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’Ε π ά ν ω : Μιλάει ο Λένιν καί δίπλα ό Τρότσκι καί 
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νά μιλήσουν
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Ε π ά ν ω : *0 Αρχηγός τον κόκκινου στρατού Λ.
Τρότσκι χαιρετάει σέ παρέλαση στά 1920 
δίπλα τον ό Λένιν

Κ ά τω : Άπάληψη τον Τρότσκι. Τνπικό παράδει
γμα πλαστογράφησης τής ιστορίας





Μέρος δον

Πρός τό 3ο Συνέδριο τού ΚΚΕ 
Προγραφή τοϋ Π. Πουλίόπουλου 

Αρχές 1927

Μ«τά την πραξικοπηματική διάσκεψη τών «παραγόντων» στήν 
6ποία δπως περιγράψαμε Ιγινε μιά πρωτόγνωρη γιά τό παγκόσμιο 
κομμουνιστικό κίνημα παραβίαση τών άρχών τής έργχτικής δημο
κρατίας καί Αποκλεισμός Εκατοντάδων μελών τοϋ ΚΚΕ πού μόλις 
γύρισαν άπ’ τίς έξορίες καί τά μπουντρούμια τής διχτχτοοίας Πάγ
καλου, καί τήν παραίτηση Πουλίόπουλου (9.9. 1926), ή χρόνια κρί
ση τοΟ Κόμματος όξύ'νβηκε ίτσι πού προοιώνιζε σχίσμα.

Ή νέα διοίκηση πού βγήκε, Χαϊτά, Εύτυχιάδη, Σκλάβου, Τσα- 
τσάκου, μί Γραμματέα τόν Γιατσόπουλο, £ντί νά πάρει τό δρόμο γιά 
Ενα δημοκρατικό συνέδριο καί διάλογο, συνέχισε τόν φραξιονιστικό πό
λεμο πού ύπαγορεύτηκε άπ’ τόν Απεσταλμένο τοΟ Κρεμλίνου γιά νά 
ίξουΰετερωθεΐ τό «κακό παρελθόν».

Μέ τήν άπόφαση τής ΚΕ (17-12-26) έξαπέλυσε άνοιχτά άπ’ 
τόν Ριζοσπάστη (26-1-27) μιάν έπίθεση κχτά τοΟ Πι,υλιόπουλου,
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πού μέ παρέμβαση τής ΚΔ είχε έπανχγραφεί στό Κόμμα, γιά τόν 
«σαφή Κεολαγικό, πολιτικό καί όργανωτικό λικβινταρισμό του» δη
μοσίευσε τις έπιστολές του, Ακόμα κι αύτές ίδιωτικοΟ χαρικτήρα καί 
μετέφερε τήν πάλη 6ξω άπ’ τό Κόμμα.

(Παράλληλα έξαοπ έλυσε μονόπλευρες «συζητήσεις» καί «δια
φωτίσεις» μέσα στό Κόμμα. 'Χοώιέρωσε σύστημα διορισμών κχτά τά 
νέα κομματικά ήθη πού είσήγαγε b ΣτΑλιν. ’Ανάγγειλε τήν «συμ
πλήρωση» τής Τσπιοιής Επιτροπής τοΟ Πειραιά, κχ'. κάλεσε σέ 
«συσπείρωση» σ’ αύτήν τήν διορισμένη Τοπική Επιτροπή!

Ή άνοιχτή της έπιστολή πρός τά μέλη τής όργάνωσης τοϋ 
Πειραιά, προκάλεσε πανδαιμόνιο. 01 πειραιώτες προλετάριοι κχτάγ- 
γειλλαν τήν ΚΕ δτι κάνει φραξιονισμό, Ανακατεύεται στό έσωτερικό 
τών τμημάτων, δέν σέβεται τις δημοκρατικές άρχές, διορίζει πρα- 
χτόρους της, κάνει παρασυναγωγή Αντί συνεδρίου (Διάσκεψη «πα- 
ραγόντων»), παίρνει Αποφάσεις μέ έκ&οοσμούς καί σ’ δλο τό κόμμα 
πολεμάει άνέντηια τήν τάση Πουλίόπουλου.

Μέ μιά άλλη έγκύκλιό της ή ΚΕ Απαγόρεψε ττήν όργάνωση 
νά συζητοΟνται ζητήματα «παρά μόνο δταν αύτά τίθενται άπό μέρους 
τών Ανωτέρων όργάνων»! ! Τά μέλη έπανα*πατοΟσαν γιατί τ’ 
άφηναν Απληροφόρητα γιά τό πρόβλημα τών προβλημάτων, τό Ρω· 
σι-κό. Κι Αναψαν οί συζητήσεις τίς όποίες ci σκοταδιστές πρχχτορίσχοι 
τοϋ Κρεμλίνου χαραχτήρισαν «ύψηλής πολιτικής»! Γι’ αυτούς ot 
συζητήσεις «ύψηλής πολιτικής» μετέβαλαν τό Κόμμα σέ λέσχη συ
ζητήσεων «σέ βάρος τής πραχτικής έργασίας»! ! (Τό αιώνιο μοτίβο 
τής γραφειοκρατίας).

Κάτω άπ’ τήν πίεση τής βΑσης, ή διοίκηση ΑναγκΑστηκε νΑ 
προχωρήσει γιΑ τό 3ο Συνέδριο. "Ορθωσε δμως 2να τοίχος μέ τΑ 
θέματα πού ίβαλε (Έκθεση δρΑσης, Πολιτική κατΑσταση, Μπολσε- 
βικοποίηση) γιΑ νΑ μήν γίνει κριτική γιά τό ρώσικο καί τό τραγελα
φικό σύνθημα νοΟ Κολάρωφ καί ΚΔ. Γιά τήν «Λενινκπική» φρά
ξια τά A καί Ω ήταν τό πρόβλημα Πουλίόπουλου. Μοναδικό ντοκου
μέντο πού ύπέβαλε ήταν «γιά τόν λικβινταρισμό»! I

Τά θέματα δέν περιλάμβαναν μιάν εισήγηση γιά τήν παγκόσμια 
πολιτικοοικονομική κατάσταση στά πλαίσια τής δποίας δέν μποροΟ- 
σε νά λείψουν τΑ προβλήματα δπως τό μεγΑλο Ιδεολογικό σχίσμα 
ΣτΑλιν - Τρότσκυ, καί οί προοπτικές τής παγκόσμιας κατΑστασης.
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01 εισηγήσεις ένός κομμουνιστικοί) συνεδρίου δέν μποροϋσε νά 
μήν πάρουν σάν σημείο άναχώρησης τήν παγκόσμιαν οικονομία καί 
τις τάσεις τής έξέλιξής της. Μόνο ή σοσιαλδημοκρατία φτιάχνει τίς 
θέσεις της μέ έ&νικά κριτήρια. "Επειτα πώς μποροΟσε ν* άγνοηθοΟν 
οί Βαλκανικές έξελίξεις καί ή τύχη τής βουλγαρικής έπανάστασης 
πού τίθονταν στό κέντρο τοϋ συνθήματος τής Ενιαίας καί ’Ανεξάρ
τητης Μακεδονίας - Θράκης;

Ούτε συζήτηση γιά Ινα σχέδιο προγράμματος τού Κόμματος 
πού ίκλεισε κιόλας 10 χρόνια ζωής δίχως πρόγραμμα.

Ή παράληψη εισηγήσεων γιά τά διεθνή θέματα σήμαινε μιά 
Φυγομαχία άπ’ τήν Ιδεολογική πάλη κατά των ρώσων «λικβινταρι- 
στών» Τρότσκυ, Ζηνόβιεφ, κ.τ.ρ. Παράλληλα άποκάλυπτε μιά προ
σπάθεια έκτρσπής τής συζήτησης άπ’ τά θεμελιώδη θέματα στά δεύ
τε ρεύοντα καί στά άτομικά, καί παγίδευσης τοΟ Καύματος σέ μόνο 
τό πρόβλημα «Πουλιόπουλος».

Δέν δημοσίευσαν τήν ϊκθεση δράσης τής ΚΕ Πουλίόπουλου 
(Δεκέμβρης 1924), ούτε τής ΚΕ τής Συνδιάσκεψης «παραγόντων» 
οδτε εισηγήσεις γιά τά θέματα τής ήμερεσίας διάταξης. ’Εδώ είχαμε 
μόνο μιά ξεκάθαρη πάλη έξόντωσης τοϋ Πουλίόπουλου καί μαζί 
δλης τής παλιάς γενιάς τοϋ «κακοϋ παρελθόντος»

Ό Πουλιόπουλος άντέταξε στή συζήτηση τό πρόβλημα τής γε
νικής κρίσης τοϋ κόμματος πού τό συνοδεύει σάν σκιά άπ’ τά γεννο
φάσκια του.

Ά ς θυμηθούμε:
1) Στό ϊκτακτο συνέδριο τοϋ Σεπτέμβρη 1923 διαπιστώθτριε «ά- 

ποσυνθετική κρίση συνεπεία τής όξείας πάλης μεταρυθμιστών καί 
έξτρεμιστών».

2) «Τό ’Εθνικό Συμβούλιο τοϋ Φεβρουάριου 1924 βρήκε τήν κρί
ση φτασμένη στό άκρότατο σημείο της πού άπειλοϋσε κι αύτήν τήν 
υπόσταση τοϋ Κόμματος». ’Αλλά ή Τρόϊκα, Άποστολίδη, Κορδάτου, 
Μάξιμου, στήν 6ποία μέ όπόδειξη άπ’ τήν τρόικα τοϋ Κρεμλίνου δώ- 
θηκαν διχτατορικά δικαιώματα, διέγραψε τό ’Αρχείο, τόν Πειραιά 
την τάση Σεϊτανίδη, άλλά τό ΚΚΕ σμπαράλιασε περισσότερο. (Βλέ
πε Ρίζος).
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3) Στό 3ο άταχτο συνέβριο τοΟ Δεκεμβρίου 1924, έκλέχττpu ή 
διοίκηση Πουλίόπουλου πού τώρα άποτελεΐ τό «κακό παρελθόν» ένώ 
ο( Άποστολίδης, Κορδάτος ίγιναν «δεξιοί» άποδιοπομπαίοι.

Προσυνεδριακή συζήτηση

“Ετσι άνοιξε ή προσυνεδριακή συζήτηση μέ πρώτο άρθρο τοϋ 
Πουλίόπουλου, πού δημοσιεύτηκε στό «Ρίζο» σέ 4 ουνέχειες.

Ό Πουλιόπουλος μετέφερε σωστά τήν συζήτηση στήν γενική 
κρίση τοΟ κόμψβτος καί στά πολιτικά θέματα. Βασικό του λάθος ή
ταν δτι δέν προσπάθησε νά βρεί τίς ρίζες τής κρίσης τοϋ Κόμματος 
στήν κρίση τής Διεθνούς, παρ’ δλο πού άπ’ τήν άρχή τοΟ 1924 είχαν 
δημοσιευτεί πολλά σχετικά ντοκουμέντα στό ριζοσπάστη ή στό έξω- 
τεριοιό. 'Εθιξε μόνο τό ζήτημα τών ρώσων άντιπολιτευομένων άπ’ 
τήν άποψη τής δμοιοπάθειας καί τής κοινής κατηγορίας γιά «λικβιν- 
ταρισμό» καί «πεσιμισμό» πάνω σέ μιά βάση σχετικής άλληλεγγύης 
κι δχι έπιδοκιμασίας τών ιδεών τους.

’Αλλά άς δοϋμε περιληπτικά τό άρθρο του.

Η ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ 
Άρθρο τοϋ Π. Πουλίόπουλου

Γιά μιά καλή συζήτηση χρειάζεται νά μήν τής δώσουμε προ
σωπικό χαρακτήρα, κι άς τήν άρχισε ΐτσι άτυχα ή ΚΕ, νά λέμε τά 
λάθη πού Ιγιναν, καί τά πράγματα δπως είναι χωρίς νά διστάζουμε 
μήπως χαρακτηριστούμε άπαισιόδοξοι «’Απαισιοδοξία  ̂ καί «Χικ- 
βινταρισμός» κατάντησαν προσφιλή έπίθετα μέ τά όποια καταπολε
μείται τελευταία κάθε άντιπολίτευση στήν ΚΔ.

«Δέν νομίζω δτι μπορεί νά ίχει κανείς μιά σαφή γνώμη γιά 
τά. κοσμοΓστορικά προβλήματα πού άποτελοΰν άντικείμενο τών μεγά
λων διαφωνιών στό 'ΧΚ τής ΕΣΣΔ, άφοϋ δέν δώθηχ* σχετικό ύλικό. 
Μά θαρρώ δέν λύνει τό ζήτημα μέ τό νά χαρακτηρίζεται « άπαισιό- 
δοξη» ή λικβινταριστική ή Ικτίμηση πού ή Ρώσικη άντιπολίτευση,
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Τρότσκυ, Κάμενεφ, Ζηνόβιεφ, Σοκόλνικωφ κ.τ.λ. κάνει γιά τά προ
βλήματα τής σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης, άφοϋ προτείνει καί συγ
κεκριμένα μέτρα έκβιομηχάνισης καθώς καί διεθνοϋς ταχτικής, πού 
αι>τά καί μόνο μποροϋν νά κριθοΟν γιά σωστά ή λαθεμένα. Καί τό 
άναφέρω παραδειγματικά μόνο, δχι γιά νά έπιβεβα’.ώσω τήν πολύ 
βιαστική γνώμη τής ΚΕ, περί «συνενοχής» τών δικών μου άντιλή- 
ψεων μέ τήν τελευταία κρίση τής ΚΔ, άλλά άπλώς γιά νά έκτιμη- 
θεΐ ή πολιτική βαρύτητα πού μπορεί νά ’χει ή πολεμική έναντίον 
τής δήθεν «άπαισιοδοξίας».

***
Τό πρόβλημα πού σχετίζεται μέ τήν τελευταία στάση μου εί

ναι, άν θά έξακολουθήσουμε νά νομίζουμε πώς ή άντιμετο>πιση τής 
κρίσης τοϋ Κόιψατος περιορίζεται στήν πρόχειρα μοιρολατρική ά- 
ναζήτηση τής «καλύτερης» διοίκησης, ή θ’ άρχίσουμε ΙπΙ τέλους 
ν’ άναζητοΰμε τίς πιό βαθιές ρίζες τής κρίσης καί τίς βασικές έλεί- 
ψεις τής έλα/τωματικότητάς του.

Τό ζήτημα αύτό δέν είναι στενής καί μηχανιστικής πειθαρχίας, 
κι άν δέν είχε τεθεί ϊτσι έσφαλμένα δέν θά μέ άνάγκαζε σέ παραί
τηση, άλλά θ’’ άφηνόταν νά κριθεΐ στό Γ' σιχνόδριο.

Δέν λύνεται μέ πειθαρχικά μέτρα ούτε μέ άποφάσεις περί «λικ- 
βινταρισμοΟ». Ή λύση του είναι προϋπόθεση πραγματική; πειθαρχί
ας.

Είναι περίπου 9 χρόνια πού τό Κόμμα άρχισε νά προκοστατεί 
στό συνδικαλιστικό. *Οσοι έργάτες άπόχτησαν ταξική συνείδηση εί
ναι σχεδόν δλοι κάτω άπ’ τήν έπιρροή τού Κόμματος. Κι δμως είναι 
δύσκολο άνάμεσα στά έπαγγελματικά στελέχη τοϋ Κόμματος νά 
βρεθοϋν λίγα πού νά ’χουν κατατόπιση έπάνω στά ούσιώδη ζητήμα
τα τοϋ κλάδου τους. Ό  άγώνας τους ώς τά σήμερα περιορίστηκε σέ 
μιά φρασιολόγο, άμέθοδη καί χωρίς περιεχόμενο συγκεκριμένο πο
λεμική έναντίον τών μεταρρυθμιστών καί σέ άγώνα γιά τήν μηχανική 
κατάχτηση διοικήσεων. Ή έπαγγελματική έργασία τοϋ Κόμματος 
πλέει στά σκοτάδια. Τό Κόμμα δέν μπόρεσε νά κάνει τίποτα άπο- 
λύτως γιά ν’ άνεβάσουν τά έπαγγελματικά του στελέχη τό έπίπεδο 
τής προλεταριακής τους μόρφωσης.
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Ή Κ.Ο.Ε., ήταν καί είναι ή κυριότερη βάση μας, καί ή κα
πνεργατική μάζα, τό κυριώτερο, στρώμα πάνω στό δποίο στηρίχτηκε 
τό Κόμμα· Ά ν άφίσουμε τόν άλλοπροσαλλιομό τής γραμμής στό 
καπνεργατικό, είναι έκπληκτικό πού δέν δόθηκε καμιά σαφής όδτ/γία 
άπ’ τό Κόμμα ατούς σ. πού Αντιμετωπίζουν σήμερα μιά πρωτοφανή 
κρίση μέ χιλιάδες έργάτες άνεργους καί μπορεί νά δδηγήσει στήν 
Ολοκληρωτική έξαφάνιση τοϋ καπνεργατικού έπαγγέλματος.

Δέν ύπάρχει καμιά άπόλυτη άντίληψη γι’ αυτό, ούτε προοπτι
κή. Τό πρωτοφανές γιά τό διεθνές ίσως κίνημα τής άπεργίας στήν 
Καβάλα έργατών καί μικροαστών, δέν Ιδωσε άφορμή παρά μόνο γιά 
χρονογραφικά σχόλια.

Στό άγροτικό, δέν μελετήθηκε καμιά δψη τών πολλαπλών ζητη
μάτων τής άγροτιάς πού άριστεροποιεΐται, καί βρισκόμαστε στό ση 
μείο πού πρωτάρχισαν πρίν 6 - 7 χρόνια <πό Κόμμα, νά συζητούν 
άν πρέπει νά ποΟμε γιά άπαλλοτρίωση ή άιν είναι λενινκπική ή μίνι
μουμ αίτηση άπαλλστρίωσης μέ μικρή άποζημίωση!

Οί Καπνέμποροι καταφέρουν άγρια χτυπήματα στόν συνασπι
σμό καπνοπαραγωγών καί καπνεργατών, καί τό Κόμμα βρίσκεται 
στό στάδιο τής μεταφοράς γενικών θεωρητικών θέσεων γιά τήν Ιν- 
νοια τοΟ έργατοαγροτικοΰ συνασπισμού.

«Ό Πειραιάς έξακολουθεΐ νά είναι άπρόσιτος γιά τό Κόμμα». 
«Δίπλα του λειτουργεί καί μιά άλλη όργάνωση, σχισματική (τό 
Αρχείο), πού δέν περιορίζεται πιά σέ διανοούμενους, μικροαστούς 
καί έμποροΟπάλληλους, παρά καταχτάει έργάτες έργοστασίων, δια
δίδει Λενινιστικά καί Μαρξιστικά βιβλία, κάνει μαθήματα γενικής 
Κομ. θεωρίας καί στ’ δνομα τοϋ κομμουνισμού πολεμάει τό Κόμμα 
καί ζητάει νά τό διαλύσει. Σέ ποιά άλλη χώρα παρουσιάζονται πα
ρόμοια φαινόμενα;»

Στίς έκλογές ήταν πολύ χαρακτηριστική ή τεράστίΛ δυσανα 
λογία τής προεκλογικής κίνησης μέ τά έκλογικά άποτελέσματα.

Λιγότερα άπό 50 μέλη Ιχουν κομματική ήλικία πάνω άπό 3 
χρόνια. Καμιά Κεντρική δέν Ιδωσε άκριβή άριθμό μελών γιά τόν 
άπλούστατο λόγο δτι δέν ύπήρξε ποτέ τέτοιος. Διαρροή διαρκής κι 
Αδυναμία άφομοίωσης νέων μελών καί στέρεας βάσης στήν σύνθεση 
τοϋ Κόμματος. Όλόκληρες όργανώσεις έμφανίζονται καί έξαφανί-
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Ό  Γ . Ζηνόβιεφ (1833—1936) ήταν ό πρώτος 
χρόδρος τής Κομ. daβθνούς} άχ ' τούς χ ιό  χα-  
λ ιο ίς μπολσεβίκους Mal στενούς anptÿyéreç τού 
Λένιν. Μ έλος τοϋ Π .Γ . τοϋ Κ Κ Ρ  καί πρόεδρος 
τον Σοβιέτ τής Πετρούπολης. “Αν καί 6 Ζηνό- 
βιεφ καί Καμένεφ διφώνησαν γιά τήν κατάχτη
ση τόν Ό χτώβρη τής έξονσίας, κατά τήν έχοχή  
τον Λένιν σννέχισαν νά είνα ι Αξέχονιες ήγέτες 
τού Κόμματος καί τον Κράτους.

Σ τά 1923 σχημάτισαν μ έ  τόν Στάλιν τήν Τρό
ικα κατά τον Τρότσχι. Στά  1926 χέρασαν στήν  
'Αριστερή Ά ντιχολ/τεοση  τού Τρόχσκι. Δ ιαγρά
φτηκαν, άλλά συνθηκολόγησαν καί άποχαταστά- 
Οηκαν. Σ τά  1932 ξαναδιαγράφτηκαν καί χάλιν  
6χοτάχτηκαν. Τελικά , τόν Γενάρη τοϋ 1935 μ έ  
άλλους 15 καταδικάστηκαν γιά σννομΰτβς μ έ  
τήν  κατηγορία Βτι θά σκότωναν σοβαετικούς η
γέτες. καί γιά ήθιχή εύθύνη τής δολοφονίας τού 
Κύρωφ. “Εγιναν θάματα τής χρώτης μεγάλης 
ψεντοδίχης τής Μόσχας. Τόν Ανγοχχηο 1936 
τονφεκίστηκαν άχ ' τόν δολοφόνο Στάλιν - ΚάΧν.



ζονται ή φυτοζωούν σ’ !να κύκλο κακώς συνενοούμενων ή μικροα
στικά άλληλοτιρωγόμβνων μελών.

«£έ κέντρα προλεταριακά δπως δ Βόλος, ή έπιρροή τού Κόμ
ματος κρατιέται μόνο μέ τόν Ριζοσπάστη. ’Οργάνωση αύτοϋ δέν υ
πήρξε οδτε ΰπάρχει ούσιαστικά». Ή όργάνωση τής Λειβαδιάς, γνω 
στοϋ «έπαναστατικοΰ κέντρου» δπου ίχουμε τό κοινοτικό συμβούλιο, 
πού Λλλοτε είχε συνταράξει τήν μπουρζουαζία, ίσπασε στίς έκλογές 
μόλις ίπεσαν μερικά μάτσα τάλληρα άπ’ τούς άστούς κομματάρχες».

«Στήν ’Αθήνα - Π ειραιά, μεγάλες προσπάθειες συντρόφων μπό
ρεσαν έπ£ τέλους νά δημιουργήσουν 2να είδος όργάνωσης μέ ύποτυ- 
πώδεις πυρήνες, μά χωρίς πολιτική ζωή, χωρίς έπαφή μέ τήν πολυ
πληθή έργατοπροσφυγική μάζα».

'Εδώ έπικρατεΐ πέρα - πέρα όργανωτιικός φετιχισμός, μηχανι- 
κότητα, άπολιτική, στενός έργατισμός (τελευταίες δημαρχιακές έκ
λογές) , καί μιά πρωτότυπη δυσπκπία έναντίον τών διανοουμένων, 
πού καλλιεργείται άνάμεσα στούς έργάτες άπό διανοούμενους μονο- 
πωλητές τής έπαναστατικής διανόησης.

Ένώ ή έπιρροή του μέσα στίς μάζες μεγάλωσε, τό Κόμ|ΐα ύστε
ρα άπ’ τόν μικρό άρώμά άκαταρτίστων ή μισοκαταρτισμίνων στε
λεχών πού ίψερε τό παλαιοπολεμιστικό κίνημα, δέν στάθηκε Ικανό 
ν’ άχτινοβολήσει καί ν’ άφομαώσει κι άλλα στελέχη.

Ή δυσαναλογία περισσότερο ίκδηλα παρουσιάζεται μεταξύ 
πολιτικής έπιρροής τού κομμουνισμοΟ καί τής θεωρητικής τοΰ κόμμα
τος άνεπάρκειας. Ό  θεωρητυκός δπλισμός παρέμβινε στάσιμος δσο 
πουθενά. «’Ακόμα δέν μελετήθηκε συστηματικά κανένα συγκεκρι
μένο κοινωνικό ή οικονομικό πρόβλημα. Καθρέφτης του θεωρητικού 
νάνου έπιπέδου τοΟ Κόμματος είναι τό κεντρικό δημοσιογραφικό 
ίργανό του καί ή Κομ. ’Επιθεώρηση γιά τήν δποία, άφ’ δτου διώ
χτηκαν οΐ σοσιαλδημοκράτες, τά συγκεκριμένα προβλήματα τής χώ
ρας, γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας είναι τέρα Ινκόγνιτα.

Έπακρή μέ τό διβθνές κίνημα καί τήν ζωή τής 'ΧΔ δέν ύπάρ- 
χει καμιά άπολύτως .’Ακόμα οδτε ή έξέλιξη τοΟ ΒαλκανικοΟ πραβλή- 
μχτος παρακίλουθεϊται. Μόνο γιά τψ/ητιικό τίτλο παίρνουμε τ’ 5νο- 
μα «βιεθνιστικό κόμμα».

Κολοσσιαία προβλήματα άναπαράζουν τήν Διεθνή καί μεγάλες

14



συζητήσεις 6γιναν τά 3 τελευταία χρόνια υστέρα άπ' τόν θάνατο 
τοϋ Λένιν (έργατική άντιπβλίτευση Σλιάπνικωφ, Μοντβέντγβφ, 
τρστσκνομός, Ινωση βλων τών άντιπολιτευομένων, Ζηνόβιεφ, Τρότσκι 
Κάμενεφ κτλ.) καί τό ΚΚΕ δέν ξέρει, γι’ αύτά πιρισσότερο άπ* 
τούς Αναγνώστες τών άστικών έφημερίδων. Μόνο γιά τούς σοσιαλ
δημοκράτες τά διεθνή ζητήματα είναι δευτερεύουσα φιλολογία. Στά 
βασικότερα ζητήματα πολιτικής φανερώνεται άλλοποοσαλισμός, 
άλλοτε «Λαϊκή Δημοκρατία», έμμισθη άπ’ τήν μπουρζουαζία έργα- 
τοαγροτική πολιτοφυλακή, ένιαία καί ’Ανεξάρτητη Μακεδονία καί 
Θράκη», προχτές άκόμα σέ παραμονές έκλογών πολυήμερη «συζή
τηση» μεταξύ τών σ. Τριαστέρη, Τριαστέρη, καί πάλι Τριαστέρη 
πάνω στήν «Λενινιστική» άριστερή δημοκρατία κτλ. (Σημ. Τριχ- 
στέρης =  Χαϊτάς).

Τό πρόβλημα Αναζήτησης όμοιογενοΟς πυρήνα έξακολουθεΐ 
πάντα νά μένει άλυτο. Καμιά διοίκηση δέν στέκει σταθερή έπί κεφα
λής τοΟ Κόμματος. Χρησιμοποίηση τοϋ πρώτου τυχόντος κι αδοκί
μαστου, άλλά «καλύτερου» δήθεν, έπειδή έχει τήν A ή Β περγαμηνή 
άπ’ τήν Ελλάδα ή τήν Ρωσία.

01 άνάγκες τοϋ κινήματος κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται καί 
τά λιγοστά ήμιμαθή μαρξιστικώς καί άπειρα πολιτικώς στελέχη τοΟ 
κόμματος, μή ίχοντας τήν δυνατότητα νά τίς Ικανοποιήσουν, ή προ
χειρολογούν ή μελαγχολοϋν άντικομμουνιστικά, ή ζητώντας καλασυ
νείδητα νά δώσουν σπααμωδικά δτι τούς ζηηεΐ ό άγώνας, πέφτουν 
σέ χυδαίο πραχτικιαμό.

Γενικό χαρακτηριστικό τοΟ 'Κόμματος βσο καί τής Νεολαίας, 
κατάφορη δυσαναλογία μεταξύ τοϋ ρεύματος άριστερότητος πού σπρώ
χνει τίς μάζες πρός τό κόμμα καί τής έσωτεριαής δυναμικότητας γε
νικά τοϋ όργανισμοϋ του. Γι’ αυτό καμιά ποογίωση τής διάχυτης έπιρ- 
ροής τοΟ κόμματος δέν κατορθώθηκε μέχρι σήμερα. Κ/Λόσον τουλά
χιστον γνωρίζω πουθενά άλλοϋ δέν ίχει παρουσιασθεΐ μιά τέτοια δυ
σαναλογία, σταθερή καί άδιάλυτη γιά δλόκληρα χρόνια.

Ή 'ΚΔ ποτέ δέν άσχολήθηκε μέ τά προβλήματα τής χώρας καί 
τοϋ κόμματος. Τά δημοσιογραφικά της δργανα τά άγνόησαν μέχρι 
σήμερα κάποαε καί χειρότερο (Ή «Ούμανιτέ» μιλάει γιά τούς βου
λευτές μας «οί όποΙοι ρεκλαμάρησαν γιά κομμουνιστές»). 01 άντιπρό-
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jumai της έδώ στάθηκαν δλοι περαστικοί ταξιδιώτες, κι άφησαν μο
νάχα πρόχειρες ρετσέτες πού πολλές φορές άντί νά ευκολύνουν δυ
σκόλεψαν τήν κρίση. Ή Αγνοια αύτή τών Ελληνικών πραγμάτων άπ’ 
τήν ΚΔ, δταν τό Κόμμα κυβερνιώταν άπό τυχοδιώκτες άπείλησε καί 
μεγαλύτερους κινδύνους.

Τόν Νοέμβρη τοΟ 1924 ίγιναν τρία λάθη:
1) Βγήκε «έκ τών ένόντων» νέα διοίκηση Απ’ τούς «καλυτέ

ρους». 2) Ύπερτιμήθηκαν οΐ δυνάμεις τής διοίκησης έκείνης. 3) 
Τό μεγαλύτερο, πού συνέπεια αύτοΟ ειταν ή έκλογή νέων σ. στήν ΚΕ 
είναι δτι θεωρήθηκε ίπ' δλους δτι τό «’Εθνικό» ήταν ζήτημα άρχής. 
Ή πολιτική έκείνη δχι μόνο δέν ήταν τέτοια στό πραχτικό της πε
ριεχόμενο (δχι στήν βασική άρχή πού 6θετε) άλλά καί άποδείχτη- 
κε I σφαλμέ ν η.

Στήν έκθεση δράσης τής ΚΕ... ϊχω νά κάνω τίς άκόλουθες τρο
ποποιήσεις.

Ό άντιπρόσωπος τής Διεθνούς σ’ Ινα γράμμα τόν περασμένο 
Φλεβάρη (Παράνομο δελτίο »ΧΕ άρ. 1, σελ. 10 1926) δέν δίστασε 
νά χαρακτηρίσει τήν δλη δράση τής φυλακισμένης τότε ΚΕ, ώς 
« κ α κ ό  π α ρ ε λ θ ό ν »  μ έ  τ ό  ό π ο ι ο ,  ? λ e γ  ε 
« δ ι α κ ό π τ ο μ α ι  π λ ή ρ ω ς  κ ά θ ε  σχέση».

Ή ΚΕ, δφείλω νά δμολογήσω, γιά τήν δργανωτική στερέωση 
τού Κόμματος σημείωσε μιάν άποτυχία κι έπομένως δικαιολογείται 
ai μεγάλο βοΛμό δ χαρακτηρισμός τοΟ άντιιφόσωπου.

’Εκεί δμως πού τό παρελθόν στάθηκε πολύ «κακό-» ήταν ή πο
λιτική καί ή δράση μας στό ’Εθνικό, πού άποδείχτηκε Ολοφάνερα Ε
σφαλμένη κι Εφερε καταστρεφτικά άποτελέσμαιτα.

Δέν φτάνει μονάχα νά έγκαταλείψουμε σιωπηρά, δπως ϊγινε, 
τό σύνθημα «Ενιαία καί ’Ανεξάρτητη Μακεδονία Θράκη» καί νά 
σκεπάζουμε αύτήν τήν Εγκατάλειψη δτι ήταν τάχα «θεωρητικώς» 
σωστό μά άπέτυχε γιατί «τό βάλλαμε στό κέντρο τής δράση; τοϋ κόμ
ματος». Είναι άλήθεια δτι δ έθνικοεπαναστατικός παράγοντας ύπερ- 
τιμήθηκε κάπως σχετικά μέ τ’ άλλα πεδία τήςδράσης, καί τοϋτο εΓναι 
έπίσης βαρύ λάιθος. Μά δταν αύτός δ Ισχυρισμός χρησιμοποιείται γιά
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νά σκεπάσετε τό έσφαλμένο τής πολιτυκής μας στό έθνικά, άποτελεΐ 
ένα καθοφό σόφισμα καί δείχνει πολιτική άνανδρία γιά ένα σοβαρό 
πολιτικό κόμμα.

"Οποιος δέν ξέχασε καί τά πιό πρόσφατα γεγονότα τής Βαλ
κανικής πραγματικότητας, αυτός ξέρει πολύ καλά·, 5τι Απ’ τόν Δε
κέμβρη τοϋ 1924 καί δώθε τό Μακεδονικό ζήτημα βρισκόταν σχεδόν 
στήν ήμερησία .διάταξη. ’Εφαρμογή συνθήκης «έκουσίας μεταναστεύ- 
σεως» καί τά ποικίλα σχετικά προβλήματα, έλληνοβουλγαρικό πρω
τόκολλο (Πολίτη), καταγγελία Έλληνοσερβικής συμμαχίας, άκύ- 
ρωση πρωτοκόλλου Πολίτη, σχετικές συζητήσεις στήν βουλή, δια
πραγματεύσεις γιά τήν άνανέωση τής Έλληνοσερβικής καί ναυάγιό 
τους, Έλληνοβουλγαρικό έπεισόδιο Δεμίρ-Χαπού, ϊνταση κίμι- 
τατζηδικής δράσης, έσωτερικός σπαραγμός τής ΕΜΕΟ, Έλληνοσερ- 
βική σύγκρουση γύρω άπ’ τά ζητήματα τών μειονοτήτων, μακεδο
νικών σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης, — δλα τά γεγονότα αύτά, γιά 
μιά όλόκληρη περίοδο άπ’ τό Έκτακτο Συνέδριο 1924 Αποτελέσανε 
κ ε ν τ ρ ι κ ά  προβλήματα δχι μόνο τής Βαλκανικής, άλλά καί 
Σιεθνοΰς βαρύτητας (συζητήσεις στήν ΧΤΕ, άνακοίνωση τοΟ Μακε
δονικού στόν Εύρωπαϊκό τύπο κτλ.).

Ή στάση τοϋ Κόμματος άπέναντι στά προβλήματα αύτά I- 
πρεπε νά βασιαθεΐ πάνω στήν πολιτική γραμμή πού χάραξε τό συ
νέδριο. Δέν πρέπει δμως νά παραβλεφ&ή έδώ καί τό γεγονός, δτι άπό 
τήν πρώτη στιγμή πού δημοσιεύτηκε ή νέα πολιτική μας, Ιξαπολύ
θηκε δλη ή άντίδραση μέ τόν τϋπο της σέ άγριες συκοφαντικές κα
μπάνας, ένάντια στίς όποιες τό Κόμμα ώφειλε Αμυνόμενο, νά θέτει 
σχεδόν καθημερινά τήν πολιτική του στό Εθνικό. Έτσι κατ’ άνάγκη 
Αναπότρεπτη τό ζήτημα ίμπαινε στίς πρώτες γραμμές.

Ή πολίτική μας έκείνη έχρεωκόπησε. Γιατί ήταν Απαύγασμα 
δχι άπλώς έσφαλμένης έχτίμησης τοϋ πραγματικού συσχετισμού τών 
δυνάμεων μέαα στή χώρα μας, άλλά ένός έπαναστατικοΟ ρομαντι
σμού...

Δέν ίφεραν μπροστά στήν συνδιάσκεψη τήν κατάσταση τής 
χώρας, οδτε τήν ίλλειψη κινήματος έθνικοεπαναστατικών μαζών δ- 
σο έπρεπε, οδτε τήν τεράστια μεταβολή πού έπήλθε μέ τήν προσφυ- 
γική συσώρευση, οδτε τόν βεβαιότατο κίνδυνο γιά τό ΚΚΕ νά μήν
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κατανοηθεΐ καί νά παρεξηγηθεΐ Απ’ τίς μάζες. Άπσδείχτηκε δτι δέν 
προσφέραμε κτμιά άξιόλογη βοήθεια στήν Βουλγάρικη έπανάστοιση 
καί συγκβκριμένα στήν κατάχτηση Μακεδάνων προσρύγων τής Βουλ
γαρίας άπό τό άδελφό 'ΚΚ τής Βουλγαρίας.

Ό ισχυρισμός, δτι τό κόμμα μας, μέ τήν «Αύσ:ρομαρξιστική» 
πολιτική πού ώς τότε άκολουθοϋσε στό Μακεδονικό, ήταν σοβαρότατο 
έμπόδι^ στήν έργασία τοΟ ΚΚΒ, μέσα στήν Μακεδονική μεταναστευ- 
τική μάζα, άποδείχτηκε έντελώς άνακριβής. Τό μόνο πού Ιλειπε τότε 
άπό τό ΚΚΕ, ήταν μιά πιό Εντονη δράση Εναντίον τών Ιξανδραποδι- 
στικών συνθηκών καί έξεθνιστικών μέτρων, πού Ετσι θά έδειχνε πιό 
ξεκάθαρα δτι τό κόμμα τοϋ Έλληνικοϋ προλεταριάτου είναι ύπέρ ιτών 
καταπατουμένων δικαίων τών μειονοτήτων. Ή κατάχτηση δμως τών 
μαζών τών Μακεδόνων προσφύγων τής Βουλγαρίας ήταν καί είναι 
Εργο κυρίως τοΟ 'ΧΚΒ, καί δέν μπορεΐ νά ύπάρχει κανένα διεθνιστικό 
κατηγορηματικό πρόσταγμα πού νά έπιβάλλει γιά βοήθειά του νά 
ρίξουν άλλα βαλκανικά κόμματα συνθήματα άπροσάρμοστα μέ τίς 
πραγματικές συνθήκες τών ίδιων τους χωρών.

Τέλος... άποδείχτηκε, δτι ήταν Αποτέλεσμα τής σπασμιοδικότη- 
τας, ύστερα άπ’ τ’ άλλεπάλληλα βαρύτατα σφάλματα καί τίς άπο» 
τυχίες πού γίνανε στήν όργάνωση τής βουλγάρικης Επανάστασης.

Είναι άπολύτως δρθό δτι τό Κόμμα έκινδύνεψε άπό κοινωνι- 
κοεπαναστατικό κόμμα τοΰ προλεταριάτου νά παρουσιαστεί σάν όρ
γάνωση έθνικοεπανχσταη.κή. ΤοΟτο δμως ύπήρξε συνέπεια αύτής 
τής Εδιας τής πολιτικής. Ή φύση τών συνθημάτων Ενιαία καί ’Ανε
ξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη», ριχνομένων στήν Ελλάδα, είναι 
τέτοια πού είναι άδύνατο νά μήν πρσκαλέαουν σύγχιση σέ δλους, καί 
παρεξήγηση δτι είμαστε συνεργάτες τών βούλγαρων κομιτατζήδων 
(Βερχωβιστών). Καί τούτο γιά τό λόγο δτι, δπως είναι σήμερα τά 

πράγματα, οδτε έθνικοεπαναστατικό κίνημα έχουμε στήν Ελληνική 
Μακεδονία, οδτε έθνότητα θρακική ύπάρχει, ώστε νά δικαιολογείται 
άγώνας γιά τήν κατάχτηση Εθνικής άνεξαρτησίας, οδτε ίχνος κάν τέ- 
τ«ου άγώνα ύπάρχει άπ’ τούς κατοίκους Ενώ άπ’ τάλλο μέρος ή 
άθρόα συσσώρευση Ελλήνων προσφύγων στήν Μακεδονία καί Θρά
κη άποτελεΐ μιά τόσο θεοφάνερη πραγματικότητα πού είναι θανάσι
μο σφάλμα γιά Ενα πολιτικό κόμμα νά τήν παραβλέψει προοιειμένου
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νά καθορίσει τά πολιτικά του συνθήματα. Ή δέ μόνη 4ρθή πολιτική 
μας Ιπρεπε νά συνοψίζεται στίς άκόλουθες γραμμές:
Έναντίον τοϋ λπειλούμενου πολέμου γιά τό ξαναμοίραζα τής Μα
κεδονίας. Έναντίον κάθε έξανδρχποδιστικής συνθήκης άνταλλαγής 
ή «Ακούσιας» μετανάστευσης. Υπεράσπιση κάβε έλευθερίας έθνικής 
γιά τίς μειονότητες καί τής πλέριας αυτοδιάθεσής τους. Τπέρ τής 
Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας μέσα στήν όποία θά καθορίσει έλεύθερα 
ό Μακεδονικός λαός τήν τύχη του.

Δέν προσφέραμε λοιπόν καμμιά βοήθεια στό Βουλγάρικο κί
νημα. Καμιά θετική δράση δέν ίγινε γιά τήν όπεράσπιση τών γλωσ
σικών, έκπαιδευτικών κτλ. δικαιωμάτων τών μειονοτήτων. Καμιά 
δ:εθνιστική διαπαιδαγώγηση τών μαζών. Δώσαμε στήν άντίδραση 
τεράστια δπλα γιά νά χτυπήσει τό ’Κόμμα καί νά καλλιεργήσει έθνι- 
κιστικές προλήψεις.

Ή πολιτική στό έθνικό υπήρξε «Ινας άπ’ τούς σοβαρούς λό
γους διαρροής τών έργαιχκών σωματείων» στήν Μακεδονία - Θράκη, 
είπε 6 παλαίμαχος άγωνιστής μας σ. Λ. Χατζησταύρου.

Έκανε νά ξεσπάσει έξαρθρωτική έσωτερική κρίση στό Κόμ
μα, νά παραμεληθή ή όργανωτική έργασίχ, ώστε 6 Σιάντος στό συ
νέδριο τής ΟΚΝΕ νά χαρακτηρίσει «τυχοδιωκτική» τήν ταχτική τής 
ΚΕ.

Ά ς φαντασθεΐ κάθε σ. τήν τραγικότητα τής θέσης τών κατη
γορουμένων σ. στίς τρείς πολύκροτες δίκες τών «αυτονομιστών» πού 
ήταν ύποχρεωμένοι κάτω άπ’ τήν άπειλή τής έσχάτης τών ποινών νά 
ύπερασπίσουν μιά πολιτική πού ήταν « έ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ , έ ν η  
κ ι ό λ α ς  ά π ’ τό Κ ό μ μ α  κ α ί  τ ή ν  Δ ι ε θ ν  ή»...

Αύτά έξέθεσα, κι δποιος βλέπει έδώ κλάψες μεμψίμοιρων κα
λογριών ή άτομικά συνειδησιακά φαινόμενα, δέν Ιμαθε οδτε τό 
α, β κι είναι μικροαστάκος πού άδυνατεϊ νά ξεχωρίσει τά πολιτικά 
ζητήματα άπ’ τά Ιαφτουλικά. 'Κι έ ζ ή τ η σ α  ν ά  κ λ η 
θ ε ί  ά μ έ σ ω ς  σ υ ν έ δ ρ ι ο .  Ό χι £να κονκλάβιο άπό μβ- 
ρικούς λίγο - πολύ άνεύθυνους «παράγοντες» πού νά έπιβάλει «πει
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θαρχία» σέ σ. μέ σοβαρή συναίσθηση ευθυνών πού θά λογοδοτούσαν 
στό Κόμμα καί στήν τάξη. Oifce μποροΟσ* νά συνβργϊσθοΟν μέ τό 
στανιό στήν διοίκηση σύντροφοι βασικά άνομοιογενείς, ο&τε γιά 
δισταγμούς ή δτι άλλο μπορεί νά έπινοήσουν δσοι άνιύθυνοι έρασι- 
τέχνες ίρχονται νά Ικανοποιήσουν τή φιλολογική τους ιδιοτροπία. 
Τό ζήτημα τής στάσης μου ήταν πολλές λεύγες ψηλότερα άπ’ τούς 
τύπους μιας ούσιαστικά άνύπαρχτης πειθαρχίας ή άπό έφήμερα 
γόητρα προσώπων.

***
01 σ. τής μειοψηφίας τού συνεδρίου έπεσαν σέ σοβαρά λάθη 

στήν έκτίμηση τής κατάστασης κι έκαμαν λεγκαλιστικά παραστρα
τήματα, σέ περίοδο πού κι αύτής τής «Δημοκρατικής Ένωσης» ή 
παράνομη δράση άπέδειξε τό άνυπόστατο τής Γεωργιαδικής θεωρί
ας περί «μακράς νομίμου ύπάρξεως». Κι υστέρα έκαμαν άκόμα βα
ρύτερες πράξεις. Όμως αύτοί δικαιώθηκαν άπ’ τήν πράξη. Ή πά
λη στό συνέδριο ίγινε κυρίως καί μέ κέντρο τό έθνικό. Καί δηλώ
νω δτι άν τότε δέν έμπαινε τό ζήτημα αύτό θά ήμουνα 6 πρώτος 
ένάντια στήν άπομάκρυνση τής παλιάς διοίκησης καί πολύ περισσό
τερο ένάντια στό μπάσιμο νέων στελεχών στήν Κ.Ε.

Ή νίκη μας στό συνέδριο στάθηκε πύρρεια. Στήν πράξη νι
κηθήκαμε. "Αν δέ τό κόμμα λειτουργούσε δμαλά δέν θά ήταν πα
ράδοξος ό ισχυρισμός δτι : «Ή Βδια ή άνάγκη τών πραγμάτων φέρνει 
πάλι στή διοίκηση τή μειοψηφία».

Δέν έχουν πλέρια εικόνα τής τελευταίας έξέλιξης δσοι άγνο- 
ούν τά παρασκήνια τής δεύτερης δίκης των «αύτονομιστών». Τήν 
στιγμή πού ot κατηγορούμενοι έτοίμαζαν τή;· άπολογίχ τους, ή Κ. 
Ε. έστειλε άνακοίνωση στίς έφημερίδες καί στό δικαστήριο σχετι
κά μέ τό έθνικό. Τ ό έ π α ί σ χ υ ν τ ο  έ κ ε ΐ ν ο  έ γ γρχ -  
φο μ &ς  δ ι έ τ α ζ ε ,  ο ύ τ ε  λ ί γ ο ,  ο ύ τ ε  π ο λύ ,  
ν’ ά φ ί σ ο υ μ ε  Α ν υ π ε ρ ά σ π ι σ τ η  τ ήν  κ α τ η γ ο 
ρ ο ύ μ ε ν η  π ο λ ι τ ι κ ή  καί έτσι νά κατακουρελιαστεϊ τό 
κύρος τοΟ Κόμματος. "Αν ο ί κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι  έκ- 
τ β λ ο ϋ σ α ν  τ ή ν  έ ν τ ο λ ή  έ κ ε ί ν η ,  Λ φ ε ι λ α ν ,
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& ν δ έ ν  ν τ ο υ φ ε κ ί ζ ο ν τ α ν  ά π’ τ ή ν  δ ι χ τ α τ ο- 
ρ ι α, π η γ α ί ν ο ν τ α ς  σ τ ή φ υ λ α κ ή  νά π * τ ά- 
ξ ο υ ν τά μ υ α λ ά  τ ο υ ς  ο τ ό ν  ά έ ρ α .  Μό ν ο  
ϊ τ σ ι θ & δ β ι χ ν α ν  6 τ t ό π ά ρ χ ο υ ν  καί  σ τ ή ν  
Ε λ λ ά δ α  ά λ η θ ι ν ο ί  έ π α ν α σά τ ε ς .

(Υπογράμμιση Κ.Κ.)

Ά π’ τήν άλυσίδα τών έλείψεων καί έλαττωμάτων αχς ποιός 
είναι ό άδύνατος κρίκος πού καθώς ίλεγε ό Λένιν, πρέπει νά κρα
τήσουμε γερά γιά νά μήν μάς φύγει δλη ή άλυσίδα άπ’ τό χέρι;

Π ρώτον μέσα στό Κόμμα.

1) Ή διαρκής κρίση ήγεσίας καί ήγετικών στελεχών.
2) Ή θεωρητική άνηλικιότητα τοϋ Κόμματος.

3) Τό χαμηλό έπίπεδο πολιτικής άνάπτυξης καί κομ. μόρ
φωσης τών μελών καί ώς 2να βαθμό ή κακή σύνθεση του Κόμμα
τος.
Δεύτερον μέσα στίς μάζες.

"Ενα μεγάλο σχετικά ρεϋμα άριστεροποίησης γεννημένο άπ’ 
τίς μεταπολεμικές συνθήκες, πού σπρώχνει τίς μάζες πρός τό Κόμ
μα καί δημιουργεί πολυμέτωπο πεδίο πάλης μέ τίς άντίστοιχες άπαι- 
τήσεις.

Ή συνάντηση τών δύο αύτών φαινομένων τής κίνησης τών μα
ζών μέ τό σύμπλεγμα τών άνεπαρκειών τοΟ πολιτικοΟ όργανισμοϋ 
δημιουργεί τήν βασική άντίφαση τοΰ κινήματός μας. Νά ό Λενικός 
«κρίκος» τών προβλημάτων τοϋ Έλληνικοϋ κομμουνισμοΰ.

Όταν στά 1900 ό Λένιν ίριχνε τό σύστημα τής πολιτικής άνά
πτυξης άπ’ τίς στήλες τής «Ίσκρα» καί τής πολιτική; όργάνωσης 
τών ρώσων έργατών, καί πολύ πρωτοΰ μέ τό περίφημο «τί νά κά
νουμε» διατυπώσει τίς βαθυστόχαστες σκέψεις του γιά τήν δημιουρ
γία Πανρωσικής πολιτικής όργάνωσης, είχε κιόλας Ιτοιμο καί 
διαρκώς τελειοποιούμενο §ναν ήγετικό πυρήνα ζυμωμένο στήν κα
θημερινή μορφωτική, προπαγανδιστική, όργανωτική καί συνδικαλι
στική έργασία, έμποτισμένον μέ τήν διδασκαλία τοϋ Μαρξισμοϋ 
άπ’ τό 1885—1890.
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Τό κίνημά μας παρουσιάζεται μ’ έντελώς άντίθετα γνωρίσμα
τα. Μιά τέτοια σύνθεση ήγεσίας οδτε ύπήρξε οδτε μποροΟσε νά ύ- 
πάρξει. Ή χώραμας είναι μικροαστική, έμπορομεσιτική, ίχει τό με
γαλύτερο βιομηχανικό προλεταριάτο, άλλά συμπαγή στρώμματά του 
δέν ίχουν καθάρια προλεταριακή εύρωπαϊκή κοινωνικά κατάστα
ση, ίχουν μικροαστικές συνθήκες ζωής κι άνάλογη ψυχολογία.

Τό κόμμα μας άπ’ τή γέννησή του έμφάνισε παλίρροια μικροα
στικών, άντιπρολεταριακών καί κάποτε διεφθαρμένων στοιχείων. 
’Ακόμα καί σήμερα πολλά καλά συνειδητά καί ταξικώς άδιάφθορα 
στοιχεία δέν τά φώτισε κομμουνιστικά.

Έτσι, ένώ τό κίνημα πλάτυνε, τό Κόμμα Ιμεινε στά χέρια τυ
χοδιωκτών πρώτα, κι ύστερα άπό έξαντλητακούς έσωτερικούς άγώ- 
νες καί διασπάσεις κυβερνήθηκε άπ’ τούς «καλύτερους»’ δηλ. άπ’ 
τόν ένθουσιασμό, τήν πολιτική άπειρία, τήν Ιλειψη μαρξιστικής θε
ωρίας καί άδυναμία προσαρμογής στούς βασικούς στρατηγικούς σκο
πούς.

Ή  έΛιειψη ήγετικοΟ πυρήνα ίκανοϋ μέ την όρθότητα τής γραμ
μής του νά έμπνεύσει έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  κάνει ώστε ή πει
θαρχία νά καταντάει τίς περισσότερες φορές πλασματική, κλονίζει 
τίς πεποιθήσεις, φέρνει άλλαξοκυβερνησία καί σπασμοδικότητα 
στήν έκλογή νέων διοικήσεων, ύποβοηθεΐ τήν άτμόσφαιρα διαφθο
ράς μέσα στήν όποία μικρομεγάλοι καθηγητές τής πολιτικής άρ- 
λούμπας έκκολάπτονται διαδοχικά σέ άρχηγούς διεξάγοντας «άγώ- 
να γ ιά  τήν έξουσία» μέσα στό κόμμα καί βουλευτές χαρακτηρίζουν 
τήν πειθαρχία σάν «μεταβολή τών άνθρώπων σέ μπαούλα».

"Οσο ύπάρχει αύτή ή ίλειψη καί τό Κόμμα δέν βρει τρόπο ν’ 
άναπληρώσει τήν ϊλειψη σοσιαλιστικής παράδοσης, μ’ Ιντονη καλ
λιέργεια θεωρητική, φωτισμένη τώρα πιά μέ τόσα πλούσια στοι
χεία πού μάς ίδωσε καί μάς δίνει κάθε μέρα ή κολοσσιαία έργασία 
τής Κ.Δ. πάνω στά προβλήματα τοϋ όρθόδοξου μαρξισμού —Λε
νινισμού— δσο έξακολουθεΐ ή σπασμωδικότητα, τά μέν καλά στε
λέχη θά καταδικαοθούν νά γίνουν έμπειρκκές, ή κοινοβουλευτικοί κι’ 
έφημεριδογράφοι δχι κομμουνιστές δημοσιογράφοι, μέ Ιδεολογικό 
κομφουζιονιομό, καί νά τρικλίζουν άπ’ τόν λκρότατο έξτρβμισμό 
στόν κοινότατο μεταρυθμισμό, οί δέ νέοι θ* άκολουθήσουν τόν δρό
μο τών παλιών.
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Ή παραμέληση τής θεωρητικής καί μορφωτικής δουλι&ς έ
σπρωξαν καί σπρώχνουν πολλούς στόν «άρχειομαρξισμό» έξω καί 
μέσα στό Κόμμα.

’Αρχειομαρξιαμός δέν είναι χαφιεδισμός (χαφιέδες βγήκαν 
καί άπ’ τό Κόμμα). Είναι Ιδιότυπο σέ μορφή καί ίχταση γιά τήν 
'Ελλάδα φαχνόμεινο τοΟ δλακληρωτικοϋ χωρισμού τής Θεωρίας άπ’ 
τά συγκεκριμένα προβλήματα τοϋ δμεσου άγώνα, τοΟ περιορισμού 
στήν διδασκαλία κομμουνιστικών άρχών ώς άφηρημένων μεταφυσι
κών δογμάτων, είτε αύιτά παρουσιάζονται ώς «Οικονομική έςέλιξη» 
εΓτε ώς άναμάσημα μηχανικό λέξεων «Τ̂ >χστοποίησις», «ρασιανα- 
λιζάΐσια», «λικίινταρισμός» κλπ. Είναι μιά νοσηρή κατάσταση δο
γματικού όστερισμοΟ.

Καταγγέλω ύπεύθυνα σ’ δλο τό κόμμα δτι δ άρχειομαρξισμός 
άμεταμφίεατος καί μέ δλη τήν δογματική πανοπλία του είναι Ιγ- 
καθιίρυμένος σήμερα στήν διοίκηση τοΟ Κόμματος. Τούτος περιο
ρίζεται νά διοικεί «μπολσεβικικώς τό ’Χόμμα. Ό  άλλος τουλάχιστο, 
πλάϊ στήν διαλυτική δουλιά διδάσκει μέ φανατισμό τό «Κεφάλαιο» 
σέ όμάδες έργατών, πράγμα ωφέλιμο γιά τόν Κομμουνισμό, θά 
ποΟμε πόσο, κι άπαιτεί μελετημένη άναιμετώπιση (δχι ξύλο καί 
χαφιεδολογία).

Τέλος, τό χαμηλό έπίπεδο τών μ̂ λών άφαιρεϊ κάθε δυνατότητα 
Ιλέγχου στά διοικητικά ίργανα, έπιτρέπει τήν κατάργηση τοΟ δη
μοκρατισμού άπ’ τόν συγκεντρωτισμό μας μέ κοοπτάτσιες διορι
σμούς (σέ περιόδους δχι παράνομες), κάνει τούς πυρήνες μηχανι
σμούς καί φετίχ, δυσφημεί τόν κομμουνισμό, άφοΟ τόν άντιπροσω- 
πεύουν κάθε άλλο παρά «φωτισμένοι» καί κάποτε μή έν τάξει στήν 
προλεταριακή συμπεριφορά καί ήθική.

Πώς θά όργανώσουμε τήν δουλιά μας γιά νά λύσουμε αύτές 
τίς άντιφάσεις καί ν’ άποχτήσουμε ένα ήγετικό Ισχυρό πυρήνα;

«Μέσα στήν δράση» άπαντοΟν. ΣυμφωνοΟμε. Άλλά μέσα σέ τί 
λογής δράση; — Δράση «μέσα στά σκοτάδια»; Διαφωνεί δ Στάλιν 
καί δ Υποφαινόμενος κοντά του.

Αύτές είναι οί βασικές ιστορικές «Ιδιομορφίες» τοϋ κινήματος 
μας. Όπως βλέπει δ καθένας δέν μοιάζουν καί τόσο πολύ μέ τήν
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«Ελληνική πραγματικότητα» τοΟ Γεωργ*άδη. 'Εχουν 2μως, α. Τρι- 
αστέρη, καί τοΟτες τρία άβτέρια:

Τό Svx, ή «λενινιστική» άνεπιστημοσύνη.
Τό άλλο, ή δράση μέσα στά σκοτάδια.
Τό τρίτο καί λαμπρότερο, ή άντικομμουνιατική μεγαλαυχία.
(Τό άρθρο αύτό, δπως καί τά έπόμενα δίνονται περιληπτικά 

μέ εύθύνη άπόδοσης τοΟ 'Κ.Κ.).

Άρθρο τοΟ Ζαχαριάδη

Ό Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  ίγραψε τ* πρώτο άπαντητικό στόν 
ΙΙουλιόπουλο άρθρο. Σ’ αύτό δέν Ικανέ καμιά άνάλυση τών προβλη
μάτων. Δέν καταπιάστηκε μέ τήν γενική κρίση τοϋ Κόμματος. Οδ- 
τε άποπειράθηκε νά δικαι&λογισει τό ρεβιζιονιστικό του σύνθημα τής 
«αριστερής δημοκρατίας», τήν συνεργασία του μέ τούς άξιωματικούς 
του Πάγκαλου. Κι οδτε συζήτηση γιά τήν κρίση τής Κ.Δ.

Τό μοτίβο πάνω στό δποίο κινήθηκε δπως κι δλη ή αταλινική 
φράξια ήταν: «Ό ΠΙΓ. λικβιντάρισε τό Κόμμα». «Είναι έναντίον 
xcO Κόμματος. «Νάρκωσε τήν πίστη στή ζωτικότητα τοΟ Κόμματος» 
κι δκανε «σειρά άλλων όππορτουνιστικών παρεκλίσεων» πού ό Ζ. δέν 
θεώρησε άναγκαίο ν’ άναφέρει. Ό λικβινταρισμός τοΟ Π.Π. — έ- 
ξηγοδσε... βαθυστόχαστα — είναι προϊόν τής πίεσης τής αστικής 
τάξης καί τής «σταθεροποίησης»!! ’Οφείλεται στή'/ έλειψη έπαφής 
μέ τό μαζικό κίνημα, «γιαιτί (6 Π.) ήταν φυλακή καί έξορία» (! !) 
Καί τό έγκληματιικότερο είναι δτι «πέρασε άπ’ τό Αρχείο κι είναι, 
ώς Ινα βαθμό, δημιούργημά του» (! !)

Γέμισε τό άρθρο του μέ τσιτάτα τοΟ Λένιν κατά τών Ρώσων 
λικ&νταριστών πού μηχανιστικά έστρεφε — vôjuo» δτι έστρεφε — 
κατά τοΟ EU.

Ό  Ρώσικος λικβινταρισμός, δπως ξέρουμε, σήμαινε ίνα είδος 
«μχκράς νομίμου ύπαρξης», άπ’ δπου οί με>3εβίκοι συνεπαίραναν 
δτι δέν χρειάζονταν τό παράνομο Κόμμα καί άρα τό λικβιντάρισαν. 
Δέν πίστευαν στό»·; έπαναστατικό χαρουκτήρα τής έπαχής τΓΛ  ιμπε
ριαλισμοί}. Υποτάχτηκαν ντίς δημοκρατικές διαδικασίες καί στήν
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νομιμότητα. Γιά τούς μενσεβίκους, ή έπερχόμενη έπανάσταση θά 
ήταν άστικο - δημοκρατική καί σ’ αύτό τό στάδιο, ή πάλη κατά τοΟ 
άπολυταρχισμοϋ θά γίνονταν γιά τήν «δημοκρατία» μέ πρωτοπόρο 
τήν άστική τάξη.

Ακριβώς, λοιπόν, γιά τήν «δημοκρατία» πάλευαν καί οί «λε- 
νινιστές μας» σάν άναγκαΐο στχθμό πρός τήν έπανάσταση, σέ άπό- 
λυτη εύθυγράμμιση μέ τήν θεωρίχ τών «σταδίων» τών ν μενσεβίκων 
- λικβινιταριστών.

Εξάλλου, ή ά λά Στάλάν παραμόρφωση τοΟ Λίνθήμχτος τοΟ 
Λένιν γιά «δημοκρατική διχτατ^ία έργχτών καί χο>ρικών» ϊγινε 
φόρμουλα γιά μιά άαιτική δημοκρατία καί γιά μιά σειρά μενσεβίκι- 
κες συνεργασίες μέ άστούς «δημοκράτες».

’Εγινε πρόλογος γιά τήν ύποκοπάσταση τής προλεταριακής 
μέ τήν άστικοδημοκρατική Ιπανάστοαη (1934), άπ’ 8που ή προ
λεταριακή έπανάσταση ίγινε μακρυνή μουσική τοΟ μέλλοντος καί 
ή νομιμότητα μόνιμη έταδίωξη τοΟ Κόμματος τοΟ Ζαχαριάδη.

Ό Λικβινταριομός βρίσκο/ταν Γαχ, Γαχ στούς σταλινικούς.
Είδαμε δτι ή «μπολσεβικοπαΐηση» άπέτυχε. Τό πυρηνικό σύ

στημα πού φτιάξανε, ίμεινε άδειο άπό έπαναστατικό περιεχόμενο. 
Τά μπλ*κ μέ τόν Πάγκαλο, Δεμερτζή, Πατρίκιο, Κονδύλη κχί τούς 
αυτονομιστές Παννίταχ καί Άλεξανδρώφ μενσεβίκισχν τό 'ΧΚΕ. 
Τά μέλη Αλλοτριώθηκαν άπ’ τό δικαίωμα κριτικής καί Ιμαθαν νά 
περιμένουν τό τί θά πεϊ ή Μόσχα. Καί στήν διχτατορίχ τό ΚΚΕ 
διαλύθηκε άπόλυτα. Ποιοί ήταν λοιπόν οί λικβιντχριστές ;

Ό  Ε ύ τ υ χ ι ά δ η ς ,  καταφέρθηκε κατά τής «άπειθαρ- 
χίχς» τοΟ Πουλίόπουλου, τής «άτομικής περισυλλογής», τής «περι
φρόνησης τών έκλογέων Θεσσαλονίκης», τής «λιποταξίας στά γε
γονότα τής 9ης Αύγούστου» (Σημ. Μπλ*κ ÎWCR - Κονδύλη), τοΟ 
«λικβινταρισμοΟ» κχί τής «διακύρηξης τής άνάγκης διάλυσης τοϋ 
Κόμματος»!! (Σημ. Παραποίηση φράσης τοΟ Π.Π.). Τό φοβε
ρότερο ήιταν πού δ ΠΙΙ. «έκδήλωσε τήν συμπάθειά του στήν άντι- 
πολίτευση Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, Τρό<τσκυ, διότι κι αύτοί συκοφαντΛν- 
τ7ΐ σάν σοσιαλδημοκράτες κλπ.»!
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Ό  Π ρ ί φ τ η ς  Σ π. ατά άρθρα τών Κουτβήδων βρί
σκει προχειρολογίες, άσυναρττρίες, έπιπολοαότητες, 3πΞκφυγές, 
συζητήσεις καί δικολαιβίστικους τρόπους έξαγωγής συμπερασ»ιά- 
των.

«Λικβι/ταριστές - γράφει - είναι έκεΐνοι πού άποφεύγουν νά 
συζητήσουν πάνω στά πράγμχτα πού ή κατάσταση βάζε*, ωμά μπρο
στά μας, πού δίνουν τόση σοβαρότητα στό κίνημα δσο κι 2να βυζα- 
ν.άρικο παιδί στά γεγονότα τής 'Χίνας, πού &στερα £πό μιά «Αντι
κειμενική» καί «’Εθνική» έκτίμηση τής κατάστασης βγάζουν θέσεις 
στίς προεδρικές έκλογές ύποστήριξης τοΟ Πάγκαλου καί ρίχνουν 
«λενινικά» συνθήματα «Αριστερής», «συνεποϋς», «πραγματικής δημο
κρατίας».. Αότ ο ί  δ ι α λ ύ ο υ ν  τό Κόμμα.

Ό  Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς  ίγραψε στό άρθρο του μέ τόν 
τίτλο: «Λικβινταρισμός, τυχοδιωκτισμός καί όρθόδοξος μαρξισμός»: 
Γιά τήν δράση τών Κεντρικών Έπιιτρσπών, μόνο τοϋ Πουλιόπουλου 
πού βγήκε νόμιμα άπ’ τό συνέδριο τοϋ 1924 μπορεί νά κριθεΐ. Αύτή 
κράΐησε μέχρι τόν Αδγουστο τοϋ 1925. «Ά π ό κ ε Î κ α ί  
π έ ρ α  ί  s o i  κ ά ν ο υ ν  τ ό ν  Κ ε ν τ ρ ι κ ό  ’Ε π ί
τ ροπο  ε ί ν α ι  σ τ α σ ι α σ τ α ί  κ α ί  κ α τ έ λ α β α ν  
τ ή ν  δ ι ο ί κ η σ η  α ύ θ α ί ρ ε τ α ,  χ ω ρ ί ς  Σ γ κ ρ ι σ η  
άπ’ τ 6 Κ ό μ μ α  κ α ί  χ ω ρ ί ς  τ ή ν  θ έ λ η σ η  
τών μελών».

Έπρεπε ν’ άκουστοϋν οί γνώμες μου πού σήμερα — υστέρα 
άπό 27 μήνες — λένε δτι ήταν σωστές».

’Εφταναν τά «σοφά» παραγγέλματα καί είχαμε στραπατσάρι- 
σμα τοϋ μηχανισμοϋ. Μέ τίς διώξεις εΓχαμε πελάγωμα. 01 προκυ- 
ρήξεις γιά τό «Εθνικό» ϊμειναν άκυκλοφόρητες. Μιά έγκύκλιος 
γιά τό άγροτικό έμεινε δσταλτη στ’ άρχεία. Συζητούσαμε γιά έρ- 
γοστασιακές έπιιρ&πές καί δέν 2γινε καμία. Τά γεγονότα πέρναγαν 
μέ όρμή καταρράχτη καί τό 'Κόμμα άσχολιώταν μέ τήν «μπολσεβικο- 
ποίηση». "Εγινε ή άπεργία Σιδηροδρομικών Ακολούθησαν οί άπερ- 
γίες ’Ηλεκτρισμού, Τύπου, 'Καπνεργατών καί τό Κόμμα άφισε στό 
Στρατή τήν καθοδήγηση. Δέν ύπήρχε διοίκηση τής ΓΣΕΕ οίτε συν
δικαλιστικό γραφείο. «Αύτά ήταν προδοσία» Ιγραφα στόν φυλακισμέ
νο Μάξιμο, κι αύτός Απάντησε δτι «δέν ϊχουμε άνθρώπους».
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Ν. Ζαχχριχδης Α. Χάϊτας Κ. Εύτυχιάοης

01 όργανωτές τής πραξικοπήματος «συνδιάσκεψης παραγόντων». 
5.8.1926, στήν δπαα Ιπικράτησαν άπσκλείσαντες έκατοντάδες έςό- 

ριστους καί φυλακισμένους.
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Ό  Μάξιμος δγραψβ δτ* χάσαμε τήν Απεργία (1923), γιατί... 
δεν κοtt&ôrptav καί οί Αγρότες! Αύτό άποτελοΟσε έξευτελισμά τοΟ 
ΚΚΕ.

Οί νέοι «Αρχιστράτηγοι» άκολουθοΟσαν στήν ούρά τούς ρεφορ- 
μιστές. Παρασύρθηκαν στό Γ' Πανελλαδικό Συνέδριο τής ΓΣΕΕ, 
κι άπ’ τό φουαγιέ τοΟ ΔημοπχκοΟ θεάτρου δήλωσαν δτι θά δεχτοΟν 
νά διακοποΟ/ ot σχέσεις 'XTCF. καί ΓΣΕΕ, καί θά δεχτοΟν νά πα- 
ραυρίσκονται στά συνέδρια Αντιπρόσωποι τής ’Ασφάλειας.

Ό  Μάξιμος μπήκε γραμματέας καί διεύθυνε «έπιτυχώς* τίς συ
ζητήσεις ’Ιουνίου — Αύγούστου 1925. Οί διάδοχοί του «στασιασταί» 
έφάρμοσαν δρακόντια μέτρα διαγραφών κατά τής «δεξιάς».

«Οί Αναγνώστες — ϊγραψε — θά βγάλουν μόνοι τους συμ
περάσματα γιά τό ποιούς έννοώ λικβινταριστές καί τυχοδιώκτες, 
πού Εχουν γιά πέπλο τήν «όρθοβοξία» καί πρέπει νά κα.τχπολεμιθοΟν 
άπ’ τό Κόμμα».

Τέλος ,ζήτησε Αποκατάσταση μελών γιά δαους διαγράφτηκαν 
άντικαταατατιχά, ίτσι πού νά παρθοϋν άποφάσεις άπ’ τήν ποαγμα- 
τιχή δχι νόθα πλειοψηφία καί νά παρασχεθούν τά μέσα στούς Κορ- 
δάτο, Πουλιόπουλο καί Άποστολίδη, γιά νά περιοδεύσουν καί νά 
έξηγήσουν τίς «έκθέσεις» τους σ’ δλες τίς όργανώσεις τοΟ Κόμ
ματος. (’Εννοεί τίς Έ,θέσεις Δράσης τους πού παρουσίασαν στό 
συνέδριο).

«Of σ. πού διευθύνουν τήν συζήτηση πέρασαν 5?θρο Αρχειο- 
■ιαρξιστικό πού ϊλεγε : «δθεν σ. τό καλύτερο πού δχεται νά χάνεται 
είναι ν’ Αποσυρθήτε δλοι σας γιά Ατομική περισυλλογή» Αύτός ό 
τρόπος τής συζήτησης είναι κακοήθης. ΆφοΟ Απέτυχχν νάπεριορί- 
σουν τήν συζήτηση στά δρια τοΟ Π H. τώρα τήν σαμποτάρουν, γιά 
νά δημιουργηθεΐ ή έντύπωση κινδύνων άπ’ τούς «λικβινταριστές» 
κα< νά παρουσιαστοΟν γιά σωτήρες. Ένώ à κ ί ν δ υ ν ο ς  βρί 
σ κ ε τ α ι  σ’ α υ τ ο ύ ς .  Μέχρι αύτοΟ τοΟ σημείου μπορεί νά 
φτάσουν οί κατά φαντασίαν «μπολσεβίκοι» τής όμάδας Χαϊτά καί 
Σ-ϊ!

Μάς κατηγοροΟν γιά «Αντικειμενικά» Πουλιοπουλικούς, «λικ- 
βιντχριστές» «δεξιούς». Ά ς μάς Αποδείξουν ποΟ. πώς καί σέ ποιό 
σημείο φανερώσαμε αύτήν τήν συγγένεια;



01 «λενινικές» γράφει, μέ χωρία τοΟ Λένιν καταπολβμοϋν 
τόν «λικβινταρισμό» άλλά «πέφτουν σέ τεράστια λάθη καί δεξιότα- 
τες παρεκλήσεις. Κάνουν έμετό τών κακοχόνευτων θεωρειών πού διά
βασαν χωρίς σύστημα.

Ή τάση αύτή έ'κπροσωπεΖ τήν μικροαστική έπίδραση καί Αν
τιπροσωπεύεται Από μικροαστούς διανοούμενους. Σ’ αύτήν τήν κα
τηγορία ύπάγεται καί δ Πουλιόπουλος.

Τόν δημοκρατικό συγκεντρωτισμό τόν άντιλαμβάνονται σάν 
στρατιωτική πειθαρχία. Τά μέλη ίγιναν νευρόσπαατα. 0£ όργανώ- 
σεις γραφειοκρατσποιοϋνται. Σέ μαζικές έκδηλώσεις, δπως στήν 
κηδεία τοΟ Πατλάκα κανένας δέν πάτησε σέ περίοδο ύπερνόμιμη».

'«Μέ τήν βοήθεια τοϋ «Λενινισμού» δ Πάγκαλος Αντιπροσώπευε 
τούς μικροαστούς, Ινώ ό Δεμερτζής τό μεγάλο κεφάλαιο·. Σάν έχθροί 
τοϋ κεφαλαίου δέν μάς ίμενε άλλος δρόμος άπ’ τήν ύποστήριξη τοϋ 
Πάγκαλου ! ! ! (Βλέπε άρθρο τοϋ Χαϊτά στόν «έξόριστο»).

Ό  σ. Κούτβης (Ζαχαριάδης) τόβαλε αύτό σέ έφαρμογή μ’ ά- 
ποτέλεαμα τόν έξευτελισμό τοϋ ΚΚΕ.

Ή ύποκατάσταση τής έργατοαγροτικής κυβέρνησης μέ τήν ’Α
ριστερή Δημοκρατία καί μάλιστα σάν άπαραίτητο σταθμό πρός τήν 
έργατοαγροτική, είναι μιά άλλη δεξιά παρέκληση πού τοποθετεί τό 
Κ'ΧΕ στήν ούρά τής κεφαλαιοκρατίας.

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς χαρακτήρισε «δεξιότατες» καί «Αστικό
τατες» τίς Απόψεις τοϋ Κορδάτου γιά τό αύτονομιστικό, καί έπέμεινε 
δτι καλά τέθηκε τό σύνθημα στό κέντρο τής πολιτικής τοϋ Κόμμα
τος.

«θεωρώ σφάλμα-πρόσθεσε, κατά τοϋ ΠΙΙ. νά διακηρύσεται 
Απσγοητευτικά τό έσφαλμένο καί καταστρεπτικό μιας πολιτικής δρ- 
θότατης καί στενώς συνδεδεμένης μέ τήν έπανάσταση» (Βουλγάρικη)

Ή σημερινή πλειοψηφία — γράφει — ύποβοηθεΐ άντικειμε- 
νικά τήν παραμονή τών ρεφορμιστών στήν ΓΣΕΕ. Γυρνάει στό φαϋ- 
X', κϋκλο: πάλη κατά τοϋ «σοσιαλισμού» κτρ.

’Απαντώντας γιά τούς συμβιβασμούς πού ίκανε κατά τήν Γε
νική ’Απεργία τοϋ 1923 ίγραψε:



«Τό ζήτημα δέν είναι άν πρέπει νά χάνουμε συμβιβασμούς iX- 
λά νά διατηρούμε τήν άνεξχρτησία μας μέσα σ’ αύτούς. 'Χαί στήν 
προχπεργιακή ζύμωση δέν χάσαμε τήν άνεξαρτησία μας». «Κινητο
ποιήσαμε 80 - 90 χιλ. άπεργούς κατά τής διχτατορίας Πλαστήρα».

Ό  Κ ο ρ δ ά τ ο ς  άπάντησε στόν Μάξιμο:
«Ό Μάξιμος χαρακτηρίζει τήν άποψή μου άστικότατη». «Είναι 

άριστοτέχνης είς τό νά κάνει τόν άριστερόν, τόν δεξιόν τό·/ Πουλιο- 
πουλικόν, τόν Κοριδατικόν καί τόν συμβιβχστικόν». «ΙΙροχθές μοΟ ά- 
νέπτυσε μέ τήν κεκτημένην κοινοβουλευτικήν εύγλωτίαν, τό δρθόν 
τών άπόψεων τοϋ Πουλιόπουλου. Τώρα διαβάζω στόν «Ρίζο» νά 
«Ιχει μερικές έπιφυλάξεις»' Δηλαδή μιά στό καρφί καί δυό στό 
πέταλο».

Ό  Κορδάτος βρίσκει δτι i  κίνδυνο; δέν είναι μόνο άπ’ τόν Π. 
Π., άλλά καί άπ’ τήν «ύπεραριστερά» στήν όποία τοποθετεί τόν Χαϊ- 
τά, τούς 'Χούτβηδες, μαζί καί τόν Πουλιόπουλο. (Σημ. Χωρίς πολι
τικές έξηγήσεις γιά τό άπαράδεχτο αύτό άμάλγαμα).

Ό  Β ά χ η ς ('X. Σκλάβος) χάραξε μιά τρίτη θέση. Το
ποθετεί τόν Π.Π. σάν ιάρχηγό τής «ύτυεραριστεράς» καί άλληλέγγυο 
μέ τούς σημερκνούς Αντιπάλους του. (!!).

