Πρόλογος
...Magnanimi heroes, nati melioribus annis...
(µεγαλόκαρδοι ήρωες, γεννηµένοι σε καλλίτερους χρόνους)
Vergilius, Aeneis, VI, 649

Στη διαδροµή από το Σέδες (η σηµερινή Θέρµη) Θεσσαλονίκης στο γειτονικό
ποτάµι, µπορεί να συναντήσει κανείς ένα θαλερό ενενηκοντούτη να προβαίνει σε
καθηµερινή άσκηση πεζοπορίας (τελευταίως, χρησιµοποιεί µπαστούνι), συνοδευόµενος από µία εξίσου ζωτική γυναίκα. Ο Πάνος ∆ηµητρίου και η σύζυγός του,
Mira Getker-∆ηµητρίου, καλοί φίλοι, απέβησαν, µε το οξύ µνηµονικό τους, πολύτιµοι σύµβουλοι στην αποκωδικοποίηση των εγγράφων των αρχείων και του υλικού του Παπαπαναγιώτου. Ο Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου (Αλέκος), στενός φίλος
και δάσκαλος, έφυγε αδόκητα το 1993. Το ίδιο ο Νίκος Κέντρος (γραµµατέας των
αρχείων ΑΣΚΙ), το 2001. Η σηµερινή πραγµατικότητα για εµάς που είχαµε συµµετάσχει στις καταστάσεις –παρεπόµενες της διάσπασης του κοµµουνιστικού κόµµατος το 1968– των δεκαετιών 1970-1980, στις οποίες αναφέρεται αυτό το βιβλίο,
µπορεί να καταγραφεί ως µία ωριµότητα σκέψης και κρίσης απέναντι στα στελέχη
του ΚΚΕ εσωτερικού, που οδήγησε σε καταπράυνση των αισθηµάτων. Όταν κατευνάσθηκαν τα πολιτικά πάθη, απέµεινε ο συνδετικός ιστός, η κοινή ιδεολογία
και η µνήµη της πεποίθησης που συµµερισθήκαµε (και συµµεριζόµαστε) για αλλαγή της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, απωλέσθηκαν οι «µαρξιστικολενινιστικές» / «δογµατικές» και «ανανεωτικές» / «οππορτουνιστικές» ταυτότητες, ώστε οι
ιδεολογικοί αντίπαλοι της άλλης όχθης να µεταβληθούν σε καθηµερινούς συνεργάτες για τη διαλεύκανση των πτυχών της παρούσας ιστορικής µελέτης.
Το ανά χείρας έργο αποτελεί συνέχεια του βιβλίου µε τίτλο Το ελληνικό εργατικό κίνηµα έναντι του φασισµού και του πολέµου, 1934-1941. Οι απόψεις Παπαπαναγιώτου, που κυκλοφόρησε το 2007. Σε εκείνο το βιβλίο, είχε συµπεριληφθεί µία
σκιαγραφία του Αλέκου Παπαπαναγιώτου σχετική µε γεγονότα στα οποία έλαβε
αυτός ενεργό µέρος, µε το σκεπτικό της πρόκλησης ενός διαλόγου που θα χρησίµευε για τον εµπλουτισµό των απόψεων του παρόντος έργου.
Η έκδοση του βιβλίου, όµως, δεν είχε εξελιχθεί οµαλά. Το βιβλίο είχε προωθηθεί, το φθινόπωρο 2006, στο τυπογραφείο για δηµοσίευση, όταν ασκήθηκαν
πιέσεις από πρόσωπα του Συνασπισµού (ορθότερα, της εφηµερίδας Η Αυγή) και
των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας [ΑΣΚΙ] (στεγάζονται στο κτίριο του
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Συνασπισµού στην Αθήνα) στον εκδότη για ακύρωση της έκδοσης. Αυτός, ψοφοδεής, είχε λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις διάρρηξης των σχέσεών τους µαζί του
και είχε ενδώσει.
Το βιβλίο κυκλοφόρησε τελικά, µε καθυστέρηση έξι µηνών, σε σοβαρό οίκο
(Παπαζήσης). Ουδέν κακόν αµιγές... ∆ιαµαρτυρόµενοι απευθυνθήκαµε στο µηχανισµό του Συνασπισµού, χωρίς αποτέλεσµα (το νόστιµο είναι ότι ορισµένοι, εκεί
µέσα, κατηγορούν το γνωστό αντίπαλο ακριβώς για πρακτικές αποκλεισµού).
Ο λόγος που απέτρεψε, τότε, την κοινοποίηση καταγγελίας εναντίον του κύριου δηµιουργού της ανωµαλίας ήταν η εκλογίκευση του γεγονότος. Σε δεύτερη
σκέψη, οι συγγραφείς αντελήφθησαν ότι είχαν απέναντι έναν αντίδικο αµελητέου
πολιτικού αναστήµατος, εξάλλου θα ήταν σπατάλη χρόνου να ασχοληθεί κάποιος
µε αναξιοπρεπείς νοοτροπίες και επηρµένες συµπεριφορές.
Ο δεύτερος λόγος ήταν η παρήγορη διαπίστωση ότι υπήρχαν διαφορετικές
στάσεις. Ο Σπύρος Ασδραχάς (σηµερινός πρόεδρος των ΑΣΚΙ), σε σχετικό διάβηµα έδωσε απάντηση µε την οποία έδειξε ότι αποστασιοποιούνταν από αυτές τις
πρακτικές. Αφ’ ετέρου, επί το έργο, έχει ενεργήσει για τη διευκόλυνση της έρευνας στις συλλογές των ΑΣΚΙ.
∆εν υπάρχει κανένα παράπονο ούτε από τη συµπεριφορά του Φίλιππου Ηλιού
(όχι µόνο διότι ο αποθανών δεδικαίωται). Όλως αντιθέτως, την εποχή που ήταν
υπεύθυνος των ΑΣΚΙ, ενθάρρυνε την παρούσα και συναφείς µελέτες, υπερβαίνοντας συχνά το όριο της ελαστικότητας των κανονισµών για την εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών της έρευνας. Είναι σχετική µε τη στάση του, για την οποία αισθανόµαστε λίαν υπόχρεοι, η ανησυχία µας ότι, ορισµένες φορές, συγχέεται η πολιτική κριτική µε τον προσωπικό παράγοντα. Με αναφορά στην κριτική παρουσίαση
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα του Φ. Ηλιού, η ελπίδα είναι οι
αιτιάσεις που περιέχονται σε σχετικές εκτιµήσεις στο ανά χείρας έργο να αναγνωσθούν στο πλαίσιο που τοποθετούνται –κριτική αποτίµηση πλευρών του θεωρητικού, ιδεολογικού και πολιτικού προφίλ του και ευκαιρία για διάλογο–, εκτός της
ανθρώπινης συνιστώσας. Τυχόν αντικρούσεις θα είναι καλοδεχούµενες ως
εµπλουτισµός της συζήτησης.
Για την κατανόηση του γεγονότος της ιδιαίτερης ενασχόλησης µε το έργο του
Φ. Ηλιού, διευκρινίζουµε ότι, κατά τη συγγραφή του βιβλίου για τον Παπαπαναγιώτου (Το ελληνικό εργατικό κίνηµα έναντι του φασισµού και του πολέµου, 19341941. Οι απόψεις Παπαπαναγιώτου) και το τωρινό για το κοµµατικό αρχείο, εξαρχής συναντούσαµε συχνά υλικό για το Φ. Ηλιού και τις απόψεις του για τα «ανοιχτά αρχεία», τη «στρατευµένη ιστοριογραφία» και την «ιδεολογική χρήση της
ιστορίας». Ταυτόχρονα ήρθαµε αντιµέτωποι µε την κυρίαρχη άποψη που καταλήγει στην αυτή προσωπικότητα ως εµπνευστή, οργανωτή και καθοδηγητή των
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ΑΣΚΙ. Η εικόνα που είδαµε να προβάλλεται από τα έντυπα των ΑΣΚΙ και άλλα
υποτιµούσε, κατά τη γνώµη µας, το ρόλο του Παπαπαναγιώτου και του πολιτικού
φορέα (ΚΚΕ εσωτερικού) στον οποίο ανήκαν αµφότεροι. Οι ανάγκες της έρευνας
έστρεψαν την προσοχή µας, ως εκ τούτου, στον εντοπισµό και µελέτη κειµένων
του Φ. Ηλιού για τα αρχεία, την κοµµατική ιστορία και ιστοριογραφία, για τα
ΑΣΚΙ, για τον Παπαπαναγιώτου και άλλα στελέχη του ιστορικού µηχανισµού του
ΚΚΕ εσωτερικού.
Η µελέτη αυτή είναι επαγγελµατική ιστορική. Οι συγγραφείς δεν ισχυρίζονται
υποκριτικά ότι έγραψαν ένα αποϊδεολογικοποιηµένο κείµενο, η προσπάθεια πάντως στρεφόταν αδιάκοπα στην αποτύπωση της ιστορικής αλήθειας χωρίς –τουλάχιστον– την άµεση και καθολική διαµεσολάβηση της ιδεολογίας τους. Η µελέτη
δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί, βεβαίως, ούτε κοµµατική. Ορισµένα, ιδίως, σηµεία
του κειµένου αντίκεινται στο συναίσθηµα των συγγραφέων. Ωστόσο, από σεβασµό στην «αντικειµενικότητα», γράφτηκαν και δηµοσιεύονται. Πρυτάνευσε επίσης
ένα πολιτικό σκεπτικό. Ορισµένα πράγµατα, καλύτερα να τα πούµε εµείς –αντί να
τα πουν οι άλλοι–, καλύτερα από τους άλλους.
Σε ένα βιβλίο για τον ελληνικό κοµµουνισµό, µε µοιραία την ιδεολογική διάσταση, θα µπορούσε ίσως ένας παρατηρητής να ισχυρισθεί ότι το µήνυµα του κειµένου είναι όχι η ανάµνηση (και επιβεβαίωση) διχασµών, αλλά η ενθάρρυνση σε
συσπείρωση γύρω από αιτήµατα τάξης που δεν ικανοποιήθηκαν. Η εµµονή στο
ταξικό στοιχείο αντίκειται σε εµφανισθείσες εξωφρενικές –κατ’ άλλους– απόψεις,
ότι η διάσπαση του ΚΚΕ το 1968 βρήκε την απήχησή της, στη σύγχρονη πολιτική
εικόνα, στον πρόσφατα διαµορφωµένο συσχετισµό δυνάµεων στο χώρο της αριστεράς και της προόδου, µε τη δικαίωση της ανανεωτικής [αντισοβιετικής] πτέρυγας. Μέσω µίας αντίθετης οπτικής, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συνέπεια
µε την οποία κάποιοι εργάσθηκαν για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης έχει διαµορφώσει µία τάση, µέσα στην κοινή γνώµη, υιοθέτησης των αιτηµάτων του ρεφορµιστικού [αταξικού] κινήµατος.
Σηµαίνον είναι το υλικό –και οι πληροφορίες οι αντλούµενες από αυτό– που
αναφέρεται στο «Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού» στα Σκόπια. Ο Παπαπαναγιώτου,
διαχειριστής του αρχείου, έβλεπε φαντάσµατα –ή µήπως όχι;–, παίρνοντας µέτρα
που φαίνονταν ακατανόητα σε τρίτους. Επισκέφθηκε επανειληµµένα το σπίτι,
στην εξοχή, επόπτευσε τις συνθήκες ασφάλειας και πρότεινε να µεταφέρει εκεί
υλικό του αρχείου που βρισκόταν στα χέρια του. Απέφευγε να δώσει εξηγήσεις,
ούτε αντιµετώπιζε ερωτήσεις –κανόνας, σε αυτούς τους κύκλους–. ∆εν µπορεί κανείς να φαντασθεί τί είχε στο µυαλό του, όταν παρέδωσε απόρρητους φακέλους
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όπως αυτός µε τίτλο «Εφεδρική βάση Αρχείου ΚΚΕ Εσ.». Ο αιφνίδιος θάνατός
του διέκοψε τις συνεννοήσεις και άφησε µετέωρους τους γρίφους.
Το ανά χείρας βιβλίο ασχολήθηκε, εκ των πραγµάτων, µε την προσέγγιση του
γιουγκοσλαβικού φαινοµένου. Αναλύσεις ιστορικών ανέδειξαν το (µαρξιστικό)
περιεχόµενο το οποίο είχε η πολιτική του γιουγκοσλαβικού κοµµουνιστικού κόµµατος κατά την προβολή του ταξικού - εθνικού διπτύχου ανάπτυξης του σοσιαλισµού σε αυτή τη χώρα. Τα ενδιαφέροντά µας είναι µακρυά από την εξέταση του
εθνικού ζητήµατος αποµονωµένου από το στοιχείο της τάξης, επίσης µακρυά από
τον προβληµατισµό της ονοµατολογίας του σλαβοµακεδονικού πληθυσµού. Ο
όρος «σλαβοµακεδόνας» ήταν, ιστορικά, κολακευτικός για τους αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης και του εµφύλιου πολέµου, για τα µέλη του εργατικού κινήµατος. Με αυτό το περιεχόµενο, έχει υιοθετηθεί.
Απανωτά ταξίδια στα Σκόπια έφεραν αρχειακούς καρπούς. Στο Ινστιτούτο
Εθνικής Ιστορίας, ο διευθυντής, Todor Chepreganov, και οι άλλοι του προσωπικού
έδειξαν προθυµία, το “ Drzhaven Arhiv na Republika Makedonija [Κρατικό Αρχείο
∆ηµοκρατίας Μακεδονίας]” είχε διαθέσιµα µέχρι και τα άκρως απόρρητα έγγραφα,
οι παλιοί συνάδελφοι του Παπαπαναγιώτου στη δουλειά του «Αρχείου του ΚΚΕ
εσωτερικού» έδωσαν πολλές λεπτοµέρειες και διευκρινίσεις. Το µεγαλύτερο ηθικό
κέρδος ήταν η γνωριµία µε τον Pero Galabov, παλιό συνεργάτη του Παπαπαναγιώτου και στενό φίλο του. Αδιόρθωτος στις ιδέες και στο κοινωνικό όραµα της νιότης
του, ζει µε τις αναµνήσεις (κοιτά τον ορίζοντα, νότια, και αναστενάζει, όπως ο Lenin
στη Ζυρίχη: «Καταραµένη προσφυγιά1»). Οι σλαβοµακεδόνες παλιοί συνάδελφοι
του Παπαπαναγιώτου –όσοι απέµειναν εν ζωή–, µετά από είκοσι χρόνια, κάτω από
το βάρος των κοινωνικών ανατροπών στη χώρα τους, έχουν απωθήσει τις ιδεολογικές διαµάχες µε τους Έλληνες. Η Fani Buckova, ο Stojan Kiselinovski και οι άλλοι
µίλησαν πρόθυµα και µε συναινετικό πνεύµα για την εποχή της συνεργασίας τους,
στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, µε τον Παπαπαναγιώτου. Προτιµούν να µη θυµούνται τις συγκρούσεις µαζί του και να ανακαλούν ιδίως τις ανθρώπινες στιγµές. Η
Niki Jovanovič-Kirjazovska προσφέροντας ιστορικό υλικό έφερε στη θύµηση τον
πατέρα της, Risto Kirjazovski, ο οποίος –κατά την αντίληψή της– παρέµεινε έως το
τέλος στην ιδεολογία του κοµµουνισµού. Άλλοι φίλοι και γνωστοί του Παπαπαναγιώτου, όπως η Vera Foteva, συνεισέφεραν µε αναµνήσεις και υλικό.
Οι συγγραφείς είχαν την τύχη να συναντήσουν πρόσωπα, τα οποία, στον εσωτερικό κύκλο του εργατικού κινήµατος, περιβάλλονται µε το µανδύα της επικής
1

“Проклятая эмиграция” (αποστροφή του Galabov [cf. Перо Галабов, µαγνητοφωνηµένη
συνέντευξη, 18-5-2006]).
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αφήγησης, είναι –σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό– µυθικές προσωπικότητες. Οι
ιστορικοί και «ιστορικοί» του κοµµουνιστικού κόµµατος, οι Λεωνίδας Στρίγκος,
Πέτρος Ρούσος, Βασίλης Μπαρτζιώτας, Σταύρος Ζορµπαλάς, ο Γιώργης Τρικαλινός, ο Γιώργης Ζωίδης, ο Τάκης Μαµάτσης, ο (πάντα παραγωγικός) Χρήστος Τσιντζιλώνης, συνιστούν ένα κύκλο που η άµεση επαφή µε αυτόν µπορεί να αξιολογηθεί ως ένα σοβαρό κέρδος. Ο Σωτήρης Κωστόπουλος (µέλος της κεντρικής επιτροπής του κοµµουνιστικού κόµµατος), µεγάλος δάσκαλος, δεν πρόλαβε να δει
αυτό το πόνηµα. Η µατιά του βάραινε, την ώρα της έκδοσης, πάνω στο περιεχόµενο (και το λεκτικό) των παραγράφων περί τα ιδεολογικά. Πολλές φορές είχαµε
δυστοκία στο γράψιµο, αποτέλεσµα του σεβασµού στα βιώµατα και τη γνώµη ενός
βετεράνου που ήταν φορέας εµπειριών και κοµµουνιστικών συµπεριφορών από
την εποχή του Μεσοπολέµου.
Ευχαριστίες οφείλονται στην Κυριακή Τσουκαλά, για τις εκτεταµένες συζητήσεις περί θεωρίας και ιδεολογίας, για την υποµονή να διαβάσει το κείµενο και
να κάνει παρατηρήσεις. Στην Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδη –ιστορικό πρόσωπο
του κοµµουνιστικού κινήµατος–, για τη συνεισφορά στην ανάλυση γεγονότων στα
οποία η ίδια συµµετέσχε. Στους Ευάγγελο Κωφό και Βασίλειο Κόντη –συνεργάσθηκαν µε τον Παπαπαναγιώτου στο ΙΜΧΑ– για τις ερµηνείες γεγονότων και καταστάσεων, στον Κωνσταντίνο Βακαλόπουλο για τις διευκρινίσεις για το µακεδονικό ζήτηµα, στο Γιώργο Μαργαρίτη για τις παρατηρήσεις. Στον Περικλή Παυλίδη, για τη συζήτηση περί αλήθειας. Στην οικογένεια του µπαρµπ-Αλέκου (τη σύζυγο Milka Pulevska-Παπαπαναγιώτου, τα παιδιά Ελένη και Πέτρο) για τις διηγήσεις και τις φωτογραφίες. Στους Ηλία Στάβερη και Κώστα Λιναρδάτο, για τις επεξηγήσεις και τα ανέκδοτα υλικά. Στους ανθρώπους των αρχείων ΑΣΚΙ (την Ιωάννα Παπαθανασίου, την Άντα Κάπολα, τους άλλους), για τις διευκολύνσεις και
εξυπηρετήσεις. Στη Borjanna Buzhashka και στη Raluca Popa για τη συνδροµή
αντίστοιχα στα βουλγαρικά και στα ρουµανικά αρχεία. Στο Λάµπρο Παπαγιάννη,
για τις γλωσσικές επισηµάνσεις. Στις φοιτήτριες Σουλτάνα Κολυµπάρη και Ευθυµία Κυριακίδου, για τη βοήθεια σε αποδελτιώσεις και την έφεση για µάθηση.
Απρίλιος 2008
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Εισαγωγή
Η ένταση των κινητοποιήσεων της εργατικής τάξης ήταν το µείζον φαινόµενο του
20ού αιώνα. Στο πεδίο της ιστορίας, η καταγραφή και ερµηνεία του κοµµουνιστικού κινήµατος υπήρξε άκρως πολιτικοποιηµένη. Είτε οι επίσηµες κοµµατικές
ιστορίες απολογούνταν, είτε η αντικοµµουνιστική ιστορία κατηγορούσε. Μία επιστηµονική ανάγνωση µε αξιώσεις τεκµηρίωσης των προβαλλόµενων απόψεων
σκάλωνε στην έλλειψη αρχειακών πηγών. Η ιδεολογικοποίηση και πολιτικοποίηση
της ιστοριογραφίας µακράν της επιστηµονικής έρευνας, µαζί µε την έλλειψη πηγών, άφηναν µικρό περιθώριο για επιστηµονικό διάλογο και εξαντλούνταν σε παρουσιάσεις συµβαντολογικές και γεγονοτολογικές. Η αδυναµία αναιρέθηκε, µετά
τις ανατροπές του 1989-1991, σε ορισµένο βαθµό, µε την προσφορά αρχειακού
υλικού το οποίο επιτρέπει, εκ των πραγµάτων, µία έρευνα που να διαπερνά όλα τα
πεδία. Παρά τον αντιπερισπασµό, προκληθέντα από µία ιστορική τάση, «υποβιβαστική και καρικατουρική», η οποία έχει οπτική µοναδικά εγκληµατολογικού χαρακτήρα ή αντιµετωπίζει τον κοµµουνισµό µοναδικά ως ολοκληρωτισµό, µία πρόνοια λήφθηκε, στις περιπτώσεις σύνθετων ιστορικών προσεγγίσεων, για πολυδιάστατη θεώρηση του κοµµουνιστικού φαινοµένου2.
Το θέµα της προσέγγισης της ιστορίας του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος µε τεκµηρίωση από πρωτογενείς πηγές εντάσσεται στην ανωτέρω προβληµατική. Η δε ενασχόληση µε την παράµετρο του κοµµατικού αρχείου και των περιπετειών του διέθετε µία ιδιοµορφία σαγηνευτική για τους ερευνητές: ανακαλούσε
µία ολόκληρη ιστορική περίοδο, αντίστοιχη µε το χρόνο ζωής του ελληνικού κοµµουνιστικού κόµµατος. Τα ερωτήµατα, κατά τη διαπραγµάτευση του θέµατος του
κοµµατικού αρχείου, είναι περισσότερα από τα αρχικά που συνδέονται µε τη συγκρότησή του, τις απώλειες εγγράφων, τη διάσπαση του υλικού το 1968 (επίθεση
«ριφιφί» στο Sibiu), τις επόµενες εξελίξεις. Μέσα από τη διαχείριση των αρχείων,
προσφέρεται προς µελέτη η ιστορία του κοµµουνιστικού κινήµατος εν συνόλω.
Αναφορικά µε τα γεγονότα του 1968, δεν µπορεί κανείς να µιλήσει για τη διάσπαση του κοµµατικού αρχείου εάν δεν αναφερθεί στη διάσπαση του ΚΚΕ. Η
διάσπαση του κοµµατικού αρχείου δεν θα µπορούσε να γίνει κατανοητή χωρίς την
ερµηνεία της διάσπασης του κόµµατος, διότι από εκεί ξεκινούσαν οι νοοτροπίες
για την ιστορική διαχείριση των γεγονότων, της αλήθειας. Περαιτέρω, η διάσπαση
του κόµµατος είναι προέκταση των ιδεολογικών συγκρούσεων στο εσωτερικό του
2

Cf. Cultures communistes au XXe siècle. Entre guerre et modernité, sous la direction de Jean Vigreux
et Serge Wolikow, La Dispute, Paris 2003, p. 8, όπου εξετάζεται ο κοµµουνισµός µέσα στο πλαίσιο
του πολέµου και της νεωτερικότητας.
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διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος εκείνης της εποχής. Στη συζήτηση εµπλέκονται η στρατηγική και τακτική του κινήµατος κατά τις επόµενες δεκαετίες, οι διακρατικές σχέσεις στα Βαλκάνια, το πανταχού παρόν µακεδονικό ζήτηµα. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος.
Η συζήτηση οδήγησε σε επίκαιρα ζητήµατα της ιστορικής επιστήµης: ο ρόλος
των πηγών στην ιστορική έρευνα, η χρήση των κοµµατικών αρχείων, οι κοµµουνιστές και η ιστορία τους, η κοµµατική ιστορία, άλλα συναφή. ∆εν δίδεται απάντηση
σε όλα τα θέµατα. Στη διαπραγµάτευση των εσωκοµµουνιστικών διαφωνιών στις
δεκαετίες 1950 και 1960, επικεντρώνουµε την έρευνα στο εθνικό ζήτηµα και την
αξιοποίησή του από τον αντίπαλο, χωρίς να ισχυρισθούµε ότι συνιστούσε το µοναδικό πρόβληµα. Υπάρχουν πονήµατα που επικεντρώθηκαν στη µελέτη της οικονοµίας του υπάρξαντος σοσιαλισµού, της οικονοµικής βάσης, των παραγωγικών
σχέσεων, συµβάλλοντας στην πρόοδο του διαλόγου για την οικονοµία του σοσιαλισµού. Η ανά χείρας µελέτη στράφηκε, αντί της οικονοµίας, περισσότερο στο
θέµα της σύγκρουσης του σοσιαλιστικού στρατοπέδου µε τον ιµπεριαλισµό στο
πολιτικό επίπεδο, µε επικέντρωση στα εθνικά ζητήµατα. Με αυτή τη διευκρίνιση,
εξηγείται το γεγονός ότι προτάσσουµε τη δράση των µυστικών υπηρεσιών στην
ανάλυσή µας. Ασχοληθήκαµε ιδιαίτερα και εξειδικεύσαµε το ζήτηµα της συγκρότησης και κατοχής αρχείου ως στοιχείου ελέγχου της πληροφορίας. Γι’ αυτό, ορισµένες φορές, η ανάλυση στράφηκε στην υπόγεια σύγκρουση των υπηρεσιών
πληροφοριών. Σε σχέση µε κάποιες φάσεις της πάλης των δύο οικονοµικών-κοινωνικών συστηµάτων, κεφαλαιικού και σοσιαλιστικού, διερευνήθηκε η σύγκρουση των µυστικών υπηρεσιών, χωρίς αυτή η προσέγγιση να σηµαίνει ότι η
ιστορική προβληµατική µας υπήρξε περιορισµένη σε µία αντίστοιχη οπτική.
Η εξαφάνιση του σοβιετικού φαινοµένου οδήγησε ορισµένους ακαδηµαϊκούς
κύκλους στην αντίληψη ότι εξέλιπε και η ανάγκη να το διασαφηνίσουµε. Κατ’ άλλους, παρέµενε προς διαπραγµάτευση το ενδιαφέρον ζήτηµα της σύγκρουσης των
εννοιών αφ’ ενός της επανάστασης (η επαναστατική τροµοκρατία, κατά την
άσκηση της οποίας επιδιώχθηκε η εργαλειοποίηση του φόβου, συνοδευόταν από
ρητορική και απολάµβανε κοινωνικής αποδοχής3), αφ’ ετέρου της δηµοκρατίας4.
Στη δική µας υπόθεση έρευνας περιλαµβάνεται το έλλειµµα στην υποστήριξη ενός
εσωκοµµουνιστικού ρεύµατος «ανανέωσης» και «µεταρρύθµισης». Η εµπειρική
3

4

Σχετικώς, cf. Bernard Foutrier, L’identité communiste. La psychanalyse, la psychiatrie, la
psychologie, Harmattan 1994, passim.
Για τη σύγκρουση των εννοιών της επανάστασης και της δηµοκρατίας, cf. Jacques Texier,
« Révolution et démocratie dans la pensée politique de Marx et d’Engels. Les aspects problématiques
de la théorie », Congrès Marx International, Actes du colloque de la revue Actuel Marx (27-30
septembre 1995), PUF, Paris 1995, pp. 15-44.
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διαπίστωση, στην κοινή γνώµη, ήταν ανέκαθεν ότι οι τάσεις «ανανέωσης» και
«µεταρρύθµισης» αποτελούσαν ξένο σώµα µέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα. Το
συµπέρασµα της µη ταυτότητας απόψεων δεν έχει το χαρακτήρα µίας κρίσης, δεν
υπονοεί µία καλή ή κακή στάση. ∆ιευκρινίζει ένα όρο ο οποίος είναι διακριτός. Το
κοµµουνιστικό κίνηµα παρέµενε εν πολλοίς συνδεδεµένο µε το σοβιετισµό5. Η
εκδήλωση διαθέσεων κριτικής στάσης έναντι του σοβιετισµού κατέτασσε τους
φορείς της, αντικειµενικά, σε αντίπαλο στρατόπεδο. Ο σοβιετισµός ανατράπηκε,
τελικώς, από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Ως προς τις εσωτερικές
αιτίες, µένει να ερευνηθεί το ανεξιχνίαστο µυστήριο του «κόµµατος νέου τύπου».
Χωρίς τη συγκρότηση ενός κόµµατος αυτού του τύπου, χωρίς επαγγελµατίες επαναστάτες, δεν µπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική ανατροπή. Με ένα κόµµα αυτού
του τύπου, αφ’ ετέρου, εκδηλώθηκαν παντού αρνητικά φαινόµενα σχετιζόµενα µε
τη χρήση της εξουσίας, που εµφανίζονται αλληλεξαρτώµενα µε το περιεχόµενό
του. Όµως για τον εξωτερικό παράγοντα, η παρατήρηση προβάλλει ευδιάκριτη. Η
συνισταµένη της δράσης των συντηρητικών δυνάµεων, των σοσιαλδηµοκρατών,
των µεταρρυθµιστών του κοµµουνισµού, των άλλων αντισοβιετικών δυνάµεων,
ανέπτυξε δυναµική η οποία επέφερε την ανατροπή του σοβιετισµού. Η διαπίστωση
είναι µία λογική εξίσωση, η οποία δεν υπεισέρχεται στο ιδεολογικό σκέλος της
υπόθεσης (εάν καλώς ή κακώς ανατράπηκε ο σοβιετισµός, ποιες προθέσεις είχαν
οι δυνάµεις που ανέπτυξαν αντίδραση εναντίον του, συναφείς παραµέτρους). Αποτυπώνει, µόνο, τα στοιχεία και το αποτέλεσµα. Η συζήτηση προβλέπεται εξίσου
µακρά, εάν υπεισέλθουµε στην ουσία του ζητήµατος, στην ιδεολογική πλευρά του,
και ληφθούν υπόψη οι κρίσεις για τα υπέρ και κατά (εάν έπραξαν καλώς, ποια
ήταν η προοπτική).

Πηγές, αντιξοότητες της έρευνας
Οι νέες έρευνες για το κοµµουνιστικό κίνηµα έχουν ευτυχήσει στο θέµα της εξεύρεσης πρωτογενών πηγών. Η παροχή είναι πλέον άφθονη. Στο παρόν έργο, η
έρευνα κοµίζει ανέκδοτα υλικά, ιδιαίτερα αυτά των βουλγαρικών αρχείων, τα
5

Ο όρος «σοβιετισµός», που χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη, αντιστοιχεί στη δέσµη των
παραµέτρων που συνιστούσαν το σοβιετικό µοντέλο. Η λέξη, για πολιτικούς λόγους, δεν είχε
περιληφθεί στην καταχωρηµένη –από τους προσκειµένους– ορολογία. Στην καθηµερινότητα, ως
γνωστόν, χρησιµοποιούνταν, και στη σοβιετική επίσης περίπτωση, ο όρος του «υπαρκτού
σοσιαλισµού» –οµοίως προς τις αναφορές στα άλλα κοµµουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής
Ευρώπης–. Για την καταγραφή της αντίθεσης στο σοβιετικό µοντέλο, είχε καταχωρηθεί, στην εποχή
του «Ψυχρού Πολέµου», ο όρος «αντισοβιετισµός» (για τα άλλα ευρωπαϊκά κοµµουνιστικά
καθεστώτα, η αντίστοιχη αναφορά στη θέση των αντιπάλων ήταν ο «αντικοµµουνισµός»), cf.
Философский Энциклопедический Словарь [Φιλοσοφικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό], Советская
Энциклопедия, Москва 1983, passim.
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οποία τεκµηριώνουν, από µία διαφορετική σκοπιά, στοιχεία ήδη γνωστά από τα
ελληνικά κοµµατικά κείµενα και συµπληρώνουν τη γνώση µας µε άλλα. Χρήσιµα
επίσης αποδείχθηκαν τα σχετικά ντοκουµέντα του σλαβοµακεδονικού αρχείου,
του αρχείου του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών, των ευρωπαϊκών και αµερικανικών αρχείων, του ιδρύµατος ΑΣΚΙ. Το εύρος της αρχειακής προσφοράς, παρ’
όλα αυτά, απείχε από το ιδεώδες. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρχείο του
ΚΚΕ και στο αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού, ισχνά και αποσπασµατικά, δεν πλουτίσθηκαν µε υλικό από το αρχείο του ΚΚΕ στον Περισσό ούτε από αυτό του ΚΚΕ
εσωτερικού στα ΑΣΚΙ. Αµφότερα είναι µη προσβάσιµα στην ακαδηµαϊκή έρευνα
(στη δεύτερη περίπτωση, σε σύγκρουση µε δηλώσεις περί του αντιθέτου). Γι’
αυτό, περιορίσθηκε, σε ορισµένα σηµεία, η έρευνα στη διατύπωση υποθέσεων που
δεν είναι πλήρως τεκµηριωµένες, εκπίπτουσες στην κατηγορία των λογικών συνειρµών και εικασιών. Τα αρχεία, µε τα οποία ο ιστορικός είναι σε θέση να φωτίσει πτυχές του πολιτικού περιεχοµένου, δεν είναι διαθέσιµα. Επόµενο ήταν, η διαπραγµάτευση του ζητήµατος της διάσπασης του κόµµατος, το 1968, και της διάσπασης του κοµµατικού αρχείου να είναι εξίσου ανισοβαρής. Η ανισοµέρεια στις
πληροφορίες της έρευνας επέφερε ασυµµετρίες στα κεφάλαια του βιβλίου (υπάρχει, στο έργο, µεγάλη εισαγωγική ενότητα).
Προφορικές µαρτυρίες, πληροφορίες που θα καθοδηγούσαν την έρευνα, ορισµένες φορές αιτήµατα για παροχή και διασταύρωση πραγµατολογικών στοιχείων
αντιµετώπισαν άρνηση. Εάν επισηµανθούν από τον αναγνώστη ανακρίβειες, θα είναι επακόλουθο αντιξοοτήτων της έρευνας, όχι δική µας ολιγωρία.
Υπήρξε το µέληµα –έναντι πιθανής δυσχέρειας παρακολούθησης της πλοκής
εκ µέρους του αναγνώστη– παροχής πληροφοριών επιβοηθητικών για την κατανόηση των γεγονότων. Για τα κόµµατα και τα πρόσωπα, τα οποία συµµετείχαν,
κάθε φορά, στην εξέλιξη των κοµµατικών υποθέσεων, κρίναµε σκόπιµο να
παραθέσουµε σχετικές συνοπτικές πληροφορίες και βιογραφικά µε χρηστικό
τρόπο, σε υποσηµειώσεις. Αφ’ ετέρου, στο χρονολόγιο –στην οικεία ενότητα του
βιβλίου–, πρόσθετα στοιχεία συµβάλλουν στη διευκρίνιση του ιστορικού
πλαισίου.

Μεθοδολογία της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα, η κατηγορία της κοινωνικής τάξης αποτελεί επιστηµολογικό εργαλείο για την προσέγγιση της κοινωνικής πραγµατικότητας, για την κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων και ιστορικών γεγονότων. Η κοινωνική ιστορία που δηλώνει την αποµάκρυνση από την ιστοριογραφία προηγούµενων περιόδων –µε την ανούσια καταγραφή γεγονότων και χρονολογιών (ιδιαίτερα εκείνων
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που συνδέονταν µε τις elites και τις κυρίαρχες τάξεις)– υιοθέτησε σε µεγάλη
έκταση µαρξιστικά εργαλεία, ανάµεσά τους την κοινωνική τάξη και ταξική πάλη.
Με τις αλλαγές στον καπιταλισµό (ύστερος καπιταλισµός, παγκοσµιοποίηση) και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία (πολυπλοκότερες δοµές, ποικίλες ταυτότητες, κινητικότητα και ένταξη ενός ατόµου σε ποικίλες οµάδες), αναδύθηκαν προσεγγίσεις
που υποβαθµίζουν την κατηγορία της ταξικότητας. Ωστόσο η πολυπλοκότητα της
σηµερινής κατάστασης δεν αναιρεί την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, την εκµετάλλευση µίας τάξης από άλλη (το αντίθετο, την εντείνει). Η πολυπλοκότητα
δηµιουργεί πολλές «διαφορές» αλλά η «ταξική διαφορά» δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως ισοδύναµη µε όλες τις άλλες.
Κατά την ερευνητική διαχείριση του θέµατος του αρχείου του ΚΚΕ, προτάθηκε το µέληµα προσέγγισης του εθνικού ζητήµατος και τέθηκαν προς διαπραγµάτευση προβλήµατα σχετιζόµενα µε τις πολιτιστικές ταυτότητες. Έχει, ως γνωστό,
γραφτεί ότι η κουλτούρα (οι παραδόσεις) συνδιαµορφώνει την πραγµατικότητα6.
∆εν είναι µόνο οι νέες οικονοµικές - κοινωνικές συνθήκες, αλλά επίσης οι αλλαγές
στο εποικοδόµηµα (επιστήµες, τεχνολογία, φιλοσοφία και λοιπά) που συµβάλλουν
στη διαµόρφωση νέων τρόπων ζωής, σκέψης, νέων ιδεολογικών προσανατολισµών. Λειτουργούν ως πηγή έµπνευσης, για ιδέες που δεν υπήρξαν στο παρελθόν7,
όπως ο σοσιαλισµός. Νέες πολιτικές στάσεις επηρεάζουν, και αυτές µε τη σειρά
τους, την κοινωνική πραγµατικότητα. Σε αυτό το βιβλίο, στο οποίο η προβληµατική στηρίζεται στην αντίληψη του ταξικού χαρακτήρα της κουλτούρας στην
ανταγωνιστική κοινωνία (εκτός από µία γενική κουλτούρα, που δηµιουργήθηκε
στην πορεία των περασµένων αιώνων, υπάρχει παραλλήλως µία άλλη, δηµιουργηµένη µέσα στην κάθε τάξη, η οποία έχει ενσωµατώσει τα δικά της συστήµατα
αντιλήψεων και πρακτικών), επανέρχεται το θέµα της ιδεολογικής σύγκρουσης ως
προς το πρωτεύον, την οικονοµία ή την κουλτούρα, που τροφοδοτήθηκε από την
επιλογή των αντιπάλων των «µεγάλων αφηγήσεων» να εγκαταλείψουν την τάξη,
ως κατηγορία ανάλυσης, προς όφελος της πολιτιστικής και ψυχαναλυτικής προσέγγισης. Τονίζεται, στον αντίλογο, ότι η κουλτούρα, µολονότι διαθέτουσα σπουδαιότητα, δεν συνιστά την κύρια παράµετρο. Ωστόσο, οφείλεται η επισήµανση ότι
η προσέγγιση του ιστορικού γεγονότος στη βάση της κατηγορίας του τρόπου παραγωγής δεν αποθαρρύνει το συνδυασµό µελέτης θεµάτων τάξης και κουλτούρας.
6

7

«Η παράδοση όλων των τεθνεωσών γενεών βαραίνει σαν εφιάλτης πάνω στο µυαλό των ζωντανών»,
cf. Karl Marx, “Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte”, Karl Marx - Friedrich Engels Werke
[MEW], vol. 8 (pp. 115-207), Dietz Verlag, Berlin 1978, p. 115.
Πρβλ. Martin Harries, “Homo Alludens: Marx’s Eighteenth Brumaire”, Karl Marx’s Social and
Political Thought: Critical Assessments, Bob Jessop - Charlie Malcolm-Brown eds., vol. 5,
Routledge, London 1990-1999, pp. 572-598.
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Απέναντι σε δύο τάσεις που η µία έλκεται από τον τρόπο παραγωγής και η άλλη
από την κουλτούρα, ο ερευνητής του κοινωνικού κινήµατος που εξακολουθεί να
θεωρεί πιο σηµαντική την πρώτη στην κατασκευή των αξιών, της συνείδησης και
της ίδιας της κουλτούρας µπορεί να προβεί σε µία σύνθεση, να ενδιαφερθεί για
αµφότερα τα στοιχεία –οικονοµία και κουλτούρα– και να εµπλουτίσει την οπτική
του στρεφόµενος σε έρευνες επί της κουλτούρας του κοινωνικού κινήµατος και επί
των παραµέτρων της σε πεδία ευρύτερα από αυτά που τον απασχολούσαν στο παρελθόν. Το ανά χείρας βιβλίο είναι ένα τέτοιο δείγµα τροφοδότησης της έρευνας
(βασισµένης στον τρόπο παραγωγής και στην ταξική διαστρωµάτωση) µε στοιχεία
του εποικοδοµήµατος8. Ορισµένα από τα προβλήµατα κουλτούρας, τα οποία
προσεγγίσαµε, αντιστοιχούσαν σε εκδηλώσεις κοινωνικών οµάδων οι οποίες συµµερίζονταν κοινά στοιχεία ταυτότητας όπως το εθνικό αίσθηµα. Η διερεύνηση, εκ
µέρους µας, της σχέσης της κουλτούρας µε την κίνηση των τάξεων και των εθνών
προσανατολίσθηκε στη διαλεύκανση του περιεχοµένου της εξουσίας, η οποία αποτελούσε τον πυρήνα της δράσης τους. Σε σχέση µε αυτό το σηµαντικό πρόβληµα,
µας απασχόλησαν τα ζητήµατα της πολιτικής κουλτούρας του εργατικού κόµµατος
και της κοµµατικής εξουσίας. Το εργατικό κόµµα παρήγαγε πολιτική κουλτούρα,
δηλαδή παρήγαγε ένα σύστηµα εννοιών για να ορίσει την κουλτούρα του και ένα
σύστηµα πρακτικών για να εφαρµόσει την αντίληψή του περί εξουσίας. Η πολιτική κουλτούρα του εργατικού κόµµατος (το σύνολο των πολιτικών ιδεών και πολιτικών πράξεων, τα ειδοποιά γνωρίσµατά τους) ήταν µία κουλτούρα εξουσίας.
Επρόκειτο για ένα σύστηµα κανόνων, τιθέµενων από την καθοδήγηση στην κοµµατική βάση και από την κοµµατική βάση στην κοινωνική µάζα µε ανατροφοδότηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, για ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο εκδηλώνο8

Ο Marx, στο έργο του Κριτική της πολιτικής οικονοµίας, έδωσε την πλέον γνωστή, πολυχρησιµοποιηµένη από µαρξιστές και µαρξολόγους, διατύπωση για τη βάση και το εποικοδόµηµα (cf. Marx,
“Einleitung [zur Kritik der Politischen Ökonomie]”, MEW, op. cit., vol. 13 [pp. 615-642]). Ο Engels,
σε επιστολές του προς το Bloch και το Borgius (cf. Brief von Friedrich Engels an Joseph Bloch, in
Königsberg, London, 21. Sept. 1890, MEW, op. cit., vol. 37, pp. 462-465, επίσης Brief von Engels an
W. Borgius, in Breslau, London, 25. Januar 1894, MEW, op. cit., vol. 39, pp. 205-207), αναφέρθηκε
στην κατάχρηση και παρανόηση της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας από νεαρούς µαρξιστές και
διευκρίνισε τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο έπρεπε αυτή η θεωρία να µελετάται και να γίνεται
αντιληπτή. Έκρινε ότι ο Marx επέτυχε εκπληκτική εφαρµογή του ιστορικού υλισµού στο έργο του Η
18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη και ότι υπάρχουν αναφορές του για την υλιστική αντίληψη της ιστορίας σε διάφορα αποσπάσµατα του Κεφαλαίου (cf. Marx, “Das Kapital”, MEW, op.
cit., vol. 23-25). Για περαιτέρω επεξήγηση και κατανόηση του ιστορικού υλισµού, ο Engels παρέπεµψε το Borgius στο κείµενό του Αντι-Ντύριγκ, στην εισαγωγή, µέρος Ι - κεφάλαια 9-11, µέρος ΙΙ κεφάλαια 2-4 και µέρος ΙΙΙ - κεφάλαιο 1 [cf. Engels, “Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring)”, MEW, op. cit., vol. 20 (pp. 5-303), passim], και στο κεφάλαιο 4 του Ο
Λουδοβίκος Φόιερµπαχ και το τέλος της κλασσικής γερµανικής φιλοσοφίας [id., “Ludwig Feuerbach
und die Ausgang der klassischen deutschen Philosophie”, MEW, op. cit., vol. 21 (pp. 293-307),
Kapitel IV (pp. 291-307)].
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νταν οι αντιλήψεις και η πρακτική των κοµµουνιστών. Στο εργατικό κόµµα, η διαδικασία συµµετοχής σε ένα κοινό τρόπο διαβίωσης, η επικοινωνία µεταξύ των µελών, η πίστη στο κόµµα αποτέλεσαν, ιστορικά, στοιχεία της κοµµατικής κουλτούρας. Η εξέταση της νοοτροπίας του εργατικού κόµµατος δείχνει τις αντιλήψεις της
κοινωνικής οµάδας που το συνιστούσε. Γίνεται γνωστός ο τρόπος που αυτοί χρησιµοποιούσαν τη µαρξιστική ανάλυση για τη διερεύνηση των σχέσεων βάσης (οικονοµία) και εποικοδοµήµατος (πολιτιστικά στοιχεία)9. Προσεγγίζεται επίσης ο
τρόπος που αυτοί επιχειρούσαν να ερµηνεύσουν και να διαµορφώσουν τον πολιτικό κόσµο γύρω τους µε τη χρήση πολιτιστικών στοιχείων όπως ο «κοµµατικός
µύθος», η διάλεκτος, οι συµβολισµοί. Σε ένα κοµµατικό περιβάλλον, στο οποίο
δρούσαν φιλοσοφικές δυνάµεις που προωθούσαν τη διαλεκτική και υιοθετούσαν
την οπτική της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, διαµορφώνονταν, µε αυτό τον
τρόπο, προσωπικότητες που πίστευαν στην αλλαγή της κοινωνίας και απέκλειαν
µία ειρηνική, µη συγκρουσιακή συνύπαρξη των τάξεων.
Εργασθήκαµε, εν εκτάσει, µε συνεντεύξεις δραστήριων µελών του εργατικού
κινήµατος. Οι προφορικές αφηγήσεις είναι υποκειµενικές επανακατασκευές, ατοµικού και συλλογικού χαρακτήρα, της πραγµατικότητας. Οι υποκειµενικές αυτές
προσεγγίσεις, περιέχουν, εκτός από αντιληπτικά και αξιολογικά στοιχεία, και αναφορές σε «αντικειµενικά» συµβάντα, τα οποία συµπλήρωσαν το πραγµατολογικό
υλικό της έρευνας10. Η προσέγγιση του προφορικού υλικού ήταν εµπειρική, χωρίς
να χρησιµοποιηθούν ειδικές τεχνικές ανάλυσης των βιωµατικών δεδοµένων.
Για την αντιδικία του ΚΚΕ µε τους επαγγελµατίες ιστορικούς, θα δούµε ότι µε
όλους τους επαγγελµατίες ιστορικούς υπάρχει αντιδικία, της µίας ή της άλλης
υφής. Ένα σηµείο τριβής αφορούσε στην κοµµατική ιστορία, η οποία δεν γραφόταν από επιστήµονες ιστορικούς, κοµµατικούς ιστορικούς, αλλά από κοµµατικά
όργανα. Οι επαγγελµατίες ιστορικοί (αυτοί οι οποίοι σπούδασαν, µε κάποιο τρόπο,
ιστορία) έχουν στοιχεία κοινά. Τους οµαδοποιούν τα χαρακτηριστικά της ειδικότητάς τους: έχουν κατακτηµένες τεχνικές ιστορικής έρευνας, κοινή χρήση των εργαλείων της ιστορικής έρευνας. Περαιτέρω, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις,
σχολές, που παραπέµπουν σε αντίστοιχα ιδεολογικά περιγράµµατα. Ενώπιον ενός
9

Επισηµαίνουµε ότι το εποικοδόµηµα περιλαµβάνει «… τις πολιτικές µορφές της ταξικής πάλης και
τα αποτελέσµατά της –την κρατική δοµή, που εγκαθίσταται από τη νικήτρια τάξη µετά τη νικηφόρο
σύγκρουση κλπ.–, τις νοµικές µορφές, και ακόµη την αντανάκλαση όλων αυτών των πραγµατικών
συγκρούσεων στα µυαλά των συµµετεχόντων, πολιτικές, νοµικές, φιλοσοφικές θεωρίες, θρησκευτικές αντιλήψεις και την παραπέρα ανάπτυξή τους σε ένα δογµατικό σύστηµα...», cf. Brief von Friedrich Engels an Joseph Bloch, MEW, op. cit., p. 463.
10
Πρβλ. Daniel Bertaux, Destins personnels et structure de classes, PUF, Paris 1977, passim.
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γεγονότος, ο µαρξιστής ιστορικός, αναζητώντας την ιστορική αλήθεια, αξιοποιεί
τις θεωρητικές επιλογές του, συγκεκριµένα την άποψη η οποία υποδεικνύει ότι
πρέπει να ληφθεί υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο (και, εντός του κοινωνικού πλαισίου, προέχει η οργάνωση της οικονοµίας και η σύνδεσή της µε την εποχή κατά
την οποία αυτή λειτουργούσε). Για να ανακαλύψει την αλήθεια του γεγονότος, ο
ιστορικός θέτει το περιεχόµενο του γεγονότος στον πυρήνα ενός προβληµατισµού,
σύµφωνα µε τον οποίο δεν αγνοείται το κοινωνικό περιβάλλον (ο τρόπος παραγωγής, η πάλη των τάξεων). Αφ’ ετέρου, στη συγκεκριµένη περίπτωση του κοµµατικού αρχείου, ως εργαλείου για την «ιστορική αλήθεια», δεν µπορεί να το δει ο
ιστορικός έξω από ένα δεδοµένο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο. Το κοµµατικό αρχείο δεν είναι απλώς ένα αρχείο ιστορικό, είναι και αρχείο κοµµατικό. Εφόσον το
κόµµα, στο οποίο ανήκει το αρχείο, συνεχίζει να υφίσταται και να δρα πολιτικά, τα
κοµµατικά ντοκουµέντα θα τα «εκµεταλλευθεί» για να συµβάλει στο γράψιµο της
ιστορίας όµως επίσης και δι’ ίδιον όφελος. Η συζήτηση, εποµένως, γύρω από το
θέµα του κοµµατικού αρχείου ενδέχεται να καταλήξει σε πλαστά διλήµµατα, µε
την έννοια ότι, εκτός από το επιστηµονικό, το αρχειακό υλικό έχει αλληλένδετα
ένα «καθαρά» πολιτικό περιεχόµενο (το αρχείο µπορεί να καταστεί µέσον υπέρ
των αντιπάλων στην προσπάθεια να επιτεθούν στο κόµµα - ιδιοκτήτη και στην
ιδεολογία του). Θα αναλώσουµε επιχειρήµατα, στη συνέχεια, σε αυτή την πολύπλευρη συζήτηση.

Το «Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού» στα Σκόπια
Η παραπληροφόρηση για το κοµµατικό αρχείο των Σκοπίων ξεπέρασε τα όρια11.
Στη δική µας παρέµβαση, εξαντλητική είναι η παρακολούθηση της πορείας του
αρχείου έως το 1980. ∆εν κοινοποιείται, σε αυτό το βιβλίο, αδηµοσίευτο υλικό για
τις εξελίξεις µετά το 1980 (τα επόµενα έγγραφα τοποθετήθηκαν από τον Παπαπαναγιώτου σε διαφορετικό φάκελο από το ντοσιέ µε τίτλο «Εφεδρική βάση
Αρχείου ΚΚΕ Εσ.», που χρησιµοποιήσαµε), χαρακτηρισθέν, για δεοντολογική αιτία (αναφορές σε πρόσφατα γεγονότα και σε πρόσωπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα), ως µη ανακοινώσιµο. Υπάρχουν, γι’ αυτό το λόγο, κενά στα στοιχεία
–παραδείγµατος χάριν– τα οποία συνδέονται µε τα (σχεδόν κυριολεκτικώς) συντροφικά µαχαιρώµατα στα Σκόπια.
11

Σε πρόσφατη έκδοση στην Πολωνία, αναφέρεται ότι ο τρόπος διαχείρισης του µακεδονικού
προβλήµατος εκ µέρους του ΚΚΕ έχει έλθει στο φως µέσω λεπτοµερούς έρευνας, η οποία «... έχει
καταστεί τώρα δυνατή µε την αγορά από τη µακεδονική κυβέρνηση, στις αρχές της δεκαετίας 1970,
όλων των πρωτότυπων εγγράφων του ΚΚΕ.» (cf. Ireneusz Adam Slupkov, The Communist Party of
Greece and the Macedonian National Problem, 1918-1940, Editor Gareth T. Owen, Szczecin [Poland] 2006, p. 8).
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Οι βασικότερες υποθέσεις που κατασκευάζει η παρούσα µελέτη είναι ότι, εάν
το κοµµατικό αρχείο στα χέρια του ΚΚΕ δεν εκτέλεσε το ρόλο του ως εργαλείο
επανάστασης και έµεινε στην αδράνεια, δίδοντας µόνιµη λαβή στους ιδεολογικούς
αντιπάλους για σχόλια περί ιδεολογικοποίησης της ιστορίας, γραψίµατος της κοµµατικής ιστορίας χωρίς τεκµηρίωση από πηγές, εκτός οιασδήποτε δόκιµης επιστηµονικής µεθοδολογίας, παραλλήλως το κοµµατικό αρχείο στα χέρια του ΚΚΕ
εσωτερικού δεινοπάθησε. Στάλθηκε στα Σκόπια, όπου, εκεί, αποτέλεσε εργαλείο
στα χέρια του σλαβοµακεδονικού κοµµουνιστικού κόµµατος για τη στοιχειοθέτηση των επιχειρηµάτων του για το µακεδονικό. Η θέση των Γιουγκοσλάβων για
το µακεδονικό, η αντίληψή τους για το ΚΚΕ και για την πολιτική αντιµετώπιση εκ
µέρους του του µακεδονικού κατά την περίοδο της εθνικής αντίστασης, του εµφύλιου πολέµου και στα επόµενα χρόνια, είναι ζητήµατα τα οποία συνδέονται µε την
απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ εσωτερικού να στείλει το υλικό στα Σκόπια, καθ’
ην στιγµήν γνώριζε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβληµα, ότι οι γείτονες θα επιχειρούσαν
να εκµεταλλευθούν τα ντοκουµέντα για τους δικούς τους στόχους. Ακόµη χειρότερα, οι Έλληνες συναίνεσαν στην κατάρτιση πλάνου εργασίας, του οποίου νευραλγικό θέµα ήταν η χρησιµοποίηση του αρχείου για την έρευνα επί του µακεδονικού. Επέδειξαν, δηλαδή, πολιτική αφέλεια και µπήκαν –σχήµα λόγου– στο
στόµα του λύκου.
Το πρωτογενές υλικό κατέδειξε την ανάγκη να αναλυθούν, συνολικά, το κλίµα
που επικρατούσε στη χώρα ανάµεσα στους προερχόµενους από την Ελλάδα σλαβοµακεδόνες, η επίσηµη πολιτική της ηγεσίας της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας, οι αντιθέσεις ανάµεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες, οι επιστηµονικές και πολιτικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας και του Αρχείου
Μακεδονίας των Σκοπίων, τέλος η στάση αφενός των ελληνικών αρχών και αφετέρου των Ελλήνων κοµµουνιστών έναντι αυτής της δέσµης προβληµάτων. Απαιτήθηκε η ένταξη των ανθρώπων (τα επιστηµονικά στελέχη του Ινστιτούτου που
συνεργάστηκαν µε τον Παπαπαναγιώτου) σε µία γενικότερη υπόθεση για το περιεχόµενο των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας κατά τις δεκαετίες 1960-1980, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκµηρίωση της
υπόθεσης έρευνας για τον (µε χρήση καταχωρηµένου όρου) «οππορτουνισµό»
(πολιτική αφέλεια, εκτός των ορίων του πραγµατισµού και µε χροιά
τυχοδιωκτισµού) της ηγετικής οµάδας του ΚΚΕ εσωτερικού. Το ίδιο ισχύει –
τηρουµένων των αναλογιών– και για τους Ρουµάνους.
Η εθνική πολιτική των Γιουγκοσλάβων κοµµουνιστών παραπέµπει σε σκέψεις
όσον αφορά στο χαρακτήρα της. Οι ίδιοι θεωρούσαν την προσέγγισή τους µαρξιστική. Το γιουγκοσλαβικό κόµµα τόνιζε τα εθνικά στοιχεία κάθε εθνικής οµάδας
της χώρας. Αντίθετα, οι Σοβιετικοί, την ίδια εποχή, προωθούσαν τη δηµιουργία
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µίας νέας υπερεθνικής κοινότητας. Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος της κοµµατικής
οικοδόµησης: το σοβιετικό κόµµα, ευθυγραµµισµένο µε τις αναλύσεις του Lenin,
ήταν µία ενιαία κοµµουνιστική οργάνωση, ενώ το γιουγκοσλαβικό κόµµα ήταν
οµοσπονδία εθνικών κοµµάτων (τονίζονταν οι εθνικές διαφορές ακόµη και µέσα
στο πλαίσιο της κοµµατικής λειτουργίας). Οι συζητήσεις στο σλαβοµακεδονικό
κόµµα (οµόσπονδο τµήµα του γιουγκοσλαβικού κόµµατος) επί του εθνικού, που
έχουµε στη διάθεσή µας, δεν ήταν η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Το εθνικό ζήτηµα
ήταν έντονο στη Γιουγκοσλαβία καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης του κράτους. Σηµειωτέον ότι, στη Σοβιετική Ένωση, η οµοσπονδία ήταν αποτέλεσµα ταξικής επανάστασης, η οποία διαχειρίσθηκε το εθνικό ζήτηµα. Επίσης, στις χώρες του
«υπαρκτού σοσιαλισµού», η επανάσταση προήλθε ως αποτέλεσµα της εισόδου του
σοβιετικού στρατού. Στη Γιουγκοσλαβία, από την άλλη πλευρά (και στην Ελλάδα,
εάν επικρατούσε), ο σοσιαλισµός ήταν αποτέλεσµα ενός επιτυχηµένου εθνικού
απελευθερωτικού αγώνα. Το κύριο ήταν το εθνικό απελευθερωτικό µέτωπο που
διαµορφώθηκε στον πόλεµο. Το ταξικό υποτάχθηκε στο εθνικό. Ίσως, µε αυτό το
σκεπτικό, να δίδεται ερµηνεία στη γιουγκοσλαβική εθνική πολιτική, που θα δούµε
στη συνέχεια.
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1. Αρχεία κοµµουνιστικών
κοµµάτων
1.1. Σύγχρονες αντιλήψεις συγκρότησης αρχείων
Η τεχνοκρατική οπτική (η ίδια που, µε καταχωρηµένους πολιτικούς όρους, θα
αποκληθεί «αστική»), επενδεδυµένη µε τον ορθολογισµό της, θεωρεί ότι τα αρχεία
µίας δραστηριότητας έχουν για τους δηµιουργούς τους, επίσης για άλλα άτοµα και
οργανισµούς, ιδιαίτερη αξία και χρησιµότητα, διότι ανταποκρίνονται σε σύγχρονους κοινωνικούς και οργανωτικούς στόχους. Παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζουν τη συνέχεια, συνοχή και αποτελεσµατικότητα των ενεργειών των ανθρώπων. Αποτελούν φορείς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Οι απαιτήσεις και προσδοκίες της κοινωνίας οδήγησαν, περαιτέρω,
στη δηµιουργία συστηµάτων διαχείρισης, κωδίκων δεοντολογίας. Και, γι’ αυτά,
θεσπίσθηκαν νόµοι12. Οι επιστηµονικοί στόχοι της κοινότητας των αρχειονόµων
έχουν περιλάβει τη διάσωση και προστασία, επεξεργασία και αξιοποίηση πάσης
φύσεως αρχειακού υλικού13, υπακούοντας στους δεοντολογικούς κανόνες. Ο κώδικας δεοντολογίας είναι µία ευχή, εξαρτάται από την καλή πίστη των αρχειονόµων
και των αρχειακών ιδρυµάτων, καθορίζοντας ότι οι αρχειονόµοι οφείλουν να
δρουν σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές αρχές και πρακτικές της αρχειονοµίας,
να εξασφαλίζουν την αδιάκοπη δυνατότητα πρόσβασης. Να σέβονται και να προστατεύουν το επιχειρηµατικό και το ιδιωτικό απόρρητο, επίσης την εθνική ασφάλεια14. Στην ιστορική του διάσταση, το ιδιωτικό απόρρητο παραπέµπει στα ατοµικά δικαιώµατα, τα οποία ξεπροβάλλουν, στην προκειµένη περίπτωση, ως µοναδικά θεµελιώδη δικαιώµατα15. Το επιχειρηµατικό απόρρητο υπενθυµίζει την
υποχρέωση συµµόρφωσης στους κανόνες της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης,
12

Cf. Keeping Archives, Judith Ellis ed., Thorpe, Melbourne 1993, pp. 29-31.
Για την Ελλάδα, cf. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Καταστατικό, Αθήνα, Μάρτιος 2004, [σελ. 1], άρθρο 2.
14
Cf. International Council of Archives, ICA Directory, “Code of Ethics, adopted by the General
Assembly in its XIII session in Beijing (China) on 6 September 1996”, 1997, pp. 99-105 (µετάφραση στα ελληνικά: Κώδικας ∆εοντολογίας των Αρχειονόµων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία,
Αθήνα 1998).
15
Υπονοούµε την εξαλλοίωση, την οποία υπέστη, από την εποχή του καταρτισµού της χάρτας των
Ηνωµένων Εθνών (cf. United Nations Universal Declaration, 1948, Article 23, Article 25 κ.ά.), η
αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε τον υποβιβασµό του δικαιώµατος στην εργασία και του
δικαιώµατος στον κοινωνικό πλούτο από την κατηγορία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στα «κοινωνικά δικαιώµατα», µε ταυτόχρονο το χαρακτηρισµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων της ελευθερίας
και ισότητας ως «ατοµικών δικαιωµάτων».
13
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µε τη φετιχοποίηση της αγοράς. Το απόρρητο σε σχέση µε την εθνική ασφάλεια
εκδικάζει την κοινωνική πραγµατικότητα µε γνώµονα το raison d’Etat, το κρατικό
συµφέρον, το οποίο τοποθετείται σιωπηλά υπεράνω της ηθικής.
Οι νοµικοί οργανισµοί στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος (κρατικά
ιδρύµατα και άλλα νοµικά πρόσωπα), µε χειρονοµίες υπόκλισης στην αγορά, έδειξαν σεβασµό στο ατοµικό συµφέρον. Μέχρι και ακαδηµαϊκές διευθετήσεις προστάτευσαν το απόρρητο της πληροφορίας εφόσον η γνωστοποίηση θα προκαλούσε
µειονέκτηµα από την εµπορική πλευρά16. Το σκεπτικό της προστασίας του ατοµικού συµφέροντος περιλάµβανε το λογικό επιχείρηµα ότι ευαίσθητες εµπορικές
πληροφορίες, εάν αποκαλύπτονταν, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι θα προκαλούσαν
στους θιγόµενους ουσιώδη βλάβη λόγω του ανταγωνισµού17. Είναι ανακόλουθο το
γεγονός ότι οι διαλογισµοί για την ελεύθερη ή µη πληροφόρηση εξαίρεσαν την
πολιτική σύγκρουση από τη λογική των συµφερόντων και του ανταγωνισµού.
Η «αστική» άποψη διαθέτει στοιχεία µίας γενικότερης αντίληψης για το αρχειακό υλικό, τα οποία, ανάλογα µε την εξειδίκευση, εµπίπτουν σε άλλες επίσης
οπτικές. Η µαρξιστική οπτική, που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια, επικεντρώνεται στις κοινωνικές παραµέτρους που συνδέονται µε την «πάλη των τάξεων» –η
θεώρηση των γενικών στοιχείων προσαρµόζεται και υπακούει στην επαναστατική
σκοπιµότητα–. Η αντίληψη περί «ταξικής πάλης», κατ’ επέκταση του ρόλου των
αρχείων ως ταξικού εργαλείου, συγκρούεται µε την προσέγγιση εκφραστών νεοµαρξιστικών ρευµάτων, οι οποίοι προτιµούν να προβάλλουν την έννοια της δηµοκρατίας –το αρχείο οφείλει να συγκροτεί ένα εργαλείο στη διάθεση του πολίτη–.

1.2. Τα αρχεία των πολιτικών κοµµάτων
Προϋπόθεση για την προσέγγιση του ζητήµατος των αρχείων των πολιτικών κοµµάτων είναι η εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του αστικού πολιτικού συστήµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε κατά βάση στο 19ο αιώνα και ολοκληρώθηκε στον
20ό αιώνα. Τα πολιτικά κόµµατα ξεπροβάλλουν στην κοινωνική εξέλιξη ως εκφραστές συµφερόντων κοινωνικών τάξεων. Οι αµοιβαίες σχέσεις τους διαµορφώνουν το πολιτικό σύστηµα18.
16

Cf., για παράδειγµα, φυλλάδιο του Monash University, Freedom of Information Policy, Melbourne
(Australia) 2006, passim.
17
Cf. Central Intelligence Agency (CIA), Freedom of Information Act (FOIA), 2008,
http://www.foia.cia.gov/
18
Cf. И. В. Григорьева, Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки
[Μελέτη των πηγών της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας των χωρών της Ευρώπης και της Αµερικής],
Высшая школа, Москва 1984, pp. 173-209. Υιοθετούµε τον ορισµό του πολιτικού συστήµατος ως
συστήµατος θεσµών (κρατικών ιδρυµάτων, πολιτικών κοµµάτων, κοινωνικών οργανώσεων) στο
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Τα αρχεία πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων περιβάλλονται ενίοτε από ένα πέπλο µυστηρίου. Ιστορικοί διατείνονται ότι, εφόσον η ιστορία
θα γραφτεί ούτως ή άλλως, καλό είναι τα αρχεία να καθίστανται προσβάσιµα,
ώστε να αποκαλυφθεί η λογική µε την οποία οι άνθρωποι ενήργησαν, χειρίσθηκαν
καταστάσεις, επέλεξαν ρόλους, και να κατορθώσει ο ιστορικός να αξιολογήσει το
σκεπτικό µε το οποίο λαµβάνονταν οι αποφάσεις. Πραγµατοποιούνται σεµινάρια
για την αρχειακή κληρονοµιά των πολιτικών κοµµάτων, στα οποία υποστηρίζεται
ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης των ερευνητών στην τεκµηρίωση των γεγονότων
και καταστάσεων είναι µέρος της διαδικασίας για την αποκάλυψη του παρελθόντος και την κατανόηση της σύγχρονης ιστορίας. Η ανταπόκριση είναι πτωχή. Γενικά, τα πολιτικά κόµµατα (µε εξαίρεση τα κοµµουνιστικά κόµµατα) έχουν δείξει
αδιαφορία για τα αρχεία.
Μία εξήγηση δίδει η κοµµατική πράξη, που αποβλέπει µε σαφήνεια στην κατάκτηση της εξουσίας. Είναι φυσικό να βρίσκονται τα αστικά πολιτικά κόµµατα
στραµµένα στο αύριο παρά στο παρελθόν, στην καθηµερινή δράση παρά στη µακροπρόθεσµη σκέψη, παράγοντας και δηµοσιεύοντας κείµενα µε σκοπό να πεισθεί
το εκλογικό σώµα για τις πολιτικές θέσεις τους19. Ως µηχανισµοί κυρίως εκλογικοί,
τα αστικά κόµµατα κοινοποιούν γραπτή παραγωγή (διακηρύξεις, προγράµµατα,
καταστατικά, πρακτικά συνεδρίων, συναφή υλικά) προπαγανδιστικού χαρακτήρα.
Με σκοπό την ακαδηµαϊκή επικοινωνία και συνεργασία, τη διατήρηση των
τεκµηρίων ως ιστορικής κληρονοµιάς, την εξασφάλιση της πρόσβασης χρήσης,
λήφθηκαν από την κοινότητα της διανόησης χρήσιµες πρωτοβουλίες20. Η αντίληψη διεθνώς για την πρόσβαση καθορίσθηκε από τις υιοθετηθείσες αρχές του
απορρήτου και της εµπιστευτικότητας, του δικαιώµατος στη γνώση, του δικαιώµατος της ισότητας στη χρήση. Στην Ελλάδα, ένας γενικός κανονισµός για τη διαχείριση των αρχείων, δηµόσιων και ιδιωτικών, παρέσχε το δικαίωµα στον πολίτη να
πλαίσιο του οποίου διεξάγεται η πολιτική ζωή της κοινωνίας και υλοποιείται η κρατική εξουσία (cf.
Краткий политический словарь [Σύντοµο πολιτικό λεξικό], Политиздат, Москва 19885, p. 324).
Στα κόµµατα ανήκει σηµαντικός ρόλος κατά τη λειτουργία του συνολικού κρατικού µηχανισµού –
εκλογικές εκστρατείες, δραστηριότητα των νοµοθετικών οργάνων, δηµιουργία κυβέρνησης κ.ά.–.
Συνάγεται εκ των ανωτέρω ότι τα κόµµατα αλληλεπιδρούν κατά συγκεκριµένο τρόπο µεταξύ τους,
συνθέτοντας ένα τυπικό, για µία συγκεκριµένη χώρα, σύστηµα µε λίγο ή πολύ σταθερά χαρακτηριστικά (cf. Григорьева, Источниковедение..., op. cit., p. 174).
19
Cf. Perrine Canavaggio, « Les archives historiques des partis politiques français », La Gazette des archives, N° 176, 1er trimestre 1997, pp. 50-67. Ζήσιµος Συνοδινός, «Τα αρχεία πολιτικών κοµµάτων
και προσωπικοτήτων. Η διεθνής διάσταση», ηµερίδα Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση (Αθήνα 14
Μαρτίου 1998), Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1999, p. 62.
20
Μία είναι, διεθνώς, εντός του πλαισίου του International Council on Archives της UNESCO (1948),
ο Τοµέας Κοινοβουλευτικών Αρχείων και Πολιτικών Κοµµάτων, που δηµιουργήθηκε το 1992, cf.
Συνοδινός, «Τα αρχεία πολιτικών κοµµάτων και προσωπικοτήτων..., op. cit., p. 63.
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έχει ελεύθερη πρόσβαση, όµως άφησε στο διαχειριστικό φορέα τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί την παροχή της πληροφόρησης εφόσον το έκρινε σκόπιµο21. Το
ευάλωτο σηµείο εντοπίσθηκε, αναφορικά µε τη χρήση ιδιωτικών αρχείων, στις
διαθέσεις των οικογενειών πολιτικών προσωπικοτήτων, οι οποίες, ως διαχειριστές
αρχείων, προέβαιναν σε ιδιοτελείς χρήσεις –αποκρύψεις, επιλεκτική προβολή των
καλώς εχόντων στο βίο του πολιτικού προσώπου–.

1.3. Συγκρότηση κοµµατικών αρχείων
1.3.1. ∆ιαχείριση εργατικών αρχείων
Η φύλαξη αρχειακού υλικού εµπεριέχει το στοιχείο της µακροχρόνιας ανταπόδοσης.
Για τα εργατικά αρχεία (σε αυτά, µπορούµε να κατατάξουµε τα αρχεία των εργατικών συσσωµατώσεων –των εργατικών κοµµάτων και συνδικάτων, των εργατικών
συνεταιρισµών, άλλων παρεµφερών οργανώσεων–), οφείλεται η µνηµόνευση –πολύ
βασική– ότι, στη διάρκεια της συλλογής και διατήρησης ντοκουµέντων από τις εργατικές οργανώσεις, ποτέ δεν καταστράφηκε άκριτα ένα τεκµήριο22. Εάν δεν συνέτρεχε έκτακτη κατάσταση (σε περιόδους διώξεων, αυτόβουλα καταστρέφονταν έγγραφα για να µη καταληφθούν από το µηχανισµό εργατικής καταστολής), τα υλικά
κρατούνταν –έστω κλειστά–, αναµένοντας την ανταπόδοση.
Ενισχυτική της νοοτροπίας φύλαξης του αρχειακού υλικού ήταν η δοµική διαφορά –χαρακτηριστικό που ιστορικά παρουσίαζαν τα εργατικά κόµµατα σε σύγκριση µε τα αστικά κόµµατα– της ανάπτυξης πλούσιας εσωκοµµατικής ζωής.
Παραγόταν άφθονο υλικό στο εσωτερικό του εργατικού κόµµατος (αλληλογραφία,
εκθέσεις, εισηγήσεις, καταγραφή διαδικασιών σε κλειστά όργανα, λοιπά ντοκουµέντα), το οποίο δεν δηµοσιοποιούνταν.

21

22

Cf. Βαλεντίνη Τσελίκα, «Τα αρχεία πολιτικών προσώπων και κοµµάτων στο Μουσείο Μπενάκη»,
Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων..., op. cit., p. 48. Στο Αρχείο
Καραµανλή, για παράδειγµα, η διοικητική αρχή του ιδρύµατος διατείνεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης έχει προβλεφθεί βάσει ορθολογικώς διατυπωµένων κανόνων, εξασφαλίζοντας απόλυτη
ελευθερία στον ερευνητή, χωρίς οιοδήποτε περιορισµό. Είναι αυτονόητος, για το ίδρυµα, ο περιορισµός του απορρήτου, µε ισχύ της αρχής της 30ετίας, cf. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Τα αρχεία
του Κωνσταντίνου Καραµανλή», Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων..., op. cit., pp. 35-39.
Αντιθέτως, στην περίπτωση της βρετανικής κρατικής γραπτής παραγωγής, καταστρέφεται το 95%
των αρχειακών υλικών που έχουν παραχθεί, όχι µόνο για πρακτικούς λόγους –οικονοµία χώρου–
αλλά επίσης για την αιτία ότι τα γραπτά και άλλα ντοκουµέντα έχουν βραχυχρόνια επιχειρησιακή
αξιοποίηση, χωρίς διαρκή αξία. Η καταστροφή, ωστόσο –σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί–, γίνεται µε τρόπο που οι πολίτες να γνωρίζουν όχι µόνο ποιο υλικό κρατήθηκε αλλά και
ποιο κρίθηκε µη διατηρητέο, cf. The National Archives UK, www.nationalarchives.gov.uk
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Υποστηρίζεται από ιστορικούς, σε σχέση µε την ανωτέρω δόµηση των εργατικών αρχείων, ότι η κατανόηση του σηµερινού κόσµου εξαρτάται από τη γνώση
του παρελθόντος. ∆εν µπορεί να καταστεί κατανοητή µία ιστορική διαδικασία εάν
δεν κατανοηθεί ταυτόχρονα το παρελθόν. Όµως η γνώση δεν οδηγεί υποχρεωτικά
στην κατανόηση, ο καθένας αποκωδικοποιεί το ιστορικό γεγονός στο περίγραµµα
της δικής του ιδεολογικής προσέγγισης και ερµηνείας του παρελθόντος η οποία
ωστόσο έχει κοινωνική, όχι ατοµική βάση –η ατοµική ελευθερία του ιστορικού
εκφράζεται πάντοτε µέσα σε συγκεκριµένα ιστορικά πλαίσια–. Οι ιστορικοί αναπαριστούν το παρελθόν αντλώντας στοιχεία από τις πηγές που επιτρέπουν την
προσέγγισή του. Το παρελθόν έχει νόηµα (δηλαδή δεν στερείται περιεχοµένου), το
οποίο αναζητεί ο ιστορικός, εφόσον αυτός διαθέτει τα επιστηµονικά εργαλεία που
του επιτρέπουν να κρατήσει αποστάσεις από προσωπικές δικές του νοηµατοδοτήσεις. Απαιτείται µία συνειδητοποίηση της ιστορίας, η οποία θα υποστηρίξει τον
αγώνα για κοινωνική χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Οι αγωνιστικές επιβιώσεις
του παρελθόντος περιχαράσσουν το παρόν, δηµιουργώντας πιθανότητες και δυνατότητες εξελίξεων. Στη σφαίρα αυτών των σκέψεων, υπάρχουν φιλοσοφικά προαπαιτούµενα τα οποία εναντιώνονται στην αντίληψη περί «αυθόρµητης και τυχαίας» εξέλιξης της ιστορίας της εργατικής τάξης –οι απόπειρες προς εκείνη την
κατεύθυνση θα ήταν αντιφατικές ή ιδεολογικές–. Η κοινωνική αντίληψη καταλήγει
αναπόφευκτη –η εξέταση των ιστορικών γεγονότων στο κοινωνικό τους πλαίσιο
σκόπιµο είναι να καταστεί απαραίτητη συνθήκη κατανόησης των φαινοµένων–. Η
συνοχή την οποία προσδίδουν οι ιστορικοί στο υλικό των εργατικών αρχείων θα
προκύψει από την εφαρµογή της επιλογής σύµφωνα µε την οποία λαµβάνεται
υπόψη η κοινωνική αντίληψη για την εργατική τάξη (διαίρεση της κοινωνίας σε
τάξεις έχουσες αντικρουόµενα συµφέροντα, πάλη των τάξεων)23.

1.3.2. Κοµµατικά κοµµουνιστικά αρχεία
Το ζήτηµα των κοµµουνιστικών αρχείων µπορεί να αντιµετωπισθεί σε δύο επίπεδα, θεωρητικό και πρακτικό. Στη θεωρία, αναζητείται ένας ορισµός για τα κοµ23

Για να δώσουµε ένα παράδειγµα, οπτικές που γενικεύουν την αντίληψη µέρους (ίσως της πλειοψηφίας) των πολιτών των καπιταλιστικών χωρών για τη θύµηση των πολέµων και τους αντιµετωπίζουν
ως πολιτιστικό γεγονός (τιµή στους φονευθέντες στρατιώτες, θρήνος), εντάσσουν τη µελέτη της
µνήµης στις πολιτιστικές σπουδές (cultural studies) και κατασκευάζουν αναπαραστάσεις της φρίκης
έωλες, χωρίς κοινωνική αναφορά (cf. Jay Winter, Remembering War. The Great War between
Memory and History in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven 2006, passim), µε
αποσιώπηση του ιστορικού γεγονότος ότι ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος συγκλόνισε –εκτός των
οικονοµιών, των αυτοκρατοριών, των πολιτικών συστηµάτων– τις συνειδήσεις και οδήγησε σε εργατικές επαναστατικές εξεγέρσεις.
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µατικά αρχεία. Είναι, κατ’ επέκταση, αναγκαία µία σύνδεση µε την ιστορική-φιλοσοφική και ιδεολογική αφετηρία ύπαρξης των κοµµατικών αρχείων. Στην
πράξη, µπορεί να περιγραφεί ο τρόπος, µε τον οποίο δοµήθηκαν τα αρχεία της
Komintern και, στη συνέχεια, τα αρχεία των κοµµουνιστικών κοµµάτων ανά χώρα.
Να σκιαγραφηθούν οι επιλεγείσες µέθοδοι εµπλουτισµού των αρχείων, η σκοπιµότητα ύπαρξής τους ως ιστορικής συνείδησης των κοµµουνιστικών κοµµάτων, οι
άλλες συγγενείς παράµετροι.
Εάν παραφράζαµε το γενικό ορισµό του αρχείου για τα έθνη και τις κοινωνίες24, θα λέγαµε ότι το κοµµατικό αρχείο είναι η µνήµη του κοµµουνιστικού
κόµµατος, µορφοποιεί την ταυτότητά του. Παρέχοντας τεκµήρια για τη δράση της
συλλογικότητας στην οποία ανήκουν τα κοµµατικά µέλη, το αρχείο υπογραµµίζει
τα δικαιώµατα των µελών, εγγυάται το δικαίωµα του µέλους για πρόσβαση στην
επίσηµη πληροφορία και για γνώση της ιστορίας του κόµµατος. Παραπλεύρως,
υπογραµµίζει, µε εµφατικό τρόπο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά –διαφορετικά από
το απλό άθροισµα των ξεχωριστών κοµµατικών ατοµικοτήτων– της κοµµατικής
συλλογικότητας. Το κοµµατικό αρχείο, προστατεύοντας και ενισχύοντας τη
µνήµη, βελτιώνοντας την παροχή της πληροφορίας, είναι θεµελιώδες για την εσωκοµµατική δηµοκρατία και τη σωστή καθοδήγηση. Το καθήκον που επιβάλλεται
στο κοµµατικό περιβάλλον είναι η διαχείριση και χρήση του υλικού, η συντήρηση
των ντοκουµέντων που συνιστούν την αρχειακή κληρονοµιά του κόµµατος, η
προώθηση καλύτερων πρακτικών οργάνωσης, συντονισµού, η υιοθέτηση µεθόδων
που να ανταποκρίνονται στο σηµερινό επίπεδο εξέλιξης της επιστήµης και της τεχνικής. Ως τελικός στόχος πρέπει να αναδεικνύεται η ανάπτυξη µίας γνωστικής
προσπάθειας, µε διευκόλυνση της χρήσης του αρχείου, καθιστώντας το περιεχόµενο γνωστό ευρύτερα και ενθαρρύνοντας τη διάθεση των µελών και γενικότερα
των πολιτών για πρόσβαση σε αυτό. Επαγγελµατίες αρχειονόµοι, υπάκουοι σε ένα
κοµµατικό ηθικό κώδικα, οφείλουν να µεριµνούν για τη διαφύλαξη του ακέραιου
του αρχείου. Το κόµµα, υπεύθυνο για επίσηµες εκδόσεις µε βάση τα αρχειακά
υλικά, θα συµβάλλει στην αυθεντικότητα της πληροφορίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη θέλησή του για την ιστορική διατήρησή της.
Η ύπαρξη κοµµατικών αρχείων συνδέεται µε το ιδιόµορφο θέµα της εµµονής
των κοµµουνιστικών κοµµάτων στην τήρηση αρχείου.
Τα κοµµουνιστικά κόµµατα, ήδη από την ίδρυσή τους, κάτω από αφάνταστα
δυσχερείς συνθήκες, µεριµνούσαν για τη δηµιουργία, συνεχή εµπλουτισµό και
24

Cf. International Council on Archives (ICA), Internationale Grundsatze fur die archivische
Verzeichnung, Institut fur Archivwissenschaft - Archivschule, Marburg 1994, passim.
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διαφύλαξη του αρχείου τους, µε συνεχή καταχώρηση υλικού παραγωγής των κοµµατικών δοµών όλων των βαθµίδων και όλων των κατηγοριών. Παράλληλα, αρχειοθετούσαν κάθε είδους ντοκουµέντο των πολιτικών αντιπάλων που βρισκόταν
στην κατοχή τους. Μία έρευνα µε αξιώσεις επιστηµονικού προσδιορισµού της
υπόστασης του κοµµατικού αρχείου οφείλει να εκκινήσει ακριβώς από αυτό το
κοµβικό ζήτηµα, από την αναζήτηση των αιτίων, τα οποία οδηγούσαν τους κοµµουνιστές να συντηρούν ευλαβικά αρχείο, από τη διευκρίνιση της πολιτικής ανάγκης (σε αντιδιαστολή προς τα αστικά κόµµατα) που τους πίεζε να διαφυλάξουν –
συνήθως µε προσωπικό κίνδυνο– το κοµµατικό υλικό. Η θεώρηση του προβλήµατος της συλλογής αρχειακού υλικού, θολή µέσα σε πλέγµατα καχυποψίας και δυσπιστίας25, παρακινεί τους ερευνητές σε µία διαπραγµάτευση πιο σύνθετη, πιο κοινωνική. Μπορούν να εντοπισθούν οι ακόλουθοι λόγοι διατήρησης κοµµατικού αρχείου. Πρώτος, ο ιστορικός-φιλοσοφικός λόγος. Σύµφωνα µε το µαρξισµό, η διαλεκτική µέθοδος απαιτεί την ιστορική και λογική προσέγγιση των φαινοµένων.
25

Η ανταπόκριση πρώην ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ (για παράδειγµα του Πάνου ∆ηµητρίου και του
Γρηγόρη Φαράκου) για τον προσδιορισµό των κινήτρων συντήρησης αρχείων ήταν µονόπλευρη, επηρεασµένη, κατά τη γνώµη µας, από το αρνητικό συναίσθηµα προς την κοµµατική ηγεσία στην τρέχουσα κατάσταση. Όπως θα επαναλάβουµε περαιτέρω (infra, n. 1443, p. 445), προβλήθηκε εκ µέρους
τους η άποψη ότι το κόµµα κατάρτιζε αρχείο µε πρόθεση τον έλεγχο επί των µελών του, επισείοντας
την απειλή αποκάλυψης της προηγούµενης δράσης τους, στιγµατισµένης από στοιχεία τα οποία ήταν
«επιβαρυντικά» µε βάση επίκαιρα κριτήρια. Θα καταθέσουµε προς το παρόν την επισήµανση ότι, στο
παρελθόν, η χρησιµοποίηση κοµµουνιστικών αρχείων κάποιες φορές δεν ήταν αθώα. Σε δύο
περιπτώσεις, πιστοποιείται η προσφυγή στο αρχείο της Komintern από τους ηγέτες του σοβιετικού
κόµµατος για σκοπούς ελέγχου των κοµµατικών στελεχών άλλων κοµµάτων, cf. Л. Я. Гибианский,
“Коминформ в действии. 1947-1948 гг. По архивным документам [Η Kominform εν δράσει. 19471948. Βασισµένο σε αρχειακό υλικό]”, Новая и Новейшая История, No 2, 1996, pp. 157-172
[πρόκειται για το δεύτερο µέρος άρθρου –το πρώτο µέρος δηµοσιεύθηκε στο ίδιο περιοδικό (ibid., No
1, 1996, pp. 149-170)–, το οποίο διαπραγµατεύθηκε το ζήτηµα της συγκρότησης της Kominform και
της σύγκρουσης µε το γιουγκοσλαβικό κοµµουνιστικό κόµµα, µε εκτενείς αναφορές σε άγνωστα µέχρι
τότε υλικά των αρχείων του σοβιετικού, γιουγκοσλαβικού και βουλγαρικού κόµµατος]. Στην πρώτη
περίπτωση, σηµειώθηκε χρήση υλικών του αρχείου της Komintern για την προετοιµασία της επίθεσης
της καθοδήγησης Stalin εναντίον του Tito. Τον Απρίλιο και Μάιο 1948, µε εντολή της σοβιετικής
ηγεσίας και προσωπικά του V. M. Molotov, εξετάζονταν εµπεριστατωµένα τα αρχειακά έγγραφα της
Komintern που σχετίζονταν µε τη δράση του Tito και συνολικά του γιουγκοσλαβικού κοµµουνιστικού
κόµµατος κατά τη δεκαετία του 1930. Πολλά υλικά αντιγράφηκαν και δόθηκαν στο τµήµα εξωτερικής
πολιτικής της κεντρικής επιτροπής του πανενωσιακού κόµµατος των µπολσεβίκων. Όπως προκύπτει,
ήταν εντατική η αναζήτηση επιβαρυντικών στοιχείων για τον Tito και τους άλλους γιουγκοσλάβους
ηγέτες (ibid., pp. 167-168, παραποµπή στο αρχείο Российский центр хранения и изучения
документов новейшей истории [РЦХИДНИ], ф. 17, оп. 128, д. 1163, л. 52-68 και ф. 575, оп. 1, д.
411, л. 1-146). Στη δεύτερη περίπτωση, στο στόχαστρο ήταν ο Władysław Gomułka, του πολωνικού
κοµµουνιστικού κόµµατος. Στις 14 Ιουνίου 1948, ο Moshetov (αναπληρωτής υπεύθυνος του τµήµατος
εξωτερικής πολιτικής της κεντρικής επιτροπής του πανενωσιακού κόµµατος των µπολσεβίκων) ζήτησε
από το διευθυντή του Ινστιτούτου Marx-Engels-Lenin (IMEL), V. S. Kruzhkov, αντίγραφα σειράς
αρχειακών εγγράφων της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern της προπολεµικής περιόδου και της
περιόδου του πολέµου σχετικά µε το πολωνικό κοµµουνιστικό κόµµα (ibid., p. 170, παραποµπή στο
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 128, д. 1161, л. 20-22).
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Αναζητούν εξήγηση τα ερωτήµατα της καταγραφής της αφετηρίας του κόµµατος,
της πορείας, της εξέλιξης, του παρόντος πολιτικού και οργανωτικού στίγµατος.
Κατά συνέπεια, για τους κοµµουνιστές η ορθή επεξεργασία πολιτικής απαιτεί επιπλέον την ιστορική ανάλυση του υπό εξέταση ζητήµατος. ∆εύτερος λόγος µπορεί
να θεωρηθεί ο πολιτικός-προπαγανδιστικός. Σύµφωνα µε τις κοµµουνιστικές πεποιθήσεις, η επαναστατική διαδικασία, σε κάθε χώρα χωριστά και επίσης σε παγκόσµια κλίµακα, είναι ενιαία και περνά από διάφορα, εξελικτικά ή διαλεκτικά
στάδια (ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές). Η συνεχής παρουσία και υπενθύµιση
αυτής της επαναστατικής πορείας τεκµηριώνει, στη συνείδηση των κοµµουνιστών,
την ιστορική αναγκαιότητά της26. Στο επίπεδο της προπαγάνδας προς τις µάζες, η
ιστορία του κόµµατος λειτουργεί επιπροσθέτως συναισθηµατικά –µε επίδραση στο
θυµικό των µελών και οπαδών– και πολιτικά (τεκµηρίωση της ορθότητας της τρέχουσας πολιτικής γραµµής, ενδεχοµένως σε αντίθεση µε προηγούµενες περιόδους
διαστρέβλωσης και σφαλµάτων). Ο τρίτος, τέλος, λόγος είναι προσωπικός - ηθικός
- ανθρώπινος, ταυτόχρονα λόγος ο οποίος εµπεριέχει βαθύ πολιτικό νόηµα. Η
ένταξη και δραστηριοποίηση στο κοµµουνιστικό κίνηµα ιστορικά είχε συνήθως
σοβαρές συνέπειες για τους εντασσόµενους (περιορισµός της προσωπικής ζωής,
παρανοµία, διώξεις, εκτελέσεις). Η προσωπική επιλογή στράτευσης χωρίς ιδιοτέλεια (ιδίως σε περιόδους υποχώρησης του κινήµατος) στηριζόταν, εκτός των άλλων, στην ιστορική αισιοδοξία για το νικηφόρο µέλλον. Η µοναδική «ιδιοτέλεια»,
επιτρεπτή στους κοµµουνιστές, ήταν ο καηµός για την ιστορική δικαίωση της
δράσης τους, για την υστεροφηµία. Άφηναν ίχνη στην ιστορία, µέσα από την κοµµατική δράση τους, µε διατήρηση των αποτυπωµάτων στο κοµµατικό αρχείο. Η
προσωπική θυσία αποκτά νόηµα όταν παραµένει στη θύµηση των συναγωνιστών –
και ως ντοκουµέντο στο αρχείο– για τις επόµενες κοµµατικές γενεές27.
Προς εξέταση παραµένει το ζήτηµα του χειρισµού του κοµµατικού αρχείου
από τις κατά καιρούς κοµµατικές ηγεσίες, µε βάση τα κριτήρια που οριοθετήσαµε.
Για το κάθε κριτήριο, µπορούµε να διακρίνουµε, στην ιστορική πορεία του κοµµουνιστικού κινήµατος, µία ποικιλία προσεγγίσεων εκ µέρους του κόµµατος που
δηλώνουν αντίστοιχες αντιλήψεις για τη χρήση των αρχειακών υλικών. Θα ανα26

Για παράδειγµα, το σύνθηµα του ΚΚΕ «90 χρόνια αγώνες και θυσία» (cf. Ριζοσπάστης [Αθήνα], 105-2008) συµπυκνώνει την πολιτική παρουσία του κόµµατος και την πολιτική αναγκαιότητα ύπαρξής
του στην παρούσα ιστορική φάση.
27
Η πολιτική συγκυρία, οι υποτιθέµενες ανάγκες της, η σκληρότητα που σηµειώθηκε κατά την
αντιµετώπιση από το κόµµα συγκεκριµένων προσωπικών περιπτώσεων, χάνουν το νόηµά τους εάν
εξετασθούν σε ιστορική προοπτική και ο αγωνιστής βρίσκει τη θέση του στο πάνθεον των κοµµατικών ηρώων. Χαρακτηριστική είναι, για παράδειγµα, η περίπτωση του Πλουµπίδη και η απάντηση
«το κόµµα θα µε δικαιώσει» (cf. ∆ηµοσθένης Παπαχρίστου, Αναδροµή στα γεγονότα 1931-2000 και
στο ρόλο του ΚΚΕ. Αναµνήσεις - Μαρτυρίες - Σκέψεις, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2002, p. 183)
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φερθούµε διεξοδικά, σε επόµενες ενότητες της παρούσας µελέτης, στην –par excellence πολιτική-ιδεολογική– εργαλειακή αντίληψη διαχείρισης της κοµµατικής
ιστορίας που οδήγησε στη χρήση του κοµµατικού αρχείου ως µέσου προώθησης
της επανάστασης28.
Στην πράξη, οι εξελίξεις είχαν αντιστοιχία σε γεγονότα και φαινόµενα, στη
µελέτη των οποίων αυτό το βιβλίο θα αναλωθεί. Προς το παρόν, µπορούµε να καταθέσουµε ορισµένα στοιχεία για τα κυριώτερα κοµµουνιστικά αρχεία, τις συλλογές εις χείρας των Σοβιετικών.
Το κοµµατικό αρχείο που εξελίχθηκε σε αρχείο του σοβιετικού κόµµατος συγκροτήθηκε εν σπέρµατι µε τη διαφύλαξη υλικών της εποχής της δράσης των πολιτικών προσφύγων µελών της ρωσικής σοσιαλδηµοκρατίας, στα τέλη του 19ου και
αρχές του 20ού αιώνα. Υλικά της Οµάδας Απελευθέρωσης της Εργασίας και της
εφηµερίδας Iskra αποτελούν παραδείγµατα. Συστηµατική συλλογή ντοκουµέντων
άρχισε µετά το 2ο συνέδριο του Σοσιαλδηµοκρατικού Εργατικού Κόµµατος Ρωσίας,
το 1903, στη Γενεύη, Βέρνη, Κρακοβία, Παρίσι και άλλα κέντρα οργάνωσης του κινήµατος, ιδίως των υλικών της οµάδας των µπολσεβίκων υπό το V. I. Lenin, της
εβραϊκής Bund, της πολωνικής και λεττονικής σοσιαλδηµοκρατίας. Φυλάχθηκαν
ντοκουµέντα του G. V. Plehanov, P. B. Aksel’rod, J. O. Cederbaum (ψευδώνυµο L.
Martov) και άλλων µενσεβίκων ηγετών. Το 1904, στη Γενεύη, λειτούργησε βιβλιοθήκη και αρχείο της παράταξης των µπολσεβίκων. Μετά τη ρωσική επανάσταση το
1917, µε σύντονες προσπάθειες των µπολσεβίκων συγκροτήθηκαν κρατικές υπηρεσίες συλλογής αρχειακών υλικών. ∆ηµιουργήθηκαν επίσης επιστηµονικά κέντρα του
κράτους και του κόµµατος µε καθήκοντα µελέτης της επανάστασης, για παράδειγµα
το Istpart, το οποίο ήταν, στο διάστηµα 1921-1928, τµήµα της κεντρικής επιτροπής
του κόµµατος, επίσης το κρατικό Ινστιτούτο Marx-Engels (IME) το 1921-1931, το
κοµµατικό Ινστιτούτο Lenin το 1923-193129.
Το Ινστιτούτο Marx-Engels (IME) είχε σκοπό τη συλλογή πρωτότυπου υλικού
των κλασσικών του µαρξισµού, φωτογραφική αναπαραγωγή εγγράφων, µεταφράσεις στη ρωσική γλώσσα, επίσης τη διεξαγωγή µελετών και πραγµατοποίηση εκδόσεων. Το 1923, λειτουργούσαν τµήµατα έρευνας του έργου κλασσικών του
µαρξισµού (Marx, Engels, Plehanov), τµήµατα έρευνας της ιστορίας ευρωπαϊκών
28
29

Infra, pp. 425-456.
Cf. Д. Рязанов, Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при В.Ц.И.К. [Ινστιτούτο K. Marx και F.
Engels της Πανενωσιακής Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής], Московский Рабочий, Москва
1923, pp. 3-4. Федеральная архивная служба России [Οµοσπονδιακή υπηρεσία αρχείων Ρωσίας],
Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории. Краткий
справочник [Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Κοινωνικής-Πολιτικής Ιστορίας. Σύντοµος οδηγός],
РОССПЭН, Москва 20043, pp. 4-6.
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καπιταλιστικών χωρών (Γερµανίας, Γαλλίας, Αγγλίας), τµήµατα έρευνας ανά
γνωστικό αντικείµενο (φιλοσοφίας, δικαίου, πολιτικής οικονοµίας, σοσιαλισµού,
κοινωνιολογίας), τµήµα ιστορίας των ∆ιεθνών (Πρώτη ∆ιεθνής [Association
internationale des travailleurs], Σοσιαλιστική ∆ιεθνής [Internationale ouvrière])30.
Στο εκδοτικό πλάνο του ινστιτούτου επιλέχθηκαν έργα των G. W. F. Hegel, Marx,
Engels, Karl Kautsky, Paul Lafargue, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg και άλλων31. Το 1924, υπογράφηκε συµφωνία µε το γερµανικό κόµµα για την πρόοδο
του έργου. Παραγγελίες δόθηκαν στην Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία για
φωτογραφική αναπαραγωγή αστυνοµικών και λοιπών εγγράφων σχετικών µε τους
Marx, Engels και άλλα µέλη του επαναστατικού κινήµατος. Αγοράστηκαν επίσης
στη ∆ύση και µεταφέρθηκαν στη Ρωσία µεγάλες ποσότητες βιβλίων µε συναφές
υλικό. Προσωπικά και οικογενειακά αρχεία, παλαιοβιβλιοπωλεία και συλλογές
εµπόρων χειρογράφων υποβλήθηκαν σε συστηµατική έρευνα για ανεύρεση ντοκουµέντων. Μετά από ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, το 1929 κρίθηκε από την κεντρική επιτροπή του κόµµατος αναγκαία η εντατικοποίηση της εργασίας, µε διάθεση µεγαλύτερων υλικών πόρων, ώστε να επιτευχθούν οι προσδοκώµενοι ιδεολογικοί και πολιτικοί στόχοι στο περιβάλλον του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος. Το πολιτικό γραφείο ανταποκρίθηκε µε προθυµία. Το 1924, το Ινστιτούτο
Marx-Engels αναγνωρίσθηκε ως κρατική παρακαταθήκη και φύλακας των έργων
των δύο κλασσικών, µε δικαίωµα αφαίρεσης συγγενούς υλικού από όλα τα ιδρύµατα του κράτους και συγκέντρωσης αυτού στο ίδρυµα32.
Το Istpart ανέπτυξε δραστηριότητα προς την κατεύθυνση συγκέντρωσης των
κοµµατικών υλικών, του προσωπικού αρχείου του Lenin (κατασπαρµένου σε διάφορες χώρες), των υλικών των άλλων επαναστατών. Ως µέρος της δοµής της κεντρικής επιτροπής, το ίδρυµα, το 1925-1928, δεχόταν τα µη απόρρητα έγγραφα
των τµηµάτων της κεντρικής επιτροπής µετά πάροδο τριετίας. Τα απόρρητα έγγραφα κατευθύνονταν προς φύλαξη στο µυστικό αρχείο του γραφείου της γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής. Μέσα στο Istpart, τα έγγραφα, µετά την παραλαβή,
ταξινοµούνταν, λαµβάνοντας ταξινοµικό αριθµό, και µοιράζονταν σε συλλογές.
Χρησιµοποιούνταν για παρουσίαση σε δηµόσιες εκθέσεις, για τη συγγραφή εργασιών, για µελέτες που δηµοσιεύονταν στον τύπο33. Το 1928, το Istpart απορροφήθηκε από το Ινστιτούτο Lenin, διαµορφώνοντας τον αρχικό πυρήνα του κοµµατι30

Cf. Рязанов, Институт..., op. cit., pp. 6-32.
Ibid., pp. 35-63.
32
Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp.
7-8.
33
Αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα για την αρθρογραφία η περιοδική έκδοση του ιδρύµατος Пролетарская
Революция [Προλεταριακή Επανάσταση] (ibid., p. 8).
31
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κού αρχείου. Ο τρόπος ταξινόµησης των συλλογών του Istpart καταργήθηκε, µε
κατάταξη του υλικού στις συλλογές του Ινστιτούτου. Τα τµήµατα της κεντρικής
επιτροπής κατέθεταν πλέον τα έγγραφα στο νέο φορέα34.
Στο Ινστιτούτο Lenin, χειρόγραφα, επιστολές και άλλα έγγραφα, που δόθηκαν
από τη N. K. Krupskaja, το Μάρτιο 1923, και αυτά που παραδόθηκαν, µετά το θάνατο του Lenin τον Ιανουάριο 1924, από τη γραµµατεία του υπουργικού συµβουλίου, αποτέλεσαν υλικό της συλλογής του ιδρύµατος. Το ινστιτούτο αναγνωρίσθηκε το 1924 ως θεµατοφύλακας του έργου του Lenin και απέκτησε το δικαίωµα,
βάσει νοµοθετικής διάταξης (παρόµοια µε παλαιότερη απόφαση προς όφελος του
Ινστιτούτου Marx-Engels), να συγκεντρώσει στο αρχείο του, από όλες τις κρατικές
και κοµµατικές πηγές, τα ντοκουµέντα που είχαν σχέση µε το βίο και τη δράση του
ηγέτη. Εξαίρεση αποτελούσαν τα έγγραφα που βρίσκονταν στην κεντρική επιτροπή και είχαν απόρρητο χαρακτήρα. Τα κοµµατικά µέλη ήταν υποχρεωµένα να
παραδώσουν στο αρχείο τα ντοκουµέντα που σχετίζονταν µε το Lenin (αλληλογραφία και άλλα έγγραφα) που διέθεταν. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 1930, η
συλλογή ήταν επαρκής ώστε να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση των απάντων του
Lenin. Το 1931, το Ινστιτούτο Lenin συγχωνεύθηκε µε το Ινστιτούτο Marx-Engels
στο Ινστιτούτο Marx-Engels-Lenin (IMEL) της κεντρικής επιτροπής του πανενωσιακού κόµµατος των µπολσεβίκων. Το νέο αρχείο είχε χαρακτήρα επιστηµονικό ιστορικό, σε αντίθεση µε το τρέχον (επιχειρησιακό) αρχείο, το οποίο, ενταγµένο
στη δοµή της κεντρικής επιτροπής, ήταν άµεσα προσβάσιµο35.
Στη διάρκεια της συλλεκτικής δραστηριότητάς του, το Ινστιτούτο MarxEngels-Lenin (IMEL) απέκτησε, µετά από αγορά ή από δωρεά, έγγραφα και άλλα
αντικείµενα των Marx, Engels και Lenin, συλλογές ντοκουµέντων της γαλλικής
επανάστασης του 1789, της παρισινής κοµµούνας του 1871, της γαλλικής εξέγερσης το 1830, των εξεγέρσεων το 1848-1849 στη Γερµανία, Γαλλία, Αυστροουγγαρία, πρωτότυπα υλικά των θεωρητικών και πολιτικών του σοσιαλισµού του 19ου
και 20ού αιώνα, ατοµικά αρχεία περισσοτέρων από 120 διακεκριµένων προσώπων.
Το 1935, συζητήσεις εξελίχθηκαν ανάµεσα στο Ινστιτούτο και τη σοσιαλιστική
∆ιεθνή (Internationale ouvrière socialiste) και γερµανική σοσιαλδηµοκρατία
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands [SPD]), στις οποίες τέθηκε υπό διαπραγµάτευση η µεταφορά των αρχείων των Marx και Engels στη Μόσχα. Η διάσωση των υλικών από τον κίνδυνο των ναζί είχε επιτευχθεί µε φυγάδευσή τους
στη Γαλλία και ∆ανία. Σε ανταγωνισµό µε τον Ολλανδό Nicolaas Posthumus, ο Ν.
Ι. Buharin και οι άλλοι διαπραγµατευτές της σοβιετικής αντιπροσωπείας διέκοψαν
34
35

Ibid., pp. 6, 8.
Ibid., pp. 6, 8-9.
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τις άκαρπες συζητήσεις, µετά από άνωθεν εντολή, και το αρχείο κατέληξε στο
Άµστερνταµ, όπου συνέστησε το κυριώτερο απόκτηµα του υπό ίδρυση ινστιτούτου κοινωνικής ιστορίας (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)36.
Εξίσου σηµαντικό, εκτός από τα σοβιετικά αρχεία, ήταν στη Μόσχα το αρχείο
της Komintern. Το Σεπτέµβριο 1920, δηµιουργήθηκε, εντός της δοµής του διεθνούς κόµµατος, το τµήµα Αρχείο - Βιβλιοθήκη, το οποίο διέθετε πέντε υποτµήµατα: το αρχείο, τη βιβλιοθήκη, το υποτµήµα εξασφάλισης βιβλιογραφίας, το αναγνωστήριο, το υποτµήµα εφηµερίδων. Οι βασικοί στόχοι του τµήµατος ήταν η ταξινόµηση των εγγράφων της Komintern, η φύλαξή τους, η απογραφή της εισερχόµενης βιβλιογραφίας, η κάλυψη παρεµφερών καθηκόντων. Στις αρχές του 1921,
αποσπάστηκαν από το γενικό αρχείο όλα τα έγγραφα της γραµµατείας της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern, επίσης όλα τα έγγραφα απόρρητου χαρακτήρα,
και εντάχθηκαν σε νέο τµήµα, το απόρρητο τµήµα του αρχείου. Μέχρι το 1922,
υπεύθυνος του τµήµατος Αρχείου - Βιβλιοθήκης ήταν ο Tennenbaum. Αντικαταστάθηκε από το G. M. Fischer. Η βιβλιοθήκη ενηµερωνόταν, κάθε µήνα, µε συλλογές εφηµερίδων δεµένες σε τόµους. Την εποχή του 4ου συνεδρίου της Komintern
(το Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 1922), η βιβλιοθήκη, µε προσωπικό τρεις υπαλλήλους
και υπεύθυνο το V. Wilkemson, είχε διαθέσιµους 5.275 τίτλους βιβλίων. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του αρχείου και της βιβλιοθήκης, µε σταθερή παραλαβή από το εξωτερικό νέων υλικών, απαίτησε αναδιοργάνωση της εργασίας των
υποτµηµάτων. Το Σεπτέµβριο 1923, το τµήµα διεθνών επαφών (OMS) συµβούλευσε τα κόµµατα, στις χώρες των οποίων είχαν ανέλθει στην εξουσία οι φασίστες
(Ιταλία, Βουλγαρία και αλλού), να µεταφέρουν προσωρινά τα αρχεία τους στη
Μόσχα. Η επιχείρηση διεξήχθη µε εντολές που δόθηκαν από το οργανωτικό γραφείο στη γραµµατεία της εκτελεστικής επιτροπής και στο OMS. Λόγω του κρίσιµου περιεχοµένου των αρχειακών υλικών ορισµένων κοµµάτων, απαιτήθηκε η θέσπιση και τήρηση αυστηρών κανόνων παραλαβής και φύλαξης αυτών. Μετά το 5ο
συνέδριο της Komintern τον Ιούνιο - Ιούλιο 1924, δηµιουργήθηκε γραφείο της
γραµµατείας της εκτελεστικής επιτροπής, το οποίο αποτέλεσε το οργανωτικό και
τεχνικό κέντρο των οργάνων της Komintern. Στα καθήκοντα, περιλήφθηκε η λειτουργία του αρχείου. Υπεύθυνος τοποθετήθηκε ο Φιλλανδός Mauno Heimo. Το
Μάιο 1926, απεστάλησαν στα κοµµουνιστικά κόµµατα - µέλη της Komintern δύο
εγκύκλιοι. Η πρώτη, προερχόµενη από το προεδρείο της εκτελεστικής επιτροπής
της Komintern, αφορούσε στην παράδοση των κοµµατικών αρχείων προς φύλαξη
στο κεντρικό αρχείο της Komintern. Η δεύτερη εγκύκλιος, εκδοθείσα από τη
γραµµατεία της εκτελεστικής επιτροπής, µε αποδέκτες τις κοµµουνιστικές οργα36
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νώσεις και ατοµικά κοµµουνιστές, ζητούσε την επιστροφή των υλικών της εκτελεστικής επιτροπής στο αρχείο της Komintern. Μετά το 7ο συνέδριο της Komintern
τον Ιούλιο - Αύγουστο 1935, το γραφείο της γραµµατείας της εκτελεστικής επιτροπής, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά του, λειτούργησε υπό την άµεση εποπτεία
του γενικού γραµµατέα της Komintern. Εξαρτώµενα από γραφείο της γραµµατείας
της εκτελεστικής επιτροπής ήταν το γραφείο µεταφράσεων και το αρχείο της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern. Υπεύθυνος έως το 1939 ήταν ο Boris Reinstein. Εκείνη την εποχή, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του αρχείου, τον
οποίο ψήφισε η γραµµατεία της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern, διδόταν,
σε περίπτωση ανάγκης, υλικό µόνο σε πρόσωπα απασχολούµενα στο µηχανισµό
που λάµβαναν ειδική άδεια από το γραµµατέα της εκτελεστικής επιτροπής. Στις
αρχές του 1941, εργάζονταν στο αρχείο 12 άτοµα. Υπεύθυνος ήταν ο A. Beves37.
Το 1943, µετά τη λήψη της απόφασης διάλυσης της Komintern, το Κεντρικό
Κοµµατικό Αρχείο [το κοµµατικό αρχείο στο Ινστιτούτο Marx-Engels-Lenin
(IMEL)] παρέλαβε το αρχείο της διεθνούς οργάνωσης38. Στις 28 Μαΐου 1943, ο G.
Dimitrov, σε συζήτηση µε το διευθυντή του Ινστιτούτου Marx-Engels-Lenin
(IMEL), M. Mitin, συνεννοήθηκε για τη µεταβίβαση στο ινστιτούτο µίας σειράς
«ιδεολογικών λειτουργιών» της Komintern, όπως αυτές που συνδέονταν µε τα ειδικευµένα στελέχη, τη βιβλιοθήκη και το αρχείο39. Το 1944 άρχισε η ταξινόµηση
του υλικού. Το 1949, το αρχείο της Komintern στάλθηκε στο γενικό τµήµα της κεντρικής επιτροπής του σοβιετικού κόµµατος, όπου έγινε πλήρης περιγραφή των
συλλογών, και το 1959 επέστρεψε στο Κεντρικό Κοµµατικό Αρχείο. Οι δηµιουργηθείσες αρχειακές συλλογές παρέµειναν αναλλοίωτες στο εξής40.
Κατά το διάστηµα 1954-1956, το Ινστιτούτο Marx-Engels-Lenin (IMEL) άλλαξε ονοµασία σε Ινστιτούτο Marx-Engels-Lenin-Stalin (IMELS). Το 1956, ο ορ37

Cf. Г. М. Адибеков - Э. Н. Шахназарова - К. К. Шириня, Организационная структура
Коминтерна 1919-1943 [Η οργανωτική δοµή της Komintern, 1919-1943], РОССПЭН, Москва
1997, pp. 29, 54, 86-87, 126, 145-146, 206-207, 219.
38
Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp.
12-13. Απόφαση κλειστής συνεδρίασης του προεδρείου της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern,
στις 19 Μαΐου 1943, ανέφερε ότι τα αρχεία της Komintern και του καθενός από τα κοµµουνιστικά
κόµµατα θα παραδίδονταν προς φύλαξη στην κεντρική επιτροπή του σοβιετικού κόµµατος, µε παραχώρηση του δικαιώµατος στα γραφεία εξωτερικού των κοµµουνιστικών κοµµάτων (εννοούνταν
οι αντιπροσωπείες τους που βρίσκονταν στη Μόσχα) να χρησιµοποιούν τα δικά τους υλικά (cf.
Политбюро Ц.К. РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн 1919-1943. Документы [Το Πολιτικό Γραφείο
της κεντρικής επιτροπής του Ρωσικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (µπολσεβίκων) - Πανενωσιακού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος (µπολσεβίκων) και η Komintern, 1919-1943. Έγγραφα], РОССПЭН,
Москва 2004, p. 817).
39
Cf. Адибеков et al., Организационная структура Коминтерна..., op. cit., p. 231.
40
Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp.
12-13.
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γανισµός µετονοµάσθηκε σε Ινστιτούτο Μαρξισµού-Λενινισµού της Κεντρικής
Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης (διατήρησε τον
τίτλο έως την ανατροπή του σοβιετικού συστήµατος, το 1991). Η λειτουργία του
κοµµατικού αρχείου ήταν µία από τις δραστηριότητες του ινστιτούτου.
Ο εµπλουτισµός του σοβιετικού κοµµατικού αρχείου δυσχεράνθηκε από σηµαντικές αντιξοότητες. Οι µαζικές διώξεις κοµµουνιστών επί καθοδήγησης Stalin
είχαν ως επίπτωση τις απώλειες σηµαντικών αρχείων (έγγραφα, βιβλία, αντικείµενα) που βρίσκονταν στα χέρια βετεράνων του σοσιαλιστικού και κοµµουνιστικού κινήµατος41. Επίσης, αρχειακά υλικά ανήκοντα στην αντιπολίτευση της
σοβιετικής εξουσίας βρίσκονταν εκτός χώρας (το 1929, για παράδειγµα, εξήχθη το
αρχείο του L. D. Trockij). Μετά την άνοδο των ναζί στην εξουσία το 1933, ορισµένα κατέληξαν στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο ίδρυµα Hoover Institution on War,
Revolution and Peace του Stanford University, στο Harvard University της Μασσαχουσέττης, στο Columbia University της Νέας Υόρκης. Στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, σηµαντικές καταστροφές ντοκουµέντων σηµειώθηκαν, µε το µερικό
ή ολικό αφανισµό των σοβιετικών κοµµατικών αρχείων στις καταληφθείσες από
τους ναζί περιοχές και στις εµπόλεµες ζώνες της χώρας, µετά από ενέργειες συνεργατών του κοµµατικού µηχανισµού ενόψει της αδυναµίας εκκένωσης και του
φόβου κατάληψης των υλικών από τον εχθρό42. Αντιστρόφως, διαφορετικές ενέργειες ευνόησαν το Κεντρικό Κοµµατικό Αρχείο. Υλικά, τα οποία είχαν αγορασθεί
σε φωτογραφικά αντίγραφα κατά τη δεκαετία του 1920, αποκτήθηκαν και στο
πρωτότυπο, µετά τον εντοπισµό τους στη Γερµανία, το 1945, και τη µεταφορά στη
Μόσχα. Στη δεκαετία 1960, καταχωρήθηκαν στο κοµµατικό αρχείο υλικά της κεντρικής επιτροπής της προπολεµικής περιόδου, οι προσωπικές καρτέλες των κοµµατικών µελών και άλλα ντοκουµέντα. Στο διάστηµα έως το 1980, προστέθηκαν
41

Ibid., p. 10. Μέρος των υλικών, που βρέθηκε στην κατοχή των υπηρεσιών ασφαλείας, επανήλθε
αργότερα στις συλλογές των κεντρικών κοµµατικών αρχείων (ibid.).
42
Ibid., pp. 10-11, 14. Εξαίρεση αποτέλεσε το αρχείο της επιτροπής του Smolensk. Όταν η πόλη (στις
όχθες του ∆νείπερου, 350 χιλιόµετρα δυτικά της Μόσχας) καταλήφθηκε από τους Γερµανούς το
1941, µέρος του αρχείου (περίπου 120.000 φάκελοι) βρέθηκε στην έδρα της κοµµατικής οργάνωσης
και απεστάλη στη Σιλεσία. Το 1945, προ του ναζιστικού τέλους, δείγµα του υλικού µε τις πλέον ευαίσθητες πληροφορίες (540 φάκελοι) µεταφέρθηκε σε περιοχή πλησίον των αµερικανικών δυνάµεων, ώστε κατά την προέλαση να περιέλθει στην κατοχή αυτών, όχι των Σοβιετικών. Κατά τον
«Ψυχρό Πόλεµο», το αρχείο (Smolensk Archive) χρησιµοποιήθηκε εν εκτάσει στην αντικοµµουνιστική προπαγάνδα. Ενδιαφέρθηκαν επίσης οι µυστικές υπηρεσίες για τη δυνητική σηµαντικότητα
των στοιχείων του αρχείου που συνδέονταν µε θέµατα στρατιωτικά και ασφαλείας, 5.957 αρχειακές
µονάδες –έγγραφα, τεχνικές εκδόσεις κ.ά.– κρίθηκαν ως στρατηγικής σηµασίας (περιείχαν πληροφορίες για την οργάνωση, δραστηριότητες και τακτική της πολιτικής αστυνοµίας [NKVD]) και παραδόθηκαν στους εµπειρογνώµονες της U.S. Army Intelligence (G-2), cf. Patricia Kennedy Grimsted, “Spoils of War Returned: U.S. Restitution of Nazi-Looted Cultural Treasures to the USSR,
1945-1959”, Prologue, vol. 34, No 1, Spring 2002, pp. 27-41.
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στις συλλογές του Κεντρικού Κοµµατικού Αρχείου νέα υλικά του κοµµουνιστικού
κινήµατος, που ανακαλύφθηκαν στη Σοβιετική Ένωση ή στο εξωτερικό43.
Αποκαταστάθηκε επικοινωνία µε αρχειακούς οργανισµούς της Ανατολικής και
∆υτικής Ευρώπης. Συνεργασία αναπτύχθηκε µε το ινστιτούτο του Άµστερνταµ
(προέβλεπε την έκδοση των έργων των Marx και Engels), µε το ίδρυµα
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli του Μιλάνου, µε το Museum Karl Marx Haus
στη γενέτειρα του Marx, πόλη Trier (παράρτηµα, µετά το 1968, του ιδρύµατος του
Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος Γερµανίας [SPD] Friedrich Ebert Stiftung), µε το
αρχείο του σουηδικού εργατικού κινήµατος (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)
στη Στοκχόλµη και µε άλλα αρχειακά κέντρα44.
Όσον αφορούσε στην πρόσβαση στις πληροφορίες, µετά το 1953 και ιδίως
µετά το 20ό συνέδριο του σοβιετικού κόµµατος (το 1956) εµφανίσθηκαν τάσεις
φιλελευθεροποίησης, που οδήγησαν σε ένα ελεγχόµενο άνοιγµα του αρχείου.
Χρησιµοποιήθηκαν υλικά σε επιστηµονικές εργασίες, για άρθρα σε εφηµερίδες και
εκποµπές στο ραδιόφωνο, για συγγραφή σεναρίων για τον κινηµατογράφο. Έγγραφα είδαν το φως στις σελίδες εντύπων ιστορικού περιεχοµένου45. Η τακτική
παραχώρησης πρόσβασης στα υλικά (επετράπη ακόµη και σε µη κοµµατικά µέλη)
ανακόπηκε το 1966. Στη δεκαετία 1970, διαβαθµίσθηκε ως απόρρητο µεγάλου
όγκου υλικό. Το διάστηµα 1985-1991 –επί καθοδήγησης Gorbachev–, ανακλήθηκαν τα µέτρα, αλλά όχι καθ’ ολοκληρίαν46.
43

Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., p.
13. Για την περίπτωση του ιταλικού κόµµατος, cf. Отдел Ц.К. КПСС по связям с иностранными
компартиями 1953-1957. Аннотированный справочник [Το Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης για τις επαφές µε τα ξένα κοµµουνιστικά κόµµατα,
1953-1957. Υποµνηµατισµένος οδηγός], РОССПЭН, Москва 1999, p. 84 (αναφέρεται στο φάκελο
Νο 133, ο οποίος περιέχει υλικά της περιόδου από τον Ιανουάριο 1953 έως τον Ιανουάριο 1954),
«Σηµείωµα για την παραλαβή προς φύλαξη του κοµµατικού αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής του
Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που βρίσκεται στην Πράγα, στο Κεντρικό Κοµµατικό Αρχείο
του IMEL [Ινστιτούτο Marx-Engels-Lenin] της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης».
44
Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp.
12-13, 15.
45
∆ηµοσιεύονταν ανελλιπώς πρωτογενή υλικά στο περιοδικό Исторический архив [Ιστορικό Αρχείο]
κατά το διάστηµα 1955-1962 και στο Вопросы Истории КПСС [Προβλήµατα ιστορίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης] µετά το 1958 (συνεχίσθηκε η δηµοσίευση µέχρι το
1991), ibid., p. 16.
46
Cf. Ibid., pp. 16-18. ∆είγµα της νέας αρχειακής πολιτικής αποτέλεσε το περιοδικό Известия ЦК
КПСС [Τα νέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης], στο
οποίο δηµοσιεύθηκαν σηµαντικότατα έγγραφα των κοµµατικών αρχείων. Το έντυπο, µηνιαίο, εµφανίσθηκε το 1989. Στο εξώφυλλο, κάτω από τον τίτλο, σηµειωνόταν: «Εκδιδόταν το 1919-1929. Η
έκδοση επαναλήφθηκε το 1989». Σε κάθε τεύχος υπήρχε ειδική στήλη µε τίτλο «Από τα αρχεία του
κόµµατος». Ο όγκος της ήταν περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού υλικού του περιοδικού. ∆ηµοσιευόταν υλικό της κεντρικής επιτροπής και των τµηµάτων της, αλληλογραφία εργατών µε το
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Στην επιθανάτια φάση του σοβιετικού συστήµατος, το 1991, το Ινστιτούτο
Μαρξισµού-Λενινισµού της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης απέκτησε, τον Ιούνιο, νέο όνοµα, Ινστιτούτο Θεωρίας και
Ιστορίας του Σοσιαλισµού της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης. Στις 24 Αυγούστου 1991 –αµέσως µετά την ανατροπή του
σοβιετικού καθεστώτος–, διατάχθηκε (απόφαση υπ’ αριθ. 83 του B. N. Yel’cin,
προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας) η µεταφορά των κοµµατικών αρχείων στην
αρµοδιότητα των κρατικών αρχείων. Σε κάθε πόλη, τα αρχεία του σοβιετικού
κόµµατος µετατράπηκαν σε κρατικά αρχεία47. Στη Μόσχα, δηµιουργήθηκαν δύο
κρατικά όργανα διαχείρισης των κοµµατικών αρχείων, ένα που περιείχε το πρώην
αρχείο του Ινστιτούτου Μαρξισµού-Λενινισµού της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης και άλλο µε περιεχόµενο το κεντρικό αρχείο της κοµµουνιστικής νεολαίας48. Το Μάρτιο 1999, τα δύο αρχεία
ενώθηκαν σε ένα ενιαίο οργανισµό, το Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Κοινωνικής Πολιτικής Ιστορίας49. Εκεί στεγάσθηκε, εκτός από τα σοβιετικά αρχεία, το αρχείο της

κόµµα, βιογραφικά στελεχών, γενικώς κάθε είδους κοµµατική πληροφορία που παλαιότερα θα ήταν
αδιανόητη η γνωστοποίησή της. Μπορούµε να αναφερθούµε ενδεικτικά στο κείµενο «Платформа
“Союза марксистов-ленинцев” (Группа Рютина) [Η πλατφόρµα της “Ένωσης µαρξιστών-λενινιστών” (Οµάδα του Rjutin)]», Известия ЦК КПСС, No 8, 1990, pp. 200-207. Ibid., No 9, 1990, pp.
165-184. Η πλατφόρµα, µε τίτλο «Ο Stalin και η κρίση της προλεταριακής δικτατορίας», γράφτηκε
το Μάρτιο 1932 από µέλη οµάδας µελών και πρώην µελών του Πανενωσιακού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος (µπολσεβίκων) µε επικεφαλής τον Martem’jan N. Rjutin, πρώην γραµµατέα αχτίδας της
συνοικίας Krasnopresnenskaja της Μόσχας, διαγραφέντος από το κόµµα το 1930 «για προπαγάνδα
δεξιών οππορτουνιστικών απόψεων». Το κείµενο διαδιδόταν εµπιστευτικά από χέρι σε χέρι ή µε το
ταχυδροµείο. Οι συλλήψεις µελών της οµάδας ξεκίνησαν το Σεπτέµβριο 1932. Ο Rjutin αρχικά καταδικάσθηκε σε 10ετή φυλάκιση. Στις 10 Ιανουαρίου 1937, του επεβλήθη η ποινή του θανάτου, την
ίδια µέρα εκτελέσθηκε.
47
Για παράδειγµα, στο Ivanovo (µέσα στο κτίριο των σοβιετικών αρχείων συστεγαζόταν, όπως θα δούµε
[infra, pp. 238-240], το αρχείο του ΚΚΕ), µετατράπηκε ο παλαιός κοµµατικός φορέας Партийный
архив Ивановского обкома ВКП(б)-КПСС (Κοµµατικό αρχείο της Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης του Ivanovo Oblast) σε νέο κρατικό, το Центр документации
новейшей истории Ивановской области (ЦДНИИО) [Κέντρο τεκµηρίωσης σύγχρονης ιστορίας του
Ivanovo Oblast]. Λειτούργησε µε αυτό τον τίτλο έως το 1999, οπότε µετέπεσε στο Архивохранилище
спецфондов и современной документации [Αρχειακό καταθετήριο για ειδικές συλλογές και σύγχρονη τεκµηρίωση] (διεύθυνση: Ivanovo, ul. Pushkina 22).
48
Το πρώτο αρχείο, το Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ), δηµιουργήθηκε το 1991. Το δεύτερο αρχείο –µε το υλικό της νεολαίας (Komsomol)–
ήταν το Центр хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО), το οποίο δηµιουργήθηκε το 1992.
49
Ήταν το Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории (РГАСПИ),
cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp. 34, 22-23. Το 2002, το Αρχείο είχε 685 συλλογές, πάνω από δύο εκατοµµύρια µονάδες αρχειακών
εγγράφων και 160.000 µονάδες µουσειακού υλικού (ibid.).
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Komintern50. Η δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία, µε δικαίωµα παραχωρούµενο σε ντόπιους και ξένους µελετητές, έφερε µία ερευνητική και εκδοτική
έκρηξη. Κρατήθηκαν υπό έλεγχο τα υλικά που κρίθηκαν ως ευαίσθητα. Στο αρχείο
του προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας (Arhiv Presidenta RF), τοποθετήθηκε το
αρχείο του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του σοβιετικού κόµµατος.
Εκεί εντάχθηκαν άλλα επίσης υλικά (για παράδειγµα, αυτά του 19ου συνεδρίου του
σοβιετικού κόµµατος του 1952, της κρατικής επιτροπής άµυνας της περιόδου
1941-1945, του αρχείου του Stalin). Τα άκρως απόρρητα έγγραφα τοποθετήθηκαν,
στο ίδιο αρχείο, σε ιδιαίτερο φάκελο51.

1.3.2.1. Πηγές της ιστορίας του εργατικού κινήµατος
Μεταξύ των πολιτικών κοµµάτων, η αίσθηση της ιστορίας και της γενικότερης
φροντίδας των αρχείων αποδείχθηκε πιο αναπτυγµένη στα εργατικά κόµµατα,
αφού αυτά ποτέ δεν λειτούργησαν ως αποκλειστικώς εκλογικοί µηχανισµοί, ως
πελατειακά δίκτυα ή ως οµάδες για την κατάληψη της εξουσίας. Ανάλογη ήταν η
συµπεριφορά που καταγράφηκε κατά τη συλλογή και φύλαξη υλικού για τη συνδικαλιστική δράση των εργατικών κοµµάτων52.
50

Ειδικά για την Ελλάδα, cf. Российский Государственный Архив Социально-Политической
Истории:
- Коммунистическая Партия Греций [Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας], 1918-1940, фонд 495,
опис 173, 131 ед. хр.,
- Συλλογές εγγράφων κοµµουνιστικών κοµµάτων που εντάσσονται στην Komintern, Αντιπροσωπεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στην Εκτελεστική Επιτροπή της Komintern, 19251940, фонд 495, опис 294, 25 ед. хр.,
- Βαλκανικό Ländersekretariat της περιόδου 1926-1935, τµήµα Ελλάδας [έτερα τµήµατα ήταν της
Αλβανίας, Ρουµανίας, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας], фонд 495, опис 69, 278 ед. хр.,
- Γραµµατεία του γραµµατέα της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern, Wilhelm Pieck [µετά το 7ο
συνέδριο της Komintern, δηµιουργήθηκαν γραµµατείες της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern
και, στο διάστηµα 1935-1939, η Γραµµατεία υπό τον Pieck ήταν υπεύθυνη για την Ελλάδα (παρακολουθούσε επίσης τα κινήµατα της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας
και Ιράν)], фонд 495, опис 11, 348 ед. хр.,
- µεµονωµένα έγγραφα σε άλλες συλλογές του Αρχείου (για παράδειγµα, τα αρχεία των σχολών της
Komintern, КУТВ, МЛШ, КУНМЗ).
Ειδικά για την Κύπρο, cf. Российский Государственный Архив Социально-Политической
Истории, Коммунистическая Партия Кипра [Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου], 1923-1933, фонд
495, опис 295, 13 ед. хр.
51
Cf. Федеральная архивная служба России, Российский Государственный Архив..., op. cit., pp.
24-25, 28.
52
Στην Ελλάδα, η ιδιαιτερότητα των συνδικαλιστικών αρχείων συνδέεται µε την αντίστοιχη στήριξη των
συνδικαλιστικών παρατάξεων από πολιτικά κόµµατα. Στη ΓΣΕΕ, η διευθέτηση του αρχείου, ταξινόµηση κλπ., κατέστη δυνατή µε την πραγµατιστική τακτική σεβασµού του γεγονότος ότι συνυπάρχουν
παρατάξεις µέσα στη συνοµοσπονδία προσκείµενες σε κόµµατα, οι οποίες συνεργάζονται σε µεγαλύ-
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Στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος, οργανωτικά µέτρα οδήγησαν στη
συγκέντρωση εργατικού υλικού (γραπτού, προφορικού, άλλης µορφής) σε αρχειακά κέντρα, στα οποία εκτυλίχθηκε σπουδαία ερευνητική δουλειά53.
Εκτός από την ενδογενή παραγωγή υλικού χρήσιµου για την τεκµηρίωση της
εργατικής ιστορίας, συνεισέφεραν ιστορικά στη συγκρότηση των γραπτών πηγών
τα κρατικά αρχεία (µπορούν να καταταχθούν, σε αυτή την κατηγορία, τα κοινοβουλευτικά, κυβερνητικά και λοιπά έγγραφα διοικητικών οργάνων, τα διπλωµατικά, αστυνοµικά, στρατιωτικά, δικαστικά, λοιπά δηµόσια έγγραφα), τα βιοµηχανικά αρχεία και στατιστικά στοιχεία, η έντυπη παραγωγή –ο περιοδικός τύπος
(εφηµερίδες, περιοδικά), τα φυλλάδια, προκηρύξεις, αφίσες, τα άλλα προϊόντα
εκτυπώσεων–, η προσωπική αλληλογραφία, η καλλιτεχνική δηµιουργία (η λογοτεχνία και λοιπά προϊόντα). Ως οι πλέον παραγωγικοί καταγραφείς της λαϊκής διαµαρτυρίας έχουν όµως θεωρηθεί οι δότες πληροφοριών και καταδότες των υπηρεσιών ασφαλείας, οι άνθρωποι των µηχανισµών καταστολής, οι δικαστές, στρατιωτικοί διοικητές54. Προβλήµατα αξιοπιστίας προέκυψαν από την περιορισµένη
τερο ή µικρότερο βαθµό, και ενδείκνυται µία διαχείριση η οποία να µη θίγει τις ισορροπίες, cf. Ξένη
Μπαλωτή, «Τα αρχεία του Ιδρύµατος Σταύρου Καλλέργη. Το αρχείο της ΓΣΕΕ», Αρχεία ελληνικών
πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων..., op. cit., p. 59.
53
Μπορούµε να µνηµονεύσουµε, ενδεικτικά, ορισµένους από τους αρχειακούς οργανισµούς.
Στο Παρίσι –στην πανεπιστηµιούπολη του πανεπιστηµίου Paris X στη Nanterre–, το ερευνητικό κέντρο BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine), υφιστάµενο µε διάφορες νοµικές µορφές από το 1917, κατέχει σηµαντικές συλλογές και σπάνια βιβλία, που χρησίµευσαν
στην τεκµηρίωση εργασιών των ερευνητών του σοσιαλιστικού και κοµµουνιστικού κινήµατος, επίσης στην έκδοση τόµων µε θεµατικό εργατικό περιεχόµενο. Την τελευταία δεκαετία, συµµετέσχε,
µαζί µε άλλα αρχειακά και ερευνητικά ιδρύµατα, στη δηµιουργία δικτύου στην πόλη (Collectif des
centres de documentation en histoire ouvrière et sociale), για την υπέρβαση του εµποδίου της διασποράς των ντοκουµέντων σε διαφορετικούς αρχειακούς χώρους, cf. Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), Les Archives, Paris [ενηµερωτικό φυλλάδιο], passim.
http://www.bdic.fr/
Το αρχειακό και ερευνητικό κέντρο κοινωνικής ιστορίας του Άµστερνταµ IISG, από το 1935, συγκέντρωσε µοναδικό υλικό από την εποχή της Πρώτης και ∆εύτερης ∆ιεθνούς (cf. Mies Campfens,
De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam,
IISG, Amsterdam 1989, pp. XI-XIX). Είναι ίδρυµα µε αυξηµένες δυνατότητες, µε ισχυρή παρουσία
στον κόσµο της ιστορικής έρευνας, το οποίο, συντηρώντας πλήθος συνεργατών, άσκησε ιδεολογική
παρέµβαση αντίπαλη προς τον «υπαρκτό σοσιαλισµό».
Στο Stanford της Καλιφόρνιας, η µονάδα τεκµηρίωσης (Hoover Library and Archives) του συντηρητικού ιδρύµατος Hoover Institution on War, Revolution and Peace, συλλέγοντας υλικό από το
1919 έχει δηµιουργήσει σηµαντική αρχειακή συλλογή, cf. http://www.hoover.org/hila
Στη Ρώµη, το κέντρο Istituto Gramsci δηµιουργήθηκε, µε τη φροντίδα του Palmiro Togliatti, το
1950, για να αξιοποιήσει υλικό σχετικό ιδίως µε τον Antonio Gramsci και µε το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα (PCI [1921-1991]), cf. http://www.fondazionegramsci.org/
54
Cf. Richard Cobb, The Police and the People: French Popular Protest, 1789-1820, Clarenton Press,
Oxford 1970, p. 4. Πρβλ. επίσης Cheah Boon Κheng, From PKI to the Comintern, 1924-1941, Cornell University, Ithaca (NY) 1992, p. 5.
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δυνατότητα των κρατικών οργάνων να αντιληφθούν το πραγµατικό περιεχόµενο
των εργατικών κινήσεων55. Πλείστα είναι τα θέµατα, σήµερα, τα οποία ζητούν
διευκρίνιση, ώστε να καθορισθούν ως αποδεκτές οι πληροφορίες κρατικής προέλευσης και αστυνοµικής φύσης. Τα αστυνοµικά έγγραφα που φθάνουν στην ιστορική έρευνα βρίθουν φανταστικών στοιχείων για τους αντιπάλους του κοινωνικού
status quo. Επιδίδονταν οι πληροφοριοδότες σε συνειδητές διαστρεβλώσεις, υπογραµµίζοντας µε επιτηδειότητα την ιδιαίτερη υπηρεσιακή προσφορά στον αγώνα
κατά των επαναστατικών οµάδων, αποκρύπτοντας σφάλµατα που παρουσιάσθηκαν στη δράση της υπηρεσίας, εµφανίζοντας ειδυλλιακή την εικόνα της λειτουργίας του τοµέα που διαχειρίζονταν. Είναι συγκεχυµένα τα όρια ανάµεσα στην
άγνοια και στην ελλειµµατική αστυνοµική αντίληψη της ουσίας του ζητήµατος το
οποίο η υπηρεσία εξιχνίαζε. Η αλήθεια κρυβόταν πίσω από τη διαστρέβλωση της
γενικής εικόνας –µε τη µεγέθυνση ή ελαχιστοποίηση ενός πραγµατικού γεγονότος– και από τη γενίκευση που υφίσταντο γεγονότα µοναδικά ή διάσπαρτα. Περαιτέρω, ορθώνονται ενώπιον της ιστορικής έρευνας οι επιλογές οι οποίες οδήγησαν
σε καθορισµένες µεθόδους υλοποίησης των στρατηγικών, οι συζητήσεις µεταξύ
των κριτών της πληροφορίας προτού αυτοί καταλήξουν σε ένα πόρισµα, τα κριτήρια επιλογής των πληροφοριοδοτών, οι εντολές και οδηγίες που απευθύνονταν
στους συλλογείς στοιχείων, το περιεχόµενο και η φύση των πληροφοριών που είχαν αποσπασθεί στις ανακρίσεις, ως ελάχιστοι µεταξύ των παραγόντων οι οποίοι
είναι συζητήσιµοι. Στον 20ό αιώνα, κατά τη µεθόδευση περιχαράκωσης της εργατικής ιδεολογίας εκ µέρους του κυρίαρχου καθεστώτος και των οργάνων του, οι
επαναστάτες παρουσιάζονταν ως απρόσωποι εχθρικοί στόχοι, ως στατιστικές κουκίδες. Η αναφορά στον κοµµουνισµό εξελισσόταν σε επίθεση εναντίον ενός στοιχείου ιδεοληψίας γενικού, µη σαφώς καθορισµένου56. Στη διάρκεια δικτατορικών
διακυβερνήσεων, κάποια µερίδα του κοινού –ιδίως η νέα γενεά– δεν είχε ανάµνηση ή εικόνα των κοµµουνιστών, ούτε γνώση της δράσης και τακτικών τους.
Έδιδε έτσι τη λαβή στο κράτος να επιχειρήσει τη διάδοση προπαγανδιστικών εικόνων (συνήθως ταπεινωτικών, απαξιωτικών), που οδηγούσαν στην πρόσληψη ότι
επρόκειτο για οµάδα που έσπερνε τον τρόµο και τη βία57.

55

Η µελέτη, για παράδειγµα, των αστυνοµικών αρχείων της Πρωσσίας, Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας,
Ελβετίας του 19ου αιώνα µε στόχο την ανεύρεση στοιχείων για τη δράση των Marx και Engels εντόπισε
την ιδιαίτερη κλίση των αστυνοµικών πληροφοριοδοτών να στρέφουν την προσοχή τους σε προσωπικές συγκρούσεις και διαφωνίες στις γραµµές των επαναστατών πολιτικών προσφύγων, µε την παράθεση κουτσοµπολίστικων σχολίων (cf. Григорьева, Источниковедение..., op. cit., p. 124).
56
Πρβλ. Κheng, From PKI to the Comintern..., op. cit., pp. 5-6.
57
Χαρακτηριστικά από αυτή την άποψη ήταν στην Ελλάδα τα στοιχεία στα φυλλάδια της δικτατορίας
Μεταξά (για παράδειγµα, το βιβλίο Ο κοµµουνισµός στην Ελλάδα, Έκδοσις Εθνικής Εταιρίας, Αθή-
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Για την ιστορική έρευνα στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος, για τις περιόδους δικτατορίας, που δεν διασώθηκαν πολλά κοµµατικά ντοκουµέντα, ως
αξιόλογη πηγή αναδεικνύεται εν δυνάµει το αστυνοµικό υλικό. ∆υσχερής, σύµφωνα µε ορισµένες απόψεις, είναι, σε αυτή την περίπτωση, η ανακατασκευή της
ιστορίας του κοµµουνιστικού κινήµατος χωρίς την προσφυγή στα αστυνοµικά αρχεία. Κατά την εποχή του «Ψυχρού Πολέµου», µόνο ορισµένοι ερευνητές (και από
αυτούς, ουδείς έλαβε άδεια να κοπιάρει ντοκουµέντα) µπόρεσαν να συµβουλευθούν κρατικά αρχεία, κανείς τα αστυνοµικά αρχεία. Εάν τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή, µε βάση τα ψήγµατα οι ερευνητές προχωρούσαν σε λογικές υποθέσεις, οι
οποίες µπορούσαν να καταλήξουν σε εξωπραγµατικά συµπεράσµατα.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ειδικότερα, η κατάρτιση αστυνοµικών αρχείων
υπήρξε δοκιµασµένη τακτική58. Η δραστηριότητα των κοινωνικών αµφισβητιών
ήταν «εγγράφως καταχωρηµένη» από το 1922 –µικρό διάστηµα µετά τη ρωσική
επανάσταση του 1917–. Στους προσωπικούς φακέλους, περιγραφόταν η δράση των
µελών του εργατικού κόµµατος (ΣΕΚΕ [µετονοµασθέντος το 1924 σε ΚΚΕ]). Επί
δικτατορίας Παγκάλου, η υπηρεσία γενικής ασφαλείας συνέχισε τον εµπλουτισµό
των φακέλων. Η ενηµέρωση των διωκτικών αρχών εντάθηκε µετά την ψήφιση του
νόµου 4229 (ιδιώνυµο αδίκηµα), το 1929 επί Βενιζέλου. Οι αρχικοί φάκελοι των
κοµµουνιστών εµπλουτίσθηκαν µε νέα στοιχεία, προστέθηκαν φάκελοι για τα συγγενικά πρόσωπα και ακολούθως για τους γνωστούς και φίλους. Ο υφυπουργός
ασφαλείας επί δικτατορίας Μεταξά, Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, διάρθρωσε καταδιωκτικό µηχανισµό στηριζόµενος στο προϋπάρχον ενηµερωτικό υλικό. Συγκροτήθηκε αφανές σώµα αποτελούµενο από δέκα χιλιάδες αµειβόµενους πληροφοριοδότες, µε παραγωγή προϊόντος που στοιχειοθετούσε το περιεχόµενο νέων φακέλων και
ανανέωνε τους υπάρχοντες. Τα αρχεία πληροφοριών συγκροτούνταν µε υπερβάλλοντα ζήλο των καταδιωκτικών αρχών, µε ιδιαίτερη προτίµηση στους συνδικαλιστές59.

ναι 1937, 216 pp., περιείχε πληθώρα λεπτοµερειών για την κοµµουνιστική απειλή κατά του έθνους,
της θρησκείας, της νεολαίας, των εργαζοµένων).
58
Για παράδειγµα, το αρχείο του Στυλιανού Κανδυλάκη, διοικητή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας
στη Θεσσαλονίκη µέχρι το 1929 (συλλογή Α. ∆άγκα), περιέχει το κατασχεµένο υλικό της κοµµατικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ το 1927 (έγγραφα µε µοναδικές πληροφορίες), κοµµατικές
προκηρύξεις, επιστολές µεταξύ µελών του ΚΚΕ, επίσης –σε µεγάλο αριθµό– φύλλα εφηµερίδων
µοναδικά, τεύχη περιοδικών µοναδικά, εκδόσεις δυσεύρετες.
59
Cf. Η Αυγή (Αθήνα), 27-8-1989, Θόδωρος Βαρίκος, «Τί µας είπε σήµερα η Κρατική Ασφάλεια»
(συνέντευξη [ανώνυµη] µε ανώτατο αξιωµατικό της χωροφυλακής, ο οποίος υπηρέτησε σε θέσεις κλειδιά στην ιεραρχική κλίµακα της υπηρεσίας εθνικής ασφαλείας). Ibid., 27-8-1989, Γιώργος Σταµατίου, «Το φακέλωµα των πολιτών έχει µια µακρά ιστορία». Susanne-Sophia Spiliotis, Transterritorialität und nationale Abgrenzung: Konstitutionsprozesse der griechischen Gesellschaft und Ansätze ihrer faschistoiden Transformation, 1922/24-1941, R. Oldenbourg, München 1998, pp. 170173.
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Στη µεταπολεµική περίοδο, δηµιουργήθηκαν οι υπηρεσίες Γ∆ΕΑ (κατοπινή ΥΠΕΑ),
ΚΥΠ, Γενική Ασφάλεια, τα ∆εύτερα Γραφεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
όπου διατηρούνταν και εµπλουτίζονταν πληροφοριακοί φάκελοι. Μετά τη µεταπολίτευση, το 1974, έπαψε –υπετίθετο– η κατάρτιση «φρονηµατικών φακέλων», µε συλλογή στοιχείων µόνο για τους αντεθνικώς δρώντες και τους τροµοκράτες που στρέφονταν κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος60. Το 1989 –επί κυβέρνησης Τζανετάκη [συγκυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης και δυνάµεων της αριστεράς]–,
στοιχεία ήλθαν στην επιφάνεια ότι οι παρακολουθήσεις συνεχίσθηκαν µετά το 1981,
επί σοσιαλδηµοκρατικής διακυβέρνησης. Το περιεχόµενο των φακέλων είχε καταχωρηθεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές61.

1.3.2.2. Νέα ζητήµατα στην έρευνα των κοινωνικών
κινηµάτων
Η πρακτική των δύο αντιπάλων του «Ψυχρού Πολέµου» –των χωρών του κεφαλαιικού συστήµατος και του µπλοκ του «υπαρκτού σοσιαλισµού»– ήταν πανοµοιότυπη. Ο έλεγχος της πληροφορίας κρατικής και κοµµατικής προέλευσης
υπήρξε εκτεταµένος. Στη δεκαετία του 1990, οι όροι διαφοροποιήθηκαν, µαζί µε
την πολιτική κατάσταση. Οι εξελίξεις στη διαχείριση των αρχείων αφορούσαν στις
ακόλουθες κατευθύνσεις. Πρώτο, τα κοµµουνιστικά κόµµατα που παρέµειναν
στην εξουσία τήρησαν αναλλοίωτη την προηγούµενη µέθοδο κλειστής διαχείρισης
των αρχείων. ∆εύτερο, τα κρατικά αρχεία των χωρών του κεφαλαιικού συστήµατος απελευθέρωσαν µεγάλο όγκο πληροφοριών, µε το µαζικό αποχαρακτηρισµό
εγγράφων. Τρίτο, λαφυραγωγήθηκαν τα κοµµατικά αρχεία των πρώην χωρών του
«υπαρκτού σοσιαλισµού». Τέταρτο, κοµµουνιστικά κόµµατα των χωρών του κεφαλαιικού συστήµατος αποφάσισαν να δηµοσιοποιήσουν τα αρχειακά υλικά τους.

1.3.2.2.1. Τα αρχεία των σηµερινών κοµµουνιστικών
κοµµάτων εξουσίας
Στη µάχη των ιδεών, τα σηµερινά κοµµουνιστικά κόµµατα εξουσίας, µε το σκεπτικό
της διατήρησης του πλεονεκτήµατος της πληροφορίας, άφησαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία περιορισµένου µόνο αριθµού ερευνητών (αποκλειστικώς µέλη
του κόµµατος, κοµµατικοί αξιωµατούχοι, ιστορικοί φέροντες την ιδιότητα του µέ-

60
61

Cf. Η Αυγή, 27-8-1989, Βαρίκος, loc. cit.
Cf. Ριζοσπάστης, 30-8-1989. Η Αυγή, 30-8-1989.

[53]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

λους του κόµµατος). Ιδιαίτερη βοήθεια παρασχέθηκε σε κοµµατικούς ιστορικούς
επιφορτισµένους µε τη συγγραφή της ιστορίας του κάθε κόµµατος.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κίνας62 είναι ένα παράδειγµα µεταξύ των κοµµάτων στην εξουσία που δεν αναθεώρησαν την πολιτική διαχείρισης των αρχείων.
Παρέµειναν κλειστά. ∆εν µεταβλήθηκε η διαβάθµιση των περισσότερων εγγράφων, όµοια µε την παράνοµη περίοδο του κόµµατος προ του 1949. Κανένας οργανισµός δεν απόκτησε οιοδήποτε δικαίωµα πρόσβασης63.
Στην περίπτωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Βιετνάµ64, συναντώνται οι
αυτές αντιλήψεις και τακτική. Το αρχείο, το οποίο στεγάζεται σε κοµµατικό κτίριο, στο Ανόι, είναι προσβάσιµο µόνο από κοµµατικούς ερευνητές οι οποίοι είναι
χρεωµένοι µε εργασίες προκαθορισµένες από τα πλάνα της κεντρικής επιτροπής
του κόµµατος65.

62

Το κινεζικό κόµµα ιδρύθηκε το 1921 στη Σαγκάη και αποτέλεσε µέλος της Komintern. Στις σφαγές
της επανάστασης του 1925-1927, έχασε τα περισσότερα µέλη του. Στο 4ο συνέδριο του κόµµατος,
το 1928, υιοθετήθηκε η θέση για τον αστικοδηµοκρατικό χαρακτήρα της επανάστασης στην Κίνα.
Ένας στρατός υπό το Mao Tse-Tung κατέφυγε σε ορεινές περιοχές, όπου οργανώθηκαν κατά θύλακες τοπικά όργανα εξουσίας. Επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάµεων, τα επόµενα χρόνια, αποκρούσθηκαν. Το 1934, οι κοµµουνιστικές δυνάµεις άρχισαν την υποχώρηση προς τη βόρεια Κίνα (Μακρά Πορεία). Από το 1937 έως το 1945, το κόµµα πολέµησε κατά των Ιαπώνων και στη συνέχεια
ενεπλάκη σε εµφύλιο µε τους εθνικιστές, µέχρι την επικράτησή του, το 1949. Στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κίνας, η αρχική οικονοµική ώθηση επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια των Σοβιετικών (cf. Soong Ching
Ling, The Struggle for New China, Foreign Languages Press, Peking 1952, pp. 61-398). Η αλλαγή
καθοδήγησης και γραµµής στο σοβιετικό κόµµα, µετά το 1953, είχε επακόλουθο την ανάπτυξη
εχθρότητας στις διµερείς σχέσεις και, στις αρχές της δεκαετίας 1960, τη ρήξη. Κατά την εσωκοµµατική πάλη εναντίον των τάσεων φιλελευθεροποίησης, η εξουσία το 1966 πέρασε στους οπαδούς του
Mao Tse-Tung, Ερυθρούς Φρουρούς (περίοδος «πολιτιστικής επανάστασης»). Στο 9ο συνέδριο, το
1969, υιοθετήθηκε η θέση για τη «διαρκή επανάσταση» και οι «ιδέες του Mao» ανακηρύχθηκαν σε
κοµµατική θεωρητική βάση (cf. Great Soviet Encyclopedia, MacMillan, New York - London 1978,
vol. 12, p. 250). Το κόµµα δεν συµµετέσχε, όπως θα δούµε περαιτέρω, στη διεθνή κοµµουνιστική
συνδιάσκεψη της Μόσχας το 1969.
63
Πληροφορίες από στελέχη του κινεζικού κόµµατος, γνώστες της κατάστασης των κοµµατικών αρχείων, Πεκίνο 25-5-2008.
64
Στη γαλλική Ινδοκίνα, το κοµµουνιστικό κίνηµα έλαβε οργανωτική µορφή το 1930, µε ενέργειες του
Hồ Chí Minh και άλλων στελεχών της Komintern. Το 1941, οι κοµµουνιστές ίδρυσαν το κίνηµα
Viet Minh και, µέσω αυτού του µετωπικού φορέα, έδρασαν κατά της ιαπωνικής κατοχής και µετά το
1946 κατά της γαλλικής αποικιοκρατίας. Το 1951, το κόµµα επανοργανώθηκε σε αυτοτελή βάση
και συνέχισε την καθοδήγηση του απελευθερωτικού πολέµου, που έληξε µε νίκη το 1954, αποχώρηση των Γάλλων από την Ινδοκίνα και ίδρυση του κράτους του Βόρειου Βιετνάµ. Στο διάστηµα
1959-1975 εκτυλίχθηκε ο Πόλεµος του Βιετνάµ εναντίον του καθεστώτος της Σαϊγκόν, µε έκβαση
την ήττα των αµερικανικών δυνάµεων και την επανένωση του βόρειου µε το νότιο Βιετνάµ (cf.
Евгений В. Кобелев, Хо Ши Мин. Жизнь замечательных людей [Ho Chi Minh. Η ζωή
διακεκριµένων ανθρώπων], Молодая гвардия, Москва 1983, passim).
65
Nguyen Duc Thuy, στέλεχος βιετναµικού κόµµατος (Đảng Cộng sản Việt Nam [ĐCSVN]),
πληροφορίες, 10-1-2006.
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1.3.2.2.2. Εθνικά αρχεία των χωρών του κεφαλαιικού
συστήµατος
Αντιθέτως προς τα αποµείναντα κοµµουνιστικά καθεστώτα, τα ονοµαστά εθνικά
αρχεία των χωρών του κεφαλαιικού συστήµατος66 θεώρησαν ότι, στη σύγκρουση
µε τους κοµµουνιστές, έληξε η οξεία φάση («Ψυχρός Πόλεµος») και η έκτακτη
κατάσταση. Άρθηκαν –στο βαθµό που σχετικώς µπορούν να θεωρηθούν ενήµεροι
οι ιστορικοί– µέτρα στεγανοποίησης της πληροφορίας67.

1.3.2.2.3. Τα κοµµατικά αρχεία στις πρώην χώρες του
«υπαρκτού σοσιαλισµού»
Κατά την επιχείρηση ιδεολογικής εκµετάλλευσης των αρχείων των κοµµουνιστικών
κοµµάτων του «υπαρκτού σοσιαλισµού», προσέγγισαν, µετά τη δεκαετία του 1990,
τους νέους αρχειακούς οργανισµούς και προσέφεραν ευκαιρίες συνεργασίας δυτικά
ιδρύµατα (χρηµατοδότες)68. Η ιδεολογική λεηλασία κοµµατικών αρχείων έδωσε
66

67

68

Μπορούµε να αναφερθούµε σε ορισµένα κρατικά αρχειακά κέντρα, στα οποία ίσχυσαν νέες
διατάξεις απελευθέρωσης της πληροφορίας.
Στην Αυστραλία, στα εθνικά αρχεία (National Archives of Australia), επήλθε δραστικός
περιορισµός της δικαιοδοσίας των αρµοδίων που γνωµοδοτούν για θέµατα εθνικής ασφαλείας. Η
νέα αντίληψη για τα αρχεία επιτάσσει µία διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία ένας χαρακτηρισµός
εγγράφου ως δεσµευµένου δεν είναι επαρκής, µόνος του, για να προκαλέσει άρνηση πρόσβασης από
το κοινό. Οι αρχειακές υπηρεσίες οφείλουν να αποδεσµεύσουν τα υλικά, µε αναίρεση του
χαρακτηρισµού. Το περιεχόµενο εγγράφων της υπηρεσίας πληροφοριών (Australian Security
Intelligence Organisation [ASIO]), που περιέχουν πληροφορίες «εξαιρετικά ευαίσθητες», ίσως
εξαιρείται της γνωστοποίησης (http://www.naa.gov.au/).
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, αποχαρακτηρίσθηκαν υλικά υπηρεσιών, για παράδειγµα των εθνικών
αρχείων (National Archives and Records Administration [NARA]), της Central Intelligence Agency
(CIA), του Federal Bureau of Investigation (FBI), του State Department, µε σκοπό την κατάργηση
της υπερβολικής κυβερνητικής µυστικότητας και την προώθηση της δηµόσιας ενηµέρωσης (cf.
NARA, http://archives.gov/).
Στα βρετανικά εθνικά αρχεία (The National Archives UK), είναι συγγενείς οι προδιαγραφές που
υιοθετήθηκαν. Εξαιρέθηκαν ευαίσθητα δεδοµένα της υπηρεσίας ασφαλείας (Intelligence Service),
τα οποία θα µπορούσαν να καταστήσουν επισφαλείς τις πηγές των πληροφοριών και επιχειρησιακές
λεπτοµέρειες (www.nationalarchives.gov.uk, http://www.mi6.gov.uk/).
Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι, µε τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και άλλα εργαλεία, η σηµερινή
έννοια της πληροφορίας έχει κατά πολύ διευρυνθεί. Υλικό το οποίο καταχωρείται ψηφιακά µπορεί
να αρχειοθετηθεί και να αποτελέσει αρχείο µη προσβάσιµο και µη ελέγξιµο. Νέα θεσµικά πλαίσια
προέκυψαν για τη διαχείριση και προστασία της απόρρητης πληροφορίας, εν όψει της έντασης νέων
προβληµάτων και κινδύνων (τροµοκρατία), cf. Tony Bunyan, Secrecy and Openness in the EU,
Kogan Page, London 1999, passim. Μπορούµε να σκεφθούµε ότι, στις χώρες του κεφαλαιικού
συστήµατος, η πληροφορία δεν απελευθερώθηκε στην πραγµατικότητα παρά µονάχα έναντι του
κοµµουνιστικού κινδύνου.
Συµµετείχαν, το 1995, σε προσεγγίσεις νεοσύστατων αρχειακών ιδρυµάτων το Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis του Άµστερνταµ και το Hoover Institution on War, Peace and
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υλικό για τη στοιχειοθέτηση ιστορικών προκατασκευών. Οι επιθέσεις ακαδηµαϊκών
κύκλων κατά των συνειρµικών αναπαραστάσεων του κοµµουνισµού, ιδίως κατά του
συµβόλου του προσώπου του Lenin (ο µύθος του ηγέτη, αποκάλυψη του πραγµατικού Lenin)69 δεν φαίνεται να είχαν συγκεκριµένο πολιτικό περιεχόµενο, έναντι
αντίπαλου σχηµατισµού (Σοβιετική Ένωση) που είχε εξουδετερωθεί τελειωτικά.
Έµοιαζαν µε προσωπική δικαίωση πολιτικών και ιδεολογικών προτιµήσεων70. Στην
επιχείρηση επαναδιατύπωσης της ιστορίας, σύρθηκαν πρώην Σοβιετικοί υπεύθυνοι71. Φήµες –εκ των ενδείξεων– ανέφεραν ότι άτοµα µε αρµοδιότητες στην
επιστηµονική και ιδεολογική εργασία έφυγαν προς ∆υσµάς κουβαλώντας στις αποRevolution του Stanford της Καλιφορνίας (cf. Leo van Rossum, The Former Communist Party
Archives in Eastern Europe and Russia. A Provisional Assessment, International Institute of Social
History, Amsterdam, 1997, p. 4).
69
Βλ., για παράδειγµα, The Unknown Lenin: From the Secret Archive, Richard Pipes ed., Yale University
Press, 1998, passim. Στον τόµο περιλήφθηκε υλικό το οποίο παραχωρήθηκε στο πανεπιστήµιο του
Yale µετά από συµφωνία µε το αρχειακό κέντρο Russian Center for the Preservation and Study of
Documents of Recent History (RTsKhIDNI) του ρωσικού οργανισµού State Archival Service of
Russia. Ο επιµελητής Pipes περιγράφοντας τα προβλήµατα παρουσίασης του υλικού προέβη σε ιδεολογική επίθεση εφ’ όλης της ύλης. Η κάθε γνώµη του Lenin χρησίµευε στους µαθητές του ως αναφορά για να δικαιολογηθεί η µία ή άλλη απόφαση και χρησιµοποιούνταν σαν ευαγγέλιο. Το πρόβληµα
ωστόσο ήταν ότι ο Lenin ήταν µέγας τακτικιστής και άλλαζε γνώµη µε ταχύτητα. Έτσι, οι συνεχιστές,
για να τεκµηριώσουν θέσεις του απέναντι σε ζητήµατα που παρουσιάζονταν διφορούµενα, βρέθηκαν
να παραπέµπουν σε αντίστοιχες αντίθετες αποφάσεις του, µε την υπογράµµιση ότι η διαλεκτική
αντιµετώπιση της πραγµατικότητας εκ µέρους του προκαλούσε τις φαινοµενικά αλληλοσυγκρουόµενες
στάσεις του. Το ίδιο θεωρητικό έρεισµα αναζητούσαν για να δικαιολογήσουν δικές τους τρέχουσες
µεταγενέστερες τοποθετήσεις απέναντι σε ζητήµατα, τα οποία οι ίδιοι εµφανίζονταν να αντιµετωπίζουν
αντιφατικά. Ένα άλλο πρόβληµα συνιστούσαν γραπτά του Lenin που συγκρούονταν µε επίσηµες
τοποθετήσεις του. Εάν η εικόνα, ο µύθος, του αγαθού ηγέτη που προβαλλόταν στην προπαγάνδα
αντικρουόταν από αυτά, αποκρύπτονταν. Για την εξυπηρέτηση του µύθου του ηγέτη προβαλλόταν το
ιδεαλιστικό προσωπείο του ανθρώπου που κατέφευγε στη βία µόνο όταν ήταν επιβεβληµένη από τις
περιστάσεις, κατά τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης του raison d’Etat. Η γραπτή κληρονοµιά του Lenin
αντιµετωπίσθηκε σαν ιερό κείµενο. Απανωτές ήταν οι εκδόσεις των Απάντων –η 5η έκδοση ήταν πιο
περιεκτική, σε 55 τόµους, µε επιλεκτικές δηµοσιοποιήσεις και αποκλεισµούς γραπτών–. Ο Lenin,
δικτάτωρ που διατήρησε τις συνήθειες της παρανοµίας, υποδείκνυε την καταχώρηση των
ντοκουµέντων ως απόρρητων ή διαφορετικά. Η ποιότητα του ανθρώπου αποκαλυπτόταν από γραπτά
του που αφορούσαν σε ενέργειες κατά άλλων κρατών, ή σε χειραγώγηση άλλων κοµµουνιστικών
κοµµάτων κατά παράβαση της αρχής που θέλει το κάθε κόµµα να διατηρεί την αυτονοµία του,
επιχειρησιακή και οικονοµική, και να µη είναι ξενοκίνητο στις αποφάσεις του (ibid.).
70
Στο ίδιο παράδειγµα του επιµελητή, Pipes, που αναφέραµε, τα βιογραφικά στοιχεία του ίσως εύλογα
να προκαλούν υποψία για ιδεολογικοποιηµένη ιστορική κρίση: Πολωνός Εβραίος, καθηγητής ρωσικής ιστορίας στο Harvard University από το 1950 έως το 1996, ήταν στη δεκαετία 1980 µέλος του
εθνικού συµβουλίου ασφαλείας των Ηνωµένων Πολιτειών (επί προεδρίας Ronald Reagan), σφοδρός
πολέµιος του Détente [ειρήνη και αφοπλισµός] µε τη Σοβιετική Ένωση, και µετά το 1976 τοποθετηµένος ως επικεφαλής, από το διευθυντή της CIA George Bush, στην οµάδα αναλυτών Team B (ο
φιλοπόλεµος πυρήνας της υπηρεσίας).
71
Ο Yury A. Buranov, διευθυντής του Κέντρου, προλογίζοντας τον τόµο δήλωσε τη σύµπτωση απόψεων µε πολλές από τις θέσεις που προώθησε ο επιµελητής Pipes στην εισαγωγή του στο έργο. Επιχείρησε να περισώσει τα προσχήµατα, αποφεύγοντας να συµφωνήσει µε το συνολικό σκεπτικό.
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σκευές τους πακέτα αρχειακού υλικού72. Όσον αφορούσε στην ιδιοκτησιακή κατάσταση των κοµµουνιστικών αρχείων, σε όλα τα πρώην κοµµουνιστικά κράτη µεταβιβάσθηκε η κυριότητα και η διαχείριση του υλικού από το κόµµα στο κράτος (εξαίρεση η Βουλγαρία, όπου παραχωρήθηκε µόνο η διαχείριση). Στη Ρωσία και στις µεγάλες πρώην ∆ηµοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν συντεταγµένη η παραχώρηση ντοκουµέντων73. Στα άλλα κράτη του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού»,
72

Το περιβάλλον των αρχείων της Komintern σχολίαζε, µε βάση τους ανωτέρω όρους συναλλαγής, τη
µετακίνηση του F. I. Firsov, το 1994, στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ήταν ερευνητής, από τη δεκαετία
1960, του Ινστιτούτου Μαρξισµού-Λενινισµού της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, ένας από τους ελάχιστους ιστορικούς που είχαν αποκτήσει το προνόµιο της πρόσβασης στο αρχείο της Komintern (έργο του είναι, για παράδειγµα, το Ф. И. Фирсов,
Ленин, Коминтерн и становление коммунистических партий [Ο Lenin, η Komintern και η δηµιουργία κοµµουνιστικών κοµµάτων], Издательство политической литературы, Москва 1985, στο
οποίο παρατέθηκαν, στηριγµένα σε πρωτογενές υλικό, στοιχεία για το 2ο, 3ο και 4ο συνέδριο της
Komintern [ibid., pp. 104-200, 240-310, 310-342]). Στις συλλογές του ιδρύµατος Hoover Institution
on War, Revolution and Peace εντάχθηκε, σύµφωνα µε δήλωση του ιδίου, το προσωπικό του αρχείο
µε µεγάλη ποσότητα εγγράφων της Komintern –προφανώς, τα µετέφερε υπό µάλης κατά τη µετοικεσία του από τη Μόσχα στις Ηνωµένες Πολιτείες–, cf. Фридрих И. Фирсов, Секретные коды
истории Коминтерна 1919-1943 [Οι µυστικοί κώδικες της ιστορίας της Komintern, 1919-1943],
АИРО XXI - КРАФТ+, Москва 2007, p. 18. Σε κατοπινά ιστορικά έργα, στα οποία συµµετείχε ο
Firsov, διαλευκάνθηκαν –υποτίθεται– ερευνητικές εκκρεµότητες σχετικές µε το κοµµουνιστικό κίνηµα. Στο βιβλίο Harvey E. Klehr - John Earl Haynes - Fridrikh Igorevich Firsov, The Secret World
of American Communism, Yale University Press, New Haven 1995, αποδείχθηκε ο προδοτικός εθνικός ρόλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ηνωµένων Πολιτειών, µε πράξεις κατασκοπείας υπέρ της
Σοβιετικής Ένωσης. Στο βιβλίο Dimitrov and Stalin, 1934-1943. Letters from the Soviet archives,
Alexander Dallin - F. I. Firsov eds., Yale University Press, New Haven 2000, δόθηκαν στοιχεία για
την αντιφατικότητα της κοµµουνιστικής διεθνούς πολιτικής. Στο τελευταίο έργο, να σηµειωθεί ότι ο
Firsov συµµετέσχε στην εκπόνηση δείγµατος ιστορικού αντισοβιετισµού, όµως ταυτόχρονα αποκάλυπτε, µέσα από το αρχειακό υλικό, γεγονότα για την πολυπλοκότητα των πολιτικών εξελίξεων που
οδήγησαν στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ένα παράδειγµα µε ιστορικό ενδιαφέρον είναι, σε
σχέση µε το γαλλικό κοµµουνιστικό κόµµα, η πολιτική της Komintern, η οποία, ασκούµενη από µακρυά –από τη Μόσχα–, οδηγούσε σε πλάσµατα, σε λανθασµένες κινήσεις. Σύµφωνα µε τα τεκµήρια, στις 11 Μαρτίου 1938 η Komintern συµβούλευσε την καθοδήγηση υπό το Maurice Thorez να
µη εισέλθει στην κυβέρνηση. Οι Γάλλοι κοµµουνιστές διαµαρτυρήθηκαν προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι, µε αυτό τον τρόπο, έµεναν στο περιθώριο και ζηµιώνονταν πολιτικά, εφόσον δεν µπορούσαν να προωθήσουν τη συγκέντρωση δυνάµεων προς όφελός τους ούτε να κινητοποιήσουν το κοινό
αίσθηµα. Προ των πυλών του πολέµου, σε συζητήσεις τον Απρίλιο 1939 για το τί έµελλε γενέσθαι,
ο Thorez διευκρίνισε ότι καταψήφισαν την κεντρώα κυβέρνηση Daladier - Bonnet αλλά δεν την καταπολέµησαν περισσότερο, έξω στο πεζοδρόµιο, από το φόβο µη πέσει και ακολουθήσουν χειρότεροι. Στη Μόσχα, σκέφθηκαν ότι η γαλλική πολιτική ήταν πολύπλοκη, αν όχι αντιφατική. Ο Thorez
επανήλθε, εκθέτοντας την πρόθεση κλιµάκωσης επίθεσης κατά της κυβέρνησης για εθνική µειοδοσία, διότι δεν ανέπτυσσε αντίσταση στην εξωτερική επιθετικότητα και διαιρούσε το γαλλικό λαό,
και ζήτησε οδηγίες. Όµως, στη Μόσχα, είχαν αρχίσει λεπτοί χειρισµοί, µε τις συνεννοήσεις των Σοβιετικών για σύµφωνο µη επίθεσης µε τη χιτλερική Γερµανία, και δεν υπήρχε διαυγής λύση για να
υποδειχθεί στους Γάλλους. Η καθοδήγηση Stalin άφησε το ζήτηµα εκκρεµές –δεν ήξερε ποια απάντηση να δώσει–. Η Komintern µήνυσε στον Thorez ότι µπορούσε να αλλάξει στάση έναντι της κυβέρνησης όπως πρότεινε (ibid., pp. 36-43).
73
Cf. van Rossum, The Former Communist Party Archives in Eastern Europe and Russia..., op. cit.,
pp. 5-6. Ένα παράδειγµα χρησιµοποίησης κοµµατικού αρχειακού υλικού είναι η έκδοση, στην Ελ-
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οργανώθηκε πολιτική και ιδεολογική χρήση των κοµµατικών αρχείων από τους
αντιπάλους του κοµµουνιστικού κινήµατος. Οι νέες κρατικές αρχές κοινοποίησαν τα
απόρρητα στοιχεία των διαλυθέντων κοµµουνιστικών κοµµάτων και ανατραπέντων
καθεστώτων. Συγκρατήθηκαν, µη προχωρώντας σε αποχαρακτηρισµούς κάποιων
εγγράφων, µόνο από το φόβο έκθεσης σε κινδύνους, εάν αποκαλύπτονταν απόρρητες υποθέσεις µε περιεχόµενο επεκτεινόµενο στις σύγχρονες καταστάσεις. Ο ρυθµός
και το µέγεθος των αποκαλύψεων κοµµατικού και κρατικού υλικού κυµάνθηκε, σε
κάθε πρώην κοµµουνιστική χώρα, σε αντιστοιχία µε τους τρέχοντες συσχετισµούς
πολιτικών δυνάµεων. Παντού, επιχειρήθηκε να δοθεί βαρύτητα στους ατοµικούς
φακέλους των κοµµουνιστικών µυστικών υπηρεσιών, ως σύγχρονου τεκµηρίου της
παλινόρθωσης των ατοµικών δικαιωµάτων. Συνέβη µέχρι και λήψη νοµικών µέτρων, µε τα οποία παροτρύνονταν εκτεθειµένα προηγουµένως άτοµα να προβούν σε
δήλωση αποκήρυξης του παρελθόντος τους, µε αντάλλαγµα την αµνήστευση74.

λάδα, του βιβλίου Β. Γ. Αφινιάν - Β. Κόντης - Κ. Παπουλίδης - Ν. Ντ. Σµιρνόβα - Ν. Τοµίλινα, Οι
σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο διάστηµα 1953-1977 (Σύµφωνα µε τα έγγραφα του Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1999.
74
Στην Αλβανία, διατηρήθηκαν τα αρχεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Ο αποχαρακτηρισµός των
αρχείων του «Ψυχρού Πολέµου» προχωρά αργά.
Στη Βουλγαρία, διάταξη έδωσε στους πολίτες το δικαίωµα πρόσβασης στα υλικά της πρώην κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας και της πρώην υπηρεσίας πληροφοριών, αλλά η κατάσταση µε τα απόρρητα υλικά έµεινε ασαφής. Λίγοι είναι οι ατοµικοί φάκελοι που δόθηκαν στα Εθνικά Αρχεία. Επιχειρήθηκε το 2002 η προώθηση διάταξης για καταστροφή εγγράφων της υπηρεσίας ασφαλείας χωρίς προηγούµενο έλεγχο, αλλά αποσύρθηκε µετά τις αποδοκιµασίες.
Στη Σερβία, δύο διατάγµατα, το 2001, έδωσαν δικαίωµα περιορισµένης πρόσβασης στους φακέλους
της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας του καθεστώτος υπό το Milosevic. Ένσταση ενδιαφεροµένων
δικαιώθηκε νοµικά το 2003 και τα διατάγµατα ακυρώθηκαν.
Στη Σλοβενία, το 2003, φάκελοι της γιουγκοσλαβικής υπηρεσίας ασφαλείας (UDBA), που δηµοσιοποιήθηκαν σε website από ιδιώτη, περιλάµβαναν άνω του ενός εκατοµµυρίου πρόσωπα, µεταξύ τους
αξιωµατούχοι, συνεργάτες, στόχοι παρακολούθησης. Η υπηρεσία πληροφοριών του κράτους και η
εθνική υπηρεσία αρχείων δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν αντίγραφα των µνηµονευόµενων φακέλων.
Στη Ρουµανία, νόµος του 1999 έδωσε στους πολίτες δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους της πολιτικής αστυνοµίας (Securitate). Συστάθηκε εθνικό συµβούλιο έρευνας των αρχείων ασφαλείας, που ανέλαβε τη διαχείριση του υλικού. Η υλοποίηση του νόµου καθυστέρησε, λόγω άρνησης της υπηρεσίας
πληροφοριών να παραδώσει τους φακέλους της υπηρεσίας-προκατόχου, για λόγους εθνικού συµφέροντος. Το 2005, µέρος του υλικού παραχωρήθηκε από την υπηρεσία πληροφοριών στο αρµόδιο εθνικό
συµβούλιο. Καταγγέλθηκε ότι πολλοί φάκελοι καταστράφηκαν κατά την εξέγερση του 1989.
Στην Τσεχία, µετά το 1996, οι πολίτες µπορούσαν να προµηθευτούν το υλικό των ατοµικών φακέλων που δηµιουργήθηκαν από τη µυστική αστυνοµία της κοµµουνιστικής περιόδου (StB). Το 2002,
ο πρόεδρος Havel (ο ίδιος, των γεγονότων του 1968, που θα δούµε περαιτέρω [infra, n. 204, p.
107]), υπέγραψε διάταγµα για το αρχειακό υλικό, βάσει του οποίου οι πολίτες έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στα πάντα. Επικεφαλής της επιχείρησης είναι γραφείο του υπουργείου εσωτερικών µε
αρµοδιότητα την τεκµηρίωση και έρευνα των εγκληµάτων του κοµµουνισµού. ∆ιατηρούνται 60.000
αρχειακές συλλογές, αλλά πιστεύεται ότι πολύ περισσότερα υλικά καταστράφηκαν το 1989, προ της
κατάρρευσης του καθεστώτος. Η κυβέρνηση, το 2003, δηµοσίευσε λίστα 75.000 συνεργατών της
StB στο website του υπουργείου.
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1.3.2.2.4. Τα κοµµουνιστικά αρχεία στις χώρες του κεφαλαιικού
συστήµατος
Η προηγούµενη επιλογή κλειστής διαχείρισης των κοµµατικών αρχείων διατηρήθηκε µόνο από ορισµένα κοµµουνιστικά κόµµατα των χωρών του κεφαλαιικού
συστήµατος –συµπεριλαµβανόµενου του ΚΚΕ75–. Μία αντίρροπη τάση διαµορφώθηκε, µέσα στους γενικότερους συλλογισµούς για αναπροσανατολισµό της
κοµµατικής προπαγάνδας και αναθεώρηση του τρόπου δράσης, η οποία έκρινε
επιτρεπτή την απελευθέρωση της κοµµατικής πληροφορίας. Με το δεδοµένο της
πολιτικής βούλησης για δηµοσιοποίηση των υλικών των αρχείων, η µέριµνα για
αξιοποίησή τους στράφηκε στην επίλυση των πρακτικών ζητηµάτων. Το κύριο
Στη Σλοβακία, το 2002, νόµος για την εθνική µνήµη επέτρεψε την πρόσβαση στο υλικό της StB, µε
ανάθεση της διαχείρισης σε ινστιτούτο εθνικής µνήµης. Το 2004, το ινστιτούτο δηµοσιοποίησε,
online, 20.000 φακέλους πληροφοριοδοτών και το 2005 τους 40.000 στην κατοχή του.
Στη Γερµανία, η διάταξη για τα αρχεία της µυστικής αστυνοµίας της Λαϊκής Γερµανίας (Stasi) επέτρεψε πρόσβαση στους φακέλους. ∆ύο εκατοµµύρια αιτήσεις πολιτών κατατέθηκαν έκτοτε για προµήθεια ατοµικών φακέλων και επιπλέον τρία εκατοµµύρια αιτήσεις για πραγµατοποίηση έρευνας.
Ερευνητές και µέσα µαζικής ενηµέρωσης χρησιµοποίησαν το υλικό 15.000 φορές.
Στην Ουγγαρία, πράξη του 2003 για τις δραστηριότητες των µυστικών υπηρεσιών της κοµµουνιστικής περιόδου έδωσε το δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους της µυστικής αστυνοµίας.
Για το σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκε ιστορικό αρχείο της ουγγρικής κρατικής ασφαλείας.
Στην Πολωνία, νόµος του 1998 δηµιούργησε ινστιτούτο εθνικής µνήµης, το οποίο, επιφορτισµένο
να παράσχει αρχειακό υλικό στα θύµατα της µυστικής αστυνοµίας του κοµµουνιστικού καθεστώτος,
έθεσε υπό τον έλεγχό του όλα τα αρχεία των υπηρεσιών ασφαλείας, δικαστηρίων, εισαγγελιών, του
πρώην κοµµουνιστικού κόµµατος και άλλων συναφών φορέων. Μέχρι το 2001, 14.000 άτοµα κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις. Το 2005, δηµοσιογράφος γνωστοποίησε στο internet κατάλογο 240.000
ονοµάτων πρακτόρων, πληροφοριοδοτών και θυµάτων (κατά εξωφρενικό τρόπο, δεν διευκρινιζόταν
η ιδιότητα εκάστου ατόµου, µε κατάταξή του σε µία από τις τρεις κατηγορίες), που προσέλκυσε την
περιέργεια των χρηστών του διαδικτύου –εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις στο website–. Το 1998,
επίσης, η ίδια χώρα νοµιµοποίησε την έρευνα βιογραφικών στοιχείων των κρατικών υπαλλήλων που
ενδεχόµενα είχαν συνεργασθεί µε τη µυστική αστυνοµία, εν µέσω καταγγελιών για πολιτική εκµετάλλευση των πληροφοριών.
Στη Λιθουανία, το 1999, νόµος για την καταγραφή και προστασία ατόµων που οµολόγησαν τη συνεργασία µε τις ειδικές υπηρεσίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έδωσε κάλυψη σε έρευνα των περιπτώσεων δηµόσιων λειτουργών που συνεργάσθηκαν µε τη µυστική αστυνοµία. Μέχρι το 2005,
1.500 περιπτώσεις καταµετρήθηκαν (συµπεριλαµβάνονταν ο υπουργός εξωτερικών και ο γενικός διευθυντής του τµήµατος κρατικής ασφαλείας). ∆εν προσήλθαν ακόµη στην εν λόγω διαδικασία 4.500
επιπλέον γνωστά άτοµα. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων δέχθηκε, το 2004, την
προσφυγή δύο πρώην πρακτόρων της σοβιετικής υπηρεσίας (KGB), οι οποίοι, µολονότι παραδέχθηκαν το παρελθόν τους, αντιµετώπισαν διακρίσεις στην εργασία τους
(cf. van Rossum, The Former Communist Party Archives in Eastern Europe and Russia..., op. cit.,
passim. Thomas Lindenberger, « Secret et public : sociétés et police dans l’historiographie de la
RDA », Genèses, 52, Paris Septembre 2003, pp. 33-57. Andrzej Paczkowski, « Les archives de
l’appareil de sécurité de la République populaire de Pologne en tant que source », Genèses, 52, op.
cit., pp. 58-79. David Banisar, Freedom of Information Around the World 2006, A Global Survey of
Access to Government Records Laws, Country Reports, July 2006).
75
Θα εξετάσουµε αναλυτικά την τακτική του ελληνικού κόµµατος, ταυτισµένη µε αυτή τη στάση, στο
οικείο κεφάλαιο (infra, pp. 425-456 ).
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εµπόδιο ήταν η αδυναµία εκτέλεσης της αναγκαίας οικονοµικής επένδυσης. Κάποια κόµµατα έµειναν αδρανή76, ενώ άλλα, όπως το αµερικανικό και γαλλικό
κόµµα, προχώρησαν σε ρηξικέλευθες αποφάσεις.

Το αρχείο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ηνωµένων Πολιτειών
Το αµερικανικό κόµµα77 είχε αποθηκευµένο, στην έδρα του στη Νέα Υόρκη
(οκταώροφο κτίριο στη West 23rd Street, Manhattan), το αρχείο του, αποτελούµενο
από εκατοµµύρια έγγραφα, αντικείµενα, 20.000 βιβλία και περιοδικά, φωτογραφίες
(το αρχείο της κοµµατικής εφηµερίδας Daily Worker περιέχει ένα εκατοµµύριο φωτογραφίες). Το υλικό καταλάµβανε εκτεταµένους χώρους στο κοµµατικό κτίριο.
Το 1980, το κόµµα δηµιούργησε το φορέα Reference Center for Marxist
Studies, για την αξιοποίηση του υλικού. Η Lottie Gordon, παλαίµαχο µέλος του
κόµµατος, εργάσθηκε, επικεφαλής οµάδας βιβλιοθηκονόµων, για την πρόοδο των
εργασιών του κέντρου, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση στο κοινό και ειδικότερα σε ακαδηµαϊκούς ερευνητές. Υπεύθυνος του κέντρου ήταν, µετά το 2000,
ο βιβλιοθηκονόµος Mark Rosenzwieg.
Οι δυνατότητες του κέντρου και του κόµµατος ήταν ωστόσο περιορισµένες,
για τη συντήρηση και χρησιµοποίηση του αρχείου78. Μετά από συζητήσεις και
76

Στην περίπτωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Αυστρίας (Kommunistische Partei Österreichs
[KPÖ]), υπάρχει η θέληση για κοινοποίηση της κοµµατικής πληροφορίας, αλλά δεν δροµολογείται
η απαιτούµενη διαδικασία ελλείψει πόρων (Peter Fleissner, στέλεχος του αυστριακού κόµµατος,
πληροφορίες, 28-5-2008). Το κόµµα, απογυµνωµένο οικονοµικά (ισχυρό πλήγµα αποτέλεσε η
απόρριψη από τα γερµανικά δικαστήρια της αναγνώρισής του ως ιδιοκτήτη της πρώην ανατολικογερµανικής εταιρείας Novum και η ιδιοποίηση από το γερµανικό κράτος των εταιρικών στοιχείων,
µε αποτέλεσµα την απώλεια κοµµατικής περιουσίας ύψους 250 εκατοµµυρίων ευρώ), αναστέλλει τη
λύση µη άµεσων προβληµάτων.
77
Το αµερικανικό κόµµα ιδρύθηκε στο Σικάγο το 1919 από σοσιαλιστές (οι περισσότεροι εξ αυτών
Εβραίοι), ως µέλος της Komintern, και εξαρχής αντιµετώπισε διώξεις, κηρυχθέν παράνοµο. Το 1927
τοποθετήθηκε ο William Foster στη θέση του γραµµατέα. Το 1930 το κόµµα έλαβε τον τίτλο Communist Party of the United States of America (CPUSA). Το 1935, οι κοµµουνιστές στράφηκαν στην
υποστήριξη ενός αντιφασιστικού λαϊκού µετώπου και συνεργάσθηκαν µε τους ∆ηµοκρατικούς
(Democratic Party) του Roosevelt στα συνδικάτα (cf. William Z. Foster, History of the Communist
Party of the United States, Greenwood, Westport [CT] 1968, passim). Το 1947, αντιστράφηκε η πολιτική κατάσταση, µε την επιβολή κλίµατος αντικοµµουνισµού (πιο γνωστός διώκτης ο Joseph
McCarthy) και την κήρυξη του κόµµατος παράνοµου το 1954 µε νόµο επί προεδρίας Eisenhower.
Το 1956, τη θέση του γραµµατέα κατέλαβε ο Gus Hall (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 292).
78
Marc Brodine, µέλος της κεντρικής επιτροπής του αµερικανικού κόµµατος (National Committee of the
Communist Party USA), πληροφορίες, 25-5-2008. Το κόµµα, οικονοµικά έκθετο, προσανατολίσθηκε
στην αναζήτηση πόρων. Μία λύση ήταν η αναδιαµόρφωση των χώρων του κτιρίου του για να µετατραπεί σε ενοικιαζόµενη ιδιοκτησία, cf. Erwin Marquit (καθηγητής φυσικής, µέλος της διεθνούς επιτροπής και της ακαδηµαϊκής επιτροπής του αµερικανικού κόµµατος, µέλος της συντακτικής επιτροπής
του κοµµατικού περιοδικού Political Affairs), µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-6-2007.
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προβληµατισµό, η ηγεσία του κόµµατος (ο πρόεδρος Sam Webb, ο αντιπρόεδρος
Jarvis Tyner και άλλοι) πήρε τελικά την απόφαση, το 2006, να διακόψει τη λειτουργία του κέντρου και να διαθέσει το αρχείο σε έναν εξωτερικό φορέα που θα
είχε µεγαλύτερες δυνατότητες. Προκρίθηκε το New York University της Νέας
Υόρκης, ιδιωτικό πανεπιστήµιο διακεκριµένο στη µελέτη της ιστορίας της εργασίας (Labor Studies), του οποίου η βιβλιοθήκη, Tamiment Library, και το αρχείο,
Robert F. Wagner Labor Archives, διέθεταν µία καλή συλλογή υλικού σχετικού µε
το εργατικό κίνηµα. Μέρος της συλλογής της Tamiment Library αποτελούσαν
αντίγραφα των ντοκουµέντων του αµερικανικού κόµµατος, φυλασσόµενων στα
αρχεία της Μόσχας, που ήλθαν στην επιφάνεια µετά τη σοβιετική ανατροπή και
δόθηκαν σε µικροφίλµς, το 2000, στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Library of
Congress) στην Ουάσιγκτον. Έχει επίσης στην κατοχή του τα πρωτότυπα κοµµατικού υλικού, τα οποία απέκτησε στο παρελθόν µετά από διαπραγµάτευση µε το
Reference Center for Marxist Studies. Οι επαφές βρήκαν ευτυχές τέλος και, το
Μάρτιο 2007, το κόµµα δώρισε το αρχείο στην Tamiment Library και στο αρχείο
Robert F. Wagner Labor Archives. Η δωρεά του υλικού έγινε χωρίς το κόµµα να
προβεί, σε εκείνη τη χρονική φάση, σε επιλογή του υλικού που παραχωρούσε79.
Ο όγκος του υλικού είναι τεράστιος, 12.000 χαρτοκιβώτια, και η καταλογογράφησή του προβλέπεται µακροχρόνια, µέχρι πέντε χρόνια. Ένα ενδεικτικό φυλλοµέτρηµα των εγγράφων έδειξε ότι υπήρχε αναξιοποίητο υλικό, µε αναφορά σε
σπουδαία πρόσωπα (σε προσωπικότητες του διεθνούς εργατικού κινήµατος όπως
οι Lenin, Buharin, και εντόπιους ήρωες όπως ο Joe Hill, ο William Z. Foster, ο
John Reed, οι αξιωµατικοί της ταξιαρχίας Lincoln στον ισπανικό εµφύλιο πόλεµο).
Οι καθηγητές του πανεπιστηµίου αναµένουν την εκπόνηση πλήθους διατριβών και
συγγραφή βιβλίων βάσει του νέου αυτού υλικού.
Η ενέργεια του κόµµατος ήταν απροσδόκητη για την ακαδηµαϊκή κοινότητα
και την κοινή γνώµη. Είχαν όµως επιδράσει στη λήψη της απόφασης διάφοροι παράγοντες και αντιλήψεις. Ένα σοβαρό στοιχείο ήταν οι κατηγορίες, τις οποίες ανέκαθεν δεχόταν το κόµµα για υποταγή στους Σοβιετικούς και αντεθνική δράση80.
79

80

Το αµερικανικό κόµµα νοµιµοποιούνταν να κρατήσει κλειστά τα υλικά µε ευαίσθητο περιεχόµενο.
Σε αρχειακές εργασίες της προηγούµενης εικοσαετίας, είχαν εντοπισθεί από τους κοµµατικούς
ερευνητές ορισµένα έγγραφα, τα οποία έλαβαν το χαρακτηρισµό του απορρήτου (ibid.).
Στη διάρκεια του «Ψυχρού Πολέµου», το αµερικανικό κράτος, επικαλούµενο την αντιµετώπιση
απειλών κατά της ασφάλειάς του, είχε εξαπολύσει διωγµούς κοµµουνιστών, µε πιο γνωστή την
εκτέλεση των Εβραίων επιστηµόνων Ethel και Julius Rosenberg. Η αναθεώρηση της ιστορίας, σύµφωνα µε πρόσφατες ιστορικές αντιλήψεις, περιέλαβε την αναθεώρηση των γεγονότων που αποδείκνυαν την αθωότητα του ζεύγους. Στο βιβλίο Ronald Radosh - Joyce Milton, The Rosenberg File,
Yale University Press, 19972, οι συγγραφείς, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι οι δύο κοµµουνιστές ήταν πράγµατι ένοχοι, προσέφεραν κάλυψη στην τότε στάση του κράτους.
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Τα έγγραφα, σύµφωνα µε πεποίθηση του κόµµατος, επιβεβαίωναν την ταξική
µόνο πλευρά της πάλης των κοµµουνιστών κατά των κοινωνικών αντιπάλων, χωρίς εµπλοκή σε αντεθνικές και αντιπατριωτικές ενέργειες. Ένα επόµενο ζήτηµα
που επέδρασε στην κρίση του κόµµατος συνδέεται µε το απόρρητο των πληροφοριών ενός κοµµατικού αρχείου. Το άνοιγµα των αρχείων στις πρώην χώρες του
«υπαρκτού σοσιαλισµού» δεν άφηνε πλέον κρυµµένα πολλά αµερικανικά µυστικά.
∆εδοµένου ότι η πρακτική του αµερικανικού κόµµατος, στο παρελθόν, ήταν ίδια
µε αυτή των άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε τη µεταφορά µε καράβια αντιτύπων των κοµµατικών εγγράφων στη Μόσχα, η πρόσβαση στα υπάρχοντα εκεί
αµερικανικά υλικά µετά τη σοβιετική κατάρρευση ήταν ευχερέστατη. Τα αντίγραφα του υλικού της Μόσχας που είχε προµηθευτεί η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου παραχωρούνταν, σε µικροφίλµς, προς κάθε ενδιαφερόµενο. Η ενέργεια της
κοµµατικής ηγεσίας να ανοίξει το αρχείο της Νέας Υόρκης αποκάλυπτε, στην
πραγµατικότητα, µονάχα το µέρος του αρχειακού υλικού που δεν υπήρχε σε αντίγραφα στη Μόσχα.
Η εκτίµηση του κόµµατος συµπληρώνεται από τη βεβαιότητα αποκόµισης πολιτικών κερδών. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα από το άνοιγµα του αρχείου είναι η
συµπλήρωση, στην ακαδηµαϊκή έρευνα, κενών της ιστορίας του εργατικού και
προοδευτικού κινήµατος. Απέναντι στα ενδιαφέροντα της αµερικανικής κοινωνίας,
σε σχέση µε το παρόν και το µέλλον, το πολιτικό όφελος θα είναι η επανεκτίµηση
ή αναθεώρηση, στη βάση των νέων στοιχείων, των θέσεων και απόψεων που
έχουν κυριαρχήσει σε σχέση µε τη δεξιά και την αριστερά στις Ηνωµένες Πολιτείες, η προβολή των στόχων του προοδευτικού κινήµατος σε ευρύτερα στρώµατα
της κοινωνίας, η επιβράβευση του κόµµατος για τη φροντίδα συνδικαλιστικής και
πολιτικής οργάνωσης της εργατικής τάξης, για τους αγώνες του υπέρ των πολιτικών δικαιωµάτων και ενάντια στο ρατσισµό. Με την υπογράµµιση της φιλοσοφικής στήριξης του κόµµατος στη µαρξιστική θεωρία, θα ανανεωθεί η επαφή των
ανθρώπων µε αυτή81.
Οι κοµµατικές προσδοκίες, προς το παρόν, δεν φαίνεται να επαληθεύονται.
Συντηρητικής ιδεολογίας ιστορικοί έσπευσαν να δηλώσουν ενθουσιασµένοι από
την ενέργεια του κόµµατος, η οποία θα συµβάλει στον επαναπροσδιορισµό του
µέτρου στο οποίο ήταν δουλοπρεπώς συνδεδεµένο µε τους Σοβιετικούς το αµερικανικό επαναστατικό κίνηµα. Επανέφεραν, µε αυτό τον τρόπο, το θέµα του ετερόφωτου, άρα αντεθνικού, χαρακτήρα του κοµµουνιστικού κινήµατος. Με δηλώσεις
τους στον τύπο, διαχειρίσθηκαν το ζήτηµα ως ενέργεια ενός κόµµατος ευρισκόµενου σε ασυνέχεια και πλήρη αποδιοργάνωση, µειώνοντας αυτό σε αντικείµενο
81

Cf. Marquit, op. cit.
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ιστορικής έρευνας ή έστω νοσταλγίας ενός ριζοσπαστικού παρελθόντος82. Οι
ανταποκρίσεις του τύπου για το γεγονός της δωρεάς του αρχείου κινήθηκαν στα
ίδια όρια, µε αναφορές σε επιλεγµένα έγγραφα που εν πολλοίς πρόδιδαν τη συνωµοτική και ετεροκαθοριζόµενη φύση του κόµµατος83. Το κόµµα αναγκάστηκε να
αµυνθεί απαντώντας ότι ήταν ο φορέας µίας συνέχειας στην πάλη για τα εργατικά
δίκαια, γηγενές νόµιµο κόµµα στην πολιτική ζωή των Ηνωµένων Πολιτειών84.

Το αρχείο του Γαλλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Από τα τέλη της δεκαετίας 1970, το γαλλικό κόµµα85 παρείχε πρόσβαση σε
ερευνητές για τη µελέτη προπολεµικού αρχειακού υλικού86. Η τακτική του
περιέκλειε την εργαλειοποίηση της ιστορίας του, µε την προβολή προς το κοινό
µίας επίσηµης κοµµατικής ιστορίας87. Τα παράπλευρα, για το γαλλικό κόµµα,
της ανατροπής του καθεστώτος στη Σοβιετική Ένωση ήταν η ανεύρεση υλικών
που είχαν κατασχεθεί σε παλαιότερες εποχές από τις αντικοµµουνιστικές δυνά82

Cf., για παράδειγµα, New York Post (New York), 22-3-2007, Harvey E. Klehr, “Honoring Evil:
NYU’s ‘Red-Letter’ Day”.
83
Cf. The New York Times (New York), 20-3-2007, Patricia Cohen, “Communist Party USA Gives its
History to N.Y.U.”. Los Angeles Times (Los Angeles), 22-4-2007, Erika Hayasaki, “U.S. Communists’ big red archives”.
84
Cf. The New York Times, 22-3-2007, επιστολή του προέδρου του κόµµατος, Sam Webb, στον εκδότη της εφηµερίδας. Άρθρα στο website του κόµµατος, http://www.cpusa.org/article/articleview/
820/1/142/
85
Το κόµµα (Parti communiste français [PCF]) προήλθε το 1920 από την πλειοψηφία των σοσιαλιστών (SFIO) ως τµήµα της Komintern. Το 1930, γραµµατέας τοποθετήθηκε ο Maurice Thorez.
Εναλλαγές πολιτικών επιλογών σε συµφωνία µε τις τακτικές της Komintern οδήγησαν, το 1936, στη
συµµετοχή των κοµµουνιστών στη δηµιουργία λαϊκού µετώπου (Front Populaire) και στήριξη της
κυβέρνησης του σοσιαλιστή Léon Blum. Το Σεπτέµβριο 1939, το κόµµα τέθηκε εκτός νόµου από
την κυβέρνηση Daladier για την υποστήριξή του προς το σύµφωνο Molotov-Ribbentrop. Στην περίοδο της γερµανικής κατοχής 1940-1944, οι κοµµουνιστές ανέπτυξαν εκτεταµένη αντιστασιακή
δράση (cf. Jacques Delperrie de Bayac, Histoire du Front Populaire, Fayard, 1972, pp. 67-451. Jacques Droz, Histoire de l’antifascisme en Europe, 1923-1939, La Découverte, Paris 1985, pp. 177212). Μετά το 1944, το κόµµα όρισε υπουργούς του στις κυβερνήσεις, µέχρι το 1947 που αποπέµφθηκε. Το 1950-1964, προσωρινός αντικαταστάτης του ασθενούντος γραµµατέα Thorez ήταν ο
Jacques Duclos. Το 1964-1972 χρηµάτισε γραµµατέας ο Waldeck Rochet. Καθ’ όλο το διάστηµα, το
κόµµα υποστήριξε την πολιτική του σοβιετικού κόµµατος (cf. Tony Judt, « Une historiographie pas
comme les autres : The French communists and their History », European Studies Review, 12, 1982,
pp. 316-320).
86
Cf. L’Humanité (Paris), 6-6-2005, « Le classement des archives du PCF », διευκρινίσεις του κοµµατικού ιστορικού Frédérick Genevée.
87
Ibid., 29-12-2003, « Un champ d’investigation unique. Entretien avec Pascal Carreau, responsable
des archives du PCF ». Η εργασία των κοµµατικών ιστορικών δεν ήταν ωστόσο γραµµική, όπως
δείχνει η παραγωγή του Antoine Casanova, ιστορικού, ηγετικού στελέχους του γαλλικού κόµµατος,
διευθυντή της επιθεώρησης La Pensée.
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µεις, είχαν διασωθεί από τους Σοβιετικούς το 1945 και είχαν µεταφερθεί στη
Μόσχα. Ήλθε, για παράδειγµα στην επιφάνεια το αρχείο χειρογράφων του Marc
Bloch88. Το 1993, το κόµµα έθραυσε την προηγούµενη αντίληψη περί ιστορίας,
εγκαινιάζοντας µία πολιτική ανοιχτών αρχείων89. Με επόµενο καινοτόµο βήµα,
το 2005, παραδόθηκε η διαχείριση –κρατήθηκε η κυριότητα– του κοµµατικού
υλικού και του υλικού του κοµµατικού οργάνου L’Humanité στο διαµερισµατικό
αρχείο του Seine-Saint-Denis (περιοχή βορειοανατολικά του Παρισιού), στην
πόλη του Bobigny90. Η δυνατότητα αξιοποίησης του αρχείου από το κόµµα δεν
παραγνωρίσθηκε, αντιθέτως υλικό του χρησίµευσε, στη νέα κατάσταση, ως εργαλείο, µε παραγωγή εργασιών από κοµµατικούς ιστορικούς91, οργάνωση
ιστορικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων92, προβολή των ντοκυµανταίρ της συλλογής του93, έκδοση αρχειακού υλικού94.
88

Ο Γαλλοεβραίος ιστορικός, εκπρόσωπος της σχολής των Annales, συνιδρυτής του ιστορικού
περιοδικού Annales d’histoire économique et sociale, εξίσου µεγάλος αντιστασιακός στη διάρκεια
της γερµανικής κατοχής, εκτελεσθείς το Μάρτιο 1944, είχε πλούσιο αρχείο και βιβλιοθήκη, που κατασχέθηκαν από τη Gestapo, επανακτήθηκαν από τον Ερυθρό Στρατό και µεταφέρθηκαν στη Μόσχα, ibid., 4-5-1994, « Les manuscrits de Marc Bloch sortent des archives du KGB », µε την αναγκαία –όπως προκύπτει από τον τίτλο του άρθρου– σκανδαλοθηρική αντισοβιετική δόση.
89
Ως εκ τούτου, το γαλλικό υλικό χαρακτηρίσθηκε από το κράτος ως «αρχείο, από την πλευρά της
ιστορίας, δηµόσιου ενδιαφέροντος», ibid., 20-1-2006. Οι κύκλοι του κόµµατος του Συνασπισµού οι
προσκείµενοι στην εφηµερίδα Η Αυγή υπογράµµισαν, για το γαλλικό κόµµα: «Άνοιξε έναν δρόµο
έτσι στη Γαλλία που, συµπτωµατικά (;), ένα χρόνο νωρίτερα είχε ανοίξει στη χώρα µας, δηµιουργώντας τα ΑΣΚΙ έπειτα από διεργασίες που κράτησαν πάνω από δεκαετία, ο Φίλιππος Ηλιού...» (cf. Η
Αυγή, 2-2-2006, «Την επιστροφή των αρχείων του ζητεί το ΓΚΚ»). Εκτός από το ευνοϊκό σχόλιο για
τις επιλογές του PCF, δεν κατατέθηκε, παράλληλα, από τους ίδιους κύκλους µία πολιτική εκτίµηση
για τη συµβολή της αρχειακής καινοτοµίας στην πορεία του κόµµατος ή για την αποδοχή που αυτή
βρήκε από τους ψηφοφόρους του. Για το ζήτηµα του Φ. Ηλιού, θα απασχολήσουν εν εκτάσει οι
αντιλήψεις του επόµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.
90
Cf. L’Humanité, 12-12-2003, « Histoire. La documentation du PCF classée par l’État. Les archives du
Parti communiste français seront déposées aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis ».
Ibid., 29-12-2003, « Un champ d’investigation unique. Entretien avec Pascal Carreau, responsable
des archives du PCF ».
91
Αναµείχθηκαν οι Frédérick Genevée, Roger Martelli, Jean Vigreux, Serge Wolikow. Για παράδειγµα, το 2006 δίδονταν στην έδρα του κόµµατος, στο Παρίσι (6-8, avenue Mathurin - Moreau),
διαλέξεις του καθηγητή Serge Wolikow για το λαϊκό µέτωπο στη Γαλλία στο µεσοπόλεµο, ibid., 16-2006, « Rendez-vous. Komintern ».
92
Άνοιξε, για παράδειγµα, το 2004, έκθεση προσωπικών αντικειµένων του Thorez στην πόλη του Ivrysur-Seine (εκεί εκλεγόταν βουλευτής ο αρχηγός του κόµµατος, από το 1932 έως το 1964), ibid., 1-72004, « Fragments d’archives ».
93
Από τη δεκαετία του 1970, άρχισε η προσπάθεια να εντοπισθούν και διασωθούν οι µποµπίνες µε
υλικό για το εργατικό κίνηµα. Συγκεντρώθηκε το υλικό του κόµµατος, που αποτελούσε εσωτερική
κινηµατογραφική παραγωγή -από το 1928- για τις ανάγκες της ενηµέρωσης και προπαγάνδας. Το
1998, δηµιουργήθηκε ο φορέας Ciné-Archives, µε σκοπό τη διαχείριση των ντοκυµανταίρ (cf.
http://www.cinearchives.org/).
94
Για παράδειγµα, βλέπε το έργο Londres-Paris, 1943. Fernand Grenier - Jacques Duclos. Les relations de Gaulle - PCF. Correspondance, introduction de Germaine Willard, Institut de recherches
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1.3.2.2.5. Αναθέρµανση του επιστηµονικού διαλόγου
Όσα µέλη της κοινότητας των ιστορικών επιχείρησαν να µείνουν αµέτοχοι στην
εκκωφαντική επιχείρηση πολιτικής εκµετάλλευσης –εις βάρος του κοµµουνισµού–
του νέου προσβάσιµου πλούτου ντοκουµέντων, εκλογίκευσαν τα δεδοµένα του
σύγχρονου αρχειακού περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι ένα υλικό –το οποίο επί µακρόν παρέµενε στη σκιά, άγνωστο ή µη αξιοποιηµένο– ήλθε στην επικαιρότητα
και τέθηκε, ενώπιον της ακαδηµαϊκής κοινότητας, προς συζήτηση, ήταν µία υπαρκτή εξέλιξη. Η πρόοδος για την ιστορική έρευνα, λόγω της διεύρυνσης της αρχειακής βάσης, ενίσχυσε τη δυνατότητα να προωθηθεί η επιστηµονική συζήτηση
επί των κεφαλαιωδών θεµάτων της ιστορίας του 20ού αιώνα. Το εθνικό ζήτηµα, το
κοινωνικό ζήτηµα, οι πόλεµοι, η πολιτική των κρατών, οι διακρατικές σχέσεις,
µπορούσαν να φωτισθούν πιο τεκµηριωµένα. Ως προς την ποσοτική παράµετρο, το
πρόβληµα αναφορικά µε τα αρχεία των εργατικών κοµµάτων και µε τα ιστορικά
θέµατα τα οποία ήταν δυνατό να διευκρινισθούν από το περιεχόµενό τους ήταν το
αντίθετο σε σχέση µε το παρελθόν. Προηγουµένως, το βασικό µειονέκτηµα των
µελετών των ασχολουµένων µε την κοινωνική ιστορία των χώρων και κοινωνικών
καθεστώτων της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν η ένδεια των
πηγών, η πραγµατικότητα των κλειστών αρχείων. Αίφνης, αντιστρόφως, τεράστιος
όγκος γραπτών µνηµείων εµφανίσθηκε. Η υπερπροσφορά δηµιούργησε µία υστέρηση στη µεθοδολογία διαχείρισης των εγγράφων. Κάποιοι αρκέσθηκαν στην καταγραφή πραγµατολογικών στοιχείων που περιέχονταν στα αρχειακά κείµενα.
Όµως το ερώτηµα παρέµενε, ως προς τη µεθοδολογική προσέγγιση και αξιοποίηση
του αποκαλυφθέντος υλικού. Ενδεικτικά, εµφανίσθηκε η ανάγκη σύνθετης κατάταξης των εγγράφων, η οποία προέκυψε από τον εντοπισµό πολλαπλών επιπέδων
ανάγνωσης αυτών. Ένα επίπεδο σχετιζόταν, για παράδειγµα, µε τη στάση των εργατικών κινηµάτων, στη διάρκεια του 20ού αιώνα, απέναντι στα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά ζητήµατα που αναφύονταν. Η µορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης, η υιοθέτηση ιδεολογίας, η επιλογή στρατηγικής και τακτικής των επαγγελµατικών και πολιτικών οργανώσεων της εργατικής τάξης, η ένταξη στη θεωρία
της µεταρρύθµισης ή της κοινωνικής ανατροπής, η επίθεση ή η άµυνα κατά τη
διαµάχη µε τα αντίπαλα κοινωνικά στρώµατα, η διαµόρφωση µίας εργατικής
κουλτούρας και ενός πολιτιστικού κινήµατος, ήταν µερικά σχετικά θέµατα. Η ίδια
η λειτουργία των οργανώσεων της εργατικής τάξης, των συνδικάτων και πολιτικών κοµµάτων, αποτελούσε ένα αυτοτελές ερευνητικό ζήτηµα, εφόσον συνδεόταν
–εκτός των άλλων– µε την πολιτιστική ταυτότητα του κινήµατος και των µελών
marxistes, Paris 1994, επίσης το Alain Ruscio, La question coloniale dans l’Humanité, 1904-2004,
La Dispute, Paris 2005.
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του, µε τη διαµόρφωση των στερεοτύπων που χαρακτήριζαν τις συλλογικές και
ατοµικές συµπεριφορές. ∆ιαφορετικής υφής ήταν το ζήτηµα το οποίο αφορούσε
στους κανόνες ηθικής σχετικά µε την ψηλάφηση και δηµοσίευση σχετικά πρόσφατου αρχειακού υλικού για τον κοµµουνισµό. Η απουσία ενός επεξεργασµένου κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα είχε έτοιµες τις απαντήσεις απέναντι σε αµφιβολίες
για τη «νοµιµότητα» της δηµοσίευσης στοιχείων προσωπικής φύσης και άλλων
ευαίσθητων πληροφοριών, ήταν ένα κενό υπαίτιο για τη δυστοκία κατά την αντιµετώπιση συναφών προβληµάτων.
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2. Το αρχείο του ΚΚΕ, 1918-1968
2.1. Στις συγκρούσεις του Μεσοπολέµου
Η συγκρότηση και διατήρηση ενός κοµµατικού αρχείου ήταν, κατά πρώτο λόγο,
µία πολιτική πρακτική –ευθυγραµµισµένη µε τα παραδεδεγµένα στο σοσιαλιστικό
κίνηµα ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα95 και στο κοµµουνιστικό κίνηµα µετά το
1917– και περαιτέρω ένα οργανωτικό µέληµα. Στη ∆υτική Ευρώπη, το σοσιαλιστικό κίνηµα, σε µία περίοδο κυοφορίας της επανάστασης και οργανωτικής µεθόδευσης, απολάµβανε της ανοχής του αστικού συστήµατος και είχε ενσωµατωθεί
στους κοινοβουλευτικούς κανόνες, υιοθετώντας τη στρατηγική της µεταρρύθµισης
και επιλέγοντας ως τακτική το λεγκαλισµό και ως προπαγάνδα τον επαναστατικό
βερµπαλισµό, όµως αντιθέτως το κοµµουνιστικό κίνηµα έσπειρε εξαρχής το φόβο
και το µίσος για τις επιδιώξεις και την ανυπακοή του και δέχθηκε διώξεις. Απαιτούνταν οργανωτικές προσαρµογές στο πολιτικό περιβάλλον. Η ιδιοµορφία του
κοµµατικού οργανωτικού σχεδιασµού, σε διεθνή κλίµακα, ήταν η προσαρµογή
στην κατάσταση της λεγόµενης ηµιπαρανοµίας. Το αστικό κράτος εφάρµοζε αυθαίρετα µέτρα δίωξης και καταπίεσης του κοµµουνιστικού κινήµατος. Στην Ελλάδα, στην προκοµµουνιστική φάση, µία τοπική ιδιοµορφία εντοπιζόταν στην επιθετική πολιτική του σοσιαλιστικού κινήµατος και στην παραγόµενη άµυνα του
κράτους. Ίσχυε, από το 1914, η αυθαίρετη νοµική δίωξη των σοσιαλιστών. Στην
κοµµουνιστική περίοδο του κοινωνικού κινήµατος, ρυθµίσθηκε, το 1929, το κρατικό πρόβληµα και σε επίπεδο θεσµών, µε τη θέσπιση δρακόντειας αντικοµµουνιστικής νοµοθεσίας (του ιδιωνύµου αδικήµατος). Για το κίνηµα, ένας προγραµµατισµός οµαλής διατήρησης αρχείου ήταν εκ των πραγµάτων αδύνατος. Κατανοείται, µέσα από αυτό το πρίσµα, η αιτία, για την οποία δεν διασώθηκαν βασικά ντοκουµέντα της εργατικής επαγγελµατικής και πολιτικής δράσης96.
Η αρχειακή εργασία παρασύρθηκε στη δίνη του πολέµου της πληροφορίας.
Στο κόµµα, υπήρχε ορθώς µέριµνα, για όλα τα ντοκουµέντα, για αρχειακή καταχώρησή τους και φύλαξη. Όµως το ελληνικό κράτος διέθετε κατασταλτικούς µη95

Ο ηγέτης της βελγικής σοσιαλδηµοκρατίας Camille Huysmans άρχισε από το 1905 να συλλέγει αρχειακό υλικό της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. ∆ιαφύλαξε, για παράδειγµα, την –πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο– αλληλογραφία του µε το V. I. Lenin (δηµοσιεύθηκε αργότερα στην έκδοση Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans, 1905-1914. Matériaux pour l’histoire du socialisme
international, éditée par Georges Haupt, Mouton, Paris 1963).
96
Για παράδειγµα, η φωτογραφία του Abram Benaroya, η οποία είχε εκτυπωθεί σε µεγάλο τιράζ και
πωληθεί κατά την καµπάνια για την υποστήριξη του διωκόµενου Εβραίου σοσιαλιστή ηγέτη, δεν
διασώθηκε –εκ των όσων γνωρίζουµε– ούτε σε ένα αντίτυπο, παρά µόνο σε αντίγραφο στις σελίδες
του προσκείµενου τύπου.
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χανισµούς µε λειτουργία που αποδείχθηκε εύρυθµη. Έπεφταν στα χέρια των ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας ντοκουµέντα που, υπετίθετο, όφειλαν να µένουν
απρόσιτα97. Όσα τεκµήρια έλλειπαν από την κρατική συλλογή, κατασκευάζονταν98. Τα κτυπήµατα έφεραν στους κοµµουνιστές την εµπειρία για άµυνα, µε ενίσχυση του µηχανισµού διαφύλαξης του απορρήτου. Χρησιµοποιούνταν κατά κόρον η «γλώσσα του Αισώπου99». Κοµµατικές διαδικασίες, για παράδειγµα η συλλογή των κοµµατικών συνδροµών ή η οικονοµική δουλειά ανάµεσα στους οπαδούς, διεκπεραιώνονταν προφορικά, για άλλες δουλειές συχνά ακολουθούσε η καταστροφή των τεκµηρίων100.
Μία ελληνική ιδιοµορφία ήταν τα εµπόδια οµαλής φύλαξης της γραπτής παραγωγής που προέκυπταν από τις ιδεολογικές αντιδικίες στο εσωτερικό του κοινωνικού
97

98

99

100

Μπορούµε να αναφέρουµε, για παράδειγµα, το πλούσιο απόρρητο υλικό, που απέφερε η επιδροµή
της υπηρεσίας ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, το 1927, στο κρησφύγετο του γραµµατέα της
κοµµατικής οργάνωσης, Γ. Μοναστηριώτη. Λεπτοµερής καταγραφή του ανθρώπινου δυναµικού,
των ενεργειών, σχεδίων στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, περιλαµβάνονταν στα ντοκουµέντα που κατασχέθηκαν. Όµοιες ενέργειες του γραφείου αντικατασκοπείας του Γ΄ Σώµατος
Στρατού Θεσσαλονίκης απέφεραν νέα συγκοµιδή στοιχείων. Άµεσο αποτέλεσµα είχαν την εξάρθρωση του «κοµµουνιστικού δικτύου» (cf. συλλογή ∆άγκα, αρχείο Σ. Κανδυλάκη, πολλοί φάκελοι).
Cf. Ριζοσπάστης, 23,24-3-1927, «Η επίθεσις», υπογραφή: Σεραφείµ Μάξιµος, άρθρο κατά του
Γεώργιου Φεσσόπουλου. Η ευκαιρία ανάδειξης δόθηκε στο Φεσσόπουλο κατά τη δικτατορία Παγκάλου. το 1926, µε την τοποθέτησή του στην Υπηρεσία Γενικής Ασφαλείας του Κράτους, «είδος
Τσαρικής Οχράνας». «... Ήξερε όλα τα µυστικά, τί είναι η Σιγκουράντζα στη Ρουµανία, πώς παρακολουθούνται οι κοµµουνιστές στη Γαλλία και πώς κατασκευάζονται τα πλαστά έγγραφα της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς.» (ibid.).
Στα γραπτά κείµενα, το νόηµα µεταφερόταν µε συνθηµατική µορφή, µε αλλαγή λέξεων. Μπορούµε
να επικαλεσθούµε, σε διεθνή κλίµακα, την πρακτική του Lenin. Στον πρόλογο του βιβλίου του για
τον ιµπεριαλισµό, στη νόµιµη έκδοση του Απριλίου 1917, έγραφε: «Η παρούσα µπροσούρα γράφτηκε την άνοιξη του 1916 στη Ζυρίχη... Η µπροσούρα γράφτηκε για την τσαρική λογοκρισία. Για
το λόγο αυτό ήµουν υποχρεωµένος όχι µόνο να περιορισθώ αυστηρά αποκλειστικά σε θεωρητική –
κυρίως οικονοµική– ανάλυση, αλλά και να διατυπώσω τις απαραίτητες, ολιγάριθµες παρατηρήσεις
σχετικά µε την πολιτική µε πελώρια προσοχή, υπαινιγµούς, µε αυτή τη γλώσσα του Αισώπου –την
καταραµένη γλώσσα του Αισώπου– στην οποία υποχρέωνε ο τσαρισµός να καταφεύγουν όλοι οι
επαναστάτες όταν έπιαναν την πέννα για να γράψουν ένα “νόµιµο” έργο», cf. В. И. Ленин,
«Империализм, как высшая стадия капитализма [Ιµπεριαλισµός, τελευταίο στάδιο του
καπιταλισµού]», Полное собрание сочинений, vol. 27, Издательство Политической
Литературы, Москва 19805, p. 301.
Συµπτωµατικά, άνθρωποι του κρατικού µηχανισµού συνέβαλαν στη διάσωση υλικού. Μπορεί να
αναφερθεί η περίπτωση του αρχειακού υλικού που, όπως περιγράψαµε ανωτέρω, κατασχέθηκε το
1927 στη Θεσσαλονίκη. ∆ιατηρήθηκε από τον τότε διοικητή της υπηρεσίας ασφαλείας, Σ. Κανδυλάκη, ο οποίος, µετά την αποστράτευσή του το 1929, το κράτησε στην κατοχή του. Το περιεχόµενο ανατρέπει το απόρρητο της ταυτότητας πληροφοριοδοτών της υπηρεσίας, εκείνη την εποχή.
Οι φάκελοι διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας (cf. συλλογή ∆άγκα, αρχείο Σ. Κανδυλάκη). Οµοίως
διαφυλάχθηκε υλικό της δεκαετίας 1920 από το διοικητή του γραφείου αντικατασκοπείας του Γ΄
Σώµατος Στρατού, Μιχαήλ Λάσκαρη, και από το διοικητή της υπηρεσίας ασφαλείας Θεόδωρο
Σκαλούµπακα (cf. συλλογή ∆άγκα, αρχεία Μ. Λάσκαρη και Θ. Σκαλούµπακα).
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κινήµατος. Ενδεικτικά, το 1927, στην Αθήνα, η οργάνωση του Αρχείου του Μαρξισµού αφαίρεσε έντυπο υλικό από τις αποθήκες του ΚΚΕ. Η επιχειρηµατολογία των
αρχειοµαρξιστών για τη δικαιολόγηση της κλοπής ήταν ότι η ηγεσία του κόµµατος
δεν επρόκειτο να θέσει σε κυκλοφορία τα βιβλία διότι δεν επιθυµούσε τη µόρφωση
της εργατικής τάξης και ότι αυτό το ρόλο αναλάµβαναν οι ίδιοι101.
Ήταν στοιχειώδης φρονιµάδα η πρόβλεψη για τα χειρότερα, για την αναστολή
των πολιτικών ελευθεριών –των υπολειµµάτων τους–. Υπό αυτές τις συνθήκες,
κάτω από το φάσµα της κήρυξης του κοµµουνισµού σε πλήρη παρανοµία, η πρόνοια για τη φύλαξη των κοµµατικών εγγράφων σε ασφαλές µέρος είχε καταστεί
µοναδική λύση. Η φυγάδευση του υλικού στην έδρα της Komintern, στη Μόσχα,
ήταν η µόνη µη παρακινδυνευµένη επιλογή. Κατέληξε, µία διαδικασία τροφοδότησης µε πληροφορία του κοµµουνιστικού κέντρου για τη δράση στην περιφέρεια
και ανατροφοδότησης να διευρυνθεί µε ένα τοπικό σχεδιασµό αποφυγής ρίσκου,
για τη µη διαρροή της πληροφορίας. Απέµενε να εφευρεθεί, κάθε φορά, ο τρόπος
εξαγωγής του υλικού. Οι πράκτορες του ατµόπλοιου Chicherin και των άλλων
εµπορικών σκαφών της σοβιετικής εταιρείας Sovtorgflot πρόσφεραν τις υπηρεσίες
τους, σε αυτή την υπόθεση. Τα καράβια έκαναν το γύρο της ανατολικής Μεσογείου και, σε όποιο λιµάνι έδεναν, διδόταν σήµα συναγερµού στις υπηρεσίες
ασφαλείας102. Η προσέγγιση των σοβιετικών πλοίων στα λιµάνια του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης είχε κατά κανόνα παράπλευρη δραστηριότητα εκτός από την
εµπορική103.
101

102

103

Cf. Άγις Στίνας, Αναµνήσεις. Εβδοµήντα χρόνια κάτω από τη σηµαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, Ύψιλον, Αθήνα 19852, p. 134. Το ΚΚΕ εντόπισε το χώρο όπου είχαν µεταφερθεί τα υλικά και,
µετά από διάρρηξη, τα ανέκτησε. Ακολούθως επιδροµή για την εκ νέου απόσπασή τους σχεδιάσθηκε από τους αρχειοµαρξιστές (ibid.). Θα διακρίνουµε εντυπωσιακή αναλογία της δράσης των
αρχειοµαρξιστών εναντίον του ΚΚΕ το 1927 µε τις ενέργειες και επιχειρήµατα της παράταξης
Παρτσαλίδη κατά της καθοδήγησης Κολιγιάννη στη διάσπαση του κόµµατος το 1968 (infra, ενότητες 3.2.1.3.3. και 3.2.2.1. του παρόντος έργου). Τεκµηριώνεται το γεγονός ότι και στο παρελθόν
υπήρξε, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων του κόµµατος µε οµάδες που προέρχονταν από αυτό και
αποσχίσθηκαν, υπεξαίρεση γραπτού κοµµατικού υλικού, µε την αιτιολογία ότι η ηγεσία του ΚΚΕ
θα το απέκρυπτε.
Cf. National Archives and Records Administration (NARA), Maryland, USA, Records of the
Department of State Relating to Internal Affairs of Palestine, 1930-1944, Roll 3, American Consulate General -Jerusalem, Review of Communist Activities in Palestine, 1929 to March 31, 1932,
Confidential, Jerusalem 13-7-1932, 33 pp.; ibid., Roll 3, Robert G. McGregor Jr. -American Vice
Consul, Socialism and Communism in Palestine, Jerusalem 3-7-1930, 59 pp.
Τη δραστηριότητα αυτή διεκπεραίωναν τα κέντρα του Τµήµατος ∆ιεθνών Επαφών (OMS) της Komintern. Για τις κοµµατικές επαφές µε τις βαλκανικές χώρες, σπουδαιότητα είχαν τα κέντρα Οδησσού
και Κωνσταντινούπολης. Τα παράνοµα κέντρα επαφών σε διάφορες χώρες, για λόγους συνωµοτικότητας, υπάγονταν απευθείας στην κεντρική καθοδήγηση του OMS, το οποίο, µε δίκτυο σε µεγάλες
παράλιες πόλεις, είχε αρµοδιότητα στη ρύθµιση των συνωµοτικών σχέσεων χωρίς οιαδήποτε άµεση
επικοινωνία µε τα αντίστοιχα κοµµουνιστικά κόµµατα. Η πρόνοια αυτή θεωρούνταν επιβεβληµένη,
παρόλο που οι εργαζόµενοι στα κέντρα ήταν συνήθως περιφρουρηµένα στελέχη των τοπικών κοµµά-
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Για τις συγκρίσεις στο χώρο των Βαλκανίων, η κατάσταση στο Βουλγαρικό
Κοµµουνιστικό Κόµµα104 ήταν απελπιστικά ανάλογη. Μετά το πραξικόπηµα του
1923, µεγάλο µέρος του κοµµατικού αρχείου καταστράφηκε, το κόµµα πέρασε
στην παρανοµία. Η κεντρική επιτροπή οργάνωσε ακολούθως την αποστολή του
υλικού στη Μόσχα, µε κατάληξη στο χώρο όπου έδρευε η βουλγαρική αντιπροσωπεία στην εκτελεστική επιτροπή της Komintern. Εκεί, διεκπεραιώθηκε η τακτοποίηση και επεξεργασία των εγγράφων. Στις 20 Ιανουαρίου 1927, ελήφθη απόφαση να δηµιουργηθεί, στη Μόσχα, το Κεντρικό Αρχείο του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Τα έγγραφα αποστέλλονταν, µε υπόγειες διαδροµές, παράνοµους τρόπους και παντοειδή µέσα, από τη Βουλγαρία στη Μόσχα, όπου
εντάσσονταν στο αρχείο αυτό, στο κτίριο της Komintern105.

104

105

των. Για την επάνδρωση του µηχανισµού που δρούσε στα Βαλκάνια χρησιµοποιούνταν, κυρίως, µέλη
του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, τα οποία έφερναν ταυτοχρόνως εις πέρας βουλγαρικές
υποθέσεις –του κόµµατος και της ΕΜΕΟ (ενιαίας)–. Στο σχεδιασµό είχε περιληφθεί ο παράνοµος µηχανισµός –όχι τόσο σηµαντικός– της Θεσσαλονίκης. Αναµειγνυόταν, στην επικοινωνία µε το Τµήµα
∆ιεθνών Επαφών, ο Εβραίος κοµµουνιστής Leon Caraso. Ήταν δηµοσιογράφος, περιφρουρηµένο µέλος του ΚΚΕ χρεωµένο στην ειδική αυτή αποστολή. Στα καθήκοντα του Caraso ανήκον η διεκπεραίωση µυστικής αλληλογραφίας, η µεταφορά προπαγανδιστικού υλικού, η εξασφάλιση της κίνησης
στελεχών που ταξίδευαν παράνοµα, όπως επίσης η υποστήριξη δραστηριοτήτων του Τµήµατος ∆ιεθνών Επαφών που συνδέονταν µε µεταφορές χρηµατικών ποσών και οπλισµού. Σε µία περίπτωση
αποστολής ελληνικών εντύπων στο µηχανισµό της Komintern, το 1926, σε επιστολή του προς το κέντρο της Οδησσού, ανέφερε: «Σύµφωνα µε τις οδηγίες... αυτή τη στιγµή ετοιµάζω, για να στείλω µε
το επόµενο πλοίο, ένα κιβώτιο µε ελληνικά κοµµουνιστικά έντυπα. Το κιβώτιο θα γράφει, στην ισπανοεβραϊκή γλώσσα, “λογοτεχνικά βιβλία” και θα έχει νόµιµα φορτωτικά έγγραφα για τη Jaffa. Πρέπει
να ειδοποιηθούν τα πρόσωπα εµπιστοσύνης στο πλοίο, ότι αυτό το κιβώτιο δεν θα παραδοθεί στη
Jaffa αλλά στην Οδησσό. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να σας στείλουµε περίπου έναν τόννο κοµµουνιστικά έντυπα, τα οποία δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εδώ. Παρακαλώ να ενηµερωθεί ο
σύντροφος, ο οποίος θα µας εξυπηρετήσει στο καράβι, ότι δεν γνωρίζω ρωσικά.» [cf. Централен
Държавен Архив (ЦДА), София, фонд 3B, опис 4, архивна единица 99 (στη γαλλική γλώσσα)].
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, σε αυτή τη δουλειά, βοηθούσε εν µέρει τον Caraso ο Abram Benaroya, ναυτικός πράκτορας της εταιρείας Sovtorgflot, µολονότι είχε διαγραφεί από το ΚΚΕ.
Το βουλγαρικό κόµµα (Българска Комунистическа Партия) ιδρύθηκε, µε την πρόδροµη
σοσιαλδηµοκρατική µορφή του, το 1891. Το 1919 προσχώρησε στην Komintern. Ιστορικoί ηγέτες
του κόµµατος ήταν οι Dimitar Blagoev, Georgi Dimitrov, Vasil Kolarov. Μετά την αποτυχηµένη
εξέγερση του 1923, το κόµµα τέθηκε εκτός νόµου. Οργάνωσε νόµιµες µορφές αγώνα στη χώρα
και, το 1938, διαχύθηκε µε άλλες δυνάµεις στο Βουλγαρικό Εργατικό Κόµµα. Το 1942, προώθησε
τη δηµιουργία πατριωτικού µετώπου και διενέργεια ένοπλου εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Το
1944, µε την ανατροπή –παρόντος του σοβιετικού στρατού– του φασιστικού καθεστώτος, εγκαθίδρυσε λαϊκή δηµοκρατία. Το 1948, συνενώθηκε µε άλλες δυνάµεις στο νέο Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Tο 1949, το κόµµα ενεπλάκη στη σύγκρουση της Γιουγκοσλαβίας µε τη Σοβιετική
Ένωση και στις διώξεις των τιτοϊκών. Το 1954, εκλέχθηκε νέος γενικός γραµµατέας ο Todor
Zhivkov (cf. История на Българската комунистическа партия [Ιστορία του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος], Институт по история на БКП, София 1981, passim. Great Soviet..., op.
cit., vol. 3, p. 581).
Cf. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния Държавен Архив [Οδηγός των αρχειακών συλλογών του ΚΚΒ που φυλάσσονται στο Κεντρικό Κρατικό Αρχείο], Главно
Управление на Архивите, София 2000, pp. 8-9.
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Το προπολεµικό υλικό, που έγινε κατορθωτό να αποσταλεί από το ελληνικό
κόµµα στην Komintern, ήταν ελλιπέστατο. Στη δεκαετία του 1930, µεσολάβησαν
αναρίθµητες κατασχέσεις, κατά τις επιδροµές των υπηρεσιών ασφαλείας σε κοµµατικά γραφεία, συνδικάτα, συλλόγους. ∆ιάσπαρτο το γραπτό υλικό κατέληγε (και
σύντοµα –µετά την εκτίµηση του περιεχοµένου– καταστρεφόταν) στα γραφεία των
παραρτηµάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι παραγωγοί του υλικού –τα µέλη του κοµµατικού µηχανισµού– δεν ήταν φλύαροι στα
γραπτά τους. Σε επόµενη διαλογή, όποιο ντοκουµέντο δεν ήταν απολύτως απαραίτητο καταστρεφόταν (είτε σχιζόταν σε µικρά κοµµατάκια που σκορπίζονταν, είτε
καιγόταν). Απέµεναν τα πρακτικά και εκθέσεις κοµµατικών οργάνων που πιστοποιούσαν τη νοµιµότητα των αποφάσεων, ελάχιστο υλικό µε πληροφοριακό περιεχόµενο, περιορισµένου όγκου αλληλογραφία. Το διαβαθµισµένο υλικό, κωδικοποιηµένα µηνύµατα, οδηγίες, υφίσταντο διαχείριση µε πρόσθετη φροντίδα. Για
απόρρητα ντοκουµέντα, η εντολή ήταν να καταστρέφονται πάραυτα106.
Η τοµή στην ελληνική πολιτική ζωή, τον Αύγουστο 1936, µε τη δικτατορία
Μεταξά, ενέτεινε τη σοβαρότητα του ζητήµατος της διαφύλαξης της πληροφορίας
και του απορρήτου. Σύµφωνα µε πληροφόρηση την οποία έλαβαν οι Βρετανοί
στην Αθήνα, το ∆εκέµβριο 1936 µετά από κατάδοση συνέβη εντοπισµός και κατάσχεση ολόκληρου –όπως δηλώθηκε– του αρχείου του κόµµατος. Περιλαµβάνονταν τα πρωτότυπα οδηγιών από τη Μόσχα και τα αντίγραφα υλικών που απευθύνονταν προς την Komintern. Ακόµη χειρότερα, βρέθηκαν λίστες µε ονόµατα µελών, µε οδηγίες για τον τρόπο αναγνώρισης µεταξύ αυτών. Στα µέλη περιλαµβάνονταν αξιωµατικοί εν ενεργεία, κυρίως του ιππικού. Μέρος των εγγράφων αφορούσε στις διαπραγµατεύσεις µε το Φιλελεύθερο Κόµµα και µε τους αγροτιστές
του Ιωάννη Σοφιανόπουλου, σε σχέση µε τη σύναψη συµµαχίας για συγκρότηση
λαϊκού µετώπου. Μέχρι να καταστεί το γεγονός ευρύτερα γνωστό, είχαν γίνει ήδη,
µε τη βοήθεια των εγγράφων, 300 συλλήψεις κοµµουνιστών, στην Αθήνα και Πάτρα, µεταξύ τους δέκα ή δώδεκα αξιωµατικών εν ενεργεία. Επιδείχθηκε επιµονή
στην περαιτέρω µελέτη των εγγράφων, για το δευτερογενή εντοπισµό πληροφοριών µετά από συνδυασµούς στοιχείων107. Άλλες κατασχέσεις αρχειακού υλικού

106

Σύµφωνα µε τον Παπαπαναγιώτου [ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης του Αρχείου του ΚΚΕ
εσωτερικού], µέχρι το 1934 υλικά αποστέλλονταν «πάνω» [στη Μόσχα] σποραδικά. Στη διετία
1934-1936, συγκεντρώθηκε όλη η διαθέσιµη αρχειακή ύλη και προωθήθηκε µε διαδοχικές αποστολές προς την Komintern, µε φόρτωση σε σοβιετικά πλοία. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, κοµµατικό
στέλεχος που παρακολουθούσε την επιχείρηση, «... είχε αµφιβολίες για µία µονάχα αποστολή αν
έφτασε η όχι στον προορισµό της.» (cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Αθήνα Μάιος 2003, p. 185).
107
Cf. The National Archives UK, PRO, FO 286 / 1138, No 415 (165/9/36), S. D. Sydney Waterlow British Legation Athens to Anthony Eden -Foreign Office London, 16-12-1936, 2 pp.
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ακολούθησαν108. Πολλές πληροφορίες χρησιµοποιήθηκαν, εκτός από την πολιτική
δίωξη του κοµµουνισµού, για την ιδεολογική προπαγάνδα. Έγγραφα δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες και περιοδικά. Γραπτό επίσης υλικό, από ανανήψαντες –εθελοντές ή δια της βίας– που εξέθεταν την εµπειρία τους από τη θητεία στο κόµµα,
προωθήθηκε για τον ίδιο σκοπό.

2.2. Το αρχείο της οργάνωσης του ΚΚΕ
στο εσωτερικό της χώρας
Ο πόλεµος κατά του κοµµουνισµού συνεχίσθηκε, µετά την απελευθέρωση το
1944, µε άλλα µέσα. Μετά τον εµφύλιο πόλεµο το 1949 και την υποχώρηση των
κοµµουνιστών, οι πληροφορίες των ξένων αποστολών στην Ελλάδα προσδιόριζαν
την κοµµουνιστική δράση ως καθοδηγούµενη από τις παράνοµες οργανώσεις του
ΚΚΕ –εν συνεχεία από τους κοµµουνιστές στο εσωτερικό του κόµµατος της
Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α) που παρενέβαιναν στην οργάνωση του
λαϊκού κινήµατος– και από τα κλιµάκια που εισέδυαν στη χώρα προς ενίσχυση
των τοπικών οργανώσεων. Το 1960, µε συµφραζόµενα την καταδίωξη των παρανόµων, τις δίκες για κατασκοπεία109 και την καµπάνια για τη νοµιµοποίηση του
ΚΚΕ110, η κυβέρνηση µοίραζε δηλώσεις ότι το κοµµουνιστικό κόµµα ήταν αντιεθνικό, αντιδηµοκρατικό, και η νοµιµοποίησή του θα συνεισέφερε µονάχα στο αποτέλεσµα να κατακλυσθεί η χώρα από φανατικούς πράκτορες εκπαιδευµένους στις
σχολές κατασκόπων πίσω από το «Σιδηρούν Παραπέτασµα»111. Το 1962, γαλλικές
108

Σε µία περίπτωση, τον Απρίλιο 1939 στη Θεσσαλονίκη, η υπηρεσία της Ειδικής Ασφαλείας, ενήµερη για τη συντελούµενη ανατρεπτική κοµµουνιστική κίνηση, µετά από συστηµατική παρακολούθηση οδηγήθηκε σε δύο παράνοµα τυπογραφεία όπου τυπώνονταν τα ποικιλώνυµα κοµµουνιστικά έγγραφα. Κατασχέθηκε υλικό της κοµµατικής οργάνωσης του ΚΚΕ και άλλα έντυπα τα
οποία, ενώ συνέτασσε και εξέδιδε το κοµµουνιστικό κόµµα, εµφανίζονταν ως όργανα ανύπαρκτων
φορέων (αντιδικτατορικών κινήσεων, του λαϊκού µετώπου, του αγροτικού κόµµατος). Σε άλλη
έφοδο, η υπηρεσία ανακάλυψε 3.000 τόµους µαρξιστικού υλικού, κρυµµένους εντός κτισµένης
κρύπτης στο σπίτι του κοµµουνιστή συνταξιούχου τροχιοδροµικού της αρχειοµαρξιστικής παράταξης Αθανάσιου Ευαγγέλου (cf. Εφηµερίς των Βαλκανίων [Θεσσαλονίκη], 5-4-1939).
109
Cf. PRO, FO 371 / 152963, British Embassy in Athens to Foreign Office, Secret, Athens 24-5-1960,
3+3 pp., βρετανικές πληροφορίες για τη δίκη στις 26 Απριλίου 1960 των Χ. Φλωράκη, Κ. Λουλέ
και άλλων, για κατασκοπεία, και καταδίκη τους.
110
Τα επιχειρήµατα, σύµφωνα µε βρετανικές πληροφορίες, ήταν η λήθη στο παρελθόν, η αποκατάσταση της δηµοκρατικής παράδοσης στην Ελλάδα, η ενίσχυση των εθνικών συµφερόντων στα
οποία ήταν αντίθετη η κρατική πολιτική κήρυξης του ΚΚΕ παράνοµου (ibid., FO 371 / 152964,
British Embassy in Athens to Foreign Office, Athens 7-6-1960, 3 pp.).
111
Σύµφωνα µε τη βρετανική κατασκοπολογική προσέγγιση, η ηγεσία της χώρας εκτιµούσε, αναµφίβολα, ότι όσο παρέµεναν εκτός χώρας τα ειδικευµένα έµπειρα κοµµατικά στελέχη και κρατούνταν
αποκοµµένα από την ελληνική πραγµατικότητα, δυσκόλευε το σχέδιο ανάνηψης του κοµµατικού
µηχανισµού και της κοµµατικής πειθαρχίας (ibid.).
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πηγές βεβαίωναν ότι το ΚΚΕ διαφήµιζε τη δύναµη της παράνοµης οργάνωσης
στην Ελλάδα112. Όµως οι µυστικές υπηρεσίες δεν ήταν απληροφόρητες για το
γεγονός ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Ακολουθούσε διάλυση οιασδήποτε
προσπάθειας κοµµουνιστικής διείσδυσης. ∆ιαχέονταν οι πληροφορίες µε πρόθεση
να ευνοηθεί η αντικοµµουνιστική προπαγάνδα, ίσως επίσης µε καχυποψία ότι
υπήρχαν αστάθµητες εξελίξεις. Στην πραγµατικότητα, για το ΚΚΕ το µεγάλο πρόβληµα ήταν η καθοδήγηση του δηµοκρατικού κινήµατος. Τα όψιµα κοµµατικά
µέλη δεν ανταποκρίνονταν113. Μετά την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην
κυβερνητική εξουσία το 1963 και την οργανωτική ενδυνάµωση του κόµµατος της
Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α)114, δίπλα στα γεγονότα υπεράσπισης της
δηµοκρατίας που απασχολούσαν την επικαιρότητα115 ο καθαυτό κοµµουνιστικός
αγώνας, µε τους στρατηγικούς στόχους που έθετε, υστερούσε. Το αίτηµα νοµιµοποίησης του κόµµατος έµενε µακράν της δηµοσιότητας. Εµφανίσθηκαν, εξάλλου,
οι αµφισβητήσεις στο εσωτερικό της κοµµατικής οργάνωσης, µε απόψεις ότι οι
κοµµουνιστές όφειλαν να δουλέψουν µέσα στην Ε∆Α, ότι τα «κοµµατικά στηρίγµατα» µέσα στην Ελλάδα –µεγέθους 3-4 δεκάδων– δεν προσέφεραν αποτέλεσµα,
ότι το ΚΚΕ θα έπρεπε να καθοδηγεί την Ε∆Α και να µη αναλαµβάνει άλλο ρόλο,
οργανωτικό, παρεµβατικό. Μέσα σε µία ρητορική για τη νοµιµοποίηση του ΚΚΕ
και για την προώθηση της µαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας στα µέλη και οπα112

Σύµφωνα µε τις εν λόγω πληροφορίες, το µέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ Λ. Στρίγκος,
στη Βουδαπέστη, ανέφερε σε συνέλευση Ελλήνων πολιτικών προσφύγων ότι ο κύριος όγκος των
κοµµουνιστών ήταν εντός της Ελλάδας, ότι έκαναν συµφωνία µε την αλβανική κυβέρνηση για να
διεισδύουν στο ελληνικό έδαφος και ότι είχαν εκγυµνάσει σαµποτέρ σε χώρες του «Σιδηρού Παραπετάσµατος», cf. Archives du ministère des Affaires étrangères de la France (AMAE), Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 18-7-1962, 2 pp. Αποκλείεται, κατά τη γνώµη µας να υπέπεσε ο
έµπειρος Στρίγκος σε τόσο βαρύ σφάλµα παραδοχής των κατηγοριών που συνήθιζαν να προσάπτουν οι αντίπαλοι. Θεωρούµε βέβαιο ότι τα γαλλικά νέα απέβλεπαν στη συντήρηση του κλίµατος
του «Ψυχρού Πολέµου».
113
Σχετική είναι η περίπτωση του Ηλία Ηλιού, ο οποίος είχε στρατολογηθεί το 1945 στο ΚΚΕ και είχε
αναδειχθεί γρήγορα σε µέλος της κεντρικής επιτροπής (ψευδώνυµο Σταυρίδης). Για παράδειγµα,
τον Οκτώβριο 1962, το πολιτικό γραφείο τον κάλεσε και του υπέδειξε λανθασµένες κινήσεις και
εκτιµήσεις του. Το κόµµα είχε πρόβληµα µε τη σωβινιστική θέση του για το µακεδονικό ζήτηµα,
την άποψή του για τον επαναπατρισµό, cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 179-185.
114
Η Ε∆Α εντός ενός έτους είδε τους ακτιβιστές της από 23.000 να ανέρχονται στις 45.000 και τα στελέχη από 1.324 στα 2.600, cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 19-2-1965, 3 pp.
115
Καταγράφηκαν από τις γαλλικές πηγές πληροφοριών, το 1966, η υπόθεση της οργάνωσης Ασπίδα
(ibid., Ambassadeur de France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 13-11966, 3 pp.), ο Μαραθώνιος δρόµος, που επιτράπηκε και συγκέντρωσε 40.000 άτοµα (ibid., Ambassadeur de France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 25-5-1966, 3 pp.),
η δράση της οργάνωσης Λαµπράκης (ibid., Ambassadeur de France en Grèce à ministère des
Affaires étrangères -Paris, Athènes 16-12-1966, 6 pp.).
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δούς της Ε∆Α, η ανανεωτική (αναθεωρητική) κοµµουνιστική πτέρυγα τοποθετούνταν στο κυριώτερο, τη διατήρηση ανέπαφου του υπάρχοντος οργανωτικού πλαισίου, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί στη βάση των αποφάσεων του 1958 (διάλυση
των κοµµατικών οργανώσεων), και τη µη επαναφορά του οργανωτικού πλαισίου
του κόµµατος «νέου τύπου»116. Επόµενο ήταν, η σύγχυση ως προς τους στόχους
να περιλάβει οργανωτικές παραγράφους όπως η τήρηση αρχείου. Η συλλογή εγγράφων εντός της Ε∆Α πραγµατοποιούνταν από το µηχανισµό της οργάνωσης χωρίς κάποια πολιτική συγκρότησης ενιαίου αρχείου117 –οι κοµµουνιστές συνέχιζαν
να συγκεντρώνουν τα έγγραφα τα οποία προορίζονταν προς αποστολή στο κοµµατικό αρχείο, στο εξωτερικό–. Ο παρατηρούµενος υποβιβασµός του οργανωτικού
σκέλους στην ανάπτυξη των κοµµατικών δραστηριοτήτων οφειλόταν στη διαφορετική οπτική. Για τους αγωνιστές που δρούσαν µέσα στη χώρα, η προσήλωση σε
τακτικούς στόχους (δηµοκρατία) δηµιουργούσε την αίσθηση ότι η κοµµουνιστική
ηγεσία στο Βουκουρέστι εθελοτυφλούσε ενώπιον του κινδύνου επιβολής δικτατορίας118. Σε µία µερίδα, επίσης, των κοµµουνιστών του εσωτερικού, εµφανιζόταν
µία σύγχυση της στρατηγικής (σοσιαλισµός) µε την τακτική (δηµοκρατία). Γι’ αυτούς τους λόγους, η µακροπρόθεσµη εργασία, όπως η τήρηση αρχείου, δηµιουργούσε άχρηστες, για τις τρέχουσες επικίνδυνες συνθήκες, επιβαρύνσεις (περιφρούρηση του υλικού). Για την οργάνωση εξωτερικού, όµως, οι βλέψεις ήταν µακρυνές, στρατηγικές (κοµµατική επικράτηση, σοσιαλισµός), ανεξάρτητες από την τεθλασµένη πορεία των πολιτικών πραγµάτων στην Ελλάδα και τις οπισθοδροµήσεις
της κοµµατικής πορείας. Και απαιτούσαν την τήρηση της οργανωτικής υποχρέωσης αποστολής από την Ελλάδα ολοκληρωµένου, κατά το δυνατόν, υλικού, για
περαιτέρω καταχώρηση στο αρχείο της κεντρικής επιτροπής, στο κτίριο στη
Mogoşoaia –στα περίχωρα του Βουκουρεστίου–. Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις και
υπεκφυγές, τα στελέχη του εσωτερικού αναγκάζονταν να ανταποκρίνονται, προβαίνοντας σε αποστολές υλικών –όσα γλύτωναν από τα προληπτικά µέτρα καταστροφής τεκµηρίων–. Συνέβη, παραλλήλως, ορισµένοι του ηγετικού πυρήνα να
πάρουν την πρωτοβουλία τήρησης ατοµικού αρχείου119.
Ο αντίπαλος (το κράτος) είχε τη δική του πείρα χειραγώγησης της µάζας. ∆ηµοσιοποιούνταν τα έγγραφα που είχαν καταληφθεί στις προπολεµικές εφόδους
116

117

118
119

Cf. συλλογή ∆άγκα, Στ. Καρράς, Προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 25-11-1966, Απόρρητο, (αντ. 7)
∆4, 55 pp., έκθεση µε σχετικά θέµατα που προβλήθηκαν, το 1966, από την ανανεωτική πτέρυγα
στις παραµονές της 10ης ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ.
Cf. Ιωάννα Παπαθανασίου, Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά, Αρχείο 1951-1967, Θεµέλιο - ΕΚΚΕ,
Αθήνα 2001, pp. 39-40.
Ibid., p. 40.
Μνηµονεύονται οι περιπτώσεις των Αντώνη Μπριλλάκη, Μπάµπη ∆ρακόπουλου (ibid., p. 48).

[74]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

και, εάν υπήρχε κάποιο έλλειµµα ύλης, κατασκευάζονταν πρόσθετα τεκµήρια,
πλαστά120. Η ιδεολογική χρήση των ντοκουµέντων απέβλεπε στην εµπέδωση, στον
απλό κόσµο και στη νέα γενεά, της εικόνας ενός ουτοπικού πλην χρεωκοπηµένου
και απάνθρωπου κινήµατος, το οποίο παρέβη τις ελληνικές ηθικές δεσµεύσεις.
Στην κατάλληλη στιγµή, το 1967, µε την κήρυξη δικτατορίας, οι µυστικές
υπηρεσίες επέδραµον στους χώρους της Ε∆Α και κατέσχεσαν όσα τεκµήρια βρήκαν µπροστά τους. Μετά την άντληση χρήσιµων πληροφοριών και την αξιοποίηση
σε προπαγανδιστικές δηµοσιεύσεις στον τύπο, πολλά έγγραφα καταστράφηκαν121.
Τα στελέχη κοµµουνιστές του εσωτερικού επιδόθηκαν µε υποµονή στη νέα
µορφή αγώνα, την αντιδικτατορική δράση122. Το φθινόπωρο 1967, τα οργανωµένα
120

121
122

Σε αυτή την παράγραφο µπορεί να καταχωρηθεί η εκµετάλλευση πλαστών µαρτυριών. Η πρακτική
της πλαστογράφησης των ιστορικών στοιχείων είχε βρει εκπρόσωπο, στο κοντινό παρελθόν –το
1951–, τον Ελευθέριο Σταυρίδη, ηγετικό στέλεχος και βουλευτή του ΚΚΕ µέχρι το 1928, συνεπή
αντικοµµουνιστή µετέπειτα (παρέδιδε, µεταπολεµικά, µαθήµατα στη Σχολή Ευελπίδων). Ιδιαίτερα
ανθεκτική αποδείχθηκε η πλαστή µαρτυρία του Σταυρίδη για τη συµµετοχή του D. Z. Manuil’skij
στο 3ο έκτακτο συνέδριο του ελληνικού κόµµατος το 1924. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (για
παράδειγµα, cf. Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης, Ολκός, Αθήνα 1976,
p. 31), ακόµη και στην εκπορευόµενη από το ιστορικό τµήµα της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ
[cf. ∆οκίµιο ιστορίας του ΚΚΕ, vol. 1 (1918-1949), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995, p. 149], ως
αντιπρόσωποι των διεθνών οργάνων στο συνέδριο καταχωρήθηκαν οι Manuil’skij και Šmeral. Το
γεγονός της συµµετοχής δύο επιφανών στελεχών της Komintern υιοθετήθηκε αβασάνιστα από µερίδα ιστορικών, προς απόδειξη της σπουδαιότητας που απέδιδε το διεθνές κέντρο στην επιβολή της
απόφασης για το µακεδονικό ζήτηµα στο ΚΚΕ. Όµως από τα αρχεία αποδείχθηκε ότι στο συνέδριο
παραβρέθηκε εκ µέρους της Komintern µονάχα ένα µεσαίο στέλεχος (ο B. D. Mihajlov). Ο Σταυρίδης, στις αναµνήσεις του (δηµοσιεύθηκαν στην αθηναϊκή εφηµερίδα Έθνος και εκδόθηκαν κατόπιν σε βιβλίο [Ελευθέριος Σταυρίδης, Τα παρασκήνια του ΚΚΕ, Αθήνα 1953, δεύτερη έκδοση:
Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 19882]), ανέφερε, για δικούς του λόγους (επιβεβαίωση του προφίλ του
ως πραγµατογνώµονα περί τα κοµµουνιστικά πράγµατα), την παρουσία των Manuil’skij («... ο περιλάλητος και τηλεκλυτός Ντηµήτρη Μανουήλσκυ, ο υπουργός των Εξωτερικών της Ουκρανίας»
[στη δεκαετία του 1950]) και Šmeral («γενικός γραµµατεύς του τσεχοσλοβακικού κόµµατος»,
«αρχηγός της κοινοβουλευτικής οµάδος» του κόµµατος, µέλος της ηγεσίας της Komintern) και
εφηύρε διαλόγους ουδέποτε διαµειφθέντες. Σύµφωνα µε την ψευδολογία του Σταυρίδη, ο Šmeral,
ως βουλευτής, ήλθε από την Πράγα µε κανονικό τσεχοσλοβακικό διαβατήριο, ενώ ο Manuil’skij
εισήλθε λάθρα µε άλλο όνοµα και πλαστό διαβατήριο. Στο συνέδριο του κόµµατος, οι συµµετέχοντες έβλεπαν ότι ήταν ξένος, αλλά, πλην ελαχίστων, δεν γνώριζαν την ταυτότητά του (ibid., pp.
263-264). Ο Σταυρίδης έφθασε στην Αθήνα όταν το συνέδριο είχε λήξει. Πληροφορήθησαν αµέσως οι ξένοι την άφιξή του και ζήτησαν να τον συναντήσουν. Κατατέθηκε, τέλος, αναλυτικά από
τον αφιλότιµο παραµυθά η υποθετική συζήτηση µε τους υψηλούς απεσταλµένους (ibid., pp. 267272). Ο Σταυρίδης ήταν τόσο ανίδεος ώστε να µνηµονεύσει στο έργο του, λανθασµένα, ως Ριχάρδο
Σµέραλδ τον Bohumír Šmeral (Rihard ήταν ένα από τα ψευδώνυµα του παρευρεθέντος στο συνέδριο του κόµµατος, B. D. Mihajlov, εξ ου η σύγχυση του συγγραφέα για το όνοµα). Στο εγχειρίδιο
ιστορίας του ΚΚΕ, αναπαράχθηκε αβλεπτί το εξόφθαλµο σφάλµα [αναφορά στον: «Ρ. Σµέραλ»,
cf. ∆οκίµιο ιστορίας του ΚΚΕ, vol. 1 (1918-1949), loc. cit.].
Cf. Παπαθανασίου, Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά..., op. cit., pp. 36, 40.
Μπορούµε να µνηµονεύσουµε την περίπτωση του κοµµατικού µηχανισµού υπό τον Τάκη Μπενά
και τη συνεργασία µε το ζεύγος Στάβερη –Ηλία και Ουρανία–, στην Αθήνα. Προβλέφθηκε, µετά
το Σεπτέµβριο 1967, η διατήρηση µόνιµου καταφύγιου (ένα διαµέρισµα στην οδό Σπετσών). Ο Νί-
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µέλη της περιοχής Αθήνας (µε τις συνοικίες και τα προάστια) ήταν γύρω στα χίλια123. Με εκτεινόµενη την ανάπτυξη του κοµµουνιστικού δικτύου, λήφθηκε µέριµνα για τη διαφύλαξη γραπτού υλικού («πολιτικό Αρχείο» της οργάνωσης Εσωτερικού124).

2.3. Το αρχείο της οργάνωσης εξωτερικού
Μετά το 1945 και την έκρυθµη κατάσταση σε βάρος των κοµµουνιστών, συλλογές
των αρχείων της περιόδου του ελληνοϊταλικού πολέµου και της εθνικής αντίστασης –υλικό είτε κοµµατικό είτε των µετωπικών οργανώσεων–, που είχαν διασωθεί,
µεταφέρονταν στα γειτονικά κοµµουνιστικά κράτη, σε πολλαπλά σηµεία. Το 1946,
όταν λήφθηκε από το ΚΚΕ η απόφαση για την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης,
όλα τα υπόλοιπα υλικά προωθήθηκαν εκτός της χώρας. Το 1949, το κοµµατικό
αρχείο της περιόδου του εµφύλιου πολέµου στάλθηκε ολόκληρο στην ίδια κατεύθυνση125.
Για τα περισσότερα υλικά, ενεργοποιήθηκαν περαιτέρω προωθήσεις, προς
ποικίλες κατευθύνσεις σε άλλες κοµµουνιστικές χώρες. Στη Λαϊκή Γερµανία, για
παράδειγµα, µεταφέρθηκε το µέρος του αρχείου που περιείχε τους ατοµικούς φα-

123

124
125

κος Καρράς κρυβόταν εκεί δύο φορές το µήνα, cf. Τάκης Μπενάς, Της δικτατορίας, 1967-1974.
Μνήµες νωπές της τρίτης τραγωδίας του τόπου µας και του καιρού µας, Θεµέλιο, Αθήνα 2007, pp.
63-67.
Ibid., p. 67. Εννοούνται, στην προκειµένη περίπτωση, οι αγωνιστές του αντιδικτατορικού κινήµατος –όχι τα κοµµατικά µέλη–.
Ibid.
Cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 185, πληροφορίες Παπαπαναγιώτου. Κατά τις τελευταίες µάχες στην περιοχή των Πρεσπών, επιχειρήθηκε η µεταφορά του αρχείου, µέσα σε κιβώτια, µε µουλάρια, µέσω του Λαιµού προς την Αλβανία. Ο βοµβαρδισµός της στενής λωρίδας γης, που χωρίζει
τις δύο λίµνες των Πρεσπών, από κυβερνητικά αεροπλάνα δηµιούργησε πανικό, κιβώτια µε υλικά
έπεσαν στο έδαφος, έγγραφα διασκορπίσθηκαν. Την κατάσταση έσωσε ο «θρυλικός σαµποταριστής» του εθνικού-απελευθερωτικού στρατού (ΕΛΑΣ) και του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ)
Αντώνης Αγγελούλης (Βρατσάνος), ο οποίος, ελισσόµενος µε τη µοτοσυκλέττα του ανάµεσα στις
βόµβες, περισυνέλλεξε, µε πολλαπλά δροµολόγια, τα κιβώτια και τα µετέφερε µε ασφάλεια στη
χερσόνησο του Πυξού, από όπου και διεκπεραιώθηκαν στην Αλβανία (cf. Κατίνα Λατίφη, «Στις
Πρέσπες το 1949 µέσα από τις τάξεις του ∆ΣΕ», συνέδριο Ο εµφύλιος στην Πρέσπα. Αποτυπώµατα
στον τόπο και τον χρόνο, Κέντρο Πληροφόρησης Πύλης, 8-9 Νοεµβρίου 2008 [πρακτικά υπό έκδοση]). Το αρχείο του σλαβοµακεδονικού εθνικού απελευθερωτικού µετώπου NOF (Narodno
Osloboditelen Front) –για να αναφερθούµε σε ένα σηµαντικό αρχειακό υλικό–, το οποίο είχε δηµιουργηθεί στη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου και υφίστατο διαχείριση από την ίδια την οργάνωση του NOF, προωθήθηκε οµοίως, κατά την υποχώρηση, από τους µαχητές, φορτωµένο σε µουλάρια, πέραν των συνόρων προς Αλβανία. Στις Πρέσπες (υποθέτουµε, στη διάρκεια των ίδιων γεγονότων, που αναφέρουµε ανωτέρω), µία εχθρική οβίδα βρήκε στόχο και τα υλικά σκορπίσθηκαν.
Ορισµένοι περιµάζεψαν, µέσα στην αντάρα, όσα χαρτιά µπόρεσαν. Τα πακέτα µε το υλικό που
διασώθηκε µεταφέρθηκαν στα Σκόπια, στο Αρχείο Μακεδονίας (cf. Евдокиjа Фотева - Вера, До
пеколот и назад [Επιστροφή από την κόλαση], АЗ-Буки, Скопjе 2004, p. 28).
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κέλους µελών του ΚΚΕ126. Στη Ρουµανία, κατέληξαν, το 1954, προερχόµενα από
τη Γιουγκοσλαβία, κιβώτια εγγράφων του ΕΛΑΣ και του ∆ΣΕ και τέθηκαν, στην
πόλη Sibiu127, υπό την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Αρχείων της Κεντρικής
126

127

Ο Λεωνίδας Τζεφρώνης, στέλεχος του κόµµατος, εντάχθηκε εκεί, το 1952 –πριν από την παράνοµη
επιστροφή του στην Ελλάδα–, σε οµάδα εργασίας η οποία επιφορτίσθηκε µε την ταξινόµηση των
εγγράφων. Απαιτούνταν η τακτοποίηση υλικού µεγάλου όγκου, που είχε καταχωρηθεί πρόχειρα
στο αρχείο κατά τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, του εµφύλιου πολέµου και της υποχώρησης,
και βρισκόταν σε αταξία, cf. Λεωνίδας Τζεφρώνης, «Η διάσπαση του ΚΚΕ», Μαρτυρίες για τον
Εµφύλιο και την ελληνική Αριστερά, Στέλιος Κούλογλου ed., Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα
2005, p. 551.
Cf. Πολύδωρος ∆ανιηλίδης, Ο Πολύδωρος θυµάται, Ιστορικές εκδόσεις, Αθήνα 1990, p. 267. Ο
συγγραφέας, ∆ανιηλίδης (παλαιό κοµµατικό στέλεχος –από την εποχή του Μεσοπολέµου–, πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής ελέγχου του κόµµατος µέχρι την αποποµπή του Ζαχαριάδη, κατόπιν
ιδρυτικό στέλεχος της µαοϊκής τάσης στο αριστερό κίνηµα της Ελλάδας), ήταν στο Βουκουρέστι
χρεωµένος, από το 1950 µέχρι την 6η ολοµέλεια του κόµµατος, µε καθήκοντα στον κοµµατικό µηχανισµό. Μετά την 6η ολοµέλεια, το κόµµα τον έστειλε στο Sibiu (ibid., pp. 236-249). Ενόψει της
λειτουργίας ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, το ΚΚΕ είχε υποχρεωθεί σε αποσυµφόρηση,
µε µετακίνηση κοµµατικών γραφείων και µηχανισµών στην πόλη Dej και στο Sibiu, αφήνοντας
στο Βουκουρέστι λίγα γραφεία (επίσης τους ασυρµάτους), περιφρουρηµένα σε ένα σπίτι εκτός της
πρωτεύουσας, και ένα τµήµα («... µια γιάφκα απέναντι από το ρουµανικό τυπογραφείο, που το λέγαµε µεταγωγών»). Ο ∆ανιηλίδης, στο Sibiu, αντάµωσε παλιά κοµµατικά µέλη (όλοι οι κοµµουνιστές που είχαν χρεωθεί στη δουλειά στο «αγροτικό» [στελέχη του συµπορευόµενου Αγροτικού
Κόµµατος Ελλάδας] –ανάµεσα σε αυτούς οι Σοφιανός, Μιχάλης Σινάκος, Βαγενάς, Καπάλας, Μήτσος Παπαδηµήτρης [∆ηµήτριος Παπαδηµητρίου], Παρµενίων Αβδελίδης–, επίσης οι Ψηλορείτης,
Βασίλης Ζάχος, Φωκάς, Ηλίας Καράς [Μπαρµπαλιάς], Ρούνης, ∆ηµήτρης Παλαιολόγου), εγκατεστηµένα µε τις οικογένειές τους, περί τα 23-24 άτοµα (ibid., p. 252). Τοποθετήθηκε στην υπηρεσία
του κοµµατικού αρχείου, όπου εργάσθηκε µέχρι την αναχώρησή του από την πόλη –σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα–. Στο κτίριο του αρχείου απασχολούνταν, τότε, µε αρχειοθέτηση εγγράφων (δηµιουργία ειδικών φακέλων) ο Ραχούτης και 2-3 επιπλέον στελέχη. ∆όθηκε στο ∆ανιηλίδη η ευκαιρία να ξαναβρεί, εκεί, υλικά, τα οποία είχε ο ίδιος συσκευάσει στη Γιουγκοσλαβία και είχε κατόπιν
φροντίσει αυτοπροσώπως για την αποστολή τους στο Sibiu. Επρόκειτο για µεγάλη ποσότητα εγγράφων, πολύ καλά συσκευασµένων («... κάσες ολόκληρες, 10-12 µεγάλα κιβώτια...»). Πρώτος
αυτός άνοιξε τα κιβώτια και εκτέλεσε µία αρχική υποτυπώδη τακτοποίηση. Εντόπισε αρχεία του
ΕΛΑΣ των οποίων η τύχη αγνοούνταν ως τότε, για παράδειγµα το προσωπικό αρχείο του Θ. Μακρίδη, το αρχείο του 3ου γραφείου, το αρχείο της 10ης µεραρχίας. Για άλλα υλικά, ήταν γνωστό µε
βεβαιότητα ότι είχαν χαθεί δια παντός. Το αρχείο του γενικού στρατηγείου του ΕΛΑΣ είχε κατασχεθεί από τους Βρετανούς. Παλαιά αρχεία του κόµµατος είχαν οµοίως χαθεί –»... Αυτά είχαν
κρυφτεί από το Φαρµάκη και το Φώκο. Ένα µέρος σε κάτι αχυρώνες και το άλλο στο µουσείο
Ωρωπού. Τα βρήκε η Ασφάλεια λίγον καιρό µετά την ήττα και τα πήρε. Ήταν το δικό της αρχείο
[της Ασφάλειας], που το είχαµε πάρει εµείς και τώρα ξαναπήγαινε στα χέρια της.»– (ibid., p. 267).
Σύµφωνα µε το ∆ανιηλίδη, οι Γιουγκοσλάβοι δεν είχαν προβάλει αντιρρήσεις για τη µεταφορά του
ελληνικού υλικού έξω από τη χώρα τους. «... Πάντως η συσκευασία δεν ήταν αυτή που είχαµε κάνει εµείς. Πιθανόν να τα ήλεγξαν και στη συνέχεια τα ξανασυσκεύασαν οι ίδιοι.» (ibid.). Αν ισχύει
αυτή η µαρτυρία, συνάγεται ότι οι Γιουγκοσλάβοι είχαν στα χέρια τους ένα µεγάλο τµήµα του αρχείου του ΚΚΕ επί πέντε χρόνια περίπου (από το 1949 έως το 1954). Το επανέκτησαν, όπως θα
δούµε διεξοδικά στη συνέχεια του βιβλίου, στη δεκαετία 1970, κατά τη συνεργασία τους µε το
ΚΚΕ εσωτερικού, και το αξιοποίησαν προς όφελος (ύστερων, όπως φαίνεται) στρατηγικών σχεδιασµών τους.
Περίεργα παιχνίδια της ιστορίας...
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Επιτροπής του ΚΚΕ (ΥΠΑ). Ανατέθηκε στην υπηρεσία η τεχνική υποστήριξη του
αρχειακού τοµέα (συγκέντρωση υλικού, διαφύλαξη, ταξινόµηση, καταγραφή των
ντοκουµέντων, εξυπηρέτηση των αναγκών της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος
και των επιτροπών και τµηµάτων της128.
Στο κτίριο του αρχείου του ΚΚΕ στην πόλη Sibiu, βαθµηδόν συγκεντρώνονταν, προερχόµενα από διάφορες κατευθύνσεις, κοµµατικά υλικά. Το υλικό του
αρχείου της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος (επιχειρησιακό αρχείο), παραγωγής εσωτερικού (Ελλάδα) και εξωτερικού (κοµµουνιστικές και άλλες χώρες), στην
έδρα στο Βουκουρέστι –στη Mogoşoaia–, µετατρεπόταν µετά από ορισµένο χρόνο
σε ιστορικό υλικό και αποστελλόταν προς φύλαξη στο αρχείο του ΚΚΕ στο Sibiu129. Έγγραφα τα οποία παράγονταν στην Ελλάδα εντός της οργάνωσης της
Ε∆Α αποστέλλονταν στο Βουκουρέστι από τους κοµµουνιστές που δρούσαν στο
εσωτερικό της χώρας, διεκπεραιώνονταν στα αρµόδια τµήµατα της κεντρικής επιτροπής και κατέληγαν στην αρχειοθέτηση, συγκροτώντας ένα ενηµερωµένο σώµα
πληροφορίας130. Στο τµήµα ιστορίας της κεντρικής επιτροπής στη Mogoşoaia, παράλληλη ήταν η διατήρηση αρχειακού υλικού, αναγκαίου για την παραγωγή ιστορικής εργασίας. Υλικό του επιχειρησιακού αρχείου που κρατήθηκε στο τµήµα
ιστορίας, ντοκουµέντα σε περιορισµένο αριθµό που µεταφέρθηκαν από το Sibiu
και αντίγραφα εγγράφων –ζητήθηκαν και αποκτήθηκαν αργότερα– του αρχείου
της Komintern για το ελληνικό κόµµα συνέστησαν το αρχείο του τµήµατος ιστορίας, όγκου περί τις 8.000 σελίδες131. Τα υλικά του ραδιοφωνικού σταθµού συντηρούνταν (χύδην –τα γραφτά ήταν συσκευασµένα επιµελώς σε πακέτα, αλλά αταξινόµητα–) στις εγκαταστάσεις του, στην αποθήκη.
Κάτω από συνεχή πίεση, ασκούµενη από τον αντίπαλο, η διευθέτηση του κρίσιµου θέµατος της προστασίας του κοµµατικού αρχείου –δηλαδή της πληροφορίας– στη Ρουµανία αναγόταν στη γενική µέριµνα συντήρησης του παράνοµου
µηχανισµού. Και προϋπέθετε µετρηµένα βήµατα. Εφευρετικότητα αναπτυσσόταν,
στην προσπάθεια αποπροσανατολισµού των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.
128
129
130

131

cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 186, πληροφορίες Παπαπαναγιώτου.
Παπαπαναγιώτου, συζητήσεις. Γρηγόρης Φαράκος, συζητήσεις.
Σύµφωνα µε µία επικριτική θεώρηση των συγκεντρωτικών λειτουργιών του ελληνικού
κοµµουνιστικού κόµµατος (η συζήτηση µεταφέρεται στον πυρήνα των οργανωτικών αρχών ενός
κόµµατος «νέου τύπου»), επρόκειτο για ενέργεια των κοµµουνιστών του εσωτερικού που, υπηρετώντας το αίσθηµα κοµµατικού πατριωτισµού, ενίσχυε τη συνοχή της οργάνωσης εξωτερικού αποδυναµώνοντας πιθανές [αλλά µάλλον, κατά τη δική µας γνώµη, απίθανες] σκέψεις για συγκρότηση
ενός αρχείου στο εσωτερικό της χώρας, cf. Παπαθανασίου, Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά..., op.
cit., p. 42. Συµφωνούµε µερικώς, ωστόσο, ως προς το ζήτηµα της επίδειξης κοµµατικού πατριωτισµού.
Παπαπαναγιώτου, συζητήσεις. Φαράκος, συζητήσεις.
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Ήταν ένα ζήτηµα εάν τα µέτρα απέδιδαν, ωστόσο λαµβάνονταν132. Πλευρές της
περιφρούρησης της πληροφορίας, που εντάσσονταν στα καθήκοντα επαγρύπνησης
του κοµµατικού µηχανισµού, αφορούσαν στο γραπτό και προφορικό προπαγανδιστικό υλικό133.
132

Για να αµφισβητηθεί, για παράδειγµα, η πληροφορία ότι η ελληνική κοµµατική ηγεσία έδρευε στο
Βουκουρέστι, εφαρµοζόταν το σχέδιο διασποράς ψευδών ειδήσεων και εικόνων, µε τη διαφήµιση
επισκέψεων του ΚΚΕ στο ρουµανικό κόµµα. Το Φεβρουάριο 1966, πραγµατοποιήθηκε –υπετίθετο– επίσκεψη του γενικού γραµµατέα, Κ. Κολιγιάννη, στη Ρουµανία, όπου συνάντησε τον
Ceauşescu (cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de
France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 8-3-1967, 3+3 pp.). Τον Ιούλιο
1966, διεξήχθησαν συνοµιλίες των δύο κοµµάτων (cf. PRO, FCO 9 / 159, “Greece: Political Affairs. Relations with Romania”, Visit of a Communist Party Delegation to Bucharest, R. H. Tenison
-British Embassy in Bucharest to Foreign Office -London, Bucharest 6-3-1967, Confidential, 1+1
pp.). Νέα επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΚΕ (υπετίθετο, από τη Σοβιετική Ένωση) στη Ρουµανία
εµφανίσθηκε να πραγµατοποιείται το Μάρτιο 1967. Συµµετείχαν ο γραµµατέας Κολιγιάννης και οι
Λ. Στρίγκος και Π. ∆ηµητρίου, µέλη του πολιτικού γραφείου. Σε «συντροφικό γεύµα» στις 3 Μαρτίου 1967 παρακάθισαν οι Ceauşescu, Chivu Stoica, Ilie Verdeţ, Maxim Berghianu και Corneliu
Mănescu. Εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφερόταν η «ενότητα του παγκόσµιου σοσιαλιστικού συστήµατος», που αποκωδικοποιούνταν από τους αναλυτές στην καπιταλιστική ∆ύση
ως αντίθεση των Ρουµάνων σε πρόταση σύσκεψης των κοµµουνιστικών κοµµάτων στη Μόσχα
(ibid.). Η ελληνική κοµµατική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε εργοστάσια και πήγε σε άλλες πόλεις.
Στις συνοµιλίες µε τον Ceauşescu, τα δύο κόµµατα διαπίστωσαν τη συµφωνία τους κατά του ιµπεριαλισµού, υπέρ της ειρήνης, κατά του πολέµου στο Βιετνάµ (cf. Scânteia [Bucureşti], 5-3-1967).
Ο τύπος δεν παραχώρησε τη συνηθισµένη δηµοσιότητα σε µία επίσκεψη αδελφού κόµµατος, ένδειξη η οποία εκλήφθηκε ως χειρονοµία καλής θέλησης προς την ελληνική κυβέρνηση (cf. AMAE,
Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce à ministère
des Affaires étrangères -Paris, Athènes 8-3-1967, 3+3 pp.). Ούτε η ελληνική πρεσβεία ανησύχησε.
∆όθηκαν διαβεβαιώσεις από τους Ρουµάνους ότι οι συνοµιλίες αφορούσαν αποκλειστικά σε κοµµατικά ζητήµατα –«ό,τι θα µπορούσε να σηµαίνει αυτό»–. Το ΚΚΕ είχε την έδρα του στη Ρουµανία µέχρι πριν από 6 χρόνια, όταν ειπώθηκε στην ελληνική κυβέρνηση ότι εκδιώχθηκε για χάρη
των συµφερόντων των ελληνορουµανικών σχέσεων, και οι άνθρωποι της ελληνικής πρεσβείας συµπέραναν ότι το λιγώτερο εξακολουθούσε να υπάρχει µία µόνιµη αντιπροσωπεία επί τόπου –βλέπουµε, δεν µπορούσαν να τους παραπλανήσουν εύκολα– (cf. PRO, FCO 9 / 159, “Greece: Political
Affairs. Relations with Romania”, Visit of a Communist Party Delegation to Bucharest, R. H. Tenison -British Embassy in Bucharest to Foreign Office -London, Bucharest 6-3-1967, Confidential,
1+1 pp.).
133
Η προπαγάνδα (θεωρητική, ιδεολογική, ενηµερωτική, καθοδηγητική παραγωγή) υφίστατο στενή
επιτήρηση από τις µυστικές υπηρεσίες. Ήδη από το 1960, για παράδειγµα, η υπόθεση στην οποία
γενικά συνέκλιναν οι βρετανικές υπηρεσίες ήταν ότι, δεδοµένης της διαµονής της πλειοψηφίας των
µελών της ηγεσίας στη Ρουµανία, το περιοδικό Νέος Κόσµος εκδιδόταν εκεί, cf. PRO, FO 371 /
152964, British Embassy in Athens to Foreign Office, Confidential, Athens 24-6-1960, 1 p. Σε
άλλη περίπτωση, το 1963, το ΚΚΕ ανησυχούσε για την περιφρούρηση της δουλειάς του ραδιοσταθµού της Λειψίας (οι εκποµπές, που ασκούσαν προπαγάνδα στους µετανάστες στη ∆υτική Ευρώπη, ανήκαν στην ευθύνη του κοµµατικού µηχανισµού στη Λειψία, µε καθοδηγητή το Ζήση, cf.
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), Αρχείο ΚΚΕ, 336, 16.6, Τµήµα Ραδιοφωνίας
[1957-1967], Ραδιοφωνικός Σταθµός Λειψίας, Φ=16/6/225, 5-3-1963, 2 pp.). Η υλική ενίσχυση
έµπλεκε ανάµεσα στη σοβιετική πρεσβεία και τις τοπικές υπηρεσίες της Λαϊκής Γερµανίας, στις
οποίες αυτή απευθυνόταν για τη ρύθµιση των χρηµατικών εκκρεµοτήτων, µε τη δηµιουργία µίας
κατάστασης που κρινόταν επικίνδυνη από την πλευρά της επαγρύπνησης (ibid., Φ=16/6/228, 20-81963, 3 pp.).

[79]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

Η κήρυξη στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, τον Απρίλιο 1967, προκάλεσε υπερένταση στον κοµµατικό µηχανισµό του εξωτερικού. Ζητήθηκε από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας134 να ασκήσει επιρροή µέσω της ρουµανικής
κυβέρνησης στην ελληνική χούντα135. Στο Βουκουρέστι, η τακτική του
προπετάσµατος καπνού, µε την προβολή πλαστών στοιχείων για το ΚΚΕ, επαναλήφθηκε136. Καθώς η ελληνική πρεσβεία ενέτεινε τις παρακολουθήσεις και τη
συλλογή στοιχείων επί τόπου, για να εντοπίσει περαιτέρω τον παράνοµο κοµµατικό µηχανισµό στην Ελλάδα, η κοµµατική πείρα στήριζε την υποψία ότι το δίκτυο
πληροφοριοδοτών ίσως είχε κατορθώσει να υπερπηδήσει το εµπόδιο της κοµµατικής περιφρούρησης, µε συνέπεια τον έλεγχο εξαρχής, στη φάση σχεδιασµού τους,
κάποιων κοµµατικών αντιδικτατορικών ενεργειών. Η πρόνοια για τον αποκλεισµό
της διαρροής πληροφοριών απαίτησε ακραία µυστικότητα κινήσεων και συνωµοτικότητα. Στη Mogoşoaia και στα άλλα κοµµατικά κτίρια, οι άνθρωποι του παράνοµου µηχανισµού της κεντρικής επιτροπής, σε αριθµό που κυµαινόταν –την
134

Το ρουµανικό κόµµα (Partidul Comunist Român) ιδρύθηκε το 1921 και εντάχθηκε στην Komintern.
Έκτοτε άλλαξε κατά καιρούς ονοµασία. Εκτός νόµου από το 1924, υπέστη εσωτερικούς κλυδωνισµούς από οργανωτικά και ιδεολογικά προβλήµατα. Ανέπτυξε δράση µετά το 1940 εναντίον της
φασιστικής δικτατορίας και κατόρθωσε εν τέλει, µετά την ανατροπή της το 1944, να επιβάλει τη
δηµοκρατική λύση. Ως κόµµα εξουσίας, στράφηκε, µετά την κατάργηση της βασιλείας στις 30 ∆εκεµβρίου 1947 (παραίτηση του Mihai Hohenzollern), στην ολοκλήρωση της σοσιαλιστικής επανάστασης. Τη θέση του γενικού γραµµατέα είχε ο Gheorghe Gheorghiu-Dej στο διάστηµα 19441965. Τον διαδέχθηκε ο Nicolae Ceauşescu. Το κράτος, το 1965, µετατράπηκε από Λαϊκή σε Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία. Το 10ο συνέδριο του κόµµατος έλαβε χώρα στις 6 έως 12 Αυγούστου
1969 (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 8, p. 117).
135
Το ελληνικό κόµµα, ελάχιστες µέρες µετά την εκτροπή –στις 28 Απριλίου 1967– µεταβίβασε στους
Ρουµάνους πληροφορίες για επικείµενη εκτέλεση του Μανώλη Γλέζου (cf. Arhivele Nationale Istorice ale Romaniei [Romanian National Historical Archives], Inventary No 2574, Chancellery of
the Central Committee of the RCP, vol. III, file 60/1967, “Telegrama urgenta. Comitetului Central
al Partidului Comunist Roman, Bucuresti”, υπογραφή: Apostolos Grozos, 28-4-1967, 1 p.). Αυθηµερόν, σε συνέλευση του διαρκούς γραφείου υπό την προεδρία του Ceauşescu (συµµετείχαν οι
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraş,
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeţ), αποφασίσθηκε να πραγµατοποιηθεί διάβηµα του Stoica, ως εκπροσώπου του κράτους της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Ρουµανίας, στον
Κωνσταντίνο βασιλέα της Ελλάδος (ibid., Protocol No 24, 28-4-1967, υπογραφή: Ν. Ceauşescu, 1
p.), µε έκκληση για τη ζωή του Γλέζου, γνωστού αγωνιστή κατά του φασισµού, και την υπογράµµιση ότι η παγκόσµια κοινή γνώµη θα βρισκόταν ενώπιον ενός πολιτικού εγκλήµατος (ibid., Mesajul preşendintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, către M.S.
Constantin, regale Greciei, 6-5-1967, 1 p.).
136
Το πολιτικό θέατρο, µε τις δήθεν επισκέψεις ελληνικών κοµµατικών αποστολών στη Ρουµανία, είχε
συνέχεια. Το Μάιο 1967, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εµφανίσθηκε να επισκέπτεται ξανά το Βουκουρέστι. Ο Γκρόζος είχε, στις 26 Μαΐου 1967, συνοµιλίες µε τον Ceauşescu (cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 5-6-1967, 3+1 pp.). Ρεπορτάζ στο ρουµανικό κοµµατικό τύπο
ανέφερε ότι το ΚΚΕ κατέθεσε εκτίµηση για την κατάσταση στην Ελλάδα µετά την επιβολή της δικτατορίας (cf. Scânteia, 3-6-1967).
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εποχή της διάσπασης, το 1967-1968– µεταξύ 40 και 50 ατόµων, ήταν ενταγµένοι
σε τµήµατα, τα οποία δεν επικοινωνούσαν διόλου µεταξύ τους. ∆εν γνωρίζονταν
όλοι µε όλους. Απέφευγαν να συνάψουν γνωριµίες. Στις κοινωνικές σχέσεις, δεν
αποκάλυπταν τη διεύθυνση διαµονής, παράλληλα αλλάζοντας συνεχώς κατοικία.
Είχαν µισθό –όχι σπουδαίο, αλλά ανθρώπινο– καταβαλλόµενο από το ρουµανικό
κόµµα. Τα προβλήµατα λύνονταν µε τη βοήθεια των ρουµανικών υπηρεσιών. Είχαν διατεθεί, για την εξυπηρέτησή τους, αυτοκίνητα µε σωφέρ και φρουρούς Ρουµάνους –όλοι άνδρες των µυστικών υπηρεσιών, οπλισµένοι µε ρεβόλβερς ή και
αυτόµατα όπλα–. Η υπηρεσία αντικατασκοπείας παρακολουθούσε τους ανθρώπους της ελληνικής πρεσβείας και ενηµέρωνε τον κοµµατικό µηχανισµό για παρατηρούµενες ύποπτες κινήσεις τους. Αυτονόητη ήταν η δέσµευση να µη ανοίγει κανείς το στόµα του για κοµµατικά ζητήµατα, µε επίγνωση της µεγάλης ευθύνης
απέναντι στα στελέχη της παράνοµης δράσης στην Ελλάδα και του καθήκοντος
προφύλαξης του µηχανισµού137.
Η υπόθεση του κοµµατικού αρχείου έµελλε να συνδεθεί, µετά τη διάσπαση, µε
το όνοµα του Παπαπαναγιώτου138. Οι ζυµώσεις ανάγονται στη δεκαετία του 1950,
όταν ο Γρηγόρης Φαράκος139, επικεφαλής στο τµήµα διαφώτισης της κεντρικής
137

Cf. Мирослава Геткер-∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-6-2006. Η ρουµανική µυστική αστυνοµία (Departamentul Securităţii Statului [Securitate]) δεν άφηνε τις καταστάσεις να
εξελιχθούν τυχαία. Ο έλεγχος και συλλογή πληροφοριών επεκτείνονταν στα µέλη του ΚΚΕ (cf.
Χρήστος Τσιντζιλώνης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 29-6-2008), µε στρατολόγηση, προς
τούτο, Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Η προνοητικότητα διατηρήθηκε και µετά τη διάσπαση του
κόµµατος το 1968, µε την παρακολούθηση των κινήσεων των στελεχών του ΚΚΕ εσωτερικού.
Γνωστός έγινε για το ρόλο αυτό ο Αντώνης Ζωγράφος. Σε µία περίπτωση, ο Κ. Σ. (προσφυγόπουλο του παιδοµαζώµατος, φοιτητής) εξοµολογήθηκε πριν πεθάνει (πρόωρα, από ασθένεια –κίρρωση ήπατος–) ότι παρακολουθούσε (κινήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις), εντεταλµένος από τους
Ρουµάνους, τα κοµµατικά στελέχη Έλληνες (Ζωή Λιναρδάτου, πληροφορίες, 20-6-2008).
138
O Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου (Αλέκος) γεννήθηκε το 1921 στην περιοχή του Plovdiv Βουλγαρίας
και, το 1924, βρέθηκε µε την οικογένειά του στον Τρίλοφο Ηµαθίας. Το 1939-1942, σπούδασε
στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης. Το 1941, έγινε µέλος του ΚΚΕ και τοποθετήθηκε
διαδοχικά ως υπεύθυνος σε διάφορα πόστα του κόµµατος και του αντιστασιακού κινήµατος. Το
1947, εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ), στην περιοχή Πάικου, Βερµίου και Καϊµακτσαλάν. Το 1950, κατέφυγε στη Ρουµανία. Το 1953, τοποθετήθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό στο
Βουκουρέστι. Σπούδασε στην ανώτατη σχολή του σοβιετικού κόµµατος το 1954-1956. Μετά το
1959, είχε ανάθεση την κοµµατική ιστορική εργασία. Το Φεβρουάριο 1968, υποστήριξε τους αντιπάλους των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας. Ως στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού και αρµόδιος για
το κοµµατικό αρχείο, µετέβη το 1970 στα Σκόπια, όπου απασχολήθηκε στο Ινστιτούτο Εθνικής
Ιστορίας σε αρχειακή και ιστορική εργασία. Το 1988, επαναπατρίσθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν
ιδρυτικό µέλος και µέλος του πρώτου διοικητικού συµβουλίου των αρχείων ΑΣΚΙ της Αθήνας.
Αποβίωσε το 1993, cf. συλλογή ∆άγκα, Σύντοµη Βιογραφία του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου (Αλέκου), Σκόπια 18 Σεπτέµβρη 1972 (υπογραφή: Παπαπαναγιώτου Θεόδωρος-Αλέκος), 5 pp. (δακτυλογραφηµένο). Ibid., Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, χειρόγραφο [σηµείωµα Παπαπαναγιώτου],
[χωρίς ηµεροµηνία], 2 pp.
139
Ο Φαράκος γεννήθηκε το 1923 στο Ναύπλιο. Αποφοίτησε το 1946 από τη σχολή ηλεκτρολόγων
µηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Στρατολογήθηκε στην ΟΚΝΕ και ακολού-
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επιτροπής του ΚΚΕ, ζήτησε από την ηγεσία να δηµιουργηθούν υποτµήµατα, ιδίως
στο αντικείµενο της ιστορίας. Για το τελευταίο, επέµεινε ιδιαίτερα, έχοντας τη
γνώµη ότι το ζήτηµα χώλαινε. ∆ηµιουργήθηκε το 1959 ο τοµέας ιστορίας του
τµήµατος διαφώτισης της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, στον οποίο ανατέθηκε η
µελέτη κυρίως της δεκαετίας του 1940. Κατά τη διαδικασία στελέχωσης, προτάθηκε από το Φαράκο ο Παπαπαναγιώτου ως επικεφαλής, µε βοηθό τον Κάιλα140.
Ο Παπαπαναγιώτου εργαζόταν, τότε, στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας,
µε ανάθεση τα ιδεολογικά ζητήµατα141. Είχε γνωρισθεί µε το Φαράκο στη Ρουµανία και ανέπτυξε µαζί του ιδιαίτερες σχέσεις. Κουβέντιαζαν επί ώρες για ζητήµατα
ιστορίας, για τα µέτρα που όφειλαν να ληφθούν από το κίνηµα.
Είχε ένα πάθος ο Παπαπαναγιώτου για την ιστορία. Η αφετηρία θα αποδοθεί
στο πρόβληµα που τον ακολουθούσε: Τον θεωρούσαν υπεύθυνο για το γεγονός ότι
παρέσυρε την ηγεσία του ΚΚΕ στην άποψη του «πισώπλατου χτυπήµατος142».
θως στην ΕΠΟΝ, έγινε µέλος του ΚΚΕ το 1941. Το 1944 τραυµατίσθηκε. Το 1947 εξορίσθηκε
στην Ικαρία, δραπέτευσε, εντάχθηκε κατά τον εµφύλιο πόλεµο στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ).
Έγινε µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ το 1961-1968, µέλος του πολιτικού γραφείου το
1968. Στη δικτατορία, ήλθε παράνοµος στην Ελλάδα το 1968, συνελήφθη, φυλακίσθηκε έως τη
µεταπολίτευση το 1974. Εκλέχθηκε βουλευτής το 1974-1989. Χρηµάτισε γενικός γραµµατέας του
ΚΚΕ από το 1989 έως τη διάσπαση του κόµµατος το 1991, οπότε αποχώρησε, δραστηριοποιηθείς
κατόπιν ως µέλος της κεντρικής επιτροπής του Συνασπισµού. Συνέγραψε βιβλία και µελέτες (Φαράκος, πληροφορίες). Αποβίωσε το 2007.
140
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 246, Φ=13/8/20. Ibid., 247, Φ=13/9/21. Γρηγόρης Φαράκος, Ο ΕΛΑΣ και η
εξουσία, vol. 2, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, p. 29. Άννα Ματθαίου - Πόπη Πολέµη, Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κοµµουνιστών. Από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραµα ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, p. 104. Γρηγόρης Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
141
Cf. Βάσω Ψιµούλη, «Ελεύθερη Ελλάδα», «Η Φωνή της Αλήθειας». Ο παράνοµος ραδιοσταθµός του
ΚΚΕ, Αρχείο 1947-1968, ΑΣΚΙ - Θεµέλιο, Αθήνα 2006, p. 80. Το εν λόγω έργο, το οποίο ανταποκρίθηκε σε πρόγραµµα για την καταγραφή του αρχείου του σταθµού, ήταν, ως δραστηριότητα των
ΑΣΚΙ, µία συµβολή θετική στην πρόοδο της παρουσίασης των υλικών του αρχείου. Παράλληλα,
παρουσιάζει ίσως ορισµένα τρωτά (η µη επέκταση της παρουσίασης πέραν των βασικών της πηγών, ώστε να διασταυρωθούν οι πληροφορίες). Ίσως έπρεπε να προσεχθεί σε κάποια σηµεία (εντοπίζονται ανακρίβειες, αστήρικτες αξιολογικές παρατηρήσεις).
142
Σύµφωνα µε είδηση του ραδιοσταθµού Ελεύθερη Ελλάδα, επίθεση των κυβερνητικών δυνάµεων
κλιµακώθηκε, στις 5 Ιουλίου 1949, κατά του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) στο Καϊµακτσαλάν,
αφού αυτές εισήλθαν στο γιουγκοσλαβικό έδαφος µε τη συναίνεση των Γιουγκουσλάβων αξιωµατούχων (cf. Elisabeth Barker, “Yugoslav Policy towards Greece 1947-1949”, Studies in the History
of the Greek Civil War 1945-1949, Lars Bærentzen - John O. Iatrides - Ole L. Smith eds., Museum
Tusculanum Press, Copenhagen 1987, p. 293. Id., “The Yugoslavs and the Greek Civil War of
1946-1949”, Studies in the History of the Greek Civil War..., op. cit., p. 297). Το κλείσιµο των
συνόρων από τους Γιουγκοσλάβους, τότε, θεωρήθηκε η κυριώτερη αιτία της ήττας (cf. Jože
Pirjevec, “The Tito-Stalin Split and the End of the Civil War in Greece”, Studies in the History of
the Greek Civil War..., op. cit., p. 316).
Ο Παπαπαναγιώτου διευκρίνισε τα γεγονότα που τον αφορούσαν. Σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
που κατέθεσε, στη µάχη του Καϊµακτσαλάν η οποία άρχισε στις 4 Ιουλίου 1949, ο ίδιος,
προσωρινός διοικητής της 24ης ταξιαρχίας, ειδοποίησε µε τον ασύρµατο τους ανωτέρους του ότι ο
κυβερνητικός στρατός παραβίασε το γιουγκοσλαβικό έδαφος. Η πεποίθησή του για συµπαιγνία
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Ήταν ένα στοιχείο επιβαρυντικό, συνοδευτικό στην κοµµατική σταδιοδροµία
του143.
Ο Παπαπαναγιώτου άρχισε να ασχολείται, πιο σοβαρά και συγκροτηµένα, µε
το κοµµατικό αρχείο µετά την 7η ολοµέλεια, το 1957. Σε στιχοµυθία, τότε, ο Ζαχαριάδης τον κατηγόρησε ότι αυτός έδωσε την πληροφόρηση για το «πισώπλατο
χτύπηµα». Του είπε να πάει στα αρχεία, όπου θα έβρισκε φυλαγµένες τις δικές του
εκθέσεις µε το σχετικό περιεχόµενο144. Μπορούµε να πούµε ότι, υπ’ αυτές τις
συνθήκες, στο κοµµατικό αρχείο ο Παπαπαναγιώτου στάλθηκε από το Ζαχαριάδη.
Έκτοτε, στράφηκε στην ιστορία.
Με ασταµάτητη γκρίνια για την καθυστέρηση στη µελέτη της ιστορίας του
ΚΚΕ και για την ολιγωρία αξιοποίησης του ιστορικού υλικού, ο Παπαπαναγιώτου
προσπάθησε να ελκύσει την προσοχή της καθοδήγησης του κόµµατος στο πλεονέκτηµα που θα προσφερόταν στο κίνηµα στην Ελλάδα από την προβολή τεκµηριωµένων απόψεων για τους κοµµατικούς αγώνες, αλλά και στον κίνδυνο ανάληψης
της πρωτοβουλίας από άλλες πολιτικές δυνάµεις145. Επισκέφθηκε τελικά το αρχείο
στο Sibiu, από όπου πήρε διάφορα έγγραφα για την αντίσταση και τον εµφύλιο.
Παραλήφθηκε επίσης από τη Μόσχα, το 1966, έντυπο υλικό του µεσοπολέµου (η
εφηµερίδα Ριζοσπάστης –τα φύλλα των ετών 1922-1926 σε µικροφίλµ και των
ετών 1927-1936 σε πρωτότυπα–, το περιοδικό Νεολαία, και άλλα)146.

κυβερνητικών και Γιουγκοσλάβων ενισχύθηκε, τότε, από ανακοίνωση του Γενικού Αρχηγείου του
∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ), βασισµένη σε υποκλοπή σχετικού µηνύµατος, ότι συναντήθηκαν
Έλληνες και Γιουγκοσλάβοι αξιωµατικοί στο Καϊµακτσαλάν. Ο Παπαπαναγιώτου είχε προσωπική
αντίληψη ότι ο αντίπαλος διέβη τα γιουγκοσλαβικά σύνορα σε βάθος 50 έως 100 µέτρων, ενώ οι
Γιουγκοσλάβοι στα φυλάκια είχαν αποσυρθεί, και χρησιµοποιώντας µία στενή λωρίδα γης έφερε
σε ακόµη πιο απελπιστική θέση τους αντάρτες (cf. Η 7η Πλατιά Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. 18-24
Φλεβάρη 1957, Εισηγήσεις, αποφάσεις, οµιλίες, πρακτικά, Εκδόσεις της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, Φλεβάρης 1957, Οµιλίες των συντρόφων πάνω στο τρίτο
θέµα της 7ης Ολοµέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, σ. Παπαπαναγιώτου, pp. 739-742. Ελευθεροτυπία
[Αθήνα], 22-3-1980, Φοίβος Οικονοµίδης, «Αλέκος Παπαπαναγιώτου: Μας βοήθησε ο Τίτο»).
Πράγµατι, φαίνεται, υπήρξε πισώπλατο κτύπηµα. Σύµφωνα µε ένα από τα στοιχεία που ήλθαν,
αργότερα, στην επιφάνεια (µαρτυρία πρώην αξιωµατικού του εθνικού στρατού), οι κυβερνητικοί
διέβαιναν τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα για να υπερφαλαγγίσουν τους αντάρτες (cf. Μπενάς,
Της δικτατορίας..., op. cit., p. 53).
143
Cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
144
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/4/42, Ζαχαριάδης Γ΄ θέµα (32 pp.), pp. 15-16. Η 7η Πλατιά
Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. 18-24 Φλεβάρη 1957..., op. cit., Οµιλίες των συντρόφων πάνω στο
τρίτο θέµα της 7ης Ολοµέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, σ. Ν. Ζαχαριάδη (pp. 709-729), pp. 717-718.
145
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 247, Φ=13/9/78α. Ματθαίου - Πολέµη, Η εκδοτική περιπέτεια..., op. cit., p.
104.
146
Cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 188, πληροφορίες Παπαπαναγιώτου. Παπαπαναγιώτου,
µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
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Το κοµµατικό αρχείο, όπως θα δούµε εκτενώς περαιτέρω, άνοιξε, µετά τη διάσπαση του κόµµατος το 1968, δια της βίας. Η αλλαγή της κατάστασης συνέπεσε
µε όµοια µέτρα στο Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Με τα υλικά που είχαν
επιστηµονική ιστορική αξία, οι Βούλγαροι δηµιούργησαν την αρχειακή συλλογή
της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος. Με απόφαση της γραµµατείας του κόµµατος, συστάθηκε, στις 29 Μαΐου 1968, όργανο, το κεντρικό κοµµατικό αρχείο του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε αρµοδιότητα τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη διατήρηση του αρχείου της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος, Στο
αρχείο εντάχθηκε µία επιτροπή ειδικών, µε καθήκον τη διενέργεια επιλογής των
εγγράφων µε βάση την επιστηµονική, ιστορική και πρακτική τους αξία. Την ίδια
χρονιά, επόµενη απόφαση περιλάµβανε τη συλλογή φωτογραφιών και υλικών που
σχετίζονταν µε το εθνικό-απελευθερωτικό κίνηµα των Βουλγάρων στη Μακεδονία, Θράκη και ∆οβρουτσά, όπως και άλλων υλικών που δεν ταίριαζαν µε το προφίλ του αρχείου του κόµµατος. Μαζεύτηκαν δεκάδες προσωπικές συλλογές (µόνο
η συλλογή του στρατηγού Aleksandar Protogerov είχε 14.000 έγγραφα)147. Ήταν
µία παράξενη σύµπτωση, το 1968, η δροµολόγηση των εξελίξεων στο βουλγαρικό
και ελληνικό αρχείο.

147

Cf. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния Държавен Архив, op. cit.,
p. 10.
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3. Η διάσπαση του ΚΚΕ, 1968:
∆ύο αρχεία - δύο ιστορικά τµήµατα
∆εν είναι δυνατό να αναλυθεί το γεγονός της διάσπασης του κοµµατικού αρχείου
εάν δεν προσεγγισθούν τα γεγονότα και οι αιτίες που οδήγησαν στη διάσπαση και
στις κοµµατικές συµπεριφορές των ανθρώπων στο εσωτερικό του ΚΚΕ. Αναγκαστικά, η έρευνα µας παραπέµπει στα συµφραζόµενα (και παραλειπόµενα) της διάσπασης του κόµµατος το Φεβρουάριο 1968.
Ένας από τους σκοπούς αυτής της ενότητας της µελέτης µας είναι να στρέψει
την ιστορική συζήτηση για τις πολιτικές των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισµού» στην Ευρώπη από την ψυχολογική και ιδεολογική προσέγγιση σε αυτή
του ρεαλιστικού (ορθολογικού) πλαισίου, το οποίο κρυβόταν πίσω από τις κοµµατικές αποφάσεις. Είναι ο µίτος που µπορεί να οδηγήσει σε ισορροπηµένες εκτιµήσεις για τη διάσπαση του ελληνικού κόµµατος.
Η διαδικασία σύγκρουσης ανάµεσα στους δύο κόσµους –τα κοινωνικά-οικονοµικά συστήµατα του καπιταλισµού και του κοµµουνισµού–, τέθηκε εκ νέου σε
κίνηση µε την κήρυξη του «Ψυχρού Πολέµου» και συνεχίσθηκε µε χρησιµοποίηση
όλων των διαθέσιµων όπλων (οικονοµικός ανταγωνισµός, πολιτικά µέτρα, ιδεολογική διάβρωση, εργαλειοποίηση του πολιτιστικού παράγοντα). Στα ενδότερα της
κάθε µίας από τις παγκόσµιες παρατάξεις, µαίνονταν οι εσωτερικές συγκρούσεις.
Η διαφορά στην εκδήλωση των αντιδικιών ήταν ότι, στο στρατόπεδο του κεφαλαίου, ανάµεσα στις µητροπόλεις αναπτύσσονταν διαιρέσεις, οι οποίες όµως δεν
έβλαπταν την κεφαλαιική συσσώρευση (άρα, το µάχιµο της παράταξης). Αντιθέτως, στο κοµµουνιστικό σύστηµα, οι εκδηλώσεις των φυγόκεντρων κοµµουνιστικών τάσεων υπέσκαπταν το σοβιετισµό –την εγγύηση του «µαρξιστικολενινιστικού» µοντέλου και του «υπαρκτού σοσιαλισµού»–.
Το διακύβευµα ήταν, εκτός των άλλων κρίσιµων παραµέτρων, ο εθνικισµός.
Στις έρευνες για το παρελθόν του κοµµουνιστικού κινήµατος, έχει εµφανισθεί
η εκτίµηση –χωρίς να υποδηλώνει ιδεολογική σηµείωση– ότι ο θάνατος του Stalin
ήταν «το ξεκίνηµα του τέλους148».
Η πρόθεση που µπορεί να αποδοθεί στο λεγόµενο «σταλινισµό», όταν ισοπέδωνε τις εθνικές κουλτούρες, ισοπέδωνε τις εθνικές ελίτ του πνεύµατος149, ήταν ο
148

Cf. François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Robert Laffont & Calmann-Lévy, Paris 1995, p. 502 (για το Furet, infra, n. 1345, p. 411)
149
Cf. Pierre Clermont, Le communisme à contre-modernité, Presses Universitaires de Vincennes, Paris 1993, passim.
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υποβιβασµός του εθνικισµού για τη στήριξη της ταξικότητας του κοινωνικού κινήµατος. Η ίδια τακτική από την ανάποδη τηρήθηκε, απέναντι στις χώρες της περιφέρειας του καπιταλισµού, εναντίον της ταξικότητας του αστικού κοινωνικού συστήµατος, µε την υποδαύλιση του εθνικισµού των κοινωνικά υπόδουλων εθνών150.
Στα Βαλκάνια, ο πόλεµος των εθνικισµών επαναλαµβανόταν κατά την αντίστροφη φορά. Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου, οι κοµµουνιστές επιδίωξαν την
επανάσταση και ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης µε υπόστρωµα το εθνικό ζήτηµα. Τότε, υφίσταντο στη Βαλκανική αστικά καθεστώτα και το κοµµουνιστικό
επιτελικό σχέδιο εξεργαζόταν την ανατροπή τους στηριζόµενο στα εθνικά και
µειονοτικά προβλήµατα στην περιοχή. Είχε εντοπισθεί το ευπρόσβλητο σηµείο, η
Μακεδονία, και το εν δυνάµει όχηµα, η ΕΜΕΟ µε τους ενόπλους της, και είχαν
δοθεί εντολές στα τοπικά κόµµατα - παραρτήµατα της Komintern για την υλοποίηση του στόχου151. Στην αντίστροφη περίπτωση, µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι αντικοµµουνιστές επιδίωξαν την αντεπανάσταση µε µεθοδεύσεις εµπλοκής των εθνικισµών στα σχέδια ανατροπής των κοµµουνιστικών καθεστώτων.

3.1. Ο παγκόσµιος εξωτερικός και εσωτερικός
παράγων έναντι του εθνικισµού
3.1.1. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών του
κεφαλαιικού συστήµατος σε αναζήτηση ρωγµών στο
κοµµουνιστικό µπλοκ
Στην προσπάθεια αποσταθεροποίησης του κοµµουνιστικού συνασπισµού, το
προηγούµενο υπόβαθρο του εθνικισµού της περιόδου πριν από το 1945 (φασιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη152, εθνικές οµάδες που, παρά τις παρεµβάσεις των

150

Το 1969, ο γενικός γραµµατέας του σοβιετικού κόµµατος L. I. Brezhnev, αναφερόµενος στην Ασία
και Αφρική, διευκρίνισε: «Στο µέλλον θα έχουµε ευρύτερη ανάπτυξη της πάλης της εργατικής τάξης και των νεαρών εθνικών κρατών [υπογράµµιση των συγγραφέων] κατά του ιµπεριαλισµού»,
cf. Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и
материалы. Москва, 5-17 июня 1969 г. [∆ιεθνής Σύσκεψη κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων. Ντοκουµέντα και υλικά, Μόσχα 5 έως 17 Ιουνίου 1969], Партиздат, Москва 1969, p. 63.
151
Cf. Ар. А. Улунян, Коминтерн и геополитика: Балканский рубеж, 1919-1938 гг. [Komintern
και γεωπολιτική: Ο βαλκανικός χώρος, 1919-1938], Институт Всеобщей Истории - Российская
Академия Наук, Москва 1997, passim.
152
Για την Τσεχία (Σουδήτες), το Βέλγιο (στη Φλάνδρα το Vlaamsch National Verbond και στη
Βαλλωνία το Rex του Léon Degrelle), την Ολλανδία (το National-Socialistische Geweging), τη
Νορβηγία (το Nasjonal Samling του Vidkun Quisling), cf. Carlos Caballero Jurado, Resistance
Warfare, 1940-45, Osprey Publishing Ltd, London 1985, pp. 10-17. Franz W. Seidler, Die Kollaboration, 1939-1945, Herbig, München-Berlin 1995, passim. Για τη Βρετανία (τη British Union of
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κοµµουνιστικών κοµµάτων, έδρασαν ως πέµπτη φάλαγγα προς όφελος των Γερµανών εθνικοσοσιαλιστών153, εθνικά κινήµατα των οποίων η αξιοποίηση
Fascists του Sir Oswald Mosley), cf. Noreen Branson - Margot Heinemann, Britain in the Nineteen
Thirties, E. J. Hobsbaum ed., Weidenfeld & Nicolson, London 1971, pp. 281-282.
153
Κατά το Μεσοπόλεµο, µεταξύ των 26 χωρών της Ευρώπης 10 µόνο χώρες είχαν αστικοδηµοκρατικές ελευθερίες και αυτές σε περιορισµένη µορφή (cf. Karl Dietrich Bracher, Die Krise Europas seit
1917, Propyläen Verlag, Frankfurt am Main etc. 1997, pp. 138-144). Τα άλυτα εθνικά προβλήµατα
και η υποδεέστερη θέση των εθνικών µειονοτήτων ώθησαν σε αναζήτηση λύσης στον εξωτερικό
παράγοντα, συγκροτώντας τη δεξαµενή που τροφοδότησε το ρεύµα της συνεργασίας µε αυτόν. Ο
µεγαλοκρατικός σωβινιστικός προσανατολισµός των κυρίαρχων εθνικών κύκλων και των ηγετών
στην κάθε χώρα, σε συνδυασµό µε τη δόλια υπόγεια πολιτική παρέµβαση των φασιστικών κρατών,
προώθησε, στα µέσα της δεκαετίας του 1930, τη δηµιουργία εθνικών αντιθέσεων µε έντονο χαρακτήρα.
Στην Πολωνία, το ρόλο της πέµπτης φάλαγγας εκτέλεσε η ισχυρή γερµανική µειονότητα. Πρόσθετα προβλήµατα στην αντιµετώπιση του σωβινισµού δηµιούργησε η ίδια η Komintern, η οποία
το καλοκαίρι του 1938 διέλυσε το πολωνικό κοµµουνιστικό κόµµα, µε αποτέλεσµα, στην έναρξη
του πολέµου το 1939 και την κατάκτηση της χώρας από τους Γερµανούς, να µη υπάρξει κοµµουνιστική παρέµβαση στη φορά των πραγµάτων (cf. М. И. Семиряга, Коллаборационизм. Природа,
типология и проявления в годы второй мировой войны [O δοσιλογισµός. Φύση, τυπολογία και
εµφάνιση στα χρόνια του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου], РОССПЭН, Москва 2000, p. 28).
Στην Τσεχοσλοβακία, το πρόβληµα αποτελούσαν η περιοχή των Σουδητών και οι Σλοβάκοι σεπαρατιστές. Με την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται στο γεγονός ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Τσεχοσλοβακίας ήταν νόµιµο, ο στόχος µετά το 1935 ήταν η δηµιουργία λαϊκού µετώπου, όµως επαναλήφθηκε –σε αυτή επίσης τη χώρα– το φαινόµενο της δυσκολίας στη συνεννόηση µε τους σοσιαλδηµοκράτες και της απόκρουσης των κοµµουνιστικών προτάσεων εκ µέρους τους. Το 7ο συνέδριο
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τσεχοσλοβακίας, έχοντας αντίληψη της σπουδαιότητας των εθνικών ζητηµάτων της χώρας και των απορρεόντων προβληµάτων, έθεσε ζήτηµα δηµοκρατικής επίλυσης αυτών. Το Μάιο 1938, που έγινε φανερό ότι η ακεραιότητα της χώρας ήταν σε άµεσο κίνδυνο, η εκτελεστική επιτροπή της Komintern έθεσε ζήτηµα σύστασης µετώπου άµυνας για την
ανεξαρτησία και δηµοκρατία, µε συµµετοχή όχι µόνο των Τσέχων και Σλοβάκων αλλά επίσης των
Γερµανών, Ούγγρων, Ουκρανών και Πολωνών, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος δεν ήταν η χειραφέτηση της κάθε εθνικής κοινότητας, όπως η σλοβακική, αλλά η κινητοποίηση όλων των εθνικών
οµάδων εναντίον του φασισµού. Η συµφωνία του Μονάχου έσπειρε απογοήτευση σε όλους, δυσχέρανε τη δηµιουργία µετώπου και ενίσχυσε τη µερίδα που προωθούσε την προσέγγιση µε τη
Γερµανία (ibid., pp. 37-52).
Στη Βουλγαρία, το Νοέµβριο 1935, ο βασιλέας Boris Saxe-Coburg επέβαλε φασιστική δικτατορία
και ενέκρινε την προσέγγιση µε τη Γερµανία (cf. Miroslav Tejchman, Balkánskỳ fašismus, Academia Nakladatelstvi Československé, Akademie Vĕd, Praha 1989, pp. 21-24). Το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα προώθησε τη δηµιουργία ευρέως αντιφασιστικού µετώπου, αντικρούοντας δογµατικές απόψεις που έθεταν ζήτηµα άµεσης εγκαθίδρυσης σοβιετικής δηµοκρατίας. Το εργατικό
κίνηµα δραστηριοποιήθηκε, µε αποτέλεσµα κινητοποιήσεις, το 1935-1936, µε απεργίες στο
Plovdiv και Pleven. Μέχρι το 1939, σηµειώθηκαν επίσης µαζικές εκδηλώσεις, αλλά, µε την περαιτέρω πρόσδεση της χώρας στη Γερµανία, οι προσπάθειες εξανεµίσθηκαν (cf. Семиряга,
Коллаборационизм..., loc. cit. Droz, Histoire de l’antifascisme en Europe..., op. cit., pp. 169-171.
Pierre Milza - Serge Berstein, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme, avec la collaboration scientifique de Catherine Burucoa-Bruandet, Anne Le Fur et Carole Giry-Gautier, Complexe,
Bruxelles 1992, passim).
Στη Γιουγκοσλαβία, τα µεγάλα προβλήµατα ήταν η πολυεθνική ταυτότητα των πληθυσµών και η
πολυθρησκευτικότητα, το κροατικό σεπαρατιστικό κίνηµα, η οξυµένη οικονοµική, κοινωνική και
πολιτική κατάσταση, µε πρόσθετο τη δολοφονία, το 1934, του βασιλέα Aleksandar Karađorđević
που εργαζόταν για την προσέγγιση µε τη Γαλλία. Ακολούθησε, εκεί επίσης, εγκαθίδρυση δικτατο-
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επιχειρήθηκε από την Komintern για υπονόµευση που καπιταλισµού154)
προσήλκυσε την προσοχή των οργανισµών πληροφοριών των χωρών του
κεφαλαίου. Με την ανακίνηση του προβληµατισµού για το παρόν και µέλλον του
εθνικισµού στην κοµµουνιστική Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι
µυστικές υπηρεσίες συνέβαλαν γόνιµα, µε τις υπογραµµίσεις και υποδείξεις, στην
επιλογή τακτικών στόχων των κρατών τους για επικράτηση στη σύγκρουση µε το
αντίπαλο κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα.

