
 

                    Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
                                                                            Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
 
 

   

     Ο εµφύλιος πόλεµος δηµιούργησε αντικοµµουνιστικές και αντιαριστερές 

αγγυλώσεις, µε την επικράτηση των αστικών δυνάµεων στην Ελλάδα. Για 

κατωχύρωση της ιστορικής αλήθειας , υπενθυµίζεται ότι την συνθήκη της Βάρκιζας 

και του εµφυλίου σπαραγµού, τα χρεώθηκε ο γέρος της «δηµοκρατίας» Γεώργιος 

Παπανδρέου, που οδήγησε την χώρα στον όλεθρο. Η υπενθύµιση αυτή, εξηγεί γιατί η 

αριστερά στην Ελλάδα, δεν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί παρά τις ισχυρές της ρίζες.  

 

                                         ΚΚΕ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 

 

     Με την αποκατάσταση της νοµιµότητας στην Ελλάδα µε την επάνοδο του Κ. 

Καραµανλή και της δηµοκρατίας, αφελώς σκεπτόµενοι  παράγοντες του τότε ΚΚΕ, 

και επειδή οι εντός της Ελλάδας προσχώρησαν  σε «ανανεωτικά» κοµµουνιστικά 

κινήµατα, καταχώρησαν το κόµµα που δηµιούργησαν σαν ΚΚΕ Εσωτερικού, 

δυσφηµίζοντας τους ορθόδοξους ΚΚΕδες , ότι το ΚΚΕ όπως πρόθυµα οι αστικές 

εφηµερίδες διαφήµιζαν ήταν ΚΚΕ εξωτερικού. Τι άλλο άφηνε από υπόνοιες ότι οι 

αγωνιστές της απελευθέρωσης τώρα σπιλώνονταν µε το χρώµα της υποταγής και 

διεύθυνσής τους από το ΚΚΣΕ, βλέπετε αυτό ήταν το βρωµοκόµµα µε τις αντεθνικές 

θέσεις. ∆εν βγήκε αυτό στο βουνό για την απελευθέρωση από τους κατακτητές και 

τώρα πρώην σύντροφοι θα έδιναν την τροφή της αντικοµµουνιστικής υστερίας. 

     Όµως η ανανεωτική αριστερά το πλήρωσε και διαδοχικά προσέφυγε σε αλλαγή 

του προβοκατόρικου τίτλου που επέλεξε.  

      

 

                                        ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

 

     ∆ιαβλέποντας ο Αντρέας Παπανδρέου, ο γιός του υπευθύνου του εµφυλίου το 

παγκόσµιο αριστερό ρεύµα, έδωσε στο ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ καθαρό αριστερό 

αέρα, µόνο που ήταν µόνο αέρας και όχι ουσία, που θα σάρωνε την υπερήφανη 

αριστερά και θα την λεηλατούσε. Τα συνθήµατά τους πιο αριστερά από το ΚΚΕ, το 

ΠΑΣΟΚ τρυγούσε την αριστερά, ιδίως την ανανεωτική, αλλά το µακρύ του χέρι 

διείσδυε και µέσα στο ΚΚΕ.  

     Το ΠΑΣΟΚ όπως λέγαµε τότε στην ΚΝΕ (1975), ήταν ο δούρειος ίππος του 

καπιταλισµού, να ξεγελάσει την αριστερή τάση των Ελλήνων και να εγκλωβίσει 

αυτούς και να τους σύρει στον καπιταλισµό. 

      Ίσως καταλογίσετε καλές προθέσεις στον Α. Παπανδρέου, δεν θα ξεχάσατε όµως 

ότι ένας αστός πολιτικός, Ο Κ. Καραµανλής, κρατικοποίησε την Εµπορική, τον 

ΗΣΑΠ, την Ολυµπιακή κ.α. Και ο επαιρόµενος Α. Παπανδρέου ότι θα 

κοινωνικοποιήσει µεγάλο µέρος της οικονοµίας, τίποτε ουδόλως να κοινωνικοποιεί, 

αλλά να µας δουλεύει ότι θα κοινωνικοποιήσει την κρατική ∆ΕΗ και τον κρατικό 

ΟΤΕ. Βλέπετε αυτός αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση, τι θέλαµε τίποτε άλλο από 

το να µας λέει λόγια γλυκά που µας χαϊδεύουν τα αυτιά.  