«Ή έξέταση τής κρίσης θ’ άποδείξει σέ τί λάθη μπορεί νά 
μπλέξει τό 'Χόμμα ό ύπεραριστερισμός, καί ή έξέταση τοΟ ζητήματος 
Π.Π. θ’ άποδείξει μέχρι ποΟ μπορεί νά φτάσει ή ά|χφιταλάντευση 
■καί ή σύγχυση ένός «ύπεραριστεροΟ καί μικροαστωιοϋ στοιχείου»

Ή παλαιοπολεμίστικη φράξια άπουελέστηκε άπό μικροαστυκά 
καί διανοουμενίστικα στοιχεία πού δέν ϊχει καμιά σύνδεση μέ τήν 
έργατική τάξη καί κανένα έφόδιο έκτός τόν ένθουσιασμό καί τήν πί
στη στήν Κ.Δ. (! !)

«Ή Απαισιοδοξία (τοϋ Π.Π.) γιά τό μέλλον τοϋ Κόμματός 
μας — γράφει — είναι ή γενεσιουργός αίτία γιά τά τελευταία λά
θη του». «Ή μακροχρόνια φυλάκιση ·καί έξορία καί ή Αναγκαστική 
άπομάκρικνσή του άπ’ τό κίνημα κλόνισαν τήν μικροαστική καί ρο
μαντική του έπανα-στατικόητα». ( ! !)

Άπό τότε άρχισε τήν άναζήτησ ήτου γιά τήν «φιλοσοφική λί
θο» πού θά μετέβαλε τό ΤΓΐΓΚ σέ μπολσεβίκικο» (! !).
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«Ό Π Ü. προτείνει μέτρα σωτηρίας τοϋ Κόμματος κατά 90% 
στή καλλιέργεια της Μαρξισακής έπιστήμης*. Δηλαδή άρχβιομχρ- 
ξισμοϋ Ανώτερου τύπου. Αύτά είναι λικβινταρισμός; ’Εξαρτδται. 
’Α/ν κάθε βλαβερή τάση τήν δνομάζουμε λυκβινταριαμό, τότε είναι. 
Μά 6 λίΜβινταριιαμός δχει 4λλο περιεχόμενο καί άναφέρεται στήν 
Ρωσία.

’Εδώ δ μαθητής τοϋ «Αένιν - κουρ» άπέφυγε νά μιλήσει στα- 
ράτα γιά τόν λικβινταριαμό τοϋ Π.Π. καί ίκρινε τόν ύπεραριστερι- 
σμό του άπό τήν δεξιά σκοπιά τής «σκέτης δημοκρατίας».

’ΑκολουθοΟν άρθρα τοϋ Σκυτάλη, ’Αποστόλου, Σαχαρέλου καί 
δλλων πάνω στό ϊδιο μοτίβο τοϋ 4ντιλικβινταριαμοϋ.

Τέλος ό Γ ι χ ν ν ό π ο υ λ ο ς ,  στό δρθρο του «δ Φαν
ταστικός χαί δ πραγματικό; λιχβινταρισμός», γράφει:

«Είναι στείρα καί άγονη ή δμάόχ τών άντιλικβινταριστών». 
<· Πιστεύω δτι στό προσεχές μέλλον θά άποστείλει αύτός τό φροϋτο 
έξ Ιπαγγέλματος σωτήρων τοϋ κόμματος στ’ άρχεϊα τής Ιστορίας».

CM συνέχειες τών άρθρων τοϋ Γιατσόπουλου καί τοϋ Μάξιμου 
διοβκόφτηκαιν, κι άρχισε ή δημοσίευση γιά τό 3ο συνέδριο τοϋ Κόμ
ματος.
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Ή ΟΙκουμενικΑ κυβέρνηση μεθοδεύει 
πόλεμο έναντίον τού έργατικοϋ κινήματος

Μετά τήν πτώση τής διχτατορίας τό έλληνικό έργατικό κίνημα 
ίμπαινε σέ μιά νέα φάση καί νέες σκληρές δοκιμασίες. Ό  Ελληνικός 
καπιταλισμός δπως κι ό παγκόσμιος είχε Αρχίσει νά παρουσιάζει μιά 
Ανάκαμψη καί μιά σχετική σταθεροποίηση. Σχετική, γιατί ή Ανοδική 
πορεία είταν άσταθής, οί κυκλικές διακυμάνσεις άνόδου έναλάσονταν 
μέ ά/τίστοιχες καθόδους, σέ συντομότερα διαστήματα άπ’ δτι προπολε
μικά, καί ή δλη έξέλιξη ϊφερνε τήν σφραγίδα τής γ ε ν  ι κ ή ς 
κ ρ ί σ η ς  π α ρ α κ μ ή ς  τοΟ κ α π ι τ α λ ι σ μ ό  0. Αύτή 
ή «σχετική σταθεροποίηση» δέν £πεσε άπ’ τόν ουρανό, άλλά εΓταν 
τό άποτέλεσμα τών ήττών τής έπανάστασης στή Γερμανία, Ούγγα- 
ρία, ’Ιταλία Γαλλία, ’Αγγλία, Βουλγαρία, ’Εσθονία Ελλάδα κι άλ- 
λοΟ, ήττες γιά τίς όποιες ή νέα ήγεσία τής Ρωσσίας ίφερε τήν κύ
ρια εύθύνη.

Ό Ελληνικός καπιταλισμός ξεπέρασε τίς θύελες τοΟ έργα- 
τικοΟ, άγροτικοΟ καί παλαιοπολεμιστικου κινήματος, κατείγαγε κλι- 
μακωτά χτυπήματα μέ τίς έπεμβάσεις τών κυβερνήσεων Πλαστήρα, 
Παπαναστασίου, Καφαντάρη, Μιχαλακοπούλου, καί Παγκάλου, αλ
λά ξεκινοΟσε τίς άνορθωτικές του προσπάθειες άπό μιά άφετηρία μι- 
σοχρεωκαπίας καί άποδιοργάνωσης έξ αΙτίας τών ταξικών καί ένδο- 
καπιταλιστικών άνταγωνισμών βασιλοφρόνων καί βενιζελικών. ’Α- 
γκομαχοδσε Ακόμα κι ή άνόρθωση άπαιτοΟσε νέες έπιθέσεις στά κα- 
τχπιεζίμενα στρώματα.

Ό  δεκάχρονος πόλεμος (1212 -1922) καί ή «Αποκατάστα
ση» προσφύγων στοίχισαν 163J4 έκατ. λίρες ’Αγγλίας ί) 58.860.000
000 δρχ., καί συσώρευσαν ένα κολοσιαίο χρέος πού στά 1926 λογα-
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ρέονταν στίς 1,500.000.000 χρυσές δρχ. ή 7.800,000.000 χάρτι
νες γιά τήν Εξυπηρέτηση τοΟ ôrcoiou Ενας χείμαρος 3 δισ. δρχ. κύ
λαγε πρός τ ί θησαυροφυλάκια τών ιμπεριαλιστών καί Ιδιαίτιρα τών 
’Εγγλέζων. Γιά τήν κάλυψη αύτών τών χρεών fi προϋπολογισμός έ- 
πιβαρύνονταν μέ τά 40% τοϋ συνολικοΟ ποσοΟ.

Παράλληλα, ή ΈλλάΙδα <πό ρόλο τοΟ χωροφύλακα τής Εγγλέ
ζικης αύτοκρατορίας στόν δποίο περιήλθε, είχε ΕπιφορτισθεΙ μέ τε
ράστια στρατιωτικά βάρη πού άνέβαιναν σέ ποσοστό 31% τοΟ προΟ- 
πολογισμοϋ, ποσοστό Ανώτερο άπ’ δλα τά δυτικά κράτη.

Τό προσφυγικό δάνειο, τό δάνειο οίκονομικής Εξυγίανσης, ο( 
τεράστιες Επενδύσεις τοϋ ’Αγγλικού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου στίς 
τράπεζες συγκοινωνίες (πάουερ), ύδρευση, ήλεκτροφωτισμό, σέ ?ρ- 
γα τής ύπαίθρου κλπ. Εδωσαν μιά ώθηση πρός τήν άνόρθωση Αλλά ή 
κρίση σέ βασικούς τομείς τής οΙκονομίας (βιομηχανία, καπνεργασία, 
Εφοπλιστικές Επιχειρήσεις, Εμπόριο) παρέμεινε Απελπιστική.

Ή πλτ/Θωριιστική πίεση ή όποία μέ βάση 100 τοΟ 1914 είχε 
φτάσει στό καταπληκτικό ποσοστό 1750 κατά τό 1927 ίπεκάλυπτε 
ρυθμούς μάξιμουμ πτώσης τών εισοδημάτων τών μαζών.

Ή  Αστάθεια αώτή δέν μπορούσε νά ξεπεραστεί μέ τεχνητή 
σταθεροποίηση τοΟ νομίσματος.

Ή  σχετική σταθεροποίηση βασικά προϋπέθεται ςεζούμισμα 
τών μαζών, πρωτοφανείς φορολογίες καί πτώση τώιν μεροκαμάτων σέ 
ληστρικά Επίπεδα. Αύτό πάλι άπαιτοΟσε Ενόαητα άστών καί γαιο>- 
κτημόνων άπ’ δπου προέκυψε ή Οί κ ο υ μ β ν ι κ ή  κ υ β έ ρ ν η 
ση, οί συμβιβασμοί άναγνώρυσης ή μισοαναγνώρισης τί|ς «δημο
κρατίας, άπ’ τούς μοναρχικούς ή λύση τοϋ άποταχτικοδ ζητήματος 
μέ τήν δποία ξαναπήραν Ενεργιόν ύπηρεσία οί Αξιωματικοί Παπά- 
γος, Π ιτσίκας, Κοσμάς, Τσολάκογλου, Μπάικος Μπακόπουλος, Κι- 
βράκος, Δεμέστιχας καί πολλές δεκάδες άλλων πού Επαιξαν τόν 
γνωστό Αντιδραστικότατο ρόλο στήν άνοδο τής δεξιάς καί στήν Απο
κατάσταση τής μοναρχίας τό 1936.

Ή Οίκουμενική Κυβέρνηση Τσαλδάρη, Μεπαξά, 'Καφαντάρη, 
Μιχαλακόπουλου, κοοΐ Παπαναστασίου γιά τήν άνόρθωση τής Λ- 
κενομίας μεθόδευσε μιά γενική Επίθεση Ενάντια στό προλεταριάτο 
καί τίς Αγροτικές καί προσφυγικές μάζες.
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Ή πολιτική της, σέ συσχετισμό μέ τίς διεθνείς έξελίξεις και 
τόν άντισοβιετισμό τών Δυτικών, ίσπρωξε στά δεξιότερα τήν πολι
τική κατάσταση δπως φάνηκ* μέ τίς συμβάσεις έπεν^ΰσεων τών Ι
μπεριαλιστών, ένοικιοστάσιο, τούς θεσμούς ύπέρ τής Ιδισχτησίας, 
τήν ένίσχυση τοϋ μιλιταρισμού, τίς φορομπηξιές καί Ιδιαίτερα τήν 
έξοντωτική έκστρατεία κατά τοϋ ’ΕργατικοΟ Κινήματος.

Ό  προϋπολογισμός τής Οικουμενικής κυβέρντρης 1926 - 27 
άφηνε £να τρομακτικό δλλειμα 2.500 έκατ. πού ίπρεπε νά καλυφθεί 
μέ δάνεια καί μέ νέες δρακόντιες φορολογίες. Ή  κυβέρνηση πέτυχε 
ενα δάνειο 9 έκατ. λιρών μέ τήν έγγύηση τής K.TJ3. πού διαμοιρά
στηκε γιά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων, γιά τήν κάλυψη τοϋ 
έλείματος τοΟ προϋπολογισμού καί γιά τήν σταθεροποίηση τής δραχ
μής στίς 375 δρχ. τήν λίρα. Υποχρεώθηκε νά έπικυρώσε; τήν σύμ
βαση πού ϊγινε άπ’ τόν Πάγκαλο γιά τήν Πάουερ μέ δρους πραγ
ματικά έπαχθεΐς καί μονοπωλειακούς. Έτσι μέ τίς παραχωρτ/ρεις 
αύτές, ή ’Αγγλία δβαλλε κάτω άπ’ τόν ϊλεγχό της σημαντικότατα 
κλειδιά τής οίκονομίας πού μετέβαλαν τήν χώρα σέ φέουδό της. Ή  
έγκατάκπαση τοΟ ΔιβθνοΟς ΟΙκονομικοϋ Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) καί τής 
’Επιτροπής Άποκαταστάσεως Πριβφύγων έπισφράγιζε τήν μιοοα- 
πακιακή σχεδόν έξάρτηση τής Ελλάδας.

Ή Ελλάδα ίγινε μιά βάση τής ’Αγγλίας ένώ ή Γιουγκοσλα
βία καί Ρουμανία ίγιναν δορυφόροι τής Γαλλίας καί ή ’Αλβανία καί 
Βουλγαρία τής ’Ιταλίας, σέ μιά περίοδο πού οί στρατηγικές άνάγκες 
τής ’Αγγλίας, ή όποία μόλις μπόρεσε ν’ Αντιμετωπίσει τό φάσμα τοΟ 
κομμουνισμοΟ κατά τήν γενική άπεργία τοΟ 1926, τήν ύποχρέωσαν 
ν’ άναλάβει μία λυσαομένη προσπάθεια περικύκλωση; τής ΕΣΣΔ 
καί έξόντωσης τοΟ κινδύνου τής έπανάστασης άπ’ όλόκληρη τήν Εδ- 
ρώπη.
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Τά αίματηρά γεγονότα 
κατά τών καπνεργατών

Δολοφονία τοΟ Καραμφίλ

Ή Οικουμενική κυβέρνηση Απ’ τό γιενάρη τοΟ 1927 άρχισε νά 
βάζει σ’ έφχρμογή τό σχέδιο πού -χοπέστρωοε γιά τήν συντριβή τοΟ 
έργαιΐΐκοϋ κινήματος μέ πρώτο στόχο τούς καπνεργάτες. Υποστή
ριζε τούς καπνοβιομήχαινους στήν έξαγωγή τών Απεξεργάστων κα
πνών καί γιά τό ρίξιμο τών μεροκάματων καί πρσκάλεσε μεγάλα γε
γονότα σ’ δλα τά καπνικά κέντρα.

Ή πρώτη έπίθεοη έκδηλώθηριε στήν Δράμα δοτού ή Γκλέν ά- 
παπειράθτ/κε νά βγάλει 165 δέματα άνβπεξέργαβοχ κι άμεσα 
κώθηκοον 2000 καπνεργάτες καί περικύκλωσαν τά έργοστάοια μέ 
φωνές «πεινάμε». Έηα’ έπάνω τους ίξαβτέλυσαν μιά πυροβολαρχία 
μ’ άποτέλεαμα νά συνηρίψουν τά πόδια τοΟ Α. Κελπέκη καί νά τραυ
ματίσουν τόν Ε. Πριμιτίδη.

Στήν Θεσσαλονίκη, κκίς 20 ιού Φλεβάρη ή Εταιρεία Έρ- 
μαν κήρυξε λάκ - άουτ γιά νά έκ£ιάσει όποβιβααμό στά μεροκάματα. 
ΟΙ τοειναομένα καπνεργάτες έξαγριώθηικαν, παραβίασαν τό λόκ - 
άουτ καί μηυήκαν μέ τή βία στό καπνεργοσΐάσιο.

Τότε, μιά κουοτωδία χωροφυλάκων μ’ bit κεφαλής τόν Κα- 
λοχριστιανάΐκη — τής φαπρίας τών Παγικαλοκών Αξιωματικών τοΟ 
Μπακιρτζή μέ τούς δποίους συνεργάστηκε δ Ζαχαριάδης — κύκλω
σαν τό έργαπάοιο, δρμησαν σών κανίβαλο* μέσα, κι άρχισαν νά πυ
ροβολούν στό ψαχνό. Τό σαλόνι βάφτηκε μέ αίμα. Τραυματίστηκαν 
πολλοί. ’Ανάμεσά τους ή Α. Νικολαίδου, ή Μαπτελέν, 5 Λουΐζος κι 
άλλοι. ’Εκεί δολαφσνήβηκε ό Καραμ/φίλ, δ καπνεργάτης πού πρέπει 
νά μείνει Αξέχαστος στήν Ιστορία.
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Μ6λις μάθανε τό στυγερό Έγκλημα όλοι οί ’καπνεργάτες κατέ- 
βηκαν σέ γενική άπ*ργχ'α. "Ενα τεράστιο συλλαλητήριο ξεχύθηκε 
στήν πόλη. Ή  Αστυνομία τό Αντιμετώπισε μέ πυρά όμαδόν x t έπέ- 
λαηη τοΟ ΙππνκοΟ. Επακολούθησαν σκηνές Αλλοφροσύνη; άλλά καί 
συμπλοκές, κατά μάζες συλλήψεις, άλλά καί λυσαλέα δμυνχ χι Αν
τεπιθέσεις κατά τών δολοφόνων.

Τήν δλλη μέρα πάνω άπό 10 χιλ. έργάτες χαί έργάτριες, μέ 
μαΟρες σημαίες μέ χραυγές έκδίίκησης, παρακολούθησαν τήν κηδε&ί 
τοΟ Καρβμφίλ. 0C συνάδελφοί τ<Λ> συνόδευαν τόν ήρωιχό νεκρό κατά 
ϊετρά&ς. Στό συλλαλητήριο μίλησαν ol Β. Παπανυκολάου χαί Γ. 
’Αρβανντάκης. Στό νεκροταφείο δ Παπανικολάοα καί Παπαδόπου- 
λος. Ό  δεξιός Δημητράτος πού θέλησε νά μιλήσει παρ’ δλίγο νά λυν- 
Όοσριστεί καί τό ’βαλε στά πόδια.

Αύτή ή στυγερή δολοφονία πρσκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, 
σ’ δλη τήν Έλλάιδα. Ή Θεσσαλονίκη μπήκε σέ μόνιμη «χαπά/η ατη 
παλιοροοείας»' 'Ολόκληρη ή φρουρά ίμεινε σέ έπιφυλακή, ένώ Ιφιπ- 
πες περιπολίες 2k έτρεχαν τήν πόλη καί τρομακρστοΟσαν τίς έξβγερ- 
μένες μάζες.

Ή ΟΙικουμενική είχε ένορχηρπρώαει τήν Ιπίθεση δλου τοΟ μη- 
χανυαμοΰ όοΟ κράτους έναντίον δλου τοϋ έργοβτιχοΟ κινήματος.

“Εβαλε πάλι σ’ ένέργεια τό Μακεδονικό, τίς διώξεις, τίς Α* 
συλίες τών βουλευτών, καί τό τροπάρι γιά «πράχτορες τής Μό
σχας» γιά «συνεργάτες μέ τούς κομιτατζήδες» κ.τ.ο.. “Αρχισαν νά 
δουλεύουν τά δικαστήρια καί νά γεμίζουν τά ξερονήσια τής έξορίας 
πάλι. Κι Επειδή ο! δυσφημιστικές έξστρατίες μέσα στά συνδικάτα δέν 
έπιαναν κατέφευγαν οί ρεφορμιστές σέ διαγραφές καί διασπάσεις.

Τό ΚΚΕ, μόλο πού απαράσονταιν άπ’ τήν έσωικομματική κρίαη 
διοβτηροΟσε τήν ύταροχή στόν συνδικαλιστικό τομέα κα; κατέβαλε ά- 
πεγνωομένες προσπάθειες νά κρατήσει τά κατώτερα συνδικαλιστικά 
Λόσιτα, δπου δέχονταν πιέσεις δχι μόνο άπ’ τήν δεξιά άλλά καί άπ’ 
τήν άρχ«Μμαρξιστική άρισχρά.
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Ή οικουμενική κυβέρνηση

Τά θύματα τής ΟΙχονμίνιχής
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Ή δολοφονία τού Γεωργοπαπαδάκου

Τήν Ιδιο. στιγμή mû στό ταξυκό μέτωπο έκτυλίσοντα/ν τά δρα- 
ματυκά γεγονότα τής Μα/κεδονίας στό έσωτερικό τοΟ έργατικοΟ κι
νήματος σημειώθηκα Ινα Αποτρόπαιο Εγκλημα. Δολοφόνησαν τόν ή- 
ρωικό Αρχε«μαρςιστή Ήλία Γεωργ·τπαπτχ5ώκο. ’Αφτός δέν «Ιχε τήν 
τύχη νά. πέσει Απ’ τό έκτελεστικό άπίοηταομα ή τό στιλέτο ένός φα
σίστα. Δαλοφσνήθηκε Απ’ τά δργανα τής Γκεπεού πού χύτοονομάζον- 
ταν «Λενινκϊτές» και ήταν στελέχη τοΟ ΚΚΕ!

Ήταιν ή στιγμή πού οί σαιλινυκοί βαβίζοντας γιά τό 3ο Συν
έδριο τοΟ KITTR πραίπαθοΟσαν νά &3λοφο»νή»υν πολιτικά τόν Π. 
Πονλιόπτουλο.

'Πώς τόν σκότωσαν; Τόν ξεκοίλιασαν μέ τό χοφνερύ λεπίδι 
μι*ς φαλτασέτας, αών κοινοί ά/ντίεροβγάλτες. ’Εδειξαν £τσι δτι μισοΟ- 
σχν θχνάχχμα τούς τρστσκισυές.

Τό στυγερό έγκλημα ήτταν πραΐχεδιο»μένο. Ό Ζαχαριάδης 
ήτανε 6 έπηοεφαλής τής Αμάδας τών δολοφόνων. Τά νήματα Αφτής τής 
συνομωσίας τά χρατοΟσε ή Γκεπεού. Αύτή είχε τούς Ανθρώπους της 
σ’ δλα τά κόμματα. Τούς ξεδιάλεγε άπ' τούς «Αριστούχους» τής σχολής 
ΚΟΓΤΒ. Ό  Ζαχαριάδης δολοφσνόντας τόν Γεωργοπαπαδάπο είναι 
σάν νά δβαλΐ ύποψηφιάτητα γιά γραμματέας τοΟ 'ΧΚΕ. Γι’ αύτό κχί 
προοφίθηκ* άργότοερα Αντί τοϋ Εύτυχιάίη. Κι έγινε ό «Μεγάλος άρ-
mk··

Τόν Νοέμβρη τοϋ 19*25, ή ΚΕ τοϋ Στάλιν «Αποφάσισε» νά γί
νει έγχείροση στόν Φρούν^ε —  διάδοχο τοΟ Τρότσκυ στόν Kôcuuvo 
Στρατοό — καί ό Φραίνίτζε πειθάρχιοε δν καί ήξερε δτι αύτό θά τοΟ 
σνοίχιζβ τήν ζωή. Ή έξαφά/νιση τοϋ Φρούντζε ήτανε Αναγκαία στόν 
Στάλιν. Ήθελε τό στρατό σέ έμπιστα χέρια. Τότε ή Γκεπεού χτύ
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πησε, κρατώντας τά προσχήματα. Στήν Ελλάδα χτύπησε άνοιχπά.
Ό  Ήλίας, ήτανε £να φτωχόπαιδο άπ’ τήν Μάνη. Είχε γυναί

κα καί παιδί. ’Αφτ/κ τήν άγονη γής κι ήρθε στήν ’Αθήνα. Κι εύθύς 
μπήχ* θαρβτά στή γραμμή τοϋ ταξικοϋ άγώνα. ΤΗταν σχεδόν Αγράμ
ματος. ’Αχουγε άπληστα τά μαθήματα τών ’Αρχει^ναρξιστών. Έ 
λεγε τό «Άντι - Ντυίρινγ» «Νιτιριγκιντίριγκ», Αλλά αύτό δέν τόν 
έμπόδιζε νά καιτατρσπώνει πολιτικά τούς άντι/πάλους του.

’Οταν στά 1923 δ «δμιλος» - παράταξη τών 15 Αρχειομαρξι- 
στών έξέλεξε γραμματέα τόν Α. Σάκκο, χολώθηχε, τραβήχτηκε καί 
μπήκε σ’ Sva/v κϋκλο τοϋ Γιωτόπουλ^υ. Στήν Γενιχή άπεργία τοΟ 
Αδγουστου τοϋ 1923 ίδειξε πώς ήτανε δ καλύτερος καί δυναμικό
τερος άπ’ τούς συντρόφους του. Βρέθηκε έπιχεηροολής τους χαί Επι
κεφαλής τής Απεργιαικής έπιτροπής Αρτεργατών καί τής γενικής Α
περγίας τους πού άφησε «<χωριίς ψωμί τήν ’Αθήνα καί Πειραιά», δ
πως θριαμβολογούσε δ «Ριζοσπάστης».

Στήν μάχη τοϋ Πασαλίμανου ήτανε άπ’ τούς πρώτους. Τόν ξε- 
χώρησοον καί τόν πιάσανε. ’Εφαγε τήν πρώτη φυλακή. Έγτνε γενι
κότερα &ναις άιπ’ τούς μεγάλους τοΟ κομ. κινήμοπος. ΤΗταν δεινός 
στρα/τολόγος δπέρ τοϋ ’Αρχείου. ’Εξεβείαζε τόν Τζουλάτι. Σ’ αύτόν 
πήγαινε γιά δδηγίιες συνδικαλιστικής δράσης. ’Αντιπροσώπευε τούς 
άρτβργάπες στό συνέδριο τής δμοσπονδίας τους.

Δέν ήτανε στήν τύχη πού Ιγινε δ στόχος τών πραχτόρων τοϋ 
«παλινισμοΟ. ΤΗταν δ πιό δυναμικός μαζικός τους Αντίπαλος. Τούς 
(πολέμαγε σκληρά σάν ύποστηριχτές τοϋ Πλαστήρα, Πάγκαλου, 'Χον- 
δύλη, δπως καί τής «’Αριστερής* Αστικής δημοκρατίας!

"Οταν οί Ζαχαριάδης, Σακαρέλος, θωμάζος, Φοαγκοδημητρό- 
πουλος, χτύπησαν τόν Γεωργοπαπαδά/κο, οί σχέσεις κομματικών οad 
Αρχειομαρξι/πών είχαν όξυνθεϊ. (X συγκρούσεις πού γίνονταν Ανά
μεσά τους Ιδειχναν Ιμ/πόλεμη κατάσταση. Οί Αφορμές ξεπηδοΟσαν 
άπ’ τά σωμαπεϊα κυρίως. Τό πνίξιμο τοϋ λόγου, άσύστολες διαγρα
φές, Απσκλειβμοί, μπραβιαμοί, ξύλο καί £να Απίστευτα αισχρό ύβρεο- 
λόγιο καπά τών Αρχειομαρξιστών κατέληξαν τώρα σ’ αύτό τό δρα
ματικό γεγονός.

Ό  Ζαχαριάδης παρά τήν πολιτική συντριβή του γιά τό σάπιο 
μπλόχ μέ τούς Παγίκαλικούς δπαιζε πρωταγωνιστι/κό ρόλο στό Κόμ



μα, μόλο πού δέν èxλέχτηκε στήν ΚΕ ίπ  τήν «Συνδιάσκεψη Παροτ 
γύνπων». Ήταν 6 άνβμφισβήτητος ήγέτης τών 'Χούτβηδων, μ’ έξαί- 
ρ«ζ7Τ] τόν ΕΛτυχιάδη, πού άντκκεψενιικά τοΟ άμφιββητοΟοε αύτό τό 
ρόλο καί «Ιχε βγεί στήν ΚΕ στά 1926.

’Αφορμή γιά τήν όποία οί σταλινικοί χύσανε τό χίμα ένός έπανα- 
στώτη ήταν* ή δυαμάιχη γιά τά βιδλία πού ό άποθηκάριος καί μέλος 
τής Π.Ε. τοΟ 'ΚιΚΕ Τ. ΓιαννόπουΛος παρέδωσε στούς άρχειομαρξι- 
στές δταν προσχώρησε σ’ αότούς.

Ό  Τ. Γιαννόπουλ ς̂ ήτανε σιδηδρι̂ ιυκός. Διαχρίθηκε στό μι
κρασιατικό μέτωπο στήν δμάδα τοΟ ’Ακιρι6άπουλου, δ δποϊος στήν 
διχτακορία Πάγκαλου δγινε γιά Ινα φεγγάρι γραμματέας τοΟ Κόμ
ματος. θυμάται, δτι ήτανε σύνδεσμος τής IIJC. (μέ Γραμ. τίν Σκυ
τάλη) χαί τής ΚΕ καί φρόντιζε τόν άνεφίδιαομό σέ τρόφιμα τής 
Γιάφκας τής ΚΕ στήν δδό Κων)πόλεως. Μιά βδομάδα άφησε TÔy 
Εύτυχιάδη δίχως τροφοδοσία χι αυτός δέν βγήκε ?ξω οδτε γιά φα
γητό. «Ήτανε πολύ δειλός» «άντίθΒτα άπ’ τόν άτρόμητο Ζαχαριάδη». 
«Αύτός ήτανε καυχησιολόγος. ’Εγώ τόν παρέλαβα δταν ήρθε άπ’ τήν 
ScΛανίκη, κι ή πιρώτη του κουβέντα ήτανε τό κατόρθωμα νά πετάξει 
τόν χ«ριέ ·στόν γκρεμό».

Ό Γιαννάπουλος καταχιτήθηκε άπ’ τόν Γεωργαπαπαδάΐκο <πά 
1926, καί σ’ αύτόν παρέδωσε τά κλειδιά τής Αποθήκης βιβλίων. Το- 
ποθετήθ>ρΐ£ Ινχν «κεντρικό πυρήνα» (’Αχτίδα) μαζί μέ τόν Β«- 
τσώρη, Μακρή καί ϊλλους κι είχαν φτιάξει 50 περίπου δμίλους μα
θημάτων. Ό  Ζαχαριάδης, πού τότε ήτανε στά μέσα καί ίξω είχε 
σκυλί άσε t.

Οί ’Αρχειομαρξκϊτές πήραν τά βιβλία καί τ’ άπ&θήκευσαν κά- 
nco κοντά στήν ΒΙΟ. Οί 'Χομματυκοί 2μαΛαν τήν άποθήκη τυχαία. 
Ντύσανε χωροφυλακίστικα μιάν δμάδα καί μ’ £ναν δήθεν «εισαγγε
λέα* πήγαν καί τά «κατάσχεσαν». Τά μετέφεραν στά γραφεία τής 
Α. Μάρκου. Τά άποοοάλυψε δμως ό Σάικκος πού δροΟσε μέσα στό 
Κόμμα γιά λογάριαομό τοϋ «'Αρχείου». Οί άρχειομαρξιστές άποφά·· 
ρισαν νά τά πάρουν, κι δταν ίμαθαν δτι θά τά μεταφέρουν σχημάτι
σαν δμάδες πού νύχτα - μέρα παλιαρκοϋσαν τά γραφεία γιά νά τά 
πάρουν. 'Αρχισαν καί νά ψάχνουν τούς κομμακωοούς κάτω άπ’ τίς 
καμπαρτίνβς τους, μήπως μεταφέρουν βιβλία.
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Σέ μιά τέτοια περίπτωση 6 Σίλας Ιψοαχν» τόν Σοοκαρέλο αύτός 
γύριοε χαί τοΟ ’πε: «αύτό πού χάνεις τώρα δέν εϊναι σωστό I » Κι «ϊχ« 
δίκιο. 01 κομματικοί φτιάξαν τίς δικές τους βάρδιες πιριφρούρη· 
αης.

Ή Ατμόσφαιρα πυρακτώθηκε. Οί άρχειομαρξιστές ήτανε άιπ©· 
φασισμένοι. «Δέν χρειάζονται σ’ αύτούς τά βιβλία» έλεγΓ/.

Τήν μέρα τής δολοφονίας ξεμπούκαραν άπ’ τά γραφεία τής 
όδοϋ Αγ. Μάρκου σέ φόρμα έπίθεσης βλοσυροί οί Ζαχαριάδης, Σακα- 
ρέλος, θωμάζος, Φλαρ&κος. Έδειχναν δτι είχαν άποφασίσει νά 
χτυπήσουν.

Ό  Σίλας άφηγείται: «ΕΙμουνα άπέναντι στά γραφεία τους. 
Στράφτριαν χατ’ έπάνω μου. Είμουν άοπλος. Στήν τσέπη μου κρατού
σα Ινα σουγιά μέ μαϋρο χέρι. Τόν δρθωσα σάν νά ήτανε κάνη πιστο- 
λιοΟ. Έστριψαν πρός τήν πλατεία Αγ. θεοδώρων, άπ’ δπου ξεπρό- 
βχλαν οί Γεωργοπαπαδάκος καί Σταφυλάτος».

Ό  Σταφυλάτος άφηγεϊται: «Βαδίζαμε μέ τόν Γεωργοπαπαδά>· 
ν.ο άπ’ τήν πλατεία ̂ Μάς βγήκαν μίπροοτά d  Ζαχαριαδικοί» — «Εί
ναι Πειραιώτες» μοΟ λέει 6 Ήλίας. «Ξέκοψε έσύ νά δώ έγώ τί θά 
γίνιει μέ δαύτους» — Σάν νά κατάλαβε τόν κίνδυνο. ’Αλλά δέν πτοή- 
θηχε. Έγώ ξέκοψα. Τόν είδαν. Καί βάδισαν κατ’ έπάνω του. Ό  Ή 
λίας πισωοτάτησε γιά νά προφυλάγει τά νώτα του, πρός τήν μάντρα 
ιτής ’Αγγλικής πρβσβείας πού ύπήρχε τότε στήν πλατεία. ’Αλλά κα
θώς είχε μπάζα στό πεζοδρόμιο Επεσε. ΧΟμηξαν κατ’ έπάνω του. 
Προσπάθησε ν’ άγωνιοιυεί μ’ Ινα κολοκσηρώνη πού κρατούσε έπά
νω του. Ό  Σακαρέλος ίμως βρήκε στόχο. Καί τού τήν Ιδωσε στήν 
κοιλιιά μέ μιά φαλτσέχα... ΤοΟ πετσόκοψε τ’ άντερα... Έπεσε...»

«Έγώ είδα τό Ζχχαριάδη νά ’ρχεται κατ’ έπάνω μου κρατών
τας πιστόλι. Φώναξα «βοήθεια». Αύτός στήριξε τό πιστόλι <πό κεφά
λι μου καί ξεφώνισε: «Ά; φωνάξεις στήν άναψα». ’Αλλά δέν Εριξε. 
Γιατί γύριαε καί είδε πώς σκότωσαν τόν Ήλία. Τό ’βαλε στά πόδια. 
Ένας κλητήρας τής πρεσβείας τόν Επιασε. Περαστικοί πιάσαν καί 
ιούς άλλους. Ό  Ζαχαριάδης είχε τύχη. Έψεξαν άπ! τά γραφεία 
οί κλιματικοί πού άκουσαν τήν φασαρία καί τόν Απ ελευθέρωσαν».
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Τούς άλλους τρεις τούς μετέφεραν στό τμήμχ. ’Εκεί μάταια 
προσπάθησαν νά πβίσουν δτι βρίσκονταν σέ Αμυνα οί 3 ένχντίον ένός! 
Ό  Φλαράκος είχε κα/οε6άσει τά παντελόνια too tu Εδειχνε μιά σου- 
γαδιά στά πισινά του. Π ραγματικά τόν είχε τρυπήσει δ Ήλίας που 
κραπώντας τήν κοιλιά τόν πάλαιψε. Δέν τό ’βαλε κάτω. ’Αλλά δέν 
χτύπησε γιά φόνο Ικεϊ πού χτύπησε. Ό  ’Ηλίας ήτανε έπαναστάτης 
δέν ήταν® δολοφόνος. Τήν σκηνή στό τμήμα τήν άποθανάτησε ό Σί- 
λας πού Ετρεξ® μόλις πληροφαρήθηοοε τό ξεκ ί̂λιασμα τοϋ Γεωργό- 
παπαδάκου.

Τόν ’Ηλία τόν μετέφεραν στό νοσοκομείο. Πάλεψε μερικές 
μέρες. Είχε τίς αισθήσεις του. Δεκάδες σύντροφοι τόν έπισκέφτον^χν. 
“Ητανε Αγαπητός άπ’ δλους δσους τόν γ/ώρ<ζαν. ’Αλλά ήτανιε Ανα
πόφευκτο νά τόν κλδψουμε. Ύπέκυψε. ΠέΘανε σάν παληκάρι.

Έτσι Εγινε τό πρώτο Εγκλημα τών σταλινικών στήν 'Ελλάδα. 
"Ετσι Επεσε δ πρώτος Ανάμεσα στίς Εκατοντάδες τροτσκιστές πού 5ο- 
λοφονήθηκ-αν άπ’ τά δργανα τοΟ Στάλιν - 'Χάϊν.

'Οταν μαθεύτηκε ή θανάσιμη Απόπειρα οί άρχειομαρξιατές 
έξαγριώθηκαν.

Ό Μ. Γιάννης, δ όποιος Επερνε μέρος σ’ δλη τήν Ιστορία τών 
βιβλίων καί στις φρουρές τών δεκάδων Αρχειομαρξιστών, ΑφηγεΙται: 
«Μόλις μαθεύτηκε τό δολοφονικό χτύπημα, συγκεντρωθήκαμε αυ
θόρμητα καμιά 30αριά Αρχειαμαρξιστές γεμάτοι θλίψη γιά τόν μεγά
λο Αγωνιστή, μαζί μέ μίσος καί έκβικητικότητα. ΤΗτχν Ανάμ̂ σά jjæç 
κι δ Γιωτόπουλος. Ξαφνικά, κι Ενώ βασίλευε νεκρική σιγή, μίλησε 
μέ τή δυνατή φωνή του δ Δραικάτος: «Πρέπει νά πάρουμε έκδίκηση ! 
Νά πάμε νά καθαρίσουμε δλους τούς δολοφόνους»! — «Όχι, Αντέ
ταξε δ Γιωτόπουλος. Έ|ΐεϊς είμαστε όργάνωση πολιτική. Δέν είμα
στε δολοφόνοι, θά τούς πολεμίσιυμε μέ ταξικά μέσα!» "Ολοι κατά
λαβαν τό σωστό. Κανένας δέν Αντιμίλησε» !

Δέν είχα τήν τιμή νά συνδεθώ μέ τόν Γεωργοπαπαδάκο. Τό'/ 
Εζτρα Από κοντά δταν στριμωγμένσι καμιά 30αριά στό δωμάτιο τοΟ 
Τζουλάτι Ανασέναμε μαζί Ακούγοντας τόν πρώτο Ελλη'/α τροοσκιστή 
Τζουλάτι στίς συνδιασκέψεις τοΟ 1924 καί 1925.
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’Λ*’ τήν Ιστορία τής δολοφονίας τον μεγάλου ίχανασιάτη
//. Γεωργοχαπαδάχον

’Εξορία στήν Γαϋόο. Κουβαλάει νερό σιήν κολεχτίβα τών τροτσχιστων 
χαί Λοχειομαρξιατών

Φλαράχος, θωμάζος, Σαχαρέλοί 
Τής όμάύας Ζαχαριάδη. Στήν φνλαχή γιά χάν φόνο τοϋ Γεωργο-Ίαπαδάχον



Έ  ίσταρέα Iψυααι στό δικακπήριο τής Λβιββδιδς στίς 20.1.28. 
Δέν μποροΟσε νά γίνει άλλιώς. Ήταν φόνος. Κύριος μάρτυρας ήταν* 
6 Θόδωρος ΣταφυλΛτος καί ?νας μαραγκός wtpamutôç.

Στήν Λειβαδιά οί σταλινωωί ήτανε παντοδύναμοι. Υποδέχτη
καν τόν Σταφυλό&το μ’ ίνσπλες Αμάδες. ΓιΑ νά τόν τρομοκρατήσουν 
1ν 6χι νά τόν ξεπαστρέψουν. ’Επικεφαλής τους ί,-τανε δ πολύς Γονής.

(Βοηθός δικηγόρος τοΟ Κουτίσσπέταλου. ’Οργανωτής δολοφο
νικής Απόπειρας κατά τοϋ Γ. Γιαννακουρέα γιατί βρέθηκε έπικεφα- 
λής τής έξ έγερσης τών χωρικών στά 1925. Διαγράφτηκε «τά 1928 

άπ’ τό ΚΚΕ. ΤΕγινε όπουργός τοΟ Π απάγου).
Καμιά ΙΟαριά δμως άρχει ΐ̂Λρξιστές μ’ έπικεφαλής τόν Σίλα 

καί Μ. Γιάννη, τόν περι φρούρησαν. Ή δίκη χωρίστηκε γιά τόν φυ- 
γόδικο Ζαχαριάδη. Ό  Ρουμελιώτης σάν μάρτυρας μάταια προσπά
θησε ν’ Αποδείξει τό «Αλλοθι». Ό  Άγγελόπουλος, πού τούς ύπερά- 
σπιαε, τούς παρουσίασε «συνεχιστές τής έιπα<νΑστο»η; τοΟ 1821!!». 
Τέλος οί Σακαρέλος, θωμάζος, ΦλαρΑκος δικάστηκαν 15 
χρόνια φυλακή. Ό «Ριζοσπάστης» δγραψε γιά τόν Σταφυλάτο δτι 
είναι «γνωστός Άρχειομαρξιστής καί δργχνο τής ’Ασφάλειας»!

Ό ΣταφυλΛτος μπήκε στό κίνημα Απ’ τό 1921 - 22. Εξελί
χτηκε σέ στέλεχος τοΟ ’Αρχείου. Μετά τό φόνο τοϋ Γεωργοπαπαδά- 
κοι>, πιάστηκε στά γεγονότα τοΟ «ΈνωακοΟ» καί δικάστηκε μ’ άλ
λους 8 ’Αρχείους 9 μήνες. 'Οταν άποφυλακίστηκε στάλθηκε στή 
Σαλονίκη. Πιάστηκε στά γεγονότα τοΟ Κάμπελ. Ξανχπιάστηκε στά 
1932 καί δικάστηκε 4 χρόνια φυλακή καί 2 έξορία. ’Εκεί τόν έπιαοε 
ή διχτατορία καί δ πόλεμος, ύστερα κατέληξε στό στρχτόπεδο Τρι
κάλων Απ’ δπου δροβπέπκυοε Αφοϋ σάπιβε 10 χρόνια στή φυλακή καί 
έξορία. Πέθανε Από καρκίνο τόν Σεπτέμβρη τού 1980.

Λίγο πρίν πεβάνει μοΟ άφηγήθηκε: Συνέπεσε νά μάς πηγαί
νουμε στή"/ Αίγινα μέ τό'/ Ζαχαριάδη — «"Chav φτάσουμε θά σέ 
κχβαρίσω» τοϋ είπε. «Ζήτησα καί μέ βάλανε σ’ άλλο θάλα̂ ιο άπ’ δ
που οί σταλινικοί». ’Ετσι δέν τοϋ &κανα τήν εύχαρύστηση νά μέ δο
λοφονήσει!»

Τέλος όταν ϊφτασε ή μέρα τής δίκης πού ίπρεπε νά τούς πάνε 
μαζί στόν Πειραιά. Πήραν μόνο τόν ΖαχαριΑδη. Ό Σταφυλάτος 
διαμαρτυρήθηκε : «Γιατί δέν πήρατε καί (ΐένανε Αφοϋ εΓ|ΐαστε γιΑ
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τήν ίδια δόκη;» — Κάν* δουλβιά σου έσύ» τοΟ άπάντησι 6 Διοοιητής 
τών Φυλακών.

Ό  Ζαχαρίνης μέ συνοΙΜα Ιϊνός χωροφύλακα οραπέτιυαβ <πάν 
’Ηλεκτρικό σταθμό Πειραιά, ή κατ’ άλλη έκδοχή τοΟ Ζ, Εσπρωξε στό 
Μοσχάτο τόν χωροφύλακα μέσα σ’ Ενα λάκο άσδέστη καί δραπέτευα 
σε. Πώς έξηγοΟνται αάαά;

Ή δίκη δμως Εγινε καί διχάστηκε έρήμην 9 χρόνια.

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΓΝΔΙ'ΧΑΤΩΝ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΓΜΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΓΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ

Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής Κόκκινης Συνδικαλιστικής 
ΔιεθνοΟς άρχισε ή έφαρμογή τής «Αναδιοργάνωσης» τών συνδικάτων 
στήν βάση τών «Βιομηχανικών Ενώσεων». Οί BJE. συγχώνευαν σέ 
μιά όργά/νωση τά χωροατά Ιδιαίτερα συναφή σωματεία δπως π.χ. 
χτκπών, σοβατζήδων, μπετατζίδων, ξυλουργών, πλακάδων, σιδερά
δων, κι άλλα οίικο&μικά σωματεία, σύμφωνα μέ τό πρότυπο τών Β.Ε. 
τών μεγάλων Ευρωπαϊκών έργαστασίων μέσα στίς δποίες ένώνονταν 
δλσι οί έργοποΟπαλληλικοΙ κλάδα. Οί BJE., γιά τίς μεγάλες χώρες 
ήταν* προϊόν σωστής έμπειρίας κι Εκαναν πιό μάχιμα τά ένωμένα 
*:ώρα τμήματα τών βιομηχανικών πραλβταρίων. 'Ομως γιά τήν Ελ
λάδα δπου οί μεγάλες βιομηχανικές μσνά&ς ήταν λίγες καί διτου 
δέσποζε ή βιοτεχνία, Ιπεδειίνωσαν άντί νά βελτιώσουν τόν συνδι
καλισμό.

Μέ τό νέο σχήμα συνδικαλισμού μιά ντουζίνα διαφόρων συγγε
νικών κλάδων συσωρεύονταν άνάκατα καί γίνονταν 2να είδος μω- 
σαΓκοϋ, δπου δέν έβρισκαν Εκφραση τά ιδιαίτερα προβλήματα τών 
κλάδων, καί δπου οί συνεκτικοί δεσμοί ήτανε άμφίβολα γιατί δέν 
ύπήρχε τό ϊδιο έπίπεδο συνείδησης, όργανωτικόιτητας καί Αγωνιστι
κότητας. ’Από ϊλειψη στελεχών δέν μποροΟαιε ν’ άναπροσωπεύσ/ται 
δλα τά Επαγγέλματα στήν διοίκηση. Έτσι συσωρει>τηκαν οί διάφο
ροι δμοειδείς κλάδοι πού διεύθυναν οί σταλινικοί, κι ξμειναν διασπα- 
σμένα δσα έλέγχονταιν άπ’ τούς ρεφορμιατές οί δποίοι βολεύτηκαν
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μέ αύττύ τόν τρόπο στόν διασπαστικό καί άνβξέλιεγκτο ρόλο. Αύτή 
ή πολιτική βάρυνε τήν διοίκηση Χχιτά - Εύτυχιάδη, άλλά ούσιαστικά 
τήν προφιντέρνζ καί τήν ΚΔ όλόκληρη.

Ό  Χαίτάς, μετά τήν συνθηκολόγα λύση τής άπβργίας τοΟ 
1923 μέ ευθύνη τοϋ Μάξιμου, γιατί τάχα ή παράτοσ») τής άπβργίας 
θά κούραζε τούς έργάτες υστέρα dot’ τό σπάσιμο τών σιδηζρομικών, 
είχε γράψει στόν «Ρίζο» άρθρο «γιατί τήν τρώμε» κι ίβρισκε δτι οί 
ήττες όφείλονταν δχι σέ κακή διεύθυνση άλλά στήν μή όργάνωση 
•τών «βιομηχανικών Iνώσεων». Τώρα, μέ τό πέρασμα σέ μιά θέση 
Ισχύος στήν 'ΧΕ θέλησε νά δλσποιήσει τήν νέα συνδικαλιστική γραμ
μή, άπ’ δποα προέκυψε 2να δίχως προηγούμενο λικβιντάρισμα τού 
συνδικαλισμού.

Οί ’Αρχειομαρξιστές ήταν οί μόνοι πού άντιτάχθηκαν σ’ αύ- 
τόν τόν μετασχηματισμό καί στήν μηιχαινιστική μεταφίρά σχημά
των πού δέν Ανταιποκρίνονταν στίς έλληνικές συνθΐ)κες, χωρίς αύτό 
νά σημαίνεκ δτι δέν κατάλαβαν τό ρόλο τους στά μεγάλα έργοστάσια. 
Ίσα - Ισα, έριξαν τό σύνθτ/,ια «πρός τά έργοστάσια» κι δσιειλαν 
άγωνιστές νά πιάσουν δουλειά στήν ΒΙΟ, ατά ύφαντουργεία στό κο
καλάδικο, στά κεραμιδάδικα, στά λιπάσματα τοϋ Πειραιά καί σέ 
πολλές βικμηχανικές μονάδες στήν Σαλονίκη καί σ’ δλη τήν Ελλά
δα, γιά νά όργανώσουν τούς άγώνες.

Στό Συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας ’Επισιτισμού, ό γραμματέας 
Στύλος πέρασε τήν άπόηραση γιά τήν άναδιοργάνωση στήν βάση 
τών Β. Ενώσεων.

Σ’ αύτό παραβρέθηκαν κι οί βουλευτές Μάξιμος, θέος καί 
Σταυρίδης, κι δ πρώτος κατάγγαλε τά σχέδια διάσπασης τών Καλο- 
μοιροστρατήδων καί τής ΟΙκουμενικής.

Οί άρχειομαρξιστές, Απ’ τό βαρύ πυροβολικό, τό σωματείο τών 
Αρτεργατών, δέν Αντιπροσωπεύτηκαν γιατί αύτό ύπάγονταν στήν 
ΓΣΕΕ. Πήραν βμως μέρος οί όμά&ες τών νέων καί μίλησαν, ό 
Ξεΐνης τών άρτεργαΐτών γιά τίς προδοσίες τών άντιδραστικών Οι
κονόμου καί Σια, καί γιά τά αίτια τής δολοφονίας τοΟ Πατλάκα, 
καί δ Μέλος, τών ζαχαροπλαστών γιά τήν διασπαστική πολιτική τών 
Καλομοιροατρατήδων. (Βλέπε πραχτικά στό "Ρίζο*’ 11.1.27)
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Στό συνέδριο τής ’Ομοσπονδίας Οικοδόμων (Μάρτης 1927) 
καθιερώθηκε τό όργανωτικό τών Β.Ε παρ’ δτι σ’ αυτόν τόν κλάδο 
ή δουλειά γινότανε σέ άτομικό έπίπεδο, έςόν ίπό 2 - 3 β ιομηχανίας 
•ιονάδες δπως τής ΕΛΟΓΛ, Τέκτων. 01 ίφχειομχρξιστές Μ. Γιάννης 
καί Γ. ,Ιωαννίδης άντιπροσώπευαν τό σωματείο Τεχνικών Μπετόν 
’Αρμέ καί Ιπιρρέαζαν τό έργοστάσιο τής ΕΑΟΓΛ κι δλο τόν κλάδο 
στό*/ δποΐο Ιπεφταν πρόσφυγες, γιαιτί τά μπετά δούλευαν καί όπήρχε 
ζήτηση μπετατζήδων. Ή τα ν  δ μόνο; κλάδος πού είχε πετύχει τό 
8ωρο καί τά |ΐ^ρα/άμχτα Ιφταναν στίς 18 δρχ. Ινώ σ’ δλλους κλάδους 
μ^νο 15 δρχ.

'Η γέτες άντί-χαλοι ατούς οΐχοδόμους

Μ . Γιάννης BeXtavlτης
Ά ρχειομα^ξισ ιής Κομματικός

’Επικεφαλής τής ’Ομοσπονδίας ήτανε δ σταλινικός Βελιανίτης 
τόν δποϊο ά'/τικατέστησε τώρα δ Τακαβίτης.

Οί άρχειομαρξιστές Μ. Γιάννης καί Γ. Ίωαννίδης τάχτηκαν 
έξ άρχής άντίθετοι στόν [ίετασχη^τισμό τής ’Ομοσπονδίας σέ βιο
μηχανικές πρωτοβάθμιες ένώσεις, σύμφωνα μέ τήν θέση πού 'Υπε
ράσπιζε σχετικά τό ’Αρχείο. Ά λλά φυσικά έπεκράτησε ή ϊποψη τών 
κομματικών καί θεώρησαν σωστό νά πειθαρχίσουν σ’ αυτή τήν άπό- 
φαση. Κι έτσι τό σω|ΐ/ατεϊο τών Τεχνικών Μπετόν ’Αρμέ πού είχε 
Ιδρυθεί άπ’ τούς Μ. Γιάννη καί άλλους άρχειομαρξιστές τό 1924,
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διαλύθηκε μέσα στήν Βιομηχανική Ένωση Οικοδόμων. Χρβιάστηκ* 
ή Ιμπειρία δύο χρόνων, μέχρι τό 1929, (azitit χρβωκόπησε τό σχήμα 
Χών Βιομηχανικών Ενώσεων γιά νά ξμηαφτιάξσυν τό παλιό σωμα
τείο. Ά ς σημειωθεί δτι ή τάση τής μειοψηφίας τών Αρχβΐΐμαρξιστών 
δέν iytaepooiDTOÛTTpce στή διοίκηση τής ’Ομοσπονδίας.

Η ΟΛΕΘΡΙΑ ΘΕΩΡΕΙΑ ΤΟΓ «£ΟΣΙ ΑΛΦΑΣΙΣΜΟΓ»

Ή πάλη τοΟ ΚΚΕ κατά τής ήγεσίας τής ΓΣΕΕ Στρατή, Κα
λομοίρη, ΔημητρΑτου, διεξάγονταν μέ τίς κατηγορίες τοΟ ρεφορμι- 
ομοΟ, τής πραχτόρευοης τής κβραλαιοκρατίας, τής διάσπασης καί 
τέλος τοΟ «σασιαλφασιαμοΟ». Αύτή ή τελευιταία κατηγορία 4ρχισε νά 
λανσάρεται άπ’ τό 1925 στό ΚΚΕ, Από Αντίδραση στόν Ανερχδ;ΐ£νο 
φασισμό τοΟ Μουσολίνη καί Χίτλερ καί στά δλοκληρωτικά καθε
στώτα πού δπερναν σαφή φασιστικά χαρακτηριστικά. Τώρα, Αρχισε 
νά γίνεται διεθνώς κατάχρηση τοΟ δρου τοΟ «σοσιαλφασισμοϋ» πού 
ήταν προϊόν χυδαίου ριζοσπαστισμού δίχως σχέση μέ μιά μαρξοστική 
Ανάλυση τοΟ φαινομένου.

Αύτό τό -αεραχούργημα δήμιου ργήθηκε άπ’ τόν Στάλιν κατά 
τόν δποϊον σοσιαλιστές καί φασίστες ήταν δίδυμα Αδέλφια. Ήταν τί 
Ιδιο πράγμα.

Ό  ’Ιταλός Έρικοίλι χρειάστηριε νά πολεμήσει αύττήν τήν Αλ
λοπρόσαλλη θεωρία στηριζόμενος σέ μιά σωστή άνάλυση τοϋ Μουσου- 
.̂ινικοΟ φασιαμοΟ μέ)χρι πού τελικά συνθηκολόγησε Απέναντι στόν 

Στάλιν, κι Ιρχισε κι αυτός τό τροπάρι τοΟ «αοσιαλφασισμοϋ».
Γιά τούς μαρξιστές ή σοσιαλδημοκρατία καί ό φασισμός Από 

ίπτοψη κοινωνικής ούσίας Αντιπροσωπεύουν τό ίδιο καπιταλιστικό 
ρύστημα, Αλλά ΑπαρΑλαχτα δπως ή κοινοβουλευτική δημοκρατία 
κοοί δ φασοαμός είναι δυό διάφορα συστήματα διακυβέρνησης πού 
στηρίζονται σέ διαφορετικό συσχετισμό τών ταξικών δυνάμεων, ϊτσι 
ή σοσιαλδημοκραιτία καί δ φασιβμός χωρίζονται άπό μιά Αντίθεση. 
Ή σοσιαλδημοκρατία Αντιπροσωπεύει τό κοινοβουλευτικό καθεστώς 
καί στηρίζεται στήν έργα-ακή ίριστοκρατία καί στίς μαζικές Οργα
νώσεις. Ό  φασισμός καταστρέφει τόν κοινοβουλευτισμό καί τίς ip-
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γχτυκές όργανώσεις καί στηρίζεται στην άντιδρασακοποιημένη 
μικροαστική τάξη χαί ϊτούς έξαχρειομένους λούμιπεν.

Αύτή ή πάλη κατά του «σαπαλφασιομοΟ» ίφερε καταστρειρτι/κά 
Αποτελέσματα στό συνδικαλιστικό καί πολιτικό κίνημα καί σέ συν- 
διαομό μέ τόν «σοσιαλχαφιεδισμό» καί «Αρχειοχαφιείδισμό» ύπέίκαψε 
•τό Ένιαϊο Ταξικό Μέτωπο πού μπορούσε κι ίπρεπε ν’ Αντιμετωπίσει 
τήν μεγάλη έπίθεση τής «Οικουμενικής» ένωμένης Αστικής Αντί
δρασης.

Τώρα δλοι ξέρουν πόσο όλέθριο ρόλο έπαιξε ή θεωρία τοΟ σο- 
σιαλφασιομοϋ καττά τό 1933 σέ βάρος τοΟ Ενιαίου Μετώπου κοιαλι? 
στών καί κομμουνιστών πού τορπιλίστηκε κι Ιτσι συντέλεσε στήν 
fivoSo τοΟ Χίτλερ στήν έξουσία.

ΟΙ «ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΕΣ»

Βασικοί έκπρόσωποι τοϋ σοσιαλισμού τό 1927 - 28 ήταν ή δ
μάδα Δ. Στρατή, Γ. Λάσικαρη καί Δ. Παπά πού διεΰθυνζν τήν Π.Ο. 
Σ. καί τήν ΓΣΕΕ στήν δποία καταλάμβαναν τήν ίριστερά πτέρυγα 
ένώ ot Καλομοίρης καί 'Χλήμης, ήτταν πατέντες τοΟ δεξιοΟ σοσιαλι
σμού. Ή δμάδα Γιαννιοϋ ήταν σκελετωμένη. Τά ίδιο τοΟ Γ. Γεωρ- 
γιάδη δ δποΐος είχε πολιτευθεϊ μέ τό Κόμμα τοΰ Καφαντάρη. Ό  Άρ. 
Σιδέρης είχε διορισθεΐ στήν ’Αγροτική Τράπεζα. Π ροσπάθειες ά- 
νασυγκρότησης τοΟ ΣΚ στά 1927 καί 1928 άπέτυχαν οίχτρά. Στίς 
έκλσγές τοΟ 1928 οί δεξιοί τής ΓΣΕΕ πήραν θέσεις στους συνδια- 
σμούς τών μοναρχικών καί Αριστερά στελέχη της στούς Βενιζελι- 
κούς.

'Ετσι τό κίνημα τών σοσιαλιστών κατέρευσε τό δεύτερο μισό 
τής ΙΟετίας τοΟ 20.

Στά 1930 οί Στρατής, Χωμενίδης, Ζαχαρόπουλος ήσαν οί έ- 
πιτελικοί τοΟ Σοσιαλιστικού Όμίλου. Τό κίνημά τους δμως παρέμε
νε Αναιμικό. Ό  Σ-ηρατής ήρθε σ’ Αντίθεση μέ τόν Καλομοίρη στήν 
ΓΣΕΕ πού δυοσπάστηκε.

Στά 1944 προσχώρησε στό ΕΑΜ, Ανέβηκε στό βουνό, καί πήρε 
μέρος στήν Αντιπροσωπεία τοΟ Λιβάνου. Στά 1958 |ΐέχρι τά 1964
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διετέλεσε βουλευτής κχί συνεργάστηκε μέ τήν ΕΔΑ. Στήν διχτχτο- 
ρίχ Πασταδόπουλου Ιξορντετρ^ άπ’ δπου έστειλε ίναφορά στόν Πατ- 
τχκό έπικαλούμενος τούς άγώνες του καπά τοΟ κομμουνισμοϋ στό 
Παρελθόν, κατά τόν Σωμερίτη, γιά νά τόν άπολύσει. Ήταν συνεπής 
σοσιαλιστής καί άντικομμουνιστής. ’Αλλ’ δχι «σοσιαλ φασίστας» !

ΤΟ ΜΑΤΟΚΓΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

Τό νέο ένακιοϊτάσιο πού νομοθέτησε ή Οίκουμενική άποτέ- 
λεσε μιά πρόκληση ένάντια στούς φτωχούς Ινοικιαστές σέ μιά περίο
δο πού τό πρόβλημα καποικίας μέ τούς πρόσφυγες άκόμα στούς ντε
νεκεδομαχαλάδες είχε πάρει τεράστια σημασία.

Οί έπαγγελματοβιοτέχνες καπέβηκαν σέ γενική άπεργίχ καί 
διαδήλωσαν μαζί μέ τήν φτωχολογιά τών ένο«αα>στών καί χτυπή» 
θηκαν μέ πρωτοφανή άγριότηαχ άπ’ τό στρατό καί τήν άστυνομία. 
Σκοτώθηκαν 2 καί τραυματίστηκαν δεκάδες.

Ή θέση τοϋ ΚΚΕ έπεξεργάστηκε άπ’ τόν Πουλιόπουλο, κ* 
έβαλε γιά καθήκον ένα κοινό μέτωπο έργατοΟπαλλήλων καί φτω
χών έπαγγελμαιτιών κατά τής ταό παρασιτικής Ιδιοποίησης τής Ερ
γασίας τών Ιδιοκτητών πλουτοκρατών.

ΣΓΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
Tor θ α ν α το γ  τ ο γ  λ ε ν ιν

Στίς 31-1-27 έγινε συγκέντρωση γιά τήν Ιπέτειο τοϋ θανάτου 
τοϋ Λένιν, μέ 5 χιλ. έργάτες.

Στό προεδρείο τώρα τά σκηνικά άλλαξαν. Οί σταλινικοί πρό- 
δαλλαν τιμητικό προεδρείο τόν Μπουχάριν, πρόεδρο τής ΚΔ σ’ άν- 
ίΐκατάσταση τοϋ Ζηνόβιβφ, τόν Στάλιν γραμ. τοϋ ΚΚΡ, τόν Κολάρωφ 
¥ραμ. τής 'ΚΔ, τόν Δημητρώφ πρόεδρο τής Βαλκανική; ’Ομοσπον
δίας καί τόν Ρόι τοϋ ΊνδικοΟ ΚΚ.

Τώρα, τό μπλόκ Σΐάλιν - Ζηνόβιεφ, άνακαταστάθηκε άπ* αύ-
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τό τών Στάλιν - Μπουχάριν. Μέχρι πού άντικαταστάθηκε χι αύτό 
άπ’ τό μπλόκ Στάλιν - Μανουίλσκι κατά τήν «τρίτη περιίοδο».

Τήν Ιδια περίοδο άναγγέλεται άπ’ τό Ρίζο δτι ή Εύρείχ (VII) 
τής ΚΔ χατοοδίκασε τήν άμά8α Σλιάπνικωφ - Μεντβέντιεφ γιά «δπ· 
πζρηαυνιστιγ£ς παρακλήσεις», Αποκατάσταση τών σοσιαλδημοκρατών» 
(χαί «λικιβινταριίτική δεξιά».

’Ομως δμιλητές στήν συγκέντρωση είναι οί άντιπολιτεύμενοι 
Γρ. Παπανιαολάου βουλευτής χαί Ράΰκα γιά τίς γυνχΐκες. Ό  Πολύς 
Πικρός λανσάρεται άπ’ τούς σταλινικούς κι δ Γλαυκό; άπ’ τήν νεο· 
λοοία.

Π ΑΝΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΓΡΧΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η ΑΝΤΙ Π ΟΛΙΤΕΪΣΗ ΛΑΝΣΑΡΕΙ 

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ετίς 21-1-27 ίγινε μιά συγκέντρωση δλων τών λιμενεργα- 
τ:κών σωματείων τοΟ Πειραιά που συνεκλόνησε τήν Οικουμενική. 
Δέν ήταν μικρό πράγμα πού δεκάδες σωμα-οεΐα μέ συντηρητικές τό 
περισσότερο διοικήσεις, ένώθηκαν κάτω άπό μιά κοινή ’Επιτροπή 
Δράσης πάνω στή γραμμή τοΟ Ενιαίου ’ΕργατίΛοοΟ Μετώπου.

Σ’ αώτήν κύριος δμιλητής ήταν δ Β. Μικολινάκος, επικεφαλής 
τής όργάνωσης τοΟ Πειραιά καί τών παλιών Πολεμιστών, βασι,κό 
στέλεχος τής τάσης Πουλιόπουλου καί δ Βουλευτής Χαίνογλου.

01 ’Αρχβκμαρξιστές τοΟ λιμανιοΟ Στάης, Κωστέας Σταθόπου- 
λος κβοί βεοφ. Δημηηριάδης βρέθηκαν «πήν πρώτη γραμμή. Κι Ιτσι 
σύσωμη ή Αντιπολίτευση άντέταξε στους ήρωες τού «σακαλφχσιομοΟ» 
σταλινικούς τό Ενιαίο ’Εργατικό Μέτωπο.
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Ό  Κορδάτος προσανατολίζεται στόν 
Τ ρο τσ κισ μ ό

Ό Κορδάτος in’ τά μέσχ τοϋ 1926 είχε προσανατολισθεΖ πρός 
τήν ΤροΓΗΊαστι/κή άντιπολίτευση καί συνδέθηκε άθόρυβχ μέ τούς 
τότε ήγέτες τοΟ Γαλλικού ΚΚ, Σουβάρίν καί Μονάτ πού Σβγαζαν τήν 
τροτσκιστική «Ρε£ολισιόν Προλεταριέν». Ή σύνδεσή του Ιγινε διά 
μέσου τοΟ 'Ελληνα ράφτη τροτσκι-στή Κωστάττη. Τόν γνώρισα στά 
1968 στήν διχτατορία. Ήρθε στό σπίτι μου μέ τούς σ. Ν. Μπέλο καί 
Χ.Τ.. Ήταν πολύ αισθηματικός. Φαντασθήτε δτι στά γεγονότα τοΟ 
Γαλλικού Μάη Ικλαιγε άπό χαρά. 'Χαί σέ λίγο πέθανε.

Ό  Κορδάτος, στό άρθρο του πού δημοσιεύτηκε στήν Ρ.Π. (άρ. 
20, 20-8-26) άνέλυε τήν Ελληνική πολιτική κατάσταση καί χτυ
πούσε τήν σταλινική ήγεσία του Κρεμλίνου καί τούς άπεσταλ;ιένους 
της στήν Ελλάδα.

Μόλις μαθεύτηκε αύτό τό άρθρο στό ΕΧΕ τό άναδημοσίΐυσαν 
στό Ριζοσπάστη (25-2-27) , καί τόν διέγραψαν. Ά ς σημειωθεί δτι 
ci Σουβαρίν καί Μονάτ δέν είχαν λκόμα διαγραφεϊ »π’ τήν ΚΔ καί 
ή διαγραφή τοΟ Κορδάτου ήταν άπόλυιτα άδικαιολόγητη.

Τόν Σταυρίδη δμως, πού παρακάθησε σέ γεδμα πρός τιμήν 
Υπουργού δέν τόν διέγραψαν παρά μόνο γιά 3 μήνες, παρ’ δλο δτι 
θεωρούνταν ύποπτος άπ’ τήν Ιποχή τοϋ Πάγκαλου. (Βρώμαγε δπως 
Εκφράστηκε δ Σκλάβος).

Ό  Κορδάτος είχε γιά πρώτη φορά διαγραφτεί στά 1925 γιά 
τήν άντί&εσή του στό Μακεδονικό (Ενιαία καί άνεξάρτητη Μακεδο
νία καί Θράκη). ’Επιστρατεύτηκε κατά τήν διχταχορία καί διετέλεσε 
&να φεγγάρι πάλι γραμματέας τοΟ 'Κόμματος. Σάν γραμματέας είχε 
έκδώσει καί τήν έγκύκλι© δτι: «τό ΚΚΕ διελύθηκε».

Σχετικά μέ τήν διαφορά του ίγραψε στό προσυνεδριακό του 
άρθρο:

«Στό «Δελτίο» του ΚΚΕ τοΟ Μάη 1926, ip. Φ. 2, ή -ΧΕ τής 
ΚΔ Βκανε άνακοίνωση γιά τό Ιθνικό πού ουσιαστικά έπιβεβαίωνβ 
τήν όρθότητα τής θέσης μου. ’Ενώ ποιό πρίν, στό ·>π. ip. 3-4 τοΟ



έπίσημου δργανου τής 'Κομιντέρνας (1925) ό Μανουΐλσκυ Εγραψε 
δτι ό Κορδάτος καί 6 Σίμιτς έβλαψαν τήν ύπόθεοη στά Βαλκάνια, 
κι δτι έγώ είχα σοσιαλδημοκρατικές άπόψεις (Μπάουερ)... πού δ
μως ποτέ δέν διετύπωσα!»

Ή θεωρία τής «πρσπαρασκευής» πού (ΐοΟ άποδίνουν είναι κα
θαρό καττασκεύαομα γιά νά ψαρέψουν στά θολά νερά. Σημειώστε δτι 
άκούστηκαν νά λένε δρισμένοι δτι «θ’ αύτσνο;ιίσουμε καί τήν Πελο- 
πόνησο γιατί έμεΐς δέν έχουμε πατρίδα!»

Στήν έγκύκλιο τής 5-5-25 έξέθεσα στό Κόμμα τήν διαφωνία 
μου. Ό τότε γραμματέας Μάξιμος τήν διάβασε πρίν τήν στείλω καί 
τώρα μέ κατηγορεί γιά ««σοσιαλδημοκρατικές» καί «άστικές» λπό
ψεις.

«Συμφωνούμε — γράγει — μέ τόν Πουλιόπουλο δτι 2να τέτοιο 
κόμμα δέν είναι κομμουνιστικό, διαφωνοϋμε δμως μέ τά μέσα θε< 
ραπβίας».

Σ’ αύτό τό άρθρο Εκρινε τόν Πουλιόπουλο σάν Ιξψεμι-πή, 
Άπσκάλυψε δτι στά 1923 δ Πουλιόπουλος συνεργάστηκε μέ τόν 
Ε, Παπαναστάση (τάση τοΟ Πειραιά) πού θεωρούνταν έξτρεμιστής, 
κι δταν στό Συνέδριο τοΟ Σεπτέμβρη 1923 μειοψήφισαν καί βγήκαν 
στήν ΚΕ οί ’Αποστολίδης, Μάξιμος καί Σταυρίδης, τόν «κατέλαβε» 
απογοήτευση» κι έγραψε στόν Παπαναστάση: «Αναγκάστηκα νά φύ
γω άπ’ τήν ’Αθήνα χωρίς νά σέ δώ».

(Ό Κορδάτος γράφει δτι διαθέτει στό άρχειο του τά γράμματα 
τοΟΠ.Π.).

«Τώρα — συνεχίζει δ Κ. — ή κρίση στήν 'ΚΔ καί στό ΚΚΕ 
καί οί κλασικές του άδυναμίες τόν έφεραν στόν Γεωργιαδισμό». 
«Ό Π H. δέν έπρεπε νά πάει στή «Συνδιάσκεψη παραγόντων», για
τί μιά τέτοια παρέα δέν ήταν έγκυρη γιά τίποτα. Κι δμως πήγε καί 
ψήφισε τόν έαυτό του».

(Δυστυχώς γιά τόν Κορδάτο δέν παρουσίασε καί τήν παρα- 
μικρότερη ένδειξη γιά τόν Γεωργιαδιαμό τοΟ Π.Π.. Κι δσον 
άφορά τό μπλόκ μέ τόν Παπαναστάση ήταν άριστερότερο άπ’ 
αύτό τοΟ Κορδάτου στή Γεωργιαδική Συνδιάσκεψη τοΟ 1922).
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Στήν συνέχεια δταν στίς 2-7-27 έκδώθηκε τό Κομ. Μανιφέ
στο μέ μετάφραση καί πρόλογο τοϋ Κορδάτου άπ’ τό ’Ακαδημαϊκό 
Βιβλιοπωλείο, ό Μάξιμος άπ’ τό'/ Ριζοσπάστη δκανε μιά κριτική 
στόν πρόλογο γιά «άρχειομορξιστικό», «κενόν Ιδεολογικού περιε
χομένου», «οδτε κάν σοσιαλιστικό» καί «ivôrρον». Πέτρα τοΟ σκανδά
λου ήτανε μιά φράση δτι: «Ή όργάνωση τών Ιργατών είναι άναγ- 
καίος σταθμός πρός τήν έπανάσταση» πού δπως άπάντησε δ Κορ- 
δάτος άναφερόταν σέ πολλά κείμενα τών κλασικών τοϋ Μαρξι
σμού.

Έτσι δ προσανατολισμός τοΟ Κορδάτου πρός τόν τροτσκι ι̂ό 
δέν τόν έφεραν κοντά στόν Πουλιόπουλο κι οδτε συζήτησή γιά τόν 
Μάξιμο μέ τόν δποΐον ήτανε πάντα άντιμαχόμενοι.

Ό ’Χορδάτος στήν έξέλιξή του Αφιερώθηκε στίς συγραφικές 
του έργασίες πού Απστέλεσχν σημαντικότατη συνεισφορά στό κίνημα 
καί έπηρέασαν βαθύτατα τήν νεολαία τής έποχής. Διετήρησε καλές 
σχέσεις μέ τούς τροτσκιστές, τήν έποχή πού αύτό ήταν θανάσιμο 
Αμάρτημα γιά τό ΚΚΕ, άλλά καί μέ τό Κίμμα. Χωρίς δμως νά κομ
ματιστεί, καί πολύ πιό περισσότερο, νά σταλινισθεΐ.

Παραθέτουμε Ινα μέρος τοϋ άρθρου τοϋ Σ τ i φ α ν ο υ Έ- 
λ υ ρ ο υ πού γράφτηκε στό περιοδικό «ΔΙΑΝΟΟΓΜΕΝΟΣ», φύλλο 
13, γιά τύν Γ. Κορδάτο δταν πέθανε, μέ τίτλο: «Ένας πρόδρομος, Ι
στορικός οοαί Αγωνιστής τοΟ έργαιτικοΟ κινήματος στήν Ελλάδα»:

Ό  Γ ι ά ν ν η ς  Κ ^ ρ δ ά τ ο ς  στάθηιιεγιά τό Ελλη
νικό καί διεθνές Ιργαπκό κίνημα Ενας άπ’ τούςπιό άγνούς αγωνιστές 
διανοούμενους καί ή τεράστια συγγραφική του προσφορά συνετέλεσε 
ίσο λίγων στήν πρόοδο καί άκτινοβολία τοϋ έπανα στατικού μαρξισμοϋ 
στή χώρα μας.

Είναι άμέρητες οί κριτικές γιά τό Ιργο του, τά άρθρα του σέ 
Εφημερίδες καί περιοδικά, έκτός τά βιβλία του πού λάμπρυναν τήν 
άνθρώπινη γνώση, δχι μόνο σιόν Ιλληνικό χώρο αλλά καί στόν δνε- 
Πν.κό.

«Μέ τό πολύμερο καί τεράστιο δργο του, αύτός δ Διανοούμενος 
Προλετάριος — Ιστηρικό, κοινωνιολογικό, φιλοσοφικό, πολιτικό καί 
λογοτεχνικό — πέτυχε νά βοηθήσει τό κίνημα γιά τό ςεσκλάοωμα
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τών ταπεινών καί καταφρονιών ων χαί νά π ερίσει ή ίξιοφυία του 
m i Πάνθεο τών Μεγάλων άγωνιστών τοΟ ιΣαπαλισμοϋ χαί τοϋ Πνεύ
ματος. Ό  Δ. Γληνός δταν ό Κορδάτος έχυκλοφόρησε τό βιβλίο του 
«ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ εις τόν "Ομηρον», γράφει ζ-.φ  έφημερίδα «Κα
θημερινή», δτι «τρδκειται γιά έργααία πού ση·ΐ£ΐώ/ε> -σταθμό στήν 
νεοελληνική έπιστήμη». Ό  Πανχγής Λεχατσ&ς, λέ*ι Ιπίσης δτι, τό 
έργο τοΟ Κορδάπου «είνα* μνημειώδες χαί ή έπίορΜη πού θά Εχει θά 
είναι ά'Λπιολόγιστη». Ό  ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ γράφει; Ό  Κορίδάτος

Ε3ΕΧΟΥΣ-ΕΣ ΜΟΡΦΕΣ TOT ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Γιάννης Κορδάτος 
Γραμματέας τοϋ Κόμματος τήν 4atla 1920 - 24

«πλουτίζει τή νε«λλ η νιχ ή  φιλολογική δπιστήμη μέ μιά έργασία, τιού 
θά Ιρθει στιγμή οί μέλλουσες γενεές νά μιλοϋνε γι’ αυτή-; μέ θαυμα
σμό». Ό  δέ Α. ΣΤΙΝΑΣ μάς λέει: «01 όπηρεσίες πού πραιέφερε m b  
έργατικό κίνημα ήταν τεράστιες καί άνεκτίμητες. ’Εντελώς δίκαια 
δ ΚφδΦτος πρέπει νά τοποθετηθεί δίπλα στίς πρχγ^τικές μεγάλες 
μορφές τοΟ προλεταριακού μας κινήματος. Δίπλα στό Δη<ιοσθένη Λι- 
γδόπουλο, στόν Πανοελή Πουλιόπουλο καί στό θωμά Άποστολίοη».



Τό 3ο ταχτικό συνέδριο τοϋ ΚΚΕ

Στίς 27.3.27 Εγινε έπί τέλους τό 3ο ταχτικό συνέδριο τοϋ K .KJ5. 
υστέρα άπό 7 χρόνια πού Ιγινε τό 2ο (1920) καί 1 έκτακτα πού με
σολάβησαν (Σεπτέμβρης 1921, Όχτώβρης 1922, Σε^τεμορης 1923, 
Δεκέμβρης 1924).