3.1.1.1. Οι αµερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών
Το Μάρτιο 1964, η Central Intelligence Agency (CIA) ανακεφαλαίωνε την ενηµέρωση προς τους πολιτικούς προϊσταµένους στην Ουάσιγκτον, µε την υπογράµµιση
του εθνικού στοιχείου.
ρικού καθεστώτος. Το φθινόπωρο 1935, το συνέδριο του γιουγκοσλαβικού κοµµουνιστικού κόµµατος πρότεινε τη δηµιουργία αντιφασιστικού µετώπου, µία ιδέα την οποία απέκρουσαν οι σοσιαλδηµοκράτες και τα αστικά κόµµατα. Το µέτωπο δεν δηµιουργήθηκε τελικά. Το κόµµα έθετε
προς επίλυση το οξυµένο εθνικό πρόβληµα, προκρίνοντας µία δηµοκρατική διέξοδο έναντι των
λύσεων που επεδίωκαν οι φασίστες και σεπαρατιστές. Οι ξένες δυνάµεις, σε συνεργασία µε τους
εντόπιους συνεργάτες φασίστες και σεπαρατιστές, εργάσθηκαν προς την κατεύθυνση διαµελισµού
της χώρας (cf. Семиряга, Коллаборационизм..., loc. cit.).
Στη Ρουµανία, κατά τη φασιστικοποίηση του καθεστώτος, το κόµµα από το 1935 έθεσε στόχο το
αντιφασιστικό µέτωπο, µε κατεύθυνση προς τη συνεργασία µε τους αγροτιστές. Το 1936, δηµιουργήθηκε το δηµοκρατικό µέτωπο, στο οποίο εντάχθηκαν ορισµένες οργανώσεις του
σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. Το 1938, πραξικόπηµα του βασιλέα Carol Hohenzollern-Siegmaringen επέφερε ακολούθως την προσέγγιση µε τη Γερµανία. Το 1940, ο στρατηγός Ion Antonescu ("Conducator") έθεσε τη χώρα στο πλευρό της Γερµανίας, cf. Armin Heinen, Die Legion
"Erzengel Michael" in Rumänien. Soziale Bewegung und politische Organisation: Ein Beitrag zum
Problem des internationalen Faschismus, R. Oldenbourg Verlag, München 1986, pp. 415-463.
Francisco Veiga, La Místíca del ultranacionalismo (Historia de la Guardia de Hierro), Rumania,
1919-1941, Publiocacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1989, pp. 205-229.
Codréanu et la Garde de fer. Le nationalisme roumain entre 1936 et 1940 vu par la presse de
l’époque, textes choisis et présentés par Agathon, avec la collab. de Vulfran Mory, Publication du
Cercle franco-hispanique, Paris 1991, p. 59. Για τον Antonescu, cf. πρόσφατες ιστορικές απολογητικές διαθέσεις για την «πραγµατιστική πολιτική» του στο Dennis Deletant, Hitler’s Forgotten
Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania 1940-1944, Palgrave, New York 2006, passim.
Στην Ουγγαρία, το 1934-1936, η δράση κατά του ναυάρχου Miklós Horthy και του φασισµού οδήγησε το κόµµα σε προσπάθειες για δηµιουργία µετώπου. οι οποίες τορπιλίσθηκαν από τους σοσιαλδηµοκράτες (cf. Семиряга, Коллаборационизм..., loc. cit.).
154
Cf. αποφάσεις της 6ης και 7ης συνδιάσκεψης της Βαλκανικής Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας και του
5ου συνεδρίου της Komintern, “Resolutionen der VI Balkankonferenz”, Bulletin der Balkanföderation, No 1, 15 Januar 1924, pp. 2-15. « Le V-e Congrès de l’Internationale Communiste. Résolutions: Sur les questions nationales dans l’Europe Centrale et dans les Balkans », La Correspondance Internationale, No 64, 10 septembre 1924, p. 678. “Die VII Kommunistische Balkankonferenz”, Bulletin der Balkanföderation, No 6/7, August-September 1924, pp. 1-12. Leonid Luks, Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Nationalsozialismus, 1921-1935, DVA, Stuttgart 1985, pp. 174-180.
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Οι επιστήµονες της CIA –σπουδαίοι επαγγελµατίες, εάν κρίνει κανείς από την
αναλυτική δεξιότητα στις µελέτες και την ικανότητα στοχοπροσήλωσης στο πολιτικό ζητούµενο–, στην έρευνα και διαπιστώσεις –ήταν ταυτόχρονα προσδιορισµός
κατευθύνσεων, στις οποίες έπρεπε να εστιασθεί η πολιτική του καπιταλιστικού
συνασπισµού, και επιλογή τακτικής έναντι της κοµµουνιστικής απειλής–, εντόπιζαν το εθνικό ζήτηµα ως το εµπόδιο που ορθωνόταν ανυπέρβλητο εµπρός στην
κοµµουνιστική πρόθεση για συσπείρωση των πληθυσµών της Ανατολικής Ευρώπης µε ταξικά αιτήµατα και σε αντιιµπεριαλιστική κατεύθυνση. Η υπόδειξη, χωρίς
να µνηµονεύεται, φανερωνόταν συγκεκριµένη, για εκµετάλλευση του εθνικισµού
και σωβινισµού προς ακύρωση της κοµµουνιστικής προσπάθειας.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εάν, στην αντίστροφη περίπτωση της επίθεσης
του κοµµουνισµού, κατά τη δεκαετία του 1920, τα σχέδια της Komintern για ανατροπή του αστικού συστήµατος µε όπλο το εθνικό και µειονοτικό ζήτηµα (µε κύριο στόχο, τότε, τη Μακεδονία) είχαν αποτύχει, στην παρούσα κατάσταση η CIA
και οι άλλες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προωθούσαν στους κρατικούς µηχανισµούς ένα ολοκληρωµένο, πιο «επιστηµονικό», ορθολογικό σύνολο αναλύσεων,
µε αυξηµένες πιθανότητες ακριβούς προσδιορισµού της πραγµατικότητας. Απέµενε το σωστό πολιτικό βήµα.
Στις χώρες της πρώην υγειονοµικής ζώνης που περιέβαλλαν την προπολεµική
Σοβιετική Ένωση155, το µακρόχρονο προηγούµενο της καλλιέργειας του σωβινισµού,
της υποταγής σε εξουσίες φασιστικού τύπου, της συνεργασίας µε τους ναζί, της
αντικοµµουνιστικής προπαγάνδας –επίσης η κατά περιόδους οξυµµένη σχέση του
σοβιετικού κράτους µε γειτονικά καθεστώτα (Πολωνία, Φιλλανδία)–, είχε µεταδώσει
σε τµήµατα των πληθυσµών αντισοβιετικά αισθήµατα. Η υποδοµή ήταν έτοιµη.
Στο εσωκοµµουνιστικό πεδίο, η πολιτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης156 απέναντι στους εταίρους στο κοµµουνιστικό µπλοκ, µετά το
155

Για την περικύκλωση των µπολσεβίκων, εκ µέρους των µητροπόλεων του κεφαλαιικού συστήµατος,
µε δικτατορικά και εχθρικά καθεστώτα, µε σκοπό την επίτευξη ιδεολογικής καραντίνας [cordon sanitaire], cf. André Fontaine, Histoire de la Guerre froide, vol. 1 (De la révolution d’octobre à la guerre
de Corée), Fayard, Paris 1967, passim (θεωρείται ο Georges Clemenceau ως ο πρωτεργάτης, το 1919,
της κίνησης που οδήγησε στη νέα περικύκλωση κατά τον «Ψυχρό Πόλεµο»). Το ελληνικό κράτος
ήλθε εµµέσως σε αντίθεση µε τη Σοβιετική Ένωση µε τη συµµετοχή του στη βαλκανική συµµαχία
(Entente balkanique), το 1934 –οι Σοβιετικοί δεν συναίνεσαν στην υπογραφή της–.
156
Το πρόδροµο του σοβιετικού κόµµατος χρονολογείται από το 1898. Μετά το 1903, η καθοδήγηση του
κόµµατος (µπολσεβίκοι) ασκούνταν από το V. I. Lenin. Τον Οκτώβριο 1917, οι µπολσεβίκοι πραγµατοποίησαν σοσιαλιστική επανάσταση και εγκαθίδρυσαν τη σοβιετική εξουσία. Ο Lenin παρέµεινε
επικεφαλής του κόµµατος µέχρι το θάνατό του, το 1924. Ακολούθησαν η καθοδήγηση I. V. Stalin,
κατά την περίοδο 1924-1953, και N. S. Hruschev, µέχρι το 1964 (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p.
272). Η καθοδήγηση Hruschev έθεσε νέες βάσεις, στο 20ο συνέδριο του κόµµατος (14 έως 25 Φεβρουαρίου 1956), για τη διαµόρφωση της εσωτερικής κατάστασης και την ανάπτυξη των διεθνών
σχέσεων. Στην απόφαση του συνεδρίου τονιζόταν η ανάγκη να αναπτυχθεί αδελφική συνεργασία
ανάµεσα στις σοσιαλιστικές χώρες, µε σεβασµό της ισοτιµίας και του «προλεταριακού διεθνισµού»
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1953, επί καθοδήγησης Hruschev, προώθησε όχι τον τύπο της ευθείας κρατικής
πίεσης αλλά αυτόν της εθελοντικής σχέσης ανάµεσα σε αδελφά κόµµατα –το νέο
σύστηµα σχέσεων ήταν, σε έκτακτες καταστάσεις, υπό αίρεση, όπως έδειξε η σοβιετική στάση έναντι των γεγονότων στην Ουγγαρία το 1956–. Η CIA εκτιµούσε
ότι, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η αλλαγή στη σοβιετική πολιτική έφερε πιο
ελαστικές σχέσεις ανάµεσα στη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, σε µία κατάσταση που ισορροπούσε ανάµεσα αφ’ ενός στη συνειδητοποίηση, στα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, του στοιχείου ότι είχαν πλεονεκτήµατα παραµένοντας στο µπλοκ και, αφ’ ετέρου, στην πολιτική της Σοβιετικής
Ένωσης που αντιµετώπιζε διογκούµενες δυσκολίες. Η διάβρωση της σοβιετικής
πολιτικής επιρροής, µε τις συνεννοήσεις Ρουµανίας και Κίνας, ήταν χαρακτηριστική των νέων αυτών αλλαγών. Οι Σοβιετικοί, χωρίς εναλλακτική δυνατότητα,
(cf. XX съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 14-25 февр. 1956.
Стенографический отчет [20ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 14 έως 25
Φεβρουαρίου 1956. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат, Москва 1956, passim). Στο 21ο (έκτακτο) συνέδριο (27 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου 1959), εγκρίθηκαν τα µέτρα εξωτερικής πολιτικής
που λήφθηκαν κατά την «αντεπανάσταση στην Ουγγαρία» (cf. Внеочередной XXI съезд
Коммунистической Партии Советского Союза, 27 января - 5 февраля 1959.
Стенографический отчет [21ο έκτακτο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 27
Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου 1959. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат, Москва 1959, passim).
Στο 22ο συνέδριο (17 έως 31 Οκτωβρίου 1961), το καθήκον που τέθηκε ήταν η ενίσχυση της ενότητας
του «σοσιαλιστικού στρατοπέδου», µε αγώνα του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος σε δύο µέτωπα, εναντίον αφ’ ενός της «αναθεώρησης των µαρξιστικών-λενινιστικών αρχών» και αφ’ ετέρου
του «δογµατισµού» και «σεκταρισµού» (cf. XXII съезд Коммунистической Партии Советского
Союза, 17-31 окт. 1961. Стенографический отчет [22ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 17 έως 31 Οκτωβρίου 1961. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат, Москва 1961,
passim). Ο επόµενος γενικός γραµµατέας, µετά το 1964, ήταν ο L. I. Brezhnev. Στην ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής στις 8 Απριλίου 1966, εκλέχθηκαν ως τακτικά µέλη του πολιτικού γραφείου οι
Brezhnev, G. I. Voronov, A. P. Kirilenko, A. N. Kosygin, K. T. Mazurov, A. J. Pel’she, N. V.
Podgornyj, D. S. Poljanskij, M. A. Suslov, A. N. Shelepin, P. E. Shelest και ως αναπληρωµατικά µέλη
ο D. F. Ustinov και άλλοι (στην ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής στις 21 Ιουνίου 1967, εκλέχθηκε
ως αναπληρωµατικό µέλος του πολιτικού γραφείου ο J. V. Andropov. Στο 23ο συνέδριο –το πρώτο
µετά την αλλαγή της καθοδήγησης Hruschev–, από τις 29 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου 1966, παρίσταντο 86 ξένες αντιπροσωπείες. Εισηγητής ήταν ο Brezhnev. Στις εργασίες του συνεδρίου, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις των ολοµελειών της κεντρικής επιτροπής που έλαβαν χώρα µετά το 1964 (cf. XXIII
съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 29 марта - 8 апреля 1966.
Стенографический отчет [23ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 29 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 1966. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат, Москва 1966, passim). Στο 24ο
συνέδριο (στις 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 1971), στην έκθεση δράσης, µε εισηγητή το Brezhnev,
επικροτήθηκε η υποστήριξη που προσφέρθηκε στους εργαζόµενους στην Τσεχοσλοβακία για την
υπεράσπιση των σοσιαλιστικών κατακτήσεων από την εσωτερική «αντεπανάσταση» και την ιµπεριαλιστική επιβουλή. Τα καθήκοντα που τέθηκαν ήταν η ενίσχυση του παγκόσµιου σοσιαλιστικού συστήµατος και των σχέσεων των σοσιαλιστικών χωρών, η συσπείρωση του διεθνούς κοµµουνιστικού
κινήµατος (cf. XXIV съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 30 марта - 9 апреля
1971 года. Стенографический отчет [24ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης,
30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 1971. Στενογραφηµένα πρακτικά], Часть 1-2, Партиздат, Москва 1971,
passim).
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αναγκάσθηκαν να αποδεχθούν τις ρουµανικές επιθυµίες για διαµεσολαβητικό
ρόλο µε τους Κινέζους κοµµουνιστές157.
Η σοβιετική πολιτική –εκτιµούσε η CIA– διαµόρφωσε ένα τύπο συναίνεσης
µε τα µέλη του µπλοκ, µε πολυµερείς διαβουλεύσεις για τα ζητήµατα τακτικής.
Αυτή η συνεννόηση συναντούσε δυσχέρειες όταν κάποιο µέλος, προωθώντας δικά
του συµφέροντα, επέµενε να τα θέτει υπόψη. Η σοβιετική πολιτική δεν είχε τις δυνατότητες του παρελθόντος, αφού είχε περιορισθεί ο αριθµός των ειδικών συµβούλων και πληροφοριοδοτών στα άλλα κοµµουνιστικά κράτη. Στην Πολωνία, για
παράδειγµα, µετά τις συµφωνίες του 1958, ο ρόλος των ειδικών συµβούλων περιορίσθηκε σε επίσηµες επαφές, χωρίς αυτοί να περιλαµβάνονται στο µηχανισµό
των κοµµάτων και στις κρατικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετες δυσκολίες έφερναν τα
συγκεχυµένα όρια του πλαισίου παραδεδεγµένης συµπεριφοράς στο εσωτερικό
του κοµµουνιστικού µπλοκ. Από αυτή την άποψη, παραδείγµατος χάριν, οι Ρουµάνοι είχαν κάθε δικαίωµα για οικoνοµικές η ιδεολογικές αναζητήσεις. Το 1955, ο
Σοβιετικός ηγέτης N. S. Hruschev είχε διακηρύξει ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν µία
κοµµουνιστική χώρα που κινούνταν σε ορθό δρόµο προς το σοσιαλισµό. Πρόσφατα (τότε, το 1963-1964), είχαν εµφανισθεί σε τσεχικά έντυπα προτάσεις προς
το κοµµουνιστικό µπλοκ να δοκιµάσουν τον τσεχικό δρόµο προς το σοσιαλισµό158. Μόνο η Λαϊκή Γερµανία, µε κινήσεις του Walter Ulbricht, πίεζε τους
Σοβιετικούς για πιο σκληρή γραµµή, ενοχληµένη από τα ανοίγµατα προς τη ∆υτική Γερµανία της Πολωνίας, Ρουµανίας και Ουγγαρίας159.
Ανασχετικές στις εξελίξεις της αυτονοµίας ήταν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
CIA, οι αναστολές έναντι του σοβιετικού κόµµατος. Κανείς ηγέτης δεν διακινδύνευε
την απίσχναση της εξουσίας στο κόµµα του εάν αποσυρόταν η σοβιετική υποστήριξη, ούτε τα γενικά πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή στο Σύµφωνο της Βαρσοβίας
και στα προγράµµατα του Συµβουλίου Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας [Comecon]. Η Σοβιετική Ένωση, αφ’ ετέρου, φοβόταν ότι, εάν εξαναγκαζόταν σε άσκηση
πιέσεων για ευθυγράµµιση ή σε επιβολή πολιτικών και οικονοµικών κυρώσεων, θα
διόγκωνε τις διαφορές και θα έπληττε το επιζητούµενο πνεύµα συναίνεσης, προκα157

Cf. “Nationalism in Eastern Europe”, Special Report by the Central Intelligence Agency, Washington, March 27, 1964, στο Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, General
Editor Glenn W. LaFantasie, Editor James E. Miller, United States Printing Office, Washington
1996, pp. 2-8.
158
Ibid. Για την ανήσυχη κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία της δεκαετίας 1960 cf. Jaroslav Cuhra, “In
the shadow of liberalization: Repressions in Czechoslovakia in the 1960s”, Cahiers du Monde
Russe, 47, No 1-2, Janvier - juin 2006, pp. 409-426.
159
Cf. “Nationalism in Eastern Europe”, Special Report by the Central Intelligence Agency, Washington, March 27, 1964, στο Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp.
2-8.
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λώντας αδράνεια και παθητική αντίσταση των εταίρων. Με αυτό το δισταγµό, όµως,
δεν κατόρθωνε να τους συσπειρώσει κατά των Κινέζων160.
Για να µπορούσε, σύµφωνα µε τις ίδιες αµερικανικές αναλύσεις, να διατηρηθεί
στην Ανατολική Ευρώπη ο βαθµός ποικιλίας στις ιδέες και απόκλισης από τη σοβιετική επιθυµία, οι ηγέτες αντιλαµβάνονταν ότι όφειλαν να αποσπούν τη συναίνεση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ενδεδειγµένος τρόπος ήταν η συµµετοχή στις
δραστηριότητες του σοβιετικού µπλοκ. Ωστόσο, καθώς εθνικά συµφέροντα έρχονταν στο προσκήνιο σε ένα κοµµουνιστικό κράτος - δορυφόρο, άλλα παρόµοια
συµφέροντα υποδαυλίζονταν από άλλους. Κάθε κίνηση προς µεγαλύτερη ανεξαρτησία θα διαδιδόταν ταχέως, σαν επιδηµία, την οποία η Σοβιετική Ένωση θα περιόριζε αλλά δεν θα µπορούσε να ελέγξει πλήρως. Όπως προδίκασαν –µία δεκαετία µετά το θάνατο του Stalin–, µε αφάνταστη διεισδυτικότητα σκέψης, οι αναλυτές της CIA, «η αποσταλινοποίηση οδηγεί µοιραία σε αποδορυφοροποίηση161».
Η αµερικανική πρόβλεψη ήταν ότι η ρευστή κατάσταση στο σοβιετικό µπλοκ
επρόκειτο να συνεχισθεί. Ενδεχόµενα θα οδηγούσε σε ένα χαλαρό τύπο σχέσης,
όπου κάθε µέλος θα διατηρούσε λογικά περιθώρια για ελευθερία κίνησης, σε µία
δεδηλωµένη πίστη ότι όλοι προσέρχονταν σε συνεννόηση ως ίσοι εταίροι, σε µία
διαβεβαίωση ότι τα επιµέρους συµφέροντα θα ήταν σεβαστά. Αυτή η οµαδοποίηση των κοµµουνιστικών κρατών θα συγκρατούνταν από αµοιβαία συµφέροντα,
τα οποία θα δηµιουργούσαν ένα σύστηµα βιώσιµο, ισχυρότερο από µία αυτοκρατορία υπό τη Σοβιετική Ένωση. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι ανατολικές χώρες θα συνέχιζαν να εξελίσσονται προς ένα πιο αυτόνοµο καθεστώς, υποκείµενο
σε πιέσεις εθνικών συµφερόντων, ανάδυση λαϊκών προσδοκιών για καλύτερη ζωή,
αναβίωση ιστορικών τριβών που ρήµαζαν την περιοχή επί αιώνες162.
Στο περιβάλλον της ισορροπίας του τρόµου, µε την αµερικανική πλευρά να
επιχειρεί να µαντέψει τις επόµενες κινήσεις των Σοβιετικών163, η CIA, επιλέγοντας
τη δυνατότητα πρόκλησης ρήγµατος στο κοµµουνιστικό µπλοκ µε την υποστήριξη
προς τη Γιουγκοσλαβία, κατέθεσε, τον Απρίλιο 1967, εκτίµηση –ή, καλύτερα, κατασκευή προς προπαγάνδιση–, σύµφωνα µε την οποία η εν λόγω χώρα ήταν κοµµουνιστική στο όνοµα και στη θεωρία, αλλά στην πράξη πλήρως ανεξάρτητη. Το
160

Ibid.
Ibid.
162
Ibid.
163
Στα τέλη του 1966, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωµένων Πολιτειών (επί προεδρίας Lyndon B.
Johnson) Dean Rusk έκανε προβλέψεις, καθώς κυκλοφορούσαν φήµες για αυξηµένη σοβιετική
στρατιωτική δραστηριότητα. Η άλλη πλευρά απάντησε ότι ίσχυαν προηγούµενες δηλώσεις του
Dobrynin και διαβεβαίωσε για το αντίθετο (cf. NARA, General Records of the Department of
State, Central Files, POL EUR E, Confidential, Washington 23-11-1966, 1 p. Foreign Relations of
the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., p. 416).
161
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εκεί καθεστώς απέρριψε όλη την προηγούµενη σοσιαλιστική εµπειρία των κοµµουνιστικών κρατών, συµπεριλαµβανόµενης της Σοβιετικής Ένωσης, απέσπασε
µεγάλο µέρος της οικονοµίας από το συγκεντρωτικό έλεγχο και, µολονότι µονοκοµµατικό, απάλλαξε σε µεγάλο βαθµό το λαό από την αυθαίρετη εξουσία. Αν και
κήρυξε µεγάλα σχέδια, στα 20 χρόνια ύπαρξής της, η Γιουγκοσλαβία υπήρξε ένα
κράτος µε οικονοµική, κοινωνική και πολιτική τακτική που αντανακλούσε ένα
διαχειριστικό και συµβιβαστικό πνεύµα. Το γιουγκοσλαβικό πείραµα εξελισσόταν
ικανοποιητικά, µε βιώσιµη οικονοµία, αποκέντρωση, εκδηµοκρατισµό164.
164

Cf. “The Yugoslav experiment”, Report by the Central Intelligence Agency, Washington, April 13,
1967, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 485-497.
Παρατηρούµε ότι η CIA περιέγραφε, µε δικά της λόγια, το παρελθόν του γιουγκοσλαβικού κόµµατος.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας (Komunistička partija Jugoslavije) ιδρύθηκε, σε πρόδροµη µορφή, ως µέλος της Komintern, το 1919, και πήρε τον τίτλο του στο 2ο συνέδριο, το 1920.
Το 1921, µε νόµο για την ασφάλεια του κράτους, κηρύχθηκε παράνοµο. Τα επόµενα χρόνια, το
κόµµα αναλώθηκε στην πάλη κατά του «φραξιονισµού». Μετά τη δικτατορία του 1929, η υποκίνηση ένοπλων εξεγέρσεων στοίχισε διώξεις και εκτελέσεις στελεχών. Στην 4η συνδιάσκεψη, στις
24-25 ∆εκεµβρίου 1934, στη Ljubljana, αποφασίσθηκε η δηµιουργία τοπικών τµηµάτων του κόµµατος στην Κροατία, Σλοβενία και, σε εύθετο χρόνο, στη Μακεδονία. Ο Josip Broz (Tito), ο
οποίος τοποθετήθηκε στο πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος, µετέβη το
1935 στη Σοβιετική Ένωση, όπου εργάσθηκε στο µηχανισµό της Komintern, και επέστρεψε στη
χώρα το 1936. Το 1937, ιδρύθηκαν το κοµµουνιστικό κόµµα Κροατίας και το κοµµουνιστικό
κόµµα Σλοβενίας. Στα τέλη του 1937, ο Tito τοποθετήθηκε επικεφαλής του κόµµατος, σε αντικατάσταση του γενικού γραµµατέα Milan Gorkić που εκτελέσθηκε στη Μόσχα. Το 1940, η 5η συνδιάσκεψη τον εξέλεξε γενικό γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής. Στον απελευθερωτικό πόλεµο
1941-1945, το κόµµα ανέπτυξε καταλυτική δράση, που το έφερε στο προσκήνιο ως τον πιο µαζικό
πολιτικό φορέα (είχε, το 1941, 10.000 µέλη και το 1945 υπερέβη τις 300.000). ∆ηµοψήφισµα το
1945 έδωσε την εξουσία στο Λαϊκό Μέτωπο (Narodni Front Jugoslavije). Τον Ιούλιο 1948, το
γιουγκοσλαβικό κόµµα είχε ανοικτή σύγκρουση µε τους Σοβιετικούς κατά την πορεία αυτονόµησής του που οδήγησε στην αποµάκρυνση από το σοβιετικό µοντέλο εξουσίας, την εισαγωγή της
αυτοδιαχείρισης στην οικονοµία, αποκέντρωσης και διανοµής µέρους του υπερπροϊόντος στους
εργάτες, µε κατάληξη τον περιορισµό της ευθύνης του κοµµουνιστικού κόµµατος –αντί της καθολικής διαχείρισης της εξουσίας– µόνο στο ρόλο της ιδεολογικής καθοδήγησης. Ως εκ τούτου, το
κόµµα εκδιώχθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών των Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων
(Kominform). Λόγω της υψηλής πολιτικής σηµασίας της Kominform (βοηθούσε τα κοµµουνιστικά
και εργατικά κόµµατα, ιδίως τα νέα, και τις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, στις οποίες αυτά ανήλθαν µετά
το 1945 στην εξουσία, να οργανώσουν ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα το σοσιαλιστικό κρατικό
µοντέλο, cf. Lilly Marcou, Le Kominform, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris 1977, passim), το πλήγµα ήταν ισχυρό, όµως το γιουγκοσλαβικό κόµµα δεν υποχώρησε. Στο 5ο συνέδριο του κόµµατος, στις 21 έως 26 Ιουλίου 1948 στο Βελιγράδι, εγκρίθηκαν οι
µεταρρυθµίσεις. Στο 6ο συνέδριο, στις 2 έως 7 Νοεµβρίου 1952 στο Zagreb, µορφοποιήθηκε το
σύστηµα που αποκλήθηκε στη βιβλιογραφία «τιτοϊσµός» (cf. Fred W. Neal, Titoism in Action. The
reforms in Yugoslavia after 1948, University of California, Berkeley 1958, pp. 62-275) και το
κόµµα άλλαξε τίτλο, σε Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας (Savez komunista Jugoslavije
[SKJ]), µε νέο καταστατικό και µε τµήµατα ανά περιοχή της χώρας την Ένωση Κοµµουνιστών
Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Μακεδονίας. Οι διαταραγµένες σχέσεις των Γιουγκοσλάβων κοµµουνιστών µε το σοβιετικό κόµµα οµαλοποιήθηκαν, σε
ορισµένο βαθµό, το 1955, µε την επίσκεψη των N. S. Hruschev και N. A. Bulganin στο Βελιγράδι
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Σηµειωνόταν πρόοδος στο «πρόβληµα των εθνοτήτων165». Η CIA άγγιξε, εν
προκειµένω, το µαλακό υπογάστριο. Αναφέροντας τα περί υπέρβασης του προβλήµατος, έδιδε ταυτόχρονα το σύνθηµα διάδοσης της είδησης ότι αυτό υπέβοσκε.
Επιµένοντας στο πρόβληµα των εθνοτήτων, η CIA κάλεσε σε προσοχή στο σηµείο ότι όλες οι κινήσεις στη Γιουγκοσλαβία επικαλύπτονταν από το διχασµό της
κοινής γνώµης εάν έπρεπε να είναι συγκεντρωτική οµοσπονδία αλληλεξάρτητων
∆ηµοκρατιών ή χαλαρή συνοµοσπονδία µε πρόταξη των αιτηµάτων των ∆ηµοκρατιών για αυτονοµία. Ήταν αναµφισβήτητο ότι οι Σέρβοι, Κροάτες, Σλοβένοι και
Μακεδόνες ταυτοποιούνταν πρώτα ως µέλη των εθνοτήτων τους και κατά δεύτερο
λόγο ως Γιουγκοσλάβοι. Οι εθνικές και εθνοτικές αντιπαλότητες, ενδηµικές, δηµιουργούσαν κεντρόφυγες δυνάµεις που δεν ξεπερνιούνταν από τους δεσµούς των
οικονοµικών και πολιτικών καθηκόντων. Η οµοσπονδιακή σύλληψη οργάνωσης δεχόταν επιθέσεις από όλες τις περιοχές. Η αιτία βρισκόταν στο γεγονός της εκπνοής
των ευνοϊκών για την αποδοχή της παραγόντων. Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, επιτεύχθηκε δραστηριοποίηση στη βάση αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων,
διότι οι πρόσφατες µνήµες της γερµανικής κατοχής και του κοινού αγώνα δηµιουργούσαν αίσθηµα εθνικής ενότητας. Επίσης, µετά το 1948 και τη σύγκρουση µε τη
Σοβιετική Ένωση, επιτεύχθηκε η διατήρηση της ενότητας πάνω στο κοινό ενδιαφέρον για τη σοβιετική απειλή. Όµως, στη συνέχεια –ενώ καθίσταντο αχνές οι µνήµες,
αναδεικνυόταν το καθεστώς ως αυθαίρετη αστυνοµική εξουσία και εξαφανίσθηκε η
σοβιετική απειλή–, οι βαθµιαίες αναθέσεις της οικονοµικής και πολιτικής ευθύνης
σε επίπεδο τοπικό και ∆ηµοκρατίας ενθάρρυναν τις τάσεις για αντικατάσταση του
υπάρχοντος συστήµατος µε άλλο, ∆ηµοκρατιών περισσότερο αυτόνοµων. Οι µεγάλες ανισότητες ανάµεσα στις διάφορες περιοχές έσπρωξαν τους Κροάτες και Σλοβένους στο δόγµα της ιδιαιτερότητας. Οι αξιώσεις αυτές αντιµετωπίσθηκαν µε πνεύµα
και την οµολογία τήρησης εσφαλµένης σοβιετικής στάσης εις βάρος τους, και εν συνεχεία το 1956
µε τις αποφάσεις του 20ού συνεδρίου του σοβιετικού κόµµατος για τους ανεξάρτητους δρόµους
προς το σοσιαλισµό. Η πορεία εξοµάλυνσης των σχέσεων διαταράχθηκε µε τα γεγονότα της Ουγγαρίας του 1956 και τη γιουγκοσλαβική κριτική για σοβιετική επέµβαση. Οι αποφάσεις του 7ου συνεδρίου του κόµµατος (στις 22 έως 26 Απριλίου 1958, στη Ljubljana), µε την επανάληψη των βασικών θέσεων του γιουγκοσλαβικού δρόµου προς το σοσιαλισµό, κατακρίθηκαν από τους Σοβιετικούς. Το κλίµα των σχέσεων των δύο χωρών συνέχισε να είναι ψυχρό, ωστόσο σηµειώθηκε µία διπλωµατική προσέγγιση λόγω της σύγκρουσης των Σοβιετικών µε τους Κινέζους και, στη συνέχεια,
το 1961, µε τους Αλβανούς, κατήγορους του Τίτο για «ρεβιζιονισµό» (cf. George W. Hoffman Fred W. Neal, Yugoslavia and the New Communism, Twentieth Century Fund, New York 1962, pp.
33-279). Η 5η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής, τον Οκτώβριο 1966, θεσµοποίησε, έναντι της
θέσης του γενικού γραµµατέα, το αξίωµα του προέδρου του κόµµατος, στο οποίο εκλέχθηκε ο Tito
(cf. “Komunistička partija Jugoslavije”, Enciklopedija Jugoslavije, vol. 7, Izdanje i Naklada Leksikografskog Zavoda, Zagreb 1968, passim).
165
Cf. “The Yugoslav experiment”, Report by the Central Intelligence Agency, Washington, April 13,
1967, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 485-497.
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υποχωρήσεων και συµβιβασµού. Αναβαθµίσθηκε το Συµβούλιο των Εθνοτήτων. Η
δοµή του κόµµατος, οι µεταρρυθµίσεις, οι οποίες περιέλαβαν ανακατανοµή της
εξουσίας από τα κεντρικά όργανα στα περιφερειακά –των εθνικών περιοχών–, ενθάρρυναν τοπικούς κοµµατικούς παράγοντες να µη σέβονται πάντα τις κεντρικές
κοµµατικές οδηγίες, αντιµετωπίζοντας τα διλήµµατα της κοµµατικής πειθαρχίας
έναντι της ικανοποίησης τοπικών εθνικών επιλογών πολιτικής. Οι αντεγκλήσεις έγιναν χρόνιο φαινόµενο. Ωστόσο, γενικά, τα νέα στελέχη, επενδύοντας στο καθεστώς,
χρησιµοποιούσαν το εθνικό ζήτηµα απευθυνόµενοι στο ακροατήριό τους, αλλά χωρίς να το λαµβάνουν υπόψη στο επίπεδο των αποφάσεων. Η εθνοτική εχθρότητα θα
συνέχιζε να υφίσταται, όµως η πρόβλεψη της CIA ήταν ότι προοδευτικά θα οδηγούνταν σε κατευνασµό, ιδιαίτερα µεταξύ των ανθρώπων που θα υφίσταντο ζηµία από
µία κατάρρευση του ενιαίου κράτους. Η κεντρική εξουσία άφηνε περιθώρια, ώστε
το κόµµα σε τοπικό επίπεδο να εµπνέει µία εθνική αποδοχή. Το κόµµα παραχωρούσε την αρχηγία και τον έλεγχο, κρατώντας την ιδεολογική καθοδήγηση, θέλοντας να είναι ιθύνουσα δύναµη µε την πειθώ και όχι µε τις εντολές. Αφ’ ετέρου, δεν
άφηνε το καθεστώς χωρίς εξασφάλιση, εξουδετερώνοντας τάσεις διαίρεσης. Ο Josip
Broz (Tito)166 διευκρίνισε ότι «ο ρόλος του κόµµατος αυξάνεται και θα αυξάνεται
για πολύ καιρό»167.
Την άνοιξη του 1968, οι αµερικανικές υπηρεσίες έκριναν ότι η Ανατολική Ευρώπη βρισκόταν στο ανώτατο σηµείο ρευστότητας, όσον αφορούσε στη σοβιετική
εξουσία και στις εσωτερικές αλλαγές στα κοµµουνιστικά καθεστώτα, από τα γεγονότα του 1956168. Σε πολλά ζητήµατα (η µεταρρυθµιστική επανάσταση του τσεχι166

Ο Tito γεννήθηκε το 1892 στην Κροατία. Το 1910, αναµείχθηκε µε την αριστερά. Στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ως κληρωτός στις αυστροουγγρικές δυνάµεις, στάλθηκε στο ρωσικό µέτωπο,
τραυµατίσθηκε βαριά και αιχµαλωτίσθηκε. Πολέµησε στον Κόκκινο Στρατό κατά τον εµφύλιο πόλεµο, επέστρεψε στην πατρίδα του το 1920 και έγινε µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας. Συνελήφθη, στα χρόνια της φυλακής µελέτησε µαρξισµό. Αναδείχθηκε σε ηγέτη του
γιουγκοσλαβικού κόµµατος (supra, p. 93, n. 164). Σύµφωνα µε βρετανικές πληροφορίες, του 1972,
«... παραµένει βασικά ένας συντηρητικός κοµµουνιστής της παλιάς σχολής που ευνοεί την εφαρµογή µίας σταθερής κοµµατικής γραµµής, ωστόσο δέχθηκε την ανάγκη να αφεθεί ένα πεδίο στις
εθνικές διαφορές, επέδειξε πραγµατισµό στις σχέσεις µε τη ∆ύση.» (cf. PRO, FCO 28 / 2118,
“President Tito at 80”, Confidential, 14-8-1972, 7 pp.).
167
Cf. “The Yugoslav experiment”, Report by the Central Intelligence Agency, Washington, April 13,
1967, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 485-497. Βλέπουµε ότι η πρόβλεψη ήταν για µακρά πορεία σύγκρουσης µε τον κοµµουνισµό. Ως επαγγελµατίες, οι άνθρωποι της CIA δεν ήταν ευφάνταστοι και, απέναντι σε ένα γρανίτινο πολιτικό τείχος,
δεν υποδύονταν τους µάντεις της κατάρρευσης µέσα στα επόµενα χρόνια.
168
Η αναφορά ήταν στις εξεγέρσεις στην Πολωνία και Ουγγαρία. Είχε προηγηθεί έκρηξη στη Λαϊκή
Γερµανία το 1953.
Τα γεγονότα του Βερολίνου ξεκίνησαν στις 16 Ιουνίου 1953, µε µία απεργία στον τοµέα των κατασκευών στο Βερολίνο. Στις 17 Ιουνίου 1953, τεράστια συγκέντρωση στην πόλη, µε διαδηλωτές
που ήλθαν από όλη τη χώρα, έθεσε οικονοµικές διεκδικήσεις. Τα συνθήµατα µετατράπηκαν σε πο-
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κού κόµµατος169, οι διαµαρτυρίες των διανοουµένων και εξεγέρσεις φοιτητών
στην Πολωνία µε αιτήµατα πολιτιστικής ελευθερίας, η επιδείνωση των σοβιετο-

169

λιτικά, µε απαίτηση την παραίτηση της κυβέρνησης. Επενέβησαν οι Σοβιετικοί, µε χρήση βίας, µε
απολογισµό πάνω από 100 νεκρούς (cf. Ulrich Mählert, Der 17. Juni 1953. Ein Aufstand und seine
Vorgeschichte, Dietz, Bonn 2003, passim. Christian F. Ostermann - Charles S. Maier, Uprising in
East Germany 1953. The Cold War, the German Question, and the First Major Upheaval Behind
the Iron Curtain, Central European University Press, Budapest - New York 2001, passim).
Στο Poznan, στις 23 Ιουνίου 1956, η προβολή οικονοµικών αιτηµάτων στις µηχανοκατασκευές µετατράπηκε, στις 28 Ιουνίου, σε εξέγερση, µε βίαιες επιθέσεις (σε ορισµένες περιπτώσεις, ένοπλες –
µε όπλα που κατέλαβαν–) σε κρατικά ιδρύµατα. Επιδείχθηκε αυτοσυγκράτηση από το κόµµα και
την κυβέρνηση, ήλθαν επί τόπου ηγετικά στελέχη και διευθετήθηκε η κρίση (cf. Johanna Granville,
“Poland and Hungary, 1956: A Comparative Essay Based on New Archival Findings”, Australian
Journal of Politics and History, vol. 48, No 3, 2002, pp. 371-374).
Στη Βουδαπέστη, στις 23 Οκτωβρίου 1956, φοιτητική διαδήλωση προέβαλε πολιτικά αιτήµατα
που αµφισβητούσαν την εξάρτηση από τους Σοβιετικούς. Ακολούθησε εκτεταµένη εξέγερση, µε
πράξεις µέχρι και ακραίας βίας (λυντσάρισµα ανδρών της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας ÁVH).
Ζητήθηκε βοήθεια από τη σοβιετική πρεσβεία και ο πρέσβις, J. V. Andropov, σε συνεννόηση µε
την ηγεσία στη Μόσχα, κάλεσε, στις 24 Οκτωβρίου 1956, σοβιετικές δυνάµεις σε επέµβαση. Τις
επόµενες ηµέρες, ο πρωθυπουργός Imre Nagy επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύµατα, µε οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, αµνηστία για τις παράνοµες ενέργειες, υιοθέτηση πολυκοµµατικού συστήµατος. Οι πράξεις βίας κατά του κράτους και των κοµµουνιστών συνεχίσθηκαν, µε απάντηση τη
νέα επέµβαση των σοβιετικών δυνάµεων στις 4 Νοεµβρίου 1956 (cf. Johanna Granville, “Poland
and Hungary..., op. cit., pp. 376-394).
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Τσεχοσλοβακίας (Komunistická strana Československa) προήλθε, στο
ιδρυτικό συνέδριο στις 15 έως 16 Μαΐου 1921 στην Πράγα, από το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα. Ως
τµήµα της Komintern, καθοδήγησε διεκδικήσεις και απεργίες, στη δεκαετία του 1930, και το αντιφασιστικό κίνηµα µετά το 1935. Παράνοµο µετά τον Οκτώβριο 1938, συµµετέσχε στην αντίσταση
κατά των ναζί και τον απελευθερωτικό αγώνα. Γενικός γραµµατέας του κόµµατος ήταν, από το
1946, ο Rudolf Slánský. Στις εκλογές του 1946, το κόµµα πλειοψήφησε και σχηµάτισε κυβέρνηση
εθνικού µετώπου, το 1948 εγκαθίδρυσε δικτατορία του προλεταριάτου. Μετά το θάνατο του ηγέτη
του, Klement Gottwald, το 1953, νέος γενικός γραµµατέας εκλέχθηκε ο Antonín Novotný (cf.
Great Soviet..., op. cit., vol. 12, pp. 252-253). Το 13ο συνέδριο του κόµµατος, στις 31 Μαΐου έως 4
Ιουνίου 1966 στην Πράγα, ενώπιον των δυσκολιών και πιεστικών προβληµάτων, κατέληξε σε
αποφάσεις σε σωστή κατεύθυνση, οι οποίες όµως υπονοµεύθηκαν από τις «δεξιές ρεβιζιονιστικές
δυνάµεις», από ρεύµα που συνέθεσαν «µικροαστικά στοιχεία και αντιπρόσωποι της ηττηθείσας
µπουρζουαζίας» σε διασύνδεση µε τα ιδεολογικά κέντρα του αντικοµµουνισµού ανά τον κόσµο
(cf. “Lessons Drawn from the Crisis Development in the Party and Society after the 13th Congress
of the Communist Party of Czechoslovakia”, Approved by the plenary session of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, [Prague] [1970], 83 pp.). Σε ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής, τον Ιανουάριο 1968, ο Novotný, ο οποίος είχε αποδειχθεί «δογµατικός και ιδιοτελής», απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, στη θέση του εκλέχθηκε ο Alexander Dubček και
αντικαταστάθηκαν µέλη της καθοδήγησης από νέα, «δεξιούς οππορτουνιστές» και «αναθεωρητές».
Η πολιτική του «εκδηµοκρατισµού» και της διαµόρφωσης «νέου σοσιαλιστικού µοντέλου», µε ευθεία απόρριψη του «µαρξισµού-λενινισµού», οδήγησε σε διάδοση του «ρεβιζιονισµού» και εθνικισµού, έφερε τους οπαδούς αυτών των τάσεων σε θέσεις-κλειδιά, γι’ αυτό θεωρήθηκε δρόµος προς
την αντεπανάσταση. Στις 21 Αυγούστου 1968 έλαβε χώρα σοβιετική επέµβαση. Αναπτύχθηκε
διαµαρτυρία των θιγόµενων κατά της ξένης παρουσίας, που συµπεριέλαβε ενέργειες στο εξωτερικό
προς διάφορες κατευθύνσεις. ∆ιαπραγµατεύσεις οδήγησαν σε βαθµιαία εκτόνωση της κατάστασης
και το κόµµα και η κοινωνία χειραγωγήθηκαν συµφώνως προς τις ορθόδοξες ιδεολογικές
κατευθύνσεις. Σε ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής, τον Απρίλιο 1969, ο Dubček αντικα-
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ρουµανικών σχέσεων), η Σοβιετική Ένωση αντιµετώπιζε πιο µεγάλα προβλήµατα
σε σύγκριση µε τότε. Ήταν απίθανο να επέµβει στρατιωτικά, για να αποκαταστήσει την εξουσία της σε κάποια χώρα στην περιοχή170.
Η επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία, τον Αύγουστο 1968, προκάλεσε ανανέωση
εκτιµήσεων, στο φως των νέων δεδοµένων. Ενάµισυ µήνα αργότερα, µυστικές
υπηρεσίες (η Central Intelligence Agency [CIA], η United States Information
Agency, η intelligence organization of the Department of State, η Department of
Defense Intelligence Agency [DIA]) συµµετείχαν, µαζί µε επιτελεία σωµάτων, εκπρόσωπο του προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών και άλλους –αυτούς οι οποίοι
συναλλάσσονταν µε πράκτορες ειδικευµένους σε καλυµµένες υποθέσεις–, σε σύσκεψη ανώτατου οργάνου (του Senior Interdisciplinary Group [SIG])171. Σε απόρρητη απόφαση, εκτός από τον πόλεµο του Βιετνάµ, στον οποίο διδόταν προτεραιότητα, οριοθετήθηκαν οι µελλοντικές ενέργειες για την κρίση στην Ευρώπη. Υιοθετήθηκαν προληπτικά µέτρα για έκτακτη κατάσταση, εάν οι δυνάµεις του Συµφώνου της Βαρσοβίας κινούνταν κατά του Βερολίνου. Για την προάσπιση της Γιουγκοσλαβίας, θα ενθάρρυναν περαιτέρω επισκέψεις ανωτάτου επιπέδου στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπως αυτή του Kiro Gligorov172, και θα επικαλούνταν τις διµερείς
ταστάθηκε από το Gustáv Husák στη θέση του πρώτου γραµµατέα (παρέµεινε µέλος του πολιτικού
γραφείου έως τον Ιούνιο 1970). Τον Ιανουάριο 1970, οι κοµµατικές οργανώσεις διαλύθηκαν και
επανασυστάθηκαν µε µέλη µη «αναθεωρητές», οπαδούς του «προλεταριακού διεθνισµού» (ibid.).
170
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files,
1966-1969, Box 2: RG 59, DOC. CONTROL, SIG MEMO 66, “Senior Interdepartmental Group.
Memorandum for SIG Members. Subject: Forthcoming Meeting on Eastern European Situation”,
Secret, 9-5-1968, 2+3+22 pp. Σε σχέση µε την τελευταία –λανθασµένη– εκτίµηση των Αµερικανών αναλυτών, βλέπουµε ότι δεν λήφθηκε υπόψη η κατάσταση αδιεξόδου των Σοβιετικών και η
αποφασιστικότητα για συγκράτηση της κατάστασης.
171
Ibid., Box 6: RG 59, DOC CONTROL, SIG/RA 47, “Senior Interdepartmental Group. Chairman’s
Summary of Discussion and Decisions at the 44th SIG Meeting on October 4, 1968”, 8-10-1968, 10
pp. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 94-99.
172
Ο Gligorov γεννήθηκε στο Shtip το 1917. Αποφοίτησε από τη νοµική σχολή του πανεπιστηµίου του
Βελιγραδίου το 1939, έλαβε µέρος στην εθνική αντίσταση από το 1941, το 1944 έγινε µέλος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, επίσης µέλος του ASNO Μακεδονίας. Μετά τον πόλεµο, ανέλαβε κρατικές οικονοµικές ευθύνες στη Γιουγκοσλαβία και διεθνώς (διευθυντής της International Bank for Reconstruction and Development, ειδικής υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών
για τη Γιουγκοσλαβία). Ως υπουργός οικονοµικών αποδείχθηκε ικανός. Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της οικονοµικής µεταρρύθµισης του 1965. Στο 9ο συνέδριο του κόµµατος το 1969, εκλέχθηκε µέλος του presidium (cf. PRO, FCO 28 / 2117, M. L. Tait -Belgrade to Foreign Office -London, Confidential, 4-2-1972, 2+23 pp.). Επανεκλέχθηκε µέλος του presidium το 1972. «Οµιλητής
που πείθει, γοητευτικός καθώς εκφράζεται σε χαµηλούς τόνους, µε µία ελαφρώς διδακτική τάση
που απέκτησε πριν από τον πόλεµο όταν ήταν δάσκαλος σε σχολείο. Πήγε στο Ηνωµένο Βασίλειο
το 1961 κυρίως για να µάθει αγγλικά...» (ibid., FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in Yugoslavia, 1972”, Confidential, 146 pp.). Μετά την αλλαγή κοινωνικού καθεστώτος στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, εκλέχθηκε πρόεδρος. ∆ηµιούργησε ίδρυµα στρατηγικών
ερευνών, µε τίτλο Kiro Gligorov Fondacija za strategiski istrazhuvanja.
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σχέσεις Ηνωµένων Πολιτειών - Γιουγκοσλαβίας από το 1951, αλλά σε περίπτωση
σοβιετικής επίθεσης δεν µπορούσαν να απαντήσουν µε άµεση δράση. Θα ξεκινούσαν εκστρατεία, εµπνέοντας τα κοµµουνιστικά κόµµατα της ∆υτικής Ευρώπης να
κοντράρουν ανοικτά τη σοβιετική επέµβαση στην Ανατολική Ευρώπη, και ενθαρρύνοντας [µε υλικά µέσα] µία εφηµερίδα, σοσιαλιστική ή συµπαθούσα προς τον
κοµµουνισµό, να ασκήσει κριτική στην αρθρογραφία της εφηµερίδας Pravda περί
δικαιολογηµένης σοβιετικής επέµβασης στην Τσεχοσλοβακία. Θα τονιζόταν ότι η
σοβιετική τακτική δεν είχε σχέση µε το «µαρξισµό-λενινισµό» αλλά µε το χιτλερισµό. Εάν επακολουθούσε εισβολή στη Ρουµανία, θα λαµβάνονταν στρατιωτικά
µέτρα αποτρεπτικά επίθεσης στη Γιουγκοσλαβία (γυµνάσια του έκτου στόλου,
ενίσχυση των αεροπορικών δυνάµεων στην Ιταλία). ∆εν θα άφηναν το θέµα της
κατοχής της Τσεχοσλοβακίας να καταλαγιάσει, αντιθέτως θα το κρατούσαν ζωντανό ως πίεση για αποτροπή επίθεσης κατά της Γιουγκοσλαβίας173. Θα γινόταν
εκµετάλλευση του διακρατικού συµφώνου του Bled του 1954 (Γιουγκοσλαβία,
Ελλάδα, Τουρκία) για διµερή στρατιωτικό συντονισµό –προβλεπόταν ανταλλαγή
πληροφοριών, ενώ σε περίπτωση σοβαρής στρατιωτικής απειλής οι Έλληνες µπορούσαν να κινηθούν µέσα στο νότιο τµήµα της Γιουγκοσλαβίας–174.
Στους υπολογισµούς των αµερικανικών υπηρεσιών όφειλε να περιληφθεί γενική εκτίµηση για το σοβιετικό «δόγµα» υπεράσπισης του διεθνούς κοµµουνιστικού συστήµατος, όπως αυτό διατυπώθηκε, το Σεπτέµβριο 1968, µέσω της κοµµατικής εφηµερίδας Pravda175. Στις παραγράφους του σοβιετικού «δόγµατος»,
δικαιολογούνταν οι ενέργειες στα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας, ενώ κατηγορούνταν οι επικριτές για µικρο-εθνική «στενοκεφαλιά». Το ιδεολογικό επιχείρηµα των
Σοβιετικών ήταν ότι τα διεθνιστικά καθήκοντα προηγούνταν των εθνικών συµφερόντων. Τα εσωτερικά ζητήµατα ενός κοµµουνιστικού κράτους γίνονταν υπόθεση
173

Cf. NARA, General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files,
1966-1969, Box 6: RG 59, DOC CONTROL, SIG/RA 47, “Senior Interdepartmental Group.
Chairman’s Summary of Discussion and Decisions at the 44th SIG Meeting on October 4, 1968”, 810-1968, 10 pp. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 94-99.
Παρά τους φραστικούς λεονταρισµούς, η αντίδραση των ιθυνόντων της καπιταλιστικής ∆ύσης
απέναντι στην ενέργεια επέµβασης των Σοβιετικών και των συµµάχων τους υπήρξε χλιαρή. Άλλωστε, λίγο πριν, το Μάιο 1968, κατά την εξέγερση στο Παρίσι, οι κύκλοι της εξουσίας είχαν δικές
τους σκέψεις για στρατιωτική λύση της κρίσης, στην περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης (cf.
Roger Martelli, Mai 68, Messidor - Editions Sociales, Paris 1988, pp. 148-149). Κατά τη διάρκεια
του «Ψυχρού Πολέµου», ο πολιτικός ρεαλισµός ήταν, όπως θα διαπίστωνε κάποιος, στοιχείο σταθερότητας στην επισφαλή ισορροπία του τρόµου.
174
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files,
1966-1969, Box 6, loc. cit. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit.,
pp. 94-99. Βλέπουµε ότι σχέδια εµπλοκής της δικτατορίας Παπαδόπουλου σε θερµή αναµέτρηση
ήταν προειληµµένα από τους πάτρωνες.
175
Cf. Правда (Москва), 26-9-1968, άρθρο του S. Kovalev.
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όλων όταν το κοµµουνιστικό στρατόπεδο υφίστατο απειλή176. Συναγόταν από τους
Αµερικανούς το συµπέρασµα ότι η Σοβιετική Ένωση, ως το πιο δυνατό µέλος του
στρατοπέδου, ήταν ο τελικός κριτής που καθόριζε ποιος είχε παρεκκλίνει και χρειαζόταν τιµωρία και σωτηρία177. Στην πολιτική σκακιέρα, µολονότι θα ήθελαν να
ανακόψουν µία κίνηση κατά της Ρουµανίας, τα ζωτικά συµφέροντα του ΝΑΤΟ
δεν θα θίγονταν από µία εισβολή και κατοχή της. Μία στρατιωτική απάντηση κατά
των Σοβιετικών θα ήταν η θρυαλλίδα για την έναρξη του Τρίτου Παγκόσµιου Πολέµου. Ούτε η επίδοση του ρουµανικού στρατού ούτε η εµπειρία της ρουµανικής
ιστορίας έδειχναν ότι υπήρχε δυνατότητα στρατιωτικής αντίστασης, ανταρτοπόλεµου, ή έστω ενεργειών του τύπου που εκτυλίχθηκαν στην Τσεχοσλοβακία κατά
την πρώιµη φάση της εισβολής των δυνάµεων του Συµφώνου της Βαρσοβίας. Για
τη Γιουγκοσλαβία, ήταν τελείως διαφορετικό το ζήτηµα. Μπορούσε να προβλεφθεί πολιτική υποστήριξη και βοήθεια σε στρατιωτικό υλικό, εάν υποβαλλόταν
αντίστοιχο αίτηµα. Σε αντίθεση µε τη Ρουµανία, για την οποία η αµερικανική
εκτίµηση των ενδείξεων για προθέσεις σοβιετικής στρατιωτικής δράσης ήταν προσεκτική178, θεωρήθηκε εντελώς απίθανος ο κίνδυνος για τη Γιουγκοσλαβία, διότι η
ικανότητα της χώρας για αντίσταση ήταν ιστορικά αποδεδειγµένη179. Η CIA και η
Defense Intelligence Agency (DIA) επιφορτίσθηκαν µε τη µελέτη των δυνατοτήτων της Γιουγκοσλαβίας να αντιταχθεί σε σοβιετική εισβολή180. Για το Βερολίνο,
η εκδήλωση σοβιετικής κίνησης θα ήταν οξύ πρόβληµα που θα απαιτούσε εντελώς
διαφορετική πολιτική και στρατιωτική απάντηση181.
Περαιτέρω εκτίµηση της CIA ήταν ότι οι στρατηγικές και πολιτικές επιπτώσεις από ένα φιλελεύθερο σοσιαλισµό στην Τσεχοσλοβακία (αυτό που οι Σοβιετι176

Ibid.
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, Director of Intelligence and Research,
“Subject: Romanians Reaffirm Independence Course”, Confidential, Washington 4-10-1968, 2 pp.
178
Ibid., General Records of the Department of State, Central Files, POL 27, COMBLOC-CZECH, Secret, “The United States, Europe, and the Czechoslovakia crisis”, Washington [September 1968], 8
pp. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 265-272.
179
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files,
1966-1969, Box 3: RG 59, DOC. CONTROL, SIG MEMO 87, “Senior Interdepartmental Group.
Memorandum for SIG Members. Subject: Papers for October 4 Meeting”, Top Secret, 12-10-1968,
1+12 pp.
180
Ibid., General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files, 19661969, Box 4: RG 59, DOC. CONTROL, SIG MEMO 100, “Senior Interdepartmental Group.
Memorandum for SIG Members. Subject: Joint CIA/DIA Intelligence Memorandum on Yugoslavia”, Secret, 12-11-1968, 1 p.
181
Ibid., General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files, 19661969, Box 3: RG 59, DOC. CONTROL, SIG MEMO 87, “Senior Interdepartmental Group. Memorandum for SIG Members. Subject: Papers for October 4 Meeting”, Top Secret, 12-10-1968, 1+12 pp.
177
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κοί αποκάλεσαν «ειρηνική αντεπανάσταση») θα είχε επιπτώσεις στη θέση της Σοβιετικής Ένωσης ανάµεσα στα άλλα κοµµουνιστικά κράτη, ενώ θα δηµιουργούνταν δυσεπίλυτα προβλήµατα στο σοβιετικό πληθυσµό επίσης. Στο εσωτερικό της
Σοβιετικής Ένωσης, στις εθνικές µειονότητες, ιδίως στην περιοχή της Ουκρανίας,
υπήρχε αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία, ιδίως σε
σχέση µε τις εµπλοκές που δηµιουργούσε στη Σοβιετική Ένωση η ανεκτική τακτική της Τσεχοσλοβακίας προς τις εθνικές της µειονότητες. Οι διανοούµενοι,
επίσης, έθεταν θέµα δηµοκρατίας. Πράγµατι, τα δηµοκρατικά και εθνικιστικά αισθήµατα στην Ανατολική Ευρώπη προκάλεσαν όµοιες τακτικές στη Σοβιετική
Ένωση. Οµάδες διανοουµένων και εθνικές µειονότητες παρουσιάζονταν λιγώτερο
επιδεκτικές για συνεργασία µε το καθεστώς. Ήταν ένα πρόβληµα που είχε ρίζες
και εµφανιζόταν να διαθέτει το στοιχείο της µακράς διάρκειας, παρά την πρόβλεψη ότι µπορούσε να κρατηθεί σε διαχειρίσιµες διαστάσεις για κάποιο χρόνο182.
Στην περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα εθνικιστικά ρεύµατα και η ανάπτυξη αντισοβιετικού εθνικισµού θα συνέχιζαν να παράγουν εκδηλώσεις αντίστασης ενάντια στη σοβιετική αρχή, υποδαυλίζοντας τάσεις προς ανεξαρτησία και εκφράσεις εθνικών ιδιοµορφιών. Θα υπήρχαν επιπτώσεις στη Ρουµανία και Γιουγκοσλαβία, όπου, για κάποιο διάστηµα, θα κυριαρχούσε το σοκ από
τη σοβιετική ενέργεια και οι φόβοι για επικείµενη επέµβαση. Ο Nicolae
Ceauşescu183 ήταν αποφασισµένος να µη υποχωρήσει, αλλά θα φερόταν προσεκτικά ώστε να µη προκαλέσει τους Σοβιετικούς184.
Για ένα εξωτερικό παρατηρητή, οι αµερικανικές εκτιµήσεις ακούγονταν περισσότερο ως προσδοκίες παρά διαπιστώσεις. Ήταν γνώµων για αναπτύξεις αντίστοιχων δράσεων.

182

183

184

Cf. “Central Intelligence Agency”, Washington, Nov 7, 1968, στο Foreign Relations of the United
States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 102-112.
Ο Ceauşescu (1918-1989) ήταν υποδηµατοποιός. Συνελήφθη για διοργάνωση απεργίας το 1933,
ακτιβιστής από το 1934, συνελήφθη πάλι ως επικίνδυνος κοµµουνιστής αγκιτάτορας το 1934. Μέλος του κόµµατος από το 1936, φυλακίσθηκε το 1936-1938, καταδικάσθηκε ερήµην από στρατιωτικό δικαστήριο το 1939, ήταν φυλακισµένος το 1940-1944. Ήταν µέλος της κεντρικής επιτροπής
του ρουµανικού κόµµατος το 1945-1953, αναπληρωµατικό µέλος του πολιτικού γραφείου το 19541955, µέλος του πολιτικού γραφείου το 1955-1965, γενικός γραµµατέας το 1965-1989, επίσης
πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Ρουµανίας το 1974-1989. Ήταν κάτοχος πολλών διακρίσεων µετά το 1949 (cf. Partidul Comunist Român, Dicţionar, Bucureşti 1984, pp. 140-142).
Cf. “Central Intelligence Agency”, Washington, Nov 7, 1968, στο Foreign Relations of the United
States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 102-112. ∆εν φάνηκε, όµως, κάτι τέτοιο στη στάση του
έναντι της διάσπασης του ΚΚΕ (infra, ενότητα 3.2.1.3.).
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3.1.1.2. Οι βρετανικές υπηρεσίες
Οι δυτικοευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών φηµίζονταν για τη µακρά πείρα
τους. Οι εκθέσεις τους ήταν λιγώτερο εγκεφαλικές, περισσότερο θεωρητικές. Από
αυτή την πλευρά, οι αναλύσεις έθεταν θέµατα γενικότερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος.
Οι βρετανικές υπηρεσίες επεξεργάσθηκαν το ζήτηµα του «αστικού εθνικισµού185». Σύµφωνα µε τη βρετανική άποψη, σε µία απόσταση 50 χρόνων από την
εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας –σε µία νέα σοβιετική γενεά που µεγάλωσε
µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µε τα ιδεώδη της φιλίας των λαών–, ο αστικός εθνικισµός δεν είχε ξεπεραστεί. ∆εν ήταν αναγκαίο να ζήσουν σε µία αστική
κοινωνία για να δεχθούν την επίδραση του αστικού εθνικισµού. Οµιλώντας για τον
αστικό εθνικισµό, η αναφορά των βρετανικών υπηρεσιών επικεντρωνόταν στο ταξικό περιεχόµενο αυτής της ιδεολογίας: Ένα σύνολο απόψεων και αντιλήψεων, µε
τις εκδηλώσεις του, διείσδυε στα µυαλά ανθρώπων που ποτέ δεν είδαν την αστική
κοινωνία. Άτοµα, τα οποία υιοθέτησαν τη σοσιαλιστική ιδεολογία στη σύνολό της,
εξακολουθούσαν εν µέρει να υπόκεινται, µε τον ένα ή άλλο τρόπο, στην επίδραση
των εθνικιστικών αξιών και παραδόσεων. Η έκφραση των αρχών τους εντοπιζόταν
στην απροθυµία για πάλη κατά του εθνικού εγωισµού, οικονοµικού τοπικισµού,
λανθασµένων απόψεων για την ιστορία των λαών. Σύµφωνα πάντα µε τη βρετανική ανάλυση –στηριγµένη σε σοβιετικές επίσης διαπιστώσεις186–, ελλιπής ήταν η
προσπάθεια για την υπέρβαση του φεουδαλικού παρελθόντος, µε άκριτη στάση
έναντι ορισµένων αστικών φιλελεύθερων στοιχείων που συνυπήρχαν, και συχνές
οι απόπειρες εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων της εθνικής ένταξης για την
πρόσκτηση προνοµίων. Στις εθνικιστικές εκφράσεις, το πιο επικίνδυνο και επιζήµιο σύµπτωµα ήταν η ανοχή, ταυτοποιηµένη ή µη, επιβιώσεων του εθνικισµού και
φορέων του όπως η ευνοϊκή στάση έναντι της ατοµικής ιδιοκτησίας ή η υιοθέτηση
θρησκευτικών προκαταλήψεων. Η θρησκευτική πίστη έδειχνε τον παραµερισµό
της γνώσης ότι ο αστικός εθνικισµός διέθετε κοινά στοιχεία µε τις θρησκευτικές
προκαταλήψεις και τη µη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι, χωρίς να σηµαίνει
ότι ο πιστός ήταν απαραίτητα εθνικιστής, η θρησκευτική οργάνωση των πιστών, η
εκκλησία, στήριζε τη συντήρηση της εθνικιστικής ιδεολογίας και έσπερνε δυσπιστία προς τους ανθρώπους των άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η στάση υπόθαλψης των εθνικιστικών επιβιώσεων ήταν ο αθέατος σύµµαχος των ταξικών

185

Cf. PRO, FCO 28 / 766, “Soviet Union. Soviet Autonomous Republics”, Nationalism in Lithuania,
30-1-1969, 4 pp.
186
Cf. Правда, 24-1-1969. Известия (Москва), 28-1-1969.
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εχθρών187. Το αποδεικτικό υλικό για τη φύση των εθνικιστικών επιβιώσεων
βρισκόταν, για παράδειγµα, στην επαναφορά εθνικών αντιρωσικών αισθηµάτων
στις βαλτικές χώρες, µετά από την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία, από αυτούς
που είχαν ανάµνηση της αστικής δηµοκρατίας188. Ανάλογες εκδηλώσεις, επίσης,
στο κοµµουνιστικό κόµµα της Λιθουανίας [τµήµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης στη Λιθουανία] ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες189. Στο
κοµµουνιστικό κόµµα του Τατζικιστάν [τµήµα του σοβιετικού κόµµατος στο Τατζικιστάν], η χαλάρωση της αθεϊστικής προπαγάνδας κατέστησε τη θρησκεία πιο
ενεργή, µε επιβίωση φεουδαρχικών καταλοίπων, όπως η προίκα, και αναθέρµανση
εθνικιστικών τάσεων190. Οι ίδιες παρατηρήσεις ίσχυαν για τον εθνικισµό στη
Λεττονία191 ή στην Ουκρανία192.
Οι βρετανικές εκθέσεις περιέλαβαν τις απόψεις ότι η σοβιετική προπαγάνδα
διαφήµιζε τη λύση του ζητήµατος των εθνοτήτων, αλλά τη διέψευδαν οι επαναλαµβανόµενες αναφορές στο σοβιετικό τύπο για την ανάγκη διαρκούς πάλης κατά
του εθνικισµού και οι σχετικές αναφορές στους λόγους των σοβιετικών ηγετών. Η
χώρα είχε 120 διαφορετικές εθνότητες και θα ήταν µία έκπληξη εάν η αναβίωση
του εθνικισµού στην Ανατολική Ευρώπη δεν προκαλούσε αναταράξεις µέσα στη
Σοβιετική Ένωση193. Θα µπορούσαν να µολυνθούν οι γειτονικές σοβιετικές ∆ηµοκρατίες, η Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία, οι βαλτικές χώρες. Αυτός ήταν ο
λόγος που η σοβιετική ηγεσία αντέδρασε µε τόση βιαιότητα στα γεγονότα της
Τσεχοσλοβακίας194.
Σοβαρό και δυσεπίλυτο για το καθεστώς –ήταν η βρετανική εκτίµηση– παρέµενε το θεωρητικό ζήτηµα του έθνους. Οι κλασσικοί του µαρξισµού υποτίµησαν
τη σπουδαιότητα και ζωτικότητα του εθνικισµού. Ο Marx δεν έδωσε µία συστηµατική ανάλυση του θέµατος. Θεωρούνταν ένα φαινόµενο συνδεδεµένο µε τον καπιταλισµό, το οποίο θα διαλυόταν µέσα στην ταξική πάλη. Ο Lenin είδε τον εθνικι187

Cf. Правда, 24-1-1969. Известия, 28-1-1969. PRO, FCO 28 / 766, “Soviet Union. Soviet Autonomous Republics”, Nationalism in Lithuania, loc. cit.
188
Cf. Правда, 24-1-1969. Известия, 28-1-1969. PRO, FCO 28 / 766, “Soviet Union. Soviet Autonomous Republics”, Nationalism in Lithuania, loc. cit.
189
Cf. PRO, FCO 28 / 766, “Soviet Union. Soviet Autonomous Republics”, Nationalism in the USSR,
British Embassy Moscow, 29-1-1969, 1 p.
190
Ibid., FCO 28 / 766, “Soviet Union. Soviet Autonomous Republics”, Criticism of the Tadzhik Party,
British Embassy Moscow, 7-1-1969, 1 p.
191
Ibid., FCO 28 / 1615, passim.
192
Ibid., CAB 190 / 75, passim.
193
Ibid., FCO 28 / 1167, “Nationalism in Soviet Union”, FO, The Nationalities Question in the USSR,
Confidential, 30-6-1970, 1+9 pp.
194
Ibid., FCO 28 / 1167, “Nationalism in Soviet Union”, The Nationalities Question in the USSR, British Embassy in Moscow, Confidential, 25-6-1970, 19 pp.
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σµό ως ένα όπλο κατά του τσαρισµού και, για τακτικούς λόγους, προέβαλλε το
σύνθηµα του αυτοπροσδιορισµού, χωρίς να τον στηρίζει εάν δεν εξυπηρετούσε τα
ταξικά συµφέροντα του προλεταριάτου195. Εµµέσως οι εθνικές δυσαρέσκειες ήταν
195

Ibid., FCO 28 / 1167, “Nationalism in Soviet Union”, FO, The Nationalities Question in the USSR,
Confidential, 30-6-1970, 1+9 pp. Οι Βρετανοί αναλυτές είχαν δίκιο. Ο πρώτος που έδωσε ορισµό
για το έθνος ήταν ο Stalin, σε εργασία (cf. И. В. Сталин, «Марксизм и национальный вопрос
[Μαρξισµός και εθνικό ζήτηµα]», Cочинения, vol. 2, Государственное издательство
политической литературы, Москва 1946, pp. 290–367) η οποία επιδοκιµάσθηκε από το Lenin
(cf. Ленин, «О национальной программе РСДРП [Για το πρόγραµµα για το εθνικό ζήτηµα του
Σοσιαλδηµοκρατικού Εργατικού Κόµµατος Ρωσίας]», Полное Собрание Сочинений, op. cit., vol.
24, p. 223. Id., επιστολή προς Л. Б. Каменев, 25 Φεβρουαρίου 1913, Полное Собрание
Сочинений, op. cit., vol. 48, p. 169). Ο L. D. Trotskij περιέγραψε σχετικώς τη συγγραφή του προαναφερόµενου έργου υπό τη στενή επίβλεψη του Lenin και, σε µεγάλο βαθµό, µε τη συµβολή του
Ν. Ι. Buharin, cf. Leo Trotzky, Stalin. Eine Biographie, Manfred Pawlak, Berlin [1980], pp. 227238. Η πιστότητα των πληροφοριών του Trotskij εναντίον του Stalin, προς τον οποίο είχε εκτός
ορίων εχθρότητα, θα τεκµηριωθεί όταν θα ελεγχθεί το χειρόγραφο και βρεθούν οι διορθώσεις του
Lenin (όπως είπαµε [supra, p. 49], το αρχείο του Stalin παραµένει κλειστό και απόρρητο,
φυλασσόµενο µέσα στο αρχείο του προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας, στη Μόσχα). Ο Trotskij
ανέφερε σχετικώς ότι, εάν κανείς έκρινε αυτό το έργο µεµονωµένα, θα µπορούσε να νοµίσει ότι ο
συγγραφέας ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Εάν όµως έβλεπε τη συνολική προσφορά του, θα
αναρωτιόταν πώς ήταν δυνατό κάποιος, ο οποίος ποτέ πριν αλλά ούτε και µετά έγραψε ανάλογο
θεωρητικό έργο, να καταφέρει να γράψει κάτι τέτοιο. «... Το κλειδί για αυτό το µυστικό ανάγεται
στο γεγονός ότι το όλον πόνηµα αποτέλεσε έµπνευση του Lenin, ότι είχε γραφτεί υπό την άµεση
καθοδήγησή του και ότι είχε ελεγχθεί σειρά προς σειρά.» (cf. Trotzky, Stalin..., op. cit., p. 234). Ο
Stalin έφυγε από την Κρακοβία το 1913 και πήγε για ένα διάστηµα στη Βιέννη, ώστε να
ενηµερωθεί για τις θέσεις των αυστροµαρξιστών όσον αφορούσε στο εθνικό ζήτηµα. Ο Lenin είχε
δώσει εντολή στο Ν. Ι. Buharin και στον Aleksandr A. Trojanovskij, που ζούσαν τότε στη Βιέννη,
να βοηθήσουν «... το “θαυµάσιο”, αλλά ελάχιστα µορφωµένο Γεωργιανό...» που δεν κατείχε τα
γερµανικά. Ο Trotskij υπέθεσε ότι την επιλογή των παραθέσεων (τσιτάτα) στη µπροσούρα του
Stalin την έκαναν αυτοί. Και όχι µόνο : «Η λογική δοµή του άρθρου, που δεν του λείπει η
σχολαστικότητα, υποδείχνει καθ’ όλες τις ενδείξεις το Buharin που είχε µία τάση ακαδηµαϊκής
πέννας...» Ωστόσο ο Trotskij θεώρησε ότι η συµβολή του Buharin περιορίσθηκε στη δοµή του
κειµένου και στις παραθέσεις, καθώς στο εθνικό ζήτηµα οι απόψεις του βρίσκονταν πιο κοντά στη
Rosa Luxemburg παρά στο Lenin (ibid., p. 236). Όσον αφορά σε κατοπινές διαµορφώσεις της
µαρξιστικής άποψης για το εθνικό ζήτηµα, τους εθνικούς µαρξισµούς, τον εθνικισµό στις
σοσιαλιστικές χώρες, τη θεωρία του «νέου διεθνισµού», cf. С. Т. Калтахчян, Марксистсколенинская теория нации и современноть [Η µαρξιστική-λενινιστική θεωρία του έθνους και η
σύγχρονη εποχή], Издательство политической литературы, Москва 1983, pp. 3-6, 186-188, 332334, 340, 345-351 (παρουσιάσθηκε σε αυτή τη µελέτη η θέση ότι, για την επίλυση ζητηµάτων
κοινωνικής ανάπτυξης, οι οππορτουνιστές και ρεβιζιονιστές αντικαθιστούσαν τα ταξικά κριτήρια µε
εθνικά. Η σύγκλιση του οππορτουνισµού µε τον εθνικισµό οδηγούσε «... στη διαστρέβλωση της
διεθνιστικής φύσης του σοσιαλισµού, στην απόσπαση από αυτόν του πατριωτισµού». Οι εθνικοί ή
περιφερειακοί «µαρξισµοί» και «κοµµουνισµοί» έβρισκαν σε αυτές τις θέσεις στήριξη. Οι
οππορτουνιστές προσήπτον στους κλασσικούς του µαρξισµού «εθνικό µηδενισµό», χρεώνοντας σε
αυτούς την «υποταγή του εθνικού ζητήµατος στα συµφέροντα της ταξικής πάλης του
προλεταριάτου», στα συµφέροντα του σοσιαλισµού. Αλλά, για τους «θεµελιωτές του µαρξισµούλενινισµού», η υποταγή του εθνικού ζητήµατος δεν υποβίβαζε τη σηµασία του. Λαµβανόταν
υπόψη ότι η ανθρωπότητα διαιρείται σε τάξεις, αλλά επίσης αποτελείται από εθνικές κοινότητες,
γι’ αυτό συνδεόταν η τύχη του σοσιαλισµού µε τη λύση του εθνικού ζητήµατος. «Η υποταγή του
εθνικού ζητήµατος καθορίζεται από το ότι για τη λύση του δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο εθνικό
κριτήριο, αλλά ένα, µοναδικά επιστηµονικό, ταξικό κριτήριο.» [ibid., pp. 3-4]).
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ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανατροπή του τσαρισµού. Αλλά και µέσα
στο ταξικό κίνηµα, οι άλλες εθνότητες εκτός της ρωσικής –όπως επίσης της εβραϊκής– αντιπροσωπεύονταν δυσανάλογα στις τάξεις των µενσεβίκων και µπολσεβίκων196. Μετά την επανάσταση του 1917 και τη δηµιουργία του προλεταριακού
κράτους, η λύση της οµοσπονδίας αποδείχθηκε έξυπνη και λειτουργική. Εφαρµόσθηκε ο συνδυασµός της αυτονοµίας των εθνοτήτων µε την πραγµατικότητα του
κεντρικού κρατικού ελέγχου, του οποίου εγγύηση λειτουργίας ήταν η ύπαρξη ενός
ενιαίου συγκεντροποιηµένου κοµµουνιστικού κόµµατος. Η αυτονοµία των ∆ηµοκρατιών ακυρωνόταν από τη δοµή του κοµµουνιστικού κόµµατος, που ήταν συγκεντρωτικό. Τα εθνικά συµφέροντα δεν είχαν ειδική εκπροσώπηση µέσα στο
κόµµα. Στην κεντρική επιτροπή, τα µέλη ήταν, µε µεγάλη υπεροχή, Ρώσοι197.
Οι διώξεις επί Stalin –κατέληγαν οι Βρετανοί– έδωσαν θέση στις παραχωρήσεις επί Hruschev. Νέα δικαιώµατα αναγνωρίσθηκαν στις ∆ηµοκρατίες, µε αναδιοργάνωση της οικονοµίας σε εδαφική βάση, χωρίς να µεταβληθεί η πολιτική
έναντι των εθνοτήτων. Ωστόσο, το 1961, δηλώθηκε ότι τα σύνορα των ∆ηµοκρατιών έχαναν συνεχώς την προηγούµενη σπουδαιότητά τους198.
Εκτός από τον εξωτερικό παράγοντα, µένει να διερευνηθεί ο εσωτερικός παράγων, η υποστήριξη ή υπονόµευση από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη των αρχών που όφειλαν να διέπουν τη λειτουργία τους.

3.1.2. Ο ευρωπαϊκός εσωκοµµουνιστικός παράγων
Η στρατηγική (σοσιαλισµός) υποδεικνυόταν από τη θεωρία, η τακτική (η επιλογή
του δρόµου προς το σοσιαλισµό) από την ισορροπία δυνάµεων, τη γεωπολιτική
κατάσταση, τη συγκυρία. Κατά την ανάπτυξη της κοµµουνιστικής θεωρίας και
ιδεολογίας, οι Σοβιετικοί προσέφεραν µία ορθολογική κατασκευή, προσβλέποντας
στην υπέρβαση των πολιτιστικών παραµέτρων (εθνικισµός) που έθεταν φραγµό
στη διάδοση της κοµµουνιστικής οπτικής (ταξική πάλη) και της συνακόλουθης
πολιτικής της έκφρασης (κοµµουνιστικό καθεστώς). Παράλληλα, πρακτικά µέτρα
λήφθηκαν, µε παρακολουθήσεις, επιβολή του απορρήτου, συλλογή πληροφοριών,

196

Cf. PRO, FCO 28 / 1167, “Nationalism in Soviet Union”, FO, The Nationalities Question in the
USSR, Confidential, 30-6-1970, 1+9 pp.
197
Ibid. Οι Βρετανοί υπονοούσαν ότι η δοµή εξουσίας ήταν ελάχιστα έξυπνη, αντίθετα µε την έξυπνη
επιλογή της οµοσπονδίας που προανέφεραν.
198
Ibid.
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καταπίεση των αντιφρονούντων199. Στην πολιτική, επιδεικνυόταν µία πραγµατιστική διαγωγή, η οποία, ορισµένες στιγµές, κατέληγε σε φαινοµενικά εξωφρενικές
επιλογές200. Το µοντέλο συνάντησε εσωκοµµουνιστικές αντιδράσεις. Στην
πραγµατικότητα, εχθρικές απόψεις οι οποίες –έναντι ζητηµάτων όπως το υποκείµενο (η κοµµατική πυραµίδα), το κόµµα-κράτος, ο σκοπός και το µέσον– απεφάνθησαν ότι η κοµµατική πυραµίδα είχε εξουσία πάνω στον άνθρωπο από τις πιο
ολοκληρωµένες που γνώρισε η ιστορία201, ότι ο ρόλος του κόµµατος ήταν ιθύνων
χωρίς αυτή η ανάθεση να περιγράφεται στα θεσµικά κείµενα, ότι η µυστική αστυνοµία υπό τον έλεγχο του κόµµατος-κράτους δεν είχε, κατά την άσκηση επιθεώ-

199

Για παράδειγµα, στην κρατική υπηρεσία ασφαλείας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Γερµανίας
(Staatssicherheit [Stasi]), ίσως 85.000 έµµισθοι πράκτορες, ίσως 180.000 ανεπίσηµοι συνεργάτες
(inoffizielle Mitarbeiter), κάλυπταν τη συλλογή πληροφοριών. Οι επιπτώσεις για τους αντιφρονούντες ήταν φυλάκιση, καταστροφή καριέρας, µειωµένες ευκαιρίες µόρφωσης, άρνηση ταξιδίων, cf.
Charles S. Maier, Dissolution. The Crisis of Communism and the End of East Germany, Princeton
University Press, Princeton 1997, p. 47 (ο συγγραφέας έκρινε ότι τα µέτρα ήταν ελαφρότερα από
αυτά της ναζιστικής Gestapo, αλλά η ικανότητα διείσδυσης απαράλλακτη [ibid.]). ∆ιανοούµενοι
υποστήριξαν την κρατική ενέργεια. Ο ποιητής Rainer Schedlinski έγραφε ότι µόνο αυτοί που ήταν
µε το µέρος της Stasi τοποθετούνταν πραγµατικά κατά των διαφωνούντων και έγινε ο ίδιος εθελοντής δότης πληροφοριών [ibid. (ο συγγραφέας έκρινε τη συγκεκριµένη στάση ως πολιτικό κυνισµό)]. Το αποτέλεσµα ήταν συλλογή πληροφοριών, ακόµη και των πλέον κοινότυπων, που απέτρεπαν την αντικαθεστωτική δράση [ibid. (ο συγγραφέας προέβη στην κρίση ότι το κυριώτερο
αποτέλεσµα ήταν η µυστικοποίηση του καθεστώτος). Ulrike Poppe, « “Que lisons-nous lorsque
nous lisons un dossier personnel de la Stasi ?” L’expérience d’une ancienne oppositionnelle de
RDA avec ses propres dossiers », Genèses, 52, op. cit., pp. 119-132].
200
Ένα παράδειγµα δίδει η στάση ανοχής έναντι της στρατιωτικής δικτατορίας υπό το Jorge Rafael Videla, στην Αργεντινή (1976-1981). Η δικτατορία ήταν υπεύθυνη για βασανισµούς και εξαφανίσεις
δεκάδων χιλιάδων «τροµοκρατών» (cf. Fernando Almirón, Campo Santo. Los asesinatos del ejército en Campo de Mayo, Editorial, Buenos Aires 1999, passim). Το 1980, όταν ο πρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών Jimmy Carter εφάρµοσε µέτρα απαγόρευσης διακίνησης (embargo) στην
αποστολή σιτηρών στη Σοβιετική Ένωση, για να την τιµωρήσει για την επέµβαση στο Αφγανιστάν
το ∆εκέµβριο 1979, η δικτατορία Videla αναπλήρωσε τη ζηµία στη σοβιετική οικονοµία µε πωλήσεις των αναγκαίων ποσοτήτων (cf. María Seoane - Vicente Muleiro, El dictador. La historia secreta y publica de Jorge Rafael Videla, Sudamericana, Buenos Aires 20044, passim).
201
Εσωκοµµουνιστικές ενστάσεις υποστήριξαν ότι η νέα τάξη πραγµατοποίησε µία από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της στην επανάσταση, στερέωσε την εξουσία της επιτυγχάνοντας την εκβιοµηχάνιση,
εφάρµοσε όµως µέθοδο ελέγχου της εξουσίας εκ των πλέον αποκρουστικών στην ιστορία της οικουµένης. «Οι άνθρωποι θα θαυµάζουν τα µεγαλειώδη εγχειρήµατα που έφερε εις πέρας, και θα
ντρέπονται για τα µέσα που χρησιµοποίησε για την επιτυχία τους», cf. Milovan Djilas, The new
class. An analysis of the communist system, Thames and Hudson, 1957, p. 69. ∆εν παρουσιάζει
ίσως ενδιαφέρον για κάποιους ερευνητές η απασχόληση µε την ιδεολογία του Γιουγκοσλάβου
εσωκοµµατικού αντιφρονούντος Djilas, που θα τη χαρακτήριζαν αναρχίζουσα, και µε τις παρατηρήσεις του για τον κοµµουνισµό, που θα τις θεωρούσαν ενδεικτικές αδυναµίας σύνθεσης στοιχείων
και ένταξης αυτών σε ορθολογικά πλαίσια. Ωστόσο, οι –κατ’ άλλους αστήρικτες– κρίσεις του αποτελούν ένα καλό παράδειγµα για την υπογράµµιση του τετριµµένου ότι τα ίδια δεδοµένα ενδέχεται
να οδηγήσουν σε διαµετρικά αντίθετες θεωρήσεις.
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ρησης επί των πολιτών, θεσµική κατοχύρωση202, ουσιαστικά επαινούσαν το κόµµα
για διεκπεραίωση του ρόλου του ως υπερασπιστή του κοµµατικού συµφέροντος203.
202

Ibid., p. 70. Ο Djilas είχε δίκιο –την εποχή που έγραψε τις παρατηρήσεις του (αρχές της δεκαετίας
1950)– για το µη θεσµικό περίβληµα του κόµµατος. Στο σοβιετικό σύνταγµα του 1936, αναφερόταν: «Σε αντιστοιχία µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και µε σκοπό την ανάπτυξη της οργανωτικής πρωτοβουλίας και της πολιτικής δραστηριότητας των λαϊκών µαζών, εξασφαλίζεται στους
πολίτες της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών το δικαίωµα της ένωσης σε κοινωνικές οργανώσεις: επαγγελµατικές ενώσεις, συνεταιριστικές ενώσεις, οργανώσεις νεολαίας, αθλητικές και αµυντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς, τεχνικούς και επιστηµονικούς συλλόγους, ενώ οι
πλέον δραστήριοι και συνειδητοί πολίτες από τις γραµµές της εργατικής τάξης, των εργαζόµενων
αγροτών και της εργατικής διανόησης ενώνονται εθελοντικά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο αποτελεί το πρωτοπόρο τµήµα των εργαζοµένων στον αγώνα τους για την
οικοδόµηση της κοµµουνιστικής κοινωνίας και καθοδηγητικό πυρήνα όλων των οργανώσεων των
εργαζοµένων, κοινωνικών και κρατικών», cf. Конституция (Основной Закон) Союза
Советских Социалистических Республик. Утверждена Чрезвычайным VIII съездом
Советов Союза ССР, 5 декабря 1936 года [Σύνταγµα (θεµελιώδης νόµος) της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. Ψηφίσθηκε στο 8ο έκτακτο συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, 5 ∆εκεµβρίου 1936], Москва 1936, κεφάλαιο Χ [«Βασικά
δικαιώµατα και καθήκοντα των πολιτών»], άρθρο 126. Αντιθέτως, στο επόµενο σύνταγµα το 1977,
το κόµµα εµφανίσθηκε σε πλαίσιο διαφορετικό: «η δύναµη που καθοδηγεί και κατευθύνει τη σοβιετική κοινωνία, ο πυρήνας του πολιτικού της συστήµατος και όλων των κρατικών και κοινωνικών οργανώσεων είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης», cf. Конституция
(Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.
[Σύνταγµα (θεµελιώδης νόµος) της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. Ψηφίσθηκε
στην έκτακτη 7 σύνοδο του Ανώτατου Σοβιέτ της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών,
7 Οκτωβρίου 1977], Москва 1977, κεφάλαιο 1 [«Πολιτικό σύστηµα»], άρθρο 6, ελληνική µετάφραση: Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα [χωρίς έτος έκδοσης], p. 43. Εκτός από τη διαφορά περιεχοµένου
των δύο συνταγµάτων σε σχέση µε το ζήτηµα του θεσµικού ρόλου του κόµµατος, ήταν χαρακτηριστική επίσης η θέση την οποία κατέλαβε η σχετική αναφορά στα συνταγµατικά κείµενα, µε την
αναβάθµιση από τα «βασικά δικαιώµατα και καθήκοντα των πολιτών» στις επιταγές για το «πολιτικό σύστηµα».
203
Πράγµατι, οι απόψεις για τον ολοκληρωτισµό που επέβαλλε το κόµµα τόνιζαν το raison de Parti
(κοµµατικό συµφέρον), στο οποίο θα επανέλθουµε, παρακάτω (infra, p. 414). Το ζήτηµα έχει –
όπως πάντα– πολλαπλές όψεις. Ο Djilas αντέτεινε ότι η παλιά κοµµατική οργάνωση της
προεπαναστατικής περιόδου, µε το συγκεντρωτισµό της, εξελίχθηκε στο όργανο διαχείρισης της
εξουσίας στο ολοκληρωτικό κοµµουνιστικό κράτος µετά την επανάσταση. Ο ιθύνων ρόλος της
στις λειτουργίες του κράτους ήταν η µετεξέλιξη και τελειοποίηση αυτής σε νέα καθήκοντα. Η
«οικοδόµηση του σοσιαλισµού» ήταν η µετεξέλιξη του ρόλου του κόµµατος ως «πρωτοπορίας της
εργατικής τάξης», µε τη µετάλλαξη του στόχου από τη στρατολόγηση νέων µελών στην επιβολή
ολοκληρωτικού ελέγχου από τη «νέα τάξη» [εννοούνταν η κοµµατική πυραµίδα]. Οι κυβερνητικές
υπηρεσίες, οµοίως οι κοµµατικές οργανώσεις, ταυτίσθηκαν µε τη µυστική αστυνοµία. Με το
αξίωµα της «ιδεολογικής ενότητας» στο κόµµα, επήλθε ο εξοστρακισµός της ιδεολογικής πάλης
µέσα στο κόµµα [σε αυτό το σηµείο, δεν µνηµονεύθηκε από το Djilas ο σκοπός: η επιτέλεση του
επαναστατικού ρόλου του κόµµατος], που σήµαινε τερµατισµό κάθε ελευθερίας µέσα στην
κοινωνία, κάθε δυνατότητας ανάπτυξης ανεξάρτητων κινηµάτων, και επιβολή µίας προσωπικής
δικτατορίας ήδη από την εποχή του Lenin (ibid., pp. 71-75 [εννοούνταν η κοµµατική πυραµίδα, η
οποία έχει, βεβαίως, πάντα µία κορυφή]). Ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός στο κόµµα
µεταφέρθηκε στο κράτος, όπου, στο κλίµα της ολοκληρωτικής εξουσίας, µετατράπηκε σε
δεσποτισµό της κοµµατικής ολιγαρχίας. Σε σχέση µε τη λενινιστική θεωρία για το κράτος, όργανο
επιβολής της θέλησης µίας τάξης επάνω στις άλλες δια της βίας, η πείρα έδειξε ότι ο Lenin έπεσε
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Εάν το κοµµουνιστικό σύστηµα θα µπορούσε να αντέξει µε µία πολιτική καταπίεσης των αντιφρονούντων, είναι άγνωστο –παραπέµπει σε υποθέσεις αθεµελίωτες–.
Στις κορυφές της κοµµατικής πυραµίδας, από την εποχή της καθοδήγησης
Hruschev, θεωρήθηκε λογική η πρόβλεψη ότι ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης δεν
µπορούσε να προχωρήσει µακρυά, εφόσον αυτό είχε ανάγκη της ενεργού συµµετοχής όλων των πολιτών. Αν και, όταν το απαίτησαν οι περιστάσεις, οι ιθύνοντες
αποφάσισαν δραστικές επεµβάσεις, ωστόσο γενικά προώθησαν µεταρρυθµίσεις,
ελευθεροποίηση του καθεστώτος, άρση του φραγµού που οι εχθροί του κοµµουνισµού αποκαλούσαν «Σιδηρούν Παραπέτασµα». Τα ανοίγµατα πραγµατοποιήθηκαν µε λελογισµένα βήµατα, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος καραδοκούσε. Στη χειρότερη εσωκοµµουνιστική κρίση, κατά την επιχειρηθείσα ανατροπή του φιλοσοβιετικού συστήµατος στην Τσεχοσλοβακία το 1967-1968, τα γεγονότα µε πρωταγωνιστές τους Τσέχους συγγραφείς το 1967204, τα ληφθέντα µέτρα205 και οι εχθρι-
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έξω στις προβλέψεις του. ∆εν εξαφανίσθηκαν οι τάξεις, ούτε άρχισε να εξαφανίζεται η δικτατορία
του προλεταριάτου. Με τη δικτατορία του προλεταριάτου δεν άρχισε να εξαφανίζεται αλλά να
ισχυροποιείται το κράτος, γι’ αυτό εφευρέθηκε το ιδεολόγηµα και απολυτοποιήθηκε ο διδακτικός
παιδευτικός ρόλος του κράτους σε αυτή τη φάση εγκαθίδρυσης της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ο
Lenin υποσχέθηκε ότι θα διευρυνόταν ο ρόλος του σοσιαλιστικού κράτους και θα εγκολπωνόταν
όλο και µεγαλύτερο µέρος των πολιτών, θα τους αναβίβαζε στο επίπεδό του και θα τους ενέτασσε
στη διαχείριση των υποθέσεών του, όµως η πραγµατικότητα έδειξε ότι η ολοκληρωτική εξουσία
τους αποµάκρυνε από την κοινωνία (ibid., pp. 81-87). Ένα πλέγµα νόµων που κατοχύρωναν τις
ελευθερίες των πολιτών άφηναν µία δικλείδα για την προάσπιση του καθεστώτος, τη δίωξη της
«εχθρικής προπαγάνδας», η οποία, ως όρος, ήταν συγκεχυµένη, χωρίς σαφή όρια –γι’ αυτό,
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των πολιτικών δικών και οµολογιών των κατηγορουµένων, οι οποίες
αντικαθιστούσαν τις αποδείξεις– (ibid., pp. 89-91). Ανάµεσα στο σκοπό και τα µέσα, ο στόχος του
σοσιαλισµού καθιστούσε τα µέσα µη σηµαντικά. Με τη φυσική βία κατά των κατηγορουµένων
στις δίκες για την απόσπαση οµολογιών, συνοδευόµενη από τις κατηγορίες του κόµµατος εναντίον
τους, οι κατηγορούµενοι, αποµονωµένοι από το χώρο τους, όντας δοσµένοι στον κοµµουνισµό
αισθάνονταν ξεριζωµένοι, ήταν ευάλωτοι. Με την προηγούµενη διαπαιδαγώγηση κατά του
φραξιονισµού, στο όνοµα της ενότητας υποχωρούσαν µπροστά στο κοµµατικό συµφέρον [σε αυτό
το σηµείο, η περιγραφή του Djilas συµφωνούσε µε το δεδοµένο του Buharin –θεώρησε ως
τελευταίο ρόλο του την υπεράσπιση του κόµµατος–]. Οι διώξεις απαξίωσαν ηθικά το καθεστώς
στα µάτια των αντιπάλων, αλλά το ισχυροποίησαν ενώπιον των οπαδών του και σε σχέση µε την
εξουσία του επί της κοινωνίας. Η καταγγελία κατά του Stalin στο 20ό συνέδριο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης δεν διατάραξε την ηθική συνοχή µέσα στο κόµµα
(ibid., pp. 147-161) [η εκτίµηση του Djilas ήταν, επ’ αυτού, εσφαλµένη, δεδοµένου ότι
προκλήθηκε αναταραχή στο κοµµουνιστικό κίνηµα, µε επίπτωση στο συνεκτικό ιστό].
Τα σηµεία, στα οποία µεταφέρεται συνολικά η συζήτηση, συγκλίνουν στον προβληµατισµό για το
λενινιστικό κόµµα «νέου τύπου». Θα αναφερθούµε, πάλι, σε αυτό περαιτέρω (infra, p. 393). Οι
ανωτέρω απόψεις παραπέµπουν σε ένα άλυτο γρίφο. Χωρίς αυτό τον τύπο κόµµατος, φαινόταν να
είναι αδύνατη η επικράτηση του κοµµατικού εκπροσώπου της εργατικής τάξης. Με την υιοθέτηση
αυτού του τύπου κόµµατος, εµφανίσθηκαν προβλήµατα στην οργάνωση και δοµή της κοµµατικής
εξουσίας, που φάνταζαν σαν εγγενή.
Στο συνέδριο των Τσέχων συγγραφέων, στις 27 έως 29 Ιουνίου 1967, οι οµιλητές, κοµµουνιστές
(Ivan Klíma, Antonín Liehm, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Milan Kundera, Jan Procházka) και
µη (Váklav Havel), ζήτησαν φιλελευθεροποίηση στον τοµέα της κουλτούρας. Ο Jiří Hendrych,
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κές προς το καθεστώς εξελίξεις206 δηµοσιεύθηκαν πάραυτα στις καπιταλιστικές
χώρες της ∆ύσης207. Η διασύνδεση και η ξένη επέµβαση ήταν δεδοµένες208, µε
εµπλοκή εντύπων υπεράνω υποψίας209. Οι αντεπαναστατικές δυνάµεις, οι οποίες
δρούσαν εναντίον του κοµµουνιστικού κινήµατος, θα ήταν ανίκανες, µόνες τους,
για παρέµβαση εάν δεν είχαν υποστήριξη από ισχυρές µυστικές υπηρεσίες µε σηµαντικές οικονοµικές δυνατότητες210.
στέλεχος εκ των κορυφαίων του κόµµατος µε ευθύνη τις πολιτιστικές υποθέσεις και την ιδεολογία,
καταδίκασε την ενέργεια του Kohout να αναπτύξει δηµόσια κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης
–µολονότι κοµµουνιστής [όφειλε να θέσει προς συζήτηση το ζήτηµα στο εσωτερικό του κόµµατος
και ακολούθως να στηρίξει την απόφαση της πλειοψηφίας]–, σε µία στιγµή που σοβούσαν διεθνώς
µέτωπα όπως το µεσανατολικό. Οµοίως κατέθεσε αυστηρή κριτική κατά του Kohout για τη δηµοσιοποίηση σοβιετικού εγγράφου (καταγγελτικής ανοικτής επιστολής του A. I. Solzhenitsyn προς
την Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων) που δεν απευθυνόταν στο συνέδριο ούτε είχε δηµοσιευθεί ως
ντοκουµέντο από την αδελφή ένωση Σοβιετικών συγγραφέων. Κατήγγειλε τις ενέργειες αντιδραστικών κύκλων για τη χειραγώγηση του συνεδρίου, συγκεκριµένα την αρθρογραφία του Pavel Tigrid, εµιγκρέ στο Παρίσι, στο περιοδικό του, Svĕdectví, έντυπο χρηµατοδοτούµενο από τη CIA, και
την προσπάθεια να εισαχθούν παράνοµα στη χώρα εκατοντάδες αντίτυπα τεύχους µε οδηγίες για
το συνέδριο, οι οποίες, σε σχέση µε λεπτοµέρειες, πρόσωπα και ονόµατα, ταυτίζονταν µε τα στοιχεία που εµφανίσθηκαν στη συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου, cf. The Prague Spring 1968. A
National Security Archive Documents Reader, συλλογική εργασία (Jaromir Navratil, Mark Kramer,
Joy Moss, Ruth Tosek), Central European Press, Budapest - New York 1998, p. 11.
205
∆ύο µήνες µετά το συνέδριο, διαγράφηκαν από το κόµµα οι Klíma, Liehm και Vaculík, ο Kohout
τιµωρήθηκε µε επιτίµηση και προειδοποίηση διαγραφής, ο Kundera υπέστη πειθαρχική διαδικασία
(διαγράφηκε από το κόµµα το 1970), ο Procházka απώλεσε την ιδιότητα του αναπληρωµατικού
µέλους της κεντρικής επιτροπής του τσεχοσλοβακικού κόµµατος, cf. Reden zum IV. Kongress des
Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes Prag, Juni 1967, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am
Main 1968, p. 114.
206
Παρά την αντίθεση κοµµατικών δυνάµεων, το συνέδριο πυροδότησε µεταρρυθµιστική κίνηση κατά
του καθεστώτος, µε κύµα κυκλοφορίας εντύπων προερχόµενων από την καπιταλιστική ∆ύση, κατάργηση του ελέγχου στα µέσα ενηµέρωσης, υποστήριξη των ρεφορµιστικών δυνάµεων, cf. Frank
L. Kaplan, Winter into Spring. The Czechoslovak Press and the Reform Movement 1963-1968, East
European Monographs, Boulder 1977, p. 133.
207
Cf. The Prague Spring 1968..., op. cit., p. 11.
208
Πράγµατι, όπως έγινε παραδεκτό µετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», ο Pavel Tigrid, ο οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι µετά την κοµµουνιστική επικράτηση το 1948, είχε κατορθώσει να διατηρήσει στενές σχέσεις µε ρεφορµιστικά [αντικοµµουνιστικά] στοιχεία στην πατρίδα του (ibid.).
209
Το Φεβρουάριο 1968, η παρισινή εφηµερίδα Le Monde αναπαρήγαγε, σε αντικοµµουνιστική εκδοχή, τον προβληµατισµό των Τσέχων κοµµουνιστών διανοουµένων, φιλοξενώντας άρθρο του Pavel Tigrid, φηµολογούµενου πράκτορα της CIA, για την επέτειο των 20 χρόνων από το «πραξικόπηµα» στην Τσεχοσλοβακία [µετάπτωση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας σε λαϊκή δηµοκρατία], στο οποίο υπογραµµιζόταν η απογοήτευση αυτών που µέχρι το 1948 δήλωναν κοµµουνιστές
και απαριθµούνταν ως τεκµήρια οι αντιδικίες στο συνέδριο των συγγραφέων (cf. Le Monde [Paris],
23-2-1968).
210
Ο Stane Dolanc, ηγετικό στέλεχος του γιουγκοσλαβικού κόµµατος (γραµµατέας του εκτελεστικού
γραφείου), σε λόγο του στις 19 Σεπτεµβρίου 1972 (δηµοσιεύθηκε στο κοµµατικό όργανο Борба
[Београд], 22-9-1972), είπε ότι οι αντεπαναστατικές οργανώσεις των εµιγκρέδων δεν µπορούσαν
να ευδοκιµήσουν για πολύ µόνες τους χωρίς να ταυτισθούν µε κάποια πολιτική δύναµη στο εξωτε-
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Ένα από τα διακυβεύµατα ήταν, όπως είπαµε, ο εθνικισµός. Με κέντρο τη Μόσχα, αντιµετωπίζονταν οµόκεντροι κύκλοι εθνικισµού. Στην εξωτερική κοµµουνιστική υγειονοµική ζώνη, στην Ανατολική Ευρώπη211 (απέναντι στην υγειονοµική
ζώνη του κεφαλαιικού συστήµατος212), ασκούνταν καταπίεση του εθνικού αισθήµατος, µε επίγνωση ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, µετά θα είχαν σειρά οι εθνότητες της
Σοβιετικής Ένωσης και εν τέλει οι µειονότητες µέσα στη Ρωσία. Στο κάθε εθνικό
κόµµα, ασκούνταν προπαγάνδα για να αποσιωπηθούν οι εθνικές ταυτότητες, να µη
διαδοθεί η είδηση ότι σε όλες τις χώρες το εθνικό ήταν σοβαρό ζήτηµα αλλά να παρουσιασθεί ως ένδειξη διαθέσεων αντεπανάστασης. Σε ορισµένα κόµµατα, η προπαγάνδα ήταν γενικά αποδοτική. Στη νέα γενιά κοµµουνιστών, που αποτελούσε την
πλειοψηφία, χωρίς µνήµη, µε ελλιπή θεωρητική κατάρτιση, σε ιδεολογικά αποστειρωµένο κοµµατικό περιβάλλον, ο,τιδήποτε αιρετικό έφθανε σε δηµοσιοποίηση καταγγελλόταν ως εθνικιστικό-σωβινιστικό, αντεπαναστατικό. Οι αναφορές στον εθνικισµό γίνονταν πράγµατι µόνο από συντηρητικούς σωβινιστικούς κύκλους, οπότε το
σύνθηµα ανταποκρινόταν σε επιχείρηµα µε αληθοφάνεια.
Οι κινήσεις των εθνικών κοµµουνισµών (Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία) προσέθεταν τη δική τους πίεση στις επιβιώσεις και αναβιώσεις των
εθνικισµών. Στη θεωρία, ορθά η πάλη κατά του εθνικισµού –παραγώγου των ταξικών σχέσεων, κατευθυνόµενου κατά του κοµµουνισµού, κατά της εργατικής τάξης– καθοριζόταν ως κύριο καθήκον του κοµµουνιστικού κόµµατος213. Όµως, από
ρικό και ότι υπήρχαν εξωτερικές δυνάµεις που πίστευαν δυστυχώς ότι, τουλάχιστον για κάποιο
διάστηµα, µπορούσαν να εκλαϊκεύσουν µία πολιτική οδηγία σε γαλλικά ή γερµανικά περιοδικά (cf.
PRO, FCO 28 / 2117, P. Rennie -Belgrade to Foreign Office -London, 31-5-1972, 2 pp. Ibid.,
“League of Communists of Yugoslavia”, Confidential, Stane Dolanc, 22-9-1972, 5 pp.). Εντυπωσιάζει η διαπίστωση ότι ήταν αντιληπτή –ορθώς– η εξωτερική αντεπαναστατική υπόθαλψη, όµως,
απέναντι στην επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία το 1968, οι Γιουγκοσλάβοι την καταδίκασαν ως εισβολή παρόλο που εµπλεκόταν ακριβώς αυτό το γεγονός που µνηµονευόταν στις προειδοποιήσεις
τους.
211
Για στοιχεία για τη Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία (επίσης για τη Γιουγκοσλαβία,
Αλβανία, Ρουµανία) µετά το 1945, cf. Eastern European Nationalism in the Twentieth Century,
Peter F. Sugar ed., University Press of America, Washington (D.C.) 1995, passim.
212
Για τη µεταπολεµική πολιτική και ιδεολογική καραντίνα [cordon sanitaire], που επιβλήθηκε µε
πρωτοβουλία των Ηνωµένων Πολιτειών, cf. George F. Kennan, American Diplomacy 1900-1950,
University of Chicago Press, Chicago 1951, passim. Id., Russia and the West under Lenin and Stalin, Little & Brown, Boston 1961, passim.
213
Ο Stane Dolanc έλεγε (cf. Борба, 22-9-1972) ότι, σε ένα κράτος, το γιουγκοσλαβικό, όπου το σύνταγµα έδιδε το µάξιµουµ των δικαιωµάτων και ευκαιριών για εθνική, υλική και πολιτιστική αναβάθµιση, ο εθνικισµός έπρεπε να εξοβελιστεί. Οι εθνότητες, που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν
ανταγωνιστικές µεταξύ τους, ήταν δεµένες µε τα ίδια ταξικά συµφέροντα, τα οποία ήταν υπεράνω
των εθνικών συµφερόντων. Κάλεσε σε δράση, διότι οι κίνδυνοι του εθνικισµού ήταν πολιτικό πρόβληµα που δεν θα λυνόταν µε αποφάσεις και διακηρύξεις, αλλά µε άµεσα αποτελέσµατα, µε αληθινή δράση (cf. PRO, FCO 28 / 2117, “League of Communists of Yugoslavia”, Confidential, Stane
Dolanc, 22-9-1972, 5 pp.).
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τη φύση τους, οι εθνικοί κοµµουνισµοί ήταν χωριστικοί. Με αναφορά στην ενότητα του ευρωπαϊκού κοµµουνιστικού κινήµατος, οι εθνικοί κοµµουνισµοί, µολονότι επιδείκνυαν πολιτικό ρεαλισµό και λάµβαναν θέση έναντι του κοµµουνιστικού κέντρου που δεν ήταν πάντα αρνητική214, αποδυνάµωναν την επιζητούµενη
αλληλεπίδραση του σοβιετικού κόµµατος µε τα άλλα αδελφά κόµµατα. Ακόµη και
αντιφρονούντες προς την κοµµατική τακτική εσωκοµµουνιστικοί συλλογισµοί, µε
τους οποίους υποστηριζόταν η άποψη ότι τα έθνη ήταν ζωντανά και αγωνίζονταν
εναντίον του κρατικού δεσποτισµού και υπέρ της οικοδόµησης ενός εθνικού κοµµουνισµού, προωθούσαν το αίτηµα να υιοθετηθεί κοινή ιδεολογία και κοινή
δράση, να µη µείνει κενή λέξη η διεθνικότητα του προλεταριάτου και η ιδεολογική
αλληλεγγύη, αφού, κατά την αντιµετώπιση διαφορετικών πολιτιστικών επιπέδων
και κοινωνικών σχέσεων, διαφορετικών πνευµατικών χαρακτηριστικών, περιφρουρούνταν η κοινή αιτία που έφερε τους κοµµουνιστές στην εξουσία και προστατευόταν το κοινό συµφέρον εναντίον του κοινού αντιπάλου215.

3.1.3. Οι βαλκανικοί εθνικισµοί
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την εποχή της επιβολής της δικτατορίας της 21ης
Απριλίου 1967 στην Ελλάδα, µία ιστορία κοµµουνιστικών παραδόξων εξελισσόταν. Η Βουλγαρία ήταν φιλοσοβιετική, η Αλβανία φιλοκινεζική, η Γιουγκοσλαβία
αδέσµευτη, η Ρουµανία υπέρ του εθνικού κοµµουνισµού.
Επέκταση είχαν τα παράδοξα στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, µε
τους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, ντόπιους και επήλυδες, και, τριγύρω, τους
άλλους κοµµουνιστές, τους Γιουγκοσλάβους των υπόλοιπων σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, τους Αλβανούς, Βουλγάρους, Έλληνες, οι οποίοι υπάκουαν πολιτιστικά σε προειληµµένα σχήµατα –η κάθε εθνική οµάδα σύµφωνα µε τις ιδιοµορφίες της πολιτιστικής ταυτότητας των µελών της–.
Το γιουγκοσλαβικό καθεστώς είχε, στο νότιο άκρο της επικράτειας, ανθρώπους
που αλληλοαναγνωρίζονταν, στην πολιτιστική ζωή τους, µέσα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Απέµενε στο κοµµουνιστικό κόµµα να τους εντάξει στη νεόκοπη
οµοσπονδία ως το έκτο συστατικό έθνος της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας.
214

Στη φάση της υπό όρους φιλελευθεροποίησης επί καθοδήγησης Hruschev και την κρίση της Ουγγαρίας το 1956, η Γιουγκοσλαβία έδωσε το δικό της πράσινο φως για την επέµβαση, χωρίς να ασκήσει κατόπιν την παραµικρή κριτική. Η ενότητα της χώρας ήταν αµφίβολη. «... Μία φιλελευθεροποίηση σε όλες τις κοµµουνιστικές χώρες θα ευνοούσε όχι τον εθνικό κοµµουνισµό αλλά µάλλον
την εξέγερση εναντίον του αστυνοµικού µηχανισµού και, σίγουρα, εναντίον του ίδιου του κοµµουνισµού» (cf. Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques français, 1956, vol. 3,
Imprimerie Nationale, Paris 1990, p. 134).
215
Cf. Djilas, The new class..., op. cit., pp. 100-102, 173-177.
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3.1.3.1. Γιουγκοσλαβία
Η διαδικασία εθνικής (και κρατικής) ολοκλήρωσης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, όπως καταστρώθηκε στα γιουγκοσλαβικά επιτελικά σχέδια το 1947216,
δεν ευοδώθηκε217. Η βουλγαρική προπαγάνδα πέρασε στην αντεπίθεση218. Το
1949, η Λαϊκή ∆ηµοκρατία Μακεδονίας δήλωσε ότι δεν απεµπολούσε το όραµα
της ενοποίησης µε την ελληνική και βουλγαρική Μακεδονία219. Η κόντρα µεταξύ
216

Στις 2 Αυγούστου 1944, η ανακήρυξη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας περιείχε το στόχο να
τεθεί η υπόλοιπη Μακεδονία (ελληνική και βουλγαρική) υπό γιουγκοσλαβικό έλεγχο. Μετά τη
σταθεροποίηση του καθεστώτος –µε εκκαθάριση διαφωνούντων– (cf. Ιάκωβος ∆. Μιχαηλίδης, Τα
πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραµονές του ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου (1944-1946), Πατάκης, Αθήνα 2004, pp. 234-236), συζητήσεις Γιουγκοσλάβων και Βουλγάρων για οµοσπονδοποίηση κατέληξαν σε αίσια συµφωνία µεταξύ των Tito και Dimitrov. Το Νοέµβριο 1947, ο Tito πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Σόφια και, σύντοµα, ο Dimitrov προέβη σε δήλωση υπέρ µίας Βαλκανικής Οµοσπονδίας, cf. PRO, FCO 28 / 2190, “Conference on Balkan Security”, Developments (Mainly since 1964) in Relations between the South-East European Countries,
Confidential, 1966, 18 pp.
217
Τον Ιανουάριο 1948, σοβιετική διακήρυξη γνωστοποιούσε ότι οι βαλκανικές χώρες δεν χρειάζονταν µία τεχνητή οµοσπονδία, cf. PRO, FCO 28 / 2190, “Conference on Balkan Security”, Developments (Mainly since 1964) in Relations between the South-East European Countries, Confidential, 1966, 18 pp. Λίγο αργότερα, έθεσε τέρµα στα σχέδια της Γιουγκοσλαβίας για κτήση της βουλγαρικής Μακεδονίας του Pirin η σύγκρουσή της µε τη Σοβιετική Ένωση και η αποβολή της από
την Kominform, cf. The Cominform. Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949, Giuliano
Procacci ed., Feltrinelli Editore, Milano 1994, πρακτικά πρώτης διάσκεψης (22-28 Σεπτεµβρίου
1947), pp. 35-463. Πρακτικά δεύτερης διάσκεψης (19-23 Ιουνίου 1948), pp. 505-643. Πρακτικά
τρίτης (τελευταίας) διάσκεψης (16-19 Νοεµβρίου 1949), pp. 669-1027.
218
Η βουλγαρική προπαγάνδα ότι η Μακεδονία ήταν βουλγαρική βρήκε απήχηση στον πληθυσµό της
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, µε τις διαδόσεις, αρχικά, για καταπιεστικά µέτρα των Γιουγκοσλάβων, στη συνέχεια όµως δόθηκε προσοχή για την απαλή µετάλλαξη του εθνικού αισθήµατος των κατοίκων από βουλγαρικό σε µακεδονικό (cf. Evangelos Kofos, “Balkan minorities under
communist regimes”, Balkan Studies, vol. 2, Θεσσαλονίκη 1961, pp. 44-45. Id., “The Making of
the Yugoslavia’s People’s Republic of Macedonia”, Balkan Studies, vol. 3, Θεσσαλονίκη 1962, pp.
394-396. Id., “The Macedonian Question: The politics of mutation”, Balkan Studies, vol. 27, Νο 1,
1986, p. 161).
219
Ο Lazar Koliševski, πρωθυπουργός της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, στις 10 Απριλίου 1949,
σε λόγο στο 3ο συνέδριο του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Μετώπου, υποστήριξε µε επιχειρήµατα την
αντίθεση της Γιουγκοσλαβίας στο σύνθηµα για µία ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία στο πλαίσιο
της Βαλκανικής Οµοσπονδίας, που είχε γίνει µέσο στα χέρια των ανθρώπων της Kominform στην
εκστρατεία τους κατά της Γιουγκοσλαβίας. Οι Μακεδόνες προσέβλεπαν στην ενοποίηση, αλλά δεν
την αντιµετώπιζαν µε στενό πνεύµα, στο πλαίσιο του εθνικισµού, την έβλεπαν µε ωριµότητα απέναντι στο συµφέρον της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας, της σοσιαλιστικής Μακεδονίας και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας µε επικεφαλής το σύντροφο Tito που τη στήριζε,
έπαιρναν υπόψη τη γενική κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία και τη δυνατότητα να επιτύχουν την
ενοποίηση χωρίς ζηµιά στο δηµοκρατικό κίνηµα της Ελλάδας στον κοινό αγώνα κατά των ιµπεριαλιστών. Ο Koliševski κατήγγειλε ότι οι βουλγαρικές προσπάθειες για να παρέµβουν στηριζόµενοι στον εθνικισµό είχαν στόχο να υποβαθµίσουν το αίσθηµα απέναντι στο κύρος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας ως µελλοντικής βάσης επί της οποίας οι Μακεδόνες θα ενοποιούνταν, αί-
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των δύο κοµµουνιστικών καθεστώτων, γιουγκοσλαβικού και βουλγαρικού, για το
µακεδονικό ζήτηµα συνεχίσθηκε220. Το 1956, όταν ηρέµησε η κατάσταση των
σχέσεων µε τη Σοβιετική Ένωση, η Γιουγκοσλαβία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην
ενίσχυση της ιδιαίτερης εθνικής συνείδησης των κατοίκων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας221. Η ιστορία ξαναγράφτηκε222. Οι Βούλγαροι έθεσαν στόχους
την αντιµετώπιση της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας για τη µακεδονική ταυτότητα
των πληθυσµών της Μακεδονίας και την εµπέδωση πατριωτισµού στη λαϊκή µάζα.
Αντιστοίχως κινήθηκε η Ελλάδα223. Στο 3ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, στις 21 έως 23 Μαΐου 1959, καταγγέλθηκαν οι βουλγαρικές ίντριγκες
γύρω από το µακεδονικό ζήτηµα. Oι µεγαλοβουλγαρικές ερµηνείες ανίχνευαν φιλοβουλγαρική προδιάθεση των Μακεδόνων, τους οποίους θεωρούσαν Βουλγάρους. Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας απάντησε ότι το µακεδονικό ζήτηµα
παρέµενε ως αναγνώριση του µακεδονικού εθνικού και δηµοκρατικού δικαιώµατος για ελεύθερη εθνική ανάπτυξη224. Στο 8ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών

σθηµα που µοιράζονταν οι Μακεδόνες στη Μακεδονία του Αιγαίου και του Pirin και οι Μακεδόνες
µετανάστες. Το κύριο καθήκον της στιγµής για τους Μακεδόνες της Γιουγκοσλαβίας ήταν η αδελφική ένοπλη συνεργασία τους µε τον ελληνικό λαό κατά του µοναρχοφασισµού και των Αγγλοαµερικανών ιµπεριαλιστών, για την αποκατάσταση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Η επίτευξη αυτής της νίκης θα έδινε λύση στο ζήτηµα των εθνικών δικαιωµάτων των Μακεδόνων
αδελφών τους στη Μακεδονία του Αιγαίου. Σύµφωνα µε τον Koliševski, οι κριτικές που ξεκινούσαν από την Kominform δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν τη συνεκτική µαρξιστική και διεθνιστική θέση επί του εθνικού ζητήµατος στην παρούσα κατάσταση. Οι επικριτές υπολόγιζαν να
τρώσουν τη νέα Γιουγκοσλαβία στο σηµείο που νόµιζαν ευπαθές, τη Μακεδονία, αλλά γελάστηκαν. Θέλησαν να παίξουν µε το σεπαρατισµό στη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, δίνοντας ευκαιρία
στους ιµπεριαλιστές να εντείνουν την επέµβαση στην Ελλάδα σε βάρος του δηµοκρατικού κινήµατος (cf. PRO, FO 371 / 78399, United Nations Special Committee in the Balkans, 28 April 1949,
1+4 pp.).
220
Το 1951, διαµαρτυρία των «Μακεδόνων της Βουλγαρίας» ότι βρίσκονταν σε άριστο περιβάλλον
και ότι απολάµβαναν όλα τα δικαιώµατα του Βούλγαρου πολίτη προκάλεσε απάντηση από τα
Σκόπια: «Οι Μακεδόνες στη Βουλγαρία απολαµβάνουν όλων των ελευθεριών και δικαιωµάτων
που απολαµβάνει ο κάθε Βούλγαρος πολίτης. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτηµα: Ποιες είναι οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα του κάθε Βούλγαρου πολίτη;» (cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Yougoslavie, vol. 103, Consul de France à Skopje à ministère des Affaires étrangères -Paris, Skopje 2712-1951, 2 pp.).
221
Για τη δηµιουργία των παραµέτρων της µακεδονικής ταυτότητας, µε την «κατασκευή» [µε την
κοινωνιολογική σηµασία του όρου] της µακεδονικής γλώσσας (µελέτες γλωσσολογίας, γραφή, εκδόσεις), τη θρησκευτική ταυτοποίηση (αυτοκέφαλη µακεδονική εκκλησία το 1967) και άλλες, cf.
Gilles Troude, Conflits identitaires dans la Yougoslavie de Tito (1960-1980), Editions de
l’Association Pierre Belon - De Boccard, Paris 2007, pp. 101-115.
222
Cf. Kofos, “The Making of the Yugoslavia’s People’s Republic of Macedonia..., op. cit., p. 396. Id.,
“The Macedonian Question: The politics of mutation”, Balkan Studies, vol. 27, Νο 1, 1986, p. 160.
223
Id., “The Macedonian Question: The politics..., op. cit., pp. 165-166.
224
Cf. ΙΙI Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа [3ο Συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1959, pp. 75-84. Καταγγέλθηκε επίσης η αλβανική
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Γιουγκοσλαβίας, στις 7 έως 13 ∆εκεµβρίου 1964, τα ζητήµατα που θίχθηκαν ήταν
οι εθνικές σχέσεις στον πολιτισµό και στην παιδεία, οι διεθνιστικές εκφράσεις
στην ιστοριογραφία, οι δρόµοι περαιτέρω ανάπτυξης στο εθνικό περιβάλλον, τα
ιδιαίτερα προβλήµατα των εθνικών και εθνοτικών οµάδων, η ευθύνη των κοµµουνιστών για την αντιµετώπιση του εθνικισµού225. Το 1965, στο πρόγραµµα του
γιουγκοσλαβικού κόµµατος αναφερόταν το σύστηµα του σοσιαλιστικού γιουγκοσλαβισµού και τα καθήκοντα των κοµµάτων στον τοµέα της εθνικής πολιτικής.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στη Γιουγκοσλαβία δεν υπήρχε εθνικό ζήτηµα ως ζήτηµα εθνικής ηγεµονίας και καταπίεσης του λαού. Η εγγύηση ήταν το συνολικό
πολιτικό και κρατικό σύστηµα, το οποίο εξασφάλιζε σε όλους τους λαούς την
εθνική ισότητα226. Ο γιουγκοσλαβικός σοσιαλιστικός πατριωτισµός, σε συνθήκες
σοσιαλιστικής ενότητας του λαού, δεν βρισκόταν σε διάσταση µε τη δηµοκρατική
εθνική συνείδηση. ∆εν γινόταν λόγος για τη δηµιουργία ενός νέου γιουγκοσλαβικού έθνους στη θέση των υπαρχόντων εθνών, αλλά για την οργανική ανάπτυξη της
σοσιαλιστικής ενότητας των εργαζοµένων όλων των λαών της Γιουγκοσλαβίας µε
στόχο την υλοποίηση των συµφερόντων τους στη βάση των σοσιαλιστικών σχέσεων. Αυτή η σύλληψη όχι µόνο δεν δυσχέραινε την ελεύθερη ανάπτυξη των πολιτιστικών ταυτοτήτων, των γλωσσών και της κουλτούρας, αλλά αντίθετα την
προϋπέθετε. Ο σοσιαλιστικός γιουγκοσλαβισµός, ως έκφραση του σοσιαλιστικού
διεθνισµού και της δηµοκρατικής εθνικής συνείδησης, αποτελούσε τις δύο πλευρές
µίας ενιαίας διαδικασίας. Η απολυτοποίηση της µίας ή της άλλης πλευράς θα µπορούσε να οδηγήσει στον αντιδραστικό εθνικισµό και σωβινισµό ή στον αντιδραστικό µεγαλοκρατικό ηγεµονισµό και στην άρνηση της αρχής της αυτοδιάθεσης
και της ισοτιµίας των λαών227.
Το 1968, οι Γιουγκοσλάβοι θεωρούσαν ότι, στην αντιµακεδονική και αντιγιουγκοσλαβική προπαγάνδα στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Βουλγαρίας, ενισχύθηκε η προσπάθεια κατά της αναγνώρισης του µακεδονικού έθνους, ενέργεια που στρεφόταν
ενάντια στην ακεραιότητα της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας και περαιαντιγιουγκοσλαβική εκστρατεία. Οι Αλβανοί καθοδηγητές προσπαθούσαν να εγείρουν το εθνικό
αίσθηµα στην αλβανική µειονότητα µέσα στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας (ibid.).
225
Cf. Οcми Конгрес Савеза Комуниста Jугославиjе [8ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας], Београд 1964, pp. 37-48 (εισήγηση Tito, «IV. Οι διεθνικές σχέσεις µέσα στην
οµοσπονδία µας»). Cf. επίσης VIII Kongres SKJ [8ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας], Kultura, Beograd 1964, pp. 98-115.
226
Cf. Program Saveza Komunista Jugoslavije [Πρόγραµµα Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας],
Beograd 1965, κεφ. 8 («H Oµοσπονδία και οι σχέσεις µεταξύ των λαών της Γιουγκοσλαβίας»), pp.
145-151.
227
Ibid., pp. 148-149.
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τέρω της Γιουγκοσλαβίας. Έκριναν ότι, τα τελευταία 20 χρόνια, αντιµετώπισαν τα
ίδια προβλήµατα, µε εξαίρεση την εποχή επί Dimitrov, και ότι οι Βούλγαροι
έπρεπε να επιστρέψουν στις ιδέες του Dimitrov228.
Στις 19 Μαρτίου 1968, ο Krste Crvenkovski229, µε την ευκαιρία του εορτασµού των 25 χρόνων της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, έκανε αναφορές
στις διεκδικήσεις της Βουλγαρίας σε σχέση µε τη Μακεδονία. Σε ιδιαιτέρες συζητήσεις, τόνισε ότι η Βουλγαρία αντιµετώπιζε εσωτερικά προβλήµατα και οι Βούλγαροι ηγέτες, για να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώµης από αυτά, επιτίθονταν κατά της Γιουγκοσλαβίας. Οι γείτονες ήταν επαρκώς τυφλοί ώστε να επιµένουν ότι υπήρχαν πολλοί Βούλγαροι στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Φοβούµενοι την ανάπτυξη της δηµοκρατίας µέσα στη χώρα τους, ήθελαν να αφοµοιώσουν και ελέγξουν όλους τους ανθρώπους, δηµιουργώντας έτσι ένα σοβαρό πρόβληµα. Οι Μακεδόνες έπαιξαν σοβαρό ρόλο στην ιστορία της Βουλγαρίας και το
καθεστώς έβαζε σε υψηλά πόστα Μακεδόνες για να κερδίσει την υπακοή της µακεδονικής µειονότητας. Υπήρχαν εθνικές οµοιότητες στις δύο πλευρές των συνόρων, αλλά οι άνθρωποι καθαρά ανήκαν σε δύο χωριστά έθνη. Για τις φήµες ότι,
πίσω από την υποδαύλιση του ζητήµατος, βρίσκονταν οι Σοβιετικοί, δόθηκε η
απάντηση ότι οι φήµες ήταν κατανοητές αφού η Βουλγαρία παρέµενε ο πιστότερος δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης230.
228

229

230

Cf., για παράδειγµα, σχετικό άρθρο του Иван Катарџиев, «Карактеристики и цели на
антимакедонската и антиjугословенската пропаганда во НР Бугариjа [Χαρακτηριστικά και
σκοποί της αντιµακεδονικής και αντιγιουγκοσλαβικής προπαγάνδας στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
Βουλγαρίας]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XII, No 2, Скопjе 1968, pp.
91-107.
Ο Crvenkovski γεννήθηκε το 1921 στο Prilep. Σπούδασε προπολεµικά φιλοσοφία στα Σκόπια και
Βελιγράδι. Έγινε µέλος του κόµµατος το 1940 (cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на
Македониjа [1ο Συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1949, p.
273) και είχε δράση στην αντίσταση από το 1941, ως αναπληρωτής πολιτικός επίτροπος της 1ης
Μακεδονικής Ταξιαρχίας. Φυλακίσθηκε στα Τίρανα το 1942-1943. Μετά την απελευθέρωση,
εκλέχθηκε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας το
1948-1960 και της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας το 1964, γραµµατέας της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας το 1963, πρόεδρος το 1966-1968, µέλος του presidium της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας το 1969-1971. Είχε ταυτόχρονα κυβερνητικές θέσεις (ανέλαβε
διαδοχικά πρόεδρος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεσµών, πρόεδρος του πανεπιστηµίου
Σκοπίων το 1955, οµοσπονδιακός γραµµατέας παιδείας και πολιτισµού το 1958-1963, µέλος του
συµβουλίου της Οµοσπονδίας Γιουγκοσλαβίας το 1963-1967 και 1969-1971). «Μεταρρυθµιστής
και νεωτεριστής..., ταξίδεψε πολύ και είναι έτοιµος να µιλήσει ειλικρινά και διασκεδαστικά µε
τους ξένους.» (cf. PRO, FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in Yugoslavia, 1972”, Confidential,
146 pp.). Αποβίωσε το 2001.
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 2 YUGO, “Memorandum of Conversation between
Ambassador C. Burke Elbrick and Krste Crvenkovski, President of the Central Committee of the
League of Communists of Macedonia”, Belgrade 1-4-1968, 1+6 pp.
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Πριν από τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας τον Αύγουστο 1968, η ενότητα της
Γιουγκοσλαβίας και του φιλοσοβιετικού µπλοκ ήταν ρωγµώδης. Μετά, χάθηκε
πλήρως.
Η επίσκεψη του L. I. Brezhnev στο Βελιγράδι, το 1962231, είχε αφήσει
παρακαταθήκες ήρεµης διακρατικής συµπεριφοράς. Υπογείως, στον ιδεολογικό
διάλογο, οι Γιουγκοσλάβοι δεν διαφοροποίησαν την τακτική. Στις 19 Μαρτίου
1968, ο Crvenkovski, αναφερόµενος στις µεταρρυθµίσεις του τσεχικού καθεστώτος, δήλωνε ότι «οι αλλαγές στην Τσεχοσλοβακία είναι η αρχή µίας αναγέννησης
που θα φέρει περισσότερη δηµοκρατία στους ανθρώπους232». Τα συµπιλήµατα δεν
προµήνυαν τη θύελλα. Το Βελιγράδι δέχθηκε επίσκεψη, τον Ιούλιο 1968, από
αξιωµατούχους του έτερου οπαδού των µεταρρυθµίσεων, της Ρουµανίας233. Η ένοπλη επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία αιφνιδίασε τους Γιουγκοσλάβους ηγέτες.
Αναλήφθηκε µερική κινητοποίηση, µε κάλεσµα κλάσεων υπό τα όπλα234. Ο Tito
καταδίκασε αποφασιστικά τη σοβιετική εισβολή235 µε δηλώσεις για κατάλυση κυριαρχίας, για εµπιστοσύνη στον Alexander Dubček236. ∆ηλώθηκε στις Ηνωµένες
Πολιτείες (οι Γιουγκοσλάβοι, από τις αρχές της δεκαετίας 1960, θεωρούσαν σηµαντική την εξασφάλιση διµερούς συνεννόησης237) ότι οι σχέσεις µε τους Σοβιετι231

Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, G. de Girard -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 27-9-1962, 2 pp. (ο
Brezhnev ήταν µέλος του πολιτικού γραφείου του σοβιετικού κόµµατος –γραµµατέας του
κόµµατος ήταν ακόµη ο Hruschev–).
232
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 2 YUGO, “Memorandum..., op. cit.
233
Στην αντιπροσωπεία περιλαµβάνονταν οι Ion Iliescu, γραµµατέας της Κοµµουνιστικής Νεολαίας
Ρουµανίας και υπουργός νεολαίας, Paul Niculescu-Mizil µέλος του διαρκούς προεδρείου,
γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του ρουµανικού κόµµατος (ibid., General Records of the
Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842:
RG 59, POL 12 YUGO, “Exchanges of Visits between LCY and Foreign Communist Parties”,
Belgrade 8-8-1968, 2 pp.).
234
Ibid., General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 USSR, Director of Intelligence and Research,
“Research Memorandum, Subject: The USSR and the Crisis in Eastern Europe”, Secret,
Washington 14-11-1968, 1+48 pp.
235
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Tchécoslovaquie, vol. 249, ντοσιέ « Intervention des troupes
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie le 21 août 1968. Réactions de la Yougoslavie », πολλά
έγγραφα. NARA, General Records of the Department of State, Central Files, POL 27-1,
COMBLOC-CZECH, Burke Elbrick -US Embassy in Belgrade to Department of State,
Confidential, Belgrade 23-8-1968, 1 p. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol.
XVII, op. cit., p. 508.
236
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “Tito’s Criticism of Czechoslovak
Invasion Tampered by Sober Wait-and-See Attitude”, Belgrade 21-8-1968, 1 p.
237
Cf. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 469-470.
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κούς καταστράφηκαν238. Η εθνική ενότητα στη Γιουγκοσλαβία ήταν ισχυρή, οι άνθρωποι θα απαντούσαν, εάν χρειαζόταν239. Η ηγεσία της χώρας έκρινε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόβλεψης των σοβιετικών κινήσεων και αποφάσισαν να διατηρήσουν το στρατιωτικό συναγερµό επ’ αόριστον240.
Οι Γιουγκοσλάβοι στράφηκαν στον αµερικανικό παράγοντα. Τον Οκτώβριο
1968, πραγµατοποίησαν συνάντηση ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών L.
Johnson και ο Kiro Gligorov, αντιπρόσωπος της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης241.
Συµφώνησαν ότι κάθε έθνος και κοινωνία όφειλε να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία. Ο Gligorov διευκρίνισε ότι η Γιουγκοσλαβία καταδίκασε την επέµβαση και
έγινε αντικείµενο κριτικής από τους Σοβιετικούς. Προσέβλεπε σε συνεργασία µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες242. Οι Γιουγκοσλάβοι ήταν έτοιµοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Στην εκτίµηση ότι η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, απάντησε ότι «…επειδή
κανείς δεν µπορεί να υπολογίζει σε λογικές λύσεις, η Γιουγκοσλαβία σκεφτόταν
ότι έπρεπε να είναι έτοιµη για κάθε περίπτωση. Οι Σοβιετικοί νόµιζαν ότι µπορούσαν να τοποθετήσουν νέα κυβέρνηση στην Τσεχοσλοβακία αλλά δεν µπόρεσαν.
Οι Γιουγκοσλάβοι θα έδιναν µάχη για το κάθε σπίτι. Εάν αυτό το στοιχείο θα οδηγούσε σε πιο ορθολογικές αποφάσεις, η Γιουγκοσλαβία πίστευε ότι ήταν καλό να
του δοθεί έµφαση.243»
Χειροτέρευσαν, εκτός από τη διµερή επαφή µε τους Σοβιετικούς, οι υπόλοιπες
σχέσεις µε τα φιλοσοβιετικά κόµµατα. Σε επίσκεψη του πρωθυπουργού Mika
238

239

240

241

242

243

Ibid., pp. 509-513. NARA, General Records of the Department of State, Central Files, POL USYUGO, “Memorandum”, Secret, Washington 29-8-1968, 7 pp.
Cf. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 509-513. NARA,
General Records of the Department of State, Central Files, POL US-YUGO, “Memorandum”, op.
cit.
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 USSR, Director of Intelligence and Research,
“Research Memorandum, Subject: The USSR and the Crisis in Eastern Europe”, Secret,
Washington 14-11-1968, 1+48 pp.
Στο ενηµερωτικό µνηµόνιο προς τον αµερικανό πρόεδρο, σηµειωνόταν ότι ο Kiro Gligorov,
απόφοιτος νοµικής, κοµµουνιστής και αντάρτης στον αγώνα κατά του φασισµού, κρατικός
παράγων µετά τον πόλεµο, σε ηλικία 50 ετών είχε αναγνωρισθεί ως ειδικός και διέθετε επιρροή
στη διαµόρφωση των οικονοµικών της Γιουγκοσλαβίας (ibid., General Records of the Department
of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 7
YUGO, “Memorandum for the President”, Washington 4-10-1968, Confidential, 2+2+1 pp.).
Cf. “Memorandum”, Washington 4-10-1968, Foreign Relations of the United States, 1964-1968,
vol. XVII, op. cit., pp. 518-520. NARA, General Records of the Department of State, Central
Foreign Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 7 YUGO,
“Memorandum for the President”, op. cit.
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 7 YUGO, “Subject: Assistant Secretary Leddy
Receives Yugoslav Deputy Prime Minister Gligorov”, Washington 3-10-1968, Secret, 3 pp.
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Spiljak στο Παρίσι στις 17 Ιανουαρίου 1969, το γαλλικό κόµµα (PCF) τον
αγνόησε και ο κοµµατικός τύπος αναφέρθηκε, µε ψυχρή αρθρογραφία, στην προβληµατική φυσιογνωµία του γιουγκοσλαβικού κόµµατος244. Ούτε πήγε κανείς του
PCF στην υποδοχή του πρωθυπουργού στη γιουγκοσλαβική πρεσβεία, ενώ από
την άλλη πλευρά δεν έγινε ούτε ένα τηλέφωνο ευγένειας των Γιουγκοσλάβων στο
γραµµατέα του γαλλικού κόµµατος Waldeck Rochet245. Στο 9ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, στις 11 έως 16 Μαρτίου 1969 –δεν στάλθηκαν προσκλήσεις στο κινεζικό, βορειοβιετναµικό, βορειοκορεατικό, κουβανικό,
αλβανικό κόµµα–, υπήρξε έντονο παρασκήνιο για τη συµµετοχή των κοµµάτων
της Ανατολικής Ευρώπης. Το ρουµανικό κόµµα ήταν το µόνο που δήλωσε την
πρόθεση να συµµετάσχει246. Στις 23 ∆εκεµβρίου 1969, επίσκεψη του Gligorov, µέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας,
στη Σοβιετική Ένωση συνέβαλε σε βελτίωση στις σχέσεις των δύο κοµµάτων247.
Η αντίθεση µε τη Σοβιετική Ένωση προξένησε επιδείνωση των βουλγαρογιουγκοσλαβικών σχέσεων. Πιθανώς µε σοβιετική υποδαύλιση –σύµφωνα µε
εκτιµήσεις των αµερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών–, η Βουλγαρία αύξησε την
πολεµική κατά της Γιουγκοσλαβίας για το θέµα της Μακεδονίας248. Τον Οκτώβριο
1968, ο Tito εξέφρασε την άποψη ότι η Βουλγαρία είχε βλέψεις στη Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας που φανερά εµπνέονταν από τη Σοβιετική
Ένωση µε σκοπό τη δηµιουργία προβληµάτων στη Γιουγκοσλαβία249. Στο 5ο συνέ244

Cf. L’Humanité, 13-1-1969, « Problèmes du socialisme en Yougoslavie ».
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 7 YUGO, “Visit of Yugoslav Prime Minister”,
Confidential, Paris 27-1-1969, 7 pp.
246
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “Preparations of the Ninth Party Congress of the League
of Communists of Yugoslavia (LCY)”, Confidential, Belgrade 6-3-1969, 3 pp.
247
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 7 YUGO, “Gligorov Visit”, Confidential, Moscow 30-12-1969, 3 pp.
248
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 1 USSR, Director of Intelligence and Research, “Research
Memorandum, Subject: The USSR and the Crisis in Eastern Europe”, Secret, Washington 14-111968, 1+48 pp.
249
Cf. “Telegram”, Belgrade 18-10-1968, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol.
XVII, op. cit., pp. 521-523. Να σηµειωθεί ότι η άποψη Αµερικανών αξιωµατούχων µε βουλγαρική
εµπειρία ήταν διαφορετική ως προς ορισµένα σηµεία, που υποδήλωναν την εµπλοκή της
Βουλγαρίας όχι κατόπιν οδηγιών αλλά εξ ιδίας βουλήσεως. Τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας
δηµιούργησαν ανησυχία στον πληθυσµό, σε µία χώρα που προηγουµένως δεν είχε παρουσιάσει
προβλήµατα όπως στην Ανατολική Γερµανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία. Γεννήθηκαν
αισθήµατα καταπίεσης σε µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας. Αναµενόµενη ήταν µία προπαγάνδα
υπεράσπισης της σοβιετικής ενέργειας και η στροφή σε άλλα πιο ελκυστικά ζητήµατα όπως η
γιουγκοσλαβική Μακεδονία και ο «ρεβιζιονισµός», cf. NARA, General Records of the Department
of State, Central Files, POL 1, BUL-USSR, Confidential, McSweeney (US Embassy to Bulgaria) to
Department of State, Sofia 20-9-1968, 3 pp. Foreign Relations of the United States, 1964-1968,
vol. XVII, op. cit., pp. 143-145.
245
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δριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, στις 18 έως 20 Νοεµβρίου 1968,
στην αναφορά στο εθνικό ζήτηµα και τις σχέσεις µε τη Βουλγαρία, επαναλήφθηκαν, στην εισήγηση του Crvenkovski, οι αιτιάσεις κατά των Βουλγάρων για την
πολιτική τους έναντι του µακεδονικού ζητήµατος και την τακτική τους στη Μακεδονία του Pirin250. Τον Απρίλιο 1969, η Γιουγκοσλαβία υποπτευόταν σοβιετική
ανάµειξη στην αναζωπύρωση του µακεδονικού ζητήµατος και τις αλυτρωτικές
αποστροφές251. Οι υποψίες διατηρούνταν, το 1971, ότι πίσω από τη βουλγαρική
αδιαλλαξία και µη υποχωρητικότητα βρίσκονταν οι Σοβιετικοί252. Η βουλγαρική
προπαγάνδα, η οποία –σύµφωνα µε βρετανικές εκτιµήσεις– διαπαιδαγωγούσε τους
πληθυσµούς της Μακεδονίας του Pirin στο διεθνισµό και στην αγάπη για την πατρίδα τους τη Βουλγαρία253, αρνούνταν να αναγνωρίσει τη σλαβοµακεδονική
γλώσσα. Σε επεισόδιο, το 1971, βουλγαρική αντιπροσωπεία σε συνέδριο τεχνικών
στα Σκόπια αρνήθηκε να υπογράψει κείµενο στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, τονίζοντας εµφατικά ότι η λεγόµενη µακεδονική γλώσσα ήταν η βουλγαρική254. Παρόµοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε, τον Απρίλιο 1971, στο συνέδριο συγγραφέων στο
Zagreb, όταν οι αντιπρόσωποι της Ένωσης Σοβιετικών Συγγραφέων αρνήθηκαν να
υπογράψουν κείµενο στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζουν ως ξεχωριστή γλώσσα την ιδιωµατική διάλεκτο των κατοίκων της νότιας Σερβίας255. Το 1972, µετά την επίσκεψη Brezhnev στη Γιουγκοσλαβία, η

250

Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth Congress of the Macedonian
League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp. Петти Конгрес на соjузот
на комунистите на Македониjа [5ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας],
Култура, Скопjе 1969, pp. 44-46.
251
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL USSR, Director of Intelligence and Research,
“Research Memorandum, Subject: Trends in the USSR and Eastern Europe”, Secret, Washington
1-4-1969, 1+72 pp. Σηµειώνονταν επίσης αναστατώσεις από αλβανικά στοιχεία στο Κόσσοβο και
στη νοτιοδυτική Μακεδονία. Η Γιουγκοσλαβία κατηγόρησε την Αλβανία ως υπεύθυνη για την
υποκίνηση ταραχών από µέλη της αλβανικής µειονότητας στα τέλη του 1968 (ibid.).
252
Cf. PRO, FCO 9 / 1395, “Relations between Greece and Balkan Countries”, FO, 19-8-1971,
Macedonia, Confidential, 23 pp.
253
Ibid., FCO 28 / 1226, “Political Relations Soviet Union”, D. K. Timms -British Embassy in Sofia to
Foreign Office, Confidential, Sofia 4-11-1971, 10 pp.
254
Ibid., FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek Relations,
J. E. Powell-Jones -British Embassy in Athens to W. J. A. Wilberforce -Foreign Office, Athens 214-1971, 2 pp. Εστία (Αθήναι), 17-4-1971.
255
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek
Relations, J. E. Powell-Jones -British Embassy in Athens to W. J. A. Wilberforce -Foreign Office,
Athens 21-4-1971, 2 pp. Εστία (Αθήναι), 17-4-1971. Μετά από δύο µέρες, υποχώρησαν και
υπέγραψαν το έγγραφο (cf. PRO, FCO 9 / 1395, “Relations between Greece and Balkan
Countries”, Foreign Office, 19-8-1971, Macedonia, Confidential, 23 pp.).
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Βουλγαρία ακολούθησε ελαστικότερη γραµµή και, σε άλλη ευκαιρία, υπογράφηκε
κείµενο στη σλαβοµακεδονική γλώσσα256.
Η σύγκρουση έµελε να συνοδεύσει το κοµµουνιστικό στρατόπεδο σε όλα τα
βήµατα, στη διάρκεια των επόµενων ετών257. Η αιτία θα αναζητηθεί στα προβλήµατα σοσιαλιστικής οικονοµίας και σοσιαλιστικής οικοδόµησης µε αντίκτυπο στο
εθνικό.
Η γιουγκοσλαβική οικονοµία δεν κατόρθωνε να ανορθωθεί, έρµαιο οργανωτικών παλινωδιών, που παραπέµπουν, πάλι, στους αυτοσχεδιασµούς επί της οικονοµίας, άµεσα συνδεόµενους µε τους κοµµατικούς οργανωτικούς αυτοσχεδιασµούς
(οµοσπονδιακό µοντέλο οικοδόµησης του κόµµατος). Μία αναδροµή υπενθυµίζει
ότι, µετά το 6ο συνέδριο του κόµµατος το 1952, δροµολογήθηκαν οι βασικές αρχές
της αυτοδιαχείρισης και αναδιάταξης της κρατικής διοίκησης, το κοµµατικό σύστηµα όµως παρέµεινε συγκεντρωτικό, στηριγµένο στις αρχές του δηµοκρατικού
συγκεντρωτισµού, µε πυραµιδοειδή διάταξη. Σε κάθε ∆ηµοκρατία, υπήρχε χωριστή Ένωση Κοµµουνιστών, µε ανώτατο όργανο το συνέδριο του κόµµατος και όργανα την κεντρική επιτροπή, εκτελεστική επιτροπή και γραµµατεία. ∆εν λογίζονταν όµως ως ανεξάρτητα κόµµατα, αλλά ενσωµατωµένα µέρη µίας εθνικής οργάνωσης. Απόπειρες έγιναν, µε επόµενες αποφάσεις στο 8ο συνέδριο του 1964, να
καταστεί η σχέση του γιουγκοσλαβικού κόµµατος και των επί µέρους κοµµάτων
πιο σαφής. Το 1967, σε µία προσπάθεια αποκέντρωσης, που αντανακλούσε τον
προβληµατισµό για το γενικό ρόλο του κόµµατος έναντι της κοινωνίας, το ιεραρχικό σύστηµα αντικαταστάθηκε από συνελεύσεις ευρείας συµµετοχής (opština), µε
σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδεών από τη λαϊκή βάση. Για να επιτευχθεί αυτό, αποφασίσθηκε, πριν από το 9ο συνέδριο του Μαρτίου 1969, να προηγούνται τα συνέδρια των κοµµάτων των ∆ηµοκρατιών του συνεδρίου του οµοσπονδιακού κόµµατος. Οι εθνικιστικές τάσεις δεν καταπραΰνθηκαν, το ∆εκέµβριο
1971 εκκαθαρίσθηκαν οι αρχηγοί του κροατικού κόµµατος, σε µία επίδειξη διάθεσης της καθοδήγησης της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας για έλεγχο των
ηγεσιών των κοµµάτων των ∆ηµοκρατιών, και στη 2η συνέλευση της Ένωσης
256

Cf. PRO, FCO 9 / 1523, “Political Relations between Greece and Balkan Countries”, J. E. PowellJones -British Embassy in Athens to W. J. A. Wilberforce -Foreign Office, Athens 19-1-1972, 3 pp.
257
Μέχρι το 1985, για παράδειγµα, εµφανίζονταν κατηγορίες εναντίον της αντιγιουγκοσλαβικής
πολιτικής της Βουλγαρίας και Αλβανίας, cf. Државен Архив на Република Македониjа (Архив на
Македониjа), Скопjе, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική Επιτροπή
της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά κινήµατα και άλλα
προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.): 1.427.467.60/878-879,
Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 10-652/1, 23-5-1985, 4 pp.
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Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, στις 25 έως 27 Ιανουαρίου 1972, το κόµµα επέστρεψε στο ιεραρχικό σύστηµα των κοµµατικών οργανώσεων βάσης που είχε
αναιρεθεί το 1967258.
Όσον αφορούσε στους δείκτες της οικονοµίας, ο ειδικός, Kiro Gligorov, στη
η
2 συνέλευση του γιουγκοσλαβικού κόµµατος τον Ιανουάριο 1972, παραδέχθηκε
ότι η κατάσταση, δύσκολη, δεν οφειλόταν βεβαίως στο κοινωνικό σύστηµα αυτοδιαχείρισης. Υπήρχαν κακές επενδύσεις, συνεχείς ζηµίες, απλήρωτα δάνεια. Ο
εθνικισµός τρεφόταν από αυτή τη στρεβλή ανάπτυξη και διέβρωνε την ενιαία
αγορά που ήταν η καλύτερη λύση για τη Γιουγκοσλαβία259. Ο Gligorov υποδήλωνε την αντίστοιχη εµπειρία στον καπιταλισµό, όπου οι εθνικές διαφορές ισοπεδώνονταν προϊούσης της ανάπτυξης. Στην εξέλιξη της πολιτικής διάσπασης στην
Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, το 1971-1972, µε τη διάσταση µεταξύ
πλούσιων και φτωχών ∆ηµοκρατιών, στη συζήτηση είχαν αναµειχθεί οι κοµµουνιστές των Σκοπίων, δίδοντας πολεµικό τόνο στις απόψεις τους για το ενιαίο της
Γιουγκοσλαβίας260. Αυτοδιαχείριση..., και αυτοσχεδιασµοί...
Ενώπιον της οικονοµικής αδυναµίας, απέµενε, σανίδα σωτηρίας, το πολιτιστικό (η µνήµη) και το πολιτικό (οι απειλές). Όπως είπε εµφατικά ο Tito, στο 9ο
συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας (στις 11 έως 16 Μαρτίου
1969), στην εναρκτήρια οµιλία του (11 Μαρτίου 1969), η αναδροµή στην ιστορία
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας εντόπιζε το πρόβληµα στο γεγονός ότι, στις απαρχές, δεν δόθηκε βαρύτητα στο εθνικό ζήτηµα ή αγνοήθηκε πλήρως, δίδοντας λαβή σε οµαδοποιητικό αγώνα. Σοβαρή ζηµία προερχόταν από την
Komintern και το Stalin προσωπικά για τις ιδέες τους ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν
µία τεχνητή δηµιουργία της Συνθήκης των Βερσαλλιών και έπρεπε να διαµελιστεί.
Η σωστή πολιτική του κόµµατος για το εθνικό ζήτηµα συνεισέφερε στην ικανότητά του να οργανώσει ένα αντάρτικο κίνηµα και να εκµαιεύσει υποστήριξη από
το λαό της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν προειδοποίηση προς τους σεπαρατιστές ότι δεν
θα υπήρχε ανοχή, ούτε επιστροφή σε εποχές που µία εθνότητα ήθελε να υπερισχύσει πάνω σε άλλες. Οφειλόταν η εξυπηρέτηση της αρχής σύµφωνα µε την οποία η
εθνική άµυνα και κρατική ασφάλεια συνδέονταν µε το εθνικό ζήτηµα, µε την έν-
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Cf. PRO, FCO 28 / 2117, “The League of Communists in Yugoslavia”, D. McGlue -Belgrade to
Foreign Office -London, Confidential, 5-10-1971, 3 pp. Ibid., M. L. Tait -Belgrade to Foreign
Office -London, Confidential, 4-2-1972, 2+23 pp.
259
Ibid., FCO 28 / 2117, M. L. Tait -Belgrade to Foreign Office -London, Confidential, 4-2-1972, 2+23
pp.
260
Cf. Latinka Perovic, Zatvaranje Kruga [Κλειστός κύκλος], Svjetlost, Sarajevo 1991, pp. 155-156.

[120]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

νοια της στήριξης στην ανεξαρτησία και ισότητα όλων των εθνοτήτων και στη
διάθεση να αγωνισθούν αυτές για τα αδιαίρετα εθνικά δικαιώµατα της χώρας261.

3.1.3.2. Ρουµανία
Ο ρόλος του ανεξάρτητου εταίρου ήταν ο ευνοούµενος από τη ρουµανική ηγεσία. Ο
Ceauşescu, παράδοξο φαινόµενο κοµµουνιστή ηγέτη, κόντραρε τη Σοβιετική Ένωση
για το µεσανατολικό ζήτηµα, την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία, τις σχέσεις µε την
Κίνα262, υποστήριξε το ΚΚΕ εσωτερικού και έδιωξε το ελληνικό κόµµα υπό τον Κ.
Κολιγιάννη263 έξω από τη χώρα, είχε σχέσεις µε την αδέσµευτη Γιουγκοσλαβία,
υποστήριξε τον ευρωκοµµουνισµό264. Η βάση της συλλογιστικής και του
αισθήµατος, µε την ενίσχυση του «δόγµατος» συσπείρωσης πίσω από το τρίπτυχο
«κόµµα, ηγέτης, έθνος265», βρισκόταν στην εθνική εκδοχή του κοµµουνισµού.
Στο εσωκοµµατικό πεδίο, το ρουµανικό κόµµα διήλθε, µεταπολεµικά, τη φάση
µέχρι το 1965, µε ηγέτες την Ana Pauker και τον Gheorghe Gheorghiu-Dej266. Ο
Gheorghiu-Dej διαχειρίσθηκε, το 1956, επί ένα µήνα την κρίση στο ΚΚΕ267. Το
διάστηµα 1960-1965, στην κόντρα κατά του «κρουστσεφισµού», ευνοήθηκε από

261

Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12-3 YUGO, “The Ninth Party Congress: The
Problem of Nationality and National Security”, Confidential, Belgrade 3-4-1969, 3 pp.
262
Cf. Vladimir Tismaneanu, Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism,
University of California Press, Berkeley etc. 2003, p. 215.
263
Ο Κώστας Κολιγιάννης γεννήθηκε το 1909 στο χωριό Ελλοπία Βοιωτίας. Φοιτητής νοµικής στην
Αθήνα, έγινε µέλος της κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ) το 1926. Επί δικτατορίας Μεταξά
φυλακίσθηκε στην Ακροναυπλία και επί γερµανικής κατοχής στο σανατόριο Σωτηρία, από όπου
δραπέτευσε. Στο βουνό ήταν γραµµατέας του γραφείου της περιοχής Ρούµελης του ΚΚΕ, το 1945
τοποθετήθηκε γραµµατέας του γραφείου περιοχής Ηπείρου. Το 1947, στο ∆ηµοκρατικό Στρατό
(∆ΣΕ), ήταν πολιτικός επίτροπος του Αρχηγείου Ηπείρου και, το 1948, πολιτικός επίτροπος του
κλιµακίου Νότιας Ελλάδας του Γενικού Αρχηγείου του ∆ΣΕ. Εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής
επιτροπής στο 7ο συνέδριο του ΚΚΕ, το 1945, αργότερα µέλος του πολιτικού γραφείου.
Επανεκλέχθηκε στο πολιτικό γραφείο στην 6η ολοµέλεια το 1956 και, στο 8ο συνέδριο το 1961,
εκλέχθηκε πρώτος γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής, ευθύνη την οποία διατήρησε έως τη 17η
ολοµέλεια του ∆εκεµβρίου 1972. Αποβίωσε το 1979 στη Βουδαπέστη, θάφτηκε από το ΚΚΕ µε
τιµές στην Αθήνα (cf. Ριζοσπάστης, 6 έως 13-9-1979).
264
Cf. Tismaneanu, Stalinism for All Seasons..., op. cit., p. 215.
265
“Partidul, Ceauşescu, România” (ibid., pp. 198-203).
266
Cf. Trond Gilgerg, Nationalism and Communism in Romania. The Rise and Fall of Ceausescu’s
Personal Dictatorship, Westview Press, Boulder etc. 1990, pp. 47-49. Mary Ellen Fischer, Nicolae
Ceauşescu. A Study in Political Leadership, Lynne Rienner, Boulder - London 1989, pp. 35-65.
267
Cf. Tismaneanu, Stalinism for All Seasons..., op. cit., pp. 144-145.
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την καθοδήγηση Gheorghiu-Dej η άνοδος του εθνικού κοµµουνισµού268. Ο
Ceauşescu, µετά το 9o συνέδριο του Kοµµουνιστικού Kόµµατος Ρουµανίας, τον
Ιούλιο 1965, βαθµιαία σταθεροποιούνταν στον κοµµατικό µηχανισµό, µέχρι το 10ο
συνέδριο του 1969, που σηµείωσε τη «µονοκρατορία» του269. Οι διαγραµµένοι του
ΚΚΕ (οι αποχωρήσαντες, αντίπαλοι των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας), το Φεβρουάριο 1968, δέχθηκαν υποστήριξη εναντίον της θέλησης του σοβιετικού κόµµατος. Το ιδεολογικό προφίλ του κόµµατος υπό την καθοδήγηση Ceauşescu αντικαθρέφτιζε, παραπλεύρως του βερµπαλισµού περί σοσιαλιστικών ιδεωδών, τις
αναζητήσεις του εθνικού κοµµουνισµού, που παρέπεµπαν την εξαφάνιση του
έθνους στην περίοδο µετά τον πλήρη θρίαµβο του κοµµουνισµού270. Στην εξωτερική πολιτική, επιχειρήθηκε η προσέγγιση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η ανταπόκριση των Ηνωµένων Πολιτειών είχε τα χαρακτηριστικά µίας πολιτικής πίεσης271.
Η Ρουµανία δεν διέκοψε διπλωµατικές σχέσεις µε το Ισραήλ, όπως έπραξαν τα
268

269

270

271

Cf. Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Univers, Bucureşti 1995, pp. 141-150.
Tismaneanu, Stalinism for All Seasons..., op. cit., pp. 168-186.
Cf. Fischer, Nicolae Ceauşescu..., op. cit., pp. 66-82, 83-108, 141-159. Gilgerg, Nationalism and
Communism in Romania..., op. cit., pp. 161-181. Tismaneanu, Stalinism for All Seasons..., op. cit.,
pp. 187-205.
Πληροφορίες γαλλικής προέλευσης επεσήµαιναν χαρακτηριστικά σηµεία των ρουµανικών
επιχειρηµάτων: «... Το σοσιαλιστικό έθνος, ανώτερος τύπος του έθνους, χαρακτηρίζεται από τη
σοσιαλιστική ιδιοκτησία, παράγοντα οµογενοποίησης του έθνους, µε την άνοδο στην εξουσία της
εργατικής τάξης, η οποία είναι εκφραστής των οραµάτων ελευθερίας και προόδου του λαού. Το
λαϊκό καθεστώς έδωσε ορθή λύση στο ζήτηµα των µειονοτήτων, έδωσε στον πατριωτισµό τη λαβή
να διαδηλώσει ο λαός την εµµονή του στην ανάπτυξη της χώρας και στη σοσιαλιστική
οικοδόµηση... ∆εν υπάρχει εθνικός κοµµουνισµός και διεθνής κοµµουνισµός. Υπάρχει ένα
µοναδικό καθήκον εθνικό και ταυτόχρονα διεθνικό που συνίσταται από την ολοκλήρωση του
έργου της σοσιαλιστικής οικοδόµησης... Ο διεθνισµός δεν µπορεί να απαιτεί τη θυσία ή την
παράβλεψη των εθνικών συµφερόντων. Το ζητούµενο είναι όχι ένας υποβιβασµός των εθνικών
συµφερόντων αλλά ο εναρµονισµός µε αυτά... Να δοθεί στο διεθνισµό ένα νόηµα οµοιοτυπίας θα
ήταν σαν να του δίναµε ένα περιεχόµενο που δεν το διαθέτει, ξένο προς τη φύση του και προς τους
σκοπούς του, θα ήταν να αποξηραίναµε το νόηµά του σε µία βάση τεχνητή και ασταθή, σε
αντίθεση µε το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε κόµµατος να αποφασίζει κυριαρχικά για την ανάπτυξη
της χώρας του.» (cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, P. Pelen
[Ambassadeur de France en Roumanie] à ministère des Affaires étrangères -Paris, Bucarest 6-21968, 7 pp.).
Cf. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 415-416. NARA,
General Records of the Department of State, Central Files, POL 7, USSR, Confidential, New York
5-10-1966, 3 pp. Τον Οκτώβριο 1966, σε συζητήσεις µε Αµερικανούς αξιωµατούχους, ο Ρουµάνος
υπουργός εξωτερικών Corneliu Mănescu τους είπε ότι το εµπόριο µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών
και Ρουµανίας δεν πήγαινε καλά. Είχε οδηγίες από τον Ceauşescu και µετέφερε την ευχή του να
αποκατασταθούν οµαλές σχέσεις, διότι δεν εξελίσσονταν σταθερά όσο θα έπρεπε. Πρόσφατα δεν
είχε επικυρωθεί η συµφωνία µε τη Firestone, µετά από παρέµβαση συντηρητικών κύκλων του
κογκρέσου. Οι Ρουµάνοι, κατά δήλωση του υπουργού µε σαφές το υπονοούµενο, αντιλαµβάνονταν
ότι υπήρχε αυτό το εµπόδιο –η στάση του κογκρέσου–, πλην όµως συναλλάσσονταν µε τη
διοίκηση της εταιρείας, η οποία δεν δεσµευόταν από τις πολιτικές κινήσεις (ibid.).
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άλλα σοσιαλιστικά κράτη, µετά τον πόλεµο του Ιουνίου 1967272. Ο Ceauşescu
επιδίωξε καλές σχέσεις µε την Ελλάδα και Τουρκία273. Επήλθε προσέγγιση µε την
Τουρκία, µε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Süleyman Demirel στο Βουκουρέστι, στις 13 έως 17 Σεπτεµβρίου 1967. Ένταση επικράτησε στις σχέσεις µε την
Ελλάδα, το ίδιο διάστηµα της επίσκεψης Demirel, µε τη διαµαρτυρία κατά του ελληνικού καθεστώτος για τη σύλληψη του δεύτερου γραµµατέα της ρουµανικής
πρεσβείας στην Αθήνα, Ilie Stefan, στις 12 Σεπτεµβρίου 1967. Συνελήφθη από άνδρες της ασφαλείας, υπέστη σωµατική έρευνα, του φέρθηκαν βάναυσα και προσπάθησαν να τον πείσουν να συνεργασθεί µε τις ελληνικές µυστικές υπηρεσίες. Οι
σχέσεις των δύο χωρών ψυχράνθηκαν274.
Με εντυπωσιακές ενέργειες, το ρουµανικό κόµµα έσπειρε κρίση στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο, µε την αποχώρηση στις 29 Φεβρουαρίου 1968 από τη διεθνή
κοµµουνιστική συνάντηση στη Βουδαπέστη [προπαρασκευαστική της διεθνούς σύσκεψης] –µετά το υβρεολόγιο του Bagdache275–, την άρνηση προσυπογραφής της
απόφασης των δυνάµεων του Συµφώνου της Βαρσοβίας για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων στη Σόφια στις 6 και 7 Μαρτίου 1968, την απουσία από τη συνάντηση των κρατών του Συµφώνου της Βαρσοβίας στη ∆ρέσδη στις 23 Μαρτίου
1968276. Αποφάσισε να συµµετάσχει, στις 18 Ιουνίου 1968, στη Βουδαπέστη, στην
προπαρασκευαστική συνδιάσκεψη της παγκόσµιας κοµµουνιστικής συνδιάσκεψης277, δηλώνοντας ότι ο Ρουµάνος αντιπρόσωπος θα ήταν παρατηρητής. Τόνισε τη
272

Cf. Nyílt Társadalom Archívum (HU OSA [Open Society Archives]) 300-60-1, Fonds 300: Records
of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1:
Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece: “When Greek did not Meet Greek”, Munich 11-91969, 7 pp.
273
Cf. Gilgerg, Nationalism and Communism in Romania..., op. cit., p. 213.
274
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, Intelligence Note, “Subject: Romanian Balkan
Policy Encounters Ups and Downs”, Confidential, Washington 28-9-1967, 3 pp. PRO, FCO 9 / 159,
“Greece: Political Affairs. Relations with Romania”, FO, Restricted, London 6-10-1967, 1+1 pp. Ibid.,
“Greece: Political Affairs. Relations with Romania”, D. S. L. Dodson -British Embassy in Athens to
A. E. Davidson (Foreign Office, London), Athens 31-1-1968, Confidential, 1 p.
275
Infra, n. 439, p. 162.
276
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Senior Interdisciplinary Group (SIG) Files,
1966-1969, Box 2: RG 59, DOC. CONTROL, SIG MEMO 66, “Senior Interdepartmental Group.
Memorandum for SIG Members. Subject: Forthcoming Meeting on Eastern European Situation”,
Secret, 9-5-1968, 2+3+22 pp.
277
Η σύσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων ήταν µη αποφασιστικό όργανο το οποίο
αντικατέστησε το συντονισµό της Komintern (έως το 1943 και της Kominform (έως το 1956). ∆ιαπραγµατευόταν ζητήµατα όπως ο χαρακτήρας της παγκόσµιας επαναστατικής διαδικασίας και της
αντιιµπεριαλιστικής δηµοκρατικής επανάστασης, η συνεργασία των κοµµουνιστικών χωρών, η
ανάπτυξη της επανάστασης, η στήριξη των εθνικών απελευθερωτικών κινηµάτων. Στη σύσκεψη
στις 16 έως 19 Νοεµβρίου 1957, στη Μόσχα, όπου συµµετείχαν 64 κόµµατα (συµπεριλαµβανόµενου του ΚΚΕ) συζητήθηκαν προβλήµατα της διεθνούς επικαιρότητας και προέκυψε ντοκουµέντο,
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θέση σύµφωνα µε την οποία «... αδελφά κόµµατα, παρόντα ή απόντα, δεν θα δεχθούν επιθέσεις, δεν θα καταδικασθούν ή επικριθούν.278» Ωστόσο το ρουµανικό
κόµµα διέκρινε µία αποµόνωσή του που δεν την περίµενε. Στην προπαρασκευαστική
συνδιάσκεψη της Βουδαπέστης (οι Ρουµάνοι αντιπρόσωποι έθεσαν ζήτηµα οµοφωνίας και όχι πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι αρχές του δηµοκρατικού
συγκεντρωτισµού δεν µπορούσαν να βρίσκουν εφαρµογή στις σχέσεις µεταξύ αδελφών κοµµάτων279), στην αποχώρηση από τις εργασίες, παρά τα λόγια συµπάθειας
και τις φιλοφρονήσεις στους διαδρόµους, ουδείς τους υποστήριξε επίσηµα, ούτε το
Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα280. Πρυτάνευε –φαίνεται–, όταν χρειαζόντουσαν
υποστήριξη οι σοβιετικές κινήσεις για µείζονα θέµατα, εχεφροσύνη.
Κατά την επίσηµη επίσκεψη αντιπροσωπείας του κυπριακού κοµµουνιστικού
κόµµατος (ΑΚΕΛ)281, στις 21 Μαΐου 1968, στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας
και στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Ρουµανίας (συµµετείχαν ο Ανδρέας Φάντης
δεύτερος γενικός γραµµατέας του κυπριακού κόµµατος, εκδότης της εφηµερίδας
το «Μανιφέστο της ειρήνης» (cf. Драгомир Драганов, Комунистическото движение след
втората световна война [Το κοµµουνιστικό κίνηµα µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο],
Университетско издателство Климент Охридски, София 1990, p. 135). Στις 16 Νοεµβρίου
1960, στη Μόσχα, σύσκεψη 81 κοµµάτων (παρόν το ΚΚΕ) κατέληξε σε ντοκουµέντο, σε σχέση µε
την επικαιρότητα, που έφερε τον τίτλο «Έκκληση προς τους λαούς όλου του κόσµου» (ibid., pp.
148-153).
278
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, Intelligence Note, “Subject: Romanian
Rejoins World Communist Conference Preparation”, Washington 21-6-1968, 2 pp.
279
Cf. Fischer, Nicolae Ceauşescu..., op. cit., p. 121.
280
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, Télégramme, Budapest 1-3-1968, 3 pp.
Ibid., Télégramme, Budapest 4-3-1968, 3 pp.
281
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου ιδρύθηκε το 1922 στη Λεµεσό και ευθυγραµµίσθηκε µε την πολιτική της Komintern. Το 1926, µε αφορµή τη γενικευµένη απαίτηση κατάργησης του φόρου
υποτέλειας υπέρ της βρετανικής αποικιοκρατίας, κάλεσε το λαό σε κοινό αντιιµπεριαλιστικό µέτωπο.
Έλαβε µέρος στην αντιαποικιακή εξέγερση, τον Οκτώβριο 1931, τέθηκε εκτός νόµου, συνελήφθησαν
οι ηγέτες και κατασχέθηκαν τα αρχεία του. Ακολούθησαν φυλακίσεις και εκτοπίσεις. Στα χρόνια
1938-1940, µετά την αποφυλάκιση ή επιστροφή από την εξορία των στελεχών, το κόµµα
αναδιοργανώθηκε. Υπό την καθοδήγησή του, το συνδικαλιστικό κίνηµα προόδευσε. Έξω από το
νησί, σηµειώθηκε δράση κοµµουνιστών κυρίως στην Ελλάδα και Βρετανία. Στο κραχ του 1929,
µετανάστες εκ Κύπρου έγιναν µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μεγάλης Βρετανίας (µεταξύ
αυτών, διακρίθηκε ο Εζεκίας Παπαϊωάννου) και αποσπάσθηκαν στην κοµµατική οµάδα που δρούσε
στην κυπριακή παροικία. Κύπριοι κοµµουνιστές (ο Λεωνίδας Στρίγκος –µέλος του πολιτικού
γραφείου του ΚΚΕ µετά το 1931– κ.ά.) µετέβησαν στη Σοβιετική Ένωση. Στις κρίσιµες συνθήκες
µετά τη χιτλερική επίθεση, το κόµµα –παράνοµο πάντα– υλοποίησε την πολιτική του λαϊκού µετώπου
µε τη δηµιουργία, το 1941, νόµιµου παγκύπριου πολιτικού κόµµατος αρχών, του Ανορθωτικού
Κόµµατος Εργαζόµενου Λαού (ΑΚΕΛ), µε χαρακτήρα δηµοκρατικό και αντιφασιστικό. Αν και ο
νέος σχηµατισµός δεν είχε µεταξύ των ιδρυτικών µελών αγρότες σε µεγάλο αριθµό, ούτε
τουρκοκυπρίους, έτυχε άµεσης αποδοχής από την κοινωνία (cf. Εζεκίας Παπαϊωάννου, Ενθυµήσεις
από τη ζωή µου, Πυρσός, Λευκωσία 1988, passim. AKEL. The Party of the Working People, Central
Committee of AKEL, [Nicosia 1984], passim. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 352).
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Χαραυγή, ο Κυριάκος Χρήστου, µέλος του πολιτικού γραφείου, και ο Γρηγόριος
Σπύρου, µέλος της κεντρικής επιτροπής282), στις συνοµιλίες µε τους Ceauşescu,
Chivu Stoica283, Mihai Dalea284, Ghizela Vass285 και Bujor Sion286, δεν θίχθηκαν
καν ζητήµατα για την Ελλάδα –πόσον µάλλον για το ΚΚΕ–.
Η επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία, τον Αύγουστο 1968, προκάλεσε την έντονη
αντίδραση της Ρουµανίας287. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας κατήγγειλε την
εισβολή288. Στα τέλη Αυγούστου 1968, σχηµατίσθηκαν ένοπλες µονάδες Πατριωτικής Φρουράς, οι στρατιωτικές δυνάµεις τέθηκαν σε συναγερµό χαµηλής κλίµακας,
για να καταστεί αξιόπιστη η αποφασιστικότητα του έθνους να δώσει µάχη σε

282

Cf. Scânteia, 25,30-5-1968. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign
Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 2 ROM, “Subject: BiWeekly Political Review”, Confidential, Bucharest 24-5-1968, 10 pp. Oι σχέσεις του ΑΚΕΛ µε το
ρουµανικό κόµµα δεν ήταν ιδιαίτερα θερµές. Το ΑΚΕΛ, εκτός από τις στενές σχέσεις µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, είχε πολύ στενούς δεσµούς µε το βουλγαρικό και το
τσεχοσλοβακικό κόµµα (άλλωστε, η Τσεχοσλοβακία προµήθευε όπλα στη φρουρά του Μακαρίου).
Το ΑΚΕΛ ήταν ένα από τα κόµµατα που υποστήριξε την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία το 1968,
ανταποδίδοντας την αλληλεγγύη του κοµµουνιστικού µπλοκ εναντίον των σχεδίων διχοτόµησης
της Κύπρου, εκπονηθέντων από τους ιθύνοντες της καπιταλιστικής ∆ύσης. Το κόµµα προέβη σε
αυτοκριτική και επανεκτίµηση της θέσης του το 1990.
283
Ο Stoica (1908-1975), λεβητοποιός, συνδικαλιστής από το 1927, µέλος του κόµµατος από το 1931,
καταδικάσθηκε το 1934 για υποκίνηση σε απεργία, φυλακίσθηκε το 1937-1938. Εκλέχθηκε µέλος
της κεντρικής επιτροπής το 1945-1975, αναπληρωµατικό µέλος του πολιτικού γραφείου της
κεντρικής επιτροπής το 1948-1952, πρόεδρος του κρατικού συµβουλίου της Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας Ρουµανίας το 1965-1967 (cf. Partidul Comunist Român, Dicţionar, op. cit., pp. 150151).
284
Ο Dalea γεννήθηκε το 1917, εργάσθηκε ως τορναδόρος. Κοµµατικό µέλος από το 1942, ήταν
απόφοιτος της ανώτατης κοµµατικής σχολής Ştefan Gheorghiu, µέλος της κεντρικής επιτροπής το
1948-1980, αναπληρωµατικό µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της κεντρικής επιτροπής το 19721974, αναπληρωµατικό µέλος της πολιτικής εκτελεστικής επιτροπής της κεντρικής επιτροπής το
1974-1979 (ibid., pp. 196-197).
285
Η Vass, Εβραία, γεννηθείσα το 1912, υφαντουργός, ήταν µέλος του συνδικάτου κλωστής κατά το
1930, µέλος της Εργατικής Βοήθειας (MOPR) το 1931-1933, µέλος του ρουµανικού
κοµµουνιστικού κόµµατος το 1933. Απόφοιτη της ανώτατης κοµµατικής σχολής Ştefan Gheorghiu,
εκλέχθηκε αναπληρωµατικό µέλος της κεντρικής επιτροπής το 1948-1952, µέλος της κεντρικής
επιτροπής το 1952-1984, επικεφαλής του τµήµατος διεθνών σχέσεων µετά το 1957. Τιµήθηκε µε
πολλά παράσηµα (ibid., p. 608).
286
Cf. Scânteia, 25-5-1968.
287
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Tchécoslovaquie, vol. 249, ντοσιέ « Intervention des troupes
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie le 21 août 1968. Réactions de la Roumanie », πολλά
έγγραφα. Fischer, Nicolae Ceauşescu..., op. cit., pp. 141-143.
288
Cf. πρακτικά της σύγκλησης της εκτελεστικής επιτροπής της κεντρικής επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας στις 21 Αυγούστου 1968 στο Mihai Retegan, In the Shadow
of the Prague Spring. Romanian Foreign Policy and the Crisis in Czechoslovakia, 1968, The
Center for the Romanian Studies, Iaşi etc. 2000, pp. 211-225.
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περίπτωση επίθεσης289. Σε κλίµα πανικού, ο Ceauşescu στηρίχθηκε ωστόσο από την
κεντρική επιτροπή του κόµµατος (και από την κοινή γνώµη, εάν µπορούσε να κρίνει
κανείς από τον αυξηµένο αριθµό αιτήσεων για ένταξη στις Πατριωτικές Φρουρές).
Καταβλήθηκαν προσπάθειες για προσέλκυση των διανοουµένων και των εθνικών
µειονοτήτων290. Στο άρθρο της εφηµερίδας Pravda της 26ης Σεπτεµβρίου 1968291,
στο οποίο, µε τον όρο «µικρο-εθνική “στενοκεφαλιά”», υπονοούνταν, µεταξύ
άλλων, οι Ρουµάνοι, ο Ceauşescu απάντησε πλαγίως, σε λόγο του στο πανεπιστήµιο
µε την ευκαιρία της έναρξης του νέου ακαδηµαϊκού έτους, ότι το κάθε κόµµα,
κυβέρνηση και λαός οικοδοµούσαν το δικό τους τύπο σοσιαλισµού ως συµβολή στο
συνολικό κοµµουνιστικό κίνηµα292. Μέχρι το Νοέµβριο 1968, οι Ρουµάνοι
χαµήλωσαν τους τόνους, για να µη δώσουν αφορµές στη Σοβιετική Ένωση, και
άρχισαν να προβάλλουν µε έµφαση τα σηµεία που τους ένωναν. Σε οµιλία στην
Αθήνα, σε διοργάνωση των ανταποκριτών ξένου τύπου, ο Ρουµάνος πρέσβις τόνισε
την εµµονή στην αρχή της µη επέµβασης στα εσωτερικά άλλων χωρών293 (το
µήνυµα, διττό, αφορούσε στο καθεστώς στην Ελλάδα αλλά και στην επέµβαση στην
Τσεχοσλοβακία). Ο Ceauşescu διακήρυξε το αυξηµένο ενδιαφέρον για τις σχέσεις
µε τις µειονότητες της Τρανσυλβανίας, τους Ούγγρους, Γερµανούς, Ουκρανούς και
Σέρβους294. Τα συµβούλια εθνοτήτων προσέφεραν στήριξη στο καθεστώς, µε
αντάλλαγµα τη θεσµοθέτηση της λειτουργίας τους295.
Η νέα κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη είχε σηµαντικά αποτελέσµατα στο
εσωτερικό πεδίο. Οι Ρουµάνοι κοµµουνιστές αναζητούσαν έρεισµα στον πληθυσµό µε χαλάρωση της εσωτερικής πολιτικής και του ελέγχου και δράσης της µυστικής αστυνοµίας (Securitate), µε µέτρα υπέρ της αυτοδιοίκησης των εθνικών
289

Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 USSR, Director of Intelligence and Research,
“Research Memorandum, Subject: The USSR and the Crisis in Eastern Europe”, Secret,
Washington 14-11-1968, 1+48 pp.
290
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, “Subject: Romanian and the Czech Crisis”, Confidential,
Bucharest 13-9-1968, 2 pp.
291
Cf. supra, p. 98.
292
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, Director of Intelligence and Research,
“Subject: Romanians Reaffirm Independence Course”, Confidential, Washington 4-10-1968, 2 pp.
293
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, Talbot -American Embassy in Athens to Department of State
-Washington, “Subject: Romanian Ambassador Comments on Romanian Foreign Policy”, Athens
27-11-1968, 2 pp.
294
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 1 USSR, Director of Intelligence and Research, “Research
Memorandum, Subject: The USSR and the Crisis in Eastern Europe”, Secret, Washington 14-111968, 1+48 pp.
295
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, “Subject: Parameters of Romanian Policy”, Confidential,
Washington 5-7-1969, 1+4 pp.
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µειονοτήτων, µε τη δηµιουργία περιφερειακών ή και κεντρικών συµβουλίων. Επηρεάσθηκε ωσαύτως η εξωτερική πολιτική, µε δραστηριότητα που δεν βρισκόταν
σε συµφωνία µε τον εθνικό κοµµουνισµό τους, ελπίζοντας ότι, «…εάν τριµάρουν
τα πανιά τους για λίγο θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την καταιγίδα.296» Οι φήµες
για εισβολή στη Ρουµανία, ενδεχοµένως, ξεκινούσαν από τους Σοβιετικούς297. Η
εκτίµηση των Αµερικανών αναλυτών ήταν ότι οι Σοβιετικοί επιδίωκαν να αντλήσουν όλα τα δυνατά πλεονεκτήµατα από την εισβολή, ασκώντας ευθεία πίεση
µέσω της διαδήλωσης της θέλησης να χρησιµοποιήσουν ισχύ στην Ανατολική Ευρώπη για να επιβάλουν την πολιτική τους. Οι Αµερικανοί ειδικοί δεν θα εκπλήττονταν εάν διαπίστωναν ότι οι φήµες για επέµβαση στη Ρουµανία προέρχονταν από
τους ίδιους τους Σοβιετικούς, για τον πρόσθετο λόγο της τροµοκράτησης των ανυπότακτων µέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα298.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας συνδέθηκε µε το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα299 (όπως και µε τα άλλα κόµµατα της ιταλικής αριστεράς)300. Φρό296

Cf. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 463-466. NARA,
General Records of the Department of State, Central Files, POL 1, ROM, “Where does Romania stand
three months after Soviet Invasion of Czechoslovakia”, Confidential, Bucharest 9-12-1968, 5 pp.
297
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 1 ROM, “Subject: Where Does Romania Stand Three
Months After Soviet Invasion of Czechoslovakia”, Confidential, Washington 9-12-1968, 2 pp.
298
Ibid., General Records of the Department of State, Central Files, POL 1, ROM, “Where does
Romania stand three months after Soviet Invasion of Czechoslovakia”, Confidential, Bucharest 912-1968, 5 pp. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. XVII, op. cit., pp. 463-466.
299
Το ιταλικό κόµµα (Partito Comunista Italiano) ιδρύθηκε το 1921 και προσχώρησε στην Komintern.
Το 1926 βρέθηκε στην παρανοµία και ο ηγέτης του, Antonio Gramsci, φυλακίσθηκε. Παρά τις
διώξεις, το κόµµα, µε επικεφαλής τον Palmiro Togliatti, ανέπτυξε αντιφασιστικό αγώνα, στο
εξωτερικό και µέσα στη χώρα, σε συµµαχία µετά το 1934 µε τους σοσιαλιστές. Κατά το ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο, συµµετέσχε σε αντιφασιστικό µέτωπο και, το 1943, ήταν η κύρια συνιστώσα
της ένοπλης αντιφασιστικής αντίστασης (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 258). Μετά το 1945
εξελίχθηκε σε µαζικό κόµµα (το 1947, 2.252.446 µέλη, µε πτώση έκτοτε, µέχρι το µικρότερο
αριθµό, το 1969, 1.503.816 µέλη) µε εκλογική απήχηση (το 1968, 8.556.751 ψήφοι, αναλογία ίση
µε το 26,9% του συνόλου). Η πολιτική του στράφηκε στη δηµιουργία της «νέας δηµοκρατικής
πλειοψηφίας». Μετά το θάνατο του Togliatti, στις 21 Αυγούστου 1964, ο επόµενος γραµµατέας
ήταν ο Luigi Longo. Τον Οκτώβριο 1964, ο Giorgio Amendola επανέφερε παλαιότερες απόψεις
του για υπέρβαση των στερεοτύπων του σοβιετικού και του σοσιαλδηµοκρατικού µοντέλου και
επιδίωξη σύναψης συµµαχίας µε τους σοσιαλιστές (Partito Socialista Italiano), τις οποίες σύντοµα
υποστήριξε ο Longo. Στο 11ο συνέδριο, στις 25 έως 31 Ιανουαρίου 1966, οι λενινιστικές απόψεις
της «αριστεράς του Pietro Ingrao», µολονότι είχαν την επιδοκιµασία της κοµµατικής βάσης
µειοψηφούσαν στην κορυφή (Amendola, Giancarlo Pajetta, Enrico Berlinguer κ.ά.) και
καταδικάσθηκαν, µε παραγκωνισµό των φορέων τους. Το 12ο συνέδριο (στη Μπολώνια, στις 8 έως
15 Φεβρουαρίου 1969), θέτοντας δηµοκρατικούς προσανατολισµούς, στράφηκε στην οικοδόµηση
µετώπου που θα περιλάµβανε ευρύ φάσµα κοινωνικών στρωµάτων. Στις 23 Ιουνίου 1969, η
«αριστερή» τάση (Rossana Rossanda κ.ά.) συσπειρώθηκε πίσω από την έκδοση Il manifesto.
Ακολούθησαν διαγραφές (cf. Paolo Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Einaudi, Torino
1967-1975, passim. Pietro Ingrao, Volevo la luna, Einaudi, Torino 2006, passim).
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ντιζε, σε κάθε ευκαιρία, να τονίζει αυτή την προτίµηση301. Αποκαταστάθηκε
προνοµιακή επικοινωνία, επίσης, µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ισπανίας302, µε την
παραχώρηση βήµατος στο Santiago Carrillo για προβολή των θέσεών του περί
ανεξαρτησίας του κάθε κόµµατος και ακύρωσης του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού µέσα στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα303. Οι σχέσεις µε το γαλλικό κόµµα
(PCF) ήταν ψυχρές304. Οι συνεννοήσεις µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Αυστραλίας
(αντισοβιετικό κόµµα)305 έγιναν ιδιαίτερα εγκάρδιες. Ο Ceauşescu είχε δεχθεί το
300

Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, P. Pelen -Ambassadeur de France en
Roumanie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Bucarest 27-12-1969, 3 pp.
301
Ibid., Roumanie, vol. 179, Télégramme, Bucarest 11-6-1968, 1 p., επίσκεψη Pajetta. Ibid.,
Roumanie, vol. 179, P. Pelen -Ambassadeur de France en Roumanie à ministère des Affaires
étrangères -Paris, Bucarest 19-3-1970, 2+2 pp., συγχαρητήρια στο Luigi Longo για τα 70στά
γενέθλιά του. Σε αντίθεση µε το όργανο του σοβιετικού κόµµατος Pravda (cf. Правда, 15-3-1970),
που τόνισε την υποστήριξη του Longo στη Σοβιετική Ένωση, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ρουµανίας προτίµησε να µνηµονεύσει το λόγο του στο 10ο συνέδριο του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος για την ποικιλότητα µέσα στο κόµµα ως παράγοντα ισχυροποίησης αυτού (cf. Scânteia,
15-3-1970).
302
Το ισπανικό κόµµα (Partido Comunista de España) ιδρύθηκε το 1920 και προσχώρησε αµέσως στην
Komintern. Στη δικτατορία του στρατηγού Primo de Rivera, το 1923, το κόµµα κηρύχθηκε
παράνοµο. Μετά την ανατροπή της µοναρχίας, στις 14 Απριλίου 1931, που αποτέλεσε αφετηρία
της ισπανικής επανάστασης 1931-1939, το κόµµα επέστρεψε, µε απόφαση του 4ου συνεδρίου, το
1932, στην ενεργό δράση. Εκλέχθηκε γενικός γραµµατέας ο Hosé Díaz. Το κόµµα πρωτοστάτησε,
τον Ιανουάριο 1936, στη δηµιουργία του Λαϊκού Μετώπου, το οποίο κέρδισε τις κοινοβουλευτικές
εκλογές, στις 16 Φεβρουαρίου 1936, και συµµετέσχε µε θυσίες στον «εθνικό επαναστατικό πόλεµο
του 1936-1939». Μετά την επικράτηση του Franco, το Μάρτιο 1939, επέστρεψε στην παρανοµία.
Το 1942, εκλέχθηκε γενική γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής η Dolores Ibarruri. Μετά το
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το κόµµα στράφηκε στην οργάνωση µαζικής αντίστασης κατά της
δικτατορίας Franco, προσεγγίζοντας άλλες πατριωτικές δυνάµεις και προτείνοντας ένα
επαναστατικό πρόγραµµα δύο φάσεων, δηµοκρατικής και σοσιαλιστικής. Το 1962, εκλέχθηκε
γενικός γραµµατέας ο Santiago Carrillo. Το κόµµα υιοθέτησε τη θέση του ειρηνικού περάσµατος
στο σοσιαλισµό (cf. V. V. Pertsov, “Communist Party of Spain”, Great Soviet..., op. cit., vol. 12,
pp. 267-269. Martin Blinkhorn, Carlismo y contrarrevolución en Espãna, 1931-1939, Crítica,
Barcelona 1979, pp. 234-258. Josep Fontana, «La Segunda República: une esperanza frustrada», La
II República: une esperanza frustrada, Actas del congreso Valencia Capital de la República [Abril
1986], Edicions Alfons el Magnanim, Valencia 1987, pp. 9-23).
303
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, P. Pelen -Ambassadeur de France en
Roumanie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Bucarest 16-4-1970, 2+2 pp. Scânteia, 15-41970. Καταγράφηκαν επισκέψεις του S. Carrillo στο Βουκουρέστι, τον Ιανουάριο 1968 και στις 30
Μαΐου έως 4 Ιουνίου 1970 (ibid., Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, Télégramme,
Bucarest 29-1-1968, 1 p. Ibid., P. Pelen -Ambassadeur de France en Roumanie à ministère des
Affaires étrangères -Paris, Bucarest 10-6-1970, 5 pp. Scânteia, 4-6-1970).
304
Ibid., Roumanie, vol. 179, P. Pelen -Ambassadeur de France en Roumanie à ministère des Affaires
étrangères -Paris, Bucarest 16-2-1970, 4 pp.
305
Το αυστραλιανό κόµµα (Communist Party of Australia) ιδρύθηκε το 1920 στο Σύδνεϋ. Υπό την
καθοδήγηση της Komintern, είχε ορισµένες επιτυχίες στην οργάνωση του συνδικαλισµού, στη
σκιά του παντοδύναµου εργατικού κόµµατος. Απέκτησε, στη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου
Πολέµου, αυξηµένη επιρροή, την οποία απώλεσε στη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών. Το 1968,
στην κρίση της Τσεχοσλοβακίας, η ηγεσία υπό το Laurie Aarons κατήγγειλε την επέµβαση και η
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γενικό γραµµατέα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Αυστραλίας, Laurie Aarons, το
Μάιο 1969, και ο αντιπρόεδρος του κόµµατος, Eric Jones, είχε παρευρεθεί, τον
Αύγουστο 1969, στο 10ο συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας306.
Το Μάρτιο 1970, σε µήνυµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας προς το
22ο συνέδριο του αυστραλιανού κόµµατος, τονιζόταν το αίσθηµα αδελφικότητας
µεταξύ των δύο κοµµάτων, στη βάση των αρχών του «µαρξισµού-λενινισµού» και
του «προλεταριακού διεθνισµού», µε σεβασµό της ανεξαρτησίας και ισότητας δικαιωµάτων του κάθε κόµµατος307.
Το 1970, σηµειώθηκε ανάπτυξη των διµερών σχέσεων Ελλάδας-Ρουµανίας308
(η ελληνική πολιτική για την εκτόνωση στην Ευρώπη και τις οικονοµικές σχέσεις
µε τα κοµµουνιστικά κράτη αναγορεύθηκε από πηγές της καπιταλιστικής ∆ύσης
σε εκδοχή της γερµανικής Ostpolitik309). Μετά την επίσκεψη του Marin, του
ρουµανικού υπουργείου εξωτερικών, στην Αθήνα, στις 5 έως 9 Μαρτίου 1971310,
πραγµατοποιήθηκε επίσηµη επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών Corneliu
Mănescu, στις 11 έως 14 Ιουνίου 1971311. Σύµφωνα µε ανακοινωθέν στο κοµµατικό όργανο Scânteia, συναντήθηκε µε την Αυτού Εξοχότητα Γεώργιο Παπαδόπουλο, Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, µε τον οποίο συνυπέγραψε συν-

φιλοσοβιετική τάση υπό τους Pat Clancy και Peter Symon αποχώρησε, ιδρύοντας το Σοσιαλιστικό
Κόµµα [Socialist Party of Australia], cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 245. W. J. Brown, The
Communist Movement and Australia. An historical outline - 1890s to 1980s, Australian Labor
Movement Publications, Haymarket 2000, pp. 261-287.
306
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Roumanie, vol. 179, P. Pelen -Ambassadeur de France en
Roumanie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Bucarest 7-4-1970, 1+1 pp.
307
Cf. Scânteia, 26-3-1970.
308
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Anthony M.
Goodenough -British Embassy Athens to Andrew E. Palmer -Foreign Office, Confidential, Athens
23-12-1970, 1 p.
309
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 264, 1505 Greece: “Courtship
between Athens and Communist Nations Growing”, New York 20-6-1971, 2 pp.
310
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Greek-Romanian
Relations, Confidential, Athens 17-3-1971, 2 pp.
311
Ibid., “Relations between Greece and Balkan Countries”, R. W. J. Hooper -British Embassy in
Athens to Alec Douglas-Home -Foreign Office, Confidential, Athens 16-6-1971, 5 pp.
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θήκη φιλίας312. Επιδόθηκε πρόσκληση προς τον Παπαδόπουλο να επισκεφθεί το
Βουκουρέστι313. Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή314
Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση, σε ερώτηση προς Ρουµάνο επίσηµο, σε
σχέση µε τους χειρισµούς του Ceauşescu για βαλκανική συνεργασία, εάν οι πρωτοβουλίες θα εξερέθιζαν τη Μόσχα: Σε αντίθεση µε τους Βουλγάρους, η Ρουµανία
δεν ρωτούσε προηγουµένως τη Σοβιετική Ένωση για την ανάληψη δράσης315.

3.2. Τα γεγονότα της διάσπασης του ΚΚΕ
3.2.1. Οι φιλοσοβιετικές απόψεις

3.2.1.1. Σοβούσα κρίση
Σύµφωνα µε ενηµερωτικό κείµενο του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
αποκαλυπτικό για τις απόψεις του σχετικά µε τις εξελίξεις στο ΚΚΕ και για την
κριτική στάση του απέναντι στους Έλληνες ηγέτες, που υποβλήθηκε στον T.
Zhivkov το Μάιο 1969 –δεκαπέντε µήνες µετά τη 12η ολοµέλεια (από τις 5 έως 15
Φεβρουαρίου 1968)–316, η αρχή της κατάστασης κρίσης στο ελληνικό κόµµα, στην
ηγεσία του και στους κόλπους του ελληνικού δηµοκρατικού κινήµατος χρονολογούνταν από το 1956. Η 6η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής (το Φεβρουάριο
1956) έπαιξε θετικότατο ρόλο στη ζωή του κόµµατος, θέτοντας τέρµα στην προ312

Cf. Scânteia, 16-6-1971. Στο επίσηµο γεύµα παρακάθισαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως
Στυλιανός Παττακός, ο Υπουργός Συντονισµού Νικόλαος Μακαρέζος, ο Αρχηγός Ενόπλων
∆υνάµεων Οδυσσεύς Αγγελής και άλλοι ηγέτες της δικτατορίας επίορκοι στρατιωτικοί. Η
επίσκεψη, στη µικροκλίµακα, είχε τις προκλήσεις της: Ο Πρωθυπουργός προσέφερε σουβενίρ στον
επισκέπτη «αρχαίαν λήκυθον του 5ου π.Χ. αιώνος». Το ψυχαγωγικό πρόγραµµα περιελάµβανε µία
κρουαζιέρα, cf. Το Βήµα (Αθήναι), 11,12-6-1971.
313
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 264, 1505 Greece: “Courtship
between Athens and Communist Nations Growing”, New York 20-6-1971, 2 pp.
314
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, R. M. Russell -British
Embassy in Bucharest to Foreign Office, Confidential, Bucharest 2-6-1971, 1 p.
315
Ibid., FCO 28 / 2190, “Conference on Balkan Security”, Edwin Bolland -British Embassy in Sofia
to Foreign Office, Confidential, 30-7-1973, 1 p.
316
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας», 13 Μαΐου 1969, 12 pp. Αποτελούσε πάγια τακτική όλων των τµηµάτων διεθνών
σχέσεων των κοµµάτων των σοσιαλιστικών χωρών, ενόψει συνάντησης µε ηγεσίες άλλων
κοµµουνιστικών κοµµάτων, να ετοιµάζουν σηµειώµατα προς ενηµέρωση των ηγετικών στελεχών
που λάµβαναν µέρος στις συνοµιλίες. Το παρόν σηµείωµα ετοιµάσθηκε από το τµήµα διεθνών
σχέσεων του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος ενόψει της συνάντησης Zhivkov Κολιγιάννη στις 16 Μαΐου 1969 (ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση της
αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της
αντιπροσωπείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ», 16 Μαΐου 1969, 6 pp.).
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σωπολατρεία του Ζαχαριάδη, αποµακρύνοντας την παλαιά ζαχαριαδική ηγεσία και
αποκαθιστώντας τις «µαρξιστικές-λενινιστικές αρχές κοµµατικής ζωής». Παράλληλα, όµως, στο όνοµα της ενότητας η 6η ολοµέλεια επέτρεψε να ενταχθούν στη
σύνθεση του πολιτικού γραφείου ορισµένα καθοδηγητικά στελέχη όπως ο Μήτσος
Παρτσαλίδης317, ο Πέτρος Ρούσος318 και άλλοι, οι οποίοι έφεραν συλλογική και
ατοµική ευθύνη για ορισµένες «άνευ αρχών υποχωρήσεις ενώπιον του ταξικού
εχθρού» κατά την περίοδο 1941-1945319. Ήταν οι ίδιοι που υπέγραψαν, από την
πλευρά του ΚΚΕ και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ), τις ατυχείς
συµφωνίες του Λιβάνου (1943), Καζέρτας (Σεπτέµβριος 1944) και Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) µε τους εκπροσώπους των ελληνικών «δεξιών αστικών κοµµάτων» καθώς και τους Άγγλους στρατηγούς M. Wilson και R. Scoby του στρατηγείου Μέσης Ανατολής320. Κατά την περίοδο µετά το 1956, επωφελούµενοι της
ανεπαρκούς δραστηριοποίησης µεµονωµένων µελών του πολιτικού γραφείου της
317

Ο Παρτσαλίδης γεννήθηκε το 1905 στην Τραπεζούντα του Πόντου και ήλθε το 1924 στην Ελλάδα.
Αποφοίτησε από το γυµνάσιο στη Θεσσαλονίκη, έγινε µέλος το ίδιο έτος της κοµµουνιστικής
νεολαίας (ΟΚΝΕ) και το 1925 µέλος του ΚΚΕ. Το 1925, επί δικτατορίας Παγκάλου, εργάσθηκε ως
καπνεργάτης στην Καβάλα και αναδείχθηκε σε στέλεχος του ΚΚΕ. Στην εσωκοµµατική κρίση το
1929-1931, τάχθηκε µε την οµάδα Χαϊτά, το 1931 (επέµβαση Komintern) εκλέχθηκε µέλος της
κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, στο 5ο συνέδριο το Μάρτιο 1934 µέλος του πολιτικού γραφείου, το
1932 βουλευτής Καβάλας, το 1934 δήµαρχος Καβάλας, το 1936 βουλευτής. Παράνοµος µετά τη
δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936, συνελήφθη τον Απρίλιο 1938, πέρασε από τις φυλακές
Κερκύρας, παραδόθηκε τον Απρίλιο 1941 στους κατακτητές και εγκλείσθηκε σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, απέδρασε το Μάρτιο 1944 από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τον Ιούλιο 1944,
εκλέχθηκε γενικός γραµµατέας του απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ). Συµµετέσχε στο 7ο
συνέδριο του ΚΚΕ τον Οκτώβριο 1945, συνελήφθη τον Ιούλιο 1947 και εξορίσθηκε στην Ικαρία,
δραπέτευσε στα τέλη 1947. Τον Απρίλιο 1949, ήταν πρωθυπουργός της Προσωρινής
∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης του βουνού. ∆ιαγράφηκε το 1952 από το κόµµα και αποκαταστάθηκε
το 1957 στο πολιτικό γραφείο. Στο 8ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1961, επανεκλέχθηκε στο πολιτικό
γραφείο, στη διάσπαση το Φεβρουάριο 1968 διαγράφηκε και ηγήθηκε του ΚΚΕ εσωτερικού. Ήλθε
παράνοµα στην Ελλάδα το 1969, συνελήφθη το 1971 µαζί µε το Μπάµπη ∆ρακόπουλο,
απελευθερώθηκε το καλοκαίρι του 1973, συνελήφθη πάλι το Νοέµβριο 1973 (εξέγερση
Πολυτεχνείου). Στη µεταπολίτευση, το 1974, δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού (cf. Η
Αυγή, 24-6-1980). Για βιογραφικά στοιχεία, επίσης, infra, p. 419.
318
Ο Ρούσος (1907-1993) καταγόταν από το χωριό Γάνος Ανατολικής Θράκης (ήταν συντοπίτης –και
συγγενής εξ αίµατος τρίτου βαθµού– µε το Σεραφείµ Μάξιµο). Σπούδασε στην Ελληνική
Εµπορική Σχολή Οδησσού, αργότερα εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Εντάχθηκε στην ΟΚΝΕ το
1923, στο ΚΚΕ το 1925, τελείωσε τρίχρονη σχολή της Komintern στη Μόσχα. Χρηµάτισε µέλος
της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος από το 1934 έως το 1973 και µέλος του πολιτικού γραφείου
(τακτικό στα διαστήµατα 1942-1945 και 1950-1961, αναπληρωµατικό το 1945-1950). ∆ραπέτευσε
το Μάιο 1941 από την εξορία και πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, στάλθηκε ως
αντιπρόσωπος του κόµµατος στις διαπραγµατεύσεις του Καΐρου (Αύγουστος 1943), της Πλάκας
(Φεβρουάριος 1944) και του Λιβάνου (Μάιος 1944). Ήταν, κατά τον εµφύλιο, υπουργός
εξωτερικών της προσωρινής δηµοκρατικής κυβέρνησης (Πέτρος Ρούσος, πληροφορίες, 1981).
319
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 1.
320
Ibid., pp. 1-2.
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κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ («του ηλικιωµένου Απόστολου Γκρόζου321, του
ασθενή Κώστα Κολιγιάννη και άλλων322»), των «γραφειοκρατικών µεθόδων καθοδήγησης» που εφάρµοζαν, της µειωµένης επαγρύπνησης και της ανεπαρκούς πειθαρχίας µέσα στους κόλπους της κεντρικής επιτροπής και του κόµµατος, της µη
ικανοποιητικής γνώσης που είχαν οι υπεύθυνοι κοµµατικοί ηγέτες για το προφίλ
των κοµµατικών στελεχών και για την κατάσταση στη χώρα, ο Μήτσος Παρτσαλίδης, µε την ιδιότητα του µέλους του πολιτικού γραφείου και γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής, µαζί µε το Ζήση Ζωγράφο323 και τον Πάνο ∆ηµητρίου324, µέλη
321

322

323

324

Ο Γκρόζος γεννήθηκε στην Κοµοτηνή το 1892, εργάσθηκε ως καπνεργάτης και ενεργοποιήθηκε
στο συνδικαλιστικό κίνηµα από το 1910. Κατά το διάστηµα 1914-1917, υπηρέτησε στον ελληνικό
στρατό. Το 1920 εισήλθε στο εργατικό κόµµα (ΣΕΚΕ). Έδρασε ως στέλεχος του ΚΚΕ στη
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Μακεδονία. Από το 1926 έως το 1935, ήταν γραµµατέας της
εκτελεστικής επιτροπής της Καπνεργατικής Οµοσπονδίας Ελλάδος, το 1936 γραµµατέας της
εκτελεστικής επιτροπής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Καπνεργατών. Έχοντας υποστεί διώξεις,
συνελήφθη πάλι το 1937 και έµεινε στη φυλακή και εξορία έως το 1943. Έλαβε µέρος στην εθνική
αντίσταση. Το 1945 εξελέγη µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, το 1946 γενικός
γραµµατέας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Καπνεργατών και µέλος του εθνικού συµβουλίου της
εργατικής συνοµοσπονδίας (ΓΣΕΕ). Το 1948-1949, εκτελούσε κοµµατική δουλειά στο
∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ). Το 1948-1956, εξελέγη πρόεδρος της κεντρικής εξελεγκτικής
επιτροπής του κόµµατος, το Μάρτιο 1956 µέλος του πολιτικού γραφείου. Το Φεβρουάριο 1957,
του απονεµήθηκε η θέση του προέδρου του κόµµατος (η απόφαση επικυρώθηκε στο 8ο συνέδριο
του ΚΚΕ, τον Αύγουστο 1961). Στο 9ο συνέδριο, το Φεβρουάριο 1974, ανακηρύχθηκε ισόβιος
πρόεδρος του κόµµατος (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 7, p. 235). Αποβίωσε το 1979.
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 2. Το ενδιαφέρον µε το παρόν βουλγαρικό
έγγραφο είναι ότι, όταν διατυπώνονταν αυτές οι εκτιµήσεις για τους Γκρόζο και Κολιγιάννη –το
Μάιο 1969– από το τµήµα διεθνών σχέσεων του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αυτοί
παρέµεναν ηγετικά στελέχη (πρόεδρος και γραµµατέας του ΚΚΕ). Το συµπέρασµα που απορρέει
είναι ότι οι Βούλγαροι –έχοντας πιθανόν πληροφορίες από Έλληνες– αντιλαµβάνονταν τις
αδυναµίες του Κολιγιάννη ήδη τρία χρόνια πριν από την απαλλαγή του –το 1972–. Θα
συζητήσουµε αυτό το ζήτηµα περαιτέρω (infra, p. 167).
Ο Ζωγράφος, από το Βογατσικό Καστοριάς, δικηγόρος, ήταν κρατούµενος επί δικτατορίας Μεταξά
στην Ακροναυπλία και Πύλο (cf. Αντώνης Φλούντζης, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες, 1937-1943,
Θεµέλιο, Αθήνα 1979, pp. 138, 477). Μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ από το 1945,
διώχθηκε κατόπιν από την καθοδήγηση, αποκαταστάθηκε το 1956, εκλέχθηκε µέλος του πολιτικού
γραφείου στο 8ο συνέδριο το 1961, µετά τη 12η ολοµέλεια το 1968 διαγράφτηκε. Στη συνέχεια έδρασε
ως µέλος της ηγεσίας της παράταξης των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη. Αποβίωσε
απροσδόκητα, στα περίχωρα του Βουκουρεστίου (στη λίµνη Snagov), το 1971 (cf. Πάνος ∆ηµητρίου,
Εκ βαθέων. Χρονικό µιας ζωής και µιας εποχής, Θεµέλιο, Αθήνα 1997, pp. 332-333).
Ο ∆ηµητρίου, γεννηθείς το 1917 στη Θεσσαλονίκη, προσχώρησε στην κοµµουνιστική νεολαία
(ΟΚΝΕ) το 1934 και ακολούθως στο ΚΚΕ. Συνελήφθη το 1938 και εξορίσθηκε στη Φολέγανδρο,
δραπέτευσε το Μάιο 1941, τοποθετήθηκε στην οργάνωση της ΟΚΝΕ, συνελήφθη πάλι το
Νοέµβριο 1941 και φυλακίσθηκε στην Ακροναυπλία. Εγκλείσθηκε ως όµηρος στην Κέρκυρα,
δραπέτευσε το 1943. Εντάχθηκε στο µηχανισµό της νεολαίας ΕΠΟΝ και, µετά την απελευθέρωση
το 1945, στην καθοδήγηση του ΚΚΕ. Έδρασε στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ), µετά την
υποχώρηση το 1949 κατέφυγε στην Τασκένδη. Συµµετέσχε στη νέα κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ
το 1956, στο 8ο συνέδριο του κόµµατος το 1961 εκλέχθηκε στο πολιτικό γραφείο. Στη διάσπαση το
1968 διαγράφηκε και, ως ηγετικό στέλεχος των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας,
ανέλαβε ρόλο στην ίδρυση του ΚΚΕ εσωτερικού. Στη διάσπαση του κόµµατός του το 1986,
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του πολιτικού γραφείου, στην πράξη αφαίρεσαν από την ηγεσία τους πιο σηµαντικούς τοµείς της κοµµατικής εργασίας: τη δουλειά του κόµµατος στην Ελλάδα, το
ραδιοφωνικό σταθµό Φωνή της Αλήθειας, την προπαγάνδα και διαφώτιση, τις
διασυνδέσεις του κόµµατος µε τις οργανώσεις και τα προοδευτικά κινήµατα στη
χώρα και στις καπιταλιστικές χώρες της ∆ύσης325. Αφού ενίσχυσε τη θέση του
στην ηγεσία του κόµµατος, ο Παρτσαλίδης άρχισε εκ νέου να προωθεί τη «δεξιά
οππορτουνιστική» γραµµή του, ιδιαίτερα στα οργανωτικά ζητήµατα του κόµµατος
στη χώρα και στο εξωτερικό. Ακόµη από το 1958, στην 8η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής, λήφθηκε η απόφαση να διαλυθούν οι παλιές κοµµατικές οργανώσεις του εσωτερικού, οι οποίες είχαν διαβρωθεί από «σεχταριστές, δογµατικούς
και πράκτορες της ελληνικής ασφάλειας», και να συγκροτηθούν νέες κοµµατικές
οργανώσεις326. Οι παλιές κοµµατικές οργανώσεις διαλύθηκαν, χωρίς όµως να στηθούν νέες. Για την αποτυχία αυτής της απόφασης έφεραν ευθύνη το πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, το Γραφείο εσωτερικού της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και προσωπικά ο Παρτσαλίδης, ο οποίος επιφορτίσθηκε µε την
εφαρµογή της. Σοβαρό λάθος του πολιτικού γραφείου αποτελούσε το γεγονός ότι
ανέθεσε την εφαρµογή αυτών των αποφάσεων στον Παρτσαλίδη, ο οποίος ανοικτά
τάχθηκε εναντίον τους. Τα µέλη του Γραφείου εσωτερικού, τα οποία ήταν ταυτόχρονα και µέλη του εκτελεστικού γραφείου της Ε∆Α, προτιµούσαν να εργασθούν
στη νόµιµη Ε∆Α παρά στο παράνοµο ΚΚΕ327.
Όπως διαπιστώνεται από την τοποθέτηση του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος έναντι των ενεργειών του ΚΚΕ, οι αιχµές κατευθύνονταν στους κοµµατικούς ηγέτες που εξακολουθούσαν να βρίσκονται επικεφαλής µετά τη διάσπαση
του 1968. Στο πρόσωπό τους, επικεντρώθηκε η κριτική για τη φορά των εξελίξεων
µέσα στο κόµµα, χωρίς σύνδεση µε τυχόν επιδράσεις παραγόντων που συνέβαλλαν στη διαµόρφωση των φαινοµένων έξω και µέσα στα κοµµουνιστικά κόµµατα
και ιδιαίτερα στο ΚΚΕ (η τρέχουσα οργανωτική κατάσταση –λειτουργία δύο καθοδηγητικών µηχανισµών, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό–328, η διευποστήριξε την πλειοψηφική τάση που δηµιούργησε το 1987 την Ελληνική Αριστερά [ΕΑΡ] (ibid.,
passim). Ζει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης.
325
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 2.
326
Ibid., p. 2.
327
Ibid., p. 3. Εννοούνταν, στο βουλγαρικό έγγραφο, ότι ο Παρτσαλίδης δεν παρενέβη, ώστε να
µεταστραφεί το ρεύµα ανενεργοποίησης του παράνοµου ΚΚΕ, αλλά εργάσθηκε µονόπλευρα προς
την κατεύθυνση διάλυσης του παράνοµου κοµµατικού δικτύου.
328
Για τα κοµµουνιστικά κόµµατα που δρούσαν σε παράνοµες συνθήκες, ήταν καθιερωµένη η διέξοδος
να συγκροτούνται δύο µηχανισµοί, ένας µε έδρα το εξωτερικό και δεύτερος, παράνοµος, εντός της
χώρας. Πολλές φορές, αυτή η πρακτική οδηγούσε σε συγκρούσεις των δύο µηχανισµών λόγω
διαφορετικών εκτιµήσεων της αντικειµενικής πραγµατικότητας και συνεπώς διαφορετικών πολιτικών
κατευθύνσεων. ∆ιακρίνονται, για παράδειγµα, στα Βαλκάνια στην περίοδο του Μεσοπολέµου, οι
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θνής κατάσταση του κοµµουνισµού, οι ανατροπές στο σοβιετικό κόµµα µετά το
1953, ο αναπροσανατολισµός της σοβιετικής πολιτικής, η εξέλιξη του κοµµουνιστικού στοχασµού, το παρελθόν του ελληνικού κινήµατος, η επέµβαση των Σοβιετικών στα εσωκοµµατικά του ΚΚΕ, η ελληνική πολιτιστική ταυτότητα). Οι θέσεις
του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ενδεικτικές της σκέψης των ανθρώπων που συγκροτούσαν, εκείνη την εποχή, την ηγεσία του, όριζαν το µήκος κύµατος στο οποίο είχε αυτό επιλέξει να κινηθεί.
Για τα γεγονότα της δεκαετίας του 1960, οι απόψεις του βουλγαρικού κόµµατος, σε σχέση µε τις αντίστοιχες του ΚΚΕ, δεν παρουσίαζαν, µέσα στα επίσηµα
ντοκουµέντα των δύο κοµµάτων και στα διαµειφθέντα στις συναντήσεις κορυφής,
ουσιώδεις διαφορές ως προς τον απολογισµό των εξελίξεων. Κοινή ήταν, γενικά, η
εκτίµηση ότι το κίνηµα στην Ελλάδα σηµείωσε µετά το 1962 σειρά επιτυχιών.
Εφαρµόσθηκαν πάσης φύσεως µορφές πάλης, όπως απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις, που οργανώθηκαν µέσω του κόµµατος της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής
Αριστεράς (Ε∆Α), µέχρι την αποµάκρυνση του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Σε
αυτή τη θυελλώδη εξέλιξη του κινήµατος, το κόµµα άρχισε να χάνει έδαφος. Παρόλο που η εργασία διεκπεραιωνόταν από κοµµουνιστές, σε πρώτη µοίρα προβαλλόταν η Ε∆Α. Στις διαδηλώσεις, στις απεργίες και αλλού, οι οργανωµένες κοµµατικές δυνάµεις µειοψηφούσαν. H Ε∆Α δεν είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει πέραν των κοινοβουλευτικών µορφών πάλης. Το κόµµα διέθετε µεγαλύτερες δυνατότητες εξάπλωσης του αγώνα. Μετά το βασιλικό πραξικόπηµα του 1965, στο
κόµµα τέθηκε το ερώτηµα του προγραµµατισµού των επόµενων βηµάτων, της εµφάνισης του κόµµατος στις νέες συνθήκες. Επανήλθε στην επιφάνεια η ανάγκη
προσαρµογής των µορφών αγώνα και της οργανωτικής πολιτικής του κόµµατος
στη νέα κατάσταση. Επί του θέµατος αυτού, υπήρχαν τρεις απόψεις: Πρώτη, η
Ε∆Α, ούτως ως είχε, να µετεξελισσόταν σε κοµµουνιστικό κόµµα329. ∆εύτερη, να
δηµιουργούνταν κόµµα µε άλλη ονοµασία. Τρίτη άποψη, να συγκροτούνταν παράνοµες κοµµατικές οργανώσεις του ΚΚΕ. Όλες οι σκέψεις συζητήθηκαν στην 8η
περιπτώσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας –κατά τη δεκαετία του 1930, η έδρα του
πολιτικού γραφείου ήταν στο Παρίσι– (cf. Jосип Броз Тито, Автобиографски кажувања
[Αυτοβιογραφικές αναφορές], vol. 1, Народна књига, Скопjе 1982, pp. 135-137, 146, 149-150) και
του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος –η επιτροπή εξωτερικού του κόµµατος βρισκόταν στη
Βιέννη και αργότερα στη Μόσχα– (cf. История на Българската комунистическа партия..., op.
cit., p. 264). Η αυτή οργανωτική πρακτική ακολουθήθηκε από το ΚΚΕ κατά τη δεκαετία του 1960, µε
επακόλουθο την εµφάνιση πολιτικών τάσεων σε διάσταση µεταξύ τους.
329
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο Πρωτόκολλο της συνάντησης
του Stanko Todorov, µέλους του Πολιτικού Γραφείου και γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε τον Απόστολο Γκρόζο, Πρόεδρο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, και τον Παναγιώτη Υφαντή, µέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ, 4
Μαρτίου 1968), p. 8.
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ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής το 1965. Η πρώτη άποψη για τη µετεξέλιξη
της Ε∆Α σε ελληνικό κοµµουνιστικό κόµµα απορρίφθηκε, επειδή η Ε∆Α θα έχανε
τον χαρακτήρα της µαζικού κόµµατος, θα την εγκατέλειπαν οι σοσιαλιστές και οι
άλλοι δηµοκράτες που ήταν µέλη της. Η δεύτερη άποψη για την ίδρυση κόµµατος
µε άλλη ονοµασία επίσης απορρίφθηκε, µε την εκτίµηση ότι «…εάν εµείς καταργήσουµε το κόµµα και δηµιουργήσουµε καινούργιο µε νέα ονοµασία, οι τροτσκιστές και οι οπαδοί της φιλοκινεζικής γραµµής θα σφετερισθούν το ηρωικό όνοµα
του ΚΚΕ και θα εφαρµόζουν τη δική τους γραµµή». Απέµενε και υιοθετήθηκε η
τρίτη άποψη: Να δηµιουργηθούν παράνοµες κοµµατικές οργανώσεις του ΚΚΕ.
Στην ιδέα αυτή, οι Παρτσαλίδης και ∆ηµητρίου αντιστάθηκαν. Ο ∆ηµητρίου πρέσβευε την άποψη δηµιουργίας νέου κόµµατος µε άλλη ονοµασία, τασσόµενος εναντίον της ίδρυσης κοµµατικών οργανώσεων. Κατά την περίοδο από την 8η µέχρι
την 9η ολοµέλεια, συνεχώς απασχολούσε την κοµµατική ηγεσία το οργανωτικό
θέµα, δεδοµένου ότι υπήρχαν άλλα επίσης µέλη της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ
στην Ελλάδα που αντιτάσσονταν στη σκέψη περί παράνοµων οργανώσεων. Οι τελευταίοι, στη συνέχεια, συµφώνησαν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, να δηµιουργήσουν
κοµµατικές οργανώσεις σε βάση παραγωγική (φάµπρικες) και εδαφική (γειτονιές
και χωριά). Ταυτόχρονα διεξαγόταν αγώνας για τη νοµιµοποίηση του κόµµατος.
Το νόηµα ήταν ότι, παράνοµο ή νοµιµοποιηµένο, το κόµµα όφειλε να έχει δικές
του οργανώσεις µέσα στη χώρα. Ο Παρτσαλίδης και τρία ή τέσσερα επιπλέον
άτοµα δεν συµφώνησαν και άρχισαν να κωλυσιεργούν. Πριν από τη 10η ολοµέλεια, ο Παρτσαλίδης έθετε συνεχώς ενώπιον του πολιτικού γραφείου το ζήτηµα να
µη δηµιουργηθούν κοµµατικές οργανώσεις330. Στη 10η ολοµέλεια της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ, τον Ιανουάριο 1967, για πολλοστή φορά απορρίφθηκαν οι
«οππορτουνιστικές» αντιλήψεις του Παρτσαλίδη για τη διάχυση του ΚΚΕ στην
Ε∆Α. Τα κοµµατικά στελέχη του εσωτερικού –στην Ελλάδα– επέµεναν στην
άποψη να βρίσκεται εντός της χώρας η ηγεσία του κόµµατος, ώστε από εκεί να
µπορεί να καθοδηγεί τον αγώνα καλύτερα. Ύστερα από πολύωρες βασανιστικές
συνεδριάσεις, η ολοµέλεια αποφάσισε να ασκείται η πολιτική καθοδήγηση από το
πολιτικό γραφείο µε έδρα το Βουκουρέστι, ενώ στην Ελλάδα να ιδρυθεί οργανωτικό γραφείο του ΚΚΕ, απαρτιζόµενο από ηγετικά στελέχη της Ε∆Α, µέλη της κεντρικής επιτροπής και µερικούς πολιτικούς κρατούµενους που είχαν αποφυλακιστεί τότε331. Μολονότι η 10η ολοµέλεια απέρριψε εκ νέου ως επιβλαβή την άποψη
του Παρτσαλίδη ότι έπρεπε να αναιρεθεί η απόφαση δηµιουργίας κοµµατικών οργανώσεων, διότι µόνο δυσκολίες υποσχόταν, εκείνος συνέχισε τη δράση του για
330
331

Ibid., p. 9.
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 3.
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επιβολή των ιδεών του332. Κατά το ίδιο διάστηµα, ο ελληνικός «αντιδραστικός
στρατιωτικός µηχανισµός» προετοίµασε και διέπραξε πραξικόπηµα στις 21 Απριλίου 1967. Το ΚΚΕ, λόγω της προηγούµενης απολυτοποίησης των νόµιµων µορφών αγώνα, απεδείχθη τελείως απροετοίµαστο ιδεολογικά, οργανωτικά και τεχνικά για την αντιµετώπιση της κατάστασης που δηµιουργήθηκε µε το πραξικόπηµα. Η παράλυση του κόµµατος παρέσχε στη χούντα τη δυνατότητα να επιβάλει
το πραξικόπηµα µε σχετική ευκολία και να καταφέρει βαρύ πλήγµα σε όλο το κίνηµα333. Τον Ιούνιο 1967, διεξήχθη η 11η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής του
ΚΚΕ. Στις εργασίες της, τα µέλη της κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού γραφείου προέβησαν σε αυτοκριτική ότι δεν µελέτησαν µε τη δέουσα προσοχή και δεν
αξιολόγησαν το «αυξανόµενο, κατά το τελευταίο διάστηµα, στρατιωτικό ενδιαφέρον του ιµπεριαλισµού για την Ελλάδα», την «εντεινόµενη εξάρτηση του ελληνικού στρατού από τους ιµπεριαλιστές και το ΝΑΤΟ», καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο
των στρατιωτικών κύκλων στη χώρα. Η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ δεν µπόρεσε
να αξιολογήσει πλήρως όλες τις ενδείξεις που συνηγορούσαν στην πρόβλεψη ότι η
«αντίδραση» προετοίµαζε πραξικόπηµα. Ουσιώδης ήταν η αδυναµία της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ να ασχοληθεί, έστω υποτυπωδώς, µε τα ζητήµατα του στρατού και της αστυνοµίας για να επιτύχει διείσδυση στον κρατικό µηχανισµό334.
Η κρίση στα ελληνικά πολιτικά πράγµατα µεταφέρθηκε ως ένταση στο εσωτερικό του κόµµατος. Αυξήθηκαν οι τριβές µε τον Παρτσαλίδη και εν τέλει κορυφώθηκε η σύγκρουση µε τις ιδέες του. Σύµφωνα µε άποψη που µετέφερε ο Γκρόζος –
εν θερµώ (το Μάρτιο 1968, µισό µήνα µετά τη 12η ολοµέλεια)– σε στελέχη του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος στη διάρκεια ενηµερωτικής συζήτησης
για το ΚΚΕ, το κόµµα, µετά το στρατιωτικό πραξικόπηµα και την επιβολή δικτατορίας, πήρε µεν στην 11η ολοµέλεια την κατηγορηµατική απόφαση για τη δηµιουργία κοµµατικών οργανώσεων335, όµως ο Παρτσαλίδης άρχισε να καταβάλλει
332

Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 9.
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 3. Παράρτηµα 2 (infra, p. 479).
334
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 4. Πράγµατι, στην 11η ολοµέλεια, ο Γκρόζος, εισηγητής του ζητήµατος εκτίµησης των γεγονότων που οδήγησαν στη δικτατορία, αναφερόµενος στις
αιτίες του πραξικοπήµατος κατέληξε στην ανωτέρω άποψη, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ δεν κατόρθωσε να παρέµβει διότι δεν επιτεύχθηκε ενότητα δράσης των δηµοκρατικών κοµµάτων και δυνάµεων, δεν πραγµατοποιήθηκαν από το κόµµα όλες οι δυνατές ενέργειες λόγω λειψής οργάνωσης
των κοµµατικών δυνάµεων, δεν κατανοήθηκε ο «µαρξισµός-λενινισµός» κλπ. (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο
ΚΚΕ, 107, 2.6: Υλικά της 11ης ολοµέλειας 1967, Φ=2/6/3, Το στρατιωτικό φασιστικό πραξικόπηµα
και τα καθήκοντα του Κόµµατος, εισηγητής Απ. Γκρόζος, 25 pp.).
335
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 10. Είναι γεγονός
ότι η παρέµβαση, στην 11η ολοµέλεια, των στελεχών τα οποία µετά οκτάµηνο εναντιώθηκαν στην
καθοδήγηση Κολιγιάννη αναλώθηκε σε διαπιστώσεις και προτάσεις εκτός των απαιτούµενων µέτρων για την αντιµετώπιση της κοµµατικής οργανωτικής διάλυσης στο εσωτερικό της χώρας, µε
την υπογράµµιση µονάχα –παραπέµποντας στα διδάγµατα της λενινιστικής θεωρίας– της διστακτι333
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προσπάθειες για να δηµιουργήσει πρόβληµα στις σχέσεις µεταξύ ΚΚΕ και Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης336.
Σύµφωνα µε το Γκρόζο, οι Έλληνες, συνήθως, όταν καλούσαν ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής, ενηµέρωναν τα αδελφά κόµµατα σχετικά µε τις εργασίες της.
Μετά την 8η ολοµέλεια (1958), όταν ελήφθη απόφαση σχετικά µε τα οργανωτικά
θέµατα (διάλυση των κοµµατικών οργανώσεων στην Ελλάδα), οι Παρτσαλίδης και
Κολιγιάννης επισκέφθηκαν και ενηµέρωσαν την κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης. ∆ήλωσαν στους συντρόφους του σοβιετικού
κόµµατος ότι, σχετικά µε τα θέµατα που συζητήθηκαν στην 8η ολοµέλεια, υπήρχαν
επιπρόσθετα ιδέες για την ίδρυση κόµµατος µε νέο όνοµα και ακόλουθη σύσταση
κοµµατικών οργανώσεων, χωρίς να µνηµονεύσουν ονοµαστικά τους τασσόµενους
υπέρ της άποψης αυτής. Επέστρεψαν και έγραψαν έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το
πολιτικό γραφείο. Όµοια διαδικασία επαναλήφθηκε µετά τη 10η ολοµέλεια του Ιανουαρίου 1967. Τότε, πήγαν στη Μόσχα οι Στρίγκος και Παρτσαλίδης. Στη συνέχεια, πήγαν ο Κολιγιάννης και ο Ζωγράφος. Αφού επέστρεψαν, έκαναν έκθεση προς
το πολιτικό γραφείο, το οποίο ενέκρινε τη δραστηριότητά τους. ∆εν υπήρχαν διαφωνίες. Οι σύντροφοι της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης αποφάνθηκαν ότι η άποψη περί δηµιουργίας κοµµατικών οργανώσεων και διατήρησης του ονόµατος του κόµµατος ήταν ορθή. Το κόµµα µπορούσε
να προχωρήσει σε ενέργειες και, όποια βοήθεια θα χρειαζόταν, εκείνοι θα του την
παρείχαν. Μετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα, ο Παρτσαλίδης απευθύνθηκε στο
πολιτικό γραφείο µε επιστολή, στην οποία έγραφε ότι συνέβαινε οι Σοβιετικοί να είναι ενήµεροι για τη δική του διαφορετική στάση. Επέµεινε ενώπιον του πολιτικού
γραφείου να αποταθούν στην κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης και να ζητήσουν εξηγήσεις, για να διευκρινισθεί το ερώτηµα

κότητας που παρουσίασε η δουλειά των κοµµουνιστών ως προς την προσέλκυση όµορων δυνάµεων. Ο Βατουσιανός υποστήριξε ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες για συσπείρωση των δηµοκρατικών δυνάµεων και ότι το κόµµα δεν είδε την Ένωση Κέντρου ως σύµµαχο (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, 2.6: Υλικά της 11ης ολοµέλειας 1967, Φ=2/6/5, απόρρητο, Οµιλία σ. Βατουσιανού
Μήτσου στην 11η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ [Ιούνης 1967], 13 pp.). Ο Κέντρος, οµοίως, θεώρησε ότι έπρεπε να υιοθετηθεί πιο τολµηρή τακτική απέναντι στην Ένωση Κέντρου (ibid.,
Φ=2/6/13, απόρρητο, Οµιλία σ. Νίκου Κέντρου στην 11η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ [Ιούνης
1967], 13 pp.). Ο Σταύρος Καρράς ανέφερε ότι δεν πλαισιώθηκε επαρκώς από το ΚΚΕ η Ε∆Α
(ibid., Φ=2/6/10, απόρρητο, Οµιλία σ. Σταύρου Καρρά στην 11η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ [Ιούνης 1967], 22 pp.), οµοίως ο Καρτσούνης (ibid., Φ=2/6/12, απόρρητο, Οµιλία σ. Θανάση Καρτσούνη στην 11η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ [Ιούνης 1967], 14 pp.). Ο ∆. Παπαγεωργίου (Βελισσάρης) είπε ότι δεν επιτεύχθηκε η ενότητα δράσης των δηµοκρατικών δυνάµεων (ibid., Φ=2/6/6,
απόρρητο, Οµιλία σ. Βελισσάρη Μήτσου στην 11η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ [Ιούνης 1967], 13
pp.).
336
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 10.
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από πού µαθεύτηκε ότι ο ίδιος είχε αντίθετη άποψη337. «Εµείς µε τον πιο συντροφικό
δυνατό τρόπο τον ρωτήσαµε εάν θεωρεί σοβαρό το αίτηµά του να παρουσιασθούµε
ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης για να µας πουν ποιος τους ενηµέρωσε και ποιος τους διαµήνυσε ότι ο Παρτσαλίδης είναι της αντίθετης άποψης338». Σχετικά σύντοµα, ο Παρτσαλίδης επανήλθε:
«Θέλω να διαλευκανθεί από πού η κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης γνωρίζει την άποψή µου». Ήταν αιχµή κατά του γραµµατέα
του κόµµατος, διότι θεωρούσε ότι ο Κολιγιάννης είχε ενηµερώσει τους Σοβιετικούς
σχετικά µε τις εργασίες του πολιτικού γραφείου. «Τότε εµείς αποφασίσαµε και του
είπαµε: Συµφωνούµε να πας στην κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης να εξηγήσεις τη στάση σου και να βγάλεις συµπέρασµα εάν
στην προκειµένη περίπτωση έχεις δίκιο». Ο Παρτσαλίδης δεν παραιτήθηκε από την
αξίωσή του και επανέφερε το θέµα, δηλώνοντας ότι αυτό πλέον δεν αποτελούσε ζήτηµα ενός προσώπου, αλλά ήταν ερώτηµα το οποίο παρέπεµπε στις σχέσεις µεταξύ
ΚΚΕ και Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης. «Του επιστήσαµε την
προσοχή ότι είναι πολύ τολµηρό εκ µέρους του να εγείρει πρόβληµα για τις σχέσεις
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας». Οι Ζωγράφος και ∆ηµητρίου, εµφανιζόµενοι ως «συνοδοιπόροι»
του Παρτσαλίδη, πρότειναν να παρουσιασθεί όλο το πολιτικό γραφείο ενώπιον της
κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης για να συζητηθεί από κοινού το ζήτηµα Παρτσαλίδη, µάλιστα ως θέµα που πλέον άπτονταν
των σχέσεων µεταξύ ΚΚΕ και σοβιετικού κόµµατος. Το πολιτικό γραφείο απέρριψε
την πρόταση, δεν τη συζήτησε καν. Τότε ο Ζωγράφος δήλωσε: «Εγώ θα πάω στην
Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης». Το πολιτικό γραφείο του απάντησε ότι δεν συµφωνούσε µε την απόφασή του. Οι υπόλοιποι
δύο τον υποστήριξαν. Στο ερώτηµα: «Τι θα κάνετε εκεί;», εκείνοι απάντησαν: «Θα
πάµε να ενηµερώσουµε την Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης». Ματαίως το πολιτικό γραφείο τους ανέφερε ότι το σοβιετικό
κόµµα διέθετε την έκθεση του Παρτσαλίδη, ότι το ΚΚΕ ετοιµαζόταν για τη 12η
ολοµέλεια, ότι τους περίµενε δουλειά, ότι οι ηµεροµηνίες για την ολοµέλεια δεν
µπορούσαν να αλλάξουν, και, γι’ αυτούς τους λόγους, δεν θα τους επέτρεπε να
απουσιάσουν ούτε µία µέρα339. Εκείνοι δήλωσαν ότι θα πήγαιναν µε ευθύνη τους
337

Ibid.
Ibid. Είχαν δίκιο στην παρατήρηση ότι το αίτηµα δεν ευσταθούσε. Ο Παρτσαλίδης εννοούσε σαφώς
ότι οι δότες της πληροφορίας ήταν τα µέλη του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, όµως οι Σοβιετικοί,
έχοντας εφεδρικές πηγές ενηµέρωσης εκτός της ευθείας επαφής, αγρυπνούσαν, παρακάµπτοντας
τυπικά κωλύµατα –εάν χρειαζόταν, και τα λεγόµενα «θέµατα αρχής»–.
339
Ibid., p. 11.
338
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και θα κάλυπταν εξ ιδίων τα έξοδα του ταξιδιού. Ο Παρτσαλίδης τους είπε: «Εάν δεν
συµφωνήσετε να πάµε, θα ζητήσω από τους Ρουµάνους διαβατήριο και θα πάω». Η
στάση των τριών µελών του πολιτικού γραφείου, Παρτσαλίδη, Ζωγράφου και ∆ηµητρίου, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι είχαν άλλες προθέσεις. Τω όντι, οι Ζωγράφος
και ∆ηµητρίου µετέβησαν στη Μόσχα, στις 27 Ιανουαρίου 1968. Όταν παρουσιάσθηκαν στην κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, οι αρµόδιοι τους πληροφόρησαν ότι δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτηµά
τους για ακρόαση. Έγραψαν τότε και κατέθεσαν µία συλλογική επιστολή, που εµφανιζόταν υπογεγραµµένη από δύο µέλη του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. ∆εν
ήταν προσωπική επιστολή του ενός, των δύο ή του καθενός χωριστά, αλλά πλέον
ήταν υπόθεση δύο µελών του πολιτικού γραφείου340. «Επέστρεψαν στο Βουκουρέστι πολύ χαρούµενοι, σαν να µη συνέβη τίποτε.341»
Για την παρέµβαση των Ρουµάνων και τη συµβολή τους στην επιδείνωση αυτής
της κατάστασης κρίσης, ο Γκρόζος µνηµόνευε, ως χαρακτηριστικό γεγονός, τα διαµειφθέντα σε συνάντησή του µε τον Ceauşescu, –πριν από τη 12η ολοµέλεια–. Ο
Ρουµάνος ηγέτης γιόρταζε (στις 26 Ιανουαρίου 1968) τα 50 χρόνια του και ο Γκρόζος τον επισκέφθηκε για να τον συγχαρεί εκ µέρους του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής. Ο Ceauşescu βρήκε την ευκαιρία να του πει ότι ήταν απαραίτητο
να έχει το ΚΚΕ µία συνάντηση µε τη ρουµανική ηγεσία. Αυτός απάντησε ότι δεν είχαν αντίρρηση, αλλά βρίσκονταν στις παραµονές της 12ης ολοµέλειας και είχαν
υπερβολική δουλειά. Στην ερώτηση του Ceauşescu για την προγραµµατισθείσα ηµεροµηνία της ολοµέλειας, του απάντησε: «εντός των ηµερών». Ο Ceauşescu ανέφερε
ότι και εκείνοι είχαν ολοµέλεια εν όψει. Ο Γκρόζος αντέτεινε ότι η συνάντηση µπορούσε να γίνει µετά τις 15 Φεβρουαρίου. Ο άλλος άρχισε να µετρά τα χρονικά περιθώρια. Από αυτούς τους υπολογισµούς, ο Γκρόζος έβγαλε το συµπέρασµα ότι οι
Ρουµάνοι ήθελαν να τους συναντήσουν πριν από τη 12η ολοµέλεια για να τους επηρεάσουν. Είχαν και άλλη συνάντηση µαζί τους, στο πρόσφατο παρελθόν. «Στη συνάντηση αυτή, πολύ προσεκτικά µας συνέστησαν να θέτουµε πιο πλατειά τα ζητήµατα και να προσελκύσουµε πολλές δηµοκρατικές δυνάµεις, να έχουµε υπόψη
ακόµη και το βασιλέα, αφού µας ανέφεραν ως παράδειγµα το γεγονός ότι κάποτε
εκείνοι είχαν προσεγγίσει διακριτικά το βασιλέα Μιχαήλ.342»
340

Ibid. Πρβλ., σχετικά, «Σηµείωµα προς την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ των Ζήση Ζωγράφου και
Πάνου ∆ηµητρίου τις παραµονές της 12ης ολοµέλειας», Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, Πάνος ∆ηµητρίου
ed., vol. 2, Θεµέλιο, Αθήνα 1978, pp. 8-12.
341
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 12. Για τη «χωρίς
αρχές συµµαχία» των τριών του πολιτικού γραφείου και τη µετάβασή τους στη Μόσχα, cf. ΑΣΚΙ,
Αρχείο ΚΚΕ, 107, 2.6: Υλικά της 11ης ολοµέλειας 1967, Φ=2/6/37, 22.1.68 (64 pp.), pp. 61-62.
342
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 21. Για την παραίνεση περί βασιλέως, cf. Παράρτηµα 2 (infra, p. 479), συνάντηση του ΚΚΕ µε τον Ceauşescu, στις
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Εάν διερευνηθεί το σκεπτικό των Ρουµάνων, θα κριθεί εξωφρενικό. Προέτρεπαν το ελληνικό κόµµα να λάβει υπόψη την περίπτωση µίας συναλλαγής, στην
Ελλάδα, µε το βασιλέα Κωνσταντίνο στη βάση του δικού τους παραδείγµατος,
χωρίς να εκτιµούν ως αυτονόητη τη συνιστώσα των συσχετισµών343. Στις εξελίξεις
της απελευθέρωσης της Ρουµανίας, ο αποφασιστικός παράγοντας ήταν η παρουσία
του Κόκκινου Στρατού. Όπως παρατήρησε ο Γκρόζος, εάν δεν είχαν καταφθάσει
οι Σοβιετικοί ούτε ο Chivu Stoica θα ήταν πρόεδρος του προεδρείου ούτε ο
Ceauşescu θα ήταν γραµµατέας344. Το ενδιαφέρον βρίσκεται εν προκειµένω, στο
γεγονός ότι πολλά από τα επιχειρήµατα των Ρουµάνων τα επανέλαβε ο Παρτσαλίδης στην οµιλία του στη γενική συνέλευση των µελών του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι,
στις 10 Μαρτίου 1968345.

3.2.1.2. Η σύγκρουση µέσα στη 12η ολοµέλεια
Στην ίδια ενηµερωτική συζήτηση του Μαρτίου 1968 µε το βουλγαρικό κόµµα, που
προαναφέραµε, ο Γκρόζος µετέφερε την άποψη του ΚΚΕ για τα γεγονότα µέσα
στη 12η ευρεία ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής. Στην ολοµέλεια, εκτός από τα
τακτικά µέλη της κεντρικής επιτροπής παρόντα ήταν επίσης αναπληρωµατικά
µέλη των οργάνων346. Προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν στελέχη κοµµατικών
οργανώσεων, καθώς και ορισµένα κοµµατικά στελέχη από διάφορες χώρες. ∆εν
ήταν δυνατή η συµµετοχή αντιπροσώπων από την Ελλάδα. Στην πλειοψηφία τους
τα µέλη της κεντρικής επιτροπής βρίσκονταν στη φυλακή, σε στρατόπεδα συγκε7 Ιουνίου 1967 (σηµείωµα του Γκρόζου και απάντηση του Ceauşescu). Προκύπτει από το εν λόγω
έγγραφο ότι, πράγµατι, οι Ρουµάνοι έθεσαν τα ζητήµατα στα οποία αναφέρθηκε ο Γκρόζος.
343
Ibid. Η νύξη του Ceauşescu για βασιλικές συνεργασίες είχε αναφορά στα γεγονότα του Αυγούστου
1944 στο Βουκουρέστι, όταν, µε το σοβιετικό στρατό προ των πυλών, οι κοµµουνιστές και άλλες
φιλικές προς τους Συµµάχους δυνάµεις ώθησαν το βασιλέα Mihai Hohenzollern να ηγηθεί κινήµατος κατά του δικτάτορα, συµµάχου των ναζί, Ion Antonescu. Ο βασιλέας παρέµεινε στη θέση του,
συνεργαζόµενος µε το κοµµουνιστικό κόµµα, έως τη µετατροπή του πολιτεύµατος σε λαϊκή δηµοκρατία, το 1947 (cf. Tismăneanu, Fantoma..., op. cit., passim. Tismaneanu, Stalinism for All Seasons..., op. cit., passim). Για την περίπτωση συνεργασίας µε το βασιλέα Κωνσταντίνο Glücksburg,
η ιδέα του Ceauşescu προήλθε από µία πολιτική εκτίµηση βάσιµη (πράγµατι, ο βασιλέας είχε όπισθεν αυτού αξιωµατικούς που αργότερα –το ∆εκέµβριο 1967– προέβησαν σε αποτυχηµένη κίνηση
κατά του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγµαταρχών), η οποία όµως παρέπεµπε σε τυχοδιωκτισµό (δεν ήταν δυνατό να προδικασθεί η εξέλιξη).
344
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 21. Βλέπουµε ότι
άστοχα ήταν τα λόγια του Ceauşescu, άστοχα και τα σχόλια του Γκρόζου σε βάρος της ηγεσίας του
αδελφού κόµµατος.
345
Cf. Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., pp. 211-231.
346
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 4.
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ντρώσεως και ήταν άρρωστοι, ενώ, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το κόµµα,
δεν κατόρθωσε να βγάλει έξω από τη χώρα τους παρανόµους347.
Η ολοµέλεια ασχολήθηκε µε δύο βασικά θέµατα: πρώτο, τις διεθνείς εξελίξεις
και την κατάσταση στην Ελλάδα, δεύτερο τα οργανωτικά θέµατα348.
Στην πτυχή του πρώτου θέµατος, εξετάστηκε η διεθνής κατάσταση και η άποψη
της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ σε σχέση µε το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα.
Ελήφθη απόφαση να συµµετάσχουν στη συµβουλευτική σύσκεψη στη Βουδαπέστη.
Η άποψή τους σχετικά µε τα θέµατα του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος συνέπιπτε µε τις απόψεις της πλειοψηφίας των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Η ολοµέλεια
έκανε εµπεριστατωµένη ανάλυση της κατάστασης στην Ελλάδα349.
Μετά πέρασαν στα οργανωτικά θέµατα. Η ολοµέλεια έκανε την εκτίµηση ότι
δεν αρκούσε µόνο να λαµβάνονται ορθές αποφάσεις, έπρεπε επίσης να εφαρµόζονται αντίστοιχα οργανωτικά µέτρα για την υλοποίηση των αποφάσεων350.
Οι υπόλογοι προσπάθησαν να µειώσουν τη σηµασία της επιλογής να αποταθούν στο σοβιετικό κόµµα στη Μόσχα, παραδεχόµενοι ενώπιον της ολοµέλειας ότι
δεν έπρεπε να είχαν ενεργήσει κατ’ αυτό τον τρόπο. Οι συµµετέχοντες στην ολοµέλεια δήλωσαν µπροστά στους τρεις: «Εσείς, σύντροφοι, µέλη του πολιτικού
γραφείου, θεωρείτε ότι, αφού παρουσιαστήκατε στην Κεντρική Επιτροπή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης µε αυτή την ιδιότητα και δεν γίνατε δεκτοί εκεί, µπορείτε να εξακολουθήσετε να είσθε µέλη του πολιτικού γραφείου;» Αυτό δεν τους τάραξε διόλου. Η ολοµέλεια αξιολόγησε την πράξη τους ως
«φραξιονιστική»351.
Μείζον ζήτηµα ήταν επίσης η υπεξαίρεση, εκ µέρους τους, απόρρητου υλικού
του αρχείου του πολιτικού γραφείου. Στην ολοµέλεια, διάβασαν στους συνέδρους
επιστολή του 1955, αναφορές του Κολιγιάννη και άλλων µελών του πολιτικού
γραφείου. «Όταν τους ρωτήσαµε από πού προµηθεύθηκαν αυτά τα έγγραφα, εκείνοι απάντησαν: –Από τα αρχεία του Πολιτικού Γραφείου.» «–Χωρίς τη σύµφωνη

347

Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5. Για τα σχετικά στοιχεία, cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/6/36α, Άνοιγµα (σχέδιο) στη
12η Ολοµέλεια της ΚΕ, Απόρρητο (αντ. 10) ∆1, 4 pp.
349
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 5. Για τα στοιχεία
που παρατέθηκαν, cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/6/37, Εισήγηση στη 12η Ολοµέλεια 1968
(Πολιτικό µέρος) [(εισήγηση K. Κολιγιάννη) 86 pp.], pp. 1-34.
350
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 5. Για τα σχετικά
στοιχεία, cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/6/37, Εισήγηση στη 12η Ολοµέλεια 1968 (Πολιτικό
µέρος), pp. 63-86.
351
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 12.
348
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γνώµη του Πολιτικού Γραφείου;» «–Όσο εξακολουθούµε να είµαστε µέλη του
Πολιτικού Γραφείου, έχουµε το δικαίωµα να παίρνουµε ντοκουµέντα»352.
Με την επιθετική τακτική, µε την οµαδική εµφάνιση στην ολοµέλεια, είχαν
σκοπό να δηµιουργήσουν καταστάσεις ευνοϊκές για τους ίδιους. Οι παρόντες αντιµετώπισαν µε ψυχραιµία την κίνησή τους και την κατέκριναν. Η ολοµέλεια ενέκρινε το σχέδιο απόφασης για την αποµάκρυνσή τους από το πολιτικό γραφείο.
Συγκεκριµένα για τον Παρτσαλίδη, αποφασίσθηκε να µη του δοθούν κοµµατικές
αναθέσεις µέχρις ότου συγκληθεί το αντιπροσωπευτικό σώµα του κόµµατος για να
λάβει τελική απόφαση. Οι άλλοι δύο καθαιρέθηκαν από µέλη του πολιτικού γραφείου και παρέµειναν µόνο µέλη της κεντρικής επιτροπής353. Οι θιγόµενοι δεν
συµφώνησαν µε την απόφαση και αποχώρησαν από τις εργασίες της ολοµέλειας.
Άφησαν µέσα στην αίθουσα οπαδούς τους, οι οποίοι, στη συνέχεια των εργασιών
της ολοµέλειας, παρενέβαλλαν εµπόδια354.
Στην ενηµέρωση προς το Zhivkov, το Μάιο 1969, σχετικά µε την κατάσταση
στο ελληνικό κόµµα, το τµήµα διεθνών σχέσεων του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, σε απόσταση ασφαλείας πλέον από την αµφίρροπη κατάσταση µέσα στο
ΚΚΕ κατά τον προηγούµενο χρόνο και µε την άνεση της εκτίµησης των πραγµατικών διαστάσεων εκάστου γεγονότος της 12ης ολοµέλειας, παρουσίασε ως περισσότερο σηµαντικά εκείνα τα µέτρα του ΚΚΕ τα οποία παρέπεµπαν στην οργανωτική
µέριµνα, στην πλευρά της οργανωτικού ζητήµατος που συνδεόταν µε το µοντάρισµα
παράνοµου µηχανισµού στην Ελλάδα. Τονίσθηκε ότι, στη 12η ολοµέλεια, η κεντρική
επιτροπή του ΚΚΕ έλαβε πρόνοια για ορισµένα οργανωτικά ζητήµατα, καθορίζοντας εκ νέου ως καθήκον πρώτιστης σηµασίας την οικοδόµηση παράνοµων κοµµατικών οργανώσεων βασιζόµενων στην αρχή της συνωµοτικότητας, της επαγρύπνησης και της αυστηρής αποκέντρωσης. Σε όλους τους κοµµουνιστές τέθηκε ως καθήκον τους να στρατολογούν νέα µέλη, µε δράση ιδιαίτερα στους κόλπους της νεολαίας. Οι κοµµατικές οργανώσεις ήταν υποχρεωµένες να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να συγκροτήσουν δικό τους παράνοµο τεχνικό µηχανισµό. Η κεντρική
επιτροπή του ΚΚΕ όρισε στους κοµµουνιστές το καθήκον να δραστηριοποιηθούν
στο στρατό, την αστυνοµία, τον κρατικό µηχανισµό. Τους ανέθεσε εξάλλου ένα σηµαντικό καθήκον: να στραφούν στην αναδιοργάνωση των δυνάµεων της αριστεράς
και όλων των άλλων οργανώσεων355. Η ολοµέλεια υπογράµµισε ότι, πάση θυσία,
έπρεπε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού
352

Ibid., p. 13.
Ibid. Σχετικώς cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/6/38, Ολοµέλεια (αντ. 9) ∆5, 3 pp.
354
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 13.
355
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 4.
353
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γραφείου στη χώρα356. Οι απόψεις της πλειοψηφίας βρέθηκαν σε σύγκρουση µε τις
«οππορτουνιστικές» απόψεις της οµάδας Παρτσαλίδη - Ζωγράφου - ∆ηµητρίου πάνω
στα βασικά ζητήµατα της στρατηγικής, τακτικής και οργανωτικής πολιτικής του
κόµµατος357. Η ίδια «φράξια» εµφανίσθηκε στη 12η ολοµέλεια ενωµένη και µε ενιαία
πλατφόρµα, εναντίον της πλειοψηφίας πάνω σε όλα τα ζητήµατα. Η «φράξια Παρτσαλίδη» έκανε αγώνα για την αναθεώρηση του χαρακτήρα του κόµµατος, µε στόχο
τη µεταµόρφωση από «µαρξιστικό-λενινιστικό» σε «µικροαστικό κόµµα σοσιαλδηµοκρατικού τύπου». Επιχείρησε να αναθεωρήσει τη βασική αρχή της «µαρξιστικολενινιστικής επιστήµης» περί ηγετικού ρόλου της εργατικής τάξης και του κοµµουνιστικού κόµµατος, να υποβαθµίσει την ιστορική πείρα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης και να επιδεινώσει τις διεθνείς σχέσεις του ΚΚΕ µε τα αδελφά
κόµµατα. Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, η ολοµέλεια αποφάσισε να καθαιρέσει
τους Παρτσαλίδη, Ζωγράφο και ∆ηµητρίου από µέλη του πολιτικού γραφείου358.

3.2.1.3. Ένταση της κρίσης µετά τη 12η ολοµέλεια.
Ο ρουµανικός παράγων
Το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα εκτιµούσε, το 1969, ότι, όταν η 12η ολοµέλεια του ΚΚΕ –το Φεβρουάριο 1968– αποφάσισε να καθαιρέσει τους Παρτσαλίδη,
Ζωγράφο και ∆ηµητρίου, τότε η υφέρπουσα στο πολιτικό γραφείο, στην κεντρική
επιτροπή και στο κόµµα κρίση ξέσπασε µε όλη την έντασή της. Προκάλεσε σύγχυση
στους Έλληνες κοµµουνιστές, κατά τη στιγµή που η ενότητα του κόµµατος και η
συσπείρωση όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων ήταν περισσότερο απαραίτητη από
ποτέ. Μετά τη 12η ολοµέλεια, η κατάσταση στο κόµµα είχε επιδεινωθεί απότοµα, µε
αποτέλεσµα να διασπασθούν στην πράξη η ηγεσία και τα άλλα κοµµατικά όργανα
στη χώρα και στο εξωτερικό. Η απόρροια των αγεφύρωτων διαφορών µεταξύ της
κεντρικής επιτροπής και της «φράξιας» για το οργανωτικό ζήτηµα, για το
χαρακτήρα του κόµµατος, για τη στρατηγική και τακτική του στη δεδοµένη χρονική
φάση, ήταν η διεξαγωγή έντονης πάλης σε όλα τα εσωκοµµατικά µέτωπα359.
Η σύγκρουση των δύο αντιτιθέµενων µερίδων του κόµµατος προξένησε
σοβαρότατη ζηµία στα µέτρα συνωµοτικότητας. Τα πόστα του κοµµατικού µη356

Ibid., p. 5.
Ibid.
358
Ibid. Για πραγµατολογικά στοιχεία για τη 12η ολοµέλεια, cf. Το Βήµα, 17-5-1998, Κ. Τσαούσης, «Ο
πρώην Γενικός Γραµµατέας δίνει τη δική του εκδοχή για τα αίτια του “εµφυλίου της Αριστεράς”.
Γρήγορης Φαράκος: Έτσι έγινε η διάσπαση του ΚΚΕ. Οι συσχετισµοί, τα πρόσωπα, οι συγκρούσεις και τα γεγονότα».
359
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 1, 5.
357
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χανισµού, µε σκοπιµότητα αποκέντρωσης ώστε –για λόγους συνωµοτικότητας– να µη προσελκύει την προσοχή η υπερβολική κίνηση, ήταν διασπαρµένα.
Η έδρα της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων (µαζική οργάνωση υπό τον
άµεσο έλεγχο του ΚΚΕ, µε γραφεία στο κέντρο του Βουκουρεστίου, στην οδό
Constantin Mille αριθµό 17) ήταν χώρος ανοικτός στους πάντες. Τα υπόλοιπα
όµως µέρη λειτουργίας του κοµµατικού µηχανισµού ήταν περιφρουρηµένα,
µυστικά. Οι χώροι της επιτροπής διαφώτισης και προπαγάνδας (στη
Mogoşoaia, στα περίχωρα του Βουκουρεστίου360), του µηχανισµού κοµµατικών σπουδών (στο χωριό Breaza, στα Καρπάθια όρη –πλησίον της πόλης Sinaia–361), της υπηρεσίας αρχείου (στην πόλη Sibiu), της εκδοτικής και άλλων
εργασιών (στο κέντρο του Βουκουρεστίου), του ραδιοφωνικού σταθµού (επίσης στο Βουκουρέστι), ήταν γνωστοί σε περιορισµένο µονάχα αριθµό κοµµατικών στελεχών. Αγνώστου διευθύνσεως –γνωστή σε ελάχιστους– ήταν, στο
κέντρο του Βουκουρεστίου, η έδρα του πολιτικού γραφείου –χώρος πίσω από
το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος και πάλι ήταν πλασµατικός, µε τις πραγµατικές λειτουργίες µετατοπισµένες έξω από την πόλη–. Υπήρχε η ελπίδα, µε τα
µέτρα επαγρύπνησης, να µειωθεί η πιθανότητα διαρροής πληροφοριών. Με τις
ενέργειες των οπαδών του Παρτσαλίδη, κατά τα γεγονότα µετά τη 12η ολοµέλεια, διαλύθηκε η ζώνη προστασίας.

3.2.1.3.1. Φωνή της Αλήθειας
Από τα λεχθέντα του Γκρόζου κατά τη συνάντηση µε τους Βουλγάρους, το Μάρτιο 1968, που προαναφέραµε, προκύπτει η αντίληψή του ότι οι καθαιρεθέντες µαζί
µε τον υπεύθυνο του ραδιοφωνικού σταθµού Φωνή της Αλήθειας, Ζωγράφο, έφυγαν νωρίτερα από τη Βουδαπέστη362. Η πρόθεση του Ζωγράφου ήταν να ελέγξει
360

Στη δεκαετία 1950, η επιτροπή διαφώτισης και προπαγάνδας στεγαζόταν στο κέντρο του
Βουκουρεστίου, σε κτίριο στην οδό Ana Ipatescu. Εκεί ήταν επίσης τα γραφεία του εκδοτικού
τµήµατος του κόµµατος.
361
Η κοµµατική σχολή στελεχών (Κεντρική Κοµµατική Σχολή –µετά το 1952, έλαβε το όνοµα Ανώτατη Κοµµατική Σχολή Νίκος Μπελογιάννης–) ήταν περιφρουρηµένο όργανο.
362
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 13. Είναι στοιχείο
που συγκρούεται µε τις πληροφορίες της µαρτυρίας του Πάνου ∆ηµητρίου, ότι, κατόπιν υπόδειξης
εκ µέρους των αντιπάλων της 12ης ολοµέλειας, οι Ούγγροι µερίµνησαν για την πτήση όλων ανεξαιρέτως των µελών της ελληνικής οµάδας στο Βουκουρέστι µέσα στο ίδιο αεροπλάνο. Η σκοπιµότητα βρισκόταν στην αφαίρεση της πρωτοβουλίας από τον Κολιγιάννη και τους συν αυτώ, τουλάχιστον σε σχέση µε το χρόνο επιστροφής τους στην έδρα του κόµµατος. Τα µέλη των αντιτιθέµενων µερίδων κράτησαν τους τύπους και κανόνες ευγένειας, στη διάρκεια του ταξιδιού. Η πολιτική αλληλοεξουδετέρωση άρχισε αµέσως µετά (cf. Πάνος ∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, 2003-2006).
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τη ραδιοφωνική εκποµπή. Την εποµένη, Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 1968, την 5η
πρωινή, η τακτική βάρδια θα πήγαινε στο ραδιοφωνικό σταθµό για να συνεχίσει τη
δουλειά και να µεταδώσει την εκποµπή. Ο Ζωγράφος, γνωστός σε όλους τους συνεργάτες και την υπηρεσία ασφαλείας ως το µέλος του πολιτικού γραφείου µε ευθύνη για το ραδιοφωνικό σταθµό, πήρε µαζί του ανθρώπους που είχαν ειδοποιηθεί
εκ των προτέρων από τον ίδιο και κατέλαβε τις εγκαταστάσεις. Όταν πήγαν οι εργαζόµενοι της τακτικής βάρδιας, ο ραδιοφωνικός σταθµός ήταν κλειστός και η
φρουρά ασφαλείας δεν επέτρεπε την είσοδο. Τα άτοµα τα επιφορτισµένα µε την
ασφάλεια ήταν Ρουµάνοι363. Έχοντας λάβει τα µέτρα τους, εκείνο το πρωί οι
καθαιρεθέντες κατάφεραν να µεταδώσουν ανοικτή επιστολή καταγγελίας των
αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας. Κατά το µεσηµέρι, οι οπαδοί της 12ης ολοµέλειας
αποφάσισαν να ανακτήσουν το ραδιοφωνικό σταθµό. Μπήκαν στο χώρο και κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό, όµως ο σταθµός διέκοψε τις εκποµπές. ∆ιέθεταν τον εξοπλισµό, αλλά δεν υπήρχε ειδικός τεχνικός. Ο µηχανικός –
Ρουµάνος– είχε αποσυρθεί364.
Την ίδια µέρα, Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 1968, ζήτησαν συνάντηση µε την κεντρική επιτροπή του ρουµανικού κόµµατος. Ύστερα από πολλές αναβολές («µε το
πρόσχηµα ότι ο ένας απουσιάζει, ο άλλος λείπει, ο τρίτος είχε πάει δεν ξέρω και εγώ
πού»), τη ∆εύτερα 19 Φεβρουαρίου 1968 το βράδυ, τελικά, τους δέχθηκαν οι
Ceauşescu, Paul Niculescu-Mizil και Mihai Dalea. Εν τω µεταξύ, η κεντρική επιτροπή του ρουµανικού κόµµατος τους είχε αφαιρέσει τη χρήση των αυτοκινήτων.
Είχε αποµείνει µόνο ένα, το οποίο ήταν δικό τους. «Στην κεντρική επιτροπή πήγαµε
µε τα πόδια», διηγιόταν ο Γκρόζος. «Εγώ τους είπα: Παρά το ότι κάνει κρύο και χιονίζει, εγώ ήρθα µε τα πόδια από το γραφείο µέχρι εδώ, επειδή µας πήρατε τα αυτοκίνητα». Στη συνάντηση, εξήγησαν στους Ρουµάνους ηγέτες περί τίνος επρόκειτο, πώς
συνέβησαν τα γεγονότα, πώς είχε το ζήτηµα το σχετικό µε το ραδιοφωνικό σταθµό.
Ζήτησαν να τους βοηθήσουν στην επανάκτηση του ραδιοφωνικού σταθµού. Εκείνοι
απάντησαν: «∆εν µπορούµε να προσφύγουµε σε καταναγκαστικά µέτρα. Πηγαίνετε
και συνεννοηθείτε µαζί τους». «Εµείς τους είπαµε ότι µία απευθείας συνάντηση µαζί
τους µπορεί να καταλήξει σε δυσάρεστα επεισόδια, µπορεί να συµβεί κάτι παρόµοιο
µε τα γεγονότα της Τασκένδης κάποτε». Ταυτόχρονα ο Παρτσαλίδης, εκ µέρους των
τριών καθαιρεθέντων, είχε ζητήσει ακρόαση από τον Ceauşescu. «Τους είπαµε: Μη
τους δέχεσθε, διότι θα εκτεθείτε. Έχετε όλο το δικαίωµα να τους δεχθείτε ή όχι,
όµως εµείς θεωρούµε άτοπο να δεχθείτε εκείνους µετά από εµάς». Ο Ceauşescu
363
364

Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 13.
Ibid., p. 14.
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προσπάθησε να τους µεταπείσει. Τους δήλωσε ότι δεν θα παρέχονταν διευκολύνσεις
και υποστήριξη στους οπαδούς του Παρτσαλίδη, όµως, εάν κυκλοφορούσαν κάποια
επιστολή ανάµεσα στα µέλη του ΚΚΕ, η ρουµανική αρχή δεν ήταν σε θέση να πάρει
µέτρα εναντίον τους. Του απάντησαν ότι, όταν το ρουµανικό κόµµα θα διαµόρφωνε
τη στάση του απέναντι στο ΚΚΕ, θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι η 12η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής αποτελούσε όργανο του κόµµατος που πήρε απόφαση µε
πλειοψηφία αναφορικά µε τα υπό συζήτηση θέµατα365.
Από τη στιχοµυθία, το ΚΚΕ συµπέρανε ότι η ρουµανική ηγεσία δεν ήταν διατεθειµένη να αφήσει τους αντιπάλους των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας χωρίς
προστασία. Μετά τη συνάντηση, οι Ρουµάνοι σφράγισαν το ραδιοφωνικό σταθµό,
µέχρις ότου αποσαφηνισθεί τι µέλλει γενέσθαι366.
Το ΚΚΕ χρέωσε την ευθύνη για τη σιγή του ραδιοφωνικού σταθµού στους
διαγραµµένους (αντιπάλους των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας). Υποστήριξε ότι
η ενέργειά τους ήταν εις βάρος τους, «επειδή µόνο εχθρός θα µπορούσε να το πρά365
366

Ibid.
Ibid., p. 15. Οι πληροφορίες, που βλέπουµε ότι διοχετεύθηκαν από το ΚΚΕ στο βουλγαρικό κόµµα,
συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε τις περιγραφές αυτοπτών µαρτύρων. Το οικόπεδο όπου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις του σταθµού ήταν ένας µεγάλος κήπος, περιφραγµένος, µέσα στον οποίο
υπήρχε µία παλιά τριώροφη έπαυλη (εκεί είχε στεγάσει, προπολεµικά, την παλλακίδα του κάποιος
πρίγκιπας) και ένα µικρό διώροφο βοηθητικό κτίσµα. Στο µεγάλο κτίριο στεγάζονταν τα γραφεία και
λειτουργούσαν οι υπηρεσίες του σταθµού. Στο µικρό παράρτηµα ήταν τοποθετηµένα τα µηχανήµατα
εκποµπής. Σύµφωνα µε τις προφορικές καταθέσεις λεπτοµερειών (cf. Βασίλης Ζούνης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 23-9-2006. Κώστας Λιναρδάτος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 20-6-2008), οι
οπαδοί του Παρτσαλίδη, έχοντας προσυνεννόηση για την περίπτωση αρνητικής εξέλιξης της 12ης
ολοµέλειας, έλαβαν το σύνθηµα ότι η υπόθεση είχε εκτραπεί και, στις 17 Φεβρουαρίου 1968, κατέλαβαν το σταθµό. Οι προσκείµενοι στην καθοδήγηση Κολιγιάννη ειδοποιήθηκαν, την ίδια ώρα, να συγκεντρωθούν στα γραφεία της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων Βουκουρεστίου (στην οδό Constantin Mille). Έγινε ενηµέρωση για τις εξελίξεις στη 12η ολοµέλεια και για το γεγονός της κατάληψης
του ραδιοσταθµού από τους οπαδούς των τριών καθαιρεθέντων του πολιτικού γραφείου. Έτρεξαν
όλοι στο ραδιοσταθµό, στον οποίο βρέθηκαν για πρώτη φορά (λόγω των µέτρων συνωµοτικότητας,
το µέρος ήταν γνωστό µόνο στους εµπλεκόµενους στη ραδιοφωνική εργασία, χωρίς οι υπόλοιποι να
γνωρίζουν το χώρο από όπου γίνονταν οι εκποµπές). Οι Ρουµάνοι της φρουράς δεν είχαν εντολές, γι’
αυτό άφησαν και τους αρχικούς καταληψίες και τους επόµενους του αντιπερισπασµού να µπουν
µέσα. Επικρατούσε σύγχυση. Το απόρρητο του µέρους είχε αρθεί. Είχε µαθευτεί ότι εκεί ήταν ο
σταθµός και κόσµος συνέρρεε απέξω για να παρακολουθήσει τα γεγονότα. Εκεί ήταν παρών ο Στρίγκος, ο οποίος αναζητούσε την Ghizela Vass ή άλλο επίσηµο Ρουµάνο, αλλά κανείς δεν βρέθηκε. Οι
οπαδοί του Παρτσαλίδη κατάφεραν να µεταδώσουν µόνο το µήνυµα καταγγελίας των αποφάσεων της
12ης ολοµέλειας. ∆εν πρόφθασαν να µεταδώσουν το υλικό µε τις απαιτήσεις (τρία κείµενα, αντίστοιχα
για την ανεξαρτησία από το κοµµουνιστικό κέντρο, για το δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό και για τη
συµµαχία των αριστερών δυνάµεων στην Ελλάδα), λόγω προσέλευσης σε υπέρτερο αριθµό πιστών
στην καθοδήγηση Κολιγιάννη, οπισθοχώρησαν από το κτίριο του ποµπού και κατέφυγαν στο κτίριο
των γραφείων. Ο Στρίγκος απέτρεψε τους δικούς του να προβούν σε δυναµική ενέργεια παραβίασης
της κλειδωµένης πόρτας. Ξηµερώθηκαν εκεί, έως ότου εµφανίσθηκαν δύο µαύρα αυτοκίνητα της
ρουµανικής υπηρεσίας ασφαλείας, που µπήκαν ανάµεσα στους αντιµαχόµενους. Οι οπαδοί της καθοδήγησης Κολιγιάννη έλαβαν εντολή να αποχωρήσουν, διότι έκλεισε ο σταθµός.
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ξει». Στέρησαν τον ελληνικό λαό της δυνατότητας να ακούει τη φωνή του κόµµατος367. Αν το πρώτο µέληµα της δικτατορίας ήταν να στερήσει το κόµµα του γραπτού λόγου κλείνοντας την εφηµερίδα Η Αυγή, στη φάση εσωκοµµατικής σύγκρουσης οι οπαδοί του Παρτσαλίδη στάθηκαν η αιτία να αποκλεισθεί και ο προφορικός λόγος. Εντός δεκαπέντε ηµερών, το ΚΚΕ κατόρθωσε να επαναλάβει τις
εκποµπές από τον εφεδρικό ραδιοφωνικό σταθµό της Λειψίας, στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Γερµανίας, χωρίς όµως να επιτύχει το προηγούµενο επίπεδο λήψης στον
ελληνικό χώρο. Προηγουµένως, οι εκποµπές αναµεταδίδονταν από το ραδιοφωνικό σταθµό της Μόσχας, καθώς επίσης από το ραδιοφωνικό σταθµό Σόφιας. Αυτό
το προπαγανδιστικό δίκτυο είχε αχρηστευθεί. Στην Ελλάδα υπήρχαν τότε
1.300.000 ραδιοφωνικές συσκευές και τρανζίστορς. «∆εν µπορούµε να φανταστούµε ότι όλοι τον άκουγαν, αλλά 5-10 χιλιάδες άτοµα σίγουρα θα άκουγαν το
σταθµό µας», ήταν η εκτίµηση για την προκληθείσα βλάβη368.

3.2.1.3.2. Η βιβλιοθήκη και τα αρχειακά έγγραφα
της επιτροπής διαφώτισης
Ταυτόχρονα µε τη σύγκρουση για τον έλεγχο του προφορικού λόγου, η αναταραχή επεκτάθηκε στα σηµεία παραγωγής και φύλαξης του γραπτού υλικού.
Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που έφθασε στους Βουλγάρους, στις εγκαταστάσεις του κοµµατικού εκδοτικού µηχανισµού βρισκόταν, έτοιµο προς εκτύπωση, το τεύχος Φεβρουαρίου 1968 του περιοδικού Νέος Κόσµος. Οι αντίπαλοι
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας δεν επέτρεψαν να εκδοθεί το έντυπο369. Με
άτυπους διαιτητές τους Ρουµάνους, το τυπογραφείο αφαιρέθηκε από την κεντρική
367

Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 15. Η ενηµέρωση
της καθοδήγησης Κολιγιάννη προς το βουλγαρικό κόµµα ήταν µέρος των ενεργειών µε τις οποίες
αυτή αντέδρασε απέναντι στη δραστηριότητα της παράταξης Παρτσαλίδη. Το Μάρτιο 1968, εκδόθηκε η εφηµερίδα Ριζοσπάστης –µε αριθµό φύλλου «1», µε την ένδειξη ότι αποτελούσε όργανο της
κεντρικής επιτροπής του κόµµατος–, όπου καταχωρήθηκε ανακοίνωση, µε ηµεροµηνία 16 Φεβρουαρίου 1968, ότι η 12η ευρεία ολοµέλεια καταδίκασε την οππορτουνιστική γραµµή της φραξιονιστικής
οµάδας Ζωγράφου - Παρτσαλίδη - ∆ηµητρίου, τους καθαίρεσε από µέλη του πολιτικού γραφείου και
τους αντικατέστησε µε τρία νέα µέλη. ∆εύτερη ανακοίνωση, στο ίδιο φύλλο, µε ηµεροµηνία 17 Φεβρουαρίου 1968, γνωστοποιούσε ότι οι καθαιρεθέντες προέβησαν σε πολιτική προβοκάτσια («χρησιµοποίησαν το ραδιοσταθµό “η Φωνή της Αλήθειας” εν αγνοία του ΠΓ και της διεύθυνσής του και µετάδοσαν µια αντικοµµατική δήλωση σαν µέλη του ΠΓ από το οποίο έχουν καθαιρεθεί») και ότι,
ύστερα από αυτή την ενέργεια, το πολιτικό γραφείο τους διέγραψε (cf. Ριζοσπάστης, όργανο της ΚΕ
του ΚΚΕ, φύλλο αριθ. 1, Μάρτης 1968, «Η 12η Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Ανακοίνωση του
Προεδρείου της Ολοµέλειας» [πολυγραφηµένο]). Βλέπουµε ότι οι διατυπώσεις στις ανακοινώσεις
ήταν προσεκτικές και δεν εξέθεταν τους Ρουµάνους.
368
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 16.
369
Ibid., p. 15. Βλέπε παρόµοιες πληροφορίες στο Παράρτηµα 5 (infra, p. 490).
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επιτροπή του κόµµατος (καθοδήγηση Κολιγιάννη) και δόθηκε σε αυτούς370. Εξάλλου, ο Παρτσαλίδης και οι άλλοι προέβησαν σε κατάληψη του Τµήµατος ∆ιαφώτισης και Προπαγάνδας –στη Mogoşoaia–. Συνεργάτες της κεντρικής επιτροπής
(της καθοδήγησης Κολιγιάννη) κατέφθασαν επί τόπου, µε πρόθεση να εισέλθουν,
αλλά ανακόπηκαν στην είσοδο. Ο φύλακας –Ρουµάνος–, στο όνοµα της µη ανάµειξης στα εσωτερικά του κόµµατος, απαγόρευσε την παραµονή των τελευταίων
στο χώρο. Το κτίριο παρέµεινε στα χέρια των οπαδών του Παρτσαλίδη. «Τι κάνουν εκεί µέσα», ανέφερε ο Γκρόζος στους Βουλγάρους –το Μάρτιο 1968–, «δεν
γνωρίζουµε. Εκεί υπάρχουν µαγνητόφωνα, συσκευές. Τώρα εκείνοι κατέχουν
τµήµα του αρχείου, πρακτικά, µαγνητοφωνηµένες ταινίες»371.

3.2.1.3.3. Το αρχείο της κεντρικής επιτροπής
Στο Sibiu (στα γερµανικά Hermannstadt, στα ουγγρικά Nagyszeben), µικρή πόλη –
το 1967, είχε περί τους 100.000 κατοίκους– στην Τρανσυλβανία (σε απόσταση
282 χιλιοµέτρων βορειοδυτικώς του Βουκουρεστίου), ένα νεοκλασσικό κτίριο, µέρος του ανέγγιχτου –τότε– από το χρόνο και τον άνθρωπο κτισµένου περιβάλλοντος, χρησίµευε για τη λειτουργία του κοµµατικού αρχείου.
Στο αρχείο εργάζονταν ο Βασίλης Γκάνιος372 και τρία άλλα άτοµα373. Ενόσω
συνεχίζονταν οι συζητήσεις των Ρουµάνων µε την καθοδήγηση Κολιγιάννη και
την παράταξη των τριών διαγραµµένων του πολιτικού γραφείου Παρτσαλίδη, Ζω370

Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 5.
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 15. Οι πληροφορίες
που προωθήθηκαν από το ΚΚΕ (καθοδήγηση Κολιγιάννη) στους Βουλγάρους συµφωνούν, σε γενικές γραµµές, µε την παρουσίαση των γεγονότων από άλλες πηγές. Η έδρα της διαφώτισης στη
Mogoşoaia βρισκόταν σε µία παλιά έπαυλη (ανήκε προπολεµικά σε τραπεζίτη), κτισµένη µέσα σε
µεγάλο οικόπεδο, µε κήπο, περιβαλλόµενο από φράκτη. Στις 17 Φεβρουαρίου 1968, οχυρώθηκαν
µέσα στο κτίριο οι Σταύρος Καρράς, Κ. Λιναρδάτος, Γκαστών Βερναρδής, Κρητικός, Παπαδηµήτρης, Τσίτας και άλλοι οπαδοί του Παρτσαλίδη. Αντιµετώπισαν τους Παναγιώτη Μαυροµµάτη,
∆ηµήτρη Αδάµο και έτερους πιστούς στην καθοδήγηση Κολιγιάννη, που κατέφθασαν µε δύο αυτοκίνητα. Ήταν περισσότεροι, έφραξαν την εξωτερική σκάλα, τους απώθησαν και τους ανάγκασαν
να φύγουν άπρακτοι (cf. Κ. Λιναρδάτος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 20-6-2008).
372
O Γκάνιος γεννήθηκε το 1907 στην Κληµατιά Ιωαννίνων. Εργάσθηκε από την ηλικία των 14 ετών
ως εργάτης, το 1928 ως οδηγός αυτοκινητιστής. ∆ραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλισµό, εκλέχθηκε
γενικός γραµµατέας του σωµατείου οδηγών αυτοκινητιστών και πρόεδρος του εργατικού κέντρου
Ιωαννίνων, ιδρυτικό µέλος και µέλος της διοίκησης της οµοσπονδίας εργατών οδηγών αυτοκινητιστών. Στρατολογήθηκε στο ΚΚΕ το 1928. Υπέστη διώξεις, έγκλειστος στο Καλπάκι το 1927-1928,
φυλακισµένος το 1937-1943, εξόριστος το 1947-1948. Το Μάιο 1948 εντάχθηκε ως στέλεχος στο
δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ) στο Γράµµο, τραυµατίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι. Μετά την ήττα, τοποθετήθηκε στο απαράτ του κόµµατος. Στην κοµµατική κρίση του 1968, εργαζόµενος τότε στο
αρχείο του κόµµατος στο Sibiu, τάχθηκε µε το «Γραφείο πλειοψηφίας της Κ.Ε. του ΚΚΕ» [παράταξη Παρτσαλίδη]. Αποβίωσε ξαφνικά το 1970, ετάφη στο Βουκουρέστι (cf. Η Αυγή, 19-9-1975).
373
Βασίλης Ζούνης, πληροφορίες, 23-9-2006.
371
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γράφου και ∆ηµητρίου –ενεργούσαν ως µεσολαβητές τα µέλη της κεντρικής επιτροπής του ρουµανικού κόµµατος Ghizela Vass, Nicolae Ionescu, Lidia Lazarescu
και άλλα στελέχη–, το Μάρτιο 1968 συνέβη το ανήκουστο: Εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά επίθεση κατά του αρχειακού κτιρίου, µετά από επιτελική κατάστρωση
από το Σταύρο Καρρά374, και αφαίρεση ενός µέρους του αρχείου. Ο Γκάνιος, µέσα
στο αρχειακό κτίριο, σε συνεννόηση µε τους επιτεθέντες, είχε συσκευάσει το επιλεχθέν υλικό. Τα µέλη της οµάδας κρούσης παραβίασαν τους χώρους, έδεσαν τους
εργαζόµενους –µολονότι ήταν ανάπηροι–, φόρτωσαν τα κιβώτια σε φορτηγό αυτοκίνητο και αποχώρησαν ανενόχλητοι. Για την επιλεγείσα ηµεροµηνία επέµβασης, 19 Μαρτίου 1968, υπήρχε προηγούµενη πληροφόρηση ότι ο υπεύθυνος για το
αρχείο εκ µέρους της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, Ηλίας Καράς (ήταν επίφοβος
–οπλοφορούσε–), θα έλειπε στο Βουκουρέστι και το πεδίο κίνησης θα βρισκόταν
ελεύθερο. Ο µηχανισµός της καθοδήγησης Κολιγιάννη, αντιδρώντας καθυστερηµένα, κινήθηκε στις 20 Μαρτίου 1968 άκαρπα. Περί τα 40 άτοµα µετέβησαν µε
ένα λεωφορείο στο Sibiu, για να διαπιστώσουν ότι το κακό είχε ήδη γίνει και ήταν
ανεπανόρθωτο. Το υλικό που απέσπασαν οι οπαδοί του Παρτσαλίδη από το αρχείο
του Sibiu µεταφέρθηκε στο Βουκουρέστι, σε χώρο στην περιοχή Balta Albă375.
Μάταια απευθύνθηκε έγγραφη διαµαρτυρία από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ

374

Οι Καρράδες ήταν τρία αδέλφια στο κίνηµα, οι Νίκος, Σταύρος και Γιάννης. Με τον Ηλία Καρά [ή
Καρρά] είχαν απλή συνωνυµία. Ο Σταύρος Καρράς (1925-1983), από τον Πειραιά, σπούδασε στο
πολυτεχνείο στην Αθήνα. Εντάχθηκε στην οργάνωση νεολαίας (ΕΠΟΝ) και έδρασε κατά της φασιστικής κατοχής και στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Ανέλαβε ηγετικές ευθύνες στην Ε∆Α, στο
ΚΚΕ και εν συνεχεία στο ΚΚΕ εσωτερικού (Νίκος Καρράς, πληροφορίες, 11-7-2007). Ο Νίκος
Καρράς ή Καράς (1922-2008) γεννηθείς στον Πόρο, ενεγράφη το 1939 ως φοιτητής πολιτικός µηχανικός στο πολυτεχνείο της Αθήνας. Ήταν καπετάνιος του συντάγµατος Αθήνας του ΕΛΑΣ, στον
εµφύλιο πόλεµο φυλακίσθηκε το 1948, απολύθηκε το 1958 και την ίδια χρονιά εξορίσθηκε, έως το
1962. Εκλέχθηκε στο 8ο συνέδριο του ΚΚΕ, το 1961, µέλος της κεντρικής επιτροπής και στην
εκτελεστική επιτροπή της Ε∆Α στο 2ο συνέδριο το 1963. Εργάσθηκε ως δηµοσιογράφος στην
εφηµερίδα Η Αυγή. Το 1964, ως µέλος του Γραφείου εσωτερικού του ΚΚΕ, υποστήριξε την άποψη
της µετεξέλιξης της Ε∆Α και διάλυσης του ΚΚΕ. Το 1967, παράνοµος, µαζί µε τον αδελφό του,
Σταύρο, ήταν πρωταγωνιστής της στροφής, εντός του ΚΚΕ, που οδήγησε στη ρήξη το 1968. Το
1969, βγήκε στο εξωτερικό, όπου ανέλαβε την οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα στη ∆υτική
Ευρώπη. Μέλος του γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού, ήταν αντικαταστάτης του γραµµατέα του
κόµµατος, ∆ρακόπουλου, µέχρι τη σύλληψη αυτού το 1971, cf. Η κυριακάτικη Αυγή, 13-4-2008.
Το 1974 επανήλθε στην κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ εσωτερικού µε τη διεύρυνση του οργάνου,
αλλά δεν αποδέχθηκε την εκλογή, ευρισκόµενος σε σύγκρουση µε την πολιτική του πυρήνα γύρω
από το Λ. Κύρκο (µε τις λανθασµένες πολιτικές επιλογές, µε το χαρακτηρισµό και καταδίκη το
1973 της εξέγερσης του πολυτεχνείου –από ένα τµήµα της ηγεσίας– ως προβοκάτσιας), cf. Εποχή
(Αθήνα), 13-4-2008. Οι ανωτέρω πηγές παρέλειψαν να αναφέρουν την υποστήριξή του, κατόπιν,
στο ΠΑΣΟΚ.
375
Cf. Χρήστος Τσιντζιλώνης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 12-6-2003. Ανδρέας Καρκανέβατος,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 12-6-2003. Γιώργος Τόλης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 24-92006.
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προς το ρουµανικό κόµµα και αίτηµα για παρέµβαση και επιστροφή των κλοπιµαίων στο δικαιούχο –τους κατέχοντες την κοµµατική σφραγίδα–376.
Το σενάριο, το οποίο προσφέρθηκε στους κύκλους των πολιτικών προσφύγων
για να δικαιολογηθεί η εκτός του συνήθους κοµµατικού ήθους ενέργεια, ήταν ότι η
καθοδήγηση Κολιγιάννη σκόπευε να υπεξαιρέσει τα σηµαντικότερα υλικά και να
τα φυγαδεύσει στη Σοβιετική Ένωση. Το πακετάρισµα των εγγράφων που κατέληξαν στα χέρια της παράταξης Παρτσαλίδη ήταν ακριβώς µέρος των µέτρων που είχαν προληφθεί από την καθοδήγηση Κολιγιάννη για την περίπτωση που τα πράγµατα στη 12η ολοµέλεια δεν θα εξελίσσονταν κατ’ ευχήν377.
Η καθοδήγηση Κολιγιάννη έδειξε έλλειψη προνοητικότητας. Πολύ αργότερα –
ένα µήνα µετά τα γεγονότα των καταλήψεων του ραδιοφωνικού σταθµού και του
κτιρίου διαφώτισης–, η νέα κρούση στο Sibiu βρήκε το κτίριο του κοµµατικού αρχείου χωρίς τα στοιχειώδη µέτρα περιφρούρησης. Τα ελαφρυντικά για τους υπευθύνους ήταν ότι δεν αναµενόταν αντεπίθεση, εκ µέρους της παράταξης Παρτσαλίδη, αυτής της κλίµακας378, ότι το επιτελικό σχέδιό της υπήρξε εφευρετικό (το
αρχείο ήταν τεράστιο, ακουβάλητο, γι’ αυτό οι επιτεθέντες επέλεξαν καλύτερη
λύση, προετοιµάζοντας και παίρνοντας τα σπουδαιότερα των υλικών), ότι ήταν
ανεξιχνίαστη η στάση των στελεχών όπως ο Γκάνιος που αποσκίρτησαν –αλλιώς
θα είχαν φροντίσει να τους µεταθέσουν–.
Τα συµβάντα, τα οποία συνέθεσαν το χρονικό της κρίσης στο ΚΚΕ, το Φεβρουάριο και Μάρτιο 1968, είχαν µία αλληλουχία στην οποία αποκαλύφθηκαν
διαθέσεις δύσκολα αντιληπτές. Χρειαζόταν περισσή φαντασία για να προβλεφθεί ότι
θα εκτυλισσόταν στο Βουκουρέστι και στο Sibiu αυτή η απίστευτη φάση συµπαιγνίας της παράταξης Παρτσαλίδη και του ρουµανικού κόµµατος. Εφόσον δεν
είχε συντεθεί η ορθή εκτίµηση για τη στάση των Ρουµάνων, δεν µπορούσαν ακολούθως να προβλεφθούν οι αντιδράσεις της παράταξης Παρτσαλίδη. Η καθοδήγηση
Κολιγιάννη λογάριαζε, στο σχεδιασµό των πολιτικών κινήσεων στη 12η ολοµέλεια,
ότι οι καθαιρέσεις δεν θα προκαλούσαν αντιδράσεις πέρα από πλατωνικές
αποδοκιµασίες. ∆εν αντιλήφθηκε ότι οι αντίπαλοι είχαν τη ρουµανική προτροπή και
376

Cf. Παράρτηµα 5 (infra, p. 490).
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 27 (infra, p. 557). Η Αυγή, 12-9-1993 (άρθρο ∆. Τσίτα). Το
εφεύρηµα (οι κολιγιαννικοί φοβόντουσαν µήπως χάσουν την πλειοψηφία στη 12η ολοµέλεια και
ετοίµασαν το αρχείο για να το φυγαδεύσουν) ήταν απλοϊκό. Τα σχόλια, που διατυπώθηκαν στο
περιβάλλον των απλών κοµµατικών µελών, ήταν ότι τα στελέχη της καθοδήγησης Κολιγιάννη,
διαθέτοντας την πρωτοβουλία κινήσεων, είχαν προδιαγράψει τους συσχετισµούς. ∆εν ήταν
άπειροι, ώστε να προσέλθουν σε µία κοµµατική διαδικασία όπου θα κινδύνευαν να µειοψηφήσουν,
κατά τη στιγµή που τη δροµολόγησαν µε την πρόθεση να εξουδετερώσουν τους αντιφρονούντες.
378
Cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
377
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ήταν προετοιµασµένοι για λύσεις των άκρων, για διάσπαση του κόµµατος. Ήταν µη
προβλέψιµες οι προθέσεις της καθοδήγησης Ceauşescu, ότι θα έφτανε τόσο µακρυά,
σε εχθρική ενέργεια προς τη µερίδα της ελληνικής κοµµατικής ηγεσίας που
υλοποιούσε τη σοβιετική γραµµή –ενάντια δηλαδή στο ίδιο το σοβιετικό κόµµα–.
Η καθοδήγηση Κολιγιάννη, λόγω της άµεσης ρουµανικής παρέµβασης, βγήκε
από τη σύγκρουση καθηµαγµένη. Οι διαφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας έκαναν έφοδο στα κοµµατικά πόστα379, «λήστεψαν το [κοµµατικό] αρχείο
και κοµµατικά χρήµατα380», κατακράτησαν τα αρχεία της επιτροπής διαφώτισης
(προπαγανδιστική και ιστορική εργασία) και του ραδιοσταθµού, τη βιβλιοθήκη της
κεντρικής επιτροπής.

3.2.1.4. Οργανωτική κινητικότητα στα δύο στρατόπεδα
Ενάµισυ χρόνο µετά τη 12η ολοµέλεια –το Μάιο 1969–, η κατάσταση στο ΚΚΕ,
σύµφωνα µε ενηµέρωση προς το βουλγαρικό κόµµα, παρέµενε ασαφής. Στον απολογισµό των εξελίξεων, περιλήφθηκαν τα γεγονότα που συνδέονταν µε τη στάση
των κοµµατικών στελεχών στο εσωτερικό της Ελλάδας. Το κοµµατικό γραφείο
εσωτερικού, που διορίσθηκε από την κεντρική επιτροπή το 1967, απαρτιζόταν από
επτά άτοµα381. «Έτυχε έτσι που τρία από τα µέλη που στήριξαν τις αποφάσεις της
12ης ολοµέλειας συνελήφθησαν, ενώ οι τέσσερις µεταξύ των οποίων οι Μπριλλάκης και ∆ρακόπουλος που στήριζαν τη “φράξια [παράταξη Παρτσαλίδη]”, δεν
πιάστηκαν382». Το Γραφείο εσωτερικού απηύθυνε ανοικτή επιστολή µε την οποία
δεν δέχθηκε τις αποφάσεις της 12η ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής και αυτοανακηρύχθηκε ηγετικό κοµµατικό όργανο του ΚΚΕ στη χώρα. Ο εκπρόσωπός του,
Μπριλλάκης, ο οποίος σύντοµα µετέβη στην Ιταλία, «ανακηρύχθηκε» εκπρόσωπος
του ΚΚΕ, του κόµµατος της Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α) και του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ). Με την επιστολή του το Γραφείο
εσωτερικού φαινοµενικά πήρε «ουδέτερη» θέση, ενώ στην πράξη στήριξε τις θέ-

379

Γλύτωσε η έδρα του πολιτικού γραφείου. Είχαν ετοιµασθεί, πριν από τη διάσπαση, αντικλείδια για
όλα τα γραφεία του κόµµατος. Έναντι της πρότασης θερµοκέφαλων για κατάληψη του συνόλου
των εγκαταστάσεων, εξαιρέθηκε το κτίριο του πολιτικού γραφείου (Κ. Λιναρδάτος, πληροφορίες).
Εικάζουµε –χωρίς να κατορθώσουµε να το αποδείξουµε– ότι υπήρξε σχετική γνωµάτευση των
Ρουµάνων, µε την υπόδειξη τήρησης ορίων στην εσωκοµµατική αντιδικία.
380
Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 227-230 (επιστολή ΚΚΕ προς Κοµµουνιστικό Κόµµα
Σοβιετικής Ένωσης, το Μάρτιο 1970).
381
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 6-7. Βλέπε σχετική ενηµέρωση σε εκθέσεις του
ΚΚΕ προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, στις 5 Μαρτίου και 20 Σεπτεµβρίου
1970, στο Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 221-230.
382
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 6-7.
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σεις της «φράξιας». ∆εν ζήτησε να συνδεθεί µε την κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ,
αλλά συνδέθηκε µε τη «φράξια» µέσω της κεντρικής επιτροπής του ιταλικού κοµµουνιστικού κόµµατος383. Το Γραφείο εσωτερικού κατηγόρησε το πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ ότι συγκάλεσε τη 12η ολοµέλεια παραβιάζοντας όλες τις αρχές της κοµµατικής ζωής, επειδή τα µέλη της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ από το εσωτερικό της χώρας είχαν αποµακρυνθεί σκόπιµα από την
προετοιµασία και τη συζήτηση των ζητηµάτων που τέθηκαν, καθώς επίσης και
από την ψηφοφορία επί των αποφάσεων, επίσης ότι σχηµάτισε δική του πλειοψηφία µε την πρόσληψη, από την «οµάδα Κολιγιάννη», έξι νέων µελών της κεντρικής επιτροπής και ότι ακύρωσε κάθε προσπάθεια να µεταφερθεί η καθοδήγηση της
κοµµατικής δράσης στη χώρα384. Το Γραφείο εσωτερικού, οι Μπριλλάκης και
∆ρακόπουλος µαζί µε τα υπόλοιπα δύο µέλη στην Ελλάδα, συντονισµένα µε τη
«φράξια» των Παρτσαλίδη - Ζωγράφου - ∆ηµητρίου, διεξήγαγαν, τόσο στη χώρα
όσο και στο εξωτερικό, ενεργό αντικοµµατική δράση385. Το Γραφείο εσωτερικού
διεξήγαγε στη Ρουµανία έκτακτη ολοµέλεια, στην οποία προσκάλεσε να λάβουν
µέρος όλα τα µέλη της κεντρικής επιτροπής µέχρι τη 12η ολοµέλεια386. Με εγκύκλιο, στις αρχές Μαΐου 1969, η «φραξιονιστική» οµάδα ανακοίνωσε εκ µέρους
του Γραφείου εσωτερικού ότι διεξήγαγε έκτακτη ολοµέλεια, στην οποία εξελέγη
γραφείο αποκλειστικά απαρτιζόµενο από µέλη του εσωτερικού της χώρας και
αποφασίσθηκε να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο του κόµµατος. Στην ανακοίνωση
τονιζόταν ότι πήρε µέρος στην έκτακτη ολοµέλεια η πλειοψηφία των µελών της
κεντρικής επιτροπής και παραβρέθηκε σηµαντικός αριθµός κοµµατικών µελών
από την Ελλάδα387.
Αυτές οι πληροφορίες, σύµφωνα µε την ως άνω ενηµέρωση προς το βουλγαρικό
κόµµα, απείχαν από την πραγµατικότητα. Η αλήθεια ήταν ότι, στην αποκληθείσα
«έκτακτη ολοµέλεια», συµµετείχαν πρώην µέλη της κεντρικής επιτροπής και ορισµένα µέλη της που βρίσκονταν στο Βουκουρέστι και ανέπτυσσαν ενεργό «φραξιονιστική» δράση. Αυτοί οι άνθρωποι, µαζί µε τους Μπριλλάκη και ∆ρακόπουλο που
διέµεναν στην Ιταλία, αυτοαποκαλούνταν «ολοµέλεια»388. Στην «έκτακτη ολοµέλεια» πήραν µέρος δέκα µέλη της κεντρικής επιτροπής: οι Παρτσαλίδης, Ζωγράφος,
∆ηµητρίου, καθαιρεµένοι από τη 12η ολοµέλεια και εν συνεχεία διαγραφέντες λόγω
της προβοκάτσιας κατάληψης του ραδιοφωνικού σταθµού, οι Μπριλλάκης, ∆ρακό383

Ibid., p. 7.
Ibid.
385
Ibid.
386
Ibid., pp. 7-8.
387
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3.
388
Ibid., pp. 3-4.
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πουλος, Θανάσης Καρτσούνης389, καθαιρεµένοι από µέλη της κεντρικής επιτροπής
(ο Καρτσούνης «είναι γνωστός στη χώρα µας και εδώ και πολύ καιρό έχει καθαιρεθεί από την κεντρική επιτροπή»), οι Λεωνίδας Τζεφρώνης390, Μήτσος Βατουσιανός391, Νίκος Καρράς, Βασίλης Ζάχος392, µέλη της κεντρικής επιτροπής «οι οποίοι
είναι στο πλευρό της φράξιας»393. Τα αναφερθέντα δέκα άτοµα πήραν απόφαση, µε
τη οποία διέλυσαν το πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, αφαίρεσαν από τον πρόεδρο και τον πρώτο γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ,
Γκρόζο και Κολιγιάννη, το δικαίωµα να εκτελούν τα καθήκοντά τους, εξέλεξαν πενταµελές γραφείο εσωτερικού, του οποίου τα µέλη βρίσκονταν τα τέσσερα στη χώρα
και ένα στο εξωτερικό, προσέλαβαν στην κεντρική επιτροπή νέα µέλη από το εσωτερικό της χώρας, αποφάσισαν να συγκαλέσουν 9ο συνέδριο του κόµµατος και αξίωσαν να τους επιτραπεί να συµµετάσχουν στη συνδιάσκεψη των κοµµουνιστικών
και εργατικών κοµµάτων στη Μόσχα394. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι, στην
«έκτακτη ολοµέλεια», δεν πήραν µέρος οι οµοϊδεάτες τους που συµµετείχαν σε άλλες προηγούµενες ολοµέλειες. Αποφάσισαν να µη συµµετάσχουν στην ολοµέλεια
389

Ο Καρτσούνης ήταν µέλος του ΚΚΕ από το 1931. Φυλακίσθηκε και εξορίσθηκε επί Μεταξά. ∆ούλεψε σε υπεύθυνα κοµµατικά πόστα κατά το διάστηµα 1941-1944. Το 1946-1949, ήταν πολιτικός
επίτροπος ταξιαρχίας µε βαθµό ταγµατάρχη πολιτικού επιτρόπου (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367,
Φ=20/17/65, ΚΚΕ -ΚΕ προς Προεδρείο ΕΚΓ [υπογραφή: Χαράλαµπος ∆ρακόπουλος], 5.10.70, 1
p.).
390
Ο Τζεφρώνης γεννήθηκε το 1920 στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας. Φοίτησε το 1937 στην αρχιτεκτονική σχολή στην Αθήνα, οργανώθηκε το 1941 στην ΟΚΝΕ, εντάχθηκε το 1947 στο ∆ΣΕ, όπου
έδρασε µε το βαθµό του ταγµατάρχη. Πήγε το 1949 στην Ουγγαρία, εντάχθηκε το 1950 στο µηχανισµό του ΚΚΕ, στάλθηκε στην Αθήνα το 1953, συνελήφθη το 1954, απέδρασε το 1955, βγήκε
στο εξωτερικό το 1956 και κατέφυγε στην Τασκένδη (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/56).
391
Ο Βατουσιανός, από τη Μυτιλήνη, αυτοκινητιστής το επάγγελµα, ήταν Ακροναυπλιώτης (cf. Γιάννης Μανούσακας, Το χρονικό ενός αγώνα. Ακροναυπλία, 1939-1943, vol. 1, Γνώση, Αθήνα 19865,
p. 510, επίσης Φλούντζης, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες..., op. cit., p. 472), γραµµατέας της
κοµµατικής οργάνωσης Πειραιά κατά τη δεκαετία 1940 (cf. Κώστας Μπίρκας, Κάτω απ’ τη µπότα
της δικτατορίας, Μέλισσα, Αθήνα 1966, p. 545). Ήταν µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ
από το 1945, ταχθείς το 1968 κατά των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας.
392
Ο Ζάχος γεννήθηκε στην Τύρνα Τρικάλων το 1913, από φτωχή αγροτική οικογένεια. Αποφοίτησε
από το δηµοτικό σχολείο, απασχολήθηκε το 1927-1940 ως αγρότης. Το 1934 οργανώθηκε στην
κοµµουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ), το 1941-1945 στον εφεδρικό εθνικό-απελευθερωτικό στρατό
(Εφεδρικός ΕΛΑΣ). Πήγε το 1945-1947 στο Μπούλκες, εντάχθηκε το 1947 στο δηµοκρατικό
στρατό (∆ΣΕ) και έδρασε µε το βαθµό του ταγµατάρχη. Στην τρίτη συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, τον
Οκτώβριο 1950, εκλέχθηκε αναπληρωµατικό µέλος της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος. Τοποθετήθηκε διευθυντής της Κεντρικής Κοµµατικής Σχολής το 1950-1952, στάλθηκε στην Ελλάδα το
1952 και κινήθηκε παράνοµος µέχρι το 1953. Η σύζυγός του ήταν η Νιτσοπούλου Βιχτωρία (cf.
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/5/72). Σπούδασε το 1959-1961 στην κοµµατική σχολή της Μόσχας.
393
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 5, 7-8. Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна
единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., pp. 3-4.
394
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 7-8.
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διότι θεώρησαν ότι οδηγούσε σε διάσπαση395. Το Γραφείο εσωτερικού προσπάθησε
να αντιπαραθέσει την Ε∆Α και το πατριωτικό µέτωπο (ΠΑΜ) µε το ΚΚΕ. Μεταξύ
των Παρτσαλίδη και Μπριλλάκη δεν υπήρχε στην ουσία καµµία πολιτική διαφορά.
«Και οι δύο επιδιώκουν να επιβάλουν στο κόµµα τη δεξιά οππορτουνιστική γραµµή
τους». Κατά τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας, οι Παρτσαλίδης και Μπριλλάκης
υιοθέτησαν αντισοβιετική στάση, προβαίνοντας σε δηµόσιες δηλώσεις κατά της «εισόδου των στρατευµάτων των πέντε σοσιαλιστικών χωρών στην Τσεχοσλοβακία».
Με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ε∆Α, ο Μπριλλάκης πήρε µέρος στο 9ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, το Μάρτιο 1969, και είχε συνοµιλίες µε τον Crvenkovski396. Για τη διαφύλαξη της ενότητας του κόµµατος, το πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ προσκάλεσε τους Μπριλλάκη και
∆ρακόπουλο στη Βουδαπέστη για συνοµιλίες, όµως εκείνοι έθεσαν ως προκαταρκτικό όρο την αναγνώριση της οµάδας τους στη Ρώµη και Αθήνα ως ηγετικού οργάνου του κόµµατος. Για το λόγο αυτό, η συνάντηση δεν πραγµατοποιήθηκε397. Τον
Ιανουάριο 1969, η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ διεξήγαγε στη Γερµανική Λαϊκή
∆ηµοκρατία τη 13η ολοµέλεια. Η ολοµέλεια είχε ιδιαίτερη σηµασία για το ΚΚΕ. Στις
εργασίες συµµετείχαν πλήθος κοµµατικών παραγόντων. Πήραν µέρος µόνο εκείνα
τα µέλη της κεντρικής επιτροπής τα οποία βρίσκονταν στο εξωτερικό και είχαν
εγκρίνει τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας, επίσης 52 κοµµατικά στελέχη που εργάζονταν στα σοσιαλιστικά κράτη και στις δυτικοευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες.
Στη 13η ολοµέλεια έγινε ανασκόπηση της κατάστασης του κόµµατος για το χρονικό
διάστηµα από την εµφάνιση της «φράξιας» µέχρι τότε398. Συζητήθηκε η έκθεση των
µελών της κεντρικής επιτροπής που δρούσαν εντός της χώρας. Η 13η ολοµέλεια
έκανε εκτίµηση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και της κατάστασης του
κόµµατος και έλαβε αποφάσεις399. Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν τα θέµατα
για τη συνέχιση συγκρότησης παράνοµων κοµµατικών οργανώσεων στη χώρα και
την ενοποίηση όλων των πατριωτικών δυνάµεων σε ένα αντιδικτατορικό µέτωπο.
Για την πληρέστερη στράτευση των δυνάµεων της νεολαίας, η ολοµέλεια αποφάσισε
να ιδρύσει νέα κοµµουνιστική οργάνωση της νεολαίας. Η 13η ολοµέλεια τόνισε ότι η
πιο πιθανή µορφή αγώνα κατά της δικτατορίας θα ήταν ο ένοπλος αγώνας για τον
395

Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., pp. 3-4.
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 8.
397
Ibid., p. 10.
398
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3. Αναλυτικά στοιχεία
περιέχονται στην εισήγηση της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ στη 13η ολοµέλεια, cf. συλλογή Γ.
Λεοντιάδη, Положение в Греции и задачи компартии Греции. Доклад тов. Колиянниса [Η
κατάσταση στην Ελλάδα και τα καθήκοντα του ΚΚΕ. Εισήγηση του συντρόφου Κολιγιάννη], 77 pp.,
δακτυλογραφηµένο (µετάφραση του πρωτότυπου ελληνικού κειµένου), passim.
399
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3.
396
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οποίο την παρούσα στιγµή έλλειπαν οι κατάλληλες συνθήκες: γερές κοµµατικές οργανώσεις, αντιδικτατορικό µέτωπο και καταρτισµένα στρατιωτικά στελέχη400. Η 13η
ολοµέλεια αποφάσισε να συγκληθεί 9ο συνέδριο του κόµµατος και αναφέρθηκε σε
ορισµένα οργανωτικά ζητήµατα. Ενίσχυσε την κεντρική επιτροπή και το πολιτικό
γραφείο µε νέα στελέχη, επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη δραστηριότητα µέσα στη χώρα401. Για αντικοµµατική δράση καθαιρέθηκαν από µέλη της
κεντρικής επιτροπής τα µέλη του Γραφείου εσωτερικού Μπριλλάκης και ∆ρακόπουλος402. Λήφθηκε απόφαση να συµµετάσχει το ΚΚΕ ενεργά στην προετοιµασία
και τη διεξαγωγή της διεθνούς συνδιάσκεψης των κοµµουνιστικών και εργατικών
κοµµάτων στη Μόσχα403. Οι αποφάσεις της ολοµέλειας εγκρίθηκαν από όλες τις
κοµµατικές οργανώσεις. Βρέθηκαν επιπρόσθετα να έχουν τη σύµφωνη γνώµη των
κοµµουνιστών οι οποίοι κρατούνταν στα στρατόπεδα και τις φυλακές404.
Έναντι της ενηµέρωσης που παρασχέθηκε από το ΚΚΕ, δηλώθηκε από τους
Βουλγάρους η άποψη ότι προφανώς η κατάσταση στο κόµµα ήταν πολύ δύσκολη. Η
διάσπαση προέκυψε ως αποτέλεσµα βαθιών πολιτικών, ιδεολογικών και οργανωτικών διαφορών, µε αρνητική επίπτωση στην κεντρική επιτροπή, στα ηγετικά όργανα
του κόµµατος στη χώρα και στο εξωτερικό, σε όλη την κοµµατική οργάνωση, στους
κοµµουνιστές στις φυλακές και στα στρατόπεδα, στους κοµµουνιστές στις δυτικές
καπιταλιστικές χώρες. ∆εν έµειναν ανεπηρέαστες η Ε∆Α, το πατριωτικό µέτωπο
(ΠΑΜ), η οργάνωση νεολαίας Λαµπράκης και η φοιτητική Ρήγας Φεραίος405. Μεταξύ της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και της «φράξιας» Παρτσαλίδη - Μπριλλάκη διεξαγόταν άγρια πολεµική, στην οποία συµµετείχαν οι προπαγανδιστικοί µηχανισµοί τους, µε την αποκάλυψη κοµµατικών απορρήτων που παρείχαν πλεονέκτηµα στον εχθρό406. Οι αποφάσεις της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και της «φράξιας» να συγκαλέσουν ξεχωριστά συνέδρια εµβάθυναν και προετοίµαζαν την οργα400

Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 10-11.
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3.
402
Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 10-11. Για τα ίδια γεγονότα, η πληροφόρηση –
αργότερα, το Μάρτιο 1970– του ΚΚΕ προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης ήταν ότι
το πολιτικό γραφείο, χάριν της ενότητας, κάλεσε, πριν από τη 13η ολοµέλεια, στην έδρα του τους
Μπριλλάκη και ∆ρακόπουλο, ζητώντας να συµβάλουν ώστε να λυθεί το εσωκοµµατικό ζήτηµα
εντός των καταστατικών πλαισίων, να λάβουν µέρος στην ολοµέλεια και να εκθέσουν εκεί τις
απόψεις τους. Εις απάντηση, αυτοί προχώρησαν, τον Απρίλιο 1969, σε παρασυναγωγή, που
αποκάλεσαν «έκτακτη ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής», και κοινοποίησαν αποφάσεις στο
όνοµα της πλειοψηφίας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ [cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit.,
pp. 221-226].
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Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., pp. 10-11.
404
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3.
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νωτική διαµόρφωση της υφιστάµενης διάσπασης, προοιωνίζοντας βαριές συνέπειες
για το ελληνικό δηµοκρατικό κίνηµα και επιδείνωση της κατάστασης του διεθνούς
κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος407. Το κύρος του πολιτικού γραφείου της
κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, του Γραφείου εσωτερικού (Μπριλλάκης) και των
φραξιονιστών ήταν διαβρωµένο. Η πίστη των κοµµουνιστών της Ελλάδας και του
εξωτερικού στους ηγέτες του κόµµατος είχε υποσκαφθεί σηµαντικά. Το αίσθηµα
απαξίωσης που ενισχυόταν µεταξύ των κοµµουνιστών έναντι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας καλλιεργούνταν επί τη ευκαιρία από τα προπαγανδιστικά κέντρα
των ταξικών αντιπάλων408.

3.2.1.5. Αγώνας Ελλήνων του εσωτερικού
Για την ενίσχυση της ενότητας του κόµµατος και τη συσπείρωση των δηµοκρατικών
δυνάµεων στη βάση της καθοδηγητικής γραµµής αγώνα ενάντια στη δικτατορία, το
ΚΚΕ, κατά την περίοδο µετά τη 12η ολοµέλεια, ανέπτυξε σηµαντική πολιτική και
οργανωτική δράση στη χώρα και στο εξωτερικό409. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες
του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ προς το Βουλγαρικό
Κοµµουνιστικό Κόµµα, που αναφέραµε, τα περισσότερα µέλη της κεντρικής επιτροπής που βρίσκονταν στην Ελλάδα, οι κοµµατικές οργανώσεις, τα µέλη του κόµµατος στη χώρα, τοποθετήθηκαν υπέρ των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας. Μετά
τη βολιδοσκόπηση των απόψεων όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) της κεντρικής επιτροπής (παράνοµοι, πολιτικοί κρατούµενοι), 28 τακτικά και
17 αναπληρωµατικά µέλη τάχθηκαν υπέρ των αποφάσεων. Εναντίον τάχθηκαν 16
τακτικά και 12 αναπληρωµατικά µέλη της κεντρικής επιτροπής. ∆εν είχε γίνει γνωστή έως τότε η άποψη του µέλους της κεντρικής επιτροπής Ηλία Ηλιού410, του Μίκη
Θεοδωράκη και ορισµένων άλλων επιλεγµένων στελεχών411. Η κεντρική επιτροπή
του ΚΚΕ συγκρότησε δικό της κλιµάκιο, το οποίο καθοδηγούσε τις κοµµατικές οργανώσεις και οµάδες στη χώρα. ∆ηµιουργήθηκαν κοµµατικές οργανώσεις στην
Αθήνα και Πειραιά και κοµµατικές οµάδες στην Πελοπόννησο, Ήπειρο, Κρήτη,
407

Ibid.
Ibid.
409
Ibid., p. 8.
410
Ο Ηλίας Ηλιού, γεννηθείς το 1904 στη Λήµνο, σπούδασε νοµικά στην Αθήνα. Στο Μεσοπόλεµο,
ήταν στέλεχος του Εργατοαγροτικού Κόµµατος του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Εντάχθηκε το
1942 στο απελευθερωτικό µέτωπο (ΕΑΜ), έγινε µέλος του ΚΚΕ το 1945, εξορίσθηκε το 19471951. Εκλέχθηκε επανειληµµένα βουλευτής της Ε∆Α. Στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, τάχθηκε
υπέρ της παράταξης Παρτσαλίδη. Στη µεταπολίτευση το 1974, ανασύστησε την Ε∆Α και υποστήριξε το ΚΚΕ εσωτερικού. Αποβίωσε το 1985.
411
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 9.
408
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Θεσσαλία, στα Ιόνια και στα νησιά του Αιγαίου, επίσης σε µερικά µικρά βιοµηχανικά κέντρα412. Στη Μακεδονία και Θράκη η κατάσταση ήταν δύσκολη. Η αστυνοµία επέφερε σοβαρό πλήγµα στα κοµµατικά και δηµοκρατικά στελέχη της Θεσσαλονίκης και Καβάλας. Καταβλήθηκαν προσπάθειες να συγκροτηθούν κοµµατικές
οργανώσεις σε αυτές επίσης τις περιοχές413. Η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ οργάνωσε την έκδοση των παράνοµων εφηµερίδων Ριζοσπάστης, οργάνου της κεντρικής
επιτροπής, και Οδηγητής, οργάνου της κοµµουνιστικής νεολαίας. Κυκλοφόρησαν
παράνοµα έντυπα του Εργατικού Πατριωτικού Μετώπου414.
Το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα έκρινε ότι ο αγώνας του ΚΚΕ κατά
της στρατιωτικής δικτατορίας προβλεπόταν δύσκολος και επίπονος. Η αστυνοµία
χρησιµοποιούσε σύγχρονες µεθόδους και τεχνικά µέσα κατά του δηµοκρατικού
κινήµατος. Όπως η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, οµοίως τα κοµµατικά στελέχη
στη χώρα δεν γνώριζαν τις νέες αστυνοµικές µεθόδους και µορφές δράσης. ∆εν
τηρούσαν αυστηρά τους συνωµοτικούς κανόνες και η επαγρύπνηση ήταν ακόµη
σε χαµηλό επίπεδο. Η αποτυχία του Γρ. Φαράκου, µέλους του πολιτικού γραφείου
της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, οφειλόταν στην παραβίαση των αρχών της συνωµοτικότητας415.

3.2.1.6. Αγώνας για προσεταιρισµό των Ελλήνων
του εξωτερικού
Το άµεσο αποτέλεσµα της διάσπασης –έλεγαν στους Βουλγάρους οι εκπρόσωποι
του ΚΚΕ, το Μάιο 1969– ήταν η κινητοποίηση των στελεχών της παράταξης Παρτσαλίδη. Συγκέντρωναν οµάδες (κάθε φορά 10-15 άτοµα, οµοϊδεάτες τους), σε
σπίτια στο Βουκουρέστι, και ανέλυαν τις θέσεις τους. Βρήκαν στην πόλη γύρω
στους 100-200 διανοουµένους και φοιτητές, οι οποίοι συµφωνούσαν µε τις απόψεις τους. Στις άλλες πόλεις της Ρουµανίας, όπου υπήρχαν οργανώσεις των πολιτικών προσφύγων –γενικές (µαζικές) και κοµµατικές–, κανείς δεν τάχθηκε υπέρ
αυτών. Στο Βουκουρέστι, κατάφεραν να πάρουν µε το µέρος τους µερικούς πολιτικούς πρόσφυγες416. Η οµάδα των «φραξιονιστών», δρώντας υπόγεια πριν από
412

Ibid.
Ibid.
414
Ibid.
415
Ibid., pp. 9-10. Μετά τη µεταπολίτευση το 1974, το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ µελέτησε την περίπτωση της σύλληψης του Φαράκου. ∆εν γνωστοποιήθηκαν –στο περιβάλλον, τότε, της ηµιπαρανοµίας– οι εκτιµήσεις. Ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν παραβίασε κάποια αρχή συνωµοτικότητας –είχε,
µάλλον, επισηµανθεί ήδη κατά τη διέλευσή του στα ελληνικά σύνορα– (Φαράκος, συζητήσεις).
416
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 15. Οι πληροφορίες της βουλγαρικής πηγής συµφωνούν µε τα στοιχεία στο Παράρτηµα 6 (infra, p. 497).
413
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την ολοµέλεια, κατάφερε να βάλει δικούς της ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά στις
Λαϊκές ∆ηµοκρατίες και στις χώρες της καπιταλιστικής ∆ύσης. Για παράδειγµα, η
κοµµατική επιτροπή της οργάνωσης στην Τσεχοσλοβακία, που καθοδηγούνταν
από τον Παρτσαλίδη, τάχθηκε κατά των µέτρων που έλαβε η κεντρική επιτροπή
του ΚΚΕ στη 12η ολοµέλεια417. Επιτεύχθηκε, µέχρι το 1969, από την καθοδήγηση
Κολιγιάννη καλό αποτέλεσµα στην Τασκένδη, Ρουµανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία418 και σχετικά καλό στη Λαοκρατική ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, όπου ζούσαν
λίγα τον αριθµό µέλη του κόµµατος. Στην Πολωνία, η κατάσταση ήταν ακόµη
ρευστή. Στις δυτικές καπιταλιστικές χώρες, η πειστικότητα ήταν περιορισµένη,
µάλιστα πιο πολύ στους κόλπους των διανοουµένων. Ήταν γεγονός ότι τους οπαδούς της «φράξιας» συνιστούσαν µικροαστικά στοιχεία. Στο Παρίσι, ειδικότερα,
υπήρχαν τρεις οργανώσεις, µία των διανοουµένων, µία των φοιτητών και µία των
εργατών. Η οργάνωση των εργατών συνέπλεε µε την κεντρική επιτροπή419. «Στο
Παρίσι γενικά ήταν συγκεντρωµένοι άνθρωποι ποικίλων πολιτικών τάσεων που
διέφυγαν µετά το πραξικόπηµα στην Ελλάδα, µηδενιστές, οππορτουνιστές, φραξιονιστές και άλλοι, που δεν έχουν καµµία σχέση µε τις κοµµατικές αρχές420». Ο
Π. ∆ηµητρίου, ο οποίος, µετά τη 12η ολοµέλεια, πήγε στη Γαλλία, δεν έγινε δεκτός
από την κεντρική επιτροπή του Γαλλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος421. «Οι
εφηµερίδες L’Unità και L’Humanité δηµοσίευσαν τις αποφάσεις µας422. Αυτή εί417

Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 22.
Ibid. Υπενθυµίσθηκαν στους Βουλγάρους τα γεγονότα του 1968: «Στις 2 και 3 Μαρτίου 1968 –το
Σαββατοκύριακο, πριν από τη συνάντηση µε το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα τη ∆ευτέρα 4
Μαρτίου–, συναντηθήκαµε µε το ακτίφ των πολιτικών προσφύγων στη χώρα σας. Εκτός από το
Βελισσάρη, πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής [του KKE], κανείς άλλος δεν τάχθηκε υπέρ αυτών [των τριών διαγραµµένων του πολιτικού γραφείου]. Ερωτήµατα, οχλήσεις, δισταγµοί υπήρχαν, όµως όλοι συµφωνούσαν µε την απόφαση του κόµµατος» (ibid., p. 16).
419
Ibid., p. 22. Επικεφαλής της εργατικής οργάνωσης αναδείχθηκε ο Μήτσος Κατσιανάκος, εργάτης ο
ίδιος (Ελένη Κατσιανάκου, πληροφορίες).
420
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 22.
421
Ibid., p. 16. Το συµβάν µε το ∆ηµητρίου έλαβε χώρα το Φεβρουάριο 1968. Ακολούθησε νέα απόπειρα, µε το Μπριλλάκη. Ο Jean Garcia, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του γαλλικού κόµµατος, του
παραχώρησε σύντοµη συνάντηση, το 1968, στο φουαγιέ του κοµµατικού κτιρίου στο Παρίσι (22
rue Saint Georges), παρουσία της Ελένης Αντωνιάδου, για να του γνωστοποιήσει ότι απορρίφθηκε
το αίτηµα των αντιπάλων της 12ης ολοµέλειας για ενηµέρωση για τη διάσπαση (Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδου, πληροφορίες).
422
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 16. Στην
πραγµατικότητα, η στάση του κοµµατικού οργάνου L’Humanité υπέκρυπτε, εκείνη την εποχή, µεροληψία. ∆ηµοσιεύθηκε µονάχα µία συνέντευξη µε τον Κολιγιάννη –και αυτή όχι προγραµµατισµένη αλλά τηλεφωνική–, η οποία ελήφθη, στις 5 Μαρτίου 1968, στη Βουδαπέστη, στη διάρκεια
της συµβουλευτικής συνάντησης των κοµµουνιστικών κοµµάτων (προκαταρκτικής της µελλοντικής σύσκεψης της συµβουλευτικής επιτροπής των χωρών του Συµφώνου της Βαρσοβίας) της 6ης
Μαρτίου 1968 (cf. L’Humanité, 28-3-1968). Ο Κολιγιάννης µετά βίας πρόφθασε να καταθέσει
ορισµένα στοιχεία για τις διαγραφές των τριών µελών του πολιτικού γραφείου, Παρτσαλίδη, Ζω418
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ναι µία βοήθεια για µας, µας εµπνέει µεγαλύτερη βεβαιότητα, ότι θα αντεπεξέλθουµε παρά τις δυσκολίες423». Οι µεγαλύτερες δυσχέρειες, το 1969, ήταν αυτές
που αντιµετωπίζονταν στο Βουκουρέστι, «διότι δεν πρόκειται µόνο περί εσωκοµµατικών δυσκολιών, αλλά και περί προερχόµενων από τη ρουµανική πλευρά
εµποδίων424». Υπήρχε η βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις της 13ης ολοµέλειας θα
εγκρίνονταν επίσης στην Ελλάδα425. «∆ιαθέτουµε και ένα εχέγγυο, το οποίο θα
µας βοηθήσει, και αυτό είναι ότι όλα τα αδελφά κόµµατα και προπαντός το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης εγκρίνουν την απόφασή µας.426» Υπήρχε
επίγνωση των δυσκολιών που εγκυµονούσαν οι εσωκοµµατικές εξελίξεις (η υπόθεση της διάσπασης ήταν δύσκολη, επειδή συνδεόταν µε την αποµάκρυνση παλαιών και γνωστών κοµµατικών ηγετών), ταυτόχρονα ήταν ισχυρή η βεβαιότητα
για την αντιµετώπισή τους427.
Η άποψη του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τις εξελίξεις στο
ΚΚΕ ήταν ότι, ενάµισυ χρόνο µετά τη 12η ολοµέλεια, οι «φραξιονιστές» είχαν καταφέρει να σηµειώσουν ορισµένες επιτυχίες, απόρροια της ακτινοβολίας του Παρτσαλίδη (ήταν πολύ πιο γνωστός στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τα άλλα µέλη του
πολιτικού γραφείου). Οι Βούλγαροι συµφώνησαν µε την καθοδήγηση Κολιγιάννη
στις εκτιµήσεις για πολλά σηµεία (ήταν ταυτόχρονα θέσεις –µολονότι ανεπίσηµες–
του κόµµατός τους που κατετίθεντο ως γνώµονας για τη στάση απέναντι στο ελληνικό πρόβληµα). ∆ηλώθηκε η αντίληψή τους ότι µε το µέρος της «φράξιας»
πήγε µεγάλη µερίδα της προοδευτικής διανόησης στην Ελλάδα, Ρουµανία, Τσεχοσλοβακία, Γαλλία, Ιταλία και αλλού. Σηµαντική βοήθεια στη «φράξια» παρείχε
γράφου και ∆ηµητρίου, τα οποία ήταν τα µοναδικά για τις απόψεις της πλειοψηφίας της κεντρικής
επιτροπής του κόµµατος. Αντίθετα, επανειληµµένες ανταποκρίσεις αναφέρονταν στα τεκταινόµενα
στο χώρο του ΚΚΕ και της Ε∆Α µε προτίµηση στους υποστηρικτές των διαγραφέντων (ibid., 28-3,
10-5, 15-6, 10,14-9-1968). Η Μαρία Ηλιού, σύζυγος του Φίλιππου Ηλιού, συνδεόταν φιλικά µε το
δηµοσιογράφο της εφηµερίδας Jacques Coubard (cf. Μαρία Ηλιού, «Μαύρη µέρα στο Παρίσι»,
Αρχειοτάξιο, Νο 8, Μάιος 2006, pp. 25-28. Αντωνιάδου, συζητήσεις), πλεονέκτηµα που έδωσε
προσωρινά στους αντιπάλους της 12ης ολοµέλειας προνοµιακή θέση στην ενηµέρωση των αναγνωστών της εφηµερίδας.
423
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 16. Ήταν υψηλή η
διακριτικότητα της καθοδήγησης Κολιγιάννη έναντι του ιταλικού κόµµατος, το οποίο, στις κινήσεις κατά των Σοβιετικών, πρωτοστατούσε µέσω της αρθρογραφίας του κοµµατικού οργάνου
L’Unità στην πολεµική εναντίον της.
424
Ibid., p. 17.
425
Ibid., p. 16.
426
Ibid. Το Μάιο 1969, το σοβιετικό κόµµα προέβη εµµέσως σε οµολογία στήριξης της καθοδήγησης
Κολιγιάννη, µε µετάδοση από το πρακτορείο ειδήσεων Novosti δήλωσης του ΚΚΕ κατά της «ρεβιζιονιστικής οµάδας Παρτσαλίδη - ∆ρακόπουλου - Μπριλλάκη (cf. AMAE, Série Europe, 19441970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en URSS à ministère des Affaires
étrangères -Paris, Moscou 7-6-1969, 2+2 pp.).
427
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 16.
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η κεντρική επιτροπή του ρουµανικού κοµµουνιστικού κόµµατος, η οποία στα λόγια υπεραµυνόταν ουδέτερων θέσεων, ενώ στην πράξη υποστήριζε τη «φράξια»428.
Η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ στηριζόταν στις κοµµατικές οργανώσεις και στις
οργανώσεις των πολιτικών προσφύγων στη Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση, Πολωνία, Ρουµανία, Ουγγαρία και Λαοκρατική ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η πλειοψηφία των οποίων τάχθηκαν υπέρ των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας429. Φυσικά σε
αυτό συνεισέφερε καθοριστικά η στάση του σοβιετικού, του βουλγαρικού, του
ουγγρικού430, του πολωνικού431 και του ανατολικογερµανικού κόµµατος432, µε τη
428

Ibid., αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 6.
Ibid. Οι Βούλγαροι ανέφεραν: «Η πλειοψηφία των µελών του ΚΚΕ στις σοσιαλιστικές χώρες
τάσσονται υπέρ της απόφασης της 12ης ολοµέλειας. Η καλύτερη κατάσταση που επικρατεί είναι
εκείνη στη χώρα µας, στη Σοβιετική Ένωση, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Λαοκρατική ∆ηµοκρατία
της Γερµανίας. Στη Ρουµανία γύρω στα 150 άτοµα, προπαντός διανοούµενοι, υποστηρίζουν τη
“φράξια”. Οι υπόλοιποι 1.300 τάσσονται υπέρ των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας... Χειρότερη
είναι η κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία, όπου η κοµµατική οργάνωση του ΚΚΕ, τελούσα υπό την
παρακολούθηση του Παρτσαλίδη, προσχώρησε στη “φράξια”... Τώρα ιδρύθηκε νέα κοµµατική οργάνωση του ΚΚΕ η οποία τηρεί ορθή στάση και στην οποία µέλη είναι ήδη γύρω στο 60% των
Ελλήνων κοµµουνιστών.» (ibid., pp. 6, 10).
430
Το ουγγρικό κοµµουνιστικό κόµµα (Magyar Kommunista Párt) ιδρύθηκε το 1918, µε την ενεργό
συµµετοχή του Béla Kun. Το 1919, συσπείρωσε επαναστατικές δυνάµεις και δηµιούργησε εφήµερο κράτος της δικτατορίας του προλεταριάτου, την Ουγγρική Σοβιετική ∆ηµοκρατία, από τις 21
Μαρτίου έως την 1η Αυγούστου που ανατράπηκε. Στην παρανοµία, έκτοτε, ανέπτυξε δράση κατά
της φασιστικής δικτατορίας, µε εργατικούς διεκδικητικούς αγώνες και απεργίες. Στη διάρκεια του
∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, στράφηκε στην οργάνωση αντιφασιστικού µετώπου και, µετά
την απελευθέρωση από το σοβιετικό στρατό, το Σεπτέµβριο 1944, εγκαθίδρυσε στη χώρα λαϊκή
δηµοκρατία (cf. François Fejtő, Histoire des démocraties populaires, Seuil, Paris 1952, passim. A
magyar forradalmi munkásmozgalom története [Ιστορία του ουγγρικού εργατικού επαναστατικού κινήµατος], Budapest 1976, passim). Σοβαρά προβλήµατα στην οικονοµία και στο κόµµα (σύµφωνα
µε τους Σοβιετικούς, η «παραβίαση των λενινιστικών κανόνων της εσωκοµµατικής ζωής και της
σοσιαλιστικής νοµιµότητας», η «υπονοµευτική αντικοµµατική δραστηριότητα της δεξιάς αναθεωρητικής οµάδας του Imre Nagy») και η υπόγεια δραστηριότητα των αντιπάλων οδήγησαν σε εξέγερση («αντεπανάσταση», κατά τους Σοβιετικούς) στις 23 Οκτωβρίου 1956. Το «νέο επαναστατικό κέντρο» υπό το János Kádár κάλεσε σε βοήθεια τους Σοβιετικούς, οι οποίοι κατέστειλαν την
εξέγερση στις 4 Νοεµβρίου 1956. Ο Nagy συνελήφθη (εκτελέσθηκε το 1958), το κόµµα διαλύθηκε
και ανασυστάθηκε µε νέο τίτλο, Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα (Magyar Szocialista
Munkáspárt). Σε συνδιάσκεψη του κόµµατος, στις 27 έως 29 Ιουνίου 1957, ο Kádár εκλέχθηκε γενικός γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής (cf. MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1975
[Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα, αποφάσεις και ντοκουµέντα 1956-1975], vol. 1-6, Budapest 1978, passim. Miklós Molnár, De Béla Kun a János Kádár. Soixante-dix ans de communisme
hongrois, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - Institut Universitaire de
Hautes Etudes Internationales, Genève 1987, passim).
431
Το πολωνικό κοµµουνιστικό κόµµα (Komunistyczna Partia Polski) ιδρύθηκε, σε πρόδροµη µορφή,
το 1918. Μολονότι παράνοµο, είχε µέχρι το 1926 επιτυχίες στην εργατική οργάνωση και στην πολιτική παρέµβαση, προωθώντας τις θέσεις της Komintern. Κατά τη δικτατορία Pilsudski, έδρασε
µαστιζόµενο από εσωτερικές διαιρέσεις. Το 1935 εφάρµοσε την τακτική του λαϊκού µετώπου, µε
µικρή επιτυχία. Το 1938, το κόµµα, µε απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Komintern, διαλύθηκε, όλοι οι ηγέτες και µέλη στη Σοβιετική Ένωση εκκαθαρίσθηκαν (to 1956, αποκαταστάθηκαν, µε την έκδοση διακήρυξης του σοβιετικού και άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων που έκριναν
429
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θετική αντιµετώπιση των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ433. Στις καπιταλιστικές χώρες της ∆ύσης, αρχικά η «φράξια» είχε δυνατές θέσεις, επειδή εκεί δραστηριοποιούνταν ο Παρτσαλίδης και οι άνθρωποί του,
σηµαντική ήταν όµως κατόπιν η πλειοψηφία των µελών του ΚΚΕ που ενέκριναν
τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας434.

