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ΟΙ ΡΙΖΕΣ το ν  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ’ 

ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΙ* — ΜΙΙΟΛΣΚΒΙΚΙΣΜΟΪ

Τ ό Έλλγ,νι/.ό Μπολσεόικικό κίνημα Ιχει μια μακρόχρονη 
προϊστορία πρίν âr.' τήν ενσωμάτωσή του στή Διεθνή ’ Αριστερή 
Αντιπολίτευση τοϋ Τρότσκυ ατά 1930. Ξεκίνησε απ’ τήν έποχή 
τού 1ου ΙΙαγκόσμιου Μακελλειού. Οί αγωνιστές του σ 
καν στα χαρακώματα. Στό σχολειό τών Λίνιν - 
καν τή μετατροπή τοϋ πολέμου σ’ εμφύλιο. Σ  ή κ 0) σ α ν π ρ ώ 
τ ο ι  τ ή σ η μ α ί α  τ ή ς  3 η ς  Δ ι ε θ ν ο ύ ς  σ τ ή  
y. ώ  ρ α μ α ς . Συνδέθηκαν άδιάρρηχτα μέ τήν Όχτωβριανή έπα- 
νάσταση. Άποτέλεσαν τή κομμουνιστική αριστερά στό Πολιτικό 
Κόμμα του Προλεταριάτου. Καταπολέμησαν μέ συνέπεια τις όπ- 
πορτουνιστικές τάσεις τής τοτινής περιόδου. Ζυμώθηκαν στό μ α
ζικό κίνημα τής πόλης και τού κάμπου. Φυσικά δεν όπήρξαν άλά- 
θητοι. Δεν ελειψαν απ' τή σταδιοδρομία τους λάθη κεντριστικοΰ 
χαρακτήρα. Ά λ λ ’ άποδείχτηκαν συνεπέστερη Κομμουνιστική τάση 
ο τή παιδική ήλικί α τοϋ Έ λλ . Κομμουνισμού. Στάθηκαν ικανοί να 
έρθουν σέ πλέρια διάσταση με τό σταλινικό ρεβιζιονισμό. Σήκωσαν 
κεφάλι στή παντοδυναμία του Σταλινικού Κρεμλίνου. Μέτρησαν 
ήρωϊκά θύματα του καπιταλισμού καί τού Σταλινισμού. Στάθηκαν 
άξιοι να αφομοιώσουν τις ιδέες τού Τρότσκυ (Δ .Α .Α .) . Έ τσ ι τό



Νεολαία 'Αθηνών, τήν αριστερή πτέρυγ:: τοϋ ΣΕ Κ . τ6 περίφημο· 
«Κομμουνισμό» ;ιέ έπί κεφαλή; τούς Φ ο α γ κ ί ο κ ο Τ  ζο  υ λ ά 
τ ι  κ α ί  Δ  η μ ο σ 0 έ ν η Α ·. γ Ô ό -  ο υ λ ο απ’ οπού ό 
Ά ρχειομαρξισμός, κι ή άλλη, πού ογήκε απ’ τό πόλεμο καί το 
παλαιοπολεμικό κίνημα μέ κορυφαίο τό II α ν τ ε λ ή II ο υ- 
λ ι ό -  ο υ λ ο καί σειρά από αξιόλογου; συνεργάτες μέ τό Γ . 
Ξυπόλυτο καί Ν. Γιαννακό άνάμε'ά του;, απ’ ο-ου τό - Νέο Ξεκί
νημα» κι ό επίσης περίφημος «Σπάρτακο;».

ΟΕ δύο τάσεις συνδέθηκαν μέ πολλούς καλού; κομμουνιστές 
στα πρώτα βήματα τοϋ Έ λλ. τριτοδιεθνισμοϋ. προσέγγισαν στό 
Κ .Κ .Ε . περισσότερο ιδεολογικά. Στή διαλεκτική πορεία τους Ιγι- 
ναν άνταγωνιστικές. Στό  τέλος, μετά από διαφοροποιήσεις καί α
νακατατάξεις συναντήθηκαν κι ένοποιήθηκαν στή κοινή πάλη γιχ 
τΙς αρχές τοϋ Τροτσκισμού καί τις αρχές τής Διεθνούς Α ριστερής 
’Αντιπολίτευση; (Δ .Α .Α .) .

Η  Α Φ ΓΠ Ν ΙΣΗ  TOV EAAIIN IKO V HPÜAETAPIATOr

Τό Ελληνικό έπαναοτατικό κίνημα συνδέεται μέ τήν ταξική 
αφύπνιση τοϋ προλεταριάτου καί τι; διεθνεΐ; ανακατατάξεις πού 
δημιούργησε ό πόλεμος κι ή Ρώσικη επανάσταση.

Ό  βασικά έμπορευματικό; χαρακτήρα; τοϋ Έ λλ . καπιταλι
σμού, ή κυριαρχία τή ; μικρής επιχείρησης, ή ύποανάπτυκτη άκόμα 
διάρθρωση τής οικονομίας, τό όάρο; τή ; καθυστερημένη; αγροτικής 
οικονομίας καί ή έλλειψη μιας ισχυρής βιομηχανικής ανάπτυξης, 
προσδιόρισαν τα πλαίσια τής σχετικής καθυστέρηση; τοϋ Έ λλ . 
εργατικού κινήματος.

Σ τά  πρώτα αστικά κέντρα, ’ Αθήνα. Πειραιά, Σύρα, Π άτρα, 
Λαύριο, όπου ή έργατική τάξη οργανώνεται καί αρχίζει τους άπερ- 
γιακούς της αγώνες, στα μεγάλα κέντρα τοϋ Βαρρά μέ επίκεντρο τή 
Σαλονίκη, δπου μετά τήν έπανάσταση τών Χεοτούρκων (1908) πα- 
ρατηρεΐται νέα έργιώδικη δργανωτική καί άπεργιακή ταξική δρα
στηριότητα πού άγκαλιάζει δλες τις εθνικές μειοψηφίες τής Όθο>-
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Ή  επανάσταση στο Γουδί κι ή έπικράτηση τής αστικής «φι
λελεύθερης- τάξης, απέναντι στα φεουδζλικά υπολείμματα καί τήν 
παλαιοκομματική πολιτική ηγεσία, έγινε σε μια περίοδο παρακμής 
του καπιταλιστικού συστήματος, καί ανάπτυξης τών ταξικών αντα
γωνισμών ανάμεσα στους κυρίαρχους αστούς καί τή καταπιεζόμενη 
μάζα . Έ  αστική τάξη συμβιβάζεται μέ το παλιό συρφετό. Δέν είναι 
σέ θέση να προχώρησε; στή λύση των βασικών προβλημάτων τής Δ η 
μοκρατικής έπανάστασης.

Ό  δημοκρατικός μετασχηματισμός προχιοράει μέ βήματα χε
λώνας.

Ή  αγροτική μεταρρύθμιση είναι απατηλή. 'Ο  'Ελληνικός κα
πιταλισμός απ’ τή νεαρή του ήλικία ξεσχίζεται από αντιθέσεις καί 
πέφτει σέ μια κατάσταση παρακμής. Ό  πόλεμος υπογραμμίζει κιό- 
λας τή χρεωκοπία του.

Οί Βαλκανικοί πόλεμοι. 6 ιμπεριαλιστικός πόλεμος τού 1914, 
ή μικρασιατική προέκτασή τους, ή καταστροφική ήττα τοΰ ίΧΧψι- 
κοΰ καπιταλισμού, ή πληθυσμιακή πλημμυρίδα τής προσφυγικής 
τάξης, σέ συνδυασμό μέ τό θρίαβο τής Ρώσικης Έπανάστασης καί 
τήν έπίδραση τών Επαναστατικών γεγονότων στήν Ευρώπη, καί σ’ 
δλόκληρη τήν ύφήλιο, έδωσαν μια ισχυρή ώθηση στό κίνημα. Ό  Ε
παναστατικός σίφουνας πού ξέσπασε, δέν άργησε να συγκλονίσει καί 
τή χώ ρα μας.

Διάφορες σοσιαλιστικές ομάδες αντικρίζουν στον Ελληνικό 
χώρο, τα ιδεολογικά, κοινωνικά καί πολιτικά ρεύματα, πού ύπήρ- 
χαν στή τοτινή Εύρώπη, συνδέονται μέ τό νεαρό ταξικό κίνημα 
καί του δίνουν £να σοσιαλιστικό προσανατολισμό. Ιτσι πού διεκδι- 
κεΐ μέ τόλμη τή κυριαρχία τής κοινωνίας απ’ τή «φιλελεύθερη» 
άστική τάξη, πού, για λόγους ιστορικούς, παρουσίασε ταυτόχρονα ό
λα τα συμπτώματα αντίδρασης, πρόωρου γεροντισμού καί όργανι- 
κή Ανικανότητα να όλοκληρώσει τό δημοκρατικό μετασχηματισμό.

Ή  εποχή τών πολέμων καί τών Επαναστάσεων βάθυνε τις δια
φορές πού δημιουργήθηκαν μέσα στό κίνημα. Σοσιαλπατριωτισμός 
καί επαναστατικός διεθνισμός άποδείχτηκαν μέσα στό προτσέσσο 
τών συγκεντρώσειον τοΰ Τσίμερβαλντ (5.9.1915) καί τοΰ Κίεν-

μανικής ακόμα κυριαρχίας, με βάση τα καπνεργοστάσια, το έργατι-
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ταλ ( ’Απρίλης 1916) ασυμβίβαστες αντιθέσεις για να συνυπάρχουν 
μέσα στήν Ιδια Διεθνή.

Π άνω στις μεταπολεμικές έξελίξεις, στή φυσιογνωμία του 
κινήματος έχει βάλει τή σφραγίδα της καί ή Όχτωβριανή έπανάστα 
ση. Κι αυτή άσκεΐ μια τεράστια παγκόσμια έπίδραση Ιδιαίτερα ατό 
χώρο τής βαλκανικής, καί σέ συνδυασμό μέ τις καταστρεπτικές 
συνέπειες του δεκάχρονου πολέμου στήν Ε λλά δα  (19 12 -1 92 2), 
δημουργεΐ έπαναστατικές προϋποθέσεις καί μια κολοσσιαία ώθηση 
των μαζών πρός τή προλεταριακή έπανάσταση.

Τ ό προλεταριάτο άφυπνίστηκε. Οί φιλοσοσιαλιστικές καί φι
λοσοβιετικές ιδέες μπολιάζουν τή μεγάλη μάζα τών προλεταρίων 
καί τών φτωχών στρωμάτων τής ύπαίθρου. Ή  έργατική τάξη παίρ
νει τή σκυτάλη τής κοινωνικής πάλης. Είναι ή μόνη πού μπορεί 
νά λύσει τα δλυτα προβλήματα τής άστικοδημοκρατικής έπανάστα- 
σης άπ’ τό δρόμο πού ξάνοιξε ό Ρωσικός Ό χτώ βρη ς.

Ή  «φιλελεύθερη» άστική τάξη, συμβιβαστική άπ’ τήν άνοδό 
της μέ τήν γαιοκτημονική, για λόγους κοινής Αντιμετώπισης τού 
άφυπνιζόμενου προλεταριάτου, στάθηκε άνίκανη να κάνει άκόμα 
καί μια στοιχειώδικη άγροτική μεταρρύθμιση.

Ό  Βενιζέλο;, μετά το Γουδί, δημαγώγησε μέ απατηλές φι- 
λοαγροτικές χειρονομίες τις αγροτικές μάζες (νόμοι 3 1 1 — 603 
του 1 9 14 ). Καί μετά τό κίνημα Θεσσαλονίκης (1916) για νά παρα
σύρει τούς άγρότε; στό πόλεμο σκάρωσε τό 1917 μερικά μεταρρυ- 
θμιστικα νομοσχέδια πού ήταν στήν ουσία άντιδραστικα καί άντι- 
αγροτικά.

Ό  αναβρασμός τών κολλήγων πού άρχισε στα 1906 γιγαντώθη
κε μέ τήν θρυλική έ ξ έ γ  ε ρ σ η σ τ ό  Κ ι λ ε λ έ ρ . Ή  
τρομοκρατία τών αποθηριωμένων τσιφλικάδων Ιφτασε στή δολοφο
νία τού Ά ντύπα (1907) καί στό ματωκύλισμα τών αγωνιστών τοϋ 
Κιλελέρ. ’ Αλλά δεν Ιπνιξε τό κίνημα τών ειλώτων. Ό  πόλεμος 
του 1914 μονάχα πρόσκαιρα σκέπασε τό κοινωνικό καζάνι που κό
χλαζε στις πόλεις καί στήν ύπαιθρο. Καί νά πού στό τέλος του πο- 
λέ;ιου προβάλλει ή π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ η .  
Κ α ί  σ υ ν δ υ ά ζ ε τ α ι  μ έ  τ ό ν  « π ό λ ε μ ο  τ ώ ν  
χ ω ρ  ! κ ώ  ν ». Παίρνει άπ’ τό πόλεμο ρυθμούς γιγαντωμένους. 
’Αγκαλιάζει έργάτες κι αγρότες, σαν ένα σύνολο. Τ α  προβλήματα
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της άστικοδημ,οκρατικής έπανά"τάσης συνδέονται ;ι’ αύτά τή ; 
προλεταριακής, κατά τρόπο πού διαγράφονται καθαρά τα π λ α ί 
σ ι α  τ τ ) ς  δ ι α ρ κ ο ύ ς  Ι π α ν ά σ τ α σ η ς .

ΜΛΙΊΝΌϋ ΛΝΐνΚΛ!

Ο ΙΙΛ Γ Κ Ο ΣΜ ΙΟ Σ ΙΙΟΛΕΜ ΟΪ! TOV 1914 Κ Λ Ι Ο Ε Λ ΛΗ Ν Ι

Κ Ο Ι Σ Ο !ΙΛ Λ Λ Τ Ρ Ι£ 2 Τ ΙΣ Μ Ο -



Οί μικρέ; δυνάμεις, οπ ω ; ο! βαλκανικές, σύρθηκαν στό πόλεμο 
για và ικανοποιήσουν δικού; τους καταχτητικούς σκοπούς, παίζον
τας τό ρόλο τών δορυφόρων των μεγάλων δυνάμεων.

Καθήκον τών σοσιαλιστών απέναντι στό πόλεμο ήταν νά α
γωνιστούν για τήν ανατροπή του, μέ τό μόνο μέσο τής προλεταρια
κής έπανάσταση;. Κι άν αύτό γίνει αδύνατο να έκμεταλλευτοϋν τ'ι; 
δυσκολίες τού καπιταλισμού απ’ τό πόλεμο, να καλέσουν τούς φαν
τάρους κι άπ’ τα δυο χαρακώματα σέ συναδέρφωση ένάντια στού; 
αξιωματικούς τους καί τή κυβέρνησή τους, καί να μετατρέψουν τό 
πόλεμο σέ σοσιαλιστική έπανάσταση.

’ Αντί γι' αύτό, τα «σοσιαλιστικά» κόμματα πρόδωσαν επαί
σχυντα τό προλεταριακό διεθνισμό. Τάχτηκαν στό πλευρό τής «δι
κής» τους πατρίδας. Ψήφισαν τό πολεμικό προϋπολογισμό. Π ήραν 
χαρτοφυλάκια. Κι έσυραν τί; μάζε ; στό άρμα τού πολέμου τ ή ; 
αστικής τους τάξης.

Οί Γάλλοι, "Αγγλοι. Ρώσοι «σοσιαλιστές», τάχτηκαν στό πλευ
ρό τής Ά ντάντ. ν.ι ήρθαν σέ πόλεμο μέ τούς έργάτες τοΰ αντίπαλου 
στρατόπεδου, προδίνοντα; τό Μαρξιστικό έμβλημα «προλετάριοι ό
λου του κόσμου ενωθείτε . Λανσάρισαν τα ψέμματα τών δυτικών ιμ
περιαλιστών οτι αγωνίζονται για τή δημοκρατία», «κατά τών 
ΙΓρώσων μιλιταριστών», «κατά τοΰ Καϊζερισμοΰ» κ.ά.

Μόνο οί μπολσεβίκοι στή Ρωσία, οί Σπαρτακιστές στή Γερμα
νία, καί μια φούχτα πραγματικοί διεθνιστές σ’  δλες τις χώρες, 
κράτησαν τις αρχές του επαναστατικού Μαρξισμού ένάντια στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οί μπολσεβίκοι ήταν οί πιο άδιάλλαχτοι έχθροί τού πολέμου.

« Ό  πόλεμος είναι ιμπεριαλιστικός καί γιά τα δύο στρατόπε
δα —  άπαντοΰσε ό Αένιν σ’ αυτούς τούς χυδαίους όππορτουνιστέ;
—  άφοΰ τόν διεξάγει ή αστική τάξη για τούς ληστρικούς της σκο
πούς. "Δ έν  παύει νάναι ιμπεριαλιστικός έπειδή οί φιλισταΐοι μικρο
αστοί ρίχνουν μερικά ζαχαρωμένα συνθήματα».

Ή τα ν  τερατώδικο ψάμμα ότι ό πόλεμός εγινε απ’ τις δημοκρα
τικές ένάντια στις φιλοπόλεμε; μιλιταριστικές χ ώ ρε;. Ή τ α ν  μεγά
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λη απάτη ή διακήρυξη κι άπ’ τα δυό στρατόπεδα ότι πολεμούν για 
τήν αυτοδιάθεση τών λαών. 'Ό λοι οί ιμπεριαλιστές Ιπνιξαν ανελέ
ητα στό αίμα έκατομμύρια αποικιακών σκλάβων πού αγωνίζονταν 
για τήν ανεξαρτησία τους.

Ό  καπιταλισμός απ’ τή φύση του ήταν ανίκανος να εξασφα
λίσει τήν ευημερία κι ελευθερία τών λαών. Ούτε καί τήν ειρήνη 
πού ποθούσαν οί μάζες. Τ ά  ψέμματα τών καπιταλιστών τα υιοθέτη
σαν οΕ ψευτοσοσιαλιστές για να σύρουν τις μάζες στό πόλεμο πού 
τάχα θάτανε <ό τελευταίος» για να έξασφαλιστεΐ πια ή < διαρκής 
ειρήνη».

Ή  λυδία λίθος για δλες τις σοσιαλιστικές τάσεις είναι ή θέση 
τους για τό πόλεμο. Καί πραγματικά ό πόλεμος χαραχτήρισε - ση
μάδεψε δλες τις τάσεις.

Οί "Ελληνες σοσιαλιστές στήν άρχή τού πόλεμου επεσαν σέ 
μια συνθηκολόγα αδράνεια. Λύτη ή ύποταγή στό βαρβαρισμό τοϋ 
τόλεμου ξεσήκωσε ένάντιά τους διαμαρτυρίες μέσα στήν αγωνιστι
κή πρωτοπορεία. Κι αύτές οί διαμαρτυρίες κατά τής παλιά; ηγεσί
ας βρήκαν έκφραση στή γέννηση κι δνδρωση τής τάσης τής Σοσ. 
Νεολαίας τής ’Αθήνας τών Τζουλάτι-Λιγδόπουλου.

Στό μεταξύ I  Δρακούλης έκδηλώθηκε άνταντόφιλος. Ό  Γιαν- 
νιός κηρύχτηκε ύπέρ τής βενιζελικής παράταξης πού ήθελε τήν έ
ξοδο τής 'Ελλάδας στό πόλεμο στό πλευρό τών Ά γγλογάλλιον ιμπε
ριαλιστών, καί προσχώρησε στό κίνημα Θεσσαλονίκης. Τ α  «Σοσια
λιστικά Φύλλα» του, δείχνουν δτι οΕ άνταντόφιλες άπόψεις επηρέ
ασαν τό σοσιαλισμό του Γιαννιοΰ. Ό  Σίδερης κι 6 Κουριέλ εγιναν 
βουλευτές στήν «ουδετερόφιλη» μοναρχική παράταξη άλλα μεταπή- 
δησαν στήν άνταντόφιλη παράταξη. Ό  Π . Δημητράτος στόν «’Ερ
γατικό ’Α γώνα» έπηρεασμένος άπ’ τούς Ν εολαίους τής ’ Αθήνας σκι- 
τσάρισε μια κάποια άντιπολεμική στάση άλλα τελικά σύρθηκε πρός 
τήν άνταντόφιλη παράταξη. Ή  Φεντερασιόνπαρασύρθηκε πίσω άπ’ 
τήν μοναρχική παράταξη τοΟ βασιλιά Κων) νου καί τού Γούναρη 
πού κρατούσαν μιάν Γερμανόφιλη στάση. Γαντζώθηκε άπ" τό σύνθη
μα τών μοναρχικοιν παλαιοκομματικών τής «ουδετερότητας» άπέ- 
ναντι στούς έμπόλεμους ιμπεριαλισμούς, κάτω άπό τό όποιο νόμιζε 
δτι θα έξυπηρετοϋσε τά φιλειρηνικά αισθήματα τών μαζών. ΙΙροσ- 
χώρησε σ’ ενα μπλόκ δίχως άρχές, μέ τούς άντιβενιζελικούς στις
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εκλογές τοΰ Μάη 1915. Μάταια δ Μπεναρόγιας προσπάθησε νά. 
δικιολογήσει τή Φεντερασιόν για  τή στάση της στό πόλεμο, μέ 
τό έπιχείρημα δτι όλα τα κόμματα στή Β ' Διεθνή κράτησαν τήν ίδια 
θέση υπέρ τοΰ ένός ή του άλλου πολιτικού συνασπισμοϋ. Ή  κοινή 
γνώμη μπορεί να παραπλανήθηκε άπ’ τήν «ουδετεροφιλία» τής Φεν
τερασιόν καί τών μοναρχικών Γερμανόφιλων. Οί ογκώδεις διαδη
λώσεις τής Σαλονίκης, κατά τις έκλογές (1 9 1 5 ), τό στεντώριο «κά
τω ό πόλεμος» καί οί ζητωκραυγές τών μαζών ύπέρ τής ουδετερό
τητας τής Φεντερασιόν, είχαν προοδευτικό χαραχτήρα γιατί ήταν 
πηγαίες Αντιπολεμικές έκδηλώσεις. Διαφορετικά όμως πρέπει νά 
κριθεΐ ή ήγεσία τής Φεντερασιόν. Ή  θέση τής ουδετερότητας ήταν 
πέρα για πέρα εξω  άπ’ τις άρχές του Σοσιαλισμοϋ.

Ή  π ρ ώ τ η  Π α ν ε λ λ α δ ι κ ή  Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  
τ ώ ν  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ώ ν  (’Απρίλης 1915) άπασχολήθηκε μέ 
τό πόλεμο καί τό πρόγραμμα τοΰ κόμματος πού επρεπε νά ιδρυθεί. 
Δέν εγινε όμως καμιά Αντιπολεμική διακήρυξη. Ούτε ή «’Οργά
νωση» τοΰ Π . Δημητράτου ούτε ή Φεντερασιόν τόλμησαν να ταχ- 
θοΰν ένάντια στό πόλεμο. (Ό  Γιαννιός δέν κλήθηκε σ’ αυτήν.) 
Έ  ίστορία ήταν νά πάρουν μέρος στις έκλογές τοΰ Μάη 1915, δ- 
που ή διαφορά τοΰ βασιλιά μέ τό Βενιζέλο, ύπέρ τοΰ ένός ή τοΰ 
άλλου πολεμικοΰ μπλόκ, θα έμπαινε για λύση. Σ ’  αύτή τή Συν
διάσκεψη ψηφίστηκε τό σοσιαλπατριωτικό, άντιδιεθνιστικό καί 
άντιμαρξιστικό «σχέδιο προγράμματος καί γενικών έπιδιώξεων» 
πού αποκρυσταλλώθηκε στις αποφάσεις τής Ένοποιητικής Συνδιά
σκεψης τοΰ 1918.

Τόν Ίούνη - ’ Ιούλη 1917, γίνεται μια νέα Συνδιάσκεψη. Σ ’  
α,ύτήν, ή διάσταση ανάμεσα στό Γιαννιό καί τόν II. Δημητράτο 
πού έμφανίζονταν σαν «άντιπολεμικός», καλμάρισε. Ό  Μ ε ν 
σ ε β ί κ ο ς  Σ ό ρ ι ν  πού κατέφθασε στήν Ε λλά δα  σαν μόνι
μος Ανταποκριτής τής Ρούσκοε Σλόβο, έπαιξε ρόλο σ’  αύτή τή μι- 
σοσυμφιλίωση. "Εκανε δ,τι μπόρεσε για νά έξυπηρετήσει τή κυβέρ
νηση τοΰ Κερένσκυ καί τούς σκοπούς τοΰ πόλεμου τών Ά γγλ οσα - 
ξώνων καί Ρώσων Ιμπεριαλιστών, μέσα στό άξιοπρόσεχτο πια κί
νημα τών Ε λλήνων σοσιαλιστών, καί νά συντονίσει τή δράση τών 
όπαδών τοΰ Μενσεβικιηιοΰ.
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Στις 7.5.1917 κυκλοφορεί |uà πρώτη προκήρυξη άποδοκιμα- 
σίας του πόλεμου.

Τον ’ Ιούλη τού 1917 βγαίνει άπ’ τους Δημητράτιδες ό Ε ρ γ α 
τικός Α γ ώ να ς, δργανο τού Σοσ. Κόμματος, πού παίρνει άπ’ τό πρώ 
το του φύλλο μίαν αντιπολεμική θέση. Μέ τήν ένίσχυση τής δμά- 
δας τοϋ Τζουλάτι - Λ'.γδόπουλου άλλα καί τής Φεντερασιόν. Μέσα 
στόν Έ ργ . ’Α γώνα έξισορροποϋνται αντίθετες τάσεις.

Τ·1ν 'Ιούλη τού 1917 —  τό δεύτερο δεκαήμερο —  ο: όργανο')- 
σεις τοϋ Σοσιαλιστικού Κόματος, σέ συσκέψεις, τα τμήματα ’ Α 
θηνών ΙΙειραιά εξηγούνται πια ξεκάθαρα, θέσεις προδοτικές τών 
αρχών τοϋ προλεταριακού διεθνισμού για τό πόλεμο, σέ συνδυασμό 
μέ τήν απόφαση τής Φεντερασιόν.

Ο: θέσεις τοϋ ’ Ιούλη είναι ύπέρ τών Δυτικών ’ Ιμπεριαλιστών, 
θεωρούν δτι... «Κατόπιν τής πτώσης τοϋ Τσαρισμού καί τής έκδη- 
μοκρατικοποίησης τής Ρωσίας, οί άντιδραστικές ήμιφεουδαρχικές 
καί απολυταρχικές μοναρχίες Χοετζόλερν (Γερμανία), τών ΓΑψ- 
βούργων (Αυστρίας) καί τών Σουλτάνων μένουν οί κ ύ ρ ι ο ι  
έ χ  θ ρ ο ί τοϋ δικαιώματος τών έθνικοτήτων καί τής έλευθερίας 
τών λαών τής Ευρώπης».

« ’Ό τι ή ήττα τοϋ συμμαχικοΰ τής Ά ντάντ συνασπισμού (τί ει
δυλλιακή συμαχία σοσιαλιστών - ιμπεριαλιστών!) θα έσήμαινε πτώ
ση τής ί’ώσικης ’Επανάστασης (τοϋ Φεβρουάριου) καί τήν πιθα
νή αποκατάσταση τοϋ Τσάρου καί τού Κωνσταντίνου μέ τάς πρω- 
σικάς λόγχας.»

ΟΙ σοσιαλιστές τής ’Αθήνας -εύχονται δλοψύχως ύπέρ τής 
πλήρους ήττας τοϋ πρωσικού μιλιταρισμού» πού πρέπει να γίνει ό
χι μόνον άπ’ τή στρατιωτική προσπάθεια τής Ά ντάντ, άλλα καί 
άπό τήν σύγχρονον ένέργειαν τοϋ διεθνούς προλεταριάτου» κ.τ.λ.

Οί «σοσιαλιστές» τής ’ Αθήνας σκέπασαν λοιπόν τόν Ιμπεριαλι
στικό ρόλο τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, ’Αμερικής για τό μοίρασμα τοϋ 
αποικιακού χώρου καί τό διαμελισμό τής Γερ|ΐανίας. Καί καταπρό- 
δωσαν τί; μπολσεβίκικες διεθνιστικές αρχές για τή μετατροπή τοϋ 
πόλε;·.ου σ’  έπανάσταση.

Ή  Δ ε ύ τ ε ρ η  Π α ν ε λ λ α δ ι κ ή  Σ υ ν δ ι ά σ κ ε 
ψ η  τ ώ ν  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ώ ν  (’ Ιούλης 1918) άποφάσισε τή 
σύγκλιση τής Ένοποιητικής Συνδιάσκεψης τοϋ Νοέμβρη 1918.
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’Αντιπροσωπεία -η ;.  μέ πρωτοβουλία τοϋ Βενιζέλου, συμφώ- 
νγ,σε «μιάν επίσημη συνάντηση μεταςύ των, για τή συμμετοχή Ε λ 
λήνων Σοσιαλιστών στή Συμμαχική Συνδιάσκεψη τοΰ Λονδίνου, 
σαν αντίβαρο μιας συνδιάσκεψης πού καλοΰσε ή Σοβ. Ρωσία στή 
Στοκχόλμη για μια ειρήνη δίχως προσαρτήσεις καί αποζημιώσεις. 
*0 Βενιζέλος ήθελε τους "Ελληνες < σοσιαλιστές» στό Λονδίνο για 
να βοηθήσουν στήν υπόθεση τών εδαφικών προσαρτήσεων τών νι
κητών τοΰ πόλεμου, δοσμένου ότι οί σοσιαλιστές», πού ήταν στήν 
έςουσία, θα έπαιζαν ρόλο σ:ή  διανομή τής λείας τοΰ ληστρικού πό
λεμου. Ή ξε ρ ε , ότι στό επίμαχο ζήτημα τής Σλαυομακεδονίας, θά 
γίνονταν άγρια πάλη για τα έδάφη όπου κατοικοΰσαν πάνω άπό 
3.000.000 σλαύων μακεδόνων, απ' τή Σερβία, Βουλγαρία, κι Ε λ 
λάδα.

Καί τα 3 βαλκανικά Κράτη έπνιγαν τή πάλη τ?(ς Μακεδονι
κής έθνότητας πού Αποκορυφώθηκε στήν έ ξ έ γ ε ρ σ η  τ ο ΰ  
" I λ ’. ν τ ε  ν καί τώρα ετοίμαζαν τό διαμελισμό της.

H ΔΙΙΜ ΙΟ Ϊ'ΡΓ ΙΛ  Τ Η Σ  ΓΕΝ ΙΚ Η Σ ΣΓΝ Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΛ Σ  

Ε ΡΓΑ ΤΩ Ν  Ε Λ Λ Α ΔΟ Σ

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες τό προλεταριακό κίνημα πραγ
ματοποιεί μια σημαντική πρόοδο. Τον Ό χτώ βρη  τοΰ 1918 Ιδρύε
ται ή Γενική Συνομοσπονδία Ιργατών που συγκέντρωσε γύρω στις 
80  χιλιάδες συνδικαλισμένους έργάτες. σέ 320 σωματεία, σημαν
τικός αριθμός για ενα σύνολο 180 χιλιάδων έργατών βιομηχανίας, 
εμπορίου καί βιοτεχνίας.

Ή  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  κ ι ν ή μ α τ ο ς ,  που άρχι
σε μέ τήν ίδρυση σωματείων καί τις απεργίες στή Σύρα, Πειραιά, 
’ Αθήνα, Λαύριο στα 1883 - 1900, μέ τό χωρισμό τών έργατο - Ιργο- 
οοτικών μικτών σωματείο)·/ πού νομιμοποιήθηκε στα 1914, μέ τήν 
ίδρυση Ε ργατικών Κέντρων (1 9 1 0 -1 9 1 4 ) ,  μέ τό κΰμα τών α 
περγιών Σαλονίκης κατά τοΰ άντιαπεργιακοΰ νομοσχεδίου τοΰ Νε- 
οτουρκικοΰ καθεστώτος, μέ τήν ήρωϊκή Π ρωτομαγιά τοΰ 1911, όπου
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άπέργησαν 12.000 καί παρελασαν 7.000 πού σύντριψε τή τρομο
κρατία Χαμιτικοΰ τύπου, μέ τ ή  γ ε ν ι κ ή  ά π ε ρ γ ι α  Κ α
πνεργατών Μακεδονίας για διεκδικήσεις, τό ματωκύλισμα 8 ήμε- 
ρών τΙς συλλήψεις καί τό θριαμβευτικό τέλος της, (Μάρτη 1 9 1 4 ), 
μέ τήν άνοδο τοΰ κινήματος στό τέλος τοϋ πόλεμου καί τήν άμεση 
διόγκωση του συνδικαλισμένου εργατικού δυναμικού μέ τήν Ό χ τω - 
οριανή έπανάσταση, ϊ  λ η ξ ε . Κι άρχισε μια νέα περίοδος τα
χύρρυθμης άνδρωσης τοΰ συνδικαλισμοί).

Ή  Γ .Σ .Ε .Ε ., υστέρα άπό άγρια πάλη μέ τούς έργατοκάπηλους, 
τούς βενιζελικούς καί βασιλικού; πράχτορες τής άστικής τάξης, 
θεμελιώθηκε πάνω στην άρχή τ ή ς  π ά λ η ς  τ ώ ν  τ ά 
ξ ε ω ν .

Γραμματέας έκλέχτηκε ό Μαχαίρας. Αυτός καί μαζί 5 άλλοι 
τής διοίκησης ήταν άντισοσιαλιστέ; καί ακόμα έγκάθετοι τών ά- 
στών. Ό  Μπεναρόγιας μέ τόν Δελαζάνο καί Χατζημιχάλη τοΰ 
Γιαννιοϋ καί τούς φιλοσοσιαλιστές Παπανικολάου καί Ευαγγέλου, 
άποτέλεσαν Ινα κοινό μέτωπο μέ τάσεις ρεφορμιστικές. Τ ό  κίνημα 
στό σύνολό του ήταν δέσμιο τοΰ ρεφορμισμού, δεξιοΰ κι άριστεροΰ. 
’ Αλλά, ή πάλη για μεταρρυθμίσεις στήν περίοδο πόλεμου καί ε
πανάστασης είχε α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά  έ π α ν α σ τ α τ ι κ ό  
χ  'α ρ α  κ τ ή ρ α. Μόλο πού δέν κατάληγε άπό μόνη της σέ μια 
διέξοδο κοινωνικής άλλαγής. Δέν ύπήρχε Ιπαναστατική ταχτική, 
γιατί δέν ύπήρχε έπαναστατική, πραγματικά συνδικαλιστική ήγε-

Ή  Γ .Σ.Ε .Ε ., όπωσδήποτε. άποτέλεσε μια μεγάλη κατάχτηση 
τής έργατικής τάξης καί Ιδωσε ώθηση στήν παραπέρα εξέλιξη τοΰ 
συνδικαλιστικού καί σοσιαλιστικού κινήματος.

Ιί ΙΔΡ Γ Σ Η  Τ Ο Ϊ  Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο Γ  
ΚΟΜ Μ ΑΤΟΣ (ΣΕΚ )

Αύτή ή κατάχτηση τού συνδικαλισμού συνδυάζεται μέ μιά 
σημαντικότατη πολιτική κατάχτηση. "Ενα μήνα μετά τήν ίδρυση 
τής Γ .Σ .Ε .Ε ., τό Νοέμβρη τοΰ 1918, ιδρύεται τό Σοσιαλιστικό Ε ρ 
γατικό Κόμμα (Σ Ε Κ ), ύστερα άπό έντολή τής Β ' Διεθνούς.
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Έ  Φ ε ν τ ε ρ α σ ι ό ν  |ΐέ τούς Μπεναρόγια, ’ Αντωνίου. 
\λρο:ττη. Μπενρουμπή, Πέτρου. Ή  Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  
’ Ο ρ γ ά ν ω σ η  ’ Α θ η ν ώ ν  |ΐέ τό Κομιώτη, Πετρύσκα, Δα- 
μίγο, Π ε ι ρ α ι ά  μέ τούς Σιδέρη, Πισπινή, Β ό λ ο υ  με 
τόν Μπαλαμπανίδη. Κ α β ά λ α ς  Πεχνά, Κ ε ρ κ ύ ρ α ς 
Τζουλάτη, Ν ε ο λ α ί α  ’ Α θ ή ν α ς ,  Οικονόμου. Χλωμό. 
Π ε ι ρ α ι ά  Χαραλαμπίδη, Σ α λ ο ν ί κ η ς  Καράσσο, Λεβή. 
Β ό λ ο υ  Γκρέσο. Τοΰ « Έ  ρ γ  α τ ι κ ο ΰ ’ Α γ ώ ν α »  Λι- 
γδόπουλο, τοΰ « "Α  β α ν τ  t » Ά ρδίττη , τοΰ « Σ ο σ ι α λ ι 
σ μ ο ύ »  Δελεζάνο, τούς Β ο υ λ ε υ τ έ ς  Σιδέρη. Κουριέλ. Ή  
Γ.Σ.Ε.Ε.μέ παρατηρητές τόν Μ αχαίρα, Ευαγγέλου καί τέλος ί  I I . 
Δημητράτος πού πήρε μέρος σαν παρατηρητής.

Πρόεδρος τοΰ Συνέδριου έκλέχτηκε ό "Αντζελ. Έπίλεχτο στέ
λεχος τής Φεντερασιόν καί έπίσημος Αντιπρόσωπός της στή 2η 
Διεθνή. Έ  2η Διεθνής, αυτή τή περίοδο είχε κυλιστεί στό βοΰρκο 
τοΰ σοσιαλπατριωτισμοΰ, προδίνοντας τις άρχές τοΰ έπαναστατικοΰ 
ντεφαιτισμοΰ, όταν μέ τήν έκρηξη τοΰ πόλεμου, δλοι οί ψευτοσοσια- 
λιστές ψήφισαν τούς πολεμικούς προϋπολογισμούς, τάχτηκαν στό 
πλευρό τής «δικής τους» πατρίδας, πέρασαν ατά Υπουργεία τών 
Αστικών κρατών, καί μπήκαν στήν ύπηρεσία τοΰ πόλεμου πού κι 
άπ’ τις δυό πλευρές είχε ιμπεριαλιστικό χαραχτήρα μ’ Επιχειρή
ματα άντιδιεθνιστικά, άπατεωνίστικα.

Ή  έκλογή τοΰ πρόεδρου τοΰ "Αντζελ, σέ συνδυασμό μέ τις 
προγραμματικές κατευθύνσεις πού μπήκαν στό συνέδριο προεπεξερ- 
γασμένες άπό τή δεξιά, έκφραζε τήν ιδεολογική σοσιαλπατριωτι- 
κή δομή τής πλειοψηφίας τοΰ συνέδριου. ’ Αντιπρόεδρος έκλέχτη
κε ό Δελαζάνος τή ; τάσης τοΰ Γιαννιοΰ πού διέθετε 7 ψήφους. Καί 
Γραμματέας δ Μ. Οίκονόμος, τής τάσης τής Σοσ. Νεολαίας ’ Αθη
νών, (Τάση Λιγδόπουλου - Τζουλάτ·.), «δ μικρός τό δέμας» μαχη
τικότατος Αγωνιστής.

Στό  συνέδριο διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις. Έ  μ π ο λ σ ε 
β ί κ ι κ η  ά ρ ι σ τ ε ρ à μ’  επικεφαλής τούς Τ Ζ Ο Τ Α Λ Τ Ι, 
Α ΙΓ Δ Ο Π Ο ΪΆ Ο , Κ Ο Μ ΙΩ ΤΗ . Τό δ ε υ τ ε ρ ο δ ι ε θ ν ι σ τ ι -  
κ ό Κ έ ν τ ρ ο ,  μέ έπί κεφαλής τό Μπεναρόγια. Καί τή Δ ε 
ξ ι ά  μ’ έπί κεφαλής τόν Σίδερη, Γιαννιό, Π . Δημητράτο.

Ό  Μπεναρόγιας γράφει αυτά τα χαραχτηριστικα για τή τά-
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■ση τής άριστεράς: -Στήν αριστερά βρίσκονται οί Αιγδόπουλο;. 'Γζου- 
5.άτι, Κομιώτης, καί ό μάλλον προσκείμενος σ’ αυτούς Ν. Δημητρά- 
το ;» . «Αυτοί είναι επαναστατικότεροι κι άδιάλλαχτοι κι έπαιξαν 
ενα ρόλο πιό συγχρονισμένο. Ιτσι εκφράζεται ό Μπεναρόγιας για τήν 
•τάση τών πρώτων έπαδών τή ; Διεθνούς τών Αένιν - Τρότσκυ. Μέ 
το « σ υ γ χ ρ ο ν ι σ ;·. ί ν ο ρ ό λ ο »  6 Μπεναρόγιας σκεπάζει 
-τόν ξεκάθαρα τριτοδιεθνιστικό χαραχτήρα τή ; τάσης Λιγδόπουλου, 
Τζουλάτι, Κομιώτη.

' Ü Τ ζ ο υ λ ά τ ι .  ό κατοπινός ηγέτης τοΰ ’ Αρχείου τού 
Μαρξισμού, άνοιξε πρώτο; επίθεση στα ζητήματα προγραμματικών 
αρχών. 'Ο  λόγο; του ήταν εν % μαστίγωμα τοΰ σοσιαλπατριιοτισμοΰ 
καί αποκαλυπτικός ένάντια στους ιμπεριαλιστές. «Ή  Κ .Τ .Ε . —  δι
ακήρυξε —  είναι κατασκεύασμα αστικών κυβερνήσεων». Δέν μπο
ρούμε έμεΐ; να δεχτούμε αστικές άπόψεις».

Ί ίτα ν  ή εποχή πού δέσποζε ό μικροαστικός πατσιφισμός, πού 
ή  Κ .Τ .Ε . δημαγωγούσε για τόν αφοπλισμό, γιά τήν αυτοδιάθεση 
τών έθνών. για τή «συλλογική ασφάλεια», για τό «σύμφωνο Ούίλ- 
σον», Ινώ στήν πράξη οί ιμπεριαλιστές Αγωνίζονταν γιά προσαρτή
σεις κι αποζημιώσεις, σά νικητές στόν άγώνα γιά τό ξαναμοίρασμα 
τοΰ κόσμου.

Ό  Λ  ι γ δ ό π ο υ λ ο ;  άντικρούει τό Γιαννιό πού ύποστή- 
ριξε ότι ή Κ .Τ .Ε . είναι κατά βάθος σοσιαλιστική ( ! )  Μιλάει μέ πά
θος κατά τής προπαγάνδας για τήν Κ .Τ .Ε . Καί διακηρύσσει δτι 
αύτή ή προπαγάνδα δέν ϊχει καμιά σχέση μέ τά συνθήματα γιά μιά 
Σοσιαλιστική Ε νότητα όλων τών έθνών τής Ύφηλίου.

Ό  Σίδερης συμφώνησε μέ τό Γιαννιό. "Οσο ζύγωνε ή ψηφο
φορία άρχισε πανδαιμόνιο. Φωνές, διαμαρτυρίες, άγριοι πολιτικοί 
διαπληχτισμοί.

Στό  τέλος ή ψηφοφορία χώρισε τις δυό βασικές τάσεις τοΰ κι
νήματος. Χώρισε τοΰ; όππορτουνιστές άπ’ τού; κομμουνιστές.

Ψήφισαν 16 όπέρ τού άρθρου 5 τοΰ προγράμματος για τή 
Κ.Τ.Ε . καί 7 κατά.

Λύτή ή μικρή όμάδα τών 7 κομμουνιστών ήταν ό πυρήνας άπ’ 
όπου ξεπήδησε το ’ Επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα στή χώρα 
]ΐας.

"Επειτα αρχίζει μια ανελέητη έπίθεση τής τριτοδιεθνιστικής
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τάσης κατά τοϋ άρθρου για «τις συμμαχίες καί τους πόλεμους». Ή  
άγρια λογοκρισία προσπάθησε να πνίξει τή φωνή τών Λενινιστών 
ένάντια στόν πόλεμο. Τ ά  πραχτικά μιλάνε άπλώς για τή τάση τής 
δεξιάς πού είναι ύπέρ τής « ά ν ά γ  κ η ς τ ή ς  ’ Ε θ ν ι κ ή ς  
’ Λ μ ύ ν η ς » καί ή τάση τής άριστεράς πού τάχτηκε « έ ν ά ν - 
τ ι α  σ έ  κ ά θ ε  ά σ τ ι κ ό  π ό λ ε μ ο » .  Ά λ λ α  ή παρά
δοση δέν Ισβησε. Οίπρώτοι κομμουνιστές ξεσκέπασαν τον Ιμπερια
λιστικό χαραχτήρα τοϋ πόλεμου καί γιά τις δυό Ιμπεριαλιστικές 
παρατάξεις, τΙς άπάτες για τόν «άφοπλισμό» καί τήν «ύποχρεωτική 
διαιτησία άποτροπής τού πολέμου», τήνάγυρτία για τήν «’Εθνική 
άμυνα» κτλ. 01 λόγοι τών συντρόφων ήταν αληθινό μαστίγωμα κα
τά τών σοσιαλπροδοτών ύπερασπιστών τής αστικής πατρίδας, πού 
σωστά χαραχτηρίστηκαν σοσιαλσωβινιστές.

Στή ψηφοφορία καί πάλι έπικράτησε ή δεξιά. "Επειτα ή μά
χη ματαφέρεται στό πολιτειακό. Έ  εισήγηση τών δεξιών θέλει νά 
μπεί στό πρόγραμμα ξεχωριστά τό άρθρο για τή «Λαϊκή Δημοκρα
τία». Οί όππορτουνιστές προσάρμοσαν τή πολιτική τους στά πλαί
σια τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. Στόχος δέν είναι ή Σοβιετική Δημο
κρατία. »’Εφ’ όσον δρουμε μέσα στό άστικό καθεστώς, έχουμε πρό
γραμμα τή Λαϊκή Δημοκρατία... "Α ν παρουσιαστεί... ευκαιρία... 
τότε έφαρμόζουμε τό μάξιμουμ πρόγραμμά μας». Μ ’ αυτήν τήν έπι- 
χειρηματολογία έξοστρακίζεται τό πρόγραμμα για μίαν ’Εργατο
αγροτική Κυβέρνηση. «Ή  Λαϊκή Δημοκρατία είναι ένα γεφύρι άπ*- 
δπου θά περάσει τό σοσιαλιστικό κίνημα για  να φτάσει στή σοσιαλι
στική κοινωνία» λέει ό Γιαννιός. Στό μοτίβο τών σημερινών σταλι
νικών καί «σοσιαλιστών» δλων τών άποχρώσεων. Ό  Σίδερης κι ό 
Μπεναρόγιας συμφωνοϋν. 'Ολόκληρη ή τάση όμως τών τριτοδιεθνι- 
στών σηκώνεται στό πόδι. Ό  Λιγδόπουλος, Τζουλάτι, Κομιώτης, 
Οικονόμου, Ν. Δημητράτος, μιλάνε μέ σθένος κι όργή ένάντια στους 
ρεβιζιονιστές πού έξωραίζουν τήν αστική δημοκρατία μέ τό άχρωμο 
ταξικά δνομα τής «Λαϊκής Δημακρατίας». «Γιά τούς σοσιαλιστές
—  διακηρύσσει ό Λιγδόπουλος δέν ύπάρχει διαφορά στά άστικά πο
λιτεύματα». Α λ λ ά  ή Κεντροδεξιά ψηφίζει «Λαϊκή Δημοκρατία». 
Παίρνοντας έπιχειρήματα άπ’ τό δπλοστάσιο τοϋ μπολσεβικισμοϋ, 
οί πρώτοι αύτοί μπολσεβίκοι τής Ά ριστεράς τοϋ Συνέδριου ξεσκέ
πασαν δλες τις όππορτουνιστικές άπόψεις τής Δεξιάς ύποστηρίζον-
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~ας τή προλεταριακή έπανάσταση καί τή Σοβιετική μορφή έ;ου- 
σίας τοΰ προλεταριάτου.

Άλλα ενώ τ6 Συνέδριο άρκεϊται στή «κατάργησιν του όασι- 
λικοΰ θεσμού«, καί τήν έκδημοκράτηση» τής νομοθετική;, εκτελε
στική; καί δικαστική; έςουσία;· με τού; μιλιταριστέ; καί δήμιους 
τών μαζών στήν έςουσία. γιά τά συμφέροντα τής πλουτοκρατία;, 
καί ψηφίζεται ή «Λαϊκή Δημοκρατία ώς μεταβατική περίοδο; για 
τή πραγματοποίηση τού σοσιαλισμού > αντηχεί ατού; αϊΗέρε; τό 
ιστορικό σάλπισμα τή; έπανάσταση; τοΰ Όχτώβρη.

ΊΙ l-.yji-:μ-.-.υ.ύ, Ύ-.·.-.'λτΛ, ~.'Λ Σοβιέτ τ?,ς Πετρούπολης.

Λ I Λ Κ II 1’ r  Ζ JI

< ' Η II ρ ο σ ω ρ ι ν ή κ υ β έ ρ ν η σ η  α ν α τ ρ ά π  ν, κ ε . 
' Η κ ρ α τ ι κ ή  έ ς ο υ σ ί α  π έ ρ α σ ε σ τ α  χ έ ρ ι α

α ν τ ι π ρ ό σ ω π ό ν  τ ή ; Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς  κ α ί  σ τ ή  
Σ τ ρ α τ ι ο  τ ι κ  ή ’ Κπ α ν α σ τ α τ ι κ  ή Έ  π ι τ ρ ο π ή ,  
π ο ύ  δ ρ ί σ κ ε τ αι  έ π ί  κ ε φ α λ ή ; τ ο ύ  π ρ ο  λ ε -
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τ α ρ ι ά τ ο υ κ α ί  τ ή ς  φ ρ ο υ ρ ά ς  τ ή ς  II ε τ ρ ο ύ - 
π ό λ η ς .  Ή  ύ π ό θ ε σ η  γ ι ά  τ ή ν  ό π ο ι α  Α γ ω 
ν ί ζ ο ν τ α ν  ό Λ α ό ς :  ” Λ |ΐ ε σ η Ε ι ρ ή ν η  δ η μ ο 
κ ρ α τ ι κ ή ,  κ α τ ά ρ γ η σ η  τ ή ς  τ σ ι φ λ ι κ ά δ ι κ η ς
I δ ι ο χ  τ η σ ί α ς σ τ ή  γ ή ,  ε ρ γ α τ ι κ ό ς  έ λ ε γ χ ο ς  
σ τ ή ν  π α ρ α γ ω γ ή ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Σ ο β ι ε τ ι κ ή ς  
Κ υ β έ ρ ν η σ η ς ,  ό λ ο κ λ η ρ ώ 0 η κ ε . Ζ  ή τ ω  ή έ - 
π α ν ά σ τ α ο η  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν ,  σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν  
κ α ί  ά γ  ρ ο τ ώ  ν !

Τ ό Συνέδριο χαιρέτησε τή Ρώσικη έπανάσταση «ώς παγκό
σμιον ίστορικόν γεγονός». «Κι έκηρύχθη υπέρ τής ειρήνης άνε·> 
προσαρτήσεων καί αποζημιώσεων». Λυτό τό χαιρετιστήριο ήταν έ
νας θρίαμβος τής κομμουνιστικής άριστεράς. Ή  δεξιά ψήφισε τδ 
χαιρετιστήριο γιά λόγους δημαγωγίας. 'Ελιγμού. Δέ πίστευε στήν 
έπανάσταση. Ή τ α ν  «ύπέρ τής έξελικτική; πορείας στό σοσιαλι- 
λισμό» δπως έκφράστηκε ό Σίδερης.

Τ ό  Συνέδριο Αποφάσισε προσχώρηση στή Β ' Διεθνή. ’Λλλά 
μέ τήν 'ίδρυση τής Γ ' Διεθνούς άναστάλθηκε χάρις καί στήν έπέμ- 
βαση τής ’ Λριστεράς. Ό λ ε ς  οί αποφάσεις αναγγέλθηκαν στή Β ' 
Διεθνή. Τήν προσχώρηση δμως δέ τήν έκαναν ποτέ. Ή  ιστορία; 
δούλευε γιά τή χρειοκοπία τής δεξιά; τοΰ ΣΕ Κ  καί τής Β ' Διε
θνούς.

Η Τ Ρ ΙΤ Ο Δ ΙΕ Θ Ν ΙΣΤ ΙΚ Η  Λ Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Λ

Οί τάσεις τοΰ Συνέδριου διαχωρίστηκαν βασικά άπ’ τή θέση 
τους πάνω στό πόλεμο καί τήν Έπανάσταση.

Οί αριστεροί φοιτητές καί έργάτες. πού προήλθαν βασικά άπό 
τή -Σοσιαλιστική Νεολαία ’Αθηνών> ήταν Απόλυτα ξεκαθαρισμέ
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νοι οπαδοί του Μπολσεβικισμού. Ή ξερα ν  πολύ καλά τήν οππορ- 
τουνιστική φύση τή ; ήγεσίας τής δεξιάς. ’Ανεξάρτητα άν ή πρωτο- 
πορεία καί ή τάξη έβλεπε τούς πάντες μέσα στδ ΣΕ Κ  μέ τό φωτο
στέφανο τής «ήγεσίας». "Ηξεραν ότι μέσα σ’  αύτδ τό συνέδριοϊ- 
πρεπε να κάνουν μιάν ανελέητη πάλη κατά τοΰ ρεφορμισμού. Ά -  
νέλαβαν το ιστορικό Ιργο τής ύπεράσπισης τών άρχών τής προλε
ταριακής έπανάστασης. Ή ξερα ν  δτι τό έπαναστατικό κόμμα δέν 
μπορεΐ να γίνει δίχως ενα ξεσκέπασμα τών άνοιχτών ή σκεπασμέ
νων πραχτόρων τής ρεφορμιστικής προδότριας 2ης Διεθνούς. Σ ιό  
πνεΰμα τής Ί σ κ ρ α ς  Ιπρεπε να χοιρίσει ή ήρα άπ’ τό στάρι.

Πρέπει ν’ ανατρέξει ό σημερινός άγωνιστής στή τοτ'.νή κα
θυστέρηση τοΰ κινήματος γ ια να έκτιμήσει τόν ιστορικό ρόλο πού 
έπαιξαν ο t π ρ ώ τ ο ι  τ ρ ι τ ο δ ι ε θ ν ι σ τ έ ς  στή χώρα 
μα;, ό Λιγδόπουλος, ό Τζουλάτι, 6 Κομιώτης καί ή αδερφή του 
Ιω ά ννα , ό Γ. καί Γρ. Σαραντίδης, ό Γιώργης καί ’Λντώνης Δού- 
μας, ί  ’ Αριστοτέλης καί Μιχάλης Οικονόμου, οί σύντροφοί του;, στό 
μεταίχμιο των κοσμοϊστορικών μεταβολών τής μεταπολεμικής πε
ριόδου.

Οί αγωνιστές πού άντιπροσώπευσαν στό ένοποιητικό συνέδριο 
τήν άκρα αριστερά ήταν άγνοί ΐδεολόγοι, άφοσιωμένοι στις "ιδέες 
τού προλεταριακού διεθνισμού, δραστήριοι αγωνιστές, σημαιοφόροι 
τού πόλεμου κατά τοϋ πόλϊ;ιου.

Ή  αίγλη τους μεγάλωσε άπό μέρα σέ μέρα. “Εγραψαν καί ε- 
κδοσαν τόν «’Εργατικό ’ Αγώνα», στήν άρχή δισεβδομαδιάτικο με
τά βδομαδιάτικο. Ή  φήμη τους Ιγινε πανελλήνια.

Ό  Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς  Τ ζ ο υ λ ά τ ι  κατάγονταν άπ’ 
τή Κέρκυρα. Μπήκε στό κίνημα νεαρότατος. Π ήρε τή πρώτη γεύ
ση σοσιαλισμού άπ’ τό Δρακούλη πού ήταν μπάρμπας του. Καί δια
βάζοντας άπληστα ο,τι βρήκε στή βιβλιοθήκη του πλούτισε τή θε
ωρητική του γνώση. Ή ξερε  ξένες γλώσσες, κι αυτό τοϋ έπέτοεψε 
ν’ ανέβει.

’ Εβλεπε μακρυά. Είχε τή τάση μελέτης τών κλασσικών τοϋ 
Μαρξισμού. Αυτό τοϋ Ιδωσε πίστη ακλόνητη καί σταθερότητα ιδε
ολογική. Ή τα ν  βαθυστόχαστο;. Ή ξε ρ ε  να ποντάρει στό φρέσκο
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Ενθουσιασμό καί στήν ανανέωση πού φέρνει τό νεολαιίστικο κίνη
μα. Ή  ήγετική του φυσιογνωμία ήταν Αναμφισβήτητη. Μέ λίγα 
λόγια διατύπωνε βαθιά νοήματα. Ή τ α ν  Ασυμβίβαστος Αντίπαλος 
τοΰ ρεβιζιονισμοΰ. Ά π ’ τό ύφος. σ’  αύτόν φαίνεται ν’ Ανήκει ή πα
τρότητα τής πρώτης μπολσεβίκικης πλατφόρμας τοΰ 1919. Ή τ α ν  
ό αναμφισβήτητος ήγέτης τής μετά τό «Κομμουνισμό» Αρχειομαρ- 
ξιστικής κίνησης, καί σ’ αύτόν Ανήκει ή τιμή τοΰ προσανατολισμού 
πρό; τόν Τρότσκυ μετά τήν ιστορική του Αντίθεση μέ τή Γραφειο
κρατία τοΰ Κρεμλίνου.

Ό  Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο ς  γεννήθηκε 
στήν Κύμη τής Εύβοιας τό 1888. ’Από 18 χρονών Αναμίχτηκε στό 
κίνη;ια κι εγινε μέλος τής Νεολαίας τής Α θήνας. Μόλις ειχε γρα- 
φ τ :Τ. στό Πανεπιστήμιο, στή μαθηματική σχολή. Ή τ α ν  ενθουσιώ
δη :. τολμηρός, μαχητικός. Ά διάλλαχτος Αντίπαλος τών δππορ- 
τουνιστών. Μ αζικός ήγέτης.

Παλεύοντας ανάπεσα στούς φοιτητές κι έργΑτε;. Ανάπτυξε 
μια θαυμάσια πολιτική δραστηριότητα, στήν «’Οργάνωση» νεολαιί- 
στιν.ων κύκλων. Π ήρε μέρος στή σύνταξη τοΰ «Έργατικοΰ Ά γ ώ -  
να> σα συντάχτης, πού διευθύνονταν Απ’ τούς «Δημητρατέους». 
Γρήγορα Αναδείχτηκε, ύποσκέλισε τό Π . Δημητράτο πού είχε 
τάσεις δεξιές, κι Ιτσι Εξηγείται γιατί δ Λιγδόπουλος κι δχι ό Π . 
Δημητράτος έκπροσώπησε τόν Έ ργ . ’ Α γώνα στό Συνέδριο τοΰ 
ΣΕ 'ν  κι Ιγινε υπεύθυνος μετά τό Συνέδριο. Δέν είναι τυχαίο πού 
ή Ανάδειξή του στόν « ’Εργατικό ’ Αγώνα» συνέπεσε μέ τήν πρώτη 
Αντιπολεμική Εκστρατεία. Έ νώ  στα πρώτα φύλλα δέν ύπήρχε Γ- 
χνος Αντιπολεμικής πάλης. Μετά τό Συνέδριο (1918) Ακτινοβολεί 
πέρα κι Απ’ τά Ελληνικά σύνορα. Σ τα  1920 Αντιπροσωπεύει τό 
ΣΕ Κ  στή Σόφια, στή συνδιΑσκεψη τής Βαλκανικής Όμοσπονδίας, 
στήν ’ Ιταλία, στήν Αύστρία καί πάνω Απ’  όλα στό Β ' συνέδριο τής 
Κομιντέρνας. Π έρασε κι Ισβησε σα τό πιό φωτεινό μετέωρο.

ΤΟ  ΚΕ Ν ΤΡΟ

Τ  ό κ έ ν τ ρ ο  μ’  Επί κεφαλής τόν Μπεναρόγια ψηφίζει 
στα πολιτικά θέματα τ!ς Απόψεις τής δεξιά;. Αντιτίθεται στίς α-
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κραϊες δεξιές απόψεις τής τάσης Γιαννιοΰ. Είναι σταθερά δεμένο 
μέ τήν Σοσιαλδημοκρατική 2η Διεθνή. Σημειώνει ορισμένα ζίκ- 
ζάκ πρός τ ’ αριστερά κάτυ) από τήν έπίδραση τής ριζοσπαστικοποί- 
ησης τών μαζών καί τών σεισμικών μεταβολών πού προκάλεσε ό 
πόλεμος καί ή έπανάσταση τού Ό χτώ βρη .

Ή  τάση Μπεναρόγια. πού περιλάμβανε τούς άγωνιστές τής 
Φεντερασιόν, "Λντζελ, Ά ρδίττης. ’Αντωνίου, Μπενρουμπί, Κουριέλ, 
τόν Π απανικολάου κι άλλους, άπ ' τήν προλεταριακή σύνθεσή της, 
τις συνδικαλιστικές ρίζες της, τήν σύνδεσή της μέ τις πιό άριστε- 
ροποιημένες μάζες τής Σαλονίκης καί τοΰ βορρά, στις όποιες τό 
Ρούσικο καί Βουλγάρικο κίνημα είχε περισσότερο κυριαρχήσει, έ- 
λίσσεται πρός τ’ αριστερά.

Δέν ήταν μια δμοιογενής τάση. Είχε μια φασματική διάταξη 
άπ ’ ολα τα πολιτικά χροιματα. άπ’ τή δεξιά ως τήν αριστερά τοΰ 
ραφτεργάτη Χασάν πού δέν παρουσιάστηκε οτό συνέδριο. Μέ τήν 
έννοια αύτή ό αύτοπροσδιορισμός τοΰ Μπεναρόγια οτι ή Φεντερα
σιόν άποτελοΰσε τό κέντρο τής Συνδιάσκεψης δέν ήταν άπόλυτος.

Ή  Φ ε ν τ ε ρ α σ ι ό ν ,  στό διαβαλκανικό πόλεμο «Ακο
λούθησε τή στάση τών σοσιαλιστών τής Εύρώπης καί τής Βαλκα
νικής πού άρκέστηκαν σέ π λ α τ ω  ν ι κ έ ς δ ι α μ α ρ τ υ 
ρ ί ε ς » .  Ή  πολιτική αύτή δέν είχε τίποτα τό κοινό μέ τήν μπολ
σεβίκικη. ’ Αλλά προκάλεσε τό κλείσιμο τής τολμηρής «’ Εργατικής 
’Αλληλεγγύης» πού τήν δημοσίευσε, καί τήν τρομοκρατία τών Νε- 
οτούρκων μέ άπειλή σφαγής τών σοσιαλιστών.

Στις έκλογές τής 31 .5.1915. ό Κουριέλ τής Φεντερασιόν καί 
οί Σίδερης καί II. Δημητράτος, πήραν έγκριση να μποΰν στό ψη
φοδέλτιο τών Γουναρικών-βασιλικών γιατί ήταν τάχα «ουδέτεροι» 
κι < αντιπολεμικοί»! ! !

Ό  προγραμματισμός τής Φεντερασιόν απέναντι στό Εθνικό 
πρόβλημα, υποταγής τοΰ κινήματος των έθνοτήτων στή νεοτουρκι
κή έπανάσταση, οί αυταπάτες για τήν αναγέννηση τοΰ ’Οθωμανι
κού Έθνους, μεσα στό όποιο οί καταπιεζόμενες έθνότητες θα κέρ
διζαν δήθεν τήν έλευθερία τους, ή 'Ομοσπονδιακή πλατφόρμα για 
τό Εθνικό ζήτημα σ’  Αντίθεση μ’ αυτήν τών Μπολσεβίκων τοΰ 
1903. πού δέν ικανοποιούνταν μέ τήν ομοσπονδία Αλλα άπαιτοΰσαν 
α υ τ ο δ ι ά θ ε σ η  μ έ χ  ρ ι ς α π ο χ ω ρ ι σ μ ο ύ ,  τών
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ΛΒΙ’ΛΛΜ ΜII ΚΝΛΙΌΓΙΑΣ

'Α π ’ τό 1908 δρά στή ϋαλονίκη. κοιτίδα τή ; επανάσταση; 
τών Νεοτούρκων, δραστηριοποιημένο ριζοσπαστικό κέντρο, ·ιέ ju i  
πολυεθνική σύνθεση (()0 χιλ. Ίσπανοεόραίους, 20 Μουσουλμάνου;. 
20 ντολμέδε; εξισλαμισμένου; έόραίου;. 40 "Ελληνες. ό Σλαυομα- 
κεδόνες, Βούλγαρου;. 'Αρμενίου; κ.τ.ρ.) . Έ κε : μεταφυτεύτηκε ή 
αντίθεση στενών και φαρδιών.

Ό  Μ πεναρόγια;. ιδρυτή; καί ηγέτης τή ; Φεντερασιόν. ή ό-



ποία έκπροσωπήθηκε στό συνέδριο τής Στοκχόλμης τής Β ' Διεθνούς 
(1910) σαν έπίσημο τμήμα της, Αναπτύσσει μια θαυ|ΐάσια δραστη

ριότητα. Ό  Μπεναρόγιας ήταν μαχητικότατος αγωνιστής μέ τις πε
ρισσότερες διώξεις, δίκες καί εκτοπίσεις. Βρέθηκε στή κορυφή τής 
ΓΣΕ Ε  καί του ΣΕΚ κι εχαιρε γενικής εκτίμησης, ανεξάρτητα άπ' 
τις πολιτικές του τοποθετήσεις.

Η Σ Ο ΣΙΑ Λ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΚ Η  ΔΕΞΙΑ

Ή  δ ε ξ ι ά ,  μ’ έπικεφαλής τό Σίδερη. τό I I . Δημητράτο 
καί τό Γιαννιό, άντιπροσ<ί>πευε τις κλασσικές απόψεις τής σοσιαλ
δημοκρατίας: ’Εξελικτικός σοσιαλισμός, μεταρρύθμιση άντί τής 
έπανάστασης, άστική δημοκρατία, ύποχρεωτική διαιτησία πού τά 
χα θα άπέτρεπε τό πόλεμο, αφοπλιστική δημαγωγία πού βασικά άπ- 
έβλεπε στον αφοπλισμό τών μαζών, πατσιφισμός, 'Εθνική άμυνα, 
ένταξη στή Κ Τ Ε  πού 6 Λένιν ονόμασε κοινωνία τών Ληστών, κλπ.

Ό  Σίδερης, δικηγόρος, προέρχονταν άπ’ τό «Σοσιαλιστικό ό
μιλο» Κέρκυρας, πού ιδρύθηκε άπ’ τό θεοτόκη καί είχε όργανο 
τή «Σοσιαλιστική Δημοκρατία» (κλείστηκε μέ τήν επιστράτευση 
τοΰ 1912) μέ βασικό άρθογράφο τό Σίδερη. καί καθοδηγητή τό 
θεοτόκη.

Ό ν τα ς  φαντάρος πέρασε στή Σαλονίκη, συνδέθηκε μέ τή Φεν
τερασιόν, καί δέθηκε ιδιαίτερα |ΐέ τό Κουριέλ πού Ικφρασε τή Δε
ξιά τής Φεντερασιόν, μέ τόν όποιον μπήκαν στό «Πάνθεον» τών 
προδοτών τού σοσιαλισμού, με τή στάση τους στό πόλεμο καί τό 
πρώτο Ελληνικό βουλευτιλίκι, διά μέσου τοΰ μοναρχικού συνδυα- 
σ|ΐού τοΰ Γούναρη. Τ ό άντιταξικό αύτό μπλόκ στις εκλογές τής 
31 .5 .1915 μέ τούς Γερμανόφιλους άντιβενιζελικούς (δλα τα λαϊκά 
μέτωπα προδίνουν τή πάλη τών τάξεων) Ιγινε κάτω άπό τήν αι
γίδα τής Φεντερασιόν. Ή  κάλυψη τής πολιτικής τής δήθεν ουδε
τερότητας τών Κωνσταντινικών φίλων τού Κάιζερ. ήταν τό μεγα
λύτερο στίγμα τής Φεντερασιόν καί τής δεξιάς πού μάταια προ
σπάθησαν ν’ άποχρωματίσουν οί δευτεροδιεθνιστές σοσιαλιστές.

ΙΙήρε μέρος στή Βαλκανική Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη πού 
εγινε τό φθινόπωρο 1915. όπου μίλησε σέ συγκεντρώσεις, ενάντια
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στό πόλεμο κι ύπέρ τής Βαλκανική; 'Ομοσπονδίας μέ πνεύμα πα- 
τσιφιστικό φιλισταίκό. . .

Η ΑΙΙΩΤΑΤΗ ΛΡ;ΖΙΛ

Στήν απώτατη οεςιά βρίσκονταν ό Γιαννιό;. ’ Αντιπροσώπευε 
τό «Σοσιαλιστικό Κέντρο» καί τήν εφημερίδα του «Σοσιαλιστή»'. 
Στεγάζονταν στό ιστορικό πατάρι. Στήν άρχή (1911) συνεργά
στηκε μέ τό Δράκούλη. 'Ο Λρακούλη; εβγαζε τό περιοδικό «’Άο- 
5ην» στα 1Η8ό, πήρε μέρο; στό Ιδρυτικό Συνέδριο τής Β' Διεθνούς, 
στά 1ÜOS έφτιαξε τό - Σύνδεσμο τών Εργατικών Τάξεων» (Σ.Ύ. 
Ε.Τ.) καί τό 1ÎUH) τό «Σοσιαλιστικό Κόμμα» κι ήταν «δ μεσίας 
τής εργατιά; . μέ αξιόλογη δράση, άποκορύφιοση τής όποια; ήταν 
ή ιστορική υποδοχή πού τοΰ εγινε σ' όλα τα μεγάλα κέντρα τή; Ε λ 

λάδα; μέχρι τή IIόλη. "Αλλα ό έγωκεντρισμός του Γιαννιοϋ δέν τού 
επέτρεψε να μείνει στό Δρακούλη καί στή σύνταξη τής «"Ερευνας» 
πού τοϋ είχε αναθέσει, όπως δεν μπόρεσε να «στεργιώσει» παντού, 
φυσικά καί για λόγους πολιτικούς.

Ό  Γιαννιός ήταν άκρατος έθνικιστής. ύποστηριχτής τών - φιλ
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ελεύθερων», χριστιανοσοσιαλιστής οπως θα λέγαμε σήμερα (στό 
πατάρι είχε τό Χριστό χωρίς Μ ά ρ ξ) .

Στό πόλεμο τοϋ ’ 14 κράτησε στάση σωβινιστική. ’Έντυσε τόν 
Εθνικισμό του μέ «έθνικοαπελευθερωτική» στολή «για να άπελευ- 
θερώσει τούς υπόδουλους» ένώ στήν ουσία μπήκε στήν ύπηρεσία 
τοΰ πόλεμου τών ιμπεριαλιστών τής Δύσης καί τοΰ Ελληνικού 
έπεχτατισμοΰ.

Σ τή  γραμμή τοΰ κλασσικοΰ μενσεβικισμοϋ, ήθελε οί σοσιαλι
στές να βοηθήσουν τους «φιλελεύθερους».

Ό  σοσιαλσωβινισμός του τόν έφερε σέ σύγκρουση δχι μόνο 
μέ τόν «Ε ργατικό Α γ ώ ν α »  στήν άντιπολεμική του έξόρμηση, άλ
λα καί μέ τήν πατσιφιστική Φεντερασιόν, μέ τήν όποία ήταν σέ δια
ρκή αντιδικία. Έ τσ ι προσχώρησε στό κίνημα τής «Εθνικής Ά μ υ 
νας» στή Σαλονίκη (1 9 1 6 ). ’Αργότερα στή «Δημοκρατική "Ενω
ση» τοΰ Παπαναστασίου (1 9 2 2 ), ύπηρέτησε τήν άστική «δημοκρα
τία» σαν ενα φραγμό στή σοβιετική μετατροπή τής κοινωνίας καί 
στό κόμμα τοΰ Σβώλου Τσιριμώκου (1931) για να πέσει πια στή 
διαρκή άπομόνωση.

Στό Συνέδριο ήρθε μέ στολή άξιωματικοΰ για να τονίσει τό 
πατριωτικό του χαραχτήρα, κι αποχώρησε δταν είδε δτι δέν Ιπι- 
κράτησαν οί άπόψεις του στή σωβινιστική τους έκταση.

Ό  Π . Δ η μ η τ ρ ά τ ο ς  ήταν αρχικά όπαδός τοΰ ή- 
ρωϊκοΰ Ά ντύπ α. Έ π ειτα  συνδέθηκε για λίγο μέ τό Σοσ. Κέντρο 
’ Αθηνών τοΰ Γιαννιοΰ (19 14 ). "Οταν διαγράφτηκε άπ’ αυτό πέ- 
ρασε στό Ε λληνικό Σοσ. Κόμμα τοΰ Δρακούλη μέ τήν ένίσχυση 
τοΰ όποιου άναδείχτηκε στό Σύνδεσμο τών Ε ργατικών Τάξεων 
(Σ .Τ .Ε .Τ .) κι άρχισε να βγάζει τήν έφημερίδα «'Ο ργάνωση >. Στή 

συνέχεια έπηρεάζεται άπό τή Φεντερασιόν σαν τό έπίσημο τμήμα 
τής Β ' Διεθνοΰς. Ιδρύει τή Σοσιαλιστική Έ ν ω ση , οπότε σπάει άπ’ 
τό Δρακούλη καί διώχνεται από τα γραφεία του Π ειραιώς 40. 
Στήνει κέντρο στό Μαΰρο Γάτο. ’ Απ’ τόν ’ Ιούλη 1917 βγάζει τόν 
Ε ργατικό ’Α γώνα. Στήν άρχή Ξισεβδομαδιάτικο κι έπειτα βδομα
διάτικο. Οί βουλευτές τής Φεντερασιόν Σιδερης-Κουριέλ, τόν ένι- 
σχύουν δημοσιογραφικά καί χρηματικά. Προωθείται άπό κεϊ καί 
πέρα άπ’ τή Φεντερασιόν στό πρώτο πλάνο τής ’ Αθήνας. Ό  Ε ρ 
γατικός ’Α γώνας μεταφέρεται τό φθινόπωρο τοΰ 1917 στήν όδό Εύ-
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ριπίδου 14. (Κατοπινό τμήμα του ΣΕ Κ ) . ’Εκεί συστεγάζεται με 
τή Σοσ. Νεολαία.

Ή  Νεολαία τοΰ Λιγδόπουλου καί Τζουλάτι υποστηρίζει θερ
μά τόν Εργ. \\γ. γ ;ά  τήν τολμηρή άντικυβερνητική πολεμική του. 
Κι αυτό μέσα στόν πόλεμο ήταν πολύ. Ά λ λ ’ αν ό II. Δημητράτο; 
Ιγινε ευνοούμενο; τή ; Φεντερασιόν για τή δεξιά γραμμή του (στόν 
Έ ργ . Α γ ώ ν α  γράφτηκαν κι άντιοχτωβριανα άρθρα βεβαιώνει ό 
Κ ορ δάτ '-;) . ό Ν. Δημητράτο; πάει πρός τ ' αριστερότερα. Είναι 
στενά συνδεμένο; μέ τή Σοσ. Νεολαία Α θηνών. ΙΙαντρεύεται τήν 
αδελφή τοΰ Κομιώτη. 'Ο  Λιγδόπουλος μπαίνει στή σύνταξη τοΰ 
'Εργατικού ’ Λγώνα. Τόν . αντιπροσωπεύει μάλιστα στό Συνέδριο 
τοΰ ΣΕ Κ . Οί Δημητρατέοι τελικά διχάζονται. Ό  II. Δ . ακολουθεί 
τό Σίδερη καί τή Φεντερασιόν. Ό  Ν. Δ . «πρόσκειται» δπ ω ; γράφε: 
C Μ πεναρόγια; στήν αριστερά. Γίνεται ό πρώτο; Γραμματέα; τής 
ΚΕ τοΰ ΣΕ Κ .

Η Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ  TOV ΣΕ Κ  Σ Τ Λ  Χ Ε ΡΙΑ  
ΤΩ Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Δ ΙΕ Θ Ν ΙΣΤ Ω Ν

Τ ό συνέδριο έγινε μέ τήν άμεση έντολή καί παρακίνηση τής 
2ης Διεθνούς, διά μέσου τής Φεντερασιόν πού άποτελούσε μέλος 
της. Τό πρόγραμμα κι οί διεκδικήσεις πού ψηφίστηκαν περιέλαβαν 
όλες τις βασικές απόψεις τής δεξιάς καί τοΰ κέντρου.

Ή  προδοτική Διεθνής ϊβαλε τή σφραγίδα της.
Τ ό Συνέδριο Ιβγαλε στήν Κ.Ε. τούς Ν. Δημητράτο. ’ Αρβανί

τη, Λιγδόπουλο, Κόκκινο, καί Μ. Σιδέρη.
Στήν έξελεκτική, τούς Μπεναρόγια, Κομιώτη, ΙΙιτσινή. Καί 

αντιπρόσωπο τής νεολαίας μέσα στή Κ .Ε. τό Τζουλάτι.
Είναι χαρακτηριστικό δτι 1) ό «’Εργατικός Α γώ να ς»  Ιγινε 

τό έπίσημο δργανο τού Σ .Ε .Κ . 2) δ Λιγδόπουλος ορίστηκε πολι
τικό; υπεύθυνος τού «’ Εργατικού Α γ ώ ν α » μόλο πού πολιτικά μει- 
οψήφισε ή άριστερά 3) δτι καί οί τρεις τής ’Αριστερά;, Λιγδόπου- 
λος, Τζουλάτι, Κομιώτης, έκλέχτηκαν στα βασικά πόστα.

Λύτή ή έκλογή ήταν ενας αληθινός θρίαμβο; τών πρώτον 
μπολσεβίκων.
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Ή  δεξιά y.ip 5’ σε τις πολιτικές απόψεις -/.ai 'ή  πλειοψηφία τής 
Διοίκησης. Ά λ λ α  ή νίκη της ήταν πύρρεια. Τ ό κύρος της βγήκε 
μειωμένο άπό τό Συνέδριο. Έ νώ  τή ; Α ριστερές ανέβηκε. Γιά λό
γους πολιτικούς καί αγωνιστικούς. Λυτή ή τάση έκφρασε τα ι
στορικά συμφέροντα του σοσιαλιστικού προλεταριάτου.

Έ άν τό Συνέδριο Ικλεςε τριτοοιεθνιστές στα δασικά πόστα 
καί σέ αναλογία μεγαλύτερη άπό τις δυνάμεις τους. αύτό δέν όφει- 
λόταν σέ λόγους δημοκρατικού αλλά εγινε για νά χρησιμοποιηθεί 
τό κύρος κι ή έπιρροή τους.

Έ  πίεση τής αστικής τάξης για τόν ευνουχισμό τών Αγωνι
στών καί για τήν έςάρτηση τής ηγεσίας τού ΣΕ Κ  ήταν ισχυρή. 
Ά λ λ α  κι ή πίεση τών μαζών καί τών πραγματικών σοσιαλιστών 
ήταν πιό ισχυρή στή περίοδο αύτή τής Ανόδου τού κινήματος.

Οί Ιργάτες είχαν δημιουργήσει αυταπάτες για τό ΣΕ Κ . Δέν 
ξεχώρισαν τις βασικές Αντιθέσεις Ανάμεσα στή Δεύτερη Διεθνή 
πού «πέθανε» (Λένιν) καί τή Τρίτη Διεθνή. 'Ω στόσο ή γενική συμ
πάθεια πρός τήν Ε Σ Σ Δ  καί ή αίγλη τής 3ης Διεθνούς ήταν στα
1918 καταπληχτική. Έ τσ ι έξηγεϊται γιατί τό Συνέδριο τού 1918 
χαιρέτησε τή Ρώσικη έπανάσταση < σάν êva παγκόσμιο γεγονός» 
όπως καί τή Γερμανική έπανάσταση τού Σπάρτακου. Οί όππορ- 
τουνιστές δέ δυσκολεύτηκαν να κάνουν μια δημαγωγική χειρονο
μία. Ή τ α ν  Ανάγκη να δημαγωγήσουν τις φιλοσοβιετικές μάζες. 
Ή τα ν  Ανάγκη να «τυλίξουν» τήν επαναστατική τάση τού Λιγδό- 
πουλου-Τζουλάτι μέσα στό κόμμα τής μεταρρύθμισης. Ή  ρωσική 
έπανάσταση δέν ήταν ένα Απλό «ιστορικό γεγονός». Ή τ α ν  μιά κοι
νωνική έπανάσταση, Ινα πρόγραμμα, μια σημαία. Οί όππορτουνι- 
στές πέρα απ' τό «ιστορικό γεγονός- στάθηκαν Ανίκανοι νά δοΰν 
τήν θεωρητική καί πολιτική ουσία τής Ό χτωβριανής έπανάστα- 
σης. II ίσιο άπ' αυτήν ήταν τα Σοβιέτ, καί τό κόμμα τού Λένιν καί 
Τρότσκι. Έ καναν  δ,τι μπόρεσαν γιά να τα υπονομεύσουν.

Π αρά τό γεγονός ότι ή ΚΕ έλέγχονταν Απ’ τή δεξιά κι είχε 
έπικρατήσει ή Δεύτερη Διεθνής, ή νέα ήγεσία ήταν ύποχρεωμένη 
νά υπολογίζει τήν έξωκομματική μάζα καί μιά σημαντικότατη 
μερίδα της πού προσανατολίζονταν πρός τή 3η Διεθνή Γιά τό λό
γο αυτό τό συνέδριο πήρε τήν Απόφαση νά μήν άντ:προσυ>πευθεΐ τό 
ΣΕΚ στή Συνδιάσκεψη τής Στοκχόλμης τής 2ης Διεθνούς. Δέν τόλ
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μησαν να προσχωρήσουν σ’ α,ύτή τή διεθνή πού συγκέντρωσε στίς 
γραμμές της δλη τήν ήγεσία τών άποστατών. Αύτδ δέν ήταν παρά 
ένας έλιγμός γ·.ά να παρακάμψουν τούς σκόπελους μπροστά στις 
βίαιες έπιθέσεις τής τάσης τών Λιγδόπουλου - Τζουλάτι.

Ή  α π ό φ α σ η  τ ή ς  σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς  ά ρ - 
χ  ώ  ν περιλάμβανε ότι:

α) Ή  απελευθέρωση τής εργατικής τάξης είναι εργο τών έργα- 
τών δλων τών χωρών. Καί β) Κατάργηση τής κυριαρχίας τών 
τάξεων. ’Αγνόησε τήν έπανάσταση για τήν δποία τδ Κομ. Μανιφέ
στο έγραφε 70 χρόνια πιδ μπροστά: «Οί κομμουνιστές διακηρύσ
σουν άνοιχτά δτι οί σκοποί τους δέν μπορεΐ να πραγματοποιηθούν 
παρά μόνο μέ τή βίαιη ανατροπή».

Ή  άπόφαση διεκδικήσεων απαιτούσε:

α) Έκδημοκρατικοποίηση... τοΰ αστικού κράτους.

β) Λαϊκή Δημοκρατία... σαν μεταβατική περίοδο για τή πραγ
ματοποίηση τού σοσιαλισμού.

γ) Προπαγάνδιζε τή «πολιτική εϊρήνης, συνενόησης καί ει
λικρινούς συνεργασίας μέ όλα τά κράτη» ( ! ! ! )  (άπάτες κι αυταπά
τες πού άποκαλύφτηκαν στήν έκστρατεία κατά τής Σοβ. Ρ ω σ ία ς ) .

δ) «Υποχρεωτική διαιτησία» πού σκέπαζε τή βίαιη ληστρι
κή διανομή τοΰ κόσμου άπ’ τούς ιμπεριαλιστές.

ε) ’ Αποχή κατ’  άρχήν άπδ κάθε πόλεμο, πατσιφιστικο σύν
θημα τών όππορτουνιστών πού ίσοδυναμεΐ μέ ρίξιμο στή παθητικό- 
τητα. έκεΐ πού ό Λένιν ζητοΰσε μετατροπή τοΰ πολέμου σ’  έμφύλιο.

ζ) «’ Αφοπλισμός». Τ ή  στιγμή πού τδ «ποιός ποιδν» θ’  άφοπλί- 
ση έμπαινε στήν ήμερήσια διάταξη.

η) Α ναγνώ ριση τής Εθνικής "Αμυνας ...κατόπιν άπόφασης 
τής Κ .Τ .Ε . Δηλ. Σ?σιαλπατριωτισμδς καθαρόαιμος.

θ) «’ Αποχή άπδ κάθε συμμαχία πού φέρνει πόλεμο^. . .
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ι) ^Κοινωνία τών Έθνών =  Κοινωνία τών ληστών (Λένιν) ■». 
Κ.τ.ρ.

Δηλαδή ένα σύνολο διεκδικήσεων κλασσικής μεταρρυθμ'.στι- 
κής πατσιφιστικής καί σοσιαλπροδοτικής ποικιλίας.

ΙΙΡ Ω Τ Ο  ΣΓΜ Β Ο Γ Λ ΙΟ  Τ Ο Γ  ΣΕ Κ

Μ ετά τό Συνέδριο άρχισε μια σκληρή μάχη ανάμεσα στή κεν
τροδεξιά καί τήν άριστερά. Ό  συσχετισμός τών δυνάμεων μέσα στή 
Κ . Ε πιτροπή τροποποιήθηκε ύπέρ τής άριστεράς. Π ροσχώρησε σ’ 
αυτήν ό Ν. Δημητράτος καί ό Μ. Σιδέρης. Ό  άνταγωνισμός μέσα 
στό κόμμα πήρε φραξιονιστικό χαραχτήρα. 'Ο ταν  οί διαφορές είναι 
βασικές, δημιουργοϋνται φράξιες. Ά π ό  κεϊ καί πέρα κακοί χειρι
σμοί είναι δυνατόν να καταλήξουν σέ σχίσ|ΐα. Ό  Μ πεναρόγιας I- 
γραψε δτι τώρα πιά λειτουργούσε κόμμα μέσα στό κόμμα.

Σ τό  Συνέδριο ή Κεντροδεξιά πήρε τις πολιτικές άποφάσεις. 
Ά λ λ ά  δργανωτικά βγήκε μειοιμένη. Τ ό κϋρος της καταρρακώθηκε 
μέ τό σκάνδαλο τοϋ μπλόκ Φεντερασιόν-Βενιζέλου. (Αποστολή Σ ί
δερη, Κουριέλ, Π . Δημητράτου στό Λονδίνο, στή Συνδιάσκεψη τών 
«σοσιαλιστών» τών «Συμμαχικών» χωρών, μέ χρήματα τής Κυβέρ
νησης, χωρίς έγκριση Κομματική, για λόγους έξυπηρέτησης τοϋ 
Έ λλ . καπιταλισμού. Τ ό Συνέδριο στέρησε τό δικαίωμα έκλογής 
στούς δύο πρώτους γιά δύο χρόνια, καί στόν τρίτο για 6 μήνες.

Ή  Ά ριστερά, άπ’ τή στιγμή πού κυριάρχησε στή ΚΕ δφειλε 
να δημοσιέψει τις δεξιές άποφάσεις τοϋ Συνεδρίου, καί νά τΙς έχει 
για πυξίδα στή δράση της. Αύτό δημιούργησε μια δρα|ΐατική κα
τάσταση. 0 1  μ π ο λ σ ε β ί κ ο ι  κ α λ ο ύ ν τ α ν  ν à 
έ φ α ρ μ ό σ ο υ ν  τ ή  μ ε ν σ ε β ί κ ι κ η  γ ρ α μ μ ή  
τ ο ΰ  σ υ ν έ δ ρ ι ο υ .  Π ράγμα άσυμβίβαστο μέ τήν κομμου
νιστική τους άδιαλλαξία. Δέ χωρούσε συμβιβασμός σέ ζητήματα 
αρχών. Δέν ύπήρχε γέφυρα πού νά ένώσει τούς όππορτουνιστές μέ 
τούς έπαναστάτες. Στό κάτω-κάτω, δέν ευθύνονταν οί άριστεροί πού 
τό Συνέδριο τούς άνάθεσε μεγαλύτερο ρόλο άπ’ δ,τι ή άναλογία
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τών δυνάμεών του;. Κι έφ’ ο soy ή μειοψηφία τής αριστερά; εγινε 
πλειοψηφία, πήρε τα δικαιώματα τη ;. Δέν δημοσίεψε καί δέν έφ- 
άρμοσε τήν ψευτοσοσιαλιστική πλατφόρμα.

