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Mε αφορμή τα  

90 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή  

 Επίκαιρη αναφορά / του Γιώτη Ν. 

   

Δυστυχώς οποιαδήποτε αναφορά σε ιστορικό γεγονός δεν μπορεί νά ‘ναι αποτελεσματική – με την έν-
νοια πως θα κατανοηθεί και θα πείσει – αν  αν δεν προηγηθεί με τη μορφή εισαγωγής μια σύντομη 
παρουσίαση του ρόλου της ιστορικής επιστήμης . Το “δυστυχώς” αφορά πρώτα-πρώτα τις αυτο-
νόητες δυσμενείς συνέπειες που έχει η συντομία για ένα θεμελιώδες ζήτημα της φιλοσοφίας της Ιστορί-
ας και ύστερα τη δυσκολία που προκαλεί η σύγχυση στα μυαλά των ανθρώπων σχετικά με το θέμα. Η 
σύγχυση βέβαια αυτή δεν οφείλεται σε αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος –έστω κι αν έτσι φαί-
νεται ή σκόπιμα παρουσιάζεται– αλλά σε θελημένη και επιστημονικά οργανωμένη προσπάθεια 
του συστήματος μέσα κι έξω από την εκπαίδευση. Ας δούμε το πρόβλημα πιο συγκεκριμένα. 

  

Τη μαρξιστική υλιστική κοσμοθεωρία διαπερνά η αντίληψη για τη νομοτελειακή κίνηση τό-
σο του φυσικού κόσμου, όσο και της κοινωνίας. Οι Α αιτίες υπό συγκεκριμένους όρους προκα-
λούν τα Β αποτελέσματα.  

Η ιδεαλιστική κοσμοθεωρία –η επίσημη του αστικού συστήματος σε όλη την απατηλή ποικιλία της– 
δεν αποδέχεται την ισχύ της νομοτέλειας ή, πιο ντροπαλά, διατηρεί επιφυλάξεις.  

Οι επιφυλάξεις είναι λιγότερες σε ό,τι αφορά το φυσικό κόσμο, χωρίς να λείπουν κι εδώ. Η ε-
ξήγηση είναι απλή και γεννιέται πρώτα και κύρια από την αξιοποίηση του επιστημονικού συμπεράσμα-
τος. Αν από την καύση της βενζίνης σε περιορισμένο χώρο δεν προκαλείται οπωσδήποτε, δηλ. νομοτε-
λειακά, η γνωστή πίεση των αερίων, τί νόημα έχει η προσπάθεια για κατασκευή βενζινομηχανής; Γι’ αυ-
τό, όπως έχει ειπωθεί, ο φυσικός επιστήμονας μέσα στο εργαστήριο είναι υλιστής, ανεξάρτητα από το τί 
δηλώνει. Αντίθετα πολλές και ισχυρές είναι οι επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές νομο-
τέλειες. Οι λόγοι είναι πολλοί κι ο καθένας με τη βαρύτητά του. Να θυμηθούμε κάποιους. Ο αστός δια-
νοούμενος πριν απ’ όλα πρέπει να υπερασπιστεί την ελευθερία του ατόμου, για την οποία, όπως είναι 
γνωστό, ειδικά τα τελευταία εκατοπενήντα χρόνια είναι πρόθυμος να τον ρίξουν και στην πυρά – άσχε-
τα αν η άθλια πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο γι’ αυτήν, αντιλέγει ότι άλλοι κι αλλιώτικοι στήθηκαν 
στον τοίχο για ένα «ναι» ή «όχι». Ο καημένος νοιώθει δούλος, αν αποδεχτεί ότι όλα οδηγούν στο Β, 
ανεξάρτητα από το τί θέλει κι επιλέγει αυτός.  

Ύστερα, ακόμη πιο επικίνδυνα, αν αποδέχεσαι τις νομοτέλειες, μπορεί να φτάσεις στην επι-
στημονική διαπίστωση ότι όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα η εκμεταλλευτική τάξη να παρα-
χωρήσει τη θέση της στην τάξη που θα καταργήσει την εκμετάλλευση. Κι επειδή καμιά εκμε-
ταλλευτική τάξη δεν αυτοκτονεί, πρέπει, αλλοίμονο, να συστρατευτείς με την εργατική τάξη για το 
γκρέμισμα της αστικής. Γι’ αυτό ξεμπερδεύεις ανώδυνα –έτσι αρχικά φαίνεται– απορρίπτοντας τις νομο-
τέλειες. Παρ’ όλ’ αυτά σε αντιφάσεις θα πέσεις. Λ.χ. κάτω από την πίεση της γενικής και πανάρχαιης ε-
κτίμησης που τρέφουν οι άνθρωποι για την εμπειρία και τον έμπειρο είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς 
ότι η Ιστορία διδάσκει. Η “διδασκαλία” της όμως μόνο έτσι μπορεί ν’ αναλυθεί:  