3.2.1.7. Σε αναζήτηση έξωθεν ερεισµάτων
Το Φεβρουάριο 1968, η καθοδήγηση Κολιγιάννη, προβαίνοντας σε ενηµέρωση
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΚΚΕ, έστειλε επιστολές στα αδελφά κόµµατα και άρχισε τις διµερείς συναντήσεις για να αποµονώσει τους εσωκοµµατικούς αντιπάλους.
Στις 4 Μαρτίου 1968, το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα δέχθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΚΕ, αποτελούµενης από τους Απόστολο Γκρόζο,
πρόεδρο του κόµµατος, και Παναγιώτη Υφαντή, µέλος του πολιτικού γραφείου
της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος435. Επρόκειτο να τους συναντήσει ο T.
τη διάλυση του πολωνικού κόµµατος αδικαιολόγητη). Το 1942, εµφανίσθηκε διάδοχο σχήµα, το
Πολωνικό Εργατικό Κόµµα (Polska Partia Robotnicza), το οποίο, µετά την απελευθέρωση, το
1945, είχε τον έλεγχο της πολυκοµµατικής κυβέρνησης. Το 1948, προέκυψε νέο σχήµα, το Πολωνικό Ενωµένο Εργατικό Κόµµα (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [PZPR]). Το 1956, µετά τις
ταραχές στο Poznań, τοποθετήθηκε στην καθοδήγηση ο Władysław Gomułka. Αντικαταστάθηκε,
το 1970, από τον Edward Gierek (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 267. Ibid., vol. 20, p. 336).
432
Το γερµανικό κόµµα (Kommunistische Partei Deutschlands) ιδρύθηκε το 1919 από την αντιπολεµική πτέρυγα του σοσιαλιστικού κόµµατος υπό τους Karl Liebknecht και Rosa Luxemburg. Στη
∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, το κόµµα, ως τµήµα της Komintern, επέτυχε, υπό την καθοδήγηση
Ernst Thälmann, την άσκηση επιρροής στην πολιτική ζωή, µε προσέλκυση ψηφοφόρων και εκπροσώπηση στο Reichstag. Το 1933, τέθηκε εκτός νόµου από το ναζιστικό καθεστώς και υπέστη
καίριες απώλειες (cf. Horst Duhnke, Die KPD von 1933 bis 1945, Kiepenheuer & Witsch, Köln
1972, passim. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 258. Zur Geschichte der Kommunistischen Partei
Deutschlands, Rotfront-Verlag, Kiel [1988], pp. 363-407). Το Ενοποιηµένο Σοσιαλιστικό Κόµµα
Γερµανίας (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands [SED]) προέκυψε τον Απρίλιο 1946 από την
ένωση του κοµµουνιστικού κόµµατος µε σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις. Προχώρησε σε σαρωτικές
αλλαγές στην οικονοµία και κοινωνία στα γερµανικά εδάφη της ζώνης σοβιετικής κατοχής. Η σύγκρουση των Σοβιετικών µε την καπιταλιστική ∆ύση είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία, το 1949,
του κράτους της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Γερµανίας –µετά την ίδρυση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Γερµανίας–, στο οποίο το κόµµα είχε τον καθοδηγητικό ρόλο. Πρόεδρος του κράτους εκλέχθηκε ο παλαίµαχος Wilhelm Pieck. Γενικός γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος
(από τον Ιούλιο 1950) αναδείχθηκε ο Walter Ulbricht, µέλος του πολιτικού γραφείου ο Erich
Honecker (cf. Panorama DDR, Fölkerfreundschaft, Dresden 19765, pp. 61-69).
433
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 6.
434
Ibid.
435
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 1. Πρόκειται για τις
διαβουλεύσεις του 1968, στις οποίες κατατέθηκαν οι ενηµερώσεις και εκτιµήσεις που διαπραγµατευθήκαµε προηγουµένως. Στη συνάντηση συµµετείχαν, εκ µέρους του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ο Stanko Todorov, µέλος του πολιτικού γραφείου και γραµµατέας της κεντρικής
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Zhivkov, αλλά λόγω φόρτου εργασίας, εν όψει της σύσκεψης της συµβουλευτικής
επιτροπής των χωρών του Συµφώνου της Βαρσοβίας436, δεν µπόρεσε να
ανταποκριθεί437. Η συζήτηση των δύο µερών περιστράφηκε, προκαταρκτικά, σε
ζητήµατα της διεθνούς σύσκεψης, δεδοµένης της σπουδαιότητάς της438, αλλά και
στις σοβαρές εµπλοκές που εµφάνισε η συµβουλευτική συνάντηση των κοµµουνιστικών κοµµάτων, στη Βουδαπέστη, σε σχέση µε τη στάση του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέµου439. Οι δύο
επιτροπής του βουλγαρικού κόµµατος, ο Venelin Kotsev, γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του
βουλγαρικού κόµµατος, και η Vera Nacheva, αναπληρώτρια διευθύντρια του τµήµατος Εξωτερικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων (ibid.).
436
Στις 5 Μαρτίου 1968, στη Βουδαπέστη, συνήλθαν οι πρώτοι γραµµατείς κοµµάτων και πρόεδροι
των υπουργικών συµβουλίων για τη σύσκεψη της εν λόγω συµβουλευτικής επιτροπής. Οι εργασίες
ξεκίνησαν στις 6 Μαρτίου 1968 (ibid.).
437
Ibid.
438
Επικρεµόταν το θέµα που έθεσαν οι Ρουµάνοι αυτή η σύσκεψη να συγκληθεί σε σχέση µε τη
συµφωνία µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, για την οποία έχουν διαφωνίες –το προσχέδιο συµφωνίας είχε συνταχθεί και προοριζόταν να ψηφιστεί στον ΟΗΕ– (ibid., p. 4).
439
Στη συµβουλευτική συνάντηση, στην οποία συµµετείχαν 67 κόµµατα (συµπεριλαµβανόµενου του
ΚΚΕ, µε αντιπροσωπεία που είχε επικεφαλής τον Κολιγιάννη) συν το κόµµα του Νεπάλ (για δικούς της λόγους, η αντιπροσωπεία του Νεπάλ ζήτησε να µη δηµοσιοποιηθεί στον τύπο το γεγονός
ότι συµµετείχαν), σηµειώθηκαν διαξιφισµοί που οδήγησαν σε αποχώρηση των Ρουµάνων. Αφορµή
στάθηκε η κριτική που απηύθυνε ο Khaled Bagdache, αντιπρόσωπος της Συρίας, στους Ρουµάνους
σχετικά µε τη στάση τους κατά τη διάρκεια της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης. Απευθύνοντας την
κατηγορία ότι ήταν εθνικιστές και ότι υιοθέτησαν λανθασµένη στάση έναντι της διένεξης στη
Μέση Ανατολή, τους αποκάλεσε «όργανα των σιωνιστών». Οι Ρουµάνοι διαµαρτυρήθηκαν και
επέµειναν να ανακαλέσει ο Bagdache και να ζητήσει συγγνώµη. Μετά από συζητήσεις, ο
Bagdache συµφώνησε να διαγραφεί από τα πρακτικά το επίµαχο σηµείο. Με αυτή τη διευθέτηση,
το θέµα θεωρήθηκε λήξαν. Όµως, αµέσως µετά, στη 1:00 µετά τα µεσάνυχτα, ο Ceauşescu κάλεσε
τους πρέσβεις των σοσιαλιστικών χωρών και τους είπε ότι στη σύσκεψη συνέβαιναν ανάρµοστα
πράγµατα, τα οποία δεν εγκρίνονταν από τη ρουµανική πλευρά, και ότι όφειλαν οι άλλες χώρες να
δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στις αντιπροσωπείες τους. Το ρουµανικό κόµµα έδωσε οδηγίες
στην αντιπροσωπεία του να θέσει το θέµα ότι δεν αρκούσε να αναιρεθούν τα λόγια από τα πρακτικά. Στη δεύτερη συνεδρίαση έπρεπε να κατακριθεί η πράξη του Bagdache και επιπλέον να ληφθεί απόφαση ότι στις επόµενες οµιλίες δεν θα επικρινόταν κανένα κόµµα (ibid., p. 2).
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το ίδιο αίτηµα συναντάται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία
των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας: «Η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή... τονίζει
πως είναι απαραίτητο να αποφευχθούν οι χαρακτηρισµοί σε βάρος άλλων αδελφών κοµµάτων και
γενικότερα κάθε ενέργεια από οποιοδήποτε κόµµα που θα µπορούσε να χειροτερεύσει τις σχέσεις
ανάµεσα στα κόµµατα», cf. «∆ήλωση της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (17 Μαρτίου
1968). Για τη σύγκλιση της διεθνούς σύσκεψης των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων στη
Μόσχα το Νοέµβριο του 1968», Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., p. 236. Η αξιοποίηση, τότε, της
διάσπασης του ΚΚΕ και η χρησιµοποίηση της παράταξης Παρτσαλίδη από τον αθέατο υποβολέα
δι’ ίδιον όφελος είναι φανερή.
Οι διαξιφισµοί στη συµβουλευτική συνάντηση είχαν συνέχεια. Τα άλλα κόµµατα θεώρησαν ότι η
ικανοποίηση της ρουµανικής θέσης θα σήµαινε υποβάθµιση του επιπέδου εργασιών της συνάντησης και ότι, προφανώς, η σύσκεψη δεν µπορούσε να υποκύψει σε ένα τελεσίγραφο. Οι Ρουµάνοι
αντέτειναν ότι, εάν το αίτηµα δεν γινόταν δεκτό, θα αποχωρούσαν. Η σύσκεψη δεν υποχώρησε και
εκείνοι αποσύρθηκαν [cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op.
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αντιπροσωπείες συµφώνησαν ότι, στο µέλλον, οι σχέσεις µε τους Ρουµάνους προβλέπονταν δύσκολες440. Ακολούθησε ενηµέρωση για τις εσωκοµµατικές εξελίξεις
στο ΚΚΕ, µε εξιστόρηση των γεγονότων που οδήγησαν στις διαγραφές κορυφαίων
στελεχών441. Η 12η ολοµέλεια οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι οι διαγραφέντες είχαν θέσει ως στόχο τη µετατροπή του κόµµατος σε λέσχη συζητήσεων. Η γραµµή
τους, ως δεύτερη γραµµή µέσα στο κόµµα, ήταν «οππορτουνιστική και λικβινταριστική442». Για τα ζητήµατα του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος και τις σχέσεις µε τα αδελφά κόµµατα, οι απόψεις του Παρτσαλίδη και των άλλων της οµάδας του –όπως είπε ο Γκρόζος– είχαν διαφοροποιηθεί σε σύγκριση µε το παρελθόν, µε υιοθέτηση της ρουµανικής στάσης. Αυτή η σκέψη δεν ήταν άσχετη µε την
εκτίµηση για τις προθέσεις των Ρουµάνων, αντιθέτως είχε την ίδια βάση, τη ρουµανική αναβλητικότητα στην επίλυση των προβληµάτων443. Απώτερος στόχος
ήταν η αποδοχή, στο περιβάλλον του διεθνούς κοµµουνισµού, ενός δυαδικού µοντέλου κοµµουνιστικού κόµµατος, το οποίο συνέβαινε να ανταποκρίνεται στην
οργανωτική κατάσταση του ελληνικού κόµµατος (διάσπαση σε δύο παρατάξεις)444. «Και οι προσπάθειές τους, που στρέφονται στο θέµα των σχέσεών µας µε
την Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης,
σκοπό έχουν να εµπεδώσουν την εντύπωση ότι η Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης αναµειγνύεται στις εσωτερικές υποθέ-

cit., p. 3]. Σε έκτακτη ολοµέλεια, η κεντρική επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας
ενέκρινε δήλωση, στην οποία, αφού περιγραφόταν η προϊστορία της υπόθεσης, διατυπωνόταν η
εκτίµηση ότι η σύσκεψη έσφαλε και ότι το δίκιο δεν ήταν µε το µέρος των άλλων κοµµάτων. Την
εποµένη, οι Ρουµάνοι έθεσαν ξανά το θέµα υπόψη της σύσκεψης. Καταβλήθηκαν προσπάθειες να
βρεθεί διέξοδος, στη βάση πρότασης της φιλλανδικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιέσωζε την
τιµή τόσο των Ρουµάνων όσο και των Σύρων, και επιτεύχθηκε συµφωνία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι κανείς δεν στήριξε τους Ρουµάνους, µε εξαίρεση την αγγλική αντιπροσωπεία που κατέκρινε
τον Bagdache (ibid., p. 4).
440
Οι Βούλγαροι έκριναν ότι η ενέργεια των Ρουµάνων στη Βουδαπέστη δεν ήταν τυχαία, ίσως να
ήταν και προσχεδιασµένη. Ο Bagdache τους βοήθησε σε αυτή την πρόθεση. Πήγαν µε σκοπό να
εκθέσουν την άποψη ότι δεν συµφωνούσαν να συγκληθεί διεθνής κοµµουνιστική σύσκεψη. Επιθυµούσαν δεύτερη συµβουλευτική συνάντηση. Ο θυµόσοφος Γκρόζος υπενθύµισε την παροιµία «η
γυναίκα που δε θέλει να ζυµώσει, κάθε µέρα κοσκινίζει», για να επισηµάνει ότι γενικά οι Ρουµάνοι
πάντα αναζητούσαν αφορµές για να διαµαρτυρηθούν (ibid.).
441
Ibid. Είναι οι εκτιµήσεις που περιγράψαµε, supra, p. 134.
442
Ibid., p. 20.
443
Ibid., p. 17. Ο Γκρόζος εννοούσε τη ρουµανική τακτική κωλυσιεργίας έναντι της σοβιετικής γραµµής.
444
«Εµείς δεν ξέρουµε µέχρι ποιο σηµείο θα φτάσουν οι Ρουµάνοι, αλλά αυτοί έχουν παραδείγµατος
χάριν την άποψη ότι, σε συµβουλευτικές συναντήσεις, κόµµατα όπως το δικό µας, το ινδικό και
του Ισραήλ πρέπει να εκπροσωπούνται από τις δύο κεντρικές επιτροπές τους. Έχουν την άποψη
ότι, αναφορικά µε το κόµµα µας, µπορούν επίσης να υπάρξουν εξελίξεις προς µία παρόµοια διευθέτηση» (ibid.).
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σεις των άλλων κοµµάτων445». Ο Γκρόζος δήλωσε ότι το κόµµα [η καθοδήγηση
Κολιγιάννη] ήταν υποχρεωµένο να αντιµετωπίσει σειρά δυσκολιών, που δηµιουργούνταν πλέον, εκτός από το εσωκοµµατικό πρόβληµα, και από τη στάση της ρουµανικής ηγεσίας446. Αποδείξεις συνηγορούσαν στο συµπέρασµα περί ρουµανικής
υποκίνησης στην κρίση στο ΚΚΕ. Γι’ αυτό συγκροτήθηκε η λεγόµενη Ενωτική
Κεντρική Επιτροπή, µε σκοπό την ίδρυση δεύτερου κόµµατος447. Η εκτίµηση του
Γκρόζου ήταν ότι οι Ρουµάνοι, µε ενέργειες εναντίον του ΚΚΕ [καθοδήγηση Κολιγιάννη], έσπρωχναν την κατάσταση στα άκρα, σε έξωση της ελληνικής ηγεσίας
από τη χώρα448. Περαιτέρω, εκτός από το ρουµανικό η «φράξια» είχε ήδη
δηµιουργήσει και άλλα αξιόλογα ερείσµατα, µε δικό της µηχανισµό στις χώρες της
καπιταλιστικής ∆ύσης, µε διασυνδέσεις µε το βρετανικό ΒΒC, µε τη γαλλική κρατική ραδιοφωνία449. «Πέτυχαν να προσελκύσουν στο πλευρό τους και τον ανταποκριτή της εφηµερίδας “Αυγή” στη Μόσχα450... Ήλθαν σε επαφή µε τα άλλα
αντικοµµατικά στοιχεία, όπως τους πολιτικούς οπαδούς του Ζαχαριάδη. Μάλιστα
µερικοί από αυτούς πρότειναν την κοµµατική αποκατάσταση του Ζαχαριάδη451».
445

Ibid., p. 20.
Ibid., pp. 21-22.
447
Ibid., p. 20.
448
«Εάν δεν απελευθερώσουν το ραδιοφωνικό σταθµό, εάν δεν επιτρέψουν την κυκλοφορία του
περιοδικού, καθώς και να κυκλοφορούµε εµείς όπου χρειάζεται, δηµιουργείται πρόβληµα σχετικά
µε την παραµονή µας στη Ρουµανία» (ibid., p. 17). Ως πιο σπουδαίο κρινόταν το θέµα του ραδιοφωνικού σταθµού, ώστε να µπορούσαν να επαναληφθούν οι πρωινές και µεσηµβρινές εκποµπές,
που ακούγονταν από πολύ κόσµο (ibid.). Αντ’ αυτών των προσδοκιών, µέσα στον ίδιο µήνα (Μάρτιος 1968) οι Ρουµάνοι στήριξαν την έφοδο των οπαδών του Παρτσαλίδη στο κοµµατικό αρχείο
στο Sibiu.
449
Ibid., p. 18. Ο µηχανισµός στη ∆υτική Ευρώπη, που περιέγραφε ο Γκρόζος, προέκυψε από ενέργειες στελεχών προσκείµενων στον Παρτσαλίδη οι οποίες, στις διεργασίες µεταξύ 11ης και 12ης
ολοµέλειας, χαρακτηρίσθηκαν από τον πυρήνα γύρω από τον Κολιγιάννη ως αντικοµµατικές. Ο
Μπριλλάκης προέβαλλε στις δυτικοευρωπαϊκές οργανώσεις στελέχη που είχαν απόψεις αντίθετες
µε την κοµµατική γραµµή. Ο Μάρκος ∆ραγούµης κρατούσε αυθαίρετα δικές του συνδέσεις µε το
εσωτερικό, οι ∆ραγούµης και Φίλιππος Ηλιού προέβαιναν σε «διασπαστική φραξιονιστική δουλειά» στο Λονδίνο και Παρίσι ενάντια στο ΚΚΕ, ο Φ. Ηλιού οργάνωσε διασπαστική διάσκεψη της
Ε∆Α στο Παρίσι, «φραξιονιστικά» γράµµατα στέλνονταν προς διάφορες κατευθύνσεις [cf. ΑΣΚΙ,
Αρχείο ΚΚΕ, 107, 2.6: Υλικά της 11ης ολοµέλειας 1967, Φ=2/6/37, 22.1.68 (64 pp.), pp. 56-62].
450
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 18. Πρόκειται για
την περίπτωση του Γ. Μπέικου (cf. Παράρτηµα 12 [infra, p. 505]).
451
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 21. Η καθοδήγηση Κολιγιάννη ήταν εν γνώσει πρωτοφανούς διακήρυξης της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής –
κοινοποιήθηκε στις πρώτες µέρες µετά τη διάσπαση–, σύµφωνα µε την οποία αποκαθίσταντο µαζικά οι διαγραφέντες σε παλαιότερες εσωκοµµατικές συγκρούσεις. Στο σχετικό έγγραφο αναφερόταν: «... α) Ακυρώνονται όλες οι διαγραφές από το ΚΚΕ που έγιναν για λόγους πολιτικών διαφωνιών ή διαφωνιών σε ζητήµατα εσωκοµµατικής λειτουργίας... γ) Για την αποκατάσταση στο ΚΚΕ
όσων συντρόφων διετέλεσαν µέλη της ΚΕ [κεντρική επιτροπή] θα αποφασίσει στο πνεύµα της παραπάνω απόφασης η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή», cf. συλλογή Λεοντιάδη, αταξινόµητο υλικό
ΚΚΕ, Νο 65 [χειρόγραφη αρίθµηση], Απόφαση της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ,
446
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Η συζήτηση µεταξύ των δύο κοµµάτων ολοκληρώθηκε µε ελληνικά αιτήµατα
προς τη βουλγαρική πλευρά για υιοθέτηση οργανωτικών µέτρων κατά των «φραξιονιστών»452. Για τη δράση κατά της δικτατορίας, «το θέµα για τις πληροφορίες
που στέλνουµε σχετικά µε την παράνοµη δουλειά στην Ελλάδα θα παραµείνει
όπως είχε µέχρι τώρα453».
Την εποχή της 13ης ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (Ιανουάριος
1969), µία συνάντηση των Κολιγιάννη και T. Zhivkov αναλώθηκε στην ουσία των
ντοκουµέντων της ολοµέλειας454. Σε νέα συνάντηση, στις 16 Μαΐου 1969455, ο Κολιγιάννης επιβεβαίωσε στο Zhivkov πληροφορίες για την κατάσταση στο ελληνικό
κόµµα που ο τελευταίος γνώριζε σε γενικές γραµµές456. Η παρότρυνση του ΚΚΕ
προς το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα σε σχέση µε το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν
να λάβει υπόψη ότι δεν επρόκειτο για κάποια κοµµατική οµάδα στο εσωτερικό της
Ελλάδας, αλλά για την οµάδα Παρτσαλίδη, η οποία κατ’ ουσίαν είχε σκοπό να στελεχώσει ένα νέο κόµµα σοσιαλδηµοκρατικού τύπου. Η πολιτική των κοµµουνιστών
που αποσπάσθηκαν από το ΚΚΕ είχε στενή συγγένεια «µε την πολιτική της δεξιότε24.2.1968, 1 p., δακτυλογραφηµένο (πρόκειται για αντίτυπο της απόφασης, το οποίο έπεσε στα χέρια της καθοδήγησης Κολιγιάννη –φέρει χειρόγραφη σηµείωση στο κάτω περιθώριο του εγγράφου: «Γραµµή που έβαλαν οι φίλοι µας σε µια συνάντηση που [µία λέξη δυσανάγνωστη] γραµµή
της φράξιας»–).
452
«Οι φραξιονιστές θα προσπαθήσουν να έλθουν σε επαφή µε τα αδελφά κόµµατα. Σας παρακαλούµε
να µη τους δεχθείτε. Οι Ρουµάνοι τους δίνουν διαβατήρια για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Παρακαλούµε να µη δίνετε δυνατότητα να βγαίνει από τη χώρα ο Βελισσάρης, ο οποίος ζει στη
Βουλγαρία, και να µη θεωρείται πλέον εκπρόσωπος της δικής µας κεντρικής επιτροπής» [cf. ЦДА,
фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 22].
453
Ibid., p. 22.
454
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 3.
455
Ibid. Στις συνοµιλίες συµµετείχαν, από βουλγαρικής πλευράς, ο T. Zhivkov (πρώτος γραµµατέας
της κεντρικής επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος) επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ο Boris Velchev (µέλος του Πολιτικού Γραφείου και γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος) και ο Konstantin Tellalov (υπεύθυνος τµήµατος
Εξωτερικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων της κεντρικής επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος), και από ελληνικής πλευράς οι Κώστας Κολιγιάννης, πρώτος γραµµατέας της
κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Νίκος Καλούδης, µέλος του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και Αχιλλέας Πετρίτης, µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (ibid., p. 1). Το επίσηµο ανακοινωθέν της συνάντησης οµιλούσε παραπειστικά
για συνάντηση των δύο κοµµάτων στις 15 έως 17 Μαΐου 1969 (τα ονόµατα των µελών των αντιπροσωπειών που αναφέρονταν ήταν τα αυτά), διεξαγωγή συνοµιλιών και έκδοση κοινού κειµένου
µε αναφορές ενάντια στο ΝΑΤΟ και τον ιµπεριαλισµό και υπέρ της ειρήνης και του βιετναµικού
λαού (cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en
Bulgarie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Sofia 21-5-1969, 5+4 pp.). Αντιλαµβανόµαστε
ότι η συζήτηση των δύο κοµµάτων για τα εσωτερικά ζητήµατα κρατήθηκε απόρρητη.
456
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 2. Έχουµε
διαπραγµατευθεί τα στοιχεία της ενηµέρωσης προς το βουλγαρικό κόµµα, supra, pp. 130-132.
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ρης πτέρυγας του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε την πολιτική των ρεβιζιονιστών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τσεχοσλοβακίας457». Όλα τα απαράδεκτα
σηµεία της δραστηριότητας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας ήταν σε αυτούς οικεία, αφού φρόντιζαν να εξαίρουν ως στάση ανεξαρτησίας όσες εκδηλώσεις
του στρέφονταν κατά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης. Ο σύµµαχός τους, Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε επίσηµα ότι είχε συγγένεια µε την οµάδα
τους, κρίνοντας ότι οι θέσεις τους ταυτίζονταν µε τις απόψεις των Ceauşescu και
Dubček. Οι «φραξιονιστές» δεν διαµαρτυρήθηκαν κατά του χαρακτηρισµού αυτού458. Ήταν γεγονός ότι η «φράξια» είχε ήδη αποµονωθεί τόσο στις ευρωπαϊκές
καπιταλιστικές χώρες όσο και στο σοσιαλιστικό µπλοκ. Στην Ελλάδα, δεν διέθεταν
δικές τους κοµµατικές οργανώσεις, η πλειοψηφία των πολιτικών κρατουµένων υποστήριζαν την κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ και τις αποφάσεις της. Στο πλευρό των
«φραξιονιστών» τάσσονταν µόνο µερικά στελέχη της Ε∆Α, πρώην βουλευτές. Το
ΚΚΕ προσπαθούσε να βελτιώσει την ιδεολογική εργασία και να αναβαθµίσει το
λαϊκό αγώνα, µε την εκτίµηση ότι, µέσα στην πάλη, η «φραξιονιστική οµάδα» θα
βρισκόταν σε µεγαλύτερη αποµόνωση και θα εξουδετερωνόταν. Η προσδοκία για
την επίτευξη του στόχου αποµόνωσης της οµάδας Παρτσαλίδη ήταν να δοθεί βοήθεια από τα αδελφά κόµµατα. Έπρεπε να παρασχεθεί στο ΚΚΕ πολιτική υποστήριξη
και αρωγή, ώστε να ανασυγκροτηθεί στη Βουδαπέστη ο µηχανισµός που διαλύθηκε
στη Ρουµανία459. Οι «φραξιονιστές» έχαιρον πλήρους υποστήριξης εκ µέρους της
κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας. Οι Ρουµάνοι τους
παρείχαν υλική βοήθεια, χρήµατα και στέγαση. Τους χορηγούσαν διαβατήρια για να
µετακινούνται. Απέφευγαν, ωστόσο, να δηµοσιοποιούν την υποστήριξη που τους
παρείχαν. Στην τελευταία σύναξή τους, την οποία αποκάλεσαν «έκτακτη ολοµέλεια»460, οι «φραξιονιστές» ενέκριναν το κείµενο επιστολής µε την οποία ζητούσαν
να εκπροσωπήσουν το ΚΚΕ στη διεθνή κοµµουνιστική διάσκεψη στη Μόσχα461.
457

Ibid., p. 4.
Ibid., pp. 4-5.
459
Ibid., pp. 5-6.
460
Ibid., p. 5. Ήταν η έκτακτη ολοµέλεια των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη, στη Ρώµη, τον
Απρίλιο 1969, στην οποία εξέλεξαν δική τους ηγεσία (δροµολόγηση λειτουργίας νέου κόµµατος,
του ΚΚΕ εσωτερικού), cf. Αντόνιο Σολάρο, Ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
Πλειάς, Αθήνα 1975, pp. 220-221. Perikles D. Grambas, The Communist Party of Greece. From
Civil War to Legality, 1950-1989, Dissertation Thesis (Ph.D.), University of London, 1990, p. 143.
461
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 5. Η σχετική
πληροφόρηση του ΚΚΕ προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, το Σεπτέµβριο 1970,
ήταν ότι επιδίωκαν να επιτύχουν de facto αναγνώριση µε τη συµµετοχή στις διεθνείς κοµµουνιστικές διοργανώσεις (τη συµβουλευτική συνάντηση των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων
στη Βουδαπέστη –στις 26 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 1968– για τη διοργάνωση της διεθνούς
διάσκεψης, στις άλλες συσκέψεις της προπαρασκευαστικής επιτροπής της διεθνούς διάσκεψης στο
458
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Ενέκριναν επίσης έκκληση προς σειρά κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε την οποία τα
καλούσαν να µελετήσουν τα προβλήµατα και την κατάσταση στο ΚΚΕ και να δώσουν βοήθεια σε αυτούς. Συγκαταλέγονταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής
Ένωσης, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας, το Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόµµα, το πολωνικό, το τσεχοσλοβακικό, το ιταλικό και το γαλλικό κοµµουνιστικό
κόµµα. Προς το βουλγαρικό και το γερµανικό κοµµουνιστικό κόµµα, δεν στάλθηκε
η έκκληση. Χαρακτηριστικό ήταν το στοιχείο ότι απηύθυναν την επιστολή επίσηµα
προς τις κεντρικές επιτροπές των κοµµάτων. ∆εν συναντούσαν θετική ανταπόκριση
στη δραστηριότητά τους, αντίθετα ολοένα έχαναν έδαφος και αποµονώνονταν. ∆εν
έπρεπε αφ’ ετέρου να υποτιµάται η υποστήριξη που τους διδόταν462. Στις απαντήσεις
της βουλγαρικής πλευράς, διαδηλώθηκε από το Zhivkov η επιθυµία να αποτελέσει η
συνάντηση, κατά κάποιο τρόπο, επίδειξη ενότητας µεταξύ των δύο κοµµάτων και
βοήθεια κατά των «οππορτουνιστικών στοιχείων στο ΚΚΕ». Ο «οππορτουνισµός»
ήταν φαινόµενο το οποίο ανησυχούσε και τους ιδίους. Η ανησυχία πήγαζε από το
γεγονός της δραστηριοποίησης των «οππορτουνιστών» µε στήριξη σε ορισµένα
κόµµατα, το ρουµανικό, το ιταλικό. ∆εν χωρούσε καµµία αµφιβολία ότι είχαν την
υποστήριξη και των Γιουγκοσλάβων, όµως αυτή δεν εκδηλώθηκε ακόµη ανοικτά.
«…Πιθανόν και το γιουγκοσλαβικό κόµµα δεν αδιαφορεί για το θέµα αυτό. Έχουµε
πληροφορίες ότι οι Γιουγκοσλάβοι δραστηριοποιούνται και µέσα στην Ελλάδα»,
υπογράµµισε463.

3.2.1.8. Νέος γραµµατέας, από το εσωτερικό
Τα σχόλια για προβληµατική ανταπόκριση του Κολιγιάννη στα καθήκοντα του
γενικού γραµµατέα του ΚΚΕ τον συνόδευαν, όπως είδαµε, από το 1969464. Αποτελούσαν µέρος µίας ζύµωσης, αθόρυβης –µυηµένα ήταν µονάχα τα µέλη του ανώτερου επιπέδου της κοµµατικής πυραµίδας–, η οποία οδήγησε, στην εκπνοή του
έτους 1972, στον παροπλισµό του.
Η απόφαση αντικατάστασης του γραµµατέα λήφθηκε κατά τις διαδικασίες της
17ης ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, η οποία διεξήχθη στις 9 έως 11
∆εκεµβρίου 1972 στη Βουδαπέστη. Εντός εβδοµάδος, κοµµατική αντιπροσωπεία
υπό τον Π. Υφαντή, µέλος του πολιτικού γραφείου, µετέβη στη Σόφια για ενηµέρωση προς το βουλγαρικό κόµµα και διαβουλεύσεις.
διάστηµα έως το 1969, στη διεθνή διάσκεψη της Μόσχας τον Ιούνιο 1969), cf. Αφινιάν et al., Οι
σχέσεις..., op. cit., pp. 227-230.
462
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., pp. 5-6.
463
Ibid., pp. 2, 5.
464
Supra, p. 132.
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Στη διµερή συνάντηση, στις 18 ∆εκεµβρίου 1972, ο Tellalov, (οργανωτικός)
γραµµατέας του βουλγαρικού κόµµατος –γνώστης της ελληνικής κατάστασης από
προηγούµενες συναντήσεις, επιφορτισµένος µε τις επαφές και συντονισµό µε το
ΚΚΕ–, έλαβε επίσηµη πλην απόρρητη πληροφόρηση για τα γεγονότα που µεσολάβησαν από τη 14η ολοµέλεια το κόµµατος465 έως τη 17η ολοµέλεια466.
Το ζήτηµα για τον Κολιγιάννη εµφανίσθηκε στη 14η ολοµέλεια της κεντρικής
επιτροπής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου θέσεων για το επόµενο (9ο)
συνέδριο του κόµµατος. Εκεί τέθηκε το ζήτηµα των λαθών των µελών του πολιτικού
γραφείου και της κεντρικής επιτροπής κατά την προηγούµενη περίοδο. Μεγάλο λάθος –θεωρήθηκε– αποτέλεσε η απόφαση του πολιτικού γραφείου το 1958 για τη
διάλυση των κοµµατικών οργανώσεων στη χώρα. «Εισηγητές αυτής της απόφασης
ήταν οι σύντροφοι Κολιγιάννης και Παρτσαλίδης. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης
είναι γνωστές... Όταν, στη 14η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής, συζητήθηκαν
αυτά τα λάθη, ο σύντροφος Κολιγιάννης αντέδρασε έντονα. Έντονες αντιπαραθέσεις
παρουσιάσθηκαν στο διάστηµα της επεξεργασίας του σχεδίου θέσεων. Ο σύντροφος
Κολιγιάννης επιχείρησε να επιβάλει την άποψή του για την εκτίµηση της προηγούµενης περιόδου. ∆ήλωσε ότι θα αρνηθεί να κάνει την εισήγηση για το σχέδιο των
θέσεων εάν αυτό παραµείνει ως έχει. Ο σύντροφος Κολιγιάννης έκανε το κλείσιµο
της συζήτησης χωρίς να συζητήσει προηγουµένως µε τα µέλη του πολιτικού γραφείου. Συγκάλεσε το Πολιτικό Γραφείο εκ των υστέρων για να επικυρώσει το περιεχόµενο της οµιλίας του. Το Πολιτικό Γραφείο όµως απέκρουσε αυτή την πρόταση
του συντρόφου Κολιγιάννη». Κατά τη 16η ολοµέλεια467, το πολιτικό γραφείο προκαταρκτικά χάραξε το περίγραµµα της τελικής οµιλίας (κλείσιµο των εργασιών) που θα
έκανε ο Κολιγιάννης. Ο ενδιαφερόµενος αντέκρουσε το εν λόγω πλαίσιο και προχώρησε σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον µελών της κεντρικής επιτροπής. ∆ηµιουργήθηκε ένταση µέσα στην ολοµέλεια, η οποία υποχρέωσε το πολιτικό γραφείο να
διακόψει το λόγο του Κολιγιάννη και να του ζητήσει να δηλώσει ότι πρόκειται για
προσωπικές απόψεις του468.
Αναφέρθηκε κατόπιν από τον Υφαντή σειρά γεγονότων, στα οποία συµµετείχε
(και παρενέβη) το σοβιετικό κόµµα. Συνέπεσε, τότε, η δυσχέρεια της µακροχρό465

Η 14η ολοµέλεια συγκλήθηκε στα µέσα Απριλίου 1970, cf. Νέος Κόσµος, Νο 5, Μάης 1970, pp. 3-5,
ανακοίνωση για τη σύγκληση. Ibid., Νο 6, Ιούνης 1970, pp. 3-43, αποφάσεις.
466
Cf. Централен Партиен Архив (ЦПА), София, фонд 1, опис 60, архивна единица 103, Συνάντηση του σ. Konstantin Tellalov -γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος µε το σ. Παναγιώτη Υφαντή -µέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 18 ∆εκεµβρίου 1972, pp. 1-6.
467
Η 16η ολοµέλεια συγκλήθηκε στο δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου 1972, cf. Νέος Κόσµος, Νο 7/8,
Ιούλης-Αύγουστος 1972, pp. 5-38, ανακοίνωση για τη σύγκληση και αποφάσεις.
468
Cf. ЦПА, фонд 1, опис 60, архивна единица 103, Συνάντηση..., op. cit., p. 2.
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νιας απουσίας του Κολιγιάννη από την έδρα της κεντρικής επιτροπής στη Βουδαπέστη, λόγω ασθένειας και ανάγκης θεραπείας σε κλινική της Μόσχας. Ο γενικός
γραµµατέας απαιτούσε να καθοδηγεί το πολιτικό γραφείο από εκεί και να περιµένουν οι υπόλοιποι της ηγεσίας την αποκατάσταση της υγείας του για να ασχοληθούν µε σοβαρά ζητήµατα. Η καθυστέρηση προκαλούσε κριτική της κεντρικής
επιτροπής προς το πολιτικό γραφείο. ∆ιατυπώθηκαν γενικές κρίσεις αρνητικού χαρακτήρα για τη δουλειά του Κολιγιάννη469. Περί τον Απρίλιο 1972, λήφθηκε η
απόφαση να απευθύνει το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ στην κεντρική επιτροπή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης [ΚΚΣΕ] αίτηµα συζήτησης για τη
διαδικασία προετοιµασίας του 9ου συνεδρίου, για το σχέδιο προγράµµατος και
άλλα ζητήµατα. «Όταν συζητήσαµε αυτό το ζήτηµα στο Πολιτικό Γραφείο ο σύντροφος Κολιγιάννης βρισκόταν στη Μόσχα. Του στείλαµε την επιστολή, που
απευθυνόταν στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ (µε την οποία ζητούσαµε συνάντηση), για να την υπογράψει και να τη δώσει στην Κεντρική Επιτροπή του
ΚΚΣΕ. Αυτός αρνήθηκε να τη δώσει στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ. Βγήκε
από την κλινική και απαίτησε να συζητήσουµε εκ νέου το ζήτηµα της συνάντησης
µε την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ»470. Σε επόµενες διαβουλεύσεις, η σκέψη να
µεταβούν στη Μόσχα όλα τα µέλη του πολιτικού γραφείου απορρίφθηκε από τον
Κολιγιάννη. ∆εν ήθελε να παρευρεθούν στη συνάντηση όλα τα µέλη του πολιτικού
γραφείου, µε την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο θα προσέφερε τροφή σε αντισοβιετικές
διαθέσεις. Αποφασίσθηκε εναλλακτικά να συνθέσουν την αντιπροσωπεία πέντε
µόνο µέλη του πολιτικού γραφείου. «Μας έστειλε γραπτή άρνηση και για την
απόφαση να ενταχθούν στην αποστολή πέντε άτοµα. Τότε ρωτήσαµε τους συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ εάν θα είχαν αντίρρηση να πάνε
στη Μόσχα πέντε άτοµα. Μας απάντησαν ότι αντιθέτως θα χαίρονταν να δουν την
αντιπροσωπεία µας µε διευρυµένη σύνθεση». Στη συνάντηση στην έδρα της κεντρικής επιτροπής του σοβιετικού κόµµατος (ΚΚΣΕ), που διεξήχθη τον Οκτώβριο
1972, την εισήγηση είχε ετοιµάσει ο Κολιγιάννης. Στην οµιλία του όµως παρέλειψε την αναφορά σε µία δέσµη σοβαρών γεγονότων για τα οποία είχε αποφασισθεί σε προηγούµενες συζητήσεις ότι θα έπρεπε να θιχθούν. Υποχρεώθηκαν οι
λοιποί παρευρισκόµενοι Έλληνες να λάβουν το λόγο και να συµπληρώσουν τα
στοιχεία, ώστε να εκτεθούν στους Σοβιετικούς µε πληρότητα οι θέσεις του πολιτι469

«Υπήρξαν σοβαρές συγκρούσεις µεταξύ Πολιτικού Γραφείου και συντρόφου Κολιγιάννη. Μερικές
φορές κατέθετε προτάσεις τις οποίες το Πολιτικό Γραφείο δεν έκανε δεκτές. Τότε δήλωνε ότι δεν
τον υπολογίζουµε ως πρώτο γραµµατέα... Για ολόκληρη περίοδο ο σύντροφος Κολιγιάννης χρησιµοποιούσε λανθασµένες µεθόδους... Στην ουσία υποτιµούσε το Πολιτικό Γραφείο, έθετε τον εαυτό
του πάνω από την Κεντρική Επιτροπή. Η ατµόσφαιρα στο Πολιτικό Γραφείο συνεχώς οξύνονταν...» (ibid., pp. 2-4).
470
Ibid., p. 3.
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κού γραφείου που δεν αναφέρθηκαν από τον Κολιγιάννη. «Αυτός έχασε τον αυτοέλεγχο και ξεκίνησε επίθεση εναντίον κάποιων µελών του Πολιτικού Γραφείου.
∆ήλωσε ότι δεν µπορεί να συνεργασθεί µε τα υπόλοιπα µέλη του Πολιτικού Γραφείου και ότι, εάν συνεχίσουν να οµιλούν, θα εγκαταλείψει τη συνάντηση. Όταν οι
Σοβιετικοί πρότειναν να δοθεί ο λόγος σε όλους για να πουν τις απόψεις τους, αυτός σηκώθηκε να φύγει. Τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου µέλη της αντιπροσωπείας καταδίκασαν τη στάση του. Η συνάντηση διακόπηκε. ∆εν δηµοσιεύθηκε
ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της». Προτάθηκε, ενώ η αντιπροσωπεία βρισκόταν
ακόµη στη Μόσχα, να διεξαχθεί συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου, αφού κληθούν επιπλέον τα µέλη που δεν συµµετείχαν στη συνάντηση µε τους Σοβιετικούς.
Ο Κολιγιάννης αρνήθηκε. Η συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου διεξήχθη στις 1
και 2 ∆εκεµβρίου 1972, µετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας στη Βουδαπέστη.
Προήδρευσε ο Γκρόζος και τέθηκαν όλα τα ζητήµατα. Το πολιτικό γραφείο οµόφωνα καταδίκασε τη θέση του Κολιγιάννη. Τέθηκε το ερώτηµα εάν µπορούσε στο
εξής να συνεχίσει να παραµένει στη θέση του. Αποφασίσθηκε οµόφωνα να τεθεί
το ζήτηµα Κολιγιάννη στην ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής471.
Ο Υφαντής διηγήθηκε ακολούθως στους Βουλγάρους τα διαµειφθέντα στην τελική φάση της κοµµατικής αναταραχής, στις εργασίες της 17ης ολοµέλειας. Η ολοµέλεια είχε ορισθεί για τις 10 ∆εκεµβρίου 1972. Ο γενικός γραµµατέας κλήθηκε να
λάβει µέρος, αλλά αρνήθηκε. Στη διαδικασία, το ζήτηµα Κολιγιάννη τέθηκε πρώτο
στην ηµερήσια διάταξη472. Την εισήγηση παρουσίασε ο Γκρόζος. Οµίλησαν όλα τα
µέλη της κεντρικής επιτροπής και εξέφρασαν οµόφωνα την άποψη ότι η απουσία
του Κολιγιάννη από την ολοµέλεια συνιστούσε υποτίµηση του πολιτικού γραφείου
και της κεντρικής επιτροπής. ∆εν µπορούσε πλέον να παραµείνει πρώτος γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής. Τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις, που περιλαµβάνονταν
στην εισήγηση του Γκρόζου, θεωρήθηκε ότι επιβεβαιώθηκαν. Η ολοµέλεια οµόφωνα τον απάλλαξε από τη θέση του πρώτου γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής
και του µέλους του πολιτικού γραφείου. Αποφασίσθηκε να παραµείνει µέλος της κεντρικής επιτροπής µέχρι τη σύγκληση του συνεδρίου του κόµµατος, χωρίς όµως να
του ανατεθούν κοµµατικές δουλειές. «Στη θέση του πρώτου γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής η ολοµέλεια εξέλεξε οµόφωνα το σύντροφο Χαρίλαο Φλωράκη Γιώτη473». Αντιπροσωπεία µελών της κεντρικής επιτροπής συνάντησε τον Κολι471

Ibid.
Τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της 17ης ολοµέλειας ήταν: «2. εισήγηση του γραφείου
εσωτερικού για την κατάσταση στην Ελλάδα, 3. η προετοιµασία του συνεδρίου του κόµµατος, 4.
εκλογή νέου πρώτου γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόµµατος» (ibid., pp. 1-2).
473
Ibid., p. 5. Ο Φλωράκης (1914-2005) γεννηθείς στη Ραχούλα Καρδίτσας, σπούδασε τηλεγραφητής
στην επαγγελµατική σχολή ΤΤΤ (Ταχυδροµεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία). Το 1930 οργανώθηκε
στις Οµάδες Πρωτοπόρων της Οµοσπονδίας Κοµµουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ), το
472
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γιάννη και του ανακοίνωσε την απόφαση της ολοµέλειας. Προβλήθηκε σχετικώς η
ανάγκη τήρησης των όρων συνωµοτικότητας. «Του προτείναµε, για το συµφέρον
του κόµµατος, στην ανακοίνωση που θα δηµοσιευθεί να αναφερθεί ότι αυτός ζήτησε
την απαλλαγή του από τη θέση του πρώτου γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και
του µέλους του Πολιτικού Γραφείου για λόγους υγείας. Αυτός δέχθηκε την πρόταση
και στην ανακοίνωση που δηµοσιοποιήθηκε από το ραδιοσταθµό “Η φωνή της αλήθειας” αναφέρεται ότι ο σύντροφος Κολιγιάννης ζήτησε την απαλλαγή του από τη
θέση του πρώτου γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και του µέλους του Πολιτικού Γραφείου για λόγους υγείας». Η ίδια τακτική περιφρούρησης των λειτουργιών
του κόµµατος απαιτούσε, σύµφωνα µε υπόδειξη του Υφαντή προς τους Βουλγάρους, τη διαβάθµιση του συνόλου των στοιχείων ως απορρήτου. «Παρακαλούµε να
πάρετε υπόψη σας ότι για τη συνάντηση που διεξήχθη στη Μόσχα δεν θα ενηµερώσουµε όλα τα αδελφά κόµµατα. ∆εν θα ενηµερώσουµε για τη συνάντηση ούτε τα
κοµµατικά µέλη µας»474.
Ο Tellalov, στην ανταπόκρισή του, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις πληροφορίες. «Βέβαια δεν είναι ευχάριστο όταν ένα κόµµα διέρχεται δύσκολες στιγµές,
περιόδους κρίσης. ∆υστυχώς αυτή η κατάσταση στο ΚΚΕ κατά τα τελευταία 1015 χρόνια έγινε χρόνια ασθένεια. Αυτό φυσικά εκφράζεται και στη µέχρι σήµερα
δράση σας475». Υποσχέθηκε ότι θα ενηµέρωνε άµεσα το πολιτικό γραφείο του
κόµµατός του. Το βουλγαρικό κόµµα βρισκόταν κοντά στους Έλληνες κοµµουνιστές, έβλεπε πάντα µε κατανόηση τα προβλήµατά τους, στα οποία φυσικά δεν επενέβαινε –αποτελούσαν αυτά εσωτερική τους υπόθεση–. Ορισµένες διευκρινίσεις,
που ζητήθηκαν από τον Tellalov, αφορούσαν σε εκτιµήσεις του ΚΚΕ για την αντιµετώπιση του ΚΚΕ εσωτερικού. Ίσως οι αλλαγές να είχαν δηµιουργήσει τη δυνα1941 έγινε µέλος του ΚΚΕ, το 1943 εντάχθηκε στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ), το 19461949 στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Στην υποχώρηση, κατέφυγε στην ΕΣΣ∆ και τη Ρουµανία.
Το 1949 εξελέγη µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Επέστρεψε παράνοµα στην Ελλάδα το
1954 µε κοµµατική αποστολή, συνελήφθη, καταδικάστηκε το 1960, φυλακίσθηκε έως το 1966.
Ακολούθησαν άλλες φυλακίσεις και εξορίες. Εξελέγη µέλος του πολιτικού γραφείου του κόµµατος
στη 16η ολοµέλεια (τον Ιούνιο 1972), διέφυγε στο εξωτερικό, εξελέγη γενικός γραµµατέας στη 17η
ολοµέλεια (τον Οκτώβριο 1972). Στη µεταπολίτευση το 1974 εισήλθε ως βουλευτής του ΚΚΕ στη
βουλή (επανεκλεγόταν έως και τις εκλογές του Απριλίου 1990). Επανεκλέχθηκε γενικός γραµµατέας στο 10ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1978, οµοίως στο 11ο συνέδριο το 1982 και στο 12ο συνέδριο
το 1987. Το 1989 εκλέχθηκε πρόεδρος του ενιαίου Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου
(αποχώρησε το 1991), το ίδιο έτος πρόεδρος του ΚΚΕ, το 1991 (στο 13ο συνέδριο) µέλος της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος. Στη διάσπαση του ΚΚΕ τον Ιούλιο 1991, ηγήθηκε της πλειοψηφίας της κεντρικής επιτροπής. Στο 14ο συνέδριο το ίδιο έτος, αναγορεύθηκε σε επίτιµο πρόεδρο
του κόµµατος (cf. ΚΚΕ, Βιογραφικό σηµείωµα Χαρίλαου Φλωράκη, [Αθήνα 2005], 1 p.).
474
Cf. ЦПА, фонд 1, опис 60, архивна единица 103, Συνάντηση..., op. cit., p. 5.
475
Ibid., pp. 5-6. Βλέπουµε ότι ο Tellalov δεν ήταν –όσο θα έπρεπε απέναντι σε ένα κόµµα θυσιών–
διαλλακτικός.
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τότητα έναρξης συζητήσεων µε ένα τµήµα των στελεχών που αποχώρησαν. «Σκέφτεται το Πολιτικό Γραφείο να καλέσει κάποια από τα πρώην µέλη της Κεντρικής
Επιτροπής, που είναι σήµερα µε τη φράξια, να έλθουν στο συνέδριο; Μερικές φορές η άφιξη µίας νέας προσωπικότητας µπορεί να λειτουργήσει ως ενοποιητικό
στοιχείο». Ο Υφαντής εξέθεσε την πεποίθηση ότι οι ηγέτες του ΚΚΕ εσωτερικού,
προβάλλοντας ανοικτά αντισοβιετικές και σοσιαλδηµοκρατικές θέσεις, είχαν αποµακρυνθεί οριστικά από την κοινή αφετηρία. «Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν
βλέπουµε συνθήκες για µία, ας πούµε, ένωση του κόµµατός µας µε τη φράξια.
Αυτό το ζήτηµα το συζητήσαµε και µε τους Σοβιετικούς συντρόφους. Έχουν την
άποψη ότι, αναφορικά µε τους καθοδηγητές της φράξιας, το ζήτηµα είναι ξεκάθαρο. Πιστεύουµε ότι πρέπει να εργασθούµε µε τα χαµηλότερα κλιµάκια της φράξιας. Στις κοµµατικές συνελεύσεις προσκαλούνται και αυτοί. Έχουµε την πρόθεση
να τους καλέσουµε και στις προσυνεδριακές συνελεύσεις...476»
Οι σοβιετικές εκτιµήσεις (εκφρασµένες µέσω της τοποθέτησης των Ελλήνων)
ήταν ένα βήµα µπροστά από το οπτικό πεδίο που παραχωρούνταν στους Βουλγάρους. Ο προκάτοχος του κοµµατικού πόστου που ανατέθηκε στο Φλωράκη, Κολιγιάννης, άνθρωπος µε ιδιαίτερα κοµµατικά προσόντα (οργανωτική, κριτική και
άλλες ικανότητες), ταυτόχρονα ήταν αυταρχικός και εκρηκτικός, ισχυρογνώµων
και πιεστικός. Τα τελευταία γνωρίσµατα δεν συνιστούσαν λόγο ικανό να οδηγήσει,
εκείνη την εποχή, στην αντικατάσταση ενός γενικού γραµµατέα κοµµουνιστικού
κόµµατος. Χωρίς να υπάρχει καταγεγραµµένο κάποιο στοιχείο για τους σχεδιασµούς που κατέληξαν στην απόφαση της επιλογής Φλωράκη, είναι λογικό να υποτεθεί ότι υπολογίσθηκαν στο σύνολό τους τα προβλήµατα που στοιχειοθετούσαν
την ελληνική διάσπαση. Το κυριώτερο θέµα, που οφείλουµε να σταθµίσουµε, ήταν
η σοβιετική πολιτική –σε αυτή εντασσόταν το ζήτηµα του ΚΚΕ– και η σταθερή
κατεύθυνσή της: αποκλεισµός κάθε αντίρρησης στην καθοδηγητική γραµµή σε
διεθνή κλίµακα, οξεία αντιπαράθεση µε τον ιµπεριαλισµό σε όλα τα µέτωπα και µε
όλες τις µορφές (προπαγάνδα, πόλεµος, αντάρτικα, εθνικά-απελευθερωτικά κινήµατα, µαζικά κινήµατα), χωρίς διάκριση πολιτικών δυνάµεων (δικτατορίες, φιλελεύθεροι, σοσιαλδηµοκράτες), πειθαρχία στην εξυπηρέτηση του στόχου. Η υποστήριξη της σοβιετικής γραµµής απαιτούσε τακτικούς χειρισµούς. Ζητήµατα τακτικής ήταν τα αφορώντα στην αντιµετώπιση της δυσχέρειας αναγέννησης της
κοµµατικής δράσης στην Ελλάδα. Στο πρόβληµα εντασσόταν η προσωπική φόρτιση, από την οποία θα απεµπλέκονταν οι διαγραµµένοι, πρώην µέλη στη βάση της
κοµµατικής πυραµίδας, εάν θα παραµεριζόταν το πρόσωπο που φερόταν ως ο επικεφαλής των εισηγητών του µέτρου των διαγραφών και υπαιτίων της διάσπασης.
476

Ibid.
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Η επιλογή Φλωράκη ανέτρεπε επίσης το επιχείρηµα ότι η κοµµατική ηγεσία βρισκόταν για µεγάλο διάστηµα εκτός Ελλάδος και ως εκ τούτου δυσκολευόταν να
αντιληφθεί την ελληνική πραγµατικότητα. Οι Σοβιετικοί έκριναν θετικότατα την
εκλογή του νέου γενικού γραµµατέα, για τις αγωνιστικές περγαµηνές του, για την
προέλευσή του από το εσωτερικό της χώρας και για τις σύµφωνες προς την πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης απόψεις του.

3.2.2. Οι αντί-σοβιετικές εσωκοµµουνιστικές απόψεις
Οι πάντες, στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος (για παράδειγµα, ο ραδιοσταθµός προπαγάνδας Radio Free Europe, η έγκριτη παρισινή εφηµερίδα Le
Monde, οι µηχανισµοί πληροφοριών του ελληνικού και βρετανικού υπουργείου
εξωτερικών), στάθηκαν µε συµπάθεια στο πλευρό των διαγραµµένων, αντιπάλων
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας.
Οι πληροφορίες, που διοχετεύθηκαν εντός των πρώτων ηµερών µετά τα διαµειφθέντα στη 12η ολοµέλεια, έλεγαν ότι, στην εκποµπή του ραδιοσταθµού Φωνή
της Αλήθειας, ακούστηκε µήνυµα της οµάδας Παρτσαλίδη. Ο ραδιοσταθµός Radio
Moscow (Radio Moskva) και το πρακτορείο ειδήσεων TASS477 εξέπεµψαν µήνυµα ότι εκδιώχθηκαν τρία µέλη του πολιτικού γραφείου478. Μετά την κατάληψη
του ραδιοφωνικού σταθµού, οι υποστηρικτές της καθοδήγησης Κολιγιάννη τον
επανέκτησαν και διέγραψαν τα τρία µέλη του πολιτικού γραφείου Παρτσαλίδη,
Ζωγράφο και ∆ηµητρίου. Η ανακοίνωση µεταδόθηκε από τα σοβιετικά, ανατολικογερµανικά και βουλγαρικά µέσα ενηµέρωσης479. Στη Βουλγαρία, ο ραδιοσταθµός Radio Sofia στην πρωινή εκποµπή της 18ης Φεβρουαρίου 1968 αναµετάδοσε
το επίσηµο ανακοινωθέν της 12ης ολοµέλειας, µε µνεία της ενέργειας των τριών
ηγετών της «δεξιάς οππορτουνιστικής διασπαστικής οµάδας» να χρησιµοποιήσουν
παράνοµα το ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας. Ήταν το πρώτο από τα µέσα ενηµέρωσης της Ανατολικής Ευρώπης που δηµοσιοποίησε το επίσηµο ανακοινωθέν
για τις αλλαγές στο ΚΚΕ480. Η εφηµερίδα Le Monde έγραψε ότι το ΚΚΕ ήταν στα
477

478

479

480

Ακρωνύµιο του Телеграфное агенство Советского Союза при кабинете министров СССР
[ТАСС].
Cf. PRO, FCO 9 / 144, “Greek Communist Party”, Disagreements within Greek Communist Party
(K.K.E.), T. E. Bridges -British Embassy in Athens to Foreign Office, Confidential, 24-2-1968, 2
pp.
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece:
“When Greek did not Meet Greek”, Munich 11-9-1969, 7 pp.
Ibid., Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60:
Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 602 Greece, Bulgarian Situation Report/13, 21-21968: “Greek Party Split ‘Radio War’ ”, 5 pp.
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πρόθυρα διάλυσης, αναφέροντας ότι, το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 1968, οι υποστηρικτές των αποµακρυνθέντων τριών ηγετικών στελεχών κατέλαβαν το ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας, ενώ προηγήθηκε εκποµπή του ραδιοσταθµού της
Μόσχας (Radio Moskva) µε την είδηση της καθαίρεσης των τριών για «οππορτουνισµό και δεξιά παρέκκλιση» και ακολούθησε άλλη µε την είδηση της διαγραφής
διότι χρησιµοποίησαν αυθαίρετα το σταθµό και έκαναν προβοκάτσια481. Σε
ανταπόκριση από την Αθήνα (ανταποκριτής Κοντούλης), η διάσπαση περιγραφόταν ως «ραδιοφωνικός πόλεµος» µε τη ρουµανική κυβέρνηση482, σε σύγκρουση µε
τη Μόσχα. Ο σταθµός Φωνή της Αλήθειας λειτουργούσε στην Ανατολική Γερµανία. Σε ανταπόκριση από το Παρίσι, χωρίς να κατονοµάζεται η πηγή, ειπώθηκε ότι
«δεν αποκλείεται να εκφρασθούν διαµαρτυρίες από κοµµουνιστικές χώρες που
ακολουθούν ουδέτερη γραµµή και ιδίως από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας»483. Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 1968, η εκτελεστική επιτροπή της Ε∆Α
∆υτικής Ευρώπης, σε συνάντηση στη Φρανκφούρτη, υποστήριξε οµόφωνα την κίνηση Παρτσαλίδη εναντίον της φράξιας Κολιγιάννη. Τοποθετήθηκαν υπέρ το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας, κατά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής
Ένωσης, τα σκληροπυρηνικά κόµµατα της Ανατολικής Ευρώπης και πιο διστακτικά το Γαλλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Οι διαγραµµένοι, αντίπαλοι των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, ήταν υπέρ ενός εθνικού κοµµουνισµού και της κοµµατικής αυτονοµίας, ενώ ο Κολιγιάννης ήταν υπέρ µίας άνευ όρων υποστήριξης του
σοβιετικού καθεστώτος484. Η εφηµερίδα Le Monde, µε νέα ανταπόκρισή της,
ενηµέρωσε ότι οι διαφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας σχηµάτισαν
την Ενωτική Κεντρική Επιτροπή, η οποία έβγαλε ανακοινωθέν (το παρέθεσε ολόκληρο) και εξέφρασε την αξιολογική κρίση ότι «έχει την υποστήριξη της µισής κε-
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Cf. Le Monde, 20-2-1968, «Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απειλείται µε διάλυση. Τρία µέλη
του πολιτικού γραφείου επιτίθενται κατά της ηγεσίας του κυρίου Κολιγιάννη», υπογραφή: Eric
Rouleau. ∆ιπλωµατικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) [Αθήνα], Πρεσβεία
Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 53: Κοµµουνιστοσυµµορίται - Μετακινήσεις Κ/Σ από χώρες του
παραπετάσµατος σε ∆. Ευρώπη, Πιπινέλης (ΥΠΕΞ, Αθήνα) προς Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
Αθήνα 12-5-1969, 1 p.
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/13 Euro, F-66, 602
Greece: “Greek Party Split ‘Radio War’ ”, 1 p. Σχετικώς cf. Το Βήµα, 25-2-1968, «Οξύνεται η
κρίσις εις το ΚΚΕ».
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/13 Euro, F-66, loc. cit.
Ibid., Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60:
Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece: “When Greek did not
Meet Greek”, Munich 11-9-1969, 7 pp.
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ντρικής επιτροπής, µεγάλου µέρους των προσφύγων κοµµουνιστών και σχεδόν
όλων των κοµµουνιστών της ∆ύσης»485.
Η ειδησεογραφία συνεχίσθηκε. Οι βρετανικές πηγές ανέφεραν ότι ο σταθµός
Φωνή της Αλήθειας είχε εκποµπές µέχρι τις 8 Μαρτίου 1968486, µε δηλώσεις του
Κολιγιάννη και άλλων κατά της «τυχοδιωκτικής και διασπαστικής κίνησης των
διαγραφέντων», ενώ στις 10 Μαρτίου 1968 ο Στρίγκος δήλωσε ότι οι αποπεµφθέντες ήθελαν να καταστήσουν την Ε∆Α κοµµουνιστικό κόµµα487. Στην
Τσεχοσλοβακία, στις αρχές Μαρτίου 1968, οι ελληνικές κοµµατικές οργανώσεις
στο Brno απέρριψαν οµόφωνα την εξουσία της οµάδας Κολιγιάννη, στη συνέχεια
η κοµµατική συνέλευση όλης της χώρας πήρε την ίδια απόφαση µε ελάχιστες
εξαιρέσεις. Το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, µε άρθρα της εφηµερίδας L’Unità,
έκανε σαφές ότι υποστήριζε τους αντιπάλους των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας
και η Ρώµη έγινε κέντρο των αντικολιγιαννικών488.
Ανεξαρτήτως της θέλησής τους, οι διαφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης
ολοµέλειας έδωσαν καλή ευκαιρία για αντισοβιετική προπαγάνδα.
Η κατάσταση, η οποία διαµορφώθηκε σε σχέση µε την παράταξη Παρτσαλίδη
(και, κατόπιν, µε το ΚΚΕ εσωτερικού), στο χώρο του κοµµουνισµού ήταν ιδιότυπη. Οµιλώντας µε πολιτικούς όρους –η πολιτική δεν συµβαδίζει πάντα µε τα θέµατα αρχής–, τα κόµµατα που υποστήριξαν τους αντιπάλους της καθοδήγησης
Κολιγιάννη είχαν, το καθένα, τις δικές του απόψεις, οι οποίες έτυχε να βρουν, στην
περίπτωση του ελληνικού «ανανεωτικού» εγχειρήµατος, παραγράφους µε ενδιαφέρον για την προώθηση των δικών τους επιδιώξεων. Η ιδιοτυπία έγκειτο στην
ποικιλότητα της αρωγής. Το ρουµανικό κόµµα προσέφερε την πολιτική υποστήριξη καλυµµένη, µε το επιχείρηµα της µη ανάµειξης στα εσωτερικά ενός αδελφού
κόµµατος. Με αυτό τον τρόπο, απέφυγε την ευθεία πρόκληση κατά των Σοβιετικών. Η οικονοµική στήριξη ήταν ωστόσο φανερή, στο πλαίσιο της ίδιας επιχειρηµατολογίας. Το ιταλικό κόµµα ήταν το δεύτερο, µετά το ρουµανικό, που εξαρχής
στήριξε πολιτικά και υλικά την παράταξη Παρτσαλίδη. Η βοήθεια, σύµφωνη µε
485

Cf. Le Monde, 23-2-1968, «∆ιάσπαση στο Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Οι αντιτιθέµενοι
συγκροτούν αυτόνοµη οργάνωση». HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe
/ Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78,
X/15 Curt, loc. cit.
486
Επρόκειτο για µεταδόσεις από το µικρό ποµπό στη Λαϊκή Γερµανία, µετά τη σιγή του σταθµού
Βουκουρεστίου (supra, p. 147).
487
Cf. PRO, FCO 9 / 144, “Greek Communist Party”, Disagreements within Greek Communist Party
(K.K.E.), B. J. Truesdale to Foreign Office, Confidential, 13-3-1968, 1+1 pp.
488
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute,
Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, loc. cit. Le Monde, 23-21968.
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τις διακηρυγµένες, τότε, ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές του ιταλικού κόµµατος, ήταν φανερή –αν και όχι επίσηµη– σε όλο το εύρος και προκλητική, χωρίς
αναζήτηση δικαιολογίας. Το γιουγκοσλαβικό κόµµα βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για παρέµβαση στη διεθνή και βαλκανική σκηνή εναντίον των Σοβιετικών,
Ελλήνων, Βουλγάρων και άλλων, µε φανερή αναγνώριση του ΚΚΕ εσωτερικού
και αγνόηση του ΚΚΕ. Όµως η οικονοµική δοσοληψία είχε τη µορφή τεράστιων
κονδυλίων που, όπως θα δούµε489, καταναλώθηκαν στα Σκόπια για την αξιοποίηση του κοµµατικού αρχείου. Αυτή η δράση αντιστοιχούσε σε µία περιφρουρηµένη υπόθεση, άρα δεν ήταν ανακοινώσιµη. Το απόρρητο, που επιθυµούσε το
ΚΚΕ εσωτερικού να προστατεύσει, συνδεόταν, στις συνθήκες του αντιδικτατορικού αγώνα, µε τη µη διαρροή πληροφοριών για το κόµµα (το –προ της διάσπασης–
ενιαίο ΚΚΕ), που περιέχονταν στα αρχειακά έγγραφα490, και µε τη συνεργασία
που άρχισε στα Σκόπια. Το απόρρητο, που επιθυµούσε το γιουγκοσλαβικό κόµµα
να προστατεύσει, συνδεόταν µε στοιχεία της πολιτικής, ιδεολογικής και άλλης παρακαταθήκης στα αρχειακά έγγραφα, από την εποχή του ελληνικού εµφύλιου πολέµου, που θα έβλαπταν την προπαγάνδα για το εθνικό (µακεδονικό) ζήτηµα. Πέραν των τριών αυτών κυριώτερων κοµµάτων (ρουµανικό, ιταλικό, γιουγκοσλαβικό) που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΚΚΕ, στα υπόλοιπα (φέρ’ ειπείν, στο
γαλλικό κόµµα) πρυτάνευσαν, από καιρού εις καιρόν, διαφορετικές οπτικές που
έφεραν αντίστοιχες διαχειρίσεις του ελληνικού κοµµατικού προβλήµατος.
Η κοινή πλατφόρµα, στην οποία συναντιούνταν τα κόµµατα που στήριξαν το
ΚΚΕ εσωτερικού, ήταν ο αντί-σοβιετισµός. Θα διερευνήσουµε, στη συνέχεια,
πτυχές των ανωτέρω κοµµατικών φαινοµένων.

489
490

Infra, pp. 274, 285.
Αυτή η πρόθεση ανατράπηκε όµως κατ’ επανάληψη, infra, pp. 423-424.
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3.2.2.1. Ο µηχανισµός των αντιπάλων των αποφάσεων
της 12ης ολοµέλειας του ΚΚΕ491
491

Η χρησιµοποιούµενη, σε αυτή τη µελέτη, ορολογία (ενωτικοί, παράταξη Παρτσαλίδη κλπ.) αποδίδει
τις αλλαγές στη διάρκεια της εξέλιξης που οδήγησε στην οριστική διάσπαση του κόµµατος, το
1969.
Στις 20 Φεβρουαρίου 1968, ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, που υπέγραφε ο Παρτσαλίδης (cf. Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op.
cit., p. 203), η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή συγκροτήθηκε από τα µέλη της κεντρικής επιτροπής
που «διαχώρισαν τις ευθύνες τους από τη διασπαστική τακτική της οµάδας Κολιγιάννη». Η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή ανέλαβε την καθοδήγηση του κόµµατος µε σκοπό τον αντιδικτατορικό
αγώνα και τη σύγκληση αντιπροσωπευτικού σώµατος του κόµµατος.
Η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή λειτούργησε ως όργανο για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Τελευταία αναφορά σε αυτή καταγράφηκε στις 19 Απριλίου 1968 (µάλιστα όχι ως οργάνου αλλά ως
µνεία στο «Ανοιχτό γράµµα των µελών της ΚΕ του ΚΚΕ που συγκρότησαν την Ενωτική ΚΕ»
[ibid., pp. 249-252]). Περαιτέρω, η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή αυτοδιαλύθηκε και η ευθύνη πέρασε στη Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής για το εσωτερικό.
Η πορεία της διάσπασης ολοκληρώθηκε µε τη 13η ολοµέλεια του ΚΚΕ, τον Ιανουάριο 1969, και µε
την έκτακτη ολοµέλεια που συνήλθε τον Απρίλιο 1969 µε ευθύνη του Γραφείου εσωτερικού. ∆εν είναι επακριβώς καθορισµένη η χρονική στιγµή που κάποιο όργανο αποφάσισε τη συγκρότηση του
ΚΚΕ εσωτερικού. Ενδεχοµένως, η «διαδικασία διαµόρφωσης της ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής φυσιογνωµίας του ΚΚΕ εσωτερικού σαν φορέα της ανανέωσης» είχε ως σηµαντικούς σταθµούς
τις «επεξεργασίες στα κείµενα της Έκτακτης Ολοµέλειας της ΚΕ (Απρίλης 1969), της “Προγραµµατικής ∆ιακήρυξης” (Ιούνης 1971) και της απόφασης του Γραφείου της ΚΕ το Μάη του 1972» (cf.
Αντώνης Μπριλλάκης, Το ελληνικό κοµµουνιστικό κίνηµα. Ιστορική διαδροµή, κρίση, προοπτικές,
Εξάντας, Αθήνα 19802, pp. 159-160). Η ενέργεια σύγκλησης συνεδρίου του ΚΚΕ εσωτερικού πραγµατοποιήθηκε πολύ αργότερα, τον Ιούνιο 1976 [1ο (9ο) Συνέδριο του ΚΚΕ εσωτερικού, όπως ονοµάσθηκε από τους ίδιους]. Σηµαντική για το θέµα προς διευκρίνιση είναι επίσης η εκτίµηση (κατά τη
γνώµη µας, ορθή) ότι η βασική προβληµατική (θεωρητικές επεξεργασίες και πολιτική πρακτική) που
διαµορφώθηκε από το ΚΚΕ εσωτερικού «αναπτύχθηκε κυρίως µετά τη ρήξη» (ibid., p. 159) και ότι,
στις επιλογές, δεν είχε εξασφαλισθεί ενότητα αντιλήψεων όλων των ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ
εσωτερικού. «Σε καίρια προβλήµατα που αναφέρονταν στην ουσία του επαναστατικού περιεχοµένου
της ανανέωσης, στις διαδικασίες προσδιορισµού των συγκεκριµένων πλευρών της, στις σχέσεις µε το
ΚΚΣΕ [σοβιετικό κόµµα] και το “ΚΚΕ” υπήρχαν διαφορετικά επίπεδα ωρίµανσης και υπέβοσκαν
διαφορετικές εκτιµήσεις» (ibid., p. 161). Στην ανάλυση των αντικειµενικών παραγόντων που σφράγισαν τη διαδικασία συγκρότησης του ΚΚΕ εσωτερικού, ανάµεσα σε άλλα στοιχεία επισηµαίνεται «η
έλλειψη ενός κύκλου στελεχών –ηγετικών και ενδιάµεσων– µε ενιαίες κατά βάση απόψεις για τη διέξοδο από την κρίση, µε κοινές αντιλήψεις για τις ιδεολογικοπολιτικές κατευθύνσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανανεωτικού κοµµουνιστικού φορέα» (ibid., p. 169). «Στις βασικές αποφάσεις και
επιλογές του Γραφείου Εσωτερικού, τον πρώτο τουλάχιστον χρόνο, βάραιναν αρνητικά αντιλήψεις
του συντηρητικότερου τµήµατος των δυνάµεων που τάχθηκαν µαζί του. Και το γεγονός αυτό είχε
πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο ηγετικό του κύρος, που ήταν άλλωστε χαµηλό και εξαιτίας της
σύνθεσής του από στελέχη που είχαν επωµισθεί ευθύνες κατά την προηγούµενη περίοδο δράσης του
ενιαίου ΚΚΕ» (ibid.).
Η πορεία από το Φεβρουάριο 1968 έως τον Απρίλιο 1969 ήταν συνοπτικά η ακόλουθη.
Τα µέλη της κεντρικής επιτροπής που διαφώνησαν µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας συγκρότησαν την Ενωτική Κεντρική Επιτροπή. Θεώρησαν ότι το ΚΚΕ το εκπροσωπούσαν αυτοί, ενώ
αποκάλεσαν «οµάδα Κολιγιάννη» τους συµφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας,
υπεύθυνους για τη σύγκρουση. Ως µόνη λύση πρότειναν τη σύγκληση αντιπροσωπευτικού σώµατος του κόµµατος, µε τη συµµετοχή όλων των µελών της κεντρικής επιτροπής. Το Γραφείο εσωτερικού, µε επιστολή του προς τα µέλη της κεντρικής επιτροπής στις 20 Μαρτίου 1968, αµφισβήτησε
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Μετά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου 17-18 Φεβρουαρίου 1968, οι υποστηρικτές των διαγραφέντων από την καθοδήγηση Κολιγιάννη τριών µελών του
πολιτικού γραφείου άρχισαν να οργανώνουν την άµυνά τους. Οι Ρουµάνοι, αθέατην εγκυρότητα των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, διότι σε αυτή δεν έλαβαν µέρος στελέχη από
το εσωτερικό της χώρας, έθεσε ως στόχο «να µην περάσει η διάσπαση στην Ελλάδα, καθότι η διάσπαση προκλήθηκε στο χώρο της εµιγκράτσιας» (cf. Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., p. 191), θεώρησε αναγκαία την «ετοιµασία και σύγκληση νέου αντιπροσωπευτικού σώµατος, µε συµµετοχή
ικανής αντιπροσωπείας και από το εσωτερικό» και δήλωσε: «Τα µέλη του Γραφείου της ΚΕ του
εσωτερικού δεν θεωρούν τον εαυτό τους άλλο κέντρο, ούτε ηγεσία του ΚΚΕ... Αποτελούν νόµιµα
συγκροτηµένο όργανο του κόµµατος και θεωρούν τον εαυτό τους, µαζί µε τ’ άλλα κοµµατικά στελέχη, προσωρινό εντολοδόχο του κόµµατος, για τη δουλειά στο εσωτερικό, και ως την πλήρη αποκατάσταση της ενότητάς του.» (ibid., p. 192).
Το Γραφείο εσωτερικού επανήλθε µε ανακοίνωση τον Απρίλιο 1968, µε την οποία προσέβαλε την
εγκυρότητα των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας και ταυτόχρονα αρνήθηκε την εγκυρότητα της
Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής ως καθοδηγητικού κέντρου του κόµµατος. Επανέλαβε την πρόταση για σύγκληση αντιπροσωπευτικού οργάνου (ibid., pp. 239-241). Η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή έσπευσε να συµφωνήσει µε το Γραφείο εσωτερικού και, µε απόφασή της στις 8 Απριλίου,
διακήρυξε ότι δεν αποτελούσε καθοδηγητικό όργανο του κόµµατος (ibid., p. 245). Με ανοικτό
γράµµα, στις 19 Απριλίου 1968, τα µέλη της κεντρικής επιτροπής που συγκρότησαν την Ενωτική
Κεντρική Επιτροπή επανέλαβαν δηµόσια τη συµφωνία τους µε το Γραφείο εσωτερικού, το οποίο
θεώρησαν «νόµιµα συγκροτηµένο όργανο που θα συνεχίσει σαν εντολοδόχος του κόµµατος την
καθοδήγηση των κοµµατικών δυνάµεων στο εσωτερικό» (ibid., p. 250).
Μετά τη δηµοσιοποίηση της άποψης του Γραφείου εσωτερικού, εκδόθηκε απόφαση του πολιτικού
γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, µε την οποία καταδικάσθηκε η θέση του Γραφείου
(γνωστή από το Φεβρουάριο 1968) και αµφισβητήθηκε η νοµιµότητά του ως καθοδηγητικού οργάνου. «Το Γραφείο εσωτερικού για το οποίο γίνεται λόγος δεν είναι “Γραφείο της ΚΕ” όπως αυτοτιτλοφορείται. Είναι ένα γραφείο που διορίστηκε και ελέγχεται από το ΠΓ και λογοδοτεί µόνο σ’ αυτό.
∆εν εκλέχτηκε ούτε από τα µέλη της ΚΕ, ούτε από τα µέλη της ΚΕ του εσωτερικού» (ibid., p. 264).
Το Γραφείο εσωτερικού ανταπάντησε στο πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ µε ανακοίνωση στις 10 Ιουνίου 1968. Σε αυτή, δηλώθηκε ότι το Γραφείο «είναι νόµιµα συγκροτηµένο όργανο από το ΠΓ που
εκλέχτηκε µετά το 8ο Συνέδριο και κανείς ως τώρα δεν αµφισβήτησε την ιδιότητα και το ρόλο του.
Εκ των πραγµάτων σήµερα είναι το µόνο έγκυρο καθοδηγητικό όργανο στο εσωτερικό, νόµιµος
εντολοδόχος του ΚΚΕ για τη δουλειά του κόµµατος στην Ελλάδα έως την αποκατάσταση της ενότητάς του και της εγκυρότητας των ανωτέρων οργάνων. Είναι έτοιµο να πειθαρχήσει αµέσως,
όπως και στο παρελθόν, στο ΠΓ και στην ΚΕ που θα αναδειχθούν από έγκυρη κοµµατική διαδικασία» (ibid., p. 274).
Το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ επανήλθε στις 31 Αυγούστου 1968 µε την απόφαση «Για την καταδίκη και αντιµετώπιση της φραξιονιστικής δράσης» (ibid., pp. 289-294).
Η διελκυστίνδα ανακοινώσεων επί του οργανωτικού συνεχίστηκε µέχρι τη σύγκληση των δύο ξεχωριστών ολοµελειών που προαναφέραµε. Η διάσπαση τότε παγιώθηκε, συνεπώς εξέπνευσε η συζήτηση για το οργανωτικό ξεπέρασµα της κρίσης.
Επιγραµµατικά, διαπιστώνουµε ότι, µετά το Φεβρουάριο 1968, το Γραφείο εσωτερικού του ΚΚΕ
καθοδηγούσε στο εσωτερικό της Ελλάδας τους κοµµουνιστές που το ακολούθησαν εναντίον της
καθοδήγησης Κολιγιάννη, ενώ εκτός της χώρας επικράτησε στο χώρο των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας οργανωτική ρευστότητα, µε λειτουργία άτυπων καθοδηγητικών οργάνων, έως την άνοιξη του 1969 που, µε τη δηµιουργία του κόµµατος «ΚΚΕ εσωτερικού», θεσµοθετήθηκε ενιαία οργανωτική καθοδήγηση εντός και εκτός της χώρας.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αναφέρονται στο οργανωτικό µέρος της κρίσης. Οι ιδεολογικές πολιτικές διαφορές, οι οποίες –σύµφωνα µε το Lenin– εκφράζονται πάντα και οργανωτικά, ήταν η άλλη
όψη της διένεξης.
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τοι, υποκρίνονταν τους ανήξερους και ένιπταν τας χείρας ανακοινώνοντας στον
πρόεδρο του ΚΚΕ Γκρόζο ότι δεν επιθυµούσαν ανάµειξη στα εσωτερικά των Ελλήνων492, όµως η κρατική και η κοµµατική µηχανή τελούσαν σε ετοιµότητα για να
παράσχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη.
Τη ∆ευτέρα 19 Φεβρουαρίου, ενηµερώθηκαν οι Ρουµάνοι ότι εξακολουθούσαν να παραµένουν µέσα στο κοµµατικό κτίριο στη Mogoşoaia εκπρόσωποι της
«οµάδας Κολιγιάννη», οι Ράπτης Γιάννης493, Καλαµπόγιας Αντώνης494 (στη 12η
ολοµέλεια, εκλεγέντα αναπληρωµατικά µέλη της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ),
Γαβριηλίδης Σάββας495, Βαδάσης Χρήστος, Λίτσας Κώστας496, Κοσµίδης Χρήστος497, Παπάς Γιώργης498. Τα άτοµα αυτά δεν είχαν κανένα λόγο να παραµένουν
492

Cf. supra, p. 145.
Ο Ράπτης (ή Ράφτης) γεννήθηκε το 1929 στην Κορνοφωλιά Έβρου, από φτωχή αγροτική οικογένεια (δηµοκρατικών φρονηµάτων, που, στη συνέχεια, στράφηκε στο ΚΚΕ). Παρακολούθησε το
8τάξιο δηµοτικό σχολείο µέχρι την 7η τάξη, οργανώθηκε το 1944 στην ΕΠΟΝ, το 1945 στο ΚΚΕ,
εντάχθηκε το 1946 στο ∆ΣΕ. Το 1949, πήγε στην Πολωνία, το 1952 τοποθετήθηκε στο µηχανισµό
του ΚΚΕ. Φοίτησε το 1953 στην κοµµατική σχολή Νίκος Μπελογιάννης και το 1957 στην τριετή
κοµµατική σχολή του Εργατικού Κόµµατος Ρουµανίας (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/56).
494
Ο Καλαµπόγιας γεννήθηκε το 1927 στην Ικαρία, από εργατοαγροτική οικογένεια αριστερών
φρονηµάτων. Απόφοιτος δηµοτικού σχολείου, εργάτης, ήλθε σε επαφή µε το ΚΚΕ στην Κύπρο το
1944. Οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ το 1946, παράνοµος το 1948-1955 (επικηρυγµένος), στρατολογήθηκε στο ΚΚΕ το 1950. Έφυγε το 1955 στη Ρουµανία, όπου παρακολούθησε επί διετία την κοµµατική σχολή. Ειδικεύθηκε στο επάγγελµα του τορναδόρου (ibid., 220, Φ=11/5/87). Τοποθετήθηκε
στον κοµµατικό µηχανισµό.
495
Ο Γαβριηλίδης γεννήθηκε το 1917 στον Πόντο. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε, το 1923, στη Βυρώνεια Σερρών. Ο πατέρας ήταν δάσκαλος. Ο ίδιος αποφοίτησε το 1930 από το δηµοτικό σχολείο και
απασχολήθηκε σε γεωργικές εργασίες. Το 1933 οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ, το 1936-1938 ήταν πολιτικά ανενεργός, το 1938 υπηρέτησε στο στρατό, το 1940 πολέµησε στο αλβανικό µέτωπο. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ το 1941, το 1945 πήγε στο Μπούλκες. Το 1947, στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ),
µε το βαθµό του λοχαγού, τραυµατίσθηκε. Πήγε το 1950 στην Πολωνία, το 1951 στην Ουγγαρία
και το 1952 κατέληξε στη Ρουµανία. Το 1956, παρακολούθησε τα µαθήµατα στην κοµµατική
σχολή (ibid., 220, Φ=11/5/33). Τοποθετήθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό, ως στέλεχος της κοµµατικής οργάνωσης της Brăila, στη συνέχεια έλαβε κοµµατική ευθύνη στην Craiova.
496
Ο Λίτσας γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1916. Φοίτησε µέχρι την Ε΄ δηµοτικού, εργάσθηκε
ως ηλεκτρολόγος, οργανώθηκε στο ΕΑΜ το 1943, στο ΚΚΕ το 1944. Στάλθηκε σε εξορία το 1947
στην Ικαρία, δραπέτευσε το 1949, παράνοµος µέχρι το 1955 που βγήκε στο εξωτερικό. Φοίτησε το
1955-1957 στην κοµµατική σχολή Νίκος Μπελογιάννης. Στάλθηκε το 1957 στο Piteşti, όπου εργάσθηκε ως ηλεκτρολόγος (ibid., 220, Φ=11/5/149). Τοποθετήθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό. Το
1974, εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος.
497
Ο Κοσµίδης, γεννηθείς το 1914 στο Μετέν του Πόντου, βρέθηκε το 1924 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Εισήχθη το 1934 στην Πάντειο Σχολή Αθηνών, το 1935 µεταπήδησε στη σχολή εφέδρων
αξιωµατικών Σύρου, κατέληξε αγρονόµος στην Αλιστράτη Σερρών. Πολέµησε το 1941 στον ελληνοϊταλικό πόλεµο, το 1943 προσχώρησε στον εθνικό-απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ) και στρατολογήθηκε στο ΚΚΕ, το 1947 εντάχθηκε στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ), το 1948 τραυµατίσθηκε
βαριά και µεταφέρθηκε στη Βουλγαρία. Εργάσθηκε στη Ρουµανία στο εκδοτικό τµήµα του κόµµατος, το 1952 στάλθηκε παράνοµα στην Ελλάδα, επέστρεψε το 1956. Σε κοµµατική δυσµένεια, τοποθετήθηκε στην παραγωγή (εργάσθηκε σε εργοστάσια στο Piteşti και Braşov), ανακλήθηκε στην
493

[179]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

στο χώρο της έδρας των οπαδών των τριών διαγραµµένων499. Στις 21 Φεβρουαρίου 1968, ενηµερώθηκε το ρουµανικό κόµµα ότι συστήθηκε η Ενωτική Κεντρική
Επιτροπή του ΚΚΕ. Στις 22 Φεβρουαρίου 1968, οι ενωτικοί ενηµέρωσαν τους
Ρουµάνους ότι ήταν αναγκαία µία συνάντηση για αντιµετώπιση άµεσων προβληµάτων, εκ των οποίων ορισµένα ήταν επείγοντα, όπως η θεώρηση των διαβατηρίων για µετάβαση στη Βουδαπέστη για ενηµέρωση των αδελφών κοµµάτων και
συµµετοχή στη διεθνή συµβουλευτική συνάντηση των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων500. Επίσης ενηµέρωσαν το ρουµανικό κόµµα ότι οι περισσότεροι
από τους ανθρώπους των κοµµατικών µηχανισµών του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι
ήταν µαζί τους, όπως και, εκτός της έδρας, οι ανταποκριτές της εφηµερίδας Η
Αυγή και του ραδιοσταθµού Φωνή της Αλήθειας Γ. Γρίβας (Πράγα), Λ. Μαυροειδής (Βαρσοβία), Γεωργούλας Μπέικος501 (Μόσχα), ∆. Λάκκας (αντιπρόσωπος του

κοµµατική δράση το 1968. Επαναπατρίσθηκε το 1987, αποβίωσε το 1998 (∆έσποινα Κοσµίδου,
πληροφορίες, 23-9-2008).
498
Ο Παπάς, από τη Θεσσαλονίκη, ήταν µέλος της επιτροπής της κοµµατικής οργάνωσης Ρουµανίας.
499
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/97, Ζήσης Ζωγράφος προς Κεντρική Επιτροπή
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας, 19.ΙΙ.68, 1 p. Για την οµάδα κρούσης της καθοδήγησης
Κολιγιάννη, που στάλθηκε στη Mogoşoaia, cf. supra, p. 148.
500
Ibid., Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/98, ΚΚΕ -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (υπογραφή: ∆. Παρτσαλίδης), 22.2.68, 1 p. (στα ρωσικά).
Επρόκειτο για την προπαρασκευαστική συνάντηση που έλαβε χώρα από τις 26 έως 29 Φεβρουαρίου 1968.
501
Ο Μπέικος γεννήθηκε στο χωριό Κλειτσός Ευρυτανίας το 1919. Φοιτητής νοµικής, µέλος της
κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ) το 1936 και κατόπιν του ΚΚΕ, συνεργάτης στο έντυπο Φωνή
της Ευρυτανίας, υπέστη επί δικτατορίας Μεταξά διώξεις και βασανιστήρια. Στις αρχές 1942, ήταν
γραµµατέας της υπαχτιδικής επιτροπής Κτηµενίων και ∆ολόπων του ΚΚΕ και µέλος της αχτιδικής
επιτροπής Ευρυτανίας. Το ∆εκέµβριο 1942, συνέταξε, στο όνοµα του ΚΚΕ, κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και λαϊκής δικαιοσύνης, που κυκλοφόρησε µε το όνοµα «Ποσειδώνας» και εφαρµόσθηκε στις περιοχές της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας. Το 1943, ανέλαβε καθήκοντα, ως επικεφαλής
της πολιτικής καθοδήγησης (Επιτροπή ∆ιαφώτισης Ανταρτών) και διευθυντής του περιοδικού
Αντάρτης, στη 13η µεραρχία του ΕΛΑΣ. Μετά την απελευθέρωση, εργάσθηκε ως αρχισυντάκτης
στην εφηµερίδα του απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ) στη Λαµία Ρούµελη. Το 1945 παντρεύτηκε
τη Μαρία Φέρλα, πρώην φοιτήτρια οδοντιατρικής, καπετάνισσα στη 13η µεραρχία. Το ίδιο έτος
συνελήφθη, καταδικάσθηκε σε θάνατο από το έκτακτο στρατοδικείο Λαµίας για παράβαση του Γ΄
Ψηφίσµατος, δεν εκτελέσθηκε, έµεινε έγκλειστος έως το 1959. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του
στη Γυάρο, έγραψε ποιήµατα (ποιητική συλλογή Λύστε τις χειροπέδες, Πολιτικές και Λογοτεχνικές
Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 1960) και, το 1958, παρήγαγε σε πρώτη µορφή το έργο Η λαϊκή εξουσία
στην Ελεύθερη Ελλάδα (τελική εκδοχή δηµοσιεύθηκε το 1979, επανέκδοση: Θεµέλιο, Αθήνα
20052). Από το 1959 έως τον Απρίλιο 1961, ήταν συντάκτης της εφηµερίδας της Ε∆Α Η Αυγή.
Εγκαταστάθηκε κατόπιν στη Μόσχα ως ανταποκριτής της εφηµερίδας (η σύζυγός του, πολιτική
πρόσφυγας, εκφωνήτρια στην ελληνική εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού Μόσχας, βρισκόταν
ήδη εκεί). Στερήθηκε την ιθαγένεια από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Το 1968, τάχθηκε
κατά των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας του ΚΚΕ. Με κακή υγεία, αποβίωσε το 1975, στη Μόσχα. Η λήκυθος µε την τέφρα του νεκρού µεταφέρθηκε για «ταφή στην πατρική γη» (cf. Η Αυγή,
16-9-1975, 25-11-2005. Αντί [Αθήνα], 26, Νο 694-695, 17-9-1999, pp. 72-74).
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περιοδικού Προβλήµατα Ειρήνης και Σοσιαλισµού [ΠΕΣ])502, Αντώνης Σολάρο
(Ρώµη)503.
∆ιαβιβάσθηκε στο ρουµανικό κόµµα ονοµαστική κατάσταση όσων δεν πήραν το µισθό τους στο πρώτο 15µερο του Φεβρουαρίου 1968 (41 άτοµα), µε αίτηµα να ρυθµισθεί η συνέχιση της µισθοδοσίας504. Τη διαχείριση θα αναλάµβανε
από την πλευρά των ενωτικών ο Θόδωρος Χειµωνίδης505. Τα στελέχη ήταν τα
εξής506: Παρτσαλίδης, Ζωγράφος, ∆ηµητρίου (πρώην µέλη του πολιτικού γραφείου του κόµµατος), Π. Ρούσος, Μήτσος Βατουσιανός, Λεωνίδας Τζεφρώνης,
Σταύρος Καρράς, Θανάσης Καρτσούνης (πρώην µέλη της κεντρικής επιτροπής),
Μιχάλης Τσάντης507 (πρώην αναπληρωµατικό µέλος της κεντρικής επιτροπής),
Νίκος Κέντρος508, Πόλης Αργυρόπουλος509, Τάκης Παπαδηµήτρης510, Αλέκος

502

Ο Λάκκας, από την Ήπειρο, παλαιό κοµµατικό µέλος, εργαζόταν στο Βουκουρέστι και την Πράγα.
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, ΚΚΕ -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (υπογραφή: ∆. Παρτσαλίδης), 22.2.68, 3+1 pp. (στα
ρωσικά).
504
Ibid., Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, ΚΚΕ -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (υπογραφή: ∆. Παρτσαλίδης), 22.2.68, 3+1 pp. (στα ρωσικά). Η χρηµατική ρύθµιση των µισθών των στελεχών του ΚΚΕ στη Ρουµανία προέβλεπε, µε
διακρατική συµφωνία στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο, επιβάρυνση των Ρουµάνων. Η µισθοδοσία,
πράγµατι, συνεχίσθηκε προς όλα τα στελέχη, αµφοτέρων των παρατάξεων.
505
Ο Χειµωνίδης ήταν ανάπηρος, µετά από τραυµατισµό κατά τη συµµετοχή του στο δηµοκρατικό
στρατό (∆ΣΕ).
506
Ibid., Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, loc. cit.
507
Ο Τσάντης, από τα Ιωάννινα, ήταν νοµικός. Φυλακίσθηκε προπολεµικά στην Ακροναυπλία,
συµµετέσχε στους αγώνες της δεκαετίας 1940 και κατέφυγε στο Βουκουρέστι, όπου εντάχθηκε στο
µηχανισµό του ΚΚΕ, σε διοικητική εργασία.
508
Ο Κέντρος, γεννηθείς στη Φλώρινα το 1924, προσχώρησε στην οργάνωση κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ) το 1938 και στο ΚΚΕ το 1941. Συµµετείχε στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ)
και στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ), κατέφυγε το 1949 στην Τασκένδη και µετακινήθηκε το 1954
στο Βουκουρέστι. Φοίτησε το 1954-1956 στην κοµµατική σχολή Νίκος Μπελογιάννης, εντάχθηκε
στον κοµµατικό µηχανισµό το 1956, στο 8ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1961 εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής επιτροπής. Μετά τη διάσπαση του 1968, εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής επιτροπής του
ΚΚΕ εσωτερικού. Χρηµάτισε γραµµατέας των αρχείων ΑΣΚΙ. Αποβίωσε το 2001 (cf. Αρχειοτάξιο,
Νο 3, Μάιος 2001, p. 4).
509
Ο Πόλης Αργυρόπουλος, µαθηµατικός απόφοιτος του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε ανάθεση
διοικητικής εργασίας στο µηχανισµό του ΚΚΕ, µετά τη διάσπαση του κόµµατος τοποθετήθηκε ως
επικεφαλής του µηχανισµού του ΚΚΕ εσωτερικού. Είχε σύζυγο τη Βαγγελιώ Αργυροπούλου.
510
Ο Τάκης (Μήτσος) Παπαδηµήτρης (∆ηµήτριος Παπαδηµητρίου), γεννηθείς στην Αθήνα το 1912,
δικηγόρος, ήταν στέλεχος του συµπορευόµενου µε το κοµµουνιστικό κόµµα Αγροτικού Κόµµατος
Ελλάδας (ΑΚΕ). Προσχώρησε το 1944 στο εθνικοαπελευθερωτικό µέτωπο (ΕΑΜ) και το 1947
στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Πολιτικός πρόσφυγας στις λαϊκές δηµοκρατίες, ανέλαβε το 1952
γραµµατέας του ΑΚΕ. Ήταν πρόεδρος της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων (ΚΕΠΠΕ). Αποβίωσε το 1995 (cf. Αρχειοτάξιο, Νο 6, Μάιος 2004, pp. 194-195).
503
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Παπαπαναγιώτου, Γιάννης Κρητικός511, Θανάσης Μητσόπουλος512, Νίκος Μήτρου513, Γκαστών Βερναρδής514, Τάκης Νικολάου515, Τάκης Χατζηδηµή-

511

Ο Κρητικός καταγόταν από τη Ρόδο. Έζησε στην Αίγυπτο, όπου υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό
της Μέσης Ανατολής και κατέληξε, µετά το κίνηµα, στα «σύρµατα» [στρατόπεδο συγκέντρωσης].
Με σπουδές φιλοσοφίας στο Βουκουρέστι, πολύγλωσσος, απασχολήθηκε σε µεταφραστικές εργασίες στο µηχανισµό της διαφώτισης.
512
Ο Μητσόπουλος γεννήθηκε το 1919 στα Ανάβρυτα Αρκαδίας, από αγροτική οικογένεια (βασιλικών
φρονηµάτων, που στράφηκε κατόπιν στο ΚΚΕ). Οργανώθηκε το 1935 στην κοµµουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ), το 1936 στο ΚΚΕ. Το 1938 σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία
Αθηνών, κοµµατικά ανενεργός. Επανασυνδέθηκε µε το κόµµα, το 1941, στο Κιλκίς, όπου εργαζόταν ως διδάσκαλος, και εντάχθηκε στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ) ως πολιτικός καθοδηγητής στο 30ό σύνταγµα. Φυλακίσθηκε το 1945. Εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ) το
1946, ως καπετάνιος στο Πάικο. Το 1949 κατέφυγε στο εξωτερικό. Το 1952 ήταν µέλος του γραφείου της κοµµατικής οργάνωσης Ρουµανίας του ΚΚΕ. Το 1958, πήρε πτυχίο από τη φιλοσοφική
σχολή στο Βουκουρέστι (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/5/173). Χρηµάτισε πρόεδρος του
συλλόγου προσφύγων και γραµµατέας της κοµµατικής οργάνωσης Ρουµανίας. Πριν από τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, συµµετείχε στον πυρήνα στελεχών που διοργάνωνε τα επόµενα βήµατα
αντιµετώπισης της καθοδήγησης Κολιγιάννη. Μετά τη διάσπαση, συµµετείχε στη διοργάνωση (όχι
την εκτέλεση) του σχεδίου για την επίθεση στο κτίριο του αρχείου στο Sibiu. Το 1969, ορίσθηκε
επικεφαλής του ΚΚΕ εσωτερικού ∆υτικής Ευρώπης. Έµεινε στο Μόναχο, υπεύθυνος Γερµανίας το
1970-1972, συνεργαζόµενος µε το ∆ρακόπουλο, και το 1973-1974 στη Ρώµη ως υπεύθυνος Αυστραλίας, Αγγλίας, Σουηδίας. Στη Ρώµη, συνεργάσθηκε στην εφηµερίδα Ελεύθερη Ελλάδα µε το
Βαγγέλη Παντελέσκο και τη σύζυγό του Αφροδίτη, το Νίκο Καρρά, τον Ηλία Στάβερη και τη σύζυγό του Ουρανία. Μετά τον Ιούλιο 1974 και τη µεταπολίτευση, παρέµεινε στην Ιταλία για να παραδώσει στο ιταλικό κόµµα την υποδοµή του ΚΚΕ εσωτερικού (γραφεία, σπίτια, εξοπλισµό κλπ.)
και επέστρεψε στη Ρουµανία το ∆εκέµβριο 1974. Ήλθε στην Ελλάδα το 1976 και έκτοτε απασχολήθηκε βιοποριστικά στην ιδιωτική εκπαίδευση, µε πολιτική δράση στο ΚΚΕ εσωτερικού και κατόπιν στο ΠΑΣΟΚ. Συνέγραψε περί τα δέκα βιβλία, ανάµεσα σε αυτά το 30ό Σύνταγµα του ΕΛΑΣ
και το Μείναµε Έλληνες (Θανάσης Μητσόπουλος, προφορική µαρτυρία, 5,7-1-2007).
513
Ο Μήτρου γεννήθηκε το 1917 στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια δηµοσιοϋπαλληλική, βενιζελική –
εντάχθηκαν όλοι κατόπιν στο ΚΚΕ–. Εργάσθηκε ως τριατατικός [υπάλληλος της δηµόσιας επιχείρησης ΤΤΤ (Ταχυδροµεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία)], οργανώθηκε το 1942 στο ΚΚΕ, το 1945
ήταν οργανωτής στο απελευθερωτικό µέτωπο (ΕΑΜ), το 1947 καταδικάσθηκε σε εξορία, επέστρεψε, το 1947 εντάχθηκε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ), όπου πολέµησε µε το βαθµό του ταγµατάρχη. Κατέφυγε το 1949 στην Ουγγαρία, από εκεί πήγε στη Ρουµανία και τοποθετήθηκε στον
κοµµατικό µηχανισµό. Το 1958 φοίτησε στην κοµµατική σχολή του Εργατικού Κόµµατος Ρουµανίας (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/72).
514
Ο Βερναρδής (απόγονος Γάλλου, ονόµατι Bernard, που µετακινήθηκε πριν από τρεις γενεές στην
Πάτρα, γαλλοµαθής ο ίδιος) γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1923. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος
φαρµακείου και αργότερα χονδρέµπορος, η µητέρα καπελού. Εισήλθε το 1942 στην ιατρική σχολή,
οργανώθηκε στην κοµµουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ) και εν συνεχεία στο ΚΚΕ. Το διάστηµα 19421944, έδρασε στο εφεδρικό τµήµα του εθνικού-απελευθερωτικού στρατού (Εφεδρικός ΕΛΑΣ). Το
1945 ήταν κοµµατικός οργανωτής, στάλθηκε εξορία το 1948-1952, το 1953 τοποθετήθηκε, κατά
την ανασυγκρότηση της Κοµµατικής Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ), γραµµατέας της 3ης αχτίδας. Το
1954-1955, έγκλειστος στις φυλακές Βούρλων, συµµετείχε στην απόδραση των 27. Έδρασε παράνοµος, έως το 1956 που βγήκε στο εξωτερικό. Εκεί, τοποθετήθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό.
Ήταν παντρεµένος µε τη Λένα Χριστοδούλου (ibid., 220, Φ=11/5/29). Ζει στην Αθήνα.
515
Ο Νικολάου, διανοούµενος, πρόεδρος του συλλόγου προσφύγων Ρουµανίας, είχε στον κοµµατικό
µηχανισµό καθήκοντα συντάκτη στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας.
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τρης516, Βίκτωρας Αθανασιάδης517, Κώστας Λιναρδάτος518, Ηλίας Ιωαννίδης519,
Κώστας Ρουσόπουλος520, Θ. Χειµωνίδης, Κώστας Ντίλας521, Γιάννης Κοχλιάδης522,
516

Ο Χατζηδηµήτρης, γεννηθείς το 1922 στο Βόλο, εισήλθε νωρίς στην οργάνωση νεολαίας ΕΠΟΝ
και στο ΚΚΕ, φυλακίσθηκε το 1946, εντάχθηκε στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ), κατέφυγε µετά το
1949 στη Ρουµανία. Φοίτησε στην κοµµατική σχολή του ρουµανικού κόµµατος (Κατίνα Λατίφη,
πληροφορίες). Άνθρωπος «µοναχικός, περίεργος», θεωρούνταν, στο περιβάλλον του µηχανισµού
του ΚΚΕ, ως άνθρωπος των µυστικών υποθέσεων, συναλλασσόµενος µε τους Ρουµάνους (οµιλούσε καλά τη ρουµανική), στην υπηρεσία των οποίων ήταν στρατολογηµένος (Мирослава
Геткер-∆ηµητρίου, πληροφορίες).
517
Ο Αθανασιάδης γεννήθηκε το 1927 στην Κορνοφωλιά Έβρου, από φτωχοµεσαία οικογένεια που
εντάχθηκε στον αγώνα –οι δύο γονείς ήταν κοµµατικά µέλη–. Τελειόφοιτος γυµνασίου,
οργανώθηκε στην οργάνωση νεολαίας ΕΠΟΝ το 1943, στο ΚΚΕ το 1944. Κατατάχθηκε στο
δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ) το 1946 (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/5/4, 19-11-1958).
Φοίτησε στην κοµµατική σχολή του ρουµανικού κόµµατος (Κατίνα Λατίφη, πληροφορίες). Στο
Βουκουρέστι, τοποθετήθηκε στο µηχανισµό του ΚΚΕ, µε απασχόληση στο ραδιοφωνικό σταθµό.
Είχε επαφή µε τις ρουµανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ζει στην Αθήνα.
518
Ο Κ. Λιναρδάτος (µεγαλύτερος αδελφός του δηµοσιογράφου Σπύρου Λιναρδάτου, µέλους της
κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ πριν από τη διάσπαση του 1968) γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το 1920, σε οικογένεια µε τέσσερα παιδιά, µε πατέρα διδάσκαλο. Σπούδασε νοµική στο πανεπιστήµιο Αθηνών, αποφοίτησε επίσης από το γαλλικό ινστιτούτο. Το 1941 οργανώθηκε στην κοµµουνιστική νεολαία (ΟΚΝΕ), στο ΕΑΜ νέων και το 1942 στο ΚΚΕ. Φυλακίστηκε, απέδρασε από
τη φυλακή Βούρλων, έδρασε παράνοµος έως το 1957 που βγήκε στο εξωτερικό και µέσω Ρώµης
κατέληξε στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στη σχολή οικονοµικών και πολιτικών επιστηµών Μόσχας
το 1958-1961, επέστρεψε στο Βουκουρέστι και εντάχθηκε στο µηχανισµό διαφώτισης. Εργάσθηκε
στο ιστορικό τµήµα, στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας (δηµοσιογράφος και εκφωνητής) και
στο περιοδικό Νέος Κόσµος (Κ. Λιναρδάτος, πληροφορίες). Ζει στην Αθήνα.
519
Ο Ιωαννίδης, πρόσφυγας εγκατεστηµένος στον Πειραιά, έδρασε στο ΚΚΕ στην Αθήνα, συµµετέσχε
στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ) και κατέφυγε το 1949 στο εξωτερικό. Στο Βουκουρέστι, απασχολήθηκε στο µηχανισµό του ΚΚΕ στις εκδόσεις και στη σύνταξη στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας. Ήταν ο πρώην σύζυγος της Έλλης Παππά-Ιωαννίδου (της υπόθεσης Μπελογιάννη).
520
Ο Ρουσόπουλος, στη διάρκεια της δικτατορίας, συµµετείχε, µαζί µε τον Κ. Λιναρδάτο, στην έκδοση
του εντύπου του ΚΚΕ εσωτερικού Πληροφοριακό ∆ελτίο.
521
Ο Ντίλας (πραγµατικό όνοµα Κώστας Λατίφης) γεννηθείς το 1925, εντάχθηκε στην οργάνωση νεολαίας ΕΠΟΝ στην Αθήνα, κατόπιν στο ΚΚΕ, το 1943. Σπούδασε στην Πάντειο το 1946-1949 και
διορίσθηκε στο τελωνείο Πειραιώς το 1952. Ενεχόµενος στην απόδραση των Βούρλων, το 1955
κατέφυγε µέσω Ιταλίας στη Ρουµανία. Το 1956-1962 σπούδασε στην οικονοµική σχολή του πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου, το 1962 διορίσθηκε στο υπουργείο εξωτερικού εµπορίου. Παντρεύτηκε
το 1960 την Κατίνα. Στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, προσχώρησε στην οµάδα Παρτσαλίδη και
εκφώνησε, στο σταθµό Φωνή της Αλήθειας, στις 17 Φεβρουαρίου 1968, το κείµενο της δήλωσης
των καθαιρεθέντων. Μετώκησε στο Παρίσι, όπου εργάσθηκε σε τράπεζα µέχρι τον επαναπατρισµό
του στην Ελλάδα το 1975 (Κώστας Λατίφης, πληροφορίες, 27-12-2008). Ζει στην Αθήνα.
522
Ο Κοχλιάδης γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1912, σε µικροαστική οικογένεια. Πήγαν το 1922
στην Άρτα και από εκεί, το 1924, στο ∆οξάτο (εξ ου το παρωνύµιο ∆οξιάδης). Φοίτησε στο ∆ιδασκαλείο ∆ράµας το 1932-1933 και υπηρέτησε ως δάσκαλος το 1935-1940 στο ∆οξάτο. Το 1943
οργανώθηκε στο ΚΚΕ, το 1946 εντάχθηκε στο ∆ΣΕ, το 1949 κατέφυγε στην Τασκένδη. Το 1950,
τοποθετήθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό. Το 1951, εργάσθηκε στο Γαλάτσι ως ηλεκτρολόγος στα
ναυπηγεία. Το 1957, φοίτησε στην κοµµατική σχολή του Εργατικού Κόµµατος Ρουµανίας (cf.
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/56). Τοποθετήθηκε στο µηχανισµό του ΚΚΕ. Ήταν παντρεµένος
µε την Ολυµπία.

[183]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

Θεολόγης Παπαθεολόγου523, Ζωή Λιναρδάτου524, Μίρα ∆ηµητρίου525, Κάτια Βιδάλη526, ∆έσποινα Αραµπατζάνη527, Βαγγελιώ Αργυροπούλου528, Σούλα Τζεφρώνη529, Χρήστος Αργυρόπουλος530, Σούλα Ζαρκάδη531, Ευανθία Κασλάρη532,
Μαρία Ευφραιµίδου533, Αγγέλα Χειµωνίδου534, Παναγιώτης Τζήµας535, Τάκης
Χιωτάκης536, Βασίλης Γκάνιος.
523

Ο Παπαθεολόγου, από το Βόλο, ήταν στέλεχος του ΚΚΕ µε δράση στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ).
Η Ζωή Κουλουτπάνη, σύζυγος του Κώστα Λιναρδάτου, γεννήθηκε το 1926 στη Θεσσαλονίκη, από
οικογένεια προσφύγων της Μικράς Ασίας. Το 1936 βρέθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην ανωτάτη
εµπορική σχολή, όπου οργανώθηκε στη νεολαία ΕΠΟΝ. Το 1945 γνώρισε τον Κ. Λιναρδάτο. Φυλακίστηκε το 1948-1952, είχε παράνοµη δράση έως το 1957 που βγήκε στο εξωτερικό. Σπούδασε
στην κοµµατική σχολή της Μόσχας. Τοποθετήθηκε στο µηχανισµό του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι,
υπεύθυνη για τις γυναίκες, γραµµατέας της οργάνωσης πολιτικών προσφύγων [ΚΕΠΠΕ] (Λιναρδάτου, πληροφορίες). Ζει στην Αθήνα.
525
Η Miroslava (Mira) Getker, κόρη Σοβιετικού στρατιωτικού (στο βαθµό του συνταγµατάρχη),
αποφοίτησε από τη φιλολογική σχολή του πανεπιστηµίου Lomonosov της Μόσχας και εργάσθηκε
το 1957 στο πανεπιστήµιο της Alma-Ata στο Καζαχστάν. Γνώρισε το 1956 τον Πάνο ∆ηµητρίου,
τον παντρεύτηκε το 1957, τον ακολούθησε στο Βουκουρέστι το 1958. Τοποθετήθηκε στο µεταφραστικό τµήµα του κοµµατικού µηχανισµού. Ζει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης.
526
Η Κάτια, σύζυγος του δηµοσιογράφου Κώστα Βιδάλη, καταγόταν από την Αθήνα, από αστική
οικογένεια. Καθηγήτρια αγγλικών και γαλλικών, µορφωµένη, είχε ζήσει στο Παρίσι. Στο Βουκουρέστι, στο µηχανισµό του ΚΚΕ, απασχολήθηκε στη µεταφραστική εργασία, επιφορτισµένη επίσης
να συνοδεύει τα στελέχη στις διακοµµατικές συναντήσεις (Λιναρδάτου, πληροφορίες).
527
Η Αραµπατζάνη (ή Αρπατζιάνη) γεννήθηκε το 1926 στην Κορνοφωλιά Έβρου. Από εργατοαγροτική οικογένεια, παρακολούθησε το δηµοτικό σχολείο µέχρι τη ΣΤ΄ τάξη, εργάσθηκε ως µοδίστρα.
Το 1943 οργανώθηκε στη νεολαία ΕΠΟΝ στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια στο ΚΚΕ (cf. ΑΣΚΙ,
Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/7/11). Εισήλθε παράνοµα στην περιοχή ∆ράµας το 1952, επέστρεψε στη
βάση στη Ρουµανία, επανήλθε παράνοµα στην Αθήνα το 1954-1955, µε εντολή της κοµµατικής
καθοδήγησης, για να συµβάλει στην οργάνωση του κόµµατος. Επέστρεψε στο Βουκουρέστι, εργάσθηκε στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας. Παρακολούθησε το 1957 την ανώτατη κοµµατική
σχολή Μόσχας, αποφοίτησε το 1960. Συνδέθηκε το 1962 –και το 1966 παντρεύτηκε– µε το ∆ηµ.
Ζυγούρα [ο καπετάνιος του δηµοκρατικού στρατού (∆ΣΕ) υποστράτηγος ∆ηµήτρης Παλαιολόγου]. Είχε την αρµοδιότητα δακτυλογράφου στον κοµµατικό µηχανισµό (∆έσποινα ΑραµπατζάνηΖυγούρα, πληροφορίες, 27-12-2008). Ζει στην Αθήνα.
528
Η Βαγγελιώ Καράνταη-Αργυροπούλου, από την Κοµοτηνή, αδελφή του εκτελεσθέντος Χρίστου
Καράνταη, σύζυγος του Πόλη Αργυρόπουλου, είχε στο µηχανισµό καθήκοντα δακτυλογράφου.
Ζει στην Αθήνα.
529
Η Σούλα Ταµία-Τζεφρώνη, σύζυγος του Λεωνίδα Τζεφρώνη, ήταν στο µηχανισµό δακτυλογράφος.
Ζει στην Αθήνα.
530
Ο Χρήστος Αργυρόπουλος είχε απλή συνωνυµία µε τον Πόλη Αργυρόπουλο. Ζει στην Πάτρα.
531
Η Ζαρκάδη καταγόταν από το Κιλκίς. Στο µηχανισµό, είχε την ανάθεση της δακτυλογράφου. Ο
σύζυγός της καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν αξιωµατικός –αξιωµατικός, επίσης, στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ)–. Ζει στην Αθήνα.
532
Η Κασλάρη καταγόταν από την Ήπειρο. Είχε, στο µηχανισµό, την ανάθεση της δακτυλογράφου.
Ζει στην Αθήνα.
533
Η Ευφραιµίδου, το νεώτερο µέλος του µηχανισµού, ήταν δακτυλογράφος, µε πρόσθετη ανάθεση
εργασίες στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας (Геткер-∆ηµητρίου, πληροφορίες. Λιναρδάτου,
πληροφορίες).
524
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Άλλα αιτήµατα, που διαβιβάσθηκαν από τους αντιπάλους των αποφάσεων της
12ης ολοµέλειας την ίδια µέρα (22 Φεβρουαρίου 1968), αφορούσαν σε προβλήµατα οργάνωσης και προπαγάνδας. Η «οµάδα Κολιγιάννη» εξέπεµπε τρεις φορές
κάθε µέρα από τον εφεδρικό ποµπό στην Ανατολική Γερµανία, άρα κρινόταν απαραίτητο να επαναλειτουργήσει στο Βουκουρέστι ο ραδιοσταθµός Φωνή της Αλήθειας537. Επίσης η «οµάδα Κολιγιάννη» συνέχιζε την έκδοση του περιοδικού Νέος
Κόσµος, άρα αυτοί ας ξεκινούσαν την επανέκδοση του περιοδικού Κοµµουνιστική
Επιθεώρηση538. Το εκδοτικό τµήµα του κόµµατος να εξέδιδε και δικά τους βιβλία
εκτός από αυτά της «οµάδας Κολιγιάννη». Χρειάζονταν και δεύτερο κτίριο, εκτός
από την έδρα στη Mogoşoaia, κατά προτίµηση στο κέντρο. Ήταν αναγκαία ορισµένα µεταφορικά µέσα (επιβατικά αυτοκίνητα539). Έπρεπε να εκδοθούν διαβατήρια για τη ∆υτική Ευρώπη και τις σοσιαλιστικές χώρες, όπου σκόπευαν να µεταβούν για ενηµέρωση540. Για την παράνοµη δράση στην Ελλάδα, «... να µας επιτρέψετε να σας διαβιβάσουµε ειδικό γράµµα.541»
Τα δέµατα µε το αρχειακό υλικό, που αποσπάσθηκε από το ΚΚΕ [καθοδήγηση
Κολιγιάννη] µετά την επίθεση στο κτίριο του κοµµατικού αρχείου στο Sibiu στις
19 Μαρτίου 1968, κατέληξαν τελικά σε περιφρουρηµένο, άγνωστο χώρο. Οι Βασίλης Γκάνιος και Γιάννης Κοχλιάδης (∆οξιάδης) ασχολήθηκαν µε µία χονδρική
κατάταξη των εγγράφων.
Η –ασυνήθιστη, για τα κοµµατικά δεδοµένα– ακραία ενέργεια στο Sibiu απαιτούσε πειστικά επιχειρήµατα. Οι ενωτικοί εξέδωσαν ανακοίνωση, µε την οποία
εξηγούσαν ότι προέβησαν σε ενέργεια διαφύλαξης ενός µέρους του κοµµατικού
534

Η Χειµωνίδου (σύζυγος του Θόδωρου Χειµωνίδη), από την Ήπειρο, είχε στο µηχανισµό καθήκοντα
δακτυλογράφου και απασχόλησης στο ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας. Ζει στην Αθήνα.
535
Ο Π. Τζήµας, δικηγόρος, αδελφός του Ανδρέα Τζήµα, απασχολούνταν στον κοµµατικό µηχανισµό
στην Πράγα.
536
Ο Χιωτάκης ήταν πρόσφυγας, από τη Νέα Ιωνία Βόλου. Εντάχθηκε στο ΚΚΕ και έδρασε στο
ΕΑΜ. Κατέφυγε το 1949 στην Τασκένδη, σπούδασε στην κοµµατική σχολή Μόσχας. Στο Βουκουρέστι, στο µηχανισµό του ΚΚΕ, εργάσθηκε στον τοµέα διαφώτισης και στο περιοδικό Νέος
Κόσµος (Λιναρδάτου, πληροφορίες).
537
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, ΚΚΕ -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (υπογραφή: ∆. Παρτσαλίδης), 22.2.68, 3+1 pp. (στα
ρωσικά). Αυτή ήταν µία πρόταση που δεν ικανοποιήθηκε. Οι Ρουµάνοι µέτρησαν την πιθανότητα
µετάδοσης ανεξέλεγκτων αντισοβιετικών σχολίων και φοβήθηκαν ότι θα αντιµετώπιζαν σοβαρή
διατάραξη των διµερών σχέσεων µε τους Σοβιετικούς την οποία δεν επιθυµούσαν (Ηλίας Στάβερης, πληροφορίες, 15-2-2008).
538
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, loc. cit.
539
Σύντοµα χρειάσθηκαν φορτηγό µεταφορικό µέσο, για την επιχείρηση στο κτίριο του κοµµατικού
αρχείου στο Sibiu (supra, pp. 148-150).
540
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/99, loc. cit.
541
Ibid.
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αρχείου. «… Η πρωτοβουλία αυτή κατέστη απαραίτητη, λόγω του ότι υπήρχε ο
κίνδυνος τα κοµµατικά αυτά αρχεία να χρησιµοποιηθούν από την οµάδα Κολιγιάννη είτε για σκοπούς φατριαστικούς, ξένους προς τα συµφέροντα του κόµµατος, είτε για να συγκαλυφθούν ωµές παραβιάσεις των αρχών της εσωκοµµατικής
δηµοκρατίας, τις οποίες το Κόµµα έχει πολιτικό και ηθικό χρέος να διευκρινίσει
µέχρι τέλους. Ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί να υπάρχει για το µέρος των κοµµατικών αρχείων που η οµάδα Κολιγιάννη έχει ακόµη στην κατοχή της.542» Ο καταγγελτικός χαρακτήρας της ανακοίνωσης θα προκαλούσε σε ένα εξωτερικό κριτή της
κατάστασης την παρατήρηση ότι οι ενωτικοί δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν
κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο, το οποίο θα δικαιολογούσε την απόσπαση του αρχείου. Αναφέρονταν σε πιθανό µελλοντικό κίνδυνο χρήσης των εγγράφων για
σκοπό αλλότριο ή συγκάλυψη (πάλι υποθετική) παρελθόντων παραβιάσεων των
αρχών της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. Η προειδοποίηση ότι, σε σχέση µε το
υπόλοιπο του αρχείου που έµεινε στο Sibiu, ο κίνδυνος εξακολουθούσε να υπάρχει, παρέπεµπε σε αδιευκρίνιστους φόβους αποκάλυψης πτυχών της κοµµατικής
δράσης. «… Οι κοµµουνιστές», συνέχιζε η ανακοίνωση, «µπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα αρχεία, που ανέλαβε υπό τη φύλαξή της η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, θα παραµείνουν άθικτα, σαν απαραίτητα στοιχεία αντικειµενικής
µελέτης της ιστορίας του Κόµµατος και πραγµατικής του εξυγίανσης από κάθε τι
που συνιστούσε παραβίαση των αρχών της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας... Τα
κοµµατικά αρχεία, των οποίων τη φύλαξη ανέλαβε η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή,
ανήκουν στο Κόµµα και θα παραδοθούν υπεύθυνα στη νέα ηγεσία του Κόµµατος
που θα αναδειχθεί από ένα δηµοκρατικά συγκροτηµένο αντιπροσωπευτικό Κοµµατικό Σώµα...543» Με αυτή την παράγραφο, ο ρόλος που αποδιδόταν στο αρχείο
ήταν διπλός. Αφ’ ενός, θα ήταν δυνατή η έρευνα της ιστορίας του κόµµατος µε
αντικειµενικά κριτήρια –το επιχείρηµα είχε, πράγµατι, λογική υπόσταση–. Αφ’
ετέρου, αναµενόταν η συµβολή του αρχείου στην ανάταξη της κοµµατικής κατάστασης και επαναφορά σε ορθή λειτουργία. Θα δηµιουργούνταν, εκ νέου, συγχύσεις σε ένα εξωτερικό κριτή για τη σύνδεση αυτής της επιδίωξης µε την ενέργεια
απόσπασης του αρχείου από την καθοδήγηση Κολιγιάννη, όπως επίσης απορία για
τα σχετικά στοιχεία που οι ενωτικοί είχαν υπόψη τους.

542

543

Cf. «Για τη διαφύλαξη µέρους του κεντρικού κοµµατικού αρχείου. Ανακοίνωση της Ενωτικής
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (22 Μαρτίου 1968)», Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., pp. 238-239.
Ibid. Σε αυτές τις διακηρύξεις, η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή –και τα κοµµατικά σχήµατα που τη
διαδέχθηκαν– στάθηκε ανακόλουθη. Τα αρχεία ούτε µπόρεσαν να παραµείνουν άθικτα ούτε ανήκουν στο κόµµα, όπως έδειξε η µετέπειτα χρήση του υλικού (infra, κεφάλαιο 5 ).
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Μέχρι το ∆εκέµβριο 1968, ρυθµίσθηκε από τους διαφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων στη Mogoşoaia. Ορίσθηκαν τοµείς δουλειάς και χρεώθηκαν αντιστοίχως πρόσωπα, συγκεκριµένα,
- το περιοδικό Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ): Μπάµπης
∆ρακόπουλος (υπεύθυνος), Ζήσης Ζωγράφος, Σταύρος Καρράς, Πάνος
∆ηµητρίου, Γιάννης Κρητικός, Νίκος Μήτρου, Λευτέρης Ελευθερίου544,
Τάκης Χιωτάκης,
- το Τµήµα ∆ιαφώτισης, Μελετών και Εκδόσεων: Σταύρος Καρράς
(υπεύθυνος), Βίκτωρας Αθανασιάδης, Κώστας Λιναρδάτος,
- το Τµήµα Μελέτης της Ιστορίας του ΚΚΕ: Πέτρος Ρούσος (υπεύθυνος),
Αλέκος Παπαπαναγιώτου,
η επιτροπή οργανωτικού ελέγχου (ΕΟΕ): Μήτσος Βατουσιανός (υπεύθυνος), Ηλίας Ιωαννίδης, Βασίλης Ζάχος, Θωµάς Κεφαλάς,
- η δουλειά στις κοµµατικές οργανώσεις στη ∆υτική Ευρώπη: Λεωνίδας
Τζεφρώνης, Γκαστών Βερναρδής,
- η Βιβλιοθήκη: Ανθούλα Κοκκινοπούλου,
- το Κοµµατικό Αρχείο: Βασίλης Γκάνιος (παρακολουθούσε ο Μήτσος Βατουσιανός).
∆όθηκαν άλλες επίσης αναθέσεις545.
Οι εξελίξεις απέδειξαν ότι οι φιλοδοξίες αξιοποίησης του αρχείου έµειναν στο
επιθυµητό. Τα επόµενα χρόνια, τα στελέχη στο Βουκουρέστι, επιφορτισµένα µε τα
τρέχοντα καθήκοντα ιδεολογίας και προπαγάνδας, δεν βρήκαν καιρό για αρχειακές
ενασχολήσεις546. Μετά την αποχώρηση του Π. Ρούσου από την παράταξη των διαφωνούντων (επέστρεψε στο ΚΚΕ), το βάρος της αρχειακής και ιστορικής εργασίας
έπεσε αποκλειστικά στον Παπαπαναγιώτου στα Σκόπια547.
Η δραστηριότητα στο κτίριο του µηχανισµού (παράταξη των αντιπάλων των
αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας) στη Mogoşoaia ισορρόπησε, στο επόµενο διάστηµα, στη ρουτίνα της καθηµερινής οργανωτικής δουλειάς, εάν θα µπορούσε να
χαριτολογήσει κανείς περιγράφοντας ως γαλήνια τη διεκπεραιωτική λειτουργία
που έκρυβε κάτω από την επιφάνεια την καθοδήγηση της παράνοµης δράσης στην
544

Ο Ελευθερίου γεννήθηκε το 1915 στην Κάσο ∆ωδεκανήσων, από οικογένεια µικροαστική
δηµοκρατική. Αποφοίτησε από τη σχολή πολιτικών µηχανικών του πολυτεχνείου Αθήνας. Οργανώθηκε το 1941 στην ΟΚΝΕ και κατόπιν στο ΚΚΕ, τοποθετήθηκε το 1945 υπεύθυνος της Κοµµατικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), εντάχθηκε το 1947 στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Κατέφυγε το 1949 στην Τασκένδη (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/5/68). Λόγω της συγγραφικής
ενασχόλησής του, είχε το παρατσούκλι Ερευνητής.
545
Ibid., 399, 21.10, Φ=21/10/122, «Αποφάσεις (πάρθηκαν στη συνεργασία της 16-20.12.68)», 4 pp.
546
Κ. Λιναρδάτος, πληροφορίες, 21-4-2008.
547
Cf. infra, ενότητα 5.1.
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Ελλάδα. Στελέχη του παράνοµου µηχανισµού του εσωτερικού έβγαιναν στο εξωτερικό, σε άλλους του εξωτερικού ανατέθηκε η ένταξη σε κλιµάκια του εσωτερικού. Τον Ιούλιο 1969, εισήλθε στην Ελλάδα ο ίδιος ο επικεφαλής, Παρτσαλίδης.
Το παρήγορο ήταν ότι η λειτουργία του µηχανισµού του Βουκουρεστίου είχε το
πλεονέκτηµα της εξασφάλισης του κεφαλαιώδους παράγοντα, της οικονοµικής
στήριξης. Τα πάντα, από τη θεωρητική και ιδεολογική παρέµβαση έως τις σχέσεις
µε τα κοµµουνιστικά κόµµατα, απαιτούσαν τη διάθεση χρήµατος. Τα οικονοµικά
θέµατα λύνονταν µε τακτικές συνεργασίες µέλους του πολιτικού γραφείου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας µε εκπρόσωπο των οπαδών της παράταξης
Παρτσαλίδη –µε µέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού, µετά την
ίδρυση του κόµµατος τον Απρίλιο 1969–. Ο προϋπολογισµός δεν ήταν γενναίος.
Όταν σηµειώνονταν υπερβάσεις, έπρεπε να καλυφθούν εκ των έσω, από τους Έλληνες, για να επιδεικνύεται η σωστή στάση απέναντι στην υπόθεση «κανονικές
σχέσεις µε το αδελφό κόµµα»548. Ορισµένες γκρίνιες αναφύονταν, για ζητήµατα
διαχείρισης των οικονοµικών του µηχανισµού549. Στα τέλη του 1969, ο µηχανισµός αναγκάστηκε, µετά από ρύθµιση που προέβλεψαν οι Ρουµάνοι –περικοπή
εξόδων µετακίνησης στελεχών–, να µετακοµίσει από τα περίχωρα του Βουκουρεστίου –τη Mogoşoaia– στην εσωτερική περίµετρο της πόλης550.

3.2.2.2. «ΚΚΕ εσωτερικού»: Η επιµονή
στην ονοµατοδότηση
Οι λέξεις, οι οποίες αποτυπώνουν µία κοινωνική δοµή (στην περίπτωση του
κοµµουνιστικού κόµµατος, τη δοµή του, το ανθρώπινο δυναµικό του, τις κοµµατικές νοοτροπίες, αντιλήψεις), αξιοποιήθηκαν, στην περίπτωση των διαγραµµένων
από την καθοδήγηση Κολιγιάννη, µε την ονοµατοδότηση του νέου κοµµατικού
φορέα µέσα από το σκεπτικό υιοθέτησης ενός κοµµατικού τίτλου παρεµφερούς
(ΚΚΕ εσωτερικού). Εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες που παρέχει ο ρόλος των
λέξεων (κοµµατικός τίτλος) στην κατασκευή της κοινωνικής πραγµατικότητας,
548

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 399, 21.10, Κοµµατική Οργάνωση Μηχανισµού, Φ=21/10/124, 27-3-1969,
2 pp.
549
Το 1969, επιστολή του Τάκη Παπαδηµήτρη προς το «γραφείο της κε/ΚΚΕ [κεντρική επιτροπή
ΚΚΕ]» έθεσε το πρόβληµα της κακής κατανοµής των κονδυλίων στις κατηγορίες µισθοδοτούµενων στελεχών, µε την παρατήρηση ότι οι χρηµατικές διαφορές ήταν µεγάλες και την υπόδειξη ότι
έπρεπε να καθιερωθεί κλίµακα µισθολογίου (ibid., 399, 21.10, Φ=21/10/123, ΙΙ 1969, 2 pp.).
550
Η µεταφορά ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1970, σε ένα διώροφο νεοκλασσικό κτίριο, κείµενο
στην περιοχή της στρατιωτικής ακαδηµίας (Academia Militară). Λειτούργησαν στις νέες εγκαταστάσεις ο κοµµατικός µηχανισµός, η υπηρεσία σύνταξης του περιοδικού Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), η βιβλιοθήκη, οι άλλοι σχετικοί τοµείς. Το αρχείο παρέµεινε φυλαγµένο σε µυστικό χώρο (Κ. Λιναρδάτος, πληροφορίες).
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επιχείρησε η ηγεσία των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας να κατασκευάσει µία αναπαράσταση για την προϋπάρχουσα συλλογικότητα (κοµµουνιστικό κόµµα), από την οποία θα αποκόµιζε τα µεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Με την
επίγνωση για την ισχύ της ονοµατοδότησης, η παράταξη υπό τον Παρτσαλίδη δεν
έδωσε απλά ένα όνοµα σε κάτι ήδη υπάρχον (το µισό δυναµικό του κόµµατος, που
την υποστήριξε) αλλά υλοποίησε την πραγµατικότητα (ύπαρξη ενός κοµµατικού
συνόλου διασπασµένου σε δύο µερίδες) και καθόρισε την ένταξή της στην ιστορία
(το παρελθόν του ΚΚΕ) µε την επίκληση ενός ονόµατος (ΚΚΕ) για την επικοινωνία µε το ούτω ονοµαζόµενο κόµµα και µε το ανθρώπινο σύνολο που το ακολουθούσε. Για τη δόµηση της αντίληψης για το νέο κόµµα, η ενέργεια προσδιορισµού
της ονοµασίας (ΚΚΕ εσωτερικού) έδινε την ελπίδα ότι θα βοηθούσε στη δόµηση
του περιεχοµένου στο οποίο αυτή αντιστοιχούσε (δεύτερο ελληνικό κοµµουνιστικό κόµµα, παραπλεύρως του ΚΚΕ εξωτερικού). Η ονοµατοδότηση ήταν κρίσιµο σηµείο, εάν είχε κάποιος συναίσθηση της ανάγκης, για τους Έλληνες κοµµουνιστές –εργάτες και άλλους απλούς ανθρώπους–, να διαθέτουν µία ταυτότητα
που να µπορούσε να τους συνδέει µε την ηγεσία και µεταξύ τους. Για να δοθεί
όνοµα σε ένα οργανισµό (στους υποστηρικτές της ηγετικής οµάδας υπό τον Παρτσαλίδη), έπρεπε όχι µόνο να δηµιουργηθεί µία ταυτότητα για τα άτοµα που θα τα
προσδιόριζε σε σχέση µε αυτόν, αλλά και να δηµιουργηθεί η αντίθεση ανάµεσα
στα εν λόγω άτοµα και στα υπόλοιπα εκτός του οργανισµού. Το ΚΚΕ εσωτερικού
υιοθέτησε, γι’ αυτό το λόγο, ένα όνοµα (ΚΚΕ) απέναντι στο άλλο κόµµα (ΚΚΕ,
επίσης) που αποκαλούσε «ΚΚΕ εξωτερικού». Εάν είχε προτείνει ένα διαφορετικό
τίτλο, δεν θα είχε ελπίδες, διότι θα δηµιουργούσε ρήγµα στην προσέλκυση του ανθρώπινου δυναµικού στο οποίο θα πρότεινε αλλαγή ταυτότητας.
Θα υπογραµµίσουµε ότι οι σκοπιµότητες (υιοθέτηση του τίτλου «ΚΚΕ εσωτερικού» και απόδοση, προκλητικά, στην αντίπαλη παράταξη του ονόµατος «ΚΚΕ
εξωτερικού»), κατέληξαν σε στρέβλωση της πραγµατικότητας. Ένα καθαρά τεχνικό χαρακτηριστικό λειτουργίας παράνοµων κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε την
πρακτική –διαδεδοµένη στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα– λειτουργίας του µηχανισµού εσωτερικού και του µηχανισµού εξωτερικού, µετατράπηκε από τους
διαφωνούντες µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας, µε τη χρήση πλαστού τοπικού-εθνικού προσδιορισµού (στελέχη των κολιγιαννικών δρούσαν στην Ελλάδα,
επίσης στελέχη των παρτσαλιδικών βρίσκονταν για πολλά χρόνια εκτός της χώρας), σε κύριο στοιχείο της ταυτότητας που παραχώρησαν στον εαυτό τους. Αυτοί
ήταν του εσωτερικού, δηλαδή του ελληνικού κοµµουνισµού, ενώ οι αντίπαλοι
ήταν του εξωτερικού, δηλαδή του ξενοκίνητου κοµµουνισµού.
Η υπόθεση του κοµµατικού αρχείου ήταν, µε πολιτικούς και ιδεολογικούς
όρους, µέρος της προσπάθειας της καθεµιάς από τις δύο παρατάξεις µετά τη διά-
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σπαση να οικειοποιηθεί την κοµµατική κληρονοµιά. Το αρχείο ισοδυναµούσε µε
την ιστορία του ΚΚΕ σε µορφή κατάλληλη για πολιτική εκµετάλλευση. Η κατασκευή του παρόντος του κόµµατος ήταν δυνατή µόνο µέσω της αναπαράστασης
του παρελθόντος του. Έπρεπε να παραχθεί από τους διαγραµµένους, αντιπάλους
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, µία ιστορία, για να δικαιολογηθεί η πολιτική
τοποθέτησή τους στο παρόν. Γι’ αυτή την αιτία, στη µάχη του ιστορικού συµβολισµού ο ελιγµός του ΚΚΕ εσωτερικού επικεντρωνόταν στην οικειοποίηση όσο το
δυνατό µεγαλύτερου µέρους του συµβολισµού551.
Στη µάχη για τα σύµβολα (µεταξύ τους το αρχείο), το ΚΚΕ εσωτερικού θέλησε να τα ιδιοποιηθεί. Όµως, κατά τη διαχείριση των συµβόλων, η κακή χρήση
του συµβολισµού θα οδηγούσε σε ανοσιούργηµα. Σε αυτό το παράπτωµα, το ΚΚΕ
εσωτερικού υπέπεσε κατ’ εξακολούθηση, µε τη στάση του απέναντι στη Σοβιετική
Ένωση552.

3.2.2.3. Ιδεολογικές προσαρµογές του ΚΚΕ εσωτερικού
Η διάσπαση στο ΚΚΕ συνδέθηκε µε ανατροπές στην ιδεολογία και πράξη, στο χώρο
του κοµµουνισµού, που υπέσκαψαν το «µαρξισµό-λενινισµό». Ένας πόλος ήταν οι
εθνικοί κοµµουνισµοί, στο στρατόπεδο του «υπαρκτού σοσιαλισµού», που ήδη συζητήσαµε553. Στο δεύτερο πόλο, συσπειρώθηκαν δυτικοευρωπαϊκοί κοµµουνισµοί οι
οποίοι επέδειξαν συµπεριφορές αποστασιοποίησης ή εχθρότητας προς το σοβιετι551

552

553

Για το συµβολισµό, cf. Pierre Bourdieu, Language & Symbolic Power, Polity, Cambridge 1992,
passim, ιδίως το τρίτο κεφάλαιο του έργου που διαπραγµατεύεται τη συµβολική ισχύ του λόγου
στην πολιτική. Πρβλ. απόψεις που συναντιούνται στο David I. Kertzer, Politics and Symbols. The
Italian Communist Party and the Fall of Communism, Yale University Press, New Haven - London
1996, pp. 66-67, 86, όπου ο συµβολισµός ανάγεται στον πλέον ισχυρό παράγοντα κατασκευής της
συνείδησης, σε αντίθεση µε το µαρξισµό, που τοποθετεί το βάρος στη διαλεκτική σχέση βάσης εποικοδοµήµατος.
Η Σοβιετική Ένωση ήταν θεµελιώδης συµβολισµός. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο ήταν επιβλαβείς οι
αντί-σοβιετικές εκδηλώσεις, στην περίπτωση για παράδειγµα του ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ
εσωτερικού Τάκη Μπενά η κριτική κατά του Χ. Φλωράκη για την υποταγή του στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης (cf. Μπενάς, Της δικτατορίας..., op. cit., pp. 96-97). Ο Φλωράκης
φέρεται να είπε (σε κάποιον, ο οποίος µετέφερε τα λεχθέντα στο Μπενά) ότι οι του εσωτερικού είχαν δίκιο, αλλά έπρεπε να υπακούσουν όλοι στους Σοβιετικούς. Ο Μπενάς µήνυσε στο Φλωράκη
ότι λογοδοτούν στους Έλληνες κοµµουνιστές. «Γι’ αυτό δεν πρόκειται να το κάνουµε αυτό που
µας συνιστάς. Έστω κι αν το Κόµµα περιέλθει σε διάφορες Λούλες και Ρούλες» [εννοούνταν τα
ηγετικά στελέχη Λούλα Λογαρά και Ρούλα Κουκούλου, που τάχθηκαν υπέρ των σοβιετικών απόψεων] (ibid.). Ειρήσθω εν παρόδω ότι η αντίληψη του Μπενά ήταν ίδια και για τον Κολιγιάννη.
Λίγο πριν πεθάνει, το 1979, είπε (σε κάποιον, ο οποίος τα µετέφερε σε κάποιον άλλο και αυτός στο
Μπενά) ότι οι του εσωτερικού είχαν δίκιο τότε, το 1968 (ibid., p. 82). Το δικό µας σχόλιο είναι ότι,
εάν προέβη σε αυτή την παραδοχή ο Κολιγιάννης, δεν γλύτωσε πάντως από τον κύκλο του Μπενά
τον υβριστικό επικήδειο (infra, pp. 418-419).
Supra, ενότητα 3.1.
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σµό. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία, η αναθεώρηση του προβλήµατος της εξουσίας
και της επανάστασης554, που διέβλεπε την οικειοποίηση των ιδεολογικών µηχανισµών του κράτους555, το δηµοκρατικό µετασχηµατισµό των κρατικών µηχανισµών
καταναγκασµού556, τον τερµατισµό της ιστορικής αναγκαιότητας της δικτατορίας
του προλεταριάτου557, µε επιβολή του µοντέλου του δηµοκρατικού σοσιαλισµού558,
οδήγησε σε στάσεις αρνητικές προς το σοβιετικό πρότυπο. Στη σοβαρή αντίθεση της
στρατηγικής του συµβιβασµού µε τη στρατηγική της σύγκρουσης, που εµφανίσθηκε
σε δυτικοευρωπαϊκά κόµµατα µετά την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία το 1968559,
η ιδεολογία του ΚΚΕ εσωτερικού συνδέθηκε µε την τάση κοµµουνιστικού ανανεωτισµού που πρέσβευε ένα σοσιαλιστικό δρόµο προσαρµοσµένο στις ευρωπαϊκές οικονοµικές-κοινωνικές [και πολιτιστικές] συνθήκες. Ουσιαστικό στοιχείο του προτεινόµενου µοντέλου ήταν το πολιτικό σύστηµα που στηριζόταν στην πλειοψηφία στις
554

Σύµφωνα µε θέσεις του ηγέτη του ισπανικού κόµµατος Santiago Carrillo, που έλαβαν µορφή κατά
τη δεκαετία του 1970 στο περίγραµµα που αποκλήθηκε «ευρωκοµµουνισµός», οι αναθεωρηµένες
απόψεις για το κράτος απέναντι στην κοινωνία έθεταν το ζήτηµα ότι το κράτος εξακολουθούσε να
είναι πρόβληµα της κάθε επανάστασης, αλλά η προλεταριακή επανάσταση αναθεωρούσε τον
εαυτό της. Οι επαναστάσεις κριτίκαραν τον εαυτό τους, διέκοπταν την ενεστώσα κίνηση, επέστρεφαν σε προηγούµενες θεωρήσεις, για να επανεκκινήσουν ανανεωµένη τη δράση τους. Οµοίως ο
Lenin αναθεώρησε το µαρξισµό, αλλά αναθεώρησε και τον ίδιο τον εαυτό του, σε ζητήµατα της
επανάστασης, πολλάκις. Στη σύγκρουση κοινωνίας και µοντέρνου κράτους, υφίστατο η σύγχρονη
αντίφαση ανάµεσα στην ιδιοποίηση του προϊόντος της εργασίας από το µονοπωλιακό κεφάλαιο και
την κοινωνική φύση της εργασίας. Η αντίφαση µεταφερόταν στο κράτος. Σύµφωνα µε τις αναθεωρητικές απόψεις, στη δοµή και λειτουργία του κράτους είχαν συµβεί αλλαγές που επέφεραν την
κοινωνικοποίησή του (cf. Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado, Critica, 1977, pp. 15-34).
Στο φως των εξελίξεων στις επόµενες δεκαετίες, µπορεί να προταθεί η αντίληψη ότι το κράτος
έδειξε ψευδή ανταπόκριση στην κοινωνία κάτω από την πίεση του κοµµουνισµού.
555
Ibid., pp. 35-62. Στην κόντρα για τον έλεγχο των ιδεολογικών µηχανισµών, υιοθετούνταν η αντίληψη του Louis Althusser ότι η πάλη των υφιστάµενων εκµετάλλευση τάξεων µπορούσε να εφαρµοσθεί και στους ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους, ώστε να στραφεί µε αυτό τον τρόπο το
όπλο της ιδεολογίας εναντίον των δυνάµεων στην εξουσία (ibid., pp. 56-58). Προς επίρρωση των
λεχθέντων από το Lenin ότι ο ιµπεριαλισµός είναι ο προθάλαµος του σοσιαλισµού και του Gramsci
ότι ο καπιταλισµός αναζητεί τοπικές διεξόδους, η άλωση των ιδεολογικών µηχανισµών στην Κοινή
Αγορά θα οδηγούσε στην Ευρώπη των λαών, στην Ευρώπη του σοσιαλισµού (ibid., pp. 58-62).
556
Ibid., pp. 63-98.
557
Ibid., pp. 179-218. Στην ιδεολογική αντιδικία των Lenin και Kautsky, αν θεωρούσε κανείς τη θέση
του Kautsky αφηρηµένα θα την έβρισκε λογική, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αναµφίβολα είχε
δίκιο ο πρώτος, ibid., pp. 191-193.
558
Το ζητούµενο ήταν η επίτευξη του σοσιαλισµού µε έµφαση στις δηµοκρατικές ελευθερίες και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, µε στόχο την πλειοψηφία στις εκλογές ως αναπόσπαστο µέρος της πάλης
για το µετασχηµατισµό του καπιταλισµού (όχι τη διαχείρισή του). Θεωρήθηκε ότι το περιεχόµενο
του κοµµουνιστικού κόµµατος άλλαζε, συνδεόµενο, µέσα στο «νέο πολιτικό σχηµατισµό», µε την
ηγεµονία του κοινωνικού µπλοκ της εργασίας και κουλτούρας στο ρόλο ενός πολιτικού εργαλείου
του κόµµατος, από κοινού µε άλλες πολιτικές δυνάµεις (ibid., pp. 99-139).
559
Cf. Theodor Leuenberger, Der historische Kompromiss: Chancen und Grenzen des Eurokommunismus, Colloquium, Berlin 1979, pp. 115-124.
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κοινοβουλευτικές εκλογές. Οι ορθόδοξοι κοµµουνιστές αντέτειναν, έναντι του «ρεβιζιονισµού» και της πρότασης δηµοκρατικής εναλλαγής, ότι ο ιµπεριαλισµός δεν
ήταν διατεθειµένος να παραδίδει την εξουσία υπακούοντας σε ηθικά κριτήρια (υποταγή στη λαϊκή θέληση, εκφρασµένη σε εκλογή κυβέρνησης), µε επιχείρηµα την
αναξιοπιστία του –συντήρηση τριών αστικών δικτατοριών, µονάχα στην Ευρώπη–.
Η αρνητική προϋπόθεση για το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν η απουσία αντίστοιχης ελληνικής κοµµουνιστικής παράδοσης, σε αντίθεση µε τις βαθιές ρίζες αυτών των τάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο560.
Στις διαδροµές του κοµµουνισµού, στις συνθήκες ανάπτυξης των ιδεολογιών της
δεκαετίας 1950 –µε το κίνηµα για την υπεράσπιση της ειρήνης, υπέρ της ουδετερότητας, κατά των επανεξοπλισµών, κατά των πυρηνικών όπλων561–, το κάθε
δυτικοευρωπαϊκό κοµµουνιστικό κόµµα απέκτησε στη δεκαετία 1960 τις δικές του
ιδιαιτερότητες. Το µικρό βρετανικό κοµµουνιστικό κόµµα562 προσέφερε υποστήριξη
560

Ιστορικά διαµορφωτικές του «δηµοκρατικού» ρεύµατος στον ευρωπαϊκό κοµµουνισµό θεωρήθηκαν συναφείς στο συγγραφικό έργο του Kautsky θέσεις κατά του µπολσεβικισµού. Το 1918,
έγραψε το βιβλίο Η δικτατορία του προλεταριάτου και το 1919 το Τροµοκρατία και κοµµουνισµός.
Συµβολή στη φυσική ιστορία της επανάστασης (cf. Karl Kautsky, Die Diktatur des Proletariats,
Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand, Wien 19192. Id., Terrorismus und Kommunismus. Ein
Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution, Verlag Neues Vaterland, Berlin 1919), στα οποία
υποστήριξε ότι υπήρχαν δύο δρόµοι για τον κοµµουνισµό, αντίστοιχοι στη διαφορά µεταξύ των
σοσιαλιστών και µπολσεβίκων, ο δηµοκρατικός δρόµος και η δικτατορία. ∆ήλωσε την πεποίθηση
ότι οι σοσιαλιστές προέκριναν τους δηµοκρατικούς-κοινοβουλευτικούς θεσµούς, απέναντι στο συγκεντρωτισµό και τις αντιδηµοκρατικές µεθόδους του µπολσεβικισµού, cf. Leuenberger, Der historische Kompromiss..., op. cit., pp. 10-12 (εισέπραξε τα επίχειρα το 1918, µε χαρακτηρισµούς
«λακές της µπουρζουαζίας», «παρλιαµενταριστικός κρετίνος», «παραχαράκτης του Marx», cf.
Ленин, «Пролетарская революция и ренегат Каутский [Η προλεταριακή επανάσταση και ο
αποστάτης Kautsky]», Полное собрание сочинений, op. cit., vol. 37, pp. 235-338). Θεωρήθηκε
εξάλλου ότι, στο Μεσοπόλεµο, οι ιστορικές ρίζες του ευρωκοµµουνισµού βρίσκονταν στα λαϊκά
µέτωπα, µε εφαρµογή από τον Palmiro Togliatti, που υπέδειξε τον αυτόνοµο δρόµο στο ιταλικό
κόµµα (cf. Leuenberger, Der historische Kompromiss..., op. cit., pp. 141-147). Στην Komintern, οι
διαφορές (ο Thorez, για παράδειγµα, θεωρούσε ευνοϊκή µία κοµµουνιστική συµµετοχή στη γαλλική κυβέρνηση –αντίθετα προς την εκτίµηση της Komintern–, µε το επιχείρηµα ότι, εάν θα βρίσκονταν µέσα, τότε η επιρροή των κοµµουνιστών θα ήταν καθοριστική απέναντι στις παλινωδίες
του Blum) ρυθµίζονταν µε το συγκεντρωτισµό και την πειθαρχία, αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν
έδειχνε ότι τα Λαϊκά Μέτωπα δεν ήταν απλά µία σοβιετική πρωτοβουλία συνδεδεµένη µε τη σοβιετική εξωτερική πολιτική άµυνας αλλά σηµείο όπου συναντιόντουσαν δύο διαφορετικοί δρόµοι,
ένας της περιφέρειας που υποδείκνυε τις ειδικές τοπικές πραγµατικότητες και ένας του κέντρου. Το
Λαϊκό Μέτωπο στην Ισπανία ήταν ένα πρότυπο, δεδοµένου ότι υπήρχε ελευθερία (εµφανής στον
τύπο της εποχής όπου οι διαφορετικές πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις συγκρούονταν ιδεολογικά) σε µία τόσο κρίσιµη στιγµή, µε µορφές άµεσης δηµοκρατίας, µε πλουραλισµό εν µέσω
εµφύλιου πολέµου (ibid., pp. 146-147, 152-163).
561
Cf. Le pacifisme en Europe. Des années 1920 aux années 1950, sous la direction de Maurice Vaïsse,
Bruylant, Bruxelles 1993, pp. 303-450.
562
Το βρετανικό κόµµα (Communist Party of Great Britain) ιδρύθηκε το 1920 και συνδέθηκε µε την
Komintern ως τµήµα της. Στον αγώνα κατά του ρεφορµιστικού εργατικού ρεύµατος είχε ορισµένες
επιτυχίες, χωρίς να κατορθώσει να µειώσει την επιρροή του εργατικού κόµµατος. Παρέµεινε ένα
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στο τσεχικό πείραµα ως ένα σοσιαλισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο που έµοιαζε µε το
σύνθηµα του «βρετανικού δρόµου προς το σοσιαλισµό». Η καταδίκη της επέµβασης
το 1968 έδειξε ενίσχυση, µέσα στο κόµµα αυτό, της τάσης των γκραµσιανών και
των αναθεωρητών του «µαρξισµού-λενινισµού»563. Το ισπανικό κόµµα, ευρισκόµενο στην παρανοµία564, δεν είχε δυνατότητες παρέµβασης µε εµβέλεια. Το γαλλικό
κόµµα, διερχόµενο από ποικίλες φάσεις565, υποστήριξε τη σοβιετική κίνηση στην
Τσεχοσλοβακία, εν µέσω εσωκοµµατικών αντιδράσεων566, αλλά ακολούθως στράµικρό κόµµα. Στην απεργία του 1926, έλαβε ενεργό µέρος. Κρατικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος
των ηγετικών στελεχών. Το 1935, επιδίωξε τη σύναψη συµµαχίας µε τους εργατικούς και άλλες
πολιτικές συνιστώσες και στις εκλογές εξέλεξε βουλευτή τον William Gallacher. Ο Harry Pollitt
εκλέχθηκε γενικός γραµµατέας του κόµµατος το 1929. Παραιτήθηκε το 1939, λόγω της υποστήριξής του προς τον πόλεµο της Βρετανίας εναντίον των ναζί (αντίθετα προς τη σοβιετική γραµµή ουδετερότητας), και επανεκλέχθηκε το 1941 (µετά την είσοδο των Σοβιετικών στον πόλεµο). Γραµµατέας στο µεσοδιάστηµα ήταν ο Rajani Palme Dutt. Η αύξηση της ακτινοβολίας του κόµµατος
αποδείχθηκε στις εκλογές του 1945. Στο συνδικαλισµό, ο πυρήνας βρισκόταν στους ανθρακωρύχους . Στο 22ο συνέδριο, το 1951, υιοθετήθηκε η τακτική της µεταρρυθµιστικής πορείας προς το
σοσιαλισµό (British Road to Socialism). Φθίνουσα ήταν η πορεία κατά τις επόµενες δεκαετίες.
Στην κρίση της Τσεχοσλοβακίας, το 1968, η πλειοψηφία της ηγεσίας τάχθηκε κατά της επέµβασης,
αντιθέτως προς τις διαθέσεις της κοµµατικής βάσης (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 258).
563
Εκπρόσωπος της εθνικής κεντρικής επιτροπής προχώρησε σε καταδίκη της επέµβασης στην Τσεχοσλοβακία ως «παραβίαση της σοσιαλιστικής νοµιµότητας». Στο συνέδριο του κόµµατος το 1969, ο
θεωρητικός του κόµµατος Rajani Palme Dutt έκανε έκκληση να µη ληφθούν αποφάσεις για κάτι που
µπορούσε στο µέλλον να αποδειχθεί συνωµοσία (cf. Geoff Andrews, Endgames and new times. The
final years of British communism, 1964-1991, Lawrence & Wishart, London 2004, pp. 92-95). Οι
tankies (υποστηρικτές της επέµβασης) κατέγραψαν µία µειοψηφία 28%. ∆εν υπήρξε όµως κάποια
µείζων αντίδραση, ούτε µαζική έξοδος από το κόµµα όπως µε τα γεγονότα της Ουγγαρίας (cf.
Katherine Jane Hudson, The Double Blow: 1956 and the Communist Party of Great Britain,
Dissertation, University of London, 1992, passim. James Eaden - David Renton, The Communist
Party of Great Britain since 1920, Palgrave, Basingstoke 2002, pp. 144-145). Τα χρήµατα που
κατέβαλλε η σοβιετική πρεσβεία µειώθηκαν αισθητά, µετά τη διάσταση, από τις συνηθισµένες
100.000 λίρες. Παρόλο που οι Βρετανοί ζήτησαν να σταµατήσει η επιχορήγηση διότι δεν θεωρούσαν
σωστό µετά τη διαφωνία να δέχονται βοήθεια, οι Σοβιετικοί συνέχισαν να δίνουν 12-15.000 λίρες
ιδίως για συντάξεις, µεταξύ αυτών του Dutt (cf. Andrews, Endgames..., op. cit., p. 94).
564
Το κόµµα νοµιµοποιήθηκε το 1977. Για το καθεστώς υπό το Francisco Franco από τη νίκη στον
εµφύλιο 1939 έως το θάνατο του δικτάτορα το 1975, cf. Stanley G. Payne, The Franco Regime
1936-1975, University of Wisconsin Press, Madison-London 1987, pp. 163-621.
565
Cf. David S. Bell - Byron Criddle, The French Communist Party in the Fifth Republic, Clarendon
Press, Oxford 1994, pp. 149-151.
566
Ισχυρή τάση εναντίωσης –για πρώτη φορά, στην ιστορία του κόµµατος– κατά της σοβιετικής
εξωτερικής πολιτικής οδήγησε την ορθόδοξη Jeannette Vermeersch, χήρα του Thorez, να συγκρουσθεί µε τους υπολοίπους του πολιτικού γραφείου (cf. Sudhir Hazareesingh, Intellectuals and
the French communist party. Disillusion and decline, Clarendon, Oxford 1991, pp. 138-140).
Οµάδα 36 διανοουµένων καταδίκασε την επέµβαση µε κείµενο στην εφηµερίδα Le Monde, 26-91968. Ωστόσο, η εκδηλωθείσα αντίθεση του γαλλικού κόµµατος δεν ήταν τόσο δραστική. Στη συνέχεια, στη διάσκεψη των κοµµουνιστικών κοµµάτων στη Μόσχα, τον Ιούνιο 1969, η γαλλική
αντιπροσωπεία τοποθετήθηκε δηλώνοντας ότι τα γεγονότα ήταν εσωτερική υπόθεση του τσεχοσλοβακικού κόµµατος (cf. George Ross, Workers and communists in France: from Popular Front to
Eurocommunism, University of California Press, Berkeley - London 1982, p. 222). Επέµεινε ο φι-
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φηκε στην ενεργητική υποστήριξη θέσεων που συνιστούσαν τη στρατηγική του ευρωκοµµουνισµού567. Το ιταλικό κόµµα είχε διφορούµενες θέσεις για δυνατότητα
κατάληψης της εξουσίας µε δηµοκρατικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες στο
εσωτερικό, µε επιβεβαίωση αφετέρου της υποστήριξης στο σοβιετικό σύστηµα568.
Κάτω από το βάρος της δηµοτικότητάς του (την εποχή της διάσπασης του ΚΚΕ, είχε
πάνω από ενάµισυ εκατοµµύριο µέλη, µε τάσεις ανόδου, και ψηφοφόρους έναν
στους τρεις Ιταλούς), έδειξε τάσεις προσαρµογής στα δυτικοευρωπαϊκά δεδοµένα
και ανταποκρίθηκε, µετά το 1964, στα ανοίγµατα του ηγέτη του ιταλικού χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος (Democrazia Cristiana) Aldo Moro για πρόγραµµα δηµοκρατικών µετασχηµατισµών και εκλογική πρόοδο569, συνεισφέροντας στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού κοµµουνιστικού µοντέλου570. Η διάσπαση του ελληνικού
κόµµατος έδωσε στο ιταλικό κόµµα την επιλογή να αµφισβητήσει το σοβιετισµό. Το
λόσοφος Roger Garaudy, µέλος του πολιτικού γραφείου από το 1961, στην άσκηση κριτικής και
εκδιώχθηκε, cf. Hazareesingh, Intellectuals..., op. cit., pp. 138-140.
567
Η νέα µετωπική πρωτοβουλία του κόµµατος (Union de la Gauche), στο διάστηµα 1972-1977, απέδωσε. Το 1976, το δυναµικό του κόµµατος ξεπέρασε το µισό εκατοµµύριο µέλη και ο Georges
Marchais έθεσε στόχο το ένα εκατοµµύριο. Θεωρήθηκε ιταλοποίηση του κόµµατος (cf. Ross,
Workers..., op. cit., pp. 243-279. Gino Raymond, The French Communist Party during the Fifth
Republic: A crisis of leadership and ideology, Palgrave Macmillan, NY 2005, pp. 151-157). Για
την εξέλιξη του ευρωκοµµουνισµού µέχρι το 1980 cf. Alexandre Adler - Jean Rony,
L’Internationale et le genre humain, Mazarine, Paris 1980, pp. 151-155.
568
Cf. Giorgio Galli, “Italy: The Choice for the Left”, Revisionism. Essays on the History of Marxist
Ideas, Leopold Labedz ed., Praeger, New York 1962, p. 327. Στην εισήγηση στο 8ο συνέδριο του
Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το 1956, ο Palmiro Togliatti, ιστορικός ηγέτης του
κόµµατος, ανέφερε ότι οι αποφάσεις του 20ού συνεδρίου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης για το λανθασµένο προσανατολισµό επί Stalin τόνισαν τη σπουδαιότητα των
καταγγελιών για τις στρεβλώσεις που είχαν φθάσει µέχρι το έγκληµα, αλλά δεν συνοδεύονταν από
έρευνα για την προέλευσή τους και την κριτική αποτίµηση των αιτίων. Έθιξαν µόνο τη
διεστραµµένη φύση και τα σφάλµατα του ηγέτη χωρίς να επεκταθούν στον προσδιορισµό των
παραµορφώσεων στον πολιτικό οργανισµό που αυτός καθοδηγούσε. Ούτε υποδείχθηκαν οι αιτίες
χάρη στις οποίες έγινε δυνατή η εµφάνιση των λαθών. Το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα απέδωσε
το φαινόµενο στην αναντιστοιχία οικονοµικής βάσης και πολιτικού εποικοδοµήµατος στη
Σοβιετική Ένωση. Θεώρησε ότι η έρευνα όφειλε να επεκταθεί στις σχέσεις, στις αντιθέσεις και
στην αµοιβαία αλληλεπίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης και της υπερδοµής στην οποία
εντασσόταν ο τρόπος καθοδήγησης του κόµµατος από τον ηγέτη. Η εξέλιξη της οικονοµικής
βάσης είχε αγγίξει ένα σηµείο στο οποίο ήταν δυνατή, αλλά και απαραίτητη, η επέκταση της
δηµοκρατίας. Αυτό ήταν το ερµηνευτικό πλαίσιο, που µπορούσε να απαντήσει στο ερώτηµα της
εµφάνισης των παραβιάσεων της σοσιαλιστικής νοµιµότητας και της περιστολής της δηµοκρατίας,
µέσα σε µία σοσιαλιστική κοινωνία της οποίας ο δηµοκρατικός χαρακτήρας προέκυπτε από την
πρωτοβουλία των Σοβιετικών πολιτών, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, από την άνευ
προηγουµένου οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ενεργοποίηση των µαζών (cf. Partito
Comunista Italiano, VIII Congresso, Roma 8-14 dicembre 1956, passim. Spriano, Storia del Partito
Comunista Italiano, op. cit., passim).
569
Cf. Cris Shore, Italian communism: The escape from Leninism. An anthropological perspective,
Pluto, London etc. 1990, pp. 41-44.
570
Για τη συµβολή του ιταλικού και ισπανικού κόµµατος στην πρόοδο του ευρωκοµµουνισµού, cf.
Adler - Rony, L’Internationale..., op. cit., pp. 169-188.
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έπραξε, προσφέροντας, µαζί µε το ρουµανικό και γιουγκοσλαβικό κόµµα, ενεργό
υποστήριξη κατά της καθοδήγησης Κολιγιάννη.

3.2.2.3.1. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας
Στη 12η κοµµατική ολοµέλεια της διάσπασης, οι θέσεις των τριών κατηγορουµένων (Παρτσαλίδη, Ζωγράφου, ∆ηµητρίου), µε την κριτική εναντίον των θεωρητικών και ιδεολογικών κατευθύνσεων που είχαν αντίκρυσµα στις οργανωτικές
προθέσεις του κόµµατος για την Ελλάδα, ήταν παρεµφερείς προς τις αντιλήψεις
του Ceauşescu571. Ο Παρτσαλίδης προώθησε, όπως είπαµε, στις 10 Μαρτίου 1968,
τη ρουµανική επιχειρηµατολογία στους οπαδούς του στο Βουκουρέστι572. Η ταύτιση απόψεων και, στη συνέχεια, πολιτικής στάσης θα µπορούσε να προκαλέσει
ένα σχόλιο για προσυνεννόηση των δύο µερών, ελληνικού και ρουµανικού573. Εν
πάση περιπτώσει, η Ενωτική Κεντρική Επιτροπή ζήτησε συνάντηση, τη ∆ευτέρα 4
Μαρτίου 1968, µε τον Ceauşescu –την πρώτη, εκ του πλησίον–, για ενηµέρωση

571

Cf. Παράρτηµα 2 (infra, p. 479).
Cf. Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., pp. 211-231 (supra, p. 140).
573
Έχει υποδειχθεί µε σαφή τρόπο ο ρόλος των ρουµανικών υπηρεσιών ασφαλείας και οι ιδιαίτερες
σχέσεις τους µε το Ζωγράφο. Όταν η καθοδήγηση Ceauşescu ήλθε, µετά το 1962, σε διάσταση µε
την ηγεσία του σοβιετικού κόµµατος, οι επεµβάσεις των Ρουµάνων επί του ΚΚΕ
πραγµατοποιούνταν µε γνώµονα τα συµφέροντά τους. Ο Φαράκος (υποστηρικτής, τότε, της
σοβιετικής γραµµής) ήταν πεπεισµένος (cf. Γρηγόρης Φαράκος, Μαρτυρίες και Στοχασµοί. 19411991, 50 χρόνια πολιτικής δράσης, Προσκήνιο, Αθήνα 1993, p. 181) ότι η διαµάχη Ρουµάνων και
Σοβιετικών δεν συνέπεσε απλά µε την ωρίµανση της κρίσης στο ΚΚΕ κατά την πενταετία 19641968 αλλά άµεσα ή έµµεσα συνέβαλε στην επιδείνωσή της. «Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η
περίπτωση του Ζήση Ζωγράφου –µέλους του ΠΓ [πολιτικό γραφείο]–, στον οποίο είχε ανατεθεί η
ευθύνη για το ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας, άµεσα υπεύθυνο για τη σεχταριστική-δογµατική
πολιτική που επί χρόνια προπαγανδιζόταν από το σταθµό». Ο Ζωγράφος, ενώ είχε προηγουµένως
ταχθεί υπέρ της οµάδας Κολιγιάννη –εµφανιζόταν ως υποστηρικτής των πλέον αριστερών
απόψεων–, όταν η προοπτική µίας διάσπασης του ΚΚΕ κατέστη ορατή άλλαξε τοποθέτηση και
προχώρησε σε ενέργειες οι οποίες οδήγησαν αναπόφευκτα σε ρήξη των δύο κοµµατικών τάσεων.
«Η στάση του εξηγείται µόνον από τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις του µε την ηγεσία του ΡΚΚ
[ρουµανικό κόµµα] και ειδικότερα τους µηχανισµούς και τα στελέχη που κηδεµόνευαν το ΚΚΕ. Η
παρέµβαση αυτή του ΡΚΚ, µε τις ιδιαίτερες διασυνδέσεις των µηχανισµών του µε ορισµένα
στελέχη του ΚΚΕ, έκανε ακόµα πιο βαρύ το κλίµα µέσα στο οποίο συγκλήθηκε η 12η ολοµέλεια»
(ibid. Φαράκος, συζητήσεις). Στις εργασίες της 12ης ολοµέλειας, οµιλίες στελεχών είχαν
υπαινιγµούς για τις κινήσεις του Ζωγράφου οι οποίοι ήταν εύγλωττοι. «... Μου έκανε εντύπωση,
σύντροφοι, η απότοµη αλλαγή, άλµα που έκανε ο σ. Ζωγράφος...» (cf. Η 12η ευρεία ολοµέλεια της
ΚΕ του ΚΚΕ, 5-15 Φλεβάρη 1968, [Πρακτικά], [Βουδαπέστη 1968], οµιλία Κώστα Γάτσου). «... Ο
σ. Ζωγράφος, µε το πρόσχηµα ότι πήγαινε στην πολυκλινική, έφευγε πολλές φορές απ’ τη δουλιά
το πρωί στις 10 και επανέρχονταν ύστερα από 3-4 ώρες. Πού πήγαινε ήταν φανερό...» (ibid.,
οµιλία Μαµάτση). «... Μέχρι τη 10η Ολοµέλεια, ο σ. Ζωγράφος και, αν θυµάµαι συγκεκριµένα,
εκεί είχε διαφορετική θέση... Τι µεσολάβησε τώρα και έφτασε εκεί που έφτασε, δεν ξέρω...» (ibid.,
οµιλία Γιώργου Θεοδωρίδη).
572
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–υπετίθετο–574. Προηγήθηκε η εκδήλωση προτίµησης του δευτεροβάθµιου
οργάνου των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων (ΚΕΠΠΕ), µε κατηγορίες εναντίον
του Κολιγιάννη575. Σε νέα ελληνορουµανική συνάντηση, στις 21 έως 27 Απριλίου
1968, µετά από πρόσκληση της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας, αντιπροσωπεία εκ των ∆ηµήτρη ∆εσποτίδη576 και Νικόλα
Σολωµού577, µελών της διοικούσας επιτροπής της Ε∆Α, συναντήθηκε µε τον Paul
Niculescu-Mizil, µέλος της εκτελεστικής επιτροπής του µόνιµου προεδρείου και
γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας,
και το Mihai Dalea, γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας. Συζήτησαν θέµατα σχετικά µε τη δηµοκρατία στην Ελλάδα,
το στρατιωτικό-φασιστικό καθεστώς, την αλληλεγγύη του ρουµανικού κόµµατος.
Επήλθε συµφωνία για συνεργασία των δύο κοµµάτων στο µέλλον. Η ανταλλαγή
απόψεων διεξήχθη σε ατµόσφαιρα εγκαρδιότητας578. Στην πραγµατικότητα, οι δύο
εκπρόσωποι της Ε∆Α –ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ–, εκπροσωπώντας τους ενωτικούς, έθεσαν τα προβλήµατα της διάσπασης του ελληνικού κόµµατος και έλαβαν
οδηγίες για τον τρόπο της ρουµανικής υποστήριξης.
Με διηνεκή τη σύγκρουση µέσα στο ΚΚΕ579, το ρουµανικό κόµµα, παρέχοντας κρυφία, πλην φανερή, συµπαράσταση στο ιδρυθέν δεύτερο ελληνικό κόµµα

574

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 382, Φ=20/32/102, ΚΚΕ -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή προς Τσαουσέσκου
γενικό γραµµατέα Κεντρικής Επιτροπής Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (υπογραφή:
Παρτσαλίδης), 3.3.68, 1 p.
575
Ibid., 382, Φ=20/32/100, ΚΕΠΠΕ [επιτροπή πολιτικών προσφύγων] προς Κεντρική Επιτροπή
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας, 28.2.68, 3 pp.
576
Ο ∆ηµήτρης (Μίµης) ∆εσποτίδης (1921-1980) παλαιό στέλεχος της ΕΠΟΝ, µε εξορίες και
βασανιστήρια στο βιογραφικό του, διέφυγε, τον Απρίλιο 1967, κατά τις πρώτες µέρες της
δικτατορίας, στο Παρίσι. Ήταν εκ των συνιδρυτών του εκδοτικού οίκου Θεµέλιο (Θόδωρος
Μαλικιώσης, πληροφορίες).
577
O Νίκος Σολωµός, µηχανικός το επάγγελµα, παλαιό στέλεχος της ΕΠΟΝ, ήταν παντρεµένος µε την
Άννα Τεριακή (Θόδωρος Μαλικιώσης, πληροφορίες).
578
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, “Rom. Lib.”: [απόκοµµα εφηµερίδας, 28 Απριλίου 1968, στη ρουµανική γλώσσα:] «Επίσκεψη εκπροσώπων της εκτελεστικής
επιτροπής του κόµµατος Ε∆Α (Ένωση ∆ηµοκρατικής Αριστεράς) της Ελλάδας στη Σοσιαλιστική
∆ηµοκρατία Ρουµανίας». Scânteia, 28-4-1968. ∆όθηκε δηµοσιότητα µέσω του τύπου των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας (cf. Ελεύθερη Ελλάδα, Νο 30, 4-5-1968).
579
Για την κατανόηση του κλίµατος, ας σηµειωθεί ότι, το θέρος 1968, δεν οργανώθηκαν από τις
ρουµανικές αρχές οι ετήσιες παιδικές κατασκηνώσεις για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες,
λόγω φόβου επεισοδίων από µεγάλα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν διχασµένοι στα αντιµαχόµενα στρατόπεδα του ΚΚΕ (cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 51, τηλετυπικόν
κρυπτογράφηµα, Καµπιώτης -Βασιλική Πρεσβεία Βουκουρεστίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βουκουρέστι 19-9-1968, 1 p.).
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(ΚΚΕ εσωτερικού)580, βρέθηκε, το 1969, αντιµέτωπο µε δύο διεθνείς προκλήσεις,
τη συνδιάσκεψη των κοµµουνιστικών κοµµάτων στη Μόσχα, τον Ιούνιο 1969, και
το δικό του κοµµατικό συνέδριο τον Αύγουστο 1969. Στη συνδιάσκεψη της Μόσχας581, οι Ρουµάνοι υποστήριξαν την άποψη ότι θα έπρεπε να προσκληθούν στη
συνδιάσκεψη αµφότερα τα αντίπαλα κοµµουνιστικά κόµµατα των χωρών, στις
οποίες συνέβη να έχει σηµειωθεί παρόµοια εξέλιξη. Μία από τις περιπτώσεις που
υπονοούσαν ήταν η ελληνική. Κατά την πρόοδο των εργασιών, δεν τόλµησαν να
επιµείνουν στην πρότασή τους582. Κατά την προετοιµασία, ακολούθως, του 10ου
συνεδρίου του ρουµανικού κόµµατος, υπήρξε εµπλοκή, όταν απευθύνθηκαν προσκλήσεις αποστολής αντιπροσωπείας προς κοµµουνιστικά κόµµατα οι οποίες αποτέλεσαν προσβολή για τους Σοβιετικούς. Οι Ρουµάνοι, για να στηρίξουν την ουδέτερη θέση τους στη σύγκρουση Σοβιετικής Ένωσης και Κίνας, δεν κάλεσαν φιλοκινεζικά κόµµατα. Κάλεσαν µόνο τα δύο ινδικά583 και δύο ισραηλινά κόµµατα
580

Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 E/W, 602 Greece: “Romanians Back Independent Greek Communists”, Munich 1-4-1970, 1+4 pp.
581
Η συνδιάσκεψη έλαβε χώρα, µετά από πολλές προκαταρκτικές συναντήσεις, στις 5 έως 19 Ιουνίου
1969, αργοπορηµένα σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό λόγω των γεγονότων της Τσεχοσλοβακίας το 1968. Από τα υπάρχοντα 90 κόµµατα, ήταν παρόντα τα 75 (δεν προσήλθαν το ιαπωνικό, ινδονησιακό, νεοζηλανδικό και άλλα κόµµατα, ενώ παρόν ήταν µόνο το ένα από τα δύο ινδικά κόµµατα. Από τα 14 κόµµατα εξουσίας, απείχαν 5 –το κινεζικό, γιουγκοσλαβικό, αλβανικό,
βορειοκορεατικό και βορειοβιετναµικό κόµµα– (cf. Правда, 6 έως 19-6-1969). Το ιταλικό και το
αυστραλιανό κόµµα άσκησαν δριµεία κριτική. Η ιταλική αντιπροσωπεία υπό τον Enrico Berlinguer, δεύτερο γραµµατέα του ιταλικού κόµµατος, αρνήθηκε να υπογράψει την τελική απόφαση.
Στο λόγο του ο Berlinguer, αναφερόµενος στα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας µε τον όρο «τραγωδία της Πράγας», διευκρίνισε ότι η εισβολή κατέστησε σαφείς τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
κοµµουνιστικών κοµµάτων αναφορικά µε βασικά ζητήµατα όπως η εθνική κυριαρχία και η σοσιαλιστική δηµοκρατία (cf. W. W. Kulski, “The 1969 Moscow Conference of Communist Parties”,
Russian Review, vol. 28, Νο 4, 1969, pp. 385-395). Στα υλικά της συνδιάσκεψης αποκρύφτηκαν οι
διαφορές (κατά πάγια τακτική, υπογράφονταν και έβγαιναν προς τα έξω αυτά που συγκέντρωναν
την οµοφωνία γνώµης). Περιλήφθηκαν τα ντοκουµέντα που αναφέρονταν στα καθήκοντα της πάλης εναντίον του ιµπεριαλισµού, στην ενότητα δράσης των κοµµουνιστικών κοµµάτων, στους
εθνικοαπελευθερωτικούς πολέµους, στην προστασία της ειρήνης, στην ανεξαρτησία του Βιετνάµ
(cf. Драганов, Комунистическото..., op. cit., pp. 174-194). Το ΚΚΕ έδωσε δηµοσιότητα στο γεγονός, µε έκδοση σε µπροσούρα των αποφάσεων της συνδιάσκεψης (cf. Τα καθήκοντα του αγώνα
κατά του ιµπεριαλισµού στο σύγχρονο στάδιο και η ενότητα δράσης των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων, όλων των αντιιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Βασικό ντοκουµέντο που ψηφίστηκε στη
∆ιεθνή Σύσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων στη Μόσχα στις 11 Ιούνη 1969, Έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, [∆ρέσδη] 1969, 52 pp.).
582
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece: “When
Greek did not Meet Greek”, Munich 11-9-1969, 7 pp.
583
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας, ιδρυθέν το 1925, ήταν παράνοµο επί αγγλικής αποικιοκρατίας,
υποκείµενο σε απηνή διωγµό. Ως µέλος της Komintern, είχε λιγώτερα από 5.000 µέλη, µε υποτυπώδη δραστηριότητα. Κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η συµµαχία της Σοβιετικής Ένωσης
µε την Αγγλία επέφερε τη νοµιµοποίηση του κόµµατος, το 1942 (cf. Communism in India. Unpub-
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(Maki και Rakah)584, των οποίων η διάσπαση δεν οφειλόταν στη σινοσοβιετική
πόλωση. Η πρόκληση ήταν ευθεία, αφού οι Σοβιετικοί είχαν αναθεµατίσει τους

584

lished Documents, 1935-1945, Subodh Roy ed., National Book Agency, Calcutta 19852, pp. 248381). Στις 23 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 1943, έγινε το πρώτο συνέδριο του κόµµατος στη Βοµβάη
(ibid., pp. 381-391) και το 1948 το δεύτερο συνέδριο στην Καλκούτα. Στην περίοδο µετά την ανεξαρτησία της χώρας (το 1947), οι κοµµουνιστές επιδόθηκαν κατά τόπους σε ένοπλους αγώνες κατά
των παλαιών δοµών εξουσίας. To 1951, σε πανεθνική συνδιάσκεψη του κόµµατος ψηφίσθηκε πρόγραµµα, στο οποίο καθοριζόταν ότι η επανάσταση στην Ινδία θα ήταν αντιιµπεριαλιστική και
αντιφεουδαρχική. Γενικός γραµµατέας εκλέχθηκε ο Ajoy Ghosh, ο οποίος διατήρησε αυτή την ευθύνη έως το θάνατό του το 1962. Στις γενικές εκλογές του 1951, το κόµµα έλαβε το 6% του συνόλου των ψήφων. Στις πανεθνικές εκλογές του 1957, µε 10% των ψήφων αναδείχθηκε στο µεγαλύτερο κόµµα της αντιπολίτευσης. Στο οµόσπονδο κράτος της Κεράλας κέρδισε τις εκλογές και σχηµάτισε κυβέρνηση. Στο έκτο συνέδριο του κόµµατος, το 1961, εµφανίσθηκαν διαφορές αντιλήψεων για τη στάση έναντι της εθνικής αστικής τάξης. Επικράτησε η άποψη για δηµιουργία ενιαίου
εθνικού µετώπου το οποίο θα διεκπεραίωνε τα δηµοκρατικά καθήκοντα σε ένα µεταβατικό στάδιο
προς το σοσιαλισµό. Το 1962, κατά τον ινδοκινεζικό πόλεµο, η φιλοσοβιετική πτέρυγα υποστήριξε
την Ινδία, ενώ η φιλοκινεζική την Κίνα, θεωρώντας ότι το κόµµα όφειλε υποστήριξη σε ένα κοµµουνιστικό καθεστώς που συγκρουόταν µε ένα άλλο καπιταλιστικό. Επικεφαλής των τάσεων ήταν,
αντιστοίχως, ο πρόεδρος του κόµµατος Sadashi A. Dange και ο γενικός γραµµατέας Elamkulam
M. S. Namboodiripad. Με επέµβαση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κίνας, το ινδικό κόµµα διασπάσθηκε και, το 1964, έλαβαν χώρα δύο διαφορετικά κοµµατικά συνέδρια, αντιστοίχως ένα στη
Βοµβάη (7ο συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ινδίας) και δεύτερο στην Καλκούτα. Το συνέδριο της Καλκούτας υιοθέτησε νέο πρόγραµµα, έδωσε στην πτέρυγα που εκπροσωπούσε τον
τίτλο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας (Μαρξιστικό) και εξέλεξε τον Puchalapalli Sundarayya στη
θέση του γενικού γραµµατέα. Χιλιάδες στελέχη του υπέστησαν διωγµούς λόγω της φιλοµαοϊκής
θέσης. Τάσεις του ίδιου κόµµατος επιδόθηκαν σε τοπικούς ανταρτοπόλεµους, που κατεστάλησαν
βίαια. Στις εκλογές του 1967, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας έλαβε, σε πανεθνικό επίπεδο,
5.11% του συνόλου των ψήφων, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας (Μαρξιστικό) 4.28%. Στελέχη
των κοµµάτων συµµετέσχον σε µετωπικές τοπικές κυβερνήσεις. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας
(Μαρξιστικό) δεν προσκλήθηκε στο 23ο συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής
Ένωσης το 1966, ούτε στη συνδιάσκεψη της Μόσχας το 1969, cf. “Communist Party of India”,
Great Soviet..., op. cit., vol. 12, pp. 261-262. http://www.cpindia.org/ . http://www.cpim.org/
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ισραήλ προήλθε από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Παλαιστίνης,
που ιδρύθηκε το 1919, µε µέλη Άραβες και Εβραίους. Το κόµµα, το 1921, µετονοµάσθηκε σε
Κοµµουνιστικό Κόµµα Παλαιστίνης, από το 1924 µέλος της Komintern. Επί βρετανικής κηδεµονίας, συνέβησαν διωγµοί και απελάσεις, έως το 1942. Εξέχων ηγέτης ήταν ο Meir Vilner (19182003), από το Vilnius της Λιθουανίας, παλαιό µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Πολωνίας, το
1938 µετανάστης στο Βρετανικό Προτεκτοράτο της Παλαιστίνης, ο οποίος υπέγραψε τη διακήρυξη της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, το 1948, συνταχθείς µε το σοβιετικό (ατυχή) ελιγµό
κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας. Το κόµµα, που µετονοµάσθηκε τότε σε Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ισραήλ (Maki), αγωνίσθηκε «κατά του ιµπεριαλισµού και σιωνισµού», πήρε θέση κατά της
αγγλικής, γαλλικής και ισραηλινής επέµβασης στην Αίγυπτο το 1956. Συµµετείχε στις συνδιασκέψεις των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων το 1957 και 1960 στη Μόσχα και ενέκρινε τις
αποφάσεις. Μετά τις διώξεις Εβραίων στην Τσεχοσλοβακία (εκτέλεση του πρώην γενικού γραµµατέα του τσεχικού κόµµατος, Rudolf Slánský, και άλλων κοµµατικών στελεχών Εβραίων), το 1952,
και στη Σοβιετική Ένωση («συνωµοσία των γιατρών») και Λαϊκή Γερµανία το 1953, εισήλθαν στο
κόµµα µέλη άλλων σχηµατισµών, όπως ο γιατρός Moshe Sneh, που αντετίθετο στους Σοβιετικούς.
Επίσης η αντιισραηλινή στάση της Σοβιετικής Ένωσης επέφερε διαφωνίες στο εσωτερικό του
κόµµατος, µε τη διαµόρφωση δύο πτερύγων, µίας φιλοσοβιετικής αντισιωνιστικής, µε τη συµµετοχή ιδίως των µελών Αράβων, και δεύτερης υπέρ του δικαιώµατος ύπαρξης του Ισραήλ. Το 1965
επήλθε διάσπαση του Maki, µε τη δηµιουργία του Rakah, υπό το Meir Vilner, κόµµατος αναγνωρι-
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κοµµουνιστές του Maki ως «σιωνιστές προδότες». Έναντι της πρόσκλησης προς
τα δύο ισραηλινά κόµµατα, το φιλοσοβιετικό Rakah κατάγγειλε την πράξη. Οι
Ρουµάνοι απέσυραν διπλωµατικά τις δύο προσκλήσεις, αλλά κάλεσαν τους ηγέτες
του «σιωνιστικού» Maki να επισκεφθούν αργότερα το Βουκουρέστι585. Το φιλοσοβιετικό Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας υπό τον Sadashi A. Dange έστειλε µία µη
πειστική δικαιολογία για τη µη συµµετοχή του –χωρίς να καταγγείλει τη συµµετοχή του άλλου–, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ινδίας (Μαρξιστικό), πρώην φιλικινεζικό και κατόπιν ανεξάρτητο-ουδέτερο, έστειλε το γενικό γραµµατέα του, Puchalapalli Sundarayya586. Στην ελληνική περίπτωση, το αναγνωριζόµενο από τους Σοβιετικούς ΚΚΕ µποϋκοτάρισε το συνέδριο διότι προσκλήθηκε ο αντίπαλος σχηµατισµός587. Η καθοδήγηση Κολιγιάννη, σε εκποµπή στο ραδιοσταθµό Φωνή της
Αλήθειας, στις 11 Αυγούστου 1969, παρέσχε ενηµέρωση ότι, µε επιστολή στις 3
Ιουνίου 1969, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας προσκάλεσε αντιπροσωπεία
του ΚΚΕ να παρακολουθήσει το 10ο συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ρουµανίας, που θα λάµβανε χώρα στο Βουκουρέστι. Η κεντρική επιτροπή του
ΚΚΕ, παρά τις δυσκολίες που δηµιουργήθηκαν στις σχέσεις των δύο κοµµάτων
χωρίς να φταίει το ΚΚΕ, καθοδηγούµενη από τις αρχές του «προλεταριακού διεθνισµού» αποδέχθηκε την πρόσκληση588. Ταυτόχρονα, ζήτησε να πληροφορηθεί
εάν προσκλήθηκε η διασπαστική οµάδα Παρτσαλίδη. Η απάντηση ήταν καταφατική και το ΚΚΕ αντέτεινε ότι, µε αυτή τη µεθόδευση, αποκλειόταν η συµµετοχή
του ΚΚΕ. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας δεν απάντησε, ένδειξη ότι επέµενε στην απόφαση να καλέσει την αντικοµµατική οµάδα µε τη µορφή της αντι-

ζόµενου από τη Σοβιετική Ένωση που συσπείρωσε τα τρία τέταρτα των µελών, Άραβες και Εβραίους, και του νέου Maki υπό το Moshe Sneh, µε µέλη τους περισσότερους εκ των Εβραίων του παλιού ενιαίου Maki (cf. Peretz Merhav, La gauche israélienne. Histoire, problèmes et tendances du
mouvement ouvrier israélien, Anthropos, Paris 1973, pp. 97-104). Το Rakah θεωρούσε ότι ο σιωνισµός ήταν εθνικιστικό κίνηµα στην υπηρεσία των εβραϊκών µεγαλοαστικών κύκλων και του ιµπεριαλισµού, χαρακτήρισε τον «πόλεµο των έξι ηµερών» του 1967 ως ισραηλινή επίθεση και τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των στρατευµάτων του Ισραήλ από τα κατεχόµενα. Το Maki υποστήριξε τη θέση της νόµιµης άµυνας του ισραηλινού κράτους. Για την Τσεχοσλοβακία, το Maki καταδίκασε µε οξύτητα, το Rakah επικρότησε, cf. Alain Greilsammer, Les communistes israéliens,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1978, 247-312. N. Sashko,
“Communist Party of Israel”, Great Soviet..., op. cit., vol. 12, pp. 263-264.
http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=62
585
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece: “When
Greek did not Meet Greek”, Munich 11-9-1969, 7 pp.
586
Ibid.
587
Ibid. Η αντιπροσώπευση του ΚΚΕ εσωτερικού δεν ήταν ευθεία αλλά δια της µετωπικής οργάνωσης
Ε∆Α (ibid.).
588
Ibid.
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προσωπείας της Ε∆Α –µε τον Αντώνη Μπριλλάκη–589. Οι φιλοσοβιετικοί υπό τον
Κολιγιάννη ακύρωσαν την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα δυτικά µέσα ενηµέρωσης
κάγχαζαν ότι, τελικά, στο συνέδριο, ήταν παρούσες 70 αντιπροσωπείες, µε απουσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κίνας και υποβαθµισµένη την αντιπροσωπεία
των Σοβιετικών, µε απουσία του ΚΚΕ –λόγω της παρουσίας εκπρόσωπων της
Ε∆Α– και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ινδίας, µε αποκλεισµό των δύο ισραηλινών κοµµάτων (το Maki έστειλε χαιρετιστήριο µήνυµα)590. Η ρουµανική σύγχυση, που προκλήθηκε στο µέτωπο του «υπαρκτού σοσιαλισµού», ήταν υπαρκτή.
Τον Απρίλιο 1970, ο Ceauşescu δέχθηκε τους ∆ρακόπουλο, Μπριλλάκη και
Νίκο Καρρά ως µέλη αντιπροσωπείας της Ε∆Α –ταυτόχρονα, ηγέτες του ΚΚΕ εσωτερικού–591. Σύντοµα –την εποχή των ρουµανικών βηµάτων προσέγγισης µε την Ελλάδα–, τα προσχήµατα εγκαταλείφθηκαν. Στις 9 Νοεµβρίου 1971, επιτροπή του
γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού εκ των Αντώνη Μπριλλάκη, Νίκου Καρρά και Ηλία Στάβερη592 και των µελών της κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ εσωτερικού Σταύρου Καρρά και ∆ηµήτρη Χατζηδηµήτρη, συναντήθηκαν
στο Βουκουρέστι µε τον Ceauşescu και τους Paul Niculescu-Mizil, Mihail Gere και
Ghizela Vass593. Το ραδιόφωνο (Radio Bucureşti) µετέδωσε ότι επιβεβαιώθηκε η εµ589

Ibid. Αντιπρόσωποι ήταν, τελικά, οι ∆ρακόπουλος και Μπριλλάκης (cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 77).
590
Cf. ΑΜΑΕ, Paris 3-12-1969, “Note”, 3 pp.
591
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 E/W, 602 Greece: “Romanians Back Independent Greek Communists”, Munich 1-4-1970, 1+4 pp.
592
Ο Στάβερης γεννήθηκε στην Κεφαλληνία, το 1924. Απολύθηκε από τη φυλακή το 1958 και εργάσθηκε ως οικοδόµος (cf. Ηλίας Στάβερης, Οικοδόµοι, Παρασκήνιο, Αθήνα 2003, passim). Τοποθετήθηκε στην κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ στο 8ο συνέδριο, το 1961, και έδρασε στο εσωτερικό της
χώρας. Αντιλαµβανόµενος την εξέλιξη του κοµµουνιστικού κινήµατος ως αρνητική, απογοητεύθηκε και, στα γεγονότα της διάσπασης το 1968, πήγε µε το µέρος της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής. Στην επανέκδοση του περιοδικού Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), συνέγραψε στο 3ο
τεύχος, το 1969, άρθρο για τους λόγους της διάσπασης (cf. «Για µια οριστική έξοδο από τον λαβύρινθο της κακοδαιµονίας», «Του Σ., µέλους της ΚΕ του ΚΚΕ (Εσωτερικού)», ΚΟΜΕΠ, Οχτώβρης
1969, pp. 17-26). Στην έκτακτη ολοµέλεια του ΚΚΕ εσωτερικού το 1969, εκλέχθηκε µέλος του
πολιτικού γραφείου. Φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό το 1970 και έδρασε µε έδρα στη Ρώµη. Παρέµεινε µέλος του πολιτικού γραφείου έως τις διαδικασίες του 1973 (τότε, ορισµένα από τα παλιά
στελέχη δεν εκλέχθηκαν ούτε στην κεντρική επιτροπή). Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974. Την
άνοιξη του 1975, όταν, µε πρωτοβουλία του ∆ρακόπουλου, έγινε διεύρυνση της κεντρικής επιτροπής και πρόσληψη µελών µε κοοπτάτσια, τοποθετήθηκε πάλι στο όργανο. Εκλέχθηκε ξανά στο πολιτικό γραφείο στο 1ο (10ο) συνέδριο του ΚΚΕ εσωτερικού, το 1976. Παρέµεινε σε αυτή τη θέση
µέχρι τις παραµονές του 3ο συνεδρίου του 1982, οπότε, λόγω εσωτερικών διαφωνιών (κατά τη
διαφωνία για την εκλογή του νέου γραµµατέα µετά την αποχώρηση του ∆ρακόπουλου, υπήρχε
πρόταση για το πρόσωπο του Λ. Κύρκου ή του Κ. Φιλίνη η οποία δεν γινόταν δεκτή, µε αποτέλεσµα να εκλεγεί γραµµατέας ο Γιάννης Μπανιάς) παραιτήθηκε από το όργανο και δεν προσήλθε
στο συνέδριο (cf. Ηλίας Στάβερης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007).
593
Cf. Scânteia, 10-11-1971.
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µονή στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των δύο κοµµάτων στη βάση των αρχών
του «µαρξισµού-λενινισµού», για το συµφέρον των δύο εθνών [υπογράµµιση των
συγγραφέων], για την ενότητα των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων, για
την υπόθεση της ειρήνης594. Η επίσκεψη έλαβε χώρα µετά την επίσηµη επίσκεψη
του υπουργού εξωτερικών Corneliu Mănescu τον Ιούνιο 1971 στην Ελλάδα595.
Ενδεικτική του πολιτικού προσανατολισµού του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν, το καλοκαίρι του 1972, η δηµοσίευση, στην Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, πραγµατείας του
Ceauşescu για την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη του κόσµου ως σηµείο αναφοράς
του ρουµανικού κόµµατος και του σοσιαλιστικού κράτους596.

3.2.2.3.2. Το γιουγκοσλαβικό κόµµα
Τα οµόσπονδα κοµµουνιστικά κόµµατα στη Γιουγκοσλαβία ανέπτυσσαν ιδίαν
άποψη για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ. Τον Απρίλιο 1968, στην Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, σε συζήτηση για τρέχοντα ζητήµατα (εκκρεµούσε, εκείνη την εποχή,
η κατ’ αρχήν σκέψη της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας να µη συµµετάσχει στη διαδικασία προετοιµασίας της συνάντησης των κοµµουνιστικών κοµµάτων και η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας θα έπρεπε να διαµορφώσει άποψη
εάν θα υποστήριζε τη θέση του Βελιγραδίου), τέθηκε το θέµα τη διάσπασης του
ελληνικού κόµµατος. Το σώµα έλεγξε τις πληροφορίες και διαµόρφωσε εκτιµήσεις597. Οι επιφυλάξεις ήταν εύλογες, όµως πολύ σύντοµα –εντός διµήνου–, όπως
θα δούµε598, κινήθηκαν οι συνεννοήσεις για ιστορική και αρχειακή συνεργασία µε
τον Παπαπαναγιώτου και άλλα στελέχη της παράταξης Παρτσαλίδη. Οι συζητή594

Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 802/44, 602 Greece:
“Ceausescu Receives Delegation of Greek Interior CP”, 1971, 1 p. Ibid., Fonds 300: Records of
Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1:
Subject Files, Box 78, 602 Greece: “Ceausescu Receives Greek CP Delegation”, Munich 9-111971, 1 p.
595
Ibid., Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60:
Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 802/44, 602 Greece: “Ceausescu Receives Delegation of Greek Interior CP”, 1971, 1 p. Ibid., Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio
Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 602
Greece: “Ceausescu Receives Greek CP Delegation”, Munich 9-11-1971, 1 p.
596
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 4ος, Ιούλης-Αύγουστος 1972, pp. 71-86, Ν. Τσαουσέσκου,
«Η κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη του σύγχρονου κόσµου. Η διεθνής δραστηριότητα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας της σοσιαλιστικής Ρουµανίας».
597
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.153.14/417-479, Извршен комитет на ЦК на СКМ. 38
седница. Стенографически белешки [Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 38η συνεδρίαση, Στενογραφηµένες σηµειώσεις], 12-4-1968.
Ώρα έναρξης 9:00, Скопjе (63 pp.), pp. 460-463.
598
Infra, p. 246.
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σεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και στη συνέχεια της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας µε τους αντιπάλους της καθοδήγησης Κολιγιάννη,
εµπιστευτικές, δεν έβλεπαν το φως της δηµοσιότητας, για τον πρόσθετο λόγο ότι ο
γιουγκοσλαβικός τύπος τηρούσε προσεκτική στάση προς την Ελλάδα µετά το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου 1967. Ωστόσο, το κοµµατικό έντυπο Komunist599 επέλεξε να συζητήσει, το Μάιο 1968, το λεπτό θέµα της διάσπασης του ΚΚΕ600. Στο
έντυπο, η στάση απέναντι στη διάσπαση στην ηγεσία του ΚΚΕ ήταν συγκρατηµένη, µε την κατάθεση της είδησης ότι συγκρούσθηκαν οι οµάδες Κολιγιάννη και
Παρτσαλίδη. Η διαγωγή των Γιουγκοσλάβων πήγαζε από τη θέση τους για µη
ανάµειξη στα εσωτερικά άλλων κοµµάτων, αλλά και από την επίγνωση της καχυποψίας, την οποία είχαν οι Έλληνες κοµµουνιστές απέναντι στο γιουγκοσλαβικό
κόµµα στη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, µετά τον πόλεµο και εν
συνεχεία στην περίοδο που αυτό συγκρούσθηκε µε την Kominform. Από τον
τρόπο παρουσίασης των γεγονότων αποκαλυπτόταν όµως η προτίµηση προς την
παράταξη Παρτσαλίδη. Αναφέρθηκε το περιεχόµενο γράµµατος από τις φυλακές
της Αθήνας, στο οποίο υπήρχε η παρατήρηση ότι το κόµµα έπρεπε να έχει την
ηγεσία στο εσωτερικό και ότι έπρεπε να δρα σε συµµαχία µε τα δηµοκρατικά προοδευτικά αντιδικτατορικά στοιχεία κατά της χούντας. Επρόκειτο για έγκριση των
θέσεων των φυλακισµένων κοµµουνιστών εκ µέρους του γιουγκοσλαβικού κόµµατος, δεδοµένου ότι είχε αυτό εκπεφρασµένη θέση για τα ανωτέρω δύο σηµεία.
Για τη δράση επί τόπου, υπενθυµιζόταν ότι ο Tito είχε επιστρέψει από τη Μόσχα
κατά τη δεκαετία 1930 για να αναλάβει την ηγεσία του κόµµατος και να καθοδηγήσει τη δράση που οδήγησε στην εξουσία. Μέχρι τότε, η ηγεσία του γιουγκοσλαβικού κόµµατος «ήταν εγκατεστηµένη αναπαυτικά» στο Παρίσι και τη Βιέννη χωρίς να έχει επαφή µε την κατάσταση στη χώρα. Οι Γιουγκοσλάβοι ήθελαν να επιδείξουν την εµπειρία τους και να προειδοποιήσουν τους Έλληνες ηγέτες ότι δεν
υπήρχε πιθανότητα να προκύψουν σπουδαία αποτελέσµατα από την παραµονή
τους στο εξωτερικό αντί της Ελλάδας. Το δεύτερο σχόλιο, για την ευρύτητα του
µετώπου, ήταν θέση-κλειδί στη τρέχουσα σκέψη των Γιουγκοσλάβων, κατατεθειµένη στις διεθνείς κοµµουνιστικές διασκέψεις, για συµµετοχή όλων των «προοδευτικών» στοιχείων στον αντιιµπεριαλιστικό αγώνα601.
599

Το εβδοµαδιαίο περιοδικό Komunist ήταν όργανο της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας.
600
Cf. Комунист (Београд), No 579, 23-5-1968, p. 17, «Σύγκρουση στην καθοδήγηση του ΚΚΕ. Η
ενότητα υπό απειλή». Οι αλλαγές στις γιουγκοσλαβικές κινήσεις δεν διέφυγαν της
παρατηρητικότητας των Αµερικανών, cf. NARA, General Records of the Department of State,
Central Foreign Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO,
“Views the Schism in the Greek Party Leadership”, Belgrade 17-6-1968, 2 pp.
601
Cf. Комунист, loc. cit. NARA, loc. cit.

[202]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

Ο τρόπος συνεργασίας του γιουγκοσλαβικού κόµµατος µε τους αντιπάλους
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας ήταν η κρυφή υποστήριξη, µε επίσηµες επαφές µε τη µετωπική οργάνωση (Ε∆Α). Το Φεβρουάριο 1969, δηµοσιοποιήθηκε η
συνάντηση του Kardelj, αρχηγού της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος στη Μπολώνια, µε αντιπρόσωπο της
Ε∆Α602, στην πραγµατικότητα της παράταξης Παρτσαλίδη.
Οι Γιουγκοσλάβοι στήριξαν το ΚΚΕ εσωτερικού πολιτικά, σε όλες τις ευκαιρίες. Επανειληµµένες ήταν οι συναντήσεις εκπροσώπων των καθοδηγήσεων των
δύο κοµµάτων (εκκρεµούσαν, κάθε φορά, ζητήµατα σχετικά µε την αρχειακή συνεργασία στα Σκόπια603). Η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας καλούσε το
ΚΚΕ εσωτερικού σε όλα τα συνέδρια και συναντήσεις. Οι αντίπαλοι των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, µε την κάλυψη της Ε∆Α, συµµετείχαν στο 9ο συνέδριο
της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, το Μάρτιο 1969604. Το Μάιο 1974,
στο 10ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, στον απολογισµό
δράσης, ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στις σχέσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού605. Το
γιουγκοσλαβικό κόµµα δεν είχε τη δυνατότητα οικονοµικής αρωγής, «λόγω πενίας606». Έβρισκε, µονάχα, µερικές ευκαιρίες να προσκαλέσει τους Έλληνες
αγωνιστές για ανάπαυση στα θέρετρα της Αδριατικής607.

3.2.2.3.3. Το ΚΚΕ εσωτερικού στην Τσεχοσλοβακία
Η παράταξη Παρτσαλίδη διεκδίκησε τις κοινότητες των πολιτικών προσφύγων της
Τσεχοσλοβακίας µε ορµητικότητα. Το Μάρτιο 1968, η επιτροπή της κοµµατικής
οργάνωσης του ΚΚΕ στην Τσεχοσλοβακία, µε ψήφους 35 προς 9, καταδίκασε τις
αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας. Στο εσωτερικό της οργάνωσης (σηµαντικού πόλου
των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, που εκπροσωπούσε –σύµφωνα µε γαλλικές
πηγές– 15.000 άτοµα608), ασυµβίβαστες αντιθέσεις εκδηλώθηκαν, οι οποίες
χειροτέρευσαν µε τα γεγονότα της επέµβασης τον Αύγουστο 1968. Το 1969,
602

Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 53: Κοµµουνιστοσυµµορίται - Μετακινήσεις
Κ/Σ από χώρες του παραπετάσµατος σε ∆. Ευρώπη, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ Αθήνα, Βελιγράδι 17-2-1969, 1 p.
603
Cf. infra, ενότητα 5.1.
604
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 77.
605
Cf. Η Αυγή, 3-1-1975.
606
Cf. Στάβερης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007.
607
Ibid. Ο Στάβερης πήγε για καλοκαιρινές διακοπές, επί 15 µέρες, στο Split, στις δαλµατικές ακτές,
µε τη σύζυγό του, Ουρανία (ibid.).
608
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce
à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 6-3-1968, 2 pp.
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∆υτικοί αυτόκλητοι υποστηρικτές των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης
ολοµέλειας διοχέτευαν ειδήσεις ότι η καθοδήγηση Κολιγιάννη ασκούσε διακρίσεις
και διωγµούς εναντίον των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που δεν υποτάσσονταν. Η εφηµερίδα Αγωνιστής, που κυκλοφορούσε επί 20 χρόνια, καταργήθηκε και
αντικαταστάθηκε από άλλο φύλλο, ορθόδοξο. Άνθρωποι απολύθηκαν από τις δουλειές τους, µεταξύ αυτών διδάσκαλοι που δίδασκαν σε σχολεία από το 1949 και
δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή από τη δυνατότητα να εργασθούν στα ίδια σχολεία
ως θυρωροί609. Το ιταλικό κοµµατικό όργανο L’Unità ανέφερε ότι η καθοδήγηση
Κολιγιάννη «τόνισε το ορθό της εισόδου των στρατευµάτων του Συµφώνου της
Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία ενώ οι αντίπαλοι των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, στην εξορία, στην παρανοµία ή στη φυλακή, πήραν δηµόσια αντίθετη
θέση στην επέµβαση». Η ελληνική κοµµουνιστική οργάνωση της Τσεχοσλοβακίας, που, σύµφωνα µε την ιταλική εφηµερίδα, εκπροσωπούσε 10.000 πρόσφυγες,
αντιτάχθηκε στον Κολιγιάννη και υποστήριξε δυναµικά την πορεία του καθεστώτος Dubček στο «σοσιαλιστικό εκδηµοκρατισµό», µε αποτέλεσµα, στα τέλη του
1969, το κλείσιµο των γραφείων της από το καθεστώς Husák. Με το άρθρο καταγγέλθηκε η «βάρβαρη επέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του ελληνικού κόµµατος», µε µέτρα που είχαν σκοπό «να παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη στην
οµάδα Κολιγιάννη κατά τις απεγνωσµένες προσπάθειές της να επιβάλει τη θέλησή
της στο ελληνικό κόµµα, µετερχόµενη όλες τις µεθόδους, ακόµη και τις πλέον
απαράδεκτες και ξένες προς τις αρχές του µαρξισµού-λενινισµού»610.
Ακόµη και δύο χρόνια µετά τη διάσπαση, υπενθυµίζονταν τα µέτρα που πήρε
το τσεχικό καθεστώς εναντίον της οργάνωσης των Ελλήνων κοµµουνιστών στην
Πράγα611. Το ΚΚΕ εσωτερικού, παρά την αντίθεση των Τσέχων, διατήρησε
ορισµένες δυνάµεις ανάµεσα στους πρόσφυγες. Στις 10 και 11 Ιουνίου 1972,
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα η 14η συνδιάσκεψη της κοµµατικής οργάνωσης του
609

610

611

Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 602 Greece, [απόκοµµα
εφηµερίδας, 21 Μαρτίου 1969, στην αγγλική γλώσσα].
Cf. L’Unità (Roma), 11-1-1970, “La grave decisione contro organizzazioni di comunisti greci a
Praga”.
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/71, Ρώµη 25.1.70, 4 pp. [ανώνυµο γράµµα προς την
επιθεώρηση του ιταλικού κόµµατος Rinascita]. Πράγµατι, το ΚΚΕ επέβλεπε δραστικά την
κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία. Επίσκεψη στην Πράγα κοµµατικής αντιπροσωπείας,
αποτελούµενης από τους Κολιγιάννη, Τσολάκη (µέλη του πολιτικού γραφείου του κόµµατος) και
Βασίλη Βενετσανόπουλο (µέλος της κεντρικής επιτροπής), πραγµατοποιήθηκε στις 2 µε 9 Ιουνίου
1970. Συναντήθηκαν µε τον ηγέτη του τσεχικού κόµµατος, Gustáv Husák, και συνοµίλησαν –εκτός
από τα καθιερωµένα για το ΝΑΤΟ και τον ιµπεριαλισµό– για την «οππορτουνιστική οµάδα
Παρτσαλίδη» και την προετοιµασία του 9ου συνεδρίου του ΚΚΕ (cf. AMAE, Série Europe, 19441970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Tchécoslovaquie à ministère des
Affaires étrangères -Paris, Prague 12-6-1970, 6 pp.).
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ΚΚΕ εσωτερικού, στην οποία καταγγέλθηκε ότι το ΚΚΕ έκανε δικές του πλασµατικές συνδιασκέψεις612.

3.2.2.3.4. Στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κορέας
Οι Βορειοκορεάτες, σε σύγκρουση µε τους πάντες, διεκδικώντας ανεξαρτησία από
τα κοµµουνιστικά κέντρα, είχαν επιλέξει την τακτική της σύσφιξης σχέσεων µε
τους αντιρρησίες του κοµµουνιστικού µπλοκ και µε τις ανανεωτικές τάσεις στο
δυτικοευρωπαϊκό κοµµουνισµό. Επισκέφθηκαν την Κορέα το 1971 ο Ceauşescu
του ρουµανικού κόµµατος και ο S. Carrillo του ισπανικού κόµµατος.
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι προηγήθηκε αυτών των κινήσεων, δίδοντας
έναρξη στο βορειοκορεατικό άνοιγµα, η ανταπόκριση σε βορειοκορεατική πρόσκληση του µικροσκοπικού ελληνικού κόµµατος, ΚΚΕ εσωτερικού. Αντιπροσωπεία, την οποία συνέθεσαν οι Νίκος Καρράς, Στάβερης613 και ∆ηµήτρης Σπάθης,
πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κορέας, στις 25 Αυγούστου
1970614. Τα νέα µαθεύτηκαν και το ΚΚΕ απέστειλε επιστολή, υπογεγραµµένη από
τον Κολιγιάννη, µε την ενηµέρωση ότι οι επισκέπτες δεν αντιπροσώπευαν το ΚΚΕ,
αλλά επρόκειτο για δύο διαγραµµένους και έναν ύποπτο (Σπάθης). Από την
πρωτεύουσα, Pyongyang, η ελληνική αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε µε ειδικό τραίνο
(δροµολόγια ειδικών κοµµατικών αποστολών) στα σύνορα µε την Κίνα, όπου
διέµενε ο Kim Il-sung, πρωθυπουργός του κράτους και γενικός γραµµατέας του
Εργατικού Κόµµατος Κορέας615. Συναντήθηκαν, είχαν συνοµιλία και επέστρεψαν το
επόµενο βράδυ στην πρωτεύουσα. Η επίσκεψη έληξε στις 3 Σεπτεµβρίου 1970616.
612

Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 4ος, Ιούλης-Αύγουστος 1972, pp. 93-99.
Ο Στάβερης (είχε βγει πρόσφατα στο εξωτερικό µυθιστορηµατικά το 1970, µε Γάλλους από το
Παρίσι, δήθεν τουρίστες) επιλέχθηκε ως αντιπρόσωπος για την επίσκεψη στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
Κορέας διότι είχε εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα. Στο ταξίδι, του έδωσαν να φορά µία
τραγιάσκα, ώστε να µη αναγνωρίζεται και εντοπισθεί εκτός της χώρας (cf. Στάβερης,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007).
614
Ibid. Η πτήση ήταν µέσω Μόσχας, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν µε το Μίκη
Θεοδωράκη (ibid.).
615
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κορέας ιδρύθηκε το 1925, λειτούργησε παράνοµο ως τµήµα της Kominern,
το 1928 υπέστη διασπάσεις και οι λενινιστές, όπως ο Kim Il-sung, ανέπτυξαν αυτόνοµη δράση ή
προσχώρησαν στο κινεζικό κόµµα. Μετά την απελευθέρωση από τους Ιάπωνες το 1945, το κόµµα
ανασυστήθηκε στο νότο της χώρας, ενώ στο βόρειο τµήµα εγκατέστησε, στηριζόµενο στην ισχύ των
Σοβιετικών, λαϊκή εξουσία και ηγήθηκε κράτους (Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κορέας). Συγχωνεύσεις του
κόµµατος µε άλλα κόµµατα οδήγησαν, µέχρι το 1949, στη δηµιουργία του Εργατικού Κόµµατος
Κορέας, µε πρόεδρο τον Kim Il-sung (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 265).
616
Cf. Στάβερης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007. Η πτήση επιστροφής ήταν µέσω Μόσχας.
Την εποµένη, 4 Σεπτεµβρίου 1970, κατευθύνθηκαν στο Βελιγράδι, όπου τους περίµεναν οι
Αντωνακόπουλος και Μίκης Θεοδωράκης, για συνάντηση µε την Ένωση Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας. Πήγαν ακολούθως στο Παρίσι (ibid.).
613
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3.2.2.3.5. Το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Άλλα
κοµµουνιστικά κόµµατα των καπιταλιστικών χωρών της ∆ύσης
Τα στελέχη του ΚΚΕ που προσχώρησαν στους ενωτικούς είχαν προηγουµένως
επαφή µε το ιταλικό κόµµα. Συνέβη, ένα µήνα πριν από τη διάσπαση του ΚΚΕ, να
καταχωρηθεί, στο κοµµατικό όργανο L’Unità (αναπαράχθηκε στο ρουµανικό κοµµατικό όργανο Scânteia) κοινό ανακοινωθέν του ΚΚΕ και του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος κατά της χούντας, υπέρ του αντιδικτατορικού αγώνα, υπέρ της
αποκατάστασης της δηµοκρατίας στην Ελλάδα617. Μετά το Φεβρουάριο 1968, οι
διαγραµµένοι, αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη, ενηµέρωσαν, µε γράµµατα,
το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα για την κατάσταση στο ΚΚΕ. Το Μάρτιο 1968,
ενηµέρωσαν ότι το γραφείο του ΚΚΕ στην Ελλάδα, µε οµόφωνη απόφαση, θεώρησε
άκυρες τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας. Σε αυτές τις συνθήκες, κρινόταν απαραίτητη η συµµετοχή της Ενωτικής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στη διάσκεψη της
Μεσογείου. Ζήτησαν να σταλεί εγκαίρως πρόσκληση –µε τη διαδικασία περιφρουρηµένης αλληλογραφίας, µέσω ταχυδρόµου («…µε τον ίδιο τρόπο που σας αποστέλλουµε το γράµµα µας αυτό»)–618.
Ως τρόπος de facto αναγνώρισης της παράταξης των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη επιλέχθηκε η ανάπτυξη σχέσεων µε τις µετωπικές οργανώσεις που
τη στήριζαν. Τον Ιούλιο 1968, η συνάντηση του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος µε το Μπριλλάκη χαρακτηρίσθηκε ως επαφή µε εκπρόσωπο της µετωπικής οργάνωσης ΠΑΜ619. Η εφηµερίδα L’Unità δηµοσίευσε δήλωση του Μπριλλάκη της
3ης Αυγούστου 1968 για συκοφαντική στάση του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ και
του ραδιοσταθµού Φωνή της Αλήθειας έναντι της συµφωνίας Μπριλλάκη-Παπανδρέου και ΠΑΜ-ΠΑΚ, στην Ιταλία620.
Στα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας, εντός τριών ηµερών, δηµοσιεύθηκε στην
εφηµερίδα L’Unità ανακοίνωση του Παρτσαλίδη, µε ηµεροµηνία 24 Αυγούστου
1968, την οποία προώθησε το γραφείο της Ε∆Α στη Ρώµη µε επικεφαλής το Μπριλλάκη. Ο Παρτσαλίδης διακήρυξε την «πλήρη υποστήριξη του ΚΚΕ και των Ελλήνων κοµµουνιστών προς το λαό της σοσιαλιστικής Τσεχοσλοβακίας, τους Τσέχους
κοµµουνιστές και τους νόµιµους ηγέτες τους»621. Η ελληνική δήλωση ήταν ιταλική
προειδοποιητική βολή. Προηγήθηκε της απόφασης του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
617

Cf. L’Unità, 2-1-1968. Scânteia, 3-1-1968.
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/67, ΚΚΕ -ΚΕ προς Κεντρική Επιτροπή Ιταλικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος (υπογραφή: ∆. Παρτσαλίδης -Ενωτική Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ),
30.3.68, 1 p.
619
Cf. Ελεύθερη Ελλάδα, Νο 42, 27-7-1968, pp. 9-10.
620
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 100.
621
Cf. L’Unità, 25-8-1968, “Dichiarazione di un dirigente comunista greco”.
618
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Κόµµατος, στις 28 Αυγούστου 1968, µετά από διήµερες διαβουλεύσεις, καταδίκης
της επέµβασης622. Οι Ιταλοί τους χρησιµοποίησαν. Τους τοποθέτησαν στην
εµπροσθοφυλακή, για να περάσουν τις δικές τους θέσεις. Με την κρίση της Τσεχοσλοβακίας, επί δεκάδων αριστερών κοµµάτων που είχαν εναντιωθεί στην επέµβαση,
βρήκαν διέξοδο στις στήλες της εφηµερίδας L’Unità µόνο οι διαµαρτυρίες της παράταξης Παρτσαλίδη, διότι αντιπροσώπευε –υπετίθετο– την ανανεωτική άποψη στο
κοµµουνιστικό κίνηµα. Μέσα στις παγκόσµιας εµβέλειας γεωπολιτικές κινήσεις των
µεγάλων δυνάµεων, θα µπορούσε να κριθεί γραφική η προβολή ενός µικρού κοµµουνιστικού κόµµατος στην παρανοµία, όπως επίσης µίας ένωσης αριστερών
(Ε∆Α), και η ανάδειξη της θέσης τους.
Το φθινόπωρο του 1968 και µετέπειτα, µε κατεξοχήν πολιτικά άρθρα στο
έντυπο Ελεύθερη Ελλάδα623, δηλωνόταν από την αντίπαλη παράταξη της
καθοδήγησης Κολιγιάννη η αναγνώρισή της από τις µαζικές οργανώσεις των Ελλήνων µεταναστών και από κοµµατικούς πολιτικούς κρατούµενους624.
Γνωστοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση Μπριλλάκη-Παπανδρέου και ΠΑΜΠΑΚ, στις 3 Σεπτεµβρίου 1969, στη Στοκχόλµη625. Το Φεβρουάριο 1969, η ίδια
παράταξη συµµετείχε, ως Ε∆Α, στο 12ο συνέδριο του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος626. Προβλήθηκε στα ελληνικά κοµµατικά ντοκουµέντα η θέση του
Enrico Berlinguer, στο συνέδριο, για το δικαίωµα της αυτονοµίας στις εκτιµήσεις πάνω στην πραγµατικότητα της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών627. Στις 10 Μαΐου 1969, η εφηµερίδα L’Unità ανέφερε ότι, τον
Απρίλιο 1969, σχηµατίσθηκε στη Ρώµη νέο ηγετικό σώµα628 (ίδρυση του ΚΚΕ
εσωτερικού).
622

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/68, «Εισήγηση του Λουΐτζι Λόνγκο στην κοινή συνεδρίαση
της 27 και 28 Αυγούστου της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΕΕ του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος για την εξέταση της κατάστασης στην Τσεχοσλοβακία», 28.8.68, 26 pp.
623
Το έντυπο ξεκίνησε, στη Ρώµη, τον Οκτώβριο 1967, ως πολυγραφηµένο, ολιγοσέλιδο (cf. Ελεύθερη
Ελλάδα, Νο 2, 21-10-1967, 23 pp.). Μετά τη διάσπαση, τα στελέχη που το εξέδιδαν (Βαγγέλης
Παντελέσκος και άλλοι) συντάχθηκαν µε την παράταξη Παρτσαλίδη και το µετέτρεψαν σε βήµα
προώθησης των απόψεων του ΚΚΕ εσωτερικού. Η καθοδήγηση Κολιγιάννη προχώρησε στην
έκδοση νέας εφηµερίδας, µε έδρα το Παρίσι, µε τίτλο Ελεύθερη Πατρίδα (cf. Αντωνιάδου,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 7-9-2005. Επίσης, infra, p. 235, n. 762).
624
Cf. Ελεύθερη Ελλάδα, Νο 47, 7-9-1968, p. 16, «Πολιτικοί κρατούµενοι της Λέρου αποδοκιµάζουν
την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία». Ibid., Νο 67, 25-1-1969, p. 19, «Στο πλευρό της νόµιµης
ηγεσίας του κόµµατος» (απόφαση από το Göteborg Σουηδίας).
625
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 100.
626
Cf. Partito Comunista Italiano, XII Congresso, Bologna, 8-15 febbraio 1969, passim.
627
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/69, Το 12ο Συνέδριο του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος (8-15 Φεβρουαρίου 1969).
628
Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research
Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 E/W, 602 Greece:
“Romanians Back Independent Greek Communists”, Munich 1-4-1970, 1+4 pp.
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Το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα (όπως επίσης το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ρουµανίας) δεν αποκατέστησε επίσηµες διακοµµατικές σχέσεις µε τους διαγραµµένους, αντιπάλους των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας629. Η καθοδήγηση Κολιγιάννη, δοθείσης ευκαιρίας, παραπονέθηκε στους Βουλγάρους για την προσφορά
πλήρους υποστήριξης στη «φράξια» από την κεντρική επιτροπή του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, η οποία εξακολουθούσε να ανακατεύεται στις εσωτερικές
υποθέσεις του ΚΚΕ630, και για το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τους Ρουµάνους, έδιδε
ευρεία δηµοσιότητα σε αυτή τη στάση της, παρέχοντας οµοίως υλική βοήθεια631.
Τον Ιούλιο 1969, ο Carlo Galluzzi, διευθυντής του τµήµατος διεθνών σχέσεων του
Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, απευθυνόµενος στη Β΄ Συνδιάσκεψη της Ε∆Α
∆υτικής Ευρώπης, ευχήθηκε να µπορέσει αυτή να συµβάλει στην ενότητα της ελληνικής αριστεράς632, εννοώντας την επικράτηση του ΚΚΕ εσωτερικού επί του ΚΚΕ.
Τον Ιανουάριο 1970, οξύ καταγγελτικό άρθρο, στην εφηµερίδα L’Unità, κατά της
καθοδήγησης Κολιγιάννη έφερε την υπογραφή του Renato Sandri, µέλους της κεντρικής επιτροπής του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος633. Στις 15 Μαρτίου
1970, το ΚΚΕ εσωτερικού, µε µήνυµα για τα 70στά γενέθλια του Luigi Longo, γενικού γραµµατέα του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος634, τον ευχαρίστησε µε την
ευκαιρία για τη συµπαράσταση και τη στάση του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος απέναντι στο πρόβληµα της κρίσης του ελληνικού κόµµατος και για την ενίσχυση στο δύσκολο αγώνα του, δηλώνοντας βέβαιο ότι στο µέλλον θα ακολουθούσε
ακόµη µεγαλύτερη βοήθεια και θα ενισχύονταν οι σχέσεις των δύο κοµµάτων ακόµη
περισσότερο635. Τον Απρίλιο 1970, οι Μπριλλάκης, ∆ρακόπουλος, Νίκος Καρράς –
ως µέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Ε∆Α– και ο Βαγγέλης Παντελέσκος –ως
µέλος της διοικούσας επιτροπής της Ε∆Α– είχαν συνάντηση µε τα ηγετικά στελέχη
629

Ibid., Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60:
Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, X/15 Curt, 602 Greece: “When Greek did not
Meet Greek”, Munich 11-9-1969, 7 pp.
630
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµέρωση..., op. cit., p. 6.
631
Ibid., фонд 1B, опис 60, архивна единица 29, «Συνάντηση..., op. cit., p. 5.
632
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/70, Ρώµη 3.7.69, 2 pp.
633
Cf. L’Unità, 11-1-1970, “La grave decisione contro organizzazioni di comunisti greci a Praga”
(supra, p. 204).
634
Γραµµατέας του Partito Comunista Italiano –µετά το θάνατο του Palmiro Togliatti– από το 1964
έως το 1972, ήταν βετεράνος του ισπανικού εµφύλιου πολέµου και στέλεχος της Komintern στην
εποχή του Μεσοπολέµου, cf. Spriano, Storia del Partito comunista italiano, vol. 3 (I fronti
popolari, Stalin, la guerra), op. cit., p. 130. Ευνόησε µία στάση ανεξάρτητης πολιτικής έναντι των
Σοβιετικών και υποστήριξε τον Enrico Berlinguer στη διαδοχή στη θέση του γραµµατέα του
κόµµατος (cf. Ingrao, Volevo la luna, op. cit., passim. Spriano, Storia del Partito Comunista
Italiano, op. cit., passim).
635
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/73, Κεντρική Επιτροπή ΚΚΕ (εσωτερικού) προς Λ. Λόνγκο,
γενικό γραµµατέα Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, 1 p.

[208]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

του ιταλικού κόµµατος Hugo Pecchioli, Carlo Galluzzi και Renato Sandri. Η αντιπροσωπεία της Ε∆Α δήλωσε την πεποίθηση ότι διερµήνευε τα αισθήµατα ολόκληρης της ελληνικής αντίστασης636. Τον Ιανουάριο 1971, το ΚΚΕ εσωτερικού, σε µήνυµα για την 50στή επέτειο του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος637, δήλωσε την
πεποίθηση ότι το ιταλικό κόµµα συµβάλλει στην αποκατάσταση µίας νέας ενότητας
στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα638 Ο Μίκης Θεοδωράκης επίσης έστειλε
συγχαρητήριο µήνυµα, µε αναφορά στην αξία του «µαρξισµού-λενινισµού» και
λοιπά φληναφήµατα, δηλώνοντας ότι η στάση του ιταλικού κόµµατος συνέβαλλε
στο δυνάµωµα µίας νέας ενότητας του διεθνούς κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος639. Στις αρχές Μαρτίου 1971, κατά την προετοιµασία συνάντησης µε το
Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, το ΚΚΕ εσωτερικού έθεσε πολιτικά, εσωκοµµουνιστικά και εσωκοµµατικά ζητήµατα, µε την αποσαφήνιση του στίγµατός του. Προσδιόρισε τη θέση της οµάδας Κολιγιάννη, η οποία προσπαθούσε να εξασφαλίσει την
αποκλειστικότητα συµµετοχής στα διεθνή συνέδρια640. Η συνάντηση των δύο
κοµµάτων έγινε στις 7 Μαρτίου 1971. Στις εργασίες της, διαπιστώθηκε ότι, εφόσον
υφίστατο η πραγµατικότητα ύπαρξης δύο ελληνικών κοµµουνιστικών κοµµάτων,
ήταν αναγκαία µία ευέλικτη τακτική. Οι Ιταλοί ανέλαβαν την υποχρέωση να καλούν
αντιπροσώπους και του ΚΚΕ εσωτερικού σε όλες τις εκδηλώσεις που θα λάµβαναν
χώρα στον ιταλικό χώρο641. ∆εσµεύθηκαν επίσης για πολιτική ενίσχυση, ειδικά για
συµπαράσταση στις διεθνείς συσκέψεις (η εκτίµηση του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν ότι
οι Ιταλοί δεν στήριξαν µε αποφασιστικότητα το ζήτηµά του στη σύσκεψη του Παρισιού και του Λονδίνου). Θα χορηγούσαν πολλαπλή βοήθεια (δηµοσίευση κειµένων
και συναφή). Θα οργάνωναν, τέλος, στο Ινστιτούτο Gramsci ένα σεµινάριο για το
χαρακτήρα του ελληνικού καθεστώτος, µε ελληνική και διεθνή συµµετοχή642.
636

Ibid., 369, Φ=20/19/72, Ρώµη 18.4.70, Κοινό ανακοινωθέν Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ε∆Α, 2 pp.
637
Ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1921 (supra, n. 299, p. 127).
638
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/74, ΚΚΕ -ΚΕ προς Κεντρική Επιτροπή Ιταλικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, 18.1.71, 2 pp.
639
Ibid., 369, Φ=20/19/75, Μίκης Θεοδωράκης προς Κεντρική Επιτροπή Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, 20.1.71, 1 p.
640
Ibid., 369, Φ=20/19/76, «Σηµείωµα για τη συνάντηση µε αντιπρόσωπο του Ιταλικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, 5.ΙΙΙ.71», 1 p., χειρόγραφο.
641
Όπως είδαµε, το ΚΚΕ εσωτερικού χρησιµοποίησε το όχηµα της Ε∆Α για να δώσει άλλοθι,
απέναντι στους Σοβιετικούς, στα κόµµατα που το υποστήριζαν. Επέλεξε επίσης να χρησιµοποιήσει
την Ε∆Α µε την ελπίδα να συγκρατήσει και να οικειοποιηθεί το δηµοκρατικό, µη κοµµουνιστικό,
δυναµικό που κινούνταν στο εσωτερικό της. Είδε όµως, στη συνέχεια, ότι ο ελιγµός δεν απέδωσε
και ότι το ρεύµα µεταστρεφόταν σταθερά υπέρ του ΚΚΕ. Το 1970, αποφάσισε να προβάλει προς
τα έξω τις δικές του οργανώσεις. Για στοιχεία για τη ∆υτική Ευρώπη, cf. Άγγελος Ελεφάντης,
«1951-1967: Ε∆Α-ΚΚΕ, τα δύο οργανωτικά πρόσωπα της Αριστεράς», O Πολίτης, No 83,
∆εκέµβριος 2000, p. 46.
642
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 369, Φ=20/19/77, «Συνάντηση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ιταλίας»,
16.ΙΙΙ.71, 1 p.
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Τον Ιανουάριο 1972, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), στην οποία συµµετέσχε το ΚΚΕ εσωτερικού µε οµιλητή το Μπριλλάκη643. Στην Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, δηµοσιεύθηκε η εισήγηση του Enrico Berlinguer (είχε κατατεθεί για συζήτηση στην εφηµερίδα L’Unità το Νοέµβριο 1971) για την προετοιµασία του 13ου συνεδρίου του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος644. Για το 13ο συνέδριο (στις 13
έως 17 Μαρτίου 1972645), τονίσθηκε από το ΚΚΕ εσωτερικού η επιτυχία της µαζικής στρατολόγησης (1,5 εκατοµµύριο κοµµατικά µέλη)646.
Πίσω από τις κουίντες, οι άνθρωποι του µηχανισµού του ΚΚΕ εσωτερικού και
οι οπαδοί εργάζονταν, εντατικά και σεµνά, για την επιτυχία των κοµµατικών ενεργειών. Τα στελέχη του κοµµατικού µηχανισµού –ο Στάβερης, ο ∆ρακόπουλος, ο Νίκος Καρράς και ο Βαγγέλης Παντελέσκος, µαζί µε τις συζύγους– έδρευαν στη Ρώµη
(ο Μπριλλάκης έµενε περισσότερο στο Παρίσι). Το κάθε ζεύγος λάµβανε µισθό από
τους Ιταλούς περίπου 1.000 δραχµές το µήνα, µε τον οποίο µπορούσε να πληρωθεί
το νοίκι σε ένα λιτό διαµέρισµα και να καλυφθούν στοιχειώδεις ανάγκες για µία
φτωχική διαβίωση. Πλαισιώνονταν από το δηµοσιογράφο Α. Σολάρο, τον Τάσο
Τρίκκα, το Μητσόπουλο. Οργανώσεις δηµιουργήθηκαν στη Νάπολι, Φλωρεντία,
Μιλάνο, µε πολλά µέλη (ιδίως φοιτητές) και συνεχείς δραστηριότητες. Όταν τα στελέχη επέστρεψαν στην Ελλάδα, το 1974, οι Ιταλοί τους δώρισαν ένα αυτοκίνητο, για
τις εργασίες στην Αθήνα647.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ισπανίας δεν ανέπτυξε µε το ΚΚΕ εσωτερικού τακτικές σχέσεις, λόγω των συνθηκών παρανοµίας (δικτατορικά καθεστώτα στην
Ισπανία και Ελλάδα). Είχε µία συνάντηση [στην Ιταλία] µε την Ε∆Α, στις αρχές
του 1970. Σε αυτή συµµετείχαν, από την Ε∆Α, οι ∆ρακόπουλος, Ν. Καρράς (µέλη
της γραµµατείας της εκτελεστικής επιτροπής της Ε∆Α), Παντελέσκος (µέλος της
διοικούσας επιτροπής της Ε∆Α) και από το ισπανικό κόµµα οι S. Carrillo (γενικός
γραµµατέας), Juan Diz, Aurelio López, Mauricio Pérez (µέλη της εκτελεστικής

643

Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 1 (15), Γενάρης 1972, pp. 50-52.
Ibid., Παράρτηµα, 11 pp.: Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, «Προβλήµατα του σοσιαλισµού, του εργατικού
κινήµατος και των απελευθερωτικών κινηµάτων», ανατύπωση από την εφηµερίδα L’Unità, 13-111971.
645
Cf. Partito Comunista Italiano, XIII Congresso - Milano, 13-17 marzo 1972, passim.
646
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 4ος, Απρίλης 1972, pp. 52-58.
647
Cf. Στάβερης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007.
644
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επιτροπής)648. Τον Οκτώβριο 1972, στο 8ο συνέδριο του ισπανικού κόµµατος, το
ΚΚΕ εσωτερικού έστειλε χαιρετιστήριο µήνυµα649.
Η αρνητική συµπεριφορά την οποία αντιµετώπισαν οι αντίπαλοι των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας όταν αποτάθηκαν στο γαλλικό κόµµα (PCF)650, µολονότι
συναγωνιστές στην αντιδικτατορική δράση651, προκλήθηκε από την επιθυµία των
Γάλλων κοµµουνιστών να διατηρήσουν οµαλές σχέσεις µε τους Σοβιετικούς. Το
1970, η ενηµέρωση (ή οι ευχές) του ΚΚΕ εσωτερικού προς τα µέλη του ήταν ότι
έγιναν αναλύσεις από µέλη του πολιτικού γραφείου και της κεντρικής επιτροπής του
γαλλικού κόµµατος σε συνελεύσεις στελεχών για την κατάσταση στο ΚΚΕ και ότι,
στις διεθνείς συσκέψεις, το γαλλικό κόµµα υποστήριζε την ανάγκη να αναγνωρισθούν αµφότερα τα ελληνικά κόµµατα. Είχε καλές σχέσεις και µε τις δύο πλευρές
και τις πίεζε να συνεννοηθούν. Οι λόγοι της διάσπασης ήταν συγκεχυµένοι. Μάλλον
σχετίζονταν µε το ζήτηµα των συµµαχιών. Η µία παράταξη [Παρτσαλίδη] είχε τοποθετηθεί υπέρ ευρύτατων αντιδικτατορικών συµµαχιών, η άλλη είχε πολύ στενότερη
σκέψη. Το κόµµα υπό τον Παρτσαλίδη καταδίκασε την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία, όπως άλλωστε το γαλλικό κόµµα. Το γαλλικό κόµµα έπρεπε να επιλέξει τον
ένα από τους δύο ελληνικούς σχηµατισµούς µε βάση την αρχή της προτίµησης στην
παράταξη που είχε «ορθότερη πολιτική γραµµή»652.

648

Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 1 (4), Γενάρης 1970, pp. 11-12, «Ανακοίνωση για τη
συνάντηση Ε∆Α - Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ισπανίας».
649
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 4ος, Σεπτέµβρης-Οκτώβρης 1972, pp. 92-102, «8ο Συνέδριο
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ισπανίας».
650
Supra, p. 158.
651
Ο αντιδικτατορικός αγώνας, που υποστηρίχθηκε ενεργά από τους δηµοκρατικούς κύκλους της
καπιταλιστικής ∆ύσης, εκκίνησε άµεσα στη Γαλλία. Εντάχθηκαν στελέχη του Σοσιαλιστικού
Κόµµατος Γαλλίας (Parti socialiste [PS]), της οργάνωσης Secours Populaire Français, του
γαλλικού κοµµουνιστικού κόµµατος, του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος Γαλλίας (PSU), cf.
PRO, FCO 95 / 309, “Democratic Greece”, Conferences on Greek Democracy, Paris, 3 and 4
February 1968, Confidential, 2 pp. Σύµφωνα µε τις απόρρητες βρετανικές εκθέσεις, στη Γαλλική
Επιτροπή για τη ∆ηµοκρατική Ελλάδα (10 rue Leroux, Paris 16) συµµετείχαν ηγετικά στελέχη του
γαλλικού κόµµατος. Συστάθηκε ελληνική επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν ο Σπύρος Μερκούρης
(γιος του αποβιώσαντος Σταµάτιου Μερκούρη, πρώην ανεξάρτητου βουλευτή συνεργαζόµενου µε
την Ε∆Α, και αδελφός της Μελίνας Μερκούρη, ηθοποιού, ακτιβίστριας κατά της δικτατορίας), για
τον οποίο γνώριζαν από άλλη πηγή ότι είχε επαφή µε τη σοβιετική πρεσβεία στο Λονδίνο τον
Αύγουστο 1967, ο Μάρκος ∆ραγούµης, πρώην βουλευτής της κρυπτοκοµµουνιστικής Ενιαίας
∆ηµοκρατικής Αριστεράς (Ε∆Α), πρώην πολιτικός κρατούµενος, µέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της Ε∆Α, ο Γιώργος Κατηφόρης, µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ε∆Α, λέκτορας
στο University College of London, και άλλοι (ibid., FCO 95 / 309, “Democratic Greece”, Meetings
in Paris on Greek Democracy, 3 and 4 February 1968, Secret, 1 p.).
652
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 359, 20.9, Αλληλογραφία ΚΚΕ µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας,
Φ=20/9/87, «Ενηµερωτικό σηµείωµα 24.Χ.70 για τη στάση του Γαλλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος απέναντι στο ΚΚΕ µε βάση ορισµένες πληροφορίες», 1 p.
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Οι πληροφορίες για διεργασίες µέσα στο γαλλικό κόµµα, που προωθούνταν
στη στελεχική βάση του ΚΚΕ εσωτερικού, δεν ανταποκρίνονταν στην επίσηµη
γραµµή αλλά µεγέθυναν αντιλήψεις Γάλλων κοµµουνιστών στο κοµµατικό περιθώριο, οι οποίες υπέκρυπταν µία υποβάθµιση του βασικού (κοινωνικού-ταξικού)
ρόλου του κοµµουνιστικού κόµµατος έναντι του αντιδικτατορικού (δηµοκρατικού)
καθήκοντος. Η εκτίµηση και κρίση των παραµέτρων που καθόριζαν την «ορθότερη πολιτική γραµµή», οµοίως, παρέπεµπε σε αντιλήψεις, οι οποίες ήταν ορατές
στο Γαλλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα ως νεωτερισµός –σε σύγκριση µε παλαιότερες απόψεις– και οδηγούσαν βαθµηδόν σε αλλαγές στην πολιτική στάση του.
Οι Κύπριοι κοµµουνιστές διατηρούσαν σχέσεις και µε το ΚΚΕ εσωτερικού.
Αντιπρόσωποι του κυπριακού κόµµατος (ΑΚΕΛ) είχαν συνάντηση στη ∆υτική
Ευρώπη µε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εσωτερικού, στις 28 Μαΐου 1971. Απαντώντας στην έκκληση για οικονοµική βοήθεια, έδωσαν συµβολικά 300 λίρες. Σε όλα
τα αιτήµατα ή ιδέες, η απάντηση ήταν αρνητική µε εύσχηµο τρόπο. Κάποιες ιδέες
ήταν ίσως ακραίες όσον αφορούσε στις επιπτώσεις στο κυπριακό κόµµα («να οργανωθούν κοµµάντος από την Κύπρο από τουρίστες, που να ρίχνουν τρυκ, προκηρύξεις κλπ.»), διότι ήδη το ενοχοποιούσαν (έκρηξη στην αµερικανική πρεσβεία)
χωρίς αυτό να έχει ανάµειξη. Οι Κύπριοι είχαν σχέσεις µε το µέτωπο ΠΑΜ και
των δύο παρατάξεων, δηµοσίευαν κείµενα και των δύο, αφαιρώντας τις αιχµές
ενάντια στην αντίπαλη παράταξη. Στο Λονδίνο, οι Κύπριοι κοµµουνιστές ήταν
όλοι µέλη του αγγλικού κόµµατος, άρα δεν µπορούσαν να βοηθήσουν απευθείας
παρά µόνο µέσω του αγγλικού κόµµατος653.
Το ΚΚΕ εσωτερικού βρισκόταν σε επαφή, λόγω ιδεολογικής συγγένειας, και
αντάλλασσε µηνύµατα συµπαράστασης µε κύκλους του βρετανικού κοµµουνιστικού κόµµατος654, µε το βελγικό655 και µε το ολλανδικό κοµµουνιστικό κόµµα656.
653
654

Ibid., 372, 20.12, Αλληλογραφία µε ΑΚΕΛ, Φ=20/22/87, 28-5-1971, 2 pp.
Μερίδα του βρετανικού κόµµατος επενέβαινε πυροσβεστικά στη διαµάχη των δύο παρατάξεων του
ΚΚΕ, µε τοποθετήσεις, στο κοµµατικό όργανο Morning Star, υπέρ της συνεννόησης των
αντιδικτατορικών δυνάµεων, επισηµαίνοντας το γεγονός ότι οι αγώνες δεν έλαβαν µεγαλύτερες
διαστάσεις λόγω έλλειψης ενότητας και αδυναµιών των κοµµατικών οργανώσεων να την
προωθήσουν κατάλληλα (cf. Morning Star [London], 23-2-1971). Κατά την ανάπτυξη σχέσεων µε
το ΚΚΕ εσωτερικού, ο Θεοδωράκης έδωσε κονσέρτο στην Οξφόρδη, το 1971, όπου ψηφίσθηκε
χαιρετισµός προς τον ελληνικό λαό µε υπογραφές 150 συνδικαλιστών και 10 ηθοποιών –Robert
Morley και άλλοι– (ibid.). Το 1973, δηµοσιεύθηκαν στον τύπο ειδήσεις για τη δίκη των ηγετών του
ΚΚΕ εσωτερικού, Παρτσαλίδη και ∆ρακόπουλου, στην Αθήνα (cf. The Guardian [London], 1-21973. Morning Star, 25-1-1973). Αφ’ ετέρου, κρατήθηκε µία ισορροπία, µε αντίστοιχη
ειδησεογραφία στην κοµµατική εφηµερίδα για το ΚΚΕ, cf. Morning Star, 13-10-1971 (ενηµέρωση
ότι ήταν κρατούµενοι στις ελληνικές φυλακές οι Νίκος Καλούδης, Γρηγόρης Φαράκος, Χαρίλαος
Φλωράκης, Κώστας Λουλές, Μίνα Γιάννου, Αύρα Παρτσαλίδου, Ρούλα Κουκούλου, Χρυσούλα
Γκόγκογλου, Μαργαρίτα Κωτσάκη, Λούλα Λογαρά). Ibid., 5-1-1973 (η ζωή του Καλούδη, µέλους
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Είχε σχέσεις µε το σουηδικό κοµµουνιστικό κόµµα657. Το 1969, τηρήθηκαν τα
προσχήµατα, µε συµµετοχή όχι του ΚΚΕ εσωτερικού αλλά της Ε∆Α στο 22ο συνέδριο του σουηδικού κόµµατος658. Υπήρχε επικοινωνία µε το κοµµουνιστικό
κόµµα Αυστραλίας659.

3.2.2.3.6. Θεωρητική και ιδεολογική εργασία
του ΚΚΕ εσωτερικού
Τον Ιούλιο 1969, άρχισε το ΚΚΕ εσωτερικού να εκδίδει το θεωρητικό έντυπο Κοµµουνιστική Επιθεώρηση660. Τυπωνόταν στη ∆υτική Γερµανία661. Η ύλη ήταν
του πολιτικού γραφείου του κόµµατος από το 1961, καταδικασµένου το 1970 από στρατοδικείο,
βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω σοβαρής καρδιακής προσβολής στις 27 ∆εκεµβρίου 1972).
655
Το βελγικό κόµµα (Parti communiste de Belgique [Kommunistische Partij van België]), ιδρυθέν το
1921, µε ελάχιστες δυνάµεις, εισήλθε ως τµήµα στην Komintern. Στη δεκαετία 1930, βελτίωσε τα
ποσοστά των µελών και οπαδών στη Βαλλωνία, παραµένοντας όµως στη Φλάνδρα σε αναξιόλογο
επίπεδο κύρους. Το 1939-1940, επικράτησε η ίδια σύγχυση µε άλλα κοµµουνιστικά κόµµατα ως
προς την ακολουθητέα γραµµή αναλόγως της στάσης των Σοβιετικών (cf. José Gotovitch, Du
rouge au tricolore. Résistance et Parti communiste, Labor, Bruxelles 1992, pp. 19-36, 83). Στη
διάρκεια του πολέµου, το κόµµα έδωσε φόρο αίµατος. Το 1946-1947 συµµετέσχε σε κυβέρνηση
συνασπισµού. Στις επόµενες δεκαετίες, η τάση της κοµµατικής επιρροής ήταν πτωτική. Η κριτική
αλληλεγγύη προς τη Σοβιετική Ένωση έφερε κρίση στο κόµµα λόγω των γεγονότων της
Τσεχοσλοβακίας το 1968 (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 246).
656
Το πρόδροµο κόµµα ήταν το σοσιαλδηµοκρατικό (Τριµπουνιστές), που εισήλθε το 1919 στην
Komintern και άλλαξε ονοµασία σε κοµµουνιστικό (Communistische Partij Holland). Συνέβησαν
διασπάσεις στο κόµµα, στη δεκαετία 1920, αναλόγως των µερίδων που υποστήριζαν αντίστοιχες
τάσεις του σοβιετικού κόµµατος. Το 1935, υιοθετήθηκε νέα ονοµασία (Communistische Partij van
Nederland). Στη διάρκεια του πολέµου, οι κοµµουνιστές ανέπτυξαν εκτεταµένη αντιστασιακή δράση,
για την οποία ανταµείφθηκαν µε την προτίµηση πολλών ψηφοφόρων στις εκλογές του 1946. Στις
επόµενες δεκαετίες, οι πολιτικές διακρίσεις σε βάρος του κόµµατος και οι απανωτές διασπάσεις
µείωσαν την ισχύ του. Το 1956, υποστηρίχθηκε η σοβιετική επέµβαση στην Ουγγαρία, όµως το 1968
καταδικάσθηκε η επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 271).
657
Πρόδροµη οργάνωση του σουηδικού κόµµατος ήταν η πτέρυγα που αποσπάσθηκε από το σουηδικό
σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα και αποτέλεσε, το 1919, ιδρυτικό µέλος της Komintern. Το 1921,
υιοθετήθηκε η ονοµασία του κόµµατος ως κοµµουνιστικού (Sveriges Kommunistiska Parti).
Συνέβησαν διασπάσεις, µε µεγαλύτερη αυτή του 1929. Στη δεκαετία 1930, υπήρξε οργανωτική
προσπάθεια, µε ορισµένα ευνοϊκά αποτελέσµατα. Το 1939, το κόµµα υποστήριξε τη Σοβιετική
Ένωση στον πόλεµο κατά της Φιλλανδίας, ενέκρινε το σύµφωνο Molotov-Ribbentrop και κράτησε
ουδέτερη στάση έναντι της ναζιστικής εισβολής στη Νορβηγία τον Απρίλιο 1940. Η κυβέρνηση
εξαπέλυσε διώξεις και έκλεισε χιλιάδες µέλη σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Μετά την είσοδο
των Σοβιετικών στον πόλεµο, οι κοµµουνιστές εντάχθηκαν στο αντιστασιακό κίνηµα. Στις
µεταπολεµικές εκλογές, τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά. Υιοθετήθηκε πολιτική γραµµή
προσέγγισης µε το σοσιαλιστικό κόµµα. Το 1956, υποστηρίχθηκε η σοβιετική επέµβαση στην
Ουγγαρία. Στη δεκαετία 1960, υπερίσχυσε µετριοπαθής τάση αντίθετη προς το λενινισµό, το 1967
άλλαξε ο τίτλος σε Κόµµα Αριστερών (κοµµουνιστών) Σουηδίας (Vänsterpartiet kommunisterna)
και το 1968 καταδικάσθηκε η επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία (ibid., vol. 14, p. 345).
658
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 77.
659
Ibid.
660
Ibid., Νο 1, Ιούλης 1969.

[213]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

περισσότερο πολιτική παρά επιστηµονική. Από το πρώτο κιόλας τεύχος, η επίθεση
κατά της καθοδήγησης Κολιγιάννη ήταν αιχµηρή. Καταχωρήθηκε η απόφαση της
έκτακτης ολοµέλειας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, τον Απρίλιο 1969 [η συνεννόηση που κατέληξε στη θεσµοθέτηση του ΚΚΕ εσωτερικού], η οποία καταφερόταν µε βιαιότητα εναντίον της «οµάδας Κολιγιάννη». «Για την εξυπηρέτηση των
ιδιοτελών της επιδιώξεων, προκαλεί την παρέµβαση στα εσωτερικά του ΚΚΕ ορισµένων αδελφών κοµµάτων, ενώ άλλα τα διαβάλει και τα συκοφαντεί662». Οι ύβρεις
κατά της «διασπαστικής οµάδας Κολιγιάννη» επικαλύπτονταν από την πικρία για τη
«στάση ορισµένων αδελφών κοµµάτων που την υποστηρίζουν»663. Τα περί ιδιοτελών επιδιώξεων θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τραχεία κρίση, που επιδίωκε
να προσάψει στους αντιπάλους την ιδιότητα του υπαλλήλου. Ήταν ανακριβές το
σχόλιο περί παρέµβασης στα εσωτερικά του ΚΚΕ ορισµένων αδελφών κοµµάτων
(εννοούνταν το σοβιετικό ή και το βουλγαρικό κόµµα), µε την έννοια ότι, στην
πραγµατικότητα, ολάκερο το κοµµουνιστικό στρατόπεδο είχε τεθεί επί ποδός. Όσο
για τα περί συκοφαντιών, ισχύει η παρατήρηση ότι η πολιτική απαιτεί, πολλές φορές, υποκριτικές ικανότητες. Το ΚΚΕ εσωτερικού γνώριζε ότι οι καταγγελίες του
ΚΚΕ κατά των Ρουµάνων –περί αυτών επρόκειτο– ήταν αληθείς.
Μετά τη διευκρίνιση για το εσωτερικό ζήτηµα, το ΚΚΕ εσωτερικού προχώρησε στην κατάθεση της ιδεολογικής θέσης του για το καίριο σηµείο, το οποίο
διαµόρφωνε την πορεία των σχέσεων των κοµµουνιστικών κοµµάτων: «Το Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ [εννοούνταν, το γραφείο της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού] δεν συµφώνησε µε τη στρατιωτική επέµβαση
των 5 χωρών του Συµφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία. Εξακολουθεί
να έχει την ίδια γνώµη και σήµερα664». Η παρρησία, µε την οποία τέθηκε από το
ΚΚΕ εσωτερικού το πρόβληµα, είχε σχέση µε τις διεθνείς κοµµουνιστικές εξελίξεις. Το ΚΚΕ εσωτερικού είχε στείλει αλλεπάλληλα γράµµατα στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, ζητώντας να συµµετάσχει ως «αντιπροσωπεία του
Γραφείου της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ» στην κοµµουνιστική συνδιάσκεψη
στη Μόσχα, τον Ιούνιο 1969, που έµειναν αναπάντητα. Οµοίως, είχε διανείµει επιστολή στα αδελφά κόµµατα665, χωρίς να επιτύχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
661

Εκδότης εµφανιζόταν η Hellas Verlag, Frankfurt am Main, µε διανοµέα τον οργανισµό Herausgeber
Arbeitkreis: Probleme der "griechischen Linken" (ibid.).
662
Ibid., pp. 14-48, «Απόφαση της έκτακτης ολοµέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ».
663
Ibid., pp. 64-139, «Εισήγηση του Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στην έκτακτη
ολοµέλεια».
664
Ibid., p. 119.
665
Ibid., Νο 2, Αύγουστος 1969, pp. 73-85, «Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών
κοµµάτων. Η σύσκεψη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας».
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Απέµενε, ως απάντηση, η κριτική κατά της διάσκεψης. Η πρώτη ενηµέρωση ήταν
άχρωµη, πληροφοριακή666. Εντός µηνός, όµως, διοχετεύθηκε σχολιαστική παρατήρηση, ότι απουσίαζαν 16 κόµµατα, εκ των οποίων 5 εξουσίας, ένδειξη δυσχερειών
και απουσίας ενότητας. «Η οµιλία του Κολιγιάννη ξεχώριζε για την κενότητα και
την ανευθυνολογία της…». Ο οµιλητής δεν δίστασε να χαρακτηρίσει αντιδιεθνιστικά και αντισοβιετικά όσα κόµµατα διαφώνησαν µε την επέµβαση στην Τσεχοσλοβακία667. Τον Ιανουάριο 1970, το ΚΚΕ εσωτερικού επανήλθε στο ζήτηµα
της µονοµερούς εκπροσώπησης του ΚΚΕ από την οµάδα Κολιγιάννη στη συνδιάσκεψη των κοµµουνιστικών κοµµάτων668. Ο Παρτσαλίδης, µε άρθρο στην
Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, κατηγόρησε τον Κολιγιάννη ότι, παραβιάζοντας την
αυτοτέλεια του ΚΚΕ, επιδίωκε συνεχώς την ανάµειξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης669. Και αυτή επίσης η θέση, στο άρθρο του Παρτσαλίδη, είχε έντονο ιδεολογικό χρώµα, παραπέµποντας δια της τεθλασµένης στην
ουσία του σοβιετισµού.
Τον Αύγουστο 1970, µε άρθρο κατά του πολιτικού τυχοδιωκτισµού της ηγεσίας του ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτερικού περιέλουσε πάλι την οµάδα Κολιγιάννη670.
Την κατηγόρησε ότι δηµιουργούσε όργανα-σφραγίδες. «Κατά τον ίδιο τρόπο
αναγγέλθηκαν και η δηµιουργία κάποιας "Κοµµουνιστικής Νεολαίας της Ελλάδας" και οι αποφάσεις κάποιας συνδιάσκεψής της671». Μέχρι το 1973, εξακολουθούσε η εκτόξευση υβριστικών άρθρων κατά του ΚΚΕ672. Σε σχέση µε τη διάσκεψη των κοµµουνιστικών κοµµάτων της ∆υτικής Ευρώπης στις Βρυξέλλες, στις
26 έως 28 Ιανουαρίου 1974, διαµαρτυρία εκφράσθηκε, στις 22 Ιανουαρίου 1974,
για τον αποκλεισµό του ΚΚΕ εσωτερικού673.

666

Αναφερόταν ότι είχαν συµµετάσχει 75 κόµµατα (ibid., Νο 1, Ιούλης 1969, pp. 140-142).
Ibid., Νο 2, Αύγουστος 1969, pp. 73-85, «Η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών
κοµµάτων. Η σύσκεψη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας».
668
Ibid., Νο 1 (4), Γενάρης 1970, pp. 94-100, Γ. Κατηφόρης, «Η διάσκεψη των κοµµουνιστικών
κοµµάτων και η Ελληνική αριστερά». Τον Ιούνιο 1970, το έντυπο επανήλθε στο ίδιο θέµα [ibid.,
Νο 3 (6), Ιούνης 1970, pp. 105-112, «Και πάλι για τη διάσκεψη των κοµµουνιστικών κοµµάτων και
την ελληνική αριστερά»].
669
Ibid., Νο 1 (4), Γενάρης 1970, pp. 81-86, Μ. Παρτσαλίδης, «Γύρω από το αίτηµα της αυτοτέλειας
του Κόµµατος». Σηµειωτέο ότι ο Παρτσαλίδης βρισκόταν από το 1969 στο εσωτερικό, παράνοµος.
Το κείµενο στάλθηκε από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
670
Ibid., Νο 4 (7), Αύγουστος 1970, pp. 115-128, «Κατά του πολιτικού τυχοδιωκτισµού, για την
ενότητα του ΚΚΕ».
671
Ibid., p. 125. Εννοούνταν η ΚΝΕ, η οποία δεν ήταν πλασµατική οργάνωση-σφραγίδα.
672
Ibid., χρόνος 5ος, Απρίλης-Ιούνης 1973.
673
Ibid., χρόνος 6ος, Γενάρης 1974, p. 6, «Το ΚΚΕ (εσωτερικού) προς τη διάσκεψη των
κοµµουνιστικών κοµµάτων της ∆υτικής Ευρώπης», υπογραφές: Κ. Φιλίνης, µέλος γραφείου
κεντρικής επιτροπής, και ∆ρακόπουλος, γρ. ΚΕ/ΚΚΕ(εσ).
667
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Ένα στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού στο Παρίσι, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, είχε,
στο διάστηµα 1970-1971, γραπτή παρέµβαση στον ιδεολογικό τοµέα674. Ο ίδιος
είχε περιληφθεί στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Κοµµουνιστική Επιθεώρηση675.
Τον Απρίλιο 1973, κυκλοφόρησε, στα ιταλικά, µία σύντοµη µελέτη του Αντόνιο Σολάρο676, έκτασης 160 σελίδων, µε τίτλο Η ιστορία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος της Ελλάδας. Το ΚΚΕ εσωτερικού, κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας
ενάντια σε ενδεχόµενη κατηγορία ότι επρόκειτο για ιδεολογικοποιηµένη ιστορία,
σχολίασε ότι το έργο, αποτελώντας εξιστόρηση, όχι ιστορία, είχε ελλείψεις (χωρίς
παραποµπές και τα παρεµφερή που στοιχειοθετούν το προφίλ µίας ερευνητικής
εργασίας), µε χαρακτηριστική την πενία πηγών, όµως παρόλα τα τρωτά κρινόταν
σπουδαίο677.
Οι απολογισµοί ιδεολογικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι µπορούσαν να υποπέσουν στην αντίληψη ενός παρατηρητή, δεν εµφάνιζαν τον πυρήνα της προσπάθειας, η οποία, όλο το διάστηµα µετά το Φεβρουάριο 1970, εξελισσόταν σιωπηλά
στη Γιουγκοσλαβία678. Η ενηµέρωση ότι ο 5ος τόµος των επίσηµων κειµένων του
ΚΚΕ, για την περίοδο 1940-1945, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 1973 και η υπόσχεση
για νέο τόµο µε τα υλικά µέχρι το 1968679 δεν αποκάλυπταν την αρχειακή και
ιστορική εργασία του αόρατου µηχανισµού (κλιµάκιο Παπαπαναγιώτου) που
δρούσε περιφρουρηµένος στα Σκόπια.

674

Cf. Θεόδωρος Πάγκαλος, «Βάση και προοπτικές της στρατοκρατίας», Κοµµουνιστική Επιθεώρηση,
Νο 4 (7), Αύγουστος 1970 [τεύχος «Αφιέρωµα στα 100 χρόνια του Β. Ι. Λένιν»], pp. 86-96. Id.,
«Εθνική εξωτερική πολιτική», Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 1 (15), Γενάρης 1972, p. 18. Είχε
προηγηθεί κείµενο του ιδίου –είχε γραφεί στις παραµονές της διάσπασης του ΚΚΕ το 1968–, µε
τίτλο «Έκθεση σχετικά µε την ενότητα µέσα και γύρω από το κόµµα στη ∆υτική Ευρώπη» (cf.
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, 2.6: Υλικά της 11ης ολοµέλειας 1967, Φ=2/6/35, 22.1.68, 1 p.). Η
παρατήρηση είναι ότι αυτές οι αναλύσεις, γενικά, στερούνταν ταξικού περιεχοµένου.
675
Κ. Λιναρδάτος, πληροφορίες. Σηµειώθηκε σύντοµα αποχώρηση του Πάγκαλου από το ΚΚΕ
εσωτερικού και ένταξη στον πολιτικό χώρο υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εξελίχθηκε σε βασικό
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
676
O Αντώνης Σολάρο γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1927, από πατέρα Ιταλό και µητέρα Ελληνίδα.
Ο πατέρας ήταν αστός (στέλεχος στο υποκατάστηµα Αλεξάνδρειας της Τράπεζας Αθηνών).
Αποφοίτησε το 1948 από το ελληνικό γυµνάσιο, µετέβη και σπούδασε σε νοµική σχολή στο
Παρίσι, από όπου πήρε πτυχίο. Το 1949 οργανώθηκε στο Γαλλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα (PCF),
πήγε το 1949 στη Βουδαπέστη και απασχολήθηκε ως µεταφραστής στην ΕΠΟΝ, µετέβη το 1951
στη Ρουµανία όπου επίσης εργάσθηκε στην ΕΠΟΝ ως µεταφραστής, συνδέθηκε το 1953 µε το
ΚΚΕ (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/72).
677
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 5ος, Απρίλης-Ιούνης 1973, pp. 141-143, Σ. Κ., «Αντ.
Σολάρο, “Η ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας”».
678
Infra, p. 268.
679
Ibid., pp. 95-96, «Μια νέα εκδοτική προσπάθεια: Ο 5ος τόµος των επίσηµων κειµένων του ΚΚΕ».
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3.2.2.3.7. Η αντιδικτατορική δράση στην Ελλάδα
Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, οι δύο παρατάξεις, δίπλα στη µάχη για
προσεταιρισµό κοµµατικών µελών και στις κινήσεις τακτικής, συνέχισαν την αντιδικτατορική δράση τους στην Ελλάδα. ∆υνάµεις του ΠΑΜ προσκείµενες στο
ΚΚΕ εσωτερικού είχαν συνεννοήσεις µε το ΠΑΚ του Παπανδρέου, αλλά δεν
συµφωνούσαν επί των όρων επιστροφής στη ∆ηµοκρατία680. Μοιραία συνέπεια
της κοµµουνιστικής δράσης ήταν οι συλλήψεις στελεχών. Υπήρξαν απώλειες. Το
Μάιο 1968, γνωστοποιήθηκε η σύλληψη του καταζητούµενου Γεώργιου Τσαρουχά, στελέχους του ΚΚΕ, βουλευτή της Ε∆Α, από την υπηρεσία εθνικής ασφαλείας στον αυτοκινητόδροµο Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Κατά τη µεταφορά του στη
Θεσσαλονίκη, πέθανε. Σύµφωνα µε την πληροφόρηση των Βρετανών, η ιατροδικαστική έκθεση έλεγε ότι η αιτία ήταν καρδιακή προσβολή λόγω προχωρηµένης
αρτηριοσκλήρωσης. Η σύµπτωση της σύλληψης και του θανάτου γεννούσε µία
άµεση αντίδραση δυσπιστίας, όµως «το γεγονός ότι πέθανε στο αυτοκίνητο και όχι
σε αστυνοµικό τµήµα» καθιστούσε πιστευτή την ανακοίνωση της αστυνοµίας681.
Οι Βρετανοί δεν ασχολήθηκαν παραπάνω µε το συµβάν. Η κάθε κοινωνική τάξη
είχε τους δικούς της ήρωες, µε τα διαβήµατα της αστικής δηµοκρατικής µερίδας
να επικεντρώνονται στην υπεράσπιση συλληφθέντων πεφωτισµένων αστών682, και
η εργατική τάξη διέθετε περιορισµένα µέσα, για να θυµίσει τα δικά της θύµατα.
Το ΚΚΕ εσωτερικού αποφάσισε να στείλει στην Ελλάδα ανώτατα στελέχη του.
Τον Ιούνιο 1969, κοινοποιήθηκε η απόφαση του κόµµατος για την «οικοδόµηση αυτοτελών οργανώσεων του ΚΚΕ»683 και ο Παρτσαλίδης επέστρεψε παράνοµα στην
680

Cf. PRO, FCO 9 / 1393, “Andreas Papandreou’s relations with Greek resistance organisations”, Anthony M. Goodenough -British Embassy in Athens to Andrew E. Palmer -Foreign Office, Secret,
London 3-2-1971, 2 pp. Οµοίως, οι προτάσεις Θεοδωράκη για επιστροφή, στην Ελλάδα, στο Σύνταγµα του 1952 δεν ήταν αποδεκτές από το ΚΚΕ (ibid., FCO 9 / 1393, “15th plenum of the KKE
central committee”, Anthony M. Goodenough -British Embassy Athens to Andrew E. Palmer -Foreign Office, confidential, London 5-4-1971, 1+2 pp.). Το κοµµουνιστικό επιχείρηµα για την απόρριψη
του εν λόγω καταστατικού χάρτη ήταν ότι το ελληνικό µετεµφυλιακό κράτος –το καθεστώς που αρνούνταν στο ΚΚΕ τη νοµιµότητα– τον είχε στήριγµα.
681
Ibid., FCO 9 / 144, “Greek Communist Party”, Greek Communist Party (KKE), A. M. Goodenough British Embassy in Athens to Foreign Office, 16-5-1968, 2 pp. Οι Βρετανοί επέλεξαν να είναι εύπιστοι. Στις δίκες στρατιωτικών µετά τη µεταπολίτευση, διαλευκάνθηκαν οι συνθήκες του θανάτου, που
συνέβη στις 8 Μαΐου 1968 στα κρατητήρια του Γ΄ Σώµατος Στρατού Θεσσαλονίκης (Ιωάννα Τσαρουχά, σύζυγος Γ. Τσαρουχά, συζητήσεις, 1977).
682
Cf. PRO, FO 9 / 1705, 1706, 1707, 1708, για τον Ιωάννη Πεσµαζόγλου, τη Βιργινία Τσουδερού και
άλλους. Παράδειγµα δραστικής κινητοποίησης είναι, το Μάιο 1973 η πίεση υπέρ του Πεσµαζόγλου.
Παρενέβησαν οι καθηγητές ιστορίας C. M. Woodhouse (γνώστης της ελληνικής πραγµατικότητας
από την εποχή της δράσης του στη χώρα κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο), ο Richard Klogg και
άλλοι (ibid., FO 9 / 1706, “Political Prisoners in Greece”, πολλά έγγραφα).
683
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 2, Αύγουστος 1969, pp. 27-31.
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Αθήνα. Έβρισκε καταφύγιο στο διαµέρισµα της παράνοµης οργάνωσης στην οδό
Σπετσών684. Το επικίνδυνο παιχνίδι για τους Παρτσαλίδη, ∆ρακόπουλο και 30 άλλα
στελέχη έφθασε στο τέλος του, στις 18 Οκτωβρίου 1971, µε τη σύλληψή τους685.
Κατασχέθηκε µεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, όπλων, εφοδίων και υλικού τυπογραφίας για την εκτύπωση της εφηµερίδας Ριζοσπάστης (Μαχητής). Ήταν «το πιο καίριο
χτύπηµα κατά των κοµµουνιστών κατά τα τελευταία δέκα χρόνια»686. Το ∆εκέµβριο
1972, συνελήφθη ο Λ. Τζεφρώνης, µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού687. Η δίκη 17 µελών του ΚΚΕ εσωτερικού, συµπεριλαµβανόµενων των
Παρτσαλίδη και ∆ρακόπουλου, σε πολιτικό δικαστήριο, έληξε στις 29 Ιανουαρίου
1973688. Ο Παρτσαλίδης δέχθηκε την κατηγορία ότι θα χρησιµοποιούσε βία,
διευκρινίζοντας ότι στρεφόταν εναντίον µίας µειοψηφίας η οποία µε βίαια µέσα αρνιόταν στο λαό το δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης. Ο ∆ρακόπουλος, γενικός
γραµµατέας του ΚΚΕ εσωτερικού, βρήκε ευκαιρία να διακηρύξει τα κυριότερα σηµεία της πλατφόρµας του κόµµατος. Το κόµµα ήταν τοποθετηµένο υπέρ της βασιλευόµενης δηµοκρατίας, ενεργούσε µόνο κατά της δικτατορίας, την οποία θα ανέτρεπε µε κοινή δράση των αντιδικτατορικών δυνάµεων µαζί και µε το βασιλέα.
Μετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, θα ανέπτυσσε πολιτική δράση µέσα στο
κοινοβουλευτικό σύστηµα. Το δικαστήριο έδωσε άνεση στο ∆ρακόπουλο να αναπτύξει τις απόψεις του κόµµατός του689. Οι επιβληθείσες ποινές ήταν σχετικά ελα684

Cf. Μπενάς, Της δικτατορίας..., op. cit., p. 66.
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 14, Οχτώβρης 1971, p. 3. Στο ανακοινωθέν της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών (cf. Το Βήµα, 28-10-1971) αναφερόταν ότι οι συλλήψεις έλαβαν χώρα στην περιοχή
Προαστίου Αθηνών. Καταλήφθηκε χώρος όπου λειτουργούσε τυπογραφείο, επίσης γιάφκα όπου κατασχέθηκε το «αρχείον του κόµµατος» (ibid.). Μεταδόθηκε το νέο στο Παρίσι από το δηµοσιογράφο
Eric Rouleau, µε υπόµνηση –επί τη ευκαιρία– της κατάστασης διάλυσης που βασίλευε στο φιλοσοβιετικό ΚΚΕ (cf. Le Monde, 27-10-1971).
686
Cf. PRO, FCO 9 / 1387, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Andrew E. Palmer -Foreign Office, Confidential, Athens 27-10-1971, 3 pp.
687
Ibid., FCO 9 / 1708, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to Foreign Office, Confidential, 31-1-1973, 2 pp. Σύµφωνα µε ανακοινωθέν της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών (cf. Το Βήµα, 31-1-1973), η σύλληψη έγινε στις 17 ∆εκεµβρίου 1972.
688
Cf. PRO, FO 9 / 1705, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to Foreign Office, Confidential, 31-1-1973, 3 pp. Η δίκη –ανέφεραν οι Βρετανοί– επισκιάσθηκε στην
εσωτερική ειδησεογραφία από το θάνατο του Αλέξανδρου Ωνάση, σε αεροπορικό δυστύχηµα (ibid.). Οι
πληροφορίες ήταν ακριβείς. Το δράµα της αστικής οικογένειας (του πατέρα, εφοπλιστή Αριστοτέλη
Ωνάση, της Jacqueline Kennedy Onassis, των άλλων) έδωσε τροφή για πρωτοσέλιδα στον τύπο της
δικτατορίας (για παράδειγµα, στην εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος [Αθήναι], φύλλα Ιανουαρίου 1973).
689
Cf. PRO, FO 9 / 1705, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Foreign Office, Confidential, 31-1-1973, 3 pp. Οι ανταποκρίσεις στον τύπο ήταν εκτενείς (για παράδειγµα στην εφηµερίδα Το Βήµα, 21 έως 30-1-1973). Οι µάρτυρες κατηγορίας ήταν οι αστυνόµοι της
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών Ευάγγελος Μάλλιος και Πέτρος Μπάµπαλης. Οι κατηγορούµενοι, στις
απολογίες τους, δήλωσαν τη θέση υπέρ της πολυκοµµατικής δηµοκρατίας και της προώθησης του
σοσιαλισµού δι’ ειρηνικών µέσων (ibid., 25-1-1973).
685

[218]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

φρές (12 έτη ειρκτή), σε σύγκριση µε παρόµοιες, στο παρελθόν, για παράβαση του
νόµου 509 που κατέληγαν σε εκτελέσεις690. Οι µετριοπαθείς δηλώσεις των ηγετών
του ΚΚΕ εσωτερικού φαίνεται ότι εκτιµήθηκαν από τη δικτατορία –και τις δυνάµεις
που την υπέθαλπαν ή την ανέχονταν– δεόντως691.
Η οξεία αντίθεση στους κόλπους του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος
φαινόταν από τις υποθέσεις για τις συλλήψεις των στελεχών στην Ελλάδα. Στην
Αθήνα κυκλοφόρησε η ιστορία –και αναπαράχθηκε από τους Βρετανούς– ότι ο
Παρτσαλίδης προδόθηκε στις ελληνικές αρχές από τον Κολιγιάννη µέσω των ντόπιων πρακτόρων του, ένα σενάριο που ο Βύρων Σταµατόπουλος, υπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ, περιέγραφε ως περίπτωση η οποία δεν µπορούσε να αποκλεισθεί692. Εξάλλου κυκλοφορούσε η εκδοχή ότι αυτή η κατάδοση ήταν εκδίκηση για
τη σύλληψη του κολιγιαννικού πράκτορα Γρηγόρη Φαράκου µετά από κατάδοση
από την οµάδα Παρτσαλίδη693.
Το ΚΚΕ εσωτερικού και οι προσκείµενοι αντιλαµβάνονταν ότι οι πολιτικές
επιθέσεις τους εναντίον του συστήµατος στο οποίο ήταν ενταγµένο το ΚΚΕ [καθοδήγηση Κολιγιάννη] έπρεπε, για τακτικούς λόγους, να στρέφονται µονάχα ενάντια σε αυτούς που είχαν το ίδιο µπόι και ότι απαιτούνταν εξοµαλύνσεις απέναντι
στο µεγάλο αδελφό –το σοβιετικό κόµµα–. Σε αυτή την τεχνική, δεν ήταν επιδέξιοι. Σε µία περίπτωση, σχόλια ενάντια στους Σοβιετικούς και το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα διατυπώθηκαν το Μάιο 1972 στην παράνοµη εφηµερίδα Ριζοσπά690

Cf. PRO, FO 9 / 1705, loc. cit. Για το νοµοθετικό και θεσµικό έρεισµα του καθεστώτος µετά τη φασιστική κατοχή, cf. Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του ελληνικού εµφυλίου πολέµου, 1946-1949, vol. 1,
Βιβλιόραµα, Αθήνα 20055, pp. 154-165, 344-349 (το πλαίσιο της εκστρατείας κατά της αριστεράς
διαµορφώθηκε το 1946, µε την επαναφορά των προπολεµικών Επιτροπών Ασφαλείας και µε το Γ΄
Ψήφισµα της 18ης Ιουνίου 1946, και ολοκληρώθηκε µε τον Αναγκαστικό Νόµο 509 «Περί µέτρων
ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύµατος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών» στις 27 ∆εκεµβρίου 1947).
691
Cf. PRO, FCO 9 / 1708, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Foreign Office, Confidential, 31-1-1973, 2 pp. Το ΚΚΕ εσωτερικού µνηµόνευσε τη γνωστοποίηση
των θέσεών του στην Ελλάδα µέσω του τύπου (διευκρινίσεις ∆ρακόπουλου στον ηµερήσιο τύπο), cf.
Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 5ος, Απρίλης-Ιούνης 1973, pp. 10-27.
692
Cf. PRO, FCO 9 / 1387, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Andrew E. Palmer -Foreign Office, Confidential, Athens 27-10-1971, 3 pp. Οι βρετανικές πληροφορίες
ανατράπηκαν από το ΚΚΕ εντός διηµέρου. Ο Κολιγιάννης κοινοποίησε δήλωση, στις 29 Οκτωβρίου
1971, µε την οποία καταδίκαζε τις νέες συλλήψεις, αποσκοπούσες στην καταπτόηση των πατριωτών και
την πρόληψη της αντιδικτατορικής πάλης, καλώντας τους Έλληνες να δραστηριοποιηθούν για τον
τερµατισµό των συλλήψεων των αντιπάλων του καθεστώτος, την απόλυση των πολιτικών κρατουµένων
και την αποκατάσταση των δηµοκρατικών ελευθεριών (cf. Morning Star, 30-10-1971).
693
Cf. PRO, FCO 9 / 1387, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Andrew E. Palmer -Foreign Office, Confidential, Athens 27-10-1971, 3 pp. Για την παράνοµη άφιξη
του Φαράκου στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου 1968, τη σύλληψή του στις 29 Νοεµβρίου 1968, τη
δίκη του στις 12-14 Μαΐου 1969 και καταδίκη σε ισόβια βάσει του νόµου 509, cf. Φαράκος, Μαρτυρίες και Στοχασµοί..., op. cit., pp. 188-196.
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στης (Μαχητής). Ο Ηλίας Ηλιού, παλαιό µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ
(προ της διάσπασης), απολογούµενος στο σοβιετικό πρέσβη στην Αθήνα K. D.
Levichkin στις 25 Μαΐου 1972, εκφράσθηκε µε έντονη κριτική διάθεση και τραχύ
υβρεολόγιο κατά της καθοδήγησης του ΚΚΕ και του προσώπου του Κολιγιάννη,
τονίζοντας ότι ήταν φίλος της Σοβιετικής Ένωσης και, ως φίλος, θεωρούσε καθήκον του να δηλώνει ευθέως αυτό που πίστευε –εννοούσε, εκτός των διαδικασιών
περιφρούρησης των κοµµατικών γεγονότων και κατάθεσης της κριτικής σε εσωκοµµουνιστικές διαδικασίες–. Προσέθεσε ότι η κριτική κατά της επέµβασης στην
Τσεχοσλοβακία, που είχε διατυπωθεί από το ΚΚΕ εσωτερικού, ήταν ίδια µε αυτή
άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων694, επιβεβαιώνοντας στην ουσία την εµµονή
στην αντίθεση στη σοβιετική πολιτική. Ο Λεωνίδας Κύρκος695 µεσολάβησε πιο
επιτυχηµένα, δηλώνοντας στο σοβιετικό πρέσβη, σε συνοµιλία στις 5 Ιουνίου
1972, ότι όλοι οι Έλληνες κοµµουνιστές ήταν φιλικά διακείµενοι προς τη Σοβιετική Ένωση και ότι η αρθρογραφία προήλθε από παρεξήγηση696.
Η πτυχή της αντιδικτατορικής δράσης του ΚΚΕ εσωτερικού που είχε ενδιαφέρον για τον Παπαπαναγιώτου, κατά την αρχειακή εργασία του στα Σκόπια, ήταν οι
δηλώσεις ∆ρακόπουλου, στην απολογία του στη δίκη τον Ιανουάριο 1973, µε υπονοούµενο το µακεδονικό ζήτηµα, ότι το κόµµα δεν αµφισβητούσε τα ελληνικά σύνορα697. Ο Παπαπαναγιώτου, όπως θα δούµε παρακάτω698, διευθέτησε µε τους
σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές την προσωπική ένταξή του, το Φεβρουάριο 1970,
694

Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 233-237. Ο Η. Ηλιού, επικαλούµενος το ανάρµοστο –τη
ντόµπρα στάση του, η οποία όµως συνιστούσε παραβίαση των αρχών περιφρούρησης και παράβαση
της ενδεδειγµένης τακτικής (παραποµπή της κριτικής σε εσωκοµµουνιστική συζήτηση)– για να δικαιολογήσει τη δηµόσια αντισοβιετική τοποθέτηση του ΚΚΕ εσωτερικού, έφερε ταυτοχρόνως ένα επιχείρηµα που ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα. Τα άλλα κόµµατα (εννοούνταν κυρίως το ιταλικό, ρουµανικό, γιουγκοσλαβικό κόµµα) είχαν παραβιάσει τον κοµµουνιστικό κώδικα µε την έννοια
της συνειδητής πειθαρχίας στους σκοπούς που έθετε το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα. Η κριτική
κατά του σοβιετικού κόµµατος, σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, όφειλε να τεθεί σε εσωτερικές διακοµµατικές διαδικασίες.
695
Ο Κύρκος γεννήθηκε το 1924 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εργάσθηκε στην εφηµερίδα Η Αυγή ως
ανταποκριτής και αργότερα ως διευθυντής. Εκλέχθηκε βουλευτής το 1961, µε την Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά (Ε∆Α). Στη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, πήρε το µέρος των ανανεωτικών δυνάµεων
και συνέβαλε στον καθορισµό του ΚΚΕ εσωτερικού ως ευρωκοµµουνιστικού κόµµατος. Εκλέχθηκε
βουλευτής το 1974 και το 1977, ευρωβουλευτής το 1981 και 1985. Στο 4ο συνέδριο του ΚΚΕ εσωτερικού, το Μάιο 1986, τάχθηκε υπέρ της µετεξέλιξης του κόµµατος σε νέο µη κοµµουνιστικό φορέα.
Στη διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού, τον Απρίλιο 1987, εκλέχθηκε πρόεδρος του νέου κόµµατος Ελληνική Αριστερά (ΕΑΡ) που συστήθηκε από την πλειοψηφία (η µειοψηφία υπό το Γιάννη Μπανιά
συνέστησε το κόµµα ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά).
696
Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 238-240.
697
Cf. PRO, FO 9 / 1705, “Political Prisoners in Greece”, J. F. R. Martin -British Embassy in Athens to
Foreign Office, Confidential, 31-1-1973, 3 pp.
698
Infra, p. 268.
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στο επιστηµονικό δυναµικό του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας εν γνώσει του γεγονότος ότι η επιδίωξη της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας ήταν να προωθήσει,
µε ιστορική τεκµηρίωση (αξιοποίηση του αρχείου του ΚΚΕ), το θέµα της αναγνώρισης των δικαίων του µακεδονικού λαού. Οι εξελίξεις το 1973 δεν ήταν ευνοϊκές,
διότι, ενώ προηγουµένως τα µέλη του ΚΚΕ εσωτερικού ισορροπούσαν στο µεταίχµιο των γιουγκοσλαβικών βλέψεων και των ελληνικών αντιδράσεων, στη
φάση της ανακίνησης του µακεδονικού ζητήµατος –στις δίκες της Αθήνας– καλούνταν σε νέες ασκήσεις ισορροπίας. Ή οι Έλληνες θα τους αποκαλούσαν εθνικούς προδότες ή οι Γιουγκοσλάβοι θα τους απέπεµπαν ως προδότες του ταξικούεθνικού οράµατος. Ο Παπαπαναγιώτου επέλεξε την τακτική της προσωρινής υπόκλισης στις άτυπες απαιτήσεις των οικοδεσποτών.

3.2.2.4. Στη µεταπολίτευση
Στην αλλαγή στην ελληνική διακυβέρνηση, µε τη νοµιµότητα των πολιτικών
κοµµάτων µετά τον Ιούλιο 1974, το ΚΚΕ εσωτερικού µετήλθε τον ελιγµό της συνοδοιπορίας µε τη µεταδικτατορική Ε∆Α699.
Στη διεθνή πολιτική, ο κριός για την αναγνώριση του ΚΚΕ εσωτερικού είχε
συσταθεί από τους τρεις βασικούς υποστηρικτές, το ιταλικό, ρουµανικό και γιουγκοσλαβικό κόµµα.
Στη συνάντηση 28 ευρωπαϊκών κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων στη
Βαρσοβία, τον Οκτώβριο 1974, ο Giancarlo Pajetta του Ιταλικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος έθεσε το ζήτηµα του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος και της
ιδιαιτερότητας αυτού, µε την ύπαρξη δύο κοµµάτων700.
Στα τέλη 1974, το ΚΚΕ εσωτερικού πραγµατοποίησε επίσκεψη στο Βελιγράδι701. Η συνάντηση µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας έτυχε
699

700
701

Μία επιλογή τακτικής (σχέδιο δράσης προς όφελος του ΚΚΕ εσωτερικού) προβλήθηκε ως θέµα
στρατηγικής (επιδιώξεις προώθησης αιτηµάτων κοινωνικής προόδου ή τάξης): «... Μελέτησα αυθεντικά κείµενα, δέχθηκα ότι το ΚΚΕ εσωτερικού είχε δίκιο στη διένεξη µε το ΚΚΕ. Και αισθάνοµαι
σαν µέλος του ΚΚΕ εσωτερικού. Αλλά πιστεύω ότι, επειδή υπήρξαν ένα σωρό απόψεις, για να τα
συµµαζέψουµε πρέπει ν’ αρχίσουµε πρώτα να τα ξεχωρίζουµε. Γι’ αυτό άρχισα, µετά την αποµάκρυνση της Χούντας, την προσπάθεια να ξαναχτίσουµε την Ε∆Α.» [cf. Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείµενα, 1974-1976 (επιλογή), ∆ιογένης, Αθήνα 1977, p. 64]. Υπήρχαν, όµως, παράλληλα πεποιθήσεις
στήριξης της αυτονοµίας της Ε∆Α (Μάκης Τρικούκης, συζητήσεις).
Cf. Europa, un novo comunismo?, Publicações Dom Quixote - Novos cadernos Νο 25, Lisboa
1975, p. 61.
Αντιπροσωπεία της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού, αποτελούµενη από το γραµµατέα
Μπάµπη ∆ρακόπουλο, Γιάννη Ρέγκα -µέλος του γραφείου και Αλέκο Παπαλεξίου -µέλος της κεντρικής επιτροπής, επισκέφθηκε την τελευταία εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου 1974 το Βελιγράδι και είχε συνοµιλίες µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας στις 27 έως 29 ∆εκεµβρίου 1974. Επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας ήταν ο Stane Dolanc, γραµµατέας του εκτελεστικού γρα-
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ιδιαίτερης προβολής στα γιουγκοσλαβικά µέσα ενηµέρωσης, µε την επισήµανση
ότι ήταν η σηµαντικότερη από το 1968. Με την ευκαιρία της συνάντησης, το ΚΚΕ
εσωτερικού πρόβαλε τις «νέες τάσεις» στο διεθνές εργατικό κίνηµα, την ξεπερασµένη ιδέα της µονολιθικότητας και του ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου του διεθνούς εργατικού κινήµατος, τη νοµιµοποίηση της ποικιλοµορφίας των δρόµων που
οδηγούσαν στο σοσιαλισµό, την ανάγκη νέων προσεγγίσεων της διεθνούς κατάστασης και πρωτότυπων µαρξιστικών-λενινιστικών προβληµατισµών, που θα
µπορούσε να ικανοποιηθεί µόνο µε την αυτόνοµη σκέψη και δράση κάθε κοµµουνιστικού κόµµατος, ως θεµελιώδη όρο πολιτικής του ύπαρξης απέναντι στην εργατική τάξη και στο έθνος του702. Αυτή ήταν η µόνη αναφορά στην κατηγορία του
έθνους. ∆εν παρατέθηκαν στοιχεία για τον ιδεολογικό προσανατολισµό των Γιουγκοσλάβων κοµµουνιστών, οι οποίοι, στο σύστηµα αυτοδιαχείρισης, πάσχιζαν
τότε να στρέψουν τους εθνικούς πολιτισµούς των λαών και εθνοτήτων της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας προς προοδευτική κατεύθυνση703, ούτε βέβαια γνωστοποιήθηκαν οι πρόοδοι του κλιµακίου Παπαπαναγιώτου, στην ίδια πορεία ανάδειξης του εθνικού στοιχείου, στην απόρρητη αρχειακή και ιστορική εργασία που
εξελισσόταν στα Σκόπια704. Οι Γιουγκοσλάβοι ανταπέδωσαν τις φιλοφρονήσεις µε
εκδηλώσεις συµπαράστασης. Ενόψει της επικείµενης διάσκεψης των κοµµουνιστικών κοµµάτων της Ευρώπης (στο Βερολίνο, το 1976), από τον προγραµµατισµό της οποίας το ΚΚΕ εσωτερικού αποκλείσθηκε, ο αντιπρόσωπος της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας Aleksandar Grlichkov, µέλος της Γραµµατείας και
του Εκτελεστικού Γραφείου, έθεσε ανοικτά το ζήτηµα, στην πρώτη προπαρασκευαστική συνδιάσκεψη της Βαρσοβίας, διατυπώνοντας το αίτηµα της συγκρότησης
κοινής αντιπροσωπείας Ελλήνων κοµµουνιστών αποτελούµενης από εκπροσώπους
και των δύο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ εσωτερικού δεν συµµετείχε ούτε στη δεύτερη προπαρασκευαστική συνδιάσκεψη της Βουδαπέστης. Ο ∆ρακόπουλος θεώρησε το ζήφείου του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, και
συµµετείχαν ο Aleksandar Grlichkov, µέλος της γραµµατείας και του εκτελεστικού γραφείου, ο
Dragoljub Stavrep, µέλος του εκτελεστικού γραφείου, οι Vlado Obranović και Zvonko Grahek –προϊστάµενος και αναπληρωτής προϊστάµενος του τµήµατος διεθνών σχέσεων της κεντρικής επιτροπής
της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας–. Οι συνοµιλίες «... διεξήχθησαν σε ατµόσφαιρα εγκαρδιότητας... Ιδιαίτερα αποφασίστηκε η παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεων ανάµεσα στα δυο Κόµµατα...» ∆ιαπιστώθηκε ταυτότητα απόψεων, ιδιαίτερα στην «ανάγκη της πλήρους εφαρµογής των αρχών της ισοτιµίας, του σεβασµού της ανεξαρτησίας και αυτονοµίας των Κ.Κ., της µη επέµβασης του
ενός στα εσωτερικά του άλλου». Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε, εξ άλλου, ότι «οι αρχές αυτές κερδίζουν έδαφος, έστω και µέσα από δυσκολίες, στο χώρο του ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικού Κινήµατος», cf.
Η Αυγή, 1-1-1975.
702
Ibid., 3-1-1975.
703
Cf. Stane Dolanc, Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens im Selbstverwaltungs-system, Komunist,
Beograd 1975, pp. 282-289.
704
Infra, pp. 268-281.
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τηµα ως επέµβαση στα εσωτερικά του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος και
το κόµµα διαµαρτυρήθηκε έντονα705. Τον Ιανουάριο 1976, κατά την προσέγγιση
του ΚΚΕ µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και το σχετικό αρνητικό
σχολιασµό της εφηµερίδας Η Αυγή, αντίδραση εκδηλώθηκε από το ΚΚΕ εσωτερικού µε αφορµή την παρότρυνση του µέλους του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, Γ.
Φαράκου, προς τις δυνάµεις της αντιπολίτευσης να λάβουν θέση εναντίον των
«αναθεωρητών» για τη στάση της εφηµερίδας τους. Οξύτατη επίθεση του Σταύρου
Καρρά περιείχε βαριές προσβολές ότι το ΚΚΕ ήταν τοπικός εκφραστής της τάσης
ηγεµονισµού, που εµφανιζόταν στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα και είχε οδηγήσει τους Σοβιετικούς να ανακηρύξουν «το 1948... την ηγεσία του γιουγκοσλαβικού
κόµµατος σε “σπείρα προδοτών και δολοφόνων” και το 1960 σε “κέντρο του διεθνούς αναθεωρητισµού” για να βοηθηθούν και οι Γιουγκοσλάβοι κοµµουνιστές να
αποκτήσουν ηγεσία της αρεσκείας κάποιων άλλων»706.
Οι σχέσεις του νόµιµου ΚΚΕ εσωτερικού µε το ρουµανικό κόµµα επιβεβαιώθηκαν µε την επίσκεψη, στις 17 έως 24 ∆εκεµβρίου 1974, αντιπροσωπείας του κεντρικού συµβουλίου της οργάνωσης νεολαίας Ρήγας Φεραίος στην Κοµµουνιστική
Νεολαία Ρουµανίας (UTC)707. Ακολούθησε κοµµατική επίσκεψη, στις 18 έως 24
Σεπτεµβρίου 1975, στο Βουκουρέστι, των ∆ρακόπουλου -γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής, Παρτσαλίδη -µέλους της κεντρικής επιτροπής και Λευτέρη Βουτσά, µέλους της κεντρικής επιτροπής και εκδότη της εφηµερίδας Η Αυγή. Στις συνοµιλίες, έλαβε µέρος, στις 23 Σεπτεµβρίου 1975, ο Ceauşescu. Συµµετείχαν στη
συνάντηση εργασίας οι Gheorghe Panăc -µέλος του εκτελεστικού πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής, Stefan Andrei -αναπληρωµατικό µέλος του εκτελεστικού πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής και Ghizela Vass -µέλος της
κεντρικής επιτροπής708. Αποφασίσθηκε η ανάπτυξη κοινής δράσης σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο και εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν για συνεργασία στην Ευρώπη,
υλοποίηση των όρων της συνδιάσκεψης για ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη, λύση του προβλήµατος της Κύπρου709. Η προσοχή επικεντρώθηκε στο
705

Cf. Η Αυγή, 1,3-1-1975.
Cf. Ριζοσπάστης, 3-1-1976. Η Αυγή, 8-1-1976.
707
Στις συζητήσεις, ο Nicolcoi, γραµµατέας των εξωτερικών υποθέσεων της κεντρικής επιτροπής της
Uniunea Tineretului Comunist (UTC), ενηµέρωσε για τις εξελίξεις στο παγκόσµιο κίνηµα της νεολαίας. ∆ιαπιστώθηκε σύµπτωση απόψεων για το σεβασµό της ισοτιµίας, αυτονοµίας, µη ανάµειξης
στα εσωτερικά κάθε οργάνωσης. Οι της νεολαίας Ρήγας Φεραίος ενηµέρωσαν για τα προβλήµατα που
δηµιουργούσε η διάσπαση του κοµµουνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα (cf. Η Αυγή, 9-1-1975).
708
Cf. Scânteia, 24-9-1975. Η Αυγή, 19,20-9-1975.
709
Cf. Η Αυγή, 19,20-9-1975. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 602 Greece:
“Ceausescu Meets Greek CP Official”, Bucharest 23-9-1975, 1 p. Scânteia, 24-9-1975.
706
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λεγόµενο «ΚΚΕ εξωτερικού» (του Χαρίλαου Φλωράκη), που αναγνωριζόταν από
τους Σοβιετικούς, επίσης στο Βουτσά, που δεν πήρε βίζα από τις σοβιετικές αρχές
για να παρευρεθεί στην κηδεία του ανταποκριτή της εφηµερίδας Η Αυγή στη Μόσχα, Γεωργούλα Μπέικου710. Οι σχέσεις των δύο κοµµάτων συνεχίσθηκαν, τα
επόµενα χρόνια, ανέφελες. Το ρουµανικό κόµµα συµπαραστεκόταν εµπράκτως,
παρέχοντας στο ΚΚΕ εσωτερικού οικονοµική βοήθεια πολλαπλής µορφής711. Το
1980, κολακευτικότατα σχόλια διατυπώθηκαν για τον Ceauşescu, µε την ευκαιρία
της πεντάτοµης έκδοσης στα ελληνικά του έργου του712.
Οι κινήσεις ανταρσίας και τα καυστικά πολιτικά σχόλια δεν ήταν της αρεσκείας των Σοβιετικών. Τον Ιούνιο 1978, κατά την επίσκεψη σοβιετικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, δεν καθορίσθηκε συνάντησή της µε το
ΚΚΕ εσωτερικού. Εκδηλώθηκε αντίδραση, µε κατάθεση διαµαρτυρίας713.
Η πολιτική νοοτροπία του ΚΚΕ εσωτερικού χαρακτηρίσθηκε, στη σύγκρουση
µε το φιλοσοβιετικό ΚΚΕ, από ακρότητες στη συµπεριφορά, περιφρονητικές και
απαξιωτικές αναφορές, απουσία αισθητικών αξιών στο λόγο των διανοουµένων του.
Απέναντι σε αντιδράσεις του ΚΚΕ που (παραδόξως –θα έλεγε κανείς–) εµφανίζονταν συνήθως πιο εκλεπτυσµένες, µε τάση να επικεντρωθούν όχι σε λεκτικές προσβολές αλλά σε επιχειρήµατα, το ΚΚΕ εσωτερικού πρωτοστατούσε στην τροφοδότηση έντασης. Η ιδεολογική αντιδικία επικαλυπτόταν από µία κρίση επικοινωνίας.
Οι χαµένοι ήταν οι έχοντες διάθεση –και ανάγκη– για διάλογο. Προεξάρχοντες στην
710

Cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute,
Subfonds 60: Romanian Unit, Series 1: Subject Files, Box 78, 602 Greece: “A Delegation from the
So-called Interior Greek Communist Party Has Been to Bucharest”, Paris 22-9-1975, 1 p. Το
τελευταίο γεγονός έλαβε διαστάσεις. Η εφηµερίδα Η Αυγή είχε καταχώρηση, «καθαρά, χωρίς σχόλια»
αλλά µε εύγλωττες λεπτοµέρειες, της είδησης ότι ο Λευτέρης Βουτσάς, διευθυντής της σύνταξης της
εφηµερίδας, µετά το θάνατο του Μπέικου (το Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου 1975), δεν κατόρθωσε να
πάρει βίζα για να µεταβεί στη Μόσχα και να παραστεί στην κηδεία. Ενώ, αρχικά, η σοβιετική
πρεσβεία στην Αθήνα προθυµοποιήθηκε να εκδώσει τη βίζα άµεσα, κατόπιν υπαναχώρησε και
επικαλέσθηκε την τήρηση διαδικασιών για τις οποίες χρειαζόταν συνεννόηση µε την προϊσταµένη
αρχή. ∆εν ωφέλησαν τα διαβήµατα, στις 16 έως 18 Σεπτεµβρίου 1975, στη σοβιετική πρεσβεία αλλά
και απευθείας στο υπουργείο εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, µέσω της ελληνικής πρεσβείας στη
Μόσχα, ούτε η µεσολάβηση του υφυπουργού προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, Παναγιώτη
Λαµπρία (cf. Η Αυγή, 19-9-1975).
711
Υπήρχε σοβαρή υλική υποστήριξη στην εκδοτική προσπάθεια. Μικρότερης κλίµακας παροχή υλικής
αρωγής µπορεί να αναφερθεί αυτή µε τη µορφή φιλοξενίας. Για παράδειγµα, το 1978, προσφέρθηκε η
κάλυψη της διαµονής σε στελέχη (δύο ζεύγη) στη διάρκεια των θερινών αδειών, επίσης προσκλήθηκαν δέκα στελέχη για ανάπαυση και θεραπεία (η προσφορά συνέπεσε µε άλλη των Γιουγκοσλάβων
για θερινές διακοπές στελεχών –τρία ζεύγη– από τις 10 Ιουλίου 1978), cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ εσωτερικού, Ντοσιέ 11, φάκελος 1, Αποφάσεις ΕΓ (6.5.78 - 28.12.78), Νο 7, 8.6.78, 2 pp.
712
Cf. Η Αυγή, 5-1-1980.
713
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ εσωτερικού, Ντοσιέ 11, φάκελος 1, Αποφάσεις ΕΓ (6.5.78 - 28.12.78), Νο 9,
20.6.78, 2 pp.
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παραβατική συµπεριφορά εµφανίζονταν οι πολιτικοί και ιδεολογικοί ηγέτες του
«ανανεωτικού» χώρου. Ο Ηλίας Ηλιού, φέρ’ ειπείν, επιδείκνυε πλήρη έλλειψη σεβασµού προς τον ιδεολογικό αντίπαλο: «… Τα ίδια τα κοµµουνιστικά κόµµατα,
ακόµη και εκείνα που θεωρούνται “σκληρά” και “υπερορθόδοξα”... πιστεύω ότι όλα
πορεύονται. Και κείνο που δεν πορεύεται είναι το κεφάλι των δογµατικών του
ΚΚΕ.714». Το αποκαλούσε «ΚΚΕ (εξ.)715», ακόµη και µέσα στα όργανα της Ε∆Α716.
Σε άλλη έκφραση, δεν ήταν ειλικρινής: «Οι δογµατικοί, από έναν ιδιοτελή φιλοσοβιετισµό, προσπαθούν να παραστήσουν ότι όλο το ανανεωτικό κίνηµα πέρα για πέρα
είναι αντισοβιετικό.717» Εκτός από τη βαριά κατηγορία περί συµφεροντολογικών
υπολογισµών και υπάλληλης νοοτροπίας των στελεχών του «ΚΚΕ εξωτερικού», παρασιωπούσε µία πραγµατικότητα που γνώριζε καλά, το γεγονός ότι, στη διάσπαση
του ΚΚΕ, υποκινητής των «δογµατικών» ήταν το σοβιετικό κόµµα.
Η πολιτική του ΚΚΕ εσωτερικού σύντοµα βρήκε νέο εµπόδιο την επίθεση φιλίας εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ. Ακολούθησε λεηλασία του στελεχικού δυναµικού.
«Όλοι έφευγαν718». Κορυφαία στελέχη, µε αισθήµατα έλξης –έστω µε περιοδικές
διαφωνίες– για τον «ανανεωτικό» κοµµουνιστικό χώρο, διαφοροποιήθηκαν κοµµατικά και συνδέθηκαν µε τη σοσιαλδηµοκρατία719.
Στον οργανωτικό τοµέα, αφιλοκερδείς εθελοντές, στη βάση του κόµµατος,
αγωνίζονταν. Οι παράνοµες οργανώσεις επί δικτατορίας εξελίχθηκαν σε ηµιπαράνοµες. Το 1976, οι οργανώσεις κρατικών υπαλλήλων –όπως, για παράδειγµα, αυτές µε µέλη πανεπιστηµιακούς δασκάλους– παρέµεναν περιφρουρηµένες. Η ταυτότητά τους ήταν µυστική, χωρίς να ανακοινώνεται εσωκοµµατικά στα άλλα µέλη,
ούτε πολύ περισσότερο στους εξωκοµµατικούς οπαδούς, γνωστή µόνο στα όργανα
της καθοδήγησης720. Μέρος της κοµµατικής ζωής ήταν η ιδεολογική δουλειά. Το

714

Cf. Επίκαιρα (Αθήνα), 20-3-1975, συνέντευξη Ηλία Ηλιού, επίσης Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείµενα..., op. cit., p. 59.
715
Cf. συνέντευξη στην εφηµερίδα Το Βήµα, 6 Ιουνίου 1976, επίσης Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείµενα...,
op. cit., p. 209.
716
Εισήγηση στη ∆΄ σύνοδο της διοικούσας επιτροπής της Ε∆Α, στις 28 Φεβρουαρίου 1976, cf. Ηλίας Φ.
Ηλιού, Πολιτικά κείµενα..., op. cit., p. 135.
717
Ibid., p. 66. Αλλού αντέφασκε ως προς τους Σοβιετικούς, υβρίζοντας και αυτούς: «... Ένα κοµµάτι της
Αριστεράς επηρεάζεται από εξωελληνικούς παράγοντες που διεκδικούν το δικαίωµα να επηρεάζουν
την ελληνική πολιτική ζωή.» [cf. Καθηµερινή (Αθήνα), 22-6-1976, Ηλίας Φ. Ηλιού (συνέντευξη στο
Γ. Ν. ∆ρόσο), «Προς συγχώνευση των δυνάµεων της αριστεράς. Η Ελλάς πρέπει να ενταχθεί στην
Κοινή Αγορά», επίσης Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείµενα..., op. cit., p. 225].
718
Cf. Στάβερης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007.
719
Μνηµονεύονται οι Θεοδωράκης, Γλέζος, Μπριλλάκης, Ν. Καρράς (ibid.).
720
Στοιχεία του 1975, cf. συλλογή Τάσου Αναστόπουλου, Νο 15, «Αχτίφ Πανεπιστηµιακών 1976/4/3
(Αθήνα)», p. 1.

[225]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

διάβασµα στρεφόταν σε έργα µε «ανανεωτικές» αναλύσεις του κοµµουνισµού721.
Σε κοµµατικούς οργανισµούς ιδεολογικής εργασίας, επιδιωκόταν η «εµβάθυνση
των βασικών πλευρών του δηµιουργικού µαρξισµού», µε ενασχόληση, µεταξύ άλλων, µε την «ιστορία του ελληνικού κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος»
και την «αντιπαράθεση στο δογµατισµό»722.
Μέσα σε αυτό το σύµφυρµα πολιτικών εµποδίων, ιδεολογικών αναζητήσεων
και δυσµενών εξελίξεων, ο Παπαπαναγιώτου αγωνιζόταν να συµβάλει στην πρόοδο της αρχειακής συνεργασίας, στα Σκόπια, µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Κατέβαλλε προσπάθειες να πείσει την καθοδήγηση του κόµµατος να
αναλάβει δεσµεύσεις για ζητήµατα όχι της άµεσης κατάστασης αλλά της µελλοντικής εξέλιξης του κόµµατος (θεωρία και έρευνα). Απευθυνόµενος στο προβληµατικό κοµµατικό περιβάλλον, στην Αθήνα, γνώριζε ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες
άµεσης εκτίµησης του ζητήµατος του κοµµατικού αρχείου ούτε διάθεση για ενασχόληση µε µακροπρόθεσµες προοπτικές. Βρέθηκε γι’ αυτούς τους λόγους αναγκασµένος, όπως θα δούµε, να προβεί σε ατοµικές διευθετήσεις.

3.2.2.5. Απολογισµός ιδεολογικών απόψεων και πολιτικών
εκτιµήσεων. Αντί-σοβιετισµός
Η ιδεολογική θέση του ελληνικού ανανεωτικού κοµµουνισµού ήταν αντικειµενικά
αντί-σοβιετική. Η αντισοβιετική στάση συνέστησε ολοκληρωµένη πολιτιστική
συµπεριφορά για τα µέλη του ανανεωτικού κοµµουνιστικού χώρου723.
Η νότα που είχε επιλεγεί ήταν αυτή της αντίθεσης στη «νέα Γιάλτα». Αντιµετωπίζοντας διαφορετικές καταστάσεις µε τον ίδιο αρνητικό τρόπο, τοποθετούνταν στο
721

Το 1975, παραδείγµατος χάριν, το πλάνο διαβάσµατος για την ιδεολογική προσέγγιση του θέµατος της
ιστορίας περιλάµβανε τα έργα:
J. B. Bernal, Ιστορία και επιστήµη,
Ντραγκίνια Άρσιτς, Κοινωνικές και οικονοµικές ρίζες του σταλινισµού, Ωκεανίς 1975,
Γκέοργκ Λούκατς, Ιστορία και ταξική συνείδηση,
Μπερλινγκουέρ, Ιστορικός συµβιβασµός, Θεµέλιο 1978,
Σαντιάγκο Καρίγιο, Ευρωκοµµουνισµός και κράτος, Θεµέλιο 1998,
«Εισήγηση του Τίτο στο 11ο Συνέδριο της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Κοµµουνιστών», Αυγή 1-9/7/78,
(cf. συλλογή Αναστόπουλου, Νο 4, «Οδηγός για τα σεµινάρια. Επιστηµονικο-τεχνική επανάσταση, ο
σοσιαλισµός και ο άνθρωπος. Επικεφαλής του σεµιναρίου: Θ. Βακαλιός - Θεσσαλονίκη ’78», p. 3).
722
Στοιχεία του 1975, cf. συλλογή Αναστόπουλου, Νο 5, «Για την ΚΟΒ της ΕΛΕΜΕΠ. Στόχοι της ιδεολογικής δουλειάς», p. 1.
723
Επιβιώνει η απαξιωτική κριτική για το σοβιετικό σύστηµα στις αφηγήσεις για τη 12η ολοµέλεια, για τις
θλιβερές αναµνήσεις που όµως παραµένουν ζώσες, υπαρκτές. «Όχι σαν εκείνο τον αείµνηστο το
δήθεν “υπαρκτό σοσιαλισµό”.», cf. Μπενάς, Της δικτατορίας..., op. cit., p. 83.