Ή  πρώτη Σύνοδο; τοΰ Έθνικοΰ Συμβουλίου (18-23 Μαΐου 
1919) εγινε στα γραφεία Εύριπίδου 14. ’Απαρτίστηκε, σύμφωνα 
μέ τό καταστατικό, 1) Ά π ’ τα μέλη τής Κ.Ε . Ν. Δημητράτο, Λιγδό- 
πουλο, Κόκκινο, Μ. Σιδέρη, 2) Ά π ό  τα μέλη τής Κ.Ε.Ε. Πισινή, 
Κομιώτη, Μπεναρόγια, 3) Ά π ’ τόν άντιπρόσιοπο τών Κομ. Νεο
λαιών Τζουλάτι, 4) Τους βουλευτές Σίδερη. Κουριέλ καί ό) Τού ; 
αντιπροσώπους τή ; Α θήνας Π . Δημητράτο καί Πετρούσκα, τοΰ 
Π ειραιά Τσαλαβούτα, τοΰ Βόλου Ραφαήλ, τής Σαλονίκη; Α ν τ ω 
νίου καί Λεβή, τή ; Καβάλλα; Χατζησταύρου καί τή ; Κέρκυρα; 
Π απαδάτου.

Ί Ι  δεξιά τώρα πήρε απόφαση καταδίκη; για τή μή δημοσίε- 
ψη τοΰ προγράμματος τοΰ Συνέδριου. (Ή  δημοσίεψη Ιγινε τελικά 
τόν ’ Απρίλη 19 19 ). Έ π ειτα  για τήν έπαναφορά τοΰ Σίδερη-Κουρι- 
έλ πού σέ 6 μήνε; άντί για δυό χρόνια άποκλεισμοΰ απ ' τό Κόμμα, 
πήραν συγχωροχάρτι γιά τή συμμετοχή του; στό μπλοκ τών ψευ- 
τοσοσιαλιστών λακέδων τοΰ Δυτικοΰ ιμπεριαλισμού.
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ΕΝ Α  ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Ο  NTOKOVM ENTO 

ir Π ΛΑ ΤΦ Ο ΡΜ Α  ΤΩ Ν  ΕΛΛΗ ΝΩΝ Μ Π Ο Λ ΣΕ Β ΙΚ Ω Ν

Ε ξωτερική πολιτική τοΰ Κόμματος

1) Τ  ό Σ υ μ 6 ο ύ λ ι ο ν δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι  κα
τ ά  τής ειρήνης βίας πού θέλουν να Ιπιβάλουν είς τούς υποφαινο
μένους λαούς. Δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι  μ έ ά γ  α ν ά κ τ η- 
σ η κατά τής έκστρατείας τών δυνάμεων εναντίον τής ρωσικής 
δημοκρατίας, ή δποία άποτελεΐ φανεράν προσπάθειαν πρδς κατά- 
πνιξιν τής έκδηλωθείσης ήδη κοινωνικής έπανάστασης καί καταγ- 
γέλει ακόμα περισσότερον τόν ώμόν καί κεφαλαιοκρατικών καί Ιμ- 

τεριαλιστικόν χαρακτήρα τού παρόντος πολέμου, τδν όποιον, έκ- 
μεταλλευθέντες τήν εΰπιστίαν τών λαών, παρέστησαν ώς πόλεμον 
ύπέρ τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου. ’Α π α ι τ ε ί  άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν να ελθη εις σχέσιν μέ τάς σοσιαλιστικές χώρας.

2) Στιγματίζει τάς ΐμπεριαλιστικάς άξιώσεις τών δυνάμεων 
μικρών καί μεγάλων καί κ % τ α  γ  γ  έ λ ε ι τήν μπλόφαν «πε

ρί Κ .Τ .Ε .» ή δποία είς χείρας τών άστικών κυβερνήσεων καταντά 

μία συμμαχία τών κεφαλαιοκρατικών κρατών διά τήν διατήρησιν 
τή ς κυριαρχίας των έναντίον τής διεθνούς έπαναστάσεως.

Έκδηλουμένων τών όρέξεών της, ή άατική τάξη άποδεικνύει 
πλέον φανερά, δτι είναι άνίκανος ν’  άναδιοργανώση μίαν πραγμα
τική ν Κ .Τ .Ε . Έ  πραγματική Κ .Τ .Ε . καί ή έξασφάλιση τής έλευ- 

θέρας συμβιώσεως τών λαών δύναται να προέλθη μόνον άπ" τήν 

.Διεθνή τών Ε ργαζομένων, απελευθερωμένων τής κεφαλαιοκρατι

κ ής πιέσεως».

Ή  Διοίκηση τοΰ Σ Ε Κ

«Ριζοσπάστης», 30.5.1919.
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Ο Μ IIΟ Λ Σ Ε Β ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ  Σ Τ Ο Ν  Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Ο  Β ΟΡΡΛ

Έ νώ  στή παλιά Ε λ λά δα  γεννιέται ή μπολσεβίκικη τάση, στά: 
προλεταριακά κέντρα τής Μακεδονίας καί Θράκης 6 μπολσεβικι- 
σμός Ιχει μιά εύρύτερη διάδοση.

Σ τ ή  Σ α λ ο ν ί κ η ,  στ' αριστερά τής Φεντερασιόν,. 
δροϋνε δυό όργανώσεις μέ μπολσεβίκικες τάσεις. Τ ό Βουλγάρικο· 
Σοσ. κέντρο Θεσσαλονίκης καί ή Μακεδονική ’Οργάνωση τοϋ Γκα- 
λβίνωφ. Κι οί δυό αύτές όργανώσεις ήσαν Βουλγάρικης προέλευ
σης.

Σ τ ή  Β ο υ λ γ α ρ ί α ,  μέ ήγέτη τον Μ πλαγκόεφ, τό κί
νημα ήταν πρωτοπόρο μέσα στά δρια τής Βαλκανικής. Π αράλλη
λα μέ τό σχίσμα πού ίγινε στά 1903 ανάμεσα στους μπολσεβίκους, 
καί τούς μενσεβίκους, είχαμε άντίστοιχο σχίσμα στή Βουλγαρία. 
Γήν ίδια χρονιά. Χώρισε τούς Τέσνιδες (στενούς) πού άνταποκρί- 
νονταν στούς μπολσεβίκους, καί τούς Σιρόκοι (Φαρδειούς) πού άν- 
τιστοιχοΟσαν στούς μενσεβίκους. ΟΕ «στενοί» ήσαν ύπέρ τοΟ συγ- 
κεντρωτισ|ΐοΰ τής όργάνωσης καί τής στενής δουλειάς χωρίς νά. 
ύποτιμοϋν τή φαρδειά δράση. ΟΕ Φαρδειοί ήσαν άντίθετα ύπέρ τής, 
φαρδειάς μεταρρυθμιστικής πολιτικής δράσης.

Ό  Μπλαγκόεφ, ίντας φοιτητής στή Πετρούπολη (1880) r 
συνδέθηκε μέ τό Λένιν καί τό Π λεχάνωφ κι δταν έξορίστηκε γιά- 
τή δράση του γύρισε στή Βουλγαρία θερμός ύποστηριχτής τού- 
μπολσεβικισμού.

Τ ό  Β ο υ λ γ ά ρ ι κ ο  Σ ο σ .  Κ έ ν τ ρ ο  τ ή ς  Σ α 
λ ο ν ί κ η ς  άρχισε μιάν άδιάλλαχτη πάλη κατά τής Φεντερασιόν 
γιά τή συνεργασία μέ τούς Νεότουρκους άξιω]ΐατικούς, γιά τό μπλόκ 
πού £κανε μέ τούς τέκτονες, γ ιά τόν δμοσπονδιακό όργανισμό της: 
καί γενικά γιά τή δεξιά ρεφορμιστική ταχτική της.

Στήν ’ Ανατολική Μακεδονία, κατά τή βουλγαρική κατοχή —  
άφηγείται 6 Κορδάτος —  οί βούλγαροι σοσιαλιστές είχαν κάνει μιάν 
αξιόλογη προπαγάνδα, μπολσεβίκικου περιεχομένου. Ό  σοσιαλι
σμός είχε ριζώσει μέσα στις Μακεδονικές φαμίλιες. Στά  σπίτια 
Ιβλεπες Μ άρξ, Μπέμπελ, Λίμπνεχτ, Ζωρές. Οί Ιργάτες διάβαζαν 
τόν Έ ργ . ’Αγώνα. Ό χ ι  τό «Σοσιαλισμό» τοϋ Γιαννιοΰ. Δέν συμπα
θούσαν τή Φεντερασιόν. ΙΙαντοϋ φυσούσε σοσιαλιστικός άέρας. ’ Αν
τιπολεμικός. Παντού κατάκριναν τούς Σίδερη, Κουριέλ καί Π . Δ η -



giητράτο πού πήγαν στή <■ συμμαχική» Συνδιάσκεψη τών Δυτικών 
■ιμπεριαλιστών.

Ό  Δ  η μ η τ ρ ώ  φ . στα 1917, λίγο μετά τή Ρώσικη έ- 
πανάσταση κατέβηκε στή Δ ρ ά μ α ,  πού τότε είχαν καταχτή
σει οί Βουλγαρογερμανοί (1 9 1 5 ). Μετάφερε μήνυμα τής Κ.Ε . τών 
«στενών» για τήν έπέχταση τής έπαναστατικής τριτοδιεθνιστικής 
«δράσης στή Βαλκανική. ’Οργάνωσε μια σύσκεψη τών Δράμινών 
σοσιαλιστών όπου μίλησε για τήν Ό χτωβριανή ’Επανάσταση καί 
γιά τα καθήκοντα τοϋ κομμούνισμοϋ στή Βαλκανική. Προσπάθησε 
ν  αναδιοργανώσει τού; καπνεργάτες. Διώκεται. Τόν κρύβουν. Τόν 
φυγαδεύουν.

Έ τσ ι οί Τέσνιοε; βοηθάνε άμεσα τό μπολσεβικισμό στή Μ α
κεδονία πού περνάει στή παλιά Ε λλά δα  άπό πολλά κανάλια.

Διά μέσου τής Βουλγαρία; οί μπολσεβίκικες έφημερίδες ΙΣ -  
Κ Ρ Λ  (Σπίθα) καί ΡΛΜ ΙΙΟ 'ΓΝ ΙΤΣΕ ΣΜ Ο  Ν Τ ΙΕ Λ Ο  (Ε ργατι
κή Τπόθεση) ίφταναν μέχρι τή Μακεδονία.

Τ  ό Ρ ο υ μ α ν ι κ ό  κίνημα, μ’  έπί κεφαλής τό Ρακόφ- 
σκυ, άποχτάει μια θέση ηγετική μέσα στά Βαλκάνια.

Ό  Κ ρ ί σ τ ι α ν Ρ α κ ό φ σ χ υ ,  άπ’ τό Κότεζ τής 
Βουλγαρίας, διακρίθηκε σαν ήγέτης τοΰ Βαλκανικοΰ καί παγκό
σμιου κινήματος. Π ήρε μέρος στό Τσίμερβαλντ καί Κίενταλ, στέ
λεχος τής Α ριστερ ά ; τών συνδιασκέψεων αύτών. Στή διάρκεια τοΰ 
πόλεμου, φυλακίστηκε άπ" τή Ρουμανική Κυβέρνηση για  τή διε- 
Ονιστική του προπαγάνδα. Απελευθερώθηκε άπ’ τό στρατό τής έ- 
παναστατημένης Ρωσίας.

Δούλεψε στή Ε Σ Σ Δ  ζ'% πρόεδρος τοΰ Συμβούλιου τών Ου
κρανών Κομισσάριων. Έ γ ινε μέλος τής Κ.Ε . τοϋ Ούκρανικοΰ 
-κόμματος καί τής Κ.Ε . τοΰ Κ .Κ . τής Ε Σ Σ Δ . Χρησιμσποιήθηκε σαν 
πρεσβευτή; στό Παρίσι καί στό Λονδίνο. Έ γ ινε  Ινας άπ’ τούς Ι
δρυτές τής Κ Δ . Στάθηκε άπ’ τούς πρώτους στό πλευρό τοΰ Τρό- 
τσκυ κατά τή ; Σοβ. γραφειοκρατίας. Εξορίστηκε στή Σιβηρία 
(1 9 2 8 ). Καί παρά τή δήλωσή του, έφαγε 20 χρόνια φυλακή άπό 

τό Στάλιν.
Ό  Ρακόφσκυ, κατέβηκε στή Σαλλονίκη τό 1911 κι Ικανέ τρεις 

τοΰ γραφείου τής Β. Διεθνοΰ; καί είχε μίαν ύπεύθυνη άνάμειξη 
στό διαβαλκανικό κίνημα καί στή Βαλκανική Συνδιάσκεψη.
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Κρατούσε αλληλογραφία jiè τό Δρακοΰλη ό όποιο; είχε φήμη· 
ηγέτου τών Σοσιαλιστών στήν Ε λλά δα  άπό τήν έποχή τοϋ Α ' 
Συνεδρίου τής Β ' Διεθνούς, στό όποιο -ή ρ ε  μέρος.

Ό  Ρακόφσκυ, κατέβηκε στή Σαλονίκη τό 1911 κι εκανε τρεις, 
διαλέξεις στά γραφεία τής Φεντερασιόν. Για τό Εθνικό ζήτημα, 
πού είχε μια βαρύνουσα σημασία για όλάκαιρη τήν Ευρωπαϊκή Π ο
λιτική, καί γιά τή Βαλκανική Όμοαπονοία.

Είναι άτύχημα πού δέν μπόρεσε νά κατέβει στήν ’Αθήνα δταν- 
τόν προσκάλεσε ό Δρακούλης. Ή  σύνδεση μέ τούς σ. τής Νεολαίας 
’Αθηνών θά ήταν άναπόφευχτη καί εποικοδομητική.

Σ τ ή  Μ α κ ε δ ο ν ί α ,  ή Φεντερασιόν είχε εναν δυνατό· 
άντίπαλο. Τ ό Γκαλβίνωφ. Πρωτοπόρο τής σοσ. όργάνωσης Μακε- 
δόνων.

'Ο  Γ κ α λ β ί ν ω φ  (1869 - 1929) έργάτης μαραγκός* 
προήλθε άπ’ τις γραμμές τοϋ βουλγάρικου κόμματος, όργάνωσε 
στή Σόφια τό 1895 τή πρώτη Μακεδονική - Σλαύικη σοσιαλιστι
κή έργάνωση. Συντάχτηκε μέ τούς «στενούς» στό σχίσμα τού 1903, 
κι έπηρεάζονταν άμεσα άπ’ τούς Μπολσεβίκους τοϋ Λένιν καί τούς 
στενούς τοΰ Μπλαγκόεφ.

Ή  έργάνωση τού Γκαλβίνωφ μέ εδρα τα Σκόπια καί τή Σ α λ - 
λονίκη. διεξήγαγε σκληρή πάλη κατά τής ρεφορμιστικής Φεντε
ρασιόν. Έ  στρατηγική τών δύο τάσεων ήταν βασικά διαφορετική. 
Ή  Φεντερασιόν πίστευε δτι ό ρόλος των νεότουρκων άξιωματικών 
τής έπανάστασης τοϋ 1908 ήταν προοδευτικός ( !)  κι δτι ή άπε- 
λευθέρωση τών καταπιεζόμενωνέθνοτήτων άπ’ τήν ’Οθωμανική, 
κυριαρχία θα γίνει στα πλαίσια τής Τουρκίας μέ μεταρυθμίσεις.

Ό  Γκαλβίνωφ άντιμετώπιζε σωστά, σοσιαλιστικά, ταξικά, 
τό πρόβλημα τής άπελευθέρωσης τών Ιθνοτήτων, ένάντια στούς νεό- 
τουρκους γιά μια άνατροπή τοϋ ’Οθωμανικού ζυγού μέ έργατική έ
πανάσταση. Υπεράσπιζε, δτι ή έθνική απελευθέρωση περνάει άπ’ 
τή κοινωνική, μέ φορέα τό προλεταριάτο.

Έ  θέση τοϋ Γκαλβίνωφ ήταν δ ι α ρ κ ο ε π α ν α σ τ α -  
τ ι κ ή . Έ νώ  ή Φεντερασιόν άκολουθοϋσε τή γραμμή τών Ό μ - 
πτσοντέλτσι» συνεργασίας μέ τούς αστούς «δημοκράτες» ό Γκαλβί
νωφ στή γραμμή μπολσεβίκων - στενών υπεράσπιζε τήν άδιάλαχτη 
πάλη τών τάξεων.
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Ένώ ή Φεντερασιόν έδλεπε τή λύση του εθνικού στήν «αναγέν
νηση ■ τή; Όθωμαν.κή; Αυτοκρατορία;, δ Γκαλδίνωφ μέ μι4ν έ- 
πίσημη έκθεσή του πρός τή Β' Διεθνή (1910) έβαζε τό εθνικό 
πρόβλημα στά. πλαίσια τή; Βαλκανικής Σοσιαλιστικής Όμοσπον-

II ά.μ i ?i3-s?i  ό Ι*χ·/.όϊ3κυ ζϊ y.% Kyi’,% ίντ-.ποΧιτευομίνω·; -vj παζϊ 
τό ΐ;ίτ:κυ gtîàvî-j:·. "ή  έ;'.ρ·* ά-ό τό Ιτίλ'.ν.

II αντίθεση Μπεναρόγια - Γκαλδίνωφ συνδέθηκε μέ οργανω
τικέ; οι:ιφο;: "Ο Γκαλδίνωφ πολεμούσε ασυμφιλίωτα τό δμοσπον- 

ν::.0;στό; τή; Φεντερασιόν στό νόημα τοΰ Συγκεντρωτικού 
καθεστώτο; τών Ισκροβιστών καί τών στενών. Πολεμούσε τή κατά 
έθνότητε; οργάνωση παράλληλη μ' αυτή πού ή ίστραϊλίτικη Μπούντ 
παρουσίασε στή Ρωσία καί καταπολέμησε δ Λένιν.

ΊΙ παραδοχή τή; Φεντερασιόν στή Β ' Διεθνή τό 1910 προ- 
κάλεσε. δικαιολογημένα, θύελλα διαμαρτυριών άπ’ τήν ομάδα Γκαλ
δίνωφ. γιατί έγινε όχι στή δάση αρχών, άλλα μέ κριτήριο τήν 
μεγάλη επιρροή τή; Φεντερασιόν. Τό γραφείο τή; Β ' Διεθνούς 
■κλίνε ύπέρ τής Φεντερασιόν. Ή  εϋνοια εγινε ολοφάνερη όταν I- 
στειλε τό Ρακόφσκυ. στα 1911, στή Σαλονίκη κι Ικανέ στά γρα
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φεία τής Φεντερασιόν τρεις διαλέξεις για τό Εθνικό καί τή Β αλ
κανική 'Ομοσπονδία. Ή  συμπαράσταση τοΰ Ρακόφσκυ στή Φεντε
ρασιόν ίσως δέν ήταν άσχετη μέ τήν εύθυγράμμιση μαζύ της στή 
σφαλερή κοινή άποψη τοΰ Ρακόφσκυ δτι: «Ή  νεοτουρκική έπανά
σταση ήταν σπουδαίος παράγων γιά τή λύση τών προβλημάτων 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» (19 09 ).

Ή  σύγχιση για τό κίνημα τών νεότουρκων ήταν γενικότερη. 
Ό τ α ν  ξέσπασε ή έπανάσταση τους τό 1908, κι έπακολούθησε μιά 
έπαναστατική άνοδος μέ ταξικές ζυμώσεις, διαδηλώσεις, άπεργίες, 
κλπ.. πού έφερναν διεκδικητικά αίτή|ΐατα στό κομιτάτο, δλος 6 σοσ. 
τΰπος τής Β ' Διεθνοΰς (έκτός τών μπολσεβίκων τοΰ Γκαλβίνωφ), 
ύποστήριξε ένεργητικά τό πραξικόπημα τών νεότουρκων.

Ά λ λ α  μόλις έξαπολύθηκε ή έπίθεση κατά τών σοσιαλιστών, 
καί τοΰ έργατικοΰ κινήματος, ή Β ' Διεθνής αναγκάστηκε νά κάνει 
στροφή 180 μοιρών. «Οί Νεότουρκοι ξεπέρασαν άκόμα καί τό πα
λιό καθεστώς τοΰ Χαμίτ σέ πράξεις έγκληματικής βίας» κατάγγει
λαν οί βούλγαροι στενοί κι οί Σέρβοι στό συνέδριο τής Κοπεγχά
γης (1 9 1 0 ). Ά π ό  κεί καί πέρα, οί όππορτουνιστές τής έποχής 
τοΰ σταλινισ|ΐοΰ, έπανάλαβαν τό λάθος —  προδοσία —  τής δποστή- 
ριξης τών στρατιοπικών «δημοκρατικών» «σοσιαλιστικών» προνουν- 
τσιαμέντων, δπου Αξιωματικοί άστοί - μικροαστοί, προσηλωμένοι 
στή παράδοση τοΰ Κράτους καί τοΰ στρατοΰ τής Αστικής τάξης, 
κυνηγώντας δόξα καί γαλόνια, άπόδειξαν τελικά ότι ήσαν δργανα 
τής αντεπανάστασης, π.χ. Τσάγκ - Κάϊ - Σέκ . Πιλσούδσκυ, Π άγκα
λος. Μπεν-Μπελά. Νάσερ, Τόρες, Καρβάλιο κ.τ.ρ.

Σ τ ή  Κ ω ν σ τ α ν τ ν ο ύ π ο λ η . κέντρο τ/,ς ’Οθω
μανικής αυτοκρατορίας, αναπτύχθηκε τό σοσιαλιστικό κίνημα μέσα 
σ ’ όλες τις έθνότητες, Ε λλήνων, Ά ρμένιδων, Σέρβων, Βουλγάρων, 
Σλαυομακεδόνων καί Τούρκων σ’  ενα σημαντικό έπίπεδο.

’ Ιδιαίτερο ρόλο σ’ αύτό έπαιξε κι ό Γερμανοεβραϊος Χέλφαντ 
Άλεςάντερ Ίσραέλ , γνωστός σαν Π ά ρ β ο υ ς . Είναι δ Π άρ- 
βους πού όντας αποσυνδεμένος άπ’ τό ένεργό κίνημα κι έργαζόμενος 
στό Γερμανικό προξενείο μεσολάβησε στή Γερμ. Κυβέρνηση για τό 
πέρασμα τοΰ Λένιν πρός τή Ρωσία στό κλειστό βαγόνι.

Ό  Π άρβου; έδρασε στή Ρωσία πολλά χρόνια. Πήρε μέρος
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στήν έπανάσταση τοΰ 1905. Εξορίστηκε στή Σιβηρία (1 9 0 6 ) , κι 
είχε στενές σχέσεις μέ τόν Τρότσκυ. Σ ’  αυτόν όφείλεται ή διάδοση 
στό χώρο τής Βαλκανικής, τής θεωρίας τής διαρκούς έπανάστασης, 
πού, έμβρυώδικα, παρουσίασε δ ΙΙάρβους κι άνάπτυξε σέ μι à μεγα
λοφυή σύλληψη δ Τρότσκυ. Στή  πολυεθνική ’Οθωμανική αύτοκρα- 
τορία τό έργατικό κίνημα θα Ιπρεπε νά γίνει δ σημαιοφόρος τής 
αυτοδιάθεσης μέχρι άνεξαρτησίας τών ν.αταπιεζόμενων έθνοτήτων 
καί τής λύσης τοϋ άγροτικοϋ προβλήματος, όλοκληρώνοντας τήν 
άστικοδημοκρατική έπανάσταση στή σοσιαλιστική καί κάνοντας 
έτσι διαρκή τήν έπανάσταση.

Η Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Η  ΔΙΑ ΣΚ Ε Ψ Η  T O I' Β Ε Λ ΙΓ Ρ Λ ΔΙΟ Γ

Μετά τήν έπανάσταση τών νεότουρκων, τό ξέσπασμα τών μα
ζώ ν  πού πίστεψαν πώς κατάχτησαν μια πραγ|ΐατική έλευθερία, καί 
ή ανάπτυξη τής άπεργιακής πάλης για  διεκδικήσεις κλπ. προκά- 
λεσε μια βίαιη άντεπίθεση καταστολής τοϋ κινήματος. Οί νεότουρ- 
κοι Ιδαλαν σέ ένέργεια ενα νομοσχέδιο «δημοσίας ανάγκης» κατά 
τών απεργιών. ’ Α λλα μ’  αυτό τό τρόπο άντί νά πνίξουν τό κίνημα 
προκάλεσαν θύελα διαμαρτυριών καί κινητοποίησαν γι’  Αποκορύ
φωμα ενα συλλαλητήριο - ανθρωποθάλασσα στή Σαλονίκη, μέ συμ
μετοχή δλων τών σοσιαλιστικών δργανώσεων. Ή  κατάρευση τών 
αυταπατών για τούς νεότουρκους καί οί χαμιτικές μέθοδές τους, 
έσπρωξαν πρός τήν ένότητα τών σοσ. δυνάμεων, στα πλαίσια τής 
Βαλκανικής χερσονήσου.

Τ ό  σύνθημα για μια Δημοκρατική Όμοσπονδία τών βαλκα
νικών λαών κατάχτησε πλατειές συμπάθειες στις μάζες, πού ήθε
λαν να άποτινάξουν τόν τούρκικο ζυγό. Έ τσ ι Ιγινε ή 1η Συνδιά
σκεψη τών σοσ. δργανώσεων τής Βαλκανικής.

Τ ό  Σ ο σ ι α δ η μ ο  κ ρ α τ ι κ ό  Κ ό μ μ α  τ ή ς  Σ ε ρ 
β ί α ς ,  πού είχε ιδρυθεί στα 1903. κι είχε ήγέτες τούς Ντράκο- 
βιτς καί Τούκοβιτς, άνάπτυξε πρωτοβουλία κι όργάνωσε τις σοσια
λιστικές δμάδες πού δροΰσαν κάτω απ’ τό ζυγό τοΰ χαμιτικοΰ καθε
στώτος, καί τώρα τών Νεότουρκων.

Ή  1 η  Β α λ κ α ν ι κ ή  -  υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η πού ε-
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γίνε στα 15)00 στό Βελιγράδι. ήταν ή Αποκρυστάλλωση πολύμοχθης 
προσπάθεια;. Έ γ ινε ακριβώς οταν οί Χεότουρκοι άρχισαν λυσασμέ- 
νη έπίθεση κατά τών σοσιαλιστών.

Σ ’ αύτή πήραν ;·.έρος 10 οργανώσεις: Σερβίας, Μαυροβούνι
ού, Σλοβενία;, Βοσνίας, Ε ρζεγοβίνη ;. Μακεδονίας, Ρουμανίας, 
Βουλγαρίας καί Τουρκίας. Ή  Φεντερασιόν κι ή όργάνωση Γκαλβί
νωφ.

Έ κεϊ ό Τούκοβιτς είσηγήθηκε κοινό αγώνα απελευθέρωσης. 
Διαδηλο'ίθηκε ή αλληλεγγύη ενάντια στό σωβινισμό τής μοναρχι
κής Αστική; τ:'ί;η ; τής Τουρκίας για τήν αυτοδιάθεση τών κατα- 
πιεζόμενων εθνοτήτων μέχρι; αποχωρισμού, δχι διά μέσου μιας 
επέμβασης αξιωματικών αλλά: <μέ τή μόνη κοινωνική δύναμη, τήν 
ανεξάρτητη επέμβαση τού προλεταριάτου».

Η ΔΙΛ ΣΚ Ε ΙΓΙΙ ΤΗ Σ  ΣΛ Λ Ο Χ ΙΚ Η Σ  (1911)

Μιά καινούργια περίοδος άρχισε πια για τό βαλκανικό σοσια
λιστικό κίνημα. Οί συσσωρευμένες έθνικές καί κοινωνικές αντιφά
σεις τοΰ «μεγάλου ασθενούς- καθεστώτος τής ’ Οθωμανικής αυτο
κρατορίας, πού προκάλεσαν τό πραξικόπημα τοΰ 1908, Ιδωσαν 
μιά ώθηση στό επαναστατικό κίνημα.

Ά λ λ α  καί τό σοσιαλιστικό κίνημα συγκλονιζόταν άπ’ τήν ι
στορική Αντίφαση τοΰ ρεφορμισμού καί τοΰ έπαναστατικοΰ Μ αρξι
σμού. Ή  Αντίθεση Ανάμεσα στό Βουλγάρικο Κέντρο, τό Κέντρο Σ κ ο
πιών (Γκαλβίνωφ) Απ’ τή μιά, καί τή Φεντερασιόν Απ’ τήν Αλλη. 
τροκάλε-ε μιά συμφιλιωτική επέμβαση τών σοσιαλιστών τής Κ ων
σταντινούπολης καί μια συνδιάσκεψη.

Αύτή έγινε τό Γενάρη 1911 στή Σαλονίκη, μέ 5 Αντιπρόσω
πους τής Φεντερασιόν, 4 τοΰ ΒουλγΑρικου Σοσ. Κέντρου, 5 τοΰ 
Σ οσ. Κέντρου Σκοπίοιν. 1 τοϋ Σοσ. Κέντρου τής Πόλης, 1 τοΰ Τέ- 
τοβο. 1 τής Μητροβίτσας, 1 τοΰ Γκολούσεβο. Έ κεΐ έπικράτησαν οί 
απόψεις τής Φεντερασιόν για τήν ομοσπονδιακή μορφή όργάνωσης, 
καί τοΰ Βουλγάρικου Κέντρου για τή σωστή έρμηνεία τών Αρχών 
τού Μαρξισμού. Ά λ λ α  οί διαφορές Αρχών δέν παίρνουν συμβιβα
σμούς. Κι Αποφασίστηκε ή σύγκληση Συνέδριου για τήν Αντιμετώ
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πιση τών προβλημάτων τοϋ σοσιαλισμού στήν 'Οθωμανική επικρά
τεια.

Η ΙΔ Ρ Γ Τ ΙΚ Η  ΣΥΝ ΔΙΑ ΣΚ Ε Ψ Η  Τ Η Σ  Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Η Σ 

Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν ΔΙΑ Σ  Σ Τ Ο  Β Ο Γ Κ Ο ΪΡ Ε Σ Τ Ι 

(1915)

Ό  Π αγκόσμιος πόλεμο; τοΰ 1913 έδωσε νέα ώθηση στό ε
παναστατικό κίνημα τής Βαλκανικής. Ή  ίδια ανάγκη πού προκά- 
λεσε τή συγκέντρωση τοΰ Τσίμερβαλντ, Ικανέ έπιταχτική τή συγ
κέντρωση τών δυνάμεων τών σοσ. οργανώσεων τή ; Βαλκανική;. 
Τ α  κόμματα τής Βαλκανικής άντεξαν περισσότερο άπ’ τό σοσιαλ- 
πατριωτικό κατρακύλισμα τών προδοτών. Έ πρεπε όμως να ξεκα
θαρίσουν τις θέσει; τους απέναντι στα νέα ρεύματα πού παρουσιά
στηκαν καί τις γραμμές τους άπ’ όλα τα δειλά, συνθηκολόγα, κι 
όππορτουνιστικά στοιχεία. Έ πρεπ ε να πάρουν θέση απέναντι στό 
πόλεμο. Καί να προπαρασκευάσουν τή μετατροπή τοΰ πόλεμου σ’ 
έπανάσταση, δίνοντας διέξοδο στις έπαναστατικές αντιπολεμικές 
διαθέσεις πού προκάλεσαν τα δεινά τοΰ πόλεμου στις μάζες.

Έ τσ ι , παρά τις συνθήκες παρανομίας Ιγινε ή 'Ιδρυτική Συν
διάσκεψη τής Β Α Λ Κ Α Ν ΙΚ Η Σ Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν 
Δ ΙΑ Σ  στό Βουκουρέστι.

Σ ’ αυτή πήραν μέρος ό Ρακόφσκυ, Μπουζόρ, Γκερέα - Ντομ- 
προυτσάνο (Ρουμανία, Σ ερβία ), ό Μπλαγκόεφ, Δημητρών. Κολά- 
ρωφ (Βουλγαρία) καί Σίδερης (Ε λλάδα ) σαν αντιπρόσωπο; τή ; 
Φεντερασιόν.

Ή  Συνδιάσκεψη στάθηκε στό υψος της. Α νέβασε τό προγραμ
ματισμό τοΰ Βαλκανικού σοσιαλισμού. ’ Επεξεργάστηκε γραμμή 
κατά τοΰ Ιμπεριαλιστικού πόλεμου. Ψήφισε άπόφαση διεθνιστική 
κατά τών δύο καπιταλιστικών συνασπισμών. Έ βγ α λε  Αντιπολεμική 
διακήρυξη. ’Οργάνωσε σχετικές συγκεντρώσεις. Ή τ α ν  ενα είδος 
τοπικού Τσίμερβαλντ.

01 Βούλγαροι πάλαιψαν καί πέτυχαν τόν αποκλεισμό τών 
ρεφορμιστικών «φαρδιών» Βουλγάρων, συνεχίζοντας μέ συνέπεια
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τό σχίσμα τοϋ 1903. Άλλα δεν έδειξαν τήν ίδια συνέπεια καί ένάν- 
τια στή Φεντερασιόν. Υποδέχτηκαν μάλιστα τό Σίδερη στή Σόφια 
«μέ φιλοφροσύνη, όπως βεβαίωσε ό Μπεναρόγιας. Καί τόν έπρό- 
έαλαν σ: συγκέντρωση ο που μίλησε «κατά τοϋ πόλεμου».

Ήξεραν δτι ό Σίδερης δπιος οί Κουριέλ καί II. Δημητράτος 
είχαν περάσει στους συνδυασμούς τοΰ μοναρχικοΰ Γούναρη στις 
εκλογές του 1915. Κι δτι οί έργάτε; τούς είχαν καταδικάσει γι’ 
αύτό στή συνείδησή τους.

"Ηξεραν δτι ή Φεντερασιόν δέχτηκε αύτή τήν έκλογική σύμ
πραξη μέ τό απατηλό έπιχείρημα δτι οί όπαδοί τοϋ Γλύξμπουργκ 
ν.αί φίλοι των Χοετζόλερν, ήταν δήθεν κατά τοϋ πόλεμου πλαστο
γραφώντας τήν «ουδετερόφιλης πολιτική τους. Κι αυτά δλα σήμαι- 
ναν επαίσχυντη προδοσία τών άρχών τοϋ Μαρξισμού ένάντια στόν 
ΐ ν δοκ απ ι ταλ ι στ ι κό πόλεμο. Τί σημαινε λοιπόν τό κορτάρισμα αύτό 
πρός τό Σίδερη καί :ή Φεντερασιόν;

II ώς δέν Ιγινε καμιά συζήτηση στή Συνδιάσκεψη για τή 
στάση τή; δεξιάς Φεντερασιόν στό πόλεμο;

Λν κρίνουμε κι άπ' τή κατοπινή εύθυγράμμιση τής Βαλκα
νικής 'Ομοσπονδίας μέ τή γραμμή τής «μακράς νομίμου ύπαρξη;» 
τής Συνδιάσκεψης του 1922 τοΰ ΣΕΚ, θα διαπιστώσουμε αυμφι-
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λκυτισμούς μέ εΰθύνη όλων τών τμημάτων τής Β . 'Ομοσπονδίας.
Ή  Β.Ο . στέκονταν ψηλά στή συνείδηση τών Ε λλήνων σο

σιαλιστών, καί δικαιολογημένα. Δέν άκούστηκαν κριτικές εναντίον 
της. Ό  Κορδάτος, ό Μπεναράγιας, κι δλοι δσοι καταπιάστηκαν μέ 
τήν Ιστορία μας, δέν Ικαναν καμιά νύξη ένάντια στούς ηγέτες τής 
Β . Ο.

Οί συνδιασκεψιακές άποφάσεις τής Β. Ο. ήταν πρωτοπορια
κές, δχι δμως πάντοτε σωστές. Ξέρουμε, τί όλέθριο ρόλο έπαιξε 
αργότερα τό σύνθημα τών Κολάρωφ - Δημητρώφ γιά την «άνεξάρ- 
τητη Μακεδονία καί Θράκη». 'Ο πωσδήποτε ό συμφιλιωτισμός άπέ- 
ναντι στή Φεντερασιόν χαλιναγώγησε τή κριτική έναντίον της 
στήν Ε λλάδα. Χρειάστηκε ή άδιαλαξία ένός Αιγδόπουλου κι ένός 
Τζουλάτι για να κατασυντριβοϋν καί νά άποκλειστοϋν οί Σίδερης, 
Κουριέλ καί II. Δημητράτος άπ’ τό ΣΕ Κ  γιά μια περίοδο. Σ ’  αύτό 
τό ζήτημα οί “Ελληνες κομμουνιστές φάνηκαν συνεπέστεροι άπέ- 
ναντι στούς Βούλγαρους.

Τ Ο  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο  ΞΕΦΩΤΟ

Μ ετά τή Βαλκανική Συμμαχία ( 1 6 -5 -1 9 1 2 )  καί τήν έκρη
ξη τοΰ Α ' Βαλκανικού πόλεμου κατά τών Τούρκων, καί μετά τήν 
κήρυξη τοϋ Β ' Βαλκανικού πόλε|ΐου τής Νέας Συμμαχίας Ε λ λ ά 
δας, Σερβίας κατά τών Βουλγάρων, ό παγκόσμιος πόλεμος τοΰ 1914 
δημιούργησε φοβερές άναταραχές μέσα στις μάζες. Σ τα  στρατιω
τικά μέτωπα τό μίσος κατά τοϋ πόλεμου θεριεύει. Σ τα  μετόπισθεν 
ή πάλη τών τάξεων δέν μπορεΐ νά καταπνίγει μέ τά μέσα τών στρα
τοδικείων καί τής άστυνομοκρατίας. Στις αρχές τοϋ πόλεμου μιά 
έξέγερση δέν είναι δυνατή. Ό  π ό λ ε ι ς  άποφασίζεται δταν ό έθνι- 
κισμός άφιονίσει κι ύποτάξει τις μάζες. Μ ετά δμως έρχεται τό έ- 
παναστατικό ξέφωτο.

Τόν Αύγουστο τοΰ 1916 οί έργάτες μεταλλείων στή Σέριφο 
οργανώνονται καί προετοιμάζουν άπεργία άλλ’ άντιμετωπίζουν 
Λόκ - Ά ο υ τ  καί στρατό πού ήρθε άπ’ τήν Α θή να  γιά τή «τάξη». 
Σ τό  τέλος ματοκύλισαν τούς άπεργούς (4 νεκροί καί 34 λαβωμέ
νοι, αστυνομικοί 3 καί 20 άντίστοιχα). Στή συνέχεια τό 1916 ξε-
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σπάνε ο: άπεργίες τών σιδηροδρομικών Ααρισαϊκοΰ, τών ναυτερ- 
γατών. τών τσιγαράδων Σαλλονίχης, χι άλλες στή Σύρα καί στήν 
ΙΙάτρα. Μά ή πιό σημαντική έκρηξη τοϋ πόλεμου τών τάξεων, έγι- 
νε στο Βόλο τό 1916, μέ τήν κήρυξη γ ε ν ι κ ή ς  ά π ε ρ γ ί α ς .

Ό  II. II. Σαλονικιός, πού ήταν έπικεφαλής τοΰ Σωματείου 
Γκαρσον.ών (στή δεκαετία τοΰ '20 ήταν άπό τά πιό σημαίνοντα 
στελέχη τής ’Οργάνωσης Ά ρχειομαρξιστώ ν), άφηγεϊται: « ’Λφτή 
ή Γενική Απεργία συγκλόνισε τό προλεταριάτο όχι μόνο στό Β ό
λο άλλα πανελλήνια. Στόν άγώνα κατίβηκαν οί τσαγγαράδες, τσι- 
γαράδες. καπνεργάτες, τά γκαρσόνια κι δλα τα έπαγγέλματα. Οί 
έπαγγελματίες έκλεισαν τά μαγαζιά τους άπό άλληλεγγύη».

Τ ό κράτος κήρυξε σέ κατάσταση ανάγκης τή πόλη καί κου
βάλησε στρατό. Έ γιναν συγκρούσεις, βίαιες έπιθέσεις κατά τών 
απεργοσπαστών.

Στήν άπεργιακή Επιτροπή έκτός άπ’ τό II. II. Σαλονικιό 
βρίσκονταν 6 Καβαδίας, καπνεργάτης πού ήρθε άπ’ τή Κωνσταν
τινούπολη κι ήταν ό πιό άνεβασμένος σοσιαλιστικά, κι οί σοσιαλι
στές θέος, ’Αποστολίδης, Κορδάτος κι άλλοι, άκόμα «τηνέητζερς».

Ή  απεργία κράτησε 2 μήνες. Στό τέλος ήττήθηκε κι δλοι οί 
παραπάνω αγωνιστές έφαγαν μέχρι δυό χρόνια φυλακή δ καθ’ έ
νας.»

Στο διεθνή στίβο τής πάλης τών τάξεων τα γεγονότα κλιμα
κώνονται έπαναστατικά.

Σ τ α  1 9 1 6 ,  στό Βερολίνο, ή διαδήλωση τοΰ Μάη μέ 
συνθήματα αντιπολεμικά είναι προμήνυμα. Σ τ α  1 9 1 7 ,  
ξεσπάει ή Φεβρουαριανή έπανάσταση στή Ρωσία, τόν ’ Απρίλη μια 
μαζική απεργία στό Βερολίνο, τόν Ίούνη αντιπολεμικές διαδηλώ
σεις στή Γαλλία καί Γερμανία, τόν Αύγουστο μια έξέγερση στό 
Τουρίνο. τό Νοέμβρη γενική άπεργία στή Φιλανδία, κι άντιπο- 
λεμική έξέγερση στό Βερολίνο. Σ τ α  1 9 1 8 ,  τό Γενάρη, 
γενική άπεργία στήν Αυστροουγγαρία, στή Λιών φτιάχνονται σο
βιέτ, αρχίζει ή Φιλανδική έπανάσταση, τόν Ίούνη έχουμε άπεργίες 
καί διαδηλώσεις στήν Αυστροουγγαρία, τό Σεπτέμβρη τις ταρα
χές ρυζιοΰ στήν ’ Ιαπωνία, τόν Ό χτώ βρη  έπαναστατικές έκρήξεις 
στή Βιέννη καί Βουδαπέστη. Σ τα  1919, έξέγερση τό Γενάρη στή 
Αεττονία, γενικές άπεργίες στή Σκωτία, «ματωμένη βδομάδα» στήν
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'Αργεντινή, το Μάρτη γενική απεργία στό Βερολίνο, καί στή Βαρ- 
ν.ελώνα καί στή Γαλλία τό 1919 άπεργοϋνε 1.211.000 έργάτες

Στή Γερμανία, τό Νοέμβρη τού 1918 ξεσπάει ή έπανάσταση 
τών Σπαρτακιστών. Οί έργάτες, οί φαντάροι καί οί ναύτες άνα- 
τ ρέπουν τό Κάϊζερ. Φτιάχνουν σοβιέτ. Τρακόσιοι Σπαρτακιστές 
τινάζουν στον άέρα τό πρωσσικό μιλιταρισμό. Ή  Αούξενμπουργκ 
κι ό Αίμπκνεχτ βρίσκονται στό κολιοφώνα τής δημοτικότητάς τους 
γιατί κράτησαν κρυστάλλινη θέση στό πόλεμο. 'Ηγούνται τής έπα- 
νάστασης.

Στήν Ουγγαρία, τό Μάη του 1919, ξεσπάει ή έξέγεοση μέ 
ήγέτη τό Μπέλα Κούν.

Αύτά τα γεγονότα έδειχναν δτι ή κατάσταση ήταν άμεσα έ- 
παναστατική, όταν ή ήγεσία τοϋ ΣΕ Κ  μέ τους Λιγδόπουλο, Τζου· 
λάτι, Κομιώτη καί Ν. Δημητράτο κλήθηκαν νά πάρουν θέση στό 
χτίσιμο τής 3ης Διεθνοΰς. Οί ρυθμοί τής άνόδου τοϋ κινήματος πού 
προκαλεΐ ό πόλεμος είναι οί πιό γοργοί. Μόνον ή δημιουργία ένός 
διεθνοΰς έπαναστατικοΰ επιτελείου μπορούσε νά κάνει δυνατή τήν 
έκμετάλλευση μιας τέτοιας έπαναστατικής κατάστασης. Μόνο ή 
ίδρυση τής 3ης Διεθνοΰς μποροΰσε να λύσει τό πρόβλημα τής σύνδε
σης τών άντικειμενικών συνθηκών μέ τήν ύποκειμενική κατάσταση 
πού βραδυποροΰσε.

Α υ τ ά  τ α  γ ε γ ο ν ό τ α  ή τ α ν  π ρ ο σ κ λ η τ ή 
ρ ι ο  γ ι α  τ ο ύ ς  " Ε λ λ η ν ε ς  τ ρ ι τ ο δ ι ε θ ν ι σ τ έ ς .  
Γ ι α  ν α  π ά ν ε  σ τ ή  Μ ό σ χ α .  Κ α ί  ν ά  σ υ μ 
β ά λ λ ο υ ν  σ τ ή ν  ο ι κ ο δ ό μ η σ η  τ ή ς  Τ ρ ί τ η ς  
Δ ι ε θ ν ο ΰ ς .  "Ο πως κι Ιγινε. Αυτοί είχαν πιάσει τό έπαναστα- 
τικό νόημα τής έποχής. Ό  δαιμόνιος Μπεναρόγιας Ικανέ θαύματα 
οργάνωσης τοΰ συνδικαλιστικού τομέα. Ά λ λ α  μαζύ μέ τούς μεταρ
ρυθμιστές τοϋ κέντρου καί τής δεξιάς τοΰ Σ Ε Κ , δέν μποροΰσε νά 
πιάσει τό παλμό τής έπανάστασης.

"Οταν στήν Ε Σ Σ Δ  ό Κάμενεφ διάβαζε τό κατάλογο τών πρώ
των κομισάριων, ξεσπάγανε χειροκροτήματα, Ιδιαίτερα στά όνόματα 
τών Λένιν-Τρότσκυ, έγραφε ό Ρήντ. Κι δ άντίλαλός τους προκάλεσε 
παραλήρημα ενθουσιασμού στούς επαναστάτες δλης τής ύδρόγειου. 
Ά λ λ ’ άν ό απολογισμός για τή Ρωσία ήταν θριαμβευτικός, στήν 
Ευρώπη ή έπανάσταση καταπνίγηκε.
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Τήν εξέγερση στή Γερμανία διαδέχτηκε ή «τάξη». Τ ά  σοβιέτ 
συντρίφτηκαν. Ή  Λούξεμπουργκ καί 6 Λίμπκνεχτ δολοφονήθηκαν. 
Τούς δολοφόνησαν οί σοσιαλπροδότες πού κυβερνοϋσαν τή Γερμα
νία, Σάϊτμαν καί Νόσκε. Μ ετά τή θύελλα τής έπανάστασης ή Λού
ξεμπουργκ βρέθηκε πολτοποιημένη μέ τις κοντακιές καί διάτρητη 
απ’  τΙς σφαίρες τών «σοσιαλιστών» δημίοιν.

Τήν έπανάσταση στήν Ουγγαρία, υστέρα άπόνα τρίμηνο 
κυριαρχίας τοϋ προλεταριάτου, τή σύντριψαν. Τόν Αύγουστο τοΰ
1919 ή ταφόπλακα τής αντεπανάστασης είχε σκεπάσει τήν κατα- 
ματωμένη Ουγγαρία.

Ό  έμφύλιος πόλεμος, ανάμεσα στό Κόκκινο Στρατό καί τους 
άντεπαναστάτες Κολτσάκ-Ντενίκιν-Βράγγελ, είχε κιόλας άνάψει. 
Έ  έπέμβαση τών Ά γγλο-Γ άλλων μπεριαλιστών στό Νοβοροσίσκ, 
στήν Ό ντέσσα, στή Σεβαστούπολη άναγγέλθηκε τή στιγμή πού τό 
Λ ' συνέδριο τοΰ Σ Ε Κ  (17-23) 11) 1918) είχε συνέλθει.

Οί πιό δεξιοί, οί πιό αίσχροί σοσιαλπροδότες ,τάχτηκαν στό 
πλευρό τών κυβερνήσεών τους, στό άντίθετο όδόφραγμα, μέ τήν 
αντεπανάσταση κατά τών «αναρχικών», «κομμουνάρων».

Τ Ο  Σ Χ ΙΣ Μ Α  Σ Τ Ο  ΣΕ Κ
Κ Α Ι Η Π Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Η Σ Η  Σ Τ Η  Γ ' ΔΙΕΘΝ Η

Οί συγκλονιστικές ειδήσεις πού έρχόντουσαν άπό παντοΰ δη
μιούργησαν άγιονιώδικα προβλήματα στήν τριτοδιεθνιστική διοί
κηση τοΰ Σ Ε Κ , τών Αιγδόπουλου, Τζουλάτι, Κομιώτη. Μ  π ο ρ ε ΐ 
ν ά  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ ό  ί δ ι ο  κ ό μ μ α ,  σ τ ή ν  ί 
δ ι α  δ ι ε θ ν ή  μ έ  τ ο ύ ς  σ ο σ ι α λ π ρ ο δ ό τ ε ς ;  
Μπορεΐ νά βρίσκονται στήν ίδια διεθνή καί στά κόμματά της μαζύ 
μέ τό Κάουτσκυ, Σάϊτμαν, Νόσκε, Ντάν, Ά ξεδρ οντ , Χέντερσον, 
Τ όμ α ;, Λονγκέ, Τουράτι, Σερράτι καί Σ ία ;

Ο ί  ά ρ ι  σ τ ε ρ ο ί  τ ο ΰ  Σ Ε Κ  ( Λ ι γ δ δ π ο υ -  
λ ο ς .  Τ ζ ο υ λ ά τ ι ,  Κ ο μ ι ώ τ η  ς, Ν.  Δ η μ η τ ρ ά -  
:  ο ç) ά π ο φ ά σ ι σ α ν  ν ά  σ π ά σ ο υ ν  ά π ’ τ ο ύ ς  
ο ε , ξ ι ο ύ ς  ρ ε β ι ζ ι ο ν ι σ τ έ ς .  Π άνω στή κατεύθυνση 
πού χάρα,ξαν οί 21 δροι προσχώρησης στή Γ ' Διεθνή. Τ ό  σχίσμα 
γίνονταν άναπόφευχτο άπ’ τήν όξυνση πού πήραν οί βαθύτατες δι
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αφορές αρχών μετά τό συνέδριο. Έ βλεπ αν δτι ό δρόμος του Ε λ 
ληνικού τμήματος πρός τή Διεθνή θα φράσσονταν άν οί τριτοδιε- 
θνιστές δέν Ιστρεφαν τολμηρά τό πηδάλιο τού ΣΕ Κ  πού κρατούσαν 
στά χέρια τους άπό τή Β ' στή Γ ' Διεθνή.

Πήραν λοιπόν τήν ιστορική άπόφαση: Να σπάσουν άπ’ τούς 
όππορτουνιστές καί νά προσχωρήσουν στή Γ ' Διεθνή. Στάθηκαν άπ ' 
τούς πρώτους στις επάλξεις τής Γ ' Διεθνούς. Πολέμησαν άδιάλ- 
λαχτα δλες τις αναθεωρητικές τάσεις γιατί ήξεραν δτι μόνον Ιτσι 
θα ρίζωνε ή ΝΕΑ ΔΙΕ Θ Ν Η Σ. Κι άναμφισβήτητα άνταποκρίθηκαν 
στα αισθήματα συμπάθειας τών μαζών πρός τό νέο ρεύμα τού έπα- 
ναστατικοϋ κινήματος πού διατηρούσε τή μαρξιστική παράδοση.

ΟΙ δεξιοί άντέδρασαν λυσσαλέα. «Ή  άριστεριζουσα Κ . Ε π ι
τροπή —  έγραφε δ Μπεναρόγιας —  πήρε αύτοβούλως αύτή τήν ά 
πόφαση». «Αύτοβούλως» ! Ή  διοίκηση τού ΣΕ Κ  μπορούσε κι ϊπρε- 
πε νά πάρει μιάν έπιταχτική κι επιβαλλόμενη άπ’ τά γεγονότα ά
πόφαση. Ή  Ιστορία δικαίωσε τή πρωτοβουλία αύτή. Ή  προσχώ
ρηση ήταν έπιταχτική. Κι Ιπρεπε νά γίνει άμεσα. Στή Μόσχα ή
ταν νά γίνει τό Π ρώτο Συνέδριο τής Γ ' Διεθνούς. Κι Ιγινε στις 
2-6 τού Μάρτη 1919. Πιό μπροστά ήταν να γίνει, κι Ιγινε, ή Συν
διάσκεψη τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας στή Σόφια.

Ή  Κομμουνιστική Ά ριστερά Ιπρεπε νά δώσει τό παρών σ’ 
αυτά τά  συνέδρια. Καί πραγματικά άνταποκρίθηκε στό ύπέρτατο 
αυτό καθήκον. Έ στειλε τό Λιγδόπουλο στή Βαλκανική 'Ομοσπον
δία. Ή  Ικθεση Μπεναρόγια βεβαιώνει τή συμμετοχή τού Λιγδό- 
πουλου στή Βαλκανική Συνδιάσκεψη. Έ τσ ι , Ιμμεσα άντιπροσωπεύ- 
τηκε στό 'Ιδρυτικό Συνέδριο τής Γ ' Διεθνούς.

Στό  'Ιδρυτικό Συνέδριο τής Γ ' Διεθνούς πήραν μέρος: Αύ- 
στρία, Εσθονία, Φιλλανδία, Ούγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Π ο
λωνία, Ούκρανία, Νορβηγία, Σουηδία, ’Αμερική, Ε λβετία, καί ή 
Ε Σ Σ Δ . ’ Επίσης ή Βαλκανική 'Ομοσπονδία, μέσα στήν δποία συμ
μετείχε καί ή Ε λλάδα.

Έ κεΐ ψηφίστηκαν οί θέσεις τού Λένιν γιά τή διχτατορία τού 
προλεταριάτου πού γράφτηκαν βαθεια στις συνειδήσεις τών πραγ
ματικών κομμουνιστών, άναθεωρήθηκαν δμως άπ’ δλες τΙς όππορ- 
τουνιστικές τάσεις. 'Η  δεξιά κατάλαβε δτι τίποτα πια δέν θά μπο
ρούσε νά σταματήσει τή χρεωκσπία τής Β ' Διεθνούς στή χώ ρα
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μας καί νά τ:ισωστρέψει τό ρεΰ[ΐα τού ήταν ακατάσχετο ύπέρ τής 
κομιντέρνας.

Είδε ότι οί μάζες ύποδέχτηκαν μ’  ϊνΟουσιασμό τή πρωτοβουλία 
προτχώρησης στή Γ ' Διεθνή τής ’Λριστεράς. ’Αναγκάστηκε νά 
προσαρμοστεί. ’Αντί νά ταχτεί ένάντια, άρχισε κριτική «για τή 
κεχορισμένη ένέογεια τής πλειοψηφίας». . . κτρ.

Κανένας δμως έπαναστάτης δεν μπορούσε νά κατηγορήσει 
αύτό τό σχίσμα. Ό  Λένιν διακήρυξε τό σύνθημα: « Έ  ένότητα μέ 
τούς όππορτουνιστε; είναι συμμαχίζ τών έργατών μέ τή «δική τους» 
έθνική άστική τάξη, καί διάσπαση τής διεθνούς έπαναστατικής έρ- 
γατικής τάξης» (Σοσιαλιστές καί Π όλεμ ος). Ναί. 'Ιστορική αναγ
καιότητα άπαιτοϋσε οφτό τό τχίσμα, κι αύτό τό νέο προσανατολι
σμό. Καί οί τριτοδιεθνιστές βροντοφώναξαν μαζύ μέ τούς μπολσε
βίκου;: «Ζήτω  ή διεθνής άλληλεγγύη τών έργατών ένάντια στό 
σωβινσμό καί στό πατριωτισμό τής αστικής τάξης δλων τών χ ω 
ρών. Ζήτω ή λ υ τ ρ ω μ έ ν η  ά π ’ τ ό ν  ô π π ο ρ τ ο υ
ν ί  σ μ ό Γ'  Δ ι ε θ ν ή ς » .

Η ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Η  Α Π Ο Φ Α ΣΗ  

Η Β ' ΔΙΕ Θ Ν Η Σ Π ΕΘ ΑΝ Ε. ΖΗ ΤΩ  Η Γ ' Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ!

«Τ ό ΣΕ Κ , παίρνοντας ύπόψη του δτι τα κόμματα καί τα στοι
χεία πού άπαρτίζουν σήμερα τήν Β ' Διεθνή πρόδωσαν τήν σοσια
λιστική Ιδεολογία συμπράτοντα μέ τις άστικέ; κυβερνήσεις κατά 
τόν πόλεμο καί ότι συνεργαζόμενα μέ αύτάς έγκατέλειψαν τήν πά

λη τών τάξεων, ένίσχυσαν τόν ίμπεριαλιστικόν πόλεμον, άντεστά- 
θηκαν εις τήν άδελφοποίησιν τών λαών καί είς τήν επανίδρυση 
τ ή ; Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Παρατηρούν έπίσης δτι ή Β ' Διεθνής 
συγκεντρωθεΐσα εις Βέρνην καί “ Αμστερνταμ δέν Ικανέ τίποτα γιά 
τά  κόμματα πού έπρόδωσαν τόν άγώνα καί είναι άδύνατη κι άν(- 
κκνη ν' απαλλαχθεί άπ’ αύτα διά μιας άναγκαίας έκκαθαρίσεως,

’ Αποφασίζει
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1) Ν ' αποχωρήσει έκ τή ; Β ' Διεθνούς καί ν’  άποκυρήςει τήν 
όππορτουνιστικήν ταχτικήν τη ;.

2) Δίδει έντολήν εΐ; τήν Κ.Ε. νά προπαρασκευάσει τό Ιδα- 

φ ο ; διά τήν προσχώρησιν εί; τήν Γ ' Διεθνή, μή άποκλειομένου έκ 
τούτου νά εϋοίσκεται εί; σχέσεις μέ τά κόμματα εκείνα τή ; Β ' 
Διεθνούς τά όποια έμειναν πιστά εις τά ; σοσιαλιστικά; άρχάς".

Ριζοσπάστη; 30.5.1919

Τό σχίσμα χώρισε τό ΣΕΚ καί τή «Κομμουνιστική Έ νω ση » 
(τάση «Κομμουνισμού»). Τό Έ λλ . έπαναστατικό κίνημα είχε τό 

3ικό του 1903 (Ρώσικο καί Βουλγάρικο) μέ μια 15χρονη καθυ
στέρηση, στή νέα φάση τή ; διάσπασης τοΰ έπαναστατικοΰ διεθνι
σμού με τό σοσιαλπατ,ν.ιοτισμό. Κατάχτησε εναν σταθερό προσανα
τολισμό πρός τό μπολσεβικισμό καί τό προλεταριακό διεθνισμό. Ή  
K o  μ. " Ε ν ω σ η  χ τ ί σ τ η κ ε  π ά ν ω  σ τ α  γ ε ρ ά  
θ ε μ έ λ ι α  τ ώ ν  Ί σ κ ρ ο β ι σ τ ώ ν .  Σ φ υ ρ η λ ά 
τ η σ ε  τ ή  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  κ α ί  τ α χ τ ι κ ή  τ η ς  
σ τ α  ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α  τ ο ΰ  1 ο υ  Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ  
■ τ ή ς  Κ.  Δ. ,  π ο ύ  δ η μ ο σ ί ε ψ ε σ τ ό  « Κ ο μ μ ο υ 
ν ι σ μ ό »  .

Τ ό σχίσμα είχε τις ιδιομορφίες του. Ή  τάση τής «Κομ. Έ 
νωσης» ήταν νεολαίστικη. Αύτό ήταν ή δύναμη άλλα κι ή άδυναμία 
-της. Σ ά  νεολαιίστικο κίνη|ΐα, δέ μπορούσε νάχει πλατεία έπίδρα- 
ση σ’  δλες τις γεννιέ; τοΰ κόμματος καί σ’  δλους τους τομείς, συν
δικαλιστικό, κοινοβουλευτικό, κλπ., μ’  έξαίρεση τό άντιμιλιταριστι- 
κό καί τό φοιτητικό-μαθητικό. Στό συγκεκριμένο στάδιο δέν μπό
ρεσε ή Κομ. Έ ν ω ση  να γίνει τόσο Ισχυρή δσο τό ΣΕ Κ . Τ ό «φαρδύ» 
Σ Ε Κ  μέρα μέ τή μέρα γινόταν μαζικότερο.

Ή  διοίκηση, Ν. Δημητράτου, Λιγδόπουλου, Τζουλάτι, πού 
έπικράτησε μετά τό Ιο  Συνέδριο τοΰ ΣΕ Κ  στή διοίκηση, Ικανέ 
-καταχτήσεις, στρατολογίες, νέους πυρήνες μέσα στούς 6 μήνες τής 
έπικράτησή; της. Ά λ λ α  ή άριθμητική της δύναμη μέ τήν άφαίμα- 
ξη συνέχεια άπ’ τή στρατολογία τών κληρωτών, δέν έπέτρεπε με- 
■γάλη άνάπτυξη. Ή  κυκλοφορία τοΰ «Κομμουνισμού» ήταν δυνα
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τή. Ά λ λ α  τοΰ «Έ ργ . Α γ ώ ν α »  καί τοΰ Ριζοσπάστη ήταν πολύ πλα- 
τειά.

Τό Λ ' Συμβούλιο τοΰ ΣΕ Κ  άφαίρεσε τή διοίκηση τής Κ.Ε. 
απ' τήν Α ριστερή Τριτοδιεθνιστική Πλειοψηφία. Ή  Κεντρο
δεξιά δέν μπόρεσε ν’ άνεχτεϊ μέσα στό ΣΕ Κ  πού φτιάχτηκε άπ’ 
τή Β ' Διεθνή νά κυριαρχούν οί όπαδοί τής Γ ' Διεθνοΰς. Οί Σίδερης, 
Κουριέλ καί Π . Δημητράτος, πού είχαν διαγραφεΐ από τό Α ' 
Συνέδριο, «πέρασαν» πάλι στή ΣΕ Κ  μέ απόφαση άπό τό Συμβού
λιο. Κι έξάσκησαν δση δολιότητα διέθεταν προκειμένου ν’ άνακό- 
ψουν τή πορεία τοΰ ΣΕ Κ  πρός τή Γ ' Διεθνή.

Μπροστά σ’  αυτή τή κατάσταση, οί τριτοδιεθνιστες Ιπρεπε 
ν’ άναλάβουν τήν εύθύνη τοΰ σχίσματος, στά πλαίσια τοΰ ίστορι- 
κοΰ παγκόσμιου καθήκοντος πού προσδιώρισε τό Τσίμερβαλντ καί 
τό Κιενταλ. Καί βρέθηκαν σέ θέση μειονεχτική άπό οργανωτική 
άποψη. Έ  δεξιά έπωφελήθηκε άπ’ αυτό. Πήρε τήν παρακάτω 
άπόφαση καί τούς άντικατέστησε άμεσα.

«Τ ό Συμβούλιον τοΰ Κόμματος κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ 
συνεδρίασιν άπεδέχθη τήν παραίτησιν τών μελών τής Κ .Ε . σ. Ν. 
Δημητράτου, Δ . Αιγδόπουλου καί Μ. Σιδέρη καθώς καί τοΰ Κ ο
μιώτη τής Κ.Ε.Ε.».

«Οί παραιτηθέντες άντεκαταστάθησαν υπό τοΰ Π . Δημητρά
του, Τσαλαβούτα, στή Κ .Ε ., καί Πετρούσκα στήν Κ.Ε.Ε.».

«'"Ορισε Συντχκτικήν Επιτροπήν τοΰ Έ ργ . Ά γ ώ ν ος έκ τών 
Π . Δημητράτου, Α ρβανίτη  καί Βιτάλη».

Αύτή ή μεταβολή προπαρασκευαζόταν άπό καιρό. ΤΗταν καρ
πός μιάς συνωμοσίας τής δεξιάς, δοσμένου δτι τό κύρος της είχε 
καταρακωθεΐ άπ’ τή σοσιαλπατριωτική και συνθηκολόγα ταχτική
της.

Ό  Π . Δημητράτος, πού είχε 6 μήνες διαγραφτεί, τώρα «πέ- 
ρασε» στήν ήγεσία τής Κ .Ε . καί στόν «Έ ργ . ’ Αγώνα». Ό  Π . Δ η 
μητράτος είχε δείξει μιά τεράστια δράση. Ή τ α ν  έπί κεφαλής τής 
δασκαλικής δμοσπονδίας. Είχε ξεπεράσει τούς δασκάλους του σο
σιαλιστές. Είχε έπιβληθεΐ στήν ήγεσία τοΟ κινήματος. Έ μεινε στα
θερός στό ταξικό άγώνα. Κι έδωσε τή ζω ή  του γι’  αύτό. Ντουφε
κίστηκε άπ’ τούς Χιτλερικούς στό Χαϊδάρι κατά τήν κατοχή. Α λ 
λά, άπό τή στάση πού κράτησε στόν πόλε|ΐο, ϊχασε τό κΰρος πού·
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διέθετε.

υ ΐ  ΔΕΞΙΟΙ TOV ΣΕ Κ  ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗ  Π Ρ Ο ΣΧ Ω ΡΗ ΣΗ  
ΣΤ Η  Γ ' ΔΙΕΘΝΗ

Τ ό Λ ' Συμβούλιο τοϋ ΣΕΚ δέν μπόρεσε ν’  ανεχτεί τήν «αύ- 
τόβουλη" προσχώρηση στή I '' Δνεθνή. Ο ί  σ υ ν ω μ ό τ ε ς ,  
δρώντας < μέσα στό κόμμα σα δεύτερο κόμμα» μόλις έπικράτισαν, 
ά  ν έ τ ρ ε ψ α ν  . όχι μόνο τή τ ρ ι τ ο δ ι ε θ ν ι -  
σ τ ι κ ή τ ά σ η .  ά λ λ α  κ α ί  τ ή  π ρ ο σ χ ώ ρ η 
σ η  σ τ ή  Γ ' Δ ι ε θ ν ή .  Έ βλεπ αν μέ δέος δτι : «Ή  έςέλι- 
ξη τών παγκόσμκον γεγονότων, ιδίως τής Γερμανικής έπανάστα- 
σης, Ινίσχυσε μεγάλως τήν έπίδρασι τής άριστεριζούσης ΚΕ έπί 
τής κατευθύνσεως τοϋ Κόμματος» όμολογεΐ δ Μπεναρόγιας, μέ τήν 
ειλικρίνεια πού τίν χαρακτηρίζει. Ή  νέα διοίκηση Π . Δημητρά- 
του άκύροίσε τήν άπόφαση προσχώρησης. Έ κα νε στροφή 180 μοι
ρών. Ά λ λ α  δέν τόλμησε να επαναφέρει τό σαπιοκάραβο σέ λιμάνι 
τής Β ' Διεθνούς. Ένήργησε μέ δολιότητα. Α ποφάσισε «όπως μή 
προσχωρήσει προσωρινώ; εις καμίαν Διεθνή» «χωρίς να έκδηλω- 
θεΐ κατ’ αρχήν κατά τής Γ ' Διεθνοΰς». Οί έργάτες τοΰ κόμ]ΐατος 
θα μπορούσαν νά έξεγερθοϋν. «Ά νεγνώρισε |ΐάλιστα δτι κατόπιν 
τής μεγάλη; ιστορικής δοκιμασίας (διάβαζε χρεωκοπίας) τής Β ' 
Διεθνοΰς καί τής διάσπαση; αυτής, δέν έπετρέπετο ή προσχώρη
ση είς τήν Β ' Διεθνή». Έ τσ ι δ Ιγκυρος άφηγητής Μπεναρόγιας 
δικαιολογεί τό μισοορομ-.σμό τοϋ ΣΕ Κ .

II Π ΡΩ Τ ΙΙ Κ Ο Μ Μ Ο ΥΝ ΙΣΤΙΚ Η  Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ  
«ΚΟΜΜ. ΕΝΩΣΗ » ΜΕ ΟΡΓΑΝ Ο Τ Η Σ  ΤΟ  

ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΜ Ο»

Οί Λιγδόπουλο; καί Τζουλάτι, έπί κεφαλής μιας δμάδας φοι
τητών κι έργατών πού προήλθαν άπ’ τή Σοσιαλιστική Νεολαία 
Α θηνώ ν κι δσους κατάχτησαν σαν άριστερή τάση τοϋ ΣΕ Κ , στήν 
έΕάμηνη παραμονή τους σ’ αύτό, βγάζουν τώρα τό πρώτο τριτο-
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διεθνιστικό περιοδικό, στήν Ε λλάδα. μέ τίτλο «Κομμουνισμός». 
Αυτό τό δνομα Ιπρεπε ν* πάρουν σύμφωνα μέ τούς 21 όρους παρα
δοχής στή Κομ. Διεθνή.

ΙΙρώτιστο καθήκον τής όργάνωση; τοΰ «Κομμουνισμοΰ», ήταν 
νά διακηρύξει τή πίστη της στήν ιδέα καί τό πρόγραμμα τής 
Ό χτωβριανής Έπανάστασης. Ό  Κομμουνισμός» σήκωσε ψηλά. 
τή σημαία τής 3ης Διεθνοΰς. Δημοσίεψε τις αποφάσεις τοΰ 1ου καί 
τοΰ 2ου Συνέδριου τής Κομιντέρνα;. Ή τα ν  τό μόνο περιοδικό πού 
δημοσίεψε τούς 21 όρους πού ή παραδοχή τους ήταν άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά να γίνει δεχτό ενα κόμμα στή Τρίτη Διεθνή. Ό  
«Κομμουνισμός» ήταν μια οργάνωση κι ενα περιοδικό ξεκαθαρι
σμένο άπ’ τόν όππορτουνισμό καί τό οιοό'.νισμό.

Ή  όργάνωση τοΰ «Κομμουνισμού» ξεχώριζε άπό τις άλλες 
σοσιαλιστικές νεολαίστικες όμάδες όπιο; τοΰ Καραμούζη, γιατί είχε 
ξεκαθαρισμένους έπαναστατικούς καί διεθνιστικούς προσανατολι
σμούς. Μέ καταστατική άρχή τή «μετάδοση τών σοσιαλιστικών αρ
χών μέ δλα τά  μέσα» άρχισε μια πάλη για τή θεωρία τοΰ Μ αρξι
σμού καί τή θεωρία τής γνώσης, τοΰ διαλεχτικοΰ ύλισμοΰ.

Ά ρ χ ισ ε  τή δημοσίεψη τοϋ Κεφαλαίου τοΰ Μ άρξ (σύνοψη 
Ν τεβίλ ). Δημοσίεψε τόν έξτρεμισμό τοΰ Λένιν για να διαχωρίσει, 
τή θέση του άπ’ τούς έξτρεμιστές. Γράμματα τοϋ Λένιν πρός τούς 
εργάτες τής ’ Ιταλίας. Τ ό 2ργο τή ; Κολοντάϊ «Οικογένεια καί κομ
μουνισμός». Κι ενα σωρό άρθρα καί μελέτες πολιτική; καί προπα
γάνδας. Έ βγ α λ ε  μια μπροσούρα μέ τίτλο «Οικονομική έξέλιξη* 
πού γράφτηκε άπό συντρόφους τής οργάνωση; για μαθήματα πάνω 
στήν ίστορικοϋλιστική άντίληψη τή ; ιστορία;. Λύτά τα μαθήματα 
τ ’  άκουσαν πολλές έκατοντάδες νέοι τόσο στό «Κομμουνισμό» όσο

καί στόν ’Λρχειομαρξισμό άργότερα.
Ό  «Κομμουνισμός» είχε ρίξει όλη τήν προσοχή του στή συγ

κέντρωση νέων. Δέν είναι τυχαίο πού ό Τζουλάτι πήρε τό πόστο 
τής καθοδήγησης τών Νεολαιών άπ’ τό Ένοποιητικό Συνέδριο τοΰ 
ΣΕ Κ . Ή τ α ν  άνθρωπος προπαγανδιστής στους κύκλους τών έργα- 
τών, φοιτητών, |ΐαθητών καί φαντάρων. Λύτός δ προσανατολι
σμός του πρός τούς νέους κάρπισε. Καί μια ολάκερη γενιά νέοι έ- 
παναστάτες βγήκαν στελέχη άπό τα χέρια του. Είχε μια προσήλω
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ση στούς κλασικούς τοϋ Μαρξισμού, Μ άρξ, Έ νγκελς, Λένιν, Τρό- 
τσκυ. ΙΙρός αυτούς προσανατόλιζε τούς όπαδούς τοϋ «Κομμουνι
σ μ ο ί .  Κι ή μάθηση τοϋ γνήσιου Μαρξισμού έδωσε στέρεα βάση 
σ’ όσου; πέρασαν άπ’ τις γραμμές του. Ό  «Κομμουνισμός» Ιάτρε
ψε τά πυρά του ενάντια στή οεςιά τάση πού έπικράτησε στό ΣΕ Κ . 
Χτυπούσε άμείλιχτα τούς ψευτοσοσιαλιστές πού πρόδωσαν στόν πό
λεμο τις αρχές τοϋ IIρογράμματος τής Βασιλείας.

Α νάπτυξε μια ύφαιστειώοη δραστηριότητα. ’ Ιδιαίτερα στόν 
άντιμιλιταριστικό διεθνιστικό τομέα. Πρωταρχικό του καθήκον ή
ταν ό πόλεμος κατά τοϋ πολέμου κι ή δράση στό μέτωπο.

Δημοσίεψε τό περίφημο: «Σοσιαλιστές καί πόλεμος» τοϋ Λ έ
νιν καί Ζηνόβιεφ, μέ βάση τό όποϊο άρχισε μιάν έντονη καμπανιά 
κατά τοϋ νέου πολέμου στό Μικρασιατικό Μέτωπο. Κριτήριο τοΰ 
Λίνιν για τή θέση μ α ; απέναντι στό πόλεμο καί για τό συγκεντρω
τικό χαρακτήρα του, ήταν τό: ποιά τάξη, καί για ποιους σκοπούς 
τόν διεξάγει; Ό  πόλεμος ήταν προέκταση τής εσωτερικής πολιτι
κής τών τάξεων μέ άλλα μέσα. Ξεκινώντας άπ’ αυτές τις βασικές 
απόψεις οί σ. τοΰ «Κομμουνισμού» πολεμάνε καί τις δυό παρατά
ξεις τής Ελληνικής ’Λστικής τάξης, Βενιζελικούς καί άντιβενιζε- 
λικού;. Κι οί δυό εύθύνονται για τή μικρασιατική κατακτητική έκ- 
στρατεία. 'Αποκαλύπτουν στις μ άζε ; 5τι τά βαθύτερα αίτια τών πο
λέμων, βρίσκονται στις ίδιες τις ανάγκες τοΰ καπιταλισμού. Ό  
πόλεμος βγαίνει άπ’ τόν καπιταλισμό όπως ή βροχή άπ’ τό σύν
νεφο ε’ πε παραστατικότατα ό Ζωρές. Έ τσ ι διαχωρίζουν τή θέση 
τους άπ ' όλους τούς άλλου; «σοσιαλιστές» ύπερασπιστές τής «’ Εθνι
κής ’Ά μ υνα ;».

Ό  «Κομμουνισμός» διακήρυξε μαζύ μέ τό Λένιν καί τό Ζη
νόβιεφ δτι « Ό  Μαρξισμός δέν είναι πατσιφισμός». Σ ’ αύτό ξεχ ώ 
ριζε απ ' όλες τις διακηρύξει; καί τά ντοκουμέντα τοΰ ΣΕ Κ  καί 
τοΰ Ριζοσπάστη, τολμηρά για κείνη τήν έποχή, άλλ’ άνεπαρκέ- 
στατα καί δίχως τήν έπαναστατική ουσία τοΰ «ντεφαιτισμοϋ-' τής 
δικής μα;» πατρίδας.

Π αράλληλα δ «Κομμουνισμό;» μαζύ μέ τούς Λένιν καί Ζηνό
βιεφ διεκήρυξε « μ ο ν ά χ α  ί  ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α  π ο ύ  
κ η ρ ύ χ ν ε ι ε ν ά ν τ ι α  σ τ ό ν  δ π π ο ρ τ ο υ ν ι -  
σ μ ό π ό λ ε μ ο  ζ ω ή ς  κ α I  θ α ν ά τ ο υ  θ α  έ ξ -
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α σ φ ά λ ι ζ ε  ά ρ γ  à ή γ ρ ή γ ο ρ α  - ή  σ υ μ π ά 
θ ε ι α  τ ώ ν  γ ν ή σ ι ω ν  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ώ ν  μ α - 
ζ  ώ  ν » καί δτι ή Τρίτη Διεθνής θα έπρεπε να Ιδρυθεί άκριβώς 
σέ μιά τέτοια έπαναστατική βάση». (Σοσιαλιστές καί Πόλεμος: 
Λένιν, Ζηνόβιεφ ). Γράφτηκε τδν Ίούλη-Λΰγουστο του 19 15 ).

"Οταν ή δμάδα Λιγδόπουλου-Τζουλάτι έβγαλε τό «Π ρός τους 
νέους» τοϋ Κροπότκιν σέ νέα έκδοση, πιάστηκαν οί Λιγδόπουλος, 
Δούμας, Κομιώτης, Κατσώνης καί Αργυρίου. Στάλθηκαν στό Στρα
τοδικείο κι δ πρόεδρος (Φ α τσέα ;). τούς καταδίκασε σέ 4 χρόνια φυ
λακή καί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 6 χρόνια. ’Ακόμα 
κι ό μάρτυρας ύπεράσπισης Κωνσταντινίδης, συντάχτης τού «’Ερ
γατικού ’Λγο)να», καταδικάστηκε σέ δυό χρόνια φυλάκιση για τή 
κατάθεσή του.

Έ  άγρια καταδίκη δέν όφείλονταν τόσο στό «Π ρός τούς νέ
ους» όσο στήν άντιπολεμική προπαγάνδα τών «κομμουνιστών», 
τών «άθεων» καί τών «άπάτριδων».

Έ  Α σφάλεια  είχε λυσσάξει ένάντια στήν δμάδα τοΰ «Κομ
μουνισμού». Μέχρι πού δ κομμούνιστοφάγος Γάσπαρης έπιτέθη· 
χε μέ τις δρδές του στα γραφεία Πειραιά 40 . Καί τά μετέβαλε σ’ 
έρείπια. Ί Ι  έπιδρομή Ιγινε σέ μια στιγμή που καμιά πενηνταριά 
νέοι άκουγαν τόν δμιλητή Γεωργιάδη. Ή  φωτογραφία τής έπιδρο
μή ; δημοσιεύτηκε στό «Κομμουνισμό» σαν Ινας τίτλος τιμής πρός 
τούς πρώτους τριτοδιεθνιστές στή χώ ρα μας.

Μέ βάση τα γραφεία Π ειραιά 40 , ή δμάδα τοΰ «Κομμουνι
σμού» διεξήγαγε μια δραστήρια πάλη παρά τήν άγρια παρακο
λούθηση καί τις διώξεις. Καί γέμιζε μ’ ένθουσιασμό τούς φαντά
ρους στα μέτωπα, τούς φοιτητές καί τούς έργάτες.

Ό  Μ. Γιάννης βεβαιώνει δτι άπό τά γραφεία τού «Κομμουνι
σμού» περνούσαν δεκάδες φαντάροι έπαναστατημένοι, δταν γύρι
ζαν μ’ άδεια άπ’ τό Μικρασιατικό μέτωπο, δπως ό Γδιος δντας 
φαντάρος στά 1919. ’Εκεί, σπιούνοι τής άσφάλειας. ντυμένοι φαν- 
ταρίστικα, έχωναν τή βρώμικη μουσούδα τους καί παρακολουθού
σαν τή δράση μιας νέας γενιάς πού άπ’ τό πολεμικό μέτωπο περ
νούσε μέ πάθος στό ταξικό.

Ό  Βούλγαρης βεβαιώνει δτι έκεΐ γίνονταν συνδικαλιστικές 
συσκέψεις καί διαρκώς μαθήματα, άληθινή πάλη για τή Μ αρξι-
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στική θεωρία, πού παρακολουθούσαν \ι άχορτασιά οί νεολαίοι. Τ ά  
γραφεία αυτά ήταν ή «γιάφκα» τή ; ομάδας Τζουλάτι όταν ή «Κομ. 
Έ νω ση » προσχώρησε στό ΣΕ Κ . Στό τέλος τού 1921, δταν πρω- 
τοσυνδέθηκε ό Κ αστρίτη;. 16 χρονών, ;ιέ τό κίνημα, συνάντησε 
στή «γιάφκα» αυτή δλους τοΰ; οπαδού; τού Τζουλάτι, τό Σαραν- 
τίδη, Δούμα, Κομιώτη, Αποστόλου. Κονταρίνη, Γκοβόστη, Τσιγα- 
ρίδη κι άλλου;.

Ά π ό  κεί ςαποστέλλονταν ή έπαναστατική φιλολογία, ό 
«Κομμουνισμό;», 6 «Ε ργα τικ ό; Α γώ να ς» , δ Ριζοσπάστης, προκη
ρύξεις, μπροσοϋρε; κτρ. στό μικρασιατικό Μέτωπο, πού ήλέκτρι- 
ζαν φαντάρους ύπέρ τής Κομ. Διεθνούς, καί τής ήγεσίας της καί 
τού ; έπαναστατικοποιούσαν.

Ό  Στίνας βεβαιώνει δτι, δντα; στή Σαλονίκη κείνη τή περίο
δο. μέ μια ομάδα αριστερών μελών τοϋ Σ Ε Κ , τό Σεϊτανίδη, μετέ- 
πειτα ήγέτη τής τάση ; «πρό; τις «μάζες», τόν Πυλιώτη μέ τό ψευ
δώνυμο Σφοντίλη, Ιστελναν ύλικό στό μέτωπο. Τ ό Κομμουνισμό, 
τό Ά βάντι. τόν Έ ργατ. Α γ ώ ν α , τό Ριζοσπάστη κι δλες τις μπρο
σούρες πού Ιβγαιναν.

"Ολοι αυτοί ήσαν, ή θεωρούσαν τόν έαυτό τους δτι ήσαν, 
μέλη ή όπαδοί τής Τριτοδιεθνιστικής Ά ριστεράς τοϋ ΣΕΚ καί τοϋ 
«Κομμουνισμού», που τό διέδιδαν μέ φανατισμό.

ΤΟ  ΙΓ Σ Γ Μ Β Ο ϊΆ Κ ) TOV ΣΕ Κ  Κ Α ΙΡ Ο ΣΚ Ο Π Ε Ι

Τό Σ Ε Κ . άπ’ τήν ίδρυσή του. μπήκε σέ βαθειά κ ρ ί σ η  
χ ρ ό ν ι α .  Γιατί θεμελιώθηκε σέ βασικά σφαλερές άρχές καί 
γιατί προσπάθησε να συγκολλήσει αντίθετες τάσεις σέ ζητήματα 
αρχών. Μετά τό σχίσμα, τα άνελέητα χτυπήματα τής τάσης τού 
κομμουνισμού κατά τής δεξιάς μεγάλοισαν τή κρίση.

Τ ό δεξιό ΣΕ Κ  άντιμετώπισε φοβερή πίεση άπ’ τή βάση. ’ Α 
νοίχτηκαν θυελλώδικες συζητήσεις για τή προσχώρηση στή Γ ' 
Διεθνή. Ή  νέα δεξιά διοίκηση τοϋ Σ Ε Κ , στήν δποία δέσποζε ό 
Π . Δημητράτος μπήκε στό δίλημμα: Προσχώρηση ή καταδίκη 
στή συνείδηση τών μαζών;

Τό 2ο Συμβούλιο τοϋ ΣΕΚ. κάτω άπ’ τήν πίεση τών γεγο-



νότιον αναγκάστηκε νά πάρει απόφαση προσχώρηση;. IIοΰ ; Στή 
Βαλκανική 'Ομοσπονδία. Μέσα σ ' αυτήν πίστευαν ότι θα είχαν 
κάποια άνεση. Ί σ ω ς  εκεί ν’ άπέφευγαν μιάν αυστηρή καταδίκη. 
"Ο πως κι εγινε.

Ή  Βαλκανική 'Ομοσπονδία είχε κιόλας προσχωρήσει στό 
Ιο  Συνέδριο τής Κ .Δ . Ά λ λ α  to ΣΕ Κ  δίσταζε να προσχωρήσει ί -  
μεσα στή Διεθνή.

Α νέβαλλε λοιπόν τή προσχώρηση στή Κ .Δ . για τον άλλο χρό
νο. Δηλαδή για το Β ' Συνέδριο τοΰ Σ Ε Κ . « Δ ι ά  τ ή ν  κ α-  
λ υ τ έ ρ α ν  δ ι α π ί σ τ ω σ η  τ ή ς  δ ι ε θ ν ο ΰ ς  κ α 
τ ά σ τ α σ η ς » ,  γράφει ό Μπεναρόγιας. 'Ο λοφάνερα ή δεξιά 
ηγεσία του ΣΕΚ άγωνιοϋσε για τή τύχη της. ’Εάν οί Κολάρωφ, 
Δημητρώφ, Γκερέα, Ρακόφσκυ, δέν χώριζαν τήν ήρα άπό τό στά
ρι, ό Λένιν κι ό Τρότσκυ ίσιος νά έπαιρναν το νυστέρι για μι4 
βαθειά τομή στό ΣΕ Κ . Ί σ ιο ς  ν’ άπέρριπταν τή πρόταση τοΰ ΣΕΚ 
καί ν’  αναγνώριζαν τό «Κομμουνισμό^ σαν τμήμα.

«Τό 2ο Συνέδριο έπεκύρωσε τήν προσχώρηση τοϋ κόμματος 
στή Βαλκανική 'Ομοσπονδία, εις τήν όποίαν, συνελθοϋσαν έκ νέου 
εις Σόφιαν, είχε άντιπροσωπευθεΐ δια του Λιγδοπούλου» συνεχίζει 
έγκυρα ό Μπεναρόγιας. -Έπεκύρωσε» λοιπόν τήν προσχώρηση 
πού είχε κάνει ή τάση Λιγδόπουλου, Τζουλάτι, Ινομιώτη τής διοί
κησης Ν. Δημητράτου. Χωρίς νά ξεκαθαρίσει ότι ό Λιγδόπουλος 
πήγε στή Σύνοδο τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας για λογαριασμό 
τής όργάνωση; τοΰ <-Κομμουνισμού». Χρειάστηκε μεγάλη δόση κι- 
βδηλίας για να σκεπάσουν τό ρόλο τής τάσης Λιγδόπουλου. Τ ζου
λάτι. δλοι οί ιστορικοί πού καταπιάστηκαν μέ τή γέννηση τοΰ τρι- 
τοδιεθνισμοϋ στήν 'Ελλάδα, όπιο: οί Κορδάτος, Ζαχαριάδης, Νεφε- 
λούδης, Παμπλιστής.

Τ ό 2ο Συμβούλιο αποφάσισε να επαναφέρει τούς παραιτηθέν- 
τες Ν . Δημητράτο καί Λιγδόπουλο, γράφει ό Μπεναρόγιας. Δέν 
λέει δμως τί εγινε με τό Τζουλάτι-Κομιώτη. (Ό  Μ. Σιδέρης είχε 
συνθηκολογήσει μέ τή δ εξ ιά ) . Γιατί αύτή ή μερική έπαναφορά ; 
Ί σ ω ς  γιατί θεωρούσαν τό Ν. Δημητράτο καταχτήσιμο όπως κι ?- 
γινε άργότερα; ’Ίσιος γιατί ό Τζουλάτι ήταν πιό άδιάλλαχτος I- 
νάντια σ’ όλο τό Σ Ε Κ ; Ί σ ω ς  γιατί δέν γινόταν δίχως τό Λιγδό- 
πουλο άντιπροσώπευση στή Βαλκανική 'Ομοσπονδία καί στή Γ '
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Διεθνή.