Μελετώντας το παρελθόν διαπιστώνεις ότι το Β κακό ή καλό προκλήθηκε από τις Α αιτίες. 
Έτσι γίνεσαι σοφότερος και, για να πετύχεις το Β καλό, παλεύεις να δημιουργήσεις τις αιτί-
ες που το παράγουν και αντίστοιχα, για ν’ αποφύγεις το Β κακό, προσπαθείς ν’ απαλείψεις 
τις αιτίες του. Όλα αυτά βέβαια συνιστούν έμπρακτη κι ανομολόγητη αποδοχή των νομο-
τελειών. Τέλος, επειδή οι νομοτέλειες αποκλείουν την οποιαδήποτε θεία παρέμβαση, ο αστός 
διανοούμενος παρακάμπτει και αυτό το ακανθώδες γι’ αυτόν ζήτημα. Κλείνοντας την εισαγω-
γή θυμίζω τις δυσμενείς συνέπειες της συντομίας και ζητάω τη συγγνώμη σας για το απλουστευτικό γε-
νικό σχήμα που παρουσίασα.  
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Στην πραγματικότητα της φύσης και της κοινωνίας η Διαλεκτική χορεύει ζεϊμπέκικο μ’ όλα 
τα αυτοσχεδιαστικά τσαλίμια της, που πάει να πει η πραγματικότητα είναι φοβερά πιο περίπλοκη 
και βέβαια πιο ενδιαφέρουσα. Στο προκείμενο τώρα.  

Μια επετειακή ομιλία για τη Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή απαιτεί σύντομη το λιγότερο έκ-
θεση των καθοριστικών γεγονότων που συνιστούν την κινηματογραφική εικόνα τους με όσα αυτό συ-
νεπάγεται. Και συνεπάγεται, όπως δείχνει η σχετική πείρα, ελλείψεις που μπορεί ν’ αποδοθούν σε δόλια 
σκοπιμότητα, πλήξη από την ακρόαση χιλιοειπωμένων, αίσθηση της ματαιότητας να ξαναθυμάσαι 
πράγματα που πάλι θα ξεχάσεις, κυρίως όμως συνεπάγεται τον κίνδυνο να χαθεί μέσα στο σωρό χρο-
νολογιών και ανθρώπινων πράξεων ο στόχος της επετειακής ομιλίας, ο στόχος που υπονοήθηκε στην 
εισαγωγή: Να καταδειχτούν οι αιτίες και τ’ αποτελέσματα του συνολικού γεγονότος, ώστε να βγάλουμε 
τα χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον συμπεράσματά μας. Για να ξεπεράσουμε την παραπάνω δυσκο-
λία καταλήξαμε στην προβολή του πιο συνοπτικού πίνακα χρονολογιών και γεγονότων και συνιστούμε 
να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στο πότε συνέβη το κάθε τι.  

1918     11 Νοέμβρη:    Τέλος  Α  ́Π. Πολέμου. 

1919  Γενάρης :   Αρχίζει το Συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού. 

 2  Γενάρη :   Αποστολή ελλ. εκστρ. σώματος στην Ουκρανία. 

 15 Μάη :   Απόβαση ελλ. Στρατού στη Σμύρνη. 

 10 Αυγούστου :  Συνθήκη Σεβρών. 

1920 Απρίλης :   Β  ́Συνέδριο του ΣΕΚΕ . Ένταξη στη Γ  ́Διεθνή. 

 1 Νοέμβρη :   Εκλογική ήττα Βενιζέλου. Νίκη των αντιβενιζελικών  

    με κεντρικό εκλογικό σύνθημα την κατάπαυση του πολέμου.  

 100.000 ψήφοι στο ΣΕΚΕ (Κομμουνιστικό) ...Ο πόλεμος συνεχίζεται 

1921  Πρωτοχρονιάτικη διακήρυξη του ΣΕΚΕ. 