Έ  Κ.Δ. άντιπροσωπεύτηκε μέ τόν Γερμανό βουλευτή Ρ έ μ ε- 
λ € καί τόν ήγέτη τής νεολαίας τής Γιουγκοσλχυίχς Μ π ο ύ γ ε- 
6 ι τ ς. Ό  Ρέμελε ξανάρθε στήν Ελλάδα καί τ5 περασιά του ση
μαδεύτηκε μέ τήν ντφεχτίβα τής «έξουδετέρωσης τού κακοϋ παρελ
θόντος» πού στόχευε βασικά τόν Εουλιόπουλο. Ό  ΐόιος μέ τήν σειρά 
του «έξονδετερώθηκε* στήν έκκαθάριση του 1936— 38 καί έκτελέ- 
στηκε άπ’ τόν Στάλιν. «Ό Ρέμελε —  άφηγείται ό Γιατσάπουλος —  
είχε μιάν Ιπαρση φοβερή. Ήταν φανατικός σταλινικός. Πίστευε δτι 
σέ 6  μήνες θά συντριβή δ έθνικο^οσιαλιαμός». Ό λ ’ αύτά ΙςηγοΟν 
γιατί άντίκρυσε τίν Π. Π. μέ περιφρόνηση, δπως άνέφερ* δ Μν/αστη- 
ριώτης.

Σ’ αύτό τό Συνέδριο κλήθηκαν κκ δκαναν Ζκβεση δράσης δλα 
πού διβτέλεσαν γραμματείς dm’ τό Β ' συνέδριο (1920), οί Χορδάτος, 
Αποστολίδης, Σταυρίδης, Πουλιόπουλος, Γκττσόπουλος. Αύτή ή πε

ρίεργη διαδικασία κρίθηκε κατάλληλη γιά νά φτιάξει ή φράξια τών 
σταλινικών Ινα άμάλγ^μα «δεξιών» (Άποστολίοη - Κορδάτο - Που- 
λιόοιουλο) καί μέ τό φιάσκο τοΟ «Εθνικού» νά βγάλει νόκ - άουτ τόν 
Πουλιόπουλο.

Στό συνέδριο πήραν μέρος 70, πού άντιπροσώπευαν 2000 πε
ρίπου μέλη. Ή  σύνθεση τοΟ συνεδρίου ήταν προϊόν νοθείας. Έγιναν 
σωρεία μετακινήσεων καί διορισμών πού έξήγειραν τά μέλη. Ό  γραμ
ματέας Γιατσόπουλος, μέ τήν όπεύθυνη δήλωση, κατάγγειλε δτι δ 
ΧάΓτας καί οί Κούτβηδες φραξιόνιζαν μέ τήν ήγε^:χ τής Μόσχας. 
’Αρκεί νά προσθέσουμε δτι ή KJE. Εστειλε γρά;ΐμα στήν ’Οργάνω
ση τής ’Αθήνας πού δικαιολογούσε: «Ή άρχή τοΟ δημοκρατικού συγ- 
κοντροττιαμοΟ δέν άποοιλείει διορισμούς» (Ρίζος 23.11.26).
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Ό  Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  δέν πήρε μέρος στό συνέδριο προφα
νώς γιατί ήταν μπλεγμένος στήν δολοφονία τοΟ Γεωργοπαπαδάκου.

Ό  λόγος στό συνέδριο τοΟ Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ  ήταν 
6 βασικότερος. Κράτησε πάνω άπό 3 ώρες. Οί άναλύσεις του στηρί
χτηκαν στό προαυνεδριακό Ιρβρο  του. Δέν Εθιξε τίς διαφορές πού 
παρουσιάστηκαν στήν ΕΣΣΔ μδλο πού φάνηκε ϊλακάθαρχ, δτι τά 
βέλη Εναντίον του Ερχονταν άπ’ τό 'Χρεμλίνο. Είχε πλχτειά άπήχη- 
ση, άντίθετα άπ’ δτι Ισχυρίστηκε δ Στίνας στ’ Απομνημονεύματά του. 
Έ τσ ι έξηγεΐται ή πρωτοφανής βιαιότητα μέ τήν όποια τόν Αντιμετώ
πισαν, οί καταλυτικές άποφάσεις πού πέτυχε κατά τιύν ύποατηριχτών 
τοΟ Παγκάλου καί τής «’Αριστερής Δημοκρατίας» χτί τέλος τό γεγο
νός δτι σέ λίγο κατάχτησε τό μισό κάμμα. Φυσικά δέσποσαν ci Αντι
πρόσωποι τής Κ Α . οί δποίοι ύπέταξαν δλους Εκτός τοϋ Γιατσόπουλου 
καί κατώρθωσαν ν’ άποστασιοποιήσουν άπ’ τόν Π Π δλους τούς αυρι
ανούς άντιπολιτευό)ΐενους.

Ό  Σ τ  ί ν α ς, 6 δποίος μέ τούς Φουλτσάκο, Νικολινάκο καί 
θεοδώρου άναπροσώπευσαν τόν Πειροαά, βεβαίωσε δ Πειραιάς, ή 
Θεσσαλονίκη καί ή Καβάλα, ήσαν μέ τόν Πουλιόπουλο. ’ Οσο γιά τήν 
δημοκρατικότητα τής λειτουργίας τοΟ συνεδρίου δ άφθαστο; σέ τιμιό
τητα «αί άμεροληψία Γ ι α τ σ ό π ο υ λ ο ς  Εδωσε μιά ζων
τανή εικόνα μέ μιά φράση:

«’ Οπως Εγιναν d  έργασίες τοΟ συνεδρίου κατάλαβα πολλά, τκ- 
χαφίσττρα  κι άοιοτραέήχτηκα».

Ό  λόγος τού άντιπροσώπου τής ΚΔ Ρέμελε
«Τό οόσιασακότερο στό Ελληνικό πρόβλημα Εγκειται στό Ε

ξής: Υπάρχει άριστερός ή δεξιός κίνδυνος; Ή  πολιτική του είναι ά- 
ριστερά ή δεξιά; Τό τραγικότερο είναι δτι αύτό -.ό ίδιο- δέν γνωρίζει 
τήν κατάστασή του καί δέν ξέρει ποιους κινδύνους διατρέχει.

’Απ’ δλους τούς ρήτορες άκούσαμε τήν λέξη τοΰ άριστεροϋ κιν
δύνου. ’Αριστερά ή δεξιά πολιτική, άπ’ τό ζήτημα αύτό έξαρτάται 
άπό ποιό μέρος ύπάρχει δ κίνδυνος.

’ Οταν βλώοουμ* τήν Ελλάδα άπ’ τό Λονδίνο τότε ξέρουμε δτι
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ή Ελλάδα πάει Αριστερά. 'Oracv στεκόμαστε στό έπίπεδο τής I I  
ΔιεθνοΟς βλέπουμε πώς ή Ελλάδα χάνει άριστερή πολιτική. Ά  λ λ’ 
δ τ α ν  β λ έ π ο υ μ ε  ά π ’ τ ή ν  Μ ό σ χ α ,  τ ό τ ε  
τ ό  Κ.  Κ.  Ε.  κ ά ν ε ι  δ ε ξ ι ά  π ο λ ι τ ι κ ή .

Ή  'Χ Α , τόν τελευταίοκαιρό, άσχολήθτροε 2 φορές μέ τό KJKJE. 
Επίσης καί δταν ή Ελληνική ’Αντιπροσωπεία ήταν στή Μό3χα.

Κ ά θ ε  φ ο ρ ά  ή Κ.Δ. δ ι ε π ί σ τ ω ν ε  δ τ ι  
ή π ο λ ι τ ι κ ή  τ ο Ο Ε.  Ε.  Ε.  ε ί ν α ι  δ ε ξ ι ά  κ α ί  
δ τ ι  ύ π ά ρ χ ο υ ν  δ ε ξ ι ο ί  κ ί ν δ υ ν ο ι .

Νομίζουμε δτι ή ’Κ.Δ. εϊνα* σέ θέση νά κρίνει όρθά τό Κ.Κ.Ε. 
Αύτό τό ζήτημα είναι ζωής ή θανάτου καί πρέπει νά τό διαχειρισθοΟ- 
με μέ δλη του τήν σαφήνεια. 'Οταν οί σ. νομίζουν δτι ή Διεθνής πλα- 
ν&ται καί δέν μπορεί νά κρίνε* τήν Ελληνική κατάσταση, ύπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος νά δημιουργηθή μεταξύ Ε .Δ . καί υμών μεγάλο χά
σμα.

’Από πού προέρχεται τό γεγονός δτι οί σ. διαπιστώνουν τήν κα
τάσταση διαφορετικά άπ’ τήν Κ Δ .; 'Οταν παρακάτω μιλήσουμε γιά 
τά λάθη θά δοΟμε καί τίς αΐτίες γιά τίς όποϊες οί 3. κρίνουν διαφορε
τικά άπ’ τήν Κ.Δ. Προκαταβολικά λέμε δτι άφοΟ ή Κ.Δ. είναι σέ 
θέση νά κατευθύνη τά πράγματα σέ καθ’ 2να άπ’ αύτά. θά  μέ ρω
τήσετε έσεΓς, τ< θερμόμετρο ϊχετε μέ τό δποϊο ρυθμίζατε τήν πολιτική ; 
Ναί ίχουμε Ινα τέτοιο μέτρο. Τό Ελληνικό κόμ|ΐα γιά νά κρίνει τά 
έσφαλμένα τής πολιτικής του βλέπει διά μέσου ιών τάσεών του καί 
αύτό είναι τό Ακαταλληλότερο δργανο κρίσης. 'Κι έπειδή τά μόνα δρ- 
γανα κρίσης είναι οί παρατάξεις γι’ οώτό καταλήγουν στήν τρελή 
Ιδέα δτι ύπάρχει άριστερά κί\£υνος.

Ό  σ. Μάξιμος δοκίμασε ν’ άποδείξει δτι τό λάθος τής 
«άρισυερής δημοκρατίας» f/tow Αριστερό. 'Ολοι μας θέλουμε νά γίνη 
ή έπανάσταση γρηγορότερα, θά  είναι παραφροσύνη νά ποΟμε ϊχι. ’Ε 
πειδή οί συν. έπιθυμοΟν ή έπανάσταση νά γίνη γρηγορότερα γι’ αύ
τό τά λάθη είναι άριστερά; Ό  καθ’ £νας πείθεται άπ! αύτό τό παρά
δειγμα γιά τήν Αφροσύνη τής Ανωτέρω γνώμης.

Ό  σ. Σκ. (Σκλάβος) κατασκευάζει κι αύτός Αριστερούς κινδύνους
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γιατί ή Ελλάδα είναι μικροαστική χώρα. Ό  μικροαστικός πληθικ^ός 
φέρνει δεξιές καί δχι άρισχερές παρεκλίαεις.

Ή  σ τ ά σ η  μ α ς  σ τ ή ν  Α π ε ρ γ ί α  ή τ α ν  

δ ε ξ ι ά  ή Α ρ ι σ τ ε ρ ά ;  Σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ι ς  μ £  Α
ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς ,  Α ν α τ ρ ο π ή  έ κ  τ ώ ν  5 ν ο), συ ν-  
V ε ν ό η σ η μ έ  τ ό ν  Π ά γ κ α λ ο ,  Α ρ ι σ τ ε ρ ή  δ η 
μ ο κ ρ α τ ί α ,  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  δ η μ ο 
τ ι κ έ ς  Ε κ λ ο γ έ ς ,  έ κ λ ο γ ι κ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  χ  ω- 
ρ ί ς  «έ θ  ν ι κ ό»,  σ τ ά σ η  κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  δ- 

μ ά δ ο ς ,  Ε λ ε ι ψ η Α ρ χ ώ ν  σ έ  μ ε ρ ι κ ο ύ ς  σ υ ν 

τ ρ ό φ ο υ ς ,  μ ή  Α ν α γ ν ώ ρ η σ η  λ α θ ώ ν ,  A ν τ  ι- 

μ π ο λ σ ε β ι κ ι κ έ ς  Α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς ,  3 λ α α ύ τ ά  ε ί 
ν α ι  Α ρ ι σ τ ε ρ ά  ή δ ε ξ ι ά ;

'Οταν δεί κανείς δλο τόν κατάλογο δέν μπορεί νά διακρίνει 
Αρυστερά σφάλματα καί παρακαλώ τούς σ.σ. πού έχουνε υποστηρίξει 
πώς δ άρισυερός κίνδυνος είναι δ μεγαλύτερος νά καταρτίσουν 2να 
κατάλογο. Αύτά πού μάς παρ έταξε δ σ. Μ. 0’ Αποδειχτούν κλούβια 
αύγΑ, γιατί δέν ύπάρχει άρισοερός κίνδυνος. Περιμένω λοιπόν τόν 
άρντοερό κατάλογο.

'Q σ. Μπουχάριν λέει πώς πρέπει νά λέγουμε πού μδς δδηγεί 
τό κάθε λάθος καί δέν άρκεΐ νά τόδιαπιστώνουμε. Κάθε σ. πού θά 
ίσχυριαθή δτι δ άριστερός κίνδυτνος είναι σπουδαιότερος έςαπχτΑ τό 
κόμμα.

Μιλώντας γιά τίς τάσεις θά μιλήσω Ακόμα γιά Ενα κακό π.χ. 
δ συν. Μσν. (Μοναστηριώτης) είπε δτι πρέπει ν’ ανοίξουμε Αγώνα 
κατά τών φρασεολόγων καί ζητήσαμε νά πληρο?ορηθοΰμε ποιός εί
ναι δ φρβσεολόγος καί ποΟ Εγκειται ή φρασεολογία. Σ’ αύτό δ σ. 
μάς δήλωσε δτι αυτοί είναι πού πέρνουν τίς άποφάσει; τών διεθνών 
συνεδρίων καί θέλουν νά τίς έφαρμόσουν στή χώρα σέ κάθε στιγμή 
ικαί σέ κάβε συνθήκη. Καί ρωτώ τούς σ. 4ν σ’ αύτή τήν τάση δέν βλέ
πουν τήν Αντίληψη, δτι Εστω κι Ασυνείδητα τείνει ν' άρνηθή τίς 
Αποφάαεις τών Διεθνών Συνεδρίων.



Ή  Απάντηση αότή άποδεικνύει δτι ύφίσταται κίνδυνος πολύ Α
πειλητικότερος άπ’ δτι μυριστήκαμε στήν άρχή. Γιά τέτοια πράγμα
τα έχουμε πολύ λεπτή άκοή. Σέ δωδεκάδες κομμάτοιν πού περνοΟν ή 
άρχή τής φυγής τους γίνεται μ έναν άγώνα κατά τών φρασεολόγων 
τής Κ.Δ. Αυτά δέν είναι εύχάριστα συμπτώματα.

“Ας πδμε στήν δεύτερη τάση. Πέρνω τούς έπί κεφαλής θεω
ρητικούς Μ. (Μάξιμο), Σκ. (Σκλάβο) ίσως καί Β . "Οταν πέρνω 
τόν Μ. καί Σκ. μαζύ δέν κοπλιμεντάρω οδτε τόν έναν οδτε τόν άλλον. 
Τό κύριο λάθος τής τάσης αύτής είναι δτι ήταν τυφλοί Απέναντι τών 
ύφισταμένων κινδύνων. Τό δεύτερο λάθος δτι δέν διείδε τήν βασική 
διαφορά μεταξύ αύτής καί τοϋ Π .Π . Ή  τρίτη μομφή πού μπορούμε 
νά τής κάνουμε είναι δτι δέν Αγωνίζεται έναντίον τέτοιων παρεκλή- 
σεων σ&ν τοΟ Π .Π . Οί σ. αυτοί μέ τό κύρος τους ελάφρυναν τίς αμαρ
τίες τοΟ Π. Ή  τάση αύτή δέν έχει πεποίθηση στίς γνώσεις της καί 
στίς ίκανότητές της. Γ ι’ αύτό έσιώπησε κατά τής καταστρεπτικής 
παρέικ/κλησης καί δέν άνέλαβε άγώνα.

Τώρα έρχεται καί τό μενοϋ τών δεξιών παρεκκλήσεων. Γιά 
τόν σ. Μ. πού τάσσεται έναντίον τής Αριστερής πχρατάξεως στά συν
δικάτα. 'Γπσιττεύουμε δτι δ σ. Μ. χωρίς νά στρέφεται έκ πεποιθήαεως 
κατά τής άριστερδς άνέλαβε άγώνα γιά νά δημιουργήση Αντικείμενο 
άγώνος κινούμενος άπό φραξιονιστικούς σκοπούς.

Αύτά είναι κχτά τήν γνώμη μου τά 4 λάθη. Επίσης ύπάρχει 
μιά Ισχυρά δεξιά στό έπίπεδο τής κοινοβουλευτικής δμάδος. Δέν V  
άπαριθμίσω λεπτομέρειες, άλλά διαπιστώνω Ισχυρά δεξιά περέκκλη- 
ση.

(Ρίζος 28.7.1927) 

(Πιστή άντιγραφή δ,τι δημοοι«ύτηκβ στόν Ρ ίζο).
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Ή Κ Δ. θεωρεί τήν πολιτική τοϋ ΚΚΕ δεξιά

Ό  Ρέμελε μέ τά κριτήρια πού άν έφερε, Σκρινε δτι «τ ό 
Κ . 'Κ. Ε. κ ά ν ε ι  δ ε ξ ι ά  π ο λ ι τ ι κ ή » .  Κι αύτή 
ή διαπίστωση, δέν ήταν μόνο δική του, άλλά καί τής K JL , πού «δυό 
φορές άπαΐτχολήθηκε μέ τό KJK.E.» κι άναφέρον'χν σέ |uà όλόκληρη 
περίοδο, μέχρι τήν Γραμματεία Άποστολίδη.

Μέ τά κριτήρια λοιπόν τοΟ Ρέμελε καί τής Κ.Δ. α) ή τάση 
ΧάΓτα, Ζαχαριάδη, Εύτυχιάδη, γιά τίς συνεργασίες μέ άξιο>ματικούς, 
μέ τόν Πάγκαλο κ.τ.ρ., γιά τήν «άριστερή δημοκρατίζ» καί γιά τίς 
έκλογές χωρίς τό έθνικό, δπρεπε νά θεωρηθή δεξιά κι δχι άριστερά.

β) Ή  τ ά σ η  Σ κ λ ά β ο  υ— Μ ά ξ : μ ου  παρουσίασε 
πραγματικά κεντριστική άμφιτϊλάντευση. Δέν ήταν δμως δμοισγενής. 
Ό  Σκλάβος, μέ τήν προσήλωσή του στήν «σκέτη δημοκρατία* σδν 
σταβμοΟ γιά τό πέραημα στό σοσιαλισμό καί δ Μάςιμος, μέ τήν άντί- 
θεσή του στήν «άριστερή δημοκρατία» καί κάβε άλλη «δημοκρατία» 
άπστελοΟσαν ούσιαοτικά δύο διαφορετικές τάσεις.

γ) Ή  τ ά σ η  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ι >  ή όποίχ πάλαιψε 
κατά τής «άριστερής» καί «σκέτης» άσιικής δημοκρατίας, -ής συνερ
γασίας τάξεων μέ άξιωματικούς, Πάγκαλο, Δεμερτζή, Κονδύλη καί 
όπέρ τής διχτατορίας τοΟ Προλεταριάτου (’Εργατοαγροτικής Κυβέρ
νησης) ή«αν ή π ι ό  σ υ ν ε π ή ς  Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  ά- 
ρ ι στ  ε ρ α τ  ο 0 Κ . Κ . Ε ., παρά τόν Ζηνοοιεφικο προσανα
τολισμό της καί τίς άμφιταλαντεύσεις στό αύτονομ-στικί, δοσμένου καί 
τοΟ έπαναστατικοΟ - ντεφαιτιστικοΟ παρελθόντος της στόν πόλεμο τής 
Μικρ&ς Άσίας.

Σύμφωνα μέ τόν Ρέμελε καί τήν Χ Α  γιά τήν δεξιά πολι
τική τοΟ Κ.Κ.Ε., πώς νά χαρακτηρίσουμε τήν \χτη Τζουλάτι, πού 
εύθυγραμμίστηκε μέ τήν τάση Μπόρντιγκα - Γκράμσυ - Τολιάτη καί 
πολέμισε τούς δεξιούς σοσιοιλπατριώτες, σήκωσε τήν σημαία τής 3ης 
Διε&νοΟς καί τοΟ προλεταριακοί! διεβνισμοΟ στόν πόλεμο κι ϊκτοτε πο- 
λέμισε δλες τίς δεξιές κεντριστικές τάσεις τοΟ K.KJE. (Σοσιαλπατριύ- 
τες, Γεωργιαδικούς, Σταλινικούς) ;

«Ή  δεξιά πολιτική τοΟ Χ.Κ.Ε.» δέν ήταν άσχετη μέ τήν πο
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λιτική τής Κ.Δ. Είχε τίς ρίζες της στήν θερμιδωριανή καί βοναπαρτι- 
στική έξέλιξη τής σταλινικής γραφειοκρατίας τής Ρωσίας, σ φ  ά- 
ναζήτηση στηριγμάτων ατούς κομιτατζίδες, άγροτιστές, τρεν- 
τγιουνιστές, Κουομινταγκικούς, στήν θεωρία τοϋ μπλόκ τών 4  τά
ξεων (Κίνα) καί γενικά στήν παραγνώριση τοϋ οόλ υ̂ τοϋ έπχ>αστα- 
τικοϋ προλεταριάτου καί τοΟ διε#νισμοΟ άπ’ δπου ή άντιδραστική θεω
ρία τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα.

Ό  Τ ρ ό τ σ κ ι  χαρακτήρισε σωστά τήν δλη πολιτική 
τοϋ σταλινισμού σάν κ ε ν τ ρ ι σ μ ό ,  όπως τ’ 4πέδειξαν τά κεν- 
τριστικά του ζίκ - ζάκ τής ·δετκαετίας τοΟ ’20.

Οί Αντιπρόσωποι τοΟ Κρεμλίνου χρησιμοποιόντας τήν αΓγλη τής 
ΕΣΣΔ καί γιά νά συντρίψουν τόν Πουλιόπουλο, προσπάθησαν μέ δση 
δολιότητα διέβεταν νά βάλλουν μιά σφίνα Ανάμεσα στήν τάση Που- 
λιιόπουλου - Μάξιμου - Σκλάβου καί νά πάρουν μέ τό μέρος τους τήν 
τάση Σιάντσυ - θέου κι ίκανοον μιά μανούβρα ϊντεχνη. Διεχώρηααν 
τίς τάσεις αόθαίρετα:

1) Χ ά ϊ τ α ,  Ε ύ τ υ χ ι ά δ η ,  Ζ α χ α ρ ι ά δ η ,  σάν 
«Λενιστική» παρ’ δλο πού ήσαν οί θιασώτες τής αστικής «ίριστερής» 
δημοκρατίας, συνεργάτες μέ τούς Παγκαλικούς κ.τ.ρ.

2) Σ ι ά ν τ ο υ, θ έ ο υ ,  σάν «έργατική» χαί τήν 
έξ ύμνησαν σάν άντάξια τών μεγάλων ΕύρωπαΓκών συνδικαλιστών.

3) Μ ά ξ ι μ ο υ ,  Σ κ λ ά β ο υ ,  σάν «μαρξιστική».

Τώρα πώς νοείται διάκριση άνάμεσα στήν λενιστική τάση 
oudi τήν «Μαρξιστική» μόνο τά άμαλγάματα τών σταλινικών μπορεί νά 
έξηγήσουν. Κι δμως άψογοι χαρακτήρες δπως δ Σκλδβος δέχτηκαν 
τούς χαρακτηρισμούς, γιατί, λέε», οί μέν... «άναφέρονταν στόν Λενι- 
αμό» καί οί δέ.... «στόν Μαρξισμό»!

Ή  τάση Πουλίόπουλου πού άποτέλιεσε τήν άνα|ΐφισβήτητη φρι- 
στερά θεωρήθηκε «δεξιά» καί «λικβινταριστική»! !

«Ήταν καθαρή δημαγωγία —  ίγραψε πολύ σωστά ό II .Π . στό 
«Νέο ξεκίνημα» —  νά μιλάνε γιά δβξιά, αύτοί πού προχτές ήταν ύπέρ 
τοΟ Πάγκαλου καί χτές ύπέρ τής «’Αριστερής Δημοκρατίας»! ! Αύ
τοί οί χυδαίοι όππορτουνιστές»! !



«Δημαγώγησαν —  γράφει τό «Ν. Ξ.» —  γιά τκαθαρό ρεφορμι
σμό» έκείνων πού θεωρούσαν σφαλερά τά συνθήματα γιά τό έθνικό» 
αύτοί πού «δστερα μιλοΟααν περί άπλής προστασίας τών μειονοτήτων 
στίς έκλσγές τοΟ 1926». Μέ ποιά λογική λοιπόν μιλούσαν ot Τριαστέ- 
ρηδες (τρία &στρα =  ύπογραφή τοΟ Χαϊτά) γ ιί  δεξιά γραμμή τοΟ 
Πουλώπουλου, αύτοί πού δπως ci fmaZoi τής Αύττριακής Σχολής Ιθε- 
σα,ν ζήτημα μόνον «προστασίας» τών μειονοτήτων κι ipvioOvrav τό 
καθήκον τής αύτοδιάθεσης μέχρις άποχωρισμοΟ τής Μακεδονικής ί- 
θνότητβς;



Η ΚΡΟΥΠΣΚΑΓΙΑ ΣΤΗ\Ν ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Στίς 6.3.1923, δ Aévcv, άρρωστος έγραψε τό τελενταϊο τον κείμενο: 
*Διαχόπτω σχέσεις προσωπικές χαΐ σοντροφιχές μέ τόν ΣτάΙιν». *Αφορ
μή ήταν ή χχηνώδαα) σνμχτριφορά τοό πρός τήν Κρονχονάΐα, γιά τήν 
κατάχρηση έζοναίας χαΐ γιά τίς έχθρ&ές μανούβρες τοϋ ΣτάΙιν έναντίον

Μετά τόν ϋάναζο τοϋ Λένα) ή Κρονχοχά-α χαρά τήν άντίδραση τοϋ 
ΣτάΧιν, Ιφερε από Κόμμα τήν διαάήχη τοϋ Λένπ>

Αύτό τής στοίχισε Ινα σννεχή κατατρεγμό χωρίς δμως νά φτάση μ έ
χρι τό έχτελεστιχό άχόσχασμα άπως δλοι ο ΐ χολαενόμενοι ανρεργάτες τοϋ 

Aévrp.

Στά 1926, άπας στήν Άντακλίτευση είχε χάθε λόγο νά χ ή : «“Αν 
ό Βολόνχια (Λένιν) ήταν ζωντανός Μ  ήταν τώρα φυλακή»!
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1) Σ τ ό  α ύ τ ο ν ο μ ι σ τ ι κ ό ,  τό συνέδριο παρέμεινε 
στήν ίδια θέση. θεώρησε δμως λάθος δτι τό κόμμα τό έβαλε στό 
κέντρο τής δλης δράσης του. Οδτε λέξη δτι τό κίντράρισμα αύτό τέ
θηκε άπ’ τήν Ιδια τήν Κ.Δ. Λάθος έπίσης θεωρήΟτροε ή παρασιώπη
ση τοΟ συνθήμοπος στίς έκλσγές.

Έ τσ ι τό κόμμα όποτάχτηκε άνανδρα σέ κάτι πού δέν πίστευε
πιάΙ'

2) Σ τ ό ν  ρ ό λ ο  τ ο ϋ  κ ό μ μ α τ ο ς  δίν είδε τήν 
«μπολσεβικοποίηση» σάν σταλινοποίηση. Κατεδίκασϊ τίς απόψεις 
τοϋ Πουλί ύπουλου δτι: «Αποδείχνουν μιά τέλεια παραγνώριση τοϋ 
ρόλου τοϋ κόμματος καί τής Ιργατικής τάξης πού φτάνει μέχρι 
τήν περιφρόνησή της».

3) Γ ι ά  τ ή ν  ά ρ ι σ τ ε ρ ή  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  θ ε 
ώρησε δτι ήταν «λάθος», α) γιατί άποσπάει τίς μερικές διεκδική
σεις άπ’ τόν τελικό σκοπό καί β) γιατί παραδέχεται σάν «σταθμό 
τήν άριστερή δημοκρατία άπ’ τήν δποία άπαραίτητα πρέπει νά πε- 
ράσουμε στό δρόμο γιά τήν έγκαθίδρυση τής εργατοαγροτικής κυ
βέρνησης πράγμα πού ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά  μ ά ς  !  ρ ι- 
χ ν ε  σ τ ό ν  ρ ε φ ο ρ μ ι σ μ ό » .  (Ύπσγρ. δική μας).

Αύτή ή άπόφαση ήταν μία νίκη τοΰ Πουλιόπουλου.

’Αλλά καί δώ, δπως ίγινε μέ τό έθνικό, ή κριτική τ7;ς απόφα
σης δέν Ιφτασε μέχρι τίς καταβολές τοϋ συνθήματος πού βρίσκον
ταν στήν Μοσχοβίτικη παραποίηση τοϋ συνθήματος τοϋ Λένιν: «Δη
μοκρατική διχτατορία έργατών καί χωρικών».

4) Καταδικάσθηκαν έπίσης: «Τά λάθη (ίιάδαζε προδοσίες) 
δσσν άφορδ τά στρ. κινήματα —  συνεργασίες μέ Κονδύλη, Πάγκα
λο κ.τ.ρ. —  βάσει τών δποίων είναι ή παραγνώριση τοϋ ρόλου τής 
έργατικής τάξης στόν άγώνα κατά τών μοναρχικών καί δημοκρατι
κών».

Τ ό  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  έ β γ α λ ε  Κ .Ε . τούς:

Α. ΧαΓτά, Κ . Εύτυχιάδη, Σ. Μάξιμο, Κ . Σκλάβο, Τ . Χαίνο- 
γλου, Λ. Χατζησταύρου, Γρ. Παπακκολάου, Β . Νικολινάκο, Γ .
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Σιάντο, Κ . θέο, I .  Τσαταάκο, Δ. Παπαρήγα, Δ. Πυλιώτη, Κ. Κα- 
ραγιάννη, Ν. Νιχολαίδη χαί Β . Πολυχρσνάκη.

Π ο λ ι τ ι κ ό  Γ ρ α φ ε ί ο :  Χαϊτά, Εύτυχιάδη, Μάξιμο, 
Σκλάβο, Χαίνογλου, Σιάντο χαί θέο.

Τ ρ ι μ ε λ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α :  Μάξιμο, πολιτικό 
γραμματέα, Χαϊτά χαί θέο (κατά τόν Μοναατηριώτη) ή Σιάντο 
(κατά τόν Σχλάβο).

Κανένας άπ’ δσους ίγραψαν γιά τήν ιστορία τοΟ ΚΚ Ε δέν 
άνέφερε τήν Γραμματεία χαί τόν Γραμματέα Μάςιμο, γιά λόγους 
εύνόητους, παρ’ δλο δτι ύπάρχουν σαφείς ύπογραφέ; ντοκουμέντων. 
(Βλέπε Ρίζο 3.4.27 καί 11 .7.27).

Τίποτα κι άπό χανέναν δέν γράφτηκε γιά τήν τύχη τών έκ- 
Οέσεων δράσης τών Γιατσόπουλου, Πουλιόπουλου, Σταυρίδη. Άπο- 
στολίδη, Κορβάτου.

Ό  Σταυρίδης πού μέχρι τώρα κρατοΟσε σιγή σφίγγας τάχτη
κε έναντίον δλων κι άπεχώρησε άπ’ τό συνέδριο προκλητικά. Γιά 
τούς Κούτβηδες είπε δτι: «Δέν ξέρουν τίποτα πέραν άπό 10 σελίδες 
Λένιν» —  «πάνε ν’ άναριχηθοϋν ώς έρπετά σιήν ήγεσία* —  «θέ
λουν νά τρέφονται άπ’ τό κόμμα καί σφετερίζονται χρήματα πού έ
δινε διάμέσου αύτών ή Π ρεσβεία στό Κόμμα».

Τήν άλλη μέρα κατέθεσε γράμμα πού ίλαβε τό όποϊο ϊλεγε: 
«Μετά άπό δσα είπατε στόσυνέδριο δέν μπορεΐ νά είσθε βουλευτής 
χαί καλεϊσθε νά παραιτηθήτε άπ’ τό άξίωμα αυτό έφ’ όσον άκόμα 
διαρκούν ot έργασίες τοϋ συνεδρίου. "Αλλως δέν πρόκειται νά σώ- 
σεται τήν ζωήν σας».

'Υπογραφή: Όμάς μελών τοϋ Κόμματος

Κατά τόν Σταυρίδη πάντοτε, τό γράμμα προέρχονταν άπ’ 
τούς Κούτβηδες πού μόλις μαθεύτηκε δτι δολοφόνησαν τόν Γεωργο- 
παπαδάκο καί δτι δταν ό Ρέμελε πρακάλεσε νά μιλήσουν ot έπι- 
στολογράφοι, δλοι κράτησαν σιγήν Ιχθύος. 'Γστερα άπ’ αύτό δ Ρέ
μελε, όργισμένος πρότεινε καί 2γινε δεχτό νά μήν άποδεχτή τό 
συνέδριο τήν παραίτηση Σταυρίδη.

Ή  μέθοδος τοΟ σταλινισμοϋ ήταν νά ρίχνε: στήν ήγεσία  τοΟ
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Κόμματος τά λάθη πού ίκανε ή ήγεσία τής Κ. Δ. Ν’ Ανατρέπει 
τήν ήγεσία πού αύτή διόρισε, γιατί δέν έπιδοκίμασε δουλικά τό 
Κρεμλίνο κατά τών τροτσκιστών καί νά καλύπτει ύπό τήν προστασία 
της τούς κάθε φορά νέους διορισμένους.

Κι δμως στίς έπεμβάσεις τών Αντιπροσώπων τής Κ.Δ. καί 
στίς Αποφάσεις πού δλοι ήξεραν δτι προσδιορίστηκαν στά Παρα
σκήνια κανείς δέν σήκωσε κεφάλι. « Κ α ν ε ί ς  δ έ ν  τ ό λ 
μ η σ ε  ν ά  έ γ ε ί ρ η  ά ν ο ι χ τ ά  ά ν τ ι ρ ή σ ε ι ς ,  οδ
τ ε  ν ά  τ α χ τ ή ά ν ο ι χ τ ά  σ τ ό  π λ ε υ ρ ό  τ οΟ 
Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ »  —  γράφει ό Στίνας, χ ω ρ ί ς  α ύ- 
τ ο ς  V" ά π ο τ ε λ έ σ η έ ξ α ί ρ ε σ η .  Τ ό σ ο  π ο λ ύ - π ο λ ύ  
ε δ κ α μ , π τ ε ς  ή τ α ν  δ λ ω ν  οί  ρ α χ ο κ β ν α λ ι ε ς  ά- 
π έ ν α ν τ ι  σ τ ο ύ ς  ά ρ χ ο ν τ ε ς  τ ο ύ  Κ ρ ε μ λ ί ν ο υ .

«Τότε δλοι ψηφίζαμε σύμφωνα μέ τίς έντολές τής Μόσχας» εί
πε δ Παρτσαλίδης στόν Καστρίτη, 2να μήνα πρίν πεθάνει. «Κι έγώ 
τόν πολέμισα», πρόσθεσε μ’ ?να αίσθημα αυτοκριτική; καί δψιμης 
συμπάθειας στόν Πουλιόπουλο «σάν Αγωνιστήν «Έλαδα τίς εκδό
σεις ίργων τοΟ Πουλιόπουλου καί τήν «'Ιστορία »σας καί 0ά τά 
διαβάσω. Εύχαριστώ.»

'Υστερα άπ’ τό συνέδριο στίς 6.4.27 ή K.F.. του ΚΚΕ άνα- 
κοίνωσε στό Ριζοσπάστη, δτι «Κάθε συζήτηση πάνω στήν κρίση 
τοΟ Κόμματος τερματίζεται», καί δτι «θέτει τέρμα στήν κρίση τού 
Κόμματος» τήν ίδια στιγμή πού ο ί  ά ν τ ι θ έ σ ε ι ς  κ α ί  
οί  φ ρ α ξ ι ο ν ι σ μ ο ί  ό ξ ύ ν ο ν τ α ν  κ α ί  κ α τ α κ ο -  
μ ά τ ι α σ α ν  δ λ ε ς  τ ί ς  τ ά σ ε ι ς  κ α ί  κ λ ι μ α κ ο -  
τ ά  δ λ ο τ ό  κ ό μ μ α ί

Ό  Πουλιόπουλος μετά τό συνέδριο κατέθεσε μιά δήλωση, πού 
ίλεγε δτι:

α) ΟΕ συζητήσεις δχι μόνο δέν κλόνισαν, άλλά ένίσχυσαν τίς 
πεποιθήσεις του. β) Τό Κ Κ Ε είναι ή μοναδική όργάνωση ανατρο
πής τοΟ καπιταλισμού. Κάθε άλλη έξυπηρετεί άντικειμενικά τήν 
Αντεπανάσταση καί πρέπει νά καταπολεμηθή. 3) Τό ΚΚ Ε πρέπει 
νά ξεκαθαρισθή καί νά μπολσεβικοποιηθή. Αύτό δέν σημαίνει Λου- 
ξεμπουργισμό πού ϊχει τήν βάση του στήν θεωρία τής αύτοματι-
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κότητας. 4) Χτύπημα τών τυχοδιοχτών. 5) Καλλιέργεια τοϋ Μαρ
ξισμού - Λενισμοΰ. 6) Είναι κακόπιστος 6 χαρακτηρισμός γι’ αύτά 
σάν «άρχειομαρξισμός». 7) Νά δημιουργηθή δ συγκεντρωτισμός 
(ίχι διορισμοί καί τοποθετήσεις Αδοκίμαστων με «περγαμηνές» καί 

μηχανική κατασκευή «έξ Επαγγέλματος Επαναστατών»;.
8) Τό «,Αρχεΐο» είναι Ιδιώτυπη ’Οργάνωση πού Εκμεταλλεύεται 
τήν όργανωτιχή άκαταστασία καί τό νάνο μορφωτικό Επίπεδο τοΟ 
Κόμματος καί χωρίζει τήν θεωρία άπ’ τήν πράξη διαστρεβλώνον
τας Ετσι μέ τήν άφηρημένη διδασκαλία τού «Μαρξισμού» καί μέ 
τίς πολλαπλές συκοφαντεΐες κατά τοϋ Κόμμα ;ος, τήν ψυχολογία 
τών Εργατών πού δυσαρεστημένοι άπ’ τό κόμμα σπρώχνονται στό 
’Αρχείο καί 9) Άναπτύσει τίς γνωστές άπόψεις του γιά τό Εθνικό 
καί Εναντίον τοϋ συνθήματος Ενιαία καί ’Ανεξάρτητη Μακεδονία - 
Θράκη.

(Περίληψη τοϋ κειμένου) Αθήνα *29.3.1927



Συνέδριο τής έργαζόμενης νεολαίας

Σύγκρουση Κομματικών —  Αρχείων 17.4.1927

Ή  Ο Κ Ν Ε άποφάσισε τήν σύγκληση ένός συνεδρίου τής έρ- 
γαζόμενης νεολαίας τής Αθήνας γιά τήν συζήτηση τών προβλημά
των της. “Ενα μήνα πιό μπροστά, δ Σ . Σκλάβαινας δ μελλοντικός 
ήγέτης τής κοινοβουλευτικής δμάδας τσΰ Κ Κ Ε , πού μέ τό σύμφωνο 
Σαρούλη - Σκλάβαινα έγκαινίασε έπίσr f ia  τά όλέθρια μπλόκ μέ ί-  
στικά κόμματα, ντεμπουτάρισε άπ’ τόν Ρίζο γιά νά τονίσει τήν «ι- 
στορική σημασία» τοΟ συνεδρίου πού δμως ύπήρξε άδοξο.

Τό συνέδριο ϊγινε στό θέατρο ’Αλάμπρα καί κατέληξε σέ μία 
μεγάλη σύγκρουση σταλινικών - καί ’Αρχειομαρξιστών.

Λ. ’Αποστόλου Σ. Σκλάβαοας

Οί ’Αρχει(^ΐΛρξιστές πήραν μέρος στό συνέδριο, δπως καί ά  
Σταλινικοί.

Σ τ ο ύ ς  Ρ α υ τ ε ρ γ ά τ ε ς  βγάζανε 4  άντιπροσώπους 
Τούς Γ . Τριικόζη, Καλάτση, Κολοκοτρώνη καί Γελάιδη. 01 Σταλινι
κοί δέν είχαν νέους καί δέν βγάζανε κανένα, ένώ είχαν τό σωματείο 
στά χέρια τους. Ό  Τρικόζης, δ έπικεφαλής τους τά κατάφερε, μόλο
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πού δέν είχε πείρα καί δέν είχε κοομιά δδηγία άπ’ τόν Γιωτόοτουλο 
πού τών έβλεπε.

Σ τ ο ύ ς  ζ α χ α ρ ο π λ ά σ τ ε ς ,  έπί 65 νέων, reîjpav cl 
άρχειομ,αρξιστές 60 καί μόνον 5 οί σταλινικοί. Βγάζαν οί άρχειομαρ- 
ξ;στές 7 Αντιπρόσωπους τούς Γ  ι ω ρ γ ά κ η  Π α ν α γ ι ω τ ύ 
π ο υ λ ο ,  Β.  Κ ο ύ σ τ α ,  Π ά π ι ο ,  Πε λ ^ ε χ ρ ί ν η ,  
Σ τ ε φ ά κ c, τόν Μ έ λ ο, καί τόν ήρωίκό Μ α κ ρ ή, πού 
έκτέιλεσαιν d  (ρχσίστες στό Νεζερό. Ήταν ή ήρωϊκή παράταξη πού 
Ι&γαλε άπ’ τό περιβάλλον της τόν Ή α ρ α σ κ ε υ α ΐ δ η πού 
σκότωσε δ Παπαναστασίου στή Πρωτομαγιά τοΟ 1924 (κα/τά τόν 
Παναγιωτόπουλο).

Σ τ ο ύ ς  έ π ι σ ι τ ι σ τ έ ς ( Γ κ α ρ σ ό ν ι α )  οί άρχειομαρξκπές 
ίβγαλαν 6 Αντιπροσώπους.

Σ τ ο ύ ς  τ σ α γ γ α ρ ά δ ε ς  μαζεύτηκαν 300 νεολαίοι.

Ό  Χ α ρ ί λ α ο ς  Τ σ α γ γ ά ρ η ς  dm’ τούς Αρχβιομαρ- 
ξιστές πρότεινε... ’Αλλά δ Σ τ α μ ε λ ά κ ο ς  άπ’ τό Κόμμα έ- 
πέμβηκε —  ’Από ποιά όργάνωση προτείνεις σ. ρώτησε τόν Χαρί
λαο. —  «'Απ’ τόν έαυαό μας» άπάντησε. —  «Καί πιό είναι τό πρό- 
γραμιμα σας;»—  «Νά τά πραγράμ ι̂ατα είναι κολημένα στό δρόμο» 
τοΟ Ανταπάντησε. Έ τσι δ Χαρίλαος βγήκε άπ’ τ’ Αδιέξοδο τής S- 
λειψης τίτλου τοΟ ’Αρχείου πού δδειχνε όργανωτικό πραηαγονιομό, 
άπ’ αύτήν τήν Αποψη.

Τελικά άπ’ τούς 400 - 500 άντιπροσώποος σί άρχβιομαρξιχϊτές 
είχαν 70 - 80 περίπου.

Ή  τάση Πουλιόπουλου διέθεται μερικούς άντιπροσώπους άλλά 
δέν έκδηλώθηκε. Ή  τάση Σεϊτανίδη δέν είχε παρά έλάιχι-σοους.

’ Εξω άπ’ τούς άντυπροσώπους παρευρίακοντο σάν Ακροατές 
πάνω Από 1.000 -1 .500  καί άπ’ τίς δύο παρατάξεις.

01 σταλινικοί κάνουν ίρευνες σωματικές στούς έργάτες πού 
έμπαιναν στήν είσοδο. Άλλά τόσο αύτό δσο καί δ Αποκλεισμός άρ- 
χειομαρξιστών Αντιπροσώπου δημιούργησε ήλεκτρισμένη άτμόσφα:- 
ρα.

Μέ τήν ίναρξη φάνηκε δ άναδημοκρατικός χαρακτήρας πού 
δδωσοαν στό συνέδριο δταν έκλέξανε προεδρείο διά βοής κι Αγνόησαν
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τήν αίτηση τών 'Αρχειομαρξιστών γιά άναλογική άντιπροσώπευση 
τών τάσεων.

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς χαιρέτησε τό συνέδριο άπό μέρους τοϋ 
ΚΚΕ χαί μίλησε γιά τούς κομματικούς άγωνιστές πού μ ό ν ο ι  
αύτοί στάθηκαν παληκάρια στά μαϋρα χρόνια τής διχτατορίας 

στό πλευρό τών έργατών. "Εκανε Ιτσι μία πρώτη πρόκληση κατά 
τής Αγωνιστικότητας τών άρχειομαρξωτών.

Έπειτα χαιρέτισε τό συνέδριο ό Άποστολίδης έκ μέρους τής 
δμοαπονδίας τύπου. Ή  ΓΣΕΕ μόλο πού κλήθηκε δέν ήλθε.

Ό  Τ ί τ ο ς  Ή  λ ι ά δ η ς μίλησε Απ’ τήν ΟΧΝΕ ένάν- 
τια στόν πόλεμο δχι ίθνικαπατριωτικά δπως γίνεται σήμερα άλλά μέ 
τό πνεύμα χ<Λ έπανασΒατικοϋ ντεφαιτιομοϋ.

"Επειτα δ Κ  ο λ ο ζ ώ φ: «Καμμιά άλλη όργάνωση, εί
πε, δέν ένδιαφέρειται γιά τά ζητήματα τών έργατών». Κι’ άρχισε 
τήν έπίθεση: Υπάρχει κι ή όργάνωση τών Αρχειομαρξιστών. Τί κά
νει μέχρι σήμερα;» φωνές άπ’ τά θεωρεία: «δολοφονεί» «κουτσομπο
λεύει ». Ή  πρόκληση αύτή σηκώνει διαμαρτυρίες: «Δέν μπορεί σείς 
ο{ δολοφόνοι νά λέτε δολοφόνους τούς δολοφονημένους!» Γίνεται παν
δαιμόνιο. "Ολοι σηκώνονται στό πόδι.

Στή συνέχεια μίλησαν πολλοί ινστρούχτορες κι δταν ή συγκέν
τρωση κουράστηκε δώσανε τό λόγο στό Σ ε ϊ τ α ν ί δ η  καί με
τά στόν Άρχειομαρξιστή Μάρα.

Ό  Μ Α ρ α ς γιά πρώτη φορά άνέβαινε στό βί)μα. Είχε 
τράκ. 'Οπουδήποτε άρχισε νά μιλάει γιά τό ρόλο καί τήν σημασία 
τοΟ ΈλληνικοΟ κινήματος σέ εδρύτερη κλίμακα, κι δ ’Αποστόλου τόν 
διέκοψε: «Μάρα τώρα είπες μιά κουταμάρα!» "Αρκεσε αύτό τό λο
γοπαίγνιο γιά νά γίνει νέο πανδαιμόνιο. Στό προχώρημά του δ δμι- 
λητής είπε: «Τό Κόμμα σας είναι σοσιαλδημ/τκρατιικό ! » Νέες φω
νές, σφυρίγματα, κακό ! Τελικά δ λόγος του πνίγηκε !

Ό  Α π ο σ τ ό λ ο υ :  «Μάς κατηγορ&νε δτι κάναμε λάθη. 
Λάθη κάνανε κι οί μπολσεβίκοι. Τά διορθώσαμε. Οί ’Αρχεϊοι οί ίδιοι 
σάν όργάνωση είναι 2να ;ιεγάλο λάθος. Οί ’Αρχεϊοι πολεμάνε τό ’Κόμ
μα, δχι δμως καί τήν κεφαλαιοκρατία ( ! ) .  "Αλλο πανδαιμόνιο.

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς: Κανένας τίμιος κομμουνιστής δέν πρέ
πει ν’ Ακολουθήσει τίς μέθοδες τών Αρχειομαρξιστών»! !
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Μέθοδες τών άρχειομαρξιστών ; Ό  θερμόαιμος Ξείνης τοΟ έ- 
ξακοντίζει μιά καρέκλα άπ’ τό θεωρείο. Ό  Μάξιμος τήν πιάνει 
καί τήν έξφενδονίζει πάλι πρός τό θεωρείο. Ό  Μάξιμος συνεχίζω, 
άλλά συνεχίζουν κι οί καυγάδες κι d  μικροσυμπλακές. Τέλο; ή θύελα 
ξέσπασε. Τό θέατρο γίνεται πεδίο πραγματικής μάχης! 01 καρέ
κλες γίνανε συντρήιια —  ρόπαλα στά χέρια τών σ υ μ π λ ε χ ο μ έ -  
ν ων .  Γ ρ ο θ ι έ ς ,  κ λ ω τ σ ι έ  ς...

’Αλλά νά πού οί σταλινικοί δ&ειξαν γιά μιά άκόμα φορά μετά 
τό ξεκοίλιααμα τοϋ Γεωργαπαπαδάκου τίς δολοφονιικές τους μϋθοδες. 
Χτύπησαν μέ φαλτσέτα τόν ζαχαρσπλάστη άντωτρόσωοτο Μέλο καί 
τόν τραυμάτισαν. Ποιοί ήταν λοιπόν οί φαλτσετσφόροι ;

Ό  Αθλητικός Άν^ρώνης μέ τίς χαλύβδινες γροθιές του είχε 
κάνει θραύση. Ό  Παπαδόπουλος δν καί μεσήλικας ϊδειχνε συμπλε
κόμενος παντού. Ό  κ. Άναστακκάδης θυμόετε δτι είχε κολήσει στόν 
τοίχο γιά νά μήν τόν πολτοποιήσουν....

Χρειάζεται δλάκληρη Ίλιά&α γιά νά περιγραφή αύτή ή σύ
γκρουση τών ήρώων κι άπό τίς δυο πτέρυγες!

Σέ λίγες μέρες στό θέατρο ’Απόλλων Ιγινε ή «συνέχεια τοϋ 
Συνεδρίου». ’Αλλά τί συνέχεια! "Οταν πήγα —  ά/φηγείται δ Τριγώ- 
ζης —  τό συνέδριο δέν είχε άρχίσει. ’Αλλά είχαν άρχίσει d  συμπλ> 
κές ϊξω ·σ τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς  ά κ & ύ γ ο ν τ α ν  π ι σ τ ό 
λ ι  έ ς. Ό χ ι. Δέν ήταν οί άστυνομοοοί. Αύτή τή φορά δέν έπέμ- 
βηκαν «ένεργητιοιά». Οί πιστολάδες ήταν κι άιπό τίς δυό παρατάξεις!»

Μέ τό συνέδριο τοΟ 1927, δρχισε ή Αναβολή τών συνεδρίων 
τής ΟΚΝΕ, ή όποκατάσταοσή τους μέ «συγκεντρώσεις», ή άπαλσηρίω- 
ση τών δικαιωμάτων τών μελών νεολαίων, 6 Αποκλεισμός τους άπ’ 
τήν Ιπιεξ εργασία τής γροψμής, ή κατάργτρη τής κριτιχής, ή κα
θιέρωση τοϋ Ανεξέλεγκτου τής ήγεσίας, ή άσκεψία, καί γενικά δ δυϊ
σμός διοικούντων καί διοικουμένων.
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Ή Πρωτομαγιά τοϋ 1927
’Αποδοκιμασία τών ρεφορμιστών

Ή  Πρωτομαγιά τοΟ 1927 βρήκε ιό συνδικαλιστικό κίνημα διχ- 
σπαομένο. Τό κόμμα κατέβηοοε στίς συγκεντρώσεις πού δργάνωσαν 
τά ρεφορμιστικά Έργ. 'Κέντρα, μέ συνθήματα γιά τήν όπεράσπιση 
τών συνδικάτων, γιά τήν ένόττ/τα, κατά τών διασπαστών, κατά τοΟ 
μοναρχικού κινδύνου κατά τής ύποδούλωσης τής χώρας στό ξένο κε
φάλα» καί γιά τίς άμεσες διεκδικήσεις τών μαζών.

Τά σωματεία τής έπφροής του ξεκίνησαν άπ’ τήν πλαιτεία 
Κοτζιά δπου ήταν τό Έργ. Κέντρο, κατά τετράδες, μέ τίς κόκκινες 
σημαίες καί τδ κόρο πού Ιψελνε τήν Διεθνή, καί μέ τόν ήλεκτρικό 
κατέβηκαν στόν 'Αγ. Ρέντη. ΤΗταν ή πρώτη συγκέντρωση μετά τήν 
διχτατορία καί ή δεύτερη  δίχως τήν ήγεσία τοΟ 'ΚΚΕ.

Συγικενφώθηκαν 4 χιλιάδες. Κι αύτός δ «δγκος» Ικανέ τόν 
Χα^τά νά καυχέται καί νά βάλλει κατά τοΟ Πουλιόπουλου «πού 1· 
παψε νά πιστεύει στόν δυναμισμό τοϋ προλεταριάτου ( ! ) .

Κεντρικός δμιληιτής ήταν δ Σ τ ρ α τ ή ς, πού μίλτρε με
τά άπ’ τόν θειόπουλο καί Μάου. Άποτάνθηκε μέ τό ρεφορμιστικό 
«συνάδελφοι» στούς συγκεντρωμένους. Ό  ΧαΓτώς ΥοΟ άντέταξε τό 
ικμμουνιστιηίό: «σύντροφοι». Ό  Στρατής ίπέμεινε: «Συνάδελφοι». Ό  
ΧαΓτάς τό ίδιο: «Σύντροφοι». 'Κι οI δυό πάλι καί πάλι τό ίδιο.

Οί έργάτες, κομμαπικοί, άρχειομαρξιστές, Σεΐτανιδ’-κοί τόν ά- 
πο&οιίμαζαν συνέχεια: «κάτω οί διασπαστές»! «θέλουμε Πανελλα
δικό!» (Συνέδριο τής Γ Σ Ε Ε ). Αύτοί πού πέσανε στό Συχάγο δέν εί
χαν σχέση μέ τού; σοσιαλιστές» συνθηματολσγοϋαχν οί σταλινικοί! 
Ό  Στρατής διχκόφτονταν άλλά έπέμενε: «Συνάδελφοι»! Διάβολε, 
δέν ήταν κομμουνιστής!1

'Οπωσδήποτε δ Στρατής τ έλειωσε μέσα σέ άποδοκ<μασίες.
Τέλος δώθηκε δ λόγος στούς άντιπολιτευόμενους Μάξιμο καί 

Τσατσάχο.

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς ήταν περίφημος. Μίλησε μεστά έπανα- 
σοϊτικά καί αιχμαλώτισε τό άκροατήριο μέ τήν θαυμάσια εύγλωτία 
του. «Τό άηδόνι τών συγκεντρώσεων» τώρα είχε τό «κύκνειο άαμα»
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του. Κ ι δ Ρίζος δέν μπόρεσε νά μήν άποθανατίσει δημοσιεύοντας τήν 
φωτογραφία του. ΤΗταν άκόμα δ πολιτικός γραμματέας.

Μετά τήν συγκέντρωση, οί άρχειομαρξιστές μαζεύτηκαν παρά
μερα κι άρχισαν τά έπαναστατικά τραγούδια. Κι δταν ήρθε ή ώρα 
γιά φαγητά, βάλλαν τά πααέτχα του χάμω —  ποιός είχε ποιός δέν 
είχε —  καί μέ πραγματική άδελφοσύνη καί συντροφικότητα φάγα- 
νε. Ήτουν πάνω άπό 300 .

Στή Βέρροια τήν παραμονή τής πρωτομαγι&ς ίγινε άπόπεφα 
δολοφονίας άπ’ τόν φρούραρχο Μαλτέζο, τοΟ βουλευτή Βεντούρα γιά  
νά μήν μιλήσει στήν συγκέντρωση. Σώθηκε. 'Χαί ξεσηκώθηκε θύελα 
διαμαρτυριών σ’ δλη τήν 'Ελλάδα.

Ό  Σ . Μάξιμος
μιλάει στήν Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.

Ανάμεσα ατύς διαμαρτυρίες καί στήν πρώτη γραμμή ήταν τοΟ 
γραμματέα τοϋ σωματείου τών ραπτεργατών Σ α β β ό π ο υ λ ο υ .

Ό  Σ α β β δ π ο υ λ ο ς  άρχισε τήν σταδιοδρομία του άπ’ 
τήν Βέρροια σάν συνδικαλιστικό καί κλιματικό στέλεχος τοϋ Κ Κ Ε . 
Αυτήν τήν περίοδο είχε κιόλας τοοτοθετηθή στό πλευρό τοϋ Πουλιό- 
πουλου κι ήταν άπ’ τούς πρώτους - πρώτους δίπλα του, άπ’ τούς πιό 
άγωνιστικούς μαζικούς συνεργάτες του, καί τούς πιστούς μέχρι τέλους 
στίς Ιδέες τοϋ Τρότακι. ’Α λλά θά έπανέλθουμε στό ξετύλιγμα αύτής 
τής Ιστορίας γι αύτόν.
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Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1925-1927) 
Συμμαχία Στάλιν-Τσάγκ Κάι Σέκ

Αύτήν τήν περίοδο  τά βλέματα τοϋ προλεταριάτου τής χώρας 
μας καί όλόκληρης τής Υδρογείου είχαν στραφεί πρός τήν Κίνα δ- 
που ξετυλίγονταν συγκλονιστικά γεγονότα κοινωνικού έπαναστατι- 
κο>3 καί έθνικοαπελευθερωτικοϋ χαρακτήρα.

Τά 400 έκατ. Κινέζων, άπ’ τούς όποίους 80ο) ο ήταν χω- 
ριάτες πάλευαν κατά τοΟ ληστρικού ζυγοΟ τόσο τών φεουδαρ
χών στρατηγών πού κατείχαν διάφορες έπαρχίες τής χώρας, δσο 
καί τών Δυτικών Ιμπεριαλιστών, ένώ 30 έκατ. βιομηχανικοί έρ
γάτες είχαν προσανατολιστεί πρός τήν δχτωβριανή Ρωσική λύση 
τής κοινωνικής κρίσης.

Μετά τό θάνατο, στά 1925, τοϋ Σούν - Γιάτ - Σέν, δ δποϊος 
άπ’ τά 1911 ξεκίνησε τήν έθνικοαπελευθερωτική έπανάσταση κι 
άνέτρεψε τήν δυναστεία ΜαντζοΟ, άνέλαβε τήν ήγεσία του άστι- 
7.50 κό|ψατος «Κουόμινταγκ» καί τοϋ στρατοΰ δ πρώην έπιτελέρ- 
χης Τσάγκ - Κάι - Σέκ, σάν συνεχιστής τοϋ έθνικοαπελευθερωτι- 
κοϋ άγώνα, κατά τήν νέα ίξχρση τής έπανάστασης 1925— 1927.

Ό  Τσάγκ - Κάι - Σέκ άκολούθησε τήν ταχτική «φιλίας» 
πρός τήν ΕΣΣΔ τοϋ Σούν - Γιάτ - Σέν, γιά λόγους δη|ΐαγώγηαης 
τών μαζών πού είχαν φιλοσοβιετικά αισθήματα. Πίστευε δτι δίχως 
:ήν συμμαχία τής ΕΣΣΔ ή έπικράτησή του θά ήταν άδύνατη. Ή 
ταν ή έποχή πού δ Στάλιν, μετά τήν ήττα τής Γερμανικής έπανά
στασης (1923), τής Βουλγαρικής καί Έσθονικής (1 9 2 4 ), άνα- 
ζητοΟσε τούς συμμάχους ϊξω άπ’ τό Προλεταριάτο, στούς: Πιλ- 
σούδσκυ (Πολωνία) ’ Κομιτατζήδες (Βουλγαρία), τρεντγιουνιστές 
(’Αγγλία), άγροτιστές (Κροατία - Η.Π Α .) ,  Παγκαλικούς, 
Κσνδυλικούς καί Μπακιρτζίδες (Ελλάδα). Ό  Τσάγκ-Κάι-Σέκ, 
προσκλήθηκε στήν Μόσχα, ίκανε προσκύνημα ’Ιούδα στό Μαυ
σωλείο τοϋ Λένιν, ϊγινε «φίλος» τοϋ Στάλιν, διορίστηκε έπίτιμο μέ
λος τής Κ.Δ., καί άνακηρύχτηκε μοναιδικός ήγέτης τοϋ δλου κινή
ματος τής Κίνας. Τό ΚΚΚ, κατ’ άπόφαση τοϋ Κρεμλίνου διετά 
χθη νά προσχωρήση στό άστικό κόμ)ΐα, Κουόμινταγκ.
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Ό  Στάλιν πίστευε δτι στήν Κίνα δέν Εμπαινε ζήτημα διχτα- 
τορίας τοΟ Προλεταριάτου, πού μόνο αύτή μποροΟσε νά λύση τά 
προβλήματα τής άγροτικής μεταρρύθμισης καί τής έθνικής άπε- 
λεοθέρωσης, δπως Εδειξε ή πείρα τοΟ Ρώσικου Όχτώβρη.

Δέν Εβλεπε δτι τήν έπσχή τοϋ ιμπεριαλισμού καί τής Ρώσι- 
κης έπανάστασης ή άστική τάξη άποκαλύπτωνταν άντιεπαναστα- 
τική. Καί θεωρούσε τήν Κινέζικη Επανάσταση άστικαδημοκρατι- 
κή.

«Ή έπανάσταση αύτή —  έπαναλάμβανε ή σταλινική ήγε- 
σία (πλειοψηφική) τοΟ ΚΚΕ —  Εχει άστικό δημοκρατικό χαρα
κτήρα. Δέν είναι προλεταριακή. Καθήκον τοϋ Προλεταριάτου ή
ταν νά φέρει σέ πέρας τήν άστικήέπανάσταση». Δηλ. νά γίνη νερο- 
κουβαλιτής τής άστικής τάξης.

«Δέν μπορούμε yà πηδάμε πάνω άπ’ τά στάδια τής έπανά
στασης»’ έλεγε δ Στάλιν. « Έ  Ρωσική έπανάσταση —  άπαντοΟ- 
σε δ Τρίτσκυ —  πήδησε πάνω άπ’ τό στάδιο τής άστικοδημοκρα- 
τικής, στή σοσιαλιστική, κι αύτή Ελυσε τά προβλήματα τής ά- 
στικοδημοκρατικής. Μήπως πρέπει νά τήν καταδικάσουμε γι* 
αύτό;».

Έ  ήγεσία Στάλιν δχι μόνο ύπέταξε τό KKTC στήν πειθαρ
χία τοϋ Κουόμινταγκ, πράγμα πού οδτε οί Μενσεβίκοι δέν Εκαναν 
στά 1905, άλλά άπαίτησαν άπ’ τό ΚΚΚ νά φρενάρη τό άγρστικό 
έπαναστα.τικό κίνημα καί νά έμποδίση τήν δημιουργία σοβιέτ πού 
ξεφύτρωσαν παντού σχεδόν, γιατί δπως Ελεγαν οί Στάλιν καί 
Μπουχάριν, τό Κουόμινταγκ άντικατέστησε τά σοβιέτ (!) καί 
έξ άλλου δέν Επρεπε νά Ελθουμε σ’ άντίθεση μέ τόν Τσάγκ. ( ! ! ! )

Ό  Τρότσκι κατάγγειλε δλα αύτά σάν χονδροκομένη προδο
σία, καί συνιστοΟσε νά προβληθή ή στρατηγική τής προλεταρια
κής έπανάστασης, νά ύποστηριχτεΐ τό κίνημα τών χωρικών στό 
νότο (Βουχάν) καί νά πάρει τό ΚΚΚ τήν ήγεσία τών έπαναστα- 
τημένων μαζών, φεύγοντας άπ’ τό Κουόμινταγκ-

Στό μεταξύ άπ’ τό 1925 δ χείμαρος τών άπεργιών, μιά γε
νική άπεργία στή·; Καντώνα, τό φούσκωμα τής άγροτικής έξέγερ- 
σης, «τό κίνημα τής 30 τοΟ Μάη» κ.τ.ρ. είχαν άνεβάσει κατακό- 
ρυφα τήν δύναμη τοΰ ΚΚ Κ. Ό  Τσάγκ - Κάι - Σέκ, μέ τήν βοή
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θεια τοΟ ΚΚΚ, κατετρόπωσε τόν Τσάν - Τσό - Αίν, πού κατείχε 
τόν Β νρρί, κι Αρχισε νά χτυπάει τό άπεργιακό κίνημα, νά διαλύει 
τά συνδικάτα, νά καταστέλει τίς Αγροτικές έξεγέρσεις καί νά χτυ
πάει τό ΚΚΚ. Παρ’ δλα αύτά, δταν τό Κ Κ Κ  ζήτησε άπ’ τήν Μό
σχα νά έπιτρέψη τήν Αποχώρησή του άπ’ τό Κουόμινταγκ, αύτή 
έπέμεινε στήν άλυσώδεσή του μέσα σ’ αύτό.

Ή  έκστρατεία γιά τό διώξιμο τών Ιμπεριαλιστών Αρχισε τόν 
Ιούλη 1926. Τμήματα στρατοΟ τοΟ Κουόμινταγκ μπήκαν στήν 
Σαγκάη στίς 22.3.27. Ό  Ριζοσπάστης θριαμβολογούσε, άλλά καί 
ζητοκραύγαζε τόν Τσάγκ - Κάι - Σέκ. Στίς 24.3.27, ό Ριζοσπά
στης Ανήγγειλε τήν κατάληψη τοΟ Νανκίν μετά άπ’ τόν βάρβαρο 
βομβαρδισμό του

Στίς 3.4.27, τό ΚΚ Ε όργάνωσε συγκεντρώσεις διαμαρτυ
ρίας γιάτήν Ιπέμβαση τών στόλων τών Ιμπεριαλιστών καί τούς 
βομβαρδισμούς. Σ’ αυτές πήραν μέρος δλοι οί Αντιπολιτευόμενοι. 
Φυσικά καί ci άρχειομαρξιστές, μέ κοινό σύνθημα: Κ ά τ ω  
τ ά  χ έ ρ ι α  ά π ’ τ ή ν  Κ ί ν α !

Ή  Αντιϊμπεριαλιστική πάλη γιά τήν ύπεράσπιση τής Κινέ
ζικης έπανάστασης δρτασε σέ βάθος μέχρι καί τά σωματεία. 01 
κομμουνιστές Κειχναν στούς έργάτες τά διεθνιστικά τους καθή
κοντα καί τούς προσκαλοΟσαν σέ κινητοποιήσεις σ’ Αντίθεση μέ 
τούς ρεφορμιστές πού κήρυσαν τό «μακράν πάσης πολιτικής», ένώ 
Ιμπαζαν τήν πολιτική τής Αστικής τάξης.

Οί συζητήσεις στά κόκκινα σωματεία γιά τό κινέζικο γί
νονταν μέ πάθος. «Τά κανόνια βροντοΟν στήν Κίνα —  ρητόρευε 
σέ μιά συνέλευση άρτεργατών δ άρχειομαρξιστής ήγέτης Σάκ- 
κος —  καί διαδήλωνε τήν Αλληλεγγύη στό μαχόμενο κινέζικο 
προλεταριάτο.

Κι δ Σ ίλ  α ς μάς θύμισε: «Λέγαμε στούς έργάτες 
τότε δτι δ άγώνας τών Κινέζων κομμουνιστών προλεταρίων ήταν 
καί δικός τους άγώναςκαί συζητούσαμε δημοκρατικά μέσα σέ συνε
λεύσεις γεγονότα τοΟ παγκόσμιου κινήματος*.

Μόλις 20 μέρες Απ’ τίς θριαμβολογίες τοΟ «Ρίζσυ» ύπέρ τοΟ 
Τσάγκ - Κάι - Σέκ, δ άνχγνώστης, κατάπληχτος, διάβασε δτι δ 
«έπαναστάτης» Τσάγκ - Κάι - Σέκ, Ιγινε «Αντεπάναατάτης»! ! ! ...
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«Ό Τσάγκ - Κάι - Σέκ πραγματοποίησε τό άντεπαναατατικό του 
πραξικόπημα μέ τήν Υποστήριξη τών ξένων ιμπεριαλιστών στήν 
Σαγκάη. Διέαπασε τό «Εθνικό μέτωπο» (S ic ). ’Αφόπλισε τούς 
έργάτες καί διέλυσε τίς δργανώσεις τους. Προβαίνει σέ δμαίικές 
έκτελέσεις χιλιάδων έργατών. Δεκάδες χιλιάδες ρίχνονται στίς 
φυλακές. (Ρίζος 12 .4.27).

Τί μεσολάβησε; Τήν άνοιξη τού 1927 οί έργάτες τής Σαγκάης 
άνέτρεψαν τήν φιλική στόν Τσάν - Τσό - Λίν κυβέρνηση, 
πρίν φτάσουν τά στρατεύματα τοϋ Τσάγκ. Οί Κομμουνάροι τής 
Σαγκάης πήραν τήν έξουσία μέ δείγματα Υπέροχου ήρωϊαμοϋ, τήν 
κράτησαν 3 μήνες προχώρησαν στό χτίσιμο σοβιέτ καί σέ έθνικο- 
ποιήσεις, π η δ ώ ν τ α ς  ί τ σ ι  π ά ν ω  & π  τ ή  
σ τ α λ ι ν ι κ έ ς  ν τ ι ρ ε χ τ ί β ε ς  γ ι ά  «ά σ τ ι κ ο δ η- 
μ ο κ ρ α τ ι κ ή »  έ π α ν ά σ τ α σ η .

’Αλλά, πειθπρχόντας στίς έντολές τής Μόσχας παρέδωσαν 
τήν έξουσία στόν Τσάγκ - Κάι - Σέκ, μόλις Εφτασε ό στρατός του, 
ό δποϊος μόλις στέριωσε τήν έξουσία του άρχισε τήν μεγάλη σφα
γή 30 χιλ. θαρραλέων κομμουνιστών έργατών πού ίμεινε στήν 
Ιστορία σάν «σφαγή τής Σαγκάης».

Στίς 21 - 4  - 28 ό Στάλιν βεβαιώνει δτι: «Τά γεγονότα Εδειξαν 
τήν όρθότητα πέρα γιά πέρα τής γραμμής πού άκολουθήθηκε»! ! ! 
Ύστερα άπ’ τό πραξικόπημα τοϋ Τσάγκ - Κάι - Σέκ, άποσπάστη- 
κε άπ’ τό Κουόμινταγκ προσωρινά ή «άριστερά» τοϋ Βάν - Τίν - 
Βέϊ. Ή  Πράβδα διακήρυξε δτι αύτός ήταν «ένας πιστός σύμμαχος». 
Καί διέταξαν τό ΚΚΚ νά μπή μέσα στό Κουόμινταγκ τής «Άρι- 
στερδς» τό όποίο έπανέλαβε τή σφαγή τών κομμουνιστών, στήν 
Καντώνα.

’Απ’ τά έρείπια τής Καντώνας ξεκίνησε ή «μεγάλη πο
ρεία» 100 χιλιάδων έπαναστατών «πρός Βορρά» πού άργότερα 
μπήκε στό δρόμο τοϋ άνταρτοπολέμου μέ τήν ήγεσία τοϋ Μάο.

Γι’ αύτήν τήν πορεία ή Πράβδα Ιγραψε μέ τά πιό μικρά 
στοιχεία στήν πιό άπόμερη σελίδα της! Τόση σημασία τής Εδω- 
σε! Φυσικά οδτε Γχνος αύτοκριτικής δέν Ιγινε γιά τό φοβερό Εγ
κλημα στήν Κίνα.
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Πολεμικές έπιχειρήσεις κατά τών 
καπνεργατών

«Σαράντα χιλιάδες καπνεργάτες» είναι πάλι σέ διωγμό» τη
λεγραφεί δ ήγέτης τής Κ.Ο.Ε. καί σταθερός πρόμαχος τής τάσης 
Πουλιόπουλου, Λ. Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ .

Στίς 25.5. 1927 ή Σ α λ ο ν ί κ η  στρατοκρατείται. ΟΕ κα- 
πνέμποροι κήρυξαν λάκ - άουτ. ΟΕ Αρχές μαζί μέ τούς κίτρι
νους τής «Ένωτικής 'Ομοσπονδίας» έξαπέλυσαν νέα αιματηρή έ- 
πίθεση κατά τών καπνεργατών πού γύρω στά καπνεργοστάσια ζη
τάνε νά πιάσουν δουλιά. Πυκνές περίπολοι περιτρέχουν τήν πόλη 
καί τρομοκρατοϋν τούς πάντες. Μπροστά στήν «Στάνταρ» καί στήν 
«Γκλέν» τό ιππικό κάνει έπέλαση καί σπαθίζει τούς καπνεργάτες. 
ΟΕ Χωροφύλακες χτύπησαν στό ψαχνό. Τ ρ α υ μ ά τ η σ α ν  
4 κ ι  ά π ’ α ύ τ ο ύ ς  τ ό ν  1 θ α ν ά σ ι μ α .  Αύθόρ- 
μητα οί έργάτες κάνουν συγκέντρωση, καί υστέρα διαδήλωση. Νέα 
έπέλαση Εππικοϋ μέ γυμνές σπάθες τούς διέλυσαν.

Πρίν άπ’ τά γεγονότα τής 26.5.27. τό έπιτελικό σχέδιο τής 
Οικουμενικής πρόβλεψε τήν σύλληψη καί Απέλαση τοΟ βουλευ
τή καί Γραμματέα τής ΚΟΕ, Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ  καί τών 
Σαπόρτα, Άγγελούκα, Κουρτίδη, Κυπρηδήμου καί Σολομώντα 
Λεβή. Στέλνοντας στήν έξορία τό Χατζησταύρου ήξεραν δτι Απο
κεφάλιζαν τούς καπνεργάτες.

Ή  έπίθεση κατά τών καπνεργατών είχε σκοπό νά σπάση τά 
μεροκάματα, νά διαλύση τά σωματεία τους, νά συντρίψη τήν 
καπνεργατική πρωτοπορία καί δλο τό έργατικό κίνημα. Κι δλα αδ- 
τά στά πλαίσια μι&ς άντισοβιετικής περικύκλωσης πού έπιχει- 
ροΟσε ή Δύση μέ τήν ήγεσία τής ’Αγγλίας.

Ή  Κ.Ο.Ε., ζήταγε αύτοβιοίκηση τοΟ ΤΑΚ, κι δχι οί κα
πνεργάτες ν’ άντιπροσωπεύονται μέ 4 καί οί καπνέμποροι μαζί μέ 
τό κράτος μέ 8. Καί γιά νά έκβιάση λύση, άποφάσισε νά μήν κα
ταβάλουν οί καπνεργάτες τό 4ο) ο. Σ’ Απάντηση τό κράτος διέ
ταξε καί κηρύχτηκε Λόκ - άουτ σ’ δλη τή χώρα. ’ Ετσι άρχισε
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ή μεγάλη έκστρχτείχ γιά τήν ύποταγή τοΟ έπαναστατημένου Βορ
ρά.

Σ τ ί ς  Σ έ ρ ρ ε ς  ίγινε μιά βίαιη εΐσόρμηση στά έρ- 
γοστάσια γιά νά σπάσουν τό Λόκ - άουτ καί νά πιάσουν δουλιά. 
Κρατάνε 8 «αυτουργούς».

Τ ρ ί ω ρ η  μ ά χ η  σ τ ή ν  Ξ ά ν θ η

Σ τ ή ν  Ξ ά ν θ η  7 χιλ. πετάγονται ατό δρόμο. Τό συν
δικάτο κατελείφθη άπ’ τίς όρδές τών χωροφυλάκων. ’ Εγινε Ινας 
πεισματώδης άγώνας πού κράτησε τρεις ώρες άνάμεσα στσύς 
χωροφύλακες καί στούς καπνεργάτες. Πολλές έπιθέσεις ίππικοΟ άπ«- 
κρούσθηκαν. Οί φαντάροι πού τούς διέταξαν νά χτυπήσουν άρ- 
νι'θηκαν νά ρίξουν στ’ άδέλφια τους. Πιάστηκαν 60, άνάμεσα 
στούς όποίους κι δ Ικτελεστικός τής K .0J2 . Λαδόπουλος. ’Επί 7 
χιλ. δούλεψαν μόνο 30 τσιράκια τών έμπόρων.

Σ τ ή ν  Κ α β ά λ α ,  ή άντίσταση τών κεπνεργατών εί
ναι Ισχυρή. Πήραν λεμβούχους γιά δουλιά! Πιάσανε τόν γραμ. τοΟ 
σωματείου Εύαγγελ6δη καί τής ’Επιτροπής ’Αγώνα Καπετανανδρέ- 
ου, τόν άνταποκριτή τοΟ Ρίζου Ζαφειρίου, τόν Γεωργίου καί 
τόν Πρωταγόρα. Στό δρόμο πρός τήν ’Ασφάλεια τούς έδερναν 4- 
γρια.

Σ τ ή ν  Δ ρ ά μ α ,  τό Λόκ - δουτ έπεχτάθηκε. ΚρατΑ- 
νε 10 στήν ’Ασφάλεια. Σ τ ή ν  Τ σ α τ α λ τ ζ α  τό Γδιο. 
Σ τ ή ν  Σ ά μ ο ,  πιάσανε 15. Σ τ ό  Ά  γ ρ ί ν ι κρατ&νε 11 
σάν δμηρους γιά νά ύποτάξουν τούς άλλους.