Η Κ Ο Μ Μ Ο ΓΝ ΙΣΤΙΚ Η  Ε Ν Ω ΣΗ  (ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΜ ΟΣ) 

ΣΥΖΗ ΤΑ Ε Ι ΤΗ  ΘΕΣΗ  Τ Η Σ  Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο  ΣΕΚ

Κάτω ά - '  τή νέα κατάσταση προσχώρησης τοΰ ΣΕΚ στή Βαλ
κανική 'Ομοσπονδία καί στή Διεθνή, ή «Κομ. Έ νω ση - ξαναμελε- 
τάει τή θέση της. Δικαιολογείται ή παραμονή τη ; έχτό; τοϋ Σ Ε Κ ; 
Έ π ρεπε να προσχωρήσει σ’  αύτό; Ή  να διατηρήσει τήν ανεξαρ
τησία της καί νά παλαίψει γιά τήν αναγνώρισή τη ; σαν μοναδι
κού τμήματος τής Κ Δ  στή χώ ρα μας;

Δημιουργήθηκαν σχετικά αυταπάτες οπ ω ; κι ϊλπίδε; γιά τή 
κομμουνιστικοποίηση τοΰ ΣΕ Κ . Οί άμφιταλλαντεύσεις δεν λείπουν 
στις μεγάλες καμπές τοΰ κινήματος. Έ  ήγεσία τή ; Β.Ο . καί Γαω; 
τής Κ Δ έξάσκησε μιάν αναμφισβήτητη πίεση για ενότητα.

Γιά τήν έπανασύνδεση τής Κομ. Έ ν ω σ η ; μέ το ΣΕ Κ  άσκή- 
Οηκε πίεση κι άπ’ τά κάτω. ΟΕ έπιθυμίες τών μαζών για ενοποίη
ση τών σοσιαλιστικών δυνάμεων Ιπαιξαν κάποιο ρόλο. Ταυτόχρο
να οί συμφιλιωτικές τάσεις δέν Ιλειψαν άπό κάποια μέλη.

"Οταν τό Β ' Συμβούλιο τοΰ ΣΕ Κ  άποφάσισε κι επανέφερε 
τό Λιγδόπουλο καί τό Ν. Δημητράτο κι ακόμα άποφάσισε να 
στείλει τό Λιγδόπουλο σαν άντιπρόσωπο στή Β .Ο .. ό τελευταίο; 
δέχτηκε. Κι αντιπροσώπευσε τό Σ Ε Κ  στή Β .Ο. τό Γενάρη 1020, 
όπότε ή Β .Ο. μετονομάστηκε άπό Σοσιαλιστική σέ Κομμουνιστι
κή.

Ό  Λιγδόπουλος προσχώρησε είτε γιατί πίστευε στήν ένό- 
τητα τής Κομ. Έ νω ση ς μέ τό ΣΕ Κ  καί τότε θα ζητοϋσε τή δια
γραφή τών δεξιών συνθηκολόγων, πράγμα πού ήταν βαθειά στό 
πιστεύω του, καί στή γραμμή τής Κ Δ  είτε γιατί πίστευε δχι <5.ν δ- 
χι στή Β.Ο .. τουλάχιστο στή Μ όσχα, θ α  μπορούσε να πάρει άνα- 
γνο>ριση τή ; Κομ. "Ενωσης σαν μοναδικοϋ τμήματος τή ; ΚΔ στήν 
Ε λλάδα.

Αύτή ή έπανασύνδεση τοΰ Αιγδόπουλου μέ τό ΣΕ Κ  δέν μ~ο- 
ρεί νά μήν εγινε μέ τή συγκατάθεση τή ; ομάδα; τοϋ Κομμουνι
σμού-).
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Ό  Τζουλάτι κι ολη ή όμάδα τοϋ «Κομμουνισμού') ταυτίστηκε 
μ’  αύτή τή θέση καί τήν άποστολή του Λιγδόπουλου. Δέν είχε συμ 
φιλιωτισμό. θ ά  πάλευε σκληρά στή Διεθνή καί στό Σ Ε Κ . για τή 
καταδίκη τής δεξιάς. Πίστευε στις ιδέες της καί στήν ευνοϊκή ε
πίδραση τών αντικειμενικών εξελίξεων. ’Αλλά καί στή πάλη της. 
Μπορεϊ νά είχε επιφυλάξεις για τις ιδιαίτερες ευθύνες πού πίιμε 
πάνω της ή Βαλκανική 'Ομοσπονδία. Πίστευε δμως στήν έπέμβα- 
ση τή ; μπολσεβίκικη; ήγεσίας του Κ Κ Ρ καί τής Κ Δ . Έ βλεπ ε όλο- 
κάθαρα τί γινόταν καί τί δέ γινόταν μέσα στό ΣΕ Κ . "Ηξερε δτι, 
προσχωρώντα; στό ΣΕ Κ , θ’ άποτελοΰσε τάση ιδιαίτερη. Καί ήθε
λε πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο, κατά τών όππορτουνιατών.

Ό  Καστρίτη;, ό όποιος βρέθηκε πολύ κοντά στό Τζουλάτι, 
άπ’ τό 1921, μαζί μέ τό Γκοβόστη, δταν δ Τζουλάτι διατηρούσε 
δεσμούς μέ τό ΣΕ Κ , επιβεβαιώνει τήν άποψη Τζουλάτι: «Ή  ένό- 
τητα (επανασύνδεση) μέ τό ΣΕ Κ  ήταν λάθος». Ή τα ν  ενα είδο; 
αύτοκριτικής πού έπαναλάμβανε.

Ό  Αιγδόπουλος δέν είναι δυνατό να μή μετάφερε τα συμπε
ράσματα τοϋ «Κομμουνισμού» γιά τό σχίσμα στή Κομιντέρνα, δ
ταν δέχτηκε τήν άντιπροσώπευση τού ΣΕ Κ . Οί δεσμοί του μέ τή 
τάση άποδείχτηκαν ακατάλυτοι στα τέσσερα χρόνια κοινής πά
λης, 1 9 1 6 -2 0 . Π αρά τήν έκλογή του στα άνώτατα πόστα κατά 
τό .V  Συνέδριο τοϋ ΣΕΚ (1918) δέν δίστασε ν’ άπολαχτίσει τά πό
στα μια ; οργάνωση; μέ πλατειά κιόλας έπιρροή, καί νά βρεθεί στις 
Ιπάλξει; τοϋ « Κομμουνισμού». Ή ξε ρ ε  νά είναι μέ τούς «στενού;» 
κι δχι μέ τούς «φαρδιούς». Ή ξε ρ ε  νά παλεύει ένάντια στό ρεύμα. 
Κι Τσω; νά νικούσε αν γύριζε ζωντανό; άπ’ τή μεγάλη του άπο-

Ό  Λιγδόπουλος προσεχώρησε είτε γιατί πίστευε στήν ένό- 
κάθαρα τί γινόταν καί τί δέν γινόταν μέσα στό ΣΕ Κ . "Η ξερε, δτι 
τούς δεσμούς μέ τό ΣΕ Κ , έπιβεβαιώνει τήν άποψη Τζουλάτι: «Ή  
ένότητα (επανασύνδεση) μέ τό ΣΕ Κ  ήταν λάθος». Ή τα ν  ένα εί
δος αύτοκριτικής πού επαναλάμβανε.
στολή. Έ τ σ ι .  ό «Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς» π ρ ο σ χ ώ 
ρ η σ ε  σ τ ό  Σ Ε Κ .  Ό  Τζουλάτι μπορεϊ νά είχε ϊτσι με
γαλύτερε; αντιρρήσεις στή λαθεμένη έπαναπροσχώρηση. ’ Αλλά 
τό λάθο; εγινε. Οί σημερινοί άγωνιστές πρέπει νά κρίνουν σωστά 
τή ζύμωση ανάμεσα στούς τριτοδιεθνιστές, στά πλαίσια τής άτμό-
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σφαίρας τής τοτινής περιόδου, δπου μια Διεθνής «πέθανε» καί τή 
θέση της πήρε μια άλλη. Άλλα είναι γεγονός δτι μέσα στό ΣΕΚ, 
ή ήγεσία τής Κεντροδεξιάς άρχισε νά καλλιεργεί μια συσκότηση 
γύρω άπ’ τό «Νέο Ξεκίνημα» του «Κομμουνισμού».

Ο ΛΙΓΔΟΙΙΟΓΛΟΣ ΣΤΟ Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝΛΣ

'Ο Λιγδόπουλος έφυγε για τό Β ' Συνέδριο τής ΚΔ. Ήταν 
επίσημος έκπρόσωπος του ΣΕΚ. Ούσιαστικα άντιπροσώπευε τή 
Κομμ. Έωση. Τό πληρεξούσιο δέ τό περιόριζε στήν ανάπτυξη 
τών Ιδεών του. Δέν γνωρίζουμε ποια ήταν ή συμβολή του στό Β' 
Συνέδριο. Σ’ αύτό ψηφίστηκαν οί 21 δροι, θέσεις για τό αποικια
κό, για τό εθνικό κτο. Ή τ α ν  ό Ι ο ς  ' Ε λ λ η ν α ς  
ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς σ τ ή  Γ'  Δ ι ε θ ν ή .

Δέν είναι δυνατό να μή μίλησε μέ τό Λένιν, που ήταν πάντα 
σέ άμεση έπαφή μέ τούς άντιπρόσωπους. Όπωσδήποτε θα είχε δια
σκέψεις μέ άντιπρόσωπους άλλων βαλκανικών κομμάτων. Τό Ρα- 
κόφσκυ κ.τ.ρ.

Έ  Ικθεση γιά τήν έλληνική κατάσταση, οί διαφορές μέ τή 
κεντροδεξιά τοϋ ΣΕΚ, ύποστηριγμένα θερμά, δέν μπορει νά μήν 
έπιδοκιμάστηκαν άπ’ τήν ήγεσία τής ΚΔ.

Ό « Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς »  δ η μ ο σ ι ε ύ ε ι  τ ι ς
ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  ά π ο φ ά σ ε ι ς  τ ο ΰ  Σ υ ν έ δ ρ ι ο υ .  
Ό Λιγδόπουλος επιστρέφει. Μαζί του έχει τόν Άλεξάκη πού 
έκλέχτηκε για ν’ άντιπροσωπεύσει τή ΚΔ στήν Ελλάδα. Καί τό 
Ρώσο "Οϊκιν. Μπορεϊτε νά φανταστείτε τί θάταν αύτή ή άποστο- 
λή. Ό Λένιν δέ μπορει να μήν είχεβάλει τή σφραγίδα του σ’ 
αύτή τήν άποστολή, μέ βασικές όδηγεΐες. "Λν είναι έτσι ό Λιγδό- 
πουλος δέν γύριζε άπ’ τή Μόσχα «μ’ άδεια χέρια». Ή τριάδα Λι- 
γδόπουλου-Άλεξάκη-’Όίκιν, πρέπει να ήταν καθαρά τριτοδιεθνιστι- 
κή. Ή γραμμή Λιγδόπουλου-Τζουλάτι-Κομιώτη-«Κομμουνισμοϋ», 
δέν μπορει νά μή βρήκε μια βασική δικαίωση. Ή Μόσχα, ήταν πι
θανότατο, να πήρε μια πιό ξεκάθαρη θέση, άπ’ δ,τι ή Σόφια, κα
ταδίκης τής δεξιάς. Μόλο που τό ΣΕΚ, μιά καί τό άντιπροσώπευσε 
ό Λιγδόπουλος, πού δοκιμάστηκε κι ήταν πιστός στό μπολσεβικι- 
σμό καί στή Κομιντέρνα, δέ καταδικάστηκε σά σύνολο.
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Στΐ μεταξύ στό ΣΕΚ «άνεμένοντο |ΐ’ άνυπομονησΐα τά αποτε
λέσματα τής πρώτης α,ύτής έπαφής μέ τή Γ' Διεθνή» (Μπ). Οί 
Ιούδες τοϋ σοσιαλισμού κάθονταν σ’ άναμένα κάρβουνα. Ποιά θά 
ήταν ή τύχη τών σοσιαλπροδοτών;

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΓ ΛΙΓΔΟΙΙΟΓΛΟϊ

Ή είδηση Ιπεσε σά κεραυνός. Ό Λιγδόπουλος, δ ’Λλεξάκη; 
κι ό ’Όϊκίν έπεσαν στά χέρια Τουρκολαζών ληστοπειρατών για νά 
τους ληστέψουν καί τους σκότωσαν ! Αύτή ήταν ή «επίσημη» πληρο
φορία κι ή έκδοχή πού δέχτηκε τό ΣΕΚ για τό χαμό τοΰ "Ελληνα 
σημαιοφόρου τής Τρίτης Διεθνοΰς καί τοΰ πρώτου άντιπρόσωπου 
άπ’ τήν Ελλάδα, μαζί μέ αντιπρόσωπους τής ΚΔ για τήν Ελλάδα.

Κατέβαιναν μ’ ιστιοφόρο απ’ τή Μαύρη θάλασσα, κι ?ξω α
πό τα παράλια τής Βουλγαρίας μπλοκαρίστηκαν.

Μήπως πέσανε θύματα πολιτικά τής άντεπανάστασης : Καμιά 
αμφισβήτηση δέν έγέρθηκε τότε.

"Ας δοΰμε. Ήταν έποχή πού τα Επιτελεία τής Άντάντ, απ’ 
-τήν Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία έλεγχαν τά πάντα. Διεξήγαγαν 
ακόμα τις έπιχειοήσεις τών στρατών έπέμβασης κατά τής ΕΣΣΔ. 
’Λνταντ:κές καί ντόπιες άστυνομίες παρακολουθούσαν άγρυπνε; τό 
έπαναστατικό κίνη|ΐα κι δλες τις κινήσεις πρός τήν ΕΣΣΔ κι άντί- 
στροφα. "Οσοι γύριζαν ήσαν «πράχτορες» τής Μόσχας. Τότε ή 
Βουλγαρία ήταν γεμάτη φυγάδες τσαρικούς άντεπαναστάτες ή λευ- 
κοφρουροΰς τοΰ Βράγγελ πού είχε κατανικήσει ό κόκκινος στρατό;. 
Τό ΚΚΒ είχε όργανώσει διαδηλώσεις για να σταματήσει ή βοήθεια 
στούς λευκοφρουρούς καί να διωχτούν άπό τή χώρα. Σο)στά. Λύτοί 
οί συμμορίτες βόηθησαν τό φασιστικό κίνημα τοΰ Τσαγκιόφ. 'Ολοι 
τους ήταν πράχτορες καί βαμμένοι άντεπαναστάτες. ΟΕ Ιμπεριαλιστές 
πλήρωναν αδρά. Γιατί διεξήγαγαν στήν ΕΣΣΔ θανάσιμο έμφύλιο 
πόλεμο.

Έ  Βουλγαρία ήταν πέρασμα για τήν ΕΣΣΔ. Στόν Εύξεινο 
■περιπολοΰσαν πλοιάρια τοϋ Κολτσάκ, έπαγρύπνησης, κι αμφίβι
ας έπίθεσης. Τό ίδιο «συμμαχικά» έπέμβασης. Στή Ρουμανική 
καί Βουλγάρικη θάλασσα πλοιάρια άχτοφυλακής Ιμπαιναν στά
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σχεόια «έπιχειρήσεων».
"Οταν οί Δημητρώφ. Κολάρωφ καί Καμπατζίεφ μπαρκάρισαν 

παράνομα για τήν ΕΣΣΔ, γ:ά τό Β' Συνέδριο, οί δυό πρώτοι πιά
στηκαν άπό τή Ρουμανική Σιγουράντζα. Κλείστηκαν στά μπουν
τρούμια τη;. Μέ τή κατηγορία τών «κατασκόπων». Δέν Ιφτασαν 
στό Συνέδριο. 'Ύστερα άπ" αυτό, αποφυλακίστηκαν μ’ Ιντονες 
παραστάσεις τή; κυβέρνηση; τή; ΕΣΣΔ.

Γιατί λοιπόν δ Λιγδόπουλος κι οί σύντροφοι του, όπως ό Κο· 
λόριοφ κι ό Δημητρώφ, νά μήν επεσαν στά πλοκάμια τής Ίντζέλι- 
τζεν; Σέρβι; καί τών επιτελείων τών στρατών Γάλλων. "Λγγλιυν, 
Τσέχων, Ελλήνων 7;ού δροϋσαν στό μέτιοπο τής Ουκρανίας; IIώς 
εγινε κι οί «ληστοπειρατέ;» τούς σκότωσαν δλους αν κι ήταν μόνο 
γιά νά τούς ληστέψουν; Γιατί τούς φουντάρισαν; Γιατί δέν βρέθη
καν ίχνη; Ποιό; μετάδοσε τήν είδηση; Οί ληστοπειρατέ; ή ή αντί
δραση πάνω στό μοτίβο τών εξαφανίσεων, δραπετεύσεων κ.τ.ρ.

Κείνη τήν έποχή, στέλεχος τοϋ «’Λρχείου», μάθαινε άπό φαν
τάρο τοΰ Επιτελείου, κατηχημένο, δτι τό Επιτελείο πληροφορούν
ταν πού Ιφευγαν άποστολές άπό τήν ΕΣΣΔ. Τότε άντιπρόσωποι γύ
ριζαν άπό τήν ΕΣΣΔ μέ χρηματικές ένισχύσεις γιά τή δράση. 
Λίρες ή κοσμήματα άπό εράνους. Ό αντιπρόσωπος Λαύράς π.χ., 
είναι πασίγνωστο δτι Ιφερνε χρήματα καί τδφαγε. Τό «’Αρχείο» 
άναμετάδιδε τις πληροφορίες στό πρεσβευτή τής ΕΣΣΔ Ούστίνωφ, 
γιά νά πάρει τά μέτρα του. Υπήρχαν ληστοπειρατές ; Ναί. Ήταν 
οί λευκοφρουροί, οί βραγγελικοί, οί ιμπεριαλιστές συμμορίτες.

Λ υ τ ο ί  δ ο λ ο φ ό ν η σ α ν  τ ο ύ ς  π ρ ώ τ ο υ ς  
μ ε γ ά λ ο υ ;  μ ά ρ τ υ ρ ε ;  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς .  Λ ύ- 
τ ο ί δ ο λ ο φ ό ν η σ α ν  τ ό Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο κα 1 
τ ο ύ ς  σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς  τ ο υ .  Ά ς  μή ξεχνάμε δτι μέσα 
στή Μαύρη θάλασσα Ιγινε ή μεγάλη στάση μ’ έπί κεφαλής τό Μαρ- 
τύ στό Γαλλικό στόλο πού είχε έκστρατεύσει κατά τής ΕΣΣΔ. Καί 
ξέρουμε πόσο ή άστική τάξη αποθηριώνεται δταν νοιώθει δτι τήν 
άπειλεΐ ή έπανάσταση.

Ή άντεπανάσταση δέν μποροϋσε ν’ άγνοεΐ τις κινήσεις Λιγδό- 
πουλου. Κι άν, ό Σταυρίδη; κι δ Σαργολόγος, πού αργότερα άποκα- 
λύφτηκαν πράχτορες, καί συμμετείχαν στό Β ' Συνέδριο, δέν ήταν 
ύπεύθυνοι γιά τή προβοκάτσια. Κατά τόν ίδιο τρόπο, τό Βουλγά-
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ρικο έπιτελείο δέ μπορούσε ν" αγνοεί τις κινήσεις τών Δημητρώφ, 
Κολάρωφ, Καμ-ατζίεφ. Οί τελευταίοι πιάστηκαν, άλλα γλύτωσαν. 
Μ’ έπέμβαση τών Επιτρόπων τοΰ Λαού τής Ρωσίας. Οί Αιγδό- 
πουλος, Άλεξάκης, "Οικιν, έκτελέστηκαν έν ψυχρώ. Μ’ άντίσταση 
ή δχι. Ίσως σύρθηκαν κάπου στή Βουλγαρία για βασανιστήρια 4- 
μολογιών.

Έτσι ό Λιγδόπουλος, αφού πέρασε σά φωτεινό |ΐετέωρο στο 
Ελληνικό στερέωμα, Ισβυσε. Καί πέρασε στό Πάνθεο τών μαρτύ
ρων τοΰ κομμουνισμού.

Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Δέν είχαν κλείσει ακόμα οί πληγές άπ’ τό πόλεμο τοΰ 1914- 
18 κι άνοιξαν καινούργιες μέ τή Μικρασιατική έκστρατεία τοΰ έλλ. 
καπιταλισμού... «για τήν απολύτρωση τών σκλάβων άδελφών»...

Οί μάζες κουράστηκαν να πολεμάνε. Οί φρίκες τοΰ πολέμου, 
2να συσσίτιο άκατάλληλο ακόμα καί γιά γουρούνια, άθλιες συν
θήκες διαβίωσης, ενα ψωμί που γιά νά τό φας ίπρεπε νά τδ βρέ
ξεις, καί τότες γίνονταν λάστιχο, ξυποληταριό, κ.τ.ρ., τους γέμισαν 
μίσος ένάντια στόν πόλεμο. Οί δυσαρέσκειες άποκορυφώθηκαν. Τά 
κηρύγματα άπ’ τήν ΕΣΣΔ για ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΓΣ ΛΑΟΪΣ κι I- 
πανάσταση, έβρισκαν μεγάλη άπήχηση.

Τό Ιστορικό τής έπαναστατικής δράσης στό Μικρασιατικό 
μέτωπο δέν Ιχει γραφτεί. Ό Κορδάτος δέν μπορούσε νά πιάσει τό 
θέμα άπ’ τή θέση πού πήρε γιά τήν ύπεράσπιση τών συνόρων τοΰ 
"Εβρου. Τό ίδιο κι οί άξιοθρήνητοι σταλινικοί «ίστορικοί» δπω; ό 
Ζαχαριάδης. Γιατί κάθε άράδα τής Ιστορίας τοΰ πολέμου κατά 
τοΰ πόλε|ΐου είναι μαστίγω|ΐα κατά τών σοσιαλπροδοτών ποιι στό 
Β ' παγκόσμιο πόλεμο άνέγραψαν στή σημαία τους τό: «Εμπρός 
Ελλάς γιά τήν Ελλάδα». Ό Ζαχαριάδης πήρε άπάνω του τό σο- 
σιαλπατριωτισμό τών δεξιών τοΰ ΣΕΚ στό Α' παγκόσμιο πόλεμο. 
Μουγγάθηκε δμως γιά τήν προέκτασή του στή Μικρασία. Έκεΐ, 
τά ρωσικά κανόνια χτυπούσαν τά Ελληνικά. Γιατί ή Ρωσία ύ~ο- 
στήριξε τό Κεμάλ κατά τών Ελλήνων. Έτσι δ Ζαχαριάδης τδβα- 
λε μέ τό μεγαλοϊδεατισμό, αλλά δέν καταδίκασε τή μικρασιατική



έκσ τρ α ;;ία .
Λ λλ' α ; ρίςουμε μ ια ματιά στό πόλεμο τοϋ Ε λλη ν ικο ύ  επεχτα- 

-·. ;̂<.ο0 στή Μ ικρά 'A s ia .
Το καλοκαίρι τοϋ 1921, στό μίτο*—ο, οί 'Έ λληνες στρατηγοί 

έστησαν σ τ ρ α τ ό π ε δ ο  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς  με “ άνω  
άπό 100 σοσιαλιστές καί 1 .000  λοϋμπεν στιοαγμενου; μαζί α νά κα 
τα. Αύτό εδειχνε τήν εχταση του κινήματος.
'Ο II. Σ α λ  ο ν  κ ι ό ;  μάς άφ ηγήϋηκε γ ια  τή μαρτυρική διαόί- 
ωση στό στρατόπεδο. Τόν Γδιο. τόν είχαν άρπάςει γ ια  τή φλογε
ρή προπαγάνδα πού εκανε. κ α ί. καθώ ς άπ ’ τό μητρώο του ςίρα νε  
δτι είχε δ ικαστεί 2 χ ρ ίν ια  γ ια  τά γεγονότα Βόλου (19H)) . τόν 
θεώρησαν επ ικ ίνδυνο καί τόν εστειλαν στό στρατοδικείο γ ιά  ε- 

σχάτη προδοσίαν.

Ί Ι  φω τογραφ ία αύτή “ άρθηκε από άλμπουμ γεμάτο κ λ ι
σέ μέ αντιπολεμ ικό χαραχτήρα τ ή ; πολεμ ική ; α υ τή ; π ε

ριόδου.



"Οταν ό Σαλονικιός έμαθε άπ’ τους συγκρατού;ιενους γιά τόν 
11 ουλιόπουλο γιά τον όποιο δλοι μιλούσαν μ’ ένθουσιασμό, ζήτησε 
τή συνδρομή του γιά νά χωριστούν οί πολιτικοί άπ’ τούς κοινούς κρα
τούμενους. Ό II. Πουλιόπουλο; έν/,ργησε κεραυνοβόλα. y.al μέ κά
ποιον «δικό του», ίσιος δικαστικό, τά κατάφερε. Έτσι γνωρίστη
καν. Τελικά, όλοι τοΰ στρατοπέδου πέρασαν άπ’ τό στρατοδικείο. 
’ Ηταν ή στιγμή τής προπαρασκευής τής έπΐΟεσης στό Σαγγάριο. 
Λυτό τού; Ισωσε. Κι άπ’ τό Έσκί Σεχήρ τούς στείλανε στή πρώτη 
γραμμή τού πυρό;. Για νά σκοτωθούνε.

Ό Ν ί κ ο λ η ;  κυκλοφόρησε στα χαρακώματα τό περί
φημο φυλλάδιο II ΦΟΤΝΤΛ". Ή σάτυρα τοΰ έκδότη κι ή αντι
πολεμική προπαγάνδα άναβε έπαναστατικέ; πυρκαγιέ; στό Μέτω
πο. Άπό κεΐ άναδείχτηκε 5 Νίκολης, σαν ενα; ήγέτη; μέ έξαίρε- 
το ήθος επαναστάτη κι άφταστη μαχητικότητα. Διακρίθηκε σάν ή
γέτη; τοΰ παλαιοπολεμιστικοΰ κινήματος μαζί μέ τόν ΙΙουλιόπου- 
λο, τό Μοναστηριώτη, τό Πυλιώτη, τό Χαίνογλου, τό Νικολινάκο, 
τό Ξύδη καί πολλούς άλλους. Ό Νίκολης είχε σύνδεση μέ τό 
II. Π. στό μέτωπο. Ό πολύγραφος μέ τόν όποιο Ιβγαινε ή «Φούν
τα», στάλθηκε άπ’ τό Τζουλάτι μέ τό Κοτσουμπό, πού δντας στή Το
πική Επιτροπή τής ’Λθήνας τότε, είχε περάσει στίς φραξιονιστι
κές γραμμές τής τάσης τοΰ «Κομμουνισμού».

Ή κυκλοφορία τής «Φούντας» Ιδειχνε πόσο δ μηχανισμός τοΰ 
μιλιταρισμού ήταν παραλυμένος.

Ό Γιανόπουλος, πού άργότερα βρέθηκε στή Τοπική Επιτροπή 
τής ’Λθήνας καί μετά πέρασε στό ’Αρχείο, άφηγεΐται δτι, στό Άφιόν 
Καραχισάρ, μια πολιτεία μέ 80 χιλιάδες Τούρκους κι ούτε ενα 
«σκλαβωμένο αδερφό», είμαστε καμιά δεκαπενταριά σοσιαλιστές κι 
αρχίσαμε τή δράση στό 11ο Σύνταγμα. Πέρναμε άφθονα Ιντυπα. 
Κάναμε μαθήματα πάνω στό «Αλφάβητο» καί στό Μανιφέστο. Είχαμε 
βγάλει μια έπιτροπή δράσης, πού είχε καθοδηγητικό ρόλο. άπ’ 
τόν ΑΚΡΙΗΟΠΟΓΛΟ, τό ΤΟΜΠΡΟ καί τό ΝΙΚΟΛΑΚΟ. Άπο- 
τελοΰσε διαγνωστικό τής κατάστασης τών πνευμάτων — συνεχίζει 
δ 1’ιανόπουλος — μια έγκύκλιο πού ίστειλε ή Έπιτροπή μας στό 
σχηματισμό καί ρωτούσε: «Τί να κάνουμε; Να στασιάσουμε, ν’ αύ- 
τομολήσουμε στούς Τούρκους, ή να έπαναστατίσουμε;» «Νά συνεχί
σου; iâ τή προπαγάνδα καί πάλη για τό διεθνιστικό άντιπολεμικό μας
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καθήκον» ήταν ή απάντηση τνύ σχηματισμού, μέ μόνη εξαίρεση ένό: 
Μανιάτη πού τάχτηκε ϋπ:;, τή; Ανάστασης. Οί στάσει; γιά τό 
συσσίτιο ήταν κάτι πολύ συχνό.

' Ο ’ I w α ν ν ί δ η ;  . ό πασίγνωστο; ήγέτης τού Κ.Κ.Κ., 
φαίνεται π;’·>; επαιξ: σημαντικό ρόλο στήν άντιπολεμική δράση, έπΐ 
κεφαλή; αγωνιστών απ' τό Βόλο, δντα; έπηρρεασμένος στό ξεκίνη
μά του ά -' τ ί; ιοέες τή; 3η; Διεθνούς, άλληλογραφόντα; καί καθο- 
οηγόντα; τον; Ορηλικού; Βολ’.ώτες αγωνιστές, προτού εκφυλιστεί 
στό γραφειοκρατικό σταλινισμό. “Ετσι εξηγείται γιατί είχε πάρει 
nipc; στήν Όργ. Επιτροπή των παλιών πολεμιστών. Τό ίδιο μπο
ρούμε να πούμε καί για πολλά στελέχη τοϋ ΣΕΚ κι αργότερα τοϋ
κ .κ .ι;.

Στό 2ο Συνέδριο τοϋ ΣΕΚ είχε πάρει μέρος αντιπροσωπεία άπ’ 
-ό Μέτωπο, βεβαιώνει ό Μπεναρόγιας.

' Ο Κ α τ ε ρ γ ά ρ η ς ,  άπ’ τό μέτωπο, βντας στέλεχος άπ’ 
-τό Βόλο, αλληλογραφούσε μέ τό θέο καί μέ τόν Ίωαννίδη. Οί Βο- 
λιώτες ήταν στή πρώτη γραμμή. Τό έπαναστατικό ύλικό είχε πλημ
μυρίσει τα συντάγματα. Οί ναυτεργάτες περνάγανε τό ύλικό άπ’ τή 
Σμύρνη. Οί σιδηροδρομικοί, πού είχαν άπεργήσει στα 1921, μ’ έπΐ 
■κεφαλής τόν Άκριβόπουλο, είχαν όργιάσει στίς άποστολές. Οί άγω- 
■νιστές τοΰ «Κομουνισμοϋ» στέλνανε προκυρήξεις άκόμα καί στις δι
ευθύνσεις τών φαντάρον; πού ζητοΰσαν άπ’ τά φιλολογικά περιοδικά 
αλληλογραφία μέ κοπέλλες. ’Απ’ τήν άλλη μεριά, οί Τοΰρκοι, πέ- 
ταγαν τό <Ρίζο» άπ’ τήν άλλη πλευρά τών συρματοπλεγμάτων για 
Λ»ά νταιφετάρουν τόν έλληνικό στρατό.

"Οταν ό επί κεφαλής τής στρατειάς Τρικούπη; διάταξε γενική 
ερευνά για βιβλία κ.τ.ρ., ί  ιδιαίτερός του πληροφόρησε δλα τά πό
στα τών σοσιαλιστών, για να πάρουν μέτρα κατά τής Ιρευνας καί 
τών συλλήψεων.

Ό Μ. Γ ι ά ν ν η ;  . άπ’ τούς λίγους προλετάριους που 
έξελίχτηκαν μέσα στόν πόλεμο, κι εγιναν πολιτικά στελέχη πρώτης 
γραμμής, ήγετικό στέλεχο; τοϋ ’Αρχείου στή συνδικαλιστική καί 
πολιτική δράση άδιάλλαχτος πολέμιος τών όππορτουνιστών καί τών 
σταλινικών, μέλος τής 1ης Κ.Ε. τών Μπολσεβίκων - Λενινιστών 
(Τροτσκιστών) στή δεκαετία τοΰ 50, κι άπ’ τούς πρώτους πού σήκω

σαν ψηλά τή σημαία τής 4ης Διεθνοΰς στή χώρα μας, άφηγεϊται
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πώς έζησε στή Προύσα μιά στάση τών πεζοναυτών. Λυτή ή στάση 
ξεκίνησε σά διαμαρτυρία γ ιά  τό σκυλίσιο συσσίτιο.

Ό  Σ ά 6 β α ς X α ϊ  τ ό π ο υ λ ο ς . άρχισε τήν έπανα- 
στατική του σταδιοδρομία στό Μικρασιατικό Μέτωπο, απ’ όπου ε
ξελίχτηκε σ’ ένα απ' τά πρώτα στελέχη τοΰ «Αρχείου» κ ι υστέρα 
τοΰ Τροτσκισμού, καί διακρίΟηκε στό συνδικαλιστικό κίνημα έπί 
κεφαλής τών τιαγγαράδων.

'Ο ΙΙΟΥΛΙΟΙΙΟΥΛΟΣ. ό ΜΟΝΛΣΤΗΡΙΟΤΗΣ καί καμιά  
δεκαριά άλλοι, :.:χαν φτιάξει μιά οργάνωση μέσα στή Σμύρνη, κ ι 
ιδιαίτερα στό σύνταγμα τηλεγραφητών, άπ’ όπου ξαπλώθηκε αρ
κετά ή άκτινοβολία του;. Είχαν μιά στενή συνεργασία μέ τό Σο
σιαλιστικό "Ομιλο τών 'Ελλήνων πού είχε έπί κεφαλή ; τό Μ. Ζα- 
φειριάδη, παλιό σοσιαλιστή τ ή ; αριστερά;, καί παράλληλα μέ τό 
Σοσιαλιστικό "Ομιλο τών Τούρκων, πού είχε έπί κεφ αλή ; τό Τοΰρ- 
κο ’Λλλή.

Ό  «μικρός τό δέμας» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κι ό ΜΙΙΟΝΛΝΟΣ, 
τής δμάδας τού Κομμουνισμού», όταν έφτασαν στή Σμύρνη, συν
δέθηκαν μέ τό II.II., μέ τόν όποιο γνωρίζονταν διά μέσου τού- 
Τζουλάτι άπ’ τό ΙΙανεπιστημιακό κίνημα τής ’Λθήνας.

Ή  δμάδα τοΰ Π .ΙΙ. κα ί Μοναστηριώτη εβγαζε τό «Κόκκινο 
Φρουρό» Ινα άντιπολεμικό γεμάτο φωτιά όργανο, μέ τό πολύγραφο
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τοϋ Συντάγματος τών τηλεγραφητών.
ΟΕ ίδιοι είχαν φτιάξει μια δμάδα συμπαθούντων, πού έβγα

ζαν τό «Μποεμιό», καμουφλαρισμένο δργανο προπαγάνδας, πού 
6γήκε σε 2-3 φύλλα.

Ή δράση τους ξαπλώθηκε. Συνδέθηκαν μέ τήν δμάδα τού 
Νίκολη πού άνηκε καί δροΰσε στό Σύνταγμα Πλαστήρα. "Επαιρ
ναν τή «Φούντα», έστελναν τό «Κόκκινο Φρουρό». Ό Μπονάνος 
πού ύπηρετοϋσε στό ΟΤΕ οργίασε στις αποστολές έπαναστατικοϋ 
υλικού.

Αύτή ή δράση, πού έγινε γνωστή καθώς ξαπλώθηκε, προ- 
κάλεσε μια άγρια δίωξη. ’Ακολούθησε ή γνωστή σύλληψη καί κά
θειρξη τοϋ II. II. καί ήπαραπομπή μαζύ μέ τό Μοναστηριώτη στό 
στρατοδικείο μέ τή κατηγορία τής έσχατης προδοσίας καί τής ...ά- 
νηθικότητα; (τί αισχρό άμάλγα|ΐα για να παραπλανήσουν τούς 
φαντάρους!). Ό Μ. στάλθηκε στήν 11η μεραρχία στα Μουδανιά. 
δπου κατάφερε ν’ άπαλαχτεΐ κι άρχισε τή δράση έπί κεφαλής ένός 
πυρήνα.

Ό ΔΕΚΕΛΙΩΤΗΣ. μάς έξιστόρισε πώς κατά τήν ύποχώρη- 
ση, φουντάοησε στή θάλασσα δλες τ!ς δικογραφίες τοϋ Βόρειου 
Συγκροτήματος κι έτσι εσβυσε κάθε τεκμήριο για τή δράση τών 
έπαναστατών.

Ή ομάδα II. II. πού αργότερα βρέθηκε έπί κεφαλής τών πα
λιών πολεμιστών ξεκίνησε άπ’ τή Φοιτητική κίνηση στά 1919. Ό 
II.II., ό Μοναστηριώτη;. ό Νίκολης, μαζύ μέ τό Δοΰμα τό Φωτό- 
πουλο, τό Μ. Οικονόμου τοΰ «Κομμουνισμού», είχαν μιά πρώτη γνω
ριμία μέ τό Τζουλάτι άπ’ τό όποιο πήραν μια γεύση τών μπολσε
βίκικων ιδεών τής κομμουνιστικής άριστεράς τοϋ ΣΕΚ. Οί σχέσεις 
τών Πουλιόπουλου - μέ τό Τζουλάτι, διατηρούνταν κι άπ’ τό δρόμο 
τών έπαφών δταν περνάν άδεια καί κατέβαιναν στήν ’Αθήνα. ’Επα
φές πού γίνονταν μέ τήν ’Ιωάννα τήν άδερφή τοϋ Ν. Δημητράτου.

’Αλλά καί μέ το εξωτερικό ύπήρχε έπαφή. Ό Π.Π. έπαιρ
νε συχνά τό «Πόλεμο; κατά τοϋ Πόλεμου» ,πού βγάζαν στό Πα
ρίσι οί παλαιοί πολεμιστές τοϋ 1ου παγκόσμιου πόλεμου. Έτσι 
γράφτηκε σέ χοντρέ; γραμμές ή μεγάλη έποποιία τής δράσης τών 
πρώτων μπολσεβίκο)·/, πού βγήκαν άπ’ τό Μικρασιατικό Πόλεμο.
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][ Λ Ν Τ Κ Λ Η Σ II Ο Υ Λ I Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ

Τά ονόματα σοσιαλιστών πού πάλεψαν στό Μικρασιατικά μέ
τωπο γιά τις ιδίες τοϋ Λένιν, είναι μια όλόκληρη Ιστορία γνω
στών κι άγνωστον αγωνιστών. Μέσα σ’ αυτούς ξεχώριζε; ένας: 
ό Π. ΙΙΟΓΛΙΟΠΟΪΛΟΣ.

Είναι ή πιό ήρωική μορφή, φωτισμένου κι εξοπλισμένου ήγέ- 
τη τοϋ σοσιαλισμού καί τής προλεταριακής επανάστασης. Ό II. 
Π. είναι ο μεγαλύτερος θεωρητικά, πολικά καί πραχτικά. μαχη
τής τοϋ προλεταριακού διεθνισμού στό πόλεμο κατά τοϋ πολέμου. 
’Απ’ τούς πιό Ακλόνητους ύπερασπιστές τής γραμμής τοϋ Λένιν 
για τόν επαναστατικό ντεφαιτισμό κατά τής «δικής μα:» πατρί- 
•'rç. Είναι ό πιό άμείλιχτος πολέμιος τών σοσιαλπατριωτών. Ό 
ν>;·,:ύτΐρος κι ενδοξότερος ηγέτης τοϋ μπολσεβίκικου τροτσν.ιστι- 
■/.οϋ κινήματος.

Ό Ι Ι ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  άρχισε τήν έπανα στατική του 
σταδιοδρομία ουσιαστικά στά χαρακώματα τοΰ μικρασιατικού πό
λεμου απ’ τά 1919. Μέ τήν έπιστράτευση τό τοποθέτησαν στούς 
σιδηρόδρομους. "Ετσι βρέθηκε στό κέντρο τής διαμετακόμισης πα
ράνομου αντιπολεμικού ύλικοΰ. Καί φτιάχνει σύνδεσμους. Πυρή
νες.

Καταπληχτικά μορφωμένος, Μαρξιστής άπ’ τούς λίγους, πά- 
λαιψε στή γραμμή τοϋ Λένιν: μετατροπή τοΰ πολέμου σ’ έμφύλιο. 
Προσανατόλιζε τούς φαντάρους στή I” Διεθνή. Μέ τή θίρμή του 
προπαγάνδα εγινε ό ύπ’ άρ. 1 θανάσιμος άντίπαλος τοϋ μιλιταρι
σμό·*.

Ή ιστορία του λαμπρύνεται στις ειρκτές τοΰ Αϊβαλή τής Σμύρ
νης. Έκεΐ τόν έκλεισαν γιά τή φλογερή του δράση στό μέτωπο. 
Τό χαμιτικό καθεστώς τόν τίμησε μέ σιδερένιες αλυσίδες. Σέ χέ
ρι καί πόδι. Μεσαιωνικό? τύπου. Τό «φιλελεύθερο» Κεμαλικό κα
θεστώς άλλαξε μονάχα τή μέθοδο τυραννίας, πού φτιασίδωσε μέ 
μερικές μεταρρυθμίσεις. Σα νέο Προμηθέα Δεσμώτη γιατί κήρυξε 
τήν έπανάσταση κατά τοϋ πόλεμου.

Στήν κατάρρευση τοΰ μετώπου, ί  δεσμοφύλακάς του Νικολι- 
νάκος, θαμπωμένος άπό τό μεγαλείο, τό έπαναστατικό ήθος κα: τις
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Λ ενινικέ; ΐοέε; τοϋ κρατούμενου του, άνοιξε τ'ι; ~όρτ::. (Κι ά.:ό 
τότε; εγινε σταθερός συνεργάτης. ô-α δ ά ; του) . θ α  σερνόταν στό 
στρατοδικείο γ ια  θάνατο αν δέν μεσολαβούσε ή κατάρρευση.

Ν <2 Ν Τ Λ I  Γ Ι Λ Ν Λ Κ Ο Σ
ΊΙρο ϊκό ; αγω νιστή; τή ; 4ης Λιεθνοϋ; στή χώρα μα;. ’Λ -' τοΰ; 
ε/.λεχτότερου; συνεργάτε; τοϋ II. ΙΙουλιό-ουλου. Έχτελεστηκε 

στο Νεζερό ά"' τού; φασίστε;.



Όταν Εσπασε τό μέτωπο, βρέθηκε <π1ς πρώτες γραμμές τοΰ 
ΚΚΕ. Ηγετικό στέλεχος, μόλη τή νεαρότητά του. Εκλέχτηκε στή 
Κ.Ε. καί στό Π. Γραφείο τοΰ ΚΚΕ. ’Οργάνωσε τή κίνηση των 
Παλαιών Πολεμιστών. Στό Ιο Συνέδριο Παλ. Πολεμιστών Ικανέ 
μιά θαυμάσια εισήγηση βασισμένη στή γραμμή τής Κομιντέρνα;. 
Προγραμμάτισε τήν Έργατοαγροτική Κυβέρνηση. (Διχτατορία 
τοΰ Προλεταριάτου). ’Αντιπροσώπευσε τήν Ελλάδα στό 5ο Συνέ
δριο τής ΚΔ. Γραμματέας τοΰ ΚΚΕ άπό τό 1925-27. ’Από κεί καί 
πέρα άρχίζει ή πάλη του κατά του Σταλινισμού. Στό Νέο Ξεκίνη
μα (1927) στηλίτευσε τόν έκφυλισμό που έμπασαν στό ΚΚΕ οί 
πράκτορες τού Στάλιν. "Ιδρυσε (1928) τήν όμάδα «Σπάρτακος--. 
Δημοσίευσε βασικά ντοκουμέντα τή; ^Διεθνούς Αριστερή; ’Αντιπο
λίτευσης».

Πήρε μέρος στή κίνηση για τή 4η Διεθνή καί για τό Νέο 
Κομμά στήν Ελλάδα. Ενώθηκε σ’ αύτή τή πάλη μέ τή τάση τών 
Μπολσεβίκων-Αενινιστών (’Αρχειομαρξιστών) τμήμα τής ΔΛΑ, υ
στέρα άπό μακρόχρονη άντίθεση. Κατέβηκε σαν ύποψήφιος βουλευ
τή; τών δυό αυτών όργανώσεων στή Σαλονίκη.

Στή διχτατορία Μεταξά προγραμμάτισε τήν άνατροπή του μέ 
τά μέσα τής πάλης τών τάτξεων καί στόχο τή διαδοχή τής διχτατο- 
ρίας μέ τήν έργατοαγροτική κυβέρνηση. ’Επικηρύχτηκε καί μέ ά
γριες άναζητήσεις πιάστηκε καί κλείστηκε στήν Αίγινα κι άπό κε; 
στήν ’Ακροναυπλία δπου ξάνοιξε πλατειές συζητήσεις για τό πόλεμο 
μέ άκροατές συντρόφους του. Καί πάλη για τήν υπεράσπιση τού 
Μαρξισμοΰ ενάντια στούς ντεφαιτιστές τής ΕΣΣΔ.

'Όταν μεταφέρθηκαν οί τροτσκιστές άπό τήν ’Ακροναυπλία. 
οί σύντροφοι του όργάνωσαν δραπέτευση πού όμως άπέτυχε. "Ηταν 
τό 1942. Τόν Ίούνη άντάρτες ανατίναξαν τή γέφυρα Νεζεροϋ. 
Κι οί φασίστες διάταξαν τό τουφεκισμό κομμουνιστών δμήρων.

«Ό Πουλιίπουλος ήταν μεταξύ αυτών πού ξεδιαλέχτηκαν μα
ζί μέ τρεις άλλους τροτσκιστές ήγέτες. Τό Γιάννη Μακρή, τό Γιάν
νη Ξυπόλητο, και τό Νώντα Γιαννακό. Μπροστά στό έκτελεσν.κό ά- 
πόσπασ|ΐα, διατήρησε όλη τήν ήρεμία. τήν δπερηφάνεια καί τό έπα- 
ναστατικό του θάρρος δίνοντας μέ τό θάνατό του ένα παράδειγμα 
πού έμπνέει τή δράση στούς νέους άγωνιστές. Μπροστά στό άπό- 
σπασμα πού άποτελοΰνταν άπό πολλούς φαντάρους άπηύθυνε ενα
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περήφανο λόγο ϊταλι·/ά. Μια έκκληση νά μή κάνουν τό έγκλημα 
να δολοφονήσουν ταξικά του; αδέρφια καί νά ύπηρετήσουν xi χτηνώ- 
δικο ιμπεριαλισμό. Οί στρατιώτες Απαντώντας στήν έπαναστατική 
έκκληση άρνύΰνται νά πυροβολήσουν τους πολιτικούς όμηρους. 
Μάρτυρες τής σκληρής αυτής σκηνής λένε δτι δ Πουλιόπν.λος 
τελικά σκοτώθηκε άπό τόν επί κεφαλής αξιωματικό.

Ό ηρωικός θάνατος τοΰ Πουλιόπουλου συγκλόνισε παντού 
στήν Ελλάδα ολη τήν έπαναστατική πρωτοπορεία. Καί τή πλα
τύτερη μάζα τών έργατών.

Άλλα δ ΙΙουλιόπουλος δεν ήταν μόνο ενας μεγάλος έπαναστά- 
της, καί δέν περιόρισε τις ύπηρεσίες του μόνο στή πολιτική δρά
ση τοΰ έργατικού κινήματος. Κάτοχος γενικής Μαρξιστικής μόρ
φωσης, μιλούσε εύκολα αρκετές γλώσσες — Γαλλικά, Γερμα
νικά, Αγγλικά, Αραβικά. Ισπανικά, Ρωσικά — μετάφρασε 
στά έλληνικα μερικά άπό τά βασικά έργα τοΰ Μαρξισμού: Τδ < Κε
φάλαιο», τή «-Κριτική τής Πολιτική; Οικονομίας», τις «Οικονομι
κές θεωρίες» τού Μάρξ.

Μετάφρασε έπίσης πολλά άπ’ τά εργα τού Τρότσκυ, ανάμεσα 
στά όποια τήν ΙΤροδομίνη Έπανάσταση». Υπήρξε συγγραφέας 
πολυάριθμων άρθρων. Έβγαλε μπροσούρες καί βιβλία πού άνα- 
φέρονταν στά γενικά ζητήματα τής Μαρξιστικής θεωρίας καθώς 
■/.■Λ στά τρέχοντα πολιτικά πρ-,όλήματα στήν Ελλάδα. Ανάμεσα 
σ’ αυτά μιάν ϊ.ρ’.στουργηματική απάντηση στδ δππορτουνιστικδ Λα
ϊκό Μέτωπο πού υιοθέτησε τό ΚΚΕ τό 1935 αντικαθιστώντας τήν 
έπαναστατική σοσιαλιστική προοπτική μ’ έκείνη τής « Λαϊκής Δη
μοκρατίας». μέ τίτλο: «Βασιλεία, Δημοκρατία, Κομμουνισμός·'.

Άποτελεΐ τή θεωρητική βάση μέ τήν δποία διακρίνετα: ή 
έπαναστατική προλεταριακή κίνηση άπό τό ΚΚΕ, τό Κόμμα τής 
«μικροαστικής δημοκρατίας', όπως εκφυλίστηκε άπ’ τή σταλινική 
επίδραση.

«Στό διάστημα τής επαναστατικής σταδιοδρομίας του πιάστη
κε, καταδικάστηκε καί φυλακίστηκε πολλές φορές. "Ολη του ή 
ζωή ήταν παράδειγμα ενός μεγάλου επαναστάτη πού διέθεσε όλο 
του τό ζήλο. όλη του τήν ικανότητα στήν ύπηρεσία τής κίνησης 
γιά τήν Απελευθέρωση τού Ελληνικού καί τοϋ διεθνούς προλετα
ριάτου».

74



Ο ΜΙΙΟΛΣϋΒΙΚΙΣΜΟΣ

Π Ό Ι ' Ϊ  Λ .\Λ  IIH P O V I ΙΙΟ ΛΕ Μ Ο Γ 1 9 1 4  - lh

Λπ' τό πόλε;ιο τοϋ 1 914 -18  ςεπετάχτηκε ;·.ιά γενν.ά επανα
στάτες που ό πόλε;ιο; τοΰ; Ικανέ ανάπηρου;. Μιά θαυμάσια ζύμη  
επαναστατών σακάτηδων. ['.έ κο;ι;ιενα χίριχ-πόδια. ;ù  5-,άτρητα 
στήΟ’.α. ;ιέ ξεριζωμένα μάτια. ακρωτηριασμένοι φριχτά. άπόχτησε 
τή γνώση του Λενινισμού στά χαρακώματα κι ύστερα στά νοσοκο
μεία. 'Εκεί. στά κρεβάτια του πόνου, γίνονταν φλογερέ; συζητήσει;

ΙΤ Λ ΙΤ Ο ϊ lli:i’(jr.\l!I

γ ιά  πόλε;ιο, ειρήνη, ρώσικη έπανάσταση, Λένιν. Ύρότσκυ. Λ ίμπκ- 
νεχτ, Λούξεμπουργκ. ’Λργότερα, αυτού; τού; ναυαγισμ ίνου; : ή- 
ρωε;», -ό κράτο;, σάν ενα είδος άντχμοιόή; γ ιά  τή δούλεψη στο



Ή όμάδα τοϋ Τζουλάτι όργάνοισε μια ταχυδρόμιση κι άμεση 
άποστολή έπαναστατικοΰ ύλικοΟ στούς άνάπηρους. Στά νοσοκομεία 
καί στή «Στέγη» χείμαρρος άπό μπροσούρες, προκηρύξεις κ.τ.ρ. 
Τό άποτέλεσμα ήταν δτι άπό κεί βγήκε Ινα έπιτελεΐο κομμουνι
στών πού μπήκαν στή κοίτη τοϋ Άρχειομαρξισμοϋ.

Ό Σταματόπουλος, ό Μάρκος, 6 Δευτεραΐος, ό Κώνστας.' ό 
Άλεςόπουλος καί άλλοι 30 περίπου πού άποτέλεσαν τή φράξια 
τοϋ «Κομμουνισμού  ̂ κι άργότερα τοϋ «άρχειομαρξισμοϋ», μ’ έπΐ 
κεφαλής το Σ τ α ϋ ρ ο  Β ε ρ ο ύ χ η  γραμματέα τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας Αναπήρων καί θυμάτων πολέμου, διεξήγαγαν 
άγώνες με άπειρες διαδηλώσεις καί συγκρούσεις, τέτοιους πού δέν 
είχε αντάξιους σέ καμιά άλλη χώρα.

Ό Σταϋρος Ιίερούχης, Ιχασε τό φώς του στή πολύνεκρη μά
χη τοϋ Σκρά. Έ γινε κομμουνιστής στα 1919, δντας στό Νοσοκο
μείο ανάπηρο)·/. Στή Στέγη Πατρίδας ϊμαθε μαντολίνο, για να 
ζητιανεύει. “Εμαθε παράλληλα τή πάλη κατά τοΰ πόλεμου καί κα
τά τοϋ καθεστώτος τής άτομικής ίδιοχτησίας καί τοϋ καπιταλισμοΰ 
πού γεννάει πόλεμους. Μαζύ μέ τούς πρώτους κομμουνιστές άνά- 
πηρουε, το Λευτεραΐο, τό Σταματόπουλο καί τό Μάρκο, τής τάσης 
τοΰ «Κομμουνισμού», παλεύει μέσα στό ΣΕΚ καί στα 1911 βρίσκε
ται στίε πρώτες επάλξεις τοΰ Άρχειομαρξισμοϋ. Έπί κεφαλής μιας 
τριαντάδας συντρόφων του, καταχτάει τό σω|ΐατεΐο άνάπηρων. Έ 
πειτα. καταχτάει όλάκαιρη τή Γενική Συνομοσπονδία Άνάπηρων 
καί θυμάτων πόλεμου. Καί γίνεται δ Γραμματέας της. Ή Γεν. Συν. 
’Ανάπηρων - θυμάτων πόλεμου είχε διακλαδώσεις σ’ όλη τήν Ε λ
λάδα. Σαν γραμματέας τής Συνομοσπονδίας είναι άρχηγός σωρείας 
αντιπολεμικών διαδηλώσεων καί συγκρούσεων μέ τά όργανα τοϋ κρά
τους, στή δεκαετία τοϋ 20 καί τοΰ 30. Πήρε παράσημο 9 μηνών 
φυλακή για τή δράση του.

Στα 1934. δντας στέλεχος τοϋ έπίση|ΐου τμήματος τής Διε
θνής Αντιπολίτευσης τοΰ Τρότσκυ στήν Ελλάδα, συντάσσεται μέ 
τή τάση «Μπολσεβίκου» κατά τοΰ Γιωτόπουλου, καί μάχεται γιά 
τό σύνθημα: Νέα Κόμματα, Νέα Διεθνής (Τετάρτη). Πέρασε στή 
Κ. Επιτροπή τοϋ «Μπολσεβίκου».

Στά 1936, στή διχτατορία Μεταξά. Ιξορίζεται στή Κάρυστο.
Στή κατοχή παίρνει μέρος στήν «άντίσταση». Πίστεψε πώς
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έτσι θα μπορούσε νά πολεμήσει τό σοσιαλπατριωτισμό τών σταλινι
κών μέσα απ' τις γραμμές τους.

Στα 1943 μια συγκέντρωση 2.000 αγροτών, στό χωριό ΙΙλα- 
τανιστό, στή Νότια Εύβοια, τόν στέλνει αντιπρόσωπο στή Κυβέρ
νηση τοϋ βουνού (ΠΕΕΛ). "Αλλά οί σταλινικοί τόν δολοφόνησαν, 
για να μή φτάσει στό συνέδριο, έπειδή ήταν τροτσκιστής. ΙΙέρασε 
τή τελευταία του νύχτα τραγουδώντας έπαναστατικα τραγούδια. 
Οί δολοφόνοι του, τήν άλλη μέρα τόν κομμάτιασαν καί τόν άφη
σαν νά τόν φάνε τα σκυλιά καί τα δρνια, στό βουνό. Έτσι. πέρασε 
στήν αθανασία ενας άγνός έπαναστάτης καί μαχητικός μαζικός α
γωνιστής κάτω απ' τή σημαία τής 4ης Διεθνούς τοϋ Τρότσκυ.

ΤΟ Β' ΣΪΝΕΔΡΙΟ ΤΟΙ* ΣΕΚ ΜΕ ΤΡΙΤΟΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ 

ΛΕΟΝΤΗ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΣΤΗ Γ' ΔΙΕΘΝΗ

Τό 2ο Συνέδριο τοΰ ΣΕΚ συνήλθε τόν ’Απρίλη τοΰ 1920. Σ’ 
αυτό πήραν μέρος 7 τμήματα μέ 18 άντιπρόσωπους. 8 ομιλοι, 8 
νεολαίες, οί Κορδάτος, Γεωργιάδης, ’Αρβανίτης καί ΙΙετσόπουλος 
μέ συμβουλευτική ψήφο σαν νεοπροσχωρήσαντες, ό Παπανικολάου 
αντιπρόσωπος τής ΓΣΕΕ καί οί Αντιπρόσωποι τών συνδικαλιστι
κών 'Ομοσπονδιών Καπνεργατών, ’Ηλεκτροκίνησης, Τριατατι- 
κών μέ συμβουλευτική ψήφο.

Ή Αντιπροσωπεία τής Γ' Διεθνοΰς κι δ Λιγδόπουλος τών ό
ποιων ή τύχη άγνοοϋνταν άκόμα, άπουσίαζαν. Δέν πήρε μέρος έ- 
πίσης ή Κομμουνιστική Ένωση (Κομμουνισμός). Ή συζήτηση 
για τή προσχώρησή της ίγινε μετά τό Συνέδριο μέ τή πρωτοβουλία 
τής νέας διοίκησης τοΰ ΣΕΚ. Ή Νεολαία ’Αθηνών τοΰ ΣΕΚ είχε 
διαγραφτεί (διωχτεί) άπ’ τή διοίκηση. Είχε περάσει στήν Κομμου
νιστική 'Ενωση.

Ή 2 κ θ ε σ η δ ρ ά σ η ς  παρουσίασε μιά πραγματική 
άνοδο ή δποία άντανακλοΰσε τήν άνοδο τοΰ κινήματος. Λογαριά
στηκαν 1.000 μέλη, 500 νεολαίοι, 6.000 άναγνώστες τοΰ «Έργ. 
’Αγώνα», 10.000 τοΰ «Ρίζου» καί μια πλατειά έπιρροή στά συνδικά
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τα καί στή τάςη γενικώτερα.
Σ τ ό  2ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο ,  υστέρα άπό δυό χρόνια πάλης 

ανάμεσα στούς δευτεροδιεθνιστές καί τοιτοδιεθνιστές ά π ο φ α - 
σ ί :σ τ η κ ε ή π ρ ο σ χ ώ ρ η σ η  σ τ ή  Β. Ο. κ α ί  
σ τ ή  Κ. Λ. Ό τοκετός ήταν έπίπονος. Τό κακό δμως ήταν ότι 
τό νεογέννητο ήταν ερμαφρόδιτο. Βαφτίστηκε: Σοσ. Έργ. Κόμμα 
(Κομμουνιστικό). ’Αντί νά μετονομαστεί άπό Σοσιαλιστικό σέ Κομ
μουνιστικό, 5~ως ζητούσε ή Κ.Δ. Ό Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς  
τ ο ΰ  Σ Ε Κ  ή τ α ν  σέ  π α ρ έ ν θ ε σ η .

Τό 2ο Συνέδριο ψήφισε τις άρχές τής Κ.Δ. Διχτατορία τού 
προλεταριάτου. ΙΙρολεταριακός διεθνισμός. Έ  προσχώρηση σ’ αυ
τές τις άρχές ήταν ουσιαστική; Ή συνδιάσκεψη τοϋ Φλεβάρη 11)22, 
κι οί αποφάσεις της για «μακριά νόμιμη ύπαρξη» κι ή έχτίμηση 
ότι τά ντοκουμέντα τής διεθνοΰς ήταν μόνο Ιστορικά, δίχως όπο- 
χρέωση δράσης πάνω στή γραμμή τους, θ’ άπόδειχνε δτι ό κομμου
νισμός τοϋ ΣΕΚ ήταν πραγματικά μια παρένθεση.

Ψήφισε έπίσης τήν αναστολή του προγράμματος τοϋ Λ' Συνε
δρίου, πού είχε κιόλας καταργήσει ή διοίκηση τών Αιγδόπουλου, 
Τζουλάτι, Κομιώτη. Ν. Δημητράτου, καί τήν επεξεργασία νέου 
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  (!) στις άρχές τής Γ' Διεθνούς.

Τό 2ο Συνέδριο άπόρριψε κάθε έκλογική συνεργασία μέ κάθε 
δλλο κόμμα.

Ή παγκόσμια κρίση του 1920 Ιβαζε άντικειμενικα δ μ ε- 
σα π ό β λ η μ α ε ξ ο υ σ ί α ς .  Τό Β' Συνέδριο άναγνώ- 
ρισε δτι: «Ή παρούσα περίοδος είναι μεταβατική κατά τήν όποια 
τό παγκόσμιο προλεταριάτο προετοιμάζεται διαρκώς δια τήν κα- 
τάληψιν τής έςουσίας, τής όποίας πρώτος σταθμός θα είναι ή έπι- 
βολή τής διχτατορίας του κι δχι ή άστική δημοκρατία ύπό όποια- 
δήποτε μορφήν»... (θαυμάσια τοποθέτηση)

Τό 2ο Συνέδριο βρήκε άπλά «άνεπαρκή» τή δράση τών βου
λευτών Σίδερη - Κουριέλ, πού καταπρόδωσαν τις άρχές τοϋ σοσια
λισμού στό πόλεμο, καί τώρα, στή Βουλή, «δέν έξετέλεσαν τό κα
θήκον τους δσον άφορά τή Συνθήκη τών Βερσαλλιών». Αύτή τή 
ληστρική συνθήκη τών ιμπεριαλιστών τής Δύσης, πού έπέβαλλε 
κυρώσεις, προσαρτήσεις καί άποζημιώσεις στούς ήττημένους λαούς.
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Τή στιγμή πού άπ' τχ  σοβιέτ αντηχούσε τό σύνθημα: Ειρήνη δίχως 
προσαρτήσεις κι αποζημιώσεις. ’Επαναστατική λύση. Κι δλα τά. 
κόμματα τής Κ.Δ. πάλευαν Ινάντια στή Συνθήκη Βερσαλιών, Λω- 
ζάνης, Σεβρών, Νεϋγύ.

Οί  β ο υ λ ε υ τ έ ς  τ ο ϋ  Σ Ε Κ ,  σ κ έ π α σ α ν  
τ ι ς  ά ρ π α χ τ ι κ έ ς  β λ έ ψ ε ι ς  τ ο ϋ  Ε λ λ η ν ι 
κ ο ύ  κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ  πού Ιφταναν στή προσάρτηση 
αλλοεθνών μαζών στή Μαν.-οονία, Θράκη, Ήπειρο, Μικρά Άσία, 
άπ’ όπου ξεπήδησε ή έκστρατεία τής Μικράς Άσίας κι δ πόλεμος 
μέχρι τό Σαγγάριο, μέ στόχο τήν ’Άγκυρα.

Τό 2ο Συνέδριο καταδολιεύτηκε τούς 21 δρους. Ό 11ος δρος 
Ιλεγε: «Τά κόμματα που θέλουν ν’ ανήκουν στή ΚΔ πρέπει ν’ Ανα
θεωρήσουν τή σύνθεση τών κοινοβουλευτικών τους όμάδων, ν’ Απο- 
μακρύνουν άπ’ c/kèç τ’ Αμφίβολα στοιχεία, νά τις υποτάξουν ίχ ι 
μέ λόγια άλλα πραγματικά στίς Κ. Επιτροπές τους. Ή Κ.Δ. Απαι
τούσε «Αποχή Απ’ τΙς διεθνείς διαβουλεύσεις μετά τή λήξη τοϋ πο
λέμου». Άντί γ ι’ αύτα τό ΣΕΚ, δχι μόνο δέν πέταξε Απ’ τή γραμ
μή του αώτούς που πήγαν στή διεθνή διαβούλευση καί κάλυψαν χΐς 
άτιμες συνθήκες διαμελισμοΰ καί σφαιρών έπιρροής, Αλλά τους 
ξαναέμπασαν στή ΚΕ (Π. Δημητράτος) καί τούς ξαναπρότειναν 
για βουλευτές.

Τ ό  2 ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  καταστρατήγησε τή βασική 
άρχή τοϋ 6ου όρου πού Ιλεγε : «Κάθε κόμμα πού θέλει ν’ Ανήκει στή 
Γ' Διεθνή, Ιχει ύποχρέωση νά καταγγέλλει τόσο τό φανερό σοσιαλ- 
πατριωτισμό όσο καί τόν ύποκριτικό καί ψεύτικο σοσιαλφιλειρηνι- 
σμό. . .». Αγνόησε έπίσης τόν 7ο δρο πού Απαιτεί «διακοπή κάθε 
σχέσης μέ τό ρεφορμισμό. . . ».

Δέν πέταξε Απ’ τις γραμές του τή δεξιά δμάδα (Κουριέλ, Σί- 
δερη, Π. Δημητράτο καί Σία) τών σοσιαλπατριωτών, κι δλων έ- 
κείνων πού πουλούσαν ψεύτικο φιλειρηνισμό για κομμουνισμό, «ά- 
^αγνωρίζιον τό όφέλιμο τής χρησιμοποιήσεως Απάντων τών παρα
γόντων οϊτινες δύνανται νά συντελέσουν εις τήν προαγωγήν τοϋ 
Αγώνος συνιστά τήν χρησιμιποίησιν τών στελεχών τοϋ κόμματος...» 
(Κείμενα ΚΚΕ, σελ. 52).

Ά π ό  ά π ο ψ η  π ο λ ι τ ι κ ή ς .  Στό θέμα τού πο
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λέμου ή γραμμή τοΰ Ριζοσπάσ-η πού εγινε έπίσημο δργανο τοΰ 
ΣΕΚ (Κομμουνιστικού) καί τής ΓΣΕΕ σκλήρυνε. Ό Πετσόπουλος 
κι οί πολιτικοί άρθρογράφοι, διεξήγαγαν μιάν έντονότερη αντιπολε
μική πάλη για τήν όποια ό Πετσόπουλος δοκίμασε άλλεπάλληλες 
διώξεις, δίκες καί καταδίκες. Οί απόψεις τοϋ «Ρίζου» φάνταζαν 
σαν πραγματικός μπολσεβικισμός στα μάτια τών μαζών. ’Αλλά 
δεν ξεπερνοΰσαν τα πλαίσια τού πατσιφισμοΰ. Παρά τήν ίλλειψη 
Αενινικοΰ πνεύματος μετατροπής τοΰ πολέμου σ’ έμφύλιο ή άστική 
τάξη έβλεπε στό «Ρίζο» εναν αδυσώπητο έχτρό. Έβγαινε πάντα 
μέ στήλες κάτασπρες άπ’ τή λογοκρισία. Ό Πετσόπουλος ξεκίνη
σε σαν δημοκράτης. Έγινε σοσιαλιστής άλλα στό σχόλιό τής Φεν
τερασιόν. Είναι για μεγάλη τιμή του δτι διεξήγαγε μιάν πύρινη 
ν.αμπάνια ένάντια στήν έκστρατεία τών ιμπεριαλιστών καί τής Ελ
λάδας κατά τής ΕΣΣΔ. Κατάχτησε, διά μέσου τής γραμματείας 
Κορδάτου, κατά τό Μπεναρόγια, τή πραγματική έξουσία στή δι
οίκηση. Κατηγορήθηκε άπ’ τους Σίδερη-Γεωργιάδη γιά «τυχωδΐ'.·)- 
ν.τισμό», «σωβινισμό» καί «μεταρρυθμισμό» καί διαγράφτηκε άπό 
τό ΚΚΕ τό 1922.

Έ  νέα Κ.Ε. άποτελέστηκε άπ’ τούς: Κορδάτο, γραμματέα, 
Ν. καί II. Δημητράτο, Γ. Δούμα, καί Μ. Σίδερη. Δηλαδή ή προ
ηγούμενη Κ.Ε., μέ μια μικρή, ...τοσοδούλικη μεταβολή. Ό μπολ
σεβίκος Λιγδόπουλος βγήκε άναπληρωτής καί τή θέση του τήν 
πήρε ό συμφιλιωτής Κορδάτος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΓ ΜΕΡΟΓΣ
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ΚΟΣΤΑ ΚΑΣΤΡΙΤΗ

ΙΣ Τ Ο ΡΙΑ  ΤΟΥ  
Μ Π Ο ΑΣΕΒΙΚΙΣΜ Ο Υ  

- ΤΡΟ ΤΣΚΙΣΜ Ο Υ  
ΣΤΗΝ Ε Λ Α Α Δ Α

(Μέρος Δεύτερο)

Έκδόοεις «Εργατικής Πρωτοπορείας»





Ν. ΛΕΝΙΝ

Ό  θεμελιωτή; τ '»  άρχών τή ; Γ' Διεθνοϋς καί 
ΐυ ντά χ τr,ç τών 21 δρων-





Ο ΛΕΝΙΝ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜ. ΔΙΕΘΝΗ

ΟΡΟΙ 1ΊΑ ΤΉΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ^ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ

Τό δεύτερο Συνέδριο αποφασίζει δτι οΕ δροι γιά τήν είσοδο 
στή Διεθνή είναι οί ακόλουθοι:

1. Ή καθημερινή προπαγάνδα καί κίνηση πρέπει νάχουν χα
ρακτήρα πραγματικά κο;ιμουνιστικό καί νά συμμορφώνονται μέ τό 
πρόγραμμα καί τις άποφάσεις τής Τρίτης Διεθνοΰς. "Ολα τά δη
μοσιογραφικά δργανα τοΰ Κόμματος πρέπει να συντάσσονται άπό 
σίγουρους κομμουνιστές, πού Ιχουν αποδείξει τήν άφοσίωσή τους 
στήν υπόθεση τοΰ προλεταριάτου. Δεν πρέπει νά μιλάμε γιά τήν 
διχτατορία τοΰ προλεταριάτου σάν να πρόκειται γιά μια Ικφραση 
γνωστή καί συνηθισμένη' ή προπαγάνδα πρέπει να γίνεται μέ τρό
πο πού νά δείχνει σέ χάθε έργάτη, εργάτρια, στρατιώτη καί κάθε 
χωριάτη ότι ή διχτατορία είναι άναγκαία άπ’ αυτά τά Ιδια τά γε
γονότα τής καθημερινής ζωής, πού ό τύπος μας πρέπει να τά ση
μειώνει συστηματικά. Ό περιοδικός τύπος ή Οποιοσδήποτε άλλος 
τύπος καί όλες ci εκδοτικές ύπηρεσίες πρέπει νά είναι έντελώς 
υποταγμένες στήν ιΚεντρική Επιτροπή τοΰ Κόμ ι̂ατος ή νόμιμη εί
ναι αύτή ή Επιτροπή ή παράνομη. Δέν πρέπει νά έπιτρέπεται ώ
στε τά δημοσιογραφικά δργανα να κάνουν κατάχρηση τής αύτο- 
νσμίας για νά ασκούν πολιτική πού δέν είναι σύμφωνη μέ τήν πο
λιτική τοΰ Κόμματος. Στις Ιφημερίδες, στις δημόσιες συγκεντρώ
σεις, στά συνδικάτα, στις συνεργατικές, παντοΰ δπου οί δπαδοί τής 
Τρίτη; Διεθνοΰς μπορούν νά χώνονται, πρέπει νά χτυπάνε συστη
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ματικά καί Αλύπητα δχι μόνο τήν Αστική τάξη, Αλλά καί τούς συν
ενόχους της, δηλαδή τούς μεταρρυθμιστές δλων τών αποχρώσεων.

2. Κάθε όργάνωση πού θέλει νά προσχωρήσει στήν Κομμου
νιστική Διεθνή πρέπει κανονικά καί συστηματικά νά άπομακρύνει 
άπό τις θέσεις πού Ιχουν ?στω καί τήν παραμικρότερη ευθύνη μέ
σα στό έργατικό κίνημα (όργανώσεις τοϋ (Κόμματος, συντάξεις έ- 
φημερίδων, συνδικάτα, κοινοβουλευτικές δμάδες, συνεργατικές, δή
μους) τούς μεταρρυθμιστές καί τούς «κεντριστές» καί νά τούς Αντι
καταστήσει μέ δοκιμασμένους κομμουνιστές — χωρίς νά ύπάρξε·. 
ί  φόβος, προπαντός στις άρχές, δτι θά χρειαστεί νά άντικαταστα- 
θοΰν αγωνιστές μέ πείρα άπό πρωτόπειρους έργάτες.

3. Σ’ δλες σχεδόν τις χώρες τής Εύρώπης καί τής 'Αμερικής, 
ή πάλη τών τάξεων μπαίνει στήν περίοδο τοϋ έμφυλίου πολέμου. 
Μ’ αυτούς τούς δρους οί κομμουνιστές δέν μπορούν νδχουν έμπι- 
στοσύνη στήν άστική νομιμότητα. Έχουν ύποχρέωση νά δημιουρ
γήσουν παντού, δίπλα στήν νόμιμη όργάνωση. Ιναν μυστικό όργα- 
νισμό. πού στήν κρίσιμη στιγμή θά είναι Ικανός νά έκτελέσει τό 
καθήκον του πρός τήν έπανάσταση. Σέ κάθε χώρα, πού έξαιτία; 
τοΰ στρατιωτικού νόμου καί άλλων έξαιρετικών νόμων οί κομμου
νιστές δέν μπορούν νά Αναπτύξουν δλη τους τή δράση νόμιμα άκό- 
μα ό συνδυασμός τής νόμιμης ;ιέ τήν παράνομη δράση είναι άναμ- 
φισβήτητα άναγκαΐος.

4. Ή ύποχρέωση γιά τήν προπαγάνδα τών κομμουνιστικών 
ΐδεών περιλαμβάνει καί τήν Απόλυτη Ανάγκη νά κάνουμε συστη- 
μζτιν.ή καί έπίμονη προπαγάνοα καί κίνηση μέσα στά στρατεύμα
τα. Εκεί πού ή φανερή προπαγάνδα είναι δύσκολο νά γίνει έξαι- 
τίας τών έξαιρετικών νόμων, πρέπει νά γίνεται κρυφά. ’ Αρνηση 
αυτής τής προπαγάνδας θά ήταν προδοσία τών έπαναστατικών κα
θηκόντων καί έπομένως Ασυμβίβαστη μέ τήν προσχώρηση στήν 
Τρίτη Διεθνή.

5. Μιά μεθοδική καί συστηματική κίνηση στά χωριά είναι Α
ναγκαία. Ή  έργατική τάξη δέν μπορεϊ νά νικήσει άν δέν υποστη
ρίζεται τουλάχιστο Από 2να μέρος έκείνων πού δουλεύουν στά χω



ράφια (τούς ήμερο;*ίσθιους γεωργούς κ ai τούς πιό φτωχούς χωρι
κούς) καί àv |ΐέ τήν πολιτική της δέν έχει ούδετεροποιήσει τουλά
χιστο Ινα μέρος άπό τά όπισθοδρομημένα χωριά. Ή  κομμουνιστι
κή δράση στά χωριά άποχτάει σήμερα κεφαλαιώδη σημασία. Πρέ
πει νά είναι εργο κυρίως τών κομμουνιστών έργατών πού βρίσκον
ται σέ επαφή μέ τα χωριά. Τό να άρνηθοΰμε ν ί  κάνουμε αύτή 
τήν δράση ή να τήν έμπιστευτοϋ',νε σέ δισταχτικούς μισομεταρρυθ- 
μιστές είναι σαν να άπαρνηθοϋμε τήν προλεταριακή έπανάσταση.

6. Κάθε κόμμα πού θέλει ν’ ανήκει στήν Τρίτη Διεθνή, Ιχει 
ύποχρέωση vit, καταγγέλλει τόσο τόν φανερό σοσιαλπατριωτισμό 
c-σο καί τόν όποκριτικό καί ψεύτικο σοσιαλειρηνισμό' πρέπει νά 
αποδείξουμε συστηματικά στούς έργάτες, δτι, χωρίς τό έπαναστα- 
τικό γκρέμισμα τοϋ καπιταλισμού, κανένα διεθνές διαιτητικό δικα
στήριο, καμιά συζήτηση για τήν ελάττωση τών εξοπλισμών, κα
μιά «δημοκρατική* άναδιοργάνωση τής Κοινωνίας τών Εθνών δέν 
μποροϋν νά γλυτώσουν τήν ανθρωπότητα από τούς ιμπεριαλιστι
κούς πολέμους.

7. Τα Κόμματα πού θέλουν ν’ ανήκουν στήν (Κομμουνιστική 
Διεθνή έχουν ύποχρέωση να αναγνωρίσουν δτι είναι άναγκαία ή 
διακοπή κάθε σχέσης μέ τόν μεταρρυθμισμό καί τήν πολιτική τοϋ 
κέντρου καί να προπαγανδίσουν τήν διακοπή αύτή στά μέλη τών 
οργανώσεων. Μόνο έτσι μποοεΐ νά υπάρξει συνεπής κομμουνιστική 
δράση.

Ή Κομουνιστική Διεθνής απαιτεί έπιτακτικα καί χωρίς συ
ζήτηση τήν διακοπή αύτή πού πρέπει νά Ιχει τελειώσει οσο τό 
δυνατό γρηγορότερα. Ή Κομμουνιστική Διεθνής δέν μπορει νά δε
χτεί ώστε αποδεδειγμένοι μεταρρυθμιστές σάν τόν Τουράτι. τόν 
Κάουτσκυ, τόν Χίλφερντιγκ. τόν Λογκέ. τόν Μακντόναλντ, τόν 
Μοντιλιάνι καί άλλους, νά έχουν τό δικαίωμα να αντιπροσωπεύον
ται σ’ αύτήν. Μια τέτοια κατάσταση θα Ικανέ τήν Τρίτη Διεθνή 
πολύ δμοια μέ τήν Δεύτερη.

8. Στό ζήτημα τών αποικιών καί τών καταπιεζομένων έθνο- 
τήτων, τα κόμματα τών χωρών πού ή αστική τάξη κατέχει άποι- 
κίες ή Ιχει ύπόοουλα ΐλλα εθνη. πρέπει νά Ιχουν ιδιαίτερα καθαρή
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καί ξάστερη ταχτική. Κάθε Κόμμα πού ανήκε: στήν Τρίτη Διεθνή 
έχει καθήκον νά ξεσκεπάζει αλύπητα τις προκλήσεις τών ιμπε
ριαλιστών «του» στις άποικίες, νά ύποστηρίζει ίχ ι ;ιέ λόγια άλλα 
|ΐέ Ζργα, κάθε απελευθερωτικό κίνημα στις αποικίες, νά ζητάει 
τό διώξιμο τών ιμπεριαλιστών τής μητρόπολης άπό τΙς άποικίες, 
νά άναπτύσσει στήν καρδιά τών ^γατών τής χώρας του αίσθήμα- 
τα άληθινά αδερφικά για τον εργαζόμενο πληθυσμό τών άποικιών 
καί τών όπόδουλων εθνοτήτων καί νά μήν παύει νά κάνει μέσα 
στά στρατεύματα τής μητρόπολης αδιάκοπη προπαγάνδα εναντί
ον κάθε καταπίεσης τών αποικιακών λαών.

9. Κάθε |Κό*ιμα που θέλει να ανήκει στήν Κομμουνιστική 
Διεθνή πρέπει νά κάνει έπίμονη καί συστηματική προπαγάνδα μέ
σα στα συνδικάτα, στίς συνεργατικές καί στις άλλες όργανώσεις 
τών έργατικών μαζών. Πρέπει νά ίδρυθοΰν κομμουνιστικοί πυρή
νες· ή έπίμονη καί σταθερή έργασία τών πυρήνων αυτών θα κατα
κτήσω'. τα συνδικάτα μέ τόν κομμουνισμό. Καθήκον τους θα είναι 
νά αποκαλύπτουν κάθε στιγμή τήν προδοσία τών σοσιαλπατριο'- 
τών καί τους δισταγμούς τοΰ «κέντρου». 01 κομμουνιστικοί αυτοί 
πυρήνες πρέπει να ύποτάσσονται εντελώς στό σύνολο τοΰ Κόμμα
τος.

10. ,Κάθε κόμ;ια πού ανήκει στήν Κομμουνιστική Διεθνή έχει 
υποχρέωση να χτυπάει μέ δύναμη καί έπιμονή τή -Διεθνή» τών 
κίτρινων συνδικάτων πού ίδρ^ηκε στό Άμστερνταμ. Πρέπει να 
διαδίδει μέ έπιμονή μέσα στά έργατικά συνδικάτα τήν ?δέα τής 
ανάγκης νά διακόψουν κάθε σχέση μέ τήν Κίτρινη Διεθνή τοϋ Ά μ 
στερνταμ. ’Αντίθετα πρέπει νά υποστηρίξει μέ όλη του τή δύναμη 
τή διεθνή ένωση τών κόκκινων συνδικάτων πού προσχωρούν στήν 
Κομμουνιστική Διεθνή.

11. Τά κόμ)νατα πού θέλουν να ανήκουν στήν Κομμουνιστική 
Διεθνή είναι ύποχρεωμένα να αναθεωρήσουν τήν σύνθεση τών κοι
νοβουλευτικών ομάδων τους, νά άπομακρύνουν άπ' αυτές τα άμφί- 
6ολα στοιχεία, νά τίς ύποτάξουν, οχι μέ λόγια, άλλα πραγματ»- 
ζά, στήν .Κεντρική 'Επιτροπή τοΰ Κόμματος, να αξιώσουν άπό κά
θε κομμουνιστή βουλευτή νά ύποτάξε: όλη του τή δραστηριότητα
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οτά πραγματικά συμφέροντα τής επαναστατικής προπαγάνδας καί 
κίνησης.

12. Τά κόμματα που ανήκουν στήν Κομμουνιστική Διεθνή 
πρέπει νά είναι όργανωμένα σύμφωνα μέ τις Αρχές τοϋ δημοκρατι
κού συγκεντρωτισμού. Στήν σημερινή έποχή τοϋ άγριου έμφύλιου 
πολέμου, τό κομμουνιστικό Κόμμα δέν θά μπορέσει να έκπληοώ- 
σει τό ρόλο του 4ν δέν είναι οργανωμένο μέ τόν πιό συγκεντρωτι
κό τρόπο, άν δέν δεχτεί μια σιδερένια πειθαρχία άνάλογη μέ τήν 
στρατιωτική πειθαρχία καί άν δ κεντρικός όργανισμός του δέν I- 
χει πλατιά δικαιοδοσία, ϊν  δέν άσκεΐ μιά Αναμφισβήτητη έπιβο- 
λή, άν δέν Ιχει τήν δ;·.όθυμη έμπιστοσύνη τών Αγωνιστών.

13. Τά Κομμουνιστικά ,Κόμματα τών χωρών πού οί κομμουνι
στές άγωνίζοντα: νόμιμα πρέπει κάθε τόσο νά κάνουν έκκαθάρι- 
ση τών όργανώσεών τους γιά νά άπομακρύνουν τά συμφεροντολόγα 
καί μικροαστικά στοιχεία.

14. Τά Κόμματα που θέλουν νά ανήκουν στήν Κομμουνιστι
κή Διεθνή πρέπει χωρίς καμμιά επιφύλαξη νά Υποστηρίζουν δλες 
τΙς σοβιετικές Δημοκρατίες στους αγώνες που κάνουν ένάντια στήν 
αντεπανάσταση. Πρέπει ακούραστα νά κηρύχνουν στούς έργάτες 
τήν άρνηση νά μεταφέρουν πολεμοφόδια καί στρατεύματα που προ
ορίζονται γιά τους έχθρούς τών σοβιετικών δημοκρατιών, καί νά 
κάνουν προπαγάνδα, νόμιμη ή παράνομη, μέσα στά στρατΐύ;ιατχ 
πού στέλνονται έναντίον τών σοβιετικών δημοκρατιών.

15. Τά (Κόμματα που διατηρούν μέχρι σήμερα τά παλιά σο
σιαλδημοκρατικά προγράμματά τους, έχουν καθήκον νά τά αναθε
ωρήσουν χωρίς Αργοπορία καί νά έτοιμάσουν νέο κομουνιστικό 
πρόγραμμα προσαρμοσ(ΐένο στις ιδιαίτερες συνθήκες τής χώρας 
τους καί φτιαγμένο σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής Κομμουνιστικής 
Διεθνούς. Κατά κανόνα τά προγράμματα τών κομμάτων που Ανή
κουν στήν Κομμουνιστική Διεθνή πρέπει νά έπικυρωθούν Από τό 
Διεθνές συνέδριο ή Από τήν ’Εκτελεστική ’Επιτροπή. "Αν ή ’Ε
κτελεστική Επιτροπή Αρνηθεϊ σ’ Ινα (Κόμμα τήν έπικύρωσή της, 
τό Κόμμα αυτό εχει τό δικαίωμα νά καταφύγει στό Συνέδριο τής 
Κομμουνιστική; Διεθνούς.
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16. "Ολες οί αποφάσεις τών Συνεδρίων τής Κομμουνιστικής 
Διεθνούς καθώς καί τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής, είναι όποχρεω- 
τικέ; γιά δλα τά Κόμματα πού ανήκουν στήν Κομμουνιστική Διε
θνή. Ή Κομμουνιστική Διεθνής καί ή ’Εκτελεστική της Επιτροπή 
δρουν σέ μια περίοδο λυσσασμένου έμφύλιου πολέμου καί γι’ αύ
τό πρέπει να Ιχουν ύπόψη τους τους δρους τής πάλης, πού είναι τό
σο διαφορετικοί στις διάφορες χώρες καί να μήν πέρνουν άποφά- 
σεις γενικές καί υποχρεωτικές παρά μόνο στα ζητήματα πού οί 
αποφάσεις αυτές είναι δυνατές.

17. Σύμφωνα \ύ τα παραπάνω, δλα τα κόμματα που άνή- 
κουν στήν Κομμουνιστική Διεθνή πρέπει νά αλλάξουν δνομα. Κά
θε |Κόμμα που θέλει v i προσχωρήσει στήν Κομμουνιστική Διεθνή 
πρέπει νά πάρει τόν τίτλο: Κομμουνιστικό Κόμμα τής τάδε χώ
ρας (τμήμα τής Τρίτης Διεθνούς). Τό ζήτημα αύτό τής δνομα- 
σίας δέν είναι ενας άπλός τύπος, 2χει καί μια μεγάλη πολιτική 
σημασία. Ή Κομμουνιστική Διεθνής Ιχει κηρύξει αλύπητο πόλε
μο έναντίον δλόκληρου τοΰ παλιού άστικοϋ κόσμου καί όλων τών 
παλιών κίτρινων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Είναι άνάγκη 
στά μάτια τού κάθε έργάτη νά είναι έντελώς ξεκαθαρισμένη ή δια
φορά μεταξύ τών .Κομμουνιστικών Κομμάτων καί τών παλιών έ- 
πίαημων «σοσιαλδημοκρατικών» ή «σοσιαλιστικών» κομμάτων πού 
πούλησαν τήν σημαία τής έργατικής τάξης.

18. "Ολα τά κεντρικά δημοσιογραφικά δργανα τών κομμά
των όλων τών χωρών είναι ύποχρεωμένα να δημοσιεύουν δλα τά 
σπουδαία έπίση·ια Ιγγραφα τής Εκτελεστικής Επιτροπής τή; 
Κομμουνιστικής Διεθνούς.

