Του Αλέκου Ψηλορείτη
Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στο χωριό Λαγκάδια του Νομού Αρκαδίας στις 31 του Δεκέμβρη 1902 από φτωχή αγροτική οικογένεια, ο πατέρας του και τα μεγαλύτερα αδέρφια του, μη μπορώντας να ζήσουν την
οικογένεια τους με τα λίγα κτήματα που είχαν, νοίκιαζαν νερόμυλους.
Τον Νίκο ήθελαν να τον σπουδάσουν για ν' αποχτήσουν κι αυτοί κάποιο
στήριγμα.
Δεν ονειρεύονταν μεγάλα πράγματα. Τους αρκούσε να γινόταν
δάσκαλος. Ύστερα από το Δημοτικό του χωριού τον έστειλαν στο
Γυμνάσιο της Δημητσάνας. Ένα καρβέλι ψωμί και 5 δραχμές τη βδομάδα
για φαγητό, βιβλία, τετράδια, μολύβια ήταν ό,τι μπορούσε να του στέλνει
η οικογένεια τους. Με τέτοιες στερήσεις τελείωσε το 1922 το Γυμνάσιο.
Το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου κλήθηκε στο στρατό, τη στιγμή ακριβώς
της Μικρασιατικής κατάρρευσης και καταστροφής.
Ο στρατός που γνώρισε στον ένα χρόνο που υπηρέτησε, ως το Σεπτέμβρη του 1923, ήταν ένας στρατός
πολύ διαφορετικός απ' ότι λίγα χρόνια πριν. Στις τάξεις του δεν έπνεε πια ο άνεμος του μεγαλοϊδεατισμού,
όπως τις μέρες της Μικρασιατικής εκστρατείας, αλλά της αγανάκτησης και της εξέγερσης που είχε
προκαλέσει η ήττα και η καταστροφή. Αυτό το συναίσθημα πλημμύρισε κι αυτόν. Αλλά το συνειδητοποίησε
αργότερα.
Τον Οκτώβρη του 1923 απολύεται από το στρατό. Εγγράφεται στο διδασκαλείο Πύργου, από όπου βγαίνει
δάσκαλος τον Ιούνη του 1924. Το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου διορίζεται στη Βούρμπα της Ελασσόνας. Πριν
ακόμη ορκιστεί και φτάσει στην έδρα του, παίρνει μέρος στην κίνηση της διδασκαλικής ομοσπονδίας για
αύξηση των μισθών. Στη Βούρμπα, γνωρίζεται καλύτερα με τη σκληρή ζωή της αγροτιάς, τη βιοπάλη και την
επαναστατική ιδεολογία, που με φορέα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αρχίζει να ξαπλώνει από τις
πόλεις, τα εργοστάσια, τα γραφεία και στην ύπαιθρο.
Γνωρίζεται με τους πρώτους κομμουνιστές της περιοχής και διαβάζει επαναστατικά βιβλία. Παίρνει μέρος στη
δημιουργία των πρώτων οργανώσεων και πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής, που
διεκδικούν γη και ανθρώπινη ζωή. Γίνεται δραστήριο στέλεχος του διδασκαλικού συλλόγου και αρχίζει να
γράφει στην εφημερίδα «Διδασκαλικό Βήμα» για το ζήτημα των δασκάλων και τα προβλήματα της Παιδείας.
Του αποδίδουν το τίτλο «Κόκκινος Δάσκαλος».
Το 1926 γίνεται μέλος του ΚΚΕ. Κατεβαίνει στην Αθήνα για μετεκπαίδευση, παίρνει μέρος στη μεγάλη
φοιτητική απεργία του 1929. Πιάνεται και ξυλοκοπιέται άγρια. Οι γιατροί διαπιστώνουν ότι θα πεθάνει αν δεν
μπει αμέσως σε σανατόριο. Είναι φυματικός! Δεν του δίνουν ζωή περισσότερη από έξι μήνες. Αλλά η
απάντηση του είναι «αφού πρόκειται να πεθάνω σε έξι μήνες, ας τους ζήσω όσο μπορώ πιο έντονα, πιο
αγωνιστικά!». Συνεχίζει τη δράση του στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα και εκλέγεται μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Οργανώνει και καθοδηγεί απεργιακούς αγώνες του
κλάδου. Γι' αυτό πιάνεται το Μάρτη του 1931 και δικάζεται σε 45 μέρες φυλακή. Στη συνέχεια περιοδεύει στη
Μακεδονία-Θράκη για τη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων. Στα τέλη του ίδιου χρόνου
απολύεται από δάσκαλος και αφιερώνεται αποκλειστικά πια στην κομματική δουλειά, στον τομέα του
συνδικαλιστικού κινήματος.