 Καλοκαίρι :   Γραμμή μετώπου Εσκί Σεχίρ-Κιουτάχεια-Αφιόν Καραχισάρ. 

1922   Απρίλης :   Μεσολαβητική προσπάθεια της σοβιετικής Ρωσίας. 

 13–27 Αυγούστου :  Αντεπίθεση Κεμάλ. 

 8 Σεπτέμβρη :  Οι Τούρκοι στη Σμύρνη. 

 14 Σεπτέμβρη :  Τελεσίγραφο Επαναστατικής Επιτροπής (Πλαστήρα, Γονατά…). 

 Παραίτηση Κωνσταντίνου - Βασιλιάς ο Γεώργιος Β .́ 

1923      24 Ιούλη:   Συνθήκη Λωζάνης. 

 

Αιτίες της Μικρασιατικής εκστρατείας 

Θά ‘λεγε κανείς ότι η αστική απάντηση συμπυκνώνεται στο Βενιζελικό όραμα της «Μεγάλης Ιδέας». 
Το όραμα αυτό έχει την προϊστορία του στις προηγούμενες αντικειμενικά δίκαιες βλέψεις και προσπά-
θειες  του μετεπαναστατικού κράτους για την «απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών μας».  

Το όραμα βέβαια συγκινούσε, όπως ήταν φυσικό, τον απανταχού ελληνισμό, δεν πρέπει 
όμως να διαφεύγει την προσοχή μας ότι στα χέρια της άρχουσας τάξης μετατράπηκε σε 
εργαλείο εξαπάτησης του ελληνικού λαού.  

Κάθε φορά που η άρχουσα τάξη είχε προβλήματα στο εσωτερικό, “θυμόταν” τους “αλύ-
τρωτους”.   [Αξίζει ν’ αναφέρουμε εδώ σε παρένθεση την ιδιαίτερα διδακτική περίπτωση του ελληνο-
τουρκικού πολέμου του 1897, όταν ανέτοιμο το ελληνικό κράτος, μόλις λίγο καιρό μετά τη χρεωκοπία 
του Τρικούπη, που άφησε στα χέρια Άγγλων, Γάλλων, Γερμανών τραπεζιτών ελληνικά ομόλογα χωρίς 
αντίκρυσμα, κήρυξε έναν πόλεμο χαμένο από χέρι. Οι Τούρκοι έφτασαν στη Λαμία σ’ ελάχιστο χρόνο, 
οπότε παρέμβηκαν οι Μεγάλες Δυνάμεις, συνάφθηκε συνθήκη με την οποία –προσέξτε– υποχρεωθήκα-
με να πληρώσουμε ως αποζημίωση τεράστιο χρηματικό ποσό (4 εκατ. Τουρκ. Λίρες) στους Τούρκους 
και, επειδή το Δημόσιο Ταμείο ήταν άδειο, προσφέρθηκαν να μας δανείσουν ξένοι τραπεζικοί οίκοι. Για 
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την αποπληρωμή παλιού και νέου  χρέους εγκαθίσταται –και πίνει αίμα– για μισόν αιώνα ο βρυκόλακας 
ΔΟΕ. Οι παλιοί θυμούνται ακόμη το μονοπώλιο αλατιού, σπίρτων κλπ. Αν μιλήσει κανείς για στημένο 
παιχνίδι, θα θεωρηθεί υπερβολικός. Κάποιοι πάντως βολεύονται χαραχτηρίζοντας απλώς απονε-
νοημένη ή τυχοδιωκτική την ενέργεια. Εμείς καλά θα κάνουμε με τον προβολέα αυτής της ιστο-
ριούλας να βλέπουμε τα αντίστοιχα σημερινά.].  

Μεγάλη Ιδέα  λοιπόν. Η Ελλάς των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ας μεταφράσου-

με όμως στην πραγματική γλώσσα για τί πραγματικά επρόκειτο. Η αναπτυσσόμενη ελληνική αστι-
κή τάξη βλέπει τις προς “απελευθέρωση” περιοχές σαν χώρο επέκτασης της επιρροής της 
(αγορές, πηγές πρώτων υλών…). Διαπιστώνει ότι η καταρρέουσα οθωμανική αυτοκρατορία της 
δίνει τέτοια περιθώρια, κάτι που ενισχύει και το γεγονός ότι η Τουρκία βρέθηκε στο ηττη-
μένο φιλογερμανικό στρατόπεδο. Οι επιλογές της αστικής τάξης επιβάλλουν τη σύμπραξή 
της με τις δυνάμεις της Αντάντ κι αυτό επιτεύχθηκε κιόλας από το 1916 με την πραξικοπη-
ματική και βίαιη είσοδο της Ελλάδας  στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και με πρωτεργάτη το 
Βενιζέλο. 
  