19. "Ολα τά κόμματα πού άνήκουν στήν Κομμουνιστική Διε
θνή ή ζητάνε να προσχωρήσουν είναι ύποχρεωμένα να καλέσουν 
(δσο μπορούν γρηγορότερα) μέσα σέ διάστημα τεσσάρων μηνών 
τό άργότερο μετά τό δεύτερο συνέδριο τής Κομμουνιστικής ΔιεθνοΟ; 
ενα έκτακτο Συνέδριο γιά νά άποφασίσει πάνω σ’ αυτούς τούς 
όρους. Οί |Κεντρικές ’Επιτροπές πρέπει νά φροντίσουν ώστε οί ά- 
ποφάσεις τού δευτέρου Συνεδρίου τής Κομμουνιστικής Διεθνούς 
νά γίνουν γνωστές σ’ δλες τις τοπικέ; οργανώσει;.
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ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΊΊΙΣ 1'’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΟ 1ΙΑΕΥΡΟ 
ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ

Λ. Τρότσν.·. Γ. Ζηνόβιεφ





Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Γ Τ Ε Ρ Ο

ΤΟ ΣΕΚΕ KATQ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 
ΤΗΣ Κ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Η Κ Ρ Ι Σ Η  Κ Λ I  Τ Ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  
Τ Η Σ  Ε Ξ Ο Γ Σ Ι Α Σ

Τό Σοσιαλιστικό ’Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚΕ) τό δποϊο μέ τό 
Β ' Συνέδριό του (1920) μπήκε κάτω άπ’ τήν αΙγίδα τής 3ης Δι
εθνούς, κλήθηκε ν’ άντιμετωπίσει μια κρισιμότατη πολιτική κα
τάσταση. Ή Ελλάδα ύπέφερε περισσότερο ίσως άπό κάθε άλλη 
χώρα άπ’ τή πολεμική κρίση. Έ  μεταφορά τοΰ πολέμου άνάμεσα 
στον Άγγλοσαξωνικό Ιμπεριαλισμό καί τΙς κεντρικές Αύτοκρατο- 
ρίες, στό χώρο τής Ελλάδας, χώρισε τή χώρα σέ δυό άντιμαχό- 
μενα στρατόπεδα,Βενιζελικό κι άντιβενιζελικό. Ό Ιστορικός συμ
βιβασμός άνάμεσα στά κατάλοιπα τής φεουδαρχίας καί στήν άστι- 
κή τάξη που άντιπροσώπευσε ή έπανάσταση στό Γουδί κι δ Βενι- 
ζέλος, συμβιβασμός πού όφείλονταν στήν άντιδραστικοποίηση τών 
άστών μπροστά στό άνερχόμενο προλεταριάτο, τώρα πήρε τέλος. 
Τόν διαδέχτηκε άδυσο>πητη άντίθεση, σάν άποτέλεσ|ΐα τής πολε
μικής κρίσης.
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Τό κίνημα τής Σαλονϊκης τοΰ Βεν.ζέλου, τά Νοεμβριανά 
(σύγκρουση Βενιζελικών κι άντιβενιζελικών), δ αποκλεισμός τοϋ 
Πειραιά άπό τό στόλο τής Άντάντ, ή κατάληψη τής Αθήνας άπ’ 
τά «συ;ιμαχικά στρατεύματα», τό μπάσιμο στόν πόλεμο, ή διπλή 
κατοχή στή Βόρεια Ελλάδα, ή εκστρατεία στήν Ούκρανία καί 
Μικρά Άσία σέ συνδυασμό μέ τήν οικονομική χρεωκοπία καί τήν 
άνοδο του Έργ. κινήματος, καί τις πληγές πού άνοιξαν δλ’ αύτά, 
δημιούργησαν μιάν πολιτικοκοινωνική κρίση. Ή πολιτική κατάστα
ση έπεβάρυνε τή κοινωνική.

Στό πολεμικό μικρασιατικό μέτωπο καί στα μετόπισθεν, οί κα- 
ταπιεζόμενοι άρχισαν να έξεγείρονται. Τα βήιιατα τής έπερχόμε- 
νης επανάστασης άκούγσνταν ξεκάθαρα. Κάτω άπό άλλες συνθή
κες οί καπιταλιστικές άντιθέσεις θά παραμερίζονταν, καί οί άφεν- 
τάδες θα έσφιγγαν τις γραμμές τους για ν’ αντιμετωπίσουν τό άν* 
ερχόμενο κίνημα. Τ ώ ρ α  ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά π ο σ ύ ν -  
θ ε σ η  π ή ρ ε  τ ή  μ ο ρ φ ή  τ ο ϋ  Ι θ ν ι κ ο Ο  δ ι 
χ α σ μ ο ύ  κ α ί  π α ρ ά λ λ η λ α  τ ο ΰ  τ α ξ ι κ ο Ο  
π ο λ έ μ ο υ .  Στό πολιτικό στίβο μπήκαν σ’ ένέργεια κι οί πα
ρακρατικές δρδές. Οί ΒενιζελικοΙ στηρίζονταν στά σώματα άσφα- 
λείας Κρητικών, μέ παράλληλη χρησιμοποίηση τών έρδών τοϋ 
Γύπαρη. ΟΙ άντιβενιζελικοΐ στους έπίστρατους. Τό ΣΕ̂ ΚΕ ζητοΰ- 
σε διάλυση τών σωμάτων άσφαλείας. ’Αλλά δέν είχε φτιάσει τΙς δι
κές του μαχητικές |ΐονάδες, τις έργατικές πολιτοφυλακές. Παρέμει- 
νε άοπλο. Στηρίζονταν στα συνδικάτα. Παρ’ δλα αύτά προκαλοΰ- 
σε τρόμο. Οί άνταγωνισμοί αύτοί παρέλυαν τό κράτος. 01 άντιβε- 
νιζελικοί έφταναν μέχρ- νά σαμποτάρουν τή |ΐικρασιατική έκστρα- 
τεία μέ τό σύνθημα «οΐκαδε» για ν’ άνατρέψουν τό Βενιζέλο. Δ ι- 
έ ξ ο δ ο  σ’ α ύ τ ή  τ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  δ έ ν  ύ π ή ρ -  
χ e π α ρ ά  ή δ ι χ τ α τ ο ρ ί α  τ ή ς  ά σ τ ι κ ή ς  
τ ά ξ η ς  ή ή δ ι χ τ α τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  π ρ ο λ ε τ α 
ρ ι ά τ ο υ .

Αύτές οί ειδικές συνθήκες στήν Ελλάδα — σέ συνδυασμό jiè 
τΙς έπιπτώσεις τής παγκόσμιας κρίσης τοΟ 1920, πού ξέσπασε στί; 
Έν. Πολιτείες μετεπήδησε στήν ’Ιαπωνία κι Ιπειτα σ’ δλάκαιρη
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τήν Εύρώπγ,. ζχί  ή πρώτη μεγάλη κρίση τής κλάσης τοΰ 1930 — 
χειροτέρευσχν τήν κρίση τοΰ Έλληνικοΰ καπιταλισμού.

Τ ό  τ: ρ ό 6 λ η  η χ  τ ή ς  ε ξ ο υ σ ί α ς  μπήκε στήν 
ήμερήσια διάταξη τόσο στήν Ευρώπη δσο καί στήν κλυδωνιζόμενη 
άπ’ τδ συνεχιζόμενο πόλεμο Ελλάδα. Στήν Εύρώπη, ή άνατροπή 
τής Γερμανικής μοναρχίας τδ Νοέμβρη τοΰ 1918, ή έξέγερση τών 
Ιπαρτακιστών τό Μάρτη 1919, ή Γενική ’Απεργία στδ Λεκανοπέ
διο τοΰ Ροΰρ σαν απάντηση στδ πραξικόπημα Κάππ-Λιούντβιτς, 
ή Γενική ’Απεργία τοΰ 1920 στή Γαλλία, ή κατάληψη τών έργο- 
στασίων στήν ϊδια χρονιά στήν ’Ιταλία κ.τ.ρ. Εδειχνε δτι ή έργα- 
τική τάξη ξάνοιξε μιά μισοαυθόρμητη έπίθεση προσπαθώντας ν’ 
ανατρέψει τή μπουρζουαζία προτοΰ αύτή ν’ Ανασυγκροτηθεί καί νά 
δρει νέες βάσεις ύποστήριξης. Αύτές τΙς διαπιστώσεις έκανε δ Τρό- 
τσκυ σαν εισηγητής στδ Α' Συνέδριο τής (Κομιντέρνας.

Αλλά, παρά τδ γεγονδς δτι τά κόμματα τής Γ ' Διεθνοΰς 
αναπτύσσονταν γοργά, άποδείχτηκαν άπροπαοαακεύαστα γιά νά 
προχωρήσουν πρδς τή κατάληψη τής Ιξουσίας, σέ σύντομες προο
πτικές. Οί άγώνες ήταν άπροπαράσκευοι καί τδ άποτέλεσμα ήταν 
νά συσσωρεύονται ήττες πάνω στίς ήττες.

Μέσα σ’ αυτά τά πλαίσια έξελίσσονταν τδ κίνημα καί στήν 
'Ελλάδα.

Ή  πολιτική κατάσταση τδ 1920 χαρακτηρίζονταν άπ’ τήν 
Ζξυνση τών αντιθέσεων Βενιζελικών κι άντιβενιζελικών, τήν κάθε
το πτώση τή; έπιρροής τοϋ Βενιζέλου, τήν άνοδο τών Αντιπολεμι
κών διαθέσεων τών μαζών, τήν έπίθεση τρομοκρατίας γιά τήν 
κατάπνιξη τή; ανεξάρτητης -έπέμβασης τών μαζών καί τή συσ
σώρευση κοινωνικών άντιθέσεων που προιώνιζαν τά ]ΐεγάλα γε
γονότα τοϋ 1921-1922-1923.

Ή  έκστρατεία τής Ούκρανίας, άποτέλεσε πρόκληση στά φι
λοσοβιετικά α1σθή]ΐατα τών μαζών. Πυροδότησε τή κοινωνική 
εξέγερση. Καί κατέληξε να γίνει συμφορά γιά τδ Βενιζελικδ κόμ-
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Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ

Ή Ουκρανική έκστρατεία καί ή συμμετοχή τοϋ Έλληνικοϋ 
στόλου κατά τής ΕΣΣΔ, συγκίνησε βαθύτατα τό προλεταριάτο, καί 
ή 7ΐολύ;Αορφη άντίδραση κατά τής έπέμβασης, έδωσε ένα μέτρο τής 
κατάσταση; τών πνευμάτων και τής συνείδησης των μαζών.

Ή κυβέρνηση Βενιζέλου, στό ρόλο τοΟ λακέ των Ιμπεριαλι
στών τής Άντάντ, δέ δίστασε ν’ άνοίξει "6 μακελάρισμα αύτό τών 
μαζών, προσφέροντας τΙς υπηρεσίες τη; σ’ άντάλλαγμα παραχωρή
σε ις πού διεκδικοΰσε στή Θράκη καί Σμύρνη.

Τα Γερμανικά, Τσίχοσλοβάκικα, Αγγλικά, Γαλλικά στρατεύ
ματα, δίπλα άπ’ τα συμμορίτικα τοΰ Βράγγελ, Ντενίκιν, Κολτσάκ, 
ένισχυμένα άπ’ τού; δεξιούς «σοσιαλιστές» άντεπαναστάτες Έσέ- 
ρους καί Μενσεβίκους, που πέρασαν άνοιχτά. μέ τόν ταξικό έχθρό, 
είχαν πιάσει απ’ τό λαιμό τήν έπανάσταση. Ό κλοιός γύρω άπ’ τό 
Αένινγκραντ καί τή Μόσχα είχε σφίξει. ’Εξεγέρσεις τών χωρι
κών, μια έκδήλωση τών όποιων ήταν κι ή Κροστάνδη, παρ’ δλο 
τόν τυπικό άριστερισμό της, ύπενόμευαν τή Σοβιετική έξουσία. Ή 
ΕΣΣΔ ρημάχτηκε στόν έμφύλιο πόλεμο. Έχασε 7 έκ. νεκρούς. 
Έχασε τόν άνθό τών μπολσεβίκων. ’Αλλά θριάμβευσε.

Τό Ελληνικό έκστρατευτικό σώμα, μ’ έπικεφαλής τό Νί- 
δερ, τό Πάγκαλο x i .  συντρίφτηκε άπ’ τα χτυπήματα τοϋ κόκκι
νου στρατοΟ, έπΐ κεφαλής τοϋ όποίου ήταν ό Τρότσκυ, τών άνταρ- 
τών κομμουνάρων καί τό ντεφαιτισμό τών φαντάρων, ναυτών καί 
προλεταρίων πού κλήθηκαν να χύσουν πάλι τό αίμα τους για τήν 
Ελλάδα τών 5 θαλασσών καί 2 ήπείρων. Ή άποφασιστική μάχη 
Ιγινε στό Νικολάγιεφ. Στήν άρχή ot Έλληνες δέχτηκαν προπα
γανδιστική έπίθεση:
— Έμεΐ; όπερασπίζουμε τήν έπανάστασή μας πού Ιδωσε τήν έ
ξουσία στούς έργάτες καί τή γή στούς χωρικούς. ’Εσείς τί θέλετε 
έδώ;
— Είμαστε σταλμένοι άπ’ τή χώρα τών 300 τοϋ Λεωνίδα, ένάν- 
τ-.ά σας.
— Δέν είσαστε παρά πράχτορες τών ιμπεριαλιστών. Πηγαίνετε 
οτά σπίτια σας.
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Üi εκδρομείς ήττήθηκαν. Κονιορτοποιήθηκαν. Πιάστηκαν 
αιχμάλωτοι. Οί Αντάρτες ξύλωσαν τα γαλόνια τών άξιωματικών 
κι άφησαν τούς φαντάρους άπείραχτους |ΐέ μιά προκήρυξη στήν τσέ
πη, τοϋ ήγέτη τών άνταρτών Γρηγόριεφ που έπανελάμβανε τόν πιό 
πάνω διάλογο καί τελείωνε: ’Αδέρφια, μή χτυπάτε τήν έ"ανά
στασή μας! !

Έμάχη τού Νικολάγιεφ άπόδειξε ότι οί φαντάροι "Ελληνες 
8έν πολέμησαν. 01 συνειδήσεις τους δεν σήκωσαν τό ρόλο τών μι
σθοφόρων τής Αντεπανάστασης κατά τής ΕΣΣΔ.

Στή Μαύρη θάλασσα, μπήκε πάλι σέ δοκιμασία ή συνείδηση 
τών ναυτών προλεταρίων.

Στό Γαλλικό στόλο έπέμβασης κατά τής ΕΣΣΔ, ξέσπασε ή 
περίφημη Ιξέγερση που είχε έπΐ κεφαλής τό διάσημο Μ α ρ τ ύ . 
Τότε δ ’Εγγλέζικος στόλος έστρεψε τά πυρά του κατά τοϋ έξεγερ- 
μένου Γαλλικοϋ. ’Αλλά τό Ελληνικό θωρηκτό «’Αβέρωφ» δέν Ιρι- 
ξε ο5τε μια κανονιά κατά τοΰ Γαλλικοΰ. Γιατί; Τά συννεφιασμέ
να πρόσωπα, οί σφιγμένες γροθιές, ή οί ναΰτες στασίασαν κι έμ- 
πόδισαν τήν άντιεξέγερση ; Ή Ιστοριογραφία δέν άπεκάλυψε γιατί 
6 «’Αβέρωφ» δέ χτύπησε τούς έξεγερμένους Γάλλους ναΰτες. Ή αν
τίσταση τών Ελλήνων ναυτών κατά τής έπέμβασης βραδυποοοΟ- 
σε σέ σχέση μέ τών Γάλλων. ’Αλλά, όπωσδήποτε, έστω καί παθη
τικά, έκδηλώθηκε. Ή Ιστορία άπόδειξε δτι οί άστοί μπροστά στή 
προλεταριακή έξέγερση χτυπάνε άλύπητα, άν δέ παραλύσουν άπό 
τήν άνεξάρτητη έπέμβαση τών έργατών.

Στήν Ούκρανία θυσιάστηκαν πάνω άπό 200 φαντάροι, κι ά- 
ναπηροποιήθηκαν έκατοντάδες. 'Οσοι σώθηκαν μπολιάστηκαν άπ’ 
τό μπολσεβικισμό. Αύτή τήν ήρωϊκή έποχή, δ παλμός τής Ρώσ- 
σικης έπανάστασης χτυποΟσε δυνατά τίς άρτηρίες τής Ελληνικής 
έργατικής τάξης. Οί "Ελληνες κομμουνιστές τέντωσαν τά νεΟρα 
γιά νά ύποστηρίξουν τήν ΕΣΣΔ, που σπαράσσονταν άπ’ τόν έμφύ- 
λιο πόλεμο καί λιμοκτονοΰσε άπ’ τήν πείνα. Τό σύνθημα: Υπερά
σπιση τής ΕΣΣΔ-Κάτω τά χέρια άπ’ τήν πατρίδα τοΟ προλεταριά
του, φλόγιζε τΙς καρδιές. Ό «Ρίζος», δ «Κομμουνισμός», δ «’Εργ. 
’Αγώνας», τό «’Αβάντι» έξαπόλυσαν μύδρους κατά τής έπέμβασης. 
Ή  τάση τοΰ «Κομμουνισμού» έκανε έρανο καί δραχμή-δραχμή \ιΔ-
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ζεψε τό αντίτιμο, κι έστειλε Ινα φορτίο καραβιοΟ στάρι στή πει- 
νασμένη τότε Ρωσία.

Τό σύνθημα: «Υπερασπίστε τήν ’Οχτωβριανή έπανάσταση», 
σέ φωτισμένη έπιγραφή, στημένη ατά γραφεία τοΟ ΣΕΚ Σαλονί
κης, Ιδειχνε πόσο βαθειά είχαν νοιώσει οί 'Ελληνες μπολσεβίκοι 
τό πρώτιστο διεθνιστικό καθήκον. "Ετσι γράφτηκε μιά άπ’ τΙς 
πιό ήρωϊκέ; σελίδες τής ιστορίας τοϋ Έλληνικοϋ κινήματος.

Η Γ Ε Ν Ι Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Α Π Ε Ρ Γ Ι Α  
1 9  1 9

’Αλλά ενα άκόμη μεγάλο γεγονός, ύπονόμευσε τήν κυβέρνηση 
Βεν.ζέλου, χειροτέρευε τήν κρίση καί προκάλεσε μιά γ ε ν ι 
κ ή  I π ί θ ε σ η κατά τοϋ κινήματος.

Ή  «φιλελεύθερη» κυβέρνηση σάν άντίδραση στό άπεργιακό 
κύμα πού ξέσπασε, 6 ι έ σ π α σ ε  τ ή  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν 
ο μ ο σ π ο ν δ ί α .  Ή  πρώτη αύτή διάσπαση Ιγινε άπ’ τό Βε- 
ν.ζελόδουλο Μαχαίρα, μέ τή δημιουργία μιδς δμελοϋς Ιπιτροπής. 
"Οταν ό Βενιζέλος είδε δτι μέ τή διάσπαση δέν πήρε τή πλειοψη- 
φία τών συνδικάτων, κι δτι ot άριστεροί τής δμελοϋς Επιτροπής, 
Ευαγγέλου, Μπεναρόγιας, Παπανικολάου κ.τ.ρ. κυριάρχησαν, κα
τέφυγε στ'ις συλλήψεις. Συνέλαβε τούς ήγέτες τής δμελοϋς πού 
συνεργάζονταν μέ τό ΣΕ̂ ΚΕ.

Σ’ άπάντηση έξαπολύθηκε ή ΠΡΩΤΗ HOAITIjKH ΑΠΕΡ
ΓΙΑ μέ μοναδικό αίτημα τήν άπελευθέρωση τοϋ Εύαγγέλου, Δε- 
λαζάνου, Χατζημιχάλη καί Μπεναρόγια. ’Απήργησαν οί ήλεκτρο- 
τεχνΤτες, τραμβαγιέρηδες. δποδηματεργάτες, άρτεργάτες, γκαρσό
νια, τυπογράφοι καί γκαζιέρηδες. Καί θ’ άπεργοϋσαν σιδηροδρο
μικοί, ναυτεργάτες, κι οί επαρχιώτες, άν οί συντηρητικοί δέν τορ- 
πίλλιζαν τις άπεργίες μέ παζαρέματα οίκονομικής φύσης. Στό 
μεταξύ οί συλλήψεις γέμισαν τίς φυλακές.
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Στδ τέλος ξέσπασε ή Γενική Απεργία τών τραπεζοϋπαλλήλ- 
λων πού είχε τεράστια απήχηση γιατί ήταν ή πρώτη παντοαπεζι- 
τική καί γιατί μπήκε κάτω άπ’ τήν καθοδήγηση τής δμελοΰς, κι 
Ιμμεσα τοδ ΣΕΚΕ.

Η Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Τ Η Σ  Δ 1 Χ Τ Λ Τ Ο Ρ Ι  Α Σ 
Τ Ο Γ  Π Ρ Ο Λ Ε Τ Α Ρ Ι Α Τ Ο Υ

Τδ ΣΕΚΕ έξοπλίστηκε άπ’ τή Κ.Δ. μ£ τή στρατηγική τής 
διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου. Πέτυχε νά συγκεντρώσει γύρω 
του τδ συνειδητοποιημένο προλεταριάτο. ΤΗταν μεγάλο πλεονέχτη- 
μα δτι πήρε σχεδδν μονοπωλιακά τήν ηγεσία τής συνδικαλισμέ
νης έργατικής πρωτοπορίας. Ή  νεολαία πάνω στήν δποία θά Ιπε- 
φτε τδ βάρος τής έπανάστασης ήταν στα μέτωπα. "Ετσι τδ κόμμα 
ήταν Απονευρωμένο. Ή κοινωνική του σύνθεση ήταν περισσότερο 
διανοουμενίστικη παρά προλεταριακή. Ή είσοδος στδ ΣΕΚΕ τών 
Γεωργιάδη, Κορδάτου, Πετσόπουλου καί Β. Παπαναστάση Ιδωσε 
στήν ήγεσία διανοουμενίστικο χαρακτήρα. Δέν είχαμε έδώ μιάν 
Αναλογία προλεταρίων μέσα στή Κ. Επιτροπή δπως άπαιτοϋσαν 
ο! Αρχές τής Κ.Δ. Κι αύτδ είχε όλέθριες συνέπειες στήν παραπέρα 
κρίση τοϋ Κόμματος.

Ή είσήγηση Γεωργιάδη στδ Β ’ Συνέδριο ευθυγράμμισε τδ 
ΣΕΚΕ μέ τΙς Αρχές τής Κομιντέρνας γιά τή διχτατορία τοΟ προ
λεταριάτου, καί δικαίωσε τή θέση τοϋ Α' Συμβουλίου, δηλαδή 
τοϋ Λιγδόπουλου, Τζουλάτι, ΙΚομιώτη, πού διεκήρυξε:

«Τ δ  σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  δ έ  μ π ο -  
{ ε i  ν à  γ ί ν ε ι  μ έ  κ α μ μ ι ά  μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι 
σ η  έ π ί  τ δ  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό τ ε ρ ο ,  Α λ λ ά  δ- 
τ ι δ μ ό ν ο ς  δ ι ά μ ε σ ο ;  σ τ α θ μ δ ς  ε ί ν α ι  ή 
δ ι χ τ α τ ο ρ ί α  τ οΟ π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ » .
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«Μαρξιστής είναι μόνο έκεΐνος πού έπεχτείνει τήν άναγνο>- 
ριση τής πάλης τών τάξεων ώς τήν αναγνώριση τής διχτατορίας 
τοΟ προλεταριάτου», Ιγραψε ό Λένιν στό «Κράτος κι ’Επανάστα
ση». Γ2ς τόσο ή άναγνώριση τής διχτατορίας τοΟ προλεταριάτου 
δέν ήταν αρκετή. Τά κόμματα που προσεχώρησαν στή Γ' Διεθνή 
επρεπε καί στή πράξη να μή μείνουν στό έπίπεδο τής Β' Διε- 
θνοϋς.

Αύτό έσήμαινε δτι Ιπρεπε νά σφυρηλατηθεΐ τό κόμμα μέ τή 
γραμμή τής ιΚ.Δ. Να συγκεντρώσει τους πιό φωτισμένους, συνειδη
τούς καί δοκιμασμένους αγωνιστές. Νά ?χει μιά προλεταριακή 
σύνθεση. Νζ έκμηδενίσει τήν άπάθεια κι άντίσταση τής έργατικής 
αριστοκρατίας καί ν’ άπαλλάξει τά σωματεία άπ’ τούς διεφθαρμέ
νους ταξικά ήγέτες. Νά κατορθώσει να συνδέσει γύρω του τά διά
φορα στρώμματα τών καταπιεζομένων (’Αγρότες, μικροεπαγγελ- 
ματίες κ.τ.λ.), να μπει «πιό βαθειά στίς μάζες» καί νά δργανώσει 
τά Σοβιέτ σά (ίοναδική δημοκρατική όργάνωση τοϋ ένιαίου-ταξι- 
κοΰ Μετώπου δλων τών καταπιεζομένων.

Στό ΣΕΚΕ παρά τή παραδοχή τοϋ συνθήματος τής διχτατο- 
ρίας τοϋ προλεταριάτου δέν ϊγινε καμιά πραχτική προπαρασκευή 
γιά νά επιταχυνθεί ή πραγματοποίησή του. Ή βασική προετοιμα
σία γιά τό σύνθημα έσήμαινε άγώνα κατά τοΰ κεντρισμοΰ καί τών 
μεταρρυθμιστών. Ό συμφιλιωτισμός δμως τού Β' Συνεδρίου τοΟ 
ΣΕ,ΚΕ ήταν άπόλυτος. Κάτω άπ’ αυτές τις προϋποθέσεις ή άνα
γνώριση τοΰ συνθήματος έμενε στά λόγια.

Κανείς δέ σκέφτηκε τότε, μετά τό θρίαμβο τοΰ Όχτώβρη, 
οΰτε οί δεξιοί, ούτε φυσικά οί άριστεροί στό Β' Συνέδριο δτι ή έ- 
περχίμενη επανάσταση δέν θά ήταν ή προλεταριακή. ’Αλλά μιά 
κάποια... -λαοκρατική δημοκρατική» δπως ?γραψε δ Ζαχαριάδης 
-τά ιστορικά «πολιτικά κείμενα».

"Ολα τά ντοκουμέντα τοΰ 1ου καί 2ου Συνεδρίου τής |Κ.Δ. 
απέκλεισαν μιά τέτοια λαθρόβια έρμηνεία τής έπανάστασης. Σύμ
φωνα μέ τή πολυσύνθετη φόρμουλα τής διαρκοΰς έπανάστασης, 
πού έπαληθεύτηκε πλέρια άπ’ τήν Όχτωβριανή, μόνο ή νίκη τής 
έργατικής τάξης, θά μπορούσε νά λύσει τά άλυτα προβλήματα τής 
δημοκρατίας, τής Αγροτικής μεταρρύθμισης καί τής έθνικής άπ-



ελευθέρωσης τών καταπιεζομένων λαών. Ό δρόμος γιά τή δημο
κρατία, άκόμα καί τήν πιό «λαοκρατικής περνάει άπ’ τή διχτατο- 
ρία τοϋ προλεταριάτου. Έτσι, ή έπανάσταση γίνεται διαρκής, ξα
πλώνεται διεθνικά, καί φτάνει μέχρι τδ σοσιαλιστικό μετασχημα
τισμό τής κοινωνίας.

Ό πολιτικός μηχανισμός μιας «λαοκρατικής δημοκρατίας» 
δέν μποροΰσε να είναι τίποτα άλλο άπδ ενας συνδυασμός τής άστι- 
κής μέ τή μικροαστική τάξη μέ φορέα τή πρώτη. Ό Λένιν άντέ- 
ταςε σ' ενα τέτοιο μπλοκ, τή συμμαχία προλεταριάτου καί τής 
φτωχολογιάς τοϋ κάμπου.

’Αλλά ή διχτατορία τοϋ προλεταριάτου υίοθετήθηκε έπιφανει- 
c/.à καί κατανοήθηκε έλαττωματικά.

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τ ό  ά γ ρ ο τ ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α ,  δέν αντιμετωπίστη
κε σωστά. Βασικά γιατί άγνοήθηκε τό Λενινικό σχήμα τής σύνδε
ση; τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου μέ τήν άγροτιά κι άγνοήθη
κε τό σύνθημα τής διανομής τής γής τών τσιφλικάδων στούς σκλά
βου; τής ύπαίθρου. Έτσι τό άγροτικό κίνημα πού Ιχυσε πολύ 
αίμα στά 1900-1910 κι άνδρώθηκε στό Κιλελέρ, τώρα ίμεινε πο
λύ πιό πίσω άπ’ τό έργατικό. Οί άγρότες μέ τήν ύπάσχεση τής Α
γροτικής μεταρρύθμισης σύρθηκαν άπ’ τό Βενιζελο στά μέτωπα. 
|ΚαΙ τά πότισαν μ’ αίμα. ’Αλλά 10 χρόνια Βενιζελικής διακυβέρ
νηση; κατακοροϊδεύτηκαν. Τα χωράφια τών τσιφλικάδων δέ μοι
ράστηκαν.

Τό άγροτικό πρόγραμμα τοΰ ΣΕΚΕ μ’ απόλυτη συμφωνία 
άριστερά;, κεντροδεξιάς τοΰ 1ου καί 2ου Συνεδρίου του, πρόβλεπε 
<Εθνικοποίηση τή; γής».

Μόνο ό Μπεναρόγιας ψήφισε γιά τή διανομή τή; γής. Κι 
ύστερα άπό 1 χρόνο δ Κορδάτο; (Χαλκό;). άνοιξε καμπάνια γιά

21



μιά «ολοκληρωτική απαλλοτρίωση χωρίς άποζημίωση»! Ένώ οί 
δεξιοί Σίδερης, ΙΚουριέλ, Δημητράτος, χαρακτήρισαν σάν «έξτρε- 
μιστικό» τό σύνθημα τής διανομή; τής γής στούς άχτήμονες ά- 
γρότες.

Τό ΣΕΚΕ δέν μπόρεσε να συλλάβει τό νόημα τοϋ κινήματος 
τών έξαγριωμένων κολλήγων για τό *ιοίρασμα τής γής.

Παραγνωρίζοντας τό σύνθημα διανομής τής γής τών τσιφλι
κάδων στούς άχτή·ιονες δίχως άποζημιώσεις, τό ΣΕ̂ ΚΕ Iσπρώξε 
τήν άγροτιά στήν άγκαλιά τής αντίδρασης. Ή φτωχολογιά έπη- 
ρεάστηκε άπ’ τό δτι «οί μπολσεβίκοι» θά ίπαιρναν τά χτήματά 
τους! Κι Ιτσι ή άγροτια στάθηκε δισταχτική κι ακόμα έχθρική 
άπέναντι στό ΣΕΚΕ.

Βέβαια ή σοσιαλιστική μεταμόρφωση τών οικονομικών σχέ
σεων στήν ύπαιθρο προϋποθέτει τήν έθνικοποίηση τής μεγάλης Î- 
διοχτησίας, για τή συγκέντρωσή της, τή προχωρημένη τεχνική 
της, τΙς συγχρονισμένες μέθοδες, καί τις δυνατότητες γιά τή κολε- 
χτιβιστική μορφή έργασία;, μέ προοπτική τήν έξομοίωση στό τρόπο 
παραγωγής τής γειοργία; καί βιομηχανίας. ’Αλλά ή έπανάσταση 
επρεπε να τσακίσει τήν μεγάλη ίδιοχτησία για νά μπορέσει νά 
κερδίσει τήν σύνδεση τών φτωχών χωρικών στό πλευρό τής διχτα- 
τορίας του προλεταριάτου. Τό σύνθη;ια τών μπολσεβίκων γ  c à  
ά μ ε σ ο  π ά ρ σ ι μ ο  κ α ί  μ ο ί ρ α σ ιμ α τ ή ς  γ ή ς  
σ τ ο ύ ς  ά γ ρ ό τ ε ς ,  στάθηκε σωτήριο γιά τήν σοσιαλι
στική έπανάσταση, μόλο πού άνέκοψε τή πορεία τής συγκεντρο- 
ποίησης στήν ύπαιθρο. Ή εξέλιξη ήταν αντιφατική άλλά άναγκαία. 
Ή  άγροτική μικροϊδιοχτησία αναπαράγει τή συσσώρευση. ’Αλλά 
αύτό δέ σημαίνει δτι ή ύπαιθρος δέν διαφοροποιείται μέ τήν el- 
σαγωγή τής πάλης τών τάξεων στό χωριό, διά μέσου τοΟ συνθή
ματος τής άγροτικής μεταρρύθμισης.

Ή έπανάσταση μπορεΐ καί πρέπει νά έθνικοποιήσει όρισμέ- 
νη έκταση τής μεγάλης γαιοχτησία;. ’Αλλά δέν μπορεΐ νά παρα- 
βλέψει τό μοίρασμα τή; γής στούς άχτήμονες, στούς Ιδιοχτήτες έ- 
νός άνεπαρκέστατου κλήρου ή στό άγροτικό προλεταριάτο. Ή  Λου- 
ςεμπουργκική άποψη δτι τό ιιοίρασμα τών τσιφλικιών στους κολή- 
γου; καί στού; φτωχοχορικού; εΓνϊΐ σύνθημα «μικροαστικό» παρα
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γνώριζε τή σημασία τών δημοκρατικών διεκδικήσεων γιά τή τε
λική νίκη τής κατάληψης καί διατήρησης τής έξουσίας. "Ετσι, ή 
παραγνώριση άπ’ τό ΣΕΚΕ αύτοϋ τοϋ άγροτικοϋ προβλήματος, 
στοίχισε σημαντικώτατα στό ρυθμό τής έξέλιξης στό μεταπολεμικό 
Ιπαναστατικό κίνημα.

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τ ό ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  μπήκε στό κέν
τρο τών συζητήσεων. Συγκεντρωτισμός ή δχι; Είναι γνωστό τό 
όργανωτικό σύστημα τοΰ Δη·ιοκρατικοΰ Συγκεντρωτισμοϋ πού 
μέ είσήγηση τοϋ Λένιν πήρε μορφή απόφασης τοΰ Β ' συνέδριου 
τής (Κομιντέρνας. Οί διαφορές σ’ αύτό άρχισαν άπό τό 1903. ’Ανά
μεσα στούς μπολσεβίκους καί τους μενσεβίκους. Οί πρώτοι τάχτη
καν ύπέρ τοϋ συγκεντρωτικοϋ συστήματος, σαν έκφραση τοΰ συγ
κεντρωτισμού τοϋ προλεταριάτου στήν οίκονομία καί περιφρού
ρησης τοΰ κόμματος άπ’ τήν τσαρική έξουσία, καί άντιστρατεύον- 
ταν στις άπόπειρες τών μενσεβίκων που ήθελαν, μέ juà πλατειά 
δημοκρατία, να μπάσου ν στό κόμμα διανοουμενίστικα στοιχεία, 
διά μέσου τών έποίων θά ειτ'ρμοΰσε στό κόμμα ή επίδραση τής 
αστικής πολιτικής.

Στό ΣΕΚ έπικράτησε ό συγκεντρωτισμός.
Ή ψήφιση τοΰ συγκεντρωτισμοϋ Ιγινε γιά λόγους «προσαρ

μογής» κι εύθυγράμισης μέ τούς 21 δρους: «Τά κόμματα πού ά- 
νήκουν στήν Κ.Δ. πρέπει νά οργανώνονται στή βάση τής άρχής 
τοϋ δημοκρατικού συγκεντρωτισμοϋ. Στή σημερινή έποχή άγριου 
έμφυλίου πολέμου, τό KjK δέν θά μπορέσει νά έκπληρώσει τόν ρόλο 
του, άν δέν είναι όργανωμένο κατά τό πιό συγκεντρωτικό τρόπο, 
άν δέν δεχτεί μιά σιδερένια πειθαρχία, κι άν δ κεντρικός Οργανι
σμός του δέν Ιχει πλατειά δικαιοδοσία, δέν άσκεΐ μιάν άναμφισβή- 
τητη έπιβολή, άν δέν Ιχει τήν ό;ιόθυμη έμπιστοσύνη τών άγωνι- 
στών» (12ος δρος).



Στό φώς τών συζητήσεων για τό συγκεντρωτισμό, ή Οργα
νωτική δομή τοϋ ΣΕΙΚ άποκαλύφτηκε ότι ήταν σοσιαλδημοκρα
τική. ΟΙ βουλευτές είχαν «ασυλία». Τό δργανο τοϋ ΣΕΚ, δ «Ρι
ζοσπάστης» Εμεινε ανεξάρτητο άπ’ τόν Ελεγχο τή; JK.E.. Ό Διευ
θυντής του Πετσόπουλος ασκούσε Ανεξέλεγκτη πολιτική. Τά συν
δικάτα, παρά τήν όργανωτική ένότητά τους ;ιέ τό ΚόμμΛ, «ήσθά- 
νοντο πιεστικήν τήν έπέμβασιν τοϋ κόμματος εις τά «έσωτερικά» 
τών σωματείων τά όποια παρηγκωνίζοντο πλέον σαν «παράγοντες» 
που ήθελαν να κυριαρχούν τοϋ κόμματος» «κι Εβλεπαν τόν συγκεν
τρωτισμόν μέ απέχθεια^ (Μπεναρόγιας). Άπό κεΐ ή σφοδρή Αν
τίδραση πού ξέσπασε κατά τή; συνεργασία; κόμματος - συνδικά
των.

Τό Συνέδριο ψήφισε έπίσης πρόταση σύμφωνα μέ τήν όποια 
«οί Αντιπρόσωποι τών τμημάτων κι όμάδων στό συνέδριο γνωστο
ποιούνε καί τή γνώμη τή; μειοψηφίας τους, εάν αύτή υποστηρί
ζεται Απ’ τό 1) 3 πλέον 2 μελών τοϋ τμήματος ή τοϋ δμίλου πάνω 
σέ γενική; φύση; ζητήματα» (Ρίζο; 12-4-20).

01 Αντιπρόσωποι Απ’ τδ Βόλο, οί μόνοι πού ψήφισαν κατά 
τής προσχώρηση; στήν Κ.Δ., ήταν οί πιό ένάντιοι καί στό δημο
κρατικό συγκεντρωτισμό γιατί μ’ αυτόν «θα έγκαθιδρύονταν μιά 
ολιγαρχία μέσα στό κόμμα μέ Απολυταρχκά δικαιώματα».

Ό Τρότσκυ, όπως κι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, ειχε διαφωνή
σει μέ τδ συγκεντρωτισμό τού Λένιν. θεωρούσε τόν έαυτό του δ- 
παδό τοϋ συγκεντρωτισμού, αλλά οέν παραδέχονταν τόν ύπερσυ
γκεντρωτισμό τοΰ Λένιν. Επηρεάζονταν απ’ τό δτι στα κόμμα
τα καί στή Διεθνή συστεγάζονταν πολλές τάσεις. ’Επίσης κι Απ’ 
τήν άποψη τής ένότητας. (Κχταφέρθηκε μέ πολλά Αρθρα στό συγ
κεντρωτισμό τοϋ «Τί να "κάνουμε”». Στό Αρθρο του: «Τά πολιτικά 
μας καθήκοντα» κριτικάροντας τό συγκεντρωτισμό Εγραφε:

«Στήν έσωτερική πολιτική τοϋ κόμματος, ο? μέθοδε; αύτές 
δδηγοϋν στήν "ύποκατάσταση” τοϋ κόμματος άπ’ τήν κομματική 
δργάνωση, κι αυτή; άπ’ τήν Κεντρική ’Επιτροπή, καί τελικά στήν 
ύποκατάσταση τή; ΚΕ άπό κάποιον "διχτάτορα”».

’Αλλά τελικά παραδέχτηκε ««σφαλερή» τή θέση πού πήρε 
κατά τοϋ συγκεντρωτισμού τοΰ Λένιν (Βλέπε «γράμμα πρός τους
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Έλληνες μπολσεβίκους-Αενινιστές, κατά τοϋ Γκοτόπουλου, λίγο 
πριν άπ’ τό σχίσμα τοϋ τελευταίου μέ τήν τάση Β’.τσώρη, Καστρί
τη, Μ. Γιάννη, Σάκκου, Παπαδόπουλου).

Σήμερα, διάφορες τάσεις ρεβιζιονιστικές ταυτίζουν άπαρά- 
δεχτα τδ δημοκρατικό συγκεντρωτισμό μέ το καθεστώς τοϋ Στά- 
λ·.ν. ’Ισχυρίζονται δτι αυτό τό τερατώδικο γραφειοκρατικό καθε
στώς δέν είναι παρά συνέχεια τοϋ συγκεντρωτικοϋ καθεστώτος τοΰ 
μπολσεβικισμοΰ. Παραγνωρίζουν δτι τό καθεστώς τοΰ Στάλιν εί
ναι προϊόν τοΰ θερμιδωριανοΰ γραφειοκρατικοΰ έκφυλισμοΰ τοΰ 
κόμματος καί τοΰ κράτους, στηρίζεται στή γραφειοκρατία καί στά 
μικροαστικά στοιχεία τής πόλης καί τοϋ κάμπου, κι’ έκφράζει τήν 
καθυστέρηση καί παρεκλήσεις άρχών πού ξεπήδησαν άπ’ τήν Αν
τιδραστική θεωρία τοϋ Στάλιν τοϋ «σοσιαλισμού σέ μια μόνο χώρα».

Ο Ι Τ Α Σ Ε Ι Σ

Στό 2ο Συνέδριο (1920) διαμορφώθηκαν δύο βασικές τάσεις 
πάνω στό ό ρ γ α ν ω τ ι κ ό  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ  π έ 
ρ α σ ε  σ τ ό  π ρ ώ τ ο  π λ ά ν ο  τών θεμάτων.

Ή ά ρ ι σ τ ε ρ ή  τ ά σ η  τ ο ΰ  Ν.  Δ η μ η τ ρ ά 
τ ο υ .  Είναι ή τάση πού συγκεντρώνει γύρω της τό βασικό 
πυρήνα τών πρώτων τριτοδιεθνιστών καί μετά τή δολοφονία τοΰ 
Αιγδόπουλου έξέφραζε τίς άπόψεις του, όπως καί τοϋ «Κομμουνι
σμού» που άκόμη παρέμεινε Ιξω άπ’ τό ΣΕΚΕ, καί ύπεράσπιζε μέ 
τή μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια τις άρχές τής 3ης Διεθνοϋς. Εί
ναι ή τάση που είσηγήθηκε καί πέτυχε νά έγκριθεϊ άπ’ τή μεγά
λη πλειοψηφία τοΰ Κόμματος τό δημοκρατικό συγκεντρωτικό σύ
στημα.

Ή τ ά σ η  Μ π ε ν α ρ ό γ ι α  - Φ ε ν τ ε ρ α 
σ ι ό ν .  ’’Αρχισε νά διαγράφει ενα ζίκ-ζάκ πρός τά δεξιά. 
Καί καθώς ήταν φορτω',ιένη μέ τίς αμαρτίες τοΰ σοσιαλπατριωτι-
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σμοϋ, άρχισε να χάνει Ιδαφ&ς. 'Αρκετά στελέχη τη; άρχισαν νά 
φυλλοροοϋνε, δ~ως δ Κοίν, πού κατά τό πόλεμο τοϋ 1914, μαθή
τεψε δίπλα άπ’ τόν Τρότσκυ στήν ’Αμερική, δ ’Αρδίττι, αρχισυντά
κτης τοϋ Άβάντι, δ Καράσσο, ό Άλμπέρτο, ή Ρόζα (Κοέν κι άλ
λοι.

Ή  τ ά σ η  Π ε τ σ ό π ο υ λ ο υ .  Κατά τό Μπεναρό- 
για, περιέλαβε καί τόν Κορδάτο υστέρα άπό τό Β ' Συνέδριο, κι έ
τσι πήρε τό γραμματηλίκι στα χέρια της καί διαθέτοντας τό «Ρί- 
ζο» άπέχτησε δύναμη, απέναντι στίς άλλες τάσεις, κι άνέβηκε κα- 
τακόρυφα.

Ό Π ε τ σ ό π ο υ λ ο ς ,  άρχισε τή καρριέρα του σά ρι- 
ζοσπάστης-δημοκρατικός. Συνεργάζεται μέ τό Γιαννιό, Σίδερη, 
Νάκο κι άλλους στήν «"Ενωση Δικαιωμάτων ’Ανθρώπου καί Πο
λίτου». 'Επειτα Ιγινε σοσιαλιστής στό «σχολείο» τής Φεντερα- 
σιόν.

Ό «Ρίζος» Ιγινε σοσιαλιστικός. Μπήκε στήν ύπηρεσία τής 
πάλης τών τάξεων, καί τοϋ ΣΕ̂ ΚΕ. Ή πολιτική του ήταν ενα κρά
μα, δημοκρατικοϋ ριζοσπαστισμοϋ, έξτρεμιστικοϋ κομμουνισμοϋ, 
σοσιαλπατριωτισμοϋ, πατσιφισμοϋ, κεντρισμοϋ.

Οί μάζες πίστευαν στό «Ρίζο» κι ένθουσιάζονταν μέ τή μαχη
τικότητα, καί τήν τολμηρότητά του, κι δταν άκόμα δέν ήταν σί
γουρα πραγματικά κομμουνιστική. Αύτό έδωσε δύναμη στό Πε- 
τσόπουλο που δέν παράδωσε, άλλα κράτησε τό «Ρίζο» κάτω άπ’ 
τόν έλεγχό του. Ό Πετσόπουλος μπήκε 13 φορές στή φυλακή. 
Βασικά γιά τήν άντιπολεμική του δράση. |Κι αύτό ήταν πρός τιμήν 
του. Ή καμπάνια τοϋ «Ρίζου» κατά τής έπέμβασης στήν ΕΣΣΔ, 
άνταποκρίνονταν πρός τήν λατρεία τών προλεταρίων για τήν έπα
νάσταση τοϋ Όχτώβρη.

’Απέναντι στή Μικρασιατική έκστρατεία πήρε τή σφαλερή 
θέση πώς τάχα είχε «έθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα». Αύτό έ
κανε τό Λιγδόπουλο νά έξαπολύσει μύδρους ένάντιά του: «’Εμείς 
δέν άναγνωρίζου*με παρά μόνο τό πόλεμο τών τάξεων» διεκήρυξε 
άναφορικά μ’ αύτό τό πόλεμο, στήν έπικεφαλίδα ένός άρθρου του 
που δημοσιεύτηκε στό "Άβάντι” .
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Ό  , Κ ο ρ δ ά τ ο ς  (18 9 9 -19 0 1) . Ή ταν αναμφισβήτητα  
τίμιος καί σταθερός αγωνιστής. Ξεκίνησε μ’ ενα φρέσκο ένθουσια- 
σμό άπ’ τα γεγονότα τοϋ Βόλου τού 19 16 . Φοίτησε στή Σμύρνη, 
Πόλη, Βόλο (γεννήθηκε στή Ζαγορά) καί σπούδασε νομικά στήν 
’Αθήνα. Ή ταν απ’ τούς ιδρυτές τής «Φοιτητικής Συντροφιάς». 
Κριτικάριζε ά~’ τ' αριστερά τ'ις παρεκκλίσεις τής δεςιάς, ανέβηκε 
στή Κ.Ε. τοΰ ΣΕΚ. διετέλεσε γραμματέας του απ' τό 1 920  |ΐέχρι 
τό 1924, καί διευθυντής τοΰ «Ριζοσπάστη». Κάνοντας δμως ενα 
μπλοκ μέ τό Πετσοπουλο σέ μια κεντριστική πορεία. αριστερού ζίκ- 
ζάκ, κατέληςε σέ μια πολιτική συνεργασίας μέ τ ’ αστικά κόμμα
τα  καί άμυνίτικη-οπορτουνιστική στάση στό μέτωπο τοΰ Έβρου.

Γιάννης Κορδάτος

Ή προσφορά του στή πολιτική άρθρογραφία καί καθοδήγη
ση, μέ τήν ειλικρίνεια καί τήν άγνότητα πού τόν διέκρινε Ιγινε  
ση;ιαντι*/.ή γ ια  τή κρίσιμη περίοδο τής ήγεσίας του. ’Από κεΐ καί 
πέρα οί ιστορικές καί πολιτικές έργασίες του τόν άνέδειξαν σάν
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τον πρωτεργάτη τής ιστοριογραφίας τοϋ έργατικοΰ κινήματος κα ί 
τον έπέβαλλαν στή συνείδηση δλων τών τάσεων τοϋ κινήματος.

Γ. Γεωργιάδης

Ό  Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς  έγκατέλειψε τή θέση αντιε ισαγ
γελέα καί ρίχτηκε μέ μεγάλους ενθουσιασμούς στόν άγώνα. Στό 
ΣΕΚΕ κατέλαβε έξ αρχής μιά εξαιρετική θέση. Ή ταν μελίρρη- 
τος ρήτορας κα ί συμπαθέστατος τύπος. Ή ταν στητός μέ λεπτή  
σιλουέττα. Φοροϋ-ε πάντα ιδιόρρυθμη γραβάτα μέ ύπερπλατισμέ- 
νο κόμπο, δσο δέν Ιφτασε ή  σημερινή μόδα. Μόλο πού ήταν νιό
φερτος, στό Β' Συνέδριο τόν έπιφόρτησαν να κάνει τήν είσήγηση  
γ ια  τήν προσχώρηση στή Διεθνή. 'Υπερασπίστηκε τήν άποψη κ α 
τά  τήν είσήγηση του δτι: «δ πόλεμος κάτω κι άπό δποιοδήποτε 
πρόσχημα δέν μπορει είμή μόνο νά εξυπηρετεί τήν à;u>va τών συμ
φερόντων τής αστικής τάξης». Πήρε τή σημαία τών τριτοδιεθνι- 
στών ύ~έρ τοϋ προλεταριακού χαρακτήρα τής έπεοχόμενης έπα
νάστασης καί πέτυχε τήν άπόφαση δτι : «Ή μετάβαση άπ’ τό Αστι
κό στό σοσιαλιστικό καθεστώς δέν μπορει νά γίνει μέ καμμιά με
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ταρρύθμιση τοΰ πολιτεύματος "επί τό δημοκρατικώτερον”» άλλ’ δ- 
τι μόνος διάμεσος σταθμός είναι ή διχτατορία τοϋ προλεταριάτου 
μέχρις δτου δημιουργηθοΰν οί άναγκαΐοι δροι γιά τή κατάργηση 
τών τάξεων».

Ή τ ά σ η  Β .  Π α π α ν α σ τ ά σ η  παρουσίασε κλα
σικές έξτρεμιστικές άπόψεις, άπόρριψης κάθε συμμετοχής στό κοι
νοβουλευτικό στίβο, πού καταδικάστηκαν άπ’ τό συνέδριο. 'Οπως 
κι οί αναρχικές ιδέες που έκπροσώπισε δ Σπέρας καί διαγράφτη
κε γι’ αύτό. (Ό Μπεναρόγιας ειρωνεύεται τόν άντικοινοβουλευτι- 
σμό τοϋ Παπαναστάση δταν δέχτηκε τήν Υποψηφιότητά του γιά 
βουλευτής). ’Αλλά ή τάση Β. Π. Ιπιασε ρίζες. ’Ιδιαίτερα στούς 
προλετάριους τοϋ Πειραιά, καί γενικώτερα.

Ή τ ά σ η  Κ ο υ ρ ι έ λ πήρε τήν πιό δεξιά θέση. Εί
ναι ή μόνη τάση πού μέ δυό ψήφους τοΰ Βόλου καταψήφισε τή 
προσχώρηση στή 3η Διεθνή. Τό τμήμα τοϋ Βόλου καταψήφισε 
ολόκληρη τήν Ικθεση δράσης τής Κ·Ε. Ένώ τό τμήμα τοΰ Πειραιά 
άγωνίστηκε σκληρά γιά τό νέο προσανατολισμό, καί γιά τήν πλέ
ρια άνατροπή τοΰ Δευτεροδιεθνιστικοΰ Προγράμματος τοΰ Α' Συ
νεδρίου.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο  Ζ Ι Κ  Ζ Α Κ  Τ Ο Υ  Σ Ε ,Κ Ε

Τό ΣΕΚΕ, μέ τή νέα ήγεσία τοΟ Β ' Συνεδρίου (’Απρίλης 
1920) παρουσίασε μιάν άξιόλογη δραστηριότητα σ’ δλους τούς το
μείς τοϋ κινήματος. Ή καμπάνια γιά τήν Πρωτομαγιά, ή διακή
ρυξη Ιχθρότητας ένάντια σ’ δλα τά κόμματα τής άστικής τάξης, 
ή άλληλεγγύη στούς άπεργούς καπνεργάτες πού κρατοϋσαν τις 
πρώτες έπάλξεις τοΰ κινήματος, τό συλλαλητήριο στίς 14 τοΰ Ί - 
ούνη κατά τής άκρίβειας, καί γιά φτηνό ψωμί, τό κάλεσμα γιά νά 
μή περιπλακοΰν οί μάζες στά γεγονότα τής 31 τοϋ ’Ιούλη (άπό- 
πειρα δολοφονίας τοΟ πρωθυπουργοΰ πού άντέγραφαν τή σύρραξη 
Βενιζελικών κι άντιβενιζελικών στά Νοεμβριανά τοΰ 1916, ή δια
κήρυξη πρός δλους τούς έργάτες γιά τήν άνασύνταξη τοϋ συνδι-



καλισμοϋ, ή φωνή τοϋ μίσους γ -.i τις γιορτές τών ληστρικών συμ
φωνιών Βερσαλλιών, Νεϊγύ, Σεβρών, με τΙς όποιες οί ιμπεριαλιστές 
ξαναμοίρασαν τόν κόσμο, ή διακήρυξη ύπέρ τής ειρήνης δίχως 
προσαρτήσεις κι άποζημιώσεις, ή έκδήλωση άλληλεγγύης γιά τήν 
’Ιρλανδία, ΛΤγυπτο, ’Ινδίες, Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, 
Κύπρο κ.τ-λ. που παρ έμειναν φέουδα τών Ιμπεριαλιστών, καί γε
νικά δλη ή δράση, ανέβασε τό ΣΕΚΕ στή πρώτη σειρά τών πολι
τικών κομμάτων.

Μέ τή θέση που πήρε στις 10.9.1920, ένάντια στά πατριωτι
κά συνθήματα τής άντίδρασης όπως: «γιά τήν ύπεράσπιση τής άνε- 
ξαρτησίας τής χώρας» στό όποιο άντέταξε δτι: «Μόνο ή έπικρά- 
τηση τών Ελλήνων έργατών μαζί μέ τούς έργάτες τών Βαλκα
νίων θ’ αποδώσει στή χώρα τήν άληθινή άνεξαρτησία», τδ ΣΕΚΕ 
ευθυγραμμίστηκε μέ τή διεθνιστική θέση τοϋ μπολσεβικισμοϋ.

“Αντιμετώπισε άγριες διώξεις. Τόσο γιατί ξεσήκωνε τΙς μά
ζες κατά τής μικρασιατικής Εκστρατείας, Ιστω μέ πατσιφιστικό 
πνεϋ|ΐα, δσο καί γιατί δ προσανατολισμός πρός τή Μόσχα τρόμαζε 
τήν άστική τάξη. 'Ενα κύ|ΐα διώξεων, συλλήψεων καί τρομοκρα
τίας ξαπλώθηκε άπ’ άκρη σ’ άκρη τής χώρας. Ή  λογοκρισία I- 
πνιγε τΙς διαμαρτυρίες για τήν πείνα, τά μεροκάματα καί τό πό
λεμο. 'Ολόκληρο τό άνακοινωθέν τοϋ ΣΕΚΕ ένάντια στό πόλεμο 
στίς 29.6.1920 λογοκρίθηκε καί διαγράφτηκε. (Κι δ «Ρίζος» μέ 
λευκά κατεβατά (λογοκρισία) ήταν σχεδόν μόνιμο φαινόμενο.

’Αλλά, παρά τήν προσχώρηση στή Γ ' Διεθνή, τό ΣΕΚΕ I- 
μεινε σέ βασικά ζητήματα, Ιδιαίτερα στά ζητήματα τοϋ πολέμου 
καί τοϋ Ιθνικισμοϋ, 5,τι ήταν. Δέν Επαψε νά προβάλλει ρεβιζιονι- 
στικές άπόψεις. Περνώντας άπ’ τή 2η στή 3η Διεθνή, δέν Εκανε 
κανένα άπολογισμό τής δευτεροδιεθνιστικής θεωρίας ν.αΐ πράξης. 
Έτσι, δέ μπόρεσε νά βγάλει τήν άναγκαία πείρα άπ’ τήν Ιστορι
κή σύγκρουση τής Διεθνοΰς πού «πέθανε» (Λένιν) καί τής νέας πού 
γεννήθηκε. Καί δέ μπόρεσε νά κατοχυρώσει τό κόμμα, μ’ Ιναν 
πόλεμο κατά τοΰ σοσιαλπατριωτισμηϋ, άπό νέα γλιστρίματα. Βά
δισε zoôc τή Μόσχα, μέ μισόσβηστ* φανάρια.

Τό ΣΕΚΕ, διαγράφει τώρα Ενα άριστερό ΖΤ(Κ-ΖΛΚ, προσαρ
μογής στήν άριστεροποίηση τών μαζών καί στή Κ.Δ.
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TO ÇKTAKTO ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΟΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1920

Μέσα σέ συνθήκες πολέμου, άγριας τρομοκρατίας, δμαδικών 
συλλήψεων στή Μακεδονία, σύλληψης τοΰ Ν. Δημητράτου για μιά 
αντιπολεμική προκήρυξη, καταδίκης τοΰ Πετσόπουλου, μισοπαρα- 
νομίας τοϋ άριστεροΰ συνδικαλιστικοϋ κινήματος, Απαγόρευσης τών 
συγκεντρώσεων καί διαδηλώσεων κ.τ.ρ., τ δ  Σ Ε , Κ Ε  Α π ο 
φ ά σ ι σ ε  ν ά  π ά ρ ε ι  μ έ ρ ο ς  σ τ ι ς  έ κ λ ο γ έ ς 
τ ή ς  1 η ς  τ ο ΰ  Ν ο έ μ β ρ η ,  γ ι α  π ρ ώ τ η  φ ο 
ρ ά ,  μ έ  Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ ς  ύ π ο ψ ή φ ι ο υ ς .

Ή Απόφαση πάρθηκε Απ’ τό Ικτακτο Συνέδριο τοΰ Σεπτέμ
βρη 1920, που Ιγινε στά γραφεία (Εύριπίδου 14) Απ’ τις 16 μέ
χρι τις 19 Σεπτέμβρη 1920.

Στό Συνέδριο πήραν μέρος άπ’ τήν ’Α θ ή ν α ,  Μπενα- 
ρόγιας, Λεβέντης, Οικονόμου, Δαμίγος. Σ α λ ο ν ί κη , ’Α - 
δρίτη, Σαργολόγος, Γεωργιάδης. Π ε ι ρ α ι ά ,  Παλιώρας, 
^{όκκινος. Β ό λ ο ,  Λ ά ρ ι σ σ α ,  Κανναβάς, Στέλλος. 
Δ ρ ά μ α ,  Σταυρίδης. Κ α β ά λ α ,  Μόσχος, Χατζησταύ- 
ρου. ( Κ έ ρ κ υ ρ α ,  Παδοβής. Π ά τ ρ α ,  Π ύ ρ γ ο ς ,  
’Λρβανιτάκης. Τ ύ ρ ν α β ο ς ,  Κεραμιάς. Σ έ ρ ρ ε ς ,  01- 
κονόμου. | Κ α λ α μ ά τ α ,  Γ ι ά ν ν ε ν α ,  Κ ε φ α λ ο -  
ν ι α, όΒεντούρας τής 'Ομοσπονδίας Νεολαιών, ό Εύαγγέ- 
λου τής ΓΣΕΕ, ό Τακαβίτης τής 'Ομοσπονδίας Καπνεργατών. Ό 
Σιδέρης τής 'Ομοσπονδίας ’Ηλεκτροκίνησης. 01 βουλευτές Σίδερης 
Κουριέλ, καί τά μέλη τής Κ. ’Επιτροπής.

Σ τ ι ς  έ κ λ ο γ έ ς  τ ή ς  1 η ς  τ ο ΰ  Ν ο έ μ β ρ η  
1 9 2 0 ,  τό ΣΕΚΕ, μ' Ιμβλημα τδ Σφυρί-Δρεπάνι, κατέβηκε 
τ - .ψ  ’Λττικοβοιωτία, Ά/αιοήλιοα, Σαλονίκη. Δράμα, Καβάλα,
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Βόλο, μέ 30 ύποψήφιου;. ’Λπέριψε πρόταση τών άντιβενιζελικών 
νά τοΰ παραχωρήσουν 30 έδρες στούς συνδυασμούς τους. ’Αξιόλο
γη προσφορά. Οί ΓουναρικοΙ βασιλόφρονες ποντάρισαν στό συμφι- 
λιωτισμό τών δεξιών καί τοϋ Μπεναρόγια, δ όποιος ποτέ δέν 2- 
παψε νά θεωρεί τούς άντιβενιζελικούς «μικροαστική» παράταξη. 
’Αλλά τό ΣΕΚ£, πού άκου σε στό Ιο Συνέδριο, τό Μπαλμπάνη 
(τής τάση; Λιγδόπουλου-Τζουλάτι) νά προτείνει τή διαγραφή τών 

Σίδερη-ιΚουριέλ, άνά|ΐεσα στ’ άλλα, καί γιατί μπήκαν στόν άντι- 
βενιζελικό συνδυασμό, δέ μπορούσε να δεχτεί αύτή τή δελεαστική 
πρόταση.

Στί; εκλογές αύτές τό ΣΕΚΕ άναμετρήθηκε μέ τούς Βενι- 
ζελικούς πού καταποντίστηκαν καί τούς άντιβενιζελικούς πού κέρ
δισαν συντριπτική πλειοψηφία κι άναβάπτισαν μέ τή ψήφο τοΟ 
λαοϋ τή δυναστεία τών Γλύξμπουργκ μαζί μ’ δλα τά πολιτικά κα
τάλοιπα τών τζακιών καί τών φεουδαρχικών νοικοκυραίων.

Τό ΣΕ̂ ΚΕ λανσάρισε συνθήματα βασικά άντιπολεμικά. Τό 
καταπληκτικό σέ όγκο συλλαλητήριο στήν ’Αθήνα μέ τό σύνθημα 
ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, έδειχνε πόσο πλατειά ήταν ή έξέγερση 
τών μαζών γιά τό συνεχιζόμενο μακελλάρισμα.

Τό έκλογικό πρόγραμμα προσπάθησε ν’ άνεβάσει τις έπιδιώ- 
ξει£ στό έπίπεδο τής έπαναστατικής έποχής. ΔιεκδικοΟσε: (Συνο
πτικά) .

1) Καταπολέμηση τοϋ πολέ|ΐου, τής έπιστράτευσης, τής συμ
μετοχής σέ «συμμαχίες» κι έπιχειρήσεις Ιμπεριαλιστών.

2) Αποστράτευση, Ειρήνη, ’Αποτίναξη τοϋ ζυγοϋ τών (Με
γάλων δυνάμεων, συνεργασία μέ βαλκανικούς λαούς, βαλκανική 
σοβιετική δημοκρατία.

3) Πλέρια άναγνώριση τής ΕΣΣΔ, στενές σχέσεις μ’ αύτή.
4) Δήμευση κερδών πολέμου, άπαλλαγή φορολογίας τών μα

ζών, βαριά φορολογία στό μεγάλο κεφάλαιο, έθνικοποίηση μέσων 
τ-.αραγωγής - ανταλλαγής.

5) Υγιεινή. ’Εκπαίδευση σύμφωνα μέ τις κομμουνιστικές 
αρχές. Καταπολέμηση αισχροκέρδειας. Λαϊκό έλεγχο στόν έπι- 
οιτισμό.
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6) Καταπολέμηση τών αντιδραστικών μέτρων. Κατάργηση 
τοΟ στρατιωτικού νόμου. Διάλυση τών σωμάτων άσφαλείας.

7) Έλεγχο σ’ 6λες τΙς μεγάλες επιχειρήσεις.
8) ’Επίταξη τών μεγάλων σπιτιών γιά λαϊκή κατοικία. ’Ανοι

κοδόμηση καταστραμένων χωριών - πόλεων.
9) "Αμεση καί δριστική κατοχή τών άγρών άπ’ τους δου- 

λευτές τους δίχως άποζημιωση. Σβήτ.μο τών χρεών τών χωρικών 
στους τοκογλύφους, στά |ΐοναστήρια καί στό κράτος.

10) Γενική ’Αμνηστία γιά πολιτικά καί στρατιωτικά άδική- 
ματα.

Έχει μεγάλη σημασία, που τότε, πάνω σ’ αύτό τό πρόγραμ
μα κατάχτησε 35.000 ψήφου; κατά τό Μπεναρόγια, 50.000 κατά 
τόν Κατσούλη, 100.000 κατά τόν Κορδάτο καί τό Ν. Δημητράτο. Τό 
ΣΕΚΕ άναδείχτηκε σαν τό τ ρ ί τ ο  κ ό μ μ α  τής χώρας.
(Ό Κατσούλης στήν Ιστορία του χαρακτήρισε τό πρόγραμμα «έ- 
κτός Ελληνικής πραγματικότητας, έπαναστατικοϋ ρωμαντισμοϋ, 
απομόνωσης». Κριτικάρισε τά συνθήματα γιά έθνικοποιήσεις, S- 
λεγχο, Σοβιετική Βαλκανική 'Ομοσπονδία άπό μιά τόσο δεξιά οΐ- 
κονομιστική σκοπιά Ιτσι πού θεωροϋσε έχτός πραγματικότητας ά- 
κόμα καί τή «λαοκρατική δημοκρατική άλλαγή» τοϋ Ζαχοφιάδη).

Η ΦΩΝΗ ΑΠ’ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1920

Ή πτώση τοϋ Βενιζέλου στίς έκλσγές τοϋ Νοέμβρη τοϋ 1920 
ήταν αποτέλεσμα τής βαθειάς άγανάχτησης που έπικρατοϋσε σ’ 
δλη τήν Ελλάδα Ιδιαίτερα στό Μέτωπο, καί τής άποκορύφωσης 
τής άντιπολεμική; κι Ιπαναστατικής έξέγερσης που τό βαρυ χει- 
μώνα τοϋ 1920-21 πήρε ξεκάθαρη μπολσεβίκικη Ικφραση.

Ή προκήρυξη τοϋ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΓ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΪ ΤΩΝ 
ΣΟΒΙΕΤ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που Αναδη
μοσιεύουμε άπ’ τα ’Επίσημα Κείμενα τοϋ ΚΚΕ στά ουσιωδέστερα
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μέρη της, δέν είναι μόνο ή φωνή τής έπανάστασης στό Μέτωπο 
άλλά κι ëva άπ’ τά καλύτερα ντοκουμέντα τής τοτινής πολιτικής, 
κατάστασης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Οί  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς  σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς  τ ο ϋ  
Μ ε τ ώ π ο υ  π ρ ό ς  δ λ ο υ ς  τ ο ύ ς  σ τ ρ α 

τ ι ώ τ ε ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς  

«Σύνδουλοι στρατιώτες, σκλάβοι τής κεφαλαιοκρατίας!
» Έγιναν έπιτέλους ο: έκλογές. Τό αγριεμένο κϋμα τής λα

ϊκής βαρυγκομιδς ϊ~νιξε τό Βενιζέλο. Καί τώρα ό λαός μέ Α
λαλαγμούς χαράς πανηγυρίζει τή νίκη του. θαρρεί κανείς πώς 
τό πέσιμο τού Βενιζέλου τοΰ ςασφάλιζε τήν παντοτινή ευτυχία.

» Τί θέλησε νά χτυπήση στό πρόσωπο τού Βενιζέλου ό λαός 
μέ τήν ψήφο τής 1ης Νοεμβρίου; Κατά πρώτο λόγο άπαλλάχτη- 
κε άπό Ιναν απαίσιο πολεμικό έφιάλτη του· Σέ καιρό πού μέ νω
πές Ακόμα τις πληγές μας άπ’ τούς βαλκανικούς πολέμους βλέπου
με δλοφάνερα μέσα στόν αλληλοσπαραγμό τών έθνών τό στυγερό 
έγκλημα πού οί κεφαλαιοκράτες τού κόσμου διέπρατταν κατά τών 
δύσμοιρων λαών τους, για νά έξασφαλίσουν δ καθένας τους τήν 
οικονομική κοσμοκρατορία, έοώ στήν Ελλάδα δ Βενιζέλος είχε  
τόν κυνισμό νά διακηρύξει απερίφραστα δτι θάπρεπε να θυσιαστού
με γιά τά συμφέροντα τής άγγλογαλλικής κεφαλαιοκρατίας. Καί 
τδ κατάφερε μέ τά καταχθόνια μέσα πού δλοι ξέρουμε. Μά ή δργή 
έμάνιαζε καί έθέριεβε με^α μας, ώσπου προχθές ξέσπασε, κι άπο- 
τίναξε άπ’ τα στήθη μας τόν πολεμικό έκεϊνο δαίμονα.

Καί τώρα πού έρρίξαμε τδ Βενιζέλο, ϊπαψε τάχα νά μάς 
φοβερίζη τό φάνταΦ,ια τοΰ πολέμου ; θάναι όλέθρια πλάνη νά τδ πι
στέψουμε. ”Οχι! Ό πόλεμος θά έξακολουθή νά ρουφάη τό αίμα 
καί κάθε ζωτική δύναμη τοΰ λαοΰ, έν δσω θά ύπάρχη ά σ τ ι - 
κ δ κ ρ ά τ ο ς  πού δέν είναι παρά ή χτηνωδέστερη έκδήλωση 
τής οικονομικής κυριαρχίας τοΰ δυνατού έπάνω στούς Αδύνατους,
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ή ο ρ γ α ν ω μ έ ν η  β ί α  μ ι α ς  λ η σ τ ρ ι κ ή ς  
τ ά ξ ε  ω ς  τ ή ς  π λ ο υ τ ο κ ρ α τ ί α ς .  "Οταν οί *με- 
γαλοπράγμονες πολιτικοί» καί οί «πατέρες τοΰ έθνους», ασυνείδη
τα δργανα τής τάξης αυτής, ρητορεύουν κομπαστικά για «έθνι- 
κές διεκδικήσεις» καί «έθνικά συμφέροντα* ύπονοοϋν τα συμφέρον
τα αύτής τής κυβερνώσης ολιγαρχίας τών πλουσίων. Κι δταν πάλι 
διαδηλώνουν περήφανα τήν «έθνική ζωτικότητα καί αυτοθυσία», 
τά δικά μας κορμιά ύπαινίσονται μέ συχαμερό κυνισμό, ποϋναι 
καταδικασμένα νά ποτίσουν μέ τδ τίμιο τους αΙ|ΐα τάς «άπελευ- 
θερωθείσας χώρας», τις πλούσιες δηλαδή εκτάσεις όπου τά ίδια 
κοράκια τής πλουτοκρατίας θά έξαπλώνουν αύριο τήν εμπορική 
τους καί βιομηχανική τους εκμετάλλευση. Πρέπει να τό νοιώσου- 
με καλά. Έν δσω δέν ανοίγουμε τα μάτια ;ιας για να ΐδοϋμε τό 
βάραθρο δπου μάς δοηγεϊ τό σημερινό κοινωνικό σύστημα, δ πό
λεμος άκατάπαυστα θά στέλνη στις λαϊκές μας μάζες τό θάνατο 
καί τή δυστυχία για νά γεμίζη μέ τό αίμα καί τόν ίδρωτα μας τις 
κάσες τών πλουσίων. Αντί γ ι’ αύτό όμως τί κάνουμε; Ένώ απ’ 
τδνα μέρος ρίχνοντας τό Βενιζέλο διαοηλώνουμε τόσο πανηγυρικά 
τή φρίκη πού μάς έμπνέει ό πόλεμος, ζητωκραυγάζουμε άπ’ τό 
άλλο μέρος μέ άλαλαγμούς προσωπολατοικοϋ φανατισμού, παλι- 
νορθούμενους βασιλιάδες καί πρίγκηπες, χωρίς καθόλου νά συλ
λογιζόμαστε δτι οί θρόνοι πάντα θεμελιωθήκανε επάνω στά αίματω- 
μένα κορμιά τών ύπηκόων τους, δτι οί βασιλικές χλαμύδες άναρι- 
πίζουν πάντα τις φλόγες τών πολέμων καί τών μακελιών, χωρίς 
καν νά τό σκεφθοϋμε, δτι για νά ξαναθρονιασθή έκεΐνος, Ιπούλησε 
πρωτύτερα τό αίμα τό δικό μας στού; δήμιους τής Εύρώπης.

Ξεγελιόμαστε άπ’ τά παραληρήματα τοΰ ρωμέϊκου κομματικού 
κομπογιανιτισμοΟ γιά «αυτοτέλειες» καί λαϊκές κυριαρχίες» καί 
εκλέγουμε γιά κυβερνήτες άλλους πολεμικούς έφιάλτε; οί όποιοι 
μόλις άναλάβουν τήν έξουσία δηλώνουν δτι θά ακολουθήσουν τήν 
ίδια «έθνική πολιτική» πού άπό πικρή πείρα έμάθαμε τί σημαίνει 
γιά μάς. Ρίχνοντας, δμως τό Βενιζέλο, θελήσαμε νά χτυπήσουμε 
καί τήν τυραννία. Άλλο τόσο οΐχτρή πλάνη θάναι άν πιστέψουμε 
πώς πετάξαμε τήν τυραννία άπό πάνω μας· Καί πάλιν δχι. "Αν 
άφαιρέσαμε τήν τυραννία άπό τό βενιζελισμό. έδώσαμε δμως μέ
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τήν ψήφο μας, τό νόμιμο δικαίωμα τή ; καταδυνάστευσής μα ; σε 
;uà ατέλειωτη σειρά νέων φαυλοκρατικών όργάνων τοϋ ληστρικού 
κράτου;, στις γνω στέ; καί άγνωστε; σπείρε; τών αυλόδουλων τυ
ραννίσκων, σέ καινούργια άρπαχτικά όρνεα πού μέ τήν προστασία  
τοΰ αστικού κράτου; θα κατατρώνε τ ί ;  σάρκε; τοϋ βιοπαλαίοντο; 
λαού.

Λεν μπορεΐ νά ύπάρςη πολιτική ελευθερία εν δσω υπάρχει οι
κονομική σκλαβιά. Εκείνο πού σήμερα λέγεται πολιτική ελευθε
ρία δεν είναι παρά ε ί δ ω λ ο  π ο ύ  ξ ε γ ε λ ά ε ι  τ ό  

λ α ό  κ α ί  ν ο μ ι μ ο π ο ι ε ί  τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  
ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η .

Σύνδουλοι στρατιώτες, σκλάβοι τή ; άστικής τάςεω ;!

Τήν στιγμή πού οί λαοί τού κόσμου κάτω από (τά) φωτεινά  
οιδάγματα τών τελευταίων τούτων αιματόβρεχτων χρόνων ξυπνούν

χαρακώματα
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κι δρθώνουν τρομακτική τήν κορμοστασιά τους μπροστά στούς κα- 
ταδυνάστες τους κ’ έδώ συντρίβουν τά δεσμά τής σκλαδιάς τους κι 
άλλού κλονίζουν συθέμελα τδ κακούργο σημερινό καθεστώς τής 
βίας καί τής εκμετάλλευσης, δέν πρέπει καί μείς να ραχατέβουμε 
μίσα στήν ανατολίτικη μακαριότητα καί μοιρολατρεία. "Εχουμε 
ιερό καθήκον άπέναντι τοΰ έαυτοΰ μας, απέναντι τοΰ ανθρωπισμού 
μας, νά τινάξουμε άπό πάνω μας τδ βραχνά τής αστική; πρόλη
ψης καί νά πάρουμε βαθειά συναίσθηση τής γιγάντιας δύναμης 
πού νούβεται μέσα μας, πού μπορει νά μάς άπαλλάξη μονομιάς 
άπ’ τά τωρινά μας βάσανα, νά ρίξη τις καινούριες κλίκες τών έκ- 
μεταλλευτών μας καί να στεριώση τό κράτος τή; αληθινή; λαϊκή; 
θέλησης. Λυτή τή ληθαργοΰσα μέσα μα; δύναμη, εν α μέσο ύπάρ- 
χει έδώ στήν Ελλάδα, όπιο; καί σ’ δλον τόν κόσμο, γιά να μά; 
τήν συνειδητοποιήσει, νά τήν δργανώσει συστηματικά καί να δώ- 
ση στή δράση τη; τήν κατάλληλη πολιτική κατεύθυνση. Κι αύτό 
είναι τό Ko μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό Κ ό μ μ α τ ή ; Έ λ - 
λ ά δ ο ς .

» Τό έπαναστατικό κίνημα που γύρω άπό τό Κόμμα τούτο α
ναπτύχθηκε έπί τέλους καί στόν καθυστερημένο τόπο μας, άρχί- 
ζει νά γιγαντώνεται. "Αν καί κατέβηκε γιά πρώτη φορά στόν ε
κλογικό άγώνα υστέρα άπό δυό χρόνια μονάχα δράση με τό βενιζε- 
λικό μαχαίρι στό λαιμό καί μέ τόσο δξεΐς πολίτικους φανατισμούς, 
μόλον τούτο κατόρθωσε νά συγκέντρωση έκατό περίπου χιλιάδες 
ψήφου; σέ τέσσερες μόνο νομούς. Τόν απολυτρωτικό άγώνα τοΰ 
Κόμματος αυτού άσπασθήκαμε κ’ έμεΐς οΣ στρατιώτες, τά οίκτρό- 
τερα θύματα τής αστικής έκμετάλλευσης, ψηφίζοντας τους κομμου
νιστές ύποψηφίους. Καί τώρα. μετά άπό τήν έκλογική πάλη ας μή 
νομίσουμε δτι δ αγώνας μας έτέλειωσε. Δέν μπορει νά τελειώση 
έφ’ όσον οί έκμεταλλευτές μας «φιλελεύθεροι» ή «έθνικόφρονες» ή 
«δημοκράτες» θά στέκονται κολλημένοι στή ράχη μας για να ρου
φάνε τό αίμα μας καί τόν ίδρωτα μας.

» Ό άγώνας πού διεξάγει δ κομμουνισμός σ’ δλον τόν κόσμο 
είναι άγώνας έπαναστατικός που ζητάει νά καταργήση τή σημε
ρινή κοινωνική δυστυχία χτυπώντας τή ρίζα της. τό άστικό κοι
νωνικό σύστημα.
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Τό άλλαγμα αστικών κυόερνήσεων καί κομματικών καθε
στώτων 2έν καταργεί τήν οικονομική σκλαβιά αλλά τήν κρατάει 
παίρνοντας ;ιέ τόν καραγκιόζη πού λέγεται ψηφοφορία μιά ψεύτι
κη λαϊκή εςουσιοδότηση.

» Σύνδουλοι στρατιώτε;, πού ζούμε στήν καταφ 
σφαζόμαστε σάν τραγιά!

» Έ μ ε ι ; πού υστέρα από τόσα μαρτύρια ςαναγί 
μέσα στόν όραματισμό τοϋ κομμουνιστικού ιδανικού ας s 
με όλες τ ί ; δυνάμει; τ ή ; νεότητά; μ α ; γιά την 
ησή του, φωτίζοντα; μέ τήν μεγαλειώδη λάμψη του 
αδελφό μα ; πού βρίσκεται στα σκοτεινά βάθη τή ; άγνοια; καί τού 
πνευματικού θανάτου, στα βάθη τού λήθαργου.

Έ ρ γ ά τε ; ακούραστοι τοϋ ιδανικού αυτού, ά ; μή λησμονάμε 
π ώ ; ό άγιόνα; μ α ; τελειώνει τότε μόνον δταν στο πλήρωμα τοϋ 
χρόνου τό οργανωμένο προλεταριάτο τ ή ; χώ ρα; θα σηκώση τήν 
επαναστατική του κόκκινη σημαία καί θα γκρεμίση τή σημερινή 
κοινωνία. Ά π ό μά ; έςαρτάται να γρηγορέψουμε τή μεγάλη καί 
άγια εκείνη μίρα.

Τό Εκτελεστικό Ι 
τοόιέτ τ 
τή ; Ελλάδος .

(Α π ’ τα επίσημα κείμενα τοϋ Κ Κ Ε (σελί; 170 . 171 . 172 . 1 7 3 ) .

Ό  Βενιζέλο; < ΙΙόλεμο;·
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ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ 1921

Η ΗΡΩ Τ Κ Η  ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ Α ΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΣΤΗ ΣΜΓΡΝΗ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1920— 1921

Αύτή ή προκήρυξη έπεσε "ά κεραυνός στ’ άναχτοβούλια καί 
στά Κυβερνητικά Συμβούλια τών μοναρχικών νικητών τών έκλο- 
γών. Ή  παλινόρθωση τοΰ Κωνσταντίνου γίνονταν κάτω άπ’ τούς 
δυσμενέστερους οιωνούς.

Τα «Σοβιέτ» ατό μέτωπο έγιναν 6 φοβερότερος έφιάλτης στόν 
ΰπνο καί στό ξύπνιο τών συνεχιστών τής πολεμικής περιπέτειας 
γιά τή Μεγάλη Ιδέα .

Τήν ϊδια έποχή ή επαναστατική άνοδος στο μέτωπο Ιπερνε 
διαστάσεις- Ή  δμάδα τών κομμουνιστών τής άκρας άριστερας στή 
Σμύρνη, δούλευε γερά τ’ δπλο τοΰ λενινικού έπαναστατικοΰ ντεφαι- 
τισμοΰ. Μέ τόν «Κόκκινο Φρουρό» στό χέρι, δ Πουλιόπουλος, δ Μο- 
ναστηριώτης, ό Μπονάνος, ό Μ. Οίκονόμου, δ Φωτεινός, δ πολί
της Ζαφειριάδης, έπί κεφαλή' τής σοσιαλιστικής όμάδας Σμύρνης, 
δ Τούρκος Ά λής καί καμ.ά δεκαριά άλλοι έςεγείρανε τούς 
φαντάρους. Οί συνεργάτες τοΰ Πουλιόπουλου, τά μ— έλη κι’ οί 
όπαδοί τοΰ «Κο<ιμουνισμοΰ:.. σφυροκοποΰσαν ένάντιχ στόν πόλεμο, 
καί στα σχέδια τοϋ Επιτελείου τής Σμύρνης. Τό άρθρο τοΰ Που
λιόπουλου πού πέρασε στόν «Κόκκινο Φρουρό» μέ τόν τίτλο «Ο ΐ- 
κ α δ ε » μέ τό δποΐο άπαντοΰσε στό «οίχαδε» τών βασιλοφρόνων, 
Ιγινε τό δρόσημο όπου τελείωνε δ φιλοπόλεμος κι άρχιζε να κορυ- 
φώνεται δ άντιπόλεμος.

Τό άρθρο αύτό συνέδεε γερά τό σύνθημα τής αποστράτευσης 
(στά σπίτια μας) καί τής ειρήνης, μέ τά συνθήματα τών Σοβιέτ 

καί τής ’Επανάστασης. Αύτή τήν έποχή, τό χειμώνα τοϋ 1920- 
21 τοποθετείται ή μεγάλη επίθεση καταστολής τής «ανταρσίας» 
τών κομμουνιστών.
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Ή  καταστολή άρχ’.αε άπ’ τή Σμύρνη. Ή  συνωμοσία κατα
στρώθηκε στό Κονάκι τής Σμύρνης, δπου είχε τήν έδρα του τό 
Επιτελείο τών μακελλάρηδων. Δούλεψε καρφί. ’Αλλά 6 Κόκκινος 
Φρουρός κυκλοφορούσε πλατεία. Βγήκαν έντάλματα. Είσώρμησαν 
στά Τ .Τ .Τ . δπου ύπηρετοϋσε ό Μοναστηριώτης, Μπονάνος, Που- 
λιόπουλος. Πιάστηκαν καί κλείστηκαν στίς φυλακές τής Σμύρνης 
κοντά 10 φαντάροι. Ό  πολίτης Μίλτος δχι. ’Αλλά στοιχεία συγκε
κριμένα δέν είχαν. Οί συνωμοτικοί κανόνες ίσωσαν τή κατάστα
ση. Ή  πέτρα τοϋ σκανδάλου ήταν ή «φιλία» μέ τδ Τούρκο Ά λή. 
Είχαν βρει τδ στόχο- Ή  συναδέλφωση Ελλήνων καί Τούρκων 
σκόπευε τδν καπιταλισμό στήν ’Αθήνα καί μαζί στήν "Αγκυρα. 
'Ωστόσο σέ 4 μήνες τους Απελευθέρωσαν. Γιά νά τους στείλουν ποΰ ; 
Τό καθένα καί σε μια Ιδ'.αίτερη μεραρχία! Είχαν χάσει τό κεφά
λι τους.

Τό ’Επιτελείο Παπούλια κράτησε στή Σμύρνη τόν ΙΙουλιό- 
πουλο. ’Εκεί διατηρούσε εν αν αυστηρό έλεγχο ακόμα. Ό  ΙΙουλιό- 
πουλος παρακολουθεΐται άγρυπνα. Συνεχίζει ακαταπόνητα τήν 
ήρω'ική του δράση. Μέσα σ’ ένα χρόνο έχει δημιουργήσει μια ό- 
λόκληρη όμάδα. Πάνο) άπό 10 συντρόφους. Μέχρι ποΰ πιάστηκε 
για δεύτερη φορά. Καί μαζύ μέ τους συντρόφους του κλείστηκε 
πάλι φυλακή. Αύτή τή φορά τδν έκλεισαν καί τόν σιδερόδεσαν στίς 
φοβερές φυλακές τοϋ Μπουρνόβα. Στα παράλια τής Σμύρνης κι’ 
άντικρυστά τής Χίου. Τώρα δέν θα ξέφευγε άπ’ τή ποινή τοϋ θα
νάτου. Αύτό έγινε περίπου 1 χρόνο ύστερα άπ’ τή πρώτη φυλά
κισή του. Άλλα τα χέρια τών δημίων παρέλεισαν μέ τήν κατά- 
ρευση τοϋ μετώπου τόν Αϋγουστο τοϋ 1922. Κι’ ό Πουλιόπουλος 
λευτερώθηκε (βλέπε περιγραφή στό Ιο μέρος).
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IIP Q -I-K E 2 Φ ΥΣΙΟ ΓΝ Ω Μ ΙΕΣ

Στις φυλακές τής Σμύρνης 

Χειμώνας 192 0 — 1921



Ό  Ν. Μ π ο ν ά ν ο ς ήταν ένας άπ’ τού; πιό ηρωικούς 
αγωνιστές τής πρώτης γενιά; τών μπολσεβίκων. “Ανήκε στήν τά
ση τοϋ «Κομμουνισμού». Ήταν άπό τήν ’Αθήνα. ΓεννήΟηκε στά 
1902. Τελείωσε τό γυμνάσιο τής Πλάκας κι άρχισε πανεπιστημια
κές σπουδές (Νομικά). Άπδ τότε συνδέθηκε μέ τδ κίνημα. Τοπο- 
θετήθηκε στήν μπολσεβίκικη αριστερά τού Σ^ΚΕ (Αιγδόπουλος - 
Τζουλάτι), πού ήταν δ μοναδικός φορέας τής σπουδαστική; πάλη;.

Στρατεύθηκε ύστερα άπ’ τή Συνθήκη τών Σεβρών, καί το- 
ποθετήθηκε στά Τ .Τ -Τ . στή Σμύρνη. Ήταν φτιαγμένος για μαζι
κός ήγέτης. Όντας στδ μέτωπο, ατρόμητος, άνέβαινε σέ κοτρώνια 
καί μίλαγε ανοιχτά στούς φαντάρους ύττέρ τού κομμουνισμό καί 
κατά τΰ πολέμου. Μόλο πού ήταν άνθυπολοχαγός.

"Οταν ϊφτασε στή Σμύρνη, μαζί μέ τδν ΟΙκονόμου, τόν Απο
δέχτηκε ό Πουλ'.όπουλος, πού μ’ ένθουσιασμό τόν σύστησε στόν 
Μοναστηριώτη, σάν δμοϊδεάτη: «'Ελα να γνωρίσεις δυό καλούς 
συντρόφους τοΟ «ΚομμουνισμοΟ».

Μαζί μέ τόν Πουλιόπουλο, Μοναστηριώτη, Ζαφειριάδη, τον 
ΤοΟρκο ’Αλή καί τόν Οικονόμου, συνέτασε τόν Κόκκινο Φρουρό. 
Καί δέν δίστασε νά χρησιμοποιεί γι’ αύτό τό μηχανισμό τών Τ .Τ .Τ .

Ή  Αντιπολεμική δράση αυτής τής δμάδας άντιμετώπισε στίς 
αρχές τοϋ 1921 μίαν άγρια καταστολή.,Κανένας δέν κιώτεψε βταν 
αντιμετώπισαν τήν απειλή έκτέλεσης.

Ό  Μπονάνος κλείστηκε στίς Φυλακές τής Σμύρνης σαν ύπό- 
δικος (βλ. φωτογραφία).

Μετά τήν κατάρρευση στάλθηκε στό μέτωπο τοΰ Έβρου δπου 
δ Πάγκαλος Αναδιοργάνωσε τήν άμυνα. Έ κεΐ συνέχισε τή δράση 
μέ μοτίβο τήν μετατροπή τοΰ πολέμου σέ σσιαλιστική έπανάσταση.