       



                               Η ΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΣΣ∆ 

 

     Η κατάρρευση των σοσιαλιστικών κρατών, προϊόν λαθών εσκεµµένων ή µη 

ηγετών του ΚΚΣΕ και των υπόγειων οργανώσεων, ιδίως της Μασονίας που 

αποδόθηκε στον Γκορµπατσώφ ότι σε αυτήν ανήκε ,  συνήργησαν  στην πτώση των 

καθεστώτων αυτών. Τώρα οι προηγούµενοι στυλοβάτες της παγκόσµιας ειρήνης, θα 

διασύρονταν στα µάτια του κόσµου ως υπεύθυνοι φτώχειας των λαών, και το 

αντίβαρο του καπιταλισµού θα διασερνόνταν στην ουρά του ιµπεριαλισµού .Και 15 

χρόνια µετά να µην έχει φτάσει η Ρωσία το εισόδηµα που είχε επί ΕΣΣ∆ το 1989, 

αλλά και τώρα να το διανέµει άνισα. Και τα ναρκωτικά, η πορνεία και η µαφία, να 

οργιάζουν τώρα στην «ευτυχισµένη» καπιταλιστική Ρωσία, ενώ πρώτα ήταν 

ανύπαρκτα. 

      Όµως η πτώση των στυλοβατών της ειρήνης, έφερε πολέµους αλλά και αντιλαϊκή 

πολιτική. Τώρα το κεφάλαιο θα αντεπιτίθονταν, δεν υπήρχε αντίπαλο δέος.  

     Τώρα το φιλολαϊκό προσωπείο των σοσιαλιστών κατέπεσε, τώρα υπήρχε η ΕΟΚ 

που επίτασσε την αντιλαϊκή πολιτική. Τώρα ένθερµα ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ Σηµίτης, 

θα επέδραµε µε µία αντιλαϊκή πολιτική, θα αύξανε τις οικονοµικές  ανισότητες και 

την επελαύνουσα διαφθορά, που την έκρυβε κάτω από τα πόδια του. Αποτέλεσµα και 

η αύξηση της τροµοκρατίας. 

 

                                    Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

 

      Μοιραία επήλθε η πτώση του ΠΑΣΟΚ, η οποία έπρεπε να είχε έλθει από το 2000. 

Ο γράφων πιστεύει ότι ο παγκόσµιος ιµπεριαλισµός, εξοφλούσε ένα ανήθικο χρέος 

στον Σηµίτη, ώστε ένας αντιλαϊκός πρωθυπουργός να πάρει ένα δεύτερο χρίσµα που 

δεν το άξιζε ποτέ, αλλά ένας υπόγειος οχετός πιθανόν του το απένειµε δύο φορές, 

όσες το ΠΑΣΟΚ τον ανέδειξε πρωθυπουργό. Και να έχουµε έντονες τις υπόνοιες, ότι 

την δεύτερη φορά ο  υπόγειος οχετός αναδείκνυε πρωθυπουργό, που ξεπέρασε κάθε 

Έλληνα πρωθυπουργό, στην αντιλαϊκή πολιτική. 

     

                                 ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

        Προηγήθηκε το 1989, µία κυβέρνηση εθνικής ενότητας που δεν συµµετείχε το 

ΠΑΣΟΚ. Οι υποτιθέµενοι «αριστεροί», επιτίθονταν στο ΚΚΕ για την συµµετοχή, 

βλέπετε ένα κοµµουνιστικό κόµµα δεν είχε το δικαίωµα (κατά την γνώµη τους), να 

προωθήσει τα λαϊκά αιτήµατα που πέτυχε µάλιστα αρκετά, βλέπετε υπήρχε η 

«επάρατη» δεξιά συνεργαζόµενη! Και τι αν αυτοί οι «αριστεροί» έριξαν την Ελλάδα 

στον εµφύλιο, ο λαός είχε απαµβλυµένη την µνήµη και παρασύρονταν κάτω από 

διθυράµβους σοσιαλισµού! Αυτοί οι αριστεροί, ξέχασαν ότι ήταν υπεύθυνοι της 

εκλογής του Σηµίτη σαν προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για να δικαιωθούµε οι παλαιοί 

ΚΝΙτες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα λεηλατούσε την αριστερά, για να εγκλωβίσει τους 

αριστερούς στο άρµα του πιο ανήθικου καπιταλισµού, που το ΠΑΣΟΚ µε αριστερά 

λόγια επέβαλε. 