[226]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

ίδιο τσουβάλι οι Αµερικανοί και οι Σοβιετικοί. Σε χαιρετισµό στο 1ο (9ο) συνέδριο
του ΚΚΕ εσωτερικού, στις 6 Ιουνίου 1976, ο Ηλίας Ηλιού ήταν κατηγορηµατικός:
«Μαζί µε τους Ρουµάνους, µαζί µε τους Γιουγκοσλάβους, µαζί µε τους Ιταλούς διακηρύσσουµε την άρνησή µας να γίνουµε η λεία µιας οποιασδήποτε µοιρασιάς…»724.
Ο ίδιος, προσκεκληµένος του Ceauşescu στο Βουκουρέστι, σε οµιλία στις 5 Αυγούστου 1976 για τα ελληνοτουρκικά, κράτησε ίσες αποστάσεις από τους Αµερικανούς
και Σοβιετικούς725. Οι δηµιουργοί της ανανεωτικής θέσης έκριναν ότι η θεωρία των
δύο πόλων υπογράµµιζε την ανάγκη διαµόρφωσης «νέου πλαισίου διεθνών σχέσεων» που δεν θα προσδιοριζόταν από τη σύγκρουση των δύο υπερδυνάµεων και
δεν θα υπάκουε στην κατανοµή σε σφαίρες επιρροής αυτών. Επικαλούνταν την
«ανάγκη να διαµορφωθεί νέα διεθνής οικονοµική και πολιτική τάξη πραγµάτων»726.
Στις λεπτές ισορροπίες του «Ψυχρού Πολέµου», στην Τσεχοσλοβακία οι ιθύνοντες
της καπιταλιστικής ∆ύσης δεν αντέδρασαν, στο Μάη ’68 οι Σοβιετικοί οµοίως, άρα
έπρεπε στην Ελλάδα να επιδειχθεί ρεαλισµός και να ληφθεί υπόψη αυτή η κατανοµή
σε σφαίρες επιρροής. Να µη επαναληφθεί το σφάλµα του εµφυλίου, όταν το ΚΚΕ
αγνόησε το διεθνή συσχετισµό και δεν επέδειξε ρεαλισµό727.
Η άποψη του ανανεωτικού χώρου στηρίχθηκε στην εκδοχή του για το παρελθόν του ΚΚΕ. Η αφήγηση της ιδεολογικής αντιδικίας στο εσωτερικό του κοµµουνιστικού κινήµατος υποβαθµίσθηκε στην περιγραφή της κίνησης ατόµων, επιδιδόµενων σε ενέργειες που είχαν το χαρακτήρα πολιτικής τακτικής. Η εικόνα, µη κολακευτική, της καθοδήγησης του ΚΚΕ στο εξωτερικό την παρουσίαζε φοβισµένη
ενώπιον του κινδύνου να αποκτήσουν οι κοµµουνιστές µέσα στην Ε∆Α τόση δύναµη ώστε να αυτονοµηθούν, ιδιαίτερα µετά το 1958, όταν γίνονταν διάφορες
σκέψεις να µεταφερθεί το ουσιαστικό κέντρο καθοδήγησης στην Ελλάδα και η
Ε∆Α να γίνει ο αποκλειστικός φορέας της Αριστεράς728. Το κέντρο στο εξωτερικό
θα έχανε το λόγο ύπαρξής του, γι’ αυτό, µε διάφορα εφευρήµατα, ότι τάχατες διαβρωνόταν η συνείδηση, δεν γινόταν ιδεολογική δουλειά και αναπτύσσονταν αντισοβιετικές τάσεις, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ανάγκη ύπαρξής του729.
724

Cf. Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείµενα..., op. cit., p. 206.
Ibid., pp. 253-259.
726
Cf. Λεωνίδας Κύρκος, Ποια Αριστερά;, Οδυσσέας, Αθήνα 1987, p. 12. Η θέση χαρακτηρίσθηκε από το
ΚΚΕ ως «δεξιές απόψεις των αναθεωρητών». ∆εν είναι της στιγµής να αναλυθεί η πορεία που,
πράγµατι, οδήγησε σε νέα τάξη πραγµάτων µετά το 1991.
727
Ibid., pp. 23-24. Σε αυτό το πολιτικό σκεπτικό, αγνοούνταν η ιδεολογική βάση του κοµµουνιστικού κινήµατος, ο διεθνισµός. Οι κοµµουνιστές πολέµησαν σε πολλαπλά µέτωπα και νίκησαν σε ορισµένα,
µεταξύ τους –στο κυριώτερο– στο µέτωπο διάσωσης της Σοβιετικής Ένωσης.
728
Ibid., pp. 67-68. ∆εν διευκρινιζόταν η ταυτότητα των µελών της τάσης αυτονόµησης, ούτε η σχέση
τους µε το διεθνιστικό κίνηµα.
729
Ibid. Η αναφορά σε δόλια επιχειρήµατα («τάχατες») παρέβλεπε το ορθολογικό της επιχειρηµατολογίας
του κλιµακίου εξωτερικού, ιδίως το κύριο, την παύση της στρατολογίας µελών.
725
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Όµως από µακρυά δεν µπορούσαν να έχουν επαφή µε τις εξελίξεις730. Αυτά
συνέβαιναν την εποχή διαµόρφωσης στο εσωτερικό ενός αξιόλογου πυρήνα ηγετικών στελεχών µε πείρα και θεωρητική και ιδεολογική ικανότητα, συµπληρωµατικού των στελεχών στο εξωτερικό, ο οποίος διαµόρφωνε «πρωτοποριακές αντιλήψεις και για το κοµµατικό πρόβληµα και για τα πολιτικά και ιδεολογικά προβλήµατα»731. Στην περίοδο της νοµιµότητας του κινήµατος το 1952-1967, όσοι είχαν
εµπειρία της πολιτικής αποτυχίας µε την ήττα στον εµφύλιο πόλεµο και παρακολούθησαν την άνοδο της Ε∆Α απαλλάχθηκαν από την αντίληψη της «εφόδου για
την κατάκτηση της εξουσίας». Στο 1ο και 2ο συνέδριο της Ε∆Α, σαφώς προσδιοριζόταν ο δηµοκρατικός δρόµος προς την εξουσία, πρόδροµο στοιχείο των κατοπινών απόψεων για το σοσιαλισµό µέσα από τη δηµοκρατία και την ελευθερία732.
Στα χρόνια της Ε∆Α, η αµφισβήτηση έγινε επιτακτική ανάγκη, διότι ένα κόµµα
µαζών όφειλε να ωριµάσει, χωρίς να µείνει στο περιθώριο της πολιτικής ως καταγγελτικό733. Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας µετά την ήττα στον εµφύλιο ήταν
η νοµιµότητα και η δηµοκρατία734. Η λαϊκή εντολή ήταν να εγκαταλειφθούν οι παραδόσεις της επαναστατικής πολιτικής735. Ο συντηρητικός ιδεολογικός και πολιτικός πόλος του ΚΚΕ ήταν έξω, ο προοδευτικός ήταν µέσα στην Ελλάδα, µέσα στην
Ε∆Α, σε αντίθεση µε τα αποστεωµένα δόγµατα Suslov της Μόσχας736. Το λαϊκό
κίνηµα θα αποκτούσε πλεονέκτηµα µε την υιοθέτηση του δηµοκρατικού δρόµου,
αλλά η εξόριστη ηγεσία του ΚΚΕ ανέπτυσσε σεκταριστικές αντιλήψεις και, αγωνιζόµενη να διατηρήσει τη διευθυντική θέση της, προσανατολίσθηκε στις αλλαγές
συντηρητικοποίησης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης µετά το
Hruschev, αποκαλώντας ρεφορµισµό και ρεβιζιονισµό τη συζήτηση για εθνικό
730

Ibid. Επρόκειτο για παρανόηση της φύσης του διεθνισµού. Το σύστηµα εξακολουθούσε να λειτουργεί
στο ΚΚΕ όπως επί Komintern, µε επεξεργασία της κατευθυντήριας γραµµής έξω και υλοποίηση µέσα
–µε προσαρµογή της δράσης–, όχι µε κατασκευή της κατευθυντήριας γραµµής µέσα βάσει της
δράσης.
731
Ibid.
732
Ibid., p. 75. Επρόκειτο για προσχώρηση στις αποκαλούµενες από τους αντιπάλους ιδεολογίες του
λεγκαλισµού και παρλαµενταρισµού, που προέβλεπαν όχι ανατροπή των οικονοµικών δοµών αλλά
αλλαγή στηριγµένη σε στοιχεία του εποικοδοµήµατος (αστικές-δηµοκρατικές αξίες).
733
Ibid., pp. 82-83. Η προϋπόθεση ήταν η αποµάκρυνση από την ιδεολογία της δικτατορίας του προλεταριάτου.
734
Ibid., pp. 86-87. Ήταν το σύστηµα αντιλήψεων που το ΚΚΕ αποκαλούσε ρεφορµισµό.
735
Ibid. Cf. επίσης απόψεις στο Grambas, The Communist Party of Greece..., op. cit., p. 102 («Σε µία
κρίσιµη στιγµή για την πολιτική ιστορία της χώρας, το ΚΚΕ έµπλεξε σε φραξιονιστική πάλη για
ζητήµατα µικρής σηµασίας για τους περισσότερους Έλληνες»), εργασία στην οποία διαπιστώνεται
από τον αναγνώστη η ταύτιση των συµπερασµάτων µε τις θέσεις του ΚΚΕ εσωτερικού, µε χρησιµοποίηση αντίστοιχων βιβλιογραφικών πηγών. Οφείλεται η παρατήρηση ότι οι εξελίξεις –µετά το
1974, οι περισσότεροι οπαδοί του κοµµουνισµού στράφηκαν στο ΚΚΕ και τους Σοβιετικούς– έδειξαν
το αστήρικτο του επιχειρήµατος περί λαϊκών διαθέσεων.
736
Cf. Κύρκος, Ποια Αριστερά;, op. cit., p. 89.
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δρόµο προς το σοσιαλισµό, για τη δηµοκρατία ως καθολικό κανόνα, για την απόρριψη της δικτατορίας του προλεταριάτου737. Οι Σοβιετικοί έβλεπαν τις εξελίξεις
στην Ελλάδα µε ανησυχία, πίεζαν το ΚΚΕ, και «στις διαθέσεις των Σοβιετικών, οι
δικοί µας στην υπερορία υπέκυπταν ως γνωστόν χωρίς δυσκολία»738. Ενώ ήταν εµφανής ο κίνδυνος της δικτατορίας, υπό την πίεση του ΚΚΕ είχε τεθεί η αξίωση
νοµιµοποίησης του ΚΚΕ, διευκολύνοντας τη συλλογιστική για τον «κοµµουνιστικό κίνδυνο» και δυσχεραίνοντας µία πλατιά πολιτική739. Στη µεταπολίτευση, το
ΚΚΕ, κατά την περίοδο της δεξιάς διακυβέρνησης, παρέµεινε εξίσου δογµατικό.
Στη συζήτηση στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), το
ΠΑΣΟΚ αποχώρησε, «... και αποχώρησε ως θλιβερός ουραγός και το ΚΚΕ, διότι
δεν µπορούσε να υστερήσει αυτό, που µε τόση δογµατική βεβαιότητα κατήγγελλε
την “ΕΟΚ των µονοπωλίων”...» και έτσι χάθηκε η ευκαιρία µίας συζήτησης ενώπιον εκατοµµυρίων θεατών740.
Έναντι του βάναυσου αντισοβιετισµού, διατυπώθηκαν αντί-σοβιετικές απόψεις µε επιχειρήµατα και λεκτικό πιο ισορροπηµένα. Οι στρατηγικές και διεθνιστικές επιλογές του σοβιετικού κόµµατος παρουσιάσθηκαν ως κρατική πολιτική
της Σοβιετικής Ένωσης που «… ήρθε σε σαφή αντίθεση µε τα συµφέροντα και
τους στόχους µιας σειράς Κ.Κ...741» µε επέµβαση σε κόµµατα για να κρατηθεί ο
έλεγχος έστω και µε διάσπαση, ή µε άσκηση παράλληλων πιέσεων σε άλλα742.
Οι αποφάσεις του ΚΚΕ για επανασύσταση των κοµµουνιστικών οργανώσεων
(και έλεγχο των κοµµατικών δυνάµεων στο εσωτερικό της χώρας) συνέπεσαν
χρονικά µε τις ανακατατάξεις στην κορυφή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σο737

Ibid., pp. 90-91. Επρόκειτο για τη µεταφορά του πολιτικού προβλήµατος –σε σχέση µε τη Σοβιετική
Ένωση– στο προσωπικό επίπεδο (ιδιοτελείς προθέσεις) πού ήδη συζητήσαµε.
738
Ibid., p. 92. Το σκεπτικό οδηγεί στο αστήρικτο συµπέρασµα ότι οι του ΚΚΕ εξωτερικού θα αναθεωρούσαν τις απόψεις τους εάν δεν δέχονταν σοβιετικές πιέσεις.
739
Ibid., p. 95. Είναι ένα ιστορικό ζήτηµα προς εκτίµηση, εάν πράγµατι το µέτωπο εµµονής στη νοµιµοποίηση ήταν, στη συγκυρία, τακτικό λάθος. Αφ’ ετέρου, η πράξη έδειξε ότι, µε αυτή την τακτική,
εντός δεκαετίας το ΚΚΕ είχε νοµιµοποιηθεί.
740
Ibid., pp. 126-127. Για τις απόψεις του, ο Κύρκος χαρακτηρίσθηκε θλιβερός ουραγός της αριστεράς.
741
Cf. Μπριλλάκης, Το ελληνικό..., op. cit., p. 72.
742
Ibid., p. 78. Η µνεία περιέλαβε το ΚΚΕ, επίσης τα κόµµατα Ισπανίας, Βενεζουέλας, Φιλλανδίας, Σουηδίας, Βρετανίας, Αυστραλίας, Ρουµανίας, Γιουγκοσλαβίας, Ιταλίας. Ειδικότερα για το Ιταλικό
Κοµµουνιστικό Κόµµα, η σοβιετική επέµβαση περιέλαβε επιθέσεις στα όρια της ανοικτής πολεµικής,
όταν ο Vadim V. Zagladin, γραµµατέας του τµήµατος διεθνών σχέσεων της κεντρικής επιτροπής του
σοβιετικού κόµµατος, διαστρέβλωσε τις θέσεις του κόµµατος («Μέχρι τώρα, κανείς δεν έχτισε το
σοσιαλισµό µε την προστασία της ατλαντικής συµµαχίας... Ίσως καταστεί δυνατό όταν ο
Μπερλίγκουερ γίνει γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ» [ibid., p. 78]). Μπορεί να υποστηριχθεί η
παρατήρηση ότι οι Σοβιετικοί αποδείχθηκαν προφήτες, εάν ληφθεί υπόψη η εµπλοκή του πρωθυπουργού της Ιταλίας Massimo D’Alema, ηγετικού στελέχους του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (κατόπιν, του αριστερού συνασπισµού L’Ulivo [Ελιά]), στους βοµβαρδισµούς της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, το 1999.

[229]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

βιετικής Ένωσης, µετά την αποµάκρυνση του Hruschev, αλλά και µε τις αυξανόµενες δυσκολίες των Σοβιετικών για έλεγχο του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος743. Το ΚΚΕ απέκλεισε, το 1965, κάθε ανοχή της Αριστεράς σε λύσεις
κεντροδεξιάς κυβέρνησης744. Υπήρξαν «λαθεµένες κατευθύνσεις» του ΚΚΕ
εσωτερικού, όταν, µετά το 1972, οργανωτικά επικράτησε µία «εσωτερικοποίηση
του κόµµατος», µε την ανάλωση των ηγετικών στελεχών στην ανάδειξη νέας
ηγεσίας, ενώ την ίδια περίοδο το κόµµα εµφανιζόταν να προσανατολίζεται σε
συµβιβασµούς µε τη χούντα745. Η αυτοκριτική αναγνώριση των ανωτέρω παραπτωµάτων συνοδεύθηκε, στην ίδια τάση εκλεπτυσµένου αντί-σοβιετισµού, µε
την παραδοχή του γεγονότος ότι, πράγµατι, στο όνοµα της αυτονοµίας, το ΚΚΕ
εσωτερικού διολίσθησε στον αντισοβιετισµό, φέρνοντας ως παράδειγµα το Λεωνίδα Κύρκο, ο οποίος παραπονιόταν, το ∆εκέµβριο 1972, ότι ο ακραιφνής φιλοσοβιετικός Κολιγιάννης είχε φέρει σε αδιέξοδο τους ανανεωτές λόγω της ανεξάρτητης στάσης τους προς το σοβιετισµό746. Στη µεταπολίτευση, το ΚΚΕ
εσωτερικού καταγράφηκε ως διαλλακτικό κόµµα και, στην αντιπαράθεση µε το
ΚΚΕ, υποχρεώθηκε σε διαρκή άµυνα και απολογητική στάση747. Το πρόβληµα
συνδεόταν µε το αδιέξοδο στην Ελλάδα ανανεωτικό κίνηµα748. Ήταν το µόνο, το
οποίο δεν υπερίσχυσε έναντι της εξάρτησης και του δογµατισµού σε συσχετισµό
δυνάµεων, σε αντίθεση µε κόµµατα (Ισπανίας, Φιλλανδίας749, Σουηδίας,
743

Ibid., p. 143.
Ibid., p. 145. ∆εν µνηµονευόταν, παράλληλα, η πολιτική του ΚΚΕ εσωτερικού προώθησης λύσεων
συνδιαλλαγής µε τη στρατιωτική χούντα (στο ίδιο έργο, το γεγονός αναφέρεται σε άλλα σηµεία [ibid.,
pp. 174, 192]), ούτε εξαγόταν το συµπέρασµα ότι το ΚΚΕ δικαιώθηκε, όταν, µέσα στα επόµενα 10
χρόνια, είχε νοµιµοποιηθεί.
745
Ibid., pp. 174, 292.
746
«Ο Κολιγιάννης πέτυχε να µας στριµώξει στο δρόµο που ήθελε» (ibid. p. 282). Το στοιχείο που ενδεχοµένως αδυνατούσε να κατανοήσει ο Κύρκος ήταν ότι η καθοδήγηση Κολιγιάννη δεν χρειάσθηκε
ιδιαίτερη δεξιοτεχνία για να τους παγιδεύσει. Οι Σοβιετικοί δεν δέχονταν οιονδήποτε συµβιβασµό
εξόν από την πειθαρχία και υποταγή των πάντων σε ένα διεθνή δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, µε
ιδεολογική (και πολιτική) µονολιθικότητα, που θα είχε αναφορά στο διεθνές κοµµουνιστικό κέντρο.
747
Ibid., p. 181.
748
Επανερχόµαστε στο ζήτηµα των αιτίων, τα οποία ίσως βρίσκονταν στο σεβασµό ή την απόρριψη του
ριζοσπαστικού παρελθόντος του εργατικού κινήµατος εκ µέρους των συνιστωσών του. Το, 1979,
σκεπτικισµός µελών του ΚΚΕ εσωτερικού εξωτερικεύθηκε, ότι το κόµµα τους έπαψε να είναι επαναστατικό, ότι µιλούσε στο έθνος όµως όχι στους εργαζόµενους (cf. Αντί, Νο 140, 7-12-1979). Η εφηµερίδα Ριζοσπάστης απάντησε ότι δεν µπορούσε να γίνει αυτό το θαύµα, διότι το εν λόγω κόµµα είχε
ξεκόψει από τις αγωνιστικές παραδόσεις του ΚΚΕ (cf. Ριζοσπάστης, 22-12-1979, υπογραφή: Ν. Γ.).
749
Μετά τον εµφύλιο πόλεµο στη Φιλλανδία το 1918, ιδρύθηκε στη Μόσχα από πολιτικούς πρόσφυγες το
κοµµουνιστικό κόµµα (Suomen kommunistinen puolue), το οποίο αποτέλεσε τµήµα της Komintern.
Η αντικοµµουνιστική νοµοθεσία στη διάρκεια του Μεσοπολέµου και η σύµπραξη της Φιλλανδίας µε
τους ναζί στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο δηµιούργησαν δυσχέρειες ανάπτυξης του κινήµατος
ανυπέρβλητες. Το 1944, το κόµµα αποτέλεσε την κυριώτερη συνιστώσα της µετωπικής Λαϊκής
∆ηµοκρατικής Ένωσης (Suomen kansan demokraattinen liitto), µε αξιόλογη ανταπόκριση από τους
744
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Βενεζουέλας750, Αυστραλίας και άλλα) όπου ο δογµατισµός περιορίσθηκε ή
αποµονώθηκε πλήρως751.
Στα Σκόπια, ο απόηχος της ιδεολογικής θέσης του ΚΚΕ εσωτερικού έφερνε διθυράµβους για τον Tito752. Η απολυτότητα των αντί-σοβιετικών διατυπώσεων και η
λεκτική υπερβολή παρέπεµπαν σε συµπεριφορές του ΚΚΕ εσωτερικού οι οποίες
όφειλαν να είναι αρεστές. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές δικαιούνταν να εισπράξουν την ικανοποίηση της επιβεβαίωσης του ηγέτη τους, υποστηρικτή (και
εµπνευστή) του αγώνα για δικαίωση εθνικών οραµάτων (µακεδονικό ζήτηµα), ως
έµπρακτη ανταπόκριση στη συνεργασία των δύο µερών. Στην άνιση σχέση των δύο
κοµµάτων, µε υποδεέστερο και εξαρτώµενο το ΚΚΕ εσωτερικού, η συµµόρφωση
στο γιουγκοσλαβικό πρότυπο ήταν εθελοντική αλλά και καταναγκαστική. Θα δούµε,
στη συνέχεια753, ότι στη θαυµαστή σύµπνοια έπεσε, µετά το 1981, η σκιά της
σοσιαλδηµοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και των διαξιφισµών επί του
εθνικού.

ψηφοφόρους στις εκλογές. Η εσωκοµµατική τάση που αναδείχθηκε ως πλειοψηφούσα ήταν
µετριοπαθής, µακράν του λενινισµού, χωρίς να τεθούν όµως εκτός κόµµατος οι φιλοσοβιετικοί υπό
τον Taisto Sinisalo (cf. Great Soviet..., op. cit., vol. 12, p. 255. Kimmo Rentola, “Finnish Communism,
O. W. Kuusinen, and Their Two Native Countries”, Communism National & International, Tauno
Saarela - Kimmo Rentola eds., Studia Historica 58 - SHS, Helsinki 1998, pp. 159-181).
750
Το βενεζουελανό κόµµα (Partido Comunista de Venezuela) ιδρύθηκε το 1931, επί στρατιωτικής δικτατορίας Gómez, στην παρανοµία και εντάχθηκε ως τµήµα στην Komintern. Το 1936-1937, συµµετέσχε
σε µετωπικό σχήµα προοδευτικών κοµµάτων. Νοµιµοποιήθηκε το 1945, αλλά κηρύχθηκε πάλι
παράνοµο το 1950 από τη στρατιωτική δικτατορία Jiménez. Ακολουθώντας τα ίχνη του Che Guevara,
επιδόθηκε, στη δεκαετία 1960, σε ένοπλη πάλη. Η µετριοπαθής αντισοβιετική πτέρυγα αποσπάσθηκε
το 1970 και δηµιούργησε χωριστό κόµµα, το Movimiento al Socialismo (cf. Great Soviet..., op. cit.,
vol. 12, p. 294).
751
Cf. Μπριλλάκης, Το ελληνικό..., op. cit., p. 191. Είναι, ακόµη και µε την ιστορική απόσταση της εικοσιπενταετίας που παρήλθε, δύσκολη η ερµηνεία. Μία βεβαιότητα για τους επιβοηθητικούς του
ριζοσπαστισµού παράγοντες προκύπτει ίσως µε αναφορά στην παράµετρο της ελληνικής παράδοσης.
752
Το απαύγασµα ανευρίσκεται σε κατοπινή διατύπωση του Λ. Κύρκου, ότι η «απεριόριστη συνεισφορά» του στρατάρχη στην ιστορία του επαναστατικού κινήµατος ήταν η ρήξη µε το Stalin, η οποία
ήταν η καταβολή της γονιµοποίησης των νέων ιδεών που αµφισβήτησαν το αλάθητο της µαρξιστικής
ορθοδοξίας, cf. Κύρκος, Ποια Αριστερά;, op. cit., p. 58.
753
Infra, pp. 320-321.
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4. Η διευθέτηση του (εναποµείναντος)
αρχείου στην κατοχή του ΚΚΕ
4.1. Το πρόβληµα της περιφρούρησης
Η ανακεφαλαίωση των προβληµάτων του ΚΚΕ, τα οποία έβλεπαν, µετά τα γεγονότα της διάσπασης, οι εξωτερικοί παρατηρητές, για παράδειγµα οι Βρετανοί
αναλυτές του Foreign Office, έδειχνε ότι το κόµµα βρισκόταν σε κατάσταση διάλυσης. Η πολιτική του στην Ελλάδα απέτυχε. Ο Κολιγιάννης ήταν υπέρ της παράνοµης αντίστασης και κατά της συνεργασίας µε τα αστικά κόµµατα, κατηγορώντας
τον Παρτσαλίδη ότι κατέστησε το κόµµα παράρτηµα της µπουρζουαζίας. Οι ρίζες
βρίσκονταν σε παλαιότερα γεγονότα, καθώς ο Κολιγιάννης δεν εκτίµησε σωστά
την κατάσταση στη χώρα πριν από το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου, µε αποτέλεσµα να καταστεί εύκολη υπόθεση για το καθεστώς η κατάσχεση έγγραφου υλικού και η σύλληψη των ηγετών754. Μετά το γράµµα από τις φυλακές της Αίγινας,
µε το οποίο οι κρατούµενοι τάχθηκαν υπέρ των διαγραµµένων, αντιπάλων των
αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, και την αναπαραγωγή της είδησης από τον ελληνικό τύπο, ιδίως από την εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος του Σάββα Κωνσταντόπουλου, η εκτίµηση ήταν ότι, µε την «επανάσταση» της 21ης Απριλίου 1967, ο
κοµµουνισµός δέχθηκε κτύπηµα από το οποίο δεν επρόκειτο να ανανήψει755. Λογικό ήταν, υπό περιστάσεις οργανωτικής εκκρεµότητας, να τεθεί από το ΚΚΕ το
ζήτηµα της διευθέτησης του κοµµατικού αρχείου σε δεύτερη µοίρα. Ήταν όµως
επίκαιρο το πρόβληµα της περιφρούρησης της πληροφορίας.

Κανόνες συνωµοτικότητας
Η ανάλυση ειδήσεων για το ΚΚΕ, που διοχετεύονταν µε αφέλεια, οδηγούσαν σε
παραβίαση της συνωµοτικότητας και αυτοαποκαλύψεις756. Η λειτουργία παράνο754

Cf. PRO, FCO 9 / 144, “Greek Communist Party”, Disagreements within Greek Communist Party
(K.K.E.), T. E. Bridges -British Embassy in Athens to Foreign Office, Confidential, 24-2-1968, 2 pp.
755
Cf. PRO, FCO 9 / 144, “Greek Communist Party”, Further Disagreements within the Greek Communist Party, A. M. Goodenough -British Embassy in Athens to Foreign Office, 6-4-1968, 1 p. Le
Monde, 28-3-1968.
756
Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγµα ειδήσεων, που οδηγούσαν στον εντοπισµό της έδρας του
κόµµατος στη Ρουµανία. Με την ευκαιρία της διάσπασης το 1968, στα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης
αναφέρθηκε ότι το ΚΚΕ ήταν εγκατεστηµένο στη Σόφια. Στη καπιταλιστική ∆ύση, όµως, ήταν
γνωστό ότι η έδρα και ο ραδιοσταθµός βρίσκονταν στη Ρουµανία. Η εκτίµηση συναγόταν, εκτός
των άλλων πληροφοριών, από τα συµφραζόµενα επίσκεψης ελληνικής αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία, το Νοέµβριο 1967. Η εφηµερίδα Rabotnicesko Delo είχε γράψει, στις 26 Νοεµβρίου 1967,
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µων κοµµατικών οργανώσεων στην Ελλάδα757 απαιτούσε συµπεριφορές επαγρύπνησης, στο έπακρο της προσοχής. Υπήρχε το δεδοµένο της χαλάρωσης λόγω
της διάσπασης, η οποία, στην περίπτωση του Τσαρουχά, γραµµατέα της παράνοµης κοµµατικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης αποδείχθηκε, σύµφωνα µε εκτίµηση του ΚΚΕ, καταστροφική (το «γραφείο εσωτερικού» τον ανάγκασε να µεταβεί στην Αθήνα βιαστικά, χωρίς λήψη µέτρων πρόνοιας, για τη διευθέτηση του
προβλήµατος της διάσπασης, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί από την υπηρεσία
ασφαλείας και να χάσει τη ζωή του)758. Η πιο ασήµαντη, φαινοµενικά, είδηση περνούσε από το µικροσκόπιο των υπηρεσιών της καπιταλιστικής ∆ύσης. Το Νοέµβριο 1968, η γαλλική πρεσβεία της Μόσχας έκρινε ότι το περιεχόµενο άρθρου του
Κολιγιάννη στην εφηµερίδα του σοβιετικού κόµµατος Pravda έδιδε ενδιαφέρουσες ενδείξεις για την παράνοµη δράση του ΚΚΕ στην Ελλάδα759. Η γαλλική πρεότι η ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από τους Γκρόζο και Παρτσαλίδη, µετά τις συνοµιλίες έφθασε στο Ruse στις 25 Νοεµβρίου 1967 και, µετά από επίσκεψη στην πόλη του ∆ούναβη,
έφυγε από τη χώρα [διήλθε τα σύνορα προς Ρουµανία], cf. HU OSA, 300-60-1, Fonds 300: Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute, Subfonds 60: Romanian Unit, Series
1: Subject Files, Box 78, 602 Greece, Bulgarian Situation Report/13, 21-2-1968: “Greek Party Split
‘Radio War’ ”, 5 pp.
757
Η πάλη των οργανώσεων του ΚΚΕ στα εργοστάσια, επιχειρήσεις και άλλους τόπους, για την παράνοµη καθοδήγηση της συνδικαλιστικής δουλειάς, καθοδήγηση επίσης των συνδικαλιστικών αγώνων εκεί όπου δεν υπήρχαν οργανώσεις, από µεµονωµένους κοµµουνιστές, συµπαθούντες και άλλους πρωτοπόρους εργάτες, προβλεπόταν να διεξάγεται στη βάση των οδηγιών που κοινοποιούνταν στις εκποµπές του ραδιοσταθµού Φωνή της Αλήθειας. Οι κοµµουνιστές οι οποίοι δεν ήταν
γνωστοί στους «πράχτορες του εχθρού» έπρεπε να φροντίζουν για την περιφρούρηση της ιδιότητάς
τους. Ο παράνοµος µηχανισµός προέβλεπε και τη διασφάλιση µίας εφεδρείας, για τη συνέχιση της
δουλειάς στην περίπτωση κτυπήµατος από την ασφάλεια (cf. συλλογή ∆άγκα, Γεράσιµου Στεφανάτου, Κοµµατική οργάνωση και συνδικαλιστική δουλειά, [Απρίλιος 1969], 13 pp.). Για τον προσανατολισµό των κοµµατικών οργανώσεων, υποδεικνυόταν η οδηγία της 13ης ολοµέλειας: «Απαραίτητος όρος για το χτίσιµο και την ανάπτυξη των παράνοµων κοµµατικών οργανώσεων είναι η σύνδεσή τους µε το περιβάλλον, ο προσανατολισµός τους προς τα λαϊκά προβλήµατα, προς την οργάνωση των αγώνων των εργαζοµένων» (ibid., ΚΚΕ, 13η ολοµέλεια, υλικά). Η δουλειά προβλεπόταν
επίπονη, σύµφωνα µε την εκτίµηση στην εισηγητική έκθεση του Κολιγιάννη στην ίδια ολοµέλεια:
«Η πάλη για την οικοδόµηση παράνοµων κοµµατικών οργανώσεων είναι δύσκολο και µακροχρόνιο έργο, που απαιτεί και κόπους και θυσίες. Θα χρειαστεί ν’ αντιµετωπίζονται τα σοβαρά εµπόδια
και οι δυσκολίες που θα παρεµβάλλει συνεχώς ο εχθρός. Η ύπαρξη και δράση της φραξιονιστικής
οµάδας δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια και δυσκολίες. Η οικοδόµηση των οργανώσεων αυτών θα γίνεται πετράδι µε πετράδι, µε πολλά ζικ-ζακ που δεν αποκλείουν καθόλου και πισωγυρίσµατα»
(ibid.). Καθοριστικής σηµασίας ήταν το ζήτηµα της ενότητας της εργατικής τάξης, το οποίο έθετε
το καθήκον της συνένωσης κάθε αντιδικτατορικής συνδικαλιστικής κίνησης σε ένα ενιαίο Εργατικό Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ibid., Γεράσιµου Στεφανάτου..., op. cit.).
758
Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 221-226.
759
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en
URSS à ministère des Affaires étrangères -Paris, Moscou 7-6-1969, 2+2 pp. Правда, 17-11-1968.
Όµως ούτε η αποσιώπηση του αγώνα στην Ελλάδα, για το φόβο αυτοαποκαλύψεων, ήταν η ενδεδειγµένη τακτική, αφού ο δηµοκρατικός κόσµος ανέµενε συµπαράσταση. Το όργανο του σοβιετικού κόµµατος ασχολήθηκε εκ νέου µε το ελληνικό κόµµα το 1969 (cf. Правда, 27-5-1969, «Τρό-
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σβεία της Αθήνας διέβλεψε, το 1970, στην οργάνωση του ΚΚΕ για τον αντιδικτατορικό αγώνα σοβαρά προβλήµατα στρατολογίας, εκτιµώντας ότι δεν αποτελούσε
κίνδυνο για το καθεστώς760. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα των ελληνικών
υπηρεσιών ασφαλείας, µε τις απανωτές συλλήψεις στελεχών του ΚΚΕ761, καθησύχαζε τις γαλλικές και βρετανικές αποστολές της Αθήνας. Το Foreign Office, στο
Λονδίνο, είχε οργανώσει υπηρεσία µε αναλυτές της πολιτικής του ΚΚΕ, σκληρούς
αντικοµµουνιστές, οι οποίοι µελετούσαν πηγές πληροφοριών και κατέληγαν σε
διαπιστώσεις. Συγκέντρωναν στοιχεία για τα πάντα762. Τον Απρίλιο 1971,
προωθήθηκαν στην Αθήνα οι κρίσεις της Mrs. Sheila J. Truesdale, του IRD [International Relations Dept.] του Foreign Office. Μετά από ανάλυση των ντοκουµέντων της 15ης ολοµέλειας και των εκποµπών του ραδιοσταθµού Φωνή της Αλήθειας, η Truesdale κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ΚΚΕ βρισκόταν σε αδύναµη

µος [τροµοκράτηση], το όπλο των απελπισµένων», του N. Bragin), ασκώντας κριτική κατά της δικτατορίας για την καταστολή, την υπόθεση της σύλληψης του Φαράκου, τις δίκες των κοµµουνιστών.
760
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Grèce 1961-1970, vol. 215, Ambassadeur de France en Grèce
à ministère des Affaires étrangères -Paris, Athènes 22-1-1970, 10 pp.
761
Γνώριζαν, για παράδειγµα, ότι στις 8-9 Μαΐου 1970 συνελήφθησαν στην Αθήνα οι Καλούδης, Ζ.
Ζορζοβίλης, Ιω. Γιάνναρης (ibid., Athènes 15-5-1970, 3 pp.), και ότι στις 30 Μαΐου 1971 (Σαββατοκύριακο) επιτελέσθηκε η σύλληψη από την ασφάλεια κλιµακίου του ΚΚΕ εξ οκτώ µελών, εξ ων
οι τρεις µπήκαν παράνοµα στην Ελλάδα (cf. PRO, FCO 9 / 1393, “Greek Communists”, J. F. R.
Martin -British Embassy Athens to Andrew E. Palmer -Foreign Office, restricted, Athens 2-6-1971,
2 pp.).
762
Για παράδειγµα, το Μάιο 1971, πρωτοσέλιδη δηµοσίευση φωτογραφίας ενός από τα φύλλα της
εφηµερίδας Ελεύθερη Πατρίδα στην αθηναϊκή φιλοδικτατορική Ελεύθερος Κόσµος, δίπλα σε άρθρο
του Σάββα Κωνσταντόπουλου το οποίο, επισηµαίνοντας ότι η αντιδικτατορική εφηµερίδα περιείχε
δηλώσεις του Μυλωνά, του Πλυτά και της Βλάχου, αναρωτιόταν για την ταύτιση και ανούσια
συµµαχία των αστών µε τους σκληροπυρηνικούς κοµµουνιστές (cf. PRO, FCO 9 / 1393, “Greek
Communists”, J. F. R. Martin -British Embassy Athens to Andrew E. Palmer -Foreign Office, restricted, Athens 2-6-1971, 2 pp. Ελεύθερος Κόσµος, 30-5-1971), προκάλεσε ερώτηµα της βρετανικής πρεσβείας Αθήνας στο Λονδίνο για την ταυτότητα του µυστηριώδους εντύπου. Στην απάντηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας της Sheila J. Truesdale, του IRD [International Relations
Dept.] του Foreign Office, αναφερόταν ότι, στα παλαιά φύλλα, φαινόταν διευθυντής ο Αντώνης
Αντωνιάδης και εκδότης ο Στυλιανός Αµπατιέλος. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, εκδιδόταν από τη
Spectrum Litho, 85 Leonard Street, London. Το Μάρτιο 1969, η διεύθυνση στο Παρίσι ήταν Boîte
postale 25603, 75 Paris, R.P. Το Νοέµβριο 1970, σύµφωνα µε το ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας, η εφηµερίδα εκδιδόταν στο Λονδίνο, στις εγκαταστάσεις του φιλοκοµµουνιστικού ελληνοκυπριακού φύλλου Το Βήµα. Στις 5 Ιανουαρίου 1969, δηµοσίευσε δήλωση των φυλακισµένων της
Ελλάδας που υποστήριζαν τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας. Ο Στυλιανός Αµπατιέλος ήταν εξάδελφος του Τόνυ Αµπατιέλου. Το Σεπτέµβριο 1967 ήταν εκ των ιδρυτών του συνδικάτου Ενωµένη
Αντιδικτατορική Κίνηση Ναυτικών. Το Μάιο 1969, προκηρύξεις που διανεµήθηκαν από τρεις Άγγλους ναυτικούς στην Αθήνα είχαν παραχθεί από τον Αµπατιέλο, στη διεύθυνσή του στο Λονδίνο
στο Palmers Green. Η εφηµερίδα ακολουθούσε «σκληρή φιλοκολιγιαννική γραµµή» (cf. PRO,
FCO 9 / 1393, “Activities of Communist Party of Greece”, Andrew E. Palmer -Foreign Office to J.
F. R. Martin -British Embassy Athens, secret, London 14-6-1971, 1+1+1 pp.).
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θέση763. Με νέα ανάλυση, τον Ιούνιο 1971, επέστησε την προσοχή των αποδεκτών
σε στοιχεία καθορισµού νέας τακτικής από το ΚΚΕ764. Οι εχθρικές κινήσεις δεν
διέφευγαν της προσοχής του αντιδικτατορικού κινήµατος. Στις 12 Ιουνίου 1972,
σε συνοµιλία µε το σοβιετικό πρέσβη στην Αθήνα K. D. Levichkin, ο Μανώλης
Γλέζος επεσήµανε ότι οι µυστικές υπηρεσίες διευκολύνονταν, από την εσωκοµµατική διαµάχη, στην εξαγωγή συµπερασµάτων για τη διάταξη του παράνοµου δικτύου765. Στις 28 Φεβρουαρίου 1974, σε συνοµιλία στη σοβιετική πρεσβεία στην
763

Στη 15η ολοµέλεια, τα στελέχη επιδόθηκαν σε µαζοχιστική αυτοκριτική και ασκήσεις οµολογίας
αµαρτιών για ολιγωρία και παραλήψεις. Θα ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι θα ενθάρρυναν
και θα ενέπνεαν αποφασιστικότητα στα µέλη εντός της χώρας αυτά τα ξεσπάσµατα της εξόριστης
και ευρισκόµενης εκτός πραγµατικότητος ηγεσίας. Οι Κολιγιάννης και Σια δεν φαινόταν να είχαν
αποκτήσει µεγαλύτερη ευλυγισία στην πολιτική τους. Η θέση του Κολιγιάννη για µη υιοθέτηση
δυναµικών ενεργειών προερχόταν από επαγγελµατική αντιζηλία, απέναντι σε δυνάµεις όπως η ∆ηµοκρατική Άµυνα που είχαν µεγάλη δηµοσιότητα ως εµπνευστές της αντίστασης στην Ελλάδα (cf.
PRO, FCO 9 / 1393, “15th plenum of the KKE central committee”, Andrew E. Palmer -Foreign Office to Anthony M. Goodenough -British Embassy Athens, confidential, London 23-4-1971, 1+2
pp. [η ανάλυση έπασχε στο σηµείο που παρέβλεπε την εσκεµµένη προβολή, εκ µέρους των ιθυνόντων κύκλων της καπιταλιστικής ∆ύσης, των αστικών δηµοκρατικών δυνάµεων έναντι των κοµµουνιστών]). Το ΚΚΕ µε τη 15η ολοµέλεια δεν απέκτησε το εκµοντερνισµένο προφίλ [facelift] που
επιζητούσε, ούτε πέτυχε τη βελτίωση των πιθανοτήτων επιστροφής στο κόµµα των «ρεβιζιονιστών» [τα µέλη του ΚΚΕ εσωτερικού]. Η οµάδα Μπριλλάκη εισακουόταν από τα περισσότερα δυτικοευρωπαϊκά κόµµατα, συµπεριλαµβανόµενου του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ενώ ο
Κολιγιάννης δεν είχε εκπροσώπους έξω από την Ανατολική Ευρώπη µε εξαίρεση τον Αµπατιέλο
(ibid. [οι Βρετανοί δεν παρέλειπαν να πριµοδοτούν το ΚΚΕ εσωτερικού]). Πιθανότατα το ΚΚΕ θα
προχωρούσε σε µία αναζωογόνηση της ηγεσίας, στο πρότυπο των αλλαγών του 1956, που ο Ζαχαριάδης είχε πέσει σε δυσµένεια –µε σοβιετική έγκριση–, όµως ακόµη και µία αλλαγή στην ηγεσία
δεν φαινόταν να εγγυάται την επιτυχία στο εγχείρηµα ισχυροποίησης του κόµµατος (ibid.).
Οι προφητείες των αναλύσεων αποδείκνυαν τον επαγγελµατισµό των Βρετανών αναλυτών.
∆ιαψεύσθηκαν, όµως, εν µέρει. Η νέα καθοδήγηση υπό το Φλωράκη αποδείχθηκε εξίσου
επαγγελµατική (αποτελεσµατική).
764
Ενώ στη 12η ολοµέλεια οι έξω διαφώνησαν µε τους µέσα ως προς την ενότητα των αντιδικτατορικών δυνάµεων, µε το επιχείρηµα ότι θα οδηγούσε σε αποδυνάµωση της οργάνωσης του κόµµατος,
στη 15η ολοµέλεια το ΚΚΕ άλλαξε τακτική, µε τοποθέτηση υπέρ της ενότητας (cf. PRO, FCO 9 /
1393, “Activities of Communist Party of Greece”, Andrew E. Palmer -Foreign Office to J. F. R.
Martin -British Embassy Athens, secret, London 14-6-1971, 2 pp.). Το θέµα της ενότητας συνδεόταν µε τις µορφές πάλης. ∆υναµικές µορφές, στις οποίες εξωθούσαν ο Παπανδρέου και οι «ρεβιζιονιστές», έδειχναν έλλειψη εµπιστοσύνης στο µαζικό λαϊκό κίνηµα. Το ΚΚΕ δεν απέκλειε την
οιαδήποτε µορφή, αλλά απαιτούνταν µελέτη του επιπέδου του λαϊκού κινήµατος, του υποκειµενικού παράγοντα και της ισορροπίας δυνάµεων (ibid.). Οι ρεβιζιονιστές ∆ρακόπουλος, Μπριλλάκης
και Καρράς, επωφελούµενοι από τις δυσκολίες της παράνοµης δουλειάς, αφήρπασαν τον τίτλο της
εκτελεστικής επιτροπής της Ε∆Α, ανέπτυξαν διασπαστική δράση στις τάξεις της και υιοθέτησαν
θέση αντίθετη προς το καταστατικό και τις αποφάσεις των συνεδρίων της, µε συνέπεια να αποπροσανατολισθούν τα µέλη της και να τεθούν πρόσθετα εµπόδια στη δράση του Πατριωτικού Μετώπου (ibid.).
Στην ανάλυση, διέφευγε το στοιχείο της συγκυρίας. Μετά την εξασφάλιση του τίτλου και τη στοιχειώδη οργανωτική αποκατάσταση του κόµµατος, η ενότητα είχε καταστεί όχηµα, για να εφορµήσει το ΚΚΕ, µε τη διεκδίκηση της καθοδήγησης όλων των αντιδικτατορικών δυνάµεων.
765
Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 241-243.
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Ουγγαρία, ο Φλωράκης ανέφερε ότι, για τις συλλήψεις στην Ελλάδα766, η ηγεσία
του ΚΚΕ είχε υπολογίσει αυτό το ενδεχόµενο. Εν γνώσει της πιθανότητας σύλληψης, κατέρχονταν στην Ελλάδα τα παράνοµα κλιµάκια. Ο µηχανισµός των κοµµατικών οργανώσεων παρέµενε ανέπαφος, τα δύο τυπογραφεία είχαν διασωθεί, µε
αναστολή των δραστηριοτήτων για κάποιο διάστηµα, διότι ενδεχόµενα η ασφάλεια
εσκεµµένα δεν είχε συλλάβει όλους όσους γνώριζε, για να συνεχίσει τις παρακολουθήσεις και να εντοπίσει τα ίχνη των υπολοίπων. Ήταν δύσκολο να λεχθεί ποιες
ήταν οι πηγές πληροφόρησης των ελληνικών µυστικών υπηρεσιών, οι οποίες γνώριζαν τη σύνθεση του πολιτικού γραφείου και της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής του 9ου συνεδρίου, µολονότι δεν είχαν σταλεί
σχετικά έγγραφα από τη Βουδαπέστη στην Ελλάδα ούτε οι συλληφθέντες γνώριζαν τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου767.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το αρχείο του ΚΚΕ είχε χρεία προστασίας. Οι
Ρουµάνοι ήταν αναξιόπιστοι. Το 1968, ήταν ικανοί να χαρίσουν στους αντιπάλους
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας και το υπόλοιπο µέρος του αρχείου που δεν
είχε διαρπαχθεί (αυτή ήταν, άλλωστε, η αρχική σκέψη του Παπαπαναγιώτου768).
Το πρόβληµα προκάλεσε στην καθοδήγηση Κολιγιάννη σκέψεις µεταφοράς του
εναποµείναντος υλικού στη Σοβιετική Ένωση. Μεσολάβησε ένα διάστηµα κυοφορίας, κατά το οποίο ταυτόχρονα λήφθηκαν µέτρα ασφάλισης του κτιρίου στο
Sibiu. Επιτηρούνταν γενικά οι ενέργειες των διαγραµµένων, αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας, και ειδικά η κυκλοφορία κοντά στο αρχειακό κτίριο,
µε ετοιµότητα για άµυνα στην περίπτωση παρατήρησης κινήσεων. Σύντοµα έγινε
κατανοητό ότι η τακτική των Ρουµάνων ήταν µη αντιστρεπτή. ∆εν ήταν διατεθειµένοι να αλλάξουν στάση, αντιθέτως ενίσχυαν εντέχνως τα ενδοκοµµουνιστικά
πάθη. Οι εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία παρουσίαζαν επιτάχυνση. Η ατµόσφαιρα
µύριζε µπαρούτι. Σε συνεργασία µε το σοβιετικό κόµµα, λήφθηκε η απόφαση µεταφοράς του υλικού στο Ivanovo –πόλη σε απόσταση 300 χιλιοµέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας–. Στις 12 Αυγούστου 1968, γνωστοποιήθηκε στο ρουµανικό
κόµµα η κοµµατική απόφαση και ζητήθηκε βοήθεια για το πρακτικό µέρος της
επιχείρησης. Η προτεινόµενη ηµεροµηνία ήταν η 23η Αυγούστου 1968 για τη µε766

Ibid., pp. 254-255. Ο Τόνυ Αµπατιέλος, ο οποίος εισήλθε το 1973 παράνοµα στην Ελλάδα, συνελήφθη, σύµφωνα µε κυβερνητική δήλωση, στις 19 Φεβρουαρίου 1974, µε έτερα δύο µέλη του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ (cf. PRO, FCO 9 / 2002, “Political Prisoner in Greece - Tony Ambatielos”,
secret file; J. F. R. Martin -British Embassy Athens to R. F. Cornish -FCO, confidential, Athens 202-1974, 1 p.). Βιογραφικά στοιχεία για τον Αµπατιέλο, που ανέτρεχαν στη δράση του και σύλληψη
το ∆εκέµβριο 1947, καταχωρήθηκαν από τις βρετανικές υπηρεσίες στο PRO, FCO 9 / 2002, “Political Prisoner in Greece - Tony Ambatielos”, secret file; 2JT/1/7 (Antonios Ambatielos), 5 pp.
767
Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 254-255.
768
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
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ταφορά του αρχειακού υλικού, οδικώς, από το Sibiu στο Βουκουρέστι και η εποµένη, 24 Αυγούστου 1968, για τη µεταφόρτωση σε τραίνο, µε προορισµό, µέσω
Iaşi, τη Σοβιετική Ένωση769. Εάν οι Ρουµάνοι είχαν άλλες προθέσεις, δεν
εκδηλώθηκαν. Στις 21 Αυγούστου 1968, πανικός επικράτησε, µε τη γνωστοποίηση
της επέµβασης στην Τσεχοσλοβακία. Οιαδήποτε ενέργεια ενάντια στους προστατευόµενους του σοβιετικού κόµµατος ισοδυναµούσε µε πολεµική πρόκληση. Στις
24 Αυγούστου 1968, οι Γιάννης Τσιάρας, Γιάννης Κατσαρός και συγγενείς τους
επέβλεψαν τη φόρτωση των περίπου 450 κιβωτίων770 σε ένα βαγόνι.
Στο Ivanovo, το αρχείο τακτοποιήθηκε στο αρχειακό κτίριο του σοβιετικού
κόµµατος, όπου κατέλαβε έναν από τους πέντε ορόφους. Το επόµενο διάστηµα,
εκτός από τη λειτουργία του ως βάσης του υπάρχοντος κοµµατικού (ιστορικού)
αρχειακού υλικού, λειτούργησε ως κοµµατική υπηρεσία (Υπηρεσία Γενικού Αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ), µε ευθύνη την ανταπόκριση στον τοµέα
των εσωκοµµατικών ζητηµάτων που αφορούσαν σε πληροφόρηση (κυρίως αναζητήσεις προσώπων) και σε συλλογή υλικού. ∆ιενεργούνταν, επίσης, άλλες περιφρουρηµένες εργασίες, που καθιστούσε αναγκαίες το παράνοµο, µέχρι το 1974,
καθεστώς στην Ελλάδα (συγκέντρωση εµπιστευτικού υλικού), για τις οποίες ίσως
δεν θα µάθουµε λεπτοµέρειες ποτέ.
Στο ΚΚΕ (στη νέα έδρα στη Βουδαπέστη), άρχισε από το µηδέν η οργάνωση
νέων τµηµάτων και νέου αρχείου και η συλλογή εντύπων. Οι ενωτικοί είχαν κατακρατήσει, εκτός από το αρχείο της κεντρικής επιτροπής και των τµηµάτων (του
ιστορικού τµήµατος και των άλλων), µέχρι και το τελευταίο έντυπο της κοµµατικής βιβλιοθήκης στη Mogoşoaia. Τον Αύγουστο 1968, ο Παναγιώτης Υφαντής
έστειλε επιστολή, εκ µέρους του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του
ΚΚΕ, στους Βουλγάρους ζητώντας να παραχωρηθεί διαθέσιµη µαρξιστική βιβλιογραφία, στη βουλγαρική γλώσσα, για να δηµιουργήσουν νέα κοµµατική βιβλιοθήκη, εξηγώντας ότι δεν µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τη δικιά τους διότι βρισκόταν στα χέρια της «φράξιας». Από το λεκτικό της επιστολής, καθίστατo αντιληπτό ότι το κόµµα εξακολουθούσε να θεωρεί περιουσία του (και να διεκδικεί) το
υλικό της διαφώτισης. Στη Σόφια, η αρµόδια υπηρεσία του βουλγαρικού κόµµατος
πρότεινε να ικανοποιηθεί το αίτηµα771.

769

Cf. Παράρτηµα 9 (infra, p. 502).
Ο αριθµός προκύπτει από ίδιους υπολογισµούς, cf. Παράρτηµα 9 (infra, p. 502), αναφορά σε βάρος
15 τόννων. Οι ενωτικοί είχαν αποσπάσει το ένα τέταρτο περίπου του αρχείου.
771
Cf. ЦДА, αταξινόµητο, «Ενηµερωτικό σηµείωµα», υπογραφή: Konstantin Tellalov (υπεύθυνος
Τµήµατος Εξωτερικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος), Σόφια 5-8-1968, 1 p.
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Με τη µεταφορά κοµµατιών του µηχανισµού στη Βουδαπέστη, περιορίσθηκαν
οι κίνδυνοι διαρροής απόρρητων κοµµατικών πληροφοριών. Στο Βουκουρέστι,
έµειναν ορισµένες µόνο κοµµατικές αποστολές, που εργάσθηκαν, υπό άκρα µυστικότητα, προωθώντας τις κοµµατικές υποθέσεις. Τα εσωκοµµατικά οργανωτικά
θέµατα, η καθοδήγηση της µάζας των πολιτικών προσφύγων στη χώρα, η οργάνωση της αντιδικτατορικής δράσης στην Ελλάδα, ήταν τα καθήκοντα του κλιµακίου. Οι σχέσεις µε το ρουµανικό κόµµα δεν είχαν το στοιχείο της σύµπνοιας,
αλλά στην επιφάνεια τηρούνταν τα προσχήµατα.

4.2. Από το Ivanovo στην Αθήνα
Μετά το 1974 –στην περίοδο νοµιµότητας–, η αποδοχή των προηγούµενων αρµοδιοτήτων από την υπηρεσία αρχείου στο Ivanovo κατέστησε αναγκαία µία στοιχειώδη ταξινόµηση του αρχειακού υλικού. Η επαφή της υπηρεσίας αρχείου µε τον
κοµµατικό µηχανισµό πραγµατοποιούνταν µέσω της κοµµατικής οργάνωσης Μόσχας. Την ευθύνη είχε το µέλος της κεντρικής επιτροπής και υπεύθυνος για τις κοµµατικές οργανώσεις στις σοσιαλιστικές χώρες Κώστας Γάτσος. Αιτήµατα διαβιβάζονταν από την Αθήνα στο Ivanovo µέσω Μόσχας, για παροχή πληροφοριών για
εξαφανισµένους συγγενείς. Η γραφειοκρατική –ούτως ειπείν– διαδικασία προέβλεπε, για απαντήσεις σε αιτήµατα προς το αρχείο, την παραγωγή δύο αντιγράφων
των εξερχόµενων εγγράφων, ένα των οποίων στελνόταν και το άλλο αρχειοθετούνταν. Η αποστολή της αλληλογραφίας (µε τον κοµµατικό ταχυδρόµο) απαιτούσε
τρεις µέρες. Ήταν απαραίτητη η έκδοση απόδειξης παραλαβής αλληλογραφίας (εις
διπλούν). Τα έξοδα βάρυναν την οργάνωση - παραλήπτη. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων γινόταν σχετικά γρήγορα (διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα µήνα), ένδειξη
ότι το αρχείο είχε ετοιµότητα. Η υπηρεσία του αρχείου δεχόταν νέα υλικά, τα οποία
συλλέγονταν ανάµεσα στους πρόσφυγες. Επίσης αρχειοθετούσε τα φύλλα του κοµµατικού οργάνου Ριζοσπάστης (η νόµιµη έκδοση της Αθήνας, µετά το 1974)772.
772

Ένα δείγµα (καλύπτει κατ’ ελάχιστο την ελλιπή πληροφόρηση), µε στοιχεία από αταξινόµητο υλικό
της Μόσχας και του Ivanovo του 1978, δίδει τα εξής στοιχεία: Η οργάνωση Μόσχας διαβίβασε,
στις 5 Αυγούστου 1978, αίτηµα για την αναζητούµενη Βέη Βασιλική του ∆ηµήτρη, το γένος Γιάννου. Η υπηρεσία αρχείου του Ivanovo απάντησε στέλνοντας όλα τα στοιχεία που διέθετε (παραδόθηκαν στο Γάτσο, στη Μόσχα, στις 30 Αυγούστου 1978). Άλλο αίτηµα που διαβιβάσθηκε από τη
Μόσχα (του Κουρµπή Ι., «που ζητάει να µάθει για την τύχη του αδελφού του Κουρµπή Καλούσιου») υποβλήθηκε στην υπηρεσία αρχείου του Ivanovo στις 30 Σεπτεµβρίου 1978, cf. συλλογή
Λεοντιάδη, αταξινόµητο υλικό οργάνωσης ΚΚΕ του Ivanovo: ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή -Υπηρεσία Γενικού Αρχείου [Ivanovo] προς Κώστα Γάτσο, 23-8-1978, 1 p. Ibid., 25-8-1978, 1+1 pp.
Ibid., 6-9-1978, 1 p. Ibid., αταξινόµητο υλικό οργάνωσης ΚΚΕ Μόσχας: ΚΚΕ, Μόσχα, αρ. πρ.
128-Ε, Γάτσος Κ. προς ΚΚΕ (Κεντρική Επιτροπή, Υπηρεσία Γενικού Αρχείου) [Ivanovo], 30-91978, 1 p. (όλα τα έγγραφα δακτυλογραφηµένα). Η Ένωση Συγγενών Εκπατρισθέντων ζητούσε
στοιχεία για αγνοουµένους, υποβάλλοντας καταστάσεις ονοµάτων, µεταξύ αυτών οι Ηλιαδάκης
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Το ΚΚΕ γνώριζε ότι το «κλεµµένο αρχείο» στα χέρια των αναθεωρητών βρισκόταν στο Βουκουρέστι και, αρκετά νωρίς, παρά την περιφρούρηση της εργασίας
του κλιµακίου Παπαπαναγιώτου, έµαθε για τις µεταφορές περιορισµένου όγκου
ντοκουµέντων στα Σκόπια773. ∆εν ήταν γνωστό στο ΚΚΕ, συγκεκριµένα, ποια υλικά
µεταφέρθηκαν, αφού άλλωστε ήταν άγνωστο, προηγουµένως –έως το 1968–, ποιές
συλλογές και έγγραφα υπήρχαν. Μόνο µε εικασίες, στις συζητήσεις, µπορούσαν
τα στελέχη να πουν ότι οι πληροφορίες που αναζητούσαν σε δεδοµένη περίσταση
βρίσκονταν στα έγγραφα του αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού774. Η υπόθεση του
αρχείου στα Σκόπια είχε πολύ σοβαρότερη –εκείνη την εποχή– διάσταση.
Οιαδήποτε κίνηση θα συνδεόταν µε τους ενδοκοµµουνιστικούς φατριασµούς
(ιδεολογική και πολιτική αντιδικία της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας µε
το σοβιετικό κόµµα) και µε την ελληνογιουγκοσλαβική πολιτική κατάσταση
(µακεδονικό ζήτηµα). Σε όλες τις πτυχές, ήταν αναµεµειγµένο το ΚΚΕ εσωτερικού
–όµηρος, στην ουσία–. Για τα ενδοκοµµουνιστικά και τον οξύ ανταγωνισµό µε το
ΚΚΕ εσωτερικού, το ΚΚΕ έβρισκε συµπαράσταση από το βουλγαρικό κόµµα775.
Για τα διακρατικά και το εθνικό πρόβληµα, διαπίστωνε ότι το αντίζηλο κόµµα,
Στέλιος, Καραπλιός Γιάννης, Τσίγκας Χρήστος, Πολύδωρος Αναστάσιος, Σταµπουλίδης Αριστείδης ή Αλέκος, Γιαννίκος Ιωάννης, Τσάκωνας Γεώργιος (ibid., αταξινόµητο υλικό οργάνωσης ΚΚΕ
Μόσχας, op. cit., αρ. πρ. 136-Ε, 22-9-1978, 1 p. [χειρόγρ.]). Το Σεπτέµβριο 1978, πρόσφυγας στο
Erevan (Αρµενία) έστειλε στην οργάνωση Μόσχας «µερικές παλαιές αστικές εφηµερίδες, αποκόµµατα, προκηρύξεις για ανάλογη χρησιµοποίηση...», που προωθήθηκαν στο αρχείο στο Ivanovo
(ibid., αρ. πρ. 137-Ε, 27-9-1978, 1 p. [χειρόγρ.]). Το ∆εκέµβριο 1978, επιστολή της νοµαρχιακής
επιτροπής Κοζάνης του ΚΚΕ προς την κεντρική επιτροπή στην Αθήνα, η οποία προωθήθηκε στη
Μόσχα και από εκεί στο Ivanovo, έθεσε το αίτηµα για αποστολή στοιχείων για τον Τσίγγα Χρήστο. «Τα στοιχεία τα ζητάει ο γιός του Τσίγγας ∆ηµήτρης» (ibid., αρ. πρ. 140-Ε, 14-12-1978, 1 p.
[χειρόγρ.], υπογραφή: Νικολάου Γ. [γραµµατέας κοµµατικής οργάνωσης Μόσχας του ΚΚΕ]).
773
Infra, ενότητες 5.1.2 και 5.1.3.
774
Cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
775
Στις συζητήσεις µε τον T. Zhivkov, τον Αύγουστο 1976, ο γενικός γραµµατέας της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης τόνισε ότι, στο πρόσφατο συνέδριο των οπαδών της
«φράξιας», επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η απόσπασή τους από το κόµµα έγινε στη βάση µίας
«οππορτουνιστικής και αντισοβιετικής πορείας». Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε ως αµετάβλητη η
επιδίωξή τους να συνεχίσουν και στο µέλλον να εκµεταλλεύονται το όνοµα και τις παραδόσεις του
ΚΚΕ για την ίδια υστεροβουλία –διατήρησαν τον τίτλο ΚΚΕ (εσωτερικού), µε σκοπό να δείξουν
την ασυνέχεια αλλά ταυτόχρονα τη «συνέχεια» µε το κόµµα, και έδωσαν στο συνέδριό τους την
αρίθµηση «1ο (9ο)»–. Μέσα στη «φράξια» το ΚΚΕ διέκρινε ισχυρές αντιθέσεις. ∆ηµιουργήθηκαν
δύο οµάδες. Η πρώτη, η επονοµαζόµενη «ρουµανική οµάδα» ήταν συσπειρωµένη γύρω από τους
∆ρακόπουλο, Κύρκο, Τζεφρώνη. Η άλλη, µε επικεφαλής τους Μπριλλάκη και Καρρά, φιλοτεχνούσε το προφίλ της ως «πιο αριστερή». Στα δηµοσιεύµατά τους, η «φράξια» και η Ε∆Α διακρίνονταν πλέον για τις αντισοβιετικές θέσεις τους. ∆εν υπήρχε, κυριολεκτικά, ούτε µία αντισοβιετική
αναφορά της δυτικής προπαγάνδας και των µαοϊκών που να µη έβρισκε θέση στις σελίδες του οργάνου τους, της εφηµερίδας Η Αυγή (cf. ЦДА, фонд 378Β. опис 1, архивна единица 452, «Σηµειώσεις. Από τις συζητήσεις ανάµεσα στον Πρώτο Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος σ. T. Zhivkov και τον Πρώτο Γραµµατέα της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ σ. Χαρίλαο Φλωράκη», 24-25 Αυγούστου 1976, pp. 15-16).
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εκόν άκον, βρισκόταν επικίνδυνα µπλεγµένο ανάµεσα στους αντιµάχους776. Η
πρόθεση ήταν η αποκατάσταση διµερών σχέσεων µε την Ένωση Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας χωρίς δεσµεύσεις, µόνο σε ένα επίπεδο σιωπηλής ανακωχής.
Τούτο επιτεύχθηκε, τελικά, τον Ιανουάριο 1976777, µετά από επίσηµη πρόσκληση
της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, παρά τις αντιδράσεις και πικρόχολες
ερµηνείες του ΚΚΕ εσωτερικού778. Στον ίδιο σχεδιασµό εντάχθηκε η προσέγγιση
µε το Ιταλικό Κοµµουνιστικό Κόµµα779. Οι Γιουγκοσλάβοι ανταποκρίθηκαν σε
αντίστοιχη πρόσκληση της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, µε επίσκεψη στις 17
έως 21 ∆εκεµβρίου 1979780. Έγιναν συγκρατηµένες δηλώσεις, µε αναφορά σε
776

«Αναδηµοσίευαν στην Αυγή, περιοδικά, υλικό µε αντιβουλγαρικό περιεχόµενο από γιουγκοσλαβικές και δυτικές πηγές, κυρίως σε σχέση µε το, ούτως ονοµαζόµενο, “µακεδονικό ζήτηµα”» (ibid.).
777
Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, αποτελούµενη από τους Αντώνη Αµπατιέλο, µέλος του πολιτικού γραφείου, και Στέφανο Παπαγιάννη, µέλος της κεντρικής επιτροπής, πραγµατοποίησαν επίσκεψη, στις
6 έως 8 Ιανουαρίου 1976. Πέραν του πρωτοκόλλου (υποδοχή από τον Dobrivoje Vidić, µέλος της
εκτελεστικής επιτροπής του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας), είχαν ουσιαστικές συνοµιλίες µε το Vladislav Obradović, υπεύθυνο του τµήµατος διεθνών σχέσεων του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας (cf. Политика [Београд], 8-1-1976. Ριζοσπάστης, 6,11,14-1-1976). Το ζητούµενο
ήταν ένας συντονισµός ενεργειών στο µίνιµουµ, στις επιδιώξεις της ειρήνης, ανεξαρτησίας, δηµοκρατίας, προόδου, που θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί µέσα από τις οµαλές διακοµµατικές σχέσεις
(σύµφωνα µε δήλωση του Αµπατιέλου, «ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των δύο
κοµµάτων», cf. Ριζοσπάστης, 14-1-1976).
778
Cf. Η Αυγή, 8-1-1976.
779
Τον Ιανουάριο 1976, αµέσως µετά τη γιουγκοσλαβική επαφή, ακολούθησε συνάντηση, στη Ρώµη,
του Αντώνη Αµπατιέλου µε το Renzo Trivelli, µέλος της γραµµατείας του Ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (cf. L’Unità, 14-1-1976. Ριζοσπάστης, 16-1-1976). Ο γενικός γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης ανέφερε στον T. Zhivkov, στις συζητήσεις τους
τον Αύγουστο 1976, στιγµιότυπα από παλαιότερες διαπραγµατεύσεις µε το ιταλικό κόµµα. «Ο
Berlinguer µε ρώτησε κάποτε αν είµαστε έτοιµοι να συνεργαστούµε µε τη “φράξια”. Η θέση του
ΚΚΕ είναι ότι είµαστε έτοιµοι για καθηµερινή πολιτική συνεργασία, φτάνει να µην εκµεταλλεύονται το όνοµα του κόµµατος. Έφυγαν από το κόµµα –καλώς. Έχουν το πρόγραµµά τους –καλώς.
Γιατί όµως εκµεταλλεύονται το όνοµα του κόµµατος; Στο τελευταίο τους συνέδριο υπήρξε πρόταση, και η πλειοψηφία την έκανε αποδεκτή, για την αλλαγή του ονόµατος “ΚΚΕ (εσωτερικού)”.
Όµως η καθοδήγησή τους, µε ρουµανική υπαγόρευση, ανέβαλε τη λύση του ζητήµατος. Είναι φανερό ότι οι Ρουµάνοι αναµείχθηκαν γιατί υπολογίζουν σε υποστήριξη από τη “φράξια” προς όφελός τους µέσα στο διεθνές κοµµουνιστικό και εργατικό κίνηµα.» (cf. ЦДА, фонд 378Β. опис 1,
архивна единица 452, «Σηµειώσεις..., op. cit., p. 31).
780
Στις 17 ∆εκεµβρίου 1979, αφίχθηκε η αντιπροσωπεία (την αποτελούσαν οι Vlado Jancić εκτελεστικός γραµµατέας του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας, Vaso Gačić -µέλος κεντρικής επιτροπής, Budimir Bobović -τµήµα διεθνών σχέσεων της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας). Στις 18 ∆εκεµβρίου
1979, διεξήχθησαν συνοµιλίες στα γραφεία της κεντρικής επιτροπής (συµµετείχαν οι Αντώνης
Αµπατιέλος -µέλος πολιτικού γραφείου, Ορέστης Κολοζώφ -µέλος κεντρικής επιτροπής, Θανάσης
Σκαµνάκης και Μιχάλης Τερζίδης -αναπληρωµατικά µέλη της κεντρικής επιτροπής), παρουσία του
Hranislav Marinković, συµβούλου της πρεσβείας της Οµοσπονδιακής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα (cf. Ριζοσπάστης, 19,21-12-1979). Οι δύο αντιπροσωπείες είχαν
συνοµιλίες «... που διεξήχθησαν σε ατµόσφαιρα φιλίας, ειλικρίνειας και αµοιβαίας κατανόησης»
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ανταλλαγή απόψεων781. ∆εν γράφτηκε στο κοµµατικό όργανο Ριζοσπάστης ότι η
γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης µε το ΚΚΕ εσωτερικού782.
Οι µυστικές υπηρεσίες, κρατικό όργανο παντός καιρού, συνέχιζαν την άχαρη
δουλειά τους. Η αλήθεια ήταν ότι διέθεταν άψογο επαγγελµατισµό. Όφειλαν, φίλοι
και αντίπαλοι, να υποκλιθούν µπροστά τους, εις αναγνώριση των επιτυχιών, αφού
η άντληση πληροφοριών είχε φθάσει στο σηµείο να πραγµατοποιείται στην κορυφή της κοµµατικής πυραµίδας783. Το ΚΚΕ, δύσκολος αντίπαλος, εντόπιζε διαρροές και αµυνόταν. Σκόπιµη παροχή πληροφοριών προς επιλεγµένες κατευθύνσεις
οδηγούσε σε υποθέσεις –αναπόδεικτες– για το διπλό ρόλο στελεχών784.
Η εκλογική συνεργασία, το 1989, καθόρισε τη στάση του ΚΚΕ έναντι του
χρεωφειλέτη, ΚΚΕ εσωτερικού, στα όρια του πραγµατισµού. Για χάρη της ενότητας στη δράση, που προκρίθηκε ως τακτική το 1989, απωθήθηκαν οι διαφορές και
η ιδιοκτησία του αρχείου αντιµετωπίσθηκε, αν και όχι ως δεδικασµένο, ωστόσο ως
(ibid., 21-12-1979). Σε κοινή ανακοίνωση, στις 20 ∆εκεµβρίου 1979, «... διαπιστώθηκε η αµοιβαία
επιθυµία για την παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας µεταξύ των δύο
Κοµµάτων στη βάση των αρχών της ∆ιάσκεψης των Κ. Κ. της Ευρώπης στο Βερολίνο» [το 1976].
Πρόσκληση προς την κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ για ανταπόδοση της επίσκεψης έγινε αποδεκτή.
Η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία συναντήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 1979 µε τον πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, µε βασικό θέµα συζήτησης την εγκατάσταση των αµερικανικών
πυραύλων στην Ευρώπη. Η αντιπροσωπεία επέστρεψε στις 21 ∆εκεµβρίου 1979 στο Βελιγράδι
(ibid., 21-12-1979).
781
Κατά την αναχώρηση, ο Vlado Jancić συµπλήρωσε: «Θα επιθυµούσα να υπογραµµίσω, µε την
ευκαιρία, ότι η ανταλλαγή αυτή απόψεων υπήρξε πολύ ωφέλιµη και πετύχαµε το σκοπό της αλληλογνωριµίας... Θεωρούµε ότι οι διαφορές που υπάρχουν στις απόψεις των κοµµάτων πάνω στα
διάφορα θέµατα –και στη διάρκεια των συνοµιλιών διαπιστώσαµε ότι τέτοιες διαφορές υπάρχουν–
δεν θα αποτελέσουν εµπόδιο για τη συνεργασία µεταξύ των δύο κοµµάτων µας» (ibid., 22-121979).
782
Στις 20 ∆εκεµβρίου 1979, η γιουγκοσλαβική αντιπροσωπεία συναντήθηκε, πριν από τη συνάντηση
µε τον Παπανδρέου, µε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εσωτερικού (συµµετείχαν οι ∆ρακόπουλος, Α.
∆ιαµαντόπουλος -µέλος κεντρικής επιτροπής και υπεύθυνος του τµήµατος διεθνών σχέσεων, Γ.
Μιχαλόπουλος -µέλος κεντρικής επιτροπής). «Η συνάντηση έγινε µέσα σε θερµή και συντροφική
ατµόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο κοµµάτων.» (cf. Η Αυγή, 21-12-1979).
783
Ο φιλόσοφος Αύγουστος Μπαγιόνας, δείχνοντας φωτογραφίες της δεκαετίας 1970, στις οποίες
παρουσιαζόταν ενδεδυµένος την τήβεννο, περιέγραφε τις συνθήκες υπό τις οποίες, ως µέλος του
ΚΚΕ περιφρουρηµένο –στο καθεστώς ηµιπαρανοµίας πριν από το 1981–, ήταν συγκλητικός στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λάµβανε, τότε, το ΚΚΕ τις δέουσες προφυλάξεις.
«Όµως οι υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν...» Ο Μπαγιόνας εννοούσε τον πληροφοριοδότη, µέλος
της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, επικεφαλής της κοµµατικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης, Ηλία
Σταµπουλίδη (cf. Αύγουστος Μπαγιόνας, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2002). Ο πληροφοριοδότης αποκαλύφθηκε, µετά την αλλαγή διακυβέρνησης το 1981, και παραδέχθηκε την κατηγορία (cf.
Νίκος Παπαδόπουλος, βετεράνος του ΚΚΕ, πρώην µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2006. Νίκος Νικολαΐδης, βετεράνος του ΚΚΕ, πρώην µέλος του γραφείου της επιτροπής της κοµµατικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2006).
784
Το λιγώτερο µία ακόµη περίπτωση υψηλού επιπέδου –στο περιβάλλον του Φλωράκη– έγειρε υποψίες για εκτέλεση ρόλου πληροφοριοδότη (cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2006).
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de facto κατάσταση. ∆εν τέθηκε ανοικτό ζήτηµα, ανακινήθηκε µόνο µία φορά,
διακριτικά, µε νύξη για επιστροφή του υλικού, η απάντηση ήταν ευγενώς αρνητική
και το θέµα έµεινε σε αυτό το σηµείο785. Η καθοδήγηση Φλωράκη παρέβλεψε την
υπόθεση του αρχείου προς χάριν της τακτικής. Έκφραση της προωθητικής ενέργειας, που απέµεινε στους πολιτικούς χειρισµούς, ήταν η επιθυµία του Φλωράκη
να δει τον προσωπικό φάκελό του, που βρισκόταν στα ΑΣΚΙ786. Μέλη του ΚΚΕ
πραγµατοποίησαν έρευνες στα ΑΣΚΙ.
Το αρχείο του Ivanovo, όπως θα συζητήσουµε περαιτέρω787, επαναπατρίσθηκε
στην Αθήνα, µε την εκκρεµότητα (κοµµένο στα δύο, όσα και τα κοµµατικά µέρη
στη διάσπαση το 1968) να παραµένει άλυτη. Στις 4 Μαΐου 1998, ο Φλωράκης, επίτιµος πρόεδρος του ΚΚΕ, ευρισκόµενος στα Σκόπια επικεφαλής αντιπροσωπείας
του ΚΚΕ για συνάντηση µε τον πρόεδρο της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) Kiro Gligorov788, αντιµετώπισε ερωτήσεις από διπλωµάτη, επαγγελµατία ιστορικό, για το αλυσιτελές της µυστικότητας του αρχείου του
ΚΚΕ τη στιγµή που, όπως σχολιάσθηκε, οι ιστορικοί των Σκοπίων είχαν πλήρη
πρόσβαση στο µέρος των αρχείων στη διάθεσή τους και εξέδιδαν τόµους υλικών.
785

Φαράκος, πληροφορίες.
Cf. Φίλιππος Ηλιού, «Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας», Αρχεία ελληνικών πολιτικών
κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση, ηµερίδα Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (Αθήνα 14 Μαρτίου 1998), op. cit., p. 16.
787
Infra, p. 308.
788
Η ανακοίνωση της προεδρίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) για
τη συνάντηση του Φλωράκη µε το Gligorov (cf. Нова Македонија [Скопjе], 6-5-1998 και Вечер
[Скопjе], 6-5-1998), ήταν η ακόλουθη:
«Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας Κ. Gligorov δέχθηκε χθες αντιπροσωπεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας µε επικεφαλής τον Επίτιµο Πρόεδρο του κόµµατος Χαρίλαο
Φλωράκη.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης των διµερών σχέσεων και της συνεργασίας,
ιδιαίτερα εξαιτίας της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή και η οποία µπορεί να
οδηγήσει στη γενικότερη αποσταθεροποίησή της.
Ο Πρόεδρος Gligorov υπογράµµισε ότι πρέπει από κοινού να εργασθούµε για την εξεύρεση λύσης
για την άρση των ανοικτών ζητηµάτων, καθώς και για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη πιο στενών σχέσεων µεταξύ των δύο λαών µας, δεδοµένου ότι µας συνδέουν πολλά κοινά
συµφέροντα. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να αρθούν όλοι οι µύθοι της ιστορίας οι οποίοι
µπορούν να προκαλέσουν νέους διαµελισµούς και πολέµους στα Βαλκάνια.
Ο Χαρίλαος Φλωράκης πληροφόρησε τον Πρόεδρο Gligorov για τις θέσεις του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στην κατάσταση και την εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ των
δύο χωρών. Ο ίδιος υπογράµµισε ότι τη στιγµή αυτή επιβάλλεται κατά τρόπο επιτακτικό η ανάγκη
ανάπτυξης φιλικών σχέσεων µεταξύ των βαλκανικών λαών, µε σεβασµό των διαφορών και µε το
ξεπέρασµα των εθνικιστικών προσανατολισµών.
Ο Επίτιµος Πρόεδρος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας και το µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής Ηλίας Λέγγερης έγιναν χθες δεκτοί και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικής
Πολιτικής του Κοινοβουλίου της ∆. Μ. Ilinka Mitreva».
786
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Το σχόλιο λειτούργησε στο Φλωράκη ως ερέθισµα, για να θέσει επί τάπητος, την
εποµένη, στις συζητήσεις µε το Gligorov, το ζήτηµα του κοµµατικού αρχείου των
Σκοπίων και να ζητήσει ίση πρόσβαση στο υλικό και παραχώρηση αντιγράφων. Ο
Gligorov αµέσως συµφώνησε. Τα µέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας Ηλίας Λέγγερης και Γιώργος Πετρόπουλος µετέβησαν στο αρχείο (Κρατικό Αρχείο ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας), όπου, σε συζήτηση µε τη Violeta Gerasimova, έθεσαν τις
βάσεις µίας συµφωνίας για την αποστολή αντιγράφων στο κοµµατικό αρχείο του
Περισσού789.

789

Πληροφορίες προς Α. ∆άγκα [Έλληνας επαγγελµατίας ιστορικός που επιθυµεί να διατηρήσει την
ανωνυµία του], 7-7-2006.
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5. Το άλλο ήµισυ του αρχείου:
Το Ιστορικό Τµήµα και το Αρχείο
του ΚΚΕ εσωτερικού
5.1. Η περιπέτεια των Σκοπίων
Μετά τη διάσπαση το Φεβρουάριο 1968, κατά τη δραστηριοποίηση της Ενωτικής
Κεντρικής Επιτροπής για προσεταιρισµό δυνάµεων που θα τους υποστήριζαν, οι
Γιουγκοσλάβοι κοµµουνιστές βρίσκονταν, όπως αναφέραµε790, στις πρώτες
επιλογές, αφού µοιράζονταν κοινές πολιτικές προσεγγίσεις και την αντίθεση προς
το σοβιετικό κρατικό και κοµµατικό µοντέλο. Ο Ζήσης Ζωγράφος εκπροσώπησε
τους δικούς του στην επικοινωνία µε στελέχη της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι, οι οποίοι, για το ζήτηµα του αρχείου, που προέκυψε
λίγο αργότερα, τους παρέπεµψαν στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας791.
Οι συνεννοήσεις που ακολούθησαν µε τους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές
βρήκαν πρόσφορο έδαφος792, δεδοµένου του ευνοϊκού στοιχείου ότι στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ζούσαν, όπως είπαµε, δεκάδες χιλιάδες πολιτικοί
πρόσφυγες πρώην αντάρτες, σλαβόφωνοι καταγόµενοι από την Ελλάδα, και µερικές εκατοντάδες Έλληνες. Στάλθηκε έντυπο υλικό επεξηγηµατικό των γεγονότων
της 12ης ολοµέλειας του ΚΚΕ και της στάσης των διαγραµµένων και προετοιµάσθηκε το έδαφος για διµερείς συνοµιλίες793. Το Μάιο 1968, ο στρατηγός Mihailo
Apostolski794, ιστορικός, διευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας της
790

Supra, p. 202.
Cf. ∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, op. cit. Σύµφωνα µε το οµοσπονδιακό µοντέλο
οικοδόµησης της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, το κόµµα επέτρεπε στα κατά τόπους
οµόσπονδα κόµµατα να έχουν απ’ ευθείας επαφές µε άλλα κόµµατα, για αποκέντρωση και για
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, όχι όµως για να το υποκαταστήσουν στις διακοµµατικές σχέσεις. Τη συνολική πολιτική ευθύνη είχε το οµοσπονδιακό κόµµα.
792
Ο ίδιος ο Ζωγράφος καταγόταν από ελληνική περιοχή που περιελάµβανε σλαβοµακεδονικό πληθυσµό (Βογατσικό Καστοριάς). Ήταν Έλληνας την εθνικότητα (λανθασµένα κατατάχθηκε –µαζί µε
το Θανάση Χατζή– στους σλαβοµακεδόνες Ακροναυπλιώτες στο Φλούντζης, Ακροναυπλία και
Ακροναυπλιώτες..., op. cit., p. 477 [φωτογραφία]).
793
Cf. ∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, op. cit.
794
Ο αντιστράτηγος Apostolski (1906-1987) γεννήθηκε στο Shtip. Αποφοίτησε από τη στρατιωτική
ακαδηµία το 1927 και την ανώτερη στρατιωτική ακαδηµία στο Βελιγράδι το 1933. Το 1938 αποφοίτησε από την ακαδηµία του γενικού επιτελείου στρατού και υπηρέτησε, µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, µε το βαθµό του ταγµατάρχη στο γενικό επιτελείο. Κατά τον εθνικό-απελευθερωτικό πόλεµο 1941-1945, καθοδηγούσε, ως διοικητής του Γενικού Επιτελείου Μακεδονίας, τα
ανταρτικά τµήµατα. Το 1942, έγινε µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας. Το
Μάιο 1943, έλαβε το βαθµό του αντιστράτηγου. Ήταν µέλος της κεντρικής επιτροπής του Κοµ791
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Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, προσκάλεσε το Θανάση Μητσόπουλο
να επισκεφθεί τα Σκόπια795. Στις αρχές Ιουνίου 1968 –τέσσερις µήνες µετά τη διάσπαση του ΚΚΕ–, επιδόθηκε πρόσκληση του ινστιτούτου προς την παράταξη των
αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη. Αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τους
Μητσόπουλο και Παπαπαναγιώτου πραγµατοποίησε την επίσκεψη796, µε ταξιδιωτική διευκόλυνση που παρασχέθηκε από το ινστιτούτο797.

795

796

797

µουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας από το 1948. Το 1965-1970, ως διευθυντής του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, ασχολήθηκε µε την ιστορία. Το
1967, εκλέχθηκε τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών Μακεδονίας (µετά το 1975, πρόεδρος
αυτής), το 1968 µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών Σερβίας (cf. “Apostolski”, Vojna Enciklopedija,
vol. 1, Izdanje Redakcije Vojne Enciklopedije, Beograd 1958. 30 години Институт за
Национална Историjа [Τα 30 χρόνια του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας], συλλογική εργασία,
Институт за Национална Историjа, Скопjе 1978, pp. 42-43).
Είχαν προσωπική γνωριµία, από την εποχή του πολέµου, όταν ο Apostolski, ως διοικητής του
Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Μακεδονίας, συνεργαζόταν µε το Μητσόπουλο, καπετάνιο του
30ού συντάγµατος του ΕΛΑΣ, εναντίον των ναζί, cf. Θανάσης Μητσόπουλος, To 30ό Σύνταγµα
του ΕΛΑΣ. Στα µακεδονικά βουνά Αναµνήσεις, Editex, Génève 1971, pp. 9-10 («Γράµµα στο
συγγραφέα του Ακαδηµαϊκού-Στρατηγού Μιχάηλο Απόστολσκι»), 136-137. Id., προφορική
µαρτυρία, 5-1-2007.
Από τα υλικά Παπαπαναγιώτου (infra, Παράρτηµα 14, p. 510), προκύπτει µία εικόνα για την πρώτη
επαφή της παράταξης Παρτσαλίδη µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας η οποία είναι διαφορετική. Η προσέγγιση (συνεννόηση για το πολιτικό σκέλος) πραγµατοποιήθηκε, όπως δηλώνει ο εκ των
πρωταγωνιστών Πάνος ∆ηµητρίου, µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας –µεσολαβητής ο
Ζήσης Ζωγράφος–. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές παρενέβησαν µέσω του Ινστιτούτου Εθνικής
Ιστορίας, αξιοποιώντας τις γνωριµίες των Μητσόπουλου και Παπαπαναγιώτου µε τους Simovski και
Apostolski. Επιδιώχθηκε από τους σλαβοµακεδόνες πολιτική επαφή στα Σκόπια (συνεννόηση για το
πολιτικό σκέλος που συνδεόταν µε το µακεδονικό ζήτηµα) µέσω συνεργασίας επί ιστορικών θεµάτων
και όχι το αντίθετο (πολιτική συνεργασία –εκπόνηση κοινής πολιτικής θέσης για το µακεδονικό ζήτηµα– που οδήγησε σε ιστορική συνεργασία). Για την επίσκεψη τον Ιούνιο 1968, είναι αποκαλυπτικά
τα γραφέντα από τον Παπαπαναγιώτου στο έγγραφο ενηµέρωσης προς τους δικούς του στο Βουκουρέστι (infra, Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 3, p. 513). Αν και οι Έλληνες ήταν προσκεκληµένοι του
Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, δόθηκε ευρύτερη σηµασία και προσοχή στην παρουσία τους.
Προσκλήθηκαν έµµεσα να επισκεφθούν τους υπευθύνους του σλαβοµακεδονικού κόµµατος, το
έπραξαν και, στα γραφεία του κόµµατος, έγιναν δεκτοί από σηµαίνον στέλεχος. Η πρόταση του
Παπαπαναγιώτου ήταν, σε δεύτερη ελληνική επίσκεψη το Σεπτέµβριο 1968, να διερευνήσουν το
έδαφος για ανεπίσηµη κοµµατική επαφή, στην οποία θα µπορούσαν να συζητήσουν το πρόβληµα της
αποκατάστασης των σχέσεων µεταξύ του σλαβοµακεδονικού και του ελληνικού κόµµατος –
επρόκειτο για πολιτική επαφή µε όχηµα την ιστορική έρευνα, προσχεδιασµένη από τους
σλαβοµακεδόνες–. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί η ανάλυση των αναµνήσεων του Μητσόπουλου
(Μητσόπουλος, προφορική µαρτυρία, 5-1-2007). Θα επανέλθουµε, περαιτέρω, στο ζήτηµα (infra, p.
261).
Παρέλαβε τους δύο Έλληνες από το Βουκουρέστι, µε ιδιωτικό αυτοκίνητο, το παλαιό µέλος του
ΚΚΕ, σλαβοµακεδόνας, Θεόδωρος Σιµόπουλος (Todor Simovski), µαζί µε µία συνοδό, cf. Μητσόπουλος, πληροφορίες, 5-1-2007 (παράβαλε επίσης µε Михаило Апостолски, «Извештаj за
активноста на Институтот за Национална Историjа 1948-1968 година [Απολογισµός δράσης
του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, 1948-1968]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XIII, No 1-2, Скопjе 1969, pp. 213-237, για την επίσκεψη του Simovski στη
Ρουµανία). Ο Παπαπαναγιώτου ήταν φίλος του Μητσόπουλου. Τον γνώριζε από την εποχή της
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5.1.1. Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας
Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας798, τµήµα της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας (προήλθε εκ µετονοµασίας, το 1952, από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Μακεδονίας) αυτοπροσδιοριζόταν ως φορέας για τον οποίο πρώτη αναφορά υπήρξε σε απόφαση το 1934 για ίδρυση εθνικών κοµµουνιστικών κοµµάτων
στο πλαίσιο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας799.
εθνικής αντίστασης (το καλοκαίρι του 1943, ο ίδιος ήταν στην περιοχή της Βέροιας και Νάουσας,
ο Μητσόπουλος στο Πάικο, cf. Μητσόπουλος, To 30ό..., pp. 93-97).
798
Сојуз на комунистите на Македонија [СKМ] (Sojuz na Komunistite na Makedonija [SKM]).
799
Αυτή η µνεία (και οι συνοδευτικές πληροφορίες) έρχεται σε αντίθεση µε την επίσηµη ελληνική θέση
ότι, στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, πρώτα δηµιουργήθηκε η κρατική υπόσταση και µετά
κατασκευάσθηκε η ιστορική συνείδηση του έθνους, αναζητώντας περιεχόµενο στη γλώσσα, στις
παραδόσεις, στον τοπικισµό των εντοπίων. Βέβαια, το κόµµα είχε –σύµφωνα µε τη σλαβοµακεδονική
άποψη– ταξική βάση, αλλά λάµβανε υπόψη και το εθνικό για τη δηµιουργία οµοειδών οργανώσεων,
µε ίδια γλώσσα για να συνεννοούνται κλπ., cf. Vlado Ivanovski, « La fondation du Parti communiste
de Macédoine et la Première séance du CC PCM », Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XXX, No 3, Скопjе, септ.-дек. 1986, p. 9 (ο ίδιος συγγραφέας είχε δηµοσιεύσει, στο
παρελθόν, σύντοµο σχόλιο µε παρόµοιο περιεχόµενο, για τα 25 χρόνια της δηµιουργίας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας, στο ίδιο περιοδικό, cf. Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XXII, No 3, Скопjе 1968, pp. 183-185). Η απόφαση λήφθηκε, όπως είπαµε
(supra, n. 164, p. 93), στην 4η συνδιάσκεψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, το
∆εκέµβριο 1934 στη Ljubljana. Εκείνο το έτος, διακριτή ήταν η αλλαγή στην πολιτική της Komintern
για το εθνικό ζήτηµα, που οφειλόταν στην άνοδο του φασισµού και τον κίνδυνο πολέµου. Η αλλαγή
θέσης οδήγησε σταδιακά στην υποστήριξη του συστήµατος των Βερσαλλιών, στην απόφαση για
ύπαρξη µακεδονικού έθνους, στο αίτηµα για δηµιουργία οµοσπονδίας αντί της διάλυσης κρατών.
Συνεπώς η νέα οργανωτική δοµή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας είχε σχέση µε τις
αποφάσεις της Komintern. Η απόφαση για δηµιουργία εθνικών κοµµάτων εντός του γιουγκοσλαβικού
κόµµατος δικαιολογήθηκε µε το επιχείρηµα της ανάγκης για ένταση του αγώνα ενάντια στην
εθνικιστική επίδραση, ωσαύτως της ανάγκης για διευκόλυνση και επιτάχυνση στράτευσης στο κόµµα
εργατών που ανήκαν στους καταπιεζόµενους λαούς. «Η συνδιάσκεψη αποφασίζει, στο πλαίσιο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας να δηµιουργηθούν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κροατίας
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Σλοβενίας, ενώ στο σύντοµο µέλλον και το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Μακεδονίας. Ο διεθνιστικός χαρακτήρας και η κοµµατική, πολιτική και οργανωτική ενότητα των
Κοµµουνιστικών Κοµµάτων δεν κινδυνεύει να αδυνατίσει µε αυτή την απόφαση, γιατί τα
Κοµµουνιστικά Κόµµατα Κροατίας και Σλοβενίας θα αποτελούν συστατικά τµήµατα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, έχοντας εκπροσώπους στην καθοδήγησή του και
υποτασσόµενα στην ενιαία καθοδήγηση της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Γιουγκοσλαβίας. Η συνδιάσκεψη αποφασίζει να διεξαχθούν σύντοµα τα ιδρυτικά συνέδρια του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κροατίας και Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σλοβενίας.» (cf. Историjско
Одељење Централног Комитета КПJ [Ιστoρικό Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας], Историjски Архив Комунистичке Партиjе
Jугославиje, том II, Конгреси и земаљске конференциje КПJ 1919-1937 [Ιστορικό Αρχείο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, vol. ΙΙ, Συνέδρια και περιφερειακές συνδιασκέψεις, 19191937], Београд 1949, pp. 230-231). Πράγµατι, τρία χρόνια µετά την απόφαση, πραγµατοποιήθηκε το
ιδρυτικό συνέδριο του σλοβενικού κόµµατος, στις 17 Απριλίου 1937, στο Trbovlje, και το ιδρυτικό
συνέδριο του κροατικού κόµµατος στις 1-2 Αυγούστου 1937 στα περίχωρα του Zagreb. Ακολούθως,
το 1943 –8 ή 9 χρόνια µετά την απόφαση–, ιδρύθηκε το σλαβοµακεδονικό κόµµα. Κατά το διάστηµα
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Η δράση και οι επιδόσεις του κόµµατος, στο επόµενο της απελευθέρωσης διάστηµα, για την υλική ανάπτυξη του τόπου εκτιµήθηκαν ως θετικές800, οµοίως τα
αποτελέσµατα, εν συνεχεία, στην περίοδο ανάπτυξης του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής στις δεκαετίες 1950 και 1960801. Παρέµενε το πρόβληµα της ανισόµερης
ανάπτυξης των Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών της οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας,
µε τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας στον πυθµένα. Στην πρώτη σελίδα
βρισκόταν επίσης το εθνικό ζήτηµα. Στο 4ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, στις 29 έως 31 Μαρτίου 1965, ο Crvenkovski, στην εισήγησή του802,
ανέφερε ότι η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και η Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε τα εθνικά ζητήµατα. Κάποιοι βιάστηκαν να
1934-1937, έντονες διώξεις δυσκόλευαν την οργάνωση κοµµουνιστικού δικτύου. Σε διάσκεψη στις 9
και 10 Ιουνίου 1939, λήφθηκε απόφαση, µεταξύ άλλων, για επανενεργοποίηση των οργανώσεων του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας στη Μακεδονία [αγώνας µε περιεχόµενο ταξικό] και,
στις αρχές 1940, στάλθηκε ο Svetozar Vukmanović (Tempo) ως καθοδηγητής. Στις 8 Σεπτεµβρίου
1940, έλαβε χώρα περιφερειακή συνδιάσκεψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, στα
Σκόπια, η οποία επεξεργάσθηκε τοπικά ζητήµατα και εξέλεξε τους αντιπροσώπους για την εθνική
συνδιάσκεψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας. Μετά τη γερµανική και βουλγαρική
κατάκτηση, εν µέσω διαφοροποιήσεων οργανωτικού χαρακτήρα ως προς την ηγεσία της οργάνωσης
(βουλγαρική ή γιουγκοσλαβική), έφθασε το Μάιο 1941 ο Koliševski και συγκρούσθηκε ανοικτά µε
τους φιλοβούλγαρους κοµµουνιστές. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας αποφάσισε να θέσει
στην Komintern το ζήτηµα της αρχηγίας του κινήµατος στην περιοχή. Στα τέλη Αυγούστου 1941, η
εκτελεστική επιτροπή της Komintern αποφάσισε ότι το κίνηµα στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία θα
καθοδηγούνταν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας. Η κεντρική επιτροπή του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος αποδέχθηκε χωρίς επιφυλάξεις την απόφαση. Το
Σεπτέµβριο 1941 δηµιουργήθηκε νέα περιφερειακή επιτροπή µε γραµµατέα τον Koliševski και, στις
11 Οκτωβρίου 1941, άρχισε η ένοπλη πάλη. Στις 5 Νοεµβρίου 1941, συνελήφθη κατόπιν κατάδοσης
ο Koliševski. Με νέα οργανωτικά σχήµατα και νέες συλλήψεις, το 1942 κύλησε χωρίς ιδιαίτερα
αποτελέσµατα. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας ιδρύθηκε στα τέλη 1942 [χωρίς επίσηµη τότε
απόφαση, ως συνάγεται]. Στις αρχές του 1943, βελτιώθηκε η κατάσταση και, στις 25 Φεβρουαρίου
1943, έφθασε ο Vukmanović, αντιπρόσωπος της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Γιουγκοσλαβίας και της ανώτατης διοίκησης του ανταρτικού στρατού, ο οποίος συνεργάσθηκε µε τον
Apostolski και άλλους για την αναδιοργάνωση του κόµµατος. Στις 28 Φεβρουαρίου 1943, ο
Vukmanović εξέδωσε εγκύκλιο προς τα µέλη, στην οποία για πρώτη φορά γινόταν λόγος για
συγκρότηση της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας. Καθορίζονταν
επίσης τα καθήκοντα, οργανωτικά και άλλα, για τη δράση µέσα στις µαζικές οργανώσεις και λοιπούς
φορείς. Ακολούθησαν στις 19-20 Μάρτιου 1943 η πρώτη σύνοδος της κεντρικής επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας στο Tetovo, στις 4-5 Μαΐου 1943 η 2η σύνοδος στα
περίχωρα του Kičevo, στις 2-4 Αυγούστου 1943 η 3η σύνοδος στην Πρέσπα (ibid., pp. 10-26). Από τα
ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι το µόνο έγγραφο που πιστοποιεί τα περί της κεντρικής επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας είναι το γράµµα του Vukmanović ((ibid., p. 23). ∆εν υπάρχει
άλλο γραπτό υλικό.
800
Cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на Македониjа, op. cit., pp. 168-171.
801
Cf. Славко Милосавлевски - Никола Бошале - Томислав Чокревски, Десетогодишен
развиток на СКМ (1953-1963) [Η δεκαετής εξέλιξη της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας
(1953-1963)], Скопjе 1965, passim.
802
Cf. Четврти Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа [4ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1965, pp. 19-76.
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πουν ότι υπήρχαν εθνικά προβλήµατα στη Γιουγκοσλαβία, όµως επρόκειτο για ζητήµατα τα οποία ήταν φυσικό να αναφύονται στο στάδιο ανάπτυξης του σοσιαλισµού. Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, ο νέος
πατριωτισµός συνδεόταν µε την προσπάθεια να ζουν οι άνθρωποι στην κάθε ∆ηµοκρατία της Οµοσπονδίας καλύτερα. Η κατηγορία των εθνικών συµφερόντων ήταν
ιστορική κατηγορία, το περιεχόµενό της καθοριζόταν από την ανάπτυξη της κοινωνίας και των εθνών. Τα πραγµατικά εθνικά συµφέροντα προέκυπταν ως αποτέλεσµα
της δουλειάς ολόκληρου του έθνους και εµφανίζονταν στο επίπεδο της προόδου της
κοινωνίας, χωρίς να αποτελούν εµπόδιο για τη σοσιαλιστική ανάπτυξη, αντιθέτως
αποτελούσαν σηµαντική προϋπόθεση. Τα εθνικά συµφέροντα κατοχυρώνονταν σε
συνθήκες εξασφάλισης αυξηµένου επιπέδου υλικής ανάπτυξης –εντός του πλαισίου
των σοσιαλιστικών κοινωνικών σχέσεων– της αυτοδιοίκησης και της σοσιαλιστικής
ένωσης των ∆ηµοκρατιών της Γιουγκοσλαβίας, σε ένα σύνολο όπου οι λαοί είχαν
ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις803.
Στο οργανωτικό επίπεδο, το θέµα της κοµµατικής οικοδόµησης είχε, εκτός
από την ταξική όψη (κοινωνική σύνθεση του σώµατος), επιπλέον την πολιτιστική (εθνική σύνθεση). Το 1948, στο 1ο συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας, στην κεντρική επιτροπή επί 45 µελών ήταν 21 εργάτες, 2 αγρότες, 20 διανοούµενοι. Με αναφορά στην εθνική σύνθεση, επί 541 αντιπροσώπων
οι 464 ήταν σλαβοµακεδόνες, 27 Αλβανοί, 3 Εβραίοι804. Το 1963, άρχισε
προσπάθεια αναδιοργάνωσης της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, µε εντοπισµό των τρωτών, συγκεντρώνοντας την προσοχή στη σύνθεση του κοµµατικού
πληθυσµού µε στρατολογία µελών σύµφωνα µε καθορισµένα χαρακτηριστικά
κατά ταξική θέση, εθνική προέλευση, φύλο, ηλικία κ.ά.805 Τον Ιούλιο 1963,
επικεφαλής της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος806 εκλέχθηκε ο Krste Crvenk803

Ibid., pp. 60-63.
Cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на Македониjа, op. cit., p. 269.
805
Cf. Милосавлевски et al., Десетогодишен развиток на СКМ..., op. cit., passim. Σε αυτό το
πνεύµα, ο Koliševski (επικεφαλής του σλαβοµακεδονικού κόµµατος από το 1944 έως τον Ιούλιο
1963) «... από το 1963, όταν, σε ηλικία 49 ετών, είχε τη δύναµη στα χέρια του στην περιοχή,
αποσύρθηκε βαθµιαία στο βάθος της σκηνής, σύµφωνα µε φίλους του, έχοντας την πρόθεση να
δώσει ευκαιρίες στους νεώτερους.» (cf. PRO, FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in
Yugoslavia, 1972”, Confidential, 146 pp.).
806
Ως προς την καθοδηγητική δοµή της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες ρυθµίσεις η κεντρική επιτροπή του κόµµατος εξέλεγε το προεδρείο [presidium] της
κεντρικής επιτροπής (εκτελεστικό και πολιτικό όργανο). Το presidium εξέλεγε τον πρόεδρο του
presidium [το αξίωµα ισοδυναµούσε µε αυτό του γενικού γραµµατέα του κόµµατος] µε ετήσια
θητεία και το γραµµατέα του presidium µε θητεία διετή. Ταυτόχρονα, εκλέγονταν σειρά
εκτελεστικών γραµµατέων µε αρµοδιότητα συγκεκριµένα θέµατα δράσης (cf. Политические
партии - Справочник [Πολιτικά κόµµατα, οδηγός], Издательство Политической Литературы,
Москва 1986, pp. 130-132) Η αντίστοιχη οργανωτική δοµή υφίστατο επίσης στα επιµέρους
804
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ovski, άτοµο σχετικά νέο την ηλικία (γεννηθείς το 1921), µέλος επίσης της ηγεσίας της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας. Προκάτοχος της θέσης ήταν ο στενός συνεργάτης του Tito, Lazar Koliševski807. Στο 5ο
συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, στα Σκόπια στις 18 έως 20
Νοεµβρίου 1968, ανανεώθηκε το κοµµατικό δυναµικό στις βαθµίδες της ηγεσίας
µε νέα άτοµα. Επανεκλέχθηκαν ο Crvenkovski ως επικεφαλής του κόµµατος και
ο Angel Čemerski808 ως δεύτερος στην πυραµίδα. Ο αριθµός µελών της κεντρικής επιτροπής µειώθηκε από 87 σε 52, µόνο 17 της απερχόµενης κεντρικής επιτροπής επανεκλέχθηκαν (ωστόσο 28 επιπλέον εκλέχθηκαν µέλη του διαρκούς
τµήµατος της συνέλευσης της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας –ένας από
αυτούς στην επιτροπή ελέγχου–). Με αυτή την εξέλιξη, συνολικά 42 µέλη της
παλαιάς κεντρικής επιτροπής απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντα που ασκούσαν

807

808

οµόσπονδα κόµµατα της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας (στην Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας και στα λοιπά κόµµατα των οµόσπονδων ∆ηµοκρατιών). Σχετικές αλλαγές στο
καταστατικό του κόµµατος ψηφίστηκαν στο 9ο συνέδριο του κόµµατος το Μάρτιο 1969 (στα
επόµενα συνέδρια, έγιναν επιµέρους αλλαγές και συµπληρώσεις, χωρίς όµως να αλλάζει η βασική
δοµή του). Σε πολλές περιπτώσεις, στη βιβλιογραφία, η ανώτατη κοµµατική ιδιότητα (πρόεδρος
του presidium) µνηµονεύεται µε την παλαιά ορολογία (γενικός γραµµατέας).
Ο Koliševski, γεννηθείς το 1914, ήταν εργάτης προ του πολέµου. Μέλος της κοµµουνιστικής
νεολαίας το 1932 και του κόµµατος το 1935 (cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на
Македониjа, op. cit., p. 273. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign
Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth
Congress of the Macedonian League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp.),
φυλακίσθηκε πολλές φορές. Επιχείρησε να οργανώσει αντίσταση στη Μακεδονία, το 1941, αλλά
µετά από κατάδοση (σύµφωνα µε µία άποψη, από Βούλγαρους κοµµουνιστές, cf. PRO, FCO 28 /
2118, “Leading Personalities in Yugoslavia, 1972”, Confidential, 146 pp.) συνελήφθη και
καταδικάσθηκε σε θάνατο από τη βουλγαρική αρχή, ποινή που µεταβλήθηκε σε ισόβια.
Απολύθηκε στην απελευθέρωση, το 1944, και εκλέχθηκε γραµµατέας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Μακεδονίας, επίσης πρωθυπουργός της Μακεδονίας το 1945 και γραµµατέας του
Λαϊκού Μετώπου Μακεδονίας το 1945-1953 (ibid., FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in
Yugoslavia, 1972”, Confidential, 146 pp. “Koliševski”, Enciklopedija Jugoslavije, vol. 5, Izdanje
Naklada Leksikografskog Zavoda FNRJ, Zagreb 1962). Εκλέχθηκε µέλος της εκτελεστικής
επιτροπής του οµοσπονδιακού κόµµατος (Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας) από το 1952
έως το 1966, οπότε εκλέχθηκε µέλος του presidium. Επανεκλέχθηκε το 1969-1972. «Μελαχροινός,
λεπτός, ευθυτενής, όµως φτωχός ρήτορας.» (cf. PRO, FCO 28 / 2118, op. cit.). Αποβίωσε το 2000.
Ο Čemerski, γεννηθείς το 1923 στο Kavadarci (Tikveş), ήταν οικονοµολόγος. Εντάχθηκε στον
αντιφασιστικό αγώνα το 1941 και έγινε µέλος του κόµµατος το 1942. Είχε κυβερνητικά αξιώµατα
(βουλευτής στην τοπική εθνοσυνέλευση, βουλευτής στην οµοσπονδιακή εθνοσυνέλευση).
Εκλέχθηκε γραµµατέας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας το 1965
και επανεκλέχθηκε το 1968 (cf. PRO, FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in Yugoslavia, 1972”,
Confidential, 146 pp.). «Εξαιρετικά ευφυής και σκεπτικός άνδρας. Μοιάζει πολύ µετριόφρων και
αναποφάσιστος για να έχει µεγάλο πολιτικό µέλλον...» (cf. NARA, General Records of the
Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842:
RG 59, POL 12 YUGO, “League of Communists Officials Named in Republics”, Belgrade 29-31969, 2 pp. Борба, 25-3-1969). Ήταν επικεφαλής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας το
1969-1982. Αποβίωσε το 2005.
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στα κορυφαία όργανα του κόµµατος. Στις ανώτατες κοµµατικές θέσεις, εκλέχθηκαν οι Kiro Gligorov809, Azem Zulficari810 (προηγουµένως µέλη της κεντρικής
επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας), Dimce Belovski (µέχρι
τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών)811 για την εκπροσώπηση της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας στο presidium της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας (δύο επιπλέον, οι Koliševski και Slavko Milosavlevski812, κατείχαν
και προηγουµένως αυτό το αξίωµα). Στην εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, επανεκλέχθηκαν απερχόµενα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής του κόµµατος (Momcilo Mitrov, Dragoljub Stavrev, Stojan Stojcevski, Vanco Apostolski, Nikola Bosale κ.ά.) και προστέθηκαν νέα (Blagoje
Siljanovski, Usni Meti Krliu κ.ά.)813. Το Μάρτιο 1969, ο επικεφαλής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας Krste Crvenkovski εκλέχθηκε µέλος του εκτελεστικού γραφείου του γιουγκοσλαβικού οµοσπονδιακού κόµµατος. Στη θέση του στο
τοπικό κόµµα εκλέχθηκαν ως επικεφαλής (πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής) ο
Angel Čemerski και δεύτερος στην πυραµίδα (γραµµατέας) ο Slavko Milosavlevski814. Στο διάστηµα 1967-1969, στις κοµµατικές διαδικασίες της Ένωσης

809

Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth Congress of the Macedonian
League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp.
810
Ο Zulficari ήταν Αλβανός, γεννηθείς το 1925, µέλος του κόµµατος από το 1948 (ibid.).
811
Ο Belovski, γεννηθείς το 1923, ήταν κοµµατικό µέλος από το 1943 (ibid.).
812
Ο Dr. Slavko Milosavlevski, γεννήθηκε το 1928 στη Μακεδονία. Έδρασε ως παρτιζάνος από το
1941 και έγινε µέλος του κόµµατος το 1943. Αποφοίτησε από τη νοµική σχολή στα Σκόπια το
1957 και συνέχισε έως το 1962 σπουδές στις πολιτικές επιστήµες, στη Γιουγκοσλαβία και στο
Τορίνο. Υποστήριξε διατριβή µε τίτλο Сојузот нa комунистите нa Југослaвијa во системот
нa социјaлистичкaтa демокрaтијa во Југослaвијa [Η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας
στο σύστηµα σοσιαλιστικής δηµοκρατίας στη Γιουγκοσλαβία]. ∆ίδαξε κοινωνιολογία το 1961-1974
στη νοµική σχολή στα Σκόπια. Ανέλαβε υψηλές αρµοδιότητες στο κόµµα και στο κράτος, Το
1966, εκλέχθηκε µέλος της εκτελεστικής επιτροπής της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, το 1969 µέλος του presidium του κόµµατος, ταυτόχρονα
γραµµατέας της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, παραιτήθηκε το 1972. Ο παραµερισµός του
από το πολιτικό προσκήνιο προήλθε υπό το βάρος κατηγοριών, εναντίον του, υιοθέτησης
φιλελεύθερων απόψεων (cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign
Policy Files, 1967-1969, Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth
Congress of the Macedonian League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp.
PRO, FCO 28 / 2118, “Leading Personalities in Yugoslavia, 1972”, Confidential, 146 pp.).
813
Cf. NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth Congress of the Macedonian
League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp.
814
Ibid., Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “League of Communists Officials Named in Republics”,
Belgrade 29-3-1969, 2 pp.
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Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας συµµετείχαν σταθερά, εκτός από τους Gligorov
και Koliševski815, τα στελέχη Slavko Milosavlevski και Krste Crvenkovski816.
H Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, µε έκταση 25.713 km2 και πληθυσµό, το 1967, 1.530.000 κατοίκους, είχε παρελθόν επιβαρυµένο µε αναχρονιστικές
επιβιώσεις.
Τα δεδοµένα του προπολεµικού επιπέδου αντιστοιχούσαν στα χαρακτηριστικά
µίας περιοχής καθυστερηµένης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οµοσπονδιακού γραφείου στατιστικής, ο κύριος όγκος των ασχολιών (75%) ήταν στις αγροτικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα –γεωργία, κτηνοτροφία–. Σε θύλακες στην
εξόρυξη και στο δευτερογενή τοµέα (επισιτιστική βιοµηχανία, επεξεργασία καπνού και παραγωγή σιγαρέττων, χειροτεχνία) ασχολούνταν ελάχιστο µέρος του
πληθυσµού, το οποίο συνιστούσε ένα λεπτό κοινωνικό εργατικό στρώµα. Το 19381939, οι βιοµηχανικοί εργάτες ήταν σε αναλογία µόλις 7‰ του συνόλου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Η αναλογία επιχειρήσεων βάσει της απασχόλησης εργατικού δυναµικού ήταν 20% µε προσωπικό άνω των 25 εργατών. Το 70% των
ενηλίκων ήταν αγράµµατοι (είχε ιδρυθεί, ωστόσο, το 1920, στα Σκόπια φιλοσοφική σχολή). Η µεγαλοσερβική πολιτική των κύκλων της εξουσίας δηµιουργούσε
αίσθηµα καταπίεσης το οποίο επέτεινε τη συσπείρωση του τοπικού πληθυσµού σε
εθνικά χαρακτηριστικά του (γλώσσα, έθιµα)817.
Στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, µετά την επιβολή φασιστικής κατοχής στην
περιοχή στις 17 Απριλίου 1941, κηρύχθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1941 η έναρξη της
ένοπλης εθνικής αντίστασης, η οποία έληξε µε την απελευθέρωση, το Νοέµβριο
1944, και την ίδρυση, το Νοέµβριο 1945, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, µέλους της Οµοσπονδιακής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας. Στις 7 Απριλίου
1963, µε την ψήφιση νέου συντάγµατος, άλλαξε η ονοµασία και ανακηρύχθηκε η
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, µέλος της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας. Η σοσιαλιστική εξουσία προέβη σε ριζικές αλλαγές
στην οικονοµία και κοινωνία. Οι µεγάλες γαιοκτησίες διαµοιράσθηκαν σε 18.000
οικογένειες ακτηµόνων, εθνικοποιήθηκαν η εξόρυξη, ο δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας της οικονοµίας (βιοµηχανία, εµπόριο, µεταφορές, υποδοµές, πίστη). Πα815

816

817

Cf., π.χ., τα στοιχεία για το 9ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, Deveti
Kongres Saveza komunista Jugoslavije, Kultura, Beograd 1969, p. 439.
Cf., π.χ., τους συµµετέχοντες στο κοµµατικό σεµινάριο Aktuelni problemi reorganizacije i daljeg
razvoja SKJ [Σύγχρονα προβλήµατα αναδιοργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της ΕΚΓ], Beograd
1967, pp. 121-135, 285-292, ή επίσης τα στοιχεία για το 9ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας, Deveti Kongres Saveza komunista Jugoslavije, op. cit., p. 439.
Cf. “Makedonija”, Enciklopedija Jugoslavije, op. cit., vol. 5, pp. 623-690. “Makedonija”,
Enciklopedija Leksikografskog Zavoda, vol. 5, Izdanje i Naklada Leksikografskog Zavoda, Zagreb
1961, pp. 9-12.
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ρέµειναν σε ιδιωτικά χέρια αγροτικές ιδιοκτησίες έκτασης µέχρι 10 εκταρίων, µε νοµοθετικούς περιορισµούς στη χρήση εργατικών χειρών818. Εντός εικοσαετίας, το
µεγαλύτερο µέρος του κοινωνικού προϊόντος µετατέθηκε στο σοσιαλιστικό τοµέα.
Στην αγροτική παραγωγή, ο συνεταιριστικός τοµέας, εκµεταλλευόµενος το 25% του
συνόλου των καλλιεργούµενων εδαφών, πραγµατοποίησε άλµατα (εκµηχάνιση, εκχερσώσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα) σε σύγκριση µε τα ιδιωτικά νοικοκυριά819. Η
βιοµηχανία, ενταγµένη στον κεντρικό σχεδιασµό του γιουγκοσλαβικού κράτους820,
κατέκτησε το 30% της συνολικής παραγωγής της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, µε αναλογία 10% οφειλόµενη στην ανάπτυξη βαρέων κλάδων (εξόρυξη,
µεταλλουργία, µηχανοκατασκευές, χηµική βιοµηχανία) και 20% στην ελαφρά βιοµηχανία επεξεργασίας προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας (βάµβαξ,
βιοµηχανικά φυτά, άλλες καλλιέργειες, ξυλεία, έριο, µέταξα, δέρµατα). Στη δεκαετία
του 1960, η κεντρική εξουσία έδωσε κατεύθυνση στην παραγωγή καταναλωτικών
αγαθών. Έδωσε επίσης την ευκαιρία στην περιοχή να επωφεληθεί από τη χρηµατοδότηση από ειδικό κεφαλαιουχικό απόθεµα, που διοχετευόταν προς το νότο για να
κλείσει η ψαλίδα της διαφοράς από τον αναπτυγµένο βορρά (Κροατία, Σλοβενία). Η
υποδοµή αναβαθµίσθηκε, µε δίκτυο συγκοινωνιών και επικοινωνιών, ραδιόφωνο (µε
κυριώτερο σταθµό το Radio Skoplja), τηλεόραση. Ανοικοδοµήθηκαν οι πόλεις, άλλαξε στα χωριά η παλιά όψη υπανάπτυξης. Σε όλους τους τοµείς, καταγράφηκε σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στο τέλος της δεκαετίας του 1960,
σηµειώθηκε επιβράδυνση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, µε δυσχέρειες που
µετακύλησαν στον τοµέα της απασχόλησης. Η εµφάνιση της ανεργίας έστρεψε τους
νέους, σε µεγάλο αριθµό, στη µετανάστευση821.
Τα λαϊκά αγαθά έγιναν κτήµα της µεγάλης µάζας του πληθυσµού. Στην υγεία,
δηµιουργήθηκαν δεκάδες νοσοκοµεία και κλινικές, µεγάλης δυναµικότητας σε
κλίνες, και ευρύ δίκτυο ιατρείων, επαρκώς επανδρωµένων. Στην παιδεία, εντός εικοσαετίας ο αναλφαβητισµός κατήλθε στο επίπεδο του ενός στους πέντε κατοίκους, περιορισµένος σε µία µερίδα του ενήλικου πληθυσµού. Αναπτύχθηκε η
στοιχειώδης και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μετά το 1946 επαναλειτούργησε η
φιλοσοφική σχολή των Σκοπίων και τον Απρίλιο 1949 ιδρύθηκε το πανεπιστήµιο
818

Ibid. Για την οικοδόµηση της σοσιαλιστικής αγροτικής οικονοµίας µέχρι το 1949, cf. I Конгрес на
комунистичката партиjа на Македониjа, op. cit., pp. 108-109.
819
Cf. “Makedonija”, Enciklopedija Jugoslavije, op. cit. “Makedonija”, Enciklopedija Leksikografskog
Zavoda, op. cit. Για τις προόδους στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας, cf. σχετικό άρθρο της
Violeta Ačkoska, όπου διαπραγµατεύεται τα χαρακτηριστικά του συγκεντρωτικού κρατικού
σχεδιασµού στον αγροτικό τοµέα κατά την περίοδο 1945-1952, στο Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XXXV, No 1-2, Скопjе 1991, pp. 39-57.
820
Cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на Македониjа, op. cit., pp. 98-101.
821
Cf. “Makedonija”, Enciklopedija Jugoslavije, op. cit. “Makedonija”, Enciklopedija Leksikografskog
Zavoda, op. cit.
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των Σκοπίων, µε σχολές ιατρικής, τεχνικών επιστηµών κ.ά., που έφθασε, το 1967,
να διαθέτει δυναµικό 493 διδασκόντων, έναντι 7.266 φοιτητών. Το 1967, ιδρύθηκε
η Ακαδηµία Επιστηµών και Τεχνών. Ο περιοδικός τύπος, η έκδοση βιβλίων, η
µουσική, οι τέχνες, τα σπορ, αντιστοιχούσαν σε τοµείς της κοινωνικής ζωής που
γνώρισαν άνθιση822.
Τα θετικά σηµεία του καθεστώτος, εκείνη την εποχή, δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητα. Αποµένει να δούµε τα προβληµατικά.

5.1.2. Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας και διαγραµµένων του ΚΚΕ
Τα Σκόπια, πρωτεύουσα της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, µία µικρή
πόλη (228.000 κάτοικοι, το 1967) στις όχθες του Vardar [Αξιός], 105 χιλιόµετρα
βορείως των ελληνικών συνόρων, βρισκόταν σε περίοδο ανασυγκρότησης, κατά
την ανάνηψη από τον καταστροφικό σεισµό του 1963823. Οι Έλληνες επισκέπτες,
Μητσόπουλος και Παπαπαναγιώτου, βρήκαν το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας
άστεγο, µετά την αχρήστευση και του δικού του κτιρίου, όπως συνέβη µε το σύνολο σχεδόν της κτιριακής υποδοµής της πόλης. Το αρχειακό υλικό ήταν κατασπαρµένο –στοιβαγµένο σε αποθήκες– και το προσωπικό προσπαθούσε να διατηρήσει εν λειτουργία το ίδρυµα, µέσα σε παραπήγµατα, µέχρι την αποπεράτωση
των νέων εγκαταστάσεων, προβλεπόµενη εντός του 1968824.
Μιµούµενο την τακτική των Ρουµάνων, το γιουγκοσλαβικό κοµµουνιστικό
κόµµα και το τοπικό τµήµα του στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
(Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας) παρέµενε, όπως είπαµε825, τυπικά αµέτοχο
απέναντι στη διένεξη στο εσωτερικό του ΚΚΕ, αδελφού κόµµατος, οργανώνοντας
εκ του αφανούς την υποστήριξη των αντιπάλων των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επαφή της αντιπροσωπείας είχε την κάλυψη ενός φορέα επιστηµονικού, όχι πολιτικού. Αφ’ ετέρου, η υποδοχή έγινε µε ιδιαίτερη φροντίδα. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν αρχικά µε το στρατηγό Apostolski, ο οποίος
εµφανίσθηκε ένθερµος για µία επιστηµονική συνεργασία µε την παράταξη Παρ-

822

Ibid. The Europa Yearbook 1968, Europa Publications, London 1968, λήµµα “Macedonia”. L. Ia.
Gibianskii, “Macedonia”, Great Soviet..., op. cit., vol. 17, pp. 220-223.
823
Ο ισχυρός σεισµός (µεγέθους 6,9 της κλίµακας Richter) στις 26 Ιουλίου 1963 είχε ισοπεδώσει την
πόλη, µε ανθρώπινες και υλικές απώλειες (1.070 θύµατα, κατάρρευση του 80% των κτιρίων,
100.000 άστεγοι), cf. Борба, 27-7-1963. Политика, 27-7-1963.
824
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 3 (infra, p. 513).
825
Supra, ενότητα 3.2.2.3.2.
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τσαλίδη. Συµφωνήθηκε να επισκεφθεί άµεσα το Βουκουρέστι ο Todor Simovski826, ως εκπρόσωπος του ινστιτούτου, για τη συνέχιση των συνοµιλιών.
Η αντιπροσωπεία βεβαιώθηκε, από τη συµπεριφορά των στελεχών, ότι η ηγεσία του τοπικού κόµµατος δεν είχε αντίρρηση να τους συναντήσει ατύπως και
υπέβαλε αίτηµα για επίσκεψη εκτός πρωτοκόλλου. Στην έδρα της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, τους υποδέχθηκε, εκ µέρους της κεντρικής επιτροπής, ο
Zivko Cingo, ηγετικό στέλεχος µε αρµοδιότητα το εθνικό ζήτηµα827.
Η ειδικότητα του συνοµιλητή ήδη υποδήλωνε στους επισκέπτες µε σαφήνεια
το εύρος των ενδιαφερόντων των σλαβοµακεδόνων. Πράγµατι, παρά τις διπλωµατικές αβρότητες, η σλαβοµακεδονική πλευρά φρόντισε να καταστήσει στους επισκέπτες σαφές ότι η ανεπιφύλακτη υποστήριξη προς την «προοδευτική» –όπως
την αποκάλεσαν– πτέρυγα του ελληνικού κόµµατος είχε προαπαιτούµενο τη διευκρίνιση της θέσης των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη επί του εθνικού,
µε άλλα λόγια την ταύτιση θέσεων των δύο µερών στο µακεδονικό ζήτηµα (και
βεβαίως στο ερώτηµα της ένταξης των σλαβοµακεδόνων στη βουλγαρική ή µακεδονική εθνότητα)828. Απαιτούσαν, δηλαδή, ανάµειξη στη διαµάχη της Γιουγκοσλαβίας µε τη Βουλγαρία και Ελλάδα.
Από την πρώτη στιγµή, διαπιστώνουµε, η εµπλοκή της παράταξης Παρτσαλίδη στο παιχνίδι των Γιουγκοσλάβων µε τις άλλες βαλκανικές δυνάµεις και µε
τους Σοβιετικούς (περί αυτού επρόκειτο) υποσχόταν δυσκολίες και απαιτούσε
ελιγµούς.
Μολονότι οι αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη θα καλούνταν, αργά ή
γρήγορα, να τοποθετηθούν, το ζήτηµα βραχυπρόθεσµα µπορούσε να έχει ως διέξοδο την προβολή των κοινών ιδανικών και αγώνων, δηµοκρατικών και ταξικών,
826

Ο Simovski γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Ίζβορ της περιοχής Γουµένισσας, στη «Μακεδονία του
Αιγαίου». Συµµετείχε µετά το 1941 στον «εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του µακεδονικού λαού».
Από το Μάιο 1942 ήταν γραµµατέας της κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ) στην περιοχή της
Γουµένισσας, από το Μάιο 1943 ήταν οργανωτικός γραµµατέας της νεολαίας ΕΠΟΝ στην
ευρύτερη περιοχή Έδεσσας, Βέροιας, Κιλκίς, Κατερίνης, το Φεβρουάριο 1946 έγινε στέλεχος του
NOF. Κατέφυγε στη Γιουγκοσλαβία. Το 1952, αποφοίτησε από τη φιλοσοφική σχολή -τµήµα
ιστορίας στα Σκόπια και τοποθετήθηκε στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας. Ειδικός συνεργάτης το
1975, εργάσθηκε στο βαλκανολογικό τµήµα του Ινστιτούτου. Έλαβε το βραβείο «13 Νοέµβρη»,
cf. 40 години Институт за Национална Историjа 1948-1988 [Τα 40 χρόνια του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας (1948-1988)], συλλογική εργασία, Институт за Национална Историjа, Скопjе
1989, p. 207. Αποβίωσε το 1998.
827
Ο Cingo, γεννηθείς το 1931, ήταν µέλος της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας από το 1957.
Το 1968, επανεκλέχθηκε στην κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας (cf.
NARA, General Records of the Department of State, Central Foreign Policy Files, 1967-1969,
Political and Defense, Box 2842: RG 59, POL 12 YUGO, “The Fifth Congress of the Macedonian
League of Communists”, Confidential, Belgrade 9-12-1968, 4+7 pp.).
828
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 2, 3 (infra, p. 513).

[255]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

µε παράκαµψη προς το παρόν του φλέγοντος εθνικού. Οι σλαβοµακεδόνες θα εισέπρατταν ικανοποίηση από αυτή την ενέργεια και συµπεριφορά της παράταξης
Παρτσαλίδη. Προς επίρρωση αυτής της σκέψης, οι προερχόµενοι από την Ελλάδα
πρόσφυγες διατηρούσαν τις µνήµες της πάλης εναντίον της ξένης επέµβασης στην
Ελλάδα και δεν ήταν διόλου αδιάφοροι για τα γεγονότα που εκτυλίσσονταν στον
γενέθλιο τόπο τους, ιδίως κατά τα χρόνια µετά την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας, άρα θα συνέπρατταν ενεργητικά.
Άλλο ζήτηµα που απαιτούσε προσεκτική στάση ήταν η διακριτικότητα που
οφειλόταν έναντι της σλαβοµακεδονικής αρχής, στην περίπτωση που ορισµένα
στελέχη της παράταξης Παρτσαλίδη θα εγκαθίσταντο εκεί, στις σχέσεις αυτών µε
τον κόσµο γύρω τους. Η τοπική κοινωνία, λίγα χρόνια µετά την εγκαθίδρυση της
σοσιαλιστικής εξουσίας, βρισκόταν στη διαδικασία αναδιαµόρφωσης. Η αφοµοίωση των ετερόκλητων εθνικών στοιχείων, που είχαν συρρεύσει και αναµειχθεί
κατά τις αναταράξεις στην περιοχή, δεν έπρεπε να παρενοχληθεί. Τυχόν απόπειρα
να προσεταιρισθούν αυτά τα στρώµατα µε σκοπό τη δηµιουργία ερείσµατος για
την εξυπηρέτηση της ταξικής πάλης –για άλλου είδους αλληλεγγύη (πολιτιστική,
εθνική), ούτε λόγος να γίνεται– θα έφερνε στην επιφάνεια τα αρνητικά βιώµατα
της ευθύνης του ελληνικού κράτους για εθνικούς διαχωρισµούς του πρόσφατου
παρελθόντος. Περισσότερο ανησυχούσαν την παράταξη Παρτσαλίδη οι συνέπειες
που θα είχε η δράση µελών της στις γραµµές των σλαβοµακεδόνων πολιτικών
προσφύγων της ελληνικής Μακεδονίας. Υπήρχε το πρόβληµα της µεταξύ των
σλαβοµακεδόνων έριδας για τη στάση του καθενός κατά το τέλος της φασιστικής
κατοχής στην Ελλάδα και στη διάρκεια του ελληνικού εµφύλιου πολέµου, επίσης
των διαφορετικών εκτιµήσεων για τη στάση του ΚΚΕ έναντι του σλαβοµακεδονικού εθνικού απελευθερωτικού µετώπου (NOF) και του µακεδονικού ζητήµατος.
Υπαρκτό ήταν, επιπρόσθετα, το ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ της παράταξης Παρτσαλίδη και της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας –πρώην µέλη και στελέχη του ΚΚΕ ήταν τώρα ενταγµένα στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας–.
Οι παλιοί κοµµατικοί δεσµοί θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ανανέωση κοµµατικών δεσµεύσεων και απαξίωση του καθοδηγητικού ρόλου της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Συναγόταν, εξ αυτών των στοιχείων, ότι οι Έλληνες κοµµουνιστές όφειλαν να αναγνωρίσουν την πρωτοκαθεδρία της τοπικής εξουσίας, το δικαίωµά της να σχεδιάζει και να καθοδηγεί η ίδια την πορεία οιωνδήποτε αγώνων.
Όφειλαν, δηλαδή, να δεχθούν την εξουσία αυτή και πάνω τους.
Επιστρέφουµε στο ζήτηµα του καθεστώτος το οποίο όφειλε να διέπει τις σχέσεις των άτυχων κοµµουνιστικών κοµµάτων, παράνοµων στις χώρες τους και υποκείµενων σε αναγκαστική υπερορία, µε τα κράτη ξενιστές. Ήταν πράγµατι ένα
πρόβληµα η δράση ενός ξένου οργανισµού στο εσωτερικό µίας χώρας, αφενός για
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το κράτος και αφετέρου για το ντόπιο κοµµουνιστικό κόµµα. Στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος, η δράση ενός ξένου κόµµατος θα θεωρούνταν ξένη προπαγάνδα αντίθετη προς τα κυριαρχικά δικαιώµατα του κράτους, ενώ έναντι του
ντόπιου κοµµουνιστικού κόµµατος δηµιουργούνταν ζήτηµα αρχής για την καθοδήγηση της ντόπιας εργατικής τάξης και των µετώπων αγώνων, που όφειλε να µη
είναι δυαδική, µοιρασµένη σε δύο διαφορετικούς κοµµατικούς µηχανισµούς και
εξυπηρετική δύο διαφορετικών γραµµών ιδεολογίας και δράσης. Η προκριθείσα
λύση για τους ξένους ήταν να γίνονται µέλη του ντόπιου κόµµατος και να διαχέονται στις οργανώσεις βάσης αυτού. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ανωµαλίας
(παραβίαση της αστικής δηµοκρατίας), όπως η δικτατορική εκτροπή του 1967
στην Ελλάδα, δικαιολογούνταν η ανοχή του ντόπιου κόµµατος, καθώς και του
κράτους της χώρας-ξενιστή, για συγκρότηση και δραστηριοποίηση χωριστών οργανώσεων του ξένου κόµµατος. Στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, το πρόβληµα µε το
κράτος, αν και διαφορετικής υφής –υποστήριξη και όχι δράση για την ανατροπή
του κοινωνικού καθεστώτος που αυτό εγγυόταν–, ήταν παρόµοιο αναφορικά µε
την άσκηση της κυριαρχίας του. Οµοίως, για την κοµµατική λειτουργία, υπήρχε
ιεραρχία (κεντρική επιτροπή και πολιτικό γραφείο) και µηχανισµός (επαγγελµατικά στελέχη, τµήµατα εργασίας, επιτροπές), µε έδρα το Βουκουρέστι, όµως η
οδηγία για το οργανωτικό σχήµα ήταν η ένταξη των πολιτικών προσφύγων ως µελών σε κοµµατικές οργανώσεις βάσης του κάθε τοπικού κόµµατος. Στο σκεπτικό,
εκτός από τη σκοπιµότητα της οργανωτικής ολοκλήρωσης σε τοπικό επίπεδο, περιλαµβανόταν το επιχείρηµα ότι το αδελφό κόµµα, από τη σύνθεσή του (γηγενείς)
αλλά και τη θέση του ως κατόχου της κρατικής εξουσίας, γνώριζε άρα αποφάσιζε
καλύτερα για τα προβλήµατα της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Για τα θέµατα ελληνικού περιεχοµένου, η λύση ήταν η ενηµέρωση των Ελλήνων κοµµουνιστών
στο εσωτερικό εθνικών οµίλων. Με αυτή τη διάταξη, το ελληνικό κόµµα στο εξωτερικό διέθετε δοµή µόνο στην κορυφή, στερούµενο βάσης, και περιοριζόταν σε
λειτουργίες όπως η ανάπτυξη ιδεολογικής δράσης επί τόπου. Ο κανόνας είχε, στις
Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, κατά χώρα ή πόλη, τις εξαιρέσεις του, λόγω ιδιοµορφιών, µε
τη σποραδική δηµιουργία ελληνικών κοµµατικών οργανώσεων βάσης. Μετά το
1967, δηµιουργήθηκε στο εξωτερικό, στις κοµµουνιστικές χώρες και στην καπιταλιστική ∆ύση, µηχανισµός για την ανάπτυξη κοµµουνιστικής δράσης στην Ελλάδα, συνδεδεµένος µε το παράνοµο δίκτυο στο εσωτερικό της χώρας.
Με όλες αυτές τις ιδιοµορφίες, τους περιορισµούς, τη φόρτιση από καταστάσεις του παρελθόντος, οι αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη επιδίωκαν στα
Σκόπια να συνάψουν µία συµµαχία, η οποία εκ προοιµίου έθετε την ισοτιµία των
συµβαλλόµενων µερών εν αµφιβόλω.
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Η ελληνική αντιπροσωπεία, στις συναντήσεις µε σλαβοµακεδόνες προερχόµενους από την Ελλάδα, διαπίστωσε ότι υπήρχε µεταξύ των συνοµιλητών πληροφόρηση, σε στοιχειώδη βαθµό τουλάχιστον, για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ. Συµπλήρωσε
την ενηµέρωση µε λεπτοµερή στοιχεία και έκρινε ότι οι περισσότεροι από αυτούς
αντιµετώπιζαν θετικά τη δράση της παράταξης Παρτσαλίδη για την ανατροπή των
αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας829. Ο συσχετισµός που διαπιστώθηκε µέσα στο
σώµα των σλαβοµακεδόνων –πολλοί κοµµουνιστές συµφωνούσαν, όχι όµως όλοι–
δείχνει, παράλληλα, την περιορισµένη εµβέλεια της γιουγκοσλαβικής καινοτοµίας
κατά τη σύγκρουση µε το κοµµουνιστικό κέντρο, τη Σοβιετική Ένωση. Οι προσλήψεις των παλαίµαχων σλαβοµακεδόνων –ανάµεσά τους, κοµµατικά στελέχη,
αντάρτες, ανάπηροι, συγγενείς νεκρών αγωνιστών– για το πλαίσιο ιδεολογίας –και
για τη διεθνή συσπείρωση– που κυριαρχούσε κατά το παρελθόν δεν ήταν δυνατό
να αλλάξουν µονοµιάς, µε κοµµατικές αποφάσεις. Ούτε, φαίνεται, όλοι απεµπολούσαν το γενικό, το ταξικό, µε τη θεώρηση ειδικότερων στοιχείων, όπως το
εθνικό. Είναι µία υπόθεσή µας, βασιζόµενη σε γενικότερες εµπειρικές παρατηρήσεις, ότι, στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, οι µεταρρυθµίσεις, σε αποφασιστική
στροφή έναντι των παραδεδεγµένων στην κλασσική µαρξιστική και λενινιστική
διδασκαλία, γεννούσαν σκεπτικισµό σε µερίδα των ενδιαφεροµένων830.
Όταν επέστρεψε στο Βουκουρέστι, η αντιπροσωπεία ενηµέρωσε, στις 15 Ιουνίου 1968, την καθοδήγηση για τα αποτελέσµατα. Μία έκθεση, υπογραµµένη από
τα δύο στελέχη, Παπαπαναγιώτου και Μητσόπουλο, συντάχθηκε για να καταγραφούν τα στοιχεία και για να χρησιµεύσει ως βάση για τη θεµατολογία της επόµενης συζήτησης831. Κυριώτερα σηµεία ήταν να επισηµοποιηθεί η επιστηµονική συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και να βρει συνέχεια η πρώτη επίσκεψη µε προγραµµατισµό δεύτερης για το ερχόµενο φθινόπωρο 1968 –τότε, αναµενόταν η µετακόµιση του ινστιτούτου, στα Σκόπια, από τα παραπήγµατα στις
επισκευασµένες εγκαταστάσεις–. Μπορούσαν, τότε, να δροµολογηθούν ιστορικές
έρευνες για το λαϊκό και ταξικό κίνηµα, µε εξειδίκευση στο χώρο της Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας, σε συνεργασία µε σλαβοµακεδόνες ιστορικούς των Σκοπίων
καταγόµενους από την Ελλάδα, όπως ο Simovski, και µε άλλους του Βελιγραδίου.
Σε µελλοντικό στάδιο, η de facto αναγνώριση της παράταξης των αντιπάλων της
καθοδήγησης Κολιγιάννη θα αναβαθµιζόταν σε de jure832.
829

Ibid., Έγγραφο Νο 3 (infra, p. 513).
Αναφέρεται ότι το κόµµα φυλάκισε χιλιάδες συµπαθούντες την Kominform οι οποίοι ήταν
πρόσφατα µεταξύ των πλέον πιστών υποστηρικτών του, cf. Alfred Sherman, “Tito, a Reluctant
Revisionist”, Revisionism. Essays on the History of Marxist Ideas, op. cit., pp. 258-259.
831
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 3 (infra, p. 513).
832
Ibid.
830
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Στο κείµενο της έκθεσης –τρόπον τινά, σχέδιο απόφασης προς ψήφιση από
την καθοδήγηση–, αναπαράγεται ένας τύπος σκέψης και γραφής, από τον οποίο ο
αναγνώστης αναγνωρίζει, πίσω από τις λέξεις, µονάχα τον Παπαπαναγιώτου –όχι
και το Μητσόπουλο–, τις απόψεις του, την τακτική του833.
Για τους ενδιαφερόµενους, το συµπέρασµα που προέκυπτε από την πρώτη, διερευνητική επαφή της παράταξης Παρτσαλίδη µε τα Σκόπια ήταν ότι είχε χαρακτήρα
περισσότερο πολιτικό. Ο κύριος στόχος ήταν η αποκατάσταση επίσηµων κοµµατικών σχέσεων, οι οποίες επιδιώκονταν µε όχηµα την επιστηµονική συνεργασία.
Για το κοµµατικό αρχείο, δεν έγινε, τότε, ιδιαίτερη µνεία. Κρίθηκε ήσσονος
σηµασίας. Τέθηκε όµως επί τάπητος σύντοµα –σε λιγώτερο από δύο µήνες–. Στις 8
Αυγούστου 1968, κώδων κινδύνου ήχησε στην καπιταλιστική ∆ύση. Οι Σοβιετικοί, στην Πράγα, έδειχναν τα δόντια τους.

5.1.3. Μετά την Πράγα, το Βουκουρέστι;
Οι αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη συνέχισαν τις επαφές και την
ανταλλαγή επισκέψεων µε τους Γιουγκοσλάβους. Ο Simovski ήταν εξουσιοδοτηµένος να συζητήσει µε το πολιτικό γραφείο (παράταξη των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη) τα ζητήµατα της ατζέντας που είχε προτείνει αρχικά ο Παπαπαναγιώτου. Άλλοι επίσης σλαβοµακεδόνες αναµείχθηκαν στις συζητήσεις στο
Βουκουρέστι. Από την ελληνική πλευρά, την ευθύνη είχε στην ουσία ο Παπαπαναγιώτου. Στην κλίµακα ενός µικρού οργανισµού όπως αυτός της παράταξης Παρτσαλίδη, ανέτοιµου για διεθνείς συνεννοήσεις, η διαδικασία που είχε υιοθετηθεί
ήταν η υποβολή εκτιµήσεων του Παπαπαναγιώτου στην ηγεσία και η συζήτηση
επ’ αυτών για τη λήψη πολιτικής απόφασης.
Οι εξελίξεις στην Τσεχοσλοβακία, τον Αύγουστο 1968, προκάλεσαν ένα παράπλευρο γεγονός, τη βεβιασµένη σκέψη για µεταφορά του κοµµατικού αρχείου
στα Σκόπια.

833

Ούτως ή άλλως ο Μητσόπουλος χρησιµοποιήθηκε ουσιαστικά µόνο στην πρώτη επαφή µε τους
Σλαβοµακεδόνες. Πραγµατοποίησε ακόµη δύο επισκέψεις στα Σκόπια, ανταποκρινόµενος στο
ενδιαφέρον του τοπικού κόµµατος για το έργο του Το 30ό Σύνταγµα του ΕΛΑΣ. Το είχαν µεταφράσει,
το 1968, στη σλαβοµακεδονική (cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 3 [infra, p. 513]) και του πρότειναν
να το προωθήσουν για έκδοση αρκεί να δεχόταν να αφαιρεθούν επίµαχα εδάφια που παρέπεµπαν σε
πτυχές του µακεδονικού ζητήµατος βλαπτικές για αυτούς, σε τριβές και παρενοχλήσεις στη διάρκεια
των αγώνων. Αυτός, σύµφωνα µε τις αναµνήσεις του (Μητσόπουλος, πληροφορίες, 5-1-2007),
αρνήθηκε (διαφορετικά είναι τα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την έρευνά µας [infra, p. 352]).
Στα επόµενα χρόνια, χρεώθηκε µε κοµµατική αποστολή στη ∆υτική Ευρώπη και δεν
επανεµφανίσθηκε σε αυτή τη δραστηριότητα (Μητσόπουλος, πληροφορίες, 5-1-2007).
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Η απόφαση για τη µετακόµιση του αρχείου πάρθηκε εσπευσµένα834. Εάν η
προοπτική της επιστηµονικής συνεργασίας µε τους σλαβοµακεδόνες είχε, εν δυνάµει, πτυχή την αξιοποίηση του ελληνικού αρχείου, ενδεχόµενη επέµβαση στρατευµάτων µετά την Τσεχοσλοβακία και στη Ρουµανία και ανατροπή της ηγεσίας
του ρουµανικού κόµµατος απαιτούσε άµεσες αποφάσεις, αφού, σε αυτή την περίπτωση, η µοιραία κατάληξη θα ήταν η επανάληψη της εφόδου του Μαρτίου 1968
στο Sibiu από την ανάποδη, µε την απόσπαση του υλικού από τους αντιπάλους
των αποφάσεων της 12ης ολοµέλειας και επιστροφή του στο δικαιούχο, αυτόν που
αναγνώριζαν ως κάτοχο της σφραγίδας.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Risto Kirjazovski835 στο Βουκουρέστι, το Σεπτέµβριο 1968, στις συζητήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, για την εισβολή στην
834
835

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 5, 8 (infra, pp. 517, 522).
Ο Kirjazovski γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Τσιφλίκ (Χλόη) Καστοριάς, στη «Μακεδονία του
Αιγαίου», από αγροτική οικογένεια. Ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση το 1939 στο χωριό
του. Το 1943 έγινε µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας. Από το 1943 µέχρι το 1945
συµµετείχε στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ) και, µετά το σύµφωνο της Βάρκιζας, εντάχθηκε
στο NOF. Το 1946 (συµφωνία NOF και δηµοκρατικού στρατού [∆ΣΕ]) και έως το 1949, πολέµησε
στις γραµµές του δηµοκρατικού στρατού [∆ΣΕ] (cf. συλλογή Ники Jовановиќ, Βιογραφικό
Kirjazovski, 8 Ιουνίου 1972, 7 pp., δακτυλογραφηµένο. Βιογραφικό Kirjazovski, 10 Ιουνίου 1978,
4+5 pp., δακτυλογραφηµένο. [Η διαφορά ανάµεσα στα δύο βιογραφικά, που συνέταξε ο
Kirjazovski, βρίσκεται στην παρουσίαση της περιόδου µεταξύ της εθνικής αντίστασης και του
εµφύλιου πολέµου. Στο βιογραφικό του 1972, εµφανίζεται µία ενιαία διαδικασία εξέλιξης αγώνων,
στους οποίους συµµετείχαν οι σλαβοµακεδόνες ανεξαρτήτως της παρουσίας τους εντός ή εκτός
των ελληνικών συνόρων. Στο βιογραφικό του 1978, υφίσταται ένα χρονικό κενό µεταξύ των δύο
γεγονότων –εθνική αντίσταση και εµφύλιος πόλεµος–, διότι ο συντάκτης απέφυγε να αναφέρει
σχετικά στοιχεία]). Το 1947, εκτελούσε χρέη γραφέα (ήταν ο µόνος εγγράµµατος) δίπλα στο
Γιώργη Βασίλκο [Gjorgji Vasilko], στέλεχος στο Αρχηγείο Γράµµου του ∆ΣΕ, στο Καστανόφυτο
(cf. Αχιλλέας Παπαϊωάννου, Γιώργης Γιαννούλης. Η θρυλική µορφή του Γράµµου. Το άγνωστο
ηµερολόγιό του, Γλάρος, Αθήνα 1990, pp. 28-29. Αχιλλέας Παπαϊωάννου, µαγνητοφωνηµένη
συνέντευξη, 2-2-2007). Ως πολιτικός επίτροπος λόχου του ∆ΣΕ, εγκατέλειψε τη θέση του και
αυτοµόλησε στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Μακεδονίας (ibid. [η πληροφορία ελέγχεται ως προς την
αξιοπιστία]). Τραυµατίσθηκε δύο φορές στις µάχες. Στα Σκόπια, παρακολούθησε το 1950-1951
την κοµµατική σχολή και το 1952-1954 σπούδασε σε σχολή διδασκάλων. Εργάσθηκε ως
διδάσκαλος στα Σκόπια και Resen και ταυτόχρονα σπούδαζε στη φιλοσοφική σχολή, στο «τµήµα
Ιστορίας του Μακεδονικού Λαού», από όπου αποφοίτησε το 1960. Τον Οκτώβριο 1959,
διορίσθηκε στο Αρχείο Μακεδονίας, το 1966 έλαβε τη θέση αρχειονόµου, το 1970 ονοµάσθηκε
ανώτατος επιστηµονικός συνεργάτης. Επωµίσθηκε την εργασία συλλογής αρχειακού υλικού από
τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση. Από
τον Ιούνιο του 1974 µέχρι τη συνταξιοδότησή του τον Απρίλιο 1987, εργάσθηκε στο Ινστιτούτο
Εθνικής Ιστορίας, στην αρχή µε το βαθµό του ανώτερου επιστηµονικού συνεργάτη, κατόπιν του
ειδικού συµβούλου και του επιστηµονικού συµβούλου (cf. 40 години Институт за Национална
Историjа 1948-1988, op. cit., p. 149). Το Μάρτιο 1981, υποστήριξε στη φιλοσοφική-ιστορική
σχολή των Σκοπίων διδακτορική διατριβή µε τίτλο Народноослободителниот фронт и другите
македонски организации на македонците од Егеjска Македониjа во текот на граѓанската
воjна и по неа (1945-1960) [Το εθνικό-απελευθερωτικό µέτωπο (NOF) και οι άλλες µακεδονικές
οργανώσεις των µακεδόνων της αιγαιακής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου και
µετά από αυτόν (1945-1960)], докторска дисертациjа, Скопjе 1980, 496 pp. Κατείχε
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Τσεχοσλοβακία και για τις πιθανότητες σοβιετικής απάντησης στις ρουµανικές
επίσης παρασπονδίες, ο φιλοξενούµενος προσφέρθηκε να µεσολαβήσει στο κόµµα
και στην κυβέρνηση στα Σκόπια για την εσπευσµένη µεταφορά του αρχείου στο
ινστιτούτο836. Μπορούµε να υποθέσουµε βάσιµα ότι δεν αναλάµβανε την ευθύνη
υποβολής προς τους Έλληνες µίας πρότασης ξεκάρφωτης, αλλά υλοποιούσε σχεδιασµούς, που εκπονήθηκαν στα Σκόπια εκ των προτέρων, για πρόσβαση στο ελληνικό αρχείο.
Η παράδοση του αρχείου σε αδελφό κόµµα προς φύλαξη, όπως είπαµε837, δεν
ήταν φαινόµενο ξένο προς την κουλτούρα των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Το ίδιο
έκανε το ΚΚΕ µε τους Σοβιετικούς, το ίδιο τα άλλα κόµµατα που δρούσαν σε καθεστώς παρανοµίας. Ο κύβος ερρίφθη, επόµενοι σχεδιασµοί αφορούσαν σε οργανωτικά µέτρα για τη διεκπεραίωση των σχετικών µε την αξιοποίηση του υλικού
ζητηµάτων. Στα Σκόπια έπρεπε να καταρτίσουν προϋπολογισµό χρηµατοδότησης
της εργασίας ταξινόµησης του αρχείου, να διευθετήσουν ζητήµατα ανθρώπινης
και υλικής υποδοµής για την καταγραφή και τεχνική αποκατάσταση των εγγράφων, την ανατύπωση και συντήρηση αυτών, ώστε να ακολουθήσουν σε δεύτερο
στάδιο οι µελέτες που θα στηρίζονταν σε αυτή την ιστορική πηγή –τότε, θα χρειαζόταν νέος επιτελικός σχεδιασµός για την κατανοµή του ερευνητικού δυναµικού–.
Στο Βουκουρέστι, έπρεπε να υπολογίσουν τις πρακτικές δυνατότητες. Έτοιµο προς
µεταφορά αµέσως ήταν το υλικό του πρώην ιστορικού τµήµατος της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ εις χείρας Παπαπαναγιώτου, που βρισκόταν στο συνοικισµό
Mogoşoaia. Επρόκειτο για τη συλλογή εγγράφων, παλαιών εφηµερίδων και περιοδικών και για το περιεχόµενο της βιβλιοθήκης της Επιτροπής ∆ιαφώτισης του
ενιαίου κόµµατος και των εξαρτώµενων από αυτή υποεπιτροπών –Επιτροπή Ιστορίας, Υπηρεσία Βιβλιοθήκης-Αρχείου, Τοµέας Ιστορίας– που συγκέντρωνε ο Παπαπαναγιώτου από το 1958 και, µετά τη διάσπαση, συνέχισε να διαχειρίζεται και
να χρησιµοποιεί για τις µελέτες του.
Ο Παπαπαναγιώτου, τον Ιανουάριο 1969, στα Σκόπια, υπέγραψε, ως εκπρόσωπος της παράταξης των διαφωνούντων µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας,
καθοδηγητικές θέσεις στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και στα αυτοδιοικητικά όργανα
του Αρχείου Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας. ∆ηµοσίευσε πληθώρα έργων (cf.
συλλογή Ники Jовановиќ, Βιογραφικό Kirjazovski, 8 Ιουνίου 1972, 7 pp., δακτυλογραφηµένο.
Βιογραφικό Kirjazovski, 10 Ιουνίου 1978, 4+5 pp., δακτυλογραφηµένο [ανάµεσα στα προσόντα
του, ανέφερε τους τόµους εγγράφων του αρχείου ΚΚΕ, όµως δεν ανέφερε την απασχόλησή του µε
το αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού]). Τα ενδιαφέροντά του στράφηκαν στη µελέτη του ΚΚΕ και του
µακεδονικού ζητήµατος, του σλαβοµακεδονικού µετώπου (NOF), του δηµοκρατικού στρατού
(∆ΣΕ), των οραµάτων των Μακεδόνων (cf. εργογραφία στο 40 години Институт за Национална
Историjа 1948-1988, op. cit., pp. 149-154). Αποβίωσε το 2002.
836
Фани Буцкова, πληροφορίες. Стоjан Киселиновски, πληροφορίες.
837
Supra, pp. 69-70.
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προκαταρκτική συµφωνία µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας που περιόριζε το ζήτηµα του αρχείου σε µία παράγραφο µέσα στη γενική συνεννόηση για επιστηµονική συνεργασία838. Η φόρµουλα που επιλέχθηκε ήταν να τοποθετηθεί το ζήτηµα
του αρχείου ως ένα από τα οργανωτικά µέτρα υλοποίησης του σχεδίου ιστορικής
έρευνας για το ταξικό και λαϊκό κίνηµα στην Ελλάδα. Οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις είχαν µε αυτό τον τρόπο ευεργετική επίδραση στην υλοποίηση της διάθεσης
για δροµολόγηση µελετών που θα είχαν προπαγανδιστικό περιεχόµενο και θα συνέβαλλαν στην ισχυροποίηση της θέσης της παράταξης Παρτσαλίδη στην προσπάθεια αντιµετώπισης της καθοδήγησης Κολιγιάννη.
Στο προκαταρκτικό συµφωνητικό, ρητά διατυπωνόταν ο όρος ότι το ινστιτούτο
ήταν απλώς φύλακας και χρήστης περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού κόµµατος.
Προγραµµατιζόταν η µεταφορά άµεσα –εντός µηνός– της βιβλιοθήκης και της συλλογής εγγράφων του τµήµατος ιστορίας, η καταγραφή του υλικού και υπογραφή
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Μέχρι την άνοιξη του 1969 καθοριζόταν η παράδοση του υπολοίπου του κοµµατικού αρχείου, δηλαδή του υλικού που φυλασσόταν προηγουµένως στο Sibiu. Η πρόβλεψη, όπως βλέπουµε, για σοβιετική επέµβαση
στη Ρουµανία δεν την τοποθετούσε µέσα στο καταχείµωνο, άρα δεν χρειαζόταν πανικός, εκείνη ακριβώς τη στιγµή, για τη διάσωση του αρχείου. Σε σχέση µε την
προσδοκώµενη επιστηµονική αξιοποίηση του υλικού, το πρόσταγµα θα είχε µία επιτροπή πενταµελής στην οποία θα πλειοψηφούσαν οι ντόπιοι. Η ερευνητική θεµατογραφία έθετε, κατ’ αρχάς, ως άξονες προς µελέτη, το εργατικό κίνηµα839 στα Βαλκάνια και την Ελλάδα και το λαϊκό κίνηµα840. Ως χρονικό εύρος καθοριζόταν η περίοδος ανάµεσα στο 1875 (η διαµόρφωση της εργατικής τάξης στη Βαλκανική) και τη
λήξη του ελληνικού εµφύλιου πολέµου το 1949 (το όριο στο συµφωνηθέν πρόγραµµα έρευνας ανταποκρινόταν στο σηµαντικό χρονικό ορόσηµο, κοινό για τις δύο

838

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 5 (infra, p. 517). Ο Παπαπαναγιώτου συνοδευόταν από το
Μητσόπουλο (cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν
Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α 39/21, Α. Ευαγγελίδης -Consulat
Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, «Παρτσαλιδικοί εν Σκοπίοις», Σκόπια 103-1969, απόρρητον, 1 p.), ο οποίος συνεννοήθηκε µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας για την
έκδοση, στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, κειµένου για την εθνική αντίσταση (cf. Танасис
Мицопулос, «Jугословенски, грчки и бугарски партизани против заедничкиот неприjател [Οι
Γιουγκοσλάβοι, Έλληνες και Βούλγαροι παρτιζάνοι κατά του κοινού εχθρού]», Гласник на
Институтот за Национална Историjа, XIII, No 1-2, Скопjе 1969, pp. 85-104).
839
Το κοµµουνιστικό κίνηµα, σύµφωνα µε µία άποψη, θεωρείται µία των παραµέτρων του κινήµατος
της εργατικής τάξης.
840
Εννοείται, µε αυτό τον όρο, η συνισταµένη των µαζικών κοινωνικών κινηµάτων τα οποία κινούνται
στην κατεύθυνση της προόδου –ό,τι µπορεί να σηµαίνει αυτό–, όπως το αντιφασιστικό κίνηµα, το
εθνικοαπελευθερωτικό και πατριωτικό κίνηµα, το κίνηµα για την εθνική ολοκλήρωση, το κίνηµα
για τη βαλκανική ολοκλήρωση (ενότητα και συνεργασία) και άλλα.
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πλευρές)841. Άλλες οραµατικές σκέψεις του Παπαπαναγιώτου έβλεπαν τη δηµιουργία, στη συνέχεια, ενός ελληνικού ινστιτούτου ιστορίας του κοµµουνιστικού κινήµατος, την επέκταση της δραστηριότητας στο Βελιγράδι και το Βουκουρέστι, σύνδεση
µε φορείς στις χώρες της καπιταλιστικής ∆ύσης κ.ά.
Ο Παπαπαναγιώτου προέβλεπε τη δηµιουργία δύο ή τριών εφεδρικών βάσεων
αρχείου, βοηθητικών στη λειτουργία της κύριας αρχειακής βάσης. Η αναγκαιότητα
ύπαρξης βοηθητικών βάσεων αρχείου ιστορικά συνάδει µε την κουλτούρα της παρανοµίας, σύµφυτης µε την ύπαρξη των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Η αναζήτηση
µίας λαβής, που θα προσέφερε τη δυνατότητα συνέχισης της δράσης των κοµµουνιστών, οδήγησε, στην περίπτωση των σχεδιασµών για το αρχείο, σε προτάσεις για
µέτρα για την ασφάλιση του γραπτού υλικού.
Για το οργανωτικό µέρος του σχεδίου, ο Παπαπαναγιώτου, µετά από συνεννοήσεις µε το στρατηγό Apostolski, αποφάσισε να εφαρµόσει πολιτική ανοικτών θυρών, γι’ αυτό δέχθηκε να έχουν οι ντόπιοι την πλειοψηφία στο µελλοντικό όργανο
διαχείρισης του ελληνικού αρχείου. Ακόµα πιο πέρα, πρότεινε για εκπροσώπους
της ελληνικής πλευράς ντόπιους πολιτικούς πρόσφυγες, σλαβοµακεδόνες προερχόµενους από την Ελλάδα εγκατεστηµένους µονίµως στα Σκόπια, το Simovski και
άλλους, παλαιά µέλη του ΚΚΕ. Η πρόβλεψη για τη σύνθεση της επιτροπής κατέληγε, µε αυτό τον τρόπο, σε σχήµα αποτελούµενο αµιγώς από ντόπιους. Το περιεχόµενο της πρότασης του Παπαπαναγιώτου ταυτιζόταν µε τις επιθυµίες του σλαβοµακεδονικού κόµµατος, το οποίο είχε και αυτό επιλέξει, από την πλευρά του, το
Simovski για την υλοποίηση των σχεδίων συνεργασίας µε τους Έλληνες και της
προσδοκίας αποκόµισης οφελών.
Στο Βουκουρέστι, το καθοδηγητικό όργανο (γραφείο) του ΚΚΕ εσωτερικού
έδειξε σκεπτικισµό απέναντι στην προοπτική της εξάρτησης από την καλή θέληση
των εταίρων και ζήτησε διευκρινίσεις από τον Παπαπαναγιώτου για την υπερβολική ίσως εµπιστοσύνη του προς τους κοµµουνιστές της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Αυτός τόνισε το ζήτηµα της ειλικρίνειας που όφειλαν προς τους
άλλους, της προσεκτικής στάσης για να µη εγερθούν προβλήµατα, για να µη ξυπνήσουν µνήµες, νωπές ακόµη, της στάσης του ΚΚΕ απέναντι στους συναγωνιστές σλαβοµακεδόνες. Υπογραµµίζοντας επίσης την πιθανότητα εντάσεων µε το
ελληνικό κράτος όταν θα εντοπίζονταν Έλληνες κοµµουνιστές, εκπρόσωποι του
ΚΚΕ εσωτερικού, να δρουν κοντά στα σύνορα, δικαιολόγησε τη σκέψη του να µη
έχουν προκλητική παρουσία εκεί. Ο ίδιος µπορούσε µε περιοδικές επισκέψεις να
ρυθµίζει τα αναφυόµενα προβλήµατα842.
841

Στην πράξη, εµφανίσθηκε επέκταση, εκ µέρους του Risto Kirjazovski, στα κινήµατα της περιόδου
1950-1967 (στο πεδίο δηλαδή της στιγµιαίας ιστορίας), cf. infra, p. 333.
842
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 8 (infra, p. 522).
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Οι Γιουγκοσλάβοι κοµµουνιστές δεν είχαν λιγώτερες σκοτούρες, αφού, λόγω
των περιστάσεων –µε την προοπτική της νέας συνεργασίας–, οι ανάγκες απαιτούσαν προγραµµατισµό ανώτερου επιπέδου. Ορισµένα γεγονότα δίδουν το στίγµα.
Στις 17 Ιουνίου 1969, η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας κλήθηκε να εξετάσει πρόταση του Ινστιτούτου ∆ιεθνούς Εργατικού Κινήµατος του Βελιγραδίου
για επιστηµονική συνεργασία. Το γιουγκοσλαβικό κόµµα, το οποίο είχε δηµιουργήσει ένα οργανισµό µε αντικείµενο την έρευνα παραµέτρων (ιστορία κ.ά.) σχετικών µε το εργατικό κίνηµα, ζητούσε συνεργασία µε το σλαβοµακεδονικό κόµµα.
Η αντίληψη των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών ήταν ότι έπρεπε να σκύψουν µε
σοβαρότητα πάνω στη µελέτη του εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος. Η
κάθε δηµοκρατία όφειλε να ασχοληθεί µε τη γειτονική της περιοχή, ειδικότερα η
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας όφειλε να ασχοληθεί µε το κοµµουνιστικό
κίνηµα της Ελλάδας και Βουλγαρίας843.
Το έγγραφο αυτό, µε τις ενέργειες που υποδεικνύονταν, συνέπιπτε χρονικά µε
τις επαφές του ΚΚΕ εσωτερικού και του εκπροσώπου του, Παπαπαναγιώτου, στα
Σκόπια. ∆εν ήταν ακαδηµαϊκή η πρόσκληση του ινστιτούτου του Βελιγραδίου,
αλλά είχε έναυσµα τα γεγονότα. Οι Γιουγκοσλάβοι προσπαθούσαν να στήσουν το
µηχανισµό που θα επέτρεπε την υποδοχή του υλικού του κοµµατικού αρχείου. Η
εξέλιξη, βέβαια, ήταν διαφορετική, αφού το υλικό, όπως θα δούµε, κατέληξε τελικά στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας.
∆εύτερο χαρακτηριστικό γεγονός ήταν η εισήγηση του στρατηγού Apostolski,
σε συνέλευση του Ινστιτούτου για τα εικοσάχρονα του ιδρύµατος, στις 30 Ιουνίου
1969844. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Παπαπαναγιώτου, παρών, αντιλήφθηκε το
πραγµατικό περιεχόµενο της οµιλίας, τον καθορισµό των θεµάτων διαχείρισης του
ελληνικού αρχείου που έπρεπε να τεθούν προς επίλυση845.
Στην οµιλία του Apostolski, η πορεία του ινστιτούτου κρινόταν θετική. Παρουσιάσθηκε µία σύντοµη αναδροµή, από τα πρώτα βήµατα –όταν το ίδρυµα ξεκίνησε µε ορισµένους αγωνιστές του εθνικού-απελευθερωτικού κινήµατος– έως την
παρούσα φάση εξέλιξής του σε σηµαντική µονάδα µε δεκάδες ειδικούς επιστήµονες.
843

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.232.11-12/55-64, Покана за седница [Πρόσκληση σε
συνεδρίαση], Централен Комитет на СКМ [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας], Επιτροπή για τη συνεργασία µε τα εργατικά και άλλα προοδευτικά κινήµατα και για
τις διεθνείς σχέσεις, 16 αντίτυπα, 114/6, 17-6-1969, 2+8 pp.
844
Cf. Михаило Апостолски, «Некои актуални проблеми на Институтот за Национална Историjа
[Ορισµένα τρέχοντα προβλήµατα του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας]», Гласник на Институтот
за Национална Историjа, XIII, No 1-2, Скопjе 1969, pp. 199-211. Έχει ενδιαφέρον διότι µετά
από τρεις µέρες (στις 3 Ιουλίου 1969) ο Παπαπαναγιώτου έστειλε το πρώτο σηµείωµα στο
Βουκουρέστι, cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 8 (infra, p. 522).
845
Γι’ αυτό, δικαιολογηµένα εκθείαζε τη συµβολή του Apostolski στην πρόοδο διαχείρισης του
ελληνικού αρχείου, cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 2 (infra, p. 513).
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Ο στρατηγός προσέθεσε ότι υπήρχαν τµήµατα µε συγκεκριµένες αναθέσεις και
µελλοντικούς στόχους. Ένα από αυτά ήταν το τµήµα µελέτης του Μεσοπολέµου και
της επανάστασης846, το οποίο είχε ανάθεση τη µελέτη του λαϊκού κινήµατος και της
λαϊκής επανάστασης στην Ελλάδα, την ελληνική αντίσταση και τον ελληνικό
εµφύλιο πόλεµο. Στο τµήµα αρχείου και εγγράφων, τέθηκε το πλάνο προστασίας της
συλλογής του ιδρύµατος και συντήρησης 1.000 περίπου ντοκουµέντων847.
Σε σχέση µε αυτό το σηµείο της εισήγησης του Apostolski, βλέπουµε ότι ο
στόχος του 1969 ήταν ελάχιστος σε σχέση µε τα πλάνα, 2-3 χρόνια αργότερα, τα
οποία εκπονούνταν έχοντας υπόψη την ανάγκη διαχείρισης δεκάδων χιλιάδων εγγράφων. Εµφανίζεται, παραλλήλως, το µέγεθος του πλεονεκτήµατος που απέκτησε
το ίδρυµα σε σχέση µε τις αρχικές προσδοκίες. Ήταν θείο δώρο, για την Ένωση
Κοµµουνιστών Μακεδονίας και για τη γιουγκοσλαβική πολιτική. Όσον αφορούσε
επίσης στην ικανότητα διαχείρισης, ίσχυσε η λαϊκή ρήση ότι, στην περίπτωση του
ινστιτούτου, «το αγώγι έκανε τον αγωγιάτη». Αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν νέες,
φιλόδοξες προσδοκίες και να αρµολογήσουν µηχανισµό ανώτερο των δυνατοτήτων του παρελθόντος.
Μέσω της οµιλίας του Apostolski, τέθηκε επιδίωξη να δηµιουργηθεί ένα βαλκανολογικό τµήµα (αντιλαµβανόµαστε ότι είχε γίνει ήδη η συζήτηση µε τον Παπαπαναγιώτου, για τη στέγαση του αρχείου). Θίχθηκε, παραλλήλως, το οικονοµικό
πρόβληµα και οι δυσχέρειες επίλυσής του. Το ίδρυµα είχε χρηµατοδότηση από το
οµοσπονδιακό ταµείο για την επιστηµονική έρευνα και τα διατεθέντα µέχρι τότε
κονδύλια ήταν ισχνά. Η νύξη υπέκρυπτε το πολιτικό ζήτηµα –την πολιτική αξιοποίηση του αρχείου–, το οποίο όφειλε να επιλυθεί µε όρους πολιτικής επένδυσης848.
Αναφερόµενος στη µελέτη παραµέτρων σχετικών µε την ιστορική διαδικασία
της επανάστασης, ο Apostolski παραδέχθηκε ότι η επιστηµονική επεξεργασία αυτών των σηµαντικών στοιχείων δεν είχε προχωρήσει ικανοποιητικά µέχρι τότε στο
ερευνητικό ούτε στο συγγραφικό επίπεδο, λόγω αδυναµιών υποκειµενικού και
αντικειµενικού χαρακτήρα. Βασική ήταν η δυσκολία που πήγαζε από τη µη
ύπαρξη δυνατοτήτων εργασίας σε αρχεία. Το αναγκαίο για τις έρευνες αρχειακό
υλικό ήταν κατασπαρµένο στα κοµµουνιστικά κράτη. Η χρήση του, λαµβάνοντας
υπόψη τη λεπτότητα του µακεδονικού ζητήµατος, εξαρτάτο από το επίπεδο των
846

847

848

Είχε ιδρυθεί ειδικά για να στεγάσει τη δουλειά για το αρχείο του ΚΚΕ, cf. Галабов,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006.
Cf. Михаило Апостолски, «Некои актуални проблеми на Институтот за Национална
Историjа», op. cit., pp. 199-211.
Μετά, άνοιξαν οι κρουνοί. Προγραµµατίσθηκε, µε ένα πολιτικό σκεπτικό, η γενναιόδωρη κάλυψη
των αναγκών, ώστε να περισσεύουν χρήµατα και για την επόµενη οικονοµική χρήση, cf.
Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 18, 19, 27 (infra, pp. 541, 546, 557).
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διακρατικών σχέσεων µε αυτές τις χώρες. Βασική θα ήταν η ενίσχυση εκ µέρους
των κρατικών µηχανισµών, ώστε συγκεκριµένες τρέχουσες πολιτικές συγκυρίες να
αξιοποιηθούν849.
Η οµιλία του στρατηγού εµφανιζόταν να έχει περιεχόµενο γενικό, αλλά στην
πραγµατικότητα πολύ ειδικό. Με βεβαιότητα µπορούµε να υποθέσουµε ότι αναφερόταν στις δυνατότητες που προσέφερε η συνεργασία µε την παράταξη Παρτσαλίδη και τον Παπαπαναγιώτου.
Η οµιλία έκλεισε µε τον καθορισµό του πολιτικού στόχου: Το ινστιτούτο σκόπευε να αξιοποιήσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, τη βασική λειτουργία του
για την αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας «ώστε να αντικρουσθεί η αντιµακεδονική και αντιγιουγκοσλαβική καµπάνια που διενεργούνταν από ορισµένες βαλκανικές χώρες850».
Εν προκειµένω, βλέπουµε ότι προβλήθηκε εµφανώς ως βασική η ιδεολογική
λειτουργία του ιδρύµατος, στο πλαίσιο των πολιτικών αναγκών που δηµιουργούσε
η σύγκρουση, µε αντικείµενο το µακεδονικό ζήτηµα, ιδίως µε τη Βουλγαρία.
Με τις διαβουλεύσεις µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας να χρονίζουν
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 1969, το χρονοδιάγραµµα για την άµεση µεταφορά
της βιβλιοθήκης και της συλλογής εγγράφων του τµήµατος ιστορίας του ΚΚΕ
εσωτερικού δεν τηρήθηκε. ∆εν επιτελέσθηκε η παραµικρή προετοιµασία για τη
µεταφορά του κοµµατικού αρχείου. Τα µέλη της ηγεσίας, σε δεύτερη σκέψη, έκριναν ότι ο κίνδυνος για νέα σοβιετική επέµβαση είχε αποµακρυνθεί. Πράγµατι, οι
Σοβιετικοί, όπως αποδείχθηκε, ενδιαφέρονταν για την ανάταξη διαταραχών στη
γειτονιά τους που είχαν σχέση µε την παραγωγική βάση του σοσιαλιστικού συστήµατος, κάνοντας υποµονή στην αντιµετώπιση πολιτιστικών γνωρισµάτων,
όπως ο ρουµανικός εθνικισµός, και πολιτικών κινήσεων που στην πραγµατικότητα
δεν οδηγούσαν σε αποσκιρτήσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι άνθρωποι της παράταξης Παρτσαλίδη, καθησυχασµένοι, χωρίς να πιέζονται πλέον για λήψη απόφασης πάραυτα, βρήκαν το χρόνο για ψύχραιµη εκτίµηση των όρων της συµµαχίας
µε το σλαβοµακεδονικό κόµµα και της εκχώρησης της χρήσης του κοµµατικού
αρχείου. Υφίσταντο νέα πολιτικά δεδοµένα, από τον Απρίλιο 1969, µε τη µετεξέλιξη της οργάνωσης –αν και η οργανωτική δοµή δεν είχε ακόµη αποκρυσταλλω-

849

Cf. Апостолски, «Некои актуални проблеми на Институтот за Национална Историjа», op. cit.,
pp. 199-211.
850
Ibid., pp. 199-211.
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θεί– σε νέο φορέα (το ΚΚΕ εσωτερικού)851, που της προσέδιδε βαρύτητα αυξηµένη. Η κρίση των µελών της ηγεσίας του ελληνικού φορέα επηρεαζόταν επίσης
από την αρνητική εµπειρία που είχαν αποκοµίσει κατά τη σύναψη συµµαχιών µε
οργανώσεις και πρόσωπα στην καπιταλιστική ∆ύση. Στη Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία, ο Παρτσαλίδης και ο ∆ηµητρίου είχαν κάνει επενδύσεις σε συνεννοήσεις για
αντιδικτατορικό µέτωπο που αποδείχθηκαν επισφαλείς852. Το κόµµα αδυνατούσε
να κεφαλαιοποιήσει κοµµατικά κέρδη. Στην πορεία των διαβουλεύσεων για τη
διαχείριση του αρχείου, ο Παρτσαλίδης έκρινε ως αχρείαστη την αβρότητα να εκχωρηθεί στους σλαβοµακεδόνες η πλειοψηφία στο διαχειριστικό όργανο. Έχοντας
τη διορατικότητα που αποκτάται µε την εµπειρία, κοιτούσε πιο µακρυά, πέρα από
τη µικροκλίµακα της συνεργασίας για το αρχείο, προσπαθώντας να ανακαλύψει
αθέατες πλευρές και να προβλέψει τις εξελίξεις στις πολιτικές σχέσεις µε την
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, ενδεχόµενες εµπλοκές853. Θεωρούσε σωστή
την εκτίµηση του Παπαπαναγιώτου, σχετικά µε τα πολιτικά οφέλη, ότι, µε την ενίσχυση της διακοµµατικής επαφής, θα αυξανόταν η εµβέλεια της πρότασης του
ΚΚΕ εσωτερικού για ανανέωση του κοµµουνιστικού κινήµατος. Αντιλαµβανόταν
όµως ότι η κατεύθυνση των ενεργειών τους σε ένα ευαίσθητο γεωγραφικό χώρο
και σε ευαίσθητα εθνικά ζητήµατα καθιστούσε δύσκολη την πρόβλεψη των αποτελεσµάτων. Και δεν είχε άδικο …
Εγκαταλείφθηκε η ιδέα για σύσταση πενταµελούς επιτροπής, επικράτησε η
σκέψη για τη µη θέσπιση ενός οργάνου αλλά για ρύθµιση των ζητηµάτων, κάθε
φορά, από δύο στελέχη που θα είχαν εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση των δύο
συµβαλλόµενων µερών. Για το προφίλ που, σύµφωνα µε την εισήγηση του Παπαπαναγιώτου, όφειλε να διαθέτει ο δικός του κοµµατικός εκπρόσωπος (άτοµο που
να είναι Έλληνας, µε µόνιµη διαµονή στα Σκόπια, µε εργασιακή απασχόληση
851

Supra, n. 491. Είχαν εν τω µεταξύ επέλθει αλλαγές στα πρόσωπα και στο σλαβοµακεδονικό κόµµα.
Το Μάρτιο 1969, είχε εκλεγεί στη θέση του επικεφαλής του κόµµατος, διάδοχος του Crvenkovski,
ο Angel Čemerski (παρέµεινε µέχρι το Μάιο 1982), cf. supra, p. 251.
852
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 9 (infra, p. 525). Μία κατηγορία κατά του Παρτσαλίδη στη 12η
ολοµέλεια ήταν ότι, στις αντιδικτατορικές επιτροπές, µετά τον Απρίλιο 1967, στο εξωτερικό, είχε
δεχθεί να διαθέτουν πλειοψηφία οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κέντρου, σε µία προσπάθεια
γενικότερης αντιδικτατορικής ενότητας δράσης. Αυτό είχε θεωρηθεί «απαράδεχτη µείωση του
ηγετικού ρόλου του ΚΚΕ», cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 4 (7), Αύγουστος 1970, p. 123.
853
Ο Παρτσαλίδης όφειλε να εκτιµήσει µία επιπλέον παράµετρο, η οποία ήταν αρνητική για το άτοµό
του. Στα Σκόπια, θεωρούνταν ως ένας από τους βασικούς υπευθύνους της υλοποίησης της
«λαθεµένης» άποψης του ΚΚΕ για το µακεδονικό ζήτηµα και της πολιτικής που οδήγησε στην
ήττα του ελληνικού κινήµατος και την έξοδο των σλαβοµακεδόνων από την Ελλάδα. Όπως θα
δούµε περαιτέρω (infra, pp. 344-345), αυτές οι σλαβοµακεδονικές αντιλήψεις είχαν ήδη
καταγραφεί, cf. Павле Раковски, «Македонско национално прашање низ политиката на КП на
Грциjа [Το εθνικό µακεδονικό ζήτηµα στην πολιτική του ΚΚΕ]», Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XII, No 3, Скопjе 1968, pp. 101-172.
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µέσα στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας), το ΚΚΕ εσωτερικού αντί να το αναζητήσει αποφάσισε να το κατασκευάσει. Στις 10 Νοεµβρίου 1969, τέθηκε ως κοµµατικό καθήκον στον Παπαπαναγιώτου η µόνιµη εγκατάστασή του στα Σκόπια, όπου
θα εντασσόταν στο µηχανισµό του ινστιτούτου και θα ασκούσε προσωπική εποπτεία της χρήσης του αρχείου854.
Χαρακτηριστική είναι η εγκαρτέρηση των κοµµουνιστών, στο πρόσωπο ενός
από αυτούς, του Παπαπαναγιώτου, που είχε επιλέξει ως επάγγελµα και στάση
ζωής την κοινωνική επανάσταση και διήγε πλάνητα βίο αναλόγως των κοµµατικών αναγκών. Εγκατέλειψε, για πολλοστή φορά, το περιβάλλον του, για να εξυπηρετήσει την τρέχουσα κατάσταση. Επρόκειτο βεβαίως για διαφορετικού είδους
θυσία, σε σύγκριση µε αυτή άλλων στελεχών που λάµβαναν τότε την κοµµατική
εντολή παράνοµης εισόδου και δράσης στην Ελλάδα.
Στις 20 Ιανουαρίου 1970, ο Παπαπαναγιώτου έφθασε στα Σκόπια, συνοδεύοντας το υλικό του τµήµατος ιστορίας (βιβλιοθήκη και συλλογή εγγράφων). Κουβαλούσε επίσης στις αποσκευές του ένα κιβώτιο µε υλικό του Sibiu (περί τα 400
έγγραφα, συνολικού όγκου 1.872 σελίδων), χρεωµένο στον ίδιο –µε απόφαση του
πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ εσωτερικού της 10ης Νοεµβρίου 1969–, ως αρχικό
µέρος του προς µεταφορά κοµµατικού αρχείου855. Μέσω του τοπικού κόµµατος,
τακτοποίησε ατοµικά ζητήµατα εγκατάστασης (διατυπώσεις, στέγη) και, την 1η
Φεβρουαρίου 1970, ανέλαβε καθήκοντα, ως ιστορικός, στο Τµήµα Βαλκανολογίας
του Ινστιτούτου. Παρέδωσε το υλικό στο ινστιτούτο, µε υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου από τον ίδιο και από το Simovski, εκπροσώπους των δύο πλευρών.
Και ρίχτηκε στη δουλειά.
Ο Παπαπαναγιώτου κινήθηκε προς τη διασαφήνιση των ζητηµάτων ερευνητικής συνεργασίας και των πολιτικών τους όψεων. Ήταν επιβεβληµένη η οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους σλαβοµακεδόνες, για να µπει η ερευνητική
εργασία σε οµαλή τροχιά, δεδοµένου ότι οι δεσµεύσεις του τοπικού κόµµατος, επ’
αυτού του θέµατος συγκεκριµένα, ήταν έµµεσες, άτυπες, περιορισµένες σε διαδηλώσεις πολιτικής βούλησης για την επιτυχία της αναληφθείσας προσπάθειας. Μία
ερευνητική εκκρεµότητα ήταν η οριοθέτηση των στόχων που είχαν τεθεί εν είδει
brain storming σε απανωτές συσκέψεις των κοµµατικών στελεχών, στο παρελθόν,
στο Βουκουρέστι. Ζητούµενο ήταν η εκµετάλλευση της έρευνας για προπαγανδιστικούς σκοπούς: Εξοικείωση των σλαβοµακεδόνων µε την ιστορία του ΚΚΕ,
προσέγγιση των δύο λαών, αναθέρµανση του κλίµατος κοινών κοινωνικών αγώ854
855

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 4-9 και 18 (infra, pp. 517, 541).
Ibid., Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
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νων στο αντιφασιστικό κίνηµα. Στις πολιτικές εκκρεµότητες ενέπιπτε, εκτός από
τα ιδεολογικής φύσης ζητήµατα –συνέχιση της συζήτησης για την ανταπόκριση
των κοµµουνιστών στις απαιτήσεις των καιρών, υλοποίηση της επαγγελίας του
ΚΚΕ εσωτερικού για την ανανέωση της κοµµουνιστικής στρατηγικής και τακτικής
στο ελληνικό και διεθνές κίνηµα–, η αρωγή στον αντιδικτατορικό αγώνα στην Ελλάδα. Ήδη, ορατό αποτέλεσµα της προσέγγισης µε τους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές ήταν η υπόθαλψη του παράνοµου δικτύου του ΚΚΕ εσωτερικού, µε τη
χρησιµοποίηση των Σκοπίων ως κόµβου διερχοµένων856.
Προσωπική πολιτική υποχρέωση του Παπαπαναγιώτου, επίσης, ήταν η αφοµοίωσή του µε το τοπικό στοιχείο. Ένας από τους διαύλους ήταν η γλώσσα. Η εκµάθηση της σλαβοµακεδονικής ήταν ευχερής (διευκολύνθηκε από τις γνώσεις του
στις άλλες σλαβικές γλώσσες). Έκανε εντατική προσπάθεια, εισάγοντας στο λεξιλόγιό του καθηµερινά 100 νέες λέξεις. Έδειξε επίσης στάση προσήνειας προς το
ανθρώπινο περιβάλλον και συνδέθηκε φιλικά µε πολλούς. Βρήκε το χρόνο να
ασχοληθεί µε την προσωπική του ζωή –κόντευε τα πενήντα και ήταν καιρός να
νοικοκυρευτεί–. Στις 24 Οκτωβρίου 1970, η Vera Foteva του προξένεψε γυναίκα
ντόπια857. Σε λιγώτερο από ένα µήνα (στις 19 Νοεµβρίου 1970) είχαν παντρευτεί.
Στο γάµο, στο δηµαρχείο των Σκοπίων, µάρτυρες ήταν οι Cakonchev858 και Simovski και παριστάµενοι άλλοι κοµµατικοί και συνάδελφοι του ινστιτούτου859.
856

Cf. «Γράµµα του Σταύρου Καρά προς το γραφείο της ΚΕ - Ορισµένες βασικές σκέψεις για την
ολοµέλεια», Η διάσπαση του ΚΚΕ, op. cit., p. 458.
857
Η σύζυγος Milka Pulevska (η Μίµι, χαϊδευτικά), γεννηθείσα το 1941, ελκυστική γυναίκα, διαζευγµένη, µηχανικός τεχνολόγος εργαζόµενη στην εταιρεία φαρµάκων Alcaloid, ήταν δισέγγονη του
Pulevski, διανοουµένου που είχε ασχοληθεί µε τη σλαβοµακεδονική γλώσσα. Στο άρθρο της Bilyana Ristovska-Yosifovska µε τίτλο «Ο Gjorgjiya M. Pulevski ανάµεσα στη µακεδονική εµιγκράτσια στη Βουλγαρία» (cf. Гласник на Институтот за Национална Историjа, 48, No 1-2,
Скопjе 2004, pp. 161-178), περιγράφεται ότι, µετά το ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877-1878, που η
Μακεδονία επέζησε από µία δύσκολη περίοδο της ιστορίας της, αλβανικές συµµορίες έκαναν
επιδροµές και ανάγκασαν εργατικές οικογένειες να µεταναστεύσουν, µεταξύ αυτών την οικογένεια
του Pulevski. Στη διάρκεια της µετοικίας του στη Βουλγαρία, ο Pulevski είχε µεγάλη συµβολή στη
σλαβοµακεδονική πολιτιστική και εθνική ζωή. Συµµετέσχε στην εξέγερση των Σλαβοµακεδόνων
της Κρέσνας και αποτύπωσε την εµπειρία του σε πατριωτικούς και πολιτικούς στίχους. Το 1880,
δηµοσίευσε στη Σόφια την πρώτη σλαβοµακεδονική γραµµατική σε έντυπη µορφή, το 1888 υπό
την ηγεσία του σχηµατίσθηκε µία σλαβοµακεδονική Φιλολογική Οµάδα. Η ερευνητική
ενασχόλησή του περιέλαβε ζητήµατα σλαβοµακεδονικής ιστορίας. Αποβίωσε στη Σόφια στις 13
Φεβρουαρίου 1893.
858
Ήταν από την Καρατζόβα (Αριδαία), γεωπόνος, φίλος του Παπαπαναγιώτου από την εποχή του
αγώνα στην Ελλάδα.
859
Cf. Фотева - Вера, До пеколот..., op. cit., p. 218. Πήγαν γαµήλιο ταξίδι στο Βουκουρέστι, όπου
τους περίµενε ένα γλέντι στο σύλλογο των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων των προσκείµενων στο
ΚΚΕ εσωτερικού. Στα Σκόπια, εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της συζύγου, µαζί µε τη µάνα της
(bοulev. Partizanski Odred No 125, II/7). Μιλούσαν ελληνικά µεταξύ τους (Παπαπαναγιώτου,
πληροφορίες). ∆ηµιούργησαν µία καλή οικογένεια, µε δύο παιδιά.
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Παρά τη θέληση που επέδειξε, ο Παπαπαναγιώτου, ένα χρόνο µετά την άφιξή
του στα Σκόπια διαπίστωνε ότι το θέµα του αρχείου παρέµενε σε πλήρη στασιµότητα. Είχε κατορθώσει, µονάχα, σε επίσκεψή του στο Βουκουρέστι, τον Ιούλιο
1970, να αποσπάσει 70 επιπλέον έγγραφα του Sibiu (συνολικού όγκου 1.024 σελίδων) και να τα µεταφέρει ό ίδιος, στις αποσκευές του, στα Σκόπια860. Το µεγάλο
άγχος του ήταν ότι δεν είχε παραχθεί ένα επίσηµο ντοκουµέντο του κόµµατός του,
ή κάποιο επίσηµο συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τα δύο κόµµατα, που θα καθόριζε επιτέλους τους όρους συνεργασίας, ώστε, µε αυτό ανά χείρας, να µπορούσε
να επισηµοποιήσει τη θέση του στο ινστιτούτο. Όλες οι ενέργειες εµφανίζονταν,
χωρίς ένα έγκυρο έγγραφο, ως δικές του πρωτοβουλίες. Οι διαβεβαιώσεις που είχε
λάβει, αρχικά από τον επικεφαλής της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, Slavko Milosavlevski, εν συνεχεία από άλλα υψηλόβαθµα
στελέχη, ήταν προσωπικές, µε υποσχέσεις έκτακτης αρωγής κατά περίπτωση, χωρίς να αναλαµβάνεται επίσηµη καθολική δέσµευση του τοπικού κόµµατος για το
µέλλον της επιστηµονικής συνεργασίας861.
Στις αρχές Ιανουαρίου 1971, οργανώθηκε στο Βουκουρέστι, µε πρωτοβουλία
του Μπάµπη ∆ρακόπουλου, αχτίφ υπευθύνων της ιδεολογικής δουλειάς µε τη
συµµετοχή, επιπλέον, στελεχών του κόµµατος από τη ∆υτική Ευρώπη. Στη συνάντηση κλήθηκε και ο Παπαπαναγιώτου, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να µπει στο
κοµµατικό αρχείο. ∆ούλεψε εκεί από τις 28 ∆εκεµβρίου 1970 έως τις 2 Ιανουαρίου
1971862. Στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης, εξελίχθηκε συζήτηση µεταξύ αυτού, του ∆ρακόπουλου και του ∆ηµητρίου για το τµήµα ιστορίας και τη
συνεργασία µε το σλαβοµακεδονικό κόµµα. Ο Παπαπαναγιώτου εξέφρασε τη διαµαρτυρία ότι η εργασία στα Σκόπια υποστηριζόταν µόνο έµµεσα, όχι επίσηµα, από
τα δύο κόµµατα, χαµένη µέσα στο πλέγµα των διακοµµατικών συζητήσεων και
πολιτικών κινήσεων για τη στήριξη του παράνοµου µηχανισµού του ΚΚΕ εσωτερικού, και απαίτησε κατοχύρωση του καθεστώτος χρήσης του αρχείου µε διµερή
συµφωνία που θα επισηµοποιούσε το σχέδιο συµφωνητικού του 1969. Κάτω από
αυτή την πίεση, ανατέθηκε στο ∆ηµητρίου να προσέλθει, ως µέλος του γραφείου,
σε σύσκεψη κορυφής µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και να επιδιώξει
την εξέλιξη της σχέσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Παπαπαναγιώτου863. Ο
∆ηµητρίου ταξίδευσε πάραυτα στα Σκόπια, στις 10 Ιανουαρίου 1971. Εκεί, σε µα860

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
Ibid., Έγγραφο Νο 10 (infra, p. 526).
862
Ibid., Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
863
Οι αναµνήσεις του ∆ηµητρίου (cf. ∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις, op. cit.), πολλά
χρόνια µετά, δεν συµφωνούν απόλυτα µε το περιεχόµενο του φακέλου «Εφεδρική βάση...»
αναφορικά µε την παρέµβασή του σε εκείνη τη χρονική φάση.
861
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κρές διαβουλεύσεις, ενώ φαινόταν ότι εν τέλει επήλθε συµφωνία των δύο ηγεσιών
για επίσηµη ερευνητική συνεργασία και ετοιµάσθηκε στο ινστιτούτο το σχέδιο
συµφωνητικού στις δύο γλώσσες, οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, στις 18 Ιανουαρίου, υπαναχώρησαν κατά τη στιγµή της υπογραφής και αντιπρότειναν να
παραµείνει η επιστηµονική σχέση στο επίπεδο των αµοιβαίων διαβεβαιώσεων,
χωρίς επίσηµο χαρτί, µε εγγύηση την αξιοπιστία των συµβαλλοµένων. Αφού το
νέο συµφωνητικό ήταν σχεδόν απαράλλαχτο, µε επανάληψη των διατυπώσεων του
προηγούµενου του 1969 (οι σπουδαιότερες διαφορές ήταν ότι η ελληνική πλευρά
µνηµονευόταν πλέον ως ΚΚΕ εσωτερικού και ότι δεν προβλεπόταν η συγκρότηση
πενταµελούς επιτροπής)864, αποµένει για την απόρριψή του η ερµηνεία του πολιτικού σκεπτικισµού, εκ µέρους των σλαβοµακεδόνων, έναντι του κινδύνου της οµολογίας ταύτισης µε µία παράταξη που θα τους έφερνε σε ανοικτή σύγκρουση όχι
µόνο µε το ΚΚΕ αλλά και µε το ελληνικό κράτος.
Στις 16 Ιανουαρίου 1971, ο Παπαπαναγιώτου ειδοποίησε το µηχανισµό στο
Βουκουρέστι ότι γνώρισε στα Σκόπια το Liviu Marcu, στέλεχος του ρουµανικού
ινστιτούτου ιστορίας Institut de studii sud-est europene865. Είχε επισκεφθεί το
Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, το ∆εκέµβριο 1970, για να στήσει διµερείς επιστηµονικές σχέσεις µεταξύ των δύο ιδρυµάτων και παρέµεινε στην πόλη επί ένα µήνα.
Ο Παπαπαναγιώτου συµβούλευσε τον Κ. Λιναρδάτο να επιδιώξει να βρει το Ρουµάνο ιστορικό στο Βουκουρέστι (η έδρα του ινστιτούτου ήταν στην οδό I. C.
Frimu αριθµό 9) και να του προτείνει συνεργασία για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος866. Συγκαλυµµένα, τον ορµήνεψε επίσης να δει τις δυνατότητες αρχειακής συνεργασίας µε τους Ρουµάνους867. Ο Κ. Λιναρδάτος πράγµατι συνάντησε –µε µεσο864

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 10-13, 18 (infra, pp. 526, 541).
Cf. συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 16-1-1971, 3 pp.
(χειρόγραφη). Επρόκειτο για το ρουµανικό τµήµα της Association internationale d’études du sudest européen (AIESEE), εταιρείας διαπιστευµένης στην UNESCO που εξακολουθεί να έχει µέχρι
σήµερα έδρα το Βουκουρέστι.
866
Cf. συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 16-1-1971, 3 pp.
(χειρόγραφη). Ο Παπαπαναγιώτου έκρινε ότι υπήρχε έδαφος για κοινές έρευνες «... για τη
συµµετοχή των βλάχων στην [ελληνική εθνική] Αντίσταση και τη δράση της λεγεώνας που
οργανώθηκε από τους Ιταλούς» (ibid.). «Φαίνεται ότι γι’ αυτό το θέµα έχουν αρκετά στοιχεία (ο
∆ιαµαντής [Αλκιβιάδης ∆ιαµάντης] µεταπολεµικά ήταν στη Ρουµανία) και τους ενδιαφέρει πολύ»
(ibid.). Για το ∆ιαµάντη, συνεργάτη των Ιταλών, cf. Λάζαρος Αρσενίου, Η Θεσσαλία στην
Αντίσταση, vol. 1, Εκδοτική, Αθήνα 1977, pp. 44-75. Σταύρος Παπαγιάννης, Τα παιδιά της
Λύκαινας. Οι επίγονοι της 5ης Ρωµαϊκής Λεγεώνας κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944),
Σοκόλη, Αθήνα 1998, passim.
867
«... Επίσης µπορείς να δώσεις για τις δικές τους εκδόσεις οποιαδήποτε υλικά νοµίζεις για
δηµοσίευση. Από τις συζητήσεις που έκανα µε το Liviu φαίνεται πως υπάρχουν δυνατότητες για
µια σοβαρότερη δουλιά που εµείς δεν µπορέσαµε ως τώρα να τις αξιοποιήσουµε, περιµένοντας
από πάνω να λυθούν αυτά τα ζητήµατα. ∆υστυχώς στο γράµµα δεν µπορώ να πω περισσότερα.
Εσύ είσαι µέσα στη δουλιά, πάρε επαφή, συζήτησε και δες ανάλογα τι µπορεί να γίνει.» (cf.
865
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λάβηση του Κικίτσα– το Liviu Marcu και συζήτησε για τις πιθανότητες κοινής
δραστηριότητας του ΚΚΕ εσωτερικού µε το ρουµανικό ινστιτούτο. ∆ιαπίστωσε
ότι αφ’ ενός το αρχείο του ινστιτούτου για την ελληνική θεµατολογία ήταν φτωχό
και ότι αφ’ ετέρου οι συνοµιλητές ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν πρόσβαση στο
ελληνικό αρχείο868. Η επαφή ωστόσο, λόγω των πρακτικών προβληµάτων –ανάγκη στελέχωσης, αλλά και χρηµατοδότησης της κοινής δραστηριότητας µονοµερώς από τους Ρουµάνους, για ιστορικά θέµατα που δεν κρίνονταν ως αιχµής–
έµεινε στις αρχικές βολιδοσκοπήσεις και δεν είχε συνέχεια.
Η κυριώτερη αρχειακή δουλειά, που είχε αναληφθεί από τον Παπαπαναγιώτου
στα Σκόπια, ήταν η συγκρότηση του επόµενου (5ου) τόµου επίσηµων κειµένων του
ΚΚΕ. Το υλικό είχε συγκεντρωθεί κατά την προηγούµενη (προ της διάσπασης του
ΚΚΕ) αρχειακή ενασχόλησή του, κατά την οποία είχε εντοπίσει στα έντυπα του
κόµµατος τα κείµενα869. Η δακτυλογράφηση επί τόπου της ύλης που θα
περιλαµβανόταν στην έκδοση ήταν πολύ δύσκολη –δεν υπήρχε πρόβλεψη, στο ινστιτούτο, για την υποστήριξη της εκτενούς εργασίας που απαιτούνταν–. Ο Παπαπαναγιώτου ζήτησε από τον ελληνικό µηχανισµό να επιστρατευθούν οι δακτυλογράφοι του870. «Η δακτυλογράφηση να γίνει σε δύο αντίγραφα των 20 γραµµών,
σε χονδρό χαρτί άσπρο καλό», υπέδειξε (ένα για αποστολή στα Σκόπια και ένα για
το αρχείο). Για να µη παραβιασθεί χρονικά ο αρχειακός προγραµµατισµός, έπρεπε
να επιστραφούν δακτυλογραφηµένα τα κείµενα το αργότερο µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 1971871. Ο Κ. Λιναρδάτος πίεσε το θήλυ προσωπικό να ανταποκριθεί, παρά
το φόρτο στην πλάτη τους επιδείχθηκε αποτελεσµατικότητα και, στην τακτή ηµεροµηνία, στάλθηκε το υλικό –248 σελίδες– έτοιµο στα Σκόπια µε τον Παναγιωτάκη872. Τα παρέδωσε στον Παπαπαναγιώτου η Ευγενία873. Ο Παπαπαναγιώτου,
συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 16-1-1971, op. cit.).
∆ιαπιστώνουµε ότι, στο πλέγµα των διακοµµατικών σχέσεων, µε τη µειονεκτική θέση του ΚΚΕ
εσωτερικού ανάµεσα στα µεγάλα κόµµατα εξουσίας που το συµπίεζαν, το κοµµατικό αρχείο
έβγαινε συνεχώς σε πολιτική δηµοπρασία.
868
Ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 17-3-1971, 3 pp. (δακτυλογραφηµένη).
869
Κατά δήλωση του Παπαπαναγιώτου, ο τόµος εκδόθηκε «µε πανάκλειστο το [κοµµατικό] αρχείο»,
cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
870
Cf. συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 19-1-1971, 1 p.
(χειρόγραφη) + 2 pp. («Υλικά για δακτυλογράφηση» [χειρόγραφο]). Η ταχυδροµική επικοινωνία του
Παπαπαναγιώτου µε το Βουκουρέστι συµπληρώθηκε µε ένα σηµείωµα (το έδωσε στην Καραµήτρου
–µε οδηγία να το παραδώσει στη Θεανώ (σύζυγο του Αποστόλη Βενέτη, από τη Θεσσαλονίκη)–,
καθώς και µε τηλεφωνήµατα –µε το Βατουσιανό και µε τον Πόλη Αργυρόπουλο– (ibid.).
871
Ibid.
872
Ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 4-2-1971, 2 pp. (δακτυλογραφηµένη).
Επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 11-2-1971, 1 p. (δακτυλογραφηµένη). Ήταν ο
Παναγιώτης Ιορδανίδης, προσφυγόπουλο του παιδοµαζώµατος υιοθετηµένο από τον Παρτσαλίδη,
φοιτητής στα Σκόπια στην Πολυτεχνική Σχολή (infra, p. 388).

[272]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

στα τέλη Φεβρουαρίου 1971, έστειλε στο Βουκουρέστι προς δακτυλογράφηση τα
υπόλοιπα ντοκουµέντα του 5ου τόµου. Χρέη κοµµατικού ταχυδρόµου εκτέλεσε ο
µπαρµπα-Γιώργης [Κικίτσας], ο οποίος, δεδοµένου ότι τα αρχειακά έγγραφα που
µετέφερε ήταν µοναδικά, έλαβε την υπόδειξη να τα παραδώσει απευθείας στα χέρια του Κ. Λιναρδάτου. ∆ίδονταν, µε συνοδευτική επιστολή, στο Λιναρδάτο τεχνικές οδηγίες (τελική παραβολή των πρωτότυπων µε τα δακτυλογραφηµένα κείµενα, καταχώρηση του αρχειακού υλικού στο αρχείο του µηχανισµού, τεχνική καταχώρησης)874. Η δακτυλογράφηση της δεσµίδας διεκπεραιώθηκε µέχρι τις 11
Μαρτίου 1971 και παραδόθηκε ο φάκελος στον Κικίτσα για µεταφορά στα Σκόπια875. Ακολούθησαν νέες επικοινωνίες και νέες πιέσεις για υποστήριξη της
αρχειακής εργασίας στα Σκόπια (σύµφωνα µε το πλάνο του Παπαπαναγιώτου στο
ινστιτούτο, όφειλε να έχει αποσταλεί µέχρι τον Απρίλιο 1971 στο Βουκουρέστι για
«χτύπηµα» [δακτυλογράφηση] το υλικό του τόµου ντοκουµέντων του εθνικούαπελευθερωτικού στρατού (ΕΛΑΣ), έκτασης 800 έως 1.000 σελίδων, και µέχρι τον
Ιούνιο 1971 το υλικό για την αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής
Απελευθέρωσης [ΠΕΕΑ], έκτασης 1.000-1.200 σελίδων876).
Άλλα ιστορικά ζητήµατα, τα οποία προκάλεσαν συζητήσεις µεταξύ του Παπαπαναγιώτου και των αρµοδίων στο Βουκουρέστι, σχετίζονταν µε τα θέµατα που
όφειλαν να προσεγγισθούν σε ειδικό τεύχος στο θεωρητικό όργανο Κοµµουνιστική
Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) µε την ευκαιρία της επετείου των 30 ετών της εθνικής
αντίστασης (1941-1971)877. Πολύ σύντοµα συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν εύκολη
υπόθεση και χρειαζόταν η συνδροµή των επαγγελµατιών ιστορικών του Λονδίνου
και Παρισιού878 (του Γ. Γιανουλόπουλου, του Νίκου Σβορώνου, του Φίλιππου
Ηλιού και άλλων). Στο ρόλο του συντονιστή προτάθηκε από τον Παπαπαναγιώτου
ο Μίµης [∆ηµήτρης ∆εσποτίδης]879. Επίσης στις αποστολές αλληλογραφίας από
873

Ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 11-2-1971, 1 p. (δακτυλογραφηµένη).
Ήταν η Ευγενία Αµοιρίδου, η οποία δούλευε στο σύλλογο προσφύγων. Είχε κόρες στα Σκόπια, γι’
αυτό ταξίδευε και διέµενε εκεί τακτικά (Ζωή Λιναρδάτου, πληροφορίες).
874
Ibid., επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 28-2-1971, 2 pp. (δακτυλογραφηµένη).
875
Ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 17-3-1971, 3 pp. (δακτυλογραφηµένη).
876
Ibid., επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 28-2-1971, 2 pp. (δακτυλογραφηµένη).
Αναφορικά µε το υλικό της ΠΕΕΑ, ακριβώς αυτό το ίδιο δηµοσιεύθηκε, δέκα χρόνια αργότερα,
από το ΚΚΕ στο Κείµενα της Εθνικής Αντίστασης, vol. 2, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981 (infra, p.
432).
877
Cf. συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 12-1-1971, 2 pp.
(χειρόγραφη) + 2 pp. («Προβληµατισµοί για το ειδικό τεύχος το αφιερωµένο στα 30χρονα της
Εθνικής µας Αντίστασης») [δακτυλογραφηµένο]. Επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ.
Λιναρδάτο, 20-1-1971, 4 pp. (χειρόγραφη).
878
Ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 17-3-1971, 3 pp. (δακτυλογραφηµένη).
879
Ibid. επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 20-1-1971, 4 pp. (χειρόγραφη). Ο
∆εσποτίδης ήταν, µαζί µε τους Νίκο Σβορώνο, Φ. Ηλιού και Σταύρο Καρρά, µέλος της Επιτροπής
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τον Παπαπαναγιώτου περιλαµβάνονταν ένα άρθρο («Η ανεκτίµητη κληρονοµιά
της Εθνικής Αντίστασης») και ένα σχέδιο για την ιστορία του εργατικού κινήµατος
της Ελλάδας το 1918-1940. Η προτροπή προς τα µέλη του µηχανισµού ήταν να
συµµετάσχουν στην αντίστοιχη ερευνητική εργασία. Θα µπορούσαν να καταπιαστούν ο Κ. Λιναρδάτος µε το ρόλο και τη συµβολή της νεολαίας στην εθνική αντίσταση 1941-1944, ο Κικίτσας µε τον ΕΛΑΣ, ο Παπαπαναγιώτου µε το ΚΚΕ, ο
Νίκος Μήτρου µε το οικονοµικό καθεστώς στην περίοδο της κατοχής –επίσης µε
το ρόλο των µεσαίων στρωµάτων στην αντίσταση, ο οποίος κρινόταν, στις συνθήκες της δεκαετίας 1970, επίκαιρος–880.
Πέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια, µε εκκρεµή την υπόθεση του αρχείου. Το αρχειακό υλικό που µεταφερόταν από το Βουκουρέστι στα Σκόπια ήταν ελάχιστο.
Τον Ιούνιο 1972, ο Παπαπαναγιώτου µε τον Kirjazovski ταξίδεψαν στο Βουκουρέστι, όπου, µαζί µε τον υπεύθυνο του κεντρικού αρχείου Σταύρο Καρρά επεξεργάστηκαν τις καταστάσεις των εγγράφων. Στην επιστροφή στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, υπέβαλαν έκθεση µε στοιχεία υπολογισµού του όγκου του
υλικού που θα µπορούσε να µεταφερθεί στα Σκόπια (20 µε 25.000 έγγραφα, µε
σύνολο σελίδων κοντά στις 60.000). Οι αρµόδιοι έσπευσαν να εγκρίνουν κατεπειγόντως, ως αρχική χρηµατοδότηση, ένα εντυπωσιακό κονδύλι (850.000 δηνάρια).
Ματαίως, το αρχείο δεν ήρθε881 και η υπόθεση υπερέβη τα όρια της αναιτιολόγητης ασυνέπειας. Το ΚΚΕ εσωτερικού, στο Βουκουρέστι, επικαλούνταν, ως δικαιολογία, τους δισταγµούς απέναντι στους Ρουµάνους, στους οποίους δεν ήθελε να
δώσει λαβή για παρεξήγηση882.
Ο Παπαπαναγιώτου δούλευε σαν το µυρµήγκι, ταξινοµούσε υλικό του κοµµατικού αρχείου και συνέγραφε αδιάκοπα. Είχε συνδεθεί φιλικά µε ευρύ κύκλο της
κοινωνίας των Σκοπίων, είχε οικογένεια, εκκρεµούσαν όµως τα προσωπικά προβλήµατα, αφού εξακολουθούσε να είναι αόρατος όσον αφορούσε στην ιδιότητα
του κοµµατικού εκπροσώπου και του πολίτη. Το κόµµα του και η Ένωση ΚοµΙστορίας του ΚΚΕ εσωτερικού (cf. Η Αυγή, 11-6-1995, Νίκου Φίλη, «Αρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας. Στο φως 300.000 ντοκουµέντα! Αντίσταση, εµφύλιος, παρανοµία,
προσφυγιά, διάσπαση ΚΚΕ»).
880
Cf. συλλογή Κ. Λιναρδάτου, επιστολή Θ. Παπαπαναγιώτου προς Κ. Λιναρδάτο, 28-2-1971, 2 pp.
(δακτυλογραφηµένη). Ο Κ. Λιναρδάτος, δείχνοντας έφεση, ασχολούνταν τότε σε µεγάλο βαθµό µε
την ιστορία και, έχοντας την πρόθεση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον επιστηµονικό τοµέα, ζητούσε από την κοµµατική καθοδήγηση να υιοθετηθεί η επιθυµία του, αντί να τον «... τραβολογούν
µε άλλες διάφορες χρονοβόρες εργασίες πρακτικού και µη χαρακτήρα» (ibid., επιστολή Κ. Λιναρδάτου προς Θ. Παπαπαναγιώτου, 17-3-1971, 3 pp. [δακτυλογραφηµένη]).
881
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
882
Ibid., Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576). Αυτή η αιτιολόγηση της ελληνικής υπαναχώρησης γνωστοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας (cf. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006).
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µουνιστών Μακεδονίας είχαν αποσιωπήσει την εκκρεµότητα της επισηµοποίησης
της επιστηµονικής συνεργασίας. Οι κρατικές υπηρεσίες της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας εξακολουθούσαν να τον αναγνωρίζουν ως πολιτικό πρόσφυγα απασχολούµενο εργασιακά στο ινστιτούτο και µισθοδοτούµενο από αυτό,
χωρίς κάρτα µόνιµης διαµονής ούτε γιουγκοσλαβικό διαβατήριο. Οι υπενθυµίσεις
προς την κεντρική επιτροπή στο Βουκουρέστι είχαν καταστεί ρουτίνα και οι υποσχέσεις έµεναν ανεκπλήρωτες, σε ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο εµφανίζονταν
πάντα άλλες προτεραιότητες. Η άµυνα του Παπαπαναγιώτου, εκτός από τις διαµαρτυρίες για την αναβλητικότητα έναντι της υποχρέωσης µεταφοράς του αρχείου
και για την αθέτηση των ειρηµένων στις συµφωνίες και αποφάσεις, περιλάβαινε
την άρνηση να δώσει πίσω, στην έδρα στο Βουκουρέστι, οιοδήποτε ντοκουµέντο
χωρίς έγγραφη απόφαση ότι ακυρωνόταν η επιχείρηση για την οποία ο ίδιος είχε
σταλεί στα Σκόπια883. Εάν η καθοδηγητική οµάδα στο Βουκουρέστι δίσταζε, προς
το παρόν, να αναλάβει το ρίσκο της αποστολής του κοµµατικού αρχείου, δεν θα
τολµούσε, από την άλλη πλευρά, να δυναµιτίσει τις σχέσεις µε τη Γιουγκοσλαβία
επιδεικνύοντας ανακολουθία στις δεσµεύσεις.
Παρά τη φαινοµενική αδράνεια στην πολιτική βούληση και την ηρεµία στην
επιστηµονική ενασχόληση, το γιουγκοσλαβικό κόµµα και το τµήµα του στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας κρατούσαν τα δικά τους τεφτέρια.
Η Γιουγκοσλαβία, µε αδιάκοπες παρεµβάσεις και ανασκαλεύοντας ευαίσθητα
ζητήµατα κρατικών σχέσεων, διατηρούσε επίκαιρο το µακεδονικό ζήτηµα. Το
απόφθεγµα είναι ότι το γιουγκοσλαβικό κράτος δεν έθετε –µετά από ένα χρονικό
σηµείο– ανοικτά θέµα αλλαγής συνόρων, αποκοτιά που θα ισοδυναµούσε, την
εποχή του «Ψυχρού Πολέµου», µε αιτία παγκόσµιας σύρραξης. Έθετε, αντ’ αυτού,
ζήτηµα κοινωνικής και πολιτιστικής αποκατάστασης των πραγµάτων, την ηθική
ικανοποίηση του πληθυσµού της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας ότι αναγνωριζόταν
η ταυτότητα, το παρελθόν του, τα ιστορικά δίκαια, το αίσθηµα αναφοράς σε ένα
γεωγραφικό χώρο. Έµπαινε το ζήτηµα –προς το παρόν– σε θεωρητικές και ιδεολογικές βάσεις, όχι στην πολιτική του διάσταση. Αυτά είναι πάντα, βεβαίως, τα προεόρτια επερχόµενων πολιτικών κινήσεων.
Επειδή, ιστορικά, θεωρητικές-ιδεολογικές πλευρές διακοµµατικών διαλόγων
και η κοµµατική ηθική που τους αφορούσε εµφανίζονταν να υποτάσσονται συνήθως στον πολιτικό ρεαλισµό, οι Γιουγκοσλάβοι κοµµουνιστές δεν θα αποτελούσαν
εξαίρεση. ∆ιαχειρίσθηκαν το αδελφό κόµµα ΚΚΕ εσωτερικού σεβόµενοι µόνο τη
δική τους άποψη για την οικονοµία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισµό. Προσάρµοσαν
883

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
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τις κινήσεις εξυπηρετώντας αποκλειστικά τη δική τους αντίληψη για το δρόµο
προς το σοσιαλισµό. Και έλαβαν µέτρα για να στρέψουν την επιστηµονική συνεργασία προς την κατεύθυνση που οι ίδιοι προέκριναν. Η ιστορική παραγωγή του
Kirjazovski884, κυριώτερου εκπροσώπου της σλαβοµακεδονικής σχολής, λειτούργησε χαρακτηριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Στις αρχές του 1974, σηµειώθηκε µία κινητικότητα, µε την επαναφορά του ζητήµατος της αρχειακής έρευνας και της αναδιοργάνωσης της επιστηµονικής συνεργασίας. Στο Βουκουρέστι, είχαν ορισθεί υπεύθυνος του κεντρικού αρχείου ο
Μήτσος Βατουσιανός, µε ανάθεση να εργασθεί στη συντακτική επιτροπή έκδοσης
ιστορικού υλικού, και επικεφαλής του τµήµατος ιστορίας ο Λευτέρης Ελευθερίου.
Ο τελευταίος ήλθε στα Σκόπια και, στις διαβουλεύσεις µε τους αρµοδίους, έθεσε
προς επίλυση τα θέµατα που του υπέδειξε ο Παπαπαναγιώτου885. Καταστατικά,
επαναβεβαιώθηκε το καθεστώς απασχόλησης του Παπαπαναγιώτου στα Σκόπια, η
απόσπασή του ως ερευνητή στο ινστιτούτο µε την ιδιότητα του µέλους του ιστορικού τµήµατος του ΚΚΕ εσωτερικού. Για το επιστηµονικό µέρος, σε σχέση µε το
θέµα της ερευνητικής ανάθεσης προς τον Παπαπαναγιώτου, προωθώντας ένα πολιτικό σκεπτικό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επικαιρότητας συζητήθηκε η ανατροπή της λογικής σειράς στη µελέτη του κοµµουνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, µε την εγκατάλειψη της µελέτης της περιόδου του Μεσοπολέµου και, στη
θέση της, την ανάληψη έρευνας πρωθύστερα για την περίοδο της αντίστασης και
του εµφυλίου. Επαναλήφθηκαν ευχολόγια για εµπλουτισµό της αρχειακής βάσης
και για εµπλοκή στις µελέτες άλλων ερευνητών από τη Γιουγκοσλαβία και τις χώρες της καπιταλιστικής ∆ύσης. Αναφορικά µε το οργανωτικό µέρος, οριοθετήθηκε
ερευνητική οµάδα («οµάδα µελετών») και προωθήθηκε η έγκριση της ένταξης σε
αυτή των Kirjazovski και Pero Galabov. Του πρώτου η υποψηφιότητα είχε υποδειχθεί, για αδιευκρίνιστους –εκείνη τη στιγµή– λόγους, από το ινστιτούτο στον Παπαπαναγιώτου και είχε γίνει αποδεκτή. Η οργανική θέση του, ως κρατικού υπαλλήλου, ήταν στο Αρχείο Μακεδονίας886. Ο δεύτερος, σλαβοµακεδόνας καταγόµενος από την ελληνική Μακεδονία –όπως επίσης ο Kirjazovski–, παλαιό µέλος του
ΚΚΕ, πρώην αντάρτης ανάπηρος (έχασε ένα πόδι στις µάχες στον εµφύλιο πό884

Ibid., Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Ibid., Έγγραφα Νο 14-15 (infra, p. 530). Σε σηµείωµα προς την κεντρική επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, ο Ελευθερίου, έξι χρόνια µετά τη διάσπαση και τις διαγραφές και πέντε µετά τη δηµιουργία του ΚΚΕ εσωτερικού, εξακολουθούσε να αναφέρει το κόµµα ως ΚΚΕ και
το ιστορικό τµήµα ως Ιστορικό Τµήµα του ΚΚΕ (ibid.).
886
Ibid., Έγγραφα Νο 14-15, 30 (infra, pp. 530, 565). Το Αρχείο Μακεδονίας ήταν ίδρυµα το οποίο
συστεγαζόταν µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας (για στοιχεία, infra, p. 332).
885
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λεµο), απασχολούµενος ως δηµοσιογράφος στο ραδιόφωνο των Σκοπίων887, είχε
συνδεθεί µε φιλία µε τον Παπαπαναγιώτου και προτάθηκε από αυτόν888. Σύντοµα
αποσπάσθηκε στην εργασία δεύτερη υπάλληλος του Αρχείου Μακεδονίας, η Fani
Buckova, αρχειοθέτης889.
Στην πολιτική συµφωνία των δύο κοµµάτων –άγραφη, πάλι– για το περιεχόµενο της επιστηµονικής συνεργασίας, που δεν κόµισε ουσιαστικές αλλαγές παρά
µόνο επαναβεβαίωσε τις συνεννοήσεις του παρελθόντος, επισυνάφθηκε πλάνο εργασίας, εκπονηµένο από τον καθ’ ύλην αρµόδιο, τον Παπαπαναγιώτου (αποδέκτες
ήταν το τµήµα ιστορίας του κόµµατός του, το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και το
887

Ο Galabov [Πέτρος Γαλούπης] γεννήθηκε το 1929 στη Γουµένισσα. Παρακολούθησε 2 τάξεις στο
γυµνάσιο. Στα τέλη του 1943 εισήλθε στο κίνηµα και το 1944 στρατολογήθηκε στην ΕΠΟΝ, συµµετέχοντας στη µεταφορά όπλων από τη Θεσσαλονίκη προς τα ανταρτικά τµήµατα. Το 1945, συνέχισε τις σπουδές στο γυµνάσιο στη Στρούµιτσα, κατόπιν στα Σκόπια. Ενταχθείς στη νεολαία του
γιουγκοσλαβικού κόµµατος, το 1947 πέρασε στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ) και πολέµησε στην
Ήπειρο. Το ∆εκέµβριο 1947, έγινε µέλος του ΚΚΕ. Στη µάχη της Μουργκάνας τραυµατίσθηκε βαριά
και µεταφέρθηκε στο Αργυρόκαστρο, όπου τον ακρωτηρίασαν. Τον έστειλαν στο Μπούλκες, µέχρι
τον Απρίλιο 1949, κατόπιν για θεραπεία στη Βουδαπέστη. Στα τέλη του 1949, µε αίτηµα του ΚΚΕ
στάλθηκε στη Ρουµανία και εργάσθηκε στο εκδοτικό τµήµα παραγωγής σχολικών εγχειριδίων στη
σλαβοµακεδονική γλώσσα. Το 1950 υπηρέτησε στη Sinaia και Oradea ως δάσκαλος της
σλαβοµακεδονικής γλώσσας. Παρακολούθησε µαθήµατα στο Ινστιτούτο Μαρξισµού-Λενινισµού του
Βουκουρεστίου, επίσης σπούδασε το 1955-1960 στην σχολή δηµοσιογραφίας του πανεπιστηµίου του
Βουκουρεστίου. Στο διάστηµα 1960-1967, ήταν βοηθός συντάκτης στη σελίδα στη σλαβοµακεδονική
γλώσσα της εφηµερίδας Νέα Ζωή. Έγινε µέλος του ρουµανικού κόµµατος το Φεβρουάριο 1954, έως
τον Απρίλιο 1963 που πήγε ξανά στο ΚΚΕ. Τον Ιούνιο 1969, µετοίκησε στη Γιουγκοσλαβία, στα
Σκόπια. Εργάσθηκε ως συντάκτης στο πρακτορείο ειδήσεων και, από το Σεπτέµβριο 1970, στην
ελληνική εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού Σκοπίων. Το Φεβρουάριο 1972, ζήτησε να µπει στο
σλαβοµακεδονικό κόµµα, αιτιολογώντας την αργοπορία υποβολής της αίτησης µε την ύπαρξη
προσωπικών προβληµάτων και µε την έλλειψη κοµµατικών γνωριµιών στα Σκόπια (cf. Архив на
Македониjа, 1.427.219.1-14/1-196, Статуарна комисиjа на СКМ [Επιτροπή Καταστατικού της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], 22 седница [22η συνεδρίαση], Скопjе 6-3-1972 [196 pp.]:
1.427.219.11/87-100, «Πληροφορίες για τους συντρόφους της Μακεδονίας του Αιγαίου που
επιθυµούν την ένταξη στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και τη ρύθµιση της προϋπηρεσίας
τους», 14 pp. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006). Ζει στα Σκόπια.
888
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 14-15, 30 (infra, pp. 530, 565).
889
Ibid., Έγγραφο Νο 27 (infra, p. 557). Фани Буцкова, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 17-5-2006. Η
Buckova γεννήθηκε το 1939 στο χωριό Χάλαρα της Καστοριάς. Το 1948 εγκατέλειψε τον τόπο
της, µαζί µε άλλα 166 παιδιά, κατά τη διαδικασία του «παιδοµαζώµατος». Εγκαταστάθηκε στη
Ρουµανία, όπου έζησε µέχρι το 1955. Μετεγκαταστάθηκε στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία
Μακεδονίας, σπούδασε φιλολογία στο πανεπιστήµιο των Σκοπίων. Εργάσθηκε επί δύο χρόνια ως
καθηγήτρια στο Κρούσοβο, αργότερα προσελήφθη ως αρχειονόµος στο αρχείο της πόλης των
Σκοπίων. Στη δεκαετία του 1970, προσελήφθη στο Αρχείο Μακεδονίας. Εκπόνησε διατριβή µε
θέµα «Η κουλτούρα και ο πολιτισµός των Μακεδόνων του Αιγαίου», την οποία υποστήριξε το
1990. Συµµετείχε στην επιµέλεια, µαζί µε τον Kirjazovski, τόµων της σειράς για την ιστορία της
Αιγαιακής Μακεδονίας –του 5ου και 6ου τόµου (Egeiska Makedonija vo NOV) και του 7ου τόµου
(Egeiska Makedonija vo antifashistichkata vojna)–. Συνέγραψε έργο (cf. Фана БуцковаМартинова, И ние сме деца на маjката земjа... [Και εµείς είµαστε παιδιά της µητρικής γης...],
Скопjе 1998), στο οποίο παρουσιάζει την ιστορία των παιδιών του «παιδοµαζώµατος»
σλαβοµακεδονικής καταγωγής. Ζει στα Σκόπια.
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Κρατικό Αρχείο της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας). Προγραµµατιζόταν, φιλόδοξα, εκτεταµένη εκδοτική παραγωγή, µε χρησιµοποίηση, εκτός από το
προσωπικό του ινστιτούτου, στελεχών του ΚΚΕ εσωτερικού (Καίτη Ζεύγου890, Κ.
Λιναρδάτος, Χειµωνίδης) και Ελλήνων παλαιών κοµµουνιστών που διέµεναν στα
Σκόπια (Αχιλλέας Παπαϊωάννου891, Ιωάννης Πατσιούρας892, Ηλίας Παπαδηµη890

Η Κ. Νισυρίου-Ζεύγου, µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ µετά το 1942, ήταν σύζυγος του
Γιάννη Ταλαγάνη [Ζέβγος] –αναπληρωµατικού µέλους του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, που
δολοφονήθηκε το 1947 (cf. Καίτη Ζεύγου, Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνηµα,
Ωκεανίδα, Αθήνα 1980, passim)–.
891
Ο Παπαϊωάννου γεννήθηκε το 1918 στην Καλή Βρύση Καστοριάς, από αγροτική οικογένεια.
Αποφοίτησε από το γυµνάσιο και εργάσθηκε στα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης. Φοίτησε το 1938
στη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών της Σύρου, όπου εντάχθηκε στην υπάρχουσα αντιφασιστική οργάνωση. Υπηρέτησε το 1939-1941 ως ανθυπολοχαγός και πολέµησε στην Αλβανία. Έγινε αντάρτης του εθνικού-απελευθερωτικού στρατού (ΕΛΑΣ) το 1943, το ίδιο έτος εντάχθηκε στο ΚΚΕ,
έγινε µέλος του κεντρικού συµβουλίου του σλαβοµακεδονικού απελευθερωτικού στρατού (NOF)
και της ηγεσίας της σλαβοµακεδονικής κοµµουνιστικής οργάνωσης (ΚΟΕΜ), πήγε στο Μπούλκες
Γιουγκοσλαβίας το 1946, επέστρεψε κατά τον εµφύλιο πόλεµο και υπηρέτησε στο δηµοκρατικό
στρατό (∆ΣΕ) ως διοικητής ταξιαρχίας στο Γράµµο. Στην υποχώρηση το 1949, είχε το βαθµό του
αντισυνταγµατάρχη (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/7/120). Κατέφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Τασκένδη, όπου σπούδασε πολιτικές επιστήµες. Αναµείχθηκε στην εσωκοµµατική διαµάχη ως ζαχαριαδικός, διαγράφηκε από το ΚΚΕ το 1956 και αντιµετώπισε συνέπειες –εκδιώχθηκε
στην Αράλη για να χάσει την πρόσβαση στο κοµµατικό κοινό της Τασκένδης, δεν έβρισκε δουλειά
κλπ.–. Μετά από ενέργειες προς τη γιουγκοσλαβική πρεσβεία στη Μόσχα που βρήκαν ανταπόκριση, πήρε το 1972 γιουγκοσλαβική βίζα και µετώκησε στα Σκόπια (cf. Παπαϊωάννου, Γιώργης
Γιαννούλης..., op. cit., pp. 243-244. Id., µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2-2-2007). Επέστρεψε
στην Ελλάδα το 1982 και δραστηριοποιήθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στραφείς µε οξύτητα εναντίον της
εθνικής πολιτικής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και προσωπικά εναντίον του Kirjazovski. Ζει στη Θεσσαλονίκη (cf. Παπαϊωάννου, Γιώργης Γιαννούλης..., op. cit., pp. 243-244. Id.,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2-2-2007). ∆ιαφορετική παρουσιάζεται η κατάσταση σε άλλα βιογραφικά στοιχεία, στα οποία ο Αχιλλέας Παπαϊωάννου παρουσιάζεται εύγλωττα ως Ahilea Popjanev, από το χωριό Καλέβιτστα του Κοστούρ (cf. Ристо Кирjазовски, Македонски национални
институции во егеjскиот дел на Македониjа (1941-1961) [Μακεδονικοί εθνικοί θεσµοί στο αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας (1941-1961)], ИНИ, Скопjе 1987, p. 293), δίδοντας ένδειξη για
όψιµες αντισλαβοµακεδονικές διαθέσεις. Το ίδιο µαρτυρά η συντροφική απεικόνιση των δύο ανδρών –Παπαϊωάννου και Kirjazovski– σε φωτογραφικά ντοκουµέντα (cf. συλλογή Ники
Jовановиќ, φωτογραφικό υλικό του Kirjazovski). Η πληροφόρηση, την οποία δέχεται ο ερευνητής
που θα χρησιµοποιήσει ως πηγή τα γραφτά και τη µαρτυρία του Παπαϊωάννου, ανασκευάζεται από
τον Τσίτα (cf. ∆ηµήτρης Τσίτας, Φάκελος Γιαννούλη, Άνοιξη, Αθήνα 1992, pp. 243-259), µε
δριµύτατη κριτική για ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις.
892
Ο Πατσιούρας, γεννηθείς το 1912 στο Άργος Ορεστικό, βλάχος την καταγωγή, µεγάλωσε ορφανός
από πατέρα. Μόνιµος επιλοχίας, αποφοιτήσας από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Κερκύρας, ήταν
κοµµουνιστής από το 1936. Το 1941, ήταν παράνοµος στη Θεσσαλονίκη. Από το Νοέµβριο 1942
ήταν πρώτος συγκροτάρχης στην Καστοριά, διοικητής λόχου ΕΛΑΣ, κατόπιν επίτροπος τάγµατος
(cf. КПГ и македонското национално прашање 1918-1974 [Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό
ζήτηµα (1918-1974)], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Архив на Македониjа, Скопjе 1982,
έγγραφο Νο 246, p. 596). Έδρασε, από τα τέλη του 1946, στην περιοχή Κοζάνης και στο Γράµµο,
όπου ήταν, µαζί µε τους Γιαννούλη, Σκοτίδα και Μπουκοβίνα, επικεφαλής των δυνάµεων του
∆ηµοκρατικού Στρατού [∆ΣΕ], cf. Εµπρός (Αθήνα), 24-9, 24-10, 28-11-1946, 1-4, 13-7-1947.
Ελευθερία (Αθήνα), 18-3-1947 (αρχείο Νίκου Χατζηδηµητράκου). Ήταν µέλος του περιφερειακού
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τρίου [Λιάκος]893) ή επισκέπτονταν την πόλη (Κικίτσας). Προβλεπόταν επίσης διεθνής συνεργασία, µε εµπλοκή ενδεχοµένως του Γεωργούλα Μπέικου από τη Μόσχα894, καθώς επίσης και του Γιάνη Γιανουλόπουλου, υποψήφιου διδάκτορα ιστορίας στο Λονδίνο895. Επρόκειτο για την κατάθεση νέων ελπίδων για απογείωση
της ερευνητικής εργασίας και εκπόνηση διατριβών που θα δικαίωναν το εγχείρηµα
της συνεργασίας. Το ουσιαστικό όµως βήµα, και αυτή τη φορά, ήταν µόνο το οργανωτικό, συγκεκριµένα η ενσωµάτωση των Kirjazovski και Pero Galabov στην
«οµάδα µελετών» του ινστιτούτου. Σε σχέση µε τις αναθέσεις στα δύο αυτά πρόσωπα, είχε προηγηθεί συµφωνία του ινστιτούτου (και της Ένωσης Κοµµουνιστών
επιτελείου του ∆ΣΕ, διοικητής τάγµατος και στέλεχος σε άλλα πόστα (cf. КПГ и македонското
национално прашање..., op. cit.). Ο Νίκος Σκοτίδας έγραψε γι’ αυτόν, τον Οκτώβριο 1947: «∆εν
καταλάβαινε εύκολα το πλατύτερο νόηµα της πολιτικής µας απέναντι στο σλαβοµακεδονικό
στοιχείο.» (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 220, Φ=11/6/31). Κατέφυγε το 1949 ως πρόσφυγας στην
Τασκένδη, όπου εργάσθηκε ως οικοδόµος –στα εργοτάξια που διηύθυνε ο αρχιµηχανικός Χρήστος
Κωστόπουλος–. ∆ιαγράφηκε από το κόµµα το 1956. Το 1971, µετώκησε στα Σκόπια («για να είναι
κοντά στην Ελλάδα»), όπου έλαβε γιουγκοσλαβικό διαβατήριο και έζησε µε κρατική βοήθεια
(σύνταξη αγωνιστή), χωρίς να αναµειχθεί στα κοµµατικά πράγµατα. Αποβίωσε το 1978
(πληροφορίες από τις κόρες του Πατσιούρα, Αλεξάνδρα Πατσιούρα-Κεχαγιά και Χαρίκλεια
Πατσιούρα- Lozinsky, και από το Χρήστο Κωστόπουλο).
893
Ο Παπαδηµητρίου (Λιάκος), Έλληνας την καταγωγή, γεννηθείς το 1916 στο Ανθοχώρι Τσοτυλίου
(Κοζάνης), αποφοίτησε από το γυµνάσιο Τσοτυλίου. Σπούδασε στην επαγγελµατική σχολή ΤΤΤ
(Ταχυδροµεία, Τηλεγραφία, Τηλεφωνία) και διορίσθηκε στην Πάτρα. Στη γερµανική κατοχή, ήταν
επίτροπος ταξιαρχίας του εθνικού απελευθερωτικού στρατού (ΕΛΑΣ), στον εµφύλιο πόλεµο
διοικητής ταξιαρχίας του δηµοκρατικού στρατού [∆ΣΕ] (cf. КПГ и македонското национално
прашање..., op. cit., p. 595. Αγνή Παπαδηµητρίου-Ευθυµιάδου, πληροφορίες. Ρούλα
Παπαδηµητρίου-Τσότσου, πληροφορίες). Ήταν παντρεµένος από το 1942 µε τη Σουλτάνα ∆όλιου.
Κατέφυγαν το 1949 ως πρόσφυγες στην Τασκένδη, όπου εργάσθηκαν αντίστοιχα ως
κατασκευαστής οικοδοµών και ως επιτηρήτρια σε µουσείο. Το 1972 η οικογένεια µετώκησε στα
Σκόπια. Ο Παπαδηµητρίου αποβίωσε το 1975 (Αγνή Παπαδηµητρίου-Ευθυµιάδου και Ρούλα
Παπαδηµητρίου-Τσότσου, πληροφορίες).
894
Cf. Παράρτηµα 12 (infra, p. 505), επιστολή του Μπέικου προς το γραφείο της κοµµατικής
οργάνωσης Μόσχας του ΚΚΕ, µε την οποία κατήγγειλε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας και
δήλωσε την αποχώρησή του από την οργάνωση.
895
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 16 (infra, p. 533). Ο Γιανουλόπουλος, δραστήριος στο φοιτητικό
συνδικαλισµό πριν από τη δικτατορία –θήτευσε πρόεδρος της ΕΦΕΕ–, ήταν το 1967 στο Λονδίνο
για εκπόνηση διατριβής στην ιστορία (cf. Γιάνης Γιανουλόπουλος, «Από µνήµης», Αρχειοτάξιο, Νο
8, Μάιος 2006, pp. 19-22). Μετά το Φεβρουάριο 1968, η οργάνωση της Ε∆Α Λονδίνου, της οποίας
ήταν µέλος, καταδίκασε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας. Ο ίδιος υποστήριξε τους
διαγραµµένους, σε συντονισµό µε το Παρίσι –µε απ’ ευθείας επαφή µε το Φίλιππο Ηλιού–, και
εντάχθηκε στη συνέχεια στο ΚΚΕ εσωτερικού. Tαξίδευσε –επί δικτατορίας– δύο φορές από το
Λονδίνο στα Σκόπια (µε αγγλικό ταξιδιωτικό έγγραφο, διότι η δικτατορία είχε αφαιρέσει το
διαβατήριό του). Επισκέφθηκε τον Παπαπαναγιώτου, στο Ινστιτούτο, και συζήτησε εκεί, µε τον
ίδιο και το προσωπικό, σχέδια ανάληψης κοινών δραστηριοτήτων, τα οποία όµως δεν
υλοποιήθηκαν στη συνέχεια. Μόνη συµβολή του ήταν, σε συνεργασία µε τον Άγγελο Ελεφάντη, οι
παρατηρήσεις στο κείµενο του Γεωργούλα Μπέικου για την τοπική λαϊκή αυτοδιοίκηση, Η λαϊκή
εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα, που εκδόθηκε αργότερα από τις εκδόσεις Θεµέλιο (Γιάνης
Γιανουλόπουλος, πληροφορίες, 24-1-2007).
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Μακεδονίας, από πίσω) µε τον Παπαπαναγιώτου (και µε το κόµµα του, από πίσω),
η οποία δείχνει το εύρος της συναίνεσης σε θεωρητικά ιδεολογικά και κατ’ επέκταση πολιτικά ζητήµατα. Εάν ο Galabov επρόκειτο να αναλάβει εκτελεστικά καθήκοντα (θα συνέλεγε προφορικές µαρτυρίες παλαιών αγωνιστών, επίσης θα αποδελτίωνε γεγονότα και ηµεροµηνίες σχετικά µε τη δράση του εργατικού κινήµατος
από τις απαρχές έως το τρέχον έτος), ο Kirjazovski έµελλε να ασχοληθεί µε ένα
άκρως ευαίσθητο θέµα: Το ΚΚΕ απέναντι στο µακεδονικό ζήτηµα. Το σλαβοµακεδονικό κόµµα προετοιµαζόταν για το εγχείρηµά του: Να αποϊδεολογικοποιήσει
το µακεδονικό προσφέροντας την επιστηµονική αλήθεια ως εγγύηση της αντικειµενικότητας. Ήταν µία αποφασιστική καµπή στους ερευνητικούς στόχους, στην
οποία η τοπική εξουσία, µετά από µακροχρόνια προετοιµασία, εµφανίσθηκε
έτοιµη να κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις του ινστιτούτου. Σε αυτή ακριβώς τη
φάση, εµφανίζεται ο Παπαπαναγιώτου, στα γραφτά του, να αλλάζει λεκτικό και να
υιοθετεί τον όρο «µακεδονικός» έναντι του «σλαβοµακεδονικός».
Οι άνθρωποι του ελληνικού µηχανισµού που υποστήριζε τον Παπαπαναγιώτου
περί άλλα ετύρβαζον. Στην επαφή µε τα Σκόπια για επίβλεψη και συνεννοήσεις, ο
Βατουσιανός συνοδευόταν από τη Valeria, νεαρά φίλη του, Ρουµάνα. Οι υποθέσεις ποίκιλλαν για το καθεστώς αυτής της σχέσης, συµπεριλαµβανόµενων εκδοχών που ανακαλούσαν την πρακτική σκοτεινών υπηρεσιών για τον έλεγχο πολιτικών προσώπων. Η παρουσία του υπερήλικα εργένη µε τη µικρή ήταν µία πρόκληση για το συντηρητικού ήθους κοµµατικό περιβάλλον των Σκοπίων896, ωστόσο
η διακριτικότητα δεν έλλειψε για την τακτοποίηση του ζεύγους σε κατάλληλο κατάλυµα (δυσχερής υπόθεση στα Σκόπια, όπου το οικιστικό πρόβληµα παρέµενε
οξύ µετά τους σεισµούς)897.
Σε σχέση µε την αξιοποίηση του κοµµατικού αρχείου, ο Παπαπαναγιώτου συνέχισε να επαναφέρει µονότονα το πρόβληµα στην επιφάνεια, µε νέες πιέσεις για
τη µεταφορά του υλικού στα Σκόπια, την καταγραφή, αποκατάσταση και ταξινόµησή του. Στον πυρήνα του σκεπτικού για την οργάνωσή του ήταν η χρησιµοποίηση των Σκοπίων ως δευτερεύουσας αρχειακής βάσης που θα υποστήριζε την κύρια βάση στο Βουκουρέστι και µία άλλη δευτερεύουσα βάση στη Ρώµη. Ο εφοδιασµός του µηχανισµού στη Ρώµη λειτουργούσε ήδη, µε την προώθηση πληροφοριών για τις δηµοσιογραφικές ανάγκες στην αρθρογραφία της εφηµερίδας του
ΚΚΕ εσωτερικού Ελεύθερη Ελλάδα898. Απείχε, όµως, η κατάσταση από το πρότυπο που φανταζόταν ο Παπαπαναγιώτου. Προς τα έξω, αυτός διαλαλούσε το κα896

Cf. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006.
Ibid. Βαρδής Βαρδινογιάννης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-6-2006.
898
Μητσόπουλος, πληροφορίες, 5-1-2007.
897
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τόρθωµα της αξιοποίησης του κοµµατικού αρχείου. Με αφορµή τη συγκρότηση
του υλικού του 5ου τόµου των επίσηµων κειµένων του ΚΚΕ, που εκδόθηκε «µε
πανάκλειστο το αρχείο», δήλωσε (σαν παλιός κοµµουνιστής, ήταν ικανός προπαγανδιστής) ότι τούτο ήταν ορθάνοικτο899.

5.1.4. Το ΚΚΕ εσωτερικού νόµιµο
Όταν, στις 24 Ιουλίου 1974, κατέρρευσε η δικτατορία στην Ελλάδα, θα µπορούσαν να αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις που είχαν οδηγήσει στις αποφάσεις διαχείρισης του αρχείου. Η πολιτική εκτίµηση του Παπαπαναγιώτου, ωστόσο, για τη
συνεργασία µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας δεν άλλαξε.
Το ∆εκέµβριο 1974, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εσωτερικού, στην οποία συµµετείχε ο ∆ρακόπουλος, επισκέφθηκε το Βελιγράδι900. Ο Παπαπαναγιώτου µετέβη
και τους συνάντησε εκεί, µε την πρόθεση να επαναλάβει τη θέση του για την αναγκαιότητα µεταφοράς του αρχείου στα Σκόπια901. Είχε έτοιµο, γραπτό, ένα κείµενο, το οποίο χρησίµευσε ως βάση για τη συζήτηση. Στη δοµή της έκθεσης, είχε
φροντίσει να περιέχονται ενότητες µε όλα τα στοιχεία για την παρελθούσα αρχειακή και συγγραφική δραστηριότητα στα Σκόπια, για τη χρηµατοδότηση της
επιχείρησης από το γιουγκοσλαβικό κράτος κ.ά.902
Στη συνάντηση, ο Παπαπαναγιώτου αναφέρθηκε στους στόχους και τα συµπεράσµατα της µέχρι τότε δουλειάς. Υπενθύµισε στην καθοδήγηση ότι η αντίληψη του κόµµατος, εξ αρχής, ήταν να αποκατασταθεί ένα πλαίσιο νοµιµοποιηµένης επιστηµονικής εργασίας, να πάψει να είναι εργασία µίας παράνοµης οµάδας

899

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576), δηλώσεις του Παπαπαναγιώτου στην εφηµερίδα
Ελεύθερη Ελλάδα του ∆εκεµβρίου 1973. Συµπεραίνουµε ότι ο Φ. Ηλιού δήλωνε ανακρίβειες όταν
έλεγε ότι η δηµοσίευση από τον Παπαπαναγιώτου του 5ου τόµου των κοµµατικών επίσηµων
κειµένων αποτελούσε ορόσηµο στην καταγραφή της ιστορίας του ΚΚΕ λόγω χρησιµοποίησης
αρχειακού υλικού. Γνώριζε, ως ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού ότι αυτό συνέβαινε µόνο εν
µέρει, όταν κατηγορούσε επιπλέον τους αντιπάλους στο ΚΚΕ για ιδεολογικοποίηση της ιστορίας
[«... ∆ιαµορφώνεται, έτσι, διστακτικά και µε αµφιταλαντεύσεις, η αντίληψη ότι ένα τµήµα,
τουλάχιστον, των αρχείων που κάλυπταν την περίοδο της Αντίστασης και των ∆εκεµβριανών θα
έπρεπε να δηµοσιοποιηθεί. Η δηµοσίευση, το 1974, του πέµπτου τόµου των Επίσηµων Κειµένων
του ΚΚΕ, µε φροντίδα του Α. Παπαπαναγιώτου, αποτελεί ένα σταθµό προς αυτή την
κατεύθυνση.» (cf. Φίλιππος Ηλιού, «Ανοιχτά αρχεία», Αρχειοτάξιο, Νο 1, Ιούνιος 1999, p. 5).
Οµοίως, σε άλλη ευκαιρία, σε αποστροφή του Φ. Ηλιού για τον Παπαπαναγιώτου υπήρξε η
αναφορά: «... Η έκδοση, από τον Αλέκο Παπαναγιώτου, του πέµπτου τόµου των Επισήµων
Κειµένων του ΚΚΕ. το 1973, αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό σταθµό στις διαδροµές που οδήγησαν
στις αντιλήψεις για τα ανοιχτά αρχεία.» (ibid., Νο 5, Μάιος 2003, pp. 189-190)].
900
Cf. Комунист, No 927, 23-12-1974, p. 6, «Καλοί γείτονες».
901
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 41 (infra, p. 592).
902
Ibid., Έγγραφα Νο 17-19 (infra, pp. 536, 546).
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που συνωµοτικά ασχολούνταν µε την ιστορία του κόµµατος, µε σκοπό να υποστηριχθεί, µέσω της έρευνας, η ιδεολογική παραγωγή και προπαγάνδα του κόµµατος
στην πολιτική δράση στην Ελλάδα. Στα θετικά της πεντάχρονης, µέχρι τότε, συνεργασίας µε τους Μακεδόνες, εκτιµήθηκε η πρόοδος στην αµοιβαία εµπιστοσύνη.
Η νύξη, διαβασµένη ανάποδα, αποκάλυπτε ότι ήταν υπαρκτό αυτό το πρόβληµα
στις διακοµµατικές σχέσεις. Στα αρνητικά, προσµετρήθηκε η κυριαρχία, µέσα στο
ΚΚΕ εσωτερικού, αναχρονιστικών νοοτροπιών καχυποψίας. Χωρίς να αναλύεται,
επανερχόταν το ζήτηµα της απροθυµίας µεταφοράς του αρχείου στο Ινστιτούτο. Ο
Παπαπαναγιώτου εκθείασε την προσφορά της άλλης πλευράς, τη συνέπεια στα
συµφωνηθέντα και στις απορρέουσες υποχρεώσεις, την ετοιµότητα για ικανοποίηση αναγκών της εργασίας, εν αντιθέσει προς τη δική τους στάση, που αποκάλυπτε ένα εσωκοµµατικό σκεπτικισµό και ταυτόχρονα µία κοµµατική αφλογιστία903.
Με τις σιβυλλικές διατυπώσεις αυτής της νότας, θιγόταν, µε εύσχηµο τρόπο, το
γεγονός της εσωκοµµατικής αντιπαράθεσης για τη µεταφορά ή µη του αρχείου.
Ταυτόχρονα, εξασφαλιζόταν η διαφύλαξη των νώτων ενώπιον των εταίρων. Στην
περίπτωση που θα υπήρχαν διαρροές των συζητηθέντων ή έπεφτε σε ξένα χέρια η
γραπτή έκθεση του Παπαπαναγιώτου, ουδέν µεµπτόν. Αναχρονιστικές νοοτροπίες
καχυποψίας –ίσως θεωρήσουµε– διακατείχαν τον ίδιο τον Παπαπαναγιώτου, ο
οποίος πίστευε στην ανάγκη τήρησης των κανόνων συνωµοτικότητας –είχε δίκιο,
διότι, όπως θα δούµε στη συνέχεια, τελικά συγκρούσθηκε µε τους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές–.
Με δεδοµένα τη νέα κατάσταση στην Ελλάδα και τους προβληµατισµούς που
είχαν αναπτυχθεί, ο Παπαπαναγιώτου κατέθεσε νέες προτάσεις στο γραφείο της
κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού, για να δηµιουργηθεί, υπό τη σκέπη του
Ινστιτούτου, «Οµάδα µελέτης της ιστορίας του εργατικού κινήµατος της Ελλάδας
και του ΚΚΕ», η οποία θα κάλυπτε ανάγκες ιστορικής έρευνας συνοµολογηµένες
από τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη904. Η διατύπωση έδιδε κάλυψη στο δεδηλωµένο
ενδιαφέρον της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη διερεύνηση παραµέτρων ταυτότητας του σλαβοµακεδονικού στοιχείου της ελληνικής Μακεδονίας,
κατ’ αρχήν της σχέσης του µε την κοινωνική επανάσταση (και, περαιτέρω, βεβαίως, των οραµάτων του).
Ανανεωµένα ευχολόγια συνόδευαν την αναφορά στο αρχείο. Ένα στοιχείο που
δεν είχε θιχθεί στις συζητήσεις και προτάσεις στο παρελθόν ήταν η διαβάθµιση
του υλικού και η διαχείριση των τριών κατηγοριών εγγράφων (ανοικτά, απόρρητα,
άκρως απόρρητα) που θα προέκυπταν. Όσα ευαίσθητα ντοκουµέντα αφορούσαν
903
904

Ibid., Έγγραφο Νο 17 (infra, p. 536).
Ibid.
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στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, θα προωθούνταν σε αυτή. Η διατύπωση
ήταν προσεκτική, στο αδελφό κόµµα θα δίδονταν φωτοτυπηµένες κόπιες των εγγράφων που άγγιζαν σε ευαισθησίες του. Τα πρωτότυπα θα παρέµεναν ιδιοκτησία
του ΚΚΕ εσωτερικού905. Η πρακτική, σε επόµενη φάση σύγκρουσης που θα
παρακολουθήσουµε, δεν µας πείθει ότι αυτή η τελευταία –αυτονόητη– παράγραφος τηρήθηκε.
Επαναλήφθηκε η ανάθεση στον Kirjazovski της έρευνας µε περιεχόµενο: «Το
εθνικό πρόβληµα. Το ΚΚΕ και οι εθνικές µειονότητες και ειδικότερα η µακεδονική». Τέθηκε το ζήτηµα, το οποίο πολύ σωστά είχε επισηµανθεί στους Παπαπαναγιώτου και Kirjazovski από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, ότι,
για να νοµιµοποιούνται να είναι συνεργάτες του ιδρύµατος, όφειλαν να έχουν
ακαδηµαϊκούς τίτλους, που δεν τους διέθεταν. Έπρεπε να προγραµµατισθεί η προσαρµογή ορισµένων κειµένων τους ως προς τη µορφή και η υποβολή τους για
υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, ώστε να καλυφθεί το κενό. Προγραµµατίσθηκε επίσης η ετοιµασία της συλλογής «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα»906. Στην επωδό του εισηγητικού κειµένου, σε µία επίδειξη διπλωµατικής
ικανότητας, ο Παπαπαναγιώτου κατέληγε ότι οι δύο πλευρές, µε την ιστορική
δουλειά τους, οικοδοµούσαν το «θεµέλιο της γέφυρας που κατ’ εξοχήν πλησιάζει,
ενώνει τις ιστορικές αναζητήσεις µας για το παρελθόν907». Εννοούσε το µακεδονικό ζήτηµα.
Ήταν η ώρα και για τα παράπονα. Από την άποψη της νοµιµοποίησης της εργασίας στα Σκόπια, ως αναγκαίο βήµα υποδεικνυόταν η γραπτή εξουσιοδότηση
προς το συµµετέχοντα στην Οµάδα, από την πλευρά του ΚΚΕ εσωτερικού, να καλύπτει τις δουλειές που αφορούσαν στον τοµέα ιστορίας και το αρχείο. Ο Παπαπαναγιώτου, θέλοντας να έχει πολιτική κάλυψη από το κόµµα του για τις ενέργειές
του στα Σκόπια, επανερχόταν στην έκδοση γραπτού κοµµατικού κειµένου και επίδοσή του σε αυτόν αντί της προφορικής διαβίβασης των αποφάσεων. Εξίσου σοβαρή ήταν η κριτική του κατά της στάσης των κοµµατικών στελεχών που εµφανίζονταν στα Σκόπια. Όσα µέλη του πολιτικού γραφείου πέρασαν από εκεί δεν επικοινώνησαν µαζί του. Κανένα από τα στελέχη που επισκέπτονταν την κεντρική
επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και συζητούσαν το ζήτηµα του
τοµέα ιστορίας (Π. ∆ηµητρίου, Σ. Καρράς, Μήτσος Βατουσιανός, Λ. Ελευθερίου)
δεν καλούσε τον Παπαπαναγιώτου να παρίσταται, µολονότι επρόκειτο για ζητήµατα που αφορούσαν άµεσα στο χώρο ευθύνης του.
905

Ibid.
Ibid. Πρόκειται για το КПГ и македонското национално прашање 1918-1974 [Το ΚΚΕ και το
µακεδονικό εθνικό ζήτηµα (1918-1974)], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Архив на Македониjа,
Скопjе 1982.
907
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 17 (infra, p. 536).
906
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Ωστόσο, δεν φαίνεται να είχε ο Παπαπαναγιώτου απόλυτο δίκιο. Όλα τα ζητήµατα είχαν µία διπλή όψη. Κρυµµένη ήταν αυτή της σύνδεσης των στελεχών,
στη διάρκεια της χούντας, µε τον αντιδικτατορικό αγώνα, µε την περιφρούρησή
του. Στις τότε συνθήκες παράνοµης πάλης, ήταν ένα µέτρο προστασίας του δικτύου του ΚΚΕ εσωτερικού και τήρηση των κανόνων συνωµοτικότητας η κάλυψη
των κινήσεων. ∆εν ήταν άκριτη –ούτε έπρεπε– η εµπιστοσύνη προς τα κοµµατικά
µέλη, ακόµη και τα δοκιµασµένα. Αφήνουµε, σε αυτό το σηµείο, µία επιπλέον εκκρεµότητα προς διαπραγµάτευση, αυτή της διείσδυσης των αντίπαλων υπηρεσιών
ασφαλείας στα κοµµατικά δίκτυα. Σύντοµα είχαν κατορθώσει να φθάσουν, όπως
είδαµε908, µέχρι το ανώτατο όργανο του ΚΚΕ, την κεντρική επιτροπή.
Το ζήτηµα ρύθµισης των εκκρεµοτήτων του αρχείου ήταν το επόµενο σηµείο
διαµαρτυρίας. Το κάλεσµα για «πραγµατικά θαρραλέες αποφάσεις και αποφασιστικά µέτρα909» αποτελούσε εκ νέου προτροπή να µεταφερθούν άµεσα τα αρχεία
από το Βουκουρέστι. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Παπαπαναγιώτου, για το µέρος του κοµµατικού αρχείου που βρισκόταν στα χέρια τους µετά τη διάσπαση η
σωστή λέξη για την ενέργεια απόκτησής του ήταν ότι το διέσωσαν (δηλαδή έπραξαν σωστά όταν επιτέθηκαν και το αφαίρεσαν από το Sibiu). Όµως το επόµενο
βήµα, η αξιοποίησή του, µε τη µεταφορά του υλικού στα Σκόπια, ήταν αυτό από
το οποίο θα κρινόταν η συνέπειά τους. Η ανακολουθία στις πράξεις τους, η µη
εφαρµογή ειληµµένων αποφάσεων, τους εξέθετε ενώπιον των κοµµουνιστών της
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Μεταφυσικές διατυπώσεις του Παπαπαναγιώτου, για «αόρατες δυνάµεις» που δρούσαν αποτρεπτικά και παρεµπόδιζαν
την πρόοδο της εργασίας910, δεν µπορούν να εξηγηθούν από τους µη γνώστες του
ακριβούς περιεχοµένου της υπόθεσης. Η ερµηνεία τους φαίνεται να ήταν γνωστή
στους παραλήπτες.
Το όλο εγχείρηµα είχε µεγάλο ρίσκο, όλοι απέφευγαν να δεσµευθούν. Ο Παπαπαναγιώτου ένοιωθε εκτεθειµένος. Γνώριζε καλά την κουλτούρα των κοµµουνιστών –έστω ανανεωτών–. Τους προειδοποίησε ότι θα έρθει ο καιρός για να γίνει
επίσηµη κριτική, που θα ήταν απαραίτητη για τη διαπαιδαγώγηση ολονών911.
Εάν οµαδοποιηθούν τα ζητήµατα που ταλάνιζαν τότε το ΚΚΕ εσωτερικού,
διαπιστώνεται ότι επαναλαµβανόταν ο στόχος –µε διαφορετικά λόγια– για µία
κοµµατική ιστορία σε επιστηµονική βάση, από επιστήµονες ιστορικούς και όχι
από κοµµατικά όργανα. Ανανεωνόταν µε επιµονή η πίεση του Παπαπαναγιώτου
908

Supra, p. 242.
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 18 (infra, p. 541).
910
Ibid.
911
Ibid.
909
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να µεταφερθούν τα αρχεία στα Σκόπια, υπογραµµίζοντας την ασυνέπεια απέναντι
στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Με την πρόταση για συγκρότηση οµάδας –µε το κάλυµµα της οµάδας βαλκανολογίας του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας–, η οποία θα εξυπηρετούσε τις απαιτήσεις της µαρξιστικής ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα και θα δηµιουργούσε ένα αρχείο ιστορίας του ΚΚΕ, εξυπηρετούνταν η ανάγκη περιφρούρησης του αρχείου: Αυτό θα ήταν «το δεύτερο εφεδρικό αρχείο του κόµµατος για κάθε περίπτωση912». Ο Παπαπαναγιώτου, σε όλα
σχεδόν τα έγγραφα προς την καθοδήγηση του ΚΚΕ εσωτερικού, προέβαλλε επιπρόσθετα κοµµατικούς λόγους για την αναγκαιότητα ύπαρξης αρχείου στα Σκόπια: αρχείο εφεδρικό, πρωτοκαθεδρία του ΚΚΕ εσωτερικού, σύσφιξη των σχέσεων των δύο κοµµάτων, διαχείριση των απορρήτων µόνο από οµάδα κοµµατικών
ερευνητών. Τακτική, για να πείσει το κόµµα του; Πραγµατική πεποίθηση; Το όλον
σκεπτικό –και επιχείρηµα– ήταν ότι το αρχείο του τµήµατος ιστορίας στα Σκόπια
παρέµενε ιδιοκτησία του ΚΚΕ εσωτερικού913.
Πρέπει να εξηγηθεί πειστικά η επιµονή του Παπαπαναγιώτου. Γιατί, σε σχέση
µε το κοµµατικό αρχείο, ασκούσε τόσο ισχυρές πιέσεις στην ηγεσία στην Αθήνα;
Μπορούν να κατασκευασθούν ποικίλες υποθέσεις. Το βέβαιο είναι ότι υπήρξε σύγκρουση απόψεων για τη µεταφορά του υλικού από το Βουκουρέστι στα Σκόπια.
Εκδηλώθηκε διαφωνία. Και γιατί όχι, αντί των Σκοπίων, να µη µεταφερόταν στην
Αθήνα;
Σε δεδοµένη στιγµή, ο Παπαπαναγιώτου είχε αρχίσει να αυτονοµείται914.
Έκανε το αρχείο δική του προσωπική υπόθεση. Για να πιέσει προς την κατεύθυνση των απόψεών του, προέβαλε το δέλεαρ της σηµαντικής βοήθειας (ένα εκατοµµύριο δηνάρια), που οι άνθρωποι πίσω από το Ινστιτούτο είχαν ήδη διαθέσει,
και της πρόθεσής τους να επαναλάβουν τη χρηµατοδότηση915.
Στην επιστροφή από το Βελιγράδι στα Σκόπια, στις αρχές Ιανουαρίου 1975, ο
Παπαπαναγιώτου, κατά τα γνωστά, ετοίµασε ένα κείµενο, που ενεχείρησε στον
υπεύθυνο του τµήµατος διεθνών σχέσεων της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδο912

Ibid., Έγγραφο Νο 17 (infra, p. 536).
Ibid., Έγγραφα Νο 17-19 (infra, pp. 536, 546).
914
Ένδειξη αυτονόµησης του Παπαπαναγιώτου θεωρούµε το γεγονός ότι είχε συζητήσεις, το 1976, µε
το Φαράκο, µέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ µετά το 1968 (infra, p. 395). Ας δοθεί
προσοχή στην ηµεροµηνία των συζητήσεων. Ήταν τολµηρή πρωτοβουλία, εκ µέρους των δύο
παλαιών γνωρίµων (ο Παπαπαναγιώτου, πριν από τη διάσπαση, δούλευε, όπως είπαµε, στην
επιτροπή διαφώτισης στο Βουκουρέστι υπό την καθοδήγηση του Φαράκου), να έχουν επαφή χωρίς
ο καθένας να ενηµερώσει σχετικά το κόµµα του.
915
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 19 (infra, p. 546).
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νίας, Aco Janevski, για παρατηρήσεις. Το διορθωµένο κείµενο προωθήθηκε στο
τµήµα διεθνών σχέσεων για την τελική επεξεργασία και επιστράφηκε στον Παπαπαναγιώτου σαν επίσηµο έγγραφο προς υπογραφή. Θα αποτελούσε το καθοδηγητικό ντοκουµέντο για τη δουλειά που θα ακολουθούσε για την ιστορία του ΚΚΕ
(από το 1918 έως τη διάσπαση του 1968), για το κίνηµα των «Μακεδόνων της
Μακεδονίας του Αιγαίου» στην περίοδο 1940-1949, για το ΚΚΕ και το «µακεδονικό εθνικό ζήτηµα»916.
Καθορίσθηκε, σε γενικές γραµµές, η χρηµατοδότηση του προγράµµατος.
Εκτός από την καταβολή των µισθών (οι απασχολούµενοι στο Ινστιτούτο υπάγονταν στο καθεστώς του δηµοσίου υπαλλήλου), οι εκροές για την εργασία της ιστορίας θα γίνονταν στη βάση της προόδου του γενικού πλάνου, όχι εκάστου θέµατος917. Ήταν µία δικλείδα ασφαλείας για τον Παπαπαναγιώτου, που εγγυούνταν τη
χρηµατοδότηση όλων ανεξαιρέτως των θεµάτων (όχι ορισµένων επιλεκτικά, φέρ’
ειπείν αυτών που περιστρέφονταν στο µακεδονικό ζήτηµα).
Το αρχείο στο Βουκουρέστι έπρεπε να αξιοποιηθεί, κάτω µάλιστα από τις πιέσεις του Παπαπαναγιώτου δεν χωρούσε αναποφασιστικότητα. Είτε θα µεταφερόταν στα Σκόπια είτε στην Αθήνα. Τον Απρίλιο 1975, η ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού στην Ελλάδα, υποχρεωµένη εκ των πραγµάτων να δώσει τέρµα στις παλινωδίες, πρότεινε στους Γιουγκοσλάβους και, µετά από τη σύµφωνη γνώµη τους, πήρε
απόφαση, η οποία ήταν ευνοϊκή για τη λύση των Σκοπίων ως προς την παροχή
πραγµατολογικού υλικού, όχι του ίδιου του αρχείου. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα
διατηρούνταν στο Βουκουρέστι και οι αναπαραγωγές αντιγράφων θα εκτελούνταν
στα Σκόπια. Το ρουµανικό κόµµα, επίσης, ήταν σύµφωνο για τους χειρισµούς που
το αφορούσαν. Με τον αµφίσηµο χαρακτήρα της, η συµφωνία επέτρεπε την παράταση της εκκρεµότητας, αλλά ταυτόχρονα προσέφερε µία πρακτική λύση στο πρόγραµµα του Ινστιτούτου. ∆όθηκε η σχετική εντολή στο µέλος της κεντρικής επιτροπής και υπεύθυνο του Αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού,
Βατουσιανό, να επισκεφθεί τα Σκόπια για τα περαιτέρω918.
Όλοι ήταν ευχαριστηµένοι. Το ΚΚΕ εσωτερικού πήρε µία πίστωση χρόνου,
για να φροντίσει χωρίς σπουδή για την οριστική τακτοποίηση του κοµµατικού αρχείου. Οι Γιουγκοσλάβοι έκαναν µία οικονοµική επένδυση που θα κεφαλαιοποιούσαν στην προπαγάνδα τους για το µακεδονικό ζήτηµα. Ο Παπαπαναγιώτου
επέτυχε στην επιδίωξη να προκαλέσει µία επίσηµη απόφαση κοµµατικού οργάνου.

916

Ibid., Έγγραφο Νο 22 (infra, p. 548).
Ibid.
918
Ibid., Έγγραφο Νο 25 (infra, p. 554).
917
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Υπακούοντας στη λογική της συµφωνίας, οι υπεύθυνοι του αρχείου στο Βουκουρέστι έστειλαν, στις 24 Σεπτεµβρίου 1975, µε τη βοήθεια του ρουµανικού
κόµµατος, µία παρτίδα εγγράφων στο Ινστιτούτο. Μαζί µε το υλικό το οποίο είχε
µεταφερθεί εκεί κατά την προηγούµενη επταετή φάση της περιπέτειας του κοµµατικού αρχείου, η αναλογία προς το µέρος που εξακολουθούσε να φυλάσσεται στο
Βουκουρέστι έφθασε στο 15% του συνόλου919.
Το πρόγραµµα της αναπαραγωγής αντιγράφων στα Σκόπια και επιστροφής των
πρωτότυπων εγγράφων στο Βουκουρέστι αποδείχθηκε µη λειτουργικό στην πράξη.
Η λογική κατάληξη της υπόθεσης θα ήταν η µαταίωση των σχεδίων και µεταφορά
των πρωτότυπων εγγράφων στην Αθήνα. Όµως, εντός της επόµενης διετίας, το ΚΚΕ
εσωτερικού διαπίστωσε ότι οι προοπτικές του ανανεωτικού εγχειρήµατος στην Ελλάδα δεν ήταν ευοίωνες. Το ΚΚΕ, στο προνοµιακό πεδίο του, το οργανωτικό, αποδείχθηκε ασυναγώνιστο. Οι οικονοµικές δυνατότητες του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν
αντανάκλαση των πενιχρών οργανωτικών επιτεύξεών του. ∆εν υπήρχε κονδύλιο
διαθέσιµο για το αρχείο. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση του κοµµατικού αρχείου ήταν ένα ζήτηµα για το οποίο είχε αναπτυχθεί, επί τόσα χρόνια, εµµονή στη
λύση του και προσδοκία. Συνδεόταν µε την επαγγελία ανανέωσης, µάλιστα στο
ακανθώδες πεδίο της διαχείρισης του παρελθόντος του κοµµουνισµού. Είχε επισυναφθεί στον πολιτισµό των ανανεωτών. Γι’ αυτό, δεν µπορούσε να εγκαταλειφθεί. Η
µόνη διαθέσιµη πηγή για την κάλυψη των εξόδων ταξινόµησης του αρχείου βρισκόταν στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Η πλάστιγγα έγειρε οριστικά προς
αυτή την κατεύθυνση. Ο Παπαπαναγιώτου είχε νικήσει.
Νέες συνεννοήσεις του ΚΚΕ εσωτερικού και της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, στις αρχές Ιουνίου 1977, κατέληξαν σε κοινή απόφαση για µεταφορά
του αρχείου στα Σκόπια. Μετά από ανταπόκριση των Ρουµάνων σε αίτηµα για τεχνική υποστήριξη, ένας όγκος υλικού ίσος µε το ένα τρίτο του συνολικού αρχείου
µεταφέρθηκε αµέσως στο Ινστιτούτο920. Με τη νέα εξέλιξη, το µισό αρχείο
βρισκόταν πλέον στα Σκόπια, το υπόλοιπο παρέµενε στο Βουκουρέστι. Η εφεδρική αρχειακή βάση των Σκοπίων αναβαθµίσθηκε σε κύρια, αντιστρόφως η κύρια
αρχειακή βάση του Βουκουρεστίου µετατράπηκε σε εφεδρική.
Παράµετροι υπέρ και κατά συγκρούονταν στην εκτίµηση των στελεχών του
ΚΚΕ εσωτερικού για τη µεταφορά του υλικού στα Σκόπια. Κυριάρχησε, φαίνεται,
το σκεπτικό ότι η πόλη βρισκόταν δίπλα στην Ελλάδα. Αρχικά είχαν στραφεί,
όπως είδαµε, στην επιλογή να το αποµακρύνουν από το Βουκουρέστι για το φόβο
919
920

Ibid., Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Ibid.

[287]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

των Σοβιετικών, αλλά σύντοµα διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ορατή η πιθανότητα εισβολής. Με ήρεµη τη σκέψη, συνειδητοποίησαν, κατόπιν, ότι τα Σκόπια ήταν αµφίβολη λύση λόγω της εξέλιξης της γιουγκοσλαβικής πολιτικής για το µακεδονικό
ζήτηµα, όµως µετά το 1975 επικράτησε τελικά το σκεπτικό –καλύτερα, το αίσθηµα– ότι τα Σκόπια ήταν στη διπλανή πόρτα. Πέραν του ψυχολογικού, ο σοβαρότερος παράγων ήταν ο οικονοµικός. Ο Παπαπαναγιώτου τους προσέφερε τη
λύση και την ευκαιρία που αλλού δεν έβρισκαν. Το ζήτηµα είναι όµως ότι οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, όπως ήδη είχε καταστεί ορατό –και θα γινόταν ακόµη
πιο φανερό στη συνέχεια–, τους το πήραν το αρχείο στην κυριολεξία. Με τη βοήθεια του αρχείου, ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους και τεκµηρίωσαν τη σηµαντική
συµβολή των σλαβοµακεδόνων στην αντιφασιστική αντίσταση και τον ελληνικό
εµφύλιο πόλεµο, σε γεγονότα που στο ιστορικό - εθνικό «φαντασιακό» τους συµµετείχαν έντονα στη διαµόρφωση της αντίληψης για το σύγχρονο µακεδονικό
έθνος. Βρήκαν στήριξη, περαιτέρω, τα ιδεολογήµατά τους για τη µακεδονικότητα
της Μακεδονίας. Όση πολιτική αφέλεια και να είχαν επιδείξει, οι ηγέτες του ΚΚΕ
εσωτερικού αντιλαµβάνονταν αυτά τα στοιχεία. Η τελική υπόθεση, στην οποία
οδηγούν τα γεγονότα, είναι ότι συνειδητά, µε πραγµατισµό, στράφηκαν στα Σκόπια λόγω του οικονοµικού παράγοντα, σε συνδυασµό µε την πολιτική υποστήριξη
σε διεθνές επίπεδο που προσέφερε το γιουγκοσλαβικό κόµµα. Το Φεβρουάριο
1977, ελήφθη απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του κόµµατος για σύσταση
Υπηρεσίας Αρχείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού. Ο στόχος της
θα ήταν η µεταφορά, το γρηγορότερο δυνατό, των λειτουργιών της στην Αθήνα,
που θα µετατρεπόταν τότε σε κύρια βάση. Παρέµενε, όµως, σε εκκρεµότητα, ενδιάµεσα, η µεταφορά στα Σκόπια του συνόλου του αρχείου921.
Το νέο θεωρητικό περίγραµµα της συνεργασίας, όπως το φιλοτέχνησε ο Παπαπαναγιώτου το Σεπτέµβριο 1977, προέβλεπε την άµεση αναπαραγωγή αντιγράφων όλων των πρωτότυπων εγγράφων. Προγραµµατίσθηκε επίσης η συγγραφή της
περίληψης του περιεχοµένου του κάθε εγγράφου και η επεξεργασία των ντοκουµέντων κατά θέµα922. Ήταν ένα ασύλληπτο µέγεθος δουλειάς, που αφορούσε σε
αρχειακό όγκο 300.000 σελίδων!
Η σηµασία του αρχείου «στη σύγχρονη κατάσταση της ιδεολογικής πάλης στις
γραµµές της Αριστεράς στην Ελλάδα923» ήταν, σύµφωνα µε τον Παπαπαναγιώτου,
αυξηµένη, καθώς τα ντοκουµέντα θα χρησιµοποιούνταν ως ιδεολογικό όπλο στη
σύγκρουση µε το ΚΚΕ. Ο Παπαπαναγιώτου, µε αυτό τον καθορισµό της χρήσης
921

Ibid., Έγγραφα Νο 33, 36 (infra, pp. 576, 584).
Ibid., Έγγραφα Νο 26-27 (infra, pp. 555, 557).
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του αρχείου ως εργαλείου, κατέφευγε, χωρίς να το αντιλαµβάνεται, στην τακτική
που, ως καλός κοµµουνιστής, γνώριζε από το παρελθόν, την ιδεολογική χρήση της
ιστορίας του κοµµουνισµού. ∆ιότι τα στοιχεία δεν είχαν φωνή, για να πείσουν εκ
των προτέρων ότι τα συµπεράσµατα της επιστηµονικής έρευνας θα ήταν σε βάρος
του ΚΚΕ κατά τη διεξαγωγή της διακοµµατικής πάλης.
Στο Ινστιτούτο, συγκροτήθηκε, την 1η Νοεµβρίου 1977, ένα όργανο διαχείρισης του αρχείου, ως όργανο του ΚΚΕ εσωτερικού, η Υπηρεσία Αρχείου του ΚΚΕ
εσωτερικού. Σε αυτό ανήκαν οι Βατουσιανός (υπεύθυνος), Παπαπαναγιώτου
(αναπληρωτής υπεύθυνος), Kirjazovski (υπεύθυνος διαχειριστής της κύριας αρχειακής βάσης των Σκοπίων) και Fani Buckova (βοηθός υπεύθυνου διαχειριστή)924. Βλέπουµε ότι το ΚΚΕ εσωτερικού εµφανιζόταν να αναθέτει τη διαχείριση
του αρχείου σε ένα πολιτικό όργανο που ελεγχόταν από την κεντρική επιτροπή
του. Ταυτόχρονα βλέπουµε ότι, µέσα σε ένα επίσηµο όργανο του ΚΚΕ εσωτερικού, είχαν ενταχθεί δύο εκπρόσωποι της σλαβοµακεδονικής πλευράς, µέλη του
σλαβοµακεδονικού κόµµατος, µη Έλληνες. Αυτή η επιλογή ακολουθούσε τη λογική ότι η Υπηρεσία συγκροτήθηκε ad hoc, χωρίς να υπάρχουν άλλες δυνατότητες.
Καµµία µνεία δεν έγινε από το ΚΚΕ εσωτερικού για την οµάδα µελέτης του
Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας που λειτουργούσε και παρήγαγε έργο µέχρι τότε.
Αναγνωριζόταν µε αποφάσεις µόνο από την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας.
Εκτός του Βατουσιανού, τα υπόλοιπα µέλη της Υπηρεσίας Αρχείου ήταν και µέλη
της οµάδας µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις παραγωγής ιστορικού έργου. Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο Παπαπαναγιώτου ήταν, στη νέα διάταξη, ο πολιτικός
υπεύθυνος, ενώ επιστηµονικός υπεύθυνος ο Kirjazovski. Επί της ουσίας, ο Παπαπαναγιώτου, ενώ εµφανιζόταν στα χαρτιά να αναβαθµίζεται, στην πραγµατικότητα
άρχισε να χάνει την επαφή µε το αρχείο. ∆ιαχειριστής (ό,τι κι αν σήµαινε πρακτικά
αυτός ο τίτλος), µε βάση την απόφαση, ανέλαβε ο Kirjazovski, προς όφελος του
οποίου ο Παπαπαναγιώτου απώλεσε τον έλεγχο.
Το Μάιο 1978, επιχειρήθηκε –µε πρωτοβουλία του Παπαπαναγιώτου και
στοίχιση του Βατουσιανού– η ρύθµιση περαιτέρω των σχέσεων των δύο κοµµάτων. Η οµάδα µελέτης είχε µπροστά της άµεσα καθήκοντα προς υλοποίηση: την
ανάληψη του ρόλου της Υπηρεσίας Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού έως ότου δηµιουργηθεί αντίστοιχη υπηρεσία στην Αθήνα, την ανταλλαγή αρχειακού υλικού
των δύο κοµµάτων, την επεξεργασία των εγγράφων του ελληνικού αρχείου, τη δηµιουργία αρχειακής βάσης στην Αθήνα, την επιστηµονική επεξεργασία του υλικού, την κατηγοριοποίηση των εγγράφων σε ανοικτά και απόρρητα925. Είχε ήδη
924
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Ibid., Έγγραφο Νο 28 (infra, p. 560).
Ibid., Έγγραφο Νο 29 (infra, p. 562).
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µεταφερθεί, µέχρι τις αρχές Απριλίου 1978, από τη Ρουµανία στα Σκόπια, ο εναποµείνας αρχειακός θησαυρός (50.000 έγγραφα –το υπόλοιπο ήµισυ του συνόλου
του αρχείου–). Ο µηχανισµός του ΚΚΕ εσωτερικού που φύλαγε το υλικό στο
Βουκουρέστι, µετά από συµφωνία µε το ρουµανικό κόµµα, το συσκεύασε και το
έστειλε στο Ινστιτούτο. Πλέον ήταν εκεί συγκεντρωµένα όλα τα ντοκουµέντα του
ΚΚΕ της περιόδου έως το 1968 και του ΚΚΕ εσωτερικού της περιόδου 19681974. Στο Βουκουρέστι, απέµεινε διαβαθµισµένο υλικό µικρού όγκου (το 3% του
συνόλου του αρχείου)926. Για τη σωστή εξέλιξη της αρχειακής και ερευνητικής
εργασίας, οι συνθήκες, υπό τις οποίες είχαν µορφοποιηθεί οι διακοµµατικές και
διακρατικές σχέσεις (Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας - ΚΚΕ εσωτερικού,
Γιουγκοσλαβία - Ελλάδα), επέβαλλαν στην οµάδα αυστηρή χρήση των κανόνων
συνωµοτικότητας και αυτοτέλεια δράσης. Η καθοδήγηση της δουλειάς της οµάδας
όφειλε, γι’ αυτούς τους λόγους, να ασκείται, σε συνεργασία, από τα αρµόδια κοµµατικά όργανα των δύο πλευρών. Για τις κατευθύνσεις της εργασίας, αναθεωρήθηκαν τα πλάνα δουλειάς για το «κίνηµα του µακεδονικού λαού στη Μακεδονία
του Αιγαίου», τις «µακεδονικές οργανώσεις κατά τον εµφύλιο πόλεµο» και τα παρεµφερή. Επιλέχθηκε, σύµφωνα µε τα πολιτικά ενδιαφέροντα της Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, να δηµιουργηθούν γενικοί τοµείς («φάκελοι»), όπως
«το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα», τον εφοδιασµό των οποίων ανέλαβε
το Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού927.
Ο Παπαπαναγιώτου συνέχιζε να χαρίζει την εµπιστοσύνη του στους οικοδεσπότες συνεργάτες του και την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Ο Kirjazovski
χρεώθηκε σηµαντικά καθήκοντα (και απέκτησε δυνατότητα παρεµβάσεων) ως
υπεύθυνος για το κοµµατικό αρχείο (ασφάλεια και κίνηση των εγγράφων), για την
αναπαραγωγή του υλικού, για τον εφοδιασµό της αρχειακής βάσης στην Αθήνα µε
αντίγραφα των εγγράφων, για το επιστηµονικό µέρος της εργασίας. Είναι άγνωστο
εάν οι παραπάνω σκέψεις είχαν τη σύµφωνη γνώµη της ηγεσίας του ΚΚΕ εσωτερικού, ή επρόκειτο για τους γνωστούς αυτοσχεδιασµούς του Παπαπαναγιώτου,
οράµατα και εµπνεύσεις του. Το πιθανότερο, ίσχυε η δεύτερη εκδοχή.
Το ιδιόρρυθµο πλαίσιο στήριξης της ιστορικής εργασίας δεν άφηνε ικανοποιηµένο τον Παπαπαναγιώτου. Οι άνθρωποι (ο ίδιος και οι ντόπιοι συνεργάτες)
υπάγονταν στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, που µε τη σειρά του ελεγχόταν από
την αρµόδια κρατική αρχή. Ταυτόχρονα, ο Kirjazovski υπαγόταν στο Αρχείο Μακεδονίας, όπου είχε ενταχθεί το ίδιο το ελληνικό αρχείο928. Οι βλέψεις του
926

Ibid., Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Ibid., Έγγραφο Νο 29 (infra, p. 562).
928
Ibid.
927
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Παπαπαναγιώτου, σε συµφωνία µε τον Kirjazovski, εξακολουθούσαν να περιλαµβάνουν την ένταξη της ιστορικής οµάδας στην Ακαδηµία Επιστηµών και Τεχνών,
µε προοπτική τη δηµιουργία ινστιτούτου εργατικού κινήµατος. Είναι, σε αυτό το
σηµείο, προφανές το πρόβληµα ότι, χωρίς ακαδηµαϊκούς τίτλους, ήθελαν να ενταχθούν ως ιστορικοί σε ακαδηµαϊκό ίδρυµα. Είχε ωστόσο έρεισµα, ως προς το διοικητικό σκέλος –µετάθεση της ευθύνης αξιοποίησης του ελληνικού αρχείου από το
Αρχείο Μακεδονίας στην ακαδηµία–, η επιδίωξη του Παπαπαναγιώτου, δεδοµένου ότι υφίστατο (είχε δηµιουργηθεί το 1969929) στην ακαδηµία αρχείο ξεχωριστό
από αυτό του Αρχείου Μακεδονίας, µε αυτοτελή λειτουργία.
Στις συνεννοήσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού και µε την Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, αυτή την εποχή (1978), οι απόψεις του Παπαπαναγιώτου αποκάλυπταν
την ιστορική προσέγγιση εκ µέρους του της επανάστασης στην Ελλάδα. Στηρίζονταν σε υποθέσεις επηρεασµένες ισχυρά από τη θεωρητική αφετηρία και ιδεολογική
προτίµηση του χώρου στον οποίο ανήκε, του ΚΚΕ εσωτερικού. Οι επεξεργασίες
του, οικείες στον αναγνώστη του συγγραφικού έργου του930, αναγνωρίζουν βαθιές
ιστορικές ρίζες στην αρχή της αυτοτέλειας και ιστορικότητα στους αυτόχθονες δηµοκρατικούς µετασχηµατισµούς και κοινωνικές αλλαγές, κρίνοντας αναχρονιστικούς και αντιιστορικούς τους διαλογισµούς των διεθνών κέντρων για εξαγωγή της
επανάστασης. Με την κλασσική κοµµουνιστική πρακτική του, συνέδεε τα ιστορικά
συµπεράσµατα µε τον αγώνα για κοινωνικό αναπροσανατολισµό της Ελλάδας, κρίνοντας αυτά ως βασικά για τη χάραξη της πολιτικής γραµµής του κόµµατός του931.
Ως αντίλογος, θα µπορούσε, έναντι της αυτοτέλειας, να προταχθεί το περιεχόµενο
του διεθνισµού που πρότεινε ο µαρξισµός. Η µαρξιστική οπτική παρέπεµπε σε κίνηµα διεθνές, στο οποίο συνυπάρχει διαλεκτικά το εθνικό µε το διεθνικό, η αυτοτέλεια µε την αλληλεξάρτηση. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι ιστορικά δεν έχει υπάρξει
εξαγωγή της επανάστασης στην Ελλάδα –µόνο αντεπανάστασης εξαγωγή στην Ελλάδα υπήρξε, θα λέγαµε–, εκτός εάν εννοούνταν, στην προσέγγιση του Παπαπαναγιώτου, αποκλειστικά η περίπτωση της παρέµβασης του 1924 και κατόπιν του

929

Cf. Државен Архив на Република Македониjа 1951-2006 [Κρατικό Αρχείο ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας, 1951-2006], ДАРМ, Скопjе 2006, p. 23.
930
Οι αντιλήψεις του Παπαπαναγιώτου συναντώνται σε όλα τα γραφτά του, για παράδειγµα cf. Αλέκος
Παπαπαναγιώτου, «Προβλήµατα της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Μια θεώρηση “πολιτική”
της ιστορίας και “ιστορική” της πολιτικής», ∆ιάλογος (για την ενότητα των Ελλήνων
κοµµουνιστών), Περιοδική έκδοση του Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ (Εσωτερικού), Νο 9-10,
Απρίλης 1974, pp. 144-193. Για την ανάλυση της άποψης Παπαπαναγιώτου, cf. Αλέξανδρος
∆άγκας - Γιώργος Λεοντιάδης, Το ελληνικό εργατικό κίνηµα έναντι του φασισµού και του πολέµου,
1934-1941. Οι απόψεις Παπαπαναγιώτου, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, pp. 47-54.
931
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
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1931932. Για την ιστορικότητα της δηµοκρατικής αλλαγής στην Ελλάδα, ούτε οι
ορθόδοξοι –αντίπαλοι της ελληνικής εκδοχής του κοµµουνισµού– είχαν αντίρρηση.
∆ιαφωνούσαν ως προς τον τρόπο εργαλειοποίησής της (ακριβής προσδιορισµός των
συνθηκών, στις οποίες αναπτύχθηκαν ο αστισµός και οι σοσιαλιστικές ιδέες στην
Ελλάδα, ώστε να χαραχθεί η σωστή τακτική για την επικράτηση της επανάστασης
µε εκµετάλλευση των ιδιοµορφιών του τοπικού πλαισίου).
Με το αρχείο ολόκληρο, διαθέσιµο, µέσα στο Ινστιτούτο, οι ντόπιοι ανασκουµπώθηκαν. Ο Kirjazovski, στο προσωπικό πλάνο του, έθεσε ορίζοντα δύο ετών για
να επεξεργασθεί την ιστορία του «λαϊκοαπελευθερωτικού κινήµατος του µακεδονικού λαού στη Μακεδονία του Αιγαίου». Με τη δουλειά του Αρχείου ασχολήθηκε η
χρεωµένη µε αυτό το καθήκον, Fani Buckova. Προβλέφθηκε η διαλογή, µέσα από
τον όγκο του αρχείου, καταρχήν των υλικών που συνδέονταν άµεσα µε την «ιστορία
του µακεδονικού λαού», και η παράδοση αντιγράφων τους, εντός διετίας (µέχρι το
τέλος του 1980), στο Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας για τη δηµιουργία δικών του φακέλων. «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό
εθνικό ζήτηµα», «Η συµµετοχή και η συµβολή του µακεδονικού λαού στον εµφύλιο
πόλεµο στην Ελλάδα, το 1946-1949», «Οι Μακεδόνες αγωνιστές της Μακεδονίας
του Αιγαίου στην προσφυγιά στις σοσιαλιστικές χώρες, το 1949 και µετά», επιλέχθηκαν ως τίτλοι φακέλων. Η εργασία αυτή θα προχωρούσε σε συνεργασία µε το
Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας933. Για τη
διαβάθµιση των ντοκουµέντων σε απόρρητα, ο Kirjazovski, ως µέλος επιτροπής χαρακτηρισµού των εγγράφων (µαζί µε τους Βατουσιανό και Παπαπαναγιώτου), άρχισε να εξετάζει το υλικό934. Είναι άγνωστα τα κριτήρια που είχαν ορισθεί. Ένα
απάνθισµα ντοκουµέντων του ΚΚΕ που αναφέρονταν στο µακεδονικό εθνικό ζήτηµα είχε σκοπό τη δηµοσίευσή τους στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Η
προετοιµασία άρχισε από τον Kirjazovski, µε την ανασκόπηση εκδόσεων του ΚΚΕ,
θέτοντας ως επόµενο στάδιο την εξεύρεση άλλων στο αρχείο. Άρχισε, τέλος, η διαλογή των υλικών µε τα οποία θα ικανοποιούνταν ο συµφωνηθείς όρος περί ανταλλαγής και αµοιβαίας συµπλήρωσης των αρχείων των δύο κοµµάτων. Όσα ντοκουµέντα
του κοµµατικού αρχείου ενδιέφεραν την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, τη
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας και τη Γιουγκοσλαβία, θα παραχωρούνταν
στο Αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας935. Η
932

Για την επιβολή της θέσης για το µακεδονικό, cf. Το Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ) (26
Νοέµβρη - 3 ∆εκέµβρη 1924). Σταθµός στην Ιστορία του ΚΚΕ. Πρακτικά, Έκδοση του Ιστορικού
Τµήµατος της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 1991, passim. Για την επέµβαση της Komintern, cf. Το ΚΚΕ.
Επίσηµα Κείµενα, vol. 3 (1929-1933), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1975, pp. 294-306.
933
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
934
Ibid.
935
Ibid.
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διατύπωση του σχετικού όρου στα γραφτά, προτάσεις και σχέδια αποφάσεων δια
χειρός Παπαπαναγιώτου αντιστοιχούσε, ως προς την ασάφεια, στο αυτονόητο ότι θα
παραχωρούνταν αντίγραφα, όχι φυσικά τα πρωτότυπα. Όµως, η κράτηση (και απόκρυψη) πρωτοτύπων δεν µπορούσε να προδικαστεί. Κατά τη γνώµη µας, συνέβη, σε
απροσδιόριστο βαθµό936.
Η δουλειά που διεκπεραιώθηκε στα Σκόπια, για να υποστηριχθεί η ανωτέρω
πρόθεση, ήταν εκπληκτικού βαθµού. Αναπαράχθηκε, σε µικροφίλµς, σχεδόν όλο
το περιεχόµενο του κοµµατικού αρχείου, µε παράλληλη ταξινόµηση των πρωτότυπων εγγράφων σε φακέλους, µε σύνταξη καρτελών που περιείχαν τα στοιχεία ταυτότητας του κάθε ντοκουµέντου, µε περίληψη του περιεχοµένου και µε καταστάσεις περιεχοµένων για τα µισά από αυτά. Χώρια πρέπει να υπολογισθεί η τεχνική
αποκατάσταση χιλιάδων εγγράφων. Αναπαράχθηκαν επίσης, σε φωτογραφίες
(εκτύπωση σε φωτογραφικό χαρτί), δεκάδες χιλιάδες σελίδες έντυπου υλικού. Η
ευθεία χρηµατοδότηση του προγράµµατος (εξαιρουµένων των µισθών, τρεχόντων
εξόδων, απόσβεσης πάγιων στοιχείων κλπ.) ξεπέρασε το ισόποσο των 5.000.000
δραχµών937. Τα εν λόγω µεγέθη ήταν τεράστιων διαστάσεων για την κλίµακα της
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας! Απέµενε, ωστόσο, πολλή ακόµη δουλειά να γίνει, για 65.000 έγγραφα938. Αυτή αφορούσε σε υλικό ήσσονος σηµασίας
για την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας (υλικό του ραδιοσταθµού και άλλα939)
και δεν διεκπεραιώθηκε.
Ο Παπαπαναγιώτου, ενώπιον των ενδιαφερόντων των εταίρων του ΚΚΕ εσωτερικού, δεν ήταν τυφλός. Είναι άγνωστο ποια ήταν η επιδίωξή του όταν έθετε την
πρόταση, τον Ιούλιο 1978, να βρεθεί για µόνιµη πρόσληψη στην Οµάδα ένα πρόσωπο κατάλληλο να αντικαταστήσει µελλοντικά τον Kirjazovski940. Ήταν ανήσυχος, έναντι µίας κατάστασης που έβλεπε ότι τον καθιστούσε ευάλωτο. Το αρχικό
σχήµα, µε την ανάθεση καθηκόντων σχετικών µε το κοµµατικό αρχείο είτε στο Αρχείο Μακεδονίας είτε στο Ινστιτούτο (στο πρώτο τεχνικές αρµοδιότητες, στο δεύτερο επιστηµονικές), δεν προσέφερε εγγύηση αποτελεσµατικότητας των κανόνων
ασφάλειας και συνωµοτικότητας (της µυστικότητας που, υπετίθετο, κάλυπτε την
ύπαρξη και αξιοποίηση του αρχείου στα Σκόπια). Στον περίγυρο –στο προσωπικό
936

Συµµερίζεται την υπόθεσή µας ο συνεργάτης του Παπαπαναγιώτου, γνώστης της κατάστασης εκ
των ένδον, Pero Galabov (cf. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006).
937
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
938
Ibid., Έγγραφο Νο 38 (infra, p. 586).
939
Είναι το υλικό που τέθηκε σε ταξινόµηση στα αρχεία ΑΣΚΙ και δηµοσιεύθηκε στο Ψιµούλη,
«Ελεύθερη..., op. cit.
940
Το απόσπασµα για την αντικατάσταση του Kirjazovski στο Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra,
p. 565) απαλείφθηκε από το µεταφρασµένο στη σλαβοµακεδονική κείµενο (ibid., Έγγραφο Νο 31
[infra, p. 575]).
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των ιδρυµάτων και παραέξω στην κοινωνία, στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες–
, τα σχόλια για τον Έλληνα και τη δουλειά που αυτός έκανε έδειχναν ότι το αρχείο
στο κτίριο του Ινστιτούτου είχε µάλλον εντοπισθεί. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας από πολλούς ενίσχυε τους κινδύνους που παρήγαγαν οι κάθε είδους σκοπιµότητες. Εξάλλου, οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν βέβαιο ότι γνώριζαν
ορισµένα γεγονότα941. Ο αντίπαλος (το ελληνικό αστικό καθεστώς), εάν ενδεχοµένως αποφάσιζε να ερµηνεύσει υστερόβουλα την κατάσταση, θα δηµιουργούσε πολιτικό ζήτηµα που τόσο οι Γιουγκοσλάβοι όσο και το ΚΚΕ εσωτερικού απεύχονταν942. Ο Παπαπαναγιώτου στην ουσία επεσήµαινε ότι δεν µπορούσε να
συνεργάζεται ένα πολιτικό κόµµα µε ένα κρατικό φορέα ξένης χώρας. Η συνεργασία έπρεπε να γίνεται µόνο ανάµεσα σε κοµµατικούς φορείς. Σύµφωνα µε τους κανόνες συνύπαρξης κατά την εποχή του «Ψυχρού Πολέµου», οι κοινωνικοί-πολιτικοί
φορείς ήταν ελεύθεροι να υποσκάπτουν τα αντίπαλα κοινωνικά καθεστώτα, ενώ οι
σχέσεις των κρατικών αρχών που αυτοί ήλεγχαν όφειλαν να είναι ατάραχες. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση, µιλώντας για σκόπιµες παρερµηνείες εκ µέρους του ελληνικού κράτους, ο Παπαπαναγιώτου προσπερνούσε το γεγονός ότι ένα πολιτικό
κόµµα, νόµιµο στην Ελλάδα, είχε διασυνδεθεί µε ένα γειτονικό κράτος, τη Γιουγκοσλαβία, και µε ένα κοµµουνιστικό κόµµα εξουσίας, το γιουγκοσλαβικό, το
οποίο δεν υπέβλεπε µόνο το κοινωνικό καθεστώς αλλά επίσης υπονοούσε µε την
προπαγάνδα του αµφισβητήσεις των κρατικών συνόρων. Οι σχετικές ερµηνείες δεν
θα ήταν ακριβώς παρερµηνείες.
Απέναντι στα συµφέροντα του κόµµατός του, ο Παπαπαναγιώτου πάλι δεν
ήταν τυφλός. Αντιθέτως, έβλεπε µακρυά. Θεωρούσε ότι το Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού, ως κοµµατικό όργανο, ήταν θνησιγενές στις τότε συνθήκες, στην εκπνοή
της δεκαετίας 1970. Υποδείκνυε, µε πραγµατισµό, το ζητούµενο, τη δηµιουργία
προϋποθέσεων που θα επέτρεπαν τη µελλοντική λειτουργία του αρχείου στην
Αθήνα943. Όλη τη δουλειά που είχε γίνει µέχρι τότε, τις σχέσεις µε τους συµµάχους
στο Βουκουρέστι και στα Σκόπια, τα έκρινε ως τακτικό στόχο. Έµενε να εξυπηρετηθεί η στρατηγική επιδίωξη, η µεταφορά του αρχείου στην Ελλάδα.
Ο Παπαπαναγιώτου, στην επικοινωνία µε το κόµµα του στην Αθήνα, τόνιζε
πολλές πραγµατικότητες. Ο ίδιος γνώριζε ότι έλεγε µισές αλήθειες, Αλλά –είπαµε–
ήταν καλός προπαγανδιστής, φρόντιζε να µη υποβαθµίζει πλευρές των φαινοµέ941

Πράγµατι, γνώριζαν, cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α177/24: «Αφίξεις συµµοριτών εις
Σ∆ Μακεδονίας», Σκόπια 26-9-1970, 1 p. Ibid., ΓΚ52-118, Α. Αργυριάδης -Consulat Général
Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 16-12-1971, απόρρητον, 1 p. (infra, p. 387).
942
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
943
Ibid., Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
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νων που στήριζαν το σκεπτικό του. Πράγµατι, το ΚΚΕ από ιδρύσεως δεν είχε αρχείο944 (πιο σωστά, έπρεπε να επισηµανθεί ότι αυτό το γεγονός συνέβαινε αρχικά
µε την επιβολή ανωτέρας βίας στο κόµµα και µόνο στη συνέχεια µε δική του υπαιτιότητα). Ακόµη και στις εκδόσεις των επίσηµων κειµένων του δεν είχε µνηµονεύσει ποτέ την ύπαρξη ενός οργάνου945 (αυτό ήταν αναγκαίο, αφού το αρχείο
ήταν αόρατο, περιφρουρηµένο, σε σύνδεση µε την παράνοµη δουλειά). Τα κοµµατικά µέλη και οι απλοί πολίτες είχαν δικαίωµα «… να αντλούν τις αναγκαίες και
πιο έγκυρες πληροφορίες για την πραγµατική ιστορία του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατός µας.946» Σε αυτό το σηµείο, ο Παπαπαναγιώτου δεν µιλούσε ως
ιστορικός. Με την εξαίρεση των απόρρητων, όλα τα υπόλοιπα υλικά οφείλουν να
είναι ανοικτά για τα µέλη του κόµµατος και οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο; Τι σήµαινε η θέση για το δικαίωµα στην πληροφόρηση γύρω από την πραγµατική ιστορία του κινήµατος; Είναι αναγκαία µία ανάλυση, σε αυτό το σηµείο, για τη σχέση
ιστορικής πηγής, ιστορικού ερευνητή και Ιστορίας. Ο Παπαπαναγιώτου υποστήριζε ότι το αρχείο –η πηγή– είναι η πραγµατική ιστορία947. Μα, ως γνωστόν,
παρεµβάλλεται ο ιστορικός, ο οποίος ερευνά την πηγή. Το ορθό είναι ότι το αρχείο
αποτελεί το εµπράγµατο υλικό, το οποίο διαµεσολαβείται, κατόπιν, από την κρίση
του ιστορικού για να εγγραφεί ως ιστορία. Επί του προκειµένου, γεννιέται –και
µένει αναπάντητο– το ερώτηµα, εάν το κοµµατικό αρχείο καταχωρείται ως δηµό-

944

Ibid. Σε αυτό το κείµενο, ο Παπαπαναγιώτου εννοούσε ότι το κόµµα δεν διέθετε αρχείο νόµιµο
(αρχείο επενδεδυµένο µε το καθεστώς δηµόσιου κοµµατικού οργάνου, µε γνωστοποιηµένη την
ύπαρξή του, προσβάσιµο).
945
Ibid.
946
Ibid.
947
Παλαιά είναι η αντίληψη του Παπαπαναγιώτου –συναντάται στο Ranke και τους επιγόνους, cf.
Edward Hallett Carr, What is history?, Penguin Books 1970, passim. Georg G. Iggers, New
Directions in European Historiography, Wesleyan University Press, Middletown (CT) 1984, pp.
10-20. Επισηµαίνουµε ότι ο Φ. Ηλιού, σε κείµενό του, εµφανιζόταν να συµµερίζεται την οπτική
του Παπαπαναγιώτου. Υπεραµυνόµενος της παρέµβασης των αρχείων ΑΣΚΙ, έγραφε: «... Σε
εποχές και για εποχές, όπου η πολιτική ή η ιδεολογική ρητορική και ιδιοτέλεια υποκαθιστούσε, και
εν πολλοίς συνεχίζει να υποκαθιστά, την νηφάλια και απροκατάληπτη γνώση των όντως όντων της
ιστορίας· και σε εποχές όπου ο δήθεν λόγος περί ιστορίας τείνει να γίνει ένας επικίνδυνος συρµός,
που καταργεί η ακυρώνει την κατανόηση των ιστορικών φαινοµένων και την ενδελεχή προσπάθεια
αποκρυπτογράφησης των µηχανισµών που διέπουν τις κοινωνικές λειτουργίες, τα “Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας” επεχείρησαν να διαµορφώσουν ένα κλίµα αξιόπιστων
επιστηµονικών προσεγγίσεων, που να αποδίδουν τις πραγµατικότητες στις οποίες αναφέρονται, και
µόνον αυτές...» (cf. Φίλιππος Ηλιού, «∆έκα χρόνια ΑΣΚΙ», Αρχειοτάξιο, Νο 4, Μάιος 2002, p. 5).
Το ανωτέρω απόσπασµα τεκµηριώνει τη σχέση που είχαν οι αντιλήψεις του Φ. Ηλιού («γνώση των
όντως όντων της ιστορίας») µε την άποψη του Ranke για «το παρελθόν... όπως πράγµατι συνέβη
[die Vergangenheit... wie es eigentlich gewesen]» (cf. Iggers, New Directions..., op. cit., p. 14).
Επίσης είναι εµφανής η διαφωνία του ιδίου µε το µεταµοντέρνο «λόγο περί ιστορίας».
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σιος ή ιδιωτικός χώρος. Αλλά θα επανέλθουµε εν εκτάσει σε αυτά τα ερωτηµατικά, στο οικείο κεφάλαιο948.
Ο Παπαπαναγιώτου υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός στόχος όφειλε να είναι η
θεσµοποίηση του Αρχείου και των λειτουργιών του. Χρειαζόταν µία σύγχρονη
αντίληψη για το Αρχείο και τη λειτουργία του. Η σύγχρονη αυτή αντίληψη υπήρχε
ως κοινή συνείδηση στους ειδικούς επιστήµονες τους προσκείµενους στο χώρο
του ΚΚΕ εσωτερικού. Απέµενε, περαιτέρω, να εντυπωθεί αυτή η αντίληψη στην
κοµµατική συνείδηση µε την παρέµβαση της πολιτικής ηγεσίας949. Αυτό σήµαινε,
τότε, ότι οι απόψεις που εκφράζονταν από ορισµένους διανοουµένους του χώρου
του ΚΚΕ εσωτερικού, όπως ο Φίλιππος Ηλιού, και δεν είχαν αναδειχθεί µέχρι τότε
σε κοµµατική θέση έπρεπε να περιβληθούν µε την κοµµατική υπόδειξη. Είναι ένα
ερώτηµα, εάν τον πλησίασαν οι ειδικοί, επαγγελµατίες ιστορικοί, και τον τοποθέτησαν στην πρώτη γραµµή για να υποστηρίξει τις απόψεις τους, ή ο ίδιος αυτόβουλα έκρινε, στηριζόµενος σε µία δική του οπτική, ότι όφειλαν τα περί σύγχρονης αντίληψης να θεσµοθετηθούν σε κοµµατική γραµµή. Για την ικανοποίηση της
ιστορικής περιέργειας του αναγνώστη, από τα γραπτά του Παπαπαναγιώτου δεν
εξάγεται συµπέρασµα, εάν µε τον όρο «σύγχρονη αντίληψη» εννοούσε θεωρητική
προσέγγιση ή κάτι διαφορετικό, διότι δεν είναι ευκρινής η σχετική σκέψη του.
Ο Παπαπαναγιώτου ζητούσε την αναθεώρηση της απόφασης για την ύπαρξη
τριών βάσεων του αρχείου (Σκόπια, Βουκουρέστι, Αθήνα). Θεωρούσε ότι η έδρα
του αρχείου έπρεπε να βρίσκεται στην έδρα του κόµµατος. Το αρχείο ήταν νόµιµο.
Παράνοµα –µε την έννοια της περιφρούρησης– ήταν µόνο τα απόρρητα υλικά
του950. Πάλι γεννιέται το ερώτηµα, ποια ήταν τα έγγραφα που κρίθηκαν απόρρητα,
εάν αυτά φυλάγονταν σε περιφρουρηµένους χώρους. Το αποκάλυψε σε επόµενη
νότα, για τον «κλειστό φάκελο951» στο Βουκουρέστι. Νέο ερώτηµα εγείρεται, σχετικό µε την τύχη αυτών των εγγράφων.
Μέχρις ότου οργανωθεί µία βάση στην Αθήνα, την ιδανική λύση για την κάλυψη του αρχείου, σύµφωνα µε τον Παπαπαναγιώτου, θα αποτελούσε η δηµιουργία ενός ιδρύµατος ιστορίας της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Ως τότε, η
καταλληλότερη διέξοδος ήταν η ένταξη του Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού στην
Υπηρεσία Αρχείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Καταχρηστικά, µπορούσε να διερευνηθεί η ανάληψη της ευθύνης από την
Ακαδηµία Επιστηµών, επίσης κρατικού ιδρύµατος, µε συµπαγή όµως δοµή που
948

Cf. infra, κεφάλαια 6 και 7.
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
950
Ibid.
951
Ibid., Έγγραφο Νο 34 (infra, p. 582).
949
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δεν επέτρεπε διαρροές και σχόλια952. Επαναφέροντας το ζήτηµα της Ακαδηµίας, οι
λόγοι που επικαλούνταν ο Παπαπαναγιώτου ήταν πρακτικοί, όχι επί της αρχής.
Αρκετά ερωτήµατα γεννιούνταν, εν προκειµένω. Γιατί ο Παπαπαναγιώτου πίεζε
για αποµάκρυνση του αρχείου από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και το Αρχείο
Μακεδονίας; Τα επιχειρήµατα που έθετε ήταν σαθρά. Μία υπόθεση θα ήταν ότι
προσπαθούσε να απογαλακτισθεί από τους σλαβοµακεδόνες των δύο αυτών ιδρυµάτων. Όταν ζήτησε από το εκτελεστικό γραφείο του κόµµατός του να υιοθετήσει
τις απόψεις που έθετε953, χρειάσθηκαν τέσσερις µήνες για τη λήψη σχετικής
κοµµατικής απόφασης (ήταν η επόµενη για το αρχείο µετά την απόφαση του ίδιου
οργάνου το Φεβρουάριο 1977). Στις 30 Οκτωβρίου 1978, η απόφαση θεσµοθέτησε
τις προτάσεις Παπαπαναγιώτου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο Παπαπαναγιώτου χρίσθηκε, τελικά, πολιτικός αντιπρόσωπος του ΚΚΕ εσωτερικού στα Σκόπια (µόνιµο
µέλος στη διακοµµατική επιτροπή συνεργασίας στον τοµέα των αρχείων και της
επιστηµονικής έρευνας)954 και απογαλακτίσθηκε από το Ινστιτούτο και από το Αρχείο Μακεδονίας. Όσον αφορούσε στην επιχειρούµενη µεταπήδηση στην Ακαδηµία, η προσπάθεια απέτυχε. Τον Ιούνιο 1979, µε αποφάσεις ως προς το οργανωτικό µέρος, οι σλαβοµακεδόνες κατέληξαν στη δηµιουργία, στο πλαίσιο του Αρχείου Μακεδονίας, τµήµατος επεξεργασίας υλικού στην ελληνική γλώσσα. Προβλεπόταν για το νέο τµήµα να είναι αυτόνοµο οικονοµικά και διοικητικά. Με αυτό
τον τρόπο, λύθηκε το ζήτηµα που έθετε συνεχώς ο Παπαπαναγιώτου για απαγκίστρωση του κοµµατικού αρχείου από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και το Αρχείο Μακεδονίας. Λόγω της ιδιαιτερότητας της δουλειάς, και κατόπιν προτάσεως
του ΚΚΕ εσωτερικού (πρόταση του Παπαπαναγιώτου που έγινε απόφαση του
κόµµατος), δηµιουργήθηκε διακοµµατική επιτροπή µε αρµοδιότητα τον έλεγχο της
δράσης του τµήµατος955.
Οι διακοµµατικές σχέσεις µεταξύ Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και
ΚΚΕ εσωτερικού παρουσιάζονταν, σε όλη τη χρονική αυτή περίοδο, ανέφελες. Ο
Παπαπαναγιώτου υποδείκνυε πλήρη εµπιστοσύνη στους εταίρους τους. Ο ίδιος
είχε άριστες σχέσεις µε τον Aco Janevski, υπεύθυνο του τµήµατος διεθνών σχέσεων, µέσω του οποίου ήταν αποκατεστηµένη η κοµµατική επαφή.
Οι διατυπώσεις του Παπαπαναγιώτου για το «µακεδονικό λαό» και τη συµβολή του στους αγώνες στην Ελλάδα δεν έδιδαν προµήνυµα για τη –φαινοµενικά
αιφνίδια– στροφή του, στη συνέχεια, και σύγκρουση µε τους σλαβοµακεδόνες.
952

Ibid., Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Ibid., Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
954
Ibid., Έγγραφο Νο 36 (infra, p. 584).
955
Ibid., Έγγραφο Νο 38 (infra, p. 586).
953
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5.1.5. ∆ιάσταση Παπαπαναγιώτου και Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας
Η εργασία στα Σκόπια, µε απαρέγκλιτη την τήρηση των κανόνων περιφρούρησης,
εξελισσόταν οµαλά. Επεξεργασµένο υλικό προωθούνταν στην Αθήνα, για
αξιοποίηση στις στήλες του προσκείµενου στο κόµµα φύλλου (Η Αυγή) και στα
περιοδικά έντυπα, όπως επίσης στις µελέτες των ιστορικών ερευνητών, µελών και
οπαδών του κόµµατος. Ακόµη και για τα µη διαβαθµισµένα έγγραφα, λόγοι ασφάλειας επέβαλλαν τη διακίνησή τους προς Ελλάδα όχι απευθείας από τα Σκόπια
στην Αθήνα αλλά µέσω Βουκουρεστίου956. Ο Παπαπαναγιώτου φρόντιζε πάντοτε
να συντάσσει πρακτικό των συζητήσεων µε τους οµολόγους του, ώστε να είναι
πολιτικά καλυµµένος. Με αυτό τον τρόπο συνεργασίας, δεν ήταν επίσης δυνατό να
υπάρξουν παρερµηνείες των συµφωνηµένων.
Το 1980, αδιόρατα, για ένα εξωτερικό παρατηρητή, σηµάδια υπέκρυπταν την
εξέλιξη ενός προβληµατισµού, στη σκέψη και κρίση του Παπαπαναγιώτου, για τη
µελλοντική πορεία της συνεργασίας για το αρχείο και αξιοποίησης του υλικού (το
πώς), επίσης –το σπουδαιότερο– για το περιεχόµενο της συνεργασίας (το τί). Το
Μάρτιο 1980, µετά από εισήγησή του, επιβλήθηκε στενότερο πλαίσιο. Στα ντοκουµέντα της συνεργασίας µε τους σλαβοµακεδόνες εµφανίσθηκε ανελαστική διατύπωση καθορισµού του καθεστώτος λειτουργίας του αρχείου και της διαδικασίας
πρόσβασης στο υλικό, σύµφωνα µε την οποία το εφεδρικό αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν αυστηρά κλειστό. Οιαδήποτε χρησιµοποίηση ντοκουµέντων, για
οποιεσδήποτε ανάγκες εκτός αυτών του ΚΚΕ εσωτερικού, θα ικανοποιούνταν µονάχα µετά από έγκριση και απόφαση του ιδιοκτήτη και του αντιπροσώπου του,
Παπαπαναγιώτου957. Ο Παπαπαναγιώτου είχε αρχίσει να αντιλαµβάνεται ότι, στην
πορεία των σχέσεων, είχαν διαµορφωθεί θεωρητικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήµατα, που ζητούσαν αντιµετώπιση.
Το 1981, µε τη διαφαινόµενη κυβερνητική εναλλαγή στην εξουσία στην Ελλάδα, ο Παπαπαναγιώτου προώθησε διαφορετικά σχέδια. Οι σλαβοµακεδόνες άρχισαν να δέχονται πιέσεις από την Αθήνα (στην πραγµατικότητα, από τον Παπαπαναγιώτου) για αποστολή αντιγράφων του αρχείου των Σκοπίων. Το ∆εκέµβριο
1981 (δύο µήνες µετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ), υπήρχε ένταση στο Αρχείο
Μακεδονίας εξαιτίας του γεγονότος ότι το ΚΚΕ εσωτερικού διαµαρτυρόταν για µη
ικανοποιητική προώθηση του υλικού. Ο Kirjazovski ζήτησε από τον Παπαπαναγιώτου να στείλει µήνυµα στο κόµµα του, στην Αθήνα (όπερ και εγένετο), µε την
ενηµέρωση ότι η εργασία του αρχείου προχωρούσε οµαλά. Να έρχονταν επί τό956
957

Ibid., Έγγραφο Νο 33 (infra, p. 576).
Ibid., Έγγραφο Νο 39 (infra, p. 590).
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που, για να δουν την κατάσταση και να πεισθούν958. Κατά το ίδιο διάστηµα, ο
Παπαπαναγιώτου ολοκλήρωνε τη συγγραφή του έργου Οι κοµµουνιστές στον πατριωτικό πόλεµο του 1940-1941959, το οποίο κρίθηκε αναιρετικό απόψεων που
εξετέθησαν στο παρελθόν –µε συµµετοχή του Παπαπαναγιώτου– από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας ως επίσηµη σλαβοµακεδονική ιστορική άποψη960. Αυτές
οι εµπλοκές και εκκρεµότητες απαίτησαν συζητήσεις επί ανώτατου κοµµατικού
επιπέδου. Τον Απρίλιο 1982, ο Κώστας Φιλίνης, µέλος του πολιτικού γραφείου
του ΚΚΕ εσωτερικού, µετέβη στα Σκόπια για συνοµιλίες961. Η επαφή των
εκπροσώπων των δύο κοµµάτων ήταν οµαλή και εγκάρδια962. Ο Φιλίνης συµφώνησε µε τους σλαβοµακεδόνες να µη δηµοσιευθεί το έργο του Παπαπαναγιώτου
και δεσµεύθηκε, για λογαριασµό του τελευταίου, στη συνέχεια της συµµετοχής
του στις εργασίες του αρχείου, ότι θα παραιτηθεί από την ενασχόληση µε έρευνες
επί του εθνικού ζητήµατος963.
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Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση 4/12/1981 (καθ’ υπαγόρευση από
Χρήστο)», 1 p. (χειρόγραφο).
959
Ibid., Νο 87, «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου - Αλέκου υπευθύνου της Εφεδρικής Βάσης
του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου για τις σχέσεις στη διάσταση των κοµµατικών
αρχείων», [11-6-1984], 3 pp. Το ίδιο κείµενο µνηµονευόταν, σε προγενέστερες εκθέσεις του
Παπαπαναγιώτου, µε διαφορετικούς τίτλους, infra, pp. 534, 587, n.n. 1549, 1606. Ο τελικός τίτλος
του έργου δόθηκε από τον ίδιο τον Παπαπαναγιώτου κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του
κειµένου, βλ. ∆άγκας - Λεοντιάδης, Το ελληνικό εργατικό κίνηµα..., op. cit., p. 60.
960
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου
Μακεδονίας στον Θεόδωρο Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. (δακτυλογρ.).
Ibid., «Ρηµατική ανακοίνωση. Για τον Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp. (δακτυλογρ.). Ibid., «Απάντηση
του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου - Αλέκου υπευθύνου της Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του
ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου για τις σχέσεις στη διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [116-1984], 3 pp. (δακτυλογρ.). Από τα 3 έγγραφα, το 1ο και το 2ο ήταν ελληνικές µεταφράσεις του
Παπαπαναγιώτου εκ των πρωτοτύπων στη σλαβοµακεδονική γλώσσα.
961
Ibid., Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου Μακεδονίας στον Θεόδωρο
Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική ανακοίνωση. Για τον
Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp. Ibid., «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου - Αλέκου υπευθύνου
της Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου για τις σχέσεις στη
διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [11-6-1984], 3 pp.
962
Ο Κ. Φιλίνης, εκτός από το γεγονός ότι οι συνοµιλίες διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίµα, δεν
θυµήθηκε άλλα στοιχεία για τον Παπαπαναγιώτου και το αρχείο –εκτός από λεπτοµέρειες
προσωπικού χαρακτήρα–, ούτε για τη ρήξη που επακολούθησε (Κ. Φιλίνης, πληροφορίες, 16-42008). Επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι η υπόθεση του αρχείου είχε διαµορφωθεί σε αντικείµενο
προσωπικής διαχείρισης του Παπαπαναγιώτου, µε κοµµατική επικρότηση των ενεργειών του και
επένδυσή τους µε το καθεστώς επίσηµης κοµµατικής απόφασης για την ανταπόκριση στη
δικοµµατική συµφωνία.
963
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου
Μακεδονίας στον Θεόδωρο Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική
ανακοίνωση. Για τον Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp. Ibid., «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου
- Αλέκου υπευθύνου της Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου
για τις σχέσεις στη διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [11-6-1984], 3 pp.
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Ο Παπαπαναγιώτου συνέχισε να αποστασιοποιείται από την ιδεολογική παραγωγή του Ινστιτούτου και να διαπληκτίζεται µε τους συναδέλφους, σε βαθµό ολοένα πιο έντονο. Έγραφε χωρίς να κοινολογεί, όπως προηγουµένως, το προϊόν. Ο
µηχανισµός παρακολούθησης του σλαβοµακεδονικού κράτους είχε τις ενδείξεις
για να συλλαµβάνει τα δέοντα µηνύµατα. Οι επισκέψεις του Παπαπαναγιώτου
στην Ελλάδα, ο συγχρωτισµός µε τους Έλληνες, ήταν ένα νέο στοιχείο. Τα γραπτά
κείµενα που παρουσίαζε στους συνεργάτες ήταν λιγοστά. Το κλίµα στον εργασιακό χώρο είχε βαρύνει.
Εάν ο Παπαπαναγιώτου είχε πρόθεση να διαφυλάξει το απόρρητο των εργασιών του, υποτίµησε τον Kirjazovski, γνώστη των κανόνων (και παραβιάσεων) της
συνωµοτικότητας. Κάποια µέρα, το Μάιο 1984, ο Kirjazovski βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, εισήλθε κρυφίως στο γραφείο του Παπαπαναγιώτου και άνοιξε τα
συρτάρια. Εκεί, βρήκε τα άλλα γραπτά –για θέµατα διαφορετικά από αυτά που
γνώριζε το ινστιτούτο–, τα ενοχοποιητικά, µε τίτλο Η ουσία του µακεδονικού εθνικού ζητήµατος964. Με µια µατιά στο περιεχόµενο, αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση
είχε ανατραπεί. Ο Έλληνας συνάδελφος είχε υιοθετήσει, ανοικτά πλέον, διαφορετική ιστορική-ιδεολογική άποψη, αντίθετη προς αυτές που υποστήριζε κατά τα
προηγούµενα χρόνια. Στη µελέτη, η οποία αφορούσε στην ιστορία του βαλκανικού
κοµµουνιστικού κινήµατος κατά το Μεσοπόλεµο965, ο Παπαπαναγιώτου, σύµφωνα
µε την αντίληψη του Kirjazovski, χρέωνε στους κοµµουνιστές την υποταγή του
ταξικού στο εθνικό κριτήριο –κοντολογίς, τους αποκαλούσε εθνικιστές–. Οι Έλληνες παρουσιάζονταν θύµατα του κοµµουνιστικού εθνικισµού. Σε µία περιοχή
ελληνική, ο σκοπός των Σοβιετικών ήταν να κατέλθουν στη Μακεδονία και προς
τούτο χρησιµοποίησαν τους Μακεδόνες. Το ΚΚΕ ανακάλυψε το έθνος, την εποχή
που οι Μακεδόνες ήθελαν να καταλάβουν όλη τη Μακεδονία, γι’ αυτό δεν µπορούσε να επιτρέψει την εφαρµογή καταχθόνιων ανθελληνικών σχεδίων.
Σε κατοπινούς διαλογισµούς, ο Παπαπαναγιώτου, ανακαλώντας στη µνήµη
του τα γεγονότα στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας που προοδευτικά οδήγησαν σε
σύγκρουση µε τους σλαβοµακεδόνες, απέδιδε ηθική αφετηρία στη στάση του,
ηθικό κίνητρο. Στα Σκόπια, η επιστηµονική µελέτη µε αντικείµενο το κοινωνικό
κίνηµα, ιδεολογικοποιηµένη, διαµεσολαβηµένη από την κρατική ιδεολογία και
προπαγάνδιση της µακεδονικής πολιτιστικής ταυτότητας, δεν άντεξε στις αντιδραστικές εξελίξεις. Στη στροφή της επιστηµονικής σκέψης, κατά την εποχή της υποχώρησης του διεθνούς εργατικού κινήµατος –στη δεκαετία του 1980–, µε το
964
965

Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991. Буцкова, συζητήσεις.
Πρόκειται για το κείµενο που εκδόθηκε σε βιβλίο, µετά τον επαναπατρισµό του Παπαπαναγιώτου
(Αλέκος Παπαπαναγιώτου, Το Μακεδονικό ζήτηµα και το Βαλκανικό Κοµµουνιστικό κίνηµα, 19181939, Θεµέλιο, Αθήνα 1992).
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εθνικό να αλλοιώνεται σε εθνικιστικό, η ιστορική έρευνα στο Ινστιτούτο Εθνικής
Ιστορίας βρέθηκε ανακόλουθη όταν εγκατέλειψε τη θεωρητική βάση της µαρξιστικής µελέτης του ταξικού και πολιτιστικού παράγοντα. Καταλογιζόταν από τον
Παπαπαναγιώτου στα στελέχη του ιδεολογικού µηχανισµού της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας αυτή η εκτροπή.
Ένας «ουδέτερος» παρατηρητής θα συµφωνούσε ότι η αντίληψη του Παπαπαναγιώτου, η οποία τον έστρεψε στην υπόθεση ότι ο εθνικισµός άλωσε την Ένωση
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, ότι το σλαβοµακεδονικό κόµµα κατέληξε να θέλει το
αρχείο ουσιαστικά µόνο για να τεκµηριώσει εθνικές απόψεις του για το µακεδονικό ζήτηµα, βασιζόταν σε διαπίστωση η οποία αντανακλούσε ορατά φαινόµενα.
Υπήρχε όµως αντίλογος. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές καταµαρτυρούσαν
στον Παπαπαναγιώτου ακριβώς το αντίθετο. Ήταν στην πραγµατικότητα αυτός ο
ίδιος που είχε διολισθήσει στον εθνικισµό. Υιοθέτησε άποψη χρωµατισµένη ελληνοκεντρικά, την εποχή µετά το 1981 που το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ µεταλλασσόταν
σε εθνικιστικό σχηµατισµό –µε αποκορύφωµα τις δηλώσεις ότι όχι µόνο δεν υφίσταται µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα αλλά ούτε καν µακεδονικό έθνος–. Οι
παλαιοί σλαβοµακεδόνες συνεργάτες και γνωστοί του Παπαπαναγιώτου ήταν,
αναφορικά µε αυτό το σηµείο, δηκτικοί: «Ο Αλέκος, όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ το
1981, έγινε και αυτός ΠΑΣΟΚ, και άλλαξε θέση για το µακεδονικό ζήτηµα.966»
Μία τρίτη άποψη, η οποία θα αξιολογούσε τα ανωτέρω αλληλοσυγκρουόµενα
στοιχεία, θα κατέληγε στο συγκερασµό ότι ανάµεικτα ήταν τα στοιχεία που εµφανίζονταν στη στάση του Παπαπαναγιώτου. Η κρίση του είχε ίσως συρθεί σε µία
αντιφατικότητα, µέσα σε κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες που χαρακτηρίζονταν από την άνοδο του εθνικισµού, από τον εκτροχιασµό των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών –οµοίως των Ελλήνων σοσιαλδηµοκρατών–, από την
τακτική σύνεσης στην πολιτική των Ελλήνων κοµµουνιστών να αποφεύγουν τη
σύγκρουση µε το κοινό αίσθηµα.
Εάν ορισµένα στοιχεία προφορικών µαρτυριών και περιφερειακών γραπτών
πηγών, τα οποία µπορούν να περιγράψουν τις ιδεολογικές αντιδικίες, βυθίζονται
στην υποκειµενικότητα και σε αναπόδεικτες αξιολογικές κρίσεις, άλλο πραγµατολογικό υλικό που περιγράφει διεξοδικά τα ίδια τα γεγονότα χαρακτηρίζεται από
µεγαλύτερη «αντικειµενικότητα». Ο Παπαπαναγιώτου τέθηκε υπό διωγµό από το
Ινστιτούτο και το Αρχείο Μακεδονίας. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές κατάσχεσαν το κείµενο και γνωστοποίησαν στον Παπαπαναγιώτου την ενέργειά τους,
παρακάµπτοντας το θέµα αρχής (το µη νόµιµο της κατάσχεσης) και επιµένοντας
στην ουσία. Αρνήθηκαν να επιστρέψουν τα γραπτά (το πρωτότυπο) ή ένα φωτοα966

Буцкова, συζητήσεις. Ίδια γνώµη τρέφουν επίσης ο Stojan Kiselinovski και η Niki Jovanovič.
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ντίγραφο αυτών. Τον απέβαλαν από το γραφείο του στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας. Αυτός εγκαταστάθηκε στην αίθουσα όπου ήταν τοποθετηµένο το υλικό του
ΚΚΕ, µέσα στο χώρο του Αρχείου Μακεδονίας (µέσα στο κτίριο του Ινστιτούτου)967. Ο Παπαπαναγιώτου τους ενηµέρωσε ότι θα πήγαινε στην Αθήνα, για να
συνεννοηθεί µε το κόµµα του για την περαιτέρω συνεργασία µε το Αρχείο Μακεδονίας. Ζήτησε να παραγάγει σε αντίγραφα το γραφτό του Το Βαλκανικό Στρατηγείο, αποτελούµενο από 153 σελίδες κειµένου και 80 σελίδες παραρτήµατος εγγράφων968, για να το πάρει µαζί του. Οι σλαβοµακεδόνες δεν δέχθηκαν,
υπενθυµίζοντας ότι η συµφωνία προέβλεπε µεταφορές µόνο από τους Γιουγκοσλάβους, και ζήτησαν να τους το παραδώσει. Αρνήθηκε, ζητώντας το χειρισµό του
ως εµπιστευτικού υλικού969.
Στους διαπληκτισµούς, ο Παπαπαναγιώτου συµφώνησε ότι δεν υπήρχαν προβλήµατα σε σχέση µε την πρόοδο της εργασίας επί του αρχείου, αλλά µόνο µε τη
συνεργασία του µε τους σλαβοµακεδόνες εξαιτίας της θέσης του µη αναγνώρισης
του µακεδονικού έθνους, της συµπεριφοράς των σλαβοµακεδόνων της οποίας
ήταν αποδέκτης και άλλων συναφών περιφερειακών προβληµάτων (εκδίωξη από
το γραφείο του κλπ.) που είχαν αντίκτυπο σε βάρος του. Τους κατηγόρησε ότι δεν
απέστειλαν στην Αθήνα αντίγραφα του συνόλου του υλικού, παρά µονάχα µέρος
του, κατόπιν επιλογής970.
Στις 6 Ιουνίου 1984, ο διευθυντής του Αρχείου Μακεδονίας, Aleksandar Aleksiev, κάλεσε επισήµως τον Παπαπαναγιώτου, «... µε την παρουσία του διδάκτορα
Ρήστου Κυριαζόφσκι», για να του επιδώσει ρηµατική ανακοίνωση. Οµιλώντας για
λογαριασµό των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών, µε οξύτατο επιτιµητικό ύφος τον
967

Милка Пулевска-Παπαπαναγιώτου, συζητήσεις.
Πρόκειται για το έργο που µεταφράσθηκε στα γαλλικά και κατατέθηκε το 1991 ως διπλωµατικό
µνηµόνιο για το µεταπτυχιακό τίτλο στο Παρίσι, Theodoros Papapanagiotou, L’effort pour la
création du Grand Quartier Général Balkanique et la coopération balkanique (juin-septembre
1943). Contribution à l’étude de l’histoire des relations balkaniques, DEA sous la direction de
Spyros Asdrachas, Paris I, 1991, 216 pp. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 19901991. Η αξιοποίηση του κειµένου αναφέρεται και από το ∆. Τσίτα, στο άρθρο-αφιέρωµα που
έγραψε για τον Παπαπαναγιώτου στην εφηµερίδα Η Αυγή, 12-9-1993.
969
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου
Μακεδονίας στον Θεόδωρο Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική
ανακοίνωση. Για τον Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp. Ibid., «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου
- Αλέκου υπευθύνου της Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου
για τις σχέσεις στη διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [11-6-1984], 3 pp.
970
Ibid., Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου Μακεδονίας στον Θεόδωρο
Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική ανακοίνωση. Για τον
Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp. «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου - Αλέκου υπευθύνου της
Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου για τις σχέσεις στη
διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [11-6-1984], 3 pp.
968
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εγκάλεσε για τη στάση και τις πράξεις του. Αντί να εργάζεται για την προσέγγιση
των δύο κοµµάτων, έπραττε το αντίθετο. Αντιθέτως οι ίδιοι εργάζονταν για την αποκατάσταση του ελληνικού αρχείου, δίδοντας προτεραιότητα σε αυτό και αφήνοντας
αναξιοποίητα τα δικά τους αρχεία. Για τα ντοκουµέντα, δεν γινόταν καµµία επιλογή,
ούτε επιβαλλόταν κάποιος περιορισµός, όπως τους κατηγόρησε. Έστειλαν υλικά
στην Ελλάδα (πολλές χιλιάδες φωτοαντίγραφα) στο µέτρο των δυνατοτήτων τους971,
το ίδιο σκόπευαν να κάνουν στο µέλλον, έως ότου ολοκληρωνόταν η εργασία και
µπορούσε να σταλεί στην Αθήνα όλο το αρχείο «µε αίτηση του ΚΚΕ972». Το πρόβληµα εντοπιζόταν αποκλειστικά στα γραφτά του, όπως το κείµενο Η ουσία του µακεδονικού εθνικού ζητήµατος. Ο Aleksiev υπενθύµισε στον Παπαπαναγιώτου τη δέσµευση του Κ. Φιλίνη, το 1982, ότι θα τον χειραγωγούσαν, ώστε να µη βρεθεί η
γιουγκοσλαβική πλευρά στην παράδοξη και παράλογη κατάσταση να προσφέρει
βοήθεια στο ΚΚΕ εσωτερικού, να αναλώνει τεράστια ποσά και υλικά µέσα, να προσφέρει φιλοξενία στον εκπρόσωπο του Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού στα Σκόπια,
να προωθεί την εργασία αξιοποίησης του Αρχείου, και έναντι αυτών των θυσιών να
εισπράττει «λιβέλλους» [τα κείµενα του Παπαπαναγιώτου] οι οποίοι δεν προσέφεραν στην επιστήµη και καθιστούσαν υπόλογους, έναντι του κόµµατος, του λαού και
της συνείδησής τους, τους υπευθύνους για τις ανωτέρω παραχωρήσεις προς τους
Έλληνες. Το πρόβληµα εντοπιζόταν στην απόρριψη της σλαβοµακεδονικής θέσης
για το µακεδονικό ζήτηµα («... αναφορικά µε τη θέση σου για το δικό µας έθνος που
το θεωρείς επινοηµένο...»). «Θεωρούµε ότι εσύ, ενεργώντας έτσι µε τις δικές σου
δήθεν επιστηµονικές εργασίες, παραβιάζεις...» (ο Aleksiev απαρίθµησε τους κανόνες
πολιτισµένης συµπεριφοράς, τις συζητήσεις που διεξήγαγε µε άτοµα, τις προσβολές
στο σλαβοµακεδονικό κόµµα και στο κράτος, τις συµφωνίες µε το ΚΚΕ εσωτερικού
και το Φιλίνη, το πνεύµα της µέχρι τότε συνεργασίας). Η Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας θα επανέφερε το θέµα προς συζήτηση ανάµεσα στα δύο κόµµατα. «Το
χειρόγραφό σου δεν θα το φωτοαντιγράψουµε, ούτε θα το στείλουµε κάτω, ούτε θα
σου το επιστρέψουµε. Θα το κρατήσουµε έως ότου το δείξουµε στο δικό σου κόµµα.
Για την τύχη του θα αποφασίσουν τα δύο κόµµατα...», είπε ο Aleksiev στον
Παπαπαναγιώτου, όχι διότι φοβόντουσαν τις ψευδοεπιστηµονικές απόψεις του αλλά
διότι «... τέτοιες περιπτώσεις µπανάλ, για να µη πω πιο βαρειά κουβέντα...» δεν
έπρεπε να καταστρέψουν τις σχέσεις των δύο κοµµάτων. Η επίδοση της ρηµατικής

971

972

Στον αντιπερισπασµό, δεν απάντησε στην κατηγορία του Παπαπαναγιώτου περί διαλογής
[απόκρυψη, υπεξαίρεση] των εγγράφων που αποστέλλονταν.
Στη ρύµη του λόγου, του διέφυγε ότι η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας είχε αναγνωρίσει και
συνάψει σχέσεις µε το ΚΚΕ, γι’ αυτό έδωσε αυτό το λανθασµένο τίτλο στο ΚΚΕ εσωτερικού.
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ανακοίνωσης έληξε µε την κλήση του Παπαπαναγιώτου σε περαιτέρω διαλογική συζήτηση973.
Ο Παπαπαναγιώτου κρατούσε, στη διάρκεια της συνάντησης, σηµειώσεις,
οµοίως ο Kirjazovski. Στο τέλος της συνοµιλίας, ο Παπαπαναγιώτου ζήτησε να
του δοθεί καταγεγραµµένη η ρηµατική ανακοίνωση, για να την προωθήσει στο
κόµµα του. Συνέκρινε τις σηµειώσεις του µε αυτές του Kirjazovski, συµφώνησαν
στο ορθό της καταγραφής και το κείµενο προωθήθηκε για δακτυλογράφηση974.
Το πλήρες κείµενο της ρηµατικής ανακοίνωσης δόθηκε στον Παπαπαναγιώτου
την εποµένη, 7 Ιουνίου 1984. Στις 8 Ιουνίου 1984, ώρα 10:00, του έδωσαν νέο και
τελικό κείµενο «που στάλθηκε “από πάνω” (Κεντρική Επιτροπή)». Το έγγραφο (η
πρόχειρη εκδοχή, στην πρώτη καταγραφή στις 7 Ιουνίου 1984, και η δεύτερη επίσηµη στις 8 Ιουνίου 1984), ως ρηµατική ανακοίνωση, δεν έφερε σφραγίδα και
υπογραφή975.
Ο Παπαπαναγιώτου απάντησε στους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές επισήµως, γραπτώς, τη ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 1984, ώρα 9:30 (στις 9 και 10 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο, οι άνθρωποι στο Αρχείο Μακεδονίας δεν εργάζονταν). Τα επιχειρήµατα στο έγγραφο στρέφονταν στο σενάριο ότι το ελληνικό κόµµα ήταν άµεµπτο
έναντι του ετέρου µέρους, ενώ αντιθέτως ήταν συζητήσιµη η ανταπόδοση. Για τις
αποστολές υλικών, σηµειωνόταν ότι, αρχικά, µετά από παράκληση, πράγµατι τις
εκτελούσαν οι Γιουγκοσλάβοι. Στη συνέχεια, επέβαλαν την αποκλειστικότητα στις
µεταφορές, µε δικούς τους τρόπους, για να καταλήξουν στην επιβολή ελέγχου, παραβιάζοντας το απόρρητο του Αρχείου του ΚΚΕ Εσωτερικού, για το οποίο είχαν
εγγυηθεί κατ’ επανάληψη. Για τις συζητήσεις το 1982, διευκρινιζόταν ότι ο Φιλίνης συµφώνησε να µη δηµοσιευθεί το έργο Ο πατριωτικός πόλεµος του 1940-1941.
Το βιβλίο τοποθετήθηκε στο αρχείο, χωρίς καν να τεθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού. Ο ίδιος (Παπαπαναγιώτου) σταµάτησε κάθε συζήτηση για το εθνικό ζήτηµα, δούλεψε για το νέο
θέµα που του όρισε η Επιτροπή Ιστορίας, υπό το καθεστώς που καθόρισαν οι εταίροι στα Σκόπια. Αυτοί, αντιθέτως, σύµφωνα µε τον Παπαπαναγιώτου, δεν ανταποκρίθηκαν, διότι µετέφεραν στην Αθήνα το µεγαλύτερο µέρος του υλικού (φωτοαντίγραφα), όπως έλεγαν, αλλά όχι όλο, ενώ µετά τη σύγκρουση διέκοψαν τη
973

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου
Μακεδονίας στον Θεόδωρο Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική
ανακοίνωση. Για τον Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp.
974
Ibid., Νο 87, «Ρηµατική ανακοίνωση του ∆ιευθυντή του Αρχείου Μακεδονίας στον Θεόδωρο
Παπαπαναγιώτου - Αλέκο στις 6 Ιούνη 1984», 2 pp. Ibid., «Ρηµατική ανακοίνωση. Για τον
Αλέκο», [8-6-1984], 3 pp.
975
Ibid.
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µικροφωτογράφηση. ∆εν επιστράφηκε το γραφείο του, στο κτίριο του αρχείου, και
εφαρµόσθηκαν διακρίσεις. Σε σχέση µε το εθνικό ζήτηµα –συνέχισε ο Παπαπαναγιώτου–, το ΚΚΕ εσωτερικού απέφευγε τη συζήτηση, συγκρατούνταν, χωρίς να
απαντά ανοικτά στις θέσεις της σλαβοµακεδονικής ιστοριογραφίας για την Ελλάδα, το ΚΚΕ, την Εθνική Αντίσταση και τον εµφύλιο πόλεµο. Χρειαζόταν διάλογος, αµοιβαία εµπιστοσύνη, συνεργασία, γι’ αυτό, το 1982, τους γνωστοποίησε την
πρώτη συνθετική εργασία [Ο πατριωτικός πόλεµος του 1940-1941], µάλιστα στην
πρώτη µη τελική σύνταξή της, για να ανταλλαχθούν σκέψεις και απόψεις976. Αυτοί, οι οποίοι ποτέ δεν ζήτησαν τη γνώµη του ΚΚΕ εσωτερικού για τις θέσεις που
προέβαλλαν, έλαβαν διοικητικά µέτρα και κατάσχεσαν τη δεύτερη εργασία [Η ουσία του µακεδονικού εθνικού ζητήµατος]977.
Τα υπονοούµενα του Παπαπαναγιώτου ήταν σαφή. Βλέπουµε ότι οι σλαβοµακεδόνες χτυπούσαν το σαµάρι... Στην πραγµατικότητα, η διένεξη δεν ήταν µε τον
Παπαπαναγιώτου. Ήταν µε το ΚΚΕ εσωτερικού.
Με το έγγραφό του, ο Παπαπαναγιώτου, επίσης, διαµαρτυρήθηκε «... για την
κατάσχεση ενός αποκλειστικά εσωκοµµατικού υλικού του ΚΚΕ εσωτερικού», µία
επέµβαση στις εσωτερικές λειτουργίες της Εφεδρικής Βάσης η οποία έθιγε την αυτοτέλεια του ΚΚΕ εσωτερικού, έθετε υπό αµφισβήτηση τις αρµοδιότητες του εκπροσώπου του στα Σκόπια και δεν επέτρεπε σε αυτόν να εκτελεί την αποστολή
του. Για τα παραπάνω, σκόπευε να ενηµερώσει την ηγεσία του κόµµατός του στην
Αθήνα. «Αυτά είµαι υποχρεωµένος να Σας πω υπηρεσιακά και επίσηµα. Ατοµικά
δεν έχω τι [κάτι] να συζητήσω»978.
Ο Παπαπαναγιώτου, κρίνοντας το αποτέλεσµα των διαξιφισµών, θεώρησε την
έκβαση συµφέρουσα. Στην προώθηση των τριών εγγράφων στην Αθήνα, σε διαβιβαστική παράγραφο στο τρίτο έγγραφο (την απάντησή του στη ρηµατική ανακοίνωση), εκτίµησε µε σαρκασµό ότι οι φίλοι τους στα Σκόπια πέταξαν πεπονόφλουδα που την πάτησαν οι ίδιοι979. Οι εξελίξεις, ωστόσο, άφηναν θολό το πολιτικό περιεχόµενο αυτής της σύγκρουσης. Οι σλαβοµακεδόνες δεν είχαν άλλη επιλογή από την ανακίνηση του προβλήµατος της µεταστροφής του Παπαπαναγιώτου, που έβλεπαν µπροστά τους. Από την άλλη πλευρά, ακόµη και από άτοµα µε
στοιχειώδη πολιτική εµπειρία θα µπορούσε να γίνει αντιληπτό ότι ο Παπαπανα976

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Απάντηση του Παπαπαναγιώτου Θεόδωρου - Αλέκου
υπευθύνου της Εφεδρικής Βάσης του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και µόνιµου αντιπροσώπου για τις
σχέσεις στη διάσταση των κοµµατικών αρχείων», [11-6-1984], 3 pp. Στη συνέχεια, κατά την
επεξεργασία του αρχικού κειµένου, προσέθεσε το δεύτερο µέρος.
977
Ibid.
978
Ibid.
979
Ibid.
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γιώτου δεν δρούσε µόνος. Θα µπορούσε να ισχύσει η εκτίµηση ότι το ΚΚΕ εσωτερικού διέθετε τη δυνατότητα, πλέον, να κινηθεί απεξαρτηµένο από τη σιωπηρή
δέσµευση απέναντι στα Σκόπια και να ρυθµίσει τη στάση του σε συµφωνία µε την
τρέχουσα ελληνική κυβερνητική πολιτική.
Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές δεσµεύονταν από γραπτές συµφωνίες, υπογραφές που δεν µπορούσαν να αθετήσουν, γι’ αυτό επιδίωξαν την επιστηµονική
και ιδεολογική εξουδετέρωση του Παπαπαναγιώτου µε τη µέθοδο της πίεσης εναντίον του. Το κλίµα στον εργασιακό χώρο κατέστη αφόρητο. Το 1985, ο Παπαπαναγιώτου απαγόρευσε στους σλαβοµακεδόνες την πρόσβαση στο κοµµατικό αρχείο. Εφαρµόζοντας τεχνάσµατα, άλλαξε τις ετικέττες στα κουτιά των εγγράφων,
ώστε, εν απουσία του, να µη κατόρθωνε ένας εισβολέας να εξυπηρετηθεί980. Οι
άνθρωποι του Ινστιτούτου αποτάθηκαν στο κόµµα, αυτό έδωσε οδηγίες στις αρχές.
Οι αρχές ανέθεσαν την υπόθεση στις µυστικές υπηρεσίες, οι οποίες εφάρµοσαν
ακραίες πρακτικές. Σε µία περίπτωση µετάβασής του στην Ελλάδα, κατά τον
έλεγχο στα σύνορα, η υπηρεσία ασφαλείας εξέτασε µέχρι και το εσωτερικό των
ελαστικών του αυτοκινήτου –αφαίρεσαν τις ζάντες–. Σωστός πόλεµος...
Η εξέλιξη της κατάστασης θεωρήθηκε από τον Παπαπαναγιώτου επικίνδυνη,
φοβόταν για τη ζωή του981. Ζήτησε βοήθεια από το πολιτικό περιβάλλον, στην
Αθήνα. Το ΚΚΕ εσωτερικού (χειµαζόταν, αυτή την περίοδο, από την εκδήλωση
φυγόκεντρων τάσεων) δεν είχε αντιρρήσεις για την απασχόληση του στελέχους
του σε εργασίες στις οποίες θα αξιοποιούσε τις γνώσεις και εµπειρία. Ο Παπαπαναγιώτου άρχισε τις αποδελτιώσεις ύλης σχετικής µε το εθνικό ζήτηµα και κριτικό
σχολιασµό του πολιτικού περιεχοµένου των θέσεων της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, που προωθούσε προς αλλότρια κατεύθυνση στην Ελλάδα. Αρχειακό υλικό παραδόθηκε σε ερευνητές άλλων –εκτός του ΚΚΕ εσωτερικού– χώρων, µε διαδικασία που επενδύθηκε µε το χαρακτήρα του απορρήτου982.
980

Όπως εξήγησε αργότερα, στην Αθήνα, ο Ν. Κέντρος, σε αρχειονόµο των ΑΣΚΙ για το φαινόµενο
ταξινοµικής ακαταστασίας στα αρχεία, «... η διάσπαση της αρχικής τάξης του υλικού, µε συνέπεια
τη διατάραξη του αρχειακού δεσµού του, οφειλόταν σε σκόπιµες παρεµβάσεις και
παρατοποθετήσεις, οι οποίες έγιναν για λόγους ασφαλείας του υλικού, κατά την παραµονή του
αρχείου στη Γιουγκοσλαβία, και συγκεκριµένα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), στα Σκόπια» (cf. Ψιµούλη, «Ελεύθερη..., op. cit., p. 118).
981
Cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 183.
982
Οι συνεργασίες του Παπαπαναγιώτου ήταν διαβαθµισµένες ως εµπιστευτικές. Στα επόµενα χρόνια,
όταν έφυγαν οι άνθρωποι και παραλλήλως ατόνησε η σπουδαιότητα των παρελθόντων πολιτικών
επαφών που υπαγόρευε σε εµπλεκόµενους το µη ανακοινώσιµο, ερευνητές οι οποίοι επωφελήθηκαν από τις προσφορές του Παπαπαναγιώτου αποκάλυψαν τις πηγές τους. Μπορούµε, εν προκειµένω, ενδεικτικά να αναφερθούµε σε ορισµένες µελέτες του Ευάγγελου Κωφού. Σε µελέτη (cf.
Ευάγγελος Κωφός, «Η βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού ζητήµατος στα χρόνια της Κατοχής
και της Αντίστασης», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου Η Ελλάδα 1936-1944. ∆ικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, Αθήνα 1989, pp. 418-471) στην οποία µνη-
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Το 1986, σε ένα απολογισµό του έργου του αρχείου σε συνάρτηση µε τις προθέσεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του σλαβοµακεδονικού κράτους, ο Παπαπαναγιώτου εκτίµησε ότι, µετά το 1978, όταν οι σλαβοµακεδόνες πέµονεύθηκε το άρθρο του φίλου του Παπαπαναγιώτου P. Galabov, [«Petar Galabov, “Informbirovski diskriminatsii I frankolevantinski insinuatsii” (Κοµινφορµικές διακρίσεις και φραγγολεβαντίνικες συκοφαντίες), Iselenitski Kalendar 1982, Σκόπια, σσ.79-85» (ibid., pp. 451-452, n. 4)],
αναφερόταν –προς τεκµηρίωση της υπόθεσης ότι οι Γιουγκοσλάβοι µέµφονταν Έλληνες κοµµουνιστές ιστορικούς και συγγραφείς αποµνηµονευµάτων για την παράβλεψη του ρόλου των σλαβοµακεδόνων στην εθνική αντίσταση και τον εµφύλιο– ότι ο εν λόγω «ιστορικός» του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας ήταν επικριτικός έναντι του Γιώργη Κατσούλη (συγγραφέας του 7τοµου έργου
Ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Νέα Σύνορα, Αθήνα 1976-1978) για τη στάση του
να υποβάλλει σε συστηµατική αποσιώπηση το «µακεδονικό εθνικό ζήτηµα», υιοθετώντας προσεγγίσεις του προβλήµατος «από τις θέσεις των µεγαλοελλήνων σωβινιστών και εθνικιστών» τις
οποίες θα ζήλευαν και «οι πιο αντιδραστικοί έλληνες ιστοριογράφοι και δοσίλογοι». Οµοίως κατακρίνονταν από τον Galabov τα ηγετικά κοµµατικά στελέχη στον εµφύλιο πόλεµο ∆ηµήτρης Βλαντάς, Γιώργος Βοντίτσιος (Γούσιας), Πέτρος Ρούσος, Βασίλης Μπαρτζιώτας και άλλοι. Για την
ανωτέρω σλαβοµακεδονική εργασία, δεν υπήρξε –τότε, ή µετέπειτα– κάποια µνεία εκ µέρους του
Ευ. Κωφού ότι υποδείχθηκε από τον Παπαπαναγιώτου. Σε άλλη περίπτωση, η προέλευση του υλικού επιβεβαιώθηκε. Σε µελέτη του Ευ. Κωφού για την παρέµβαση των Γιουγκοσλάβων στα ελληνικά πράγµατα κατά τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης (cf. Ευάγγελος Κωφός, «Το Μακεδονικό
στις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΓ κατά τα τέλη του 1944: Η αποστολή του Ανδρέα Τζήµα στον Τίτο», Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944. Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση, Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου [ΙΜΧΑ], Θεσσαλονίκη 1998, pp. 125-156 [πρακτικά συνεδρίου του ΙΜΧΑ και του
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Macedonia and Thrace, 1941-1944. Occupation - Resistance - Liberation, Institute for Balkan Studies, 9-11 ∆εκεµβρίου 1994]), µνηµονεύθηκε το αρχείο του ΚΚΕ στα Σκόπια και ο ρόλος του Παπαπαναγιώτου («... Στην παρούσα µελέτη γίνεται
χρήση του υλικού αυτού από φωτοτυπίες που παραχώρησε στο συγγραφέα του παρόντος ο ήδη
εκλιπών Παπαπαναγιώτου. Στη µνήµη του εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες για τη βοήθειά του
στις έρευνές µου και τη βαθειά εκτίµησή µου για το έργο διάσωσης του πολύτιµου υλικού. Εφεξής,
αναφορά στο Αρχείο Αλέκου Παπαπαναγιώτου (ΑΑΠ)...» [ibid., pp. 126-127, n. 2]). Στο ίδιο έργο
(ibid., p. 141), αναφερόταν: «... Σε παλιότερη µελέτη µου» [ο Ευ. Κωφός παρέπεµπε στο έργο
Evangelos Kofos, The Impact of the Macedonian Question on Civil Conflict in Greece (19431949), ELIAMEP, Athens 1989] «είχα αναφέρει, από µη κατονοµαζόµενη πηγή, ότι το Νοέµβριο
του 1944 οι δύο απεσταλµένοι του ΚΚΕ, ο Στέργιος Αναστασιάδης και ο Μπαρµπαλέξης, είχαν
µεταβεί στην έδρα του Τίτο για να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις του σε σχέση µε ένοπλη κρούση
για κατάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα και ότι ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης είχε απαντήσει θετικά
υποσχόµενος ολόπλευρη ενίσχυση. Σήµερα είµαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από απόρρητη έκθεση που έστειλε ο Τζήµας στο Π.Γ. του ΚΚΕ το 1951.» Ο συγγραφέας παρέπεµπε στο παράρτηµα ∆ του κειµένου του, όπου εξετίθεντο αποσπάσµατα από την
έκθεση Τζήµα µε τη βιβλιογραφική αναφορά: ΑΑΠ [αρχείο Παπαπαναγιώτου]. Πράγµατι, στο Kofos, The Impact..., op. cit., p. 40, n. 48, αναφερόταν: “The author has it from a reliable source that
in November 1944, two KKE emissaries, Stergios Anastasiadis and Barbalexis sought to appraise
Tito’s views for an armed bid for power, and that the Yugoslav leader returned a favourable answer
promising all round support...” Τα ανωτέρω στοιχεία δηλώνουν ότι, τουλάχιστον από το 1988,
προωθούνταν από την πηγή Παπαπαναγιώτου (τη µνηµονευόµενη ως reliable source) υλικά του
αρχείου του ΚΚΕ στο επίσηµο ελληνικό κράτος –ο Ευ. Κωφός έφερε την ιδιότητα του εµπειρογνώµονος του υπουργείου εξωτερικών–, µε τήρηση του αναγκαίου απορρήτου της συνεργασίας.
Υποθέτουµε ότι, στο κόµµα (στο ΚΚΕ εσωτερικού, στη διάδοχη ΕΑΡ), η καθοδήγηση και οι
ασχολούµενοι µε το αρχείο (ο Νίκος Κέντρος, ο Φ. Ηλιού, άλλοι) γνώριζαν σε αδρές γραµµές αυτές τις παρασπονδίες που αφίσταντο των νενοµισµένων περί χρήσης του κοµµατικού αρχείου.
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ρασαν από την άρνηση στη θέση αναπτύσσοντας προπαγάνδα υπέρ της Μακεδονίας του Αιγαίου, στον επιτελικό σχεδιασµό εντάχθηκαν οι διατριβές του Kirjazovski και του Stojan Kiselinovski. Εκπονούνταν επιπλέον, τότε, δύο διατριβές,
της Fani Buckova και του Blagoev. Ακόµη περισσότερες ήταν οι πανεπιστηµιακές
διατριβές (τρεις εκπονήθηκαν αποκλειστικά από το ελληνικό αρχείο), µε προοπτική, µέχρι το 2000, να συµµετάσχουν στη διανοµή τίτλων 10 διδάκτορες και µερικές δεκάδες «µαγκίστρ» [κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου master] «αιγαίοι». Η
έκδοση Η Μακεδονία του Αιγαίου στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα (συλλογή
ντοκουµέντων για την περίοδο 1941-1949, η οποία άρχισε το 1972) έφθασε στον
7ο τόµο και, µέχρι το 1990, θα ολοκληρωνόταν ο 10ος τόµος, ενώ είχαν εκδοθεί
επίσης 40 τόµοι για τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία της περιόδου 1941-1945983.
Είναι εκπληκτικό, σε ποιο βαθµό είχαν διαρραγεί οι συντροφικοί δεσµοί µε
τους ντόπιους. Το 1988, στον επετειακό τόµο για τα 40 χρόνια του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας, στη λίστα των συνεργατών του ινστιτούτου (συµπεριλαµβάνονταν όλα τα άτοµα που διασταυρώθηκαν µε το ίδρυµα –οι συντάκτες περιέλαβαν,
για παράδειγµα, το Galabov, µε την ένδειξη ότι δούλεψε εκεί στο διάστηµα 19761977–), ο Παπαπαναγιώτου εξαφανίσθηκε984. ∆εν αναφερόταν πουθενά! ∆εν ήθελαν να τον θυµούνται. Θα µπορούσε να καταλογισθεί στις φορτισµένες αντιδράσεις των καθοδηγητών του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας η προσµέτρηση του Έλληνα συνεργάτη, στον επετειακό τόµο των 30 ετών του ινστιτούτου985, ως «δικού»
τους και η απάλειψή του µετά από µία δεκαετία.