Σάν πολίτης ήταν δ μαζικός ήγέτης ΐή ς  Γενικής Συνομοσπον
δίας τών Δημόσιόν; Υπαλλήλων, καί πρωτεργάτης τής ίδρυσής 
της, μαζί μέ τόν Γκουριώτη καί τό Δαμασκόπουλο. Ή ταν τό «πε
ρίφημο «άηδόνι» στίς συγκεντρώσεις. Έδρασε στό δημοσιοϋπαλ
ληλικό κίνημα σ’ δλη τή χώρα. Πάλεψε σκληρά μέ Αδενίτιδα καί 
έλονοσία, γυρνώντας μέ κάρο άπό μέρος σέ μέρος. Πέρασε άπό 
δίκη γιατί πέταξε τό μελάνι στό βουλευτή Βλαχοθανάση. Καί διώ
χτηκε άπ’ τό Μεταξά, κι Ιξοπραγ .Ι—.ψ .ΐ  δ-.ακητικά στό Ξεροχώρη.
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II ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟ Γ ΒΟΛΟΙ* 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1921

Στό Βόλο, τό Φλεβάρη τοΰ 1921 ξέσπασε μια Γ ε ν ι κ ή  
’Α π ε ρ γ ί α  πού πήρε χαρακτήρα πραγματική; έ ξ έ γ ε ρ - 
σ η ς. Κάτω άπ’ τήν ώθηση τή ; κρίσης ή άνοδος τοΟ κινήματος 
πήρε τή διαλεκτική Ικφραση τής μετατροπής τής ποσότητας σέ 
ποιότητα. Οί έργάτες πύκνωσαν τις γραμμές τών σωματείων τους. 
Τά ανύψωσαν στή συνείδησή τους άπό όργανα διεκδικήσεων, σέ 
όργανα πολιτικής, συνώνυμα τοΰ Κόμματος, κι’ άκόμα σάν όργα
να πάλης γιά τήν έ ξ ο υ σ ί α. Τό άπεργιακό κίνημα έπανα- 
στατικοποιήθηκε. 01 άγώνες τώρα διεξάγονταν μέ τή σημαία τοΟ 
κομμουνισμού.

Ή  Πανεργατική 'Ενωση Βόλου, πού τότε ήταν παντοδύνα
μη, καί τό Τοπικό τμήμα τοΰ ΣΕΚ Ε δργάνωσαν πανεργατικό 
συλλαλητήριο μέ συνθήματα: ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ —  ΚΑΤΩ 
Η Α Κ ΡΙΒΕΙΑ .

Τό συλλαλητήριο είχε καταπληκτική έπιτυχία —  άφηγείται 
6 Μπεναρόγιας — . Οί καμπάνες Ιδωσαν τό σύνθημα καί τ ί  πάν
τα νέκρωσαν. Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στή Πανεργατική. 
’Εκεί Ιβγαλαν φλογερούς λόγους. Τστερα τεράστια άνθρωποθά- 
λασσα ξεκίνησε γιά διαδήλωση. Πιό κάτω Ινα μακαρονάδικο δού
λευε. Οί διαδηλωτές άπαιτοΰσαν νά κλείση. ’Επέμβηκε ή ’Επι
τροπή ’Εργατών. ’Αλλά δίχως Αποτέλεσμα. Οί |ΐάζες έρεθίζονται 
καί σέ λίγο τά πάντα γύρω - τριγύρω γίνονται συντρίμια. «Μά
ταια —  γράφει δ Μπ. —  δ ’Αποστολίδης, Κανάβας, ’Αδαμίδης, 
Μπεναρόγιας κι άλλοι παρακαλοΰνε τούς θερμόαιμους νά σταμα- 
τήση τό άσκοπο ίργο καταστροφής»! ! Τά Γδια χαλινάρια πάνε νά 
βάλλουν οί Αστυνόμοι κι οί άξιωματικοί τής χωροφυλακής. «Μά
ταια» δμως. Κλήθηκε δ στρατός. ’Αλλά ή συμπάθεια τών φαντά
ρων ύπέρ τών Ιργατών ήταν ίκδηλη. Στό: Πΰρ, δέν θά έριχναν. 
Φαντάροι κι έργάτες θά συμφιλιώνονταν μέ συνθήματα: «Κάτω 
δ πόλεμο;» ^Κάτο ή Ακρίβεια». Τελικά δμως οί μάζες χαλιναγω-
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θω μάς Άποστολίδης

Ό  θω μάς Άποστολίδης, άναμίχθηκε στό έργατικό κίνημα άπό 
τδ 19 1 1 , πρωτοστατώντας, σαν έργάτης Τυπογράφος, στή συνδι
καλιστική κίνηση τοϋ Βόλου. "Ητανε Γραμηατέας τής «Πανεργα
τικής "Ενωσης Βόλου». Τόν Φλεβάρη του ’21 , δταν ot Εργαζόμε
νοι ξεσηκώθηκαν καί κατέλαβαν για δυό μέρες τις άρχες, πιά
στηκε καί παρέμεινε ύπόδικος στίς φυλακές κοντά δυό χρόνια 
(Φλεβάρη ’21 - Νοέμβρης ’2 2 ) .  Ε κ λέχτη κ ε  υστέρα Γραμματέας 

τοϋ Κ Κ Ε . στό συνέδριο πού καθάρισε τό Κ Κ Ε  άπό τή δεξιά όπ- 
πορτουνιστική πτέρυγα καί παρέμεινε στή θέση αύτή έπί ένάμισυ 
χρόνο. Διαφωνώντας μέ τό σύνθημα για «Ε νιαία Μακεδονία καί 
Θράκη» διαγράφτηκε γ : ’ αύτό άπό τήνΚ .Ε.. καί βρέθηκε άογότερα 
έκτός κόμματος. Ά λ λ α  παρέμεινε έπί μία 10ε Γεν. Γραμματέας 
τής 'Ομοσπονδίας Τύπου. Ή  4η Λύγούστου τόν Εξόρισε 6 4  μήνες 
στον Ά η  Στράτη, άπ’ δπου γύρισε τούς πρώτους μήνες τής χιτλε
ρικής κατοχής. Συνελήφθη τόν τελευτζίο χρόνο τής κατοχής, βα
σανίστηκε απάνθρωπα, μέχρι που παρέλυσαν τά χέρια του καί Ε- 

κτελέστηκε στίς 5 τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ 1 944 .



γήθηκαν άπ7 τήν ήγεσία γιά νά μή πάρει ή εξέγερση «έπικίνδυ- 
νες περίπλοκες» καί «για τήν άνάγκη ήσυχης διάλυσης». Τό σπά
σιμο σταμάτησε. Τό συλλαλητήριο συνεχίστηκε. Ή  πόλη είχε γε
μίσει κόκκινες σημαίες. Άλλα καί στρατό. Κι όπως πάντα, υστέ
ρα άπό μια έξέγερση, ή αντίδραση οργίασε. Τά μπουντρούμια γέ
μισαν διαδηλωτές. Πάνω άπό 300. Καί τότες 2γιναν άφάνταστα 
άγριες σκηνές βαρβαρισμοϋ. Στό τέλος ό Μπεναρόγιας, Άποστο- 
λίδης, (τυπογράφος), Κανάβας, (Σιδηροδρομικός), Άδαμίδης, 
(τής Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας), Σαρόγλου (Βυρσοδεψεργά- 

της), θέος, (καπνεργάτης), Φάσουλας κλ.π . 2 1) 2 χρόνια κρα- 
τήθηκαν σαν άρχηγοί τής «στάσης». ΑύτοΙ Ιγιναν οί σημαιοφόροι 
μιας έςέγερσης πού ξαπλώθηκε |ΐέ ρυθμούς θύελλας στά πλατεία 
στρώματα κι Ιφτασε μέχρι τής κ α τ ά λ υ σ η ς  τ ώ ν  ά ρ - 
χ ώ ν  γ ι α  δ υ ό  μ έ ρ ε ς .  Τά γεγονότα τοΟ Φλεβάρη
1921 δέν ήταν μια ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. Ή ταν μια ΕΞ ΕΓΕΡ
ΣΗ. «Μπολσεβίκικη έπανάσταση» τή χαρακτήρισαν τα έπίσημα 
τηλεγραφήματα.

'Οπωσδήποτε ήταν κάτι πάνω άπό ενα συλλαλητήριο, γενική 
απεργία, καί κάτω άπό μια έπανάσταση. Ή  ήγεσία ύποτίμησε 
τή κατάσταση κι Ιβαλε σέ είσαγωγικά τή γενική διαπίστωση γιά 
«στάση».

Ή  έπανάσταση κυοφορούνταν άπό μήνες. Στό Μέτωπο καί 
στά μετόπισθεν. Ό  σεισ^ιογράφος άρχισε τώρα να σημειώνει Ισχυ
ρές δονήσεις. Τέτοια ήταν τοΟ 1921. Μ’ έπίκεντρο τό Βόλο. Έ 
πειτα τοΟ 1923 μ’ έπίκεντρο τήν ’Αθήνα..

Ή  κυβέρνηση Γούναρη, παρά τήν κοινοβουλευτική παντοδυ
ναμία πού τής Εδωσαν ot έκλογές άρχισε νά αισθάνεται δτι τό I- 
δαφος γλίστραγε κάτω άπ’ τα πόδια της. Τή φόβιζαν Ιδιαίτερα 
τά σύννεφα που έρχονταν άπ’ τό Ρώσικο Βορρά.

Άλλα ή ήγεσία δέν ήταν προπαρασκευασμένη γιά μιά Ιπέ- 
κταση τής έξέγερσης τοϋ Βόλου. Δέν είχε προοπτική. Καί τό χει
ρότερο συνθηκολόγησε, βά μποροϋσε νά τή δικαιολογήση ή Ελ
λειψη πείρας. Έ στω . Άλλά πώς μπορεΤ νά κρίνουμε μ’ έπιείκεια 
τή συμπαράταξη μέ τήν άστυν^νία γιά νά δαιιασθή δ μαινόιιενος 
δχλος: (Ό  θέος ?δε-.ξε στό ξεπούλημα τής απεργίας καπνεργα
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τών καί εξέγερση: τ ή ; Σαλονίκης τού 19 3 6 , δτι ή συνθηκολόγη
ση τοΰ ίγινε οργανική αδυναμία).

Ή  Αταχτη ύποχώρηση τής ήγεσία; στοίχισε τή διάλυση τής 
Πανεργατικής καί τοϋ κομματικού τμήματος τοΰ Βόλου.

Η Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α ΓΙΑ  Σ Τ Η  ΣΛ Λ Ο Ν ΙΚ Η
1 —  5  —  1921

Ή  Ε ρ γ α τ ι κ ή  Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά  σ τ α  1 9 2 1  
σ τ ή  Σ α λ ο ν ί κ η ,  ττήρε Αντιπολεμικό χαρακτήρα. Ε ίχε  Α
παγορευτεί απ’ τήν κυβέρνηση γιατί Ιπεφτε Πάσχα. ’Αλλά τό 
Σ Ε Κ Ε  καί τό Έ ρ γ . (Κέντρο πήραν άπόφαση να γίνει. Κι ίγινε μέ 
μια διαδήλωση στήν όποια κυριάρχησε τό σύνθημα «Κάτω 6 Π ό
λεμος». Έ γ ιν α ν  συγκρούσεις καί δεκάδες συλλήψεις. Ό  Στίνας, 
δ Αρτεργάτης Τζάλας, δ ’Αριστείδης Δημητράτος (κατοπινός 'Υ 
πουργός τής 4η ς Αύγούστου) κι Αλλοι, παραπέμφθηκαν στό στρα
τοδικείο κι ϊμειναν 5  μήνες στίς νέες φυλακές Θεσσαλονίκης, γιά 
τό σύνθημα «Κάτω δ Πόλεμος»!

Σ . Πρίφτης (Στίνας)
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ΕΠΙΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ 

ΤΟΓ ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΜΟΓ 
21 —  4 — 1921

Μέσα στό δργιο τών διωγμών τοϋ 1921, ή «Κομμουνιστική 
"Ενωση* τοϋ Τζουλάτι (^Κομμουνισ|ΐός) είχε τήν τιμητική της. 
Σκοπός δλης τής τρομοκρατίας τοϋ 1921 ήταν ή προπαρασκευή 
στα μετόπισθεν για τή μεγάλη επίθεση στό Μέτωπο. Έπληξαν 
κατάκαρδα έκεΐ πού χτύπαγε 6 παλμός τοϋ έπαναστατικοΰ ντεφα- 
τισμοϋ. 0£ άποστολές τοϋ «Κομμουνισμού» στή Σμύρνη, στά Μουδα- 
νιά, στά χαρακώματα, Ιγιναν Εφιάλτης τοΰ Επιτελείου. Οί πυ
κνές συγκεντρώσεις στά γραφεία Πειραιώς 40 τοΰ «Κσμμουνισμοΰ» 
ίπρεπε νά παταχτοϋν.

Σ τ ί ς  2 1  τ ο ΰ  ’Α π ρ ί λ η ,  Εγινε ή έπιδρομή τών 
δρδών τοΰ Γιάσπαρη. Κάναν σωρό συλλήψεις. Ρήμαξαν τά γρα
φεία. Φόρτωσαν Ενα άμάξι έπαναστατικοΰ ύλικοΰ. "Ετσι ύπογραμ- 
μίστηκε δ ρόλος τών πρώτων τριτοδιεθνιστών στήν Επαναστατική 
δνοδο τοΰ 1921.

Η ΓΕΝΙΚΗ Α Π ΕΡΓΙΑ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1921

Σ τ ή ν  ’Α θ ή ν α ,  τ ό  Ν ο έ μ β ρ η  τ ο ϋ  1 9 2 1  
Ε χ ο υ μ ε  μ ι ά  ν έ α  ά π ο  κ ο ρ ύ φ ω σ η  τ ή ς  άπε ρ -  
γ ι α κ ή ς  π ά λ η ς .  ’Αψηφώντας τά άγρια προληπτικά μέ
τρα. τήν Επιστράτευση, τήν άποστολή στό μέτωπο, τά στρατοδι
κεία, οί Εργάτες τής ήλεκτροκίνησης, οί τροχιοδρομ<κοί, οί σιδη
ροδρομικοί ’Αθηνών-Πειραιώς, οί Γκαζιέρηδες, δίνουν μιά άπ’ τίς 
μεγαλύτερες μάχες. Κατέβηκαν σΕ γ ε ν ι κ ή  ά π ε ρ γ ί α .

ΤΙ άπεργία ήταν θριαμβευτική. Οί ήλεκτρικοΐ συρμοί νέκρω
σαν. Δέν κινήθηκε ουτε μιά ρόδα. Οί τσιμινιέρες τοΰ γκαζιοΰ Ε
σβησαν. Ή  ’Αθήνα δίχως φώτα Επηξε στό σκοτάδι. (Τή στιγμή 
πού μίλαγε δ Πρωθυπουργός στή Βουλή). Μάταια δ στρατός καί
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τ ί  ναυτικό κατέλαβαν τά έργοστάσια. Ή  κομματική ήγεσία τής 
απεργίας -άλαιψε γερά. \\}-λί ή απεργία τελικά συντρίφτηκε. 
Έγιναν έκατοντάδες συλλήψεις. 50 άπεργοί καταδικάστηκαν είρ- 
κτή 10 καί 20 χρόνια. (Καί θάφτηκαν στ& μεσαιωνικό Παλαμίδι 
καί στήν Αίγινα. Έ  έπιστράτευση εσυρε στό μέτωπο δεκάδες Α
περγούς. ’Από τότε ή ’Ομοσπονδία Ηλεκτροκίνησης θεωρήθηκε 
τό βαρύ πυροβολικό τοϋ συνδικαλισμού στήν ’Αθήνα.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ TÜN ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Τήν ίδια χρονιά ξέσπασε κι ή άπεργία τών σιδηροδρομικών. 
Τό ταξικό μέτωπο σέ μια έποχή πολεμική δέ μπορούσε παρά νά 
έπιδράση στό πολεμικό έθνικό μέτωπο. Ή  άπεργία τών σιδηρο
δρομικών καί ή έξέγερση τοϋ Βόλου πάγωσε τό αίμα στίς φλέβες 
τών καπιταλιστών. Ή  αντίδραση ξέσπασε μέ συλλήψεις, καταδί
κες. Οί σιδηροδρομικοί αντιμετωπίστηκαν μ’ έπιστράτευση. Στάλ
θηκαν κιόλας στό μέτωπο. ’Αλλα τί; Χάνοντας τήν ψυχραιμία 
της ή άστική τάξη πήρε Ινα τέτοιο μέτρο πού στράφηκε ένάντιά 
της.

Στό μέτωπο, οί σιδηροδρομικοί έφεραν τό μήνυμα τής πάλης 
τών τάξεων καί τά συναδελφικά κηρύγματα τών έργατών-φαντά- 
ρων. Έ τσι ή γεύση τής πάλης τών τάξεων στα μετόπισθεν μετα
δίνονταν στά χαρακώματα, άπ’ δπου άκούγονταν τό θ α ν ά σ ι 
μ ο  Α γ κ ο μ α χ η τ ό  τ ο ύ  Έ λ λ η ν ι κ ο ϋ  κ α π ι τ α 
λ ι σ μ ο ύ .

II  ΟΜΑΔΑ ΤΟ Γ «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΕΚΕ

Έ  προσχώρηση τοΰ ΣΕ}ΚΕ στή Κ.Δ. έκανε τό πρόβλημα τών 
σχέσεων τής «Κομ. Ένωσης» καί τοΰ ΣΕΚ Ε πολύπλοκο καί δύ
σκολο. Στήν όργάνωση τοΰ «Κομμουνισμού» Ιμπαινε τό δίλημμα: 
Ποιά θά εϊταν ή τύχη τής έπανάστασης στά χέρια μιας ήγεσίας 
που ταλαντεύονταν άπ’ τόν κεντρισμό στόν όππορτουνισμό ; Τ ί μπο
ρούσε νά βγή άπ’ τό ΣΕΚ Ε, τό όποίο παρά τή προσχώρηση στή 
J\.Δ. παρέμεινε ουσιαστικά τό ίδιο, κι’ είχε μόνιμη κρίση προ
γραμματισμού καί ήγεσίας;
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Τί θά μπορούσε νά προκύψε·. άπ' τήν εΓσοδο τοϋ «Κομμού
νι σμοΰ» στό Σ ΕΚ Ε;

’Αλλά καί ποιά θά εΓταν ή προοπτική άν ή 'Ενωση Ιμενε 
Ανεξάρτητη ; θά  μπορούσε νά Ιχει τή Βαλκανική 'Ομοσπονδία στό 
πλευρό της;

Καί τί στάση θά Ιπαιρνε ή ^Κ.Δ. πάνω σ’ αυτό;
Στήν Κ.Δ., στό Ιδρυτικό της συνέδριο, έχτδς άπ’ τά τμήματα 

τών Κομμουνιστών Γερμανίας, Πολωνίας, Ούγγαοίας, Φινλανδίας, 
Αύστρίας, ’Αργεντινής καί τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας, που 
πήραν μέρος, είχαν προσκληθή άπ’ τό jKKP, κι’ άλλες «Αριστε
ρές» κεντριστικές όργανώσεις.

*Ετσι πέρασε στή ΚΔ άκόμα καί ή τάση Σερράτι - Λατζάρι 
τής άριστερδς τοϋ Ίταλικοϋ Σοσ. Κόμματος, κ.τ.ρ.

Οί Λένιν καί Τρότσκι, πίστευαν σωστά, δτι δέν θά μποροδ- 
σαν νά γυρίσουν τΙς πλάτες στούς έργάτες πού Απαιτοΰσαν άπ’ 
τήν ήγεσία τους νά προσχωρήσουν στήν Κ. Διεθνή. Πίστευαν 
δτι ό ισχυρός Αφομοιωτικός πυρήνας τοϋ Ρ^Κ.Κ. κι ή αΓγλη τής 
έξουσίας τών Ιργατών, θά Ιπιδροϋσε στήν κομμουνιστικοποίηση τής 
έργατικής πρωτοπορίας, που σ’ αύτό τό στάδιο εΓταν άκό|ΐα δε
μένη μέ τά κόμματα τής Β '  ΔιεθνοΟς.

Ή  κατάκτηση τής Αριστερής αύτής πτέρυγας τών κομμάτων 
τής Β ' Διεθνσϋς ήταν Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή μαζικοποί- 
ηση τών Κ .Κ ., γιά τήν κατανίκηση τών ρεβιζιονιστικών κομ;ιά- 
των, κι’ άπό κεΐ καί πέρα γιά τό άνοιγμα τοϋ δρόμου πρός τήν 
έξουσία.

Στό Β ' Συνέδριο τής ΚΔ, μιά έξτρεμιστική τά3η κριτικά
ρισε αύτή τήν είσδοχή τών κεντριστών. Ό  Τρότσκι, 6 όποιος πα
ρουσίασε τήν σχετική πρόταση τοΰ Λένιν καί τοϋ jKKP στό Συνέ
δριο αύτό, ύπεράσπισε δτι ή τέτοια κριτική τών έξτρεμιστών εϊ- 
ταν λαθεμένη. Κι’ άς φαίνεται έπαληθευμένη άπ’ τά υστέρα, στό 
φώς τοΰ θερμιδωριανοΰ σταλινικού έκφυλισμοΰ. Φυσικά, στά ζη
τήματα Αρχών καί στρατηγικής Ιγινε μιά πάλη τόσο κατά τής 
δεξιάς όσο καί τών έξτρεμιστών.

Κάτω άπ’ αύτές τΙς προϋποθέσεις ή έπιδοκιμασία τής Ανε
ξαρτησίας τής ;<Κο»ιμ. Ένωσης» άπ’ τήν Κ.Δ. εΓταν Αδύνατη.
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Κανείς δέ σκέφτηκε τότε, ουτε 6 Λιγδόπουλος πού παραβρέ
θηκε στό Β '  Συνέδριο τής ΚΔ, δτι ό «Κομμουνισμός» θα μπορού
σε νά άντιπροσωπευθή στό Συνέδριο τής (Κομιντέρνας σά δεύτερη 
οργάνωση στήν Ελλάδα, όπως Ιγινε άπό όρισμένες άλλες χώρες. 
Σέ μια τέτοια περίπτωση ό «Κομμουνισμός» θά είχε ύπέρ αύτού 
τόν τίτλο τοΰ πρωταγωνιστή γιά τήν προσχώρηση τοΰ Ελληνικού 
κομμουνισμού στή Γ ' Διεθνή.

Μιά συγχώνευση τής «Κομ. Ένωσης» καί τοΰ ΣΕ|ΚΈ μέ τήν 
επέμβαση τής ΚΔ θα ήταν αναμφισβήτητα πλεονεχτικότερη γιά 
τή «Κομ. Ένωση*. Ένώ τώρα ή προσχώρηση εϊταν άπόλυτα μει- 
ονεχτική. Ή  δύναμη τοΰ ««Κομμουνισμού» δέ μετρήθηκε άπ’ τΙς I- 
οέες του. Δέ λογαριάστηκε δτι ή έπιστράτευση τής είχε άρπάξει 
δεκάδες μέλη νεολαιίστικα. Κι οτι διέθετε |ίεγάλα δνόματα άγωνι- 
στών στό μέτωπο.

Ή  ανακοίνωση τοΰ ΣΕΚΕ για τήν άποδοχή τής προσχώρη
σής του στή Κ.Δ. δημοσιεύτηκε στόν «Έργ. Αγώνα» στίς 11.10.
1920.

Ή  προσχώρηση τοΰ «̂ Κομμουνισμού» στό ΣΕΚΕ Ιγινε λίγο 
πιό ΰστερα. Καί φαίνεται δτι Επικυρώθηκε στή Συνδιάσκεψη τοΰ 
Νοέμβρη τοΰ 1920.

Αύτή τήν περίοδο είχε κιόλας Εκδηλωθεί μια έπίθεση τής δε- 
ςιάς κατά τής άριστεράς. Ό  Μπεναρόγιας άποκαλύπτει τό χαρα- 
χτήρα αυτής τής αντίθεσης: «Μετά τό συνέδριο Εξεδηλώθησαν Εν
τονότερες άντιδράσεις τόσον κατά τής ν έ α ς  κ α τ ε ύ θ υ ν 
σ η ς  δσον καί κατά τής Επανεκλογής τοΰ Ν. Δημητράτου καί 
τών μετ’ αύτού συνδεδεμένων σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ώ ν » .  
(Υπογράμμιση δική μας). Ή  υπονομευτική πάλη κατά τής «νέας 

κατευθύνσεως» δηλαδή κατά τοΰ προσανατολισμού στή Γ '  Διεθνή, 
συνδεμένη μέ τή πάλη κατά τοΰ Λενινικού δργανωτικού συγ
κεντρωτισμού, Εδειχνε δτι οΐ άέρηδες άλλαζαν στή σφαίρα τής πο
λιτικής καί συνδικαλιστικής ήγεσίας. Οί όπαδοί τών ρεφορμιστι
κών Ιδεών τής Β ' Διεθνοΰς σήκωναν κεφάλι. Χτυπούσαν σκεπα
σμένα ή άνοιχτά τή προσχώρη στή ΚΔ. Γύρω άπ’ τόν «Κομμουνι- 
σ;ιΑ» άρχισε συσκότιση. Ό  Λιγδόπουλος Επεσε συνειδητά στή λη- 
σ μονιά.
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ΙΙαράλληλα ή έξαρση τοΰ κινήματος στή 6άση καλμάρισε 
μέ τήν τρομοκρατία καί τήν άντικομμουνιστική ύστερία. Μια κά- 
ποια «αναζωογόνηση» τοΰ έθνικισμού μέ το «θρίαμβο» τής ύπογοα- 
φής τών Συνθηκών ΝεΟγΰ καί Σεβρών πού παραχωροΰσαν τή Σμύρ
νη καί τήν Ά ν. Θράκη στήν Ελλάδα, έριξε στάχτη στα μάτια 
τών μαζών. Άλλα τό ήφαίστειο δούλευε.

"Ενα έπεισόδιο πού άφηγειται δ Στίνας, δείχνει ότι παρά τήν 
προσχώρηση στή Διεθνή τό ρήγμα ανάμεσα στόν οπορτουνισμό καί 
στό κομμουνισμό μεγάλωνε.

Στή Σαλονίκη, δυό μέλη τής (Κομ. Ένωσης (Κο;ιμουνισμοϋ) 
δ Βινζηλαΐοςκι δ Πυλιώτης (Σφοντύλης) πουλούσαν τόν «Κομμου
νισμό» στό Εργατικό Κέντρο καί στό κομματικό τμήμα καί δέ
χτηκαν τή βίαιη έπίθεση τοΰ Γραμματέα τοΰ Κέντρου Σαργολόγου. 
Χρειάστηκε νά έπέμβει μια δεκάδα αγωνιστών μελών τοΰ ΣΕ
Κ Ε μαζύ μέ τό Στίνα, γιά νά ύπερασπίσουν τούς συντρόφους τους, 
καί νά έπιβάλλουν τή λεύτερη κυκλοφορία τών έντύπων καί τήν 
λεύτερη πάλη τών Ιδεών πού —  σημαδιακά —  να πνίγε
ται. Οί όπερασπιστές τοΰ Βινζηλαίου-Πυλιώτη ήταν μέλη ή ο
παδοί τής τάσης τοΰ «Κομμουνισμού». Αύτό τό άντικομμουνιστικό 
έπεισόδιο τοΰ Σαργολόγου, τοΰ αύριανοϋ γραμματέα τοΰ ΣΕΚΕ, 
καί μεθαυριανοΰ πράχτορα, σημάδευε οχι μόνο τό πρόσωπο αλ
λά δλάκερη τή τάση τών χρεωκόπων πού παράσυραν σέ λίγο στόν 
δππορτουνισμό καί τόν έκφυλισμό τό ΣΕΚ Ε.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ,ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΝΕΟΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΗΣ 
Η ΓΕΣΙΑΣ 

Ο ΛΒΑΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟΣ

Έ  ν έ α  γ ε ν ι ά .  ένσω;νατωμένη στούς δμίλους τής νε
ολαίας τής Κομμουνιστικής Ένωσης καί τοϋ ΣΕΚΕ Ιγινε ή άνα- 
γεννητική δύναμις τοΰ κινήματος. Έμπνεόμενη κάθε στιγμή άπ’ 
τά Ιστορικά γεγονότα πού διαδραματίζονταν στήν ΕΣΣΔ καί τή 
μεγαλόπνοη έπίδραση τών ήγετών τη ; Λέν.ν-Τρότσκι. Αρχισε νά 
μή θέλει τήν όππορτουνιστική κηδεμονία τής παλιδς ήγεσίας καί 
νά διεκδικεΐ μεγαλύτερη συμμετοχή στήν έπεξεργασία τής γραμ
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μής τοϋ κόμματος. Μέχρι τώρα οί νεολαίες είχαν κομματικά Απο- 
-αίδια. ΟΕ έπαναστατικές τάσεις τών νεολαιών τούς Εφερναν σέ 
κριτική άντιμετώπιση τής παλιός γενιάς 8χι σαν τέτοιος, Αλλά 
σάν φορέα ή μισοφορέα τών παλιών χρεωκοπημένων θέσεων τής 
Β ' Δεθνοϋς. Άπό κεϊ μια κάποια τάση Ανεξαρτησίας καί μισοανε- 
ξαρτησίας ιστορικά δικαιολογημένης στήν περίπτωση τοϋ ΣΕΚΕ. 
Ή  έμπειρία απ’ τή δράση καί τις Εδέες τών πρώτων τριτοδιεθνι- 
στών Λιγδόπουλου-Τζουλάτι-Κομιώτη, προσανατόλιζε δλόκληρη 
τή νεολαία πρός τόν ήρωϊκό μπολσεβικισμό. Ό  Πετσόπουλος προ
σπάθησε νά Εκμεταλλευτεί τΙς δυσαρέσκειες τών νέων έναντΕον τής 
ήγεσίας τοϋ ΣΕΚ Ε. Άσκοϋσε Ινα φιλόδοξο παραγοντισμό άνάμει- 
χτο μέ μια κεντριστική διάθεση κριτικής τής δεξιάς. «Για νά μή 
μαράνει τό ζήλο τής νεολαίας» ( Π ετσόπουλος). Ό  Ρίζος Εριχνε 
τό σύνθημα τής άνεξαρτοποίησης τής Νεολαίας απ’ τό ΣΕΚΕ.

Τό ζήτημα τής Νεολαίας μπήκε γιά πρώτη φο
ρά στή Συνδιάσκεψη τοϋ Νοέμβρη 1920 πού παρά τήν Απο
κλειστικότητα τοΰ θέματος τών έκλογών Απασχόλησε τό ΣΕΚΕ. 
Τό πρόβλημα Νεολαίας εΓταν ή κρίση Νεολαίας. Αύτή ή κρίση εί
χε βαθειές ρίζες, στήν κρίση πού εγινε μόνιμο φαινόμενο μέσα στό 
Σ ΕΚ Ε. Στή σύγκρουση τών δύο γενεών στό Ελληνικό ξεκίνημα 
τοΰ ΣΕΚΕ Αντικατοπτρίζονταν ή σύγκρουση τών μεγάλων ρευμά
των πού δημιουργήθηκαν στήν δμεσα μεσοπολεμική περίοδο κι ά- 
ποκρυσταλλώθηκαν στή 2, 2 1) 2 καί 3 Διεθνή.

Ή  νεολαία τόσο στή χώρα μας δσο στή Γερμανία κι Αλλοΰ, 
Απ’ τή σύσσωμη Αποστασία τή ; παλιά; γενιάς στόν πόλεμο, κλή
θηκε νά παίξει Αναγεννητικό ρόλο. Άπό κεΐ κι ό Ιστορικός ρόλος 
τής τάση; Λιγδόπουλου, Τζουλάτι. Ινομιώτη τή ; «Νεολαία; Α θη
νών» άλλα καί γενικότερα.

Ή  Διοίκηση τοϋ ΣΕΚΕ Εβαλε τό θέμα τής Νεολαίας στή Συν
διάσκεψη τοΰ Ν) μβρη 1920 μέ σκεπασμένη ιδεολογική καί πο
λιτική μορφή «διά λόγου; πού δέν εΓταν σκόπιμο ν’ Αναφέρουμε 
είς τάς σημερινάς περιστάσεις άλλα θα έξετάσουμε τό ταχύτερο». 
Ά π ’ αύτό προέκυψε ή «Δήλωση τών νεολαιών».

Ή  <-Δήλωση νεολαιών» Ιγινε για να συσφίξει τούς δεσμούς 
Κόμματο; καί νεολαίας. Παρέπεμπε όμως τα παράπονα καί τήν
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^Κόμματος καί νεολαίας. Παρέπεμπε δμως τα παράπονα καί τή 
κριτική τών νεολαιών στό ταχτικό συνέδριο. (Στίς καλένδες). 
Ή  διοίκηση τοϋ Β ' Συνεδρίου δέν μπόρεσε καί δέ θέλησε νά κά
νει απολογισμό τών διαφορών τής κομμουνιστικής καί σοσιαλπα- 
τριωτικής τάσης. 'Επνιξε τις διαφορές. Καί συνακόλουθα δέν ε- 
βαλε τίς διαφορές τής νεολαίας σέ συζήτηση. Για τήν ηγεσία τοϋ 
ΣΕΚΕ ή νεολαία «νοσούσε». Για τή νεολαία νοσούσε τό κόμμα. 
Ή  προσχώρηση τοϋ «Κομμουνισμού» στό ΣΕ^ΚΕ έγινε μέ πλέρια 
συσκότιση. Χωρίς μια συζήτηση. Άπό κεΐ καί πέρα ή παρασιώ- 
πιση τών ιδεών καί τής δράσης τών πρώτων τριτοδιεθνιστών ειταν 
Εξοργιστική κι Ενοχη. Ή  Ιστορία άφηνε κενό πάνω σ’ αύτό. Καί 
σχεδόν δλοι πού γράψανε Ιστορικά για τό στάδιο αύτό τού κινή
ματος παρασιώπησαν τίς δαφορές καί τό σχίσμα τριτοδιεθνιστών 
καί δευτεροδιεθνιστών. Έ τσ ι. οί νεότεροι μάθαιναν δτι ή προσ
χώρηση στή Γ ' Διεθνή ήταν περισσότερο είσήγηση, έργο τοΰ Κε- 
ωργιάδη, κι δχι τής ήγεσίας Λιγδόπουλου, Τζουλάτι, μέ τήν ο
ποία συνέπρατε ό Ν. Δημητράτος. (Ό  θεοδώρου, π.χ., πρώτος 
Γραμματέας τής 0|ΚΝΕ, άγωνιστής μέ έξαιρετικό ήθος, κι άπ’ 
τους πρώτους συνεργάτες τοΰ άντιπολιτευόμενου Πουλιόπουλου I- 
πέμενε πάνω σ’ αύτή τήν έκδοχή στόν Ιναστρίτη, στό στρατόπεδο 
τής Άκροναυπλίας τό 1940).

Στήν ’ Εκτακτη Εκλογική Συνδιάσκεψη ή Κ Ε έβαλε ζήτη
μα κομματικής «πειθαρχίας», «σιδερένιας», στους δμίλους τών νέ
ων. Προσπάθησε νά στηριχτεί στίς καταστατικές άρχές τής ΚΔ 
αναφορικά μέ τή σχέση κόμματος καί νεολαίας. Άλλά αύτό δέν 
ήταν άρκετό. Για νά είναι συνειδητή ή πειθαρχία χρειάζεται 
σ ω σ τ ή  γ ρ α μ μ μ ή . Κι ακόμα συμμετοχή τών νέων στήν 
έπεξεργασία της. Ή  άπουσία αύτών τών προϋποθέσεων είχε προ- 
καλέσει τήν «άνταρσία».

"Ετσι, 6 άβανγκαρντισμός δηλ. ή τάση προπόρευσης τής νεο
λαίας άπ’ τό κόμμα, μιά παιδική άρρώστια τής νεολαίας, βρήκε 
μιά πρώτη Εκδήλωση. Ή  τάση προβαδίσματος καί άνταρσίας τών 
νέων δέν είναι πάντοτε άρνητική. ’Ιδιαίτερα δταν ή παλιά γενιά 
παρεκκλίνει άπ’ τό σωστό δρόμο ή προδίνει δπως Εγινε στόν πό
λεμο τοΰ 1914. Στή περίπτωση αύτή είταν άναγεννητική.
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Στή περίπτωσή μας, οί κριτικές κι’ οί τάσεις άνταρσίας κα
τά τής «άπολυταρχίας» τής ήγεσίας τοΰ ΣΕΚΕ, είχαν άριστερή 
προέλευση. ’Αλλά συγχίζονταν ;ιέ κριτικές άπ’ τα δεξιά, τή συν
δικαλιστική, τήν άντισυγκεντρωτική.

'Οπωσδήποτε ή κρίση δεν Ιληξε. “Ισα, Γσα μπλέχτηκε μέ 
τό νέο προσανατολισμό τής Συνδιάσκεψης τοϋ Φλεβάρη τοϋ 1922 
καί χειροτέρευσε.

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΙΙΛΡΑΓΟΝΤΙΣΤΙ,ΚΗ ΠΡΟΣΓΝΔΙΛΣΚΕΨΗ 

ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ

Μέσα σέ μιά κατάσταση δργίου τοΰ στρ. νόμου, τής λογοκρι
σίας, τών διώξεων καί τής τρομοκρατίας, τό ΣΕΚΕ δέ λύγισε. 
‘ Ομως ύπέφερε άπ’ τίς εσωτερικές διαμάχες καί τούς δίχως τέλος 
φατριασμούς.

Ήταν ή έποχή τής σύγκλησης τοΰ Γ ' Συνεδρίου τής ΚΔ. 
Τό Μάη 1921 είχαν φύγει γιά τή Μόσχα οί αντιπρόσωποι Ν. Δη
μητράτος, Γεωργιάδης, Π . Γιατσόπουλος. Ή  άποστολή εϊταν άντι- 
προσωπευτική. ’Αλλά έξέφραζε καί μιά κομματική κατάσταση 
ρευστή. Ή  ήγεσία, άπ’ τά δεξιά πήγαινε δεξιότερα. Ό  Μπεναρό
γιας ϊβλεπε τήν έργατική τάξη. πεσιμιστικότατα, «έπανερχόμενη 
στις μικροαστικές της δοξασίες, κι απομακρυνόμενη άπ’ τήν Ιπιρ- 
ροή τοϋ κόμματος». (Σελίς 149 ). «Μόνο μιά στροφή θά Ισωζε τήν 
■/ατάσταση». Τό τιμόνι στρέφονταν πιά πρός τά δεξιά!!!

Στό μεταξύ έπέστρεψε ή άντιπροσωπεία μέ έντυπώσεις άπογο- 
ητευτικές. Ό χ ι  μόνο για τή φοβερή κατάσταση άπ’ τΙς συνέπειες 
τοϋ έμφύλιου πόλεμου, αλλά καί γιά τήν γραμμή τοΰ Συμβουλίου 
τών κομμισσαρίων. Είχε τήν άτυχία να μή φτιάσει σύνδεση μέ 
τήν ήγεσία τής Κ.Δ., Λένιν, Τρότσν.υ, Ζηνόβιεφ.

Άποφασίστηκε, σά διέξοδο άπ’ τήν έκρηκτική έσωκομματι- 
κή κατάσταση, ή σύγκληση τοΰ 3ου Συνεδρίου για τίς 9 τοΰ Μάη
1921. ’’Ανοιξε μ·.α προσυνεδριακή συζήτηση πού δμως παράπεσε



σέ προσωπικέ; αντεγκλήσεις κι εσωκομματικά θέματα. Ό  Π ε
τσόπουλος δημοσίευε άνάλσγα μέ τά φατριαστικά του συμφέροντα. 
Κι’ άνάγκασε τή ΚΕ νά δηλώσει «δτι ό Ρίζος άπειχεϊ τΙς γνώμες 
τοϋ ίδιοχτήτη του Πετσόπουλου, κι δχι τοϋ Κόμματος». Έ τσ ι δη- 
μιουργήθηκε ενα πρώτο ρήγμα, μια αληθινή διάσπαση.

Στό μεταξύ ή επιστράτευση πού διευρύνει ή κυβέρνη
ση Γούναρη κι ή έξαπόλυση νέου κύματος τρομοκρατίας έπέβαλ- 
λαν τήν άναβολή τοϋ Συνεδρίου. ’Λλλά συντρέχουν στήν άναβολή 
«κι άλλοι σοβαρότεροι λόγοι μή δυνάμενοι ν’ άνακοινωθοϋν παρά 
μόνο στό Συνέδριο» (Μ π.). Ποιοί ; Είναι πια κοινό μυστικό. Μ έ- 
σ α  σ τ ή ν  ή γ ε σ ί α  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ΰ ν τ α ι  α 
π ό ψ ε ι ς  α π ο σ χ ι σ τ ι κ έ ς  ά π ’ τ ή  3 η  Δ ι ε 
θ ν ή .

Τελικά, αντί γιά τό 3ο Συνέδριο, 3υγκαλεΐται ή 1η Πανελ
λαδική Συνδιάσκεψη τοΰ ΣΕΚΕ^Κ) γιά τΙς 6.2.1922, πού μπή
κε στήν ίστορία σά Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ο ΰ  Φ λ ε β ά -  
ρ η .

" ’Λλλά ή Διάσκεψη αύτή Ιχουσα ν’ ασχοληθεί μέ θέματα εκ
τάκτου σοβαρότητος, προκειμένου νά κρίνει ή Ιδία έπΐ τής έπιβαλ- 
λομένης «στροφής» καί δλων τών συναφών προβλημάτων, δέν θά 
είχε τό προσήκον κΰρος άνευ προσυνενοήσεως καί δμοφωνίας τών 
κυριοτέρων έκπροσώπων τών διαφόρων «τάσεων». (Μπ. σ. 149 ).

Έ τσ ι συνήλθε μιά προαυνδιάσκεψη π α ρ α γ ό ν τ ω ν .  
Φραξιονιστική. Γιατί δέν κλήθηκαν cl τάσεις τής άριστεράς τοϋ 
Παπαναστάση καί τοΰ Τζουλάτι. Πήραν μέρος μόνο οί Γεωργιά- 
δης, Κορδάτος, Πετσόπουλος, Σίδερης, Λαγουδάκης, Δαμίγος.

Ό λοι συμφώνησαν πάνω στά θέματα τής Σ υ ν δ ι ά 
σ κ ε ψ η ς  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ ,  ή όποία έπραγματοποίησε 
τή ρήξη μέ τις ιδεολογικές, πολιτικές κι οργανωτικές άρχές τής 
3ης Διεθνούς.

Ή  προσυνδιάσκεψη δέν ήταν όμοιογενής μόλο πού δλοι εϊταν 
σύμφωνοι για τή «στροφή» πρός τα πίσω, πού τήν ονόμασαν «ρεα
λιστική προσαρμογή πρός τήν 'Ελληνική πραγματικότητα” . Ση ι̂ά- 
δεψε δμως τό ποιοτικό πήδημα τοΰ ΣΕΚΕ πρός τή συνεργασία τών 
τάξεων.



Έ τσι, στή Συνδιάσκεψη ψηφίστηκε όμόφωνα ή ρεβινιοζιστι- 
κή π λ α τ φ ό ρ μ α  τ ο ϋ  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ .  Τό 
ρήγμα ανάμεσα στό Πετσόπουλο καί τή «τάση του» στήν όποια ό 
(Κορδάτος κατείχε έξαιρετική θέση καί στή τάση Γιωργιάδη-Σί- 
δερη Ιγινε άγεφύρωτο. Κι όδήγησε άργότερα σέ πόλεμο άλλη- 
λοδιαγραφών.

Οί Ν. Δημητράτος καί Γεωργιάδης ίγιναν κύριοι εισηγητές 
τών θέσεων τοϋ Φλεβάρη, που χώρισαν όριστικά τό ρεφορμισμό τής 
πρώτης μεταπολεμικής έποχής άπ’ τόν κομμουνισμό.

Ό  Κορδάτος, δ Πετσόπουλος μαζί» μέ τό συνεπή μεταρρυθμι
στή Σίδερη, Ικαναν μια πρόταση έκλογικής συνεργασίας μέ ά- 
στικά κόμματα πού καταψηφίστηκε. Σημάδεψε δμως τδ πέρασμα 
άπ’ τήν πάλη τών τάξεων στή συνεργασία τών τάξεων τοϋ Κοο- 
δάτου-Πετσόπουλου.

Ά π ’ τούς θεμελιωτές τής «Νέας ’Οργάνωση;* 
Συνεχιστές τοϋ «Κομ|ΐουνισμοΰ»

Φρ. Τζουλάτι Κ. Γκοβόστης





Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΟΓ «ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΜΟΓ»

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 1921

Τό φθινόπωρο τοΰ 1921, ή τάση τοΟ «Κομμουνισμού» πραγ
ματοποιεί ενα κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  ξ ε κ ί ν η μ α ,  που στηρι
ζόταν στίς Γδιες άρχές τοϋ μπολαεβικισμοϋ καί τής Όχτωβριανής 
Επανάστασης, τών πρώτων τριτοδιεθνιστών στήν Ελλάδα. ΕΓχε 
Επί κεφαλής τόν Φ . Τ ζ ο υ λ ά τ ι  καί τό Γ  . Σ α ρ α ν - 
τ ί δ η . ’Απ’ τό νέο ξεκίνημα Ελειπε δ Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο ς .  
Δέν Εζησε σ’ αύτή τήν άποφασιστική καμπή τοϋ κινήματος. "Αν 
ζοϋσε, οί άκατάλυτοι ιδεολογικοί δεσμοί του μΕ τήν τάση τοϋ «Κομ
μουνισμού» κι ή άρνητική Εμπειρία άπό τό ΣΕΚ Ε κατά τήν πε
ρίοδο τής προσχώρησης σ’ αύτό, θά τόν Εφερναν, στό πλευρό τών 
συντρόφων του.

"Ελειπαν Επίσης οί ήρωϊκοί κομματικοί σύντροφοι τοϋ «Κομ
μουνισμού» καί δλοι οί στενά συμπαθοϋντες μΕ τό δοξασμένα όνόμα- 
τα, πού πάλευαν γιά τό θρίαμβο τών Ιδεών τής Τρίτης Διεθνοΰς, 
καί τήν περίοδο αύτή, Εγραφαν μιά ήρωϊκή σελίδα τοϋ Έλλ. Κομ
μουνισμού στό Μικρασιατικό Μέτωπο.

"Ετσι Ιδρύθηκε δ Π ρ ώ τ ο ς  Π υ ρ ή ν α ς .
Ό  Τζουλάτι σήκωσε τώρα τή σημαία τής δημιουργίας στε

λεχών γιά τήν οικοδόμηση ένός πραγματικά Μαρξιστικοϋ - Μπολ
σεβίκικου Κόμματος, πάνω στίς αρχές τών Συνεδρίων τής Κομιν- 
τέρνας.

Ό  Π ρ ώ τ ο ς  Π υ ρ ή ν α ς  ήταν ούσιαστικά καί τυ
πικά μιά τάση ή καλύτερα μιά φράξια τοϋ ΣΕΚΕ, πού Εδρασε 
σάν τέτοια ;ιέσα στό ΣΕ^ΚΕ μέχρι τό 1924, δπότε διαγράφηκε. 
"Εβαλε 5;ui)ç για σκοπό τή δημιουργία μιας ά ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς
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ο ρ γ ά ν ω σ η ς ,  ή όποια μέ βάση τις τριτοδιεθνιστικές ιδέες 
της καί τις παραδόσεις της, διεκδικοΰσε τή θέση της στήν Γ ' Διε
θνή σαν το μοναδικό τμήμα στήν Ελλάδα.

Ή  οργανωτική δομή τής Ν. ’Οργάνωσης εϊταν πυρηνική. Μέ 
10 μέλη ό σχηματισμός. Τό ΣΕΚ Ε παρέμεινε στή σοσιαλδημοκρα
τική βά-η τής συνέλευσης δλων τών μελών, δίχως δυνατότητα Ε
λέγχου, πειθαρχίας, έπακρύπνισης, παρανομίας, προσεχτικής έπι- 
λογής. Καί βασικά, δίχοις δημοκρατικό συγκεντρωτισμό.

"Οταν, π ρ ώ τ ο ι ,  πήραν στή Ν .Ό ργ. τό σχέδιο τοΰ 
Λένιν. πού Ιγινε απόφαση τής ΚΔ. για τή «σύνθεση καί ’Οργά
νωση τών Κομ. Κομμάτων» είδαν δτι κατά βάθος λειτουργούσαν 
μέ τήν ίδια διάρθρωση.

Οί πρώτοι άγωνιστές, που όνομάσθηκαν άργότερα άρχειομαρ- 
ξιστές, ξεκίνησαν άπ’ τή διαπίστωση δτι ή έποχή τού ιμπεριαλι
σμού είναι Επαναστατική, δτι ό καπιταλισμός καλείται ν’ άφήσει 
τό προσκήνιο τής Ιστορίας, δτι ή διαδοχή του άπ’ τό σοσιαλισμό 
είναι άναγκαία κι άναπόφευκτη, δτι ή κατάληψη τής Εξουσίας 
άπ’ τό προλεταριάτο άπαιτεΤ τή δημιουργία πραγμΛτικοϋ κομμουν. 
κό|ΐματος, δτι αύτό προϋποθέτει δημιουργία έξ Επαγγέλματος έπα- 
ναστατών μέ τήν εύρύτερη Εννοια, δτι δέν μπορεΐ νά ύπάρξει Ε
παναστατική δράση δίχως Επαναστατική θεωρία, δτι ή στενή δρά
ση στό πνεύμα των ϊσκροβιστών καί τών τέσνιδων ήταν ή πιό δο
κιμασμένη, δτι ή πάλη κατά τοϋ όππορτουνισμού καί τοϋ σοσιαλ- 
πατριωτισμοϋ στό συνεχιζόμενο πάλεμο ήταν δ μόνος τρόπος γιά 
τό θρίαμβο τής Επανάστασης κ.λ.π. καί δτι τό ΣΕΚ  κυριαρχήθηκε 
άθεράπευτα άπ’ τόν όππορτουνισμό. Έγιναν άλλεπάλληλες συνε
δριάσεις τοΰ Πρώτου Πυρήνα. Σωστή Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η .  
Διπλά παράνομη, άπ’ τό Κράτος καί τό ΣΕΚΕ. ’Εκεί δ Τζουλάτι 
είσηγήθηκε τις διαπιστώσεις καί προοπτικές του.

Ό  Σ. Τσιγαρίδης άποδίδει αύτά τά λόγια στό Τζουλάτι: 
«Πρέπει νά δημιουργήσουμε στελέχη μιδς ν έ α ς  ί  ρ γ ά ν μ - 
σ η ς . Ή  είσοδός μας στό ΣΕ^ΚΕ ήταν άποτέλεσμα πολλών πιέ
σεων καί πολλών παραγόντων. Ιδιαίτερα Εξωτερικών. Έπειτα b
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«Κομμουνισμός» άδυνάτισε μέ τήν επιστράτευση σχεδόν τοΟ συνό
λου τών μελών του. Κι Ιτσι ύποκύψαμε στήν ένότητα μέ τό ΣΕΚΕ. 
Λυτή ή ένότητα δέν έπρεπε νά γίνε:. Ήταν σφάλμα».

Ό  Καστρίτης έπίσης έπιβεβαίωσε τήν άποψη τοϋ Τζουλάτι 
για τό σφαλερό τής προσχώρησης αυτής. Περισσότερο άπό μιά φο
ρά ό Τζουλάτι τοΰ είπε προσωπικά : «Ήταν σφάλμα που προσχω
ρήσαμε στό ΣΕΚΕ».

Ό  Τσιγαρίδης προσθέτει δτι στις συζητήσεις στόν Πρώτο 
Πυρήνα, «διαπιστώθηκε δτι δλα τά σκεπτώμενα στελέχη τής Κομ
μουνιστικής "Ενωσης συμφώνησαν δτι ή ένοποίηση μέ τό ΣΕΚΕ 
ήταν λάθος". (Βλέπε τήν ιστορία του πάλη Τάξεων).

Τό ντοκουμέντο πού έγκρίθηκε απ’ τήν Συνδιάσκεψη πού πή
ρε τό μετριοφρονέστερο τίτλο τοϋ 'Ιδρυτικού «Πρώτου Πυρήνα» δέν 
ήταν έκτεταμένο· (Ό  Τζουλάτι πού τόγραψε ήταν πάντα λιγόλο- 
γο ς). Δημοσιεύτηκε στό 1 φύλλο τοϋ «Δαυλοϋ», πού ήταν τό θεω
ρητικό δργανο τών Μπολσεβίκων - Λενινιστών (’Αρχειομαρξιστών) 
μετά τήν άναγνώριση τοΰ ’Αρχείου άπ’ τήν Διεθνή ’Αριστερή ’Αν
τιπολίτευση (Δ.Λ.Α.) τοΰ Τρότσκυ.

Ό  Τζουλάτι, δπως κι ό Λιγδόπουλος, ήταν βαθιά έπηρεασμί- 
νος άπ’ τό σχίσμα τοΰ μπολσεβικισμοϋ καί τοϋ μενσεβικισμοΰ, πού 
δ πόλεμος τό βάθυνε. Δέν ϊβλεπε ξέβαθα αυτές τις διαφορές τής 
Γώσικης Σοσιαλδημοκρατίας δπως άλλοι. (Ό  Στάλιν είδε σ’ αύ- 
τές τΙς διαφορές «τρικυμία σ’ Ινα ποτήρι νερό»).

Τό σύνθημα τών μπολσεβίκων για μια δ ρ γ ά ν ω σ η  έ ξ  
έ π α γ γ έ λ μ α τ ο ς  έ π α ν α σ τ α τ  ώ ν , σάν άπαραί- 
τητη βάση γιά τή πραγματοποίηση τής έπερχόμενης προλεταρι
ακής έπανάστασης, 2 γ ι ν ε κ ε ν τ ρ ι κ ό  σ ύ ν θ η μ α  
τ ο ΰ  Π ρ ώ τ ο υ  Π υ ρ ή ν α .  01 έξ έπαγγέλματος έπανα- 
στάτες ϊπρεπε νά είναι βασικά προλετάριοι. Οί έξ έπαγγέλματος 
επαναστάτες δέν νοοΰνταν άπ' τό Τζουλάτι σά μισθωτοί τοϋ κόμ
ματος πού θά κάλυπταν τΙς βασικές του άνάγκες. ’Αλλά δλα τά 
κομματικά μέλη. Γιατί σάν τέτοια ϊπρεπε ν’ άφιερο'>νουν δλη τή 
δράση τους καί στήν άνάγκη καί τή ζωή τους άκό|ΐα, για τό κόμ-
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Τό σύνθημα έπίσης τοΰ Μπολαεβικισμοϋ για μια οργάνωση 
συγκεντρωτισμού, γιά νά μπορέσει ν’ άνταποκριθεϊ σέ μια περίο
δο εμφυλίων πολέμων δπως εϊταν ή ιμπεριαλιστική, σ’ άντίθεση 
μέ τή μενσεβίκικη θέση Ακαθόριστων όρίων οργανωτικών κι άνοιγ- 
μάτων πρός τήν Ιντελιγκέντζια, έπιρρέασε έπίσης τό νέο ξεκίνημα 
κι εγινε βασικό σύνθημά του. Ή  πάλη γιά τήν έξουσία Εχει τούς 
δικούς της νόμους, τή δίκιά της στρατηγική, κι απαιτεί τήν Ανά
λογη μορφή δργάνωσης. Τ ό  σ ύ ν θ η μ α  τ ή ς  δ ι χ τ α -  
τ ο ρ ί α ς  τ ο ϋ  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ  κ α ί  τ ώ ν  
Σ ο β ι έ τ  ήταν 6 Ακρογωνιαίος λίθος τοϋ κόμ|ΐατος πού χρει
άζονταν. ΤΗταν προέκτασητής πάλης τών τάξεων. Καί τελικός 
σκοπός της πού ό όππορτουνκηιός δέν έφτανε. Τό ΣΕΚ Ε είχε υΐο- 
θετήσει τό σύνθημα τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου άλλα αύ
τό δέν ήταν άρκετό. Χρειάζονταν δτι δ Λένιν έπισήμανε σάν Απα
ραίτητη προϋπόθεση: τήν πραχτική πολιτική καί όργανωτική 
προετοιμασία τής διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου. Πάνω σ’ αύτό 
τό ΣΕΚΕ άποδείχτηκε δργανικά άδύνατο.

ΣτΙς συνθήκες τής κρίσης καί τοϋ Μικρασιατικού πολέμου ή
ταν άναγκαία, παρ’ δτι άλλοτε, ή ξεκαθαρισμένη προοπτική τής 
Επαναστατικής διεξόδου, καί μιά άδιάλλαχτη, άνελέητη πάλη κα
τά τών σοσιαλδημοκρατικών παρεκκλήσεων μέσα στίς δποϊες 6ου- 
τήχτηκε, άλληλοδιάδοχα, δλη σχεδόν ή ήγεσία τοϋ ΣΕΙΚΕ.

Ό  Τζουλάτι κι οί σύντροφοί του ήταν έπίσης βαθειά έπιρ- 
ρεασμένοι άπ’ τό σχίσμα τοϋ Λένιν μέ τους σοσιαλπατριώτες τοϋ 
1914. Μ’ αύτά τά κριτήρια τράβηξε σταθερά στό νέο ξεκίνημα. 
Δέν τόν φόβιζε τό σχίσμα. Στό ΣΕΚ Ε, παρά τή πείρα τοΰ μπολσε- 
βικισμοϋ καί τής διαρκούς έπανάστασης δέν ύπήρχε προϋπόθεση 
γιά τή καλλιέργεια τής θεωρίας. Έ  τάση Τζουλάτι - Σαραντίδη 
ύπογράμμχζε πάντα άπ’ τό «Τί νά κάνουμε» τοΰ Λένιν, τό περί
φημο: « Χ ω ρ ί ς  έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  θ ε ω ρ ί α  δ έ ν  
ύ π ά ρ χ ε ι  έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  δ ρ ά σ η » .  Τ ό  
κ ί ν η μ α  Ε π ρ ε π ε ν ά  β γ ή ,  δπως καί τό Ρώσικο 
στά 1903, ά π ’ τ ό  π ρ ω τ ο γ ο ν ι σ μ ό .  Καταπολεμών
τας τήν άμάθεια καί τόν έμπειρισμό άπ’ δπου Εβγαινε δ ρεφορ
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μισμός κι ό τρειντγιουνισμός. Κ'. αύτό απαιτούσε πάλη για τή θε
ωρία.

Χρειάζονταν λοιπόν ενα κόμμα, κόμμα καί πάλι κόμμα. 
Μ Π ΟΛΣΕΒΙΚΙΚΟ. Αύτό τό σύνθημα ήταν τό μόνιμο μοχίβο στή 
προπαγάνδα τών άγωνιστών τοϋ Πρώτου Πυρήνα. Αύτό τό σύνθη
μα ήλέκτριζε τούς έπαναστάτες. Καί τους συνάρπαζε. Γιατί ίβλε- 
παν τί γίνονταν στό ΣΕΚ Ε άπό κοντά κι άπό μέσα. "Οσοι Ιβλε- 
τ;αν πιό βαθειά τά πράγματα έκτιμοΰσαν τό σύνθημα έμπρός γ ι à
2 ν α κ ό μ μ α  π α ρ ά ν ο μ ο .  Γιατί ή παρανομία στή πε
ρίοδο τής τρομοκρατίας ήταν ή μοναδική μορφή όργάνωσης-πάλης, 
καί γιατί στήν έποχή πολέμων κι έπαναστάσεων ήταν ή βασικό
τερη. Ή  θεμελι'ωση τοΰ κόμματος πάνω στή θεωρητική δουλειά, 
γιά μια άκόμα φορά, δπως στήν έποχή τής Ίσκρας, «ίπεφτε πά
νω στους παράνομους άγωνιστές» (Λένιν : Τί να κάνουμε ;) .

Καί δ διεθνικός προσανατολισμός;
"Οταν ρωτοΰσαν οί έργάτες γιά τό ποιός θά ήταν ό διεθνής 

προσανατολισμός τής νέας κίνησης, τά στελέχη της άπαντοΰσαν:
«θά άγωνιστοϋμε γιά τήν άναγνώρισή μας άπ’ τή |Κομ. Δι

εθνή. Κι αν αύτό δέν μπορέσει νά πραγματοποιηθεί θά τραβήξουμε 
μόνοι μας».

Μ1 αύτά τά λόγια ό Τσιγαρίδης στήν Ιστορία τοΰ άρχειομαρ- 
ξισμοΰ καθορίζει τό διεθνικό προσανατολισμό τοΰ Πρώτου Πυρή
να στόν όποιο είχε πάρει μέρος.

ΣΓΝ ΔΙΚΛΛΙΣΤΙΚΗ  ΤΑ ΧΤΙΚ Η

Έ  νέα όργάνωση, δέ μπορούσε νά παραβλέψει τό συνδικα
λιστικό κίνημα. ’Απ’ τό Ιδρυτικό Συνέδριο τοΰ ΣΕΚΕ (1918) 
πού άνέλαβε ή Τριτσδιεθνιστική τάση Λιγδόπουλου, Τζουλάτι 
Κομιώτη μέ γραμ;ιατέα τό Ν. Δημητράτο, τήν ήγεσία τοΰ Σ ΕΚ Ε, 
χάραξε μιά ταχτική έπαναστατική καί διεξήγαγε μέ συνέπεια τόν 
διεκδ'.κητικό άγώνα τών ] ναζών. Ή  θέση της άπέναντι στό συνδι
καλιστικό κίνημα διατυπώθηκε (νέ κρυστάλινη καθαρότητα στήν 
απόφαση τοΰ Α ' Έθνικοΰ Συμβουλίου τοϋ ΣΕΚΕ, (Μάης 1919).
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Δημοσιεύουμε αυτούσια τήν άπόφαση:
Τό Λ ' Έθνικόν ταχτικόν Συμβούλιον τοϋ ΣΕΚΕ λαδόν ύπ’

2ψ ιν:
α) "Οτι παντοϋ τό σοσιαλιστικόν κίνηιια έκπροσωπεϊ τήν ξυ- 

πνημένην συνείδησιν τής έργ. τάξεως περί τοϋ ρόλου της έν τή 
κοινωνία καί πολιτεία καί έπομένως δτι είναι άνύπαρκτον δταν 
δέν βασίζεται έπί μιας συνειδητής έπαγγελματικής δργανώσεως 
τών έργατών.

β) "Οτι τό έπαγγελματν/όν κίνημα τών έργατών είναι ά
χρηστον καί Ιπιβλαβές είς τά γενικά συμφέροντα αύτών τών έρ
γατών δταν δέν στηρίζεται έπί τής άδιαλλάκτου πάλης τών τά
ξεων είς τήν δποίαν καί πρέπει να άποβλέπωμεν..

γ) "Οτι ή σύνδεση σωματείων μέ έλάχιστα συνειδητά μέλη 
μέ τό Κόμμα είναι έπιζήμλα είς τόν άγώνα τοϋ Κόμ’ΐατος καί τών 
σωματείων.

δ) "Οτι ή έργ. τάξη τής Ελλάδος είναι σήμερον χωρισμέ
νη σέ τρία στρατόπεδα: 1) Τά κεκηρυγμένα κίτρινα. 2) Τήν με- 
γάλην πλειοψηφίαν ή όποία είναι κίτρινη άλλά λόγω τής άμά- 
θείας διστάζει νά δηλώση σοσιαλισμόν. 3) Τά κεκηρυγμένα προσ- 
χωρήσαντα ήδη καί μή είς τό Κόμμα.

Λαβών 6π’ δψιν προσέτι δτι τό ΣΕΚ Ε, δν κόμ·ια τής έργατι
κής τάξεως, πρέπει νά άπιβλέπει αύτήν καί νά τήν δργανώνει μέ 
τό πνεϋμα τής πάλης τών τάξεων δ;ά νά τήν προετοι;νάση πρός 
έκπλήρωσιν τής ιστορικής της άποστολής.

Άποφαίνεται :
1) Να δεχθή τήν προσχώρησιν τών σοσ. έπαγγελ;ιατ>.κών δο- 

γανώσεων, ι̂όνον έφ’ δσον ή προσχώρησις βασίζεται έπί τής με
γάλης πλειοψηφίας τών μελών των.

2) Τά ουτω προσχωρήσαντα σωματεία να συνδέονται δργα- 
νικώς μέ τό Κόσμια μέ άιμοιβαίας ά·/τιπρο3ωπείας άναλαμβάνον- 
τα ύλικάς καί ήθικας ύποχρεώσεις άπέναντι δλων τών άγώνων 
τοϋ Κλίματος.

3) Τά μέλη τοϋ Κο;ιματος ύποχρεοϋνται ν’ άγωνίζονται συ
νεχώς καί άπροκαλύπτως ύπέρ τής έπαγγελματικής ταχτικής τοϋ 
κόμματος καί τής άναγνωρίσεω; τ ις  πάλης τών τάξεων ύφ’ δλας

00



τάς μορφάς της καί νά είναι πάντοτε συνεπή μέ τάς υποχρεώσεις 
τάς δποίας έχουν άπέναντι τοΟ κόμματος. Τά μέλη ύποχρεοΰνται 
ακόμη νά καταπολεμήσουν μέ δλα τά μέσα τούς κίτρινους, έργα- 
ζόμενα διά τδν ξεκαθαρισμδν τών δργανώσεων άπ’ τα ξένα δργανα.

4) Τδ Κόμμα πρέπε* νά διαφωτίζει νά συμπαθεί καί να ύπο- 
στηρίζει τόν άγώνα τών σωματείων, πού τείνει πρδς βελτίωσιν τής 
θέσεως τών έργατών, έστω κι’ άν τά σω«ιατεΐα αύτά δέν προσχώ
ρησαν άκόμα στδ Κόμμα, δίδον μεγάλην προσοχήν είς τδν άγώ
να δια τά έπαγγελματικά ζητή]ΐατα τοϋ παρόντος ψηφίσ|ΐατος.

«Ρίζος» 3 0 - 5 — 1919.
Μέ τίς ϊδιες Αρχές ή τάση αύτή, Αντίκρυζε καί στδ 

νέο ξεκίνημά της (τέλος τοΰ 1921) τδ συνδικαλιστικό κίνημα. Ει
πώθηκε διαστρεβλωτικά, δτι δέν ήταν ύπέρ τής άνοιχτής δράσης 
καί τοΰ συνδικαλισμού. Παραγνωρίστηκε τδ γεγονδς δτι ή τάση 
Τζουλάτι δροΰαε μέσα στδ ΣΕΚ Ε, μέχρι τδ 1924, σάν φραξιά του. 
Ή  συνδικαλιστική πάλη της έμπαινε στά κανάλια τοΰ συνδικαλι- 
σμσΰ τοΰ ΣΕΚΕ. Ή ταν ύποχρεωμίνη σέ πειθαρχία στή δράση. 
'Ωστόσο, ή παράνομη φράξια Ιβρισκε τδ τρόπο νά χτυπάει Αλύ
πητα τδ «νόμιμο» μαρξισμό, πού ξεπρόβαλαν οί φεβρουαριανοί δε
ξιοί, άπαράλαχτα, δπως ίκανε κι’ δ Λένιν ένάντια στούς «νομιμό- 
φρονες» λικβινταριστές στά χρόνια τής Αντίδρασης μετά τήν ήτ
τα τοϋ 1905. Ή  κριτική στρέφονταν κατά τών δεξιών, Αλλά καί 
κατά τών Αριστερών ρεφορμιστών, δπως ήταν δ Γραμματέας τής 
ΓΣ Ε Ε  Εύαγγέλου. Βαδίζοντας πάνω στά διδάγματα τών μπολ
σεβίκων, χτυπούσε τούς νέους οίκονομιστές καί λεγκαλιστές φε- 
€ρουαριανούς πού Αρνιούνταν τδν Αγώνα γιά τδ τελικό σκοπό, μέ 
τδ πρόσχημα τής «νέας περιόδου» σταθεροποίησης τοϋ καπιταλι
σμού, κι’ έτσι «όπεβίβαζαν τήν έπαν. πολιτική στδ έπίπεδο τής 
συνδικαλιστικής» δπως έλεγε δ Λένιν στδ «Τί νά κάνουμε;».

Ό  δεξιδς συνδικαλισμός δσο κι’ αύτδς τοΰ ΣΕΚΕ ήταν μπο
λιασμένος Απδ Ινα μεταρυθ·ΐΑαμό. Γ ι’ αύτδ ή νέα δργάνωση προσ- 
■πΑθησε νά θωρακίζει τά μέλη μέ τήν έπαν. θεωρία. Ή  δράση στά 
συνδικάτα περιορίζονταν Απ’ τή καταστολή τοΟ 1922. Γίνονταν δ
μως μιά άντιμιληταριστική δράση δίχως προηγούμενο. "Ετσι ή 
Αναδρομή στδ μπολσεβιν.’.σμδ Ιγ'.νε τδ μοτίβο τών δπαδών τής νέας 
κίνησης.
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Η ΣΓΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟ Γ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΓ 1922

Ή  Συνδιάσκεψη τοϋ Φλεβάρη 1922 υιοθέτησε τήν άπόφαση 
τοϋ Β ' Συνεδρίου τοΟ ΣΕΚΕ καί δ’.εκήρυξε δτι « δέ συμπράττει 
μετ’ ούδενός δλλου κόμματος» (...) «εΐ μή έφ’ δσον έξαιρετικαί 
άνάγκαι τοϋ κόμματος θά έπιβάλλουν άνατροπήν δριηιένης κατα- 
στάσεως άσυμφόρου διά τδν άγώνα του». “Έτσι κατά παράβαση 
τών άρχών μας άφησε Ινα άνοιγμα άπ’ δπου μποροΰσε να είσχω- 
ρήσει στό κόμ|ΐα ή πολιτική σύμπραξης μέ τά άστικά κόμματα. 
"Εκλεισε τήν πόρτα τής συνεργασίας τών τάξεων, άλλά άνοιγε 
τδ παράθυρα «έφ’ δσον έξαιρετικαές άνάγκες (μιά δικτατορία π. 
χ.) θά τό έπέβαλλαν». Καί δέν Ικαμνε καμμιάν άνάλυση μέ ποιό 
πρόγραμμα, μέ ποιά μέθοδο πάλης καί γιά ποιό σκοπό θά συμπο
ρεύονταν οί προλετάριοι μέ τούς άστούς χωρίς νά δεθοϋν στό &ομα 
τους, χειροπόδαρα.

Δέν είναι τυχαίο που δ Κορδάτος, Πετσόπουλος καί Σίδερης 
στήν π ρ ο σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν ,  
διατύπωσαν πρόταση συνεργασίας μέ άστικα κόμματα, ή δποία 
άν καί άπορίχτηκε Ιδειχνε δτι ή ήγεσία τοϋ ΣΕΚΕ πήγαινε δλο- 
ταχώς πρδς τά δεξιότερα.

Παράλληλα, οί ήττες τών μεγάλων αγώνων τοΰ 1921, οί δι
ώξεις, οί φυλακίσεις (20 στήν ’Αθήνα, 30 στο Βόλο, 15 στή Σα
λονίκη, 10 στήν Καβάλα), τα στρατοδικεία, οί έπιστρατεύσεις 
άπεργών καί ή παρανομία ουσιαστικά τοΰ κόμματος έκαναν τούς 
ήγέτες νά σκέφτονται «πώς καλύτερον να προασπίσουν τήν νόμιμον 
δπαρξιν αύτοΰ» (ΜΠ.). "Αρχισαν να βλέπουν δτι ή τάξη ήταν ά- 
κόμα «άμορφος καί άπροπαράσκευη» (Μ π.). Καί κατά συνέπεια 
«μόνο μιά στροφή θά έσωζε τήν κατάσταση» (Μ π.). ’Αντί νά συν
δυάσουν τή νομιμότητα μέ τήν παρανομία καί ν’ ατσαλώσουν τό 
κόμ;ια, προσαρμόστηκαν κι ύποτάχτηκαν στήν τρομοκρατία. Χρει
άζονταν άνασυγκρότηση άλλ’ δχι μια «στροφή» συνθηκολόγησης



y.ai προσαρμογής μέ κάθε θυσία στή «νόμιμη ύπαρξη» του ΣΕΚΕ.

Ή  συνείδηση τής τάξης δέν είχε κατακτηθεί. Παρά τήν τρο
μοκρατία, ό έπαναστατικός άναβρασμός, ιδιαίτερα στό μέτωπο, 
ανέβαινε. "Αν ή τάξη ήταν σχετικά άπρ απαράσκευη γιά τήν έ- 
ξουσία αύτό όφείλονταν στό άπροπαράσκευο τής ήγεσίας.

Ή  Συνδιάσκεψη πήρε άντίστροφο δρόμο άπ’ τόν «πρός τις 
μάζες» πού προέβλεπαν τά «βασικά καθήκοντα» τοϋ Β ' Συνεδρί
ου τής tK-Δ. «Τό κόμμα διατρέχει άκόμα» —  κατά τή Συνδιάσκε
ψη τοϋ Φλεβάρη τοϋ ΣΕΚ —  «περίοδο όργανώσεως καί προπα
γάνδας». Τώρα τό κόμμα ϊπρεπε ν’ αύτοχαλιναγωγηθεΐ καί νά 
γίνει προπαγανδιστικός κύκλος!!! ’Αντίο μεγάλοι άγώνες τοϋ
1919, 1920, 1 9 2 1 !!!  Πίσω στό Δρακούλη, Κ αλλέργη!!! Καί... 
Λίρέτω ή έπανάσταση! ! !

Ή  άπόφαση τής Συνδιάσκεψης πρόσθεσε: «Ή δξύτητα τής 
επιθετικότητας τοϋ κόμ,ιατος δέν δύναται νά δπερβή τά δρια τής 
αντοχής τής έργατικής τάξης καί τής δλης Ικανότητος τοϋ κινή
ματος τήν περίοδο αύτή». Τό κακό είναι δτι οί έμπνευστές τής ά- 
πόφασης αύτής μέτρησαν τήν άντοχή τοϋ κινήματος μέ τό μέτρο 
τής δικιάς τους άντοχής.

Τό κόμμα γιά τους Φεβρουριανούς «ϊχει άνάγκη μακράς 
νομίμου ύπάρξεως». Πότε; ’Απ’ τή στιγμή πού ή ήγεσία τοϋ ΣΕ^ΚΕ 
βρέθηκε στα μπουντρούμια τής άσφάλειας μ’ άπειλή καταδίκης 
γιά έσχάτη προδοσία!!!

Στή Συνδιάσκεψη τοϋ Φλεβάρη τοΰ 1922, τό ΣΕΚ Ε άποκά- 
λυψε πλέρια τή δεξιά του φύση. Μέ είσήγηση τοϋ Γεωργιάδη πού 
εγινε δεχτή, διαπιστοιθηκε δτι ό καπιταλισμός ξεπέρασε σταθερά 
τή μεταπολεμική του κρίση, καί μπήκε σέ μιά περίοδο σταθερο
ποίησης.

Τήν ιδια περίοδο ή Κ.Δ. διαπίστωσε τά σημάδια μιας άπλής 
βελτίωσης τής συγκυρίας. Αύτό δέ σήμαινε δτι ή κρίση ξεπερά- 
στηκε, ή παρακμή τοΰ καπιταλισμοΰ σταμάτησε καί δτι ή παγκό
σμια οικονομία σταθεροποιήθηκε καί βρήκε τό προπολεμικό ισο
ζύγιό της.

Ή  μαρξιστική θεωρία τών κρίσεων μάς Ιμαθε, κι ή έξέλιξη 
Ιπιβεβαίωσε. ότι οί άλληλοδιάδοχες φάσεις τής συγκυρίας κατά
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τή περίοδο τοϋ ιμπεριαλισμού παρουσιάζουν σύντομες κυκλικές 
βελτιώσεις που όμως τις διαδέχονται πιό βαθειές κι έκτεταμένες 
κρίσεις. Στό σύνολο είχα{ΐε μιά γενική κρίση που ύπογραμ- 
μίζει τήν όρθότητα τής θέσης τής Κ.Δ., δτι ή έποχή μας είναι 
έπαναστατική, γεμάτη πολέμους κι επαναστάσεις πού καταδικά
ζουν τόν καπιταλισμό, 6 όποίος διατρέχει τό τελευταίο του στά
διο —  τόν Ιμπεριαλισμό —  σέ παρακμή καί βέβαιο θάνατο.

Ή  διατύπωση τοϋ Γεωργιάδη μετά τήν έπ<στροφή του άπΤ 
τό Γ ' Συνέδριο τής ,Κ.Δ. όπου Αντιπροσώπευσε τό ΣΕΚ Ε, γιά τό 
ξεπέρασ|ΐα τής κρίσης τοϋ καπιταλισμού καί γιά τό πέρασμα σέ 
μιά περίοδο σταθεροποίησής του, δέν ήταν παρά μιά αρνητική καί 
λαθηιένη μεταφορά τής θέσης κι άπόφασης τής Κ.Δ. για τήν 
παγκόσμια κατάσταση.

Έ κεϊ διεξήχθηκε μια πάλη κατά τών οπαδών τής θεωρίας 
τής «έπίθεσης» οί δποΐα ύπσστήριζαν δτι δλόκληρος δ κόσμος εί
ναι στή μέγγενη τής Αποσυνθετικής κρίσης τοΰ καπιταλισμοΰ, δτι 
ή κρίση δλο καί βαθαίνει, κι έπαναστατεΐ τήν έργατική τάξη. κι 
δτι τό καθήκον είναι ν’ Αρχίσει μια «έπίθεση» Ασταμάτητη Α
νατροπής τοΰ καπιταλισμού. Δέν έβλεπαν τή δυνατότητα μιας σχε
τικής βελτίωσης τής συγκυρίας. 01 οπαδοί τής θεωρίας τής έπί
θεσης θεωροΰσαν κεντρισμό μιά διαπίσαοση άπλής βελτίωσης τής 
συγκυρίας, καί μενσεβικισμό τήν άποψη δτι ακόμα καί μιά τέτοια 
βελτίωση τής συγκυρίας θά μποροΰσε νά δώσει νέα όρμή στήν Ανά
πτυξη τοϋ κινήματος.

Ό  Γεωργιάδης ύποστήριξε τήν όλότελα αντίθετη άποψη απ’ 
τούς θεωρητικούς τής «έπίθεσης». Πέρασε στήν άποψη τοΰ ξεπε
ράσματος τής κρίσης τοΰ ^ιεταπολέμου καί τής μόνιμης σταθερο
ποίησης τού καπιταλισμού, γιά μιά όλόκληρη περίοδο, άπ’ δπου 
έβγαινε μιά Αντίθετη στρατηγική απ’ αύτή τής διαρκούς έπίθε- 
οης, ή στρατηγική τής μακρδς νομιμότητας, τής περισυλλογής, 
τής άμυνας, μιά περίοδος προπαγάνδας καί ζύμωσης καί κάθε άλ
λο παρά έπανάστααης.

Ό  Τρότσκυ στόν όποιο Ανατέθηκε ή εισήγηση γιά τήν παγ
κόσμια κατάσταση καί ή καταπολέμηση τής θεωρίας τής «έπίθε
σης» Ανέπτυξε τήν άποψη τοϋ P.KJC. δτι είναι κοινοτυπία πώς ή
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τοτινή κρίση ήταν ή τελική κρίση παρακμής πάνω στην δποία 
βασίστηκε ή «έπαναστατική έποχή» πού δέν μπορεΐ νά τελειώσει 
παρά μονάχα μέ τή νίκη τοϋ προλεταριάτου. ’Αλλ’ αύτό δέν σή- 
μαινε δτι άποκλείονταν κυμοτοειδεΐς ταλαντεύσεις προσωρινής βελ
τίωσης τής συγκυρίας. Τά συμπτώματα μιδς τέτοιας βελτίωσης 
έπεσημάνθηκαν τό Μάη τοϋ 1922. ’Αλλά ξεπεράστηκαν τόν έ- 
πόμενο κιόλας χρόνο.

Ξεκινώντας άπ’ αύτή τή διατύπωση μιας δργανικής σταθε
ροποίησης, ή ήγεσία τοϋ ΣΕΚΕ προσάρμοσε τή γραμμή της γιά 
μιά «μακρυά περίοδο νόμιμης δράσης» καί «μακρά περίοδο νόμι
μης ύπαρξης» τοϋ ΣΕΚΕ. Έ  δεξιά ήγεσία έξωράϊζε τόν καπιτα
λισμό, άπέρριπτε τή Μαρξιστική θεωρία τδν κρίσεων, άπαρνιόταν 
τή βασική άρχή τής Τρίτης Διεθνούς, τοϋ 3ου Συνεδρίου, γιά τόν 
έπαναστατικό χαρακτήρα τής έποχής τοϋ Ιμπεριαλισμού καί τήν 
άναγκαιότητα τής πάλης γιά τή σοσιαλιστική έπανάσταση.

Παράλληλα, ά π ο σ τ ά τ η σ ε  ά π ό  τ Ι ς  ά ρ χ έ ς  
τ ή ς  Γ'  Δ ι ε θ ν ο ΰ ς .  Δέν ήταν διατεθειμένη πιά νά δρά
σει πάνω στή γραμμή καί τίς άποφάσεις τής Κ.Δ. παρά μόνο γιά 
τά περιορισμένα καθήκοντα «δργάνωσης καί προπαγάνδας». "Ο
χι για τήν έςουσία. Οί δππορτουνιστές συνηθίζουν νά βλέπουν στα
θερό τόν καπιταλισμό, ανώδυνες τίς κρίσεις του, κι άνώριμη τήν 
κατάσταση γιά τή σοσιαλιστική έπανάσταση.

"Ετσι, ή δεξιά, έστριψε τό πηδάλιο τοϋ ΣΕΚ  άκό|ΐα δεςιό- 
τερα. Προσάρμοσε τή δράση του στή «νομιμότητα», στά πλαίσια 
τοϋ καθεστώτος.

Ά π ο τ ί ν α ς ε  τ ή ν  π ε ι θ α ρ χ ί α  τής Κ . Δ.
Τό σύνθημα γιά νόμιμη ύπαρξη τοΰ ΣΕΚ Ε άντιστοιχοΰσε μ’ 

αυτό τών ρώσων λικβινταριστών, οί όποιοι ήθελαν τήν διάλυση, τό 
λικβιντάρισμα τής παράνομης όργάνωσης.

Αύτός ό λεγκαλισμός πήρε μιά πανευρωπαϊκή διάσταση |ΐε- 
ταπολεμικά. Έσήμαινε, δτι ή έργατική τάξη μποροΰσε νά περάσει 
στήν έξουσία μέ «νόμιμο» τρόπο. ’Εξέφραζε τήν ύποταγή στό στά
τους κβό. Μ’ άνταλλάγματα τό πέρασμα στίς κυβερνήσεις τής ά- 
στικής τάξης τών «σοσιαλιστών».
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"Αν οί ήρωες τής «σταθεροποίησης» καί τής «μακράς νόμι
μης ύπαρξης» δέν Ιφτασαν στα ύπουργεΐα, αύτό δέν όφειλόταν 
στήν Ιλλειψη διάθεσης μινιστεραλισμοΰ, αλλά γιατί χρεωκόπησαν 
κι άποκόπηκαν άπ’ τις μάζες.

Ή  πλέρια διάσταση μέ τή Διεθνή άποδείχτηκε ;ιέ τή διακή 
ρυςη τής Συνδιάσκεψης τοΟ 1922 δτι τά ντοκουμέντα της, που 
γράφτηκαν άπ’ τό Λένιν καί Τρότσκυ, δέν είχαν παρά μόνο «ι
στορικό χαρακτήρα, καί συνακόλουθα δέν ήταν δδηγός γιά δρά
ση, άλλα γράφτηκαν για να μποϋν στό χρονοντούλαπο τής ιστο
ρίας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 

ΒΑΡΑΘΡΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1922

’Ενώ δ Ελληνικός καπιταλισμός προχωρούσε τρικλίζοντας 
πρός τα βάθη τής Μικρασίας, στα μετόπισθεν άποσυντίθονταν. Ή  
άντιμιλιταριστική δράση παρέλυε δλο τό μηχανισ>ιό τής έκστρατεί- 
ας. Τό σύνθημα τής άποστράτευσης συνάρπαζε τό μέτωπο καί με
τόπισθεν. Χρειάστηκαν μέτρα έσχάτης άνάγκης. Μ’ άμεση έπέμ- 
6αση τοϋ πρωθυπουργοϋ Γούναρη τό καλοκαίρι τοΰ 1922 συλλάμ- 
βάνονται καί κλίνονται στίς Φυλακές Συγγροΰ δλα τά μέλη τή ; 
ΚΕ τοϋ ΣΕΚΕ, δ Υπεύθυνος τοΰ "Ριζοσπάστη” , ή ήγεσία τής 
ΓΣΕΕ μέ τήν κατηγορία τή; παρότρυνση; τοΰ Στρατού σέ λ’.-οτα- 
ξί, τή ; σύνδεσης μέ τόν Ιχθρό καί τής άποστολής τοΰ «Ρίζου»... διά 
μέσου τής Μόσχας στόν Κεμάλ, για νά ρίχνει τα έμπρηστικά άρθρα 
του, στίς προφυλακές μας, λές κ·. δ Ρίζος δέ περνοΰσε χέρι μέ χέ
ρι μέχρι τά χαρακώματα. Τήν ίδια έποχή δ Μεταξάς για λόγους 
έπικράτησης καί δημαγωγίας διακήρυσε δτι ή μικρασιατική έκ- 
στρατεία ήταν τυχοδιωκτική κι δ Άριστος Καμπάνης, δ Κρανιω- 
τάκης, ό Κοτζιάς, δ Βλάχος, σαμποτάριζαν άνοιχτά )ΐέ τά άρθρα 
του; «οΐκαδε» κτλ. τό μέτωπο, δίχως νά ένοχλοϋνται άπό κανέναν.

'Η κατηγορία γιά «έσχατη προδοσία» ήταν καί μια άμεση
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απειλή  γιά θανατικές εκτελέσεις τή: ηγεσίας τοϋ ΣΕΚΕ. Οί δι
ώξεις γέμισαν τΙς φυλακές άπό άγο>νιστές, μέχοι πού τό Σ£|ΚΚ 
διαλύθηκε απόλυτα. Ή  νέα επίθεση κλιμακώνεται στό Μέτωπο 
σαν Ινα 'μέτρο Ισχατης ανάγκης για ·/ αποφευχθεί ή κατάρρευ- 
οη.

Στό μεταξύ ή ύποχώρηση στό μέτωπο αρχίζει. Έ  καταστρο
φή είναι «έπί θύραις». Οί Κωνσταντινόδουλοι πανικοβάλλονται. Ό  
Κορδάτος αποκαλύπτει μίαν απόπειρα τοϋ στρατιωτικού διοικητή 
τής ’Αθήνας να έκτελέσει τούς φυλακισμένους κομμουνιστές που 
ήταν κλεισμένοι στίς φυλακές Συγγροϋ. θα  τούς έπαιρναν μέ μιά 
πλαστή προφορική διαταγή τοϋ εισαγγελέα καί θά τούς έκτελοϋ- 
σαν στή ρεματιά τοϋ Ίλισσοϋ σκηνοθετώντας μίαν «εξέγερση τοϋ 
λαοϋ» για τή προδοσία τών κομμουνιστών. Έ  απόπειρα δολοφονί
ας άπότυχε. Γιατί δ έπικεφαλής τής φρουράς φυλακών Βαλίδης 
ζήτησε ϊγγραφη κι δχι τηλεφωνική έντολή παράδοσης. (Βλέπε 
Κορδάτου τ. 5, σελ. 578 ).

Περίτρομη ή άστική τάξη ϊβλεπε ότι ή καταστροφή στό Μέ
τωπο μποροϋσε να συνοδευτεί άπό μια επανάληψη τής .Κομμούνας 
τοΰ Παρισιοΰ πού γεννήθηκε άπό τή καταστροφή τοϋ Γαλλικοΰ 
στρατοΰ στό Γάλλο - Γερμανικό πόλεμο.

Τ ’ άνάχτορα κάλεσαν στίς 12-9-22 τδν Μεταςά ν’ άναλάβη 
κυβέρνηση. Αύτδς άνέλαβε τήν έντολή. μέ τήν προϋπόθεση νά 
πάρει κομμουνιστές στό 'Υπουργείο. «Κιατί ;·.όνο σ’ αυτούς θά ύπά- 
-κουαν οί στρατιώτες».