Οι αιτίες της ήττας και της καταστροφής 

Η μικρασιατική εκστρατεία είχε όλα τα χαραχτηριστικά της τυχοδιωκτικής ενέργειας και σε 
υψηλό βαθμό τα αρνητικά της. Συνολικά το έργο αποδείχτηκε πολύ πέρα από τις δυνατό-
τητες του ελληνικού κράτους. Άρα ήταν λαθεμένη η πρώτη και γενική εκτίμηση για το ρεαλισμό 
του εγχειρήματος. Αυτή αναλύθηκε σε επί μέρους λαθεμένες εκτιμήσεις που η καθεμιά τους επηρέασε 
το αποτέλεσμα. Οι αστοί μελετητές έχουν επισημάνει πολλές απ’ αυτές υπερτονίζοντας ή υποτιμώντας 
κάθε μιά τους ανάλογα με τη σκοπιμότητα που προέχει κάθε φορά. Ακόμη ανακαλύπτουν αιτίες κι εκεί 
που δεν υπάρχουν. Ας το δούμε συγκεκριμένα: 

1. Υποτιμήθηκε η νέα δυναμική του τουρκικού κράτους μετά την επικράτηση του κεμαλικού κι-
νήματος. Τη δυναμική αυτή αύξησε η έξαρση του τούρκικου εθνικισμού που προκάλεσε η ελληνική ε-
πέμβαση. Αγνοήθηκε δηλ., και μάλιστα από Έλληνες, ο ρόλος της ηθικής δύναμης που γεννάει και τρέ-
φει η αίσθηση του δίκιου. 

2. Δεν πάρθηκαν υπόψη τα όρια αντοχής των Ελλήνων στρατιωτών που με τις αλλεπάλληλες 
επιστρατεύσεις βρέθηκαν στρατευμένοι και με εγκαταλειμμένα τα σπίτια τους επί μια οκταετία (1912-
1920) που έγινε δεκαετία (-1922). Το φαινόμενο των φυγόστρατων και λιποτακτών (ιδιαίτερα των 
στρατιωτών που έπαιρναν άδεια και δεν επέστρεφαν στο μέτωπο) έγινε καθημερινό με όλες τις επιπτώ-
σεις πάνω στο κλονισμένο κιόλας ηθικό του στρατεύματος. 

3. Δεν εκτιμήθηκε σωστά η αστάθεια της στήριξης που πρόσφεραν οι σύμμαχοι (Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία). Οι ιμπεριαλιστικές βλέψεις τους (πετρέλαια Μοσούλης, έλεγχος των περιοχών που ανή-
καν στην καταρρέουσα οθωμανική αυτοκρατορία, Δαρδανέλια…) και οι φανερές και κρυφές συγκρού-
σεις μεταξύ τους και προς τις ΗΠΑ εξηγούν την ασυνέπειά τους. Είναι χαραχτηριστικές οι διακυμάνσεις 
της στάσης τους απέναντι στον Κεμάλ. Τις ελληνικές κυβερνήσεις τις αντιμετώπισαν σαν το χωροφύλα-
κα των συμφερόντων τους κι αυτό αναμενόταν. Τα εκφρασμένα παράπονα είναι απλώς προφάσεις εν 
αμαρτίαις. 

