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ΚΚΕ: Ακόμα στα χνάρια του «εθνικού» τυχοδιωκτισμού»

Ογδόντα έξι χρόνια πέρασαν από τότε που η σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ αποφάσισε να
εγκαταλείψει κάθε διεθνιστική θέση για το «εθνικό» ζήτημα του Μακεδονικού και
ανιστόρητα να διακηρύξει ότι δεν υπάρχει καμιά μακεδονική εθνότητα, ανησυχώντας μόνο
για να μην τυχόν αλλάξουν τα «εθνικά σύνορα». Και παρ’ ό, τι μεσολάβησε ένας
καταστροφικός πόλεμος που άλλαξε ριζικά τα σύνορα, τα Βαλκάνια και τον κόσμο
ολόκληρο, και παρ’ όλο που το Μακεδονικό συνέχισε και συνεχίζει να διαπερνάει τις
εξελίξεις της Βαλκανικής Χερσονήσου αποτελώντας βασικό στοιχείο των αναταραχών της,
η σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ, απτόητη συνεχίζει στα παλιά χνάρια του εθνικορεφορμιστικού
και σοσιαλπατριωτικού τυχοδιωκτισμού, επαναλαμβάνοντας ανιστόρητα ότι «δεν υπάρχει
μακεδονική εθνότητα» και μάλιστα «η ύπαρξή της είναι μια θεωρία συστηματικής
πλαστογράφησης της Ιστορίας», ότι «το Μακεδονικό ζήτημα έπαψε να υπάρχει
αντικειμενικά», αρνούμενη το δικαίωμα του «αυτοπροσδιορισμού το οποίο λανσάρεται από
κύκλους των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ευθαρσώς ομολογεί ότι «υποστηρίζει
κάτι τέτοιο» επειδή «τυχόν αναγνώριση “μακεδονικής” εθνότητας… θα αποτελέσει, έτσι και
αλλιώς, το πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των συνόρων και του εδαφικού status στην
περιοχή» για τα οποία βέβαια ανησυχεί σφόδρα και θέλει να τα διατηρήσει άθικτα. (βλέπε
«Ριζοσπάστη 26/5/2018 σελ.12 που αναπαράγει θέσεις του Π.Γ. από το 1995).

Μια τέτοια στάση δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την στάση μιας αληθινά
κομμουνιστικής ηγεσίας. Οι κομμουνιστές δεν καθορίζουν την πολιτική τους από τον
σεβασμό των αστικών συνόρων και του εδαφικού κεφαλαιοκρατικού status. Αυτό στην ουσία
αποτελεί διακήρυξη απεμπόλησης και άρνησης των αναγκών και των σκοπών της
προλεταριακής επανάστασης. Σε αντίθεση με τα παραπάνω λεγόμενα της ηγεσίας του ΚΚΕ
οι κομμουνιστές πρέπει να προετοιμάζουν την εργατική τάξη καθημερινά και με κάθε
ευκαιρία, για την οργάνωση μιας νικηφόρας προλεταριακής επανάστασης που, με βάση και
την ιστορική εμπειρία οικοδόμησης της ΕΣΣΔ, του πρώτου προλεταριακού κράτους, όχι
μόνο δεν πρέπει να σέβεται τα αστικά status αλλά να παλεύει για την ανατροπή τους,
τσακίζοντας τους κεφαλαιοκρατικούς κρατικούς μηχανισμούς και οικοδομώντας νέους
προλεταριακούς. Όχι μόνο να μην αποδέχεται σαν δεδομένα τις συνοριακές μοιρασιές των
αστών αλλά να παλεύει για τα δικαιώματα και την αυτοδιάθεση των υποδουλωμένων
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εθνοτήτων υποστηρίζοντας ως και την κρατική τους απόσχιση αν οι ίδιες το θέλουν. Και να
παλεύει ανυποχώρητα να ενώσει τις ξεχωριστές εθνότητες με την σοσιαλιστική πάλη της
εργατικής τάξης για την κατάκτηση της εξουσίας και την ενοποίηση λαών και εθνοτήτων σε
νέες Σοσιαλιστικές Ομοσπονδίες ενάντια στα καπιταλιστικά status.

Είναι φανερό ότι η ηγεσία του ΚΚΕ δεν εμφορείται απ’ αυτές τις ιδέες του επαναστατικού
μαρξισμού – λενινισμού. Στην πραγματικότητα, οι θέσεις που υποστηρίζει και η στάση που
κρατάει 86 χρόνια τώρα για το μακεδονικό (και όχι μόνο), αποτελούν έκφραση των
εθνικορεφορμιστικών προσανατολισμών που την διαπνέουν, ικανοποιώντας τις
εθνικοπατριωτικές ελληνορθόδοξες πλευρές της, που ελλοχεύουν στο εσωτερικό της και
βρίσκονται σε πλήρη «πατριωτική» ευθυγράμμιση, με τα ελληνικά αστικά «εθνικά»
συμφέροντα.

Χ.Σ.

Διαβάστε τα κείμενα του Παντελή Πουλιόπουλου, πρώτου Γ.Γραμματέα του ΚΚΕ,
(1924-1926), για το "Μακεδονικό":

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΚΒΙΝΤΑΡΙΣΜΟΣ- του Π.Π., 13/12/1927,

(«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Αρ. Φ. 1, Γενάρης 1928, σελ. 17, Εκδόσεις ΟΥΤΟΠΙΑ)

Στάλθηκε, μόλις άρχισαν οι τελευταίες διώξεις για το Εθνικό (1927), για δημοσίευση και στο
‘Ριζοσπάστη», συνοδευόμενο με την επιστολή που δίνεται μαζί με το άρθρο
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2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΙΙ
Για το εθνικό ζήτημα-του Π.Π.

«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Αρ. Φ. 2, Φλεβάρης 1928, σελ.88, Εκδόσεις ΟΥΤΟΠΙΑ, )

3. ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ – Για το Μακεδονικό-του Π.Π.,
Ακροναυπλία - Μάης 1940

Από τα «Τετράδια της Ακροναυπλίας», «Δελτίο του πυρήνα της ΕΟΚΔΕ, Ιούνη 1940»,(Σελ.
23-35) και

στο «ΑΡΘΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ Π.Π.» Σελ. 72-78, Εκδ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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