Έ τσι δ Μεταξάς Ιστειλε τον Εύελπίδη στίς φυλακές, κι ύστε
ρα πήγε κι δ ίδιος, μέ μια προσφορά 2 υπουργείων, άπ’ τα όποια τό 
ενα θά ήταν τών ’Εσωτερικών, «ρέπει υπεύθυνα ν’ αντιμετωπίσετε 
τόν Πλαστήρα», «Γιατί εσάς πρώτους θά πλήξουν καί θά έξοντώσουν 
οί βενιζελικοί'. Τί κυνική πρόταση, άπ’ τόν Ήρακλέα τοϋ στέμμα
τος, πού Ιστεινε κιόλας τίς κρεμάλες για τούς ύπόδικους μέ κα
τηγορία τήν έσχατη προδοσία!

«Στρατηγέ μου (!) σάς ευχαριστώ γιά τήν τιμή (!) πού μου 
κάματε», άπάντησε δ |Κορδάτος γιά λογαριασμό τής Κ.Ε., (άφή- 
γηση Κορδάτου, τ. δ ', σ. 579-80). 'Αναγνωρίζω ότι οί στιγμές τις 
όποιες διέρχεται ή χώρα μα: (!) είναι κρίσιμες (!) ’Αλλά ώς &-
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τομο καί Γραμ^ιατεύς τοΰ ΣΕΚ Ε πιστεύω δτι 6 ρόλος μας δέν εί
ναι να σώσουμε τόν θρόνον καί τό άστικό καθεστώς». Δέν δυνάμεθα 
νά λάβουμε μέρος στή κυβέρνησή σας, διότι μάς τό ύπαγορεόουν 
at άρχαί μας». (Τά θαυμαστικά είναι δικά μας).

'Υστερα άπ’ τήν άποτυχία αύτής τής σατανικής Απόπειρας, ό 
Μεταξάς κατάθεσε τήν έντολή σχηματισμοΰ κυβέρνησης.

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Μ ΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
Αδγουστος 1922

Ή  κατάρευση τοΰ Μικρασιατικού μετώπου, τόν Αύγουστο 
τοΰ 1922, ϊβαλε τέρμα στόν Έλληνο-Τουρκικό πόλεμο πού άρχι
σαν οί βενιζελικοΐ καί συνέχισαν οί βασιλόφρονες. Ή  ήττα αύτή 
ήταν άποτέλεσμα τής βαθειάς έξασθένησης τοΰ έλληνικοΰ καπι
ταλισμού καί τής έξέγερσης τών φαντάρων ένάντια στό μακελειό 
που συνεχιζόταν γιά μιά όλόκληρη όχταετία. Έ  πειθαρχία στό 
στρατό κλονίστηκε. "Ενα σώμα στή Μακεδονία στασίασε γιά νά 
μήν πάει στό μέτωπο. 01 φαντάροι δέν μπορούσαν νά πληρώσουν 
μ’ άλλο αίμα τά έπιταχτικά σχέδια τοΰ έλλ. καπιταλισμού. Τά 
έμπρηστικά άρθρα τού «Ρίζου», τοΰ «Εργατικού αγώνα» καί τοΰ 
«Κομμουνισμού» Ιδιαίτερα, πού ήταν έμπνευσμένα απ’ τό «Σοσια
λιστές καί πόλεμος» τού Λένιν καί τοΰ Ζηνόβιεφ, έδιναν τόν τό
νο γιά μιά έπαναστατική διαφοροποίηση. Έ τσ ι τά σαλπίσματα 
τού μπολσεβικισμοΰ στά χαρακώματα, γιά σοβιέτ, γιά εΙρήνη, γιά 
έπανάσταση, μαζί μέ τίς αντικειμενικές συνθήκες, σφυρηλάτησαν 
τό περίφημο σχήμα τοΰ Λένιν, τόν έπαναστατικό ντεφαιτισμό. Ή  
φωνή τής έπερχόμενης έπανάστασης άκούγεται -ιό  ξεκάθαρα. Τό 
μέτωπο τελικά κατέρρευσε. Οί φαντάροι πέταξαν τα δπλα. Ά ρ χ ι
σε ή άταχτη φυγή. Ό  πανικός άπ’ άκρη σ’ άκρη έριξε χωρίς νά 
σβύσει τόν έπαναστατικό αναβρασμό δριαμένων τμημάτων τοΰ με
τώπου καί τών μετόπισθεν. 01 πρόσφυγες χρειάστηκαν κάμπο- 
σα χρόνια γιά νά συνέλθουν άπ’ τήν καταστροφή καί ν’ άφυπνι- 
σθούν. Λειτουργούσαν δμως άλλες έστίες έξέγερσης σ’ άλλα κοι

74



νωνικά στρώματα.
Ή  φλόγα πού άναψε στό μέτωπο δέ μπόρεσε νά σβύσει. 'Ο

ρισμένα τμήματα τοΟ στρατού οπισθοχωρούν έπαναστατημένα. Στή 
Ρ α ι δ ε σ τ ό  ε ί χ α μ ε  χ ι ό λ α ς  μ ι ά  σ ω σ τ ή  έ - 
ξ έ γ ε ρ σ η. Χιλιάδες φαντάροι, όπλισμίνοι ή άοπλοι, κάνουν 
διαρκώς συγκεντρώσεις. Αύτοσχέδιοι ρήτορες μιλάνε γιά εΙρήνη, 
για σοσιαλισμό πού θά γλυτώσει τΙς μάζες άπ’ τόν πόλεμο, μέ μί
σος κατά τών μακελάρηδων. Οί άρχές παραδόθηκαν, ^αταλύθη- 
καν. Τό κράτος χρεωκόπησε.

Στήν ’Αδριανούπολη, juà ομάδα κομμουνιστών, ανάμεσα στούς 
όποιους δ άνθυπολοχαγός Βλάχος, λειτουργοϋν 2να κέντρο συντονι- 
cjioO καί δράσης. Τέτοια κέντρα λειτουργούσαν κι άλλοΰ. Είχαν 
μικρό βεληνεκές. Ά λλ’ άκτινοβολοϋααν σ’ δλο τό μέτωπο. Στήν 
ουσία τά πάντα γίνονταν άσυντόνιστα. Καί δέ μποροΰσε νάταν 
αλλιώς, άφοΰ στήν ’Αθήνα άπ’ τή μια ή τρομοκρατία, άπ’ τήν άλλη 
ή συνθηκολόγηση τής ήγεσίας, είχε σμπαραλιάσει τό ΣΕΚ . Σο
βιέτ δέ φαίνεται νά λειτούργησαν. Τό σπόρο τών σοβιέτ τόν καλ
λιέργησαν πολλοί έπαναστάτες. Ό  Στίνας ίστορει δτι έφτιαξε δ 
ίδιος μέ τόν Παπαδάτο καί τόν Κιαννουλάτο μιά «έπιτροπή» που 
δμως είχε έπεισοδιακό χαρακτήρα. Κι Ιγινε άπ’ τά πάνω. Τά σο
βιέτ δέ ρίζωσαν στή βάση, δπως στή Ρωσία.

'Ορισμένα τμήματα στρατού γυρίζουν συνταγμένα. ^Κράτησαν 
τά δπλα τους. Ξέφυγαν άπ’ τόν Ιλεγχο τών Πλαστηραίων. Ό  βε
τεράνος τροτσκιστής Μ. Γ  ι ά ν ν η ς , άφηγείται δτι τό σύνταγ
μά του μίσα στό δποΐο δ ίδιος καί άρκετοί Βολιώτες σοσιαλιστές 
είχαν άνεβάσει τίς συνειδήσεις, Ιφτασε στόν Πειραιά, κι έκεΐ μό
νο βρέθηκαν δυνάμεις γιά νά πάρουν τά δπλα. Ό  μακεδόνας έργ. 
Κ ο κ κ ι ν ο γ ι ά ν ν η ς ,  πού Ιγινε κατόπιν άρχεϊος, Ιφτασε 
ώ ; τήΣαλονίκη έπικεφαλής ένόπλου σώματος. Καί μόνο έκεΐ ά- 
φοπλίστηκε. Αύτές οί περιπτώσεις δέν ήταν μεμονωμένες. "Ετσι, 
στό κέντρο, δέν εμφανίστηκε σώμα δπως αύτό τών ρώσων πολυ
βολητών πού σήκωσε τή σημαία τής έπανάστασης κατά τήν προ- 
οχτωβριανή περίοδο.

Ή  κατάρρευση τοΟ μετώπου θά μπορούσε νά μετατραπεΐ σ’ 
έπανάσταση. ’Αλλά δέν ύπήρχε κόμ ι̂α γιά Ινα τέτοιο σκοπό. Οΰ-
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τε στρατηγική γιά σοσιαλιστική διίςοδο απ’ τήν κρίση. "Οσο τό 
μέτωπο πήγαινε άριστερά, τόσο τό ΣΙ^Κ πήγαινε δεξιά. Ή  έπα- 
ναστατική θερμοκρασία τών έργατών, χωρικών, φαντάρων, ήταν 
πολύ άνώτερη άπ’ αύτή τοϋ ΣΕΚ. Τό κόμμα ευνουχίστηκε άπ’ τή 
δεξιά. Βάδιζε στή λεωφόρο τής «νσμιμότητος». Δέν Ιβαλε ζήτημα 
έξουσίας. Στήν ’Αθήνα ή κατάρρευση τοΰ μετώπου δέν έφερε τήν 
Κ ο μ μ ο ύ ν α όπως στό Παρίσι, πρ’ιν άπό καμιά πενηνταριά 
χρόνια. 'Ολόκληρη ή ήγεσία τοΰ ΣΕΚ , άπ’ τό μικροαστικό πα- 
τσιφισ;ώ πέρασε στό ποντάρισμα τής «έπιστροφής» τών όπλιτών 
«στα σπίτια τους*. Άντ'ι τής μετατροπής τοΰ πολέμου σ’ έ;ιφύλιο, 
άρχισε ιερό πόλεμο μέ σύνθημα τήν «ύπεράσπιση τής πατρίδας».

ΠΡΟΔΟΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ.

Μόλις μαθεύτηκαν οί άποφάσεις τής Συνδιάσκεψης τοΰ Φλε
βάρη ή λέξη π ρ ο δ ο σ ί α  ήρθε στα στόματα τών άγωνιστών 
τής βάσης. Οί συζητήσεις άναψαν παντοΰ. "Ολοι άγανάχτησαν κι 
έξεγέρθηκαν ένάντια στίς θέσεις τοΰ Φλεβάρη πού χαρακτήριζαν 
δππορτουνιστικές καί σάν τέτοιες πραγματικά πέρασαν στήν ιστο
ρία.

Ή  νέα έκτίμηση τής κατάστασης— γιά τό ξεπέρασμα τής κρί
σης τοΰ μεταπολεμικού καπιταλισ;νοΰ σέ παγκόσμια κλίμακα, ποί» 
διαψεύστηαε άπ’ τήν μεγάλη κρίση τοΰ 1923 στή Γερμανία (κι 
Ελλάδα) δπως κι δλα τα έπαναστατικα γεγονότα στήν ’Αγγλία, 
’Εσθονία, Λεττονία, Βουλγαρία, Κίνα κτρ. τών χρόνων που έπακο- 
λούθησαν —  δέ στάθηκε στήν έκτίμηση τών άγωνιστών τής βάσης. 
"Έβλεπαν σα κατάφωρη άντίθεση στίς έξωραϊστικές έκτιμήσεις 
γιά τόν καπιταλισμέ καί τή σταθερότητά του, τή συνεχιζόμενη βα- 
θειά κρίση στήν 'Ελλάδα. M i ποιό πολύ χτυπούσε στή συνείδηση 
καί στό αίσθημα ή στροφή άποκόλλησης άπ’ τή Κομιντέρνα τοΰ 
Λένιν-Τρότσκυ.

Ή  εξέγερση άρχισε άπ’ τήν τάση Τζουλάτι-Σαραντίδη, τή 
τάση Παπαναστάση, τό Πειραιά, τή Σαλονίκη, τή Δράμα, πήρε 
ένταση στίς γεμάτες φυλακές, στους φυλακισμένους τοΰ Βόλου,
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ξαπλώθηκε σ’ όλο το Μέτωπο δπου φούντωσε ή άντιοππορτουνιστι- 
κή πάλη.

Ό  Μπεναρόγιας άναγνωρίζει μ,’ είλικρίνεια τήν έςίγεροη 
τών αγωνιστών, μ’ δλο πού στρέφονταν κι έναντίον τών άποφάσε- 
ων στίς δποΐες ό ίδιος έβαλε τή σφραγίδα του. «Άλλοι άπό ύστε- 
ροβουλία κι άλλοι άπό άδυναμία σκέψης, εύρισκαν δτι ή Συνδιά
σκεψη έπρόδωσε τάς άρχάς του (Κό;ιματος». (Μπ. σ. 156 ). Φυσι
κά οί ύστεροβουλίες δέν έλειπαν. Ό  Σαργολόγος άπ’ τή Σαλονίκη, 
κι 6 Σταυρίδης άπ’ τή Δράμα, προσκολλήθηκαν άπό τότε στήν ά- 
ριστερά, καί κανείς δέν ξέρει άπό πότε πουλήθηκαν, ένώ ψήφισαν 
τίς προδοτικές άποφάσεις στή Συνδιάσκεψη.

Ό  Μπεναρόγιας περιγράφει πώς: «Πέριξ τοϋ Παπαναστασί
ου έσχηματίσθη μετά τή Συνδιάσκεψη μία έμάς «άδιαλλάκτων», 
ύπερεπαναστατών είς τούς δποίους προσετέθησαν άργότερον κι άλ
λοι παντοειδείς άντιπολιτευό',ιενοι οί δποΐοι δέν έπαυσαν τδν κα
τά τών προδοτικών θέσεων τοϋ Φεβρουάριου άγώνα. Οί φυλακι
σμένοι έπίσης άντιτάσσοντο είς τάς «σοσιαλδημοκρατικάς» θέσεις 
τής Συνδιασκέψεως. Οί Πετσόπουλοι καί Κορδάτος, έκπρόσωποι 
τής νέας κατάστασης κηρύσσονται κατά τών άποφάσεων τής Συν- 
διασκέψεως θεωρώντας αύτάς ώς άνευ σημασίας κι άποδέχονται 
τήν «άχρήστευση» τών κατακρινομένων θέσεων περί «μακράς νο
μίμου ύπάρξεως» κι ένιαίου {ΐετώπου μετά παραγόντων πέριξ τοϋ 
κόμματος. Ή  άνατροπή τών άποφάσεων είχεν έπέλθει ήδη ούσι- 
αστικώς. Μία εύρύτατη ζύμωσις είς τάς τάξεις τοΰ Κόμ;ιατος κα
τά τών «δππορτουνιστικών θέσεων άναπτύσσεται τή άνοχή δν μή 
τή συμπράξει τής Διοικήσεως τοΰ Κό|ΐματος» (Μπ. σ. 155-156).

Ή  διελκυστίνδα, άνάμεσα στή φράξια τής Προσυνδιάσκεψης 
παραγόντων Γεωργιάδη, Σίδερη, Ν. Δημητράτου, καί στή φρά
ξια Πετσόπουλου, (Κορδάτου, κερδήθηκε άπ’ τή δεύτερη. Ή  τάση 
ΙΙετσόπουλου, ένισχυμένη ]ΐέ μια φραξιονιστική δουλειά, κατέκτη- 
σε πλέρια τή διοίκηση κι «άχρήστεψε» τίς δππορτουνιστικές άπο- 
φάσεις παρ’ δλο πού τις πίστεψε καί τις ψήφισε. Αύτές οί καιρο- 
σκοπίες σημάδεψαν δριστικά δχι μόνο τδ Πετσόπουλο άλλά καί τδ 
Κορδάτο. Ένώ δ ρεβιζιονισμδς τοϋ Φλεβάρη Εβαλε τή σφραγίδα 
του πάνω σέ μια σειρά περιστατικών πού άποτέλεσαν μόνιμο σύν
δρομο τοϋ ΣΕΚΕ στή δεκαετία τοΟ *20.
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ΤΟ ΕΚΤΛΚΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ TOT ΟΧΤΩΒΡΗ 1922

Τό Εκτακτο συνέδριο τοϋ ’Οχτώβρη 1922 συνήλθε γιά ν’ 
Αντιμετωπίσει τή κρίση τοϋ ΣΕΚΕ. ’Αλλά τή βάθυνε.

Σ’ αύτό Αντιπροσωπεύτηκαν ή ’Αθήνα μέ τους Μ. Οικονό
μου, Δ. Παπανικολάου, θ .  Μάγγο, Γ . Στράγγα. Ό  Πειραιάς μέ 
τούς Κουρτίδη, ’Αλιγιζάκη, ’Αγγελή. Ή  Σαλονίκη μέ τούς Σαρ
γολόγο, Χατζησταύρου καί Βεντούρα. Ή  [Καβάλα |ΐέ τούς Άσίκη 
καί Σμαραγδά. Ό  Βόλος μέ τούς Μπουφίδη καί ’Αδαμίδη. Ή  
Δράμα μέ τούς Γιαμογιάννη καί Σταυρίδη. Ή  Κέρκυρα μέ τό 
Γάλλη. Τδ Ηράκλειο μέ τό Φρατζεσκάκη. Τά Τρίκαλα-Καρδίτσα 
μέ τό Σιάντο. Ή  Χαλκίδα καί ό Πύργος μέ τόν Παπαναστάση. Ή  
Πάτρα μέ τό Μπατή καί ή Λάρισσα-Καζακλάρ μέ τό Γιατσόπου- 
λο.

’Αντιπροσωπεύτηκαν έπίσης ή ΓΣΕΕ, κι οί όμοσπονδίες Κα
πνεργατών καί ’Ηλεκτροτεχνιτών. ’Επίσης ή ΟΚΝΕ μέ τό Βεν
τούρα. Σ’ αύτό τό Συνέδριο ή δεξιά φράξια τοΰ Γεωργιάδη-Σίδερη 
ήταν Αποφασισμένη νά κάνει σχίσματα άν δέν πλειοψηφοϋσε. Έ -  
γινε ειδική σύσκεψη γι’ αύτό πρίν άπ’ τό Συνέδριο, δπως Αποκα
λύπτει δ Πετσόπουλος. 'Αλλά ή δεξιά πλειοψήφησε.

Ή  ίκθεση τοΰ Γραμματέα Κορδάτου διαπίστωσε όργανωτική 
Αδυναμία πού όφείλονταν βασικά στίς διώξεις, προσωπικές διενέ
ξεις, καί κρίση στίς σχέσεις κόμματος-Συνδικάτων.

’Αμέσως μετά, ό Σίδερης, Γεωργιάδης καί Σιδέρης Ιβαλαν 
ζήτημα διαγραφής τοΰ Πετσόπουλου πού Απασχόλησε τό 1 )3  τοΰ 
χρόνου τοΰ Συνεδρίου! !

Μετά τή νέα προδοσία τών Αρχών τοΰ προλεταριακού διε
θνισμού καί τήν ύποτροπή τοΰ σοσιαλπατρ’.ωτ’.σμοΰ σέ συνδυασμό 
μέ τή κρίση στίς σχέσεις μέ τήν Καμ^ντέρνα καί τις Αρχές της, τό 
’ Ε κ τ α κ τ ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  Αντί νά Αναζητήσει τΙς βαθύτε
ρες ρίζες τοΰ όππορτουνισμοϋ καί τά πολιτικά αΤτια τής δξυνσης
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τής (Κρίσης τοΰ Σ ΕΚ Ε, γιά μιά σωστή διέξοδο, παρασύρθηκε Απ’ 
τούς δεξιούς κι έξτρεμιστές σέ προσωπικούς καί φραξιονιστικούς 
Ανταγωνισμούς.

Καθυστερημένα μέλη στράφηκαν κατά τών διανοουμένων 
γενικά μέ σύνθημα τή διαγραφή τους. ’ Οχι γιά συγκεκριμένες 
πολιτικές θέσεις. Ή  τέτοια διάσταση έργατών καί διανοουμένων 
δπως καί τής νέας μέ τή παλιά γενιά, τεχνητά, ίγινε πρόσθετη 
πηγή έπιτάχυνσης τής κρίσης. ’Αντικειμενικά βοηθοΰσε τό «διαί- 
ρει καί βασίλευε» τής Αστικής τάξης. Μία άνακριτική έπιτροπή, 
γιά να κρίνει πρόσωπα καί πράγματα, μέ κεντρικούς κήνσορες τό 
Σαργολόγο καί Σταυρίδη (πού άποδείχτηκαν αργότερα πράχτορες) 
καί τούς ’Αγγελή, Βεντούρα καί Για|ΐογιάννη, δέ μποροΰσε παρά 
νά δδηγήσει στήν άναζήτηση Αποδιοπομπαίων, καί στή μέθοδο 
διαγραφών. Ό  Π ε τ σ ό π ο υ λ ο ς  δ ι α γ ρ ά φ τ η κ ε  
άπ’ τό Συνέδριο. Τά δικαιολογητικά: «"’Αδυναμία χαραχτήρα” , 
"όρμές ψυχικές κι ένθουσιασμοί” πού ίβλαψαν τό κόμμα. "Έ λ ε ι-  
ψη πεποιθήσεων” ίτσι πού ?καμε πράξεις Αντίθετες μέ τΙς Αρχές, 
τήν ταχτική, τήν πειθαρχία καί τήν οργάνωση».

Τό σημαντικό είναι πού στό ζήτημα τών σχέσεων τοΰ ΣΕΚ Ε 
καί τής Διεθνοΰς παρέμεινε στήν όππορτουνιστική βάση τής Συν
διάσκεψης τοΰ Φλεβάρη καί οί άποφάσεις τής Κομιντέρνας θά Ιρ- 
μηνεύονται σύμφωνα μέ τό πρίσμα τής «ιστορικής περιόδου» πού 
Απαιτεί μακράν νομιμότητα.

Ή  ν έ α δ ι ο ί κ η σ η  πού έκλέχτηκε: Σαργολόγος, 
Μάγγος, Κορδάτος, Λαγουδάκης καί Γιαμογιάννης, μέ γραμματέα 
τό Σαργολόγο σφράγισε τήν Α π ο σ ύ ν θ ε σ η  τ ο ΰ  Σ Ε 
Κ  Ε  .
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Στά χνάρια τών <στενών» Βουλγάρων 
Έκδρο;ν.κες συγκεντρώσεις

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η  Τ ΙίΣ  Ν ΕΑ Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΗ Σ  
Κ . Γκοοόστης (Μ’ ανεμισμένα ;ιαλια)

Λ. Καρλιάφτη; (Στό κέντρο τών καθισμένων)
Δ. Γ ρ :6α ; (ΙΙίσω ;ù  το σταυρϊ) έκτελέστηκε άπ’ τού; σταλινικούς 

στά Δεκεβριανά (1923 )

'■ · Κ '

Δη;ιτ,τρώφ (1903)
Καθοδηγητής ένός κύκλου μαρξιστών σπουδαστών τά  1903
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Ο ΚΕΜΑΛ ΕΚΑΝΕ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ;

Ό  Γ. Κορδάτος στήν Ιστορία τής Ν. Ελλάδας, Αναφέρει δτι, 
λίγο πριν άπ’ τήν κατάρρευση τοϋ Μετώπου, Απεσταλμένος τής 
ΕΣΣΔ στήν Ελλάδα, μέ διαπιστευτήρια πού έφερναν τΙς ύπογρα-

Κεμάλ Άττατούρκ

φές τών Ζηνόβιεφ, Τσιτσέριν, Τρότσκυ, Ανακοίνωσε:
«Ή ΕΣΣΔ είναι πρόθυμη νά βοηθήση τήν Ελλάδα νά 6γ^ 

άπ’ τό Αδιέξοδο τής Μικρασιατικής ’Εκστρατείας. Πρώτα θά πά- 
ψει νά ένισχύει ύλικά κι’ ήθικά τόν Κεμάλ, καί δεύτερον θ’ Ασκή-
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σε: όλη τήν έπιρροή της ν’ αϋτονομηθή μια παραλιακή ζώνη τής 
Μικρά; ’Ασίας δπου κατοικούν πολλοί χριστιανοί». Σ’ αντάλλαγ
μα ζητούσε τήν εστω «νιέ φάκτο» Αναγνώρισή της.

«Τό κίνημα τοϋ Κεμάλ— είπε— είναι άπελευθερωτικό καί σάν 
τέτοιο τό ύποστηρίςαμε. Δέν εχουμε δμως καμιά έγγύηση αν ύστε
ρα απ’ τήν δλοκληρωτική επικράτησή του οί παλιές Αντιδραστικές 
δυνάμεις (μπέηδες, πασάδες) δέν πάρουν τά ήνία τής εξουσίας. Ό  
Κεμάλ Ιχει γόητρο γιά τήν ώρα, άλλ’ οί στρατηγοί καί πολιτικοί 
πού τόν ύπερασπίζουν, μ’ έλάχιστες έξαιρέσεις είναι αντιδραστι
κοί».

Έχουμε κιόλας αποδείξεις δτι Ιχουν μυστικές Ιπαφέ; μέ τούς 
Γάλλους κεφαλαιοκράτες κι ιμπεριαλιστές κ.τ.ρ., (τ. 5, σ. 567 ).

’Αλλ’ ή κυβέρνηση τοϋ Κωνσταντίνου άπέρριψε τις προτάσεις 
τής ΕΣΣΔ καί τράβηξε όλόισα στήν καταστροφή.

Εΐταν φανερό ότι ή σοβιετική διπλωματία Εκανε μια στροφή. 
Παρέμεινε δμως τό πρόβλημα: δ Κεμάλ τί ρόλο Επαιξε;

Γιά μάς δ Κεμάλ, μέ τήν συμμετοχή του στό κίνημα τών νεο- 
τούρκων (1908) που άποδείχτηκε άντεργατικό, άντισοσιαλιστικό, 
κι έχθρικό πρός τήν αύτοδιάθεση τών καταπιεζομένων έθνών τής 
βαλκανικής, καί άπ’ τις Χαμητικές μέθσδές του, μέ τή δράση του 
στους βαλκανικούς πολέμιους ύπέρ τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, 
μέ τήν έθελοντική δράση στόν πόλεμο τοϋ 1914— 18, δπου άπέσπα- 
σε έπαίνους άπ’ τούς Γερμανούς καί Τούρκους (Γιασά Κεμάλ Πα
σά) , μέ τή συμμετοχή στήν έπιδρομή κατά τής ΕΣΣ Δ, μέ τήν Ιπί- 
μονη πρόταση ν’ άναλάβει σώμα πολέμου κατά τής Παλαιστίνης 
(1918), μέ τήν έξοντωτική Ιχθρότητα κατά τής ’Ανεξαρτησίας 

τών Άομένηδων, Κούδριον, Ποντίο>ν, άπόδειξε δτι δέν είχε καμιά 
σχέση ή ήγεσία του μέ τήν αύτοδιάθεση τών καταπιεζομένων I- 
ΐνοτήτων.

Στή Συνέλευση τοϋ Έρζερουμ πού τόν άνεκήρυξε πρόεδρο, 
ΐιακήρυξε δτι τά Βιλαέτια Έρζεμούμ, Ντιαβεκίρ, Τραπεζοϋντος, 
Σμύρνης. εΓταν καί θά παραμείνουν τούρκικα (Αίρέτω ή Αύτοδιά
θεση).

Παρέμεινε εύλαβικός ύπήκοος τοΰ Σουλτάνου. Πήρε μέρος στίς 
έκλογέ; πού προκήρυξε 6 Σουλτάνος. Ψήφισε στή Νέα Βουλή τό
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«Εθνικό Συμβόλαιο». Καί μόλο πού 6 Σουλτάνος έξαπέστειλε Κού- 
Ερους ένάντια στό κίνημά του, */ι έστειλε Γκούρκας τσεκουροφόρους 
κ·. έπιασε μέσα στή Βουλή 150  Κεμαλικούς, ό Κεμάλ, πού είχε κά
νει έκλογές στήν Ά γ κ υ ρα  κα’ι σχημάτισε άντισουλτάνικη κυβέρνη
ση, κάλεσε τόν Π ατισάχ.... ν’ άναλάβει αύτός τόν... άντιϊμπεριαλι- 
στικό άγώνα! Σ ’ άπάντηση έ Σουλτάνος, πίσω άπ’ τόν όποιο στέ- 
ν.ουν οί δυτικοί ιμπεριαλιστές, στέλνει τόν ΚαραμπεκΙρ πού είχε  
στρέψει τά κανόνια του κατά τής Ε Σ Σ Δ , για νά πιάσει τόν Κεμάλ, 
άλλα αύτός. μέ τή συμβουλή τών φεουδαρχών, προσχωρεί στόν Κ ε
μάλ. «Γιατί δ Κεμάλ είναι δ μόνος Ικανός να μήν άφίσει «ντοβλέτι»

Ό  Κε;ιάλ πυρπολεί τήν «Απελευθερωμένη» Σμύρνη κάτω 
άπ’ τ ’ άδιάφορα βλέμματα τών φίλων του ιμπεριαλιστών 
πού άπ’ τά καράβια τους «θεώνται» άπαθεΐς τούς δθλους

τών Άρμένηδων στό Έρζερούμ, καί τών Κούδρων στό Ντιαμπεκίρ.
Στό «άντιϊμπεριαλιστικό» του μένος γιατί οί Ά γγλογάλλοι βο

ηθάνε τήν Ε λλά δ α , χτυπάει τούς Ά γ γ λ ο υ ς  στή Νικομήδεια, τό 
στόλο τους στό Βόσπορο, τούς Γάλλους στήν Κιλικία δπου έσφαξε 

1 0 0 0  Γάλλους κι 6 0 0 0  Άρμένηδες.
Σ έ  λίγο κατευνάζ-εται. Ot Γάλλοι κάνουν στροφή ύπέρ αυτοΟ 

για  λόγους άνταγωνιστικούς πρός τούς Ά γ γ λ ο υ ς  καί γιατί έχουν 

μεγάλες έπενδύσεις στήν Τουρκία.
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Στό μεταξύ δ Κεμάλ, στέλνει μήνυμα 3τό Λένιν γιά διπλωμα
τικές σχέσεις καί στρατιωτική βοήθεια, κατά τών ιμπεριαλιστών. 
Ή  ΕΣΣΔ Αναγνώρισε πρώτη τό καθεστώς, κι έστειλε πολεμικό ύ- 
λικό. 01 Ά γγλοι έξαγριώθηκαν. "Εσπρωξαν τό Σουλτάνο καί τούς 
Άρμένηδες έναντίον του. ΟΕ Κοϋδροι έπαναστάτησαν. 01 Πόντιοι τό 
ίδιο. Ποντιακό Αντάρτικο έκδικεΐται τ'ις σφαγές τοϋ 1915— 18. Ή  
Αλλαγή δμως τοϋ καθεστώτος στήν ’Αθήνα κι οΐ καταλήψεις σέ βά
θος τοϋ Ούσάκ καί τής Προύσας, γίνονται πρόσχημα —  ένώ ή ου
σία είναι οί νέοι Ανταγωνισμοί γιά τίς «έντολές» κυριαρχίας στήν 
Εγγύς ’Ανατολή— γιά μιά στροφή τής ’Αγγλικής καί Γαλλικής 
διπλωματίας ύπέρ τοϋ Κεμάλ.

Στό προτσέσσο τών Ανταγωνισμών Γαλλίας— ’Αγγλίας γιά τή 
λεία τοϋ πολέμου, γιά τήν έπιρροή στήν Εύρώπη καί Μέση Ανα
τολή (Συρία, ’Ιράκ, Παλαιστίνη κ.τ.ρ), γιά τά πετρέλαια τής Μο- 
σούλης καί τό δρόμο γιά τΙς ’Ινδίες, δ Κεμάλ τους είναι πιό χρή
σιμος.

Ό  Κεμάλ Ανασυντάσσεται, Αντεπιτίθεται κατά τών Ελλήνων, 
καί τούς συντρίβει. 01 Τοϋρκοι σφάζουν κατά χιλιάδες. Πυρπολοϋν 
τά πάντα. Καί πετάνε 1,5 έκαταμ. πληθυσμό στή θάλασσα.

Ή  «έπανάσταση» τοϋ Κεμάλ δέν ήταν έθνικοαπελευθερωτική. 
Ήταν δλοκάθαρα έθνική. Ή  έθνικοαπελευθερωτική είναι συνδε
μένη πάντα μέ τό πρόβλημα τής Αγροτικής μεταρρύθμισης. Ή  
τούρκικη Αγροτική οίκονομία ήταν φεουδαρχική στίς σχέσεις της 
yal στήν τεχνική της.

Τά 65% τής καλλιεργημένης γής ήταν στά χέρια φεουδαρ
χών που Αντιπροσώπευαν τά 5% τοϋ Αγροτικοϋ πληθυσμοϋ στά
1920. Τά ύπόλοιπα 33,5 Ανήκαν στά 95%.

Οί φτωχοί Αγρότες, μέ κλήρο ένα μόλις έχτάρι, στέναζαν 
Απ’ τήν έκμετάλευση τών τσιφλικάδων μέ 5 μέχρι 20 χιλ. έχτάρια, 
τών έμπόρων ντόπιων καί ξένων, καί τών τοκογλύφων. Ξέσπασε 
ένα κύμα έξεγέρσεων δπως τοϋ Τσερκές Έτέμ, πού Απο
κορυφώθηκαν στά 1921. Ό  Κεμάλ κατάπνιξε αυτές τΙς έξεγέρσεις. 
Υποστήριξε τούς τσιφλικάδες γιά τή στενή έκμεταλλευτική συγ
γένεια που είχαν μέ τούς Αστούς τούς δποίους έκπροσώπησε ό Κε
μάλ καί δέν έκανε καμιά άπαλλοτρίωση. Δέν μοίρασε τά χωράφια 
στούς καλλιεργητές τους.
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Ό  Κεμάλ χτύπησε άμείλιχτα καί τό ντόπιο κι άδύναμο σοσ. 
έργατικό καί συνδικαλιστικό κίνημα, τό όποιο μόλις είχε φτιάξει 
(Νοέμβρης 1920) τό δικό του Κομ. Κόμμα. Στή διεθνικά κρίσιμη 

χρονιά τοϋ μεταπολέμου, στά 1921, μιά χρονιά που φούντωσε ή 
αντιπολεμική καί άντιμιλιταριστική άντίσταση τών μαζών πού ύ- 
πέφεραν τό Γδιο μέ τούς Έλληνες άπ’ τόν πόλεμο, δ Κεμάλ δο
λοφόνησε τόν Έργ. ηγέτη Σ ο μ π χ  ι καί 12 συντρόφους του 
τό Γενάρη τοΰ 1921. Άπό τότες ot άγριότητες τοϋ τούρκικου κα
πιταλισμοί ήταν άφάνταστα σκληρότερες άπ’ τις άντίστοιχες τοΰ 
Ελληνικού καπιταλισμού, στό μεταπόλεμο. Τά 30 χρόνια φυλακή 
ήταν ή συνηθισμένη ποινή γιά τούς θηριώδεις τούρκους «έπανα- 
στάτες».

Τά καθεστώτα τοϋ Βενιζέλου καί τοΰ Κεμάλ, δέν ίκαναν 
παρά νά συνεχίζουν τόν πόλεμο τοΰ 1914-18 στό ίδαφος τής Μι- 
κράς Άσίας. "Επαιζαν τό ρόλο πιονιών στή σκακιέρα τών Ιμπερια
λιστών. Ήταν καθεστώτα μιας έπανάστασης, μιας μερίδας τής 
αστικής τάξης ένάντια στό παλιό κεθεστώς σέ μιά έποχή παρακμής 
τοϋ Ιμπεριαλισμού κι άντίδρασης τοΰ καπιταλισμού δταν ή προ
λεταριακή έπανάσταση Ιμπαινε στήν ήμερήσια διάταξη. Σ’ αύτή 
τήν έποχή μόνο ή Επανάσταση ά λά Όχτώβρη μποροϋσε νά λύσει 
τά προβλήματα τής άγροτικής καί τής έθνικοαπελευθερωτικής 
έπανάστασης. Τό καθεστώς τοϋ Κεμάλ, δπως καί τοΰ Βενιζέλου, 
συμβιβάστηκαν άπ’ τήν ίδια τους τή φύση δχι μόνο μέ τούς μο
νάρχες άλλά καί τους γαιοχτήμονες καί φεουδάρχες. ΚατακορόΓ- 
δευαν τούς άγρότες γιά μεταρρύθμιση μόνο καί μόνο γιά νά τούς 
σύρουν στόν πόλεμο.

Ό  Κεμάλ έκμεταλλεύτηκε τις διαθέσεις τών μαζών γιά ά- 
-ελευθέρωση τών έδαφών άπ’ τούς ιμπεριαλιστές πού Ικαναν κα
τοχή σάν «έγγυητές» τών ληστρικών συμφωνιών, κι άπ’ τούς Έ λ 
ληνες. ποΰ δργίασαν στήν επιδρομή τους πρός τά ένδότερα, γιά νά 
πετύχει πλέρια ύποταγή δλιον τών έθνοτήτων πού ζοϋσαν στήν 
Τουρκία.

Ό  Κεμάλ άνέτρεψε τό θεοκρατικό Σουλτανικό καθεστώς. 
’Έκανε μικρομεταρρυθμίσεις. Χτύπησε άλύπητα τούς Χοτζάδες, 
Δερβίσηδες, Ούλεμάδες. Κι Ιστησε πολλές κρεμάλες. Άλλά ot με
ταρρυθμίσεις του (φέσι, φερετζές, γραφή, άνεξαρτησία τής έκ- 
κλησία; άπ’ τό κράτος) δέν είχαν βάθος κοινωνικό.
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Κανείς δέ μπορούσε νά κατηγορήσει τήν Ε Σ Σ Δ  γιά τή συμπα
ράσταση 3x6 κίνημα Κεμάλ, πού έστω επεισοδιακά πάλαιψε κατά 
τών ιμπεριαλιστών. Ά λ λ ’ αύτό δέν ύποχρέωνε τό τούρκικο Κομ. 
Κόμμα δπως καί τό Ε λλη νικ ό , νά μήν κάνουν τήν πολιτική τοΟ 
έπανα3τατικο0 ντεφαιτισμοϋ καί στά δύο μέρη καί τή συναδέλφω
ση τών φαντάρων ένάντια στούς Αξιωματικούς τους. Ή  Αποψη δτι 
έ Κεμάλ ίκανε έθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο έξωράϊσε τόν Κεμάλ. 
Καί τό κίνημα βαραθρώθηκε γιά πολλά χρόνια στήν Τουρκία, 
μέ τή βοήθεια τής πρωτοφανέρωτης τρομοκρατίας τοΰ Κεμαλικοΰ 
καθεστώτος.

ΝΑΖΙ Μ Χ ΙΚ Μ Ε Τ  (1902  - 
1 9 6 3 ) .  δ μεγαλύτερος πρωτο
ποριακός συγγραφέας (ποίη
ση, μυθιστόρημα, θέατρο) τής 
Νέας Τουρκίας. Π ήρε μέρος 

Απ' τα εφηβικά του χρόνια στό 
Επαναστατικό κίνημα τής πα
τρίδας του, τοποθετημένος Απ’ 
τήν αρχή καί μέ συνέπεια στή 
διεθνιστική Αριστερά. Διώχτη
κε γ ι’ αύτό άγρια κι’ άπό τδ 
νέο καθεστώς (κεμαλικδ καί 
ιετακεμαλικό) καί πέρασε δε
καετίες όλόκληρες φυλακισμένος 
στόν τόπο του ή  κυνηγημένος 

στό έξωτερικό.

Ναζίμ Χικμέτ
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ΤΟ ΑΓΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Τό Μάη τοϋ 1922, στήν 'Ολομέλεια τής Β . 'Ομοσπονδίας, 
μπήκε για πρώτη φορά στήν ήμερησία διάταξη τό «αύτονομιστι- 
κδ ζήτημα» μέ τή μορφή τοϋ συνθήματος Ε ν ι α ί α  κ ι  ’Α
ν ε ξ ά ρ τ η τ η  Μ α κ ε δ ο ν ί α  κ α ί  Θ ρ ά κ η .

Τό ΣΕΚΕ, αντιπροσωπεύτηκε σ’ αύτή τήν 'Ολομέλεια άπ’ 
τδ Πετσόπουλο.

Ό  εισηγητής Κολάρωφ, έξηγοϋσε στίς άλλες Αντιπροσωπεί
ες δτι τό σύνθημα αύτό «θα δημιουργούσε έλπίδες στούς Βούλγα
ρους πρόσφυγες να γυρίσουν στή Βουλγαρία, ΘΑ τούς έμπδδιζε νά 
πάνε στούς Κομιτατζήδες καί ΘΑ τούς Ιφερνε κοντά στό Κ.Κ.Β.». 
Έ  έπιχειοηματολογία αύτή δέν είχε καμιά σχέση μέ τή Μαρξι
στική Αποψη τοϋ Έθνικοϋ Προβλήματος, καί τήν Αρχή τής αύ- 
τοδιάθεσης τών καταπιεζομένων έθνοτήτων.

Ή  μπακλαβαδοποιημένη Βαλκανική περιλάμβανε προβλή
ματα δπως τής Κροατίας, Σλοβενίας, Μαυροβουνίου, Κδσοβου, 
Ντομποουτσάς, Σλαυομακεδονίας, (Τρίγωνο Ελλάδας, Βουλγα
ρίας. Σερβίας) καί προβλήματα στίς συνοριακές γραμμές Ελλά
δος - ’Αλβανίας (Βορε-.οηπειρωτικδ), Ελλάδος - Τουρκίας (Μου
σουλμάνο·., "Ελληνες). Ελλάδος - Βουλγαρίας (Πομάκοι), τά δ- 
ποΐα δ Κολάρωφ παραπέρισε κι Ιβαλε μπροστά τό σύνθημα « Ε 
νιαία κι ’Ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη».

Ό  Πετσόπουλος ήξερε δτι αύτό τό σύνθημα τό προπαγάνδι
ζε ή Βουλγάρικη αστική τάξη άπό τά 1913 γιά νά δημιουργήσει 
Ινα μεταβατικό καθεστώς στή Μακεδονία-Θράκη, μέ σκοπό νά 
τή καταντήσει μεταγενέστερα. Ή  ιστορία:

’Απ’ τά 1893, είχε Ιδρυθεί ή ’Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Μ α κ ε -
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δ ο ν  t κ ή Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  ’Ο ρ γ ά ν ω σ η  (Ε . 
Μ .Ε.Ο ) στα πρότυπα τών αστικών καρμπονάρικων οργανώσεων, 
ποΰ περιλάμβανε κάθε κάτοικο τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, κι εί
χε σκοπό τή βελτίωση τών οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών, τήν 
απαλλοτρίωση τών τσιφλικιών, καί τήν αύτονόμιση τής Μακεδο
νίας. ’Εξελίχτηκε δμως σέ κράτος έν κράτει. (Κυβέρνηση, άστυ- 
νομία, στρ. μονάδες - κομιτατζήδες).

Σάν άντίδραση στήν Ε .Μ .Ε.Ο . καί για ξεκάθαρους έ- 
θνικοΰς προσαρτιστικοΰς σκοπούς, 6 Βασιλιάς Φερδινάρδος τής 
Βουλγαρίας έφτιαξε στα 1895  τήν « Έ  ξ ω τ ε ρ ι κ ή Μ α κ .

Ό  ΙΙρωτογέρωφ Ό  Παύλος Μιλάς

Έ  π α ν .  Ό  ρ γ  ά ν ω σ η » ή Κομιτάτο τών Βιρχοβιστών, 
μέ σκοπό τήν απόσπαση τής Μακεδονίας άπ’ τήν Τουρκία. Ή  Μα
κεδονία έγινε μήλον τής έριδος.

Ά π ’ τίς άρχές τού αιώνα άρχισε ενας άγριος άλληλοεξον- 
τοτικός άγώνας άνάμεσα στοΰς Βούλγαρους κομιτατζήδες άπ’ τή 
μιά μεριά καί τούς “Ελληνες μακεδονομάχους άπ’ τήν άλλη, μέ 
βασικό πυρήνα 2-3 χιλιάδες κρητικούς υπερεθνικιστές, ποΰ Οργανώ
θηκαν στα 1 9 0 3 -1 9 0 1 , πλαισιώθηκαν μέ ντόπιους 'Ε λλη ν ες μακε- 
δόνες, καί άρχισαν τήν πάλη στή Μακεδονία μ' επικεφαλής τό 
Παύλο Μελά.



Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους ή πάλη γιά τή Μακεδο
νία άναψε. Τό ίδιο κι’ ή διαμάχη ανάμεσα στήν EJMJE.O. καί 
στήν Έξ,Μ .Ε.Ο. Ό  ’Αλεξαντρώφ, ό ήγέτης τής κρατικοποιη
μένης Έξ.Μ.Ε.Ο. δολοφόνησε τό Σαντάσκυ, ήγέτη τής Ε-Μ.Ε.Ο. 
γιατί ό Σαντάσκυ μέ αύτονομιστική συνέπεια, προπαγάνδιζε τό 
σύνθημα «Ή Μακεδονία γιά τούς Μακεδόνες» καί πάλευε γιά ν’ 
άποσυρθοϋν τά Ελληνικά καί Βουλγάρικα στρατεύματα άπ’ τή 
Μακεδονία.

Μετά τή συνθήκη Νεϊγύ (27. 11. 1919) ή ήττημένη Βουλ
γαρία άντιδρά. Ό  Άλεξανδρώφ καί ό Πρωτογέροφ έκφράζον- 
τας τή ρεβανσική πολιτική τή ; αστικής τάξης, καπηλεύτηκαν 
τόν τίτλο τής Ε.Μ.Ε.Ο., συγκρότησαν τό σωβινιστικό O.R.I.M., 
πού στά 1923 Ιγινε δργανο τοΰ φασίστα Τσαγκώφ, κι’ άρχισαν 
τή νέα έξόρμηση μέ σύνθημα τήν αυτονόμηση τής Ελληνικής 
καί Σερβικής Μακεδονίας σαν μεταβατικό σταθμό γιά τή προσάρ
τησή της στή Βουλγαρία.

Στά 1921. σάν προϊόν διαφοροποίησης στούς «αύτονομιστές», 
ιδρύθηκε άπ’ τό Γιουρούκωφ, νέο κομιτάτο, μέ τό τίτλο: «Φεντε- 
ραλιστική Μακεδονική ’Οργάνωση» με τάσεις «σοσιαλίζουσες» γιά 
τήν «απελευθέρωση τής Μακεδονία: άπό κάθε έθνική καταπίεση 
καί τή δημιουργία «’Ανεξάρτητης Ενιαίας Μακεδονικής Δημο
κρατίας». Αύτή ή κίνηση δέθηκε στενά μέ τόν Σταμπολίνσκυ μα
ζί μέ τόν όποιο ό Γιουρούκωφ δολοφονήθηκε άπ’ τό Τσαγκώφ.

Ή  ήγεσία Κολάρωφ, Δημητρώφ Ιδειξε πλέρια άνικανότητα 
ν’ Αντιμετωπίσει σωστά τό πρόβλημα αύτοδιάθεσης τών καταπιε- 
ζομένων τή: .Βαλκανικής έθνοτήτων. Κατολίσθησε στό 2δαφος τής 
αστικής πολιτικής τής Βουλγαρίας. Κατασκεύασε Ινα γεωγραφικό 
σχήμα «’Ανεξάρτητης Μακεδονίας-θράκης». Ξέχασε δτι οί κομ
μουνιστές δέν κατασκευάζουν τά έθνικά κινήματα. ’Αλλά τά βο
ηθούν δταν οί ίδιες οί μάζες μπαίνουν στόν αγώνα. Τό έθνικό ζή
τημα ήταν ύπόθεση τής άνερχόμενης άστικής τάξης, στόν περα
σμένο αιώνα. Στήν εποχή τοϋ ιμπεριαλισμού Εμπαινε ζήτημα δι
εθνικό. Οί κομμουνιστές, δέν θά ήταν άξιοι τοϋ όνόματός τους 
5ν άγνοοΰσαν τήν ίδια τή πάλη τών καταπιεζομένων έθνοτήτων, 
τήν όποια όμως καναλιζάρουν στά ιστορικά πλαίσια τή ; πάλης



γιά τό σοσιαλισμό. Μέ φορέα τήν Εργατική τάξη. Ενάντια ατούς 
άστούς, στούς γαισχτήμονες καί στούς ιμπεριαλιστές.

ΣΛΛ1ΌΜΛΚΕΔΟΝΙΚΟ

Τό ζήτημα τής αυτοδιάθεσή Εχει εξαιρετική σπουδαιότητα 
γιά τα 3.000.000 περίπου Σλαυομακεδόνων τής περιοχής πού· 
συνδέει τή Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα. Τό Μακεδονικό 
αύτό δέν ήταν πρόβλημα πολιτιστικών έπιδιώξεων, δπως Εβλεπε 
τό έθνικό ή αυστριακή σχολή (Ό ττο Μπάουερ) για τήν έκκλη- 
σία, σχολειό, γλοησα, χωρίς νά φτάνει μέχρι δικαιώματος άνε- 
ξαρτησίας. Τό ζήτημα τής αυτοδιάθεσης δέν ήταν άνεξάρτητο 
άπ’ τό σύνολο τών συνθηκών (Εδαφος, οίκονομία, ταξικές σχέ
σεις) μέσα στή συγκεκριμένη Ιστορική κατάσταση.

Στή συγκεκριμένη περιοχή ύπήρχε θέμα σλαυομακεδόνικο. 
"Οχι γενικά μακεδόνικο. "Εξω άπ’ τούς Σλαυομακεδόνες τής Φλώ
ρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, δέν ύπήρχε συμπαγής μακεδονική 
’Εθνότητα. "Οπως δέν ύπήρχε καμιά θρακική. Ή  Λενινική άπο
ψη ήταν βασικά άντίθετη μ’ αυτήν τοΰ Κολάρωφ, πού Ιβλεπε 
πρόβλημα Εδαφικό κι’ δχι πάλης μιας συγκεκριμένης Εθνότητας 
γιά τήν αύτοδιάθεση της. "Οταν δ Λένιν Ιγραφε στά 1914 δτι: 
«οί καλύτεροι δροι γιά τήν κνάπτυξη τοϋ καπιταλισμού στά βαλ- 
κάνια δημιουργοΰνται στό βαθμό πού δημιουργοΰνται ανεξάρτητα 
’Εθνικά Κράτη σ’ αύτή τήν χερσόνησο, δέ διανοήθηκε Ενα Ιδιαίτε 
ρο νέο κράτος Μακεδονοθρακικό, αύθαίρετα δημιουργημένο.

’Αλλά οί Σλαυομακεδόνες, δντας ιδιαίτερη Εθνότητα άπ’ τή 
Βουλγάρικη, παρά τούς Ιστορικούς Βούλγαρους, Εχοντας δική τους 
γλώσσα, ιδιαίτερη άπ’ τή Βουλγάρικη, δική τους γραμματική καί 
κουλτούρα, δική τους ιστορία καί δική τους ταξική έργάνωση 
(Γκαλβίνωφ) μέ τή πίστη ακλόνητη γιά τήν ιστορία τους, μέ τούς 

Εθνικοαπελευθερωτικούς άγώνες τους πού άποκορυφώθηκαν στό 
"Ιλιντεν, άπόδειξαν δτι μποροΰν ν’ άποχτήσουν τήν Εθνική τους 
άνεξαρτησία μόλο πού αστοί καί προλετάριοι ήταν σχετικά άδύ- 
ναμοι μέσα στά κατεστημένα τότε πλαίσια τής οίκονομίας.

ί)0



Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ Τ 01 ' ΙΛΙΝΤΕΝ

Στίς 20 τοΰ ’Ιούλη, ατά 1903, μέρα τής γιορτές τοϋ Προ
φήτη Ήλία, οί Σλαυομακεοόνες έξεγέρθηκαν ένάντια στό Τούρ
κικο ζυγό, πού παράλληλα μέ τόν ταξικό ζυγό τών Τούρκων, 
Βουλγάρων, Ελλήνων καί Σέρβων τσιφλικάδων καί άστών κατα
πίεζε δλες μαζί τίς ’Εθνότητες που ζοϋσαν στή Μακεδονία καί 
τή Θράκη κάτω άπ’ τή Τούρκικη έπικράτεια. Ή  έξέγερση ξε- 
σπάει άπ’ τα κάτω. ’Ονομάστηκε Ίλιντεν γιατί Ιγινε τή «μέρα 
τοϋ Έλιοΰ» ή Σλαυομακεοόνικα «Ήλιν-ντέν». Ή  έξέγερση έπε- 
κράτησε στό Κόσοβο, στή Κλεισούρα, στή Νεβέσκα. Κράτησε 2 
μήνες. ’Αλλά ό τούρκικος στρατός τήν ίπνιξε στό αίμα. Δέν ήταν 
Ιργο τών κομιτατζήδων. Είχε βαθειές ρίζες. Κι’ ήταν πηγαίο κί
νημα. Άπαράλλαχτο δπως καί τά έθνικοαπελευθερωτικα κινή
ματα τών Βουλγάρων, Σέρ,βων, Ελλήνων, Αρμενίων, Κούρδων, 
που στέναζαν κάτω άπ’ τό καθεστώς τοϋ Σουλτάνου. ’Αναφέρουμε 
πώς τό καθαρά μακεδόνικο κίνημα τοΰ Γκαλβίνωφ, άνέβασε στή 
πρώτη σειρά τό Κόμμα του μέ τή σημαία τών μπολσεβίκων καί 
τής διαρκούς έπανάστασης. Όσοι ύποτιμοϋν τό σλαυομακεδόνικο 
ζήτημα άς άναλογιστοϋν δτι τά έθνικά κινήματα ήταν ισχυρά κα
τά τήν κατάρρευση τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας.

Ό  Κολάρο)^ πρόβαλλε τό σύνθημα δίχως νά παίρνει ύπ’ δψη 
του τό ζωντανό 'σλαυομακεδόνικο κίνημα. 01 εκπληχτοι αντιπρό
σωποι τών άλλων βαλκανικών κομμάτων δέν άρθρωσαν Αντιρρή
σεις. Μόνο ό Πετσόπουλος τόλμησε νά ζητήσει άναβολή άπόφασης 
που Ιγινε άποδεχτή άπ’ όλους. Ή ξερε δτι ή Ελληνική κεφαλαιο- 
κρατία θ’ άποθηριωνόταν προκειμένου νά τής άποσπάσουν έδάφη.

Τό βουλγάρικο κόμμα ήταν τότε κυριαρχικό στή Β.Ο . Ό  
Δημητρώφ είχε μπει στήν έκτελεστική τής Κ.Δ. Ό  Κολάρωφ I- 
παιρνε ύφος Τσουγγασβίλη. Τό Γιουγκοσλαυικό κόμμα, που στήν 
Ικλογές τοϋ Αύγουστου 1920 πήρε 200 χιλ. ψήφους, ύστερα άπ’ 
τήν τοποθέτησή του στήν παρανομία, τή σύλληψη 12.000 άγω- 
νιστών του, καί τό πρόσθετο νόμο για τήν «άσφάλεια τοϋ Κράτους» 
πού πρόβλεπε 20 χρόνια κάτεργα γιά μόνο τήν Ιδιότητα τοϋ μέ
λους. είχε άποδιοργανωθεΐ. Τό Ρου·ιάνικο πού στό Ιδρυτικό του 
συνέδριο (8.5.21) χτυπήθηκε άμεσα (στείλανε φυλακή δσους ψή-

91



φισαν προσχώρηση στήν Τρίτη Διεθνή), ήταν σμπαραλιασμένο. 
Τό Ελληνικό, στα 1922, τό ίδιο. Οί βούλγαροι τό έβλεπαν σάν 
φτωχό συγγενή. Ένώ τό Κ .Κ .Β. αισθάνονταν ήγετικό καί καθο
ριστικό. Είχε άλλωστε βαθύτερες ρίζες.

Τό γλίστρημα δμως στό έθνικό θέμα Ιγινε όππορτουνιστι- 
κότερο, γιατί οί ήγέτες Κολάρωφ καί Δημητρώφ δρχισαν νά φλερ
τάρουν τήν «άριστερά» τών κομιτατζήδων, νά ύπολογίζουν σ’ αύ
τή, καί ύποτιμώντας τόν δυναμισμό τοϋ προλεταριάτου καί τοϋ 
κόμματος, νά κάνουν μπλδκ μαζί του;. ’'Ετσι τό αύτονομιστικό I- 
γινε βάση αύτοϋ τοϋ μπλόκ. Ή  ιστορία πήγε μακριά, δταν μ’ έπί 
κεφαλής τόν Στάλιν καί Μανουίλσκυ, Ικαναν μπλόκ άκόμα μέ 
τόν Άλεξαντρώφ, τό φασίστα, που μέ τό Τσαγγώφ, Ιπνιξαν στό 
αίμα τό κίνημα.

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΠΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Στό Πρώτο Πυρήνα τή ; Νέας Κίνησης πήραν μέρος: Οί 
Φρ. Τζουλάτι, Γεωρ. Σαραντίδης, Γρηγ. Σαραντίδης, Σ. Τσιγα- 
ρίδη;, Δεδούσης, Λ. ’Αποστόλου, Κ. Γκοβόστης, Γ . Φωτόπου- 
λος, Κόρακκα;. Καβαδά; καί Κατσάνος.

Σέ λίγο ή δύναμη τοϋ Πρώτου Πυρήνα διπλασιάστηκε. Ό  ’Α
ποστόλου πού παρακολουθούσε 5μεσα τό άναπηρικό κίνημα, πρό- 
τεινε, κι’ ή πρότασή του Ιγινε δεχτή, καί σχηματίστηκε μια νέα 
δεκάδα άπ’ του; πιό ώριμους καί πολιτικά ξεκαθαρισμένου; ή- 
γέτες τοΰ άναπηρικοΰ συνδικαλιστικού κινήματος.

Ό  Τ ζ ο υ λ ά τ ι  κράτησε τή συνέχεια καί τήν παρά
δοση τή ; Νεολαίας ’Αθηνών καί τή ; "Ενωσης τοϋ «Κομμουνι
σμού». ’Αναμφισβήτητος ήγέτης μετά τήν δολοφονία τοΰ Λιγδό- 
πουλου. Κύριο; ΐκπρόσωπος τής τριτοδιεθνιστικής τάσης που πρώ
τη σήκωσε ψηλά τή σημαία τών 21 όρων καί τής προσχώρησης 
στήν Κ.Δ. ’Απόλυτα έπαληθευμένος μετά τις νέες προδοσίες καί 
τήν άναστολή σύνδεσης μέ τή Κ.Δ. τής ήγεσία; τοΰ Φεβρουάριου 
τοΰ ΣΕΚΕ.

Τό κΰρο; του ήταν άναμφισβήτητο μέσα στή Φράξια καί
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στό Κόμμα. Ή  Βαλκανική 'Ομοσπονδία τόν αναγνώριζε σαν μο
ναδικό τώρα έκπρόσωπο τής Αριστερής Τάσης.

Ό  Γ . Σ  α ρ α ν τ ί δ η ς άρχισε τήν έπαναστατική του 
σταδιοδρομία δίπλα στούς Λιγδόπουλο καί Τζουλάτι. Ή ταν ό 
Γραμματέας τής Νεολαίας τοϋ «Κομμουνισμού». Στή νέα έξόρμη
ση, ήταν τό δεξί χέρι τοϋ Τζουλάτι. Σπάνια κομμουνιστές στή 
παιδική ήλικία τοΰ Έλληνικοΰ κινήματος συγκέντρωσαν τά προ
σόντα πού διέθετε 6 Γ . Σ. Ήταν θαυμάσια καταρτισμένος γιά 
τήν έποχή του. Ή ξερε νά παλεύει μέ σταθερότητα ένάντια στό 
ρεΰμα καί στήν καιροσκοπία. Ήταν ποτισμένος μέ τΙς ιδέες τοΰ 
μπολσεβικισμοϋ. Δάσκαλος τοϋ Μαρξισμού καί τής διαλεχτικής 
σ’ δλους σχεδόν τούς κύκλους τής ’Οργάνωσης. Έκανε μια δεύτε
ρη σειρά άνωτέρων μαθημάτων-συζητήσεων, γιά στελέχη, πάνω 
στά προεπαναστατικά, έπαναστατικά καί μετεπαναστατικά προ
βλήματα.

Ήταν μετριοφρονέστατος καί προσηνής σ’ δλους. Ό  πιό ά- 
γαπημένος. Συγκέντρωνε μια γενική έχτίμηση κι’ άναγνώριση 
μετά τό Τζουλάτι.

Ό  Γ ρ .  Σ α ρ α ν τ ί δ η ς  ήταν Ινας άπ’ τούς Σαραν- 
τίδηδες πού δημιούργησαν παράδοση μέ τή δράση τους στόν «Κομ
μουνισμό». "Οταν συγκροτήθηκε ή πρώτη δεκάδα τοϋ Κεντρικοϋ 
Πυρήνα κρατήΡηκε στό ρόλο τοϋ αύστηρά παράνομου πού δροϋ- 
σε στό ΣΕΚ £. ·*Ετσι, δπως βεβαιώνει ό ’Αποστόλου, προτιμήθηκε 
νά μήν παρευρίσκεται στίς συνεδριάσεις τοϋ Πρώτου Πυρήνα. 
Καί νά διατηρεί μόνο δεσμό μέ τό Τζουλάτι.

Ό  Δ ε δ ο ύ σ η ς  είχε σπουδάσει στή Γερμανία. ’Επι
στήμες καί Μαρξισμό. Ό ταν Ιπέστρεψε στήν Ελλάδα συνδέθηκε 
μέ τόν Τζουλάτι καί προμήθεψε στούς συναγωνιστές του άρκετά 
Ιργα άπ’ δπου οΐ μεταφράσεις τών κλασσικών τοϋ έπαναστατικοΰ 
σοσιαλισμού.

’Απ’ τούς σταλινικούς θεωρήθηκε άργότερα σάν 6 συνηγέτης 
μέ τόν Τζουλάτι τής «έχθρικής» δργάνωσης τοΰ «’Αρχείου».

Πριν ν’ άναλάβει 6 Δεδούσης, κατ’ άπόφαση τοϋ Κεντρι
κού Πυρήνα, τήν ϊκδοση τοϋ «’Αρχείου τοϋ Μαρξισμού», ίντας 
μέλος τής Κομ. Νεολαίας, άποτάνθηκε στό Κόμμα γιά ν’ άναλά- 
6ει αύτό τήν έκδοση. Ή  ήγεσία τής νέας κίνησης ήθελε νά δια



θέσει τό περιοδικό στό Κόμμα για μιά ευρύτερη μέσα σ’ αύτό διά
δοση του έπαναστατικοΰ μαρξισμού, καί μιά καθολικότερη άνάπτυ- 
ξη τοϋ θεωρητικού έπιπέδου τών μελών τού Κόμματος. ’Αλλά τό 
Κόμμα άπέρριψε αύτή τήν πρόταση. Ή  δικαιολογία; 01 έργάτες 
δέν μπορούν να καταλάβουν αύτά τα ϊργα! ! ! Έ τσ ι ot μανταρί- 
νοι κρατούσαν για λογαριασμό τους τό μονοπώλιο τής θεωρίας. 
’Από κεί κι’ υστέρα δέν ύπήρχε άλλη λύση άπ’ τήν άνεξάρτητη 
Εκδοση τού ’Αρχείου τού Μαρξισμού, ή διεύθυνση τοΰ όποιου ά- 
νατέθηκε στό Δεδούση.

Τό μεταφραστικό Εργο τοΰ Δεδούση ήταν πλούσιο. Μετέφρα
σε τό «Ηθική καί ύλιστική άντίληψη τής ιστορίας» τού Κάου- 
τσκυ, πού πούλησε γιά νά χρηματοδοτήσει τό «’Αρχείο» καί άρ- 
κετά άλλα Εργα. Κράτησε τό μεγαλύτερο βάρος τοΰ περιοδικού.

Ή  προπαγάνδα του ήταν μεστή άπό έπαναστατικό περιε
χόμενο. Ή  δράση του ήταν τόσο Εντονη καί ή διανοητική του κό
πωση τόσο έπίπονη, πού Εσπασαν τά νεΰρα του.

Τό ϊδιο Επαθε κι’ ό Κ α τ σ ά ν ο ς .  Φοιτητής. Μέ μία 
συνεισφορά άξιόλογη, ξέρουμε μόνο τή μετάφραση τής είσαγωγής 
τοΰ Έ γκ ελς στό «Κεφάλαιο» τοΰ Μάρξ, στά 1921. Έ τσι τέθηκαν 
Ιχτός μάχης δυό καλοί |ΐοφξιστές έπαναστάτες. Ό  Δεδούσης 
πέθανε στό ψυχιατρείο. ’Αλλά τό περιοδικό «του» Εζησε καί θρι
άμβευσε, φτιάχνοντας μέ τή συμβολή του έκατοντάδες άγωνιστές.

Γιά τή μεταφραστική έργασία τής «Νέας Κίνησης», πρέπει 
νά μή παραλείψουμε τή συμβολή τοΟ Ά ν τ ώ ν η  Δ ο ύ μ α  
(τοΟ Κομμουνισμοΰ) που μετέφρασε τό «Κράτος κι’ ’Επανάστα

ση». Καί τοΰ Κονταρίνη (όδοντογιατρού) πού Εκανε έπίσης μετα
φράσεις.

Ό  Σ. Τ σ ι γ α ρ ί δ η ς  (Ποντικής), άπ’ τούς πιό στα
θερούς άγωνιστές τών Ιδεών τής Νέας Κίνησης, βγήκε άπ’ τό συν
δικαλιστικό κίνημα. ’Ιδιαίτερα άπό τόν έμποροΟπαλληλικό κλάδο 
του. "Οταν φτιάχτηκε ή παράταξη έμπ)λων τού Κόμματος Εγινε 
δ γραμματέας της. (1922). Πάλαιψε έπί κεφαλής της γιά τήν 
κατάχτηση τοΟ Συλλόγου ΈμποροΟπαλλήλων.

Παρ’ δτι ήταν άπ’ τούς στηλοβάτες τής ’Οργάνωσης τής ’Α
θήνας. στάλθηκε στα 1925 στή Σαλονίκη γιά τήν έπέκτασή της. 
ΈκεΤ σταδιοδρόμισε σαν Ενας έξ έπαγγέλματος έ-αναστάτης. Μέ
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τόν I I .  Σαλονικιό καί τόν Γ . Γιαννχ/.ουρέα, πού στάλθηκαν δια
δοχικά άπ’ τήν ’Αθήνα, έχτισαν |ΐιά πολύ δυνατή όργάνωση πού 
μέσα στή δεκαετία τοϋ 1920, πάλαιψε σώ;ια μέ σώμα μέ τό Σα- 
λονικιότικο τμήμα τοϋ ΚΚ Ε. ανταγωνιστικά, για τήν κατάχτηση 
τή ; τάξης. Είχε αντιπάλους τους Βαφειάδη, Στίνα, Ζαχαριάδη κι’ 
δλου; σχεδόν τούς ήγέτες τοΰ ΚΚΕ πού στέλνονταν Εκεί άπ’ τό 
ΚΚΕ. Είναι άπ’ τούς λίγου: πού έκαναν συνέχεια 10 χρόνια φυ
λακή κι’ έςορία, άπ’ τό 1931 κΓ υστέρα. Μετά τό σχίσμα τοΰ 1934 
τής τροτσκιστικής δργάνωσης, έσπασε άπ’ τόν τροτσκισμό (1934) 
κ :’ άκολούθησε τή τάση τοΰ Γιωτόπουλου.

Ό  Λ. ’Λ π ο σ τ 6 λ ο υ, μπήκε στό κίνημα άπ’ τις άρχές 
τοΰ 1921. Ή  άκατανίκητη Ιλξη τών Κεών τοΰ Κομμουνισμού καί 
τής Ρώσικης Επανάστασης Εφεραν τόν νέο Επαναστάτη στήν πόρ
τα τοΰ τμή|ΐατος καί τοϋ βιβλιοπωλείου τοΟ ΣΕΚ Ε (Εύριπίδου 
14 ). Προμηθεύτηκε τό Ιο φύλλο τής «Κομ. ’Επιθεώρησης» πού μό
λις βγήκε (1 .1.1921). Έ γινε άμεσα μέλος τής Νεολαίας τοϋ 
ΣΕΚ Ε. Ταυτόχρονα πλησίασε τήν ’Ανεξάρτητη Νεολαία, πού λει- 
τουργοΰσε στό Έργ. Κέντρο (Πλατεία Κοτζιά).

Ή  ’Ανεξάρτητη Νεολαία Εκανε μαθήματα «"Αλφάβητου» 
(Ό  Πικρός) καί κριτικάριζε δικαιολογημένα σάν δεξιά τή Νεο

λαία τοΰ ΣΕΚΕ.
Ό  Α. τόν Μάρτη τοΰ 1921 συνδέθηκε μέ τή νεολαία τοΰ «Κομ

μουνισμού». "Αρχισε νά κάνει μαθήματα μαζύ μέ τούς Σαραντί- 
δηδες στά γραφεία Πειραιώς 40. Κι άναδείχτηκε σ’ Εναν άπ’ 
τούς καλύτερους καί δυναμικότερους τοΰ Πρώτου Πυρήνα, γιά 
τήν άφοσίωσή του στό Επαναστατικό κίνημα, γιά τήν άγωνιστικό- 
τητά του καί για τή δυνατή του κατάρτηση.

Ό  Α. βεβαιώνει δτι μέσα στόν Κεντρικό Πυρήνα δέν δπήρ- 
χε παρά μιά όμόγνωμη διαπίστωση: « Ο ί  π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς  
γ ι ά  τ ό  δ τ ι  τ ό  Κ ό μ μ α ,  μ έ  τ ή ν  π ρ ο σ χ ώ 
ρ η σ η  σ τ ή ν  Κ.  Δ ι ε θ ν ή  θ’ ά λ λ α ζ ε ,  δ ι α ψ ε ύ -  
σ τ η κ α ν. Ό  ίδιος άργότερα, δταν προσχώρησε στό ΚΚΕ, Α
ναθεώρησε αυτήν τήν άποψη. Μά ώς τότε (τέλος τοΰ 1 9 2 4 ), πά- 
λαιψε 3 δλάκαιρα χρόνια, μέ μιά δπολογίσημη άπόδοση, χάτω άπ’ 
τή σημαία τής Νέας Κίνησης. Μέ βασικό σύνθημα: «Χρειάζεται 
νά δημιουργήσουμε Ενα νέο κόμμα».
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Ό  Γ . Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς  ήταν ένας ήρωϊκος αγωνιστής 
μ’ ένα θαυμάσιο έπαναστατικό ταμπεραμέντο. Διακρίθηκε στήν 
Αντιπολεμική δράση στή Μικρασία. Πιάστηκε Οστερα άπό μιά 4- 
τυχη άποκάλυψη σταλμένου απ’ τήν "Αθήνα έπαν. ύλικοΰ σέ σπί
τι τής Σμύρνης. Στάλθηκε στίς νέες φυλακές τής Σαλονίκης. ’Ε 
κεί μετάτρεψε τόν άρχιπαληκαρά τών καταδίκων ποινικού δικαίου, 
πού θά τόν τσάκιζε στό ξύλο γιατί έβρισε τό Βασιλιά, σέ οργανω
τή γενικών συγκεντρώσεων στίς όποιες δίδασκε τόν κομμουνισμό. 
Ξεσήκωσε τίς φυλακές. 'Έ νας μπάρμπας τους έπιτελικός αύτόβου- 
λα τόν λευτέρωσε. Καί πάλι, φαντάρος στή Σμύρνη, διακηρύσσει 
άκατάπαυστα τίς ιδέες τοϋ Λένιν.

Ξαφνικά τόν καλεΐ 6 λοχαγός του. - Πού τδμαθες έσύ αυ
τ ά ; «Παίρνω μπροσούρες άπ’ τήν "Αθήνα». «Μπράβο. ’Εγώ  τδμα-

Ό  Γ . Φωτόπουλος 
θα σά σπούδαζα στή Ζυρίχη άπ’ τόν Γδιο τό Λένιν! !» Ή τα ν  δ Σα- 
γιάς. ’Αδελφός τοΰ ύπουργοΰ τοϋ Γούναρη Σαγιά.

Ό  Γ . Φ. λιποταχτάει. ’Αψηφώντας τοϋ έπιτελάρχη Π άγκα
λου τις άποφάσεις θανάτου. Στήν ’Αθήνα τόν κρύβει ό τρίτος ά- 
δελφός Σαγιάς. Σοσιαλιστής. Παλεύει στίς γραμμές τοϋ «Κομμου
νισμού». Είναι άπ’ τούς κορυφαίους καί συντάχτες του. Κατα
χτάει νέους άγωνιστές τριατικούς. Καταχτάει κάπου 1 6  νεο
λαίους τοΰ Γιανιοϋ πού προσχώρησαν στόν «Κομμουνισμό». Καί 
συνέχισε μέχρι τό θάνατό του τόν άγώνα του γιά τό κίνημα, 
μπαίνοντας στό δρίμο τοΰ Κ Κ Ε  καί τοΰ «Φίλου τής Ε Σ Σ Δ » , σέ
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συνεργασία μέ τδν Γεωργίου καί τή Φούλα Πορφυρογένη.
Ό  Κ ό ρ α κ α ς ,  βγήκε άπ’ τά σοσιαλιστικό πρωτογο

νισμό, κατάχτησε τόν Επιστημονικό σοσιαλισμό, κι’ άναδείχτηκε 
σ’ Εναν άξιόλογο άγωνιστή, μέ σπάνια σταθερότητα γιά διανοου
μένους καί συνετέλεσε στό πολιτικό καί θεωρητικό άνέβασμα τοϋ 
κινήματος. Μέ τόν «Κομμουνισμό» συνδέθηκε άκριβώς στίς έκλο- 
γές τοϋ Νοέμβρη 1920. Στρατολογήθηκε άπ’ τή Νεολαία τοϋ Γιαν- 
νιοϋ μαζύ μέ τόν Τρίκα (τοΰ Πολυτεχνείου), τόν Νϊκο (τραπεζι
κό) κι’ άλλους.

Ήταν γλωσσομαθής, προσεχτικός μεταφραστής καί δουλευ- 
τάρης σοσ. δημοσιογράφος. Μετάφρασε για τό «’Αρχείο τοϋ Μαρ
ξισμού» τό «’Αγροτικό Ζήτημα» τοΰ Βάργκα. Έκανε σωρό μετα
φράσεις. Μέ τό ψευδώνημο «Ραμπέ» Εγραψε πολλά άρθρα, μελέ
τες καί πολεμικές, 5χι μόνο γιά τόν Ελληνικό άλλά καί γιά τόν 
διεθνικό σοσ. τύπο.

Ήταν άπ’ τούς λίγους διανοούμενους πού δχι μόνο κατάλα
βαν τό ρόλο τοΰ προλεταριάτου, άλλά κι’ Εδρασαν μέσα σ’ αύτό 
καί μέσα στό συνδικαλισμό, γιά τόν όποιο Εγραψε πολλά άρθρα. 
’Ιδιαίτερα συνδικαλιστικά. Άπό τό 1921 κατέβαινε στόν Πειραιά 
κι’ Εκανε μαθήματα σέ 5 - 6 σιδηροδρομικούς. Κατάχτησε τό Αρ
τεργάτη Σκλαβοΰνο, κατοπινό ήγέτη τοϋ Σωματείου του κ.τ.ρ.

Άλλά ή συνεργασία του μέ τήν δμάδα Τζουλάτι διακόπηκε 
στα 1924. Διαφώνησε γιά τό Πολιτειακό κατά τό δημοψήφισ',ια. 
Τότε τό Κόμμα δπως κι ή δμάδα Τζουλάτι ψήφισαν τό σύνθημα: 
«Κάτω ή άστική Δημοκρατία». «Ζήτω ή έργατο - αγροτική Σο
βιετική Δημοκρατία». Ό  Κ. ύποστήριξε δτι πρέπει νά ψηφίσουμε 
Δημοκρατία, δχι γιά λόγους πίστης σ’ αύτήν, άλλά γιατί δημι
ουργεί προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη τοϋ κινήματος. Έκτοτε 
τοποθετήθηκε μέ τιμιότητα καί συνέπεια στό στρατόπεδο τών σο
σιαλιστών.

Ό  Γ  κ ο β ό σ τ η ς, μπήκε άπ’ τούς πρώτους τοϋ «Κομ- 
μουνισμοΰ» στή Νέα ’Οργάνωση. Άναμίχτηκε στόν συνδικαλισμό 
τοΰ κλάδου τών έμποροϋπάλληλων. Παράλληλα είχε τήν άμεση 
ήγεσία στή δράση μέσα σέ πολιτικούς δμίλους πού είχε προγραμ
ματίσει κι’ όργάνωσε δ Κεντρικός Πυρήνας γιά λόγους στρατο
λογίας. Έφτιαξε μέ τή μεγαλύτερη οίκονομική συμβολή τό πρώ
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το παράνομο τυπογραφείο μαζύ μέ τόν Καστρίτη καί Φάνο. Κ ι’ 
ήταν 6 πρώτος πού στά 1925, διατύπωσε τήν πρόταση γιά μιάν 
άνοιχτή πολιτική έκδήλωση, ύστερα άπ’ τή δημιουργία προβλή
ματος μέ τή διαγραφή τών ’Αρχειομαρξιστών άπ’ τό κόμμα. Άν- 
τιτάχτηκε άπ’ τούς πρώτους στή μονοπώληση τής ήγεσίας άπ’ τό 
Γιωτόπουλο. Καί δέχτηκε άπαράδεχτη έπίθεση άντί τής Ιδεολο
γικής. Δέν προσχώρησε Ικτοτε σέ καμμιά όργάνωση. Έβγαλε 
τό ’Αλφάβητο. Κι’ άρχισε έκδί^:·.ς πραγματικά τολμηρού πρωτο
ποριακού χαρακτήρα για τήν έποχή. Πολεμήθηκε δμως άπ’ τούς 
σταλινικούς πού δέν τού συγχώρεσαν τό άρχειομαρξιστικό παρελ
θόν του. Καί πέθανε μέ λιγότερα άπ’ δσα είχε.

Ό  Κ α β α δ ά ς  (Σφυρής) ύπάλληλος άσφαλιστικής έ- 
ταιρίας, σάν διανοούμενος κι’ άνάπηρος, άφωσιώθηκε περισσότε
ρο στή θεωρία, στίς μεταφράσεις κ.τ.ρ.

Έπαιρνε ύπεύθυνα δτι έκδίδονταν στό έξωτερικό (Λένιν - 
Τρότσκυ κ.τ.ρ.) καί τροφοδοτούσε τόν Κεντρικό Πυρήνα μ’ δλες 
τΙς ειδήσεις γιά τά διεθνικά ρεύματα. Έ τσι, στή δεκαετία τού 
’20 καί 30, Ικανέ σωρεία μεταφράσεις βιβλίων κι’ άρθρων τών 
κλασικών τοΰ Μαρξισμού κι’ Ιδιαίτερα τοΰ Τρότσκυ. ’Απ’ τά κα
λύτερα άρθρα του άναφέρουμε τό γιά τήν άστικοδημοκρατική έ
πανάσταση τοΰ Ζαχαριάδη, κι’ άπ’ τά ρεβιζιονιστικά τό γιά τή 
«κερενσκυάδα» τοΰ Τσαλδάρη. Έ π α ιζε τό ρόλο τού άρχισυντά- 
χτη τής «Πάλης τών τάξεων» μαζύ μέ τόν Βιτσώρη, σάν μέλος 
τής πρώτης Κ.Ε. τοΰ Ελληνικού Τροτσκιστικοΰ τμή;ιατος. Μέχρι 
τή διχτατορία τοΰ Μεταξά, δπου άπεκάλυψε τή φυσική δειλία του 
μέ μιάν έπαίσχυντη δήλωση καί κατάδοση δλων τών συντρόφων 
του. (1940).

Στό σχίσμα τοϋ Γιωτόπουλου καί τής τάσης Μπολσεβίκου ά- 
-/ολούθησε τό Γιωτόπουλο.

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ή  Νέα Όμάδα άνέπτυξε μιά δραστηριότητα δίχως προηγού
μενο. ’Απ’ τόν πρώτο κιόλας χρόνο (1922) είχε δημιουργήσει
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πολλούς όμόκεντρους κύκλους που διακλαδίστηκαν παντού. Κι’ άρ
χ ισε  σ’ δλους τούς τομείς τοΰ κινήματος, μέσα κι’ ϊξω άπ’ τό κόμ
μα, μια πάλη άδιάλαχτη κατά τοΟ σοσιαλπατριωτισμοΰ, τοΟ κεν- 
τρισμοΟ καί τοΟ πολύμορφου όππορτουνισμου στ’ δνομα τοϋ μπολ- 
σεβικισμοΰ, τής ύπεράσπισης τής ΕΣΣ Δ καί τής σοσιαλιστικής ά- 
νατροπής του έλληνικοϋ καπιταλισμού.

Ή  δουλειά τής Ν. ’Οργάνωσης μέσα στό κόμμα δέν ήταν άρ- 
νητική. Στό 'Ιδρυτικό της ντοκουμέντο προγραμμάτιζε: «Τή βαθ
μιαία ένίσχυση τών όργάνων κι’ όργανώσεων τοϋ κόμματος, τά 
όποια είναι δυνατόν νά δράσουν σύμφωνα μέ τις αντιλήψεις τοΰ 
Πυρήνα». «Τήν ξεχωριστή όργάνωση τών στελεχών» (Βλέπε Δαυ
λός No 1 ).

Ό  ά ν τ ι π ο λ ε μ ι κ ό ς  κ ι  ά ν τ ι μ ι λ ι τ α ρ ι -  
σ τ ι κ ό ς τ ο μ έ α ς ,  ήταν έξ άρχής καί παρέμεινε στό πρώ
το πλάνο τής δράσης, καθώς ό πόλεμος συνεχίζονταν κι’ ή όργά
νωση ήταν βασικά νεολαιίστικη. Ό  Τζουλάτι ήταν στρατευμένος. 
’Ανθυπολοχαγός. Κατώρθωσε νά μένει στήν ’Αθήνα. Είχε στρα- 
μένη δλη του τήν προσοχή στό στρατό, στό μέτωπο, κι’ ϊδινε μιά 
πνοή έπαναστατική στήν Αντιπολεμική πάλη.

Παρά τα στρατοδικεία καί τή δαμόκλεια σπάθη τής έσχατης 
τών ποινών, ή δράση στό μέτωπο ίπαιρνε άρκετά άνοιχτό, τολμη
ρό καί κάποτε μαζικό χαραχτήρα. Έ  άποστολή άπ’ τό Τζουλάτι, 
στό μέτωπο, στό Νίκολη, τόν όποιο γνώρισε μαζύ μέ τόν Πουλιό- 
πουλο, Μοναστηριώτη κι’ άλλους, στό πανεπιστημιακό - πολυτε- 
χνιακό κύκλο, ένός πολύγραφου, Ιδειχνε μιά προσπάθεια προώθη
σης τής τεχνικής τών προκηρύξεων καί τών έφημερίδων πού θ’ 
Ιπρεπε νά κυκλοφορούν στα χαρακώματα, καί πού θάπρεπε νά 
γράφονται άπ’ τούς ίδιους τούς φαντάρους.

Ό  Κουτσουμπός μέ τόν όποιον στάλθηκε ό πολύγραφος έπαι
ξε τό κεφάλι του. Κι’ άς κορόϊδευε τούς Έλληνες κομμουνιστές 
πώς κομπάζουν μέ τά κατορθώματα τών ρώσων καί τών ξένων 
(«πορδίζουμε μέ ξένους πισινούς», ίλεγε άργότερα στόν κύκλο 

μ α ς).
Σ τ ό  τ ο μ έ α  π ά λ η ς  γ ι ά  τ ή  θ ε ω ρ ί α ,  ύ

πήρχε Ινα σοβαρό πλάνο. Ή  πάλη γιά τή μόρφωση στελεχών,
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για τή θεωρία, Ιγινε τό πρώτο βασικό καθήκον στό νέο ξεκίνημα*. 
Γίνονταν μιά έπίμονη μεθόδευση τής αύτομόρφωσης, μέ μεταφρά
σεις κλασικών τοϋ Μαρξισμού, άλλα καί μέ μαθήματα πού άρχιζαν· 
άπ’ τήν ίστορικο - υλιστική άντίληψη τής έξέλιξης τών κοινωνιών, 
καί τό Αλφάβητο τοϋ Μπουχάριν - Μπρεομπραζένσκι, κι’ Ιφταναν 
μέχρι έκλαϊκευμένων μαθημάτων γιά τό «Κεφάλαιο» τοϋ Μάρξ.

Ό  Τζουλάτι είχε όργανώσει ενα κύκλο μαθημάτων μέ πρώ
τους ακροατές τούς Σαραντίδη, Κατσάνο, Φωτάπουλο, ’Αποστό
λου, Κόρακα κι’ άλλους, άνάλυσης τοϋ «Κεφαλαίου». Παράλλη
λα Ικανέ συζητήσεις πάνω στό βιβλίο τοΰ Σέρζ, πολύτιμες γιά τή 
γνώση τής επαγρύπνησης απ’ τίς μέθοδες τής ’Ασφάλειας, καί 
τής παρανομίας τοΰ 1922. Γίνονταν στό σπίτι τοϋ Τζουλάτι, δδός 
Μιχαήλ Βόδα.

Τά μαθήματα γίνονταν σέ κύκλους πού δταν διευρύνονταν δι
χοτομούνταν καί Ιτσι πολλαπλασιάζονταν. Έ  τρομοκρατία τοΰ
1922 κι’ ή διχτατορία Πλαστήρα τοΰ 1923, Ικαναν άναγκαία τή. 
στενή μορφή δράσης μορφωτικής. Γίνονταν σέ καφενεία, σέ κέν
τρα διάφορα, στήν ύπαιθρο. Στά γραφεία, Πειραιώς 40, ή δου
λειά γίνονταν πιό πλατειά. ’Απ’ τήν έποχή τοΰ «Κομμουνισμού» 
αύτό τό κέντρο ήταν ή καρδιά τοΰ μπολσεβικισμοΰ. Σ’ αύτό γί
νονταν πλατειές διαλέξεις, όμιλίες, μαθήματα, συγκεντρώσεις. ’Α
σταμάτητα.

Συχνά, οί έκπρόσωποι τοϋ ΣΕΚΕ, κατέβαιναν καί μιλοϋσαν 
κατά τήν περίοδο πού δ «Κομμουνισμός» ήταν ένσωματωμένος στό 
Σ ΕΚ Ε. Κι’ δ διάλογος, δημοκρατικότατα ϊπαιρνε συνήθως τή 
μορφή τοΰ άνταγωνισμοΰ τών διαφόρων τάσεων. Γίνονταν πάλη 
για τή σωστή γραμμή συνδεμένη μέ τή πάλη γιά τή γνώση.

'Οταν γύρισαν οί παλιοί πολεμιστές άπ’ τό μέτωπο, δ Που- 
λιόπουλος, ξέροντας πόσο άξιόλογη μορφωτική δουλειά Ικανέ δ 
Τζουλάτι καί τό έπιτελεΐο του, τοΰ σύνδεσε Ινα κύκλο άγωνιστών 
πού βρίσκονταν τότε κάτω άπ’ τήν άμεση έπιρροή του.

Συμμετείχαν σ’ αύτό τό κύκλο, οί Μοναστηριώτης, (έπί κε
φαλής), Νικολινάκος, Ξυπόλητος, Γιαννακός, Καταιβαρδέλος, 
Φουλτσάκος, Ρεμπάκος. Ήταν Μάης τοΰ 1923. Τά μαθήματα 
άρχισαν. ’Αλλά δέ κράτησαν πολύ.

Στό σπίτι τοΰ Τζουλάτι γίνονταν πληθωρική δουλειά. ΤΗ-
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παν πόλεμος. Καί παρανομία. Τά μαθήματα γίνονταν μέ προφυ
λάξεις. Σέ ήμίφωτο. Γιά λόγους άσφαλείας. Αύτός ό άναγκαίος 
συνωμοτισμός μεταφράστηκε μέ... λίγη καλή θέληση τών σταλι
νικών σέ τελετουργικές συγκεντρώσεις Κού - Κλούξ - Κλάν, μέ 
νεκροκεφαλές κ.τ.ρ.

Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Σ τ ό  τ ο μ έ α  τ ή ς  ό ρ γ α ν ω μ έ ν η ς  ν ε ο λ α ί 
α ς ή δμάδα τοϋ Τζουλάτι είχε μεγάλες έπιτυχίες. Οί νέοι δι
ψούσαν γιά μάθηση. Καί ή έλξη πρός τους γνησιότερους δασκά
λους τοΰ Μαρξισμοϋ καί έκφραστές τοΟ έπαναστατικοΰ διεθνισμού 
-τή δράση, ήταν άκαταμάχητη.