4. Δεν έχασαν την ευκαιρία ν’ ανακαλύψουν και κομμουνιστική "προδοσία", μια και το νεα-
ρό  ΚΚΕ (ΣΕΚΕ τότε) έκανε ό,τι περνούσε απ’ το χέρι του, για να φωτίσει τον ελληνικό λαό και στρατό 
γύρω από το εγκληματικό εγχείρημα της αστικής τάξης και των συμμάχων της. Προειδοποίησε έγκαιρα, 
όπως θα δούμε, και με σαφήνεια και ακρίβεια ανθρώπων που βλέπουν κιόλας τις ολέθριες συνέπειες. 
Απαίτησε ανατροπή της καταστροφικής φιλοπόλεμης πολιτικής και πάλεψε μέχρι το τέλος να περισωθεί 
ό, τι περισωζόταν. Ακόμη μιλούν για φιλοτουρκισμό του νεαρού σοβιετικού κράτους κι εννοούν βέβαια 
την εξωτερική πολιτική αρχών που ασκούσε, πολιτική αντίθεσης στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι ίδιοι 
υποβαθμίζουν τη σημασία  της συμμετοχής μας στην ουκρανική εκστρατεία, ενέργειας επικίνδυνα ηλί-
θιας ακόμη και με τα μέτρα μιας αστικής τάξης που σκέφτεται στοιχειωδώς εθνικά. 
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5. Οι μελετητές του ιστορικού γεγονότος έχουν επισημάνει ακόμη πολιτικούς χειρισμούς και στρα-
τιωτικές ενέργειες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Ενδεικτικά μόνο θ’ 
αναφέρω, τίποτε άλλο δε χωράει στην ομιλία μου, την τελευταία μέσα στο 1922 επιχείρηση προώθησης 
του στρατού πέρα από την προαναφερμένη γραμμή μετώπου, όταν και άνθρωποι του επιτελείου τότε 
απόδειχναν με στοιχεία ότι δεν υπήρχαν ούτε δυνατότητες ανεφοδιασμού του στρατεύματος ούτε πε-
ριθώρια τακτικής υποχώρησης, πράγματα που επώδυνα επιβεβαιώθηκαν. 

  

Τ’ αποτελέσματα  

1. 50.000 νεκροί ελλαδίτες στα πεδία των μαχών. 75.000 τραυματίες (οι περισσότεροι έμειναν ανάπη-
ροι). 600.000 έλληνες της Μικρασίας άφησαν εκεί τα κόκκαλά τους. 1.500.000 εξαθλιωμένοι πρόσφυγες 
έρχονται στη ρημαγμένη οικονομικά Ελλάδα. Οι οικονομικές απώλειες από τις δαπάνες του πολέμου και 
τις εγκαταλειμμένες ή καταστραμμένες περιουσίες θα μας άφηναν άφωνους, αν γινόταν η αναγωγή 
τους σε σημερινό χρήμα. 

2. Και βέβαια ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η βίαιη και μαζική προλεταριοποίηση με τον ερχομό των προ-
σφύγων επιτάχυνε –παρά τις πρώτες δυσκολίες– την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Κλάδοι της 
οικονομίας αναπτύχθηκαν αλματωδώς με τη βοήθεια έμπειρων εργατών προσφύγων (κλωστοϋφα-
ντουργία λ.χ.). Οι γυναίκες πρόσφυγες κάτω από την πίεση της αδήριτης ανάγκης μπήκαν μαζικά στην 
παραγωγή συμπαρασύροντας στη συνέχεια και τις ελλαδίτισσες. Το γυναικείο κίνημα κάνει έντονη την 
παρουσία του. Το λαϊκό κίνημα ενισχύουν τα επί μέρους κινήματα των παλαιών πολεμιστών, των ανά-
πηρων, των προσφύγων…Σχετικά με τη συμβολή των προσφύγων στον πολιτισμό θ’ αρκεσθώ μόνο τι-
μής ένεκεν στην ανιστόρητη υπερβολή πως χωρίς την προσφυγιά δε θά ‘χαμε ρεμπέτικο και στην ιστο-
ρική βεβαιότητα πως δε θά ‘χαμε το ρεμπέτικο που ξέρουμε. 
  

Τα διδάγματα 

1. Η εμπλοκή στον άδικο πόλεμο –και άδικος είναι κάθε ιμπεριαλιστικός– πληρώνεται ακρι-
βά από τους λαούς. Όποιος λαϊκός άνθρωπος αδιαφορεί ή αδρανεί, θα το πληρώσει ο ίδιος ή οι δικοί 
του, αργά ή γρήγορα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οι αστοί και τα μονοπώλιά τους θα τα ξανα-
βρούν. Άλλωστε από τον πόλεμο δε βγαίνουν όλοι χαμένοι. Ο Μποδοσάκης κέρδιζε ατιμωρητί κι από τις 
σφαίρες που πουλούσε στους τούρκους. Τα “πατριωτικά” και “εθνικά” συνθήματα των αστών είναι ο 
φερετζές που κρύβει τα βρωμερά μούτρα τους. Οι αστοί δεν έχουν άλλη πατρίδα από το κέρδος. Και 
σήμερα η χώρα μας έχει εμπλακεί σε όλες σχεδόν τις πολεμικές  επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών στον 
περίγυρό μας και Έλληνες φαντάροι έξω από τα σύνορά μας υπηρετούν όχι βέβαια εθνικά συμφέροντα. 
Τους πολιτικούς υπηρέτες της αστικής τάξης που παριστάνουν τον αθώο του αίματος των λαών αποκά-
λυψε ο αρμόδιος αμερικανός παράγοντας που τους ευχαρίστησε, γιατί «χωρίς τη Σούδα δε θα πετύχαι-
νε η επιχείρηση στο Ιράκ». 