5.1.6. Μεταφορά του αρχείου στην Ελλάδα
Ο Παπαπαναγιώτου έκρινε ότι ήταν ώριµο το ζήτηµα να φύγουν από τα Σκόπια τα
αρχειακά υλικά. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές δεν φάνηκαν ευχαριστηµένοι. Η
αντίρρηση ήταν ότι δεν µπορούσε η ελληνική πλευρά να αποχωρήσει αφήνοντας
επισφαλή την οικονοµική επένδυση του ετέρου µέρους. Λογοδοτούσαν, αυτοί επίσης, σε ανώτερη αρχή –στα όργανα του οµοσπονδιακού κράτους–, απέναντι στην
οποία έµεναν εκτεθειµένοι986. Επιδόθηκαν σε κωλυσιεργία. Ανάµεσα στο προσκόµµατα, ήταν η επιθυµία τους να µην ορισθεί µεσολαβητής ο Παπαπαναγιώτου. Όµως
η παρουσία του τελευταίου ήταν απαραίτητη, εάν ήθελαν να αποφύγουν την πιθανότητα να παραπέσει κατά λάθος κάποια, µεγάλη ή µικρή, µάζα του υλικού. Τελικά,
983

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «(Ανθελληνική) προπαγάνδα. 28 Μάη 1986. Αλέκος», 6 pp.
(χειρόγρ.).
984
Cf. 40 години Институт за Национална Историjа 1948-1988, op. cit., pp. 233-234.
985
Cf. 30 години Институт за Национална Историjа, op. cit., p. 30.
986
Αδηµοσίευτο υλικό Παπαπαναγιώτου.
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όµως, υποχώρησαν987. Μετά από µαραθώνιο διαβουλεύσεων, έφθασαν σε συµφωνία
για την πρακτική διαδικασία. Θα ξεκινούσε από την Αθήνα, µε ένα φορτηγό όχηµα,
ο Ν. Κέντρος, ο οποίος θα διεκπεραίωνε τα της φόρτωσης. Το ζήτηµα της παρουσίας, κατά την παράδοση, του Παπαπαναγιώτου παρέµενε εκκρεµές. Στις 12 Απριλίου 1988, συντάχθηκε επιστολή του κόµµατος της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ),
νέου κατόχου της κυριότητας του αρχείου, µε την οποία απευθύνονταν προς τους
Γιουγκοσλάβους ευχαριστίες για τη βοήθεια, στο παρελθόν, και για την κατανόηση
στο παρόν. Εξουσιοδοτούνταν ο Ν. Κέντρος, υπεύθυνος του αρχείου, να υπογράψει
το «πρακτικό παράδοσης - παραλαβής» και να µεταφέρει το Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη στην έδρα στην Αθήνα. Θα έπρεπε να ορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής, στα
Σκόπια. «Παράκλησή µας όµως είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής να βοηθήσει
και ο σ. Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου»988.
Πράγµατι, ο Ν. Κέντρος διεκπεραίωσε την υπόθεση. Το πρωτότυπο υλικό, µε
τον απίστευτο όγκο του (305.000 φύλλα) απαίτησε µία εντατική προσπάθεια συσκευασίας (περισσότερα από 400 ευµεγέθη κιβώτια, µε περιεχόµενο άνω των 700
φύλλων ανά κιβώτιο) και τη χρησιµοποίηση τριαξονικού φορτηγού αυτοκινήτου
για τη µεταφορά από τα Σκόπια, µέσω Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα989. Ένα µικρό
µέρος του υλικού αφέθηκε στα χέρια του Παπαπαναγιώτου, στη Θεσσαλονίκη –
νέο τόπο διαµονής του–, για την εκπόνηση των ερευνών του, το υπόλοιπο αποθηκεύθηκε στην έδρα της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ).
Οι απώλειες ντοκουµέντων ήταν σηµαντικές. Οι σλαβοµακεδόνες, κατά τις
περιοδικές καταγραφές του αρχείου, είχαν εξαιρέσει τεκµήρια µε ευαίσθητο περιεχόµενο, τα οποία, κατά την κρίση τους, δεν έπρεπε να µένουν εκτεθειµένα. Το αµφιλεγόµενο υλικό περιφρουρήθηκε ακόµη και έναντι του ΚΚΕ εσωτερικού. Με τη
νέα εξέλιξη, κατά την εκκαθάριση το παρακράτησαν.
Στα Σκόπια απέµειναν, µετά τη µεταφορά του κοµµατικού αρχείου στην Ελλάδα,
τα αντίγραφα των ντοκουµέντων. Φυλάχθηκαν στην αποθήκη του Αρχείου Μακεδο-

987

Πληροφορίες ανάµειξης κυβερνητικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που, µετά από αίτηµα του ΚΚΕ
εσωτερικού για µεσολάβηση, άσκησαν ανεπίσηµα πίεση και έπεισαν τον αντίδικο να υποχωρήσει,
υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς την ακρίβεια του περιεχοµένου τους.
988
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, ΕΑΡ (Ελληνική Αριστερά) - Κεντρική Επιτροπή, ο γραµµατέας
Λ. Κύρκος προς Προεδρείο Κεντρικής Επιτροπής Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας Βελιγράδι, Αθήνα 12-4-1988, 1 p. (δακτυλογρ.). Το γράµµα απεστάλη στο Βελιγράδι µέσω της
γιουγκοσλαβικής πρεσβείας στην Αθήνα. Στο διαβιβαστικό προς την πρεσβεία, αναφέρονταν τα
στοιχεία για τον οδηγό και συνοδό (Ν. Κέντρος), επίσης τα στοιχεία της πινακίδας του οχήµατος
[ibid., Νο 87, ΕΑΡ (Ελληνική Αριστερά) - Κεντρική Επιτροπή, Γ. Τρίκκας (για την κεντρική
επιτροπή της ΕΑΡ) προς Πρεσβεία Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας -Βελιγράδι, Αθήνα 12-4-1988, 1 p. (δακτυλογρ.)].
989
Συζητήσεις µε Παπαπαναγιώτου και Κέντρο.
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νίας, απογυµνωµένα, µετά την κοινωνική - πολιτική ανατροπή στη χώρα, από σκοπιµότητες, µε το ενδιαφέρον για την ιδεολογική χρήση τους να έχει εκπνεύσει990.
Ο ρόλος του Παπαπαναγιώτου στα Σκόπια είχε λήξει. Όταν επαναπατρίσθηκε,
δεν είχε αφήσει εκκρεµότητες991. Στην Ελλάδα, συνεργάσθηκε µε τους ακαδηµαϊκούς κύκλους που στήριζαν την ελληνική θέση για το µακεδονικό ζήτηµα. Ο Ευάγγελος Κωφός τον εισήγαγε στο Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου
(ΙΜΧΑ) στη Θεσσαλονίκη992. Καθώς η σύγκρουση ανάµεσα στους Έλληνες
πραγµατογνώµονες περί το µακεδονικό ζήτηµα και τους οµολόγους στα Σκόπια
είχε οξυνθεί993, ο Παπαπαναγιώτου, συνεχίζοντας την ίδια εργασία αποδελτίωσης
γεγονότων και ανάλυσης αυτών994, συµµετείχε, ως εµπειρογνώµων, σε συζητήσεις

990

Βρίσκονται, σήµερα, στον ίδιο τόπο, στο κτίριο του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας (στο Αρχείο
Μακεδονίας [Архив на Македониjа]), ανεκµετάλλευτα.
991
Έµειναν µονάχα, εκεί στα Σκόπια, ορισµένες αρχειακές εκκρεµότητες εµπιστευτικού περιεχοµένου.
Κατά τις συζητήσεις µε τους δύο φίλους συναδέλφους του ΚΚΕ, το επόµενο διάστηµα, ο
Παπαπαναγιώτου διερεύνησε τη δυνατότητά τους να ταξιδέψουν στα Σκόπια για να πάρουν και να
µεταφέρουν στην Ελλάδα «κάποιο υλικό». ∆εν διευκρίνιζε τι είδους έγγραφα ήταν και πού αυτά
φυλάσσονταν. Οι συνοµιλητές, τηρώντας τον κώδικα, ποτέ δεν ρώτησαν.
992
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
993
Στο στόχαστρο, προς στιγµήν, βρέθηκε ο Ευάγγελος Κωφός και οι θέσεις του για το «τυραννικό
κοµµουνιστικό καθεστώς» και την «καταπίεση που αυτό ασκούσε κατά των µειονοτήτων», cf.
ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Μιχαήλ Ιβάνοφ: “Οι µελέτες του [περιοδικού] Βαλκανικές
Μελέτες”, ΛΙΚ, 15µερο ένθετο της Νόβα Μακεντόνιγια, Νο 39, 11-5-1988» [µετάφραση και
σχόλια Παπαπαναγιώτου, 5 pp. (χειρόγρ.)]. Πρόκειται για το περιοδικό ЛИК (Литература, Идеи,
Култура [Γράµµατα, Ιδέες, Πολιτισµός]).
994
Σε ένα µικρό δείγµα, µπορούν να περιληφθούν οι σηµειώσεις του Παπαπαναγιώτου για τα
ακόλουθα συµβάντα:
Το Νοέµβριο 1988, ο Παπαπαναγιώτου προέβη σε σφαιρική θεώρηση της κρίσιµης κατάστασης
στη Γιουγκοσλαβία (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, «Μία γενική αναφορά στη γιουγκοσλαβική
κρίση. 24.11.1988. Αλέκος», 3 pp. [χειρόγρ.]). Με την εκτίµηση των επιµέρους στοιχείων, που
συνέθεταν το περιεχόµενο των συγκρούσεων, αποκάλυπτε τη γνώση του για τα τεκταινόµενα.
Το 1989, καταγράφηκαν εκδηλώσεις της σκληροπυρηνικής εθνοκεντρικής σκέψης των
σλαβοµακεδόνων. Η Vera Aceva, σε εξοµολογήσεις προς τον τύπο των Σκοπίων, ανέφερε ότι, σε
όλους τους αγωνιστές των παλαιών ταξικών και εθνικών-απελευθερωτικών συγκρούσεων, διακαής
ήταν η επιθυµία «... να διορθώσουµε την καταστροφική αδικία που διαπράχθηκε µε τους
Βαλκανικούς Πολέµους και τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Να δούµε ενωµένη σε ένα κράτος την
τεµαχισµένη σε τέσσερα τµήµατα Μακεδονία.» (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, συνέντευξη της
Βέρα Άτσεβα στη Μλαντ Μπορετς, Σκόπια, Νο 1661, 26-4-1989 [µετάφραση από τον
Παπαπαναγιώτου εδαφίου στη σελίδα 59, 3 pp., χειρόγρ. [∆ιευκρινίζουµε, σε σχέση µε τα
αναφερόµενα τέσσερα τµήµατα, ότι εννοούνταν η ελληνική, βουλγαρική, γιουγκοσλαβική και
αλβανική Μακεδονία]). Όλοι, σύµφωνα µε την Aceva, ήταν θλιµµένοι διότι «... η Μακεδονία του
Pirin και η Μακεδονία του Αιγαίου, το οµορφώτερο και µεγαλύτερο τµήµα της χώρας µας,
παρέµειναν έξω από τα σύνορα του µακεδονικού κράτους.» Με τη νίκη στο ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο, αντί να προελάσουν προς τη Θεσσαλονίκη, κατευθύνθηκαν προς το Βερολίνο. «Η ένωση
της Μακεδονίας παρέµεινε µονάχα σαν ένας µεγάλος, για πάντα αθεράπευτος πόνος και σαν
καθήκον για τις µελλοντικές γενιές» (ibid.).
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για τη διαµόρφωση των ελληνικών απαντήσεων σε αναφυόµενα προβλήµατα. ∆εν
εγέρθηκε οιαδήποτε αντίρρηση από το κόµµα του (Ελληνική Αριστερά [ΕΑΡ]).
Ήταν πιεστικό το βιοποριστικό πρόβληµα της τετραµελούς οικογένειας (γυναίκα και δύο µικρά παιδιά), µε προοπτική την ατοµική λύση του µονάχα.

5.1.7. Τα παράπλευρα και κεκρυµµένα της επιχείρησης
«Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού»
Τηρουµένων των αναλογιών, το ΚΚΕ εσωτερικού βρέθηκε στην ίδια δεινή θέση
µε το ΚΚΕ της εποχής του 1924. Η διαφορά εντοπίζεται στην πτυχή ότι τότε το
κόµµα είχε επιλέξει να υπόκειται καταστατικά στις αποφάσεις του ανώτατου
διεθνούς οργάνου (Komintern) και να αντιµετωπίζει τις εντολές του ως τακτικές
κινήσεις για την επιβολή της επανάστασης. Το κέρδος για τη Μακεδονία θα ήταν η
κοινωνική λύτρωση, η έλευση του σοσιαλισµού. Στην κατάσταση εγκαθίδρυσης
του κοµµουνισµού στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, η προώθηση των στόχων των
Γιουγκοσλάβων, ειδικότερα των κοµµουνιστών της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας, παρέπεµπε επίσης στην ποθητή αλλαγή του κοινωνικού συστήµατος
στην περιοχή σύµφωνα µε έξωθεν σχεδιασµούς.
Οι σκέψεις αυτές χάνουν το νόηµά τους εάν συνδεθούν µε την αντιδικία της
Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι γιουγκοσλαβικές θέσεις
απώλεσαν το περίβληµα της επαναστατικής σκοπιµότητας που θα µπορούσε κανείς
να πει ότι ίσχυε στους τακτικούς χειρισµούς έναντι της Ελλάδας (αλλαγή του κοινωνικού συστήµατος στη χώρα σύµφωνα µε έξωθεν σχεδιασµούς) και απέµεινε µόνο
το raison d’Etat, το κρατικό και εθνικό συµφέρον. Εκτός εάν κανείς υποστηρίξει ότι
ο γιουγκοσλαβικός κοµµουνισµός ήταν καλύτερος από το βουλγαρικό.
Ορισµένες γιουγκοσλαβικές κινήσεις και διευθετήσεις είχαν εξόφθαλµη την
πλευρά του κρατικού σχεδιασµού προς ίδιον όφελος.

Στο κλείσιµο του 10ου συνεδρίου της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας (διεξήχθη στις 25 έως
27 Νοεµβρίου 1989), η εφηµερίδα Nova Makedonija (cf. Нова Македонија, 27-11-1989)
προέβαλε την άποψη των κύκλων των Σκοπίων που δεν είχαν µείνει ικανοποιηµένοι από τις
υιοθετηθείσες από τους συνέδρους θέσεις (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ Εσ, Νο 87, µετάφραση από τον
Παπαπαναγιώτου, 1 p. [χειρόγρ.]).

[311]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

5.1.7.1. Ιδεολογικοί και πολιτικοί χειρισµοί
της Γιουγκοσλαβίας και Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας
Κατά τη διαµάχη της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας µε την Ελλάδα, µε τη
γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία για το µακεδονικό ζήτηµα995 και την πολιτική
γραµµή του Βελιγραδίου996 να βρίσκονται αντιµέτωπες µε τις αντίστοιχες στάσεις
των Αθηνών997 και την ελληνική ιστοριογραφία998, η απάντηση της ελληνικής
995

Οι ελληνικές απόψεις για τη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία περί Μακεδονίας συνέκλιναν στο
επιχείρηµα ότι, µέχρι το 1947, υπήρχε σχετική αρµονία στις τοποθετήσεις Βουλγάρων και
Γιουγκοσλάβων ιστορικών έναντι του µακεδονικού, οι οποίες, στη συνέχεια, διχάσθηκαν σε
βουλγαρική και γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία που απέκλειαν η µία τα συµπεράσµατα της άλλης
(βλ., για παράδειγµα, Evangelos Kofos, “National Heritage and National Identity in Nineteenthand Twentieth-Century Macedonia”, European History Quarterly, vol. 19, SAGE, London 1989,
pp. 244-246. Id., Nationalism and Communism in Macedonia, Institute for Balkan Studies,
Thessaloniki 1964, passim.). Οι ελληνικές ιστορικές απόψεις συµπληρώθηκαν µε έρευνες για την
προέλευση των σλαβοµακεδόνων και τον ορισµό της εθνικής τους ταυτότητας (cf., για
παράδειγµα, Evangelos A. Kofos, National Minorities in Post-War Greece and their Impact on the
Relations between Greece and her Neighbors, Dissertation / Master of Arts - Georgetown
University, Washington D.C., June 1959, pp. 20-46). Για τις εξελίξεις µετά το 1945, µία ελληνική
άποψη υποστήριξε ότι στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία δηµιουργήθηκε µία µακεδονική ελίτ
(«γραφειοκρατική τάξη»), βασικό στοιχείο για τη νοµιµοποίηση µίας κρατικής οντότητας. Οι
ιστορικοί του νέου κράτους κλήθηκαν να κατασκευάσουν ένα πλήρως νεοφανές ιστορικό πλαίσιο,
βασισµένο στη µεθοδολογία της µαρξιστικής ανάλυσης. A posteriori σχηµάτισαν την ιστορική
αιτιολόγηση για την κατασκευή του µακεδονικού κράτους και του µακεδονικού έθνους (id.,
“National Heritage and National Identity in Nineteenth- and Twentieth-Century Macedonia”,
European History Quarterly, vol. 19, SAGE, London 1989, pp. 244-246. Id., Nationalism and
Communism in Macedonia, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1964, passim).
996
Σύµφωνα µε ελληνική ιστορική άποψη, οι Γιουγκοσλάβοι ίδρυσαν το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας
και το χρηµατοδότησαν αδρά, σε µία περίοδο δύσκολης οικονοµικής επιβίωσης του κράτους, γεγονός που αποκάλυπτε την προτεραιότητα στην καταπράυνση του εσωτερικού εθνικού προβλήµατος
και στην κατασκευή εθνικού συνεκτικού ιστού. Απροκάλυπτες εδαφικές διεκδικήσεις εγέρθηκαν
σε βάρος της Ελλάδας και Βουλγαρίας, µε έντυπο υλικό και µε ανεπίσηµη στάση επίσηµων προσώπων. Χρηµατοδοτήθηκε προσέτι η συλλογή αρχειακού υλικού που αναφερόταν στη Μακεδονία,
µε την αποστολή ερευνητών στο εξωτερικό (cf. Ευάγγελος Κωφός, Η Μακεδονία στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1974, pp. 10-13).
997
Σύµφωνα µε την ελληνική πολιτική άποψη, η επιδείνωση της κατάστασης στα Βαλκάνια κατά τη
δεκαετία του 1950, λόγω του «Ψυχρού Πολέµου», δηµιουργούσε, µε αναφορά στο µακεδονικό
ζήτηµα, πρόσθετη ένταση στην Αθήνα. Όµως, κατά τα επόµενα χρόνια, δεδοµένης της εξόδου του
σλαβοµακεδονικού πληθυσµού της ελληνικής Μακεδονίας κατά τη δεκαετία 1940 και της µαζικής
µετανάστευσης σλαβοµακεδόνων της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας κατά τις
επόµενες δεκαετίες, όπως επίσης –αντίστοιχα, στην Ελλάδα– της αφοµοίωσης διαφορετικών
πληθυσµών στη διαδικασία καπιταλιστικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, η δηµογραφική και
πολιτιστική εικόνα ενίσχυσε, από τη νοµική και εθνική πλευρά, το ελληνικό επιχείρηµα για την
ανυπαρξία µειονότητας στην ελληνική Μακεδονία (cf. Ευάγγελος Κωφός, συζήτηση, 25-6-2006).
Στη διαµάχη των δύο χωρών, Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, η δεύτερη είχε το πλεονέκτηµα της
διεθνούς θέσης της (ουδέτερη ζώνη µεταξύ των κοµµουνιστικών χωρών και των χωρών του
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προπαγάνδας µετά το 1960 εναντίον της γιουγκοσλαβικής απειλής ήταν η διάδοση
της άποψης ότι στη γείτονα σοβούσαν φοβερές φυγόκεντρες δυνάµεις οι οποίες θα
οδηγούσαν στη διάλυσή της999. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές ανταπαντούσαν
µε τον τονισµό της εκκρεµότητας του µακεδονικού ζητήµατος. Η σύγκρουση στο
πολιτικό πεδίο περνούσε από φάσεις, αναλόγως της συγκυρίας1000. Στο θεωρητικό
πεδίο, η θέση των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών για το µακεδονικό ζήτηµα
στηριζόταν σε δηµογραφικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τους αριθµούς –και την ορολογία– που το σλαβοµακεδονικό κόµµα υιοθετούσε, υπήρχαν 100.000 πολιτικοί
πρόσφυγες του εµφυλίου, το 65% Μακεδόνες και οι υπόλοιποι Έλληνες. Εξ αυτών,
στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ζούσαν 50.000 (ανάµεσά τους, λίγες
εκατοντάδες Έλληνες1001), οι υπόλοιποι Μακεδόνες ήταν µοιρασµένοι στις άλλες
σοσιαλιστικές χώρες1002. Η στατιστική υποστηρίχθηκε από κρατικά µέτρα συγκέντρωσης των Μακεδόνων στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Κατά το
διάστηµα 1961-1966, εγκρίθηκε η έλευση 3.740 Μακεδόνων προσφύγων της Μακεδονίας του Αιγαίου στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας και εγκαταστάθηκαν 2.793 άτοµα. Η δηµιουργούµενη υποχρέωση ήταν επαχθής για τη µικρή
κεφαλαιικού συστήµατος, πρωτοκαθεδρία στο κίνηµα των αδεσµεύτων), το οποίο αξιοποίησε
προωθώντας τη µακεδονική εκκρεµότητα µε κάθε τρόπο, µε συνέδρια, µε ειδική µνεία στις
πολιτιστικές ανταλλαγές, µεταφράσεις, ραδιοφωνικές εκποµπές από το σταθµό Ράδιο Σκόπια στα
ελληνικά για να προσελκύσει τους ελληνόφωνους σλαβοµακεδόνες στα στερεότυπα της
σλαβοµακεδονικής κληρονοµιάς (cf. Kofos, “National Heritage..., op. cit., pp. 256-257).
998
Infra, p. 402, ελληνικές ιστορικές προσεγγίσεις του µακεδονικού ζητήµατος.
999
Για την αρθρογραφία του ελληνικού τύπου, για παράδειγµα, το 1961, cf. AMAE, Série Europe,
1944-1970, Grèce (1961-1970), vol. 249, V. Broustra -Ambassadeur de France en Yougoslavie à
ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 4-1-1961, 2 pp.
1000
Το 1962, για παράδειγµα, µε την επίσκεψη Brezhnev στο Βελιγράδι πιθανολογούνταν η
βουλγαρική ανησυχία για την επικράτηση εν συνεχεία «µειονοτικού πνεύµατος» (ibid., Série
Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, G. de Girard -Ambassadeur de France en
Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 27-9-1962, 2 pp.), αλλά και η
ανάλογη ελληνική εγρήγορση (ibid., vol. 249, G. de Girard -Ambassadeur de France en
Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 10-10-1962, 2 pp.).
1001
Η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ήταν επιφυλακτική απέναντι στις αιτήσεις εγκατάστασης
στην περιοχή προσφύγων ελληνικής καταγωγής, διότι η αποδοχή θα µπορούσε να οδηγήσει σε
τριβή τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Σε σχέση µε το θέµα των προσφύγων, η ελληνική
κυβέρνηση διαµαρτυρόταν ακόµη και για την εγκατάσταση, κοντά στα ελληνογιουγκοσλαβικά
σύνορα, σλαβοµακεδόνων από την Ελλάδα (έθετε το ερώτηµα στους Γιουγκοσλάβους, ποια
συναισθήµατα θα τους δηµιουργούσε µία παρόµοια ελληνική ενέργεια συγκέντρωσης 30.000
τσέτνικων στην περιοχή Φλώρινας, Καστοριάς και Έδεσσας), cf. Архив на Македониjа,
1.427.140.16/496-499, Προεδρείο της Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, 1967, Η εγκατάσταση των Μακεδόνων προσφύγων της Μακεδονίας του Αιγαίου στη
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, p. 498.
1002
Ibid., 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.14/140-145, Γραµµατεία των Σχέσεων µε τις
Χώρες του Εξωτερικού του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας, 15-4-1975, 5 pp.
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χώρα. Για την εγκατάσταση νέων προσφύγων, το 1967 η σκέψη της κοµµατικής
ηγεσίας ήταν να ορισθεί ένα πλάνο, σύµφωνα µε το οποίο θα γίνονταν δεκτοί,
προερχόµενοι από τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, µέχρι 500 άτοµα maximum κατ’
έτος1003. Συν τω χρόνω, το δέλεαρ της επιστροφής στη Μακεδονία έπαψε να είναι
πειστικό για τους σλαβοµακεδόνες. Μέχρι το 1970, η προσπάθεια προσέλκυσης
των 15.000 προσφύγων –σύµφωνα µε πηγές της καπιταλιστικής ∆ύσης– που βρίσκονταν στις κοµµουνιστικές χώρες, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση, δεν είχε επιτυχία1004. Το 1972, το µέγεθος του πληθυσµού των προσφύγων από την ελληνική
Μακεδονία που αναφερόταν στις κοµµατικές συζητήσεις ήταν 40.000 άτοµα στη
Γιουγκοσλαβία, 10.000 στις άλλες ανατολικές χώρες και 2.500 στις υπερπόντιες
χώρες –Καναδά, Αυστραλία–1005.
Η βίαιη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, στις 21 Απριλίου 1967, έστρεψε την
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας σε νέες σκέψεις1006. Άµεσες διαδηλώσεις κατά
της δικτατορίας, έξω από το ελληνικό προξενείο στα Σκόπια, προκάλεσαν ελληνικά διαβήµατα. Η γιουγκοσλαβική ηγεσία έκανε παρατηρήσεις στους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές για αποφυγή τριβών. Μπορούσε να φροντίσει για διαδηλώσεις σε άλλες, µη ευαίσθητες για την Ελλάδα, περιοχές1007. Εντός µηνός από την
επικράτησή του, το δικτατορικό καθεστώς ανέβασε τους τόνους κατά του πανσλαβισµού, αιώνιου εχθρού1008. Θυµήθηκε ότι, υπό την κάλυψη της συµφωνίας
συνοριακής κίνησης, υπήρχε διείσδυση πρακτόρων προπαγάνδας και κοµµουνιστική ανατρεπτική δραστηριότητα η οποία απέβλεπε ευθέως στον προσεταιρισµό
των ελληνικών πληθυσµών των συνοριακών περιοχών1009. Ο γιουγκοσλαβικός τύ1003

Ibid., 1.427.140.16/496-499, Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, 1967, Η εγκατάσταση των Μακεδόνων προσφύγων της Μακεδονίας του Αιγαίου στη
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, 4 pp.
1004
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 22-5-1970, 6 pp.
1005
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.204.38-83/695-1256, Материjали од седниците [Υλικά
συνεδριάσεων], «Υλικά της συνεδρίασης της γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας (από την 118η έως την 126η συνεδρίαση), 1972 (261 pp.):
1.427.204.50/790-798, 120η συνεδρίαση γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 9 pp.
1006
Μισό µήνα µετά την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα, η σλαβοµακεδονική κοµµουνιστική ηγεσία συζητούσε για την κατάσταση, καθώς και για τη στάση των Βουλγάρων, οι οποίοι [περιέργως]
έλεγαν ότι ίσως επρόκειτο για κίνηµα νασερικού τύπου, ibid., 1.427.141.3/30-95, «Претседателство
на ЦК на СКМ. 4 седница [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, Προεδρείο, 4η συνεδρίαση], Σηµειώσεις της 4ης συνεδρίασης του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής
της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 8-5-1967, Скопjе 1967 (66 pp.), pp. 92-94.
1007
Ibid., pp. 93-94.
1008
Cf. PRO, FCO 9 / 169, “Greece, Yugoslavia”, Athens to Foreign Office, Confidential, 15-5-1967, 1 p.
1009
Ibid., “Greece, Yugoslavia”, Athens to Foreign Office, Confidential, 19-5-1967, 1+3 pp.
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πος απάντησε µε µπαράζ δηµοσιογραφικών ανταποκρίσεων και ρεπορτάζ για αυθαίρετες συλλήψεις και βασανιστήρια1010.
Οι σχέσεις Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας συχνά επιδεινώνονταν από την επιθετικότητα των δηλώσεων του Crvenkovski1011. Η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία
Μακεδονίας και η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας υποστήριζαν, το 1969, ότι ο
αριθµός των σλαβοµακεδόνων που ζούσαν πριν από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο στη βόρεια Ελλάδα ήταν σηµαντικότατος (250.000 άτοµα)1012, υπονοώντας
το βάσιµο των ενστάσεων για τις εδαφικές διευθετήσεις του παρελθόντος. Τον Ιανουάριο 1969, ο Tito δήλωσε ότι, για τους Μακεδόνες του Αιγαίου, η Γιουγκοσλαβία είχε ως αρχή τη µη επέµβαση στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους, συµπλήρωσε όµως: «Το ζήτηµα των Μακεδόνων, της εκτόπισής τους, είναι κάτι που δεν
µπορούµε να επικυρώσουµε. Μία τέτοια συµπεριφορά δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από µία κριτική µε ουµανιστική αφετηρία.1013» Αρθρογραφία στο γιουγκοσλαβικό τύπο ήγειρε το ζήτηµα της µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα, τις διώξεις
και την καταπίεση της εθνικής ταυτότητας, η εφηµερίδα Nova Makedonija κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιζητούσε να αποβάλει τους Μακεδόνες από το σπίτι
τους1014. ∆ιαξιφισµοί εξελίχθηκαν µε τις εφηµερίδες Ελεύθερος Κόσµος και
Ελληνικός Βορράς, οι οποίες ανταπέδιδαν υποστηρίζοντας ότι το µακεδονικό έθνος
ήταν µία εγκληµατική εφεύρεση των Γιουγκοσλάβων για να καλυφθεί ο φαρσοειδής ιµπεριαλισµός τους1015. Η επίσηµη ελληνική απάντηση, στις 27 Ιανουαρίου
1969, δια στόµατος του υπουργού εξωτερικών της δικτατορίας, Παναγιώτη Πιπινέλη, ήταν ότι η διανοµή της Μακεδονίας στα γειτονικά κράτη ήταν, µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων συνεργασίας και φιλίας µεταξύ τους, η υποδαύλιση µειονοτικών ζητηµάτων κινδύνευε να καταστεί
πιο επικίνδυνη για αυτούς που την εξασκούσαν παρά, όπως φαντάζονταν, για την
Ελλάδα1016. Σε νέα επίθεση των κύκλων της Nova Makedonija, το Φεβρουάριο
1010

Ibid., “Greece, Yugoslavia”, J. C. Thomas -British Embassy in Belgrade to T. E. Bridges -British
Embassy in Athens, Confidential, Belgrade 14-7-1967, 1 p.
1011
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 19-10-1968, 4 pp.
1012
Ibid., Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 31-1-1969, 7 pp.
1013
Cf. PRO, FCO 9 / 868, “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, Macedonians in
Greece, P. L. O’Keeffe -British Embassy in Athens to Margaret Page -British Embassy in Belgrade, 29-1-1969, Restricted, 2+1 pp. Νέα Πολιτεία (Αθήνα), 23-1-1969.
1014
Cf. Нова Македонија, 13-1-1969.
1015
Cf. PRO, FCO 9 / 868, “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, Macedonians in
Greece: Yugoslav Comments, Margaret Page -British Embassy in Belgrade to A. M. Goudenough
-Athens, Belgrade 11-1-1969, Restricted, 2+30 pp.
1016
Ibid., “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, ME/2986/C/1: Greece’s Relations
with her Northern Neighbours, 27-1-1969, 1 p. Ibid., “Greece: Political Affairs. Relations with
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1969, εναντίον του Πιπινέλη, τονίσθηκε ότι το µακεδονικό πρόβληµα ήταν υπαρκτό, ότι ο υπουργός δεν είπε την αλήθεια για την αναντίρρητη πραγµατικότητα ότι
στη Γιουγκοσλαβία υπήρχε ελληνική µειονότητα µακεδονικής καταγωγής1017. Το
κατηγορητήριο κατέληγε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ήταν τα αδέλφια Μακεδόνες
που υπέµεναν τη σκληρή µοίρα του σκλάβου στην Ελλάδα, υπονοώντας το κεφαλαιοκρατικό σύστηµα εν ισχύι1018.
Παρά την υπερθέρµανση του κλίµατος, οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν την
πτυχή της σιωπηλής συµφωνίας έναντι του κοινού αντιπάλου (µετά τα γεγονότα της
Τσεχοσλοβακίας του Αυγούστου 1968 και την ελληνική πολιτική ανοχής προς τη
Γιουγκοσλαβία1019, είχε επέλθει προσέγγιση). Ελληνική επισήµανση, τον Ιανουάριο
1969, αναζήτησε διέξοδο στο επιχείρηµα ότι το ενιαίο µακεδονικό σύνολο ήταν ένας
µύθος, βλαπτικός για τις διµερείς σχέσεις, σε µία φάση προσέγγισης των δύο χωρών
η οποία υπηρετούσε το κοινό συµφέρον αντιµετώπισης του σοβιετικού
επεκτατισµού1020. Τον Ιούλιο 1969, επαφές µεταξύ των δύο κρατών περιβάλλονταν
µε άκρα µυστικότητα, αφού το γιουγκοσλαβικό καθεστώς θα βρισκόταν στη
δύσκολη θέση να παράσχει εξηγήσεις για το γεγονός ότι είχε δοσοληψίες µε τους
«φασίστες». Η ηγεσία στο Βελιγράδι είχε πιο διπλωµατική τακτική από τα Σκόπια,
όπου, από καιρού εις καιρόν, οι καταγγελίες των τοπικών αξιωµατούχων κατά της
Ελλάδας δηµιουργούσαν αναταράξεις στις σχέσεις των δύο χωρών1021.
Βλέπουµε ότι οι οξείες αντεγκλήσεις και παράλληλες διπλωµατικές τακτικές
διαδραµατίζονταν την ίδια εποχή που, παρά το αµφιλεγόµενο περιεχόµενο της
Yugoslavia”, Macedonians in Greece, P. L. O’Keeffe -British Embassy in Athens to Margaret Page
-British Embassy in Belgrade, 29-1-1969, Restricted, 2+1 pp.
1017
Ibid., “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, Macedonians in Greece, K. H. M. Duke British Embassy in Belgrade to P. L. O’Keeffe -British Embassy in Athens, 8-2-1969, Restricted, 1 p.
Εννοούνταν οι πολιτικοί πρόσφυγες σλαβοµακεδονικής καταγωγής από την Ελλάδα.
1018
Ibid., “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, Macedonians in Greece, K. H. M.
Duke -British Embassy in Belgrade to P. L. O’Keeffe -British Embassy in Athens, 8-2-1969, Restricted, 1 p.
1019
Οι συνεννοήσεις της Ελλάδας µε τους Γιουγκοσλάβους για διέλευση ατόµων στα σύνορα και λοιπές διευκολύνσεις άρχισαν το 1959 επί Κωνσταντίνου Καραµανλή, είχαν µία διακοπή το 1962 και
σηµείωσαν επανέναρξη το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου. Η δικτατορία τις διέκοψε το 1967 και
δεν υπήρχε επικοινωνία. Μετά την «εισβολή» στην Τσεχοσλοβακία, το 1968, όταν η Γιουγκοσλαβία αισθάνθηκε να απειλείται από τους Σοβιετικούς, το ελληνικό κράτος άνοιξε τα σύνορα, ειδοποιώντας τη γιουγκοσλαβική ηγεσία ότι δεν υπήρχε καµµία απειλή από το νότο (εκτιµήσεις Ευάγγελου Κωφού [πληροφορίες, 25-6-2006]).
1020
Cf. Νέα Πολιτεία (Αθήνα), 23-1-1969. PRO, FCO 9 / 868, “Greece: Political Affairs. Relations
with Yugoslavia”, Macedonians in Greece, P. L. O’Keeffe -British Embassy in Athens to Margaret
Page -British Embassy in Belgrade, 29-1-1969, Restricted, 2+1 pp.
1021
Cf. PRO, FCO 9 / 868, “Greece: Political Affairs. Relations with Yugoslavia”, Greece and
Yugoslavia, T. W. Garvey -British Embassy in Belgrade to FO -London, Belgrade 24-7-1969,
Confidential, 2 pp.
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σχέσης της Γιουγκοσλαβίας µε την ελληνική δικτατορία, το ΚΚΕ εσωτερικού είχε
αναλάβει το ρίσκο της σύναψης συνεργασίας µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας
των Σκοπίων, µε πρώτο θύµα τον Παπαπαναγιώτου.
Το 1970, η γιουγκοσλαβική προπαγάνδα για τους σλαβοµακεδόνες που βρίσκονταν εντός της Ελλάδας συνεχίσθηκε1022. Σε αντιπαράθεση µε την εφηµερίδα
Nova Makedonija, οι ελληνικές εφηµερίδες δηµοσίευαν άρθρα κατά των σλαβοµακεδόνων και της Γιουγκοσλαβίας, διαβεβαιώνοντας ότι η προπαγάνδα για το
µακεδονικό ζήτηµα ήταν ελιγµός του Tito για να αποσοβεί τα εσωτερικά προβλήµατα. ∆ριµεία αντίδραση σηµειώθηκε, τον Ιανουάριο 1970, µε αφορµή άρθρο της
εφηµερίδας Ελληνικός Βορράς που ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε Μακεδονία και ότι
η Γιουγκοσλαβία θα διαλυόταν µετά το θάνατο του Tito1023.
Το 1971, αν και, περιοδικά, χαµήλωναν οι τόνοι στις αντιδικίες των εφηµερίδων (Nova Makedonija, Ελληνικός Βορράς)1024, ο Γεωργαλάς, «παλαιός τρόφιµος
της Agitprop1025», εκπρόσωπος τύπου του δικτατορικού καθεστώτος, εξαπέλυε
συνεχείς επιθέσεις κατά των Σκοπίων –εκτός των άλλων θεµάτων– για την ανακίνηση του µακεδονικού ζητήµατος1026. Μία βοµβιστική ενέργεια στον κήπο του
ελληνικού προξενείου στα Σκόπια, τον Ιανουάριο 1971, κινητοποίησε τη σλαβοµακεδονική αρχή, χωρίς όµως να αποκαλυφθούν οι δράστες. Οι έρευνες για την
1022

Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 22-5-1970, 6 pp.
1023
Cf. Борба, 21-1-1970. Политика, 21-1-1970. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970,
Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de France en Yougoslavie à ministère des Affaires
étrangères -Paris, Belgrade 30-1-1970, 5 pp.
1024
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek Relations, British Embassy in Belgrade to B. Sparrow -Foreign Office, Confidential, Belgrade 25-31971, 2 pp.
1025
Ibid., “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek Relations, British Embassy in Belgrade to B. Sparrow -Foreign Office, Belgrade 26-3-1971, 1+28 pp. Ο Γεώργιος Γεωργαλάς γεννήθηκε το 1929 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης κλειθροποιείου. Σπούδασε επί διετία φιλολογία στο πανεπιστήµιο της Αθήνας, απεβλήθη λόγω των
αριστερών ιδεών του. Το 1949, µετά την έκκληση του δηµοκρατικού στρατού (∆ΣΕ) για ένταξη
όλων στον αγώνα, ανταποκρίθηκε και κατευθύνθηκε µέσω Παρισιού στην Ουγγαρία, συµµετέχοντας στην οµάδα µε επικεφαλής το Νίκο Παπαδηµητρίου. Έληξε εν τω µεταξύ ο εµφύλιος πόλεµος, γι’ αυτό παρέµεινε στην Ουγγαρία. Εργάσθηκε το 1950-1951 ως δάσκαλος σε παιδικό
σταθµό στην πόλη Ciurgo (σε απόσταση 80 χιλιοµέτρων από τη Βουδαπέστη), µαζί µε τους Χρήστο Τσιντζιλώνη και Ιάκωβο Ρωσσίδη. Απασχολήθηκε κατόπιν στο ραδιοφωνικό σταθµό της
Βουδαπέστης, στην ελληνική εκποµπή. Στα γεγονότα του 1956, διέφυγε στην Αυστρία και, από
εκεί, στην Ελλάδα. Αρθρογράφος, µε παραγωγή αντικοµµουνιστικών κειµένων, στην εφηµερίδα
Ακρόπολις, εκδότης του περιοδικού Σοβιετολογία, συνέχισε την ίδια δραστηριότητα µετά το 1967,
επί δικτατορίας, στην εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος και µε την εκποµπή της Πέµπτης στο ραδιοπρόγραµµα της ΥΕΝΕ∆. Ανέλαβε επίσης το αξίωµα το υπουργού πληροφοριών και ακολούθως
του διοικητή Κρήτης (Χ. Τσιντζιλώνης, πληροφορίες).
1026
Cf. PRO, FCO 9 / 1394, “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek Relations, British Embassy in Belgrade to B. Sparrow -Foreign Office, Belgrade 26-3-1971, 1+28 pp.
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ταυτότητά τους στράφηκαν προς ποικίλες κατευθύνσεις, µε πιθανό το ενδεχόµενο
να ήταν Έλληνες από την Ελλάδα, Έλληνες πρόσφυγες επί τόπου, Ρώσοι ή Γιουγκοσλάβοι1027. Οι Γιουγκοσλάβοι πίεζαν, σε αυτή τη φάση, την Ελλάδα για ανάπτυξη σχέσεων απ’ ευθείας µε τους σλαβοµακεδόνες (αναγνώριζε ως διεθνές πρόσωπο µόνο το Βελιγράδι)1028, όµως οι διπλωµατικές κινήσεις ακυρώνονταν από τις
εκδηλώσεις εχθρότητας της κυβέρνησης των Σκοπίων. Το Σεπτέµβριο 1971, προωθήθηκε σε δύο κινηµατοθέατρα των Σκοπίων η ταινία µε τίτλο Μαύρος σπόρος,
που είχε ως θέµα την καταπίεση των «Ελλήνων Μακεδόνων»1029. Οι προβολές
συνεχίσθηκαν επί µήνες1030. Τον Ιανουάριο 1972, σε πρόγραµµα µε επιθετικό
περιεχόµενο, στην τηλεόραση των Σκοπίων, παρουσιάσθηκαν δύο Έλληνες κοµµουνιστές, πρόσφυγες από την εποχή του εµφύλιου πολέµου, και ανέπτυξαν την
εκδοχή τους για µελανές πολιτικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Οι ελληνικές διπλωµατικές παρεµβάσεις για απόσυρση του φιλµ και του τηλεοπτικού προγράµµατος έπεσαν και στις δύο περιπτώσεις στο κενό, αντιθέτως το πρώτο προωθήθηκε
σε διεθνή κινηµατογραφικό διαγωνισµό ως γιουγκοσλαβική συµµετοχή1031.
Μετά το 1974 –στη µεταπολίτευση στην Ελλάδα–, η κατάσταση παρέµεινε
ανησυχητική όσον αφορούσε στο εθνικό ζήτηµα. Τον Οκτώβριο 1974, στα Σκόπια, σε κοινή συνεδρίαση του κόµµατος και του κράτους, ανακινήθηκε το θέµα της
νοµικής επικύρωσης στην Ελλάδα –από το 1962– της αφαίρεσης της ιθαγένειας
των Αιγαιατών Μακεδόνων που είχαν «αντεθνική δράση» στο εξωτερικό, µε πρόσθετη την πληροφόρηση ότι υπέστησαν την ίδια διάκριση, επί δικτατορίας Παπα1027

Ibid., “Relations between Greece and Balkan Countries”, Greek-Balkan Relations, Confidential,
Athens 8-2-1971, 4 pp. Ibid., “Relations between Greece and Balkan Countries”, Yugoslav-Greek
Relations, British Embassy in Belgrade to B. Sparrow -Foreign Office, Confidential, Belgrade 253-1971, 2 pp.
1028
Ibid., “Relations between Greece and Balkan Countries”, J. E. Powell-Jones -British Embassy in
Athens to W. J. A. Wilberforce -Foreign Office, Confidential, Athens 9-6-1971, 2 pp.
1029
Βρετανικός χαρακτηρισµός, ibid., FCO 9 / 1523, “Political Relations between Greece and Balkan
Countries”, J. E. Powell-Jones -British Embassy in Athens to W. J. A. Wilberforce -Foreign Office, Athens 19-1-1972, 3 pp. Πρόκειται για το φιλµ Црно семе, µε σκηνοθέτη τον Kiril Cenevski,
σε σενάριο του συγγραφέα του οµώνυµου βιβλίου, λογοτέχνη της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας Tasko Georgievski. Οι κύριοι χαρακτήρες που παρουσίαζε το έργο ήταν οι Andon
Sovicanov (στο ρόλο ο ηθοποιός Darko Damevski), Χρήστος (Aco Jovanovski), Πάρις (Risto
Siskov), Μάκης (Pavle Vujisic), ο συνταγµατάρχης (Voja Miric), ο Μάρκος (Mite Grozdanov) και
ο Νίκος (Nenad Milosavljevic). Παραγωγός της ταινίας ήταν η εταιρεία Vardar Film, cf. Macedonian Cinema Information Center,
http://www.maccinema.org.mk/filmovi_detali.asp?idmakfilm=53
1030
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Α. Αργυριάδης
-Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 30-9-1971, 1 p. Ibid., 92-1972, 2+1 pp.
1031
Cf. PRO, FCO 9 / 1523, “Political Relations between Greece and Balkan Countries”, J. E. Powell-Jones British Embassy in Athens προς W. J. A. Wilberforce -Foreign Office, Athens 19-1-1972, 3 pp.
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δοπούλου, επιπλέον 1.200 άτοµα που κατάγονταν από τη Μακεδονία του Αιγαίου,
οι περισσότεροι από τη Φλώρινα και Καστοριά1032. Το 1975, θέµατα τα οποία
επιζητούσαν συναίνεση ήταν, εκτός από την ανάπτυξη περαιτέρω της οικονοµικής
συνεννόησης και τη συνεργασία στον πολιτισµό1033, η αποκατάσταση των
προσφύγων του εµφύλιου πολέµου1034, µε ενιαία, χωρίς διακρίσεις, µεταχείριση
όσων Μακεδόνων θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και αναθεώρηση της
ελληνικής τακτικής σχετικά µε την παροχή ταξιδιωτικού εγγράφου (ίσχυαν διακρίσεις σε βάρος των πολιτών της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας και το
προξενείο Σκοπίων, σε αντίθεση µε άλλα προξενεία της Γιουγκοσλαβίας που χορηγούσαν βίζες, δηµιουργούσε συνεχώς προβλήµατα)1035.
Στις 7 Μαΐου 1975, η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας συνήλθε για εξέταση ζητηµάτων των ελληνικών κοµµουνιστικών κοµµάτων, του µακεδονικού ζητήµατος και της επιστροφής των προσφύγων. Οι οµιλητές συµφώνησαν ότι, εκτός
από τα δύο ελληνικά κοµµουνιστικά κόµµατα, επιπλέον ενδιαφέρονταν για τους
πρόσφυγες δυνάµεις µέσα στον αστικό συνασπισµό, στην Ένωση Κέντρου αλλά
και τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ένα τµήµα της Νέας ∆ηµοκρατίας προσέδιδε ουµανιστικό, όχι πολιτικό χαρακτήρα, υποχρεωµένο σε µία στάση που συνδεόταν µε την
αποχουντοποίηση1036. Ο υπουργός προεδρίας Κωστής Στεφανόπουλος δεν επιθυµούσε την επιστροφή των Μακεδόνων1037. Το πρόβληµα προς συζήτηση ήταν
κατά πόσο έπρεπε να είναι επιθετική η εξωτερική πολιτική της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας σε σχέση µε
τη µακεδονική µειονότητα, ότι δεν ήταν λογικό να ξεπουλιέται η µακεδονική µειο1032

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.260.34-42/675-795, Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Υλικά της 10ης συνεδρίασης του Προεδρείου της Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, Скопjе, 22-10-1974 (121 pp.): 1.427.260.37/693-697, Γραµµατεία Εξωτερικών Σχέσεων του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, 369/1,
Информациjа [Πληροφορίες], 10-10-1974, 5 pp.
1033
Οι εξαγωγές γιουγκοσλαβικών εταιρειών στην Ελλάδα –προϊόντα εξόρυξης, βιοµηχανικά προϊόντα
κ.ά.– αποτελούσαν ενθαρρυντικό προηγούµενο, ενώ τρέχουσα ήταν η συζήτηση για κοινή αξιοποίηση των υδάτων του Βαρδάρη [Αξιός ποταµός], ibid., 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.):
1.427.276.15/146-149, Информациjа [Πληροφορίες], «Οικονοµική συνεργασία της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας και της ∆ηµοκρατίας της Ελλάδας», 15-4-1975, 4 pp.
1034
Ibid., 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.14/140-145, Γραµµατεία των Σχέσεων µε τις
Χώρες του Εξωτερικού του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, 15-4-1975, 5 pp.
1035
Ibid.
1036
Ibid., 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.11/129-130, Επιτροπή του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, Επιτροπή συνεργασίας µε τα κοµµουνιστικά εργατικά κόµµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, προς Τµήµα Αρχείου και Τεκµηρίωσης της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 7-5-1975, 1 p.
1037
Ibid.: 1.427.276.12/131-135, Информациjа [Πληροφορία], 7-5-1975, άκρως απόρρητο, 5 pp.
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νότητα της Ελλάδας ενώ άλλη ήταν η θέση που προβαλλόταν από τη Γιουγκοσλαβία απέναντι στην Αυστρία για τη Σλοβενία και τους µειονοτικούς σλοβενικούς
πληθυσµούς, ότι έπρεπε να ανακινείται το ζήτηµα πιεστικά στις διαπραγµατεύσεις
µε την ελληνική κυβέρνηση1038. Συνυφασµένο ήταν το πρόβληµα, το οποίο
υπενθύµιζαν οι άκρως απόρρητες πληροφορίες που έφθαναν στην ηγεσία του κόµµατος, ότι υπήρχαν µεν 100.000 σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες, οι µισοί στη Μακεδονία, όµως πολλοί δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα –είχαν υπηρετήσει
στο γιουγκοσλαβικό στρατό και είχαν πάρει τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα, ή είχαν κάνει µικτό γάµο (παντρεύτηκαν µε ντόπιες), ή επηρεάζονταν από συναφείς
καταστάσεις–1039.
Η συνεδρίαση της κοµµατικής ηγεσίας στις 15 Μαΐου 1975 είχε, υποτίθετο, ως
θέµα το εργατικό κίνηµα, το µακεδονικό ζήτηµα και παρεµφερή προβλήµατα,
στην πραγµατικότητα όµως ήταν προετοιµασία για την επίσκεψη Καραµανλή.
Όσα θα αποφασίζονταν στα Σκόπια επρόκειτο να προωθηθούν στο Βελιγράδι,
ώστε να περιληφθούν στην ατζέντα της επικείµενης συνάντησης µε τον Καραµανλή, στις 4 και 5 Ιουνίου 19751040.
Μετά το θάνατο του Tito, το 1980, η υπενθύµιση του µακεδονικού ζητήµατος
οφειλόταν ενδεχοµένως σε προσπάθεια της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας να αναστρέψει κεντρόφυγες τάσεις. Το 1981 προβλήθηκε το φιλµ Το κόκκινο άλογο, το οποίο
βασίσθηκε στο οµώνυµο έργο του Tashko Georgievski1041. Ο θεατής παρακολουθούσε την επιστροφή ενός σλαβοµακεδόνα πολιτικού πρόσφυγα στα πάτρια
εδάφη, όπως τη φαντάσθηκε ο λογοτέχνης, γεννηµένος ο ίδιος σε χωριό των Βοδενών [Έδεσσα]. Το µοτίβο της ταινίας αναπαρήγε το ιδεολογικό επιχείρηµα του
συνδυασµού του ταξικού αγώνα κατά του ελληνικού µοναρχοφασιστικού καθεστώτος µε τις πτυχές του µακεδονικού ζητήµατος1042.
Μετά την αλλαγή παράταξης στην κυβερνητική εξουσία, το 1981, η σλαβοµακεδονική ηγεσία έκρινε ως αντιφατική την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διακή1038

Ibid.: 1.427.276.16/150-175, Стенографически белешки [Στενογραφηµένα πρακτικά],
Στενογραφηµένα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής του Προεδρείου της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 15-5-1975, 26 pp.
1039
Ibid.: 1.427.276.12/131-135, Информациjа [Πληροφορία], 7-5-1975, άκρως απόρρητο, 5 pp.
1040
Ibid., 1.427.276.11-16/129-175, 47 pp.
1041
Ή έκδοση στην ελληνική γλώσσα είναι Τάσκο Γκεοργκίεφσκι, Το κόκκινο άλογο, Φιλίστωρ,
Αθήνα 1998.
1042
Το φιλµ (Црвениот коњ), µία παραγωγή της Vardar Film Skopje - Makedonija Film Skopje
(1981), σκηνοθετήθηκε από το Stole Popov, σε σενάριο του συγγραφέα του µυθιστορήµατος,
Tasko Georgievski. Το ρόλο του ήρωα, Boris Tushev, εκτέλεσε ο ηθοποιός Bata Zhivojinovic, cf.
Macedonian Cinema Information Center, http://www.maccinema.com/
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ρυσσε µεν την προσέγγιση µε τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας αλλά
στην πράξη είχε αρνητική στάση έναντι του µακεδονικού ζητήµατος, υιοθετούσε
διακρίσεις για το µακεδονικό έθνος, κρατούσε τακτική αρνητική για τις βίζες προς
σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες, δεν έδιδε λύση στο θέµα των περιουσιών1043 και, εν
γένει, προέβαινε σε ενέργειες που είχαν αντίκτυπο στις σχέσεις Ελλάδας - Γιουγκοσλαβίας και µείωναν την αµοιβαία εµπιστοσύνη1044. Συνεχίσθηκε η άσκηση
της ίδιας πίεσης κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τα ιστορικά δικαιώµατα των
Μακεδόνων επί της ελληνικής Μακεδονίας1045.

1043

Σύµφωνα µε τη σλαβοµακεδονική άποψη, ο νόµος της 23ης Αυγούστου 1953 προέβλεπε κατάσχεση και απαλλοτρίωση των περιουσιών των προσφύγων, που έφυγαν χωρίς διαβατήριο και επίσηµη άδεια των αρχών, στην πραγµατικότητα πολιτικών προσφύγων που έφυγαν για να σώσουν
τη ζωή τους. Ο νόµος λειτουργούσε ενάντια στην παλιννόστηση, διότι δεν προέβλεπε επιστροφή
περιουσιών σε τυχόν παλιννοστούντας. Οι γαίες δόθηκαν σε έποικους, οι οποίοι υποχρεώνονταν
να παραµείνουν επί τόπου µονίµως και να τις εκµεταλλευθούν. Ανατροπή του νόµου από µεταγενέστερες γνωµοδοτήσεις το 1954 και 1956 δεν οδήγησε ποτέ σε αλλαγή της κρατικής τακτικής,
αλλά σε νοµικούς ελιγµούς, µε πρόβλεψη όρων που καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη την επιστροφή των περιουσιών. Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, το 1964, συνέχισε την ίδια πολιτική,
επισύροντας την κριτική της Ε∆Α [του ΚΚΕ]. Η εφηµερίδα Η Αυγή (17-9-1964) έκρινε ότι ο επαναπατρισµός των πολιτικών προσφύγων ήταν δύσκολος λόγω των µέτρων που η κυβέρνηση
εφάρµοζε (εποικισµός των ακριτικών περιοχών µε νησιώτες από την ανατολική και νότια Ελλάδα), κατά παράβαση όσων η ίδια ως αντιπολίτευση κατάγγελλε πριν από µόλις δύο χρόνια και
των χαρακτηρισµών περί παραβίασης του ελληνικού συντάγµατος πριν από δέκα χρόνια. Οι νοµικές διευθετήσεις επί δικτατορίας (1967-1974) και επί κυβερνήσεων Καραµανλή της µεταπολίτευσης (1974-1981), οµοίως, δεν έδιναν πρακτική λύση για ρύθµιση των οικονοµικών ζητηµάτων σε
σχέση µε τους πολιτικούς πρόσφυγες που ζούσαν στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Η
σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση µετά το 1981 επικαλέσθηκε το ίδιο επιχείρηµα των προηγούµενων φιλελεύθερων κυβερνήσεων για το κοινωνικό πρόβληµα που θα δηµιουργούσε ενδεχόµενη
διευθέτηση των περιουσιών (cf. Spiridon Blagoev, «Colonisation of the border territories of Aegean Macedonia, 1947-1965», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XXX, No 3,
Скопjе септ.-дек. 1986, pp. 186-190).
1044
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική
Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά κινήµατα
και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.):
1.427.467.60/883-887, 5 pp. Κορύφωµα, το 1986, η δήλωση του Α. Παπανδρέου, εντός της βουλής, ότι όχι µόνο δεν υπήρχε µειονότητα στην Ελλάδα αλλά ούτε µακεδονικό έθνος στα Βαλκάνια.
Προκλήθηκε η αντίδραση, σε ανώτατο επίπεδο, του Προεδρείου της Γιουγκοσλαβίας (συζητήσεις
µε Ευάγγελο Κωφό, 24-6-2006).
1045
Cf. Lazar Lazarov, « La Yougoslavie dans la lutte pour la reconnaissance et l’affirmation des droits
nationaux macédoniens dans le cadre des relations internationales (1944-1950) », Гласник на
Институтот за Национална Историjа, XXX, No 3, Скопjе септ.-дек. 1986, p. 138, στοιχεία
(µε επίκληση σχετικής αρθρογραφίας της εφηµερίδας Ριζοσπάστης, 13-1-1946) ότι στη
«Μακεδονία του Αιγαίου» ζούσαν, µετά τη λήξη του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, 180.000
Μακεδόνες, µε υψηλές συγκεντρώσεις αυτών στη Φλώρινα [Λέριν] (σε αναλογία 80% των
κατοίκων), στην Καστοριά [Κοστούρ] (70%) και αλλού.
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5.1.7.2. Ενδοκοµµουνιστικές συναινέσεις και αντιθέσεις
5.1.7.2.1. Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και µακεδονικό
ζήτηµα. Ο ρόλος του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας
Το καλοκαίρι του 1968, ο Παπαπαναγιώτου, στην επίσκεψη στα Σκόπια, βρέθηκε
σε επαφή µε ένα κόµµα το οποίο δεν ανανεωνόταν. Το 1961, το 21,6% των µελών
ήταν µέχρι 25 ετών, το 1966 µόνο το 11,5%. Τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας
κίνησαν, µέχρις ενός σηµείου, το ενδιαφέρον της νεολαίας. Ενώ προηγουµένως
είχε επέλθει µία αποµάκρυνση των νέων από το κόµµα και τα κοινά, λόγω
ρουτίνας και απάθειας (ή αποκλεισµού των κοµµατικών θέσεων από τους πρεσβύτερους που τις κατείχαν), το φθινόπωρο του 1968 αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον.
Στα Σκόπια έγιναν 2.500 στρατολογίες νέων στην ηλικία µελών1046. Το 1969,
καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθµός κοµµατικών µελών (76.476), αισθητά ανώτερος από το επίπεδο του 1965 (68.178). Μετά, η κατάσταση επανήλθε στην προτέρα απραξία. Το 1971, ο αριθµός µελών είχε πέσει στο ελάχιστο των 65.4001047.
Καταβλήθηκαν προσπάθειες1048 και επιτεύχθηκε ξανά άνοδος, το 1973, στα
68.207 µέλη (µεταξύ αυτών, όµως, µόνο οι 16.361 κατέβαλλαν την κοµµατική οικονοµική συνδροµή –καταστατική υποχρέωση και βασικό κοµµατικό καθήκον–,
σε σύγκριση µε το 1965 που την κατέβαλλαν οι 30.305)1049. ∆υσοίωνη εξέλιξη.
Ο πόλεµος, ιστορικά, εµφανιζόταν για το κοµµουνιστικό κίνηµα πιο εύκολος,
µερικές φορές, σε σύγκριση µε την ειρήνη και, εν προκειµένω, µετά την κατάληψη
της εξουσίας η δηµιουργία κοινωνικής συνείδησης, που θα µπορούσε να ωθήσει το
έµψυχο δυναµικό σε στάσεις υποστήριξης αιτηµάτων τάξης και σε υπεράσπιση
του σοσιαλισµού, παρεµποδιζόταν από τις δυσχέρειες οικοδόµησης του νέου κοινωνικού συστήµατος, από το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, από την επίδραση της
«αστικής» προπαγάνδας. Ενισχυόταν, ως εκ τούτου, η πιθανότητα να δηµιουργηθεί κοινωνικός ιστός µε τη χρησιµοποίηση, παράλληλα µε το όραµα του σοσιαλισµού, του επιχειρήµατος της πολιτιστικής ταυτότητας. Απέναντι στην έλλειψη ορµής από τη µεριά του πληθυσµού, το κόµµα έριξε το βάρος στη διαχείριση του πολιτιστικού παράγοντα, µε πρώτη την παράµετρο της λαϊκής µνήµης. Σε αυτό το
1046

Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970, Tchécoslovaquie, vol. 249, P. Francfort (Ambassadeur de
France en Yougoslavie) à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 11-10-1968, 6 pp.
1047
Cf. Десети Конгрес Савеза Комуниста Jугославиjе [10ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας], Комунист, Београд 1974, pp. 610-611.
1048
Cf. Ангел Чемерски, «Триесет години на Комунистичката Партиjа на Македониjа [Τα
τριάντα χρόνια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας]», Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XVII, No 1, Скопjе 1973, pp. 9-22.
1049
Cf. Десети Конгрес Савеза Комуниста Jугославиjе, op. cit., pp. 610-611. Για τις συγκρίσεις, το
1973 το κόµµα της Κροατίας είχε 209.105 µέλη, της Σερβίας 450.678 µέλη (ibid.).
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πεδίο, η διαχείριση της ανάµνησης του πολέµου1050 στάθηκε ο πυρήνας της προπαγανδιστικής εργασίας που διενεργήθηκε µέσα στη µάζα των σλαβοµακεδόνων γηγενών και προσφύγων. Το ΚΚΕ, το σλαβοµακεδονικό απελευθερωτικό µέτωπο
(NOF), ο εθνικός-απελευθερωτικός στρατός (ΕΛΑΣ), ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος ήταν η θεµατική1051.
Σε λίστα, που καταρτίσθηκε το 1978, επιστηµονικών βιβλίων και άρθρων,
γραµµένων κατά την περίοδο 1945-1976, µε θέµα την ελληνική αντίσταση και εµφύλιο πόλεµο, περιλαµβάνονταν 335 τίτλοι1052. Το υπερβολικό αυτό µέγεθος
καταδεικνύει τη σηµασία που είχαν προσδώσει στο θέµα οι µηχανισµοί προπαγάνδας. Για την κλίµακα µίας µικρής χώρας όπως η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, µε τις περιορισµένες δυνατότητες, ο αριθµός επιστηµονικών µελετών που
είχαν παραχθεί µπορεί να θεωρηθεί τεράστιος.
Με όχηµα το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, προβλήθηκαν οι θέσεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για το θέµα του ελληνικού εµφυλίου, µε πρόσοψη
τις εξιστορήσεις των βετεράνων. Το 1968, που εµφανίσθηκε στο ινστιτούτο ο Παπαπαναγιώτου, κρινόταν, για παράδειγµα, από το αναγνωστικό κοινό το βιβλίο του
Naum Pejov (Ναούµ Πέγιος)1053 µε τίτλο Μακεδόνες και εµφύλιος πόλεµος στην
1050

Για τη διαχείριση της ιδέας του πολέµου, cf. Kriegsbegeisterung und mentale Kriegsvorbereitung.
Interdisziplinäre Studien, herausgegeben von Marcel van des Linden - Gottfried Mergner, Duncker
& Humblot, Berlin 1991, passim.
1051
∆εν παραγνωρίζουµε, παράλληλα, τη βαρύτητα που απέδιδαν οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές
στον πόλεµο στην ίδια τη χώρα τους. ∆εν υπήρχε µόνο η αντίσταση και ο εµφύλιος πόλεµος στην
Ελλάδα, αλλά επίσης ο εθνικός-απελευθερωτικός αγώνας µέσα στα δικά τους σύνορα. Από αυτή
την άποψη, η θέση που κατέλαβε ο Mihailo Apostolski, ο ρόλος τον οποίο εκτέλεσε, η προβολή
του προσώπου του (για παράδειγµα, εξάτοµη έκδοση κειµένων του µε θέµα τον απελευθερωτικό
πόλεµο στη Μακεδονία, cf. Михаило Апостолски, Избор [Επιλογή], vol. 1-6, Наша Книга,
Скопjе 1976), ήταν χαρακτηριστικά. H στρατιωτική ακαδηµία των Σκοπίων, σήµερα (µετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την ανακήρυξη της ανεξάρτητης ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας), δεν
φέρει τυχαία στον τίτλο της το όνοµα του Apostolski (Воената академија “Генерал Михаило
Апостолски” [cf. http://www.va.edu.mk/istorija.html#]).
1052
Cf. άρθρο του Taško Mamurovski για βιβλιογραφική έρευνα µε θέµα «Συµπλήρωση στη
βιβλιογραφία για το NOF στο αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας 1941-1949», που δηµοσιεύθηκε
στο Гласник на Институтот за Национална Историjа, 22, No 1-2, 1978, pp. 239-260.
1053
Ο Pejov, «στέλεχος του εθνικού-απελευθερωτικού και κοµµουνιστικού κινήµατος στο αιγαιακό
τµήµα της Μακεδονίας», γεννήθηκε το 1919 στο χωριό Gabresh (Γάβρος) Καστοριάς (ήταν συγχωριανός µε το Mihail Keramitchiev). Μέλος του ΚΚΕ από το 1938, έλαβε µέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεµο το 1940. Από το 1941 στην παρανοµία, καθοδηγούσε την αντιφασιστική επιτροπή
της Καστοριάς, διοικητής του «ανταρτικού τµήµατος Λάζο Ταρπόφσκι». Εκ των ιδρυτών του
σλαβοµακεδονικού απελευθερωτικού στρατού (SNOF) της «Μακεδονίας του Αιγαίου», αντιτάχθηκε στην «εθνικιστική πολιτική του ΚΚΕ έναντι του µακεδονικού ζητήµατος». Πέρασε στη
«Μακεδονία του Βαρδάρη», έδρασε ως αναπληρωτής πολιτικός επίτροπος της «Πρώτης µακεδονικής ταξιαρχίας» που δηµιουργήθηκε στο Μοναστήρι (cf. Личности од Македониjа.
Енцклопедиски именик [Προσωπικότητες από τη Μακεδονία. Εγκυκλοπαιδικός βιογραφικός οδηγός], [ред. Jован Павловски], Книгоиздателство МИ-АН, Скопjе 2002, [χωρίς αριθµό σελίδας,
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Ελλάδα. Είχε κυκλοφορήσει από το εκδοτικό του Ινστιτούτου, µε πρόλογο του
Mihailo Apostolski. Η διαπίστωση του συγγραφέα ήταν ότι η δηµοκρατική παράταξη στην ελληνική περιοχή δεν είχε διαυγείς πολιτικές και στρατηγικές αντιλήψεις, µε τις γνωστές τραγικές συνέπειες, οι οποίες επέπεσαν µολονότι το δηµοκρατικό κίνηµα ενισχύθηκε από το µεγαλύτερο µέρος του ελληνικού και άλλων λαών
[Μακεδόνες] που ζούσαν στην Ελλάδα1054.
Το θέµα των εθνικών-απελευθερωτικών αιτηµάτων που συνδέονταν µε τον
πόλεµο συνειρµικά παρέπεµπε στο µακεδονικό ζήτηµα. Μία ιδεολογική κατασκευή, µε την οποία θα καθοριζόταν η ενότητα του ταξικού στοιχείου µε το
εθνικό, ήταν η πρόκληση για το θεωρητικό - ιδεολογικό απαράτ της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας –όπως άλλωστε και για το αντίστοιχο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας–. Στο 3ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας το 1959, στο οποίο πολλές ώρες αφιερώθηκαν στη συζήτηση για το εθνικό
ζήτηµα –γεγονός ενδεικτικό της επίγνωσης, τότε, της σοβαρότητας του προβλήµατος–, παρουσιάσθηκε, πράγµατι, µία συγκροτηµένη θεωρητική πρόταση1055. Η
καθοδηγητική γραµµή στρεφόταν στην εµβάθυνση της εθνικής ισονοµίας στη σοσιαλιστική κοινότητα της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Θεωρήθηκε
ότι η πολιτική της αληθινής και πιο βαθειάς εθνικής ισονοµίας ήταν βασική αρχή
της οικοδόµησης των σχέσεων των λαών, ισχυρός παράγοντας για την ανάπτυξη
της κοινότητας της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, και ευνοούνταν από
τη σταθερότητα του πολιτικού συστήµατος του σοσιαλισµού. Το ζητούµενο ήταν
η αύξηση των δυνατοτήτων όλων των εθνοτήτων. Χάρη σε αυτή τη θεωρητική
σύλληψη, οι Γιουγκοσλάβοι κοµµουνιστές στάθηκαν –σύµφωνα µε την αντίληψη
που είχαν οι ίδιοι για την πολιτική και ιδεολογική στάση τους– σταθερά ενάντια
στη «σταλινική πρακτική και θεωρία», η οποία προέβλεπε τη ρύθµιση των εθνικών
σχέσεων στο σοσιαλισµό στη βάση της ούτω επονοµαζόµενης «καθοδηγητικής
θέσης ενός έθνους» (της καθοδηγητικής ευθύνης ενός έθνους) σε µία πολυεθνική
στο συµπλήρωµα του βιβλίου]). Μετά την απελευθέρωση, εγκατεστηµένος στα Σκόπια, συνεχίζοντας την κοµµουνιστική δραστηριότητα εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας στο 3ο συνέδριο του κόµµατος, το 1959 (cf. ΙΙI Конгрес на соjузот
на комунистите на Македониjа, op. cit.), ακολούθως στο 4ο (Четврти Конгрес на соjузот на
комунистите на Македониjа, op. cit., p. 233) και 5ο συνέδριο (Петти Конгрес на соjузот на
комунистите на Македониjа, op. cit., p. 520). Ήταν συνδεδεµένος µε τις µυστικές υπηρεσίες
(υπηρέτησε στη ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας µε το βαθµό του ταγµατάρχη, cf. Яковос
Михайлидис, «Славяномакедонски политемигранти в Народна Република Македония, 19491954 [Οι σλαβοµακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, 19491954]», Македонскии Преглед, No 1, София 2003, p. 58).
1054
Cf. Наум Пеjов, Македонците и граѓанската воjна во Грциjа [Οι Μακεδόνες και ο εµφύλιος
πόλεµος στην Ελλάδα], Скопjе 1968, passim.
1055
Cf. ΙΙI Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа, op. cit., pp. 75-84.
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κοινωνία. Παρόµοιες θεωρίες ήταν δυνατό να προκύπτουν µόνο από την παραβίαση της αρχής της ισότητας των λαών. Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας ήταν
αντίθετη προς την άποψη ότι, στο σοσιαλισµό, το περιεχόµενο του εθνικού ζητήµατος περιοριζόταν στο ζήτηµα της ένταξης αυτού στα γενικά δηµοκρατικά δικαιώµατα των εθνών, στην πολιτιστική ισονοµία και ισονοµία δικαιωµάτων, αφού η
πρακτική της οικοδόµησης του σοσιαλισµού πλέον αποδείκνυε ότι η κίνηση της
υλικής βάσης και των σοσιαλιστικών κοινωνικών σχέσεων ήταν δεµένη οργανικά
µε την κίνηση των εθνικών σχέσεων1056.
Η σειρά των κινήσεων της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, που παρουσιάζουµε, για τη διαχείριση της ανάµνησης του πολέµου και για τη διαµόρφωση
της θεωρίας περί ταξικού - εθνικού παράγοντα µπορεί να αναγνωσθεί κατά την
αντίθετη φορά. Η ανάγκη «εφεύρεσης» µίας διεξόδου στο γιουγκοσλαβικό
(πολυ)εθνικό ζήτηµα βρήκε έρεισµα στην πραγµατικότητα της ύπαρξης ενός
στρώµατος στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας (η γενιά του πολέµου) που
ήταν επιδεκτικό στην αφοµοίωση του ταξικού - εθνικού µηνύµατος και ίσως ικανό
να µεταλαµπαδεύσει αυτή τη νέα σοσιαλιστική πολιτιστική ταυτότητα στις νεώτερες πληθυσµιακές οµάδες σλαβοµακεδόνων1057.
Το θεωρητικό πρότυπο συνδυασµού του ταξικού µε το εθνικό στοιχείο
εµπλουτίσθηκε, περαιτέρω, µε πρόσθετα µέρη, όπως η ανώτερη µορφή δηµοκρα1056

Ibid., pp. 53-65. Η γιουγκοσλαβική θέση, ευρισκόµενη σε αντίθεση µε την κρατούσα θεωρία περί
σοσιαλισµού και έθνους –υπέρβαση, στο σοσιαλισµό, των εθνικών χαρακτηριστικών από µία νέα
υπερεθνική ταυτότητα–, υποστήριζε ότι, στο σοσιαλιστικό σύστηµα, τα έθνη αναπτύσσονται,
ενισχύονται. Στην πράξη, παρατηρούµε ότι, σε αντίθεση µε τους Σοβιετικούς κοµµουνιστές που
υπερέβαλλαν τη σοβιετική ταυτότητα των ανθρώπων, στη Γιουγκοσλαβία οι κοµµουνιστές
τόνιζαν τις επί µέρους εθνικές ταυτότητες. Συγκρίνοντας την οργανωτική µορφή των δύο
κοµµάτων (η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας ήταν οµόσπονδο κόµµα αποτελούµενο από
επιµέρους εθνικά κόµµατα, έναντι του ενιαίου του σοβιετικού κόµµατος), οι προτιµήσεις είναι
φανερές (cf. σχετικές νύξεις στην εισαγωγή του βιβλίου, supra, pp. 31-32).
1057
Αυτή η ανάγνωση οδηγεί στην ιστορική υπόθεση για την υπόθαλψη της προτεραιότητας του
κράτους έναντι της κοινωνίας. Το πρόβληµα της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας σε σχέση µε τη
Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ήταν ο αµφίβολος έλεγχος της περιοχής –µε το πρόβληµα
εθνικής ταυτότητας του πληθυσµού–, την οποία διεκδικούσε η Βουλγαρία. Γι’ αυτό το λόγο, η
γιουγκοσλαβική προπαγάνδα στράφηκε στο εθνικό ζήτηµα (αναγνώριση µακεδονικού έθνους που
ισότιµα συµµετείχε στην οµόσπονδη Γιουγκοσλαβία). Η σκοπιµότητα ήταν να δηµιουργηθεί στον
πληθυσµό µία εθνική συνείδηση, η οποία θα λειτουργούσε ως ιστός συνοχής της ανθρώπινης
µάζας. Η εν λόγω κατάσταση µπορεί να περιγραφεί µε ένα σχήµα, στο οποίο εµφανίζονταν δύο
επίπεδα. Σε ένα ανώτερο κρατικό επίπεδο, ιδίως στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας,
υπήρχε µόνο η προπαγάνδιση του πολιτιστικού παράγοντα –της εθνικής ταυτότητας–, υπό την
κάλυψη της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας. Η δικαιολογία, η οποία προβλήθηκε προς την Ελλάδα,
ήταν ότι, εντός του πλαισίου µίας πολιτικής αρχών, η Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ήταν
ελεύθερη να καλλιεργεί τον πολιτισµό των κατοίκων της. Στο κατώτερο επίπεδο, στην ανθρώπινη
βάση, αναπτυσσόταν ο εθνικισµός ως µεγαλοϊδεατισµός για µία µεγάλη Μακεδονία (απόψεις Ε.
Κωφού [συζητήσεις]).
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τίας. Το 1971, ο Crvenkovski, στη διαπραγµάτευση του ζητήµατος της εθνικής
ύπαρξης των κατοίκων της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, σηµείωνε ότι
η ισονοµία στην αυτοδιοίκηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας ήταν απαραίτητος
όρος για την εθνική επιβεβαίωση1058. Ήταν όµως, κατά την προβολή του θεωρητικού - ιδεολογικού µοντέλου, αντιληπτή η εν δυνάµει απειλή εκτροχιασµού προς
τον εθνικισµό. Για τη δηµιουργία κοινωνικού ιστού, για την οποία δεν αρκούσε ο
οικονοµικός όρος (στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας ήταν άλλωστε εµβρυώδης σε σύγκριση µε το επίπεδο των αναπτυγµένων γιουγκοσλαβικών περιοχών), καθιστώντας αναγκαία τη στήριξη σε µία ηθική παραδοχή, η υπόθαλψη του
παλαιού εθνοτικού αισθήµατος κινδύνευε, στη νέα περίσταση, να µετατραπεί σε
εθνικιστικό έρεισµα, µε ανάπτυξη τάσεων αλυτρωτισµού. Η καλλιέργεια ενός πολιτισµού εθνικής ένταξης ήταν ενδεχόµενο να αποκτήσει πλευρές µεγαλοϊδεατισµού1059. Σε αντίβαρο, ενισχύθηκε η προπαγάνδα εναντίον του εθνικισµού ως
σοβαρού κινδύνου στην πορεία ανάπτυξης του σοσιαλισµού1060.
1058

1059

1060

Cf. Крсте Црвенковски, Соjузот на комунистите на Македониjа и демократизациjата на
општеството [Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και ο εκδηµοκρατισµός της κοινωνίας],
Култура, Скопjе 1971, pp. 54-76.
Ο αλυτρωτισµός και µεγαλοϊδεατισµός, στην πρώτη φάση εδαφικών διεκδικήσεων –µετά το
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο– εκ µέρους της Γιουγκοσλαβίας, καλύπτονταν µε ταξικό µανδύα. Ο
Naum Pejov, σε βιβλίο του, το 1953, για το ΚΚΕ και το µακεδονικό ζήτηµα, αφού έκρινε ότι η
πολιτική του ΚΚΕ έναντι του εθνικού ζητήµατος ήταν λανθασµένη (ορθή θα ήταν η προώθηση
αιτηµάτων όπως η ισοτιµία των εθνοτήτων, η ανακήρυξη του NOF σε ανεξάρτητο στρατό µε δική
του ηγεσία, η δυνατότητα –µετά την επιτυχία της επανάστασης και την επικράτηση λαϊκής
εξουσίας και στην Ελλάδα– να ενωθούν οι Μακεδόνες µε τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία
Μακεδονίας), κατέληγε ότι η τάση της εργατικής τάξης των Βαλκανίων ήταν υπέρ της ενωµένης
Βαλκανικής, όµως αυτό το ταξικό αίτηµα δεν µπορούσε να ισχύσει χωρίς την ενοποίηση του
µακεδονικού λαού, άρα το πρώτο στάδιο για την ένωση των βαλκανικών λαών ήταν η
ενσωµάτωση της Μακεδονίας του Αιγαίου και της Μακεδονίας του Pirin στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
Μακεδονίας (cf. Наум Пеjов, Прилози за односот на раководителите на КПГ по
македонското национално прашање [Συµβολή στη µελέτη των σχέσεων της καθοδήγησης του
ΚΚΕ µε το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα], Скопjе 1953, passim).
Cf. Savez komunista u borbi protiv antisocijalistickih delovanja i antikomunistickih ideologija [H
Ένωση Κοµµουνιστών και ο αγώνας ενάντια στις αντισοσιαλιστικές θέσεις και την αντικοµµουνιστική ιδεολογία], συλλογική εργασία, Komunist, Beograd 1986, pp. 137-150 (άρθρο του Nikola
Cingo, µε τίτλο «Μερικές µορφές του µακεδονικού εθνικισµού»). Επισηµαίνουµε ότι οι Σοβιετικοί, παρακολουθώντας µε προσοχή τη θεωρητική επένδυση της εθνικής πτυχής, ενσωµατωµένης
στην πολιτική κατεύθυνση του γιουγκοσλαβικού και των άλλων ευρωπαϊκών κοµµουνιστικών καθεστώτων, αντιλαµβάνονταν την έκταση των προβληµάτων µε αφετηρία το εθνικό και το προσφερόµενο πλεονέκτηµα στον ταξικό αντίπαλο. Το 1983, ο γενικός γραµµατέας του σοβιετικού κόµµατος J. V. Andropov υποδείκνυε ρυθµίσεις στη σοβιετική στάση: «... Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δώσουµε επίσης στις εθνικές παραµέτρους, στον εθνικό παράγοντα στην ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος. ∆εν πρέπει να κλείνουµε τα µάτια στο γεγονός ότι η αστική τάξη κατόρθωσε
να στρέψει αυτό τον παράγοντα προς όφελός της. Να για ποιο λόγο αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο
πολλά κοµµουνιστικά κόµµατα να αποµονώνονται στο πλαίσιο των εθνικών ιδιαιτεροτήτων τους.
Τα ωθούµε σε διεθνείς διασκέψεις και αυτά δεν έρχονται επειδή γνωρίζουν ότι σε αυτές θα θέσουµε προς συζήτηση γενικά ζητήµατα. Αυτοί όµως θέλουν να λύσουν τα δικά τους ζητήµατα στο
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Στην πράξη, η θεωρία συνοδεύτηκε από µέτρα ηθικής ικανοποίησης και υλικής αποκατάστασης. Τονίσθηκαν, στις συζητήσεις, τα δικαιώµατα των βετεράνων
του ελληνικού εµφυλίου, συµµετόχων σε έναν αγώνα ο οποίος, το 1945-1949, είχε
θύµατα περισσότερα από αυτά της περιόδου της αντίστασης κατά των κατακτητών, έναν αγώνα για την εθνική και ταξική απελευθέρωση1061. Το 1972,
αναζητήθηκαν τα νοµικά µέτρα για την τακτοποίηση των προσφύγων από την ελληνική Μακεδονία. Ήταν επισφαλής η θέση και τα δικαιώµατα των αγωνιστών
του εµφυλίου, διότι δεν υπήρχε πλήρης νοµική πρόβλεψη που να τους παρείχε
εξασφάλιση (µόνοι αυτοί που είχαν υπηρετήσει στον εθνικό-απελευθερωτικό
στρατό [ΕΛΑΣ] είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους αντιστασιακούς της Γιουγκοσλαβίας)1062. Το Μάρτιο 1972, ξεκίνησε µία συζήτηση για «συντρόφους της
Μακεδονίας του Αιγαίου» που επιθυµούσαν –καθυστερηµένα– την ένταξη στην
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και έγιναν δεκτά τα σχετικά βιογραφικά σηµειώµατα1063. Η κοµµατική θέση σε σχέση µε όσους θα ήθελαν να επιστρέψουν
στην Ελλάδα (για υλικές αιτίες –ανάκτηση περιουσιών–) ήταν ο χωρίς διάκριση
επαναπατρισµός στη βάση του εθελοντικού [εθνικού] καθορισµού1064.
Αναφορικά µε την τρέχουσα πολιτική, η συµπεριφορά της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας ήταν επιθετική, εριστική. Οι απαντήσεις των Γιουγκοσλάβων
πλαίσιο των δικών τους ιδιαιτεροτήτων. Να για ποιο λόγο πρέπει να προσεγγίζουµε µε ακόµη µεγαλύτερη ευλυγισία και προσοχή το συνδυασµό των διεθνιστικών και εθνικών αρχών στο κοµµουνιστικό κίνηµα, πρέπει σε βάθος και εµπεριστατωµένα να κατανοήσουµε το εθνικό στοιχείο
στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα...», cf. Арутюн А. Улунян, Коммунистическая Партия
Греции. История и политика 1975-1991 [Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Ιστορία και πολιτική
1975-1991], Фонд Греческих Исследований, Москва 1996, p. 237 (απόσπασµα από τα
πρακτικά της συνεδρίασης του πολιτικού γραφείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής
Ένωσης της 7ης Ιουλίου 1983 µε θέµα ηµερήσιας διάταξης «Για την κατάσταση στο διεθνές
κοµµουνιστικό κίνηµα στο µη σοσιαλιστικό τµήµα του κόσµου και για τη συµµετοχή του ΚΚΣΕ
στην άνοδο του διεθνούς ρόλου του στην παγκόσµια πολιτική»).
1061
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.204.38-83/695-1256, Материjали од седниците [Υλικά
συνεδριάσεων], «Υλικά της συνεδρίασης της γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας (από την 118η έως την 126η συνεδρίαση)», 1972 (261 pp.):
1.427.204.47/747-752, 120η συνεδρίαση γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 6 pp.
1062
Ibid.: 1.427.204.50/790-798, 120η συνεδρίαση γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 9 pp.
1063
Ibid., 1.427.219.1-14/1-196, Статуарна комисиjа на СКМ [Επιτροπή Καταστατικού της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], 22 седница [22η συνεδρίαση], Скопjе 6-3-1972 (196 pp.):
1.427.219.11/87-100, «Πληροφορίες για τους συντρόφους της Μακεδονίας του Αιγαίου που
επιθυµούν την ένταξη στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και τη ρύθµιση της προϋπηρεσίας
τους», 14 pp.
1064
Ibid., 1.427.260.34-42/675-795, Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας. Υλικά της 10ης συνεδρίασης του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας,
Скопjе, 22-10-1974 (121 pp.): 1.427.260.40/782-783, 2 pp.
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στις διαµαρτυρίες των ξένων διπλωµατών για επιθετικές δηλώσεις των σλαβοµακεδόνων (µακεδονικό ζήτηµα, ποικιλότροπη διεκδίκηση του Pirin και της ελληνικής Μακεδονίας) οι οποίες αφίσταντο των διακρατικών συµφωνιών κατευνασµού
περιστρέφονταν στην απολογία ότι το Βελιγράδι αδυνατούσε να τους ελέγξει.
Όµως η υπόνοια των συνοµιλητών ότι επρόκειτο για πολιτικά παιχνίδια µε ορατή
αιχµή τα Σκόπια και υποκρυπτόµενη τη γιουγκοσλαβική ηγεσία φαίνεται να µη
ανταποκρινόταν καθ’ ολοκληρίαν στα γεγονότα. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές αφ’ ενός ευθυγραµµίζονταν στην υλοποίηση των κεντρικών κοµµατικών
αποφάσεων, µέσα σε ένα ευαίσθητο πολυεθνικό τοπίο, αυτό της Γιουγκοσλαβίας,
που απαιτούσε φρόνηση. Ήταν, για παράδειγµα, κεντρική οδηγία η παραγωγή βιβλιογραφίας όχι για το κάθε οµόσπονδο κόµµα ειδικά αλλά µόνο για το οµοσπονδιακό κόµµα, αφού όλα τα στοιχεία (πολιτική, θεωρία, ιδεολογία) συµπεριέχονταν
στα γενικά υλικά της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας –µε αυτό τον
τρόπο, αποµακρυνόταν η πιθανότητα να κατηγορηθεί ένα οµόσπονδο κόµµα για
σεπαρατισµό–. Αφ’ ετέρου, δεν χανόταν η ευκαιρία υπενθύµισης προς το Βελιγράδι ότι ήταν παραγωγική η προαγωγή του εσωκοµµατικού διαλόγου για επιµέρους ζητήµατα. Μοιραία, ακολουθούσε η διαφοροποίηση στη µορφή των αντιδράσεων, η οποία, σε ένα περιβάλλον µε απούσα τη διπλωµατική παράδοση, µπορούσε να λάβει βάναυσο χαρακτήρα, χωρίς να γίνονται εξαιρέσεις ούτε για τους
οµόφρονες. Είναι χαρακτηριστική µία περίπτωση, για παράδειγµα, κατά την οποία
εκπρόσωποι του ΚΚΕ εσωτερικού, απευθυνόµενοι προς την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, τον Οκτώβριο 1974 (µετά την πτώση της δικτατορίας), ζήτησαν να πληροφορηθούν την κοµµατική θέση για την επιστροφή των σλαβοµακεδόνων πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα και το κόµµα παρέπεµψε το ζήτηµα
στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Ο Čemerski, στη σχετική συζήτηση στα
Σκόπια, δήλωσε επιθετικά ότι άρµοζε στο ερώτηµα του ΚΚΕ εσωτερικού µία απάντηση αρχών και ότι η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας δεν όφειλε να ταυτίζεται µε το Βελιγράδι αλλά να δηλώνει την άποψή της1065. Ο Koliševski, εξερεθισµένος, υπενθύµισε ότι το ΚΚΕ εσωτερικού ζητούσε στατιστικά στοιχεία έχοντας
σκοπό να καταγράψει τους σλαβοµακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες ως Έλληνες.
∆εδοµένη ήταν επίσης, όπως τόνισε, η συντροφική διαφωνία ως προς τον όρο
«πρόσφυγας» (για την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, οι σλαβοµακεδόνες
θεωρούνταν πρόσφυγες µόνο σε σχέση µε την Ελλάδα και στις συζητήσεις µε την

1065

Ibid.: 1.427.260.39/760-778, 19 pp. Ibid.: 1.427.260.38/698-706, Информациjа [Πληροφορίες],
410/2, 18-11-1974, 9 pp.
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Ελλάδα, ενώ στα Σκόπια δεν τους έβλεπαν ως πρόσφυγες –ανεξάρτητα εάν είχαν
λάβει την υπηκοότητα ή όχι– αλλά ως δικούς τους)1066.
Με τις πραγµατείες επί του εθνικού (έστω στη διαλεκτική σχέση του µε το ταξικό, σύµφωνα µε την άποψη των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών) σε εντατική
προώθηση, φαινόταν η µελέτη των άλλων παραµέτρων του ταξικού (οικονοµικόςκοινωνικός, πολιτικός παράγοντας) να υποβαθµίζεται και να παραµελείται. ∆εν
συγκρότησε η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας κάποιο όργανο, κατά το πρότυπο των άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων (για παράδειγµα, το Ινστιτούτο Ιστορίας του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, το Ιστορικό Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ), το οποίο θα επιφορτιζόταν µε την προβολή µίας
κοµµατικής ιστορίας.
Αργά –το 1978–, κυοφορήθηκε επιτέλους η σύνταξη ενός σχεδιαγράµµατος
για τη µελέτη της ιστορίας του κόµµατος. Το 1979, επιτεύχθηκε η παρουσίαση
αναλυτικής πρότασης1067.
Το πλάνο δεν εκπληρώθηκε ποτέ1068.

Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας
Το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας δηµιουργήθηκε στις 22 Ιουλίου 1948. Το 1950 και
τα επόµενα χρόνια, ξεκίνησε η εργατική αυτοδιαχείριση και δηµιουργήθηκε συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο ινστιτούτο. Λειτούργησε επίσης κοµµατική οργάνωση του ινστιτούτου στην οποία συµµετείχαν τα κοµµατικά µέλη. Μετά

1066

Ibid.: 1.427.260.39/760-778, 19 pp. Σχετική είναι η αναφορά στο Лазар Колишевски, Аспекти на
Македонското Прашање, Култура, Скопjе 1962, µετάφραση [επηυξηµένο κείµενο] στα
ελληνικά: Πτυχές του µακεδονικού ζητήµατος, Νάσα Κνίγκα, Σκόπια 1986, p. 257, ότι «η ανάπτυξη
και καταξίωση της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ενισχύει το αίσθηµα του κάθε
Μακεδόνα ότι ανήκει σε αυτό το έθνος, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής του».
1067
Cf. «Проект на историjата Соjузот на Комунистите на Македониjа [Σχέδιο ιστορίας της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας]», συλλογική εργασία, Glasnik, XXIΙΙ, No 1, Скопjе 1979,
pp. 201-218.
1068
Μέρος του υλικού, το οποίο αφορούσε στην πορεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας
κατά το διάστηµα 1941-1944 και θα εντασσόταν στο συνολικό έργο για την ιστορία του
κινήµατος, είχε προετοιµασθεί από το Velimir Brezoski, µέλος του επιστηµονικού προσωπικού
του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, συνεργάτη του Kirjazovski στο τµήµα µελέτης του εθνικούαπελευθερωτικού πολέµου, της επανάστασης και της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Μετά το
θάνατο του Brezoski το 1983, το έργο βρέθηκε στα χαρτιά του και έµεινε ανεκµετάλλευτο επί
είκοσι χρόνια. Το 2003, το ινστιτούτο έλαβε την απόφαση να προβεί στην έκδοση της µελέτης του
παλαιού ερευνητή του. Την ευθύνη της επιµέλειας ανέλαβε επιτροπή µε επικεφαλής τον Todor
Chepreganov (cf. Велимир Брезоски, Комунистичка Партиjа на Македониjа 1941-1944 [Το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας, 1941-1944], ИНИ, Скопjе 2003, εισαγωγικό σηµείωµα των
επιµελητών).

[329]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

το 1957, η επιστηµονική παρέµβαση πραγµατοποιούνταν µέσω του περιοδικού
Glasnik1069. Το 1960, προσαρτήθηκε στο Ινστιτούτο το ιστορικό αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας, το οποίο είχε δηµιουργηθεί το 19491070. Το 1966, το ινστιτούτο ήταν ενταγµένο σε δευτεροβάθµιο όργανο,
την Ένωση Οργανώσεων Επιστηµονικών Ερευνών Μακεδονίας1071.
Στο διάστηµα 1965-1968, βρέθηκαν µε αποστολή στο εξωτερικό, για µερικούς
µήνες, συνεργάτες του ινστιτούτου, µε σκοπό την τελειοποίηση της γνώσης ξένων
γλωσσών και την εκπόνηση ιστορικών µελετών, για παράδειγµα στη Γαλλία το
1966 και 1967 επί 6 µήνες κάθε φορά, στη Σοβιετική Ένωση επί τρεις µήνες, στην
Τουρκία επί 11 µήνες. Στη Ρουµανία πήγε ο Simovski το 1968 επί 10 µέρες1072.
Ήλθαν επίσης στα Σκόπια ερευνητές1073. Για παράδειγµα, ο Κώστας Νταλιάνης,
από το Ινστιτούτο Μελέτης Ανατολικοευρωπαϊκών ∆ηµοκρατιών του Πανεπιστηµίου Karl Marx της Λειψίας, επισκέφθηκε το Ινστιτούτο επί 20 µέρες, το 1968, και
συζήτησε µε τους συναδέλφους του ζητήµατα σχετικά µε το εθνικό-απελευθερωτικό κίνηµα της περιόδου 1941-1944 στην Ελλάδα1074.
Όπως σε κάθε νέα προσπάθεια, προέκυψαν ποικίλα προβλήµατα. Το σπουδαιότερο ήταν η έλλειψη των απαραίτητων επιστηµονικών στελεχών (η αρχική προσπάθεια ξεκίνησε µε στελέχη του εθνικού-απελευθερωτικού αγώνα, όπως ο Mihail Keramitchiev το 19501075). Ως εκ τούτου, ο πρώτος στόχος (ιδιαίτερα κατά το διάστηµα
1965-1970 µε επικεφαλής τον Apostolski) ήταν η δηµιουργία συνθηκών για την οµαλή
ανάπτυξη της επιστηµονικής εργασίας1076. Το 1969 απασχολούνταν στο ίδρυµα 38
εργαζόµενοι (οι 26 επιστηµονικά ειδικευµένοι ώστε να εκτελούν ερευνητική εργασία –
εξ αυτών, οι 14 µε διδακτορικές διατριβές και ακαδηµαϊκούς τίτλους–)1077. Σηµειώθηκε πρόοδος και, το 1978, το επιστηµονικό προσωπικό έφθασε τα 54 άτοµα, εκ των
οποίων τα 43 µε ακαδηµαϊκούς τίτλους (ανάµεσα σε αυτά, 15 ήταν διδάκτορες των
1069

Ο πλήρης τίτλος ήταν Гласник на Институтот за Национална Историjа.
Cf. Апостолски, «Извештаj за активноста на Институтот за Национална Историjа 1948-1968
година», op.cit., pp. 213-237.
1071
Cf. άρθρο του Velimir Brezoski στο Гласник на Институтот за Национална Историjа, XX,
No 1, Скопjе 1966, pp. 227-228.
1072
Πρόκειται για το ταξίδι που πραγµατοποίησε στο Βουκουρέστι για τις συνεννοήσεις µε τον
Παπαπαναγιώτου (supra, p. 255).
1073
Αναφέραµε ήδη την περίπτωση του Liviu Marcu, του ρουµανικού Institut de studii sud-est
europene (supra, p. 271). Το ινστιτούτο προσµετρούσε, επίσης, σε αυτή την κατηγορία τον
Παπαπαναγιώτου.
1074
Cf. Апостолски, «Извештаj за активноста на Институтот за Национална Историjа 1948-1968
година», op. cit., pp. 213-237.
1075
Cf. 40 години Институт за Национална Историjа 1948-1988, op. cit., pp. 233-234.
1076
Cf. 30 години Институт за Национална Историjа, op. cit., pp. 7-11, 18, 42-43.
1077
Cf. Апостолски, «Некои актуални проблеми на Институтот за Национална Историjа», op.
cit., pp. 199-211.
1070
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ιστορικών επιστηµών και 6 κάτοχοι τίτλου µάστερ). Μία σειρά προσώπων βρίσκονταν, τότε, στο στάδιο των µεταπτυχιακών σπουδών. Το 1978, σε 5 επιστηµονικούς
σχεδιασµούς ήταν ενταγµένοι επιπλέον 12 εξωτερικοί συνεργάτες. Η προσπάθεια
για γραπτή παραγωγή ήταν εργώδης, κατατέθηκαν 2.000 επιστηµονικές ή επιστηµονικές-εκλαϊκευτικές µονογραφίες και παρουσιάσεις εγγράφων, συµπεριλαµβανόµενης της συγγραφής άρθρων, βιβλιοκριτικών και άλλων κειµένων. Σηµαντικό έργο
ήταν η τρίτοµη Ιστορία του Μακεδονικού λαού1078, που εκδόθηκε σε 20.000 αντίτυπα
(µεταφράσθηκε στη σερβοκροατική και, σε συνοπτική µορφή, στη ρωσική)1079. Στο
ινστιτούτο λειτουργούσαν επιστηµονικά τµήµατα, τα οποία διαπραγµατεύονταν διαφορετικές ιστορικές περιόδους και αντικείµενα. ∆ίπλα στα επιστηµονικά τµήµατα,
λειτουργούσε επιστηµονικό συµβούλιο (διευθυντής του ινστιτούτου ήταν τότε –το
1978– ο Orde Ivanoski). Υπήρχαν, προσέτι, βοηθητικά τµήµατα συλλογής υλικού
αναµνήσεων και βιογραφιών, βιβλιογραφίας και τεκµηρίωσης, όπως και βιβλιοθήκη1080. Στα επιστηµονικά τµήµατα συγκαταλέγονταν το τµήµα αρχαίας και
µεσαιωνικής ιστορίας (ιδρυθέν το 1967, το 1978 είχε 4 επιστηµονικούς συνεργάτες –
οι 3 διδάκτορες–), το τµήµα οθωµανικής και τουρκικής περιόδου (λειτούργησε
εξαρχής, το 1948, συγχρόνως µε την ίδρυση του ινστιτούτου, το 1978 είχε 3 επιστηµονικούς συνεργάτες –όλοι διδάκτορες–), το τµήµα εθνικού-επαναστατικού απελευθερωτικού κινήµατος (µε 7 επιστηµονικούς συνεργάτες το 1978 –όλοι διδάκτορες–,
µελετούσε το 19ο και 20ό αιώνα «µέχρι το µοίρασµα της Μακεδονίας το 19121918»). Το τµήµα εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος και σύγχρονης ιστορίας
(το 1978, είχε 10 επιστηµονικούς συνεργάτες –από αυτούς, οι 7 διδάκτορες–) ήταν
προσανατολισµένο στη µελέτη του κινήµατος κατά το Μεσοπόλεµο, του πολέµου
και της σοσιαλιστικής επανάστασης κατά το 1941-1945 και της περιόδου οικοδόµησης της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Το 1963 –µε την ένταξη στο ινστιτούτο, το 1960, του Ιστορικού Τµήµατος της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας (µετέπειτα Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας)–, το
τµήµα έλαβε την τελική µορφή1081. Τέλος, το βαλκανολογικό τµήµα, ειδικό τµήµα
για τη µελέτη του «µακεδονικού λαού και των λαοτήτων στη Μακεδονία» και των
γενικών βαλκανικών σχέσεων κατά το παρελθόν, είχε στραφεί στη µελέτη της
«ιστορίας της Μακεδονίας του Αιγαίου και της Μακεδονίας του Pirin»1082. Μέλη

1078

Cf. Историjа на македонскиот народ, ИНИ, vol. 1-3, Скопjе 1969.
Cf. 30 години Институт за Национална Историjа, op. cit., pp. 7-11, 18, 42-43.
1080
Ibid., pp. 18-22.
1081
Ibid., pp. 7, 12-18, 29-30.
1082
Ibid., p. 18. Σύµφωνα µε πληροφορίες του Pero Galabov, το τµήµα δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη
στέγαση του κοµµατικού αρχείου και του Παπαπαναγιώτου. ∆εν συναντιούνται στις πηγές πολλές
λεπτοµέρειες, ακριβώς διότι, µέσα στο σχεδιασµό, το περιεχόµενο των µελετών του τµήµατος
1079
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του ήταν ο Rastislav Terzioski, επιστηµονικός σύµβουλος και καθοδηγητής, οι τακτικοί συνεργάτες Todor Simovski, Risto Kirjazovski και Teodoros Papapanajotou
[Παπαπαναγιώτου], ο βοηθός Stojan Kiselinovski. Από αυτούς, µόνο ο Terzioski
ήταν διδάκτωρ και ο Kiselinovski κάτοχος τίτλου µάστερ1083.
Η κτιριακή υποδοµή του ινστιτούτου ήταν, σε συνάρτηση µε τις δραστηριότητες, επαρκής για τη στέγαση των ανθρώπων, του επιστηµονικού υλικού και της βιβλιοθήκης. Στο κτίσµα, είχαν διατεθεί στο ισόγειο χώροι για το προσωπικό ασφαλείας και φύλαξης, για αποθήκευση και για κοινή χρήση (για ανάπαυση και φαγητό). Στον πρώτο όροφο λειτουργούσαν γραφεία. Είχαν παραχωρηθεί, εκεί, δύο
αίθουσες στο βυζαντινολογικό τµήµα1084. Στο δεύτερο όροφο, ήταν τα γραφεία
του Ινστιτούτου (διοίκηση και ερευνητικό δυναµικό), όπως επίσης οι χώροι για τη
στέγαση του προσωπικού του Αρχείου Μακεδονίας.
Το Αρχείο Μακεδονίας είχε λειτουργία αυτοτελή (φύλαξη, συντήρηση, διαχείριση του αρχειακού υλικού, ιστορική παραγωγή), επίσης συµπληρωµατική του
ινστιτούτου (διαχείριση του αρχειακού υλικού το οποίο ήταν διαθέσιµο για τις
ανάγκες του ινστιτούτου). Ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 1951, µε δηµιουργία µέχρι το
1961 εννέα αρχειακών παραρτηµάτων (εκτός από τα Σκόπια, και σε οκτώ άλλες
πόλεις της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας). Πρώτος διευθυντής διατέλεσε ο Todor Taleski, επόµενοι ήταν µετά το 1960 ο Dimche Stojanov-Mire και
µετά το 1978 (έως το 1987) ο Aleksandar Aleksiev1085. Το αρχειακό υλικό είχε
τοποθετηθεί σε κτιριακό παράρτηµα. Επρόκειτο για χώρο τυφλό πανταχόθεν (χωρίς παράθυρα), µε είσοδο µόνο µέσα από το κτίριο του Ινστιτούτου, όπου τα ντοκουµέντα (περιλαµβάνονταν τα παλαιά έγγραφα της οθωµανικής περιόδου) φυλάσσονταν υπό κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας.
Το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, προβάλλοντας το πλαίσιο –προώθηση του
εθνικού ζητήµατος–, θεσµικό και µη, που καθόριζε τη λειτουργία του, είχε εκλεκτή αναγνώριση από το κρατικό και κοµµατικό γιουγκοσλαβικό καθεστώς, την
οποία ανταπέδιδε. Ο πρόεδρος Josip Broz Tito στα Σκόπια, το 1969, περιέλαβε
στο πρόγραµµα επισκέψεων το ίδρυµα1086. Στο θάνατο του στρατάρχη, το 1980,
έγιναν στο ινστιτούτο ενέργειες για να τιµηθεί το πρόσωπό του, σε αναγνώριση
της προσφοράς του στο µακεδονικό ζήτηµα. Αφιερώθηκε στη µνήµη του ένα τεύήταν, κατά τη γνώµη µας, ασαφώς προσδιορισµένο. Εύγλωττη είναι η αναφορά στα πολιτικά
µέτωπα, την ελληνική και βουλγαρική Μακεδονία.
1083
Ibid., p. 30.
1084
Χαρίκλεια Πατσιούρα-Lozinsky, πληροφορίες.
1085
Cf. Државен Архив на Република Македониjа 1951-2006, op. cit., pp. 16, 54.
1086
Cf. άρθρο του Gligor Todorovski στο Гласник на Институтот за Национална Историjа,
XXIV, No 2, Скопjе 1980, pp. 177-178.
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χος του Glasnik1087, οργανώθηκε εκδήλωση στο ινστιτούτο1088, µε την τοποθέτηση
χρυσής πλακέττας1089.

Kirjazovski
Ο Παπαπαναγιώτου συνεργάσθηκε, όπως είδαµε, στο ινστιτούτο στενότερα µε δύο
συναδέλφους, τον Todor Simovski και τον Kirjazovski.
Οι επιστηµονικές εργασίες του Todor Simovski έδειχναν σε ένα εξωτερικό
παρατηρητή ότι λάµβανε ενεργό µέρος στην επιστηµονική παραγωγή που στήριζε
τον ιδεολογικό ρόλο του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας. Απασχολούµενος στο
Βαλκανολογικό Τµήµα του ινστιτούτου, διαπραγµατεύθηκε ποικίλα θέµατα που
άπτονταν του µακεδονικού ζητήµατος, άλλα µε εθνολογικό περιεχόµενο1090, άλλα
µε αναφορά στους ταξικούς αγώνες των σλαβοµακεδόνων της ελληνικής Μακεδονίας και στην ανάδειξη ηρώων του ταξικού-εθνικού αγώνα όπως ο Tasko Karadza1091 και ο Lazo Trpovski1092. Το 1970, στη µελέτη του Simovski για τη στάση
του ΚΚΕ απέναντι στο µακεδονικό ζήτηµα στη διάρκεια της φασιστικής κατοχής,
παρουσιάσθηκε η θέση ότι το ελληνικό και το βουλγαρικό κοµµουνιστικό κόµµα

1087

Ήταν το Гласник на Институтот за Национална Историjа, XXIV, No 2, Скопjе 1980.
Ibid., p. 185.
1089
Ibid., pp. 181-183, άρθρο µε υπογραφή: Mile Todorovski.
1090
Cf. για παράδειγµα Тодор Симовски, «Миграционите движења. Етничкиот состав на
населението во Воденска околиjа (1912-1940) [Μεταναστευτικές κινήσεις. Η εθνική δοµή του
πληθυσµού της περιοχής Βοδενών, 1912-1940]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XIII, No 1-2, Скопjе 1969, pp. 57-84.
1091
Id., «Таско Караџа [Tasko Karadza]», Гласник на Институтот за Национална Историjа,
XIX, No 1, Скопjе 1975, pp. 223-234. Πρόκειται για την περίπτωση του σλαβοµακεδόνα, µέλους
της αντίστασης κατά των κατακτητών, ο οποίος θυσιάσθηκε στη διάρκεια της κατοχής. Γεννήθηκε
το 1914 στο Ντουµπένι (∆ενδροχώρι) Καστοριάς (χωριό το οποίο προσέφερε πλειάδα αγωνιστών
–από εκεί καταγόταν ο Lazo Trpovski, επίσης η Vera–) και σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο
προοδευτικό κίνηµα. Καθοδηγητικό στέλεχος της κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ) και του
ΚΚΕ, εξόριστος επί Μεταξά στον Αη-Στράτη και ακολούθως στην Ακροναυπλία,
απελευθερώθηκε, µετά τη γερµανική κατάκτηση, µαζί µε όλους τους σλαβοµακεδόνες. Τον Ιούνιο
1941, εντάχθηκε στο κίνηµα αντίστασης στην περιοχή της Κατερίνης και εξελίχθηκε σε µέλος του
γραφείου της ΟΚΝΕ περιοχής Μακεδονίας. Τον Απρίλιο 1942, συνελήφθη από τη Gestapo στη
Θεσσαλονίκη και εκτελέσθηκε στα τέλη Μαΐου 1942 (ibid.).
1092
Id., «По повод 25 години од смртта на Лазо Трповски [Με την αφορµή 25 χρόνων από το
θάνατο του Lazo Trpovski]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XII, No 1,
Скопjе 1968, pp. 293-303, άρθρο επετειακό για τη σύλληψη, στα Ίµερα Κοζάνης, και εκτέλεση
του Trpovski από τους συνεργάτες των Γερµανών µέλη της οργάνωσης ΠΑΟ. Ο Trpovski είχε
σπουδάσει σε κοµµατική σχολή στη Μόσχα. Κατά το Μεσοπόλεµο, ήταν αφενός στέλεχος της
ΕΜΕΟ (ενιαίας), αφετέρου αναδείχθηκε ακολούθως σε γραµµατέα της περιφερειακής επιτροπής
Καστοριάς και Φλώρινας του ΚΚΕ.
1088
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δεν έδωσαν την κατάλληλη βοήθεια στο µακεδονικό λαό για την απελευθέρωσή
του1093.
Η βιογραφία του Simovski παρουσίαζε εργογραφία ισχνή1094. Ο Kirjazovski,
αντίθετα, ήταν πολυγραφότατος.
Η διαδροµή του Kirjazovski περιέλαβε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν επί κοµµουνισµού, η δεύτερη σηµατοδοτήθηκε από τη στροφή του στα τέλη της δεκαετίας
1980 και εν συνεχεία στην περίοδο µετά την ανατροπή του κοµµουνιστικού µπλοκ
το 1989-1991.
Στην αφετηρία, ο πρώην αντάρτης µέλος του ΚΚΕ υπηρέτησε τα ιδανικά του
ενταγµένος στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας, στο συγκρότηµα των σλαβοµακεδόνων διανοουµένων, στη δοµή της κρατικής αρχής και στο δίκτυο της υπηρεσίας ασφαλείας. Ως ιστορικός, ανέπτυξε θέση –επιστηµονική, ιδεολογική, πολιτική– η οποία θα µπορούσε να κριθεί ως µη µετριοπαθής. Το 1970, µε ευκαιρία τη
βιβλιοκριτική του για το βιβλίο του Ναούµ Πέγιου [Naum Pejov] Οι Μακεδόνες και
ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα1095, προβαίνοντας σε πολιτική αποτίµηση των
1093

Id., «Македонското национално прашање низ политиката на КПГ во текот на НОБ [Το εθνικό
µακεδονικό ζήτηµα στην πολιτική του ΚΚΕ στη διάρκεια του αγώνα εθνικής απελευθέρωσης]»,
Гласник на Институтот за Национална Историjа, XIV, No 2-3, Скопjе 1970, pp. 25-52.
1094
Cf. 40 години Институт за Национална Историjа 1948-1988, op. cit., p. 207.
1095
Στη βιβλιοκριτική, αναφερόταν ότι ο συγγραφέας δικαιολογηµένα έγραψε στο βιβλίο του ότι, στη
διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, υπήρχαν στην Ελλάδα όλες οι αντικειµενικές συνθήκες για την επικράτηση της επανάστασης, όµως αυτό δεν είχε επιτευχθεί λόγω των υποκειµενικών αδυναµιών και του οππορτουνισµού της καθοδήγησης του ΚΚΕ σε συνδυασµό µε την ένοπλη
επέµβαση του αγγλικού ιµπεριαλισµού. Ο Kirjazovski έκρινε ότι η ιµπεριαλιστική επέµβαση είχε
δευτερεύουσα σηµασία για την εξέλιξη της επανάστασης, διότι αυτή είχε προηγουµένως καταστεί
δυνατή λόγω της λανθασµένης και οππορτουνιστικής στάσης της καθοδήγησης του ΚΚΕ. Η ανάλυση εκ µέρους του Pejov της δηµιουργίας του NOF έγινε, κατά τον Kirjazovski, όχι µόνο ως οργάνωσης του µακεδονικού λαού εναντίον του εθνικού και ταξικού αντιπάλου αλλά και ως αντίθεσης κατά των λανθασµένων θέσεων της καθοδήγησης του ΚΚΕ έναντι του εθνικού ζητήµατος. Ο
ένοπλος αγώνας δεν είχε ξεκινήσει το 1946 στο Λιτόχωρο, αλλά το 1945, όταν επιβλήθηκε στους
Μακεδόνες η σύρραξη ως µόνη διέξοδος για τη διατήρηση των δικαιωµάτων τους. Το συµφέρον
του αγώνα οδήγησε στη συµφωνία ΚΚΕ-NOF, σε ένα πλαίσιο ανισοβαρές, µέσα στο οποίο το
NOF τέθηκε υπό το ΚΚΕ, µε αρνητικές συνέπειες για το µακεδονικό κίνηµα. Όµως ο συγγραφέας
δεν απαντούσε στο ερώτηµα της απόδοσης ιστορικών τουλάχιστον ευθυνών για την υπογραφή της
συµφωνίας, µε δεδοµένη την τότε δυνατότητα του NOF να συνοµιλήσει µε το ΚΚΕ σε ισότιµη
βάση και να επιτύχει µία σωστή συµφωνία. Στο 1ο συνέδριο του NOF, ο Ζαχαριάδης επέτυχε να
διαλύσει εκ των έσω την καθοδήγηση του NOF και να επιβάλει τους δικούς του ανθρώπους στην
ηγεσία του. Στο ερώτηµα –στο οποίο ο Pejov δεν έδωσε απάντηση– εάν η αλλαγή θέσης του ΚΚΕ
για το µακεδονικό ζήτηµα το 1949, η δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης της αιγαιακής
Μακεδονίας, στις 27 Μαρτίου 1949, και η διακήρυξη του NOF για ανεξάρτητο µακεδονικό κράτος στο πλαίσιο της Βαλκανικής Οµοσπονδίας αποτελούσαν µία νίκη των αιγαιατών Μακεδόνων ή
µία ίντριγκα της καθοδήγησης του ΚΚΕ υπό το Ζαχαριάδη, ο Kirjazovski έκρινε ότι επρόκειτο
περί ίντριγκας, µε στόχο να κατηγορηθεί η Γιουγκοσλαβία και η ηγεσία του NOF για την ήττα του
κινήµατος. Ευθύνη έφεραν τα στελέχη που δεν είχαν εναντιωθεί [εννοούσε τους Paskal Mitrevski,
Mina Fotev, Vera], cf. Ристо Кирjазовски, «Осврт на книгата “Македонците и граѓанската
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απόψεων του συγγραφέα έδωσε ταυτόχρονα το δικό του στίγµα, ανυποχώρητο,
στερούµενο περιθωρίου για µία λιγώτερο άπονη κριτική κατά του ΚΚΕ. Κινούµενος
στο εύρος της γιουγκοσλαβικής γραµµής περί ταξικού και εθνικού, καθόρισε το
σχήµα για τα λάθη των αιγαιατών Μακεδόνων αγωνιστών έναντι της πολιτικής του
ΚΚΕ1096, που θα υποστηριζόταν τα επόµενα χρόνια ως επίσηµη ιστοριογραφία του
Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας.
Το 1971, ο Kirjazovski παρουσίασε τον πρώτο τόµο της συλλογής µε τίτλο Η
Μακεδονία του Αιγαίου στον εθνικοαπελευθερωτικό πόλεµο. Το παρελθόν της έκδοσης είχε αφετηρία τα µεταπολεµικά χρόνια, όταν οι πρωτεργάτες του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας άρχισαν να συλλέγουν έγγραφα και συγκρότησαν δύο συλλογές («Η Μακεδονία του Αιγαίου στον εθνικό-απελευθερωτικό πόλεµο» και «Η
αντίσταση στην Ελλάδα, 1941-1945»). Το υλικό φυλασσόταν στο Αρχείο Μακεδονίας. Τον αρχικό πυρήνα του αρχείου αποτέλεσαν υλικά του σλαβοµακεδονικού
εθνικού απελευθερωτικού µετώπου (του SNOF και του NOF) που διασώθηκαν
από στελέχη του. Ανατέθηκε, µετά το 1945, στους ίδιους ανθρώπους η συλλογή
συµπληρωµατικού αρχειακού υλικού και χρηµατοδοτήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό
περιοδείες στις χώρες όπου ζούσαν σλαβοµακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες. Επρόκειτο για την πλέον ενδιαφέρουσα ιστορική πηγή για την περιοχή της ∆υτικής
Μακεδονίας στην περίοδο της γερµανικής κατοχής και του εµφύλιου πολέµου. Το
αρχείο, µε το τµήµα που αναφερόταν στην Ελλάδα, είχε ιδιαιτερότητες που τόνιζαν τη σπουδαιότητά του. Αφ’ ενός, συστάθηκε, οργανώθηκε, ταξινοµήθηκε και
συµπληρωνόταν από σλαβοµακεδόνες πρώην στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο Simovski
воjна во Грциjа” од Наум Пеjов [Ξανακοίταγµα του βιβλίου Οι Μακεδόνες και ο εµφύλιος
πόλεµος στην Ελλάδα του Naum Pejov]», Гласник на Институтот за Национална Историjа,
XIV, No 1, Скопjе 1970, pp. 193-200.
1096
Ο Risto Kirjazovski παρουσίασε, το 1971, µία εργασία, γραµµένη από άτοµο που είχε διατηρήσει
την ανωνυµία του (είχε υπογράψει µε τα αρχικά Γ. Τ.), δηµοσιευθείσα σε συνέχειες, από τις 12
µέχρι τις 24 Απριλίου 1946, στην εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης Λαϊκή Φωνή. Αντιλαµβανόµαστε
ότι ήταν ντοκουµέντο που ανέσυρε από το κοµµατικό υλικό του Παπαπαναγιώτου. Στο εν λόγω
κείµενο (ο τίτλος του ήταν «Μαζικές διώξεις ενάντια στους Μακεδόνες») υποστηριζόταν ότι οι
αντίπαλοι του αγώνα για την εθνική άµυνα τον κατηγορούσαν ως αυτονοµιστικό κίνηµα. Ο
Kirjazovski, στην παρουσίαση της εργασίας, κατέληξε στην εκτίµηση ότι δεν ήταν σωστή η
επισήµανση του συγγραφέα ότι η µαζική συµµετοχή των Μακεδόνων στον αντιφασιστικό αγώνα
αποδείκνυε τη σωστή πολιτική της ηγεσίας του κινήµατος της εθνικής αντίστασης και του ΚΚΕ
επί του εθνικού ζητήµατος. Ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε, σύµφωνα µε τον Kirjazovski. Η
καθοδήγηση του ΕΑΜ, στη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, είχε λανθασµένη
πολιτική, η οποία οδήγησε σε συγκρούσεις µε κατάληξη µέχρι και τη διάσπαση, cf. Ристо
Кирjазовски, «Г. Т. за учеството на македонците под Грциjа во антифашистичката воjна
(1941-1945) и нивната судбина по неа [Ο Γ. Τ. για τη συµµετοχή των Μακεδόνων των
ευρισκόµενων υπό ελληνική εξουσία στην αντιφασιστική πάλη 1941-1945 και η µοίρα τους µετά
τον πόλεµο]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XV, No 3, Скопjе 1971, pp.
247-266.
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και ο Kirjazovski, που έλαβαν µέρος στην αντιφασιστική αντίσταση και τον εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα, συνεπώς είχαν βιωµατική σχέση µε το υλικό. Αφ’ ετέρου, η ελληνική αντίσταση, ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, η συµµετοχή των σλαβοµακεδόνων και η µετέπειτα τύχη τους, ήταν στοιχεία που συµµετείχαν µε έντονα
διακριτό τρόπο στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας των κατοίκων της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, του παράγοντα που αναδεικνυόταν ως κυρίαρχος στην πολιτική του νεοσύστατου κράτους.
Στη δηµοσίευση του υλικού, στους αρχικούς τόµους, οι παραποµπές παρουσιάζονταν απλοϊκές, µε αναφορά στις δύο µονάχα συλλογές του αρχείου, δείχνοντας ότι υπήρχε έλλειψη υλικού και αδυναµία τεκµηρίωσης. Στη συνέχεια, σε επόµενους τόµους, η αναφορά σε υλικό του αρχείου του ΚΚΕ, µε παραποµπές πιο
σύνθετες, έδειχνε ότι είχε προχωρήσει η ταξινόµηση του ελληνικού αρχειακού
υλικού και η σταδιακή ένταξή του στις έρευνες1097. Το 1985, που εκδόθηκε ο
έβδοµος τόµος της συλλογής, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η ταξινόµηση και επιστηµονική επεξεργασία του αρχείου του ΚΚΕ. Εν τω µεταξύ, είχαν καταστραφεί οι
σχέσεις ανάµεσα στους εντεταλµένους από την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας ιστορικούς του αρχείου και τον αντιπρόσωπο του ΚΚΕ εσωτερικού, Παπαπαναγιώτου. Ο Kirjazovski αποφάσισε να προχωρήσει στη δηµοσίευση ντοκουµέντων του αρχείου του ΚΚΕ χωρίς να αναφέρει την αρχική προέλευσή τους, παρά
µόνο τον αριθµό ταξινόµησης που είχαν αυτά λάβει εντός του Αρχείου Μακεδονίας. Το ίδιο συνέβη και µε τους δύο επόµενους τόµους, το 1987 και το 1996.
Στους 9 ογκώδεις τόµους της συλλογής, περιλήφθηκαν από τον Kirjazovski και
τους συνεργάτες του συνολικά 1.794 έγγραφα1098.
1097

Στους πρώτους 6 τόµους, το υλικό από τον αρχικό αρχειακό πυρήνα του SNOF και NOF κυµάνθηκε στο 50 έως 85% του συνόλου των εγγράφων. Τα υπόλοιπα έγγραφα ήταν παραγωγής του
ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ και του ∆ΣΕ. Ανάµεσα στα έγγραφα που δηµοσιεύθηκαν,
8 τα είχε συντάξει ο Παπαπαναγιώτου όταν ήταν στρατιωτικός διοικητής στο Καϊµακτσαλάν.
1098
Αναλυτικά, ο αριθµός εγγράφων ανά τόµο ήταν ο εξής:
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 1: 1944-1945, Скопjе 1971, επιµελητές Ристо Кирjазовски Васил Пеjов - Тодор Симовски, αριθµός εγγράφων 203,
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 2: 1945, Скопjе 1973, επιµελητές Ристо Кирjазовски - Тодор
Симовски, αριθµός εγγράφων 241,
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 3: 1946, Скопjе 1976, επιµελητές Ристо Кирjазовски - Тодор
Симовски, αριθµός εγγράφων 203,
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 4: 1947, Скопjе 1980, επιµελητές Ристо Кирjазовски - Тодор
Симовски, αριθµός εγγράφων 138,
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 5: 1948, Скопjе 1981, επιµελητές Ристо Кирjазовски - Фани
Буцкова, αριθµός εγγράφων 204,
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 6: 1949, Скопjе 1983, επιµελητές Ристо Кирjазовски - Фани
Буцкова, αριθµός εγγράφων 222,
Егеjска Македониjа во антифашистичката воjна 1941-1943 година, vol. 7a, Скопjе 1985,
επιµελητές Ристо Кирjазовски - Фани Буцкова, αριθµός εγγράφων 209,
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Κατά την υλοποίηση της πρόθεσης του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας για αναβάθµιση σε ίδρυµα υψηλών προδιαγραφών, ο Kirjazovski εκπόνησε διδακτορική
διατριβή, την οποία υποστήριξε το 1980. Ήταν εύκολη υπόθεση, χωρίς τις λεγόµενες αντιξοότητες της έρευνας, αφού τις πηγές τις είχε συγκεντρωµένες µπροστά
του. Βρήκε το υλικό –πού αλλού;– στο αρχείο του ΚΚΕ. Με αυτή την εργασία, ο
Kirjazovski υπερέβη το χρονικό όριο του εµφυλίου και επεκτάθηκε έως το
19601099. Ακολούθησαν άλλες εργασίες1100, συµπεριλαµβανόµενης της δηµοσίευσης, το 1985, του ηµερολογίου του Γιώργη Γιανούλη, µε υπενθύµιση της τραγικής
περίπτωσης1101.
Το 1987, ο Kirjazovski, επ’ ευκαιρία των 60ών γενεθλίων του, τιµήθηκε από
το Ινστιτούτο µε ιδιαίτερα ευνοϊκές αναφορές στο έργο του1102.
Το 1989, ο Kirjazovski εργαζόταν, στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, στο Τµήµα
Μελέτης του NOF, του εθνικού-απελευθερωτικού πολέµου, της επανάστασης και

1099

1100

1101

1102

Егеjска Македониjа во антифашистичката воjна 1 Jануари - 31 Август 1944 година, vol.
7b, Скопjе 1987, επιµελητής Ристо Кирjазовски, αριθµός εγγράφων 221,
Егеjска Македониjа во НОВ Септември 1944 - Февруари 1945, vol. 7c, Скопjе 1996,
επιµελητής Ристо Кирjазовски, αριθµός εγγράφων 153.
Cf. Ристо Кирjазовски, Народноослободителниот фронт и другите македонски
организации на македонците од Егеjска Македониjа во текот на граѓанската воjна и по
неа (1945-1960) [Το εθνικό-απελευθερωτικό µέτωπο (NOF) και οι άλλες µακεδονικές οργανώσεις
των µακεδόνων της αιγαιακής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου και µετά από
αυτόν (1945-1960)], докторска дисертациjа, Скопjе 1980.
Σταχυολογούµε: Ристо Кирjазовски, «Согледување или искривување на историската
вистина? [Παρουσίαση ή φαλκίδευση της ιστορικής αλήθειας;]», Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XXVΙI, No 3, Скопjе септ.-дек. 1983, pp. 331-338. Ο συγγραφέας
επανέλαβε τα επιχειρήµατά του, απαριθµώντας όµως πληθώρα στοιχείων. Id., «Некои забелешки
и размислувања по повод статиjата “Воденскиот Македонски Баталjон” од Таско
Мамуровски [Σηµειώσεις και σκέψεις µε την ευκαιρία του άρθρου του Taško Mamurovski
“Μακεδονικό Τάγµα Έδεσσας”]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XXVΙI,
No 1-2, Скопjе jан.-авг. 1983, pp. 189-201. Id., Народноослободителниот фронт и другите
организации на македонците од Егеjска Македониjа (1945-1949) [Το εθνικό-απελευθερωτικό
µέτωπο (NOF) και οι άλλες οργανώσεις των Μακεδόνων της Αιγαιακής Μακεδονίας (1945-1949)],
Култура, Скопjе 1985. Id., Македонски национални институции во егеjскиот дел на
Македониjа (1941-1961) [Μακεδονικοί εθνικοί θεσµοί στο αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας (19411961)], ИНИ, Скопjе 1987.
Cf. Ристо Кирjазовски, «Дневникот на Ґоргис Ґанулис (1 jули 1946 - 20 маj 1948) [Το
ηµερολόγιο του Γιώργη Γιαννούλη (1 Ιουλίου 1946 - 20 Μαΐου 1948)]», Гласник на
Институтот за Национална Историjа, XXIX, No 1-2, Скопjе jан.-авг. 1985, pp. 213-251.
Ο Simo Mladenovski και η Niki Jovanovič (κόρη του Kirjazovski) δηµοσίευσαν στο Glasnik
τιµητικά άρθρα, cf. Симо Младеновски, «Д-р Ристо Кирjазовски (По повод 60 години од
раѓањето) [Ο ∆ρ. Risto Kirjazovski (επ’ ευκαιρία των 60ών γενεθλίων του)]», Гласник на
Институтот за Национална Историjа, XXXI, Скопjе jан.-апр. 1987, pp. 7-12. Ники
Jовановиќ, «Библиографиjа на обjавени трудови на Д-р Ристо Кирjазовски [Βιβλιογραφία
των δηµοσιευµάτων του ∆ρ. Risto Kirjazovski]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XXXI, Скопjе jан.-апр. 1987, pp. 13-20.
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της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Οδηγούµενος, µαζί µε όλο το κόµµα και τη χώρα,
προς τον τερµατισµό της κοµµουνιστικής «εφόδου στον ουρανό1103», εµφάνισε
εντονότερα αισθήµατα πικρίας και µία τάση ιδιότυπης µνησικακίας. Υποδείκνυε,
πάλι, τους υπευθύνους για την απώλεια του αγώνα, το 1949, στην Ελλάδα1104, µε
έµφαση στην πεποίθηση ότι το ΚΚΕ χρησιµοποιούσε τους Μακεδόνες όταν τους
είχε ανάγκη, ενώ σε άλλες φάσεις, όταν τους ένοιωθε σαν βάρος, τους
εγκατέλειπε1105. Με πρόσφατη τη διένεξη µε τον Παπαπαναγιώτου, παρουσίασε σε
βιβλίο του, µε σκοπό να τον πλήξει, τις εργασίες της 7ης ολοµέλειας της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ, το 19571106.
1103

Cf. Brief von Karl Marx an Ludwig Kugelmann, London, 12. April 1871, MEW, op. cit., vol. 33
(pp. 205-206), p. 206.
1104
Cf., π.χ., Нова Македониjа, 8-2-1989, p. 7, «Η προδοσία του Τίτο και οι πράκτορές του στην
Ελλάδα», τίτλος ειρωνικός του Kirjazovski, για να τονίσει το φαινόµενο, µέσα στο ΚΚΕ, της
µετατόπισης των ευθυνών για την ήττα στον εµφύλιο από τους πραγµατικούς υπαίτιους στους
σλαβοµακεδόνες.
1105
Στο σχήµα που είχε υιοθετήσει ο Kirjazovski θεωρούνταν ότι, το 1943, οι Μακεδόνες εντάχθηκαν
µαζικά στο κίνηµα στην Έδεσσα, Καστοριά και Φλώρινα, συνδυάζοντας το δικό τους εθνικόαπελευθερωτικό όραµα µε τον αντίστοιχο αντιφασιστικό εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα των
Ελλήνων. Οι Έλληνες, το 1944, διέλυσαν το σλαβοµακεδονικό µέτωπο SNOF και απώθησαν
ένοπλα τους Μακεδόνες προς τη Γιουγκοσλαβία. Εκεί, αυτοί εντάχθηκαν στο γιουγκοσλαβικό
κίνηµα, καθοδηγούµενοι πολιτικά από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας και στρατιωτικά
από το γιουγκοσλαβικό παρτιζάνικο σώµα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1945, όταν το ΚΚΕ είχε
ακόµη γραµµή για ειρηνικό δηµοκρατικό αγώνα. Με καθοδήγηση και εξοπλισµό από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας, δηµιούργησαν το σλαβοµακεδονικό µέτωπο NOF και,
ενάντια στην πολιτική γραµµή του ΚΚΕ, προέβησαν σε ένοπλες συγκρούσεις µε τους
κυβερνητικούς. Το διακύβευµα ήταν τότε εάν το µακεδονικό ζήτηµα θα λυνόταν µε πυρήνα την
οµόσπονδη γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ή µε διαφορετικό τρόπο –σύµφωνα µε
τη θέση του ΚΚΕ για µη αλλαγή συνόρων και επίλυση του ζητήµατος των µειονοτήτων µέσω της
κατοχύρωσης της ισοτιµίας αυτών–). Στα τέλη του 1946, οι Μακεδόνες συναντήθηκαν µε το ΚΚΕ
και ενέταξαν το NOF στο ελληνικό κόµµα. Το ΚΚΕ, σε συµφωνία µε το γιουγκοσλαβικό κόµµα,
βρέθηκε στην ανάγκη να τους προσεταιρισθεί, έχοντας επίγνωση του πλεονεκτήµατος ότι ήταν µία
ετοιµοπόλεµη οργάνωση, και τους ενέταξε στο δηµοκρατικό ταξικό ένοπλο αγώνα. Ορισµένοι
συνέχισαν να δέχονται οδηγίες από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Μακεδονίας. Μετά το 1948 (ρήξη
Tito και Kominform), θεωρήθηκαν εθνικιστική οργάνωση πρακτόρων του Tito, καταδιώχθηκαν.
Ένα µερίδιο της ήττας το φόρτωσαν (εκτός από τον αγγλικό - αµερικανικό ιµπεριαλισµό και τον
Tito) σε αυτούς. Συνελήφθησαν στην Αλβανία οι θεωρούµενοι ως υπεύθυνοι της ήττας
(απελευθερώθηκαν το 1956, µετά την πτώση του Ζαχαριάδη). Το 1952, ιδρύθηκε η οργάνωση
Ilinden, την οποία καθοδηγούσε άµεσα το ΚΚΕ, µε προώθηση της βουλγαρικής γραµµής και
πολιτική αποµάκρυνσης από τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία. Το 1957, η νέα ηγεσία διέλυσε και
αυτή την οργάνωση. Οι σλαβοµακεδόνες εντάχθηκαν στις οργανώσεις του ΚΚΕ. Απέµεινε µόνο
µία επιτροπή διαφώτισης υπό τον Π. Ρούσο, που κάλυπτε ιδίως πολιτιστικά ζητήµατα. Μετά το
1956, οι Μακεδόνες άρχισαν να συγκεντρώνονται στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Μακεδονίας (cf. Ристо
Кирjазовски, Македонската политичка емиграциjа од егеjскиот дел на Македониjа во
Источна Европа [Η µακεδονική πολιτική προσφυγιά από το αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας στην
Ανατολική Ευρώπη], Култура, Скопjе 1989, passim).
1106
Ibid., pp. 124-136. Βιβλιογραφικά, ο συγγραφέας παρέπεµπε στα πρακτικά της ολοµέλειας που είχαν εκδοθεί για εσωκοµµατική χρήση. Στην ολοµέλεια συµµετείχε, όπως είπαµε (supra, p. 83) ο
Παπαπαναγιώτου. Το εδάφιο, στον τόµο των πρακτικών, µε τους διαξιφισµούς του Παπαπαναγιώτου µε το Ζαχαριάδη µεταγράφηκε, στο βιβλίο του Kirjazovski, µεταφρασµένο στη σλαβοµακεδο-
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Η κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας µετέστρεψε αισθήµατα αλλά και ιδεολογίες. Κάποιοι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, αντί να καταθλιβούν από τον υποβιβασµό της χώρας σε
αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, άλλαξαν στάση, εξελίχθηκαν εν τάχει –όπως
προκύπτει από την ιδεολογική θέση στα γραπτά τους– σε αντικοµµουνιστές1107. Οι
κατηγορίες κατά του ασυνεπούς και ανήθικου ΚΚΕ επανήλθαν και εντάθηκαν µε
περισσή δηκτικότητα1108. Η ανατροπή του ιστορικού - ιδεολογικού ρεύµατος

1107

1108

νική γλώσσα: «Μεταξύ του Ζαχαριάδη και του Θόδωρου Παπαπαναγιώτου - Αλέκου διαµείφθηκε
ο παρακάτω διάλογος: Ο Αλέκος ρωτά το Ζαχαριάδη, στη βάση ποιων πληροφοριών τεκµηριώνει
τον ισχυρισµό για πισώπλατο χτύπηµα από την πλευρά του Tito. Ο Ζαχαριάδης του απάντησε: Στη
βάση και των δικών σου επιστολών σύντροφε Παπαπαναγιώτου. Ο Αλέκος επανέλαβε την ερώτηση: Συγκεκριµένα στη βάση ποιών επιστολών, αν θυµάσαι; Ο Ζαχαριάδης απάντησε: Τώρα δεν
µπορώ. Στο αρχείο βρίσκονται και τα δικά σας τηλεγραφήµατα και επιστολές» (ibid., p. 128 [στα
πρακτικά, η ακριβής στιχοµυθία έχει ως εξής: «Παπαπαναγιώτου. Ερώτηση: Σε ποια στοιχεία
στηρίχτηκες και χαρακτήρισες το πισώπλατο χτύπηµα του Τίτο; Απάντηση: Και στις δικές σου τις
εκθέσεις σύντροφε Παπαπαναγιώτου, και στις δικές σου. Παπαπαναγιώτου. Ερώτηση: Εγώ σε
ρωτώ πραγµατικά ποιες. Αν το θυµάσαι. Απάντηση: Τώρα δεν µπορώ, στα αρχεία υπάρχουν και
τα τηλεγραφήµατά σας και όλα. Ότι στο Καϊµακτσαλάν έγινε πισώπλατο χτύπηµα ήταν τα τηλεγραφήµατα και οι εκθέσεις οι δικές σας.», cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/4/42, Ζαχαριάδης Γ΄
θέµα (32 pp.), pp. 15-16. Η 7η Πλατιά Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. 18-24 Φλεβάρη 1957..., op. cit.,
pp. 717-718]). Με την αναµόχλευση του «πισώπλατου χτυπήµατος», ο Kirjazovski θέλησε να
αναιρέσει τη δήλωση νοµιµοφροσύνης –εάν αυτή επιζούσε στη µνήµη κάποιων ντόπιων–, που είχε
καταθέσει ο Παπαπαναγιώτου προ εικοσαετίας (το άρθρο Алекос Папапанаjоту, «Вистината за
“ударот од грб” [Η αλήθεια για το “πισώπλατο κτύπηµα”]», Гласник на Институтот за
Национална Историjа, XIV, No 2-3, Скопjе 1970, pp. 351-379) ως απόδειξη της πολιτικά ορθής
θέσης του έναντι των σλαβοµακεδόνων.
Σε ένα κείµενο, για παράδειγµα, µε θέµα την καταστροφή που υπέστησαν οι σλαβοµακεδόνες
λόγω της επιβολής σε αυτούς της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, τέθηκαν ρητορικά ερωτήµατα, τα
οποία εκµαίευαν την απάντηση: Οι Μακεδόνες, από τη στιγµή που γνώριζαν ότι ίσχυε status quo
και διεθνή σύνορα σεβαστά και απαραβίαστα µετά τον πόλεµο, γιατί παρασύρθηκαν σε µία
ένοπλη αναµέτρηση (µάλιστα µε υπερβολική θυσία και αριθµό θυµάτων, αφού, έναντι αναλογίας
Ελλήνων που προσχώρησαν στο ∆ηµοκρατικό Στρατό [∆ΣΕ] ίσης µόνο µε 4% του συνολικού
τους πληθυσµού, αντιστοίχως ήταν πάνω από το 60% των Μακεδόνων); Γιατί επιχείρησαν να
ενωθούν µε τα αδέλφια τους στην άνω Μακεδονία, όταν ήξεραν ότι αυτή η απόπειρα δεν θα
οδηγούσε πουθενά; Η απάντηση ήταν ότι ενεπλάκησαν για λόγους ξένους προς το εθνικό τους
ζήτηµα, λόγους ιδεολογικούς, πολιτικούς. Ήταν θύµατα της πολιτικής του γιουγκοσλαβικού
κοµµουνιστικού κόµµατος, του κοµµουνιστικού κόµµατος της Μακεδονίας και του ΚΚΕ, cf.
Стоjан Кочов, Идеолошкиот активизам над македонците под Грциjа [Ο ιδεολογικός
ακτιβισµός εις βάρος των µακεδόνων της Ελλάδας], Матица Македонска, Скопjе 2000, p. 165. Η
ταυτότητα του εν λόγω συγγραφέα είναι συνταξιούχος ερευνητής (δηµιούργησε καριέρα στη
διάρκεια του κοµµουνιστικού καθεστώτος), ενταγµένος στο παρελθόν στην υπηρεσία του
κοµµουνιστικού κινήµατος.
«Μετά τη διάλυση του ∆ηµοκρατικού Στρατού [∆ΣΕ] από το ΚΚΕ, εξασφαλίσαµε από τους
στρατηγούς “µας” εισιτήριο προς µία κατεύθυνση και αυτό µόνο εµείς οι Μακεδόνες... Σήµερα,
κάθε αγωνιστής του ∆ΣΕ [∆ηµοκρατικού Στρατού] θέτει τα εξής ερωτήµατα. Πρώτο, ποιο
κοµµουνιστικό κόµµα στον κόσµο συµπεριφέρθηκε έτσι στα µέλη του που πέθαιναν για τους
σκοπούς του. ∆εύτερο, ποιοι στρατηγοί εγκατέλειψαν το στρατό τους [σκορπισµένο] σε όλο τον
κόσµο και αυτοί επέστρεψαν στην πατρίδα σαν ήρωες. Τρίτο, γιατί και σήµερα οι κληρονόµοι του
ΚΚΕ φοβούνται να πουν την αλήθεια στον ελληνικό λαό, την αληθινή ιστορία του ∆ΣΕ έτσι όπως
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υπεράσπισης του κοµµουνισµού στην πρώην σοσιαλιστική δηµοκρατία1109, µόλις
αυτό έχασε την κρατική υποστήριξη (και επιδαψιλεύσεις), συµβάδιζε µε πρόσφατες παρθενογενέσεις –υπετίθετο (στην πραγµατικότητα, ένταξη στην υπηρεσία του
νέου κοινωνικού καθεστώτος)– ιστορικών σχολών, στα γειτονικά πρώην κοµµου-

1109

ήταν και αποτελεί µία ιστορικά αδιαµφισβήτητη ταυτότητα για τους Mακεδόνες της Ελλάδας.»
(ibid., pp. 176-177).
Μία αναθεωρητική εκδοχή της ιστορίας της συµµετοχής των σλαβοµακεδόνων στον ελληνικό
εµφύλιο πόλεµο, η οποία προβλήθηκε από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων [cf. Τοντόρ Τσεπρεγκάνωφ - Λιλιάνα Πάνοφσκα, «Ο ελληνικός Εµφύλιος Πόλεµος, 1946-1949. Ένα
ιστορικό γεγονός. Ένα µάθηµα για το µέλλον», Ο ελληνικός Εµφύλιος Πόλεµος. Μια αποτίµηση.
Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις, Ιωάννης Μουρέλος - Ιάκωβος ∆. Μιχαηλίδης
eds., Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007, pp. 145-155 (ο Todor Chepreganov είναι ο σηµερινός διευθυντής του Ινστιτούτου, η Liljana Panovska είναι συγγραφέας του βιβλίου Лилjана Пановска,
Краjот на една илузиjа. Граѓанската воjна во Грциjа и Македонците 1946-1949 [Το τέλος
µίας αυταπάτης. Ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα και οι Μακεδόνες, 1946-1949], ИНИ, Скопje
2003, στο οποίο ανέπτυξε θέσεις ανάλογες µε αυτές του κοινού άρθρου της µε τον Chepreganov)],
διέκρινε, υιοθετώντας απόψεις ίσων αποστάσεων, µία χωρίς όρια πάλη για επικράτηση –µε θύµα,
στην περιοχή, τον ελληνικό και µακεδονικό λαό– του σοβιετικού ιµπεριαλισµού και της κοµµουνιστικής ιδεολογίας µε το βρετανικό ιµπεριαλισµό και τον καπιταλισµό. Επί µέρους, υποστηρίχθηκε ότι µία αναφορά στην επί σοσιαλισµού βιβλιογραφία για τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο
οδηγούσε στη σκέψη ότι η χρονική περίοδος συγγραφής αυτών των κειµένων και η ταυτότητα των
συγγραφέων (πρόσωπα που είχαν συµµετάσχει στον εµφύλιο ή είχαν καταστεί πολιτικοί πρόσφυγες) ευθύνονταν για την υπάρχουσα συναισθηµατική, ιδεολογική και πολιτική φόρτιση. Η µακεδονική ιστοριογραφία κατόρθωσε να αποµυθοποιήσει τα ιστορικά δεδοµένα µόνο µετά τη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας και την εξαφάνιση της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, όταν, µε την επικράτηση
φιλελεύθερων τάσεων, επιτράπηκε η αναθεώρηση γνωστών αλλά χρησιµοποιηθέντων προπαγανδιστικά στοιχείων για τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο. Οι νέες αναγνώσεις των στοιχείων απάλλαξαν τη µακεδονική ιστοριογραφία από τις ιδεολογικοποιηµένες απόψεις και οδήγησαν σε αντικειµενικές αναλύσεις και διαπιστώσεις εκτός του κλειστού κύκλου, στον οποίο είχε αυτή παγιδευτεί
προηγουµένως κατά την παρατήρηση του ελληνικού εµφυλίου, της ιστορίας του ΚΚΕ, των θέσεων του κόµµατος έναντι των Μακεδόνων της Ελλάδας (ibid., p. 148). Στον πόλεµο στην περιοχή, όπου οι Μακεδόνες της Ελλάδας χρησιµοποιήθηκαν ως µέσον από το Stalin για τη σταθεροποίηση της Σοβιετικής Ένωσης στη µεταπολεµική παγκόσµια τάξη και από τον Tito για την κυριαρχία του στα Βαλκάνια, η αποτυχία του εγχειρήµατος ήταν προβλέψιµη (ibid., p. 149). Οι Μακεδόνες της Ελλάδας, κατά την εµπλοκή τους στον ελληνικό εµφύλιο (ένταξη στο εθνικό απελευθερωτικό µέτωπο [NOF] που δηµιούργησε το Βελιγράδι στα Σκόπια για την ενοποίηση της Μακεδονίας του Αιγαίου µε την ενδοχώρα της –τη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας–),
αγνοούσαν παντελώς ότι η άλλη πλευρά (η «δυτική δηµοκρατία») είχε έτοιµη την επιθετική απάντηση στη ρωσική κοµµουνιστική επέκταση (ibid., p. 151). Στην εξέλιξη της σύγκρουσης, η προτεραιότητα προστασίας των κρατικών συµφερόντων της Γιουγκοσλαβίας υπαγόρευσε τη θυσία
των συµφερόντων των Μακεδόνων και Ελλήνων κοµµουνιστών. Ο Tito προτίµησε να θυσιάσει το
όραµα της ενιαίας Μακεδονίας για χάρη της σταθερότητας του καθεστώτος του και της εδαφικής
ακεραιότητας της νεοσυσταθείσας σοσιαλιστικής οµοσπονδίας (ibid., pp. 152-153). Για την επικαιρότητα των ανωτέρω απόψεων που µνηµονεύουµε (υπαγωγή τους σε σκεπτικό υποστηρικτικό
της σηµερινής πολιτικής της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας [ΠΓ∆Μ]), επισηµαίνουµε υποσηµείωση των επιµελητών του συλλογικού τόµου στον οποίο αυτές περιελήφθησαν
(ibid., p. 147), περιέχουσα τη διευκρίνιση ότι οι χρησιµοποιηθέντες από τους Todor Chepreganov
και Liljana Panovska όροι «µακεδονικός» και «Μακεδόνες» δεν έγιναν αποδεκτοί. Στην ελληνική
µετάφραση του άρθρου, διευθέτηση εκ µέρους των επιµελητών περιέλαβε τη µετατροπή των όρων
σε «σλαβοµακεδονικός» κλπ.
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νιστικά κράτη, που προέβαιναν σε αναθεώρηση της ιστορίας του κάθε κοµµουνιστικού κόµµατος1110.
Άλλοι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές παρέµειναν αµετακίνητοι στην προηγούµενη ιδεολογική θέση, αλλά αισθάνθηκαν ελεύθεροι να εκφράσουν δηµόσια τη
γνώµη που είχαν διαµορφωµένη προηγουµένως. Μεταξύ τους, ο Kirjazovski, µε
διαφοροποιηµένη στάση, σε ένα βαθµό, αλλά όχι µε έντονη έκφραση, έδωσε διέξοδο στην πικρία για την απώλεια του ταξικού δηµοκρατικού (και εθνικού, βεβαίως) αγώνα. Σε ορισµένα από τα νεώτερα κείµενά του, δεν καθύβριζε το γιουγκοσλαβικό κοµµουνιστικό κίνηµα συλλήβδην, όπως άλλοι. Περιορίσθηκε σε κατηγορίες κατά της κοµµατικής καθοδήγησης για εξαπάτηση των Μακεδόνων όταν
τους έθετε υπό το ΚΚΕ1111. Η τοποθέτησή του πλησίασε τις απόψεις εκείνων που

1110

Για να σταθούµε στο παράδειγµα της Βουλγαρίας, Βούλγαροι ιστορικοί που, µετά την κατάρρευση
του καθεστώτος, ασχολήθηκαν µε το µακεδονικό ζήτηµα, επιδόθηκαν σε αναθεώρηση της
ιστορίας του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, προτείνοντας το διπλό ρόλο του πολέµου, µε το
χαρακτηρισµό του ως ταυτόχρονα (αντικειµενικά) απελευθερωτικού (απελευθέρωση βουλγαρικών
πληθυσµών που επιτεύχθηκε από το βουλγαρικό φασιστικό στρατό, στη γιουγκοσλαβική
Μακεδονία, το 1941). Η νέα οπτική έβρισκε έδαφος ώστε να στηριχθούν κατηγορίες κατά του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος για «εθνικό µηδενισµό» (αναφορά σε έκδοση των
γενικών αρχείων του βουλγαρικού κράτους, cf. БКП, Коминтернът и македонският въпрос
(1917-1946) [Το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, η Komintern και το µακεδονικό ζήτηµα (19171946)], Главно Управление на Архивите, vol. 1, София 1998, εισαγωγή, pp. 5-18),
προσάπτοντας στο παθητικό του κόµµατος την απεµπόληση, τότε, των εθνικών δικαίων των
Βουλγάρων στο όνοµα του ταξικού αγώνα. Σε σχέση µε το µακεδονικό ζήτηµα, η θέση του
αναθεωρητικού ιστορικού ρεύµατος ήταν ότι, στο διάστηµα του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου,
όταν η Μακεδονία απελευθερώθηκε [εννοείται η είσοδος του βουλγαρικού φασιστικού στρατού,
µετά τη ναζιστική κατάκτηση της χώρας], το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα βρέθηκε στη
δύσκολη θέση αφ’ ενός να διατηρεί τα παλαιά του συνθήµατα για µακεδονικό έθνος και γλώσσα,
για ανεξάρτητο µακεδονικό κράτος ή για την ένταξή του στη Γιουγκοσλαβία, αφ’ ετέρου να
λαµβάνει υπόψη τα αισθήµατα των απελευθερωµένων Βουλγάρων και την πατριωτική έπαρση σε
όλη τη βουλγαρική κοινωνία, cf. БКП, Коминтернът и македонският въпрос (1917-1946) [Το
Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, η Komintern και το µακεδονικό ζήτηµα (1917-1946)], Главно
Управление на Архивите, vol. 1, София 1998, p. 15. Η αναθεώρηση επεκτάθηκε στην εποχή του
κοµµουνιστικού καθεστώτος. «Οι ούτω επονοµαζόµενες “αριστερές δυνάµεις” της βουλγαρικής
κοινωνίας» (το Βουλγαρικό Κοµµουνιστικό Κόµµα και οι σύµµαχοί του) ήταν φορείς ενός
ανοικτού εθνικού µηδενισµού, τον οποίο κατόρθωσαν να επιβάλλουν, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, ως επίσηµη κρατική πολιτική, cf. Дечо Добринов, ВМРО (обединена) [Η ΕΜΕΟ
(ενιαία)], Университетско Издателство, София 1993, p. 7.
1111
Βλέπε τα έργα του Ристо Кирjазовски, Демократски и антифашистички партии и
организации во егеjскиот дел на Македониjа (1941-1945) [∆ηµοκρατικά και αντιφασιστικά
κόµµατα και οργανώσεις στο αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας (1941-1945)], ИНИ, Скопjе 1991.
Id., Македонците и односите на КПJ и КПГ (1945-1949) [Οι Μακεδόνες και οι σχέσεις
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας και ΚΚΕ (1945-1949)], Култура, Скопjе 1995. Id.,
Македонското национално прашање и граѓанската воjна во Грциjа [Το µακεδονικό εθνικό
ζήτηµα και ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα], ИНИ, Скопjе 1998. Id., Егеjскиот дел на
Македониjа по граѓанската воjна во Грциjа [Tο αιγαιακό τµήµα της Μακεδονίας µετά τον
εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα], ИНИ, Скопjе 2001.
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άρχισαν να ασκούν κριτική στους κοµµουνιστές ιθύνοντες ότι ενώπιον του ταξικού είχαν απεµπολήσει το εθνικό.
Σε άλλα κείµενα, ο Kirjazovski, µε στάση φανερά επηρεασµένη από την κρίση
στους κόλπους του κοµµουνιστικού κινήµατος και την τελική κατάρρευση, προώθησε ιστορική άποψη συγκεχυµένη, στραµµένη κατά του ελληνικού και γιουγκοσλαβικού κόµµατος συνολικά. Χαρακτηριστική ήταν η αφήγηση των γεγονότων και
πτυχών του εµφυλίου, στο περιοδικό των Σκοπίων Makedonsko Sonce (σε πολλές
συνέχειες, το 2002). Υπήρχαν αλήθειες στα στοιχεία που κόµιζε1112 (αναδεικνυόταν,
παράλληλα, το είδος των σχέσεων µεταξύ των σλαβοµακεδόνων πολιτικών προσφύγων, εκεί στα Σκόπια1113, που ήταν –φαίνεται– οι χειρότερες). Έγραφε, σε ένα ση1112

Ο Kirjazovski ανέφερε ιστορικά στοιχεία τα οποία, σε γενικές τουλάχιστον γραµµές, ήταν αδιαµφισβήτητα. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για Μακεδόνες ήταν πολλά. Για κάθε αποτυχία του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ), οι Έλληνες ενοχοποιούσαν τους Μακεδόνες. Μετά από κάθε ήττα,
συλλάµβαναν Μακεδόνες και τους καταδίκαζαν σε θάνατο, ως υπεύθυνους αλλά και λόγω των
επαφών που είχαν µε τον Tito. Για παράδειγµα, όταν, µετά τη µάχη στη Φλώρινα, στις 13 Φεβρουαρίου 1949 –µε πολλά θύµατα–, η ήττα επέδρασε αρνητικά στο ηθικό των µαχητών και πολλοί, αµέσως µετά, εγκατέλειπαν τις γραµµές του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) και διέρχονταν τα
σύνορα, ορισµένα στελέχη Μακεδόνες κατηγορήθηκαν ότι αυτοί επηρέαζαν τους Μακεδόνες δηµιουργώντας πλαγίως τις προϋποθέσεις για τη φυγή τους στη Γιουγκοσλαβία. Κατά διαστήµατα,
τα όργανα ασφάλειας του ∆ΣΕ προχωρούσαν σε συλλήψεις Μακεδόνων, τους οποίους καταδίκαζαν σε θάνατο (ο Kirjazovski κατέγραψε συγκεκριµένα ονόµατα). Στην Αλβανία, δίπλα στις Πρέσπες, δηµιουργήθηκε στρατόπεδο όπου συγκέντρωναν τους καταδικασµένους σε θάνατο, για να
τους εκτελέσουν. Οι Έλληνες, στην καταδίωξη των Μακεδόνων, χρησιµοποιούσαν πράκτορες. Για
την πιστοποίηση των ανωτέρω και για τη διευκρίνιση της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν οι
Μακεδόνες, ο Kirjazovski κατέθεσε ως τεκµήριο την έκθεση του οργάνου ασφάλειας προς την καθοδήγηση του ΚΚΕ (επιστολή, 24-6-1949, προς το πολιτικό γραφείο της κεντρικής επιτροπής του
ΚΚΕ), που ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι, επειδή οι καταδικασµένοι ήταν πολλοί, οι χρεωµένοι µε
την υπόθεση ήταν αναγκασµένοι να δηµιουργήσουν ένα στρατόπεδο κοντά στα σύνορα, cf.
Македонско Сонце [Μακεδονικός Ήλιος] (Скопjе), passim.
1113
Ο Kirjazovski κατηγόρησε στελέχη του NOF, συγκεκριµένα τον Paskal Mitrevski (Μητρόπουλος)
[δικηγόρος από τη Φλώρινα, µέλος της προσωρινής δηµοκρατικής κυβέρνησης, εκπρόσωπος των
σλαβοµακεδόνων], ότι έπαιζαν το παιχνίδι του ΚΚΕ. Ο Mitrevski, χαρακτηριστικά, στις 2 Απριλίου 1948, κατήγγειλε στο Γιάννη Ιωαννίδη τους Mihail Keramitchiev και Vera ότι στρατολογούσαν σλαβοµακεδόνες µαχητές στις γραµµές του ∆ηµοκρατικού Στρατού, οι οποίοι θα εντάσσονταν
στις γιουγκοσλαβικές µυστικές υπηρεσίες ως πράκτορες (ibid., passim). Το περίεργο στην αφήγηση του Kirjazovski ήταν ότι οι Mitrevski και Vera έµειναν µαζί ως το τέλος (ο Keramitchiev
είχε αυτοµολήσει στη Γιουγκοσλαβία λίγο µετά). Το ΚΚΕ συνέλαβε 9 ηγετικά στελέχη του NOF –
µεταξύ τους οι Mina Fotev, Mitrevski, Vera–, µόλις έφθασαν στο Μπουρέλι, στην Αλβανία. Τους
φυλάκισαν, παρενέβη ο Σοβιετικός συνταγµατάρχης Grigori Popov και δεν εκτελέσθηκαν, τους
έστειλαν µε καράβι στη Σοβιετική Ένωση (πράγµατι, η Vera διηγείται ότι, επί ενάµισυ χρόνο, στη
Μόσχα, στην έδρα της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφαλείας [KGB] –στη Lubjanka–, ευρισκόµενη σε
αποµόνωση, ανακρινόταν καθηµερινά για να οµολογήσει ότι ήταν πράκτορας της Intelligence
Service, του ταξικού εχθρού και του Tito, cf. Вера Фотева, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 8-52007). Κατόπιν, τους εξόρισαν στο Καζαχστάν. Επέστρεψαν, το 1956, στη Μόσχα και από εκεί
στη Γιουγκοσλαβία όταν εξοµαλύνθηκαν οι σχέσεις (cf. Фотева - Вера, До пеколот..., op. cit.,
passim). Εφόσον οι Mitrevski και Vera ήταν µαζί στην εξορία, στο Καζαχστάν, δεν φαίνεται να
ευσταθεί το σκεπτικό του Kirjazovski.
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µείο: «Πάρα πολλοί ήταν θύµατα της πολιτικής των Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων
κοµµουνιστών». Αλλού: «Παραπάνω φέραµε ορισµένα µόνο παραδείγµατα Μακεδόνων που υπήρξαν θύµατα της πολιτικής των Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων κοµµουνιστών. Η λίστα των θυµάτων είναι πολύ µεγαλύτερη»1114. Το ζήτηµα είναι,
όταν κατηγορούσε τους κοµµουνιστές, ποια στοιχεία αξιολογούσε ως κύρια. Επίσης,
µε ποιο τρόπο (συνεπώς, µε ποια επιδίωξη) τα παρουσίαζε. Παρέµεινε ως το τέλος
κοµµουνιστής1115, όµως δεν ήθελε να µοιράζεται πλέον οιοδήποτε όραµα µε τους
οµοίους του. Το γεγονός ότι, σε µεγάλη ηλικία –ένα βήµα από το θάνατο–, ο Kirjazovski έστρεψε τη διερεύνηση της ιστορικής αλήθειας σε κατεύθυνση συγκεχυµένη
(για τα δεινά των Μακεδόνων, υπεύθυνοι ήταν οι κοµµουνιστές), αντίθετη προς αυτή
που υποστήριζε στο παρελθόν1116, σήµαινε ότι η κατάρρευση οδήγησε µερίδα των
σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών στην άλλη άκρη, στον εθνικισµό.

5.1.7.2.2. Γιουγκοσλαβική προσφορά πολιτικής στήριξης
στο ΚΚΕ εσωτερικού
Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, στη δύσκολη πορεία καθοδήγησης του
κοµµατικού δυναµικού και συγκρότησης του κρατικού µηχανισµού, προέβη –όπως
είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια– σε βήµατα, ατελή λόγω των αντιξοοτήτων,
προώθησης της πολιτικής της. Ένα από τα φτωχά βήµατα, αυτό σύµφωνα µε το
οποίο σλαβοµακεδόνες πρώην µαχητές του ∆ηµοκρατικού Στρατού (Kirjazovski,
Simovski), έχοντας ενταχθεί στα κρατικά όργανα και τελώντας σε διατεταγµένη
υπηρεσία, κινούνταν στο χώρο των πολιτικών προσφύγων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και συνέλεγαν τεκµήρια της ελληνικής εθνικής αντίστασης και του
εµφυλίου, είναι ενδεικτικό του περιεχοµένου των µέτρων που αφορούσαν στην
υποστήριξη της γιουγκοσλαβικής θέσης για το µακεδονικό ζήτηµα –ταξικό,
εθνικό, δηµοκρατικό πρόβληµα–.
Ω του θαύµατος, το 1968 παρουσιάσθηκε η ευκαιρία για απογείωση της δράσης της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας: η διάσπαση του ΚΚΕ, κόµµατος µε
κατασπαρµένους τους Έλληνες κοµµουνιστές στα πέρατα του κοµµουνιστικού συνασπισµού, και η βίαιη οικειοποίηση µέρους του αρχείου από τους ενωτικούς. Σε
συνεδρίαση της ηγεσίας, τον Απρίλιο 1968, η συζήτηση, απόρρητου περιεχοµένου, περιστράφηκε στα πρόσφατα –πριν από δύο µήνες– γεγονότα της διάσπασης.
Απόψεις κατατέθηκαν ότι οι διαδικασίες που οδήγησαν στη δραµατική κατάληξη
1114

Cf. Македонско Сонце, passim.
Ники Jовановиќ, συζητήσεις.
1116
Συζητήσεις µε Παπαπαναγιώτου για το στίγµα των απόψεων του Kirjazovski.
1115

[343]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

διαµορφώθηκαν κάτω από τις επιδράσεις του σοβιετικού και ρουµανικού παράγοντα. Οι παριστάµενοι έκριναν ότι, εάν η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας
και η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας είχαν σχέσεις µε το ελληνικό κόµµα,
ήταν πιθανό να είχε ασκηθεί επιρροή στις εξελίξεις. Ενδιαφέρον ήταν, σε αυτή τη
φάση, σύµφωνα µε τους οµιλητές, να συγκεντρωθούν πληροφορίες, ανεξάρτητα
από το πρακτορείο TASS ή από τα διπλωµατικά κανάλια, για τη στάση που τηρούσαν τα δύο κοµµάτια του ΚΚΕ απέναντι στο µακεδονικό ζήτηµα1117.
Η σκοπιµότητα ως προς τον άξονα της πολιτικής, τον οποίο επέλεξε να υπηρετήσει το κόµµα και το κράτος, ήταν σαφής. Ο προβληµατισµός των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών δήλωνε την πρόθεση κατάρτισης νέου τακτικού σχεδιασµού,
στο περιβάλλον των νέων δεδοµένων µετά τη διάσπαση του ελληνικού κόµµατος.
Σύντοµα, µε τις επαφές µε την παράταξη Παρτσαλίδη στο Βουκουρέστι, εκπονήθηκε, όπως είδαµε1118, επιτελικό πλαίσιο, το οποίο βρήκε ακολούθως υλοποίηση
στις σχέσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού, στον αποκλεισµό της φιλοσοβιετικής - φιλοβουλγαρικής πτέρυγας και στην προώθηση του στόχου επιβολής στο ΚΚΕ εσωτερικού των πεποιθήσεων της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για το µακεδονικό ζήτηµα.
Στην απέναντι πλευρά, στους «αναθεωρητές», εκπονήθηκε ο στρατηγικός
σχεδιασµός για συνεργασία µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας. Στις
αρχές Ιουνίου 1968 (τις ίδιες µέρες που µετέβησαν στα Σκόπια οι Παπαπαναγιώτου και Μητσόπουλος), επισκέφθηκε ο Παρτσαλίδης το Βελιγράδι1119. Σε αυτό το
περιβάλλον, στην περίσταση της διάσπασης, στη συγκυρία της προσέγγισης Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη,
η οποία εξελίχθηκε σε σύναψη στενής σχέσης λόγω της κοινής αντίθεσης προς τη
Σοβιετική Ένωση, παρατηρήθηκαν καιροσκοπικές κινήσεις.
Κατ’ αρχάς, η εµφάνιση του Παρτσαλίδη αποτελούσε πρόκληση. Ήταν πρόσφατη (το Μάρτιο 1968) η υπενθύµιση στους σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες, µέσω
του εντύπου του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας Glasnik, του αρνητικού ρόλου του
στην εξέλιξη του µακεδονικού ζητήµατος. Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, ο Παρτσαλίδης, ως βασικό καθοδηγητικό στέλεχος του ΚΚΕ µετά την ήττα του ∆ηµο1117

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.153.14/417-479, Извршен комитет на ЦК на СКМ. 38
седница [Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, 38η συνεδρίαση], Στενογραφηµένες σηµειώσεις, 12-4-1968. Ώρα έναρξης 9:00,
Скопjе (63 pp.), p. 461.
1118
Supra, p. 245.
1119
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 50, ΚΚΕ. Γενικά, Μεταξάς -Πρεσβεία
Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 10-6-1968, απόρρητον, 1 p. Σχετικώς cf. Ελεύθερος
Κόσµος, 21-6-1968, «Αµηχανία επικρατεί εις Μόσχαν εκ της διασπάσεως του Κ.Κ.Ε.».
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κρατικού Στρατού (∆ΣΕ), εµφανίσθηκε µε ανοικτές σωβινιστικές θέσεις για το
µακεδονικό ζήτηµα, υποστηρίζοντας ότι το συµφέρον της επανάστασης στην Ελλάδα και του ταξικού αγώνα ήταν οι Μακεδόνες να µη έχουν ούτε µειονοτικά δικαιώµατα, συνεπώς να µην έχουν δηµοκρατικά δικαιώµατα στην Ελλάδα. Έλαβε
ενεργό µέρος στην κατάτµηση του ΚΚΕ σε αντιµαχόµενα στρατόπεδα και οµάδες.
Οι απόψεις του για το µακεδονικό ζήτηµα ήταν ανοικτή διατύπωση των σχετικών
απόψεων του ΚΚΕ. Η ηγεσία του ΚΚΕ, στην οποία συµµετείχε, ευρισκόµενη υπό
την πολιτική επιρροή της αστικής τάξης, οδήγησε το κόµµα σε διάσπαση1120. Φανερά, µε αυτό το βιογραφικό, δεν ήταν ευνοϊκός ο χρόνος εµφάνισης. ταυτόχρονα
µε τον Παρτσαλίδη, των οπαδών του στα Σκόπια.
Επόµενο ολίσθηµα αποτέλεσε η κινητοποίηση για προσεταιρισµό των Ελλήνων
αντιφρονούντων του ΚΚΕ, πολιτικών προσφύγων µετεγκατεστηµένων στα Σκόπια
προερχόµενων από τις άλλες κοµµουνιστικές χώρες1121. Οι αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη υπέθεσαν ότι θα έβρισκαν συµµάχους, µε τους οποίους θα µπορούσαν να συνεννοηθούν σε κοινή γλώσσα. Οι κατηγορίες Ελλήνων κοµµουνιστών,
διακριτές επί τόπου εκείνη την εποχή, ήταν τρεις. Πρώτη, οι ζαχαριαδικοί, µαρκικοί
και λοιποί διαγραµµένοι από το κόµµα στη δεκαετία του 1950. ∆εύτερη κατηγορία,
ορισµένοι πολιτικώς αιωρούµενοι1122, χωρίς οργανωτική σχέση µε το ΚΚΕ –
διαγραµµένοι, επίσης–. Τρίτη κατηγορία, οι διαγραµµένοι από το κόµµα κατά τα γεγονότα της διάσπασης του 1968. ∆εν υπήρχαν –εκτός από λιγοστές εξαιρέσεις–
οπαδοί της τρέχουσας πολιτικής του ΚΚΕ –µετά το 1968–, ούτε µέλη του κόµµατος.
Σχετικά µε τους λόγους µετεγκατάστασης των προσφύγων Ελλήνων την καταγωγή,
ίσως κριθεί παράδοξο το σκεπτικό και το αίσθηµα κάποιων, αλλά µετακινήθηκαν
στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας διότι θα βρίσκονταν πιο κοντά στην Ελ-

1120

Cf. Павле Раковски, «Македонско национално прашање низ политиката на КП на Грциjа [Το
εθνικό µακεδονικό ζήτηµα στην πολιτική του ΚΚΕ]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XII, No 3, Скопjе 1968, pp. 101-172.
1121
Σε αυτούς προστίθενται οι επισκέπτες και διαµένοντες προσωρινά στα Σκόπια (infra, pp. 382390).
1122
Παράδειγµα είναι ο Θεόδωρος Καλλίνος (Αµάρµπεης). Ο Καλλίνος γεννήθηκε το 1914 στην
Τσαριτσάνη Ελασσώνος. Απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων το 1937, ήταν υπολοχαγός κατά την
επίθεση των Γερµανών στο Ρούπελ τον Απρίλιο 1941 και στην Κρήτη το Μάιο 1941. Έγινε µέλος
του ΚΚΕ το 1941 και έδρασε στο αντιστασιακό κίνηµα ως καπετάνιος της 13ης µεραρχίας του ΕΛΑΣ,
Κατέφυγε στην Τασκένδη το 1949 και το 1953 µπήκε στο πολυτεχνείο. ∆ιαφώνησε µε την αλλαγή
καθοδήγησης το 1956 και διαγράφηκε. Αναµίχθηκε στην Τασκένδη στον «απαράδεχτο για ένα ΚΚ
φραξιονισµό µε αναρχικές και λιµπεραλιστικές εκδηλώσεις» –µαζί µε το Θ. Χατζή και άλλους– (cf.
Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., p. 309). Μετώκησε στα Σκόπια το 1967, όπου έζησε διατηρώντας
τη δική του άποψη για τις εξελίξεις στο ΚΚΕ. Επαναπατρίσθηκε το 1982, δραστηριοποιήθηκε στο
ΠΑΣΟΚ. Ζει στην Αθήνα (Θεόδωρος Καλλίνος, πληροφορίες, 23-2-2007).
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λάδα1123. Η διαµονή πλησίον της ελληνικής µεθορίου δεν είχε την παραµικρή σηµασία, διότι παρεµβάλλονταν τα σύνορα δύο διαφορετικών κοινωνικών συστηµάτων
που τελούσαν σε εµπόλεµη κατάσταση («Ψυχρός Πόλεµος»), φαίνεται όµως ότι οι
ψευδαισθήσεις λειτουργούσαν στην ψυχολογία τους ευεργετικά1124. Περαιτέρω,
όµως, ο συγχρωτισµός των Ελλήνων προσφύγων, στο εσωτερικό του σλαβοµακεδονικού κράτους, µε το ντόπιο στοιχείο έφερε εκ των υστέρων στην επιφάνεια τις πολιτιστικές ιδιοµορφίες, οι οποίες περιόριζαν την πιθανότητα αφοµοίωσής τους στο νέο
περιβάλλον. Η εγκατάσταση σε ένα περίγυρο πιο «φιλελεύθερο», σε µία χώρα και
µία περιοχή όπου δεν υπήρχε για το ΚΚΕ δυνατότητα παρέµβασης και δεν ετίθετο
ζήτηµα για τις πολιτικές θέσεις τους (ορισµένοι, στους αρχικούς τόπους εγκατάστασης µετά τη λήξη του εµφυλίου, είχαν αποβληθεί από το σώµα των οργανωµένων
πολιτικών προσφύγων, υποστηρικτών του ΚΚΕ, είχαν αποµονωθεί και είχαν υποστεί διακρίσεις), συγκαταλεγόταν στα πιθανά πλεονεκτήµατα προς όφελός τους. Σε
αυτό τον υπολογισµό, δεν έλαβαν υπόψη την πραγµατικότητα –ζήτηµα το οποίο βίωσαν στην πορεία των γεγονότων– ότι, στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας,
το κοινωνικώς ορθόν (ταξική διαγωγή) έτεινε πολλές φορές να υπερκερασθεί από το
εθνικώς ορθόν (προβολή του πολιτιστικού παράγοντα). Περαιτέρω, η ύπαρξη στη
χώρα πολυάνθρωπης κοινότητας σλαβοµακεδόνων πολιτικών προσφύγων –δεκάδες
χιλιάδες, οι περισσότεροι πρώην µέλη και οπαδοί του ΚΚΕ–, παλαιών συναγωνιστών στα βουνά της Ελλάδας, δηµιουργούσε στους Έλληνες ένα αίσθηµα αρχικής
οικειότητας, στη συνέχεια όµως κατανόησαν ότι αυτή η κοινότητα πολιτικών προσφύγων αποτελούσε συστατικό µέρος µίας επίπονης διαδικασίας µε σπέρµατα εθνογένεσης ενός σλαβοµακεδονικού έθνους. Η ελληνική εθνική αντίσταση και ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος, συµµετέχοντας στην εν λόγω διαδικασία ως ιστορικά γεγονότα και ως ιστορία βιωµένη και καταγεγραµµένη, συνιστούσαν στοιχεία ενός εθνι-

1123

1124

Χαρίκλεια Πατσιούρα-Lozinsky, πληροφορίες. Αλεξάνδρα Πατσιούρα-Κεχαγιά, πληροφορίες.
Καλλίνος, πληροφορίες, 23-2-2007.
Θα ήταν, παράλληλα, αστήρικτη η παράλειψη να µη µνηµονευθεί η υλική βάση της υπόθεσης. Η
Γιουγκοσλαβία, σε αντίθεση µε τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, αναγνώριζε αυτόµατα την
προϋπηρεσία στους Έλληνες (όπως έπραττε για τους σλαβοµακεδόνες), για οιαδήποτε εργασία τους
στις άλλες ανατολικές χώρες. Αναγνώριζε τη συµµετοχή στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ) και –
αρχικά, για ορισµένες µόνο κατηγορίες– στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ) ως συντάξιµα χρόνια, έδιδε
συντάξεις αγωνιστών και µετέφερε αυτόµατα, στην Ελλάδα, τις συντάξεις των ατόµων που
επαναπατρίζονταν. Σε συνεδρίαση της κοµµατικής ηγεσίας, στις 25 Φεβρουαρίου 1972, σε συζήτηση
για αναγνώριση του συντάξιµου χρόνου συµµετοχής στο εθνικό αντιστασιακό κίνηµα στην Ελλάδα,
προωθήθηκε η θέσπιση ενός πανγιουγκοσλαβικού νόµου, µε τον οποίο να καλύπτονταν όλες οι
περιπτώσεις, cf. Архив на Македониjа, 1.427.204.38-83/695-1256, Материjали од седниците
[Υλικά συνεδριάσεων], «Υλικά της συνεδρίασης της γραµµατείας της κεντρικής επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας (από την 118η έως την 126η συνεδρίαση), 1972, 261 pp.
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κού αφηγήµατος1125. Εάν κάποιος Έλληνας µπορούσε να προβεί στις ανωτέρω
διαπιστώσεις, θα άγγιζε την ορθή ερµηνεία των φαινοµένων και θα εξηγούσε τη
στάση του σλαβοµακεδονικού κόµµατος και των στελεχών του (του Kirjazovski, του
Simovski και των άλλων) απέναντι στο κοµµατικό αρχείο και το φύλακά του, τον
Παπαπαναγιώτου.
Αποκορύφωµα, τέλος, των καιροσκοπικών κινήσεων των αντιπάλων της καθοδήγησης Κολιγιάννη ήταν η πολιτικά αφελής κίνηση –τακτικός προσανατολισµός της πολιτικής τους– να αποκτήσουν επαφές µε τις χιλιάδες πρώην κοµµατικά
µέλη και οπαδούς που ζούσαν στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες απογοητευµένους από τις στάσεις των κοµµατικών ηγεσιών του παρελθόντος –δηλαδή, από το ίδιο το ΚΚΕ–. Τους διέφευγε το γεγονός
ότι, µετά την ήττα στον εµφύλιο, ο σλαβοµακεδονικός προσφυγικός κόσµος δεν
είχε ευνοϊκή γνώµη ούτε συναισθηµατικό δεσµό µε το κόµµα –οι διαθέσεις ήταν
εχθρικές ή, στην καλύτερη περίπτωση, ουδέτερες–1126. Αλληλένδετη µε το τεταµένο κλίµα ήταν η κίνηση των ιδίων, ως διαχειριστών του κοµµατικού αρχείου, να
εγκρίνουν τη µεταφορά υλικού στα Σκόπια. Άγνοια κινδύνου, για τα επακόλουθα;
Ήδη η πρώτη αναφορά των Παπαπαναγιώτου και Μητσόπουλου αποκάλυπτε ότι ο
σκοπός ήταν πολιτικός: Εκεί, υπήρχαν σύντροφοι, τους υποδέχθηκαν θερµά, το
καθήκον των διαφωνούντων µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας ήταν η πρόοδος
των επαφών µε τους ντόπιους, η µε σοβαρή προσοχή και διακριτικότητα συνεργασία µε τους σλαβοµακεδόνες πολιτικούς πρόσφυγες, αγωνιστές οι οποίοι είχαν µελανή εµπειρία από τη συµµετοχή τους στο ΚΚΕ και από τη στάση των ελληνικών
κυβερνήσεων («µοναρχοφασισµός», «επάρατος δεξιά», «φασιστική δικτατορία»).
Όµως οι συγκρούσεις των προσφύγων µεταξύ τους µε αντικείµενο τους ρόλους
των σλαβοµακεδόνων στελεχών στον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο ήταν γνωστές στο
ΚΚΕ. Οι αντίπαλοι της καθοδήγησης Κολιγιάννη γνώριζαν επίσης ότι ο ελληνικός
εµφύλιος πόλεµος αποτελούσε τον πυρήνα καθηµερινών συζητήσεων, τόσο ανά1125

Μπορεί ο ερευνητής να ακούσει, κατά τις συνεντεύξεις και τη λήψη πληροφοριών, ισχυρισµούς ότι
οι αρχές της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, αφού φρόντισαν να προσελκύσουν Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, άσκησαν πιέσεις για ευθυγράµµιση µε την κρατική πολιτική για το µακεδονικό ζήτηµα, για αλλαγή ονοµάτων κλπ. (Μητσόπουλος, Αχιλλέας Παπαϊωάννου, Καλλίνος,
πληροφορίες). Όποιοι δεν συµµορφώνονταν, αντιµετώπιζαν συνέπειες –τους παρακολουθούσε η
υπηρεσία ασφαλείας, τους δίωκαν οι αρχές (ο Καλλίνος δήλωσε ότι δικάστηκε δύο φορές για παράνοµη παραµονή [πληροφορίες, 23-2-2007])–. Η διασταύρωση των στοιχείων έδειξε ότι, εν πολλοίς, πρόκειται για υπερβολές. Η ευθυγράµµιση προσπόρισε, τότε, σε ενδιαφερόµενους οφέλη. Σε
κατοπινή φάση, στην Ελλάδα, οι επαναπατρισθέντες µεταµορφώθηκαν σε επικριτές της πολιτικής
της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας (και, µε τη διαφοροποιηµένη τοποθέτηση –και αλλαγή ιδεολογίας–, έτυχον ευνοϊκών διακρίσεων, στη δεκαετία 1980, στην κυβερνητική σοσιαλδηµοκρατική παράταξη).
1126
Infra, p. 359.
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µεσα στους πρόσφυγες όσο και στους ντόπιους. Είχε εξελιχθεί σε θέµα το οποίο
αντιστοιχούσε στο ηρωικό κοµµάτι του παρελθόντος τους1127.
Είναι απτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ηγέτες του ΚΚΕ εσωτερικού
επιθυµούσαν να αναπτύξουν σχέσεις µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας,
ως παλαιοί σύντροφοι, χωρίς όµως να συνειδητοποιούν πλήρως ότι είχαν απέναντι
κοµµατικά µέλη –σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες και ντόπιους– τα οποία συµµετείχαν στη διαδικασία διαµόρφωσης του σύγχρονου σλαβοµακεδονικού κράτους και
κινούσαν την προπαγάνδα για τα αιτήµατα τάξης, την ύπαρξη του µακεδονικού
έθνους, τη διεύρυνση της σοσιαλιστικής δηµοκρατίας. Η πολιτική αφέλεια ήταν
φανερή στην ενέργεια του Παπαπαναγιώτου να αποδεχθεί ως συνεργάτες (οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές δεν του επέβαλαν τη θέλησή τους) το Simovski, τον
Kirjazovski και τους άλλους του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, οι οποίοι, µε αφετηρία τη δηµοσίευση εγγράφων το 1970, σταδιακά ενέταξαν το υλικό του αρχείου
του ΚΚΕ στις ιστορικές έρευνες που θα τεκµηρίωναν τις θέσεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για το µακεδονικό ζήτηµα.
Η συνεργασία µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και Ένωση
Κοµµουνιστών Μακεδονίας έθετε στο ΚΚΕ εσωτερικού οργανωτικές και προπαγανδιστικές υποχρεώσεις.
Στις αρχές του Σεπτεµβρίου 1969, στο Βελιγράδι βρισκόταν επισήµως αντιπροσωπεία του «ΚΚΕ1128», που ηγείτο ο ∆ρακόπουλος, γραµµατέας του Γραφείου
εσωτερικού του ΚΚΕ. Άλλα µέλη ήταν οι Γεώργιος Κικίτσας, Καρτσούνης,
Μπριλλάκης. Η αντιπροσωπεία είχε συνοµιλίες µε το Stane Dolanc, µέλος του
εκτελεστικού γραφείου του προεδρείου της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, και ανταλλαγή απόψεων1129. Κρίθηκε σκόπιµο να µη ικανοποιηθεί το αίτηµα

1127

Οι σλαβοµακεδόνες αγωνιστές του ελληνικού εµφύλιου πολέµου ήταν οι µόνοι ήρωες που δεν
διεκδικούνταν από κάποια άλλη πλευρά (Βουλγάρους, Έλληνες). Σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους
ήρωες, οι οποίοι αποτελούσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και ιδιοποίησης στις ιστοριογραφίες
των γειτόνων, αυτοί ήταν οι µόνοι που ανήκον ολοκληρωτικά στους σλαβοµακεδόνες, ήταν –όπως
θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν– «οι µόνοι µη διεκδικήσιµοι ήρωες» (cf. Κωνσταντίνος
Κατσάνος, «Πρόσφυγες, προσφυγικές µνήµες και αλυτρωτισµός στην ΠΓ∆Μ», Πρόσφυγες στα
Βαλκάνια. Μνήµη και ενσωµάτωση, Βασίλης Γούναρης - Ιάκωβος Μιχαηλίδης eds., Πατάκης,
Αθήνα 2004, pp. 173-174). Το κοµµάτι της ιστορίας που αναφερόταν στους ανωτέρω
σλαβοµακεδόνες –µη διεκδικήσιµους– ήρωες του ελληνικού εµφύλιου πολέµου είχε ευρεία χρήση
στη διαµόρφωση της πολιτιστικής σλαβοµακεδονικής ταυτότητας.
1128
Cf. Борба, 11-9-1969. Политика, 11-9-1969. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/61, 11.9.69, 1 p.
1129
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/63, ΚΚΕ -ΚΕ προς Προεδρείο ΕΚΓ -Βελιγράδι (υπογραφή:
Μπάµπης ∆ρακόπουλος), 21.9.69, 1 p. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52:
Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Βελιγράδι 139-1969, 1 p. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νέα περίοδος, Νο 3, Οχτώβρης 1969, p. 93.
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για στήσιµο κοµµατικής οργάνωσης στα Σκόπια1130 (η επίδειξη συνέπειας προς το
ελληνικό καθεστώς, µετά τη συνεννόηση που επέβαλαν τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας, όπως επίσης η επιφύλαξη για περιπλοκές –στρατολογία σλαβοµακεδόνων προσφύγων–, φαίνεται ότι ευθύνονταν για τη γιουγκοσλαβική άρνηση). Ζητήµατα που δεν έφθασαν στη δηµοσιότητα ήταν ότι, µε βάση όσα συµφώνησαν,
καθορίσθηκε ο εκπρόσωπος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ απέναντι στην
Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, εξουσιοδοτηµένος για την επίλυση των
ζητηµάτων που τέθηκαν στη συνάντηση1131 (ήταν ο Βατουσιανός, µέλος της
κεντρικής επιτροπής).
Ο Μίκης Θεοδωράκης εµφανίσθηκε, ως αρχηγός του πατριωτικού µετώπου
(ΠΑΜ), στο Βελιγράδι, στις 14 έως 21 Μαΐου 1970, συνοδευόµενος από τους Α.
Μπριλλάκη και Νίκο Οικονοµάκο. Κάλεσε σε µέτωπο κατά της δικτατορίας, στις
18 Μαΐου είχε συνάντηση µε τον Crvenkovski, «το Νο 1 της ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας1132», «γεγονός που δεν διέφυγε της προσοχής των ελληνικών υπηρεσιών1133», και στις 19 Μαΐου συναντήθηκε µε τον Tito. Στις 17 Μαΐου, σε µακρά
συνέντευξη που παραχώρησε στους ανταποκριτές, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός κατά
της φιλοσοβιετικής πτέρυγας του ΚΚΕ υπό τον Κολιγιάννη για τις αντιλήψεις της.
Η επίθεση του Θεοδωράκη επικεντρώθηκε στη θέση του ΚΚΕ για το άνοιγµα της
ελληνικής χούντας προς τις κοµµουνιστικές χώρες [Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία] –οι
συνεννοήσεις είχαν καταγγελθεί από το κόµµα ως σχέδιο των Ηνωµένων Πολιτειών–1134. ∆εν θίχθηκε, τότε, από τον οµιλητή (ούτε ακούστηκε, προηγουµένως,
στις καταγγελίες του ΚΚΕ ή κάποιας άλλης πλευράς –των Σοβιετικών και λοιπών–)
η αλήθεια ότι οι κινήσεις πολιτικής τακτικής ήταν αµφίδροµες, µε την ανταπόκριση –για δικούς τους λόγους– των κοµµουνιστικών κοµµάτων που υπονοούνταν,
γιουγκοσλαβικού και ρουµανικού, στην αµερικανική πρόσκληση προσέγγισης.
Στις 5 Σεπτεµβρίου 1970, συνοµιλίες πραγµατοποιήθηκαν στο Βελιγράδι µεταξύ του ΚΚΕ εσωτερικού (αντιπρόσωποι οι Μίκης Θεοδωράκης, ∆ρακόπουλος,

1130

Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 2-9-1969, 1 p.
1131
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/63, ΚΚΕ -ΚΕ προς Προεδρείο ΕΚΓ -Βελιγράδι (υπογραφή:
Μπάµπης ∆ρακόπουλος), 21.9.69, 1 p.
1132
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 22-5-1970, 6 pp.
1133
Σχολιασµός της γαλλικής πρεσβείας στο Βελιγράδι (ibid.). Πράγµατι, οι ελληνικές υπηρεσίες ήταν
ενήµερες, cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες,
Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 15-5-1970, 2 pp. Ibid., Βελιγράδι
19-5-1970, 1 p. Ibid., Βελιγράδι 3-7-1970, 1 p.
1134
Cf. AMAE, Série Europe, 1944-1970 1961-1970, Grèce, vol. 249, P. Francfort -Ambassadeur de
France en Yougoslavie à ministère des Affaires étrangères -Paris, Belgrade 22-5-1970, 6 pp.
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Μπριλλάκης, Στάβερης, Ν. Καρράς και άλλοι)1135 και της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας (αντιπρόσωποι οι Niza Dizorević, µέλος εκτελεστικού γραφείου,
και Dimce Belovski, µέλος προεδρείου)1136.
Το πρακτορείο Tanjug1137 µετέδωσε, στις 11 Ιανουαρίου 1971, ότι αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εσωτερικού µε επικεφαλής το γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής
∆ρακόπουλο (συµµετείχαν οι Ν. Καρράς, Λ. Τζεφρώνης, Λ. Μαυροειδής) είχε συνοµιλίες στο Βελιγράδι µε τους Stane Dolanc1138, Spasenija Babović (Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων), Manče (Ένωση Κοµµουνιστών Κροατίας), Tunde (Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας). Ζητήθηκε καµπάνια κατά της χούντας στην Ελλάδα, ενίσχυση από τους ραδιοσταθµούς Βελιγραδίου και Σκοπίων µε ελληνικές εκποµπές,
ενίσχυση µε τεχνικά µέσα. Η απάντηση των Γιουγκοσλάβων ήταν αρνητική, ουσιαστικά, για την ανάπτυξη αντιδικτατορικής δραστηριότητας, µε την υπενθύµιση
ότι όφειλαν να φέρονται προσεκτικά, διότι ήταν αδέσµευτοι, έχοντας, παράλληλα,
µέτωπα µε τους Ιταλούς (συνοριακά ζητήµατα) και Βουλγάρους (µακεδονικό ζήτηµα). Για τους τελευταίους, ήταν πάλι καυστικοί: «∆εν µας ενδιαφέρει αν η κεντρική επιτροπή του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος αναγνωρίζει την
ύπαρξη µακεδονικής εθνότητας… ∆εν έχουµε καµµιά περίπτωση που να σχηµατίστηκε κάποια εθνότητα µε αποφάσεις.» Υποδείχθηκε στο ελληνικό κόµµα ότι
έπρεπε να επιµείνει να γίνει αποδεκτό ως ο µοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού
κινήµατος. Οι Γιουγκοσλάβοι ενηµέρωσαν τους Έλληνες ότι, στη διάρκεια επαφής
µε το αγγλικό κόµµα, όταν οι συνοµιλητές δήλωσαν ότι είχαν επαφή µε αµφότερες
τις ελληνικές παρατάξεις, έδωσαν εκτενείς εξηγήσεις υπέρ του ΚΚΕ εσωτερικού.
Σύντοµα αναχωρούσε στέλεχός τους µε προορισµό την Αλγερία, όπου θα ενηµέρωνε το FLN (Front de libération nationale) για τις ελληνικές εξελίξεις. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο Κολιγιάννης έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας για τις σχέσεις µε
τους διαγραµµένους. «∆εν του απαντήσαµε. ∆εν έχουµε και δεν σκοπεύουµε να
1135

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/64, 6.9.70, 1 p. Борба, 6-9-1970. Οι Στάβερης και Ν.
Καρράς ήλθαν στις 4 Σεπτεµβρίου 1970, αµέσως µετά την επιστροφή από τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία
Κορέας (supra, p. 205), µέσω Μόσχας (cf. Ηλίας Στάβερης, Ανάµεσα σε παραµύθι και όνειρο.
Ιστορίες από τα χρόνια της δικτατορίας, Παρασκήνιο, Αθήνα 2007, p. 184).
1136
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/64, 6.9.70, 1 p. Борба, 6-9-1970. Στη συνέχεια, στις αρχές
Οκτωβρίου 1970, σε νέα προσπάθεια να προσελκυσθούν δυσαρεστηµένοι, ταξίδευσε ο
Θεοδωράκης στη Μόσχα και συναντήθηκε µε το Μάρκο Βαφειάδη, cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία
Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Α. Αργυριάδης -Consulat Général
Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 10-10-1970, απόρρητον, 1 p.
1137
Ήταν η συγκοπτόµενη ονοµασία της υπηρεσίας Телеграфска Агенција Нове Југославије (Танјуг).
1138
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/66, 12.1.71, 1 p. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 19681972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 12-1-1971, 1 p. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/67, «Σηµείωµα σχετικά µε τη
συνάντηση αντιπροσωπείας µας µε αντιπροσωπεία της Ένωσης Κοµµουνιστών της
Γιουγκοσλαβίας», 18.1.71, 4 pp.
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αποκαταστήσουµε επαφή µαζί του.» ∆ιαβεβαίωσαν τους εκπροσώπους του ΚΚΕ
εσωτερικού ότι θα συνέχιζαν να τους βοηθούν1139.
Στις αρχές του 1971, ο Θανάσης Καρτσούνης, µέλος της κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ εσωτερικού, µετά από αποστολές στα Σκόπια1140, εγκαταστάθηκε µονίµως στη Νίσσα1141. Τον Ιούλιο 1971, ο Θεοδωράκης συµφώνησε στην υπογραφή
συµβολαίου για να συγγράψει τη µουσική κινηµατογραφικής ταινίας για τον
Tito1142. Στις αρχές Νοεµβρίου 1971, ο Νίκος Καρράς, µέλος της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού, είχε συνοµιλίες µε τον Dolanc για τις συλλήψεις
διακεκριµένων στελεχών στην Ελλάδα1143 (Παρτσαλίδης, ∆ρακόπουλος).
Αµέτρητες άλλες συναντήσεις στελεχών των δύο κοµµάτων, µε την εµφάνιση
διερχοµένων να είναι ασταµάτητη, δεν έφθαναν στη δηµοσιότητα.
Για τις ανάγκες της κοινής προπαγάνδας, επιστρατεύθηκε το έντυπο του ΚΚΕ
εσωτερικού Κοµµουνιστική Επιθεώρηση. Τον Ιούνιο 1971, αναδηµοσιεύθηκε γιου1139

Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/67, «Σηµείωµα σχετικά µε τη συνάντηση αντιπροσωπείας
µας µε αντιπροσωπεία της Ένωσης Κοµµουνιστών της Γιουγκοσλαβίας», 18.1.71, 4 pp.
1140
Η πρώτη επίσκεψη του Καρτσούνη στα Σκόπια (cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972,
ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Βελιγράδι 8-9-1969, 1 p. [infra, p. 385]), το Σεπτέµβριο 1969, συνέπεσε µε τις ενέργειες για εγκατάσταση της κόρης του, Ιουλίας, στη Νίσσα. Το κορίτσι τελείωσε το ρωσικό γυµνάσιο Βουκουρεστίου, «για τους γνωστούς λόγους» δεν ήταν δυνατό να σπουδάσει σε σοβιετικό πανεπιστήµιο, γι’
αυτό η επιθυµία του πατέρα ήταν να της εξασφαλισθεί η δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές της
σε πανεπιστήµιο της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/62, Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ προς ΚΕ της ΕΚΓ -Βελιγράδι [υπογραφή:
Μπάµπης ∆ρακόπουλος], 18.9.69, 1 p.). Το αίτηµα ικανοποιήθηκε και τη δέχθηκαν για φοίτηση
στην ιατρική σχολή στη Νίσσα (ibid., ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/65, ΚΚΕ -ΚΕ προς Προεδρείο ΕΚΓ
[υπογραφή: Χαράλαµπος ∆ρακόπουλος], 5.10.70, 1 p.). Νέο ταξίδι στα Σκόπια πραγµατοποιήθηκε
τον Ιούνιο 1970 (cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται
εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 5-7-1970, 1 p.).
1141
Με νέα µεσολάβηση του κόµµατος, µεταβιβάσθηκε η επιθυµία του Καρτσούνη να µετακοµίσει
οικογενειακώς εκεί όπου σπούδαζε η κόρη του. Η τετραµελής οικογένεια (η σύζυγος Ελπινίκη, το
δεύτερο παιδί Γεώργιος, 12 ετών) θα χρειαζόταν ανάλογη κατοικία και χορήγηση µίας σύνταξης
(cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367, Φ=20/17/65, ΚΚΕ -ΚΕ προς Προεδρείο ΕΚΓ [υπογραφή:
Χαράλαµπος ∆ρακόπουλος], 5.10.70, 1 p.).
1142
Για το ρόλο του Tito προοριζόταν ο ηθοποιός Richard Burton και του Churchill ο ηθοποιός Orson
Welles, cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 27-7-1971, 1 p. Πράγµατι ο Θεοδωράκης
έγραψε, τελικά, τη µουσική της ταινίας Сутјеска [Sutjeska], υπερπαραγωγής του 1973 σε σκηνοθεσία του Κροάτη Stipe Delić και σενάριο του Sergei Bondarchuk, αφιερωµένης στα 30χρονα της µάχης της Sutjeska. Ο Richard Burton υποδύθηκε το ρόλο του Tito (ήταν στενός φίλος του στρατάρχη
και φιλοξενούµενός του, κατ’ επανάληψη, στα θέρετρα της ∆αλµατίας µαζί µε τη σύζυγό του, ηθοποιό Elizabeth Taylor). Ο Orson Welles δεν είχε συµµετοχή στο φιλµ. Σε ένα ρόλο εµφανιζόταν η
Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά. Το φιλµ προτάθηκε το 1974 για το Oscar καλύτερης ξένης ταινίας
της αµερικανικής ακαδηµίας κινηµατογράφου, cf. http://www.imdb.com/title/tt0070758/
1143
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Βελιγράδι 11-11-1971, 1 p. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 367,
Φ=20/17/68, 11.11.71, 1 p. Политика, 11-11-1971.
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γκοσλαβικό κείµενο, στο οποίο υποστηριζόταν ότι δεν υπάρχει «καθαρό» εθνικό ζήτηµα, αλλά αυτό λύνεται µέσα στις κοινωνικές διαδικασίες, έξω από τις εθνικιστικές
βλέψεις που δίδουν προτεραιότητα στο εθνικό έναντι του ταξικού1144. Προσφερόταν
στο ΚΚΕ εσωτερικού, από τις ιδέες του κειµένου, άλλοθι για την προσέγγιση µε το
σλαβοµακεδονικό κόµµα. Η πράξη, βεβαίως, πόρρω απείχε. Τον Οκτώβριο 1972,
άλλο αναδηµοσιευόµενο γιουγκοσλαβικό κείµενο καταδίκαζε τις οππορτουνιστικές
ταλαντεύσεις, παροτρύνοντας τα κοµµατικά µέλη να στραφούν αποφασιστικά κατά
της ιδεολογίας µε αστικό προσανατολισµό, κατά του εθνικισµού, του γραφειοκρατισµού1145. Οι αιτίες της δυσπραγίας εντοπίζονταν, αλλά η ενίσχυση υγειών δυνάµεων
διαγραφόταν δύσκολη. Το Μάιο 1974, διευκρινίσθηκε ότι εµφυλοχωρούσαν στη
γιουγκοσλαβική πολιτική και οικονοµία συγκεντρωτικές, ουνιταριστικές δυνάµεις
[δυνάµεις κεντροµόλες για συγκεντροποίηση του κράτους και της οικονοµίας, µε
ενίσχυση του κεντρικού ελέγχου], που κινούνταν δεξιά και θα οδηγούσαν σε αποτυχία το αυτοδιαχειριστικό σύστηµα1146. Οι επισηµάνσεις εντοπίζονταν στο επίπεδο
της κουλτούρας, ως αντανάκλασης της οικονοµίας και της πολιτικής. Σε τοπικό επίπεδο, οµοίως, στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, τα αυτά συνέβαιναν, µε
αντικατοπτρισµό άλλων παραγόντων (εθνικό ζήτηµα) στην πολιτική κατά της Ελλάδας, επιπρόσθετων σε αυτούς της κεντρικής πολιτικής του Βελιγραδίου.
Κάποιοι παρατρεχάµενοι, καταφθάνοντας στα Σκόπια, διασυνδέθηκαν στο
παιχνίδι της προπαγάνδας µε ιδιαίτερη προθυµία.
Στις αρχές του 1969, ο Μητσόπουλος, εξιστορώντας, µέσα από τις σελίδες του
περιοδικού του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, Glasnik, τις εµπειρίες του κοινού
αγώνα, υιοθέτησε την ορολογία των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών για τις εθνικές ταυτότητες (για παράδειγµα, αναφορά σε Μακεδόνες πολιτικούς επιτρόπους, ή
στους κατοίκους στο χωριό Αετοράχη που όλοι ήταν Μακεδόνες) και σχολίασε την
άρνηση των Ελλήνων κοµµουνιστών για κοινό ελληνογιουγκοσλαβικό στρατηγείο
(το ΚΚΕ διέβλεπε, τότε, την πιθανότητα δηµιουργίας επιπλοκών), στις διαπραγµατεύσεις µε τον Tempo, ως κακή επιλογή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (συγκατάνευση) ίσως η κατάσταση στην Ελλάδα να είχε εξελιχθεί διαφορετικά1147.
1144

1145

1146

1147

Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, Νο 11-12, Ιούνης 1971, pp. 84-97, Γιόβα Ράιτσεβιτς, «Το νόηµα
και η σηµασία των συνταγµατικών αλλαγών στη Γιουγκοσλαβία».
Ibid., χρόνος 4ος, Νοέµβρης-∆εκέµβρης 1972, pp. 70-75 (επιστολή προς τις κοµµουνιστικές
οργανώσεις, µε τα συµπεράσµατα της 21ης συνεδρίασης του προεδρείου της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας, υπογραφές: Στάνε Ντόλαντς, γραµµατέας του εκτελεστικού
γραφείου του προεδρείου, και Ι. Μ. Τίτο, πρόεδρος της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας).
Ibid., χρόνος 6ος, Μάης 1974, pp. 107-118, Στάνε Ντόλαντς, «Άµεσα πολιτικά και οικονοµικά
προβλήµατα της Γιουγκοσλαβίας».
Cf. Танасис Мицопулос, «Jугословенски, грчки и бугарски партизани против заедничкиот
неприjател [Οι Γιουγκοσλάβοι, Έλληνες και Βούλγαροι παρτιζάνοι κατά του κοινού εχθρού]»,
Гласник на Институтот за Национална Историjа, XIII, No 1-2, Скопjе 1969, pp. 85-104.
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Τον Ιούνιο 1970, ξαναήλθε στα Σκόπια ο Κικίτσας και συναντήθηκε µε τον Simovski, στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, για να εκδώσει κείµενό του1148. Μετά από
κυοφορία, το φθινόπωρο 1970, µε εργασία επιµέλειας του κειµένου από τους Simovski
και Παπαπαναγιώτου1149, στις αρχές του 1971 ο συγγραφέας έµεινε στα Σκόπια επί
δύο µήνες, συνεχίζοντας τη συνεργασία µε τους δύο ιστορικούς1150. Προέκυψε τελικά
ένα άρθρο (το µετέφρασε από τα ελληνικά ο Galabov), µέσα στο οποίο εντοπιζόταν η
ευθύνη για την ήττα και για την καταστροφή του ΚΚΕ στην ηγεσία του κόµµατος «...
µε επικεφαλής το µανιακό Ζαχαριάδη». Το κείµενο αναφέρθηκε στα χιλιάδες
τεχνάσµατα του Ζαχαριάδη, στην προσπάθειά του να αποσείσει τις ευθύνες και να τις
µεταφέρει σε άλλους, ιδιαίτερα στους ηγέτες του γιουγκοσλαβικού κόµµατος τους
οποίους κατηγόρησε ως πράκτορες του αµερικανικού ιµπεριαλισµού1151.
Στα τέλη του 1971, µετώκησε στα Σκόπια ο Ανδρέας Τζήµας. Εργαζόταν στο
Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας1152.
Στη µεταπολίτευση, ανανεώθηκαν, σε συνάρτηση µε τα νέα δεδοµένα, οι εκτιµήσεις των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών αναφορικά µε το ΚΚΕ και µε το µα1148

Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 20-6-1970, 1 p.
1149
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Α178/24, Σκόπια 26-9-1970, απόρρητον, 1 p.
1150
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 5-2-1971, απόρρητον, 1 p. Ibid., 30-4-1971, 1 p.
1151
Cf. Георгиос Кикицас, «Како доjдовме до последните борби на ДАГ [Πώς φτάσαµε στις
τελευταίες µάχες του ∆ΣΕ]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XV, No 1,
Скопjе 1971, pp. 225-277. Αργότερα, ο Κικίτσας δηµοσίευσε νέο άρθρο, αυτή τη φορά για τον
εθνικό-απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ), µε απολογισµό των επιχειρήσεων και κριτική αποτίµηση
της δηµιουργηθείσας κατάστασης (id., «Последните операции на ЕЛАС против
хитлерофашистичките окупатори инивното значење за ослободувањето на Балканот [Οι
τελευταίες επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ κατά των χιτλεροφασιστών κατακτητών και η συµβολή τους
στην απελευθέρωση των Βαλκανίων]», Гласник на Институтот за Национална Историjа,
XIX, No 1, Скопjе 1975, pp. 201-221).
1152
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, ΓΚ52-118, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de
Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 16-12-1971, απόρρητον, 1 p. Ο Τζήµας (Σαµαρινιώτης) γεννήθηκε το 1909 στην Καστοριά. Ως φοιτητής έγινε το 1927 µέλος της κοµµουνιστικής νεολαίας (ΟΚΝΕ), το 1929 µέλος του ΚΚΕ. Εκλέχθηκε το 1936 βουλευτής, φυλακίσθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά στην Ακροναυπλία. Μετά το 1941 ήταν µέλος της ηγεσίας του κόµµατος, στη διάρκεια της κατοχής και του εµφυλίου έδρασε στη Γιουγκοσλαβία. Κατέφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας στις σοσιαλιστικές χώρες, παραγκωνισµένος στο κόµµα προσχώρησε µετά το
1968 στο ΚΚΕ εσωτερικού. Στα Σκόπια, χρεώθηκε στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας µε ερευνητική ιστορική εργασία. Αποβίωσε το 1987 (cf. Ιωάννα Παπαθανασίου, «Αυτοβιογραφικά σηµειώµατα και εκθέσεις του Ανδρέα Τζήµα για την Εθνική Αντίσταση», Αρχειοτάξιο, No 1, Ιούνιος
1999, pp. 7-13. Γρηγόρης Φαράκος, Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Σχέσεις ΚΚΕ και ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικού Κέντρου, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2004, pp. 334-335, 449).
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κεδονικό ζήτηµα. Η πρόσληψη, εκ µέρους τους, της τρέχουσας κατάστασης γινόταν φανερή από τις συζητήσεις µεταξύ τους.
Σε συνεδρίαση της κοµµατικής και κρατικής ηγεσίας (κοινή συνεδρίαση
εκπροσώπων του κόµµατος και του κράτους), στις 22 Οκτωβρίου 1974, ο
Gligorov προσανατόλισε τους παριστάµενους στο σκεπτικό ότι, στις σχέσεις
µε τα δύο ελληνικά κοµµουνιστικά κόµµατα, αλλά και µε οποιοδήποτε άλλο
κόµµα, έπρεπε να πρυτανεύει το µακεδονικό ζήτηµα, µε έµφαση στην ηθική
επιταγή της άρσης της αδικίας σε βάρος των προσφύγων Μακεδόνων. Σε αυτή
την πολιτική, ήταν προτιµότερο, για τακτικούς λόγους, να µη εµφανίζεται η
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας ως υποκινών παράγοντας αλλά εκάστοτε
το άλλο κόµµα1153. Το Μάιο 1975, σε άλλη συζήτηση (συνεδρίαζαν οι άνθρωποι της επιτροπής της κεντρικής επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας που είχε αρµοδιότητα τη συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά
κόµµατα), πρυτάνευσε το θέµα του ελληνικού εργατικού κινήµατος. Με την
προσοχή στραµµένη στο ζύγιασµα των θέσεων των δύο ελληνικών κοµµουνιστικών κοµµάτων και της στάσης του ΚΚΕ έναντι του µακεδονικού ζητήµατος, το πρόβληµα προς συζήτηση ήταν κατά πόσο έπρεπε να είναι επιθετική η
εξωτερική πολιτική της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας σε σχέση µε τη µακεδονική µειονότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά στο ΚΚΕ καταγράφηκε από τη Vera Aceva1154, η οποία
υποστήριξε µε φανατισµό τη γνώµη ότι έπρεπε να τίθεται επιτακτικά το µακεδονικό ζήτηµα ως κεντρικό και να εισάγεται ανελλιπώς στις συζητήσεις µε το
ΚΚΕ εσωτερικού. Για το ΚΚΕ ούτε λόγος, δεδοµένου ότι ήταν ένα κόµµα, µοναδικό παγκοσµίως, που συγκροτήθηκε µε σκοπό να υποστηρίζει τους Βουλγάρους σε σχέση µε το µακεδονικό ζήτηµα. ∆εν ήταν ίδια η περίπτωση του
ΚΚΕ εσωτερικού, στο οποίο µπορούσαν να θέτουν άµεσα αυτό το πρόβληµα
και να του ζητούν επιτακτικά να λάβει θέση1155. Οι συµµετέχοντες χωρίς κόπο

1153

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.260.34-42/675-795, Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Υλικά της 10ης συνεδρίασης του Προεδρείου της Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής
∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, Скопjе, 22-10-1974, 121 pp.
1154
Η Vera Aceva, γεννηθείσα το 1919, εργάτρια, στρατολογηµένη στο γιουγκοσλαβικό κόµµα από το
1940, προωθήθηκε παρά το νεαρό της ηλικίας της στην κορυφή της καθοδηγητικής πυραµίδας και
εκλέχθηκε µέλος του γραφείου της κεντρικής επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Μακεδονίας το 1949 (cf. I Конгрес на комунистичката партиjа на Македониjа, op. cit., p.
270). Ιδεολογικά, προέβαλλε σκληροπυρηνικές απόψεις.
1155
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.16/150-175,
Стенографически белешки [Στενογραφηµένα πρακτικά], Στενογραφηµένα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής του Προεδρείου της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 15-5-1975, 26 pp.
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συνέλαβαν το νόηµα, ότι ήταν πιο εύκολο να πιέσουν το ΚΚΕ εσωτερικού, σε
σύγκριση µε τη δυσχερή υπόθεση άσκησης επιρροής στο ΚΚΕ.
Επόµενες συζητήσεις των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών, στη δεκαετία
του 1980, στρέφονταν στη σύνταξη ενός ισολογισµού των γιουγκοσλαβικών πολιτικών κινήσεων. Στο διάστηµα 1968-1976, η Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας είχε επαφές µόνο µε το ΚΚΕ εσωτερικού, όµως επέδειξε κατόπιν
ρεαλισµό και άρχισε να πατάει σε δύο βάρκες, συνάπτοντας σχέσεις επιπλέον µε
το ΚΚΕ1156. Το ΚΚΕ εσωτερικού, κόµµα µε µειωµένη ακτινοβολία (ιδίως µετά
την εκλογική αποτυχία του 1981), ανοικτά δεν είχε εκφρασθεί για τη µακεδονική
µειονότητα1157, εξάλλου σε κλειστές συζητήσεις µε τους Γιουγκοσλάβους διατύπωνε θέσεις οι οποίες ήταν κοντά στις απόψεις του ΚΚΕ1158. Η εκτίµηση, το
1984, ήταν ότι το ΚΚΕ εσωτερικού περιήλθε σε δύσκολη θέση, διαθέτοντας
µόνο ένα βουλευτή στο ευρωκοινοβούλιο. Η κοινωνική βάση του κόµµατος αποτελούνταν από διανοουµένους, νεολαίους, φοιτητές, χωρίς επιρροή σε εργατικά
στρώµατα και στους κατοίκους του χωριού. ∆εν υπήρχε περιθώριο προς τα αρι1156

1157

1158

Ibid., 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά κινήµατα και άλλα
προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.): 1.427.467.61/889-894,
Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και Μακεδονικό ζήτηµα,
Скопjе 29-3-1985, 11 pp.
Στις κριτικές παρατηρήσεις για την πολιτική του ΚΚΕ εσωτερικού απέναντι στο ζήτηµα των
πολιτικών προσφύγων, προσµετρούνταν τα στοιχεία που προέκυψαν από τη στάση του εν λόγω
κόµµατος κατά τη διαδήλωση της αρνητικής θέσης της ελληνικής κυβέρνησης για τον ελεύθερο
επαναπατρισµό, το 1980. Στις δηλώσεις του υπουργού προεδρίας, Κ. Στεφανόπουλου, ότι δεν
µπορούσε να επιτραπεί η επιστροφή σε µη Έλληνες (όλοι εννοούσαν τους σλαβοµακεδόνες χωρίς να µνηµονεύουν το όνοµά τους), το ΚΚΕ αντέδρασε (cf. Ριζοσπάστης, 16-4-1980), ενώ το
ΚΚΕ εσωτερικού τήρησε διφορούµενη στάση. Ο Μήτσος (Τάκης) Παπαδηµήτρης, στέλεχος
του ΚΚΕ εσωτερικού, πρόεδρος της οργάνωσης προσφύγων (ΚΕΠΠΕ), απάντησε µε άρθρο
στην εφηµερίδα Η Αυγή, 25-4-1980, προβάλλοντας επιχειρήµατα τα οποία θεωρήθηκαν από
τους σλαβοµακεδόνες απαράδεκτα. Σύµφωνα µε την αντίληψή τους, ο αρθρογράφος υποστήριξε ότι στις βόρειες περιοχές δεν υπήρχαν πλέον σλαβοµακεδόνες (ένα µέρος τους είχε χαθεί
στους πολέµους, οι υπόλοιποι είχαν διασπαρθεί στο εσωτερικό της Ελλάδας ή είχαν περάσει
στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία), άρα το µακεδονικό ζήτηµα είχε λυθεί και δεν έπρεπε να απασχολεί την Ελλάδα. Ο Kirjazovski σχολίασε ότι ο Παπαδηµήτρης οµίλησε αβάσιµα για τους
Μακεδόνες. Ένα ζήτηµα αρχής τόσο σοβαρό για κοµµουνιστές τέθηκε µε απλοϊκό τρόπο. Για
τον Παπαδηµήτρη, το θέµα του επαναπατρισµού δεν ήταν υπαρκτό από τη στιγµή που οι πολιτικοί πρόσφυγες είχαν πάρει τη γιουγκοσλαβική υπηκοότητα (cf. Кирjазовски, Македонската
политичка емиграциjа..., op. cit., pp. 158-162).
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική
Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά
κινήµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.):
1.427.467.61/889-894, Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και
Μακεδονικό ζήτηµα, Скопjе 29-3-1985, 11 pp.
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στερά και τα στελέχη του εµφανίζονταν να έχουν σύνδεση µε το ΠΑΣΟΚ, µε
αποτέλεσµα την περιθωριοποίησή του χώρου τους. Οι ίδιοι παραπονούνταν ότι ο
Παπανδρέου είχε αυτοκρατορικά στοιχεία και δεν τους άφηνε να επιβιώσουν1159.
∆εν υπήρχαν επιλογές εκτός του πολιτικού ρεαλισµού, γι’ αυτό συµβούλευαν τα
µέλη τους (όπως συνέβαινε, άλλωστε, µε το ΚΚΕ) να µη ανακινούν το µακεδονικό ζήτηµα1160. Όταν η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας ρωτούσε το ΚΚΕ
εσωτερικού, όπως επίσης το ΚΚΕ, για τους λόγους µη υποστήριξης, εκ µέρους
τους, της θέσης της για την ισοτιµία της µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα,
τα δύο κόµµατα έδιδαν την ίδια απάντηση, ότι θα ήταν βλαπτική στάση που θα
οδηγούσε σε σύγκρουση µε την αστική τάξη1161. Το 1985, σύµφωνα µε την
κρίση του Vasil Tupurkovski για την αλληλοϋποστήριξη µε το ΚΚΕ εσωτερικού,
η πείρα από τις διµερείς συζητήσεις οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι έπρεπε να
πραγµατοποιείται συνεργασία της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας µε
αυτό το κόµµα αποκλειστικά µέσω της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας1162.
Η σκοπιµότητα στη χάραξη της τακτικής (σε περίοδο πολιτικών εξελίξεων που
οι σχέσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού είχαν φθάσει σε καµπή1163) ήταν να τυποποιηθεί η διµερής επαφή, για να ασκείται καλύτερα η πολιτική πίεση.
Μέσα σε αυτό το κοµφούζιο, ο Παπαπαναγιώτου ακολούθησε µοναχική πορεία. Είπαµε, η αυτενέργεια κατέληξε να είναι απαιτούµενο, στο φόντο των ατέλειωτων δυσκολιών που πίεζαν το κόµµα του.
Ο Παπαπαναγιώτου έκρινε, ευθύς εξαρχής, ότι όφειλε εξηγήσεις στους οικοδεσπότες, σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, για την υπόθεση του «πισώπλατου κτυ-

1159

Ibid., 1.427.466.53-54/749-826, Централен Комитет на СКМ, 9 седница, Стенографически
белешки [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 9η συνεδρίαση,
Στενογραφηµένες σηµειώσεις], Στενογραφηµένες σηµειώσεις 9ης συνεδρίασης Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και
εργατικά κόµµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 16 Ιανουαρίου 1984. Ώρα έναρξης 12:00 (77
pp.): 1.427.466.54/755-760, 6 pp.
1160
Ibid.: 1.427.466.54/802-811, 10 pp. Η ενηµέρωση για την παράκαµψη του µακεδονικού
ζητήµατος, κατά το µέρος που αφορά στο ΚΚΕ, είναι αυθαίρετη. ∆εν περιήλθαν εις γνώσιν µας
συναφείς οδηγίες.
1161
Ibid., 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά κινήµατα και άλλα
προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.): 1.427.467.61/889-894,
Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και Μακεδονικό ζήτηµα,
Скопjе 29-3-1985, 11 pp.
1162
Ibid.: 1.427.467.67/950-977, 28 pp.
1163
Συνέβαιναν αυτές οι συζητήσεις την ίδια περίοδο που ο Παπαπαναγιώτου ήλθε σε σύγκρουση µε
το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, στα Σκόπια (supra, p. 298).
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πήµατος» (του προβλήµατος που τον συνόδευε, όπως είπαµε1164, στην πολιτική
σταδιοδροµία του). Προχώρησε, το Μάρτιο 1970 (ένα µήνα µετά την ένταξή του
στην αρχειακή εργασία στα Σκόπια), µε άρθρο στο περιοδικό του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας Glasnik, σε επίσηµη αναίρεση των λεχθέντων και γραφθέντων
εναντίον των Γιουγκοσλάβων, αλλά και οµολογία πίστης στο κόµµα τους, µε την
υπεράσπιση της στάσης εναντίον του σοβιετικού κόµµατος για τα γεγονότα της
Τσεχοσλοβακίας του Αυγούστου 1968. Στο περιεχόµενο του κειµένου, αναπτύχθηκε η άποψη, αναφορικά µε τις σχέσεις του ΚΚΕ µε τα βαλκανικά κόµµατα, ότι
έπρεπε να συµβάλλουν οι Έλληνες στην ανάπτυξη σχέσεων µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, µε παραµερισµό των εµποδίων. Ο στόχος ήταν η αποκατάσταση της αλήθειας για τη θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας απέναντι στον αγώνα του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) το 1946-1949. Σύµφωνα µε τον Παπαπαναγιώτου, η κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, µαζί µε την αυτοκριτική το Μάιο 1956 για τη θέση της εναντίον του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Γιουγκοσλαβίας στο διάστηµα 1946-1949, δεν επεκτάθηκε στην παρουσίαση των
θέσεων της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας, ούτε αποκάλυψε τα πραγµατικά γεγονότα που θα διαλεύκαιναν την επικρατούσα τότε κατάσταση. Οι βαριές κατηγορίες, σε εκείνη την περίοδο, εναντίον των Γιουγκοσλάβων εξακολουθούσαν, στην
πράξη, να παραµένουν εν ισχύι, συνιστώντας ένα εµπόδιο στην εξοµάλυνση των
σχέσεων των δύο κοµµάτων. Έπρεπε να συνταχθεί µία ανάλυση των βαριών συνεπειών που επέσυραν η αφελής θέση της ηγεσίας του ΚΚΕ το 1948-1949 και η επί
εικοσαετία ανικανότητα του κόµµατος να εξαγάγει σωστά συµπεράσµατα από τις
θέσεις και τη στάση του. Η καθοδήγηση του γιουγκοσλαβικού κόµµατος υπό το
στρατάρχη Tito έδειξε θέληση για την ανάληψη ενός αγώνα, για να στηριχθούν οι
µαρξιστικές-λενινιστικές αρχές που παραβιάσθηκαν από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, ζήτηµα που παραδέχθηκε το ίδιο το σοβιετικό κόµµα
στο 20ό συνέδριο. Η κατάσταση εξελίχθηκε διαφορετικά, όταν, τον Αύγουστο
1968, παρουσιάσθηκαν προβλήµατα ίδια µε αυτά του 1948. Το ΚΚΕ υιοθέτησε
µία θέση αρχής και η πλειοψηφία της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος [ο Παπαπαναγιώτου εννοούσε τους διαγραµµένους µετά τη 12η ολοµέλεια] διακήρυξε
την πίστη της στις αρχές του «προλεταριακού διεθνισµού», της ανεξαρτησίας, της
ισοτιµίας και της µη ανάµειξης στα εσωτερικά ενός αδελφού κόµµατος. Στο διεθνές κίνηµα, εµφανίσθηκε σε πελώριο πλάτος µία συνείδηση αποφασιστικής σηµασίας. Ένα από τα στοιχεία που διαµόρφωσαν αυτή τη συνείδηση ήταν ο αγώνας

1164

Supra, p. 82.
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αρχών που διεξήγαγε επί τόσα χρόνια το γιουγκοσλαβικό κόµµα, προσφέροντας
ανεκτίµητες υπηρεσίες στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα1165.
Ο Παπαπαναγιώτου είχε πλήρη κάλυψη από το κόµµα του. Το άρθρο του στο
Glasnik αναδηµοσιεύθηκε, στα ελληνικά, στο έντυπο του ΚΚΕ εσωτερικού Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (σε παράρτηµα), µε δηλωµένη τη βεβαιότητα του κόµµατος ότι θα συνέβαλε στην αποκατάσταση της αλήθειας για τις ασύστατες κατηγορίες κατά της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας περί εχθρικής σκοπιµότητας, που είχαν εκτοξευθεί από την τότε ηγεσία του ΚΚΕ1166.
Όµως, σταδιακά, ο Παπαπαναγιώτου, ζώντας στο περιβάλλον των Σκοπίων
και συλλαµβάνοντας την εξέλιξη των όρων για το εθνικό πρόβληµα, αντιλήφθηκε
τον κίνδυνο, που συνιστούσε η πολιτική των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών, και
άλλαξε θέση για το µακεδονικό ζήτηµα αλλά και για το πρόσωπο του Ζαχαριάδη.
∆ιαπιστώνοντας ότι η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας απόκτησε εθνικιστικά
χαρακτηριστικά και κατηγορούσε το ΚΚΕ όχι για την πολιτική της καθοδήγησης
Ζαχαριάδη αλλά για τη στάση των µελών απέναντι στους σλαβοµακεδόνες, ο Παπαπαναγιώτου αντέδρασε, βαθµηδόν προβάλλοντας την άλλη αλήθεια, εκείνη που
είχε υιοθετηθεί από την Ελλάδα. Ήταν µία σηµαντική µετατόπιση στάσης του Παπαπαναγιώτου η αλλαγή θέσης για το Ζαχαριάδη, που κατέστη φανερή µε δηλώσεις το Μάρτιο 1980 –πριν από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική εξουσία–, αναθεωρητικές προηγούµενων συµπεριφορών του εναντίον του καθαιρεθέντος αρχηγού1167. Οι θεωρητικές ενστάσεις έγιναν αντιληπτές από τους
σλαβοµακεδόνες ως πολιτική κατεύθυνση του κοµµατικού περιβάλλοντος του
Παπαπαναγιώτου, ένα µήνα αργότερα –τον Απρίλιο 1980–, µε τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ εσωτερικού απέναντι στο ζήτηµα µη επαναπατρισµού των µη Ελλήνων το γένος1168, χαρακτηριζόµενη από µία συνηγορία –ουσιαστικά, αντί της
1165

Cf. Папапанаjоту, «Вистината..., op. cit., pp. 351-379.
Cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, χρόνος 4ος, Απρίλης 1972, Παράρτηµα, 23 pp., Αλέκος
Παπαπαναγιώτου, «Η αλήθεια για το “πισώπλατο χτύπηµα”, αναδηµοσίευση από Γκλάσνικ
9/1971». Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο περιοδικό Glasnik (Σεπτέµβριος 1971) µνηµονεύθηκε
λανθασµένα (η ορθή ήταν Μάρτιος 1970, cf. Папапанаjоту, «Вистината..., op. cit.).
1167
Στη συνέντευξη, το Μάρτιο 1980 –λίγους µήνες πριν από το θάνατο του Tito–, στην αθηναϊκή
εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, που προαναφέραµε (supra, p. 83), ο Παπαπαναγιώτου επανέλαβε µεν
την εκτίµηση ότι η συµβολή του στρατάρχη στη διάρκεια του ελληνικού εµφυλίου ήταν θετική.
Όµως φρόντισε να συµπληρώσει (µε την παράθεση των γεγονότων, του Ιουλίου 1949 στο
Καϊµακτσαλάν) ότι, µε τη µετάδοση των πληροφοριών για πισώπλατο κτύπηµα, ο Ζαχαριάδης είχε
ένα επιπλέον στοιχείο για το σενάριο περί προδοσίας του αγώνα εκ µέρους του Tito (cf.
Ελευθεροτυπία, 22-3-1980, [supra, p. 83]). Παραδεχόµενος ότι το Ζαχαριάδη τον αδίκησε, ο
Παπαπαναγιώτου έδειξε ότι η αναθεώρηση, εκ µέρους του, της θέσης για το µακεδονικό ζήτηµα
επεκτεινόταν στην επανεκτίµηση της πολιτικής του ΚΚΕ κατά τον εµφύλιο πόλεµο και στην
αποκατάσταση της ηγεσίας υπό το Ζαχαριάδη.
1168
Supra, p. 355.
1166
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καταγγελίας– στη δήλωση του υπουργού προεδρίας Κ. Στεφανόπουλου ότι η κυβέρνηση δεν θα έφερνε πίσω ανθέλληνες.

5.1.7.2.3. Οι Γιουγκοσλάβοι έναντι του ΚΚΕ:
Από την εχθρότητα στην προσέγγιση
ΚΚΕ και µακεδονικό ζήτηµα
Για να καταστεί αντιληπτή η κατάσταση, στην οποία εγκλωβίσθηκαν οι διαχειριστές
του κοµµατικού αρχείου στα Σκόπια, είναι αναγκαία η αναδροµή στο παρελθόν της
σχέσης του ΚΚΕ µε τη µάζα των σλαβοµακεδόνων προσφύγων, αυτών που συνιστούσαν το ανθρώπινο και κοινωνικό περιβάλλον και διαµόρφωναν τις προϋποθέσεις επιτυχίας της συνεργασίας Γιουγκοσλάβων και ΚΚΕ εσωτερικού.
Η επίπτωση του µακεδονικού ζητήµατος στην εικόνα του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος ήταν ένα πολιτικό και ιδεολογικό πρόβληµα. Το ΚΚΕ βρισκόταν ιστορικά µεταξύ σφύρας και άκµονος, αφού οι εθνικιστές το κατηγορούσαν
για εθνική µειοδοσία. Το ΚΚΕ δεν ήθελε να αναγνωρίζεται ως φορέας εθνικός –µε
την έννοια του εθνισµού (εθνικισµού)–, ενδιαφερόταν όµως για το προφίλ του ως
οργάνωσης πατριωτικής. Από αυτή την πλευρά, ήταν εκτεθειµένο για τη θέση του,
από το 1924 έως το 1935, περί «ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης»1169 και για την επαναφορά του ζητήµατος στις 31 Ιανουαρίου 19491170.
1169
1170

Cf. Kofos, The Impact..., op. cit., p. 5.
Ibid., pp. 27-31. Οφείλεται προσοχή στο γεγονός ότι η κοµµατική θέση του 1949 δεν συνιστούσε
επαναφορά του συνθήµατος του 1924 περί ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας. Προσεκτικά
διατυπωµένη (αναφερόταν αµφίσηµα ότι, µετά τη νίκη του αγώνα, ο µακεδονικός λαός θα
κατοχύρωνε την εθνική δικαίωση –άρα, θα µπορούσε να ιδρύσει κράτος ή θα κατοχύρωνε τα
εθνικά δικαιώµατα–), είχε σαφή τακτικό στόχο τη µείωση της επιρροής των Γιουγκοσλάβων επί
των σλαβοµακεδόνων µαχητών του δηµοκρατικού στρατού (∆ΣΕ), cf. απόφαση 5ης ολοµέλειας
ΚΚΕ στο Το ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, vol. 6 (1945-1949), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1987 (pp. 325340), παράγραφο για το µακεδονικό ζήτηµα, p. 337 [«... Στη Βόρεια Ελλάδα ο µακεδονικός
(σλαβοµακεδονικός) λαός τα ’δοσε όλα για τον αγώνα και πολεµά µε µια ολοκλήρωση ηρωισµού
και αυτοθυσίας που προκαλούν το θαυµασµό. ∆εν πρέπει να υπάρχει καµιά αµφιβολία, ότι σαν
αποτέλεσµα της νίκης του ∆ΣΕ και της λαϊκής επανάστασης, ο µακεδονικός λαός θα βρει την
πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως το θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήµερα το αίµα του
για να την αποχτήσει. Οι µακεδόνες κοµµουνιστές στέκονται πάντα επικεφαλής στην πάλη του
λαού των. Ταυτόχρονα οι µακεδόνες κοµµουνιστές πρέπει να προσέξουν τις διασπαστικές και
διαλυτικές ενέργειες που ξενοκίνητα σοβινιστικά και αντιδραστικά στοιχεία αναπτύσσουν, για να
διασπάσουν την ενότητα ανάµεσα στο µακεδονικό (σλαβοµακεδονικό) και τον ελληνικό λαό,
διάσπαση που µόνο τον κοινό τους εχθρό, το 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
προκαλούν δυσαρέσκεια και δυσφορία µέσα στον µακεδονικό λαό και έτσι βοηθούν τους
διασπαστές στην προδοτική δράση τους, ενισχύουν το έργο της αντίδρασης.»].
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Αντίκρυ, οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές το κατηγορούσαν ότι τους εγκατέλειψε. Το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, µέσω του Kirjazovski, ανέλαβε τη διαµόρφωση της επίσηµης σλαβοµακεδονικής θέσης για τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο
και την ασυνέπεια του ΚΚΕ προς τους σλαβοµακεδόνες αγωνιστές.
Η σλαβοµακεδονική εκδοχή, στην αναδροµή της δράσης του σλαβοµακεδονικού εθνικού-απελευθερωτικού κινήµατος και της σύγκρουσής του µε το ΚΚΕ,
έδειξε ότι οι σλαβοµακεδόνες της ελληνικής Μακεδονίας και οι οργανώσεις τους
τήρησαν, µετά τη λήξη της εθνικής αντίστασης κατά της φασιστικής κατοχής
(1945-1946), υποχωρητική στάση µε κριτήριο την κατευόδωση του αγώνα κατά
του µοναρχοφασισµού1171, ενώ διακρίθηκαν επίσης για τη συµµετοχή τους στο
1171

Σύµφωνα µε τις σλαβοµακεδονικές απόψεις, η ίδρυση του NOF συνέβη στις 23 Απριλίου 1945 (πριν
από τον εµφύλιο πόλεµο). Έως το 1946, το ΚΚΕ απέφευγε την επαφή µε τη σλαβοµακεδονική
οργάνωση. Στη συνέχεια, µετά από συµφωνία µε τους Γιουγκοσλάβους, δέχθηκε το NOF στις
γραµµές του. Συγκρούσεις των δύο σχηµατισµών σηµειώθηκαν στο διάστηµα 1945-1946, όµως ο
προσανατολισµός προς ένοπλες µορφές πάλης οδήγησε σε αλλαγή της στάσης του ΚΚΕ [εύστροφη
υιοθέτηση νέας τακτικής εκ µέρους της καθοδήγησης Ζαχαριάδη, δεδοµένου ότι το NOF µπορούσε
να προσφέρει ένοπλα τµήµατα]. Συνοµιλίες µε το NOF, από το Μάιο 1946 έως τις 21 Νοεµβρίου
1946, κατέληξαν σε υπογραφή συµφώνου (cf. Кирjазовски, Македонски национални
институции..., op. cit., pp. 102-109). Οι θέσεις του ΚΚΕ, εκφρασµένες από το Μάρκο Βαφειάδη,
προέβλεπαν την αναδιοργάνωση των ανταρτικών τµηµάτων και την ένταξή τους στις ελληνικές
γραµµές, ώστε να έχει το ΚΚΕ τη δυνατότητα να ασκεί κοµµατικό έλεγχο [ένα στοιχείο το οποίο δεν
ίσχυε στην κατάσταση που το NOF είχε αυτόνοµη δοµή]. Στην κατάρτιση της ηγεσίας των
στρατιωτικών τµηµάτων, το ΚΚΕ θα είχε το δικαίωµα να διορίζει διοικητές, Έλληνες, ακόµη και
στην περίπτωση τµηµάτων τα οποία αποτελούνταν αποκλειστικά από Μακεδόνες, εάν δεν υπήρχαν
Μακεδόνες µε ικανότητες διαθέσιµοι [ορθό, από στρατιωτική άποψη]. Για την κοοπτάτσια [άνωθεν
κοµµατικός διορισµός] κοµµατικών στελεχών στις µακεδονικές περιοχές, το ΚΚΕ δεν απέκλειε την
τοποθέτηση κάποιων Μακεδόνων, αρκεί να είχαν την εµπιστοσύνη του κόµµατος [ορθό, επίσης –
όπως η προδιαγραφή για τα στρατιωτικά προσόντα– να ανατίθενται οι ευθύνες µε βάση τα πολιτικά
προσόντα, όχι την εθνικότητα]. Με αυτούς τους όρους, δεν συµφώνησε ούτε ένα µέλος της
οργάνωσης του NOF. Τις διαφωνίες εξέφρασε ο Mihail Keramitchiev, µε επιστολή που έστειλε στην
περιφερειακή επιτροπή του ΚΚΕ και του NOF στη Φλώρινα, το 1946. Στην αντιπρόταση, οι
σλαβοµακεδόνες ζητούσαν να διατηρηθούν οι µακεδονικές ανταρτικές οµάδες και να δηµιουργηθούν
νέες. Αντίθετη άποψη του µακεδονικού γραφείου του ΚΚΕ δεν θα τη δέχονταν. Τη συµφωνία θα την
τηρούσαν µε κάθε τρόπο, εάν όµως το ΚΚΕ επιχειρούσε να επιβάλει τις απόψεις του στρατιωτικά, θα
απαντούσαν µε τον ίδιο τρόπο, µε στρατιωτική αντίσταση. (ibid., pp. 112-113).
Όπως διαπιστώνεται από την ανάγνωση της σλαβοµακεδονικής εκδοχής, ήταν δύσκολη η
συνεννόηση του ΚΚΕ µε εξτρεµιστές, την κρίσιµη στιγµή που προσανατολιζόταν σε ένοπλη πάλη.
Σύµφωνα µε την εκτίµηση της σλαβοµακεδονικής ιστοριογραφίας, η συµφωνία ΚΚΕ-NOF ήταν
καταστροφική για τη µακεδονική πλευρά («δεύτερη Βάρκιζα για τους Μακεδόνες»). Οι οργανώσεις
του NOF και AFZh [αντιφασιστικό µέτωπο γυναικών, γραµµατέας Vera] τοποθετούνταν υπό τον
άµεσο έλεγχο και την καθοδήγηση του ΚΚΕ. Η NOMS (εθνικοαπελευθερωτικό νεολαιίστικο
µέτωπο, γραµµατέας Mina Fotev) αναδιοργανώθηκε και τα µέλη της πέρασαν στην ελληνική οργάνωση ΕΠΟΝ. Οι µακεδονικές ανταρτικές οµάδες ανέλαβαν να δράσουν από κοινού µε τις ελληνικές και τέθηκαν υπό κοινή διοίκηση, η οποία ορίσθηκε από το ΚΚΕ. Ως γραµµατέας της κεντρικής
διοίκησης του NOF διορίσθηκε µέλος του µακεδονικού γραφείου του ΚΚΕ και οι υπεύθυνοι του
NOMS εντάχθηκαν στο περιφερειακό συµβούλιο της ΕΠΟΝ Μακεδονίας. Στελέχη του NOF θα
εκλέγονταν σε αντίστοιχα κατώτερα καθοδηγητικά όργανα του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής
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κοινωνικό κίνηµα1172. Στη διάρκεια του ελληνικού εµφυλίου (1947-1949), οι
Μακεδόνες αποτέλεσαν –κατά τον Kirjazovski– το βασικό πυρήνα του δηµοκρατικού στρατού (∆ΣΕ), πολλοί αναδείχθηκαν σε ένδοξους διοικητές, καπετάνιους και
µαχητές1173. Μετά την υποχώρηση, οι σλαβοµακεδόνες του ∆ΣΕ βρέθηκαν σε
εξαιρετικά δυσχερή θέση. Τα ηγετικά στελέχη των οργανώσεών τους κατηγορήθηκαν ως πράκτορες του Tito, υπεύθυνοι της ήττας, και υπέστησαν διώξεις από το
ΚΚΕ και τον κρατικό µηχανισµό των κοµµουνιστικών χωρών. Οι υπόλοιποι µεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους µακρυά από την πατρίδα τους και διαµοιράσθηκαν
ως πολιτικοί πρόσφυγες στη Σοβιετική Ένωση κυρίως και στις άλλες ανατολικές
[κοµµουνιστικές] χώρες1174.
Αλληλεγγύης και των άλλων οργανώσεων. Ένα µέλος της κεντρικής διοίκησης του NOF θα
διοριζόταν µέλος του επιτελείου του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) της Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας. Όλοι όσοι είχαν την ιδιότητα του µέλους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας θα εντάσσονταν στο ΚΚΕ –παρά τη συµφωνία, δεν έγιναν όλοι δεκτοί στο ΚΚΕ– (ibid., p.
114).
1172
Υπήρχε, εκτός από τις οργανώσεις NOF, NOMS, AFZh, για τους κοµµουνιστές η ΚΟΕΜ
(Комунистичка органзациjа на Егеjска Македониjа [Κοµµουνιστική Οργάνωση Αιγαιακής
Μακεδονίας]) –αργότερα, το 1949–. Συγκροτήθηκε στη βάση παλαιότερης σκέψης ότι, για να
υπάρξει σωστή καθοδήγηση του κινήµατος, χρειάζονταν κοµµουνιστικές οργανώσεις. Άρχισε, γι’
αυτό το λόγο, το 1945 η δηµιουργία ορισµένων οργανώσεων σε επίπεδο περιοχής, νοµού και
επαρχίας, όµως, ελλείψει κοµµατικών στελεχών, την καθοδήγηση είχαν αρχικά, στην πράξη, ο
γραµµατέας του NOF [ήταν και γραµµατέας της κοµµατικής οργάνωσης] και του NOMS. Την
καθοδήγηση σε γενικό επίπεδο είχε ο γραµµατέας της γενικής διοίκησης του NOF. Στα τέλη του
1946, που µαζικοποιήθηκε το κίνηµα, προχώρησαν στη δηµιουργία κοµµατικών επιτροπών. Στο
διάστηµα από 21 Απριλίου 1945 έως το Νοέµβριο 1946, υπήρχαν 77 κοµµατικά µέλη Μακεδόνες για
τη στελέχωση των κοµµατικών οργανώσεων. Ωστόσο το οργανωτικό επίπεδο ήταν χαµηλό. Σε 183
χωριά, το 1946, δηµιουργήθηκαν και δρούσαν µόνο 67 κοµµατικοί πυρήνες (ibid., p. 164). Βλέπουµε
ότι, οργανωτικά, οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές δεν είχαν εµπειρία, ούτε αποτελεσµατικότητα.
1173
Ibid., pp. 30-32.
1174
Ibid., p. 93. Έχουµε αναφερθεί προηγουµένως σε πτυχές των σχετικών απόψεων του Kirjazovski.
Μπορούµε να προσθέσουµε ορισµένα επιπλέον στοιχεία για το στίγµα της θέσης του –θέση,
επίσης, του ινστιτούτου των Σκοπίων–. Η επικύρωση από την 7η ολοµέλεια του 1950 της άποψης
του Ζαχαριάδη ότι στην ήττα διαδραµάτισαν κύριο ρόλο οι προδοτικές κινήσεις του Tito είχε
συνέπειες για τους Μακεδόνες στην Ανατολική Ευρώπη. Έχοντας σκοπό την ενίσχυση της
κατηγορίας, το ΚΚΕ κινήθηκε δραστήρια στις γραµµές των Μακεδόνων στις κοµµουνιστικές
χώρες για την αποκάλυψη τιτοϊκών πρακτόρων, µε µεθόδους πίεσης, τροµοκρατίας, κατασκευασµένες κατηγορίες, ανακρίσεις. Ταυτόχρονα µε την έρευνα του ΚΚΕ για την αποκάλυψη
τιτοϊκών πρακτόρων, οµοίως ο Tito µέσα στη Γιουγκοσλαβία κυνήγησε τους πράκτορες της Σοβιετικής Ένωσης (ibid.).
Αφού διαλύθηκε η οργάνωση Ilinden [επί καθοδήγησης Κολιγιάννη και Παρτσαλίδη] το 1957
(στην 7η ολοµέλεια –το ίδιο όργανο που αποφάσισε τη διαγραφή του Ζαχαριάδη–), οι Μακεδόνες
–σύµφωνα µε τον Kirjazovski– αντέδρασαν έντονα. Όταν δεν βοήθησαν οι διαµαρτυρίες,
προχώρησαν στη δηµιουργία παράνοµων µακεδονικών οργανώσεων (ibid., p. 131).
∆ιαπιστώνουµε ότι οι σλαβοµακεδόνες ήθελαν να διατηρήσουν χωριστές οργανώσεις, ενώ αντίθετα το ΚΚΕ τοποθέτησε τους κοµµουνιστές σε κοινές οργανώσεις µε τους Έλληνες, επίσης τους
υπόλοιπους πρόσφυγες σε κοινές οργανώσεις προσφύγων –επιλογή η οποία ήταν σύµφωνη µε την
κοµµουνιστική πολιτική και αρχές οργάνωσης–. Η αλλαγή οφειλόταν στον αναπροσανατολισµό
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Η εργασία του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας δεν εξελίχθηκε οµαλά. Στις τάξεις των πολιτικών προσφύγων, είχε αναπτυχθεί διχογνωµία όσον αφορούσε στην
ιστορία της σλαβοµακεδονικής συµµετοχής στον εµφύλιο. Μετά το 1956 (20ό συνέδριο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης και αλλαγή καθοδήγησης στο ΚΚΕ), όταν άρχισαν να µετοικούν τµηµατικά σλαβοµακεδόνες πολιτικοί
πρόσφυγες στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, επέστρεψαν επίσης στελέχη, τα οποία δηµιούργησαν ένα νέο πόλο, αντίθετο µε τους προϋπάρχοντες1175.
Πολλές από τις γνώµες (τεκµηριώθηκαν µε καταγραφή αναµνήσεων σλαβοµακεδόνων µελών του σλαβοµακεδονικού εθνικού απελευθερωτικού µετώπου [NOF]
και µε ιστορικές αναδιφήσεις), βάσει των οποίων συγκροτήθηκαν φατρίες, απορροφήθηκαν από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και αφοµοιώθηκαν, άλλες αγνοήθηκαν. Την εποχή της εµπλοκής του ΚΚΕ εσωτερικού στα Σκόπια, η παράταξη
του Paskal Mitrevski συγκρουόταν µε άλλη των Naum Pejov, Pavle Rakovski1176,

1175

1176

του κινήµατος. Ενώ, έως το 1956, η καθοδήγηση Ζαχαριάδη ευνοούσε τον εθνικόαπελευθερωτικό παράγοντα (και εµµέσως τον ταξικό παράγοντα, ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο της
διαλεκτικής σχέσης τους) µε την ένταξη των σλαβοµακεδόνων σε ξεχωριστές οργανώσεις
(Ilinden), στη συνέχεια υπερίσχυσε το ταξικό στοιχείο. Βλέπουµε όµως ότι οι εξωκοµµατικοί
αντιστάθηκαν, µη συµφωνώντας µε την τοποθέτησή τους στους συλλόγους των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων ενώ δεν ένοιωθαν Έλληνες, και συνέστησαν δικό τους, παράνοµο, σλαβοµακεδονικό δίκτυο, µέσω του οποίου ανέπτυξαν τη συσπείρωσή τους.
Η Vera Foteva επέστρεψε στα Σκόπια το 1956. Συναντήθηκαν, η Vera και ο άνδρας της, Mina
Fotev, µε τον Koliševski, µε τον οποίο συνδέονταν φιλικά. Ο Koliševski τους ενηµέρωσε ότι οι
Μακεδόνες του Αιγαίου είχαν χωριστεί σε φράξιες, οι οποίες επιδόθηκαν σε αλληλοεπιθέσεις. Το
κράτος ίδρυσε ένα σύλλογο για τη λύση των προβληµάτων των Μακεδόνων του Αιγαίου, διέθεσε
αρκετά χρήµατα, αλλά αυτοί εξακολούθησαν τις οµαδοποιήσεις. Ο Koliševski κάλεσε τους
υπευθύνους και τους προειδοποίησε ότι θα διαλύσει το σύλλογο, όπερ και εγένετο τελικά (cf.
Фотева - Вера, До пеколот..., op. cit., p. 204).
Σύµφωνα µε τις βρετανικές υπηρεσίες (είχαν πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πηγές), ο Παύλος
Ρακόβαλης ή Rakovski ή Gotsev, γεννηθείς το 1912 στο χωριό Κάτω Κλειναί Φλωρίνης, πρώην
υποστηρικτής της µεταξικής ΕΟΝ, ήταν δάσκαλος στη διάρκεια της γερµανικής κατοχής στο χωριό Πιπεριές κοντά στην Αριδαία. Το Μάιο 1944, ήταν καθοδηγητής στην περιοχή Άρνισσας και
τον Ιούλιο 1944 περιόδευσε µε άδεια του απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ) στα σλαβοµακεδονικά χωριά του Καϊµακτσαλάν για στρατολογία χωρικών για το «µακεδονικό τάγµα του ΕΛΑΣ».
Το Νοέµβριο 1944, δραπέτευσε στη Γιουγκοσλαβία, αλλά επανήλθε και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας ΕΑΜ-NOF. Στις 2 Οκτωβρίου 1945, τοποθετήθηκε υπεύθυνος της περιφερειακής επιτροπής Φλωρίνης του ΚΚΕ, το Μάιο 1946 ανήκε στην οµάδα που υποστήριζε τη «µακεδονική» αυτονοµία µε τη µορφή της Ανεξάρτητης Μακεδονικής ∆ηµοκρατίας του Αιγαίου, τον Ιανουάριο 1947
ήταν επικεφαλής της προπαγάνδας της επιτροπής του NOF στα Σκόπια, στις αρχές Ιανουαρίου
1948 ήταν αντιπρόσωπος της Αριδαίας στην κεντρική επιτροπή του NOF. Στις 15 Ιανουαρίου
1948, έλαβε µέρος σε συνάθροιση του NOF στη Bitola, όπου αναλύθηκαν οι αποφάσεις της Πρέσπας, και ορίσθηκε ως σύνδεσµος µεταξύ της κεντρικής επιτροπής του NOF και των Ελλήνων
ανταρτών. Στις 15 έως 18 Φεβρουαρίου 1948, συµµετείχε, ως µέλος της κεντρικής επιτροπής του
NOF, σε σύσκεψη µε τους Έλληνες αντάρτες (παρόντες ο Μιχάλης Κεραµιτζίεφ [Mihail
Keramitchiev], Πασχάλης Μητρόπουλος [Paskal Mitrevski], ο Ρώσος συνταγµατάρχης Isodor
Kokpak, ο Γιουγκοσλάβος στρατηγός Taskevis) για την εαρινή επίθεση των ανταρτών και τη στελέχωση του σλαβοµακεδονικού στρατιωτικού σώµατος µε σλαβοµακεδόνες πολιτικούς και στρα-
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Vangel Ajanovski-Oče αφενός λόγω υλικών όρων (αγώνας επικράτησης κατά τη
συµµετοχή στη δοµή της εξουσίας, στα κοµµατικά και κρατικά πόστα), αφετέρου
για ιδεολογικές διαφορές (η στάση εκάστου απέναντι στο ταξικό και στο εθνικό
κίνηµα). Ο πυρήνας της ιδεολογικής σύγκρουσης ήταν η στάση απέναντι στο
ΚΚΕ1177. Η δεύτερη οµάδα υποστήριζε ότι το ΚΚΕ είχε εξαρχής προδώσει το
µακεδονικό κίνηµα και κακώς η ηγεσία του σλαβοµακεδονικού εθνικού απελευθερωτικού µετώπου (NOF) προσδέθηκε σε αυτό, µε αποτέλεσµα την καταστροφή
και ακόλουθη έξοδο των Μακεδόνων. Ο Mitrevski, µε τοποθέτηση που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «περισσότερο κοµµουνιστική»1178, αντέτεινε ότι το
θέµα ήταν ταξικό. Οι σλαβοµακεδόνες κήρυτταν την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, στόχο που µπορούσε να επιτευχθεί µονάχα µε συµµαχίες. Μόνοι διαθέσιµοι παρουσιάζονταν οι Έλληνες κοµµουνιστές, ήταν µονόδροµος το µέτωπο
µαζί τους. Οι Μακεδόνες –παρά τις διαµάχες µε τους Έλληνες– προσπάθησαν να
διατηρήσουν τη συµπαράταξη µέχρι τέλους1179.
τιωτικούς καθοδηγητές (cf. PRO, FO 371 / 78399, British Embassy -Belgrade, Secret, 8-7-1949,
1+2+1 pp.).
1177
Με κατοπινό κείµενό του –στα τέλη του 1968–, ο Pavle Rakovski υποστήριξε ότι, µετά τη διάλυση
του ΕΛΑΣ, η στάση του ΚΚΕ έναντι του µακεδονικού ζητήµατος είχε το χαρακτήρα ανοικτής
εχθρότητας, ότι η «µακεδονική πολιτική ασθένεια» του ΚΚΕ ήταν ένας οππορτουνισµός έναντι
του µακεδονικού εθνικού προβλήµατος, ότι, µέχρι τότε (στα τέλη της δεκαετίας 1960), παρόλη την
αλλαγή στη µορφή, η στάση του ΚΚΕ παρέµενε αντιµακεδονική. Παρέπεµψε σε παλαιότερο άρθρο (1957) στην κοµµατική επιθεώρηση Νέος Κόσµος, όπου αναφερόταν ότι, ενώ ασκήθηκε κριτική στο Ζαχαριάδη για την πολιτική έναντι των στελεχών σλαβοµακεδόνων, η νέα ηγεσία διέλυσε
την οργάνωση Ilinden χωρίς να δηµιουργήσει άλλο φορέα στη θέση της [πρόκειται για το κείµενο
«Το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα στο φως των αποφάσεων της 6ης ολοµέλειας», Νέος Κόσµος, 9, Νο
2, Φλεβάρης 1957, pp. 7-13]. Το ΚΚΕ προωθούσε –σύµφωνα µε το Rakovski– τη βουλγαρική πολιτική, ευρισκόµενη σε αντιδικία µε τους Μακεδόνες του Βαρδάρι, όπου είχαν υποδουλωθεί –υποστηριζόταν– στον Tito ενώ οι Μακεδόνες του Pirin είχαν αποκτήσει την ελευθερία τους (cf. Павле
Раковски, «Македонско национално прашање низ политиката на КП на Грциjа [Το εθνικό
µακεδονικό ζήτηµα στην πολιτική του ΚΚΕ]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XII, No 3, Скопjе 1968, pp. 101-172). Οι απόψεις του άρθρου κρίνονται απλοϊκές.
1178
Σε συνεντεύξεις ληφθείσες από σλαβοµακεδόνες, τονίσθηκε το ταξικό στοιχείο µε επιχειρήµατα.
Οι ερωτώµενοι επικαλέσθηκαν το γεγονός ότι οι Έλληνες και σλαβοµακεδόνες αγωνιστές µαζί πέθαιναν για τις ιδέες τους. Από το ίδιο βλήµα, σκοτώθηκε ο Σκοτίδας και ο θείος της Vera, Σταύρος
Μάγκος (Вера Фотева, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 8-5-2007). Οι Έλληνες τραυµατίες αντάρτες στις εχθροπραξίες του εµφυλίου στο Γράµµο και Βίτσι µεταφέρονταν στα Σκόπια, για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Στο νοσοκοµείο των Σκοπίων επισκεπτόταν τους νοσηλευόµενους ο Πέγιος
[Naum Pejov] και µοίραζε µικροδώρα και µία καλή κουβέντα για να τους ενισχύσει ηθικά (cf.
Χρήστος Σεχίδης, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 6-2-2007 [ήταν Πόντιος από το Κολχικό Φλωρίνης και νοσηλεύθηκε, µαζί µε άλλους αντάρτες, στο νοσοκοµείο µετά τον τραυµατισµό του στις
5 Ιανουαρίου 1947]).
1179
Ο Pascal Mitrevski, το 1977, σε βιβλιοκριτική για το έργο (έκδοση Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας
Σκοπίων) του Vangel Ajanovski-Oče Θύελλα στο Αιγαίο (Вангел Аjановски-Оче Егеjски Бури,
Институт за Национална Историjа, Скопjе 1976), βρήκε ευκαιρία να απαντήσει στους επικριτές
του, δεδοµένου ότι ακολούθησε πιστά τη γραµµή του ΚΚΕ επί του µακεδονικού ζητήµατος. Ανέφερε
ότι, εφόσον οι αντικειµενικές ανάγκες απαιτούσαν κοινή δράση, µε τους µόνους που µπορούσαν οι
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Οι πληροφορίες και απόψεις που διοχετεύονταν από τους σλαβοµακεδόνες
πρώην αντάρτες στον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο, αντανάκλαση ιδεολογικών τοποθετήσεων επί του ταξικού, εθνικού και λοιπών παραµέτρων των παρελθόντων
αγώνων, διέφεραν από την κατασκευή η οποία, στηριζόµενη σε ιστορικές πηγές
άλλης προέλευσης1180, επικράτησε ως κύρια ιδεολογική εκτίµηση των επικριτών
Μακεδόνες να έχουν κοινό αγώνα ήταν οι Έλληνες κοµµουνιστές [την ίδια θέση προέβαλε επίσης η
Vera (cf. Вера Фотева, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 8-5-2007)]. Απαντώντας στην κατηγορία ότι
δεν ήταν ισότιµη η σχέση µε το ΚΚΕ, επικαλέσθηκε το επιχείρηµα ότι, µε αυτή την πολιτική,
επέτυχαν να αναδείξουν στο στελεχικό δυναµικό πάρα πολλούς Μακεδόνες, τόσο στον πολιτικό όσο
και στο στρατιωτικό µηχανισµό. Ο ίδιος ήταν µέλος της γραµµατείας της περιφερειακής επιτροπής
Μακεδονίας-Θράκης του ΚΚΕ και υπουργός της προσωρινής δηµοκρατικής κυβέρνησης, ο Vangel
Kojchev µέλος του στρατιωτικού συµβουλίου του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ), ο Stavro Kochev
γενικός διευθυντής της γενικής διοίκησης εθνικών µειονοτήτων, ο Pando Vajna [Παντελής Βαϊνάς]
διοικητής της 18ης ταξιαρχίας και αργότερα διοικητής της 11ης µεραρχίας, ο Gjorgji Vasilko πολιτικός
επίτροπος 11ης µεραρχίας, ο Liako Papadimitriu [Ηλίας Παπαδηµητρίου] διοικητής της 10ης
µεραρχίας, ο Ahilea Popjanev [Αχιλλέας Παπαϊωάννου] διοικητής της 103ης ταξιαρχίας, ο Tasho
(Maki) Gushev (Τάσος Γουσόπουλος) πολιτικός επίτροπος 18ης ταξιαρχίας (cf. Паскал Митревски,
«Критички осврт на трудот на Вангел Аjановски-Оче “Егеjски Бури” [Κριτική επισκόπιση του
έργου του Vangel Ajanovski-Oče Θύελλα στο Αιγαίο]», Гласник на Институтот за Национална
Историjа, XXI, No 2-3, Скопjе 1977, pp. 195-211). [Ο µνηµονευόµενος από το Mitrevski Βαϊνάς
(1924-2008), από το χωριό Ασπρόγια Φλώρινας, ενταχθείς το 1943 στον ΕΛΑΣ και το 1947 στο ∆ΣΕ
(έφθασε στο βαθµό του αντιστρατήγου), διετέλεσε µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (cf.
Ριζοσπάστης, 15-6-2008)]. Ο Mitrevski ανέφερε επίσης, µε έρεισµα τη βιβλιοκριτική του για το
βιβλίο του Ajanovski, ότι δεν ήταν λογικό να τον κατηγορούν για συµβιβασµό µε το ΚΚΕ και για
προδοσία του κινήµατος, εφόσον οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΚΚΕ τον συνέλαβαν µετά την ήττα ως
τιτοϊκό πράκτορα και τον έστειλαν στη Σιβηρία (ibid.).
1180
Σύµφωνα µε άκρως απόρρητες –τότε– πληροφορίες των βρετανικών υπηρεσιών, το 1944 το SNOF
διέρρηξε τη συµµαχία µε τον ΕΛΑΣ και ο Gotsev, στρατιωτικός διοικητής του, απέσυρε τους άνδρες του στη Γιουγκοσλαβία. Το 1946 συµφώνησαν σε κοινή δράση κατά του µοναρχοφασισµού,
θεωρώντας ότι το ζήτηµα εδαφικών διευθετήσεων στη Μακεδονία θα ρυθµιζόταν µετά την επίτευξη ελέγχου στην Ελλάδα από το ΚΚΕ. Το ∆εκέµβριο 1946, ο Ζαχαριάδης δήλωνε ότι οι δηµοκρατικοί σκοποί του NOF, δηµοκρατικής οργάνωσης που υπερασπιζόταν τα δικαιώµατα της σλαβοµακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα, συνέπιπταν µε αυτούς του ελληνικού λαού εντός του
πλαισίου του ελληνικού κράτους. Το Μάρτιο 1947, µέσα σε νέες αντιδικίες, και ενώ ο Gotsev δεν
θεωρούσε τον εαυτό του υπό τις διαταγές του Μάρκου Βαφειάδη, διατάχθηκε η διάχυση του NOF
µέσα στο ∆ηµοκρατικό Στρατό (∆ΣΕ). Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές υπάκουσαν, οι εθνικιστές επέστρεψαν στη Γιουγκοσλαβία. Ο στρατηγός Dapčevič, που, το Μάιο 1947, υπάκουε σε
διαταγές να παρέχει οπλισµό στο ∆ΣΕ, έλαβε εντολή από τα Σκόπια, τον Ιούλιο 1947, να ζητήσει
πλήρη ελευθερία κίνησης των σλαβοµακεδόνων στην περιοχή δράσης τους, στην Πρέσπα, Φλώρινα και Καϊµακτσαλάν, και να διδάσκεται η γλώσσα τους από δασκάλους σταλµένους από τη
Γιουγκοσλαβία. Μέχρι το τέλος του 1947, ο Ζαχαριάδης, υπακούοντας στην Kominform, τροποποίησε τη θέση ότι η διευθέτηση του µακεδονικού ζητήµατος θα ανέµενε τη στιγµή που το ΚΚΕ
θα αποκτούσε τον έλεγχο της Ελλάδας και αποδέχθηκε το µακεδονικό χαρακτήρα των περιοχών
που κατοικούνταν από σλαβοµακεδόνες Έλληνες. Στην Ελεύθερη Ελλάδα, 48 από τα σχολεία που
λειτούργησαν ήταν σλαβοµακεδονικά, ολόκληρη µεραρχία έλαβε τον τίτλο «σλαβοµακεδονική»,
στα χωριά µε µεικτό σλαβοµακεδονικό και ελληνικό πληθυσµό το ΚΚΕ επέτρεψε την εκλογή µονάχα σλαβοµακεδόνων. Το ΚΚΕ εν τούτοις ζήτησε να µη διαφηµισθεί από το NOF η προοπτική
προσάρτησης, όµως το NOF έκρινε ότι το ΚΚΕ όφειλε να προβεί σε διαυγή δήλωση για το µακεδονικό ζήτηµα. Έπεισε τους ηγέτες της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας να απαιτήσουν από το ΚΚΕ,
πριν αυτό το αίτηµα καταστεί δεκτό από την Kominform, να δηλώσει ότι οι σλαβοµακεδόνες της
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Ελλάδας ανήκαν στο Οµόσπονδο Κράτος της Μακεδονίας και ότι θα αποκτούσαν πλήρη δικαιώµατα αυτοδιάθεσης. Το ΚΚΕ διαµαρτυρήθηκε, προβάλλοντας τη λογική ένσταση ότι, σε µία κρίσιµη στιγµή του αγώνα, δεν µπορούσε να εγερθεί ένα τέτοιο ζήτηµα, εισακούσθηκε και, σε επόµενη σύσκεψη του NOF και του ΚΚΕ, τον Ιανουάριο 1948, µετά το σχηµατισµό της επαναστατικής κυβέρνησης, το NOF συµφώνησε να µη διαρρηχθούν οι σχέσεις. Με την εν λόγω διευθέτηση,
το ΚΚΕ εξακολούθησε να αναγνωρίζει το NOF, στο µέτρο που αυτή η κίνηση του εξασφάλιζε τη
στήριξη από τους NOFίτες και τη Γιουγκοσλαβία ενώ ταυτόχρονα δεν το εξέθετε σε κριτικές ότι
απεµπολούσε δικαιώµατα σε ένα ζωτικό χώρο της Ελλάδας. Τον Ιούνιο 1948, όταν το ΚΚΕ έκανε
πρόταση ειρήνευσης στην Αθήνα, το ΚΚΕ υποσχέθηκε στο NOF ότι, σε περίπτωση επίτευξης της
ειρήνης, θα έθετε το ζήτηµα των πλήρων δικαιωµάτων των σλαβοµακεδόνων και θα υποστήριζε
το όραµά τους για ένα οµόσπονδο µακεδονικό κράτος. Το NOF αποφάσισε ότι, ακόµη και στην
περίπτωση ειρήνης, θα συνέχιζε να µάχεται για ένα οµόσπονδο µακεδονικό κράτος, υπό την αρχηγία του Gotsev (cf. PRO, FO 371 / 78399, “Free Greece Radio, 06:45, 7.7.49”, 2 pp.).
Μετά την καταγγελία της Kominform κατά του Tito (28 Ιουνίου 1948), εγέρθηκε –κατά τους Βρετανούς– νέα αντιδικία µεταξύ του NOF και του ΚΚΕ. Οι πρώτοι υπάκουαν στον Koliševski, πρωθυπουργό της ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, το ΚΚΕ στη Σοβιετική Ένωση. Στην 4η ολοµέλεια, το
ΚΚΕ, µε αναφορά στη «σλαβοµακεδονική µειονότητα» και στο δικαίωµα «ισότητας πολιτικών δικαιωµάτων», επανέφερε το σλαβοµακεδονικό ζήτηµα ως καθαρά ελληνικό, υπαναχωρώντας από
την υπόσχεση της αυτοδιάθεσης. Αναφερόταν στις αποφάσεις ότι, ενώ οι ελληνικές (NOFίτικες)
δυνάµεις µπορούσαν να χρησιµοποιούν το γιουγκοσλαβικό έδαφος ελεύθερα, οι δυνάµεις του ∆ηµοκρατικού στρατού (∆ΣΕ) µπορούσαν να διεισδύουν µόνο σε βάθος ενός χιλιοµέτρου και επί 24
ώρες το µάξιµουµ (ibid.). [Εάν ανατρέξουµε στο κείµενο της απόφασης της 4ης ολοµέλειας στις
28-29 Ιουλίου 1948 –cf. Το ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, vol. 6 (1945-1949), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
1987, pp. 268-273–, θα δούµε ότι η µόνη αναφορά στους σλαβοµακεδόνες είναι η ακόλουθη: «...
Η Ολοµέλεια υπογραµµίζει την εξαιρετική συµβολή που ο σλαβοµακεδονικός λαός προσφέρει στο
κοινό έργο της λευτεριάς. Η συµµετοχή του σλαβοµακεδονικού λαού στον απελευθερωτικό αγώνα
είναι παλλαϊκή και ολοκληρωτική. Με την πάλη του αυτή ο σλαβοµακεδονικός λαός ανοικοδοµεί
στέρεα τη λεύτερη, ισότιµη ζωή του, κατοχυρώνει και εξασφαλίζει µε το αίµα των παιδιών και των
κοριτσιών του το λαϊκοδηµοκρατικό µέλλον του.» (ibid., p. 273). Αντιλαµβανόµαστε ότι οι Βρετανοί διαχειρίσθηκαν λανθασµένες πληροφορίες, εκτός εάν ήταν καλύτερα ενηµερωµένοι για συζητήσεις στην ολοµέλεια οι οποίες δεν δηµοσιοποιήθηκαν]. Το ∆εκέµβριο 1948 –σύµφωνα πάντα
µε τις βρετανικές πηγές–, σε συνέδριο του φιλογιουγκοσλαβικού NOF, στα Σκόπια, δεν παραβρέθηκε ελληνική αντιπροσωπεία. Τον Ιανουάριο 1949, το ΚΚΕ επανέλαβε ότι το µακεδονικό ζήτηµα
ήταν υπαρκτό, ότι η σλαβοµακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα είχε δικαιώµατα στην περίπτωση
κατάκτησης της εξουσίας. Θα υπερασπιζόταν το δίκαιο αξίωµα σύµφωνα µε το οποίο οι σλαβοµακεδόνες είχαν δικαίωµα ισότητας στα πολιτικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ζητήµατα όπως οι
υπόλοιποι Έλληνες. Ταυτόχρονα το ΚΚΕ επιχειρούσε να οργανώσει σλαβοµακεδονικές επιτροπές,
αποτελούµενες από σλαβοµακεδόνες Έλληνες που επιθυµούσαν να αποσπασθούν από τους τελούντες υπό γιουγκοσλαβικό έλεγχο NOFίτες. Αντιστοίχως, το NOF επιχειρούσε να διεισδύσει και να
κάνει προπαγάνδα στους σλαβοµακεδόνες προς όφελός του, στην προσπάθεια να εκβιάσει την
επαναστατική κυβέρνηση είτε να λάβει µέτρα κατά των NOFιτών, οπότε θα εξετίθετο ως καταπιεστής των µειονοτήτων, ή να υποχωρήσει στις απαιτήσεις τους. Σχηµατίσθηκε το ΝΑΚ (Narodna
Aigaiets Kanzellaria), από σλαβοµακεδόνες Έλληνες πιστούς στο NOF, που τελούσε υπό γιουγκοσλαβικό έλεγχο. Το Φεβρουάριο 1949, σχίσµα επήλθε στο ΚΚΕ, µε τις αποφάσεις της 5ης ολοµέλειας, την αποποµπή του Μάρκου Βαφειάδη και τις καταγγελίες του Ζαχαριάδη εναντίον των
υποστηρικτών των αποκλίσεων που προσκυνούσαν την Αθήνα ή τον Tito (cf. PRO, FO 371 /
78399, “Free Greece Radio, 06:45, 7.7.49”, 2 pp.).
Οι Βρετανοί εκτιµούσαν ότι η επιρροή του ΚΚΕ στο NOF στην ελληνική Μακεδονία φάνηκε στη
2η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής του NOF, όταν µπήκαν στη γραµµατεία οι Rakovski και
Mitrevski, άτοµα της φιλοβουλγαρικής τάσης. Για το επερχόµενο 2ο συνέδριο του NOF, το Μάρτιο 1949, δηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο απόφασης ότι πραγµατοποιούνταν αγώνας των Ελλήνων και
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του ΚΚΕ1181. Είναι µία ειρωνεία των περιστάσεων, ότι η σλαβοµακεδονική κριτική κατά του ΚΚΕ το εξέθετε ως κοινωνικό φορέα (εγκατάλειψη, µετά την ήττα,
των οπαδών που το είχαν ακολουθήσει στον ταξικό αγώνα) αλλά το αθώωνε από
την ελληνοκεντρική εθνική άποψη (τήρηση εθνικής πολιτικής εναντίον των Μακεδόνων). Επίκεντρο της κριτικής ήταν το αξίωµα ότι οι Μακεδόνες πάλεψαν για τη
Μακεδονία, όχι για µία σοσιαλιστική Ελλάδα. Με εξαίρεση όσους είχαν αναπτύξει
σοσιαλιστική συνείδηση, οι υπόλοιποι υπάκουαν στην προτροπή να αγωνισθούν
για την πατρίδα τους, τη Μακεδονία, ενώ, στη συνέχεια, δεν είδαν να εκπληρώνεται ούτε το minimum, η επιθυµία τους να πάνε στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, αλλά στάλθηκαν δια της βίας ως πολιτικοί πρόσφυγες προς άλλες κατευθύνσεις. Η δηµιουργία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας στο πλαίσιο της οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας και ο αγώνας που διεξήγαγαν οι Μακεδόνες της Μακεδονίας του Αιγαίου υπό την καθοδήγηση του NOF για την αυτοδιάθεσή τους ερχόταν σε αντίθεση µε την πολιτική επί του εθνικού ζητήµατος τόσο
του ΚΚΕ όσο και του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Στην ουσία, το
Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας προπαγάνδισε τη θέση ότι η πολιτική του ΚΚΕ επί
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σλαβοµακεδόνων κατά της Αθήνας για την ένωση της Μακεδονίας, µε ένα ανεξάρτητο µακεδονικό έθνος, µέσα στη λαϊκή δηµοκρατική οµοσπονδία των βαλκανικών λαών. Το σχέδιο απόφασης
καταγγέλθηκε από την Αθήνα ως απόπειρα του ΚΚΕ για απόσπαση ελληνικών εδαφών και από το
Βελιγράδι ως κίνηση της Kominform κατά του Tito (ibid., FO 371 / 78399, “Free Greece Radio,
06:45, 7.7.49”, 2 pp.). Το 2ο συνέδριο του NOF, στις 25-26 Μαρτίου 1949, τελικά, κατέληξε στην
είσοδο δύο µελών στην Προσωρινή ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση, του Σταύρου Κωστόπουλου ή Kotseff (υπουργός εθνικών µειονοτήτων) και του Mitrevski, και στην τοποθέτηση ενός στην ηγεσία
του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ). Ο Καραγιώργης δήλωσε ότι οι σλαβοµακεδόνες, µε τους αγώνες τους, είχαν κατακτήσει το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού και ότι δεν υπήρχαν πολιτικά ή
κοινωνικά εµπόδια για την ενότητα του ελληνικού και µακεδονικού λαού στον αγώνα για τον
κοινό σκοπό (ibid.). Σε αυτή τη φάση, το σχίσµα ανάµεσα στο φιλοΚΚΕ NOF και στο φιλογιουγκοσλαβικό NOF ήταν πλήρες (ibid., FO 371 / 78399, GR 10/49, Foreign Office - Research Department, “The Greek Communist Party and Macedonia”, Top secret, 19-5-1949, 5 pp.).
Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΕΜ (Κοµµουνιστική Οργάνωση Αιγαιακής Μακεδονίας), στις 20 Ιουνίου 1949 –όπως αυτή καταγράφηκε από τις βρετανικές υπηρεσίες–, υπογεγραµµένη από τους Paskal Mitrevski, Vangel (T. Koychef) και περίπου είκοσι άλλους, στρεφόταν
κατά της προδοτικής κλίκας του T. Gotsi, αναφέροντας ότι, σε µία στιγµή που οι µοναρχοφασίστες
επιχειρούσαν έφοδο στο Βίτσι, υπέσκαπτε το ΚΚΕ, έχοντας αρωγό την προδοτική κλίκα του Tito
η οποία δυσφήµιζε µε εκστρατεία ψέµατος το ΚΚΕ και τη δουλειά του. Αυτοί οι πράκτορες των
γιουγκοσλαβικών µυστικών υπηρεσιών εισέδυσαν κατά εκατοντάδες µέσα στο ΚΚΕ, παίρνοντας
διαταγές από τα Σκόπια. Η ΚΟΕΜ κατάγγειλε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας ότι πέρασε στο στρατόπεδο των µοναρχοφασιστών. Κάλεσε όλους τους Μακεδόνες να δουν το σφάλµα
τους και να διακόψουν κάθε δεσµό µε το προδοτικό Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας. «Με
τον Τίτο, υπάρχει µονάχα ιµπεριαλιστική σκλαβιά.» (ibid., FO 371 / 78399, “Free Greece Radio,
06:45, 7.7.49”, 2 pp.).
Αντί της σύγκρουσης µε τους σλαβοµακεδόνες, µερίδα ιστορικών επιχείρησε, αντιθέτως, να
αποδείξει ότι το ΚΚΕ είχε αγαστή συνεργασία, cf. Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονηµάτων,
vol. 2 (Το Μακεδονικό Ζήτηµα στην περίοδο του εµφυλίου πολέµου [1945-1949] στη δυτική Μακεδονία), Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, passim.
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του εθνικού ζητήµατος ήταν αντίθετη µε τα εθνικά συµφέροντα των Μακεδόνων.
Σύµφωνα µε τον Kirjazovski, το ΚΚΕ ήταν πατριωτικό όχι µε τις διεθνιστικές
αλλά µόνο µε τις ελληνικές προδιαγραφές, αφού διεκδίκησε τους σλαβοµακεδόνες
και προσπάθησε να τους αποµακρύνει από τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Η τακτική της προσέλκυσης των Μακεδόνων συνεχίσθηκε ακόµη και αργότερα, όταν, µετά την οµαλοποίηση των σχέσεων του γιουγκοσλαβικού και του ελληνικού κόµµατος το 1956, το ΚΚΕ ζήτησε από το γιουγκοσλαβικό κόµµα οι
κοµµουνιστές που προέρχονταν από την ελληνική Μακεδονία –σλαβοµακεδόνες
που ζούσαν στη Γιουγκοσλαβία– να µπορούν να λαµβάνουν τον τύπο του ΚΚΕ, να
µπορούν να έχουν κοµµατική ζωή σαν µέλη του ΚΚΕ. «... Φυσικά οι Γιουγκοσλάβοι αρνήθηκαν»1182. ∆εν επιθυµούσαν να παραχωρήσουν στο ΚΚΕ τη δυνατότητα
να ανακτήσει χώρο στους σλαβοµακεδόνες παλαιούς πολιτικούς πρόσφυγες προερχόµενους από την ελληνική Μακεδονία (και να συνεχίσει να τους διεκδικεί).
Η ανάστροφη ανάγνωση της κατηγορίας κατά του ΚΚΕ το αποκαθιστά στη
συνείδηση των εχόντων εθνοκεντρική σκέψη Ελλήνων, καθορίζοντας ένα περίγραµµα σύµφωνα µε το οποίο το κόµµα λειτούργησε πατριωτικά και δεν απεµπόλησε τα εθνικά δίκαια.
Πλήρης σύγχυση!
Μετά το 1974, οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές εξακολούθησαν να ελέγχουν
τη στάση του ΚΚΕ έναντι του µακεδονικού ζητήµατος. Η καταγραφή ιστορικών
περιόδων, κατά τις οποίες παρουσιαζόταν –κάθε φορά διαφορετική– η θέση του
ελληνικού κόµµατος για το µακεδονικό ζήτηµα, κατέληξε σε ένα σχήµα τεσσάρων
κύκλων. ∆ιαδοχικά ίσχυσαν, κατά την περίοδο 1924-1935 η θέση της Komintern
για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, από το ∆εκέµβριο 1935 έως τον Ιανουάριο
1949 η θέση για ισοτιµία των Μακεδόνων στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους,
από τον Ιανουάριο 1949 έως τον Οκτώβριο 1949 η θέση περί ανεξάρτητης Μακεδονίας στο πλαίσιο µίας Βαλκανικής Οµοσπονδίας και, τέλος, από τον Οκτώβριο
1949 έως το τότε όριο (1974) η θέση για πλήρη ισοτιµία των Μακεδόνων στο
πλαίσιο του ελληνικού κράτους1183.
Στη νέα περίοδο, η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας έδειξε εµµονή στη
διατήρηση της προτέρας πολιτικής. Το αρχείο του ΚΚΕ συνέχισε να αποτελεί εργαλείο προώθησης του ίδιου στόχου. Το 1982, ο Kirjazovski, σε σηµεία της δου1182
1183

Cf. Кирjазовски, Македонската политичка емиграциjа..., op. cit., p. 131.
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.260.34-42/675-795, Προεδρείο της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Υλικά της 10ης συνεδρίασης του Προεδρείου της Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, Скопjе, 22-10-1974 (121 pp.): 1.427.260.38/698-706, Информациjа [Πληροφορίες], 410/2, 18-11-1974, 9 pp.
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λειάς του για το ΚΚΕ και το εθνικό ζήτηµα, αναφέρθηκε στις αποφάσεις του 8ου
συνεδρίου του ΚΚΕ (το 1961)1184 και σε αντίστοιχες του 9ου συνεδρίου (το
1974)1185, που καθόριζαν, σε σχέση µε τις εθνικές µειονότητες, την κοµµατική
θέση υπέρ της εξαφάνισης κάθε διάκρισης –εθνικής, θρησκευτικής, φυλετικής–
των πολιτών και για αναγνώριση της ισοτιµίας των εθνικών µειονοτήτων. Η σλαβοµακεδονική στάση απέναντι στο εθνικό-απελευθερωτικό κίνηµα στην Ελλάδα
έµεινε οµοίως ανέπαφη, µε επαναλήψεις παλαιότερων συµπερασµάτων1186.
Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές αντιλαµβάνονταν το πολιτικό πρόβληµα
του ΚΚΕ, ταξικού κόµµατος δρώντος µέσα σε περιβάλλοντα αλλοτριωµένων ιδεολογιών, να περισώσει το ηθικό προφίλ και την αξιοπρέπειά του υπερασπιζόµενο
τα δικαιώµατα των σλαβοµακεδόνων πολιτικών προσφύγων, παλαιών κοµµατικών
µελών, και ταυτόχρονα να µη ζηµιωθεί πολιτικά. Η αποδελτίωση των ενεργειών
των Ελλήνων κοµµουνιστών επιβεβαίωνε, στην κρίση της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, τη φιλότιµη στάση τους. Εν γνώσει των σλαβοµακεδόνων, υποκείµενα σε εκτίµηση, ήταν τα συναφή γεγονότα. Το Μάιο 1975, ο Κώστας Λουλές
µέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, προέβη σε σχετικό διάβηµα προς την κυβέρνηση1187. Επ’ ευκαιρία της επίσκεψης Καραµανλή στο Βελιγράδι, στις 4 και 5
Ιουνίου 1975, και τις συζητήσεις του µε τον Tito, το ΚΚΕ έλαβε θέση, αναφέροντας ότι, στη σκιά της ευφορίας για ενισχυµένη ελληνογιουγκοσλαβική συνεργασία, επιβίωναν οι αγκυλώσεις. ∆εν µπορούσαν να επισκεφθούν την Ελλάδα µορφωτικές ή άλλες αποστολές από τα Σκόπια, πρωτεύουσα µίας από τις δηµοκρατίες
της οµόσπονδης Γιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα λάµβανε µέτρα τα οποία η Γιουγκοσλαβία θεωρούσε επέµβαση στα εσωτερικά της. Το θέµα των πολιτικών προσφύγων
που ζούσαν στη Γιουγκοσλαβία δεν επιλυόταν1188.
Αυτή η εξέλιξη συµβάδιζε µε την προσέγγιση µε το ΚΚΕ, µετά από διακοπή
διάρκειας δεκαετιών. Ενώ µέχρι το 1976 αναγνωριζόταν µόνο το ΚΚΕ εσωτερικού, βαθµιαία αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις µε το κόµµα1189. Ολοκληρωτικά
1184

Cf. КПГ и македонското национално прашање 1918-1974 [Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό
ζήτηµα (1918-1974)], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Архив на Македониjа, Скопjе 1982, έγγραφο Νο 246, p. 564 (πρόκειται για το 10ο τόµο –εκτός σειράς–, µε έγγραφα από το αρχείο του
ΚΚΕ, που επιµελήθηκε ο Kirjazovski).
1185
Ibid., έγγραφο Νο 247, p. 565. 9ο Συνέδριο ΚΚΕ. Πρόγραµµα, [Φεβρουάριος] 1974, p. 14.
1186
Για παράδειγµα, cf. Павле Раковски, «КПГ, ЕАМ, ЕЛАС и македонското
народноослободително движење [Το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και το µακεδονικό
εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XXVI,
No 2-3, Скопjе 1982, pp. 243-267.
1187
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.12/131-135,
Информациjа [Πληροφορία], 7-5-1975, άκρως απόρρητο, 5 pp.
1188
Cf. Ριζοσπάστης, 6-6-1975, ανταπόκριση του πολιτικού συντάκτη της εφηµερίδας, Θανάση
Γεωργίου.
1189
Supra, p. 241.
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επανήλθαν το 1979, µε την επίσκεψη του Vlado Jancić στην Αθήνα, όταν συµφωνήθηκε η επίσκεψη του Φλωράκη στο Βελιγράδι. Στις 8 Μαΐου 1980, ο Φλωράκης
ήταν παρών στην κηδεία του Tito1190. Επανήλθε, επικεφαλής κοµµατικής αντιπροσωπείας, για συνοµιλίες στις 9 έως 11 Ιουλίου 19801191. Στις 7 και 8 Ιουλίου 1983,
ο Αµπατιέλος πήγε στο Βελιγράδι και έγινε δεκτός από τον Nikola Stojanović, στις
24-29 Οκτωβρίου 1983 επισκέφθηκε τη χώρα 3µελής αντιπροσωπεία εργασίας του
ΚΚΕ µε επικεφαλής το Μίµη Ανδρουλάκη1192.
Λόγω των συναινετικών χειρισµών, αποκαταστάθηκαν επίσης οι σχέσεις µε
την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Κατά συνέπεια, τέθηκε επί τάπητος το
θέµα της σλαβοµακεδονικής εθνικής µειονότητας. Ήταν εις γνώση των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών τα λεχθέντα από το Φλωράκη (σε –εµπιστευτική, µη δηµοσιοποιήσιµη– συζήτηση µε τους Γιουγκοσλάβους κοµµουνιστές, στις 10 Ιουλίου 1980) ότι το ΚΚΕ αναγνώριζε την ύπαρξη της σλαβοµακεδονικής µειονότητας, ότι –σύµφωνα µε τα στοιχεία που διέθετε το ΚΚΕ– στην περιοχή της Καστοριάς και Φλώρινας ζούσαν 80.000 Μακεδόνες, ότι στο πρόγραµµά του το κόµµα
διακήρυσσε την ισοτιµία των µειονοτήτων, ότι όλοι οι άνθρωποι έπρεπε να επιστρέψουν στα µέρη που γεννήθηκαν ανεξάρτητα από άλλους όρους. Ωστόσο, οι
σλαβοµακεδόνες εκτιµούσαν ότι, από το 1974 µέχρι το 1983, το ΚΚΕ δεν έλαβε
δηµόσια θέση για τη µακεδονική εθνική µειονότητα. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ΚΚΕ τήρησε σιωπηλή στάση, στο πνεύµα ενός consensus που επιτεύ1190

Cf. Ριζοσπάστης, 8-5-1980, «Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στην κηδεία του σ. Τίτο». Ο Φλωράκης
συνοδευόταν από τον Ορέστη Κολοζώφ, µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Παρόντες ήταν
ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κ. Τσάτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, ο Ιωάννης
(Γιάγκος) Πεσµαζόγλου του ΚΟ∆ΗΣΟ, ο υφυπουργός εθνικής άµυνας Ιωάννης Ντάβος, ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Αγαµέµνων Γκράτσιος (ibid.).
1191
Συµµετείχαν οι Ορέστης Κολοζώφ και Ηλίας Σταµπουλίδης, µέλη της κεντρικής επιτροπής του
κόµµατος, και ο Μίµης Ανδρουλάκης, αναπληρωµατικό µέλος της κεντρικής επιτροπής [για το
Σταµπουλίδη, supra, p. 242]. Είχαν συνοµιλίες στις 10 Ιουλίου 1980 µε τους Stevan Doronski,
Aleksandar Grlichkov, Vlado Jancić, Tihomir Vlaskali (cf. Борба, 10-7-1980. Ριζοσπάστης, 9,107-1980). Mε κοινή ανακοίνωση, γνωστοποιήθηκε επισήµως ότι οι Γιουγκοσλάβοι προέβησαν σε
ενηµέρωση για την οικονοµική και κοινωνική πορεία της χώρας τους στο σύστηµα της
σοσιαλιστικής αυτοδιαχείρισης, για τις δραστηριότητες στο κίνηµα των αδεσµεύτων. Το ΚΚΕ
αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ελλάδα και στον αγώνα για τα συµφέροντα της εργατικής τάξης.
Τα δύο µέρη δήλωσαν ότι αντιτάσσονταν αποφασιστικά στην ανάµειξη στα εσωτερικά των άλλων
χωρών και υποστήριζαν τον αποκλεισµό της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, την ύφεση, ειρήνη,
ασφάλεια στην Ευρώπη. ∆έχονταν την αρχή της ισοτιµίας κα ανεξαρτησίας κάθε κοµµουνιστικού
κόµµατος και σέβονταν το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής του δρόµου στον αγώνα για το
σοσιαλισµό σύµφωνα µε την εθνική πραγµατικότητα. «... Εκφράσθηκαν διαφορές απόψεων σε
ορισµένα σηµαντικά θέµατα...», οι οποίες θα ξεπερνιούνταν στη βάση των αρχών που
διατυπώθηκαν στη διεθνή διάσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων στο Βερολίνο
το 1976. Συµφωνήθηκαν οι µορφές της περαιτέρω συνεργασίας (cf. Ριζοσπάστης, 13-7-1980).
1192
Για τις δύο αυτές επισκέψεις, δεν έγινε γνωστοποίηση του περιεχοµένου τους, ούτε εσωκοµµατική
ενηµέρωση.
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χθηκε ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα για τα εθνικά ζητήµατα, το
κυπριακό πρόβληµα, τις σχέσεις µε την Τουρκία και το µακεδονικό ζήτηµα1193.
Το 1980, το κόµµα άσκησε κριτική στον υπουργό προεδρίας της κυβέρνησης
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κ. Στεφανόπουλο, για την άρνηση να επιτραπεί η επιστροφή των πολιτικών προσφύγων1194 και, τον Ιανουάριο 1983, όταν η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, ερµηνεύοντας την απόφασή της για επιστροφή των πολιτικών προσφύγων που έφυγαν στη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου 1946-1949 και λόγω αυτού –ακόµη και εάν είχαν αποστερηθεί την ιθαγένεια–, επέµεινε ότι δεν θα έπαιρναν άδεια επαναπατρισµού όσοι δεν περιλαµβάνονταν στο πνεύµα της απόφασης
[οι σλαβοµακεδόνες], ο Χ. Φλωράκης δήλωσε ότι στη διάταξη έπρεπε να υπαχθούν «όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες Έλληνες υπήκοοι χωρίς εξαίρεση ή δέσµευση1195». Η απαγορευµένη λέξη «σλαβοµακεδόνες» δεν µνηµονευόταν πουθενά. Στις συζητήσεις στην ηγεσία της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, εκτιµήθηκε ότι, απέναντι στην πολιτική αποκλεισµού των σλαβοµακεδόνων προσφύγων που τηρούσε το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ δεν αντιδρούσε, µε µόνη εξαίρεση την οµιλία του Κώστα Τσολάκη στα Ιωάννινα, την 1η Οκτωβρίου 1983, κατά την οποία
αυτός αναφέρθηκε σε συντρόφους που δεν λάβαιναν διαβατήριο επιστροφής στην
Ελλάδα διότι ανήκον σε µία µειονότητα που υπήρχε στη χώρα. Το αποτέλεσµα
ήταν να κατηγορηθεί το ΚΚΕ από τη δεξιά για εθνική προδοσία1196. Το Σεπτέµ1193

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική
Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά
κινήµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.):
1.427.467.61/889-894, Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και
Μακεδονικό ζήτηµα, Скопjе 29-3-1985, 11 pp.
1194
Cf. Ριζοσπάστης, 16-4-1980. Кирjазовски, Македонската политичка емиграциjа..., op. cit., pp.
158-162 ( supra, p. 319).
1195
Cf. Ριζοσπάστης, 30-12-1982, 4-1-1983.
1196
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική
Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά
κινήµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.):
1.427.467.61/889-894, Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και
Μακεδονικό ζήτηµα, Скопjе 29-3-1985, 11 pp. Πράγµατι, ο Κ. Τσολάκης, µέλος πολιτικού
γραφείου ΚΚΕ, µνηµονεύοντας τα προβλήµατα των πολιτικών προσφύγων, αναφέρθηκε σε
20.000 άτοµα τα οποία δεν είχαν επαναπατρισθεί (cf. Ριζοσπάστης, 4-10-1983). Την εποµένη, οι
συντηρητικές εφηµερίδες είχαν ανταποκρίσεις και σχόλια για ανακίνηση από το ΚΚΕ του
µακεδονικού ζητήµατος. Το κόµµα απάντησε κατηγορώντας τον τύπο της ∆εξιάς ότι οι ύποπτες
ερµηνείες, στις οποίες προέβη µε αφετηρία την οµιλία του Τσολάκη, εντάσσονταν σε
ενορχηστρωµένη εκστρατεία των αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών, µε στόχο την
αναζωπύρωση της έντασης στα Βαλκάνια και υπονόµευση του αγώνα για αποπυρηνικοποίηση της
περιοχής (cf. Ριζοσπάστης, 6-10-1983). Εσωκοµµατικά, κοινοποιήθηκε διευκρίνιση ότι ο οµιλητής
υπέπεσε σε φραστικό λάθος. Για τους γνωρίζοντες, έγινε πιστευτή η εξήγηση.
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βριο 1983, το δηµοτικό συµβούλιο Γιαννιτσών αποφάσισε να µετονοµάσει την οδό
Σβορώνου σε οδό Ηρωίδας Γκίνη και, εντός της χρονιάς, η κοµµατική οργάνωση
Έδεσσας τίµησε την επέτειο της εκτέλεσης του ίδιου προσώπου. Ο υπουργός δηµόσιας τάξης Γιάννης Σκουλαρίκης προώθησε, τον Ιούνιο 1984, την απόφαση για
αποκατάσταση του Ηλία ∆ηµάκη (Ilija Dimovski - Goce), διοικητή της µπριγάδας
του Αιγαίου1197. Και τα δύο πρόσωπα είχαν πολιτική δράση µέσα στο ΚΚΕ. Οι
σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές υπέθεταν ότι όλα αυτά έγιναν υπό την επίδραση
του ΚΚΕ, µε αντίδραση από τη δεξιά παράταξη. Κεντρικά, το ΚΚΕ δεν έδιδε δηµοσιότητα, ούτε από τις στήλες της εφηµερίδας Ριζοσπάστης. Το Μάρτιο 1985, το
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µε τα
συνδικάτα των Σκοπίων, µε τον τύπο της δεξιάς να υποδεικνύει το ΚΚΕ πίσω από
αυτές τις ενέργειες. Στις 4 Μαρτίου 1985, µε αφορµή τη συζήτηση για τις περιουσίες των προσφύγων στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι Κώστας Λουλές και Κώστας
Κάππος, σύµφωνα µε την εκτίµηση των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών, έθιξαν
πλείστα σηµεία αναφορικά µε τη µακεδονική εθνική µειονότητα στην Ελλάδα. Ο
Λουλές ανέπτυξε τη θέση ότι υπήρχαν άτοµα στη Μακεδονία και Θράκη που δεν
ήταν Έλληνες το γένος και ότι έπρεπε να επιστραφούν οι περιουσίες ανεξαρτήτως
ιθαγένειας. Ο Κάππος συµπλήρωσε –µετά από επιθέσεις δεξιών βουλευτών ότι
1197

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, op. cit. Υποθέτουµε ότι η πληροφόρηση
προς τους σλαβοµακεδόνες, µε µνεία της ελληνικής υπουργικής απόφασης στο κρατικό φύλλο
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, προερχόταν από τον Kirjazovski. Ο έλεγχος της πληροφορίας (cf.
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως [Αθήνα], τεύχος 2, Νο 392, 15-6-1984, pp. 3537-3555) δείχνει όµως
ότι εκτυλίχθηκε, κατά την αποτύπωση απόψεων στη συνεδρίαση των σλαβοµακεδόνων
κοµµουνιστών, µία λαθροχειρία. Η υπουργική απόφαση αριθ. 8911 - Φ 507.4/4 εντασσόταν στα
µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων.
Ανακλήθηκαν οι αποφάσεις των Επιτροπών ∆ηµοσίας Ασφαλείας, οι οποίες επικήρυσσαν ως
ληστές χιλιάδες µαχητές του εθνικού-απελευθερωτικού στρατού (ΕΛΑΣ) και του δηµοκρατικού
στρατού (∆ΣΕ). Στην υπουργική απόφαση, στην οποία περιλήφθηκαν τα ονόµατα 2.300 περίπου
ατόµων –για παράδειγµα, στελέχη όπως οι Βαφειάδης Μάρκος, Γκανάτσιος (Χείµαρρος)
Βασίλειος, Παπαϊωάννου Αχιλλέας, Ζυγούρας ∆ηµήτριος (Καπετάν Παλαιολόγος), Γκένιος ή
Λασσάνης Αθανάσιος, Τρικαλινού Ιωάννα, Βάης ή Πετρίτης Πολυχρόνης, Σινάκος Μιχάλης–,
συγκαταλεγόταν ο «∆ηµάκης ή Γκότσης Ηλίας του Στεφάνου» [Goce], του οποίου η περίπτωση
επισηµάνθηκε ως µοναδική στο ενηµερωτικό υλικό, το κατατεθέν στη συνεδρίαση των
σλαβοµακεδόνων που µνηµονεύουµε. Ανακλήθηκε ωσαύτως η επικήρυξη του «Μητρόπουλου ή
Μητρόφσκυ Πασχάλη του Γρηγορίου» [Pascal Mitrevski], αλλά, κατά παράδοξο τρόπο, η δική
του περίπτωση δεν αναφέρθηκε στη συνεδρίαση. Πλέον περίεργο είναι το γεγονός ότι, όπως
αποδεικνύεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης (cf. Архив на Македониjа,1.427.467.67,
Централен Комитет на СКМ, op. cit., p. 964), συµµετείχε στην ενηµέρωση ο Kirjazovski,
γνώστης των σχετικών ζητηµάτων και βεβαίως της σηµασίας της εµφάνισης του ονόµατος του
Mitrevski στην ελληνική υπουργική απόφαση. Βλέπουµε ότι, µε το υλικό που διοχετεύθηκε
(διαβαθµισµένο –κατά συνέπεια, η προσέγγιση του θέµατος προς συζήτηση µπορούσε να
επενδυθεί µε περισσότερη ειλικρίνεια–), είτε υπήρξε ελλειµµατική πληροφόρηση του οργάνου του
σλαβοµακεδονικού κόµµατος είτε συνειδητά προβλήθηκε ο Goce, αποστάτης του ελληνικού
αγώνα, και αποσιωπήθηκε ο Mitrevski, ο οποίος έµεινε στις γραµµές του ∆ΣΕ µέχρι τέλους.
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στην περιοχή ζούσαν µόνο Έλληνες– ότι υπήρχαν µουσουλµάνοι, Αρµένιοι και
Σλάβοι και ότι το ΚΚΕ αγωνιζόταν για τα δικαιώµατα όλων των µειονοτικών οµάδων της χώρας. Προσθέτως υπέθεταν οι ηγέτες της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας ότι η πολιτική του ΚΚΕ επηρεαζόταν από τις επικείµενες εκλογές, µε
σκοπό να προσελκυσθούν ψηφοφόροι των µειονοτήτων, επίσης διότι το κόµµα
υφίστατο πίεση από κοµµατικά µέλη Μακεδόνες1198.
Στις 29 Μαΐου 1985, σε συζητήσεις των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών για
το ΚΚΕ, εκδηλώθηκε πραγµατισµός –αν και εν µέσω αντικρουόµενων απόψεων–,
που σκέπαζε την παλιά αντιπάθεια. Το ΚΚΕ ήταν παράγοντας –σκέπτονταν– που
όφειλαν να υπολογίσουν σοβαρά. Ζητήµατα προς αξιολόγηση ήταν η ιστορία του
κόµµατος µέχρι τη σηµερινή θέση του στην Ελλάδα, το γεγονός ότι υπήρχαν οπαδοί του που σε οιαδήποτε σύγκρουση το ακολουθούσαν, ότι η Σοβιετική Ένωση
είχε σοβαρή επίδραση στο σύνολο ή σε ένα τµήµα της καθοδήγησής του. Ο Nikola
Cingo σκεπτόταν ότι τα ζητήµατα της ιστορίας του ΚΚΕ (θέσεις του για το µακεδονικό, διάσπαση 1968) έπρεπε να αφεθούν στην ιστορική έρευνα και να χρεωθούν ως καθήκοντα στους ερευνητές (εννοούσε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας).
Ο Nikola Todorovski θυµήθηκε ότι το ΚΚΕ διέθετε χρήµατα που προέρχονταν
από εξωτερική βοήθεια (εννοούσε τα ρούβλια), γεγονός το οποίο, σε συνάρτηση
µε τη δογµατικότητα και προσκόλλησή του στη Σοβιετική Ένωση, µείωνε την
ακτινοβολία του1199.
Η υπεροχή του ΚΚΕ στην εσωτερική ελληνική πολιτική σκηνή σε βάρος του
ΚΚΕ εσωτερικού επηρέασε τους σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές στην κρίση τους
για τη σύναψη κοµµατικών συµµαχιών, ώστε να αλλάξουν ρότα. Βάρυνε στην
πλάστιγγα των εκτιµήσεων ως στοιχείο πρόσθετο στην εξέλιξη στο Ινστιτούτο
Εθνικής Ιστορίας, όπου, αυτή την περίοδο, µαινόταν η µετωπική σύγκρουση µε
τον Παπαπαναγιώτου για το εθνικό ζήτηµα και για τη χρήση του Αρχείου του
ΚΚΕ εσωτερικού.
Μέσα στο ΚΚΕ, ο Φλωράκης και οι άλλοι της ηγετικής οµάδας είχαν σκεφθεί
επί µακρόν τα περί µακεδονικού ζητήµατος. Παλαιότερα, σε προκλήσεις, ο Φλωράκης απέφευγε να απαντήσει ευθέως, αντιτείνοντας ότι ήταν προβοκατόρικα τα
ερωτήµατα Τελικά, το ΚΚΕ αποφάσισε να καταλήξει σε θέση. Στις 25 Σεπτεµ1198

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.467.59-67/876-977, Централен Комитет на СКМ [Κεντρική
Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής της
Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη Συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και εργατικά
κινήµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 21 седница [21η συνεδρίαση], 29-5-1985 (102 pp.):
1.427.467.61/889-894, Επιτροπή της ∆ηµοκρατίας για τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, 14-440/1, ΚΚΕ και
Μακεδονικό ζήτηµα, Скопjе 29-3-1985, 11 pp.
1199
Ibid.: 1.427.467.67/950-977, 28 pp.
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βρίου 1988, ο Φλωράκης, στη Θεσσαλονίκη, στις καθιερωµένες δηλώσεις των πολιτικών παραγόντων επ’ ευκαιρία της λειτουργίας της ∆ιεθνούς Έκθεσης, αναφέρθηκε στο µακεδονικό ζήτηµα λέγοντας ότι για το ΚΚΕ το θέµα είχε λήξει. Οι συντηρητικοί κύκλοι έκριναν ότι σηµειώθηκε τοµή στη θέση του ΚΚΕ1200. Αντιδράσεις για τη δήλωση Φλωράκη προκλήθηκαν στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας. Στο ραδιοσταθµό των Σκοπίων, στις 26 Σεπτεµβρίου 1988, συντάχθηκε
αρνητικό ρεπορτάζ, η εφηµερίδα Nova Makedonija καταχώρησε άρθρο του Kirjazovski ότι ο Φλωράκης αµφισβήτησε την ύπαρξη µακεδονικής µειονότητας στην
Ελλάδα1201. Το ΚΚΕ δηµοσίευσε απάντηση εναντίον του Kirjazovski, λέγοντας
ότι το γειτονικό κράτος έκανε λόγο όχι µόνο για ύπαρξη µακεδονικής µειονότητας
αλλά και για τη «Μακεδονία του Αιγαίου»1202. Αντιπαράθεση εξελίχθηκε µέσα
στις κοµµατικές οργανώσεις και στους πρόσφυγες στο εξωτερικό1203. ∆ύο µήνες
αργότερα, ανατάραξη προκλήθηκε πάλι µε αφορµή διευκρινίσεις του Σωτήρη Κωστόπουλου, αναπληρωµατικού µέλους της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, για την
κοµµατική θέση επί του ιδίου ζητήµατος. Στις 20 Νοεµβρίου 1988, στη διάρκεια
συγκέντρωσης στη Φλώρινα, ερωτήθηκε ο οµιλητής εάν το κόµµα αναγνώριζε την
ύπαρξη σλαβοµακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα. Η απάντηση ήταν καταφατική1204. Η εφηµερίδα της πόλης Αλλαγή, η οποία υπηρετούσε την άποψη ύπαρξης
µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα, θεώρησε θετική τη δήλωση. Η νοµαρχιακή οργάνωση Φλώρινας του ΚΚΕ, µε ανοικτή επιστολή, την 1η ∆εκεµβρίου
1988, κατηγόρησε την εφηµερίδα ότι χρησιµοποίησε ένα λάθος του Σ. Κωστόπουλου για να επιτεθεί στο ΚΚΕ και στην επίσηµη θέση του ότι δεν υφίστατο µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα1205.
Το Μάιο 1998 –µετά τις ανατροπές και τη διάλυση της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας–, πραγµατοποιήθηκε, όπως αναφέραµε1206, η αποστολή αντιπροσω1200

«Για µας, για το κόµµα µας, µακεδονική µειονότητα δεν υπάρχει. Σ’ αυτό είµαστε
κατηγορηµατικοί», cf. Ελληνικός Βορράς (Θεσσαλονίκη), 2-10-1988. Αρνητικά σλαβοµακεδονικά
σχόλια καταγράφηκαν στο Кирjазовски, Македонски национални институции..., op. cit., pp.
261-262.
1201
Cf. Καθηµερινή, 29-9-1988, «Επίθεση των Σκοπίων κατά του κ. Χ. Φλωράκη».
1202
Cf. Ριζοσπάστης, 28-9-1988, «Σωβινιστική έξαψη».
1203
Σηµειώθηκαν διαγραφές µελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ανάµεσα στους σλαβοµακεδόνες
κοµµατικά µέλη, άλλοι καλοπροαίρετα πίεζαν υπέρ στοιχείων που ανταποκρίνονταν στην
πολιτιστική ταυτότητά τους, άλλοι προχώρησαν σε συνειδητή προπαγάνδα µέσα στις γραµµές του
ΚΚΕ (Παναγιώτης Λαφαζάνης, πληροφορίες, 24-6-2007).
1204
Cf. Αλλαγή (Φλώρινα), 24-11-1988 (εκδότης Ηλίας Καζίας). Кирjазовски, Егеjскиот дел на
Македониjа по граѓанската воjна..., op. cit., p. 259.
1205
Cf. Кирjазовски, Егеjскиот дел на Македониjа по граѓанската воjна..., op. cit., pp. 259-260.
Το δικό µας σχόλιο είναι ότι ο Σωτήρης Κωστόπουλος έπεφτε δύσκολα σε λάθη.
1206
Supra, p. 243.
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πείας του ΚΚΕ (Φλωράκης και άλλοι) στα Σκόπια. Την αρχική επαφή µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους1207 ακολούθησε, «σε κλίµα εγκαρδιότητας», συνάντηση του
Φλωράκη µε τον πρόεδρο Kiro Gligorov. Ο Φλωράκης καταφέρθηκε εναντίον του
διεθνούς ιµπεριαλισµού, που εκµεταλλευόταν τα µειονοτικά ζητήµατα και τα ενίσχυε, αλλά και κατά των εθνικιστικών κύκλων στις δύο χώρες. Υπογράµµισε ότι
το ΚΚΕ τάχθηκε εξαρχής κατά του εθνικισµού που καλλιεργήθηκε µέσω των συλλαλητηρίων και της ονοµατολογίας, τονίζοντας ότι το ζήτηµα του ονόµατος ήταν
ήσσονος σηµασίας και έπρεπε να λήξει οριστικά, για να πάψει να δίδει λαβή στα
ιµπεριαλιστικά σχέδια διαίρεσης των λαών της Βαλκανικής. Ο Gligorov αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, εντός
της γιουγκοσλαβικής οµοσπονδίας, και διευκρίνισε ότι ο όρος «∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας» αντιστοιχούσε στα όρια του κράτους, στη συγκεκριµένη επικράτεια,
και όχι στη Μακεδονία στο σύνολό της µε τη γεωγραφική έννοια. Τόνισε εµφατικά ότι η χώρα του δεν είχε οιαδήποτε διεκδίκηση σε βάρος της Ελλάδας, σεβόµενη τα σύνορα, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την αρχή της µη
ανάµειξης στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους. Ακολούθησε δήλωση του Φλωράκη στην τηλεόραση των Σκοπίων ότι ο σκοπός του ταξιδιού ήταν η προσέγγιση
των δύο λαών, ότι οι εξηγήσεις του Gligorov για την ονοµασία «∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας», σε συνδυασµό µε τη θέση σεβασµού των συνόρων, χωρίς βλέψεις
κατά της Ελλάδας, ήταν ικανοποιητικές και ότι η συνάντηση θα βοηθούσε στις
σχέσεις των δύο χωρών1208. Μέχρι το 2008, το ΚΚΕ έθεσε καθαρά την υποστήριξη
στη θέση για τον «ελεύθερο και χωρίς όρους επαναπατρισµό όλων όσοι θέλουν να
επαναπατριστούν»1209.