Ό  Τζουλάτι μέ τόν Λιγδόπουλο ήταν οΐ Αναμφισβήτητοι ή- 
γέτες τοΰ νεολαιίστικου κινήματος. Ξεκίνησαν άπ’ τή «Σοσιαλιστι
κή Νεολαία τής ’Αθήνας». Ήσαν οί νεολαιίστικοι ήγέτες τής Ά - 
ριστεράς στό συνέδριο τοΰ ΣΕΚΕ, στα 1918, οΕ μοναδικοί έκφρα
στές τοΰ Μπολσεβικισμοΰ.
Ό  Τζουλάτι, ήταν 6 πρώτος δ π ε ύ θ υ ν ο ς  τ ώ ν  ν ε ο 
λ α ι ώ ν ,  ήγέτης τοΰ νεολαιίστικου κινήματος στήν πρώτη Κεν
τρική ’Επιτροπή τοΰ ΣΕΚΕ. 01 νεολαίες τής ’Αθήνας, τοΰ Πει
ραιά, τοϋ Βόλου καί τής Σαλονίκης (τής Φεντερασιόν), πού άν- 
τιπροσωπεύτηκαν στό Συνέδριο, μπήκαν κάτω άπ’ τήν έμπειρη 
καθοδήγησή του. Οί νεολαίες πού άρχικα είχαν πολιτιστικό καί 
μορφωτικό χαραχτήρα, μεταμορφώθηκαν σέ δργανα δράσης, |ΐέ 
βάση τήν πείρα τής «Σοσ. Νεολαίας ’Αθηνών» πού είχε κιόλας 
μια παράδοση δράσης στό έργατικό κέντρο τής ’Αθήνας.

Ό  Λιγδόπουλος κι’ δ Τζουλάτι, δχι jiôvo ήταν διαπαιδαγω- 
γητές τής νέας γενιάς μέ τή θεωρία τοΟ Μαρξισμού καί τοΰ Λε- 
νινισμοϋ, άλλά καί δδηγητές στή πάλη, στά έργοστάσια, στίς σχο
λές, στούς στρατώνες, στό μέτωπο. Καί φανάτισαν τή νέα γενιά 
στό μπολσεβικισμό καί στόν προλεταριακό διεθνισμό ένάντια στούς 
σοσιαλ - προδότες πατριώτες.

Στό Α ' Συμβούλιο ('Ολομέλεια) τοΰ ΣΕΚΕ (Μάρτης 1919) 
οί σοσ. νεολαίες αντιπροσωπεύονται συνέχεια άπό τόν Τζουλάτι.
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Σ ’ αύτήν τήν αληθινά Ιστορική στιγμή οί ήγέτες τής Νεο
λαίας, Λιγδόπουλος, Τζουλάτι, Κομιώτης, Ν. Δημητράτος αισθά
νονται τήν Ιστορική άνάγκη νά σπάσουν μέ τό ΣΕΚΕ πού είναι 
δεμένο μέ τή 2η διεθνή που «πέθανε» (Λένιν). Διεξάγουν μιάν 
ανειρήνευτη πάλη γιά τΙς άρχές τής ’Οχτωβριανής ’Επανάστα
σης καί γιά τή προσχώρηση στή Γ ’ Διεθνή. Στέλνουν κιόλας άν- 
τιπρόσωπο τόν Λιγδόπολο στό Συνέδριο τής Βαλκανικής 'Ομοσ
πονδίας. Αύτοί, κι’ δχι τό ΣΕΚΕ, Αποφάσισαν καί προσχώρησαν 
στή 3η Διεθνή τό Μάρτη τοΟ 1919. Κι’ αύτή τήν Ιστορική ένέρ- 
γεια, κανένας δέν μπορει νά τήν πλαστογραφήσει.

Τ ό  Ν ο έ μ β ρ η  τ ο Ο  1 9 1 9  Ιγινε στό Βερολίνο 
παράνομα τό 'Ιδρυτικό Συνέδριο τής Κομμουνιστικής Διεθνοϋς 
τών Νέων.

'Η νεολαία τής Ένωσης τών Κομμουνιστών, βγάζει τήν Ιδια 
περίοδο 1919 - 20 - 21 τό περιοδικό «Κομμουνισμός».

Στό Β ' Συνέδριο τοϋ ΣΕΚΕ (18-25 τοϋ ’Απρίλη 1920), ή 
νεολαία τοϋ «Κομμουνισμοΰ» δέν Αντιπροσωπεύτηκε. Έ  ήγεσία 
της, άπό λόγους σοβαρής διαφωνίας Αρχών, Ακολουθοϋν Ανεξάρτη
το δρόμο. Είναι ot μόνοι πού παλεύουν μέ συνέπεια γιά τΙς Αρχές 
τοϋ Λένιν καί τής 3ης ΔιεθνοΟς.

Σ’ αύτό πήραν μέρος: Έ  συγχισμένη Νεολαία τής ’Αθήνας 
πού καθηλώθηκε σέ κεντριστικές Απόψεις. Έ  προλεταριακή τοϋ 
Πειραιά πού πάντα Ιπαιρνε τόν πιό άριστερό δρόμο κι’ είχε τά
σεις άντιηγετικές. Ή  Βολιώτικη πού ήρθε στό συνέδριο μέ σύνθη
μα: «Ζήτω ή 3η Διεθνής», καί τέλος ή Καβαλιώτικη, μέ τό σύν
θημα «Ζήτω ή Διεθνής τών Νέων». Ot τρεϊς τελευταίες καταλάμ
βαναν τήν Αριστερότερη πτέρυγα τής Νεολαίας τοϋ ΣΕΚΕ.

"Οταν προσχώρησε δ «Κομμουνισμός» στό ΣΕΚΕ, στά μέ
σα τοϋ 1920, έφ’ δσον τό ΣΕΚΕ προσχώρησε μέ τό Ινα πόδι στή 
Γ ' Διεθνή, ο! όπαδοί τοΰ «Κομμουνισμοΰ» κυριάρχησαν πολιτικά 
μέσα στήν Νεολαία, κι’ άπέχτησαν μιά Ισχυρή όργανωτική βάση.

"Ολη αύτή τήν περίοδο (1919 - 20 - 21 ), οί νεολαίες τοΟ 
ΣΕΚΕ ήταν βουτηγμένες στή χρόνια κρίση πού βασίλευε καί στό 
ΣΕΚΕ. Αύτή τήν περίοδο, δ «Ρίζος», μόλο πού ήταν έπίσημο δρ- 
γανο τοϋ ΣΕΚΕ. Ιμπνεόμενος Απ’ τόν Πετσόπουλο, γράφει 5ρ-
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θρα μέ σεπαρατικές παροτρύνσεις πρός τούς νέους. Ποντάρει στήν 
άνεξαρτοποίηση τών όργανώσεων τής νεολαίας.

Σ τ ό  μ ε τ α ξ ύ  Ι δ ρ ύ ε τ α ι  ή Ο Σ Ε Ν Ε, ή ό- 
μοσπονδιακή ’Επιτροπή νεολαίας τοϋ ΣΕΚΕ, μ’ έπΐ κεφαλής τούς 
Βεντούρα, Καράσσο καί θεοδώρου, ή όποία «έν σπέρματι» κλείνει 
μέσα της τήν μεγάλη διάσπαση τών κατοπινών χρόνων άνάμεσα 
στή τάση τοϋ σταλινισμού καί τοΰ Πουλιόπουλου.

Ή  δμάδα Τζουλάτι δροΰσε έποικοδομητικά μέσα στό ΣΕΚΕ 
σέ κάθε κίνηση που είχε κομμουνιστικό προσανατολισμό. "Ετσι 
βοήθησε στήν ίδρυση τής ΟΚΝΕ. Συνετέλεσε στήν συγκέντρωση 
τών νεολαιίατικων δυνάμεων πού ήταν στα 1921 - 22 κατακερμα
τισμένες. Ό  ’Αποστόλου μάς πληροφόρησε δτι έδρασε ύπέρ τής 
ένότητας τών Νεολαίων.

Δέν είναι γνωστό άλλά είναι βέβαιο δτι οί σ. τής Νέας Κί
νησης έξάσκησαν μεγάλη πίεση στή διοίκηση γιά νά έκδοθεΐ ή 
«Νεολαία». 'Ο Τσιγαρίδης γράφει πιό συγκεκριμένα δτι ή «Νεο
λαία» έκδόθηκε διά μέσου τών μελών τής δμάδας Τζουλάτι. Κι’ 
δτι τό «’Αλφάβητο τοΰ Κομμουνισμοϋ», «μόνο κατόπιν τής έπέμ- 
βασης μέλους τής δμάδας έκδόθηκε».

Οί σ. τής Νέας Κίνησης χάρις στό κΰρος καί τή κατάρτιση 
πού διέθεταν, γίνονταν βασικοί εισηγητές κι’ όμιλητές σέ πολ
λές συγκεντρώσεις καί συνεδριάσεις δμίλων. Μ’ άλλα λόγια ήσαν 
οί στυλοβάτες τής Νεολαίας.

Η ΙΔΡΓΣΗ ΤΗΣ ΟΚΝΕ

ΣτΙς 29-11-1922 Εγινε στή Σαλονίκη τό Ιδρυτικό συνέδριο 
τών νεολαίων δστερα άπ’ τήν πρωτοβουλία τής ΚΕ τής 'Ομοσ
πονδίας Σοσ. Έργ. Νεολαίων (ΟΣΕΝΕ), άπ’ δπου δημιουργή- 
Οηκε ή ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  K o  μ. Ν ε ο λ α ί ω ν  (ΟΚΝΕ).

Στό συνέδριο άντιπροσωπεύτηκαν: ή Σ α λ ο ν ί κ η  in* 
τούς Βεντούρα, θεοδώρου, Φράπα, Μαρά, ή Κ α β ά λ α  άπ' 
τόν Κ. Πανταζή (κι’ δχι Πανεζή δπως τόν παραμόρφωσαν), ή 
’Α θ ή ν α  άπ’ τόν Φίτσιο, δ Π ε ι ρ α ι ά ς  άπ’ τόν Γυφτο-
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δήμο (Καραγιώργη), δ Β ό λ ο ς  απ’ τόν Μακρόπουλο, ή 
Δ ρ ά μ α  άπ’ τόν Παπαντωνίου, ή Χ α λ κ ί δ α  άπ’ τόν 
Χαλικόπουλο, κι’ ή Π ά τ ρ α  άπ’ τόν Κυριτσόπουλο.

Ή  Νεολαία πήρε τόν τίτλο Κομμουνιστική, ένώ τό ΣΕΚΕ (Κ) 
κρατούσε αυτόν τόν δποχρεωτικό τίτλο σέ παρένθεση.

Τό Συνέδριο εβαλε τέρμα στήν Ιδιαίτερη ύπαρξη τής ’Ανε
ξάρτητης Νεολαίας που είχε έπί κεφαλής της τόν Τ. Φ ί τ σ ο, 
άγνό έπαναστάτη, (μέ τήν φλοτάν γραβάτα τοϋ Ιδεολόγου τής έ- 
ποχής καί καθόλου καθαρού καθώς κοιμώτανε στα γραφεία), τόν 
Π. Π ι κ ρ ό  (Ζεράρ =  Γεναρόπουλο), συγγραφέα τής μπρο-

Π. Πικρός Τ. Φίτσος

σούρας «Γιά τό ψωμί καί γιά τή Λευτεριά» καί διηγημάτων πού 
δέν στερούνταν λογοτεχνικότητας άλλά περιστρέφονταν πάντοτε 
στά «Χαμένα Κορμιά» άντίς γιά θέματα άπ’ τό πεδίο τής κοινω
νικής πάλης, τόν Γ ο ν ή ,  κατοπινό ύπουργό τοΰ Μαρκεζίνη 
καί τοΰ διχτάτορα Παπαδόπουλου.
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Ή  ένότητα μέσα στήν ΟΚΝΕ έγινε κάτω ά~’ την δοξασμέ
νη Κομουνιστική Δΐόθνή τών Νέων. Ή ταν ένα σοβαρό βήμα 
προόδου. ’Αφοσίωσης πρός τό Κόμμα. Πίστης στή Βαλκανική 'Ο
μοσπονδία τής Κο|ΐ. Νεολαίας πού είχε αύτή τήν περίοδο ίδρυθεϊ.

Βασικός σκοπός ήταν ή οργάνωση τών μαζών καί ή πάλη 
για τήν κατάχτηση τής έργατικής κι’ άγροτικής νεολαίας.

Τό σύνθημα «πρός τις μάζες» τοΰ Γ ' Συνεδρίου τής ΚΔ, ?- 
γινε καί σύνθημα τής ΟΚΝΕ. ’Αλλά ή πολιτική;

Ή  ΟΚΝΕ δέν μπόρεσε νά πάρει πολιτικές Αποφάσεις. Γεν- 
νήθηκε σέ μια στιγμή πού ή Φεβρουαρινή συνδιάσκεψη τοϋ ΣΕ
ΚΕ είχε χαράξει τήν όππορτουνιστική γραμμή σταθεροποίησης 
τοΰ καπιταλισμού καί νομιμοφροσύνης. Κι’ είχε άναστείλει τή σύν
δεση μέ τή Κ.Δ. Τό κίνημα Αντιμετωπίζει φοβερές διώξεις. ’Αλλά 
b λεγκαλισμός δέν έπέτρεπε νά παρθοϋν Αποφάσεις γιά περιφρού
ρηση καί γιά παρανομία. Ό  πόλεμος έμαίνετο. Καί τά Αντιπολε
μικά συνθήματα δέν πέρασαν στή προμετιοπίδα τών καθηκόντων.

Ή  ΟΚΝΕ βγήκε στό στίβο τής πάλης τών τάξεων μέ κραυ
γαλέες Αντιφάσεις. Κάλυψε τΙς διαφορές πού χώριζαν τά βασικά 
ρεύματα τής έποχής, τής δεύτερης, δυόμιση καί τρίτης Διεθνούς. 
Διεθνικά κι’ ’Εθνικά.

Ή  δεξιά ήγεσία τοΰ ΣΕΚΕ. για να έξουδετερώσει τόν ά- 
βαγκαρντισμό καί τΙς κεντρόφυγες τάσεις τής νεολαίας, χρησιμο
ποίησε έπιχειρήματα Απ’ τή Διεθνή τών Νέων, ή δποία καθώριζε 
σωστά τή σχέση κόμματος - νεολαίας, τήν έξάρτηση τής δεύτερης 
Απ’ τό κόμμα, τόν συγκεντρωτισμό γύρω Απ’ τόν άξονα τής διοί
κησης τοϋ κόμματος κ.τ.ρ. Μέ τή διαφορά δτι οί Αβαγκαρντίστι- 
κες τάσεις τών νεολαίων δέν όφείλονταν σέ έγωκεντρικά έλατήρια. 
Ή  νεολαία τοΰ 1921-1922 Αποθούνταν Απ’ τό κόμμα γιατί ή δε
ξιά καί κεντριστική ήγεσία τοΰ ΣΕΚΕ (Κ) παρεξέκλινε Απ’ τΙς 
άρχές τής Κομιντέρνας.

Ή  ΟΚΝΕ δέν θέλησε να κάνει Απολογισμό καί Αναζή
τηση γιά τΙς αιτίες τής κρίσης καί τής διάσπασης, τής «νοσού- 
σης» Νεολαίας. «Αί ρήξεις τοΰ παρελθόντος μεταξύ κόμματος καί 
νεολαιών πρέπει νά λησμονηθοΰν τελείιος». ’Απαιτούσε «στενότα
τη συνεργασία κόμματος καί Νεολαιών». «Συμμορφωθείτε —  ύ-
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πογράμμιζε — πιστώς πρός 5λας τάς αποφάσεις τού συνεδρίοι» 
μας κι’ ιδιαίτερα πρός έκείνας πού Αφορούν τήν συγκεντρωτικήν 
όργάνωσιν τοΰ κινήματος μας» (Βλέπε « ’Ανακοίνωση» τής ΟΚΝΕ 
στό «Ρίζο» τής 11-12-1922).

Ή  πρώτη Κ.Ε. τής ΟΣΕΝΕ, Βεντούρας, Καράσσος, θεοδώ
ρου, βγήκαν πάλι στή διοίκηση τής ΟΚΝΕ. Μ’ δμόφωνη έμπιστο- 
σύνη. (Ή  όμοφωνία κι’ δ μονολιθισμός σκεπάζουν κατά κανόνα 
τΙς Αντιθέσεις). Ό  Βεντούρα κι’ δ Καράσσο προέρχονταν άπ’ τή 
Φεντερασιόν. Άποτελοΰσαν όμως τήν Αριστερή της πτέρυγα. 'Ο
πωσδήποτε Ιβαλαν έξ Αρχής στήν ΟΣΕΝΕ καί στήν ΟΚΝΕ τή 
σφραγίδα τής Φεντερασιόν. "Αρχισε δμως ή διαφοροποίηση.

Ό  Σ π. θ ε ο δ ώ ρ ο υ  Ιγινε ευθύς Αμέσως γραμματέας τής 
ΟΚΝΕ καί τόν επόμενο χρόνο (1923) συνδέεται στενότερα μέ τήν 
τάση τοΟ Πουλιόπουλου καί σταδιοδρόμησε στό τροτσκιστικό κίνημα 
καθώς ήταν θεωρητικά καταρτισμένος καί προικισμένος μέ έξαιρε- 
τικά χαρακτηριστικά πού δέν τοΟ έπέτρεπαν νά Ικφυλισθή σταλι
νικά.

Ό  Κ. Π α ν τ α ζ  ή ς ήταν άπ’ τα πιό δυναμικά καί καλύ
τερα ήγετικα στελέχη τής Καβάλας καί τοΟ Πανελλήνιου καπνερ
γατικού κινήματος. Διακρίθηκε σάν τροτσκιστής κατά τήν περίοδο 
τής ’Αντιπολίτευσης τοϋ Σπάρτακου. ’Επί κεφαλής τής γενικής 
έξέγερση; τοϋ 1936 στή Σαλονίκη όπότε έριξε τό σύνθημα: κυ
βέρνηση Καπνεργατών, σαν Αντίπαλο; τής συνθηκολόγησης τοΟ 
θέου. Πέθανε στίς γραμμές τής Ενιαίας ’Οργάνωσης τών Τροτσ- 
κιστών.

'Ο Μ α κ ρ ό π ο υ λ ο ς .  πού Αντιπροσώπευε τδ Βόλο, 
Ιγινε σέ λίγο συντάχτης στόν «Εργάτη» Απ’ δπου πέρασε στόν 
Άρχειομαρξισμό.

Έ  ΟΚΝΕ ήταν μαχητικότατη όργάνωση. "Αρχισε Ιναν ή- 
ρωϊκό Αγώνα μέσα σ’ δλα τά νεολαιΐστικα στρώματα. Άνέδειξε σω
ρό ήγέτε;. Μέτρησε Απ’ τα μέλη τη; πολλούς ήοωες καί μάρτυ
ρες τού σοσ. κινήματος. "Οχι μόνο γιατί ήταν νεολαιίστικα τολμη
ρή, άλλα καί γιατί προσανατολίστηκε στ’ Αριστερά τοΰ ΣΕΚΕ (Κ ) . 
ΤΗτκν βαθειά έπηρεασμένη απ’ τόν Όχτώβρη παρά τούς Ανασταλ
τικούς τής σύνδεσης μέ τήν Κ.Δ. ’Ακόμα καί στό βαθμό πού Ιπι- 
ρεάζονταν άπ’ τόν Πετσόπουλο καί τόν Μπεναρόγια πού ήσαν oî 
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πιό περπατημενοι στίς φυλακές καί στίς έξορίες στό ΣΕΚΕ, δη
μιουργούσε παράδοση. Κι ίγραφε ήρωϊκές σελίδες Ιστορίας.

Ή  ΟΚΝΕ, άφοϋ άνέβηκε στήν άρχική της έξόρμηση, έκφυλί- 
στηκε στή τρίτη δεκαετία τοϋ αιώνα μας μέ τήν έπικράτηση καί 
παντοδυναμία τοϋ σταλινισμοϋ.

Ή  ΕΠΟΝ, πού τής διαδέχτηκε, Ικφρασε Ιναν βαθύτερο έκ- 
φυλισμό πού άντιστοιχοΰσε στόν «άστικοδημοκρατικό» άποπροσανα- 
τολισμό, άπ’ τή διαρκή έπανάσταση πρός τόν σοσιαλσωβινισμό μέ
σα στό πόλεμο.

Ή  όργάνωση τών Λαμπράκηδων, πήγε δεξιότερα. Μετατρά- 
πηκε σέ «δημοκρατική»-έδαίτικη. Έγινε «πλατύ νεολαιίστικο κί
νημα. Οδτε συζήτηση γιά σοσιαλισμό, άλλά άπλή όλοκλήρωση τής 
άστικής δημοκρατίας» κι ëva πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων, συναυ
λιών, κ.τ.ρ.

Δέν κάνουμε τήν Ιστορία τής ΟΚΝΕ. Λέμε δμως δτι δσοι Ε
γραψαν πάνω σ’ αύτή, άφησαν συνειδητά τεράστια κενά. Παρα
σιώπησαν τό ρόλο πολλών ήγετών της. Χάλκευσαν τά αίσχρότερα 
ψέματα γιά τις θέσεις τοϋ πρώτου ήγέτη τής Νεολαίας άπ’ τό 1916, 
Τζουλάτι. Άντίκρυσαν τούς δπαδούς τοϋ Πουλιόπουλου μέ τό τρο- 
πάρι τοϋ «λικβινταρισ;ιοΰ» καί χάλκεψαν τά πιό πρόστυχα άμαλγά- 
ματα — σταλινικής μορφής —  άντί γιά μιά άντικειμενική άνάλυτη.

Δ ΙΑΣΠ ΑΣΗ ΤΗΣ ΟΚΝΕ ΣΤΑ  1923 
ΚΑΙ ΚΡ ΙΤ ΙΚΗ  Α Π ’ Τ ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

’Αλλά ή κρίση τής Νεολαίας δέν δληξε μέ τήν ίδρυση τής 
ΟΚΝΕ. Ό  άβαγκαρντισμός είχε βαθύτερες ρίζες. Τροφοδοτούνταν 
άπ’ τήν άδιάκοπη κρίση τοϋ ΣΕΚΕ (Κ) τής περιόδου τοΰ Γραμ
ματέα Σαργολόγου Ιδιαίτερα. Δέν πέρασε Ινας χρόνος άπ’ τό t- 
δρυτικό Συνέδριο τής ΟΚΝΕ κι’ είχαμε κιόλας μιά νέα διάσπαση. 
Παρά κι’ ένάντια στήν ήγεσία τής ΟΚΝΕ καί τοΟ ΣΕΚΕ(Κ) 
συγκαλεΐται στή Σαλονίκη τό 2ο Συνέδριο τής ΟΚΝΕ.

Τό Ν) έμβρη τοΰ 1923 μέ πρωτοβουλία τών Νεολαίων Σαλο
νίκης, ’Αθήνας, Πειραιά, Άγρινίου, δργανώθηκε Ινα συνέδριο στδ
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όποιο πήραν μέρος κι’ Αντιπρόσωποι άπό άλλες πόλεις. Τήν ή
γεσία αύτής τής κίνησης τήν είχαν οΐ Γιώργης κι Αλέκος Ντού- 
βας. Ό  πρώτος Αντιπροσώπευε τή Σαλονίκη κι’ ό δεύτερος τό 
Αγρίνιο.

Ό  ’Α λ έ κ ο ς  Ν τ ο ύ β α ς  ήταν ό Ιδρυτής τής Νεο
λαίας Άγρινίου άπ’ τά 1918. ’Απ’ τήν ίδια χρονολογία μπήκε σ’ 
αύτή τήν Νεολαία κι’ ό Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ς ,  άπ’ δπου 
ξεκίνησε μια προλεταριακή σταδιοδρομία μακρόπνοης έπαναστα- 
τικής δράσης μέ τριτοδιεθνιστική συνέπεια.

Τό ’Αγρίνιο, δπως ό Βόλος κι’ ό Πειραιάς, ήταν κέντρα 
βιομηχανικά καί καπνεργατικά μαζύ που ίδιναν τό τόνο στήν ’Α 
ριστερή τάση τοϋ κινήματος.

Ή  διακίνηση τών καπνεργατών άπό πόλη σέ πόλη δημιούρ
γησε δεσμούς άγωνιστικούς, πού Ιπαιξαν ρόλο.

Οί Ντούβηδε; ήταν λαμπροί άγωνιστές μέ κριτικό μυαλό κι’ 
όντότητα, πού παρέμειναν τέτοιοι, άναφομοίωτοι, άκόμα καί στήν 
σταλινική περίοδο. Ό  Σταλινισμός δέν συγχωρούσε αύτοΟ τοΟ εί
δους τούς Αγωνιστές.

Ό  πρώτος, ό Γιώργης, έκτελέστηκε στή Ρωσία δπου είχε 
καταφύγει στό πόλεμο. Ό  δεύτερος, ό ’Αλέκος, είχε άνέβει στό 
άντάρτικο μαζί μέ άλλους άγρινιώτες. Έκτελέστηκε δίχως δια
δικασία, δταν τό σώμα του ζύγωνε στό Άγρίνι, κι’ οί Ζαχαρια- 
δικοί δέν ήθελαν τήν συνάντηση άνταρτών μέ τούς προλετάριους 
τής ’Αγρινιώτικης βάσης πού ήξερε πολλά. Ό  Τριαντάφυλλο; έ- 
πέζησε. Ή  άρχειομαρξιστική του έμπειρία τόν ίσωσε άπ’ τό στα
λινικό άπόσπασμα πού 5φαγε δεκάδες Άγρινιώτες.

Τό Συνέδριο αύτό κατεδίκασε τήν Διοίκηση τής ΟΚΝΕ γιά 
τις οππορτουνιστικές Απόψεις της, Αλλά καί γιά Αδράνεια.

Η Δ Ρ Α Σ Η  Σ Τ Η Ν  Α Σ Τ Ρ Α  Τ  Ε Γ Τ  Η 
Ν Ε Ο Λ Α Ι Α

Α σ τ ρ ά τ ε υ τ η  Ν ε ο λ α ί α .  Στόν τομέα αύτό ή 
Νέα Κίνηση είχε μεγάλες Ιπιτυχίες. Οί νέοι διψούσαν γιά μάθηση
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καί ή έλξη πρός τούς πρώτους συστηματικούς δασκάλους τοΰ Μαρ
ξισμού ήταν άκαταμάχητη.

Ή  νέα Οργάνωση κατάχτησε τή δάση τής Νεολαίας τοϋ Γιαν- 
νιοϋ καί γύρω στα 15 μέλη της προστέθηκαν στή δύναμη τοΟ Πρώ
του Πυρήνα, άνάμεσα στούς όποιους οί Κόρακας, Τρίκας, Ν. Τρα
πεζιτικός καί δλλοι.

Διείσδυσε έπίσης μέσα στήν Κομματική Νεολαία. Ή ταν ή 
έποχή πού οί νεολαίοι τοϋ ΣΕΚΕ άνέπτυσσαν φυγόκεντρες τάσεις, 
δυσαρεστημένοι άπ’ τήν περιφρόνηση πρός τήν μόρφωση, κι άπ’ 
τις Αναρίθμητες δεξιές άπόψεις καί τό φραξιονισμό πού δργίαζε 
στό ΣΕΚΕ.

Μιά ομάδα άπ’ τούς πρώτους άγωνιστές πού στρατολογήθηκαν 
καί δροΰσαν γύρω άπ’ τόν Κεντρικό Πυρήνα, δ Γ. Βιτσώρης, ό 
Μ. Γιωτόπουλος, δ Π. Νέος, ό Γ. Μανιάτης, δ Γυφτόπουλος, δροΰ
σαν μέσα στήν Κομματική Νεολαία κι ήταν μέλη της, φραξιονι
στικά, προσεχτικά κυνηγώντας τούς καλύτερους, άλλά κι Ιξω άπ’ 
ούτή, σέ προλεταριακά γόνιμα έδάφη.

Οί πρώτοι άγωνιστές ύπενθύμιζαν παντοΰ τά λόγια τοϋ Λέ
νιν: «Γιά τή Ρώσικη σοσιαλδημοκρατία, Ιδιαίτερα, ή θεωρία άπο- 
χτάει μιά σπουδαιότητα μεγάλη». Γιατί:

1) «Τό κόμμα μας βρίσκεται άκόμα 6πό κατασκευή, διαμορ
φώνει άκόμα τή φυσιογνωμία του»...

2) «Τό κίνημα είναι διεθνές άπ’ δπου δέν βγαίνει μόνο δτι 
πρέπει νά χτυπήσουμε τό σωβινισμό μας, άλλά κι δτι τό νεαρό μας 
κίνημα δέν μπορεί ν’ άποφέρει καρπούς δν δέν άφομοιώσει τήν πείρα 
τών δλλων χωρών.»

3) «Μόνο Ινα κόμμα πού διευθύνεται άπ’ τή θεωρία τής πρω- 
τοπορείας μπορεί νά παίξει ρόλο άγωνιστή τής πρωτοπορείας» 
(Λένιν: «Τ ί νά κάνουμε;», 1902.)

Ή  πρόταξη τής σπουδαιότητας τής θεωρίας παρερμηνεύθηκε 
σάν ύποστολή τής σημαίας τής δράσης. (Πρώτα μόρφωση κι υστέ
ρα δράση). Αύτό είναι άπόλυτα διαστρεβλωτικό. Παραγνωρίζει 
όλη τήν μεγαλειώδικη προπαγάνδα, ζύμωση καί δράση ένάντια 
στό σοσιαλπατριωτισμό δχι μόνο μέσα στό κόμμα ένάντια στούς 
δππορτουνιστές καί τούς κεντριστές άλλά καί σ’ δλους τούς τομείς 
τοΰ κινήματος κι ιδιαίτερα τόν άντιπολεμικό-άντιμιλιταριστικό, άπ’
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δπου άναγεννήθηκε τό σοσιαλιστικό κίνημα.
Τό ντοκουμέντο τοΟ Πρώτου Πυρήνα διαλύει κάθε παρεξή

γηση πάνω σ’ αύτό:
«Ό  Κομμουνιστής δέ μπορεί νά φανεί μόνο άπ’ τή θεωρία, 

άλλ’ άπ’ τήν ΠΡΑΞΗ καί ΘΕΩΡΙΑ».
Καί άκριβώς γι’ αύτό προγραμματίζει :
«Δημιουργία στελεχών καλών καί μελετημένων βγαλμένων 

μέσ’ άπ’ τήν καθημερινή δράση».
Κι δσο γιά τή μεταφορά στό νεαρό μας κίνημα τής πείρας 

τής Διεθνοϋ; δέν υπήρξε καμιά άλλη τάση Ιξω άπ’ τής Νέας Κί
νησης πού άναμετάδωσε δλα τά βασικά ντοκουμέντα τοΰ νέου 
ρεύματος, τοΰ κομμουνισμοΰ. ’Αρχίζοντας άπ’ τούς 21 δρους.

ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 
ΤΟΓ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ό  Γ ι ώ ρ γ ο ς  Β ι τ σ ώ ρ η ς  ύπήρξε άπό τά πρώτα καί τά 
παλιότερα ήγετικά στελέχη τής Νέας Κίνησης— πού ξεκίνησε μέ τό 
«Κομμουνισμό» τοΰ Τζουλάτι γιά νά μετεξελιχθεϊ στό κίνημα τοΰ 
«’Αρχειομαρξισμοΰ» τήν ’Αριστερή 'Αντιπολίτευση καί τόν Τεταρ- 
τοδιεθνισμό. Ό  Γ. Β. γεννήθηκε στά 1898 στήν Καβάλα καί μυή- 
θηκε νωρίς στόν κομμουνισμό, δπως καί τ’ άδέρφια του Μίμης, δ 
ζωγράφος κι δ νεώτερος, δ Τίμος, στέλεχος τής ΟΚΝΕ.

Ό  Γ. Β. άφοσιώθηκε άπό νωρίς στήν κίνηση τοΰ Τζουλάτι. 
Ή ταν άγνός άγωνιστής, άφιλοκερδής καί άφιλόδοξος, μ’ έξαίρετο 
ήθος, εύγένεια καί συντροφικότητα, πού άξισποιοΰνταν άπό τήν 
εύχέρεια λόγου πού διέθετε καί τήν Ικανότητα ρεαλιστικής έκτί- 
μησης τής πραγματικότητας.

Στά πρώτα του βήματα κατέβαινε στή Δραπετσώνα, κι Ικανέ 
•μαθήματα στούς βιομηχανικούς Πειραιώτες Ιργάτες. Στή Δραπε
τσώνα ϊστελνε καί τή Νίτσα πού σέ λίγο Ικανέ γυναίκα του, γιά 
νά μαθαίνει γράμματα στούς άστοιχείωτους. Κατάχτησε τόν Π. 
Νέο, τδν Χειμάρα κι άλλους πολλούς.

Ή  δράση του ήταν εύρύτατη. ’Αναφέρουμε μόνο τήν καθο
δήγηση τής μεγάλης φοιτητικής άπεργίας τοΰ 1929, πού είχε 
άμεσα έπί κεφαλής της τόν Κ. Άναστασιάδη, κράτησε δυό μήνες
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Γιώργης Βιτσώρης 

Ό  ήγέτης τής τάσης «Μπολσεβίκων» (Βιτσώρης, Κ α
στρίτης, Μ. Γιάννης. Σάκος, Παπαδόπουλος) κι’ Αντι

πρόσωπος τού έπίση;ιου τμήματος στό 'Ιδρυτικό Συνέδριο 
τής 4ης Διεθνούς, 

καί συνεκλόνισε τους πάντες καί τα πάντα, καί τήν συνάντησή του 
μέ τόν Τρότσκυ, στήν ΙΙρίγκηπο, στόν όποιον έφερε τό μήνυμα
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καί τό πρόγραμμα τής 'Οργάνωσης Μπολσεοίκων-Λενινιστών (ιΑρ- 

χειομαρςιστών).
Έ  Ν ίτσζ Πιτσώρη - Τσαγανέα, άναφερόμενη στά πρώτα βή

ματα τοϋ Γ. Βιτσώρη εξιστορεί:
«'Ε ζησα  έντονα τή δράση κείνης τής περιόδου στα γραφεία 

Πειραιώς 40, πού όντας συμπαθούσα, πηγαίναμε μέ τό Γ. Β. θυ 

μάμαι τήν έπιδρομή στίς 2 1 -4 -19 2 1 .»

Χίτσα Βιτσώρη - Τσαγανέα

«Κείνο τό δράδυ τή ; έπιδρομής είμαστε μαζί μέ τόν Γ. Β. καί 
Γ)0 - 60 έργάτες. φοιτητές, φαντάρους στό κέντρο αυτό. Παρακο
λουθούσαμε συζήτηση. Μίλαγε ό Γεωργιάδης δπως Ιμαθα άργό- 
τερα. Ά π ’ τό βάθος τής σάλας τοΰ παταριού άκούγονταν, δπως 

συχνά συνέβαινε. αντιλογίες, πού έδειχναν τή δημοκρατική διαδι
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κασία τών συζητήσεων. Δέν συγκρατώ τό θέμα. Ήμουν άλλωστε 
νιόφερτη στό κίνημα. Σπούδαζα τότε στό 'Ωδείο. Σέ μιά στιγμή 
άκούγονται πιστολιές κάτω στό ισόγειο. Ή ταν ό κομμουνιστοφά- 
γος Γάσπαρης μέ τους μπάτσους του. Είχαν περικυκλώσει τό χτί
ριο. Κι εΐσόρμησαν. Ot συγκεντρωμένοι αίφνιδιάστηκαν. Ή ταν 
άοπλοι. Πέφταν στά χέρια τών έπιδρομέων. Ό  Γάσπαρης Ικανέ 
σωρό συλλήψεις. Κι έφυγε άφοϋ δλοκλήρωσε τήν καταστροφή τών 
πάντων. Ή  άλωση τοΟ Κόκκινου φρουρίου πέτυχε. ’Αλλά άπό κεΐ 
ξανάνοιξαν καινούργιοι δρίζοντες.»

Καί ή Ν. Βιτσώρη - Τσαγανέα άναφερόμενη στή συνάντηση 
μέ τόν Τρότσκυ συνεχίζει:

«“Ημουν στήν Πόλη μέ θίασο, δταν δ Γ. Β. ήρθε γιά συνάν
τηση του Τρότσκυ. Είμαστε τότε χωρισμένοι. Τόν βοήθησα. Πήγα
με μαζί μέ τον Τρότσκυ, τόν μεγάλο έξόριστο, στήν Πρίγκηπο. ’Εκεί 
βρήκαμε Ιναν Τρότσκυ ένθουσιώδη, θερμό, έγκάρδια συντροφικό, 
άκατάβλητο, χιουμοριστικό, μέ πίστη στό μέλλον. Τίποτε δέν δδει- 
χνε πεσιμισμό υστέρα άπό τήν ήττα καί καταστροφή τής ’Αντιπολί
τευσης στή Ρωσία. Τόσο δ Τρότσκυ δσο κι ή Νατάλια μάς άγκάλια- 
ζαν καί μάς φιλοΰσαν συντροφικότατα.» (Ό  Κούστας, πού διευ
κόλυνε τό Γ. Β. γι’ αύτό τό ταξίδι πρός τήν Κων)πολη, προσθέτει 
δτι δ Τρότσκυ φίλησε τό Βιτσώρη δταν άκου σε πώς αύτή τήν έπο
χή τής κρίσης, ρίξανε στήν 'Ελλάδα τό σύνθημα τών σοβιέτ.)

Αισθάνομαι εύτυχής γι’ αύτή τήν γνωριμία. Καί μέ συγκίνηση 
άναφέρω δτι δταν πέρασε ό Ιγγονος τοϋ Τρότσκυ άπ’ τήν ’Αθήνα 
τόν φιλοξένησα σπίτι μου τρείς μέρες.»
«’Εκεί διαμορφώθηκαν οί ακατάλυτοι δεσμοί τοϋ Τρότσκυ μέ τό 
'Ελληνικό κίνημα.

Ό  Μ. Γ ι ω τ 6 π ο υ λ ο ς άναδείχτηκε γρήγορα. Κα
τάγονταν άπ’ τή Γιανιτσοΰ Λαμίας. Ό  πατέρας του ήταν δημοδι
δάσκαλος. Σπούδασε Χημεία. Μπήκε στή δράση μ’ ένθουσιασμό. 
Ή ταν δραστήριος καί συστηματικός. Σ ’ αύτόν όφείλονταν ή τα- 
χτικότητα τής έκδοσης τοΰ περιοδικού πού είχε άναλάβει. Ή ταν 
σκληρός καί χαλκέντερος στήν πάλη του. Είχε μιά καταπληχτική 
Ικανότητα νά έπηρεάζει καί νά φανατίζει. Έ τσι καλλιέργησε αύτό 
πού δνομάστηκε «προσωπολατρεία». Στήν Ιμφάνισή του ήταν άσκη-
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τικός. Ή  Νατάλια Τρότσκυ, δταν τόν γνώρισε στήν Πρίγκηπο 
πού πήγε, τόν χαραχτήρισε «Ναρόντνικο» γιά τά χαραχτηριστικά 
του. Καί πραγματικά ήταν περισσότερο ναρόντνικος καί καθόλου 
τύπος προλετάριου έπαναστάτη.

Είχε μιά έπιτυχία στούς έργάτες καταχτώντας τούς Αδελφούς 
Άνδρώνηδες, τό Ζάγκα κι άλλους. Τήν Γδια έποχή κατάχτησε 
τόν ’ Αρη Βελουχιώτη μέ τόν όποιο ήταν συμπατριώτες. Ό  Άρης 
έπηρεάστηκε. Πήρε τά πρώτα μαθήματα σέ κύκλο τοϋ Γιωτόπουλοο 
μόρφωσης καί δράσης. Αύτή ή κατάρτιση βοηθημένη άπ’ τήν με-

Μήτσος Γιωτόπουλος

λέτη τών ίργων τοΰ «’Αρχείου» καί τήν αύτομόρφωση, έπέτρεψαν 
στόν Ά ρη  νά φτιάξει μιάν όντότητα καί μιά πραγματικά ήγετική 
φυσιογνωμία. Ίσως, έτσι έξηγεΐται καί ό σχετικός Αριστερισμός 
του στό κίνημα «άντίστασης».

Ό  Γιωτόπουλος γι’ αύτή του τή δράση προτάθηκε άπ’ τόν 
Τζουλάτι κατ' έςαίρεση νά μπή στόν πρώτο ήγετικό κύκλο πού 
δημιουργήθηκε σά συνέχεια τοΰ πρώτου πυρήνα. ΤΗταν ό κατοπι
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νός μονοπωλητής τής ήγεσίας. Μετά τή σύνδεση τοΰ ’Αρχείου μέ 
τήν Δ.ΑΑ του Τρότσκυ ίγινε γραμματέας της, σάν Αντιπρόσωπος 
τοΰ μεγαλύτερου καί προλεταριακότερου τμήματος τής Δ.ΑΑ μέ
χρι πού ήρθε σέ πλέρια διάσταση μέ τόν Τροτσκυσμό στά 1934, 6- 
πότε προσπάθησε ν’ άναβιώση τόν άρχειομαρξισμό άλλά σ’ Ιν* 
προτσέσσο κεντριστικό πού τόν όδήγησε στό «Γραφείο τοΟ Λον
δίνου».

Ό  Γ ι ά ν ν η ς  Γ υ φ τ ό π ο υ λ ο ς  φοιτητής τής Νο
μικής. "Εδρασε στούς νεολαιΐστικους κύκλους —  μαθητές, σπου
δαστές —  κι ήταν Ακούραστος προπαγανδιστής τών ιδεών τοϋ 
Τζουλάτι. Διαδέχτηκε τόν Δεδούση σάν ύπεύθυνος τοϋ περιοδικοΰ 
«’Αρχείο τοϋ Μαρξισμού».

Πέθανε Από σκωληκοειδίτιδα πρίν Απ’ τό 1930 χωρίς νά 
δει τή δόξα τής τροτσκιστικής περιόδου τής όργάνωσης.

Ό  Π. Ν έ ο ς ,  ήταν Απ’ τούς Ιπίδοξους ήγέτες τής Νέας 
Όργάνωσης. Ή ταν 6 βενιαμίν τοΰ κύκλου. Είχε φωτεινό μυαλό. 
’Οξυδέρκεια. Καί πίστη στή θεωρία τοΰ Μαρξισμού πού τήν κα- 
τέχτησε σ’ ύψηλό βαθμό. Ή  γλωσσομάθεια τοϋ έπέτρεψε νά πα
ρακολουθεί τό διεθνικό Κίνημα.

Μετάφρασε στά 1924 - 25 τόν περίφημο λόγο πού έξεφώνησε 
δ Τρότσκυ τόν ’Ιούλη τοΰ 1924: «Προοπτικές πάνω στήν έξέλι- 
ξη τής διεθνικής κατάστασης» πού γραφομηχανήθηκε κι’ άρχισε 
νά κυκλοφορεί Από χέρι σέ χέρι στούς σ. τής ’Οργάνωσης σάν ϊν- 
δειξη, δχι μόνο έκτίμησης τής μνημειώδικης θέσης καί πρόβλε
ψης γιά τή σχέση «Εύρώπης κι’ ’Αμερικής» Αλλά καί γιά τόν προ
σανατολισμό τής Όργάνωσης πρός τόν Τρότσκυ. Πρόσφατα (1976) 
έρμήνεψε αυτόν τόν προσανατολισμό πρός τόν τροτσκισμό δχι μό
νο άπό λόγους γνώσης τών διαφορών Τρότσκυ - Στάλιν, άλλά κ·. 
Ανταγωνιστικούς. «Τό ΚΚΕ δέθηκε μέ τόν Στάλιν, έμεΤς ήταν 
φυσικό νά πάμε μέ τόν Τρότσκυ».

Ό  Π. Νέος ήταν τό τρίτο χέρι μετά τόν Δεδούση καί τόν 
Γιωτόπουλο στήν έκδοση τοΰ ’Αρχείου τοΰ Μαρξισμοϋ. Δροΰσε, 
δντας μαθητής, δχι μόνο στό γυμνάσιό του (9ο) άλλά γενικότερα 
στό μαθητικό καί παράλληλα στό φοιτητικό μέχρι καί τό θρίαμβο 
τής Γενικής Φοιτητικής ’Απεργίας τοϋ 1929 - 30.
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Ό  Γ. Μ α ν ι ά τ η  ς, διακρίνονταν γιά τή πίστη τοι> 
ctô Μαρξισμό πού μπόρεσε νά καταχτήση καί ν’ άνέβη θεωρητι
κά, για τήν πνευματική του διαύγεια, γιά τήν μαχητική πάλγ̂  
Συνδέθηκε στά 1922 μέ τό Σκληρό. Διάβασε τδ «Μανιφέστο» τού· 
Μάρξ’ πού κυκλοφορούσε σέ συρραμμένα άποσπάσματα έφημερί- 
δας. Κι Ικτοτε σταδιοδρόμησε στόν άρχειομαρξισμό καί τροτσκισμό.

ΤΗταν μικροπωλητής πού ταυτόχρονα σπούδαζε. ΤΗταν άπ” 
τούς πρώτους πού άναμίχτηκαν στό συνδικαλισμό μόλο πού ήταν 
διανοούμενος κι’ οργάνωσε άργότερα (1926 - 27) τό σωματείο 
άντεράδων (σφαγέων) αψηφώντας τήν κριτική τοϋ Γιωτόπουλου- 
δτι παραμελούσε τόν μορφωτικό τομέα.

«Είναι λαμπρός Αγωνιστής». Ελεγε στόν Πουλιόπουλο πο·> 
είχε άρχίση νά κουμπώνεται άπέναντι στούς Άρχειομαρξιστές, 6 
Μίλτος Ζαφειριάδης στό ζαχαροπλαστείο του, γιάφκα τών παλαι
ών πολεμιστών στό Παγκράτι.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στόν Πειραιά οΐ Αντικειμενικές συνθήκες γιά τήν άνάπτυξη· 
τού κινήματος ήταν δύσκολες. Οί προλετάριοι ήταν καθυστερημέ
νοι κι’ Αγράμματοι. Ξεπεσμένοι μικροαστοί άπ’ τΙς έπαρχίες νό
θευαν τις ταξικές συνειδήσεις σάν σύνολο. Έ  έξαθλίωση τροφοδο
τημένη μέ τό Εμπόριο τοϋ ίπιου δημιουργούσε λοϋμπεν προλετα
ριάτο. Στό λιμάνι ρίζωσαν οί Αντιδραστικοί συνδικαλιστές. Στούς 
σιδηροδρόμους οί έξελιχτικοΐ σοσιαλιστές.

"Ομως στίς μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, λιπάσματα, τσι- 
μεντάδικα, πετρέλαια, μηχανουργίες, καπνεργοστάσια κ.τ.ρ. Ανα- 
παράγονταν οί Επαναστατικές διαθέσεις. Στό βιομηχανικό προλε
ταριάτο προστίθονταν οί ναυτεργάτες πού Εμπαζαν άκατάπαυστα 
τίς νέες διεθνιστικές ιδέες. Καί μαζί μέ τούς ήλεκτροτεχνϊτες τού 
κεντρικού Εργοστασίου, Αποτελοϋσαν πρωτοποριακούς κλάδους τής 
εποχής χωρίς νά λογαριάσουμε τούς καπνεργάτες μέσα στούς δ- 
ποίους είχε βαθειά ριζώσει δ κομμουνισμός.

11Γ,



Τό ΙΙειραιώτικο κίνημα, μέ τις αντιφάσεις του, ήταν στήν αρι
στερή πτέρυγα. Τά  στελέχη τοϋ Σ ΙΪΚ Ε (Κ ) Ρουμελιώτης, (γραμ
ματέας τοϋ Κέντρου), Λαγουδάκης, Άλεβιζάκης, Ταβερναράκης, 
Βγενόπουλος, Στ. Άρβανιτάκης, κι’ ϊλλοι, βάδιζαν, λίγο - πολύ, 
σταθερά, μέ τήν αριστερή τάση τοϋ ΣΕΚΕ (Κ ) .

Ή  νέα Όργάνιοση στράφηκε πρός τήν νεολαία. ’Απ ’ τήν νεο
λαία βγήκε μιά γενιά έπαναστατών πού ανέβασαν τό κίνημα 
τοϋ II ειραιά απ' τήν καθυστέρηση στήν πρωτοπορία. Μια φούχτα 
νεολαίων, προλεταρίων τό περσότερο, μπόρεσε να καταχτήσει τόν

(Μέ τό σταυρό διακρίνεται ό Βλάχος).

Μαρξισμό κι' Ιγινε ή ήγεσία τής νεολαίας, καί σέ λίγο, δλου τοϋ 
πειραιώτικου πολιτικοϋ καί συνδικαλιστικού κινήματος.

ΟΙ νεολαίοι Γ. Παλιός, Βρϋχος, Πετούσης, Βλάχος, είναι ή 

πρώτη ήγεσία τής Νεολαίας. Στα  1923, πάνω άπό 70 - 80 νέοι 
είναι ένσωματωμένοι στούς «δμίλους». Στά Καμίνια, Ύδραίϊκχ, 
Ά γ .  Σοφία. Ταμπούρια. Δραπετσώνα κ.τ.ρ. λειτουργούν πυρήνες
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μ’ όλοένα Αναπτυσσόμενη έπιρροή. "Αλλοι τόσοι είναι στούς ό- 
μίλους τοϋ κόμματος. Ένώ τό τμήμα τής ’Αθήνας δέν είχε οδτε 
τους μισούς.

Ό  Γ. Π α λ ι ό ς  μπήκε στό κίνημα άπ’ τά 1918. ’Αρ
χικά μοιράζει προκηρύξεις τοϋ Γιαννιοϋ, τολμηρά, μέχρι καί στούς 
φαντάρους στή διλοχία. ’ Επειτα μπαίνει στή τροχιά τής Αριστε
ρής πτέρυγας τοΰ ΣΕΚΕ, μέ σαφή προσανατολισμό στόν «Κομ
μουνισμό». Βοηθάει τήν Απεργία τών μηχανουργών (1918-19) 
τήν όποια διευθύνει άμεσα ή τάση Αιγδόπουλου - Τζουλάτι, λέ
γοντας τα κάλαντα μ’ Αλλους πιτσιρίκους (εύρεσιτεχνία τής έπο- 
χής) γιά νά μαζέψουν λεφτά για τούς Απεργούς. 01 μηχανουργοί 
ήταν Απ’ τα έλπιδοφόρα τμήματα τής τάξης. Άπό κεΐ ή Αριστε
ρά ίβγαλε Αδαμάντινου χαραχτήρα Αγωνιστές δπως δ Σκρεπετός, 
δ Σταύρος, δ Καλικέτης, κ’ άλλοι.

Στή συγκέντρωση για τήν έπέτειο τοϋ θανάτου τοΰ Μάρξ 
(18-3-20) δπου δ Β. Παπαναστάσης συνήρπασε μέ τήν στομφώ- 
δικη ρητορική του τούς Ακροατές, έμπνέεται καί ρίχνεται στή με
λέτη τοΰ Μαρξισμοϋ. Ό  «Κομμουνισμός» τοΰ γίνεται πολύτιμος 
βοηθός γιά τήν κατάκτηση τών Ιδεών τής Κομιντέρνας. Πιάνει 
δουλειά σαν ειδικός γραμματέας σωματείου άπό Ακατανίκητη 
ελξη πρός τό μαζικό κίνημα. Ανεβαίνοντας τά σκαλοπάτια τής 
Νεολαίας γίνεται κιόλας ώριμος καθοδηγητής.

Στήν Απεργία τών σιδηροδρομικών τοΰ Νοέμβρη 1921, εί
ναι συμπαραστάτης μαζύ μέ μερικές δεκάδες νεολαίων. Τήν έξι- 
στορεί:

«Πάνω άπό 2.500 άπεργο'ι είναι συγκεντρωμένοι στό Δημο
τικό θέατρο Πειραιά. Γεμάτοι ένθουσιασμό. Μαχητικότατοι. Α 
ψηφούνε τά στρατοδικεία. Έ  ήγεσία τοϋ Στρατή - Λάσκαρη δέν 
ξεχωρίζει άπ’ τήν μειοψηφική τοΰ ΣΕΚΕ. Κράτος καί Ασφάλεια 
έξαγριώνονται γιατί οί διακινήσεις γιά τόν πόλεμο σμπαραλιά
ζουν. Κάνουν έπιδρομή. Περικυκλώνουν τόν «έσωτερικό Ιχθρό» 
στό θέατρο. Ό  «Αποκλεισμός» κρατάει. Γιά να δαμάσουν τούς ή- 
ρωϊκούς Απεργούς. Οί «πολιορκημένοι» κατεβάζουν καλάθια κι’ ά- 
νασύρουν τρόφιμα. Εκατοντάδες έργάτες άπ’ ?ξω τροφοδοτούν καί 
παραστέκουν. Στό τέλος οί καραβανάδες εισορμούν. Κάνουν δεκά
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δες συλλήψεις. Κ ι’ έπιστρατεύουν καί στέλνουν στδ μέτωπο τούς 
άπεργούς».

’Απ’ τά 1924 οί Παλιός, Ξυπόλητος καί Βρϋχος, άποτελοΰν 
ιήν Τοπική ’Επιτροπή Νεολαίας. Είναι ή νέα διάδοχη ήγεσία 
τοϋ Πειραιά, που βάζει τή σφραγίδα της στδ προδρομικδ κίνημα 
τοϋ τροτσκυσμοϋ άλλα καί τοϋ γενικότερου κινήματος.

Τό Γενάρη τοΰ 1924 δ θάνατος τοϋ Λένιν συγκινεΐ καί συν
ταράζει τούς πάντες (έξόν άπ’ τόν Σταυρίδη πού τραγουδάει). 
Τήν Γδια χρόνια (1924) βρίσκεται μαζύ μέ τόν Φιτσο στή σύντα- 
ταξη τοΰ «Ρίζου» κι Ανεβάζουν τήν κυκλοφορία άπό 12 σέ 15 χιλ. 
φύλλα. Διαγράφεται άπ’ τό ΚΚΕ στα 1925. Όταν στδ προσκύ- 
νειο μπαίνει δ Γονής. Ό  ένθουσιώδης νέος, περνάει στό ’Αρχείο. 
Γίνεται δ βαθυστόχαστος, μαρξιστικά καταρτισμένος, Ικανότατος 
γιά μιά μακρόπνοη πάλη. Στή κορυφή τής πυραμίδας τοϋ ’Αρ
χείου καί κατόπιν τοΰ Σπάρτακου.

Ό  Γ ι ά ν ν η ς  Ξ υ π ό λ υ τ ο ς  μπήκε στή Νεολαία 
τοΰ Πειραιά άπό 26 χρόνων, στα 1923. Δούλεψε σκληρά σάν μυ- 
λεργάτης. Ακόμα πιό σκληρά δούλεψε μέσα στό έπαναστατικό κί
νημα. Διώχτηκε γιά τή δράση του άπ’ τό έργοστάσιο. Τότε άλ
λαξε έπάγγελμα. Έγινε οίκοδόμος. Είναι άπ’ τούς Ιδρυτές τής 
'Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

ΕΓναι δ πιό έκλεχτός τοϋ πυρήνα του στόν δποϊον συμμετέ
χουν οί Νικολινάκος (μόλις γύρισε άπ’ τό μέτωπο) Φουλτσάκος, 
Κατσιβαρδέλος.

Όλοι είναι Μανιάτες. Ά π ’ αύτή κιόλας τήν περίοδο δπσυ 
διαμορφώνεται ή τάση τοΰ Πουλιόπουλου προσανατολίζονται πρός 
τήν άριστερά τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ.

Στήν Παγκαλική περίοδο πιάνεται, βασανίζεται γιά νά κα- 
ταδώση μυστικά τής όργάνωσης. ’Αλλά μένει βράχος κι άπάνω 
του σπάζουν άκαρπες ot προσπάθειες τών βασανιστών.

Ή  ώριμη πολιτική του κρίση, ή φλογερή δραστηριότητα, φέρ
νουνε τόν Ξυπόλυτο στή Περιφερειακή κι’ 2πειτα στήν Κεντρική 
’Επιτροπή τής ΟΚΝΕ. Στήν κρίση τοϋ 1927 τάσεται μέ τήν ’Αν
τιπολίτευση τοϋ Π. Πουλιόπουλου, καί μαζί του δλόκληρος δ σχη
ματισμός του. Είναι ήφαίστειο έπαν. δρμής. Στά 1927 συλλαμ- 
βάνεται καί φυλακίζεται στοϋ Συγγροϋ μ’ άλλους Αγωνιστές τοΟ
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Γ ι ά ν ν η ς  Ξ υ π ό λ υ τ ο ς



ΚΚΕ καί τής ’Αντιπολίτευσης. Στέλεχος τοΰ «Σπάρτακου». Κεν
τρικός έπίτροπος της Όργ. Κομ. Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ). 
Κι’ άπ’ τα καλύτερα στελέχη τής Ενιαίας Όργ. Κομ. Διεθνι- 
στών Ελλάδας (ΕΟΚΔΕ).

Στα 1935 συλλαμβάνεται κι’ εξορίζεται στήν ’Ανάφη κι’ I- 
πειτα μεταφέρεται στό στρατόπεδο ’Ακροναυπλίας, δπου μένει μέ
χρι τήν άνοιξη τοϋ 1942. ’Αργότερα μεταφέρεται έξόριστος στήν 
Εδβοια. Μετά στίς φυλακές Τρικάλων καί Λάρισας. Καί καταλή
γει στό έκτελεστικό άπόσπασμα. Στίς 6 τοΰ Ίούνη, στό Κούρνοβο. 
Μαζύ μέ τόν Γιαννακό, Μακρή καί τόν ήγέτη τών Τροσκιστών 
Π. Πουλιόπουλο.

Ό  Β ρ ύ χ ο ς, ποΰ άναδείχτηκε στήν ήγεσία τής προ
λεταριακής πάλης, άρχικα στήν τάση τοϋ ’Λρχειο-μαρξισμοΰ καί 
στή συνέχεια στήν τάση τοϋ Πουλιόπουλου καί διακρίθηκε γιά τόν 
άκέραιο χαραχτήρα του, τδ έπαναστατικό του ήθος, τό νηφάλιο 
τρόπο άντιμετώπισης τών έσωτερικών άνταγωνισμών καί τήν ποιό
τητα τοΰ κομμουνισμοΰ του.

Ό  Π ε τ ο ύ σ η ς  έμφανίζεται στό Πειραιώτικο νεολαί- 
στικο κίνημα στά 1919-20. Μαζύ μέ τούς Παλιό, Βρΰχο, Κλώνη, 
Μαράκη, πού ήγοϋνται στή «Λογοτεχνική Συντροφιά» (οί δύο τε
λευταίοι είναι έκδότε; τής «Σύγχρονης Σκέψης»), προσχωροϋνβ 
στή Νεολαία καί τήν στελεχώνουν στά 1923. Στό μεταξύ στό στέ
κι τοΰ Γιαννιοΰ (άπέναντι στό Ύπ. Ναυτικών) διαβάζει τό Κομ
μουνιστικό Μανιφέστο, σ’ άποκόμματα έφημερίδων άπ’ τήν πρώ
τη ιστορική μετάφραση (1913) τοΰ Κ. Χατζόπουλου (1869-1920) 
τή μετάφραση έπίση; τοΰ «Κεφάλαιου καί μισθωτής έργασίας* 
τοϋ Μάρξ.

Μοιράζει προκηρύξεις τής Γεν. ’Απεργίας τοΰ 1923.
Ό  Β λ ά χ ο ς  προσχώρησε στό ’Αρχείο τελευταίος στά 

1925. Γιατί ήταν στρατευμένος. Κι’ υστέρα πέρασε στό Σπάρτα
κο. Στό μεταξύ πιάστηκε πουλώντας Νεολαία, σάν στρατιώτης 
κι’ 5φαγε μιά φυλάκιση δύο μήνες. Κι’ ήταν άπ’ τούς πρώτους 
πού άποδοκίμασαν τόν Κονδύλη στήν έπιθεώρηση τοϋ Ναυτικοϋ 
δπου ή Νεολαία είχε ρίξει τό σύνθη̂ ια γιά 18μηνη θητεία.
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ό  Πετούσης ζωντανεύει τήν ιστορία τής δράσης, θυμάται 
μέ συγκίνηση δυό συγκεντρώσεις - έπέτειες στίς δποΐες παραβρέ
θηκε.

1) Ή ταν ή πρώτη (καί τελευταία) έπέτειος τοϋ θανάτου 
— τής δολοφονίας —  τοϋ Ιστορικού ήγέτη τής Νεολαίας, τοϋ με
γάλου Λιγδόπουλου.

Έγινε στα γραφεία τοϋ ΣΕΚΕ(Κ) τοϋ Πειραιά, (Σωτήρος
- Κολοκοτρώνη). Μέ όμιλητή τόν Ν. Δημητράτο, πρώτο γραμ
ματέα τοϋ ΣΕΚΕ. συνεργάτη στό σχίσμα ένάντια στδ δευτεροδιε- 
θνιστικδ ΣΕΚΕ, συνηγέτη τοΰ «Κομμουνισμού». Έκεΐ άντήχησε 
τό «έπέσατε θύματα άδέρφια έσείς» που δέν ξανακούστηκε γιά τόν 
άθαφτο Λιγδόπουλο. Οδτε στό Γ ' Συνέδριο τής ΚΔ δπως συνηθί
ζονταν γιά τούς νεκρούς πρώην σύνεδρους τής Κομιντέρνας, οδτε 
στό νόθο ΣΕΚΕ.

2) Στήν έπέτειο τής 8) βριανής Επανάστασης, στά 1921 πού 
ϋγινε στά γραφεία Πειραιά 40 μέ πρόεδρο τόν Πετσόπουλο πού 
ένθουσίασε, κι όμιλητές τούς Α. Σίδερη καί Α. Δοϋμα, τοϋ «Κομ
μουνισμού».

Ot νεολαίοι βοηθάνε τή μεγάλη άπεργία τών σιδηροδρομι
κών, κι’ ένισχύουν τούς έγκλωβισμένους άπεργούς μέ τρόφιμα καί 
χρήματα.

Είναι στήν πρώτη γραμμή κινητοποίησης γιά τή Γενική Ά 
περγία τοϋ Αύγούστου 1923.

Πάνε κατά τετράδες στήν έκλογική συγκέντρωση τοϋ ΣΕ
ΚΕ (Κ) στίς στήλες τοϋ ’Ολυμπίου Διός τδν Δεκέμβρη τοϋ 1923, 
δπου, πάνω άπό 150-200 νεολαίοι σμίγουν τή φωνή τους μέ τδν 
κεντρικό ρήτοοα άνάπηρο Σταματόπουλο (τής τάσης Τζουλάτι), 
ένάντια στδ πόλεμο καί στόν καπιταλισμό.

Κατακλύζουν τήν παραλία γιά νά καλωσορίσουν τδν πρώτο 
Ρώσο πρεσβευτή Ουστίνωφ πού κατέπλευσε :ιέ τδ «Τσιτσέριν» στδν 
Πειραιά. Καί [ναζί τούς Σκλάβο, Ζαχαρ·.ά5η, Νικολαίδη καί Σα- 
καρέλο πού Ιρχονται άπ’ τήν Πόλη. ’Ιδιαίτερα, τδν Στέλιο Άρ-
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βανιτάκη, Πειραιώτη, πού γιά τή δράση του στό στρατό, στ’ δνο- 
μα τοΰ «Κομμουνισμού», καταδικάστηκε σέ θάνατο έρήμην δταν 
βρήκαν τή δικογραφία του, καί παράνομα τόν ξεμπάρκαρε δ πο
λυμήχανος Δημητρόπουλος.

Εις τό ιδρυτικό συνέδριο τής ΟΚΝΕ (1922) δέν φαίνεται νά 
έπαιξε ίνα ιδιαίτερο ρόλο ή Νεολαία τοΰ Πειραιά. Δέν έβλεπε μέ 
καλό μάτι τήν ήγεσία Βεντούρα. Ή  άντίθεσή της δμως έκδηλώ- 
θηκε άνοιχτ& δταν διαμορφώθηκε μιά ξεκάθαρη πλειοψηφία τής 
τάσης τοΰ Β. Παπαναστάση, δ όποιος έξέφρασε στά 1923 τήν πλέ
ρια διάστασή της μ’ όλόκληρη τήν ήγεσία τοΰ ΣΕΚΕ, δεξιά καί 
κεντριστική. Παρά τήν καιροσκοπική πολιτική τοΰ Παπανα
στάση, ή βάση είχε άποκρυσταλώσει ύγιεΐς Αριστερές άπόψεις. Έ 
τσι, γύρω άπ’ τήν «Κομμουνιστική 'Ενωση» τοΰ Παπαναστάση συ
γκεντρώθηκαν δλοι οί σχηματισμοί τής Νεολαίας οί όποΤοι ταυ
τόχρονα είχαν δεσμούς πολιτικούς μέ τήν νέα κίνηση τοΰ «Κομ
μουνισμού».

Μόνο δ δμιλος τής Ά γ . Σόφιάς τοΰ Μελετόπουλου, Νικολι- 
νάκου, Ξυπόλητου, Φουλτσάκου, Κατσιβαρδέλου, παρέμεινε δεμένος 
μέ τό ΣΕΚΕ, ένώ συγκέντρωνε κι’ αύτός ό δμιλος τήν πεΐοα του 
πού όδήγησε πρός μιά άμεση διαφοροποίηση πρός τήν νέα Αρι
στερή τΑση τών Παλαιών Πολεμιστών.

Ή  πορεία τής Νεολαίας Πειραιά ήταν σταθερά άριστερή. 
Δέν έλειπαν δμως ο! ταλαντεύσεις. Στά 1924 βρέθηκε σχεδόν σύ- 
σωμη στό πλευρό τοΰ «έκτακτου» Συνεδρίου τής ΟΚΝΕ πού μέ 
έπΐ κεφαλής τόν Γ. Ντούβα κι’ Άλέκο Ντούβα είχε ταχτεί ένάν- 
ντια στήν ήγεσία Βεντούρα - θεοδώρου, τόσο γιά τήν πολιτική 
προσαρμογή στή γραμμή «μ,ακράς νομίμου δράσεως» δσο καί γιά 
τήν γενική δράση της. Κι’ έστειλε μέ τόν Ραφαήλ τηλεγράφημα 
προσχώρησης κι’ άλληλεγγύης πρός τήν κίνηση Ντούβα.

Η ΣΓΝΔΙΚΑΛ ΙΣΤΙΚΗ  ΤΑΧΤΙΚΗ

Ή  συνδικαλιστική ταχτική τής Ν. Κίνησης συνοψίζον
ταν στά έξής: 1) Δέν γίνεται σοσ. κίνημα στά συνδικάτα δίχως 
σοσιαλισμό. 2) Δέν έξυπηρετοΰνται οΐ μάζες δίχως ΑδιΑ-
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λαχτη πάλη τάξεων. 3) Ή  σύνδεση κόμματος καί συνδικάτων εί
ναι έπιζήμια άν δέν στηρίζεται στήν πλειοψηφία τών έργατών 
τών συνδικάτων. 4) Τά μέλη τοϋ κόμματος είναι ύποχρεωμένα νά 
δροϋνε στά συνδικάτα καί 5) Χρειάζεται πάλη γιά τδ ξεκαθάρι- 
σμα τών συνδικάτων άπ’ τούς κίτρινους.

Τα πλαίσια τής συνδικαλιστικής δράσης ήταν αυστηρά προσ
διορισμένα άπ’ τήν μισοπαρανομία, τήν καταστολή άλλά καί τόν 
πόλεμο πού ύπέσκαπτε τό καθεστώς.

Ή  Συνδιάσκεψη τοϋ Φλεβάρη άποπροσανατόλισε τό κόμμα 
καί τα συνδικάτα άπ’ τήν έπαναστατική διέξοδο τής κρίσης. Υπο
τίμησε τό δυναμισμό τοϋ κινήματος. Διαπίστωσε δτι «ή άντίδραση 
αυξάνεται δυσανάλογα πρός τΙς δυνάμεις τοϋ κόμματος καί τής 
έργ. τάξης». Έτσι, έγκαινίασε μιά «περισσότερο πραχτική καί 
πρόσφορο ταχτική». «Ρεαλιστική» δπως λένε κατά κανόνα οί όπ- 
πορτουνιστές.

Κι’ δμως τό κόμμα είχε τήν πρωτοβουλία στά συνδικάτα. Εί
χε κατανικήσει τούς δεξιούς ρεφορμιστές. Στό Β ' Πανελλαδικό 
συνέδριο τής Γεν. Συνομοσπονδίας πέτυχε άπόφαση συνεργασίας 
της μέ τό Κόμμα. Μεγάλη έπιτυχία. Μόνο τά ναυτεργατικά καί 
σιδηροδρομικά σωματεία, βασικά, παρέμειναν στήν ήγεσία τών 
σοσιαλιστών. (Στρατής, Λάσκαρης).

*Ως τόσο, ή συνδικαλιστική ταχτική τοΰ ΣΕΚΕ δέν ήταν πα
ρά άριστερά ρεφορμιστική. Ό  Μπεναρόγιας δέν είχε άδικο νά κα
τακρίνει τ’ άνεβοκατεβάσματα τοΰ γραμματέα τής ΓΣΕΕ Εύαγγέ- 
"λου στά ύπουργεία. «"Ολο στούς προθαλάμους τών ύπουργείων βρι
σκότανε» δ Εύαγγέλου.

Ή  Συνδιάσκεψη χαλιναγώγησε τή δράση. Δέν έπέτρεψε «ή 
όξύτητα τοΰ κόμματος νά δπερβή τά δρια τής άντοχής τής έργ. 
τάξης καί τής Ικανότητας τοΰ κινήματος αύτήν τήν περίοδο». Έ 
τσι φρενάριζαν τούς άπεργιακούς άγώνες καί τήν έπερχόμενη I- 
πανάσταση.

Κ υ ρ ι ά ρ χ η σ ε  μ ι ά  ή τ τ ο π ά θ ε ι α .  Τδ Κόμμα 
αντί νά παροτρύνει τΙς άπεργίες, γιά τήν άντιμετώπιση τής κά
θετης πτώσης τών μεροκάματων συνεπεία τοΰ κολοσιαίου πληθω
ρισμού, «ύποχρέωνε τά μέλη νά συγκρατοϋν τούς έργάτες άπό ά- 
περγιακά κινήματα... άσύνταχτα, άμελέτητα, μονομερή, προκα- 
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λούμενα άπό δευτερευούσης σημασίας ζητήματα» (ποιός φταίει;)
Ή  ταχτική στά συνδικάτα προσαρμόστηκε στή ρεφορμιστική 

νομιμοφροσύνη. Νόμιμη περίοδος —  Νόμιμη δράση.
Ή  Συνδιάσκεψη προσπάθησε v i έφαρμόση τήν ταχτική τής 

Κ.Δ. γιά τό Ε ν ι α ί ο  Μ έ τ ω π ο .  Τήν Ιρμήνεψε δμως 
σαν ταχτική ύ π ο χ ώ ρ η σ η ς .  Τήν προσάρμοσε στά μέτρα 
τής «μακράς νόμιμης ύπαρξης». Ένώ ό βασικός χαραχτήρας τοΟ 
Έν. Μετώπου είναι ή συγκέντρωση τοϋ προλεταριάτου καί των 
πληβιακών μαζών τής πόλης καί τής ύπαίθρου γιά τους μεγάλους 
Αντικειμενικούς σκοπούς πού έβαζε ή θανάσιμη κρίση τοϋ καπιτα
λισμού.

Στό ντοκουμέντο για τό Έν. Μέτωπο πού γράφτηκε άπ’ τόν 
Τρότσκυ για τήν όλομέλεια τής Κ.Δ. (Φλεβάρης 1922) ύπογραμ- 
μίζονταν σαν Ιο καθήκον τών Κ.Κ. νά δδηγήσουν τό προλεταριά
το στήν έπανάσταοη. Κι ώς τότε έπρεπε νά π&νε π ρ ό ς  τ I ς 
μ ά ζ ε ς ,  σαν άνεξάρτητη έργάνωση, μέ καθαρό πρόγραμμα, 
σπάζοντας μέ τους ρεφορμιστές καί κεντριστές πού δέν παλεύουν 
για τήν έπανάσταση, καί συντρίβοντας τις ήγεσίες τών διασπα
στών, Απεργοσπαστών καί όππορτουνιστών.

Ή  Φεβρουαρινή Συνδιάσκεψη προσανατόλισε στήν κοινοβου
λευτική δράση τό ΣΕΚΕ (Κ ) . «Συμμετοχή σ’ δλους τους κοινοβου
λευτικούς Αγώνες κι’ δργανισμούς». Αύτό δέν ήταν λάθος δπως 
πιστεύουν οί έξτρεμιστές. Άλλα έδώ Ιγινε τδ κύριο καθήκον. Τή 
στιγμή πού δ πληθωρισμός συνέθλιβε τά μεροκάματα κι’ ή έπα
νάσταση χτυποϋσε τήν πόρτα τοϋ μετώπου, οί κοινοβουλευτικοί 
στόχοι ύποκατέστησαν τούς έξωκοινοβουλευτικούς. 'Οπως οί κοι
νοβουλευτικές καταχτήσεις στή Γερμανία τδν περασμένον αίώνα 
κι’ ή ύπερεκτίμισή τους δδήγησε σ’ Ινα φετιχισμδ τοϋ κοινοβουλευ- 
τισμοϋ, ?τσι κι’ ή ταχτική τής ήγεσίας τοϋ ΣΕΚΕ, ύπερθερμα- 
σμένη Από τούς 100 χιλ. ψήφους στίς έκλογές τοϋ Νοέμβρη 1920, 
δδήγησε σ’ ένα παραστράτημα προσαρμογής στδ καθεστώς.

Ή  Συνδιάσκεψη Απέκλεισε τή σύμπραξη μ’ Αστικά κόμμα
τα. Έ  Μόσχα τότε χτυποϋσε Αλύπητα αύτή τήν «συνύπαρξη». Α λ 
λά ή πολιτική τοϋ Έν. Μετώπου διαστρεβλώθηκε σέ πολιτική συ
νεργασίας μέ... «παράγοντες». Σάπιο μπλόκ μέ καριερίστες καί
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μικροαστούς, που άναβίωσε στή σταλινική περίοδο τοϋ ΚΚΈ κι’ 
δδήγησε στή πριμοδότηση ψήφων, έδρών, μέ ξεπούλημα τών ψή
φων τών τίμιων έργατών πού έμπιστεύονταν σ’ Ινα τέτοιο κόμμα.

Μιά άλλη παρερμήνεψη τοϋ Έν. Μετώπου ήταν 6 συμφιλιω- 
τισμός πρός τούς ήγέτες τών συντηρητικών συνδικάτων προκειμέ- 
νου νά προσχωρήσουν στό ΣΕΚΕ κι’ έτσι νά όλοκληρωθή τό Έν. 
Μέτωπο.

Ό  συνδικαλισμός τοΰ ΣΕΚΕ Ικανέ Ινα μεγάλο βήμα μπροστά, 
Αποφασίζοντας να φτιάξη συνδικαλιστικούς δμίλους (παρατάξεις, 
φράξιες) πού δέν ύπήρχαν. Κι’ Ινα πρόγραμμα διεκδικήσεων. 
Σκιτσάρισε δμως Ινα π ρ ό γ ρ α μ μ α  μ ί ν ι μ ο υ μ .  Ούτε 
συζήτηση για Αντιπολεμικά καί μεταβατικά συνθήματα πού γεφυ- 
ρώνουν τό πέρασμα στό σοσιαλισμό.

Ταυτόχρονα άρχισε ν’ άναζητάει Ιναν σ. πού ν’ άναλάβει προ
σωπικά, μονοπωλιακά, έργολαβικά, τήν ήγεσία τών συνδικαλιστι
κών άγώνων.

(’Αργότερα βρέθηκε δ Μάξιμος, πού μέ τήν ήττα τής Γεν. 
’Απεργίας τοΰ 1923 μάς άπέδειξε δτι ή ύποκατάσταση τής κολε- 
χτιβιστικής ήγεσίας είναι δλέθρια).

Σέ διεθνική κλίμακα, ή οικονομική παντοδυναμία τοϋ ’Αμε
ρικάνικου Ιμπεριαλισμού τροφοδοτούσε τΙς μεταρρυθμιστικές τά
σεις πού μέ τή σειρά τους τροφοδοτούσαν μέ αύταπάτες τΙς μάζες. 
Ό  όππορτουνισμδς σήκωνε κεφάλι στήν Εύρώπη μ’ δλο πού ή 
οικονομική της κατάσταση ήταν σ’ άντίστροφη σχέση μ’ αύτήν 
τής ’Αμερικής.

Δίπλα άπ’ τήν Κόκκινη Διεθνή —  τήν Προφιντέρνα —  ή 
Κίτρινη Διεθνής τοϋ Άμστερνταμ δυνάμωνε. Κ ι’ ένδιάμεσα, άρ
χισε νά ξεφυτρώνει ή 2 1)2 Διεθνής τών συνδικάτων. Μέσα σ’ 
αύτά τά έθνικά καί διεθνικά πλαίσια, ή φράξια τοΰ Τζουλάτι ά- 
ναπτύσσει τή συνδικαλιστική της δραστηριότητα. Καί τή στρατο- 
λόγηση προλεταρίων.
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ΣΤΕΑΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΣΓΝΔΙΚΑΑΙΣΤΕΣ

’Ανάμεσα στήν πλειάδα τών έργατικών στελεχών πού ξεχω
ρίζουν αύτή τή περίοδο κι’ ίπαιξαν £να σημαντικό ρόλο στά κατο
πινά χρόνια άξίζει νά μνημονεύσουμε τούς:

Τ  σ α γ γ α ρ ά δ ε ς

Ό  Χ α ϊ τ ό π ο υ λ ο ς  παίρνει μέρος δραστήριο στίς 
ζυμώσεις για τήν Γδρυση τοΰ ΣΕΚΕ καί τής Γεν. Συνο ι̂οσπονδίας 
Έργατών στα 1918. θα ήταν στα ιδρυτικά συνέδρια άν δέν στρα
τεύονταν. Έ ξ Αρχής ήταν προσανατολισμένος πρός τήν όμάδα Τζου-

Σάββας Χαϊτόπουλος

λάτι-Λιγδόπουλου. Αύτή τόν βοηθάει νά πάρει έπαφή μέ τήν ό
μάδα Ζαφειρόπουλου στή Σμύρνη δταν πέρασε άπό κεΐ γιά τό μέ- 
το)πο. Έκεΐ ή δράση του είναι περισσότερο Απομονωμένη. Γυρί
ζει άπ’ τό μέτωπο καί ρίχνεται στή δράση. Είναι άπ’ τούς πρώ
τους στίς γραμμές τής νέας όργάνωσης. Ό  πρεσβύτερος. Γίνεται 
ή ψυχή τοΰ τσαγγαράοικου κύκλου.

Παράλληλα καταχτάει καί καθοδηγεί στελέχη τοΰ Σωμα
τείου Γκαρσονιών πού γίνονται άργότερα ή ήγεσία του.
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Δίπλα του, ό Ά  ν τ ρ £ α ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , έ ξ  
έπαγγέλματος έπαναστάτης, μπαίνει στήν ύπηρεσία τοϋ άγώνα 

τών τσαγγαράδων κ’ ανεβαίνει σταθερά στήν ήγεσία τους καί στή 
κομματική κορυφή.

Ό  Δ ρ α κ ά τ ο ς  που λιποταχτάει άπ’ τό μέτωπο κι’ Α
φιερώνεται στή δράση. ’Αργότερα μπαίνει έπικεφαλής τοϋ Σωμα
τείου.

Ό  Λ  ι ά π η ς που πέθανε φυματικός για τό κίνημα.

Χρηστός Χατζηχρήστος

Ό  Σ τ α φ υ λ ά τ ο ς . Προπαγανδίστηκε απ’ τόν Κου- 
ρή στα 1920-21. "Έγινε οπαδός τοϋ έπαν. συνδικαλισμοϋ, καί τώ ν 
τριτοδιεθνιστικών ιδεών τής Ν. ’Οργάνωση;. ΙΙήρε τό δρόμο γιά  

τήν Πειραιώ; 40. Ή τα ν  τσαγγάρης. Παραγιός τοϋ Χατζηχρήστου. 

Ό  παραγιό; δασκάλεψε τόν κάλφα στόν κομμουνισμό. Τόν συνέδεσε
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μέ τόν Σαραντίδη. Κι' άρχισαν κοινή δράση στό τσαγγαριό. ’Επ
ακολουθεί μια μακρόχρονη ιστορία άγώνων καί θυσιών πού δέν 
θά τήν περιγράφουμε τώρα. ’Αναφέρουμε μόνο τό ποινικό του μη
τρώο: "Ενα χρόνο φυλακή γιά τά γεγονότα τοϋ Ένωτικοϋ Συνε
δρίου. 'Εντεκα χρόνια φυλακή στόν ΓεντΙ Κουλέ κι’ έξορία στή 
Γαύδο συνέχεια άπ’ τό 1931 μέχρι τό 1942.

X ρ ή σ τ  ο ς Χ α - ζ η χ ρ ή σ τ ο ς .  Έκτελέστηκε τήν 
1η τοϋ Μάη τοϋ 44 άπ’ τούς Γερμανούς φασίστες μαζύ μέ τούς ή- 
ρωϊκούς 200 στό Σκοπευτήριο Καισαριχνής. Πέθανε σάν ήρωας. 
Βαδίζοντας γιά τό έκτελεστικό άπόσπασμα μέ θάρρος άντάξιο τών 
αγωνιστών τοΰ Σικάγου, τών κουκουνάρων, τών μπολσεβίκων. Ξε
κινώντας μίλησε στό ΧαΓδάρι: «Σύντροφοι! Στό Ενιαίο Μέτωπο 
τής κεφαλαιοκρατίας μόνο Ινα μέτωπο πρέπει ν’ άντιτάξουμε. Τό 
Ταξικό ’Επαν. Μέτωπο πάλης. Αύτό καί μόνο θά συντρίψει τή κε
φαλαιοκρατική άντίδραση καί θά γκρεμίσει τό σάπιο καθεστώς 
της»-

*0 Τσαγγάρης Χρήστος ήταν πασίγνωστος στό τσαγγαριό 
τής Αθήνας καί τοΰ Πειραιά. ’Οργάνωσε καί καθοδήγησε δεκάδες 
απεργίες. Σάν μαζικός ήγέτης πέρασε στή κορφή τής Νέας Ό ρ
γάνωσης τών « ’Αρχείων» καί τών τροτσκιστών. Κι’ δταν άκολού- 
θησε τό Γιωτόπουλο στό σχίσμα μέ τό Τρότσκυ, ήταν κατά βάθος 
δχι μόνο άπό άποψη μεθοδολογίας άλλά καί άρχών, μπολσεβίκος 
Λενινιστής. Τροτσκιστής. Στό Χαϊδάρι ζητωκραύγασε: «Ζήτω ή 
Νέα ’Επαναστατική Διεθνής. Ζήτω τό Κομμουνιστικό Άρχει»· 
μαρξιστικό Κόμμα τής Ελλάδας. Ζήτω δ Κομμουνισμός».

Δέν θά περιγράφουμε τή θρυλική δράση του τώρα.
Άναθυμόμαστε μόνο τήν Ιστορική του πορεία στήν 4η Αύ- 

γούστου μετά άπ’ τή σύλληψή του, στίς 10.1.37: Γαϋδος-’Ακρο- 
ναυπλία, Χαλκίδα, Στρατόπεδο Τρικκάλων καί Λάρισσας, ΧαΤ- 
δάρι, Καισαριανή.

Π έ τ ρ ο ς  Ά ν τ ρ ώ ν η ς .  Σπάνιος άγωνιστής μέ ά- 
φάνταΛη μαχητικότητα κι’ ήρωΓκή δράση μέχρι τό θάνατο γιά 
τίς Ιδέες πού τοϋ ένέπνευσε τό Νέο Κίνημα. Κατάγονταν άπ’ τήν 
Καρδαμύλη τής Μάνης. Στήν Αθήνα Ιγινε τσαγγάρης κι άθλη-



τής. Έ τσ ι  άπέχττ;σε συνδικαλιστική συνείδηση κι άναδείχτηκε 
σαν ήγέτης τών τσαγγαράδικων αγώνων. Έ δειςε παλληκαριά 
πού Ιγινε φόβητρο τών αντιπάλων. Δέν είχε μεγάλη θεωρητική 
καί πολιτική κατάρτιση. ’Λλλά είχε δεινότητα προπαγανδιστική 

πού συνταιριασμένη μέ τήν άγάπη καί συντροφικότητα πρδς τούς 
Ιργάτες, είχε καταπληχτικά στρατολογικά αποτελέσματα τόσο 

στούς τσαγγαράδες όσο κι ευρύτερα. Ί Ι τ α ν  αεικίνητος. ΓΙάντα στίς

Πέτρος ’Λντρώνης

πιό προχωρημένες έπάλξεις τοϋ άγώνα. ΤΗταν αυτός μ’ εναν άλ

λο τσαγγάρη, τό Χαρίλαο, πού παραβίασαν τήν άκρόπολη τοϋ στα
λινισμού Καβάλα, καί κατάχτησαν τά τσαγγαράδικα σωματεία. 

(1930-31 στή Καβάλα καί Κ ομοτινή). Λάτρευε τό Γιωτόπουλο 
δίπλα στόν όποιο μαθήτεψε. ’Απ’ δπου ό σκεπτικισμός άπέναντι 
στόν Τρότσκυ πού τόν απίσπασε άπ’ τό δρόμο τοϋ τροτσκισμού, 
κατά τό σχίσμα τοΰ 1934. Στή κατοχή πίστεψε στήν είσοδιστική 
οράση μέσα στό ΕΛΜ -ΕΛΛΣ. μ·.* ταχτική πού στοίχισε τή ζωή 

δεκάδων όμοφρόνων του πού δολοφονήθηκαν δνανδρα άπ’ τούς 
σταλινικούς. ΤΗταν ενα; απ' τούς πιό αλύγιστους 200 πού πέσα-
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■ye στή Καισαριανή κάτω άπ’ τά βόλια τοϋ έκτελεστικοΰ άποσπά- 
σματος. Μέ τό σύνθημα: ΖΗΤΩ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ. ΚΑΤΩ 
Ο ΣΤΑΛΙΝ.

Α ρ τ ε ρ γ ά τ ε ς

Ό  Κ ο υ ρ ή ς ξεκίνησε άπ’ τή Λευκάδα. ’ Εγινε Αρτερ
γάτης στήν ’Αθήνα. Σύχναζε στό Έργ. Κέντρο. Κι άρχισε νά δια
βάζει μπροσούρες. Μόλο πού ήταν σχεδόν άγράμματος. Ή ταν δει
νός προπαγανδιστής κι’ άπ’ τούς καλύτερους στρατολόγους. ’Αρ
χικά συνδέθηκε μέ τήν ’Ανεξάρτητη Νεολαία. ’ Επειτα σταθερά 
καί γιά πάντα |ΐέ τούς συνεχιστές τοΟ «Κομμουνισμού». Είναι δ 
κουβαλητής συμπαθούντων στή Ν. ’Οργάνωση: Σίλα, Σάκκο, 
Ξείνη, Γρηγόρη, Τζιτζόπουλου καί τοΟ Αθάνατου Γεωργοπαπα- 
δάτου μέ τόν όποίο δούλευε μαζύ στόν Ιδιο φοϋρνο. Στή πρωτο- 
μαγιά τοϋ 1923 πωλοϋσε τό Ιο  φύλλο τοϋ « ’Αρχείου τοϋ Μαρξι- 
σμοϋ». Έκεϊ τόν Ιδειραν οί λυσσασμένοι άνθρωποι τοϋ Σταυρίδη 
καί Σαργολόγου. Κ ι’ δσο γιά τό Κράτος. Αύτό τοϋ Ιδωσε 6 μήνες 
φυλακή στό ΊτζεδΙν καί 3 εξορία. Ή ταν πάντα Αγωνιστής τής 
ίάσης. Ή ταν δμως δ στρατολόγος τοϋ «Όμίλου τδν ’Αρτεργατών 
τής ’Αθήνας» στά 1923, άπ’ δπου ξεκίνησε ή ήρωΐκή μόρφωση καί 
ουνδικαλιστική δράση πού μεσουράνησε στό δεύτερο πεντάχρονο 
τής δεκαετίας τοΰ ’20, μέ γραμματέα τό Σάκκο στά 1923 καί τό 
Σίλα στά 1924.