2. Ο εξαθλιωμένος πρόσφυγας εξωθούμενος από την πείνα τη δική του και των δικών του 
αρχικά δε διεκδίκησε –δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει– κανένα εργατικό δικαίωμα. Δυσκό-
λεψε μάλιστα και τις διεκδικήσεις των συνάδελφών του ξεπέφτοντας σε ό,τι πιο αισχρό για τον εργάτη, 
την απεργοσπασία. Όμως σε εκπληκτικά σύντομο χρόνο ο πρόσφυγας εργάτης μετεξελίχθηκε 
σε πρωτοπόρο της  τάξης του και μάλιστα στελέχωσε το Κόμμα της. Αυτό ας φωτίζει τη σκέψη 
μας, όταν αντιμετωπίζουμε την ανάλογη περίπτωση της σημερινής πολιτικής ή οικονομικής προσφυγιάς. 
Μα εδώ έχουμε αλλοεθνείς, θ’ αντέλεγε κανείς. Ε και; Αυτό σ’ ένα μόνο μπορεί ν’αλλάξει τη συμπεριφο-
ρά μας. Η πρώτη σύστασή μας σ’ αυτούς νά ‘ναι, γυρίζοντας στην πατρίδα τους να παλέψουν για την 
απάλειψη των λόγων που τους σπρώχνουν στη μετανάστευση. Κι αν μας ρωτήσουν πώς θα γίνει αυτό, 
έχουμε χίλια δυο να τους πούμε από τη δική μας πείρα. 

3. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την ορθότητα των εκτιμήσεων και προβλέψεων του νεαρού 
τότε ΚΚΕ, την ορθότητα γενικότερα της φιλολαϊκής πολιτικής του. Πριν δούμε το γιατί, θα διαβάσω 
δυο χαραχτηριστικά αποσπάσματα : 
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α) Από τη διακήρυξή του με αφορμή τη συνθήκη των Σεβρών, το θρίαμβο τάχα του Βενιζέλου: «Η κυ-
βερνώσα αστική τάξις επωφελείται της υπογραφής της ειρήνης με την Τουρκίαν, για να παρασύρει τας 
εργαζομένας λαϊκάς μάζας εις σωβινιστικάς και πατριωτικάς  εορτάς. Η αστική τάξις της χώρας έχει 
συμφέρον και αυτήν την φοράν, περισσότερον από κάθε άλλην, να εξαπατήση τον λαόν, τας εργαζομέ-
νας τάξεις της χώρας, κολακεύουσα το εθνικόν αίσθημα αυτών, το οποίον οι πολιτευταί, τα σχολεία, οι 
παπάδες και οι στρατιωτικοί καταλλήλως διέστρεψαν εις ένα στενόν σωβινισμόν, εις μίσος τυφλόν κατά 
των αδελφών των, των εργατών και χωρικών των άλλων χωρών της Βαλκανικής. Έχει συμφέρον να 
εξαπατήση και πάλιν τας εργαζομένας τάξεις της χώρας με το πρόσχημα μιας δήθεν ειρήνης, με το επι-
χείρημα του “διπλασιασμού της πατρίδος” και της απελευθερώσεως των “υποδούλων αδελφών”.». 