     Αλλά να διαβάλλεται ακόµη και αυτός ο Μαρξισµός –Λενινισµός, που όσοι τον 

έχετε µελετήσει ο µεγάλος Λένιν, δεν απέτρεψε συνεργασίες µε υγιείς αστούς και 

κόµµατα, όταν αυτό ευνοούσε την προώθηση των λαϊκών αιτηµάτων και την 

επαναστατική διαδικασία. Τα κροκοδείλια δάκρυα των «αριστερών» που 

κατηγορούσαν το ΚΚΕ για προδοσία, δεν βρίσκεται µέσα στα κείµενα του Λένιν, 

αλλά µέσα στα δικά τους ιδιοτελή συµφέροντα, γιατί δεν διαφέρουν από την Ν∆, 

αλλά βλέπετε ιστορικά έχουν µία προϊστορία που κρύβει την ιστορική τους προδοσία. 



     Όµως η κυβέρνηση εθνικής ενότητας έπληξε το ΚΚΕ, και ιστορικά στελέχη του 

προσχώρησαν στον αναγενόµενο Συνασπισµό. 

 

                           ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

      Άρχισε να γίνεται όραµα µία Ενωµένη Αριστερά, µετά τις επίµονες δηλώσεις του 

Συνασπισµού, ότι επιζητεί συνεργασία µε το ΚΚΕ. Και η ηθικότατη και εξαίρετη 

Αλέκα Παπαρήγα, ήρθε για δεύτερη φορά στο Αγρίνιο και µίλησε ενώπιον των 

συντρόφων και φίλων. Ανταποκρινόµενη στο επίταγµα των καιρών, δεν αρνήθηκε 

τον τίτλο του κοµµουνιστή σε άλλους, ούτε του αριστερού σε όποιον έτσι πιστεύει! 

Όµως στην πιθανολογούµενη συνεργασία, σήκωσε το ηθικότατο και συνεπές 

ανάστηµα. ∆εν θα το κάνουµε βέβαια Ζοσπέν και Ντε Αλέµα, να φέρουµε την 

Αριστερά υπηρέτη των µονοπωλίων! Αυτή ήταν η µόνη προϋπόθεση. 

      ∆εν είχαµε καλά καλά διαλυθεί µε τις συζητήσεις και τα σχόλια στην οµιλία της 

συντρόφισσας και η καρδιά µου σχίστηκε από την δήλωση αρχηγού του 

Συνασπισµού. Είµαστε γωνιαίο µαγαζί  και δεν θέλουµε συνεργασία!!! 

     Κόντεψα να κλάψω στην µέση της πλατείας. Έµοιαζε την δήλωση να την έχει 

κάνει ένα παιδί, που έφτιαξε χωµάτινους πύργους και να του στρίβει και να 

καταστρέφει ότι έφτιαξε. Και εµείς όσοι, αν και ΚΚΕδες, να αναρωτιέµαστε γιατί 

χαρήκαµε από την άνοδο του Συνασπισµού, που δηµοσκοπήσεις έδειχναν να έχει το 

18% ! 

      Μερικοί όσοι από εµάς που πιστέψαµε ότι πρέπει να εισέλθουν νέοι στην 

πολιτική, πήραµε την πικρή εµπειρία της ανευθυνότητας, παιδιά να χειρίζονται τις 

υποθέσεις και τα αιτήµατα του λαού! Στην πλατεία του Αγρινίου θάφτηκε ελπίζω 

προσωρινά, το όραµα µιάς Ενωµένης Αριστεράς, που µία ακέραια πολιτικός έδινε το 

όραµα σαν ελπίδα. 