ΠαντοΟ κηρύχτηκε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς  ν ό μ ο ς ,  ρί
χνονται πυροβολισμοί, έργάτες συλλαμβάνονται καί έξαφανίζοντα.ι

Στίς 29.5.27 τό κύμα τής λευκής τρομοκρατίας συνεχίζε
ται. Ό  στρατός παραμένει σ’ έπιφυλακή. Απαγορεύονται οί συνε
λεύσεις καί οί συγκεντρώσεις. Νέες βάρβαρες κακοποιήσεις καί 
πρωτάκουστες βαναυσότητες τηλεγραφοΟν δτι γίνονται σ’ δλα τά 
καπνεργατικά κέντρα. Δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι  Ι ν α ς  φ α ν ε ρ ό ς  
π ό λ ε μ ο ς  τ ά ξ ε ω ν .
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Σ τ ή  Σ α λ ο ν ί κ η, αύθίρμητη συγκέντρωση διαλύεται 
μέ τήν βία. Τίποτα - ιά δέν ε!να< δργανωμένο. Συλλήψεις γίνεται 
μέ μανία.

Ή  μ α τ ω μ έ ν η  Π έ μ π τ η  σ τ ή ν  Σ α λ ο ν ί κ η  

Κ α ν ό ν ι  κ α τ ά  τ ο ύ  Ε ρ γ α τ ι κ ο ύ  Κ έ ν τ ρ ο υ

Στίς 2.6.27, στή Σαλο·νίκη ά καπνεργάτες πού πήγαν τά 
αϊτήμχτά τους στή Γενική Διοίκηση άντιμετωπίστηκαν μέ πυρά δ- 
μαδόν. Οί ίππει; τοϋ Καλέόρα τούς σπάθιζαν. Οί άστυνομικοί τού; 
χτυπούσαν μέ τ:ύ ; ύποκόπανου;. Δυό χιλιάδες καπνεργάτες αίφνι- 

διάστηκαν καί πανικοδλήθηκαν. Τράβηξαν πρός τό ’Εργατικό Κέν

τρο. Άρχισε άνθρωπσκυνηγητό.

Πολιορκήθηκε τό ’Εργατικό Κέντρο. Μετέφεραν Ινα κανό
νι γιά νά βομβαρδίσει τού; άοπλους έργάτες! Γιά τήν κατάληψη 
τοϋ «φρουρίου»! ’ Εβαψαν μέ αίμα δλα τά λιθόστρωτα γύρω άπ’ τό 

διοικητήριο καί τό ’Εργατικό Κέντρο. Είναι άγνωστο πόσους σώ
ριασαν τά πυρά δμαδόν μέσα στό Κέντρο. Ύστερα άπό μία ώρα 
κατελή^Λη τό κτίριο. Τώρα μέσα στό Κέντρο συλλαμβάνουν καί 
δέρνουν δγρια. Τούς ϊκαναν λυώμα τά θηρία τοΟ Καλοχριστιανά- 

κη. Κατέστρεψαν τά γραφεία. Ό λα μεταβλήθηκαν σέ έρείπια. 
Στήν συνέχεια σκάψαν καί τούς ύπονόμου; γιά νά βροϋν δήθεν 

δπλα!

Ό  Χαΐνογλου τηλεγραφεί:

Τήν 10 π.μ. διαδήλωση διαμαρτυρίας καπνεργατών πρός τήν 
διοίκηση άντιμετωπίστηκε μέ σπαθισμούς τοϋ ίππικοΟ καί πυρο
βολισμούς. Τό ’Εργατικό Κέντρο πολιορκήθηκε μέ ίγκλειατους 
τούς έργάτες. Έζήτησα νά μεσολαβήσω πρός άποτροπή τραγικής 

λύσης. ΜοΟ δόθηκε δδεια νά Κω τούς έγκλειστους. Ό  διοικητής 
άσφχλείας δήλωσε δτι ούδέν δργανόν του έτραυματίστηκε. Ά γνω 
στο πόσα είναι τά θύιιατα μέσα στό Έργ. Κέντρο τό δποΐο κατε-
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πυροβολήθη. Άνομε ίνατε πληροφορίας. Νά δείτε πάραυτα τόν Ύ - 
πουοργάν διατάξη Αποτροπήν τών βομβαρδισμών τοΟ Κέ'/τρου έντός 
λεπτών. Ή  τρομοκρατία είναι φρικαλέα.

Θεσσαλονίκη, 2.6.27 
ώρα 12 μεσημβρινή 

Χαίνογλου

Ό  διοικητής Καλλεύρας δέν έβγαλε πολεμιικό Ανακοινωθέν 
γιΑ τήν νίκη. Οί πραγματογνώμονες μόνο Ανακοίνωσαν: «Ού6έν 
χνεκαλύφΒη!»

'Ολόκληρη ή Σαλονίκη Αγωνιοϋσε. Ή  φήμη έφερνε 30 τραυ
ματισμένου; καί 100 πιασμένους Απ’ τήν έπιχείρηση «Εργατικό 
Κέντρο».

Ά φ :0 Ανέσκαψαν μίχρι καίτούς βόθρους καί δέν Ανεκάλυ- 
ψαν τά δπλα πού έκρυβαν δήθεν οί κομμουνιστές, μετά 10 μέρες, 
έγκατέλειψαν τό κτίριο. Τά Αρχεία μεταφέρθηκαν στήν ΑσφΑλεια

01 κλαγγές τών όπλων Αντηχούσαν συνέχεια στή Σαλσνίκη 
καί σ’ δλα τά καπνεργατικά κέντρα.

Οί συλλήψεις ϊφτασαν τίς 500. Έ πί Πάγκαλου οί συλλήψεις 
ήταν 1000, ΑλλΑ χωρίς νά χυθή αίμα. Ή  «δημοκρατία» τής οίκου- 
μενικής Αποδείχτηκε πιό Θηριώδης.

Καραβάνια έξορίστων ξεκινούσαν άπ’ δλα τά καπνεργατικά 
κέντρα.

Σ τ ή  Δ ρ ά μ α  τό ίππικό έκανε έπέλαση ένάνπα 
στούς καπνεργάτες πού ζήταγαν νά πιάσουν δουλιά. Τραυματίστη
καν πολλοί.

Μ α κ ε λ ε ι ό  σ τ ή ν  Κ α β ά λ α

Σ τ ή ν  Κ α β ά λ α  κατέλαβαν τά γραφεία τοϋ συνδι
κάτου κι Αρχισαν νά τ’ Ανασκάπτουν γιά έρευνες.

Σ τ ή ν  Ξ ά ν θ η  ή πάλη συνεχίζεται μέ «Ακμαίο ήθικό» 
(;) γράφουν οί Ανταποκρίσεις τοϋ Ριζοσπάστη.

Σ τ ή ν  Κ α β ά λ α ,  μετά τήν συγκέντρωση τών καπνερ
γατών οί κανίβαλοι έπετίθησαν μέπροταμένα δπλα, κύκλωσαν δλες



τίς παρόδους γιά νά καταλάβουν τί σωματείο τους. Επακολούθη
σαν σκηνές άλλοφρσσύνης. Χύθηκε αίμα. ’Αλλά ήταν άδύνατο νά 
κχθορισθή ό άριθ(ΐός τών τραυματισμών. 'Εγιναν 35 συλλήψεις, 
ανάμεσα, στούς όποιους τ:ΰ ’Ασίκη. 'Επειτα πλάκωσε έρήμωση.

Σ τ ι ς  5.6.27 σ τ ό  Β ό λ ο ,  προφυλάκισαν δλη τήν 
διοίκηση καπνεργατών, δπως καί στήν Καβάλα.

Σ τ ό  Ά  γ ρί ν ι, τό Λόκ - &νη συνεχίζεται. Οί συνελεύ
σεις έμποδίζονται. Ή  κυβέρνηση êστείλε στρατό καί ή πόλη τέθηκε 
σέ κατάσταση πολιορκείας.

Π ρ ο δ ο σ ί α

Στίς 7.6.27 ό άγώνας προδώθηκε. Ό  άντιπρόσωπος τής Κ. 
Ο..Ε Σαπα/ντζής μαζί μέ τόν άντιπρόσωπο τής ΓΣΕΕ πού πήγαν 
στόν Υπουργό Τσαλδάρη, άρκέστηκαν στίς ύποσχέσεις του καί I- 
κλεισαν συμφωνία μέ τήν δποία θ’ άφεθοϋν οί συλληφθέντες, θά 
τροποποιηθή τό Ταμείο καί θά πιάσουν δουλιά οί καπνεργάτες.

’Αλλά δ Καλεύρας καί Καλοχριστιανάκης δήλωσαν δτι δέν 
θά πιάση δουλιά κανένας &ν πρώτα δέν φέρει κάρτα μέλους άπ’ τό 
κίτρινο σωματείο, καί άν δέν διαλυθή τό κόκκινο σωματείο.

Τό Γδιο ϊγινε στήν Καβάλα καί άλλοϋ. Έ τσ ι άρχισε ό 
Γολγοθάς τών καπνεργατών.

Ό  Στίνας δίνει μιά εΙκόνα τής γραμμής τοϋ Κ Κ Ε στά γε
γονότα:

«Δυό - τρεις μέρες μετά τήν κήρυξη τής άπεργίας πέρασε 
άπ’ τήν Καβάλα ό Μάξιμος, κάλεσε τήν κομματική φράξια πού δι- 
ηύθυνε καί τό Συνδικάτο καί τούς άνακοίνωσε τήν άπόφαση τοΟ 
Πολιτικού Γραφείου. «Ή άπεργία πρέπει νά κρατήση τόν χαρα
κτήρα άπλής άποχής άπ’ τήν έργασία».

«Σέ άρκετές μέρες φτάνει 6 θέος στήν Καβάλα», καί άνε- 
κοίνωσε τήν νέα άπόφαση τοϋ Π Τ . «Ή άπεργία πρέπει νά πάρη 
μαχητικό χαρακτήρα».

«(Καλείται συγκέντρωση τών άπεργών (πάνω άπό 12 χιλ.) 
μέσα σέ ίξαλλο ένθουσιασμό καί παίρνεται άπόφαση γιά μαχητική 
πλέον διεκδίκηση τών αιτημάτων». «Ξαφνικά δθέος προτείνει νά 
ξαναπδνε στό Νομάρχη. Τό σύνολο τώνμελών τοϋ κόμματος αύτή



τή φορά είναι έναντίον. Λέν Ιχουμε δουλιά μέ τό Νομάρχη είπαν. 
Οί έργάτε; έτοιμάζονται γιά τίς μάχες καί οί προκηρύξεις πού 
καλοΟν αύριο στούς δρόμους είναι Ιτοιμες.

Ό  θέας έπιμίνει. Λέει δτι αύτός έχει τήν εύθύνη κι αύτός 
είναι κείνο; πού τελικά άποφασίζει».

Ό  θέος μπροστά στήν έκρηξη τών αιματηρών γεγονότων 
καί τίς άπειλές του Νομάρχη «μέ τήν ιδιότητα τοϋ ύπεύθυνου πού 
τελικά άποφασίζει, δίνει έντολή νά μήν κυκλοφορήσουν οί προ
κηρύξεις καί νά ματαιωθούν οί διαδηλώσεις».

«Αύτή ή άπεργοσπαστική στάση τοϋ θέου  —  συνεχίζει 6 
Στίνας —  ποτέ δέν συζητήθηκε καί δέν καταδικάστηκε. *Οσες 
φορές σύντροφοι έπέμεναν νά γίνει συζήτηση ή άπάντηση ήταν 
ότι μιά δημόσια συζήτηση καί καταδίκη θά ίδινε δπλα στούς λικ- 
βινταριστές».

Ό  Κ . θ έ ο ; κατά τήν γενική άπεργία Βόλου στά 1 9 2 1 ,δπου κράτησε 
λυπόψυχη στάση.

Ό  έπίλογος γράφτηκε στά νησιά τής έξορίας. Μιά είδηση 
στήν 1-6-27  χρωμάτιζε τήν άτμόσφαιρα τοϋ τρόμου: «Τήν συ
νοδεία τών μεταφερόμενων στήν έξορία ίκλεινε όλόκληρη σειρά 
ιππέων μέ γυμνά σπαθιά καί δλόκληρη στρατιά λογχοφόρων. Ό  
έπί κεφαλής τών ιππέων διέταξε έπέλαση κατά τοϋ άόπλου πλή
θους πού παρακολουθούσε».

Σ ’ αυτά τά γεγονότα ή τάση Πουλιόπουλου βρέθηκε στήν 
πρώτη γραμμή. Διακρίθηκαν οί Χατζησταύρου, Φωτόπουλος, Π α- 
πανικολάου, Εύαγγελόπουλος, Μοναστηριώτης, Π ανταζής, Π αν
τούφλας, Εύαγγελίδης. Νεγροπόντης, καί πολλοί άλλοι γνωστοί 
καί άγνωστοι άγωνιστές.
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Τ  ό Ε ρ γ α τ ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  θ  ζ ζ ζ α λ ο ν : κ η ς

01 φωτογραφίες δείχνουν τήν άνατίναξή τον ά.ι' τού; μοναρχικούς στά 
Χοεμβριανά 1920.

Τώρα, οί *όημοχαστΐ·χοΙ» μαιωχύλησαν χοές έργάτες .ιού ήταν σιγχεί'τρωμί- 
νοι μ έσα χαί τά άνέαχαψαν àjC τά θεμέλια.
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ΤΟ «ΑΡΧΕΙΟ »
ΣΤΗ ΘΕΩΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

Ό ήγετικός πυρήνας τοϋ άρχείου
’Ενώ τό ΚΚΕ συγκλονίζονταν άπ’ τήν κρίση ήγεσίας, τό 

«’Αρχείο» είχε ξεπεράσει τήν κρίση τής τρίτης κατάστασης καί 
είχε διαμορφώσει Ιναν σταθερό ήγετικό πυρήνα καί δεκάδες έξ 
επαγγέλματος έπαναστάτες στό πνεϋμα του «Τί νά κάνουμε» τοΰ 
Λένιν. Αύτοί ήταν έπαναστάτες πού Ιδιναν τά πάντα γιά τό κί
νημα, άφιέρωναν δλο τους τό χρόνο γιά τίς άνάγκες τής δράσης, 
δίνονταν μέ πάθος στούς καθημερινούς άγώνες τών έργατών, καλ
λιεργούσαν τήν άλληλεγγύη καί τήν συντροφικότητα, σφυρηλα
τούσαν αύτό πού λέγονταν πατριωτισμός όργάνωαης, άναλάμβα- 
ναν κάθε άποστολή καί κάθε κομματικό καθήκον, άψηφούσαν τόν 
κίνδυνο γιά τήν ζωή τους, ένώ τούς κατέτρεχαν έχθροί καί «φί
λοι»!

Γ ι’ αύτούς δέν ύπήρχαν άλλες χαρές τής ζωής παρά μόνο 
αύτές πού δίνει δ άγώνας. Ή  ήθική τής Επανάστασης άκόμα καί 
κάποιοι κανόνες τής μικροαστικής ήθικής πού έπέβαλλε τό καθυ
στερημένο περιβάλλον, τούς Ικαναν νά φτιάχνουν Ινα είδος άσκη- 
τισμοΰ πού καθώς ϊγραφε ό Ένγκελς ήταν γνώρισμα τών νέων 
κινημάτων.

Ot έργάτες έβλεπαν στούς άρχειομαρξιστές άφιέρωση στήν 
δράση καί στήν έπανάσταση. Καί τούς άκολουθοΰσαν.

Ό  Λένιν, στό «Τί νά κάνουμε» Ιλεγε δτι τό αύθόρμητο κί
νημα τών έργατών δέν μπορούσε ν’ άνέβει καί νά άποχτήσει άπό 
μόνο του συνείδηση τών σκοπών του. Ή  λατρεία τού αύθόρμητου 
Ιγινε μάστιγα γιά τό κίνημα κι ίπρεπε  νά καταπολεμηθεί. Ή  
πάλη γιά τήν θεωρία γίνονταν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν 
δημιουργία έξ έπαγγέλματος έπαναστατών. ’Αναφέρονταν στόν 
Μάρξ κατά τόν δποϊον μόνον οί δια/νοούμενα μπσρεί νά φτά- 
σουν στ’ άνώτερα έπίπεδα τής έπιστημονικής μόρφωσης. Ό  μαρ
ξισμός κυριαρχούσε στό έργατικό κίνημα μπαίνοντας «άπ’ Ιξω». 
Άλλά ή δύναμή του όφείλονταν στήν σύνδεσή του μέ τό προλε
ταριάτο  σάν φορέα τής σοσιαλιστικής έπανάστασης.

86



CM κομματικοί ήταν δλλου τύπου. Ό  κομμουνισμός τους ή
ταν ύπόθεση τής κυριακάτικης σχόλης. Πυρήνας, σωματείο, συ
γκέντρωση, μάζωμα στό γραφείο τού κόμματος, σινεμά, έρωτας, 
καφενές, ταβέρνα. Διάβαζαν Ρίζο, προπαγάνδιζαν τούς «μοιραίους 
κι άβουλους άντάμα» δπως έγραφε δ Βάρναλης καί τώτσουζαν δ
πως κι δ ποιητής μας.

Μετά τό ξεκλήρισμα τών Αντιπολιτευόμενων δ σταλινισμός 
άνέδείξε έξ Ιπαγγέλματος έπαναστάτες. Αυτοί δέν ήταν ούτε τής 
στάθμης ούτε τοΰ ήθους τών άντιπολιτευόμενων. Ή ταν άλλου εί
δους άπ’ δτι οί άρχειομαρξιστές. Εκτός, άπ’ τούς Κούτβηδες, ήταν 
Ακαλλιέργητοι. Άλλά σκληραγωγήθηκαν στίς φυλακές καί στίς 
έξορίες. 'Εκεί μάθανε 10 σελίδες Λένιν καί τά μαθήματα «Λενι- 
νισμοΟ τοϋ Στάλιν» πού τούς στούπωσε γιά πάντα τά κεφάλια.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΓ ΑΡΧΕΙΟΓ ΤΟ Γ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

Τόν Μάρτη τοϋ 1927 έπανεκδόθηκε τό «Αρχείο τοΰ Μαρ
ξισμού μετά τό κλείσιμό του άπ’ τήν διχτατορία. Τώρα έφτανε 
σ’ δλα τά κέντρα τής Ελλάδας καί διαβάζονταν άπ’ δλους σχεδόν 
τούς άγωνιστές κάθε παράταξης. Ά π ’ τούς σταλινικούς μυστικά.

Είχε έπιβληθή σάίν περιοδικό πού δημοσίευε κλασικά έργα 
τοΟ Μαρξισμού κι έβαλε τήν σφραγίδα του στήν διαμόρφωση έξ 
Ιπαγγέλματος Επαναστατών, καί στελεχών δλων τών ρευμάτων τής 
έπσχής.

Ό  Τρίτος καί τελευταίος τόμος περιελάμβανε τά παρακά
τω έργα μέ κεντράριαμα σ’ αύτά τοϋ Λένιν καί Τρότσκι, άπ’ δπου 
δ π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς  π ρ ό ς  τ ό ν  Τ ρ ο τ σ κ ι σ μ ό  
ή τ τ α ν  Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο  ς.

1. Ν. Λένιν: Ό  δρόμος πρός τήν έπανάσταση
2. Ν. Λένιν: Γιά τό όργανωτικό
3. Ν. Λένιν: Περί διαλεχτικής

4. Α. Ντεμπόριν: Ό  Λένιν περί διαλεχτικής
5 . Α. Μπογδάνωφ: Άπλά μαθήματα οικονομικής έπκπήμης
6. Κ . Κάουτσν.ι: Τό Αγροτικό ζήτημα
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7. Ν. Μπουχάριν: Έ να  μεγάλο μαρξιστικό Κόμμα
8. Λ. Τρότσκι: Εύρώπη χαί ’Αμερική
9. Λ. Τρότσκι: ΠοΟ βαδίζει ή Ρωσία

Παράλληλα μέ τό ’Αρχείο έκδόθηκε κι ή «Μαρξιστική Βι
βλιοθήκη» άπ’ τόν θ .  ΙΙαπακωνσταντίνου, άρχειομαρξιστικής προ
έλευση;, στίς 1 7 - 3 - 2 7 ,  μέ άνεξάρτητο προσανατολισμό.

ΟΙ Παπακωνσταντίνου, Σακελλάρης καί ΙΙαπάς σ’ £να χρόνο 
σχεδόν (3 - 4 - 28) έξέοωσαν γιά δεύτερη φορά τό «Φοιτητικό 
Βήμα» πού Ιβγαινε έπί Π αγκάλου. Ό  Παπακωνσταντίνου πού 
άπό καιρό άνήκε «ιδεολογικά» στό ’Αρχείο» Ικλεψε τόν τίτλο τοΟ 
Φ. Βήματος» —  Ιγραφε ό Ριζοσπάστης —  καί τώρα τραβάει όλό'ι- 
σια πρός τήν άντίδραση» ! !

Η Α Π ΕΡΓΙΑ  ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟ Γ ΠΕΙΡΑ ΙΑ  ΜΕ ΗΓΕ

ΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΜ ΑΡΞΙΣΤΕΣ

Ή  άπεργία τών καπνεργατών του Πειραιά κατευθύνονταν 
άπ’ τούς ,Αρχειομαρξιστές περισσότεροι άπ’ τούς όποιους ήταν διω
κόμενο: Άγρινιώτες γιά τόν ρόλο πού παίξανε στήν Γενική Άπερ
γία Άγρινίου 1926.

Έπί κεφαλής τής παράταξης τών άρχειομαρςιστών ήταν 6 
Λ ά μ π η ς. Αύτός άρχισε τήν Επαναστατική του δράση άπ’ τήν 
Θεσσαλονίκη, στά 1924 σάν μέλος τής Κ.Ν.Ε. Κατέβηκε στόν Πει
ραιά στά 1925 καί έκεΐ άναδείχτηκε πρόεδρος του Σωματείου κα
τά τό 1927 - 1928 Αύτό στοίχισε τόσο πολύ στούς σταλινικούς πού 
ό Ζαχαριάδης τοΰ άφιέρωσε £να άρθρο πολεμικής |ΐέ τίτλο: «01 

Λάμπηδες» στό όποιο άπάντησε δ II ουλιόπουλος έπαινώντας τήν 
ένιαιομετωπι-κή πολιτική του, δταν τό 1929 είχε προσχωρήσει στόν 

Σπάρτακο.

Ή  παράταξη περιλάμβανε έπίσης: τόν Μ. Κ α π ε τ α ν ά κ η ,  δ 

δποΐσς ήγήθηκε σ’ αύτήν τήν άπεργία, στήν άπεργία τοΰ Άγρι
νίου 1926 καί στήν άπεργία τοϋ Κοκαλάδικου στήν Αθήνα τό ’28



'Ηγετικά στελέχη τής παράταξη; καπνεργατών Πειραιά

ΛΊχος Ξανθάπονλος 
Μήτσος Καπετανάχη;

ΆΟηνά ΈμμανονηΙΙόορ 
(Μ  et έχε rca Α. Ξανθοίτούλσν) 

Γιάννης Καηεχανάχης 
( ’Αριστερά. ’’Εξόριστος στήν Ανάφη).



καί σ’ δλους τούς άγώνες ϊπαιξε ένα σημαντικό ρόλο κι έκτελέ- 
στηκε οάν άντάρνης άπ  τούς έλασίτες.

Ό  Ν. Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ς ,  ό όποίος ήταν «ατά 1927 στήν 
;πιτροπή πόλης τοΰ Κόμματος στό Άγρίνι καί άπό τούς ήγέτες 
τής άπεργίας 1926. Στά 1934 πιάστηκε μαζί μέ τόν Γ . Καπετα- 
νάκη μέ τόν Μπακιρτζή καί τόν Παγώνη στό Άγρίνι, κι δλους 
μαζί τούς έδεσαν πίσω άπ’ τ ’ άλογά τους οί χωροφύλακες μέχρι 
πού λιποθύμησαν καί πολτοποιήθηκαν. Φανταστήτε δτι μόλις τούς 
είδε ή μάνα του Καπετανάκη χτύπησε τό κεφάλι της στόν τοίχο 
τής άσφάλειας καί στραβώθηκε.

Στήν δίκη, μαζί μέ 3 μέλη τής οίκογένειάς τους φάγανε 20 
χρόνια φυλακή. Στήν κατοχή φυλακίστηκε 40 μέρες άπ’ τούς 
Γερμανούς γιά σαμποτάζ, 20 μέρες γιατί άκουγε ραδιόφωνο. Τό 
τέλος του ήτχχν πού τόν έκτέλεσαν στό βουνό. Οί σταλινικοί άφοΰ 
τόν βασάνιζαν 40  μέρες.

Ή  παράταξη έπίσης περιλάμβανε τόν Γιάννη Καπετανάκη, 
τής οικογένειας πού οί σταλινικοί δνόμαζαν «φίδια» τροτσκιστι- 
κά. (Κατά λάθος έγραψα δτι τόν σκότωσαν οί σταλινικοί), τόν Κο- 
πιτσά, θεμελή, Βεργιάδη, Αποστόλη Πετρίχο, Σιδηρόπουλο, κι 
άλλους.

ΤΗταν δλοι τους ψυχωμένοι καί μαχητικοί. Μέ πλούσιο ένερ- 
γητικό δράσης. Ά ς  άναφέρω άκόμα δτι ό Ξανθόπουλος είχε μιά 
άποτυχοΰαχ άπόπειρα δολοφονίας άπ’ τούς σταλινικούς στό Ά 
γρίνι.

Η Θ ΡΪΆ ΙΚΗ  ΕΜΜΑΝΟΓΗΛΙΔΟΓ

Α π ’ τά καπνομάγαζα τοϋ Πειραιά βγήκε κι ή περίφημη 
άρχειομαρξίστρια - τροτσκίστρια Κ α τ ί ν α  Ε μ μ α ν ο υ ή 
λ ί δου.  Ήταν ή ήρωΙ'κίτερη μορφή τοΰ Κομμουνιστικοΰ γυ
ναικείου κι δχι μόνο τοΰ γυναικείου κινήματος, πρώτη στούς με
γάλους άγώνες καί στίς μεγάλες άπεργίες τόσο στόν Πειραιά δσο 
καί στήν Σαλονίκη δπου στάλθηκε άπ’ τήν δργάνωση τοΰ Α ρ 
χείου. Πέρασε στό θρύλο σάν ή καλύτερη καί μαχητικότερη άγω- 
νιστρια - τροτσκίστρια δχι μόνο στά δρια τής Ελλάδας. Γιά τήν
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τολμηρή της άπόδραση άπ’ τίς φυλακές Άβέρωφ πριονίζοντας 
τά σίδερα, έγραφαν μέ θαυμασμό δλες ο£ έφημερίδες.

Κατάγονταν άπ’ τήν Θήρα τής Σμύρνης. Στήν καταστροφική 
πορεία πρός τήν Σμύρνη έδειξε τόν ήρωϊσμό της σηκώνοντας άνή- 
μπορη γυναίκα στούς ώμους της χαί κατεβαίνοντας σέ πηγάδια γιά 
νερό τών κυνηγημένων φυγάδων άπ’ τούς τσέτηδες.

Κατίνα ΈμμανονΤλίόον

"Οταν ήρθε στό"/ Πειραιά μέ τούς γονείς της, δούλεψε 
στά καπνεργοστάσια. Τήν προσηλήτισε στό ’Αρχείο 6 γέρο Κα- 
μπανός, πού τόν είχα στούς κύκλους τών ποδαράδων - Ποδονύφτη - 
Πατησίων. Σέ λίγο τράβηξε στήν όργάνωση καί τήν άδελφή της 
’Αθηνά.

Στούς καπνεργατικούς άγώνες ήταν τόσο μαχητική καί πρω
τοπόρα πού οί καπνέμποροι δέν τήν έπαιρναν στή δουλειά.
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Είχα τήν τύχη νά γνωρίσω άμεσα δλους τούς συντρόφους καί 
τίς συντρόφισσες στήν παράταξή τους πού παρακολουθούσα αύτήν 
τήν περίοδο. Είμαστε περήφανο: γιά δλους αυτούς Ιξω άπ’ τόν 
Σιδηρόπουλο πού πρόδοσε καί πιάσαν τόν Πουλιόπουλο στήν δι- 
χτατορία τοΟ Μεταξά.

Μέ τήν κρίση στή1/ καπνεργασία, δπου οί άνδρες διώχτηκαν 
άπ’ τό ξεφύλλισμα καί ρίχτηκαν στήν άνεργία, ή παράταξη καί τό 
σωματείο έρρ'.ξαν τό σύνθημα: « Ίσ η  δουλειά. ίσο μεροκάματο —  
ίσοι άνδρες καί γυναίκες στό ξεφύλλισμα» καί όργάνωσαν τήν ά- 
περγία στήν Γκλέν. Οί καπνεργάτες κατέλαβαν τό έργοστάσιο. Τό 
σο)«ματεϊο κήρυξε τότε Γενική ’Απεργία καί κάλεσε δλους τούς 
κλάδους σέ μέτωπο άλληλεγγύης. Ο ίναυτεργάτες κήρυξαν στάση.

Στόν Πειραιά κατέβηκαν σέ άπεργία 3.000 καπνεργάτες άπ 
τίς 8.6.27. Οδτε Ινας άπεργοσπάστης. Στίς 13 - 6 ‘- 27 Ιγινε γε
νική συγκέντρωση καί μετά πήγαν διαδηλωτικά στό γραφείο εύ- 
ρέσεως έργασίας, στό Τηλεγραφείο, καί στήν Ένωση Συνταχτών 
μέ ζητωκραυγές «Ζήτω ή άπεργία» «Ψωμί». ’Ισχυρά δύναμη χω
ροφυλάκων παρακολουθούσε τήν διαδήλωση. Στρατός φρουρούσε 
τά καπνεργοστάσια. Κι όλες οί ίνοπλες δυνάμεις ήταν σ’ έπιφυ- 
λακή.

Ό  Πειραιάς τότε άναταράχτηκε άπ’ τίς μαχητικές διαδη
λώσεις τών καπνεργατών καί τίς συγκρούσεις μέ τήν άστυνομία. 
’Αρκεί ν’ άναφέρουμε δτι σπάσανε τά γραφεία τής ’Ασφάλειας 
τής Νομαρχίας καί τής Εισαγγελίας. Ό  Λάμπης, ή Έμμανουη- 
λίδου δπως καί πολλοί δλλοι σύντροφοι καί άπεργοί πιάστηκαν. 
’Αλλά ή άπεργία πέτυχε. Πήραν κατά 25% καπνεργάτες στήν 
δουλειά.



Διάσπαση στά έργατικά κέντρα

Μέσα στά -λαίσια τής Επίθεσης τοΰ Κράτους, ot ρεφορμιστές 
δλοκλήρωσαν τήν διάσπαση τοΰ συνδικαλισμού στά Εργατικά Κέν
τρα τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά.

Στό Εργατικό Κέντρο τής ’Αθήνας διέγραψαν 8 σωματεία: 
Τυπογράφων, τρσχιοδρομικών, Γκαρσονιών, Ζαχαροπλαστών, Υ 
ποδηματοποιών, Κουρέων, καί Ξυλουργών.

Στό σύνολο, ot άντιπρόσωποι τών κομματικών καί άρχειομαρ- 
ς ιστών πού διεγράφησαν άνήλθαν στούς 86 Εναντι 54 τών Στρατή, 
Καλομοίρη, Δημητράτου καί Τυπάλδου.

Έ  πρόφαση διαγραφής ήταν δτι συνέστησαν «έπιτροπή Συμ
βουλίων». «Ήταν σφάλμα —  Εγραψε δ Μάξιμος —  νά συγκροτού
με σέ άριστερή παράταξη καί νά καλοΰμε συνελεύσεις άνεξάρτητα 
άπ’ τήν ΓΣΕΕ καί τά' ’Εργατικά Κέντρα».

'Πραγματικά στίς 5 - 7  - 27, στήν συνέλευση τ&3 ΕΚΑ, ot 10 
άπομείναντες άντιπρόσωποι τής μειοψηφίας, θεώρησαν «καθηρημέ- 
νη» τήν Διοίκηση τοΰ ΕΚΑ καί Εξέλεξαν νέα (άριστερή). Στήν 
συνέχεια κάλεσαν συνέλευση τών Συμβουλίων τής Άριστερδς, χα- 
τεδίκασαν τούς διασπαστές τής δεξιάς καί Ετσι Επισημοποίησαν 
τό σχίσμα μέ ήγέτες τους: Βελέτζα, Σαΐδη, Κρητικό.

Συγκέντρωση τοϋ αίσχους

Ή  φοβερή κατάσταση τοΰ καπνεργατικού κινήματος καί ή 
ήττα του, Εβαλε δυναμίτη στά θεμέλια τοΰ Κόμματος, καί Ιδιαίτε
ρα στήν ήγετική τάση Χαϊτά - Εύτυχιάδη - Σιάντου - θέου πού 
δοκιμάσα/κε κι «πέτυχε οίκτράταΐα.

Ή  άντιπολίτευση πού βρέθηκε μέσα στό πεδίο τής μάχης τών 
καπνεργατών καί Επί κεφαλής του συγκλονίστηκε άπ’ τήν τραγική 
Εκβαση τοΰ άγώνα τοΰ πιό μαχητικού τμήματος τοΰ Κόμματος κι 
άρχισε νά Εξαπολύει μύδρους Ενάντια στούς προδότες τών καπνερκ



γατών. Μέσα στήν Κ Ε ή θύελα πού ξέσπασε κατέληξε σέ γρονθο- 
κοπήματα. Ήταν κάτι πού γίνονταν γιά πρώτη φορά.

Στό μεταξύ ή έτερογενής πλειοψηφία Χαϊτά - Εύτυχιάδη - 
Σιάντου - θέου μάταια προσπαθούσε νά στερεωθεί άνατρέποντας 
τήν έξισσρόπηση τών τάσεων. Ό  Μάξιμος πού κλήθηκε δυό φορές 
νά πάει στή Μόσχα Αρνήθηκε. Ή ξερε τί σήμαινε αύτή ή κομπίνα 
τής Μόσχας μέ τήν ’Αθήνα. Ό  Εύαγγελόπουλος 6 όποίος είχε δρι- 
σθεΐ στήν ΚΕ τοΟ παλαιοπολεμιστικοΰ κινήματος καί πιέζονταν νά 
πάει στό Διεθνές Συνέδριο τών παλαιών πολεμιστών τοΟ Μπαρ- 
μπύς, δέν πήγε. Ήταν φανερό δτι ή πλειοψηφία πάλευε γιά νά 
πάρει άπσφάσεις διαγραφών τοϋ Πουλιόπουλου - Γιατσόπουλου, μέ 
μιά ή δύο ψήφους. Οί μομφές καί οί προειδοποιήσεις γιά διαγρα
φές έπεφταν βροχή στά κεφάλια στελεχών τής ’Αντιπολίτευσης. 
Μέσα σ’ αύτές τίς συνθήκες ποιός νοιάζονταν γιά τούς παλαιοπο- 
λεμιστές πού σπάραζαν δπως κι οί καπνεργάτες κάτω άπ’ τά χτυ
πήματα τής Οικουμενικής!

Έπρεπε νά γίνει άμεσα συγκέντρωση Αλληλεγγύης πρός τό 
μαχόμενο καπνεργατικό προλεταριάτο. Ποιός νά πάει γιά δμιλη- 
τής;

Ό  Μάξιμος, Απαιτούσαν οί σταλινικοί. «Σείς Ιχετε τήν εύθύνη 
γιά τήν τραγωδία αύτή. Γιατί δέν βγαίνετε άπ’ τό καβούκι σας καί 
νά πάτε νά μιλεΐστε γιά τήν «Λενινιστική» σας στάση»; άπαντοϋ- 
σαν άπ’ τήν Αντιπολίτευση Μάξιμου - Σκλάβου.

Έ τσι Αναγκάστηκαν κι έστειλαν τόν Πικρό τών «χαμένων 
Κορμιών» γιά όμιλητή.

Ό  Πουλιόπουλος στιγμάτισε τήν «Αξιοθρήνητη εικόνα» αύτής 
τής συγκέντρωσης πού «έκδήλωσε βαθύτερη κατάσταση στό Κόμ
μα πού όλοένα γίνονταν καί πιό έπικίνδυνη». «Στάθηκε —  έγρα
ψε —  Ινα μάζωμα πού μέ τό στόμα τοϋ ρήτορα προκάλεσε σ’ Ινα 
κωμικοτραγικό ξέσπασμα πού δχι μόνο Αλληλεγγύη δέν φανέρωνε 
πρός τό καπνεργατικό προλεταριάτο, μά ήταν καί μιά Αναιδέστα
τη διακομώδηση τοϋ μαρτυρικού Αγώνα του».

«'Ολόκληρος 6 λόγος ήταν Ινα συνσθύλευμα άπό κούφιες φρά
σεις έπαναστατικές, βωμολοχεϊες τής ταβέρνας καί τοϋ πορνείου, 
Ανακρίβειες καί γελοίες Ανοησίες —  2να Αληθινό αίσχος γιά τό
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Κόμμα». «Δέν ειπώθηκε οδτε 2νας λόγος γιά τό Ταμείο Άσφαλί- 
σεως Καπνεργατών, γιατί τάχα αύτό ήταν 2να «κόλπο» καί μάλι
στα «μπαγάσικο» καί ποιά είναι ή συγκεκριμένη διεκδίκηση τής 
Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας», κτλ.

Οί άρχειομαρξιστές δέν χρειάστηκε νά ζητήσουν τό λόγο σέ 
juà τέτοια συγκέντρωση. Παρασύρθηκαν άπ’ τήν θημηδία τοΟ ά- 
κροατηρίου κι έπανελάμβαναν τά συνθήματα τοΟ ΠικροΟ: Κάτω ή 
πουτάνα κυβέρνηση» «ή πόρνη Βουλή» τό «κολόπανο σύνταγμα.

Παρακολούθησα μέ τό ίδιο αίσθημα άποκαρδίωσης καί άη- 
δίας τοΟ Πουλίόπουλου. θυμάμαι Ιναν άρχείο έργάταρο, τόν Ποι- 
μενίδη, νά ξεκουφαίνει έπαναλαμβάνοντας τά «συνθήματα». (Τόν 
έκτέλεααν οί σταλινικοί στήν κατοχή). Άλλά κανείς δέν μπορούσε 
■/ άντιδρΑσει σ’ αύτήν τήν κωμικοτραγωδία.

Μετά τήν συγκέντρωση θά γίνονταν διαδήλωση. Άλλά άπ’ 
τούς 1000 έμειναν 300. Ό  Πικρός τδσκασε. Καί κανένας άπ’ τήν 
Υ,γεσία δέν έδωσε τό παρών. Έ τσ ι ή πρώτη έκδήλωση τών «λενι- 
νιστών» άποτέλεσε μιά διακωμώδησή τους.

Σέ 10 μέρες οί Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  καί Γ ι α τ σ ό -  
π ο υ λ ο ς ξέσπασαν. Μπροστά στήν μεγάλη προδοσία τών κα
πνεργατών χρειάστηκε νά μιλήσουν άνοιχτά. Π έταξαν τό φίμω
τρο. Κυκλοφόρησαν τό ιστορικό « Ν έ ο  ξ ε κ ί ν η μ α »  στό 
όποϊο στηλίτευαν τούς ψευτολενινιστικούς.
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Νέο ξεκίνημα

Π ΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΓ —  ΓΙΑΤΣΟΠΟΓΑΟΓ 

1 5 - 6 - 2 7

Τό «Νέο ξεκίνημα» τού Πουλιόπουλου - Γιατσόπουλου (15 - 
6 - 27) ήταν εν α ντοκουμέντο σημαντικό στήν Ιστορική πορεία γιά 
τήν έξέλιξη του Αντιπολιτευτικού τρστσκιστικού κινήματος* κι É- 
νας λίβελος ένάντια στήν νέα ήγεσία τού ΚΚΕ.

Έβλεπε μέ πιό κριτικό τώρα πρίσμα τό ΚΚΕ:
«ΙΊτώση τής ποιοτικής στάθμης τών μελών» —  «Μικροαστι

κή καί άντιπρολεταριακή ψυχολογία» —  «Μέλη λούμπεν προλετά
ριοι» —  «’Ατμόσφαιρα διαφθοράς καί κουτσομπολιού» —  «Κομ- 
φουζιονισμός» —  «Τυχοδιωκτισμός».

«Δέν είμαστε σήμερα ούτε κάν άπόπειρα πρωτοπορίας». «Ή 
τυφλή δράση μίσα στά σκοτάδια, κι ό άσκοπος θόρυβο; —  νά τί 
είναι μέχρι τώρα ή «πράξη μας» έγραφε.

«Δέν Οά γίνει ποτέ σοόαρό τό ΚΚΕ άν δέν συγκεντρωθεί ένας 
δρισμένος άριθμός έπιλέκτων προλεταρίων καί διανοουμένων». 
«Τέτοια ήταν ή πρώτη άφετηρία γιά δλα τά ΚΚ καί πρώτα άπ’ 
δλα γιά τό Ρώσικο».

Οί σταλινικοί αρπάχτηκαν άπ’ αύτές τίς διαπιστώσεις κι Απέ
δωσαν «άρχειομαρξισμό» στόν Πουλιόπουλο. Τόν είπαν «προστά
τη τών ’Αρχείων.

Τό «Ν.Ξ.» προχωρούσε: «Πρωτοΰ γίνει αυτό—  δηλ. «ή συγκέν
τρωση ένός άριθμού έπιλέκτων προλεταρίων καί διανοουμένων» —  
«δέν μπορει ν’ άνοιχτεΐ δ δρόμος σέ προλετάριους τής άράδας». Τώ 
ρα, δ Π .Π . βλέπει τά όλέθρια άποτελέσματα τής «μπολσεβικοποί- 
ησης» δηλ. τής στρατολόγησης άπ’ τά καφενεία, άλλα πέρασε σ’ 
Ενα είδος «πρώτα οί έπίλεχτοι κι δστερα οί προλετάριοι τής άρά
δας».

Κατά τήν «μπολσεβικοποίηση» τέθηκε καθήκον ή στρατολό- 
γηση 5 χιλ. νέων μελών. Περιέφεραν αιτήσεις έγγραφής στά κα
φενεία. Κι έπαιρναν μέλη χωρίς τίς στοιχειώδεις γνώσεις τού Μαρ
ξισμού, χωρίς προσπάθεια καί έπιλογή. Έ τσ ι ξέπεσε ή πολιτική
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Παντελής ΠονλιάπονΧος Πασςίας ΓιατσόπονΧος
Τό No $1149 ρ στήν διχτατορία Μ εταξύ (1938). \ExteXitmpte στό  

Νίζερο άπ ’ τούς φασίστες στίς 6 ’Ιούνιον 1943.
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στάθμη καί δέν ήτχν δυνατό νά μην φωλιάσει στό κόμμα «πληθώ
ρα χαφιεδικών στοιχείων» (Ν. Ξ .) .

Ή  θέση καί ή κριτική τών άρχειομαρξιστών σ’ αύτή τήν μορ
φή στρατολογίας άποδείχτηκε όρθότατη. Στό ’Αρχείο, οί νέοι, 
πρίν γίνουν μέλη άκουγαν 1 - 2 ή καί 3 σειρές μαθημάτων, κι ë- 
μπαιναν σέ κύκλους δοκιμασίας καί δράσης. Έ τσι ή ποιοτική στάθ
μη τους ήταν ύψηλή. καί ή εισχώρηση πραχτόρων, σχεδόν Αδύνατη.

Κατά τόν Πουλιόπουλο τό Κ Κ Ε περνοϋσε μιά «διαρκή κρίση 
έσωτερική». Τήν αιτιολόγησε δμως μέ Ιλληνικά δεδομένα: 1) Έ -  
λειψη ήγετικοΰ πυρήνα άπό σ. μέ μαρξιστική κατάρτηση καί Ικα
νότητα νά προσαρμόσουν τίς κομμουνιστικές άρχές στίς συγκεκρι
μένες συνθήκες» 2) Ή  άπ’ άρχής κακή ποιοτική σύνθεση τού κόμ- 
|ΐΛτος πού δσο πάει γίνεται χειρότερη. Έ να  μεγάλο ποσοστό άπό 
μέλη έξ άρχής βγήκε άπ’ τά πιό σκάρτα στοιχεία τοΟ προλεταριά
του, άπό λούμπεν - προλετάριους, μικροαστούς μέ άντιπρολεταριακή 
ψυχολογία» κτρ.

Δέν είδε άκόμα δτι ή κρίση τοϋ κόμματος μέ τίς Αναπόφευκτες 
παραλλαγές ήταν στενά συνδεδεμένη μέ τήν κρίση πού πέρναγε 
δλάκαιρη ή Κ Λ .

Τό «Ν.Ξ.» ίκανε μιά πτυχημέτη Ανατομία τής ηγεσίας τοΟ 
τύπου τοΟ Στάλιν: «Δέν έννοοϋν /  άναλΑβουν ύπεύθυνα πόστα δη
μόσια Απέναντι τών μαζών καί νά διερμηνεύσουν τήν πολιτική τους. 
’Ιδανικό τους είναι νά μένουν κλεισμένοι στούς κύκλους τών με- 
λών πού χάσκουν μπροστά στόν έφτασφράγιστο λενισμό τους, νά 
δίνουν έντολές κι ύστερα άμείλιχτα «μπολσεβίκικα» νά κριτικάρουν I 
ΤΗταν Ιδανικοί γιά τήν παράνομη δράση!» «ΦοβοΟνται τήν νο
μιμότητα»; «Γι’ αύτούς ή παρανομία είναι τό κρύψου νά μήν σέ 
ξέρουν»: «-’Αρχειομαρξιστικός Λενινισμός ΠοΟρος:».

Τώρα, δ Πουλιόπουλος χαρακτήριζε τούς σταλινικούς σάν 
πούρους άρχειομαρξιστές! !

Τό Ν. Ξ. διαπίστωνε δφεση τοΟ κινήματος. (Ό  ’Αθανασιάβης 
ίγραψε δτι τό ’Αρχείο γεννήθηκε σέ ύποχώρηση τοΟ κινήματος 
πράγμα Απόλυτα σφαλερό γιατί τό 1921 πού ιδρύθηκε δ πρώτος 
πυρήνας τοΟ ’Αρχείου καί τό 1923 πού έκδώθηκε τό «’Αρχείο



Μαρξιαμοϋ» ήταν αιχμές άνόδου τού κινήματος. Γεγονότα Βόλου 
1 9 2 1 , Γενική ’Απεργία 1 9 2 3 , έπαναστατικοΰ χαρακτήρα).

Τ ή ν Γδια περίοδο δ σταλινισμός διαπίστωνε όργανική σταθε
ροποίηση τοϋ καπιταλισμού, ένώ ή πραγματική πορεία τής έξέλι- 
ςης ήταν μόνο μία σχετική βελτίωση τής συγκυρίας.

Αυτή ή υποχώρηση τοΰ κινήματος έκανε πιό έντονα τά Αρνη
τικά γνωρίσματα της σταλινικής γραφειοκρατίας!

Συνδικαλιστικά στελέχη τοΟ ΚΚΕ στό Στρατοδικείο τής δικτατορίας Πάγκαλου

1) Λιναρδής, τσαγγάρης 2) Μοσχ^πουλος ήλεκτροτεχνίτης, 3) ’Αντωνίου 
άκροκαθαριστής 4) Βελλ'.ανί-ης Γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας Οίκοδόμων 
5) Τζίμας τής 'Ομοσπονδίας Οποδηματεργατών 6) Τουλούπης τσαγκάρης 7) 

II απαδόπουλος αντιπρόσωπος τσαγγαράδων στό Ε.Κ.Α.



Οί άρχειομαρξιστές στους μαζικούς χώρους

Θ ρ ί α μ β ο ς  α τ ί {  ά ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς  τ οΟ σ ω μ α 
τ ε ί ο υ  Α ρ τ ε ρ γ α τ ώ ν

Στό σωματείο τών αρτεργατών τής ’Αθήνας d  άρχειομαρ- 
ξιστές κατήγαγον μία σημαντική νίκη στίς άρχαιρ&σίες πού έγιναν 
τόν Μάη. Κέρδισαν τήτν πλειοψηφία μέ σημαντική διαφορά άπό 
τούς άντιόραστικοΰς, μέ 800 μέχρι 600 ψήφους Ινώ οί άντιδραστι- 
καί πήραν 400 τό περισσότερο. Κι έκλέχτηκαν στήν διοίκηση οί 
Μ. Καβαλιέρος, Α. Παπαλεξάτος, Σ. Ζαφειράτος, Α. Σούλας, Φω
τίου, Βλάχος καί Μαλαμαδιώτης. Στήν έξελεκτική Ιπιτροπή: Ξεί- 
νης, Ντάβαινας καί θ . Καβαλιέρος.

'Α ς σημειωθή δτι οί άν,τιδρασυικοί τού Οικονόμου ήταν σκλη
ρά καρύοια, μπράβο* μαγκουροφόρο* τής συντεχνίας τών ’Αρτοποιών 
μέχρι πού νά φτιάχνουν άπεργίες δχι γιά τούς άρτεργάτες άλλά 
γιά νά πιέζουν τό κράτος οί άρτοποιοί γιά δικές τους διεκδικήσεις.

Οί σταλινικοί ίγραφαν δτι τό σωματείο «ίπεσε» άπ’ τήν Σκύ
λα στήν Χάρυβδη» καί δτι οί άρχειομαρξιστές είναι όργανα τοϋ 
κράτους καί τής μπουρζουαζίας» δεύτερη μορφή σοσιαλχο&φιέδων» 
βλέπε Ρίζος 25-8-27).

0 -  τ σ α γ γ α ρ ά δ ε ς  σ τ ό  π ρ ο σ κ ή ν ι ο

Άγριες συγκρούσεις σταλινικών καί άρχειομαρξιστών

Μετά τήν συντριπτική ήττα τών καπνεργατών οί τααγγαρά- 
2ες πέρασαν στίς πρώτες έπάλξεις τής πάλης τών τάξεων. 'Ολα 
σχεδόν τά τααγγαράδικα δλης τής Ελλάδας ήταν κόκκινα. Τά 
κρατοΟσαιν οί σταλινικοί. Οί ρεφορμιστές είχαν μηδενιστεί. Τό σω
ματείο τής ’Αθήνας τό είχα·/ οί κομματικοί άπ’ τό 1920 μέ έπικεφα-
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λής τόν Η. Μπερκέτη., Τσαπαρλή κ. άλ. Τώρα δμως ά,ναδείχτηκαν 
οί Αρχείΐμαρξιστές πού ήσαν φοβερά άναχγωνιστικοί καί κατέλαβαν 
.τήν άριατερή πτέρυγα τοΟ τσαγγαριοΟ. Σταλινικοί χαί ’Αρχειο- 
μαρξιστές ήταν σκληροί Αγωνιστές χαί γιά αύτό ή σύγκρουση άνά- 
μεσά του; ήταν μιά άληθινή τιτανομαχία.

Βαδίζσ/τας γιά τό Σ υ ν έ δ ρ ι ο  τ ή ς  ' Ο μ ο σ π ο ν 
δ ί α ς  Δ έ ρ μ α τ ο ς ,  ίγινε στή Σαλονίκη στίς 6-5-27 συνέ
λευση γιά έκλογή Αντιπροσώπων. Σ’ αυτές Ιγιναν οί πρώτες άψι- 
μαχίες σταλινικών - άρχειομαρξιστών. Στήν, Σαλονίκη άπό πχρά- 
δοση ύπήρχε άλληλεγγύη καί Αναπτυγμένο ταξικό αίσθημα Ανά
μεσα στίς τάσεις τοϋ κινήματος, σ’ ά'/τίθεση μέ τήν μικροαστική καί 
Αστική ’Αθήνα.

Τπήρχε ήπιο κλίμα Αντιθέσεων πού διετάρα§ε τό πέρασμα 
τού Ζαχαριάδη, κι Αργότερα, τό 1928 - 1929 - 1930) τοΟ Στίνα.

“Ηρωες τών έπεισοδίων ήταν μερικοί Ζαχαριαδικοί, οί όποιοι 
άρχισαν νά έπιτίθενται στούς άρχειομαρξιστές τόσο μέσα στό σω
ματείο τών τσαγγαράδων δσο καί στούς δρόμους τής Σαλονίκης.

Αυτοί άρχισαν, πρώτοι νά μάς χτυπάνε —  άνέφερε δ σ. Σταδ- 
ρος —  κι είμαστε όποχρεωμένοι νά γυρίζουμε μέ κάποιο δργα/νο 
άμ«νας.

«Οί σταλινικοί όργάνωσαν τίς πρώτες έπιθέσεις έναντίον 
μας —  άν.έφερε ό Μπέσιλας* καί κατονόμασε 3 τσαγγαράδες καί 
έναν Μπαρτζώτα.

«Στή συνέλευση αυτή —  Ίγραψε δ Ρίζος —  οί Αρχειομαρξι- 
στές Απ:δοο«μάστηκαν καί έξεδλήθησαν τής χΐθ:ύσης» (Ρίζος 6-5- 
27 ).

Αύτό τό «έξεβλήθησαν τής αιθούσης δέν δίνει τήν πραγματι
κή εικόνα τής συμπλοκής πού ίγινε.

Οί έργάτες τής Σαλονίκης πήραν έτσι μία πρώτη γεύση τή; 

«δημοκρατίας» τών σταλινικών. Τήν περίοδο πού οί ρεφορμιστές 
πετοϋσαν τούς κομματικούς καί τούς άρχειομαρξιστές άπ’ τά συνδι

κάτα, οί σταλινικοί έκαναν τό Βιο σέ βάρος τών άρχειομαρξιστών.

Τελικά βγήκαν γιά τό συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας οί Γρ. Πχ-
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πανιχολάου, Γ . Μπορτζώ, Γεννημα-τάς καί Μαλαλός. πού ήταν δλοι 
προσβΛ/ατολισμένοι πρός τή'/, τάση Πουλιόπουλου.

Ό  Γρ. Παπχνικολάου ήταν μόνιμος δπαψήφιος βουλευτής 
Θεσσαλονίκης, μόνιμος δμιλητής στίς συγκεντρώσεις χαί γραμμα- 
τέχς τοΟ Εργατικού Κέντρου.

Ό  έβραΖος Μπουρτζώ ήταν πιό έξυψωμένος θεωρητικά χαί οπ- 
λιτικά, έμεινε μέχρι τέλος πιστός στίς ιδέες του, xi αύτοκτόνησε άπ 
τά βασανιστήρια πού τοϋ χάνανε οί φασίστες στό Χαϊδάρι, χατά 
τήν κατοχή, συντρίβοντας τό κεφάλι του στόν τοίχο τής φυλακής 
του.

Τό συν,έδριο τής 'Ομοσπονδίας Δέρματος συνήλθε στίς 1-6- 
’27. Παραβρέθηκαν/ σ’ αύτό 36 Αντιπρόσωποι άπό 21 πόλεις. Σ’ 
αύτό ξεχώρισαν ci κομματικοί Η. Μπερκέλης, Τζίμας, Σταμελάκος, 
Νικολχτσάκος καί 6 Γρηγορδτος πού πέρασε στούς Σπαρ τοκιστές 
σάν διαβατάρικο πουλί κι άμέσως άνέβηκε στήν κομματική ήγεσία.

Ή  τάση Πουλιόπουλου δέν έκδηλώθηκε άν καί ήταν άξιόλο- 
γη σέ ποιότητα καί δύναμη. Μαζύ μέ τούς θεσσαλον^κιούς πού άνα- 
φέραμε ήταν κι δ Κούρτης, άπ’ τούς παλιότερους Πουλιοπουλικούς 
καί πιστούς δ όποίος άνήκε καί στήν παραιτούμενη διοίκηση.

Οί άρχειομχρξιστές άντίιφοσωπεύσ/ταν στό συνέδριο άπ’ τόν 
Π. Άναστασίουήγίτη τοϋ σωματείου Άγριν,ίου χαί άΛ* τούς έπί 
κεφαλής τής Γεν. ’Απεργίας 1926, καί τόν Α. Βαίτη τής Μυτιλή
νης. Επίσης τόν Δρακάκη πού ήταν στή'/ διοίκηση τής 'Ομοσπον
δίας.

Τό συνέδριο άρχισε μέ μιά έπίθεση καττά τοΟ Δρακάκη ό ό
ποιος είχε παραιτηθεί γιατί διεφώνησε γιά τίς «βιομηχανικές ένώ- 
σεις» β) γιά τήν θεωρία τοΰ «σοσιαλφασισμοϋ, καί γ) γιά τήν φα
σιστική καί άντιδημοκρατική στάση τής διοίκησης, άποδίδοντχς 

τή'/ γραμμή τής όργάνωσης τοϋ ’Αρχείου. Ό  Δρακάκης, ήταν άπ 

τά πιό έπίλεκτα ιτελέχη τοΰ τσαγγαριοΰ. Ήταν δ πρώτος τσαγ
γάρης κούηβης λίγο πολύ καταρτισμένος - Ακατάρτιστα; δσο κι δ 
Ζαχαριάδης, στό πρώτο του πέρασμα άπ’ τά Κ Ο ΓΤΒ. θυμάμαι, δτι 
δ ’Ανδρώνης τοϋ έμπαινε γιατί «τδτσουζε» χωρίς νά πείθεται δτι «τό
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τραβούσε τό σώμα του».
Τό συνέδριο χαιρέτισε άπό μέρους τής 'Ομοσπονδίας τών κου- 

ρέων ό άρχειομαρξιστής Ηλ· Κασ&κος δ δποϊος χτύπησε τούς δια
σπαστές τής ΓΣΕΕ καί τών Εργατικών Κέντρων Καλομοιροστρατή- 
8ες, θεώρησε δτι ή θεωρία τοΟ σοσιαλφασισμοϋ £μπ«£ίζει μιά τα
χτική Ενιαίου Μετώπου γιά τήν κατάχτηση τών όπαδών τής δε
ξιάς καί τέλος δικαιολόγησε τή'/ στάση τοΟ Δρακάκη.

Τό Συνέδριο ψήφισε τήν έκθεση δράσης τής άπερχόμενης διοί
κησης κι’ δλες τίς εισηγήσεις της έκτός τών άρχειομαρξιστών, κι 
έβγαλε τήν, νέα διοίκηση άπ’ τούς:

Κούρτη Γρ. Παπανικολάου, καί Τουρλούπη πού άνήκαν στήν 
τάση Πουλίόπουλου, καί τούς Τζίμα καί Τζίκα.

Ό  άρχειομαρξιστής Δρακάκης διαγράφτηκε! Αύτή ή δια
γραφή έκανε αίσθηση μέσα στούς τσαγγαράδες καί γενικότερα για
τί 6 Δρακάκης ήταν γνωστότατος κομμουνιστής καί γιατί οΕ έργά
τες έπνεαν μένεα κατά τών διαγραφών πού Ικαναν ά  ρεφορμιστές 
κατά τών κομμουνιστών.

Στίς 2 4 - 6 - 2 7  έγι/νε συνέλευση τσαγγαράδων τής ’Αθήνας 
γιά τήν ύλοποίηση τών άποφάσεων τοΟ συνεδρίου τής 'Ομοσπονδίας, 
μέσα σέ πανδαιμόνιο άντ εγκλήσεων καί έπεισοδίων πού κατέληξαν 
σέ άγρια συμπλοκή τών σταλίΆκών καί τών άρχειομαρξιστών. Στή 
σύρραξηχρησιμοποιήθηκαν κι’ άπ’ τίς δυό πλευρές φαλτσέτες, ρό
παλα, λίμες κι άλλα «δπλα πολέμου», μ’ άπατέλεσμα μολωπισμούς 
καί τραυματισμούς καί τών 2 άντιπάλων.

Στήν συμπλοκή έπέμβηκε ή άσφάλεια κχί μέ τή δίκιά της 
βία, κ*’ έκανε συλλήψεις κι’ άπ’ τίς δυό πλευρές.

Ό  Ρίζος στίς 2 5 - 6 - 2 7  έγραφε: Η γνωστή άντιδροοστική 
παράταξη τών άρχειομαρξιστών, ήγούμενων τών Ζάγκα, Δρακάκη, 
Άνδρώνη, ξυλοκοπήθηκε καί συνεργάστηκε έκ τοΟ έμφανοΟς μέ 
*.ήν άστυνομία» ( ! ! ! ) .

Στήν έπόμενη συνέλευση στίς 6 - 8 - 2 7  Ιγινε μιά νέα μεγά
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λη σύγκρουση. Ή  συνέλευση Ο’ άποφάσιζε γιά τήν ίδρυση τής «βιο
μηχανικής Ένωσης» καί γιά τήν άπεργία «Σπυροπούλου». Ot άρ- 
χεκψαρξιστές ήταν κατά τών βιομηχανικών Ενώσεων πού im b e l·  
χτηκαν άποδιοργανωτικές τών, σωματείων. Έ ξ  άλλου κατώρθωναν 
-/ά κυριαρχούν στίς άπεργίες.

Ό  «Ρίζος» έγραψε προκλητικά: Οί άρχειομαρξιστές έπιτίθσν- 
ται κατά τών έργατών συνεργαζόμενοι έκ τοϋ ίμφανοΰς μέ τήν, ά- 
στυνομίχ»(!).

Οί τσαγγαράδες όμως ήξεραν -άπό κοντά τούς άγωνιστές τοϋ 
'Αρχείου καί άγχνακτοΰσαν γιά τά λασπολογήματα τοϋ Ριζοσπάστη.

Ή  συνέλευση γίνονταν στό έργατικό κέντρο. Έ ξω  άπ’ τήν 
αίθουσα συνελεύσεων, όλοι οί χώροι ήταν κατάμεστοι άπό άστυνο- 
μικούς. Καί οί δύο παρατάξεις ήτχ/ όπλι<:;ιένες μέ λίμες, φαλτσέτες, 
ραβδιά κτρ. Ή  σύρραξη άρχισε άπ’ άφορμή τής σταλινικής μεθό
δου καπάπνιξης τής φωνής τοϋ άντιπάλου τους. Ύστερα άπό δική 
τους εισήγηση καί μακρυγορεΐες τοϋ γραμματέα, τοΰ δμόσπονδου, 
τοϋ άντιπρόΐωπου τοΰ συμβουλίου τοΰ Έργ. Κέντρου, δέν ίδιναν 
στούς άλλους όμιλητάς παρά 3 - 8 λεπτά, ένώ οί άρχειομαρξιστές 
άπαιτοΰαχν άνυποχώρητα δικαίωμα άντιεισήγησης. Μέσα στίς άν- 
τιδικίες καί άντ εγκλήσεις σπάει μιά καρέκλα £νας σταλινικός καί 
τήν έκσφενδονίζει στό κεφάλι ένός άρχείου πού ματοβάφτηκε. Ή  
θύελα ξέσπασε.

Μέ μι&ς δλες οί καρέκλες - δλες - σπάσανε, κι όπλίστηκαν, οί μαινό- 
μενοι άντίπαλοι. Ξέσπασε ή σύγκρουση. Έ γινε σωστό μαικελιό.

Σέ μιά άπ’ αυτές τίς συνελεύσεις b Μπερκέτης - έκτελεστικός 
τής όμοσπονδίας δέρματος —  τραυμάτισε κΐ Ιστειλε στό νοσοκομείο 
τόν άρχειομαρξιστή Κεχαγιά. Ό  Μπερκέτης ·ήταν άγνός κομμου
νιστής άλλά ήταν φανατικότατος. Τόν προφυλάκισαν. Ή  πρωτο
χρονιά τοΰ 1928 τόν βρήκε στήν Παληά Σ-ρρατώνα. Έ γινε Ιρβονος 

γιά τήν άποφυλάκισή του. πράγμα πού ξένισε πολλούς άλλους προ
φυλακισμένους. Γιατί αύτή ή έξαίρεση ; Ή  ύπόθεσή του ϊφτασε άνα- 

πόφευχτα ατά δικαστήρια. Στίς 4 - 4 - 2 8  δικάστηκε κι·’ ?φαγε 18 
μήνες φυλακή, 1000 δρχ. πρόστιμο καί 15 μέρεςπαράνομη άπλο- 
φορία.
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Ό  Ρίζος φυσικά δέν. £παψε τό τροπάρι γιά φαλτσετοφόρους 
άρχείους.

Ό Α . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  ήταν άπ’ τούς 3 - 4  έπί κε
φαλής τής παράταξης τών τααγγαράδων ’Αρχείων. Ήταν στό κί
νημα άπ’ τό 1922 - 23. «Διαβάζαμε μαζύ τό Αλφάβητο τοΟ Κομ
μουνισμού» λέει δ Γ . Μπενετάτος, παραγιός του, στόν Πύργο, 
άπ’ δπου κατάγονταν. ΤΗταν καλοκάγαθος, άλτρουϊστής, συντρο
φικότατος, Αφωσιωμένος. Έπιλέχτηκε στήν πρώτη Κ.Ε. τής ΟΜΛ- 
ΕΑ καί «τήν συνέχει στήν ΚΕ Μπολσεβίκου» καί «-Νέου δρόμο» καί 
ήταν άπ’ τούς λίγους πού πέθαναν φυσικό Θάνατο.

"Ενα δμως καινούργιο Αστέρι δέσποζε μέ τήν καταπληχτική 
ρητορική του δεινότητα μέσα στίς συνελεύσεις τσαγγαράδων καί 
σέ άλλες πολιτικές καί συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις.

Ήταν δ X . Χαιζηχρήστος. Τό ρωμαλέο δφος του·, ή άκτινο- 
βολοΟσα άγνότητα καί Ακεραιότητα τοΟ χαρακτήρα του καί πολλά 
άλλα προσόντα πολιτικής καί συνδικαλιστικής στρατηγικής είχαν Αρ
χίσει νά μεταβάλλουν τόν συσχετισμό τών δυνάμεων.

Κ α τ ά χ τ η σ η  τ ο Ο  σ ω μ α τ β ί ο υ  κ α ί  τ ή ς  ' Ο
μ ο σ π ο ν δ ί α ς  κ ο υ ρ έ ω ν .

Οί Άρχειομαρξιστές κατάχτησαν τό σωματείο καί τήν Ο
μοσπονδία κουρέων άπ’ τά 1925 κατά πλειοψηφία. Ή  παράταξη 
τών άρχειομβρξιστών ήταν άπ’ τίς πιό δυναμικές τής έποχής έκεί- 
νης, κι’ Ιπαιζε πιά ρόλο εύρύτερο στό συνδικαλισμό. Γραμματέας 
τής 'Ομοσπονδίας ήταν δ Έλίας Κασάκος. Αύτός δπως καί δ ΜαΘιό- 
πουλος διεφώνηααν στά 1925 γιά τό μακεδονικό καί Αποχώρησαν 
άπ’ τό Κ.Κ. Ά λλα  μέλη, τής παράταξης ήταν δ Α. Καρδιακός, δ 
Τ . Μήτσου, δ Δαράβελος, δ Ρομπότης. Ό  Θεολόγος Κάπος, δ ύπεύ- 
θυνος τής πάλης τών. τάξεων κατά τήν νεοαρχειομαρξιστική περίο
δο, ντεμπουτάρισε, δντας 14 - 16 χρονών στά 1927. Στά 1929 δ 
Α. Καρδιακός είναι γραμματέας τοΟ Σωματείου. Στά 1920-50 el- 
ναι έ«ί κεφαλής τοΟ σωματείου δ Μήταος Γαρυφαλάκης Αδελφός 
τής Χρύσας Παπαβασιλείου - Γαρυφαλάκη.
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Στήν παράταξη προστέθηκε δ Συρίνης, κι άς μήν ξεχαστεί 
βαν,άσης Τσακάλης πού είχε δικό του κουρείο, ήταν μόνιμη γιάφ
κα. ’Α π’ τά 1 9 2 5  εϊχε άναπτυχθεΐ μεγάλο κίνημα μπαρμπέριδες 
δες. Δούλευαν μέ μισθό. Ό  κατώτερος έπαιρνε 5 0 0  δρχ. τόν μήνα, 
καί είχαν άρχίσει μιά πάλη γιά νά παίρνουν ποσοστά. Τά  μπουρ- 
μπουάρ πέφτανε στόν κουμπαρά άπ’ δπου ό Ιργοδότης έπαιρνε τήν 
μερίδα τοϋ λέοντος. Μ’ έπικεφαλής τήν παράταξη Ιγινε καί μιά 
διαδήλωση μέ τίς μπλοϋζες τους στήν Βουλή.

Στά 192 6  ή μειοψηφία τοϋ σωματείου ήταν συντηρητικοί δ- 
πως Μποζίνης, Στρατάκος καί 6 άγνότατος Άνδρεαδάκης. Στά  
1927 , μειοψηφία ήρθαν οί σταλινικοί. Ό  Ριζοσπάστης έγραφε δτι 
σέ μιά συνέλευση έδειραν τούς άρχειομαρξιστές. Πιθανό·/ δμως νά

Η . Κ Α ΣΑ Κ Ο Σ ΘΕΟΛΟ ΓΟΣ Κ Α Π Ο Σ

μήν μέτραγαν τά δικά τους ξυλοκοπήματα.
Ό ν τα ς  ατό έργατικό κέντρο τής ’Αθήνας ξυλοφόρτωναν έναν 

όπεραντιδραστικό τοϋ Ράφτη. Ό τ ι  είναι άξιοσημείωτο είναι πού 
στά 1 9 2 5  μέχρι τό 1927  ή Όμοσπονδία καί τό σω^ιατεϊο έβγαλε τό 
πρώτο άρχειομαρξιστικό συνδικαλιστικό δργανο, τόν «Κουρέα» πού 
κυκλοφορούσε σ, δλη τήν Ε λλάδα, δπου δλα τά σωματεί μπαρμπέ- 
ρηδων τά έλεγχαν ot άρχειομαρξιστές.

Δέν είναι δυνατόν ν’ έχουμε τίς διώξεις καί τίς φυλακίσεις
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τών Αγωνιστών τής παράταξης. ’Αναφέρουμε μόνο στήν περίπτωση 
τοΟ Θεολόγου Κάπου πού διχάστηκε 4 μήνες φυλακή καί 4  έξορίχ 
κατά τήν πρώτη συγκέντρωση στίς 12 Δεκέμβρη 1930 πού έκδη- 
λώθηκε τό ’Αρχείο μόλις ένώθηκε μέ τόν Τρότσκι.

Μ ε γ α λ ε ι ώ δ ε ι ς  έ ξ ο ρ μ ή σ ε ι ς  Α ν α π ή ρ ω ν  μ έ  
Ά ρ χ ε ι ο μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή  ή γ ε σ ί α

Στίς 9 - 7 - 2 7  οί Ανάπηροι είναι δλοι σέ συναγερμό. Ή  Συ
νομοσπονδία ’Αναπήρων καί θυμάτων όργανώνει μιά πρώτη συ
γκέντρωση. Είναι καταπληχτική ή έπιτυχία της. Σ’ αυτήν μίλησε 
ό Γραμματέας τής Συνομοσπονδίας Σταϋρος Βερούχης, 6 ΔευτεραΖος 

ό Χριστοδούλου καί ή Κομματική Δαυλάκου.

Μέσα σέ νεκρική σιγή διαβάζεται ή μακάβρια στατιστική 
τών θυμάτων 1ου Παγκόσμιου Πόλεμου.

Μία άκόμα μεγαλειώδης έκδήλωση τών 'Αναπήρων έγινε 
στίς 6 - 8 - 2 7 .  Τούς πετσόκοβαν, τίς συντάξεις. Μητέρες, Αδελφές, 
Ανάπηροι, τραυματίες συγκεντρώθηκαν στό Δημοτικό θέατρο κι 
£πειτα  ξεχύθηκαν στούς δρόμους διαμαρτυρόμενοι. Μάταια προσπά
θησαν νά τούς διαλύσου·/ καί νά τούς πάρουν τήν μαύρη σημαία τους. 
Οί διαδηλωτές τράβηξαν, γιά τό πολιτικό γραφείο μέ τίς κραυγές: 
«θέλουμε ψωμί» «κάτω οί πόλεμοι». Πολλές δεκάδες Αστυνομικών 
ϊχουν ζωσμένη τήν διαδήλωση. Κάτω Απ’ τΑ γραφεΐχ τής «Ελλη
νικής» Ακούγονται φωνές: «Κάτω οί πατααβούρες» «Ζήτω δ έργα- 
τικός τϋπος». ·Χι δταν ίφτασαν στό πολιτικό γραφείο Αντήχησε τό 
σύχθημα: «Κάτω ή οικουμενική» «κάτω οί ληστοσυμορίτες» «θέλουμε 
ψωμί». Έ κεΙ ά  πόρτες ήταν κατάκλειστες. Φρουρούσαν 400 χωρο
φύλακες, καί Απειράριθμοι χαφιέδες.

Όταν κατέφθχσε ό όπουργός έσωτερικών Καφα/ντάρης ci 
γυναίκες δρμησαν κατ’ πάνω του μέ τίς φωνές: «Τό αίμα μας» «Τά 
πόδια μας» «Τήν ζωή μας» «Κλέφτες» —  «Στρατσχράτες» ! ! Πέ
φτουν γροθιές, πετροβολήματα μέ πέτρες Απ’ τίς Αϊ^αακχφές τής 
Οδλ«ν. Π&νε νά κόψουν τίς σωλήνες τής πυροσβεστικής Αντλίας.
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Καί δέν όπσχώρησαν παρά μέ ύπόσχεση νά συζητήσουν τήγ >̂*41 
νύχτα τά ζητήματά τους. Στό έργατικό κένηρο τούς μίλησε 6 Ά » 
λεξόπουλος άπ’ τήν ’Οργανωτική ’Επιτροπή: «Έ  κινητοποίηση γίν 
νεται σ’ δλη τήν Ελλάδα καί θά συνεχίσει σ’ δλη τήν Ελλάδα! !*

Ή  Γενική "Ενωση Αναπήρων καί θυμάτων Πολέμου ή όποί  ̂
2γwe στίς 6 -6 -23  μέ πρώτη διοίκηση τούς Σταματόπουλο, ’Αλε*. 
ξόπουλο, 'Κυρίτση, Κ(ίτ/στα, Μάρκου, καί Μαρασλή, κι’ έκανε τήκ, 
πρώτη συγκέντρωσή της μέ 600 άνχπήρους, τώρα άναπτύχθηκε Χ4, 
ϊγινε ή Συνομοσπονδία ’Αναπήρων - θυμάτων μέ τμήματα σ’ δλη, 
τήν Ελλάδα, καί τήν «φωνή τών θυμάτων» (1923) πού κυκλοφο» 
ροΟσε σέ χιλιάδες άντίτυπα. Ό  Ριζοσπάστης Αναγκάζεται νά δημο
σιεύει διακήρυξη της όπως στίς 27 -1 - 24, καί 10 - 6 - 24, μέ τήν 
ύπογραφή τοΰ Δ ε ύ τ ε ρ α  ί ο υ  [ΐΑλο πού ήταν στά μαχαίρια 
μή τούς Άρχειομαρξιστές.

Στό συνέδριο τής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων - θυμάτων 
(1925) είχε σταλθή άπ’ την 'Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών 

ό Ά ρ η ς  Κ λ ά ρ α ς  γιά νά ζητήσει τήν ένότητα σέ μία 
οργάνωση τών Παλαιών Πολεμιστών τούς Αναπήρους. ’Αλλά 
ή πρόταση αυτή άπορρίφθηκε γιά δεύτερη φορά μετά τό Παλαιο- 
π:λεμ£στικο Συνέδριο τοΟ 1924.

Ό  άγώνας τών άναπήρων μ’ έπί κεφαλής τούς άρχειομαρξι- 
στές άπέδωσε. Κατάχτησαν Ινα αύτόνομο «τα> ε̂Ιο θυμάτων» μέσα 
στό δποϊο Ικφράζονταν μέ 2 άντιπροσώπους. Τό ταμείο διέθε
τε τότε 68.000.000 δρχ. προϋπολογισμό χρονιάτικο άπό είδική φο
ρολογία. 0? πλατείες καί οί δρόμοι άνήκανε στό Ταμείο γιά τά πε
ρίπτερα άναπήρων. ’Επίσης τά κυλικεία σ’ δλα τά δημόσια κτίρια. 
Όποιος δέν είχε περίπτερο καί κυλικείο έπαιρνε έπίδομα 2.000 
καί 600 γιά νοίκι σπιτιοΟ. Ή  ιέκπαίδευση γιά τά παιδιά τους ήταν 
δωρεάν σ’ δλες τίς σχολές. Δωρεάν νοσηλεία φάρμακα, καί γιά τήν 
οίκογένειά τους. 'Επτά χιλιάδες γιά έμπορεύματα περιπτέρου, κτρ. 
Όλα αύτά κατωχυρωμένα μέ τόν νόμο Ν. 4042. (Τόν κατάργησε 
ό Μεταξδς |ΐέ πρόσχημα τόν έξοπλιαμοΟ τοΟ στρατσΟ.

Ή  Γεν. Συνομοσπονδία Άναπήρων-θυμάτων έπέζησε καί μετά 

τή*; διχτατορία Παγκάλου, καί άρχισε μιά νέα περίοδο συγκεντρώ-
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33ων, διαδηλώσεων, συγκρούσεων καί Αντιπολεμικών άγώνων μ’ έ- 
πικεφαλής τόν γραμματέα της Σ τ α ύ ρ ο ν  Β ε ρ ο ύ χ η ν .  
πού συνεχίστηκαν μέχρι καί τήν έπόμενη δεκζετία, άγώνες γιά τούς 
bjio 1er>ς θά έπανέλθουμε.