β) Από την πρωτοχρονιάτικη διακήρυξη του 1921 και με αφορμή την εκλογική ήττα του Βενιζέλου: «Τί 
θέλησε να χτυπήση στο πρόσωπο του Βενιζέλου ο λαός με την ψήφο της 1ης Νοεμβρίου; Κατά πρώτο 
λόγο απαλλάχτηκε από έναν απαίσιο πολεμικό εφιάλτη του. Σε καιρό που με νωπές ακόμα τις πληγές 
μας από τους βαλκανικούς πολέμους βλέπουμε ολοφάνερα μέσα στον αλληλοσπαραγμό των εθνών το 
στυγερό έγκλημα που οι κεφαλαιοκράτες του κόσμου διέπρατταν κατά των δύσμοιρων λαών τους, για 
να εξασφαλίσουν ο καθένας τους την οικονομική κοσμοκρατορία, εδώ στην Ελλάδα ο Βενιζέλος είχε 
τον κυνισμό να διακηρύξη απερίφραστα ότι θάπρεπε να θυσιαστούμε για τα συμφέροντα της αγγλογαλ-
λικής κεφαλαιοκρατίας. Και το κατάφερε με τα καταχθόνια μέσα που όλοι ξέρουμε. Μα η οργή εμάνιαζε 
και εθέριεβε μέσα μας, ώσπου προχθές ξέσπασε, κι αποτίναξε απ’ τα στήθη μας τον πολεμικό εκείνο 
δαίμονα. Και τώρα που ερρίξαμε το Βενιζέλο, έπαψε τάχα να μας φοβερίζη το φάντασμα του πολέμου; 
Θάναι ολέθρια πλάνη να το πιστέψουμε. Όχι! Ο πόλεμος θα εξακολουθεί να ρουφάη το αίμα και κάθε 
ζωτική δύναμη του λαού, εν όσω θα υπάρχη αστικό κράτος που δεν είναι παρά η χτηνωδέστερη εκδή-
λωση της οικονομικής κυριαρχίας του δυνατού επάνω στους αδύνατους, η οργανωμένη βία μιας λη-
στρικής τάξεως, της πλουτοκρατίας». 

Το νεαρό τότε ΚΚΕ δικαιώθηκε, κι ας πήρε 100.000 ψήφους μόνο (Τί “μόνο”; Ήταν αστρονομικό το 
νούμερο για τα μέτρα της εποχής και το 13% των ψηφισάντων). Δικαιωνόταν κι αργότερα όταν λόγω 
της μακρόχρονης παρανομίας του έπαιρνε 0%. Δικαιώνεται και σήμερα που πήρε 4,5%. Ποιος μίλησε 
(κι από πότε;) για τον ολέθριο ρόλο της ένταξής μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ (ΕΕ σήμερα); Ποιος μίλη-
σε και μιλάει για τη σύγχρονη καπιταλιστική κρίση, όταν οι άλλοι με τα υψηλά ποσοστά μιλούσαν και 
μιλούν για κρίση χρέους ή για τη συμφορά των μνημονίων ή για ό,τι άλλο βάζει ο νους του ενόχου;  

Είμαι έτοιμος ν’ ακούσω από τον τάχα καλοπροαίρετο –δηλ. το χειρότερο κακοπροαίρετο– το τάχα α-
ποστομωτικό ερώτημα: Αν έχετε δίκιο, τότε γιατί ο λαός επιλέγει να ψηφίζει άλλους κι όχι ε-
σάς; Με την απάντηση στο ερώτημα, υλοποιώντας και την υπόσχεσή μου για την εξαγωγή διδαγμά-
των, θα κλείσω την ομιλία μου. Κατ’ αρχήν είναι στοιχειωδώς τίμιο από τη μεριά του υποβολέα της ε-
ρώτησης, πριν πάρει την απάντηση, να μας ξεκαθαρίσει τη δική του θέση: Έχουμε ή δεν έχουμε δίκιο 
και γιατί; Αν τον στριμώχνει η απαίτησή μας, γι’ αυτό δε φταίμε εμείς. Αν δεν πάρει θέση, είναι φανερά 
έτοιμος να στρίψει δια του αρραβώνος ανεξάρτητα  από την πειστικότητα της απάντησης. Παρ’ όλα αυ-
τά ας τη δοκιμάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία: 

α) Αν εξαιρέσεις τους ποικίλους και ποικιλώνυμους βιαστές της λαϊκής θέλησης, υπάρχει κοινή ο-
μολογία για τους χίλιους δυο παράγοντες που διαμορφώνουν, στρεβλώνουν ακριβέστερα, 
την εκλογική συνείδηση του ψηφοφόρου (ανοιχτή βία και τρομοκρατία, συγκαλυμμένοι εκβια-
σμοί, νοθεία, απάτη, εξαγορά, ρουσφέτια, καλπονοθευτικά συστήματα, βομβαρδισμός της λαϊκής συ-
νείδησης μέσα από τους θεσμικούς μηχανισμούς του εκμεταλλευτικού συστήματος λ.χ. της Παιδείας, 
της Εκκλησίας, του Στρατού …και βέβαια με τα ΜΜΕ που διαθέτει άφθονα και κάποτε κατ’ αποκλειστι-
κότητα η εκμεταλλευτική τάξη). 