1207

Συναντήθηκαν οι Φλωράκης, επίτιµος προέδρος του ΚΚΕ, και το µέλος της κεντρικής επιτροπής
του κόµµατος και του διεθνούς τµήµατος Ηλίας Λέγγερης µε ιθύνοντες του κυβερνητικού
κόµµατος (Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα), την Ilinka Mitreva, µέλος του προεδρείου της κεντρικής
επιτροπής του κόµµατος και πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της βουλής, το Jovan
Pejkovski, επικεφαλής του τµήµατος διεθνών σχέσεων του κόµµατος, και το Nano Ruzin, πρόεδρο
της κοινοβουλευτικής επιτροπής σχέσεων του κράτους µε το ΝΑΤΟ (cf. Ριζοσπάστης, 6-5-1998).
1208
Ibid.
1209
Το Μάιο 2008, κοµµατικός εκπρόσωπος ελεεινολογώντας την κυβερνητική εξουσία φρόντισε να
δηλώσει: «Είναι η ίδια εξουσία, των πλουτοκρατών, που εξακολουθεί να απαγορεύει τον επαναπατρισµό χιλιάδων, σλαβόφωνων κυρίως, Ελλήνων πολιτών που πήραν ενεργό µέρος στο Αλβανικό Μέτωπο, στην Εθνική Αντίσταση, στο ∆ΣΕ και βρέθηκαν στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. Η άρνηση των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ να λύσουν αυτό το πρόβληµα, καθώς και οι
κάθε µορφής διακρίσεις και περιορισµοί σε βάρος των σλαβόφωνων της περιοχής, είναι η τιµωρία
που επέβαλε η αστική τάξη της χώρας µας για τη µαζική και ηρωική συµµετοχή και δράση της συντριπτικής πλειοψηφίας των σλαβόφωνων στις γραµµές του ∆ΣΕ.» (ibid., 13-5-2008).
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5.1.7.3. Ο πόλεµος της πληροφορίας
Στο χώρο –τη Μακεδονία– που αποτελούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα,
σηµαντική γεωπολιτική συνιστώσα και παράγοντα αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή, το διακύβευµα για τις υπηρεσίες πληροφοριών ήταν η
συλλογή στοιχείων και περαιτέρω ενηµέρωση των οικείων πολιτικών οργανισµών,
ώστε να αναληφθεί κατόπιν δράση για την επίτευξη των προσδοκώµενων στόχων.
Στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, ως προς τα ελληνικά πράγµατα, η
δραστηριότητα των ελληνικών κοµµατικών δοµών επαγρύπνησης (ΚΚΕ εσωτερικού, ΚΚΕ), της ντόπιας υπηρεσίας ασφαλείας και των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών θα µπορούσε –λαµβάνοντας υπόψη τη µικρή κλίµακα της χώρας– να κριθεί
ως εκτεταµένη. Συγκρούονταν, σε αυτό το πεδίο, οι επιδιώξεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, του ΚΚΕ, του ΚΚΕ εσωτερικού, του ελληνικού κράτους
και των δυνάµεων όπισθεν αυτών.
Το ΚΚΕ, έχοντας ανεπαρκή βάση στη Γιουγκοσλαβία, υποβοηθήθηκε από τις
σοβιετικές υπηρεσίες1210, οι οποίες όµως δεν διέθεταν, ούτε αυτές, αξιόλογη πρόσβαση. Μετά το 1968, µόνο το ΚΚΕ εσωτερικού βρήκε έδαφος, λόγω της συνεργασίας στο πολιτικό επίπεδο (δηµιουργία παράνοµου µηχανισµού για δράση κατά
της ελληνικής δικτατορίας) και στον επιστηµονικό - ιδεολογικό τοµέα (αξιοποίηση
του κοµµατικού αρχείου). Από την άλλη πλευρά, η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών ενδιαφερόταν για κάθε λογής στοιχεία, µέσα στο δαίδαλο της διµερούς διαµάχης Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας και της διεθνούς σύγκρουσης κοµµουνισµού και
ιµπεριαλισµού. Οµπρέλλα επάνω από τους Έλληνες –κοµµουνιστές και µη–, το
άγρυπνο µάτι της τοπικής υπηρεσίας ασφαλείας επόπτευε τις κινήσεις και ενηµέρωνε την κρατική αρχή.

Κοµµατικές περιφρουρήσεις
Μετά την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα, οι µηχανισµοί περιφρούρησης των
κοµµουνιστικών κοµµάτων (επαγρύπνηση για ξένη διείσδυση στο εσωτερικό του
κόµµατος, δίκτυο δράσης προς τα έξω) στα Σκόπια ήταν κυρίως δύο, της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του ΚΚΕ εσωτερικού. Το ΚΚΕ βρισκόταν
ουσιαστικά έξω από το παιχνίδι.
1210

Προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτουµε (cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52:
Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α.
Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 5-11-1968,
απόρρητον, 1 p. Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς
ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 23-10-1971, απόρρητον, 1 p.) για την απόπειρα του ΚΚΕ να αποκτήσει
έρεισµα στους κοµµουνιστές. ∆εν έχουν υποπέσει επιπλέον στοιχεία στην αντίληψή µας.
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Το µέληµα του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν, σε συνεργασία µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, να περιφρουρήσει δύο µηχανισµούς, τον παράνοµο της
αντιδικτατορικής δράσης και τον τοπικό του κοµµατικού αρχείου.
Ο παράνοµος µηχανισµός διακίνησης κοµµατικών στελεχών λειτούργησε σε
πλήρη συµφωνία µε τους κανόνες της συνωµοτικότητας. Υπήρχε πείρα πολλών
δεκαετιών, σχετική µε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, στην οποία πάντα προστίθεντο
νέες επινοήσεις. Αντίθετα, η υπόθεση του αρχείου στα Σκόπια ήταν καινοφανής
κατάσταση –γι’ αυτό η διατήρηση απόρρητης της ύπαρξής του δεν πήγε µακρυά–.
Ο ελληνικός µηχανισµός περιφρούρησης του αρχείου, όπως φαίνεται, ήταν
µονοµελής. Ο Παπαπαναγιώτου ήταν επιφορτισµένος µε το πρόσθετο αυτό καθήκον, εκτός από την ερευνητική εργασία. Οι στόχοι ήταν δύο, να µη αποκαλυφθεί
το γεγονός της λειτουργίας του αρχείου, µε επακόλουθο απόπειρες των αντιπάλων
για πρόσβαση στο υλικό, και να µη γνωστοποιηθούν οι ταυτότητες των µελών του
ΚΚΕ εσωτερικού –του Παπαπαναγιώτου και των διερχοµένων–.
Το µεγάλο πρόβληµα για το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν η κατασκευή του σεναρίου, το οποίο θα το καθιστούσε λιγώτερο ευάλωτο έναντι του γεγονότος ότι ένα
πολιτικό κόµµα είχε συµφωνήσει συνεργασία µε κρατικό φορέα ξένης χώρας, µάλιστα της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Οι συνεργασίες, κατά τα ειωθότα, συνάπτονταν ανάµεσα σε κοµµατικούς φορείς. Αλλιώς, το κόµµα θα ήταν
εκτεθειµένο σε παρερµηνείες για ανάληψη ρόλου εξυπηρετητή ξένων κρατικών
συµφερόντων. Ο Παπαπαναγιώτου εξαιρούσε από αυτό το θέµα αρχής, και µόνο
για πρακτικούς λόγους (αυξηµένη ασφάλεια), την Ακαδηµία Επιστηµών. Θα µπορούσε όµως, σε περίπτωση αποκάλυψης της υπόθεσης, να έχει ως άλλοθι το επιστηµονικό προφίλ της Ακαδηµίας, το οποίο –υπετίθετο– δεν προσφερόταν για επίκληση του κινδύνου εθνικής µειοδοσίας από τη συνεργασία του κόµµατος µε το
γιουγκοσλαβικό κράτος1211.
Η ταυτότητα του προσώπου του Παπαπαναγιώτου κρύφτηκε µε επιµέλεια.
Στην έδρα του ΚΚΕ εσωτερικού, στο Βουκουρέστι, εκτός των αρµοδίων ουδείς –
ακόµη και µέλη του ανώτατου κοµµατικού οργάνου (πολιτικό γραφείο)– ήταν
ενήµερος. Ήταν εν γνώσει των µελών της καθοδήγησης ότι το θέµα των Σκοπίων
χειρίζονταν οι Ελευθερίου και Βατουσιανός και, στην πράξη, άφηναν την υπόθεση
σε αυτούς1212. Στα Σκόπια, τηρήθηκαν οι κλασσικοί κανόνες. Σε καµµία απολύτως

1211
1212

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Για παράδειγµα, ο Στάβερης, µέλος του πολιτικού γραφείου, δεν γνώριζε ότι ο Παπαπαναγιώτου
εγκαταστάθηκε στα Σκόπια. Συµµετείχε σε συζητήσεις για το αρχείο, γνώριζε ότι το υλικό
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φωτογραφία µελών του σλαβοµακεδονικού κόµµατος ή του ινστιτούτου δεν εµφανίσθηκε ο Παπαπαναγιώτου1213. ∆ιοχετεύονταν στοιχεία τα οποία τον παρουσίαζαν να βρίσκεται εκτός Σκοπίων1214. Στο εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου Εθνικής
Ιστορίας, πουθενά δεν αναφερόταν το όνοµά του, µολονότι ήταν ο πρωτεργάτης.
Εν προκειµένω, στην έκδοση µε τα έγγραφα της ελληνικής ιστορίας, οι πρώτοι
τέσσερεις τόµοι (ο 4ος εκδόθηκε το 1980, αλλά ολοκληρώθηκε πιο νωρίς, το 1979),
µε περιεχόµενο από συλλογές εγγράφων που κατείχε το ινστιτούτο πριν από την
άφιξη στα Σκόπια του Παπαπαναγιώτου µε το αρχείο του ΚΚΕ, ορθώς έφερον τα
ονόµατα των Kirjazovski, Pejov και Simovski. Από τον 5ο τόµο, το 1981, µέχρι
τον 9ο τόµο το 1996 (χρησιµοποιήθηκαν, σε µία περισσότερο σύνθετη εργασία, οι
προηγούµενες συλλογές αλλά προστέθηκε νέο υλικό, αυτό που προέκυψε από την
αξιοποίηση του αρχείου του ΚΚΕ), εµφανίσθηκαν ως επιµελητές οι Kirjazovski
και Fani Buckova. Ο 8ος τόµος του 1987 (µετά τη σύγκρουση µε τον Παπαπαναγιώτου) και ο 9ος του 1996 έφερον µόνο το όνοµα του Kirjazovski. Ο Παπαπαναγιώτου, σεµνά, έχασε λόγω περιφρούρησης την υστεροφηµία.
Τα προφυλακτικά µέτρα που λάµβανε ο Παπαπαναγιώτου δεν θα κρίνονταν
υπερβολικά. Η κρατική αρχή στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας δεν ήταν η
µόνη ενδιαφερόµενη για το περιεχόµενο του κοµµατικού αρχείου. Η πρόσβαση στα
στοιχεία κατατασσόταν επίσης στις προτεραιότητες της ελληνικής υπηρεσίας
πληροφοριών. Σχόλια ακούγονταν στα Σκόπια και επιφυλάξεις εγείρονταν για την
παρουσία ατόµων από την Ελλάδα, ταξιδιωτών µε απροσδιόριστες προθέσεις, που
περιφέρονταν ανάµεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες αναζητώντας χαρτιά, παίρνοντας συνεντεύξεις. Ήταν λογικό να υποθέσει κάποιος ότι η ευρύτητα των κύκλων
που ήταν εν γνώσει της µεταφοράς του κοµµατικού αρχείου στα Σκόπια αναιρούσε
τις εγγυήσεις για την περιφρούρηση του απορρήτου της επιχείρησης. Είχε καταλήξει
µεταφέρθηκε στη Γιουγκοσλαβία, αλλά δεν ήξερε –ούτε ρωτούσε– λεπτοµέρειες (cf. Στάβερης,
µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-7-2007).
1213
Cf., για παράδειγµα, φωτογραφία του 1978 µε όλο το προσωπικό του Ινστιτούτου Εθνικής
Ιστορίας, 30 години Институт за Национална Историjа, op. cit., p. 32, από την οποία
απουσιάζει ο Παπαπαναγιώτου. Εµφανίσθηκε µόνο µία φορά, σε επιστηµονικό συνέδριο για την
εξέγερση του Ilinden, στην Αχρίδα, το 1968 (ibid., p. 98).
1214
Στη δηµοσίευση συνοµιλιών µε το Φ. Οικονοµίδη (δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία
το 1980 [supra, pp. 83, 358] και στο περιοδικό Αντί το Μάιο και Ιούνιο 1981 [σε τρεις συνέχειες,
cf. «Ο ρόλος των ξένων στην Αντίσταση και τον Εµφύλιο. Συνέντευξη του Αλέκου
Παπαπαναγιώτου στον Φοίβο Οικονοµίδη», Αντί, 8, Νο 177, 1981, pp. 41-44. Ibid., Νο 178, pp. 3942. Ibid., Νο 180, pp. 34-37]), αναφερόταν ότι ο Παπαπαναγιώτου δούλευε «... στη
Γιουγκοσλαβία, στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών» και ότι προέβη σε αποκαλύψεις, βάσει
άγνωστων ιστορικών στοιχείων [«... παρµένα από το ιστορικό του αρχείο, που έχει συγκεντρώσει
από διάφορες ανέκδοτες πηγές (περιλαµβανοµένων και των απόρρητων αρχείων του ΚΚΕ).» (cf.
Αντί, 8, Νο 177, 1981, p. 41)]. Παρατέθηκε φωτογραφία του, µε λεζάντα ότι είχε ληφθεί πρόσφατα
στο Βελιγράδι (ibid.) –προερχόταν, στην πραγµατικότητα, από τα Σκόπια–.
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σε κοινό µυστικό. Σύντοµα, όµως, ορισµένες τουλάχιστον απορίες λύθηκαν, µε τη
δηµοσίευση των τόµων αρχειακού υλικού του ΚΚΕ µε επιµέλεια του Kirjazovski.
Στην υπόθεση του αρχείου, ο Παρτσαλίδης στενοχώρησε, κατά διαστήµατα,
τον Παπαπαναγιώτου, µε το σκεπτικισµό και την αναβλητικότητα για τη λήψη της
απόφασης µεταφοράς του υλικού, στάθηκε όµως ταυτόχρονα, στα θέµατα περιφρούρησης, δάσκαλος. Έµπειρος, δεν πιανόταν εύκολα στο δόκανο. Οι συγκαλυµµένες κουβέντες στις συζητήσεις της ηγεσίας της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για την πρόσκτηση του κοµµατικού αρχείου, η οποία «προχωρούσε αργά
εξαιτίας ορισµένων άλυτων ζητηµάτων και αντιστάσεων στην καθοδήγηση του
ΚΚΕ εσωτερικού1215», υποδείκνυαν τον ένοχο. ∆εν επρόκειτο µόνο για τις ανεξόφλητες οφειλές, από την εποχή του ελληνικού εµφύλιου πολέµου, και την αντίληψη των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών, µετά τη σύγκρουση µε το ΚΚΕ στη
διάρκεια του αγώνα στο βουνό, ότι ο Παρτσαλίδης ήταν ο κύριος υπεύθυνος. Είχαν προστεθεί οι τρέχουσες εκκρεµότητες. Με οξύ το πολιτικό κριτήριο, ο Παρτσαλίδης έβλεπε τις εξελίξεις στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, την αποµάκρυνση του κινδύνου σοβιετικής επέµβασης, την αποκατάσταση ευγενικών συµπεριφορών στις ενδοκοµµουνιστικές σχέσεις. Καχύποπτος όσον αφορούσε στο
σλαβοµακεδονικό κοµµουνιστικό κίνηµα, είχε εικόνα των εθνικών στόχων που
προωθούνταν. Βλέποντας στο περιβάλλον των Σκοπίων τον Pejov, τον Kirjazovski
και τους λοιπούς παλιούς γνωρίµους, ήταν σε θέση να σχηµατίσει γνώµη για το
περιεχόµενο των επιδιώξεων της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας.

Οι σλαβοµακεδονικές υπηρεσίες
Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας είχε δύο µέτωπα, προς τα έξω –το συγκρότηµα της ελληνικής αντίδρασης– και προς τα µέσα –περιφρούρηση ακόµη και
έναντι των Ελλήνων κοµµουνιστών του ΚΚΕ–.
Στη δεκαετία του 1960, η υπηρεσία ασφαλείας, συνεχίζοντας την παράδοση
της OZNA1216, θεωρούνταν αποτελεσµατική στην ολοκλήρωση των πολιτικών
1215

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.290.31/286-298, «Стенографически белешки од 52-та
седница на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, одржана на 30 октомври
1975 год. Со почеток во 9 часот [Στενογραφηµένες σηµειώσεις της 52ης συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1975. Ώρα έναρξης 9 π.µ.]», 13 pp.
1216
Η OZNA (Organ Zaštite Naroda [Τµήµα Προστασίας του Λαού]) ιδρύθηκε στη διάρκεια του πολέµου, στις 13 Μαΐου 1944, από τον Aleksandar Ranković. Λειτούργησε αρχικά µε χρησιµοποίηση
των υπηρεσιών πληροφοριών των ανταρτικών σωµάτων, σύντοµα έλαβε κάθετη, αυτόνοµη στρατιωτική δοµή, στην οποία περιλαµβανόταν τοµέας τεχνικού εξοπλισµού µε ειδικευµένο προσωπικό. Οι πράκτορες της υπηρεσίας ήταν αποτελεσµατικοί, στη διάρκεια της κατοχής, στη συλλογή
πληροφοριών σχετικών µε το στρατό κατοχής και το κράτος των συνεργατών του κατακτητή (το
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καθηκόντων. Οι πολιτικές οδηγίες ήταν σαφείς (προώθηση των θέσεων της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας για το µακεδονικό ζήτηµα και το ζήτηµα της
Μακεδονίας του Αιγαίου). Πολλά στρατηγικά θέµατα παραπέµπονταν από το
κόµµα για γνωµοδότηση και για διεκπεραίωση στην υπηρεσία ασφαλείας.
Το δυναµικό της υπηρεσίας περιλάµβανε σλαβοµακεδόνες πρόσφυγες από
την ελληνική Μακεδονία, οι οποίοι, ως δίγλωσσοι, είχαν την επιζητούµενη ευχέρεια κατανόησης των συζητήσεων µεταξύ Ελλήνων. Προοδευτικά, η σύνθεση του
προσωπικού εµπλουτίσθηκε µε νεώτερα άτοµα και, µέχρι το 1968, στην υπηρεσία
ασφαλείας των Σκοπίων δεν υπηρετούσαν πλέον παλαιοί πρόσφυγες σλαβοµακεδόνες, µε εξαίρεση τον αδελφό του Ναούµ Πέγιου [Naum Pejov], Χρήστο1217.
Οι σλαβοµακεδονικές υπηρεσίες εκτέλεσαν ευσυνείδητα το ταξικό και δηµοκρατικό καθήκον εναντίον της ελληνικής δικτατορίας. Προσέφεραν οικονοµική
στήριξη και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της παράνοµης δράσης του ΚΚΕ εσωτερικού στην Ελλάδα, εφαρµόζοντας κλασσικές τεχνικές. Αντιγράφοντας το σοβιετικό πρότυπο, εφευρέθηκαν εµπορικές εταιρείες, ιδιοκτησίας του κράτους της
Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας, οι οποίες, υλοποιώντας τη συµφωνία
ελληνογιουγκοσλαβικής οικονοµικής συνεργασίας, είχαν διττή αποστολή εκτός
από το επιχειρηµατικό κέρδος. Η χρηµατοδότηση του αντιδικτατορικού αγώνα
µέσω του σλαβοµακεδονικού διαύλου δεν ήταν δυνατό να διαφύγει από τις ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες οµοίως είχαν τα δικά τους δίκτυα στις κοµµουνιστικές
χώρες. Το παιχνίδι των κατασκόπων υπάκουε σε ένα κοινά αποδεκτό κανόνα, την
αποτροπή της αποκάλυψης του χρηµατοδότη και τη συνακόλουθη διπλωµατική
χασµωδία1218. Μετά το 1974, όταν εξέλειπαν, στη νέα περίοδο της νοµιµότητας, οι
διοικητικό µηχανισµό, την αστυνοµία, τις στρατιωτικές µονάδες τους). ∆ίκτυο αντικατασκοπείας
περιφρουρούσε την ασφάλεια των στρατιωτικών µονάδων και το κίνηµα εθνικής απελευθέρωσης
παρακολουθώντας τη δράση των προδοτών και της πέµπτης φάλαγγας. Μετά την απελευθέρωση,
η δράση επεκτάθηκε στην παρακολούθηση των ξένων παρεµβάσεων κατά του καθεστώτος και
στην προφύλαξη των δικτύων µεταφορών από δολιοφθορές. Μετά το 1945, που διαχωρίσθηκε ο
στρατιωτικός τοµέας, έµειναν στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας µόνο τα πολιτικά καθήκοντα, υπό τη
διοίκηση αρχηγού ο οποίος λογοδοτούσε απ’ ευθείας στον Tito, cf. λήµµα «ОЗНА (Орган
Заштите Народа Армије)» στην εγκυκλοπαίδεια Enciklopedija Jugoslavije.
1217
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 22-5-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1218
Στο πεδίο της κατασκοπείας, η ιστορία επαναλαµβανόταν, µε την απόκρυψη, όπως στο παρελθόν,
της δράσης των κοµµουνιστικών εµπορικών εταιρειών. Μπορούµε να θυµηθούµε το παράδειγµα
της εφόδου της αστυνοµίας στην Arcos Ltd. London (All-Russian Co-operative Society), το 1927
στο Λονδίνο (cf. The National Archives of Ireland, Taoiseach, TAOIS / S 5074A, Communist
Activities, 1929-30, Russian Oil Products, 1929, 1 p.). Τα έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν τότε,
δύσκολα ήταν επαρκή για να στηρίξουν τις βρετανικές κατηγορίες για ύπαρξη υπονοµευτικής
δραστηριότητας του σοβιετικού κόµµατος και σοβιετικού κράτους (cf. Curtis Keeble, Britain and
the Soviet Union, 1917-89, St. Martin’s Press, New York 1990, pp. 105-107), η οποία ωστόσο
ήταν υπαρκτή.
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έκτακτες ανάγκες του ΚΚΕ εσωτερικού, το κόµµα έπαψε τις πραγµατιστικές υποχωρήσεις. Οι προτάσεις και πιέσεις των σλαβοµακεδόνων κοµµουνιστών επί του
ΚΚΕ εσωτερικού για διεύρυνση της οικονοµικής συνεννόησης µέσω της ίδρυσης
νέων εµπορικών εταιρειών δεν βρήκαν ανταπόκριση1219.
Σε σύγκριση µε την πράξη (ταξική δηµοκρατική πάλη), στον ιδεολογικό τοµέα η
συνεννόηση µε τους Έλληνες δεν ήταν ευθύγραµµη, λόγω της παρεµβολής του εθνικού ζητήµατος. Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας στράφηκε στη διέξοδο που
προσέφερε η συµφωνία για το κοµµατικό αρχείο. Στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας,
οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές, έχοντας έτοιµη την προκατασκευή που ανέµενε
τεκµηρίωση, βρήκαν τη δυνατότητα –µάλιστα µετά από αίτηµα της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού– να αξιοποιήσουν το υλικό του αρχείου µε στόχο να
αποδείξουν τη µακεδονικότητά τους και τη λανθασµένη πολιτική του ΚΚΕ απέναντι
στους Μακεδόνες. Το ταξικό εργαλείο µεταβλήθηκε σε εθνικό εργαλείο στα χέρια
τους, µε τη θέση ότι το εθνικό εντασσόταν στο ταξικό. Απέναντι στον ελληνικό µοναρχοφασισµό, προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι επί µισό αιώνα πάλευαν, ως Μακεδόνες, για την κοινωνική αλλαγή, οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές θεωρούσαν ότι
το εθνικό είχε αδιαµφισβήτητα προοδευτικό περιεχόµενο. Η σύσταση, µέσα στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, οµάδας µε αντικείµενο τη µελέτη της ιστορίας του ελληνικού εργατικού κινήµατος και του εθνικού-απελευθερωτικού κινήµατος των Μακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου προπαγάνδιζε τη θέση ότι τα δύο στοιχεία, κοινωνικό και πολιτιστικό, ήταν δεµένα. Η εργασία προχώρησε µε ενστάσεις εκατέρωθεν (η θέση περί κοινωνικού και εθνικού ασκούσε καταναγκασµό στο ΚΚΕ εσωτερικού ως προς το σκέλος του εθνικού, ενώ στο περιβάλλον των σλαβοµακεδόνων
πολιτικών προσφύγων φάνταζε αντιθέτως, όπως είπαµε1220, µετριοπαθής και
συµβιβαστική λόγω υποτιθέµενης νόθευσης του εθνικού). Μετά την πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα, χάθηκε, στις διαπραγµατεύσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού, το
πλεονέκτηµα της υποστήριξης του παράνοµου ταξικού δηµοκρατικού αγώνα, µαζί
και το έρεισµα για άσκηση πίεσης επί του εθνικού. Η υπεκφυγή των Ελλήνων είχε
επεκταθεί από το µακεδονικό ζήτηµα στην αναγνώριση δικαιωµάτων στις µειονότητες. Απέµενε το διαπραγµατευτικό χαρτί του κοµµατικού αρχείου. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές διατηρούσαν την πεποίθηση ότι η ηγεσία του ΚΚΕ εσωτερικού
ενδιαφερόταν να κρατήσει το αρχείο εκτός της χώρας διότι το περιεχόµενό του
1219

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.290.31/286-298, «Стенографически белешки од 52-та
седница на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, одржана на 30 октомври
1975 год. Со почеток во 9 часот [Στενογραφηµένες σηµειώσεις της 52ης συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1975. Ώρα έναρξης 9 π.µ.]», 13 pp.
1220
Supra, ενότητα 5.1.7.2.2.
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(υλικά ιδίως του εµφύλιου πολέµου) ήταν –κρινόµενο σύµφωνα µε τις αντιλήψεις
µερίδας της κοινής γνώµης– ενοχοποιητικό1221.
Πνεύµα καχυποψίας εισχώρησε στις σχέσεις των δύο κοµµάτων. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές κατακράτησαν πρωτότυπα υλικά του αρχείου, ώστε, σε ενδεχόµενη διάσταση, να µη είχε το ΚΚΕ εσωτερικού τη δυνατότητα να απαντήσει1222. Υποπτεύονταν, από την άλλη µεριά, τους Έλληνες για την εφαρµογή
όµοιας τακτικής. «Πρέπει να µελετήσουµε, εµείς και τα όργανα ασφαλείας, ποια
υλικά µας έδωσαν ολόκληρα και ποια µας τα παρουσίασαν ως τέτοια1223». Είχε
θέση η λαϊκή παροιµία «φοβάται ο Γιάννης το θεριό...»
Για τους σλαβοµακεδόνες, το ζήτηµα του κοµµατικού αρχείου γέννησε εκ των
υστέρων πληθώρα ερωτηµάτων, που αναζητούσαν απαντήσεις και ερµηνείες.
Ποιος ήταν ο ρόλος του ΚΚΕ εσωτερικού έναντι της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και του µακεδονικού ζητήµατος; Ποια ήταν η ανάµειξη του Παπαπαναγιώτου µε αυτά τα προβλήµατα; Αιωρούνταν υποθέσεις για τον πραγµατικό ρόλο
του Παπαπαναγιώτου σχετικά µε το µακεδονικό ζήτηµα. Οι θέσεις, οι οποίες διαφαίνονταν στα πρώιµα γραφτά του, κατά τη συµµετοχή του στην οµάδα ιστορίας
µαζί µε τους Todor Simovski και Risto Kirjazovski, δεν είχαν κοινά σηµεία µε τα
κείµενα για το µακεδονικό ζήτηµα που εξέδωσε στην Ελλάδα µετά την επιστροφή
του, µε τις δηµόσιες τοποθετήσεις του κατά τη συνεργασία του µε το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ). Καιροσκοπισµός; –σκέφτονταν οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές–. Ή κάτι άλλο;
Το εθνικό παρέµεινε στην ηµερήσια διάταξη, µε ένταση όλο και µεγαλύτερη.
Στις 16 Ιανουαρίου 1984, σε συζήτηση, στην κεντρική επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, ότι θα έπρεπε να πιέσουν τα γιουγκοσλαβικά όργανα
για κοινή πολιτική στάση, συµµετείχε άτοµο (τοποθετήθηκε επί των συζητούµενων θεµάτων δύο φορές) που δεν καταγράφηκε ονοµαστικά στα πρακτικά (στη
θέση του ονόµατός του, ο πρακτικογράφος δακτυλογράφησε, στη σελίδα των πρα-

1221

Cf. Архив на Македониjа, 1.427.290.31/286-298, «Стенографически белешки од 52-та
седница на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, одржана на 30 октомври
1975 год. Со почеток во 9 часот [Στενογραφηµένες σηµειώσεις της 52ης συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1975. Ώρα έναρξης 9 π.µ.]», 13 pp.
1222
Cf. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006. Ελέγχεται η πληροφορία.
1223
Cf. Архив на Македониjа, 1.427.290.31/286-298, «Стенографически белешки од 52-та
седница на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ, одржана на 30 октомври
1975 год. Со почеток во 9 часот [Στενογραφηµένες σηµειώσεις της 52ης συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών
Μακεδονίας, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1975. Ώρα έναρξης 9 π.µ.]», 13 pp.
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κτικών, συνεχόµενες παύλες σε µήκος 4-5 εκατοστών του µέτρου)1224. Από το
περιεχόµενο των τοποθετήσεών του, µπορούσε να αντιληφθεί κάποιος ότι επρόκειτο για διπλωµάτη ή άλλο κρατικό αξιωµατούχο που είχε σαφή γνώση της ελληνικής πραγµατικότητας. Ένας αναγνώστης των πρακτικών θα µπορούσε να βεβαιωθεί για το αληθές της ύπαρξης διπλωµατικών καναλιών ως πηγής πληροφοριών
που επικαλέσθηκαν οι αρµόδιοι σε άλλη συζήτηση1225. Το ίδιο άτοµο τοποθετήθηκε επί του εθνικού ζητήµατος µε οξύτητα, αναφέροντας ότι, σε οµοσπονδιακό
γιουγκοσλαβικό επίπεδο, οι εκπρόσωποι των άλλων γιουγκοσλαβικών δηµοκρατιών έλεγαν στους οµολόγους της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας ότι
έπρεπε να υποτιµήσουν ηθεληµένα τα εθνικά τους συµφέροντα. «. .. Είµαι αλλεργικός όταν ακούω κάποιο κοριτσάκι [αποκαλούσε ούτως, προσβλητικά, τους συνοµιλητές των άλλων δηµοκρατιών] να µου λέει, ανάµεσα στα άλλα, ότι υπάρχουν
διαφωνίες µεταξύ µας αλλά θα τις συζητήσουµε.» Τέτοια προβλήµατα προς συζήτηση θα µπορούσαν να είναι τα οικονοµικά θέµατα, ο αγωγός πετρελαίου που διαπραγµατεύονταν µε την Ελλάδα, αλλά δεν µπορούσε το εθνικό ζήτηµα να αποτελέσει θέµα προς συζήτηση1226. Ο ίδιος, στη δεύτερη τοποθέτησή του, αποκάλυψε
τις επαφές του: «Θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα εν συντοµία. Από τότε που
πήγα εκεί [εννοούσε, στην Ελλάδα], επέµενα να συνδεθώ µε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό καθοδηγητών του κοµµουνιστικού κόµµατος (εξωτερικού).1227»

Ελληνικές υπηρεσίες
Απέναντι στο συγκρότηµα των κοµµουνιστών, στεκόταν η υπηρεσία ασφαλείας
της ελληνικής δικτατορίας, η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). Εις άγραν
πληροφοριών, ανταποκρίθηκε µε επαγγελµατισµό, έχοντας µοντάρει ευρύ και
αποτελεσµατικό δίκτυο. Εξαγόραζε Γιουγκοσλάβους, ειδικότερα σλαβοµακεδόνες,
1224

Ibid., 1.427.466.53-54/749-826, Централен Комитет на СКМ, 9 седница, Стенографически
белешки [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 9η συνεδρίαση,
Στενογραφηµένες σηµειώσεις], Στενογραφηµένες σηµειώσεις 9ης συνεδρίασης Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και
εργατικά κόµµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 16 Ιανουαρίου 1984. Ώρα έναρξης 12:00 (77
pp.), p. 810.
1225
Ibid., 1.427.276.11-16/129-175 (47 pp.): 1.427.276.12/131-135, Информациjа [Πληροφορία], 7-51975, άκρως απόρρητο, 5 pp.
1226
Ibid., 1.427.466.53-54/749-826, Централен Комитет на СКМ, 9 седница, Стенографически
белешки [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, 9η συνεδρίαση,
Στενογραφηµένες σηµειώσεις], Στενογραφηµένες σηµειώσεις 9ης συνεδρίασης Κεντρικής
Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας για τη συνεργασία µε τα κοµµουνιστικά και
εργατικά κόµµατα και άλλα προοδευτικά κινήµατα, 16 Ιανουαρίου 1984. Ώρα έναρξης 12:00 (77
pp.), p. 802.
1227
Ibid., p. 810.
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επίσης Έλληνες, αποκοµίζοντας πλήθος υλικών, τα οποία προωθούνταν προς
αξιοποίηση αρµοδίως. Το προφίλ των πληροφοριοδοτών ποίκιλε, από Γιουγκοσλάβους άνδρες των µυστικών υπηρεσιών και διπλωµάτες έως απλούς πολίτες.
Για τα απόρρητα και άκρως απόρρητα στοιχεία, χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και
πείρα διαχείρισης. Ήταν σκόπιµο να λαµβάνονται αναγκαία µέτρα πρόνοιας ώστε
να µη εκτεθούν οι πληροφοριοδότες, δεδοµένου ότι τα συναφή γεγονότα ήταν
γνωστά µονάχα σε περιορισµένο αριθµό ατόµων.
Ο κύκλος εργασιών της φιλότιµης υπηρεσίας ήταν προσανατολισµένος σε δύο
µέτωπα, την ανατρεπτική δραστηριότητα των αντιδικτατορικών δυνάµεων και τη
γενικότερη κοµµουνιστική απειλή. Στα Σκόπια, οι δύο παράµετροι ήταν αλληλένδετες, µε τον κοµµουνισµό να έχει παραδόξως, ως κύριο χαρακτηριστικό, τη σλαβοµακεδονική εθνική διάσταση. Όθεν, αντίστοιχες ήταν οι γραµµές άµυνας του
ελληνικού µηχανισµού.
Τα γεγονότα που υπέπιπταν στην αντίληψη των ελληνικών υπηρεσιών ήταν
πολυάριθµα.
Το 1967, υπήρχε στα Σκόπια σχετική ηρεµία. Η αντιδικτατορική κίνηση των
κοµµουνιστών βρισκόταν στα σπάργανα. Τον Ιανουάριο 1968, το υπουργείο εξωτερικών στην Αθήνα πήρε σήµα από την Τσεχοσλοβακία (προωθήθηκε πάραυτα στην
ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι) ότι εµφανίσθηκε στην Πράγα ο Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, προερχόµενος από τη ∆υτική Γερµανία, «αναθεωρητής1228 φλήναφος και οιηµατίας», ο οποίος συναντήθηκε µε τον τέως ταξίαρχο
του «∆ηµοκρατικού Στρατού» Αλευρά Ηλία σχετικά µε αναληφθείσα από τους αναθεωρητές πρωτοβουλία για ένοπλο αγώνα στην Ελλάδα1229. Στα Σκόπια, ήλθαν οι
αναθεωρητές µαρκικοί Αλευράς Ηλίας, Καλλίνος Θεόδωρος (Αµάρµπεης) -συνταγµατάρχης, Παλαιολόγου ∆ηµήτριος -υποστράτηγος1230, επίσης ο Πρωτόπαππας
Σαράντης (Κικίτσας) -στρατηγός1231 και άλλοι, Έλληνες και σλαβοµακεδόνες.

1228

Με αυτό τον όρο αποκαλούνταν από τους αντιπάλους τους στο εσωτερικό του κινήµατος οι
κοµµουνιστές οι οποίοι εγκατέλειψαν τις «µαρξιστικές-λενινιστικές αρχές» της καθοδήγησης
Stalin και συµφώνησαν µε τις «αναθεωρήσεις» που υιοθετήθηκαν από την επόµενη καθοδήγηση
Hruschev. Κατά περίσταση, κατατάσσονταν από τους ίδιους επικριτές σε τάσεις –παραδείγµατος
χάριν, «αναθεωρητές µαρκικοί», οι υποστηρικτές του Μάρκου Βαφειάδη– (Θεόδωρος Καλλίνος,
πληροφορίες, 1-9-2008).
1229
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 51: Κ/Σ - διάφορα, Βασιλική Πρεσβεία
Ελλάδος -Πράγα προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Πράγα 10-1-1968, απόρρητον, 1 p.
1230
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 10-1-1968, άκρως απόρρητον, 1+3 pp.
1231
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 20-1-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
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Μεσολάβησε η διάσπαση του ΚΚΕ το Φεβρουάριο 19681232. Το Μάρτιο 1968,
ήλθε στα Σκόπια ο Χατζής Αθανάσιος, διαγραµµένος, πρώην υψηλό στέλεχος
(γραµµατέας ΕΑΜ)1233. Για λόγους οικονοµίας, οι Έλληνες συγκατοικούσαν1234.
Τον Απρίλιο 1968, ήλθαν 70 οικογένειες συµµοριτών, µεταξύ αυτών ο Σταρέφσκι
Αθανάσιος, πτυχιούχος πανεπιστηµίου1235. Μέχρι τον Αύγουστο 1968, δεν είχε δοθεί ακόµη στους νεοφερµένους οριστική άδεια παραµονής. Όσοι δεν ήταν σλαβοµακεδόνες (περίπου 10 άτοµα) πέτυχαν και έλαβαν προσωρινή άδεια εγκατάστασης
στην πόλη1236. Στις αρχές Ιουνίου 1968, εντοπίσθηκε η παρουσία του Παρτσαλίδη
στο Βελιγράδι και οι επαφές του µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας1237.
Ήταν εξέλιξη η οποία υποσχόταν προβλήµατα. Μετά από µία περίοδο ηρεµίας, µε
το ΚΚΕ απόν, αποµονωµένο από τους Γιουγκοσλάβους οµοϊδεάτες, ήταν φανερό ότι
θα άρχιζε νέα φάση κίνησης Ελλήνων αντικαθεστωτικών δίπλα στα σύνορα.
Τον Ιανουάριο 1969, εντοπίσθηκαν στα Σκόπια οι Παπαπαναγιώτου και Μητσόπουλος, όταν αυτοί βρήκαν το Simovski και επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας1238. Οι πληροφοριοδότες δεν κατόρθωσαν, όπως φαίνεται, να µάθουν
1232

Ειδοποιήθηκε από την Αθήνα ο µηχανισµός (περιλαµβάνονταν οι Έλληνες στρατιωτικοί οι
διαπιστευµένοι στο Βελιγράδι) να συνεχίσει την επισταµένη παρακολούθηση των Ελλήνων
κοµµουνιστών και την κίνηση προς ∆υτική Ευρώπη, µε συλλογή πληροφοριών για την πρόσφατη
διένεξη (ibid., ΓΚ 53: Κοµµουνιστοσυµµορίται - Μετακινήσεις Κ/Σ από χώρες του
παραπετάσµατος σε ∆. Ευρώπη, Ιω. Τουλούπας -ΥΠΕΞ προς Πρεσβεία Βουκουρεστίου,
Βουδαπέστης, Μόσχας, Σόφιας, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Πράγας, Ελληνική Στρατιωτική
Αποστολή Βερολίνου, Βελιγράδι 26-3-1968, 1 p.). Τον Απρίλιο 1968, ο Ιωάννης Πρωτόπαπας,
συνταγµατάρχης της ΚΥΠ τοποθετηµένος στην πρεσβεία στο Βελιγράδι, ανέφερε τη διαπίστωση
της υπηρεσίας («κατά έρευναν των ηµετέρων αρµοδίων οργάνων») ότι ο ραδιοσταθµός Φωνή της
Αλήθειας, ο οποίος εντοπιζόταν στη Λειψία, επανέλαβε τις ηµερήσιες εκποµπές στην ελληνική
γλώσσα στις 28 Μαρτίου 1968 µόνο σε µία συχνότητα, 9.730 KC/s (ibid., ΓΚ 51: Κ/Σ - διάφορα,
Συνταγµατάρχης Ιωάννης Πρωτόπαπας -ΚΥΠ προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 3-4-1968,
απόρρητον, 1 p.). Σχετικά µε το ίδιο θέµα, είχε προηγηθεί άλλη ενηµέρωση, τον Ιανουάριο 1968,
από το κλιµάκιο της ΚΥΠ στο Βελιγράδι ότι ο ραδιοσταθµός Φωνή της Αλήθειας εξέπεµπε από το
Βουκουρέστι, αλλά υπήρχε δεύτερος ποµπός στη Λειψία µε εκποµπή στη συχνότητα 9.730 KC/s
(ibid, ΓΚ 51: Κ/Σ - διάφορα, ΚΥΠ προς Ταξίαρχο Αλέξανδρο Χατζηπέτρο -ΥΠΕΞ Αθήνα,
Βελιγράδι 23-1-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.). Οι πληροφορίες ήταν ορθές.
1233
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 29-3-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1234
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 22-5-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1235
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 4-4-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1236
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 19-8-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1237
Ibid., ΓΚ 50, ΚΚΕ. Γενικά, Μεταξάς -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 106-1968, απόρρητον, 1 p. Σχετικώς cf. Ελεύθερος Κόσµος, 21-6-1968, «Αµηχανία επικρατεί εις
Μόσχαν εκ της διασπάσεως του Κ.Κ.Ε.» (επίσης cf. supra, p. 344).
1238
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α 39/21, Α. Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de
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τα καθέκαστα1239. Κατά την παραµονή των δύο στελεχών, Παπαπαναγιώτου και
Μητσόπουλου, στα Σκόπια καταγράφηκε επίσης από την υπηρεσία η συνάντηση
τους µε το Χατζή1240. Ήταν δυνατό, σύντοµα, να κάνουν την υπόθεση ότι έγιναν οι
συνεννοήσεις προσέγγισης των κατά καιρούς διαγραµµένων, που οδήγησαν στην
επίσκεψη του Χατζή στο ΚΚΕ εσωτερικού, στο Βουκουρέστι, τον Ιούνιο 19691241.
Τα επόµενα βήµατα του Χατζή έγιναν πλήρως γνωστά: Στο Βουκουρέστι, παρέστη,
στα τέλη Ιουνίου 1969, στην έκτακτη ολοµέλεια της παρτσαλιδικής κεντρικής επιτροπής, κατόπιν µετέβη στη Βουλγαρία όπου συναντήθηκε µε άλλους συµµορίτες.
Σε στενό κύκλο, δήλωσε ότι οι εντυπώσεις που αποκόµισε από το ταξίδι ήταν µάλλον απογοητευτικές1242. Επανέλαβε τις επαφές, µε νέα επίσκεψη στο Βουκουρέστι
το Σεπτέµβριο 1970, όπου συναντήθηκε µε τους Παρτσαλίδη, Μπριλλάκη και άλλα
στελέχη στα γραφεία της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ1243. Από τη γενική εικόνα
της κίνησης, µπορούσε να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι δεν επιτεύχθηκε απόλυτη σύγκλιση απόψεων και πλήρης ένταξη του Χατζή στο ΚΚΕ εσωτερικού.
Το Μάιο 1969, στο πλαίσιο της δραστηριότητας που τάραζε τα λιµνάζοντα νερά
στα Σκόπια, ήλθε ο Κενάτης Μιχαήλ, µαρκικός1244. Το Σεπτέµβριο 1969, ξαναήλθαν
ο Παλαιολόγου (συναντήθηκε µε τους Παπαϊωάννου Αχιλλέα, Τίµκο Γεώργιο και
Αθανασιάδη Μηνά)1245 και ο Κικίτσας1246. Εµφανίσθηκε, τον ίδιο µήνα, ο καπετάν
Λιάκος (Παπαδηµητρίου1247), ενώ επρόκειτο να αφιχθεί ο Καρτσούνης, µέλος της

Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, «Παρτσαλιδικοί εν Σκοπίοις», Σκόπια 10-3-1969,
απόρρητον, 1 p. Για την επίσκεψη, cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 5 (infra, p. 517).
1239
Ο Παπαπαναγιώτου συνυπέγραψε µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, για λογαριασµό της
παράταξης Παρτσαλίδη, την προκαταρκτική συµφωνία συνεργασίας µε πρόβλεψη για αξιοποίηση
του αρχείου (supra, p. 261).
1240
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α 39/21, Α. Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de
Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, «Παρτσαλιδικοί εν Σκοπίοις», Σκόπια 10-3-1969,
απόρρητον, 1 p.
1241
Ο Χατζής είχε διαγραφεί το 1948. Το 1956, µε την 6η ολοµέλεια, επανήλθε στο κόµµα. Εκ νέου
αποµακρύνθηκε µε απόφαση της 8ης ολοµέλειας το 1958.
1242
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 51, Α. Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal
de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 27-6-1969, απόρρητον, 1 p.
1243
Ibid., ΓΚ 51, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Σκόπια 12-10-1970, απόρρητον, 1 p.
1244
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 24-5-1969, 1 p.
1245
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 2-9-1969, 1 p.
1246
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 8-9-1969, 1 p.
1247
Λανθασµένα αναφερόταν ως Παπασταµατίου (ibid.).
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κεντρικής επιτροπής των παρτσαλιδικών1248. Ταυτόχρονα, στο Βελιγράδι, στη
συνάντηση που είχαν οι ∆ρακόπουλος, Κικίτσας, Καρτσούνης και Μπριλλάκης µε
το Stane Dolanc1249, «ζήτησαν υποστήριξη του Παρτσαλίδη και όχι του Κολιγιάννη»
και διαπραγµατεύθηκαν το ζήτηµα της οργάνωσης των Ελλήνων φυγάδων µε
πόρους που θα προέκυπταν από την ίδρυση εµπορικής επιχείρησης, της Εταιρείας
Γενικού Εµπορίου. Οι διοργανωτές θα είχαν όλα τα έξοδα πληρωµένα παντού1250.
Οι άνθρωποι της ΚΥΠ πληροφορήθηκαν ότι οι γιουγκοσλαβικές αρχές έδωσαν
αρνητική απάντηση σε αίτηµα για «ίδρυση παραρτήµατος του ΚΚΕ» [εννοούνταν,
του ΚΚΕ εσωτερικού] στα Σκόπια1251, όµως µπορούσαν να φαντασθούν ότι, πίσω
από τη βιτρίνα των ηµιεπίσηµων κινήσεων, λειτουργούσαν υπόγεια κανάλια, µε
στόχο την άρθρωση παράνοµου µηχανισµού.
Η ελληνική πρεσβεία Βελιγραδίου σήµανε προσοχή, το ∆εκέµβριο 1969, µε
την επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου και τη συνάντηση µε τον Krste Crvenkovski, σλαβοµακεδόνα µέλος του εκτελεστικού γραφείου της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας1252. Η ενηµέρωση περιέλαβε την είδηση ότι ο Παπανδρέου
επισκέφθηκε επίσης τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία1253. Το προξενείο στα Σκόπια
ανασκεύασε το σενάριο, τον Ιανουάριο 1970, µε τη διευκρίνιση ότι ο Παπανδρέου
δεν φάνηκε στην πόλη και ότι οι ενταύθα ιθύνοντες συµµοριτών ήταν λίαν δυσαρεστηµένοι από το γεγονός της µη πραγµατοποίησης της επίσκεψης1254. Το πρώτο
σκέλος της διόρθωσης ανταποκρινόταν σε συµβάντα, το δεύτερο ήταν, για ένα
έµπειρο µάτι, διασπορά αναξιόπιστης είδησης για αντιδράσεις ανώνυµων σλαβοµακεδόνων αρχηγών, µε σκοπό να καταδειχθεί η υποστήριξη των σλαβοµακεδόνων πολιτικών προσφύγων προς τη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας και
κατά της Ελλάδας. Αυτή η δεύτερη ελληνική ενηµέρωση, που δεν σκέπασε το
1248

Λανθασµένα αναφερόταν, σε αυτό και σε επόµενα έγγραφα, ως Καρτσούλης (ibid.).
Supra, p. 348.
1250
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 13-9-1969, 1 p.
1251
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 2-9-1969, 1 p.
1252
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 19-12-1969, 1 p. Ibid., Βελιγράδι 23-12-1969, 1 p.
1253
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Πιπινέλης -ΥΠΕΞ, Αθήνα προς Πρεσβεία Βελιγραδίου,
Αθήνα 22-12-1969, 1 p. Η εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης Ελληνικός Βορράς, µε υποβολιµαίο
πρωτοσέλιδο άρθρο, συµπλήρωσε ότι ο Παπανδρέου επισκέφθηκε το Βελιγράδι, όπου, οµιλώντας
για οικονοµικά και πολιτικά θέµατα, δήλωσε ότι η δικτατορία θα ανατραπεί µε ένοπλο αγώνα, ενώ
κατόπιν επισκέφθηκε τα Σκόπια, συνοδευόµενος από το Sami Cohen, ανταποκριτή της
Cumhuriyet της Κωνσταντινούπολης, και συναντήθηκε µε τους πολιτικούς πρόσφυγες (cf.
Ελληνικός Βορράς, 3-1-1970, «Ο ταβάριστς Αντρέι και ο Κοέν εφέντη», υπογραφή: Ηλίας Ι.
Κύρου).
1254
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de
Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 5-1-1970, 1 p.
1249
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φτιαχτό θόρυβο στην Ελλάδα, συνέπεσε µε την άφιξη του Παπαπαναγιώτου στα
Σκόπια και ένταξή του στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας και επισήµανε στο ΚΚΕ
εσωτερικού την αναγκαιότητα αυξηµένης περιφρούρησης, ώστε να µη επαναληφθούν προβοκάτσιες, σε επόµενη ευκαιρία, σε βάρος των κοµµουνιστών.
Στις 14 Μαΐου 1970, ο Θεοδωράκης, στην επίσκεψη στο Βελιγράδι, κατά την
οποία συναντήθηκε µε το στρατάρχη Tito1255, είχε συνοµιλίες µε τον ίδιο
σλαβοµακεδόνα, µέλος του εκτελεστικού γραφείου της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας, Krste Crvenkovski, και έδωσε σωρεία συνεντεύξεων για την
ανατροπή του καθεστώτος στην Ελλάδα1256.
Τον Ιούνιο 1970, ο Simovski, όταν ξαναήλθε ο Κικίτσας στα Σκόπια, στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, για να δηµοσιεύσει «αποµνηµονεύµατα»1257, τον συνόδευσε σε διακοπές ανάπαυσης στη ∆αλµατία δαπάναις του Ινστιτούτου1258. Κατά
τους µήνες που, συνεργαζόµενος στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας µε τον Παπαπαναγιώτου, έµενε στα Σκόπια1259 –έως τον Απρίλιο 1971–, ο Κικίτσας δεν
ενοχλήθηκε από τις αρχές µολονότι δεν είχε άδεια παραµονής1260. Τον Ιούλιο
1970, ήλθε πάλι ο Αθαν. Καρτσούνης, µέλος της «κε/ΚΚΕ των παρτσαλιδικών»,
και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Χατζή1261.
Το Σεπτέµβριο 1970, επισηµάνθηκε η παρουσία του Παπαπαναγιώτου στα
Σκόπια. Εγκατεστάθη τελευταίως, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, και εργαζόταν
στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας1262. Βλέπουµε ότι τα µέτρα περιφρούρησης του
κοµµατικού αρχείου απέδωσαν σε κάποιο βαθµό και οι πράκτορες άργησαν να τον
εντοπίσουν, από τον Ιανουάριο 1970 που είχε εγκατασταθεί στην πόλη1263.
1255

Supra, p. 349.
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 15-5-1970, 2 pp. Ibid., Βελιγράδι 19-51970, 1 p. Ibid., Βελιγράδι 3-7-1970, 1 p.
1257
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 20-6-1970, 1 p. Πρόκειται, όπως είπαµε (supra, p. 353), για το άρθρο στο περιοδικό
Glasnik (Георгиос Кикицас, «Како доjдовме до последните борби на ДАГ [Πώς φτάσαµε
στους τελευταίους αγώνες του ∆ΣΕ]», Гласник на Институтот за Национална Историjа, XV,
No 1, Скопjе 1971, pp. 225-277).
1258
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 20-6-1970, 1 p.
1259
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Α178/24, Σκόπια 26-9-1970, απόρρητον, 1 p. Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία.
Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 5-2-1971, απόρρητον, 1 p.
1260
Ibid., 30-4-1971, 1 p.
1261
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 5-7-1970, 1 p. Οι επισκέψεις στα Σκόπια διευκόλυναν την προσωπική ζωή του (η κόρη του
σπούδαζε στη Νίσσα [supra, p. 351]).
1262
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Α177/24: «Αφίξεις συµµοριτών εις Σ∆ Μακεδονίας», Σκόπια 26-9-1970, 1 p.
1263
Supra, p. 268.
1256
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Νέες παρουσίες καταγράφηκαν το 1971 και το 1972 στα Σκόπια.
Τον Ιούνιο 1971, ήλθε από την Τασκένδη ο Πατσιούρας Ιωάννης µε τις δύο
θυγατέρες του, µε άδεια µόνιµης εγκατάστασης1264. Τον ίδιο µήνα, φήµες διέτρεξαν την πόλη ότι ήλθε ο Παρτσαλίδης και κυκλοφορούσε µε ψευδώνυµο1265. Στην
Πολυτεχνική Σχολή στα Σκόπια σπούδαζε ο υιοθετηµένος γιος του Παρτσαλίδη,
Ιορδανίδης Παναγιώτης. Προερχόµενος από την Τασκένδη, όπου είχε αποφοιτήσει
από ραδιοηλεκτροτεχνική σχολή, ήταν αλκοολικός, χωρίς οιαδήποτε δράση1266.
Μετά το 1971, ήταν στα Σκόπια ο Ανδρέας Τζήµας, «της οµάδας Παρτσαλίδη», και εργαζόταν στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, όπου έγραφε «ανθελληνικά
άρθρα»1267. «Εις το αναφερόµενον Ινστιτούτον εργάζεται και ένας ονόµατι Αλέκος
(αγνώστων λοιπών στοιχείων) όστις αφήρεσε µέρος του Αρχείου του ΚΚΕ και το
παρέδωσεν εις την οµάδα Παρτσαλίδη1268». Η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών
(ΚΥΠ), τελικά, εντός διετίας είχε ξετρυπώσει το κοµµατικό αρχείο. Αδυνατούσε,
ωστόσο, µέχρι τότε, να συνδέσει το πρόσωπο του Αλέκου µε αυτό του Θεόδωρου
Παπαπαναγιώτου.
Οι συναντήσεις Ελλήνων κοµµουνιστών, στο Βελιγράδι, µε την ηγεσία της
χώρας ήταν απίθανο να µη είχαν γεννήσει υποψίες στην ΚΥΠ για εµπλοκή των
Γιουγκοσλάβων στην αντιδικτατορική δραστηριότητα του ΚΚΕ εσωτερικού και σε
υποστήριξη του παράνοµου µηχανισµού του στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο 1971
αναφέρθηκε στην ελληνική υπηρεσία η άφιξη του ∆ρακόπουλου για συνοµιλίες µε
το Stane Dolanc και η επίσηµη ενηµέρωση ότι ανταλλάχθηκαν πληροφορίες για τη
δραστηριότητα των δύο κοµµάτων1269. Τον Οκτώβριο 1971, ήλθε ο Μαυροειδής,

1264

Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Σκόπια 3-6-1971, απόρρητον, 1 p.
1265
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 26-61971, απόρρητον, 1 p. ∆εν ήταν δυνατό να αληθεύει η πληροφορία (είχε εισέλθει παράνοµα στην
Ελλάδα το 1969, για να καθοδηγήσει τις δυνάµεις του ΚΚΕ εσωτερικού στον αντιδικτατορικό
αγώνα).
1266
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 29-3-1972, απόρρητον, 1 p.
1267
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
ΓΚ52-118, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Σκόπια 16-12-1971, απόρρητον, 1 p. (supra, p. 353).
1268
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, ΓΚ52-118, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de
Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 16-12-1971, απόρρητον, 1 p.
1269
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 12-1-1971, 1 p.
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πρώην ανταποκριτής της εφηµερίδας Η Αυγή1270. Στις αρχές Νοεµβρίου 1971,
καταγράφηκε η πληροφορία της επαφής του Νίκου Καρρά µε το Dolanc1271.
Κάποιες κοµµουνιστικές αντιδικτατορικές ενέργειες ήταν απροκάλυπτες. Οι
ενδιαφερόµενες ελληνικές υπηρεσίες απλώς τις κατέγραφαν και σχολίαζαν. Τον
Οκτώβριο 1971, στα Σκόπια υφίστατο «Γραφείο του Εσωτερικού της
ΚΕ/ΚΚΕ»1272. Το Νοέµβριο 1970, η πρεσβεία Βελιγραδίου κατέληξε ότι η εφηµερίδα του ΚΚΕ εσωτερικού Ελεύθερη Ελλάδα δήλωνε ως έδρα τη Ρώµη, αλλά η
εκτύπωση, µετά από συνεννόηση των Θεοδωράκη, Μπριλλάκη και ∆ρακόπουλου
µε τον Crvenkovski στις 5 Σεπτεµβρίου 1970, πραγµατοποιούνταν στο Zagreb,
στα τυπογραφεία Vjesnik1273. ∆ιευκρινίσθηκε, ένα µήνα αργότερα, ότι τυπώθηκαν
εκεί τα πέντε πρώτα τεύχη, µέχρι να βρεθούν τυπογραφικές εγκαταστάσεις στη
Ρώµη1274. Το προξενείο Σκοπίων ειδοποίησε τους προϊσταµένους στην Αθήνα, το
Νοέµβριο 1971, ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Σκοπίων εξέπεµπε στην ελληνική
γλώσσα, µε µηνύµατα για την απελευθέρωση των συλληφθέντων Παρτσαλίδη και
∆ρακόπουλου1275. Οµοίως τους ενηµέρωσε, το ∆εκέµβριο 1971, ότι η κρατική
εφηµερίδα Nova Makedonija άρχισε να εισάγει την αντιδικτατορική εφηµερίδα
του ΚΚΕ εσωτερικού Ελεύθερη Ελλάδα. Πωλούνταν στην περιοχή των Σκοπίων τη
γνωστή ως Autokomanda, «ήτις βρίθει κοµµουνιστοσυµµοριτών»1276.
Για άλλες γιουγκοσλαβικές κρατικές ενέργειες, οι ελληνικές υπηρεσίες σχολίαζαν την εµφιλοχωρούσα εθνική νότα. Το 1971, η «ανθελληνική ταινία» Μαύρος
Σπόρος1277 µε το θέµα της (ένα στρατιωτικό στρατόπεδο στο Αιγαίο, το 1946, όπου
διεξάγονταν φρικτά βασανιστήρια εναντίον κοµµουνιστών µακεδονικής καταγωγής,
µε επιδίωξη την απόσπαση οµολογιών ότι έπαυαν να είναι κοµµουνιστές και ότι δεν
ήταν Μακεδόνες), «προκαλεί εις θεατήν αίσθηµα αηδίας και µίσους»1278. Τον Απρί1270

Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 23-10-1971, απόρρητον, 1 p.
1271
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Βελιγράδι 11-11-1971, 1 p. (supra, p. 351)
1272
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Υπουργείον ∆ηµοσίας Τάξεως προς Γ∆ΕΑ/Α1, Βελιγράδι 2-10-1971, απόρρητον, 1 p.
1273
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 27-10-1970, απόρρητον, 2 pp. Ibid., Βελιγράδι 24-11-1970, 1 p.
1274
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 28-12-1970, 1 p.
1275
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de Grèce à
Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 16-11-1971, 1 p.
1276
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Α. Αργυριάδης -Consulat Général Royal de Grèce à
Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 8-12-1971, 1 p.
1277
Supra, p. 318.
1278
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Α. Αργυριάδης
-Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 30-9-1971, 1 p. Ibid., 92-1972, 2+1 pp.

[389]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

λιο 1972, ο Πέτρος Γαλούπης [Pero Galabov (ο στενότερος φίλος του Παπαπαναγιώτου, συνεργάτης στην καταγραφή του κοµµατικού αρχείου)] πήγε στο Ραδιοφωνικό Σταθµό Βελιγραδίου και ζήτησε συµπαραγωγή για τη σύνταξη ρεπορτάζ που
θα προερχόταν από το Ραδιοφωνικό Σταθµό Σκοπίων. Πρότεινε δύο εκποµπές, για
να βρει η προπαγάνδα βήµα και στο σταθµό αυτό. Οι Σέρβοι δεν συγκατένευσαν1279.
Οι υποθέσεις για την αιτία της άρνησης µπορούσαν να περιλάβουν την πιθανότητα
να είχε αυτή ουσιαστικό περιεχόµενο, στο µέτρο που οι σλαβοµακεδόνες είχαν γίνει
πιεστικοί για την κλιµάκωση της εθνικής προπαγάνδας.
Σε αντίθεση µε το ΚΚΕ εσωτερικού, που απολάµβανε προνοµιακής µεταχείρισης στις σχέσεις µε την Ένωση Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας και Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, οι ελληνικές υπηρεσίες δεν χρειάσθηκε να καταναλώσουν
ενέργεια για την αντιµετώπιση του ΚΚΕ. Αποσυνάγωγο, αυτά τα χρόνια, το κόµµα
δεν βρήκε έδαφος για δράση στη Γιουγκοσλαβία. Ενέργειες, κατά αραιά διαστήµατα, απέβαιναν άκαρπες. Τον Απρίλιο 1968, ο Σκουτέλης Ιωάννης, µε τόπο διαµονής το Novi Sad, έκανε περιοδείες στα Σκόπια και προπαγάνδιζε υπέρ του Κολιγιάννη1280. Το Νοέµβριο 1968, αφίχθη στην πόλη ο Τσολάκης Κωνσταντίνος1281,
µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. «.. Απεστάλη υπηρεσιακώς ενταύθα υπό
της Σοβιετικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεδοµένου ότι έχει την φήµην οργάνου
αυτής»1282. Ο ίδιος ξαναήλθε στα Σκόπια τον Απρίλιο 1969, έµεινε πέντε µέρες,
συναντήθηκε µε παλαιά στελέχη και συµµορίτες, φαίνεται ότι δεν συνάντησε διαθέσεις συνεργασίας και επέστρεψε άπρακτος1283. Η πρεσβεία Βελιγραδίου
πληροφορήθηκε, τον ίδιο µήνα, ότι στις 15 Μαρτίου 1969 δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Νέος ∆ρόµος της Τασκένδης άρθρο το οποίο διαβεβαίωνε ότι οι σλαβοµακεδόνες στα Σκόπια ήταν υπέρ του Κολιγιάννη. Η σηµείωση ότι συντάκτης του άρ1279

Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
ΓΚ52-158, Βελιγράδι 5-4-1972, εµπιστευτικόν, 1 p.
1280
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 17-4-1968, άκρως απόρρητον, 1 p.
1281
Ο Τσολάκης, γεννηθείς το 1923 στην Επανωµή Θεσσαλονίκης, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης,
εντάχθηκε στο ΚΚΕ το 1942, το 1943 στον απελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ), το 1947 στο
δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Κατέφυγε το 1949 στην Τασκένδη και, µετά το 1956, εντάχθηκε στον
κοµµατικό µηχανισµό. Στο 8ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1961, εκλέχθηκε µέλος της κεντρικής
επιτροπής και, στη 13η ολοµέλεια το 1969, µέλος του πολιτικού γραφείου. Αποβίωσε το 1995.
Κοµµατικά σχόλια τον παρουσιάζουν ως «φωτεινό παράδειγµα κοµµουνιστή» (cf. Ριζοσπάστης,
14-3-1995), που «θα φωτίζει τους αγώνες της εργατικής τάξης» (ibid., 16-3-1995), «πρότυπο
κοµµουνιστή - λαϊκού αγωνιστή» ((ibid., 16-3-1997).
1282
Cf. ΥΠΕΞ, Πρεσβεία Βελιγραδίου, 1968-1972, ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις
Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών, Α. Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de Grèce à
Skoplje προς ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 5-11-1968, απόρρητον, 1 p.
1283
Ibid., ΓΚ 50, ΚΚΕ. Γενικά, Α. Ευαγγελίδης -Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς
ΥΠΕΞ -Αθήνα, Σκόπια 3-4-1969, άκρως απόρρητον, 1 p.
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θρου ήταν ο Παπασπύρου Μιχαήλ, πρόσωπο συνδεόµενο µε τον Τσολάκη1284,
υπονοούσε ότι, µε την εν λόγω εκτίµηση, εξυπηρετήθηκαν τα σχέδια των σοβιετικών υπηρεσιών για προπαγάνδα υπέρ του Κολιγιάννη και µεταστροφή του ρεύµατος υπέρ του ΚΚΕ. Τον Απρίλιο 1970, ήλθε από την Τασκένδη στα Σκόπια ο Παλαµάς Χρήστος, συνταγµατάρχης. Φλυάρησε ότι η έδρα του ΚΚΕ ήταν στη Βουδαπέστη και ο ραδιοσταθµός Φωνή της Αλήθειας στην Ανατολική Γερµανία1285.
Τον Οκτώβριο 1971, έφθασε στο Βελιγράδι ο ∆ηµήτριος Τζαµπέζης ή Τσαµπέζης,
κοµισάριος ταξιαρχίας, σκηνοθέτης, µάλλον Ρώσος πράκτορας1286.
Άλλες πληροφορίες σχετικές µε το ΚΚΕ, στις οποίες εµπλέκονταν οι ελληνικές
υπηρεσίες του Βελιγραδίου και των Σκοπίων, δεν αφορούσαν ειδικότερα στην
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας1287. Ένα από τα στοιχεία που καταγράφηκαν
από τους πληροφοριοδότες ήταν εµµέσως ενδιαφέρον: Ο ελληνικός µηχανισµός της
πρεσβείας Βελιγραδίου διαβιβάζοντας αρµοδίως, τον Αύγουστο 1968, πληροφορίες
για το κοµµατικό περιοδικό Νέος Κόσµος (έπαυσε να εκδίδεται στο Βουκουρέστι και
το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις µεταφέρθηκαν στην Ανατολική Γερµανία),
ανέφερε επίσης ότι «... τα γραφεία του ενταύθα κλιµακίου της ΚΕ του ΚΚΕ
ευρισκόµενα στο Sibiu...» θα µεταφέρονταν στην Ανατολική Γερµανία1288. ∆εν ήταν
σε θέση να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για το κοµµατικό αρχείο (όσο είχε αποµείνει,
µετά την επίθεση των οπαδών του Παρτσαλίδη και ιδιοποίηση υλικού), το οποίο
πράγµατι, ακριβώς τότε, επρόκειτο να µεταφερθεί (στο Ivanovo1289), ούτε ότι το
1284

Ibid., ΓΚ 50, ΚΚΕ. Γενικά, Σκόπια 4-4-1969, απόρρητον, 1 p.
Ibid., ΓΚ 52: Κοµµουνιστοσυµµορίται εν Γ/βία. Αφίξεις Κ/Σ εις Σκόπια και δραστηριότης αυτών,
Σκόπια 2-4-1970, απόρρητον, 1 p.
1286
Ibid., ΓΚ 55: Έλληνες πολιτικοί φυγάδες, Τετενές -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 23-10-1971, απόρρητον, 1 p.
1287
Τον Ιούλιο 1968, για παράδειγµα, πληροφορίες από το Βελιγράδι ανέφεραν ότι αντιπροσωπεία του
ΚΚΕ υπό τον Κολιγιάννη συναντήθηκε µε αντίστοιχη του κόµµατος της Ανατολικής Γερµανίας
υπό το Herman Axen, εκφράσθηκε αµοιβαία υποστήριξη προς την εξωτερική και εσωτερική
πολιτική των δύο κοµµάτων, πλήρης υποστήριξη προς τον Κολιγιάννη «εις αγώνα εναντίον
φραξιονιστικής δραστηριότητος οµάδος Παρτσαλίδη ήτις εξασθενεί αγώνα δι’ ελευθέραν και
δηµοκρατικήν Ελλάδα.» (ibid., ΓΚ 53: Κοµµουνιστοσυµµορίται - Μετακινήσεις Κ/Σ από χώρες
του παραπετάσµατος σε ∆. Ευρώπη, Μεταξάς -Πρεσβεία Βελιγραδίου προς ΥΠΕΞ -Αθήνα,
Βελιγράδι 13-7-1968, 1 p.). Σε άλλο παράδειγµα, τον Οκτώβριο 1968, πράκτορες του ελληνικού
προξενείου στα Σκόπια έφεραν την πληροφορία ότι ο ραδιοσταθµός Φωνή της Αλήθειας του ΚΚΕ
είχε µεταφερθεί πλησίον των πολωνικών και τσεχικών συνόρων της Ανατολικής Γερµανίας, στην
πόλη Lübben. ∆ιευθυνόταν από Σοβιετικούς στρατιωτικούς και τεχνικούς, µετακινούµενος εντός
ακτίνος 60 χιλιοµέτρων περίπου (ibid., ΓΚ 51, Consulat Général Royal de Grèce à Skoplje προς
ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βελιγράδι 16-10-1968, απόρρητον, 1 p.).
1288
Ibid., ΓΚ 51, τηλετυπικόν κρυπτογράφηµα, Καµπιώτης -Βασιλική Πρεσβεία Βουκουρεστίου προς
ΥΠΕΞ -Αθήνα, Βουκουρέστι 21-8-1968, 1 p.
1289
Είναι ενδιαφέρουσα η πληροφορία περί µετακίνησης [του αρχείου] στην Ανατολική Γερµανία, η
οποία ελέγχεται. Ίσως είχε υπάρξει σχετική σκέψη –αντί της Σοβιετικής Ένωσης–, που µέχρι
στιγµής δεν επαληθεύσαµε.
1285
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δεύτερο ήµισυ (στα χέρια της παράταξης Παρτσαλίδη) ήταν υπό διαπραγµάτευση µε
την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας.

5.2. Αθήνα, Θεσσαλονίκη
5.2.1. Από το «Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού»
στο ιδιωτικό αρχείο κοινωνικής ιστορίας
Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού το 1987 (δηµιουργία των δύο νέων
κοµµάτων Ελληνική Αριστερά [ΕΑΡ] –µε επικεφαλής το Λ. Κύρκο– και ΚΚΕ
εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά), το αρχείο του ΚΚΕ κρατήθηκε από την ΕΑΡ.
Το δεύτερο κόµµα –υπό το Γιάννη Μπανιά– δεν θέλησε να το διεκδικήσει1290. Τα
κιβώτια έµειναν αποθηκευµένα στο υπόγειο του κτιρίου των γραφείων, µαζί µε το
αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού (1968-1986). Την ευθύνη φύλαξης είχε ο Ν. Κέντρος, ο
οποίος διατηρούσε αυτή την αρµοδιότητα από το 19741291. Ο Φίλιππος Ηλιού είχε
την επιστηµονική-ιδεολογική ευθύνη για το αρχείο1292 (άτυπα, µε την έννοια της
αρµοδιότητας που είχε προκύψει µέσα στο ρου της ιδεολογικής εργασίας1293).
Το 1989, το ΚΚΕ γνώριζε, σε αδρές γραµµές, την πορεία του «κλεµµένου αρχείου» από το Sibiu και το Βουκουρέστι στα Σκόπια και τη µεταφορά στην Αθήνα.
∆εν διέρρευσαν, τότε, οιεσδήποτε εκτιµήσεις της ηγεσίας για τις δυνατότητες παρέµβασης σε αυτή την παλιά εκκρεµότητα. Είχε άλλωστε µεταβληθεί το πολιτικό
κλίµα, στην αφόρητη κατάσταση του σοσιαλδηµοκρατικού ναυαγίου, του σκανδάλου Κοσκωτά και των άλλων παρεκτροπών του Ανδρέα Παπανδρέου, και παρεµβλήθηκαν οι συνεννοήσεις µε τα πρώην στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού. ∆εν υπήρχε
περιθώριο για αναµνήσεις του παρελθόντος και αχρείαστες εντάσεις. Επί ενιαίου
Συνασπισµού (συνεργασίες, το καλοκαίρι του 1989, για την υποστήριξη της κυβέρνησης Τζανετάκη), έγινε, όπως είπαµε, µία κρούση για ενοποίηση των δύο αρχείων,
στην οποία η απάντηση ήταν αρνητική, χωρίς αντεπιχειρήµατα. Για το καλό της συνεργασίας, αποφεύχθηκε η επιµονή στην απαίτηση1294. Την εποχή της διάλυσης της
συνεννόησης του συνασπισµού, το 1991, το ΚΚΕ είχε σοβαρότερες έγνοιες, µε τη
διάσπαση του κόµµατος και την ανατροπή του σοβιετικού καθεστώτος. Άλλα προ1290

Γιάννης Μπανιάς, πληροφορίες, 18-1-2007.
Cf. Πάνος ∆ηµητρίου, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 5-6-2006.
1292
Κατά δήλωση του Φ. Ηλιού, cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 183.
1293
∆εν επιβεβαιώνεται, από τις πηγές, η επίσηµη κοµµατική ιδιότητα του υπευθύνου, που ανέφερε ο
ίδιος. Ήδη από το 1975 (cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 22 [infra, p. 548]) υπήρξε πρόνοια να
εµπλακούν ερευνητές από την ελληνική πλευρά, χωρίς όµως µνεία ιδιαιτέρως του προσώπου του Φ.
Ηλιού.
1294
Supra, p. 243.
1291
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βλήµατα δηµιουργήθηκαν από τη συµφορά, το 1994, στην κοµµατική έδρα στον
Περισσό, όταν καταπληµµύρισε το υπόγειο και τα νερά ρήµαξαν το κοµµατικό αρχείο. ∆εν επανήλθε η σκέψη ενοποίησης των δύο κοµµατιών του αρχείου.
Στις συνθήκες της εποχής (η πορεία της Σοβιετικής Ένωσης προς την κατάρρευση, η ύπαρξη της ΕΑΡ υπό αίρεση, η εξέλιξη του Συνασπισµού), ο Φ. Ηλιού
ευνόησε το σενάριο του ιδιωτικού φορέα. Τον Ιούλιο 1991, η ΕΑΡ αποφάσισε να
µεταβιβάσει, µε ιδιωτικό συµφωνητικό, το αρχείο στην κατοχή της στα υπό σύσταση αρχεία ΑΣΚΙ. Ο χώρος στέγασης που προκρίθηκε και η πλειοψηφία των
µελών του διοικητικού συµβουλίου εξασφάλιζαν ένα στοιχειώδη έλεγχο επί του
αρχείου από την ΕΑΡ και, στη συνέχεια, από το Συνασπισµό. Στο πρώτο διοικητικό συµβούλιο των ΑΣΚΙ ο Φ. Ηλιού υποδείχθηκε ως πρόεδρος, ο Παπαπαναγιώτου ως γενικός γραµµατέας, ο Ν. Κέντρος ως ειδικός γραµµατέας, µε πανεπιστηµιακούς δασκάλους σε άλλες θέσεις1295.
Έχει θέση, σε αυτό το σηµείο της ανά χείρας µελέτης, η διευκρίνιση του ιδεολογικού και πολιτικού στίγµατος του Φίλιππου Ηλιού.
Στη δεκαετία του 1960, στο ρευστό περιβάλλον της ελληνικής αριστεράς –
κοµµουνιστικό κόµµα χωρίς κοµµατικές οργανώσεις, δηµοκρατικός οργανωτικός
φορέας (η Ε∆Α) µε οιονεί κοµµατικά µέλη να περιφέρονται και να δρουν αυτοβούλως στο εσωτερικό του–, ο Φ. Ηλιού, παραγκωνισµένος κοµµατικώς στην
Αθήνα, βρέθηκε το 1967 στο Παρίσι απογυµνωµένος από την κοµµατική ιδιότητα.
Στην πραγµατικότητα, µε την κυριολεκτική έννοια του όρου «κοµµατική ταυτότητα» (ανταπόκριση σε βασικές παραµέτρους αυτής που συνθέτουν τις προδιαγραφές του κόµµατος «νέου τύπου» –στη διαδικασία στρατολόγησης, στη συµµετοχή σε κοµµατικές οργανωτικές διαδικασίες, στα άλλα παρεµφερή–), ποτέ δεν
την είχε αποκτήσει1296.
Στη 12η ολοµέλεια του ΚΚΕ το 1968, επανειληµµένα αναφέρθηκε από στελέχη της ∆υτικής Ευρώπης το όνοµα του Φ. Ηλιού. Τον κατηγόρησαν ότι, µαζί µε
τους ∆ραγούµη και ∆εσποτίδη, κατέκρινε ασταµάτητα το κόµµα, προέβαινε σε
1295
1296

Cf. ΑΣΚΙ, http://www.askiweb.gr/
Αντιθέτως, cf. Ιωάννα Παπαθανασίου, «Αριστεράς βάσανοι. Ηµέρες καλοκαιριού του 1967 στο
Παρίσι», Τα ιστορικά, vol. 22, Νο 42, Ιούνιος 2005, pp. 31-73, µελέτη στην οποία ο Φ. Ηλιού
αντιµετωπίσθηκε a priori ως κοµµατικό µέλος. Το ανωτέρω κείµενο πάσχει απελπιστικά σε κοµβικά
σηµεία. Πρώτο, στο ζήτηµα της θεώρησης της κίνησης του Φ. Ηλιού στο περιβάλλον ενός κόµµατος
«νέου τύπου» (παρουσιάζεται ως περιπατητής –στις «νέες πολιτικές και κοινωνικές
πραγµατικότητες» [ibid., p. 45]–, σε χώρο, τον κοµµατικό, όπου όλα τα βήµατα όφειλαν να είναι
προσχεδιασµένα και εγκεκριµένα άνωθεν). ∆εύτερο –αλληλένδετο–, στο θέµα της πολιτικής στάσης
του ιδίου έναντι του προεξάρχοντος, των Σοβιετικών. Εάν η επιλογή του Φ. Ηλιού ήταν απορριπτική
για το εγκεκριµένο από την καθοδήγηση του ΚΚΕ πλαίσιο –σύνταξη µε τους Σοβιετικούς–, τότε
ήταν περιττές περαιτέρω επεξηγήσεις για το γεγονός του αποκλεισµού του από το κοµµατικό σώµα.

[393]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

«φραξιονιστική» δράση εντός των κύκλων της Ε∆Α ∆υτικής Ευρώπης1297. Ο
Κολιγιάννης, εκθέτοντας τη δραστηριότητα του Παρτσαλίδη στις δυτικές χώρες µε
σκοπό την επίτευξη συσπείρωσης µελών και οπαδών όπισθεν αυτού, αναφέρθηκε
στις «διασπαστικές» ενέργειες των ∆ραγούµη, Φ. Ηλιού, ∆εσποτίδη1298. «Σήµερα
ο σ. Μ. Π. καλύπτει αυτούς τους συντρόφους..., τους παίρνει υπό την προστασία
του, έχει τη γνώµη ότι πρέπει να τους κάνουµε µέλη του κόµµατος και µάλιστα
έφτασε στο σηµείο να προτείνει να πάρουνε µέρος στην Ολοµέλεια.1299»
Είχε εξελιχθεί, στο περιβάλλον Ελλήνων διανοουµένων στη ∆υτική Ευρώπη,
µία ιδεολογική αναζήτηση, η οποία έκλινε προς την άποψη ότι το ΚΚΕ, αλλά και
η Ε∆Α, ήταν παρωχηµένα κοµµατικά σχήµατα. Την αντανάκλαση αυτής της τάσης
αποτέλεσε η εµµονή του Φ. Ηλιού για το άνοιγµα των κοµµουνιστικών αρχείων.
Όπως θα δούµε περαιτέρω1300, ο Παπαπαναγιώτου, κοµµουνιστής (της ανανέωσης), ζητούσε άνοιγµα των κοµµατικών αρχείων µε επιχείρηµα τη συµβολή στην
κατεύθυνση της ανανέωσης του κοµµουνιστικού εγχειρήµατος. Ο Φ. Ηλιού, αντιθέτως, κατέληξε µετά τη σοβιετική κατάρρευση ότι ο κοµµουνισµός, ως παρωχηµένη πολιτική πρόταση, ανήκε στην ιστορία. Απέρρεαν, από την τοποθέτηση έναντι του κοµµουνισµού, οι απόψεις του ιδίου και της οµάδας του για τον ορισµό της
ιστορίας και του ιστορικού γεγονότος, για το ρόλο της ιστορικής πηγής στη µελέτη
της ιστορίας, για το αρχείο ως χώρο φύλαξης ιστορικών γεγονότων, για το ρόλο
του ιστορικού, για την αντικειµενικότητα στην ιστορία, και προσέφεραν έδαφος
στη συζήτηση γύρω από τα ερωτήµατα της σχέσης ιστορικού γεγονότος, συµβάντος, ιστορικής πηγής, ερµηνείας, αντικειµενικότητας.

Η αποσιώπηση του Παπαπαναγιώτου
Στην Ελλάδα, µετά το 1988, ο Παπαπαναγιώτου βρήκε ανθρώπους που γνώριζε
από την εποχή των αγώνων. Στην Αθήνα, ξαναβρέθηκε το 1989 µε το Φαράκο,
παλαιό γνώριµο από το Βουκουρέστι1301. Σε διάσταση µεταξύ τους, την εποχή που

1297

Για παράδειγµα, cf. Η 12η ευρεία ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, 5-15 Φλεβάρη 1968, op. cit., οµιλία
Ελένης Αντωνιάδου.
1298
Συναφώς, supra, p. 164.
1299
Cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 107, Φ=2/6/37, Εισήγηση στη 12η Ολοµέλεια 1968 (Πολιτικό µέρος)
[εισήγηση K. Κολιγιάννη], 86 pp.
1300
Infra, κεφάλαιο 7.
1301
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991. Όταν άρχισαν οι διαδικασίες
που οδήγησαν στη 12η ολοµέλεια, ήδη τα στελέχη είχαν χωρισθεί. Ο Φαράκος, ο οποίος
συζητούσε µε τον Παπαπαναγιώτου, είχε σχηµατίσει την εντύπωση ότι θα τους ακολουθούσε στην
οµάδα Κολιγιάννη. Μετά τη 12η ολοµέλεια, όταν οι πάντες κινητοποιήθηκαν για να προσελκύσουν
τον κόσµο στην άποψή τους, ο Φαράκος τηλεφώνησε στον Παπαπαναγιώτου από τη Βουδαπέστη
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ήταν σε έξαρση η σύγκρουση ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και µε περιοδικές
επαφές1302, συνέβαινε να λαµβάνει ο Φαράκος υλικά από τον Παπαπαναγιώτου ή
πληροφόρηση για ύπαρξη πηγών. Για τη συνεργασία αυτή, ούτε ο Παπαπαναγιώτου ενηµέρωνε το κόµµα του ούτε ο Φαράκος το ΚΚΕ1303. Επανέλαβαν τη
συνεργασία1304, ο Φαράκος έβρισκε, κάθε φορά, απάντηση στα ερωτήµατα1305.
Ήταν επόµενο, µε αυτό τον τρόπο, να πλησιάσει ο Φαράκος περισσότερο τη ζωή
και δράση του Παπαπαναγιώτου. Αντιλήφθηκε, τότε, παρατηρώντας τα πρόσωπα
που εµπλέκονταν στις δραστηριότητες των ΑΣΚΙ1306, ένα παραγκωνισµό του
Παπαπαναγιώτου1307.
και τον ενηµέρωσε για την εξέλιξη. Ο άλλος του απάντησε, µε σκαιό τρόπο, ότι είχε αντιρρήσεις
για τις καθαιρέσεις. Από τότε, χώρισαν (cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006).
1302
Ο Φαράκος, ασχολούµενος µε το ζήτηµα της ηµεροµηνίας που έφθασε στην Αθήνα το
τηλεγράφηµα του G. Dimitrov, το ∆εκέµβριο 1944, απευθύνθηκε στον Παπαπαναγιώτου, γνώστη
του ζητήµατος (είχε ασχοληθεί ενδελεχώς µε το θέµα, ανατρέχοντας στα τηλεγραφήµατα της
εποχής, για να καταλήξει ότι οι «συµβουλές» στάλθηκαν στις 15 ∆εκεµβρίου 1944, τις έλαβε ο
Γιώργης Σιάντος αλλά δεν τις ανακοίνωσε στους άλλους). «Την έρευνά του έχει παρουσιάσει σε
άρθρο του, δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα “Αυγή”, αρχές του 1976. Πριν δηµοσιευθεί, είχε θέσει
υπόψη µου το περιεχόµενό του, µήπως, τυχόν, ήταν δυνατό να διευκρινιστούν κάποιες
λεπτοµέρειες. Αν και δεν έχω πρόχειρο στη διάθεσή µου το άρθρο, κρατώ στο προσωπικό µου
αρχείο το σχετικό αντίγραφο που µου έδωσε πριν από τη δηµοσίευσή του και απ’ αυτό αντλώ τα
σχετικά στοιχεία» (cf. Φαράκος, Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία, op. cit., vol. 1, p. 316, n. 882).
1303
Id., µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
1304
«Ήταν κρίµα που η επί 10 χρόνια συνεργασία µας διακόπηκε µετά τη διάσπαση του ΚΚΕ.
Επανασυνδεθήκαµε µετά 20, σχεδόν, χρόνια. Οι νέες µεταξύ µας συζητήσεις, µε ανταλλαγή και
αρκετών αρχειακών ντοκουµέντων, πρόσφερε πολλά στις έρευνές µου.» (id., Ο ΕΛΑΣ και η
εξουσία, op. cit., vol. 2, p. 29).
1305
Με τη συνδροµή του Παπαπαναγιώτου, ο Φαράκος, ανάµεσα σε άλλα θέµατα, διευκρίνισε το ζήτηµα της προφορικής αφήγησης του Πολ. ∆ανιηλίδη. Καταγραφή της υπήρχε στα αρχεία («Τις
σηµειώσεις κράτησε ο Θόδωρος-Αλέκος Παπαπαναγιώτου. Με την ευσυνειδησία που τον διέκρινε, επεξηγεί ότι “δεν ξανακοιτάχτηκαν από τον ίδιο”», ibid., pp. 84-85). Αναζητώντας, επίσης,
το µίτο για την έκθεση Μακρίδη, ζήτησε τη βοήθεια του Παπαπαναγιώτου («Μου απάντησε κατηγορηµατικά ότι δεν το συνάντησε αν και έψαξε συστηµατικά», ibid., p. 148, n. 337). Σε σχετικά
σηµεία, αναφέρει: «Απ’ ότι φαίνεται, όσοι έχουν εντρυφήσει στη δεκαετία του ’40 δεν έχουν διαβάσει την Έκθεση Μακρίδη. Απ’ αυτούς, µόνο ο Θόδωρος Παπαπαναγιώτου (Αλέκος) την έχει
µελετήσει συστηµατικά. Σε αυτήν έχει στηρίξει και το µεγαλύτερο µέρος της συνέντευξής του µε
τον Ιωαννίδη» (ibid., p. 34). «Η µεγάλη συνέντευξή του µε τον Ιωαννίδη (έγινε, µε επιµονή του, το
1965 και έχει καταγραφεί στο γνωστό βιβλίο Ιωαννίδης-Αναµνήσεις) αποτελεί, στην ουσία, απαντήσεις στα ζητήµατα που βάζει η Έκθεση Μακρίδη, που τότε συζητούσαµε» (ibid., p. 29, n. 38).
1306
Ο Φαράκος αναγνώριζε, εκτός από τη δουλειά του Παπαπαναγιώτου, την προσφορά των νεώτερων
στα ΑΣΚΙ: «Μια πρώτη µεγάλη οµάδα υλικών προέρχονται από τα “Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής
Ιστορίας” (ΑΣΚΙ), που είναι πια αναγνωρισµένα από τους ερευνητές για τον πλούτο και την αξία των
τεκµηρίων τους, τη µεγάλη συνεισφορά τους στην έρευνα και µελέτη της σύγχρονης πολιτικής
ιστορίας µας, ιδιαίτερα της µετά το 1940 ανάπτυξης του επαναστατικού και αριστερού κινήµατος. Οι
συνθήκες που τα πρώτα υλικά συγκεντρώθηκαν και η όλη διαδικασία της κατοπινής συγκρότησης,
ανάπτυξης και λειτουργίας του αρχείου είναι ήδη γνωστές. Πρέπει όµως να υπογραµµισθεί το µεγάλο
έργο που έχει αφειδώλευτα προσφέρει για τη διαφύλαξη, την τακτοποίηση και τον υποµνηµατισµό
των εγγράφων του ο αλησµόνητος Θόδωρος (Αλέκος) Παπαπαναγιώτου. Να σηµειωθεί, επίσης, η
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Στα ΑΣΚΙ, προεξάρχων ήταν ο Φίλιππος Ηλιού. Η τιµή που, πράγµατι, ανήκει
στον Φ. Ηλιού είναι η συµβολή στη δηµιουργία των ΑΣΚΙ1308. Η ύπαρξη του
κοµµατικού αρχείου µέσα στα ΑΣΚΙ, η δηµοσίευση υλικού στην εφηµερίδα Η
Αυγή το 1979-1980, αναζητούν τον έχοντα την τιµή.
Ο Παπαπαναγιώτου διέγραψε την τροχιά του παραγνωρισµένος. Ήταν παραγκωνισµένος από νεώτερους σπουδαγµένους επιστήµονες, οι οποίοι, µολονότι εµφορούµενοι από προοδευτικές ιδέες, δεν είχαν επαφή µε τα αιτήµατα τάξης και
αντιµετώπιζαν τους κοµµατικούς, µε συγκατάβαση, ως σεβαστούς παλιούς αγωνιστές αλλά κυρίως ως αντίτυπα ενός ξεπερασµένου µοντέλου ακτιβισµού (δηλαδή,
ως γραφικές φιγούρες). Τη διάκριση κοινωνικών ρόλων φανέρωναν οι προτιµήσεις
και οραµατισµοί. Στην κρίση του Παπαπαναγιώτου επικρατούσαν άλλες σκέψεις.
Φανταζόταν ένα κοµµατικό ερευνητικό κέντρο, γι’ αυτό η άποψή του για την εξέλιξη µε τέρµα τα ΑΣΚΙ ήταν διαφορετική, καθώς διαπίστωνε ότι χανόταν ο άµεσος έλεγχος του αρχείου. Ο ίδιος κατείχε υλικό, µετά από προσωπικές συνεννοήσεις µε την κοµµατική ηγεσία, εκτός του χώρου του αρχείου. Άλλος πονοκέφαλος
ήταν τα έγγραφα που είχαν χαρακτηρισθεί ως αυστηρώς απόρρητα1309.
Ο Παπαπαναγιώτου ήταν θετικός στις τοποθετήσεις του για το πρόσωπο του
Φ. Ηλιού. Άλλωστε, επρόκειτο για το άτοµο στο οποίο οφειλόταν, µαζί µε το Σ.
Ασδραχά (επιβλέπων καθηγητής στο µεταπτυχιακό), η ακαδηµαϊκή αποκατάσταση
του Παπαπαναγιώτου (ανάληψη του επιστηµονικού βάρους –όσον αφορούσε
στους τύπους, τη διαµόρφωση του γαλλικού κειµένου, τη συµµόρφωση µε τις γαλσηµερινή ακούραστη και ανιδιοτελής προσφορά εργασίας παλαιών στελεχών της Αριστεράς, νέων
ιστορικών και µιας σειράς νέων παιδιών που φροντίζουν για το συνεχή εµπλουτισµό και την
εύρυθµη, εξυπηρετική για τους ερευνητές, απρόσκοπτη λειτουργία του. (Αποφεύγω την επώνυµη
αναφορά, γιατί ξέρω πως οι έπαινοι µπορεί να θίξουν τη σεµνότητά τους. ∆εν τους έχουν, άλλωστε,
ανάγκη για την αναγνώριση του έργου τους).» (cf. Γρηγόρης Φαράκος, Άρης Βελουχιώτης. Το χαµένο
αρχείο - Άγνωστα κείµενα, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, p. 130).
1307
Ο Φαράκος, υποστηρίζοντας ότι ο Παπαπαναγιώτου έκανε δουλειά την οποία άλλοι ιδιοποιούνταν,
τοποθετήθηκε: «... Αυτό είναι γεγονός, η δουλειά που υπάρχει στα ΑΣΚΙ –είναι µια δουλειά
αρχειακή σηµαντική– είναι όλη του Παπαπαναγιώτου, ο Αλέκος δούλεψε και τα έκανε όλα αυτά,
ορισµένοι άλλοι τα έχουν καρπωθεί µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Βέβαια, και ο Φίλιππος
Ηλιού ακόµη αναγκάζεται και το λέει ότι είναι µεγάλη η προσφορά του αλλά είναι πολύ
επιφανειακή [αυτή η αναφορά]... Ο Παπαπαναγιώτου δίσταζε, έβλεπε ότι κάποιοι άλλοι
εκµεταλλεύονταν τη δουλεία του..., ολόκληρη δουλειά..., τυπικά µπορεί να γράψουν ότι το αρχείο
το επεξεργάσθηκε ο Παπαπαναγιώτου, αλλά στην πράξη δεν είναι [ολοκληρωµένη στάση].» (cf.
Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006).
1308
«... Με τις σύντονες προσπάθειες πρωτίστως τού Φίλιππου Ήλιού, άνοιξαν τις πύλες τους τα
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), πού φιλοξενούν πλέον το τµήµα τού αρχείου τού
ΚΚΕ το οποίο τους κληροδοτήθηκε.» (cf. Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος. Η
εµπλοκή του ΚΚΕ, Θεµέλιο, Αθήνα 2004, Προλογικό σηµείωµα Άννα Ματθαίου - Στρατής
Μπουρνάζος - Πόπη Πολέµη, p. 8).
1309
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
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λικές σταθερές– και του διαχειριστικού µέρους της διεκπεραίωσης του γαλλικού
µεταπτυχιακού τίτλου1310) και η παρότρυνση για περαιτέρω ακαδηµαϊκά βήµατα –
µάλιστα από κάποιον που δεν είχε καταδεχθεί άλλο ακαδηµαϊκό τίτλο εκτός από
το δίπλωµα της Ecole des hautes études–. Ωστόσο, δεν κρυβόταν, στις ιδιωτικές
συζητήσεις, η πικρία του Παπαπαναγιώτου για την αποσιώπηση της συµβολής του
στην αρχειακή δουλειά και των άλλων υποπαραγράφων όπως οι δηµοσιεύσεις των
άρθρων της εφηµερίδας Η Αυγή το 1979-1980.
Το 1979, την εποχή που είχε δηµιουργηθεί η Επιτροπή Ιστορίας του ΚΚΕ εσωτερικού (συµµετείχε ο Φ. Ηλιού, µαζί µε άλλα στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού και
πρόεδρο τον ιστορικό Νίκο Σβορώνο)1311, η δηµοσίευση των άρθρων στην εφηµερίδα Η Αυγή, σύµφωνα µε τον Ηλιού, έγινε µε δική του πίεση και πρωτοβουλία1312.
Η υπόθεση της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα Η Αυγή, το 1979-1980, υλικού του
κοµµατικού αρχείου προηγήθηκε του ανοίγµατος των κοµµουνιστικών αρχείων,
µετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» –δέκα χρόνια αργότερα–, και
της δυνατότητας πρόσβασης στις πληροφορίες τους1313. Από αυτή την άποψη, ήταν
µία καινοτοµία (αµφιλεγόµενη –αναλόγως της οπτικής του κρίνοντος–).
Ο Παπαπαναγιώτου, στα Σκόπια, είχε αρχίσει, από τα µέσα του 1978, να επιλέγει έγγραφα της δεκαετίας 1945-1955 για την έκδοση του έκτου τόµου της σειράς Επίσηµα Κείµενα1314. Σε συνεννόηση µε το κόµµα του, ανταποκρίθηκε, το
φθινόπωρο 1978, στην παραγγελία αποστολής ύλης για δηµοσίευση, συµπληρώνοντας την προϋπάρχουσα εργασία µε πρόσθετο υλικό, και έστειλε το πακέτο
(µέσω του παράνοµου µηχανισµού –λειτουργούσε, ακόµη–) στην Αθήνα1315. Με
τη χρησιµοποίηση του υλικού Παπαπαναγιώτου, πραγµατοποιήθηκαν, στην εφη1310

Υπάρχει προσωπική αντίληψη για τη διαχειριστική –και οικονοµική– υποστήριξη, τότε, εκ µέρους
του Φ. Ηλιού.
1311
«Μία “επιτροπή ιστορίας” που είχε συγκροτηθεί υπό την προεδρία του Νίκου Σβορώνου επέµενε
στην ανάγκη να ανοίξουν τα αρχεία στους ερευνητές και να ανατραπεί η κακή περίοδος των
“κλειστών και επτασφράγιστων αρχείων”» (cf. Καθηµερινή, 29-1-1995, Α.Κ. [Αντώνης
Καρκαγιάννης], «Το εφτασφράγιστο µυστικό των αρχείων του ΚΚΕ»). Φ. Ηλιού, συζητήσεις,
1996. Φίλιππος Ηλιού, «Ανοιχτά αρχεία», Αρχειοτάξιο, Νο 1, Θεµέλιο, Αθήνα, Ιούνιος 1999, p. 6.
1312
Σύµφωνα µε τα λεχθέντα από το Φ. Ηλιού: «Όχι χωρίς δυσκολίες δηµοσίευσα το 1979 στην
“Αυγή” µεγάλο (και αποκαλυπτικό) τµήµα από την αλληλογραφία του ΚΚΕ µε τα αδελφά
κόµµατα...» (cf. Η Αυγή, 11-6-1995, Νίκου Φίλη, «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Στο
φως 300.000 ντοκουµέντα! Αντίσταση, εµφύλιος, παρανοµία, προσφυγιά, διάσπαση ΚΚΕ»). Και
αλλού: «Ο Φίλιππος Ηλιού οργάνωσε και επιµελήθηκε, ήδη από το 1979, την έκδοση, µε βάση το
Αρχείο του ΚΚΕ Εσωτερικού, ντοκουµέντων...», cf. Καθηµερινή, 29-1-1995, Α.Κ. [Αντώνης
Καρκαγιάννης], «Το εφτασφράγιστο µυστικό των αρχείων του ΚΚΕ».
1313
Εντόπισε ο Φαράκος αυτή την ιδιοµορφία της δηµοσίευσης και την υποσηµείωσε, cf. Φαράκος, Ο
ΕΛΑΣ και η εξουσία, op. cit., vol. 1, p. 63, n. 117.
1314
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 29 (infra, p. 562).
1315
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
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µερίδα Η Αυγή, δύο δηµοσιεύσεις1316. Η πρώτη, το Σεπτέµβριο 1979 (αφορούσε
στον Άρη Βελουχιώτη), σε τρεις συνέχειες, ήταν ανυπόγραφη1317. Η επόµενη,
τρεις µήνες αργότερα (για τον εµφύλιο πόλεµο), σε σαράντα συνέχειες, έφερε την
υπογραφή του Φ. Ηλιού1318. Ο τόµος ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα, περίοδος 1945-1955,
που συντάχθηκε από τον Παπαπαναγιώτου, έµεινε τελικά ανέκδοτος1319, διότι είχε
προηγηθεί η δηµοσίευση πολλών κειµένων του.
Μετά το θάνατο του Φ. Ηλιού, εµφανίσθηκε το βιβλίο Ο Ελληνικός εµφύλιος
πόλεµος, µε συγγραφέα τον ίδιο. Το εξέδωσαν οι νεώτεροι των ΑΣΚΙ, µη γνωρίζοντας καν το ιστορικό της συγκρότησης του πακέτου των Σκοπίων και µετρώντας
τις πιθανότητες να είχε ο Παπαπαναγιώτου την επίβλεψη (να’ χε ρίξει µια µατιά)1320. Το σενάριο διανθίσθηκε µε διθυράµβους που δεν ήταν απαραίτητοι1321.
Εάν τα γεγονότα τοποθετηθούν σε µία σειρά, θα διαπιστωθεί ότι το κείµενο
στην εφηµερίδα Η Αυγή, µε πολιτικούς όρους, ήταν συνηθισµένη πρακτική, ώστε
1316

Πριν από την κίνηση, εκ µέρους του ΚΚΕ εσωτερικού, αξιοποίησης γραπτών ιστορικών πηγών
στην εφηµερίδα, την ιστορική αρθρογραφία τεκµηρίωνε, χρησιµοποιούµενο ως πρωτογενής πηγή,
υλικό το οποίο προερχόταν από προφορικές µαρτυρίες (για παράδειγµα, cf. Η Αυγή, 29-2, 2,3-31976, «Η συνάντησή µας µε τον Στάλιν, Μόσχα 1950. Αναµνήσεις του Μήτσου Παρτσαλίδη
καταγραµµένες από τον Φίλιππο Ηλιού»).
1317
Ibid., 9,11,12-9-1979, «Άγνωστα στοιχεία για την ιστορία της Αντίστασης. Ο Άρης Βελουχιώτης
και η ηγεσία του Κ.Κ.Ε. το καλοκαίρι 1943. Πολιτική διαφωνία και κοµµατική πειθαρχία» [αντί
υπογραφής, ένδειξη: «Ειδικού συνεργάτη»]. Πιστώθηκε εκ των υστέρων στο συγγραφικό έργο του
Φ. Ηλιού, cf. Αρχειοτάξιο, Νο 6, 2004, pp. 11-33, «Εργογραφία Φ. Ηλιού 1953-2004».
1318
Cf. Η Αυγή, 2-12-1979 έως 23-1-1980, «του Φίλιππου Ηλιού»: «Ο εµφύλιος πόλεµος στην
Ελλάδα». Στο εισαγωγικό σηµείωµα (ibid., 2-12-1979), αναφερόταν: «... Τα ντοκουµέντα
επεξεργάστηκε ο ιστορικός Φίλιππος Ηλιού».
1319
Ibid., 12-9-1993, υπογραφή: ∆ηµήτρης Τσίτας.
1320
Είναι φανερό, στον πρόλογο: «... Ενώ το δηµοσίευµα της Αυγής είχε κατά κύριο λόγο βασιστεί σε
ένα τρίτοµο κατάστιχο, µε φωτοµηχανικές αναπαραγωγές εγγράφων, το οποίο είχε συγκροτηθεί,
κατά πάσα πιθανότητα, υπό την επίβλεψη τού Αλέκου Παπαπαναγιώτου –φέρει τον τίτλο “ΑΚΚΕ
(Αρχείο ΚΚΕ εσωτερικού) Συλλογή Κειµένων Εµφυλίου Πολέµου 1946-1949”–, τώρα ο
ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορούσε πλέον να παραπεµφθεί στους φακέλους των ΑΣΚΙ. Εκεί
εντοπίστηκαν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα πρωτότυπα κείµενα, και ο Φίλιππος Ηλιού προχώρησε στην εκ νέου αντιβολή, τους συναφείς ελέγχους και τις επακριβώσεις στοιχείων. Και ενώ
κατέστρωνε την πλαισίωση του αρχικού πυρήνα µε πρόσθετα τεκµήρια, που θα αναπλήρωναν, στο
µέτρο του δυνατού, την απότοµη διακοπή του µε την εξαγγελία της Προσωρινής ∆ηµοκρατικής
Κυβέρνησης, ∆εκέµβριο του 1947, και ενώ πλάι στο γραφείο του στοιβάχτηκαν αποµνηµονεύµατα
πρωταγωνιστών και αγωνιστών, εκδόσεις κειµένων από άλλες αρχειακές ενότητες και
µονογραφίες, που είδαν όλα το φως της δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια, για τις δέουσες
διασταυρώσεις των µαρτυριών και τις αναγκαίες βιβλιογραφικές παραποµπές, ο χάροντας αλλιώς
τα είχε λογαριάσει.» (cf. Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος..., op. cit., Προλογικό
σηµείωµα Ματθαίου et al., p. 8).
1321
Ibid. («Περίεργη, όντως, ή τύχη της µελέτης αυτής. Καινοτόµα και ρηξικέλευθη, χωρίς αµφιβολία,
έµεινε, ωστόσο, σχεδόν για ένα τέταρτο του αιώνα, δυσπρόσιτη για το πλατύ κοινό...»). Ο
ελληνικός εµφύλιος πόλεµος. Οκτώ οµιλίες για το βιβλίο του Φίλιππου Ηλιού, Θεµέλιο - ΑΣΚΙ,
Αθήνα 2005, passim.
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η υπογραφή του Φ. Ηλιού να είναι η ενδεδειγµένη ενέργεια. Ο Παπαπαναγιώτου
δεν µπορούσε –ούτε κατά διάνοιαν– να εµφανισθεί, διότι ήταν περιφρουρηµένο
στέλεχος (αποκρύπτονταν, κατά περίπτωση, η ταυτότητα, ο τόπος διαµονής, η
ιδιότητα του ιστορικού). ∆ιαφορετικό ήταν το ζήτηµα της αναδηµοσίευσης του
υλικού, στη συνέχεια, σε τόµο µε το όνοµα του Ηλιού. Ωστόσο, εάν ληφθούν
υπόψη τα στοιχεία της έκδοσης, διαπιστώνεται ότι αυτή δεν αποτελούσε την επιλογή του Ηλιού. Ήταν στις προθέσεις του να εµπλουτίσει γονίµως τα άρθρα της
εφηµερίδας Η Αυγή και να συγγράψει πλήρες έργο για τον εµφύλιο πόλεµο. Η περιγραφή ότι ο Ηλιού, ύστερα από πιέσεις1322, είχε συγκεντρώσει µία στίβα εγγράφων επάνω στο γραφείο του και εκπονούσε την ολοκληρωµένη έκδοση του παλαιού υλικού του Παπαπαναγιώτου –αλλά δεν πρόλαβε–1323 αποδεικνύει ότι η
πρωτοβουλία αναδηµοσίευσης του υλικού του 1979 σε βιβλίο µε το δικό του
όνοµα στη θέση του συγγραφέα δεν χρεώνεται ως δική του.
Οι νεώτεροι των ΑΣΚΙ είχαν ακούσει αόριστα για κάποιον, στα Σκόπια1324. Οι
διευκρινίσεις1325 ήταν σκόρπιες –κι’ αυτές, υπό αίρεση1326–.
Ανακεφαλαιώνουµε. Το κόµµα των Παπαπαναγιώτου και Φ. Ηλιού, ΚΚΕ
εσωτερικού, προέβη στην εκτίµηση δηµοσίευσης υλικού του κοµµατικού αρχείου
και προώθησε στα Σκόπια την οδηγία να γίνει δουλειά. Ο Παπαπαναγιώτου έλαβε
την εντολή, εκτέλεσε τη δουλειά, συµπληρώνοντας τα έγγραφα που προορίζονταν
για την έκδοση του έκτου τόµου των επίσηµων κειµένων, και απέστειλε το υλικό
1322

«... Χάρη στην επιµονή του Άγγελου Ελεφάντη και του Θόδωρου Μαλικιώση...», cf. Φίλιππος
Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος..., op. cit., Προλογικό σηµείωµα Ματθαίου et al., p. 8.
1323
Ibid.
1324
«Εκεί ξεκίνησε επίσης και η πρώτη προσπάθεια ταξινόµησης µέρους του υλικού από τον Αλέκο
Παπαπαναγιώτου, υπεύθυνο την εποχή εκείνη του αρχείου.» (cf. Ψιµούλη, «Ελεύθερη..., op. cit., p.
118). Χαρακτηριστικά υποβιβαστική είναι η παρεχόµενη εικόνα.
1325
∆ιευκρινίσεις Φ. Ηλιού: «... το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού, τώρα πια, ανήκει, εκ
δωρεάς, στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Το αρχείο αυτό περιέχει σηµαντικές
οµάδες εγγράφων πού φωτίζουν ορισµένες καίριες πλευρές της ιστορίας των ελλήνων
κοµµουνιστών. ∆εν είναι όµως πλήρες. Με τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, τα αρχεία βρέθηκαν κι
αυτά διχασµένα. Έτσι, το Ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι
καλύπτει µε συνέχεια, και σε όλους τούς τοµείς, την περίοδο του εµφυλίου πολέµου... Η επιλογή
των κειµένων πού παρουσιάζονται θα ήταν αδύνατη, αν δεν είχε προηγηθεί ο τεράστιος µόχθος
του Αλέκου Παπαπαναγιώτου, για την τακτοποίηση και την Ιστορική αξιοποίηση του αρχείου του
ΚΚΕ εσωτερικού. Τα ΑΣΚΙ, και εγώ προσωπικά, του οφείλουµε πολλά. Και τα λόγια είναι πάντα
φτωχά όταν θέλουν να αναφερθούν σε προσφορές αυτής της έκτασης και αυτής της ποιότητας.»
(cf. Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος..., op. cit., pp. 19-20).
1326
Σε κείµενο για τον εµφύλιο πόλεµο, στο περιοδικό Αντί (cf. Φ. Ηλιού, «Το σχήµα του εµφυλίου
πολέµου», Αντί, 26, Νο 694-695, 17-9-1999, p. 39), µε τη µνεία ότι «... πρόκειται για εισαγωγή
στην παρουσίαση άγνωστων και ανέκδοτων, έως τότε, τεκµηρίων για την ιστορία του εµφυλίου
πολέµου (Φίλιππος Ηλιού, “Ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα”, εφ. Η Αυγή, 2 ∆εκεµβρίου 1979
έως 23 Ιανουαρίου 1980)», αποσιωπάται ο Παπαπαναγιώτου.
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στην Αθήνα, όπου δηµοσιεύθηκε («νόµιµα», σύµφωνα µε τις κοµµατικές πρακτικές) µε το όνοµα ενός στελέχους (του Φ. Ηλιού). Μετά από τρεις δεκαετίες, οι επίγονοι (η µετεξέλιξη των κοµµουνιστών του ΚΚΕ εσωτερικού) αποφάσισαν να εκδώσουν τα ίδια ντοκουµέντα σε βιβλίο. Επειδή, στην τρέχουσα κατάσταση, το
υλικό βρισκόταν στα ΑΣΚΙ, οι επιµελητές παρέπεµψαν σε αυτή την πηγή. Το παραπάνω ιστορικό (και σκεπτικό) συµπυκνώθηκε, όσον αφορούσε στον Παπαπαναγιώτου, σε µερικές διευκρινίσεις, ότι του όφειλαν πολλά.
Αντικειµενικά, ο Παπαπαναγιώτου, µε την επεξεργασία του κοµµατικού αρχείου, έκανε αξιοµνηµόνευτη δουλειά. Στα ΑΣΚΙ, οι επίγονοι παρέλαβαν µία έτοιµη
εργασία, η οποία ακολούθως δεν αναβαθµίσθηκε. Προέβη, παράλληλα, ο Παπαπαναγιώτου σε ιστορικές έρευνες που συγκροτούσαν ένα κατ’ αρχήν πλαίσιο ιστορικής
άποψης. Παρ’ όλα αυτά, του αρνήθηκαν τον τίτλο του ιστορικού, µε χαρακτηρισµούς (αρχειακός1327 [ιστοριοδίφης], ιστορικός1328 [ιστορικός εντός εισαγωγικών],
δάσκαλος1329 [της στοιχειώδους]) οι οποίοι προκαλούν αρνητικά σχόλια στους
συνοµιλητές που εντυπωσιάζονταν από το βάθος της ιστορικής σκέψης του.
Εν κατακλείδι, η διαδροµή από τους αρχικούς οραµατισµούς του Παπαπαναγιώτου µέχρι το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να εκτιµηθεί ανάλογα µε τα ιδεολογικά
κριτήρια του παρατηρητή.
Με τα ΑΣΚΙ, χάθηκε κάθε έλεγχος κοµµατικός. Η εξέλιξη ήταν αντίθετη προς
τον οραµατισµό να πραγµατοποιηθεί κάτι το κοµµατικό, το κοµµουνιστικό, το µεγαλεπήβολο, όπου όλοι οι ερευνητές, και το ΚΚΕ εσωτερικού το ίδιο, θα µπορούσαν να αναλάβουν ιδανική επιστηµονική (και ιδεολογική) εργασία. Ο αρχικός
σχεδιασµός απέβλεπε σε ένα αρχικό διαχωρισµό, κατά τον οποίο το κόµµα, ως πολιτικός φορέας, θα διαχώριζε στο αρχείο υλικά απόρρητα και µη (ανοικτά και µη),
µε την πρόθεση της χρήσης του αρχείου ως εργαλείου. Με τα ανοικτά υλικά, θα
δηµιουργούσαν ένα κοµµατικό ίδρυµα, µε κοµµατικό έλεγχο και ευθύνη.
1327

Cf. Η Αυγή, 22-11-2002, Φίλιππου Ηλιού, «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας: η πρώτη
δεκαετία». Στην Ιστοσελίδα της εταιρείας Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(http://www.askiweb.eu), στα Μέλη της εταιρείας Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, η
επεξήγηση για τον Παπαπαναγιώτου είναι: «Συγγραφέας, Αρχειακός».
1328
Cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003, p. 189, εκτιµήσεις του Φ. Ηλιού για τον Παπαπαναγιώτου: «... Οι
συνειδητοποιήσεις και η βαθµιαία τροποποίηση των αντιλήψεών του και της συµπεριφoράς του
συναρτήθηκαν, σε µία πρώτη περίοδο, µε την αναβάθµισή του από αρχειονόµο / αρχειοθέτη σε
ιστορικό της εθνικής αντίστασης, ο οποίος όχι µόνο εξακολουθούσε να είναι “υπεύθυνος” για τα
αρχεία, αλλά άρχισε να γνωρίζει ποια τµήµατα των αρχείων που αφορούσαν την περίοδο της
αντίστασης εξακολουθούσαν να θεωρούνται “απόρρητα”, µη προσβάσιµα, και έµεναν στη
δικαιοδοσία του Πολιτικού Γραφείου του Κόµµατος, κλεισµένα “µε σαράντα κλειδαριές”, όπως
γράφει ο ίδιος.»
1329
Cf. ΑΣΚΙ, http://www.askiweb.gr/
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Μετά τη διάλυση του ΚΚΕ εσωτερικού και την εµφάνιση του κόµµατος της
Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ), η πρόθεση της κοµµατικής χρήσης του αρχείου άρχισε να αλλοιώνεται. Εµφανίσθηκε το φαινόµενο να εισχωρούν άλλες αντιλήψεις,
εκτός της κλασσικής κοµµουνιστικής αντίληψης της οποίας φορέας ήταν τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού. Η κατάληξη ήταν σε ένα ίδρυµα διαφορετικό,
υφιστάµενο διαχείριση από ανθρώπους εκτός του αρχικού κοµµουνιστικού φορέα,
που και αυτοί έχαναν βαθµιαία τον έλεγχο, καθώς άλλοι αντικαθιστούσαν τους
παλιούς που έφευγαν από τη ζωή.
Υπάρχει, στην εκτίµηση της υπαρκτής σήµερα κατάστασης, η άλλη επίσης
θεώρηση, το επιχείρηµα ότι το αρχείο, ελεγχόµενο πάντα από δυνάµεις της προόδου, κατέστη ανοικτό, ταξινοµηµένο, προσβάσιµο, µε τη δυνατότητα εκτέλεσης
εργασίας στη βάση του υλικού του.

5.2.2. Το υλικό του κοµµατικού αρχείου
στη Θεσσαλονίκη
Όταν ο Παπαπαναγιώτου επαναπατρίσθηκε, το 1988, το βιοποριστικό θέµα για την
τετραµελή οικογένεια δεν ήταν λυµένο. Εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ο
Παπαπαναγιώτου αναζήτησε εργασία. Η κοµµατική συνοχή στο Συνασπισµό ήταν
υποτυπώδης, στο πολιτικό περιβάλλον της πολυσυλλεκτικότητας, οµοίως ο κοµµατικός έλεγχος για τη χρήση του αρχειακού υλικού στη Θεσσαλονίκη. Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός του Παπαπαναγιώτου κατέληξε σε προσωπικό σχεδιασµό. Από µία ειρωνεία της τύχης, η θέση εργασίας βρέθηκε στον οργανισµό
που ήταν ο θεωρητικός και ιδεολογικός αντίπαλος του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων, το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (ΙΜΧΑ).
Η επιστηµονική συναναστροφή µε «σοβαρούς ανθρώπους1330» (Ευάγγελος Κωφός, Βασίλειος Κόντης και άλλοι) έδωσε την ευκαιρία για διεξαγωγή γόνιµης ιστορικής έρευνας. Τµήµα του αρχειακού υλικού, όπως επίσης υλικού του αρχείου του
Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας των Σκοπίων, και δευτερογενείς πηγές αξιοποιήθηκαν
κατά την εκπόνηση µελετών από τον Ι. Κολλιόπουλο1331 και τον Ε. Κωφό µετά από

1330
1331

Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
Cf. Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονηµάτων, op. cit. Στο δίτοµο έργο, µε αναφορά, στις
παραποµπές του δεύτερου τόµου, στο κοµµατικό αρχείο µε την ένδειξη: «Αρχείο
Παπαπαναγιώτου, ΙΜΧΑ», χρησιµοποιήθηκε υλικό των σλαβοµακεδόνων, εκθέσεις των NOFιτών
προς το ΚΚΕ, που δεν προέρχονταν από το αρχείο του ΚΚΕ αλλά από το αρχείο του Ινστιτούτου
Εθνικής Ιστορίας και του Αρχείου Μακεδονίας των Σκοπίων.
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υποδείξεις του Παπαπαναγιώτου. Η συνεργασία σε έρευνα µε το Β. Κόντη1332
διακόπηκε απότοµα, το 1993, λόγω του θανάτου του Παπαπαναγιώτου.
Κατά τις έρευνες που εκπόνησε στο ΙΜΧΑ, ο Παπαπαναγιώτου µετέφερε
την εµπειρία του για το µακεδονικό ζήτηµα και, στις ατέλειωτες συζητήσεις,
βρέθηκε να συµφωνεί µε την άποψη συνεργατών του ιδρύµατος για τη σταδιακή
καταγραφή µίας εθνικής ταυτότητας στο σλαβοµακεδονικό πληθυσµό της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Στο πολιτικό επίπεδο, µε τη δεδοµένη τεταµένη ατµόσφαιρα των αρχών της δεκαετίας του 1990 σε σχέση µε το µακεδονικό ζήτηµα, τήρησε προσεκτική, υπεύθυνη στάση έναντι υπαρκτών σωβινιστικών φαινοµένων στην Ελλάδα και στη γείτονα. Αντιλαµβανόµενος τη δραστηριότητα πολιτικών επιτελικών κέντρων, έδειξε τη φρόνηση να διαχωρίσει το
τρέχον πολιτικό πρόβληµα από σκόπιµες παρερµηνείες του ιστορικού παρελθόντος και απέφυγε την εµπλοκή σε παγίδες ελληνικού σωβινισµού και σλαβοµακεδονικού µεγαλοϊδεατισµού. Έκλινε προς ένα πραγµατικά ιστορικό –µη διαµεσολαβηµένο, στο µέτρο του δυνατού– καθορισµό της ταυτότητας των σλαβοµακεδόνων, προτείνοντας µία διαδικασία µελέτης σύνθετων επιστηµονικών πεδίων
µέσω της οποίας θα γινόταν δυνατή, µε αναντίρρητα ιστορικά τεκµήρια, ορθολογισµό και ιδεολογική συναίνεση, η επίλυση του προβλήµατος. Το πνεύµα του,
σε γενικές γραµµές, ήταν η υποστήριξη της –ιδεολογικής– πρότασης σεβασµού
της πολιτιστικής ταυτότητας των σλαβοµακεδόνων και των αισθηµάτων τους.
Βρέθηκε, µε αυτό τον τρόπο, µε µία κεντριστική θέση στις αντιδικίες Ελλήνων
ιστορικών –επιστηµονικές και, παράλληλα, ιδεολογικές– για την εθνική ταυτότητα των σλαβοµακεδόνων1333.
1332

Cf. Βασίλειος Κόντης, «Η πολιτική του ΚΚΕ και η Σοβιετική Ένωση στις παραµονές της απελευθέρωσης», Μακεδονία και Θράκη, Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση, op. cit., pp. 347-356.
1333
Στην ελληνική ιστοριογραφία –ισχυρά ιδεολογικοποιηµένη–, οι ιδεολογικές προτιµήσεις µερίδας των Ελλήνων ιστορικών διαµόρφωσαν δύο τάσεις, µε αφετηρία είτε τον πολιτειακό εθνικισµό (civic nationalism) είτε τον εθνοτικό εθνικισµό (ethnic nationalism). Η πρώτη, ως εκ των
διαπιστώσεων των µελετών που κατέθεσαν οι εκπρόσωποί της (Θάνος Βερέµης, Βασίλης Γούναρης, Ιωάννης Κολιόπουλος, Ευάγγελος Κωφός), εµφανίζεται να υιοθετεί µία οπτική, η οποία
θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί «κοσµοπολιτική», προσδίδοντας οικουµενικότητα (δικαίωµα
αυτοπροσδιορισµού κ.ά.) σε ένα χώρο (σλαβοµακεδόνες) που –κατά τη γνώµη τους– διαθέτει
τα αναγκαία χαρακτηριστικά και υποστηρίζοντας τη θέση ότι ιστορικά δηµιουργήθηκε στη
διάρκεια του 20ού αιώνα «µακεδονικό» έθνος. Η δεύτερη τάση (Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος,
Αθανάσιος Καραθανάσης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης), η επονοµαζόµενη «πατριωτική», εδράζεται σε τεκµήρια και προβάλλει ερείσµατα ιστορικώς –κατά τη γνώµη τους– ισχυρά, σύµφωνα
µε τα οποία δεν έχει εκτυλιχθεί ορισµένη διαδικασία µακεδονοποίησης και εθνικής µετάλλαξης,
µε τη µετατροπή της γεωγραφικής ταυτότητας των σλαβοµακεδόνων σε αίσθηµα εθνικής ένταξης, ώστε να έχει καταστεί αδιάβλητη η διεκδίκηση του δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού, και
εντάσσει ιστορικά και εθνικά τους κατοίκους της περιοχής των Σκοπίων στις γειτονικές εθνικές
οµάδες –βουλγαρική, αλβανική, ελληνική, σερβική– (ενδεικτικά, cf. Basil C. Gounaris - Iakovos D. Michailides, “The Pen and the Sword: Reviewing the Historiography of the Macedonian
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Παράλληλη επαγγελµατική δραστηριότητα του Παπαπαναγιώτου ήταν στο
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκεί, αξιοποιήθηκε η γνώση του για το εθνικό
ζήτηµα, µε την παρακολούθηση των ειδησεογραφικών δελτίων των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης των Σκοπίων, ανάλυση των στοιχείων που συνδέονταν µε το µακεδονικό πρόβληµα και διατύπωση προβλέψεων για τις σχετικές εξελίξεις1334.
Η πολιτική δραστηριότητα του Παπαπαναγιώτου ήταν περιορισµένη. Ισορρόπησε η κατάσταση στο επίπεδο των πολιτικών συζητήσεων µε τη δηµογεροντία
(τον Πάνο ∆ηµητρίου, τη Mira Getker-∆ηµητρίου και άλλα παλαιά κοµµατικά
στελέχη) και της επαφής µε τα ΑΣΚΙ στην Αθήνα. Στην οργάνωση του Συνασπισµού στη Θεσσαλονίκη, η γνώση του Παπαπαναγιώτου χρησιµοποιήθηκε µία
µόνο φορά, στη διάρκεια των γεγονότων του 1992 για το µακεδονικό ζήτηµα, σε
δηµόσια εκδήλωση για την ανάλυση της κατάστασης. Έµπειροι ακροατές, προερχόµενοι από το ΚΚΕ, αιφνιδιάσθηκαν από την εµβέλεια του λόγου και την ακρίβεια διατύπωσης του ζητούµενου (προσδιορισµός του θεωρητικού, κοινωνικού και
πολιτικού περιγράµµατος του προβλήµατος, πιθανές διέξοδοι στη βάση αρχών)
και αναζητούσαν πληροφορίες για τον οµιλητή.
Η προσωπική ζωή ήταν ήρεµη. Η οικογένεια βρήκε ιδιόκτητη στέγη (αγόρασε,
µε δάνειο, ένα διαµέρισµα). Ο Παπαπαναγιώτου ταξίδευσε οικογενειακώς στα
Σκόπια, για επίσκεψη στους συγγενείς της σλαβοµακεδόνος συζύγου και αντάµωµα µε το Galabov (φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του)1335.
Ο θάνατος του Παπαπαναγιώτου ήταν αιφνίδιος, εκτός από την απώλεια του
ανθρώπου, και για την εκκρεµότητα του αρχειακού υλικού που βρισκόταν στα χέρια του.
Η επαναφορά του αρχειακού υλικού από τη Θεσσαλονίκη θεωρήθηκε λεπτή
υπόθεση. Ένα µέρος βρισκόταν στο διαµέρισµά του (στη συνοικία Κάτω Τούµπα),
αρκετά έγγραφα στο κτίριο του ΙΜΧΑ (στην παραλιακή λεωφόρο). Ένα κοµµάτι
είχε ξεµείνει, αποθηκευµένο –µαζί µε βιβλία που αποσπάσθηκαν, το 1968 στο
Βουκουρέστι, από το τµήµατος ιστορίας του ΚΚΕ–, σε ανεξάρτητη κατεύθυνση1336. Ο ∆ηµήτρης Τσίτας1337 µπήκε στο σπίτι και δεν ξαναβγήκε παρά µόνο

Question”, The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics, Victor Roudometof
ed., East European Monographs, Boulder, 2000, pp. 99-141. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Ο
ενδιάµεσος Ελληνικός Κόσµος στο Γεωπολιτικό Χώρο των Κυρίαρχων Ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και αποµυθοποίηση της ιστορικής διαδροµής των νέων χωρών, Σταµούλης, Θεσσαλονίκη 2006, pp. 180-198).
1334
Σπύρος Κουζινόπουλος, πληροφορίες.
1335
Τότε, υποθέσαµε, βρήκε την ευκαιρία να διευθετήσει το θέµα του αρχειακού υλικού που είχε
ξεµείνει πίσω στα Σκόπια (supra, p. 310, n. 991).
1336
Παραµένουν, στην ίδια κρυψώνα, µέχρι σήµερα.
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µε το κοµµατικό αρχείο στην κατοχή του. Ήταν έµπειρος –στον πόλεµο και στην
ειρήνη–, άρα φιλύποπτος προς όλες τις κατευθύνσεις και για όλα τα ενδεχόµενα. Ο
Παπαπαναγιώτου του µιλούσε, σαν παλιό φίλο και συναγωνιστή στο κόµµα, για
όλα τα ζητήµατα, για τους συναδέλφους συνεργάτες στο ΙΜΧΑ, τους δύο φίλους
συναδέλφους του ΚΚΕ, την υπηρεσία ασφαλείας που παρακολουθούσε τις δραστηριότητές του. Για τους τρίτους –συγγενείς, φίλους του Παπαπαναγιώτου–, οι
έκτακτες προφυλάξεις που έλαβε ο Τσίτας για τη διασφάλιση του αρχείου ήταν
παράδοξες, έως γραφικές. Ένας παρατηρητής που γνώριζε την ουσία της υπόθεσης
θα αντιλαµβανόταν όµως ότι επρόκειτο για µέτρα που δεν άφηναν περιθώριο για
έκθεση σε ρίσκο. Ο Τσίτας δεν µετακινήθηκε διόλου από το σπίτι. Έτυχε επανειληµµένα να βγουν οι ένοικοι και αυτός να παραµείνει στο δωµάτιο του Παπαπαναγιώτου, καραούλι. Είχε αποκαταστήσει συνεχή επικοινωνία µε ένα φίλο, έξω,
για συνδροµή εάν παρίστατο ανάγκη. Στο ΙΜΧΑ, σε διάβηµα του υιού Παπαπαναγιώτου στο Β. Κόντη, µε την απαίτηση άµεσης απόσυρσης του υλικού, δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις. Το γραφείο του Παπαπαναγιώτου –στον πρώτο όροφο του
κτιρίου– εκκενώθηκε και τα έγγραφα (όσα βρέθηκαν επί τόπου –κάποια άλλα ήταν
µοιρασµένα σε συναδέλφους του ιδρύµατος, για τις έρευνες–) µεταφέρθηκαν στο
σπίτι. Σε δύο µέρες, εξασφαλίσθηκε µεταφορικό µέσο και η επιχείρηση έληξε. Ο
µηχανισµός της κοµµατικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού δεν είχε
αντιληφθεί το παραµικρό. Η υπηρεσία ασφαλείας –αναµενόµενο– γνώριζε. Οι δύο
φίλοι συνάδελφοι του ΚΚΕ έµαθαν τα νέα όταν επέστρεψαν από τις θερινές διακοπές, ένα µήνα αργότερα. Στο τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο, στην εκκλησία
του Αγίου Θεράποντος –παρόντες µερικοί παλιοί κοµµατικοί φίλοι, επίσης ορισµένοι συνάδελφοι του ΙΜΧΑ–, απέφυγαν να αναµειχθούν στη συζήτηση, στις
υποθέσεις και απορίες για την τύχη του αρχειακού υλικού. Η οικογένεια δέχθηκε
φιλόφρονες επισκέψεις (αυτοψία) στο διαµέρισµα, µέχρις ότου γίνει από όλους
κατανοητό ότι δεν είχε αποµείνει στα χέρια της ούτε µία αρχειακή σελίδα. Επισκέφθηκε, επίσης, υπηρεσιακά την οικογένεια η κρατική αρχή ασφαλείας. Η θυγατέρα του Παπαπαναγιώτου τον αντικατέστησε σε µέρος της εργασίας του (παρακολούθηση και µετάφραση ειδησεογραφικών δελτίων της γείτονος) στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

1337

O Τσίτας, γεννηθείς το 1927 στην Αθήνα, εντάχθηκε το 1942 στην κοµµουνιστική νεολαία
(ΟΚΝΕ) και στο απελευθερωτικό µέτωπο (ΕΑΜ) νέων. Εξορίσθηκε το 1945, δραπέτευσε και
εντάχθηκε στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Μετά το 1949, κατέφυγε στις λαϊκές δηµοκρατίες.
Μετά την 6η ολοµέλεια του ΚΚΕ (1956), εργάσθηκε στο µηχανισµό του κόµµατος, στο τµήµα
ιστορίας για τον εµφύλιο πόλεµο. Φοίτησε στη σχολή Νίκος Μπελογιάννης. Το 1966,
τοποθετήθηκε υπεύθυνος του ραδιοσταθµού Ελεύθερη Ελλάδα, στη Λαϊκή Γερµανία. Το 1968,
προσχώρησε στην παράταξη Παρτσαλίδη. Αποβίωσε το 1999 (cf. Αυγή, 9-2-1999).
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6. Ανοικτά αρχεία, κλειστά αρχεία.
Η διαµάχη του κόµµατος
µε τους επαγγελµατίες ιστορικούς,
µε επίδικο την αλήθεια
6.1. Σύγκρουση αντιλήψεων
Τα πολιτικά κόµµατα, οι οργανισµοί οι συνδεόµενοι µε πολιτικά πρόσωπα και άλλοι φορείς, µε βάση την κυρίαρχη αντίληψη στο εσωτερικό του καθενός, επέδειξαν, στο παρελθόν, αντίστοιχες συµπεριφορές όσον αφορούσε στα αρχεία τους. Το
περιβάλλον (πολιτικό, επιστηµονικό) τοποθετήθηκε και διαµόρφωσε µία ποικιλία
στάσεων έναντι αυτών. Ένα µεγάλο κεφάλαιο αποτέλεσαν οι τοποθετήσεις απέναντι στα κοµµουνιστικά αρχεία.
Η συζήτηση για την πολιτική, ιδεολογική και ιστορική αντίληψη για τα κοµµουνιστικά αρχεία θα µπορούσε να εκκινήσει από τη θεώρηση των κυριώτερων
στάσεων που οριοθετήθηκαν και από τις υποδηλωθείσες απόψεις για την ιστορία
και το ρόλο του αρχείου. Γενικά, ο παρατηρητής θα µπορούσε να διακρίνει τρεις
συµπεριφορές.
Μία διακριτή συµπεριφορά είναι αυτή των κοµµουνιστικών κοµµάτων, µε έκφραση, στην Ελλάδα, το ΚΚΕ. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το κόµµα έχει µακρά
ιστορία, διάρκειας που πλησιάζει τον ένα αιώνα. Συνεχίζει την ταξική πάλη, είναι
ενιαίο, µε ενιαία ιστορία και καταγεγραµµένη ιστορία (αρχεία). Εκτός από παρελθόν, έχει παρόν και µέλλον, µε δράση η οποία δεν εξελίσσεται αποσυνδεδεµένη
από το παρελθόν του. Αφού έχει ακόµη δράση, το κόµµα αξιοποιεί τα αρχεία του
προς όφελός του1338.
∆εύτερη συµπεριφορά είναι εκείνη που έχει εκφραστή το µεγαλύτερο µέρος
της κοινότητας των ιστορικών. Από ιδεολογική άποψη, η τοποθέτηση της πλειοψηφούσας ιστορικής οµάδας ήταν ανέκαθεν εχθρική προς τον «υπαρκτό σοσιαλισµό» και υπαρκτό σοβιετισµό. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, το κοµµουνιστικό
σύστηµα δεν υπάρχει πια, τουλάχιστον στη µορφή που κυριάρχησε στη διάρκεια
του 20ού αιώνα και συνέστησε απειλή για ανατροπή του αστικού καθεστώτος. Το
κοµµουνιστικό κίνηµα έχει υποβιβασθεί στην κατηγορία ενός ιστορικού γεγονό1338

Cf. πρακτικά ηµερίδας Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων
και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση (Αθήνα 14 Μαρτίου 1998), Ελληνική
Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1999, κοµµατική τοποθέτηση στη συζήτηση επί των
εισηγήσεων, p. 82.
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τος, αφού, όταν κατέρρευσε το στρατόπεδο του «υπαρκτού σοσιαλισµού», έκλεισε
τον κύκλο του. Είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο, από το οποίο έχει αποµείνει µόνο
η ιστορία του1339, άρα τα αρχεία του, ανοικτά στην επιστηµονική έρευνα, προσκαλούν τους ιστορικούς να ασχοληθούν µε αυτά.
Τρίτη συµπεριφορά διαµορφώθηκε από µία αντίληψη ενδιάµεση (του Παπαπαναγιώτου και άλλων στελεχών του κοµµουνιστικού κινήµατος), που δεχόταν ότι
το κίνηµα και το κοµµουνιστικό κόµµα υπήρχαν, ευρισκόµενα όµως σε διαδικασία
ανανέωσης, άρα τα αρχεία καλούνταν να διαδραµατίσουν ρόλο ενισχυτικό της
πρόθεσης υποστήριξης αυτής της εξέλιξης. Στην πορεία της ανανέωσης, καθώς ο
κοµµατικός φορέας (ΚΚΕ εσωτερικού) που, ιδεολογικά και στην πολιτική πράξη,
είχε υιοθετήσει την επιλογή της διαθεσιµότητας των αρχείων, έπαυσε να υφίσταται
ως κόµµα και να εκτελεί λειτουργίες, η υπόθεση διαχείρισης των κοµµατικών αρχείων έµεινε µετέωρη. Ακόλουθες ζυµώσεις, παράλληλα µε την εξέλιξη ανατροπής του «υπαρκτού σοσιαλισµού», κατά τις οποίες επικράτησε, και σε αυτό επίσης
το χώρο, η άποψη ότι ο κοµµουνισµός έχει λήξει και ότι οιοδήποτε στοιχείο έχει
σχέση µε τον κοµµουνισµό ανήκει πλέον στην ιστορία, κατέληξαν στην ίδια αντίληψη για τη διαχείριση των αρχείων.
Αντιλαµβανόµαστε ότι οι ανωτέρω τρεις τάσεις διαχείρισης των ιστορικών
πηγών, ισχυρά ιδεολογικοποιηµένες, κατασκεύαζαν, ταυτοχρόνως, η κάθε µία την
πολιτική ατζέντα της. Επιγραµµατικά, η πρώτη τάση προέβαλε τη θέση ότι ο κοµµουνισµός παρέµενε ζωντανός, άρα το αρχείο αποτελεί εργαλείο. Η δεύτερη τάση
θεώρησε ότι ο κοµµουνισµός έχει τερµατίσει, απέµεινε ως ιστορική µνήµη, άρα
ήταν αρµοδιότητα της ιστορίας να µελετήσει τα αρχεία και να διευκρινίσει τα
συµβάντα. Η τρίτη τάση ισχυρίσθηκε ότι ο κοµµουνισµός είναι ζωντανός αλλά
ασθενής, ηµιθανής, µε επείγουσα την ανάγκη ανανέωσης, η οποία θα µπορούσε να
προέλθει µέσα από την αρχειακή έρευνα µε στόχο να αναταχθούν τα κακώς κείµενα. Σηµειωτέο ότι, και χωρίς να εξοκείλει το κοµµουνιστικό κίνηµα, η ταυτόσηµη στάση των ανανεωτών του κοµµουνιστικού κόµµατος και των επαγγελµατιών ιστορικών που είχαν παρεµφερή ιδεολογική µήτρα βασιζόταν στην κρίση ότι
1339

Το κοµµατικό αρχείο, σύµφωνα µε –αστήρικτες– αξιολογικές εκτιµήσεις (σε αντιστοιχία µε
οξύτατους χαρακτηρισµούς –προσβλητικούς για τα µέλη του κοµµουνιστικού κινήµατος–), έχει
ενδιαφέρον διότι µπορεί κανείς να διερευνήσει «... τι ήταν ο κοµµουνισµός». «Επειδή ζούµε, από
χρονική άποψη, κοντά στους τελευταίους κοµµουνιστές, νοµίζουµε ότι το ξέρουµε.» (cf. Η Αυγή, 116-1995, σχόλια Α. Λιάκου, που περιλήφθηκαν στο άρθρο του Νίκου Φίλη, «Αρχεία Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας. Στο φως 300.000 ντοκουµέντα! Αντίσταση, εµφύλιος, παρανοµία, προσφυγιά,
διάσπαση ΚΚΕ»). Χαρακτηριστικά επίσης τα ερωτήµατα: «Χρειάζεται όµως η Αριστερά να
υπερασπίζεται την κοµµουνιστική κληρονοµιά;... Γιατί να µην απογαλακτισθεί η Αριστερά από αυτές
τις κληρονοµιές, θεωρώντας τον κοµµουνισµό ως ιστορία και όχι ως επικείµενη δυνατότητα;», cf.
Αντώνης Λιάκος, «Προς µια µετα-αντιστασιακή Ευρώπη;», Βιβλιοδρόµιο (περιοδική έκδοση της
εφηµερίδας Τα Νέα) [Αθήνα], 4-5 Σεπτεµβρίου 2004, pp. 14-15.
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το παρελθόν του ΚΚΕ ανήκε στην «καθαρή» ιστορία, άποψη που ενισχύθηκε από
τις εξελίξεις και στοιχειοθέτησε τη νέα αντίληψη ότι έπαψε πλέον να υπάρχει κοµµουνιστικό κίνηµα.

6.2. Αλήθεια και ταξική πάλη
Ως ο πιο γενικός ορισµός της αλήθειας µπορεί να θεωρηθεί ο βαθµός αντιστοιχίας
της γνώσης, των ιδεών, απόψεων, αντιλήψεων, της θεωρίας, πλατφόρµας, στρατηγικής, προς την πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τη µαρξιστική οπτική, η πραγµατικότητα είναι έξω από τις υποκειµενικές προσλήψεις των ανθρώπων και µπορεί να
προσεγγισθεί επιστηµονικά. Η προϋπόθεση για τη συµβατότητα της πραγµατικότητας µε την αλήθεια είναι ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης και προβολής
της αλήθειας1340. ∆εν υπάρχει ταξική αλήθεια, όµως η συγκεκριµένη ταξική στάση
επικουρεί στην ανακάλυψη της αλήθειας. Εάν ο επιστήµονας τάσσεται µε το µέρος
της τάξης η οποία –σύµφωνα µε το µαρξισµό– χειραφετώντας τον εαυτό της θα
χειραφετήσει την ανθρωπότητα, τότε αυτός έχει πιο ισχυρό συµφέρον να αποκαλύψει την αλήθεια για τις κοινωνικές σχέσεις. Αυτή η θέση δεν σηµαίνει όµως ότι
η αναφορά στην τάξη είναι κριτήριο αλήθειας. Η επιτυχία της ανθρώπινης δράσης
είναι το κριτήριο µε το οποίο µπορεί και οφείλεται να επαληθευθεί η γνώση που
κρίθηκε αληθής όταν αναλήφθηκε η δραστηριότητα. Η πρακτική δραστηριότητα
δεν γεννά αλήθεια, αλλά µόνο καθορίζει την αναγνώρισή της1341. Τα κριτήρια της
αλήθειας δεν µπορούν να ορίζονται εκτός του επιστηµονικού έργου. Οι επιστήµονες που είναι κοινωνικοί αγωνιστές δεν δικαιούνται να ισχυρισθούν ότι, επειδή
αγωνίζονται για την επικράτηση του δικαίου της εργατικής τάξης, οδηγούνται νοµοτελειακά στην ανακάλυψη της αλήθειας. Το θέµα της τάξης µπορεί να καταστεί
κατανοητό µέσω της οπτικής ότι η ταξική στάση ζωής –η στάση που βρίσκεται µε
το µέρος της υφιστάµενης την εκµετάλλευση τάξης, της τάξης που έχει πανανθρώπινα συµφέροντα– βοηθά τα µέγιστα στην ανακάλυψη της αλήθειας. Οφείλεται να
επισηµανθεί ότι η αναφορά στην τάξη είναι αναγκαίος αλλά όχι επαρκής όρος.
Βοηθά στην ανακάλυψη της αλήθειας, χωρίς να συνεπάγεται ότι οδηγεί υποχρεωτικά σε αυτή. Το γεγονός ότι οι επιστήµονες οι εµφορούµενοι από κοινωνικά ιδανικά αγωνίζονται για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, για το σοσιαλισµό, δεν
σηµαίνει ότι, ανά πάσα στιγµή, προσεγγίζουν και κατακτούν τη γνώση της αλή1340

1341

Cf. А. Ф. Шишкин, Основы марксистской этики [Οι βάσεις της µαρξιστικής ηθικής],
Госполитиздат, Москва 1961 (ελλ. µετάφραση: Εκδόσεις Αναγνωστίδη, Αθήνα [χωρίς
ηµεροµηνία έκδοσης]), passim.
Cf. Leszek Kolakowski, “Karl Marx and the Classical Definition of Thruth”, Revisionism. Essays
on the History of Marxist Ideas, op. cit., p. 179.
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θειας. Ενδεχοµένως να οδηγηθούν σε σφάλµα, ακόµη και εάν αγωνίζονται µε ειλικρίνεια και συνέπεια, διότι η πολιτική συγκυρία παρεµπόδισε την πιστοποίηση της
αλήθειας. Γενικά, στο πλαίσιο της ταξικής πάλης, υπάρχει εκ µέρους των πολιτικών δυνάµεων µία µόνιµη διάθεση για την αποκάλυψη ή για την απόκρυψη της
αλήθειας, ανάλογα µε τα συµφέροντα της τάξης που εξυπηρετούν. Όµως η πολιτική έχει τους δικούς της κανόνες, τη δική της λογική, που δεν ταυτίζεται µε την
επιστηµονική λογική, υπακούει σε πραγµατιστικούς στόχους. Οι πολιτικές θέσεις
είναι ταξικές θέσεις, δηλαδή είναι θέσεις αντιπαλότητας, έτσι µπορεί κανείς µε την
προπαγάνδα να προσπαθεί σκόπιµα να παραπλανήσει τον ταξικό αντίπαλο. Παράλληλα, επίσης, για να καλυφθούν στρεβλώσεις της πολιτικής, σηµειώνεται σκόπιµη στρέβλωση της αλήθειας. Βεβαίως, αυτές οι παραδοχές, εάν απολυτοποιηθούν, οδηγούν στο αξίωµα ότι οι σκοπιµότητες της ταξικής πάλης δεν συνάδουν
µε την επιστηµονική αλήθεια και συνέπεια, δικαιώνοντας αφελείς υπερταξικές,
διαταξικές ή αταξικές θεωρήσεις της κοινωνίας και δίδοντας έρεισµα σε επιστήµονες που οµιλούν για καθαρή επιστήµη.
Σε σχέση µε την ιστορία, η αλήθεια είναι ζήτηµα το οποίο αφορά σε µία συγκεκριµένη φάση της γνωστικής διαδικασίας, µε ζητούµενο ιδίως τη διαδικασία
του ελέγχου της κεκτηµένης γνώσης. Η γνωστική διαδικασία έχει δύο διακριτές
πτυχές, µία της απόκτησης γνώσης και δεύτερη του ελέγχου. Ο ιστορικός είναι
προσανατολισµένος να εξαγάγει συµπεράσµατα, βάζοντας σε τάξη τα υλικά του
(τις πηγές, απόψεις και άλλα) και δηµιουργώντας ένα λογικό σύστηµα. Αναγκαίος
όρος δεν είναι όµως η δηµιουργία ενός συστήµατος, µίας θεωρίας, αλλά επίσης η
διαδικασία ελέγχου του συγκροτηθέντος συστήµατος. Σε αυτό το σηµείο, ανακύπτει το ζήτηµα της αλήθειας –µέσα από ποιο πρίσµα και σε ποιο βαθµό αντιστοιχούν τα πορίσµατα της έρευνας στο αντικείµενο–. Ο έλεγχος είναι περισσότερο
εφικτό να διενεργηθεί όταν ο ιστορικός θα έχει φθάσει σε συµπεράσµατα –άλλως,
εάν δεν υπάρχει ένα τέρµα σταθερό, συγκροτηµένο, ο ιστορικός δύσκολα θα ελέγξει τον εαυτό του–. Η έννοια του ελέγχου είναι εκείνη του διαλόγου, της δοκιµασίας των πορισµάτων στο πλαίσιο της διεπιστηµονικής αλληλεπίδρασης (η διεπιστηµονικότητα είναι όρος sine qua non του επιστηµονικού έργου), της µετάδοσης
αυτών ώστε να καταστούν κτήµα των άλλων και να υποβληθούν σε κρίση.

Η κοµµατική διαδικασία επαλήθευσης
των ιστορικών συµπερασµάτων
Η ενεργοποίηση µίας διαδικασίας, συµπεριλαµβανόµενης τυχόν κοµµατικής διαδικασίας, η οποία θέτει εµπόδια και επιχειρεί να κωδικοποιήσει τη γνώση (τελικώς, να την αποκρύψει), δηλώνει µία στάση η οποία κρίνεται εξόχως αντιεπιστη-
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µονική, αφού η εσωτερική λογική της επιστήµης απαιτεί να γνωστοποιηθούν τα
πορίσµατα, για ένα σοβαρό λόγο: την επαλήθευσή τους. Το κοµµουνιστικό κόµµα
διακηρύσσει, εν προκειµένω, ότι υφίσταται διαδικασία ελέγχου των συµπερασµάτων της ιστορικής έρευνας. Οι φύλακες του υλικού δεν το διατηρούν κρυφό, αλλά
το προβάλλουν. Η διαφορά έγκειται στην ιδιαιτερότητα ότι επιθυµούν αυτοί να
έχουν την πρωτοβουλία, µε το επιχείρηµα ότι πρόκειται για τη δική τους παράδοση, ταυτότητα. Απαιτούν να έχουν δικούς τους ρυθµούς, δική τους µέριµνα για
τον τρόπο που θα κοινοποιηθεί το υλικό. Μέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα, αναλύσεις της εποχής των δεκαετιών του 1970 και του 1980 διευκρίνιζαν ότι ήταν
αποδεκτή η επιστηµονική (και ευρύτερη κοινωνική) παραδοχή ότι το ιστορικό
υλικό δεν αποτελεί κτήµα του εργατικού κόµµατος, µε τη στενή έννοια, δεν είναι
απόρρητο µε την έννοια του εγκλωβισµού της γνώσης. Για ένα θέµα που αφορά σε
όλη την κοινωνία, αναγνωριζόταν η υποχρέωση να καταστούν τα υλικά και οι
έρευνες επ’ αυτών κεκτηµένα της ανθρωπότητας, ως πλούτος, ως παρακαταθήκη,
αλλά και ως διδάγµατα. Εάν κρατούνταν τα τεκµήρια και οι έρευνες απόρρητα, θα
απαξιώνονταν, διότι θα υποδηλωνόταν ότι αφορούν µόνο στο κόµµα, όχι στην
κοινωνία, ως επεισοδιακό περιθωριακό µέρος της κοινωνικής ιστορίας. Το εργατικό κόµµα αναγνώριζε το κοινωνικό (και, κατά χώρα, εθνικό) περιεχόµενο του
ιστορικού υλικού και παραδεχόταν την αναγκαιότητα δηµοσίευσής του. Το επίµαχο σηµείο βρισκόταν στη θέση ότι, επειδή το υλικό ήταν δική του περιουσία,
έπρεπε το κόµµα να διατηρεί τη δυνατότητα και να εξασφαλίζει την επιµέλεια για
τη δηµοσίευση, ώστε να µη υπάρχουν αποσιωπήσεις, παραχαράξεις. Επίσης, για
σηµεία που υπήρχαν αντιφατικές προσεγγίσεις, που θα το έπλητταν, η θέση ήταν
ότι αυτά θα κοινοποιούνταν εν καιρώ1342.

6.3. Η κοµµατικότητα
Το ζήτηµα της κοµµατικότητας παραπέµπει στον τρόπο µε τον οποίο οι κοµµουνιστές αντιµετωπίζουν την ιστορία τους1343.
1342
1343

Κοµµατικό υλικό ΚΚΕ εσωτερικής διανοµής.
Σύµφωνα µε τις απόψεις της σοβιετικής επιστήµης, οι κλασσικοί του µαρξισµού θεωρούσαν τις έννοιες «ταξικό» και «κοµµατικό» ως ισοδύναµες (cf. А. Н. Мерцалов, В поисках исторической
истины [Σε αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας], Мысль, Москва 1984, pp. 20-25). Σαφή ορισµό της
κοµµατικής προσέγγισης των κοινωνικών φαινοµένων έδωσε ο Lenin, δηλώνοντας ότι η επιστηµονική µελέτη φαινοµένων µίας κοινωνίας χωρισµένης σε τάξεις είναι δυνατή µόνο από πλήρως καθορισµένες ταξικές θέσεις: «Οι άνθρωποι πάντα ήταν και πάντα θα είναι ανόητα θύµατα απάτης και αυταπάτης στην πολιτική, µέχρι να µάθουν να αναζητούν, πίσω από κάθε ηθική, θρησκευτική, πολιτική,
κοινωνική φράση, δήλωση, υπόσχεση, τα συµφέροντα της µίας ή της άλλης τάξης» (cf. Ленин, «Три
источника и три составных части марксизма [Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά στοιχεία του
µαρξισµού]», Полное собрание сочинений, op. cit., vol. 23, p. 47).
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Οι κλασσικοί του µαρξισµού αγωνίζονταν εναντίον της παρέκκλισης από την αρχή της κοµµατικότητας στην ιδεολογική-πολιτική σύγκρουση και στην επιστηµονική έρευνα, µεταξύ των άλλων
εναντίον του αντικειµενισµού. Ανακηρύσσοντας την επιστήµη πάντα «ουδέτερη» σε σχέση µε
κάθε αξία, ο αντικειµενισµός υποθέτει ότι η γνώση δεν πρέπει να οδηγεί την έρευνα στην κριτική
εκτίµηση και σε κοµµατικά συµπεράσµατα. Ο αντικειµενισµός στην ουσία αποτελεί συγκαλυµµένη µορφή της αστικής κοµµατικότητας (cf. Мерцалов, В поисках..., op. cit., p. 24). Τη διαφορά
αρχών µεταξύ αντικειµενικότητας και αντικειµενισµού κατέδειξε ο Lenin: «… Ο αντικειµενιστής
µιλά για την αναγκαιότητα της δοσµένης ιστορικής διαδικασίας, ο υλιστής υποδεικνύει µε ακρίβεια το δοσµένο κοινωνικό-οικονοµικό σχηµατισµό και τις προκύπτουσες από αυτόν ανταγωνιστικές σχέσεις. Ο αντικειµενιστής, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της δοσµένης σειράς γεγονότων, πάντα κινδυνεύει να παραστρατήσει στην άποψη των απολογητών αυτών των γεγονότων, ο
υλιστής αποκαλύπτει τις ταξικές αντιθέσεις και τοιουτοτρόπως καθορίζει την άποψή του. Ο αντικειµενιστής µιλά για τις “ανυπέρβλητες ιστορικές τάσεις”, ο υλιστής µιλά για εκείνη την τάξη, η
οποία “διευθύνει” το δοσµένο οικονοµικό σχηµατισµό, δηµιουργώντας τις συγκεκριµένες µορφές
αντίδρασης από τις άλλες τάξεις. Με αυτό τον τρόπο, ο υλιστής, από τη µία πλευρά, συνεπέστερα,
βαθύτερα και πληρέστερα από τον αντικειµενιστή προωθεί τον αντικειµενισµό του. ∆εν περιορίζεται στην υπόδειξη της αναγκαιότητας της διαδικασίας, αλλά επεξηγεί ποιος ακριβώς κοινωνικόςοικονοµικός σχηµατισµός δίδει περιεχόµενο σε αυτή τη διαδικασία, ποια ακριβώς τάξη καθορίζει
αυτή την αναγκαιότητα. Από την άλλη πλευρά, ο υλισµός περιέχει την ούτως επονοµαζόµενη
κοµµατικότητα, υποχρεώνοντας σε κάθε εκτίµηση των γεγονότων να υπάρχει άµεση και ανοικτή
τοποθέτηση υπέρ της άποψης συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας», cf. Ленин, «Экономическое
содержание народничества и критика его в книге г. Струве [Το οικονοµικό περιεχόµενο του
ναροντνικισµού και η κριτική του στο βιβλίο του κ. Στρούβε]», Полное собрание сочинений, op.
cit., vol. 1, pp. 418-419.
Επικρίθηκε επίσης από τους κλασσικούς του µαρξισµού η ψευδοκοµµατικότητα, έναντι της αντικειµενικής κοµµατικότητας που προϋποθέτει τη χρήση και υποστήριξη µόνο εκείνων των συµπερασµάτων στα οποία οδηγεί η ίδια η επιστηµονική έρευνα (cf. Мерцалов, В поисках..., op. cit., p.
25). Στη σύγκρουση της ψευδοκοµµατικότητας µε την αντικειµενική κοµµατικότητα, ο Engels,
καταδικάζοντας τη χρήση στην επιστήµη προκατειληµµένων απόψεων, σηµείωσε: «... Ο Marx θα
διαµαρτυρόταν ενάντια στα “πολιτικά και κοινωνικά ιδεώδη” που του προσάπτετε. Εφόσον γίνεται
λόγος για “άνθρωπο της επιστήµης”, της οικονοµικής επιστήµης, τότε δεν θα πρέπει να έχει ιδεώδη. Θα επεξεργάζεται τα επιστηµονικά συµπεράσµατα και στο βαθµό που είναι και κοµµατικός
άνθρωπος θα αγωνίζεται ώστε αυτά τα συµπεράσµατα να εφαρµόζονται στην πράξη. Ένας άνθρωπος που έχει ιδεώδη δεν µπορεί να είναι άνθρωπος της επιστήµης διότι ξεκινά από προκατειληµµένη άποψη», cf. Brief von Friedrich Engels an Paul Lafargue [Worthing, 11.August 1884],
MEW, op. cit., vol. 36 (pp. 194-198), p. 198.
Αναφορικά µε την ιστορία, ειδικότερα, σύµφωνα µε τις απόψεις της σοβιετικής ιστορικής επιστήµης
ο ιστορικός δεν είναι σε θέση να αποστασιοποιηθεί από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει,
ούτε από τις αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν αυτό το περιβάλλον. Συνεπώς, η µία ή η άλλη σχέση
προς τις ιστορικές διαδικασίες και φαινόµενα, δηλαδή η «αξιολόγηση» αυτών, ακόµη και ανεξάρτητα
από τη θέληση του ερευνητή, υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται σε κάθε ιστορικό έργο. Η «µαρξιστικήλενινιστική αντίληψη της κοµµατικότητας της επιστήµης» διαπιστώνει την εξάρτηση ανάµεσα στην
κοινωνική-πολιτική, ταξική θέση του ιστορικού και στο βαθµό αντικειµενικότητας, προσέγγισης της
αλήθειας κατά την αξιολογική εκτίµηση της ιστορικής διαδικασίας. Κάθε κοινωνική επιστήµη,
οµοίως και η ιστορία, σε όλα τα στάδια της έρευνας, ακόµη και κατά τη συλλογή δεδοµένων, δεν
µπορεί να παραµένει αδιάφορη, «ουδέτερη» σε σχέση µε το προς ανάλυση αντικείµενο. «Η επιστήµη
της κοινωνίας προϋποθέτει τη µελέτη της δεδοµένης κοινωνίας από καθορισµένες ταξικά θέσεις» (cf.
Е. М. Жуков, Очерки методологии истории [∆οκίµια για τη µεθοδολογία της ιστορίας], Наука,
Москва 19872, p. 39). Ο µαρξισµός αποκάλυψε τον κοινωνικό προσδιορισµό της ανθρώπινης συνείδησης. Σε αυτό το σηµείο εντοπίζονται οι ρίζες της «κοµµατικότητας της επιστήµης», δηλαδή της
εξάρτησης της ιστορικής γνώσης και των συνδεδεµένων µε αυτή αξιολογικών εκτιµήσεων, από την
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Η τοποθέτηση του προβλήµατος σε αντιστοιχία µε τη στάση της αστικής τάξης1344 καταδεικνύει την προσπάθεια της τελευταίας να επανεκτιµήσει και
ανασκευάσει την ίδια την ιστορία της, όταν αυτή ως προοδευτική κοινωνική δύναµη συγκρουόταν επαναστατικά µε το παλαιό καθεστώς (Ancien Régime). Η συντηρητικοποίηση ενός ρεύµατος των ιστορικών και η ιδεολογική σκοπιµότητα
πρόσκλησης σε συγκρίσεις έχουν οδηγήσει στη διαµόρφωση καινοφανών απόψεων, οι οποίες, σε αναθεώρηση των παλαιότερων αντιλήψεων, χαρακτηρίζουν
την αστική επανάσταση ως παρεκτροπή, όργιο βίας1345.
Η αρχειακή πολιτική, η οποία δεν πρέπει να µένει εκτός της ταξικής προσέγγισης, συνδέεται µε την αντίληψη του τρόπου αντιµετώπισης του παρελθόντος. Η
πολιτική διαχείρισης των αρχείων σχετίζεται µε την τρέχουσα πολιτική ή µε την
ανατροπή της τρέχουσας πολιτικής. Με αυτό το σκεπτικό ως µεθοδολογική αφεταξική, ιδεολογική θέση του ιστορικού. Όταν γίνεται λόγος για την κοµµατικότητα των ιστορικών
αντιλήψεων και εκτιµήσεων, δεν πρέπει το ζήτηµα αυτό να γίνεται αντιληπτό ως υποχρεωτικά περιορισµένο από την προσωπικότητα του καθενός ιστορικού µε τα αυστηρά ατοµικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του, την καταγωγή του, την ψυχολογία του και λοιπά. Είναι απαραίτητη η εκκίνηση από την
ανάλυση των αντικειµενικών συµφερόντων, των προσηκόντων στην τάξη ή στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αυτός ανήκει. Η αρχή της «κοµµατικότητας στις κοινωνικές επιστήµες» δεν εισάγεται
τεχνητά από κάποιο εξωτερικό παράγοντα, αλλά είναι οργανικά παρούσα στη διαδικασία έρευνας
(ibid., p. 40).
1344
Με την απώλεια της προηγούµενης επαναστατικότητας της αστικής τάξης, η κοµµατικότητά της ήλθε
σε αντίθεση µε την επιστηµονική προσέγγιση. Με την απώλεια της επαναστατικότητας της αστικής
τάξης, φορέας της επιστηµονικής κοµµατικότητας κατέστη το προλεταριάτο (cf. Мерцалов, В
поисках..., op. cit., p. 23). Ο Engels έγραψε, το 1888: «Μαζί µε την κλασσική φιλοσοφία εξαφανίσθηκε τελείως το παλιό πνεύµα της θεωρητικής έρευνας που δεν σταµατά µπροστά σε τίποτα. Τη
θέση του πήραν ο φτωχός πνευµατικά εκλεκτικισµός, η φοβισµένη φροντίδα για τη θεσούλα και το
µισθό, µέχρι και ο πλέον ευτελής καριερισµός», cf. Engels, “Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen deutschen Philosophie”, MEW, op. cit., p. 306.
1345
Μπορούµε να µνηµονεύσουµε, για παράδειγµα, το έργο του François Furet, Penser la Révolution
française, Gallimard, Paris 1978 (ο συγγραφέας –πρώην κοµµουνιστής– ήταν εκείνη την εποχή, πρόεδρος της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι), µε απόψεις που αγνοούν το
σύνθετο της επανάστασης –φαινόµενο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό–, απολυτοποιώντας το φαινόµενο της (επαναστατικής) βίας κατά την περίοδο της Τροµοκρατίας στη Γαλλική Επανάσταση
(απότοκος αυτών των θέσεων ήταν ο απολογισµός εκ µέρους του ιδίου –µετά την κατάρρευση του
«υπαρκτού σοσιαλισµού»– του κοµµουνισµού, κριθέντος ως ολισθήµατος στρεφόµενου κατά του φιλελευθερισµού (id., Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, op. cit.). Η
άποψη του Furet αναπαρήγε αντιλήψεις παλαιές. Ο Lenin, το καλοκαίρι του 1917, απαντώντας στους
αντιπάλους της επαναστατικής τακτικής του µπολσεβικικού κόµµατος, οι οποίοι, έχοντας σκοπό τον
εκφοβισµό τον εργαζοµένων µε το φάντασµα της επαπειλούµενης τροµοκρατίας, επιχειρούσαν να
συγκρίνουν το µπολσεβικισµό µε τον ιακωβινισµό, έγραψε: «... Οι ιστορικοί της αστικής τάξης βλέπουν τον ιακωβινισµό ως πτώση. Οι ιστορικοί του προλεταριάτου βλέπουν τον ιακωβινισµό ως µία
από τις µεγαλύτερες εξάρσεις του αγώνα της καταπιεσµένης τάξης για απελευθέρωση... Χαρακτηριστικό της αστικής τάξης είναι το µίσος προς τον ιακωβινισµό. Χαρακτηριστικό των µικροαστών είναι
ο φόβος προς αυτόν...» (cf. Ленин, «Можно ли запугать рабочий класс “якобинством”? [Μπορούν άραγε να φοβίσουν την εργατική τάξη µε τον “ιακωβινισµό”;]», Полное собрание сочинений,
op. cit., vol. 32, pp. 374-375.
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τηρία, µπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι ιστορικοί δεν δικαιούνται να καταστήσουν τεχνοκρατική την αρχειακή πολιτική, να την αποκόψουν από την πολιτική και ταξική αντίληψη.
Για την έννοια της κοµµατικότητας στην ιστορία, µπορεί να τεθεί το επιχείρηµα ότι τα γεγονότα, αφ’ εαυτών, δεν συνιστούν µία καθαρή ιστορία. Εξαρτάται
η διήγηση και ερµηνεία τους από την επιστηµολογική ένταξη του ερευνητή, από
την οπτική γωνία που επιλέγει ο παρατηρητής έχοντας ως βάση τις αντιλήψεις της
τάξης την οποία αυτός προέκρινε να υπηρετήσει. Πρόκειται για την κατασκευή της
κοµµατικής ιστορίας, από την οποία αντικρούεται η ιδεολογικοποιηµένη ιστορία.
Το ίδιο γεγονός εκτιµάται διαφορετικά από την αστική τάξη και την αστική ιστοριογραφία, σε σύγκριση µε τη διαφορετική κρίση που διαµορφώθηκε λαµβάνοντας
υπόψη τα συµφέροντα της εργατικής τάξης. Ιστορικά, διαµορφώθηκε η θέση σύµφωνα µε την οποία η ιστορία, για την αστική τάξη, ισούταν µε εµπόρευµα. Η
αστική τάξη µετέτρεπε τα πάντα σε εµπόρευµα, συνεπώς οµοίως και τη συγγραφή
της ιστορίας. Υπό τη δύναµη της ίδιας της φύσης της, υπό τη δύναµη των συνθηκών της ύπαρξής της, είχε ιδιάζον χαρακτηριστικό την παραχάραξη κάθε εµπορεύµατος: παραχάρασσε επίσης την ιστορία. Καλύτερα αµειβόταν εκείνη η ιστορική µελέτη στην οποία η παραχάραξη της ιστορίας αντιστοιχούσε περισσότερο
στα συµφέροντα της αστικής τάξης1346. Συγγενής είναι η άποψη (διατυπώθηκε
πρώιµα –πριν γραφεί το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο–) ότι εκτιµάται όχι µόνο το
αποτέλεσµα της έρευνας αλλά και ο δρόµος που οδηγεί σε αυτό. Η µελέτη της
αλήθειας πρέπει να είναι και η ίδια αληθινή1347.

6.4. Ο «κοµµατικός µύθος»
Tο κόµµα συγκρότησε µία δική του συνεκτική αφήγηση, τον «κοµµατικό µύθο»,
µε επιλεκτική προβολή γεγονότων και καταστάσεων µέσα από µία –καλή, κατά τη
γνώµη του κόµµατος– πολιτική εκτίµηση. Με τον όρο αυτό θα µπορούσαµε να
αποκαλέσουµε την κατασκευή, η οποία προκύπτει µετά από πάρα πολλές αφαιρέσεις και γενικεύσεις και εκφράζει την κοµµατική αλήθεια. Ο «κοµµατικός µύθος»
αντιστοιχεί σε δεδοµένες επιστηµονικές ερευνητικές πρακτικές (της αφαίρεσης,
γενίκευσης, επιλογής γεγονότων). Αντιστοιχεί σε µία αλήθεια, της οποίας η πιστοποίηση διενεργείται µετά από την απογύµνωση του γεγονότος από στοιχεία που
κρίνονται ως δευτερεύοντα, και µετά από την ανάδειξη άλλων στοιχείων που θεω1346

Cf. Engels, “Die Geschichte Irlands”, MEW, op. cit., vol. 16 (pp. 459-500), pp. 499-500 (γράφτηκε
το Μάιο - Ιούνιο 1870).
1347
Cf. Marx, “Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion”, MEW, op. cit., vol. 1
(pp. 3-25), p. 7 (γράφτηκε στις αρχές του 1842).
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ρούνται κύρια και κυρίαρχα, ανταποκρινόµενα στην ουσία του γεγονότος και όχι
στο επιφαινόµενο. Υπό ερωτηµατικό παραµένει η πιστοποίηση (τεχνικές, ακαδηµαϊκή συζήτηση) της κοµµατικής αφήγησης.
Ο «κοµµατικός µύθος» δεν αποτελεί στατική κατασκευή. Οι αντικειµενικές
αλλαγές στην κοινωνία, η εναλλαγή των ιστορικών περιόδων, υποχρεώνουν το
κοµµουνιστικό κόµµα, µε τον ίδιο τρόπο που οι κοινωνικές επιστήµες διαπραγµατεύονται το παρελθόν, να θέτει στην ιστορία του νέα ερωτήµατα, να αναζητά νέες
απαντήσεις σε παλαιότερα ερωτήµατα, να ρίχνει το κέντρο βάρους της ιστορικής
προσέγγισής του σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός, κατά την ενασχόληση του κόµµατος µε την ιστορία του, ότι αυτό δεν έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίοδο του Μεσοπολέµου.
Στο διάστηµα των δεκαετιών µετά τη λήξη του εµφύλιου πολέµου, το ΚΚΕ
εστίασε την προσοχή του στη µελέτη και προβολή της εθνικής αντίστασης 19411944. Υπό την επήρεια των µεταβολών τις οποίες δοκίµαζε η κοινωνία, το κοινωνικό κίνηµα, η εργατική τάξη και το εργατικό κίνηµα, απανωτές ήταν οι αναθεωρήσεις προηγούµενων ιστορικών εκτιµήσεων του ΚΚΕ για την πενταετία του
εθνικού-απελευθερωτικού αγώνα. Ο «ιστορικός» Πέτρος Ρούσος µε παρρησία
εξέθεσε, το 1968, την προβληµατική κατάσταση της µετατροπής των εκτιµήσεων
του κόµµατος για τα γεγονότα του παρελθόντος του1348.
Στις παραπάνω νύξεις εντάσσεται η µετατόπιση του ενδιαφέροντος του κόµµατος, στα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µετέπειτα, µε τον αυξηµένο προβληµατισµό του για το ζήτηµα του εµφύλιου πολέµου. Η διαφοροποίηση οφειλόταν
στην αλλαγή πλεύσης του κόµµατος, µε τον τονισµό του ταξικού σκέλους έναντι
του εθνικού-απελευθερωτικού, σε συµφωνία –κατά τη γνώµη του– µε τα νέα δεδοµένα. Η νέα πραγµατικότητα απαιτούσε –σύµφωνα µε το ΚΚΕ– να τονίζεται η
µοναδικότητα του κόµµατος ως ταξικού φορέα, εκπροσώπου του προλεταριάτου,
σε σύγκρουση µε όλους τους άλλους πολιτικούς σχηµατισµούς.
Η πολιτική πάντα προσαρµόζεται, σύµφωνα µε το µαρξισµό, στα δεδοµένα
της ιστορικής περιόδου την οποία διανύει η κοινωνία. Τα ανωτέρω στοιχεία για το
1348

«... Τελευταία (1968) µέσα στον πυρετό της νέας εσωτερικής πάλης που ξέσπασε στο ΚΚΕ και της
διάσπασης που ακολούθησε, η ΚΕ [κεντρική επιτροπή] του ΚΚΕ έδωσε µε τις “Θέσεις για τα 50χρονα του ΚΚΕ” νέα ερµηνεία της κατάληξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα µας στην Ελλάδα. Πρόκειται για 8η (όγδοη) ή ένατη (9η) κατά σειρά εξήγηση που δίνει το ίδιο το κόµµα για
την τότε πολιτική του µέσα στα 25 χρόνια που πέρασαν, για να σταθούµε µόνο στις επίσηµες...
Όχι πως και η ιστορική άποψη ενός µαρξιστικού κόµµατος δεν µπορεί να εξελίσσεται µε τον
καιρό. Μα τούτο που έγινε στο ΚΚΕ είναι πρωτοφανές για κοµµουνιστικό κόµµα. Η κάθε µια
εξήγηση είναι διαφορετική βασικά η µερικά από την άλλη και κατά κανόνα κάθε καινούργια εξήγηση τροποποιεί την προηγούµενη...» (cf. Πέτρος Ρούσος, Η µεγάλη πενταετία, vol. 2, [χωρίς εκδότη], Αθήνα 19782, p. 435).
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ΚΚΕ εδράζονταν στη σωστή –κατά την άποψή του– εκτίµηση ότι η κοινωνία (και
το παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα) εισήλθε, µετά τις ανατροπές του 1989, σε
νέα ιστορική περίοδο, η οποία απαιτούσε, µεταξύ άλλων, διαφορετικές ιστορικές
προσεγγίσεις. Άρα το κέντρο βάρους του «κοµµατικού µύθου» έπρεπε να αντιστοιχισθεί µε τα νέα κοινωνικά δεδοµένα.

6.5. Το raison de Parti
Εάν θελήσουµε να µεταγράψουµε τα χαρακτηριστικά του κρατικού µηχανισµού
στο µηχανισµό εξουσίας της εργατικής τάξης –το κόµµα της–, θα χαρακτηρίσουµε
το raison de Parti ως το κοµµατικό συµφέρον, ως τη συνισταµένη των επιδιώξεων
του κόµµατος στο πεδίο της πάλης των τάξεων. Αντιληπτό, το raison de Parti
εκτείνεται σε πλείστα υπο-πεδία, από την ισχύ έως τον πολιτισµό. Πρώτιστο µέληµα του κόµµατος –σε παραλληλισµό µε το κράτος– υπήρξε η επιβίωσή του. Με
την ισχύ, επιδιωκόταν η ευρωστία του, η συντήρηση του µάχιµου των δυνάµεών
του, η διατήρηση µηχανισµών που θα εγγυούνταν την ασφάλειά του –απαραίτητος, ακόµη και στην ειρηνική περίοδο, ο παράνοµος µηχανισµός–.
Όπως το raison d’Etat (κρατικό συµφέρον) χρειάσθηκε, στη σύλληψή του,
τους θεωρητικούς του1349, οµοίως το raison de Parti οριοθετήθηκε από το Lenin.
Μετά από αυτόν, το κοµµατικό συµφέρον κρίθηκε πρωτεύον, στη συνείδηση των
µελών του ταξικού κινήµατος. Στην πορεία της ρωσικής επανάστασης και της οικοδόµησης της νέας κοινωνίας, το raison de Parti ενισχύθηκε, αφού διατυπώθηκε
µία προσέγγιση µε την οποία έβρισκε στην πράξη δρόµους ο λενινιστικός πραγµατισµός και υιοθετούνταν τακτικοί χειρισµοί που απέβλεπαν στην ισχυροποίηση
του κόµµατος.
Ο ιδεαλισµός στην πολιτική του κράτους θα οδηγούσε σε αδυναµία εκτέλεσης
του ταξικού ρόλου του. Σε παραλληλισµό, ο ιδεαλισµός στην πολιτική του κοµµουνιστικού οργανισµού (κοµµουνιστικό κόµµα, προλεταριακό κράτος) θα οδηγούσε σε
αδυναµία υπεράσπισης της ταξικής επανάστασης, στην αµφιβολία κατά την αναγνώριση, σε κάθε βήµα, του ταξικού συµφέροντος. Ορισµένες πράξεις του κόµµατος
–οµοίως προς το κράτος– όφειλαν να παραµείνουν κρυφές, για να αποφευχθεί µία
βλάβη. Προβλήθηκε ο «κοµµατικός µύθος», στην περίπτωση υιοθέτησης πρακτικών
που ήταν αντίθετες σε αρχές και ιδεώδη. Μπορεί να θεωρηθεί ως µία θυσία για να
αποφευχθεί το χείρον (η κατάρρευση του σοσιαλιστικού καθεστώτος).

1349

Cf. Joseph Ferrari, Histoire de la raison d’Etat, La Canopée, Saint-Armand (QC, Canada) 1992,
passim.
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6.6. Η άποψη του ΚΚΕ
6.6.1. Ο κοµµατικός πολιτισµός σεβασµού
του ιστορικού γεγονότος
Η ερµηνεία της διαδικασίας διαµόρφωσης της στάσης του ΚΚΕ έναντι της καταγραφής του ιστορικού γεγονότος διέρχεται, κατά τη γνώµη µας, και διευκολύνεται
από την αναφορά στην κοµµατική κουλτούρα.
Η κοµµατική κουλτούρα συνόδευσε, ως αναπόσπαστο µέρος, και χρωµάτισε
την κοµµατική στάση απέναντι στο ιστορικό γεγονός. Ο εξωτερικός παρατηρητής
της εξέλιξης του κοµµατικού πολιτισµού θα µπορούσε να διαπιστώσει ότι οι κοµµατικές συµπεριφορές, ζωντανό στοιχείο, παρουσίασαν µεταλλάξεις.

Η επιβεβαίωση της κοµµατικής ταυτότητας
Χωρίς να υποβαθµίζουµε το κύριο (το πολιτικό), θα διαπραγµατευθούµε το ζήτηµα της πολιτιστικής συµπεριφοράς η οποία προκύπτει από την πολιτική στράτευση στο κοµµουνιστικό κόµµα.
Χρειάζεται ένα σταθερό παρελθόν, για να επιβεβαιώσει το κόµµα την ταυτότητά του και, µε αυτή την αφετηρία, να βρει µέσα στην κοινωνία πολιτική στήριξη. Αυτό το παρελθόν είναι η εµµονή σε αξίες, στο «µαρξισµό-λενινισµό». Αλλαγές στην εικόνα του παρελθόντος απειλούν τη συνολική κατασκευή. Σε σχέση
όµως µε τη σύγχρονη αστική εξουσία και µε τα κοινωνικά στρώµατα που την ακολουθούν, είναι διάχυτη η αίσθηση στα κοµµατικά µέλη και οπαδούς ότι η ταυτότητά τους, η κοσµοθεωρία τους, δεν είναι ανεκτή. Το σύστηµα αρνείται σε αυτή
την κοινωνική-πολιτική-πολιτιστική οµάδα το δικαίωµα της συλλογικής ιδιωτικότητας. Ενώ, σε παγκόσµια κλίµακα, προπαγανδίζεται από προοδευτικούς ανθρώπους και από δυνάµεις της εξουσίας που έχει συµβεί να βρεθούν σύµφωνες –ή
αντιστρόφως– η πεποίθηση της προστασίας της πολιτιστικής ποικιλότητας ως παραµέτρου οικουµενικής αξίας1350, η ανοχή στην κοσµοθεωρία του Άλλου, και
ενθαρρύνονται οι πολιτιστικές σπουδές (cultural studies), µένει έξω από το καλάθι
η προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του κόµµατος, των κοινωνικών-πολιτικών-πολιτιστικών παραδοχών των κοµµουνιστών. Όµως, µε αναφορά στη µειονότητα των Ελλήνων κοµµουνιστών, η αναγνώριση της ταυτότητας
αυτών εµπίπτει στην υπεράσπιση των «κοινωνικών δικαιωµάτων1351» τους. Θέτει
1350
1351

Cf. http//portal.unesco.org/, UNESCO’s work related to Sacred Sites, πρακτικά συνεδρίου.
Αναφερόµαστε, εδώ επίσης (supra, p. 33) στη αλλοίωση του όρου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
όπως αυτός γράφηκε (υπό την πίεση άλλων συνθηκών) στη χάρτα των Ηνωµένων Εθνών του
1948.
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την απαίτηση στάσης σεβασµού, από τις άλλες πολιτιστικές κοινότητες, στις ιδιοµορφίες της πολιτικής και ιδεολογικής δράσης, όπως οι αναπαραστάσεις που σχετίζονται µε το σώµα (εξωτερική εµφάνιση, κόµµωση, ένδυση, υπόδηση, διακριτικά, κινήσεις χαιρετισµού) και τη νόηση (γλώσσα - λεξιλόγιο, συµπεριφορές), η
τιθάσευση του χρόνου (ιστορική διαδροµή του κόµµατος) και του χώρου.
Οι Έλληνες κοµµουνιστές είναι, υποτίθεται, µατεριαλιστές. Μολονότι µε την
υιοθέτηση της µαρξιστικής θεωρίας εµφορούνται από ορθολογισµό, πολλοί διακατέχονται ωστόσο από ανορθολογισµό. Στη ζωή, η εµπειρική παρατήρηση καταλήγει ότι µία µερίδα µονάχα οπαδών (και κοµµατικών µελών) είχε, ιστορικά, τη
σκέψη απαλλαγµένη ολοκληρωτικά από την παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα
της θρησκευτικής προσκόλλησης. Οι υπόλοιποι ενδεχοµένως παρέµεναν, εν µέτρω
ή εν όλω, υποχείριοι αυτής. Η λατρεία ιερών φυσικών τόπων, αντικειµένων, κατασκευών, παραπέµπει σε ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής µε µη εµφανείς διαφορές
από αυτόν των θρησκευοµένων. Οι κοµµουνιστές έχουν τη δική τους ιστορικά
διαµορφωµένη «ιερή» γεωγραφία, τα δικά τους βουνά –το Βίτσι και το Γράµµο–,
τα ύδατα –τον Άη-Στράτη και άλλα νησιά εξορίας–, τις σπηλιές –η σπηλιά του
Ζαχαριάδη–, τις διαδροµές (τα αντάρτικα µονοπάτια). Στον ιερό τόπο, ορισµένες
φορές απόµακρο, µη προσβάσιµο µε ευκολία, ξεδιπλώνεται το σχεδόν υπερφυσικό, ο ηρωισµός, η θυσία. Οι αναµνήσεις χάνονται ανάµεσα στο γεγονός και το
µύθο, µε επισκέψεις των κοµµατικών προσκυνητών εκεί όπου είναι θαµµένοι οι
νεκροί τους, µε παραδοσιακές τελετές (πολιτικά µνηµόσυνα, οµιλίες, συνθήµατα)
τα οποία εντυπώνουν µία ανάταση στους συµµετέχοντες. Οι ιερές τοποθεσίες, χώρος σύνδεσης της φύσης µε την κουλτούρα, φυλάσσονται ως πολύτιµη ιστορική
µνήµη, που προκαλεί δέος και ρίγος, και αναγορεύονται σε πνευµατικές έννοιες,
συµβολικώς σηµαντικές. Η λατρεία στοιχείων της δεκαετίας του 1940, που το
κόµµα ως συλλογικότητα και οι κοµµουνιστές ως µονάδες κατέταξαν στην πολιτιστική κληρονοµιά τους, αναπαράγεται από γενεά σε γενεά (ήδη, τρεις γενιές από
τον εµφύλιο πόλεµο). Είναι η απτή (υλική) και µη απτή κληρονοµιά (όπως οι προφορικές εξιστορήσεις) που δηµιούργησε, ιστορικά, αίσθηση και προδιάθεση για
την υπηρέτηση του οράµατος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κοµµατική ηγεσία,
αφ’ ετέρου, µέσα στον ορθολογισµό της, προσπαθεί να αξιοποιήσει πολιτικά αυτό
το υπαρκτό φαινόµενο. Συνδυάζονται, στη δραστηριότητα του κόµµατος, οι παραπάνω εκδηλώσεις µε την πολιτική δράση.

Κοµµατικές συµπεριφορές
Η υιοθέτηση του κώδικα συµπεριφοράς του ΚΚΕ απαιτούσε τη συµµετοχή στην οργανωµένη κοµµατική ζωή. Μέσα στο κόµµα, ένα µέλος είχε ανάγκη χρόνου για να
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αποβάλει την προϋπάρχουσα ταυτότητα, να αντιγράψει το πρότυπο της «µαρξιστικής-λενινιστικής» συµπεριφοράς και, στη συνέχεια, να αφοµοιωθεί το ίδιο.
Με αναφορά στα κοµµατικά µέλη διανοουµένους –την κατηγορία µελών η
οποία µας ενδιαφέρει σε σχέση µε το ζήτηµα των αρχείων–, η εµφάνιση στάσεων
ελιτισµού συνδεόταν µε τη µη πλήρη αποδοχή εκ µέρους τους του µοντέλου του
κόµµατος «νέου τύπου». Ένα παράδειγµα παρέχεται από την περίπτωση του Ηλία
Ηλιού. Τον Οκτώβριο 1962, το ΚΚΕ, αποταθέν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Σοβιετικής Ένωσης, µετέφερε την άποψη ότι ο Ηλίας Ηλιού (µέλος της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος) κατέληξε σε λανθασµένες και συγκεχυµένες ιδέες. Λόγω
κοινωνικής προέλευσης, ανεπαρκούς συµµετοχής σε οργανωµένη κοµµατική ζωή,
ελλιπούς ιδεολογικής κατάρτισης, υπέκυψε ενώπιον των δυσκολιών, επιδεικνύοντας απαισιοδοξία και ηττοπάθεια. ∆εν είχε την ικανότητα διάκρισης των ορθών
ιδεολογικών απόψεων από τις λανθασµένες, δεν αναγνώριζε την εµπειρία των άλλων µελών της καθοδήγησης. Είχε ελιτίστικες πεποιθήσεις, δείχνοντας συγκατάβαση απέναντι στα στελέχη µη διανοουµένους (τα «παιδιά», κατά την έκφρασή
του). Έβαλλε κατά του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, δηλώνοντας δηµόσια τις
διαφορετικές αντιλήψεις του έναντι των κοµµατικών αποφάσεων. Υποστήριζε,
µάλιστα, γενικότερα αυτή τη στάση και τακτική µε το επιχείρηµα ότι, µε αυτό τον
τρόπο, αποστοµώνονταν όσοι κατηγορούσαν το ΚΚΕ για µονολιθικότητα, καθώς
έπαιρναν την απάντηση ότι αντιθέτως υπήρχαν µέσα στο κόµµα απόψεις διαφορετικές από αυτή της καθοδήγησης1352.
Βλέπουµε ότι ο Η. Ηλιού, εκτός της καθεστηκυίας κοµµατικής νοοτροπίας,
ευνοούσε τον εσωκοµµατικό πλουραλισµό. Αισθανόταν υπόλογος και απολογούνταν για το κόµµα «νέου τύπου» και τη µονολιθικότητα. ∆εν γνώρισε –στις συνθήκες παράνοµης δράσης του ΚΚΕ και αναστολής βασικών λειτουργιών του κόµµατος «νέου τύπου»– µία οµαλή κοµµατική ζωή, ώστε να έχει αφοµοιώσει τον
κοµµουνιστικό κώδικα συµπεριφοράς. Η ασύµµετρη σχέση µε την κοµµατική καθοδήγηση στο εξωτερικό είχε αποτέλεσµα τη στροφή του, αργότερα, εναντίον της
και τις περιφρονητικές αναφορές στα πρόσωπα που την απάρτιζαν.
Το ίδιο ίσως ίσχυε για το Φ. Ηλιού. Στην περίπτωση του Παπαπαναγιώτου, η
εντύπωση που αφήνει στο σηµερινό ερευνητή η τότε συµπεριφορά του πρώτου
προς το δεύτερο είναι αυτή της συγκατάβασης1353.
1352
1353

Cf. Αφινιάν et al., Οι σχέσεις..., op. cit., pp. 179-185.
Εκτός από τις ενδείξεις που καταγράφηκαν ήδη (supra, p. 400 [αρχειακός]), µπορούµε να προσθέσουµε την παρατήρηση ότι ο Τάσος Βουρνάς τιµήθηκε από το Φ. Ηλιού για την ιδιότητα του
ιστορικού (cf. Η Αυγή, 10-1-1993, «Στρατευµένος ιστορικός, Οµιλία για τον Τ. Βουρνά»), ο Παπαπαναγιώτου όχι. Η µόνη αναγνώριση του Παπαπαναγιώτου ήταν από το φίλο του, Τσίτα (cf. Η
Αυγή, 12-9-1993).
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Οι διαπιστώσεις µας για φαινόµενα ελιτισµού δεν έχουν χαρακτήρα κριτικής.
Προσδιορίζουν, απλώς, τη ρίζα των συµπεριφορών ορισµένων διανοουµένων, οι
οποίοι δεν θεωρούσαν αναγκαίο να κρύψουν την αίσθηση της ανωτερότητας, που
αντικειµενικά διέθεταν στο πεδίο της γνώσης. Το έλλειµµα εντοπίζεται στην απολυτοποίηση της άγνοιας (ελλιπούς θεωρητικής κατάρτισης) των εργατών, µε την
παράβλεψη της ανωτερότητάς τους στο δικό τους σχολειό, την κοινωνική ζωή.
Στο πεδίο της ιστορικότητας των εσωκοµµατικών σχέσεων, η προβολή, κατά τη
γνώµη µας, της αντίθεσης του κοινωνικού στρώµατος της διανόησης µε την εργατική τάξη µετέφερε, µέσα στην κοινωνική δράση, διαφορετικές νοοτροπίες, οι οποίες
βρήκαν την έκφρασή τους, µεταξύ άλλων στοιχείων, αργότερα –µέσα στις δηµιουργηθείσες συνθήκες αντιπαλότητας των δυνάµεων της αριστεράς και της κοινωνικής
προόδου–, στις διαφορετικές στάσεις διαχείρισης του ιστορικού γεγονότος.
Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της νοοτροπίας του κόµµατος υπήρξε η
στάση απέναντι στο θάνατο. Σε αυτό το ζήτηµα, η καθοδήγηση του ΚΚΕ έδιδε
πολιτικά και ιδεολογικά µαθήµατα καλής συµπεριφοράς στους συγχρόνους, οπαδούς και αντιπάλους, και άφηνε υποθήκες για το κοµµατικό savoir vivre στους
επιγόνους.
Η επίδειξη αρµόζουσας συµπεριφοράς της καθοδήγησης του ΚΚΕ αποκάλυπτε ότι η πολιτική αντιδικία και ο καλλιεργούµενος φανατισµός σταµατούσαν
εµπρός στο θάνατο. ∆εν χρησιµοποιούνταν ως ευκαιρία για πολιτική διαφοροποίηση –άρα εκµετάλλευση–, χαράσσονταν όρια.
Η στάση της κοµµατικής καθοδήγησης δεν είχε µόνο ηθικό χαρακτήρα. Ξεκινούσε επίσης από τη βεβαιότητα ότι ο σεβασµός γενικότερων, πανάρχαιων, καθολικής ισχύος συµπεριφορών, όπως η στάση απέναντι στο αξίωµα «ο θανών δεδικαίωται», που λάµβαναν υπόψη την εθνική πολιτιστική ταυτότητα, θα ενίσχυε την
αποτελεσµατικότητα της κοµµατικής προπαγάνδας και θα έβρισκε αντίκρυσµα
στην αποδοχή της πρότασης για την υιοθέτηση, από τις µάζες, του άλλου, διαφορετικού τρόπου εξουσίας που επαγγελλόταν το κόµµα.
Από τα πλέον εντυπωσιακά παραδείγµατα υπήρξε η στάση της κοµµατικής
καθοδήγησης απέναντι στο γεγονός του θανάτου του Παρτσαλίδη. Ο Μήτσος
Παρτσαλίδης πέθανε, στις 22 Ιουνίου 1980. Προηγήθηκε ο θάνατος του Κολιγιάννη, στη Βουδαπέστη, στις 5 Σεπτεµβρίου 1979, ο οποίος αντιµετωπίσθηκε µε
σχολιασµό του ΚΚΕ εσωτερικού –άγνωστο, στη βάση ποιας εκτίµησης– άκρως
απαξιωτικό. Απέναντι στο ΚΚΕ, το οποίο έδωσε δηµοσιότητα στο γεγονός, φρόντισε για τη µεταφορά της σωρού για ταφή στην Ελλάδα (αρχικά, οι αρµόδιες
υπηρεσίες δεν έδιδαν άδεια ταφής, διότι του είχε αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια)
και παρέστη, µε σύσσωµη την ηγεσία, στην κηδεία1354, η εφηµερίδα Η Αυγή, αντί
1354

Cf. Ριζοσπάστης, 6 έως 13-9-1979.
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για νεκρολογία, έγραψε, σε λίβελλο εις βάρος του θανόντος, ότι συνεννοήθηκε µε
τους Σοβιετικούς για την αποκαθήλωση του Ζαχαριάδη δι’ ίδιον όφελος –για να
γίνει γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ– και ότι αναδείχθηκε από τους σκοτεινούς µηχανισµούς, των οποίων έγινε και ο ίδιος θύµα1355. Το ΚΚΕ τους κάλεσε να σεβαστούν τη στιγµή. Εν αναµονή ανάλογης απάντησης µε την ευκαιρία του θανάτου
του Παρτσαλίδη, το κοµµατικό όργανο (Ριζοσπάστης) διέψευσε τις προσδοκίες
των φανατικών του κόµµατος, δηµοσιεύοντας, στην πρώτη σελίδα, την είδηση
µαζί µε ένα βιογραφικό που απέτιε σεβασµό στη µνήµη του εκλιπόντος. Το σχόλιο
αποκατέστησε το ιστορικό προφίλ του: Ο Παρτσαλίδης έλαβε µέρος στο κοµµουνιστικό κίνηµα από νεαρή ηλικία, ήταν επί σειρά ετών µέλος της κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού γραφείου του κόµµατος, βουλευτής το 1932 και 1936,
από τον Αύγουστο 1944 γραµµατέας του απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ), αγωνίσθηκε για τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και όλου του λαού, φυλακίσθηκε
για τη δράση του και εξορίσθηκε επανειληµµένα. Στο κρίσιµο σηµείο (εκεί που,
υποχρεωτικά, θα έπρεπε να αναφερθεί στους αναθεωρητές, οππορτουνιστές, επινοητές της ταµπέλας «ΚΚΕ εσωτερικού» και προσάπτοντες στο ΚΚΕ το προβοκατόρικο δεύτερο συνθετικό «εξωτερικού»), παρέκαµψε το εµπόδιο: «Το 1968 διαφώνησε µε τις αποφάσεις της 12ης ολοµέλειας και ηγήθηκε της οµάδας αυτών που
αποσπάστηκαν από το κόµµα και συγκρότησαν το λεγόµενο “ΚΚΕ εσωτερικού”»1356. Οι νεώτεροι κοµµουνιστές, οι οποίοι, φανατικοί –εν τη αγνοία– εναντίον του ΚΚΕ εσωτερικού, φαντάζονταν διαφορετική τη στάση του κόµµατος
απέναντι στο γεγονός, έπαιρναν καθοδηγητικά µαθήµατα κοµµουνιστικής συµπεριφοράς. Ακολούθησε επανάληψη της νοοτροπίας ανωτερότητας, στο σχόλιο για
την κηδεία. Σύµφωνα µε την ανταπόκριση του κοµµατικού οργάνου, ο Παρτσαλίδης κηδεύθηκε, στις 25 Ιουνίου 1980, µε συνθήµατα για την αναγνώριση της
Εθνικής Αντίστασης. Τη νεκρώσιµη ακολουθία παρακολούθησαν επίσηµοι και
πολύς κόσµος, ενώ εκφώνησε τον επικήδειο ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι η Εθνική Αντίσταση, σύµβολο
υπέρτερο από όλα τα άλλα σύµβολα, έπρεπε να εξαρθεί, πάνω από όλες τις αντιθέσεις και διαφορές, και να αναγνωρισθεί. Ανάµεσα στους εκπροσώπους κοµµάτων ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκανδρος Κεπέσης και η Αύρα Βλάση-Παρτσαλίδου, µέλη της κεντρικής επιτροπής του κόµµατος1357. Από την απέναντι πλευρά,

1355

Cf. Η Αυγή, 7-9-1979.
Cf. Ριζοσπάστης, 24-6-1980, p. 1: «Πέθανε ο Μ. Παρτσαλίδης».
1357
Cf. Ριζοσπάστης, 27-6-1980, p. 2: «Η κηδεία του Μ. Παρτσαλίδη». Η κοµµατική αποστολή της
Αύρας Παρτσαλίδου –εµβληµατικής επίσης µορφής του κόµµατος–, που είχε βρεθεί, στη διάσπαση του 1968, στην άλλη όχθη από τον πρώην σύζυγο Μήτσο Παρτσαλίδη, ήταν, για τους νεόκοπους φανατικούς κοµµουνιστές, µία επιπλέον έκπληξη (κυκλοφορούσε, στους κοµµατικούς κύ1356
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το ΚΚΕ εσωτερικού, υστερώντας των περιστάσεων πάλι, στα ρεπορτάζ της εφηµερίδας Η Αυγή για το θάνατο και την κηδεία1358, τους αγνόησε ως εκπροσώπους
φορέα και τους µνηµόνευσε ονοµαστικά, ως πρόσωπα, χωρίς άλλη ιδιότητα1359.
Η κοµµατική συµπεριφορά ανατροφοδοτήθηκε, το 1985, από τη στάση απέναντι στο θάνατο του Η. Ηλιού. Πρωτοσέλιδο άρθρο στο κοµµατικό όργανο, µε
τίτλο: «Έφυγε ένας παλαίµαχος αγωνιστής της ∆ηµοκρατίας και της κοινωνικής
προόδου1360», έλεγε ότι το γεγονός προξένησε συγκίνηση στον πολιτικό κόσµο και
στάλθηκε συλλυπητήριο τηλεγράφηµα του Φλωράκη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Επόµενο άρθρο, µε κολακευτικό βιογραφικό, στο οποίο εξαίρονταν οι αγώνες του, η ένταξή του στο ΚΚΕ, οι διώξεις που υπέστη, προσέθετε λιτή πληροφόρηση για τη δράση του µετά το 19741361. Για την κηδεία, πρωτοσέλιδο άρθρο του
κοµµατικού οργάνου ανέφερε ότι το κόµµα παραβρέθηκε µε τετραµελή οµάδα, µε
επικεφαλής το Χ. Φλωράκη, και η κοµµουνιστική νεολαία (ΚΝΕ) µε αντιπροσωπεία µε επικεφαλής το γραµµατέα Σπύρο Χαλβατζή. Στους επικήδειους, δόθηκε ο
λόγος σε εκπροσώπους της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης και πολλούς πολιτικούς φορείς1362.
Το ερώτηµα εάν εµπέδωσαν το πολιτιστικό µάθηµα οι επόµενοι στο ΚΚΕ και
εάν επιβίωσε στους κόλπους του κόµµατος η αντίστοιχη συµπεριφορά, επιβοηθητική στην κοµµατική προπαγάνδα, απαιτεί επιπλέον διερεύνηση. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι, µεταγενέστερα, επικράτησε διαφορετικό πολιτικό σκεπτικό. Απέναντι στους παλαιούς εσωκοµµατικούς αντιπάλους, οι αναφορές σε θανάτους ήταν
λιτές και άχρωµες, εάν δεν περιλάµβαναν σχόλια για τον οππορτουνισµό τους1363.
κλους, το ευφυολόγηµα ότι «όταν θα ξαναβρίσκονταν αυτοί οι δυο, τότε θα ξαναβρισκόταν το
ΚΚΕ µε τους οππορτουνιστές»).
1358
Cf. Η Αυγή, 24 έως 26-6-1980.
1359
Ibid., 26-7-1968.
1360
Cf. Ριζοσπάστης, 26-1-1985.
1361
Ibid., «Μια ζωή δεµένη µε τους αγώνες του λαού».
1362
Ibid., 29-1-1985, «Τελευταίο αντίο στον Ηλία Ηλιού». Εξαιρέθηκαν από τους επικήδειους οι
εκπρόσωποι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. ∆εν καταγράφηκαν τα σχόλια που ακούστηκαν, τότε, ότι η
χήρα Ελευθερία Ηλιού δεν επέτρεψε στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ να µπει στην εκκλησία.
1363
Σταχυολόγηµα ειδησεογραφίας στο κοµµατικό όργανο περιλαµβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις
επωνύµων.
Ελευθερία Ηλιού: «Κηδεύτηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2003 από το ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄
Νεκροταφείο η Ελευθερία Ηλιού, χήρα του Ηλία Ηλιού, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
προδικτατορικής Ε∆Α, που πέθανε την περασµένη Παρασκευή σε ηλικία 95 χρόνων. Γεννήθηκε
το 1909 στη Λήµνο και σε ηλικία 21 χρόνων παντρεύτηκε τον Ηλία Ηλιού, µε τον οποίο
απέκτησαν δύο παιδιά. Πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση.» (ibid., 4-9-2003, «Κηδεύτηκε η
Ελευθερία Ηλιού»).
Φίλιππος Ηλιού: «Απεβίωσε χτες ο Φίλιππος Ηλιού, υποψήφιος βουλευτής του Συνασπισµού
[ΣΥΝ]. Ο Φ. Ηλιού γεννήθηκε το 1931 στη Μυτιλήνη, παρακολούθησε µαθήµατα Ιστορίας στο
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Για το Γρ. Φαράκο, ιστορικό µέλος του κοµµουνιστικού κινήµατος, µία είδηση µε
βιογραφικά στοιχεία κατέληξε στο σχόλιο ότι ο εκλιπών εργάσθηκε µε όλες τις
δυνάµεις του για τη διάλυση του κόµµατος. Καταχωρήθηκε, αντί επικηδείου, πρόσθετο περιπαικτικό σχόλιο για τον πεθαµένο στη χιουµοριστική σελίδα της κοµµατικής εφηµερίδας1364.
Η διαφορετική αντιµετώπιση –σε αντίστοιχα διαφορετικές χρονικές περιόδους
της ιστορίας του κόµµατος– του Παρτσαλίδη και του Φαράκου, εξέπεµψε προς
τους αγωνιστές ένα πολιτικό µήνυµα. Με τη στάση που τηρήθηκε έναντι του Παρτσαλίδη, το κοµµουνιστικό κόµµα δήλωσε ότι δεν ξεχνά την προσφορά κάποιου,
παρά τις κατά καιρούς πολιτικές διαφωνίες. Στην περίπτωση Φαράκου, το νόηµα
δεν συνέπιπτε διόλου: Ανεξαρτήτως της προσφοράς ενός αποχωρήσαντος, το
κόµµα θυµάται. Και, τιµωρώντας αυστηρά, προειδοποιεί. Η δεύτερη περίπτωση
παραπέµπει σε µία προσέγγιση άµεσα πολιτική-ιδεολογική, η πρώτη περίπτωση
αντιστοιχεί σε αντίθετη θεώρηση η οποία, περισσότερο «ανθρώπινη» –συνάδουσα
µε κοινά αποδεκτές σταθερές–, είναι, εµµέσως, εξίσου πολιτική-ιδεολογική.

Πανεπιστήµιο της Σορβόννης και το 1994 αναγορεύτηκε επίτιµος διδάκτορας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Είχε δηµοσιεύσει µελέτες για θέµατα αναφερόµενα στην ιστορία του Νεοελληνικού
∆ιαφωτισµού, του ελληνικού βιβλίου και της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Σε δηλώσεις του, ο
πρόεδρος του ΣΥΝ Ν. Κωνσταντόπουλος εξήρε τη στάση της ζωής του, την πνευµατική και ηθική
του οντότητα και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλειά του. Συλλυπητήριο τηλεγράφηµα
απέστειλε η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο
πρόεδρος της Ν∆, Κ. Καραµανλής.» (ibid., 6-3- 2004, «Απεβίωσε ο Φ. Ηλιού»). Επίσης:
«Κηδεύτηκε, χθες, στο Α’ Νεκροταφείο ο ιστορικός Φίλιππος Ηλιού, υποψήφιος βουλευτής του
Συνασπισµού και γιος του Ηλία Ηλιού. Ο Φ. Ηλιού πέθανε την Παρασκευή, 5 Μάρτη, από ανίατη
αρρώστια...» (ibid., 10-3-2004, «Κηδεύτηκε ο Φ. Ηλιού»).
Βασίλης Νεφελούδης: «Κηδεύτηκε χτες από το νεκροταφείο Νέας Σµύρνης ο Βασίλης
Νεφελούδης, σε ηλικία 98 ετών. Ο αποθανών γεννήθηκε το 1906 στα Μουδανιά της Μικράς
Ασίας και στα µέσα της δεκαετίας τους 1920 εγκαθίσταται µε την οικογένειά του στην Αθήνα.
Ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση και το 1927 έγινε µέλος του ΚΚΕ. Το 1932 εκλέχτηκε βουλευτής
του Κόµµατος, ενώ από το 1934 έως το 1938 διατέλεσε γραµµατέας της ΚΕ του ΚΚΕ. Μετά τη
12η Ολοµέλεια, τάσσεται µε την οµάδα των οπορτουνιστών που δρούσε στο εσωτερικό του
Κόµµατος και αναδεικνύεται σε στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού.» (ibid., 21-7-2004, «Κηδεύτηκε ο
Β. Νεφελούδης»).
Σπύρος Λιναρδάτος: «“Έφυγε” χθες, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε ηλικία 81 ετών, ο
δηµοσιογράφος και συγγραφέας Σπύρος Λιναρδάτος. Γεννηµένος στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς,
το 1923, αποφοίτησε από τη Νοµική Σχολή της Αθήνας και από τις πρώτες µέρες της Κατοχής,
όντας µέλος της ΟΚΝΕ, πήρε µέρος στην οργάνωση του σπουδαστικού και αντιστασιακού
κινήµατος... Υπήρξε αναπληρωµατικό µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1961 µέχρι τη διάσπαση του
Κόµµατος το 1968. ∆ιατέλεσε, επίσης, µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής της προδικτατορικής
Ε∆Α. Μετά την αντιπολίτευση στήριξε την Ε∆Α του Η. Ηλιού. Από το 1974 µέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του ’90, εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στην εφηµερίδα “Το Βήµα”...» (ibid., 1610-2004, «Πέθανε ο Σπύρος Λιναρδάτος»).
1364
Ibid., 27-3-2007.
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6.6.2. Η δοκιµασία της άποψης του ΚΚΕ
στην πολιτική πράξη

6.6.2.1. Συνωµοτικότητα, περιφρούρηση, επαγρύπνηση
Το 1968, το πνεύµα επαγρύπνησης που συνόδευε την πολιτική διαχείρισης του κοµµατικού αρχείου εντάθηκε µετά τις πρωτάκουστες για ένα κοµµουνιστικό κόµµα –
µάλιστα, εν παρανοµία τότε στην Ελλάδα– ενέργειες ανάσυρσης υλικού από το αρχείο του πολιτικού γραφείου. Στις αρχές του έτους, οι υποψήφιοι για διαγραφή τρεις
του πολιτικού γραφείου αποτάθηκαν, όπως περιγράψαµε1365, στους Σοβιετικούς για
να εκθέσουν τη θέση τους, µαταίως. Σύµφωνα µε τις καταγγελίες του ΚΚΕ, οι ίδιοι
τρεις, κατανοώντας ότι η επικείµενη 12η ολοµέλεια της κεντρικής επιτροπής θα τους
επέβαλε ποινές, µε την ιδιότητά τους –ακόµη– ως µελών του πολιτικού γραφείου
άρχισαν το ψάξιµο στο αρχειακό υλικό του πολιτικού γραφείου. Πήραν πρωτόκολλα, µαγνητοφωνηµένες ταινίες µε οµιλίες µελών του πολιτικού γραφείου, έγγραφα από συνεδριάσεις, τα οποία προώθησαν σε γνωστούς και κοντινούς προς αυτούς ανθρώπους. Στο Βουκουρέστι, επίσης στην Πράγα και στο Παρίσι, τα κοµµατικά µέλη γνώριζαν το περιεχόµενο της σύγκρουσης που επρόκειτο να εκτυλιχθεί
στη 12η ολοµέλεια. Μία απόδειξη ήταν το γεγονός ότι, κατά τη διεξαγωγή της ολοµέλειας, αντιπρόσωπος από το Παρίσι ανέφερε ότι τα θέµατα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν γνωστά σε αυτόν ήδη προτού να ξεκινήσει για τη Βουδαπέστη1366.
Αυτά τα θέµατα ήταν γνωστά µόνο στα µέλη του πολιτικού γραφείου και στο στενό
µηχανισµό περιφρούρησης (στους γραµµατείς και τη δακτυλογράφο)1367, άρα δεν
υπήρχε άλλη οδός διαρροής εξόν από την κοινοποίηση από τα άτοµα που κατηγορούνταν για τούτο. Πήραν µαζί τους την ηχογραφηµένη ταινία, στην οποία ακούγονταν οι επικρίσεις του ενός προς τον άλλο, ενώ από τα έγγραφα και τα πρακτικά
αφαίρεσαν το υλικό που τους εξυπηρετούσε και, στη συνέχεια –µετά τη διάσπαση–,
το αξιοποίησαν µε πολλούς τρόπους1368.
Η οικειοποίηση και χρήση του κοµµατικού υλικού του Sibiu αποκάλυψε
βιαίως το έλλειµµα προνοητικότητας στην κοµµατική τακτική περιφρούρησης.
1365

Supra, p. 139.
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 12. Η καταγγελία
του ΚΚΕ δεν αφορούσε στην Αντωνιάδου, µέλος της αντιπροσωπείας της οργάνωσης Γαλλίας.
∆εν αναφέρθηκε παρόµοιο στοιχείο στην οµιλία της (cf. Η 12η ευρεία ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ,
5-15 Φλεβάρη 1968, op. cit., οµιλία Ελένης Αντωνιάδου), ούτε ήταν αυτό το πνεύµα της (αντιθέτως, δεν ήξερε ότι ήταν επικείµενος ο υποβιβασµός καθοδηγητικών στελεχών τα οποία γνώριζε
από την κοµµατική δουλειά στη Γαλλία).
1367
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 12. Ήταν εξαιρετικά εµπιστευτικές, στο µηχανισµό, οι αρµοδιότητες γραµµατέως και δακτυλογράφου, διότι οι
εµπλεκόµενοι καθίσταντο αναγκαστικά κοινωνοί όλων των απορρήτων.
1368
Ibid., p. 13.
1366
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Στο αρχείο στα χέρια του Παπαπαναγιώτου υπήρχε, όπως είδαµε1369, ένας τεράστιος όγκος εγγράφων, τα οποία παραδόθηκαν σε τρίτους (Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας) που είχαν κίνητρο την ιδιοτέλεια. Ήταν µέρος εκείνου του υλικού,
και κοινοποιήθηκε, όλο το κεντρικό πολιτικό αρχείο του κόµµατος της περιόδου
1946-1949. Επρόκειτο για απόρρητα έγγραφα, στα οποία περιλαµβανόταν πολιτικό υλικό (της κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ), στρατιωτικό υλικό (του ∆ηµοκρατικού Στρατού [∆ΣΕ]), υλικό σχετικό µε το στρατιωτικό µηχανισµό περιφρούρησης (µηχανισµός εξωτερικού για την ενίσχυση του
∆ΣΕ). Ακόµη χειρότερα, βγήκε στο φως υλικό της περιόδου µετά το 1950, το
οποίο περιείχε στοιχεία για τις διασυνδέσεις και την παράνοµη δράση του κόµµατος στην Ελλάδα, για τα στελέχη, για το µηχανισµό επαγρύπνησης [αντικατασκοπεία κατά της διείσδυσης του εχθρού], τον ένοπλο µηχανισµό, το µηχανισµό προπαγάνδας και εσωκοµµατικής µόρφωσης (κοµµατικές σχολές). Θα µπορούσε να
κριθεί εύλογη η ανησυχία στο ΚΚΕ, αφού ήταν ενδεχόµενο να κινδυνεύσει, από
διαρροή, συνολικά η δοµή της παράνοµης δουλειάς. Καταγράφονταν, σε αυτή τη
φάση, τα τρωτά στη συγκρότηση του κοµµατικού µηχανισµού παράνοµης λειτουργίας, µε κυριώτερο την παραβίαση της αρχής «µη γνώτω η αριστερά σου...».
Οι αθεόφοβοι έστελναν για αρχειοθέτηση στο αρχείο του πολιτικού γραφείου ντοκουµέντα για τον παράνοµο µηχανισµό.
Ένα άλλο παραπάτηµα, µε δυσνόητη τη σκοπιµότητα –εάν υπήρξε τέτοια–,
ήταν η δηµοσίευση (στο περιοδικό του ΚΚΕ εσωτερικού ∆ιάλογος) υλικού του
ΚΚΕ και της Ε∆Α της περιόδου της δηµοκρατικής αντίστασης από τη λήξη του
εµφυλίου µέχρι την επιβολή της δικτατορίας. Κοινοποιήθηκαν, την άνοιξη του
19721370, κοµµατικές αποφάσεις της Ε∆Α και του ΚΚΕ, επίσης εκτιµήσεις µελών
της κοµµατικής ηγεσίας για την τότε πολιτική στάση. Η δηµοσιοποίηση στοιχείων
συνεχίσθηκε στα τέλη του 19721371. Παρουσιάζονταν τεκµήρια –µεσούσης της

1369

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 30 (infra, p. 565).
Cf. «Το ΚΚΕ και η Ε∆Α στα χρόνια της δηµοκρατικής αντίστασης (1949-1967)», ∆ιάλογος (για
την ενότητα των Ελλήνων κοµµουνιστών), Νο 1, Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp. 61-62. Ibid., Νο 1,
Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp. 63-85, «Επισκόπηση ντοκουµέντων του ΚΚΕ και της Ε∆Α (19491967)». Ibid., Νο 1, Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp. 86-93, «Η δηµοκρατική αντίσταση από το τέλος
του εµφυλίου πολέµου ως την επιβολή της δικτατορίας».
1371
Ibid., Νο 3-4, Νοέµβρης 1972, pp. 80-83, «Το ΚΚΕ και η Ε∆Α στα χρόνια της δηµοκρατικής
αντίστασης». Ibid., Νο 1, Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp. 84-108, «Οµιλία του σ. Μάρκου Βαφειάδη
στην 8η ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Γενάρης 1958)». Ibid., Νο 1, Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp.
109-125, «Μερικές σκέψεις για το κοµµατικό οργανωτικό πρόβληµα ΚΚΕ και Ε∆Α. Γράµµα του
σ. Σ. Καρά προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (25.11.1966)». Ibid., Νο 1, Γενάρης-Φλεβάρης 1972, pp.
126-129, Ν. Καρά, «Για µια ανανέωση των στελεχών του κόµµατος».
1370
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δικτατορίας– των στενών σχέσεων ΚΚΕ και Ε∆Α1372. Ορισµένα σηµεία των
άρθρων περιείχαν καθαρά –για το έµπειρο µάτι– τα οργανωτικά ζητήµατα.
Στη µεταπολίτευση, κατά τη σύγκρουση του ΚΚΕ µε την αναθεωρητική οµάδα
/ ανανεωτές, πίσω από την ολύµπια ηρεµία της καθοδήγησης του κόµµατος κρυβόταν η απαρέσκεια για τη συνέχιση κοινοποίησης εγγράφων του αρχείου. Πέραν
της καταπόνησης από τη µέριµνα για αντιµετώπιση της πολιτικής επίπτωσης (πρόκληση θορύβου από το ΚΚΕ εσωτερικού, κάθε φορά, µε την προώθηση του µηνύµατος προς τους πολίτες ότι πάλι αιρόταν το απόρρητο µυστικών του κοµµουνιστικού κινήµατος), χειρότερη επίδραση είχε στο κοµµατικό περιβάλλον η πολιτιστική ενόχληση (παραβίαση ιερών κανόνων περιφρούρησης και προστασίας της
κοµµατικής δράσης). Το Φεβρουάριο 1975, ο Χαρίλαος Φλωράκης, σε συνάντηση
µε αξιωµατούχους του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος1373, εξήγησε ότι,
κατά το τελευταίο διάστηµα, η «φραξιονιστική» οµάδα ανέπτυσσε επίθεση εναντίον του ΚΚΕ, δηµοσιοποιώντας όλα τα σχετικά µε τη 12η ολοµέλεια υλικά, που
έκλεψε από το αρχείο µε τη βοήθεια των Ρουµάνων1374. «∆ηµοσιεύει όλα τα τηλεγραφήµατα που ανταλλάχθηκαν ανάµεσα στο Πολιτικό Γραφείο και το σ. ∆ηµητρώφ. Ό,τι έχουν το δηµοσιεύουν τώρα1375».

1372

Από άλλη οπτική γωνία, η ίδια πρωτοβουλία µπορεί να θεωρηθεί καινοτόµα, αφού «...
δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά κοµµατικές αποφάσεις τόσο της Ε∆Α όσο και του ΚΚΕ και ενυπόγραφες τοποθετήσεις στελεχών του ΚΚΕ εσωτερικού για την περίοδο», cf. Παπαθανασίου,
Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά..., op. cit., p. 23.
1373
Επρόκειτο για επίσηµη επίσκεψη του Φλωράκη στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία Βουλγαρίας, κατά την
οποία συναντήθηκε, στη Σόφια, στις 6 Φεβρουαρίου 1975, µε τον ηγέτη του βουλγαρικού κόµµατος και του κράτους, T. Zhivkov. Το κοινό ανακοινωθέν καταφερόταν στον παγκόσµιο ιµπεριαλισµό και το ΝΑΤΟ, περιλαµβάνοντας την απαραίτητη νότα υποστήριξης του αγώνα του κυπριακού
λαού, και προσέδιδε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας σηµαντικό
ρόλο για την ειρήνη στα Βαλκάνια (cf. Ριζοσπάστης, 7-2-1975). Αυτά που δεν γράφτηκαν στο επίσηµο ανακοινωθέν ήταν τα διαµειφθέντα, παραπλεύρως –σε εµπιστευτικές διακοµµατικές ανταλλαγές απόψεων–, για το παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα και ειδικότερα για το ΚΚΕ εσωτερικού
(cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 165, «Συνάντηση του σ. B. Velcev, µέλους του
Πολιτικού Γραφείου και Γραµµατέα της ΚΕ του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, και
του σ. Konstantin Tellalov, Γραµµατέα της ΚΕ του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε
το Χαρίλαο Φλωράκη, Πρώτο Γραµµατέα της ΚΕ του ΚΚΕ», 5 Φεβρουαρίου 1975).
1374
Cf. ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 165, «Συνάντηση..., op. cit., p. 10.
1375
Ibid. Αναφερόταν στον τόµο των επίσηµων κειµένων της περιόδου µέχρι το 1945, που επιµελήθηκε ο Παπαπαναγιώτου και προώθησε στο ΚΚΕ εσωτερικού για έκδοση το 1973 (cf. ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα. Τόµος V, 1940-1945, Έκδοση ΚΚΕ εσ., Ρώµη 1973 [δεύτερη έκδοση: Αθήνα
1974]).
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6.6.2.2. Το αρχείο, εργαλείο επανάστασης
6.6.2.2.1. Το κοµµατικό απόρρητο
Οι επαγγελµατίες ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι το γραπτό ή άλλο υλικό που αναφέρεται σε σύγχρονα ζητήµατα λειτουργίας και δράσης του κοµµουνιστικού κινήµατος, επιτρέπεται –οµοίως προς τους κρατικούς, οικονοµικούς και άλλους φορείς–
να παραµένει απόρρητο. Και σε αυτή την περίπτωση, εντάχθηκε χύδην το παρελθόν και παρόν του κοµµουνιστικού κόµµατος στο σύνολο των διάφορων οργανισµών που συµµερίζονται το µέληµα για διαφύλαξη των συµφερόντων τους1376. Η
ένσταση βρίσκεται στην ιδιαιτερότητα της φύσης του κοµµατικού απορρήτου.
Όσοι από τους επαγγελµατίες ιστορικούς, στο παρελθόν, σε συνθήκες όξυνσης
των συγκρούσεων τάξης εναντίον τάξης, ήταν µέλη του κοινωνικού κινήµατος είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι τα όρια της µυστικότητας είναι δυσδιάκριτα, έως
απροσδιόριστα. Ένα έµπειρο µάτι µπορούσε, µε την εξέταση των εγγράφων του
αρχείου του κοµµουνιστικού κόµµατος, να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο σκέψης,
σε εφαρµογή του οποίου συγκροτούνταν ο κοµµατικός µηχανισµός για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κόµµατος –κατά παράβαση των νόµων του αστικού καθεστώτος– ή για άµυνα έναντι παραβιάσεων των αρχών του αστικού καθεστώτος
από τους θεµατοφύλακες. ∆εδοµένου ότι οι καταστάσεις αυτές δεν είναι µακρινές
(ανευρίσκονται, στην ελληνική πολιτική ζωή, σε έκταση, το λιγώτερο µέχρι το
1981), ερµηνεύεται ευχερώς ο ερεθισµός των αντανακλαστικών του κόµµατος
έναντι της δηµοσιοποίησης στοιχείων εκτός αυτών της δικής του επιλογής.
Σε αντίκρουση της γενικευµένης –λόγω της αντίπαλης πολιτικής προπαγάνδας– αντίληψης ότι τα κοµµουνιστικά αρχεία ήταν κλειστά, µαρτυρίες βεβαιώνουν
ότι ήταν ορθάνοικτα. Για την πρόσβαση, ίσχυαν τα κοµµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί στη διάρκεια του ταξικού πολέµου –αυτόν
που πίστευαν ότι διεξήγαγαν διαρκώς οι κοµµουνιστές–. Οι ερευνητές που εφοδιάζονταν µε άδεια από τον κοµµατικό µηχανισµό είχαν την ευχέρεια έρευνας σε αρχειακό υλικό.
Το ίδιο πλαίσιο έρευνας ίσχυε για το ελληνικό αρχείο στο Sibiu. Ο Στρίγκος,
µε την αρµοδιότητα του υπευθύνου για την κοµµατική ιστορία, είχε συναινέσει, το
1376

«... Είναι λογικό το σύνολο των οργανισµών που διαθέτουν και διαχειρίζονται αρχεία να κρατούν
στο απόρρητο, στη µυστικότητα, ό,τι αφορά επιχειρησιακές ενέργειες που συνεχίζονται. Μία Τράπεζα µπορεί να ανοίξει τα παλαιά της αρχεία, δε θα ανοίξει τα αρχεία των τρεχόντων λογαριασµών
–ούτε και για την ιστορική έρευνα νοµίζω. Ένα Υπουργείο Εσωτερικών, Ασφαλείας κλπ. δε θα
ανοίξει τα αρχεία τα σύγχρονα, των υποθέσεων που εξακολουθεί να παρακολουθεί», cf. στρογγυλή τράπεζα Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, Η πρόσβαση στα Αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία,
απόρρητο (Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1998), Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1998, εισήγηση Φίλιππου Ηλιού, p. 9.
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1965, υποχωρώντας στην καθηµερινή γκρίνια του Παπαπαναγιώτου για την αδυναµία ιστορικής εργασίας χωρίς πηγές, και διευθέτησε τις διαδικασίες για την
άδεια εισόδου του στο αρχείο1377. Ήταν µία τολµηρή, για εκείνη την εποχή
παρανοµίας στην Ελλάδα, πρωτοβουλία, που παρεξέκλινε των κανόνων συνωµοτικότητας. Απαιτούνταν επιπλέον µία λεπτότητα σκέψης, που ο Στρίγκος την είχε.
Το ρίσκο βρισκόταν αλλού, στην παράσταση που θα προσλάµβανε ο ερευνητής. Ο
Παπαπαναγιώτου εισήλθε στο αρχείο, άνοιξε φακέλους και, ερευνώντας το περιεχόµενο, υπέστη σοκ1378. Ανέσυρε έγγραφα µε τα οποία διευκρίνισε ενδιαφέροντα
ιστορικά ζητήµατα που τον απασχολούσαν, θυµήθηκε το έπος των αγώνων στους
οποίους είχε λάβει µέρος στην Ελλάδα, αντίκρισε όµως ταυτόχρονα τα λάθη, είδε
µπροστά του την πικρία φανατικών κοµµουνιστών που αδικήθηκαν, αθώων που
καταδικάσθηκαν, αναρµόδιων στους οποίους αποδόθηκαν ευθύνες αρµοδίων1379.
Αυτό ήταν το ευάλωτο σηµείο της διαδικασίας ανοίγµατος των αρχείων, οι συνθήκες συνωµοτικότητας. Ο Παπαπαναγιώτου δεν είχε την ευχέρεια να θέσει προς συζήτηση, στο κοµµατικό περιβάλλον του Βουκουρεστίου, την ύπαρξη προβληµάτων ιστορίας (και πολιτικής) που διαπίστωσε. Στη γενική ενηµέρωση προς το
Στρίγκο, αυτός τον παρηγόρησε ότι θα έλθουν καλύτερα χρόνια1380. Η ιστορική
και ιδεολογική συζήτηση, µε κοµµατικότητα και νηφαλιότητα, θα ήταν η ενδεδειγµένη διαδικασία, που θα έπειθε τους πιο ευαίσθητους από τους συνοµιλητές –
όπως ο Παπαπαναγιώτου– για το ορθό της γενικής επιχειρηµατολογίας ότι, στις
συνθήκες των εθνικισµών που σοβούσαν υπόγεια στους λαούς της Ανατολικής
Ευρώπης, ο σοβιετισµός δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από τον «κοµµατικό µύθο».
Άλλα επίσης κοµµατικά στελέχη ερευνητές απέκτησαν κατά καιρούς πρόσβαση στο ελληνικό αρχείο. Ο Χρήστος Τσιντζιλώνης1381, στην επίσκεψή του στο
1377

Supra, p. 83.
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991. Αρχειοτάξιο, Νο 5, Μάιος 2003,
pp. 187-188 (πληροφορίες Παπαπαναγιώτου).
1379
Με βάση το υλικό των φακέλων που συµβουλεύθηκε, ο Παπαπαναγιώτου συνέγραψε ένα άρθρο για
την εθνική αντίσταση (δεν δηµοσιεύθηκε), το οποίο προξένησε αναταραχή στους κοµµατικούς κύκλους, αφού άγγιζε τις πλέον ευαίσθητες (και περιφρουρηµένες) πτυχές των προηγούµενων αγώνων,
αυτές που συνδέονταν µε την εµπλοκή της σοβιετικής πλευράς, cf. Αρχειοτάξιο, Νο 5, loc. cit.
1380
Cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, 1990-1991.
1381
«Ο ιστορικός και δηµοσιογράφος Χρήστος Ν. Τσιντζιλώνης γεννήθηκε το 1932, στο χωριό Σαµαρίνα Γρεβενών. Στη γενέτειρά του τέλειωσε το ∆ηµοτικό και σε ηλικία µόλις 14 ετών, το 1946,
αναγκάστηκε να δουλέψει σαν βοσκός γιδοπροβάτων σ’ ένα Θεσσαλικό χωριό για να θρέψει τα
µικρότερα αδέλφια του, ως προστάτης οικογένειας, διότι οι γονείς του ήταν στη φυλακή. Το καλοκαίρι του 1947 µαζί µε τα µικρότερα αδέλφια του, διανύοντας βουνοκορφές και χαράδρες κατέφυγε στην Αλβανία. Το καλοκαίρι του 1948 παρακολούθησε στην πόλη Σκόδρα της Αλβανίας τα
µαθήµατα ενός δίµηνου Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου, και σε συνέχεια άρχισε να εργάζεται σαν
ανειδίκευτος δάσκαλος στα προσφυγόπουλα. Το ∆εκέµβρη του 1948 µε οµάδα παιδιών πέρασε
στην Ουγγαρία, όπου συνέχισε να εργάζεται σαν ανειδίκευτος δάσκαλος σε διάφορους Παιδικούς
1378
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Ivanovo, το 1972, και την εργασία µέσα στο ελληνικό αρχείο (αυτό που απέµεινε
µετά τη βίαιη απόσπαση του µέρους που βρισκόταν στα χέρια του ΚΚΕ εσωτερικού), διαπίστωσε ότι το πενταώροφο κτίριο (στεγάζονταν, στους υπόλοιπους τέσσερεις ορόφους, σοβιετικά αρχεία –το Κοµµατικό αρχείο της Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης του Ivanovo Oblast1382–) δεν ήταν
σιωπηλό. Άνθρωποι, µεταξύ αυτών ερευνητές, πηγαινοέρχονταν, πολυάσχολοι,
ικανοποιηµένοι από την αρχειακή εργασία. Η φροντίδα του ελληνικού µηχανισµού, τότε, ήταν να αντιµετωπισθεί η έκτακτη κατάσταση, µετά την αποχώρηση
του Παπαπαναγιώτου –µαζί µε το αρχειακό υλικό του τµήµατος ιστορίας–, και η
επανεύρεση των ντοκουµέντων που θα συνιστούσαν τον τόµο των επίσηµων κοµµατικών κειµένων για την περίοδο µέχρι το 1945. Ο στόχος της έρευνας ήταν συγκεκριµένος, χωρίς περιθώριο για περιπλανήσεις. ∆εν στέφθηκε µε επιτυχία, διότι
ο ερευνητής προσέκρουσε στο δεύτερο εµπόδιο, εκτός από τους κανόνες συνωµοτικότητας, αλληλένδετο µε αυτούς: Το υλικό ήταν, γενικά, αταξινόµητο. Η αντίφαση ήταν ότι, µε το απαιτούµενο πνεύµα επαγρύπνησης για την τήρηση του
απορρήτου, ο απίστευτος όγκος του αρχείου ήταν αδύνατο να τιθασευτεί.

1382

Σταθµούς: στη Βουδαπέστη, στο Fehérvárcsurgó, στο Hajduhatház, στο Deg, στο χωριό Μπελογιάννης, όπου υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του εκεί ελληνικού σχολείου, στο Balatonalmádi και
στο Balaton Kense. Ταυτόχρονα, τους θερινούς µήνες παρακολουθούσε και µαθήµατα του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου για την επιµόρφωση των δασκάλων. Το Φλεβάρη του 1953, πήρε το δίπλωµα του δάσκαλου, µετά από επιτυχείς εξετάσεις στην ύλη του τετράχρονου Ουγγρικού ∆ιδασκαλείου. Τον Ιούλιο του 1956, αποφοίτησε από την Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Βουδαπέστης παίρνοντας το πτυχίο του καθηγητή της Ιστορίας. Εργάστηκε πάνω από
20 χρόνια στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στην Ουγγαρία και στη Ρουµανία.
∆ίδαξε στα ελληνόπουλα της πολιτικής προσφυγιάς Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Γεωγραφία.
Το 1972, τοποθετήθηκε υπεύθυνος σε ένα από τα Τµήµατα ∆ιαφώτισης της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΕ, που είχε έδρα το Βουκουρέστι. Μετά τον επαναπατρισµό του (∆εκέµβρης του 1975),
εργάστηκε στην εφηµερίδα “Ριζοσπάστης” σαν συντάκτης. Ταυτόχρονα εργάστηκε στο Κέντρο
Μαρξιστικών Ερευνών, σαν µέλος του Προεδρείου του και υπεύθυνος του Τµήµατος Ιστορίας. Το
1983, έγινε µέλος του Τµήµατος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ και για µεγάλο χρονικό διάστηµα διετέλεσε υπεύθυνός του. Από το 1972 µέχρι και σήµερα ασχολείται µε µελέτες και έρευνες σε θέµατα της Νεοελληνικής Ιστορίας και του εργατικού κινήµατος. Είναι συγγραφέας και επιµελητής
πολλών συλλογικών εργασιών (βιβλίων) του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών και του Τµήµατος
Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ. Πολλές µελέτες και µονογραφίες του έχουν δηµοσιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και πάµπολλα άρθρα του στην εφηµερίδα “Ριζοσπάστης”. Έγραψε το βιβλίο “ΟΚΝΕ 1922-1943, Λενινιστικό µαχητικό σχολείο των νέων”, την ιστορία, δηλαδή, της σοσιαλιστικής και κοµµουνιστικής νεολαίας της Ελλάδας. Με εισηγήσεις και επιστηµονικές ανακοινώσεις, συνεχίζει να παίρνει µέρος σε πολλά επιστηµονικά Συµπόσια και Συνέδρια. Είναι µέλος
της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), µέλος του Τµήµατος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ και Πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης
(ΚΜΙΕΑ)» (cf. Βιογραφικό σηµείωµα του Χρήστου Ν. Τσιντζιλώνη. Αθήνα, 15/9/03).
Ο εν λόγω σοβιετικός φορέας [Партийный архив Ивановского обкома ВКП(б)-КПСС] υφίστατο από το 1938 (είχε προκύψει από το παλαιότερο Ивановское отделение Единого
партийного архива ИМЭЛ) [Τµήµα του Ivanovo του κοινού κοµµατικού αρχείου του Ινστιτούτου Marx-Engels-Lenin]).
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Από τις παρατηρήσεις για το κοµµατικό αρχείο αντλείται το συµπέρασµα ότι,
στις συνθήκες ταξικής σύγκρουσης (και του «Ψυχρού Πολέµου»), ο σοβιετισµός,
και κατ’ επέκταση η ελληνική τακτική, µιµήθηκαν το πρότυπο της καπιταλιστικής
∆ύσης, το οποίο ήταν περισσότερο κυνικό ως εκ του γεγονότος ότι προσέδιδε επίφαση ελευθερίας στην κίνηση των οργανικών διανοουµένων του συστήµατος. Η
σοβιετική αντιγραφή ήταν ένα κακέκτυπο, που υπάκουε στο κοµµατικό συµφέρον.
Πραγµατικά, η µόνη παρηγοριά, τότε, ήταν, όπως είπε ο Στρίγκος, η βεβαιότητα
ότι θα έρχονταν καλύτερα χρόνια για την ιστορική έρευνα.
Τα καλύτερα χρόνια δεν ήλθαν. Το αρχείο του ΚΚΕ επαναπατρίσθηκε, µετά
το 1989, υπό έκτακτες συνθήκες1383, µε τα πολιτικά προβλήµατα να απαιτούν
άµεση ρύθµιση. Με µέριµνα του µηχανισµού επαγρύπνησης, τα κιβώτια µε το
υλικό τοποθετήθηκαν, στο κοµµατικό κτίριο στον Περισσό, σε χώρο περιφρουρηµένο, στα υπόγεια1384. Ένα στέλεχος (ο Μήτσος Παπαδηµητρίου) επιτηρούσε, µε
καθήκον εκτός των άλλων να µη διαρρεύσει κάποιο στοιχείο1385.

6.6.2.2.2. Θεωρία και πράξη διαχείρισης της πληροφορίας
Το κόµµα επέδειξε νοοτροπία εργαλειακής χρήσης της ιστορικής πληροφορίας. Συνήθως αποµακρυνόταν εντέχνως από το ζητούµενο και προέτεινε την πολιτική όψη
του προβλήµατος. Ενδιαφερόµενο, το 1980, για άλλα ιστορικά αρχεία (ο ήχος των
προτροπών του Φ. Ηλιού για την άρση του απορρήτου των κοµµατικών αρχείων
ήταν, τότε, ακόµη απόµακρος1386), βρήκε την ευκαιρία, µε τη γνωστοποίηση της δωρεάς του Μποδοσάκη για ανέγερση νέου κτιρίου των κρατικών αρχείων1387, να τον

1383

Το υλικό αρχικώς µετακινήθηκε από το Ivanovo στη Βουλγαρία. Μετά τις ανατροπές (πτώση του
κοµµουνιστικού καθεστώτος το 1989), ο Φαράκος, γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ –τότε–, ήλθε σε
σχετική συνεννόηση, το Μάρτιο 1990, µε την ηγεσία του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος
[διάδοχο του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος] –πρόεδρος του νέου κόµµατος ήταν ο
Aleksandar Lilov– για την προώθηση του αρχείου στην Ελλάδα. Η µεταφορά στην Αθήνα εκτελέσθηκε το ∆εκέµβριο 1990, cf. Φαράκος, Μαρτυρίες και Στοχασµοί..., op. cit., p. 346.
1384
Κανείς δεν κατέβαινε στο χώρο των αρχείων. Ούτε ο ίδιος ο Φαράκος, ως γενικός γραµµατέας του
κόµµατος, δεν γνώριζε πού τα τοποθέτησαν (cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006).
1385
Ibid.
1386
Απουσιάζει παντελώς, για παράδειγµα, ο προβληµατισµός περί αρχείων στην «Ιστορική έρευνα:
αδράνειες και νέοι προσανατολισµοί. Μια συζήτηση Ελλήνων ιστορικών στο περιθώριο του Β΄ ∆ιεθνούς Συµποσίου Ιστορίας», Ο Πολίτης (Αθήνα), Νο 63, Οκτώβριος 1983, pp. 47-55 (επρόκειτο για
συζήτηση για την αποτίµηση του συνεδρίου του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών Μεσογειακές οικονοµίες: Ισορροπίες και διασυνδέσεις, ΙΓ΄ - ΙΘ΄ αι., Αθήνα 18 έως 24-9-1983, στην οποία συµµετείχε
ο Φ. Ηλιού µαζί µε τους Σπύρο Ασδραχά, Γιώργο ∆ερτιλή, Λουκία ∆ρούλια, Άγγελο Ελεφάντη,
Ελένη Καλαφάτη, Λευτέρη Παπαγιαννάκη, Σωκράτη Πετµεζά, Πέτρο Πιζάνια και Αλέξη Πολίτη).
1387
Σε άρθρο, στο κοµµατικό όργανο, αναφερόταν ότι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), όπου
υπήρχαν 100 εκατοµµύρια φύλλα, εγκαταλελειµµένα στα υπόγεια της Ακαδηµίας από το 1914,
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καταγγείλει ότι αντέγραφε τον Alfred Nobel1388. Έρευνα, την ίδια χρονιά, του
δηµοσιογράφου του κοµµατικού οργάνου Ριζοσπάστης Νίκου Καραντηνού για την
ανεύρεση του φακέλου Μπελογιάννη στο συµβούλιο χαρίτων, κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος διαπίστωσε ότι πολύτιµα κρατικά αρχεία είχαν πολτοποιηθεί ως παρελθόντος χρόνου άχρηστο υλικό, τεκµηρίωσε κατηγορίες εναντίον του καθεστώτος
για µεθοδεύσεις απόκρυψης της ιστορίας του τόπου1389.
Το 1979, η χρονική σύµπτωση για τα αρχεία ήταν ενδιαφέρουσα. Το 19781979, η αθηναϊκή εφηµερίδα Το Βήµα είχε ιστορικό αφιέρωµα στο ΚΚΕ1390. Στην
ίδια ενέργεια προέβη η εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, µε ανέκδοτα κείµενα και συνεντεύξεις1391 (σε αυτές περιλαµβανόταν η συνέντευξη Παπαπαναγιώτου, στις 22
Μαρτίου 19801392). Το 1979, το ίδιο θέµα προσέγγισαν συντηρητικές εφηµερίδες1393. Η εφηµερίδα Η Αυγή εντάχθηκε καθυστερηµένα στη χορεία των εντύπων
που ασχολήθηκαν µε την ιστορία του ΚΚΕ, αρχίζοντας τη δηµοσίευση του υλικού
Παπαπαναγιώτου την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 19791394.
Το ΚΚΕ, µε σύντοµο σχόλιο στο κοµµατικό όργανο Ριζοσπάστης, κατέγραψε
το γεγονός µε µία απαξιωτική αναφορά που εξίσωνε το όργανο του ΚΚΕ εσωτερικού µε τις εξτρεµιστικές συντηρητικές εφηµερίδες και άφηνε υπονοούµενα για σύναψη σιωπηλής συµµαχίας (δηλαδή την κατήγγελλε, ακόµη µία φορά, για δόλιο
ρόλο) κατά του ταξικού κινήµατος1395. Η εφηµερίδα Η Αυγή άδραξε την ευκαιρία
για καυγά και απάντησε πάραυτα µε δυσανάλογης έκτασης και βιαιότητας άρθρο
που επανέφερε κατηγορίες κατά του ΚΚΕ για πολιτική ιδεολογική χρήση της
ολιγάριθµο προσωπικό µε χαµηλούς µισθούς πάσχιζε να συντηρήσει το υλικό εναντίον του αφρικανικού τερµίτη και να το αξιοποιήσει σε εσωτερική ιστορική παραγωγή, cf. Ριζοσπάστης, 3-2-1980.
1388
Οι εταιρείες του Πρόδροµου Αθανασιάδη ή Μποδοσάκη (1891-1979), µε δραστηριότητες που
κάλυπταν το 35% του συνολικού δυναµικού της Ελλάδας στην εξόρυξη και βιοµηχανία, εκτείνονταν –όπως στην περίπτωση του Nobel, που πλούτισε από την εφεύρεση της νιτρογλυκερίνης–
στον τοµέα των πυροµαχικών (cf. Mogens Pelt, Tobacco, Arms and Politics. Greece and Germany
from World Crisis to World War 1929-41, Museum Tusculanum Press - University of Copenhagen, Copenhagen 1998, pp. 78-82).
1389
Cf. Ριζοσπάστης, 13-7-1980.
1390
Cf., για παράδειγµα, Το Βήµα, 5 έως 26-11-1978, αφιέρωµα στην ίδρυση του σοσιαλιστικού
κόµµατος (ΣΕΚΕ), προδρόµου του ΚΚΕ.
1391
Cf. Ελευθεροτυπία, φύλλα ετών 1979-1980.
1392
Supra, pp. 83, 358.
1393
Cf. Ελεύθερος Κόσµος, επίσης Ακρόπολις (Αθήνα), φύλλα Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 1979.
1394
Supra, p. 398.
1395
«Στα σήριαλ “ντοκουµέντων” που µέρες τώρα δηµοσιεύουν ο “Ελεύθερος Κόσµος” και η
“Ακρόπολις” για τη δικαιολόγηση της ένοπλης ιµπεριαλιστικής επέµβασης το 1944 και την κατασυκοφάντηση της Εθνικής Αντίστασης, προστέθηκε, από την περασµένη Κυριακή κι ένα άλλο της
“Αυγής”! Παραλλαγή στο ίδιο θέµα και τα τρία... Κι είναι τόσες οι οµοιότητες και τόσα τα κοινά
συµπεράσµατα των τριών σήριαλ, που δικαιολογηµένα αναρωτιέται κανείς: Ποιος, ποιόν αντιγράφει;», cf. Ριζοσπάστης, 9-12-1979, p. 12: «Ποιος ποιόν;»
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ιστορίας, µε την παραποίηση και µυθοποίηση της ιστορίας του κόµµατος, την
απόκρυψη ιστορικών στοιχείων (ειδικότερα, για την επέµβαση του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος εις βάρος του ΚΚΕ κατά την περίοδο του εµφυλίου) και τη
διατήρηση απόρρητου του κοµµατικού αρχείου δι’ ίδιον όφελος, για τη συγκάλυψη των παραστρατηµάτων1396. Στο µέτρο που θα µπορούσε η ιδεολογική προπαγάνδα και γενικότερα η κοµµατική δράση να επισύρουν, στην κρίση ενός παρατηρητή, τέτοιους χαρακτηρισµούς, ο σχολιασµός θα υιοθετούνταν ως ορθός. Επανερχόµαστε, όπως διαπιστώνουµε, στο ζήτηµα της ένστασης για την εργαλειακή
χρησιµοποίηση του κοµµατικού αρχείου και την άποψη που κατασκεύαζε το
κόµµα για την ιστορία του. Τίθεται πάλι το θέµα των σκοπιµοτήτων στην πολιτική
πράξη, από τις οποίες διαµεσολαβείται η µατιά του κόµµατος στο παρελθόν του,
και της µάχης των ιδεών γύρω από την ιστορία του.
Το ΚΚΕ φρόντισε επίσης να φιλοδωρήσει τον υπογράφοντα τα δηµοσιεύµατα,
Φ. Ηλιού, µε ένα σχόλιο που τον κατηγορούσε για νεπωτισµό –αναρριχιόταν στην
πολιτική χάρη στο όνοµα του πατέρα του– και αµφισβητούσε την ιδιότητά του ως
ιστορικού, χαρακτηρίζοντας απαξιωτικά τις σπουδές του στο Παρίσι ως µακρά

1396

«Ο χθεσινός “Ριζοσπάστης” έδειξε για µια ακόµα φορά πλήρη έλλειψη ευθύνης απέναντι στους
αναγνώστες του. Και το κόµµα του Φλωράκη αποκάλυψε πόσο λίγο σέβεται και την ιστορία και
τους αγώνες του λαού. Σε χθεσινό του σχόλιο, το µόνο που βρήκε να πει ο “Ριζοσπάστης” για τη
δηµοσίευση στην “Αυγή” των ντοκουµέντων –από τα αρχεία του ενιαίου ΚΚΕ που έχει τώρα στην
κατοχή του το ΚΚΕ εσωτ. της περιόδου του εµφυλίου πολέµου 1946-49–, ήταν ένας οχετός
ύβρεων όπου η “Αυγή” παραλληλίζεται µε την “Ακρόπολη” και τον “Ελεύθερο Κόσµο”. Για µια
κρισιµότατη περίοδο του λαϊκού µας κινήµατος, όπως ο εµφύλιος πόλεµος, το κόµµα του Φλωράκη επιµένει να κρατάει σε άγνοια τους οπαδούς του και να γράφει την ιστορία όπως θέλει και να
συντηρεί µύθους και για σήµερα. Τα γραφτά ντοκουµέντα εκείνης της περιόδου –που δεν επιδέχονται καµιά αµφισβήτηση– φωτίζουν πλευρές της που ήταν εντελώς άγνωστες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά το κρίσιµο πρόβληµα κατά πόσο η τότε ηγεσία του ΚΚΕ έδρασε µε πρωτοβουλία της ή σε
συνεργασία µε την ηγεσία του ΚΚΣΕ [σοβιετικό κόµµα] και άλλων ΚΚ [κοµµουνιστικά κόµµατα]
σοσιαλιστικών χωρών και δίνουν απάντηση σε πολλά ερωτηµατικά για τον συγκεκριµένο τρόπο
που εξελίχθηκε ο ένοπλος αγώνας. Πρόκειται δηλ. για πολύτιµα και αναγκαία στοιχεία για µια
αντικειµενική γνώση της ιστορίας του λαϊκού κινήµατος, εκείνης της περιόδου, που περιορίζουν
εξαιρετικά τις δυνατότητες για πονηρές ερµηνείες “πολιτικής σκοπιµότητας”, στις οποίες έχει ειδικευτεί η ηγεσία του κόµµατος Φλωράκη. Μήπως γι’ αυτό στενοχωρήθηκαν οι άνθρωποι που ενσυνείδητα δέχονταν επί δεκαετίες και δέχονται ακόµα να παραποιείται η Ιστορία, αποπροσανατολίζοντας “εν ψυχρώ” του αγωνιστές; Ας απαντήσουν λοιπόν “επί της ουσίας” και ας αφήσουν τις
πονηριές: Τολµούν να αµφισβητήσουν την αυθεντικότητα των ντοκουµέντων του ενιαίου ΚΚΕ
που φέρνει για πρώτη φορά στη δηµοσιότητα η “Αυγή”; Και επί πλέον, γιατί κρατούν µυστικά τα
αρχεία που έχουν και αυτοί από εκείνη τη περίοδο; Για να συνεχίζουν την απάτη σε βάρος ενός
λαού που πολέµησε και θυσιάστηκε και θέλει επί τέλους να ξέρει τι ακριβώς έγινε τότε στα
παρασκήνια ενός αιµατηρότατου αγώνα; Και για να µπορούν να παρασύρουν και άλλους τώρα,
δίνοντας τις δικές τους “ερµηνείες” και “συµπεράσµατα”, ενώ κρατούν διπλαµπαρωµένα τα
αρχεία, δηλ. τις πολύτιµες, αναντικατάστατες και αδιάψευστες πηγές κάθε πραγµατικής ιστορικής
έρευνας;» (cf. Η Αυγή, 11-12-79, «Συνειδητή απάτη»).
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χρονοτριβή και το µνηµόνιό του για τη λήψη του διπλώµατος στην Ιστορία1397 ως
επισκοπικό έργο στερούµενο πρωτοτυπίας1398. Τον κατάγγελλε, ακολούθως, για
δόλιο ρόλο, κατά το πρότυπο των εξτρεµιστικών κύκλων της συντηρητικής παράταξης που κατείχε την κυβερνητική εξουσία, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυπταν από την αρθρογραφία του στις στήλες της εφηµερίδας Η Αυγή1399.
Μία αναλυτικότερη παρατήρηση επί των δηµοσιευµάτων των δύο εφηµερίδων
θα µπορούσε ίσως να εντάξει την ιδεολογική επιχείρηση «το ΚΚΕ εσωτερικού
ανοίγει τα αρχεία του στην έρευνα» στη γενικότερη συγκυρία. Ενδεχόµενα, η
απόφαση της ηγεσίας του ΚΚΕ εσωτερικού για τη δηµοσίευση των εγγράφων
1397

Η διπλωµατική εργασία (mémoire de diplôme) προοριζόταν για το µόνο ακαδηµαϊκό τίτλο (diplôme en histoire) που επιδίωξε ο Φ. Ηλιού. Εκπονήθηκε στην Ecole des hautes études en sciences
sociales του Παρισιού υπό τη διεύθυνση του Robert Mandrou, µε µεσολάβηση των κουµπάρων
του, Ελένης Μπιµπίκου-Αντωνιάδου και Αντώνη Αντωνιάδη (πριν να χωρίσουν οι κοµµατικοί
δρόµοι, στη διάσπαση το 1968), οι οποίοι κατέθεσαν σύσταση στον καθηγητή για την ανάληψη
της επίβλεψης. Ο Mandrou (1921-1984), επιφανής ιστορικός (µαθητής του Fernand Braudel και
του Lucien Febvre, γραµµατέας του ιστορικού περιοδικού Annales. Économies, sociétés, civilisations κατά το διάστηµα 1954-1962), εκείνο τον καιρό ανήκε στο κίνηµα κατά των « thèsards » (ή
αλλιώς « sorbonnards » [υπέρµαχοι της από καθέδρας διδασκαλίας, θεράποντες της στείρας γνώσης και οπαδοί του πρωτοκόλλου ανέλιξης στην ακαδηµαϊκή κοινότητα µε επίδειξη τίτλων]) και
δεν είχε διδακτορική διατριβή (όµως κατόπιν, έστω αργά, πήρε τον τίτλο το 1968, σε ηλικία 48
ετών). Στην ίδια οµάδα ανήκαν σπουδαίοι ιστορικοί, όπως ο Ruggiero Romano, ο Jacques le Goff,
η Hélène Antoniadis-Bibicou. Ας θυµηθούµε ότι, στα ιδρύµατα που ανήκαν στην κατηγορία των
Grands Εtablissements de la France (στο Collège de France, Ecole pratique des hautes études,
Ecole des hautes études en sciences sociales και τα λοιπά), δεν ήταν αναγκαίος κανένας τίτλος για
να εκλεγεί κάποιος και να αναλάβει διδασκαλία ως καθηγητής. Οι ανυπότακτοι δάσκαλοι είχαν
σπουδαία συνεισφορά στον τοµέα τους, χωρίς να καταδεχθούν να ενταχθούν στο σύστηµα και να
επιδιώξουν κατοχύρωση µέσω τίτλων. Σε ορισµένους (ανάµεσά τους η Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδου), αυτή η στάση ζωής στοίχισε τη στασιµότητα στην ακαδηµαϊκή εξέλιξη σε ανώτερη βαθµίδα. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα ερώτηµα εάν ήταν κατάκτηση των σοσιαλιστών και κοµµουνιστών η επιβολή τέτοιων όρων στο «αστικό» κράτος, η αποµάκρυνση από την κοιτίδα του
πανεπιστηµιακού συστήµατος (Σορβόννη κλπ.) και η συσσωµάτωση –στην ουσία, περιχαράκωση–
σε «προοδευτικά» ιδρύµατα όπως η Ecole des hautes études en sciences sociales.
1398
Αντιλαµβανόµαστε ότι παραχωρήθηκε στο ΚΚΕ πληροφόρηση και διατυπώθηκαν κρίσεις για τον
ιστορικό Φ. Ηλιού από ανθρώπους του κόµµατος στο Παρίσι. Πράγµατι, κυκλοφορούσαν, τότε,
σχόλια ότι επρόκειτο για κατάλογο έργων δανεισµένο από την τρίτοµη µελέτη των Γκίνη και
Μέξα [∆ηµήτριος Γκίνης - Βαλέριος Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία (1800-1863). Αναγραφή των
κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει,
Αθήνα 1939], διευρυµένο, στον οποίο ο συγγραφέας είχε προσθέσει στοιχεία (χώρους κ.ά.) ώστε,
σε συνδυασµό µε πρόσθετα στοιχεία (ανεύρεση των κωδίκων καταλόγων των έργων [côtes] κ.ά.),
να είναι χρήσιµος στους ερευνητές.
1399
Cf. Ριζοσπάστης, 30-12-1979, p. 12, στήλη «∆ια...κριτικά», άρθρο «“Ιστορικός” και... “Ιστορήµατα”»: «Ο κ. Φίλιππας κουβαλάει ένα γνωστό όνοµα –κληρονοµιά του πατέρα του–. Με την
κληρονοµιά αυτή πήγε στο Παρίσι και... σπούδασε εφτά ολόκληρα χρόνια. Καρπός των σπουδών
του –επιστηµονική διατριβή για το δίπλωµα– ένας πλούσιος... βιβλιοκατάλογος! Με το εφόδιο
αυτό ξαναγύρισε στην Αθήνα, όπου –σύµφωνα µε τη ρήση του Γιάννη Τσαρούχη– είσαι ό,τι δηλώσεις! Ο κ. Φίλιππας δήλωσε... “ιστορικός”! Και αυτές τις ηµέρες, καθώς ο Φίλιππας βρήκε
τους... Ναθαναήλ της “Ακροπόλεως” και του “Ελευθέρου Κόσµου”, ντεπουτάρισε από τις στήλες
της “Αυγής” σαν ο ιστορικός του εµφυλίου πολέµου!... Είδες η... “Αυγή”!»
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στην εφηµερίδα Η Αυγή δεν είχε τόσο ως κίνητρο την επιθυµία για άνοιγµα των
αρχείων στην επιστηµονική κοινότητα, όσο την παρέµβαση του κόµµατος στην
όλη συζήτηση που άνοιξε από τον τύπο1400. Ήθελε να δείξει ότι και αυτό είχε αρχειακό υλικό του ΚΚΕ.
Η κοινοποίηση υλικού του αρχείου του ΚΚΕ στην εφηµερίδα Η Αυγή ανέµενε
απόκριση. Στις εκκρεµότητες βρισκόταν επίσης ο σχολιασµός των επίσηµων κειµένων (έκδοση Παπαπαναγιώτου) του 1973. Η αντεπίθεση έγινε, σε όλο το ιδεολογικό µέτωπο, µόνο µε τη γενική έκφραση ότι οι αναθεωρητές διαστρέβλωναν το
«µαρξισµό-λενινισµό», όχι µε ειδική απάντηση για τα θέµατα ιστορίας. Όσον
αφορούσε, συγκεκριµένα, στα επίσηµα κείµενα που δηµοσίευσε ο Παπαπαναγιώτου, ο Φαράκος συνέγραψε, τότε, σχετική πολεµική1401. Ένα χρόνο αργότερα (το
1981), κυκλοφόρησαν από τον κοµµατικό εκδοτικό µηχανισµό, σε δίτοµο, αρχειακό υλικό σχετικό µε την εθνική αντίσταση 1940-19441402, ως έµµεση απάντηση στην κίνηση του ΚΚΕ εσωτερικού. Τα κείµενα συνέλεξε και προλόγισε το
ιστορικό τµήµα της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Αναφερόταν στον πρόλογο ότι
ο σκοπός της έκδοσης ήταν να βοηθήσει τον αναγνώστη «στη γνώση της αλήθειας,
που τόσο διαστρεβλώθηκε, στη διάλυση των συγχύσεων που µπορεί να υπάρχουν»

1400

Cf. Παπαθανασίου, Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά..., op. cit., p. 40, αναγνώριση της σκοπιµότητας
δηµοσιοποίησης από τον τύπο αρχειακών υλικών, που «απάντησε σταδιακά στο αίτηµα της κοινωνίας να γνωρίσει τι “πραγµατικά” συνέβη» (και ταυτόχρονα «... υπηρέτησε και την ανάγκη των
ηµερήσιων εντύπων για αύξηση της κυκλοφορίας των φύλλων τους»).
1401
Cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006. Ο ερωτώµενος δεν θυµόταν περισσότερες λεπτοµέρειες. ∆εν εντοπίσαµε, προς το παρόν, τη δηµοσίευση.
1402
Cf. Κείµενα της Εθνικής Αντίστασης, vol. 1-2, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981. Στον πρώτο τόµο,
δηµοσιεύθηκαν κείµενα του εθνικού-απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ), του εργατικού ΕΑΜ
(ΕΕΑΜ), της Εθνικής Αλληλεγγύης, της νεολαίας (ΕΠΟΝ), του κινήµατος Μέσης Ανατολής. Στο
δεύτερο τόµο περιλήφθηκαν κείµενα της πολιτικής επιτροπής εθνικής απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)
και του Εθνικού Συµβουλίου. Στο τέλος κάθε ντοκουµέντου, µνηµονευόταν η πηγή που χρησιµοποιήθηκε. Οι βιβλιογραφικές αναφορές έδειχναν ότι τα έγγραφα προέρχονταν από περιοδικές εκδόσεις της περιόδου της εθνικής αντίστασης (Εθνική Αντίσταση, Ελεύθερη Ελλάδα [όργανο της κεντρικής επιτροπής του ΕΑΜ], Ο Απελευθερωτής [όργανο της κεντρικής επιτροπής του ΕΛΑΣ],
Λαοκρατία [όργανο της περιφερειακής επιτροπής του ΕΑΜ Τρικάλων], Γυναικεία ∆ράση [όργανο
του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα], Ο Ρήγας [όργανο της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του
ΕΑΜ] κ.ά.) και από συλλογές και ιστορικές έρευνες της µεταπολεµικής περιόδου (Στ’ άρµατα! Στ’
άρµατα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 1967. Στέφανος Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ,
Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 1958. Πέτρος Ρούσος, Η Μεγάλη Πενταετία,
Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, [Βουκουρέστι] 1966. Ιστορία της Αντίστασης 1940-1945,
vol. 1, Αυλός, Αθήνα 1979, κ.ά.). Στο δεύτερο τόµο, η συντριπτική πλειοψηφία του υλικού προερχόταν από το ∆ελτίο Πράξεων και Αποφάσεων της ΠΕΕΑ.
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στο ζήτηµα του εθνικού απελευθερωτικού και ταξικού κινήµατος1403.
Στη σύγκρουση µε τους σοσιαλδηµοκράτες το 1989, το ΚΚΕ είχε την αποφασιστικότητα να επιβάλει –µε τη συνέργεια άλλων δυνάµεων της αριστεράς–, χρησιµοποιώντας τη συγκυρία της καθοριστικής πολιτικής παρουσίας του στο ελληνικό κοινοβούλιο, την καταστροφή των αρχείων (προσωπικοί φάκελοι) των υπηρεσιών
ασφαλείας1404. Η τεχνοκρατική άποψη των αρχειονόµων, όπως προκύπτει από τις
αρχές οι οποίες θεωρούνται έγκυρες για την άσκηση αυτής της ειδικότητας, ήταν να
κρατηθούν τα προσωπικά αρχεία απόρρητα, εάν χρειαζόταν, για τους επόµενους αιώνες. Αλλά να µη καταστρέφονταν. Η άποψη του εργατικού κινήµατος για την απάλειψη των προσωπικών φακέλων (εκτός από την κοινωνική διάσταση της φύλαξης ή
χρησιµοποίησης καταδικαστέων πηγών –κοινωνική και επιστηµονική επιφύλαξη
απέναντι σε ένα ζήτηµα επιβαρυµένο ηθικά και δεοντολογικά–, την οποία αυτό καλούνταν να εκτιµήσει1405) απέρρεε από τις πολιτικές αντιλήψεις του, οι οποίες αντι1403

Κρινόταν από το κόµµα ότι, για τον ελληνικό λαό, είχε βαρύτητα η αξιοποίηση της ιστορικής πείρας του εθνικού-απελευθερωτικού µετώπου (ΕΑΜ). Ο παλλαϊκός χαρακτήρας του, το ενωτικό
µήνυµα που εξέπεµψε «... δείχνουν το δρόµο και τη δυνατότητα της συσπείρωσης των αντιιµπεριαλιστικών δηµοκρατικών δυνάµεων που παλεύουν για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση
της ξενόδουλης ∆εξιάς και να ανοίξει ο δρόµος για µια πραγµατική δηµοκρατική αλλαγή.» Συγχρόνως, «... οι απαράγραπτοι τίτλοι τιµής του ΚΚΕ στη δηµιουργία του µεγαλείου της Εαµικής
Αντίστασης, οι µεγάλες θυσίες του και οι αγώνες του αποτελούν εγγύηση για µια στέρεη ενότητα
των παραπάνω δυνάµεων, καταδείχνουν τον αναντικατάστατο ρόλο του στην υπόθεση της αλλαγής...» (cf. Κείµενα της Εθνικής Αντίστασης, vol. 1, op. cit., pp. 8-9).
1404
Cf. πραγµάτευση του ζητήµατος στο Anastassios Anastassiadis, « Le peuple n’oublie pas... l’Etat,
si. La destruction des archives grecques de la sécurité intérieure entre histoire, usages politiques et
concurrence mémorielle », Violence et transitions politiques à la fin du XXe s. : Europe du Sud Amérique latine, éds. Olivier Compagnon - Sophie Baby (Actes du colloque de la Casa de Velazquez à Madrid, 4-6 juin 2007), Madrid (sous publication).
1405
Το πρόβληµα χρησιµοποίησης σε επιστηµονικές έρευνες υλικού που προήλθε από κατακριτέες πράξεις δεν ήταν νέο. Είχε απασχολήσει κατά κόρον τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα σε µία σηµαντική
υπόθεση, την αντιµετώπιση των ναζιστικών εγκληµάτων στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.
Το 1945, το υλικό των πειραµατικών ερευνών στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καταστράφηκε από τους αυτουργούς, πριν καταλήξει ως αποδεικτικό υλικό στις δίκες της Νυρεµβέργης (στοιχειοθετούσε την κατηγορία του εγκληµατία πολέµου χωρίς ελαφρυντικά –η ποινή ήταν θάνατος–)
[cf. Γεράσιµος Η. Πεντόγαλος, Εισαγωγή στην ιστορία της Ιατρικής, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη
1983, p. 109. Robert L. Berger, “Nazi Science. The Dachau Hypothermia Experiments”, in Medicine,
Ethics, and the Third Reich. Historical and Contemporary Issues, John J. Michalczyk ed., Rowman &
Littlefield, Lanham (MD) 1994, p. 88]. Ωστόσο, εξαλείφθηκαν λίγα µόνο από τα ίχνη, για να τεθεί
ακολούθως η κοινωνία προ του ζητήµατος απόρριψης ή αξιοποίησης αυτής της πηγής.
Η ιστορική εξέταση του γεγονότος συλλογής επιστηµονικών στοιχείων κατά παράβαση της
δεοντολογίας και της ηθικής αποκαλύπτει τα κοινωνικά φαινόµενα που το επώασαν. Το 1929, ιατροί
στη Γερµανία σχηµάτισαν την Ένωση Εθνικοσοσιαλιστών Ιατρών, µε σκοπό να συντονίσουν τη
ναζιστική τακτική και να αποκαθάρουν την κοινωνία από τον «εβραϊκό µπολσεβικισµό», βρίσκοντας
–πριν από την άνοδο των ναζί στην εξουσία– σηµαντική ανταπόκριση από τη γερµανική ιατρική κοινότητα –µετά το 1933, προσχώρησαν στο ναζιστικό κόµµα οι µισοί γιατροί της χώρας– [cf. Robert N.
Proctor, “Racial Hygiene. The Collaboration of Medicine and Nazism”, in Medicine, Ethics, and the
Third Reich. Historical and Contemporary Issues, John J. Michalczyk ed., Rowman & Littlefield,
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στοιχούσαν σε µία ιστορική εµπειρία και συνείδηση, µε την επίγνωση ότι το κοινωνικό σύστηµα ήταν αφερέγγυο, ώστε να γινόταν πιστευτό ότι δεν θα επέτρεπε, αργά
ή γρήγορα, να ξανανοίξουν οι φάκελοι από ενδιαφερόµενους.
Με όχηµα το νοµοσχέδιο «περί άρσεως των συνεπειών του εµφυλίου πολέµου» των ετών 1944-1950 και τη συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και την αποκατάσταση των αγωνιστών της1406, το
ΚΚΕ συγκατένευσε, τον Αύγουστο 1989, σε απόφαση για καταστροφή των 16,5
εκατοµµυρίων προσωπικών φακέλων των υπηρεσιών ασφαλείας. Η σκοπιµότητα
ήταν πολιτική, µε υποκρυπτόµενη την πρόθεση του κόµµατος να αποδυναµώσει το
λεγόµενο «αντιδεξιό σύνδροµο» (το φαινόµενο ύπαρξης αντιδεξιών αντανακλαLanham (MD) 1994, p. 36]. Το 1933, εγκαινιάσθηκε ένας ναζιστικός µηχανισµός ο οποίος κοσκίνιζε
και έκρινε τους ανθρώπους σύµφωνα µε υιοθετηθείσες φυλετικές και κοινωνικές σταθερές. Η αρχή
(οι απάνθρωπες παρεκκλίσεις) έφερε τη συνέχεια, τα φρικτά ιατρικά πειράµατα στο στρατόπεδο θανάτου Dachau. Στη δίκη της Νυρεµβέργης, το µέλος της πολιτικής αγωγής ταξίαρχος Telford Taylor
δήλωσε ότι τα ναζιστικά πειράµατα δεν αποκάλυπταν κάτι που η πολιτισµένη ιατρική µπορούσε να
χρησιµοποιήσει (cf. Kristine Moe, “Should the Nazi Research Data Be Cited?”, The Hastings Center
Report, vol. 14, No 6, Dec. 1984, p. 5). Ο Arnold Relman, αρχισυντάκτης του έγκυρου περιοδικού
Journal of the American Medical Association, δήλωσε ότι οι ναζιστικές πράξεις συνιστούσαν τόσο
βάναυση παραβίαση των ανθρώπινων προτύπων ώστε να µη µπορεί να τους αποδοθεί η παραµικρή
πίστη, απευθύνοντας αποφασιστικά τη διευκρίνιση ότι το περιοδικό δεν θα διέθετε χώρο σε άρθρα µε
αναφορές στις ναζιστικές πηγές. Παρά την επίκληση ζητηµάτων αρχής, δηµοσιεύθηκαν τα επόµενα
χρόνια µερικές δεκάδες εργασίες µε αναφορές στα αποτελέσµατα των πειραµάτων του Dachau.
Ωστόσο, πολύ µεγαλύτερος αριθµός ερευνητών απαξίωσε να ασχοληθεί µε αυτό το υλικό και
αρνήθηκε να το νοµιµοποιήσει (cf. Berger, “Nazi Science..., op. cit., p. 87).
Οι µυστικές υπηρεσίες, αναφορικά µε τις έρευνες στο Dachau, έδρασαν αυτοτελώς. Ο ιατρός W. H.
Cook, διευθυντής του National Research Council of Canada (NRC) - Division of Biology, µέλος της
καναδικής υπηρεσίας πληροφοριών Canadian Intelligence Objectives Services (CIOS) –συνεργαζόµενης µε τη βρετανική British Intelligence Objectives Sub-Committee (BIOS)–, ο οποίος περιηγήθηκε το 1945 τις ναζιστικές ερευνητικές εγκαταστάσεις εις άγραν αδηµοσίευτων ερευνών, βρήκε
υλικά στο Dachau που συνιστούσαν σηµαντικές ανακαλύψεις στη φυσιολογία και τα συνέλεξε. Ο
ίδιος θεώρησε ότι η προέλευση των πληροφοριών ήταν τόσο τροµακτική που εµπόδιζε τους ερευνητές να ασχοληθούν µε αυτές (cf. Oral History of the National Research Council of Canada, interview
with Dr. W. H. Cook [Director of the NRC Division of Biology, 1944-1970], recorded 1975). Στο
έργο του N. T. Gridgeman, Biological Sciences at the National Research Council of Canada. The
Early Years to 1952, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo (Ontario, Canada) 1979 –τη µόνη
δευτερογενή πηγή για τη δραστηριότητα του NRC σε αυτή την περίοδο–, δεν περιέχονται στοιχεία
για τις καναδικές µελέτες επί των αυτών ερευνητικών αντικειµένων (Don Phillipson [Ottawa, Canada], πληροφορίες, 2-7-2008).
Σε άλλη περίπτωση, µετά από ένσταση ιατρού για κυκλοφορία υλικού ναζιστικής προέλευσης (cf.
Edzard Ernst, “A Leading Medical School Seriously Damaged. Vienna 1938”, Annals of Internal
Medicine, vol. 122, No 10, 15 May 1995, pp. 789-792), µέτρα λήφθηκαν από άλλους ιατρούς για τον
αποκλεισµό διάδοσης του περιεχοµένου του (cf. Richard S. Panush - Robert M. Briggs, “The Exodus
of a Medical School”, Annals of Internal Medicine, vol. 123, No 12, 15 Dec. 1995, p. 963).
Στον αντίλογο, προβαλλόταν το επιχείρηµα ότι, για ζητήµατα της έρευνας των οποίων η έκβαση θα
έσωζε ζωές, το δίληµµα ήταν εντονότερο. Ένας ιατρός δήλωσε ότι δεν θέλησε να βρεθεί υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει το ναζιστικό υλικό, όµως δεν υπήρχαν ούτε επρόκειτο να υπάρξουν
διαθέσιµα παρόµοια στοιχεία σε ένα δεοντολογικό κόσµο. Εξορθολογικοποίησε λιγάκι το ζήτηµα, ότι
θα ήταν εξίσου κακή η απόφαση να µη τα χρησιµοποιήσει (cf. Moe, “Should the Nazi..., op. cit., p. 5).
1406
Cf. Η Αυγή, 18,22-8-1989. Ριζοσπάστης, 15,20,22,25-8-1989.
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στικών µέσα στη λαϊκή µάζα και συνέχισης παροχής υποστήριξης από ευρέα κοινωνικά στρώµατα προς το ΠΑΣΟΚ µολονότι είχε αυτό αποµακρυνθεί από τη σοσιαλδηµοκρατική αφετηρία). Οι συνεργαζόµενες µε το ΚΚΕ αριστερές δυνάµεις
στην κυβέρνηση ήταν σύµφωνες ότι η απάλειψη των φακέλων βιασµού της συνείδησης των πολιτών συµβόλιζε το τέρµα της εποχής µισαλλοδοξίας και εµφύλιας
διαµάχης και σηµατοδοτούσε την αµετάκλητη απόφαση της πολιτείας να εγκαινιάσει νέα περίοδο του πολιτικού βίου και της εθνικής συµφιλίωσης1407.
Επώνυµοι ιστορικοί (ακαδηµαϊκοί, πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, διευθυντές
ερευνητικών ιδρυµάτων και άλλοι) διατύπωσαν αρνητικές γνωµατεύσεις, οι οποίες
παρενεβλήθησαν ενεργά για ανατροπή της απόφασης1408. Μεταξύ αυτών, ο Φ.
Ηλιού άσκησε παρέµβαση γραπτώς, µε άρθρο που δηµοσιεύθηκε –εντός των
ορίων της πολυφωνίας του χώρου στον οποίο ανήκε– στην εφηµερίδα Η Αυγή1409.
Ο Φ. Ηλιού έκρινε βάναυσο τον περιορισµό της δυνατότητας να καταστούν
γνωστές οι πραγµατικές διαστάσεις της περιόδου του εµφύλιου πολέµου και των
επόµενων δεκαετιών, υπονοµεύοντας παράλληλα το επιτελούµενο έργο της εθνικής αυτογνωσίας. Ήταν λαϊκιστική εκτροπή, που επιβεβαίωνε ότι ο λαϊκισµός είχε
διαβρώσει µέχρι και το χώρο των αντιπάλων του. Οι φάκελοι ήταν τεκµήρια της
εθνικής ιστορίας και εθνικής παράδοσης. Έπρεπε ήδη να είχε εξασφαλισθεί η φύλαξη και συντήρηση του υλικού, σύµφωνα µε τους νόµους της πολιτείας, ώστε να
διασφαλίζεται η αξία των δηµόσιων εγγράφων ως πηγών ιστορίας απαραίτητων
για το έργο του ιστορικού και για την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας.
Απέναντι στους έχοντες άγνοια, που προέβαλλαν την αντίρρηση ότι οι ιστορικοί
δεν µπορούσαν να στηρίξουν την ιστορία σε πηγές αναξιοπρεπείς και µεροληπτικές, σε προϊόν εµπάθειας και όργανο υπηρέτησης ορατών σκοπιµοτήτων, ο Φ.
Ηλιού σηµείωσε ότι, σε όλες τις χώρες του κόσµου, τα αστυνοµικά αρχεία θεωρούνταν σηµαντική ιστοριογραφική πηγή, ιδιαίτερα για την ιστορία των απελευθερωτικών και κοινωνικών κινηµάτων, τα οποία, υφιστάµενα διώξεις, δεν ήταν σε
θέση να αφήσουν γραπτά ίχνη για τη δράση, την ιδεολογία, τις επιδιώξεις τους.
Προς επίρρωση του επιχειρήµατος, µνηµονεύθηκαν οι περιπτώσεις προσώπων
όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Ανδρέας Κάλβος, και κινηµάτων όπως η Φιλική Εταιρεία και ο βενιζελισµός, που στοιχειοθετήθηκαν µε µελέτη
«βδελυρών και σιχαµερών» αστυνοµικών εκθέσεων. Το αυτό ίσχυε για τη µελέτη
των σοσιαλιστικών, κοµµουνιστικών και αντιφασιστικών κινηµάτων του 20ού αιώνα. Υπονοώντας –µολονότι το αρνήθηκε– ότι η συντηρητική παράταξη απέβλεπε
1407

Cf. Η Αυγή, 24-8-1989, «Στην πυρά οι φάκελοι».
Cf. Ριζοσπάστης, 26-8-1989. Η Αυγή, 26-8-1989, κείµενο µε πενήντα επτά υπογραφές.
1409
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989, Φίλιππου Ηλιού, «Να µην καούν οι φάκελοι».
1408
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στην εξαφάνιση των τεκµηρίων που συνδέονταν µε την τακτική χρησιµοποίησης
βίας των κρατικών µηχανισµών, ο Φ. Ηλιού επικεντρώθηκε στο σκεπτικό της αριστεράς. Υπενθύµισε στην ανανεωτική κοµµουνιστική αριστερά (εκπροσωπούνταν
στην κυβέρνηση µέσω της ανανεωτικής κοµµουνιστικής τάσης του κόµµατος της
Ελληνικής Αριστεράς [ΕΑΡ]) τη θέση, την οποία προέβαλλε στο παρελθόν, ότι
«στα δικαιώµατα του πολίτη πρέπει να ανήκει και το δικαίωµα να γνωρίζει την
ιστορία του», και την αναίρεσή της λόγω της απόφασης εξαφάνισης των στοιχείων
των πηγών. Ο φόβος ότι η άµεση δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των φακέλων
θα προκαλούσε αναστάτωση, αναβίωση εντάσεων, επίσης ότι οι φάκελοι θα µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν για εξυπηρέτηση πολιτικών αντιδικιών και
προσωπικών εκβιασµών, βρήκε σύµφωνο το Φ. Ηλιού. Οι κίνδυνοι αυτοί θα
έπρεπε, κατά τη γνώµη του, να αποτελέσουν αφετηρία για λήψη µέτρων, µε βάση
τη διεθνή εµπειρία (παράταση του χρόνου παράδοσης εγγράφων στη δηµοσιότητα
κατόπιν επιλογής), µε την αξιοποίηση ειδικευµένων προσώπων που θα δεσµεύονταν από τον όρκο περί απορρήτου1410.
Ήδη το πρόβληµα µετατράπηκε σε θέµα αποκλειστικότητας δικαιοδοσίας των
ιστορικών. Ο Φ. Ηλιού δεν δίστασε να το θέσει άµεσα. Κατηγόρησε όσους συνέβαλαν στη λήψη της απόφασης καταστροφής των φακέλων ότι δεν ρώτησαν τους
αρµοδίους –την κοινότητα των ιστορικών–, των οποίων η γνωµοδότηση ήταν απερίφραστα αρνητική. Υπέθεσε ότι οι πολιτικοί απαξιωτικά τους κατέτασσαν στις
ελίτ, στους θαµώνες «των σαλονιών του Κολωνακίου». Η κυνική αδιαφορία µε
την οποία αντιµετωπίσθηκε η γνώµη των ειδικών και αρµοδίων προσέβαλλε το
προφίλ της επιστηµονικής κοινότητας. Στο παρελθόν [το 1984-1985], η αποφασιστική παρέµβαση του «αείµνηστου Νίκου Σβορώνου (µέλους, τότε, της Επιτροπής
Ιστορίας του ΚΚΕ Εσωτερικού)» συνέβαλε στην αποτροπή υλοποίησης παρόµοιας
πρόθεσης επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ1411.
Σε δεύτερο εκτενές κείµενο (στο έντυπο - κύριο υποστηρικτή της ελληνικής
σοσιαλδηµοκρατίας), ο Α. Λιάκος εξέθεσε επιχειρήµατα που συνέπεσαν µε τις
αντιλήψεις του Φ. Ηλιού (η διαχείριση των φακέλων ανήκε στην αρµοδιότητα των
ιστορικών, όχι των πολιτικών κοµµάτων)1412, προσθέτοντας την αντισοβιετική
νύξη ότι το πρόβληµα των φακέλων πολιτών αντιµετώπιζαν, τότε –το 1989, επί
καθοδήγησης Gorbachev–, επίσης οι Σοβιετικοί, «ως κατάλοιπο της σταλινικής

1410

Ibid.
Ibid.
1412
Cf. Τα Νέα, 28-8-1989.
1411
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και µπρεζνιεφικής εποχής», και σκόπευαν να το λύσουν µε τη δηµιουργία µουσείων για τη διαφύλαξη των τεκµηρίων εκείνης της «επώδυνης εποχής»1413.
Άλλοι επίσης επαγγελµατίες ιστορικοί τοποθετήθηκαν οµοίως αρνητικά έναντι
της απόφασης καταστροφής των προσωπικών φακέλων1414. Επώνυµοι ιστορικοί
ζήτησαν να διασωθούν οι φάκελοι υπουργών και βουλευτών της περιόδου 19401974, επίσης οι φάκελοι διαπρεπών πνευµατικών ανθρώπων1415. Η µεσολάβηση
της ακαδηµαϊκής κοινότητας είχε, ως απτό αποτέλεσµα, τη διατήρηση, σε δεύτερη
σκέψη, 2.100 φακέλων µε ιστορική αξία, οι οποίοι αφορούσαν σε πολιτικά πρόσωπα, επιστήµονες και εκπροσώπους της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής1416.
Η άποψη του Φ. Ηλιού και των άλλων επαγγελµατιών ιστορικών συνέπεσε µε
τις πολιτικές επιδιώξεις των σοσιαλδηµοκρατών, στη σύγκρουση του 19891417, και
ενίσχυσε, µολονότι ξεκινούσε από διαφορετική αφετηρία, τη δεινή πολιτική θέση
στην οποία είχε στριµωχθεί το κόµµα τους. Το ΠΑΣΟΚ, αντιλαµβανόµενο ότι κινδύνευαν τα αντιδεξιά αντανακλαστικά του ακροατηρίου του –το ατού κατά της
συντηρητικής παράταξης αλλά και πρόχωµα σε βάρος της αριστεράς–, αντέδρασε
βιαίως κατά της απόφασης καταστροφής των προσωπικών φακέλων, µε επιχειρήµατα υπέρ της ιστορικής αλήθειας και µνήµης, µε προειδοποιήσεις για ευθύνες
που θα επέσυρε η καταστροφή δηµόσιων εγγράφων1418, µε δραµατοποίηση του
γεγονότος («η Κλειώ στην πυρά1419»). Επώνυµοι σοσιαλδηµοκράτες ζήτησαν να
1413

Ibid. Ο ιδεολογικός και πολιτικός αντισοβιετισµός, στον οποίο εντασσόταν η εν λόγω τοποθέτηση
–αυτή τη φορά µε έρεισµα την ιστορία και την αλήθεια–, προσετέθη σε πάρα πολλά άλλα άµεσα
προβλήµατα (cf. Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии
Советского Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. [Υλικά της 19ης συνδιάσκεψης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 1988], Политиздат, Москва 1988, οµιλία
E. K. Ligachev, pp. 278-285) και συνέβαλε στην ανατροπή του σοβιετικού συστήµατος το 1991.
1414
Cf. επιστολή 10 καθηγητών ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στην
οποία δηλωνόταν ρητά η αντίθεση στην απόφαση για καταστροφή των φακέλων (cf. Τα Νέα, 298-1989), επίσης το λιγώτερο µία επιστολή επαγγελµατία ιστορικού, µε την άποψη ότι οι «φάκελοι,
ανεκτίµητη πηγή της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας», έπρεπε να διατηρηθούν (cf. Καθηµερινή, 27-8-1989).
1415
Cf. Ριζοσπάστης, 29-8-1989. Αναφέρθηκαν, ενδεικτικά, τα ονόµατα των ∆ηµήτρη Γληνού, Γιάνη
Κορδάτου, Γιάννη Ζεύγου, Κώστα Βάρναλη, Αλεξάνδρου Σβώλου (ibid.).
1416
Ibid., 30,31-8-1989.
1417
Οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και οι προσκείµενες εφηµερίδες, φυσικώ τω λόγω, εκµεταλλεύθηκαν την
ευκαιρία και προέβαλαν επαινετικά το άρθρο του Φ. Ηλιού, cf. Αυριανή της Βόρειας Ελλάδας
(Θεσσαλονίκη), 28-8-1989. Τα Νέα, 28-8-1989. ∆ηµοκρατικός Λόγος (Αθήνα), 29-8-1989.
1418
Cf. ∆ηµοκρατικός Λόγος, 29,30-8-1989. Τα Νέα, 28,30-8-1989. Συνεργαζόµενοι µε το ΠΑΣΟΚ
παράγοντες της αριστεράς υποστήριξαν την ίδια θέση. Ο Μάρκος Βαφειάδης χαρακτήρισε την καταστροφή των φακέλων «ένα από τα µεγαλύτερα εγκλήµατα». Ο Μανώλης Γλέζος, πιο επιφυλακτικός, δήλωσε ότι οι φάκελοι αποτελούσαν αντικειµενικό στοιχείο για την ιστορική µελέτη και
έρευνα (ibid.). ∆ιαµαρτυρία επίσης κατέθεσε το κόµµα ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά
(ibid.).
1419
Cf. Τα Νέα, 30-8-1989.
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τους αποδοθούν οι φάκελοί τους (πολλά χρόνια µετά την έναρξη της εξουσίας την
οποία οι ίδιοι διαχειρίσθηκαν1420). Το ΚΚΕ και οι άλλες αριστερές δυνάµεις στην
κυβέρνηση έδωσαν την απάντηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκαψε τους φακέλους, όπως
είχε διαφηµίσει δια στόµατος πρωθυπουργού το 19841421, δεν ενηµέρωσε εάν
καταχωρήθηκαν τα στοιχεία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε απάντησε στις
καταγγελίες ότι το φακέλωµα στελεχών συνεχιζόταν επί κυβερνήσεών του –µετά
το 1981–1422. Αντιστασιακοί ζήτησαν, στο παρελθόν, από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ τους φακέλους τους, αλλά εισέπραξαν άρνηση, µε το επιχείρηµα ότι θα
αναµοχλεύονταν εντάσεις και πάθη1423. Η λήψη της απόφασης καταστροφής των
φακέλων είχε στόχο τον εκµηδενισµό της δυνατότητας άσκησης εκβιασµών. Ήταν
αστεία και εκ του πονηρού η όψιµη ευαισθησία περί «σβησίµατος» της ιστορίας.
Οι φάκελοι, πλην εκείνων που πράγµατι είχαν ιστορική αξία (όσοι, για παράδειγµα, ανήκαν σε επωνύµους), δεν µπορούσαν να αποτελέσουν αξιόπιστη πηγή
για τη συγγραφή της ιστορίας. Αναγορεύθηκαν τα «υποπροϊόντα της παρακρατικής δράσης και του χαφιεδισµού» σε δηµόσια έγγραφα1424. Η αποδοχή προϊόντων
χαφιεδισµού σε βάρος του ελληνικού λαού ως «ιστορικού υλικού» ήταν «έµµεσος
καθαγιασµός του χαφιεδισµού», ο οποίος νοµιµοποιούνταν να διεκδικήσει δάφνες
«έγκυρης ιστορικής πηγής». Ήταν «νοµιµοποίηση ασφαλίτικων υλικών», τα οποία
είχαν αξιοποιηθεί ήδη από «φαιοπράσινα δηµοσιογραφικά όργανα», µε τη χρησιµοποίηση υλικού φακέλων, δηλαδή προϊόντος «χαφιεδισµού», για να σπιλωθούν
πολιτικοί αντίπαλοι. Ετίθετο επιγραµµατικά το ερώτηµα, εάν ο πολιτικός κόσµος
περίµενε «να γραφεί η ιστορία αυτού του τόπου µε βάση τους φακέλους της
Ασφάλειας», εάν η ακαδηµαϊκή κοινότητα φρονούσε ότι «µπορεί η νεότερη ιστορία να στηριχτεί σε τέτοιες “µαρτυρίες”»1425. Το ΚΚΕ προσέθεσε ότι η καταστροφή των φακέλων ήταν πάγιο αίτηµα του λαϊκού κινήµατος, στη διάρκεια των
ετών που τα κέντρα πληροφοριών έφερναν στην επιφάνεια από τους φακέλους της
ντροπής χαλκευµένα έγγραφα για να εκβιάσουν, φιµώσουν και διαβρώσουν τους
1420

Cf. Ριζοσπάστης, 29-8-1989.
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989. Ριζοσπάστης, 27-8-1989. Ο Α. Παπανδρέου είχε εξαγγείλει, στις 19 Απριλίου 1984 –επ’ ευκαιρία της επετείου του πραξικοπήµατος της 21ης Απριλίου 1967–, την καταστροφή των φακέλων, cf. Έθνος (Αθήνα), 28-8-1989.
1422
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989. Ριζοσπάστης, 27-8-1989
1423
Cf. Ριζοσπάστης, 29-8-1989.
1424
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989. Ριζοσπάστης, 27-8-1989. Ο Φ. Κουβέλης (υπουργός δικαιοσύνης, υποδειχθείς από την αριστερά) διευκρίνισε ότι οι φάκελοι δεν αποτελούσαν δηµόσιο έγγραφο, δεν κατασκευάσθηκαν διότι υπήρξε κάποια νοµοθετική ρύθµιση ή διοικητική υποχρέωση, είχαν περιεχόµενο το οποίο δεν µπορούσε, σε καµµία περίπτωση, να χρησιµοποιηθεί νόµιµα (cf. Ριζοσπάστης,
29-8-1989).
1425
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989. Ριζοσπάστης, 27-8-1989.
1421
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αγωνιστές, και ότι η θέση του κόµµατος ήταν ανέκαθεν σαφής: να δοθούν οι προσωπικοί φάκελοι σε όσους το επιθυµούσαν, οι υπόλοιποι να παραδοθούν στην
πυρά. Την ίδια άποψη υποστήριξε στη συζήτηση για την καταστροφή των φακέλων από το ΠΑΣΟΚ το 1985, ζητώντας ταυτόχρονα να του αποδοθούν συγκεκριµένοι φάκελοι µε ιστορική αξία1426.
Για το θέµα της ιστορικής έρευνας, το ΚΚΕ εκτίµησε ότι, εκτός του προβλήµατος µη ύπαρξης µεθόδου, βάσει της οποίας µπορούσαν να µελετηθούν τόσα
εκατοµµύρια φάκελοι για τη σύσταση ιστορικού αρχείου1427, η απώλεια των
πληροφοριών των προσωπικών φακέλων ήταν ήσσονος σηµασίας. Εάν επιθυµούσαν οι ερευνητές να προσεγγίσουν πρωτογενείς πηγές, είχαν προς αξιοποίηση τα
τεκµήρια των δικογραφιών που φυλάσσονταν στα δικαστήρια. Στα δικαστικά αρχεία, περιλαµβανόταν υλικό περισσότερο από αυτό των φακέλων που στηρίχθηκε
σε «χαφιέδες»1428.
Το ΚΚΕ, εκµεταλλευόµενο τη συγκυρία του 1989, βρήκε τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί ταυτόχρονα στην ηθική υποχρέωση έναντι των σλαβοµακεδόνων
πολιτικών προσφύγων, προβαίνοντας σε σύνδεση του θέµατος της άρσης των συνεπειών του εµφύλιου πολέµου µε την απαγόρευση επιστροφής αυτών. Σε συζήτηση στη βουλή, στις 29 Αυγούστου 1989, ο πρόεδρος του ΚΚΕ Χ. Φλωράκης
έθεσε το ζήτηµα των στερηθέντων της ελληνικής ιθαγένειας, στους οποίους απαγορευόταν η επιστροφή στην πατρίδα, παραδεχόµενος –µετά από πρόκληση– ότι
αναφερόταν στους µη Έλληνες το γένος σλαβικής καταγωγής1429.
Στις 29 Αυγούστου 1989 (τεσσαρακοστή επέτειο από τη λήξη του εµφύλιου
πολέµου), κάηκαν, µε επίσηµες τελετές, 7,5 εκατοµµύρια φάκελοι στην Αθήνα και
1,85 εκατοµµύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι φάκελοι καταστράφηκαν σε 50
έδρες νοµών της χώρας1430. Ο αντίκτυπος ήταν ευνοϊκότατος στα λαϊκά στρώµατα.
1426

Cf. Ριζοσπάστης, 29-8-1989.
Cf. Η Αυγή, 27-8-1989. Ριζοσπάστης, 27-8-1989. Τω όντι, η µέθοδος χρήσης αρχειακού υλικού που
συνελέγη κατά παράβαση θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων παραπέµπει σε αµφιβολίες για
την επιστηµονική ακεραιότητα µίας εργασίας. Απαιτείται αφ’ ενός η εκτίµηση του µέτρου αδέκαστης κρίσης του ερευνητή, για να ριχτεί φως στα αποτελέσµατα της µελέτης του, αφ’ ετέρου η
αξιολόγηση του προϊόντος της έρευνας, µε επικέντρωση στο θέµα εάν στο όνοµα της προόδου της
ιστορικής επιστήµης έχουν πράγµατι προκύψει κάποια σηµαντικά αποτελέσµατα και ευθεία ωφέλεια για την ανθρωπότητα.
1428
Cf. Ριζοσπάστης, 30-8-1989. Πρόκειται, πράγµατι, για ένα τεράστιο όγκο δικαστικού υλικού
(καταγραµµένες προφορικές µαρτυρίες, τεκµήρια –έντυπα, έγγραφα, αντικείµενα–) που δεν έχει
προσελκύσει τη δέουσα προσοχή. Να τονισθεί ότι έχουν σηµειωθεί, σε αυτό το ιστορικό υλικό,
σηµαντικές απώλειες (για παράδειγµα, καταστροφή δικογραφιών στρατοδικείων).
1429
Cf. Ριζοσπάστης, 24,30-8-1989.
1430
Cf. Η Αυγή, 30-8-1989. Ριζοσπάστης, 30-8-1989. Στη Θεσσαλία, κάηκαν 1,5 εκατοµµύριο φάκελοι
(αριθµός µεγαλύτερος κατά πολύ του πληθυσµού της περιοχής), cf. Ριζοσπάστης, 30,31-8-1989.
1427
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Έπαψε ο εφιάλτης των «χαφιέδων», των οποίων η δραστηριότητα επί δεκαετίες
είχε επίπτωση επί δικαίων και αδίκων. Όµως ο πολιτικός χειρισµός δεν βρήκε την
αναµενόµενη λαϊκή ανταπόκριση, το «αντιδεξιό σύνδροµο» αποδείχθηκε ανθεκτικό. Σύντοµα –τον Οκτώβριο 1993–, υπερίσχυσε στις εκλογές και επανήλθε
στην κυβερνητική εξουσία το συγκρότηµα περί τον Α. Παπανδρέου.
Η ιστορική έρευνα στο ΚΚΕ ήταν πολιτικό πρόβληµα. Προϋπέθετε την πολιτική βούληση για το βήµα αυτό. Μέσα στο ΚΚΕ, στην περίοδο 1974-1989, περίοδο νόµιµης λειτουργίας του κόµµατος, λήφθηκαν µέτρα για την οµαλή εξέλιξη
της εσωκοµµατικής ζωής, µε αποκατάσταση των αρχών κοµµατικής οικοδόµησης,
ουσιαστική λειτουργία των οργάνων, µε σεβασµό των αρχών κοµµατικής ζωής
(δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός, ενεργός συµµετοχή στις κοµµατικές δραστηριότητες, καταβολή οικονοµικής συνδροµής, συµµετοχή σε απολογισµό και εκλογή
οργάνων, συµµετοχή σε µαζικές οργανώσεις, κριτική, αυτοκριτική κλπ.), µε αυστηρές συστάσεις για τη λειτουργία της κοµµατικής δοµής χωρίς παραβιάσεις και
στρεβλώσεις. Ήλθε, τότε, στην επιφάνεια το ζήτηµα της ιστορίας. Θα µπορούσαν
να αναζητηθούν οι αιτίες, οι οποίες ευθύνονταν για την υποτίµηση του θέµατος,
ιδίως στις νοοτροπίες των µελών. Τα ιστορικά στελέχη του κόµµατος δεν ευνοούσαν την έρευνα, η οποία ενδεχοµένως θα κατέληγε σε οιαδήποτε διαφοροποίηση
από τα παραδεδεγµένα. Ήταν κατανοητή αντίδραση –ενάντια στάση ισοδυναµούσε µε απόρριψη του εαυτού τους–. Τα στελέχη, επίσης, που είχαν συναίσθηση
της σπουδαιότητας της ιστορικής έρευνας αλλά δεν ανακινούσαν το θέµα ήταν εν
γνώσει του προβλήµατος ότι, αφ’ ενός, θα αναφύονταν αντιστάσεις από τους έχοντες προσωπική ένσταση, αφ’ ετέρου θα προκαλούνταν τριβές για ένα ζήτηµα
δευτερεύον στη συνείδηση των µελών και οπαδών (η επιστηµονική έρευνα δεν
ήταν, στο εσωκοµµατικό περιβάλλον, ζήτηµα αιχµής). Η ιστορία του ΚΚΕ επιβίωσε µε τα κοµµατικά εγχειρίδια1431, που αποκάλυπταν την κοµµατική αλήθεια. Για
τους κοµµατικούς αναγνώστες, το περιεχόµενο των εγχειριδίων ήταν αληθές,
ανταποκρινόµενο στην τοποθέτηση και τον πολιτισµό τους1432. Σωρεία έργων, που
1431

Το κείµενο Σύντοµη Ιστορία του ΚΚΕ. Σχέδιο, Μέρος Α΄, 1918-1949, Έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ,
Αθήνα 1988, ήταν έργο χωρίς παραποµπές και βιβλιογραφία, κατά το πρότυπο των βιβλίων ιστορίας των αδελφών κοµµάτων (του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης [cf. История
Коммунистической Партии Советского Союза, Партиздат, Москва 19826], του Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού Κόµµατος [cf. История на Българската комунистическа партия..., op. cit.]
και άλλων).
1432
Ο τρόπος που γραφόταν η ιστορία είχε δηµιουργήσει ανάλογες παραστάσεις στα κοµµατικά µέλη.
Η προσυνεδριακή συνδιάσκεψη της νοµαρχιακής επιτροπής Σερρών του ΚΚΕ για το 13ο Συνέδριο
(1990) είχε ψηφίσει απόφαση, µε την οποία ζητούσε από την κεντρική επιτροπή να εκδώσει την
ιστορία του ΚΚΕ µε θέσεις για τα ζητήµατα Ζαχαριάδη, Τασκένδης και λοιπές λευκές σελίδες
µέσα σε ένα χρόνο από τότε (cf. 13ο Συνέδριο ΚΚΕ, Αθήνα 1991). ∆εν υπήρχε αντίληψη του ζη-
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εγκρίνονταν από την κεντρική επιτροπή και εκδίδονταν από τον κοµµατικό εκδοτικό οίκο Σύγχρονη Εποχή, είχαν ως συγγραφείς τους πρωταγωνιστές της κοµµατικής ιστορίας. Οι επαγγελµατίες ιστορικοί απωθήθηκαν στο περιθώριο της επιστηµονικής έρευνας, άοπλοι –χωρίς πρωτογενείς πηγές–, και κλήθηκαν να προσφέρουν στην πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση.
Στη µεταπολίτευση, οι συνθήκες για την εξυπηρέτηση της κοµµατικής ιστορίας ήταν ευνοϊκές. Το ρεύµα του µαρξισµού αναγνωρίσθηκε από την ελληνική
κοινότητα ως ανατρεπτικός παράγοντας –όχι τόσο ως θεωρητικό σύστηµα–. Τον
ακολούθησαν µάζες, οι οποίες δεν γνώριζαν το περιεχόµενό του παρά αµυδρά,
αλλά ανήκαν στη βάση των υποβαθµισµένων τάξεων και στρωµάτων µε συµφέροντα αντίθετα προς τα θεσµοθετηµένα στο κοινωνικό σύστηµα εν ισχύι. Άλλοι είχαν προσεγγίσει το εργατικό κίνηµα όχι από την οικονοµική βάση αλλά από την
υπερδοµή, από την αφετηρία του ενστερνισµού των ανθρώπινων αξιών που υποσχόταν να θεσµοθετήσει το εργατικό κοινωνικό καθεστώς. Το παρελθόν του κινήµατος παρέπεµπε στο «φαντασιακό» εκάστου. Απέµενε για το κόµµα το οργανωτικό θέµα. ∆ηµιουργήθηκαν όργανα, για την εξυπηρέτηση της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, τα Τµήµατα και Επιτροπές της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ), οι ιδεολογικές επιτροπές των κοµµατικών
οργανώσεων. Τα µέλη συµµετείχαν στα κοµµατικά µαθήµατα και προµηθεύονταν
τον οδηγό αυτοµόρφωσης.
Το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ), οργανισµός ο οποίος εµφανιζόταν
καταστατικά ως ανεξάρτητος, είχε όµως σκοπούς (µελέτη του «µαρξισµού-λενινισµού»1433) που οριοθετούσαν το στίγµα του ως κοµµατικού ερευνητικού και
ιδεολογικού µηχανισµού. Στη δοµή, είχε µιµηθεί το αντίστοιχο Institut de recherches marxistes του γαλλικού κόµµατος, που θεωρούνταν µοντέλο επιτυχηµένο.
Αναλώθηκε, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, στην προσπάθεια υποστήριξης της παρέµβασης του κόµµατος, µέσα σε ένα κλοιό εχθρικών στάσεων από τους άλλους χώρους, µε πρώτους τους διανοουµένους, για προβολή του δικού του πολιτικού, θεωρητικού και ιδεολογικού λόγου. Το Τµήµα Ιστορίας του Κέντρου Μαρξιστικών
Ερευνών οργάνωσε ορισµένα ιστορικά συνέδρια και εξέδωσε τα πρακτικά
τους1434. Με πενιχρή ερευνητική παραγωγή1435, το ίδρυµα προσέφερε προϊόν
τήµατος που ετίθετο, του χρονικού περιθωρίου και των εργαλείων που απαιτούσε η εκπόνηση µίας
έρευνας.
1433
Cf. συλλογή ∆άγκα, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Καταστατικό [1976].
1434
Για παράδειγµα, cf. Η µικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Επιστηµονικό ∆ιήµερο, 1-2 Νοέµβρη 1982, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983.
1435
Επιτεύχθηκε µία και µόνη ιστορική έρευνα, το πρωτόλειο Η Σοσιαλιστική Οργάνωση Φεντερασιόν
Θεσσαλονίκης. Ζητήµατα γύρω από τη δράση της, 1909-1918, ΚΜΕ - Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
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ιστορικής έρευνας το οποίο συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις στο χώρο των επαγγελµατιών ιστορικών, µε την αντιµετώπισή του ως µίας επιπλέον απόπειρας χειραγώγησης των επιστηµονικών διαπιστώσεων και ιδεολογικοποίησης της ιστορίας1436. Σε µία πολεµική που καµµία πλευρά δεν είχε απόλυτα το δίκιο µε το µέ1989, 312 pp. Η εργασία εκπονήθηκε, κατά το διάστηµα 1980-1987, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, από
ένα µέλος του τµήµατος ιστορίας του παραρτήµατος Θεσσαλονίκης το οποίο δεν είχε τότε τυπική
ιδιότητα (περάτωση σπουδών) ούτε γνώσεις επαγγελµατία ιστορικού. Χρησιµοποιήθηκαν, ως
πρωτογενής πηγή, ιδιαίτερα το υλικό του Κωστή Μοσκώφ (έγγραφα του George Haupt και του
Camille Huysmans), το αρχείο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιστορίας του Άµστερνταµ (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) και το αρχείο του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος (Централен Партиен Архив [ЦПА]). Στην τελευταία περίπτωση, η συλλογή και καταγραφή του αρχειακού υλικού πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του Ινστιτούτου Ιστορίας του
Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (Институт по история на БКП) –η διεύθυνση του
ιδρύµατος ανέθεσε στο µέλος του, ιστορικό Georgi Părvanov [ο σηµερινός πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας], τη συνεργασία–. Το τελικό κείµενο τέθηκε προς συζήτηση µεταξύ µελών του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών Θεσσαλονίκης για παρατηρήσεις, διορθώσεις και υποδείξεις για συµπληρώσεις (συνεισέφερε ιδίως ο καθοδηγητής του κέντρου, Αποστόλης Παλιούρας), πριν προωθηθεί στο ∆ηµήτρη Λαζαρίδη, ιστορικό, υπεύθυνο του τµήµατος ιστορίας του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών Αθηνών, για τελικές υποδείξεις. Το τελικό κείµενο εγκρίθηκε από
την καθοδήγηση του κόµµατος και, προβαλλόµενο –κατά τα προπαγανδιστικά ειωθότα, εκείνη την
εποχή, επίδειξης µαζικής κοµµατικής συµµετοχής– ως συλλογικό έργο των µελών του τµήµατος
ιστορίας του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (από αυτούς, µόνο ένας –ο ιστορικός
Άκης Αποστολίδης– έφερε τότε την τυπική ιδιότητα του επαγγελµατία ιστορικού), προωθήθηκε
προς δηµοσίευση, το 1988, στον κοµµατικό εκδοτικό µηχανισµό.
1436
Η έρευνα για τη Φεντερασιόν προκάλεσε αρχικά διαξιφισµούς στις στήλες του περιοδικού Θεωρία
και Κοινωνία. Μία οξύτατη κριτική (cf. Θεωρία και Κοινωνία, 1, Νο 1, 1990, pp. 190-197), µε δηκτικές αναφορές («... πάνω και πριν από όλα επικρέµαται ένας αγιοποιηµένος Λένιν...», «... αναγορεύουν τον λενινισµό σε Προκρούστη», «... θεωρήµατα της ζαχαριαδικής ιστοριογραφίας»,
ibid., p. 191) έλαβε ιδίου ύφους απάντηση (ibid., No 6, 1992, pp. 309-316), στην οποία όµως εµµέσως αναγνωρίζονταν ως τρωτά ορισµένα από τα σηµεία που είχαν επισηµανθεί από την επιτιθέµενη πλευρά («Για καταχωρήσεις όπως η “µαρξιστικολενινιστική” θεωρία... ίσως, σήµερα, µε την
πολιτική φόρτιση των όρων “µαρξισµός” και “λενινισµός”, η επιστηµονική συνείδηση να υπαγορεύει τη χρήση µίας γλώσσας χωρίς “-ισµούς”. Σε καµµιά, όµως, περίπτωση, η λεκτική κωδικοποίηση δεν αποτέλεσε και κωδικοποίηση σκέψης. Φιλόδοξος στόχος υπήρξε η αξιοποίηση των
συγγραµµάτων του Κ. Mαρξ και του Β. Λένιν, όχι ο εγκλωβισµός στο πλαίσιο ενός καθολικού
“µλ” που θα προσδιόριζε αυθεντικά την ιστορική αναγκαιότητα.», ibid., p. 314). Ακολούθησε
απάντηση στην απάντηση (ibid., pp. 315-316), µε διαλλακτικές διαθέσεις (επιτιθέµενος και αµυνόµενος οµονόησαν και κατέληξαν ακαδηµαϊκοί φίλοι). Ήπια όσον αφορά στο ύφος, αλλά εξίσου
επικριτική, άλλη παρέµβαση (cf. Τα Ιστορικά, 10, Νο 18-19, Ιούνιος-∆εκέµβριος 1993, pp. 171204) έθετε γενικότερου εύρους ερωτήµατα, που αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά προβλήµατα της
ιστορικής έρευνας. Σε ετέρα περίπτωση (cf. Σύγχρονα Θέµατα, Β΄, 17, Νο 52-53, Ιούλιος-∆εκέµβριος 1994, pp. 52-69), το έργο αντιµετωπίσθηκε ως στρεβλωτικό της επιστήµης («... περιπτώσεις
ιστοριογραφικής παθολογίας που διατείνονται πως έχουν ακαδηµαϊκές αξιώσεις», «... στα τάρταρα
της ελεγχόµενης ιστοριογραφίας..., η Σοσιαλιστική οργάνωση αποπνέει ένα λόγο που µπορούµε να
χαρακτηρίσουµε συνοπτικά ως λόγο εξουσίας.», ibid., pp. 59, 63-64). Αξίζει, αφ’ ετέρου, να επισηµανθεί η αντίφαση, την οποία συνιστούν πολλές δεκάδες βιβλιογραφικές αναφορές στο βιβλίο.
Η πρωτοτυπία των αρχειακών πηγών που κόµισε η έρευνα δεν αγνοήθηκε. Σε µία επίσης περίπτωση (Μάρκος ∆. Γκιόλας, Το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος, Εκδόσεις Π. Μοσχονά, Αγρίνιο 1996), λεηλατήθηκε το βιβλίο, µε την υποκλοπή εκτεταµένης πρωτότυπης ύλης χωρίς τη δέουσα παραποµπή στην πηγή.
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ρος της, επανερχόταν στην επιφάνεια το ζήτηµα της αντικειµενικότητας της επιστηµονικής εργασίας, του πραγµατολογικού υλικού που προσέφερε, άλλων παραµέτρων. Ερχόταν επίσης στο προσκήνιο η απαίτηση των επαγγελµατιών ιστορικών
να µονοπωλούν την ερευνητική παραγωγή και την αλήθεια, παρέχοντας την εγγύηση προστασίας της επιστήµης από την ιδεολογική χρήση της.
Η πείρα έδειξε ότι τα στελέχη του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (είχαν
χρεωθεί αυτή την εργασία ορισµένα επαγγελµατικά στελέχη επιστήµονες, επίσης
δεκάδες κοµµατικά µέλη πανεπιστηµιακοί –πολλοί από αυτούς, στο καθεστώς
ηµιπαρανοµίας επί Νέας ∆ηµοκρατίας, το 1974-1981, περιφρουρηµένοι–) δεν
µπορούσαν να είναι ερευνητές και προπαγανδιστές ταυτόχρονα –µάλιστα στη συνήθη εξέλιξη που το βάρος µετατοπιζόταν, λόγω των ατέλειωτων αναγκών της καθηµερινής δράσης, στη δεύτερη ιδίως δραστηριότητα–. Η ίδια ακριβώς κατάσταση
ίσχυε για το τµήµα ιστορίας. Επιβεβαιωνόταν το συµπέρασµα ότι η επιστηµονική
έρευνα χωρίς αντίστοιχη κοινωνική δράση αποκόπτει τον ερευνητή από την κοινωνία, όµως επίσης ότι η αυξηµένη κοινωνική δράση εις βάρος της έρευνας δεν
µπορεί να οδηγήσει σε ερευνητική παραγωγή. Επανερχόταν το γνωστό πρόβληµα,
«κοµµουνιστής επιστήµονας ή επιστήµονας κοµµουνιστής».
Το Ιστορικό Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ανταποκρίθηκε στην
τακτική έκδοσης κειµένων κοµµατικής ιστορίας από την κεντρική επιτροπή. Μία
επιτροπή εκ µελών του Ιστορικού Τµήµατος και άλλων κοµµατικών παραγόντων
µε γνώση των γεγονότων κινούσε τη διαδικασία, επεξεργαζόταν τα στοιχεία και
παρήγε το κείµενο του δοκιµίου. ∆ιατύπωναν τις παρατηρήσεις τους τα υπόλοιπα
στελέχη του Ιστορικού Τµήµατος και άλλοι του ιδεολογικού µηχανισµού, κατέληγαν στο τελικό κείµενο και αυτό ερχόταν προς έγκριση στο Πολιτικό Γραφείο. Η
έκδοση αντιστοιχούσε ακολούθως στην επίσηµη θέση του Κόµµατος έναντι των
διαφόρων γεγονότων, καταστάσεων, προσωπικών ιστοριών που διεκτραγωδούνταν σε αυτό.
Το Ιστορικό Τµήµα Κεντρικής Επιτροπής εργάσθηκε και είχε παραγωγή ορισµένων λευκωµάτων και βιβλίων, τα οποία, αφ’ ενός, προσέφεραν πραγµατολογικό υλικό σηµαντικής αξίας, αφ’ ετέρου είχαν προσεγγίσεις και αναλύσεις που
αναπαρήγαγαν και υποστήριζαν το πολιτικό-ιδεολογικό πλαίσιο του ΚΚΕ1437. Η
εργασία προχωρούσε χωρίς χρήση πρωτογενών πηγών1438 –δεν υπήρχε νοοτροπία
1437

1438

Για παράδειγµα, cf. Ριζοσπάστης, 1918-1978. 60 χρόνια, [Λεύκωµα, Καλλιτεχνικός σύµβουλος της
έκδοσης Α. Τάσσος], Ασπιώτη-ΕΛΚΑ, Αθήνα 1978, επίσης Το Πρώτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ. Πρακτικά, Έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 1982.
Για παράδειγµα, cf. ∆οκίµιο ιστορίας του ΚΚΕ, vol. 1 (1918-1949), op. cit., p. 228, όπου υπάρχει
µονάχα µία αναφορά –για το 1925– σε πρωτογενές υλικό (µνηµονεύεται το «Αρχείο του ΚΚΕ»,
χωρίς άλλη επεξηγηµατική ένδειξη).
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για υιοθέτηση των αρχών εκπόνησης µίας επιστηµονικής εργασίας–. Στο επιτελείο
του τµήµατος, είχαν ενταχθεί επαγγελµατικά στελέχη [κοµµατικά στελέχη αποκλειστικής απασχόλησης στο µηχανισµό, επ’ αµοιβή] που ήταν έµπειροι επαγγελµατίες ιστορικοί, µε γνώση εις βάθος του αντικειµένου του εργατικού κινήµατος.
Στην επιτροπή Σχεδίου συµµετείχαν οι Γιώργης Ζωίδης1439, Χρήστος Τσιντζιλώνης, ∆ηµήτρης Λαζαρίδης, Βασίλης Μπαρτζιώτας, Κώστας Λουλές, Αύρα Παρτσαλίδου, Βάσος Γεωργίου, Γεράσιµος Στεφανάτος και άλλοι. Κάποιοι από αυτούς διέθεταν πτυχίο βασικών πανεπιστηµιακών σπουδών (Γιώργης Ζωίδης, ∆ηµήτρης Μαµάτσης1440, Χρήστος Τσιντζιλώνης κ.ά.), άλλοι συµπλήρωσαν τις γνώσεις τους ή µόνο φοίτησαν σε ανώτατες κοµµατικές σχολές που προσέφεραν
σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου. Τίτλους (µεταπτυχιακά, διατριβές) διέθεταν
λίγοι (Σάρλης, Βασίλης Ζούνης, Λαζαρίδης κ.ά.). Ανέλαβαν, κατά καιρούς, υπεύθυνοι του ιστορικού τµήµατος οι Στρίγκος, Ζωίδης, Γιώργης Τρικαλινός, Μαµάτσης, Τσιντζιλώνης.
Η αντίδραση των ιστορικών του ΚΚΕ εσωτερικού ήταν απροκάλυπτη. Ο φανατισµός από την πολιτική µεταφέρθηκε στην κριτική και εν γένει στη συµπεριφορά των ιστορικών ως εµπάθεια. Και η εµπάθεια φέρνει την προκατάληψη, την
απώθηση της επιστηµονικής δεοντολογίας. Η εµπάθεια σάρωσε όλο το πεδίο της
1439

Ο Ζωίδης γεννήθηκε το 1916 στην Αρίστη Ζαγορίου. Παρακολούθησε τη Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων, σπούδασε κατόπιν στη φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα και διορίστηκε καθηγητής στην
Αστική Σχολή ∆ολιανών. Στη δεκαετία 1930, στρατολογήθηκε στο ΚΚΕ. Έλαβε µέρος στην
εθνική αντίσταση στην Ήπειρο, το 1941-1944, και, παράνοµος, το 1946 κατέφυγε στο βουνό,
όπου είχε δράση στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ). Μετά το 1949, ως πολιτικός πρόσφυγας στις
Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, έζησε στο Βουκουρέστι και Βουδαπέστη. Εντάχθηκε στον κοµµατικό µηχανισµό και ασχολήθηκε µε ιστορικές µελέτες. ∆ηµοσίευσε, µόνος ή σε συνεργασία µε άλλους,
ιστορικά έργα και σχολικά και εξωσχολικά βιβλία. Έγραψε άρθρα και βιβλιοκριτικές (στο κοµµατικό περιοδικό Νέος Κόσµος), µετέφρασε ιστορικά και λογοτεχνικά κείµενα και επιµελήθηκε εκδόσεις βιβλίων του κοµµατικού εκδοτικού οίκου Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις στο Βουκουρέστι. Επαναπατρίσθηκε το 1980 και τοποθετήθηκε στο µηχανισµό της κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ, στην ιστορική εργασία. Αποβίωσε το 1999 [cf. Μιχάλης Αλ. Ράπτης, Τυχεροί µέσα στην
ατυχία (οδοιπορικό των παιδιών του Οδυσσέα µε την «Αργώ» του εµφυλίου, Πετρούλια, Αθήνα
1999, passim].
1440
Ο Τάκης Μαµάτσης (1925-2002), από τη Ραψάνη Λάρισας, φοίτησε στο γυµνάσιο στη Λάρισα το
1943, εντάχθηκε στη νεολαία (ΕΠΟΝ) και στο ΚΚΕ, διέκοψε τις σπουδές στην Παιδαγωγική
Ακαδηµία το 1944 και εργάσθηκε στον τοµέα προπαγάνδας του απελευθερωτικού µετώπου
(ΕΑΜ). Το 1945 εργάσθηκε στην ΕΑΜική εφηµερίδα της Λάρισας Αλήθεια, έγινε αντάρτης το
1946, εντάχθηκε στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ) το 1947. Με την υποχώρηση του ∆ΣΕ το 1949
κατέφυγε στις Λαϊκές ∆ηµοκρατίες. Σπούδασε στη Ρουµανία στη σχολή ιστορίας του πανεπιστηµίου της Cluj, συνέγραψε βιβλία ιστορικά και άλλα. Από το 1956 έως το 1968 ήταν συντάκτης στο
ραδιοσταθµό Φωνή της Αλήθειας. στην 12η ολοµέλεια το 1968 εκλέχθηκε στην κεντρική επιτροπή του κόµµατος, επανεκλέχθηκε στο 9ο συνέδριο του ΚΚΕ το 1974. Το 1975, επαναπατρίσθηκε, εργάσθηκε στην εφηµερίδα Ριζοσπάστης. Επανεκλεγόταν στην κεντρική επιτροπή, στο 11ο
συνέδριο το 1982 εκλέχθηκε µέλος του πολιτικού γραφείου, στο οποίο παρέµεινε έως το 1991 (cf.
Ριζοσπάστης, 31-12-2002, 3-1-2003, 31-12-2005).
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ιστορίας. Χωρίς να δηλώνεται ρητά, οι ιστορικοί του ΚΚΕ εσωτερικού αναιρούσαν τις θεωρίες του Lenin για την κοινωνική αλλαγή και τις ιστορικές προσεγγίσεις που στηρίζονταν σε αυτές, αποφεύγοντας να εισέρχονται στην ουσία, στην
ανάλυση του ιστορικού υλικού, τη χρήση των εργαλείων έρευνας και την ερµηνεία
των στοιχείων.