Ό  ’Α ρ τ ε ρ γ ά τ η ς  Σ ί λ α ς .  Μπήκε άπό 20 χρό
νων στό κίνημα, άπ’ τό δρόμο τής αύτομόρφωσης. Διαβάζει Τολ- 
στόη κι’ δ,τι μπροσοϋρες προμήθευε τό πρωτόγονο βιβλιοπωλείο 
τοΰ ΣΕΚΕ. Κυκλοφορεί μπροσοϋρες καί προπαγανδίζει τΙς Ιδέες 
τής Ρώσικης ’Επανάστασης.

Συνδέθηκε μέ τόν Κουρή. ’ Επειτα μέ τόν έλαιοχρωματιστή 
Καρβούνη (Μουροϋφα). Γέμισε Ιναν δμιλο Αρτεργατών στόν όποϊο 
6 Καρβούνης Ικανέ μαθήματα. Ό  Κουρής τόν σύνδεσε μέ τό σ. 
τοϋ «Κομμουνισμού». Πήρε μαθήματα Απ’ τόν Τσιγαρίδη καί τόν 
Σαραντίδη. Τό προλεταριακό του ταμπεραμέντο τόν Ισπρωξε στήν 
Λυκούργου 10, δπου ή 'Ομοσπονδία Μυλεργατών-’Αρτεργατών,
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πού μ’ έπικεφαλής τόν Μαρίνο, είναι μισοεξαρτημένη άπ’ τό ΣΕ
ΚΕ. Πίστεψαν δτι μέ τό ένα πόδι πατούσε ατό Συνδικαλιστικό τοΟ 
ΣΕΚΕ; 'Οπωσδήποτε κλήθηκε άπ’ τή Ν. ’Οργάνωση νά διαλέ
ξει: «μέ μάς ή μέ κείνους;». Άπό κεϊ καί πέρα έμεινε σταθερός 
στό πόστο του. Κι’ άρχισε μιάν σκληρή πάλη στό στρατό δταν 
στά 1922 στρατεύθηκε.

Άνυποτάχτησε δταν κλήθηκε ή κλάση του. Τότε τό σύνθη
μα τής άνυποταξίας καί τής λιποταξίας Απαγορεύονταν άπ’ τήν 
ύπέρτατη άνάγκη τοΰ χτισίματος τής Νέας Κίνησης. Κατέφυγε 
στή Πάτρα. Πιάστηκε. Στό τμήμα τόν ΘεωροΟν «πρώτο ύποψήφιο 
γιά ντουφέκισμα». Ό  νόμος τοϋ Πάγκαλου πού έπί κεφαλής τοϋ 
στρατοϋ στή Θράκη έφάρμοζε μιά σκληρή τρομοκρατία ήταν δρα
κόντειος. Στά 1923 τόν έστειλαν στό Δεδέαγατς. ’Εκεί άφοβα 
Αντιμίλησε ταξικά στή «Θεωρία» τοΰ άξιωματικοΰ: «Ό  Κομμουνι
σμός έφευρέθηκε στή Βουλγαρία κι’ άπό κεΐ Θέλουν νά διαβρώ- 
σουν τό στρατό μας»( ! ! ! ) .  Τόν παρότρυνε γι’ αύτό μιά δεκάδα 
συμπαθούντων κι’ έδειχνε τό φρόνημα τών φαντάρων στόν "Εβρο. 
Κ ι’ άς πάταγε σέ πτώματα ό έπίλεχτος τοϋ Πλαστήρα Πάγκα
λος. «Ή  άποατολή στό Σαχίνι» (πρός τά σύνορα τής Βουλγαρί
ας) είχε γίνει άπειλή θανάτου. ’Εκεί Ιστελναν γιά έκτέλεση τούς 
κομμουνιστές. Έκεϊ δολοφόνησαν πολλούς. Αφανείς ήρωες καί 
μάρτυρες. Γράψανε πολλά γιά τό Καλπάκι. Άλλά γιά τό Σαχί- 
Vi τίποτα. Καί δέν μποροϋσαν νά γράψουν οί σοσιαλπατριώτες ή- 
γέτες τοϋ ΣΕΚΕ πού κήρυξαν τήν «ύπεράσπιση τοϋ * Εβρου» κα
τά τών «άναρχικών», οδτε οί «προοδευτικοί» πού ύπηρέτησαν συ
νειδητά κοντά στόν Πάγκαλο, Μπακιρτζής, Σαράφης, Φλούλης, 
Άραβαντινός καί Σία.

Ό  Σ. άποστρατεύθηκε στά 1924. Άπό τότε αρχίζει μιάν άλ
λη ιστορία. Στό συνδικάτο του έπί κεφαλής τών πιό Ινδοξων ά- 
περγιών κι’ άγώνων. Στήν όργάνωση Ιμψυχωτής κι’ άναδιοργανω- 
τής σέ περίοδο κρίσης της, στήν κορφή τής όργανωτικής πυρα
μίδας. Ηγέτης τοΰ φραξιονισμοϋ ένάντια στό προσωποπαγές καθε
στώς τοΰ Γιωτόπουλου. Κι’ Ιπειτα έμπρός πρός τό τροτσκισμό.

'Ο Μ α ν ώ λ η ς  Κ α β α λ ι έ ρ ο ς  άρχισε νά διαμορ
φώνει τή κομμουνιστική συνείδησή του στή μικρασιατική έκστρα-
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τεία. ’Από κεϊ κι’ υστέρα αφιέρωσε δλη τή ζωή του στήν άρτβρ- 
γατική τάξη τής Αθήνας καί γενικότερα στό κίνημα.

Στά τέλη τοϋ 1923 γίνεται μέλος τοϋ « ’Επαγγελματικοϋ καί 
Μορφωτικοϋ 'Ομίλου τών ’Αρτεργατών τής ’Αθήνας» άπ’ δπου 
ξεκίνησε ή δράση πού στά 1928 καί μέχρι τή Μεταξική διχτατο- 
ρ ΐα, τόν άνέβασε στό πόστο τοϋ Πρόεδρου ή Γραμματέα τοϋ Σω
ματείου τών Αρτεργατών.

Μανώλης Καβαλιέρος

Στά 1924 μπαίνει όλόψυχα στίς γραμμές τής Νέας ’Οργά
νωσης.

Μέσα σέ μιά 20χρονη -λούσια Ιπαναστατική δράση, τρα
βήχτηκε στά μπουντρούμια, στίς φυλακές Συγγροϋ, τής Αίγινας, 
Ιξορίστηκε στήν ’Ανάφη, καί τελικά, στή κατοχή δολοφονήθηκε 
άγρια άπ’ τήν ΟΠΛΑ τών σταλινικών.

Ό  Ή λ ί α ς  Γ ι ω ρ γ ο π α π α δ ά τ ο ς  δολοφονή
θηκε άπ’ τό Ζαχαριάδη και τή κλίκα του. Συγκέντρωσε τό μίσος 
τους γιατί ήταν δυναμικότατο; καί γιά τή καταπληχτική δράση 
του. Διά μέσου τοϋ Κουρή συνδέθηκε μέ τήν Νέα 'Οργάνωση. *Έ- 
γινε ό πιό θερμός όπαδός καί προπαγανδιστής τοΟ Τζουλάτι. Στόν 
Πειραιά προπαγάνδιζε γύρω στούς 100. Κατάχτησε τούς Καζαν- 
ντζήδες, Σκρεπετό, Καλ-.πίτη. Σταϋρο κι άλλους 2 πού <π*λέχω- 
σαν τό σωματείο τους.
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Καθοδηγοϋσε τό Σκλαβοΰνο καί τό Μόσχο, ήγέτες τών Αρ
τεργατών τοΟ Πειραιά.

ΤΗταν δραστήριος συνδικαλιστής. Πρωτοπόρος στούς άρτερ- 
γατικούς Αγώνες.

Στήν Αθήνα κατάχτησε τόν περιφερειακό Γιαννόπουλο. Αύ
τός παράδωσε τα βιβλία τοΟ Κόμματος. Κι’ ό αγώνας γι’ αύτά στοί
χισε τή ζωή τοϋ μεγάλου Αγωνιστή Γιωργοπαπαδάτου.

Ό  ’Α  λ έ κ ο ς Σ ά κ κ ο ς άπ’ τα πρώτα του βήματα 
στό κίνη)ΐα βρέθηκε έπί κεφαλής—  γραμματέας —  τοϋ « ’Επαγ
γελματικού 'Ομίλου ’Αρτεργατών», στά 1923, πού ελέγχονταν 
Απ’ τή Νέα Κίνηση. Ή  παράταξη Αρτεργατών ήταν Απ’ τίς λί
γες δυναμικές τής έποχής πού μόλις δημιουργούνταν «όμιλοι συν
δικαλιστικοί». Ή  Νέα Κίνηση μέ συνδικαλιστικά μαθήματα προσ
πάθησε καί κατάφερε να δπλίσει μια όλόκληρη γενιά ήγετική στό 
κλάδο καί νά τούς κάνει Ικανούς νά πάρουν Απ' τα χέρια τών μαγ
κουροφόρων, μπράβων, Αντιδραστικών το σώμα της καί νά τό 6- 
δηγήσουν σέ νικηφόρους Αγώνες σαν πρωτοπόρο τμήμα τής τά
ξης. Μεγάλης Αξίας Αγωνιστές, μέ άγνωστα γιά σήμερα ονόματα, 
έδωσαν προλεταριακή πνοή στή Νέα Κίνηση, στό ’Αρχείο καί 
στόν τροτσκισμό. Άποτέλεσαν τήν προλεταριακή τάση βάσης κι 
ήγεσίας. Κι έβαλαν τή σφραγίδα του; στά μεγάλα γεγονότα τής 
οικονομικής κρίσης τοϋ 1929-1930-1933.

Έ  μ π ο ρ ο ü π ά λ λ η λ ο ι

Ό  Κ α σ τ ρ ί τ η ς .  Ή ταν ό πιό παλιότερος άπ’ τού; 
αγωνιστές πού συνδέθηκαν όργανικά μέ τόν Πρώτο Πυρήνα κι* 
Ικτοτε έπί 55 χρόνια, συνέχεια, Ασταμάτητα, ϊμεινε στό κομμα
τικό πόστο τοϋ Αντιπολιτευόμενου τό ΚΚΕ καί κατόπιν τοΰ τρο
τσκισμού, δντας δ πιό νέος στή 1η Κ. ’Επιτροπή τής ’Οργάνωσης 
Μπολσεβίκων-Αενινιστών (Άρχειομαρξιστές). Έλλ. τμήμα τοΟ 
Τροτσκισμσΰ στήν Ελλάδα.

Άναμίχτηκε στή κίνηση τών έμποροϋπαλλήλων. Διάβασε μο
νορούφι τό ’Αλφάβητο τοΟ Κομμουνισμού καί τήν άλλη μέρα I- 
τρεξε στήν Πειραιώς 40. Έκεΐ βρέθηκε στό περιβάλλον τού Σα- 
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ραντί5η, ’Αποστόλου, Γκοόόστη. Έ γ ιν ε  γρήγορα άπ’ τούς Επικε
φαλής τής παράταξης Ιμποροϋπαλλήλων καί στα 1923 γραμμα
τέας της μέχρι τά 1925 που στρατεύτηκε.

Ή τα ν  ή μεγαλύτερη παράταξη τοϋ ΣΕΚΕ  στήν ’Αθήνα. 

Περιελάμβανε 2 ή 3 δεκάδες μέλη. Χάρις στήν βαρύτητά της πα- 
ρακολουθοΰνταν ά~’ τό Δαμήγο τής Κ.Ε. τοϋ ΣΕΚΕ, καί τά στε
λέχη Βαλκανά, Κουρτίδη κ·.’ άλλους.

Στό σωματείο διέθετε μια σημαντική επιρροή. Δέν μπόρεσε

Μια έμάδα ήγετικών στελεχών άνάμεσα στους όποιους 

ξεχωρίζουν ό Δ  . Γ λ η ν ό ς κι’ ό Κ  . Β ά ρ - 
ν α. λ η ς (πρώτη σειρά μέ τό μπερέ καί τόν κοϋκο) 
μεταφέρονται στόν "Λη  - Στράτη γιά εξορία, άπ’ τόν 

Κονδύλη στα 1935.

'Ο Κ . Κ α σ τ ρ ί τ η ς , πρώτος άπ’ τ ’ αριστερά 

στή μεσαία σειρά.

δμως νά πάρει τή διοίκηση στα χέρια της.
Στελέχη -ρώ τη ; γραμμής πλαισίωναν τή παράταξη. Ό  Να- 

Γ.ολέων. ό Γρίβας, ό όποιος δολοφονήθηκε τή Κυριακή 3 τοϋ Δ ε
κέμβρη 1044. γιατί εριχνε συνθήματα ένάντια στους "Αγγλους, 

άπ’ τοϋ; σταλινικού;. 'Ο Μωραΐτη;. ό Κ. Τσιγαρίδης κ·5. Κανέ-
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va; απ’ τη παράταξη δέν λιποτάχτησε. Έμειναν μέχρι τέλους πι
στοί στή Ν. ’Οργάνωση και στή Τροτσκιστική συνέχειά της.

’Αντιπροσώπευσε τά τροτσκιστικα συνδικάτα στή μεγάλη 
σύσκεψη (1932) για τή συγκρότηση Ενιαίου Έργ. Μετώπου, στήν 
δποία πήραν μέρος δλες ot παρατάξεις δυνάμεως τών Καλομοίρη. 
Στρατή, Δημητράτου, Καλύβα καί Μπολσεβίκων-Αενινιστών (Έλ. 
τμήμα έπίσημο τής Δ.Α .Α.).

Επίσης Αντιπροσώπευσε τήν Ε.Ο-Κ.Δ.Ε. στίς συζητήσει; 
Σταλινικών-Τροτσκιστών, μ’ αντίπαλο - συζητητή τόν Καραγιώρ- 
γη, όταν οί σταλινικοί Αναγκάστηκαν (μοναδικό φαινόμενο στήν 
ύφήλιο) νά δεχτοϋν συζητήσεις γιά τό αντάρτικο, χάρις στήν πίε
ση τής κρίσης τους καί στή δύναμη τών τροτσκιστικών ιδεών.

Για τήν έπαναστατική του δράση γνώρισε τα μπουντρούμια 
τής ’Ασφάλειας τής ’Αθήνας, Πειραιά, Καβάλας, Δράμας, Ξάν
θη;, Κομοτινής. καί τα στρατόπεδα συγκέντρωσης "Λγ. Στράτη, 
’Ακροναυπλίας καί τοϋ Κάστρου τής Πύλου.

Γιά τή διεθνιστική του δράση είχε μιά πισόπλατη δολοφονι
κή απόπειρα άπό σταλινικό σοσιαλπατριώτη τή; ΟΠΛΑ, Απ’ τήν 
δποία σώθηκε μέ μικρά μόνο τραύματα.

Ο I κ ο 8 δ μ ο ι

Ό  Μ. Γ ι ά ν ν η ;  δίνει τό παρών στό κίνημα στίς έ- 
κλογέ; τοΰ Ν)έμβρη 1920 στα γραφεία Εύρυπίδου 14 δπου δ 
Γεωργιάδης καί Σίδερης μιλάνε για τήν ήττα τοΰ Βενιζέλου-Πό- 
λεμου. Στρατεύεται. Περνάει άπ’ τή Σμύρνη. Συνδέεται μέ τήν 
δμάδα Σμύρνης. Κ ι’ άπό κεΐ άρχίζει στή Προύσα τή δράση. Τδν 
’ Ιούλη 1922 είναι άπ’ τούς έπί κεφαλής τή; στάση; γιά τό συσ
σίτιο. μαζύ μέ 25 άλλους. ’Ανακρίσεις καί παραπομπή για Ισχα- 
τη προδοσία. ’Αλλά ή κατάρρευση τοΰ ΑΟγουστου έκλεισε αύτό 
τδ φάκελλο.

Τδ Μάη τοΰ 1923, έργάζεται στόν «Τεύτονα». ’Ανασυγκρο
τεί τδ σωματείο «Ξυλουργών Μπετόν ’Αρμέ», μέ τή βοήθεια τοΰ 
Παντελίδη, Φλωριά. θεμελήδων κι’ άλλων. Γίνεται δ Γραμματέα;
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τοϋ σωματείου. Κι’ αρχίζουν οί συνδικαλιστικοί άγώνες του.
Τή πρωτομαγιά τοΰ 1924, ένώ μιλοΟσε στό ’Εργ. Κέντρο 6 

Μπεναρόγιας, Ικανέ έπέλαση ή Ιφιππη χωροφυλακή, καί (ΐατοκύ- 
λησε τή συγκέντρωση, δ Γιακουμάτος, τόν έπισήμανε γιά τή μα- 
χητικότητά του καί τόν ψάρεψε στό ’Αρχείο. Τόν σύνδεσε μέ τόν 
Δεδούση, τό Γιωτόπουλο καί τέλος μέ τό Τζουλάτι.

Εκπροσώπησε τό κίνημα τών άνέργων πού Αναπτύχθηκε στή 
κρίση τοΰ 1929-30, κι’ είχε οργανώσει ή δΟμελής ’Επιτροπή ’Α 
νέργων. ’ Επαιξε καθοδηγητικό ρόλο στά σωματεία πού ήλεγχε ή 
όργάνωση Μπολσεβίκων-Αενινιστών (Άρχειομαρξιστών) κατά τή 
περίοδο 1930-1933 κι’ άποτελοΰσαν τή μεγάλη μειοψηφία τοϋ 
Έργατικοΰ Κέντρου τής ’Αθήνας.

Κι’ ήταν άπ' τους πρώτους (τάση Μπολσεβίκου) που σήκω
σαν τή σημαία τής 4ης Διεθνοΰς.

Ζ α χ α ρ ο π λ ά σ τ ε ς

Ό  Γ ι α ν ν α κ ο υ ρ έ α ς  όταν συνδέθηκε μέ τό Πρώ- 
τ'„ Πυρήνα είχε κιόλας διακριθεΐ για τίς ήγετικές του ικανότητες. 
Σταθερή πίστη. Ρεαλιστική έχτίμηση τής κατάστασης. Προοπτι
κή. ’Επίμονη προπαγάνδα ιδεών. Ή ταν άπ’ τους λίγους έργάτες
—  ήταν ζαχαροπλάστης —  πού κατέχτησε τή θεωρία τής γνώ
σης, κι’ ήξερε να μεταδίδει τό Μαρξισμό μ’ Ινα άπλό καί καθαρό 
τρόπο, να προσελκύει καί να πείθει τδν άκροατή του, καί νά τόν 
καταχτάει. Ή ταν δεινό; στρατολόγος στελεχών. Κατάχτησε τδν 
ήρωϊκό Μακρή, τόν Παναγιωτόπουλο, καί σειρά άλλων στελεχών 
που άργότερα ήσαν έπί κεφαλής τοΰ σωματείου ζαχαροπλαστών. 
"Οταν στάλθηκε στή Σαλονίκη (1925) άνοίχτηκε πρός τό Κόμ
μα, καί ή κατάχτηση τοΰ Τσαγγάρη Μακρόπουλου, διευθυντή τής 
«Φωνής τοϋ ’Εργάτη» ήταν μια άρχή δίχως τέλος καταχτήσεων.

Τοποθετήθηκε σέ κύκλο μέ τό Σαραντίδη, Βιτσώρη, Γιωτό
πουλο, Τσιγαρίδη, Χαϊτίπουλο, κι’ ’Αλεξόπουλο. Μέ τό Γιωτόπου
λο ήρθε σ’ άντίθεση δταν πρότεινε να βγαίνει τό «’Αρχείο» στή 
Σαλονίκη μαζυ μέ τόν Τσιγαρίδη καί Π. Σαλονικιό.

Άλλα ήταν φτειαγμένο; καί για μαζικό; ήγέτης. 'Οταν
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στάλθηκε άπ’ τήν 'Οργάνωση στή Λειβαδιά γιά νά οικοδομήσει 
έκεϊ Ενα τμήμα βρέθηκε ΙπΙ κεφαλής καί μίλησε σ’ ένα συλλαλη
τήριο άγροτών Βταν ot πλειβιακοί αγρότες τής Κοπαΐδας έξεγέρ- 
θηκαν μέ τή βοήθεια τών ήγετών τών Παλαιών Πολεμιστών τής 
περιοχής καί κατέβηκαν στή Λειβαδιά. (1924).

Ο ί  π ρ ώ τ ο :  ή ρ ω ϊ κ ο ί  α γ ώ ν ε ς  
τ ώ ν  α ν α π ή ρ ω ν

Ή  συνδικαλιστική κίνηση τών αναπήρων μπήκε έξ όφχής 
κάτω άπ’ τόν έλεγχο τής Νέας ’Οργάνωσης. "Ολα σχεδόν τά στε
λέχη τοΰ Κεντρικού Πυρήνα, Τζουλάτι, Σαραντίδης, Τσιγαρί- 
δης, Καβαδάς, Αποστόλου, συνέ6κλαν στή στελέχωση καί στήν α
νάπτυξη τοΟ άναπηρικοϋ κινήματος. Ό  Κεντρικός Πυρήνας είχε 
αναθέσει τήν άμεση παρακολούθηση τής παράταξης τών Αναπή
ρων που περιέλαβε αρχικά 10 περίπου μέλη, μέ τή παράλληλη 
βοήθεια τοΰ Τσαούση ένός δημοσιοϋπαλληλικού στελέχους τής ’Ορ
γάνωσης, στόν ’Αποστόλου.

Ό  ’Αποστόλου Εγινε ό ειδικός γραμματέας τοϋ σωματείου 
δταν αύτό καταχτήθηκε στα 1923-24, καί συνετέ),εσε πάρα πολύ 
στό δυνάμωμα τής κίνησης μ’ όλο πού αύτή ήταν αύτοδύναμη.

Ό  πρώτος ήγέτης τής αναπηρικής κίνησης καί πατέρας τής 
παράταξης τής Νέας ’Οργάνωσης ήταν ό Σταματόπουλος. Ό  πό
λεμος τοϋ άκρωτηρίασε τό χέρι, αλλά τοϋ έδωσε τις ιδέες γιά τήν 
έπαναστατική δρνησή του. ’Αρχικά, γυρίζοντας άπ’ τό μέτωπο 
βρήκε τόν Πετσόπουλο πού ήταν τότε στή φυλακή. (Άπό τό
1921). Συνδέθηκε μέ τό ΣΕΚΕ. Στήν Τρίπολη, Επαιρνε διά μέ
σου τών σιδηροδρομικών καί τοϋ Γδιου τοϋ Άκριβόπουλου, μπρο
σούρες καί τίς διέδινε. ’Εκεί Ιφτιασε τόν πρώτο δμιλο (πυρήνα). 
Στίς έκλογές τοϋ 1920 υποστήριξε τόν ύποψήφιο στή περιοχή 
Άκριβόπουλο, ένάντια στούς Βενιζελικούς καί τούς βασιλόδουλους. 
Ή  φωτογραφία τοΰ Άκριβόπουλου καί οί άφίσσες μέ τά σφυρο
δρέπανα πού κρέμασε στό περίπτερό του μπήκαν στό μάτι τών 
μπράβων τοϋ Γούναρη. Τόν έχτόπισαν στήν Καλαμάτα. ΈκεΙ δ
μως Εφτιασε άλλον δμιλο. Πιάστηκε. Φυλακίστηκε κι’ έκτοπίστη-
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κε στήν ... 'Αθήνα. (Ό ξ ω  άπ’ έ δ ώ ). Έ τσ ι  στά 1921 συνδέθηκε 
μέ τήν κίνηση Τζουλάτι διά μέσου ένός παλιού άγωνιστή καπνερ
γάτη, τοϋ Βαλασιάδη.

Σ τή  μακρόχρονη δράση του δ φάκελλος γέμισε. Τό  1923, 

6 μήνες φυλακή στοΰ Συγγροΰ άπ’ τό Πλαστήρα, γιά τά  γεγονότα 

τοΰ Συνοικισμού. Τό 1944-45, 7 μήνες φυλακή στοΰ Χατζηκώστα. 
Έπ ί κυβέρνησης Ζέρβα, 6 μήνες έξορία στήν ’ Ικαρία. Σ τή  Κατο

χή 4 μήνες στήν ’Ανάφη. Καί τέλος 2 χρόνια στή Μακρόνησο.

14 φυλακισμένοι ανάπηροι πού πιάστηκαν στή δεύτερη 
έξόρμησή τους στά 1922. ’Ανάμεσα τους (3ος καί 4ος 

άπΐ τά δεξιά στ' αριστερά) ό Σταματόπουλος κι’ δ 

Άλεξόπουλος

"Οταν οργανώθηκε ή πρώτη κινητοποίηση τών κύκλων καί 

συμπαθούντιον τής Νέας ’Οργάνωσης γιά τις διεκδικήσεις τών ανα
πήρων, δ Σταματόπουλος κι' ό Άλεξόπουλος ήταν οί πρώτοι Α
ναμφισβήτητοι ήγέτες της. Ή  δράση ξεκινοΰσε άπό τά γραφεία 
Πειραιά 40, πού ϊγιναν καί γραφεία τής άναπηρικής οργάνωσης. 
Ή  κίνηση πήρε έξ αρχής μαζικό δρόμο.

Τόν Όχτώβρη τοΰ 1921, ύστερα άπό τρία χρόνια έμπαιγμών
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καί αδιαφορίας γιά τή λύση τών βασικών τους προβλημάτων, οί 
ανάπηροι τοϋ πρώτου πολέμου έκαναν τή πρώτη συγκέντρωση τους. 
Άπαιτοϋσαν συντάξεις, στέγη, προστασία κ.τ.ρ. Ή  κυβέρνηση 
Γούναρη δέν τούς έδωσε παρά μόνο παραπλανητικές ύποσχέσεις. 
Ή  συγκέντρωση έξέλεξε νέα τριμελή ’Επιτροπή άπ’ τό Γ. Σταμα- 
τόπουλο, X. ’Λλεξόπουλο, καί Κυρίτση. Ή ταν κι’ οί τρείς τής 
Νέας Κίνησης. Ή  συγκέντρωση πού κάλεσε ή τριμελής έπιτροπή 
μάζεψε 1.500 Ανάπηρους. Κι’ άρχισε ό άγώνας. Αρχικά έξουδετέ- 
ρωσαν τή διοίκηση τών έθνικοφρόνιον πού νέμονταν τό σωματείο. 
Στά 1922 Ανασυγκρότησαν τό σωματείο καί τή διοίκησή του.

’Λποφασίστηκε νά πάνε σέ διαδήλωση στή Βουλή, γιά νά 
δώσουν τά αΐτήματά τους. Έκεΐ τούς ύπσδέχτηκαν μέ Αγημα ναυ
τών, Αστυνομικές όρδές καί με τή δύναμη τής φρουράς τής Βου
λής. Οί Ανάπηροι κύκλωσαν τή Βουλή. Παραβίασαν τήν εϊσοδο 
καί είσώρμησαν στή Βουλή. Μπροστά στούς έντρομους έθνσπατέ- 
ρες Αρχισε συμπλοκή. Ό  Φρούραρχο; Βάρδας έφαγε ξύλο. Στό τέ
λος τά δπλα νίκησαν τις πατερίτσες. ’Αποτέλεσμα ήταν τραυματι
σμοί καί ματοκύλισμα. Πιάστηκαν 9 Ανάπηροι καί κλείστηκαν 
στίς φυλακέ; παραπηγμάτων. Ό  Γούναρης έξόρισε πάνω άπό 
300 στα χωριΑ, κΑτω Από Αστυνομική έπιτήρηση καί καθημερι
νό παρών. 'Ομως ύποχώρησε. "Εφτιαξε τό νόμο 2769) 1921 γιά 
συντάξεις, χωρίς δμως νά τόν έφαρμόσει.

’Έγινε καί μια δεύτερη έξόρμηση τήν ίδια χρονιά ένάντια 
στό Πλαστήρα. Αύτή τή φορά οί Ανάπηροι διεκδικοϋσαν στέγη. 
Τότε, οί δμογενεΐ; τή; ’Αμερική; είχαν συγκεντρώσει σημαν
τικά ποσά τα όποια έστειλαν στόν Πρόεδρο Κουντουριώτη, για 
νά στεγαστοϋν οί Ανάπηροι. Έ τσι χτίστηκε δ συνοικισμός «Κουν
τουριώτη». ’Αλλά δ Πλαστήρα; δέ λογάριασε τούς χτεσινούς «ή- 
ρωες». Είδε σ’ αυτούς Αντίπαλου;. Σκέφτηκε τού; «ήμέτερους». 
’Έδωσε διαταγή να στεγαστοϋν στδ συνοικισμό πρόσφυγες. Αύτό 
ξεσήκωσε τους ΑνΑπηρους. Κάτω Απ’ τήν ήγεσία τών Αναπήρων, 
μέ πρωτοπόρους τό Σταματόπουλο καί Άλεξόπουλο. καί τήν Αμε
ση κινητοποίηση τών Αναπήρων ί  συνοικισμός καταλήφτηκε. Οί 
ανάπηροι Αψήφισαν τή διχτατορία. ’Αλλά δ Πλαστήρας κινητο
ποιώντας καθυστερημένο σώμα Λαζών κι’ Ανοίγοντας άγριο ντου- 
φεκίδι έκπόρθησε τού; Ανάπηρου; πού κάνανε τό λάθο; νά διαακορ-
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πιστοϋν στά σπίτια άντ'ι νά φτιάσουν ένα κοινό άπόρθητο φρούριο 
ένάντια στήν έπιδρομή. Σ’ αύτή τήν έξόρμηση πιάστηκαν καί κλεί
στηκαν φυλακή 14 ανάπηροι.

*Γστερ’ άπ’ τήν «έπανάσταση» τοϋ Πλαστήρα (Σεπ)μβρης
1922) στίς άρχές τοϋ 1923, ot άνάπηροι πρώτοι όρθώθηκαν έ- 
νάντια στή διχτατορία του. Μέ σύνθημα έφαρ|ΐογή τοϋ νόμου πού 
ψήφισε ή Βουλή Γούναρη, όργάνωσαν μιά διαδήλωση. Μπροστά 
οί «ήρωες» σέ καροτσάκια. Κορμιά μέ παράσημα άλλά παράλυτα. 
Συνέχεια οί Ακρωτηριασμένοι. ΜισοΙ άνθρωποι καί μισοί μέ πατε
ρίτσες καί ξύλινα πόδια. Στίς κατοπινές διαδηλώσεις προστέθη
καν καί τά θύματα πολέμων. Χήρες μαυροντυμένες. Ξερακιανές 
σά τό Χάρο. Πάνω άπό 1.000 διαδηλωτές μπλοκάρισαν τό Πολι
τικό Γραφείο. Τό έπιτελεΐο τοϋ Πλαστήρα χλώμιασε. Ό  διχτάτο- 
ρας ϊχασε τή ψυχραιμία του. ’Απείλησε νά στήσει πολυβόλα έ- 
ναντίον τους! Τόσο τρόμαξε! Τό προσωπείο έπεσε. Ή  «έπανά- 
σταση» μετατράπηκε στό άντίθετό της. ’Αλλά Υποχρεώθηκε νά δώ
σει Ινα έπίδομα. ’Από κεΐ καί πέρα άρχισαν νά χτίζουν κενοτά
φια. *Οπου μ’ έμβατήρια οί μεγαλόσχημοι χασάπηδες τιμοϋσαν 
τούς «άφανείς ήρωες» γιά νά τιθασέψουν τούς ζωντανούς.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ,ΚΑΙ ΟΙ ΓΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ ΤΟΓ

Μέ τή μικρασιατική ήττα, άντί νά «περάσει» ή έπανάσταση, 
«πέρασε» ή διχτατορία τοϋ Πλαστήρα. Ό  Πλαστήρας πιστός ύ- 
πηρέτης τοϋ Βενιζελισμοϋ, |ΐέ ξεθωριασμένες πιά στή μνήμη του 
τΙς παραδόσεις τοϋ κινήματος Ζορμπά, άλλά ζωντανές τοϋ κινήμα
τος τής Σαλονίκης (1916) πού άποσκοποϋσε στήν έξοδο τής Ε λ
λάδας στό πλευρό τών ιμπεριαλιστών τής Δύσης, άνέλαβε τό ρόλο 
τοϋ σοπήρα τής χώρας άπ’ τή καταστροφή άλλά κι άπ’ τήν άπει- 
λή τής προλεταριακής έπανάστασης. Μπήκε έπί κεφαλής τοϋ 
συντάγ|ΐατός του καί τμημάτων στρατοϋ καί ναυτικοϋ, άνέτρεψε 
άνετα τή μοναρχική κυβέρνηση, ή όποια συνεχίζοντας τή Βενιζε- 
λική μικρασιατική έκστρατεία χρεωκόπησε στή συνείδηση τών |ΐα- 
ζών, κι έχασε τή λαϊκή της βάση πού είχε καταχτήσει μέ τήν ά- 
πατεωνική «φιλειρηνική» πολιτική «ουδετερότητας».
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Τό Βενιζελικό Κόμμα, πού έξέφραζε τά συνδυασμένα συμ
φέροντα τοΰ ντόπ:ου και ξένου (Δυτικού) χρηματιστικού κεφαλαί
ου είχε καταπέσει σά Κόμμα τού πολέμου καί δέ μπορούσε νά ση
κώσει κεφάλι.

Είχε καταχρεωκοπήσει.

“Ετσι πέρασε στό προσκήνιο ή στρατιωτική κλίκα τού Πλα- 
στήρα, σάν μοναδική λύση τού Αστικού αδιεξόδου, μέ βασικό σκο
πό ν’ άποτρέψει τό ξέσπασμα μιά; προλεταριακής επανάστασης. 
Καί να κάνει λιγότερο όδυνηρή τήν ήττα. ’Επί κεφαλής συντηρη

τικών στρατιωτικών μονάδων αναδιοργάνωσε κι οχύρωσε τό μέ
τωπο τού 'Εβρου, για  να άντιδράσει στίς αξιώσεις τών Τούρκων 

στό συνέδριο Ειρήνης, κι έβαλλε σ’ ένέργεια σχέδιο αφοπλισμού 
τών φαντάρων. Λύτός είναι ό πρωταρχικός σκοπός τών κυρίαρχων

Ν. Πλαστήρας

τάξεων δταν μετά από εναν πόλεμο ή μιά έπανάσταση οΕ μάζες ό- 

πλίζονται καί μπορεΐ νά στρέψουν τά δπλα ένάντιά τους. ’ Ετσι σ’ 
δλα τα λιμάνια καί στα κέντρα όργάνωσε «μηχανισμό» Αφοπλισμού 

τών έξουθενωμένων φαντάρων που γύριζαν άπ’ τό Μέτωπο. Καί 
καναλιζάρισε τό μίσος καί τήν έξέγερση τών μαζών ένάντια στήν 
άντιβενιζελική κυβέρνηση, στεινοντας στό τοίχο τόν Γούναοη καί 
τούς συγκυβερνήτες του. Στράτο. Πρωτοπαπαδάκη, Παπούλα, Χα- 

τζηανέστη, καί Μπαλτατζή.
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Ό  Πλαστήρα; στήν άγωνιώδικη προσπάθειά του νά κρατήσει 
τήν γραμμή αντίσταση; στόν "Εβρο κατά τών Τούρκων, χρειάστη

κε νά συντρίψει τόν «Ισωτερικό εχθρό». Κ ι άν ήταν δυνατό να τόν 
ύποτάξει στα σχέδιά του. Πράγμα πού πέτυχε. Ό  λ ό κ λ η ρ η

Ό  ’Αρχιστράτηγος θ .  Π ά γ γ α λ ο ς  πού άνέλαβε 

τήν «άμυνα» τοΰ "Εβρου δταν άπέτυχε τό σχέδιό του ν’ 

άνακαταλάβει τά  έδάφη τής ’Αν. Θράκης πού είχαν 
παραχωρηθεΐ στούς Τούρκους με τή συμφωνία τοϋ Μού- 

δρου. Στό  ϊργο του τής «άμυνας» τοΰ "Εβρου βοηθήθηκε 
άπ’ τήν ήγεσία τοΰ ΣΕ ΚΕ

σ χ ε δ ό ν  ή Κ.  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  τ ο ΰ  Σ Ε Κ Ε ,  πού 
ήταν κλεισμένη στή φυλακή Συγκροΰ με άπειλή θανατικής καταδί
κης για  «έσχάτη προδοσία» άπ’ τό καθεστώς Γλύξμπουογκ-Γούνα- 

ρη. σ υ ν θ η κ ο λ ό γ η σ ε  .

Σχετικά άφηγεΐται δ Μπεναρόγιας:
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«Τα μέλη τής KJÜ τού κόμματος, απειλούμενης τής ζωής 
των δύκνεινται εύκαμπτα, συμβιβαστικά καί ταλαντευόμενα· Ό  
Πετσόπουλος προκαλεΐ αύτοβούλως ύψηλάς μεσολαβήσεις. ’Αλλά 
ή κυριχθεΐσα έπανάσταση (Πλαστήρα) δέν συγκατατίθεται εις 
τήν άποφυλάκισήν των, είμή κατόπιν πιέσεως έπ’ αυτών δπως ά- 
ναλάβουν ύπσχρεώσεις διά τδν έν Θράκη πόλεμον. Έπί τούτου ή 
ΚΕ συνεδριάσασα έν τή φυλακή δέν εύρέθη έντελώς δμδφωνος. 
Οί Σίδερης, Πετσόπουλος καί Κορδάτος, δι’ ένα ή άλλον λόγον 
δπεστήριξαν δτι δέον νά δποστηριχθή δ έν Θράκη πόλεμος τής 
Ελλάδος ως «άμυντικδς», δ δέ Γεωργιάδης έδήλωσεν δτι δέν συμ
φωνεί μέ τήν άποψιν περί άμυντικοΟ πολέμου άλλά διατηρεί τάς 
άντιπολεμικάς του άντιλήψεις» θεωρητικώς «δέν θά άντέδρα κατά 
τής πλειοψηφίας». ’Επιτευχθείσης έν τοσούτω τής άποφυλακίσεως, 
ή Κ.Ε., άποσυντιθεμένη ώς ήτο πρδ τής φυλακίσεως δέν ήδύνατο 
ή ν’ άποσυντεθή Ιτι μάλλον» (Μπ. «Ή  Κρίση τοΟ ΚΚΕ», σελ. 
157).

Ή  σοσιαλπατριωτική ήγεσία τοϋ ΚΚΕ, πού σωστά δνομά- 
στηκε σοσιαλπροδοτική, βόηθησε Αμεσα τδ Πλαστήρα στδ άντε- 
παναστατικδ του ίργο. Κάλεσε τούς δπαδούς τοϋ ΚΚΕ «νά σταθοΟν 
στίς έπάλξεις τοϋ 'Εβρου» γιά τήν €Έθνική άμυνα», γιά τήν «Υ
περάσπιση τής πατρίδας».

ΚαλοΟσε τούς έπαναπατρισμένους «νά πάνε στά σπίτια τους» 
καί «νά μήν παρασυρθοϋν σέ άνατρεπτικά κινήματα». Πιδ ξετσί
πωτη προδοσία τοϋ σοσιαλισμοϋ καί τής έπανάστασης, δέ μποροϋ- 
σε νά γίνει.

144



ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΟΓΣΙΑΣ

Τό πρόβλημα τής έξουσίας σ’ ευρωπαϊκή και παγκόσμια ίκτα- 
ση ϊγινε Αντικείμενο πλατειών συζητήσεων στους κομμουνιστικούς 
κύκλους, στα κόμματα τής Τρίτης Διεθνούς καί στίς μάζες Ακόμα.

Στή χώρα μας, δ πόθος για τήν έπανάσταση πλημμύρισε τά 
στήθια τών προλετάριων. Ό  πόλεμος γεννούσε τήν έπανάσταση. 
’Αλλά ή ήγεσία τού ΣΕΚ ήταν βουτηγμένη στήν κρίση καί στίς 
Αντιθέσεις, ιδεολογικές, τασιακές, προσωπικές. Γενικά Ικανέ Α
φαίρεση τών Επαναστατικών προϋποθέσεων τής Αντικειμενικής κα
τάστασης.

«Ή  έργατική τάξη», Ιγραφε δ Μπεναρόγιας, «δέν είχε έξέλ- 
θει τών πρώτων αύτής Εκδηλώσεων καί δέν είχε καμιά προετοιμασία 
διά μιά έντατική έπαναστατική ένέργεια». Αύτή ή ύποτημιτική 
Εκτίμηση τής κατάστασης στό βαθμό που είχε κάποια δόση Αντι- 
κειμενικότητας δφείλονταν καί στόν ρόλο τής ήγεσίας, βαθειά πε- 
σιμιστικής καί Αναχαιτιστικής. Ό  Μπεναρόγιας π.χ. είδε τόν πολι
τικό χαραχτήρα τής γενικής Απεργίας τοΰ Βόλου. Αλλά δέν είδε 
τόν Επαναστατικό.

«Έμεΐς έδώ ήρθαμε», έλεγε ό Αντιπρόσωπος τής Κέρκυρας 
στό συνέδριο τοΰ ΣΕΚ. «γιά νά κάνουμε έμφύλιο πόλεμο». jKi δταν 
ό Σίδερης Απάντησε «Στήν Κέρκυρα δέν άνοιξε μύτη καί σύ ήρ
θες στήν ’Αθήνα γιά έμφύλιο πόλεμο;» δέν λογάριασε δτι ποτάμια 
αίματος κερκυραίΐκο καί έλληνικδ χύνονταν στό Εδαφος τής Μι- 
κρασίας, καί πότιζε τό δέντρο τοϋ έμφύλιου πολέμου·

Ό ταν Ιγιναν ot έκλογές τής 1ης τοΰ Νοέμβρη, ή Ανατροπή 
τοΰ Βενιζέλου, κι έπακολούθησε τδ δημοψήφισμα, άν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, 
Ιπρεπε νά ξαναγυρίσει δ βασιλιά; Κωνσταντίνος Απ’ τήν έξορία, 
πολλοί έπαναστατημένοι στό μέτωπο φαντάροι πού ήταν ύποχρεω- 
μένοι ν’ Απαντήσουν, ψήφιζαν: «Λένιν» - «Μπολσεβικισμός» - «Κά
τω δ πόλεμος» - «Έπανάσταση» κλπ.
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Ή  Συνδιάσκεψη τοϋ Φλεβάρη δέν έθετε πρόβλημα έθουσίας. 
«Δέν 6πάρχει —  μάς είπαν —  άλλη διέξοδος παρά μόνο ή κατά
παυση τοϋ πολέμου, ή άμεση ειρήνη καί ή διάλυση τής έθνοσυνε- 
λεύσεως...» (Κείμενα τ. 1, σ. 228-231.) Γιά τούς ήρωες τής 
«νόμιμης ύπαρξης» δέν ύπήρχε παρά μόνο ή κοινοβουλευτική διέ
ξοδος.

Έ  Συνδιάσκεψη καταδίκασε τά «είρηνιστικά» συνθήματα τοϋ 
«Ρίζου» καί τό ποντάρισμα στά «λιποταχτικά αισθήματα» (γιατί 
στρέφονταν κατά τοϋ Πετσόπουλου). Κι δμως βασικά παρέμεινε 
ή γραμμή τοΰ πατσιφισμοϋ.

Δέν έθεσαν ζήτημα έξουσίας. Οδτε κάν καθεστωτικό. Τή 
στιγμή πού ή ό μ ά δ α τ ώ ν  κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν ,  
Α. Παπαναστασίου, Άραβαντινός, Πετμεζάς κλπ. μέ τό δημο
κρατικό μανιφέστο, κατάγγειλαν τό βασιλιά, καί πρόβαλαν πολι
τειακή άνατροπή του, δχι μόνο γιά λόγους άντικαθεστωτικούς 
δημοκρατικούς, άλλά καί γιά ν’ άποτρέψουν τόν κίνδυνο τής έπερ- 
χόμενης έπανάστασης. (Καί πλήρωσαν μέ 3 χρόνια φυλακή τήν 
«έξύβριση» τοΰ βασιλιά!)

Ό  Ποντίκης άφηγείται δτι κατά τήν κατάρρευση τοϋ Μετώ
που έγιναν συζητήσεις στόν Κεντρικό Πυρήνα γιά τήν προοπτική 
τής έπανάστασης. Τό συμπέρασμα ήταν δύσκολο. Γιατί ή ήττα 
συνέπεσε |ΐέ μιά φοβερή καταστροφή έκατοντάδων χιλιάδων προσ
φύγων. Ή  Ελλάδα γέμισε μέ 1,5 έκατομμύριο πεινααμένους ά
στεγους, άνεργους καί σέ κατάσταση άλλοφροσύνης. Αύτό δέν ϊσχυε 
καί γιά τά άλλα τμήματα τών έπαναστατημένων μαζών. ’Αλλά 
δέν ύπήρχε πραγματικά έπαναστατικό κόμμα. Μιά έξέγερση μπο
ροΰσε νά γίνει. ’Αλλά δχι νά έπικρατήσει. Γιά τή νίκη χρειάζον
ταν προετοιμασία, πρόγραμ ι̂α καί Ινα γερό κόμμα. Τίποτα άπ’ 
αύτά δέν ύπήρχε. Ή  στρατηγική τής Φεβρουαρινής Συνδιάσκεψης 
ήταν άπόλυτα διαφορετική. Ό  Στίνας μάς άφηγήθηκε βτι στή 
Σαλονίκη δπως καί σ’ δλο τό κόμμα δέν Ιγινε καμιά συζήτηση γιά 
έξουσία.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΓ Η. ΠΟΛΙΟΠΟΓΛΟΓ

Κάτω απ’ τήν έπίδραση τών έπανχστατικών γεγονότων τής 
Ιποχής πού συνετάραξαν τό κόσμο καί τών Ιστορικών άποφάσεων 
τών 4 πρώτων συνεδρίων τής Κ.Δ., σχηματίζεται μέ τήν έπιστρο- 
φή άπ’ τό μέτωπο, ή έπαναστατική τάση τοϋ Πουλιόπουλου. Εί
ναι ή τάση τών παλιών πολεμιστών, τών Πουλιόπουλου, Μονα- 
στηριώτη, Νίκολη, Χαϊνόγλου, Νικολινάκου, Μουτούση, Εύαγγε- 
λόπουλου, Γερογιάννη καί μιας δεκάδας... άλλων πρώτου μεγέθους 
στελεχών τοΰ έπαναστατικοϋ μαρξισμού.

Γύρισαν άπ’ τό μέτωπο γεμάτοι φλόγα γιά δράση. ’Ανέβηκαν 
ραγδαία, σ’ ενα χρόνο, στή κορφή τοΰ κόμματος δστερα άπ’ τό 
μεγάλο ντεμπουτάρισμα πού ίκαναν δλοι τους στό μέτωπο. Χω
ρίς δεύτερη γνώμη, ή δμάδα αύτή συγκράτησε τό ΣΕΚΕ άπ’ τήν 
διάλυση.

Σιγά-σιγά δια ι̂όρφωσε μιάν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Μέ χα- 
ραχτηριστικά: συνέπεια στις άρχές, διαλεχτική, Μαρξισμός, έπα- 
ναστατικότητα, πίστη, δρμητική δράση, μαζική δουλειά.

Ό  Π.Π. ξεκίνησε μέ πίστη γιά τό Κόμμα. Μ’ άγνές προθέσεις. 
Ή ταν τοποθετημένος ένάντια στή δεξιά τοΰ ΣΕΚΕ. Ή ταν άδιάλ- 
λαχτος στήν πάλη κατά τών σοσιαλπατριωτών.

Στό στίβο τής πάλης τών τάξεων δργανώνει, έμπνέει κι’ δ- 
δηγεϊ τό κίνημα τών συμπολεμιστών του. ’Αρχίζει τή μαζική δρά
ση. Ξεκινάει άπ’ τή πατρίδα του, τή Θήβα.

Στή Θήβα άρχισε τή προπαγάνδα καί τή ζύμωση. Προκά
νει άναταραχή. Ot φτωχοί τόν βλέπουν σάν Μεσσία. Τούς δείχνει 
τό δρόμο τοΰ λυτρωμοΰ. Ά π ’ τήν έρήμωση στό σοσιαλισμό. Ot 
άρχοντοχωριάτες κι’ ot άστοί άνησυχοϋν. «Ά κου!! Ό  γιός τοϋ 
Νικολή ήρθε νά πάρει καί νά μοιράσει τά χωράφια μας»!! Ή 
προπαγάνδα του είναι ϊντεχνη. Σ’ ίναν πού θέλει νά βάλει σέ 
κορνίζα τόν Κωνσταντίνο, τοΰ συνιστάει νά βάλλει τόν Παστέρ 
γιατί δ πρώτος κατέστρεψε μέ τούς πολέμους κι’ δ άλλος ίσωσε τό 
κόσμο.

’Οργανώνει μιά συγκέντρωση. Αποσπάει άδεια... γιά μερι
κά ζητήματα τών άποστρατευμένων. Πάνω άπό δυό χιλιάδες μα
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ζεύονται αχό σύλλογο «φιλοπροόδων» κι’ άκοϋνε μ’ έκσταση τόν
μεγαλόπνοο ρήτορα. Ή  άπήχηση ήταν καταπληχτική. Ή  φήμη, 
του έτρεξε μέχρι τή τελευταία καλύβα.

’Απ’ τή πρώτη συγκέντρωση στή Θήβα, ξεκίνησε μια χειμα- 
ρώδικη δράση πού άγκάλιασε χιλιάδες παλιούς πολεμιστές. Ό  Π. 
Πουλιόπουλος έδωσε σ’ αύτό τό κίνημα έπαναστατικό πλάτος καί. 
βάθος όσο δεν έφτασε τό άντίστοιχο τής Ευρώπης έπί κεφαλής 
τοΰ όποιου είτανε ό Μπαρμπύς.

Τό παλαιοπολεμιστικό κίνημα συνδύασε ορθότατα τή πάλη 
κατά τοϋ πολέμου μ’ αύτήν τοΰ προλεταριάτου καί τής φτωχής 
αγροτιά;. Μέ προσανατολισμό τή σοσιαλιστική έπανάσταση. Ξά
πλωσε σ’ όλη τή χώρα. Μέχρι τό τελευτάΐο χωριό. (Στό πιό κα
θυστερημένο χωριό τής Ελλάδα; συγκεντρώθηκαν σ’ έκκλησιά. 
50 παλαιοί πολεμιστές, στούς όποιους μίλησα γιά πόλεμο, έπα
νάσταση καί τα ζητήματά τους, τό καλοκαίρι τοΰ 1924).

Τό άστραπιαίο πλάταιμα τής κίνησης αυτής ήταν άφάντα- 
στο. Ό  έπαναστατικός ήλεκτρισμός πού παρήγαγε ή γεννήτρια: 
τοΰ μετώπου έδειχνε πυρωμένη κατάσταση.

Άλλα στήν Αθήνα; Ό  Άποστολίδης συγκέντρωσε κι’ όο- 
γάνωσε κομ|ΐατικά τούς παλιούς πολεμιστές. Τίποτα περισσότερο. 
Έ  ήγεσία άγνόησε δλες τίς πρωτοβουλίες. Κι’ δ,τι Ιγινε ήταν ?ρ- 
γο τής τάσης τοϋ Πουλιόπουλου.

Ό  Πουλιόπουλος, άπ’ τίς άρχές τοϋ 1923 πού έγινε πολίτης 
τρέχει μέ τό άμπέχωνο άκόμα γιά τό κόμμα, για τήν όργάνωση 
τών πολεμιστών, γιά τή πάλη α’ δλους τούς τομείς. Πρώτιστο κα
θήκον Ιβαλε τή συγκέντρωση συνεργατών. Μέ τό Νικολινάκο ρί
χνει τά θεμέλια μιας νεολαΐστικης όργάνωσης σ τ ό  Π ε ι 
ρ α ι ά  μέ πάνσωστο προγραμματισμό. Ό  Νικολινάκος, ό όποι
ος μέ τή πολιτική βοήθεια τοΰ Π., τόν όποιο λάτρευε, άνέβηκε 
γρήγορα τά κομματικά σκαλοπάτια μέχρι τή Κ.Ε., έφτιαξε τούς 
σταθερούς όπαδούς μέ τούς όποιους χτίστηκε άργότερα ή Α ρ ι
στερή ’Αντιπολίτευση τοϋ Σπάρτακου στό Πειραιά. Ή ταν Ινας 
πυρήνας Μανιάτικος. Ό  ήρωϊκός Ξυπόλυτος, 6 ήρωας πού έπεσε 
στό Νεζερό, ό Κατσιβαρδέλος. δ Φουλτσάκος κι άλλοι.

Στή Θήβα συγκρότησε τόν τοπικό πυρήνα τοϋ ΣΕΚΕ. Σ*
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αυτόν πήρε μέρος ένας άπ' τούς πιό αντάξιους τού δασκάλου μα
θητής, δ Νώντας Γιαννακός, ό Στυλιανός Ξύδης, φιλόλογος, στη 
πρώτη Κ.Ε. τών παλαιών ΙΙολεμιστών, συντάχτης τού «Ρίζου», 
μ’ Ινα πολυποίκιλλο ταλέντο, κι’ δ Μεραναΐος. ’Αλλά άς 
Αφιερώσουμε δυό λόγια για τό μεγάλο μας νεκρό, τδ ψηλό παλ- 
ληκάρι, μέ τό άγνό καί συμπαθητικό πρόσωπο, πού Επεσε σαν 
δρύς, στό Νεζερό άπ’ τά βόλια τών φασιστών.

Ό  Ν ώ ν τ α ς  Γ ι α  ν ν α κ ό ς γεννήθηκε στή Θήβα 
τό 1909. Πρωτοφάνηκε στό Επαναστατικό κίνημα ;ιαθητής άκόμα 
στό Γυμνάσιο θηβών δπου μαζύ μέ άλλους συμμαθητές του συγ
κρότησε πυρήνα νεολαίας. ’Ανήσυχη σκέψη, βαθύς στοχασμός, δί
ψα για μάθηση καί για δράση, άγωνιστική Ικανότητα ήταν τά 
χαραχτηριστικά τοϋ διανοούμενου αύτοΰ Επαναστάτη.

Ό  Πουλιόπουλος είχε διακρίνει στό Γιαννακό όρθολογισμό 
καί μαρξιστική σκέψη πού τοϋ προξένησε Εντύπωση. Τότε τόν 
σύνδεσε μέ τόν άγνόν κομμουνιστή καθηγητή, καί δικηγόρο συμ
πατριώτη του Σ. Ξύδη, ό δποΐος Ιδρασε στό παλαιοπολεμιστικδ κί
νημα καί πέθανε στήν ΕΣΣΔ άπό φυματίωση. Αύτή ή Εξαιρετι
κή τριάδα άποτέλεσε καί τό τοπικό κομματικό πυρήνα στα 1923, 
στόν όποιο προστέθηκε κι’ δ Μεραναΐος. Τέλειωσε τό Γυμνάσιο, 
γεμάτος Εγκώμια τοΰ καθηγητού του Γ. Σιδέρη, τοΰ κατόπιν δι
ευθυντή τοΰ θεατρικού Μουσείου, δ δποΐος Ελεγε δτι δ Γιαννακός 
είναι φωτεινό μυαλό καί θα Εξελιχθεί σέ πνευματικό άνθρωπο. 
Κατέβηκε στήν ’Αθήνα καί γράφτηκε στό Διδασκαλείο. Αύτή 
τή περίοδο προάγει Εξαιρετικά τις μαρξιστικές του γνώσεις. Με
λετάει άπληστα. Γίνεται ταυτόχρονα άπό τούς πρώτους Έσπεραν- 
τιστές. Κι’ άντικρύζει τιίιρα πλατειούς Επαναστατικούς δρίζοντες. 
Τρέχει στά γραφεία τοΰ Κόμματος. Συνδέεται μέ τή νεολαία. Εί
ναι ή περίοδος τών μεγάλων Εσωκομματικών άγώνων πού χώρισαν 
τό Σταλινισμό, μέ τήν δμάδα τοΰ Σπάρτακου. Βαδίζει τότε στα
θερά στό πλευρό Εκείνου μέ τόν όποιο πέθανε μαζύ στό Νεζερό. 
Τοΰ Π. Πουλιόπουλου. Πήρε τό δίπλωμά του στά 1935.

Τοποθετήθηκε στό Δαριμάρι θηβών. Γράφτηκε στή Νομική 
σχολή. Παίρνει δραστήριο μέρο; στή φοιτητική καί στή δημοσιο-
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ϋπαλληλική πάλη. Έπρεπε δμως νά γύριζε ατήν ’Αθήνα. Καί 
πέτυχε, μέ τή μεσολάβηση τοϋ Πουλιόπουλου καί τοϋ πρωσο- 
«άρχη τότε τοϋ Υπουργείου Παιδείας Γληνοϋ, πού έξετίμησε 
τόν άγωνιστή Γιαννακό, τή μετάθεσή του Εξω άπ’ τήν ’Αθήνα, 
στά Βίλια, κι’ ύστερα στήν ’Αθήνα. (Στό 20ό Δημοτικό Σχολείο).

’Αγωνίζεται. Διαβάζει. Γράφει. Γίνεται στέλεχος τής ΟΚΔΕ. 
Ύστερα τής ΕΟΚΔΕ.

Γράφει μέ τό ψευδώνυμο Π · Πετρινός. Γιά τό γλωσσικό 
ζήτημα. Καί πολλά άρθρα καί μελέτες.

Πιάστηκε γιά τήν άντιδιχτατορική του δράση στά 1938. 
Μεταφέρθηκε στήν ’Ακροναυπλία. Ή  διχτατορία δέν τόν λύγισε. 
Δίπλα του οί δηλωσίες Επεφταν κατά δεκάδες. Ό  Νώντας μ’ δλη 
τήν ντελικάτη ιδιοσυγκρασία του είχε ψυχή. Γρανιτένια πίστη. 
Ή ταν ό πιό άγαπημένος σ’ δλους μας. Κ ι’ δ Πουλιόπουλος τοϋ 
Εδειχνε άπειρη έχτίμηση.

’Εκεί Εγραψε στά 1941 τό άρθρο: «Λένιν - Λούξεμπουργκ - 
Τρότσκυ». Έπίσης τό «θεωρία καί Πράξη τής έπανάστασης». 
Κι’ Ικανέ μεταφράσεις καθώς |ΐιλοϋσε τή Γαλλική καί Γερμανική 
γλώσσα.

Μεταφέρθηκε στό στρατόπεδο Τρικκάλων. Έπειτα στή Λά- 
ρισσα. Κι’ άπό κεΐ στό Νεζερό.

Ό  φασισμός Εκλεισε τήν ύπέροχη έπαναστατική σταδιοδρο
μία του. ΣτΙς 6 τοΟ Ίούνη έκτελέστηκε στό Νεζερό. Κάτω άπ’ 
τΙς σφαίρες τοϋ έκτελεστικοϋ άποσπάσματος. ’Αλλά δέν πέθανε. 
Πέρασε στδ θρύλο |ΐαζΙ μέ τούς ήρωικούς συντρόφους του.

Π. ΠΟΓΛΙΟΠΟϊΛΟΣ ΚΑ Ι Φ. ΤΖΟ ΪΛΑΤ Ι

Σ τ ή ν  ’Α θ ή ν α ,  δ κοινός δρόμος τών συνεπών τριτο- 
διεθνιστών Εφερε τό Π .Π . σ’ έπαφή μέ τδ Τζουλάτι. ’Αποτίει φό
ρο τιμής, θά Ελεγε κανείς, στδ φορέα τών πολύτιμων άποστολΛν 
τοϋ «Κομμουνισμοϋ» καί βιβλίων στό μέτωπο, άπ’ δπου ot δπαίοΐ 
τοϋ «Κομμουνισμοϋ» γνώρισαν τΙς άποφάσεις καί τίς άρχές τής 
Κομιντέρνας. (Ό  Π. δταν τδν ρώτησαν στή Θήβα ποιός τόν Ι 
κανέ κομμουνιστή; «Τά βιβλία πού διάβασα στδ μέτωπο» άπάντη- 
σε ).
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Ό  Π. έκτίμησε άπόλυτα τό μεγάλο μορφωτικό Ιργο που ά- 
νέλαβε ό Τζουλάτι. ΚΓ έστειλε τούς σ. του γιά μαθήματα. «N i 
πάτε στό Τζουλάτι γιά τή μορφωτική σας κατάρτιση» είπε στό 
Μοναστηριώτη. Καί μέ τόν Μοναστηριώτη έπί κεφαλής, ot Γιαν- 
νακός, Καραπαναγιώτης, Τάκης Μπαϊραχτάρης, Σιδέρης, Βαλ- 
τ3άς, Νικολινάκος, Ξυπόλυτος, Κατσιβαρδέλος, Φουλτσάκος, Ρεμ- 
πάκος, άρχισαν κατά τό Μάη τοΰ 1923 μαθήματα κοινωνικής έ- 
ξέλιξης.

Ot πρώτες έπαφές Πουλιόπουλου-Τζουλάτι δέν ίβαλαν Ι
σως προβλήματα ταχτικής πού τόν άλλο χρόνο τούς χώρισαν. Στή 
πράξη δμως Ακολούθησαν διάφορο ταχτική δ καθ’ Ινας.

Τήν άνοιξη τοΰ 1923, άποκρυσταλλώνεται ή ζύμωση κι’ ή 
δράση τών παλιών πολεμιστών. Δημιουργήθηκε ή Επιτροπή Παλ. 
Πολεμιστών. Σ’ αύτήν πήραν μέρος ot: Γ. Νίκολης, Τ. Χαίνο- 
γλου, Ίωαννίδης (Φιγκαρό), Κ. Άναγνωστόπουλος (καπνεργά
της άπ’ τό Βόλο), Κουνάβης (καπνεργάτης), Ταβερναράκης, δ 
Λ. Βγενόπουλο; κι.’ δ Ταχογιάννης.

Παράλληλα άρχισαν συναντήσεις κι’ δργανωμένες έπαφές Α
νάμεσα στούς Παλιούς Πολεμιστές καί τούς Ανάπηρους, πού τόν 
άλλο χρόνο (1924) δδήγησαν τίς δύο αύτές οργανώσεις στό Συ
νέδριο στό δποΐο μπήκε τό έρώτημα: μπορεί νά συνυπάρχουν Α
νάπηροι καί πολεμιστές στήν Γδια Γεν. Συνομοσπονδία;

Ό  Πουλιόπουλος, δ Μοναστηριώτης (δ Ξιφολόγχης τοϋ Πα
λιού Πολεμιστή) κι’ δ Ταβερναράκης διεξάγουν τΙς σχετικές προ- 
συζητήσεις μέ τόν Σταματόπουλο καί τούς άλλους άνάπηρους ήγέ- 
τε; τή; Νέας κίνησης.
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Λ Ι0 ΙΚ Ι1ΣΗ  Σ Α ΙΤ Ο Λ Ο ΓΟ ν 
Λ IIΟ Σ ΓΝ Θ Ε Σ Η

’Από τό Έκτακτο Συνέδριο τού Όχτάβρη 1922 μέχρι τό 
Έθν.κό Συμβούλιο τοΰ Μάη τοϋ 1923

-τή ν  επιφάνεια τώρα πέρασε ή ήγεσία Σαργολόγου-Σταυρί- 

Βη. 'Αναμφισβήτητα οεςια πού πίστεψε δτι μπορεΐ νά κρύψει τόν 
όππορτουνισμό τη ; κάτω άπ’ τή λεοντή τοΰ ύπεραστερισμοϋ. Ό  

Σαργολόγος Ιγινε ό Γραμματέα; τοΰ ΣΕΚΕ. Αντιπροσώπευσε τό

» ‘wmmmmmm t.< ιι— η , ι ι  

Η  Ρ Λ ΙΔ Ε Σ Τ Ο Σ  Μ ΕΤΑ ΤΗ Ν  ΕΞΕΓΕΡΣΗ

’Ενώ οί κλίκε; τών Πλαστήρα στή Χίο, Κονδύλη στήν Πό
λη καί Πάγκαλου στήν ’Αθήνα στα γραφεία Ααμπράκη, κινοΰνται 

γιά  νά αρπάξουν τήν έξουσία, τό ΣΕΚΕ  (Κ ) τορπιλλίζει τήν Εξέγε

ρση τών φαντάρο>ν μέ τα συνθήματα τοΰ «ύσηχασ|ΐοΰ» καί «κατά 
τών αναρχικών κινημάτων» κι ετσι οί φαντάροι κι ot πρόσφυγες 

μπαρκάρουν για τα «σπίτια τους»

κόμμα στή Διεθνή. Έ κεΐ Εμφανίστηκε μέ Εμβλήματα ύπερεπανα

στατικά καί μέ μιάν άνάλογη διαπίστωση γιά τή κατάσταση στήν 
Έλλάδατ. Φωτογραφήθηκε στό πλευρό τοΰ Λένιν.
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Μέ τό 6έτο τοϋ Γραμματέα καί τοΰ συνομιλητή τοϋ Λένιν, 
6 Σαργολόγος Αρχισε νά διχτατορεύει καί νά δίνει «έντολές» γιά 
έπανάσταση. Τηλεσιγραφικά. Αύτό προκάλεσε έκρηξη διαμαρτυ
ριών. Ό  Γιαμογιάννης τής Κ-Ε. παραιτήθηκε. Τό ϊδιο κι δ Λλ - 
γουδάκης. Καί δέν ήταν μόνο ή Κ.Ε. πού άντέδρασε στίς ντιρε- 

χτίβες τοϋ Σαργολόγου.
Τό Κόμμα δέν ήταν προπαρασκευασμένο για έπανάσταση. 

Τά συνθήματα τής ήγεσίας Κορδάτου γιά «ήσυχασμό» καί κατά 
τών «άναρχικών κινημάτων» δηλ. τής έξέγερσης, έκτώνοσαν τήν 
άτμόσφαιρα. Έστω προσωρινά. Τό κόμμα έχασε τήν Αποφασιστι
κή στιγμή τής κατάρρευσης τοϋ μετώπου. Ή  έξέγερση τής Ραι- 
διστοΰ, ή όποία έξέφρασε τήν έπαναστατική έκρηξη τοϋ μετώ
που όλόκληρου. καταλάγιασε κ:’ έσβυσε. Οί έπαναστατημένοι φαν
τάροι πήραν τό δρόμο τοϋ γυρισμοΰ στά σπίτια τους σύμφωνα μΐ 
τά συνθήματα τής ήγεσίας τοΰ ΣΕΚΕ (Κ) καί τής Αδυναμίας γιά 
τήν ίδρυση Σ Ο Β Ι Ε Τ  πού να πάρουν τή πρωτοβουλία στά 
χέρια τους γιά μια προώθηση τής έξέγερσης.

Μία Κομμούνα ήθελε κομμουνάρους. Ένώ ή ήγεσία όλόκλη- 
ρη είχε Αποπροσανατολιστεί άπ’ τήν έπανάσταση μέ τά φεβρουρια- 
νά κηρύγματα νομιμοφροσύνης. Τό κόμμα ήταν σμπαραλιασμέ
νο. Κατασπαράσσονταν άπό φραξιονισμούς. ΣτΙς άρχές τοϋ 1923 
ή κατάσταση παρέμενε κρίσιμη, δχι δμως «Αμεσα έπαναστατική* 
δπως τήν παρουσίασε δ Σαργολόγος στή Μόσχα. Ή  προσέλκυση 
τών παλαιών πολεμιστών στήν όποία δ Σαργολόγος ύπελόγισβ γι4 
νά στηρίξει τήν έκτίμηση τής ώριμότητας τής έπανάστασης, δέν 
μπορούσε νά είναι θαυματουργική. Ή  άστική τάξη, μέ τή σιγου
ριά πού τής έδωσε ή διχτατορία Πλαστήρα Αρχισε νά περνάει 
σ’ Ιπίθεση γιά τό ρίξιμο τοΰ μεροκάματου. Τήν βοήθαγε ή ύπερ- 
προσφορά έργασίας τών προσφύγων.

«Τόση ήταν ή πεποίθηση τής έπαναστατικής κυβερνήσεως 
έπί τής άδυναμίας τοΰ κόμματος ώστε, παρά τάς περιφήμους «Ιν- 
τολάς» τοΰ Σαργολόγου, οί φυλακισμένοι διά τά γεγονότα Βόλου, 
Μπεναρόγιας, Άποστολίδης, θέος, Καννάβης, Άδαμίδης, Β. Π «- 
πανικολάου κ.λ.π., άφοΰ παρέμειναν διόμιση έτη ύπόδικοι, Απο
φυλακίζονται» (Μπεναρόγιας, σ. 161).
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Κάτω άπ’ τήν ήγεσία Σαργολόγου, τό ΣΕΚΕ είχε σμπαρα
λιάσει άπόλυτα. Τό μέχρι χτές φόβητρο τής άστικής τάξης τώρα 
είχε έπί κεφαλής Ινα γραμματέα που πιθανότατα ήταν κιόλας 
πράχτορας τής άστικής τάξης.

Ή  Ίντέλιζενς Σέρβις, έκείνη τήν περίοδο, κι ή ’Αμερικάνι
κη ’Ασφάλεια, μπόρεσε νά χώσει στήν ΕΣΣΔ πράχτορα δπως 
άποκάλυπτε έγκύκλιος τής Κομιντέρνας πρός δλα τά τμήματα τά 
όποια καλοΰσε να έπαγρυπνοϋν κατά τών πραχτόρων τοϋ καπιτα- 
λισμοΰ.

Ό  Σταυρίδης, στόν δποΐον άνατέθηκε ή ύπευθυνότητα τής 
«Κομ. ’Επιθεώρησης» πέρασε άρθρο τοΰ «"Αναρχου» (Πουρνάρα) 
στό όποίο 6 "Αναρχος μιλοΰσε γιά θανάσιμη κρίση τοΰ κομμουνι
σμού στήν Ελλάδα. «Ό  άναρχισμός —  έγραφε —  πρέπει νά Αν
τικαταστήσει τόν θνήσκσντα κομμουνισμό»!! Ή  Ιστορία δέν μπό
ρεσε μέχρι τώρα νά έξηγήσει πώς δ Σταυρίδης στό Συμβούλιο 
τοΰ Κόμματος είσηγοΰνταν ζύμωση καί προπαγάνδα γιά τήν ’Ερ- 
γατοαγροτική Κυβέρνηση καί γιά τά Σοβιέτ σάν άπόρροια τής 
έκτίμησής του γιά «βαθειά κρίση τοΰ καπιταλισμοΰ» καί στό «θε
ωρητικό» δργανο τοΰ Κόμματος περνοϋσε τά περί «κρίσης τοΟ 
κομμουνισμοϋ» καί ξεχνοΰσε τά διδάγματα τοΰ Μάρξ άπ* τήν Πα
ρισινή Κομμούνα καταδίκης τοΰ άναρχισμοΟ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έ  Ιστορική γνώση τών ζυ',ιώσεων καί διαφορών στούς κόλ
πους τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας είναι άπαραίτητη γιά νά δια- 
φωτισθοΰν οί καλές καί κακές έπιδράσεις της στό Ελληνικό Κί
νημα.

01 βούλγαροι «στενοί» πού κατέληξε νά παίζουν τό κύριο ρό
λο στή Β.Ο. ήταν άπ’ τούς πρώτους πού βρέθηκαν κοντά καί δί
πλα στούς μπολσεβίκους. Αύτό δμως δέν έξασφάλιζε τό άλάθητό 
τους.

Ό  Δημητρώφ, ήταν άναμφισβήτητα ήρωΐκός άγωνιστής. 
Έ  στάση του στή Δίκη τής Λειψίας καί τό μαστίγωμα τοΰ Χιτλε-
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ρισμοΰ έλάμπρυνε τόν ήρωϊσ»ιό του. Άλλά στή Λειψία τόν Ιφερε 
ή Εγκληματική πολιτική πού ξεκινούσε άπ’ τό Σταλινικό |Κρεμλί- 
yo, καί συντέλεσε στήν 5νοδο τοϋ Χίτλερ στήν έξουσία. Ή  γραμμή 
«πρώτα δ Χίτλερ κι υστέρα έμείς», ή άρνηση τοϋ Ένιαίαου Μετώ
που Κομμουνιστών καί σοσιαλιστών ένάντια στό Χίτλερ. ή θεω
ρία καί πράξη τοϋ «σοσιαλφασισμοΰ» κι δλη ή πολιτική τής κομιν- 
τέρνας, μ’ δλες τίς καταστροφικές συνέπειές της βάρυνε τΙς πλά
τες τοϋ Δημητρώφ.

Ά π ’ τό 1903, όπότε Εγινε τό σχίσμα «στενών» καί «φαρδιών», 
δ Δημητρώφ δ δποίος διεύθυνε τό συνδικαλιστικό τοΰ ΚΚΒ, ένώ 
βάθυνε σωστά τό ρήγμα άνάμεσα στούς κομμουνιστές «στενούς» 
καί τούς σοσιαλδημοκράτες «φαρδιούς» Εσπρωξε τή πάλη μέχρι καί 
τής διάσπασης τών συνδικάτων. Ά π ’ τή Β ' Διεθνή, πριν άπ’ τόν 
έκφυλισμό της στάλθηκε δ Τρότσκυ στα 1910 κι δ Ροκόφσκι στά 
1918 γιά ν’ άντιμετωπίσουν τό «Βουλγάρικο ζήτημα» καί νά διορ
θώσουν τήν Εγκληματική διασπαστική ταχτική τοϋ Δημητρώφ στα 
συνδικάτα, πού βοήθαγε άντικειμενικά τή διασπαστική ταχτική 
τής άστικής τάξης καί τών δππορτουνιστών πραχτόρων της, Σα- 
κάζωφ καί Σια. Έ  διαμάχη συνέχισε. ,ΚαΙ μόνο στά 1914 δ Δη
μητρώφ δέχτηκε τήν ένότητα στά συνδικάτα.

Στό πόλεμο τοΰ 1914, ή βουλγάρικη ήγεσία Δημητρώφ-Κο- 
λάρωφ τής Β. Ο. άντίκρυσε μ’ Ενα συμφιλιωτικό πνεΰμα τήν Ελλη
νική άντιπροσωπεία. Δέ λογάριασε δτι δ Σίδερης βγήκε βουλευτής 
τής Φεντερασιόν άπ’ τίς κάλπες τοΰ μοναρχοτσιφλικάδικου συν- 
δυασμοΰ, κι ήταν Ινας δπαδός τοΰ έξελιχτικοϋ σοσιαλισμοΰ ή Ινας 
«φαρδύς» κατά τή βουλγάρικη δρολογία δπως δ ϊ\ακάζωφ, τόν δ- 
ποΐο πολεμοΰσε θανάσιμα.

Στή Βουλγαρία δέχτηκαν τό Σίδερη «μ’ Ιδιαίτερες φιλοφρο
νήσεις» (Μπ.).

Σ’ αύτή τή Συνδιάσκεψη άνέθεσαν τό γράψιμο τοΰ άντιπολε- 
μικοΰ μανιφέστου τής Β. Ο. στή Φεντερασιόν, πράγμα πού έξηγεί 
τή ριχότητα τής άνάλυσης καί Ινα κάποιο πατσιφισμό.

"Οταν ξέσπασε ή έξέγερση στό Βλαντομίρ καί στή Βιντάΐα, 
οτα 1918, σάν Ινα αυθόρμητο κίνημα τών φαντάρων, πού τή πνί
ξανε στό αίμα σέ μάχες παρατάξεως τά κυβερνητικά στρατεύμα
τα πλαισιωμένα άπό Γερμανούς, γιατί είχε ενα καθαρά έπαναστα- 
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τικό φιλοσοβιετικό χαραχτήρα, καί θά μπορούσε άν ύπήρχε μια. 
σωστή ήγε-ία ν’ άνοιγε τό δρόμο πρός τήν έξουσία, ό Λημητρώφ 
καταλόγισε στόν εαυτό του καί στό Κόμμα «λάθη βαριά» κατά τή̂  
διάρκεια, τής έξέγερσης. «Δέν είμαστε ακόμα μπολσεβίκοι», ?λε- 
γε, άπό άνάγκη αύτοκριτικής. Ή  αύτοκριτική τιμάει τδ κομμουνι
στή που άναγνωρίζει τά λάθη του. ’Αλλά δέ σώζει πάντα άπ’ άλ
λα.

Επακολούθησε ή π ρ ο δ ο τ ι κ ή  σ τ ά σ η  έ π ι δ ο- 
κ ι μ α σ ί α ς  τ ώ ν  ά π ο φ ά σ ε ω ν  τ ή ς  Σ υ ν 
δ ι ά σ κ ε ψ η ς  τ ο ΰ  Σ Ε (Κ Ε τ ο ΰ  Φ λ ε β ά ρ η  
τ ο ΰ  1 9 2 2 .  Αύτή ή στάση δέν δφείλεται μόνο στό Δη- 
μητρώφ-Κολάρωφ, άλλα σ’ δλόκληρη τή Βαλκανική δλομέλεια,. 
τού Μάη τοΰ 1922. Γι’ αύτό, τό γεγονός πάνω στό δποΐο δλοι οΐ 
σταλινικοί κράτησαν τό ρητό «ή σιωπή είναι χρυσάφι» μέχρι σή
μερα, μίλησε δ Πετσόπουλος στό ΣΕΚΕ πού βγήκε άπ’ τή Φεβρου · 
αρινή Συνδιάσκεψη, παραβρέθηκε στήν 'Ολομέλεια τής Β. 'Ομο
σπονδίας. Ό  Μπεναρόγιας άποκάλυψε αύτό τό συνταραχτικό γε
γονός στήν Ιστορία του, προσθέτοντας, κάπως χαιρέκακα, κατά 
τών κραυγών γιά προδοσία πού άντιλάλησαν δλες ot φυλακές κι 
δλοι οί πυρήνες, άπ’ άκρη σ’ άκρη, δτι « τ ό σ υ ν έ δ ρ ι ο  
έ ν έ κ ρ ι ν ε  α ύ τ ά ς  δ μ ο φ ώ ν ω ς ,  ώ ς  ά ν τ α - 
π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν α ς  π ρ ό ς  τ ή ν  έ ν  Έ  λ λ ά δ ι 
κ α τ ά σ τ α σ ι ν ,  ο :  δ έ  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  ά ν :  ι - 
π ρ ό σ ω π ο ι  έ δ ή λ ω σ α ν  κ α τ ’ ά ν α κ ο ί ν ω α η  
τ ο ΰ  Π ε τ σ ό π ο υ λ ο υ  δ τ ι  α υ τ α ι Ι δ ε ι  ν’ ά- 
π ο τ ε λ έ σ ο υ ν  ύ π ό δ ε ι γ μ α  δ ι ά  τ ι ν α  ά λ 
λ α  Β α λ κ α ν ι κ ά  Κ ό μ μ α τ α  ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε -  
ν α π ε ρ ί π ο υ  ε ί ς  τ ή ν  ά ύ τ ή ν  μέ  τ ό  Έ  λ- 
λ η ν ι κ ό ν  ( Κ ό μ μ α  θ έ σ ι ν » .  (Μπ. σελ. 156).

Αύτό ήταν Ινα τρανό δείγμα τής άνικανότητας τής Β.Ο. να 
καταλάβει τόν έπαναστατικό χαρακτήρα τής έποχής μας δπως τόν 
έπισήμαναν ot Λένιν-Τρόττκυ, καί διαπίστωσε ή Κομιντέρνα.

Έπειτα, μετά τό Συνέδριο τοΰ Όχτώβρη 1922, δ άντιπρό- 
σωπος τής Β.Ο. πού κατέβηκε στήν Ελλάδα, κρατώντας συνέχεια 
καί συνέπεια συμφιλιωτισμοΰ πρός τούς «Φεβρουριανούς» κηρύσ
σεται μέ τόν έξτοεμιστή Παπαναστάση καί τόν (μεταρρυθμιστή Σί-
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δερη ύπέρ τής ανασυγκρότησης τής ΚΕ Σεργολόγου μέ συμμετοχή 
τών «Φεβρουοιανών». Στό μεταξύ σέ συνενόηση μέ τό Γεωργιάδη 
καί Σίδερη είχε φαμπρικάρει μιά νέα Κεντρική ’Επιτροπή στά μέ
τρα τους. ’Αλλά ή Κ.Ε. Σαργολόγου τορπιλλίζει τόν Ανασχηματι
σμό, πείθει τόν Αντιπρόσωπο τής Β.Ο. δτι κάθε νέα συνάντησή 
του μέ τό Γεωργιάδη ήταν έπικίνδυνη καί περιτή. Έ τσι ματαιώ
θηκε ή Απόπειρα σχηματισμού συγκεντρωτικής Διοίκησης (Βλέ
πε Μπεναρόγια σελ. 162).

Ό  Βούλγαρος Αντιπρόσωπος δέν τόλμησε νά έπιμείνει στήν 
ύποστήριξη τής δμάδας Γεωργιάδη - Σίδερη, Πετσόπουλου. Ό  
Σαργολόγος τού έπιτέθηκε γιά συμφιλιωτισμό κι’ Ανέτρεψε τό 
σχέδιό του γιά τήν είσοδο αύτής τής όμάδας στή Κ.Ε. Στά γρα
φεία τού «Ρίζου» βρέθηκαν τά όνόματα γιά τή Νέα Κεν. Επι
τροπή, πού είχε μαγειρευτεί στά παρασκήνια. Ήσαν τών ήγετών 
τής «Ένωσης Δικαιωμάτων Ανθρώπου καί πολίτου» ή δποία κρά
τησε έχθρική στάση Απέναντι στή Ρώσικη ’Επανάσταση. Αύτή ή 
Αποκάλυψη Ιγινε τορπίλλα τοΟ Σαργολόγου κατά τοϋ Αντιπροσώ
που. (Ό  Γεωργιάδης διαμαρτυρήθηκε δτι δέν συμμετείχε στήν 
«"Ενωση Δικαιωμάτων»).

Ό  Αντιπρόσωπος είχε συναντήσεις καί μέ τόν Τζουλάτι. 
Ήξερε τό ρόλο του σάν τοϋ Αναμφισβήτητου ήγέτη τής συνεποϋς 
Αριστεράς καί τής νεολαίας. Δέν γίνονταν «Ανασυγκρότηση» δί
χως αύτόν. Τόν πίεσε νά πάρει μέρος. Καί τόν «Επεισε» βεβαιώ
νει δ ’Αποστόλου. Τόν Επεισε; MA ό Τζουλάτι Απ’ τό τέλος τοϋ 
1921 κι’ δλας δέν πίστευε στήν Ανασυγκρότηση τοΰ ΣΕΚΕ (Κ ) . 
Ξάνοιξε νέο κίνημα. ’Αλλά θάπαιρνε μέρος. "Ισως γιατί ύπολό- 
γιζε Ακόμα, Αν δχι στή Β.Ο., στή Κ.Δ.

Ό  Αντιπρόσωπος τής Β.Ο. Αγνόησε τήν παράγραφο 7 τών 
21 δρων πού Απαιτοϋσε «διακοπή σχέσης μέ τό μεταρρυθμισμό 
καί τή πολιτική τοϋ κέντρου». Συμπεριφέρθηκε Απέναντι στόν 
Τζουλάτι, σάν τάση Απλή. Κι’ 8χι σύμφωνα μέ τή παράγραφο 20 
τών 21 δρων, πού Απαιτοϋσε ώστε «τά δύο τρίτα τών μελών τής 
Κ.Ε. ν’ Αποτελεστοϋν Από σ. πού πρίν Ακόμα Απ’ τό Συνέδριο 
είχαν φανερά ταχτεί ύπέρ τής προσχώρησης στή 3η Διεθνή».

Έτσι, δχι μόνο εύθυγραμμίστηκε μέ τή Φεβρουαρινή δεξιά, 
Αλλά είσήγαγε γραφειοκρατικές μέθοδες (διορισμούς), στή σύν
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θεση τοϋ Ελληνικού διοικητικού πόστου.
Ό  ϊδιος ό Δημητρώφ κατέγραφε στό παθητικό του μεγάλα 

λάθη καί χαραχτήρισε όππορτουνιστική τη στάση του κατά τό φα-

ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΩΦ  
•«Δέν ήμασταν —  κι άπέχαμε κατά πολύ —  μπολσεβίκοι. Κι 
αύτό μάς έκανε τό 1918, νά διαπράξουμε λάθη, άμέσως μετά 
τόν πόλεμο, στή διάρκεια της έξέγερση<; σοβαρών δυνάμεων 

στρατιωτών καί κατά τό φασιστικό πραξικόπημα τοΰ Ίούνη  
1923.» (Γ . Δημητρώφ: Απ’ τό λόγο του τό Μάη 1924 στή 

Μόσχα. Βλ. βιογραφία του βελ. 32.)
«Ή  έλλειψη έπαναοτατικής πείρας καί βασικά ή όππορτουνι- 
στική ταχτική μας, ή λεγόμενη ουδέτερη, της 9 Ίούνη , μετά 

τό πραξικόπημα, δλοι αύτοί οί παράγοντες βοήθηβαν πολύ τούς 
δολοφόνους, τούς δήμιους τοΰ λαού νά συντρίψουν τό ξεσή- 
κωμα τών μαζών.» (Γ . Δημητρώφ: ’Απ’ τό λόγο του στό δικα- 

τσήριο τής Λειψίας. Βλ. βιογραφία του στήν σελ. 82.)

σιστικό πραξικόπημα τοϋ Τσαγκώφ τόν Ίούνη τοΰ 1923, (βλέπε 
τή Βιογραφία Δημητρώφ σελ. 74 ). Τότε, μέ κύρια εύθύνη τοϋ 
Δημητρώφ, υίοθετήθηκε £πό τό |ΚΚΒ στάση «ουδετερότητας» άπέ-
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ναντι στή Κυβέρνηση τών άγροχιστών τοΰ Σταμπολίνσκυ καί τοΰ 
φασιστικού πραξικοπήματος τοΰ Τσαγκώφ. Δέ διδάχτηκε τίποτα 
απ’ τή στάση τών μπολσεβίκων άπέναντι στό Κίνημα Κορνίλωφ. 
£αΙ πάνω στή μεθοδολογία τοΰ Σταλινισμού «τί Χίτλερ, τί Μπρύ- 
νιγκ» καί τήν άντιμαρξιστική τοποθέτηση τών «σοσιαλφασιστών» 
μέ τους φασίστες ιστήν ίδια μοίρα, βόηθησε άντικειμενικά τή νίκη 
τοϋ Τσαγκώφ, ό όποιος άφοΰ δολοφόνησε άπάνθρωπα τό Σταγι- 
πολίνσκυ καί πέρασε άπό μαχαίρι τους όπαδούς του στράφηκε κα
τά τοΰ ΚΚΓ, δολοφόνησε χιλιάδες κομμουνιστές, έργάτες, διανο
ούμενους, κι έπέβαλε για 20 χρόνια μιάν άγρια φασιστική διχτατο- 
ρία.

Τό μίσος ένάντια στό φασισμό καί τό αυθόρμητο ξεσήκωμα 
τών μαζών εναντίον του, έπέβαλε μια στροφή στήν ήγεσία τοΰ 
Κ|ΚΒ. ’Απ' τήν άρνηση τοΰ fΕνιαίου Μετώπου μέ τήν ’Αγροτική 
"Ενωση τοΰ Σταμπολίνσκυ τώρα πέρασε σ’ ένα Κοινό Μέτωπο δ- 
χι μόνο μ’ αυτούς καί μέ τό σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (τούς «σο- 
σιαλφασίστες τοΰ 1933) άλλα καί μέ τό άστικό «Ριζοσπαστικό».

Λύτά τα δεξιά παραστρατήματα κι οί όππορτουνισμοί τοϋ 
{ίολάρωφ, Δημητρώφ, δέν Ιφτασαν, ϊσως, όσο ξέρουμε στ’ αύτιά 
τοΰ Αένιν, Τρότσκυ. ’Αποκαλύπτουν δμως δτι ή διαμάχη Τρότσκι, 
Ρακόφσκι καί Δημητρώφ, Κολάρωφ είχε όαθειές ρίζες. Στό πα
γκόσμιο κίνημα δέ μπόρεσε να γίνει μια συζήτηση-πάλη γιά τά 
προβλήματα τοΰ Έλληνικοΰ καί Βαλκανικού κομμουνισμοϋ. Ή  
ταφόπλακα τού σταλινισμού τά σκέπασε.

ΤΕΛΟΣ TOV Β' ΜΕΡΟΓΣ