β) Η πλειοψηφία δεν αποτελούσε ποτέ ούτε αποτελεί κριτήριο της αλήθειας. Αποτελεί μόνο 
κριτήριο για την επιλογή της συλλογικής δράσης και μάλιστα υπό τον όρο που εξυπονοούν τα παραπά-
νω, δηλ. της αληθινά ελεύθερης διαμόρφωσης της γνώμης των πολλών. Έτσι το παπαδαριό 
και τα εκατομμύρια των δύσμοιρων πιστών του είχαν γνώμη για τη συμπεριφορά της γης 
και του ήλιου, αλλά η αλήθεια ήταν με το μέρος των ελάχιστων γύρω από το Γαλιλαίο. 
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γ) Το ΚΚΕ ομολογεί έμπρακτα ότι μειονεκτεί απέναντι στους αντίπαλούς του στο καίριο για 
τις εκλογικές επιδόσεις ζήτημα των μέσων που μεταχειρίζεται ο καθένας.  

Το ΚΚΕ έχει –και το αποδείχνει στην πράξη αποδεχόμενο τις προσωρινές και φαινομενικές ζημιές–  έχει 
ηθικές αναστολές. Ακόμη και στο λεγόμενο ευγενικό ψέμα θα κατάφευγε με πολλή φειδώ. Σήμερα 
λ.χ. πιστεύει και διακηρύσσει τα γνωστά σας, πως πρέπει ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, 
ότι αυτό σημαίνει ενεργό συμμετοχή στον πολύμορφο αγώνα και διάθεση για θυσίες, ότι δηλ. κανένα 
πρόβλημά του δεν πρόκειται να λυθεί από κανένα Μεσσία κλπ.. Στις τελευταίες εκλογές οι παραπάνω 
αλήθειες αποδείχτηκαν απωθητικές. Ο λαός επέλεξε τις εύκολες λύσεις, δηλ. τις ψευδαισθήσεις.  

Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι προσωρινή αυτή η επιλογή του και σύντομα θα στραφεί 
προς την πικρή αλήθεια. Το ΚΚΕ βέβαια δεν περιμένει απλώς τη μεταστροφή του αλλά δρα με όλες 
του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, υποσχόμενο όπως πάντα να πρωτοπορήσει στους λαϊκούς 
αγώνες και να τους οργανώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

δ)... 

Τέλος, απάντηση πρέπει να δοθεί και στο γιατί επιβεβαιώνονται μ’ εντυπωσιακή συ-
χνότητα οι εκτιμήσεις και προβλέψεις του ΚΚΕ. Η πρώτη απάντηση που θ’ απορρίπταμε 
είναι πως το ΚΚΕ διαθέτει ιδιαίτερα έξυπνους ανθρώπους. Έξυπνοι άνθρωποι υπάρχουν 
σε όλα τα κόμματα και ίσα-ίσα άφθονοι σ’ εκείνα που υπηρετούν την εκμεταλλευτική 
τάξη, μια και αυτή διαθέτει χρήμα, θέσεις, τίτλους και τον αναγκαίο αμοραλισμό, για να 
τους εξαγοράσει.  

Πιο πειστική φαίνεται η εξήγηση που μιλάει για τον εξοπλισμό που προσφέρει ο Μαρξι-
σμός-Λενινισμός αλλά αυτός είναι διαθέσιμος σε κοινή χρήση. Ίσως τελικά το μυστικό 
να βρίσκεται σε μη επιστημονικό, σε πρώτη όψη, λόγο. Στην ταξική προσέγγιση των 
κοινωνικών ζητημάτων. Στην και συναισθηματική ταύτιση με την εργατική τάξη, όπου 
δε χωράει υποκρισία ή νοθεία, ή, αν χωρέσει, σύντομα θ’ αποκαλυφθεί. Φαίνεται πως 
αυτή η προσέγγιση σε καθιστά ικανό να βλέπεις κι αυτό που δεν είναι ορατό σε άλλους 
ή καλύτερα δε θέλουν άλλοι να δουν. 

 