Η δύσκολη και γεμάτη στερήσεις ζωή του γίνεται από δω και μπρος ακόμη δυσκολότερη. Αν και βαριά
άρρωστος, δεν μπαίνει σε νοσοκομείο. Μένει σε φτωχά δωμάτια ή σε σπίτια φίλων του Κόμματος και συνεχίζει, άρρωστος, νηστικός και άγρυπνος, πολλές φορές, τη δράση του. Οργανώνει και καθοδηγεί σειρά από
απεργιακούς και πολιτικούς αγώνες και εκδηλώσεις της εργατικής τάξης.
Τον Φλεβάρη του 1932 εκλέγεται από την κομματική συνδιάσκεψη της Αθήνας μέλος του Γραφείου της
Περιφερειακής Επιτροπής. Στέλνεται σε συνέχεια για λίγους μήνες στη Σοβιετική Ένωση σε σανατόριο για
θεραπεία. Επιστρέφοντας δουλεύει πάλι στην Π.Ε. Αθήνας του ΚΚΕ και στη Γραμματεία της Ενωτικής ΓΣΕΕ.
Το Μάρτη του 1933 εκλέγεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Από το Γενάρη του 1934 ως τον
Αύγουστο του 1935 αντιπροσωπεύει την Ενωτική ΣΕΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή.
Τον Αύγουστο του 1935 παίρνει μέρος στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, σαν μέλος της
αντιπροσωπείας του ΚΚΕ. Τον ίδιο μήνα γυρίζει στην Ελλάδα για να ριχτεί με όλες του τις δυνάμεις στην πάλη
του Κόμματος και της εργατικής τάξης για την εφαρμογή των αποφάσεων του, που αποτέλεσαν ιστορικό
σταθμό στην ανάπτυξη του παγκόσμιου κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Το Δεκέμβρη του ίδιου
χρόνου παίρνει μέρος στο 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ και εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε. του.

Η βασιλομεταξική δικτατορία της 4ης Αυγούστου αποτέλεσε σκληρή δοκιμασία για όλο τον ελληνικό λαό, για
τα δημοκρατικά κόμματα και οργανώσεις που τέθηκαν σε απαγόρευση, για τους δημοκρατικούς πολιτικούς
ηγέτες και παράγοντες που διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν. Ιδιαίτερα για τους κομμουνιστές και το
ΚΚΕ, που υπέστησαν τους πιο σκληρούς διωγμούς. Ο Νίκος Πλουμπίδης πέρασε παλληκαρήσια τη
δοκιμασία αυτή στο σχολείο της παράνομης δουλειάς. Ήταν αυστηρός σε θέματα συνωμοτικότητας και ακόμα
πιο αυστηρός στα μέτρα περιφρούρησης.
Τον πρώτο χρόνο της δικτατορίας δουλεύει στην Αθήνα δίπλα στο Π.Γ. Από το Σεπτέμβρη του 1937 πηγαίνει
στο Βόλο καθοδηγητής του Γραφείου της Κομματικής Επιτροπής Θεσσαλίας. Ύστερα από τη σύλληψη των
μελών του Π.Γ., τον Απρίλη του 1938, γυρίζει στην Αθήνα και παίρνει μέρος στην προετοιμασία της
σύσκεψης του Ιούνη 1938, που εκλέγει νέο Π.Γ.:
«Αλησμόνητη μου μένει εκείνη η σύσκεψη του Ιούνη 1938», γράφει με πόνο στο βιογραφικό του σημείωμα.
«Ήταν δράμα. Από τα 16 ταχτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε. ήμασταν μόνο 3 ταχτικοί και 2
αναπληρωματικοί, οι άλλοι είχαν πιαστεί». Στο νέο Π.Γ., που εκλέγει η σύσκεψη, με επικεφαλής τον Γ. Σιάντο,
εκλέγεται μέλος και ο Ν. Πλουμπίδης, που στέλνεται καθοδηγητής του Γραφείου Περιοχής Μακεδονίας Θράκης. Μένει εκεί ως τον Απρίλη του 1939. Κατεβαίνει μετά στην Αθήνα, όπου πιάνεται στις 22 του Μάη.