'Ηγετικές φυσιογνωμίες τοΟ άναπηρικοΟ κινήματος 
Άρχειομαρξιοτών - Τροτακιατών

Λεςιά: ΣΤΑΠΌΣ ΒΕΡΟΓΧΗΐ Ι’ραμ. "ή; Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπή
ρων καί θυμάτων πολέμου. ’Αριστερά 6 ΑΛΕΞΟΠΟΙΆΟΣ καί δίπλα του ή 
άντ,ψιί τοΟ Λιάπη, Μαρία. Στήν ίδια φωτογραφία ίρθιος -άνω Γ. Παπαίό- 

πουλος καί δίπλα του ή ’Αμαλία Δελή, ήγετιχό στέλεχος τοΟ 

Γυναικείου Κινήματος

Ο ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΜΠΕΡ ΤΟΜΑΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠ ’ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Στίς δ - 8 - 1927 Ιφτασε στήν ’Αθήνα ό ’Αλμπέρ Τομάς, δ- 
στερα άπό 2να διπλωματικό - άντικομμ^υνιατικό διαβαλκανικό τα
ξίδι, σάν άπεσταλμένος τοΰ Συμβουλίου Εργασίας τής Κ ΤΕ (Ο Η Ε ). 
Επίσημα γιά «τά έργατικά προβλήματα» (! ) . Γι’ αύτό τό·/ υποδέ
χτηκαν στό σταθμό τής Λάρισας οί Καλομοψοστρατήδες.

01 έργάτες δμως πού 3έν ξέχασαν τόν πρ>οοότη τοΰ σοσιαλι
σμού πού στόν Ιο παγκόσμιο πόλεμο ίγινε ύπουργός τών πολεμ^φο-
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δίων στήν ’Αγγλία, τόν υποδέχτηκαν μέ Αγριες Αποδοκιμασίες. 
Στήν Θεσσαλονίκη δπως άναφέρει 6 Β. Νεφελούδης καί στήν Αθή
να οί Άρχειομαρξιστές πού τόν περιέλουσαν μέ κλούβια αύγά. Αύ
τό τό ρεζίλεμα τδφτιαξε ό έργάτης Αουκαντάρης μ*ζί μέ δμάδα 
« ’Αρχείων».

Ό  X ρ ή σ τ ο ς Α ο υ κ α ν τ ά ρ η ς  πού τόν στόλισε 
\ιί τά κλούβια αύγά δπως τοΰ έπρεπε ήταν £νας άπ’ τούς πιό γεν
ναίους προλετάριους πού έδωσε δλη τήν ζωή του στό κίνημα καί 
άπ’ τούς πιό πιστούς στόν τροτσκισμό Αγωνιστές. Ή ταν άνειδίκευτος 
έργάτης, δούλευε στό Κοκαλάδικο κατά τήν άπεργία πού συγκλό
νισε τήν ’Αθήνα. Γιά τόν Τόμας διχάστηκε 3 μήνες φυλακή. Στήν 
δίκη του άνάπτυξε Αντιπολεμική άπολογία. Στήν Αντιπολεμική μέ-

*0 ήρωϊκάς Χρήατος Λουκάντάρης

ρα 1ης Αύγούστου 1931 δπου κατ’ έντολή τής Τροτσκιστικής όρ- 
γάνωσης £βγαλε Ινα λσγίδριο στήν παράνομη συγκέντρωση πού εί
χε όργανώσει τό 'ΧΚΕ καί συμμετείχαν καί ci Τροτοκιστές πιάστη
κε πάλι καί δικάστηκε 2 χρόνια φυλακή καί 2 έξορία μέ τό Ιδιώ
νυμο. .Φυλακή Εκανε στήν ΑΓγινα καί στήν Άσσο καί έξορία στήν 
Ανάφη. Εκεί κοιμότανε 2 χρόνια στήν σπηλιά γιατί οί σταλινικοί 
τόν είχαν άποκλείσει άπ’ τήν κολεχτίβα καί τόν σαμποτάριζαν στό 
χωριό.

Πέβχνε άπό άσθμα πού τοΰ κληρονόμησαν κακουχείες Ακλό
νητος στίς τροτσκιστικές του ίδέες.
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Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ  Κ Α Ι Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Κ Α 
ΡΕΚΛΑ ΤΩΝ ΣΑΚΚΟΓ χαί ΒΑΝΤΖΕΤΤΙ

Τόν Αδγουστο τοΟ 1927 Ιφτασε στή1/ "Αθήνα ή ·συγχλονιτ:ι- 
κή άπάφχοη χαταδίχης σέ θάνατο πάνω στήν ήλεχ-ρριχή χαρέκλα 

τών δύο ήρωϊχών άγωνιστών άναρχιχών Σάχχο χαί Βαντζέττι, άπ’ 
τίύς δήμιους ιμπεριαλιστές τών Η .Π Λ . Μέ πρωτοβουλία τοϋ ΚΚΕ

01 θρυλικοί ίναρχικοί καί ή ήλεκτρικοί καρέκλα μέ τήν δποία τούς 
Οολοφ&νηοαν

Ιγιναν συγκεντρώσεις, δπου τό θέατρο σείστηκε άπ’ τίς κραυγές 
μίσους γιά τούς δολοφόνους πού ταυτόχρσ/α άκούστηκαν άπ’ δλες 
τίς χώρες. Ζητήθηχε ή Απελευθέρωση τών Αγωνιστών. ’Αλλά οί 
δήμιοι τής Μασσαχουσέτης πού τούς δίχασαν προχώρησαν Αδίστα
χτα στό φόνο άθώων δπως άποδείχτηκε άπ’ τήν διαδιχασία. Καί 
στίς 14 - 9 - 2 7  οί άτρόμητοι Σάχχο χαί Βαντζέττι δολοφονήθηχαν 
καί θάφτηκαν, ένώ άπ’ ίλη τήν ύφήλιο Αχούγονταν τό δόξα χαί τι
μή <πούς ήρωες.

Ό  Σ ά χ χ ο  στήν άπολογία του είπε:
«Ποτέ δέν ξέρω στήν ίσκφία τέτοιο Ιγκληματικό πρ&γμα σάν 

τό διχαστήριο αύτό. Ξέρω πώς ή χαταδίχη ΘΑ ναι μεταξύ δύο τάξεων

ΒΑΝΤΖΕΤΙ 2ΑΚΚ0

111



τών καταδυνακττευομένων καί τών πλούσιων πού καταδυναστεύουν 
θά ύπάρχει πάντα σύγκρουση μεταξύ τους.

ΈμεΙς άδελφώνουμε τούς λαούς μέ τή δράση, μέ τά βιβλία. 
’Εσείς καταδιώκετε, τυραννάτε, σκοτώνετε. Εμείς διαπατδαγωγοΟμε 
τόν λαό. Σείς προσπαθείτε ν’ άνοίξετε χάαμα μεταξύ μας ocai μι&ς 
άλλης έθνάτητας jtρύ άλληλοπολψ,&Ονται. Γι’ αύτό είμαι σήμερα 
έδώ. Γιατί προέρχομαι άπ’ τήν τάξη πού δυναστεύετε.

Ξέρεις δικαστά θάγιερ! Ξέρεις δτι είμαι έδώ καί 7 χρόνια 
διαδικασίας. Ό  θάγιερ ξέρει βτι δέν είμαι ίνοχος»

Ό  Β α ν τ ζ έ τ τ ι  είπε:
Λέω πώς είμαι άθώος δχι μό«νο στήν ΰπόθεση Μπρέϊντρη άλ

λά καί στό Ιγκλημα τοΟ Μπρεύτλγουστερ. Ό χ ι μόνο δέν έκλεψα 
σκότωσα ή ίχυσα αίμα άλλά άγωνίστηκα σ’ δλη μου τήν ζωή γιά 
νά έξαλείψω τό έγκλημα.

Πιστεύουμε πώς δ πόλεμος ήταν άδικος καί είμαι εύχαρι- 
στημένος πούθά βρίσκουμαι στήν ήλεκτριχή <καρέκλα άν μπορώ νά 
πώ στήν άνθρωπότητα: προσοχή, δλα δσα σοΟ είπαν είναι ψέματα, 
χίμαιρα, κοροϊδία άπάτη, ϊγκλημα. ΣοΟ ύποσχέθτριαν έλευθερία. 
ΠοΟ είναι ή έλευθορία; 'Χαί άνύψωση. ΠοΟ είναι ή άνύψωση;

Ά ν  δυό φορές μέ θαινατώσετε καί μπορούσα νά ξαναγεννη- 
θώ άλλες δυό φορές θά ζοΟαα γιά νά κάμω δτι ΐκανα ώς τά τώρα.

Εδχαρυστώ.
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’Ολοταχώς στή διάσπαση

II ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΓ ΚΚΕ

' Ε π ί θ ε σ η  κ α τ ά  τ ο ΰ  « Ν έ ο υ  Ξ ε κ ι ν ή μ α τ ο ς »

Ή  'Ολομέλεια τής ΚΕ τοΰ Κ'ΧιΕ πού συνήλθε στίς 20-25 Ι 
ούλη 1927, μ^τά τήν δη|ΐοσίευση τοΰ «Νέου Ξεκινήματος» δρχισε 
μιά πιί ίντονη έπίθεση κατά τοΰ ΙΙουλιόπουλου —  Γιατσόπουλου.

θεώρησε «σφάλμα τό δτι δέν τούς καταπολέμησε δσο Ιπρεπε 
Πρόθεση τών σταλινικών ήταν νά τούς διαγράψη. ’Αλλά δεσμεύ
τηκαν άπ’ τήν ρητή έντολή τής ΚΔ, καί άπ’ τήν Αντίδραση πού 
θά ίφερνχν <λ κεντριστές Μάξιμος, Σκλάβος. Η ΚΔ είχε προγράψει 
τήν Ρώσικη ’Αντιπολίτευση. Βάδισε δμως συνετά στό χρονοδιά
γραμμα τής διαγραφής.

Έτσι, ή 'Ολομέλεια άρκέστηκε ν’ άπαλάξει τόν Π ο υ - 
λ ι ό π ο υ λ ο  άπό κάθε ύπεύθυνη θέση.

'Επειτα, κάλεσε τούς Μ ά ξ ι μ ο, Σ κ λ ά β ο ,  καί 
Χ α ί ν ο γ λ ο υ  ν’ άποσύρουν τήν παραίτηση άπό τό ΠΓ πού 
είχαν κάμει γιατί: «στήν ούσία ή πράξη τους αύτή είναι σύμπραξη 
μέ τόν «λικβινοαρισμό», καί ένίσχυση στήν Ιπίθεση κατά τών Απο
φάσεων τοΰ συνεδρίου». «Ν’ άποσύρουν έπίσης καί τήν δεύτερη δή
λωσή τους». Κι αύτοί πραγματικά ύπαναχώρησχν. Ή ταν φανερό 
δτι δέν ήθελαν νά προκαλέσουν τήν δυσμένεια τής ΚΔ. Καί είδαμε 
δτι δ Ρέμελε τούς ήθελε «γιά λόγους χαλιναγώγησης» τής όμάδας 
Χαϊτά —  Εύτυχιάδη —  Ζαχαριάδη, τών Οποίων δέν έκτιμοΰσβ τίς 
πρωτοβουλίες τους.

Β ρ ο χ ή  μ ο μ φ ώ ν  κ α ί  π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ω ν γ ι ά  

δ ι α γ ρ α φ ή

Ή  'Ολομέλεια άπέδωσε μομφή στόν Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο  γιά
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τήν υπεράσπιση τού «Κρίντο» κατά τής νέας διοίκησης.
Επίσης, βαρύτατη ι^μφή στόν Βουλευτή Γ ρ. Ο α κ α -  

ν ι κ ο λ ά ο υ γιατί δέν δίσκισε νά προσβάλει ύπεύθυνα δργανα 
τοΰ Κόμματος καί νά διασύρει τό κΰρος τους.

Τέλος, βαρυτάτη μομφή στόν Γ. Ν ί κ ο λ η γιατί: 
«Ικανέ κατάχρηση τ?ής θέσης τοΟ Αρχισυντάκτη τοΟ Ρίζου καί διέ
δωσε περιεχόμενον ντοκουμέντων Απευθυνόμενων 1κ μέρους τής ΚΔ 
πρός τό ΠΓ τοϋ κόμματος διά μέσου τοΟ Ριζοσπάστη» (Ρίζος 10 
9- 27)

Λ α σ π ο λ ο γ ί α  κ α τ ά  τ ο ϋ  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ

Στό μεταξύ, στίς 6-7-27,  τ ί ΠΓ τοϋ Κόμματος δρχισβ μέ 
2να γράμμα του πρός τά μέλη μιάν Ανοιχτή Απ’ τό Ριζοσπάστη έξ* 
στρατεία δυσφήμησης καί λασπολογίας κατά τοϋ Πουλιόπσυλου.

Κατάγγειλε δτι ίχει «καθαρά μικροαστικό Αντιδραστικό π*- 
ριεχόμενο ή τάση του, δτι τείνει νά τορπιλλήσει τό Κόμμα μβτ*- 
βάλλοντάς το σέ αιρετική μικροαστική όργάνωση» δτι Ιχει δλα τά 
σπέρματα σχίσματος καί έχθοότητας έναντίον. τής ΚΔ. καί τ<Λ ΚΚΕ 
καί δτι «ένισχύει τούς έχθρούς τοΰ ΚΚΕ, τό ’Αρχείο, τήν 3η κατά
σταση καί τήν κεφαλαιοκρατική Αντίδραση».

Τόν κατηγορούσε γιά «λικβινταριστή» «δικολάβο» «Άρχειο- 
μαρξιστή No 3» «λιποτάχτη» δτι έξα/πάτησε τό Κόμμα δτι θά πβι- 
θαρχίσει, δτι συνενογιότανε μέ Αντιδραστικές δργανώσεις, καί δτι 
χυκλοφοροΰσε τό «κρέντο» μέ σοσιαλφασιστική κριτική.

Ή  κριτική του γιΑ τήν προδωσία τών καπνεργατών άπ’ τό 
Κ.Κ.Ε. χαρακτηρίζεται σοσιαλφασιστική. «Μέ τίς πράξεις του» 
δίνει έξετάσεις καί πέρνει πιστοποιητικά τών ύπηρεσιών του στήν 
μπουρζουαζία.

Οί λασπολόγοι λέρωσαν τούς πάντες. Ό  Μοναστηριώτης δντας 
Ιξόριστους δέν Ιγινε δεκτός στήν Κολεχτίβα Φολέγανδρου σάν «δρ- 
γανο τής Ασφάλειας» μέχρι πού ήρθαν καπνεργάτες στούς δποίους 
έκανε μαθήματα κι’ Αναίρεσαν τήν συκοφαντία. 01 Αντιπολιτευό
μενοι στό Βόλο κατηγαρήθηκαν δτι πέρνουν στίς γραμμές τους *χα- 
φιεδίστηκα στοιχεία. Στόν Πειραιά ήταν «προδότες» γιαπί παρου·
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σϊασαν στίς έκλογές τών τσαγγαράοων ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο. Τό 
ϊδιο %χ£ γιά τά γκαρσόνια τή; ΆΟήνα;.

Στίς 13-1-28, στό Ρΐζο, ταύτησαν τού; Χατζησταύρου (τής 
ΚΕ) καί Φωτόπουλο, ήγέτε; τής Κ.Ο.Ε., μέ τού; Γιώτα, Άντζελ, 
Μορφίδη, ΨάΒα, πρώην ηγέτες τοΰ ΚΚ.Ε. πού τώρα «φουντάρανε 
στήν άσφάλεια». 01 κεντρολικβινταριστές... έρωτσποιοΰν πρός 
τού; Γκοτοδημητρατέου; καί μαζεύουν γύρω τους οΐΐυθαρμένα στοι
χεία».

«Τό κεντρολικβινταριστικό κόμμα Ιπιδιώκει νά μπάση τούς 
καπνεργάτε; στό δρόμο τοΟ ρεμφορμισμοΰ, σοσιαλφασισμοϋ, καί 
τής Αντεπανάστασης».

Ό  «Φωτόπουλος δείχνει προσόντα φασίστα»
Ό  Μάξιμο; δυσφημείται γιά «Μαλινόφσκυ»

Ό  Πουλιόπουλος, ό «ρωμαντικός άσκητή; θηβών» ίφθασε 
νά βρίζεται καί «χαφιές».

Κι’ αύτά γιά τούς «κεντρολικβινταριστές» πού συμμετέχουν 
άκόμα στήν ΚΕ άπ’ όπου διαγράφτηκαν στήν όλομέλεια τής 
15-2-1928.

Ή  ’Ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ο ϋ  Π ε ι ρ α ι ά  σ τ ό  π λ ε υ ρ ό  
τ ή ς  τ ά σ η ς  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ

Στίς 2-8-27 τό ΠΓ τοΟ ΙΚΐΚΕ στέλνει Ινα είδο; τελεσίγραφου 
πρός τήν όργάνωση τοϋ Πειραιά πού δργάνωσε τήν συνδιάσκεψή 
τής:

«Π&τε μέ τή'/ Διεθνή, μέ τίς άποφάσεις τού 3ου συνεδρίου, 
καί τής όλομέλειας, μέ τό ΠΓ, |νέ τό Kô*u«wc ή μέ τόν Πουλιόπουλο 
καί τόν Νικολινάκο»;

Άλλά οδτε τό κύρος τής ΚΔ, ούτε οί έκβιασμοί τής Γραφειο
κρατίας Iπτόησαν τούς Πειραιώτες προλετάριου;. Στήν συνδιάσκε
ψη πού έγινε στίς 12 - 8 - 27 οί εισηγήσεις τής άριστερής Αντιπολί
τευσης ένεκρίθησαν άπ’ τήν συντριπτική πλειοψηφία.

Ταυτόχρονα ή συνδιάσκεψη διαδήλιοσε τήν πίστη της στό
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Κόμμα καί στήν άνάγκη πειθαρχίας καί ένότητας τοϋ κόμματος.
Τό χτύπημα κατά τής διοίκησης τοΟ 'Κόμματος πού κατα

φέρθηκε άπ’ τόν Πειραιά ήταν σημαντικό. Τό τμήμα τοϋ Πειραιά 
ήταν δχι μόνο τό προλεταριακότερο άλλά καί τό δυναμικότερο.

Ό  Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο ς  δίνει μιά συγκεκριμένη στατι
στική εικόνα τής δύναμης τού τμήματος στό «Σπάρτακο Αρ. 1 (’28).

Τόν Φλεβάρη τοϋ 1927 τό τμήμα μας άριθμοΰσε 12 πυρήνβς 
μέ 86 μέλη καί είχε 33 άντιπροσώπους στό ΕΚΠ. Τόν ’Ιούνη τοΟ 
1927 είχε 72 άντιπροσώπους στό Ε.Κ.Π. Τόν Νοέμβρη τοΟ 1927 
είχε 233 μέλη. Ά π ’ τήν μεριά μας (τό ’Αρχείο) βλέ^ρμε τό τμήμα 
του ΚΚΕ Ισόβαθμο μέ σημαντική όμως ύπεροχή στό συνδικαλιστι
κό τομέα.

Ό  Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο ς ,  δ γραμματέας τοΟ τμήματος ή
ταν σκληρός καί ικανός μαχητής, κι δσο κανένας άλλος πιστός στόν 
Πσυλιόπουλο. Διακρίθηκε Ιπ ί κεφαλής τών παλαιών πολεμιστών. 
Δίκαια έκλέχτηκε στήν ΚΕ πράγμα πού $έν πέτυχε δ Στίνας. Κι 
ήταν κατ’ έπανάληψη ύποψήφιος βουλευτής τοΟ Κόμματος.

Ό  Ξ υ π ό λ η τ ο ς ,  Ιπίσης στήν ήγεσία τοΟ τμήματος 
είχε ένα ταλέντο πολύτροπο έξαιρετικό, όργανωτικό, συνδικαλι
στικό, πολιτικό. Είχε προλεταριακό ήθος άπαράμιλο. Κι ήταν μαχη
τικότατες. Τόν συναντάμε τώρα, ·νά δργανώνει τούς έργάτες στά 
Λιπάσματα καί στό Κερατσίνι, μέ σκισμένο άμπέχωνο καί μισο- 
ξυπόλητος —  «πάντα ξυπόλητος» —  δπως ϊλεγε δ Πουλιόπουλος.

Ή  Δ ή λ ω σ η  τ οΟ Μ ά ξ ι μ ο υ ,  Χ α ί ν σ γ λ ο υ  * α ί  

Σ κ λ ά β ο υ  π ά ν ω  σ τ ή ν  ά π ^ φ α σ η  τ ή ς  όλο- 

μ έ λ ε ι α ς  τ ή ς  Κ Ε  τ ο ϋ  Κ Κ Ε

1-8-1927

Σύντροφοι,

Ή  παρεμβολή τής τάσεως Π. Πουλιοπούλου, δπως έκδηλώ- 
θηκε μέ τή-/ κυκλοφερία τοΟ «Κρέντοο» μεταξύ τής έμάδας μας ναι
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τής δμάδος Χαϊτά, μέ τήν κατάφορο πρόθεση νά έκμεταλλευτεί γιά 
τό δικό της συμφέρον συνεπώς δέ έναντίον τοΰ κόμματος, τίς μεταξύ 
διχφωνεϊες, μάς άναγκάζει ν’ άνακαλέσουμε τή'/ παραίτησή μας 
δεδομένα) δτι θεωροϋμε δ ι̂εσο τόν κίνδυνο τόν όποιο διατρέχει τό 
Κόμμα ijt’ τίς άντιλήψεις τοϋ «ίΚρέντο* καί τής διασπαστικής έπί- 
θεσηςτσϋ σ. Π. Πουλιόπουλου.

Ά φ ’ έτέρου διατηρούσε δλες τίς γνώμες τίς όποιες διακηρύ
ξαμε στό Γ ' ταχτικό συνέδριο δ »/  άφαρά τή"/ θέση τής άμάδας 
Χαϊτά. Τό γεγονός δτι ή πλειοψηφία τοΰ ΠΓ είναι ούσιαστικά σή
μερα δ πραγματικός διαχειριστής τών πραγμάτων τοΰ Κόμματος 
μάς άναγκάζει νά παραχωρήσουμε στήν πελιοψηφία χύτή τίς ύπεύ- 
θυνες θέσεις τοΰ ΠΓ καί δή τή*/ θέση τής Πολιτικής Γρ»;ψ.ατείας 
άπ’ τήν όποια παραιτεϊται δ σ. Μάξιμος.

Παραμένοντας έντός τοΰ ΠΓ θά συνεχίσουμε τόν άγώ'/α τοϋ 
Κόμματος έναντίον τής διασπαστικής τάσης τοϋ Π. Πουλιόπουλου, 
κατά τά άλλα δέ θά έργασθοϋμε γιά τήν καλύτερη άντιμετώπιση 
τών προβλημάτων τοϋ κινήματος»

Μ .ΣΧ
(Ρίζος 29 - 7 -1927)

Ο Π. ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΚΕ ΤΟΓ ΚΚΕ 

nor ΤΡΑΒΑΤΕ;

Μετά τό Νέο ξεκίνημα δ Πουλιόπουλος έξα/πέλυσε τό 
*ποϋ τραβάτε;» δχι μόνο κατά τής φράξιας Χαϊτά —  Κούτβηδων, 
άλλά καί κατά τών κεντριτών Μάξιμου Σκλάβου. Τώρα έπειασε τόν 
ταϋρο άπ’ τά κέρατα. Χτύπησε τό Κρεμλίνο καί τόν Στάλιν στό 
βασικό άντιδραστικό καί άντιμαρξιστικό σύνθημα: «Γιά σοσιαλι
σμό σέ μιά μόνο χώρα»! Σάν άπάντηση στήν άπόφαση τής δλομέλει- 
ας τοΰ ΚΚΕ, έστειλε τό παρακάτω γράμμα:

Πρός τήν διοίκηση τοϋ ΚΚΕ

«Σύντροφοι. Οί άποφάσεις τής ΚΕ έπισημοποιοΰν μιά κατά
σταση άπ’ τίς πιό Ιπικίνδυνες πού γνώρισε μέχρι σήμερα τό κόμ 
μα. Όλοι ξέρουν δτι ή ΚΕ έκφράζει τό πραγματικό φρόνημα τοϋ
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κόμματος. Είναι Αποτέλεσμα μιας δλέθριας έσφαλμένης έφαρμο- 
γή; τοΰ διεθνού; ύπεσυγκεντρωτισμού καί ένό; άνόητα βεβιασμί- 
νου συμβιβασμού πού Ιγινε στό 3ο Συνέδριο, (λευκή ψήφος μαζί 
μέ διαμαρτυρία 15 συνέδρων). Είναι Ικφραση τής κοινότερης νο
θεία;. Τό κόμμα κυβερνιέται άπό μιά φράξια πού δλη της ή Ιστορία 
είναι πολιτικοΰ τυχοδιοχτισμοΰ έπωφελήθηκε άπό τήν ιδιότυπη 
πολιτική άπάθεια μερικών κεντρικών έπιτρόπων (δήθεν μαρξιστι
κή δμά5α), άπ’ τήν πολιτική άπλοϊκότητα μερικών άλλων (δή
θεν έργατική δμάία), κι Ιτσι κυρίεψε τόν μηχανισμό τοΰ κόμμα - 
το; καί τόν χρησιμοποιεί άνεξέλεκτα γιά τούς καταστρεφτικού; 
φραξιονιστικού; σκοπού; της.

Ή  μιά άπ’ τί; δμάδε; αύτές, στήν πολιτιστική τη; άπάθεια, 
δέν μπόρεσε νά κάνει τίποτε άλλο, παρά νά παραιτηθή, χωρίς νά 
έχει τό θάρρο; καί τήν ευθύνη νά έκθέση καθαρά τούς λόγου;. 
Άπέσυρε δστερα τήν παραίτησήν της, μέ τόν ψεύτικο ισχυρισμό 
πώ; ή Αντιπολίτευση τήν έμποδίζ«ι μέ τήν διαλυτική της δράσή νά 
πολεμήση τόν πολιτικό τυχοδιωχτισμό, μέ τόν δποΐον δμως ταυτίστη
κε στήν πράξη άπόλυτα, παίρνοντα; Απάνω της δλες τίς εύθύνες τής 
εγκληματική; γιά τό κόμμα δράση; του. Καί παραπαίοντας, ξαναπα- 
ρατήθηκε στήν δλομέλεια άπ’ τίς ύπεύθυνες θέσεις τοΰ διοικητικού 
οργάνου. Έτσι τυπικά άκόμα τό κόμμα βρίσκεται σέ διαρκεϊ κυ
βερνητική κρίση, πρωτοΰ άκόμα έκδηλωθή ή Αντιπολίτευση. Ό  
τυχοδιωχτισμό? τή; διοικούση; φράξιας μέσα σέ 3 μήνε; άπ’ τ ί 
συνέδριο δδήγησε τό κόμμα σέ πρωτοφανή δξυνση τού Αποσυνθετι
κά  φαινομένου, σέ άληθινή καταστροφή καί γελειοποίηση (καπνερ
γατικό, δημόσια έμφάνιση κ.τ.λ.).

Ή  δλομέλεια τής ΚΕ δέν συνήλθε ν’ άντιμετωπίση τά προ
βλήματα καί νά βγάλει τά πρακτικά συμπεράσματα άπ’ τούς τυ- 
χοοιωχτισμού; τοΰ ΠΓ, μά γιά νά σκεπάσει τούς τελευταίους αύτού; 
κάτω Απ’ τό «λικβινταριστικό» σκιάχτρο- Τό περιεχόμενο τών Απο
φάσεων τή; δλομέλειας, πού σχεδόν άγνόησε άκόμα καί Ινα τερά
στιας σημασία; γεγονός γιά τήν Ιστορία τοΰ κινήματος τής χώρα; 
μα;, σάν τήν τελβυταία καπνεργτνκή πάλη, είναι φαινόμενο τής έ- 
σχάτης πολιτικής παχυδερμίας!

Γνήσιος φορέας καί άποφαβιστικδς Ικδηλωτής τής Αγανάχτη-
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σης δλων τών σκεπτομένων συντρόφων ένάντια στόν Αποσυνθετι
κό φραξιωνισμό τής διοικούσης δ|ΐάδας, σηκώθηκε ή Αντιπολίτευση. 
Τίμια καί ξεκάθαρα διεκήρυξε τίς γνώμες της στό 3ο συνέδριο γρα
φτά καί προφορικά καί μέ μπολσεβίκικη σταθερότητα, τίς ύπο- 
στήριξε συζητώντας μέ τήν ΚΔ καί Αποδείχνοντάς της, χειροπια
στά δτι άγνοεΐ πρόσωπα καί πράγματα τοϋ ΚΚΕ, καί δτι έσφαλ- 
μένα κι’ Αντίθετα άπ’ δτι δίδαξε δ Λένιν έφαρμόζει τίς όργανωτι- 
κές άρχές τής ΚΔ.

Πνίξατε τήν φωνήν τής’Αντιπολίτευσης, δέν δημοσιεύσατε 
τίς έπίσημα κατατεθημένες στό 3ο συνέδριο δηλώσεις της, μέ τόν 
δόλιο σκοπό νά μήν τίς γνωρίσει τό κόμμα. Έδημοσιεύσατε άρθρα 
τής ’Αντιπολίτευσης σάν έπίσημες γνώμες τοϋ κόμματος χωρίς τήν 
υπογραφή τους γιά νά μήν μάθη τό κόμμα δτι ή πολιτική γραμμή 
μας είναι πέρα γιά πέρα κομουνιστική καί όρθή.

Δέν δημοσιεύσατε τήν πολιτική δήλωσή μας γιά τίς ύποβο- 
λιμιαϊες συκοφαντίες τού άστικοϋ τύπου περί άποσχίσεϋς μα: 
γιά νά κερδοσκοπίσεται άνέντιμα πώς τάχα ή Αντιπολίτευση Α
ληθινά «φέρεται πρός σχίσμα».

Δέν συζητεΐται μέσα στό κόμμα σάν τίμιοι έπαναστάτες τήν 
δρθότηττα ή τό έσφαλμένο τών γνωμών μας γιά βασικά προβλή
ματα, άλλά συκοφα ντε ϊται, ψευδολογεΐτα·., λερώνετε, τρομοκρατείτε 
τούς Αμόρφωτους έργάτες —  σείς τούς Αφίσατε Αμόρφωτους γιά νά 
είναι εύκολοδημαγώγητοι —  μέ τό φάσμα τοΰ «λικβινταρισμοΟ 
μας». Μιλάτε γιά έμπόδια πού τάχα σάς φέραμε στή διάλυση τής 
τρίτης κατάστασης» νά μπουν στό κόμμα, ένώ έσεΐς δέν τούς δε- 
χεσθε. γιατί φοβάσθε τήν ένίσχυση τής Αντιπολίτευσης, κι’ έτσι τούς 
σπρόχνεται στήν Ανασύσταση τής όργάνωσης τους.

Κανένας σας δέν πιστεύει δτι θέλαμε νά διαλύσουμε τό κόμ
μα, οδτε δτι «φερόμαστε μοιραία σ’ αύτό». “Αν ύπάρχει κανείς πού 
νά τό πιστεύει Αληθινά, αύτός είναι πολιτικό νήπιο. Ή  άφωσιωμένη 
κομματική μας έργασία Απ’ τό συνέδριο Αποδείχνει δτι Αγωνιζόμα
στε μόνο γιά τήν έξυγίανση τοϋ μοναδικού κόμματος τοϋ έπανα- 
στατικοΟ προλεταριάτου, δχι γιά τήν διάλυσή του. Αύτό πού ζητάμε 
νά διαλύσουμε τελειωτικά είναι δ τυχυδιωχτισμόςπού δδηγεϊ τό 
κόμμα στήν Αποσύνθεση ή στήν αποτελμάτωσή του στό τωρινό 
έπίπβδα
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Κηρύξατε τήν Αντιπολίτευση κυριολεκτικά έκτός νόμου», τής 
δένεται τά χέρι α, μάς Αφαιρεϊται κάθε μέσο νά έπικοινωνίσουμε μέ 
τό κόμμα καί μάς Απαγορεύεται νά Αποτινάξουμε τήν βαρύτατη 
συκοφαντία δτι θέλουμε νά διαλύσουμε τό κόμμα. Είναι πιά δλο- 
φάνερο δτι είσθε οΐ ταπεινώτεροι φραξιονιστές πού Ιχει γνωρίσει 
ώς τά σήμερα τό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

Χωρίς νά τολμάτε άκόμα νά «διαγράφετε» τήν Αντιπολί
τευση, «διαγράφετε άπ’ τό κό)ΐμα πυρήνες καί Αχτίδες (Όργ. Α 
θηνών) , Ιπειδή Απλά ζήτησαν νά διαφωτισθούν γιά τό τί λέει ή Αν
τιπολίτευση.

Μάς κατηγορείτε γιά Αρχειομαρξιστές καί πάνω Απ’ τούς 
καγχασμούς τής δμάοας «έπιλέχτων» μελών τής όργάνωσης ’Αθη
νών, πού Ατιμώρητα Απ’ τό κόμμα, έπιτίθονται τραμπούκικα γιά 
νά βιοπραγίσουν κατά συντρόφων τής Αντιπολίτευσης, τών δποί- 
ων τό μόνο ϊγκλημα είναι δτι Ιχουν χρόνια φυλακή, δίωξη κι’ έ- 
ξορία γιά τήν έπανάσταση. Καί μετα/βάλατε τό κόμμα σέ στρατό- 
να δπου δ καποραλισμός Αντεκατέστησε τήν προλεταρική δημο
κρατία καί τρέμει δ Απλοϊκός έργΑτης μπροστά στόν δεκανέα το
πικό έπίτροπο πού τόν έπιπλήσει γιατί διαβάζει τό «Νέο Ξεκίνη
μα»!

’Εσείς δέν Ιχετε διαλυτικές θεωρεϊες! ’Εσείς ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΚΟΜΜΑ!

Κι’ ένα μικρό έργατόπαιδο, σ. καταλαβαίνει πώς Ινα μονάχα 
μέσο ύπάρχει γιά νά προχωρήση δμαλά τό κόμμα μας, καί ν’ Α- 
ποβή πραγματικά δημιουργικά καί Ανυψωτικά τό έπίπεδό του: ή 
Αμεση δημοκρατοποίηση τοϋ συγκεντροτισμοΰ, τό σταμάτημα τής 
ένδοκομματιχής τρομοκρατίας καί τοΟ Αννοήτου πυροτεχνήματος 
«λικβινταρισμός», σύγκληση έκτάκτου συνεδρίου καί έλεύθερη συ
ζήτηση στόν Ριζοσπάστη, καθώς καί έλευθερία τοΟ λόγου γιά τήν 
Αντιπολίτευση μέσα σέ κάθε πυρήνα τοΰ κόμματος καί τής νεολαί
ας».

Στήν συνέχεια έπρότεινε νά συζητηθούν τά θέματα: 1) ’Ορ
γανωτικά (κρίση τοΰ κόμματος, Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, 
’Αρχείο, Τρίτη Κατάσταση κ.τ.λ.) 2) Πολιτικά (πολιτιστικός 
ψευτοεπ®ναστατικός τυχοδιοχτισμός καί καταπολέμησης του, Ε θ
νικό, θεωρεία τοΟ σοσιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα, Διεθνής Αντιπο
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λίτευση, κίνδυνος πολέμου κ.τ.λ·) καί 3) ’Επαγγελματικά. (Πρό
βλημα ένότητας κ.τ.λ.).

Καί συνέχιζε: «Είναι δημαγωγικόψέμμα πώς τάχα είναι «Α
σύμφορη» ή συζήτηση σήμερα, γιατί «ot περιστάσεις είναι έπικίνδυ- 
νες». "Οσο πιό πολύ έπικίνδυνες κι’ άν είναι οί πολιτικές συνθήκες 
δέν ύπάρχει γιά τόν Ελληνικό κομουνισμό πιό έπικίνδυνο πράγμα 
άπ’ τή σημερινή έσωτερική κατάσταση τοϋ ΚΚΕ. Κι’ δσο πιό έπι- 
κίνδυνη είναι ή κατάσταση τόσο έπιταχτικά είναι άνάγκη νά γνω
ρίσουμε τούς κινδύνους, νά σκεφτοΰμε, δλο τό κόμμα συλλογικά, 
δχι φραξιονιστικά, γιά τόν καλύτερο τρόπο Αντιμετώπισής της. 
Μήν ξεχνάτε δτι στήν πρώτη παρανομία ουσιαστικά διαλύθηκε τύ 
κόμμα, καί στόν πόλεμο τό μικροαστικό κόμμα φιλολογούσε γιά τούς 
21 δρους, ένώ ot περισσότεροι «πούροι κομμουνιστές» ήσαν κοι
νοί λιποτάχτες, δηλαδή Αναρχικοί στήν πράξη. Καί μήν λησμονεΐ- 
ται δτι Από τότε βασικώς όνόματα μόνο Αλλάξαμε, ή νοοτροπία 
μένει ή Γδια. ΓιΑ τί παρανομία; Γιά πιά Αντιμετώπιση νέου πο
λέμου μιλάτε; Γιά τί βοήθεια στήν διεθνή έπανάσταση μέ τήν ση
μερινή όργανωτική κατάσταση καί μέ τό θεωρητικό καί πολιτι
κό κομφούζιονυσμό καί τυχοδιοχτισμό πού έπικρατεϊ Ανάμεσά μας; 
Π ο Ο  τ ρ α β ά τ ε ;

Ή  διοίκηση τού κόμματος μένει έντελώς Αναίσθητη μπροστά 
στούς παραπάνω κινδύνους καί τούς έπικαλεϊται μόνο καί μόνο 
γιά νά συσκοτίσει τά πνεύματα τοϋ κόμματος. Παίζει σέ βάρος 
του £να πολύ θλιβερό παιχνίδι. Λέει πώς ή Αντιπολίτευση μέ τίς 
Ιδέες της ζητάει νά διαλύση τό κόμμα καί νά τό μετατρέψει σέ μιά 
«Αντιδραστική μικροαστική όργάνωση πού θ’ άντιδράσει καί στίς 
στοιχειωδέστερες Απαιτήσεις τής έργατικής τάξης». Ά ν  έπίστευε 
πραγματικά ή διοίκηση δτι λέει στό κόμμα σχετικά μέ τήν Αντιπο
λίτευση, καί άν είχε στοιχεία πολιτικής συνέπειας καί ήλικρίνειας, 
δφειλε δμόψηφα ν’ Απαλλάξει Αμέσως τόν όργανισμό Απτό τόσα 
Ιπικίνδυνα μέλη της πού ίχουν παραγγίλει στόν ράφτη τούς Ε λ
ληνικούς φασιστικούς μαύρους χιτώνες τους! Δέν τολμάει δμως νά 
τό κάνη αύτό. 'Απλώς τούς «άπαλάσσει άπ’ τίς δπεύθυνες θέσεις». 
ΤοΟτο δείχνει δτι ή διοίκηση Ιχει χάσει κάθε αίσθημα πολιτικής 
σοβαρότητας. Ά π ’ τήν άλλη μεριά διακηρύσσει Ιπίσημα δτι «δέν 
πρόκειται γιά Αντιπολίτευση παρά γιά Αντίδραση στό κόμμα» (Ν«-
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ολαία 15— 7—27), δτι «μπήχνουμε δολοφονικό μαχαίρι στά νώτα 
τοΰ κόμματος» Ρίζος 30— 7— 27), ένώ στήν πραγματικότητα έξα- 
κολουθοΰμε νά είμαστε μέλη τοΰ κόμματος πού έργαζόμαστε γιά 
τούς κομματικούς σκοπούς κάτω άπ’ τίς Ιντολές τών ύηβυθιίνων 
όργάνων του.

Αύτά α. μιά άνόητη πολιτική φάρσα σέ βάρος τοΰ κόμ
ματος καί τοΰ Ιπαναστατικοΰ προλεταριάτου πού χρειάζεται ένα 
κόμμα Ικανό νά έπιβάλλει σ’ όλους σεβασμό άκόμα καί στούς έχ 
θρούς του (Λένιν) κι δχι —  τά γέλεια.

Δηλώνουμε δτι τής φάρσα; αυτής δέν έννοοΰμε μέ κανένα 
τρόπο νά γίνουμε ήθοποιοί μαζί σας.

Σάς προσκαλοΰμε γιά τελευταία φορά νά σταματεΐστ* τίς 
&θλιες φροξιονιστικές μεθόδους σας, ν’ Αναγνωρίσεται τά κατα
στατικά δικαιώματα στήν Αντιπολίτευση, νά τήν έπιτρέψεται νά πή 
μπροστά στό κόμμα τή γνώμη της άνοίγοντας έλεύθερη συζήτησ/, 
στόν Ρίζο καί τίς όργανώσεις, διαφορετικά σάς γνωστοπαοΟμβ Βτι 
θά βροΰμε τόν κατάλληλο τρόπο νά διαφωτίσουμε τό κόμμα.

Τώρα τόν σκελετό τής δλης διάρθρωσης τών Απόψεων τοΟ 
ΙΙουλιοπούλου τόν άποτέλεση ή Αντίθεση στή θεωρεία τοΟ «Σοσι
αλισμού σέ μιά μόνο χώρα». Καί Ας μήν θεωρηθή δτι αύτό ήταν μιά 
αβασάνιστη τοποθέτηση. «Άντικρύσαμε τό θέμα τοΰ σοσιαλισμού 
σέ μιά καί μόνη χώρα —  μάς γνωρίζει δ παλιός συναγωνιστής τοΰ 
Πσυλιόπουλου Εύαγγελόπουλος —  Απ’ τό 1925, δταν είμαστε κρα
τούμενοι στίς φυλαικές Άβέρωφ κατά τήν διχτατορία τοΟ Παγκα- 
λου. θεωρήσαμε αύτοπικό καί Αντιδραστικό τό σύνθημα αύτό τοΰ 
Στάλιν, τό καταδικάζαμε, ό Πουλιόπουλος, δ Άκριβάπουλος, 6 
Σκλάβος κι’ έγώ.

Ό  Πουλιόπουλος ?χασεπολύτιμο χρόνο, Απ’ τό 1925 μέχρι 
τό 1927 γιά νά χτυπήσει τήν Αντιδραστική θεωρεία τοΰ «σοσιαλι- 
σμοΰ σέ μιά μόνο χώρα>.
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Διαγραφή τοϋ Π. Πουλιόπουλου 
καί Γ. Γιατοόπουλου

Σίς 25-9-1927 ό II. Πουλιόπουλος καί Π. Γιασόπουλος 
είχαν τήν τιμήν ·,ά διαγραφού*/ άπ’ τούς σταλινικούς τοΰ Π Γ . 
τοΰ K-Kj E. '

Ή  διαγραφή εγινε μέ τό γνωστό χαλκευμένο κατηγορη
τήριο τοϋ «λικβ:·,ταρΐ3μ:ϋ» κ.τ.λ. Πραγματικά όμως γιατί 
ή Πρώτη Αντιπολίτευση — Πρώτη μέ τήν έννοια δτι περιέ- 
λαβε σέ λίγο καί τήν ομάδα Μχξίμου —  Σκλάβου —  είχε τώρα 
•/α6αρά τοποθετηθεί στό πλευρό τής Ρωσικής ’Αντιπολίτευσης 
Τρότσκι, Ζηνόβιεφ. Κάμε·νεφ, κι’ είχε συλλάβει τό βάθος τών 
διαφορών πο-j βρισκόταν στήν άντιδραταική Θεωρεία τοΰ «σο
σιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα» τοϋ Στάλιν.

Αύτό τό σχίσμα είχε βάθ:>5 * · ’ Ικταση. Περιέλαβε 300 
περίπου μέλη κχτά τού; ύπολογισμούς τής τάσης Μαξίμου — 
Σκλάβου. Χώρισε τό κόμμα στά δύο. ’Αρκεί ν’ άναφερθή 8τι ό 
Πείρα·. 5.; μ’ έπικεφαλή; τό<·/ Νικολινάκο καί ή Θεσαλονίκη μ’ è- 
-ικεφαλή; τόν Γραμματέα τή; ΗΟΕ Χατζησταύρο είχαν τα
χτεί μέ τήν τάση Πουλιόπουλου.

Μόνο εγκληματικοί καί τυχάρπαστό: τύποι, μπροϋσε νά 
διαιτράξουν μιά τέτοια διάσπαση. Καί πραγματικά οί διορισμέ
νοι άπΓ τήν κλίκα τοΰ Κρεμλίνου ήταν δλοι του άδίσταχΚτοι.

Ό  Χαϊτάς κι 6 Εύτυχιάδης σέρνοντας πίσω τους τόν 
θέο καί τόν Σιάντο, !καναν τό σχίσ|ΐα δχι μόνον παραβιάζοντας 
τίς άρχές τοΰ δημοκρατικού συγκεντρωτισμού πού προβλέπει 
προσφυγή στό Συνέδριο —  στήν βάση ■—  προκειμένου νά δια 
γραφή μιά τάση άναγνωρισμίνη σάν τέτοια &π τό 3ο Συνέδριο, 
κι’ άπ’ τήν ΚΔ, άλλά καί παρά τίς δίδηγείες τής ΚΔ πού έντέ- 
λονταν στήν ΚΕ νά μήν άποφάσιζε χωρίς τήν ϊγκριαη τής ΚΔ.

Ή  διαγραφή ίγίνε στίς 25 - 9 - 27. Τό τηλεγράφημα τής 
ΚΔ πού έντέλονταν ν’ άναβληθεϊ τό πόρισμα τής άπόφασης δια
γραφής ?φερε ήμερομηνία 2-10-27 καί δημοσιεύθηκε στόν Ρι·
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ζοσπάστη στίς 10-10 27. Κατόπιν έορτή;. Ή  κλίκα '0 Χαϊτϊ 
δημιούργησε τετελεσμένα γεγονότα γιά -ή'/ ΚΔ. Καί τί γεγονό
τα! Ένχ μεγάλο σχί:μα στό δποιο άντιτάχτηκαν τά 4 άπό τά 
5 μέλη τής ΚΕ. ’Εξ Ιδίας πρωτοβουλίας άραγε, ή είχε προσωπι
κή έντολή άπ’ τήν Γκεπεού καί τόν Στάλιν πού διεύθυνε τά πάντα 
πίσω άπ’ τί; πλάτε; τή; ΚΔ;

'Οπωσδήποτε τό |ΐεγάλο σχίσμα τών σταλινικών ίγινε πίσω 
άπ’ τί; πλάτε; τοϋ κίαμχτ:;. Κ ϊ ·· ιυσκά ή ΚΔ έπεκύρωσε τήν 
διαγραφή.

ΔΙΑΜ ΑΡΤΓΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΑΞΙΜΟΓ, ΣΚΛΑΒΟΓ 

ΧΑΤΝΟΓΛΟΓ ΓΙΑ  Τ ΙΣ  ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ή  μειοψηφία δμως τοϋ Π Τ . άπέριψε τήν γραφειοκρατι
κή έντολή τή; ΚΔ » ή. μήν ύπάρξουν -διαφωνίες» γιά. τί; διαγρα
φές. Καί έξεγέρθηκε. Ήταν άνήκουο'τη ή άπόρχση, διακή
ρυξε μέ μιά διαφορά μάλιστα μόνο (Γ.ά; ψήφου (4 έναντίον καί 
δ ύπέρ), διαγραφή; μιά; τάση; όλόκληρη^ μέ περίπου 300 μέ
λη: τοΟ κόμματος. Σχετικά ύπέ^αλε τήν παρακάτω δήλωση:

’Αθήνα 2 -10 - 27. Πρός τό Π. Γ. τοϋ KJCE.

Σύντροφοι. Διαμαρτυρόμαστε γιά τήν διαγραφή τών σ. Που- 
Uύπουλου καί Γιατσόπουλου. θεωρούμε τήν διαγραφή του; μαζί 
μί προηγούμενε; δλλε; σχετικές πράξεις τής πλειοψηφία; τοΰ 
ΠΓ. καί τή; διοίκηση; τή; ΟΚΝΕ (χαρακτηρισμός τής άντιπο· 
λίτευσης ώς σοσιαλφασιστική;, διαγραφές μελών Νεολαίας γιατί 
ακολούθησε τήν άντιπολίτευση) έρχεται σέ βασική άντίθεση ι ί  
τήν γενική γραμμή τοΟ Π.Γ. καί τής εύρείας τοϋ κόμματος, ή ό
ποια ξεκινούσε άπ’ τό δτι αύτοί ά σ· άποτελοΰν μία παράταξη μέ
σα στό κίμμα. Ιτεινε στό νάδιχφωτίσει τά’ μέλη καί ·,ά έξαφχνίσει 
τίς Επιζήμιε; άποψεις τής άντιπολίτευση; μέ μιά πολεμική καί 
κριτική πού θά έξιψώσει τό κό;ιμ.χ σέ μπολσεβίκικο.

Ή  νέα γραμμή μεταστροφής τής πλειοψηφίας τοϋ Π Τ. τεί
νει -τήν διχσπαση τού κόμματος. Άποτελεϊ συνεργασία τή; πλει-
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οψηφίας αύτή; μαζί μέ τήν αντιπολίτευση στήν δτ,μιουργία τού 
αχισματος.

Τασόμαστε άνεπιφύλαχτα Ιναντίον τή; διαγραφή; καί β* 
άγωνισθοΰμε μ’δλες μας τί; δυνάμεις γιά τήν παρεμπόδιση τή; 
διάσπαση; τοϋ κόμματ:;, πιύ αυτήν τήν στιγμήν τήν -  ο παρα
σκευάζουν, τόσο τήν πλειοψη^ία τοϋ ΠΓ., δσο καί ή Αντιπολί
τευση.

Καί με δεύτερη δήλωσή τη; κατάγγειλε τό II .Γ. γιατί δεί
χνει δτι τραβάει γιά διαγραφές δλων δσων πίστευαν στην τάση Παυ- 
λιόπουλου, κιΓ δτ: δέν ζητήρηκε ή γνώμη τή; ΚΛ γιά τί; δια
γραφές. Ζητούσε τήν άμεση, σέ δ μίρες, σύγκληση τή; δλομέλει- 
ας μέ Αποκλειστικό θέμα τήν κατάσταση τού κόμματος. ΒΟΓ

Τήν δήλωση όπέγραψχν οί Σ. Μάξιμ::, Κ. Σκλάβο;,, Δ. 
Χατζησταύρου. Γρ. Παπανικολάου, Β. Νικολινάκο;, καί Τ. Χαί- 
νογλοο, μέλη τής ΚΕ.

(Ρίζος 31 -10 - 27). 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Α Π ’ ΤΟ Π Γ . ΤΩΝ 

ΜΑΞΙΜΟΓ, ΣΚΛΑΒΟΓ, ΧΑΤΝΟΓΛΟΓ

Τό παρακάτω κείμενο είναι ή Ανοικτή Ιπιστολή τή; μειοψη
φία; τοΰ Π Γ . Μάξιμου, Σκλάβου, Χαίνογλου πρός τά μέλη τοϋ 
Κ.ΚΈ. καί πρό; τή'/ 'ΚΛ. καί έξηγεΐ τού λόγου; παράτησής του; 
άπ’ τό ΠΓ.

Ή  περίοδο έκείνη τής ιστορίας τοϋ κινήματός μας πού άρ- 
χίζει άπό τήν είσοδό του στήν πρώτη παρανομία έπεσφραγίστηκε 
φυσικά ·νέ τό Γ ' Τακτικό Σχέδριο τοΰ Κο;ιμουνιστικοΰ Κλίματος 
τής Ελλάδος.

Προϊόντα δλης τή; προηγούμενης έξέλιξη; έμφανίστηκαν 
στό Συνέδριο αύτό λιγότερο ή περισσότερο διαμορφωμένε; τρεις 
τάσεις: ή όμάοχ Πουλιόπουλου, ή τωρινή μειοψηφία καί ή τωρινή 
πλειοψηφία τοϋ Πολιτικού Γραφείου.

Τό Γ ’ Τακτικό Συνέδριο τοΰ Κόμματο; κατεδίκασε σχεδόν 
όμόφω·.α τίς Αντιλήψεις τή; δμάδο; Πουλιόπουλου καί κατ’ εΐ- 
σήγηση τοΰ άντιπροσώπου τής Κ.Δ. έπέμεινε στό συν»ασπισμό

125



τών δυό άλλων Αμάδων στήν Κεντρική διοίκηση τοΰ Κόμματος.
Ή  εισήγηση αδτη τοΰ ά'.τΐίτροσώπυυ τής Κ.Δ. είχε ώς κεν

τρική τη; ιδέα τήν δυνατότητα μιας συγχώνευσης καί τών δύο δ- 
μώδων μέσα <πήν κατοπινή έξέλιξη τής τακτικής καί τής ένδνχο- 
ματικής πάλης. Ή  τωρινή πλειοψηφία τοΰ Π Γ . άντιτάχθηκε 
τότε στήν τέτοια λύση ‘τοΰ διοικητικοΟ ππροβλήματος τοΰ Κόμμα
τος, έτόνισε τήν iv-άγκη νά Ικλεγή μία άμιγής διοίκηση καί έθε- 
ώρησε ώς ούτοπική τήν ιδέα τής συγχώνευσης καί τής συνεργασί
ας τών δύο ομάδων μεταξύ τών οποίων άπό τότε ακόμη άχναγό
ταν Ινα εύρύ χάσμα Ικδηλωμένο μέ όπολα^άνουσες άσυμφιλίωτες 
διαφωνίες σέ σοβαρωτατα προβλήματα τακτικής.

Έχο;ιε τήν γνώμη δτι κατά τό άπό τό Γ ' Συνέδριο μέχρι 
σήμερα διάστημα έπαλήθευσαν πλήρως οί προβλέψεις τής τωρινής 
μειοψηφίας. Ή  πρώτη μετά τό Συνέδριο 'Ολομέλεια τής Εκτελε
στικής τοΰ Κόμματος, βρήκε τίς δύο δμάδες τοΰ Π .Γ. διηρημένες σέ 
δύο άντίθετα στρατόπεδα. Ή  πρώτη μετά τό> Τρίτο Τακτικό Συν-έ 
δρ;ο Εύρεία βρέθηκε μπροστά σέ μιά Ιγγραφο δήλωση μέ τήν όποια 
είχαν κηρυχτεί άλληλέγγυοι καί '3Î δυό άλλα σύντροφοι τής τω
ρινής μειοψηφίας τοΰ II .Γ.

Ή  Εύρεία χαρακτήρησε τή δήδωση τοΰ σ. Μάξι μου καί τή 
γενικώτερη στάση τής μειοψηφίας, ώ { «μία άμφιταλάντευση τοΟ 
κέντρου» πρός τό μέρος τής δμάδας Πουλιόπουλου, δ δποίος μέ 
τήν εύκαιρία τής γνωστής γιά τόν καπνεργατικό συγκέντρωσης 
τής όργάνωσης ’Αθηνών, είχε άναλάβει μία καινούργια έπίθεση 
ιέναντίον τοΰ I I . Γραφείου.

Ό τι b χαρακτηρισμός αυτός τής Εύρείας ήτα·; δλότελα 
έσφαλμίνος άποδεικνύεται καί άπό τό γεγονός Βτι άπό τήν έπο- 
χή τοΰ καπνεργατικού άγώνα μέχρι τής πρώτης μετά τό Γ ' Τα
κτικό Συνέδριο Εύρείας καί Ικτοτε, ή τωρινή μειοψηφία διεξήγα 
γε έξ όνόματος τοΰ Π.Γ. μία δριμύτικτη κριτική Ιναντία; τών 
καινούργιων έκδηλώσεων τής τάσης Πουλιοπούλου (κυκλοφορία 
τοΰ Κρέντο συζητήσεις Περαιώς —  Θεσσαλονίκης).

Πρέπει ν’ άφήσει κανείς κατά μέρ-og τήν εΰκολη δημαγωγέ - 
κή Επιχειρηματολογία γιά νά μπορέσει νά καταλήξει στά πραγμα
τικά αίτια τής ύποβληθείσης παραίτησης τοΟ σ. Μαξί ι̂ου καί τής
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γεν.κώτερης στάσης τής μειοψηφίας τού ΠΧ. Τά αΣτια αύτά έκτι- 
θονται 4λλως πολύ άπλά καί σαφέστατα τόσο στήν πρώτη δήλω&η 
τοΰ σ. Μχςιμου όσο κχί στήν χπό κοινοϋ ύποβληθεϊσα μέσα στήν 
Εύρεία κοινή δήλωση τών τριών συντρόφων, διά τής δποίας άνα. 
ροΰσχν τήν παρέτησήν των ώς μελών τοΰ Π Γ. άλλ’ έπέμειναν 
-τήν πχρχίτησιν τού c.M. χπό τήν ύπεύθυνο θέση τοΰ Πολ. Γρχμ- 
(ΐχτίιος.

Ό  σ. Μάξιμος γράφει στήν δήλωσή του τη; παραίτησή 
καί γιά τό βχσικό λόγο Ζν. Ιπιδιώκεταιι ή κχτά τρόπο δχι σύ·ιφω- 
νο καί ·,ιέ τί; αποφάσεις τοϋ Συνεδρίου άντ,ιμετώπιση τών ζητη*- 
;ιάτων τοϋ κόμματος είμαι υποχρεωμένος νά ύποβάλλω τήν παραί
τησήν μου ζητώντας κ.τ.λ.».

Στην κανή δήλωση άναφέρετχι: «Τό γεγονό; ότι ή σημερι
νή πλειοψηφίχ τ~3 Π.Γ. είνχι ή μί<νη πού σήμερα διαχειρίζεται 
ούσιαστικώς καί ύπευθύνως τά πράγ;ιατχ τοΰ Κό(ΐμχτος μάς άνα- 
γκάζει νά πχραχωρήσουμε στήν πλειονοψηφία αυτήν τίς ύπεύθυ- 
νες θέσεις τοϋ Πολ. Γραμμχτέως.

Έτσι τά Ιγγρχφχ χυτά κοίί ή πρχγματίκή Αλληλουχία τών 
γεγονότων, άποδεικνύιυν δτι ή γενικώτερη στάση τής μειοψηφίας 
προκλήθηκε κχί *μπνΐύσ&ηκε άπ’ τό γεγονός <δτι μέσα στό Π Ρ. 
έπεκράτησε τό πνεΰμχ καί ή νοοτροπίχ τής όμάδχς Ικείνης έναν
τίον τής δποίας τό Γ ' Τακτικό Συνέδριο τοΰ κόμματος, κατά τήν 
Ιννοια κχί τών δηλώσευν τοΰ αντιπροσώπου τή| ΔιεθνοΟς, ίταΐξεν 
ώς φραγμό τή δική μας δμάδα.

Στό Γ ' Τακτικό Συνέδριο τοΰ ^κόμματος καθορίσαμε στίς 
γενικές τους γραμμές κύρια χαρακτηριστικά τής δμάδας τής 
σημερινής πλειοψηφίχς τοΰ πολιτικοΰ γραφείου.

Έτονίσχμε τότε δτι ή 4μάδα αύτή Αντικατοπτρίζει μέσα 
στό κόμμχ καί μέσχ στό κίνημα γενικότερα τόν ριζοσπαστισμό 
πού ξεπιδχ άπ’ τί μικροαστικό χαρακτήρα τής χώρας καί τρέ
φεται άπ’ τή μεταπολεμική δυσχρέσκειχ τών πλατειών Λαϊκών 
στρωμάτων. Ό  ριζοσπαστισμός χύτός έκδηλώνετχι κχτά φυσικώ- 
τχτο τρόπο μέσχ στό προλεταρικό κίνημχ σάν Ινχς άρτηριοσκλη- 
ρομένος δογματισμός, δη λ. σάν μιά πλήρης Αδυναμία γιά τήν κα
τανόηση τών προβλημάτων τής τακτικής.
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Ή  ταξική βάση τής ομάδας αύτής έν. συνδυα^μώ πρός τόν 
άφόρητο δογματισμό τη; δημιουργοΰν άπό μέρους τη; μέσα στό 
κόμμα καί μέσα στό κνημα γενικώτερ-α Ινζ σοβαρώτατο έξτρεμι- 
στικό κίνδυνο.

Ό  Αντιπρόσωπο; τής Κ Λ . δ,ιεινε σύμφωνο; κατά μέγα 
μέρο; μέ τήν έκτίμηση αύτή πού κάναμε. Καί αύτό; ό ίδιος ίτοι 
έξεφράσθηκε γιά τή*/ πλειοψηφία τοΰ ΠΤ. μέσα στό Γ ' Τακτικό 
Συνέδριο τοΰ κόμματ?;. «Δέν Ιχουν πείρα στήν πρακτική πολιτι
κή στά δργανωτικά ζητήματα τής χώρας. Προσπαθούν νά Ιπι- 
βάλλουν τί; άπόψει; του; μέ μηχανικά μέσα».

Διεφώνησε δμως ώ; πιρό; τό άν ή δμάοα αύτή άποτελεί 
πραγματικά £\αν <έξτρεμι·στικό κίνδυνο. Ό  άντιπρόσωπο; τής 
Κ. Δ. έτόνιαε δτι ό έξτρεμισμός είναι μπλανκισμός, δτι έκδηλώνε- 
•aoi δηλ. μέ Ινοπλα, άλλ’ δχι μαζών, πραξικοπήματα, μέ έξεγέρ- 
σεις κ.λ.π. Τό Επιχείρημα αύτό είναι έσφαλμένο. Ό  έξτρε^Μαμός 
ϊχει διάφορου; τρόπου; μέ τούς δποίου; έκδηλώνεται καί πού μπο- 
ρεί νά μήν εΪΜαι πάντοτε άοπλες έξεγέρσεις. Ό  Λένιν έστηγμά- 
τιζε ώς έξτρεμισμό τήν πλήρη άπάρνηση τής κοινοβουλευτικής 
δράσης, τί; τάσεις διά τή διάσπαση τοΰ έπαγγελματικοΰ κινήμα'- 
τος. Τά Λάθη αύτά δ ΛέΆν τά Θεωρούσε ώς άπ’ τά κυοιώτερα 
γνωρίοματα τοΰ έξτρεμισμοΰ. Ό  έξτρεμισμός πρακτική άπόροια 
τοΰ δογματι·σμοΰ ή δογ’ΐατισμό; στήν πράξη, «ΐ·.αι κυρίως μία 
άδυναμία πρακτική; κατανόησης τών προβλημάτων τακτικής. Τό 
γεγονός δη ή έξτρεμιστική δογματική δμάδα τή; πλειοψηφίας 
τοΰ Πολ. Γραφείου έχε* εις βάρος τη3 σειράν ρεφορμιστικών 
σφαλμάτων δέν άποδικνύει τίποτε έναντίον τοΰ χαρακτηρισμού 
μας. Τά Ιιξτρεμιστικά συνθήματα, δηλ. τά Ιπαναστατικά συνθήμα
τα πού ρίχνοντοκ έκτός τόπου καί χρόνου, πολύ εύκολα καί πολύ 
γρήγορα «μεταβάλλονται ποιοτικώς σέ ρεφορμιστικές κωμωδίε;.

Ή  τωρινή μειοψηφία διεξάγοντας έξ δνόματος όλοκλήρου 
τοΰ Π. Γραφ· τόν Αγώνα έναντίον τής τάσεως Π. καί Γ. κριτικά
ρισε αύστηρότατα τίς έσφαλμένες άντιλήψεις τών δύο αύτών συν- 
τρόψων.

Ή  σύμπτωση γνωμών τών δύο δ;ιάδων τοΰ Π X. δσον Αφο
ρά τήν κριτική τών τάσεων τοΰ Πουλ. θά μπορούσε νά δημιουργή-
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C£i τήν έντύπωση δτι όπάρχει στό ζήτημα αύτό τουλάχιστο μιά 
πλήρης ταυτότης άντιλήψεων. Άλλά καί έδώ κάτω άπ” τή φαινο
μενική σύμπτωση Ιδεών, ύπήρχαν βασικώτατες διαφορές, πού ά- 
νάγονται δλες στό ζήτημα τής άκολουθητέας τακτικής άπέναντι 
τής όμάδος Πουλ. καί τών συντρόφων Ικείνων οί όποιοι μέσα στό 
κόμμα άσπάζοντα* τίς γνώμες της.

Ή  πλειοψηφία τού Πολ. Γραφ. μεταφέροντας μηχανικά 
τά παραδείγματα τής ένδοκομ ι̂ατικής πάληςσέ άλλες χώρες κυ
ρίως δέ στή Γερμανία καί Σοβ. Έ,ωση, θεωρούσε καί θεωρεί τήν 
διαγραφή ώς τή μόνο λογική λύση τής κρίσης, Ή  πλειοψηφία αύ- 
τή, άνίκανη δπως πάντοτε νά ξεχωρίζει τίς διαφορές πού ύπάρ- 
χουν μεταξύ τής χώρας μας καί τών Δυτικών χωρών πολύ δέ πε
ρισσότερο μεταξύ τής χώρας μας καί Σοβ. Ένωσης, δέν κατόρθω
σε νά διακρίνει δτι τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Ελλάδος περνά 
μιά σέ πολλά σοβαρότερα σημεία διαφορετική περίοδο πού το3 
έπιβάλλει κοοί διαφορετικά κάπως μέσα διεξαγωγής τής ένδσκομ- 
ματικής πάλης.

Τό στοιχίΐο αύτό τής έξέλιξης τοΰ K.KJE. προκαλεΐ πολλές 
δυσκολίες, δημιουργεί Ινα Ιδεολογικό πελάγωμα, μέ πρωτοφανή 
ρευστότητα τόσο στά χαρακτηριστικά τών ιάγωνκστών τοΟ κόμμα
τος ώς όπαδών δρισμέ\·ων τάσεων, δσο καϋ στά χαορακτηρκΜί'κά 
καί αύτψν τών Ιδεολογικών τάσεων μέσοι στό κό|ν,ια καί μέσα 
στό κίνημα γενικώτερα, προκαλεΐ ζημώσεις διαφορετικής φύσεως 
άπ’ τίς ζημώσεις στά κόμματα τών χωρών ΐέκείνων πσϋχουν μα<- 
κροχρόνιο προλεταιρΊκή ιστορία. Αύτά διαπιστώθηκχν άπό τό Γ ' 
Τακτικό Συνέδριο άπ’ αυτόν τό-/ àw.πρόσωπο ΓΟής Κ.Δ.

Ή  τωρινή μειονοψηφ&χ, τοΟ Πολ. Γρ. είχε πάντοτε όπ’ δ- 
ψιν της τό ουσιαστικό αύτό γεγονός. Ξεκινόντας άπ’ τή βασική άν 
τίληψη δτι ή κριτική τών έσφαλμένων τάσεων πρέπει νά γ£νΐ· 
ται δσο τό δυνατό περισσότερο άμείλικτα καιταπολεμήσΜ|ΐ£ μέ 
δριμύτατχ τήν τάση Πουλ. χωρίς δμως Ιτσι νά παρααυρθοΰμε σέ 
μιά τέποια άποτύφλωση ώστε νά περάσουν άπαρατήρητες γιά μάς 
δλες οί μεταβολές τίς όποιες ύφίσιατο μέσα σέ βραχύτατα χρονι
κά διαστήματα: ό λεγόμενος «λικβινταρισμός».

Ή  τάση αύτή ίχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα μέχρ.

129



τής επιστροφή; άπό τήν Θήβα του σ. Πουλίόπουλου. Άπό τότε μέ
χρι το} Γ ' Τακτικού Συνεδρίου παρουσιάζει μιά καινούργια έμ- 
φάνιοη, πού ι-ετχοάλλεται κ?.ί πάλι κατά τήν διάρκεια τού κα
πνεργατικό: άγω. χ. Ή  δεύτερη έκδοση τού καινούργιου ξεκι
νήματος καί ή συδιάσκεψη II ειραιώ; προσθέτουνε καινούργιες με
ταβολές στίς Αντιλήψεις τής τάσης.

Ή  δμάο-α Πουλιοπούλου εγκατελειψε τίς έξοφρενικές αν
τιλήψεις της γιά τό ’Αρχείο τού Μαρξισμού καί τήν τρίτη κατά
σταση, γιά τήν ώφέλιμη έκτος κόμματος έργασία. ΟΙ σ.σ. Πουλ. 
καί Για:σ. άναγ·. άφησαν έπανηλειμένυς δτι τό Κ.Κ.Ε. είναι τό 
μοναδικό προλεταριακό κόμμα τής χώρας, άποδοκίμασαν στήν πρά 
ξη τό σχίσμα καί τήν διάσπαση, πού άπέρεε άπό δρισμένες θεωρη
τικές των άπόψεις·

"Ολες αυτές 1 μεταβολές είναι κυρίως άποτελεσμχ τής κρι
τικής πού έξαικήθηκε άπό μέρους μας ένχντίο·,, τής δμάδας. δ- 
λες αύτές Ά  μεταβολές *ξαφάνη:'χν ;ιετχξύ κόμματος καί τής δ
μάδας ΙΙουλ. κάθε διαφορά αρχών. '£2ς βασικώτερη έσφαλμένη 
αντίληψη τής δμάδας αύτής παραμένουν οί Οργανωτικές τη; άρ- 
χές καί ή άδυναμία της νά άντιιληϊθή τήν ούσία τών οικονομικών 
καί πολιτικών προβλημάτων τής χώρας στή -σημερινή περίοδο τοϋ 
κινήματος, πράγμα πού δδηγεί στό Οργανωτικό καί πολιτικό σε
κταρισμό, στήν δργανωτική καί πολιτική αίρεση. Ή  έσφαλμένη 
αύτή άντίληψη, καιθως καί κάθε έσφαλμένη άνπίληψη «μπορεί βέ
βαια νά καταλήξει σέ διαφορές άρχών. Αύτό θά έξαρτηθεϊ κατά 
μέγα μέρος καί άπό τή στάση τού κόμματος.

Στή συγκεκριμένη περίπτωση τής δμάδας Πουλιοπούλου, 
κι’ Ιπειτα άπ’ δλες τίς μετα;ιορφώσεις τής δμάδας αύτής, οί &- 
ποϊες τήν έκράτησαν στά πλαίσια τοϋ κινήματος, ή διαγρα
φή άπ’ τήν πλειοψηφία τοΰ Πολ. Γραφ. τοϋ σ.σ. Πουλ. καί ΙΥατσ. 
ή διακηρυχθεϊσα δμοδική προγραφή τών δμοφρόνων των μέσα 
στό κόμμα, εΓ'/an Ινα σοβαρό πολιτικό λάθος διότι άπωθεΐ άπό ιτό 

κόμμα μεγάλες δυνάμεις τοΰ κινήματος, διότι jiiaa στή σημερινή 

περίοδο διαμόρφωση; τοϋ έπαναστατικοϋ κινήματος τοϋ ίδεολογι- 
κοϋ πελχγώμχτος καί τής Ιδεολογικής ρευστότητας, παρεμποδίζει
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την 6μαλή έξέλιξη άλλά καί τήν έξέλιξη του κόμματός γεν.κότ* 
ρα. Γιά τούς λόγιυς αυτούς είμαστε Αποφασιστικά έναντίον τών 
διαγραφών.

Αύτή'· είναι ή διαφορά ώς πρός τήν αντιμετώπιση τής έσω- 
τερικής κρίσης. 'Αλλά είμαστε καί γιά άλλους λόγους έ'.αντίον 
τής διαγραφής .Ή πλειονοψηφία τοΰ Πολ. Γρ. άποτελουμένη στή 
συγκεκριμένη περίπτωση άπό πέντε μέλη Ιναντι τεσσάρων Ανα
λαμβάνει τήν ευθύνη τής διαγραφής 300 μελών τοΰ κόμματος πού 
δέχονται συμπαθούν τίς Απόψεις τής όμάοας τοΰ Πουλ. Αύτή 
είναι ή έννοια τής απόφασης τής πλειοψηφίας τοΰ ΙΙολ. Γρ. Από
φασης πού άπ’ τήν άπιψη αύτήν άποτελεί πράξη διάσπασης τοΟ 
κόμματος. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο ή πλειοψηφία τού Πολ. Γρ. τρο
φοδοτεί τίς θεωρητικές διασπαστικές απόψεις τή; όμάδχς Πουλ. 
τίς Οποίες ή όμά&χ αύτή αναχαιτιζόμενη άπ’ τήν κριτική μας δέν 
άκολούθήσε μέχρι τών τελευταίων λογικών των συνεπειών. ΟΙ ζη- 
μιέί ίτώ  τήν τακττ/.ή αύττj είναι ανυπολόγιστες καί d ευθύνες 
πολύ μεγάλες, μά ή πλειοψηφία τοΰ Πολ. Γρ. δέν ίχει πλήρη 
συναίσθηση εύθυνών. Στήν πάλη της κατά τών άπόψεων τοΰ 
σ. Πουλ'. ίκοψε καί τόν Ιλάχιστο δεσμό τη; μέ τή·/ μειονοψηφία 
καί πέφτει Ιτσι δλοκλήρου στά χέρια μιας νέας ύπερεξΐρεμισπκής 
κατάτοΜτης πού υποθάλπεται άπό στοιχεία ξένχ πιρός τήν ιστορία 
τού κινήματος καί άγνωστα σ’ αύΐί5.

Στή σημερινή περίοδο τής πρώτης ανάπτυξης τοΰ έργατι- 
κ€υ καί τοΰ έπαναστατικοϋ κινήματος στή χώρα μας καί συνεπεία 
τοΟ χαμηλοΰ πολιτικού Ιπιπέδου τής έργατικής τάξης είναι φυσν- 
κώτατο yà ^ιφανίζονται διάφορες όργανώσεις αύτο/αλσύμενες 
έπανασττικές οί όποιες ξεκινόντας άπό διαφορετικές ταξικές βά
σεις ένσπείρουν Ιδεολογική σύγχιση μέσα στίς γραμμές τοΰ έλλη- 
νικοΰ προλεταριάτου, παρεμποδίζουν τή συνειδητο-οίησή του, ά- 
ποτελοΰν πρόσκομ]ΐα στό ιστορικό καθήκον τής σημερινής περιό
δου, στή συγχώνευση δηλ. τή; Ιπαναστατικήςι μαρξιστικής θεω
ρίας μέ τό έργαίτικό κίνημα τής χώρας. Γι' αύτό ή καταπολέμη
ση τών όργανώσεων αύτών καί τών έσφαλμένων των Αντιλή
ψεων πού ΑποελοΟν συυνενδητή ή Ασυνείδητη διαστρέβλο>ση τής 
μαρξικής θεωρίας, Αποτελεί μιά ιστορική άνάγκη, μιά Ανάγκη
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-.vj Ιργου τής συνειδητοποίησης τής Εργατική; τάξη?· Σέ ,'μιάν 
έν πολλοί; άντίστοιχο περίοδο τοΟ έργατικοΰ κινήματος στήν Ε6- 
ρώπη £ Μάιρξ καί δ ’Έγκελς διεξήγα,γαν ενχ λυσσώδη' .άγώνα 
έναντίον τών τάσεων έκείνων οί δποΓες έτειναν νά δδηγήσουν σέ 
Εσφχλμέάνους δρόμου; τό μόλις τότε συνειδητοποιημένο Εύρωπαί-- 
κό προλεταριάτο.

Τέτοιες δργανώσεις στή χώροι μας είναι τό αρχείο τοΰ Μαρ- 
ξι»σμοϋ ή Τρίτη κατάσταση καί άλλε| παρόμοιες μικροομάδες. 
’ Οσο άσήμαντα κι άν είναι τά φαινόμενα αύτά, τό καθήκον τοΟ 
κόμματος ήταν νά μή άγνοήσει, νά καταπολεμήση λυσσωδώς τίς 
Εσφαλμένες καί άντμδραστικές άπόψεις μέ τίς όποιες έθόλωναν 
καί θολώνουν τόν δρίζσντα τοΰ κινήματος.

Γιά τούς λόγους αυτούς διεξάγοντας έξ όνόματος τοΰ κόμματος 
πολίμική έναντίον τών οργανώσεων αύτών χαρακτηρίσαμε κάθε 
δήθεν έπανοοστατική όργάνωαη Ικτός τοΰ Κομμουνιστικού Κόμμα
τος τής Ελλάδος καί Αντιτασσόμενη σ’ αύτό, ώς δργάνωση άντι- 
δραστική, σύμμαχο καί δργανο τής μπουρζουαζίας.

Ό  σ. Πουλιόπουλος καί ή δμά/δα του γενικώτερα δέν άντε- 
λήφθηκαν τήν Ιστορική αυτή άνάγκη. ’Επί άρκετό διάστημα, Ε
ρωτοτρόπησαν καί παρουσίασαν μιά Ισχυρή κλίση πρός τίς έξωκο- 
κομματικές αύτές όργ ανώσεις παραγνωρίζοντας τήν άνάγκη τής 
άμείλικτης Ιδεολογικής των καταπολέμησης. Άπό δλα τά σφάλμα
τα τής δμάδας Πουλιόπουλου τό σφάλμα αύτό ήταν ϊσως τό σσβα- 
ρώτερο, Εκείνο πού τήν παρέσυρε σέ πλαίσια έκτός τοϋ Επαναστα
τικού κινήματος, έκείνο πού μάς άνάγκασε νά χαρακτηρίσουμε τήν 
δλη όμάδα ώς φαινόμενο άντιδραστικοϋ μικροαστισμού.

Ά λλ ’ ήδη ϊλλειψε πιά ή κλίση αύτή πρός τίς άντιδραβτικές 
Εξωκομματικές όργανώσεις, κλίση πού άποδείχτηκε έτσι δτι ήταν 
£να άπλό έπισάδειο μέσα στήν παραπαίόυσα σταδιοδρομία τής δ- 
μάδας τοϋ Πουλιόπουλου.