Το κοµµατικό αρχείο. Ενδιαφέρον και αδιαφορία
Εάν το κοµµατικό αρχείο κρατιόταν στο απυρόβλητο, αυτή η στάση δεν ήταν
ένδειξη εφησυχασµού. Στο µηχανισµό του ΚΚΕ συχνές συζητήσεις για το αρχείο
περιστρέφονταν στην αναζήτηση του τρόπου διάσωσης αυτού χωρίς να διακινδυνεύει το απόρρητο. Στα προλεγόµενα της διάσπασης του 1991, προβάλλονταν από
το γενικό γραµµατέα, Φαράκο, αναιρετικές για το υπάρχον πλαίσιο νοοτροπίες, ότι
θα έπρεπε να έλθουν σε επαφή, και να βρουν ένα τρόπο να παραδώσουν τα υλικά,
σε αξιόπιστο εξωτερικό φορέα, για παράδειγµα στα κρατικά αρχεία. Οι ιστορικοί
και «ιστορικοί» του κόµµατος διαφωνούσαν καθέτως. ∆εν σκόπευαν να παραχωρήσουν πλεονέκτηµα στον ιµπεριαλισµό1441. Ο Φαράκος αντέτεινε ότι η ιστορία,
µε αυτό τον τρόπο συγγράφεται, η αλήθεια ούτως αναζητείται από τους ιστορικούς1442. Αντιλαµβανόµαστε ότι ο προβληµατισµός αντανακλούσε σκόρπιες σκέψεις για ένα πλαίσιο δηµιουργίας και διατήρησης κοµµατικού αρχείου το οποίο
δεν υπήρξε προγραµµατισµένο. Είχε επικρατήσει, µέσα στο περιβάλλον που αναγνώριζε ως πρώτιστη την πολιτική δράση, η τάση εργαλειακής χρήσης των πάντων. Πλανιόταν, ανάµεσα στους κοµµουνιστές, η συνείδηση της ιστορικότητας
του κόµµατος, χωρίς αφ’ ετέρου να έχουν κατά νου το κοµµατικό καθήκον ιστορικής χρήσης του αρχείου, ούτε να έχουν αναλωθεί σε συζητήσεις για τις ανάγκες, οι
οποίες επέβαλαν ιστορικά την εµµονή στη συντήρηση αυτού και συνεπώς έπρεπε
να ικανοποιηθούν1443.
1441

Γιώργης Τρικαλινός, συζητήσεις. Τάκης Μαµάτσης, συζητήσεις.
Cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006.
1443
Αναφέραµε προηγουµένως (στην ενότητα περί συγκρότησης κοµµατικών αρχείων, supra, n. 25, p.
39) ότι, σε αντιπαράθεση µε τις αιτίες διατήρησης κοµµατικού αρχείου τις οποίες εντοπίσαµε
κατόπιν εκτίµησης στηριζόµενης σε µία εξορθολογικοποίηση του φαινοµένου, εχθρικές προς το
κοµµουνιστικό κόµµα απόψεις επεσήµαναν ως κύρια σκοπιµότητα την ελεγκτική. Σε σχετικό ερώτηµα, µία απάντηση, εξόχως αρνητικής φύσης, ήταν αυτή που κατέθεσε ο Φαράκος (µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 11-5-2006). Στο ζήτηµα της εργαλειακής χρήσης των αρχείων, τοποθετήθηκε
βίαια, αναφέροντας ότι ο ρόλος του αρχείου σε ένα κόµµα είναι να φυλάσσεται µε την πρόθεση,
στο µακρυνό µέλλον, να χρησιµοποιηθεί από ιστορικούς στους οποίους θα δοθούν οδηγίες για το
περιεχόµενο των κειµένων που θα παραδώσουν [προκατασκευασµένη ιστορία]. Επίσης, το αρχείο
συνέβη να έχει παράπλευρη εργαλειακή χρήση. Οι άνθρωποι της καθοδήγησης χρησιµοποιούσαν
το αρχείο ως εργαλείο κατά την καταπολέµηση παρεκκλίσεων και διαφωνιών –εάν, σε κάποια
φάση, θεωρούσαν ότι ένα µέλος παρεξέκλινε και προέβαλλε αιρετικές απόψεις, κοινοποιούσαν
1442
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Η παράκαµψη του προβλήµατος των αρχείων συνοδευόταν, ενίοτε, από προσποιητή αδιαφορία. Ο Φλωράκης, πεφωτισµένος καθοδηγητής έναντι του προβλήµατος της ιστορικής έρευνας1444, ήταν ωστόσο απρόθυµος να εµπλακεί στην
περιπέτεια της συγγραφής της κοµµατικής ιστορίας1445. Άλλοτε, η αδιαφορία ήταν,
πράγµατι, απόρροια της υποτίµησης του προβλήµατος της ιστορίας. Στο κοµµατικό κτίριο στον Περισσό, στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν υπήρξε πρόβλεψη για
χώρο κατάλληλο για φύλαξη και λειτουργία αρχείου, για ένα αναγνωστήριο, ένα
αρχειοστάσιο, ένα εργαστήριο. Υπήρξε πρόβλεψη –ατυχώς, στο υπόγειο του κτι-

πρότερα γραπτά του που αντέφασκαν–. Ειδικά για το δεύτερο σηµείο, ο Φαράκος ανέφερε ότι στο
αρχείο δεν υπήρχε υλικό για θέµατα που θα µπορούσαν να τον θίξουν –για παράδειγµα, για «κατάδοση» στο εσωτερικό του κόµµατος, δεν είχαν βρει κάποιο στοιχείο, στο αρχείο, για να του το
προσάψουν, διότι ο ίδιος δεν είχε δώσει έκθεση σε βάρος κάποιου, δεν είχε κατηγορήσει κανένα–.
Κατά τη γνώµη µας, οι κρίσεις του Φαράκου (εντυπωσιακές –οµιλούσε για το κόµµα του οποίου
χρηµάτισε µέλος πολιτικού γραφείου και γενικός γραµµατέας–), επηρεασµένες από τις προσωπικές διαφορές του µε την ηγεσία του ΚΚΕ (το 2006), συνιστούν πραγµατολογικό υλικό που δεν
µπορεί να αξιολογηθεί χωρίς περαιτέρω διερεύνηση και διασταύρωση. Εφ’ όσον αφορούν σε
εποχή, κατά την οποία ο ερωτώµενος ήταν καθοδηγητικό στέλεχος, µπορεί να τεθεί η λογική υπόθεση ότι ο πρώην γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ δεν επιθυµούσε να επωµισθεί ευθύνες που του
ανήκαν και διαφοροποιήθηκε εκ των υστέρων. Επ’ αυτού του σηµείου, που ήταν αντιληπτό από το
Φαράκο, διδόταν η απάντηση από τον ίδιο ότι, µε την ιδιότητα του ηγετικού στελέχους, συµπέραινε τη διαφορετικότητά του από τους άλλους, αλλά είχε λάβει την απόφαση, λόγω των συνθηκών, «να µη τους παρατήσει», συνεπώς δεν άλλαξε τοποθέτηση αλλά απλά τη διαδήλωσε στη
φάση της κοµµατικής αποδέσµευσης. Οι εξηγήσεις του Φαράκου, για το κοµµατικό περιβάλλον
που τον γνώρισε στη µεταπολίτευση ως ενθουσιώδη (φανατικό) διευθυντή του κοµµατικού οργάνου Ριζοσπάστης, αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό.
Οι απόψεις Φαράκου συνέπεσαν µε ιστορική κατάθεση, η οποία οµοίως εκτίµησε ως µοναδικές
λειτουργίες του αρχείου την αξιοποίησή του εκ µέρους της κοµµατικής ηγεσίας και την προβολή
της κοµµατικής αλήθειας. Θεωρήθηκε, συγκεκριµένα, ευσταθής η υπόθεση ότι η κοµµατική
ηγεσία, σεβόµενη τις υποθήκες της Komintern, κινητοποιούσε ένα µηχανισµό (αρχείο) µέσω του
οποίου ασκούσε έλεγχο επί των στελεχών, ενώ ταυτόχρονα, µε τον αποθησαυρισµό τεκµηρίων,
αναγορευόταν σε κάτοχο της κοµµατικής αλήθειας. «Η “συνωµοτικότητα”, ο νόµος της σιωπής
στο “κοµµατικό µυστικό”, κάλυπτε όχι µόνο το περιεχόµενο των εγγράφων αλλά και τα ίδια τα
αρχεία», cf. Παπαθανασίου, Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά..., op. cit., p. 42. Κατά τη γνώµη µας,
αυτή η ιστορική προσέγγιση, εκτός του γεγονότος ότι είναι αντιιστορική, στερείται λογικής. Το
αρχείο περιέχει οµοίως «επιβαρυντικά» στοιχεία και για τα στελέχη που συγκυριακά αποτελούν
την ηγεσία. Είναι κατανοητό ότι η επόµενη κοµµατική γενιά, εφόσον το αρχειακό υλικό
διατηρείται, θα βρίσκει ανέπαφα τα εν λόγω στοιχεία. Προσέτι, η χρήση ενός χαρακτηρισµού
εκτός µέτρου («νόµος της σιωπής») συνιστά τοποθέτηση απαξιωτική της πρακτικής πολιτικού
κόµµατος το οποίο καταγράφεται ως το µοναδικό που διατήρησε αρχεία. Προκαλείται η σκέψη ότι
η εκ του µακρόθεν κριτική διατυπώνεται από χώρο της διανόησης επίγονο προσώπων των οποίων
η εµπειρία για τη δράση –το αρχείο αποτελεί παράµετρο του κοινωνικού αγώνα– δεν ήταν µονάχα
µελετητική και εξ ακοής.
1444
Η Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδου διηγείται ότι, το 1988, όταν ζήτησε τη γνώµη του Φλωράκη για
τη διαχείριση ενός ζητήµατος ιστορίας, εκείνος διαµαρτυρήθηκε: «Μα, εµείς περιµένουµε από
εσάς, τους ιστορικούς. Εσείς, ρωτάτε εµάς, τους πολιτικούς;» (Αντωνιάδου, συζητήσεις).
1445
«Ιστορία, άµα πεθάνω», έλεγε, για την κοµµατική ιστορία της εποχής του –µετά το 1972–
(Παναγιώτης Λαφαζάνης, συζητήσεις).
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ρίου– µόνο για χώρο βιβλιοθήκης (καταστράφηκε, αυτή επίσης, κατά την πληµµύρα το 1994, ολοσχερώς). Αρχειακό υλικό ήταν σπαρµένο σε διάφορα γραφεία
στο κτίριο, χωρίς πρόνοια κεντρικής ταξινόµησης. Οι ιστορικοί που δούλευαν στο
µηχανισµό, ενώπιον αλλότριων καθηκόντων της κοµµατικής καθηµερινότητας,
δεν είχαν χρόνο για καθ’ ύλην υποδείξεις και κουράγιο για επιµονή.
Το ενδιαφέρον του κόµµατος για το αρχείο, η επαγρύπνηση για την αποτροπή
απωλειών, ήταν δεδοµένα. Από την άλλη πλευρά, εµφανιζόταν µία ακινησία, ασυγκινησία. Όταν ήλθαν στον Περισσό τα κιβώτια από το Ivanovo, δεν είχε αναληφθεί προετοιµασία και έµειναν, επί αρκετές ηµέρες –πάνω από µία εβδοµάδα–, στο
προαύλιο. Υπήρξε επίσης, τότε, η ευκαιρία για µία καταλογογράφηση, σε αδρές
τουλάχιστον γραµµές. Το ΚΚΕ, υστερώντας από το ΚΚΕ εσωτερικού σε τεχνική
διαχείριση –δεν διέθετε το ανάλογο του Παπαπαναγιώτου–, επέδειξε απρονοησία
για την παραγωγή αντιγράφων (εφεδρικό αρχείο). Η δυσκολία, σε σχέση µε τη
διαµόρφωση των στάσεων µέσα στο ΚΚΕ, ήταν ότι δεν έτυχε να βρεθούν στον
τοµέα της πληροφορίας αρχειακοί µε µονοµανία για τη δουλειά τους. Ο Παπαπαναγιώτου δεν ήταν µοναδική περίπτωση, ως προς το κίνητρο. Στο Ivanovo, είχαν
βρεθεί άνθρωποι (ο Κατσαρός και η γυναίκα του, Πελαγία, ο δάσκαλος Τριανταφύλλου) που µερίµνησαν για το αρχείο µε πηγαία επιθυµία. Όµως το κοµµατικό
σύστηµα δεν φρόντισε να υποθάλψει µία αντίστοιχη νοοτροπία, να ενσταλάξει στα
µέλη τον πολιτισµό της ιστορικότητας του ΚΚΕ. Είχε εξορθολογικοποιήσει, µε
αναφορά στην ύπαρξη του αρχείου, τις παραµέτρους του κοµµατικού κύρους, της
κοµµατικής εξουσίας, της αξιοποίησης στον πολιτικό αγώνα, αλλά δεν έδειχνε να
ανησυχεί περαιτέρω. Ήταν µία ιδιότυπη κατάσταση, σχέση αγάπης και αδιαφορίας
ταυτόχρονα –ορισµένες φορές, σχέση µίσους, όταν αναφύονταν πρακτικά κωλύµατα–. Ο ανορθολογισµός στην κοµµατική πρακτική εντοπίζεται στη στάση παραµερισµού του εργαλείου πάλης. Αντί για εργαλειακή χρήση, το αρχείο παρέµενε
κλειστό και, κυρίως, αταξινόµητο. Με άλλη αντιµετώπιση (αρχείο ταξινοµηµένο,
έστω κλειστό), το υλικό θα καθίστατο εργαλείο πάλης, µε την ευχέρεια, ανά πάσα
στιγµή, ανάσυρσης στοιχείων για κοµµατική αξιοποίηση. ∆εν δόθηκε η προτεραιότητα, αποφεύχθηκε η αναγκαία επένδυση –προβλέψεις για επενδύσεις στράφηκαν σε άλλα στοιχεία, εκτός από αυτό–. Απαιτούνταν διαφορετική νοοτροπία, που
θα σχετιζόταν µε την προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού, των διανοουµένων. Αναγκαστικά, η εξορθολογικοποίηση του θέµατος του αρχείου µεταθέτει τον προβληµατισµό στο δυσεπίλυτο ζήτηµα της θέσης των διανοουµένων
µέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα.
Στην αντίστροφη µέτρηση για τον «υπαρκτό σοσιαλισµό», εµφανίσθηκαν
κλυδωνισµοί. Συζητήθηκε, το 1991 –υπό συνθήκες εσωκοµµατικής αντιπαράθε-
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σης1446–, στον προσυνεδριακό διάλογο του 13ου συνεδρίου του ΚΚΕ η θέση 71 για
την ιστορία του Κόµµατος και την ανάγκη επιστηµονικής αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας. Στην αναµέτρηση µέσα στο συνέδριο (19 έως 24 Φεβρουαρίου
1991), η συζήτηση επαναλήφθηκε εν µέσω αντεγκλήσεων1447.
Μετά τη διάσπαση του 1991, η παλαιά προσέγγιση του ζητήµατος της ιστορίας παρέµεινε1448. Το 17ο συνέδριο του ΚΚΕ, το 2005, τοποθετήθηκε απέναντι
στην οργανωµένη έρευνα1449. Η οδηγία για τα οργανωτικά µέτρα περιελάµβανε
την ενεργοποίηση του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ)1450. ∆εν τέθηκε
1446

Η κατάληξη ήταν η διάσπαση του κόµµατος, τον Ιούνιο 1991, cf. Ριζοσπάστης, φύλλα Ιουνίου και
Ιουλίου 1991.
1447
Ibid., φύλλα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1991. Ακούστηκαν –υπό την επήρεια των δραµατικών
για τον «υπαρκτό σοσιαλισµό» γεγονότων της εποχής–, από σύνεδρο που ασχολούνταν µε την
ιστορία, θέσεις για την ιστορία του κόµµατος αναιρετικές της προηγούµενης κατάστασης, στη
διαµόρφωση των οποίων είχαν επιδράσει αντιλήψεις –οι περισσότερες, ορθές– του Παπαπαναγιώτου. Η δηµιουργηθείσα, τότε, πεποίθηση για την ανάγκη αποκατάστασης των κακώς εχόντων στην
κοµµατική ιστορία οδήγησε όµως, µεταγενέστερα, σε άλλους συλλογισµούς, πιο σύνθετους, και
σε επαναθεώρηση σηµείων των αναθεωρηθεισών απόψεων.
1448
Επαναβεβαιώθηκε ότι η διαδικασία µελέτης της ιστορίας του ΚΚΕ απαιτούσε υπευθυνότητα και
αντικειµενικότητα, επιστηµονική βάση στη µελέτη, ώστε να διαµορφώνονται συµπεράσµατα που
θα µπορούσαν να ανεβάσουν την ωριµότητα και την ικανότητα του Κόµµατος. Η µελέτη της ιστορικής πείρας του κόµµατος θεωρήθηκε διαχρονικό καθήκον. Στη συζήτηση, στα κοµµατικά όργανα, και περαιτέρω έγκριση ενός κειµένου για την ιστορία του ΚΚΕ, θα λαµβανόταν υπόψη ο
κίνδυνος να διαµορφωθούν συµπεράσµατα τα οποία ενδεχοµένως θα µείωναν το ρόλο του Κόµµατος, θα καλλιεργούσαν κλίµα υποτίµησης της συνεισφοράς του, θα εντάσσονταν στη λαθολογία, µε αποτέλεσµα την αρνητική επίδραση στην τρέχουσα δράση. Για την εξαγωγή των ορθών
συµπερασµάτων, προϋπόθεση ήταν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση των τελικών κειµένων όλα
τα µέλη της κεντρικής επιτροπής, µε δηµιουργική συζήτηση. Περαιτέρω, θα ξεκινούσε µία διαδικασία ευρύτερης συζήτησης επί του περιεχοµένου των κειµένων ανάµεσα σε όλα τα µέλη του
κόµµατος και της νεολαίας, η οποία θα αποτελούσε ευκαιρία για δυνάµωµα του ενθουσιασµού και
της εµπιστοσύνης στις δυνάµεις του κόµµατος και του λαού. Θεωρήθηκε αληθές ότι, µε τη µελέτη
της ιστορικής πείρας του κόµµατος επαναβεβαιώνεται η µεγάλη και αναντικατάστατη προσφορά
του κόµµατος, η ανάδειξη του πνεύµατος ανιδιοτελούς θυσίας των κοµµουνιστών στη χώρα τους
και διεθνώς (πηγή: κοµµατικά κείµενα).
1449
«Οργανώνεται συστηµατικά ο τοµέας της επιστηµονικής έρευνας και της θεωρητικής δουλειάς µε
ευθύνη της ΚΕ, και µε βάση τα τµήµατά της», προσανατολισµένης στις κοµµατικές ανάγκες
(εσωκοµµατική επιστηµονική εργασία από τα µέλη ώστε «... οι γνώσεις τους να αξιοποιούνται
στην υπηρεσία των αναγκών και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων»). Η έρευνα όφειλε να
αφορά «... σε ζητήµατα της επικαιρότητας στα οποία υπάρχει καθυστέρηση, αλλά και ζητήµατα
που συνδέονται µε την πρόοδο της πάλης για την εξουσία, µε το σοσιαλισµό, τον κοµµουνισµό»
(cf. 17ο συνέδριο του ΚΚΕ. Ντοκουµέντα, ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2005, pp. 222-224).
1450
Ibid. Μία εκτίµηση για τη θέση περί Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) οφείλει, κατά τη
γνώµη µας, να αποφύγει τη βουλησιαρχία, επίσης τον εξαναγκασµό, λόγω των συνθηκών, σε προσκόλληση σε ένα σχήµα το οποίο, ιστορικά, δεν απέδωσε. Σηµεία τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναυσµα για διάλογο είναι αυτά, στα ντοκουµέντα του συνεδρίου, όπου αναγράφηκε ότι
το κόµµα «... πρέπει να δει το ΚΜΕ µε πιο µακροπρόθεσµη προοπτική» [30 χρόνια µετά από την
ίδρυσή του], «ως ερευνητικό κέντρο του ΚΚΕ» [καταστατικά, αυτό δεν ισχύει]. Στα ίδια ντοκουµέντα περιλήφθηκαν χρεώσεις σε ένα οργανισµό ο οποίος, σε καλύτερους καιρούς, δεν είχε επιτυχηµένο έργο (το ΚΜΕ πρέπει να διεξαγάγει έρευνες «... που θα βοηθήσουν το Κόµµα να αναδείξει
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προς συζήτηση το γεγονός ότι οι νέες συνθήκες αναζητούσαν ένα συνθετότερο
φορέα. Στο παρελθόν, τα θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήµατα αντιµετωπίζονταν
πάραυτα από το µηχανισµό του διεθνούς κινήµατος. Οι απαντήσεις των σοβιετικών ιδρυµάτων (και άλλων, µε έδρα στις υπόλοιπες χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισµού») στις ιδεολογικές επιθέσεις ήταν δραστικές, µε την εκπόνηση πλήθους
µελετών ανωτάτου ακαδηµαϊκού επιπέδου που αντιµετώπιζαν το πρόβληµα, τροφοδοτώντας την κοµµουνιστική θέση σε διεθνή κλίµακα. Όταν, µετά την ανατροπή, εξέλιπε το στήριγµα, η θεωρητική και ιδεολογική εργασία, αποκεντρωµένη
δια της βίας, απαίτησε τη συγκρότηση τοπικού µηχανισµού µε ικανότητα ανταπόκρισης στις αναφυόµενες διενέξεις. Η ιστορική παρατήρηση καταλήγει ότι δεν
σηµειώθηκε αλλαγή πλεύσης, για αντικειµενικές αιτίες (αδυναµία συγκέντρωσης
και εµψύχωσης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού) και για εµπόδια που θα
µπορούσαν να αποδοθούν σε εσωκοµµατικές αντιστάσεις (απροθυµία να δοθούν
πρωτοβουλίες προγραµµατισµένης ακαδηµαϊκής εργασίας χωρίς να προδιαγράφεται η καταλληλότητα του πορίσµατος για εργαλειακή εκµετάλλευση).
Στην πράξη, µετά το 1991, στην ένταση της αντίθεσης µε το Συνασπισµό, η
καθοδήγηση του ΚΚΕ αποφάσισε ότι η απάντηση θα ήταν πολιτική. ∆εν διεκδίκησε την επιστροφή του αρχείου, τιµώντας τη σιωπηρή συµφωνία και χειρισµούς
της καθοδήγησης Φλωράκη, σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα, κατά την εποχή της τακτικής προσέγγισης µε τον παλιό Συνασπισµό (1989-1991). Η πολιτική απάντηση
προϋπέθετε την καταπολέµηση των ιδεών που είχαν αναφορά και στο ζήτηµα της
διαχείρισης του κοµµατικού αρχείου. Εξυπηρετούσε ταυτόχρονα την πρόθεση

επεξεργασµένους στόχους και αιτήµατα πάλης»). Το ΚΜΕ όφειλε να αξιοποιήσει τα κοµµατικά
µέλη [αυτό δεν δύναται να συµβεί, µε τον αόριστο τρόπο που τίθεται], αλλά και τα µέλη της νεολαίας που εκπονούν µεταπτυχιακές έρευνες [η προτροπή σε αυτό το εδάφιο είναι πραγµατοποιήσιµη, µε την επιλογή και ανάληψη µελετών που θα είναι εκ των προτέρων προγραµµατισµένες να
καλύψουν υπαρκτές ερευνητικές ανάγκες]. «... Το ΚΜΕ να εξελιχθεί σε έναν πιο ανοιχτό µαζικό
µαρξιστικό επιστηµονικό φορέα... Μπορεί, δίπλα στο Κόµµα, να αποτελέσει έναν πόλο που θα
βοηθά φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς επιστήµονες που δεν είναι µέλη του Κόµµατος, να
αφοµοιώνουν την κοµµουνιστική ιδεολογία σε συνδυασµό µε την επιστηµονική γνώση» [το εδάφιο αυτό έρχεται σε αντίφαση µε τα στενά οργανωτικά µέτρα]. «... Να διαδίδει, µεταδίδει τη µαρξιστική θεωρία, φιλοσοφική, οικονοµική, κοινωνιολογική. Να διεξάγει ιδεολογικό αγώνα, στα
πλαίσια της γενικότερης παρέµβασης του Κόµµατος, ιδιαίτερα σε χώρους και ιδρύµατα της επιστήµης» (αλληλοαναιρείται µε τη θέση του 16ου συνεδρίου του ΚΚΕ για την ιστορική πείρα [«...
προσπάθεια για τη γνωριµία µε την ιστορική πείρα του Κόµµατος», cf. 16ο συνέδριο του ΚΚΕ.
Ντοκουµέντα, ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2001, p. 198], δηλαδή την προβολή της κοµµατικής ιστορίας
έναντι της ιστορίας). Για τους έχοντες εµπειρία, ο σκεπτικισµός τους που γεννιέται έναντι ενός
επανενεργοποιηµένου ΚΜΕ συνδέεται µε την αποτυχία της δουλειάς εκατοντάδων πανεπιστηµιακών στο παλιό ΚΜΕ, µετά το 1975, σε µία προσπάθεια που χαρακτηριζόταν από ασύνδετη δοµή
και αποσπασµατικούς στόχους.
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διεµβολισµού του Συνασπισµού στο ιδεολογικό πεδίο, µε στόχο την περιθωριοποίησή του ως πολιτικής δύναµης.
Οµοίως, µετά τη διάσπαση του 1991, το κόµµα εγκαινίασε τη διεκδίκηση, δυναµικά, του δικαιώµατος να οµιλεί, µέσω εκπροσώπου, σε επιστηµονικά συνέδρια,
ισότιµα µε τους επαγγελµατίες ιστορικούς1451. Η πρόθεση ήταν να πραγµατοποιεί
δηµόσια πολιτική και ιδεολογική παρέµβαση, στην περίπτωση που ένα ιστορικό
θέµα είχε σχέση µε την κοµµατική δράση. Η κοινότητα των ιστορικών –ακόµη και
προσκείµενοι– αντέδρασαν στη λογική της πολιτικοποίησης της ακαδηµαϊκής εργασίας µε αυτό τον τρόπο –συµµετοχή προσώπων χωρίς ακαδηµαϊκά προσόντα–.
Για τους καλόπιστους, η διαφορά, σε σύγκριση µε την κατάσταση πριν από µόλις
µία δεκαετία, βρισκόταν στο περίγραµµα των προσώπων. Η πρακτική δεν ήταν
πολύ διαφορετική πριν από την ανατροπή του «υπαρκτού σοσιαλισµού», µε την
ουσιώδη διαφορά ότι, τότε, τα κοµµατικά πρόσωπα (βετεράνοι, συνήθως) ήταν
περιζήτητα. Περιβαλλόµενοι από το κλέος του εκλεκτού του κοµµουνιστικού κέντρου, οι κοµµατικοί οµιλητές αποσπούσαν το σεβασµό των συνέδρων επιστηµόνων. Οι νέες συνθήκες απαιτούσαν προτάσεις κοµµατικής συµµετοχής µε πρόσωπα που θα είχαν φροντίσει να φιλοτεχνήσουν ένα στοιχειώδες επιστηµονικό
προφίλ, ελλείψει άλλης ακτινοβολίας.

1451

Για παράδειγµα, στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια του επιστηµονικού συνεδρίου µε θέµα, όπως είπαµε (supra, p. 306, 402), την Εθνική Αντίσταση στη Βόρεια Ελλάδα το 1941-1944 (cf. Συνέδριο
Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944. Κατοχή - αντίσταση - απελευθέρωση, συνδιοργάνωση Ινστιτούτου Μελετών Χερσονήσου του Αίµου και Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 9-11 ∆εκεµβρίου 1994, πρακτικά: Εκδόσεις ΙΜΧΑ Νο 269, Θεσσαλονίκη 1998), κλιµάκιο της κοµµατικής οργάνωσης της πόλης µετέβη επί τόπου και προέβη σε
δηµόσια παράσταση διαµαρτυρίας, εγκαλώντας µε οξύτητα το Βασίλειο Κόντη, καθηγητή ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνο της
διοργάνωσης, για την παράλειψη να προσκληθεί το ΚΚΕ. Ο Β. Κόντης υποστήριξε ότι δεν προσκλήθηκαν πολιτικοί φορείς και το ΚΚΕ ανταπάντησε ότι δεν µπορούσε να νοηθεί συνέδριο για
την Εθνική Αντίσταση χωρίς τη συµµετοχή του βασικού συντελεστή της. Η άποψη του Β. Κόντη
έπασχε κατά το ότι συµµετέχων ήταν ο Πάνος ∆ηµητρίου, µη ιστορικός. Ως συνέπεια του προηγηθέντος αναβρασµού για το γεγονός, ένας ενδιαφερόµενος να συµµετάσχει στο συνέδριο –κοµµατικός του ΚΚΕ– αναγκάσθηκε να αποσυρθεί, την τελευταία στιγµή, και αντιµετώπισε τις επιπλήξεις
του Β. Κόντη. Σε άλλη περίπτωση, στο Παρίσι, το 2001, σε επιστηµονικό συνέδριο για το ρόλο
της Ελλάδας στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (cf. Colloque international sur Le rôle de la Grèce
pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, Paris 19-21 octobre 2001 [πρακτικά υπό έκδοση]), η Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδου, καθηγήτρια ιστορίας στην Ecole des hautes études en
sciences sociales, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, δεν συγκατένευσε, σε διάβηµα του
ΚΚΕ, για συµµετοχή κοµµατικού εκπροσώπου στο συνέδριο, αντιτείνοντας ότι προσκλήθηκαν
επαγγελµατίες ιστορικοί και όχι κόµµατα. Το ΚΚΕ επέµεινε, µε την παρατήρηση ότι ένας σύνεδρος (Φαράκος) δεν ήταν επαγγελµατίας ιστορικός. Μολονότι ιστορική µορφή –60 χρόνια δίπλα
στο κόµµα–, η καθηγήτρια δέχθηκε βίαιη κριτική για τις επιλογές και τη στάση της. Υποκείµενος
στην ίδια σκαιά αντιµετώπιση βρέθηκε και άλλος του συνεδρίου –ιστορικός, κοµµατικός–, µη αρµόδιος, χωρίς οι εξηγήσεις του προς το ΚΚΕ να γίνουν αποδεκτές.
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Η καταστροφική πληµµύρα στον Περισσό, στις 21 Οκτωβρίου 1994, µε τη
βλάβη που προξένησε στο αποθηκευµένο στα υπόγεια κοµµατικό αρχείο, προκάλεσε σχόλια του ΚΚΕ ενάντια στην αναλγησία του συστήµατος και την αδιαφορία
της κυβέρνησης, που, µε την ασυνέπεια, στη περίπτωση του χείµαρρου Ποδονίφτη, στη διεκπεραίωση των τεχνικών έργων ευθυνόταν για την καταστροφή1452.
∆εν κατέστη γνωστό εάν θίχθηκαν, τότε, στο εσωκοµµατικό επίπεδο άλλες πλευρές του ζητήµατος του αρχείου. Σε ηµερίδα για τα ιστορικά αρχεία, το 1998 στην
Αθήνα, σε εισήγηση κοµµατικού εκπροσώπου που διαπραγµατευόταν το θέµα του
αρχείου του ΚΚΕ, αναφέρθηκε ότι δεν διακόπηκαν οι εργασίες για την αξιοποίηση
του υλικού, παρά την έκτακτη κατάσταση της πληµµύρας και τις επίπονες ενέργειες αποκατάστασης των εγγράφων, µε πρόθεση να διευκολυνθεί η µελέτη του
από τους επαγγελµατίες ιστορικούς και απλούς πολίτες. Μνηµονεύθηκαν η συγκέντρωση και έκδοση των επίσηµων κοµµατικών κειµένων που κάλυπταν τη χρονική
περίοδο µέχρι τη µεταπολίτευση, οι ένθετες στο κοµµατικό όργανο (Ριζοσπάστης)
ιστορικές µελέτες, καθώς επίσης το αρχειακό υλικό που συνέθετε, στο θεωρητικό
όργανο (Κοµµουνιστική Επιθεώρηση), τις σελίδες που ήταν αφιερωµένες στη δηµοσίευση αρχειακού υλικού1453. Οι παράγραφοι της κοµµατικής εισήγησης
διατύπωναν, ταυτόχρονα, τις θέσεις για τη χρήση του ιστορικού υλικού. Πράγµατι,
η έκδοση των επίσηµων κοµµατικών κειµένων1454 ήταν µοναδική στην πολιτική
πρακτική των ελληνικών κοµµάτων. Επίσης, στα κοµµατικά έντυπα δόθηκαν,
πράγµατι, κατά καιρούς προς ερευνητική αξιοποίηση έγγραφα εξαιρετικής
σπουδαιότητας1455.
1452

Cf. Ριζοσπάστης, 23-10-1994.
«Τα παραπάνω προβλήµατα δεν ανέκοψαν την προσπάθεια που καταβάλλει το Κόµµα µας για την
αξιοποίηση του αρχειακού του υλικού. Έτσι, παρά τις δυσκολίες συνεχίσαµε σταθερά τις δηµοσιεύσεις τµηµάτων του, ώστε σε αυτό να έχουν πρόσβαση όχι µόνο οι ειδικευµένοι ερευνητές, αλλά
και όποιος θέλει να ασχοληθεί µε την ιστορία του ΚΚΕ, µέσα από τα επίσηµα κείµενά του. Συνεχίζουµε την τακτική έκδοση των “Επίσηµων Κειµένων του ΚΚΕ”, έχοντας ήδη φτάσει στον 9ο
τόµο (περίοδος 1961-1967) και προετοιµάζοντας τον 10ο που καλύπτει τα χρόνια 1968-1974. Η
δηµοσίευση υλικών συνεχίζεται τόσο µέσα από την εφηµερίδα της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, τον “Ριζοσπάστη”, όσο και µέσα από το θεωρητικό και πολιτικό όργανο της ΚΕ, την “Κοµµουνιστική Επιθεώρηση” (ΚΟΜΕΠ), στην οποία δηµιουργήσαµε ξεχωριστή ζώνη αρχειακού υλικού», cf. Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και
πρόσβαση, ηµερίδα Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (Αθήνα 14 Μαρτίου 1998), op. cit., p. 27.
1454
Cf. To KKE. Eπίσηµα Κείµενα, οp. cit.
1455
Αρκεί, ως παράδειγµα, η µνηµόνευση του ντοκουµέντου Οι αποφάσεις του ΙΙΙ Συνεδρίου του ΚΚΕ
(αχρονολόγητο [1928]) στην Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), Νο 2, 1993, pp. 148-159.
Ατυχώς, το παράδειγµα της εισήγησης του Γκεόργκι Ντιµιτρώφ, «Το εθνικό ζήτηµα και το εθνικό
απελευθερωτικό κίνηµα στα Βαλκάνια» (ibid., Νο 1, 1998, pp. 109-116), του οποίου έγινε επίκληση στη συζήτηση στην ηµερίδα για τα ιστορικά αρχεία, αντιστοιχούσε σε υλικό προερχόµενο
από άλλο αρχείο, αυτό του Βουλγαρικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Σύµφωνα µε εξηγήσεις αρµοδίου, η λανθασµένη µνηµόνευση της πηγής του εγγράφου (στις στήλες της ΚΟΜΕΠ, υπήρχε η
1453
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Η πληµµύρα του αρχείου συνδέθηκε µε την υπόθεση της κλοπής υλικού και
τις καταγγελίες του ΚΚΕ για αποδοχή προϊόντος εγκλήµατος. Μετά την έκκληση
του κόµµατος για βοήθεια και την ελεύθερη πρόσβαση στο κοµµατικό κτίριο, κάποιοι, γνώστες, προσέτρεξαν για εθελοντική προσφορά µε υποχθόνιες προθέσεις.
Εντόπισαν έγγραφα µε πολύτιµο ιστορικό περιεχόµενο και τα αφαίρεσαν. Μία περίπτωση κλοπής υλικού ήλθε στην επιφάνεια το 1997, µε τη δηµοσίευση εγγράφων προερχόµενων από το κοµµατικό αρχείο που αποδίδονταν στον Άρη Βελουχιώτη. Αποδέκτης του προϊόντος εµφανιζόταν ο ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου, ο
οποίος το είχε παραχωρήσει στο Φαράκο για επεξεργασία. Ο Φαράκος επαγγελλόταν, τότε, τον ιστορικό, µε τη συγγραφή τόµων σχετικών µε το παρελθόν του κόµµατος, έχοντας εφόδιο –όπως θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς– τις µεθοδολογικές γνώσεις που διέθετε από την επιστηµονική ενασχόλησή του µε έρευνες επί
διαφορετικών πεδίων –οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, πολιτική, κουλτούρα–. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κρύβοντας δύσκολα της πολιτικές σκοπιµότητες, προέβαλαν εντατικά το γεγονός της δηµοσίευσης του υποτιθέµενου αρχείου του Άρη Βελουχιώτη, ο πολιτικός και ακαδηµαϊκός περίγυρος τήρησε ευνοϊκή στάση και οι διαµαρτυρίες για βασικά θέµατα αρχής που παραβιάζονταν βάναυσα πέρασαν στις υποσηµειώσεις, χαµένες στο θόρυβο των υπενθυµίσεων ότι το
κοµµατικό αρχείο απαξιωνόταν στα χέρια αδαών και ανικάνων. Απέναντι στο
πρόβληµα, που αποτελούσε –και µόνο για την επιλογή του συγκεκριµένου προσώπου ως συγγραφέα– casus belli, το ΚΚΕ, τον Οκτώβριο 1997, κατάγγειλε τους πάντες µε κάθε δυνατή οξύτητα1456 και κινητοποίησε το κοµµατικό δυναµικό για τη

βιβλιογραφική αναφορά «Υλικό αρχείου» αντί της µνηµόνευσης της βουλγαρικής πηγής [ibid., p.
109]) έγινε εκ παραδροµής. Επιπλέον, τη µία παραδροµή ακολούθησε και δεύτερη, χειρότερη:
Επρόκειτο για εισήγηση όχι του G. Dimitrov αλλά του Vasil Kolarov στην 8η συνδιάσκεψη της
Βαλκανικής Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας το 1928 (cf. ЦДА, фонд 146B, опис 6, архивна
единица 1828).
1456
Στο κοµµατικό όργανο Ριζοσπάστης, δηµοσιεύθηκε, στην πρώτη σελίδα, το ακόλουθο κείµενο:
«Η εφηµερίδα "Ελευθεροτυπία" σε δηµοσίευµά της αναφέρθηκε στο Αρχείο του Άρη, που
κάποιος έκλεψε από τον Περισσό, τον καιρό που το Αρχείο του ΚΚΕ είχε πληγεί από τις
πληµµύρες.
Πληροφορηθήκαµε, λοιπόν, ότι ο κλέφτης το πούλησε στον εκδοτικό οίκο "Ελληνικά Γράµµατα",
ο οποίος ανέθεσε στον Φαράκο να γράψει σχετικό βιβλίο για τον Άρη. Από το βιβλίο
προδηµοσιεύονται ήδη εκτενή αποσπάσµατα σε αθηναϊκές εφηµερίδες.
Στην όλη υπόθεση, που σαφέστατα εντάσσεται στην ολοµέτωπη επίθεση κατά του ΚΚΕ, έχουµε
να παρατηρήσουµε και να υπογραµµίσουµε τα εξής:
1. Κλεµµένο Αρχείο ασφαλώς και υπάρχει. Είναι γνωστό ότι οι αναθεωρητές του 1968, που
δηµιούργησαν το "ΚΚΕ εσωτερικού", κατέκλεψαν µε γκανγκστερικό τρόπο το Αρχείο του ΚΚΕ,
παίρνοντας ένα σηµαντικό τµήµα του.
Αυτό το τµήµα του Αρχείου, αυτοί που το άρπαξαν, που δεν τους ανήκει, γιατί ανήκει στο ΚΚΕ,
είναι φανερό ότι µπορούν να το χρησιµοποιούν όπως θέλουν, ενδεχοµένως και µε παραχαράξεις.
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µετάδοση του πολιτικού και ιδεολογικού µηνύµατός του. Ο θόρυβος συνεχίσθηκε,
µε αποτέλεσµα νέα αντεπίθεση, το Νοέµβριο 1997, µε ύφος που δεν ήταν µειλίχιο1457. Ορισµένα από τα θέµατα που τέθηκαν στα κείµενα του κοµµατικού οργά-

1457

Μπορούν να παίρνουν διάφορα έγγραφά του και να τα χρησιµοποιούν όπως κρίνουν, ανάλογα µε
τις σκοπιµότητές τους.
2. Οι πληµµύρες του 1994 "έπνιξαν" κυριολεκτικά το Αρχείο του ΚΚΕ, στον καθαρισµό του
οποίου πήραν µέρος χιλιάδες άνθρωποι. Από αυτό και µόνο το γεγονός, είναι φανερό, ότι ο
καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει, έστω και αν δεν µπορεί να το αποδείξει.
Πάντως, όποιος οµολογεί ή και διαδίδει, πως χρησιµοποιεί έγγραφα που είναι προϊόν κλοπής, είναι
εξ ορισµού αφερέγγυος. Είναι αναξιόπιστος. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσεται τόσο το εκδοτικό
"Ελληνικά Γράµµατα", όσο και ο "συγγραφέας" Φαράκος. Φαίνεται ότι µπροστά στο κυνήγι του
κέρδους και στον αντικοµµουνισµό, ορισµένοι δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγµό.
3. Από τα γράµµατα, που έχουν δηµοσιευτεί, γίνεται φανερό ότι ώδινεν όρος και έτεκεν µυν. Μια
σειρά από αυτά έχουν δηµοσιευτεί στο παρελθόν, άλλα δεν αφορούν στην περίοδο µετά τη
Βάρκιζα, αλλά στην Κατοχή. Και γενικά, τίποτα το καινούριο δεν προσθέτουν. Και αν στο µέλλον
υπάρξουν κάποια άγνωστα µέχρι τώρα κείµενα, ούτε αυτά πρόκειται να προσθέσουν το
παραµικρό. Η υπόθεση Βάρκιζα και ο Άρης είναι πράγµατα ξεκαθαρισµένα. Όπως ξεκαθαρισµένα
είναι και τα εξής: Ότι το µεν ΚΚΕ έχει εκτιµήσει ως βασικότατο λάθος τη Συµφωνία της
Βάρκιζας, εδώ και 50 χρόνια, οι δε αντικοµµουνιστές, όπως ο αποστάτης Φαράκος, καπηλεύονται
τον Άρη για να χτυπήσουν το ΚΚΕ, αν και συµφωνούν µε τη Βάρκιζα!
Η λαθολογία δε θα περάσει. Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ διεξήγαγε έναν τιτάνιο αγώνα
υπέρ του λαού. Τα όποια λάθη του δε συγκρίνονται µε τα εγκλήµατα διαρκείας που διαπράττουν
τα κάθε είδους αντικοµµουνιστικά Κέντρα. Και τότε, και µετά, και σήµερα.
4. Ο ρόλος του ναυαγίου της ταξικής πάλης, που λέγεται Φαράκος, είναι γνωστός. Γνωστή και η
διατεταγµένη υπηρεσία που προσφέρει. Ας συνεχίσει. Η λεµονόκουπα έχει στυφτεί. Θα δώσει –το
πολύ πολύ– κάτι ακόµα. Αλλά την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς. Άνθρωποι
που προσκυνούν τον αντίπαλο, δεν είναι σε θέση να κρίνουν ακόµα και τα λάθη. Μόνη τους
προσφορά είναι να γκρεµίζουν σύµβολα. Γι’ αυτό ακριβώς διαχωρίζονται σαφέστατα από τους
καλόπιστους κριτικούς της ιστορίας του ΚΚΕ.
5. Η ιστορία του αρχείου του Άρη έχει ξεκαθαρίσει. Το αρχείο θάφτηκε στην αυλή του σπιτιού του
Β. Μπαρτζιώτα στη Λάρισα. Εκεί έµεινε χρόνια, µαζί µε άλλα χαρτιά, και τελικά καταστράφηκε
(σάπισε) µέσα στα χώµατα. Το οµολογεί σε συνέντευξή της η Μαριγούλα Αρίδα (Αυγή 6/1/79), η
γυναίκα του Κ. Αρίδα, η οποία το µετέφερε στη Λάρισα, το παρέδωσε στον Β. Κοτσάβρα,
γραµµατέα τότε της ΚΟ Θεσσαλίας, ο οποίος είπε στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού (µητέρα του
Μπαρτζιώτα) να το θάψει.
6. Όσοι νοµίζουν (ή θέλουν να κάνουν τον κόσµο να νοµίζει), ότι έπιασαν λαβράκι, θα πέσουν κι
αυτή τη φορά έξω. Όσο για την επίθεση κατά του ΚΚΕ, ας όψονται. Και άλλες φορές στο
παρελθόν την επιχείρησαν. Αλλά ας µην υποτιµούν, τόσο τη νοηµοσύνη του λαού, όσο και το
πείσµα των κοµµουνιστών.»
(cf. Ριζοσπάστης, 30-10-1997, p. 1, «Το Αρχείο, ο Άρης και η αντικοµµουνιστική υστερία»).
«Το θέµα των Αρχείων του ΚΚΕ επανήλθε µε θόρυβο αυτό τον καιρό, µε τα ίδια και τα ίδια
γνωστά που το συνοδεύουν: Την αδιαφάνεια του ΚΚΕ, τον... αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα του,
το... αλάθητο της ηγεσίας του!
Κι αν, βέβαια, όλα αυτά λεγόντουσαν –ή και λέγονται– από καλοπροαίρετους ανθρώπους, οι
οποίοι όντως ενδιαφέρονται για την ιστορική έρευνα. Αν λεγόντουσαν –ή και λέγονται– από
εκείνους που πιστεύουν ειλικρινά, δίχως ιδιοτέλεια, ότι ζούµε σε µια ουσιαστική δηµοκρατία,
όπου ο λαός είναι κυρίαρχος. Αν λεγόντουσαν απ’ όλους τους παραπάνω, θα µας ήταν κατανοητό.
Γιατί µε αυτούς τους ανθρώπους µπορείς να συζητήσεις, έστω και αν δεν πείσεις, έστω κι αν δε σε
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πείσουν. Πάντως, όπως και να είναι, γνωρίζεις ότι συζητάς µε άτοµα καλών προθέσεων. Και
τέτοια άτοµα υπάρχουν πολλά, µε πραγµατικό ενδιαφέρον.
Όταν, όµως, οι χαρακτηρισµοί περί “αντιδηµοκρατικού ΚΚΕ”, περί “αδιαφάνειας” κλπ.,
προέρχονται από τον Φαράκο και τους οµοίους του. Όταν προέρχονται από τον εκδότη του οίκου
“Ελληνικά Γράµµατα”, τότε δεν ηχούν ως καλοπροαίρετη κριτική. Ηχούν ως πρόκληση. Το ίδιο
και όταν γράφονται από ορισµένους αρθρογράφους στην “Αυγή” ή όταν µεταδίδονται από τη
“Νέα Ελληνική Τηλεόραση” (ΝΕΤ), δηλαδή διατεταγµένα, και µε σαφείς στόχους, κάθε άλλο
παρά δηµοκρατικούς. Ηχούν ως πρόκληση, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από πρώην, από
ανανήψαντες σε µια νύχτα, που δε διστάζουν µπροστά σε τίποτα, που πέρασαν µε το µέρος του
ταξικού αντίπαλου.
Γιατί υπογραµµίζουµε τα παραπάνω; Τα υπογραµµίζουµε για τους εξής λόγους:
α) Επειδή οι διάφοροι καλοθελητές ουδέποτε έκαναν τον παραµικρό θόρυβο για ν’ απαιτήσουν τη
δηµοσίευση των Αρχείων της Ν∆, της ΕΡΕ, της “Ένωσης Κέντρου”, των Βενιζέλων, του Λαϊκού
Κόµµατος, των υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης και Εσωτερικών, της Κρατικής Ασφάλειας, της
ΚΥΠ, των Μανιαδάκηδων, του “φακέλου της Κύπρου” και όλων των δηµίων του ελληνικού λαού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φαράκος, στις περιοδείες του από κανάλι σε κανάλι, δε βρήκε ούτε
λέξη να πει για όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε µία γραµµή δε γράφτηκε γι’ αυτά, από τις
εφηµερίδες που φωνασκούν για τον... αντιδηµοκρατισµό του ΚΚΕ! ∆εν το κάνουν, γιατί δε
θέλουν ή δε θέλουν να πιέσουν να βγουν στο φως τα εγκλήµατα, οι ίντριγκες, οι µηχανορραφίες,
οι προδοσίες της αστικής τάξης! ∆εν το κάνουν, επειδή δεν ενδιαφέρονται για την ιστορική
έρευνα.
Αυτό αποδείχνεται και από τις αναλύσεις τους. Αποδείχνεται από το γεγονός ότι την 80χρονη
ηρωική πορεία του ΚΚΕ την παρουσιάζουν ως πορεία ενός κόµµατος λαθών! Η ουσία της σκέψης
και των απόψεών τους είναι η ίδια µε την έκφραση του Γ. Παπανδρέου: “Το ΚΚΕ είναι το κόµµα
της προδοσίας και του εγκλήµατος”! Ή: “Το ΚΚΕ είναι το κόµµα των λαθών, των εγκληµάτων,
της αδιαφορίας για τον άνθρωπο και Κρόνος που τρώει τα παιδιά του”, όπως ισχυρίζεται ο
Φαράκος, που, ωστόσο, όσο ήταν στο ΚΚΕ, δεν ήξερε (!) τι γινόταν! Και βέβαια, πώς να το ξέρει,
αφού, αυτά που υποστηρίζει, απλώς δε συνέβαιναν;
β) Προκαλούν, επειδή δεν παρουσιάζουν την ιστορία ολόπλευρα, αλλά αποσπασµατικά, µε
µονοµέρεια και µε διαστρεβλωτικό τρόπο. Λόγου χάρη, δεν παρουσιάζουν τις συγκεκριµένες
συνθήκες της κάθε περιόδου, π.χ. του 1940-1950, τη στάση της κάθε πολιτικής δύναµης, το ρόλο
της σε κρίσιµα ζητήµατα, τη συµβολή του ΚΚΕ –και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να κάνουν και
κριτική στο ΚΚΕ. Όχι! Κάνουν το αντίθετο. Σβήνουν από το χάρτη όλα τα άλλα, πιάνουν λάθη
του ΚΚΕ ή και αδυναµίες του, τα απολυτοποιούν, τα αποσπούν από το σύνολο των εξελίξεων και
παρουσιάζουν αυτή την καρικατούρα τους ως το πρόσωπο του ΚΚΕ!
Και την ίδια στιγµή ρωτάνε το ΚΚΕ, αν φοβάται να οµολογήσει τα λάθη του!! Λες και υπάρχει
έστω και ένα άλλο κόµµα, που να έχει κάνει δηµόσια τοποθέτηση για τα λάθη του! Λες και δεν
υπάρχουν αστοί πολιτικοί ή δεν υπήρξαν κόµµατα που βαρύνονται µε ανοµολόγητα εγκλήµατα.
Λες και οι Ευρωπαίοι εταίροι του ΣΥΝ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κοµµάτων δεν έχουν χύσει
ποτάµια το αίµα των λαών, προκειµένου να εδραιώσουν την καπιταλιστική κυριαρχία τους, δίχως
ποτέ (εννοείται) να οµολογήσουν τίποτα, εκτός από ένα: Ότι αγωνίζονται για την... ειρήνη, τη...
δηµοκρατία και την... ευηµερία των λαών!!
Το ΚΚΕ, όχι µόνο δε φοβάται την κριτική, αλλά την επιζητεί. Εκείνο που απορρίπτει και
αντιπαλεύει, είναι ο αντικοµµουνισµός. Είτε πρόκειται για τον ανοιχτό και απροσχηµάτιστο, είτε
για εκείνον που πάει να καλυφθεί πίσω από την ανάγκη για... κριτική.
γ) Προκαλούν, επειδή κάνουν πως δε γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που έχει
δηµοσιεύσει σε τόµους τις αποφάσεις του ΠΓ, της ΚΕ, των Συνεδρίων του, των Πανελλαδικών
Συνδιασκέψεων και άλλων κοµµατικών οργάνων. (Κάνουν πως δε γνωρίζουν ότι σε 8 τόµους,
5.500 σελίδων, έχουν δηµοσιοποιηθεί τα παραπάνω, που καλύπτουν την περίοδο από το 1918 1961, ενώ ετοιµάζονται κι άλλοι τόµοι για τα επόµενα χρόνια). Για να µην αναφερθούµε
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νου Ριζοσπάστης µπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία ανταλλαγής επιχειρηµάτων ως προς τη σχέση τους µε την πραγµατική κατάσταση. Άλλα ήταν, µε την
πρώτη κιόλας µατιά, σωστά1458.

1458

αναλυτικά στα χρόνια 1974-1997, διάστηµα στο οποίο δεν υπάρχει κοµµατικό ντοκουµέντο, που
να µην κυκλοφόρησε πλατιά µέσω “Ριζοσπάστη” - ΚΟΜΕΠ - ειδικών φυλλαδίων. Και προκαλούν
περισσότερο, από τη στιγµή που καλύπτουν τα ΝΑΤΟικά σχέδια, το Μάαστριχτ, τη “Λευκή
Βίβλο”, για να µην µαθαίνει ο λαός το περιεχόµενό τους, ενώ ταυτόχρονα εγκαλούν το ΚΚΕ για...
αδιαφάνεια!
δ) Επειδή παρουσιάζουν ως πρότυπο διαφανούς πράξης και ως υπόδειγµα, τα αρχεία του ΑΣΚΙ.
Αρχεία κλεµµένα από το ΚΚΕ, Αρχεία που ανήκουν στο ΚΚΕ, και τα οποία οι κάτοχοί τους
διαχειρίζονται κατά το δοκούν, επιλεκτικά, δίνοντας όποια κείµενα κρίνουν, σε όποιους ερευνητές
θέλουν οι ίδιοι να δώσουν και έχοντας το Αρχείο ενταγµένο στις σκοπιµότητές τους.
ε) Και, βέβαια, προσβάλλουν ευθέως τους κοµµουνιστές, προσβάλλουν τις χιλιάδες των απλών
ανθρώπων, που έδωσαν την ψυχή τους για να σωθεί το Αρχείο του ΚΚΕ από τις λάσπες.
Προσβάλλουν τις πολλές χιλιάδες των εργαζοµένων, που συνεισέφεραν από το υστέρηµά τους, για
να σωθεί το Αρχείο του ΚΚΕ από την καταστροφή που το απείλησε, για να µπορέσει σε συνέχεια
να ταξινοµηθεί, να καταγραφεί, να µηχανογραφηθεί και να φωτογραφηθεί. Πράγµατα, δηλαδή,
που θα απαιτήσουν χρόνια και τεράστια χρηµατικά ποσά.
Μια διαδικασία βασανιστική, αφού το πρώτο πρόχειρο πλύσιµο, για να φύγουν οι λάσπες,
συνοδεύεται µε το “πέρασµα” σελίδας - σελίδας σε ειδικό υγρό καταστροφής των µυκήτων. Μια
διαδικασία, που αφορά εκατοµµύρια σελίδες. Και πολλά άλλα απαραίτητα.
Ο Φαράκος, ένας από εκείνους που συνωµοτούν κατά του ΚΚΕ και του Αρχείου του, µας...
συνιστά να δοθεί αυτό στο κράτος! Για να αποτελέσει τµήµα των Αρχείων του κράτους, για να
αξιοποιηθεί!!
∆ικαιολογηµένη η “πρότασή” του και πέρα για πέρα εξηγήσιµη. Ο άνθρωπος που απαρνήθηκε
κάθε αξία του κοµµουνιστικού κινήµατος, δεν µπορούσε παρά: α) Να θεωρεί το αστικό κράτος
φιλική δύναµη προς την εργατική τάξη και το κόµµα της! β) Να µη διακρίνει πως αυτό το
κράτος... δεν ενδιαφέρεται ούτε τα δικά του Αρχεία να διαφυλάξει (πολλοί συζητούν ότι ορισµένοι
έχουν λεηλατήσει κρίσιµα έγγραφά του). Που, όµως, ενδιαφέρεται απόλυτα να κρύβει τα
“επίµαχα” Αρχεία του, ιδιαίτερα αυτά που αποδείχνουν το ρόλο του σε βάρος του λαϊκού
κινήµατος και του ΚΚΕ.
Σ’ αυτό το κράτος, που έχει το ΚΚΕ υπ’ αριθµόν ένα εχθρό του (και από την πλευρά του καλά
κάνει), σ’ αυτό το κράτος, καλεί ο Φαράκος το ΚΚΕ να παραδώσει το Αρχείο του!
Το ΚΚΕ δεν απολογείται, δε δίνει λογαριασµό στην άρχουσα τάξη, στις κοµµατικές ηγεσίες των
εκφραστών της ή στην ΕΕ. Πολύ περισσότερο, δεν απολογείται στον κάθε αποστάτη.
Το ΚΚΕ απολογείται µόνο στα µέλη του, στον κόσµο του, στην εργατική τάξη και στο λαό.
Σ’ αυτούς, λέει ότι θα αξιοποιήσει το Αρχείο του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε και η
ιστορική έρευνα να εξυπηρετείται µε πληρότητα, µε αντικειµενικότητα και σύµφωνα µε κανόνες
δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν ένα κοµµατικό Αρχείο.
Όµως, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να παραδώσει το Αρχείο του βορά στους αντιπάλους του, που το
µόνο που τους ενδιαφέρει –το λέµε και πάλι– είναι ο πόλεµος κατά του ΚΚΕ και όχι η ιστορική
έρευνα.»
(ibid, 16-11-1997, «Για τα Αρχεία του ΚΚΕ», υπογραφή: Γ. Ρ.).
Στην ανταπάντηση του ΚΚΕ (ibid.), εκδήλως ήταν, για παράδειγµα, ορθό το επιχείρηµα ότι ο
ηµερήσιος τύπος παραχωρούσε βήµα σε ανίδεους περί τη θεωρία και πράξη του κοµµουνισµού,
όπως ο ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου, για να παρέµβουν περισπούδαστα ως εµπειρογνώµονες.
Σωστό ήταν επίσης το σχόλιο, µε αναφορά στο Φαράκο, περί «λεµονόκουπας» (ibid., 30-101997), µε την έννοια ότι οι συν αυτώ υποσχέθηκαν –το 1991, που είχαν συσπειρωθεί πίσω του–
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Η αντιδικία για κλοπές περιέλαβε υποκλοπές. Κάποιοι, στο ΚΚΕ, σύµφωνα µε
καταγγελία του Φ. Ηλιού, δηµοσίευσαν το 1998 έγγραφα δανεισµένα από την
εφηµερίδα Η Αυγή του 1979-1980 (υλικό Παπαπαναγιώτου από τα Σκόπια) σε
πρόσφατο –εκείνη την εποχή– βιβλίο του κοµµατικού εκδοτικού οίκου Σύγχρονη
Εποχή1459 χωρίς υποµνηµατισµό πηγών1460. Οι επίγονοι στα ΑΣΚΙ επανέλαβαν, εν
καιρώ, την κατηγορία υποκλοπής υλικού1461.
Συνδεόµενη µε την ιστορική εργασία ήταν η ξεχωριστή δραστηριότητα του
ΚΚΕ κατά την ανάπτυξη επικοινωνίας µε ερευνητικά ιδρύµατα1462. Ένα επιπλέον
βήµα ήταν, το 2007, η λειτουργία κοµµατικού ιδρύµατος (η Βιβλιοθήκη - Αρχείο
«Χαρίλαος Φλωράκης», Επιµορφωτικό Κέντρο ΚΚΕ, στο σπίτι του Φλωράκη
στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι), µε προφίλ το οποίο –θεωρήθηκε– έδιδε απάντηση
στις προκλήσεις για το θέµα της Ιστορίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα υπαρκτές
κοµµατικές ανάγκες1463.

πολιτική υποστήριξη, για να τον παραµερίσουν, κατά τις ατοµικές κινήσεις προώθησης –επόµενες
της διάσπασης του ΚΚΕ– µέσα στο Συνασπισµό.
1459
Cf. Η τρίχρονη εποποιία του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1998.
1460
«Η πρώτη εκείνη δηµοσίευση έγινε αντικείµενο συλήσεων οι οποίες δεν τιµούν εκείνους που τις
διέπραξαν», cf. Φ. Ηλιού, «Το σχήµα του εµφυλίου πολέµου», Αντί, 26, Νο 694-695, 17-9-1999, p.
39.
1461
Cf. Φίλιππος Ηλιού, Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος..., op. cit., Προλογικό σηµείωµα Ματθαίου et
al., p. 8. Η υιοθέτηση εκ µέρους µας της αντίληψης περί αποσιώπησης της συνεισφοράς του
Παπαπαναγιώτου στα κείµενα του 1979-1980 της εφηµερίδας Η Αυγή οδηγεί στη σκέψη ότι οι
αµετροεπείς αιτιάσεις των επιγόνων κατά του ΚΚΕ για «... κορφολογήµατα και απροκάλυπτες
συλήσεις» (ibid.) υποστηρίζονταν από υπαρκτά γεγονότα, παράλληλα όµως παρέπεµπαν στην
άλλη αθέατη πτυχή, αυτή της αποσιωπηµένης προέλευσης των τεκµηρίων.
1462
Ένα παράδειγµα αποτελεί το πνεύµα προθυµίας κατά τη συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο
Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ [National Center for Hellenic Studies and Research])
του πανεπιστηµίου La Trobe της Μελβούρνης, το 2001, µε δωρεάν παροχή υλικού.
Περιλαµβάνονταν 500 βιβλία (εκδόσεις του κοµµατικού εκδοτικού οίκου Σύγχρονη Εποχή),
αντίγραφα αρχειακού υλικού, υλικό σχετικό µε την ελληνική οµογένεια, αντίγραφα του
κοµµατικού ηµερήσιου και περιοδικού τύπου από την εποχή της δεκαετίας του 1930. Οι
εντυπώσεις του ιδρύµατος από τη συνεργασία ήταν θετικές (Αναστάσιος Τάµης, πληροφορίες).
1463
Όσον αφορούσε στο πλαίσιο λειτουργίας, το ίδρυµα, αποτελώντας τµήµα της κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ, είχε στόχο την επιµόρφωση των στελεχών του κόµµατος [κέντρο προπαγάνδας], τη
µεταλαµπάδευση στις επόµενες γενεές κοµµουνιστών της ιστορικής πείρας των αγώνων του ΚΚΕ,
τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ιστορία του ΚΚΕ και της εργατικής τάξης [ιδεολογική
εργασία, διδασκαλία της κοµµατικής ιστορίας, επιστηµονική επικοινωνία]. Η είσοδος θα ήταν
ελεύθερη στο κοινό [το ζητούµενο –τεθέν στα κοµµατικά ντοκουµέντα– ενεργητικής συµµετοχής
των µελών και οπαδών, ως ευκαιρία ανάτασης του ηθικού], συµπεριλαµβανόµενων των
ερευνητών [επιστηµονική επικοινωνία], cf. Ριζοσπάστης, 25-5-2007.
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7. Τοποθετήσεις υπερταξικές,
διαταξικές, αταξικές
των επαγγελµατιών ιστορικών
Σε αντίθεση µε έργα τα οποία, µε προσήλωση σε ένα επιστηµονικό πνεύµα, εκλογίκευσαν το ζήτηµα του ανοίγµατος των κοµµατικών αρχείων µετά την ανατροπή του
«υπαρκτού σοσιαλισµού»1464, άλλα, τα οποία γράφηκαν µε χρήση του νέου υλικού,
είχαν εµφανή τη διάθεση πολεµικής1465. Με αναφορά στις πληροφορίες που έρχονταν στο φως1466, οι ερευνητές κατέληγαν στη διαπίστωση ότι, στον κοµµουνισµό,
όλες οι λειτουργίες υπάκουαν στην αρχή του απορρήτου, εκτός οιουδήποτε ελέγχου
από τον πολίτη, εκτός δηµοκρατικής παροχής πληροφοριών1467.
Τα ανωτέρω συµπεράσµατα ήταν τετριµµένα. Αποτελούσε ανέκαθεν γνωστή
αλήθεια –από την εποχή του Lenin– η πρόσληψη του κοµµουνιστικού κινήµατος για
την πάλη των τάξεων –µαινόταν, γύρω του–. Το κίνηµα –θεωρούσε– βρισκόταν σε
πόλεµο, καθολικό ταξικό πόλεµο, γι’ αυτό είχε υποβάλει τη δράση του στις αρχές της
συνωµοτικότητας. Όσο για τα προβλήµατα της δηµοκρατίας και των πολιτικών
δικαιωµάτων, που έθιγαν οι ενασχοληθέντες µε τα αρχεία της Μόσχας, αυτά ήταν
θέµατα που παρέπεµπαν σε άλλη –πολιτική-ιδεολογική, όχι επιστηµονική– συζήτηση.
Αποκαλύφθηκαν φοβερά –υπετίθετο– µυστικά1468. Στις απόψεις ότι τα
κοµµουνιστικά κόµµατα, µέσα στο περίφηµο «µοναδικό σύστηµα»
1464

Μπορούµε να αναφέρουµε, ενδεικτικά, την περίπτωση της µελέτης Une histoire en révolution ?
Du bon usage des archives, de Moscou et d’ailleurs, sous la direction de Serge Wolikow,
Publications de l’Université de Bourgogne, Paris 1996. Στην περίπτωση του έργου Dictionnaire
biographique de l’Internationale communiste en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et
à Moscou, sous la direction de José Gotovitch et Mikhaïl Narinski, L’Atelier, Paris 2000, η
πρόθεση των ερευνητών ήταν, όπως δηλώθηκε (cf. L’Humanité, 14-9-2001, « Le Komintern
revisité. Entretien avec l’historien Serge Wolikow, qui vient de préfacer le Dictionnaire
biographique de l’Internationale communiste. 500 portraits pour mieux comprendre une histoire
plus complexe et plus mouvementée qu’il n’y paraît »), να υπάρξει µία ειλικρινής καλοπροαίρετη
συµβολή στον ιστορικό διάλογο για το παρελθόν του κοµµουνιστικού κινήµατος.
1465
Βλέπε, παραδείγµατος χάριν, ειρωνικά σχόλια και σαρκασµούς στην κατασκευή που βασίσθηκε
στις απόψεις του Karel Bartosek, Les aveux des archives, Prague-Paris-Prague, 1948-1968, Seuil,
Paris 1996, passim. Ο συγγραφέας απέδειξε, κατά την αντίληψή του, ότι το ζεύγος Artur και Lise
London ήταν ανέκαθεν πράκτορες των Σοβιετικών (cf. L’Humanité, 7-11-1996, « Artur et Lise
London : des agents de Moscou ? »).
1466
Στο ίδιο παράδειγµα (ibid., pp. 9-11), στο εισαγωγικό σηµείωµά τους, οι διευθυντές της εκδοτικής
σειράς στην οποία ανήκει το βιβλίο, Stéphane Courtois και Nicolas Werth, δήλωσαν
ικανοποιηµένοι από το άνοιγµα των αρχείων στην Τσεχοσλοβακία.
1467
Ibid.
1468
Στην περίπτωση του βιβλίου των Annie Kriegel - Stephane Courtois, Eugen Fried. Le grand secret
du PCF, Seuil, Paris 1996, όπου απαριθµήθηκαν µυστικά στοιχεία για το γαλλικό κοµµουνιστικό
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[µονολιθικότητα], δεν διέθεταν την παραµικρή αυτονοµία, ούτε αυτενέργεια,
παρασχέθηκε πρόθυµα βήµα για αντισοβιετικά σχόλια1469. Στην ίδια εκστρατεία κατά του κοµµουνισµού, αφ’ ετέρου, εντάχθηκε η κριτική εναντίον ερευνητικών συµπερασµάτων που αποτελούσαν παραφωνία1470. Η αιχµή κατευθύνθηκε ιδίως στη δυσφήµηση της αντιφασιστικής αντίστασης στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, προκαλώντας διαµαρτυρίες επιζώντων κατά της «στρατηγικής της υποψίας». Οι αντιστασιακοί δεν δέχονταν ότι οι ιστορικοί, ή οι προβαλλόµενοι ως τέτοιοι, µπορούσαν να επιτίθενται κατά της µνήµης των νεκρών
και της τιµής των ζωντανών, στη βάση αρχείων ενίοτε αµφίβολων, που συχνά
υφίσταντο κακή ερµηνεία και παρουσιάζονταν αποµονωµένα από τα ιστορικά
συµφραζόµενα1471.
Ορισµένοι πολυπράγµονες ανακοίνωσαν ότι τα κοµµουνιστικά αρχεία µίλησαν από µόνα τους, ότι τα ντοκουµέντα του Μεσοπολέµου έδιδαν τις αποδείξεις
της πλήρους υποταγής της περιφέρειας στο κέντρο, και κατέληξαν σε ανακαλύψεις
που αντιστοιχούσαν, για τους ιστορικούς του κοµµουνιστικού κινήµατος, σε αποδοχές τετριµµένες και αυτονόητες –τα κοµµουνιστικά κόµµατα των διαφόρων χωρών, ως τµήµατα της Komintern, αποδέχονταν καταστατικώς την υποχρέωση να
εκτελούν τις εντολές της–. Προχώρησαν σε βιαστικές γενικεύσεις, θέλοντας να
επισηµοποιήσουν ένα ιδεολογικό πλαίσιο, µία µοναδική σκέψη η οποία θα καθιστούσε tabula rasa την ιστορία του εργατικού κινήµατος, ανακηρύσσοντας αναξιόπιστες τις προηγούµενες ιστορικές έρευνες. Αγνόησαν ένα από τους βασικούς
κανόνες που διαµορφώνουν την ιστορική κρίση, την επαλήθευση και την αντιπαραβολή µε άλλες πηγές1472.
Άλλες έρευνες που διενεργήθηκαν στηριγµένες στην ίδια αρχειακή βάση –τα
νέα ανοικτά αρχεία– είναι απότοκες δραστηριότητας η οποία εκτυλίχθηκε στο
κόµµα τα οποία δεν ήταν διόλου µυστικά, δόθηκε απάντηση µε άρθρο στην εφηµερίδα
L’Humanité, 6-2-1997, « Eugen Fried : où est le secret ? ».
1469
Βλέπε για παράδειγµα συνέντευξη του Stéphane Courtois στην παρισινή εφηµερίδα Le Monde, 191-1997, µε αναφορές στους Γάλλους κοµµουνιστές.
1470
Η παρισινή εφηµερίδα Libération εξαπέλυσε, για παράδειγµα, επίθεση κατά των αποκαλύψεων –
απόλυτα τεκµηριωµένων– του βιβλίου της Annie Lacroix-Riz, Industriels et banquiers sous
l’Occupation, Armand Colin, Paris 1999, για τη συνεργασία της αστικής τάξης µε τους κατακτητές
στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στη Γαλλία (υπήρξε αντίλογος για την υπεράσπιση του
έργου, µε άρθρο στην εφηµερίδα L’Humanité, 5-1-2000, « Zyklon B : débat ou invectives ? »).
1471
Στην περίπτωση του βιβλίου του Gérard Chauvy, Aubrac. Lyon 1943, Seuil, Paris 1997,
διαµαρτυρία (cf. L’Humanité, 4-4-1997, « Nous n’acceptons pas... ») ανέφερε ότι «... η Αντίσταση,
όποιες κι’ αν ήταν οι παραβιάσεις και ανθρώπινες αδυναµίες, ήταν η βάση στην οποία
επανοικοδοµήθηκε η δηµοκρατική Γαλλία...».
1472
Cf. L’Humanité, 6-2-1997, Serge Wolikow, « Les archives de Moscou ne parlent pas toutes
seules ».
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εσωτερικό κλειστών ακαδηµαϊκών κύκλων στις χώρες του κεφαλαιικού συστήµατος. Η χρηµατοδότηση των ερευνών εξασφαλίσθηκε από κονδύλια προγραµµάτων. Πολιτικές –στην ουσία– συγκεντρώσεις, οργανωµένες από αυτές τις ακαδηµαϊκές συντροφιές, διέδωσαν κατόπιν τις κοινές επιστηµονικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις των εµπνευστών, επενδύοντας το παραχθέν έργο µε επιφάσεις ακαδηµαϊσµού. Το µέτωπο είναι απροσπέλαστο από τρίτους.
Το νόηµα των ανωτέρω νύξεων είναι να δοθεί αφετηρία στη συζήτηση της υπόθεσης, σύµφωνα µε την οποία, στην Ελλάδα, η ιδεολογικοποίηση του ιστορικού έργου σε αντίθετη προς τον κοµµουνισµό κατεύθυνση συνιστά τη βάση στήριξης των
προβαλλόµενων σήµερα επιστηµονικών θέσεων για την ιστορική πληροφορία.

Σύγχρονες ιστορικές αναθεωρήσεις
Η σηµερινή στροφή από προηγούµενες ιστορικές αντιλήψεις, οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως συνιστώσες της κλασσικής αριστερής ιστοριογραφίας, προς ένα µεταλλαγµένο σύστηµα όπου έχει απολεσθεί η κατηγορία της
τάξης φαίνεται να εδράζεται σε µεθοδολογικές απόψεις σύµφωνα µε τις οποίες
το ειδικό δεν αποτελεί µέρος του γενικού, δεν καθορίζεται από αυτό. Το «σύνθετο» στη µορφή εµφανίζεται αυτοτελές, µε δυνατότητα να δώσει στην εξέλιξη
του ιστορικού γεγονότος το χαρακτήρα του αποκοµµένου από νοµοτέλειες, του
τυχαίου, του «µοναδικού», του «εν δυνάµει». Η νέα πρόταση βάλλει κατά της
ιστορικής πεποίθησης (και του αντίστοιχου πολιτισµού των ανθρώπων στην Ελλάδα) για το ταξικό περιεχόµενο των συγκρούσεων του 20ού αιώνα (αγώνας της
εργατικής τάξης εναντίον του ιµπεριαλισµού µε ζητούµενο την επικράτηση ταξικών συµφερόντων), µέσω της προβολής του µοντέλου των συµβάντων, των ατοµικών ιστοριών, όχι του καθολικού πλαισίου που προσφέρει η διαλεκτική σχέση
της οικονοµικής βάσης αφ’ ενός και της πάλης των τάξεων στο επίπεδο της
υπερδοµής αφ’ ετέρου1473.
1473

Στην ανωτέρω συζήτηση, εµφανίσθηκαν «κεντριστικές» απόψεις, οι οποίες επιχειρούσαν να
συγκεράσουν µη συγκεράσιµες ιστορικές προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας ότι, ανάµεσα στις
µικρές επιµέρους αντιθέσεις και στις µεγάλες, κοσµοθεωρητικές συγκρούσεις, απαιτείται
σύνθεση (του «επιµέρους» και της «ευρείας οπτικής») χωρίς να προτείνεται τρόπος επίτευξης
αυτής, cf., για παράδειγµα, Αντώνης Λιάκος, «Η στροφή των ιστορικών σπουδών»,
Βιβλιοδρόµιο (περιοδική έκδοση της εφηµερίδας Τα Νέα), [αφιέρωµα ∆ιάλογος για την Ιστορία],
∆εκέµβριος 2004, p. 29: «Καθώς η ιστοριογραφία δεν αποτελεί διαδικασία συσσώρευσης
γνώσεων, πάντα κάτι χάνεται και κάτι κερδίζεται. Το κέρδος... είναι η αναγνώριση της
πολυµορφίας και της συνθετότητας των καταστάσεων. Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος
µπορεί να παροµοιαστεί µε ηφαιστειακή έκρηξη στην οποία µικρές και µεγάλες, καλυµµένες
και ανοικτές αντιθέσεις µέσα στις κοινωνίες τινάχτηκαν στον αέρα, στροβιλίζοντας άτοµα και
οµάδες. Από την άλλη, εκείνο που χάνεται είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι
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Η αναθεώρηση του κυρίαρχου «αριστερού» ιστοριογραφικού ρεύµατος της
µεταπολιτευτικής περιόδου, προβαίνοντας σε κριτική αποτίµηση της στάσης,
στη βραχεία διάρκεια (οι δεκαετίες µετά τη µεταπολίτευση), ιστορικών –κοµµουνιστών ή φιλοκοµµουνιστών το φρόνηµα– της επιστηµονικής τάσης που θα
µπορούσε να αποκληθεί ανανεωτική, τους αποδίδει την πρόθεση υιοθέτησης
ενός διπτύχου, σύµφωνα µε το οποίο αυτοί, απευθυνόµενοι στο λαϊκό κίνηµα είχαν παρέµβαση πολιτικού - ιδεολογικού χαρακτήρα, αντιστοίχως απευθυνόµενοι
στην ακαδηµαϊκή κοινότητα προέβαλλαν την επιστηµονική (ιδεολογική) άποψή
τους1474. Ανεξαρτήτως της τυχόν προβολής αντίρροπων απόψεων περί
υποκειµενικής εκ µέρους µας πρόσληψης και υποκειµενικής ανάγνωσης των
σχετικών προς τα ανωτέρω κειµένων, θεωρούµε ότι ο κάθε συγγραφέας καταφάσκει σε ένα σύστηµα αντιλήψεων, το οποίο µπορεί να αναγνωσθεί και να δεχθεί
κριτική.
Το πολιτικό - ιδεολογικό σκέλος του διπτύχου εµφανίζεται να ανταποκρίνεται
στο ερµηνευτικό ρεύµα της καταγραφής της πορείας µίας µη πραγµατοποιήσιµης
επανάστασης. Στην Ελλάδα, δεν συνέτρεχαν οι όροι που θα επέτρεπαν την υλοποίηση του κοµµουνιστικού οράµατος. Η τακτική των κοµµουνιστών υπέτασσε το
εθνικό στο κοινωνικό, παραχωρώντας στα τοπικά κοµµουνιστικά κινήµατα το
προνόµιο της αυτοθυσίας κατά τους αντιπερισπασµούς στις επιθέσεις εναντίον της
Σοβιετικής Ένωσης1475.

συγκρούστηκαν βέβαια όλων των ειδών τα συµφέροντα, αλλά συγκρούστηκαν και διαφορετικές
κοσµοθεωρήσεις και προοπτικές, διαφορετικά σχέδια για το µέλλον της κοινωνίας, όχι µόνο της
ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής. Αυτή η σύνθεση του επιµέρους και της ευρείας οπτικής
είναι ακόµη ζητούµενη.»
1474
«Εδώ, βέβαια, πρέπει να υποµνήσουµε τον ειδικό ρόλο που έπαιξε η οµάδα των ιστορικών που
ήταν συνδεδεµένη µε το ΚΚΕ Εσωτερικού (Ν. Σβορώνος, Φ. Ηλίου, Σπ. Ασδραχάς). Έδρασε
διπλά: και προς την κατεύθυνση της Αριστεράς, παίζοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή της στον
ιστορικό ρεαλισµό, και προς την κατεύθυνση της ιστοριογραφικής κοινότητας υπερασπίζοντας µια
επεξεργασµένη και ρεαλιστική αριστερή εκδοχή της Αντίστασης και του Εµφυλίου. ∆ηλαδή,
απέναντι στους αριστερούς που ενστερνίζονταν την εκδοχή της προδοµένης επανάστασης ή των
απραγµατοποίητων δυνατοτήτων, προβλήθηκε η θέση ότι δεν νικήσαµε γιατί δεν µπορούσαµε να
νικήσουµε, γιατί δεν το επέτρεπαν οι ιστορικές συνθήκες. Και όταν στα συνέδρια κάποιοι
ρωτούσαν γιατί, τότε, η Αριστερά κατέφυγε ση ρήξη, δινόταν η απάντηση ότι η Αριστερά ήταν
αναγκασµένη να οδηγηθεί στη σύγκρουση γνωρίζοντας ότι θα χάσει, γιατί έτσι αντιλαµβανόταν το
καθήκον της ως προκεχωρηµένου φυλακίου της παγκόσµιας επανάστασης (Ηλιού). Εκτός, όµως,
από την επιβολή και την υπεράσπιση ενός συγκεκριµένου ερµηνευτικού πλαισίου για τη δεκαετία
1940-1950, η αποφασιστική συµβολή της οµάδας των ιστορικών αυτών ήταν το άνοιγµα των
κοµµουνιστικών αρχείων, που κατέληξαν στη δηµιουργία των Αρχείων της Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) το 1992.», cf. Αντώνης Λιάκος, «Ένας πόλεµος που ξεκίνησε... µετά
τον Πόλεµο», Βιβλιοδρόµιο (περιοδική έκδοση της εφηµερίδας Τα Νέα), [αφιέρωµα «∆ιάλογος για
την Ιστορία»], op. cit., p. 28.
1475
Ibid.
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Ο υπαινιγµός της θυσίας ανταποκρίνεται σε επιλογές τακτικών ανάπτυξης των
κοµµουνιστικών δυνάµεων, που υιοθετήθηκαν για την επιτυχία του στρατηγικού
στόχου (σοσιαλισµός), επίσης σε υπαρκτό πολιτιστικό γνώρισµα της ταυτότητας
του κοµµουνιστή. Είναι, κατά κάποια έννοια, ορθός. ∆εν ήταν όµως µόνο αυτό το
στοιχείο (αγνοούνται η εθνική - απελευθερωτική παράµετρος στην οπτική των
κοµµουνιστών, η υποτίµηση του ταξικού και άλλα παρεµφερή που καταπονούν τις
θεωρητικές και ιδεολογικές συζητήσεις) και, σε αυτά τα ελλειµµατικά πλαίσια, είναι εσφαλµένος.
Στο επιστηµονικό σκέλος του διπτύχου, µορφοποιείται η µεθοδολογική (ιδεολογική) αντίληψη της ένταξης του εργατικού κινήµατος στα κινήµατα εν γένει,
στη σύγχρονη κινηµατική θεώρηση της πολιτικής (civic) δράσης, στο περίγραµµα
της κοινωνίας των πολιτών, εντός του οποίου, µε έµφαση στο ιδεώδες της ανοικτής κοινωνίας, συνδράµουν οι επαγγελµατίες ιστορικοί στην απελευθέρωση της
πληροφορίας1476.
Προβαίνοντας σε απολογισµό της κατάστασης περί την πληροφορία, οι ανωτέρω εκτιµήσεις επικεντρώθηκαν στη συµβολή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), µετά το 1992, στην κοινοποίηση της κοµµουνιστικής πληροφορίας, πιστώνοντας τους επαγγελµατίες ιστορικούς του ιδρύµατος µε το ξεθεµελίωµα των κατεστηµένων κοµµουνιστικών αντιλήψεων1477.
Η ίδια αποτίµηση είχε επιβεβαιωθεί από το Φ. Ηλιού, µε τη δήλωση ότι η ιδέα
που προωθήθηκε από τους επαγγελµατίες ιστορικούς ήταν να ανακοπεί δια της
βίας η ιδιόχρηση του κοµµατικού αρχείου από το νοικοκύρη. Όταν εκτέλεσαν την
κατάλληλη κίνηση, αυτή στέφθηκε από επιτυχία1478.
Το σηµαντικό στοιχείο, το οποίο δεν είχε αναφερθεί κατά την αποτίµηση των
απόψεων που βρήκαν εφαρµογή στο άνοιγµα του κοµµατικού αρχείου, ήταν ότι,
πέρα από την ανάληψη της ευθύνης των πράξεών τους, οι ιστορικοί προχώρησαν
πολύ µακρυά όταν επίσης ανέλαβαν τη σοβαρή ευθύνη για την άρση του κοµµατικού απορρήτου1479. Ούτε είχε επισηµανθεί το ουσιώδους σηµασίας γεγονός ότι το
1476

Ibid.
Ibid.
1478
«Μια οµάδα ιστορικών που πήρε την πρωτοβουλία να αποσπάσει [υπογράµµιση των συγγραφέων]
από τον κοµµατικό φορέα (που ήταν ιδιοκτήτης των κοµµουνιστικών αρχείων) τα αρχεία αυτά για
να πάψουν να είναι αντικείµενο διαχείρισης –δηλαδή απόκρυψης στην ουσία, στο µέτρο που ήταν
στεγανά και µη προσβάσιµα τα αριστερά αρχεία–, το επέτυχε µετά από µια µακρόχρονη
προσπάθεια κι έτσι τα αρχεία αυτά βρίσκονται σήµερα σε µια εταιρεία που αποτελείται κυρίως
από ιστορικούς.», cf. στρογγυλή τράπεζα Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, Η πρόσβαση στα
Αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο (Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1998), Ελληνική Αρχειακή
Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1998, εισήγηση Φίλιππου Ηλιού, p. 9.
1479
«Πρυτάνευσε η λογική των ιστορικών: το σύνολο του αρχείου πρέπει να είναι ανοιχτό για όλους
τους πολίτες αυτής της χώρας –ή άλλων χωρών– που ενδιαφέρονται για τα θέµατα αυτά» (ibid.).
1477
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υλικό, ξεκινώντας από τον κοµµατικό φορέα (ΚΚΕ εσωτερικού) ο οποίος το είχε
διαχειρισθεί ως τεκµήριο του παρελθόντος του, βρέθηκε τελικώς να έχει µεταβιβασθεί σε άτοµα, σε ιδιώτες.
Οι τοποθετήσεις, επί του προκειµένου, των επαγγελµατιών ιστορικών (καλώς
δεν επιστράφηκε το κοµµατικό αρχείο, αλλά κρατήθηκε, για χρήση από τα άτοµα),
οι οποίες, συνειδητά ή ασυνείδητα, απέκρυπταν την ιδιαίτερη λειτουργία του κοµµατικού αρχείου (όργανο κύρους και εξουσίας), έδειχναν τις αποστάσεις από τη
λογική που διέπνεε την τακτική ενός κοµµουνιστικού κόµµατος. Προβάλλονταν
αναρχικές αντιλήψεις, τη στιγµή που ακριβώς το διακύβευµα, στην κοινωνική σύγκρουση, είναι η κατοχή της εξουσίας. Η άσκηση εξουσίας στη διαχείριση των
σύγχρονων αρχείων αντιµετωπιζόταν ως απολυταρχική νοοτροπία1480. Οι ενστάσεις κατά της λογικής του ΚΚΕ για τα αρχεία1481 φανέρωναν µία λογική αταξική.

Τα ΑΣΚΙ, αρχεία επαγγελµατικά (;)
Από το 1991, όταν ξεκίνησε µε το αρχείο του ΚΚΕ («Αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού») και του ΚΚΕ εσωτερικού (1968-1987) –επίσης του κόµµατος της Ελληνικής
Αριστεράς [ΕΑΡ] (1987-1992)–, το κέντρο µε την επωνυµία ΑΣΚΙ αποκτούσε
ακατάπαυστα νέες συλλογές και υλικά, ώστε ο αρχικός πυρήνας να αποτελεί, στη
συνέχεια, µέρος µόνο του αρχειακού πλούτου. Τα µέλη (ιδίως επώνυµοι της ακαδηµαϊκής κοινότητας) αυξήθηκαν, οι επιστηµονικές επαφές πολλαπλασιάσθηκαν1482. Ένας πολιτισµός, συµβατός και συµβαδίζων µε την τρέχουσα ιδεολογική
τάση περί ανοικτής κοινωνίας και δικαιωµάτων του πολίτη, διαχεόταν από αυτή
την αρχειακή εστία προς το κοινωνικό και ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Η κοµµουνι-

1480

Σχετική πρόταση, το 1998, για κοινή αντιµετώπιση των πολιτικών αρχείων έθετε χύδην στην ίδια
κατηγορία, µαζί µε το αρχείο ΚΚΕ, το προσωπικό αρχείο Καραµανλή, το προσωπικό αρχείο
Παπανδρέου, το υποθετικό προσωπικό αρχείο Τσοβόλα, και ζητούσε την υιοθέτηση κοινής
πολιτικής στη χρήση τους ώστε να εξαλειφθεί η δυνατότητα των εξουσιαστών για απόκρυψη και
µονοπώλιο των αρχείων. «... Αντί το αρχείο να επιτελεί το ρόλο της διατήρησης –στο µέτρο που
τα αρχεία µπορούν να διατηρούν– της ιστορικής µνήµης και των πρακτικών συγκεκριµένων
οµάδων που αποτυπώνονται µέσα από τις σελίδες των αρχείων, γίνεται κατ’ αρχήν µια
οικειοποίηση που δεν επιτρέπει την πρόσβαση. Μια χρήση του περιεχοµένου των αρχείων απ’
αυτούς που τα εξουσιάζουν –και να τη λέµε τη λέξη διότι δεν είναι διευθυντές, είναι οι άνθρωποι
της εξουσίας, της κάθε εξουσίας και η εξουσία είναι κακό.» (ibid., pp. 10-11).
1481
Cf. Φίλιππος Ηλιού, «Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας», Αρχεία ελληνικών πολιτικών
κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων..., op. cit., pp. 13-18. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία,
Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση
(ηµερίδα, Αθήνα 14 Μαρτίου 1998), Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1999, Συζήτηση,
pp. 73-90.
1482
Cf. ΑΣΚΙ, http://www.askiweb.gr/
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στική διδαχή δεν εµφανιζόταν στην προθήκη του ιδρύµατος, προκαλώντας έλλειµµα στην ερευνητική πείρα1483.
Οι περισσότεροι, στα ΑΣΚΙ, ήθελαν να ξεχάσουν τον Παπαπαναγιώτου. Οι
απόψεις κατά της καθαρής ιστορίας θα αναιρούσαν το κυρίαρχο ρεύµα.
Σκέψεις, ορµώµενες από το ορθό ότι η παραγωγή ιστορίας δεν ανήκει a priori
στα πανεπιστήµια, επανέφεραν πλαγίως το ζήτηµα της δηµιουργίας νέων θεσµών
(«όπως τα ΑΣΚΙ»), εντός των οποίων κινούνται –σε αριθµό µεγαλύτερο από τον
αντίστοιχο των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων– ιστορικοί που συγκροτούν το «καινούργιο επιστηµονικό προλεταριάτο»1484.
Οι ιδεολογικές συστάσεις, που έδιδε το ίδρυµα, συνοδεύονταν, σύµφωνα µε
καταθέσεις δυσαρεστηµένων, από οριοθετήσεις στην έρευνα. Οι συµπεριφορές,
επίσης, πρόδιδαν, για κάποιους, τη νοοτροπία ιδιοκτήτη, όχι φορέα κοινής ωφέλειας1485. Οι υπεύθυνοι αναγνώρισαν τα τρωτά (λάθη, παρεκτροπές) και
1483

Η αποµάκρυνση από την κοµµουνιστική πείρα είναι ένα στοιχείο που ο ερευνητής της κοινωνικής
ιστορίας το προφέρει ψιθυριστά. Η επίκληση ως αναγκαίας µίας προτέρας πείρας αντίκειται στην
αντικειµενικότητα της ιστορικής µελέτης. Υποτίθεται ότι η ιστορία τοποθετεί τον επιστήµονα
κλειδωµένο στο εργαστήρι της αρχειακής έρευνας, έντιµο απέναντι στο υλικό του, αποσπασµένο
έξωθεν επιδράσεων που θα αλλοίωναν την κρίση του. Ο πολιτισµός του, που έχει παραχθεί στη
βάση της βιωµατικής εµπειρίας και ιδεολογίας του, είναι ακριβώς ο όρος ο επικίνδυνος για
ενίσχυση των παρεκκλίσεων από την αδέκαστη κρίση. Όµως, από αυτό το σηµείο εκκίνησης της
αρχειακής έρευνας έως την εµφάνιση εξωφρενικών ερµηνειών, στο όνοµα της καθαρής έρευνας
και αποκωδικοποίησης των στοιχείων, υπάρχει απόσταση. Μπορούν να υποδειχθούν, προς
συζήτηση, χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρόµοιων αποστάσεων σε ερευνητικές παραγωγές που
στηρίχθηκαν σε υλικό των ΑΣΚΙ.
1484
Cf. Αντώνης Λιάκος, «Κριτικές αποτιµήσεις των γνωστικών αντικειµένων. Ιστορία», Αναγνώσεις Η κυριακάτικη Αυγή, 2-3-2008, p. 35. Υπάρχει, εκ µέρους µας, αντιγνωµία ως προς το δανεισµό
του όρου «επιστηµονικό προλεταριάτο». Ιστορικά, θεωρητικά και ιδεολογικά, ο όρος είχε τεθεί για
την περιγραφή των στρωµάτων διανοουµένων, απασχολουµένων µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας
στο σύγχρονο αναπτυγµένο καπιταλισµό, στον οποίο η χρήση των µέσων παραγωγής απαιτεί
υψηλό βαθµό επιστηµονικής γνώσης και ειδίκευσης (cf. Философский Энциклопедический
Словарь, op. cit., λήµµα Рабочий класс [Εργατική τάξη], pp. 555-557).
1485
Για παράδειγµα, ο Φαράκος, ο οποίος σύχναζε στο αρχείο από νωρίς –το 1992–, είχε έντονη ένσταση: «[Τα πρόσωπα των ΑΣΚΙ] ήταν φανερό ότι πειράζονταν, δεν το θέλανε... [Εξαίρεση] ο
Κέντρος, µε βόηθαγε για να βρω φακέλους και στοιχεία στα ΑΣΚΙ... Υπήρξε µια οµάδα ανθρώπων
η οποία και µέχρι τώρα, θεωρώ... προσπαθούσε µε έναν τρόπο να τα κρατάει κλειστά..., µε έναν
τρόπο πολύ στενάχωρο, να µη πάρουν µεγάλη δηµοσιότητα, για να µη πω τις περιπτώσεις ατόµων
τα οποία θεωρούσαν ότι θέλουν αυτά να είναι ιδιοκτήτες και να βγάζουν [από το αρχειακό υλικό]
εκείνο [το ιστορικό συµπέρασµα] που θέλουνε... Είναι µία οµάδα τώρα η οποία εξακολουθεί να
έχει τον πρώτο λόγο για ό,τι έχει σχέση µε τα αρχεία ΑΣΚΙ.» (cf. Φαράκος, µαγνητοφωνηµένη
συνέντευξη, 11-5-2006).
Το παρόν βιβλίο δεν προτίθεται να εκτιµήσει µονοσήµαντα την τακτική του ιδρύµατος απέναντι
στους ερευνητές. Με βάση τις ακαδηµαϊκές σταθερές, υπάρχουν στοιχεία υπέρ και κατά. Για τις
συγκρίσεις µε τα λεχθέντα από το Φαράκο, παραπέµπουµε, χωρίς σχόλιο, στο ιδεώδες σχήµα που
προβλήθηκε δηµόσια από το Φ. Ηλιού (υιοθετηµένη πολιτική του ιδρύµατος) για ανοικτά αρχεία,
για πρόσβαση ακόµη και στα αταξινόµητα υλικά, το οποίο –θεωρούµε– δεν έχει την αντίστοιχη
ανάπτυξη. Σε σχέση µε τις συµπεριφορές, η εκτίµηση είναι πολύπλοκο (πολιτικό, ιδεολογικό,

[463]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

απολογήθηκαν, τονίζοντας ότι πρότερες πολιτιστικές συµπεριφορές και νοοτροπίες υπερπηδήθηκαν, βασανιστικά και µε ελιγµούς1486.
Η ουσία, ωστόσο, δεν βρίσκεται στο δικαίωµα είσπραξης της επιθυµητής συµπεριφοράς. Προτιµότερο να συζητηθεί το δικαίωµα στην πληροφορία.
Για να κριθεί το δικαίωµα στην κοµµουνιστική πληροφορία, οφείλονται διευκρινίσεις για το περιεχόµενο του «δικαιώµατος». Στο πολιτικό πεδίο, µία βασική
παράµετρος είναι η δυνατότητα διαχείρισης της κοµµουνιστικής πληροφορίας, δηλαδή η πλεονεκτική ή µειονεκτική θέση κάθε πολιτικής δύναµης στη διαχείριση
της «ελεύθερης» πληροφόρησης. Αφηρηµένες αξίες, όπως η «ελευθερία», στερούνται περιεχοµένου. Για τους πολιτικά ενεργούς ανθρώπους, υποστηρικτές της ντετερµινιστικής άποψης ότι ο κοµµουνισµός είναι ζωντανός και θα κυριαρχήσει, το
ερώτηµα, συνθετότερο, αφορά στον τρόπο που υφίσταται διαχείριση η πληροφορία, στην κατεύθυνση προς την οποία κινείται η διαχείριση. Σχετίζεται στενά µε
την πολιτική και ιδεολογική σκηνή, όπου ένα λεπτό στρώµα διανοουµένων έχει
καταλάβει επίκαιρες θέσεις και εκµεταλλεύεται το προβάδισµα στην κτήση και
χρήση της πληροφορίας για την προώθηση της «µη δογµατικής» (αντί-κοµµουνιστικής) θέσης. Στην υπό συζήτηση περίπτωση (της οµάδας των επαγγελµατιών
ιστορικών), συνδέεται µε τη νοοτροπία ότι αυτοί θα σώσουν την ιστορία. Θα µπορούσαν οι διανοούµενοι να χαρακτηρισθούν ως οργανικοί. Εχθρεύονται το κοινωνικό σύστηµα εν ισχύι, αλλά αναλώνονται να υπερασπίζονται αξίες του –τις αναδειχθείσες σε οικουµενικές, όπως η πληροφορία– σε πλείστους τοµείς1487.
Η επαγγελµατική θέση για την ιστορία του ΚΚΕ δεν είναι άχρωµη, αλλά υποδηλώνει µία πολιτική ιδέα. Όταν ο Φ. Ηλιού υποστήριζε ότι το κοµµατικό αρχείο
ανήκει στους πολίτες, εξυπονοούσε ότι ο κοµµουνισµός έχει περατώσει τη διαδροµή του. Η θεωρητική εκδοχή του Φ. Ηλιού για την ιστορία1488 εµφανιζόταν να
έχει αποµακρυνθεί από τη µαρξιστική οπτική. Ορισµένες έννοιες και τοποθετήσεις
πολιτιστικό) ζήτηµα. Όσον αφορά σε αυτό το τελευταίο υπονοούµενό µας, ας αρκέσει η θετική
υπογράµµιση για τους βετεράνους, τον Παπαπαναγιώτου και τον Κέντρο, αγγελιοφόρους
κοινωνικών µηνυµάτων που οι όµοιοί τους συµµερίζονται.
1486
Φ. Ηλιού, δηλώσεις.
1487
Τηρουµένων των αναλογιών, αποσπασµατικά το σκηνικό θυµίζει το Μεσοπόλεµο και την κατάσταση που περιέγραψε η Άννα Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι. Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο µεσοπόλεµο, Κέδρος, Αθήνα 1977. Τότε, οι
διανοούµενοι, έµπλεοι ενθουσιασµού κατά την υποστήριξη της φιλελεύθερης –υπερταξικής και
εξωοικονοµικής– προόδου της κοινωνίας, αντιτάχθηκαν έµµεσα και ηθικά στην άρχουσα τάξη,
άµεσα όµως και πολιτικά την εξυπηρέτησαν, εµποδίζοντας την κατανόηση της κοινωνικής και ταξικής τοποθέτησης της άρχουσας τάξης, αντιτάσσοντας στη βία της άρχουσας τάξης την κοινωνική οµόνοια (ibid., p. 152).
1488
Cf. την αντίληψη, συµπυκνωµένη, στην εφηµερίδα Η Αυγή, 22-11-2002, Φίλιππου Ηλιού, «Αρχεία
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας: η πρώτη δεκαετία».
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(καθαρή ιστορία, η αντίφαση στράτευσης και ιστορικής επιστήµης1489, ο εξευτελισµός της κανονικής ιστορίας από το στρατευµένο ιστορικό1490) παρέπεµπαν ευθέως στις κατασκευές που εκλαµβάνονται ως σύγχρονος (φιλελεύθερος) αστικός
λογισµός. Το ερώτηµα που έθετε ο Ηλιού για την αναγκαιότητα στήριξης των
ιστορικών πραγµατικοτήτων σε τεκµήρια, τα οποία έπρεπε να είναι προσβάσιµα1491, φαίνεται ορθό. Περαιτέρω, όµως, η ορθή θεώρηση µίας κατά βάση ορθής
θέσης οφείλει να σχετίζεται µε το ζήτηµα αυτών των «πραγµατικοτήτων».

1489

Ibid.
Cf. Ηλιού: «Στρατευµένη ιστοριογραφία, στρατευµένη τέχνη, στρατευµένη φιλοσοφία... έννοιες
ευτελιστικές για την κανονική ιστορία» (cf. αναφορά σε αφιέρωµα στον Ηλιού στην εφηµερίδα Η
Αυγή, 18-6-2004, ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, «Στράτευση στην Ιστορία»).
1491
«Είταν δυνατόν να υπάρξει µια ιστοριογραφία που θα απέδιδε τις πραγµατικότητες, όταν οι πηγές
της ιστορίας παρέµεναν κρυφές και απόκρυφες, απαγορευµένες και µυθοποιηµένες;» (ibid, 22-112002, Φίλιππου Ηλιού, «Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας: η πρώτη δεκαετία»).
1490
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Αντί επιλόγου
Με τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, ήλθε στο προσκήνιο δέσµη απόψεων, αναιρετικών του σοβιετισµού, η οποία βρήκε αντίθετη µεγάλη µερίδα κοµµατικών µελών.
Συγκρούσθηκε µε την κουλτούρα τους, διότι ανασκεύαζε την πρόσληψή τους για
τον κοµµουνισµό, ακύρωνε την παράδοση επί της οποίας δοµήθηκε αυτή η κουλτούρα. Οι επαγγελίες «ανανέωσης» δεν τηρήθηκαν. Παραβιάσθηκε η επαγγελία της
περιφρούρησης του κόµµατος µέσω της «ανανέωσης», οι διαβεβαιώσεις ότι τα αρχειακά υλικά θα παρέµεναν στην κυριότητα του ΚΚΕ και θα αντιµετωπίζονταν µε
αίσθηµα ευθύνης για το συµφέρον του κόµµατος, αφού αυτά, σύντοµα, τέθηκαν στη
διάθεση των σλαβοµακεδόνων. Είκοσι χρόνια µετά –το αργότερο (ενδεχοµένως, πιο
νωρίς)– διοχετεύονταν έγγραφα προς ποικίλες κατευθύνσεις (στο ελληνικό κράτος,
στο ΙΜΧΑ, σε ιδιώτες) και, τελικά, παραχωρήθηκε το σύνολο του υλικού σε ένα
εξωτερικό ιδιωτικό φορέα –τα ΑΣΚΙ–.
Το κοµµατικό αρχείο άνοιξε νωρίς –τα ΑΣΚΙ επιβεβαίωσαν το άνοιγµα ως τετελεσµένο γεγονός–.
Εν προκειµένω, είναι τετριµµένο να επικαλεσθεί κανείς τη σκοπιµότητα στην πολιτική. Στη λενινιστική διδασκαλία, που γνώριζαν και ενστερνίζονταν οι ανανεωτές
του κοµµουνισµού, στοιχειώδες ήταν, στην πολιτική τακτική, να αποφεύγονται τα ζητήµατα τριβής. Για ένα τόσο ευαίσθητο θέµα, που το ΚΚΕ είχε εµπλακεί εκόν άκον,
δεν επιδείχθηκε εκ µέρους του ΚΚΕ εσωτερικού η απαιτούµενη πολιτική σύνεση.
Σε ένα απολογισµό διαχείρισης του «Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού», συµψηφιστικές εκτιµήσεις καταγράφουν το θετικό ιστορικό έργο: Ιστορικές εργασίες που εκδόθηκαν στην Αθήνα και τα Σκόπια κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 ήταν απότοκες της ελληνικής και σλαβοµακεδονικής συνεργασίας. Η αντικειµενικά αποδοτική
εργασία προσέφερε υλικό και βιβλιογραφία για την ιστορία της περιόδου 19401949. Στα αρνητικά, χρεώνονται οι υστεροβουλίες. Στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας
και στο Αρχείο Μακεδονίας των Σκοπίων, η επεξεργασία στοιχείων σε πληθώρα εγγράφων, τα οποία αναφέρονταν στο µακεδονικό ζήτηµα σε σχέση µε τη στάση του
ΚΚΕ, δείχνει ότι οι σλαβοµακεδόνες συνεχώς µελετούσαν αυτό το θέµα. Η διαχείριση, εκ µέρους του γιουγκοσλαβικού κόµµατος, του ελληνικού αρχείου δεν ήταν
αθώα. ∆εν επιδείκνυε µόνο διεθνιστική αλληλεγγύη προς ένα κόµµα διωκόµενο.
Είχε επίσης ωφελιµιστικούς σκοπούς, εφόσον ήταν στην άµεση πολιτική του
γραµµή να διεκδικήσει τα δίκαια των σλαβοµακεδόνων και την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, να πιστοποιήσει την ταυτότητά τους µέσα από τη συµµετοχή
τους στον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο.
Στην πάλη των τάξεων και των ιδεολογιών, µετά τις ανατροπές του 1989-1991,
µιµούµενοι τους κήνσορες, ορισµένοι τιµητές της προτέρας και παρούσας κατάστα-
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σης του κοµµουνισµού εξάντλησαν τις ευκαιρίες για επίθεση, συµπεριλαµβάνοντας
στις αιτιάσεις το ζήτηµα των κλειστών κοµµατικών αρχείων. Σαν τον κόκκορα του
Εδµόνδου Ροστάν1492, θεωρούν ότι αφυπνίζουν το κίνηµα.
Απέναντι, το ΚΚΕ, παίζοντας στην πολιτική σκακιέρα τη βαριάντα της άµυνας
σκαντζόχοιρου –µε την πολιτική περιχαράκωση του κοµµατικού σώµατος, µε την
κατασκευή ενός ιδεολογικού, φιλοσοφικού και ιστορικού καταφυγίου ικανού να
προσφέρει προστασία από ξένες επιδράσεις–, περιέλαβε στους τακτικούς σχεδιασµούς την εργαλειακή θεώρηση του αρχείου του. Το αρχείο, αποτελώντας εργαλείο,
χρήζει περιφρούρησης και απαιτεί διαχείριση ανάλογη. Ωστόσο, το εργαλείο, στα
χέρια του ΚΚΕ, αχρησιµοποίητο, απαξιώνεται.
Κυκλοφορεί σε πολιτικούς κύκλους η άποψη ότι, µετά τη διάλυση του κινήµατος δηµιουργίας ενός εγχώριου κοµµουνισµού, γεννήθηκε µείζον ηθικό θέµα σε
σχέση µε την κυριότητα του «Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού». Οι τότε κάτοχοι
όφειλαν να επιστρέψουν τα πρωτότυπα έγγραφα στο φυσικό ιδιοκτήτη, το ΚΚΕ.
∆ιατυπώθηκε η φράση «το αρχείο του ΚΚΕ απόκειται στα ΑΣΚΙ», για να αποδοθεί η πραγµατικότητα της παραχώρησης του κοµµουνιστικού αρχείου σε ένα ιδιωτικό φορέα.
Θα ερωτηθεί, αφ’ ετέρου, ο επαγγελµατίας ιστορικός, για τις προτιµήσεις του.
Ενώ, επί τόσα χρόνια, παρουσιαζόταν ήσυχη η επιστηµονική συνείδηση του ερευνητή, ποιος θα συναινούσε, στη συνέχεια, στην αναγνώριση µίας άλλης ηθικής τάξης και στην επιστροφή του αρχείου στο δικαιούχο; Με ποιο τρόπο, στο µέλλον, θα
ικανοποιούνταν η επιστηµονική περιέργεια του επαγγελµατία ιστορικού, αφού το
αρχείο θα καθίστατο, και αυτό επίσης, µη προσβάσιµο; Τα µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, θεωρούν τον κοµµουνισµό ροµαντική ανάµνηση προηγούµενων χρόνων και δεν συµφωνούν µε την εργαλειακή
χρήση των κοµµατικών υλικών επ’ ωφελεία του, άρα θα εναντιώνονταν σε οιαδήποτε προοπτική απόσυρσης αυτών.
Η ένσταση στις ενστάσεις των επαγγελµατιών ιστορικών είναι ότι, στο όνοµα
µίας αλήθειας, δεν δικαιούνται να οικειοποιούνται υλικό που δεν τους ανήκει και να
παραγκωνίζουν τα αναφυόµενα ζητήµατα ηθικής τάξης. Καταγράφεται µία αλήθεια
–αυτό το γεγονός πρέπει να αναγνωρισθεί ως σωστό–. Όµως παραµένει εκκρεµές το
ερώτηµα, εάν το τελικό αποτέλεσµα τους δικαιώνει.
Ενδιαφέροντα σηµεία, ιδεολογικού και φιλοσοφικού, κατ’ επέκταση θεωρητικού και επιστηµονικού, περιεχοµένου, προς περαιτέρω συζήτηση...

1492

«... Έχει το αξιοθαύµαστο χάρισµα να κάνει τον ήλιο να ανατέλλει χάρη στο κουκουρίκου του ...
Αυτός “που αφυπνίζει την Αυγή” ...», cf. Edmond Rostand, Chantecler, Flammarion, Paris 2006,
passim.
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Παράρτηµα 1
Κείµενο, χωρίς ηµεροµηνία [εκ του περιεχοµένου προκύπτει ότι συντάχθηκε για να χρησιµεύσει ως εισήγηση στη συνάντηση ΚΚΕ και Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας στις 7 Ιουνίου 1967], 15 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

Σηµείωµα για τη συνάντηση µε το Κ.Κ. Ρουµανίας.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Πριν απ’ όλα θέλουµε να σας διαβιβάσουµε τις ευχαριστίες της ΚΕ του Κόµµατός
µας προς την Κ.Ε. του Κ.Κ. Ρουµανίας για τη συµβολή του κόµµατος και της κυβέρνησής σας στη διεθνή κινητοποίηση διαµαρτυρίας ενάντια στην επιβολή της στρατοκρατορικής διχτατορίας στην Ελλάδα, και για τη σωτηρία των συλληφθέντων δηµοκρατικών ηγετών και στελεχών.
Επίσης σας ευχαριστούµε για τις επιπρόσθετες ευκολίες που µας παρέχετε για να
κάνουµε αποτελεσµατικώτερα τη δουλειά µας στη δύσκολη αυτή φάση.
Πάνω στην κατάσταση που δηµιουργήθηκε στη χώρα µας, το Κόµµα µας έχει τρία
ντοκουµέντα ως τη στιγµή αυτή.
- Έκκληση του Π.Γ. (βγήκε την πρώτη µέρα του πραξικοπήµατος)
- Ανακοίνωση του Π.Γ. (βγήκε στις 25 του Απρίλη)
- Απόφαση του Π.Γ. (βγήκε στις 19.5.67).
Τα υλικά αυτά τα στείλαµε και στην Κεντρική Επιτροπή σας. Απόφασή µας είναι
να καλέσουµε σύντοµα Κ.Ε. (µέσα στον Ιούνη) για να µελετήσουµε το ζήτηµα.
Θα σταθούµε σύντοµα σε µερικές από τις βασικές µας διαπιστώσεις σχετικά µε
την πριν από τις 21 Απρίλη κατάσταση:
- Με το παλατιανό πραξικόπηµα της 15 του Ιούλη, που είχε µπάσει τη χώρα σε
βαθειά πολιτική κρίση, η αντίδραση είχε κατορθώσει ν’ ανακόψει τη δηµοκρατική πορεία που αν και βασανιστικά είχε αρχίσει να σηµειώνεται στη χώρα µας µετά την ανατροπή της κυβέρνησης Καραµανλή και τις άλλες ήττες της δεξιάς που ακολούθησαν.
Είχε κατορθώσει να προωθήσει τις θέσεις της και πραγµατοποιήσει σειρά από µερικώτερες επιδιώξεις της.
- ∆εν πέτυχε όµως να πραγµατοποιήσει την κύρια επιδίωξή της που ήταν : Να
κάµψει το πλατύ και ισχυρό δηµοκρατικό κίνηµα. Να γυρίσει την πολιτική ζωή της
χώρας προς τα πίσω, σ’ ένα καθεστώς νεοφασιστικού τύπου.
- Η πολύµορφη λαϊκή πάλη για τα οικονοµικά, κοινωνικά και τα γενικώτερα
εθνικά αιτήµατα, για εξασφάλιση οµαλής δηµοκρατικής πορείας στη χώρα, συνεχίζονταν αµείωτη. Βαθειές ανακατατάξεις προς όφελος της δηµοκρατίας και της προόδου
συντελούνταν στο λαό. Αύξαινε η επιρροή και η ακτινοβολία του ΚΚΕ και της αριστεράς. Σοβαρές διαφοροποιήσεις, προς δηµοκρατικότερη κατεύθυνση, συντελούνταν
στις γραµµές της Ε.Κ.
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- Για τις δυνάµεις της αντίδρασης διαγράφονταν ο κίνδυνος να µη µπορέσουν µ’
ένα εκλογικό πραξικόπηµα ν’ αποφύγουν την καταδίκη της πολιτικής τους, την ήττα
τους στις εκλογές της 28 Μάη. Γι’ αυτό κατέφυγαν στην εγκαθίδρυση µοναρχοφασιστικής στρατιωτικής διχτατορίας.
Από διεθνή άποψη.
Η εγκαθίδρυση µοναρχοφασιστικής στρατιωτικής διχτατορίας συνδέεται στενά µε
την επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης, µε την επιδίωξη των αµερικάνων ιµπεριαλιστών να δυναµώσουν τις θέσεις τους στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και των
Βαλκανίων.
Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν, ιδιαίτερα από την επιδίωξη των ΕΠΑ να αυξήσουν
την ένταση στη Μέση Ανατολή: τα γεγονότα είναι γνωστά, ώστε δεν χρειάζεται να
επεκταθώ.
Το πραξικόπηµα απέβλεπε και στο να καταλυθεί η ανεξαρτησία της Κύπρου και
να περιληφθεί η νήσος στο σύστηµα ατοµικών βάσεων των ΕΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Απέβλεπε ακόµα και στη δηµιουργία µιας νέας φασιστικής εστίας στην Ευρώπη,
σαν αντιπερισπασµού στις διαγραφόµενες τάσεις ύφεσης, στις προσπάθειες για οργάνωση συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας που κέρδιζαν έδαφος τον τελευταίο καιρό.
Από εσωτερική άποψη,
επιδιώκονταν: να χτυπηθεί το αναπτυσσόµενο µαζικό λαϊκό κίνηµα και ιδιαίτερα η
πρωτοπορία το ΚΚΕ και η Αριστερά.
Εµπνευστές και οργανωτές του πραξικοπήµατος είναι: Οι πιο επιθετικοί κύκλοι
των ΕΠΑ –πρώτ’ απ’ όλα η αµερικανική ΚΥΠ και το Πεντάγωνο. Οι πιο αντιδραστικοί κύκλοι της ελληνικής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. Το Παλάτι.
Άµεσοι εκτελεστές: Οι αµερικανικές - νατοϊκές υπηρεσίες στην Ελλάδα και η
στρατιωτική Χούντα.
Το σχέδιο που εφαρµόστηκε είχε εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ, είναι
παραλλαγή του σχεδίου «Περικλής» και προορίζονταν να τεθεί σ’ εφαρµογή µελλοντικά και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.
- Οι στρατιωτικές µονάδες που πραγµατοποίησαν το πραξικόπηµα ήταν δυνάµεις
που ανήκαν στο ΝΑΤΟ και µπορούσαν να µετακινούνται µόνο µε απ’ ευθείας διαταγή
του ΝΑΤΟ.
- Αµερικάνικα ήταν τα τανκς, θωρακισµένα, αεροπλάνα, όπλα και εφόδια, τα καύσιµα που χρησιµοποίησε η Χούντα.
- Οι πρωτεργάτες της συνωµοσίας εκπαιδεύθηκαν σε σχολές του Πενταγώνου και
των µυστικών υπηρεσιών της αµερικανικής ΚΥΠ.
Ένα ζήτηµα που συζητήθηκε πολύ και διεθνώς είναι ο ρόλος προσωπικά του βασιληά Κωνσταντίνου. Από την ξένη και ντόπια αντίδραση γίνεται προσπάθεια να συ-
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γκαλυφθούν οι ευθύνες του βασιληά Κωνσταντίνου και της Αυλής, που είναι τεράστιες.
- Το Παλάτι ανέκαθεν υπήρξε ο πόλος συγκέντρωσης των πιο αντιδραστικών δυνάµεων.
- Ο Βασιληάς και το Παλάτι ευθύνονται άµεσα για την είσοδο της χώρας σε βαθειά πολιτική κρίση µε το πραξικόπηµα της 15 του Ιούλη 1965.
- Με τις ευλογίες του βασιληά, που έκανε στεγανά του το στρατό και τα σώµατα
ασφαλείας, έγιναν εκκαθαρίσεις στο στράτευµα, τοποθετήθηκαν τα πιο αντιδραστικά
και αφοσιωµένα στις ΕΠΑ - ΝΑΤΟ στοιχεία στις θέσεις κλειδιά του στρατού και των
σωµάτων ασφαλείας. Αυτό προλείανε το έδαφος για τη φασιστική διχτατορία.
- Με την έκκρηξη του πραξικοπήµατος των συνταγµαταρχών ο βασιληάς, µε τη
µεσολάβηση της αµερικάνικης Πρεσβείας, συµβιβάστηκε µε τη Χούντα και έγινε ο
κύριος στυλοβάτης της φασιστικής διχτατορίας.
Σοβαρότατο ζήτηµα, που εξετάζουµε και θα το θέσουµε και στην Ολοµέλεια1493,
είναι οι αιτίες που δεν έγινε δυνατό να αποτραπεί το πραξικόπηµα και να εξασφαλιστεί
µια οµαλή πορεία: Επίσης οι αιτίες που και όταν µπήκε σ’ εφαρµογή το σχέδιο του
πραξικοπήµατος δεν έγινε δυνατό να προβληθεί άµεση αντίδραση από τις δηµοκρατικές δυνάµεις.
Υπήρχαν βέβαια αντικειµενικοί λόγοι, αντικειµενικές δυσκολίες: Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ξένων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων –ιδιαίτερα των ΕΠΑ– για την Ελλάδα,
εξ αιτίας της στρατηγικής θέσης της. Η ύπαρξη στη χώρα µιας στρατοκρατίας, οργανωµένης καλά από την εποχή του εµφυλίου πολέµου και εξαρτηµένης άµεσα από τις
µυστικές υπηρεσίες των ΕΠΑ. Η ύπαρξη µιας διαποτισµένης µε βαθύ αντικοµµουνισµό ντόπιας πλουτοκρατίας, εξαρτηµένης και στενά δεµένης µε τις ΕΠΑ. Οι δυσκολίες
που προέρχονται από τη διάσπαση στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα.
Ένας βασικός λόγος που οι δηµοκρατικές δυνάµεις δεν µπόρεσαν να αποτρέψουν
τελικά την εγκαθίδρυση της µοναρχοφασιστικής δικτατορίας, είναι ότι δεν κατορθώθηκε να επιτευχθεί η ενότητα δράσης όλων των δηµοκρατικών κοµµάτων στην πάλη
για την απόκρουση της προσπάθειας της αντίδρασης να προωθεί τα γενικώτερα αντιδηµοκρατικά σχέδιά της.
Είναι γεγονός ότι χάρη στην επίµονη ενωτική δουλειά του ΚΚΕ η ενότητα όλων
των συνεπών δηµοκρατικών δυνάµεων είχε προωθηθεί σε µεγάλο βαθµό στη βάση και
στα µεσαία στελέχη των άλλων δηµοκρατικών κοµµάτων.

1493

Αναφέρεται στην 11η ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ που διεξήχθη το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου 1967.
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- Αν η ενότητα δεν προωθήθηκε και ως τις κορυφές, πράγµα που θα είχε αποφασιστική σηµασία, αυτό οφείλεται πρώτ’ απ’ όλα στη στείρα άρνηση της ηγεσίας της Ε.Κ.
και της εµµονής της να µην παραιτηθεί από τον αντικοµµουνισµό και τον διµέτωπο.
- Η άρνηση της ηγεσίας της Ένωσης Κέντρου –που βρίσκονταν στην εξουσία– να
στηριχθεί στις λαϊκές δυνάµεις και την αριστερά για να προχωρήσει σε ριζική εκκαθάριση της αντίδρασης, πρώτ’ απ’ όλα στο στρατό, υπήρξε η βασική αιτία στο να µπορέσει η αντίδραση να προωθήσει τα αντιλαϊκά και αντεθνικά της σχέδια που οδήγησαν
στην εγκαθίδρυση της µοναρχοφασιστικής στρατιωτικής διχτατορίας.
Με τη µη επίτευξη της ενότητας συνδέονται στενά και άλλες αδυναµίες και ελλείψεις µας στην οργάνωση των άλλων δυνάµεων του λαού, και πρώτ’ απ’ όλα της εργατικής τάξης.
Π.χ. εξ αιτίας της άρνησης της Ε.Κ. να συνεργαστεί και µε τις αριστερές δυνάµεις,
δεν επιτεύχθηκε η αποµάκρυνση των πραχτόρων της ολιγαρχίας από την ηγεσία της
Γ.Σ.Ε.Ε. και από µια σειρά πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, πράγµα που δεν επέτρεψε να µετατραπούν τα όργανα αυτά σε φρούρια της δηµοκρατίας.
Στην προώθηση των αντιλαϊκών σχεδίων της αντίδρασης συντέλεσαν και:
- Η παραίτηση της κυβέρνησης της Ε.Κ. από την εξουσίας όταν τον Ιούλη του
1965 η αντίδραση και το Παλάτι πέρασαν σε ανοικτές επιθέσεις εναντίον της.
- Η µη αποδοχή από την Ε.Κ. των προτάσεων της Αριστεράς για ενεργό κοινή
δράση προς ανατροπή των σχεδίων της αντίδρασης. Οι συµβιβασµοί της Ε.Κ. µε τη
δεξιά το 1966-67 που οδήγησαν στο σχηµατισµό της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου.
Το Π.Γ. θεωρεί ότι ήταν σωστή η πολιτική του Κόµµατός µας για δηµοκρατική
έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση. Είναι γεγονός επίσης ότι το Κόµµα µας προειδοποιούσε το λαό για τον κίνδυνο συγκαλυµµένης ή ανοιχτής φασιστικής εκτροπής.
Η πάλη αυτή του κόµµατός µας, µαζί µε τις άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις και κόµµατα, για οµαλή διέξοδο δυσκόλευε τα σχέδια της αντίδρασης.
Και δυσκολεύει και σήµερα τις δυνάµεις που πραγµατοποίησαν το µοναρχοφασιστικό στρατιωτικό πραξικόπηµα να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους.
Αν σήµερα η Χούντα, δυσκολεύεται να στήσει µια λίγο-πολύ πιστευτή σκευωρία
εις βάρος της Αριστεράς και εξακολουθεί να παραµένει αποµονωµένη από τις πολιτικές δυνάµεις, αυτό δεν είναι άσχετο µε την πολιτική ενότητας και συνεργασίας µε
όλους τους δηµοκράτες που µε συνέπεια εφάρµοσε το ΚΚΕ και η Αριστερά.
Ωστόσο, παρά τη γενική σωστή πολιτική του κόµµατος και τη θετική πρακτική
δουλειά του για την εφαρµογή της στη ζωή, παρά το ότι το κόµµα µας προειδοποίησε
το λαό για τον κίνδυνο του φασιστικού πραξικοπήµατος, είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι τον κίνδυνο αυτό το κόµµα µας δεν τον συνέλαβε σ’ όλη του την έκταση και
αµεσότητα.
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- Το ΚΚΕ θεωρούσε περισσότερο άµεσο το ενδεχόµενο πραγµατοποίησης ενός
νέου εκλογικού πραξικοπήµατος, όµοιου ή ακόµα και χειρότερου από εκείνο του 1961,
παρά τον κίνδυνο επιβολής µιας φασιστικής στρατιωτικής διχτατορίας.
- Πιστεύαµε πιο πολύ ότι ο συσχετισµός των δυνάµεων διεθνώς κάνει δύσκολη
την επέµβαση των ιµπεριαλιστών σε µια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα.
- Υποτιµούσαµε τον κίνδυνο επέµβασης των αµερικανών και τον κίνδυνο από τη
ντόπια στρατοκρατία.
- Συνέπεια αυτών των όχι σωστών εκτιµήσεων ήταν να µην κάνουµε στο βαθµό
που χρειάζονταν την αντίστοιχη επίµονη ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική προετοιµασία για την αντιµετώπιση µιας απόπειρας εγκαθίδρυσης στη χώρα µιας φασιστικής στρατιωτικής δικτατορίας.
- Και σύγχρονα υποτιµήσαµε τη δουλειά για το χτίσιµο παράνοµων κοµµατικών
οργανώσεων δίπλα στις νόµιµες, που πολύ σωστά αναπτύξαµε.
- Υποτιµήσαµε ακόµα και την ειδική δουλειά µας στο στρατό.
[I]
Με την εγκαθίδρυση στη χώρα της µοναρχοφασιστικής διχτατορίας οι δηµοκρατικές δυνάµεις δέχτηκαν σοβαρό πλήγµα. Ο λαός αντιµετωπίζει µια νέα σοβαρή δοκιµασία. Μπροστά του στέκονται σκληροί, δύσκολοι αγώνες.
Ωστόσο οι ενδείξεις που υπάρχουν µέχρι σήµερα µαρτυρούν ότι παρά την προσωρινή επιτυχία της αντίδρασης και των αµερικανών πατρώνων της, η θέση της µοναρχοφασιστικής στρατιωτικής διχτατορίας δεν είναι σταθερή.
- Πρώτα-πρώτα η δικτατορία βρίσκεται σε ριζική αντίθεση µε την τεράστια
πλειοψηφία του πληθυσµού και µε το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσµου.
- Ακόµα και το κόµµα της ΕΡΕ και ο ηγέτης της Π. Κανελλόπουλος δεν επιδοκίµασαν το στρατιωτικό πραξικόπηµα.
- Από την άποψη αυτή δεν είναι τυχαίες και οι τελευταίες συλλήψεις βουλευτών
της ΕΡΕ που ενήργησε η Χούντα.
- Σοβαρές αντιθέσεις σηµειώνονται: Και µέσα στην ίδια την δικτατορική κυβέρνηση. Ανάµεσα στη Χούντα και το βασιληά. Ανάµεσα στους ίδιους τους κινηµατίες.
Σύγχρονα τα λαϊκά και εθνικά προβλήµατα όχι µόνο δεν λύνονται, αλλά περιπλέκονται και οξύνονται ακόµα περισσότερο.
Είναι φανερό ότι η πολιτική κρίση βαθαίνει όλο και πιο πολύ.
Η πολιτική του ΚΚΕ και της Αριστεράς βρίσκει όλο και µεγαλύτερη απήχηση στο
λαό. Η εγκαθίδρυση της φασιστικής διχτατορίας διέλυσε πολλές δυσπιστίες και επιφυλάξεις και έκαµε να δυναµώσουν οι ενωτικές διαθέσεις, που φτάνουν και ως την ίδια
τη δεξιά, π.χ. κατά τη διαβεβαίωση του Πήτερµαν ο Κανελλόπουλος παραµένει αντίθετος µε τη διχτατορία. Άρχισαν να εµφανίζονται τα πρώτα σηµάδια της λαϊκής αντιφασιστικής αντίστασης. Αναγγέλθηκε ήδη η συγκρότηση Αντιδιχτατορικού Μετώπου.
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∆εν έχουµε γι’ αυτό υπεύθυνη πληροφορία. Απ’ ότι όµως µάθαµε βγαίνει ότι µάλλον
δεν είναι σε ανώτατο επίπεδο.
Πολύ µεγάλη σηµασία κατά τη γνώµη µας έχει το κίνηµα διεθνούς αλληλεγγύης.
Το πραξικόπηµα ξεσήκωσε εναντίον του την παγκόσµια δηµοκρατική κατακραυγή.
- Αποδοκιµάζεται όχι µόνο από τις χώρες του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και τα
κοµµουνιστικά κόµµατα, αλλά και από πλατύτατους άλλους κύκλους της διεθνούς δηµοκρατικής κοινής γνώµης.
- Ακόµα και από συντηρητικά στρώµατα. Αποδοκιµάστηκε από τα σοσιαλιστικά
κόµµατα και τη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή.
- Από τις διεθνείς εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΣΟ και Οµοσπονδία
Ελεύθερων Συνδικάτων). Από τις διεθνείς οργανώσεις επιστηµόνων και δηµοσιογράφων. Από προσωπικότητες του εξωτερικού διεθνούς κύρους.
- Από κυβερνητικούς παράγοντες, κυβερνήσεις και αρχηγούς κρατών που ανήκουν
στο ΝΑΤΟ. Από διακρατικούς οργανισµούς όπως το Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Η
σηµασία της βοήθειας, που προσέφερε και προσφέρει η κινητοποίηση της διεθνούς
κοινής γνώµης, είναι µεγάλη. Η µοναρχοφασιστική διχτατορία αισθάνεται όλο και πιο
αποµονωµένη διεθνώς.
Για ν’ αντιδράσει στην αποµόνωσή της αυτή και στην αντίθεση του λαού και του
πολιτικού κόσµου, η αµερικανόδουλη Χούντα καταφεύγει σ’ ένα όργιο βίας και τροµοκρατίας, συνδυασµένο µε αχαλίνωτη κοινωνική δηµαγωγία.
Χιλιάδες πατριώτες πιάστηκαν, βασανίστηκαν και κλείστηκαν στα χιτλερικού τύπου στρατόπεδα εξόντωσης. Καταλύθηκαν όλες οι δηµοκρατικές ελευθερίες. ∆ιαλύθηκαν οι δηµοκρατικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόµµατα. Καταργήθηκε η αυτοδιοίκηση. Καταργήθηκε το δικαίωµα απεργίας και η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Άρχισε το ξεπούληµα του εθνικού πλούτου, όπως µαρτυρεί η βιαστική υπογραφή της αποικιακής σύµβασης Λίττον. Εξαπολύθηκε άγρια επίθεση κατά του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων. Η χώρα στρατοκρατείται. Τα έκτακτα στρατοδικεία
λειτουργούν ακατάπαυστα και επιβάλλουν βαρειές ποινές στους πατριώτες που εκδηλώνουν έστω και την παραµικρή αντίθεσή τους προς το διχτατορικό καθεστώς. Ετοιµάζονται σκηνοθετηµένες δίκες ηγετών των δηµοκρατικών κοµµάτων από στρατοδικεία του θανάτου. Κινδυνεύει άµεσα η ζωή πολλών ηγετών της αριστεράς: Του Προέδρου της Ε∆Α Γ. Πασαλίδη. Του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ηλία Ηλίου. Και
άλλων.
[Χειρόγραφη σηµείωση:] Μπορεί και να µην διαβαστεί.
Μια επίµονη προσπάθεια της ξένης και ντόπιας αντίδρασης είναι να πετύχουν νοµιµοποίηση του φασιστικού καθεστώτος µε ένα πολιτικό επίχρισµα: τράβηγµα στην κυβέρνηση πολιτικών προσώπων. Αναθεώρηση, επί το αντιδραστικότερο, του ήδη αρκετά
συντηρητικού Συντάγµατος. Ανάγγειλαν επιτροπή. Φάρσα δηµοψηφίσµατος που σκέ-
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φτονται να οργανώσουν. Και που θα διεξαχθεί κάτω από την απειλή της Χούντας, της
αστυνοµίας και των παρακρατικών φασιστικών οργανώσεων, µε τους ηγέτες των δηµοκρατικών κοµµάτων και οργανώσεων κλεισµένους στις φυλακές και στα στρατόπεδα.
Κύρια επιδίωξή µας είναι να επεκταθούνε οι εκδηλώσεις αντίστασης που άρχισαν
και να συντονιστεί ο αγώνας από ένα κεντρικό καθοδηγητικό όργανο, όπως είναι το
πλατύ αντιδιχτατορικό µέτωπο που συγκροτήθηκε και έκανε ήδη την πρώτη εµφάνισή
του. Αφήσαµε την πρωτοβουλία στους συντρόφους του εσωτερικού για την αποκατάσταση της σύνδεσής µας. Αλλά κάνουµε και µεις κάθε τι µε προσοχή προς την ίδια κατεύθυνση. Βέβαια δίνουµε µεγάλη σηµασία στη βοήθεια, που προσέφερε και προσφέρει η κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώµης, και στην πάλη των ελλήνων του εξωτερικού. Στείλαµε δυο φορές ως τώρα αντιπρόσωπο στη ∆ύση τόσο για την οργάνωση
και το συντονισµό όλων των ελληνικών δυνάµεων που βρίσκονται στο εξωτερικό όσο
και για το συντονισµό της βοήθειας των ΚΚ και των άλλων δηµοκρατικών κοµµάτων.
Και έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Ωστόσο κείνο που θα κρίνει τελικά την έκβαση του αντιδιχτατορικού αγώνα θα είναι η πάλη του ίδιου του ελληνικού λαού, η ενότητα, η οργάνωση και δράση του λαού,
η κοινή και συντονισµένη δράση όλων των αντιδιχτατορικών κοµµάτων και οργανώσεων, όλων των δυνάµεων που αντιτίθενται στη φασιστική διχτατορία. Η ενότητα αυτή
µπορεί και πρέπει να πάρει τις πιο πλατειές διαστάσεις, να αγκαλιάσει όλα τα κόµµατα
και οργανώσεις, από την αριστερά ως τη δεξιά.
Χρειάζεται ν’ αναπτυχθεί παντού πιο πλατειά ενιαία αντιδιχτατορική δράση. Η
πάλη αυτή ξεκινώντας από τις πιο απλές µορφές και στηριγµένη στη λαϊκή εφευρετικότητα και πρωτοβουλία, πρέπει να φτάσει ως την οργανωµένη µαζική πανεθνική
πάλη κατά της διχτατορίας.
[Χειρόγραφη σηµείωση:] Μπορεί και να µην διαβαστεί.
Φυσικά θα χρειαστεί στην επικείµενη Ολοµέλεια να επεξεργαστούµε συγκεκριµένο πρόγραµµα για την κοινή αντιδιχτατορική πάλη (όσο το δυνατό ευρύτερο) και
ταυτόχρονα να δώσουµε και τις προοπτικές του κινήµατος.
II
∆εν είναι ανάγκη να σας πούµε εµείς ότι ο κίνδυνος είναι σοβαρός και χρειάζεται
να ενταθεί και η δραστηριότητα και η πάλη η δική µας αλλά, νοµίζουµε, και το ενδιαφέρον των άλλων κοµµάτων και των σοσιαλιστικών χωρών και να συντονιστούν οι
ενέργειες για την απόκρουση του κινδύνου.
Σ’ αυτή τη βάση κάνουµε ωρισµένες σκέψεις που θα θέλαµε να τις πούµε και σε
σας.
1) Κάνουµε τη σκέψη να βρεθεί µια µορφή από κοινού εξέτασης της κατάστασης
και αντιµετώπισης των κινδύνων που απειλούν την περιοχή των Βαλκανίων και της
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Μεσογείου από τις επιθετικές ενέργειες του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. Και εκδήλωσης της συµπαράστασης των κοµµάτων των χωρών αυτής της περιοχής στην πάλη
του ελληνικού λαού για την ανατροπή της διχτατορίας και για την αποτροπή των κινδύνων που απειλούν την περιοχή αυτή.
2) Στον οικονοµικό τοµέα:
Στον οικονοµικό τοµέα η νέα κυβέρνηση αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Ταυτόχρονα οι προοπτικές τους δεν είναι καθόλου ευνοϊκές.
Κάναµε τη σκέψη να εξεταστεί η περίπτωση να µη παρασχεθεί η µε οποιαδήποτε
µορφή και τρόπο συνδροµή των σοσιαλιστικών χωρών για το ξεπέρασµα των δυσκολιών αυτών που µπορεί να την επιδιώξει κιόλας η ελληνική κυβέρνηση. π.χ. περιορισµός για µια περίοδο σιωπηρά των εµπορικών συναλλαγών µε την Ελλάδα ή και παρεµπόδισή τους.
3) Ένα άλλο µέτρο που θα µπορούσαν να πάρουν οι σοσιαλιστικές χώρες θα ήταν
η διακοπή µε την Ελλάδα των µορφωτικών και πολιτιστικών σχέσεων. Είναι ένα πρόβληµα βέβαια δικό σας τι θα µπορούσε να γίνει σχετικά µε τη συµφωνία που κατέληξε
σε «πρόγραµµα για την ανάπτυξη των µορφωτικών ανταλλαγών» που υπογράψατε µε
την ελληνική κυβέρνηση στις 3 Σ/βρη 1966.
4) Μια άλλη µορφή που θα µπορούσε να εξεταστεί είναι η εφαρµογή µέτρων αποµόνωσης της επίσηµης Ελλάδας από κάθε διεθνή και κρατική κίνηση των άλλων χωρών.
5) Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες προώθησης του ελληνικού προβλήµατος,
είτε στο σύνολό του είτε ορισµένων πλευρών του, δια µέσου του ΟΗΕ και των διαφόρων επιτροπών και οργάνων του. Επειδή όµως το πρόβληµα συνδέεται µε µια ορισµένη νοµικοτυπική διαδικασία και τις ιδιαίτερες συγκεκριµένες αρµοδιότητες και δυνατότητες όλου του οργανισµού και του µηχανισµού του, πράγµατα που δυστυχώς δεν
κατέχουµε, θα σας παρακαλούσαµε να αναθέτατε σε κάποιο από τα αρµόδια στελέχη
σας που ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά να µελετούσε το θέµα και να εξέταζε όλες
τις δυνατότητες, ώστε να καταρτίσουµε εµείς ένα αντίστοιχο κλιµακωµένο σχέδιο
ενεργειών προς τον οργανισµό που θα θέσουµε σε ενέργεια από διάφορους δρόµους
(απ’ ευθείας είτε µέσω φιλικών κυβερνήσεων –σοσιαλιστικών χωρών– είτε και µέσω
κυβερνήσεων άλλων χωρών, είτε και µέσω µεµονωµένων προσωπικοτήτων καπιταλιστικών χωρών).
6) Σχετικά µε την κινητοποίηση για την υλική ενίσχυση των φυλακισµένων και για
τη σωτηρία και απελευθέρωσή τους, θα είχαµε να σας κάνουµε την ακόλουθη πρόταση:
Θα µπορούσε να ανατεθεί η µελέτη των µορφών και των δρόµων που µπορεί ν’
ακολουθηθούν στον Ερυθρό σας Σταυρό και στις άλλες κοινωνικές, συνδικαλιστικές,
εκπολιτιστικές κλπ. οργανώσεις σας (αγωνιστών αντίστασης, γυναικών, συγγραφέων
κλπ.) και στην κοινοβουλευτική σας επιτροπή.
7) Ένα συµπέρασµα που βγαίνει από την τροπή που πήραν τα πράγµατα στην Ελλάδα είναι ότι σοβαρά δυσκόλεψε το κόµµα µας να διακρίνει και να επισηµάνει τον
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κίνδυνο της διχτατορίας, µε τη συγκεκριµένη µορφή που επιβλήθηκε και στη χρονική
στιγµή που επιλέχθηκε, η έλλειψη συγκεκριµένων πληροφοριών.
Θα θέλαµε να σας εκφράσουµε την παράκληση να µας ενηµερώνετε µε τυχόν
πληροφορίες που φτάνουν στις υπηρεσίες σας και οι οποίες µπορεί να έχουν κάποια
σχέση µε τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
Μερικά άλλα ζητήµατα:
α) Σχετικά µε το Σταθµό: Από όλα τα στοιχεία που έχουµε βγαίνει ότι ακούγεται
πάρα πολύ. Είναι ένα σοβαρό όπλο στα χέρια µας. Είναι η µόνη φωνή αυτή τη στιγµή.
Οι εκποµπές είναι αρκετές. Θα προτείναµε να µελετηθεί αν µπορεί να µας δοθεί ένα
εικοσάλεπτο στις 23.30 το βράδυ, που θα εξυπηρετούσε λόγω των συνθηκών στην
ανάγκη, µε τη µετάθεση του εικοσάλεπτου που έχουµε στις 18.30.
β) Το ΠΓ αποφάσισε να οργανώσει την έκδοση του «Νέου Κόσµου» ως εξής: Να
µειώσει τις σελίδες του και να εκδίδει παράλληλα ένα µικρό τεύχος µε ειδικό περιεχόµενο για το εσωτερικό και σε ψιλό χαρτί, το οποίο θα διοχετεύουµε στην Ελλάδα.
γ) Επίσης αποφάσισε να επανεκδόσει τη «Φωνή της Ελλάδας» στη γαλλική
γλώσσα και τέλος σκέφτεται να προσαρµόσει όλη την εκδοτική του δουλειά στις νέες
συνθήκες.
Πιστεύουµε ότι η ΚΕ του Κόµµατός σας θα µας βοηθήσει στην προσπάθειά µας
αυτή.
ε) Μια παράκλησή µας είναι να µας προµηθεύετε, δια µέσου του γνωστού δρόµου,
από δυο αντίτυπα ελληνικών εφηµερίδων, αντί για ένα που παίρναµε ως τώρα.
στ) Τοποθέτηση στη Κωστάντζα ενός συντρόφου για σύνδεση µε τα πληρώµατα
των καραβιών.
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Παράρτηµα 2
Πρακτικά της συνάντησης ΚΚΕ και Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας, 13 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

Απόρρητο (Τελικό)
(αντ.10) ∆1
Σηµείωµα για τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της ΚΕ του ΚΚΕ µε την
αντιπροσωπεία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας.
Πρώτος µίλησε ο σ. Γκρόζος µε βάση γραφτό σηµείωµα που είχε καταρτιστεί από
τα προηγούµενα και είναι στη διάθεση των µελών της ΚΕ1494. Απάντησε από µέρους
της αντιπροσωπείας του Κ.Κ. Ρουµανίας ο σ. Τσαουσέσκου:
«Θα ήθελα να εκφράσω τις σκέψεις µας πάνω στα προβλήµατα που εκτέθηκαν απ’
την αντιπροσωπεία σας. Αν µερικές απ’ τις σκέψεις µας δεν συµπίπτουν µε τις δικές σας
να µη θεωρηθούν σαν επέµβαση στα εσωτερικά του ΚΚΕ. Η κατάσταση που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον ελληνικό λαό, αλλά και για όλες
τις βαλκανικές χώρες. Γι’ αυτό το πραξικόπηµα απασχολεί και τη δική µας χώρα και το
κόµµα µας. Γενικά είµαστε σύµφωνοι µε την εκτίµηση των γεγονότων που οδήγησαν
στο πραξικόπηµα. Και κατά τις δικές µας πληροφορίες ο κύριος ρόλος στην οργάνωση
του χτυπήµατος ανήκει στις ΕΠΑ, το δε σχέδιο ετοιµάστηκε από το ΝΑΤΟ. Γενικά ήταν
κατά τη γνώµη µας εν γνώσει των κυβερνήσεων των χωρών µελών του ΝΑΤΟ. Αλλά η
συγκεκριµένη εφαρµογή και επιτάχυνση της εφαρµογής του σχεδίου αυτού ανήκει κυρίως στην Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Είναι αληθινό ότι στους αµερικανούς δεν
ήταν καθόλου αρεστή η εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Και µάλιστα ύστερα από τη στάση της Γαλλίας και τα µέτρα που πήρε αυτή σε
σχέση µε τη θέση της µέσα στο ΝΑΤΟ. Οι αµερικανοί φοβόντουσαν ότι παρόµοια κατάσταση, όπως δηλ. στη Γαλλία, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και σε άλλη χώρα, και στην
Ελλάδα. Και η Ελλάδα γι’ αυτούς αποτελεί ένα σηµείο στρατηγικό. Γι’ αυτό και δεν
έβλεπαν µε καλό µάτι µια κυβέρνηση που θ’ ακολουθούσε µια πολιτική ανεξαρτησίας
και συνεργασίας που τυχόν θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην Ελλάδα.
Στην ανάλυση των γεγονότων, αν και πρόκειται για ένα ζήτηµα που ανήκει στο
παρελθόν, δεν θα έβλαπτε αν εξετάζονταν και οι θέσεις σας απέναντι στις κυβερνήσεις
πριν από το 1967 και µετά το Ιουλιανό κυρίως πραξικόπηµα. Βέβαια ήταν µια κυβέρνηση παλατιανή, όµως στην περίοδο αυτή είχανε δηµιουργηθεί ορισµένες δυνατότητες
1494

Βλέπε το προηγούµενο έγγραφο (Παράρτηµα 1) «Σηµείωµα για τη συνάντηση µε το Κ.Κ. Ρουµανίας».
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δράσης για το ΚΚΕ, είχαν λ.χ. δηµιουργηθεί ορισµένες επιτροπές που δρούσαν για τη
νοµιµοποίηση του ΚΚΕ. Συνεχίστηκε η απελευθέρωση των κρατουµένων και βελτιώθηκαν οι σχέσεις µε τις σοσιαλιστικές χώρες. Άµα τα πάρει κανείς όλα αυτά στο σύνολό τους, ενίσχυαν τις θέσεις των δηµοκρατικών δυνάµεων. Είχα ρωτήσει και στην
προηγούµενη συνάντησή µας µήπως η κυβέρνηση Στεφανόπουλου θα χρειαζόταν µια
ενίσχυση. Κατά τη γνώµη µου ήταν ίσως λίγο περισσότερο απ’ ότι έπρεπε το φορτσάρισµα και η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση Στεφανόπουλου, η αυστηρή κριτική, δηλ.
η αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση Στεφανόπουλου, πράγµα που επιτάχυνε
και την πτώση της. Βέβαια αυτό είναι υπόθεση του ΚΚΕ. Ίσως υπήρχε γενικά µια υπερεκτίµηση των δηµοκρατικών δυνάµεων. Ίσως να βγάλατε το συµπέρασµα ότι θα
µπορούσατε να πετύχετε ρυθµό αλλαγής στην Ελλάδα πολύ γρηγορότερα. Στην ίδια
περίοδο επίσης ρίχτηκαν συνθήµατα αντιµοναρχικά, όχι βέβαια από το ίδιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας αλλά µεµονωµένα από δω και κει, υποστηρίχθηκαν τα
συνθήµατα αυτά και από τους κοµµουνιστές. Συνδέοντας αυτά µε την υποτίµηση δυνατότητας επέµβασης των αµερικανών, όπως είπατε και εσείς, οδηγείται κανείς στο
συµπέρασµα ότι τέθηκαν αντικειµενικοί στόχοι που δεν ανταποκρίνονταν στο συσχετισµό των δυνάµεων. Έτσι δυσκολευτήκατε να οδηγηθείτε σε µια συνεννόηση µε τις
άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις. Η Ένωση Κέντρου δεν είχε φτάσει στην κατάσταση συνεργασίας και µε την Ε∆Α. Οι στόχοι που βάζατε δεν βασίζονταν στην υποστήριξη
των µαζών. Όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν. Αλλά δεν είναι άσχηµο να τα
υπενθυµίσουµε όλα αυτά για να βγουν συµπεράσµατα.
Ένα δεύτερο σηµείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν δόθηκε αρκετή σηµασία
στα προβλήµατα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Έχω υπόψη ορισµένες αποφάσεις
και της τελευταίας ολοµέλειας όπου τα προβλήµατα της Ελλάδας και οι δρόµοι της
ανάπτυξής της δεν είχαν την έκταση που έπρεπε. ∆εν βλέπω µεγάλη δηλ. την έκταση
που δόθηκε στα προβλήµατα αυτά. Σταθήκατε περισσότερο σε ορισµένα διεθνή προβλήµατα, που, είναι βέβαια σηµασίας, όµως για την Ελλάδα δεν ήταν στο πρώτο
πλάνο1495.
Άλλα προβλήµατα συνδεδεµένα µε την κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήτανε στο
βαθµό που χρειαζότανε, κατά τη γνώµη µου, στο κέντρο της προσοχής σας και δεν
αποτελούσαν τη βάση για την ένωση όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων.
Ένα τρίτο σηµείο. Είµαι σύµφωνος µε τη διαπίστωσή σας σχετικά µε την υποτίµηση από µέρους σας του επιθετικού χαρακτήρα του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού.
Αυτές τις µέρες µιλούσαµε και µε τους ισπανούς συντρόφους. Είναι και δική µας και
δική τους διαπίστωση ότι γενικά από την πλευρά του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος υπάρχει υποτίµηση του κινδύνου του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. ∆όσαµε
πολύ µεγάλη σηµασία, πολύ βαρύτητα στη διαπίστωση ότι ο ιµπεριαλισµός πνέει τα
1495

Έχει ενδιαφέρον η σύγκριση των σηµείων της κριτικής που άσκησε ο Ceauşescu στην πολιτική του
ΚΚΕ µε τις θέσεις που υποστήριζαν οι τρεις διαφωνούντες του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ,
Παρτσαλίδης, Ζωγράφος, ∆ηµητρίου (σχετικώς cf. κεφάλαιο 3.2.2.3.1. όπου υφίσταται διαπραγµάτευση το θέµα της διάσπασης του κόµµατος, p. 195).
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λοίσθια, και ότι δεν είναι σε θέση να αναπτυχθεί παραπέρα οικονοµικά και πολιτικά.
Αλλά τα πράγµατα δεν έχουν έτσι. Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο ιµπεριαλισµός δεν πνέει
τα λοίσθια. Από οικονοµική άποψη οι ιµπεριαλιστικές χώρες σηµειώνουν πρόοδο.
∆ιαθέτουν αρκετά µεγάλη οικονοµική και στρατιωτική δύναµη και, όσον αφορά τον
επιθετικό χαραχτήρα, µπορούµε να πούµε ότι ο επιθετικός χαραχτήρας των ιµπεριαλιστών δεν µειώθηκε καθόλου. Αντίθετα τον τελευταίο καιρό οργάνωσε ο ιµπεριαλισµός
µια σειρά πραξικοπήµατα, έκαµε µια σειρά επιθετικές ενέργειες και επεµβάσεις και
κατέλαβε νέες θέσεις. ∆ηλαδή η επιθετικότητά του δεν µειώθηκε. Αυτό είναι ένα χαραχτηριστικό γεγονός. Και είναι φυσικό η γενική αυτή υποτίµηση των δυνάµεων του
ιµπεριαλισµού από το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα να έχει επίδραση και στα κοµµουνιστικά κόµµατα. Οδήγησε στη µείωση της επαγρύπνησής τους και της µαχητικότητάς τους. Και είναι καλό να τονίσουµε τα προβλήµατα αυτά, επειδή έχει σηµασία και
για την Ελλάδα και για τις σοσιαλιστικές χώρες και για τη δράση των κοµµάτων
µας1496. Ξεκινώντας από δω είµαι γενικά σύµφωνος µε τις αιτίες που οδήγησαν στο να
µη µπορέσετε να προβλέψετε τον άµεσο κίνδυνο πραξικοπήµατος. Σ’ αυτό πρέπει να
προστεθεί και η υποτίµηση των δυνάµεων της αντίδρασης και η υπερεκτίµηση των δυνάµεων του κόµµατος και γενικότερα των δηµοκρατικών δυνάµεων. Ειδικότερα πρέπει
να τονιστεί κατά τη γνώµη µου η ύπαρξη λεγκαλιστικών αυταπατών που είχαν σαν συνέπεια να µη δοθεί ικανοποιητική σηµασία στην οργάνωση των δυνάµεων, στην παράνοµη δουλιά, στην περιφρούρηση των στελεχών και κυρίως των στελεχών που έκαναν
νόµιµη δουλιά. Γενικά ήταν δύσκολο να είναι γνωστό το πότε θα δοθεί το χτύπηµα του
πραξικοπήµατος, δηλ. η 21/4, αλλά ορισµένα σηµάδια υπήρχαν ότι προετοιµαζότανε
πραξικόπηµα, και ορισµένα απ’ αυτά τα είχατε κι’ εσείς υπόψη σας. Είναι αλήθεια ότι
οι αµερικανοί επιτάχυναν το πραξικόπηµα. Παρ’ όλα αυτά, αν οι δηµοκρατικές δυνάµεις ήταν λίγο πιο άγρυπνες, δεν µπορούσαν να µην αντιληφθούν την ένταση των προετοιµασιών. Λόγου χάρη τη µεταφορά ορισµένων στρατιωτικών δυνάµεων από άλλες
περιοχές της χώρας στην Αθήνα. Ύστερα στην προετοιµασία των εκλογών είναι γνωστό ότι η τελευταία κυβέρνηση κατέφυγε σε µέτρα βίας για να εµποδίσει την ελεύθερη
διεξαγωγή τους. Γι’ αυτό ήταν ανάγκη να παρθούν ορισµένα µέτρα πιο αποφασιστικά
για να αποτραπούν ορισµένες ενέργειες κυβερνητικές που απέβλεπαν στο να εµποδιστεί η ελεύθερη εκδήλωση της θέλησης του λαού. Από όλες τις πληροφορίες που
έχουµε βγαίνει ότι οι δηµοκρατικές δυνάµεις της χώρας σας αιφνιδιάστηκαν. Τη νύχτα
και την άλλη µέρα στελέχη της Ε∆Α και των άλλων κοµµάτων πιάστηκαν µε λίγες
διαφυγές χωρίς να έχουνε πάρει κανένα µέτρο. Αν γλυτώναν οι δυνάµεις αυτές θα
µπορούσε να προβλεφθεί αντίσταση από την αρχή, από τη στιγµή που θ’ αντιλαµβάνονταν την προετοιµασία του πραξικοπήµατος. Έπρεπε να σκεφτεί κανείς από τα πριν ότι
η αντίδραση που δεν ήταν διατεθειµένη ν’ αφήσει, έστω και στις εκλογές, να νικήσουν
οι δηµοκρατικές δυνάµεις θα προχωρούσε σε πραξικόπηµα. Αν και δεν θα ήταν δυνατό
να γίνει γνωστή η ηµέρα του πραξικοπήµατος, ήτανε γνωστά τα µέτρα της αντίδρασης
1496

Η θέση για την επιθετικότητα του ιµπεριαλισµού, που προέβαλε ο Ceauşescu, έχει σχέση µε τις
διαφωνίες στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα (σχετικώς cf. supra, ενότητα 3.1.3.2.).
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που απέβλεπαν στο να παρεµποδιστεί η επιτυχία των δηµοκρατικών δυνάµεων. Κι’
αυτό ήταν αρκετό για να παρθούν στοιχειώδικα µέτρα προφύλαξης των στελεχών.
Έτσι δηλαδή θα µπορούσε, αν παίρνονταν ορισµένα µέτρα προφύλαξης, να αποτραπεί
ή να περιοριστεί το αποτέλεσµα του πραξικοπήµατος και να µην έχουµε τις σηµερινές
συνέπειες. Υπήρχε ευνοϊκή ατµόσφαιρα στο λαό.
Ανακεφαλαιώνοντας θα ήθελα να πω ότι υπήρχε και υπερεκτίµηση των δυνάµεων
της δηµοκρατίας και υποτίµηση των δυνάµεων της αντίδρασης και προπαντός υπήρχαν
λεγκαλιστικές αυταπάτες γύρω από το πρόβληµα αυτό.
Σχετικά µε τα άµεσα καθήκοντα πρέπει να πούµε ότι το ενδιαφέρον των ΕΠΑ εξακολουθεί να υπάρχει για την Ελλάδα. Σε ορισµένους κύκλους σε µια µερίδα της αστικής
τάξης υπάρχει αντίθεση για τη µορφή που έχει χρησιµοποιηθεί. ∆εν µπορεί να λεχθεί ότι
η πιο αντιδραστική λύση που έχει δοθεί ότι είχε την υποστήριξη όλης της αστικής τάξης.
∆εν µπορεί να λεχθεί ότι η αντιδραστική µερίδα της αστικής τάξης είχε την υποστήριξη
όλης της τάξης. Αν παρ’ όλα αυτά δεν πετύχαµε να πραγµατοποιήσουµε την ενότητα
όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων, υπάρχουν και αδυναµίες οργανωτικές, που θα ήτανε
ανάγκη να εξεταστούν. Θα χρειαζόταν επίσης να εξεταστεί και η πλατφόρµα που έβαλε
το κόµµα για την περίοδο αυτή, σε ποιο βαθµό αυτή ήτανε ελκτική για να δηµιουργήσει
τη βάση για τη συνένωση των δηµοκρατικών δυνάµεων και των πλατειών µαζών1497.
Όλα αυτά, φυσικά, ανήκουνε στο παρελθόν. Είναι καλά όµως να αναλυθούν για να
βγουν ανάλογα διδάγµατα για τη µελλοντική δράση. Είναι σωστό αυτό που είπατε ότι η
διχτατορία δεν βρίσκει υποστήριξη στις πλατιές λαϊκές µάζες. Επίσης ότι δεν βρίσκει
υποστήριξη στον πολιτικό κόσµο. Ούτε στο δεξιό. Σύµφωνα και µε τις δικές µας πληροφορίες ένα σηµαντικό µέρος της αστικής τάξης είναι αντίθετο µε την διχτατορική λύση
που δόθηκε στην κρίση στην Ελλάδα. Από τα µέτρα που πάρθηκαν εναντίον των αξιωµατικών φαίνεται ότι έχουν αρνητική επίδραση και στους κύκλους αυτούς και στους
αξιωµατικούς. ∆εν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο Βασιληάς δεν έχει πάρει µια
ανοιχτή θέση υπέρ της διχτατορίας, παρά το ότι είναι ως ένα βαθµό ανακατεµένος κι’ αυτός. Όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες πάλης κατά της διχτατορίας, τραβώντας σ’ αυτήν δυνάµεις από την εργατική
τάξη ως µερίδες της αστικής τάξης ακόµα και το Βασιληά, χωρίς να φοβηθείτε αν σας
κατηγορήσουν για εθνικισµό, µε σκοπό να αποκατασταθεί οµαλός πολιτικός βίος. Φυσικά, δεν πρέπει να έχουµε αυταπάτες για το Βασιληά, και τη στάση του. Χρειάζεται
όµως να χρησιµοποιηθούν, να αξιοποιηθούν όλες οι επιφυλάξεις του απέναντι στο πραξικόπηµα και να του προσφερθεί µια δυνατότητα να βγει κατά έντιµο τρόπο από την
εµπλοκή αυτή µε τους πραξικοπηµατίες. Αν επιτευχθεί αυτό είναι ένα θετικό βήµα, αν
δεν επιτευχθεί τότε µπορεί ευκολότερα να ξεσκεπαστεί ο Βασιληάς µπροστά στα µάτια
των λαϊκών µαζών. ∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι ο Βασιληάς στηρίζεται σε ορισµένους
κύκλους του στρατού και σε άλλους συντηρητικούς αξιωµατικούς, που δεν είναι µεν µε

1497

Επανέρχεται το ζήτηµα της σύγκρισης των θέσεων του Ceauşescu µε αυτές των Παρτσαλίδη,
Ζωγράφου, ∆ηµητρίου (supra, n. 1495).
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το πραξικόπηµα αλλά είναι αφοσιωµένοι στο Βασιληά. Θα ήτανε όχι λογικό να επιτεθεί
κανείς από την πρώτη στιγµή σε όλα τα µέτωπα1498.
Όσον αφορά τη διεθνή συµπαράσταση. Είναι ένα σοβαρό γεγονός ότι η εµιγκράτσια
(εδώ πρόκειται και για τους µετανάστες) είναι εναντίον της διχτατορίας. Ταυτόχρονα,
όπως πληροφορηθήκαµε, υπάρχουνε προσωπικότητες στο εξωτερικό, στο Παρίσι και τις
άλλες πόλεις, που διέφυγαν από την Ελλάδα και έχουν ταχθεί ανεπιφύλαχτα εναντίον του
πραξικοπήµατος. Πολλοί απ’ αυτούς επεξεργάζονται τώρα την πλατφόρµα ή τις µέθοδες
που θα είναι δυνατόν να δοθεί µια λύση στο ελληνικό πρόβληµα για να βγει η Ελλάδα
από τη σηµερινή κατάσταση. Η θέση που παίρνουν ορισµένες προσωπικότητες, αλλά
ακόµα και αστικές εφηµερίδες απέναντι στο πραξικόπηµα, µάλιστα και µερικές από τις
κυβερνήσεις που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, δηµιουργούν µια κατάσταση πολύ ευνοϊκή για
την ανάπτυξη ενός πλατειού αντιδιχτατορικού µετώπου στο εξωτερικό. Χρειάζεται να
χρησιµοποιηθούν ολοκληρωτικά όλες αυτές οι δυνατότητες. Εµείς θεωρούµε ότι είναι
προς το συµφέρον της Ελλάδας να αποκατασταθεί η δηµοκρατία, ότι η αποκατάσταση
της δηµοκρατίας ανταποκρίνεται στη γενικότερη προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των
συµφερόντων των Βαλκανικών χωρών και για την κατοχύρωση της Ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι δηµοκρατικές δυνάµεις της Ελλάδας πρέπει να εξασφαλίσουν µια συνεργασία
µε όλες τις δυνάµεις των άλλων χωρών και, πρώτ’ απ’ όλα, των Βαλκανικών και γενικότερα των Ευρωπαϊκών χωρών. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ µεγάλες για την ανάπτυξη των πατριωτικών δηµοκρατικών δυνάµεων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και
στο εξωτερικό. Χρειάζεται κατά τη γνώµη µας µια πλατφόρµα πολύ πλατειά. Είναι ένα
βασικό πρόβληµα αυτό και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του σκοπού και της
πάλης που διεξάγεται στη χώρα σας. Η πλατφόρµα αυτή πρέπει να θέτει σαν προοπτική
εκείνα τα προβλήµατα όµως που θα αποδέχονταν και όλες οι πατριωτικές δηµοκρατικές
δυνάµεις της Ελλάδας, θα έλεγα ζητήµατα που θα γίνονταν αποδεχτά όχι µόνο από τις
δηµοκρατικές δυνάµεις, αλλά και από άλλες δυνάµεις που δεν είναι µεν δηµοκρατικές,
αλλά δεν συντάσσονται και µε τη στρατιωτική διχτατορία. Ακόµη θα µπορούσε να συµπεριλάβει ζητήµατα που αφορούν τον ίδιο το Βασιληά. Κατά τη γνώµη µας, στην
πλατφόρµα αυτή δεν θα ήταν σωστό να µπαίνει σαν ζήτηµα, σαν όρος, η παραµέριση της
µοναρχίας. Στην πλατφόρµα αυτή οπωσδήποτε πρέπει να µπαίνουν προβλήµατα που
απασχολούν το στρατό, τόσο τους φαντάρους όσο και του αξιωµατικούς, ακόµη και
προβλήµατα που αφορούν την εκκλησία. Θα είναι ανάγκη δηλ. να είναι µια πολύ πλατειά
πλατφόρµα που θα προσφέρει τη βάση για τη συσπείρωση κατά πρώτο λόγο των δυνάµεων στο εσωτερικό, αλλά θα δηµιουργεί και τις δυνατότητες για την προσφορά βοήθειας, συγκεκριµένης βοήθειας από το εξωτερικό, από ολόκληρη την Ευρώπη. ∆εν είναι
κατά τη γνώµη µας απαραίτητο να µπαίνει σε µια τέτοια πλατφόρµα σαν όρος να φύγουν
οι αµερικάνοι από την Ελλάδα, ούτε επίσης να βγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, αλλά να
µπει γενικότερα το πρόβληµα της µη ανάµιξης τόσο των αµερικανών ιµπεριαλιστών όσο
1498

Ένα χρόνο αργότερα –είχε µεσολαβήσει η διάσπαση του ΚΚΕ–, ο Γκρόζος έθεσε προς συζήτηση,
σε συνάντηση µε το βουλγαρικό κόµµα, τις θέσεις του Ceauşescu για την τακτική συµµαχιών [cf.
ЦДА, фонд 1B, опис 60, архивна единица 2 (Στενογραφηµένο..., op. cit., p. 21 (supra, p. 139)].
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και των άλλων δυνάµεων στα εσωτερικά της Ελλάδας1499. Ένα τέτοια πλατύ πρόγραµµα,
µια τέτοια πλατειά πλατφόρµα νοµίζουµε ότι θα δηµιουργήσει µια πολύ πιο στέρεα και
ευρύτερη βάση για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του κόµµατός σας. Θα διευκολύνει
και στη δραστηριοποίηση των άλλων κοµµάτων και στο εσωτερικό της χώρας και στο
εξωτερικό. Νοµίζουµε, επίσης, ότι θα έπρεπε να µπει το πρόβληµα της συνεργασίας µε
τις Βαλκανικές χώρες και γενικότερα µε όλες τις άλλες χώρες. Ένα τέτοια πρόγραµµα θα
διευκόλυνε και τις σοσιαλιστικές χώρες να βοηθήσουν τις δηµοκρατικές δυνάµεις της
Ελλάδας.
Το πρόβληµα ότι χειροτερεύει η διεθνής κατάσταση, ότι επιδεινώνεται η κατάσταση
στα Βαλκάνια και γενικότερα στην Ευρώπη, οπωσδήποτε πρέπει ν’ αποτελεί ένα από τα
σηµεία της πλατφόρµας αυτής. Είναι ανάγκη να τονιστεί ακόµη ότι µε το πραξικόπηµα
και την επικράτησή του µειώνεται το διεθνές κύρος της Ελλάδας, οδηγείται η Ελλάδα
στη χειροτέρευση των σχέσεών της µε τις Βαλκανικές χώρες, εποµένως και τη χειροτέρευση και της εσωτερικής κατάστασης. Με µια λέξη πρόκειται για ένα πρόγραµµα που
θα διευκολύνει τη συσπείρωση των πατριωτικών δυνάµεων και θα δείχνει τη διέξοδο από
την εθνική συµφορά που έπληξε την Ελλάδα µε το πραξικόπηµα του Απρίλη 1967. Νοµίζουµε ότι ένα τέτοιο πρόγραµµα, µια τέτοια πλατφόρµα, θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα
του ελληνικού λαού και θα προσφέρει ευρύτερη βάση για την ανάπτυξη της διεθνούς αλληλεγγύης. ∆εν είναι ανάγκη να σας πούµε εµείς ότι πρέπει να συγκεντρωθεί πολύ περισσότερο η προσοχή στα προβλήµατα των µεταναστών. Εδώ υπάρχουν πολύ µεγάλες
δυνατότητες ανάπτυξης της δραστηριότητας του κόµµατός σας.
Όσον αφορά τα προβλήµατα της βοήθειας από µέρους µας.
1) Το κόµµα µας πήρε από την αρχή θέση για βοήθεια του ελληνικού λαού και του
δηµοκρατικού κινήµατος της Ελλάδας. Και είµαστε σύµφωνοι να δούµε όλες τις προτάσεις σας, να δούµε τι πιο συγκεκριµένα µπορούµε να κάνουµε ώστε η βοήθειά µας
αυτή να πάρει µια πιο συγκεκριµένη µορφή. Αλλά, επαναλαµβάνουµε, η πρώτη βοήθεια, η ανάπτυξη της βοήθειάς µας, εξαρτάται από την πλατφόρµα που θα διατυπώσετε
εσείς και από τη στάση που µε βάση την πλατφόρµα αυτή θα αναπτύξετε στο εσωτερικό της χώρας σας. Νοµίζουµε ότι συµφωνάτε και σεις µαζί µας ότι η βοήθεια των
σοσιαλιστικών χωρών προς τον ελληνικό λαό θα πρέπει να είναι τέτοια και να δίνεται
µε τέτοιο τρόπο που να µην επιτρέπεται στην αντιδραστική προπαγάνδα να τη χρησιµοποιήσει για να δικαιολογήσει την αρνητική της στάση απέναντι στις σοσιαλιστικές
χώρες, ή να προβάλει τη στάση αυτή των σοσιαλιστικών χωρών σαν ανάµιξή τους στα
εσωτερικά της Ελλάδας. Αυτό δεν θα ήταν πραγµατική βοήθεια, αλλά µια άσχηµη
υπηρεσία προς τις δηµοκρατικές δυνάµεις της Ελλάδας. Θα βοηθούσε την αντίδραση
να αναπτύξει την αντικοµµουνιστική της δραστηριότητα. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες των πραξικοπηµατιών πρέπει να αντιδράσουµε µε τέτοιο τρόπο που να µη δοθεί
καµιά πρόφαση στους πραξικοπηµατίες για να σταθεροποιήσουν τις θέσεις τους. Στα
πλαίσια αυτά πρέπει να σκεφτεί κανείς αν η συνάντηση των Κοµµουνιστικών Κοµµά1499

Supra, nn. 1495, 1497.
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των της Βαλκανικής θα αποτελούσε βοήθεια, συγκεκριµένη βοήθεια προς τον ελληνικό λαό ή όχι. Καλύτερα ίσως ήταν να γινότανε µια σύσκεψη όλων των παραγόντων
της Ελλάδας που είναι στο εξωτερικό και που είναι αντίθετοι µε τη διχτατορία. Αυτές
οι δυνάµεις θα κατέληγαν σε µια κοινή πλατφόρµα, να µην παρουσιαστεί αυτό σαν µια
σύσκεψη κοµµάτων αλλά σαν µια σύσκεψη ευρύτερων πολιτικών δυνάµεων που θα
καθόριζαν τις κοινές υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ελλάδα. Η σύσκεψη αυτή να
καλέσει όλες τις χώρες, καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές, να βοηθήσουν. Αυτό νοµίζουµε ότι θα ήτανε πιο αποτελεσµατικό. Και µια τέτοια σύσκεψη θα µπορούσε να γίνει
οπωσδήποτε. Εξαρτάται από σας πότε θα την οργανώσετε. Η σύσκεψη αυτή να µην
παρουσιασθεί σαν κοµµατική υπόθεση γιατί θα στενέψει. Θα µπορούσατε επίσης να
καταλήξετε σε µια έκκληση µε πολύ πλατύ περιεχόµενο για τη βοήθεια όλων των χωρών για τον αγωνιζόµενο ελληνικό λαό.
2) Σχετικά µε το πρόβληµα περιορισµού ορισµένων σχέσεων µας µε το καθεστώς
στην Ελλάδα. Πρέπει να εκδηλωθεί οπωσδήποτε µια επιφύλαξη κι’ αυτή να παίρνει
συγκεκριµένο χαραχτήρα απέναντι στο στρατιωτικό πραξικόπηµα στην Ελλάδα. Αυτή
την επιφύλαξη και την αποδοκιµασία την εκδηλώσαµε κιόλας κι’ εµείς. Το πρόβληµα
είναι αν πρέπει να φτάσουµε στη διακοπή των διπλωµατικών ή ακόµα και των πολιτιστικών σχέσεων µε την Ελλάδα. Είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να σκεφτούµε περισσότερο. Αυτό µπορεί να έχει και πολλά πλεονεχτήµατα, αλλά και πολλά µειονεχτήµατα. Η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων µε την Ελλάδα ήταν ευνοϊκή για τις δηµοκρατικές δυνάµεις. Η διατήρηση ορισµένων σχέσεων χωρίς µεγάλο ντόρο δεν θα
ήταν νοµίζουµε δυσµενής και σήµερα για τις δηµοκρατικές δυνάµεις, παίρνοντας
υπόψη ότι οι σχέσεις αυτές είναι όχι απ’ ευθείας µε την κυβέρνηση αλλά µε διάφορες
οργανώσεις που υπάρχουνε ή που υπήρχανε στην Ελλάδα. Π.χ. ο Σπαής είπε στον πρεσβευτή µας ότι του έκαναν πιέσεις να συντελέσει στο να ατονήσει η λειτουργία του
ελληνο-ρουµάνικου συνδέσµου. Να περιορίσει γενικότερα τη δράση του. Αυτό σηµαίνει ότι συµφέρον των πραξικοπηµατιών και των ξένων είναι να περιοριστούν οι πολιτιστικές σχέσεις. ∆εν τολµούν βέβαια να καταγγείλουν τις σχέσεις αυτές µε τις Ανατολικές χώρες, αλλά προσπαθούν να επιβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερες απαγορεύσεις, επειδή νοιώθουν ότι, αν κατάγγελναν επίσηµα τις σχέσεις αυτές, θα αποµονώνονταν ακόµα πιο πολύ διεθνώς. Είναι σωστό, λοιπόν, και µεις να σκεφτούµε να µην
προβούµε σε πράξεις που θα συµβάλλανε να εξελιχθούν τα πράγµατα προς την κατεύθυνση που θέλει η Χούντα. Πάνω σ’ αυτά τα προβλήµατα δεν έχουµε ακόµα αποφασίσει, επαναλαµβάνω όµως ότι πρέπει να σκεφτούµε πιο σοβαρά όλες τις πλευρές που
παρουσιάζουν τόσο οι οικονοµικές, όσο και οι διπλωµατικές και πολιτιστικές σχέσεις
και προπαντός να δούµε τις συνέπειες που θα έχουνε όχι µόνο για την κυβέρνηση αλλά
και για τις δηµοκρατικές δυνάµεις.
3) Είναι σωστό αυτό που είπατε να µελετηθούν οι δρόµοι, να τεθούν προβλήµατα
ή γενικότερα το πρόβληµα της Ελλάδος στον ΟΗΕ. Σήµερα υπάρχει µια πολύ ευνοϊκή
κατάσταση. Θα δόσουµε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να καταρτίσει ένα συγκε-
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κριµένο πρόγραµµα και να θέσει υπόψη σας ό,τι τυχόν δυνατότητες υπάρχουν ενεργειών σας προς τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.
Σχετικά µε τα προβλήµατα που βάλατε, που αφορούν τοµείς της δουλιάς σας, φαντάζοµαι δεν υπάρχει καµµιά αντίρρηση, θα δόσουµε εντολή οι υπεύθυνοι σύντροφοι
να τ’ αντιµετωπίσουν µε πνεύµα κατανόησης.
Έχουµε τη γνώµη ότι µια που είµαστε εδώ µαζί είναι ανάγκη ν’ αποκατασταθεί
µια σύνδεση πιο στενή, πιο άµεση, να ανταλλάσσουµε πιο συχνά τις γνώµες µας.
Σας επαναλαµβάνω ότι όσον αφορά τις δυνάµεις στην Ελλάδα θα δώσουµε κάθε
υποστήριξη, θα προσπαθήσουµε µ’ όλες τις µορφές να βοηθήσουµε στην πάλη του ελληνικού λαού.
Σας είπαµε µόνον µερικές σκέψεις µας και παρατηρήσεις µας. Στο βαθµό που έχετε
ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, µπορείτε, χωρίς καµµιά επιφύλαξη, ν’ αποτείνεστε και
εφ’ όσον εµείς θα µπορούµε θα σας δόσουµε ανεπιφύλαχτα τη βοήθεια αυτή. Εκείνο που
ιδιαίτερα θέλουµε να σας παρακαλέσουµε είναι να εξασφαλιστεί στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό ο συνωµοτισµός και η επαγρύπνηση, η µυστικότητα όλων αυτών των σχέσεων και
των ενεργειών µας. Νοµίζουµε ότι αυτό είναι προς το κοινό συµφέρον και των δυο κοµµάτων. ∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι υπάρχει µια εµιγκράτσια πολυάριθµη, ότι µέσα στους
κόλπους της υπάρχουνε διαφορετικές απόψεις, γνώµες, αντιθέσεις κλπ. και εποµένως
πρέπει απ’ αυτή την άποψη να δίνεται µεγάλη προσοχή στα ζητήµατα αυτά της επαγρύπνησης και της συνωµοτικότητας. Από την άλλη µεριά όµως είναι σωστό ότι χρειάζεται
µέσα στις καινούργιες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα να καταβληθούν
νέες προσπάθειες για την εξασφάλιση της ενότητας στα πλαίσια του κόµµατος, για το
κέρδισµα όλων αυτών των ανθρώπων που σε µια προηγούµενη φάση του κινήµατος είχανε διατυπώσει διαφωνίες µε αντίθετες γνώµες. Αν είµαστε σήµερα σύµφωνοι ότι πρέπει να επιδιώξουµε να πάµε µαζί για την ανατροπή της κατάστασης στην Ελλάδα ακόµη
και µε τους µοναρχικούς στρατηγούς, πρέπει να το επιδιώξουµε δυο φορές να πάµε µαζί
µε όλους εκείνους που σε µια ορισµένη στιγµή διεφώνησαν µε το κόµµα, αλλά εξακολουθούν να αγαπούν την πατρίδα τους, να θέλουν την ανεξαρτησία της χώρας, να θέλουν
να δουλέψουνε για το συµφέρον του κόµµατος.
Σας παρακαλώ ακόµα µια φορά όλα όσα ειπώθηκαν να µη θεωρηθούν σαν επέµβαση στα εσωτερικά του κόµµατός σας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο λαός σας
και το κόµµα σας µας έκαναν να σας πούµε ελεύθερα και τη δική µας γνώµη. Νοµίζουµε ότι χρειάζεται µια µεγάλη προσπάθεια για να ενωθούν όλες οι προσπάθειες για
να διευκολυνθεί ο ελληνικός λαός στην πάλη του».
7.6.67
Η αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ
Σηµείωση: Τα παραπάνω γράφτηκαν µε βάση τις σηµειώσεις του σ. Ζ. Ζωγράφου
και τις συµπληρώσεις των σ.σ. Π. Μαυροµµάτη και Π. Υφαντή.
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Παράρτηµα 3
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας -Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, Βουκουρέστι 21-2-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο),
συνηµµένο: Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central al Partidului
Comunist Român -Secţia Relaţiilor Externe, 21-2-1968, 1 p., υπογραφή: Gr. Farakos (δακτυλογραφηµένο [µετάφραση του ελληνικού κειµένου στη ρουµανική γλώσσα]). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη
[προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

21.2.1968
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, Κεντρική Επιτροπή
Προς την Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας (Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων)
Αγαπητοί σύντροφοι,
Σας γνωρίζουµε ότι στο εξής ο αντιπρόσωπός µας που θα παρακολουθεί τη δουλιά
του Εκδοτικού και θα κρατά τη σύνδεση µε το Τυπογραφείο δεν θα είναι ο σ. Γκαστών
Βερναρδής1500 αλλά ο σ. Γιώργης Ζωίδης. Εποµένως όλες οι συνεννοήσεις που θα
αφορούν τη δουλιά του Τυπογραφείου θα γίνονται µέσω του σ. Γ. Ζωίδη.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Γενική Υπηρεσία
[Μονογραφή: Γ. Φαράκος]
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Supra, p. 182.
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Παράρτηµα 4
Νίκος Παπανδρέου1501 προς ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 28-3-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο), συνηµµένο:
Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central al Partidului Comunist
Român -Secţia Relaţiilor Externe, υπογραφή: A. Petritis, 9-4-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή:
Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

Προς
Το Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ
Αγαπητοί σύντροφοι,
Μέσα στο συρτάρι του γραφείου µου στο Ίδρυµα, όπου δούλευα ως τις 17 Φλεβάρη, έµειναν κλεισµένες όλες οι οικονοµίες µας σαν οικογένειας. Το ποσό ανέρχεται
σε 11.450 λέι, απ’ τα οποία οι 11.300 είναι σε γραµµάτια οµολογιών του CEC. Έµειναν επίσης διάφορα άλλα προσωπικά αντικείµενα, απ’ τα οποία 2 στυλό Πάρκερ, αµερικανικής κατασκευής, οικογενειακά ενθύµια.
Παρακαλώ θερµότατα να µε βοηθήσετε για την αποδέσµευση των χρηµάτων και
των άλλων ατοµικών πραγµάτων µου.
Βουκουρέστι 28.3.68
Με σ.χ.
[Υπογραφή: Νίκος Παπανδρέου]

1501

Ο Παπανδρέου, από το Βόλο (1922-1998), έλαβε µέρος κατά τη γερµανική κατοχή στον εθνικόαπελευθερωτικό στρατό (ΕΛΑΣ) στην περιοχή Θεσσαλίας και κατά τον εµφύλιο πόλεµο στο δηµοκρατικό στρατό (∆ΣΕ), κατέφυγε µετά το 1949 στις λαϊκές δηµοκρατίες ως πολιτικός πρόσφυγας. Στη Ρουµανία, σπούδασε ρωσική φιλολογία στο πανεπιστήµιο του Βουκουρεστίου, παντρεύτηκε το 1951 τη συµφοιτήτρια Ευανθία Ριζοπούλου. Ασχολήθηκε µε τη δηµοσιογραφία επί φιλολογικών θεµάτων και µε µεταφράσεις. Εντάχθηκε το 1961 στον κοµµατικό µηχανισµό, µε χρέωση
στον τοµέα τύπου και στη διαφώτιση. Ακολούθησε –µετά τη διάσπαση του ΚΚΕ– το 1968 το µηχανισµό του ραδιοφωνικού σταθµού στη Λαϊκή Γερµανία, στη ∆ρέσδη. Συνέγραψε το έργο Το
ηρωικό δηµοτικό µας τραγούδι, εκδόσεις Ελεύθερη Ελλάδα, [∆ρέσδη] 1971. Επαναπατρίσθηκε το
1974, τοποθετήθηκε στον κοµµατικό εκδοτικό οίκο Σύγχρονη Εποχή ως υπεύθυνος για τις λογοτεχνικές εκδόσεις και σε µεταφραστική εργασία. Επόµενα λογοτεχνικά έργα του (εκδόσεις Σύγχρονη
Εποχή) ήταν τα Ανθρώπινα µέτρα [1979], Εµπροσθοφυλακή [1981], Μνήµες 1982], Νύχτα [1985],
Ιχνηλασίες [2004] (Άρτεµις Παπανδρέου, πληροφορίες, 3-10-2008).
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[συνηµµένο (στη ρουµανική γλώσσα):]
9.4.1968
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -Κεντρική Επιτροπή
προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας -Τµήµα ∆ιεθνών
Σχέσεων
Αγαπητοί σύντροφοι,
Ο σύντροφος Νίκος Παπανδρέου, εργαζόµενος στο µηχανισµό µας, ο οποίος µέχρι
τις 17 Φεβρουαρίου 1968 δούλευε σε µία θέση στον ραδιοφωνικό σταθµό, µας έστειλε
τη συνηµµένη επιστολή και µας παρακάλεσε να τον βοηθήσουµε να παραλάβει τα
προσωπικά του πράγµατα και ένα σύνολο χρηµάτων που είχε αφήσει στο γραφείο.
∆εδοµένου ότι, όπως µας είπε ο σύντροφος Παπανδρέου, αυτά τα προσωπικά
πράγµατα είναι για αυτόν πολύ αναγκαία, σας παρακαλούµε, µε τη σειρά µας, να τον
βοηθήσετε να τα παραλάβει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Γενική Υπηρεσία
Α. Πετρίτης
[Μονογραφή]
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Παράρτηµα 5
Σχέδιο κειµένου, χωρίς ηµεροµηνία [εκ του περιεχοµένου προκύπτει ότι συντάχθηκε µετά τις 3
Απριλίου 1968], 10 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο
αρχειακό υλικό, Μόσχα, αριθµός καταχώρισης εγγράφου: 64].

[Χειρόγραφη σηµείωση:] σ. Α. Γ., Σχέδιο
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Κεντρική Επιτροπή
Στην Κεντρική Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας
Βουκουρέστι
Αγαπητοί σύντροφοι,
Στη συνάντηση που έγινε στις 3.4.68 της αντιπροσωπείας του ΚΚΡ, που αποτελείτο από τους σ. σ. Ν. Τσαουσέσκου, Κ. Στόικα και Mihai Dalea, µε την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, που αποτελείτο από τους σ. σ. Κ. Κολιγιάννη, Α. Γκρόζο και Λ. Στρίγκο θίχτηκαν µια σειρά σοβαρά ζητήµατα που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ των δυο
αδελφών κοµµάτων.
Το Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ αφού άκουσε σχετική έκθεση της αντιπροσωπείας µας
αποφάσισε να σας κάνει γνωστό ότι είναι σύµφωνο µε τα ζητήµατα που έθεσε η δική
µας αντιπροσωπεία στη δική σας και επίσης θεώρησε απαραίτητο να εκθέσει και γραφτά στην ΚΕ του κόµµατός σας τα ζητήµατα αυτά γιατί διαπιστώνουµε µε λύπη ότι
τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις µεταξύ των δυο κοµµάτων έχουν διασαλευτεί και δεν
βρίσκονται σε καλό επίπεδο εξ αιτίας της στάσης της ηγεσίας του κόµµατος απέναντι
στο κόµµα µας.
Όπως σας έχουµε εκθέσει προφορικά και γραφτά η 12η Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ
του κόµµατός µας που συνήλθε το Φλεβάρη του 1968 ξεσκέπασε και καταδίκασε τη
δεξιά οπορτουνιστική γραµµή και τη φραξιονιστική δράση της οµάδας Παρτσαλίδη Ζωγράφου - ∆ηµητρίου και καθαίρεσε τους 3 αυτούς συντρόφους από το Π.Γ. της ΚΕ.
Η οµάδα αυτή αντί να πειθαρχήσει στις αποφάσεις του κόµµατος άρχισε αµέσως µετά
την Ολοµέλεια ανοιχτά µια οργανωµένη ασύστολη συκοφαντική εκστρατεία και φραξιονιστική-διασπαστική δράση κατά του κόµµατός µας και γι’ αυτό το Π.Γ. χρησιµοποιώντας την εξουσιοδότηση που είχε από την ΚΕ, διέγραψε από το κόµµα τους 3 επικεφαλής της φραξιονιστικής οµάδας.
Όλα τα χρόνια που η καθοδήγηση του κόµµατός µας βρίσκεται στη χώρα σας αισθανόµασταν την πολύτιµη βοήθεια και συµπαράστασή σας, την οποία και σήµερα δεν
την αρνούµαστε. Θεωρούµε όµως υποχρέωσή µας να σας πούµε, µε όλη την ειλικρί-
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νεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις µας, ότι η φραξιονιστική οµάδα, που αυτοανακηρύχτηκε «Ενωτική Κεντρική Επιτροπή» δεν θα τολµούσε να φτάσει εκεί που
έφτασε και δεν θα µπορούσε να προξενήσει τόση ζηµιά στο κόµµα µας και το κίνηµά
µας αν δεν είχε την ανοχή και την υποστήριξη της ηγεσίας του Κόµµατός σας. Η επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιείται από την αντιπροσωπεία σας στις συναντήσεις που
είχε µαζί µας µε την οποία προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει καµιά ανάµιξη και
επέµβαση της ηγεσίας σας στα εσωτερικά ζητήµατα του κόµµατός µας δεν µπορεί να
σταθεί. Την ανατρέπουν τα γεγονότα.
Σας αναφέρουµε µια σειρά χαρακτηριστικές ενέργειες που επιβεβαιώνουν την θλιβερή αυτή διαπίστωση.
1) Για την καθαίρεση των 3 (Παρτσαλίδη - Ζωγράφου - ∆ηµητρίου) ειδοποιήσαµε
το τµήµα εξωτερικών της ΚΕ σας (Σέκτσια) στις 16.2.1968, τις πρωινές ώρες. Τη νύχτα της 16 προς 17.2.68 η οµάδα των τριών καθαιρεµένων πραγµατοποίησε την κατάληψη του Ρ.Σ. «Φωνή της Αλήθειας» και µετέδωσε, σ’ όλες τις εκποµπές της 17.2.68,
ένα φραξιονιστικό διασπαστικό γράµµα ενάντια στις αποφάσεις τις 12ης Ολοµέλειας
της ΚΕ του ΚΚΕ. Τους φραξιονιστές τους µετέφεραν στο Ραδιοσταθµό δικοί σας σωφέρ ενώ δεν παρέλαβαν το κανονικό προσωπικό του σταθµού. Επίσης οι φρουροί απαγόρευσαν την είσοδο στην πραγµατική διεύθυνση και στο προσωπικό του σταθµού.
Απευθυνθήκαµε προφορικά και γραφτά στο Τµήµα Εξωτερικών της ΚΕ σας από το
πρωί της 17.2.68 για να ξεκαθαρίσουµε την κατάσταση και να εξασφαλίσουµε την κανονική λειτουργία του ΡΣ, όµως µας ειδοποίησαν ότι δεν βρίσκεται κανείς, από την
καθοδήγηση του κόµµατός σας (ΕΕ και Γραµµατεία) στο Βουκουρέστι και η καθοδήγησή µας δεν µπορούσε επί δυο µέρες να έρθει σε επαφή µε κανένα υπεύθυνο πρόσωπο και επίσης δεν έγινε δεχτό το γράµµα µας που ήρθε στα γραφεία σας να το επιδώσει µέλος του Π.Γ. µας. Ειδοποιήσαµε κατά το απόγευµα της 17.2.68 τον επικεφαλής του ΡΣ –αξιωµατικό της φρουράς– αλλά και αυτός αρνήθηκε να επέµβει λέγοντας
ότι δεν µπορεί να συναντηθεί µε κανένα υπεύθυνο πρόσωπο της καθοδήγησης. Οι
εκποµπές των φραξιονιστών σταµάτησαν µόνο τα µεσάνυχτα της 17.2.68 όταν κατόρθωσε να µπει στο χτίριο του ποµπού ο διευθυντής µας µε ένα µέρος του συνταχτικού
προσωπικού και ένα µέλος του Π.Γ.
Στη συνάντηση των αντιπροσωπειών του ΚΚΡ και ΚΚΕ που πραγµατοποιήθηκε
το απόγευµα της 19.2.68 επιβεβαιώθηκε ότι η ηγεσία του κόµµατός σας θεωρεί την ΚΕ
του ΚΚΕ «οµάδα» που την ταυτίζει µε την φραξιονιστική οµάδα των 3 καθαιρεµένων
και διαγραµµένων και ότι παρά τον ισχυρισµό της µη επέµβασης και ανάµιξης στις
εσωτερικές µας υποθέσεις η ηγεσία σας παίρνει υπό την προστασία της την φραξιονιστική οµάδα. Την βοηθά, την υποστηρίζει, πραγµατοποιεί συναντήσεις µαζί της και
της χορηγεί τα µέσα µε τα οποία επιτίθενται ενάντια στην ενότητα του κόµµατος και
του κινήµατός µας.
Αµέσως µετά την συνάντηση των αντιπροσωπειών µας οι σύντροφοι µας εγκατέλειψαν όπως συµφωνήσαµε, το χτίριο του ΡΣ, ενώ οι φραξιονιστές έµειναν εκεί µιαδυο µέρες και µπαινόβγαιναν κουβαλώντας δέµατα στα χέρια τους και µε αυτοκίνητο.
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Ζητάµε να µας παραδώσετε τα αρχεία που βρίσκονται στο χτίριο του ΡΣ και να
δοθεί µια λύση στο ζήτηµα της λειτουργίας του αφού περάσει ξανά στη δικαιοδοσία
του Π.Γ. της ΚΕ του κόµµατός µας.
Ο σ. Τσαουσέσκου µας είπε ότι το ζήτηµα του ΡΣ θα το λύσει σε λίγες µέρες η
Εκτελεστική Επιτροπή σας και ότι θα λυνόταν εύκολα αν θα υπήρχε µια αντιφασιστική
επιτροπή. Κάτι παρόµοιες σκέψεις τις είχε θέσει στο Π.Γ. η φραξιονιστική οµάδα πριν
από την 12η Ολοµέλεια της ΚΕ και τελευταία διαδίδει επίµονα ότι σε µερικές µέρες θα
τους δώσετε Ρ.Σ. Απ’ όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ο κίνδυνος να παραχωρηθεί ο Ρ.Σ.
στη φραξιονιστική οµάδα. ∆εν θέλουµε να πιστέψουµε ότι θα φτάσετε σ’ αυτό το σηµείο. Είµαστε, όµως υποχρεωµένοι να σας πούµε ότι εάν µε οποιοδήποτε πρόσχηµα
και ψευδώνυµο δοθεί ΡΣ στη φραξιονιστική οµάδα, θα βρεθούµε στην δυσάρεστη
θέση να καταγγείλουµε ανοιχτά στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, στην εργατική
τάξη και σ’ όλο το λαό µας, την πράξη αυτή σαν διασπαστική και εγκληµατική για την
ενότητα του κόµµατός µας και για την ενότητα όλων των αντιδικτατορικών δυνάµεων
που παλεύουν σήµερα µέσα σε σκληρές συνθήκες παρανοµίας για την ανατροπή της
φασιστικής χούντας.
2) Για το οίκηµα (στη Μογκοσόια) όπου εργαζόταν το Τµήµα ∆ιαφώτισης και η
Συνταχτική Επιτροπή του περιοδικού µας «Νέος Κόσµος». Τα κρατικά σας όργανα
επέτρεψαν σ’ αυτό την εισβολή των φραξιονιστών ενώ απαγόρεψαν την είσοδο στα
στελέχη που έχουν καθοριστεί να δουλέψουν εκεί. Μας δόθηκε από την αντιπροσωπεία σας η υπόσχεση, το Φλεβάρη, ότι επειδή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί βία να περιµένουµε να ησυχάσουν τα πράγµατα και µετά θα µας παραδοθεί το οίκηµα. Σε συνεννόηση µε την Σέκτσια σας στείλαµε τους συντρόφους που δουλεύουν στο Τµήµα
∆ιαφώτισης, µε επικεφαλής τον υπεύθυνο για τον τοµέα αυτόν σύντροφο του Π.Γ.
Όµως όταν έφτασαν εκεί δεν τους επετράπη η είσοδος από τη φρουρά και επίσης είδαν, παρά την αντίθετη διαβεβαίωση που τους έδωσε η φρουρά, ότι το κτίριο ήταν κατειληµµένο από τους φραξιονιστές. Για να αποφευχθούν τα επεισόδια οι σύντροφοί
µας έφυγαν, ελπίζοντας ότι το ζήτηµα θα λυθεί από το κόµµα σας. ∆υστυχώς όµως το
οίκηµα αυτό που έχει µέσα πολύτιµα υλικά και αρχεία του κόµµατος παραµένει στα
χέρια των φραξιονιστών. Πηγαίνουν σ’ αυτό και δουλεύουν µε λεωφορείο που τους
έχετε εσείς διαθέσει, βγάζουν σε χιλιάδες τιράζ έντυπα ενάντια στη γραµµή και την
καθοδήγηση του ΚΚΕ και το χρησιµοποιούν σαν επίσηµη έδρα τους που φρουρείται
από τα όργανα της Ασφάλειας. Λέτε ότι δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε βία για να
διωχτούν από το οίκηµα οι φραξιονιστές, την στιγµή που η βία χρησιµοποιείται για να
εµποδιστεί η είσοδος στο νόµιµο προσωπικό και για να φρουρούνται και προστατεύονται οι φραξιονιστές. ∆εν ζητάµε την επιβολή βίας. Ζητάµε να απαγορευτεί στους φραξιονιστές η είσοδος σ’ αυτό το οίκηµα και να παραδοθεί µε τα αρχεία και την κοµµατική βιβλιοθήκη στο Π.Γ. της ΚΕ µας που είναι και ο νόµιµος δικαιούχος.
3) Για τα αρχεία του ΚΚΕ που φυλάσσονται στην πόλη Σιµπίου. Στις 19 του
Μάρτη µια οµάδα από 10-15 φραξιονιστές πήρε δυο φορτηγά αυτοκίνητα από το Βουκουρέστι και πήγε στο Σιµπίου και µε τρόπο εντελώς γκανγκστερικό εισέβαλε µέσα

[492]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

στο οίκηµα που φυλάσσονται τα αρχεία, κακοποίησε τους 3 συντρόφους που δούλευαν
εκεί, τους κλείδωσε µέσα σε ένα δωµάτιο, έσπασε µε λοστούς τον τοίχο µιας αποθήκης
και πήρε γύρω στα 180 δέµατα από το αρχείο που έχει απόρρητα υλικά από την παράνοµη δράση του κόµµατός µας. Καταγγείλαµε αυθηµερόν µε γράµµα µας στην ΚΕ του
κόµµατός σας την αχαρακτήριστη αυτή ενέργεια, που εκτός των άλλων παραβιάζει κατάφορα τους νόµους του σοσιαλιστικού κράτους και µε αντιπροσωπεία µας εκθέσαµε
στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων της ΚΕ σας (την στιγµή που τα δυο αυτοκίνητα µετέφεραν τα κλοπιµαία από το Σιµπίου στο Βουκουρέστι) όλες τις λεπτοµέρειες ης ληστρικής αυτής πράξης και κατονοµάσαµε τους δράστες, ζητώντας τη δίωξή τους και την
απόδοση των υλικών. Το κόµµα σας και οι αρχές, δυστυχώς αρνήθηκαν να πάρουν τα
επιβαλλόµενα από τους νόµους µέτρα για ανεύρεση και απόδοση στους δικαιούχους
των κλαπέντων και για την τιµωρία των διαρρηχτών. Όταν οι παθόντες κατέθεσαν µήνυση διατάχτηκε ανάκριση και έρευνα. Ο διοικητής της πολιτοφυλακής Σιµπίου διέταξε µπροστά στους µηνυτές την σύλληψη των 5 αναγνωρισθέντων δραστών και υποσχέθηκε ότι την άλλη µέρα θα πάει στο οίκηµα για αυτοψία. Αντί όµως να γίνει έτσι
την εποµένη ο ίδιος ο διοικητής κάλεσε στην Πολιτοφυλακή τον υπεύθυνο των αρχείων (σ. Ηλία Καρά) και του δήλωσε ότι δεν µπορεί να προβεί σε καµιά ενέργεια γιατί
η πολιτοφυλακή είναι όργανο της δικτατορίας του προλεταριάτου, καθοδηγείται από
το κόµµα και ότι δεν αναµιγνύονται στα εσωτερικά µας. Για την τύχη της µήνυσης είπε
ότι θα στείλει τα χαρτιά στον εισαγγελέα να κλείσει το ζήτηµα. Είναι ολοφάνερο ότι µε
επέµβαση της καθοδήγησής σας εµποδίστηκε το έργο των αρµοδίων κρατικών αρχών.
Οι απαντήσεις που έδοσε για το ζήτηµα αυτό η αντιπροσωπία σας στην τελευταία
συνάντηση δεν µας βρίσκουν σύµφωνους. ∆εν ζητήσαµε ούτε ζητάµε την σύλληψη
των διαφωνούντων µε τη γραµµή του κόµµατός µας. Ζητήσαµε και ζητάµε να εφαρµοστεί ο νόµος για τους διαρρήχτες των αρχείων. Καθένας καταλαβαίνει ότι όταν σε
µια οµάδα ανθρώπων δίνεται η δυνατότητα να κλέβουν και να ληστεύουν χωρίς να
παίρνονται µέτρα, τότε αυτό δεν δικαιολογείται µε το πρόσχηµα της µη ανάµιξης.
Σύµφωνα µ’ αυτά που µας είπε η αντιπροσωπεία σας εάν εµείς οι δικαιούχοι των αρχείων πάµε µε µια οµάδα ανθρώπων και πάρουµε, όπως µπορέσουµε, τα κλοπιµαία του
Σιµπίου, από εκεί που τα έχουν κρυµµένα, αυτό θα το θεωρήσετε σκάνδαλο που θίγει
τη Σ∆Ρ ενώ δεν κάνετε το ίδιο για την διάρρηξη και την λεηλασία που έκαναν οι φραξιονιστές. Γι’ αυτό η ίδια η οµάδα των φραξιονιστών που άρπαξε τα αρχεία από το Σιµπίου εκµεταλλευόµενη την ασυδοσία που του εξασφαλίζουν τα κοµµατικά και τα
κρατικά σας όργανα έρχεται τα µεσάνυχτα στην έδρα της ΚΕ µας, στο Βουκουρέστι,
και αποπειράται να πηδήσει τον φράχτη για να λεηλατήσει τα γραφεία µας. Ζητάµε να
δώσετε εντολή στο αρµόδιο κρατικό όργανο να έρθει µαζί µας να πάµε να πάρουµε τα
κλοπιµαία του Σιµπίου απ’ εκεί που τα έχουν κρυµµένα. Αυτός είναι ο νόµιµος και ο
καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί κάθε σκάνδαλο. Επίσης σας παρακαλούµε να µας
εξασφαλίσετε µεταφορικά µέσα για να µεταφέρουµε τα αρχεία µας από το Σιµπίου σε
µια άλλη σοσιαλιστική χώρα και να δοθεί εντολή στα όργανα της Ασφάλειας να έχουν
την ευθύνη της διαφύλαξής τους κατά την µεταφορά, µέχρι τα σύνορα.
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4) Η ηγεσία του κόµµατός σας απαγόρευσε την έκδοση του 2ου τεύχους του κοµµατικού περιοδικού µας «Νέος Κόσµος» που ήταν στοιχειοθετηµένο στο τυπογραφείο
και περιείχε τα υλικά της 12ης Ολοµέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ και τελευταία ειδοποιηθήκαµε ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού µας. Πριν
ακόµα µας γνωρίσετε την απόφασή σας για απαγόρευση της έκδοσης του περιοδικού
µας ηγετικά στελέχη των φραξιονιστών (όπως ο Μ. Βατουσιανός) διατυµπάνιζαν σε
συνελεύσεις ότι ύστερα από απαίτηση της φραξιονιστικής οµάδας οι ρουµάνοι µπλοκάρανε τον «Νέο Κόσµο» και δεν πρόκειται να εκδοθεί. Επίσης δόθηκε εντολή και
σταµάτησε η έκδοση των «Πολιτικών και Λογοτεχνικών εκδόσεων» του κόµµατός µας
ακόµα και µια αντιφασιστική µπροσούρα «Ένα µικρό βιβλίο για ένα µεγάλο έγκληµα».
Ενώ γίνονται αυτά σε βάρος της ΚΕ του κόµµατός µας η κεντρική επιχείρηση εκδόσεων του κόµµατός σας (τυπογραφεία της «Σκαντέιας») µε εντολή σας τύπωσε σε ξένες γλώσσες µια µπροσούρα της φραξιονιστικής οµάδας µε περιεχόµενο αποκλειστικά
ενάντια στη γραµµή, τις αποφάσεις και την καθοδήγηση του κόµµατός µας. ∆εν ανταποκρίνεται στην αλήθεια αυτό που µας είπε η αντιπροσωπεία σας ότι αυτή η µπροσούρα τυπώθηκε σε άλλη χώρα. Εµείς σας προειδοποιήσαµε µε γράµµα µας όταν στο
τυπογραφείο σας τελείωσε η στοιχειοθέτηση και ο αρµόδιος διευθυντής έδωσε εντολή
για τύπωµα όµως εσείς δεν εµποδίσατε ούτε την εκτύπωση ούτε κατόπιν την κυκλοφορία της. Τα αντίτυπα που σας δώσαµε από την µπροσούρα πέρασαν στα χέρια µας
απευθείας µέσα από το τυπογραφείο σας πριν οι φραξιονιστές την παραλάβουν και την
κυκλοφορήσουν στις διάφορες χώρες. Για όλα τα παραπάνω ζητήµατα η αντιπροσωπεία σας µας είπε ότι θα κάνει έλεγχο. Σας παρακαλούµε να µας ξεκαθαρίσετε εάν
µπορούµε να συνεχίσουµε στη χώρα σας τις εκδόσεις µας όπως αυτό γινόταν µια ολόκληρη εικοσαετία περίπου. Επίσης σας παρακαλούµε να µας δώσετε τα κλειδιά της
αποθήκης των εκδόσεων για να συνεχίσουµε την αποστολή και πούληση των βιβλίων
που έχουν τυπωθεί και αποθηκευτεί.
5) Η φραξιονιστική οµάδα στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει οπαδούς καταφεύγει σε εκφοβιστικές διαδόσεις όπως: «οι ρουµάνοι είναι µαζί µας, δεν υποστηρίζουν την ΚΕ του ΚΚΕ, θα την αναγκάσουν να τα µαζέψει και να φύγει απ’ εδώ, µη πιστεύετε αυτά που σας λένε, να ακούτε αυτά που σας λέµε εµείς, διαφορετικά θα σας
κοπούν οι συντάξεις, θα χάσετε τη δουλεία σας, θα πεινάσουν τα παιδιά σας, δεν θα
µπορέσουν να σπουδάσουν κλπ. Σ’ άλλους υπόσχονται πως θα τους βοηθήσουν να πάρουν σπίτια όταν διωχτεί η ΚΕ και ο µηχανισµός της από την Ρουµανία και διάφορα
άλλα. Και ενώ οι φραξιονιστές διαδίδουν όλα αυτά µε κατάπληξή µας µάθαµε ότι ο ∆ιευθυντής της ΚΕ του Ερυθρού Σταυρού τηλεφώνησε στο Κεντρικό Συµβούλιο του
Συλλόγου µας ότι στελέχη µας απειλούν τους πρόσφυγες πως αν δεν µας ακολουθήσουν θα τους κοπούν οι συντάξεις και τα βοηθήµατα, και ότι ο Ε. Σ. µπορεί να κάνει τη
δουλεία του και χωρίς το Σύλλογό µας και αν συνεχίσουµε αυτά θα µας κλείσει τα
γραφεία του Συλλόγου κλπ. ∆ηλαδή ό,τι λένε οι φραξιονιστές για να ψαρέψουν οπαδούς καταλογίζεται σε µας. Αυτό υποχρέωσε το Κ.Σ. του Συλλόγου µας να στείλει
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αντιπροσωπεία στο ΕΣ και να διαµαρτυρηθεί και να ζητήσει εξηγήσεις για τις παραπάνω διαδόσεις.
6) Ύστερα από την 12η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ όσες φορές ζήτησε η Κοµµατική Επιτροπή και το Κεντρικό Συµβούλιο του Συλλόγου αίθουσες στο Βουκουρέστι
για αχτίφ, για γενική συνέλευση των προσφύγων, για γιορτασµό της Εθνικής Επετείου
µας κλπ., τα αρµόδια όργανα αρνήθηκαν να χορηγήσουν. Ακόµα και όταν ζητήθηκε
αίθουσα για µια κοµµατική συγκέντρωση που θα µιλούσε ο πρώτος γραµµατέας της
ΚΕ του ΚΚΕ σ. Κ. Κολιγιάννης δόθηκε εντολή να µη χορηγηθεί. Αντίθετα στην φραξιονιστική οµάδα ύστερα από έγκριση της Σέκτσιας και του Ε. Σ. χορηγούνται µε την
µεγαλύτερη ευκολία αίθουσες για πολιτικές συγκεντρώσεις που αποβλέπουν στην διάσπαση των κοµµατικών µας οργανώσεων και της προσφυγικής µας οικογένειας. Τέτοιες αίθουσες τους διαθέσατε στο Βουκουρέστι στις 10/3/68, στις 24/3/68 και στις
30/3/68 για συγκεντρώσεις στις οποίες παραβρέθηκαν και µίλησαν ηγετικά στελέχη
των φραξιονιστών όπως οι Παρτσαλίδης, ∆ηµητρίου και άλλοι. Ο ισχυρισµός της
αντιπροσωπείας σας ότι δόθηκαν οι αίθουσες για το Σύλλογο δεν ευσταθεί γιατί για
όλες τις περιπτώσεις πριν γίνουν οι συγκεντρώσεις αυτές το Κεντρικό Συµβούλιο του
Συλλόγου απευθύνθηκε γραπτά και προφορικά στη ΚΕ του ΕΣ και, εξηγώντας ότι
πρόκειται για συγκέντρωση φραξιονιστών, παρακάλεσε να µην δοθεί έγκριση για αίθουσα. Για το ίδιο ζήτηµα το ΚΣ του Συλλόγου έχει στείλει γράµµατα και στην καθοδήγηση του κόµµατός σας. Σ’ όλη την Ρουµανία ζουν γύρω στις 7.000 πολιτικοί πρόσφυγες από την Ελλάδα και απ’ αυτούς ούτε το 5% δεν τάχθηκε υπέρ της φραξιονιστικής οµάδας στις γενικές συνελεύσεις που έγιναν σ’ όλα τα προσφυγικά κέντρα για
ανάδειξη καινούργιων συµβουλίων. Επίσης η Κοµµατική Οργάνωσή µας στη Ρουµανία αποτελείται από 1.650 µέλη του ΚΚΕ και απ’ αυτά µόνο 160 δηλαδή γύρω στα
10% (κυρίως µέσα στο Βουκουρέστι) δεν συµφώνησαν µε τις αποφάσεις της 12ης
Ολοµέλειας κι’ ακολουθούν την φραξιονιστική οµάδα, δηλαδή το 90% της κοµµατικής
δύναµης είναι µε το µέρος της ΚΕ της ΚΚΕ.
7) Η αντιπροσωπεία σας στην τελευταία συνάντηση είπε στη δική µας ότι η Σοβιετική Πρεσβεία σας πληροφόρησε πως πήρε τηλεφώνηµα από τον πρόεδρο του Συλλόγου ή τον κοµµατικό γραµµατέα και κατηγορούσε την Πρεσβεία ότι αναµιγνύεται στα
εσωτερικά του ΚΚΕ απειλώντας την πως θα κάνουν διαδήλωση έξω από το χτίριό της.
Εξετάσαµε το ζήτηµα και διαπιστώθηκε ότι ούτε ο πρόεδρος του Συλλόγου ούτε ο
κοµµατικός γραµµατέας και γενικά κανένα υπεύθυνο πρόσωπο δεν τηλεφώνησε στη
Σοβιετική Πρεσβεία. Πληροφορηθήκαµε ότι το τηλεφώνηµα αυτό το έκανε ο Γιώργης
Κακουλίδης (Τσικιρτζής) που ανήκει στην φραξιονιστική οµάδα και από καιρό έχει
καθαιρεθεί από γραµµατέας της οργάνωσης Βουκουρεστίου και δεν θεωρείται µέλος
του ΚΚΕ.
8) Επειδή οι σηµερινές ανάγκες της κοµµατικής µας δουλειάς επιβάλλουν να
έχουµε και σε άλλες χώρες ένα µέρος του µηχανισµού µας και επίσης επειδή εδώ µας
γίνονται όλο και δυσκολότερες οι συνθήκες δουλειάς, σας παρακαλούµε να µας διευ-
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κολύνετε να στείλουµε µια σειρά συντρόφους µε τις οικογένειές τους σ’ άλλες χώρες
για να εγκατασταθούν και να δουλέψουν.
Οφείλουµε να σας πούµε ότι δεν µείναµε ικανοποιηµένοι από τις απαντήσεις της
αντιπροσωπείας σας. Όταν ένα αδελφό κόµµα δεν παίρνει υπόψη του τα ζητήµατα που
του θέτει η ΚΕ του κόµµατός µας αλλά την ταυτίζει µε την φραξιονιστική οµάδα την
οποία υποστηρίζει όχι µόνο µε λόγια αλλά και µε έργα τότε αυτό σηµαίνει ανάµιξη.
Σας κάνουµε έκκληση να σταµατήσει αυτή η ανάµιξη στις εσωτερικές µας υποθέσεις
και να αποκαταστήσετε τις συντροφικές σχέσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα δυο
αδελφά κόµµατα.
Το κόµµα µας αγωνίζεται για µια δίκαια υπόθεση, στηρίζεται σε µια σωστή
γραµµή, παλεύει για να δυναµώσει την ενότητά του και να συσπειρώσει τους κοµµουνιστές γύρω από την καθοδήγησή του. Πιστεύουµε ότι θα υπερνικήσουµε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και οι αποφάσεις της 12ης ευρείας Ολοµέλειας της ΚΕ του
κόµµατός µας θα βρουν από την ίδια τη ζωή την πραχτική επαλήθευσή τους.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
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Παράρτηµα 6
[Τίτλος κειµένου:] Σχετικά µε ενέργειες των Παρτσαλιδικών, 30 Απριλίου 1968, 2 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα,
αριθµός καταχώρισης εγγράφου: 39].

Σχετικά µε ενέργειες των Παρτσαλιδικών.
1) έχουν συνεχίσει και στον τελευταίο καιρό τις προκλήσεις τους σχεδόν σ’ όλα τα παραρτήµατα. Αν µπορεί να ειπωθεί κάτι το νέο στη δουλειά τους είναι τα παρακάτω:
α) Λίγο πολύ στη δράση τους µαλάκωσαν τις έξαλλες πράξεις, παραδέχονται ότι
έγινε λάθος από την πλευρά τους λ.χ. κατάληψη του Ρ.Σ. «Φωνή της Αλήθειας»
κλπ.
β) Κάνουν σύµπραξη µε τους Ζαχαριαδικούς όµως µε τον όρο ότι θα µένει αυτοτελής ή κάθε γκρούπα λ.χ. Οράντεας.
γ) ∆ουλεύουν για αλλαγή συσχετισµού δυνάµεων προς όφελός τους. Αυτό παντού
και πρέπει σοβαρά να προσεχθεί από µας.
∆) Έχουν εντείνει τις έξοδες προς τα κέντρα των προσφύγων τόσο τα Σαββατοκύριακα καθώς και άλλες µέρες.
Μερικά συγκεκριµένα:
Στις 23-4-68 πήγαν στη Χουνεντοάρα για «διαφώτιση» οι Μήτρου Νίκος, Ιωαννίδης Ηλίας, Τσούτσας Κώστας, Ελευθερίου Κατίνα, Ζωγράφος Τάκης, Αναγνωστόπουλος Γιώργης1502, ήταν λέει για δική τους δουλειά.
Στις 26-4-68 έγινε ακτίφ για Αντιδικτατορική Επιτροπή στο σπίτι της Βενέτη στο
Βουκουρέστι (ήταν και οι Σολωµός - ∆εσποτίδης) καθώς και οι Παλαιολόγου, Λουντέµης κ.ά.1503 Έχουµε πληροφορίες ότι έχουν κάνει Αντιδικτατορική Επιτροπή.
4-5-68 έχουµε πληροφορίες ότι ο Καράς κ.ά. κλείσανε συµφωνητικό µε τους δογµατιστές της Οράντεας µε έναν αριθµό γύρω στους 17 από τους 40-50 περίπου που είναι εκεί για κοινή πάλη κατά της 12ης Ολοµέλειας και διαµαρτυρία για τους φυλακισµένους στην Ουγγαρία, φυσικά δεν έχουν συµφωνήσει καθόλου στη γραµµή αλλά
µερικώς.
1502

Η Κατίνα Καρρά-Ελευθερίου ήταν σύζυγος του Λευτέρη Ελευθερίου, αδελφή των Νίκου και
Σταύρου Καρρά. Ο Ζωγράφος ήταν ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας Νέα Ζωή.
1503
Όπως έχουµε αναφέρει, η Θεανώ Βενέτη ήταν σύζυγος του Απόστολου Βενέτη (supra, p. 272) και
ο ∆ηµήτρης Παλαιολόγου ήταν πρώην ηγετικό στέλεχος στο ∆ηµοκρατικό Στρατό, µέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (supra, p. 184). Ο Μενέλαος Λουντέµης, συγγραφέας, γραµµατέας
της οργάνωσης διανοουµένων του ΕΑΜ κατά τα χρόνια της γερµανικής κατοχής, ζούσε από το
1958 αυτοεξόριστος στη Ρουµανία.
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2-Μάη έγινε εκδροµή των Παρτσαλιδικών του Βουκουρεστίου στο Πιτέστι. Ήταν
περίπου 50 άτοµα. Γύριζαν στα σπίτια. Ήταν µεταξύ των άλλων ο Νικολάου, Ερµής,
Τσικερτζής κ.ά.1504
Την ίδια ηµεροµηνία ο Τσικερτζής διέδιδε στο Πιτέστι ότι θα βγάλουν απ’ την παραγωγή 100 άτοµα για διαφώτιση των παραρτηµάτων (αλλαγή συσχετισµού των δυνάµεων).
Της 6-5-68 κλήθηκε ο πρόεδρος του παραρτήµατος Πιτέστι του Συλλόγου µας από
τον αντιπρόεδρο του Λαϊκού Συµβουλίου Πιτέστι, να παραδώσει το κλειδί της λέσχης
µας –µια που δεν µπορούµε να συµβιβαστούµε µε τους άλλους όπως λέει. Έγινε για το
λόγο αυτό διαµαρτυρία προφορική και γραπτή από το Κ.Σ.1505
6-5-68 ήρθαν σαν επιτροπή φυσικά δεν έγινε δεχτή στο Κ.Σ. οι Περικλής Καλοδίκης, Κάπαλας Γιώργης και ∆άλλα ∆ώρα1506 µε σκοπό το συντονισµό τάχα της
αντιδικτατορικής δουλειάς.
8-5-68 ήρθε επιτροπή από τους δογµατιστές: Βάσκο Πασχάλη, Γιαννόπουλο
Γιάννη, Ανδριανίδη Τάσο και Χονδροµατίδη Λάµπρο1507. Ζήτησαν να ανακληθεί η
δίκη αυτών που πιάστηκαν στη Βουδαπέστη. ∆εν έγιναν δεχτοί. Έκαναν φασαρία.
Τους βοήθησαν και οι συντρόφισσες Κουτρούκη, Χρυσούλα Μήτρου, κ.ά.1508
7-5-68 στη Βράιλα γίνονται συγκεντρώσεις σε σπίτια από Τσικερτζή για ανάλυση
του γράµµατος του κλιµακίου. Το ακροατήριο αποτελούσαν οι µαρκικοί1509. Γίνεται
προσπάθεια γενικής συνέλευσης απ’ αυτούς στη Βράιλα.
1504

Ο Νικολάου ήταν πρόεδρος του συλλόγου προσφύγων Ρουµανίας. Το ΚΚΕ εσωτερικού, µετά τη
διάσπαση, έκανε δικό του σύλλογο προσφύγων, µε πρόεδρο αρχικά το Ραφαηλίδη, στη συνέχεια
άλλους. Ο Ερµής Πριόβολος ήταν, στην Εθνική Αντίσταση, παλικάρι του Άρη Βελουχιώτη. Ο
Γιώργης Κακουλίδης (Τσικιρτζής ή Τσικερτζής) ήταν, µετά το 1950, γραµµατέας της κοµµατικής
οργάνωσης Ρουµανίας.
1505
Εννοεί το Κεντρικό Συµβούλιο Συλλόγου Ελλήνων Προσφύγων Ρουµανίας.
1506
Ο Περικλής Καλοδίκης, αδελφός του Σπύρου, πατέρας της Άσπας Μανδηλαρά, ήταν καθηγητής
φιλόλογος στο ελληνικό λύκειο Βουκουρεστίου. Ο Καπάλας ήταν µέλος της κεντρικής επιτροπής.
Η ∆ώρα ∆άλλα είχε σύζυγο το Μήτσο ∆άλλα, από το Βόλο, µέλος της κεντρικής επιτροπής, φυλακισµένο στην Ελλάδα, που δραπέτευσε µαζί µε το Λ. Τζεφρώνη.
1507
Οι εν λόγω «δογµατιστές» [ζαχαριαδικοί] ήταν σλαβοµακεδόνες. Στις ελληνικές κοµµατικές οµάδες, οι ζαχαριαδικοί έθεταν ζητήµατα σχετικά µε την 6η ολοµέλεια και την καθαίρεση του Ζαχαριάδη. Απέναντι σε αυτά τα προβλήµατα, λήφθηκαν µέτρα στην Ουγγαρία, στη δεκαετία 1960,
εναντίον του Φωκίωνα Κονταλέξη και άλλων, οι οποίοι διαγράφηκαν από τις ελληνικές κοµµατικές οµάδες. ∆ιευκρινίζουµε ότι στην Ουγγαρία, οι Έλληνες ήταν µέλη του τοπικού κοµµουνιστικού κόµµατος –Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα–, αλλά συµµετείχαν επίσης σε ελληνικές
κοµµατικές οµάδες, οι οποίες δεν συνιστούσαν κοµµατικές οργανώσεις βάσης αλλά άτυπα όργανα, που χρησίµευαν για τη διεξαγωγή συζητήσεων µεταξύ των κοµµατικών µελών, αναλύσεων
των κοµµατικών και άλλων αποφάσεων, ενηµέρωσης για τις εξελίξεις στην Ελλάδα κλπ.
1508
Η Πόπη Κουτρούκη, πρώην σύζυγος του Σκοτίδα ([Νίκος Θεοχαρόπουλος] στρατηγός του
∆ηµοκρατικού Στρατού, που έδρασε στην περιοχή Βοΐου και σκοτώθηκε στο Γράµµο), ήταν σύζυγος του δικηγόρου Γιώργου Κουτρούκη, φυλακισµένου στην Ελλάδα από τη δικτατορία. Ζει
στην Αθήνα. Η Χρυσούλα Μήτρου ήταν σύζυγος του Νίκου Μήτρου.
1509
Οπαδοί του Μάρκου Βαφειάδη.
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6-5-68 τέλειωσε βδοµαδιαία επίσκεψη του Παπαπαναγιώτου Αλέκου στο Γαλάτσι
ο οποίος παραδέχεται λάθος την κατάληψη του Ρ/Σ και ότι έχουν γίνει λάθη αλλά τώρα
θέλουν να διαφωτίσουν όλον τον κόσµο.
Στο Βουκουρέστι έχουν καθορίσει νάρχονται κατά διαστήµατα στα γραφεία. Συγκεκριµένα Τρίτη και Παρασκευή αλλά δεν κάνουν καυγάδες. Μοιράζουν υλικό,
εκνευρίζουν κόσµο κ.ά.
[Χειρόγραφη ηµεροµηνία:] 30-4-681510

1510

∆ιευκρινίσεις για τα πρόσωπα του παρόντος εγγράφου: Χρήστος Τσιντζιλώνης, Πάνος ∆ηµητρίου
κ.ά.
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Παράρτηµα 7
Γ. Ζωίδης προς Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, 5-7-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο), συνηµµένο:
Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, υπογραφή: G. Zoidis, 5 iulie 1968, 1 p.
(δακτυλογραφηµένο [µετάφραση του ελληνικού κειµένου στη ρουµανική γλώσσα]). Πηγή: Συλλογή Γ.
Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

Προς
Την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Αγαπητοί σύντροφοι,
Όπως σας είναι γνωστό µετά τη 12η Ολοµέλεια δεν µου δόθηκε η δυνατότητα να
πάω στο κτίριο της ∆ιαφώτισης (Μογκοσάια) για να πάρω ορισµένες εργασίες µου
έτοιµες (όπως «Η απήχηση της απεργίας της Γκρίβιτσας στην Ελλάδα», «Η δίκη της
Λειψίας» κ.ά.) καθώς και αποδελτιώσεις και άλλα υλικά που έχω εκεί.
Σας παρακαλώ θερµά να εισηγηθείτε στο αδελφό κόµµα να µου δώσει τη δυνατότητα να πάρω όλα τα προσωπικά υλικά, που βρίσκονται στα συρτάρια του τραπεζιού
και στην ατοµική µας ντουλάπα.
5 Ιούλη 1968
Με σ.χ.
Γ. Ζωίδης
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Παράρτηµα 8
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας -Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, Βουκουρέστι 22-7-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο),
συνηµµένο: Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central al Partidului
Comunist Român -Secţia Relaţiilor Externe, 25-7-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο [µετάφραση του
ελληνικού κειµένου στη ρουµανική γλώσσα]). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση:
Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

22-7-1968
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Κεντρική Επιτροπή
Στην Κεντρική Επιτροπή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας
Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
Βουκουρέστι
Αγαπητοί σύντροφοι,
Οι σύντροφοι, Ζωίδης Γιώργης, Κάιλας Μήτσος και Κυριαζής Γιώργης, στελέχη
του µηχανισµού της Κεντρικής µας Επιτροπής, που εργάζονταν πριν τη 12 Ολοµέλεια
στο κτίριο της Μπογκοσόια, µε γράµµατά τους που σας επισυνάπτουµε ζητούν να τους
δοθεί η δυνατότητα να µεταβούν στο κτίριο αυτό για να πάρουν έτοιµες ή µισοέτοιµες
προσωπικές τους εργασίες, σηµειώσεις, αποδελτιώσεις κλπ.
Σας παρακαλούµε να διευκολύνετε να ικανοποιηθεί το απόλυτα δικαιολογηµένο
αυτό αίτηµά τους.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Γενική Υπηρεσία
[Υπογραφή δυσανάγνωστη]
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Παράρτηµα 9
Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central al Partidului Comunist
Român -Secţia Relaţiilor Externe, 12-8-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο [στη ρουµανική γλώσσα]).
Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

12 Αυγούστου 1968
Αγαπητοί σύντροφοι,
Σας παρακαλούµε να βοηθήσετε το σύντροφο Τσιάρα Γιάννη, δραστήριο µέλος
του Κόµµατός µας, και την οικογένειά του, την αδελφή του Τσιάρα Ελπινίκη και την
κόρη του Τσιάρα Γλυκερία, καθώς και το σύντροφο Κατσαρό Γιάννη, επίσης δραστήριο µέλος του κόµµατός µας και την οικογένειά του, τη σύζυγό του Κατσαρού Πελαγία, τους γιούς του Κατσαρό Κώστα και Κατσαρό Κλεάνθη, για να µπορέσουν να φύγουν οριστικά για την ΕΣΣ∆ στις 23-24 Αυγούστου ε. έ.
Θα επικοινωνήσουµε επίσης για τη µεταφορά των αποσκευών τους. Είναι αναγκαίο και ένα βαγόνι των 15 τόννων.
Σας ευχαριστούµε
ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας
Γενικό Τµήµα
[υπογραφή δυσανάγνωστη]
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Παράρτηµα 10
Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central al Partidului Comunist
Român -Secţia Relaţiilor Externe, 12-8-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο [στη ρουµανική γλώσσα]).
Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

12 Αυγούστου 1968
Αγαπητοί σύντροφοι,
Όσον αφορά στις 7 γραφοµηχανές της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες βρίσκονται
στην έδρα του τµήµατός µας στην πόλη Sibiu, θα θέλαµε να σας ανακοινώσουµε ότι
δόθηκαν από τη Λαοκρατική ∆ηµοκρατία της Γερµανίας στην Κεντρική Επιτροπή του
Κόµµατός µας και χρησιµοποιούνται σ΄ αυτό το τµήµα. Αυτές οι µηχανές βρίσκονται
συνέχεια στην κατοχή αυτού του τµήµατος και χρησιµοποιούνται από αυτό.
ΚΕ του ΚΚ Ελλάδας
Γενικό Τµήµα
[Υπογραφή δυσανάγνωστη]
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Παράρτηµα 11
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -Κεντρική Επιτροπή, Γενική Υπηρεσία προς Κεντρική Επιτροπή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας -Τµήµα Εξωτερικών Σχέσεων, Βουκουρέστι 12-8-1968, 2 pp.
(χειρόγραφο), συνηµµένο: Partidul Comunist din Grecia -Comitetul Central câtre Comitetului Central
al Partidului Comunist Român -Secţia Relaţiilor Externe, 12-8-1968, 1 p. (δακτυλογραφηµένο [µετάφραση του ελληνικού κειµένου στη ρουµανική γλώσσα]). Πηγή: Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση:
Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

12-VIII-1968
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Κεντρική Επιτροπή
Γενική Υπηρεσία
Προς
την Κεντρική Επιτροπή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας
Τµήµα εξωτερικών σχέσεων
Βουκουρέστι
Αγαπητοί σύντροφοι
Με έγγραφό µας υπό ηµεροµηνία 25-7-68 σας προσκαλούµε να ενδιαφερθείτε να
δοθεί η δυνατότητα στους συντρόφους του µηχανισµού µας, που εργάζονταν πριν τη
12η Ολοµέλεια του Κόµµατός µας στο χτίριο της ∆ιαφώτισης (Μογκοσόγια), να πάρουν τα ατοµικά τους είδη (έτοιµες εργασίες, αποδελτιώσεις, σηµειώσεις κλπ) που
βρίσκονται εκεί. Με το έγγραφό µας τούτο επανερχόµαστε και σας παρακαλούµε να
λυθεί το ταχύτερο το πρόβληµα αυτό, δεδοµένου ότι οι ίδιοι σύντροφοι πρόκειται σύντοµα να αναχωρήσουν από τη Ρουµανία και η εκκρεµότητα αυτή τους καθυστερεί.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
η Γενική Υπηρεσία
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Παράρτηµα 12
Γεωργούλας Μπέικος προς ΚΟΒ Μόσχας του ΚΚΕ, 12-2-1969, 2 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή:
Συλλογή Γ. Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα].

Μόσχα, 12-2-1969.
Προς την ΚΟΒ Μόσχας του ΚΚΕ.
Αγαπητοί Σύντροφοι.
Όπως είναι γνωστό, ο ∆ηµοκρατικός Συγκεντρωτισµός συνιστά θεµελιώδη αρχή
για τη συγκρότηση λενινιστικού κόµµατος. Το άρθρο 11 του Καταστατικού του ΚΚΕ
κατοχυρώνει τη λενινιστική αυτή αρχή, περιλαβαίνοντας και τα εξής: «Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι συγκροτηµένο πάνω στην αρχή του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού... Η εσωκοµµατική δηµοκρατία εξασφαλίζει σε όλα τα µέλη τη δραστήρια
συµµετοχή στη ζωή του Κόµµατος, στην επεξεργασία της γραµµής και της ταχτικής
του, στη συζήτηση και τη λύση όλων των ζητηµάτων που µπαίνουν µπροστά του... Η
εσωκοµµατική δηµοκρατία σηµαίνει δραστήρια συµµετοχή όλων των µελών του Κόµµατος για την ανάδειξη και εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων του Κόµµατος, όπως
επίσης και για την αντικατάσταση εκείνων που αποδείχθηκαν όχι αρκετά δραστήρια µε
άλλα περισσότερο κατάλληλα. Η εσωκοµµατική δηµοκρατία σηµαίνει υποταγή της
µειοψηφίας στην πλειοψηφία.»
Στη λεγόµενη 12η ολοµέλεια του 1968 παραβιάστηκαν όλες οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Κόµµατος. Η θεµελιώδης λενινιστική αρχή
του ∆.Σ.1511 καταστρατηγήθηκε κατά τον πλέον ωµό και απαράδεχτο τρόπο. Μια µειοψηφία από 12 ταχτικά µέλη της ΚΕ σε σύνολο 46 και έναντι 28 ελεύθερων, πήρε αντικαταστατικές, αντιλενινιστικές και καταστροφικές για το Κόµµα µας πραξικοπηµατικές αποφάσεις, που το οδήγησαν στη διάσπαση και στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήµερα.
Από το σύνολο των 46 ταχτικών µελών της ΚΕ του ΚΚΕ, τα οποία είχαν δικαίωµα
ψήφου και γνώµης µέλους της ΚΕ όταν συνέρχονταν η «12η» ολοµέλεια, έχουν ταχτεί
κατά της τελευταίας τα 23 και υπέρ τα 21. Από τα 28 ελεύθερα µέλη της ΚΕ, που θα
µπορούσαν και έπρεπε να πάρουν µέρος σε ολοµέλεια της ΚΕ, έχουν καταδικάσει τη
«12η» τα 15 και συµφώνησαν µε τις αποφάσεις της 13.
Η ΚΕ είναι, ύστερα από το συνέδριο του Κόµµατος, το ανώτερο σώµα που εκφράζει, µε βάση το ∆.Σ., δηλαδή κατά πλειοψηφία, τη θέληση του Κόµµατος. Και αυτή η
θέληση είναι πλέον σαφής και αναµφισβήτητη. Οι 12 σ. µέλη της ΚΕ, που συσπειρώθηκαν γύρω από το σ. Κ. Κολιγιάννη, αποδείχθηκαν µειοψηφία, που όφειλε, σύµφωνα
1511

Αρχή του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού.
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µε την λενινιστική αρχή του ∆.Σ. και το Καταστατικό του Κόµµατός µας, να υποταχτεί
στην πλειοψηφία των 15 ταχτικών ελεύθερων µελών της ΚΕ, τα οποία ανάθεσαν στο
Γραφείο της ΚΕ Εσωτερικού προσωρινά την καθοδήγηση του ΚΚΕ, και να συγκαλέσει έγκυρη ολοµέλεια της ΚΕ για την αποκατάσταση της ενότητας του Κόµµατος και
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που µπαίνουν αυτή την υπεύθυνη στιγµή µπροστά στο ΚΚΕ. Η µειοψηφία –η οµάδα του σ. Κ. Κολιγιάννη– αρνήθηκε να συµµορφωθεί προς την λενινιστική αρχή του ∆.Σ. και να υποταχτεί στην απόφαση της πλειοψηφίας, που εκφράζει την θέληση του Κόµµατος. Μάλιστα προχώρησε ακόµα περισσότερο στον καταστροφικό δρόµο που πήρε µε τη λεγόµενη 12η ολοµέλεια, συγκαλώντας τη λεγόµενη 13η ολοµέλεια, όπου η µειοψηφία της αποδείχθηκε ακόµα πιο πολύ
συµπιεσµένη. Πήραν µέρος στη «13η» όχι περισσότερα από 11 έγκυρα ταχτικά µέλη
της ΚΕ, από τα οποία τα 8 είναι το «ΠΓ» της «12ης», σε σύνολο 27 ελεύθερων µελών
της ΚΕ, και µόνο 7 αναπληρωµατικά µέλη της ΚΕ σε σύνολο 21 ελεύθερων αναπληρωµατικών και µελών της ΚΚΕ. ∆εν πήραν µέρος 15 ταχτικά µέλη της ΚΕ και 14 αναπληρωµατικά και µέλη της ΚΕΕ.
Για την τελευταία αυτή ενέργεια του σ. Κολιγιάννη σε βάρος του Κόµµατός µας,
πολύ επιγραµµατικά εκφράστηκαν ήδη οι πολιτικοί κρατούµενοι των φυλακών «Αβέρωφ», τονίζοντας στη γνωστή διακήρυξή τους:
«Ο Κολιγιάννης δεν διαγράφει πρόσωπα. Στην ουσία και χωρίς αίσθηµα ευθύνης
καταδικάζει και υπονοµεύει το µαχόµενο στη χώρα µας κίνηµα των κοµµουνιστών και
αριστερών και αγωνίζεται να επιβάλει την ηγεσία του και τις εκτιµήσεις του που είναι
ξένες προς την πολύπλοκη ελληνική πραγµατικότητα την οποία αγνοεί, επαναφέροντας
αµετάκλητα καταδικασµένη εσωκοµµατική µεθοδολογία που αποτέλεσε στο παρελθόν
την πηγή ολέθριων δεινών. Η εµµονή σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως εκφράστηκε
στην «13η» ολοµέλεια», προκαλεί βαθύτατη πικρία. Την αποκρούουµε µε σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Το λαϊκό κίνηµα δεν έχει ούτε µπορούσε να έχει καµµιά
σχέση µαζί της.»
Με καθαρή συνείδηση συνυπογράφω τη διαπίστωση των δεσµωτών Συντρόφων
µας. Και την συνυπογράφω και µε την ίδια βεβαιότητα των αγωνιστών της γραµµής
του πυρός, «πως η φωνή της λογικής και του συµφέροντος του κοµµουνιστικού κινήµατος της χώρας µας θα θριαµβεύσει στη νηφάλια κατεύθυνση που χάραξε το Γραφείο
Εσωτερικού µε την πλήρη υποστήριξη των κοµµουνιστών και αριστερών της Ελλάδας
που µάχονται µέσα από ανείπωτες δυσκολίες και θυσίες στο µέτωπο κατά της δικτατορίας και των ξένων στηριγµάτων της, για την ανατροπή της και τη δηµοκρατική ανανέωση.»
Μια πολιτική γραµµή και η οποιαδήποτε οργανωτική πολιτική κρίνονται βέβαια
όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη και από το αποτέλεσµα που φέρνουν. Και στην πράξη
η οµάδα του σ. Κολιγιάννη εφαρµόζει µετά τη «12η ολοµέλεια» την πιο καταστροφική
γραµµή της διάσπασης και της διάλυσης όχι µόνο των γραµµών του ηρωικού ΚΚΕ,
αλλά και της Ε∆Α και του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου και του ΕΠΜ και
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σε όλους, τέλος, του τοµείς του κινήµατος και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στα
λόγια µιλά για ενότητα των αντιδικτατορικών δυνάµεων και επιδίδεται στην πράξη
στην πιο αλόγιστη διάσπαση. ∆ιακηρύσσει τα περί µαρξιστικού λενινιστικού κόµµατος
και στην πράξη διαλύει το ΚΚΕ, υπονοµεύει τις παράνοµες οργανώσεις του κόµµατος,
εξοντώνει µε την συκοφαντία και όλα τα µέσα που διαθέτει στελέχη και µέλη και οπαδούς του ΚΚΕ και αγωνιστές της Αριστεράς, που δεν παραδέχονται το ανώµαλο καθεστώς που θέλει να επιβάλει σε όλο το λαϊκό κίνηµα της χώρας µας. Πλήττει θανάσιµα
το κύρος του κόµµατος και το εµποδίζει να παίξει τον ιστορικό του ρόλο και τον πρωτοποριακό του στον αγώνα κατά της τυραννίας. ∆ιεθνώς συκοφαντεί το ΚΚΕ, που εκφράζεται µε την πλειοψηφία της ΚΕ του και τη γνώµη της πλειοψηφίας των οργανώσεων, των στελεχών, µελών και δεσµωτών, µε απαράδεχτους χαρακτηρισµούς περί
«αντισοβιετισµού», «αντιδιεθνισµού», «αντιµαρξισµού», εχθρότητας δήθεν προς το
ένδοξο Κόµµα του Λένιν και των Μπολσεβίκων κλπ κλπ. Στην ουσία µε την αχαλίνωτη αυτή συκοφαντία πλήττεται η ίδια η µαχόµενη Ελλάδα, τα πιο ένδοξα ονόµατά
της, οι πλέον αποδοτικοί σύντροφοι και αγωνιστές που µάχονται πρόσωπο µε πρόσωπο
µε τον τύραννο.
Στην πράξη η πολιτική γραµµή και η οργανωτική πολιτική της οµάδας του σ. Κολιγιάννη δεν έχουν τίποτα το κοινό µε το µαρξισµό και το λενινισµό, συνεπώς και µε
τα συµφέροντα του ΚΚΕ και του όλου κινήµατος της Ελλάδας.
Η ΚΟΒ στην οποία ανήκω και στα πλαίσια της οποίας επί ένα χρόνο προσπάθησα
να πείσω τους συντρόφους µου, όπως είχα καταστατικό δικαίωµα και κοµµατική και
αγωνιστική υποχρέωση, για την καταστροφική γραµµή πορείας που χάραξε η «12η
ολοµέλεια», δυστυχώς εξακολουθεί να κυριαρχείται από το ολέθριο πνεύµα της
«12ης» και τώρα από το ολεθριότερο και καταλυτικότερο της «13ης». Επιταγή συνείδησης και η φωνή της µαχόµενης πατρίδας, µου επιβάλλουν να πάψω να συµµερίζοµαι
παραπέρα τις ευθύνες της λαθεµένης πορείας που ακολουθεί η δική µας ΚΟΒ. Θεωρώ
νόµιµη και έγκυρη ηγεσία του ΚΚΕ την διαµορφωµένη πλειοψηφία της ΚΕ του ΚΚΕ,
που ανέθεσε στο Γραφείο Εσωτερικού τη σύγκληση έγκυρης ολοµέλειας, όπου να
αντιµετωπιστούν, µε βάση το Καταστατικό και τις λενινιστικές αρχές, τα προβλήµατα
της ενότητας του Κόµµατος και της πάλης κατά του φασισµού, όλα τα προβλήµατα
που µπαίνουν σήµερα µπροστά στο ΚΚΕ.
Με σ.χ.
Γιωργούλας Μπέικος
[Μονογραφή: Μπέικος]
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Παράρτηµα 13
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -Κεντρική Επιτροπή προς Κεντρική Επιτροπή Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ρουµανίας, Νο 2688, Βουκουρέστι 16-11-1971, 3 pp. (δακτυλογραφηµένο). Πηγή: Συλλογή Γ.
Λεοντιάδη [προέλευση: Αταξινόµητο αρχειακό υλικό, Μόσχα, αριθµός καταχώρισης εγγράφου: 11].

16-11-1971
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Κεντρική Επιτροπή
Αριθµ. 2688
Προς
την Κεντρική Επιτροπή
του Ρουµάνικου Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Βουκουρέστι
Αγαπητοί σύντροφοι,
Το κόµµα µας, πιστό στην αρχή του προλεταριακού διεθνισµού, επιδίωκε πάντα
και επιδιώκει και σήµερα, µε τη µεγαλύτερη συνέπεια την ανάπτυξη και το δυνάµωµα
των σχέσεών του µε τα αδελφά κοµµουνιστικά και εργατικά κόµµατα, και φυσικά και
µε το Κόµµα σας, µε βάση τις καθιερωµένες στο διεθνές κοµµουνιστικό και εργατικό
κίνηµα αρχές συντροφικής συνεργασίας, αµοιβαίου σεβασµού και µη επέµβασης του
ενός κόµµατος στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου.
∆υστυχώς, πολλές φορές ως τώρα βρεθήκαµε στην δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουµε ότι από την πλευρά της καθοδήγησης του κόµµατός σας παραβιάζονται κατάφωρα αυτές οι αρχές στις σχέσεις µε το κόµµα µας. Επιθυµώντας όµως ειλικρινά να
συµβάλουµε στο δυνάµωµα της ενότητας µεταξύ των αδελφών κοµµάτων, αποφύγαµε
να µιλήσουµε ανοιχτά και επιδιώξαµε πάντα µε συντροφικές συζητήσεις να υπερνικήσουµε τα εµπόδια και να βελτιώσουµε τις σχέσεις των δύο κοµµάτων µας. Ωστόσο, µε
λύπη και πάλι διαπιστώνουµε ότι ενώ το κόµµα µας περίµενε µεγαλύτερη συµπαράσταση και συντροφική βοήθεια µπροστά στις σοβαρές δυσκολίες που αντιµετωπίζει
από τη στρατιωτικοφασιστική δικτατορία, η καθοδήγηση του κόµµατός σας προχωρεί
σε όλο και πιο απροκάλυπτες ενέργειες σε βάρος του κόµµατός µας. Αυτό αποδείχνει
και η Ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στη «Σκιντέια» της 10 του Νοέµβρη σχετικά µε
συνάντηση του σ. Ν. Τσαουσέσκου και τις συνοµιλίες αντιπροσωπείας του κόµµατός
σας, µε «αντιπροσωπεία» της διασπαστικής δεξιάς αναθεωρητικής οµάδας που εµφανίζεται σαν «αντιπροσωπεία του ΚΚΕ (εσωτερικού)».
Η ενέργεια αυτή έρχεται να επισφραγίσει ανοιχτά πλέον την όχι σωστή πολιτική
σχέσεων που ακολουθεί χρόνια τώρα η καθοδήγηση του κόµµατός σας απέναντι στο
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κόµµα µας και ιδιαίτερα µετά τη 12η Ολοµέλεια της ΚΕ µας (Φλεβάρης 1968) στην
όποια αντιµετωπίστηκε αποφασιστικά η δεξιά αναθεωρητική και διασπαστική οµάδα.
Σ’ όλο αυτό το διάστηµα η καθοδήγηση του κόµµατός σας παρέχει ολόπλευρη
ηθική, πολιτική και υλική υποστήριξη προς αυτή την οµάδα, πράγµα που αποτελεί ωµή
επέµβαση στα εσωτερικά του κόµµατός µας, ζηµιώνει τόσο το κόµµα µας όσο και τον
αγώνα που διεξάγει κατά της φασιστικής δικτατορίας των συνταγµαταρχών και δηλητηριάζει τις σχέσεις των κοµµάτων µας.
Σας είναι καλά γνωστό ότι το ΚΚΕ είναι ένα και αυτό εκπροσωπείται σύµφωνα µε
τις καταστατικές του διαδικασίες από την ΚΕ που εκλέχθηκε στο 8ο συνέδριο και από
τα νόµιµα όργανά του µε επικεφαλής τον σ. Απόστολο Γκρόζο, πρόεδρο της ΚΕ και
τον σ. Κώστα Κολιγιάννη, Πρώτο Γραµµατέα. Επίσης σας είναι γνωστό ότι αυτό που
εµφανίζεται στην Ανακοίνωση σαν «ΚΚΕ (εσωτερικού)», δεν είναι παρά η δεξιά αναθεωρητική και διασπαστική οµάδα, που εµφανίστηκε και έδρασε φραξιονιστικά πολύ
πριν από τη 12η ολοµέλεια επιδιώκοντας να επιβάλει τη δεξιά αναθεωρητική της
πλατφόρµα και που, όταν στη 12η ολοµέλεια καταδικάστηκε από την πλειοψηφία της
ΚΕ και αντιµετωπίστηκε πολιτικά και οργανωτικά, προχώρησε στην ανοιχτή διάσπαση
και σε πρωτοφανείς στα χρονικά όχι µόνο του δικού µας αλλά και του διεθνούς κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος αντικοµµατικές ενέργειες, στις οποίες –πρέπει
να πούµε– δεν θα µπορούσε να προχωρήσει αν δεν είχε τουλάχιστον την ανοχή και την
ενθάρρυνση της καθοδήγησης του κόµµατός σας.
Η ανοιχτή και πολύπλευρη υποστήριξη αυτής της οµάδας έρχεται σε κατάφωρη
αντίθεση και µε τις ίδιες τις διακηρύξεις της ηγεσίας του κόµµατός σας και του σ. Ν.
Τσαουσέσκου για µη ανάµιξη ενός κόµµατος στο εσωτερικό του άλλου και για την µη
υποστήριξη φραξιονιστικών οµάδων.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση και στις τόσο επιζήµιες για το κόµµα µας και το
κίνηµά µας επεµβάσεις της καθοδήγησης του ΚΚ Ρουµανίας, που συνεχίζονται παρά
τις προσπάθειες που καταβάλλαµε στο διάστηµα µιας ολόκληρης τετραετίας για το
σταµάτηµά τους και για την αποκατάσταση κανονικών σχέσεων ανάµεσα στο ΚΚΕ και
το ΚΚ Ρουµανίας, διαµαρτυρόµαστε έντονα και απευθυνόµαστε και πάλι στην ΚΕ του
ΚΚ Ρουµανίας ζητώντας να σταµατήσει τις επεµβάσεις της στο κόµµα µας και να επανεξετάσει µε όλη την απαιτούµενη ευθύνη το ζήτηµα της αποκατάστασης συντροφικών σχέσεων ανάµεσα στα δυο κόµµατά µας.
Εµείς από την πλευρά µας δεν θα σταµατήσουµε τις προσπάθειές µας για αµοιβαία
συνεννόηση και ελπίζουµε να υπερνικήσουµε τις σοβαρές δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε στην πάλη µας µε τις επεµβάσεις σας, που το σταµάτηµά τους θα σηµάνει την
αποκατάσταση και πάλι σχέσεων συντροφικής φιλίας και συνεργασίας µεταξύ του ΚΚ
Ρουµανίας και του ΚΚ Ελλάδας.
Σας γνωρίζουµε ότι το γράµµα µας αυτό το στέλνουµε για ενηµέρωση και στο
άλλα αδελφά κόµµατα.
Με συντροφικούς χαιρετισµούς
Για την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
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Παράρτηµα 14
[Φάκελος]
Για το Αρχείο.
Εφεδρική βάση Αρχείου ΚΚΕ Εσ.
Βασικά διακοµµατικά κείµενα για την οργάνωση και λειτουργία της.
1969-1980.
Πηγή: Συλλογή Α. ∆άγκα. [Περιεχόµενο: 41 έγγραφα, 147 σελίδες. Προέλευση: παραδόθηκε, από τον
Α. Παπαπαναγιώτου, το 1993, προς φύλαξη].
Ο φάκελος δηµιουργήθηκε από τον Αλέκο Παπαπαναγιώτου, µετά το 1980, µε τη συγκέντρωση
εγγράφων της περιόδου 1968-1980 που αφορούσαν στην οργάνωση και αξιοποίηση της βάσης του
αρχείου του ΚΚΕ εσ. εν λειτουργία στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, στα Σκόπια. Τα
έγγραφα, διαστάσεων –σχεδόν όλα– 30Χ20 ή 30Χ21, έχοντας στην αριστερή κάθετη πλευρά τους
διπλή διάτρηση από διακορευτή, τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο ισοµέγεθες πλαστικό ντοσιέ, συνήθους
κατασκευής του εµπορίου. Τα φύλλα ήταν περασµένα σε δύο εύκαµπτα µετάλλινα στελέχη, τα οποία,
στερεωµένα µέσα από τις τρύπες µίας λάµας, τα συγκρατούσαν στη θέση τους.
Ο Παπαπαναγιώτου συνέταξε πίνακα περιεχοµένων, µε τον οποίο προέβη σε περιγραφή του
φακέλου και των εγγράφων, µε ηµεροµηνία, αριθµό σελίδων και ένδειξη για το περιλαµβανόµενο
υλικό του κάθε εγγράφου.
Όποτε θεωρούσε απαραίτητο, έβαζε σύντοµο επεξηγηµατικό σηµείωµα για τα έγγραφα, για τις
συνθήκες παραγωγής του κάθε εγγράφου.
Ο ίδιος έδωσε στο υλικό τον προαναφερόµενο τίτλο [«Εφεδρική βάση …]. Ο φάκελος
προοριζόταν για το αρχείο, όπως σηµειώθηκε στην άνω δεξιά γωνία του εξωφύλλου.
Το υλικό του φακέλου προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για τα εξής ζητήµατα:
α) για το µέρος του κοµµατικού αρχείου που βρισκόταν στην κατοχή του ΚΚΕ εσωτερικού,
β) για τις σχέσεις του ΚΚΕ εσωτερικού µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας,
γ) για το ρόλο του Παπαπαναγιώτου σε σχέση µε το αρχείο,
δ) για το ρόλο του ιδίου σχετικά µε το µακεδονικό ζήτηµα.
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[Έγγραφο Νο 1, (χωρίς ηµεροµηνία), 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]

Περιεχόµενα1512
1) 15.6.1968 - Σηµείωµα του Α. Παπαπαναγιώτου και Θ. Μητσόπουλου:
«Ορισµένα ζητήµατα και προτάσεις σχετικά µε την επίσκεψή µας στη Λ. ∆. Μακεδονίας», προς την Ενωτική Κεντρική Επιτροπή (σ. 1-5).
2) 31.1.1969 - «Πρόταση-σχέδιο οργάνωσης και µελέτης του εργατικού και
προοδευτικού κινήµατος στην Ελλάδα» (Συµφωνητικό του Τµήµατος Ιστορίας
της ΚΕ/ΚΚΕ Εσ. µε το Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας της Λ. ∆. Μακεδονίας) (σ.
1-5).
- Το δεύτερο επίσηµο αντίτυπο στη σλαβοµακεδονική (σ. 1-5).
3) 3.7.1969 - Σηµείωµα του Αλ. Παπαπαναγιώτου: «Σχετικά µε τη συνεργασία µας
µε το Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας» (προς το Γραφείο της
ΚΕ) (σ. 1-3).
4) 14-18.1.1971 - «Συµφωνητικό» του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας της Σ. ∆.
Μακεδονίας µε το Τµήµα ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ Εσ. (σ. 1-4) µε ηµεροµηνία
14.1.1971.
- Το ίδιο στη σλαβοµακεδονική µε ηµερ. 18.1.1971 (σ. 1-3).
5) 4.2.1974 - Σηµείωµα του αντιπροσώπου του Τµήµατος ιστορίας της ΚΕ του
ΚΚΕ Εσ. Λευτέρη Ελευθερίου: «Σκέψεις για την οργάνωση οµάδας µελετών
της ιστορίας του ΚΚΕ και του εργατικού κινήµατος της Ελλάδας», προς την ΚΕ
της Ένωσης Κοµµουνιστών της Σ. ∆. Μακεδονίας (σ. 1-3).
6) 12.2.1974 - «Σχέδιο δουλειάς για το 1974» της «Οµάδας µελετών της ιστορίας
του ΚΚΕ» (προς το Ινστιτούτο ιστορίας και το Κρατικό αρχείο) (σ. 1-3).
7) 16.12.1974 - Σηµείωµα του Αλ. Παπαπαναγιώτου: «Σχετικά µε την οργάνωση,
λειτουργία και αποστολή της Οµάδας µελέτης της ιστορίας του εργατικού
κινήµατος και του ΚΚΕ», µε Παράρτηµα Α΄ και Παράρτηµα Β΄, προς το
Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσ. (σ. 1-6 + 1-5 + 1 = 12).
8) 10.1.1975 - «Σκοπός, καθήκοντα και δουλειά της Οµάδας µελέτης της ιστορίας
του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ και του λαϊκοαπελευθερωτικού κινήµατος των µακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου στο πλαίσιο του Ινστιτούτου
εθνικής ιστορίας στα Σκόπια». Μετάφραση στην ελληνική, χειρόγραφο (σ. 1-8).
- Το ίδιο, πρωτότυπο στη σλαβοµακεδονική (σ. 1-6)
9) 24.4.1975 - «Πρακτικό» της συζήτησης Βατουσιανού, Παπαπαναγιώτου και
Κυριάζοφσκι στις 22-23/4/1975 (σ. 1).

1512

Σε αυτό το πρώτο έγγραφο, ο Παπαπαναγιώτου συνέταξε, προηγούµενο από τα ντοκουµέντα, ένα
πίνακα, στον οποίο τα κατέγραψε σε 18 ενότητες.
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10) 20.9.1977 - «Προτάσεις για ορισµένες αλλαγές στα καθήκοντα και τη δουλειά
της Οµάδας µελέτης της ιστορίας…» και «Ορισµένα στοιχεία για το ιστορικό
του Αρχείου» (προς την ΚΕ της Ε. Κ. Μακεδονίας) (σ. 1-2 + 1-4 = 6).
11) 5.11.1977 - «Πρακτικό της συζήτησης της Υπηρεσίας Αρχείων της ΚΕ του
ΚΚΕ Εσ. στις 31/10 - 1/11/1977» (σ. 1-3).
12) 15.5.1978 - Σηµείωµα-πρόταση της Οµάδας µελέτης (για την ΚΕ της Ε. Κ.
Μακεδονίας) (σ. 4).
13) 14.6.1978 - Αναφορά της Οµάδας µελέτης: «Για την κατάσταση, τη δουλειά
που έγινε και τα παραπέρα καθήκοντα και προτάσεις για την οργάνωση του
Αρχείου του ΚΚΕ Εσ.», προς την ΚΕ της Ε. Κ. Μακεδονίας (σ. 1-12 χειρόγρ.)
- Το ίδιο στη σλαβοµακεδονική, όπως υποβλήθηκε µε ηµεροµηνία 16/6/1978.
(σ. 1-15).
14) 5.7.1978 - Γράµµα του Αλ. Παπαπαναγιώτου: «Σχετικά µε την κατάσταση και
τη λειτουργία του Αρχείου του ΚΚΕ Εσωτ.», για το Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ
Εσωτ. (σ. 1-9).
15) 5.10.1978 - «Πρακτικό των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σ.
Μ. Βατουσιανού 26/9 - 5/10/1978» (σ. 1-2, χειρόγραφο).
16) 30.10.1978 - Απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτ.
(για την εφεδρική βάση εξωτερικού) (σ. 1).
- Το ίδιο µεταφρασµένο στη σλαβοµακεδονική (σ. 1-2).
17) 19.6.1979 - «Ενηµέρωση για την ως τώρα εργασία σχετικά µε την επεξεργασία
του αρχειακού υλικού της ΚΕ του ΚΚΕ Εσ. και πρόταση για την παραπέρα
ένταση αυτής της δράσης» (του Τµήµατος διεθνών σχέσεων προς το Προεδρείο
που δόθηκε στην Οµάδα για γνώση) (σ. 1-5).
18) 3.3.1980 - «Αρχές και καθήκοντα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του
Εφεδρικού αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και την ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο
πλευρών στον τοµέα των αρχείων» (σ. 1-2, χειρόγραφο).
- Το ίδιο στη σλαβοµακεδονική (σ. 1-3).
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[Έγγραφα Νο 2-3:
Νο 2, (χωρίς ηµεροµηνία), 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 3, 15 Ιουνίου 1968, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]
[Έγγραφο Νο 2, (χωρίς ηµεροµηνία), 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]1513
Τις κύριες συζητήσεις τις κάναµε µε το ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας στρατηγό Μιχάηλο Αποστόλσκι1514, ιδιαίτερα ενθουσιώδη και επίµονο οπαδό της
αποκατάστασης και ανάπτυξης των σχεδίων µας.
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 3, 15 Ιουνίου 1968, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]1515
15/6/1968
Για την Ενωτική Κεντρική Επιτροπή
Σηµείωµα
Ορισµένα ζητήµατα και προτάσεις σχετικά µε την επίσκεψή µας στη Λ.∆. Μακεδονίας
Ι. Αν και ήµασταν προσκεκληµένοι του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας {Μακεδονίας) στην παρουσία µας δόθηκε ευρύτερη σηµασία και προσοχή. Οι σύντροφοι µας
φέρθηκαν εξαιρετικά φιλικά, αδελφικά. Παντού δίναν να καταλάβουµε ότι την παρουσία µας τη θεωρούν σαν µια καλή αρχή που πρέπει να ’χει τη συνέχειά της και ότι από
την πλευρά τους είναι πρόθυµοι να κάνουν κάθε τι για µια σταθερή αποκατάσταση και
βελτίωση των σχέσεών µας. Στα γραφεία της ΚΕ της Ε. Κ. Μακεδονίας όπου γίναµε
δεκτοί (ουσιαστικά µας προσκάλεσαν έµµεσα) από υπεύθυνο στέλεχος του µηχανισµού (το σ. Τσίνκο, υπεύθυνο για το εργατικό κίνηµα και ειδικά το εθνικό ζήτηµα) µας
ειπώθηκε επί λέξει: «Η ΚΕ µας γνωρίζει την κατάσταση στο ΚΚΕ και παίρνει τα υλικά
σας. Γνωρίζουµε και τις επαφές και συζητήσεις που έγιναν µε το σ. Ζωγράφο1516.
Ανεπίσηµα σας δηλώνουµε ότι είµαστε ολόψυχα µε την προοδευτική πλευρά».
2. Από τις συζητήσεις που κάναµε σχηµατίσαµε τη γνώµη ότι δυο είναι τα κυρία
σηµεία που παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την αποκατάσταση και ανάπτυξη των
σχέσεών µας:

1513

Εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
Cf. βιογραφικό σηµείωµα supra, p. 245.
1515
Πρώτη επαφή του Παπαπαναγιώτου µε την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και βολιδοσκόπηση για συνεργασία.
1516
Cf. βιογραφικό σηµείωµα supra, p. 132.
1514
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α) Πρώτο ζήτηµα είναι η θέση µας πάνω στο µακεδονικό ζήτηµα. Καταλαβαίνουν τη λεπτότητα της θέσης µας και τις δυσκολίες που έχουµε. Κανένας, ούτε και έµµεσα, δεν έθιξε τέτοιο ζήτηµα. Ωστόσο µπορούσαµε να διαγνώσουµε ότι προσωπικά
τους ενδιαφέρει ζωτικά η θέση µας. Ή τωρινή θέση µας για τη «σλαβοµακεδονική
µειονότητα» δεν ικανοποιεί γιατί πραγµατικά δεν ξεκαθαρίζει πού εντάσσουµε αυτούς,
τους σλαβοµακεδόνες, στη βουλγάρικη ή στη µακεδονική εθνότητα. Αυτό αφήνει
εντυπώσεις για καιροσκοπισµό από την πλευρά µας απέναντι στη Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία. Ζητείται µια θέση αρχής από την πλευρά µας. Αυτό βέβαια απαιτεί από
µέρους µας σοβαρή µελέτη και ανάλογο πολιτικό ζύγισµα, Άµεσα εκείνο που θα προκαλέσει σοβαρή ικανοποίηση είναι η προβολή από την πλευρά µας των κοινών αγώνων ελλήνων και µακεδόνων στην περίοδο της Αντίστασης και του εµφυλίου πολέµου.
β) ∆εύτερο ζήτηµα είναι η στάση µας απέναντι στους µακεδόνες (κυρίως) και
τους έλληνες (σε µικρό βαθµό) που κατάγονται από την Ελλάδα και ζουν στη Μακεδονία. Οι σύντροφοι, σ’ όλη την κλίµακα της ιεραρχίας είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι.
Όχι µόνο δεν πρέπει να επιχειρήσουµε, αλλά ούτε και να δηµιουργήσουµε εντύπωση
ότι επιδιώκουµε µε οποιοδήποτε τρόπο, πίσω από τις πλάτες τους να δηµιουργήσουµε
κάποια κίνηση στους µακεδόνες ή έλληνες από την Ελλάδα. Έχουν τόση αρνητική
πείρα από τέτοιες δουλειές που πραγµατικά πρέπει να τους κατανοήσουµε. Όσο και να
’ναι, πραγµατικά µας βλέπουν µε σεβασµό σαν κόµµα ενός µεγάλου και µε πλουσιώτερες παραδόσεις λαού. Ωστόσο όµως µας βλέπουν και σαν κόµµα ενός έθνους που
καταπίεζε και καταπιέζει ένα µέρος των µακεδόνων. Νοµίζουµε πως θα ’ναι πρόθυµοι
να συζητήσουν και να πάρουν µια σειρά µέτρα που θα ενισχύσουν την αγωνιστική συνείδηση των µακεδόνων από την Ελλάδα και την προσφορά τους στους σηµερινούς
και αυριανούς αγώνες µας. Στον τοµέα αυτό κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει µόνο σε
συζήτηση µε τους υπεύθυνους εκεί. Στην πράξη πραγµατικά να αναγνωρίσουµε ότι
µοναδικοί νοικοκυραίοι στη Σ. ∆. Μακεδονίας είναι αυτοί και δεν πρέπει να κάνουµε
τίποτα απολύτως πού να δηµιουργήσει υπόνοιες. Στον τοµέα αυτόν αν δουλέψουµε µε
πλήρη ειλικρίνεια και σεβασµό θα πετύχουµε πάρα πολλά πράγµατα γιατί υπάρχει µεγάλη προθυµία να µας συνδράµουν.
Συναντηθήκαµε µε πολλούς µακεδόνες απ’ την ελληνική Μακεδονία. Όλοι τους
διατηρούν έντονους και δυνατούς τους δεσµούς µε το κίνηµά µας. Ζουν µε τις αγωνιστικές αναµνήσεις του παρελθόντος και παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τις σηµερινές
εξελίξεις στην Ελλάδα. Επίσης είναι αρκετά πληροφορηµένοι και παρακολουθούν τα
εσωκοµµατικά µας προβλήµατα και οι περισσότεροι εκφράζουν τη συµπάθειά τους και
τη συµφωνία τους µε τη δική µας κίνηση κατά της 12ης Ολοµέλειας κλπ. Υλικά δικά
µας φθάνουν αρκετά.
Υπάρχει διάθεση για ηθική και υλική συµπαράσταση στον αντί-διχτατορικό
αγώνα στην Ελλάδα. Όµως κάθε οργανωµένη µορφή αυτής της συµπαράστασης πρέπει όπως γράφουµε και παραπάνω να γίνεται µέσω των επίσηµων κρατικών αρχών,
γιατί διαφορετικά δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα. Για το λόγο αυτό αποφύγαµε
και ορισµένες συναντήσεις.

[514]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

Στο Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας δίνουν πολύ προσοχή στην εργασία του σ. Μητσόπουλου για το «30 Σύνταγµα του ΕΛΑΣ»1517. Την έχουν ήδη µεταφράσει στην
πρώτη της µορφή και γνωρίζουν το περιεχόµενό της. Επίσης πολύ ενδιαφέρονται και
για το «∆οκίµιο ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης»1518 καθώς και για κάθε άλλη εργασία. Είναι διατεθειµένοι να θέσουν στη διάθεσή µας όλα τα κείµενα και στοιχεία που
έχουν, ακόµα να βάλουν και ειδικούς του Ινστιτούτου να ετοιµάσουν κοµµάτια που
αφορούν την κοινή συνεργασία µας. Από τις συζητήσεις που κάναµε και τους καταλόγους που είδαµε προκύπτει ότι έχουν αρκετά κείµενα και στοιχεία στα αρχεία τους πολύτιµα για µας. Επειδή µε τους σεισµούς πάθαν ορισµένες ζηµιές (το κτίριο του Ινστιτούτου κατέρρευσε, µετακινήθηκαν σε παράγκες, µέρος των αρχείων µπήκε σε αποθήκες) ξανασυγκεντρώνουν και τακτοποιούν τα αρχεία. Η δουλειά αυτή (καθώς και το
καινούργιο κτίριο του Ινστιτούτου) θα τελειώσει µέχρι το Σεπτέµβρη. Γι’ αυτό οι σύντροφοι επιµένουν να πάµε το Σεπτέµβρη για να κάνουµε την έρευνα στα αρχεία τους
µε δικά τους έξοδα. Πρότειναν να δηµοσιέψουν την εργασία του σ. Μητσόπουλου, καθώς και το «∆οκίµιό» µας. Για το «∆οκίµιο» συµφωνούν ότι θα ’ναι καλύτερα να δηµοσιευτεί πρώτα στο Βελιγράδι και από την πλευρά τους θα βοηθήσουν γι’ αυτό.
Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω κάνουµε τις παρακάτω προτάσεις:
Ι. Να σταθεροποιήσουµε και αναπτύξουµε την επαφή και συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ιστορίας. Οπωσδήποτε να ξαναπάµε το Σεπτέµβρη. Στόχοι της συνεργασίας µας
να µπουν κατ’ αρχήν:
α) Να δώσουµε και να πάρουµε ό,τι στοιχεία και κείµενα έχουµε και έχουν για την
εθνική αντίσταση και τον Εµφύλιο πόλεµο και γενικότερα για το εργατικό κίνηµα από
τα τέλη του ΧΙΧ αιώνα και µετά.
β) Να δώσουµε για δηµοσίευση άρθρα και εργασίες που να εκλαϊκεύουν τους
αγώνες του λαού µας.
γ) Να αναλάβουµε από κοινού εργασίες που να εκλαϊκεύουν τους κοινούς αγώνες
του ελληνικού και των λαών της Γιουγκοσλαβίας.
Στις δουλειές αυτές να τραβηχτεί βαθµιαία ένας κύκλος ιστορικών µακεδόνων από
την Ελλάδα που βρίσκονται στα Σκόπια (για το κοντινό µέλλον) και άλλων πολιτικών
προσφύγων µας που βρίσκονται σε διάφορες σοσιαλιστικές χώρες. Υπάρχουν ορισµένοι καλοί ιστορικοί και καλοί σύντροφοι.
2. Η συνεργασία µας να επεκταθεί και σ’ άλλους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας (οικονοµία, φιλοσοφία, τουλάχιστο) για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον και από
την πλευρά των φίλων µακεδόνων.
1517

Το κείµενο σε τελική µορφή δηµοσιεύθηκε το 1971 στην Ελβετία, cf. Θανάσης Μητσόπουλος, To
30ό Σύνταγµα του ΕΛΑΣ. Στα µακεδονικά βουνά. Αναµνήσεις, Editex, Génève 1971.
1518
Εννοείται το κείµενο που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Η Αυγή, στο διάστηµα από τις 22 Νοεµβρίου 1964 έως τις 7 Μαΐου 1965, σε 130 συνέχειες, µε τίτλο Εθνική Αντίσταση. Η αθάνατη εποποιία 1940-45. Ιστόρηµα γραµµένο από συνεργείο. Είχε συνταχθεί από τριµελή επιτροπή, µε υπεύθυνο τον Παπαπαναγιώτου και µέλη τους ∆ηµήτρη Κάιλα και Γιώργη Ζωίδη, cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο
Αλέκου Παπαπαναγιώτου, 531/Φ=2, Κεντρική Επιτροπή ΚΚεσ, Βεβαίωση, 24-7-1970, 1 p.
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3. Στη δεύτερη επίσκεψή µας το Σεπτέµβρη να διερευνήσουµε το έδαφος για ανεπίσηµη κοµµατική επαφή, στην οποία να συζητηθεί το πρόβληµα της αποκατάστασης
των σχέσεων µας, της ενίσχυσης από την πλευρά τους του αντιδικτατορικού αγώνα,
των τρόπων και των µορφών της δραστηριοποίησης των ελλήνων προσφύγων και των
µακεδόνων από την Ελλάδα µε στόχο την ενίσχυση της πάλης στη χώρα µας.
4. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες πρέπει να εξετασθεί η δουλειά µας στους
πρόσφυγες σλαβοµακεδόνες και να τραβηχτεί στο µηχανισµό ένας σύντροφος µακεδόνας γι’ αυτή τη δουλειά,
5. Να επιδιώξουµε να αποκαταστήσουµε επαφή και συνεργασία µε το Ινστιτούτο
του εργατικού κινήµατος στο Βελιγράδι όπου έχουν πολλά στοιχεία και υλικά (σε ένα
καθηγητή πού τον γνωρίσαµε υπάρχουν όλα τα αρχειακά υλικά της 2ης ∆ιεθνούς που
αφορούν τα Βαλκάνια και την Ελλάδα).
6. Όταν θα ’ρθει ο σ. Σίµοφσκι να γίνει µαζί του µια συζήτηση από συντρόφους
του ΠΓ.
15 Ιούνη 1968
Αλέκος Παπαπαναγιώτου
Θανάσης Μητσόπουλος
[υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
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[Έγγραφα Νο 4-7:
Νο 4, 31 Ιανουαρίου 1969, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 5, 31 Ιανουαρίου 1969, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο),
Νο 6, 31 Ιανουαρίου 1969, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 7, 31 Ιανουαρίου 1969, 5 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 4, 31 Ιανουαρίου 1969, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]1519
31/1/1969
Το πρώτο Συµφωνητικό µας µε το Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας
Πρωτότυπο στην ελληνική
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 5, 31 Ιανουαρίου 1969, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]1520
31/1/1969
Πρόταση - σχέδιο οργάνωσης και µελέτης του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος
στην Ελλάδα.
Η συστηµατική µελέτη της ιστορίας του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος
στην Ελλάδα, η σωστή αξιολόγηση της πλούσιας πείρας του (θετικής και αρνητικής)
ενδιαφέρει τις προοδευτικές δυνάµεις όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες και ευρύτερα.
Από την άποψη αυτή µια τέτοια µελέτη πρέπει να επιδιώκει τη διερεύνηση και
αποκάλυψη των βαθύτερων νοµοτελειών αυτού του κινήµατος σαν ενός τµήµατος του
παγκόσµιου προοδευτικού κινήµατος που αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται σε ένα συγκεκριµένο χώρο (την Ελλάδα) και σε ένα συγκεκριµένο άµεσο περίγυρο, τα Βαλκάνια. Οι νοµοτέλειες αυτές κάνουν όλο και πιο φανερή την αναγκαιότητα µιας στενώτερης σύνδεσης των προοδευτικών δυνάµεων στα Βαλκάνια για µια όλο και πιο ενιαία
αντιµετώπιση των προβληµάτων που ενδιαφέρουν αυτές τις χώρες.
Στη σηµερινή ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται οι προοδευτικές δυνάµεις στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να λύσουν µονάχες τους αυτό το σοβαρό πρόβληµα. Εκτός από αυτό η στενή συνεργασία επιβάλλεται και από ένα άλλο πολύ σο1519
1520

Χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
Είναι κείµενο στο οποίο, για πρώτη φορά, γίνεται µνεία του αρχείου.
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βαρό λόγο. Με την κοινή µελέτη και ανταλλαγή απόψεων είναι δυνατό να φθάσουµε
αµοιβαία σε πιο σωστά συµπεράσµατα που δεν µπορεί παρά να είναι ωφέλιµα για
όλους. Για να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µια σταθερή και πρακτική βάση για τη
λύση του παραπάνω προβλήµατος, θεωρούµε αναγκαία τα παρακάτω:
Ι. ∆ηµιουργία ειδικού αρχείου.
1. Όλα τα αρχειακά υλικά που αναφέρονται στην περίοδο της Αντίστασης στην
Ελλάδα (1940-1945), οι εφηµερίδες «Ριζοσπάστης» 1922-1947, «Ελεύθερη Ελλάδα»
και «Λαϊκή Φωνή» 1944-1947, όλα τα έντυπα όργανα του ∆ΣΕ, των οργανώσεων του
ΚΚΕ, των οργανώσεων των ελλήνων µεταναστών του εξωτερικού της περιόδου 19451949, των οργανώσεων των πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στις σοσιαλιστικές
χώρες της περιόδου 1950-1967, όλα τα υλικά της κεντρικής βιβλιοθήκης που ανήκουν
στο τµήµα ιστορίας1521 (γενικής καθώς και του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ)
παραδίδονται άµεσα στο Ινστιτούτο της εθνικής ιστορίας της Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας Μακεδονίας. Σε συνέχεια θα παραδοθούν στο συντοµότερο (µέσα σε 3-4 µήνες)
όλα τα αρχειακά υλικά που αφορούν την ιστορία του εργατικού κινήµατος και του
ΚΚΕ πριν την Αντίσταση και µετά µέχρι σήµερα.
2. Τα παραπάνω υλικά παραµένουν περιουσία του ΚΚΕ. ∆ίνονται στο Ινστιτούτο
για φύλαξη και αξιοποίηση. Το Ινστιτούτο αναλαβαίνει την ταξινόµηση, καταγραφή,
τεχνική αποκατάσταση, ανατύπωση (στο βαθµό που θα χρειασθεί) και συντήρηση των
υλικών, διαθέτοντας το αναγκαίο κατά την κρίση του προσωπικό. Τα υλικά θα είναι
στην πλήρη διάθεση του Ινστιτούτου και µπορεί να χρησιµοποιηθούν από αυτό όπως
και τα υλικά του δικού του αρχείου. Εξαίρεση θα γίνει για ορισµένα υλικά που η χρησιµοποίησή τους θα γίνεται µε αµοιβαία συνεννόηση. Ο τρόπος της φύλαξης και χρησιµοποίησης αυτών των υλικών θα ρυθµίζεται συγκεκριµένα για κάθε περίπτωση. [Τα
1521

Η διεκδίκηση της σφραγίδας του ΚΚΕ από τους διαγραφέντες είχε οδηγήσει, εκτός από τη χρήση
του ίδιου τίτλου (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) ως ονοµασίας της οργάνωσης που δηµιούργησαν, τη διατήρηση όµοιας οργανωτικής διάταξης στο µηχανισµό. Το τελευταίο σχήµα εν λειτουργία –από τις 2 Νοεµβρίου 1959– στο ενιαίο ΚΚΕ ήταν η Επιτροπή Ιστορίας (µε υπεύθυνο το Ζήση
Ζωγράφο και µέλη τους Παπαπαναγιώτου, Αλέκο Ψηλορείτη, Γεράσιµο Στεφανάτο, Τ. Χατζηδηµητρίου, ∆ηµήτρη Κάιλα), ο Τοµέας Ιστορίας (µε υπεύθυνο τον Παπαπαναγιώτου, µέλος τον
Κάιλα και συνεργάτη το Γιώργη Ζωίδη) και η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης - Αρχείου (µε υπεύθυνο τον
Κάιλα), που υπάγονταν στην Επιτροπή ∆ιαφώτισης (υπεύθυνος ο Πάνος ∆ηµητρίου και µέλος ο
Γρηγόρης Φαράκος), cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, 249, Φ=13/11/244, «Επιτροπή ∆ιαφώτισης. ∆ιάταξη
δυνάµεων», 2-11-1959, 2 pp. Υπενθυµίζουµε ότι είχε προηγηθεί η ανάθεση της ιστορικής εργασίας, κατά το διάστηµα 1953-1958, στον «ιστορικοφιλοσοφικό κύκλο» (υπεύθυνος ο Μιλτιάδης
Πορφυρογένης), που υπαγόταν στην Επιτροπή ∆ιαφώτισης (υπεύθυνοι οι Πέτρος Ρούσος και Λεωνίδας Στρίγκος), µέχρι τις 7 Ιανουαρίου 1959 που µοιράσθηκαν οι δραστηριότητές του σε δύο
χωριστούς εξειδικευµένους κύκλους (τελούντες υπό την καθοδήγηση του Παπαπαναγιώτου, εκ
µέρους της Επιτροπής ∆ιαφώτισης), τον «ιστορικό κύκλο» (υπεύθυνος ο Κάιλας και µέλη οι
Γιώργης Ζωίδης, Γιώργης Κέλας, Κώστας Μπίρκας) και το «φιλοσοφικό κύκλο» (ibid, Αρχείο
ΚΚΕ, 242, 13/4/31, 1 p. Ibid., 243, 13/5/41, 1 p. Ibid., 286, Φ=13/48/164, «Πλάνο δουλιάς της Επ.
∆ιαφώτισης για το 1954», 9 pp. Ibid., 247, Φ 13/9/1, «Αποφάσεις της 7-1-1959», 1 p. Στοιχεία
αναφέρονται στο Ματθαίου - Πολέµη, Η εκδοτική περιπέτεια..., op. cit., pp. 58, 68, 104).
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υλικά αυτά θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούµενης συµφωνίας και έγκρισης της άλλης πλευράς.1522]
Για την πιο γρήγορη ταξινόµηση και καταγραφή, καθώς και για την καλύτερη
χρησιµοποίηση των υλικών του αρχείου θα χρειασθεί να εργασθεί µαζί µε το άλλο αρµόδιο προσωπικό του Ινστιτούτου και ένα ειδικευµένο πρόσωπο που δουλεύει και
τώρα σ’ αυτό το αρχείο1523.
3. Η παράδοση-παραλαβή των υλικών θα γίνει µε µιας, είτε τµηµατικά, ανάλογα
µε τις συνθήκες και µε αµοιβαία συνεννόηση. Την πρώτη σειρά θα έχουν τα καθ’ αυτό
ντοκουµέντα. Στα τέλη Φλεβάρη µε αρχές Μάρτη από τους συντρόφους Θόδωρο Σίµοφσκι και Θόδωρο Παπαπαναγιώτου θα γίνει µια χοντρική κατάταξη και καταγραφή
επί τόπου1524 των υλικών και υπογραφή προσωρινού ντοκουµέντου. Με την παραλαβή
των υλικών από το Ινστιτούτο, ο σ. Θόδωρος Παπαπαναγιώτου θα πάρει µέρος στην
καταγραφή των υλικών και την υπογραφή οριστικού σχετικού ντοκουµέντου.
4. Το Ινστιτούτο αναλαβαίνει να δίνει στην άλλη πλευρά κάθε φορά τα αναγκαία
αντίτυπα κειµένων, φωτογραφιών κλπ. που θα ζητάει για ανάγκες της.
5. Θα χρειασθεί να προγραµµατισθεί µια έρευνα για ανεύρεση αρχειακού υλικού
κατ’ αρχήν στις χώρες Γαλλία, Αγγλία, ∆υτική Γερµανία, Ιταλία και αν είναι δυνατό
και στις ΕΠΑ. Εννοείται πως θα είναι καλά να προσεχθεί ιδιαίτερα η Ελλάδα και να
αξιοποιηθεί κάθε τυχόν ευκαιρία που θα παρουσιασθεί για έρευνα στα ελληνικά αρχεία
και βιβλιοθήκες, καθώς και για τη συγκέντρωση, παραλαβή και εξασφάλιση υλικών
που βρίσκονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και που σχετίζονται µε το προοδευτικό κίνηµα των βαλκανικών χωρών.
ΙΙ. Οργάνωση και αξιοποίηση µελετητών της ιστορίας του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος.
Για τη µελέτη και εκλαΐκευση της ιστορίας του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος στην Ελλάδα και τις σχέσεις του µε το εργατικό και προοδευτικό κίνηµα στα
Βαλκάνια µπορούν να βοηθήσουν µια σειρά ειδικευµένα πρόσωπα επιστήµονες και
στελέχη που έπαιξαν σοβαρό ρόλο στο κίνηµα, έλληνες και µακεδόνες που βρίσκονται
στις διάφορες σοσιαλιστικές και καπιταλιστικές χώρες. Αυτοί µαζί µε του µακεδόνες
ειδικούς της Σ. ∆. Μακεδονίας αποτελούν µια ισχυρή βάση για τη µελέτη της ιστορίας
του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος στην Ελλάδα, την εκτίµηση των διαφόρων
φάσεών του και την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων.
Την οργάνωση και συντονισµό της όλης δουλειάς αναλαβαίνει το Ινστιτούτο µε τη
βοήθεια µιας κοινής επιτροπής που θα καθοδηγεί και θα συντονίζει άµεσα τη δουλειά.
Η επιτροπή αυτή καλά θα ’ναι να αποτελείται από πέντε (5) άτοµα από τα οποία τα
1522

Το κείµενο εντός των αγκυλών συναντάται µόνο στη σλαβοµακεδονική εκδοχή του εγγράφου [infra, Έγγραφο Νο 7]. Όπου γίνεται αναφορά σε «άλλη πλευρά», εννοείται το ΚΚΕ εσωτερικού.
1523
Πιθανόν αναφερόταν στον Παπαπαναγιώτου.
1524
Εννοούνταν το Βουκουρέστι.
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δύο θα καθορισθούν από την άλλη πλευρά. Από αυτά τα δύο πρόσωπα τουλάχιστο το
ένα θα ’ναι καλά, από άποψη πρακτική και καλύτερης απόδοσης της δουλειάς, να είναι
τακτικό µέλος του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας µε µόνιµη διαµονή στα Σκόπια.
ΙΙΙ. Θέµατα για µελέτη.
Κατ’ αρχήν καθορίζονται ορισµένα θέµατα που θα µπορούσαν να δώσουν ένα
προσανατολισµό στην αρµόδια επιτροπή. Τα θέµατα αυτά δεν θα πρέπει να θεωρηθούν
όλα σαν µοναδικά και άµεσης ανάγκης. Η επιτροπή θα µελετήσει πιο εµπεριστατωµένα αυτό το πρόβληµα. Θα εξετάσει και άλλες προτάσεις και µπορεί να προβεί σε
αναγκαίες συµπληρώσεις και αλλαγές. Με βάση αυτό σηµειώνονται τα εξής θέµατα:
- Το εργατικό και αντιφασιστικό κίνηµα στην Ελλάδα στο µεσοπόλεµο 1918-1940.
- Το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνηµα στην Ελλάδα µέχρι την ίδρυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, 1875-1918.
- Το ΚΚΕ και το εθνικό ζήτηµα στο µεσοπόλεµο.
- Το κίνηµα της εθνικής αντίστασης στην Ελλάδα 1940-45.
- Η πάλη για τη βαλκανική συνεργασία και ενότητα στη περίοδο του πολέµου 19401945.
- Ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα 1946-1949.
- Το εργατικό και δηµοκρατικό κίνηµα στην περίοδο 1950-1967.
- Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής και το κοµµουνιστικό κίνηµα στα Βαλκάνια.
- Ο ρόλος της Βαλκανικής Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας στην ανάπτυξη των Κοµµουνιστικών Κοµµάτων των βαλκανικών χωρών.
- Η πάλη για την βαλκανική ενότητα και το ΚΚΕ.
- Το ΚΚΕ και το εθνικό ζήτηµα στην περίοδο της αντίστασης και του εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα, 1940-1949.
Σκόπια 31 Γενάρη 1969
1. Για το Ινστιτούτο της Εθνικής Ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας
[Υπογραφή Σίµοφσκι]
(Θόδωρος Σίµοφσκι)
2. Για το Τµήµα Ιστορίας του Εργατικού Κινήµατος της Κεντρικής Επιτροπής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
(Θόδωρος Παπαπαναγιώτου)1525

1525

Το κείµενο Παπαπαναγιώτου αντιστοιχεί στο θέµα Νο 1 που έθεσε η κοινή συµφωνία προς µελέτη
(supra, Έγγραφο Νο 3, 15 Ιουνίου 1968). Εργασίες που δηµοσιεύθηκαν στα Σκόπια σχετικά µε το
ΚΚΕ και το µακεδονικό ζήτηµα (π.χ. το Македонското прашање на страниците од
«Ризоспастис» меґу двете воjни [Το µακεδονικό ζήτηµα µέσα από τις σελίδες του Ριζοσπάστη
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[Έγγραφο Νο 6, 31 Ιανουαρίου 1969, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1526

1. Συµφωνητικό µε ΙΕΙ
31/1/69
Πρωτότυπο στη σλαβοµακεδονική

[Έγγραφο Νο 7, 31 Ιανουαρίου 1969, 5 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
[µετάφραση του ίδιου ελληνικού κειµένου]
[Υπογραφή Σίµοφσκι]
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]

κατά το Μεσοπόλεµο], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Култура, Скопjе 1982), αντιστοιχούν στη
µνηµονευόµενη θεµατογραφία.
1526
Χειρόγραφο σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
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[Έγγραφο Νο 8, 3 Ιουλίου 1969, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

3/7/1969
(αντ.4) (0)
Απόρρητο
Σηµείωµα (προς το Γραφείο της ΚΕ).
Σχετικά µε τη συνεργασία µας µε το Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας.
Το σχέδιο συµφωνητικού που υπεγράφη µεταξύ των αντιπροσώπων του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας και του τµήµατος ιστορίας του ΚΚΕ εξυπηρετεί κοινούς ή παραπλήσιους σκοπούς που εκτέθηκαν καθαρά και από τις δυο
πλευρές και µε ορισµένο τρόπο εκφράζονται στην ουσία τους στο σχετικό κείµενο.
Ποιοι είναι αυτοί οι σκοποί;
Από την πλευρά µας: να δηµιουργηθεί έµµεσα µια νόµιµη βάση εξεύρεσης, συγκέντρωσης, διαφύλαξης και πρώτης επεξεργασίας αρχειακού υλικού που αφορά την
ιστορία του προοδευτικού µας κινήµατος και του ΚΚΕ καθώς και σχετικών εντύπων
(ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, µπροσουρών, βιβλίων ελληνικών και ξένων κλπ.).
Επίσης η εξεύρεση, ενθάρρυνση (ηθική και υλική) και παρακολούθηση επιστηµόνων
και άλλων στελεχών µας (από τις σοσιαλιστικές χώρες και τη ∆ύση) που θέλουν και
µπορούν ν’ ασχοληθούν µε τη µελέτη της ιστορίας του προοδευτικού µας κινήµατος
και του ΚΚΕ, τόσο µε την εθνική, όσο και τη βαλκανική κι ευρύτερα διεθνή πλευρά
του. Να µπει µια σταθερή βάση συνεργασίας σε επιστηµονικό τοµέα (που εφάπτεται
άµεσα µε την πολιτική και κοµµατική ζωή) που βαθµιαία και προσεκτικά να διευρυνθεί και βαθαίνει, εξυπηρετώντας ένα άλλο κεντρικώτερο κοινό σκοπό, που είναι η
αποκατάσταση και ανάπτυξη σχέσεων πραγµατικά αδελφικής συνεργασίας µεταξύ των
δύο κοµµάτων.
Από την πλευρά των φίλων µας: να αποκαταστήσουν µ’ αυτό τον τρόπο µια σταθερή επαφή µαζί µας, να ενισχύσουν στο ανώτερο δυνατό στις συγκεκριµένες συνθήκες την ανανεωτική προσπάθεια που γίνεται στο ΚΚΕ και ταυτόχρονα να βοηθηθούν
κι αυτοί στη µελέτη του ελληνικού προοδευτικού κινήµατος µε το οποίο συνδέονταν
και συνδέονται πιο άµεσα από κάθε άλλο λαό. Επίσης να εξυπηρετηθεί ο κεντρικότερος κοινός σκοπός που αναφέρθηκε παραπάνω.
Στο κείµενο του συµφωνητικού ίσως να υπάρχουν ορισµένες διατυπώσεις που
πρέπει να γίνουν πιο σαφείς και πλήρεις. Αυτό µπορεί να γίνει γιατί το κείµενο αυτό
είναι προκαταρκτικό σχέδιο. Οι αλλαγές που θα προταθούν να αποβλέπουν στην καλύτερη διατύπωση ορισµένων ζητηµάτων, σε ορισµένη αναπροσαρµογή των επιδιώξεων
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και υποχρεώσεών µας, όµως, σε καµµιά περίπτωση κατά τη γνώµη µου, να µην αλλοιώνουν την ουσία, τους κύριους σκοπούς που επιδιώκονται.
Η εφαρµογή του συµφωνητικού µας δίνει τις παρακάτω δυνατότητες:
α) Να εξασφαλίσουµε κατά τον καλύτερο τρόπο στη δοσµένη κατάσταση (το πιο
πιθανό είναι ότι αυτή θα συνεχισθεί επί αρκετό καιρό χωρίς ουσιαστικώτερη αλλαγή)
το σχετικό πρωτότυπο αρχειακό υλικό. Να γίνει για πρώτη φορά επιστηµονική αποκατάσταση (τεχνική), ταξινόµηση και συντήρησή του. Να βγουν τ’ αναγκαία αντίγραφα
ώστε βαθµιαία να δηµιουργηθούν 2-3 άλλες βοηθητικές βάσεις αρχείου (ντοκουµέντων και εντύπων). Να έχουµε γρήγορα κάθε φορά τα αναγκαία για την τρέχουσα
προπαγάνδα µας αντίτυπα.
β) Οι επιστήµονες και τα στελέχη µας που θέλουν να µελετήσουν διάφορες πλευρές και προβλήµατα της ιστορίας µας θα µπορούν να φτάνουν και µελετούν αυτά τα
υλικά χωρίς ν’ αντιµετωπίζουν τεχνικά και οικονοµικά προβλήµατα εξαιρετικά δύσκολα να λυθούν ή (κατά κανόνα) τελείως άλυτα µέχρι σήµερα. Εκτός εξαιρέσεων η
επιστηµονική εργασία τους µπορεί να κατοχυρώνεται από κάθε πλευρά δια αντιστοίχων νοµίµων συµβολαίων.
γ) Να βρεθούν, αντιγραφούν ή εξαγορασθούν από διάφορες χώρες (και Ελλάδα)
αρχειακά υλικά και έντυπα που µας ενδιαφέρουν και εµείς επί πολλά χρόνια ακόµα δεν
θα ’χουµε καµµιά δυνατότητα µονάχοι µας να βρούµε και πάρουµε.
Στην ουσία πρόκειται για τη δηµιουργία µιας πρώτης βάσης ενός µελλοντικού δικού µας Ινστιτούτου ιστορίας του προοδευτικού µας κινήµατος και του ΚΚΕ.
Για την οργάνωση και ανάπτυξη αυτής της δουλειάς δηµιουργείται ειδική επιτροπή που προβλέπεται στο συµφωνητικό. Η δουλειά της επιτροπής είναι οργανωτική
και όχι συντακτική. Μια από τις κύριες φροντίδες της επιτροπής θα πρέπει επίσης να
είναι να προσέχει ιδιαίτερα ώστε να µη γίνει καµµιά ενέργεια που µπορεί να µας εκθέσει εµάς, είτε του φίλους µας. Η επιτροπή θα ’ναι υπό την άµεση καθοδήγηση της
∆/νσης του Ινστιτούτου και τη δική µας (έµµεσα). Η µόνιµη παρουσία στα Σκόπια
αντιπροσώπου µας (σαν µέλος της επιτροπής) γνωστού για τη σύνδεσή του µε το µηχανισµό της ΚΕ µπορεί να δώσει λαβές για συζητήσεις και ανακίνηση προβληµάτων
που και µεις και οι φίλοι µας θα θέλαµε µε κάθε τρόπο να αποφύγουµε. Η γνώµη µου
είναι ότι µπορούµε να το αποφύγουµε και να προχωρήσουµε, προσεκτικά βέβαια, αλλά
και µε κάπως γρηγορώτερους ρυθµούς, την όλη δουλειά που η σηµασία της για µας είναι πολύ σοβαρή. Ωστόσο, µπορεί να εξετασθεί και η περίπτωση τώρα στη αρχή για
ένα διάστηµα, που θα εξαρτηθεί από τις παραπέρα εξελίξεις και πείρα, να µη συµµετάσχει στην επιτροπή κανένας αντιπρόσωπος δικός µας ανοιχτά. Τη φροντίδα για τη
δουλειά που θα είχαν οι δικοί µας αντιπρόσωποι να την αναλάβει ο ίδιος ο σ. Θόδωρος
Σίµοφσκι και ο σ. Πέτρος Γκαλούπης. Πρόκειται για πρώην στελέχη του ΚΚΕ, τώρα
στελέχη του ΚΚΜ µε ευρύτητα σκέψης που δικαιολογηµένα πρέπει και µπορούν να
χαίρουν πλήρους εµπιστοσύνης και από τα δύο κόµµατα. Κατά διαστήµατα να πηγαίνω εγώ ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο για ανάλογες συνεργασίες και παρακολούθηση
της δουλειάς. Μπορεί όταν χρειάζεται να ’ρχεται εδώ και ο σ. Σίµοφσκι. Σε τέτοια πε-
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ρίπτωση δεν θα ’ναι επιτροπή, αλλά τµήµα του Ινστιτούτου για την ιστορία του προοδευτικού κινήµατος στην Ελλάδα. Αργότερα µπορούµε να προχωρήσουµε στην εύρυνση αυτού του τµήµατος ή και στη δηµιουργία επιτροπής µε συµµετοχή και δικών
µας πιο ανοιχτά.
Θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια για την επίτευξη µιας παρόµοιας περίπου συνεργασίας µε τα αρµόδια Ινστιτούτα και τ’ αδελφά κόµµατα στο Βουκουρέστι
και Βελιγράδι. Θα ’ναι καλά να µπει το ζήτηµα από το Γραφείο της ΚΕ στις καθοδηγήσεις των αντίστοιχων αδελφών κοµµάτων και στην περίπτωση που δείξουν προθυµία να προχωρήσουµε σε συγκεκριµένες συζητήσεις και συµφωνίες µε τα αντίστοιχα
Ινστιτούτα (Ινστιτούτο ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών ερευνών στο Βουκουρέστι Ινστιτούτο ιστορίας του εργατικού κινήµατος στο Βελιγράδι).
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
3 Ιούλη 1969
Α. Παπαπαναγιώτου1527

1527

Μέχρι και το Έγγραφο Νο 8, η οµάδα µελών του κόµµατος που διαφώνησε µε τις αποφάσεις της
12ης ολοµέλειας αναφέρεται ως ΚΚΕ.
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[Έγγραφο Νο 9, (χωρίς ηµεροµηνία), 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1528
∆εδοµένου ότι η κατάσταση άρχισε κάπως να ηρεµεί, µετά τις οξύνσεις µε το «τσεχοσλοβακικό», στο τµήµα της ηγεσίας που βρισκόταν στο Βουκουρέστι (Παρτσαλίδης,
∆ηµητρίου, Ζωγράφος) και κυρίως από την πλευρά του σ. Παρτσαλίδη, άρχισαν να
παρουσιάζονται ορισµένοι δισταγµοί για το «άνοιγµά» µας προς τα Σκόπια. Ο σ. Παρτσαλίδης, «καµένος» ίσως µε τις επιτροπές που έκανε στη ∆ύση για το αντιδικτατορικό
µέτωπο1529, έθετε κυρίως το ζήτηµα πως εγώ δέχτηκα πενταµελή επιτροπή στην οποία
εµείς θα είχαµε µονάχα τις δύο θέσεις. Γι’ αυτό υπέβαλα το σηµείωµα αυτό για να κατανοηθούν και προσεχτούν οι ευρύτεροι σκοποί µας. Τα εκτιθέµενα στο σηµείωµά µου
τα είχα συζητήσει εκτεταµένα µε το σ. Αποστόλσκι και οι δυο µας ήµασταν απόλυτα
σύµφωνοι.
Τελικά αποφασίστηκε να πάω εγώ µόνιµα στα Σκόπια κατ’ αρχήν µε το αρχείο και
τα υλικά του Τµήµατος Ιστορίας που είχαµε στα χέρια µας άµεσα. Στις 20 του Γενάρη
1970 έφτασα στα Σκόπια µε τα υλικά και από την πρώτη του Φλεβάρη 1970 έπιασα
δουλειά στο Ινστιτούτο, στο Βαλκανιολογικό τµήµα του, ως ιστορικός ερευνητής. ∆εν
συγκροτήσαµε καµία επιτροπή. Τα ζητήµατα που παρουσιάζονταν λύνονταν από τους
αντιπροσώπους των δύο πλευρών που είχαν υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό
(Αλέκο και Σίµοφσκι)
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

1528

1529

Επεξηγηµατική σηµείωση Παπαπαναγιώτου, γραµµένη µετά την 1η Φεβρουαρίου 1970,
σηµαντική για την κατανόηση του Εγγράφου Νο 8.
Ο Παπαπαναγιώτου εννοούσε τις εξελίξεις, κατά τις οποίες το ΚΚΕ εσωτερικού απώλεσε τον
έλεγχο των αντιδικτατορικών επιτροπών. Στο Παρίσι, έγινε την ίδια µέρα του πραξικοπήµατος, 21
Απριλίου 1967, το βράδυ, η συγκρότηση αντιδικτατορικής επιτροπής. Οι επιτροπές απέκτησαν το
1969 συντονισµό, µε την ένταξή τους στην Κεντρική Αντιδικτατορική Επιτροπή. Πρόεδρος χρίστηκε ο Ζήσης Σκάρος, που βρισκόταν στις Βρυξέλλες, και γενικός γραµµατέας ο Κώστας Χατζηγώγος στο Ανατολικό Βερολίνο. Ο Σκάρος, προσκείµενος στο ΚΚΕ, προσπαθούσε να τηρήσει µία
στάση υπεράνω των διαφορών µέσα στο ελληνικό κοµµουνιστικό κίνηµα. Ο Χατζηγώγος είχε ταχθεί υπέρ του ΚΚΕ (Αντωνιάδου, συζητήσεις). Την άνοιξη 1969, έγινε στο Παρίσι συνέδριο των
αντιδικτατορικών επιτροπών του εξωτερικού, στην αίθουσα για συγκεντρώσεις την ευρισκόµενη
στη συµβολή των rue de Renard και rue de la Verrerie. Παρίστατο ο Ζήνων Ζορζοβίλης, µέλος της
κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ (Αντωνιάδου, συζητήσεις). Όµως, πέραν των υποθέσεων του Παπαπαναγιώτου για το αίτιο της κωλυσιεργίας, έχουµε αναφέρει (cf. supra p. 267) τα σχετικά µε
τους πραγµατικούς λόγους της αναποφασιστικότητας του Παρτσαλίδη (δισταγµός λόγω γνώσης
του γεγονότος ότι οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τα συµβάντα
στο βουνό, στη δεκαετία του 1940).
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[Έγγραφα Νο 10-13:
Νο 10, 14-18 Ιανουαρίου 1971, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 11, 14 Ιανουαρίου 1971, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 12, 14 Ιανουαρίου 1971, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο),
Νο 13, 18 Ιανουαρίου 1971, 3 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 10, 14-18 Ιανουαρίου 1971, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1530

Συµφωνητικό 14-18 Γενάρη 1971
Την Πρωτοχρονιά του 1971 βρέθηκα στο Βουκουρέστι. Έφτασαν εκεί και οι αρµόδιοι σύντροφοι από τις δυτικές χώρες. Με την άµεση καθοδήγηση του σ. Μπάµπη
∆ρακόπουλου έγιναν περισσότερες συσκέψεις και συζητήσεις για την οργάνωση της
δουλειάς µας στον ιδεολογικό τοµέα. Στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων και
αποφάσεων για την ιδεολογική δουλειά µας, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση µε τους συντρόφους Μπάµπη και Πάνο ∆ηµητρίου για την οργάνωση του Τµήµατος Ιστορίας και
τη δουλειά µας στα Σκόπια. Η δουλειά που ήδη αρχίσαµε στα Σκόπια στηριζόταν στις
συζητήσεις και στο συµφωνητικό µας µε το εκεί Ινστιτούτο ιστορίας. Βέβαια, έµµεσα
υπήρχε η συµµετοχή και δέσµευση της ηγεσίας και της εκεί Ένωσης Κοµµουνιστών.
Όταν πήγα εγώ οριστικά πλέον στα Σκόπια και έπιασα δουλειά στο Ινστιτούτο, µε δέχτηκε ο Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής της Ε.Κ.Μ. Σλάβκο Μιλοσάβλεβιτς και
µου είπε ότι «η Κεντρική Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία που κατέληξε στη σχετική συµφωνία και σχέσεις µε το Ινστιτούτο, υποστηρίζει πλήρως αυτή τη δουλειά και
οτιδήποτε παρουσιαστεί που χρειάζεται τη δική µας επέµβαση και βοήθεια να απευθύνεσαι άµεσα σε µένα». Ωστόσο αυτό ήταν έµµεση δέσµευση. Από τα Σκόπια είχαν περάσει παράνοµα µέλη του Γραφείου και ο ίδιος ο σ. Μπάµπης. Όµως συζητούσαν τα
άλλα ζητήµατα των σχέσεων και της δουλειάς που συνδέονται άµεσα µε την κατάσταση στο κίνηµά µας και τις αναγκαιότητες της πάλης ενάντια στη Χούντα. ∆εν θίγαν
το ζήτηµα της δουλειάς µας γύρω από το Αρχείο και την ιστορική έρευνά µας. Γι’ αυτό
τέθηκε το ζήτηµα τώρα πλέον όλη αυτή η δουλειά, που αρχίσαµε µε βάση το Συµφωνητικό µας µε το Ινστιτούτο ιστορίας, να συζητηθεί επίσηµα µε την ηγεσία της Ε. Κ.
Μακεδονίας και να κατοχυρωθεί ανάλογα και από τις δύο πλευρές. Έτσι αποφασίστηκε να έρθει άµεσα στα Σκόπια ο ίδιος ο σ. ∆ηµητρίου για να συζητήσει και συµφωνήσει όλη αυτή τη δουλειά µε την ηγεσία της Ε. Κ. Μακεδονίας.

1530

Χειρόγραφο σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
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Ο σ. ∆ηµητρίου µετά τις προκαταρκτικές συναντήσεις και συζητήσεις που είχε
στην ΚΕ της Ε. Κ. Μακεδονίας µε ενηµέρωσε για τα σηµεία που αφορούσαν τη δουλειά µε την οποία ήµουν εγώ χρεωµένος, µου ανέθεσε να συντάξω αντίστοιχο νέο κείµενο Συµφωνητικού µας µε το Ινστιτούτο ιστορίας. Συνέταξα αυτό το κείµενο. Το
διόρθωσε ο σ. Πάνος. Το συζητήσαµε µε τον αντιπρόσωπο του Ινστιτούτου Σίµοφσκι
και το χτυπήσαµε στη γραφοµηχανή στις 14 του Γενάρη. ∆εν ξέρω µε ποιον συζήτησε
και τι έκανε παραπέρα ο Σίµοφσκι. Πάντως στις 18 του Γενάρη µου έδωσε το χτυπηµένο αντίτυπο του Συµφωνητικού (σχεδίου ακόµα) και στη σλαβοµακεδονική. Εµείς
θεωρούσαµε ότι και το νέο Συµφωνητικό τυπικά πρέπει να υπογραφτεί από τους εκπροσώπους του δικού µας Τµήµατος ιστορίας και του δικού τους Ινστιτούτου ιστορίας,
που είχαν υπογράψει και το πρώτο Συµφωνητικό. Ο σ. ∆ηµητρίου συνέχισε τις επαφές
και συζητήσεις στην ΚΕ, έχοντας µαζί του και το σχέδιο του νέου συµφωνητικού µας.
Τελικά µου είπε ότι µε την Κ.Ε. της Ε. Κ. Μακεδονίας συµφώνησαν πλήρως σε όλα τα
ζητήµατα και ότι το νέο Συµφωνητικό δεν θα υπογραφεί γιατί στην Κ.Ε.1531 του είπαν
ότι «δεν θεωρούν αναγκαίο να υπάρχει για τέτοιες δουλειές και υπογραµµένο χαρτί,
αφού συζήτησαν και συµφώνησαν οι δύο Κεντρικές Επιτροπές» (οι ηγεσίες των δύο
ενδιαφεροµένων Κοµµάτων).
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 11, 14 Ιανουαρίου 1971, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1532

Το σλαβοµακεδονικό κείµενο έχει ηµεροµηνία 18/1/1971
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
14/1/1971
Σχέδιο συµφωνητικού µε Ινστιτούτο Ιστορίας.
Μετά την εισήγησή µου και τις σχετικές συζητήσεις στο Βουκουρέστι υπό την
άµεση καθοδήγηση του σ. Μπάµπη ∆ρ. ήρθε στα Σκόπια ο σ. Πάνος ∆ηµητρίου για
συζήτηση µε την ΚΕ εδώ. Οι συζητήσεις κατέληξαν και πάλι, όπως ήταν και φυσικό σ’
αυτή την περίπτωση, σε πλήρη συµφωνία. Τότε µε την υπόδειξη του σ. Πάνου ετοίµασα ένα σχέδιο συµφωνητικού, µε τα ζητήµατα που συζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν
από κοινού, για να µείνει σαν το οριστικό στη θέση του σχεδίου συµφωνητικού που
υπογράψαµε στις 31/1/1969. Με το σχέδιο αυτό έµεινε πλήρως σύµφωνος ο σ. Πάνος
και ο αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου. Τελικά δεν υπογράφτηκε. Όπως µου είπε ο σ.
1531
1532

Εννοούνταν η κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας.
Χειρόγραφο σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
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Πάνος από την ΚΕ εδώ του είπαν πως δεν θεωρούν αναγκαίο να υπάρχει και υπογραµµένο χαρτί, αφού συζήτησαν και συµφώνησαν δυο ΚΕ.