Στην Ασφάλεια βασανίζεται απάνθρωπα, αν και βαριά άρρωστος, για να μαρτυρήσει τους συνεργάτες του, να
προδώσει το Κόμμα του, την ιδεολογία του, τον εαυτό του. Του προτείνουν να κάνει μια «μικρή υποχώρηση
χάρη της ζωής του: Να δώσει μόνο το «λόγο τιμής» του ότι δεν θα δραπετεύσει για να τον στείλουν σε
σανατόριο για θεραπεία: «Τους απάντησα - κι αυτό το θεωρώ υποχώρηση από τις αρχές μου - και ότι εγώ, αν
μπορέσω, θα δραπετεύσω και θα βγω να δουλέψω για την υπόθεση του λαού, για την οποία είμαι
αποφασισμένος και να πεθάνω». Επειδή ωστόσο η κατάσταση του ήταν κρίσιμη (ο γιατρός της φυλακής
προβλέπει θάνατο σε 20-30 μέρες) και για να μην πεθάνει στα κρατητήρια της Ασφάλειας, τον έστειλαν στη
φυλακή-σανατόριο «Σωτηρία», σε αυστηρότατη απομόνωση ως την κήρυξη του πολέμου. Δεν τον έβγαζαν
στο προαύλιο, δεν του επέτρεπαν να μιλά με κανένα, δεν άφηναν επισκεπτήριο παρά μόνο με ειδική άδεια
του υπουργείου Ασφαλείας.

Με την κήρυξη του πολέμου χαλαρώνονται λίγο τα μέτρα απομόνωσης του, αλλά περνά νέα δοκιμασία.
Επηρεασμένος από ορισμένα γεγονότα και από την όχι ευχάριστη κατάσταση που υπήρχε στο Κόμμα λόγω
των πολλών συλλήψεων και της σύγχυσης που είχε δημιουργήσει η Ασφάλεια με την ίδρυση της χαφιεδικής
Προσωρινής Διοίκησης, που καθοδηγούνταν από τον Μανιαδάκη, παίρνει διαφορετική θέση στο ζήτημα του
πολέμου. Σε βιογραφικό του σημείωμα, γραμμένο στις 10-2-46, εξηγεί το λάθος του: «Το γράμμα σχετικά με
τον πόλεμο», γράφει, «μ' έβαλε σε πολλές σκέψεις. Είχε το στυλ του Ζαχαριάδη, ήταν απόλυτα σωστό το
μέρος να πολεμήσουμε ενάντια στους Ιταλούς φασίστες, αλλά ν' αναγνωρίσουμε τον Μεταξά χωρίς όρους; Ν'
αποτείνεται στον Μανιαδάκη και όχι στο λαό... μου φαινόταν για όχι σωστό και μου μύριζε πλαστό».
Το λάθος του αυτό δεν δυσκολεύτηκε να το δει, να το αναγνωρίσει και να προσπαθήσει να το διορθώσει
έμπρακτα. Λίγους μήνες αργότερα, το Μάη του 1941, μόλις έμαθε την απελευθέρωση των πρώτων
εξόριστων κομμουνιστών και την επιστροφή τους παράνομα στην Αθήνα, ειδοποιεί την παλιά Κ.Ε., με την
οποία συνδεόταν, να παραδώσει τις κομματικές δυνάμεις που κρατούσε ο ίδιος και το μηχανισμό της, στους
εξόριστους, που είναι και τυπικά καθοδήγηση του κόμματος (τρία μέλη της Κ.Ε.) και γιατί έχουν ικανότητες και
την εμπιστοσύνη των μελών του κόμματος και των συμπαθούντων.