Ή  άμείλικτη καταπολέμτ^ση τών δήθεν Επαναστατικών Εξω
κομματικών όργανώσεων άποτελεΐ βασικό καθήκον κάθε όμάδος 
πού θέλει νά παραμείνει μέσα στά πλαίσια τοϋ Επαναστατικού κι
νήματος.

Τή διαφορά μεταιξύ κόμματος καί σ. Πουλιοπούλου δέ τή 
θε«»ροΰμε πιά ώς διαφορά άρχών τόσο περιοσότερο μάλιστα δσο ά-
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νάλογες διαφορές μάς χωρίζουν καί άπό τήν πλειονοψηφία τοΟ 
Πολιτικού Γραφείου.

Καί καταλήγει:

Παραιτηθήκαμε άπό τό πολιτικό Γραφείο όχι μόνο γιατί ή 
συνεργασία μας είναι άδύνατη. Παραιτηθήκαμε γιατί θέλουμε νά 
σημάνουμε τόν κίνδυνο, γιατί θέλουμε νά σταματήσουμε τόν κατή
φορο. Σέ στιγμές κρίσεων τέτοιος μορφής £νας είναι δ άνώτατος 
δικαστής στόν όποιον πρέπει νά άπευθυνθοΟμε: τό Γδιο τό Κόμμα, 
τά ίδια τά μέλη τού Κόμματος.

Άπό τό πολιτικό γραφείο πού Ιβγαλε τό Συνέδριο δέν ίμεινε 
παρά μιά σκιά. Έμεινε δμ,ως καί μένε: τό Κόμμα, ή ζωντανή 
καί κινουμένη μάζα του, ή γνώμη τής δποίας καί μάς ένδιαφέρει.

Ή  μειονοψηφία 

τοΰ Πολιτικού Γραφείου 

Σ. ΜΑΞΙΜΟΣ, Κ. ΣΚΛΑΒΟΣ, ΧΑΤΝΟΓΛΟΓ

Ή  μειοψηφία Μάξιμου, Σκλάβου, Χαίνογλου θεώρησε δτι σέ 
τέτοια σπουδαία έσωτερικά ζητήματα δπως ή διαγραφή τών Π.Π. 
καί Γ . δέν θ&πρεπε νά άναμιχτούν ύπεύθυνα ή ΚΔ. Άπέφυγε νά 
πάρει θέση στά πρεβλήμοπα τής ΕΣΣΔ στήν σύγκρουση Σταλινι
σμού - Τροτσκισμού.
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Ή ρήξη Στάλιν - Τρότσκι 
στήν τελευταία φάση

Μετά τήν αιματηρή κατάπνιξη τής Κινέζικης έπανάσταση; 
ίξ αιτίας τής έγκληματικής πολιτικής τοϋ Κρεμλίνου, ή Ρώσικη 
’Αριστερή ’Αντιπολίτευση διά μέσου 83 παλιών μπολσεβίκων κα- 
τέκρινε δριμύτατα τήν πολιτική τής γραφειοκρατίας καί δπέβαλε 
μιά πλατφόρμα σχετική γιά συζήτηση στό 15ο συνέδριο καί στό 
Κόμμα. Ή  ήγεσία δμως άρνήθηκε αύτό τό δημοκρατικό δικαίωμα 
τής άντιπολίτευσης. Άρνήθηκε νά δώσει στό κόμμα τήν κριτική 
τών έγκληματικών της σφαλμάτων.

Κατ’ άνάγκη, ή ’Αντιπολίτευση τύπωσε τήν πλατφόρμα της 
καί τήν κυκλοφόρησε παράνομα. Δέν ήταν ή Αντιπολίτευση άλλά 
ή κλίκα τοϋ Στάλιν πού παραβίαζε τόν δημοκρατικό συγκεντρωτι- 
βμ&.

Ή  πλατφόρμα Ιβαλε τά προβλήματα τής Εκβιομηχάνισης, 
κολεκτιβοποίησης κλπ. καί διεκήρυττε δτι ήταν άτιμη συκοφαντία 
ό «λικβινταρισμό;» καί ή άποψη δτι τάχα ή Αντιπολίτευση ήταν ύ- 
πέρ δημιουργίας δευτέρου κόμματος.

Ό  Μπουχάριν, μέ άρθρο του δημοσιευμένο καί στόν Ριζοσπά
στη, είχε χαλκέψει τήν κατηγορία γιά δεύτερο κόμμα, Ανακατεύον
τας άνέντιμα τόν Τρότσκι- Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, μέ τήν Φίσερ, Οδρ- 
μπαν; κι άλλους δεξιούς, πού είχαν ταχτεί ύπέρ τοϋ νέου κόμμα
τος. Σχετικές άπόψεις τοΰ Ράντεκ καί βρισμένων Αντιπολιτευόμε
νων Ρώσων καταπολεμήθηκαν αύστηρά καί άπομσνώθηκαν.
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Στήν σύγκληση τή; όλομέλεια; τή; ΚΕ καί ΚΕΕ τοΟ ΡΚΚ, 
τήν 1-8-27, ή Αντιπολίτευση τέθηκε σέ κατηγορία καί ή ρήξη μέ 
τήν ήγεσία Στάλιν μπήκε στήν τελευταία της φάση.

Παραθέτουμε συνοπτικά τόν λόγο τοΰ Τρότσκι πού μίλησε 
σ’ αύτήν έξ όνόματος δλων τών αντιπολιτευόμενων.

Τρότσκι: Μοϋ παραχωρήσατε 45 λεπτά, θά συνοψίσω όσο εί

ναι δυνατόν μπροστά στήν ευρύτατη Εκταση τοϋ θέματος πού μπαί

νει γιά συζήτηση. Λέτε δτι ή ’Αντιπολίτευση κρατάει Ινα είδος 

τροτσκιστική; θέση; στό ζήτημα τοΰ πολέμου καί τοΰ ντεφαιτισμοϋ 

Νέα παραμύθια! θά κάμω μιά σύντομη απάντηση σ’ αυτού; τού; 

άνόητους ισχυρισμούς πού άναφέρονται στήν παράγραφο 13 τών 
θέσεών σας. "Οσο ή ’Αντιπολίτευση λογαριάζεται σάν σύνολο δέν 

ύπάρχει τρόπος νά άναφερθώ στίς παλιέ; μου διάφορέ; μέ τόν Λέ- 

νιν, πού πάνω σ’ αύτά είχαν οευτερεύοντα χαρακτήρα καί θ’ άπαν- 

τήσω στό βαθμό πού μέ άφοροΰν.

Στήν έποχή του ιμπεριαλιστικού πολέμου ή διακήρυξη 
πρός τό παγκόσμιο προλεταριάτο γιά τόν πόλεμο καί τήν πάλη 
ενάντιά του, ήταν γραμμένη άπό μένα στ’ δνομα τοϋ Πρώτου Πο
λεμικού Συμβουλίου τών έπιτρόπων τοΰ λαοΰ καί τής ΚΕ τοΰ Κόμ
ματος. "Εγραψα τό τμήμα γιά τόν πόλεμο τοΰ προγράμματος τοΰ 
κόμματος. Τ ί; Αποφάσεις ένό; άριθμοΰ σοβιετικών συνεδρίων. Τό 
μανιφέστο τοΰ 1ου Συνεδρίου τής ΚΔ πού Αφιέρωνε Ενα σημαντι
κότατο τμήμα γιά τόν πόλεμο, τί; συνέπειε; -καί τίς μελοντικές προ
οπτικές. "Έγραψα τίς θέσει; τοΰ 3ου Συνεδρίου τή; ΚΔ στό ζήτημα 
τή; διεθνοΰς κατάστασης καί τί; προοπτικές -où πολέμου καί τής 
Επανάστασης.

Στό 4ο Συνέδριο τής ΚΔ, υποδείχτηκα άπ’ τήν ΚΕ τοΰ Κόμ
ματος νά κάμω μία Εκθεση πάνω στίς προοπτικές τής διεθνοΰς Επα
νάστασης καί τοΰ πολέμου. Στό 5ο παγκόσμιο Συνέδριο (1924) 
Εγραψα τό μανιφέστο μέ τήν εύκαιρία τή; 10η; Επετείου τοΰ Ι
μπεριαλιστικού πολέμου. Πάνω σ’ αύτά τά ντοκουμέντα δέν υπήρ
ξαν άμφισβητήσεις στήν ΚΕ καί υίοθετήθηκαν δχι μόνο χωρίς καμ- 
μιά Αντίθεση Αλλά καί δίχως καμμιά διόρθωση.
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Ρωτάω: Πώς ή «παρέκλησή» μου δέν παρουσιΑστηκε μιά δ- 
λόκληρη περίοδο μακράς καί Ινδοξης δράσης μέσα στήν κομμου
νιστική Διεθνή;

Τώρα ξαφνικά έμφανίστηκε μετά τήν Αποδοκιμασία πού ϊκανα 
τοΰ «οίκονομικοΰ ντεφαιτισμοΰ» στά 1926, αύτοΰ τοΰ Αλόκοτου καί 
Αστοιχείωτου συνθήματος πού ίρριξε δ Μολότωφ γιά τούς "Αγγλους 
έργάτες. γιά τό δποϊο μίλησα Ιγκαιρα.

Μολότωφ: Δέν ήταν σύνθημα.

Τρότσκι: Αύτό λέω κι Εγώ. Δέν ήταν σύνθημα. ΤΗταν Ανοη- 
σία (γέλοια).

Γιατί μεγαλοποιείτε χοντροκομένα παλιές διαφορές; Γιά νά 
σκεπάστε τίς τωρινές σεισμικές διαφορές. Μπορεί νά μιλ&τε γιά 
Επαναστατική Αντιπολεμική πάλη καί γιά σωστή ύπερΑσπιση τής 
ΕΣΣΔ, Ινώ ταυτόχρονα φτιάχνεται τήν Άγγλορωσική Επιτροπή; 
Μπορεί νά προσανατολίζετε τίς μάζες πρός μία Γενική Άπεργία 
καί Ινοπλη έπανάσταση μέσα στήν πορεία τοΰ πολέμου, Ινώ ταυ
τόχρονα φτιάχνεται Ινα μπλόκ μέ τούς Πώρσελ, Χίκ, καί τούς 
Αλλους Άγγλους προδότες; (Σημ. ΚΚ. Ό  κίνδυνος πολέμου προ- 
βλέπονταν άπό τήν Αγγλία ή όποια διέκοψε τίς σχέσεις της μέ τήν 
Ε ΣΣΔ ).

Ή  Άγγλορώσικη ’Επιτροπή πού ϊγινε μέ Αντιπροσώπους τών 
Ρωσικών καί Βρεταννικών -συνδικάτων τόν Μάη 19^6, χρησίμε
ψε σάν κάλυμα τών Πώρσελ καί Χίκ γιά νά ξεπουλήσουν τήν γε
νική άπεργία.

ΡωτΑω: Ή  Αμυνά σας τής ΕΣΣΔ είναι μπολσεβικισμός ή τρεν- 
τγιουνισμός; Αύτό είναι τό κλειδί τοϋ ζητήματος.

Σάς διαβάζω τίς ντιρεχτίβες τής Μοσκσβίτικης ’Επιτροπής: 
«Ή  Άγγλορώσικη ’Επιτροπή μπορεί, πρέπει, καί Αναμφισβήτητα θά 
παίξει Ινα σοβαρό ρόλο στήν πάλη Ενάντια σέ κάθε λογής Επέμ
βασης ένάντια στήν ΕΣΣΔ. Αύτή, θά γίνει τό όργανωτικό κέντρο 
γιά τίς παγκόσμιες δυνάμεις τοϋ προλεταριάτου στήν πάλη Ενάν
τια σέ κάθε Απόπειρα τής διεθνοΰς μπουρζουαζίας γιά νά ξεκινή
σει Ιναν νέον πόλεμο! ! !

Ό  Μολότωφ Ικαμε έδώ μιΑ παρατήρηση δτι: «ΔιΑ μέσου τής 
Άγγλορώσικης Επιτροπής Αποσυνθέσαμε τό Άμστερνταμ» (Σημ.
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Σοσιαλδημοκρατική Συνδικαλιστική Διεθνής). Είναι τόσο φανερό 
δσο τό καταμεσήμερο δτι ό Μολότωφ δέν έπιασε τίποτα! ’Αποσυνθέ
σαμε τούς Μοσχοβίτες έργάτες μαζί καί τούς έργάτες δλου τοΟ κό
σμου! Τούς άπαντήσαμε γιά τό ποιοί είναι οί έχθροί τους καί ποιοί 
είναι οί φίλοι τους!

Σκρίπνικ: Τ ί τόνος!

Τρότσκι: Ό  τόνος άκολουθάει τήν σοβαρότητα τοΟ ζητήμα
τος Ξαναδυναμώσατε τό Άμστερνταμ καί έξασθενίσαμε έμεϊς. Τό 
Γενικό Συμβούλιο είναι τώρα πιό δμόγνωμο έναντίον μας δσο πο
τέ άλλοτε !

Ή  Μοσχοβίτικη Επιτροπή καί τό Π .Γ. δίδαξε τούς έργάτες 
δτι στό ένδεχόμενο κινδύνου πολέμου ή Εργατική τάξη μας θά μπο
ρούσε νά άρπαχτεί άπ’ τό σχοινί τής Άγγλορώσικης ’Επιτροπής- 
Άλλά τό σχοινί άποδείχτηκε σάπιο!

Πρώτα στηρίξανε τά πάντα στόν Τσάγκ - Κάι - Σέκ σάν νά 
λέμε στόν Π-ώρσελ καί Χίκ. Ύστερα καρφιτσώσατε τίς έλπίδες σας 
στόν «πιστό καί έντιμο» Βάν - Τιν - Βέϊ, μ’ άλλα λόγια στόν Άρ- 
θρουρ Κούκ. Άλλά δ Κούκ πρόδωσε δπως κι’ δ Βάν - Τίν - Βέϊ 
δυό μέρες μετά τήν έκίδήλωση τής έκτίμησης τοΰ Μπουχάριν δτι 
αύτός είναι «πιστός καί έντιμος».

Στραφήκατε πρός τό «κίνημα τής μειοψηφίας» πού είναι χει
ροπόδαρα δεμένο στούς τσέντελμεν τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου. Άπο- 
δειχτήκατε άνίκανοι νά ξεχωρίσετε τούς καθαρούς έπαναστάτες 
άπ’ τούς πατενταρισμένους ρεφορμιστές. Άπορίψατε ένα μικρό άλ
λά γερό σχοινί, γιά Ινα πιό μεγάλο, μά σάπιο!

Ή  πολιτική σας είναι σάπιου σχοινιού σέ διεθνή κλίμακα. 
Αρπαχτήκατε άλληλοδιάδοχα στόν Τσάγκ - Κάϊ - Σέκ, Φένγκ 
Γιού Σάνγκ, Τάνγκ Τσέν Τσίχ, Βάν Τίν Βέϊ, Πώρσελ Χίκ κχί 
Κούκ. Καί τό σχοινί Ισπασε δταν ήταν θλιβερά άναγκαΐο.

Πάνω σ’ αυ*ό πρώτα είπατε, δπως ή Πράβδα γιά τόν Κού'κ: 
Αύτό είναι άπόλυτα άκατανόητο!»

“Ετοιμοι κιόλας νά προσθέσεται άκριβώς τήν έπόμενη μέρα: 
’Εμεϊς πάντοτε τό προβλέπαμε αύτό!!»

Ά ς  πάρω τώρα τήν στρατηγική γραμμή σας στήν Κίνα. Τό 
Κουόμινταγκ εϊνκ τό κόμμα τής φιλελεύθερης μπουρζουαζίας πού
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σέρνει πίσω του, έξαπατάει %α.ί προδίνει τούς έργάτες καί χωρι
κούς.

Τό ΚΚ σύμφωνα μέ τίς ντιρεχτίβες σας μένει μέσα χαί ύ- 
ποτάσσεται στήν άστική πειθαρχία. Τό Κουόμινταγκ σάν σύνολο 
μπαίνει στήν Κομιντέρνα καί δέν πειθαρχεί άλλά χρησιμοποιεί 
τό δνομα καί τό κϋρος της γιά νά έξαπατά τούς έργάτες καί χωρι
κούς. Τό Κουόμινταγκ χρησιμεύει σάν Ασπίδα γιά τούς γαιοκτήμο
νες στρατηγούς πού κρατάνε στή μέγγενή τους φαντάρους χωρικούς.

Ή  Μόσχα στό τέλος τοΰ Όχτώβρη ζητάει νά συγκρατηθεΐ 
ή Αγροτική έπανάσταση γιά νά μην τρομάξουμε τούς γαιοκτήμονες 
πού βρίσκονται στήν διοίκηση του στρατού. Αύτοί δέν ?χουν καμιά 
Αντίρρηση στίς στρατιωτικές τους δραστηριότητες πού δνομΑζονται 
έθνική έπανάσταση δσο ή έξουσία καί ή γή μένει στά χέρια τους.

Ή  Μόσχα συμβουλεύει τούς φιλελεύθερους Κινέζους: «Βγάλτε 
Εναν νόμο γιά τήν όργάνωση ένός μ ί ν ι μ ο υ μ  έργατικών ά- 
ποσπασμάτων». (Μάρτης 1927) ! Γιατί ή συμβουλή Απευθύνεται 
στίς κορυφές ; Καί γιατί δχι στή βάση - έξωπλισθήτε μόνοι σας στό 
μ ά ξ ι μ ο υ μ ; Γιατί στό μίνιμουμ κι δχι στό μάξιμουμ ; Γιά νά 
μήν τρομάξετε τήν μπουρζουαζία καί νά μήν προκαλέσεται Εναν έμ- 
φύλιο πόλεμο. Άλλά δ Εμφύλιος πόλεμος ήλθε άναπόφευχτα καί 
άποδείχτηκε πολύ πιό σκληρός πιάνσντας τούς έργάτες άοπλους 
καί πνίγοντάς τους στό αίμα.

Ή  Μόσχα τάχθηκε ένάντια στήν ίδρυση σοβιέτ «στά νώτα τοΰ 
στρατού» σάν νά είναι ή έπανάσταση στό κέντρο τοΰ στρατού! γιά 
νά μήν άποδιοργανώσει τά στηρίγματα τών Γδιων τών στρατηγών 
πού δυό μέρες άργότερα χτύπησαν τούς έργάτες καί τούς χωρικούς 
πισώπλατα.

Ένισχύσατε τήν μπουρζουαζία καί τού; γαιοχτήμσνες καλών- 
τας τούς Κομμουνιστές νά ύπσταχτοΰν στό' Κουόμινταγκ καί καλύ- 
πτοντα; το μέ τό κύρος τής ΚΔ; Ναι αύτό κάνατε. ’Εξασθενίσατε 
τήν άγρστιά καθυστερώντας τήν άνάπτυξη τής άγροτικής επανά
στασης καί τών σοβιέτ; Ναί αύτό κάνατε. Έξασθενίσατε τούς έρ
γάτες μέ τό σύνθημα «μίνιμουμ έξοπλισμός» δχι σάν σύνθημα άλλά 
σάν συμβουλή εύγενικιά στίς κορυφές τής Αστικής τάξης. «Μίνι
μουμ έξσπλιαμός» καί δέν χρειάζονται σοβιέτ»; Ναί, αύτό κάνατε.

Ό  Βοροσίλωφ είπε: Ή  έπανάσταση τών χωρικών μπορεΐ νάρ-
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θει σέ σύγκρουση |ΐέ τήν εκστρατεία τών στρατηγών πρός τόν βορ
ρά». Βάλατε μιά τροχοπέδη στήν έπανάσταση γιά χάριν τής στρα
τιωτικής έκστρατείας. Αύτό άκριβώ; ήθελε καί δ Τσάγκ Κάϊ Σέκ.

’Εμείς είχαμε καθήκον νά βοηθήσουμε τήν άνεξαρτησία τοΰ 
ΚΚΚ, νά τό έξοπλίσουμε μέ τόν τύπο του καί μία σωστή ταχτική 
μέ τό σύνθημα «στό μάςιμουμ έξοπλισμό τών έργατών, έπέκταση τοϋ 
πολέμου τών χωρικών στά χωριά.

Τό σύνθημα τών σοβιέτ θά Ιπρεπε νά ριχτεί άπ’ τήν πρώτη 
στιγμή. Οί φαντάροι θά Ιπρεπε νά τραβηχτούν στά σοβιέτ. Ή  ά- 
γροτική έπανάσταση θά είχε Ιτσι άποδιοργανώσει τούς ψευτοεπανα- 
στατικούς στρατούς καί θά μετέδιδε τήν έπιδημία -ης ατούς άντ: 
επαναστατικούς στρατούς τοΰ έχθροϋ. Μόνο Ιτσι θά σφυρηλατού
σαμε βαθμιαία Ιναν πραγματικά έπαναστατικό στρατό.

Σύντροφοι, άκούσατε τόν λόγο τοϋ Βοροσίλοφ, κομισάριου τοϋ 
στρατού καί μέλους τοϋ Π. Γραφείου. Αύτός, 6 λόγος λέω, είναι άπό 
μόνος του μιά καταστροφή. Ίσαδυναμεί μέ μιά χαμένη μάχη

(Φωνές άπ’ τήν πτέρυγα τής άντιπολίτευσης: «Σωστά!»)
Τόν τελευταίο Μάη στό πλένουμ τής ΕΕ τής ΚΔ δταν τελικά 

βραβεύθηκε τό πέρασμα τοϋ Τσάγκ - Κάϊ - Σέκ στό στρατόπεδο τής 
άντίδρασης, ποντάρατε στόν Βάν - Τίν - Βέϊ' Έγραψα Ινα γράμμα 
στήν ΕΕ τής ΚΔ στίς 28 - 8 - 27. «Τό ναυάγιο αύτής τής πολιτικής 
είναι άπόλυτα άναπόφευχτο. Τί πρότεινα; Τό πλένσυμ τό καλύτερο 
πού είχε νά κάνει ήταν νά θάψει τήν άπόφαση τοϋ Μπουχάριν καί 
νά τήν άντικαταστήσει μέ μιάν άπόφαση, δχι πίστης στήν ήγεσία 
τοϋ 'Αριστερού Κουόμινταγκ, άλλά χτισίματος τών σοβιέτ, έξσπλι- 
σμών τους, άπόλυτης άνεξαρτοποίησης τοΰ ΚΚΚ ίδρυσης καθημε
ρινής έφημερίδας, άνάληψης τής ηγεσίας τών σοβιέτ, άμεσης κατά
ληψης τής γής τών γαιοκτημόνων άπ’ τούς χωριάτες άπόλυσης τής 
άντιδραστικής γραφειοκρατίας, άντιμετώπισης άμεσα τών δόλιων 
άντεπαναστατών στρατηγών καί πορείας γιά τήν δημιουργία μιας 
έπαναστατικής διχτατορίας διά τών άντιπρ&σώπων τών σοβιέτ έργα
τών καί χωρικών.

Καί τώρα συγκρίνατε αύτά μέ τό: «Δέν υπάρχει άνάγκη ένός 
έμφύλιου πολέμου στά χωριά» Μήν τρομάζετε τούς συναγωνιστές» 
Μήν έξοργίζεται τούς στρατηγούς» «Μίνι·νουμ έξο»πλισμός τών έρ- 
γ::τών κλπ. Αύτά ήταν 6 Μπολσεβικισμός! ’Ενώ ή θέση μας όνομά-
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ζεται άπ’ τό Π.Γ. ...μενσεβικισμός. ’Ονομάσατε τό άσπρο, μαϋρο. 
Άλλά ή άτυχία σας είναι πού ό διεθνής Μενσεβικισμός άπ’ τό Βε
ρολίνο μέχρι τήν Νέα Ύόρκη έπιδοκίμασε τήν Κινέζικη πολιτική 
τών Στάλιν - Μπουχάριν, καί τάχτηκε άλληλέγγυος.

Ή  άπόφαοη τοϋ Π. Γραφείου λέει: Ή  πρσπαρασκευή τοϋ πο
λέμου ένάντια στήν ΕΣΣΔ σημαίνει άναπαραγωγή σέ έκτεταμένη 
βάση τής πάλης τών τάξεων άνάμεσα στήν Ιμπεριαλισπχή μπουρ
ζουαζία καί στό νικηφόρο προλεταριάτο». Αύτό είναι άπόλυτα σω
στό. Άλλά προσθέτει: «Ό  κάθε £νας δπως ή Αντιπολίτευση τοϋ 
Κόμματός μας, πού Ιχει Αμφιβολίες πάνω στό χαρακτήρα τοΰ πο
λέμου..· κλπ». Ή  Αντιπολίτευση έχει άμφιβολίες γιά τόν γενικό 
ταξικό χαρακτήρα τοϋ πολέμου; Ανοησία. Ό χι, δέν Ιχει. Οδτε 
στό έλάχιστο. Συμμετέχουμε στήν ΐμυνα καί έλπίζουμε δτι είμαστε 
ικανοί νά διδάξουμε καί άλλους λίγα πράγματα. Έχουμε άμφιβο- 
λίες στήν ικανότητα τοΰ Στάλιν νά χαράξει μιά σωστή γραμμή γιά 
τήν Υπεράσπιση τής σοσιαλιστικής πατρίδας. Ναί καί μάλιστα στόν 
μεγαλύτερο βαθμό.

Σέ πρόσφατο άρθρο δ Στάλιν στήν Π ράβδα βάζει τό παρακά
τω έρώτημα: «Ή  Ά/τιπολίτευσις άντιτίθεται πραγματικά στήν νί
κη τής ΕΣΣΔ στίς έπερχόμενες μάχες μέ τόν ιμπεριαλισμό». Άφί- 
νουμε κατά μέρος τήν φλέγουσα άναισχυντία τοΰ Ιρωτήματος. Δέν 
Ιχουμε τώρα τήν πρόθεση ν’ άμφιαβητήσουμε τήν μετρημένη βα
ρύτητα τοΰ χαρακτηρισμοϋ τοϋ Λένιν γιά τίς μέθσδες τοΰ Στάλιν 
τοΰ Στάλιν τοϋ άγροίκου καί άνέντιμου. θά δώσουμε μιάν άπάντη- 
ση στό έρώτημα δπως μπαίνει. Μονάχα Λευκοί φρουροί μπορεί νά 
είναι άντίθετοι μέ τήν νίκη τής ΕΣΣΔ στίς μάχες μέ τούς Ιμπερια
λιστές».

Ή  Αντιπολίτευση είναι δπέρ τής νίκης τής ΕΣΣΔ. Τδχει Α

ποδείξει καί θά τό άποδείξει στήν πράξη μ’ ?να τρόπο δχι κατώ

τερο άπ’ τόν καθ’ 2ναν. Άλλά 6 Στάλιν σκέφτεται κάτι άλλο πού 

δέν τολμάει νά τό έκφραστεΐ: «Ή  Αντιπολίτευση σκέπτεται 3τι ή 

ηγεσία Στάλιν είναι Ανίκανη νά έξασφαλίσει τήν νίκη στην ΕΣΣΔ;;' 

Ναί. Ιτσι σκεφτόμαστε.

Ζηνόβιεφ: Σωστά!
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Τρότσκι: Ή  ’Αντιπολίτευση πιστεύει δτι ή ήγεσία Στάλιν 
κάνει τήν νίκη πιό πολύ δύσκολη.

Μολότοφ: Καί γιά τό Κόμμα;

Τρότσκι: Τό Κόμμα στραγγαλίστηκε άπό σάς. Ή  ’Αντιπολί
τευση έπέμεινε σ’ αύτό βλέποντας τήν Κινέζικη έπανάστααη. ΟΙ 
προειδοποιήσεις της έπιβε6αιώθηκαν άπ’ τά γεγονότα σέ μιά φο
βερή Ικταση. ΕΓναι άνάγκη νά κάμουμε μιά στροφή στήν πολιτική 
δίχως &να>ιονή μιας δμοιας καταστροφής στό έσωτερικό.

Κάθε Αντιπολιτευόμενος θά άναλάβει στόν ένδεχόμενο πόλε
μο τό όποιοδήιτοτε πόστο στό μέτωπο ή στά μετόπισθεν πού τό Κόμ
μα θά τοΰ έμπιστευθεί καί θά κάμει τό καθήκον του μέχρι τό τέλος. 
’Αλλά οδτε Ινας άντιπολιτευόμενος θ’ άρνηθεΐ τό δικαίωμα καί τό 
καθήκον του, στίς παραμονές τοΰ πολέμου ή κατά τήν διάρκεια τοΟ 
πολέμου, νά παλέψει γιά τήν διόρθωση τής κομματικής πορείας - 
δπως σ’ δλες τίς περιπτώσεις στό κόμμα μας - έπειδή σ’ αύτό βρί
σκεται δ πιό σπουδαίος δρος γιά τήν νίκη. Καί γιά νά συνοψίσω. 
Γιά τήν σοσιαλιστική πατρίδα: Ναί! Γιά τήν Σταλινική πορεία; 
Ό χ ι  ! »

ΔΙΩΞΕΙΣ Κ Α Ι ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΓΣΗΣ

Ή  π α ρ ο υ σ ι ά σ ή  τ ο υ ς  ά π ’ τ ό ν  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η

Στίς 9.8.27 στήν δλομέλεια τής ΚΕ καί ΚΚΕ το»5 Ρώσικου 
Κόμματος δ Στάλιν είσηγήθηκε καί πήρε «πειθαρχικώτατα» μιά 
άπόφαση καταδίκης τής ’Αντιπολίτευσης Τρότσκι - Ζηνόβιεφ «γιά 
διάσπαση τής πειθαρχίας». ’Από κεϊ καί πέρα τά δργανωτικά μέτρα 
κλιμακώθηκαν. Είχαν άρχίσει άπ’ τό 1925 έναντίσν τοΟ Τρότσκυ 
δπότε τόν μετέθεσαν άπ’ τό κομισαριάτο τοϋ στρατού καί το0. πο
λέμου στό άνώτατο συμβούλιο τής έθνικής οικονομίας γιά νά τόν 
θάψουν στήν ρουτίνα. Ό  Τρότσκυ ρίχτηκε στήν δουλειά έκεΐ γιά 
τήν άναδιοργάνωση τής οίκονομίας.

Στό τέλος του 1926 διαγράφτηκε άπ’ τό Π·Γ.

Στό μεταξύ ή πάλη τοΰ Τρότσκυ ήταν Ασταμάτητη. Έβγαλε
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λόγους δημόσιους μέ θέματα κάθε διάστασης, έπιστημονικά, πολιτι
στικά, φιλολογικά. Ά ν  καί δχι συχνά, άπευθύνονταν στίς μάζες 
γιά ζητήματα διαφορών, μέ κίνδυνο άπσκλειαμοΰ του άπ’ τό Κόμμα.

Στό έσωτερικό τοδ PJŒ Iβγάλε πολλούς λόγους κριτικής, 
συχνά πύρινους καί καταλυτικούς. Μέ κλεισμένες δμως πόρτες. 
Αύτοί οί λόγοι έμειναν έφτ ασφράγιστοι στά Αρχεία.

Μέχρι τής διαγραφής, έγραψε σειρά άρθρων, άρχικά στόν 
τύπο τοΰ Κόμματος, κατόπιν πολυγραφημένα πού κυκλοφοροΰσαν 
παράνομα.

Ό  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς  γέμιζε τίς στήλες του μέ τίς έπιθέ- 
σεις τίς βρισιές καί τίς συκοφαντίες τών επιγόνων κατά τών Ρώ
σων Τροτσκιστών.

Στίς 1 - 9 -1927 δημοσίευσε τήν έκθεση Όρτζονικιτζέ στήν 
ΚΕ καί ΚΕΕ τοΰ ΚΚ τής ΕΣΣΔ πού κατάγγλενε τήν «διάσπαση 
τής πειθαρχίας» άπ’ τούς Τρότσκι καί Ζηνόβιεφ.

«Ή  Άντιπολίτεσυη - έλεγε ή Όρτζονικιτζέ - διεκήρυςε δτι 
ν, πολιτική τοΰ Κόμματος δδήγησε τήν χώρα στό χείλος τοΰ γκρε
μού.

«Μέ τίς δυσκολίες τής ΕΣΣΔ καί μερικές ( ! ! ! )  ήττες τής κι
νέζικης έπανάστάσης, συγκέντρωσε τήν έπίθεσή της ένάντια στήν 
έξωτερική πολιτική». «Ή  Αντιπολίτευση πήρε τήν δίνη τής άπο- 
τυχίας(!!!) σάν καταστροφή τής χώρας».

Ό  Όρτζονικιτζέ έξιστοροΰσε πώς ή Αντιπολίτευση «διεμόρ- 
φωσε εναν φραξιονιστικό μηχανισμό» καί πώς έφτασε στήν δργάνω- 
ση παράνομων συγκεντρώσεων μέσα σέ δάσος (περίπτωση Λάσε- 
βιτς κι άλλων) καί έφτασε μέχρι άνοιχτής έμφανίσεως (στό Άβιο- 
πριμιτέρ, στόν κόκκινο Πουλιτοβίτς κλπ.) ».

Πρόσθετε δτι στήν K.E.E. τόν Ίούνη 1927, δ Τρότσκι μί
λησε «γιά θερμιδωριανό έκφυλισμό γιά έθνικοσυντηρητική τάση, 
γιά Κουλακασυστραλωβική γραμμή» (πού άποδείχτηκαν σήμερα 
σχεδόν προφητικά). Είπε δτι: «Έπικινδυνέστερος άπ’ δλους τούς 
κινδύνους, είναι τό καθεστώς μέσα στό Κόμμα, (πού έπανέλαβε δ 
Πουλιόπουλος στό «πού τραβάτε»).

«Σάν άπάντηση στόν κίνδυνο πολέμου ή Αντιπολίτευση ύπο- 
νόμευσε τίς κινητοποιήσεις μας» (!) Ένώ ή Αντιπολίτευση δέν έ
παυε νά διακηρύττη τήν ύπεράσπιση τής ΕΣΣΔ)
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Ό  Όρτζονικιτζέ κατάγγειλε κι 6 Ριζοσπάστης διαλάλησί 
δτι: «Στίς 9.6.28 οί Τρότσκι καί Ζηνόβιεφ πήραν μέρος σέ διαδήλω
ση στόν σιδηροδρομικό σταθμό μέ πρόσχημα ν’ Αποχαιρετίσουν τόν 
Σμίλγκα πού τόν έξαπέστειλαν στήν Ά π ω  Ανατολή. Κι’ έκεΐ
—  τί φοβερό έγκλημα —  6 Τρότσκι έβγαλε λόγο»!

Στίς 14 - 10 - 27, μ’ έναν μεγάλο τίτλο: «Ίλού δ Αποστάτης 
Σουβαρίν» δημοσίεψε τήν Απόφαση τής I I I  'Ολομέλειας τής έξελε- 
γκτικής έπιτροπής τής ΚΔ, πού διαγράφει τόν Σουβαρίν Απ’ τή 
τάξεις της, «οι’ άντεπαναστατικήν προπαγάνδα». Ό  Σουβάριν εί 
χε υποστηρίξει δτι «Δέν συμμεριζόμεθα τήν Αποψη γιά Αμμεσο κίν
δυνο πολέμων».

«.ϊπάρχει κίνδυνος, Αλλ’ δχι Αμεσος».

Άλλά οί σταλινικοί δέν δίσταζαν νά χρησιμοποιήσουν Απάτες 
καί διαστρεβλώσει; γιά νά συκοφαντήσουν τού; Τροτκιστέ;.

Στίς 16 - 10 - 27 δ Ριζοσπάστης Ανακοίνωσε τήν διαγραφή 
τοΰ Τ  ρ ό τ  σ κ υ καί τοΰ Β ο ύ γ ι ε β  ι τ ς Απ’ τήν έχτβλε- 
στική έπιτροπή τής Κ.Δ. μέ τά σχετικά διακοσμητιχά έπίθετα.
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’Αντιπολιτευόμενοι Τροτοκιστές στή\  ̂Μόοχα (1927)

Στήν πρώτη σειρά: Ίστένκο, Σμυρνώφ, Τρότοκι, ΣμίΖγκα, "Αλκι.
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Πτώση τής οικουμενικής

ΚΓΒΕΡΝΗΣΗ Π ΛΑ Τ ΙΟ Γ  ΣΓΝ ΑΣ Π ΙΣΜ Ο Γ

Τστερα άπό 18 μήνες ζωής, στίς 12.8.27, μέ τήν άποχώρη- 
ση τοΰ Π. Τσαλδάρη, άφοΰ έλυσε τό «άποταχτικό» κι έμπασε στό 
στρατό τούς μοναρχικούς Αξιωματικούς, ή Οικουμενική Κυβέρ
νηση άνατράπηκε καί σχηματίστηκε κυβέρνηση πλατιού συνασπι
σμού. Καφαντάρη, Μιχαλακόπουλου, Παπαναστασίου, Μεταξά.

Ό  Τσαλδάρης έβλεπε τόν Βενιζέλο, πού μόλις γύρισε άπό 
τό έξωτερικό, νά έπιδιώκει τήν έπανακατάκτηση τής κυβέρνησή 
καί νά θέλει δημοψήφισμα γιά τήν άναγνώριση τής Δημοκρατίας, 
πράγμα πού 6 έπιφυλαξίας Τσαλδάρης δέν ήθελε.

Ή  θέση τοΰ ΚΚΕ, μέ πιθανό συντάχτη της τόν Γραμματέα 
Μάξιμο, ήταν:

«Ή  πραγματική άνόρθωση τής χώρας δέν μπορεί νά γίνει 
στά δρια τοΰ άστικοΰ κράτους παρά μόνο ή έργατοαγροτικτ κυ. 
βέρνηση μπορεί νά τήν πραγματοποιήσει».

Ή  νέα κυβέρνηση δξυνε τήν άντικομμουνιστική έ'.ιστρατει'/., 
πού είχε άρχίσει ή Οικουμενική, μέ τήν δημοσίευση πλαατογρα
φ ημένου γράμματος τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας πού τά/α ?5ιν; 
έντολή έξοπλισμοΰ, καί κατασκοπείας ύπέρ τή; ΕΣΣΔ.

Έτσι Εξαπολύθηκε νέα κΰμα διώξεων καί συλλήψεων τών 
αυτονομιστών.

10 145



ΚΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ BIAS ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1.10.27 Φασίστες στήν Καβάλα έκαναν δολοφονική επίθεση σέ έρ
γάτες.

‘λ 10.27 Ή  Επιτροπή Καταπολέμιση; τοϋ κομμουνισμού άποφάσι 
σε ξεκαθάρισμα τΰν δημόσιων ύπηρεσιών άπό κομμουνι-

8.10.27 Παραπέμπονται σέ δίκη όχι οί δολοφόνοι τοϋ Πατλάκα. 
άλλά οί Τζίμα; καί Τσατσάκο;.

14.10.27 Επίθεση χωροφυλακή; νατά φοιτητών σέ συγκέντρωσή 
του; γιά μείωση διδάχτρων καί τραυμάτισαν πο/λούς.

17.10.27 Στον Πειραιά, σέ σωματείο, έπέδραμαν χωροφύλακες, 
άνοιξαν πιστολίίι καί τρχυμάτισαν 10 σοβαρά.

25.10.27 Στήν Καβάλα πιάστηκαν 3. Συγκέντρωση ζητάει δίκη 
τών Κομποχόλη, Άλεξάκη καί Νομάρχη γιά δολοφονι
κέ; έπιθέσεις.

2(3.10.27 Στόν Πειραιά, στά Λιπάσματα, γιά νά σταματήσουν τήν 
όργάνωση τών έργατών, ή άσφάλεια έξαπέλυσε τρομο
κρατία σ’ δλη τήν Δραπετσώνα καί Ιπιασε τόν Σπαρ- 
τακιστή Γ ι ά ν ν η  Ξ υ π ό λ υ τ ο  καί τόν Κωστά- 
κη.

29.10.27 Επιδρομή σμήνους χαφιέδων στούς φορτοεκφορτωτές.

3.11.27 Στο ’Αγρίνιο πιάστη-καν 28 καπνεργάτες καί στάλθηκαν
σιδεροδέσμιοι στό Μεσολόγγι γιά δίκη.

10.12.27 Στόν Πειραιά ματωκυλήθηκαν έργάτες κι Ιγιναν μεγά
λα 'έπισόδεια.

13.12.27 Άρχισε δίωξη βουλευτών γιά τό αύτονομιστικό μέ τήν 
κατηγορία τή; έσχάτης προδοσίας. Συγκέντρωση μπρο
στά στή Βουλή διαλύεται βίαια.

Απολογισμό; τρομοκρατία; γιά δλο τό 1927:
—  500 φυλακισμένοι (άνω τοΰ μήνα).
—  585 έξόριστοι.
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4.1.28 Κράτος, παρακρατικοί καί ρεφορμιστές, κάνουν έπιδρο- 
;ιή στή Βιομ. Ένωση Πειραιά.
—  Προφυλακίστηκε δ Βουλευτής τής τάσης Πουλιό- 
πουλου. Γ. Παπανικολάου.
— Στίς φυλακές τού Συγγροΰ είναι τώρα 18.

19.1.28 Στό χωριό ΜοΟρος Κρήτης 5000 ένοπλοι άγρότες έκα
ψαν τήν Ιφορία κι έκαναν άντιφορολογικό συλλαλητήριο. 
Στίς 12.2.28 στάλθηκαν άπ' τήν Αθήνα ένοπλες δυνά
μεις καί κατέστηλαν βίαια τήν Εξέγερση.

1.2.28 Διάλυση καί κατά τύπους τοϋ Εργατικού Κέντρου Βό
λου.

7.2.28 Στήν Ξάνθη καταδικάστηκαν 16 καπνεργάτες σέ 21 μή
νες φυλακή.

8.2.28 Στό μεταγωγών τής Αθήνας κρατούνται δ Φωτόπουλος 
ήγέτης τής ΚΟΕ (τάση Πουλίόπουλου) καί 26 5λλοι.
—  Κι είναι γιά έςορία οΐ Μουζενίδης. Ρέτσας, Σίμος καί 
Σολομών Λεβύ.

IIΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ  ΕΞΟΡΙΕΣ

Στά ξερονήσια τής εξορίας συγκεντρώθηκαν τώρα δεκάδες ά- 
γωνιστών:

Ο ί κ ο μ μ α τ ι κ ο ί :
Ζαφειριού, Ύψηλάντης. Τζίμας, Γλαύκος, Κουρτίδης, Λελού- 

δης, Άγγελούκας, Ζιώγας, Τράκας. Συρόπουλος, Καζαρτζιάν, Σι- 
σμάνης, Κουτούκης, Δεληγιάννης, Μπόλης, θεοδωρίδης, Μαλιού - 
φας. Γεωργιάδης, Λιόλιος, Κόνσολας. Φαραντζής, Καρχντζάς, Χα- 
τζόπουλος, Δώρης.

Ο ί Α ν τ ι π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι  (Εκδηλωμένοι) : 
Χατζησταύρου, Β. Παπανικολάου, Μοναστηριώτης, Παντού

φλας, Κρητικός, Εύαγγελίδης.
Ά  ρ χ ε ι ο μ α ρ ξ ι σ τ έ ς:

Κ· Λαδάς, Καλογερίίης.
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Ή συνόηκολό/ηση στούς Σταλινικούς 

τοϋ Στίνα

Στίς 29.10.27, έμφανίστηκε στόν Ριζοσπάστη ενα άρθρο τοΟ 
Στίνα άποστασίας άπό τήν τάση τοΰ Πουλιόπουλου καί συνθηκολό
γησης στούς σταλινικούς. Μέχρι τότε συμμετείχε στήν φράξια πού 
είχαν συμπτύξει οί Π ουλιοπουλικοί μετά τήν διαγραφή τ:·υς καί 
οί ύπό διαγραφήν τής τάσης Μαξίμου - Χαϊνόγλου - Σκλάβου.

Έγινε σέ στιγμή πού διεξάγονταν ή πιό αισχρή έκστρατεία 
δυσφήμισης καί τό πρωτοφανέρωτο πογκρόμ προγραφών καί δια
γραφών κατά τής Ρωσικής ’Αντιπολίτευσης καί πού ή Γκε-πε-ού 
ετοίμαζε άλυσίδες γιά τίς μαζικές άποστολές στήν Σιβηρία τών 
τροτσκιστών ήγετών τής Ρωσικής Επανάστασης.

Στό άρθρο αύτό έγραφε:
«Οί άντιλήψεις (τής άντιπολίτευσης Π.Π.) είναι έσφαλμέ- 

ν«ς, δεξιές καί λικβινταριστικές. 'Οδηγοΰν έξω άπ’ τό κόμμα, έ- 
ναντίον τοΰ κόμματος, μακριά άπό τόν άγώνα τής έργατικής τά
ξης, Ιξω άπό τόν Λενινισμό, στήν σύγχιση, άπογοήτευση. ήττο- 
-.άθεια καί σέ ταπεινότητες»!·!

«Ή  ’Αντιπολίτευση έχει Ιλλειψη προγράμματος, έλλειψη άρ
χω ν, Ιλλειψη πολιτικής ή μιας όποιασδήποτε θέσης. Ταπεινό έπ.'- 
πεδο πολεμικής!! Πέρνουν δπλα άπ’ τήν όπλοθήκη τής άντίδρα 
σης!! ’Αρχειομ,αρξιστικές μέθοδες συκ&φάντησης. Στελέχη τής άν 
τιπολίτευσης κατασυκοφαντοΰν τό κόμμα μέ... ύποπτους άργόσχο- 
λους τύπους» ! !

«Διαφθείρουν τούς έργάτες. Συστηματικά καλλιεργούν τίς πιό 
επικίνδυνες άντιλήψεις!! Είναι "φράξια όργανωμένη μέ δική της 
πειθαρχία” . Κεντρική καί τοπικές Επιτροπές λειτουργοΰν ;ιέ έξο>- 
κομματικά ιτοιχεΐα!! Ένα Αντιδραστικότατο ’Αρχείο Μαρξισμού 
δημιουργεΐται καί όργανώνεται μέσα στό Κόμμα!! Άποτελοΰν 
"συγκέντρωση δλων τών χρεωκοπημένων τύπων” !!

Βρίσκει, «ταυτότητα άντιλήψεων τής σημερινής άντι,τολίτευ- 
?ης πάνω στά αίτια καί τίς έκδηλώσεις τής κρίσης, μέ τήν συγκεν
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τρωτική όμάοχ Γεωργιάδη - Δημητράτου, μέ τούς άρχειομαρξιστέ;, 
|ic τήν τρίτη Κατάσταση καί γενικά τήν άντίδραση» (! ! ! !)

Ταύτισε σταλινικότατα τόν Πουλιόπουλο μέ τόν Γεωργιάδη. 
«Διακρίνω —  Ιγραφε —  όλοζώντανη τήν σοσιαλδημοκρατία άπ’ 
τίς γραμμές τής ’Αντιπολίτευση;» (!) έπαναλαμβάνοντα; τήν συ- 
κοφαντία πού έκτοξεύτηκε άπ’ τού; γράφειοκράτε; έναντίον τοϋ 
Τρότσκυ. Ταύτισε άκόμα τόν Πουλιόπουλο μέ τόν άστό Ρώσ^ Στροΰ- 
βε. «"Οσον άφορά —  έγραφε —  γιά τήν ταυτότητα άντιλήύεων μέ 
τόν Στροΰβε, τόν Μπαρανόφσκι κ.ά., δέν χρειάζεται άπόδειξη»(!), 
ξέχασε ότι πρό τοϋ 3ου Συνεδρίου (Μάρτη; 1927), είχε πολεμίσει 
κάτω άπ’ τόν Πουλιόπουλο τού; ύποστηριχτέ; τοΰ Πάγκαλου - Δε- 
μερτζή, Χαϊτά καί Ζαχαριάδη, τού; όποιου; κατεδίκασε δ Ρέμελ:. 
ή ΚΔ, καί τό 3ο Συνέδριο καί δτι, δ «χωρί; άρχέ; καί θέσεις» Που- 
/ ιόπουλο; ήταν δ συντάχτη; τών Λενινιστικών διακηρύξεων στόν 
Μικρασιατικό Πόλεμο καί δ βασικό;, &ν δχι δ μοναδικός, συντά- 
χτης δλων τών θέσεων τοΰ ΚΚΕ άπ’ τίς άρχές τοϋ 1924, τής 
μπολσεβικοποίησης, τών παλαιοπολεμίστικων κλπ., ξέχασε δτι στά 
προσυνεδριακό του Αρθρο τοΰ Φλεβάρη 1927, έγραψε γιά τόν Ζα- 
χαριάδη δτι δσα Ιγραψε κατά τοϋ «λικβινταρισμοΰ», «μόνο ένας πού 
ήπιε τόννους κρασί, μπορούσε νά γράψει». Καί προσχώρησε ποΰ; 
Στήν τάση τοΰ πρώην μενσεβίκου Χαϊτά καί τώρα πρώτοο ύπο- 
στηριχτοΰ στήν Ελλάδα τοΰ Στάλιν καί τοΰ «άπεργοσπάστη» θέου.

«Ό  Πουλιόπουλος —  έγραφε —  ήταν έναντίον τοΰ σχίματος. 
Τούς λίγους μδς τούς δείχνει ή δλη Ιστορία του στό κίνημα καί el- 
δικά... ή Θήβα. Έτρόμαξε κυριολεκτικά δ μικροαστός «ήγέτης», δ- 
ταν στί; λικβινταριστικέ; φράξιες έτίθετο ζήτημα ένδεχόμενης ά- 
νάληψη; τή; διοικήσεω; τοϋ κόμματος. Υποστήριζε δτι τό κόμμα 
δέν ήτο ιδεολογικά προπαρασκευασμένο γιά τήν άποδοχή τών άντι- 
πολιτευτικών άντιλήψεων καί τό άποτέλεσμα θά ήταν ή χρεωκοπία 
τή; .Αντιπολίτευση;. Χρειάζεται έλεγε δ μακροχρόνιος «διαφωτι
σμό;», έξυγειαντικό; άγώνας καί μελέτη τών «πολλαπλών πολύπλο
κων» προβλημάτων τοΰ κινήματο;».

«Γενικά, ή στάση του, ή διαφανή; άλλαγή άπόψεων, ή διαφω 
νία του μέ δλου;, άπεδείκνυε μικροαστό, μή έχοντα έμπιστοσύνη 
στόν έαυτό του καί πεποίθηση στί; δυνάμει; του. Έ  Θήβα. οί έπι- 
στολές του καί ή έπιμονή του νά μήν πάρει ή άντιπολίτευση τήν
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διοίκηση τής ’Οργάνωσης τοϋ Π ειραιά στήν πρωτελευταια συνδιά
σκεψη, τό ρίξιμο στήν μελέτη, χαρακτηριστικότατα χποδεικνύουν 

τόν συγχισμένο καί δειλό μικροαστό.

Ό  Στίνας ξέχασε δτι δ II ουλιόπουλος ήταν δ κορυφαίος τής 

έπαναστατικής έποποιείας στό Μικρασιατικό μέτωπο, δ σημαιοφό
ρος μετά τόν Τζουλάτι καί τόν Λιγδόπουλο τών άρχών τής Ό χτω- 

δριανής Επανάστασης καί τής 3ης Διεθνούς, δ θρυλικός ήγέτγν. 
τοϋ παλαιοπολεμιστικοϋ κινήματος, δ πιό Ιμπνευσμένος θεωρητι

κός καί πολιτικός τοϋ Μαρξισμού - Λενινισμού, δ κύριος συγγρα
φέας όλων τών βασικών ντοκουμέντων τοϋ Κ Κ Ε , κι δ πρώτος Γραμ

ματέας τοϋ Κ Κ Ε .

Λ. Αποστόλου, δ πρώτος άποστάτης άπ’ τούς Άρχειομα;.ξ·.στέ: .
Τρότσκιστές (1924)

Σ. Στίνας δ πρώτος άποστάτη: άπ’ τούς Σπαρτι./.ιστέ; - Τροτσκιστί: 
(1927)

ΙΙώς μπόρεσε δ Στίνας νά γράψει κατά τοϋ Πουλίόπουλου, 
τόσα καί τέτοια ανέντιμα πράγματα καί νά μεταπειοήσει σέ μιά 
νύχτα, στούς σταλινικούς έγκάΟετους. πού μέχρι χτές τούς στηλί 

τ.·υε γιά συνεργάτες τοϋ δικτάτορα Πάγκαλου καί θιασώτες τής 
’Αριστερής Δημοκρατίας»;

Πώς πήρε δπλα άπ’ τό δπλοστάσιο τής Γκε-πε-οϋ κατά τών 
Τροτσκιστών γιά τήν δήθεν αστική πολιτική τους;

Πώς Ιγλυφε έκεϊ πού έφτυνε;
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Διαγραφή τών Ρώσων Τροτσκιστών

Ό  «Ριζοσπάστη;» στί; 16.11.27, δημοσίευ3ε τήν άπόφα3η 
τή; ΚΕ καί τή; ΚΕΕ τοϋ Ρώσικβυ κόμματο;, πού διέγραψε άπό 
τήν ΚΕ τού; Τρότσκι Ζηνόβιεφ, «σάν τοΰ; χυριότερου; καθοδη
γητές τή; αντικομματική; δράσης, καθαρά Αντισοδιετική;. πού έ
τεινε 3τήν καταστροφή τοϋ προλεταριάτου» ( !) καί μαζί τού; Αν
τιπολιτευόμενου; Κεντρικού; ’Επιτρόπου;: Καμίνεφ, Ραχάφσκυ. 
Σμίλγχα, Εύδοχίμωφ, Άβδέγιεφ χαί άπ’ τήν Κ.Ε. τού; Μουρά 
λωφ, Μπακάεφ, Σκλόβσχυ, Πέτερ3ον, Σολόβιεφ καί Λίτζυ.

Μαζί μ’ αυτού; διαγράφτηκε δ Ράντεκ (καί 100 άλ)οι άντι- 
πολιτευόμενοι είχαν τήν Γοια τύχη).

«Ή  παραμονή τους στίς γραμμές τοΰ κόμματος θά κριθεϊ στό 
15ο Συνέδριο τοΰ κόμματος».

Ό  «Ριζοσπάστη;» στίς 19.11.27, κάτω άπ’ τόν τίτλο: «Νεο- 
μενσεβίκοι, Τροτσχιστές έκκαθαρίζο'νται», έγραφε τήν είδηση δτι 
ν. Ζηνόβιεφ χαί Μουράλωφ παύονται άπό μέλη τοΰ γραφείου -■?' 
’Επιτροπή; Σχεδίου καί 6 Σμυρνώφ άπό μέλο; τή; Κεντρικί ; Στα
τιστικής.

* * *

Τόν Δεκέμβρη τοΰ 1927 στό 15ο Συνέδριο τοΰ Ρώσικου Κομ 
Κόμματα;, έκλεισε μιά σελίδα άπ’ τήν ένδοξη ιστορία του, κ: άρχι- 
οζ ενα καινούργιο κεφάλαιο, τή; ίστορία; τοϋ Ρωσικού παγκόσμι
ου έπαναστατικοΰ κινήματος πού έφερε τήν σφραγίδα τοΰ ηγέτη, 
τή; Διαρκοΰς ’Επανάσταση;, συνεχιστή τοΰ Μπολσεβικισμοΰ. τοΰ 
Λέοντα Τρότσκι.

Στό 15ο Συνέδριο, πού άρχισε στί; 2.12.27, δ Στάλιν μπόρε- 
σ.·; νά καυχηθεΐ δτι συνέτριψε καί διέγραψε τού; ήγέτε; τή: Άρ ι
στερή; Αντιπολίτευση;, Τρότσκι καί Ζηνόβιεφ.

Οί μέθοδε; γι’ αύτήν τήν νίκη τοϋ Στάλιν ήταν Απερίγρα
πτε; καί θά μείνουν στήν ιστορία σάν τά πιό μελανότερα /.αί βρω 
μερότερα δείγματα τής φύσης τοΰ Σταλινισμοΰ. "Ολος ί  μηχανι
σμό; τής βία;, τρομοκρατία;, νοθεία;, συκοφαντία;, διαστρέβλωσης, 
μπήκαν σ’ ένέργεια σέ μιά έποχή πού ή ήττα τή; Κινέζικη; Έπα
νάσταση; (1925-27) βάρυνε Απογοητευτικά στήν συνείδηση καί
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στήν μαχητικότητα τοϋ προλεταριάτου καί τά Κ Κ  σπρώχνονταν 
άπ’ τήν ξέφρενη γραφειοκρατία, πρός τήν διαφθορά καί τόν έκφυ- 

λισμό.
Πειθήνια όργανα τοϋ Στάλιν μέσα σ' εν α κλίμα πιέσεων τών 

σκοτεινών δυνάμεων τοϋ μηχανισμού τή : Γκε-πε-οϋ, πήρα/ τήν ά- 
7.0:,: ασϊ, αυτού τοϋ σκηνοθετημένου συνεδρίου πού Ιλεγε:

<Τό X V  συνέδριο διαπιστώνει ότι ή Τροτσκιστική αντιπολί 

τευση. άπεχοιρίσθει ιδεολογικά απ' τόν Λενινισμό, έκφυλίστηκε σε 
μενσεοίκικη όμάδα καί μπήκε στόν δρόμο τή: συνδιαλλαγή: μέ τι: 
δυνάμει; τή : διεθνούς κεφαλαιοκρατίας».

ιδα ’Αντιπολιτευόμενων στό δρόμο γιά τήν έξορία τό 1928. 
Χ· Ρακόφσκι, I. Ντρόμπνιτς, Α. Μπελσμπορόντοφ καί 

Σεζνόφσκι. Κασιστοί: Λ. Σερεμπριάκοφ’ Κ. Ράντεκ, Λ. Τρότσκι. 
Μ. Μπουγκοσλάφσκι, Ε. Πρεομπραζένσκι

«Κατέστη παράγων άντισοδιετική: πάλης»·
'Δηλώνει δτι ή προσχώρηση στήν αντιπολίτευση καί ή προ

παγάνδα τών άντιλήψεών τη ; είναι ασυμβίβαστος πρός τήν παρα
μονήν στίς γραμμές τοϋ κόμματος τής ΕΣΣΔ)'.

Έ τσ ι έξαπολύθηκε πογκρόμ διώξεων καί διαγραφών καί 
έγκαθιδρύθηκε εν α καθεστώς άστυνόμευσης κατά δλων τών άντιπο-

' ( )  Ζηννόβιεφ καί δ Καμενεφ συνθηκολόγησαν γιά νά μείνουν 
στό κόμμα.
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Άλλά χιλιάδες τροτσκιστές διαγράφτηκαν άπ’ τό κόμμα κι 
άρχισαν νά γεμίζουν τά στρατόπεδα συγκέντρωσης στήν Σιβηρία.

Στίς 16.11.27 δ τροτσκιστή; Γιόφε αύτοκτόνησε. Σφράγισε 
μί τόν θάνατό του τήν δραματική ίκβαση τής πάλης άνάμεσα στίς 
l'Jj κομματικές τάσεις, καί τήν άπέχθειά του γιά τόν έγκληματικό 
ρόλο τής ηγεσίας τοΰ Κρεμλίνου.

Στί: 17.1.28 δ Τρότσκι έξορίζεται στήν Άλμα Ά ττα , μιά 
πόλη στό Τουρκεστάν, κοντά στά σύνορα τής Κίνας, μέ τήν γυναί
κα του Νατάλια Σέντοβα καί τόν γιό του Λέοντα Σεντώφ.

Ό  φιλοτροτσκιστής Π. Ίστράτι 

στήν Άβήνα

Ήταν Δεκέμβρης τοΰ 1927.
Ό  Παναί Ίστράτι, Έλληνο - Ρουμάνος λογοτέχνης καί συγ

γραφέα; διεθνούς Αναγνώρισης, κατέβηκε στήν Ελλάδα άπ’ δπου 
κατάγονταν δ πατέρας του (Τρακαλάτα Κεφαλλονιάς), νοσταλ
γώντας τήν χώρα τής άρχαίας διανόησης καί γιά νά γ;ωρίση :ό 
κίνημα.

Είχε έπισκεφτεϊ άπ’ τήν Γαλλία τήν Ρωσία, καί τό ένθουσ'.α- 
ζ\:ν.ό κήρυγμά του γιά τήν χώρα τής Όχτωβριανής έπανάστασης, 
συνετάραζε τήν πολιτική κατάσταση γιατί συνέπιπτε μέ τήν 2ξαρ- 
τη τής άντισοδιετικής ύστερίας.

Ή  άντίδραση τόν δέχτηκε μέ κραυγή μίσους. Οί καταπιε- 
ζομενοι τόν είδαν μ’ ένθουσιασμό γιατί Ιφερνε έλπιδοςρόρα μηνύ
ματα άπ’ τήν χώρα τού βορρά. Κι ήθελαν νά μάθουν γιά τήν χώ- 
ρ.·’. πού οικοδομούσε τόν σοσιαλισμό.

Ό  Ριζοσπάστης είχε στείλει τόν διευθυντή τοΰ Ν ί >: ο λ 
μόλο πού άνηκε στήν τάση Πουλίόπουλου. στήν ΕΣΣΔ, χχΐ τώρα 
δημοσίευε τίς έντυπώσεις του πού διαβάζονταν άπληστα. Ή  άπ'. 
:τολή του σχεδιάστηκε γιά νά τόν άποσπάσουν άπ' τόν Πουλί''- 
πουλο, χωρίς δμως νά τά καταφέρουν.

Στήν Γαλλία, δ Ίστράτι είχε άναδεχτεί άπ’ τόν Ρομα'ν 
Ρολάν πού έκτίμησε τά άριστουργηματικά του Ιργα. Ή  φτώχεια
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του τόν έσπρωξε στόν 303ΐαλισμό. Γνώριζε τόν Σοβαρί- καί τό, 

Βικτωρα Σέρζ. -/.αί μπολιάστηκε άπό τόν τροτσκισμό. Γνώρισε 
επίση: τόν τότε πρεσβευτή τή: ΕΣΣΑ 3τό Παρίσι Ρακόφικι, χω 
f i ;  νά ξέρει τό πολιτικό οράμα μέσα στό δποΐο ζοϋσε :άν οιωκ'.

'Ο Ίσ τρά τι είχε κληθεί στήν Μόσχα έπίσημα 3άν 5:ακεκ;,ι- 
μίνο; συγγραφέα:, δ—to; πολλοί, άνά;ιε3α στού: δποίου; ί  Καζ?\- 
τζάχη ; χι’ δ Γληνό:. γιά τήν 10η επέτειο τή : Όχτωβριχνή; έπ/- 

νάσταση;·

'() Σουβαρίν έγραψε 3τό διλόίο πού του άφιέρο>3ε 5τ: στά ί ·- 
3α τοϋ Όχτώδρη 3υνγευμάτ·.ζαν. δ Σουβαρίν, καί Ρακόφτκυ μέ

Ά π ’ τά άρΐ3τερά: Ό  I I .  Ίσ τρά τι, ή σύζυγός του καί δ 
συντάχτη; τοΟ «Ριζοσπάστη - Ξύδη: (τή ; τάση; ΠουλιόΓουλου) 

3τήν Ακρόπολη-

13τράτι καί τήν άλλη μέρα άνεχώρησαν. γιά τήν ΕΣΣΑ δ Ρα- 
χόφσκι πού άνακλήθηκε γιατί επε3ε 3έ 5υ3μένεια, κι δ Ί3τράτ· 
3τον δποΐον έκαναν κολακευτικότατε; περ'.ποιή3ει; γιά λόγους 
προ3ηλυτΐ3|ΐοΰ στόν σταλινισμό, καί τοΟ έξέοωσαν τά έργα του 
δπω; καί 3τό Ρομαίν Ρολάν, κι’ άλλου;.

'Ο Ί3 τράτι παραυρέθηκε στήν παρέλαση τή; επε:είου κα:
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σίγουρα Gi είδε τήν σύγκρουση πού έγινε άνά|ΐεσα αχού; σταλ· 
ν:κούς καί τούς τροτσκιατές.

Στήν Ρωσία ξεναγήθηκε άπ’ τόν Ρακόφσκι, δ δποϊος τού είπ·. 
κατατοπιστικά: «ξέρει; ότι έοώ είμαι άνεπιθύμητος». Ό  Ρίζος ?- 
γραψε γ : ’ αύτό, άλλά ονοματίζοντας τόν Ρακόφσκι σάν «Ρχκό»!

Καί 5έν είναι τυχαίο πού στήν Ελλάδα ςεναγήθην:. άπ’ τό/

Ό  φιλοτροτσκιστής Παναίτ Ίστράτη.

Ό  Ξΰδν,ς ήταν καθηγητής, φιλόλογος άπ’ τήν Θήβα. Σ-*. 
19-0. Ιδγαλε τόν «Ατρόμητο", δντας άκόμα βασιλόφρων. καί 
προσφώνησε τήν βασίλισσα Σοφία δταν έπισκέφτηκε τήν Θήβα. 
Καταχτήθηκ: άπ’ τόν Πουλιόπουλο σέ μιά νύχτα. Τόσο κατ'».- 
πληχτικό; ήταν δ δάσκαλο;! Φτιάξανε πυρήνα μέ τόν II.Π ., τ// 
Ιύδη καί τόν Γιαννακό, πού άποθανάτησε μιά φωτογραφία.

Στήν Ελλάδα πατρονάρισε τόν Ίστρά τι τό ΚΚΕ, καί δ Π ικρ 'ς 
σάν λογοτέχνη; μαζύ μέ 18 συνφυλακισμένους του Σταλινικό·.'ς 
καί Σπαρτακιστές τοϋ Ιστειλαν χαιρετιστήριο- Ό  Γραμματέας τής 
Νεολαίας ΙΙειραιά. δπως μοϋ έξιστόρησε, περιέφερε τόν Ίστράτι 
στούς ώμους του.
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Ό  έκπαιδευτικός όμιλο; όργάνωσε στις 11 - 1 - ’28 τήν συγ
κέντρωση δπου δ Γληνό; παρουσίασε τόν Ίστράτι- Mira σέ πχ- 
ραλλήρισμ,α ένθουσιχσμοΰ 3.000 άκροχτών δλων τών τάσεων δ 
Π . Ίστράτι είπε:

«Σκοπός τή; διάλεξη; είναι νά διαφωτίσουμε τόν λαέ 
γιά τήν συντελούμενη στήν ΕΣΣΔ άναγέννηση πού ά-ο- 
τελεί χαραυγή μιά; δικαιότερη; αύριον».

«Κανείς δέν έπιβάλλει νά δεχτούν τόν Κομμουνισμό. 
ΙΙοιό; δμως μπορεί νά πχρουσιασθή στήν δολοφονία ένός 
λαού 150 έκατομμυρίων χωρίς νά αισθανθεί άγανάχτηση 
έν δνόματι τού Ανθρωπισμού;»

Καί περιέγραψε τό τί είδε στήν ΕΣΣΔ μέσα σέ Ακ^τάπαυστ* 
χειροκροτήματα καί φωνές πού Απαιτ0ύσαν νά όνοματίζουν τό- 
Ίστράτισύντροφο. (Ό  Γληνό; τόν δνόμασε: «Κύριο Ίστράτι») · 

Οί δημοκρατικοί καί οί σοσιαλίζοντε; παρουσίασαν τόν Ί 
στράτι σάν: «φιλελεύθερη Ανθρωπιστική διανόηση» καί σάν «1. 
ξελικτικό σοσιαλιστή».

Αύτό; είπε: «Δέν Ανήκω στό Κομμουνιστικό Κόμ;:α μά θά 
τδθελα, θά ήταν τιμή μου».

Τό σκάνδαλο γιά τήν άντίδραση ήταν πού πήγε στήν «Συ*· 
τηρία» μέ τόν Τεύκτρο Άνθία καί προσκύνησε «τόν τάφο τώ' 
ζωντανών» καί μίλησε στού; φυματικού; —  ήταν κι h ίδιο; φ -  
ματικό; —  τήν γλώσσα τού έπαναστάτη-

Κι Ιπειτα πήγε στίς φυλακές ΣυγκροΟ κι έπισκέφΟηκε τού: 
κομμουνιστές φυλακισμένους.

Πήγε σέ μιά έσπερίδα μέ μπότες καί μπλούζα ρώσικη 
Σκάνδαλο! Τά δόντια τή; άντίδραση; τρίξανε. Άρχισε νά 

τόν βρίζουν. «Είναι πράχτορχ; τή; Μόσχα;»· Έ  «σοβαρή» «Ε 
στία» Ιφτασε μέχρι νά τόν βρίξει «πούστη».

"Ολοι λυσομχνούσαν: «Νά φύγει νά μήν μολυνθε! ή Ελλη
νική γή»! Ό  Αρχιαστυνόμος Φοντάνας όργίασε.

«Αότή ή στάση τών Αρχών προσβάλλει τήν διαννόηση κνί 
τόν πολιτισμό τού τόπου μας». Άποτελεΐ στίγμα γιά yxCε σκε- 
"ώμενο άνθρωπο» διαμαρτυρήθηκε δ Λογοτεχνικός καί καλλιτ?.
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•/νικός δμιλος Πειραιώς.
Είναι πρός τιμή τών παρακάτω διανοουμένων γιατί διαμαρ- 

τυρήθησαν γι’ αύτό τό γεγονός! Καί τούς Αναφέρουμε:
Κ. ’Αθάνατος, Κ. Παράσχος, Κ· Ουράνης, Κ. Μπαστιάς, 

Γ. Λύχνος, Φ. Πολίτης, Γ. Πολίτης, Γ· Σακελαριάδης, Γ. Ά ν- 
ν:νος, θ. Συνοδινός, Α. θρύλος, Κ· Φώσκολος, Δ. Μπόγρης. I. 
Γιαννόπουλος, Σ. Χορμίοης, Δ· ΙΙουρνάρας, Β. Ήλ:ά5ης. X. 
Σχαματίου, Κ. Οίκονομίδης, II. Σπαταλάς, II. ΙΙικρός. Ν· Χα 
τζάρας. Ν. Λαπαθιώτης, I I . II απανικολάου, Φ. Κόν:^γλου.

Ό  ΙΙικρός ήταν στίς δόξες του μέ τόν Ίστράτη. Καί δ σα
τυρικός συνφυλακισ;ιένος στού Συγγροϋ τοΰ Ικανέ Ινα έτ^τύμβιο:

’Ενθάδε κεΐται ό Π ικρός 
καί μήν τόν κλαΐς διαβάτη 
γεννήθηκε σάν Λένιν Ιμιτασιόν 
καί πέθανε Ίστράτι.

Στίς 1 5 - 1 - 2 8  είχε διαταχτεί δίωξη τοϋ Ίστρά'ι γιατί ή
ταν «πράχτορας τής Μόσχας» καί μαζύ τών Δ. Γληνίΰ καί Ν. 
Καζατζάκη. Στίς 1 6 - 1 - 2 8  κάλεσαν καί τούς 3 σ' ανάκριση. 
Συνήγοροι ήταν οί Κακομανώλης καί Άλεβιζάτος. Ό  εισαγγε
λέας άντέκοψε τήν παραπομπή του σέ δίκη καί άπήλαξε τ&ί: 
Καζατζάκη καί Γληνό. πού δμως παραπέμφθηκαν σέ δίκη γιά 
τά γεγονότα τής Σωτηρίας.

Τελικά Απέλασαν τόν Ίστράτι πού άνεχώρησε μέ τό Τσί- 
τσέριν γιά τήν Ρωσία στίς 21.2.28.

Στίς περιηγήσεις του έκεϊ, στήν Ρωσία, ξανάσμιξε μέ -'■/ 
Καζατζάκη μέ τόν δποΐο τούς συνέδεε φιλία καί συντροφικότητα· 
Συνάντησε Ακόμα καί τόν μισοεξόριστο Ρακόφσκι. Μέσα σέ συνθή
κες βιοτικά άθλιες. ’Εξεγέρθηκε ένάντια στό καθεστώς :cC Στά
λιν μέ τόν αυθορμητισμό πού τόν διέκρινε.

Καί αυτή ή έξέγερση άπστυπώθηκε στό Ιργο του!
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΓΚΛ11ΜΛ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΓ ΛΑΔΑ 

Α Π ’ ΤΟΓΣ ΣΤΑΛΙΝ  ΙΚΟΓΣ

Ένα χρόνο μετά τήν δολοφονία τοϋ Γεωργοπαπαδάκου άπ’ τήν 
όμάδα τοΰ Ζαχαριάδη, δυό μέρες πρίν μπεϊ τό 1928’ οί δολοφόνο: 
ξαναχτύπησαν. Τό θύμα τώρα ήταν τσαγκάρης. ’Απ’ τούς καλύτε
ρους ουνδικαλιστές τοΰ 'Αρχείου. Κι αύτό δέν ήταν τυχαίο Οί στα
λινικοί αισθάνονταν αύαίσθητοι στήν κριτική άπ’ τ’ άριστερά που 
Αντιμετώπιζαν στά συνδικάτα.

’Ονομάζονταν Χρήστος Λαδάς. ’Απ’ τό ’Αγρίνι ΤΗταν Ινας ά
πό τήν περίφημη γενιά τών Άγρινιωτών πού άναδείχτηκαν άπ’ τήν 
μεγάλη άπεργία του 1926 στό ’Αγρίνι. Μαζί μέ τόν άδελφό του 
Κώστα, ήταν άπό τά έπίλεχτα μέλη τής ’Οργάνωσης τοΰ ’Αρχείου.

Ό  Κώστας Ιζησε μέχρι τό κατοχικό άντάρτικο. Κι ΙκεΤ, δποι 
ανέβηκε άπ’ τούς πρώτους υστέρα άπ’ τό μεγάλο μακελάρισμα άπό 
τούς φαιίστες τοΰ ’Αγρινίου, τόν έκτέλεσαν οί σταλινικοί μαζί μ’ ό
λους τούς συντρόφους του. Πρίν τόν έκτελέσουν, οί κανίβαλοι, τοΰ 
Ιβγαλαν τά μάτια!

Τήν προηγούμενη μέρα τής στιγερής δολοφονίας τοΰ Χρήστου 
Λαδά, ϊγινε μιά άλλη άπόπειρα ένάντια στόν άδελφό τοΰ Πέτρου 
Άνδρώνη, τόν Διονύση. Κοντά 100 σταλινικοί, μ’ έπικεφαλής τόν 
Σταμελάκο, τοΰ είχαν στήσει καρτέρι στήν 6δό Μενάνδρου άπ’ δ- 
~ου ήξεραν δτι θά περνοΰσε πηγαίνοντας φαγητό σ’ £ναν σύντροφο 
κρατούμενο στό άστυνομικό τμήμα. Κι δταν πέρασε τοΰ έπετέθη- 
χαν. Δέν θά γλύτωνε άπ’ τούς φαλτσετοφόρους, άν δέν τδβαζε <πά 
πόδια, κι ήταν Αθλητής δρομέας. "Οταν είδαν τά γεράκια τοΟ Στα- 
Ι'ελάκου, δτι τούς ξέφυγε, άρχισαν νά φωνάζουν: «Πι&πε τον. εΐ-
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ναι κλέφτης» !
Οί σταλινικοί, κεντρισμένοι άπ' τήν άντιτροτσκιστική έκστρατεία 

πού γινόταν στήν Ρο>σία, βάλθηκαν νά έξοντώσουν «τά άντιεπανα- 
στατικά στοιχεία»! Ά π ’ τίς στήλες τοϋ «Ρίζου», ή χαφιεδολογία 
κατά τών άρχειομαρξιστών είχε αποκορυφωθεί, ένώ άρχιζε καί 
>ατά τών ΙΙουλιοπουλικών.

Στίς συνελεύσεις τών σωματείων, δπου οί άρχειομαρξιστές τούς 
δημιουργούσαν προβλήματα, ήταν τό μόνιμο μοτίβο: «χαφιέδες άρ- 
χειομαρξιστές»!

Τό δρχματικό σενάριο τοϋ «Χρ. Λαδά», γράφτηκε στά παρασκή
νια τοϋ ΚΚΕ καί παίχτηκε στό Εργατικό Κέντρο τής Αθήνας.

Ό  Χρ. Λαδάς άνέλαδε νά τιμωρήσει τόν Σαίδη γιά τό αισχρό 
υβρεολόγιο πού κάθε φορά ξεστόμιζε κατά τών «Άρχειομαρξι- 
στών», «Χαφιέδες» κτρ. ΤΗταν άφοβος δσο καί άφοσιωμένος κομ
μουνιστής. Γέννημα καί θρέμα τής Άγρινιώτικης πάλης τών τά-

Ή  πρωτοβουλία γιά νά δωθεϊ £να μάθημα στούς βρωμερούς συ
κοφάντες ϊσως είχε άποφασισθεΐ στόν κύκλο του.

Ό  Χρήστος πήγε στά Γσα κατά τοϋ Σαίδη τήν ώρα πού μιλοϋ- 
ζ ι σέ συγκέντρωση τοΰ σωματείου του μέσα στό Εργατικό Κέντρο 
πού τότε ήταν στήν πλατεία Κοτζιά, καί τόν Αρχισε στίς γροθιές, 
μέχρι έξουθένωσης. Κατ’ άλλην Ικδοχή λογομάχησε μαζί του μέ- 
■J0L στούς έργάτες κι έκεΐ άπάνω χτύπησε. Βγήκε άπ’ τό Κέντοο 
χωρίς νά τόν πειράξει κανείς. Στό περιθώριο τής αΓθουσας συγκεν
τρώσεων οί άρχειομαρξιστές δέν ίλειπαν δπως πάντα καί τώρα.

Τήν άλλη μέρα, χωρίς νά λογαριάσει άντεπίθεση, πέρασε ίξω 
άπ’ τά γραφεία τών σταλινικών συνδικάτων στήν δδό Λυκούργου.