[Έγγραφο Νο 12, 14 Ιανουαρίου 1971, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

Συµφωνητικό.
Το Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας (ΙΕΙ) της Σ. ∆. Μακεδονίας και το Τµήµα Ιστορίας (ΤΙ)
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (εσωτερικού) εκτιµούν την αναγκαιότητα µιας
στενής και συστηµατικής συνεργασίας και αµοιβαίας βοήθειας στη µελέτη της ιστορίας του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος των δύο χωρών, καθώς και της ιστορίας των κινηµάτων των άλλων Βαλκανικών χωρών, δεδοµένης της στενής σύνδεσης
και αλληλεπίδρασης που υπάρχει µεταξύ τους.
Για το σκοπό αυτό αποφασίζουν:
Ι) Λόγω των σηµερινών πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, το ΙΕΙ
και το ΤΙ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) κρίνουν αναγκαία τη στέγαση στο ΙΕΙ του
ιστορικού αρχείου του ΚΚΕ που σχετίζεται µε την ιστορία του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος της Ελλάδας. Το ΙΕΙ αναλαβαίνει να διαθέτει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την ταξινόµηση, συντήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση του παραπάνω αρχείου που παραµένει περιουσία του ΚΚΕ (εσωτερικού).
Συγκεκριµένα το ΙΕΙ αναλαβαίνει να διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα
µέσα για την παραγωγή αντιτύπων (κόπιες) υλικών µε βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Σε περίπτωση που θα είναι ανάγκη να γίνεται επί τόπου µελέτη του αρχείου
και άλλων υλικών από µέρους συνεργατών του ΤΙ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού), το
ΙΕΙ αναλαβαίνει να βοηθάει, διαθέτοντας τα απαραίτητα µέσα.
Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πληροφορίες, αρχειακά και άλλα υλικά, συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση και συγκέντρωση και άλλου αρχειακού
υλικού που αφορά την ιστορία του εργατικού και προοδευτικού κινήµατος των δύο
χωρών, καθώς και των άλλων Βαλκανικών χωρών.
2) Οι δύο πλευρές θεωρούν πολύ χρήσιµη την αµοιβαία ενηµέρωση για τα προγράµµατα των µελετών τους και την από κοινού οργάνωση ερευνών σε θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος. Θεωρούν επίσης πολύ χρήσιµο να γίνονται συζητήσεις και να ανταλλάσσονται σκέψεις πάνω σε επίµαχα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
Οι δύο πλευρές κρίνουν ωφέλιµο και αναγκαίο να ανταλλάσσουν τακτικά όλες τις
εκδόσεις τους (βιβλία, µπροσούρες, περιοδικά, ειδικά δελτία κλπ.).
3) Με σκοπό την παραπέρα ανάπτυξη της αµοιβαίας γνωριµίας και συνεργασίας,
το ΙΕΙ, σε συνεννόηση µε το ΤΙ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού), προσκαλεί έλληνες και
άλλους προοδευτικούς ιστορικούς και ερευνητές για την προώθηση των µελετών που
προγραµµατίζουν ή ενδιαφέρονται οι δύο πλευρές. Το ΙΕΙ αναλαβαίνει να ενισχύσει
την προσπάθεια για την αποκατάσταση επαφών και συνεργασίας ελλήνων προοδευτι-
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κών επιστηµόνων και ερευνητών µε τα διάφορα επιστηµονικά ιδρύµατα της Σ. ∆. Μακεδονίας και της ΟΣ∆ Γιουγκοσλαβίας.
4) Για όλη τη δουλειά που έχει σχέση µε το αρχείο του ΤΙ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) που στεγάζεται στο ΙΕΙ της Σ. ∆. Μακεδονίας, καθώς και τη συνεργασία µε το
ΙΕΙ στα πλαίσια του παρόντος συµφωνητικού, υπεύθυνος από την πλευρά του ΤΙ της
ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) ορίζεται ο σ. Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου.
Ειδικά για την τεχνική δουλειά του αρχείου είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός βοηθού
του σ. Παπαπαναγιώτου. Το ΙΕΙ αναλαβαίνει να εξασφαλίσει τους όρους για τη διαµονή και εργασία των δύο παραπάνω συντρόφων στην έδρα του.
Οι δύο παραπάνω σύντροφοι ανήκουν στο προσωπικό του ΙΕΙ της Σ. ∆. Μακεδονίας και υπάγονται στο ΤΙ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού).
5) Ότι προβλήµατα προκύπτουν κατά την εφαρµογή της παραπάνω συµφωνίας,
καθώς και νέα προβλήµατα που θα προκύψουν στην πορεία της ανάπτυξης της δουλειάς, θα ρυθµίζονται µε αµοιβαία συνεννόηση στο πνεύµα της συντροφικής κατανόησης και αλληλοβοήθειας.
6) Οι δύο πλευρές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη µέχρι σήµερα συνεργασία και τη σταθερή θέληση να καταβάλουν και στο µέλλον κάθε προσπάθεια για τη
συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση αυτής της συνεργασίας.
7) Οι δύο πλευρές θα παίρνουν τα αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη του υλικού
και της όλης δουλειάς.
Σκόπια 14 Γενάρη 1971
Για το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας
Για το Τµήµα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (εσωτερικού)1533

[Έγγραφο 13, 18 Ιανουαρίου 1971, 3 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Институт за Национална Историjа
Institut de l’Histoire Nationale
Skopje – Yougoslavie
Skopje, 18.1.1971
Tél. 33-048 Poš. fah 517
Договор
[το ίδιο κείµενο σε µετάφραση στη σλαβοµακεδονική γλώσσα]
1533

Το κείµενο του συµφωνητικού, δεν φέρει υπογραφές, διότι, όπως προκύπτει, τελικά δεν υπεγράφη.
Προσφέρει πληροφορίες για τις προθέσεις του συντάκτη του.
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[Έγγραφα Νο 14-15:
Νο 14, 4 Φεβρουαρίου 1974, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)
Νο 15, 4 Φεβρουαρίου 1974, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 14, 4 Φεβρουαρίου 1974, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1534
4/2/1974
α) Σηµείωµα του Λευτέρη Ελευθερίου στην ΚΕ / ΕΚ Μακεδονίας
β) το πλάνο δουλειάς της Οµάδας µας για το 1974 που υποβάλαµε στις 12/2/74 και
έγινε δεκτό.1535
Μετά τις συζητήσεις που είχε ο Λευτέρης στην ΚΕ1536 του ζητήθηκε να υποβάλει
σηµείωµα µε τα συµφωνηθέντα ήδη. Έτσι από το Λευτέρη δόθηκε αυτό το σηµείωµα.

[Έγγραφο Νο 15, 4 Φεβρουαρίου 1974, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
4/2/74
Σκέψεις για την οργάνωση οµάδας µελετών της ιστορίας του ΚΚΕ και του εργατικού κινήµατος της Ελλάδας.
Για την παραπέρα βελτίωση και οργάνωση της δουλειάς των µελετών της ιστορίας
του ΚΚΕ και του εργατικού κινήµατος της Ελλάδας, που άρχισε το Φλεβάρη 1970 µε
την τοποθέτηση του σ. Θεόδωρου Παπαπαναγιώτου στα πλαίσια του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας της Σ. ∆. Μακεδονίας, θεωρούµε σκόπιµο να σηµειώσουµε τα παρακάτω:
Παρά τις δυσκολίες αντικειµενικού και υποκειµενικού χαρακτήρα, που παρουσιάστηκαν από την πλευρά του Τµήµατος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ στην περίοδο αυτή,
σηµειώθηκαν θετικά βήµατα προς την πραγµατοποίηση του τεθέντος σκοπού.
Παίρνοντας όµως υπόψη το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει στις προοδευτικές
δυνάµεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα της νεολαίας, που σήµερα αγωνίζονται στην
πρώτη γραµµή, να γνωρίσουν την πραγµατική ιστορία του προοδευτικού κινήµατος
1534

Χειρόγραφο σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
Αντιστοιχεί στο επόµενο έγγραφο.
1536
Εννοούνταν η κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας.
1535

[530]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

του ελληνικού, αλλά και του διεθνούς και ιδιαίτερα του βαλκανικού και στην πρώτη
γραµµή της καίριας και κρίσιµης περιόδου 1940-1949, επιβάλλεται, κατά τη γνώµη
µας, η λήψη ορισµένων οργανωτικών µέτρων για την αποφασιστικότερη ανάπτυξη αυτής της δουλειάς.
Η συγκέντρωση της προσοχής ιδιαίτερα στην περίοδο 1940-1949 επιβάλλεται όχι
µόνο από ανάγκες αποκατάστασης της ιστορίας αυτής της περιόδου, αλλά και από
ανάγκες της ίδιας της πολιτικής του ΚΚΕ στην Ελλάδα για τη διάνοιξη ενός δρόµου
προς τη νίκη στο σκληρό αγώνα που διεξάγει σήµερα.
Προς το σκοπό αυτό προτείνονται συγκεκριµένα:
α) Να δηµιουργηθεί για τώρα τουλάχιστο τριµελής οµάδα µελετών µε επικεφαλής
τον σ. Θ. Παπαπαναγιώτου στα πλαίσια του ΙΕΙ. Προτείνεται γι’ αυτό η ολοκληρωτική
απόσπαση του σ. Χρήστο Κυριάζοφσκι σ’ αυτή την οµάδα και η πρόσληψη του σ.
Πέρο Γκαλάµποφ.
β) Ένα από τα ουσιαστικά καθήκοντα αυτής της οµάδας είναι ο συνεχής εµπλουτισµός της υλικής βάσης που ήδη υπάρχει εδώ και στη συγκεκριµένη στιγµή είναι η
σοβαρότερη που διαθέτει το ΚΚΕ για την ιστορική έρευνα αυτής της περιόδου. Ο
εµπλουτισµός αυτός θα γίνεται συνεχώς από το ΚΚΕ και από την ίδια την οµάδα µέσω
του ΙΕΙ, αξιοποιώντας τις διάφορες δυνατότητες που θα παρουσιάζονται.
γ) Για την πληρέστερη αξιοποίηση των υλικών που ήδη υπάρχουν εδώ καθώς και
την ικανοποίηση των αναγκών που επιβάλλει η σηµερινή κατάσταση του κινήµατος,
είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα της χρησιµοποίησης συνεργατών από τη Μακεδονία, τη Γιουγκοσλαβία ευρύτερα και από το εξωτερικό.
δ) Η δουλειά της οµάδας µελετών θα καθορίζεται µε βάση το σχέδιο εργασίας του
Τµήµατος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ1537. Με την έννοια αυτή προτείνεται να
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα καθήκοντα που θα αναθέτει το ΙΕΙ στα µέλη της
οµάδας στο δυνατό να εναρµονίζονται και υποβοηθούν αυτό το σχέδιο. Για το σκοπό
αυτό παρακαλούµε άµεσα να εξεταστεί η δυνατότητα στο σ. Θ. Παπαπαναγιώτου να
δοθεί το θέµα: Το κίνηµα αντίστασης στην Ελλάδα 1940-1945, αντί του θέµατος: Το
εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα στο µεσοπόλεµο 1918-1939, που έχει τώρα.
ε) Για την καλύτερη απόδοση της οµάδας νοµίζουµε ότι το ΙΕΙ είτε οποιοδήποτε
άλλο ίδρυµα θα κρίνεται καταλληλότερο σε κάθε περίπτωση, θα ’ναι πολύ ωφέλιµο να
αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε διάφορα συγγενικά ιδρύµατα της ΣΟ∆ Γιουγκοσλαβίας.
στ) Μερικά τεχνικά ζητήµατα:
Παρακαλούµε να εξεταστεί η δυνατότητα να λυθεί κατά το δυνατό πιο γρήγορα το
πρόβληµα της µόνιµης διαµονής στη Σ∆Μ του σ. Θ. Παπαπαναγιώτου και της χορήγησης σ’ αυτόν της γιουγκοσλαβικής υπηκοότητας.

1537

Ο συντάκτης του κειµένου εξακολουθεί να αναφέρει (το 1974!) το κόµµα του ως ΚΚΕ και το
ιστορικό τµήµα ως ΙΤ του ΚΚΕ.
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Επίσης θα χρειασθεί πιο άµεσα και η πρόσληψη µιας δακτυλογράφου για τη δουλειά της οµάδας.
Οι παραπάνω σκέψεις διατυπώνονται συνοπτικά. Πιο εµπεριστατωµένη συζήτηση
επί των προβληµάτων που τίθενται µπορεί να γίνει µε τον σ. Θ. Παπαπαναγιώτου και
την οµάδα µελετών.
Σκόπια 4 Φλεβάρη 1974
Με εκτίµηση
Λευτέρης Ελευθερίου
Αντιπρόσωπος του Τµήµατος Ιστορίας
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
[Υπογραφή Ελευθερίου]
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[Έγγραφο Νο 16, 12 Φεβρουαρίου 1974, 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Αρχείο
12/2/1974
Οµάδα Μελετών Ιστορίας του ΚΚΕ
Σχέδιο δουλειάς για το 1974
Ι. Έκδοση δοκουµέντων.
1. «ΕΛΑΣ 1941-1945. Επιλογή κειµένων». Όγκος περί τα 35 τ. φ. Να ’ναι έτοιµη
για το τυπογραφείο στα τέλη του Μάη 1974. Υπεύθυνος ο Χρήστος1538. Συντακτική
επιτροπή: Κικίτσας, Κυριάζοφσκι, Παπαπαναγιώτου (να εξεταστεί από Αλέκο δυνατότητα συµµετοχής Παπαϊωάννου ή Λιάκου ή και των δύο και να διατυπωθεί σχετική
πρόταση)1539.
2. «∆εκέµβρης 1944. Συλλογή κειµένων». Όγκος 35-40 τ. φ. Να ’ναι έτοιµη µέχρι
τα τέλη του Αυγούστου για να κυκλοφορήσει στα 30χρονα του ∆εκέµβρη. Υπεύθυνος
ο Αλέκος. Συντακτική επιτροπή: Βατουσιανός1540, Γκαλάµποφ, Παπαπαναγιώτου, ένας
από Γαλλία (πιθανώς Παναγόπουλος1541), ένας από Αγγλία (πιθανώς Γιαννουλόπουλος1542), ένας από Μόσχα (πιθανώς Μπέικος1543).
3. «Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ». Περιοδική έκδοση των 15 τ. φ. Για το 1974 να εκδοθούν δύο βιβλία. Υπεύθυνος ο Αλέκος1544. Μελλοντικά η δουλειά αυτή να αναληφθεί από Χρήστο. Συντακτική επιτροπή: Βατουσιανός, Ελευθερίου, τα τρία µέλη της
ΟΜ. Για τώρα δεν θα παρουσιαστούν ονόµατα, θα δοθεί όµως η διεύθυνση της έκδοσης για να διευκολυνθεί η επαφή µε το κοινό.
4. Αναµνήσεις. Ειδική βιβλιοθήκη µε ένα µόνιµο τίτλο, κάτι σαν: Άνθρωποι και
γεγονότα. Αφηγούνται οι αγωνιστές. Είτε: Τα γεγονότα όπως τα αφηγούνται οι αγωνιστές, ή αλλιώς κάπως. Υπεύθυνος ο Πέτρος1545. Για το 1974 να ετοιµαστεί το πρώτο
1538

Kirjazovski.
Όπως αναφέραµε, ο Κικίτσας ταξίδευε τακτικά από το Βουκουρέστι στα Σκόπια, ενώ οι
Παπαϊωάννου και Λιάκος διέµεναν επί τόπου (supra, pp. 273, 278).
1540
Cf. βιογραφικό σηµείωµα supra, p. 153.
1541
Ενδέχεται να εννοούσε τον ιστορικό (µετέπειτα διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών) Βασίλη Παναγιωτόπουλο, που βρισκόταν στο Παρίσι. Ήταν φίλα προσκείµενος στο
ΚΚΕ εσωτερικού, όµως δεν δέχθηκε σχετική κρούση, ούτε γνώριζε κάποιες προθέσεις να ζητηθεί
η αρωγή του για την ανάληψη ιστορικής εργασίας στο κόµµα (Βασίλης Παναγιωτόπουλος,
πληροφορίες, 28-1-2007).
1542
Εννοείται ο ιστορικός (µετέπειτα καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο της Αθήνας) Γιάνης
Γιανουλόπουλος (supra, pp. 273, 279).
1543
Βλ. βιογραφικό σηµείωµα supra, p. 180.
1544
Παπαναγιώτου.
1545
Εννοούνταν ο Pero Galabov.
1539
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φυλλάδιο µε αξιοποίηση των υπαρχόντων αναµνήσεων και πάρσιµο νέων αναµνήσεων
από το άµεσο περιβάλλον µας (να εξεταστεί συγκεκριµένα περίπτωση Πατσιούρα1546).
ΙΙ. Εργασίες.
1. «Γιάννη Ιωαννίδη: Προβλήµατα της εθνικής αντίστασης. Αναµνήσεις». Να
αποµαγνητοφωνηθούν, συµπληρωθούν µε συζήτηση µε τη σ. ∆όµνα1547 και συνταχθούν τα σχετικά της συζήτησης Ιωαννίδη-Παπαπαναγιώτου (1965). Υπεύθυνος ο
Αλέκος. Το πρόβληµα της συντακτικής επιτροπής που θα παρουσιάσει αυτή την εργασία θα αντιµετωπιστεί από το Τµήµα Ιστορίας και την ΚΕ. Η ετοιµασία αυτής της εργασίας µπαίνει σε πρώτη γραµµή1548.
2. «∆εκέµβρης 1944. Επισκόπηση κοµµατικών κειµένων». Η συνέχεια της επισκόπησης που από το Σεπτέµβρη 1973 δηµοσιεύεται στην «Ελεύθερη Ελλάδα» µε το
γενικό τίτλο: «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την αντίσταση». Όγκος περί τις 60 σελ. δακτυλογραφηµένες. Υπεύθυνος ο Αλέκος. Η δουλειά αυτή να γίνει αµέσως µετά την
αποτέλειωση της εργασίας µε τις αναµνήσεις του Ιωαννίδη.
3. «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την αντίσταση»1549. Μονογραφία περί τα 30-35 τ. φ.
από Α. Παπαπαναγιώτου. Η σύνταξη ν’ αρχίσει κατά το 1974 ώστε να ’ναι έτοιµη µέχρι το τέλος του 1975.
4. «Χρονικό του εργατικού κινήµατος 1875-1975». Περί τα 40-45 τ. φ. Η κύρια
δουλειά θα γίνει από την ΟΜ. Υπεύθυνος ο Πέτρος1550. Η εργασία αυτή να ’ναι έτοιµη
µέχρι τα τέλη του 1975. Συντακτική επιτροπή: Καίτη Ζεύγου, οι τρεις της ΟΜ, Λιναρδάτος, Χειµωνίδης, ένας από τη Γαλλία.
Ο Πέτρος να προσανατολιστεί στο θέµα: Το ΚΚΕ και το βαλκανικό (σε συνέχεια
και το διεθνές) προοδευτικό κίνηµα κατ’ αρχήν για την περίοδο 1940-1949. Κατά κύριο λόγο να ειδικεύεται σ’ αυτό τον τοµέα.

1546

Για το βιογραφικό του Πατσιούρα, supra, p. 278.
Ήταν η σύζυγος του Γιάννη Ιωαννίδη (ο Ιωαννίδης, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ, ήταν, στη
διάρκεια της εθνικής αντίστασης 1941-1944, «στην ουσία το κύριο πρόσωπο της ηγεσίας του
κόµµατος» (για βιογραφικά στοιχεία, cf. Γιάννης Ιωαννίδης, Αναµνήσεις. Προβλήµατα της
πολιτικής του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση 1940-1945 (Το πρακτικό µιας συζήτησης), Πρόλογος,
σηµειώσεις, ευρετήριο ονοµάτων, επιµέλεια Α. Παπαπαναγιώτου, Θεµέλιο, Αθήνα 1979, pp. 25-55).
1548
Το βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Θεµέλιο. Επιµελητής ήταν ο Παπαπαναγιώτου. Ο
πρόλογος του Παπαπαναγιώτου έχει ηµεροµηνία Μάρτης 1975, στην τελευταία σελίδα
αναγράφεται ηµεροµηνία εκτύπωσης ο Ιούλιος 1977 και στο copyright του εκδότη, στη δεύτερη
σελίδα, 1979.
1549
Αποτέλεσµα αυτής της δουλειάς ήταν το κείµενο που δηµοσιεύθηκε στο ∆άγκας - Λεοντιάδης, Το
ελληνικό εργατικό κίνηµα..., op. cit. (επίσης cf. supra, p. 299, n. 959). ∆ιευκρινίζεται ότι η εργασία
του Παπαπαναγιώτου µε τον ίδιο τίτλο (Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την αντίσταση), που εκδόθηκε το
1974 στην Αθήνα από τις εκδόσεις Καζάντζα, δεν είναι µονογραφία αλλά συλλογή κειµένων µε
βάση τον 5ο τόµο από τα Επίσηµα Κείµενα του ΚΚΕ.
1550
Pero Galabov.
1547
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Ο Χρήστος να προσανατολιστεί στο θέµα: Το ΚΚΕ και το µακεδονικό ζήτηµα.
Κατά κύριο λόγο να ειδικεύεται σ’ αυτό τον τοµέα1551. Στο πλαίσιο αυτού του θέµατος
να ετοιµάσει µέχρι το 1978 τη µονογραφία: «Οι µακεδόνες στον εµφύλιο πόλεµο του
1946-1949».
Μέχρι τα τέλη του Απρίλη η ΟΜ να µελετήσει και προτείνει πεντάχρονο σχέδιο
δουλειάς και προτάσεις για την όλη δουλειά του Τµήµατος Ιστορίας. Η κύρια σκέψη
αυτού του σχεδίου και των προτάσεων να ’ναι η ετοιµασία «Σύντοµης ιστορίας του
ΚΚΕ» µέχρι το 1978, που το ΚΚΕ συµπληρώνει τα εξηντάχρονά του.
ΙΙΙ. ∆ουλειά µε το Αρχείο
Καταγραφή, θεραπεία, ταξινόµηση του αρχειακού υλικού που υπάρχει κι αυτού
που στην πορεία θα δίνεται στην ΟΜ. Έρευνα από την ίδια την ΟΜ για την ανεύρεση
και συγκέντρωση αρχειακού υλικού από διάφορες πηγές από το εξωτερικό και από την
Ελλάδα. Οργάνωση και συνεχής εφοδιασµός δύο άλλων αρχείων για τις ανάγκες της
ιστορικής έρευνας στο Βουκουρέστι και στη Ρώµη. Υπεύθυνος γι’ αυτή τη δουλειά ο
Χρήστος [Κυριάζοφσκι].
12 Φλεβάρη 1974
Οµάδα Μελετών Ιστορίας του ΚΚΕ
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]

1551

Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει το εντυπωσιακό γεγονός ότι το ΚΚΕ εσωτερικού ανέθεσε,
µέσω της οµάδας µελέτης, στον Kirjazovski την εργασία να ειδικευθεί σε αυτό το ευαίσθητο θέµα.
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[Έγγραφα Νο 17-19:
Νο 17, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 6 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο),
Νο 18, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο),
Νο 19, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 17, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 6 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο]
16 ∆εκεµβρίου 1974
Για
Το Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού
(Σχετικά µε την οργάνωση, λειτουργία και αποστολή της Οµάδας µελέτης της
ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ)
Αγαπητοί σύντροφοι,
Συµπληρώνονται τώρα πέντε χρόνια από τότε που στήσαµε εδώ τη γνωστή σε σας
δουλειά. Σκοπός µας ήταν να µπάσουµε την κοµµατική ιστορική έρευνά µας στο νόµιµο και ανοιχτό δρόµο της επιστήµης, να δηµιουργήσουµε και αναπτύξουµε µια στέρεη βάση στήριξης της δουλειάς µας στην Ελλάδα και κίνησης της ιστορικής επιστήµης µας στο βαλκανικό χώρο. Ο σκοπός αυτός υιοθετήθηκε κατά τον πιο επίσηµο
τρόπο και από τις δύο συµβάλλουσες πλευρές. Κρίνοντας τώρα τη δουλειά που έγινε
σ’ αυτό το πεντάχρονο µπορούµε να καταλήξουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα:
α) Τέθηκε ένα στέρεο θεµέλιο από την άποψη υλικών, προσωπικού και νέων
εµπειριών για την παραπέρα ανάπτυξη της δουλειάς. ∆όθηκε ένα µίνιµουµ παραγωγής
που στερεώνει την πεποίθηση για την αποδοτικότητα της δουλειάς. Σηµειώθηκαν σηµαντικά βήµατα στην αµοιβαία γνωριµία µας, ενισχύθηκε και από αυτή τη κατεύθυνση
το πνεύµα της πλήρους αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Οι επιτεύξεις αυτές, όσο µικρές κι αν
φαίνονται από πρώτη µατιά, έχουν ιδιαίτερη σηµασία γιατί σηµειώνονται πάνω σε ένα
δρόµο τελείως νέας και ανώτερης ποιοτικά µορφής σχέσεων µεταξύ δύο κοµµάτων.
β) Ωστόσο µε λύπη µας πρέπει να σηµειώσουµε ότι επιτεύχθηκε το ελάχιστο. ∆εν
φανερώσαµε ικανότητα να αξιολογήσουµε τις ευρύτερες δυνατότητες που µας προσφέρθηκαν. Στην πράξη κυριαρχηθήκαµε από ξεπερασµένες νοοτροπίες. Το αποτέλεσµα είναι ότι ζηµιώσαµε σοβαρά εµείς οι ίδιοι και στον τοµέα αυτό βρεθήκαµε σχεδόν
τελείως ανέτοιµοι για τη νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα.
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γ) Ενώ η άλλη πλευρά στάθηκε πάντα συνεπής προς τις υποχρεώσεις που ανέλαβε,
έδειξε φροντίδα και ικανοποίησε κατά κανόνα µε το παραπάνω κάθε αίτηµά µας (βλ.
Παράρτηµα Β), εµείς φανερώσαµε ασυνέπεια προς την ίδια τη δουλειά που αποφασίσαµε να κάνουµε εδώ (βλ. Παράρτηµα Α) µε αποτέλεσµα να προσφέρουµε έδαφος για
δικαιολογηµένα ερωτήµατα για τη σηµασία και σταθερότητα αυτής της δουλειάς και
το κυριώτερο να παρουσιάζονται αµφιβολίες στο κατά πόσο η κατάσταση αυτή είναι
συνέπεια αποκλειστικά δικών µας εσωκοµµατικών λόγων.
Νοµίζουµε ότι πρέπει άµεσα να προσεχτούν ιδιαίτερα τα παραπάνω συµπεράσµατα και να παρθούν τα αναγκαία µέτρα για να αναπτυχθεί η δουλειά µας και αποδώσει πιο πλήρως εκείνο που πραγµατικά µπορεί να αποδώσει µε βάση τις ευρύτερες
δυνατότητες και τη βοήθεια που της προσφέρεται και από τις δύο πλευρές και η Οµάδα
µας να γίνει πραγµατικά ένας ζωντανός κρίκος στην παραπέρα σύσφιξη και ανάπτυξη
των σχέσεών µας στο βασικό αυτό τοµέα δράσης.
Στηριζόµενοι στην πεποίθηση ότι η νέα κατάσταση στην Ελλάδα κάνει ακόµα πιο
αναγκαία και επωφελή τη δουλειά της Οµάδας και µε βάση τους µέχρι σήµερα προβληµατισµούς και αποφάσεις του Γραφείου, καθώς και τις επιβαλλόµενες από τη νέα
κατάσταση αλλαγές, προτείνουµε τα παρακάτω:
ΙΙ. Συγκρότηση και λειτουργία Οµάδας
Συγκροτείται τριµελής (συν µία δακτυλογράφος) Οµάδα µελέτης της ιστορίας του
εργατικού κινήµατος της Ελλάδας και του ΚΚΕ.
Η Οµάδα οργανωτικά ανήκει στο Ινστιτούτο Ιστορίας και έχει πλήρη αυτοτέλεια
στη δουλειά της. Εξυπηρετεί άµεσα τις ανάγκες της µαρξιστικής ιστορικής επιστήµης
στην Ελλάδα, όπως καθορίζονται αυτές από το ΚΚΕ εσωτερικού. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί κοινές ανάγκες της ιστορικής έρευνας στις δύο χώρες, όπως καθορίζονται αυτές
από κοινού από τις δύο ενδιαφερόµενες πλευρές.
Η Οµάδα επίσηµα εµφανίζεται σαν Οµάδα του Βαλκανιολογικού Τµήµατος του
Ινστιτούτου Ιστορίας που ασχολείται µε τη δηµιουργία ειδικού αρχείου και βιβλιοθήκης και τη µελέτη της ιστορίας του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα και των σχέσεών του µε το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνηµα των Βαλκανίων. Οι υποχρεώσεις της
Οµάδας που απορρέουν από την επίσηµη ιδιότητά της δεν πρέπει να περισπούν αντίθετα πρέπει να διευκολύνουν την Οµάδα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντι στην ιστορική επιστήµη στην Ελλάδα, υποχρεώσεις που σ’ αυτή τη φάση, µέχρι
και το 1980, συνεχίζουν να ’χουν την προτεραιότητα.
Η Οµάδα από την άποψη του αρχειακού υλικού και βιβλιογραφίας εξυπηρετεί
πρώτα απ’ όλα τις ανάγκες των δύο πλευρών που τη συγκρότησαν και σε συνέχεια,
αφού φτάσει στο αναγκαίο επίπεδο οργάνωσης, και τις ανάγκες της ιστορικής έρευνας
ευρύτερα από οπουδήποτε και αν προέρχονται αυτές.
ΙΙ. Αποστολή της Οµάδας
Αποστολή της Οµάδας είναι:
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1. ∆ηµιουργία του πιο πλήρους κατά το δυνατόν αρχείου ιστορίας του εργατικού
κινήµατος και του ΚΚΕ που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ιστορικής έρευνας στο
εσωτερικό και εξωτερικό και ταυτόχρονα να είναι το δεύτερο εφεδρικό αρχείο του
κόµµατος για κάθε περίπτωση.
2. Ενεργό συµµετοχή στην προσπάθεια για την αποκατάσταση, µελέτη και αξιολόγηση της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ.
3. Ενεργό συµµετοχή στην προσπάθεια για µια πιο συστηµατική αµοιβαία γνωριµία, εκλαΐκευση των αγώνων και αξιολόγηση της πείρας µεταξύ των δύο χωρών και
διαβαλκανικά.
Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Οµάδα χρησιµοποιεί ένα κύκλο συνεργασιών από το άµεσο περιβάλλον της.
ΙΙΙ. ∆ηµιουργία Αρχείου ιστορίας του εργατικού κινήµατος
1. Για τη δουλειά µας στον τοµέα της ιστορίας καθοριστικό ρόλο παίζει το Αρχείο.
Επιβάλλεται γι’ αυτό άµεσα και οριστικά να βγούµε από το φαύλο κύκλο στον οποίο
περιπέσαµε (βλ. Παράρτηµα Α). Για το σκοπό αυτό προτείνεται:
Όλα τα υλικά του κεντρικού αρχείου που σχετίζονται µε την ιστορία του κόµµατος
µέχρι το Φλεβάρη του 1968 (διάσπαση) να δοθούν άµεσα στο αρχείο ιστορίας. Η παράδοσή τους να γίνει σε πρωτότυπα, όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός, είτε σε φωτοτυπωµένα (όχι δακτυλογραφηµένα) αντίτυπα. Να τεθεί το ζήτηµα στο αδελφό κόµµα
και να παρακληθεί να αναλάβει αυτό την αναγκαία φωτοτύπωση. Στην περίπτωση που
για διάφορους λόγους δεν µπορεί να γίνει αυτό τα υλικά να µεταφερθούν εδώ για να
φωτοτυπωθούν και επιστραφούν πίσω. Τη µεταφορά να παρακληθεί να την αναλάβει
το εδώ αδελφό κόµµα. Η διαδικασία αυτή να τελειώσει το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 1975. Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ο σ. Κ. Φ.1552
2. Το Αρχείο της Οµάδας είναι το κεντρικό Αρχείο Ιστορίας, υπάγεται στο Τµήµα
Ιστορίας της ΚΕ και καθοδηγείται από αυτό. Μεταξύ αρχείου ιστορίας και κεντρικού
αρχείου υπάρχει στενή συνεργασία και πραγµατοποιείται συνεχής αλληλοσυµπλήρωση
αρχειακών υλικών.
3. Όλα τα υλικά του Αρχείου Ιστορίας, αυτά που έχει τώρα και αυτά που θα εισέρχονται σ’ αυτό, χαρακτηρίζονται σε «άκρως απόρρητα», «απόρρητα» και «ανοιχτά».
Τα «ΑΑ» εκτός από τα µέλη της Οµάδας που θα τα επεξεργαστούν δεν δίνονται σε κανέναν χωρίς ειδική υπόδειξη γραπτή. Τα «απόρρητα» τίθενται στη διάθεση ενός κύκλου κοµµατικών ερευνητών που θα καθορίζονται συγκεκριµένα από τους αρµόδιους.
Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και για ένα κύκλο ερευνητών της χώρας όπου βρίσκεται η Οµάδα. Τα «ανοιχτά» τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων ιδρυµάτων και ερευνητών από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Η κίνηση µ’ αυτά τα υλικά
(τα «ανοιχτά») γίνεται µε βάση του κανόνες που ακολουθούνται από τα αντίστοιχα
επιστηµονικά ιδρύµατα και υπ’ ευθύνη του Τµήµατος Ιστορίας στο οποίο υπάγεται και
1552

Εννοείται ο Κώστας Φιλίνης.
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η Οµάδα. Ο χαρακτηρισµός των υλικών γίνεται από επιτροπή ειδική που καθορίζεται
από το Γραφείο. Στην επιτροπή αυτή απαραιτήτως µετέχουν ένα µέλος του Γραφείου
(υπεύθυνος) και οι υπεύθυνοι του κεντρικού αρχείου, του τµήµατος ιστορίας και της
οµάδας. Η εσωτερική κίνηση των υλικών από τα «άκρως απόρρητα» προς τα «ανοιχτά» γίνεται κάθε φορά µε απόφαση της ειδικής επιτροπής.
Προς το Γραφείο διατυπώνουµε για µελέτη και σχετική απόφαση και την ακόλουθη πρόταση:
Από τα «άκρως απόρρητα» του κεντρικού αρχείου και του αρχείου ιστορίας
εκείνα που αφορούν άµεσα ένα άλλο αδελφό κόµµα φωτοτυπώνονται και δίνονται
στην καθοδήγηση του αντίστοιχου κόµµατος. Η διαδικασία αυτή ν’ αρχίσει µόλις τα
αρχεία µας µπουν στο αναγκαίο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και κατ’ αρχήν
για τα αδελφά κόµµατα µε τα οποία έχουµε σχέσεις συνεργασίας. Η διαδικασία αυτή
ακολουθείται ανεξαρτήτως της στάσης που παίρνουν τα άλλα αδελφά κόµµατα πάνω
σ’ αυτό το ζήτηµα.
4. Τα υλικά που έχουµε τώρα στα αρχεία µας αποτελούν µια πρώτη καλή βάση και
τη βάση εκκίνησής µας. Χρειάζεται να καταβληθούν επίµονες προσπάθειες προς όλες
τις κατευθύνσεις κυρίως στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, για την ανεύρεση και
εξασφάλιση αρχειακών υλικών µε βάση τις δωρεές, την ανταλλαγή και την εξαγορά. Η
Οµάδα θα βοηθήσει άµεσα στην οργάνωση αυτή της δουλειάς και θα αναπτύξει και
αυτόνοµη προσπάθεια παράλληλη µε τη δουλειά που θα γίνει από τα αρµόδια όργανα
στο εσωτερικό. Η ίδια προσπάθεια πρέπει να γίνει και για τη συγκέντρωση των στοιχείων που µένουν ακόµα στη θύµηση των αγωνιστών µας.
ΙV. ∆ηµοσίευση των υλικών του αρχείου ιστορίας περιόδου 1918-68
Από τα «ανοιχτά» υλικά µε επιλογή δίνονται στη δηµοσιότητα τα κυριότερα που
βοηθούν τη δουλειά µας. Η δηµοσίευσή τους γίνεται µε την ειδική περιοδική έκδοση:
«Αρχείο ιστορίας του ΚΚΕ» (ή «Ιστορικό Αρχείο», ή «Αρχείο ιστορίας του εργατικού
κινήµατος και του ΚΚΕ»). Κατ’ αρχήν προγραµµατίζεται η έκδοση ενός βιβλίου (25.
τ. φ.) στο τετράµηνο. Η ευθύνη γι’ αυτή την έκδοση και η πραγµατοποίησή της ανατίθεται στο Τµήµα Ιστορίας της ΚΕ. Η συντακτική επιτροπή καθοδηγείται από το Τ. Ι. Η
Οµάδα είναι σε θέση να σηκώσει όλο είτε το κύριο βάρος αυτής της δουλειάς όσον
καιρό και αν χρειαστεί από την κατάσταση.
V. Καταµερισµός δουλειάς και προσανατολιστικό πρόγραµµα δουλειάς για περίοδο 1975-1980.
1. Καταµερισµός δουλειάς, ειδίκευση µελών οµάδας.
Αλέκος [Παπαπαναγιώτου]. Ειδικός τοµέας του: Ιστορία του ΚΚΕ και ειδικότερα
της περιόδου 1940-1949. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 1976 να δώσει την εργασία: «Το ΚΚΕ
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στον πόλεµο και στην Αντίσταση 1940-1945»1553 (30-35 τ. φ.) και σε συνέχεια να
ενταχθεί άµεσα στη δουλειά για τη σύνταξη της εργασίας: «Σύντοµη ιστορία του ΚΚΕ
1918-1978».
Πέτρος [Γκαλάµποφ]: Ειδικός τοµέας του: Οι διαβαλκανικές και οι διεθνείς σχέσεις στο κοµµουνιστικό κίνηµα και ειδικότερα οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Μέχρι το 1980 να δώσει συνθετική εργασία για σχέσεις κινηµάτων Αντίστασης Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας στα 1941-1945.
Χρήστος1554. Ειδικός τοµέας του: Το εθνικό πρόβληµα. Το ΚΚΕ και οι εθνικές
µειονότητες και ειδικότερα η µακεδόνικη. Μέχρι το 1980 να δώσει συνθετική εργασία
για την πάλη και τις θυσίες των µακεδόνων στον εµφύλιο πόλεµο 1946-1949.
Στην περίοδο 1975-1980 Αλέκος θα αφιερώνει τον κύριο χρόνο του σε συνθετική
εργασία και βοηθητικά στη δουλειά του αρχείου, Χρήστος και Πέτρος κύριο χρόνο
τους στη δουλειά του αρχείου. Προοδευτικά και οι δύο θα περάσουν το στάδιο της
αναγκαίας ενηµέρωσής τους σε ένα γενικό προβληµατισµό της ιστορίας του εργατικού
κινήµατος και των ειδικών τοµέων τους και θα εντάσσονται όλο και περισσότερο σε
εργασία συνθετική. Θα καταβάλλεται σταθερή προσπάθεια για επιτάχυνση αυτής της
διαδικασίας.
Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα που πρέπει να προσεχθεί είναι η κατάκτηση αντίστοιχων
επιστηµονικών τίτλων από τα µέλη της οµάδας που έχουν το αναγκαίο µίνιµουµ σπουδών και εργασιών. Ο Αλέκος έχει ήδη σχεδόν έτοιµη εργασία που µπορεί να την προσαρµόσει και δώσει σαν δοκτοράτ κατά το 19751555. Το ίδιο µπορεί να γίνει και από
τους άλλους δύο µέχρι το 19801556. Είναι κατανοητή η ευρύτερη σηµασία αυτού του
προβλήµατος και καλά θα ’ναι να γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για τη
λύση του. Οι εδώ αρµόδιοι το θέσαν από καιρό και είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν.
2. Προσανατολιστικό πρόγραµµα δουλειάς
Εκτός από τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια
και µε ειδική συγκεκριµένη επεξεργασία τους θα περιληφθούν στο γενικό και στα χρονιάτικα προγράµµατα δουλειάς, προγραµµατίζονται (µέχρι το 1980):
α) Οι τρεις εργασίες που αναφέρθηκαν στον καταµερισµό δουλειάς.
β) Ετοιµασία και παράδοση στο τυπογραφείο 18 βιβλίων της έκδοσης «Αρχείο».
γ) Ετοιµασία και παράδοση στο τυπογραφείο για λογαριασµό του Ινστιτούτου
Ιστορίας τριών τόµων της ειδικής συλλογής: «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα. Κείµενα και στοιχεία» (συνολικά περί τα 120 τ. φ.).

1553

Πρόκειται για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας, που παρουσιάσθηκε, σε τελική µορφή,
στο Παρίσι υπό τη διεύθυνση του Σ. Ασδραχά (supra, p. 396).
1554
Πρόκειται για τον Kirjazovski.
1555
Όπως είπαµε (supra, pp. 397, 403), ο Παπαπαναγιώτου δεν πρόφθασε, στη ζωή του, να εκπονήσει
διδακτορική διατριβή –έλαβε µονάχα το µεταπτυχιακό τίτλο το 1991–.
1556
Ο Kirjazovski, όπως αναφέραµε (supra, p. 337), κατέθεσε διδακτορική διατριβή το Μάρτιο 1981.
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δ) Εξασφάλιση και επεξεργασία 150.000 νέων αρχειακών µονάδων.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Η ιδέα της δηµιουργίας της Οµάδας, ο τόπος όπου βρίσκεται, το περιεχόµενο της
δουλειάς της αποτελούν σηµαντικό και πραγµατικά νέο στοιχείο στην πρακτική των
σχέσεων µεταξύ δύο κοµµάτων. Αξίζει γι’ αυτό κάθε προσπάθεια για το ξεπέρασµα
των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν και που θα παρουσιάζονται και στο µέλλον, για
τη διερεύνηση των καλύτερων δρόµων για µια σταθερή ανάπτυξη της δουλειάς µας
γιατί και η παραµικρότερη κατάκτηση σ’ αυτό τον τοµέα έχει πάντα ιδιαίτερη και µακρόπνοη σηµασία. Αν σήµερα δυο πλευρές ενώνουν τις προσπάθειές τους για τη δηµιουργία κατ’ αρχήν της υλικής βάσης για την ιστορική επιστήµη µας ταυτόχρονα θέτουν µια από τις πιο στέρεες πέτρες στο θεµέλιο της γέφυρας που κατ’ εξοχήν πλησιάζει, ενώνει τις ιστορικές αναζητήσεις µας για το παρελθόν, τους προβληµατισµούς και
τις προσπάθειές µας για το µέλλον των δύο χωρών µας και ευρύτερα.
Θεωρούµε εντελώς αναγκαίο:
α) Η όλη υπόθεση της οργάνωσης και δράσης της Οµάδας να εξεταστεί µε την
απαιτούµενη προσοχή και να διατυπωθεί τελικά ένα έγκυρο κείµενο (απόφαση ή πρακτικό) που θα ’ναι το βασικό καθοδηγητικό κείµενο για την Οµάδα. Αντίγραφο αυτού
του κειµένου να δοθεί και στην εδώ Κεντρική Επιτροπή.
β) Ο υπεύθυνος της Οµάδας, ανεξαρτήτως συγκεκριµένου προσώπου, να καθορισθεί αρµόδια σαν ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός µας σ’ αυτή τη χώρα για τις δουλειές που αφορούν τον τοµέα ιστορίας και το αρχείο.
γ) Η Αντιπροσωπεία ή τουλάχιστον ένα εξουσιοδοτηµένο µέλος της να επισκεφθεί
την έδρα µας και να συζητήσει και µε την εδώ ΚΕ.
Συντροφικά Α.
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 18, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 5 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο]1557
Παράρτηµα Α
Το αρχείο της οµάδας και σύντοµο ιστορικό του.
Το αρχείο που έχουµε τώρα στην ουσία είναι το αρχείο του πρώην Τοµέα Ιστορίας. Σ’ αυτό υπάρχουν:

1557

Σηµαντικό κείµενο, µε απαρίθµηση των εγγράφων και εντύπων του πρώην Τµήµατος Ιστορίας.
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∆ιάφορα έγγραφα.
3.500 περίπου αρχ. µονάδες (ΑΜ) σε σύνολο περίπου 18.000 φύλλα (Φ). Από
αυτά επεξεργασµένα 2.362 ΑΜ µε 13.549 Φ.
Επίσης από αυτά οι 2.750 ΑΜ, είναι του πρώην Τοµέα και οι 850 ΑΜ προστέθηκαν από το κεντρικό αρχείο στο διάστηµα των…πέντε χρόνων!
∆ιάφορα έντυπα.
3.750 φύλλα «Ριζοσπάστη» περιόδου 17.4.1922 - 4.8.1936.
243 φύλλα «Νεολαίας» (εβδοµαδιαίου ή δεκαπενθήµερου οργάνου ΟΚΝΕ) της
περιόδου 6.1.1928 - 6.3.1936.
«ΚΟΜΕΠ». Πλήρη σειρά ετών 1921, 1942-44, 1945 και 1947. Ορισµένα τεύχη
περιόδων 1922-1925 και 1934-1936.
400 διάφορα φύλλα από τον τύπο (κεντρικό και περιφερειακό) της Εθνικής Αντίστασης (σχεδόν όλα του 1944).
Σχεδόν πλήρη σειρά «Πράξεων και Αποφάσεων» ΠΕΕΑ και «Εφηµερίδας της
Π∆Κ» (1948-1949).
Βιβλιοθήκη.
776 διάφορα βιβλία και µπροσούρες κυρίως για περίοδο µετά 1940.
Σχεδόν πλήρεις σειρές:
«Ριζοσπάστη» και «Ελεύθερης Ελλάδας» 1945-1947, «∆ηµοκρατικού Στρατού»
1948-1949, «∆ελτίου Ειδήσεων» και «Προς τη Νίκη» του ΓΑ/∆ΣΕ 1948-1949, «Νέου
Κόσµου» 1950-1967, «Κοµέπ» 1969-1974, «Εθνική Αντίσταση» 1964-1973 και των
εφηµερίδων: Αυγή, Απογευµατινή, Αθηναϊκή, Ακρόπολις, Βήµα, Ελευθερία, Έθνος,
Εµπρός, Ελληνικός Βορράς, Εθνικός Κήρυξ της περιόδου 1950-1967 και Μάχη, Προοδευτικός Φιλελεύθερος της περιόδου 1949-1951.
Σύντοµο ιστορικό
Το αρχείο του Τοµέα Ιστορίας δηµιουργήθηκε µε την επιµονή των εργαζοµένων
σ’ αυτό, µε την ανοχή του Πολιτικού Γραφείου και παρά τη συνεχή και έντονη αντίδραση του κεντρικού αρχείου. Το αρχείο αυτό διασώθηκε κατά τη διάσπαση και στις
20 Ιανουαρίου 1970 µεταφέρθηκε στη νέα έδρα του. Η µεταφορά του έγινε µε απόφαση στην αρχή των τριών πρώην µελών του ΠΓ και σε συνέχεια του Γραφείου Εσωτερικού. Η απόφαση αυτή καθιέρωνε πια την ύπαρξη αρχείου του τµήµατος ιστορίας
και ταυτόχρονα καθόριζε να δοθούν στο αρχείο αυτό από το κεντρικό αρχείο του κόµµατος όλα τα υλικά που σχετίζονται µε την ιστορία του κόµµατος (τα υλικά που υπάρχουν σε περισσότερα του ενός αντίγραφα να δοθούν αµέσως και τα υπόλοιπα το συντοµότερο να αντιγραφούν ή φωτοτυπωθούν και δοθούν). Τελευταία απόφαση πάνω
σ’ αυτό του Γραφείου πάρθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1969.
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Με βάση την απόφαση αυτή µου δόθηκαν από το κεντρικό αρχείο πριν την αναχώρησή µου και στο διάσηµα 11 Νοεµβρίου 1969 µέχρι 12 Ιανουαρίου 1970 συνολικά
400 ΑΜ µε 1.872 Φ. ∆ηλαδή µε ρυθµό 200 ΑΜ το µήνα. Αν συνεχιζόταν αυτή η δουλειά και µ’ αυτό το ρυθµό µέχρι σήµερα θα παίρναµε περί τις 12.000 ΑΜ έναντι των
850 ΑΜ που πήραµε στην πράξη.
Τον Ιούλιο 1970 που πήγα στην έδρα του κεντρικού αρχείου µου δόθηκαν άλλες
70 ΑΜ µε 1.024 Φ.
Στις 28 ∆εκεµβρίου µε 2 Ιανουαρίου 1971 ξαναβρέθηκα στην έδρα του κεντρικού
αρχείου και πήρα µέρος σε συσκέψεις και συναντήσεις που έγιναν υπό την άµεση καθοδήγηση του σ. Μπάµπη. Για άλλη µια φορά τονίσθηκε η σηµασία της εδώ δουλειάς
και η ανάγκη να παρθούν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη γρηγορότερη εφαρµογή της
απόφασης σχετικά µε τα υλικά του αρχείου. Αµέσως µετά από αυτές τις συσκέψεις έρχεται εδώ ο σ. Πάνος (10-18.1.1971) και για άλλη µια φορά θέτει υπεύθυνα στους εδώ
αρµόδιους το πρόβληµα της δηµιουργίας εδώ πλήρους αρχείου του τµήµατος ιστορίας
µε τη µεταφορά των αντιστοίχων υλικών από το κεντρικό αρχείο.
∆εν γνωρίζω υπεύθυνα το τι συνέβη παραπέρα στο κέντρο. Γνωρίζω όµως καλά
την πράξη που συνδέεται άµεσα µε τη δική µου δουλειά. Μετά τις 26 Ιουλίου 1970 στο
αρχείο του τµήµατος ιστορίας δεν δόθηκε ούτε ένα χαρτί. Κατά το 1971 πλήρως και
κατά το 1972 εν µέρει επικράτησε η τάση το αρχείο του τµήµατος ιστορίας να επιστραφεί στο κεντρικό αρχείο αντί το κεντρικό αρχείο να δώσει σ’ αυτό τα απαραίτητα
υλικά. Αρνήθηκα πάντα και κατηγορηµατικά να επιστρέψω έστω και ένα χαρτί από το
αρχείο του τµήµατος ιστορίας αν δεν µου δοθεί στο χέρι γραπτή απόφαση του Γραφείου ότι καταργείται αυτό το αρχείο ή σταµατάει η δουλειά που στήσαµε στη νέα
έδρα µας. Αντίγραφα θα δώσω από όλα µόλις γίνει η αναγκαία επεξεργασία τους. Από
τις 470 ΑΜ που πήρα από το κεντρικό αρχείο επέστρεψα στις 18 Φεβρουαρίου 1972
τις 230 ΑΜ που ζητήθηκαν.
Την άνοιξη του 1972 ήρθε εδώ ο υπεύθυνος του κεντρικού αρχείου. Σε συνάντησή
του µε την εδώ ΚΕ ανακοίνωσε απόφαση για τη µεταφορά εδώ του κεντρικού αρχείου
και τον πολλαπλασιασµό του για τη δηµιουργία τριών πλήρων βάσεων αρχείου που
και σε συνέχεια θα εξυπηρετούνταν από µας. Η εδώ ΚΕ ζήτησε έναν περίπου υπολογισµό του όγκου των υλικών και της τεχνικής δουλειάς που θα χρειαστεί να γίνει για να
προγραµµατίσει έγκαιρα τα αναγκαία µέσα. Σε συµφωνία µε τον υπεύθυνο του κεντρικού αρχείου τον Ιούνιο του 1972 µαζί µε το δεύτερο µέλος της οµάδας µας (ειδικευµένο στα αρχεία και µε τον ανώτερο σχετικό επιστηµονικό τίτλο) πήγαµε στην έδρα
του κεντρικού αρχείου και οι τρεις µας δουλέψαµε µε βάση τις καταστάσεις που υπήρχαν. Επιστρέφοντας υποβάλαµε εδώ έκθεση για την όλη δουλειά που θα χρειαστεί να
γίνει. Υπολογίσαµε σαν βάση 20-25.000 ΑΜ µε σύνολο 50-60.000 φ. Αµέσως µετά
την έκθεσή µας αυτή οι εδώ αρµόδιοι µε επείγουσα διαδικασία διέθεσαν ένα πρώτο
κονδύλιο από 850.000, δηλώνοντας πως δεν θα υπάρξουν δυσκολίες στην περίπτωση
που θα χρειαστούν και άλλα ποσά.
Και αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα.
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Στις 14-21 Φεβρουαρίου 1973 ξαναβρέθηκα στη παλιά µου έδρα για δουλειές σχετικά µε την ιστορία και το αρχείο. Βρισκόταν τώρα εκεί και το ίδιο το Γραφείο, όπως
µου ειπώθηκε, για να δώσει λύση στα προβλήµατα που είχαν προκύψει. Στις 18 Φεβρουαρίου ο υπεύθυνος του κεντρικού αρχείου (παραθέτω από το ηµερολόγιό µου
δουλειάς) «µου λέει το µεγάλο νέο. Χθες, δηλαδή το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 1973,
το Γραφείο σε συνεδρίασή του µαζί µ’ αυτόν πήρε απόφαση για τη µεταφορά του αρχείου εκεί και την αξιολόγησή του όπως το προτείναµε εµείς (Μπαρµπαµήτσος - Αλέκος. –ΑΠ1558). Ιστορική απόφαση. Νοιώθω σαν παιδί. Τώρα θα γίνει δουλειά… Πέρασαν από πολύ τα µεσάνυχτα και δεν µε πιάνει ο ύπνος. Πόσες φορές πέρασε αυτή η
υπόθεση ωσότου να φτάσει σ’ αυτή την απόφαση! Τώρα µένει να πραγµατοποιηθεί η
απόφαση. Κι αυτό επίσης δεν είναι απλό. Θα κάνουµε ότι χρειάζεται χωρίς καµµιά χαλάρωση των µέτρων µας». ∆υστυχώς και αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα.
Στις 5 Ιανουαρίου 1974 µου δόθηκαν (για πρώτη φορά µετά τις 26 Ιουλίου 1970)
από το κεντρικό αρχείο 587 ΑΜ µε σύνολο 3.206 Φ, όλα της περιόδου 1918-1940 και
σχεδόν όλα δηµοσιευµένα από καιρό και τα υλικά της «υπόθεσης Πετσόπουλου» από
τα οποία οι 103 ΑΜ µου είχαν δοθεί το 1969, επιστράφηκαν το 1972 και ξαναδόθηκαν
τώρα.
Τον Ιούλιο του 1974 που ξαναπήγα πάλι για δουλειά στην παλιά µου έδρα, συγκροτήθηκαν και συνεδρίασαν σειρά επιτροπές και για άλλη µια φορά λύθηκαν όλα τα
ζητήµατα, πήρα µαζί µου µερικές δεκάδες ΑΜ, κυρίως την αλληλογραφία της Ακροναυπλίας (1941-1942) που µου ενδιέφερε άµεσα για το πρώτο βιβλίο του «Αρχείου»
και το ηµερολόγιο του Γιαννούλη1559. Αυτά είναι όλα. Χρειάστηκαν πέντε ολόκληρα
χρόνια για να πάρουµε από τις 25.000 ΑΜ του κεντρικού αρχείου τις 850. Στο µεταξύ
εµείς µονάχα σε µία δόση, τον Ιούλιο του 1974, παραδώσαµε στο κεντρικό αρχείο 949
ΑΜ (αρχείο της ΕΛΑΣ) που δεν τις είχε.
Το παραπάνω «σύντοµο ιστορικό» δεν θα είχε και τόση σηµασία και οπωσδήποτε
δεν θα το σηµείωνα αυτή τη στιγµή, αν σε όλη αυτή την υπόθεση δεν αναµιγνύαµε και
1558
1559

Εννοείται: Βατουσιανός - Παπαπαναγιώτου, σηµείωση: Α[λέκος] Π[απαπαναγιώτου].
Cf. Ристо Кирjазовски, «Дневникот на Ґоргис Ґанулис (1 jули 1946 - 20 маj 1948)», op. cit. Το
ηµερολόγιο ήταν ένα τετράδιο µε σκούρο εξώφυλλο, το οποίο περιείχε καθηµερινές σηµειώσεις
του Γιώργη Γιαννούλη για τα συµβάντα στο µέτωπο από την 1η Ιουλίου 1946 µέχρι τις 20 Μαΐου
1948 (cf. Παπαϊωάννου, Γιώργης Γιαννούλης..., op. cit., pp. 25, 226). Ο Γιαννούλης γεννήθηκε το
1915 στο Επταχώρι Καστοριάς, σπούδασε το 1935-1938 νοµική στην Αθήνα και εργάσθηκε ως
ιδιαίτερος γραµµατέας του Φιλίππου ∆ραγούµη [υπουργός στρατιωτικών στα χρόνια µετά την
απελευθέρωση]. Το 1938, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών της Σύρου, προσχώρησε στην
αντιφασιστική οργάνωση των αξιωµατικών της σχολής. Το 1940, πολέµησε στο αλβανικό µέτωπο,
το 1942 έγινε αντάρτης, το 1946 πήρε εντολή από το ΚΚΕ να οργανώσει κίνηµα των
καταδιωκόµενων πρώην ανταρτών στην περιοχή του Γράµµου. Επιτελικός αξιωµατικός του
∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) στον εµφύλιο (αντισυνταγµατάρχης, διοικητής Αρχηγείου ∆ΣΕ στο
Γράµµο), διοικητής ταξιαρχίας, υπό απροσδιόριστες συνθήκες χρεώθηκε την ήττα στις µάχες στις
16-17 Αυγούστου 1948 στο Γράµµο, κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη θέσης, καταδικάσθηκε και
εκτελέσθηκε στις 20 Αυγούστου 1948. Αργότερα, αποκαταστάθηκε (cf. Τσίτας, Φάκελος
Γιαννούλη..., op. cit., pp. 235-241. Παπαϊωάννου, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 2-2-2007).
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άλλους παράγοντες που όσο καλή διάθεση κι αν έχουν είναι ζήτηµα αν µπορούν να
αποκοµίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις για µας, συγκεκριµένα γι’ αυτούς που είµαστε
συνδεδεµένοι µε τη συγκεκριµένη προσπάθεια που στεγάστηκε εδώ.
Στο παραπάνω «σύντοµο ιστορικό» πρέπει να προστεθούν και τα εξής ουσιαστικά
στοιχεία:
α) Η Υπηρεσία Αρχείων και το «Τµήµα» ιστορίας έδρασαν στο 7χρονο 1968-1974
σαν δύο τελείως ανεξάρτητα σουλτανάτα.
β) Σε µένα µέχρι σήµερα δεν δόθηκε ποτέ καµία γραπτή απόφαση του Γραφείου
σχετικά µε τη δουλειά στη ιστορία, είτε µε το Αρχείο. Πάντα µου διαβιβαζόταν προφορικά οι σχετικές αποφάσεις και πάντα ζητούσα να διαβιβαστεί παράκλησή µου για
µια προσωπική επαφή µε το Γραφείο.
γ) Κανένα µέλος του Γραφείου που περάσαν από αυτή τη χώρα στο διάστηµα µετά
το καλοκαίρι του 1970 δεν µου απηύθυνε έστω τηλεφωνικά, έστω και δι’ άλλου προσώπου τουλάχιστον µια απλή καληµέρα, δεν κατηύθυνε προς τα µένα έστω κάποιο
στοιχείο ενδιαφέροντος γι’ αυτή τη δουλειά, φροντίδας µήπως υπάρχει κάποιο πρόβληµα για λύση.
δ) Όλοι οι υπεύθυνοι σύντροφοι που περάσαν και από µένα κατά καιρούς και πήγαν στην εδώ ΚΕ και για τη δουλειά του τοµέα µε τον οποίο χρεώθηκα εγώ (σ. σ. Πάνος, Σταύρος, Βατουσιανός, Λευτέρης1560), πήγαν και συζήτησαν µονάχοι τους, χωρίς
εµένα. Κατανοώ την περίπτωση µε τον σ. Πάνο. Ήταν αρχές ακόµα και ούτε και γω
έθεσα κανένα πρόβληµα. Στους άλλους τρεις έθεσα σε όλους αυτό το πρόβληµα και εκ
των προτέρων. Όλοι τους συµφώνησαν µε την άποψή µου σαν αρχή και όλοι τους τελικά πήγαν πάλι µονάχοι. Από άποψη αρχής ενήργησαν λανθασµένα. ∆εν έχω τα αναγκαία στοιχεία της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης για να καταλήξω σε οριστικό συµπέρασµα. Ωστόσο οι αρνητικές επιπτώσεις στη δουλειά µας από µια τέτοια τακτική
είναι κατανοητές και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να τις σηµειώσω.
ε) Οι σύντροφοι που µε καθοδήγησαν άµεσα στο διάστηµα 1971-1974 για τη δουλειά στην ιστορία ή στο αρχείο είναι οι σ. σ. Σταύρος, Βατουσιανός και Λευτέρης. Πάντα βρήκαµε γλώσσα πλήρους κατανόησης και σχετικά ρεαλιστικού προγραµµατισµού
της δουλειάς µας µεταξύ µας. Ωστόσο κάποιες αόρατες δυνάµεις µέσα από µας του
ίδιους, είτε έξω από µας, είτε και από τις δύο κατευθύνσεις δρούσαν έτσι ώστε τελικά
µας τα ανέτρεπαν όλα, είτε εµπόδιζαν να προχωρήσουµε πιο αποφασιστικά. Νοµίζω
για τώρα αρκετό να σηµειωθεί µονάχα το φαινόµενο, δεν µπαίνω στην ανάλυσή του.
Τα στοιχεία αυτού του σηµειώµατος δίνονται για µια πρώτη και γενική ενηµέρωση
για το τι περίπου υπάρχει. Μόλις τελειώσουµε πιο επείγουσες δουλειές να δακτυλογραφηθούν και δοθούν πλήρεις καταστάσεις για το τι διαθέτουµε στο Αρχείο και στη
Βιβλιοθήκη της Οµάδας µας.
Το «σύντοµο ιστορικό» δεν δίνεται για να γίνει κάποια έρευνα ή να διατυπωθεί
κάποια κριτική σε οποιονδήποτε σύντροφο. Θα ’ρθει ο καιρός και για τέτοια δουλειά
1560

Είναι οι Πάνος ∆ηµητρίου, Σταύρος Καρράς, Μήτσος Βατουσιανός, Λευτέρης Αποστόλου.
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απαραίτητη για τη διαπαιδαγώγησή µας. Αποκλειστικός σκοπός του για τώρα είναι να
ενισχυθεί η συνείδηση ότι για σοβαρές υποθέσεις δεν είναι αρκετά τα ηµίµετρα, χρειάζονται πραγµατικά θαρραλέες αποφάσεις και αποφασιστικά µέτρα.
16 ∆εκεµβρίου 1974
Α.
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 19, 16 ∆εκεµβρίου 1974, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Παράρτηµα Β
∆ιατιθέντα κονδύλια σε χρήµα της χώρας.
Ι. Για τη τεχνική επεξεργασία του αρχείου.
Συγκεκριµένα για καταγραφή, κατάταξη, φύλαξη, φωτοτύπωση σε τρία αντίτυπα
κλπ. χωρίσθηκε ένα ποσόν από 850.000
Από αυτό το ποσό ξοδεύτηκαν:
Κατά το 1972, 30.000
Κατά το 1973, 144.000
Κατά το 1974, 226.000 (κατ’ υπολ.)
Σύνολο 400.0001561
Υπόλοιπο 450.0001562
ΙΙ. Για τη λειτουργία της Οµάδας.
Για το 1974 διατέθηκε το ποσόν 200.000
Για το 1975 ήδη διατέθηκε το ποσόν 418.000
ήτοι:
Μισθοί προσωπικού 235.000
Έξοδα κίνησης από και προς την έδρα 54.000
Αγορά βιβλίων, τρέχουσες φωτοτ. οµάδας κλπ. 24.000
Γραφική ύλη, τηλέφωνα κλπ. έξοδα γραφείου 105.000
Σύνολο 418.000
Με λελογισµένη χρήση το ποσό που µας µένει µπορεί βασικά να καλύψει τα έξοδα
για την αναγκαία δουλειά στα υλικά του κεντρικού αρχείου που θα δοθούν στο αρχείο

1561
1562

Σύνολο εξόδων.
Υπόλοιπο προϋπολογισµού.
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της Οµάδας. Θα προκύψει η ανάγκη της διάθεσης νέου κονδυλίου για την αγορά αρχειακών υλικών από την Ελλάδα και για επισκέψεις εδώ από τη Ελλάδα ιστορικών µας
για δουλειά. Νοµίζουµε πως δεν θα υπάρξει δυσκολία γι’ αυτό. Ήδη µας ειπώθηκε πως
αν προκύψουν νέες ανάγκες µπορούµε να υπολογίσουµε κατ’ αρχήν σε νέο ποσό
200.000. Εννοείται έχουµε συναίσθηση των εδώ δυσκολιών και των θυσιών που γίνονται και θα κινηθούµε πάντα στα πιο λελογισµένα και αναγκαία πλαίσια.
16 ∆εκεµβρίου 1974
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]
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[Έγγραφα Νο 20-24:
Νο 20, 7 Ιανουαρίου 1975, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 21, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 22, 10 Ιανουαρίου 1975, 8 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 23, 10 Ιανουαρίου 1975, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 24, 10 Ιανουαρίου 1975, 6 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 20, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]1563
7/1/75
Ξανασυζητήθηκε µε Ацо1564 στις 8/1/75 προκειµένου να υποβληθεί σαν τελικό
στη Γραµµατεία1565. ∆εν κάναµε καµµία ουσιαστική αλλαγή1566. Συµπληρώσαµε µε
δουλειές που έγιναν και το 1975.

[Έγγραφο Νο 21, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]1567
Το επεξεργάστηκα πρώτα εγώ. Ύστερα µαζί µε τον υπεύθυνο του Τµήµατος διεθνών σχέσεων (Άτσο Γιάνεφσκι). Μας δόθηκε σαν τελικό κείµενο από το Τµήµα διεθνών σχέσεων, εγκριµένο από το προεδρείο τους, για να χρησιµεύει σαν καθοδηγητικό
ντοκουµέντο στη δουλειά µας.
Η ελληνική µετάφρασή του.

Έγγραφο Νο 22, 8 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]
Αυστηρώς εµπιστευτικό
10/1/75

1563

Χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
Πρόκειται για τον Aco Janevski.
1565
Πρόκειται για τη συνεδρίαση του Τµήµατος διεθνών σχέσεων και συνεργασίας της κεντρικής
επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας, στις 16 Οκτωβρίου 1975 (infra, Παράρτηµα
15, Έγγραφο 1, p. 593)
1566
Αντιθέτως προς την παρατήρηση που σηµείωσε τότε ο Παπαπαναγιώτου, επήλθαν πολλές
τροποποιήσεις. Το πνεύµα του κειµένου που ψηφίσθηκε ως απόφαση δεν έχει σχέση µε το αρχικό
κείµενο του Παπαπαναγιώτου (ibid.).
1567
∆εύτερο χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
1564
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Σκοπός, καθήκοντα και δουλειά της Οµάδας µελέτης της ιστορίας του εργατικού
κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του λαϊκοαπελευθερωτικού κινήµατος των µακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου στο Ινστιτούτο εθνικής
ιστορίας των Σκοπίων.
Με την αποκατάσταση των σχέσεων µεταξύ της ΕΚΓ και του ΚΚΕ εσωτερικού το
1968 και στις δύο πλευρές επικρατεί η σταθερή επιθυµία για ολόπλευρη ανάπτυξη της
αδελφικής φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των δύο κοµµάτων. Σ’ αυτό το κλίµα οι Κεντρικές Επιτροπές της ΕΚΜ και του ΚΚΕ Εσ., ύστερα από συζητήσεις στα 1968-1970,
αποφάσισαν στενότερη συνεργασία στον τοµέα της ιστορικής επιστήµης. Για το σκοπό
αυτό το 1970 δηµιουργήθηκε στο Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας βάση µε την πρόσληψη
ενός ειδικού συνεργάτη και αντίστοιχου αρχείου και βιβλιοθήκης. Αναλύοντας την
πείρα από τη δουλειά που έγινε και τις ευρύτερες δυνατότητες που εµφανίζονται, οι
δύο Κεντρικές Επιτροπές αποφάσισαν το 1974 να διευρύνουν αυτή την προσπάθεια
δηµιουργώντας Οµάδα µελετών στα πλαίσια του ΙΕΙ.
Ι. Σκοπός και καθήκοντα της οµάδας.
Η Οµάδα ασχολείται µε τη µελέτη της ιστορίας του εργατικού κινήµατος της Ελλάδας και του ΚΚΕ και των σχέσεων µεταξύ των προοδευτικών κινηµάτων των δύο
χωρών και των Βαλκανίων.
1. Μελέτη ορισµένων από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα της περιόδου 1940-1949.
Προς το σκοπό αυτό ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα θέµατα: Το ΚΚΕ και η απελευθερωτική πάλη στα 1940-1949, Ο αγώνας των µακεδόνων της Μακεδονίας του Αιγαίου
για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωσή τους και η συµβολή τους στην Εθνική
Αντίσταση και τον εµφύλιο πόλεµο, Το εργατικό κίνηµα των Βαλκανίων και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
2. Επεξεργασία προβληµάτων, παρακολούθηση και βοήθεια στη µελέτη της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ από διάφορα ιδρύµατα, οµάδες ερευνητών
και µεµονωµένους ερευνητές των δύο χωρών όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο.
3. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στον τοµέα της ιστορικής επιστήµης των
δύο χωρών. Περιοδική ενηµέρωση των αρµοδίων των δύο πλευρών. Προτάσεις για
δηµοσίευση αντιπροσωπευτικών εργασιών της µιας χώρας στην άλλη για την καλύτερη αµοιβαία γνωριµία και εκλαΐκευση των αγώνων και της αντίστοιχης πείρας και
παραπέρα µελέτη και προτάσεις για κοινές εργασίες από ερευνητές και των δύο χωρών.
Παρακολούθηση της βαλκανικής (ανάλογα µε τις συνθήκες και δυνατότητες και
της παγκόσµιας) κίνησης στον τοµέα της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και συµβολή για ενεργότερη αντιπροσώπευση της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του
ΚΚΕ µε κύριο σκοπό να υποβοηθηθεί το πλησίασµα της βαλκανικής µαρξιστικής επιστήµης προς αυτό τον προβληµατισµό.
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4. Επιλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση των ντοκουµέντων της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ και του διεθνούς εργατικού κινήµατος που αναφέρονται στην Ελλάδα.
5. ∆ηµιουργία πλήρους αρχείου ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ
και αντίστοιχης βιβλιοθήκης.
Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω σκοπού και των καθηκόντων οι δύο Κεντρικές Επιτροπές αναλαβαίνουν την υποχρέωση να παράσχουν την αναγκαία βοήθεια
στην Οµάδα.
Η Οµάδα εργάζεται στο Βαλκανιολογικό Τµήµα του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας
µε βάση το δικό της πρόγραµµα. Το πρόγραµµα, το πεντάχρονο και τα ετήσια σχέδια
δουλειάς της Οµάδας καταρτίζονται από κοινού από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου και
την Οµάδα µε προηγούµενη συµβουλή των αρµοδίων οργάνων των δύο κοµµάτων.
Μετά την έγκριση του προγράµµατος η διεύθυνση του Ινστιτούτου πλήρως ελέγχει και
καθοδηγεί την Οµάδα, όπως και τα άλλα τµήµατά της, για την πραγµατοποίηση αυτού
του προγράµµατος. Για την πραγµατοποίηση του προγράµµατός της η Οµάδα, µε τη
βοήθεια της διεύθυνσης του ΙΕΙ, αναπτύσσει τη συνεργασία της µε άλλα αντίστοιχα
ιδρύµατα και επιστρατεύει συνεργάτες.
Την Οµάδα αποτελούν οι: Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου και Ρήστο Κυριάζοφσκι,
ανώτεροι ειδικοί συνεργάτες του ΙΕΙ. Προβλέπεται η πρόσληψη του Πέρο Γκαλάµποβ,
δηµοσιογράφου που τώρα δουλεύει στο ΡΣ Σκοπίων και µιας δακτυλογράφου.
Το αρχείο και η βιβλιοθήκη της Οµάδας οργανωτικά υπάγονται στο Κρατικό Αρχείο της Σ. ∆. Μακεδονίας, το οποίο και στεγάζει όλη την εργασία που αφορά το αρχείο και τη βιβλιοθήκη (ταξινόµηση, επεξεργασία, θεραπεία, φωτογράφηση σε µικροφίλµ, διαφύλαξη, συγκέντρωση νέων υλικών µε ανταλλαγή ή αγορά κλπ.). Η χρησιµοποίηση των καθορισµένων υλικών του αρχείου και της βιβλιοθήκης γίνεται δια µέσου
της Οµάδας.
Τα σχετικά κονδύλια που διατίθενται στο ΙΕΙ και το Αρχείο της Σ ∆ Μακεδονίας
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά γι’ αυτή τη δουλειά.
ΙΙ. Η δουλειά που έγινε.
Η δουλειά που έγινε µέχρι σήµερα αποτελεί µία καλή αρχή για την παραπέρα
δράση της Οµάδας.
Ο Παπαπαναγιώτου ετοίµασε και δηµοσίευσε τις ακόλουθες εργασίες:
1. «ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα. Τόµ. V, 1940-1945». Έκδοση ΚΚΕ Εσ., Ρώµη 1973.
∆εύτερη έκδοση Αθήνα 1974 (σελ. 646).
2. «Η αλήθεια για το πισώπλατο χτύπηµα». Άρθρο δηµοσιευµένο στο «Γκλάσνικ»
του ИНИ [Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας], αρ. 2-3/1970 και στην «ΚΟΜΕΠ» του ΚΚΕ
Εσ., αρ. 4/1972. Σε χωριστό φυλλάδιο δηµοσιεύθηκε στην Αθήνα το ∆εκέµβρη του
1974 (σελ. 50).
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3. «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την Αντίσταση 1940-1945». Επισκόπηση των ντοκουµέντων του ΚΚΕ. ∆ηµοσιεύτηκε στην «Ελεύθερη Ελλάδα» ΙΧ.1973 - ΙV.1974 και
σε βιβλίο στη Αθήνα το ∆εκέµβρη του 1974 (σελ. 168).
4. «Προβλήµατα της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Μια θεώρηση “πολιτική”
της ιστορίας και “ιστορική” της πολιτικής». Μελέτη που δηµοσιεύτηκε στο «∆ιάλογο»
του ΚΚΕ Εσ., αρ. 9-10/1974 (σελ. 60).
5. « Η Αντίσταση στην ένοπλη επέµβαση του βρετανικού ιµπεριαλισµού ΧΙΙ.1944
- ΙΙ.1945». Επισκόπηση των ντοκουµέντων του ΚΚΕ. ∆όθηκε για δηµοσίευση στην
«Αυγή» (σελ. 76).
6. Σύνταξη της εργασίας: «Γ. Ιωαννίδη: Προβλήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ στην
Εθνική Αντίσταση». Πρακτικό της συζήτησης Ιωαννίδη-Παπαπαναγιώτου (περίπου
650 σελ.).
Για το αποτέλειωµα αυτής της εργασίας χρειάζεται δουλειά ενός µήνα ακόµα.
Ορισµένος χρόνος χρησιµοποιήθηκε για τη συγκέντρωση και µελέτη ντοκουµέντων και βιβλιογραφίας για την επεξεργασία του θέµατος: «Το εργατικό κίνηµα της
Ελλάδας στα 1918-1940», µε το οποίο είναι χρεωµένος ο Παπαπαναγιώτου από το
ΙΕΙ1568. Επίσης έγινε ορισµένο ξαναδούλεµα των συνταχθέντων παλιότερα και µη
δηµοσιευθέντων εργασιών:
α) «Το ΚΚΕ ύψωσε τη σηµαία της Εθνικής Αντίστασης 1941-1942» (σελ. 220)
και
β) «Ποιος άναψε τις φλόγες του εµφυλίου πολέµου; Από τη Βάρκιζα µέχρι τις
εκλογές της 31.3.1946» (σελ. 200)1569.
Ο Παπαπαναγιώτου και ο Κυριάζοφσκι ετοίµασαν για δηµοσίευση το πρώτο βιβλίο της ειδικής έκδοσης του ΚΚΕ Εσ. «Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ» (σελ. 400).
Ο Κυριάζοφσκι και η Φανή Μπούτσκοβα (συνεργάτης του Αρχείου) επεξεργάστηκαν 2.362 ντοκουµέντα µε 13.549 φύλλα. Από το Κρατικό Αρχείο και τον Ρήστο
Γκεοργκίεβσκι (βιβλιοθηκάριο) επεξεργάστηκαν για τη βιβλιοθήκη 776 βιβλία και
φυλλάδια, η σειρά των ηµερησίων και περιοδικών εντύπων της περιόδου 1945-1967.
Πλησιάζει στο τέλος της η επεξεργασία του «Ριζοσπάστη», κεντρικού οργάνου της ΚΕ
του ΚΚΕ, 1922-1936 (3.700 φύλλα σε µικροφίλµ και πρωτότυπα).
∆όθηκαν φωτοαντίγραφα διαφόρων ντοκουµέντων και εντύπων που ζητήθηκαν
κατά καιρούς από ερευνητές του ΚΚΕ Εσ. στο Βουκουρέστι, Παρίσι και Αθήνα1570.
1568

Είναι η ανάθεση προς τον Παπαπαναγιώτου (cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 15 [«Το εργατικό
κίνηµα στην Ελλάδα στο µεσοπόλεµο 1918-1939»]), η οποία στη συνέχεια άλλαξε («Το κίνηµα
αντίστασης στην Ελλάδα 1940-1945» [ibid., Έγγραφο Νο 16] ή άλλως «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και
την αντίσταση» [ibid., Έγγραφο Νο 17]).
1569
∆εν γνωρίζουµε αν αυτές οι εργασίες έχουν εκδοθεί.
1570
∆ίδονταν ορισµένα έγγραφα στα στελέχη του µηχανισµού στο Βουκουρέστι, για την κάλυψη
δηµοσιογραφικής παραγωγής σχετικής µε τις τρέχουσες πολιτικές ανάγκες. Στο Παρίσι και στην
Αθήνα, ο αποδέκτης ήταν ο Φ. Ηλιού (cf. Παπαπαναγιώτου, µαγνητοφωνηµένες συζητήσεις,
1990-1991).
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ΙΙΙ. Προσανατολιστικό πρόγραµµα δουλειάς (1975-1980).
Για την περίοδο 1975-1980 προβλέπεται το ακόλουθο προσανατολιστικό πρόγραµµα δουλειάς:
1. Επιλογή για δηµοσίευση στην Ελλάδα ντοκουµέντων του αρχείου στην ειδική
έκδοση «Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ». Το χρόνο θα ετοιµάζονται για έκθεση 2-3 βιβλία
των 25 τ. φ. περίπου. Επίσης επιλογή για δηµοσίευση στη Σ. ∆. Μακεδονίας ντοκουµέντων του αρχείου στην ειδική έκδοση «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα».
Προγραµµατίζονται συνολικά τρεις τόµοι των 40 τ. φ. περίπου.
2. Τρεις εργασίες:
α) Ιστορία του ΚΚΕ και ιδιαίτερα της περιόδου 1940-1949. (Ο Παπαπαναγιώτου
µέχρι τον Ιούνη του 1976 θα παραδώσει την εργασία: «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την
Αντίσταση» (30-35 τ. φ.) και σε συνέχεια θα συµπεριληφτεί στην ετοιµασία της εργασίας «Σύντοµη ιστορία του ΚΚΕ 1918-1968».
β) Το εθνικό ζήτηµα. Το ΚΚΕ και οι εθνικές µειονότητες και ιδιαίτερα η µακεδονική. (Ο Ρήστο Κυριάζοφσκι µέχρι το 1980 θα ετοιµάσει και παραδώσει την εργασία
για τους αγώνες και τις θυσίες των µακεδόνων στον εµφύλιο πόλεµο).
γ) ∆ιαβαλκανικές και διεθνείς σχέσεις στο κοµµουνιστικό κίνηµα και ιδιαίτερα ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. (Ο Πέρο Γκαλάµποβ µέχρι το 1980 θα ετοιµάσει και
παραδώσει συνθετική εργασία για τις σχέσεις µεταξύ των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων της Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας της περιόδου 1941-1945).
3. Βοήθεια µε υλικά, επεξεργασία επιµέρους θεµάτων, ενδεχοµένως και άµεση
συµµετοχή στην ετοιµασία της εργασίας «Σύντοµη ιστορία του ΚΚΕ 1918-1968».
4. Έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος.
Μέχρι τις 31 του Μάρτη 1975, αφού προηγούµενα συµβουλευτεί και τις δύο πλευρές, η Οµάδα θα ετοιµάσει λεπτοµερές σχέδιο τελικού προγράµµατος εργασίας µέχρι
το 1980.
Τα τρία µέλη της Οµάδας είναι η βασική σύνταξη της έκδοσης «Ιστορικό Αρχείο
του ΚΚΕ» και της έκδοσης «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα».
IV. Άλλα ζητήµατα.
1. Για την περίοδο 1975-1980 να σταµατήσει η δουλειά στο θέµα «Το Εργατικό
Κίνηµα στην Ελλάδα 1918-1940» µε το οποίο είναι χρεωµένος ο Παπαπαναγιώτου και
ο ίδιος να χρεωθεί µε το θέµα «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την Αντίσταση 1940-1945»
που προβλέπεται από το πρόγραµµα της Οµάδας.
2. Είναι καλύτερα και σκοπιµότερο για τώρα η δράση της Οµάδας να χρηµατοδοτείται µε βάση το πρόγραµµα δουλειάς και όχι τα θέµατα. Στο βαθµό που θα προχωρεί
η οργάνωση και ανάπτυξη της δουλειάς, βαθµιαία να γίνει το πέρασµα στη χρηµατοδότηση µε βάση τα θέµατα.

[552]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

3. Μελέτη του προβλήµατος για την απόκτηση επιστηµονικών τίτλων από τα µέλη
της Οµάδας.
4. Πρόσληψη της δακτυλογράφου Μαρίας Βόλτσεβα σαν µόνιµου µισθωτού.
5. Να δοθεί στην Οµάδα τηλέφωνο ευθείας σύνδεσης γιατί έχει συχνές συνδιαλέξεις µε το εσωτερικό και εξωτερικό.
10 Γενάρη 1975
Θ. Παπαπαναγιώτου ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ
Ρ. Κυριάζοφσκι ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 23, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]
Строго доверлнво
10/1/1975
Цел и задачи на Групата
Το πρωτότυπο στη σλαβοµακεδονική. Μας δόθηκε από το Τµήµα διεθνών σχέσεων
της ΚΕ σαν βασικό καθοδηγητικό ντοκουµέντο.

Έγγραφο Νο 24, 6 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]

Строго доверлнво
[αντίστοιχο της ανωτέρω ελληνικής µετάφρασης]
10-1-1975
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
[Υπογραφή Kirjazovski]
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[Έγγραφο Νο 25, 24 Απριλίου 1975, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Πρακτικό.
Στις 22-23 Απρίλη 1975 οι σύντροφοι Μήτσος Βατουσιανός, υπεύθυνος του Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΕ (Εσωτ), Αλέκος Παπαπαναγιώτου, υπεύθυνος της βάσης Β και
Χρήστος Κυριάζοφσκι, µέλος της βάσης Β, συζήτησαν την εφαρµογή της σχετικής
απόφασης του Γραφείου1571 και κατέληξαν στα παρακάτω:
Η βάση Β είναι το κύριο εφεδρικό αρχείο του ΚΚΕ δίπλα στη βάση Α που παραµένει στην έδρα που βρισκόταν µέχρι τώρα. Στη βάση Β γίνεται όλη η αναγκαία εργασία για την καταγραφή, κατάταξη, φωτοαντιγραφή, διαφύλαξη και αξιολόγηση του
αρχειακού υλικού µε βάση του κανονισµούς των αρµοδίων ιδρυµάτων. Η βάση Β αναλαβαίνει όλη την εργασία για τη δηµιουργία και εξυπηρέτηση των βάσεων Γ (Αθήνα)
και ∆ (Γκράµσι) µε βάση πρόγραµµα δουλειάς καθορισµένο από του υπευθύνους των
βάσεων Α και Β1572.
Τα υπάρχοντα τώρα υλικά στη βάση Α δίνονται άµεσα σε φωτοαντίγραφα είτε σε
µικροφίλµ στη βάση Β. Η παράδοση θα γίνει µε µιας ή διαδοχικά ανάλογα µε τις δυνατότητες. Τα υπάρχοντα τώρα υλικά στη βάση Β που δεν υπάρχουν στη βάση Α θα φωτοαντιγραφηθούν αµέσως και θα δοθούν στη βάση Α. Τα νέα αρχεία και υλικά που θα
βρίσκονται από την Ελλάδα και άλλους χώρους και θα φτάνουν στη βάση Α είτε στη
βάση Β θα φωτοαντιγράφονται ή µικροφιλµοποιούνται αµέσως και θα ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο βάσεων.
Για τη µεταφορά των τωρινών υλικών από τη βάση Α στη βάση Β θα ακολουθηθεί
η διαδικασία της µικροφιλµοποίησής τους στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα και της
µεταφοράς των φιλµ στη βάση Β για τις παραπέρα διαδικασίες. Στην περίπτωση που
δεν θα γίνει δυνατή η µικροφιλµοποίηση µ’ αυτό τον τρόπο θα γίνει από το µηχανισµό
της βάσης Α µε την τεχνική βοήθεια της βάσης Β. Τα έξοδα της µικροφιλµοποίησης τα
αναλαβαίνει η βάση Β. Η Βάση Β αναλαβαίνει επίσης τα έξοδα για την ανεύρεση, εξαγορά και µεταφορά νέων αρχείων και υλικών από την Ελλάδα και άλλους χώρους.
24 Απρίλη 1975
Μήτσος Βατουσιανός [Υπογραφή]
Αλέκος Παπαπαναγιώτου [Υπογραφή]
Χρήστος Κυριάζοφσκι [Υπογραφή]
1571

Η απόφαση του εκτελεστικού γραφείου δεν εντοπίσθηκε στο αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού (στα
ΑΣΚΙ). Υποθέτουµε ότι ελήφθη µε συνοπτικές διαδικασίες και επικυρώθηκε από τα µέλη του
εκτελεστικού γραφείου δια περιφοράς (βλέπε περαιτέρω όµοιες περιπτώσεις στο Έγγραφο Νο 37
και Έγγραφο Νο 38).
1572
Αναφέρονται τέσσερις βάσεις: Α -Βουκουρέστι, Β -Σκόπια, Γ -Αθήνα, ∆ -Ρώµη.
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[Έγγραφα Νο 26-27:
Νο 26, 20 Σεπτεµβρίου 1977, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο),
Νο 27, 20 Σεπτεµβρίου 1977, 4 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 26, 20 Σεπτεµβρίου 1977, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
20/9/1977
Αυστηρώς εµπιστευτικό.
Προτάσεις για ορισµένες αλλαγές στα καθήκοντα και τη δουλειά της Οµάδας µελέτης της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του λαϊκοαπελευθερωτικού κινήµατος των µακεδόνων της Μακεδονίας του
Αιγαίου στα πλαίσια του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας.
Σύµφωνα µε απόφαση των Κεντρικών Επιτροπών της ΕΚΜ και του ΚΚΕ εσωτερικού τον Ιούνη ε. ε. µεταφέρθηκε από το Βουκουρέστι το κύριο µέρος του αρχείου
του ΚΚΕ Εσωτ. περίπου 35.000 ντοκουµέντα. Υπολείπεται ακόµα ένα τµήµα µε περίπου 15.000 ντοκουµέντα που θα ετοιµαστεί και µεταφερθεί µέχρι το τέλος του 1977
µαζί µε τη βιβλιοθήκη της ΚΕ (αυτή που έµεινε στο Βουκουρέστι µετά την αποστολή
στην Ελλάδα ενός τµήµατός της). Με τη µεταφορά του κύριου µέρους του αρχείου η
βάση του Βουκουρεστίου σταµατάει να λειτουργεί σαν διεύθυνση των αρχείων του
ΚΚΕ εσωτερικού και µετατρέπεται σε µια κλειστή βάση για τη διατήρηση ενός εφεδρικού αρχείου που θα δηµιουργηθεί µε µικροφίλµ και φωτοαντίγραφα. Η βάση των
Σκοπίων γίνεται η κύρια βάση του αρχείου του ΚΚΕ Εσωτ. µε αποστολή την οργάνωση του αρχείου σε ένα σύγχρονο και ευκίνητο οργανισµό ικανό να ανταποκρίνεται
στις τρέχουσες ανάγκες της ηγεσίας του ΚΚΕ Εσωτ. και στις αυξανόµενες απαιτήσεις
της ιστορικής έρευνας στις δύο χώρες και το εξωτερικό.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τίθενται άµεσα τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Ταξινόµηση, καταγραφή, φωτογράφηση σε µικροφίλµ 50.000 ντοκουµέντων
συνόλου 150.000 φύλλων περίπου. Φωτοαντιγραφή σε δύο αντίτυπα 60.000 ντοκουµέντων συνόλου 175.000 φύλλων περίπου (τα επιπλέον ντοκουµέντα είναι από τα προηγούµενα που πήραµε και δεν φωτογραφήθηκαν), τακτοποίησή τους σε δύο αρχεία και
αποστολή τους στην Αθήνα και Βουκουρέστι.
2. Χαρακτηρισµός των ντοκουµέντων σε απόρρητα και µη µε βάση τις αρχές που
καθορίζει ο ιδιοκτήτης του αρχείου. Για τη δουλειά αυτή υπολογίζεται ότι πρέπει να µε-
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λετηθεί προσεκτικά το λιγότερο το 1/6 του υλικού. Ο χαρακτηρισµός των ντοκουµέντων
επείγει για να γίνει δυνατό το γρηγορότερο άνοιγµα του αρχείου για τους ερευνητές.
3. Περιλήψεις περιεχοµένων και επεξεργασία των ντοκουµέντων κατά θέµα. ∆εδοµένου ότι το υλικό είναι πολύ, σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους παράγοντες η δουλειά αυτή θα προγραµµατιστεί κατά σοβαρότερο τοµέα (περιλήψεις) και για τα πιο
φλέγοντα θέµατα (επεξεργασία κατά θέµα) της σύγχρονης πολιτικής και της πρόσφατης ιστορίας του κόµµατος.
4. Επιλογή και ετοιµασία για δηµοσίευση στην Ελλάδα των ντοκουµέντων του
ΚΚΕ της περιόδου του εµφυλίου πολέµου (1945-1949) και στη Σ∆Μ των ντοκουµέντων του ΚΚΕ για το µακεδονικό εθνικό πρόβληµα της πεντηκονταετίας 1918-1968.
Στις δοσµένες συνθήκες και καταστάσεις που κληρονοµήθηκαν η δηµοσίευση των
ντοκουµέντων του ΚΚΕ έχει βασική πολιτική σηµασία, ανταποκρίνεται σε ζωτικό αίτηµα της µάζας των αγωνιστών του κόµµατος και του λαού και ταυτόχρονα προσφέρει
την πρώτη σταθερή και ευρεία βάση για τους µελετητές της ιστορίας του ΚΚΕ.
Η σηµασία που αποκτά το αρχείο στη σύγχρονη κατάσταση της ιδεολογικής πάλης
στις γραµµές της Αριστεράς στην Ελλάδα και ευρύτερα, οι αυξανόµενες απαιτήσεις
της πολιτικής ηγεσίας και της επιστηµονικής έρευνας επιβάλλουν τη γρηγορότερη δυνατή λύση των παραπάνω καθηκόντων, το αργότερο µέχρι τα τέλη του 1980.
Η δουλειά αυτή ανατίθεται στην Οµάδα µελέτης του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας
η οποία επιβάλλεται άµεσα να αναδιοργανωθεί και αναπροσαρµόσει το πρόγραµµα
δουλειάς της, συµβουλευόµενη τους αρµόδιους παράγοντες και ιδρύµατα.
Η Οµάδα µελέτης αποτελείται από τους ανώτερους ειδικούς συνεργάτες Θ. Παπαπαναγιώτου και Χρ. Κυριάζοφσκι φορείς των θεµάτων «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την
αντίσταση 1940-1945» και «Οι µακεδονικές οργανώσεις στη Μακεδονία του Αιγαίου
στην περίοδο του εµφυλίου πολέµου 1945-1949» που πρέπει να ετοιµάσουν µέχρι το
τέλος του 1980 και τη βιβλιοθηκάριο-δακτυλογράφο Μαρία Βόλτσεβα. Στην ουσία
στην οµάδα ανήκει και η αρχειοθέτης Φάνη Μπούτσκοβα, υπάλληλος του Αρχείου
Μακεδονίας που δουλεύει αποκλειστικά για το αρχείο του ΚΚΕ Εσ. Προβλέπεται η
πρόσληψη ενός ειδικού στη θέση του Πέτρου Γκαλάµποβ που επέστρεψε στο Ράδιο1573
και ενός επιστήµονα. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του αρχείου είναι
αναγκαίο να καθοριστεί τεχνικός υπεύθυνος. Προτείνεται γι’ αυτή τη θέση ο Χρ. Κυριάζοφσκι. Επειδή σ’ αυτή τη φάση θα του πέσει πολύ δουλειά χρειάζεται να εγκριθεί
από τους αρµόδιους η παράταση για δύο χρόνια της ετοιµασίας του θέµατός του.
20 Σεπτέµβρη 1977
Θ. Παπαπαναγιώτου ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ
Ρ. Κυριάζοφσκι ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]1574
1573

Στους λόγους αποχώρησης του Galabov περιλαµβανόταν η αδυναµία συνεργασίας µε τον
Kirjazovski, cf. Галабов, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη, 18-5-2006.
1574
Μπορούµε να υποθέσουµε µε βεβαιότητα ότι τα Έγγραφα 26 και 27 µεταφράσθηκαν, εν συνεχεία,
στη σλαβοµακεδονική γλώσσα και δόθηκαν στην κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών
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[Έγγραφο Νο 27, 20 Σεπτεµβρίου 1977, 4 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Αυστηρώς εµπιστευτικό
20/9/77
Βάση Α Αρχείου ΚΚΕ Εσ.
Ορισµένα στοιχεία για το ιστορικό του Αρχείου.
Η διάσπαση στο ΚΚΕ το 1968 επεκτάθηκε και στο Αρχείο του κόµµατος. Στο
ΚΚΕ εσωτερικού πέρασε ένα τµήµα από το κεντρικό αρχείο, τα αρχεία της ∆ιαφώτισης και του Ραδιοσταθµού και η βιβλιοθήκη της ΚΕ. Το τµήµα από το κεντρικό αρχείο
περιλάβαινε περί τις 50.000 ντοκουµέντα. Αυτά είχαν επιλεγεί από όλο το αρχείο µε
άκρα µυστικότητα τις παραµονές της διάσπασης, µε σκοπό να φυγαδευτούν σε περίπτωση απρόοπτων εξελίξεων για τον Κολιγιάννη και του κηδεµόνες του. Τα επιλεγέντα 50.000 ντοκουµέντα αποτελούσαν την καρδιά του αρχείου και αφορούσαν τη λειτουργία της ηγεσίας του ΚΚΕ, τη διαµόρφωση της πολιτικής της µετά το 1940 και τις
διεθνείς σχέσεις της. Ευνόητοι οι λόγοι που ώθησαν τον Κολιγιάννη και τους συµβούλους του1575 στην τέτοια αποψίλωση του αρχείου του κόµµατος για να φραχτεί ο δρόµος για την αλήθεια στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ εσωτερικού πέτυχε να µαταιώσει αυτό το σχέδιο και να διαφυλάξει για το κόµµα και το λαϊκό µας κίνηµα αυτά τα υλικά.
Το Νοέµβρη του 1969 το Γραφείο Εσωτερικού σε χοντρές γραµµές αποφάσισε την
αναδιοργάνωση και αναδιάταξη του αρχείου του σε στενή συνεργασία µε τα δύο ενδιαφερόµενα αδελφά κόµµατα. Έτσι άρχισε η κίνηση των υλικών από την παλιά στη
νέα βάση που δηµιουργήθηκε και όλη η προσπάθεια που σχετίζεται µε την οργάνωση,
λειτουργία και αξιολόγηση του αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού. Μέχρι σήµερα στη νέα
βάση παραλήφθηκαν τα παρακάτω υλικά:
Ι. Γενάρη 1970 ντοκουµέντα 1.927.
Τα ντοκουµέντα αυτά είναι της περιόδου 1940-1945. Κατά κατηγορία είναι:
ΕΛΑΣ 949, ΑΣΟ Μέσης Ανατολής 107, οργανώσεις ΚΚΕ 71, ΠΕΕΑ-ΕΑΜ κλπ. 400,
αντιδραστικές οργανώσεις 47, µαρτυρίες αγωνιστών 353, σύνολο 1.927 ντοκουµέντα.
Επίσης παρελήφθη και ένα τµήµα της βιβλιοθήκης της ΚΕ µε 776 βιβλία που
αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην περίοδο 1940-1950, µία σειρά «Ριζοσπάστη»
1922-1947 (4.500 φύλλα), «Νεολαίας» 1928-1936 (243 φύλλα), εφηµερίδες της Εθνι-

Μακεδονίας. Είναι ένα ερώτηµα, για ποιο λόγο αυτά δεν γράφτηκαν κατευθείαν στη σλαβοµακεδονική γλώσσα, αφού απευθύνονταν στους σλαβοµακεδόνες. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το πρωτότυπο ελληνικό κείµενο ήταν χειρόγραφο σχέδιο, µε πολλές σηµειώσεις και διορθώσεις, από το
οποίο προέκυπτε το τελικό στη σλαβοµακεδονική δακτυλογραφηµένο.
1575
Υπονοούνταν ευθέως οι Σοβιετικοί.
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κής Αντίστασης 1943-44 (400 διάφορα φύλλα), µια σειρά «Νέου Κόσµου» 1950-1968,
«Αυγής» 1952-1968 και σειρές δώδεκα αστικών εφηµερίδων περιόδου 1950-1967.
Όλα αυτά τα υλικά του αρχείου και της βιβλιοθήκης δουλεύτηκαν µε βάση του
αντίστοιχους κανόνες και είναι ανοιχτά για του ερευνητές.
ΙΙ. Σεπτέµβρη 1975 ντοκουµέντα 18.323.
Αυτά τα ντοκουµέντα κατά κύριο λόγο είναι της περιόδου 1940-1950. Έχουν ταξινοµηθεί, καταγραφεί, θεραπευτεί. Βγήκαν περιλήψεις περιεχοµένων. Τραβήχτηκαν σε
µικροφίλµ και σε ένα φωτοαντίγραφο. Κατά κατηγορίες είναι:
1. Συνέδρια και συνδιασκέψεις ΚΚΕ 1918-1950 ντοκουµέντα 634
2. Ολοµέλειες ΚΕ 1927-1957 ντοκουµέντα 583
3. Αποφάσεις κλπ. ΚΕ και ΠΓ 1940-1960 ντοκουµέντα 462
4. Αλληλογραφία ΚΕ και ΠΓ (κυρίως ραδιογραφήµατα µεταξύ κλιµακίων ΠΓ
Αθήνας και βουνού και µε αδελφά κόµµατα) 1941-1945 ντοκουµέντα 351
5. Αλληλογραφία ΚΕ και ΠΓ (σχεδόν όλα τα ραδιογραφήµατα µεταξύ κλιµακίων
ΠΓ Αθήνας, βουνού και εξωτερικού, µε ΓΑ/∆ΣΕ και βάσεις ανεφοδιασµού) 1946-1952
ντοκουµέντα 3.588
6. Ραδιογραφήµατα ΓΑ/∆ΣΕ (προς ΠΓ και βάσεις ανεφοδιασµού ∆ΣΕ) 1948-1949
ντοκουµέντα 1.054
7. Γραφεία, Επιτροπές και Τµήµατα της ΚΕ 1950-1967 ντοκουµέντα 7.009
8. Κοµµατικές οργανώσεις (σχεδόν όλα της Μακεδονίας) 1942-1945 ντοκουµέντα
2.474
9. ∆ιάφορες υποθέσεις 1940-1949 (Μητρόφσκι - Μακεδονικό ζήτηµα 1.153, Πετσόπουλου 203, Γιαννούλη 175, Γεωργιάδη1576 55) ντοκουµέντα 1.586
10. ∆ιάφορα (ΟΚΝΕ, Εργατική βοήθεια, ΕΑΜ-ΕΠΟΝ, αναµνήσεις, ατοµικά ντοκουµέντα 582
Σύνολο ντοκουµέντα 18.323.
Ο όγκος τους είναι 43.911 φύλλα και είναι τακτοποιηµένα σε 76 υποφακέλους
(κουτιά). Αυτά τα υλικά είναι κλειστά για την έρευνα γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αναγκαία επεξεργασία τους.
ΙΙΙ. Ιούνη 1977 ντοκουµέντα 35.000 (κατ’ υπολογισµό)
Αυτά τα υλικά στο κύριο µέρος τους είναι της περιόδου 1950-1968 και το αρχείο
του ΚΚΕ εσωτερικού της περιόδου 1968-1974. Επίσης ένα σηµαντικό µέρος είναι της
περιόδου 1946-1949 και συµπληρώνει τα υλικά της προηγούµενης παραγράφου. Μόλις τώρα αρχίζει η επεξεργασία τους. Ταξινοµήθηκαν χοντρικά σε 28 φακέλους και
219 υποφακέλους (κουτιά). Κατά µέσο όρο υπολογίζεται ότι ο ένας υποφάκελος
(κουτί) έχει 160 ντοκουµέντα µε 550 φύλλα.

1576

Ο ταξίαρχος του ∆ηµοκρατικού Στρατού (∆ΣΕ) Γ. Γεωργιάδης χρεώθηκε την αποτυχία της
επιχείρησης στην Έδεσσα, το 1949, δικάσθηκε και εκτελέσθηκε, cf. Τσίτας, Φάκελος Γιαννούλη...,
op. cit., pp. 216-219. Η υπόθεση θεωρείται ως µία από τις µελανές σελίδες της ιστορίας του
δηµοκρατικού αγώνα κατά τον εµφύλιο πόλεµο.
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Κατά κατηγορίες το υλικό κατανέµεται ως εξής:
1. Σώµατα του ΚΚΕ 1945, υποφάκ. 1
2. Σώµατα της ΚΕ 1944-1968, υποφάκ. 9
3. Αποφάσεις της ΚΕ 1945-1968, υποφάκ. 2
4. Αποφάσεις του ΠΓ 1945-1968, υποφάκ. 2
5. Αντιπροσωπείες ΚΕ εξωτερικού και ειδικοί µηχανισµοί 1946-1952, Γενικό (2),
Αλβανίας (1), Βαρσοβίας (2) Βελιγραδίου-Σκόπια (2), Βουδαπέστη-Βερολίνο (2),
Βουκουρέστι (1), Σόφια (1), Βιένη-Λονδίνο-Παρίσι (3), υποφάκ. 14
6. Σχέσεις µε αδελφά ΚΚ 1946-1968, Αλβανίας (1), Βουλγαρίας (2), Λ∆ Γερµανίας (3), Γιουγκοσλαβίας (1), ΕΣΣ∆ (2), Ουγγαρίας (2), Πολωνίας (2), Ρουµανίας (4),
Τσεχοσλοβακίας (2), καπιταλιστικών χωρών 44, ΚΚ (7), υποφάκ. 26
7. Επιτροπές, Τµήµατα, Τοµείς ΚΕ 1950-1968 (κυριώτερα: Γενικά 3, Στρατιωτικό
8, Στελεχών 4, Επαγρύπνησης 4, ∆ιαφώτισης 43, µακεδονικό 5, κοµ. έλεγχου 6, Ανακαταγραφής 1950-4, Στρατόπεδα 4, υποφάκ. 85
8. Κοµ. Οργανώσεις µηχανισµού ΚΕ και πολιτικών προσφύγων 1950-1968, υποφάκ. 32
9. ∆ιάφορα (∆ΣΕ, Ε∆Α, ΑΚΕ), υποφάκ. 4
10. ΚΚΕ εσωτερικού 1968-1974, υποφάκ. 44
Σύνολο υποφάκελοι 219.
Και αυτά τα υλικά είναι κλειστά για την έρευνα γιατί µόλις τώρα αρχίζει η ταξινόµηση και επεξεργασία τους.
Το ΑΚΚΕ Εσ. στεγάζεται στο ειδικό κτίριο του κρατικού Αρχείου και όλη η δουλειά για την επεξεργασία, συντήρηση, διαφύλαξη και λειτουργία του γίνεται µε τις πιο
σύγχρονες µέθοδες και τεχνικά µέσα. Για τη µετακίνηση και τεχνική επεξεργασία των
υλικών των παραγράφων Ι και ΙΙ µέχρι σήµερα ξοδεύτηκαν 1.100.000 δηνάρια.
Στη βάση Α του ΑΚΚΕ Εσ. δουλεύουν οι σύντροφοι:
1) Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου (1921), ανώτερος ειδικός συνεργάτης, από Φλεβάρη 1970
2) Ρήστο Κυριάζοφσκι (1927), σύµβουλος αρχείου και ανώτερος ειδικός συνεργάτης, από Ιούνη 1974
3) Φανή Μπούτσκοβα (1939), αρχειοθέτης, από Σεπτέµβρη 1974
4) Μαρία Βόλτσεβα (1942), βιβλιοθηκάριος-δακτυλογράφος, από Νοέµβρη 1974.
Για ένα διάστηµα δούλεψαν και οι σύντροφοι:
Τόντορ Σίµοφσκι (1922), ειδικός σύµβουλος, από Φλεβάρη 1970 µέχρι ∆εκέµβρη
1971 και
Πέρο Γκαλάµποβ (1929), δηµοσιογράφος και ανώτερος ειδικός συνεργάτης, από
το Γενάρη 1976 µέχρι Απρίλη 1977.
20 Σεπτέµβρη 1977
(Α. Παπαπαναγιώτου)
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
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[Έγγραφα Νο 28, 5 Νοεµβρίου 1977. 3 pp. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]
5/11/1977
Πρακτικό της συζήτησης της Υπηρεσίας Αρχείων της ΚΕ του ΚΚΕ Εσωτ. Στις 31
Οκτώβρη - 1 Νοέµβρη 1977.
Θέµα: Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας και του Αρχείου.
Στη συζήτηση παίρνουν µέρος οι σύντροφοι Μήτσος, Αλέκος, Χρήστος και Φανή.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση, µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του Γραφείου Εσωτερικού και την τελευταία του Εκτελεστικού Γραφείου, καταλήγουµε στα ακόλουθα:
1. Η δουλειά που έγινε µέχρι σήµερα και η πείρα που συγκεντρώθηκε µας δίνουν
τη δυνατότητα να προχωρήσουµε µε ταχύτερους ρυθµούς στην εκπλήρωση του καθήκοντος της αναδιοργάνωσης και κανονικής λειτουργίας του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ.
(ΑΚΚΕΕσ). Ήδη διαµορφώθηκε µία σταθερή οµάδα ειδικών που έχει στη διάθεσή της
σύγχρονα τεχνικά και τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για τη δουλειά της. Από το σύνολο των υπαρχόντων στο εξωτερικό 80.000 µονάδων συνόλου 300.000 φύλλων (κατ’
υπολογισµό) σε πρώτη φάση καταχωρήθηκαν και δουλεύτηκαν 20.000 µονάδες συνόλου 50.000 φύλλων. Τον Ιούνη του 1977 δόθηκαν για τακτοποίηση και επεξεργασία
άλλες 35.000 µονάδες συνόλου 120.000 φύλλων. Υπολογίζεται µέχρι το τέλος του
1977 να κινηθούν και περιληφθούν στην ίδια διεργασία και οι υπόλοιπες 25.000 µονάδες συνόλου 130.000 φύλλων.
2. Το ΑΚΚΕ Εσ. συγκροτείται από το αρχείο του ΚΚΕ 1918-1968 και το αρχείο
του ΚΚΕ εσωτερικού από το 1968 και µετά. Είναι οργανικά ένα ενιαίο αρχείο. Η ταξινόµηση, επεξεργασία, συντήρηση, διαφύλαξη, κίνηση κλπ. του υλικού του ΑΚΚΕ Εσ.
γίνεται µε τη σύγχρονη µεθοδολογία, κανονισµούς και τεχνική που χρησιµοποιούνται
σ’ αυτό τον τοµέα.
3. Αποστολή της Υπηρεσίας Αρχείων (Υπ.Α) είναι η συγκέντρωση, ταξινόµηση,
κατάταξη, καταγραφή, επεξεργασία, συντήρηση και διαφύλαξη των αρχείων και η
εξυπηρέτηση του κόµµατος και της επιστηµονικής έρευνας µε τα έγγραφα και στοιχεία
που χρειάζονται κάθε φορά και βρίσκονται στο ΑΚΚΕ Εσ. Η ΥΠ.Α λειτουργεί σαν
Υπηρεσία της ΚΕ µε βάση τον εσωτερικό κανονισµό της, έχει τη σφραγίδα της και
κρατάει εσωτερικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
4. Η ΥΠ.Α και το ΑΚΚΕ Εσ. αποτελούν ενιαίους οργανισµούς, ανεξαρτήτως της
εδαφικής κατανοµής των υλικών, του προσωπικού και των διαφόρων λειτουργιών των.
Στη βάση Α. που διαθέτει το αναγκαίο ειδικό προσωπικό, τα τεχνικά και οικονοµικά
µέσα, συγκεντρώνεται όλο το υπάρχον και το νέο υλικό που θα βρίσκεται ή προκύπτει
για την τακτοποίηση, επεξεργασία και παραπέρα διακίνησή του.
5. Όλες οι δυνάµεις και τα µέσα συγκεντρώνονται τώρα στην πρωταρχική φάση
της δουλειάς που είναι:
α) Συγκέντρωση κατά το δυνατό όλου του υπάρχοντος υλικού. Προς το σκοπό
αυτό µέχρι το τέλος του 1977 θα µεταφερθεί από την παλιά βάση όλο ανεξαιρέτως το
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υλικό που βρίσκεται εκεί. Θα καταβληθούν προσπάθειες για τη µεταφορά υλικού µέσα
στο 1978 από τις διάφορες οργανώσεις του εξωτερικού και το εσωτερικό (τα υλικά που
δεν χρειάζονται για την τρέχουσα δουλειά και πρέπει να υπαχθούν στην ανάλογη διεργασία µαζί µε τα άλλα υλικά του αρχείου).
β) Ταξινόµηση κατά φακέλους και υποφακέλους, σφράγιση και αρίθµηση των εγγράφων, χονδρική καταγραφή τους και τράβηγµα όλου του αρχειακού υλικού σε µικροφίλµ (ένα αντίτυπο). Αυτή η δουλειά προγραµµατίζεται να τελειώσει µέχρι τις
31/12/1978.
6. Η ΥΠ.Α. θα επεξεργαστεί µέχρι το τέλος του Μάρτη του 1978:
α) Γενικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΚΚΕ Εσ.
β) Εσωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΚΚΕ Εσ.
γ) Εσωτερικό κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας της ΥΠ.Α. και
δ) Χρονιάτικο πρόγραµµα δουλειάς για το 1978.
Επίσης µέχρι τις 30 Ιούνη 1978 θα επεξεργαστεί:
α) Πρόγραµµα δουλειάς για την πραγµατοποίηση του καθήκοντος της δηµιουργίας
των άλλων δύο βάσεων του ΑΚΚΕ Εσ. και
β) Τρίχρονο πρόγραµµα δουλειάς για το 1978-1980 που σε γενικές γραµµές αποσκοπεί την ολοκλήρωση όλης της προκαταρκτικής εργασίας για την οργάνωση και κανονική λειτουργία του ΑΚΚΕ Εσ.
7. Μέχρι την αποτελείωση της προκαταρκτικής δουλειάς (ταξινόµηση, φωτογράφηση, καταγραφή, χαρακτηρισµός σε απόρρητα και µη) το ΑΚΚΕ Εσ. συνεχίζει να
’ναι κλειστό. Σ’ αυτό το διάστηµα κίνηση υλικών από το ΑΚΚΕ Εσ. γίνεται µονάχα µε
εντολή (γραπτή) της ΚΕ ή του αρµοδίου οργάνου της που θα καθοριστεί. Η ΥΠ.Α και
στο διάστηµα αυτό µπορεί να δίνει σε διάφορα ιδρύµατα και ερευνητές του εσωτερικού και εξωτερικού φωτοαντίγραφα και στοιχεία από το υλικό που κατά καιρούς δόθηκε στη δηµοσιότητα ή µεταδόθηκε από το ΡΣ µας.
8. Στην ΥΠ.Α ανήκουν οι σύντροφοι Μήτσος (υπεύθυνος), Αλέκος (αναπληρωτής), Χρήστος (υπεύθυνος διαχειριστής βάσης Α) και Φανή (βοηθός υπευθύνου διαχειριστή). Επίσης οι υπεύθυνοι διαχειριστές των άλλων δύο βάσεων όταν καθοριστούν.
Σοβαρότερες αλλαγές στις σχέσεις των διαφόρων στοιχείων του εδαφικού καταµερισµού των υλικών, του προσωπικού και των λειτουργιών της ΥΠ.Α. και του ΑΚΚΕ Εσ.
γίνονται από το αρµόδιο καθοδηγητικό όργανο µε απαραίτητη προηγούµενη εισήγηση
ή γνωµάτευση της ΥΠ.Α. Βασικός προσανατολισµός της ΥΠ.Α. είναι το γρηγορότερο
δυνατό πέρασµα των κύριων λειτουργιών της ΥΠ.Α. και του ΑΚΚΕ Εσ. στην έδρα του
ΚΚΕ εσωτερικού.
5 Νοέµβρη 1977
Μήτσος [Βατουσιανός] [υπογραφή]
Αλέκος [Παπαπαναγιώτου] [υπογραφή]
Χρήστος [Κυριάζοφσκι] [υπογραφή]
Φανή [Μπούτσκοβα] [υπογραφή]
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[Έγγραφο Νο 29, 15 Μαΐου 1978. 4 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο, ηµεροµηνία χειρόγραφη)]
[χειρόγραφη ηµεροµηνία:] 15/5/78
[χειρόγραφη ένδειξη:] (Για την ΚΕ της ΕΚ Μακεδονίας)
[µετάφραση:]
Οι δύο πλευρές µε ικανοποίηση διαπιστώνουν ότι υλοποιήθηκε το πρώτο στάδιο
της κοινής τους απόφασης για εξασφάλιση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµό του
Αρχείου του ΚΚΕ (εσωτερικού) µε τη µεταφορά στα Σκόπια όλου του υλικού που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Τίθεται πλέον άµεσα το καθήκον της αναδιοργάνωσης και
λειτουργίας του Αρχείου για την ικανοποίηση των αναγκών του Κόµµατος και ευρύτερα της επιστηµονικής έρευνας. Η υλοποίηση αυτού του στόχου ανατίθεται στην ειδική οµάδα που δηµιουργήθηκε το 1974 και πρέπει άµεσα να αναπροσαρµόσει όλη τη
δουλειά της.
I. Η οµάδα αναλαµβάνει συγκεκριµένα τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Επιτελεί το ρόλο της Υπηρεσίας Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού). Με
την οργάνωση της Υπηρεσίας στην Ελλάδα θα περιοριστούν αντίστοιχα τα καθήκοντα
που υλοποιεί η οµάδα.
2. Ανταλλαγή υλικού και αλληλοσυµπλήρωση των αρχείων των δυο κοµµάτων
3. Ταξινόµηση, κατάταξη, τεχνική επεξεργασία, φύλαξη και εξασφάλιση των υλικών του αρχείου και της βιβλιοθήκης. Θεωρείται χρήσιµο να δηµιουργηθούν 3 σώµατα
µικροφίλµ του συνολικού υλικού (1 αρνητικό και 2 θετικά). Το ένα θετικό να δοθεί
στην ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού).
4. ∆ηµιουργία βάσης στην Αθήνα µε τα απαραίτητα υλικά (φωτοτυπίες) και σταθερό εφοδιασµό της µε υλικό που θα ζητείται.
5. Επιστηµονική επεξεργασία του υλικού (καταγραφή περιεχοµένων, θεµατική
επεξεργασία κλπ.)
6. Κατηγοριοποίηση των εγγράφων (τι µπορεί να δηµοσιευθεί και τι όχι, τι είναι
ανοικτό στην έρευνα και τι όχι, άκρως απόρρητα κλπ.) Οι πρώτες προτάσεις θα γίνουν
από την οµάδα.
7. Επιλογή και προετοιµασία για την έκδοση πρώτα των εγγράφων της περιόδου
1939-1949 (Εθνικοαπελευθερωτικός Πόλεµος και Εµφύλιος Πόλεµος). Η πρώτη επιλογή και προτάσεις θα γίνουν από την οµάδα.
Για την υλοποίηση των καθηκόντων Νο 6 και 7 θα συσταθούν αντίστοιχες επιτροπές. Για την ώρα αποφασίζονται τα παρακάτω:
α) Οι σύντροφοι Μήτσος Βατουσιανός, Ρίστο Κυριάζοφσκι και Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου έως τα τέλη του 1978 να κάνουν τις τελικές προτάσεις για το χαρακτηρισµό των εγγράφων της περιόδου 1918-1945 (Απρίλιος) και έως τα τέλη του 1979 να
κάνουν τις πρώτες προτάσεις για τα έγγραφα της περιόδου 1945-1950 (3η συνδιάσκεψη)
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β) Οι σύντροφοι Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου, Ρίστο Κυριάζοφσκι και το νέο πρόσωπο (που θα ενταχθεί στην οµάδα) να δώσουν έως τον Ιούνιο του 1979 ένα πρώτο
σχέδιο για το ποια έγγραφα των φακέλων 1, 2, 3, 4, 7, 8, 20 µπορούν και πρέπει να δηµοσιευθούν στην έκδοση «ΚΚΕ Επίσηµα Κείµενα» για την περίοδο 1945-1950, έτσι
ώστε να γίνει δυνατή η συγκεκριµένη λύση αυτού του ζητήµατος (επιµέλεια, αριθµός
τόµων, έκδοση κλπ.)
Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων, στις συγκεκριµένες συνθήκες των διακοµµατικών και διακρατικών σχέσεων, απαιτεί αυστηρή συνωµοτικότητα από την οµάδα
και απόλυτη ανεξαρτησία στη δράση της. Για αυτό το λόγο επιβεβαιώνεται ότι η καθοδήγηση και ο έλεγχος της δουλειάς της οµάδας θα ασκείται από τα αρµόδια κοµµατικά όργανα των δύο πλευρών.
II. Τα νέα καθήκοντα που ανατίθενται στην οµάδα απαιτούν µερική αναθεώρηση
του ερευνητικού σχεδίου «Ιστορία του εργατικού κινήµατος, του ΚΚΕ και του εθνικοαπελευθερωτικού κινήµατος του µακεδονικού λαού στη Μακεδονία του Αιγαίου». Η
επεξεργασία του θέµατος «Οι µακεδονικές οργανώσεις κατά τον εµφύλιο πόλεµο» (Ρίστο Κυριάζοφσκι) παρατείνεται για τουλάχιστον τρία χρόνια.
Τίθεται άµεσα το καθήκον της δηµιουργίας και παραχώρησης στο Αρχείο της
ΕΚΜ, το αργότερο µέχρι το 1980, των παρακάτω τριών φακέλων: 1. «Το ΚΚΕ και το
µακεδονικό εθνικό ζήτηµα» 2. «Η εθνική αντίσταση στην Ελλάδα» 3. «Ο εµφύλιος
πόλεµος στην Ελλάδα». Το υλικό αυτό θα αποτελέσει την αναγκαία βάση, ώστε η επιστηµονική έρευνα να µπορέσει πραγµατικά και πλατιά να διεξαχθεί στην κατεύθυνση
που θέτει το υπό αναφορά σχέδιο και ταυτόχρονα να αναπτυχθεί, ως προς το βαθµό και
τις µορφές (φοιτητές, ερευνητές, τοπικά και ξένα ιδρύµατα), σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν στη Σ∆Μ.
Αυτή η δουλειά θα συνεχισθεί και στο µέλλον, ιδιαίτερα στους παρακάτω τοµείς:
ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις, διαβαλκανικές σχέσεις, ζωή και πάλη των Μακεδόνων στην Ελλάδα και γενικά σε όποιο άλλο ζήτηµα έχει πολιτικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον στη Σ∆ της Μακεδονίας. Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν οι συνθήκες
για πιο πολύµορφη και πλατιά συνεργασία στη βάση των επιστηµονικών µελετών.
ΙΙΙ. Η οµάδα αποτελείται από τους συντρόφους:
1. Θεόδωρος (Αλέκος) Παπαπαναγιώτου - υπεύθυνος για όλη τη δουλειά της οµάδας και ιδιαίτερα για τα καθήκοντα 1, 2, 6 και 7.
2. Ρίστο Κυριάζοφσκι - υπεύθυνος για το Αρχείο (ασφάλεια και κίνηση των εγγράφων) και ιδιαίτερα για τα καθήκοντα 3, 4, 5.
3. Φανή Μπούτσκοβα - για την επιστηµονική επεξεργασία των εγγράφων.
4. Μαρία Βόλτσεβα - δακτυλογράφος και υπεύθυνη της βιβλιοθήκης.
Προβλέπεται η πρόσληψη ενός αρχειονόµου και ενός ειδικού επιστήµονα.
Η οµάδα µπορεί να προσλάβει έκτακτους συνεργάτες για ταχύτερη ταξινόµηση
και επεξεργασία του υλικού.
IV. Με τα νέα καθήκοντα τίθεται το ζήτηµα της θέσης που κατέχει η οµάδα. Τώρα
η οµάδα ανήκει στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, εµφανίζεται ως φορέας ιδιαίτερων
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επιστηµονικών - ερευνητικών καθηκόντων και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντίστοιχων αυτοδιοικητικών οργάνων. Ένα τµήµα της οµάδας, καθώς και το αρχειακό υλικό,
ανήκουν στο Αρχείο Μακεδονίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του υλικού και για την τεχνική του επεξεργασία. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί πλήρης συγκέντρωση του δυναµικού για την υλοποίηση των τεθέντων καθηκόντων. Ταυτόχρονα δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η συνωµοτικότητα της δουλειάς
και η ανεξαρτησία της οµάδας. Εφόσον δεν υπάρχει Ινστιτούτο για το εργατικό κίνηµα, όπου θα µπορούσε να ενταχθεί η δουλειά της οµάδας µας, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της οµάδας στην Ακαδηµία Επιστηµών και Τεχνών
(MANU1577), ως πρώτο βήµα ενός µελλοντικού θεσµού τέτοιου είδους1578.
Μία τέτοια λύση µας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουµε τα καθήκοντα που
συνδέονται στενά µε το Κοµµατικό Αρχείο και ταυτόχρονα ανοίγει πιο πλατιές δυνατότητες υλοποίησης των στόχων που συνδέονται µε τις ανάγκες της επιστήµης, που
αποτελούν στην ουσία και προοπτικά το βασικό περιεχόµενο της δουλειάς της οµάδας.
[χειρόγραφη ηµεροµηνία:] 15/5/78
[υπογραφή Παπαπαναγιώτου]

1577
1578

Στη σλαβοµακεδονική, Македонска Академиjа на Науките и Уметностите (МАНУ).
Τότε, πρόεδρος είχε τοποθετηθεί ο Apostolski, άρα ο Παπαπαναγιώτου θεώρησε ότι είχε ισχυρή
άνωθεν υποστήριξη για να προβεί σε αυτή την πρόταση.
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[Έγγραφα Νο 30-31:
Νο 30, 14 Ιουνίου 1978, 12 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)
Νο 31, 16 Ιουνίου 1978, 15 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 30, 14 Ιουνίου 1978, 12 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1579
14/6/781580
Υλικό για ΚΕ
14 Ιούνη 1978
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]
Αναφορά
Για την κατάσταση, τη δουλειά που έγινε και τα παραπέρα καθήκοντα και προτάσεις για την οργάνωση του Αρχείου του ΚΚΕ εσωτερικού
Ι. Μεταφορά του Αρχείου
Το υλικό του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. που συγκεντρώθηκε στο Βουκουρέστι ανέρχονταν συνολικά περίπου σε 110.000 ντοκουµέντα µε 330.000 φύλλα, χονδρικά ταξινοµηµένο και σε ένα µέρος του καταγραµµένο. Η µεταφορά του Αρχείου άρχισε στις
19 Γενάρη 1970 και διακόπηκε αµέσως εξ αιτίας δυσκολιών που προέκυψαν από την
τότε κατάσταση του ΚΚΕ Εσ. και του χώρου που βρισκόταν το Αρχείο. Με ειδική βοήθεια της ΕΚΜ επιτεύχθηκε δεύτερη µεταφορά υλικού στις 24 του Σεπτέµβρη 1975.
Με νέα απόφαση του ΚΚΕ Εσ. και του αδελφού ΚΚ Ρουµανίας έγινε δυνατή η µεταφορά όλου του υλικού σε δύο δόσεις: στις 14 του Ιούνη 1977 και 8 του Απρίλη 1978.
Συνολικά µεταφέρθηκαν στα Σκόπια τα παρακάτω υλικά:
Στις 19.1.1970, Μ.Α. 2.885, φύλλα 8.615 και η βιβλιοθήκη του τµήµατος
Στις 24.9.1975, Μ.Α. 18.475, φύλλα 44.316 ιστορίας της ΚΕ.
Στις 14.6.1977, Μ.Α. 30.000, φύλλα 100.000 καθ’ υπολογισµόν
Στις 8.4.1978, Μ.Α. 50.000, φύλλα 150.000 καθ’ υπολογισµόν
Σύνολο Μ.Α. 101.360, φύλλα 302.931

1579

Χειρόγραφο πρόχειρο κείµενο του Παπαπαναγιώτου µε πολλές διορθώσεις και σβησµένες
παραγράφους. Το κείµενο δόθηκε στην κεντρική επιτροπή της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Το τελικό κείµενο στη σλαβοµακεδονική γλώσσα (15 δακτυλογραφηµένες σελίδες, µε ηµεροµηνία 16-6-1978, cf. infra, p. 575) µε θέσεις για υπογραφή από τους Παπαπαναγιώτου και Kirjazovski, φέρει την υπογραφή µόνο του Παπαπαναγιώτου. Πρόκειται για σηµαντικό έγγραφο,
διότι απαριθµεί αναλυτικά το υλικό του αρχείου και τις δηµοσιεύσεις που έγιναν από την οµάδα.
1580
Χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
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Στο Βουκουρέστι µένουν περίπου Μ.Α. 10.000 µε φύλλα 30.000 και ένα ποσό τυπωµένων βιβλίων µε υλικό από σώµατα του ΚΚΕ. Το υλικό αυτό θα µεταφερθεί µε
την πρώτη ευκαιρία.
ΙΙ. Περιεχόµενο του Αρχείου σε γενικές γραµµές
1. Το Αρχείο αυτό συγκροτήθηκε:
α) Από τα αρχεία των τµηµάτων, επιτροπών, µηχανισµών και µελών της ΚΕ που
µε τη διάσπαση (1968) πέρασαν στο ΚΚΕ Εσ.
β) Από το υλικό που µε µια ειδική ενέργεια πέτυχε να πάρει το ΚΚΕ Εσ. από το
κεντρικό αρχείο1581. Αυτό το υλικό αποτελούσε το πιο ουσιαστικό και άκρως απόρρητο τµήµα του αρχείου που ετοίµασε η ηγεσία Κολιγιάννη για να φυγαδεύσει από τη
Ρουµανία σε πιο ασφαλές γι’ αυτήν και τους κηδεµόνες της µέρος.
γ) Από το αρχείο του ΚΚΕ Εσ. µετά τη διάσπαση µέχρι τη νοµιµοποίηση του κόµµατος το 1974.
2. Το Αρχείο περιέχει:
α) Το ελάχιστο πολιτικό υλικό που υπήρχε στο ΚΚΕ για την περίοδο 1918-1940.
β) Ένα µέρος του αρχείου του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 1941-1945.
γ) Το πλήρες κοµµατικό αρχείο της περιόδου 1940-1945 που υπήρχε και όλα τα
έντυπα της Εθνικής Αντίστασης που είχαν διασωθεί.
δ) Όλο το κεντρικό πολιτικό αρχείο του ΚΚΕ της περιόδου 1946-1949 (ΚΕ, ΠΓ,
ΓΑ/∆ΣΕ, πολιτική δράση, αντιπροσωπείες εξωτερικού και µηχανισµός εξωτερικού για
ενίσχυση ∆ΣΕ, διεθνείς σχέσεις κλπ.).
ε) Όλο σχεδόν το κεντρικό πολιτικό αρχείο του ΚΚΕ της περιόδου 1950-1968 που
αφορά λειτουργία και δράση της ΚΕ και του ΠΓ στο εξωτερικό και τις διεθνείς σχέσεις
και ένα µέρος από την παράνοµη λειτουργία και δράση στην Ελλάδα.
στ) Όλο σχεδόν το αρχείο του Τµήµατος ∆ιαφώτισης και του Ραδιοσταθµού της
περιόδου 1950-1968 και σχεδόν όλο το αρχείο των τµηµάτων στελεχών, επαγρύπνησης, στρατιωτικό, κοµµατικών σχολών.
ζ) Όλο σχεδόν το φάκελο των κυριοτέρων υποθέσεων που απασχόλησαν ιδιαίτερα
το ΚΚΕ (Παλιά ΚΕ - Προσωρινή ∆ιοίκηση 1939-1941, Πετσόπουλου 1945-1946,
Γιαννούλη-Γεωργιάδη 1949, Σιάντου 1950, Μητρόφσκι-Μακεδονικό 1944-1950, Καραγιώργη 1950, «120» Γιουγκοσλαβία 1950) και ένα µέρος των ατοµικών φακέλων
των καθοδηγητικών στελεχών.
η) Όλο σχεδόν το αρχείο του ΚΚΕ Εσ. της περιόδου 1968-1974.
3. Τα υλικά του Αρχείου κατά περίοδο κατανέµονται (σε στρογγυλεµένους αριθµούς και καθ’ υπολογισµό):
1918-1940, Μ.Α. 600, φύλλα 2.000
1940-1945, Μ.Α. 6.000, φύλλα 18.000
1946-1950, Μ.Α. 12.000(+1), φύλλα 36.000
1950-1968, Μ.Α. 75.000(+7), φύλλα 225.000
1581

Αναφέρεται στο «ριφιφί» στο Sibiu (supra, p. 148).
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1968-1974, Μ.Α. 8.000(+2), φύλλα 24.000
[Σύνολα] [Μ.Α.] 101.600 [φύλλα] 305.000.
Γενικά κατά κατηγορία (µε τις 10.000 Μ.Α. που θα ’ρθουν από το Βουκουρέστι)
είναι:
Πολιτική δράση, οργάνωση, διεθνείς σχέσεις, Μ.Α. 60.000, φύλλα 180.000
Προπαγάνδα- ιδεολογική δουλειά, Μ.Α. 50.000, φύλλα 150.000
Του ΚΚΕ µέχρι τη διάσπαση 1918-1968, Μ.Α. 100.000, φύλλα 300.000.
4. Η σηµασία του συγκεντρωθέντος υλικού για την πολιτική δράση και ιδεολογική
πάλη µας.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι είναι ανεκτίµητη η εθνική αξία αυτού του υλικού
για την πρόσφατη ιστορία του ελληνικού, αλλά και του µακεδονικού λαού, που µε ένα
σηµαντικό τµήµα του είναι ένας από τους άµεσους συντελεστές αυτής της ιστορίας.
Ειδικά πρέπει να σηµειωθεί ότι το Αρχείο αυτό:
α) Φωτίζει τα πιο καίρια προβλήµατα της στρατηγικής και τακτικής του ΚΚΕ στην
περίοδο του πολέµου και της εθνικοαπελευθερωτικής πάλης (1939-1945).
β) Φωτίζει πλήρως την πολιτική του ΚΚΕ στις εθνικές και διαβαλκανικές-διεθνείς
διαστάσεις της στην περίοδο του εµφυλίου πολέµου (1946-1949).
γ) Φωτίζει πλήρως την πραγµατική κατάσταση της προσφυγιάς του ΚΚΕ που οδήγησε στην έκκρηξη της διάσπασης του 1968.
Από τη γενική θεωρητική σκοπιά µας το κύριο είναι ότι η πλήρης εικόνα που
έχουµε για τη στρατηγική της επανάστασης στην Ελλάδα στην περίοδο κλειδί του
1939-1949 αποκαλύπτει τις βαθιές ιστορικές ρίζες της αρχής της αυτοτέλειας, την
ιστορικότητα των αυτόχθονων δηµοκρατικών µετασχηµατισµών και κοινωνικών αλλαγών, το ξεπερασµένο και αντιιστορικό των διεθνών κέντρων και της εξαγωγής της
επανάστασης. Και αυτό είναι το πιο καίριο και ζωτικό για τη σηµερινή πάλη και την
κοινωνική προοπτική της Ελλάδας.
ΙΙΙ. ∆ουλειά που έγινε µέχρι σήµερα.
1. Προσωπικό - οργάνωση.
Με τη δουλειά που συνδέεται άµεσα µε το Αρχείο στα Σκόπια ασχολήθηκαν οι
σύντροφοι:
1) Παπαπαναγιώτου Θεόδωρος - Αλέκος, ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ
από το Φλεβάρη του 1970.
2) Σίµοφσκι Τόντορ. Ανώτερος ειδικός συνεργάτης και υπεύθυνος του Βαλκανιολογικού Τµήµατος του ΙΕΙ από τις αρχές του 1970 µέχρι το τέλος του 1971 µόνο µε ζητήµατα για τη µεταφορά του Αρχείου.
3) Κυριάζοφσκι Ρήστο. Σύµβουλος του Αρχείου από το 1972 βοηθητικά στην τακτοποίηση, καταγραφή, τεχνική επεξεργασία του υλικού και από το φθινόπωρο του
1975 σαν ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ µε τη δουλειά του Αρχείου.
4) Μπούτσκοβα Φανή. Αρχειοθέτης, εργαζόµενη στο ΑΜ από το φθινόπωρο του
1975.
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5) Βόλτσεβα Μάρα. ∆ακτυλογράφος και βιβλιοθηκάριος στο ΙΕΙ, από το καλοκαίρι του 1975.
6) Γκαλάµποβ Πέρε, ανώτερος ειδικός συνεργάτης του ΙΕΙ από το Γενάρη του
1976 µέχρι το Μάρτη του 1977.
Οργανωτικά µέχρι το καλοκαίρι του 1975 ο σύντροφος Παπαπαναγιώτου ανήκε
στο βαλκανιολογικό τµήµα του ΙΕΙ σαν φορέας του θέµατος: Το εργατικό κίνηµα στην
Ελλάδα 1918-1939 και δούλευε αποκλειστικά για το Αρχείο και το θέµα: Το ΚΚΕ
στον πόλεµο και την Εθνική Αντίσταση 1940-1945. Ο σύντροφος Κυριάζοφσκι ανήκε
στο ΑΜ και χρεώθηκε βοηθητικά µε τη δουλειά του Αρχείου.
Το καλοκαίρι του 1975 συγκροτήθηκε στο ΙΕΙ ειδική οµάδα από του συντρόφους
Παπαπαναγιώτου, Κυριάζοφσκι και Γκαλάµποφ σαν φορέας του σχεδίου: «Ιστορία
του εργατικού κινήµατος και του ΚΚΕ και του λαϊκοαπελευθερωτικού κινήµατος του
µακεδονικού λαού στη Μακεδονία του Αιγαίου». Και τα τρία µέλη της οµάδας χρεώθηκαν µε ένα θέµα µε υποχρέωση να το παραδώσουν στα τέλη του 1980. Στην πράξη,
πιεσµένοι από το σύνολο των καθηκόντων τους, οι σύντροφοι Παπαπαναγιώτου και
Κυριάζοφσκι δούλεψαν µερικά για το θέµα τους (έρευνα, πρώτη επεξεργασία επί µέρους προβληµάτων κλπ.) και µερικά για το Αρχείο (ταξινόµηση, τακτοποίηση, καταγραφή, περιλήψεις κλπ.) και από τα τέλη του 1977 (Κυριάζοφσκι) και αρχές του 1978
(Παπαπαναγιώτου), πιεσµένοι από τα χρονικά όρια ουσιαστικά άφησαν τη δουλειά του
αρχείου και πέρασαν στην τελική φάση της σύνταξης των εργασιών τους. Ο σ. Γκαλάµποβ στον ένα χρόνο και κάτι που έµεινε στην οµάδα ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά µε τη δουλειά του Αρχείου. Σ’ όλο αυτό το διάστηµα αποκλειστικά µε τη δουλειά του Αρχείου ασχολήθηκε η σ. Μπούτσκοβα που οργανωτικά υπάγεται στο Α.Μ.
και είναι χρεωµένη µε αυτή τη δουλειά.
2. ∆ουλειά στο Αρχείο.
Το υλικό της πρώτης δόσης (19.1.1970) καταχωρήθηκε σε ένα φάκελο: ΕΑΜΕΛΑΣ 1941-1945, ταξινοµήθηκε, καταγράφτηκε, µικροφιλµοποιήθηκε, φωτοτυπώθηκε, σύνολο ΜΑ 2.885, φύλλα 8.165.
Το υλικό της δεύτερης δόσης (24.9.1975) καταχωρήθηκε σε 6 φακέλους: Σώµατα
του ΚΚΕ, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Γραφείο, Κοµµατική Οργάνωση, ∆ιάφορες
υποθέσεις, ∆ιάφορα. Ταξινοµήθηκε, καταγράφτηκε, µικροφιλµοποιήθηκε, φωτοτυπώθηκε. Σύνολο ΜΑ 18.475, φύλλα 44.316.
Με την παραλαβή του υλικού της τρίτης δόσης (14.6.1977) που αποτελούσε το
κύριο µέρος του Αρχείου από άποψη όγκου και περιεχοµένου προχωρήσαµε σε πιο
συστηµατική και οριστική οργάνωση του όλου Αρχείου. Γνωρίζοντας πλέον χονδρικά
και το υπόλοιπο υλικό που επρόκειτο να έρθει ανοίξαµε 30 φακέλους στους οποίους
εντάξαµε και το υλικό της δεύτερης δόσης, προσπαθώντας να µειώσουµε στο ελάχιστο
την αναδιάταξη του υλικού που απαιτεί νέα µικροφιλµοποίηση. Το υλικό αυτό βρίσκεται στο προτσές της επεξεργασίας του εκτός από το φάκελο 13 (Τµήµα ∆ιαφώτισης
1950-1974) που αφήσαµε για αργότερα (περιέχει καθ’ υπολογισµόν ΑΜ 10.000,
φύλλα 30.000)
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Από το υλικό της τελευταίας (τέταρτης) δόσης (8.4.1978) αφήσαµε άθικτο το φάκελο 14 (Τµήµα Ραδιοφωνίας και τύπου) που έχει καθ’ υπολογισµόν ΑΜ 40.000,
φύλλα 120.000. Το υπόλοιπο υλικό (καθ’ υπολογισµόν ΑΜ 10.000, φύλλα 30.000) το
εντάξαµε αµέσως στους αντίστοιχους φακέλους και στο προτσές της επεξεργασίας.
Από το υλικό της τρίτης και τέταρτης δόσης ταξινοµήθηκαν και καταγράφτηκαν
συνολικά Μ.Α 25.000, φύλλα 75.000 (καθ’ υπολογισµόν)
Συνολικά µέχρι σήµερα τακτοποιήθηκαν Μ.Α 45.000, φύλλα 135.000
Μικροφιλµοποιήθηκαν Μ.Α. [?], φύλλα [?]
Φωτοτυπώθηκαν Μ.Α. 21.360, φύλλα 52.480
Θεραπεύτηκαν φύλλα 7.500, έγιναν περιλήψεις 22.000.
3. Έρευνα, χρησιµοποίηση Αρχείου
Με βάση το υλικό του Αρχείου και σε ανταπόκριση αιτηµάτων της καθοδήγησης
του ΚΚΕ Εσ. και των υποχρεώσεων απέναντι στο ΙΕΙ και του σχεδίου του οποίου φορέας είναι η οµάδα, δόθηκαν στο διάστηµα αυτό οι παρακάτω εργασίες:
1) «ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα», τ. 5 1940-1945, σ. 646. Πρώτη έκδοση Ρώµη 1973,
∆εύτερη έκδοση Αθήνα 1974.
2) «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την Εθνική Αντίσταση» Αθήνα 1974. σ. 210.
Εκλαϊκευτική εργασία µε βάση τα κοµµατικά ντοκουµέντα.
3) «Προβλήµατα ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Μια θεώρηση “πολιτική” της
ιστορίας και “ιστορική” της πολιτικής» ∆ιάλογος τ. 9-10/1974, σ. 144-193. Μελέτη για
την κατάσταση στην κοµµατική ιστοριογραφία (του ΚΚΕ). Με το παράδειγµα του χειρισµού της Εθνικής Αντίστασης γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί η συγκεκριµένη
πολιτικοποίηση της κοµµατικής ιστορίας σαν µια µορφή εξάρτησης που φράζει το
δρόµο στην ιστορικοποίηση της πολιτικής που µπορεί να ’ναι προϊόν µονάχα αυτόνοµης λειτουργίας του πολιτικού φορέα.
4) «Γιάννη Ιωαννίδη: Προβλήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση 1940-1945. Το πρακτικό µιας συζήτησης µε τον Α. Παπαπαναγιώτου», τυπ. φ.
40. ∆όθηκε στο ΚΚΕ Εσ. για δηµοσίευση το 1976. Πρόκειται για µια µαγνητογραφηµένη συζήτηση µε τον οργανωτικό Γραµµατέα του ΚΚΕ στα 1942-1945 Γ. Ιωαννίδη
που έγινε το Μάη του 1965. Αυτή η συζήτηση µε πρόλογο, υποσηµειώσεις και παράρτηµα κειµένου δουλεύτηκε σε βιβλίο1582.
5) «ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα», τ. 5 1940-1945, Βιβλίο δεύτερο. τυπ. φύλλα 40.
Στάλθηκε στο ΚΚΕ Εσ. για δηµοσίευση το 19761583.

1582

Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα No 16, 30 (supra, pp. 533, 565). Παραδόθηκε το κείµενο στο ∆ηµήτρη ∆εσποτίδη, στον εκδοτικό οίκο Θεµέλιο. Η έκδοση [Γιάννης Ιωαννίδης, Αναµνήσεις. Προβλήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ..., op. cit.] καθυστέρησε τρία χρόνια, λόγω προβληµάτων (κρίθηκε
αναγκαίο να ελεγχθεί η αποµαγνητοφώνηση της συζήτησης Ιωαννίδη - Παπαπαναγιώτου, γι’ αυτό
αναπαράχθηκε και στάλθηκε αντίγραφο των µαγνητοταινιών, το 1978, από τα Σκόπια στην Αθήνα
[cf. Έγγραφο No 34], ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν περιεχόµενα στοιχεία για την επαλήθευσή
τους (Θεόδωρος Μαλικιώσης, πληροφορίες, 29-1-2007).
1583
∆εν κυκλοφόρησε τελικά.
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6) «Εσωκοµµατική συζήτηση στο ΚΚΕ για το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα (19241927)»1584.
7) «Το µακεδονικό ζήτηµα στην Ελληνική Βουλή (1936)»1585.
8) «∆οκουµέντα από τις διαπραγµατεύσεις και συνεργασία µεταξύ των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδας και Αλβανίας στα 1943»1586.
9) «Η Μακεδονία του Αιγαίου στην Αντίσταση 1944-1945», τοµ. Ι1587.
10) «Μερικά στοιχεία από ελληνικές κοµµατικές πηγές για τη συνεργασία µεταξύ
των αντιφασιστικών κινηµάτων των περιοχών Φλωρίνης και Μπιτολίων στην Αντίσταση 1941-1942»1588.
ΙV. ∆ουλειά που µένει να γίνει άµεσα
1. Τεχνική επεξεργασία υλικού
α) Ταξινόµηση, τακτοποίηση, ετοιµασία για µικροφιλµοποίηση ΜΑ 65.000 µε
200.000 φύλλα καθ’ υπολογισµόν (περίπου 500 υποφάκελοι / κουτιά). Με τις υπάρχουσες νόρµες δουλειάς (ένας αρχειοθέτης µπορεί να ετοιµάσει το χρόνο 50 υποφακέλους) χρειάζονται 3 εργαζόµενοι για να αποπερατώσουν αυτή τη δουλειά µέχρι το τέλος του 1981. Με τη βοήθεια του Κυριάζοφσκι και Παπαπαναγιώτου, όπου είναι εντελώς αναγκαία και µόνο για την ταξινόµηση, η δουλειά αυτή µπορεί να αποπερατωθεί
µέχρι το τέλος του 1980 από τη Φανή Μπούτσκοβα, ένα αρχειοθέτη, που να έρθει µόνιµα σ’ αυτή τη δουλειά και ένα τεχνικό πρόσωπο (για σφράγισµα, αρίθµηση κειµένων
και φύλλων κλπ.) προσωρινά δοσµένο σ’ αυτή τη δουλειά.

1584

Cf. Ристо Кирjазовски, «Внатрешно-партиската дискусиjа во КПГ по македонското
национално прашање меѓу 3-от вонреден (ноември 1924) и 3-от редовен конгрес на КПГ
(март 1927) [Η εσωκοµµατική συζήτηση στο ΚΚΕ για το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα ανάµεσα στο
3ο έκτακτο (Νοέµβρης 1924) και 3ο τακτικό συνέδριο του ΚΚΕ (Μάρτιος 1927)]», Историjа, IX,
No 2, Скопjе 1973, pp. 175-200.
1585
Id., «Македонското прашање во грчкиот парламент [Το µακεδονικό ζήτηµα στο ελληνικό
κοινοβούλιο]», Гласник, ИНИ, XVII, No 1, Скопjе 1973, pp. 191-200.
1586
Id., «Документи од разговорите за соработка меѓу НОВ на Jугославиjа, Грциjа и Албаниjа во
летото 1943 година [Ντοκουµέντα από τις συζητήσεις για συνεργασία µεταξύ των
εθνικοαπελευθερωτικών στρατευµάτων της Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδας και Αλβανίας κατά το
καλοκαίρι του 1943]», Музеjски гласник, 2, Скопjе 1973, pp. 23-33.
1587
Μέχρι την ηµεροµηνία συγγραφής του εγγράφου, είχαν εκδοθεί 3 τόµοι (το 1971, 1973, 1976).
Είναι αδιευκρίνιστη η αιτία που ο Παπαπαναγιώτου αναφέρθηκε µόνο στον πρώτο τόµο. Μία
εξήγηση ίσως είναι ότι τους θεωρούσε ως ηµίτοµα. Ίσως επίσης να λάµβανε υπόψη το χρόνο
πρόσβασης του αναγνωστικού κοινού στο υλικό (ο αναγραφόµενος χρόνος έκδοσης ήταν
πρότερος της πραγµατικής ηµεροµηνίας κυκλοφορίας των τόµων, λόγω καθυστερηµένης διάθεσης
αυτών).
1588
Cf. Ристо Кирjазовски, «Некои податоци од грчки партиски извори за соработката меѓу
антифашистичките движења на НОВ на Леринско и Битолско во 1941-1942 [Μερικά στοιχεία
από ελληνικές κοµµατικές πηγές για τη συνεργασία µεταξύ των αντιφασιστικών κινηµάτων στην
Φλώρινα και το Μοναστήρι στον εθνικοαπελευθερωτικό πόλεµο κατά το 1941-1942]», Битола и
Битолско во НОВ 1941-1942, vol. 2, Битола 1978, pp. 715-721.

[570]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

β) Ξεχώρισµα από όλο το αρχείο, ετοιµασία για φωτοτύπωση, φωτοτύπωση και
δέσιµο των υλικών που θα σταλούν στην Αθήνα, στην επίσηµη έδρα του Αρχείου του
ΚΚΕ Εσ. Επιδίωξη είναι να ετοιµαστούν και σταλούν µέχρι το τέλος του 1980 Μ.Α.
25.000 µε φύλλα 80.000 περίπου. Μένει να εξεταστεί εκ νέου το πρόβληµα της βάσης
του Βουκουρεστίου, το τι θα σταλεί σ’ αυτή τη βάση και πότε χρονικά.
γ) Ξεχώρισµα από όλο το αρχείο κατ’ αρχήν των υλικών που ενδιαφέρουν άµεσα
την ιστορία του µακεδονικού λαού, ετοιµασία για φωτοτύπωση, φωτοτύπωση και παράδοση αυτού του υλικού µέχρι το τέλος του 1980 στο Αρχείο της ΚΕ της ΕΚΜ για τη
δηµιουργία δικών του φακέλων: 1) Το ΚΚΕ και το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα, 2) Η
Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα 1940-1945, 3) Η συµµετοχή και η συµβολή του µακεδονικού λαού στον εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα 1946-1949, 4) Οι µακεδόνες αγωνιστές της Μακεδονίας του Αιγαίου στην προσφυγιά στις σοσιαλιστικές χώρες 1949 και
µετά. Η πραγµατοποίηση αυτής της δουλειάς θα γίνει σε συνεννόηση και άµεση συνεργασία µε το Αρχείο της ΚΕ της ΕΚΜ. Στο βαθµό που θα υπάρξουν δυνατότητες να
δοθεί βοήθεια από αυτό το Αρχείο µπορεί να επεκταθεί η δουλειά για τη δηµιουργία
στο ίδιο διάστηµα και άλλων φακέλων για τις ελληνογιουγκοσλαβικές και διαβαλκανικές σχέσεις των κοµµουνιστικών και προοδευτικών κινηµάτων.
2. Πολιτική και επιστηµονική επεξεργασία του υλικού
α) Χαρακτηρισµός όλων των κειµένων σε αυστηρώς απόρρητα, σε εµπιστευτικά
και σε ανοιχτά. Αυτή η δουλειά είναι επείγουσα και πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι
το τέλος του 1979. Καθορίζεται επιτροπή από τους σ. Μήτσο Βατουσιανό, Θεόδωρο
Παπαπαναγιώτου και Ρήστο Κυριάζοφσκι που θα εξετάσει το υλικό και θα υποβάλει
τις προτάσεις της στην πολιτική ηγεσία για τελική απόφαση.
β) Περίληψη για όλα τα ντοκουµέντα εκτός των φακέλων ∆ιαφώτιση και ΡΣ µέχρι
το τέλος του 1980. Οι περιλήψεις βασικά θα γίνουν όπως µέχρι σήµερα από τους Παπαπαναγιώτου, Κυριάζοφσκι, Μπούτσκοβα, Γκαλάµποβ. Στο βαθµό που θα προχωρήσει η δουλειά µε το χαρακτηρισµό των κειµένων οι δύο πρώτοι θα περιορίζονται κυρίως στα άκρως απόρρητα και εµπιστευτικά και θα γίνει δυνατή η χρησιµοποίηση και
άλλων συνεργατών για τα ανοιχτά. Αυτή η δουλειά είναι επίσης βασική και επείγουσα
για να γίνουν οι κατάλογοι περιεχοµένων αναγκαίοι για τη δουλειά του κόµµατος και
την επιστηµονική έρευνα και για µας απαραίτητο στάδιο για το πέρασµα στην επεξεργασία του υλικού κατά θέµα.
γ) Επιλογή και ετοιµασία για δηµοσίευση από το ΚΚΕ Εσ. των «Επίσηµων κειµένων του ΚΚΕ» της περιόδου 1945-1949 (εµφυλίου πολέµου) που θα πιάσουν περίπου
3 τόµους των 40 τ. φύλλων1589.
δ) Επιλογή και ετοιµασία για δηµοσίευση στη Σ∆Μ των ντοκουµέντων του ΚΚΕ
που αναφέρονται στο µακεδονικό εθνικό ζήτηµα. Μια τέτοια επιλογή και προετοιµα-

1589

Έµειναν τελικά τα σχέδια ανεκπλήρωτα.
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σία έγινε από το σ. Κυριάζοφσκι από τα δηµοσιευθέντα ντοκουµέντα του ΚΚΕ. Τίθεται να γίνει επιλογή από τα υπάρχοντα στο αρχείο σχετικά ντοκουµέντα1590.
ε) Ξεχώρισµα των υλικών, που στη βάση της ανταλλαγής και αµοιβαίας συµπλήρωσης των Αρχείων των δύο κοµµάτων, θα παραχωρούνται στο Αρχείο της ΚΕ της
ΕΚΜ. Επίσης ξεχώρισµα των υλικών που θα στέλνονται στην Αθήνα και ενδεχοµένως
στο Βουκουρέστι.
στ) Σύντοµη περιγραφή και εκτίµηση κατά θέµα και προβλήµατα των περιεχοµένων κατά φάκελο και υποφάκελο και για όλο το Αρχείο της περιόδου 1918-1968.
Αυτές οι δουλειές µπορούν να συµπληρωθούν µε την πρόσληψη ακόµα ενός επιστήµονα-ειδικού το αργότερο µέχρι το τέλος του 1978.
V. Προβλήµατα που τίθενται τώρα - Προτάσεις.
1. Οργάνωση της Οµάδας Σκοπίων. Με τη µεταφορά του Αρχείου η Οµάδα Σκοπίων επιφορτίζεται µε λειτουργίες της Υπηρεσίας Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΕ Εσ. Στην
ουσία στην τωρινή φάση η Οµάδα αποτελεί τον κύριο πυρήνα αυτής της Υπηρεσίας
(που ακόµα βρίσκεται στο στάδιο της διαµόρφωσής της) µε αποστολή να δηµιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας στην Ελλάδα και την απρόσκοπτη χρησιµοποίηση του Αρχείου για τις ανάγκες του Κόµµατος
και της επιστηµονικής έρευνας. Με τη λύση των καθηκόντων αυτής της µεταβατικής
φάσης και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Αρχείου στην Ελλάδα οι λειτουργίες της Οµάδας Σκοπίων θα περιοριστούν στα κανονικά και σταθερά πλαίσιά τους σαν βοηθητικές
λειτουργίες µε καθήκοντα συνεχούς συµπλήρωσης και διαφύλαξης του εφεδρικού και
πιο πλήρους Αρχείου του ΚΚΕ Εσ., τροφοδότησης του επίσηµου Αρχείου του ΚΚΕ
Εσ. στην Ελλάδα, πραγµατοποίησης της ανταλλαγής υλικών µε τα Αρχεία άλλων
Κοµµάτων, έρευνας σε διάφορα αρχεία και βιβλιοθήκες, πρώτης επεξεργασίας συλλογών ντοκουµέντων για δηµοσίευση και ορισµένων βασικών θεµάτων της ιστορίας του
κόµµατος. Από το χαρακτήρα της δουλειάς της η Οµάδα είναι το τµήµα εξωτερικού
της Υπηρεσίας Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΕ Εσ.
Πρώτη προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής είναι η θεσµοποίηση της Οµάδας. Μονάχα έτσι θα γίνει δυνατή η συγκέντρωση όλων των προσπαθειών
για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τίθενται, να εκπληρώνονται οι διάφορες λειτουργίες µε την τήρηση των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας, να περιφρουρείται καλύτερα η δουλειά και η Οµάδα να αναλάβει ουσιαστικά τις ευθύνες που της ανήκουν
απέναντι στα δύο κόµµατα. Η Οµάδα µπορεί να αποτελεσθεί από τους συντρόφους
που µέχρι σήµερα ασχολήθηκαν γι’ αυτή τη δουλειά και συγκεκριµένα τους Θεόδωρο
Παπαπαναγιώτου, Ρήστο Κυριάζοφσκι, Μάρα Βόλτσεβα εργαζοµένους του Ινστιτούτου εθνικής ιστορίας και τη Φανή Μπούτσκοβα εργαζόµενη του Αρχείου Μακεδονίας.
Παρά τις ανάγκες που παρουσιάζονται η πρόσληψη νέου προσωπικού πρέπει να γίνε1590

Πρόκειται για το КПГ и македонското национално прашање 1918-1974 [Το ΚΚΕ και το
µακεδονικό εθνικό ζήτηµα (1918-1974)], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Архив на Македониjа,
Скопjе 1982.

[572]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

ται µε µεγάλη προσοχή, λόγω της φύσης της δουλειάς. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν
συνεργάτες για ορισµένες δουλειές. Επίσης προσωρινά µπορεί να διατεθούν ένα ή δύο
πρόσωπα από άλλη υπηρεσία (Αρχεία ΚΕ/ΕΚΜ ή Α.Μ). Ο σταθερός πυρήνας της
Οµάδας αποτελείται από τους παρακάτω τέσσερις συντρόφους µε τον ακόλουθο καταµερισµό.
1) Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου, υπεύθυνος για όλη τη δουλειά.
2) Ρήστο Κυριάζοφσκι, αναπληρωτής του υπεύθυνου και υπεύθυνος για το εδώ
Αρχείο του ΚΚΕ Εσ. (ασφάλεια αρχείου, τεχνική επεξεργασία, εσωτερική κίνηση υλικών, διαχείριση τεχνικών και οικονοµικών µέσων, χρησιµοποίηση συνεργατών, εκπλήρωση πλάνου εξωτερικής κίνησης υλικών κλπ.).
3) Φανή Μπούτσκοβα, τεχνική επεξεργασία υλικού.
4) Μάρα Βόλτσεβα, δακτυλογράφος - βιβλιοθηκάριος.
Επιδίωξη πρέπει να ’ναι να βρεθεί για µόνιµη πρόσληψη στην Οµάδα ένα πρόσωπο κατάλληλο να αντικαταστήσει µελλοντικά το σ. Κυριάζοφσκι1591.
2. Ένταξη της Οµάδας.
Μέχρι σήµερα το µέρος των λειτουργιών που συνδέονται µε την αξιολόγηση του
Αρχείου (επιστηµονική επεξεργασία και χρησιµοποίηση του υλικού) εντάσσονταν στο
Ινστιτούτο εθνικής ιστορίας και το µέρος των λειτουργιών που συνδέονται µε τη συγκέντρωση, οργάνωση και τεχνική επεξεργασία του Αρχείου εντάσσονταν στο Αρχείο
Μακεδονίας. Στις συγκεκριµένες συνθήκες αυτής της περιόδου αυτό υπαγορεύτηκε
από την αντικειµενική κατάσταση και βοήθησε στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για
το πέρασµα στο σηµερινό ποιοτικά νέο στάδιο δουλειάς που απαιτεί την ενοποίηση
όλων των λειτουργιών και τη δηµιουργία αυτόνοµου φορέα.
Όπως διαµορφώνεται τώρα η Οµάδα δεν µπορεί να ανήκει ούτε στο ΙΕΙ, ούτε στο
Α.Μ. Πρώτα-πρώτα από την άποψη της ασφάλειας της δουλειάς (που τώρα θα αναπτυχθεί σηµαντικά) και τα δύο ιδρύµατα γίνονται όλο και πιο ακατάλληλα. Στην
πλειοψηφία τους οι εργαζόµενοι υποπτεύονται ότι εδώ στεγάζεται το Αρχείο του ΚΚΕ
Εσ. Στο προσωπικό και των δύο ιδρυµάτων αρκετοί γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
και έχουν πάντα την περιέργεια και την ικανότητα να διαπιστώσουν και ίσως διαδώσουν πράγµατα που θέλουµε να τα φυλάξουµε. Η δουλειά γίνεται υπό τη συνεχή πίεση
αιτηµάτων για ντοκουµέντα και στοιχεία, κατανοητών για το περιβάλλον στο οποίο
βρισκόµαστε, όµως όχι βοηθητικών για τη δουλειά. Και τα δύο ιδρύµατα είναι ανοιχτά
στους ερευνητές του εσωτερικού και εξωτερικού και υπόκεινται στο δηµόσιο έλεγχο
και στις διαδικασίες στης αυτοδιαχείρισης. Το κυριώτερο όµως είναι ότι η στέγαση της
Οµάδας σ’ αυτά τα κρατικά ιδρύµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον αντίπαλο για
σκόπιµες παρερµηνείες και πολιτικές επιπλοκές που και οι δύο πλευρές θέλουν να
αποφύγουν. Το αδύνατο σηµείο βρίσκεται στην άµεση σύνδεση και συνεργασία ενός
κόµµατος, του ΚΚΕ Εσ., µε κρατικό ίδρυµα άλλης χώρας, είτε στην άµεση σύνδεση
και συνεργασία ενός κρατικού ιδρύµατος µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα µιας άλλης χώ1591

Το απόσπασµα για µελλοντική αντικατάσταση του Kirjazovski δεν υπάρχει στο µεταφρασµένο
στη σλαβοµακεδονική κείµενο (Έγγραφο Νο 31).
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ρας, όταν παντού είναι καθιερωµένη η συνεργασία µονάχα µεταξύ των κοµµάτων και
των διαφόρων κοµµατικών οργανισµών και ιδρυµάτων.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµα κοµµατικό ίδρυµα ιστορίας που θα ήταν το πιο
κατάλληλο πλαίσιο για τη στέγαση και ανάπτυξη αυτής της δουλειάς, πρέπει να αναζητηθεί ή δηµιουργηθεί κάποιο πλαίσιο στο χώρο των λειτουργιών του πολιτικού φορέα, της ΕΚΜ.
Το επίπεδο της συνεργασίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο κοµµάτων έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο που θέτει υπό εξέταση ακόµα και την περίπτωση της
ένταξης της Οµάδας προσωρινά (µε την έννοια ωσότου δηµιουργηθεί κοµµατικό
ίδρυµα ιστορίας) στην Υπηρεσία Αρχείου της ΚΕ της ΕΚΜ. Μπορεί να µελετηθεί και
η περίπτωση δηµιουργίας µιας συµβουλευτικής διακοµµατικής επιτροπής συνεργασίας
στον τοµέα των αρχείων που θα νοµιµοποιούσε στα διακοµµατικά πλαίσια και θα κάλυπτε από κάθε πλευρά τη δουλειά αυτή και σύγχρονα θα άνοιγε ευρύτερες διαστάσεις
για την ανάπτυξή της. Τα καθήκοντα του τωρινού σταδίου θα µπορούσαν να συγκροτήσουν ειδικό σχέδιο: «Οργάνωση του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και δηµιουργία των προϋποθέσεων για την κανονική λειτουργία του, δηµιουργία ειδικών φακέλων για το ΚΚΕ
και το λαϊκοαπελευθερωτικό κίνηµα του µακεδονικού λαού στην Ελλάδα στο Αρχείο
της ΕΚΜ» που παραπέρα θα αναπτυχθεί σε συγκεκριµένη συνεργασία και στον τοµέα
της επιστηµονικής έρευνας (στο χώρο του εργατικού και δηµοκρατικού κινήµατος). Αν
υπάρχουν λόγοι που δεν κάνουν πραγµατοποιήσιµες τέτοιες λύσεις θα µπορούσε να
εξεταστεί η περίπτωση της προσωρινής ένταξης της Οµάδας στην Ακαδηµία Επιστηµών. Παρόλο που και σ’ αυτή την περίπτωση πρόκειται για κρατικό ίδρυµα περιορίζονται κατά πολύ οι κίνδυνοι για διαφυγές σε βάρος της ασφάλειας της δουλειάς µας και
οι κίνδυνοι για τυχόν σκόπιµες παρερµηνείες και πολιτικό λαθρεµπόριο του ταξικού
εχθρού, δεδοµένου ότι πρόκειται για ίδρυµα ανωτάτου επιπέδου και γενικού επιστηµονικού χαρακτήρα και µε πρόεδρο µία προσωπικότητα αρκετά γνωστή και σεβαστή και
στην Ελλάδα που κατανοεί άριστα και τη σηµασία αυτής της δουλειάς και την υποστηρίζει πάντα µε θέρµη.
3. ∆ιάφορα οργανωτικά και τεχνικά ζητήµατα.
Υπάρχουν ζητήµατα γύρω από τη χρηµατοδότηση αυτής της δουλειάς, τη χρησιµοποίηση των αναγκαίων τεχνικών µέσων, την τοποθέτηση των υλικών του αρχείου
και της βιβλιοθήκης, την ειδίκευση και προαγωγή του προσωπικού κλπ., που ως τώρα
λύνονται µε την άµεση βοήθεια της ΕΚΜ (σ. Άτσο Γιάνεφσκι). Τέτοια ζητήµατα θα
παρουσιάζονται και στο µέλλον. Αυτά τα ζητήµατα, που στην πράξη καθόριζαν τις
διάφορες λύσεις που δίνονται, τώρα γίνονται δευτερεύοντα και δεν πρέπει να επηρεάσουν τις αναζητούµενες θεµελιακές λύσεις που είναι πολιτικές. Όταν βρεθούν αυτές οι
λύσεις θα διευκολυνθεί κατά πολύ ή λύση των προβληµάτων αυτής της κατηγορίας και
πάντα θα υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια για αναγκαίες αναδιατάξεις και αναπροσαρµογές σ’ αυτή την κατεύθυνση.
14/6/78
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]
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[Έγγραφο Νο 31, 16 Ιουνίου 1978, 15 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
16/6/1978
Извештај
[αντίστοιχο της ανωτέρω ελληνικής µετάφρασης]
Θ. Παπαπαναγιώτου
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
Χ. Κυριάζοφσκι
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[Έγγραφα Νο 32-33:
Νο 32, 5 Ιουλίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 33, 5 Ιουλίου 1978, 9 pp. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 32, 5 Ιουλίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]1592
5/7/1978
Να µεταφραστεί και δοθεί για γνώση στην ΕΚΜ
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 33, 5 Ιουλίου 1978, 9 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Αυστηρά εµπιστευτικό
Γράµµα του Αλέκου Παπαπαναγιώτου σχετικά µε την κατάσταση και λειτουργία
του Αρχείου του ΚΚΕ Εσ. Για το Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ εσωτερικού.
Αγαπητοί σύντροφοι
1. Η µεταφορά των υλικών του αρχείου από την παλιά στη νέα βάση σχεδόν τελείωσε. Υπολογίζουµε ότι τα µεταφερθέντα υλικά φτάνουν τις 100.000 µονάδες αρχείου µε σύνολο 300.000 φύλλα περίπου. Στην παλιά βάση µένουν περί τις 10.000 µονάδες µε 30.000 φύλλα που θα µεταφερθούν µε την πρώτη ευκαιρία. Η στάση των φίλων της παλιάς βάσης ήταν από κάθε άποψη άψογη και για άλλη µια φορά έδειξε το
αβάσιµο των δισταγµών που παρουσιάστηκαν σε µας κατά καιρούς και επιβράδυναν
τόσο πολύ τη δουλειά µας.
2. Από το σύνολο των υλικών οι 10.000 µονάδες είναι του ΚΚΕ Εσ. της περιόδου
1968-1974 (από τη διάσπαση στο ΚΚΕ µέχρι τη µεταπολίτευση στην Ελλάδα) και οι
100.000 µονάδες του ΚΚΕ της περιόδου 1918-1968. Αυτά τα τελευταία κατανέµονται
χοντρικά:
Κατά κατηγορία
α. Πολιτική δράση, οργανώσεις, διεθνείς σχέσεις - µονάδες 50.000, φύλλα 150.000
β. Ιδεολογική δουλειά (διαφώτιση-τοµείς µελετών) - µονάδες 10.000, φύλλα
30.000
1592

Χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
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γ. Ραδιοσταθµός (προπαγάνδα) - µονάδες 40.000, φύλλα 120.000
Σύνολο µονάδες 100.000, φύλλα 300.000.
3. Η κατάσταση του υλικού (χοντρικά ταξινοµηµένο και µονάχα µερικά τακτοποιηµένο και καταγραµµένο) και η µεταφορά του κατά δόσεις και σε µεγάλα χρονικά
διαστήµατα δυσκόλεψε πολύ τη δουλειά της συστηµατικής ταξινόµησης και επεξεργασίας του σύµφωνα µε τους σύγχρονους κανόνες που ακολουθούνται. Χοντρικά µέχρι
σήµερα έγινε η παρακάτω δουλειά.
α) Ταξινοµήθηκαν, καταχωρήθηκαν σε φακέλους και υποφακέλους, καταγράφτηκαν, τραβήχτηκαν σε µικροφίλµ 40.000 µονάδες αρχείου της πρώτης κατηγορίας.
β) Μελετήθηκαν, συντάχθηκαν καρτέλες µε στοιχεία ταυτότητας και περίληψη
περιεχοµένων και καταστάσεις περιεχοµένων για 25.000 µονάδες από τα παραπάνω.
γ) Φωτοαντιγράφτηκαν 21.000 µονάδες µε 52.000 φύλλα και περίπου 8.000 σελίδες του Ριζοσπάστη 1922-1936 (τα φύλλα που είχαµε σε µικροφίλµ από τη Μόσχα).
δ) Υποβλήθηκαν σε ειδική θεραπεία (κλιβάνωση, τεχνική αποκατάσταση, σφράγισµα σε ειδικό διαφανές περιεχόµενο) 7.500 φύλλα µισοφθαρµένων εγγράφων.
Γι’ αυτές τις δουλειές µέχρι σήµερα ξοδεύτηκαν 5.000.000 δρχ. σε ντόπιο νόµισµα, χωρίς να υπολογίζονται τα άλλα έξοδα για το προσωπικό, γραφεία κλπ. Από τους
φίλους της νέας βάσης υπάρχει πάντα πλήρης κατανόηση και προσφέρεται αµέσως η
αναγκαία βοήθεια σε προσωπικό, µέσα κλπ. για την ανάπτυξη της δουλειάς µας. Από
αυτή την κατεύθυνση δεν έχουµε καµία δυσκολία. Η πραγµατική δυσκολία είναι ότι
εµείς ακόµα δεν µπορούµε να αξιολογήσουµε όλη τη βοήθεια και τις δυνατότητες που
µας προσφέρονται για την επιτάχυνση και διεύρυνση της δουλειάς µας. Αυτή η δυσκολία συνδέεται µε τη δική µας κατάσταση σ’ αυτόν τον τοµέα δουλειάς και πρέπει ιδιαίτερα να απασχολήσει το Εκτελεστικό Γραφείο.
4. Στις 19 του Γενάρη 1970 αναχωρήσαµε στη νέα βάση µας µε το αρχείο του
Τµήµατος Ιστορίας (2.885 µονάδες µε 8.614 φύλλα), που συγκροτήσαµε µε όχι λίγες
προσπάθειες στη δεκαετία 1958-1968 της λειτουργίας αυτού του Τµήµατος και κρατήσαµε κυριολεκτικά µε τα δόντια. Η κύρια σκέψη µας ήταν να δηµιουργήσουµε µια νόµιµη βάση ενός ιστορικού αρχείου και βιβλιοθήκης που θα στήριζε τη δουλειά µας
στην ιστορία (είχαµε καταλάβει πλέον όλοι µας ότι δεν µπορούµε παραπέρα να γράφουµε ιστορία χωρίς αρχεία, όπως το κάναµε µέχρι το 1968) και θα ’ταν ο πρώτος πυρήνας για ένα αντίστοιχο κοµµατικό ίδρυµα µελλοντικά σε συνθήκες νοµιµότητας
στην Ελλάδα. Παρά τις αποφάσεις της Ενωτικής ΚΕ, του Γραφείου και των διαφόρων
Κλιµακίων του και τις κατά καιρούς προσωπικές επεµβάσεις του ίδιου του Γραµµατέα
του ΚΚΕ Εσ. να µας δοθούν από το Αρχείο όλα τα υλικά που αφορούν την ιστορία
µας, από τη διάσπαση στο ΚΚΕ (1968) µέχρι τη µεταπολίτευση στην Ελλάδα (1974)
από το Αρχείο του ΚΚΕ Εσ. (από τις 100.000 µονάδες που είχε) µας δόθηκαν µονάχα
860 µονάδες σε διάσηµα ΕΞΗ ΧΡΟΝΩΝ. Θα σηµειώσουµε µόνο ότι και ο 5ος τόµος
των επισήµων κειµένων του ΚΚΕ βγήκε (1973) µε πανάκλειστο το Αρχείο (για ευνόη-
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τους λόγους βεβαίωσα το αντίθετο στην «Ελεύθερη Ελλάδα» του ∆εκέµβρη 19731593,
εν γνώσει µου ότι ψεύδοµαι).
Στο Αρχείο του κόµµατος σαν ίδρυµα δεν άλλαξε τίποτα και ήταν επόµενο αυτό
να καταντήσει σε παρωδία του προηγούµενου Αρχείου και στις ιδιόµορφες συνθήκες
που βρεθήκαµε σαν ΚΚΕ Εσ. να αποκοπεί τελείως από όλες τις διεργασίες της ζωής
και πάλης µας και να απονεκρωθεί σαν ιδιαίτερη λειτουργία του κοµµατικού οργανισµού µας, παρά τις µεµονωµένες προσπάθειες του Γραφείου και των συντρόφων που
συνδέθηκαν υπεύθυνα µ’ αυτή τη δουλειά κατά καιρούς ή µόνιµα.
Από τη στιγµή που άρχισε να συνειδητοποιείται ευρύτερα αυτή η κατάσταση και
να αντιµετωπίζεται στο σύνολό του το πρόβληµα του Αρχείου σαν βασικό πρόβληµα
κύρια σκέψη µας στην όλη δουλειά µας έγινε το πώς να δηµιουργήσουµε τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την ουσιαστική µεταφορά και κανονική λειτουργία του Αρχείου
στην Ελλάδα, όχι µόνο για ν’ αρχίσουν να ικανοποιούνται οι τρέχουσες ανάγκες του
κόµµατος στους καίριους τοµείς της δουλειάς του (πολιτικό, οργανωτικό, ιδεολογικόεπιστηµονικό), αλλά ταυτόχρονα, και σε πρώτη γραµµή, να φράξουµε οριστικά και
από αυτή την τόσο ευαίσθητη κατεύθυνση τις διόδους για τυχόν καταστάσεις που µπορούν να θίξουν τις πιο ιερές αρχές της αυτοτέλειας και της δηµόσιας δηµοκρατικής
λειτουργίας του κόµµατός µας. Μ’ αυτή τη σκέψη καθορίζαµε και εκτελούσαµε τα συγκεκριµένα καθήκοντα της δουλειάς µας κατά το 1975-1978, µ’ αυτή εφαρµόσαµε την
τελευταία απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου (Φλεβάρη 1977)1594, µ’ αυτή
οδηγηθήκαµε στις σχέσεις µας µε τους φίλους που συµµετέχουν άµεσα στην προσπάθειά µας και στους δύο χώρους και µ’ αυτή τη σκέψη καθορίζουµε το πρόγραµµα της
δουλειάς µας για τα επόµενα 2-3 χρόνια.
5. Τα καθήκοντα που καθορίζουµε τώρα για ένα διάστηµα 2-3 χρόνων σκοπεύουν
να κάνουν το Αρχείο µας ένα εκσυγχρονισµένο κοµµατικό οργανισµό ικανό να αναλάβει τις ευθύνες που του ανήκουν και να λειτουργήσει δηµόσια όπως ολόκληρο το
Κόµµα µας. Φτάνουν τα εξήντα χρόνια που το Κόµµα επίσηµα δεν έχει αρχείο (η
ύπαρξή του δεν αναφέρεται ούτε στην έκδοση των επισήµων κειµένων του ΚΚΕ) από
το οποίο να µπορούν τα ίδια τα µέλη του κόµµατος, αλλά και οι οποιοιδήποτε ενδιαφερόµενοι να αντλούν τις αναγκαίες και πιο έγκυρες πληροφορίες για την πραγµατική
ιστορία του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατός µας. Με τα καθήκοντα που καθορίζουµε τώρα ολοκληρώνεται η τεχνική, πολιτική (χαρακτηρισµός σε αυστηρά εµπιστευτικά, εµπιστευτικά και κοινά) και πρωτοβάθµια επιστηµονική επεξεργασία του
υλικού της περιόδου µέχρι την διάσπαση του Κόµµατος το 1968 (οι 100.000 µονάδες).
1593

1594

Ήταν µεταξύ των αντιξοοτήτων της έρευνας το πρόβληµα ότι δεν αποκτήσαµε πρόσβαση σε όλο
το σώµα της έκδοσης Ελεύθερη Ελλάδα (το περιοδικό, στα ΑΣΚΙ, έχει αποσυρθεί για
ψηφιοποίηση).
Αδυνατούµε να πιστοποιήσουµε την εν λόγω απόφαση περί σύστασης υπηρεσίας αρχείων. Στο
αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού, στα ΑΣΚΙ, υπάρχουν οι αποφάσεις των ετών 1975-1976 και 19781979, ενώ δεν υπάρχουν αυτές του έτους 1977. Οι Μπανιάς, Στάβερης και ∆ηµητρίου δεν
ανακαλούν σχετικές λεπτοµέρειες.
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Ταυτόχρονα γίνεται η πρώτη επιλογή και επεξεργασία για δηµοσίευση των κυριότερων
κειµένων και στοιχείων της περιόδου 1939-1949 και η ειδική συσκευασία (φωτοαντιγραφή και δέσιµο σε βιβλία) για µεταφορά και λειτουργία στην Ελλάδα, στην έδρα του
Αρχείου, του πλήρους αρχείου (αυτού δηλαδή που έχουµε) της περιόδου 1918-1949. Η
πραγµατοποίηση αυτών των καθηκόντων στηρίζεται βασικά στη τωρινή οµάδα (Αλέκος, Χρήστος, Φανή, Μαρία) που θα διευρυνθεί άµεσα µε την πρόσληψη ακόµα δύο
ειδικών και τη χρησιµοποίηση ορισµένων συνεργατών.
6. Για την επίτευξη του στόχου της οργάνωσης και λειτουργίας του Αρχείου του
ΚΚΕ εσωτερικού, σύµφωνα µε τις αρχές της λειτουργίας του Κόµµατος, για την εξυπηρέτηση και από αυτή την κατεύθυνση της στρατηγικής του ΚΚΕ Εσ. πρωταρχικός
όρος γίνεται η ουσιαστική (τυπικά πάντα ήταν λυµένο αυτό το ζήτηµα) θεσµοποίηση
του Αρχείου και των λειτουργιών του. Με τον τρόπο και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες που κινήθηκαν οι διεργασίες σ’ αυτόν τον τοµέα, κατά τη γνώµη µου, βρισκόµαστε ακόµα σε ορισµένη απόσταση από την αποκρυστάλλωση µιας κάπως ολοκληρωµένης σύγχρονης αντίληψης για το Αρχείο και τις λειτουργίες του στο κίνηµά µας,
εφόσον αυτή την αντίληψη τη βλέπουµε σαν µια κοινή συνείδηση πρώτο των ειδικών
µας σ’ αυτό τον τοµέα (αρχειολόγων, πολιτικολόγων, ιστοριολόγων) που πρέπει να ενσωµατωθεί στη γενική κοµµατική συνείδηση µε την επιβαλλόµενη επενέργεια της πολιτικής ηγεσίας. Το ότι αυτή τη στιγµή δεν µπορεί να δοθεί µια πραγµατική και ολοκληρωµένη λύση για όλο το πρόβληµα δεν είναι λόγος να µη δοθούν οι αναγκαίες από
την κατάσταση λύσεις σε βασικά στοιχεία που συγκροτούν αυτό το πρόβληµα. Αντίθετα, αυτές οι λύσεις επιβάλλονται και θα επιταχύνουν κατά πολύ τις διεργασίες προς
την ολοκληρωµένη αντίληψη και λύση. Κατά τη γνώµη µου:
α) Οι αποφάσεις για τη δηµιουργία νόµιµης αρχειακής βάσης για τη δουλειά µας
στην ιστορία (1969) και για τη δηµιουργία τριών πλήρων βάσεων του Αρχείου (1974),
που δεν αναιρέθηκαν και, εποµένως, συνεχίζουν να ισχύουν, είναι ξεπερασµένες από
τα πράγµατα. ∆εν επιτρέπεται παραπέρα να κρατούµε παράνοµο το Αρχείο και να
προχωρούµε στη νοµιµοποίηση µονάχα ορισµένων υλικών του (αυτών που αφορούν
την ιστορία), ούτε να καταµερίζουµε το Αρχείο σε διάφορες παράνοµες βάσεις. Οι λόγοι που επέβαλαν αυτές τις λύσεις στο παρελθόν από καιρό εξαλείφθηκαν.
β) Το Αρχείο του ΚΚΕ Εσ. είναι δηµόσιος (νόµιµος) κοµµατικός οργανισµός και
την έδρα του (κύρια βάση) την έχει στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόµµατος. Το Αρχείο είναι νόµιµο, παράνοµα (απόκρυφα στην ίδια την έδρα είτε σε ειδικούς
απόκρυφους χώρους) είναι και θα ‘ναι πάντα ορισµένα από τα υλικά του. Το Αρχείο
τροφοδοτεί και τους διάφορους ερευνητές και ιδρύµατα µε τα κείµενα και στοιχεία που
χρειάζονται και ανάλογα µε τις δυνατότητες επιδιώκει και υποβοηθεί τη δηµιουργία
περισσότερων νόµιµων βάσεων του υλικού του στο εσωτερικό (στο χώρο τυχόν µελλοντικού κοµµατικού κέντρου ερευνών είτε στις κοµµατικές οργανώσεις βασικών πανεπιστηµιακών και πνευµατικών κέντρων όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα κλπ.)
και στο εξωτερικό µε βάση την αρχή της συνεργασίας, ανταλλαγής υλικών και αµοιβαίας συµπλήρωσης των Αρχείων (κατ’ αρχήν Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία, Ιταλία,
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Ισπανία, Γαλλία). Το Αρχείο του ΚΚΕ Εσ. βρίσκεται µαζί µε το κόµµα, η λειτουργία
του εξασκείται στην Ελλάδα και πουθενά αλλού, σε άµεση συνάρτηση µε τις όλες λειτουργίες του Κόµµατος και υπό την άµεση καθοδήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.
γ) Λόγω κληρονοµηθέντων από το παρελθόν καταστάσεων, ειδικών συνθηκών
από τις οποίες αναπτύσσεται η δουλειά του ΚΚΕ Εσ. και ιδιοµορφιών της ίδιας της
δουλειάς στον τοµέα του Αρχείου, προσωρινά στο εξωτερικό διατηρείται και ενισχύεται η ανεπίσηµη εφεδρική βάση όπου φυλάγεται πλήρες αντίτυπο του Αρχείου του
ΚΚΕ Εσ. (σε πρωτότυπα, έγκυρα αντίγραφα, φωτοαντίγραφα ή µικροφίλµ), διεξάγεται
η σύγχρονη τεχνική και πρωτοβάθµια επιστηµονική επεξεργασία του υλικού που δεν
µπορεί να γίνει στην έδρα εξ αιτίας ανεπάρκειας ειδικού προσωπικού, τεχνικών και οικονοµικών µέσων, κτιριακών χώρων κλπ. και εξυπηρετείται η επίσηµη και κύρια βάση
του Αρχείου ώστε να λειτουργεί κανονικά και να καλύπτει τις ανάγκες του Κόµµατος
και της επιστηµονικής έρευνας µε το ελάχιστο προσωπικό και µέσα που θα ’ναι δυνατό
να διατίθενται κάθε φορά. Για τους ίδιους λόγους διατηρείται η παλιά βάση (Β) σαν
βοηθητική βάση για την διακίνηση του υλικού από διάφορους χώρους του εσωτερικού
και εξωτερικού προς την εφεδρική βάση και αντίστροφα. Για λόγους ασφάλειας πρέπει
να αποφευχτεί να γίνεται όλη η διακίνηση απευθείας από και προς την εφεδρική βάση.
δ) Στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής συγκροτείται Υπηρεσία Αρχείων του ΚΚΕ
εσωτερικού που οργανώνει και καθοδηγεί όλη τη δουλειά που σχετίζεται µε το Αρχείο
µε βάση πρόγραµµα δουλειάς εγκριµένο από την Κεντρική Επιτροπή. Η Υπηρεσία λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό εγκριµένο από την Κεντρική Επιτροπή και αποτελείται από τους παρακάτω:
Τον υπεύθυνο που πρέπει να ’ναι µέλος της ΚΕ και οπωσδήποτε να ’ναι στην
έδρα. ∆εν είναι αναγκαίο σ’ αυτή τη φάση ο υπεύθυνος να ασχολείται αποκλειστικά µ’
αυτή τη δουλειά. Αυτός κυρίως θα καθοδηγεί τη δουλειά και θα φέρνει την πολιτική
ευθύνη απέναντι στην Κεντρική Επιτροπή.
Τον βοηθό του υπεύθυνου που ασχολείται αποκλειστικά µ’ αυτή τη δουλειά. Αν
δεν υπάρχει δυνατότητα να διατεθεί ένα στέλεχος που θα µπορούσε να ’ναι αναπληρωτής του υπεύθυνου, µπορεί να ’ναι ένα κατάλληλο τεχνικό πρόσωπο που θα κρατάει το
Αρχείο στην έδρα και θα εκπληρώνει τα καθήκοντα που σχετίζονται µε την κίνηση των
υλικών.
Τον υπεύθυνο της εφεδρικής βάσης και τον αναπληρωτή του (που καθορίζεται τεχνικός υπεύθυνος του εφεδρικού Αρχείου).
Τον υπεύθυνο της παλιάς βάσης που διατηρείται σαν βοηθητική βάση για τη διακίνηση των υλικών από και προς διαφόρους χώρους του εσωτερικού και εξωτερικού.
Προσωρινά, στο διάστηµα των δύο-τριών χρόνων που το κύριο βάρος της δουλειάς της Υπηρεσίας πέφτει στην εφεδρική βάση, και εφόσον δεν είναι δυνατό να διατεθεί στην έδρα κατάλληλο πρόσωπο, µπορεί ο υπεύθυνος της εφεδρικής βάσης να εκπληρώνει τα καθήκοντα του αναπληρωτή του υπεύθυνου του Αρχείου.
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Οπωσδήποτε την ευθύνη για όλη τη δουλειά στον τοµέα του Αρχείου πρέπει να
την αναλάβει το µέλος του Εκτελεστικού Γραφείου που στην ουσία εκτελεί τα καθήκοντα του οργανωτικού Γραµµατέα του Κόµµατος.
Ιδιαίτερα στις τωρινές συνθήκες θα ’ταν σκόπιµη και πρέπει να µελετηθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αρχείου από την Κεντρική Επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα µπορούσε να αποτελεστεί από τον αρµόδιο του Εκτελεστικού Γραφείου (υπεύθυνο της
επιτροπής) τον υπεύθυνο του Αρχείου, τον υπεύθυνο του Τµήµατος µελετών και για
τώρα ίσως και τον υπεύθυνο της εφεδρικής βάσης (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να
έρχεται στην έδρα). Η Επιτροπή Αρχείων θα αντιµετωπίζει κυρίως τα πολιτικά προβλήµατα που συνδέονται µε την οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου, θα φροντίζει
για την κανονική, σύµφωνα µε τις κοµµατικές αρχές, λειτουργία του Αρχείου και θα
φράζει το δρόµο σε κάθε τυχόν τάση και προσπάθεια που µπορεί να επιδιώκει την
απόσπαση του Αρχείου από τις δηµοκρατικές διεργασίες που αναπτύσσονται στο ΚΚΕ
εσωτερικού και την µετατροπή του σε ένα από τα κλειδιά της εξουσίας στο Κόµµα,
όπως ήταν στο παρελθόν.
7. Είναι άµεσα αναγκαίο να καθοριστεί επιτροπή για το χαρακτηρισµό των υλικών
του Αρχείου της περιόδου 1918-1968. Παίρνοντας υπόψη τη χωρική διάταξη των υλικών και του ειδικού προσωπικού η Επιτροπή συγκροτείται από τους συντρόφους Μήτσο Β (υπεύθυνο), Αλέκο και Χρήστο. Η Επιτροπή θα προβεί στο χαρακτηρισµό των
διαφόρων εγγράφων σε αυστηρώς εµπιστευτικά, εµπιστευτικά και κοινά και θα υποβάλει τις τελικές προτάσεις της στην Κεντρική Επιτροπή για σχετική απόφαση µέχρι
το τέλος του 1979.
Τα ζητήµατα που θέτουµε µε το γράµµα µας θα πρέπει να µελετηθούν από το
Εκτελεστικό Γραφείο και να παρθεί σχετική απόφαση που θα πρέπει να συζητηθεί και
µε τα αντίστοιχα κόµµατα µε τα οποία συνεργαζόµαστε στενά σ’ αυτό τον τοµέα.
Συντροφικά
5 Ιούλη 1978
[Υπογραφή Παπαπαναγιώτου]
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[Έγγραφο Νο 34, 5 Οκτωβρίου 1978, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]
3 αντίγρ. χονδρά
Πρακτικό
των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σ. Μήτσου Βατουσιανού,
26/9-5/10/1978.
1. Λόγω θερινών διακοπών και άλλων υποχρεώσεων λίγο προχώρησε η δουλειά
στην τακτοποίηση του αρχείου από τον Ιούνη και µετά. ∆ουλεύεται µονάχα ο φάκελος
της διαφώτισης. Η κύρια δουλειά που έγινε σ’ αυτό το διάστηµα ήταν η ετοιµασία για
το Εκτελεστικό Γραφείο κάτω δύο ειδικών συλλογών ντοκουµέντων της Αντίστασης
και του Εµφυλίου Πολέµου για τη µελέτη της στρατηγικής του ΚΚΕ. Οι συλλογές αυτές περιλαµβάνουν 694 ντοκουµέντα µε σύνολο 1.479 σελίδες1595. Επίσης ξαναβγήκε
και στάλθηκε αντίγραφο των µαγνητοταινιών της συζήτησης Ιωαννίδη - Παπαπαναγιώτου.
2. Είναι ανάγκη να οργανωθεί το τµήµα αρχείου που θα αναλάβει όλη τη δουλειά.
Έγινε επεξεργασία της σχετικής πρότασης που θα υποβληθεί στους αρµόδιους.
3. Με πρώτη ευκαιρία να φωτοαντιγραφούν και σταλούν στο Βουκουρέστι οι καταστάσεις των υλικών του αρχείου που είχαν συντάξει ο Βασίλης Γκάνιος και Γιάννης
∆οξιάδης.
4. Οι διάφορες γνώµες και σκέψεις που διατυπώνονται δεν πρέπει να επηρεάζουν
την εφαρµογή στις αποφάσεις για τη δηµιουργία των τριών βάσεων του αρχείου και
πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για τη γρηγορότερη το δυνατό εφαρµογή αυτής
της απόφασης που παραµένει σε ισχύ.
5. Αµέσως µετά τη συγκρότηση του Τµήµατος να ξενακοιταχτεί ο κανονισµός λειτουργίας του Αρχείου και να µπει στη διαδικασία της τελικής διατύπωσης και ψήφισής
του.
6. Αµέσως µετά τη συγκρότηση του Τµήµατος να αντιµετωπισθεί ειδικά το ζήτηµα του χαρακτηρισµού των ντοκουµέντων σε απόρρητα και µη και να προγραµµατισθεί η σχετική διαδικασία και η διαφύλαξη των απορρήτων.
7. Να προσέχεται πάντα στο ανώτερο η συνωµοτικότητα και ασφάλεια της δουλειάς και του Αρχείου. Η κίνηση των υλικών από και προς την Ελλάδα να οργανωθεί
κατά τον πιο υπεύθυνο και ασφαλισµένο τρόπο.
8. Να ετοιµασθεί για µεταφορά όλο το υπόλοιπο αρχειακό υλικό που υπάρχει στο
Βουκουρέστι. Να συνεχιστεί η έρευνα για τυχόν νέα υλικά που µπορεί να βρεθούν.

1595

Πρόκειται για το υλικό που δηµοσίευσε στην εφηµερίδα Η Αυγή ο Φ. Ηλιού.
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9. Για το 1979 να προγραµµατισθούν δύο επισκέψεις του σ. Βατουσιανού από 15
µέρες η κάθε µία.
10. Να συνταχτούν και να σταλούν από Βουκουρέστι καταστάσεις των βιβλίων
του Ραδιοσταθµού.
5 Οκτώβρη 1978
Μ. Βατουσιανός [υπογραφή]
Α. Παπαπαναγιώτου [υπογραφή]
Ρ. Κυριάζοφσκι [υπογραφή]
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[Έγγραφα Νο 35-37:
Νο 35, 30 Οκτωβρίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 36, 30 Οκτωβρίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφηµένο),
Νο 37, 30 Οκτωβρίου 1978, 2 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 35, 30 Οκτωβρίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1596

30/10/1978
Απόφαση Γραφείου

[Έγγραφο Νο 36, 30 Οκτωβρίου 1978, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
Αυστηρά εµπιστευτικό
Απόφαση
Του Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού
Το Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού µε ικανοποίηση σηµειώνει τη δουλειά που έγινε µε τη συνεργασία και των άλλων δύο φιλικών κοµµάτων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία του αρχειακού υλικού και την οργάνωση του αρχείου στο πνεύµα της απόφασης του Φλεβάρη 19771597. Στηριζόµενο
στο πνεύµα της πλήρους κατανόησης και της αµοιβαίας θέλησης για σταθερή ανάπτυξη της συνεργασίας και στον τοµέα των αρχείων και της επιστηµονικής έρευνας
αποφασίζει:
1. Τη βαθµιαία µεταφορά στο εσωτερικό σε µικροφίλµ, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα του υπάρχοντος υλικού τακτοποιηµένου και επεξεργασµένου.
2. ∆ηµιουργείται στο εξωτερικό εφεδρική βάση του αρχείου µε αποστολή τη συγκέντρωση, ταξινόµηση, τακτοποίηση, ειδική και επιστηµονική επεξεργασία, συντήρηση και διαφύλαξη και προγραµµατισµένη διακίνηση όλου του αρχειακού υλικού, τη
φύλαξη πλήρους εφεδρικού αρχείου σε µικροφίλµ, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, την
ανταλλαγή υλικών µε τα διάφορα κοµµατικά και άλλα αρχεία στο εξωτερικό, τη µεθόδευση της αξιολόγησης του αρχειακού υλικού µε βάση µικρόχρονων και µακρόχρονων
προγραµµάτων δουλειάς.
1596
1597

Χειρόγραφο εισαγωγικό σηµείωµα Παπαπαναγιώτου.
Cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφο Νο 33, 5 Ιουλίου 1978 (supra, p. 576).
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3. ∆ιατηρείται η παλιά βάση σαν βάση βοηθητική της εφεδρικής για τη διακίνηση
του αρχειακού υλικού και την ειδική λειτουργία ενός τµήµατος του αρχείου. Η βάση
αυτή συνεργάζεται µε την εφεδρική βάση, και υπάγεται στον κεντρικό υπεύθυνο του
Αρχείου, µέλος της ΚΕ.
4. Υπεύθυνος της εφεδρικής βάσης καθορίζεται ο σ. Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου
(Αλέκος), που φέρνει την ευθύνη για την πραγµατοποίηση των παραπάνω αποφάσεων
και καθοδηγείται άµεσα από τον υπεύθυνο του Αρχείου, µέλος της ΚΕ.
5. Θα θεωρούσαµε σκόπιµη τη δηµιουργία στην έδρα της εφεδρικής βάσης διακοµµατικής επιτροπής συνεργασίας στον τοµέα των αρχείων και της επιστηµονικής
έρευνας που θ’ αντιµετωπίζει και λύνει όλα τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την
καλή οργάνωση και λειτουργία της εφεδρικής βάσης, την περιφρούρηση της δουλειάς,
τη µεθόδευση και σταθερή ανάπτυξη της συνεργασίας µας στον τοµέα των αρχείων και
της επιστηµονικής έρευνας. Σαν µόνιµο µέλος σ’ αυτή τη διακοµµατική επιτροπή από
µέρους του ΚΚΕ εσωτερικού καθορίζεται ο σ. Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου.
Αθήνα 30 Οκτώβρη 1978
Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ εσωτερικού
Ακριβές αντίγραφο
[στρόγγυλη σφραγίδα της ΚΕ του ΚΚΕ εσωτερικού]1598

[Έγγραφο Νο 37, 30 Οκτωβρίου 1978, 2 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]1599
30/10/1978
Одлука
[κείµενο αντίστοιχο της ανωτέρω ελληνικής µετάφρασης]

1598

Το παρόν έγγραφο δεν υπάρχει στο αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού (cf. ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ εσ,
Ντοσιέ 11, Φάκελος 1: «Αποφάσεις ΕΓ από 6.5.78 - 28.12.78», όπου υπάρχουν τα πρακτικά των
Συνεδριάσεων αριθ. 21 στις 27-9-1978, 22 στις 19-10-1978, 23 στις 24-10-1978, 24 στις 31-101978, 25 στις 3-11-1978). Υπολογίσθηκε η πιθανότητα να είχε ληφθεί η απόφαση για το αρχείο
των Σκοπίων στη Συνεδρίαση αριθ. 24 (παρόντες Μπάµπης ∆ρακόπουλος, Γιάννης Μπανιάς,
Λεωνίδας Κύρκος, Κώστας Φιλίνης, Τάκης Μπενάς, Ηλίας Στάβερης, απουσίαζαν
δικαιολογηµένα οι Γρηγόρης Γιάνναρος και Πάνος ∆ηµητρίου). Σχετική συζήτησή µας µε τους
Μπανιά, Στάβερη και ∆ηµητρίου δεν προσέφερε κάποια ερµηνεία στο ζήτηµα (δεν θυµούνταν
κάποια σχετική λεπτοµέρεια). Υποθέτουµε ότι, εφόσον η καταγραφή της απόφασης για το
κοµµατικό αρχείο είχε τυπικό µόνο χαρακτήρα διευθέτησης µίας εκκρεµότητας έναντι τρίτων, το
κείµενο µε ηµεροµηνία 30 Οκτωβρίου 1978 συντάχθηκε εφαρµόζοντας την ευέλικτη τακτική
επίλυσης µε συνοπτικές διαδικασίες ζητηµάτων χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο και επικύρωσης
ακολούθως του σχετικού πρακτικού δια περιφοράς.
1599
Το έγγραφο είναι ανυπόγραφο. Πιθανόν πρόκειται για αντίγραφο.
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[Έγγραφο Νο 38, 19 Ιουνίου 1979, 5 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο, ηµεροµηνία χειρόγραφη)].
19/6/1979
Άκρως απόρρητο
Ενηµέρωση1600
Για τη µέχρι τώρα εργασία σχετικά µε την επεξεργασία του αρχειακού υλικού της
ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) και πρόταση για την περαιτέρω εντατικοποίηση αυτής της
δράσης.
Ι.
Με την επιµονή της Ένωσης Κοµµουνιστών να αναπτύξει και να προωθήσει τις
σχέσεις µε τα κοµµουνιστικά, εργατικά και προοδευτικά κινήµατα σε όλο τον κόσµο,
ξεκίνησε στενή συνεργασία και µε το ΚΚΕ (εσωτερικού). Το 1970, µε αίτηµα του
ΚΚΕ (εσωτερικού), και µετά από συµφωνία µε την ΕΚΓ, πιο συγκεκριµένα µε την
ΕΚΜ, αποφασίσθηκε στα Σκόπια, σε συνεργασία µε το Αρχείο Μακεδονίας και µε το
Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας, να µεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία αρχειακά υλικά του ΚΚΕ και συγκεκριµένα να δηµιουργηθεί βοηθητική βάση του αρχείου του ΚΚΕ (εσωτερικού)(υποσηµείωση µέσα στο ντοκουµέντο).
(υποσηµείωση µέσα στο ντοκουµέντο)

Στην 52η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του
προεδρείου της κεντρικής επιτροπής της ΕΚΜ, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου
19751601, εξετάσθηκε και υιοθετήθηκε το ντοκουµέντο «Ενηµέρωση για ορισµένα
ζητήµατα σχετιζόµενα µε το αρχειακό υλικό του ΚΚ της Ελλάδας» (βλέπε παράρτηµα
Νο 11602), στο οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη της συνεργασίας µεταξύ των δύο κοµµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά, ταξινόµηση και επιστηµονική επεξεργασία του αρχειακού υλικού.
Στη βάση αυτής της απόφασης, έχουν γίνει µέχρι σήµερα τα παρακάτω.
1. Μεταφέρθηκε από το Βουκουρέστι σχεδόν όλο το αρχειακό υλικό, που αποτελείται από περίπου 110.000 έγγραφα, µε περίπου 330.000 σελίδες. Αυτά τα έγγραφα
καλύπτουν την περίοδο 1918-1974 και σχετίζονται µε όλη τη δράση του ΚΚΕ, του

1600

Ενηµερωτικό κείµενο, το οποίο διακινήθηκε στο Τµήµα διεθνών σχέσεων και συνεργασίας και
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας (infra, p. 593, Παράρτηµα 15). ∆όθηκε στα µέλη της οµάδας του
αρχείου για να λάβουν γνώση.
1601
Είναι το απόρρητο έγγραφο που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 15 (ibid).
1602
Το επισυναπτόµενο παράρτηµα Νο 1 δεν βρισκόταν µέσα στο φάκελο του Παπαπαναγιώτου, ούτε
εντοπίσθηκε κατά την έρευνά µας.

[586]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ, του ∆ΣΕ και άλλων οργανώσεων και θεσµικών οργάνων αυτής της
περιόδου.
Μαζί µε αυτά, µεταφέρθηκε και ένας αριθµός από κοµµατικές εφηµερίδες, περιοδικά και άλλες σηµαντικές εκδόσεις. Είναι υλικά των εκποµπών του ραδιοφωνικού
σταθµού Ελεύθερη Ελλάδα και Φωνή της Αλήθειας. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα
µεταφερθεί και το τµήµα της αρχειακής συλλογής και το υλικό της βιβλιοθήκης που
βρίσκεται ακόµη στο Βουκουρέστι.
Εκτός από τη µεταφορά και φύλαξη της συλλογής αυτής, µέχρι σήµερα έχουν γίνει: 1) χονδρικά δηµιουργήθηκαν 30 φάκελοι, εξαιρουµένου του υλικού του ραδιοφωνικού σταθµού, 2) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και περάστηκαν σε µικροφίλµς
45.000 έγγραφα, 3) φωτοτυπήθηκαν 22.000 έγγραφα, 4) συντηρήθηκαν 7.500 έγγραφα, 5) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε δηµιουργία εισαγωγικών σηµειωµάτων
25.000 έγγραφα.
Στη βάση του µεταφερθέντος και επεξεργασµένου υλικού, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω επιστηµονικές εργασίες: Εκδόθηκε το 1ο και το 2ο τεύχος από τον 5ο τόµο των
επίσηµων εγγράφων του ΚΚΕ (1940-1945, που αφορά σε 1.300 τυπογραφικές σελίδες), «Η πολιτική του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση –συζήτηση του Γιάννη Ιωαννίδη µε
τον Αλέκο Παπαπαναγιώτου» (50 τυπογραφικά φύλλα). Προετοιµάσθηκε και δόθηκε
για εσωτερική χρήση η συλλογή από 73 εµπιστευτικά έγγραφα (294 σελίδες) «Οι θέσεις του ΚΚΕ στον ελληνοϊταλικό πόλεµο 1939-1941» και συλλογή από 621 εµπιστευτικά έγγραφα (1.185 σελίδες) µε θέµα «Η στρατηγική και τακτική του ΚΚΕ κατά
τον εµφύλιο πόλεµο 1946-1949»1603. Εκτός αυτών δηµοσιεύθηκαν και τα άρθρα «Η
εσωκοµµατική συζήτηση στο ΚΚΕ για το µακεδονικό εθνικό ζήτηµα (1924-1927)»,
«Το µακεδονικό ζήτηµα στο ελληνικό κοινοβούλιο», «Έγγραφα για συζητήσεις για
συνεργασία µεταξύ των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας
και Αλβανίας το 1943», «Πληροφορίες για τη συνεργασία µεταξύ των αντιφασιστικών
κινηµάτων του Lerin1604 και της Bitola στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα κατά το
1941-1942», «Η Μακεδονία του Αιγαίου στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα (19441945)» τόµος 11605.
Την ίδια περίοδο, έγινε και η πρώτη επιµέλεια των τριών κεφαλαίων της εργασίας
«Οι κοµµουνιστές στον πατριωτικό πόλεµο Ελλάδας-Ιταλίας, 1940-1941»1606 και ξεκίνησε η πρώτη επιµέλεια του θέµατος «Το ΝΟΦ και οι άλλες µακεδονικές οργανώσεις
στη Μακεδονία του Αιγαίου, 1945-1957».

1603

Πρόκειται για το υλικό που δηµοσίευσε η εφηµερίδα Η Αυγή (supra, p. 398).
Ονοµασία της Φλώρινας στη σλαβοµακεδονική.
1605
Εννοεί τα έργα του Kirjazovski.
1606
Είναι το κείµενο που δηµοσιεύθηκε στο ∆άγκας - Λεοντιάδης, Το ελληνικό εργατικό κίνηµα..., op.
cit., που µνηµονεύσαµε (supra, nn. 959, 1549).
1604
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ΙΙ.
Στην οµάδα που είχε αναλάβει την επεξεργασία αυτού του υλικού τίθενται οι παρακάτω επείγουσες εργασίες.
1. Ακόµη πιο εντατική επεξεργασία της υπόλοιπης µη επεξεργασµένης αρχειακής
συλλογής που φτάνει τα 65.000 έγγραφα.
2. Επιστηµονική επεξεργασία του υλικού και δηµοσίευσή του.
3. Έρευνα νέου αρχειακού υλικού.
4. Παράδοση τµήµατος του επεξεργασµένου αρχειακού υλικού στις αντίστοιχες
θεσµικές οργανώσεις της Μακεδονίας για χρήση και δηµοσίευση.
5. Ανταλλαγή αρχειακού υλικού από το αρχείο του ΚΚΕ µε τα αρχεία και επιστηµονικά ιδρύµατα της Σοσιαλιστικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας Γιουγκοσλαβίας και
της Σ∆Μ.
Πέραν αυτού, παίρνοντας υπόψη ότι δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία περίπου
65.000 έγγραφα, που αποτελούν το 60% του υλικού που έχει έρθει εδώ, χωρίς να υπολογίζεται ότι περιµένουµε σύντοµα τη µεταφορά και άλλου υλικού, η οριστική επεξεργασία του υπάρχοντος υλικού θα µπορέσει να ολοκληρωθεί τα επόµενα δέκα χρόνια.
Έχοντας υπόψη τη δέσµευσή µας ενώπιον της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού), το αίτηµά της για την ταξινόµηση αυτού του υλικού πιο σύντοµα ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί για επιστηµονικούς και πολιτικούς σκοπούς, είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί αυτή η δράση και συγκεκριµένα να βρεθούν νέες οργανωτικές µορφές και να
εξασφαλισθούν όλες οι άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία αυτή η δέσµευση η οποία έχει αµοιβαίο ενδιαφέρον.
Έχοντας υπόψη όλα αυτά, σε συµφωνία µε την ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) και στη
βάση της απόφασής τους από τις 2-2-1979 (βλέπε παράρτηµα Νο 21607), προτείνεται:
Στο Αρχείο Μακεδονίας να δηµιουργηθεί τµήµα επεξεργασίας της αρχειακής συλλογής στην ελληνική γλώσσα, το οποίο ως άµεσο πρωταρχικό καθήκον θα αναλάβει
την επεξεργασία του ανωτέρω αναφερόµενου αρχειακού υλικού.
Αυτή τη στιγµή, επ’ αυτού του υλικού, τακτικά εργάζεται µόνο ένας ανώτερος αρχειονόµος, στο Αρχείο Μακεδονίας, και µε αµοιβή κατ’ αποκοπή έχουν ενταχθεί τρεις
ακόµη επιστηµονικοί συνεργάτες.
Για να επιταχυνθεί η επεξεργασία αυτού του υλικού και να φθάσει την απαραίτητη
ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι παρακάτω
θέσεις εργασίας: 2 επιστηµονικοί συνεργάτες, οι οποίοι και µέχρι σήµερα εκτός από
την τακτική τους δουλειά στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας δεσµεύτηκαν σε αυτή τη
δράση, 1 αρχειονόµος βιβλιοθηκονόµος, 1 δακτυλογράφος, όλοι µε γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επειδή στο Αρχείο Μακεδονίας, επ’ αυτού του θέµατος, ήδη εργάζεται ένας ανώτερος αρχειονόµος και το αρχείο διαθέτει χρηµατικά µέσα για µία θέση εργασίας, είναι
1607

Το παράρτηµα Νο 2 –όπως και το παράρτηµα Νο 1– δεν εντοπίσθηκε κατά την έρευνά µας. ∆εν
υπάρχει, στο αρχείο του ΚΚΕ εσωτερικού (στα ΑΣΚΙ), στις εργασίες των κοµµατικών οργάνων, η
απόφαση µε ηµεροµηνία 2 Φεβρουαρίου 1979. Υποθέτουµε ότι επικυρώθηκε δια περιφοράς.
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απαραίτητο να εξασφαλισθούν χρηµατικά µέσα για 3 νέες θέσεις εργασίας, όπως επίσης να ρυθµισθεί η µεταφορά των επιστηµονικών συνεργατών από το Ινστιτούτο
Εθνικής Ιστορίας στο Αρχείο Μακεδονίας. Από αυτούς, ένας θα είναι καθοδηγητής
αυτού του τµήµατος.
Παράλληλα µε τη δηµιουργία αυτού του τµήµατος, το Αρχείο Μακεδονίας, αλλάζοντας και αξιοποιώντας µε διαφορετικό τρόπο τα οικονοµικά µέσα τα οποία διαθέτει,
θα ενισχύσει τη δράση του στα εργαστήριά του, ώστε να µπορέσει να απαντήσει στην
πιο ενισχυµένη δράση αυτού του τµήµατος. Το παραπάνω τµήµα, στο πλαίσιο του Αρχείου Μακεδονίας, θα µπορούσε να είναι ανεξάρτητο από την άποψη του προγραµµατισµού, της χρηµατοδότησης και κάθε άλλης δράσης.
Αφού τελειώσει την επεξεργασία του υλικού της συλλογής του ΚΚΕ, αυτό το
τµήµα θα συνεχίσει τη δουλειά του διότι το Αρχείο Μακεδονίας διαθέτει µεγάλη συλλογή στην ελληνική γλώσσα, σηµαντική για την ιστορία του µακεδονικού λαού.
ΙΙΙ.
Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτής της δουλειάς, και για την πιο επιτυχηµένη λειτουργία αυτού του τµήµατος, µετά από πρόταση της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) προτείνεται να δηµιουργηθεί επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους που θα
ορίσει η ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) και η ΚΕ της ΕΚΜ, η οποία θα εργάζεται σε συνεργασία µε τα υπεύθυνα όργανα των δύο κοµµάτων.
Η επιτροπή θα επιβλέπει τη δράση αυτού του τµήµατος για ζητήµατα που έχουν
σχέση µε την υπόθεση της αρχειακής συλλογής του ΚΚΕ, θα φροντίζει για την υλοποίηση του µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού του και θα είναι
υπεύθυνη για τη χρήση και δηµοσίευση της αρχειακής συλλογής του ΚΚΕ στη Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Γιουγκοσλαβίας.
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[Έγγραφα Νο 39-40:
Νο 39, 3 Μαρτίου 1980, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο),
Νο 40, 3 Μαρτίου 1980, 3 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]

[Έγγραφο Νο 39, 3 Μαρτίου 1980, 2 pp. (στην ελληνική γλώσσα, χειρόγραφο)]
3/3/1980
Αυστηρά απόρρητο
Αρχές και καθήκοντα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του εφεδρικού αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και την ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο πλευρών στον τοµέα
των αρχείων.
Ι. Το Αρχείο Μακεδονίας αναλαβαίνει τη συγκέντρωση, φύλαξη, επεξεργασία του
εφεδρικού αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και τη λειτουργία αυτού του αρχείου σύµφωνα µε τις
ανάγκες του κόµµατος που διατυπώνονται από τον µόνιµο αντιπρόσωπό του Αλέκο.
Γι’ αυτή τη δουλειά το ΑΜ διαθέτει τα αναγκαία µέσα (χρηµατικά και τεχνικά) και
προσωπικό. Συγκεκριµένα το ΑΜ αναλαβαίνει:
1. Τη µεταφορά και συγκέντρωση του υλικού που έχει το ΚΚΕ Εσ. σε διάφορους
χώρους ή θα βρίσκει στο µέλλον και προορίζει για το εφεδρικό αρχείο του, καθώς και
τη µεταφορά των υλικών που θα ζητάει το ΚΚΕ για τις ανάγκες του.
2. Την τεχνική (θεραπεία, µικροφιλµοποίηση, φωτοαντιγραφή κλπ.), ειδική (τακτοποίηση, αρίθµηση και σφράγιση, καταγραφή, χαρακτηρισµός κλπ.) και πρωτοβάθµια επιστηµονική επεξεργασία (περιεχόµενα, θεµατική επεξεργασία, επιλογή ντοκουµέντων και ετοιµασία για δηµοσίευσή τους).
3. Την έρευνα σε διάφορα αρχεία και την ανταλλαγή υλικών µε αυτά τα αρχεία.
4. Την πραγµατοποίηση των πλάνων δουλειάς (χρονιάτικων και µακρόχρονων)
που καθορίζονται από κοινού από το διευθυντή του ΑΜ, τον ειδικό βοηθό του γι’ αυτό
το αρχείο Χρήστο και τον αντιπρόσωπο του ΚΚΕ Εσ. Αλέκο.
5. Την αυστηρή διαφύλαξη της συνωµοτικότητας όλης αυτής της δουλειάς και της
πλήρους ασφάλειας του αρχείου για κάθε περίπτωση.
ΙΙ. Για την καλύτερη εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων, την εξασφάλιση της
δουλειάς και του αναγκαίου σταθερού ελέγχου καθορίζεται υπεύθυνος αυτού του αρχείου ο σ. Χρήστος. Ο υπεύθυνος του αρχείου καθοδηγείται και λογοδοτεί απευθείας
στον διευθυντή του ΑΜ και έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Καθοδηγεί και ελέγχει τη δουλειά του προσωπικού που ασχολείται µε το αρχείο
και τη βιβλιοθήκη του. Ελέγχει τη δουλειά των διαφόρων τµηµάτων και υπηρεσιών
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του ΑΜ για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναλαβαίνουν κάθε φορά απέναντι
αυτού του αρχείου. Βρίσκει καθοδηγεί τους αναγκαίους για τη δουλειά συνεργάτες.
2. Παίρνει τα αναγκαία µέτρα και έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση των πλάνων της δουλειάς. Φροντίζει για την πιο ορθολογιστική διάθεση των χρηµατικών µέσων που διατίθενται.
3. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την αυστηρή τήρηση και εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του αρχείου.
ΙΙΙ. Το εφεδρικό αρχείο του ΚΚΕ Εσ. είναι αυστηρά κλειστό. Οποιαδήποτε χρησιµοποίηση ντοκουµέντων αυτού του αρχείου για οποιαδήποτε ανάγκη έξω από το ΚΚΕ
Εσ. γίνεται µονάχα µε απόφαση του ιδιοκτήτη και του αντιπροσώπου του Αλέκου.
ΙV. Ο ∆ιευθυντής του ΑΜ, ο µόνιµος αντιπρόσωπος του αρχείου του ΚΚΕ Εσ. και
ο υπεύθυνος του εφεδρικού αρχείου του ΚΚΕ Εσ. συγκροτούν στο πλαίσιο του ΑΜ
επιτροπή µε πρόεδρο τον ∆ιευθυντή του ΑΜ. Η επιτροπή µε βάση τη γενική πολιτική
και τις ειδικές οδηγίες των δύο ενδιαφεροµένων πλευρών και στο πνεύµα της πλήρους
κατανόησης και στενότατης συνεργασίας, που υπάρχει πάντα και αναπτύσσεται, καθορίζει τα πλάνα δουλειάς, παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την πραγµατοποίησή τους και
λογοδοτεί στα αρµόδια όργανα των δύο πλευρών. Οργανώνει και αναπτύσσει τη συνεργασία µε τα διάφορα Αρχεία και ενδιαφερόµενα επιστηµονικά ιδρύµατα του εσωτερικού και εξωτερικού σύµφωνα µε την ακολουθούµενη από το ΑΜ πολιτική. Υποβάλλει προτάσεις στα αρµόδια όργανα των δύο πλευρών για τη συνεχή βελτίωση και
ανάπτυξη της δουλειάς. ∆ίνει τη συµβουλευτική γνώµη της για τη χρησιµοποίηση των
υλικών που ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο πλευρών.
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]
Συζητήθηκε στις 3/3/80, συµφωνήθηκε και έγινε επίσηµη απόφαση της επιτροπής
µας1608.
[Μονογραφή Παπαπαναγιώτου]

[Έγγραφο Νο 40, 3 Μαρτίου 1980, 3 pp. (στη σλαβοµακεδονική γλώσσα,
δακτυλογραφηµένο)]
3/3/1980
Принципи и задачи
[µετάφραση του ανωτέρω ελληνικού κειµένου]
1608

Πιθανόν αναφέρεται στη διακοµµατική επιτροπή. ∆εν γνωρίζουµε ποιος συµµετείχε από την
πλευρά της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας.
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[Έγγραφο Νο 41, 3 Μαρτίου 1980, 1 p. (στην ελληνική γλώσσα,
χειρόγραφο)]1609
Σύµφωνα (Συλλογή 3τοµη ντοκ. 694, σελ 1479)
(πρακτικό 3, 5/10/78)
31/1/69 µε Ινστ. Αλ. Σίµ. [Σίµοφσκι].
14/1/71 µε ΚΕ (µορφή Ινστ.) µε Πάνο [∆ηµητρίου] δεν υπεγράφη.
4/2/74 Σηµείωµα Λευτέρη για οργάνωση Οµάδας (12/2/74 σχέδιο δουλειάς Οµάδας για 1974) ∆εκέµβρης 1974 αντιπρ. µε Μπάµπη [∆ρακόπουλος] στο Βελιγράδι. Τον
βρήκα και συζήτησα για να ’ρθει το αρχείο εδώ.
10/1/75 - Καθοδηγητικό ντοκουµέντο από Ацо [Γιάνεφσκι].
20/9/77 - Προτάσεις για ορισµένες αλλαγές στα καθήκοντα Οµάδας.
5/ΧΙ/77 - Πρακτικό 4 (Μ. Β., Αλ, Χρ, Φαν.) [Βατουσιανός, Παπαπαναγιώτου, Κυριάζοφσκι, Μπούτσκοβα].
15/5/78 - Νέες κρούσεις µας για Ακαδηµία κλπ. και ΥΠ.Α.
5/10/78 - Πρακτικό 3 (Μ. Β., Αλ, Χρ.) [Βατουσιανός, Παπαπαναγιώτου, Κυριάζοφσκι].
3/3/80

1609

Πρόκειται για απαρίθµηση, εκ µέρους του Παπαπαναγιώτου, των κυριώτερων εγγράφων που
αφορούσαν στη λειτουργία του αρχείου στα Σκόπια.
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Παράρτηµα 15
Έγγραφο 1
«Централен Комитет на СКМ. Одделение за меѓународни односи и соработка. Стр. дов. 15 бр.
175/1. 16 октомври 1975 година, Скопjе. Наjстрого доверливо. Информациjа за некои прашања
сврзани со архивските материjали на КП на Грциjа [Κεντρική Επιτροπή της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, Τµήµα διεθνών σχέσεων και συνεργασίας, 15 αντίγραφα, 175/1, 16
Οκτωβρίου 1975, Σκόπια, Άκρως απόρρητο, Ενηµέρωση για ορισµένα ζητήµατα σχετιζόµενα µε το
αρχειακό υλικό του ΚΚΕ]», 8 pp. [πηγή: Архив на Македониjа, 1.427.290.28/261-268]1610

Οι σχέσεις του Ιστορικού Τµήµατος της ΚΕ του ΚΚΕ (εσωτερικού) µε το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας της Μακεδονίας και το Αρχείο της Σ∆Μ αποκαταστάθηκαν το
1969 µε συµφωνία µεταξύ της ΚΕ του ΚΚΕ (εσ.) και του Εκτελεστικού Γραφείου του
Προεδρείου της ΕΚΓ που αφορούσε και την ΚΕ της ΕΚΜ.
Μετά από αίτηµα της ΚΕ του ΚΚΕ (εσ.) δόθηκε η δυνατότητα να µεταφερθεί στα
Σκόπια κάποιο αρχειακό υλικό, σηµαντικό για την ιστορική ανάπτυξη του ΚΚΕ (εσ.)
από την ίδρυσή του το 1918 µέχρι το 1949 και κάποιο υλικό έως το 1957, για φύλαξη,
επεξεργασία και χρήση από το ΚΚΕ (εσ.) και από την πλευρά µας1611.
Αυτά τα έγγραφα έχουν µεγάλη σηµασία για την ιστορία του εργατικού και
προοδευτικού κινήµατος στα Βαλκάνια, της ανάπτυξης του ΚΚΕ, των σχέσεων µεταξύ
ΚΚΕ και ΚΚΓ, καθώς και για την επιστηµονική έρευνα της ιστορίας του µακεδονικού
λαού, ιδιαίτερα του τµήµατος της Μακεδονίας του Αιγαίου, κατά το διάστηµα του
µεσοπολέµου και της πάλης ενάντια στο φασισµό. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η
φύλαξη, επεξεργασία και χρήση αυτού του υλικού έχει ενδιαφέρον όχι µόνο για την
ΚΕ του ΚΚΕ (εσ.), αλλά και για τη γιουγκοσλαβική και µακεδονική ιστοριογραφία.
Αυτή τη στιγµή στο Αρχείο της Σ∆Μ και στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας της
Μακεδονίας βρίσκονται 18.000 αρχειακές µονάδες µε συνολικά 50.000 σελίδες. Μέχρι
σήµερα έχει γίνει επεξεργασία 15.000 σελίδων (ταξινόµηση, καταχώρηση σε
κατάστιχα και σύντοµη περίληψη).
Οι φάκελοι περιλαµβάνουν υλικό όπως: οδηγίες, εγκύκλιοι, σηµειώσεις, στενογραφηµένα πρακτικά, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα, προκηρύξεις, έντυπα, φέιγ

1610

1611

Το έγγραφο κατατέθηκε ως εισαγωγικό στη συζήτηση που έγινε στην Εκτελεστική Επιτροπή του
Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας. Συνδέεται άµεσα
µε το έγγραφο µε ηµεροµηνία 7 Ιανουαρίου 1975 του αρχείου του Παπαπαναγιώτου, cf. Παράρτηµα 14, Έγγραφα Νο 20-24 (supra, pp. 548-553).
Αυτό ακριβώς το ζήτηµα –η χρήση, από πλευράς τους, του αρχείου µε τη σύµφωνη γνώµη του
ΚΚΕ εσωτερικού– δηµιούργησε το πρόβληµα χρήσης του αρχείου, στραµµένης στην τεκµηρίωση
της «µακεδονικότητας» των σλαβοµακεδόνων και της «λανθασµένης» απέναντί τους πολιτικής
του ΚΚΕ.
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βολάν κ.ά. Όσον αφορά στη φύλαξη, ταξινόµηση και επεξεργασία του υλικού του
ΚΚΕ, επιτεύχθηκε συµφωνία να γίνουν αυτά από το Αρχείο της Σ∆Μ.
Επιστηµονική επεξεργασία του αρχειακού υλικού
Η δουλειά γύρω από την επιστηµονική έρευνα της ιστορίας του ΚΚΕ, που βασίζεται στο παραπάνω υλικό και έγγραφα, διεξάγεται στο Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας της
Μακεδονίας1612. Για τις ανάγκες του ΚΚΕ στον τοµέα της έρευνας, µετά από πρόταση
της ΚΕ του ΚΚΕ (εσ.), τοποθετήθηκε το 1970 στο Ινστιτούτο ο Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου, ο οποίος και νωρίτερα δούλευε επ’ αυτού του υλικού στο Βουκουρέστι.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στα Σκόπια, το 1974, ο εκπρόσωπος του
Τµήµατος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ (εσ.) διατύπωσε το αίτηµα να συσταθεί, στο
πλαίσιο του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας της Μακεδονίας, µία τριµελής οµάδα συνεργατών του Ινστιτούτου η οποία θα ασχολούνταν µε τη µελέτη της ιστορίας του
ΚΚΕ. Προτάθηκαν ο Petar Galabovski, δηµοσιογράφος στο Ράδιο-Σκόπια, µέλος της
ΕΚΜ, και ο Risto Kirjazovski, µέλος της ΕΚΜ, ο οποίος και µέχρι τώρα δούλευε µε τα
έγγραφα στο Αρχείο της Μακεδονίας.
Η οµάδα θα ασχολείται µε τη µελέτη, ταξινόµηση και έκδοση των εγγράφων, καθώς και µε την έρευνα ξεχωριστών περιόδων της ιστορίας του ΚΚΕ και του επαναστατικού κινήµατος στα Βαλκάνια κατά το 1918-1949, σύµφωνα µε ιδιαίτερο πλάνο δουλειάς εντός του πλαισίου του ΙΕΙ.
Για µερικά ζητήµατα που αφορούν το αρχειακό υλικό του ΚΚ της Ελλάδας καθώς
και για την πρόταση του ΚΚΕ (εσ.) για τη δηµιουργία αυτής της οµάδας στο πλαίσιο
του ΙΕΙ, ενηµερώθηκε, στις 27 Μαρτίου 1974, ο γραµµατέας του Εκτελεστικού Γραφείου του Προεδρείου της ΕΚΓ Stane Dolanc. Σε γραπτή απάντηση επί αυτής της ενηµέρωσης, από τις 22 Απριλίου 1974, µεταξύ των άλλων αναφέρονταν: « Η δουλειά
µιας τέτοιας οµάδας, όπως προκύπτει από τις επεξηγήσεις και τις σκέψεις που αναπτύσσονται στο Ενηµερωτικό Σηµείωµα (27 Μαρτίου 1974), είναι σύµφωνη µε τη γενική πολιτική µας έναντι του κοµµουνιστικού κινήµατος της Ελλάδας και µε την πολιτική των σχέσεων µας µε τα εργατικά και προοδευτικά κινήµατα των Βαλκανίων».
Στα µέσα του 1974, στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας, συστάθηκε η
Οµάδα µελέτης της ιστορίας του εργατικού κινήµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας και του εθνικοαπελευθερωτικού κινήµατος των Μακεδόνων της
Μακεδονίας του Αιγαίου1613. Την Οµάδα αποτελούν ο Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου και
1612

1613

Σε αυτό το σηµείο διαγιγνώσκεται το πρόβληµα που συζητήσαµε στο οικείο κεφάλαιο (supra, p.
294). Η µελέτη της ιστορίας του ΚΚΕ διεξαγόταν σε επίσηµο κρατικό ινστιτούτο, το οποίο δεν
ασχολούνταν µε την ιστορία του κοµµουνιστικού κινήµατος αλλά είχε θέσει ως βασικό στόχο «τη
µελέτη της ιστορίας του µακεδονικού λαού», cf. Апостолски, «Некои актуални проблеми на
Институтот за Национална Историjа», op. cit., p. 199.
Ο τίτλος της Οµάδας –τον χρησιµοποιεί και ο Παπαπαναγιώτου στα προηγούµενα έγγραφα–, ο
οποίος, στη συγκυρία των δεκαετιών 1990 και 2000, πιθανό να δηµιουργεί στον κοινό αναγνώστη
το αίσθηµα ότι το ελληνικό κόµµα που συµµετείχε στη σύνθεσή της είναι εκτεθειµένο για τις επιλογές του (συµβολή στην ανάδειξη της σύµπλοκης δράσης των Ελλήνων κοµµουνιστών αγωνι-
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ο Risto Kirjazovski, ανώτεροι ειδικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, ενώ υπάρχει η πρόταση να ενταχθεί σε αυτή και ο Petar Galabovski, επί του παρόντος δηµοσιογράφος
στο Ράδιο-Σκόπια. Ταυτόχρονα, στην ταξινόµηση του υλικού στο Αρχείο της Σ∆Μ,
εργάζεται η Fani Buckova, ειδικός συνεργάτης.
Βασικός στόχος την Οµάδας είναι η µελέτη της ιστορίας του εργατικού κινήµατος
της Ελλάδας και του ΚΚΕ, καθώς και των σχέσεων µεταξύ των προοδευτικών κινηµάτων των δύο χωρών και των Βαλκανίων.
Η δουλειά που έγινε µέχρι σήµερα
Μέχρι σήµερα ετοιµάστηκαν οι παρακάτω εργασίες:
1. «ΚΚΕ. Επίσηµα κείµενα. Τόµ. V, βιβλίο Ι, 1940-1945». Έκδοση ΚΚΕ (εσ.),
Ρώµη 1973. ∆εύτερη έκδοση Αθήνα 1974 (646 σελίδες). Προετοιµάζεται ο τόµος V,
βιβλίο ΙΙ (θα κυκλοφορήσει µέχρι τα τέλη του 1975).
2. «Έγγραφα της ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης της Ελλάδας) του 1944». Προετοιµάστηκαν για έκδοση στην Αθήνα.
3. «Επίσηµα κείµενα για τη θέση του ΚΚΕ επί του µακεδονικού εθνικού ζητήµατος από το 1918 έως το 1959» .
4. «Η αλήθεια για το πισώπλατο χτύπηµα», άρθρο δηµοσιευµένο στο «Glasnik του
ΙΕΙ», αρ. 2-3/1970 και στην «ΚΟΜΕΠ» αρ. 4/1972. Σε χωριστή µπροσούρα δηµοσιεύθηκε στην Αθήνα το ∆εκέµβριο 1974 (50 σελίδες)1614.
5. «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την Αντίσταση 1940-1945». Επισκόπηση των ντοκουµέντων του ΚΚΕ. ∆ηµοσιεύθηκε στην «Ελεύθερη Ελλάδα» σε συνέχειες από το
Σεπτέµβριο 1973 έως τον Απρίλιο 1974. Εκδόθηκε σε βιβλίο στη Αθήνα το ∆εκέµβριο
1974 (150 σελίδες1615).
6. «Προβλήµατα της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Μια θεώρηση “πολιτική”
της ιστορίας και “ιστορική” της πολιτικής». Μελέτη που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
«∆ιάλογος», αρ. 9-10/1974 (60 σελίδες)1616.
7. « Η Αντίσταση στην ένοπλη επέµβαση του βρετανικού ιµπεριαλισµού». Επισκόπηση των κοµµατικών ντοκουµέντων. ∆όθηκε για δηµοσίευση στην εφηµερίδα
«Αυγή» (76 σελίδες).

στών της κοινωνικής απελευθέρωσης και των σλαβοµακεδόνων αγωνιστών της εθνικής απελευθέρωσης της Μακεδονίας του Αιγαίου), παραπέµπει, από την ιστορική άποψη, στη θέση των Γιουγκοσλάβων (έχει συζητηθεί supra, ενότητα 5.1.7.2.3.) ότι, εάν είχε επικρατήσει το σλαβοµακεδονικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα, θα είχε κυριαρχήσει ο σοσιαλισµός στη Μακεδονία.
1614
Cf. Папапанаjоту, «Вистината..., op. cit. (supra, p. 339).
1615
Το σωστό είναι σελίδες 168.
1616
Cf. Παπαπαναγιώτου, «Προβλήµατα της ιστορίας της Εθνικής Αντίστασης. Μια θεώρηση
“πολιτική” της ιστορίας και “ιστορική” της πολιτικής», op. cit.
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8. Επιµέλεια της εργασίας: «Γ. Ιωαννίδη: Προβλήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ στην
Εθνική Αντίσταση». Πρακτικό της συζήτησης Ιωαννίδη-Παπαπαναγιώτου, περίπου 650
σελίδων. ∆όθηκε για έκδοση.
Ενδεικτικό πρόγραµµα δουλειάς της Οµάδας (1975-1980)
Για την περίοδο 1975-1980 προβλέπεται το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραµµα δουλειάς:
1. Επιλογή για δηµοσίευση στην Ελλάδα ντοκουµέντων του αρχείου στην ειδική
έκδοση «Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ». Κάθε χρόνο θα ετοιµάζονται για έκδοση 2-3 τόµοι
των 25 τυπογραφικών φύλλων περίπου. Επίσης επιλογή για δηµοσίευση στη Σ. ∆.
Μακεδονίας ντοκουµέντων του αρχείου στην ειδική έκδοση «Το ΚΚΕ και το µακεδονικό
εθνικό ζήτηµα». Προγραµµατίζονται συνολικά τρεις τόµοι των 40 τυπογραφικών
φύλλων περίπου.
2. Τρεις εργασίες:
α) Ιστορία του ΚΚΕ και ιδιαίτερα της περιόδου 1940-1949. (Ο Παπαπαναγιώτου το
1976 θα παραδώσει την εργασία: «Το ΚΚΕ στον πόλεµο και την Αντίσταση» και σε
συνέχεια θα ενταχθεί στην ετοιµασία της εργασίας «Σύντοµη ιστορία του ΚΚΕ 19181978».
β) Το εθνικό ζήτηµα, το ΚΚΕ και οι εθνικές µειονότητες και ιδιαίτερα η µακεδονική.
(Ο Risto Kirjazovski µέχρι το 1980 θα ετοιµάσει και θα παραδώσει την εργασία για τους
αγώνες και τις θυσίες των Μακεδόνων στον εµφύλιο πόλεµο).
γ) ∆ιαβαλκανικές και διεθνείς σχέσεις στο κοµµουνιστικό κίνηµα και ιδιαίτερα ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. (Προτείνεται να ετοιµάσει και να παραδώσει ο
Galabov1617 µέχρι το 1980 συνθετική εργασία για τις σχέσεις µεταξύ των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων της Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας της περιόδου 1941-1945).
3. Βοήθεια µε υλικά, επεξεργασία επιµέρους θεµάτων, ενδεχοµένως και άµεση
συµµετοχή στην ετοιµασία της εργασίας «Σύντοµη ιστορία του ΚΚΕ 1918-1978».
4. Έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος.
Μέχρι τα τέλη του 1975, η Οµάδα, αφού προηγουµένως συµβουλευθεί και τις δύο
πλευρές, θα ετοιµάσει λεπτοµερές σχέδιο τελικού προγράµµατος εργασίας µέχρι το 1980.
Αρχές της χρήσης του υλικού
Στο Αρχείο της Μακεδονίας φυλάσσονται περίπου 50.000 σελίδες του υλικού που
µέχρι τώρα έχει έρθει από το ΚΚΕ. Το υπόλοιπο υλικό του ΚΚΕ παραµένει στο

1617

Η διαφορά στο όνοµα (Galabov και Galabovski) οφείλεται στην υιοθέτηση, στη δεύτερη
περίπτωση, κατάληξης σύµφωνης µε τη σλαβοµακεδονική γλώσσα.
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Βουκουρέστι. Η µεταφορά, που άρχισε το 1970, προχωρούσε αργά εξαιτίας ορισµένων
άλυτων ζητηµάτων και αντιστάσεων στην καθοδήγηση του ΚΚΕ (εσ.)1618.
Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους ενεργοποιήθηκε εκ νέου η απόφαση του
Γραφείου του ΚΚΕ (εσ.) για ταχύτερη µεταφορά του υλικού στα Σκόπια. Στη βάση
αυτής της απόφασης έφτασε τελευταία στα Σκόπια ένα µεγάλο τµήµα και πλέον
υπάρχουν οι πραγµατικές δυνατότητες να συνεχίσει το υλικό να µεταφέρεται µε
τακτικούς ρυθµούς. [Η µεταφορά του αρχειακού υλικού προχωρά αργά και εξαιτίας
του γεγονότος ότι διεξάγεται υπό ειδικό καθεστώς, καθώς για αυτό το υλικό
ενδιαφέρονται πολλές πλευρές (το ΚΚΕ [εξωτερικού] και διάφορες ξένες µυστικές
υπηρεσίες).
Η άφιξη και φύλαξη του υλικού του ΚΚΕ στα Σκόπια απαιτεί ξεχωριστή προσοχή
και ειδικό καθεστώς αναφορικά µε τη χρήση του. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας την
ιδιαιτερότητά του, το γεγονός ότι εκτός του ιστορικού υλικού περιλαµβάνει και υλικό
που έχει άµεσα επίκαιρο χαρακτήρα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνει
κατηγοριοποίηση του υλικού σε:
1. Υλικό που µπορεί στο σύνολό του, άµεσα και χωρίς περιορισµούς, να
χρησιµοποιηθεί για επιστηµονικούς σκοπούς.
2. Υλικό από το οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επιστηµονικούς σκοπούς
µόνο ξεχωριστά αποσπάσµατα κατόπιν ειδικής έγκρισης.
3. Αυστηρά απόρρητο υλικό που δεν µπορεί στη σηµερινή εποχή να
χρησιµοποιηθεί για επιστηµονικούς σκοπούς.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η συντήρηση και η κατηγοριοποίηση του υλικού
προτείνεται ο πλήρης περιορισµός της χρήσης του.
Χρηµατοδότηση της επεξεργασίας του αρχειακού υλικού
Άµεσος στόχος είναι η επεξεργασία του αρχειακού υλικού και για την υλοποίησή
του προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
- συνολική ταξινόµηση και στη συνέχεια αναλυτική επεξεργασία του υλικού,
- φωτογράφηση σε µικροφίλµ (ένα θετικό και ένα αρνητικό για το Αρχείο στα
Σκόπια και ένα αρνητικό για το Αρχείο του ΚΚΕ (εσ.),
- φωτοτύπωση όλου του υλικού
- απολύµανση από µύκητες όλου του υλικού και συντήρηση αυτού που έχει
υποστεί φθορά.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου και µε βάση τις τιµές του Αρχείου της Σ∆Μ,
απαιτούνται τα παρακάτω ποσά:
- δύο µικροφίλµ αρνητικά (100.000 στάσεις) × 1,5 δηνάριο = 150.000 δηνάρια,
1618

Η επεξήγηση αυτής της φράσης συντίθεται από τα θέµατα που έχουν συζητηθεί στο οικείο
κεφάλαιο (supra, pp. 267, 344). Το κύριο ζήτηµα ήταν το σχετικό µε τις προθέσεις του
Παρτσαλίδη.
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- ένα µικροφίλµ θετικό (50.000 στάσεις) × 1 δηνάριο = 50.000 δηνάρια,
- 85.000 φωτοτυπίες = 170.000 δηνάρια,
- για τη συντήρηση 2.500 σελίδων (5% του συνολικού υλικού) × 18 δηνάρια =
45.000 δηνάρια,
- για το δέσιµο των εγγράφων, εφηµερίδων και βιβλίων 25.000 δηνάρια.
Σύνολο: 440.000 δηνάρια.
Από την προηγούµενη οικονοµική επιχορήγηση το Αρχείο της Σ∆Μ έχει ακόµη
120.000 δηνάρια. Συνεπώς απαιτείται η εξασφάλιση συµπληρωµατικού ποσού της
τάξης των 320.000 δηναρίων (440.000 µείον 120.000).
Μπορούν να αναβληθούν για το 1976 ένα θετικό φιλµ (50.000 δηνάρια), 15.000
φωτοτυπίες (30.000 δηνάρια) και το δέσιµο υλικού αξίας 10.000 δηναρίων.
Ταυτόχρονα όµως, µέσα στο 1975 θα χρειασθεί να εξασφαλισθούν ακόµη 23.000
δηνάρια (µαζί µε τα 120.000 που περίσσεψαν στο Αρχείο της Σ∆Μ) για την
ολοκλήρωση εκείνων των επεµβάσεων στο υλικό που είναι επείγουσες.
Μέχρι τα τέλη του 1975 θα καταφθάσει και άλλο αρχειακό υλικό που θα πρέπει να
επεξεργασθούµε το 1976. Αναµένουµε να έλθουν περίπου 35.000 αρχειακές µονάδες
µε 100.000 σελίδες. Για την επεξεργασία αυτού του υλικού θα χρειασθεί ένα ποσό
880.000 δηναρίων. Αυτό το ποσό, µαζί µε το ποσό που αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει
να εξασφαλισθεί µε τη µορφή ξεχωριστής χρηµατοδότησης του Αρχείου της Σ∆Μ,
εκτός της επιχορήγησης για την τακτική του δραστηριότητα.
Προτάσεις
- Έχοντας υπόψη το χαρακτήρα του υλικού πρέπει να εξασφαλισθεί η ανώτερη
δυνατή ασφάλεια κατά τη φύλαξη, διαχείριση και χρήση του. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει
να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ της ΚΕ της ΕΚΜ, του Γραφείου του ΚΚΕ (εσ.), του
Αρχείου της Σ∆Μ και του ΙΕΙ.
- Κατά την ταξινόµηση και επεξεργασία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνο
το υλικό που έχει ενδιαφέρον για το τρέχον κίνηµα στην Ελλάδα και για τις σχέσεις
µεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
- Η αρχειακή επεξεργασία του υλικού πρέπει στο εξής να διεξάγεται από µόνιµο
ειδικό συνεργάτη του Αρχείου της Σ∆Μ και οι φωτοτυπίες να γίνονται από τον µόνιµο
εργαζόµενο στο Αρχείο της Σ∆Μ που έκανε µέχρι τώρα αυτή τη δουλειά.
- Η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τα µέλη της Οµάδας του
ΙΕΙ. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας πρέπει να εξασφαλισθεί η
ελεγχόµενη χρήση του υλικού υπό την άµεση εποπτεία των ανώτερων καθοδηγητικών
οργάνων του Αρχείου της Σ∆Μ.
Για να µπορέσει η Οµάδα που συστάθηκε στο πλαίσιο του ΙΕΙ να ολοκληρώσει το
έργο της πρέπει να λυθεί το ζήτηµα της πρόσληψης ενός ακόµη συνεργάτη, για τον
οποίο υπήρξε πλήρης συµφωνία ήδη από την περσινή χρονιά και εξασφαλίσθηκε το
απαραίτητο κονδύλιο.
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Ο µεγάλος αριθµός των εγγράφων που ήδη µεταφέρθηκαν (άνω των 50.000
σελίδων) και η περαιτέρω διόγκωση της δουλειάς µε τη µεταφορά και του υπόλοιπου
υλικού υποχρεώνει το Αρχείο της Σ∆Μ να εξασφαλίσει ακόµη έναν ειδικό συνεργάτη
στον τοµέα της αρχειακής επεξεργασίας.
Αναπαράχθηκε σε 15 αντίτυπα
∆όθηκε σε:
- σ. Angel Čemerski, πρόεδρο της ΚΕ της ΕΚΜ
- σ. Boro Denkov, γραµµατέα της Εκτελεστικής Επιτροπής
- µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
- πρακτικογράφο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Τµήµα διεθνών σχέσεων και συνεργασίας της ΚΕ της ΕΚΜ
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Έγγραφο 2
«Стенографически белешки од 52-та седница на Извршниот комитет на Претседателството на ЦК
СКМ, одржана на 30 октомври 1975 год. Со почеток во 9 часот [Στενογραφηµένες σηµειώσεις της
52ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας, που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 1975. Ώρα έναρξης 9 π.µ.]», 13 pp. [πηγή:
Архив на Македониjа, 1.427.290.31/286-298]

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Boro Denkov, γραµµατέας της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
Ηµερήσια διάταξη1619:
- Πληροφορίες για ορισµένα ζητήµατα που συνδέονται µε το αρχειακό υλικό του
ΚΚ της Ελλάδας1620
……………………..
Boro Denkov: Εφόσον συµφωνήσαµε στην ηµερήσια διάταξη περνάµε στην
εξέταση του πρώτου θέµατος. Εισαγωγικές πληροφορίες θα µας δώσει ο σύντροφος
Aco Janoski.
Aco Janoski:
Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που δίνεται στην τωρινή Εκτελεστική Επιτροπή
για αυτό το ζήτηµα, και για το λόγο αυτό παρουσιάσθηκε, εισαγωγικά, το πώς
φτάσαµε σε αυτή τη συνεργασία1621. Όλη αυτή η δουλειά προωθήθηκε µέσω των
οµοσπονδιακών ενώσεων για τον πολιτισµό και τις επιστήµες. Είναι χαρακτηριστικό
ότι µέχρι πριν από δυο-τρεις µήνες αυτή η δουλειά βρισκόταν σε στασιµότητα κυρίως
εξαιτίας άλυτων εσωτερικών προβληµάτων του ΚΚ της Ελλάδας, ιδιαίτερα µε τη
σύλληψη του ∆ρακόπουλου. Ταυτόχρονα, µε τη νοµιµοποίηση του ΚΚ, έχουµε την
υπόσχεση ότι θα συνεχισθεί η µεταφορά του αρχείου.
Υπάρχουν δύο επιλογές: σύµφωνα µε την πρώτη τα υλικά θα µεταφερθούν εδώ, θα
περαστούν σε µικροφίλµς και θα επιστραφούν. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, τα υλικά θα
1619

Στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονταν άλλα επίσης θέµατα. Έχει µεταγραφεί, εδώ, µόνο το
µέρος του εγγράφου που αφορά στο ζήτηµα του αρχείου του ΚΚΕ.
1620
Σηµαντικό εδάφιο, µε το οποίο διευκρινίζεται ιστορικά η πολιτική αντίληψη του
σλαβοµακεδονικού κόµµατος για την αξιοποίηση του ελληνικού αρχείου. Η χρήση που
προβλεπόταν ήταν κυρίως εργαλειακή. Οι σλαβοµακεδόνες κοµµουνιστές λάµβαναν υπόψη ιδίως
την επικαιρότητα, την επίδραση που θα είχε η δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου του υλικού σε
ζώντα άτοµα στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, τη δυνατότητα χρησιµοποίησής του για
την προώθηση της σλαβοµακεδονικής εθνικής θέσης, τα πλεονεκτήµατα και τις δυσκολίες που
δηµιουργούσε στις σχέσεις τους µε το ΚΚΕ εσωτερικού και το ΚΚΕ. Κυρίαρχες εµφανίζονται οι
αµφιβολίες και ενστάσεις για το πραγµατικό νόηµα της κίνησης του ΚΚΕ εσωτερικού να τους
παραχωρήσει το αρχείο.
1621
Cf. προηγούµενο έγγραφο.
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µεταφερθούν εδώ και θα παραµείνουν για µακρόχρονη φύλαξη στο αρχείο µας. Και οι
δύο επιλογές µας ενδιαφέρουν και εργαζόµαστε για τη γρήγορη υλοποίησή τους
Σύµφωνα µε πληροφορίες υπάρχουν περίπου 2.000 αρχειακές µονάδες1622. Αυτό
σηµαίνει ότι έχουµε µόνο το ένα τέταρτο του συνολικού υλικού. Σε αυτό εντάσσονται
διαφόρων ειδών έγγραφα, ξεκινώντας από αυτά που δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες και
φτάνοντας µέχρι ντοκουµέντα µυστικών συνεδριάσεων του ΚΚ της Ελλάδας.
Όλο αυτό το υλικό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την κατανόηση της ιστορίας
του ΚΚ της Ελλάδας και ιδιαίτερα της θέσης του επί του µακεδονικού ζητήµατος,
καθώς και της περιόδου 1948-1949 µέχρι το τέλος του εµφύλιου πολέµου. Από αυτό το
υλικό φαίνεται η θέση του έναντι της Γιουγκοσλαβίας, σύµφωνα µε την τότε ηγεσία, η
προδοσία του Ζαχαριάδη κλπ. Επί πλέον υπάρχει υλικό που σχετίζεται µε ανθρώπους
ζωντανούς ακόµη, που ζουν και στη χώρα µας, και έλαβαν µέρος στον εµφύλιο
πόλεµο. Για αυτό το υλικό εκδηλώνεται µεγάλο ενδιαφέρον όχι µόνο στα Σκόπια αλλά
και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στο Βουκουρέστι, καθώς και ενδιαφέρον των υπηρεσιών
πληροφοριών, για το περιεχόµενο του υλικού. Εξαιτίας αυτού, θεωρώ σωστό να
παρακολουθούµε την κατάσταση, αλλά να µη δηµοσιοποιούµε πολλά για το
περιεχόµενο του υλικού.
Όσον αφορά στα οικονοµικά µέσα, αυτά µέχρι τώρα εγκρίνονταν και
υπερκάλυπταν τις ανάγκες. Τα οικονοµικά µέσα εξασφαλίζονται από την
Οµοσπονδιακή Ένωση για τον πολιτισµό και τις επιστήµες. Από εµάς απαιτείται
απλώς µία σχετική υποστήριξη για την έγκριση αυτών των χρηµάτων. Κατά τη
διάρκεια των προηγουµένων χρόνων ένα µέρος από αυτά τα χρήµατα
χρησιµοποιήθηκε για την ανάγνωση και εξασφάλιση του αρχείου και το υπόλοιπο για
τη δουλειά της οµάδας [του Ινστιτούτου] εθνικής ιστορίας.
Ως πρωτεργάτες και θεµελιωτές όλης αυτής της δουλειάς, πιστεύω ότι το ερώτηµα
για εµάς είναι αν θα προσφέρουµε ή όχι την ενίσχυσή µας για την παραπέρα εξέλιξή
της.
Σε γενικές γραµµές µε το ΚΚΕ εσωτερικού συνεχίζουµε να έχουµε καλές σχέσεις,
καθώς και η ΕΚΓ, όπως επιβεβαιώθηκε από την τελευταία συνάντηση που είχαν οι
καθοδηγήσεις των δύο κοµµάτων, και ιδεολογικά βρισκόµαστε αρκετά κοντά. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι σχετικά µε το µακεδονικό ζήτηµα αυτοί δεν έχουν
ξεκαθαρίσει τη θέση τους σε κάποιο από τα πολλά µέχρι σήµερα δηµοσιευµένα
ντοκουµέντα τους, ούτε έχουν κάνει κάποια σηµαντική συνεδρίαση.
Μέχρι τα τέλη του έτους προετοιµάζεται να διεξαχθεί συνέδριο του ΚΚΕ
εσωτερικού. Ενόψει του συνεδρίου έχουµε κάποιες υποσχέσεις ότι θα ξεκαθαρίσουν τη
θέση τους για το µακεδονικό ζήτηµα όχι άµεσα, αλλά σχετικά µε το ζήτηµα της
αναγνώρισης δικαιωµάτων κ.ά. στις εθνότητες που ζουν στην Ελλάδα ή στις

1622

Προφανώς πρόκειται για λάθος του πρακτικογράφου, στη θέση του σωστού 200.000.
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µειονότητες1623. Εφόσον όµως το σχέδιο προγράµµατος δεν έχει, δυστυχώς,
δηµοσιευθεί, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε ακριβώς το περιεχόµενο.
Κατά τα τέλη Ιουλίου έπρεπε να λάβουµε το καταστατικό τους. Αυτό διαφέρει από
τα αντίστοιχα όλων των άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων της Ευρώπης καθώς και
του ΚΚΕ εξωτερικού.
Το ζήτηµα γύρω από το αρχειακό υλικό και τη δηµοσίευσή του αποτελεί
ταυτόχρονα σηµείο επαφής για τη συνεργασία µεταξύ ΕΚΓ και ΚΚ Ελλάδας. Αυτοί
εκτιµούν ως επιτυχηµένη και πολύ χρήσιµη την έκδοση των βιβλίων µε τα έγγραφα
εκείνης της περιόδου για την ενηµέρωση του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα.
Boro Denkov:
Τι απαιτείται από εµάς να στηρίξουµε;
Aco Janevski1624:
Τις προτάσεις που διατυπώνονται εδώ. Το Ινστιτούτο και το Αρχείο λογοδοτούν
στην ένωση. Αναφέρεται: για την επεξεργασία του υλικού που σχετίζεται µε την
ιστορία της Μακεδονίας κλπ.
Ivan Ginovski:
Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσουµε. Βρισκόµαστε σε τέτοια κατάσταση, ώστε
άµεσα βοηθάµε τη δουλειά γύρω από την επεξεργασία του ζητήµατος του αρχειακού
υλικού. Πιστεύω πως πρέπει να δηµιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να ολοκληρωθεί όλη
η δουλειά όπως προβλέπεται στο πλάνο τους.
∆εν µπαίνω σε λεπτοµέρειες σχετικά µε ζητήµατα που χρήζουν ξεχωριστής
µελέτης. Από όσα έχω υπόψη µου και όσα γνωρίζω από την τέχνη, σχετικά µε την
επεξεργασία τέτοιου είδους υλικού, τα χρήµατα που δίνονται εδώ δεν είναι υπερβολικά
πολλά. Αντίθετα είναι µέτρια σε σχέση µε τέτοιου είδους επιχείρηση. Λαµβάνοντας
υπόψη τον αριθµό των ανθρώπων που εµπλέκονται και τις άλλες δουλειές που πρέπει
να γίνουν, το ποσό είναι ακριβώς υπολογισµένο και έτσι γνωρίζουµε επακριβώς την
αξία του υλικού. Εάν πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση χρειάζονται τόσα
χρήµατα. Αυτά δεν είναι ιδιαίτερα πολλά για να επιτευχθεί η ασφαλής φύλαξη των
ντοκουµέντων µε µορφή λειτουργική και χρήσιµη.
Θα πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το υλικό και κατά τη
διεκπεραίωση αυτού του ζητήµατος να υπάρξει µεγάλη συνωµοτικότητα. Επίσης
προτείνω όλες οι πληροφορίες άµεσα να µαζεύονται πίσω.
Boro Denkov:
Αυτή η δουλειά ξεκίνησε όταν το ΚΚΕ εσωτερικού βρίσκονταν σε συνθήκες
παρανοµίας. Τότε άρχισε να υλοποιείται η ιδέα της µεταφοράς του αρχείου από το
Βουκουρέστι στα Σκόπια. Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι λογικό ένα κοµµουνιστικό
1623

1624

Βρίσκεται σε αυτό το σηµείο µια επιβεβαίωση της υπόθεσης (supra, ενότητα 5.1.7.2.2.) ότι τη
συνολική επιχείρηση –τη σχέση µε το ΚΚΕ εσωτερικού και το αρχείο– την έβλεπαν υπό το πρίσµα
του µακεδονικού ζητήµατος.
Από αυτό το σηµείο του κειµένου των πρακτικών, αλλάζει το όνοµα του Aco Janoski και
εµφανίζεται στη συνέχεια ως Aco Janevski.
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κόµµα και η καθοδήγησή του να αναζητούν τους πλέον σίγουρους συνεργάτες για την
επιτυχή προετοιµασία του κόµµατος για την επίτευξη του σκοπού του. Ακόµη
περισσότερο, όσο πιο κοντά στη χώρα βρίσκεται το κέντρο δράσης του παράνοµου
κόµµατος τόσο πιο επιτυχηµένα θα µπορεί να επιτελεί το κόµµα το ρόλο του. Υπό
αυτές τις συνθήκες η βοήθεια από άλλα κοµµουνιστικά κόµµατα αποτελεί υποχρέωση
τους
Εκτός των παραπάνω, εµείς έχουµε ακόµη ένα λόγο να ασχοληθούµε µε αυτή την
υπόθεση, διότι µας ενδιαφέρει άµεσα από την άποψη της ενιαίας δράσης και του
ενιαίου αγώνα που διεξήγαγαν το ΚΚΓ και το ΚΚ της Ελλάδας σε σχέση µε το
µακεδονικό ζήτηµα1625.
Σήµερα η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ριζικά αλλάξει. Τα ΚΚ της Ελλάδας, του
εσωτερικού και του εξωτερικού, είναι νόµιµα κόµµατα. Παρόλα αυτά όµως το κόµµα
του εσωτερικού ενδιαφέρεται ακόµη να διατηρήσει το αρχείο του εκτός της χώρας.
Αυτό είναι κατανοητό γιατί σε αυτό το αρχείο περιέχονται θέσεις, κυρίως για τον
εµφύλιο πόλεµο και το µακεδονικό ζήτηµα, που σήµερα το ΚΚ της Ελλάδας δεν
µπορεί να παρουσιάσει φανερά στην ελληνική κοινή γνώµη1626. Σε µεγάλο αριθµό
εγγράφων πιθανόν υπάρχουν κατευθύνσεις του ΚΚ της Ελλάδας για το µακεδονικό
ζήτηµα, αν όχι ταυτόσηµες µε τις δικές µας πάντως πιο θετικές από τις θέσεις άλλων
ΚΚ. Τέλος, το ΚΚ της Ελλάδας αποτελούσε τη βασική δύναµη κατά τον εµφύλιο
πόλεµο και αυτό το αρχείο δεν θα µπορούσε αψήφιστα να χρησιµοποιηθεί στην
Ελλάδα.
Έχοντας υπόψη τα δυο-τρία παραπάνω ζητήµατα, γίνεται φανερή η υποχρέωσή
µας πιο προσεκτικά και πιο οργανωµένα να προσεγγίσουµε τη εξέταση των λόγων που
οδήγησαν το ΚΚ της Ελλάδας να µεταφέρει το αρχείο στα Σκόπια. Άραγε είχε µόνο
αυτά τα κίνητρα ή και κάποια άλλα, τα οποία δε µπήκαµε στον κόπο να
αναζητήσουµε; Πάρτε για παράδειγµα την περίπτωση µε µεγάλο ενδιαφέρον που
υπάρχει για το αρχείο, ειδικά για τα υλικά που συνδέονται µε µια σειρά άτοµα που
ζουν σήµερα στα Σκόπια1627.

1625

1626

1627

Πρόκειται για νέα επιβεβαίωση της υπόθεσης για το στόχο στήριξης των σλαβοµακεδονικών
θέσεων περί µακεδονικού ζητήµατος (supra, n. 1623).
Γεννάται το ερώτηµα, εάν αυτή η φράση εκθέτει το ΚΚΕ. Το ελληνικό κόµµα δεν είχε, όπως
είπαµε στο οικείο κεφάλαιο (supra, p. 356), συµφέρον στην ανακίνηση του ζητήµατος. Εν
προκειµένω, υπονοήθηκε από τον οµιλητή ότι το ΚΚΕ είχε θέσεις για το µακεδονικό
ανθελληνικές.
Το περιεχόµενο της οµιλίας του Denkov αποκωδικοποιείται δύσκολα. Εάν τo KKΕ εσωτερικού
δεν είχε µοναδικό κίνητρο το άνοιγµα και αξιοποίηση των αρχείων, δεδοµένου επίσης ότι το υλικό
του αρχείου αφορούσε άµεσα ανθρώπους που ζούσαν στα Σκόπια, τότε –είπε µε καχυποψία ο
οµιλητής– η µεταφορά του υλικού στα Σκόπια µπορούσε να κρύβει επιπρόσθετα διαφορετικούς
σκοπούς, συγκεκριµένα την πρόθεση προσέλκυσης του κόσµου του NOF. Πλανάται το ερώτηµα,
για ένα θέµα που συµβάδιζε µε τις γιουγκοσλαβικές επιδιώξεις (συσπείρωση των
σλαβοµακεδόνων αγωνιστών του εµφυλίου πίσω από το φιλογιουγκοσλαβικό ΚΚΕ εσωτερικού
και εναντίον του φιλοσοβιετικού και φιλοβουλγαρικού ΚΚΕ), ποιο ήταν το πρόβληµα που
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Από τη στιγµή που αποφασίσαµε να δεχθούµε το αρχείο, και πιστεύω ότι δεν
κάναµε λάθος, και να βοηθήσουµε υλικά αυτή τη δουλειά, δεν θα πρέπει να την
αντιµετωπίζουµε άκριτα, πολύ περισσότερο που εν µέρει αφορά ανθρώπους από τα
Σκόπια.
Χρήµατα και χώρο δράσης τα δίνουµε για να δουλεύουν εδώ δικοί µας άνθρωποι
και όχι µέλη της ΚΕ ενός αστικού κόµµατος. Πιστεύω ότι θα είναι καλό αυτή την
υπόθεση να τη µελετήσουµε. Αυτό όµως δε µπορεί να το κάνουν ούτε ξεχωριστά
άτοµα, ούτε το ινστιτούτο. Πρέπει να µελετήσουµε εµείς και τα όργανα ασφαλείας
ποια υλικά µας έδωσαν ολόκληρα και ποια µας τα παρουσίασαν ως τέτοια1628.
Αυτό είναι απαραίτητο και εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουµε µονόπλευρη
αντίληψη για την κατάσταση στο κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας. Έχουν πλέον
γίνει αλλαγές. Εµείς συνδεόµαστε σταθερά και αποκλειστικά µε το ∆ρακόπουλο. Τώρα
έχει επιτευχθεί συνεργασία ανάµεσα στην πτέρυγα του ∆ρακόπουλου και του
Φλωράκη. Εµείς δεχόµαστε υλικό από το ∆ρακόπουλο. ∆εν θα µπορούσαµε άραγε να
υποθέσουµε ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να χτυπηθεί η άλλη πτέρυγα;1629
Υποθέταµε ότι ο ∆ρακόπουλος και η πτέρυγά του είναι αρκετά ισχυροί στην Ελλάδα,
όµως ο Φλωράκης πήρε το 80% των ψήφων. Παίρνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες
δεν επιτρέπεται να αφήσουµε από τα µάτια µας αυτή την υπόθεση1630.
Από διάφορες πηγές έχουµε πληροφορίες για τον καθοδηγητή της υπηρεσίας του
αρχείου1631. Είναι ένα άτοµο που δουλεύει στο αρχείο και ελέγχει το αρχειακό
απόθεµα. Σύµφωνα µε εκτίµησή µας και τη δέσµευση της υπηρεσίας ασφαλείας1632
µπορούµε να δουλέψουµε µέσω αυτού1633.
δηµιουργούσαν στην Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας οι τυχόν βλέψεις των Ελλήνων
κοµµουνιστών.
1628
Το περιεχόµενο αυτής της ενότητας συνδέεται άµεσα µε το προηγούµενο (supra, n. 1627).
Βλέπουµε ότι η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας ανταπέδιδε στο ΚΚΕ εσωτερικού την
καχυποψία για την οποία µιλήσαµε στο οικείο κεφάλαιο. ∆εν είχε εµπιστοσύνη στο ελληνικό
κόµµα (εάν µετέφερε τα υλικά αυτόβουλα, χωρίς ιδιοτέλεια, και µάλιστα εάν τα παρέδωσε στο
Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας πλήρη, χωρίς απόκρυψη κάποιων εγγράφων), ενώ διαπιστώνεται ότι
η κρατική υπηρεσία ασφαλείας προσέφερε τη συνεργασία της για τη διαλεύκανση των πτυχών του
ζητήµατος.
1629
Εννοούνταν η εκλογική συνεργασία των δύο κοµµάτων το 1974 –στο σχήµα της Ενωµένης
Αριστεράς (cf. Κοµµουνιστική Επιθεώρηση [ΚΟΜΕΠ], Νέα περίοδος, 1, Νο 1, Νοέµβρης 1974, pp.
4-7)–, η οποία αβάσιµα προβαλλόταν στα τέλη του 1975 ως συνεργασία µεταξύ αυτών. Η
αµφιβολία του οµιλητή, εν προκειµένω, ήταν εάν η αποστολή και αξιοποίηση του ελληνικού
αρχείου στα Σκόπια ήταν µία κίνηση που στρεφόταν (αντικειµενικά, λόγω των στοιχείων που θα
έρχονταν στην επιφάνεια) εναντίον της «πτέρυγας Φλωράκη». Η υπόνοια δεν στερούνταν λογικής
(η αποκάλυψη ένοχων µυστικών θα εξέθετε τη φιλοσοβιετική ηγεσία).
1630
Σε αυτή την παράγραφο, επαναλαµβάνεται –σε αντίθεση µε τις δηµόσιες διακηρύξεις– το πνεύµα
καχυποψίας απέναντι στο ΚΚΕ εσωτερικού.
1631
Εννοούσε τον Παπαπαναγιώτου.
1632
Προκύπτει σαφώς ότι ο Παπαπαναγιώτου, κατά τη διαµονή του στα Σκόπια, επιτηρούνταν.
1633
Η Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας και ο µηχανισµός ασφαλείας, ζυγίζοντας την
προσωπικότητα του Παπαπαναγιώτου (βετεράνος των κοινωνικών συγκρούσεων, ανιδιοτελής

[604]

Το κοµµατικό αρχείο. ∆ιαδροµές, εµπλοκές

Με τον Kirjazovski και τον Galabovski να αποκαταστήσουµε την επαφή και να
ενισχύσουµε το συντονισµό µας. Το ινστιτούτο είναι µια υπηρεσία, όµως οι κύριοι
υπεύθυνοι για τη µεταφορά του αρχείου είµαστε εµείς. Όλες οι ευθύνες θα πέσουν
επάνω µας. Και µε αυτούς πρέπει να διατηρούµε επαφή. ∆εν θα πρέπει να µειώσουµε
το ενδιαφέρον µας και τη βοήθεια προς το ΚΚ της Ελλάδας, αλλά να επενδύσουµε σε
αυτή τη δουλειά. Εάν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να καθίσουµε µε την ΚΕ της ΕΚΓ και
να εξετάσουµε ακόµη µια φορά αυτές τις δεσµεύσεις µας. Υπό αυτή την άποψη πρέπει
να δούµε όλες αυτές τις πληροφορίες.
Dushko Popovski:
Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή δουλειά που προχωρά µπροστά από την άποψη
της εµπιστοσύνης που δείχνει το κόµµα του εσωτερικού παραχωρώντας τα αρχεία.
Επίσης από την άποψη της σηµασίας που έχει αυτή η αρχειακή συλλογή για ζητήµατα
που µας αφορούν, ιδιαίτερα για τη θέση του ΚΚΕ έναντι του µακεδονικού ζητήµατος
και του ζητήµατος της Μακεδονίας του Αιγαίου1634.
∆εύτερο, σκοπός αυτής της πληροφόρησης ήταν να µη µείνει εκτός του όλου
ζητήµατος η Εκτελεστική Επιτροπή λόγω της σοβαρότητας όλης της δουλειάς, λόγω
του τρόπου που αυτή εξασφαλίζεται και λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζονται.
Πλέον έχει εξασφαλιστεί και η πλήρης συµµετοχή του υπουργείου εξωτερικών και της
πρεσβείας.
Με τίποτα δεν πρέπει να σταµατήσουµε αυτή την επιχείρηση µεταφοράς του
υλικού, αλλά αντίθετα να την επιταχύνουµε εξαιτίας του κινδύνου, λόγω των διεθνών
και εσωτερικών συνθηκών που βρίσκεται το ΚΚ της Ελλάδας, να σταµατήσει η ροή
του υλικού. Θα προχωρήσουµε στη µικροφιλµοποίηση και αν δοθεί η δυνατότητα
επιτάχυνσης της δουλειάς πρέπει να την επιταχύνουµε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
Τις πρακτικές δυσκολίες που θα εµφανίζονται πρέπει να τις λύνουµε µε επιτελικό
τρόπο χωρίς να δεσµεύουµε την Εκτελεστική Επιτροπή.
Παρουσιάζεται το πρόβληµα της χρήσης αυτού του αρχειακού υλικού. Είµαστε
συνιδιοκτήτες της συλλογής1635 και εξαιτίας αυτού δεν ξέρω αν µπορούµε να
απαγορεύσουµε στον Kirjazovski να τη χρησιµοποιεί1636.
Boro Denkov:

1634

1635

1636

στην ένταξη στον «ανανεωτικό κοµµουνισµό», παντρεµένος µε ντόπια, σλαβοµακεδόνισα),
κατέληξαν να τον αξιολογήσουν ως οπαδό τους και να τον εµπιστευθούν. Σε αυτή την εκτίµηση,
όπως περιγράψαµε (supra, ενότητα 5.1.5.), έσφαλαν.
Επαναλαµβάνεται, όσον αφορούσε στο αρχείο, ότι αυτό –το ΚΚΕ και το µακεδονικό– τους
αφορούσε.
Χρησιµοποιήθηκε ο όρος «συνιδιοκτήτες», ο οποίος δεν προκύπτει από τα διαθέσιµα σχετικά
έγγραφα. Ήταν προφανώς, αδόκιµη έκφραση, έναντι του σωστού «συνδιαχειριστές».
∆εν διευκρινίζεται ποιο ακριβώς ήταν το ζήτηµα σε σχέση µε την εργασία του Kirjazovski.
Οδηγούµαστε στην υπόθεση ότι αυτός, στον εσωτερικό κύκλο προσώπων όπου λαµβάνονταν οι
αποφάσεις, είχε προβάλει την ειδίκευσή του στο κοµµουνιστικό και εθνικό ζήτηµα και είχε
απαιτήσει την προτεραιότητα στην πρόσβαση στις ιστορικές πληροφορίες.
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Αυτός θα τη χρησιµοποιεί, αλλά δεν µπορεί να έχει το µονοπώλιο της χρήσης του
υλικού.
Dushko Popovski:
Η πρότασή µας είναι, για το συµφέρον της Μακεδονίας, αυτή η δουλειά να
προχωρήσει αποκλειστικά µέσω ενός ατόµου που θα εργάζεται µε τα έγγραφα. Υπό
αυτή την άποψη πρέπει να καθοριστεί το καθεστώς χρήσης σε επικοινωνία µαζί µας.
Συµφωνώ µε την επισήµανση ότι πρέπει όλα αυτά να τα εξηγήσουµε στους
συντρόφους στα Σκόπια1637, δηλαδή τη χρήση αυτού του υλικού και τη συµµετοχή
τους σε αυτή. Επίσης να εκµεταλλευθούµε την ευκαιρία για να συζητήσουµε και άλλα
προβλήµατα που υπάρχουν, όπως για παράδειγµα τα σχετιζόµενα µε το εµπόριο –αυτοί
δεν επιθυµούν να εµφανιστούν ως ενδιάµεσοι εκτός των καθορισµένων εταιρειών–1638.
Υπάρχει ένα ζήτηµα αναφορικά µε τις σχέσεις του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας
µε αυτή την οµάδα µελετών. Εν µέρει τα προβλήµατα έχουν ξεπεραστεί και πιστεύω
πως θα ξεπεραστούν πλήρως όταν θα ξεκαθαριστεί το ζήτηµα ποιος θα τους
εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση. Θα ήταν καλύτερα να εξασφαλίσουµε τη
χρηµατοδότηση του Αρχείου για τη χρήση του υλικού από το απόθεµα του προϋπολογισµού του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η χρηµατοδότηση αυτού του αρχείου θα δοθεί ως χρηµατοδότηση για ειδικό σκοπό.
Boro Denkov:
Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα. Η συνεδρίαση µπορεί να αποφασίσει την παραχώρηση χρηµάτων για αυτό τον σκοπό.
Fahri Kaja
Υπάρχει άραγε κάποιο µέλος της ΚΕ της ΕΚΓ ή της ΚΕ της ΕΚΜ που να έχει δει
αυτά τα έγγραφα; Είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί η αξία αυτού του υλικού από
πολιτικό φορέα. Ποιος θα µπορεί να εκτιµήσει αν το αρχείο είναι πλήρες;1639
1637

Ο Popovski εννοούσε τους Έλληνες, στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού, στα Σκόπια.
∆εν έχουµε εντοπίσει τις εν λόγω κοινές επιχειρήσεις της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας και
του ΚΚΕ εσωτερικού, ούτε διευκρινίσαµε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Μυστικότητα
περιέβαλλε την ύπαρξή τους –τα στοιχεία ήταν απόρρητα, γνωστά µόνο σε στενό κύκλο–. Η
διατήρηση εν λειτουργία, µετά το 1974, κοµµατικών επιχειρήσεων, µέσω των οποίων
καλύπτονταν προηγουµένως –κατά την περίοδο της παρανοµίας– (supra, p. 386) οι υλικές ανάγκες
του αγώνα, απέβλεπε στον προσπορισµό εσόδων για την κίνηση του κοµµατικού µηχανισµού. Το
ΚΚΕ εσωτερικού µιµούνταν την αντίστοιχη πρακτική του ΚΚΕ. Στην παρούσα οµιλία στην
Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας, υποβόσκει ένας εκβιαστικός τόνος στη πνεύµα της
συζήτησης, µε τη σύνδεση του ζητήµατος του αρχείου µε αυτό της κοινής οικονοµικής
δραστηριότητας. Για δικούς του λόγους (αποφυγή νέων δεσµεύσεων, ο φόβος διαρροής των
στοιχείων και πρόκλησης σχολίων), το ΚΚΕ εσωτερικού δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις
διεύρυνσης των επιχειρηµατικών σχέσεων και δεν παραχώρησε στελέχη του για το ρόλο του
µεσάζοντα. ∆εν είναι διευκρινισµένη η φύση (το αντικείµενο) των νέων εµπορικών
δραστηριοτήτων που προτείνονταν από την Ένωση Κοµµουνιστών Μακεδονίας.
1639
Επανέρχεται το φαινόµενο της δυσπιστίας, απέναντι στο ΚΚΕ εσωτερικού, µε την αµφισβήτηση
της ειλικρίνειάς του στην αρχειακή συνεργασία και την υπόνοια για αποκρύψεις υλικού.
Γνωρίζουµε όµως (supra, p. 303) ότι τελικώς συνέβη το αντίθετο και η Ένωση Κοµµουνιστών
Μακεδονίας απέκρυψε έγγραφα του ελληνικού αρχείου που κρίθηκαν µη δηµοσιεύσιµα.
1638
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Dushko Popovski:
Νοµίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουµε σε πολιτικό επίπεδο µε κάποιο από τα
άτοµα που έρχονται από τη Ρουµανία.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να στείλουµε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών στην Εκτελεστική Επιτροπή του Προεδρείου της ΚΕ της ΕΚΓ, γιατί τα υλικά
ήρθαν εδώ µε τη δική τους σύµφωνη γνώµη και συνεπώς θα ήταν καλό να τους
ενηµερώνουµε για την πορεία της δουλειάς.
Boro Denkov:
Επίσης να σταλεί ένα αντίγραφο στην υπηρεσία κρατικής ασφαλείας και να
συζητήσουµε µε την ηγεσία της τη συγκεκριµένη δέσµευσή τους για την οργάνωση της
ασφάλειας1640.
Dushko Popovski:
Πρέπει να ελέγχουµε κάθε κίνηση υλικού από το αρχείο. Ακόµη µάλιστα και όταν
η οµάδα µελέτης κάνει έρευνα θα πρέπει τακτικά να µας πληροφορεί για το τι υλικό
επεξεργάζεται.
Aco Janevski:
Στο Βουκουρέστι δεν υπάρχουν συνθήκες για την επεξεργασία του αρχείου. Εδώ
και 10 χρόνια το υλικό στέκεται εκεί κλειδωµένο και πακεταρισµένο. ∆εν υπάρχει
καµµιά δυνατότητα χρήσης του υλικού. Αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία το
φέρνουν σε εµάς. Μέρος του υλικού είναι κατεστραµµένο και απαιτείται διαδικασία
ειδικής «θεραπείας»1641.
Boro Denkov:
Πρέπει να ερευνήσουµε τα κίνητρα τους για τη µεταφορά του αρχείου. Εάν έχουν
εµπιστοσύνη και εάν έχουν τα µέσα, τότε είναι εντάξει και µπορούµε να το
χρησιµοποιήσουµε πολύπλευρα.
Aco Janevski:
Το περιεχόµενο των εγγράφων είναι γνωστό. Βρίσκεται σηµειωµένο µπροστά από
κάθε φάκελο. Πρέπει όµως κάθε έγγραφο να µελετηθεί ξεχωριστά.
Dushko Popovski:
Πρέπει κάποιος να πάει στο Βουκουρέστι και να συζητήσει για όλη αυτή την
υπόθεση.

1640

1641

∆εν έχουµε διευκρινίσει το βαθµό, στον οποίο ενεπλάκη η υπηρεσία ασφαλείας, τα µέτρα που
λήφθηκαν, τον αριθµό προσώπων που απασχολήθηκαν. Είναι βέβαιο, όπως έδειξε η σύγκρουση µε
τον Παπαπαναγιώτου (supra, ενότητα 5.1.5.), ότι η υπηρεσία ασφαλείας επαγρυπνούσε και
αντιµετώπιζε δραστικά τις καταστάσεις κρίσης.
Έχει ενδιαφέρον η στάση του Janevski. Λιγότερο καχύποπτος, τάχθηκε υπέρ του
Παπαπαναγιώτου.
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Χρονολόγιο
∆ιεθνή γεγονότα

Βαλκάνια

12-10-1944

Απελευθέρωση της
Αθήνας
∆εκεµβριανές µάχες
στην Αθήνα
Υπογραφή της
Συµφωνίας
της Βάρκιζας
7ο συνέδριο του ΚΚΕ

4-12-1944
έως 5-1-1945
12-2-1945

1 έως 6-101945
29-11-1945

Ανακήρυξη της Λαϊκής
Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας
Γιουγκοσλαβίας
Ανακήρυξη της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας Αλβανίας

11-1-1946
5-3-1946

Οµιλία του
W. Churchill στο
Fulton των
Ηνωµένων
Πολιτειών. Έναρξη
του «Ψυχρού
Πολέµου»

31-3-1946

∆ιεξαγωγή εκλογών
στην Ελλάδα, το
ΕΑΜ απέχει από τη
διαδικασία

15-9-1946

Ανακήρυξη της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας Βουλγαρίας

28-10-1946

Ίδρυση του Γενικού
Αρχηγείου του
∆ηµοκρατικού
Στρατού Ελλάδας

12-3-1947

∆όγµα Truman

5-5-1947

Αποκλεισµός των
κοµµουνιστών
υπουργών από την
κυβέρνηση της
Γαλλίας
Αποκλεισµός των
κοµµουνιστών
υπουργών από την
κυβέρνηση της
Ιταλίας

31-5-1947

Ελλάδα
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5-6-1947

Σχέδιο Marshall

5-10-1947

Ίδρυση του
Γραφείου
Πληροφοριών των
κοµµουνιστικών
κοµµάτων
(Kominform)

27-12-1947

Το ΚΚΕ τίθεται εκτός
νόµου

30-12-1947

Ανακήρυξη της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας Ρουµανίας
Συνέδριο ενοποίησης του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας και
του Σοσιαλδηµοκρατικού
Κόµµατος, δηµιουργία
του Εργατικού Κόµµατος
Ρουµανίας

21 έως 23-21948

29-6-1948

Απόφαση της
Kominform ενάντια
στο Κοµµουνιστικό
Κόµµα
Γιουγκοσλαβίας
5ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Γιουγκοσλαβίας
∆ηµιουργία του
Ινστιτούτου Εθνικής
Ιστορίας στα Σκόπια
1ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Αλβανίας.
Μετονοµασία σε Κόµµα
Εργασίας Αλβανίας
5ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
1ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Μακεδονίας

21 έως 26-71948

22-7-1948

8-11-1948

18 έως 25-121948

22 έως 24-121948
25-1-1949

Ίδρυση του
Συµβουλίου
Αµοιβαίας
Οικονοµικής
Βοήθειας
(Comecon)
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4-4-1949

∆ηµιουργία του
Βορειοατλαντικού
Συµφώνου (ΝΑΤΟ)

2-7-1949

Θάνατος του G. Dimitrov,
ηγέτη του βουλγαρικού
κοµµουνιστικού
κόµµατος

29-8-1949

Ο κυβερνητικός
στρατός
καταλαµβάνει το
Γράµµο. Λήξη του
εµφύλιου πολέµου
3η συνδιάσκεψη του
ΚΚΕ. Καταδίκη των
θέσεων του
Μ. Παρτσαλίδη

10 έως 14-101950

1-4-1951

∆ηµιουργία του Κρατικού
Αρχείου της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας Μακεδονίας

1-8-1951

Ίδρυση της Ε∆Α µε
πρόεδρο το Γιάννη
Πασαλίδη

18-2-1952

Ένταξη της Ελλάδας και
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

30-3-1952
2ο συνέδριο του
Κόµµατος Εργασίας
Αλβανίας

Απρίλιος
1952
24-8-1952

5 έως 14-101952

2 έως 7-111952

1952

19ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

Εκτέλεση του Νίκου
Μπελογιάννη

Έναρξη κυκλοφορίας
της εφηµερίδας
Η Αυγή

6ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Γιουγκοσλαβίας,
µετονοµασία σε Ένωση
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας
2ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Μακεδονίας,
µετονοµασία σε Ένωση
Κοµµουνιστών
Μακεδονίας
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5-3-1953
13-9-1953

Θάνατος του
I. V. Stalin
Εκλογή του N. S.
Hruschev στη θέση
του πρώτου
γραµµατέα της
κεντρικής
επιτροπής του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
6o συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, εκλογή του T.
Zhivkov στη θέση του
πρώτου γραµµατέα της
κεντρικής επιτροπής του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

25-2 έως 3-31954

14-8-1954
14-5-1955

Εκτέλεση του Νίκου
Πλουµπίδη
∆ηµιουργία του
Συµφώνου της
Βαρσοβίας

9 έως 10-91955

23 έως 28-121955

Αιµατηρές
συγκρούσεις µεταξύ
Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων στην
Τασκένδη
2ο συνέδριο του
Εργατικού Κόµµατος
Ρουµανίας (7ο συνέδριο
του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας)
5η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ. Καταδίκη
των απόψεων του
Κ. Κολιγιάννη και
αποκλεισµός του από
την Κεντρική
Επιτροπή

26 έως 28-121955
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Φεβρουάριος
1956

14 έως 25-21956

Συγκρότηση διεθνούς
επιτροπής 6
κοµµουνιστικών
κοµµάτων για την
εξέταση της
κατάστασης στο ΚΚΕ
20ό συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
6η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ. Καθαίρεση
του Ν. Ζαχαριάδη

11 έως 12-31956

2 έως 6-41956

Ολοµέλεια της κεντρικής
επιτροπής του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, πλήρης
αποδοχή των αποφάσεων
του 20ού
συνεδρίου του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Σοβιετικής
Ένωσης
3ο συνέδριο του
Κόµµατος Εργασίας
Αλβανίας

Μάιος 1956

15 έως 18-71956
23-10 έως 411-1956

8 έως 14-121956

Α΄ Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη της
Ε∆Α
Αντεπαναστατική
εξέγερση στην
Ουγγαρία,
καταστολή από
σοβιετικά
στρατεύµατα
8ο συνέδριο του
Ιταλικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
7η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ. ∆ιαγραφή
του Ν. Ζαχαριάδη από
το κόµµα

18 έως 24-21957
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16 έως 19-111957

Πρώτη διεθνής
συνδιάσκεψη
κοµµουνιστικών και
εργατικών
κοµµάτων
στη Μόσχα

5 έως 8-11958

7ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

22 έως 26-41958
11-5-1958

Βουλευτικές εκλογές.
Η Ε∆Α αναδεικνύεται
σε αξιωµατική
αντιπολίτευση

2 έως 7-61958

27-1 έως 5-21959

21ο έκτακτο
συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

21 έως 23-51959

Φεβρουάριος
1961

7ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

3ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Μακεδονίας
1ο συνέδριο της Ε∆Α

28-11 έως 212-1959
20 έως 25-61960

10-11 έως 112-1960

8η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ. Απόφαση
για ένταξη των µελών
του κόµµατος στην
Ε∆Α

3ο συνέδριο του
Εργατικού Κόµµατος
Ρουµανίας (8ο συνέδριο
του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας)
∆εύτερη διεθνής
συνδιάσκεψη
κοµµουνιστικών και
εργατικών
κοµµάτων στη
Μόσχα
4ο συνέδριο του
Κόµµατος Εργασίας
Αλβανίας
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8ο συνέδριο του ΚΚΕ.
Ο Κ. Κολιγιάννης
εκλέγεται πρώτος
γραµµατέας της
κεντρικής επιτροπής
του κόµµατος

Μάιος 1961

17 έως 31-101961

22ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

29-10-1961
18 έως 19-111961
21 έως 23-51962
8ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

5 έως 14-111962
8 έως 15-121962
15 έως 17-21963

2ο συνέδριο της Ε∆Α
4η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ
∆ολοφονία
του Γρηγόρη
Λαµπράκη
5η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ
6η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ
Εκλογική νίκη
της Ενώσεως
Κέντρου.
Αυτοδύναµη
κυβέρνηση του Γ.
Παπανδρέου
7η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ

22-5-1963
3 έως 5-101963
17 έως 19-11964
16-2-1964

9 έως 13-41964
11-7-1964

Εκλογές «βίας
και νοθείας»
2η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ
3η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ

Θάνατος του M.
Thorez, ηγέτη του
γαλλικού
κοµµουνιστικού
κόµµατος
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21-8-1964

Θάνατος του P.
Togliatti, ηγέτη του
ιταλικού
κοµµουνιστικού
κόµµατος

14-9-1964

14-10-1964

7 έως 13-121964

∆ηµιουργία της
∆ηµοκρατικής
Νεολαίας Λαµπράκη
µε πρόεδρο το Μίκη
Θεοδωράκη
Ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης,
αντικατάσταση του
N. S. Hruschev από
το L. I. Brezhnev
8ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας
8η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ

24-2 έως 1-31965
19-3-1965

22-3-1965

29 έως 31-31965

Θάνατος του πρώτου
γραµµατέα της κεντρικής
επιτροπής του Εργατικού
Κόµµατος Ρουµανίας
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Εκλογή του N. Ceauşescu
στη θέση του πρώτου
γραµµατέα της κεντρικής
επιτροπής του Εργατικού
Κόµµατος Ρουµανίας
4ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Μακεδονίας

15-7-1965

Εξαναγκασµός
του πρωθυπουργού
Γ. Παπανδρέου από
το βασιλέα σε
παραίτηση. Πρώτη
κυβέρνηση
αποστατών
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19 έως 24-71965

4ο συνέδριο του
Εργατικού Κόµµατος
Ρουµανίας (9ο συνέδριο
του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας),
µετονοµασία του
σε Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ρουµανίας
9η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ

12 έως 15-81965
Ιανουάριος
1966

29-3 έως 8-41966

11ο συνέδριο του
Ιταλικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
23ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
9ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
5ο συνέδριο του
Κόµµατος Εργασίας
Αλβανίας

14 έως 19-111966

Νοέµβριος
1966

10η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ
Στρατιωτικό
πραξικόπηµα στην
Ελλάδα

15-12-1966
έως 24-11967
21-4-1967

10-6-1967

∆ιάρρηξη των
διπλωµατικών
σχέσεων των
ευρωπαϊκών
σοσιαλιστικών
χωρών µε το Ισραήλ

Άρνηση της Ρουµανίας
να συνταχθεί κατά του
Ισραήλ

11η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ
12η ολοµέλεια
της κεντρικής
επιτροπής του ΚΚΕ.
∆ιάσπαση του
κόµµατος

27 έως 30-61967
5 έως 15-21968
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20-2-1968

Συγκρότηση της
Ενωτικής Κεντρικής
Επιτροπής από τους
οπαδούς του
∆. Παρτσαλίδη
Θάνατος του Γιάννη
Πασαλίδη
Επίθεση στο κτίριο
του κοµµατικού
αρχείου στο Sibiu και
αφαίρεση υλικού

14-3-1968
19-3-1968

21-8-1968

Επέµβαση στην
Τσεχοσλοβακία
στρατευµάτων των
χωρών του
Συµφώνου της
Βαρσοβίας

1-11-1968

Θάνατος του
Γ. Παπανδρέου
5ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Μακεδονίας

18 έως 20-111968

13η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ

Ιανουάριος
1969
8 έως 15-21969

12ο συνέδριο του
Ιταλικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
9ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

11 έως 16-31969
Απρίλιος
1969

5 έως 17-61969

6 έως 12-81969

Έκτακτη ολοµέλεια
των αντιπάλων της
καθοδήγησης
Κολιγιάννη.
∆ηµιουργία του ΚΚΕ
εσωτερικού
Τρίτη διεθνής
συνδιάσκεψη
κοµµουνιστικών και
εργατικών
κοµµάτων στη
Μόσχα
10ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας
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14η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ
15η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ

Απρίλιος
1970
Φεβρουάριος
1971
30-3 έως 9-41971

24ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

20 έως 25-41971
13 έως 17-31972

13ο συνέδριο του
Ιταλικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

10ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

16η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ
17η ολοµέλεια της
κεντρικής επιτροπής
του ΚΚΕ. Απαλλαγή
του Κολιγιάννη από
τη θέση του πρώτου
γραµµατέα του ΚΚΕ.
Στη θέση του ο Χ.
Φλωράκης
Αυτοκτονία του Ν.
Ζαχαριάδη
Εξέγερση του
Πολυτεχνείου
9ο συνέδριο του ΚΚΕ

Ιούνιος 1972
9 έως 11-121972

1-8-1973
15 έως 17-111973
4 έως 10-121973
26 έως 28-11974

27 έως 30-51974

∆ιάσκεψη
κοµµουνιστικών
κοµµάτων της
∆υτικής
Ευρώπης στις
Βρυξέλλες

10ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

23-7-1974

Κατάρρευση της
στρατιωτικής
δικτατορίας,
κυβέρνηση «εθνικής
ενότητας» υπό τον
Κ. Καραµανλή
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23-9-1974

Νοµιµοποίηση του
ΚΚΕ
11ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας

25 έως 28-111974
24-2 έως 5-31976

25ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
11ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

29-3 έως 2-41976

1ο συνέδριο του ΚΚΕ
εσωτερικού
2ο συνέδριο του ΚΚΕ
εσωτερικού
10ο συνέδριο του
ΚΚΕ

6 έως 12-61976
Απρίλιος
1978
16 έως 20-51978
20 έως 23-61978

12ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας
12ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας
Θάνατος του Tito, ηγέτη
της Γιουγκοσλαβίας

25 έως 28-111979
4-5-1980
1-1-1981

23-2 έως 3-31981

31-3 έως 4-41981

Η Ελλάδα καθίσταται
πλήρες µέλος της
Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής
Κοινότητας
26ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
12ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος

18-10-1981

Εκλογική νίκη του
ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση
υπό τον
Α. Παπανδρέου
3ο συνέδριο του ΚΚΕ
εσωτερικού

Μάιος 1982
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11ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

26 έως 29-61982
10-11-1982
12-11-1982

14 έως 19-121982
9-2-1984
13-2-1984

Θάνατος του L. I.
Brezhnev
Εκλογή του J. V.
Andropov στη θέση
του γενικού
γραµµατέα της
κεντρικής επιτροπής
του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής
Ένωσης

Θάνατος του J. V.
Andropov
Εκλογή του K. U.
Chernenko
στη θέση του
γενικού γραµµατέα
της κεντρικής
επιτροπής του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

19 έως 25-111984
10-3-1985
11-3-1985

25-2 έως 6-31986
2 έως 5-41986

Θάνατος του K. U.
Chernenko
Εκλογή του
M. S. Gorbachev
στη θέση του
γενικού γραµµατέα
της κεντρικής
επιτροπής του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
27ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

11ο συνέδριο του
ΚΚΕ

13ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας

13ο συνέδριο του
Βουλγαρικού
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
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4ο συνέδριο του ΚΚΕ
εσωτερικού.
Απόφαση για
υπέρβαση του
κοµµουνιστικού
χαρακτήρα του
κόµµατος

10 έως 18-51986

13ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

25 έως 28-61986
22 έως 26-41987

Ιδρυτικό συνέδριο της
ΕΑΡ µε γραµµατέα
τον Λ. Κύρκο
12ο συνέδριο του
ΚΚΕ

12-5-1987
28-6 έως 1-71988

19η πανενωσιακή
κοµµατική
συνδιάσκεψη του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης

18-6-1989

Συνεργασία ΚΚΕ και
ΕΑΡ στις εκλογές,
µε το σχήµα του
Συνασπισµού της
Αριστεράς και της
Προόδου
Κυβέρνηση
συνεργασίας Νέας
∆ηµοκρατίας
και Συνασπισµού της
Αριστεράς και της
Προόδου µε
πρωθυπουργό το
Τζανή Τζαννετάκη
Ο Γ. Φαράκος
εκλέγεται γενικός
γραµµατέας του ΚΚΕ
∆ιάσπαση της
κοµµουνιστικής
νεολαίας (ΚΝΕ)

2-7-1989

11-7-1989

Σεπτέµβριος
1989
10-11-1989

Πτώση του T. Zhivkov
από την ηγεσία του
βουλγαρικού
κοµµουνιστικού
κόµµατος
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23-11-1989

Οικουµενική
κυβέρνηση Ζολώτα
µε τη συµµετοχή της
Νέας ∆ηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και του
Συνασπισµού της
Αριστεράς και της
Προόδου

25 έως 27-111989

10ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών
Μακεδονίας

25-12-1989

Εκτέλεση του N.
Ceauşescu. ∆ιάλυση του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ρουµανίας
14ο έκτακτο συνέδριο της
Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας.
Αποχώρηση Κροατών και
Σλοβένων. ∆ιάλυση της
Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας

20 έως 22-11990

2 έως 13-71990

28ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης
13ο συνέδριο του
ΚΚΕ
Το ΚΚΕ αποχωρεί
από το Συνασπισµό
της Αριστεράς και της
Προόδου

19 έως 24-21991
7-6-1991

23-8-1991

∆εκέµβριος
1991

∆ιάταγµα του
προέδρου της
Ρωσίας B. N.
Yel'cin για την
«παύση δράσης του
κοµµουνιστικού
κόµµατος»
∆ιάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης
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Ερµηνεία όρων
Ακτίφ = Κοµµατική οργανωτική διαδικασία (συνέλευση, συνάντηση) για τη διενέργεια
συζήτησης επί κοµµατικών απόψεων. Στη ρωσική, η λέξη (актив) αναφέρεται στο
σύνολο των κοµµατικών στελεχών.
Απαράτ = Μηχανισµός.
Επαγγελµατικά στελέχη = Κοµµατικά στελέχη αποκλειστικής απασχόλησης στο
µηχανισµό του κόµµατος, επ’ αµοιβή.
Ζαχαριαδικοί = Οπαδοί του Νίκου Ζαχαριάδη.
Καθοδήγηση = 1. (Ενέργεια) ανάλυση, σε εσωκοµµατική διαδικασία, των αποφάσεων
των κοµµατικών οργάνων και έλεγχος της εφαρµογής της πολιτικής γραµµής. 2.
(Όργανο) ηγεσία.
Κόµµα νέου τύπου = Κόµµα συγκροτηµένο σύµφωνα µε τις λενινιστικές προδιαγραφές.
Κοοπτάτσια = Άνωθεν κοµµατικός διορισµός, χωρίς εσωκοµµατική εκλογική
διαδικασία.
Μαοϊκοί = Η φιλοκινεζική τάση στο κοµµουνιστικό κίνηµα.
Μαρκικοί = Οπαδοί του Μάρκου Βαφειάδη.
Μεταπολίτευση = Επιστροφή στο δηµοκρατικό καθεστώς, 1974.
Περιφρούρηση = Επαγρύπνηση, προφύλαξη, άµυνα.
Ρεβιζιονιστές = Οπαδοί µεταρρυθµίσεων στην κοµµατική πολιτική.
Ριφιφί = Μέθοδος διάρρηξης και κλοπής, κατά την οποία οι δράστες µπαίνουν σε ένα
οίκηµα από άνοιγµα που το σκάβουν στον τοίχο.
«Σταλινισµός» = [Αδόκιµος επιστηµονικός όρος –µη υιοθετηµένος από το σύνολο της
βιβλιογραφίας–] χρήση στο παρόν βιβλίο, εντός εισαγωγικών, του ισχυρά
ιδεολογικοποιηµένου όρου που αποδίδει, καθολικώς απορριπτικά, την πολιτική επί
καθοδήγησης Stalin στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο.
Τσέτνικοι = Οι εθνικιστές αντίπαλοι των παρτιζάνων στη Γιουγκοσλαβία στο ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο.
Υπαρκτός σοσιαλισµός = Το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό σύστηµα των
κοµµουνιστικών κρατών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πηγές: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1998, passim. Great Soviet..., op. cit., passim.
Философский Энциклопедический Словарь, op. cit., passim. Краткий политический словарь,
op. cit., passim.
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Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques français, 1956,
Imprimerie Nationale, Paris 1990.
1.2. Ντοκουµέντα
17ο συνέδριο του ΚΚΕ. Ντοκουµέντα, ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2005.
Αφινιάν, Β. Γ. - Κόντης, Β. - Παπουλίδης, Κ. - Σµιρνόβα, Ν. Ντ. - Τοµίλινα, Ν., Οι
σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης στο διάστηµα 1953-1977 (Σύµφωνα µε τα
έγγραφα του Αρχείου της ΚΕ του ΚΚΣΕ), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1999.
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1968].
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οµιλίες, πρακτικά, Εκδόσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος της Ελλάδας, Φλεβάρης 1957.
Η ∆ιάσπαση του ΚΚΕ, Πάνος ∆ηµητρίου ed., Θεµέλιο, Αθήνα 1978.
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έκδοση: Αθήνα 1974].
Τα καθήκοντα του αγώνα κατά του ιµπεριαλισµού στο σύγχρονο στάδιο και η ενότητα
δράσης των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων, όλων των αντιιµπεριαλιστικών
δυνάµεων. Βασικό ντοκουµέντο που ψηφίστηκε στη ∆ιεθνή Σύσκεψη των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων στη Μόσχα στις 11 Ιούνη 1969, Έκδοση της ΚΕ
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Το ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα.
Το Πρώτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ. Πρακτικά, Έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 1982.
Το Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ) (26 Νοέµβρη - 3 ∆εκέµβρη 1924). Σταθµός στην
Ιστορία του ΚΚΕ. Πρακτικά, Έκδοση του Ιστορικού Τµήµατος της ΚΕ του ΚΚΕ,
Αθήνα 1991.
VIII Kongres SKJ [8ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας], Kultura,
Beograd 1964.
Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans, 1905-1914. Matériaux pour
l'histoire du socialisme international, éditée par Georges Haupt, Mouton, Paris 1963.
Deveti Kongres Saveza komunista Jugoslavije, Kultura, Beograd 1969.
Dimitrov and Stalin, 1934-1943. Letters from the Soviet archives, Alexander Dallin - F. I.
Firsov eds., Yale University Press, New Haven 2000.
International Council on Archives (ICA), Internationale Grundsatze fur die archivische
Verzeichnung, Institut fur Archivwissenschaft - Archivschule, Marburg 1994.
International Council of Archives, ICA Directory, “Code of Ethics, adopted by the
General Assembly in its XIII session in Beijing (China) on 6 September 1996”, 1997
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εργασία (Jaromir Navratil, Mark Kramer, Joy Moss, Ruth Tosek), Central European
Press, Budapest - New York 1998.
The Unknown Lenin: From the Secret Archive, Richard Pipes ed., Yale University Press,
1998.
United Nations Universal Declaration, 1948.
I Конгрес на комунистичката партиjа на Македониjа [1ο συνέδριο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1949.
ΙΙI Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа [3ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1959.
XX съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 14-25 февр. 1956.
Стенографический отчет [20ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής
Ένωσης, 14 έως 25 Φεβρουαρίου 1956. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат,
Москва 1956.
XXII съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 17-31 окт. 1961.
Стенографический отчет [22ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής
Ένωσης, 17 έως 31 Οκτωβρίου 1961. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат,
Москва 1961.
XXIII съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 29 марта - 8 апреля
1966. Стенографический отчет [23ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης, 29 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 1966. Στενογραφηµένα πρακτικά],
Партиздат, Москва 1966.
XXIV съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 30 марта - 9 апреля
1971 года. Стенографический отчет [24ο συνέδριο Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Σοβιετικής Ένωσης, 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 1971. Στενογραφηµένα πρακτικά],
Часть 1-2, Партиздат, Москва 1971.
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БКП, Коминтернът и македонският въпрос (1917-1946) [Το Βουλγαρικό
Κοµµουνιστικό Κόµµα, η Komintern και το µακεδονικό ζήτηµα (1917-1946)], Главно
Управление на Архивите, София 1998.
Внеочередной XXI съезд Коммунистической Партии Советского Союза, 27 января
- 5 февраля 1959. Стенографический отчет [21ο έκτακτο συνέδριο
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 27 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου
1959. Στενογραφηµένα πρακτικά], Партиздат, Москва 1959.
Десети Конгрес Савеза Комуниста Jугославиjе [10ο Συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών Γιουγκοσλαβίας], Комунист, Београд 1974.
Државен Архив на Република Македониjа 1951-2006 [Κρατικό Αρχείο ∆ηµοκρατίας
Μακεδονίας, 1951-2006], ДАРМ, Скопjе 2006.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 1: 1944-1945, Ристо Кирjазовски - Васил Пеjов Тодор Симовски eds., Скопjе 1971.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 2: 1945, Ристо Кирjазовски - Тодор Симовски eds.,
Скопjе 1973.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 3: 1946, Ристо Кирjазовски - Тодор Симовски eds.,
Скопjе 1976.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 4: 1947, Ристо Кирjазовски - Тодор Симовски eds.,
Скопjе 1980.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 5: 1948, Ристо Кирjазовски - Фани Буцкова eds.,
Скопjе 1981.
Егеjска Македониjа во НОБ, vol. 6: 1949, Ристо Кирjазовски - Фани Буцкова eds.,
Скопjе 1983.
Егеjска Македониjа во антифашистичката воjна 1941-1943 година, vol. 7a, Ристо
Кирjазовски - Фани Буцкова eds., Скопjе 1985.
Егеjска Македониjа во антифашистичката воjна 1 Jануари - 31 Август 1944
година, vol. 7b, Ристо Кирjазовски ed., Скопjе 1987.
Егеjска Македониjа во НОВ Септември 1944 - Февруари 1945, vol. 7c, Ристо
Кирjазовски ed., Скопjе 1996.
Историjско Одељење Централног Комитета КПJ [Ιστoρικό Τµήµα της Κεντρικής
Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας], Историjски Архив
Комунистичке Партиjе Jугославиje, том II, Конгреси и земаљске конференциje
КПJ 1919-1937 [Ιστορικό Αρχείο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιουγκοσλαβίας, vol.
ΙΙ, Συνέδρια και περιφερειακές συνδιασκέψεις, 1919-1937], Београд 1949.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик.
Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР, 5 декабря 1936
года [Σύνταγµα (θεµελιώδης νόµος) της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
∆ηµοκρατιών. Ψηφίσθηκε στο 8ο έκτακτο συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, 5 ∆εκεµβρίου 1936], Москва 1936.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик.
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого
созыва 7 октября 1977 г. [Σύνταγµα (θεµελιώδης νόµος) της Ένωσης Σοβιετικών Σο-
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σιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. Ψηφίσθηκε στην έκτακτη 7 σύνοδο του Ανώτατου Σοβιέτ της
Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών, 7 Οκτωβρίου 1977], Москва 1977.
КПГ и македонското национално прашање 1918-1974 [Το ΚΚΕ και το µακεδονικό
εθνικό ζήτηµα (1918-1974)], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Архив на Македониjа,
Скопjе 1982.
Македонското прашање на страниците од «Ризоспастис» меґу двете воjни [Το
µακεδονικό ζήτηµα µέσα από τις σελίδες του Ριζοσπάστη κατά το Μεσοπόλεµο], επιµέλεια Ристо Кирjазовски, Култура, Скопjе 1982.
Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского
Союза, 28 июня - 1 июля 1988 г. [Υλικά της 19ης συνδιάσκεψης του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Σοβιετικής Ένωσης, 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 1988,], Политиздат,
Москва 1988.
Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и
материалы. Москва, 5-17 июня 1969 г. [∆ιεθνής Σύσκεψη κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων. Ντοκουµέντα και υλικά, Μόσχα 5 έως 17 Ιουνίου 1969],
Партиздат, Москва 1969.
MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1975 [Ουγγρικό Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόµµα, αποφάσεις και ντοκουµέντα 1956-1975], vol. 1-6, Budapest 1978.
Οcми Конгрес Савеза Комуниста Jугославиjе [8ο Συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών
Γιουγκοσλαβίας], Београд 1964.
Петти Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа [5ο συνέδριο της Ένωσης
Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1969.
Политбюро Ц.К. РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн 1919-1943. Документы [Το Πολιτικό
Γραφείο της κεντρικής επιτροπής του Ρωσικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (µπολσεβίκων) - Πανενωσιακού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (µπολσεβίκων) και η Komintern,
1919-1943. Έγγραφα], РОССПЭН, Москва 2004.
Четврти Конгрес на соjузот на комунистите на Македониjа [4ο συνέδριο της Ένωσης Κοµµουνιστών Μακεδονίας], Култура, Скопjе 1965.
1.3. Internet
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, http://www.askiweb.eu
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), Les Archives,
Paris, http://www.bdic.fr/
Central Intelligence Agency (CIA), Freedom of Information Act (FOIA), 2008,
http://www.foia.cia.gov/
Ciné-Archives, http://www.cinearchives.org/
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, http://www.hoover.org/hila
Istituto Gramsci, http://www.fondazionegramsci.org/
Knesset, http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=62
Macedonian Cinema Information Center,
http://www.maccinema.org.mk/filmovi_detali.asp?idmakfilm=53
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National Archives and Records Administration (NARA), http://archives.gov/
National Archives of Australia, http://www.naa.gov.au/
The National Archives UK, www.nationalarchives.gov.uk, http://www.mi6.gov.uk/
UNESCO, http//portal.unesco.org/
Воената академија “Генерал Михаило Апостолски”,
http://www.va.edu.mk/istorija.html#
2. Τύπος
2.1. Εφηµερίδες
Ακρόπολις (Αθήνα)
Αυριανή της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)
∆ηµοκρατικός Λόγος (Αθήνα)
Ελεύθερη Ελλάδα [Ρώµη]
Ελεύθερη Πατρίδα [Λονδίνο]
Ελεύθερος Κόσµος (Αθήνα)
Εποχή (Αθήνα)
Εστία (Αθήναι)
Εφηµερίς των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη)
Η Αυγή (Αθήνα)
Καθηµερινή (Αθήνα)
Νέα Πολιτεία (Αθήνα)
Τα Νέα (Αθήνα)
Το Βήµα (Αθήναι)
Ριζοσπάστης (Αθήνα)
L’Humanité (Paris)
L’Unità (Roma)
Le Monde (Paris)
Morning Star (London)
Scânteia (Bucureşti)
The Guardian (London)
Борба (Београд)
Вечер (Скопjе)
Нова Македонија (Скопjе)
Политика (Београд)
Правда (Москва)
2.2. Περιοδικά
Αντί (Αθήνα)
∆ιάλογος (για την ενότητα των Ελλήνων κοµµουνιστών) [Βουκουρέστι]
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Κοµµουνιστική Επιθεώρηση [Βουκουρέστι]
Κοµµουνιστική Επιθεώρηση [ΚΟΜΕΠ] (Αθήνα)
Νέος Κόσµος [Βουκουρέστι]
Bank of Greece - Economic Research Department, Monthly Statistical Bulletin (Athens)
Bulletin der Balkanföderation [Vienne]
La Correspondance Internationale [Vienne]
Гласник на Институтот за Национална Историjа (Скопjе)
Известия ЦК КПСС (Москва)
Комунист (Београд)
Македонско Сонце (Скопjе)
3. Μαρτυρίες
3.1. Συνεντεύξεις
Βαρδινογιάννης Βαρδής, 11-6-2006
∆ηµητρίου Πάνος, 2003-2006
Ζούνης Βασίλης, 23-9-2006
Καββαθάς Χρήστος, 31-1-2007
Καρκανέβατος Ανδρέας, 12-6-2003
Κόντης Βασίλειος, 13-6-2006
Μπαγιόνας Αύγουστος, 2002
Μπανιάς Γιάννης, 18-1-2007
Λιναρδάτος Κώστας, 20-6-2008
Μπιµπίκου-Αντωνιάδου Ελένη, 7-9-2005
Νικολαΐδης Νίκος, 2006
Παπαδόπουλος Νίκος, 2006
Παπαϊωάννου Αχιλλέας, 2-2-2007
Παπαπαναγιώτου Αλέκος, 1990-1991
Πουρπουτιάς Κώστας, 18-1-2007
Σεχίδης Χρήστος, 6-2-2007
Στάβερης Ηλίας, 5-7-2007
Τόλης Γιώργος, 24-9-2006
Τρικούκης Μάκης, 25-1-2007
Τσιντζιλώνης Χρήστος, 12-6-2003, 29-6-2008
Φαράκος Γρηγόρης, 11-5, 23-9-2006
Marquit Erwin, 5-6-2007
Буцкова Фани, 17-5-2006
Галабов Перо (Γαλούπης Πέτρος), 18-5-2006
Геткер-∆ηµητρίου Мирослава, 5-6-2006
Киселиновски Стоjан, 18-5-2006, 8-5-2007
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Фотева [Вера] Евдокиjа (Μπάλιου Ευδοκία), 17-5-2006, 8-5-2007
3.2. Πληροφορίες
Αραµπατζάνη-Ζυγούρα, ∆έσποινα
Γιαννουλόπουλος Γιάνης
Καλλίνος (Αµάρµπεης) Θεόδωρος
Κατσιανάκου Ελένη
Κοσµίδου ∆έσποινα
Κουζινόπουλος Σπύρος
Κωφός Ευάγγελος
Λατίφης Κώστας
Λατίφη Κατίνα
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Λιναρδάτου Ζωή
Μαλικιώσης Θόδωρος
Μαµάτσης Τάκης
Μητσόπουλος Θανάσης
Παπαδηµητρίου-Ευθυµιάδου Αγνή
Παπαδηµητρίου-Τσότσου Ρούλα
Παπανδρέου Άρτεµις
Παπαπαναγιώτου-Κοσµίδου Στέλλα
Πατσιούρα-Κεχαγιά Αλεξάνδρα
Πατσιούρα-Lozinsky Χαρίκλεια
Ρούσος Πέτρος
Τάµης Αναστάσιος
Τρικαλινός Γιώργης
Τρικούκης Μάκης
Brodine Marc
Phillipson Don
Fleissner Peter
Nguyen Duc Thuy
Пулевска-Παπαπαναγιώτου Милка
4. Μελέτες
4.1. Αδηµοσίευτες εργασίες
Grambas, Perikles D., The Communist Party of Greece. From Civil War to Legality,
1950-1989, Dissertation Thesis (Ph.D.), University of London, 1990.
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Kofos, Evangelos A., National Minorities in Post-War Greece and their Impact on the
Relations between Greece and her Neighbors, Dissertation / Master of Arts Georgetown University, Washington D.C., June 1959.
Papapanagiotou, Theodoros, L'effort pour la création du Grand Quartier Général Balkanique et la coopération balkanique (juin-septembre 1943). Contribution à l'étude
de l'histoire des relations balkaniques, DEA sous la direction de Spyros Asdrachas,
Paris I, 1991.
Кирjазовски, Ристо, Народноослободителниот фронт и другите македонски
организации на македонците од Егеjска Македониjа во текот на граѓанската
воjна и по неа (1945-1960) [Το εθνικό-απελευθερωτικό µέτωπο (NOF) και οι άλλες
µακεδονικές οργανώσεις των µακεδόνων της αιγαιακής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του εµφύλιου πολέµου και µετά από αυτόν (1945-1960)], докторска
дисертациjа, Скопjе 1980.
4.2. Βιβλία, άρθρα
Αρσενίου, Λάζαρος, Η Θεσσαλία στην Αντίσταση, Εκδοτική, Αθήνα 1977.
Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος, Ο ενδιάµεσος Ελληνικός Κόσµος στο Γεωπολιτικό
Χώρο των Κυρίαρχων Ιδεολογιών. Κριτική προσέγγιση και αποµυθοποίηση της ιστορικής διαδροµής των νέων χωρών, Σταµούλης, Θεσσαλονίκη 2006.
Γκεοργκίεφσκι, Τάσκο, Το κόκκινο άλογο, Φιλίστωρ, Αθήνα 1998.
Γκίνης, ∆ηµήτριος - Μέξας, Βαλέριος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1800-1863). Αναγραφή
των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων
και εντύπων εν γένει, Αθήνα 1939.
∆άγκας, Αλέξανδρος (µε τη συνεργασία των Άκη Αποστολίδη και Απόστολου Παλιούρα), Η Σοσιαλιστική Οργάνωση Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης. Ζητήµατα γύρω
από τη δράση της, 1909-1918, ΚΜΕ - Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1989.
∆άγκας, Αλέξανδρος - Λεοντιάδης, Γιώργος, Το ελληνικό εργατικό κίνηµα έναντι του
φασισµού και του πολέµου, 1934-1941. Οι απόψεις Παπαπαναγιώτου, Παπαζήσης,
Αθήνα 2007.
∆ανιηλίδης, Πολύδωρος, Ο Πολύδωρος θυµάται, Ιστορικές εκδόσεις, Αθήνα 1990.
∆ηµητρίου, Πάνος, Εκ βαθέων. Χρονικό µιας ζωής και µιας εποχής, Θεµέλιο, Αθήνα
1997.
∆οκίµιο ιστορίας του ΚΚΕ, vol. 1 (1918-1949), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995.
Ελεφάντης, Άγγελος, «1951-1967: Ε∆Α-ΚΚΕ, τα δύο οργανωτικά πρόσωπα της Αριστεράς», O Πολίτης, No 83, ∆εκέµβριος 2000, pp. 42-46.
– Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης, Ολκός, Αθήνα 1976.
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών
προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση (ηµερίδα, Αθήνα 14 Μαρτίου 1998),
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1999.
– Η πρόσβαση στα Αρχεία: δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο (στρογγυλή τράπεζα,
Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1998), Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1998.
Ζεύγου, Καίτη, Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνηµα, Ωκεανίδα, Αθήνα 1980.

[633]

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΑΓΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑ∆ΗΣ

Η µικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Επιστηµονικό ∆ιήµερο, 1-2 Νοέµβρη 1982,
Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1983.
Η τρίχρονη εποποιία του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
1998.
Ηλιού, Ηλίας Φ., Πολιτικά κείµενα, 1974-1976 (επιλογή), ∆ιογένης, Αθήνα 1977.
Ηλιού, Μαρία, «Μαύρη µέρα στο Παρίσι», Αρχειοτάξιο, Νο 8, Μάιος 2006, pp. 25-28.
Ηλιού, Φίλιππος, «Ανοιχτά αρχεία», Αρχειοτάξιο, Νο 1, Ιούνιος 1999, pp. 4-6.
– «∆έκα χρόνια ΑΣΚΙ», Αρχειοτάξιο, Νο 4, Μάιος 2002, pp. 4-5.
– Ο Ελληνικός εµφύλιος πόλεµος. Η εµπλοκή του ΚΚΕ, Θεµέλιο, Αθήνα 2004.
– «Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας», Αρχεία ελληνικών πολιτικών κοµµάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. ∆ιαχείριση και πρόσβαση, ηµερίδα Ελληνικής
Αρχειακής Εταιρείας (Αθήνα 14 Μαρτίου 1998), Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία,
Θεσσαλονίκη 1999, pp. 13-18.
– «Το σχήµα του εµφυλίου πολέµου», Αντί, 26, Νο 694-695, 17-9-1999, pp. 38-39.
Κατσάνος, Κωνσταντίνος, «Πρόσφυγες, προσφυγικές µνήµες και αλυτρωτισµός στην
ΠΓ∆Μ», Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήµη και ενσωµάτωση, Βασίλης Γούναρης Ιάκωβος Μιχαηλίδης eds., Πατάκης, Αθήνα 2004, pp. 164-212.
Κατσούλης, Γιώργης, Ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Νέα Σύνορα,
Αθήνα 1976-1978.
Κολιόπουλος, Ιωάννης, Λεηλασία φρονηµάτων, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995.
Κόντης, Βασίλειος, «Η πολιτική του ΚΚΕ και η Σοβιετική Ένωση στις παραµονές της
απελευθέρωσης», Μακεδονία και Θράκη, Κατοχή - Αντίσταση - Απελευθέρωση, op.
cit., pp. 347-356.
Κύρκος, Λεωνίδας, Ποια Αριστερά;, Οδυσσέας, Αθήνα 1987.
Κωφός, Ευάγγελος, «Η βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού ζητήµατος στα χρόνια
της Κατοχής και της Αντίστασης», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου Η
Ελλάδα 1936-1944. ∆ικτατορία, Κατοχή, Αντίσταση, Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ,
Αθήνα 1989.
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