Ο ίδιος εξακολουθεί να κρατείται έχοντας, μαζί με εκατοντάδες άλλους αγωνιστές-στελέχη και μέλη του ΚΚΕ,
παραδοθεί από τις «ελληνικές» αρχές στους φασίστες καταχτητές. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Εφετών
μετριάζει την ποινή του από πέντε χρόνια φυλακή σε δυόμισι και δύο εξορία. Στις 6 του Γενάρη 1942 τελειώνει
η φυλάκιση και στέλνεται για τα δύο χρόνια εξορία στο Σανατόριο της Τρίπολης. Εκεί συνδέεται αμέσως με
την οργάνωση. Παίρνει δραστήριο μέρος στην ίδρυση Επιτροπής του ΕΑΜ και την έκδοση ΕΑΜικής
εφημερίδας. Στις 26 του Φλεβάρη δραπετεύει, με εντολή του Κόμματος. Έρχεται στην Αθήνα και αναλαβαίνει
την καθοδήγηση του Εργατικού ΕΑΜ. Τον Ιούνη αναλαβαίνει την καθοδήγηση της Κ.Ο. Αθήνας.
Το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου παίρνει μέρος στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κόμματος, στην οποία
εκλέγεται μέλος της Κ.Ε. και σε συνέχεια από την Ολομέλεια της, μέλος του Π.Γ. της.
Το 1943 οργάνωσε και καθοδήγησε τη μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα με σύνθημα
«ΚΑΤΩ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ».
Όταν στις αρχές του 1944 το Π.Γ. ανεβαίνει στο βουνό, εκείνος με δύο ακόμα μέλη του μένει στην Αθήνα ως
την απελευθέρωση της.
Μετά το Δεκέμβρη και τη Βάρκιζα, που είχε διαφωνήσει, αναλαβαίνει τη διαχείριση των οικονομικών του
Κόμματος. Στο 7ο Συνέδριο του επανεκλέγεται μέλος της Κ.Ε. αν και βαριά άρρωστος.
Μένει στην Αθήνα σ' όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, σαν ένα από τα μέλη του κλιμακίου της Κ.Ε. και
αργότερα επικεφαλής του ως το 1951-52. Δουλεύει ακούραστα, με όλες του τις δυνάμεις, για να περισώσει
ό,τι μπορεί από τα απανωτά χτυπήματα της Ασφάλειας και να κάνει αισθητή την παρουσία του Κόμματος
παντού, κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Οι σύντροφοι και συνεργάτες του διαρκώς αραιώνουν
γύρω του και ο εχθρικός κλοιός που τον απειλεί γίνεται ολοένα στενότερος. Αλλά δεν υποχωρεί ούτε στιγμή.
Τον έλεγαν και ήταν δογματικός, άτεγκτος στην κομματική γραμμή.
Η ήττα του ΔΣΕ τον Αύγουστο του 1949 αποτελεί και γι' αυτόν - όπως και για όλο το δημοκρατικό κίνημα σκληρή δοκιμασία και ταυτόχρονα αρχή νέας περιόδου στην πάλη για την εθνική ανεξαρτησία και τη
δημοκρατία. Προσπαθεί να προβληματιστεί πάνω στις αιτίες της ήττας μας και να βγάλει απ' αυτήν τα
απαραίτητα συμπεράσματα και διδάγματα.
Η σύλληψη και καταδίκη σε θάνατο του Ν. Μπελογιάννη αποτελεί για τον Ν. Πλουμπίδη ένα πολύ δυνατό
χτύπημα. Τον είχε γνωρίσει και συνεργαστεί μαζί του, μέσα στις συνθήκες της παράνομης δουλειάς και
πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, κινητοποιώντας το παν, για ν' αποτρέψει τη θανατική καταδίκη του. Για να
τον σώσει από το θάνατο κάνει την ύστατη προσπάθεια, την πιο υψηλή και ευγενική χειρονομία που μπορεί
να κάνει άνθρωπος:
Με γράμμα του στους συνηγόρους υπεράσπισης του Ν. Μπελογιάννη, κ.κ. Τσουκαλά και Γαλέο, που το δίνει
και δημοσιεύεται και στον Τύπο, ζητά να μετατραπούν από το Συμβούλιο Χαρίτων οι θανατικές καταδίκες του
Μπελογιάννη και προσφέρεται να παρουσιαστεί και να δικαστεί αυτός για ό,τι κατηγορούνταν ο Μπελογιάννης:
«Είναι γνωστόν ότι η επιτελικά σκηνοθετηθείσα δίκη του συντρόφου μου Ν. Μπελογιάννη, επεβλήθη από
τους Αμερικανούς αποικιστές της χώρας μας. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Μπελογιάννης κατεδικάσθη όχι
γιατί ήταν ένοχος συγκεκριμένης πράξης, αλλά σαν θαρραλέος και συνεπής αγωνιστής του λαού, γιατί είναι
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, γιατί είναι κομμουνιστής. (...). Για ν' αποδειχθεί αν είχε προαποφασιστεί ή όχι η
καταδίκη του Μπελογιάννη από τους Αμερικάνους και την κυβέρνηση, για να μην εκτελεσθεί ο ήρωας του
ελληνικού λαού Μπελογιάννης... και για ν' αφαιρέσω και το τυπικό στοιχείο καταδίκης του Μπελογιάννη
δηλώνω:
1) Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού της Κ.Ε. ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Γι' αυτή μου την
ιδιότητα και για τις πράξεις μου αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Ύστερ' από τη δήλωση μου αυτή κάθε επιμονή
στην εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη.