Λίγο πιό πάνω χώρισε άπό μαρζί του δ Φλωριάς. Δέν λογάρια
σε δτι θά τόν άντιμετώπιζαν μέ φαλτσέτα. Περνώντας στά γρα
φεία τών σταλινικών, τόν έπισήμαναν. Τόν πλεύρισαν δυό. Δήθεν 
γιά συζήτηση! Ήταν προμελετημένο σχέδιο.

Ό  Χρήστος δέν δίστασε ν’ άνοίξει συζήτηση. Ή ταν μιά συζή
τηση σέ κλίμα δπιου διαλόγου. Άλλά ύπουλη ίπ  τήν μερ'.ά τών 
δολοφόνων. Προχώρησαν μέχρι τόν ήλεκτρικό σταθμό. Έκεΐ ξα
φνικά, ή φαλτσέτα δούλεψε. Τοδ τήν κάρφωσαν στήν κοιλιά! Μπα
μπέσικα ! Ό  δολοφόνος όνομαζόταν Φλαράκος, κι δ συνένοχος Γ-
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σο>; Εύγε νικός.
Ό  ήρωϊκός Λαδάς δέν μπόρεσε τώρα νά παλέψει. Κρατούσε τά 

σπλάχνα του νά μήν ξεχυθούν. Δέν τό πήρε καί πολύ σοβαρά, καί 
πήγε σπίτι του. Άλλά δέν μπόρεσε νά κρατήσει καί τήν ψυχή του 
πού ? φεύγε. Τόν πήγαν στό νοσοκομείο κι άπό κεΐ στόν τάφο. Γενά
ρης τοΰ 1928.

Τήν βδελυρή ύπόθεση Χρ. Λαδά δ «Ριζοσπάστης» τή> πέρασε 
στήν δημοσιότητα σάν χρονογράφημα τού Πετρούσκα.

Στίς 6.1.28, δ χρονογράφος Ιγραφε Αναίσχυντα: « ’Εκεί πού οί 
δηλωμένοι χαφιέδες δέν τόλμησαν νά προχωρήσουνε μ’ αύτήν τήν 
ύπόθεση ΛΑΔΑ, οί άρχεΐοι προχωρήσανε. Παρουσιάστηκαν αύτό- 
κλη-ci χαφιέδες καί ψευτομάρτυρες, γιά νά καταθέουν τούς έξωφρε- 
νισμούς πού κατέθεσαν».

Δέν άνάφεραν πουθενά καί ποτέ, δτι οί ίδιοι ήταν οί δολοφόνοι. 
Ίσα  - Γσα, άφησαν νά έ νοηθεί δτι οί άρχειομαρξιστές ήταν et δο
λοφόνοι. Γιά νά παραπλανήσουν τούς έργάτες.

Καί διαστρέβλωναν τόσο τά γεγονότα ώστε άκόμα καί οί Σπαρ- 
τακιστές νά πιστέψουν δτι οί άρχειομαρξιστές κι δχι οί σταλινικοί 
σκότωσαν τόν Λαδά.

Ό  «Σπάρτακος», στό Νοί, ϊγραψε:
Ή  προχθεσινή δολοφονία τοΰ Λαδά, θέτει μπροστά σ’ δλους τούς 

έργάτες τό ζήτημα: άν ή δολοφονία είναι μέσο κατάχτησης τών 
συντηρητικών έργατών. Ό  κομμουνισμός είναι έχθρός τής τέτοιας 
αντιδραστικής, άντεπα να στατικής κατάχτησης συντηρητικών έρ
γατών. Ό  κομμουνισμός θεωρεί τούς συντηρητικούς έργάτες μέλη 
τής Ιογατικής τάξης καί προσπαθεί νά τούς καταχτήσει στ/ν ιδέα 
καί στήν πολιτική τής πάλης τών τάξεων. Ή  όργάνωση έκείνη πού 
παραβαίνει αύτό τό καθήκον δέν είναι κομμουνιστική. Είναι Αντι
δραστική. Καί τέτοια κατά τή γνώμη μας είναι ή όργάνωση τοΟ 
Αρχείου».

Πώς λοιπόν! Τόν Λαδά δέν τό ξέκαμε ή φαλτσέτα τοΟ Φλαρά- 
κου, άλλά τών Γδιων τών Αρχείων! Οί σταλινικοί έπλασαν τόν μύ- 
fo δτι δ Λαιδάς ήταν συντηρητικός έργάτης κι άφοΰ οί Άρχεΐοι δέν 
;· πόρεσαν νά τόν καταχτήσουν τόν δολοφόνησαν ! ! ’Ενώ 6 Λαδάς ή
ταν πρωτοπόρος μαρξιστής κι δχι καθυστερημένος 1

Είναι Απίστευτο, άλλά είναι τρομερό! Πώς μπόρεσε 6 «Σπάρτα
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κος» νά γίνει θύμα μιας τέτοιας συκοφαντίας τοΟ συνδικάτου τοΟ 
εγκλήματος! Καί μάλιστα μετά τήν δολοφονία τοΟ Γεωργοπαπα- 
οάκου!

Μιά υπόθεση πού Ιφτασε στά δικαστήρια κι ο£ δολοφόνοι τοΟ Γε
ωργοπαπαδάκου καταδικάστηκαν! Καί ξειδιαλέχτηκε δ Στίνας νά 
πάει γιά ψευδομάρτυρας!

Ό  II. Πουλ:όπουλος είχε άπέραντι τιμιότητα. ’Αλλά μέσα στό 
Σπάρτακο υπήρχαν βαμένοι άντιαρχειομαρξιστές. Ό  Σκλάβος π.χ. 
ήταν ό έπικεφαλής τής πάλης κατά τών άρχείων. Καί γιά τήν κα
τάχτηση τριτοκαταστατών ϊπαιξε τόν κύριο ρόλο. ’ Οπως έπίσηΐ 
γιά >/ά ι ε̂ταπίσει τόν Πουλιόπουλο δτι Ιξω άπ’ τό κόμμα μπορεί νά 
γίνει χρήσιμη γιά τόν κομμουνισμό έργασία.

Ύστερα άπό αύτά, καταλαβαίνουμε, γιατί δ Άθανασιάδης άνοι
ξε τόν «Σπάρτακο» κι άντέγραψε: «Τό ’Αρχείο καταπολεμάει μέ 
άντικομμουνιστικές μέθοδες, άτομική τρομοκρατία, ξύλο, κοτσομπο- 
λιό, διαλύσεις έργατικών συγκεντρώσεων τοΟ ΚΚΕ κτρ.» Γιά τό 
ΚΚΕ, οδτε γάτος, οδτε ζημιά!

Ό  «Ριζοσπάστης» μάταια προσπάθησε ν1 άποσείσει άπό τό ΚΚΕ 
αύτό τό στυγερό ίγκλημα. Άρχισαν δμως άνακρίσεις. Κι δνας φό
νος δέν σκεπάζεται. Ό  άδελφός τοΟ δολοφονημένου, Κ. Λαδάς, άρ- 
νήθηκε νά κατονομάσει στήν άνάκριση τούς δολοφόνους. Κράτησε 
μιάν ύπέροχη στάση γιά νά μήν έπιτραπεί στούς άστούς νά χτυπή- 
cc/υν «κομμουνιστές».

Ό  «Ριζοσπάστης» στίς 7.1.28 ϊγραψε: Ό  άδελφός τοΟ Λαδά δή
λωσε στόν άνακριτή δτι «ούδέν γνωρίζει άπ’ τήν δολοφονία».

Ή  πορεία δμως τών άνακρίσεων πήρε άλλη τροπή. Ό χ ι γιατί
—  δπως ϊγραψε δ «Ρίζος» στίς 8.1.28 —  δτι οί προσπάθειες τής 
κυβέρνηση? άπέβησαν μάταιες, άλλά γιατί ή κυβέρνηση στό δνομα 
τής δίωξης μιας «τρομοκρατικής όργανώσεως», άρχισε διώξεις κι 
εκοψε 72 έντάλματα κυρίως συνδικαλιστών.

Σχετικά δ «Ρίζος» ίγραψε:
«Είμεθα σέ θέση νά γνωρίζουμε δτι (ή ύπόθεση Λαδά) είναι 

στενά συνδεδεμένη μέ τό προκηρυχθέν γιά τόν ’Απρίλη Δ ' Συνέ
δριο τής ΓΣΕΕ καί vi 6ο τής 'Ομοσπονδίας ’ΕπισιτισμοΟ γιά νά πε- 
ρ’έλθουν είς χείρας τών σοσιαλχαφιέδων. Ό  κατάλογος συνετάχθη 
άπ’ τήν ’Ασφάλεια κατόπιν ύποδείξεως» (τής ΓΣΕΕ).
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Μέρος 4ον

Τροτσκιστικό ξέφωτο στήν Ελλάδα

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙ ΑΤΟΓ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΓ

"Οταν ό Τρότσκι καί οί σύντροφοί του Ιπερναν τό δρόμο γιά 
τήν Ιξορία τό Ελληνικό Τροτσκιστικό Κίνημα, ίμπαινε σέ Ινα και
νούργιο έλπιδοφόρο στάδιο.

Ή  ’Οργάνωση τοΰ ’Αρχείου αύτή τήν περίοδο είναι ξεκάθαρα 
προσανατολισμένη στόν Τρότσκι. Είναι οργανωτικά γεροδεμένη σέ 

' μιά δόμηση κεντρικών πυρήνων (άχτίδων), κλιμακωμένη σέ πολ 
λες έπαρχίες, δλόπλευρα συνδεδεμένη μέ τό μαζικό - συνδικαλι
στικό κίνημα, μέ μιά δέσμη συνδικαλιστικών φράξΐων καί παρατά
ξεων. ριζωμένη σέ άρκετά έργοστάσια, μ’ Ινα παράνομο τυπογρα
φείο, κι ενα υποτυπώδες μηχανισμό τεχνικό, γιά ταυτότητες, χρή
σιμες στήν παράνομη διακίνηση συντρόφων (''Επιτροπή Γιωτόπου- 
λος, Σφύρης, Γ. Δικηγόρο), μ’ Ιναν έπιχειρησιακό μηχανισμό, μέ 
μιά πρόσβαση σέ άθλητικούς - πολιτιστικούς συλλόγους, ιδιαίτερα 
έργατικοΟ άθλητισμοϋ καί τό σοβαρότερο μέ μιά άνοιχτή ΐκδήλω- 
ση στούς μαζικούς χώρους διά μέσου τών συνδικαλιστικών έφημε
ρίδων πού έξέδοσε καί τών συνδικαλιστικών πόστων πού κατέχτησε.

Τό ’Αρχείο, παρά τήν τοποθέτησή του άπ’ τό 1924 στό πλευ
ρό καί άλληλέγγυο μ/ τόν Τρότσκι καί τήν δημιουργία τροτσκιστι-
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κών ομάδων καί τάσεων στό έξωτερικό, δέν κατώρθωσε νά φτιάξει 
σχέσεις διεθνικές. Ό  σημαιοφόρος τοϋ Ελληνικού Τροτσκ'σμοΟ, ό 
Τζουλάτι, είχε στόχο σύνθεσης μέ τό έξωτερικό (μέ τήν Ρωσία 
αύτό ήταν Αδιανόητο). δπου διαμορφώθηκαν ο{ πρώτες Αντιπολι
τεύσεις.

Τήν περίοδο περίπου τής ένότητας τής τάσης Ζηνόβιεφ - 
Καμένεφ μέ τόν Τρότσκι (Απρίλης 1926), Ιγινε μιά συγκέντρω
ση Εξω στήν Καισαριανή, στήν δποία μίλησε δ Τζουλάτι πρώτο; 
καί ό Ι’ ιωτόπουλος κατόπιν σέ 30 - 35 στελέχη πρώτης γραμμής 
γιά τά γεγονότα πού διαδραματίζονταν στήν ΕΣΣΔ δπου έπιβεβαι- 
ώθηκε δ προσανατολισμός τής δργάνωσης στόν Τρότσκι.

Ήταν Αφάνταστος δ ένθουσιασμά; πού μάς είχε προκαλέσει ή 
δ-.απίστωση δτι βαιδίζουμ€ στόν Γδιο δρόμο μέ τόν θρυλικό ήγέτη 
τή; Έπανάσταση; τοΰ 1905 καί συνηγέτη μέ τόν Λένιν τής Ό- 
χτωβριανής Επανάστασης, μόλο πού δέν είχαμε πλατιά γνώση τών 
πολυδιάστατων διαφορών του μέ τήν σταλινική γραφειοκρατία.

Ό  ΙΙέτρος Χατζής, βεβαιώνει δτι μετά τήν συγκέντρωση δ 
Ι ιωτόπουλος, τού Ιδωσε Ινα δέμα μέ Ιντυπα, ίσως έκθεση καί γράμ
ματα, γιά νά τά ταχυδρομήσει πρός τό έξωτερικό. Δέν θυμάται σέ 
ποιά χώρα θά πήγαιναν.

"Ομως δέν ύπήρξε καμιά ίνδειξη δτι ή Όργάνωση τοϋ ’Αρ
χείου είχε πετύχει μιά διασύνδεση μέ τό έξωτερικό, είτε μέ τήν δ- 
|·.ά»δα τής «Ρεβολισιόν» τού Σουβαρίν καί Πάζ, είτε τοϋ Μονάτ - 
Ροζμέρ, πού διαγράφτηκαν σάν Αντιπολιτευόμενοι άπ’ τό Γαλλικό 
ΚΚ τό 1924. ’Αλλά, <Λτε καί μέ τήν Γερμανία Απ’ δπου ή ’Οργά
νωση Ιπερνε τό «Ίμπρεκόρ» καί βιβλία στά δποΓα δημοσιεύονταν 
ντοκουμέντα τής Τρίτης Διεθνούς καί πληροφορίες, δπως cô ντο
κουμέντο τών 83, πάνω στό δποΐο & Γιωτόπουλος ίκανε δμιλίες καί 
αναλύσεις στά 1927-28, σέ στελέχη τής ’Οργάνωσης.

'Οπωσδήποτε, δ Γιωτόπουλος 2έν είχε Ανακοινώσει άκόμα 
καί σέ στενούς συνεργάτες, γιά μιά τέτοια σύνδεση, μ’ έξαίρεση. 
-ροφανώς, τόν Σφύρη (Π. Καβαδά), πού ήταν «έκ τών Απορρή
των» του καί σάν ξενόγλωσσος προσφερόταν γιά τήν Αλληλογρα-
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zi% καί μεταφράσεις.
’Ακριβώς τότε. είχε γίνε·, γνωστό, δτι δ Κορδάτος —  δπως 

γράψαμε —  είχε συνδεθεί μέ τήν «Ρεβολισιόν» τοϋ Σουβαρίν. Έτσι 
ό δρόμο; τών Ελλήνων αντιπολιτευμένων μέ τό έξωτερικό είχε ά
νοιξε:. "Οχι δμω; καί γιά τό 'Αρχείο. Ίσω ς γιατί οί φοβερές αυκο- 
φαντίε; καί δυσφημήσει; πού γράφονταν στά σταλινικά έντυπα καί 
άναμεταδίδονταν στό εξωτερικό έκαναν τού; πρώτους Γ άλλους Αν
τιπολιτευόμενου; 1πιφυλακτικο’>; καί δύσπιστου; γιά τού; Άρχειο- 
μαί>ξιστέ;.

Καμιά, επίσης f'/δειξη δέν ύπήρχε δτι δ Πουλιόπουλος, μέ
χρι τήν διαγραφή του καί Ακόμα μέχρι τήν έκδοση τοϋ «Σπάρ
τακου» (Γενάρη; 1926), παρ’ δτι έπερνε τό Ίμπρεκόρ καί τά πάν
τα πού κυκλοφορούσαν στό έξωτερικό, είχε φτάσει σέ Αλληλογρα
φία ή σέ όποια δήποτε άλλη σχέση μέ τήν δμάδα Σουβαρίν.

Τ ό  ’Α ρ χ ε ί ο  σ τ έ λ ν ε ι  τ ό ν  " Ο σ κ α ρ  σ τ ό  έ ξ ω 

τ ε ρ ι κ ό  κ α ί  σ υ ν δ έ ε τ α ι  μέ  τ ό ν  Τ ρ ό τ σ κ ι

Ή  πρώτη έπαφή τοϋ ’Αρχείου μέ τό έξωτερικό άρχισε Από 
τό τέλο; τοϋ 1928. Ό  Γιωτόπουλος είχε τήν πρωτοβουλία γι’ αύ- 
το. Ή  έπαφή έπιτεύχθηκε διά μέσου τή; Αποστολές τοΰ Όσκάρ. 
Ό  Όσκάρ POZEYVEIG, ήταν Εβραίο;, δπως κι 6 Λεβύ, μέ τόν 
ôjtoîo παίζανε βιολί σ’ ένα κέντρο τής Πλάκα;. Έκεΐ τόν γνώρισαν 
Άρχειομαρξιστές γκαρσόνια, δ Σταφυλάτος καί παράλληλα δ Γα- 
ζή; πού πουλούσε έκεΐ φυστίκια. Ό  Γαζής, πρίν πεθάνει μέ πλη
ροφόρησε, δτι είχε γνωρίσει τούς Όσκάρ καί Λεβύ Απ’ τό 1924. Ό  
Όσκάρ είχε κάποια σύνδεση μέ τό’Αγγλικό κίνημα. Τώρα είχε 
γίνει ένθουσιώδης Άρχειομχρξιστής.

Δέν Ιτυχε νά τόν γνωρίσω. Ό  Σίλας μέ πληροφόρησε, δτι τόν 
είχε συνδέσει σ’ Ιναν πηρύνα στόν δποΐον συμμετείχαν ot, Σίλας, 
Όσκάρ, Ν. Βιτσώρη, δ ήθοποιός Ίωαννίδη;, δ δποΐο; ήταν γνω 
ριμία τοΰ Γ. Βιτσώρη, καί δυό προλετάριοι Αρτεργάτε;. Ό  πηρύ 
νας λειτούργησε περίπου ένα 8μηνο τοϋ 1928.

Ό  Όσκάρ μπόρεσε νά φέρει σέ πέρας τήν Αποστολή πού τοϋ
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Ανέθεσε 6 Γιωτόπουλος, όταν σχηματίστηκε στά 1928 6 πηρύνας 
τής ΔΑΑ. Καί τά Ενδιαφέροντα μηνύματα πού έφερνε άπ- τήν Έλ- 
λάοα γιά τό φιλοτρστσκιστ’.κό ’Αρχείο τοϋ έπέτρεψαν ν’ άνοίξει 
τόν δρόμο έπαφής προσωπικής μέ τόν Τρότσκι, στήν Πρίγκηπο 
στά 1929. Ό  Τρότσκι φαίνεται δτι άπεκόμισε Αριστες 1/τυπώσεις 
άπό τόν Όσκάρ, κι έτσι έξηγεϊται γιατί, δοσμένης καί τής άξιο- 
λογης δράσης τοΰ ’Αρχείου πού δ Όσκάρ Αντιπροσώπευσε, δ Τρό 
τσκι τόν προώθησε στήν διεύθυνση τής ΔΑΑ.

Στήν Πρίγκηπο —  σύμφωνα μέ πληροφορίες πού πήρα άπό 
τόν Γιάννη Πούλο —  δ Όσκάρ γνώρισε τούς γραμματείς τού Τρότ- 
σκι Γκλώσις καί Βάν. Μάταια δμως Αναζητήσαμε περισσότερες 
πληροφορίες πού ήξερε δ TEAN VON HESJNOORT, τόν δποΐον 
δέν €ρήκαμε.

«Ποιός ήταν δ Μύρτος» ; μέ ρώτησαν άπ’ τό ’ Ινστιτούτο Τρότ- 
σκι, γιατί βρέθηκαν γράμματά του στά ’Αρχεία τοϋ Τρόττκι. Καί 
τούς πληροφόρησα. ΤΗταν τό ψευδώνυμο τοΰ Όσκάρ.

Ό  Σίλας είχε γράμμα άπ’ τόν Όσκάρ στά 1930 πού ρωτού
σε τί γίνεται. Ή ταν ποσταρισμένο στήν διεύθυνση Γιωτόπουλου. 
Τό γράμμα αύτό μαθεύτηκε. ’Αλλά δέν δώθηκε στά χέρια τοΰ Σί- 
δα, γιατί στό μεταξύ διαγράφτηκε.

’ Απ' τόν Όσκάρ μαθεύτηκε δτι δ Πουλιόπουλος είχε έπίσης 
έπαφή |ΐέ τήν ΔΑΑ κι Αρχισε νά κάνει μιά έντονη κριτική τοΟ 
’Αρχείου. Μιά κριτική ή δποία είχε γίνει πολύ σκληρή έπί «Σπάρ
τακου» έξ’ έπιδράσεως τών σκληρών Αντιαρχειομαρξιστών Σκλά
βου καί Μάξιμου.

Ό  Γιωτόπουλος άπ’ τήν μεριά του, διά |ΐέσου τοΰ Όσκάρ Αν
ταπέδιδε τίς Επιθέσεις. Έτσι διεξή/θηκε μιά διαμμάχη έχθρική ά- 
νάμεσα στίς δυό όργανώσεις. ’Αρχείου - Σπάρτακου, πού ή κάθε 
μιά διεκδικοΰσε γιά λογαριασμό της τόν τίτλο τοΟ έπίση|·ου τμή
ματος τής ΔΑΑ στήν Ελλάδα.

Ό  Γιωτόπουλος κράτησε τήν ’Οργάνωση σέ Αγνοια γιά τούς 
δεσμούς πού προσπαθούσε νά φτιάξει μέ τόν Τρότσκι διά μέσου τοΰ 
Όσκάρ, ίσως γιά τό Αβέβαιο τής έκβασης αυτής τής άντιδικίας μέ 
τούς Σπαρτακιστές.

Κατά τήν παραμονή του στήν Ελλάδα δ Όσκάρ είχε γνω
ρίσει τήν κόρη τοΰ μεγαλοβιομήχανου Ώρεοζίλ Κουριέλ. μέ τήν
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όποια συνδέθηκε μ,’ Iva αίσθημα Αμοιβαίας συμπάθειας.
Ή  Ώρεοζίλ ήταν πραγματικά ώραία γυναίκα μά καί δραστή

ρια καί τολμηρή κοπέλα· Προπαγανδίστηκε στίς Κέες τ·;ΰ Τροτ
σκισμοί) καί τοϋ Άρχειομαρξισμοϋ, στίς όποιες παρέμεινε πιστή 
;·.αζί μέ τόν άντρα της Όσκαρ μέχρι τέλους.

IIήρε ένεργά μέρος σέ κομματικούς σχηματισμούς ά)λά καί 
;τούς ;ιαζικούς άγώνες. Τήν συναντάμε στήν άπεργία τοϋ Κο/.κα- 
; άό'.κου νά προπαγανδίζει άπ’ ?ξω μαζί μέ άλλους, τούς άπερ- 
γούς πού διεύθυναν άρχειομαρξιστές. ’Επίσης σταλμένη άπ' τήν 
Όργάνωση είχε πιάσει δουλειά καί στό Κεραμάδικο τοΰ Βοτανι
κού, δπου οργανώθηκε άπό δικούς μας ή μεγάλη άπεργία. ΈκεΙ 
δουλεύει ξυπόλυτη μέσα στά λασπόνερα, παρ’ δτι ήταν τρυφερή 
·3παρξη, καί έξ άπαλών όνύχων. Όμως είχε σκηλρότητα στήν δρά- 
ση της.

ΙΙροσωπικά τήν γνώρισα, δταν στάλθηκα άπ’ τόν Γιωτόπου- 
/■· νά τής Αναγγείλω δτι άπαρασίστηκε νά σταλθεί στήν Θεσσαλονί- 
•/.η, δπου δούλεψε σέ έργσστάσια καί πιάστηκε καί καταδικάστηκε. 
Άλλά γι’ αύτά θά έπανέλθουμε.



Ό  ήγετικός πυρήνας τοΰ 'Αρχείου

στα  1928
Τ ό  τ έ λ ο ς  τ ο ϋ  Τ ζ ο υ λ ά τ ι

Ή  Όργάνωση. υστέρα άπό μιά δχρονη περίοβο άνάπτυξης 
καί διαφοροποιήσεων, διαμόρφωσε Ιναν άνανεωμένον ήγετικό πη- 
ρύνα, πλαισιωμένο άπό 40-50 αγωνιστές φτασμένους στό έπίπεδο 
τών έξ έπαγγέλματος έπαναστατών δπως τόν ένοοΰσε 6 Λένιν καί 
δοκιμασμένου; στόν σκληρό άγώνα κατά τή; Κεφαλαιοκρ-ιΐίας κ?.!. 
τοΰ σταλινισμού.

Ό  Γιωτόπουλος, μετά τήν άποχώρηση τοΰ Τζουλάτι, βρι
σκόταν στήν κορυφή τή; πυραμίδας. Ό  Τζουλάτι είχε περιέλθει 
:έ άγνοια. Παρ’ δλο πού δ Γιωτόπουλο; διατηροΰσε έπαφή μαζί 
του καί διά μέσου τοΰ Σταματόπουλου Ιπερνε χρήματά του. Ή  στα
θερή του πίστη στήν Όργάνωση άποσιωπήθηκε, δχι μόνί για :’ 
σάν λειτουργός τοΰ κράτους Ιπρζπε νά μήν έκτεθεΐ, άλλά καί γιά 
λόγους καλλιέργειας τής προσωπολατρείας καί τής αίγλης τοΰ 
άρχηγοϋ Γιωτόπουλου.

«Ό  Τζουλάτι πέθανε στά χέρια μου» —  μάς άφηγήθφιε στά 
1982 δ παλιός άρχειομαρξιστής Άντώνης Μαργαρώνης.

Ό  Α. Μαργαρώνης, ήταν ύπάλλλος στήν Εταιρεία Ύδάτων 
καί κατόπιν στό Κεραμιδάδικο, δπου δργάνωσε τό σωματείο Κερα- 
μάδων κι είχε παντρευτεί τήν άδελφή τής Κ. Έμμανουηλίδου.

Στήν δικτατορία τής 4ης Αύγουστου, πιάστηκε καί στάλθηκε, 
στήν ’Ανάφη (29.8.36), Ιπειτα μεταφέρθηκε στήν Κίμω>ο (’ Ιού
λης 1941), άπέτυχε ή άπόπειρα δραπέτευσής του, μεταφέρθηκε μέ 
άλλους σταλινικούς στήν Τζιά, άπ’ δπου πολλοί δραπέτευσαν, άλ
λά αύτός δέν τά κατάφερε καί τέλος στήν Σύρα, δπου γνώρισε τόν 
Τζουλάτι καί μαζί μ' αύτόν τόν Νεχτάριο, τροτσκιστή.

Γιά τόν Τζουλάτι άναφέρει:
«Ό  Τζουλάτι, δούλευε στήν Σύρα σάν Νομομηχανινός μετά 

τήν Κομοτηνή, δταν κατέρρευσε τό «ιίτωπο έπενέβη στήν Άστυ- · 
νομία γιά νά μήν μέ παραδώσουν στούς ’ Ιταλούς. Βοήθησε καί μοΰ 
f στειλαν άφθονα φαγώσιμα. Καί τό ένδιαφέρον του άπένσντί μου'
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σάν άρχειομαρξιστή καί γενικά, ήταν άπεριόριστο. Έπασχε δμως 
άπό'προστάτη καί ούρεία. Μπήκε στό νοσοκομείο. Έπαθε άφασία 
καί πέθανε σέ 2 μήνες, στά χέρια μου. Στήν κηδεία του έβγαλα έ- 
πικήδειο λόγο γιά τήν λαμπρή ιστορία του μέσα στό κίνηιια. Τόν 
τίμησαν καί τρεις σταλινικοί συγκρατούμενοί μου».

Έτσι τέλειωσε ή ζωή του ηγέτη τής ’Αριστερής πτέρυγας 
τοϋ ΣΕΚΕ στά 1918, τοΰ ηγέτη τοΰ Άρχειομαρξισμοΰ καί τοΰ 
Τροτσκισμού στήν Ελλάδα (1924:).

"Οταν ίρθει τό προλεταριάτο στήν έξουσία, σίγουρα, Οά είναι 
-.ό πρώτο άγαλμα πού θά στήσει στόν Τζουλάτι, δίπλα άπ' τόν 
Λιγδόπουλο, τών πρώτων τριτοδιεθνιστών καί μπολσεβίκων στήν 
Ελλάδα.

Στό μεταξύ, 6 Γιωτόπουλος είχε κάποιες διαλείψε·ς; στήν 
πραγματικά έπίπονη δράση του, γιά λόγους δγείας. ΤΗταν φυ- 
ματικός δπως πολλοί άλλοι, πού τότε κατάφευγαν στήν μέθοδο 
Βασιλειάδη, ένώ άλλοι κατέληγαν στήν «Σωτηρία». Έτσι Ιλει- 
ψε Ινα μεγάλο διάστημα. Είχε όργανωθεΐ μία «κοινότητα» στήν 
Πάρνηθα δπου στέλνωνταν τά φυματικά στελέχη τής ’Οργάνωσης 
γιά μιά πραγματικά φυσική θεραπεία ν.αί άποθεραπεία. Ό  Γιωτό- 
πίυλος δμως Γσως πήγε κάπου άλλου. Παράλληλα είχε πάει στήν 
Θεσσαλονίκη δπου ύπήρχαν προβλήματα άνάμεσα στόν Τσιγαρίδη 
καί στόν Πολάτο.

Αυτήν τήν περίοδο συνδέθηκε συζυγικά μέ τήν Ζωή Μεταξδ, 
πού ήταν άπ’ τίς πιό ώριμες καί άφσσιωμένες συντρόφισσες. Ήταν 
σταθερή, μετρημένη σέ δλα της. Είχε κατατρεγμούς καί διώξεις, 
ανάμεσα στίς δποίες θυμάμαι στήν Πριοτομαγιά τοΰ 1929, δπου 
πιάστηκαν καί βασανίστηκαν άρκετές συντρόφισσες. Γενικά ήταν 
άξια σύντροφος καί συνεργάτης του κι ίμεινε πιστή μέχρ> τέλους 
τής ζωής τοΰ συντρόφου της.

Ό  Σ ί λ α ς άρχισε νά πιστεύει στίς άρχές τής Ρώσικης 
Επανάστασης καί τοΰ «κομμουνισμού» τοΰ Τζουλάτι άπ' τά 1920 
περίπου, βρέθηκε μετά τήν δικτατορία τοΰ Πάγκαλου στ ι̂ν κορυ
φή τής ’Οργάνωση;, δίπλα άπ’ τόν Γιωτόπουλο. Άνέ€ηκε χάρη 
στήν διεύθυνση τής δράσης τοΰ σωματείου άρτεργατών. τό δποΐο



■J" αύτόν οφείλει τό πέρασμά του στά χέρια τών άρχειομαρξιστών, 
\Ί άμεσου; συνεργάτες τόν Σάκκο καί τόν Δίπλα καί άλλους 15 
άγωνιστές.

Τώρα διεύθυνε 'Αθήνα - Πειραιά, ή κατέβαινε στό Άγρίνι, 
κτλ.. Μέ 5ίχως έπεμβάσεις τοϋ Γιωτόπουλου, πέραν άπό μερικές 
έπισκεπτικές σέ διαφόρους σχηματισμούς καί σέ δρισμέ\ες συγ
κεντρώσεις στελεχών, γυναικών, φοιτητών.

Μετά τά μεσάνυχτα συναντούσε πάντα τόν Γιωτόπουλο γιά 
έναν άπολογισμό τής δράσης, δπου δ Γ ιωτόΐιουλος, κατά τό σύ
στημά του, δέν Ιλεγε τίποτα, έκτός άπό μερικά μονόλογα. ΤΗταν 
ενα είδος άναφοράς πού ίπερνε.

Ή  σχέση τους δέν διαταράχτηκε μέχρι τό 1929, δπου δ Γιω- 
τόπουλος βρήκε δτι δ Σίλας είχε «κουραστεί» καί είχε άνάγκη «Α
νάπαυσης».

Ό  Σ φ ύ ρ η ς (Π . Καβαιδάς). ήταν τό δεξί χέρι τού 
Γιωτόπουλου καί πιστός σάν ή σκιά του μέχρι πού συγνρούστη- 
καν γιά διαφορές στήν έπιχείρηση δερμάτων κι δ Σφύρης Ιγινε 
Ι'.έγας δερματέμπορος κι Ικανέ τήν πιό αίσχρή «δήλωση» στήν δι
κτατορία Μεταςά, δπου κατέδο>σε δλους τούς στενούς ήγετικούς 
τ^νεργάτες του.

ΤΗταν στόν Ιο ήγετικό πυρήνα τού 1921 καί τώρα Ικανέ 
χρέη ταμία καί θεωρητικού καί μετά τήν έκδήλωση τοΟ ’Αρχείου 
στά 1930, άρθρογράφευ στήν «Πάλη τών Τάξεων». Χάρις στήν 
άναπηρία του δέν Ιπερνε μέρος σχεδόν σέ κανένα σχηματισμό.

Ό  Γ. Β ι τ σ ώ ρ η  ς, ξεκίνησε άπ’ τήν Ιποχή τ̂ Ο «κομ
μουνισμού», (1921), καί τώρα άνέβηκε στό ήγετικό άπα£άτ. Έκ- 
?ώθηκε δ « ’Αρτεργάτης» καί πήρε στά χέρια του δλες τ·; συνδι- 
καλιστικές έφημερίδες πού βγήκαν άλληλσδιάδοχα, τόν «Φοιτητή», 
καί μετά τό 1930, τήν πρώτη τροτσκιστική έφημερίδα. τήν έβδο- 
μαδιαία «Πάλη τών Τάξεων». Άναδείχτηκε άπό τότε σάν δ πιό 
κατάλληλο: καί καταρτισμένος διανοούμενος, σέ πολιτικό ύπεύθυ- 
ν.> τής ’Οργάνωσης καί συντάχτη πολλών άρθρων καί ντ-νκουμέν-

'II δημοσιότητα, τήν δποία άπέχτησε τόν ίφερε στήν κορφή,
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Κ ώ σ τ α ς  Κ  α σ τ ρ ί τ η ς  
(Λουκάς Καρλίάφτης)
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δίπλα άπ’ τόν Γιωτόπουλο καί τόν Σίλα, |ΐέ τόν δποίο στά 1929. 
συγκατοικούσε. Έ  δργανωτική του δραστηριότητα, δέν ήταν λιγό- 
τερο σημαντική, άλλά δέν έκτείνονταν πέρα άπ’ τόν κεντρ.κό πυ- 
ρήνα τοΰ Βοτανικού-

Δωσμένου. δτι δ Γιωτόπουλος δέν fγράφε, δ Βιτσώρης, κα
ταξιώθηκε σάν πολιτικός ήγέτη; καί ταυτόχρονα σάν σύνδεσμος 
αλληλογραφία; μέ τό έξωτερικό σέ συνδυασμό μέ τόν Σφύοη, σέ 
μιά στιγμή πού δ διεθνικό; παράγων Ιμπαινε κυριαρχικά στήν ι
στορία τοΟ Άρχειομαρξισμοΰ.

Ό  Κ. Κ α σ τ ρ ί τ η ; (Λουκά; Καρλιάφτης), πού είχε 
ίρχίσει τήν έπαναστατική του σταδιοδρομία άπ’ τό 1921. κατ’ δ- 
μολογία του Σίλα πού άξιολόγησε καί άναοόμησε τήν όργάνωση 
πού πρίν ήταν σέ ξεχωριστούς κύκλους, είχε τώρα τήν μεγαλύτερη 
κομματική υπευθυνότητα, μετά τόν Σίλα γιά τήν Αθήνα - Πειραιά 
ν.αί έπαρχίες, έκτος Θεσσαλονίκης.

Σέ συνεργασία μέ τόν Σίλα, βοήθησε στίς Ανακατατάξεις καί 
μεταβολές καί στήν έπεξεργασία τών νέων καθηκόντων πο·’> έμπαι
ναν μπροστά στήν Όργάνωση.

Πέραν άπ' τήν συνδικαλιστική δράση του, στούς έμποροϋ- 
παλλήλους. στού; δποίους τώρα πήρε πρωτοβουλία δ Ναπολέων 
Ι'κίκας, διεύρυνε τήν δράση του παρακολουθώντας καί καθοδηγών
τας συνδικαλιστικές παρατάξει;, τής Αθήνας καί τοΰ Πειραιά. 
Ή ταν τό κλειδί τών διασυνδέσεων μέ τίς έπαρχίες δλης τής χώ
ρας μέ τό κέντρο. Ένα είδος δργανωτικός ύπεύθυνος (τότε δίπλα 
άπ’ τόν Γιο:τόπουλο κανένα; δέν είχε όφίτσια έπίστμα).

Συνείσφερε 5σο λίγα στήν διάδωση καί στήν πάλη γιά τήν 
θεωρία τοΰ Μαρξισμού, κάνοντας μαθήματα ζ ί  δεκάδες δμίλους τής 
Αθήνας, Πειραιά. Θεσσαλονίκης, Καβάλα;, κλπ. Καί έγεύθηκε 
βαριές διώξεις, δίκες, καταδίκες, όσο πολλοί άλλοι άξιόλογοι άγω- 
νιστές - τροτσκιστές. Δέν ήταν δμως σωστό δτι διαδίδονταν στούς 
κύκλους τού Πέτρου Χατζή - Π απαδόπουλου κι Γσως πιό πέρα, δτι 
ήταν «διάδοχος», άν έπιτρέπεται ή έκφραση, τού Γιωτόπουλου.

Ό  Σ ά β β α ς  X α ϊ τ ό π ο υ λ ο ;, συμμετείχε άπ’ τό 
1918 στό κίνημα, ήταν δ πιό γέρος κι άξιο; έκτίμησης άγωνιστής.
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(πρατήριο τσιγάρων - περίπτερα) , με δίπλα του τόν Καστρίτη, 
- τή ν  οργανωτική αναδιάταξη, είχε τοποθετηθεί σ' Ιναν κεντρικό 
πηρύνα τή ; ’Αθήνα; καί στήν IIΕ  τοΰ ΙΙειραιά, απ' δπου δ;ιω; χ- 
παλάχτηκε γιατί πάντοτε τά μάτια του γλάρωναν άπ’ τήν κούραση 

καί τήν ηλικία.
ΙΙαράλληλα, ήρθε σ’ αντίθεση μέ τόν Γιωτόπουλο γ^ά τ ί; ά- 

/όγιστε; άναλήψει; χρημάτων πού ζητούσε καί πού δέν άφηναν νά 
c-.αθεϊ στά πόδια του τό πρατήριο, μέχρι πού διέκοψε στά 1929, δ
ταν ό Γιωτόπουλο; τόν Ιστελνε στό ’Αγρίνι. πράγμα σκα\δαλώδι- 
κου σέ &άρο; του παραμέρισμα.

/δαρος Μπ(

'Ο II ί ν δ α ρ ο ; Μ π ρ ε δ ή μ α ;, είχε μεγάλη κα· 
τάρτηση καί διανοητικότητα. Στήν καλλιέργεια τή ; θεωρ-'α; ΐσω; 

ςεπέρναγε τόν Γιωτόπουλο πού σίγουρα τήν παραμελούσε.
Ό  Γιωτόπουλο; τοΰ είχε αναθέσει καί Ικανέ μιά σειρά δμιλίε; 

πάνω στό θέμα τή; προοπτική; τή ; έπανάσταση; γιά τήν Ελλάδα 

καί τήν τύχη τη ; 4ν καταλαμβάνονταν ή εξουσία, δοσμένη: τή ; I-
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Γ,έμβαση; των Ιμπεριαλιστών καί τής πιθανής ά/τίδρασης τού 
Κρεμλινου. άπ’ δπου δέν Ιβγαζε άπαισιόδοξα συμπεράσματα. Ίσα, 
ίσα. ένέπνευσε αισιόδοξη προοπτική.

Άλλά είχε προβλήματα φυματίωσης. Καί πέραν άπ’ αύτά πού 
τόν υποχρέωσαν νά πάει σέ σανατόριο, είχε τήν πρώτη σύγκρουση 
μέ τόν Γιωτόπουλο.

ΤΗταν δ έπίδοξο; ηγέτη; τοΰ Αρχείου μετά τόν Γιωτόπουλο. 
.Μαζί μέ τόν Καστρίτη, μέ τόν δποίον συνεργάζονταν στήν κύκλο 
ϊορία τοϋ «Αρχείου*, ήταν οί βενιαμήν άγωνιστές γύρω άπ’ τόν 
-ρώτο πυρήνα.

Ό  Ά  λ έ κ ο ς Σ ά κ κ ο ς, διακρίθηκε έξ άρχής σάν 
μαζικός ηγέτη; μέ μεγάλα προσόντα, όντας έπικεφαλής τής παρά 
ταξη; τών άρτεργατών στά 1923. Ά ν  ξεπεράστηκε άπ’ τόν Γεωρ- 
fc/παπαδάκο καί τόν Σίλα είναι γιατί ήταν κάπω; ράθυ|ΐος καί φ> 
/ο; τή; ταβέρνα;. Γι’ αύτό τόν στείλανε άπ’ τό 1924-25 σάν πρά- 
χτορα μέσα στό ΚΚΕ, μιά δράση πού γίνονταν τόσο συνομωτικά, 
(•'>στε γ.ά νά παρακουλουθεϊ μαθήματα στελεχών τόν Ικριβαν σέ 
■τουλάπι μέ άγνοια τών στελεχών άκόμα άκροατών.

Τώρα, δμως, ;ii τήν κατάχτηση τοϋ σωματείου άπ’ τούς άρ- 
χειομαρξιστέ; καί τήν συνδικαλιστική άνοδο, θεωρήθηκε άναγκαίο 
Vi τόν άποσύρουν άπ' τό κόμμα. Αποχωρώντας έβγαλε μιάν άνοι 
χτή επιστολή κριτικής τής ήγεσίας τοϋ κόμματος, πολύ ύπσβαθμι 
σμένη πολιτικά.

Ανέβηκε στό Ιπίπεδο τής πρώτης σειράς κι ήταν δ άναμφι- 
σβήτητος μαζικός έκφραστής τής ’Οργάνωσης σ’ δλους τούς χώρους 
τή; πολιτική; τοϋ Άρχειο-τροτσκισμοϋ.

ΤΗταν εύέλιχτο; δημεγέρτη; καί άποθεώνονταν στίς συγ
κεντρώσει; μα;. Έτσι έκπόρθησε δριστικά άργότερα τήν άντίδρα
ση τοΰ Τσάκου, πού είχε άνακτήσει τό σωματείο άρτεργατών μέ 1. 
200 ψήφου;.

Ό  Μ. Γ ι ά  ν ν η ς, δ δποϊος συμμετείχε άπ’ τ«· 1920. 
στό κίνημα καί άπ’ τό 1924 στό ’Αρχείο καί ήταν έπικεφαλής τοϋ 
σωματείου «Τεχνιτών Μπετόν Άρμέ», άνέβηκε άπότομα στό πρώ
το ά-αράτ καθώς είχαμε άποκορύφωμα τοϋ συνδικαλισμού. Περισ-
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ίότερο γιά τήν συνδικαλιστική του έμ-ειρία. άλλά καί γ'.ά τά όρ- 
γανωτικά του -ρ'σόντα, χωρί; νά ύ-οτιμοΰμε τήν -ολιτιν.ή του έ-

Τώρα στίς συγκεντρώσεις μ?.:. ήταν στήν -ρώτη προβολή 

είτε τζροέδρευε είτε 5χι.
Έςέφραζε στό Εργατικό Κέντρο τίς διοικήσεις καί τών 4λ- 

λ(ον συνδικάτων "ού κατέλαβαν οί άρειομαρξι^τές, έκτός απ’ τό 
σωματείο αρτεργατών "ού άντ/κε ά~’ ευθείας στήν ΓΣΕΕ.

Πέτρος Χατζί)ς

Ό  Π έ τ ρ ο ς  Χ α τ ζ ή ς ,  στά 1920 τόν στατολόγησε 
i  Σ-ύρος Κομιώτης. ;ji τό «ΙΙρός τούς νέους» κι άρχισε τήν έπα- 
ναστατική του δράση στήν Μικρά Ά σ ία  σάν φαντάρος καί μετά τήν 
λήξη τοϋ -ολένίΛυ στήν ’Αθήνα στό συνδικάτο του.

Τώρα, φτασμένος έξ έ-αγγέλματος επαναστάτης στέλνεται 

στήν Θεσσαλονίκη γιά δυό χρόνια. Γυρίζοντας, βρίσκεται έπικεφα- 
λής τοϋ σωματείου Γκαρσονιών μέ μιά δεκάδα μελών του ’Αρχεί
ου -ού αύτός οργάνωσε. Καί σέ λίγο τόν βρίσκουμε έπικεφαλής τής
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μεγάλης απεργίας στό έργοστάσιο λιπασμάτων, δπου στάλθηκε άπ’ 
τήν ’Οργάνωση γιά νά πιάσει δουλειά, στό πλάνο τής κατάκτησης 
εργοστασίων.

Στέλνεται έπίσης στόν Βόλο γιά 5 χρόνια, δπου μέ τεράστί'ς 
προσπάθειες φτιάχνει πυρήνες καί θεμελιώνει τήν έκεΐ Οργάνωσή 
μας. Άφίέρωσε δλη τή ζωή του στό κίνημα καί Ιδειξε μεγάλη ί -  
φοσίωση. πίστη καί αγωνιστικότητα δσο λίγοι άγωνιστε; τοϋ 
παναστατικοΰ μας κινήματος.

Ό  Π έ τ ρ ο ς  Α ύ δ ρ ώ ν η ς ,  υστέρα άπό μιά 5χρον/} 
ϋφαιστιώδη δράση, είναι τώρα άπ’ τούς λίγους πού βρίσκονται στήν 
κορυφή τής Όργάνωσης. Ά π ’ τήν στιγμή πού τού πήραν καμιά 
50αριά πού είχε γύρω του, καί τόν βάλανε σέ Ιναν κεντρικό πηρύ- 
νχ δέν ϊπαψε νά είναι πανταχοΰ παρών στά κομματικά πόστα, στά 
ουνοικάτα καί Ιδιαίτερα στό τσαγγαριό, μέχρι πού τόν στείλανε 
σζά 1929 στήν Καβάλα, δπου ot σταλινικοί ήταν παντοδύναμοι.

’Εκτός άπό τούς παραπάνω συντρόφους υπήρχαν δεκάδες άλλοι 
φτασμένοι έξ έπαγγέλματος έπανάστατες πού θά συναντήσουμε στή 
συνέχεια.
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* * *

Ή  περίοδος τής ήγεσίας Γιωτόπουλου παρουσίασε μιά χαλάρω
ση τής πάλης γιά τήν θεωρία καί πτώση τής θεωρητικής στάθμης 
τών μελών, ένώ ή ύπερχειλίζοοσα δραστηριότηιά τους Ιπερνε μάλ
λον άχτιβίστικο χαρακτήρα.

Οί σωστέ; θέσεις κριτικής τών δππορτουνισμών τοΰ ΚΚΕ Ι'α  
ήταν αρκετές. Ή  άπουσία μιας πολιτικής πλατφόρμας καί μιάς πο
λιτικής έφημερίδας Ιγιναν αίσθητή περισσότερο άπό άλλωτε.

Ή  θεωρητική κατάρτηση τών στελεχών μί βάση τούς κλασ
σικούς τοΰ Μαρξισμοΰ πού δημοσίευσε τό « ’Αρχείο» ήταν μιά πο
λύτιμη κατάχτηση πού δμως Ιπρεπε νά βρεί ίκφραση στίς τρέχου- 
σες πολιτικές συνθήκες.

Τό δυστύχημα ήταν δτι καί ή Ρωσική ’Αντιπολίτευση μόλις 
τώρα έξέοωσε τήν πλατφόρμα της πού δμως ήχαν γιά τά Ρωσικά 
προβλήματα καί καθήκοντα.

Ό  Γιωτόπουλος καλλιεργούσε τήν προσωπολατρεία. Καί πε
τύχαινε. Ένέπνεε φανατισμό, πατριωτισμό καί έργατικότητα στά 
μέλη. Ή  άλήθεια είναι δτι καί δ ίδιος ήχαν έργατικότατος. Είχε 
φτύσει αίμα γιά νά πάει μπροστά τό ’Αρχείο. Δέν είναι τυχαίο πού 
ό Τζουλάτι τόν πέρασε κατ’ έπιλογήν άπ' δσους 6ρισκό|ΐαστε γύ
ρω στόν πρώτο πηρύνα καί τόν πέρασε άνάμεσα στούς πρώτους 10.

Ή  ’Οργάνωση δέν είχε δνομα. Βαφτίστηκε «'Εργασία». Ό  
νουνός δέν σκέφτηκε Ινα πολιτικό δνομα. Ή  «Εργασία» συμβόλιζε 
τό «έν άρχή ήν ή δράση». Οί έντολές καί οί δδηγίες ϊβγαιναν άπό 
τήν «Εργασία». Τό νόημα ήταν: δράση, δράση, δράση.

Πολύ καλά. ’Αλλά δ διάλογος; Ή  κριτική;

Όλοι δμως ήξεραν δτι « ’Εργασία» ίσον Γιωτόπουλος. Άρα, 
’Οργάνωση =  Γ ιωτόπουλος.

«Ή  ’Οργάνωση είμαι Ιγώ», Ιγραφε 6 Γιωτόπουλος στόν Τρότ- 
σκι δταν στά 1934 ήλθε σ’ άνχίθεση μαζί του. Τότε δ Τρότσκι ά- 
ποτάνθηκε στήν Οργάνωση. Καί ή τάση «Μπολσεβίκου» άπάντησε 
«παρών» στόν Τρότσκι, καί τάχτηκε στό πλευρό του.
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01 Σ ΪΝ ΔΙΚ ΑΛ ΙΣΤ ΙΚ Ε Σ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

II ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΓ ΑΡΤΕΡΓΑΤΗ

Ή  Εκδοση τών συνδικαλιστικών έφημερίδων τοϋ ’Αρχείου ση
μάδεψαν τήν νέα περίοδο άνάπτυξης τής Όργάνωσης στό μαζικό 
χώρο κι ήταν άποτέλεσμα τής άνόδου τής συνδικαλιστική; μας 
δράσης.

01 προεκτάσεις τους σ’ δλα χά προβλήματα, συνδικαλιστικά 
καί πολιτικά καί ζ δλους τού; κλάοους τών έργαζομένων τά μετέ
τρεψαν έξ άρχής σέ δργανα γενικής έκφρασης τής πολιτικής τοΟ 
’Αρχείου. Σέ αυτά δημοσιεύονταν άρθρα καί άπόψεις πολιτικοϋ χα
ρακτήρα. Κάλυπταν άκόμα καί πολιτικά διεθνιστικά θέματα, προ- 
σανατολιστικά πρός τό Αντιπολιτευτικό πνεύμα. Φυσικά ή άπου- 
σία μιας πολιτική; Ιφημερίδας— ή «Πάλη τών τάξεωνς βγή/ε τό 
1930 —  ήταν δυσαναπλήρωτη κι έδειχνε μία βασική άδυναμία τής 
’Οργάνωσης.

Αύχές οί Εφημερίδες έφταναν σέ κάθε έπάγγελμα, σέ κάθε 
πόλη καί σέ μεγάλη άκτίνα τής υπαίθρου. Ιδιαίτερα στά έργο- 
στάσια. δπου τίς διαλαλοϋααν άπ’ έξω δμάδες συντρόφων καί συν- 
τροφισών.

Τό τιράζ τους έφτανε στίς 1 - 3 - 4  μέχρι καί 5 χιλιάδες φύλ
λα. Ή ταν μαχητικότητα καί σκόρπιζαν μεγάλο ένθουσιασμό για
τί Εβλεπαν σ’ αύτά μιά νέα όργάνωση πού άνέβαινε σχό συνδικαλι
στικό καί πολιτικό στερέωμα δταν οί ρεφορμιστές χρεοκόπησαν καί 
οί σταλινικοί μέ τίς Εξωφρενικές θέσεις τους γιά τούς «σοσιαλφα- 
σίσχες», «άρχειοφασίστες» καί «άντεπαναστάτες λικβινταριστές» 
καί τήν διασπαστική πολιτική του; στήν ΓΣΕΕ, έχαναν τήν έκτί- 
μηση τών έργατών.

’Αρχικά έκδόθηκε δ « ’Αρτεργάτης» τήν άνοιξη τοϋ 1928· Έ 
πειτα δ «Γπσδηματεργάτης», καχά τήν μεγάλη άπεργία τών τσαγ- 
καράδων καί τήν κατάληψη τοΟ σωματείου άπ’ τούς άρχενομαρξι- 
στές, στά 1929. Τόν Ιδιο χρόνο βγήκε κι δ «Φοιτητής» κατά τήν 
γενική άπεργία τών φοιτητών πού πέρασε στά χέρια τών φοιτητών 
μας. Ό  «Κουρέας» Ιπαψε νά βγαίνει.

Ή  πολιτική - συνδικαλιστική δράση τής Όργάνωσης κε/-
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τραρίστηκε ατό βασικό πλάνο πού ίβαλε ή Κ.Δ. μέ χά ντουκου- 
μέντα τοΰ Λένιν καί τοΰ Τρότσκι πάνω στό Ενιαίο Μέτωπο καί τήν 
συνδικαλιστική ένότητα. δοσμένης τής διάσπασης τής ΓΣΕΕ άπό 
τούς δεξιούς Στρατή καί Καλομοίρη.

Τό ’Αρχείο ανέπτυσσε κατά ενα σωστό τρόπο τά δυό αύτά 
συνθήματα, σ’ άντίθεση μέ τήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, ή δποία άρχισε 
νά πολιτεύεται πρός μιά δημιουργάα νέας ΓΣΕΕ. Στήριξε τήν ένιο- 
μετωπική πολιτική του στά βασικά κείμενα τής Κ.Δ., μεταφέρον- 
τάς τα στίς συγκεκριμένες συνθήκες τοΰ έλληνικοΰ συνδικαλισμού 
διά μέσω άρθρων πού γράφονταν στά συνδικαλιστικά του δργανα.

Ή  έκδοση τοΰ «’Αρτεργάτη» ξεπήδησε άπ’ τά κάτω. ’Απ’ τίς 
άνάγκε; τοΰ σωματείου τών άρτεργατών, καί τήν πίεση τοΰ νέου 
ρεύματος πού καλλιεργούνταν στήν βάση τής ’Οργάνωσης γιά μιά 
προβολή σχούς μαζικούς χώρους μιας διαδοχής τών παραδοσιακών 
οργανώσεων, ρεφοσμιστών καί σταλινικών.

Ή  πρόταση γιά τήν έκδοση βγήκε άπ' τήν πολυάριθμη μαχη
τική παράταξη. Κι δταν δ Σίλας τήν άνάγγειλε στόν Γιωτόπουλο. 
αυτός άντέδρασε:

—  «'Καί ποιοί θά τήν γράφουν;» —  «Ή  παράταξη». —  «Καί 
ποΰ θά βρεθοϋν χρήματα;» —  «Ή  παράταξη».

Έπιστρατεύθηκε δ Βιτσώρης σάν δ κύριος συντάκτης τής πο
ντικής καί συνδικαλιστικής υλης καί ύπεύθυνος γιά δλη τήν Εκ
δοση.

Έ  φοιτητική παράταξη τέθηκε σέ κίνηση. ’Απ’ τήν σύνταξη 
περασαν δλοι σχεδόν οί φοιτητές τόσο γιά νά γράφουν, δσο καί γιά 
νά διωρθώνουν τίξ άνταποκρίσεις τών έργατών.

Στά 1930 τό συνταχτικό συνεργείο ήταν οί Γ. Βιτσώρης, Α. 
Σάκος, Δ. Βουρζούκης, Κ. ’Αναστασιάδης καί Μ. Ράφτης.

ΤοΟ «Ύποδηματεργάτη»:
Κώστας Άναστασιάδης, Α. Παπαδόπουλος καί Χρ. Χατζηχρή- 
στος.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΙΔΡΓΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Όπως συχνά συμβαίνει στήν ιστορία οί φοιτητές γίνονται οΐ 
προάγγελοι τής έπαναστατικής έξέγερσης πού πάει νά ξεσπάσει. 
Ί  ό φοιτητικό κίνημα δέν είναι ταξικά ανεξάρτητο δπως πάνε νά τό 
ίοιαλιστικοποιήσουν οί δππορτουνιστές. Έχει τίς ρίζες του στή μι
κροαστική τάξη πού έπαναστατικοποιεΐται κι άντανακλάει τήν άρι- 
στεροποίηση του προλεταριάτου πού άνεβαίνει στό πολιτικό προσκή
νιο μέ τήν σημαία τής προλεταριακής έπανάστασης.

Έτσι πρίν άπ’ τήν έκρηξη τής κρίσης 1929 - 30 είχα;ιε άλλε- 
-άλληλα φοιτητικά γεγονότα, δπως στίς 14 τοΰ Όκτώβρη 1927 
όταν οί φοιτητές συγκεντρώθηκαν μέ αίτημα τήν μείωση τών διδά
κτρων καί έξετάστρων καί άντιμετώπισαν έπίθεση τής χωροφυ
λακής καί τήν βίαιη διάλυσή τους, καί δπου τραυματίστηκαν πολ
λοί φοιτητές.

Ή  φοιτητική παράταξη ιδρύθηκε στά 1928 σάν φυσική Λ>νέπεια 
τής άνόβου τοΰ φοιτητικού κινήματος. ’Αποτελέστηικε άπό μιά σει
ρά παλιότερων σπουδαστικών στελεχών πού έκπαιδεύτηκαν μέσα 
στήν παρανομία καί στελέχωσαν τήν ’Οργάνωση, πλαισιωμένοι ά
πό νέους φοιτητές πού μπήκαν μέ μεγάλη θέρμη στό κίνημα.

Ή  παράταξη στηριγμένη στήν γνώση τή ; θεωρίας τοΟ έπανα- 
στατικού μαρξισμού, γρήγορα Ιγινε πρωτοπορεία τών φοιτητικών 
αγώνων καί πόλος Ιλξης τών νέων διανοούμενων.

Ό  Γ. Β ι τ σ ώ ρ η ς  —  χωρίς νά είναι φοιτητής Ιγινε δ 

κύριος ύπεύθυνος καθοδηγητής τής παράταξης έκ μέρους τής ήγε
σίας τής ’Οργάνωσης. Παρακολουθούσε δλες τίς συγκεντρώσεις 
τής παράταξης πού γίνονταν συνήθως στό σπίτι του ή στής Κιάρας 
ή στό ύπαιθρο. Έγινε ό κύριος άρθρογράφος τοΰ «Φοιτητή», δταν 
βγήκε στήν διάρκεια τής άπεργίας καί έμπνευστής τών άγώνων 
τής παράταξη; μέσα στούς φοιτητές.
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Ό  II : ν 5 α ρ ο ς 51 π ρ ε δ ή μ α ς ήταν δ άμετα καθο

δηγητής τής παράταξης. Άλλά με τήν όξύνεια πού τόν διέκρινε άρ
χισε νά ερχεται σ’ άντίθεση |ii τό προσωποπαγές τής ήγεσία; Γιω- 
τόπουλου. Είχε καταλάβει δτι ή ’Οργάνωση τοΰ Αρχείου δέν μπο
ρούσε νά πάει μπροστά παρά μόνο μέ τήν εφαρμογή τοΰ δημοκρατι
κού συγκεντρωτισμού. Κι είχε Απόλυτα δίκιο, δπως τ’ απέδειξε ή 
μεγάλη κρίση τού 1929 τών φραξιονιστών. Σέ μιά συγκέντρωση τής 
παράταξης, μόλο πού συμμετείχαν κι έςωκομματικοί, μίλησε μέ 
σφοδρότητα κατά τοΰ προσωπικού καθεστώτος τοΰ Γιωτόπουλου καί 
ύπέρ τού Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού. Αυτό Ιγινε στά 1928, 
σέ συγκέντρωση 20 φοιτητών στήν Καισαριανή, μπροστά στόν Γιω- 
τόπουλο πού πρόβαλλε τό μοτίβο τής άνωριμότητας άκόμα. Ξέρουμε 
2τι έπανέλαβε αυτήν τήν έπίθεση κατά τήν συνδιάσκεψη τού 1930.

Πρώτος γραμματέας τής παράταξης ήταν δ Δ η μ. Β ου ρ- 
ζ ο ύ κ η ς. Ήταν δ πιό δραστήριος, δ πιό μαχητικά; καί συμπα
θής άγωνιστής. ’Αφιέρωσε τήν ζωή του δλη στό κίνημα τοΰ τροτ
σκισμού καί δικαίωσε τίς έλπίδες πού στήριξαν σ’ αυτόν οί σύντρο
φοί του. Διακρίθηκε στήν φοιτητική άπεργία 1929 - 30. ’Αντιπρο
σώπευσε τήν τάση Νέου Δρόμου στήν Ένωτική Συνδιάσκεψη μέ 
τόν Σπάρτακο (1937) . Στήν ’Ακροναυπλία άπ’ τήν τάση Καστρίτη 
πέρασε στήν τάση Στίνα. Καί μέσα στήν κατοχή Ιπεσε στά χέρ -/ 
τών σταλινικών, τού χτηνόδικου δολοφόνου Μπάρμπα στήν Κοκκι- 
νιά δπου τόν άποκεφάλισε.

Ή  φοιτητική παράταξη συγκέντρωσε άρχικά τό 1928 γύρω 
στούς 30 - 40 φοιτητές κι Ιφτασε στήν Γενική ’Απεργία στούς 200 
περίπου.

Μέλη τής παράταξης ήταν άγωνιστές πού άφησαν δλοι τους σχε
δόν μιάν άξιόλογη Ιστορία.
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Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Α Ρ Χ Ε ΙΟ Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Τ Ω Ν

Σ Τ Η Ν  Γ I I  ΗΡΕΣ ΙΑ  TOV Α Ν Τ ΙΦ Α Σ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Γ Α Γ Ω Ν Α

Έ νώ  οί άτΰοί 3' αύτήν τήν vcoî̂ îjjly] περίοδο άνάτζτυζητ. χοΟ χι- 
νήματος καί έξάπλωση: τών άπεργιακών άγώνων ζητάνε νά στρέ
ψουν τήν δρμή τών νέων μακριά ά - ’ τού; ταξικούς αγώνες καί νά 
αιχμαλωτίζουν τήν σκέψη του: απ' οπου παρατηρήθηκε μιά προώ
θηση τοΰ Αθλητισμού καί τοϋ ποδοσφαίρου, οί κομμουνιστικές όρ- 
γανώσει: προωθούν τήν δράση του: μέσα στούς αθλούμ^νους νέους.

Τρίτο: απ' αριστερά δ γραμ. τοϋ σωματείου Γ. II 
λο: καί οίπλα του δ 1'. Μ ακοής

Γίνεται συνείδηση οτ: δ αθλητισμός πρέπει νά μπει στήν εξυπη
ρέτηση τών αναγκών τής πάλης τών τάξεων. Οί συνειδητοί προλε
τάριοι νεολαίο: πρέπει τίς 52 Κυριακές τοΰ χρόνου νά δουλέψουν 
γιά νά φτιάξουν γερά κορμιά καί νά βγαίνουν στήν ύπαιθρο γιά  νά 

πάρουν λίγο οξυγόνο καί νά αντιπαλέψουν τήν φθίση πο·. θέριζε 
κείνη τήν περίοδο, ετσ: πού νά γίνουν ικανοί γιά τόν άγώνα, δίπλα 

δίπλα άπ' τούς συνδικαλισμένους έργάτες. άνατροπής τοΰ σάπιου 
καπιταλισμού, καί γιά τήν σοσιαλιστική έπαναστατική αναδιάρ
θρωση τής κοινωνίας.

Βρισκόμαστε στήν περίοδο πού δ Μουσολινικός φασισμός άντι-

181



γράφοντας τό πυρηνικό σύστημα άπ’ τήν άνάποδη, όργάνωνε τό φά- 
5’.ο καί οί φασιστικέ; συμμορίες ξαπλώνονται στήν Γερμανία, παν
τού, καί στήν Ελλάδα. Ό  αντιφασιστικό; άγώνας άποχτούσε I- 
τσι ;ιεγάλη σημασία. Ά λλά  έπρεπε νά μπει και σέ σωστά κανά
λια. Ή  καταπολέμιση τοϋ φασισμού δέν μπορούσε νά γίνει μέ λαϊ- 
κίστικες άταξικές παρόλες, άλλά μέ τήν δημιουργία άντιφασιστικών 
καί άπεργιακών φρουρών, άντιπαράθεση; στίς Ινοπλες όμάδες πού 
όργάνωνε ό καπιταλισμός δπως τά ΒΕΕ, τά τάγματα «κυνηγών» 
τοϋ Κονδύλη, κ.δ., σέ συνοιασμό ju τό Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο έ- 
νάντια στόν φασισμό καί στό Ενιαίο Μέτωπο πού είχε φτιάξει ή

Ποδοσφαιρικό; "Ομιλο; Γκαρσονιών 
Στό κέντρο τών όρθιων δ Γιάννη; Σκλαβάκης

ελληνική μπουρζουαζία (κυβέρνηση συνασπισμού).
Οί άντιφασιστικές φρουρέ;, στενά συνδιασμένε; μέ τούς όργανω- 

Ι'ένου; άγώνε; τών μαζών άποχτοϋσαν ; μεγάλη σημασία σάν μα

χητικά όργανα πάλη; κατά τοϋ άνερχόμενου φασισμού καί γενικά 
γιά τήν άντιμετώπιση κάθε άντίδραση; στό έργατικό κίνημα. Τό 

δίλλημα ήταν: Δικτατορία ή φασισμό; στήν υπηρεσία τοΰ κεφαλαί
ου ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου.

Σ' αύτέ; τ ί; συνθήκες δ έργατικό; άθλητισμό; καλούνταν νά



;:αίξει Ινα ρόλο σημαντικό στήν ταξική Αντιπαράθεση.
Ή  άθλητική νεολαία καί ό έργατικός άθλητισμός Ιγιναν Ινας 

απ’ τού; σημαντικούς στόχου; τής Όργάνωσης τοΰ ’Αρχείου πεύ 
Ανταγωνίζονταν τήν άντίστοιχη δουλειά τού ΚΚΕ .

’Αντίθετα άπ’ τήν πολιτική τή ; άστική; τάξη; πού στόχευε τό 
τράβηγμα τή ; νεολαία; άπ’ τά ταξικά καί σοσιαλιστικά της έν- 
δ;αφεροντα. θεωρούσαμε καθήκον νά προσανατολίσουμε τήν νεο

λαία στήν ανάπτυξη τού Αθλητισμού της στό πνεύμα τής έξυπηρϊ- 
τηση; τή ; πάλη; τών τάξεων. Έ τσ ι άρχισε μία άνάπτυξη τοΰ 
Εργατικού ’Αθλητισμού, κάτω άπ' τήν σφραγίδα τής Κ Δ , σ' δλε; 
τίς χώρε;, δπως καί στήν χώρα μας.

II οδοσφαιρική δμάδα Θεσσαλονίκη; σί εκδρομή στό Τίκελη. 
’Αριστερά δ Γ. Ταγιτάκο;. Δεξιά δ Ήλίας Παλίδης. ΚαΒιστό: 

δεςιά δ άδελφό; τού Ταγιτάνου.

Τό Κ Κ Ε  ίδρυση μιά Άθλητική 'Ομοσπονδία στά 1928 μέ γραμ 
ματέα τόν Α . Χατζηαναστασίου πού ευθύ; μετά άναρυχήθηκε κατά 
εναν περίεργο τρόπο στήν κομματική ιεραρχία κι Ιγινε Αρχισυν

τάκτης τού «Ριζοσπάστη», ένώ στά 1924-25-26, δντας στόν φιλικό 

καί συντροφικό κύκλο τοϋ Καστρίτη, δέν έβγαζε άχνα γιά  κομμου
νισμό, γιά νά περάσει τέλος, άνοιχτά στήν Ασφάλεια καί ν’ Αρχί
σει άρθρογραφία κατά τοΰ Κομμουνισμοΰ καί τοΰ ΚΚΕ.

Τό  καλοκαίρι τοΰ 1928, ή δράση στούς άθλητικού; συλλόγους,
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πού οργάνωσαν οί Άρχειομαρξιστές, είχε πάρει μεγάλη άνάπτυξη, 
δπως Ιδειξε μιά έκδρομική συγκέντρωση μέ πάνω άπό 800 νεολαί
ους, άθλητές καί φιλάθλους. Ή  συγκέντρωση Ιγινε στό Μεγάλο 
Πεύκο. Ό  Κ α σ τ ρ ί τ η ς  μίλησε στούς νέους γιά τήν άημασία 
z'yj έργατικοΰ άθλητισμοΰ καί τή-; ταξική, σοσιαλιστική καί πολ·- 
τιστική διαπεοαγώγηση τών άθλητών καί τήν πολιτικοποίηση τών 
άβλητών ποδοσφαιριστών. Μέσα άπ’ τούς άθλητικούς συλλόγου; 
συνδικαλιστικούς είτε συνοικιακούς, τό έπαναστατικό κόμμα μπο
ρούσε καί Ιπρεπε νά στρατολογήσει άγωνιστές γιά τίς άπεογιακές 
φρουρές καί τίς όργανώσεις αυτοάμυνας, στό πνεύμα τών παραπά
νω ιδεών γιά τόν άντιφασιστικό άγώνα.

Μετά τόν Καστρίτη, μίλησε δ Άνδρώνης, μέσα σ’ Ιναν άπερ;- 
γραπτο ένθουσιασμό τών νέων μας.

Οί άρχειομαρξιστές, είχαν κάτω άπ’ τήν έπιρροή τους στήν ’Α 
θήνα τούς άθλητικούς συλλόγους, Ζαχαροπλαστών, ΈμποροΟπαλ- 
λήλων, Κολονοϋ. Πλάτωνος, Άττικοϋ, Πολυγώνου, Παγκρατίου, 
Βύρωνος, Ν. ’ Ιωνίας, καί ΟΦΑ καί στήν Θεσσαλονίκη έξαρτοΟσαν 
-.ήν όμοσπονδία άνεπίση)ΐων συλλόγων, καί τούς δμίλους Νεάπο
λης, Τσινάρ, Βαρδαρίου (’Ισραηλίτες), Διοικητηρίου, Καφέ - Κου- 
Ι ί ,  Τούμπας. Καλαμαριάς καί Μελβανέ.
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Επέκταση τοϋ ’Αρχείου στήν έπαρχία

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η .  Τήν περίοδο 1928 - 28 ή Όργάνωση 
τής Σαλονίκης πραγματοποίησε μιά σημαντική πρόοδο Επιστέγασμα 
τής δποίας ήταν ή πρώτη Συνδιάσκεψη πού άποτέλεσε έναν ση
μαντικό σταθμό στήν άνάπτυξή μας.

Στήν Συνδιάσκεψη παρευρέθηκε κι δ Γιωτόπουλος, κι άνί- 
πτυξε τά νέα καθήκοντα γιά τήν Αναδιάρθρωση τής ΌργΑνωσ»,: 
Θεσσαλονίκης στά πρότυπα τής νέας δόμησης τής όργάνωσης τής 
Αθήνας. Πήραν μέρος 20 περίπου στελέχη πού Αντιπροσώπευαν 
γύρω στά 120 μέλη.

Ή  έκλογή τών Αντιπροσώπων έγινε- στήν βάση τοϋ δημοκρα 
τικοϋ συγκεντρωτισμού, κι άπ’ αύτήν τήν άποψη προηγήθηκε τή: 
'Αθήνας. Ό  Γραμματέας τής όργΑνωσης Θεσσαλονίκης Τσιγαρί- 
δης Αποδείχτηκε δημοκρατικότερος τοΰ Γιωτόπουλου. Σ ’ αύτό έπ.!- 
δρασε καί ή προλεταριακή βάση τοΰ τμήματος τής Σαλονίκης.

Ή  συνδιάσκεψη έγινε σέ |uA Ανοιχτή προεκλογική περίοδο 
γιά τίς βουλευτικές έκλογές πού ήταν νά γίνουνε στίς 19 - 8 - 28 .  
Τό ΚΚΕ κατέβαινιε σ’ αύτές ύστερα άπό μιά διάσπαση. Καί φαί
νονταν σάν Εξουθενωμένο. Ό  Χ· Δελής ήταν ό μόνος πού ύποστήριξε 
τήν κάθοδο τής όργάνωσης στίς έκλογές. Ήταν δ πρώτος στη·.· 
Σαλονίκη ποή κατάλαβε τήν Αναγκαιότητα τής προέκτασης τή: 
δράσης μας καί στό κοινοβουλευτικό πεδίο. Καταπολεμήθηκε δμω; 
άπ’ δλους αύτή ή πρότασή του.

Ή  έκλογή γιά τήν περιφερειακή ’Επιτροπή άνέδειξε τούς Σ 
Τσιγαρίδη, Π. Πολάτο, (Π · θεσσαλονικιό) X. Δελή καί Π. Πα 
πανικολάου.

Σέ ειδική σύσκεψη δ Γιωτόπουλος έπέκρινε τούς Ποντίκη καί 
Πολάτο γιά τάσεις άπομονοτισμοΰ καί τοπικισμού. Καί δέν είχε 
4δικ0 δπως μου δώθηκε ή ευκαιρία νά διαπιστώσω όταν στάλθη
κα στήν Θεσσαλονίκη τό 1929. θυμάμαι, συνε;ριάζαίε στήν 
Περιφερειακή κι δ Ποντικής μοΰ εϊσηγήθηκε νά μήν στέλνουμε 
χρήματα στό κέντρο. Κι’ αύτό δέν ήταν τό μόνο δείγμα τοϋ τοπι-
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κισμοΰ. Άφίροϋσε δμω; ή κριτική αύτή μάλλον τόν Ποντική δ δ- 
ποίος δέν θεωροΰσε τόν έαυτό του ύποδεέστερο τοϋ Γιωτόπουλου 
ϊσως γιατί ήταν πιό παλιός. Καί πραγματικά, δταν τόσο 6 Γιωτ<*.· 
πουλος δσο κι εγώ είμαστε δίπλα άπ’ τόν πρώτο πυρήνα, δ Ποντι
κής ήταν «φτασμένος» καί καθώς μοΟ άφηγήθηκε πρίν πεθάνει, 
στό Ιο Συνέδριο τοϋ ΚΑΚΕ διέψευσε τόν Γιωτόπουλο πού παρο>- 
ri'/αε τόν έαυτό του δτι ήταν μέλος τοϋ πρώτου πυρήνα.

Ό  ΙΙολάτος ήταν άλλος τύπος. Συναισθηματικός καί μέ ά- 
πόλυτη άνιοιοτέλεια. Άλλά 5έν είχε μαρξιστική βαθύτητα. Μέ τόν

Ά .  Καλέργης Ό  Π . Βασιλειάδης (άριστερά)|
Β. Καραμητιληνιός (δεξιά)

Ποντική είχε καί μιά κάποια άντίθεση, κι Γσως γι’ αύτό άνακλή- 
θηκε στήν Αθήνα.

Άπό τότε ή άνάπτυξη υπήρχε ταχύριΟμη. Μέ πρωτ^ορία 
τούς τσαγγαράοες πού προτοεκ£ηλώθηκαν 3τά 1925. Έ  παρά- 
ταξη τών τσαγκαράδων είχε στό ένεργητικό της πολλές έργοστα- 
σιακές άπεργίες.

Στά 1928 π.χ· Ιγινε άπεργία στό μεγαλύτερο τσαγγαράδιν.ο 
τοΰ Μουστάκα άπ’ άρορμή άπόλυση τοΰ Α. Κούρτη . άρχειομαρξι- 
στή . πού κράτησε 1 μήνα. Στήν άπεργιακή έπιτροπή ήταν σταλι ■
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νικοί καί άρχειομαρξιστές. Στίς άπεργίες συνεργάζονταν πάντα έ- 
νώ στά έργοστάσια και στίς συνελεύσεις συμπλέκονταν.

Σάν άποτέλεσμα αύτής τής ταχύρρυθμης άνάπτυξης εϊχαμτ 
τήν Ζδρυση τών συνεργαζόμενων άρχειομαρξιστών σωματείων 
(1929) καί τήν κάθοδο στίς έκλογές μέ υποψήφιο τόν Μακρόπού
λο. Γιά τά γεγονότα αύτά θά έπανέλθουμε.

"Ας άναφέρουμε μόνο τήν πρώτη μεγαλειώδη έκδήλωση τή; 
όργάνωσης τήν πρωτομαγιά στό Μπέχ Τσινάρ, μέ 500 έργάτες 
πού ζητωκραύγαζαν τά συνθήματα τή; πολιτικής μας καί ίκαναν 
μιά ένθουσιαστική διαδήλωση μέ κόκκινα λάβαρα καί τήν μπάν- 
τα μας πού αίφνιδίασε δλους. Στήν συγκέντρωση μίλησε ό Πολυ- 
χρόνης Μπουντουμασίδης κι’ 2νας άλλος, καί ό κ· Μποτσάκης και 
Άΐίαλία Δελή άπάγγειλαν έπαναστατικά ποιήματα.

Τήν ίδια περίοδο άναπτύχθηκε τό γυναικείο τμήμα μας άλμα- 
τώδικα. Άλλά γι’ αύτό άς δώσουμε τόν λόγο στήν σ. Αμαλία Δε- 
λή πού ύπήρξε στέλεχος πρώτης γραμμής καί μακρόπνοης έπανα- 
στατικής δράσης.