 

 

                                    ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

     ∆εν ήταν η πρώτη φορά που αριστεροί έκαναν λάθη. Μόνο που το ΚΚΕ το µόνο 

ιστορικά κόµµα, που έκανε αυτοκριτική και αναγνώριζε τα όσα λάθη.  

     Τώρα µπροστά στην ιστορική αυτή εµπειρία , υπενθυµίζω στους συντρόφους ότι η 

επιβαλλόµενη συνεργασία µε τους σοσιαλδηµοκράτες, είναι µία ιστορικά 

ξεπερασµένη αναγκαιότητα. Αυτοί το προσωπείο που έδειξαν , ξεπέρασαν και τους 

πιο αντιδραστικούς αστούς!! 

     Η αριστερά πρέπει να επουλώσει τις πληγές και δεν πρέπει να συνθλίβεται κάτω 

από προβοκατόρικες δηλώσεις, ότι προδίδει τις αρχές της κάνοντας συνεργασίες 

όποιες. Ο προσανατολισµός της Αριστεράς πρέπει να είναι η προώθηση των λαϊκών 

αιτηµάτων και του σοσιαλισµού, αν και της αχρήµατης κινωνίας που πρώτοι οι 

σύντροφοι αποδέχτηκαν. ∆ιλλήµατα ότι οι συνεργασίες µε υγιείς αστούς είναι 

προδοσία του λαϊκού κινήµατος, ούτε στον Λένιν θα τα βρείτε, ούτε στις προθέσεις 

του Χαρίλαου Φλωράκη για την ιστορική του επιλογή. Τα διλλήµατα αυτά τα 

προωθούν οι κρύπτο αντικοµµουνιστές, που δηλώσεις τους γίνονται κάθε τόσο και 

που συµβαίνει τυχαία να εξαπολύονται από τους σοσιαλιστές, αλλά και πολλούς 

χυδαίους κρυπτοφασίστες, που µέσα από συνθήµατα πατριωτισµού, κρύβουν ότι 

αυτοί ήταν η κυβέρνηση της Γερµανικής κατοχής, που καταδίωκαν τους 

παλιοκοµµουνιστές ατίθασους πατριώτες!! Και µάλιστα αυτοί οι παλιοκοµµουνιστές, 

να έχουν το θράσος να βγουν στο βουνό για την απελευθέρωση της πατρίδας!  Αλλά, 

να που βρήκαν το σεγόντο και η κυβέρνηση της απελευθέρωσης του Γεωργίου 



Παπανδρέου, όχι µόνο δεν τους έστειλε στο απόσπασµα για την Εθνική προδοσία, 

αλλά τους αγκάλιασε και τους γαλούχησε στο απελευθερωµένο κράτος. Και σήµερα 

ασφαλώς, να έχουν συµπτωµατικά οι «σοσιαλιστές» , τις ίδιες αντικοµµουνιστικές 

θέσεις µε τους όσους ακροδεξιούς προδότες της πατρίδας, που περιµένουν την 

ευκαιρία να φθάσουν την  Ελλάδα την Θεσσαλία, αρκεί στο υπόλοιπο να επικρατήσει 

δικτατορία! Και σεις να νοµίζετε ότι αυτά είναι πλάσµατα της φαντασίας µου, όπως 

ήταν και οι δηλώσεις σε µένα τότε προέδρου ακροδεξιού κόµµατος στην Αιτ/νία, ότι 

είναι φασίστας και η Ελλάδα θα έχει σύντοµα τα σύνορά της στην Θεσσαλία! Και 

αυτός, µε όση σύνταξη η κουτσουρεµένη πατρίδα θα του απέδιδε, θα πήγαινε στην 

Βουλγαρία που χρειάζονταν 300 Ευρώ να ζήσεις καλά!!! Αυτός είναι ο πατριωτισµός 

ακροδεξιών!!! Αλλά και εµείς οι κοµµουνιστές όσοι, που ξανασηκώσαµε την πατρίδα 

στην πλάτη µας, εµείς είµαστε οι προδότες!! 

       

   