2) Για να μη νομισθεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιασθώ στις αρχές και να
δικασθώ αν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου και συντρόφου μου Ν Μπελογιάννη (...). για το
γνήσιο της υπογραφής, έξω από το γραφικό μου χαρακτήρα, που είναι γνωστός σε πολλούς, βάζω και το
δακτυλικό μου αποτύπωμα. Αθήνα 12.3.1952».
Το ανοιχτό γράμμα του Πλουμπίδη, που ο Ζαχαριάδης σπεύδει να το χαρακτηρίσει πλαστό και
κατασκεύασμα της Ασφάλειας, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στις Αρχές, που αντιμετωπίζουν ήδη την
πανελλήνια και παγκόσμια αγανάχτηση και κινητοποίηση για την καταδίκη σε θάνατο και ετοιμαζόμενη
εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη και των συντρόφων του. Αφαιρούσε το τυπικό πρόσχημα της θανατικής
καταδίκης του από το στρατοδικείο.

Στις 30 του Μάρτη 1952 εκτελείται ο Ν. Μπελογιάννης με εντολή των Αμερικανών και του Παλατιού. Λίγους
μήνες αργότερα, στις 25-11-1952, μια βδομάδα αμέσως μετά την εκλογική νίκη του «Συναγερμού»,
συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται και ο Ν. Πλουμπίδης, για να παραπεμφθεί σε δίκη με την ίδια κατηγορία
της «κατασκοπίας», που έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα τον Μπελογιάννη. Δύο μέρες μετά τη σύλληψη
του, η καθοδήγηση Ζαχαριάδη ανακοινώνει ότι ο Ν. Πλουμπίδης έχει απομονωθεί από το ΚΚΕ σαν όργανο
της Ασφάλειας, που μπήκε στις γραμμές του για να το χτυπήσει από μέσα!

Ο αστικός τύπος δίνει ευρύτατη δημοσιότητα στη συκοφαντική αυτή ανακοίνωση. Η Ασφάλεια τη
χρησιμοποιεί για να χτυπήσει το Κόμμα. Προσπαθεί να κάνει και τον Ν. Πλουμπίδη ν' ακολουθήσει τον ίδιο
ολισθηρό δρόμο, να 'ρθει σε ανοιχτή αντιδικία με το Κόμμα. Αλλά η προσπάθεια της αποτυχαίνει. Στους
δημοσιογράφους που τον ρωτούν σχετικά με τις καταγγελίες του Ν. Ζαχαριάδη, ο Ν. Πλουμπίδης απαντά:
«Η ανακοίνωση του κόμματος μου περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το Κόμμα από έναν
υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολιμαίες πληροφορίες. Πάντως, πιστεύω ότι
το Κόμμα μου θα επανεξετάσει εν καιρώ το ζήτημα μου. Η απόφαση του κόμματος μου, οποιαδήποτε και αν
είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Δεν είμαι προδότης. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο Κόμμα μου».
Επί 8 μήνες, από τις 25 Νοέμβρη του 1952, που πιάνεται, ως τις 24 Ιούλη 1953, που αρχίζει η δίκη του στο
στρατοδικείο της Αθήνας, ο Ν. Πλουμπίδης μένει υπόδικος, απομονωμένος αυστηρά στα κρατητήρια της
Ασφάλειας. Σ' όλο αυτό το διάστημα, το μυαλό του κυριαρχείται και βασανίζεται από μια σκέψη: Πώς θα
μπορέσει ν' αντικρούσει και τις δύο κατηγορίες που του αποδίδονται (της Ασφάλειας για κατασκοπία και του
Ζαχαριάδη για προδοσία), σαν πραγματικός κομμουνιστής, ανώτατο στέλεχος του ΚΚΕ.
Την πρώτη κατηγορία μπορεί να την ανατρέψει, όπως και εκατοντάδες σύντροφοι του προηγούμενα,
αποδείχνοντας την πατριωτική δράση του Κόμματος του και του ίδιου και ξεσκεπάζοντας την εθνοπροδοσία
και την αντιλαϊκή πολιτική των κατηγόρων του. Τη δεύτερη όμως πώς να την αντικρούσει, χωρίς να 'ρθει,
όπως επιδιώκει ο ταξικό εχθρός, σε δημόσια, ανοιχτή αντιδικία με το Κόμμα του; Μια τέτοια αντιδικία,
σκέφτεται, θα τη χρησιμοποιήσει η Ασφάλεια για να χτυπήσει το Κόμμα. Τα κρατητήρια της Ασφάλειας και το
Στρατοδικείο, πιστεύει, δεν είναι ο καλύτερος τόπος όπου μπορεί να λυθεί η διαφορά του με την ηγεσία του
Κόμματος. Τη διαφορά αυτή μόνο το Κόμμα, τα υπεύθυνα σώματα του, μπορούν να την λύσουν.
Ένας τρόπος, λοιπόν, υπάρχει για την αντίκρουση και των δύο κατηγοριών: Να δώσει τη μάχη με τον ταξικό
εχθρό στην Ασφάλεια και στο στρατοδικείο σαν μέλος και στέλεχος του ΚΚΕ, αδιαφορώντας για τις
συκοφαντικές καταγγελίες της ηγεσίας του σε βάρος του. Να δώσει ακόμη και τη ζωή του, αν χρειαστεί, με
ήσυχη τη συνείδηση του ότι μια μέρα, αργά ή γρήγορα, η αλήθεια θα λάμψει.
Αυτό το δρόμο ακολουθεί ο Πλουμπίδης. Στην απολογία του στο στρατοδικείο τονίζει:
«Η δικαζόμενη υπόθεσις δεν είναι υπόθεσις κατασκοπίας, αλλά πολιτική. Δεν δικάζετε τον Πλουμπίδη σαν
δράση εγκλήματος, αλλά σαν κομμουνιστή ηγέτη (...), τη δίκη αυτή προετοίμασαν οι εχθροί του λαού για να
δυσφημήσουν το ΚΚΕ και τους ηγέτες του. Είναι συνέχεια της σκηνοθετημένης δίκης του Μπελογιάννη, με τη
διαφορά ότι εκείνη έγινε σε εποχή ψυχρού πολέμου, ενώ αυτή διεξάγεται τη στιγμή που αρχίζει η διεθνή
ειρήνευση να κάνει τα πρώτα βήματα.
Ο σκοπός που επιδιώκεται είναι αντιπερισπασμός στη διεθνή ειρήνευση και να συκοφαντηθεί το ΚΚΕ.Η
κατηγορία επί κατασκοπία αποβλέπει στο να συκοφαντηθούν τα κομμουνιστικά κόμματα διεθνώς, να δυσφημιστούν στους λαούς, να κλονιστεί εμπιστοσύνη των λαών στα κόμματα αυτά και να επιβληθούν
αυστηρότατες ποινές στους δικαζόμενους κομμουνιστές. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο συκοφαντούνται
οι κομμουνιστές. Δεν είναι κατάσκοποι. Επειδή δεν μπορούν να βρουν τρόπο να σταματήσουν την ανάπτυξη
του Κομμουνιστικού Κόμματος(οι εχθροί του), πάνε να το παρουσιάσουν σαν κατασκοπευτική οργάνωση.
Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την πολιτική γραμμή του Κόμματος μου, παρ' όλο ότι σήμερα δεν έχω
την τιμή να εκπροσωπώ το Κόμμα μου, αλλά έχω την πολεμική του εναντίον μου».
Στην ίδια απολογία θα επιβεβαιώσει και τη γνησιότητα της ανοιχτής του επιστολής για τον Ν. Μπελογιάννη,
την οποία η καθοδήγηση Ζαχαριάδη είχε καταγγείλει σαν πλαστή και θα εξηγήσει τους λόγους που τον
ώθησαν να τη γράψει:

«Εγώ την έστειλα την επιστολή» - δηλώνει στο στρατοδικείο ο Ν. Πλουμπίδης. «Για μένα η σωτηρία του
Μπελογιάννη ήταν πανανθρώπινο καθήκον. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από φύλο, ανεξάρτητα από
χρώμα, θρήσκευμα και πολιτικές πεποιθήσεις όφειλε να υπερασπιστεί τον Μπελογιάννη, γιατί ο
Μπελογιάννης ήταν σημαιοφόρος της ειρήνης για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο... Ο Μπελογιάννης ήταν
χρησιμότατος για την οικογένεια του, για το Κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θα προτιμούσα εγώ να
δικαστώ και να εκτελεστώ, για να ζήσει ο Μπελογιάννης».
Το στρατοδικείο τον καταδίκασε δυο φορές σε θάνατο. Ο Ν. Πλουμπίδης άκουσε ψύχραιμα την καταδικαστική
απόφαση και στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν σχετικά απάντησε:
«Θα πεθάνω ήσυχος και γιατί αρκετό σπόρο έσπειρα και γιατί χιλιάδες νέοι Έλληνες θα πάρουν τη θέση μου
μέχρι τη νίκη του λαού».
Στις 14 Αυγούστου 1954 ο Νίκος Πλουμπίδης έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού
αποσπάσματος στο Δαφνί. Λίγες στιγμές πριν την εκτέλεση του δήλωσε στον επικεφαλής του
αποσπάσματος και στον ιερέα που βρισκόταν στον τόπο της εκτέλεσης:
«Δεν έχω κανένα βάρος στη συνείδηση μου και πιστεύω πως φεύγοντας αφήνω στο παιδί μου ένα όνομα
τίμιο. Έχω όμως να εκφράσω την τελευταία επιθυμία μου που μου ζητάτε: «Να πείτε στο παιδί μου πως ο
πατέρας του ήτανε ένας τίμιος αγωνιστής. Ζήτω το ΚΚΕ!».
Με τα λόγια αυτά ο πραγματικά τίμιος αγωνιστής Νίκος Πλουμπίδης σφράγισε τη ζωή του, μια ζωή
αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην υπόθεση της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού.

Ο Νίκος Πλουμπίδης έζησε και πέθανε σαν κομμουνιστής. Υπήρξε θύμα και σύμβολο μιας εποχής δύσκολης
και εφιαλτικής. Θύμα της μισαλλοδοξίας και της ανωμαλίας από το καθεστώς της υποτέλειας και του
αφηνιασμένου αντικομμουνισμού στις πιο αποκρουστικές τους μορφές - τον οδήγησε μπροστά στο
εκτελεστικό απόσπασμα, του αφαίρεσε βίαια τη ζωή. Δυστυχώς, δεν είχε τη μεγάλη χαρά να πεθάνει
νιώθοντας στο πλευρό του ολόκληρο το Κόμμα συμπαραστάτη στη μεγάλη μάχη που έδινε για την υπόθεση
του λαού. Με τον ηρωικό του θάνατο έγινε σύμβολο αντίστασης και πάλης ενάντια στον ταξικό εχθρό και τους
ξένους δυνάστες για τα συμφέροντα του λαού και του έθνους, ευψυχίας και καρτερίας, ακλόνητης πίστης στο
Κόμμα του, στην Κομματική ηθική και δικαιοσύνη, που δεν μπορούσε, παρά τις όποιες δοκιμασίες, παρά να
λάμψει μια μέρα και πραγματικά έλαμψε.
Τον Νίκο Πλουμπίδη τον τιμά σήμερα το Κόμμα μας όπως του αξίζει, μαζί με τους άλλους αγωνιστές του που
έδωσαν τη ζωή τους για το λαό, για τα μεγάλα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του
κομμουνισμού. Άφησε με τη ζωή του, τη δράση του και τον ηρωικό, αλλά και τραγικό θάνατο του μια ιερή
παρακαταθήκη στην εργατική ! τάξη, στους εργαζόμενους, τη νεολαία, στο Κόμμα: Να συνεχίσουν την πάλη
τους με όλες τους τις δυνάμεις ως την τελική νίκη του λαού, των ιδανικών του κομμουνισμού.

Το βιογραφικό αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», το 1966, με τίτλο «Μορφές αγωνιστών».
(Για την αντιγραφή και τις περικοπές, λόγω χώρου, υπεύθυνος)
Βασίλης Κολοβός