Τ ό  Γ υ ν α ι κ ε ί ο  κ ί ν η μ α ,  στήν Άρχειομαρξιστική 
όργάνωση Θεσσαλονίκης δέν ύστέρησε άπό τίς άλλες μεγάλες πό
λεις τής Ελλάδας. Άπό τό 1928 πού προσωπικά άρχισα νά παίρνω 
ένεργό μέρος, ύπήρχαν πολλές γυναίκες πού παρουσίασαν μεγάλη 
δραστηριότητα σέ δλες τίς Επαγγελματικές καί κοινωνικές επανα
στατικές έκδηλώσεις. Δέν ξεχώριζαν ποτέ τήν θέση του; στήν δράσ/, 
σάν γυναίκες. Βρέθηκαν πάντα στήν πρώτη γραμμή δταν τό κα- 
λοΰσαν οί περιστάσεις.

Στά καπνεργατικά πού γίνονταν μεγάλες άπεργίες ot ήρωϊκέ; 
άρχειομαρξίστριες Κ α τ ί ν ο ί  Έ μ μ α ν ο υ η λ ί δ ο υ  καί 
Β ά σ ω, ϊπαιξαν σημαντικό ρόλο πού πρσκάλεσαν τίν τρόμο 
τής άστυνομίας καί τών σταλινικών τόσο πού άπ’ τόν ριζοσπάστη 
τίς άπεκάλεσαν ΰαινε;. ’Επηρεάζουν πολλούς καπνεργάτες.

Στό Κεραμοποιεΐο Άλατίνη άξιοθαύμαστη δράση παρουσίασε 
ή Φ ρ ό σ ω  πού πρωτοστάτησε μαζί μέ τόν Θόδωρο Δελημπαλ- 
τά καί άλλους συντρόφους στήν μεγάλη άπεργία τοΰ έργοστασίου.

Στούς ξενοοοχοΰπαλλήλους ήταν ή χήρα Κ α λ ι ό π η Κ  ά- 
τ σ η πού δέν οπισθοχώρησε ποτέ στίς διώξεις τής Αστυνομίας 
καί πού δέν δίστασε νά φιλοξενήση στήν ξύλινη παράγγα :ης τή,
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Ό ρεω ζίλ  Λεβή πού ήρθε άπό τήν ’Αθήνα καί καταζητώντχν άπό 

τήν ’Αστυνομία.
Στούς Υφαντουργού: τή: Ύφχνετ ή θ  ο ο ώ ρ α Π κ  α- 

ν ι κ ο λ ά ο υ μέ -όν αδελφό της!
Στούς Ζαχαρ0πλάστες ή Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  καί άλλες.
Στούς Ιμποροϋπχλλήλους τήν δ:οίκηση των όποιων εϊ/χν οί 

σταλινικοί ή Ε. Φ ρ α γ κ ο π ο  ύ λ ο υ. ή Λ. Δ  ε λ ή. ή 
Η χ σ ι λ ε ι χ ο ο υ. ή Μ. Ί Ι  λ ι χ δ η επχιρνχν Ινερνό ;·.ί 
ρος σ’ δλες τίς έν.δηλώσεις :ιχΓύ μί άλλους συντρόφους.

Σό σωματείο λιθογράφων - κυτοποιών το όποιο είχαν οί άρχειο-

’Αμαλία Δελή

μαρξιστές μ’ έπί κεφαλής τόν Ά  α η μ ά κ η Δ ε λ ή ,  τόν άοερ- 
φό του X  ρ ή σ τ ο Δ ε λ ή .  καί δίπλα τους τόν Φωτιάδη συμ.

μετείχε ένεργά ή Δ ό μ ν α  Ή λ ι ά δ η .  Τ ό  σωματείο αύη.6 
πού ίδρυσε 6 X . Δελής όργάνωσε πολλές άπεργίες άνάιεσα στίς 
δποΐες τοΰ Κότσαρη μ’ άποτέλεσμα νά διωχτή ό Α . Δελής σά·< 
ήγέτης τής άπεργίας.

Στό μαθητικό καί φοιτητικό κίνημα οί συντρόφισσες παρου



3:χσαν μιά άξιόλογη δράση. Λειτουργούσε δ Μορφωτικός Σύλλο
γος μέ πρωτοβουλία τής Όργάνωσης πού συγκεντρώθηκαν μαθητέ; 
χαί μαθήτριες τής εμπορικής Σχολής, τών Γυμνασίων, τοΰ διδα
σκαλείου θηλέων, δπου γίνονταν πολλές διαλέξεις, έκδρομές κ.τ.ρ. 
Απ’ εκεί βγήκαν πολλά στελέχη. Αύτό δέν άργησε νά κινήση τήν 
προσοχή τής άστυνομίας πού Ικανέ πολλές έφόδους δπου μετά τήν 
σύλληψη καί καταδίκη τής Α. Δελή, Βούλα - Καίτη, καί Μ. Βα· 
φειάδου στό «Κόκκινο Σχολείο» τό διέλυσαν.

Στό Διδασκαλείο μ’ έπί κεφαλής τίς Δελή, Κστσάμπαση καί 
Βαφειάδου δημιουργήθηκαν κύκλοι μαθημάτων. Τό ίδιο έγινε καί 
στό Γυμνάσιο. Έπί κεφαλής τοΰ Μαθητικού ήταν δ Καλέργης καί 
ό Γαϊτανίδης. Στήν Εμπορική Σχολή ό Κ. Μποτσάκης καί Α. 
Άνδριανίδης, Α. Παρλαμπάνης, καί Βογιατζάκης.

Γενικά ή διψασμένη γιά μαρξιστική μάθηση νεολαία πύκνω 
σε τίς γραμμές τής όργάνωσης τών Άρχειομαρξιστών.

Υπήρχε έρασιτεχνικός καλλιτεχνικός θίασος καί χορωδία πού 
δώθηκαν πολλές παραστάσεις στά Γραφεία τής Πανεργατικής, μέ 
μεγάλη συμμετοχή έργατών. Εκτός άπό τήν χορωδία πού συμμε
τέχουν πολλές γυναίκες μαζί μέ τούς συντρόφους, στόν θίασο παίρ- 
ναν μέρος μέ μεγάλη έπιτυχία οί σ. Βούλα - Κατη, Άμαλί?. 
Δελή. Ελένη Φραγκοπούλου, Κίζυ Κίτσα, κλπ. Τήν μέρα πού κυ
κλοφορούσε ή «Πάλη τών Τάξεων» γινόταν πραγματικός Συνα
γερμός. "Ολες μαζί μαθήτριες καί έργάτριες σχηματίζουμε συνερ
γεία μέ τούς συντρόφους μας καί γεμίζουμε δλους τούς δρόμου; 
γιά τήν διάδοσή του;

Επίσης στίς έκλογές δλες έξω άπό τά τμήματα μοιράζουμε 
ψηφοδέλτια καί προπαγανδίζουμε τούς ύποψηφίους μας- Αξέχαστη 
θά μού μείνη ή άποδοκιμασία πού κάνουμε έξω άπό τό έκλογικό 
κέντρο στό τσινάρι 4 - 5  γυναίκες μαζί στόν ύποψήφιο Δήμαρχο 
Μάνο φωνάζοντας άέρα πού άναγκάστηκαν νά έπέμβουν ot μπρά
βοι του.

Στήν έργατική βοήθεια παίρνουμε μέρος ένεργό μέ τούς έρ- 
γάτες τοΰ Κ.Κ. στίς τοπικές συνελεύσεις καί στούς έρράνους μέ 
τακτικές έπισκέψεις στίς φυλακές.

Μέ τήν ήθική καί σωστή μας διαπαιδαγώγηση μπαίνουμε σί 
δλα τά σπίτια τών συντρόφων μΛς καί αύτό συντελούσε πολλές φο.
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ρές στήν έξουδετέρωση άπό τίς δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν άπό 
τίς οίκογένειές τους γιά τήν συμμετοχή τους στόν άγώνα.

Στό γυναικείο τμήμα ξεχώριζαν έπίσης ή Ε λ έ ν η  Π α- 
π α ν ι κ ο λ ά ο υ όμπρελοΰ, ή Β έ τ α καπελοΰ, ή Μ α ρ ί- 
·/ α Σ τ α μ ι ν ί ο ο υ υφαντουργός, ή Μ α ρ ί ν α  Ή  λ ι ο
πού λου ιδιωτική έργασία. ή Μ ί κ α, ύπάλληλος, ή Κ  ί- 
τ σ α (ΙΙροδρόμου) έργάτρια, ή Ν ί τ σ α (γυν. τοΰ Λεωνίδα 
μεταλουργοΰ), ή Ε ι ρ ή ν η  μοδίστρα, ή Β α λ σ α μ ώ  (άπ’ 
τήν ’Αθήνα ή Μ α ρ ί κ α  Ε ύ μ ο ρ φ ι ά δ ο υ  μαθήτρια, ή 
Σ τ έ λ λ α  X α τ ζ η μ ή τ σ ο υ, μαθήτρια.

Κ ό ρ ι ν θ ο ς -  Δημιουργοί του τμήματος τής Κορίνθου ήτα. 
οί άδελφοί Καπλάνηοες. Ό  Γιάννης άρχισε άπό 17 χρονών σάν μα- 
θητής. Διάβαζε τόν Ριζοσπάστη καί Ιστελνε συνεργασίες σέ μιά 
τοπική έφημερίδα. Ό  Παΰλος, είναι στό Μικρασιατικό Μέτωπο καί 
έμπνέεται άπ’ τίς ιδέες τής Ρωσικής 'Επανάστασης. Μετά τήν Μι
κρασιατική καταστροφή καί οί δυό άδελφοί χτίζουν τήν όργάνωση 
παλιών πολεμιστών μέ 4.500 μέλη δλης τής περιφέρειας καί γραμ · 
ματέας γίνεται ό Γ. Καπλάνης. Στά 1924, δργανώνουν τό συνέδριο 
Παλαιών Πολεμιστών Πελοποννήσου καί Στερεάς μέ τήν συμβο
λή τής Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών πού Ιγινε στήν Πάτρα. 
’Αλληλοδιάδοχα έκεΐ κατεβαίνουν άπ’ τήν ’Αθήνα οί Φουλτσάχος. 
Γιωμπρές καί άλλοι. Οί Κορδάτος καί Άποστολίδης κατεβάζουν 
τήν πλατφόρμα τους ένάντια στό σύνθημα τής Ενιαίας καί ’Ανε
ξάρτητης Μακεδονίας καί Θράκης. Τήν δποία υιοθετεί δ Γ. Κα· 
πλάνης. Στό μεταξύ Γδρυσαν τό τμήμα Κορίνθου τοΰ ΚΚΕ μέ 180 
περίπου μέλη. Ό  Γ. Καπλάνης άνεβαίνει τόν Δεκέμβρη στήν Ά ·  
θήνα καί παίρνει έντολή άπ* τόν Πουλιόπουλο νά Αναδιοργανώσει 
τό τμήμα στή βάση τοΰ πυρηνικού συστήματος. Τόν Γενάρη τοΰ 
1W25, μέ τήν δημοσίευση τών άποφάσεων τοΰ ΚΚΕ γιά τό «αύτσ- 
νομιστικό» τόσο τό ΚΚΕ δσο καί οί παλαιοπολεμιστικές Οργανώ
σεις διαλύονται-

Ό  Γιάννης Κ. Ιρχεται στήν ’Αθήνα. Βοηθάει τό ΚΚΕ άψηφόν- 
τας τήν παρανομία. Κατά τήν διάσπαση τοΰ ΚΚΕ καί οί δύο ά
δελφοί τοποθετούνται στό πλευρό τοΰ Π. Πουλίόπουλου.

Τελικά δμως προσανατολίζονται πρός τήν ’Οργάνωση τών Άρ-
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χειομαρξιστών. Είναι τώρα πεπισμίνο: τροτσκιστές. Καί τέτοιοι 
-χρέμειναν ;ιέσ7. ζ ϊ  μιά πολύχρονη δράση.

' Στήν Κόρινθο. 7.-’ τό 1028. ςε κίνησε μ·.ά φούχτ* φτχσμένων 
άρχειομαρξιστών - τροτσκιστών μέ επικεφαλής τούς άδελφούς Κα- 
Γλάνηδες, κι άποτέλεσαν τό τμήμα μέ σωστές ιδέες τοΟ τροτσκι
σμού στήν Κόρινθο καί Ιδρασχν στήν συνέχεια στήν ’Αθήνα. Ή ταν 
τό τμήμα μέ 20 περίπου μέλη καί στενούς συμπαθοΟντες πού μιά 
νύχτα πάνω άπ’ τόν ’ Ισθμό τής Κορίνθου, ένισχυμένοι καί μέ άγω- 
νιστές πού κατέβηκαν άπ’ τήν Αθήνα ξητωκραύγασαν τόν μεγά- 
λ ) εξόριστο τού Στάλιν, τόν Τρότσκι πού περνούσε άπ’ τό Κανάλι

Γιάννης Καπλάνης

τής Κορίνθου γιά τόν ΙΙειραιά, τήν Γαλλία καί τήν Κοπενχάγη, 
μϊ τήν στεντώρια όμαδική κραυγή: «Ζή τ ω δ Τ ρ ό τ σ κ ι !  
Ζ ή τ ω  ή π α γ κ ό σ μ ι α  έ π α ν ά σ τ α σ η » .  Κ ι 6να 
στεφάνι πετάχτηκε στό κατάστρωμα τοΰ πλοίου.

Ό  Τρότσκι, ή γυναίκα του καί οί γραμματείς του, πετάχτηκαν 
στό κατάστρωμα συγκινημένοι. Καί μαντήλια άνέμισαν.

Μ ’ αύτόν τόν έπαναστατικό χαιρετισμό Τρότσκι καί "Ελληνες 
Τροτσκιστές, δέθηκαν μ’ ενα δεσμό άκατάλυτο.

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α : ’Εκεί δργανώθηκε Ινα τμήμα πού άρχισε νά χτί
ζεται άπ' τό 1926 - 27 καί στό 1928 άρχισε νά ριζώνει στίς φά

μπρικες.
Σέ λίγο, καμιά 30αριά άγωνιστές πύκνωσαν :ίς γραμμές μας
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ανάμεσα στούς όποιους πολλοί άπό στόφα μεγάλων Επαναστατών, 
μέ πολλές διώξε;;, φυλακίσεις κι Εξορίες. ΤΗταν άπαράμιλλοι τροτ- 
σκιστές πού κατώρθωσαν ν’ άποσπάσουν τό κίνημα άπ’ τούς σταλι
νικούς κι άπό τούς αντιδραστικούς Καλομοιρο-Στρατήδες καί τέ
λος κατέχτησαν τό ’Εργατικό Κέντρο, κι όργάνωσαν τις μεγάλες 
απεργίες πού στή συνέχεια θά έξιστορίσουμε.

Ό  Ν. Δημητρακόπουλος, ξυλουργός, ήταν ό πρώτος πού στάλ
θηκε άπ’ τήν Όργάνωση μέ τό όπλοστάσιο τής Εποχής: Τό ’Αλφά
βητο τοϋ Μπουχάριν καί του τροτσκιστή Μπρεομπραζένσκι πρό· 
τούς νέους, κατήχηση τών χωρικών, οίκονομική Εξέλιξη καί τό 
<-Αρχείο».

Ό  Γ. Β α σ ι λ ά ;, μηχανουργάς κι ό Σ α λ ί χ :■ ς, τε
λειόφοιτος γυμνασίου, τόν πλαισίωσαν κι άρχισαν τήν όργανωμένη 
δράση γιά τόν μαρξισμό.

Ό  Γ. Βασιλά;, δντας στρατευμένος καί μέλος τής Κομ. Νεολαίας 
είχε μιά δράση άντιμιλιταριστική καί μαζί μέ σταλινικούς καί άρ- 
χείους είχαν άναστατώσει τόν Ναύσταθμο μέ προκηρύξεις.

Ό  Σαλίχο; είχε προπαγανδιστεί άπ’ τόν Νίκο Δημητρακόπου- 
λο κι άρχισε μιά Ινδοξη δράση πού προκάλεσε τήν δίωξη καί σύλ
ληψή του, άκριβώ; στίς 8.9.28 πού ήταν ν’ άρχίσει τό Δ ' Πανελλα
δικό συνέδριο τή; ΓΣΕΕ (6λέπε «Ριζοσπάστη» 8.5.28), μαζί μέ 
τούς σταλινικούς Ρηγανάκο, Ταβουλάρη καί Κατσαούνη (μετέπειτα 
χαφιέδες).

Ά π ’ αύτούς τούς 3 καί μέ γραμματέα τόν Βασιλά χτίστηκε 6 
πηρύνας άπ’ δπου προήλθε 6 τσαγκάρης Π. Χ ρ ι σ τ ό π ο υ -  
λ ο ς.

Άλλος μέ μεγάλη δράση ήταν δ Ά  λ έ ξ η ς  Χ α λ ο ύ λ ο ς ,  
φοιτητής κι άργότερα Εμπορευόμενος.

Στά 1929, είχε κιόλας δημιουργηθεΐ στήν Μικρομάνη Ενας πυ 
ρήνας μέ 5-6 άτομα πού άρχισε νά προπαγανδίζει καί νά κύκλο 
φορεϊ τά Εντυπά μας.

Επίσης καταχτήσαμε άγωνιστές άπ’ τά γύρω χωριά, Άρεόπο- 
λη, ΟΓτηλο. Καρδαμήλη, Μηλιά, Πλάτσα. Ά π ’ τήν Πλάτσα κατά
γονταν κι δ Κώστας Πέτσαλης, γκαρσόνι, πού στάλθηκε άπ’ τήν 
Αθήνα καί βοήθησε τήν δράση μας.

Στά 1929, τό συνδικαλιστικό ϊγινε κύριος στόχος δουλειάς. Οί



νεαροί άρχειομαρςΐ3τές διεισδύουν σιγά - σιγά μέσα στά Εργοστά
σια.

Στά 1931, περνούν τό σωματείο τών κυλινδρόμυλων καί γίνεται 
γραμματέας του ό Σ τ ά θ η ς  Σ τ α θ ά κ ο ς. Οί μυλεργάτες 
τοϋ σωματείου (200 - 250), χάρη στους άρχείους καί στόν Ιδιαί
τερα άξιο γραμματέα του, γίνονται πρωτοπόροι στήν Καλαμάτα.

Ταυτόχρονα, περνούν τό σωματείο τών καπνεργατών μέ γραμ
ματέα τόν Β. θ  ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο πού Αντιπροσώπευε 
τό σωματείο στό Εργατικό Κέντρο. Ό  Β. θ. άνήκε στό ΚΚΕ καί 
ιδιαίτερα στήν τάση Π ουλιόπουλου κατά τό σχίσμα του 1927 κι ά
πό κεΐ Ιγινε μέλος τοΰ « ’Αρχείου» άπ' τούς 15 πρώτους.

Στά 1931, Ιγινε ή πρώτη συγκέντρωση στήν Λαϊκή Σχολή μέ 
κύριο Ομιλητή τόν Σαλίχο γιά τήν πρωτομαγιά μέ 500 έργάτες. 
Έγινε μέ δική μας πρωτοβουλία καί πατροναρίστηκε άπ’ τό Εργα
τικό Κέντρο, πρίν άκόμα τό καταλάβουν οί δικοί μας.

Στά 1931, δ Βασιλάς έγκαταλείπέι τό μηχανουργείο καί πιάνει 
δουλειά στά λιμενικά Ιργα, δπου δουλεύουν 200 έργάτες. Σέ 15 μέ
ρες όργανώνει μιά άπεργία μέ αίτημα αϋξηση 20ο) ο. Ή ταν έποχή 
κρίσης καί άθλιότητας. Τά μεροκάματα ήταν 40 δρχ. Στήν συγ
κέντρωση μίλησε γιά τήν μαχητικότητα καί τήν περιφρούρηση τής 
άπεργίας. Κατέφθασε χωρ) λακή καί τόν ϊπιασε. Ξέσπασαν δμως 
άμέσως συγκρούσεις. Οί εργάτες έπετέθηκαν σέ χωροφύλακες πού 
πήγαν νά κινήσουν τά βαγόνια. Ό  Βασιλάς άμυνόμενος παρ’ Ολίγο 
νά σκοτώσει μέ φτιάρι τόν μοίραρχο, «άν δέν ύπήρχε ή μωρέα», δ
πως είπε δ μοίραρχος.

Οί άπεργοί μέ σύνθημα τοΰ Γ. Βασιλά τράβηξαν πρός τήν ΕΙ- 
σαγγβλία, κι άρχισαν νά τήν λιθοβολοΟν· Έκεΐ ϊγιναν μικροσυγ- 
κρούσεις.

Στό γύρισμα πρός τό λιμάνι είχαν στήσει ένέδρα στούς άπεργούς 
καί γίνεται μεγάλη συμπλοκή. Οί άπεργοί μέ πέτρες οί χωροφύλα
κες μέ τούς ύποκόπανους. Έγιναν συλλήψεις 5 άπεργών. άνάμεσα 
στούς Οποίους ήταν καί ό Γ. Βασιλάς. Στό κρατητήριο τούς βασάνι
σαν καί τούς δίκασαν 4 μήνες.

Στίς φυλακές Άλεξανδράκη οί σταλινικοί δέν πήραν στήν κολε
κτίβα τόν Γ.Β. (έκεΐ ήταν κι Ο Κουλαμπάς). Τόν διώξανε κι Ιτσι 
τόν πήγανε μαζί μέ τούς ποινικούς. Ό  Γ. Βασιλάς ήταν τό πρώτο
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(:ύαα τής Καλαμάτας.
Στά 1932 - 33 είχαμε στά χέρια μας τήν διοίκηση τών μυλεργα- 

τών |ii έπικεφαλής τόν Στχθάκο, τών καπνεργατών μέ τον βεοδω- 
ρακόπουλο καί διαθέταμε μέ τίς παρατάξει; πού είχαμε καί τίς προ
σωπικές Ιπιρροές μία σημαντική δύναμη σ’ δλα τά σωματεία.

Στά 1932-33 καταχτήσαμε τήν διοίκηση τού Έργατινοΰ Κέν
τρου, (τό Εργατικό Κέντρο έγινε στά 1927).

ΜΑΝΗ: Στήν βουν/,σια ύποανάπτυχτη αύτή περιοχή πού ήταν 
νατακερματισμένη σέ μικρούς κλήρους κι ή φτώχια ύποχρέων: 
τούς κατοίκους σέ μετανάστευση, ό τροτσκισμός ρίζωσε καί κατά
χτησε δλόκληρε; οικογένειες.

Ό  II έ τ ρ ο ς Ά  ν δ ρ ώ ν η ς άπ’ τό Οίτηλο ήταν δ βα
σικός καί κυριότερος δημιουργός τοΰ Μανιάτικου κινήματος καί 
δημιούργησε παραδόσεις σκληρής πάλης ένάντια στούς σταλινικούς 
κχί στήν άντίοραση, έπεσε άπ τίς σφαίρες τών φασιστών στήν Και- 
σαριανή.

Δ ι ο ν ύ σ η ς  Ά ν τ ρ ώ ν η ς ,  τσαγκάρης, άδελφός τοΰ Πέ
τρου.

Κ ώ σ τ α ς  Π ε τ σ ά λ η ς ,  γκαρσόνι άπ’ τήν Πλάτσα.
Σ ω κ ρ ά τ η ς  Σ π α ν έ α ς .  έδρασε άπ’ τά 1928 στήν Κα

λαμάτα κι έκτελέστηκε απ’ τούς σταλινικούς τό 1943.
Τ σ υ ρ λ ο ύ π η ς ,  γιά τόν τροτσκισμό του έπεσε θύμα τών στα

λινικών, μόλο πού προσχώρησε στό άντάρτικο τοΰ £ΛΑΣ τής πε
ριοχής Καλαμάτας.

Γ. Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ,  άπ’ τούς παλιότερους άρχειομαρξιστές, 
έδρασε μέ έπιτυχία στήν Μάνη καί ’Αθήνα.

’Α δ ε λ φ ο ί  Γ., άφοσιωμένοι πρωταγωνιστές στήν ύπόθεση 
τοΰ κομμουνισμού. Τό μίσος τών σταλινικών γι' αύτούς καί γιά τήν 
τροτσκιστική τους δράση ξέσπασε στόν γέρο πατέρα τους πού τόν 
σκότωσαν άπάνθρωπα στήν κατοχή.

Βο β ο ο ί κ η ς, Κ α λ ό γ ε ρ έ  α ς  (φοιτητής) καί Τ  σ ε
λ έ η  η ς κατατάχτηκαν στόν τροτσκισμό άη’ τόν Γ. Δικηγόρο.

Π. Δ η μ η τ ρ α κ α ρ έ α ς .  ίδρασε στούς φοιτητές στήν γε
νική άπεργία τοΰ 1929 καί έξελέχθηκε σέ στέλεχος στήν κατοχή.
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Γ. Γ ι α  ν ν α κ ο υ ρ έ χ ς, άπ’ τό Νομιτσή Λακωνίας. Μετά 
τήν εξαιρετική δράση του στην δεκαετία τοΰ ’20, τόν συναντάμε 
σάν « ’Αργυρίου» ν’ άρθρογραφει στήν «Πάλη τών Τάξεων» καί 
στήν κατοχική περίοδο νά σέρνεται στίς φυλακές μ,’ άλλους 40 γιά 
45 μέρες άπ’ τούς φασίστί; στά μπουντρούμια τών όποίων πέθαναν 
t'2 νέοι.

Ά  λ έ κ ο ς Μ η τ σ ά κ ο ς ,  δικηγόρος άπ’ τό Γύθειο. *Έγι- 
νε στέλεχος τοΟ ’Αρχείο - Τροτσκισμού. Στήν κατοχή κυνηγημένος 
άπ’ τούς φασίστες ανέβηκε στόν ΙΙάρνονα, άλλά δέν προσχώρησε 
στούς Έλασίτες. «Τ ί νά κάνουμε έίώ», «Τ ί νόημα Ιχει τό άντάρ- 
τικο»! Καί κατέβηκε στό πεδίο τής πάλης τών τάξεων.

Κ ω σ τ έ α ς. άπ’ τήν Καρδαμύλη, άπ’ δπου κατάγονταν καί 
δ ήγέτης τοΰ ΣΕΚΕ Γ. Γεωργιάδης —  θείος του —  έδρασε σάν 
στέλεχος τής διοίκησης τοΰ σωματείου του στόν Πειραιά καί σάν 
διανοούμενος.

Κ. Μ α σ ο υ ρ ί ο η ς, αγρότης άπ’ τήν Μικρομάνη.
I I . Π ο λ υ μ ε ν έ α ς άπ’ τήν Καρδαμύλη.
Ελένη καί Κ. Μουντρέα.
II. Παπαβασιλόπουλος, τσαγγάρης.

Ό  Τροτσκισμός στήν Μάνη κατάχτησε όλόκληρες οικογένειες Α
νάμεσα στίς δποϊες, τοΰ ΙΙέτρουλα, άπό δπου βγήκε δ περίφημος 
αγωνιστής Π έ τ ρ ο υ  λ α ς  πού δολοφονήθηκε στά ’ Ιουλία νά 
τ ί 19.65.

Είναι χαρακτηριστικό, δτι σέ άλλεπάλληλες έκλογές, δ Π. Άν- 
δρώνης, συγκέντρωσε γύρω στούς 100 ψήφους.

ΠΑΤΡΑ: Στήν Πελοπόννησο γενικά, τό έργατικό κίντ^ια βρα- 
δυποροΰσε, παρά τό άναπτυγμένο πολιτιστικό έπίπεδο τής περιο
χής. Στήν Πάτρα, τό τμήμα τοΰ ’Αρχείου ιδρύθηκε στό τέλος τής 
δεκαετίας τοΰ ’20, μέ συνδικαλιστική προέκταση στά σωματεία Ύ- 
π&δηματεργατών καί ’Αρτεργατών. Βασικά στελέχη ήταν δυό ά- 
ξ'.όλογα στελέχη, πού παρέμειναν μέχρι τέλους στίς έπάλξεις τοΰ 
τροτσκισακοΰ κινήματος.

Ό  Κ. Β ο υ τ σ ι ν ά ς, τσαγκάρης δίπλα άπό τόν δποϊο 
στάθηκε δ άδελφός του.

Δ. Σ τ ε φ ά τ ο ς ,  άρτεργάτης. Κι οί δυό ήταν Κεφαλωνίτες. 
Τό καθένα άπ’ τά δύο σωματεία είχε περίπου 300 μέλη. Καί στά
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1928 κατέβηκαν άμφότερα σέ άπεργιακή πάλη.
Ό  Κ. Βουτσί νά:, έπικεφαλής τοΰ σω;ιατείου καί στήν άπεργία 

τσαγκαράδων, πιάστηκε καί φυλακίστηκε. «Δίχως —  είπε —  τήν 
περιφρούρηση μέ άπεργιακές έπιτροπέ:, Οπλισμένες μέ λίμες, σφυ
ριά κ.ά. ένάντια στούς άπεργοσπάστε: καί τούς άστυνο;<’/.ούς ή 
νίκη τής άπεργία: ;ιας θά ήταν άδύνατη».

«Οί πρώτες αύτές άπεργίες ήταν πολύ σκληρές».
Ό  Κ. Βουτσινάς καί δ Δ. Στεφάτος κράτησαν τήν διοίκηση τών 

τσαγκαράδων καί άρτεργατών γιά πολλά χρόνια. Αύτοί ήταν κι οί 
οτηλοδάτες τής ’Οργάνωσης.

Μετά τό 1930, ή ’Οργάνωση προώθησε τήν δράση στήν Πάτρα, 
στέλωντας άπ’ τήν ’Αθήνα μερικά στελέχη, δπως ό Λ. Τουρνόπου- 
λος, δ Γ. Ζούρης. ΙΙρίν άπ’ τό 1930 είχε σταλθεί δ ζαχα
ροπλάστης Γιωργάκης άλλά δίχο>ς Αποτελέσματα.

ΠΓΡΓΟΣ: Πατέρας τοΰ Άρχειομαρξισμοΰ - τροτσκισμού στόν 
Πύργο ήταν δ ’Α ν δ ρ έ α ς  Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  δπου 
δούλευε σάν τσαγκάρης. 'Εγινε κομμουνιστής διαβάζοντας νύχτα 
τά πρώτα βιβλία. ’Αρχικά άνήκε στό ΚΚΕ. ’Απ’ τήν δικτατορία 
τοΰ Πάγκαλου πέρασε στό ’Αρχείο καί μόλο πού ήταν σχετικά Α
γράμματος άνέδηκε μέχρι τό Π Γ . τής τροτσκιστικής ΚΟΜΛΕΑ 
(1932).

Ό  θ. Π α π α δ ά τ ο ς, τσαγκάρης, κατέβηκε στόν Πύρ
γο άπ’ τήν ’Αθήνα, φτασμένος τροτσκιστής κατά τό 1930.

Ό  Γ. Μ π ε ν ε τ ά τ ο ς, ήταν κι αύτός τσαγκάρης. Άνήκε 
πρίν στήν Κομ. Νεολαία. Μετά τό στρατιωτικό του δρχισε μιά δρα
στήρια δουλειά στό συνδικάτο, άφ’ ένός, δπου δέν άργισε νά γίνει 
πρόεδρος καί άντιπρόσωπος τοΰ σωματείου στό Εργατικό Κέντρο, 
καί σ’ 2να άθλητικό σύλλογο τσαγκαράδων άφ’ έτέρου.

Ό  Γ.Μ. όγήκε άπό μέσα άπό μιά άπεργία τσαγκαράδων στά 
1926 καί κατέληξε νά φύγει άπ’ τόν Πύργο σέ μιάν 4λλη άπεργία 
στά 1931 ή 32. Τότε σάν πρόεδρος τοΰ σωματείου ήγήθηνε τής ά- 
περγίας μέχρι πού ήρθε σέ σύγκρουση μέ τόν έργοδότη πού τόν πυ
ροβόλησε χωρίς νά τόν πληγώσει άπό σχεδίου πιθανόν μέ τήν ’Α
σφάλεια. Δικάστηκε μ’ Ιναν άλλο 2 μήνες.

196



Στόν Πύργο κατέβηκε γιά δράση δ ύφαιστιώδης Ζ ο ύ ρ η ς 
Ιμενε στό σπίτι τοϋ Μπενετάτου. Μάταια δμως. Παρ’ δτι δημιουρ 
γήθηκαν συμπάθειες καί Ινα; πυρήνας, ή όργάνωση Πύργου δέν 
στέριωσε.

"Ομως, δ Πύργος έβγαλε έπαναστάτες, δπως δ X ε £ λ ι ο ς, 
οί άδελφοί Τ  α σ ά ν ι δ £ ς, τούς δποίους θά συναντήσουμε έπι
κεφαλής τών ταξικών άγώνων άπό τό 1929 καί 1930.

Κι δλοι μαζί αύτοί, διακρίθηκαν στόν Τροτσκισμό καί στήν πάλη 
τών τάξεων στήν χώρα μας.

’Α γ ρ ί ν ι ο .  Ή  Ιστορία τοΟ τμήματος τοΟ ’Αγρίνιου είναι 
άπ’ τίς πιό ένδοξες τής όργάνωσης τών Άρχειομαρξιστών καί στήν 
συνέχεια τών τροτσκιστών. ’Εξέφρασε τόν ήρωΐσμό τοϋ καπνεργα 
τικοϋ προλεταριάτου καί τόν άναγεννητικό δυναμισμό τοϋ νέου άρ- 
χειομαρξιστικοϋ - τροτσκιστικοϋ κινήματος.

Σημαιοφόροι του ύπήρξαν δυό βετεράνοι έπαναστάτες: Ό  
Π ά ν ο ς ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ  καίό Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ;  
Κ α π ε τ α ν ά κ η ; .  Αύτοί ήσαν οί ίδρυτέ; τή; Νεολαίας τοϋ 
ΣΕΚΕκαί πρωτοστάτησαν στήν ίδρυση τοϋ Εργατικού Κέντρου ‘Α- 
γρινίου μαζί μέ τόν ’Α ρ μ ο γ έ ν η ,  καί τούς Ντούβα καί Άσί- 
κη πού Εμειναν στό ΚΚΕ.

Ό  Π. ’Αναστασίου ήταν άπ’ τό 1921 στό πλευρό τοϋ Τζουλάτι 
καί ήταν άπ’ τούς λίγους μαζικού; άγωνκϊτές μεγάλη; άξίας. Στά 
1923 συνεργάζεται στόν πυρήνα μέ τόν ’Αποστόλου, τόν Σταματ-ί. 
πουλο, τόν Άλεξόπουλο καί Σφύρη- 

Πήρε μέρο; στίς διασκέψεις τοϋ ’Αρχείου τό 1924 καί 25 Ήταν 
γραμματέας τοϋ Έργατικοϋ Κέντρου ’Αγρινίου καί άντιπρόσωπο; 
σ’ αύτό τών τσαγγαράδων κατά τήν ήρωική γενική άπεργία το* 
1926 γιά τήν όποία ό «Ρίζος» Ιγραφε δτι «πρέπει νά περάσει μέ 
χρυσά γράμματα στήν Ιστορία» (Ρίζος 29.8.26). Ή ταν ή γεν:κν' 
άπεργία πού πέρασε στά χέρια τών άρχειομαρξιστών (παρά κι 1 
νάντια στό ΚΚΕ πού τήν σαμπόταρε) καί συμάδεψε τήν πτώση τοϋ 
Πάγκαλου καί τήν νέα άνοδο τοϋ κινήματος. Ό  Τρ. Καπετανάκη; 
ήταν άπ’ τούς Ιδρυτές τής Κομ. Νεολαίας (1916). άπ* τούς ήγέ- 
τες τής άπεργίας τοΟ 1926, καί συνιδρυτής μέ τόν ’Αναστασίου τοΟ
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ΆρχειομαρξιστικοΟ τμήματος. Γιά τήν μακρόχρονη δράση του έ- 
κλέχθηκε στήν ΚΕ τής ΚΟΜΛΕΑ (1932).

'Επί κεφαλής τών σωματείων ήταν:
1) Τσαγγαράδων: Π. Αναστασίου γραμματέας, Κώστας Λαδάς. 

Κώστας καί Άνδρέας Μπαρχαμπδς, Σωτήρης Ρούτσης. Β. Ρούτσης, 
Χ· Σιαφάρας (2νας μόνο σταλινικός).

2) Καπνεργατών: Τριαντάφυλλος, Μήτσος καί Γιάννης Καπετα- 
νάκης, Νίκος καί Ιορδάνης Ξανθόπουλος, Εύανθία καί Κατίνα Ξαν- 
θοπούλου, Μήτσος καί θεμελής θεμελίδης, Γιώργος Άρμογένης, 
II. Σκαμνέλης, Γιάννης Μάγειρας, Νίκος Ζαχαριάδης, Άλέκο; 
Τσεκούρας, Κ. Καλογεράκης, Μήτσος καί Λάκης Μπαρχαμπδς.

3) Ραπτεργατών: Γιώργος Ζησιμόπουλος, γραμ·. Χρήστος Κα- 
σκαδέλης, Νίκος Καράτσαλος, Β. Κατσώρης.

Τό σωματείο είχε 44 μέλη πού δλα τους ήσαν συμπαθοΟντες μας 
έκτός 2 σταλινικών.

Ό  Γ. Ζησιμόπουλος καταχτήθηκε άπ’ τόν ’Αναστασίου στά 
1925. Στά 1927 - 1928 Βράσε στήν ’Αθήνα στούς κύκλου: τοΟ 
Κ α σ τ ρ ί τ η. κ:’ Ικτοτε εμεινε άταλάντευτα στίς γραμμές τν3 
ΤροτσκισμοΟ.

4) Ξυλουργών: Νίκος Ζησιμόπουλος.
5) ’Αρτεργατών:
6) Γκαρσονιών:
7) Παμπροσφυγική: ‘Εκεί είχαμε τήν διοίκηση μέ τούς Α.

Φιλιππίδη Σ. Σωφρονίου καί τήν γυναίκα τοϋ Μ. Καστάρα.

"Αλλα στελέχη πού έδρασαν στό Άγρίνι. στήν ’Αθήνα καί άλ
λου, ήταν: Κώστας Μπαϊραχτάρης άγρονόμος, Στέλιος Σωφρονίου 
Συρήνης (Κουρέας), Κεχαγιάς τσαγγάρης, Χρήστος Λαβδς τσαγ 
γάρης. Ό  Χρ. Λαδδς έδρασε στήν ’Αθήνα κα( δολοφονήθηκε άπ’ 
τούς σταλινικούς.

Μετά τήν Γενική Άπεργία, (1926), 0ϊ Άρχειομαρξιστές διό- 
κονται άγρια καί πολλοί καταφεύγουν στήν Αθήνα καί Πειραιά, 
δπως οί Μ. Καπετανάκης, Ν. Ξανθόπουλος, Γ. Καπετανάκης, θε
μελής, τούς όποιους συναντάμε νά είναι Ιπικεφαλής τής άπεργία; 
τών καπνεργατών Πειραιά (1927), καί δ Καπετανάκης στήν ή 
γεσία τής άπεργίας κοκκαλάδικων καί άλλοι.





Ν. Καράτσαλος Ράπτης, Γ. Ζη3ΐμτπουλος ράπτης, Ν. Παγώνης 

φοιτητής, Χρ. Κασκαβέλης ράπτης



Π . Σκαμ,νέλης 

Καπνεργάτης
Κ · Καλογεράχης 

Καπνεργάτης



Άλλά κρατούν τά σωματεία τσαγγχράδων, ραπτεργατών, ξυ
λουργών, καί γκαρσονιών.

Ό  Π. Αναστασίου άντιπροσώπευσε τό σωματείο τών τσαγγαράδων 
στό 4ο Συνέδριο τής ΓΣΕΕ τόν Μάη 1928 κι έπαιξε τόν πιό μα. 
χητικό ρόλο ένάντια στούς έργατοκαπήλους Στρατή - Καλομοίρη 
πού διέγραψαν δλους τού; κομματικούς καί άρχειομαρξιστές κα' 
διέσπασαν δριστικά τήν ΓΣΕΕ.

Ή  ’Οργάνωσή μας έβγαζε στήν κατοχή τήν παράνομη «Φλό
γα» μέ άντιπολεμικό - διεθνιστικό περιεχόμενο. Τό καλοκαίρι τοϋ 
1944 <Α Ταγματασφαλίτες έπέδραμαν στό σπίτι τού Γ. Ζησιμόπου- 
λου πού Ιλειπε, άνακάλυψαν τό κρυσφύγετο τών βιβλίων καί τής 
«Φλόγας» καί κατέστρεψαν τά πάντα. Αναμφισβήτητα θά έκτελοδ- 
σαν τόν σύντροφό μας άν τόν έβρισκαν έκεΐ.

Οί σταλινικοί άντιμετώπισαν Ιξ άρχής τούς άρχειομαρξιστές 
μέ ιδιαίτερη. λύσσα γιατί καταπάτησαν τά οΙκόπεδά τους καί τούς 
πολεμούσαν άπ' τ’ άριστερά. Αναφέρουμε μιά περίπτωση:

Τόν σύν. Σκαμνέλη τόν ?δεσαν σ’ Ινα δέντρο καί τόν ϊδερναν 
μιά νύχτα μέχρι πού λιποθήμησε. Ανάμεσα στά βασανιστήρια πού 
τοϋ κάνανε ήτανε καί τό χαράκωμα μέ μαχαίρι.

Απολογισμοί τών φοβερών διώξεων πού Γ/.αναν στούς συντρό
φους μας τού Αγρίνιού, οί σταλινικοί ήταν: Δεκατρείς πού μά; 
δολοφόνησαν στό αντάρτικο, στά βουνά τού Αγρίνιου.

Μαχαίρωσαν τόν Κεχαγιά στήν Αθήνα καί δολοφόνησαν τό/ 
Χρήστο Λαδά στήν Αθήνα τό 1927.

ΚΕΦΑΛΩΝΙΛ: 'Ιδρυτής τού τμήματος ήταν δ άρτεργάτης Ν. 
Κ α π ά τ ο ς. με τήν μέλλουσα γυναίκα του καί τόν κουν άδο του 
Β. Στράκο. Συμμετείχαν καί οί 3 στήν κίνηση τοϋ Άντύπα τό 
1917. Ό  Β. Σ τ ο ά  κ ο ς ήταν δ δμιλητής στήν πρωτομαγιά
τικη συγκέντρωση τοϋ 1917 μέ πάνω άπό 100 άτομα, δπου κυμά
τιζαν κόκκινες σημαίες μέ σφυροδρέπανα κι δλοι φορούσαν κόκκι
νες κονκάρδες.

Ό  Ν. Καπάτος, είχε άμεσες σχέσεις μέ τόν Τζουλάτι, τό 1918 - 
19-20,  Έπερνε καί κυκλοφορούσε τόν «Κομμουνισμό», τόν «Ρί- 
ζο» κι δλα τά έντυπα. Στά 1922 έγινε πρόεδρος τού σωματείου άρ- 
τεργατών Πειραιά. Στά 1923 κλίθηκε γιά ύποψήφιος βο-)/ευττς
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ά-ό τό Κόμμα καί άρνήθηκε. Στά 1924 δρίστηκε δμιλτ^χής άπ’ τό 

Κόμιζα σέ συγκέντρωση στόν Πειραιά, άλλά τήν διέλυσε ή άστυ 
'«μία.

Τό τμήμα βοηθούμε τούς έςόριστου; πού τότε στέλνανε στήν Κε- 
φαλωνιά ά - ’ τήν Έδεσσα, τήν Κοζάνη, κτρ.

"Άλλα στελέχη τή ; Κεφαλών·.:*; ήταν:

Μ. Γ ι ά ν ν η  ;, ά -' τάΜονοπωλάτα, δ δ~οΐο; όμω; είχε στιτν 
’Αθήνα μιά μακρόπνοη σταδιοδρομία στήν κορυφή τοϋ ’Αρχείου, 
γιά τήν δποία μιλήσαμε καί θά συνεχίσουμε.

Ν. ’Λ ρ α β α ν τ ι ν ό ;. προπαγανδίστηκε άπ’ τόν Καπάτο.
Ανακατεύτηκε στό κίνημα άπό μαθητή; γυμνασίου (1916) άπ' ϊ

Χρ. Θε:·5<ορ1το;

-ου ά-οδλήθηκε γ:ά τί; ίοέε; του. Γιά τό ιστορικό του πού θά γρα
φτούν πολλά ακόμα, τέλειωσε άπ’ τά δόλια τών σταλινικών στά 
Αεκεμδριανά 1944.

X ρ. θ  £ ο 5 ω ρ ά τ ο ;, ά - ' τά παλιά στελέχη τοϋ ’Αρχείου. 

Κατέβηκε άπ" τήν ’Αθήνα στά Μονο-ώλατα καί στρατολόγησε τόν 
Λευτέρη θεοδωράτο καί Σταματά Βαγγέλη (καί οί δυό φυλακί
στηκαν δυό χρόνια στήν δικτατορία τοϋ Μ εταςά ).
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ΜΪΤΙΛΗΝΗ: Έκεΐ τό τροτσκιστικό κίνημα πέρασε άπ’ τό δρό
μο τών άρχειομαρξιστών άρτεργατών καί σάν προέκταση τής κα
τάχτησης τοϋ σωματείου ’Αρτεργατών ’Αθήνας, είχαμε δχι μόνο 
τήν ήγεσία τοΰ σωματείου άρτεργατών, άλλά καί πρόσβαση μέσα 
στήν ήγεσία τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου διά μέσου τών άγωνιστών μας 
Β α ί τ η καί Τ  α τ ά, πού άντιπροσώπευσαν κατ' Ιπανάλη- 
ψη τά πόστα τους σέ άνώτερα συνδικαλιστικά συνέδρια.

ΚΑΒΑΛΑ: Μετά τήν έπέκταση στήν Θεσσαλονίκη τό σχέδιο 
Γιωτόπουλου, πρόβλεπε διείσδυση στήν Καβάλα καί ’Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη.

Γιά νά έκπορθηθεΐ ή Καβάλα, κέντρο κυριαρχίας τών σταλινι
κών στάλθηκε δλόκληρο «έκστρατευτικό» σώμα μέ έπικεφαλής τόν 
ατρόμητο καί θυελλώδη ’Α ν τ ρ ώ ν η. Παράλληλα, στάλθη
καν άπ’ τήν Άβήνα, δ Σ ό λ ω ν ,  έπιπλοποιός, μανιώδης άν 
τισταλινικός πού κατασκεύαζε κλόμπς γιά τά κεφάλια τους, δ X 
Τ σ α γ κ ά ρ η ς  πρώτης γραμμής στέλεχος τοΰ ’Αρχείου, Κι 
άπό τήν Θεσσαλονίκη δ Φ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς ,  τή; 
διοίκησης τοΰ σιοματείου τυπογράφων καί στά 1930, ή άγωνίστρια 
Ντόμνα. πού ίγινε γυναίκα του. Τήν ίδια χρονιά στάλθηκε 6 Κ. 
Κ α σ τ ρ ί τ η ς  πού άνέλαβε τήν γενική διεύθυνση τής 'Ανα
τολικής Μακεδονίας καί Θράκης γιά νά πολιτικοποιήσει τήν δργά. 
νωση.

Ό  άρτεργάτης Σ τ ά η ς, προωθήθηκε απ' τήν φράξια στό 
ΚΚΕ Πειραιά, πού οιέβεται τό Αρχείο, στήν Καβάλα, παράλληλα 
μέ τόν νεολαίο Γ. Μ α κ ρ ή (Βαμβακά). πού μέσα άπ’ τό 
τμήμα τοΰ Κόμματος Καβάλας, θά κάλυπταν τά νώτα τών σταλ
μένων έκεΐ, άπ’ τά πυρά τών σταλινικών. Δίχως αυτήν τήν φράξια, 
ή άποστολή Άνδρώνη, Τσαγκάρη, Σόλωνα, Κιονσταντινίδτ,, θά εί
χε κατακρεουργηθεϊ. Καί πραγματικά, δ Σκυτάλης, πού στάλθηκε 
Γ."ό τό ΚΚΕ όργάνιοσε άλλεπάλληλε; άπόπειρες κατά τών συν 
τρόφων πού άποκαλύπτονταν άπ’ τόν Στάη καί Βαμβακά κι Ιτσι I- 
ξιυδετερώνονταν. Ό  Βαμβακάς μάς άνάφερε περίπτωση πού άφαί- 
ρεσε σφαίρες άπ’ τό περίστρ&φο τοΰ Σκυτάλη ,ι Ιτσι τό άσφαιρ  ̂
περίστροφο δεν μάτωσε τού; «παρείσακτους» άρχειομαρξιστές στό 
φέουδο τών σταλινικών.
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Σ’ ενα έπισόοειο δ Φάνης, δίχως άπόφαση της Όργάνωσης, τρύ
γησε μέ σουγιά στά πισινά τόν Σκυτάλη, 6 όποιος Αμύνθηκε μέ πι- 
στολιές κατά τοϋ Φάνη, Άντρώνη καί Τσαγκάρη, πού δμως άστώ- 
χησε.

Ό  Σκυτάλης, μεταφέρθηκε στήν Θεσσαλονίκη δπου τόν περιέ- 
Οαλψε δ μεταφερόμενος άπό τόν Πειραιά Στίνας. Σκοπός τοΰ τραύ
ματος αύτοΰ ήταν δλοφάνερα έκφοβιστικός καί άντεκδικητικός.

“ Γστερα άπ' αύτό ci σταλινικοί ξεμονάχιασαν τόν X. Τσαγκάρη 
καί τοΰ έπιτέθηκαν τέσσερις καί τόν τραυμάτισαν σοβαρά στό κε
φάλι. «Μιά τρίχα άκόμα —  είπε δ Χαρίλαος —  καί θά μέ σκό
τωναν, δπως διαπίστωσε δ γιατρός, δταν μέ πήγαν σέ άφασία στ-ί 
φαρμακείο». «Δέν τούς κατάγγειλα».

Αύτό ήταν μιά καθαρή δολοφονική άπόπειρα, Συνέβηκε πρίν τήν 
πρωτομαγιά τοΰ 1929.

Ό  X. Τ σ α γ κ ά ρ η ς ,  κατάγονταν άπ’ τήν Τρίπολη. 
Κατατάχθηκε στό ’Αρχείο άπ’ τόν ’Ανδρώνη. Στήν Καβάλα, δ Άν- 
τοώνης καί δ Χαρίλαος όργάνωσαν τούς τσαγκαράδες, έκαναν έ
κλογές καί κατάχτησαν τό σωματείο, μέ γύρω στά 100 μέλη.

Ό  Φάνης Κιονσταντινίδης κατάχτησε τό σωματείο τών τυπο
γράφων.

ΔΡΑΜΑ: Στάλθηκαν άπ’ τήν ’Αθήνα οί τυπογράφοι Τρικόζης 
καί Ξένος. Καί στά 1930 δ Π. Παπανικολάου άπ’ τήν Σαλονίκη, 
οπού ήταν στήν διοίκηση του σωματείου τυπογράφων. Δέν θυμάμαι 
άν κατάχτησαν τό σωματείο Δράμας. ’Ανοίχτηκε δμως δουλειά 
στούς τσαγκαράδες μέ πρωταγωνιστές τόν Στέλιο καί τόν Ίωα- 
ζειμίδη. πού στάλθηκε άπ' τήν ’Αθήνα, καί στούς καπνεργάτες μέ 
τόν Χατζησάββα. Έτσι στήθηκε τό τμήμα κι άρχισε ή δράση του.

ΞΑΝΘΗ: "Ανοιξε ή δράση μας βασικό στέλεχος τόν Γ. Τσαν- 
τερμά, (τόν έκτέλεσαν οί σταλινικοί στήν κατοχή). Καί φτιάχτηκε 
2νας πηρύνας μέ 3 - 4 μέλη.

ΚΟΜΟΤΙΝΗ: Μετατέθηκε άπ' τήν Καβάλα δ άκούραστος καί 
πιστός τροτσκιστής Χ α ρ ί λ α ο ς  Τ σ α γ κ ά ρ η ς .  Καί  μέ-



z'j. στό 1929 είχε κιόλας οργανώσει τό σωματείο τσαγκαράδιον μ’ έ
πικεφαλής τόν Κεραμόπουλο. και τό σωματείο άρτεργατών μέ 100 
I-έλη περίπου. Καί πάνω άπ’ όλα αύτό; Ιφτιαςε τό τοπικό Κέντρο 
τϊ,ς Κομοτινής, οργάνωσε άπεργίες καί δημιούργησε παράδοση στό 

κίνημα Ανέργων καί έργαζομένων, άνταγωνιζόμενος σκληρά τούς 
σταλινικούς. Τό τμήμα περιέλαβε καί δύο διανοούιιενους, τόν Δη- 

!·.ήτρη (X ) καί Γιώργο (X ) '

Ε ΔΕΣΣΑ: Έ κεΐ βάση τή ; δουλειάς μας άποτέλεσαν οί Σλαυο- 
ρακεδόνες πού δέσποζαν στήν περιοχή αύτή. Αύτοί πού άποτέλεσαν 
τόν πρώτο πυρήνα ήταν οί Σλαυομακεδόνες Τρύφων Γούλιας καί

Τρύφων Γούλιας

Χατζηνίκος. Χάρη σ' αυτούς καί γιατί Ιπιασαν σωστά τό έθνικό ζή 
τημα τής αυτοδιάθεσης αύτής τής Εθνικότητας, πού ήταν διαμοι
ρασμένη στήν Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία καί Βουλγαρία, τό ’Αρχείο 
Ιφτιαξε μιά μαζική έπιρροή δπως τό έδειξαν οί 800 ψήφοι πού πή
ρε ό Τ . Γούλιας στίς έκλογές τοΰ 1936.

Μετά τήν πτώση τοΰ Πάγκαλου (1926), ή ’Οργάνωση έπεκτά 
θηκε σ’ δλα τά γύρω χωριά: Ξανθόγια, Άρνησα, ’Αρδέα, 'Α γ .  θα- 
νάσιος. κτλ. ’Ακόμα καί <πά Σκόικα.



Οί σταλινικοί Ιδωσαν ατούς Άρχειομαρξιστές συντριπτικά έπι- 
χειρήματα, δταν στίς γερουσιαστικές έκλογές, ύποστήριξαν τόν δτ)-

Ά π ’ τά στελέχη τής Όργάνωσης, δλοι σχεδόν πέρασαν άπό έ- 
ς:ρίες καί φυλακές καί διακρίθηκαν γιά τήν σταθερότητα καί πί
στη στίς ιδέες τοϋ τροτσκισμέ.

Αναφέρουμε αύτούς πού Ικτέλεσαν οί σταλινικοί:
Δημήτρης Λιακούσης Ξανθόγια
Κώστας Συκοντάρας Ά γ .  'Αθανάσιος
Τρύφων Σεκοντάρας Ά γ .  ’Αθανάσιο;
Παντελής Τζίκας Ά γ .  Αθανάσιος
Λημήτρης Λεύκας "Αγ. Αθανάσιος

Ό  Δημήτριος Παπαδόπουλος άπ- τήν Ξανθόγια άγρότης, είχε 
έ.;ορ:στεϊ στήν Φολέγανδρο έπί Μεταξά. Τόν δολοφόνησαν ot ταγ
ματασφαλίτες καί οί χωροφύλακες άφοϋ τόν βασάνισαν κανιβαλικά.

Πέραν άπ’ αύτούς, άναφέρουμε τόν Γ. Παπαδόπουλο πού προ
σχώρησε άπ’ τούς σταλινικούς στήν έξορία, Παπαοοπούλου Φανή, 
γυναίκα τοϋ Τζίκα, Γ. Χατζηνίκο>ς, Βαγγελιώ Χατζηνίκου, Ν. Γά- 
τσος άπ’ τήν Έδεσσα.

Στήν Άρδέα, δημιουργήθηκε μιά Όργάνωση μέ έπικεφαλής τόν 
Άνδρεάδη (βουλευτή άργότερα τοϋ Κέντρου), περίπου 15 μέλη.

ΚΟΖΑΝΗ: Σάν προέκταση τής Όργάνωσης τής Θεσσαλονίκης, 
είχαμε άνάπτυξη σ’ όλη τήν Δυτική Μακεδονία. Μέ κέντρο τήν 
Κοζάνη δημιουργήθηκαν οί πρώτοι πυρήνες στήν Πτολεμαίδα. Σιά
τιστα καί Κατερίνη. Όταν Ιγινε ή πρώτη Συνδιάσκεψη τής Περι
φέρειας Κοζάνης, δ μηχανισμός τής Όργάνωσης είχε κιόλας δλο- 
κληρωθεΐ (1928)'

Ό  Γ. Μ α κ ρ ή ς (Βαμδακάς), δ νεολαίος στοϋ δποίου τό 
πρόσωπο ζωγραφίζονταν ή πίστη καί ή τολμηρή άποφασιστικάτη- 
τα, ξεδιαλέχτηκε γιά '/ά γίνει «κομάντος» μέσα στήν όργάνωση Κα
βάλα; τοϋ Κόμματος γιά νά καλύπτει τά νώτα τοΰ «έκστρατευτι- 
κοϋ» σώματος πού στάλθηκε έκεΐ άπ’ τήν Αθήνα. Κι έξεπλήρωσε 
αριστοτεχνικά τό Ιργο του αύτά άποκαλύπτοντας τίς δολοφονικές 
συνομωσίες πού κατέστρωναν ot σταλινικοί ένάντια στούς συντρό
φους μας.
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Όταν «κάηκε , έβγαλε μιά μπροσούρα στήν Κοζάνη, πού δια
κήρυξε: «πρέπει νά χωρίσει ή ϊρα άπό τό σιτάρι», κι Εδωσε έντα
ση στήν άντισταλινική πάλη. Στήν κατοχή δμως, τό φάγανε. Ή ταν 
ή ηρωικότερη μορφή τη; περιοχής.

Στήν περιοχή αυτή διακρίθηκε δ Κ. Γ ο υ ν α ρ ά ς  γιά 
τήν πολύτροπη δράση του πού τελικά τόν έφερε στήν Κεντρική ’Ε
πιτροπή τής Όργάνωσης τής Ένωποιητικής Συνδιάσκεψης τοΟ 

Î94G.
Ό  Κ. Κ ο ύ σ η ς, κι άλλοι.
Ή  κυκλοφορία τοΰ « ’Αρχείου» καί ή φιλολογία τής τροτσκιστι- 

κής άνανέωσης, εοοισε καρπούς στήν νεολαία, ιδιαίτερα στήν μα
θητική.

ΒΟΛΟΣ: IV  αύτό τό βιομηχανικό κέντρο έγιναν πολλές προ
σπάθειες. ’Αρχικά στάλθηκε ό Α. ΙΙαπαδόπουλος (1926) άπ’ τήν 
’Αθήνα κι δ Γ. Κ ε φ ά λ α ς  άπ’ τήν Θεσσαλονίκη. Έπειτα 
ό Π έ τ ρ ο ς  Χ α τ ζ ή ς  πο ύπάλεψε σκληρά άπ’ τό 1930 μέ
χρι τό 1936. 'Οπότε τόν άντικατέστησε δ Ζ ο ύ ρ η ς γιατί 
είχε Ενταλμα σύλληψης κι άναγκάστηκε νά φύγει.

Τό τμήμα ιδρύθηκε άπ’ τούς Σ π ύ ρ σ καί Γ. Σ α π ο υ -  
ν ά, τούς Θ ό δ ω ρ ο  καί Π α ν τ ί δ η θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ -  
λ ο (επιπλοποιούς), τόν φοιτητή Κώστα Περιστέρη, τόν X  α- 
ρ ί λ α ο, τόν Μ ι λ τ ι ά δ η ,  τήν άοελφή τοϋ δποίου παν
τρεύτηκε δ Π . Χατζής, κι άλλους 50 συμπαθοϋντες γύρω τους.

Στά 1936, δ Π. Χατζής πήρε έντολή κι έβαλε ύποψηφιότητα, 
ξοδεύοντας δτι είσέπραξε άπ’ τήν πώληση τοΰ σπιτιοδ τής γυναίκας 
του. ΙΙήρε στόν Βόλο 50 ψήφους, καί σ’ δλο τό νομό 200, παρά τδ 
άγριο σαμποτάρισμα τών σταλινικών.

Ό  Σαπουνάς, έκτελέστηκε άπό τούς σταλινικούς.
Γιά τήν μακρόπνοη δράση τοϋ σ. II. Χατζή θά έπανέλθουμε 

σ’ δλη τήν ιστορία μας.



Κ έ ρ κ υ ρ α :  Στήν πατρίδα τού Τ  ζ  ο υ λ ά τ ι Ιπεσε 
πολύς σπόρο; τού κομμουνισμού κι άπέδωσε σημαντικά στελέχη. Ό  
Σ. Π ρ ί φ τ η ς ήταν άπ’ τούς πιό παλιούς όπαδούς τοΟ «Κομ
μουνισμού» τού περίφημου μπολσεβίκικου περιοδικού πού έβγαζε ό 
Τζουλάτι καί δ Σαραντίοης, κ-. Αντιπροσώπευσε κατ’ έπανάλειψη 
τήν Κέρκυρα, κι είοικότερα τήν ίοτορική Σπχρτίλα.

Γιώργος Πρίφτης

Αλλά δ άρχινομαρξιστικός πηρύνας ϊγινε άπό μιάν δμάδα 
φαντάρων πού έγώ προπαγάνδιζα στά 1924— 26 στούς στρατώνες 
Ρούφ, πού περιλάμβανε τούς Κερκυραίους Γ. Πρίφτη, Μεταλλινό, 
Κροκίδα, Στιακιά κ.&.

Ό  Γ. Πρίφτη; i ζορίστηκε μαζύ μέ τόν ΚερκυραΙο έπίσης 
Φάντη, στήν 'Ανάφη, κατά τήν διχτατορία τοΟ 'Πάγκαλου.

Εύθύς μετά πήρε μέρος στίς δμάδες πού πάλευαν γιά τά βι
βλία μέ τούς κομμχτικούς δταν ή δμάδα τοΟ Ζαχαρ:άδη δολοφόνη- 
τε τον άρχεΐο Γωργοπαπαοάκο. (Ό  Γ. Πρίφτης δέν ήταν μαζύ μέ 
τόν Γοργοπαπαδάκο δταν τόν δολοφόνησαν δπως έγραψε 6 Στίνας).

Ό  Γ. Πρίφτης ήταν πολύ βαθυστόχαστος άγωνιστής μέ έξαχ- 
ρβτική δξύνεια κι ή σκέψη του γιά τά ζητήματα τοϋ κινήματος
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δούλευε πυοετώδικα. Τό τ̂ έλο; τ&υ δμως ήταν τραγικό. Στήν κα
τοχή, 3î μιά στιγμή ίςχοση;, σηκώθηκε, καί «μπροστά <ιέ γερμα- 
νού; καί άλλου;, άρπαξε τήν Γερμανική στάχια καί τήν ποδοπά
τησε. Έπε=χν /χτ' έπχνου του καί τόν πολτοποίησχν. Έπειτα τόν 
κλείσανε στό φρενοκομείο! Έκεΐ τελείωσε τή ζωή τ&υ άκλαφτο: 
à—’ τούς 3υντρόφ?>ς του!

Λ -J. ;ι ί χ: Ή  όργχνο>ση τού Αρχείου στήν Λαμία Ιγινε με 
τήν δρχστήριχ προσπάθεια του Γ ·. ω τ ό π ο υ λ ο υ.

Γράψχμε δτι ό Ά  ρ η ; Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς ήταν άπ’ 
τούς πρώτους πού στρατολόγησε δ Γιωτόπουλος. Καί τόν τοποθέτησε 
σ' ε'.'αν σχηματισμό δπου υπήρχαν Ιπίλεκτα στελέχη στά 1921. 
Γιωτό.τουλο;. ΙΙολάτσς, Βαγιάτζίδης, Όλγα Μπρεδή-μα. Βελου- 
χιώτης.

Τώρα στά 1928. δ Ράφτη; II α π α 5 η μ η τ ρ ί ο υ του 
Εβλεπα εγώ, μοϋ άνέφερε δτι έκεΐ λειτουργούσε πηρύνας. Ήταν 
δ μόνος πού έπέζησε άπ’ τού; παρακάτω 10 σ. πού δολ^φόνr-rr.v 
οί σταλινικοί:

Γ. II ο ν η ρ ό ς, Κ. Π ό λ μ ο ς, Κ. Κ α τ 3 : μ π ί
ο η ς, Γ. Λ υ u π ε ρ ό π ο υ λ ο ς, Σ. Ά  ρ χ α ν ι ώ τ η ς, 
I I . II χ ν ο π ο υ λ ας, Α. Ε υ θ υ μ ί ο υ ,  Β. Μ ί χ α ς. 
κχί ο θ ε ί ο ς  τ οΰ Γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ.

Μ ε σ ο λ ό γ γ ι :  Έκεΐ υπήρχε πυρήνας μέ τρία γερά στελέ- 
χη: Άδελ. Χχραλαμπόπουλοι κχί Φώτης άρτεργάτης, πού γνώρι- 
3χν φ//.·χκί; κχί έςορίες, πιστοί μέχρι τέλους στόν Τροτσκισμό.

Έ  λ ε υ σ ί ν α: Έκεΐ ποό δ Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  κι δ άρ- 
χε·.ο;ιαρ;ΐ"τής Γ. Πα λ ι ό ς στά 1925 δέν κατάφεραν νά Ι
δρύσουν ενχν πηρύνα. δ Άλίκος Μακρής είχε τήν τιμή νά τόν 
φτιάξει.

'Ο Λ. Μ χ κ ρ ή ς βρέθηκε άπ’ τά 1927 στόν κύκλο τών 
άρχειομχρςιστών "ό ν  Πειραιά καί μίχρι τό 1928 Ιορχ-ε μ-/ζύ μ: 
τ: j; μηχανουργού; του; Μπεζχντχκίοες κι άλλους. ’Εγκαταστάθη
κε —ά 1927 στήν Έλευτίνα, δπου Ιπιχσε δουλιά σ’ έ^γοστάσιο 
καί ά;ι:σι>>; σχεδόν Ιφτιαςε μιά τριάδα.

’ V.v.-'.-.î  διακρΜηκε 3τό συνδικαλιστικό κίνημχ. Βρέθηκε έπί
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: τΐό 'ν. ν.χάτου zôj καί σ: άπ-ΐργιακούς άγώνες. Κι ιίχ! 
άποχτίσει έςα·.ρΐτ:κή έχτίμΥ,-ση γιά τό 'j-.'y/o  ','Οο; ts-j.

Άλέκος Μακρής

Σέ δυό - τρία χρόνια έκεΐ ίγιναν μάχες μέ τούς σταλινι
κούς, καί θυμάμε, πώς μιά φορά, δ Σάκκος γύριζε μέ 37ταομ>ίνο ~λ 
κεφάλι, δταν πήγε γιά καθοδήγσηη άγώνων -σταλμένος άπ’ ιήν Α 
θήνα. Ό  Μακρής έκρυψε πρώτα - πρώτα τόν 'Μπιζαντάκο, δτα/ 
δραπέτευσε. ΙΙρ ϊν πάει στήν Μαγχουφίνα δπου τόν 1>:ρ·.|<ε ό ί'. 
Παλιός κι δπ&υ πιάστηκε.

Ό  Α. Μ α κ ρ ή ς ,  ή κόρη του, ό Χρ. Κ α λ ύ β α :  
τσαγγάρης, πού δρούσε στήν ’Ελευσίνα πιάστην:αν ίξο,.'ττη·/.:./ 
στήν Μεταξική διχτατορία.

Κ ι ήταν δ Μακρής πού έστησε στήν ’Ελευσίνα κα τήν «άπ:- 
λευθέρωση» κόκκινη σημαία!

Ό  "Αρης Βελουχιώτης πού στρατσπέδευσε έ::;· ϊ ζ ρ : ο ζ  ~.ί μά
τια του —  «Ποιός έστησε τήν σημαία; ρώτησε— . Ό  .Α . Μα>:ρ.',;! 
Φέρτε μου τον! Ό  Μακρής άτρόμητος γιά τό ό>δεχό;ιεν; νά \όν 
δολοφονήσουν δπως τόσους άλλους, πήγε. Ό  Άρης, τόν χαιρέτη
σε φιλικά. Σίγουρα θυμήθηκε τό άρχειοτροτσκισ/.ό to j τ .χ ρ .' .Ζ ί/  
στά 1924.
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Ί Ι  κόκκινη σημαία γι’ χύτόν σήμαινε προλετχριχκή έπχνχ- 
σταση. Δέν είχε καμιά σχέση μί τήν κυανόλευκη πού Ιστηαε ό 
Γλέζος στήν Ακρόπολη. Χωρίστγ^καν. Κανείς δέν τόλμησε νά πει
ράξει τόν \1 ακοή. Κι όταν κάποιοι σταλινικοί Αποφάσισαν νά σκο
τώσουν τόν Καλύόχ. Ό  Μακρής μέ τό χυθχσχο κύρος του τόν γλί
τωσε. 'Ένα δμως έρώτημα Ιμανε Αναπάντητο:

Τί άραγε στριφογύριζε μέσα στό μυαλό τού "Αρη στό Αντί- 
κρυσμα τής κόκκινης σημαίας καί οί σημαιοφόροι ήταν Αρχαιο- 
τσοτσκιστές;

Τό περίγραμμα τής Ανάπτυξης τοϋ ’Αρχείου στίς έπαρχίε;, 
σίγουρα Ιχει πολλά καινά καί περισσότερες παραλείψεις Αγωνι
στών. Έπειτα υπήρξαν έπαρχίες δπου, δσο ξέρω, δέν δημιουργή- 
θηκαν πυρήνες ένώ ήταν Οργανωμένοι στήν ’Αθήνα. Κι άκό;ια υ
πήρχαν ατομικοί Αγωνιστές άπ’ δλες τίς γωνιές τής χώρας.

Έτσι π.χ.:

Στήν Ή π ε ι ρ ο  είχαν δημιουργηθεΐ δεκάδες Ολόκληρες 
Αγωνιστών.

Στήν Κ ρ ή τ η  βγήκαν οί μεγάλες προοπτικής Αγωνιστές 
--Λ  άπ’ τό 1928 άναδείχτη/.αν στό φοιτητικό κίνημα, δπως οί Μ. 
ΡΑπτης (ΙΙάμπλο) Σ. Χατζημιχελάκης, Σ. ΙΙαπαδαντώνης κ.Α.
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Η έκδοση του Σπάρτακου

Μ Ι Α  Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Τ Α Χ Τ Η Σ Η  Τ  0 Γ 

Τ Ρ Ο Τ Σ Κ Ι Σ Μ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Οί  θ έ σ ε ι ς  τ ο ύ  Σ π ά ρ τ α κ ο υ

« Ό Σ π ά ρ τ α κ ο ς »  βγήκε τόν Γενάρη τοϋ 1928. Ήταν 
τό δργανο τής Ενιαίας ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης τοϋ ΚΚΈ τής 
τάσης II- Πουλίόπουλου, καί Μάξιμου - Σκλάβου, πρίν ακόμα 
αυτή η τελευταία διαγραφεϊ άπ’ τό Κόμμα·

Σημαία του ήταν ό ’Επαναστατικός Μαρξισμός καί δ προλε
ταριακός διεθνισμός. Προσανατολισμός του ή σοσιαλιστική Iπανί- 
σταση καί ή διχτατορία τοϋ προλεταριάτου.

Στή'/ πρώτη του περίοδο —  Γενάρη - Φλεβάρη . Μάρτη - Ά  
πρίλη 1928 —  έξέφρασε βασικά τίς άπόψεις τοϋ «Νέου ξεκινήμα
τος», συγκερασμένες κάπως μέ τίς παραλλαγές τής τάσης Σκλά
βου Μάξιμου.

Οί θέσεις τοΰ Σπάρτακου γιά τήν οίκονομικο - πολιτική κα
τάσταση τής χώρας ϊκαναν μιάν άξιοσημείωτη άνάλυση τής ίστο 
ρικής έξέλιςης τοΰ Έλληνικοΰ καπιταλισμού μέ έπικεν:ρωτικ;. 
πρόβλημα τήν έκτίμηση τής «σχετικής σταθεροποίησης» τήν δποίζ 
τοποθέτησαν 3ωστά στά πλαίσια τής γενικής έποχής κατάπτωση: 
καί παρακμής τοΰ καπιταλισμού, όξυνσης τών κοινωνικών άνταγω- 
νισμών καί καταστροφικών συνεπειών γιά τίς κχταχ:εζόμενί: μά
ζες. Ένώ οί θεωρητικοί τοΰ Κρεμλίνου έπηρεασμένοι Γσως άπ’ τ-ίν 
οικονομολόγο Κοντράντιεφ (εικοσάχρονοι κύκλοι συγκυρίας), μι 
λούσαν γιά μακρόχρονη άνάπτυξη τοΰ καπιταλισμού.

Τό έργατικό κίνημα . διεπίστωναν οί «θέσεις». «Βρίσκεται σέ 
μιά περίοδο χαλάρωσης καί παθητικότητας, σέ άδυναμία ν’ άντιτα - 
χΟεί ττήν πολιτική τής «άνόρθωσης» τών συνασπισμένων δυνάμεων 
τής έλληνικής κεφαλαιοκρατίας» κουρασμένο άπ’ τούς διαρκείς ά 
γώνες (δπου καταπροδόθηκε άπό στοιχεία δήθεν σοσιαλιστικά).



ν.?.· υπογράμμιζαν τήν σημασία τής πολιτικής τοϋ Ενιαίου Έργα- 
τι/.οϋ μετώπου.

"Εβαζαν σάν βασικό στόχο τήν «προσαρμογή τής Μαρξιστική; 
θεωρία; στίς συγκεκριμμίνες συνθήκες τής χώρας, καί στί; άνάγ- 
ν.ε: τοϋ έλληνικοΰ προλεταριάτου».

«"Ως τώρα . Ιλεγαν - ξλειπε ή συστηματική προσπάθεια νά 
καλλιεργηθεί ή Μαρξιστική θεωρία, δχι δογματικά, παρά σάν 
όπλο συνειδητής πρωτοπορίας στούς πραχτικούς άγώνες»·

Οί «θέσεις» ύποδείκνυαν τήν άνάγκη έπεξεργασίας προγράμ
ματος. πού τό ΚΚΕ μέ μιά Ιστορία 10 χρόνων δέν είχε-

Άλλά βάσει αυτού τοΰ προγράμματος, δέν προτείνονταν οί 
τροτσκιστικές ιδέες, άλλά τά προγράμματα τών ΚΚ Γαλλίας. 
Γερμανία;, Τσεχοσλοβακία;, καί Βουλγαρίας, πράγμα πού f δείχνε 
ότι ό Σπάρτακος, σάν τέτοιος, δέν είχε ξεκαθαρίσει άκόμα τόν τροτ 
'■■/••-τιχό προσανατολισμό.

Στά καθήκοντα έβαλε: «τά δευτερεύοντα ώ; τώρα ζητήματα 
τή; ταξικής πάλη;, στήν πρώτη γραμμή τή; πολιτικής δράση: 
-.5 3 κόμματος».

«■Μόνο ή συστηματική έξήγηση καί καταπολέμηση τοϋ προ
γράμματος τής σταθεροποίηση; μπορεΐ ν’ άναπτύξει στούς ?ργάτες 
πνεύμα πολιτική: πάλη; γιά τήν έδρα ίωση τή; προπαγάνδα; γιά 
μ ι ά  έ ρ γ α τ ο - ά γ ρ ο τ ι κ ή  κ υ β έ ρ ν η σ η » .

Καταπολεμούσε τίς θέσεις τοΰ 3ού Συνεδρίου σάν «Ινα συνσθύ- 
λευμα άνακρίβειας καί προχειρολογίας» κι’ Εδινε τήν σωστή άντ*.- 
μετώπιση στό πρόβλημα τής «πραγματικότητας» τοΰ έλληνικοΰ 
ν.απιταλισμοϋ, που άποτελεΐ ώς Ινα σημείο τήν βάση τής έσωκομ. 
ματικής κρίσης».

Σκοπός τών άγωνιστών τοΰ Σπάρτακου ήταν νά πληροφορήσουν 
τό Κόμμα πού τό κρατούσαν στά σκοτάδια γιά τίς πραγματικές 
τους άπόψεις πού διαστρέβλωναν χυδαία.

Κατήγγειλαν δτι άπό τήν Συνδιάσκεψη Παραγόντων οί Στα
λινικοί λειτουργούσαν σάν φράξια, πίσω άπ’ τίς πλάτες τοΰ κό;̂ - 
ματος.

Ήτα-, τώρα κ: οί ’Αντιπολιτευόμενοι μιά φράξια πού όμως 
πάλευαν τίμια άνοιχτά γιά τόν ιδεολογικό έξοπλισμό τοϋ κόμμα-
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Λέν ήτχν σωστό δτι δ Π. Πουλιόπουλος ήθελε Ινα κόμιια «ά- 
ριστοκρατικοΰ κομμουνισμού». Ήθελε κατάχτηση διανοουμένων, 
άλλά δίχως παραχωρήσεις πρός τήν ίντελιγκέντζια. Οδτε γιά μιά 
στιγμή οίν Σπαυσε νά πιστεύει στόν Ιστορικό ρόλο τοϋ προλετα- 
ρ'άτου.

Ό  ΙΙουλιόπουλος ήταν δ έμπνευστής τής γενικής γραμμής τοΰ 
Σπάρτακου καί θεωρήθηκε άπ’ δλους σάν δ ήγέτης τής κίνησης 
αύτής· Ήταν άλλωστε δ όργανωτής της. Χαιρέτησε μ’ Ιναν άδολο 
ένθουσιασμό τούς πρωτεργάτες τοΰ «Γιατί άποχωρήσαμε» άπ’ τό 
ΚΚΕ Μάξιμο, Σκλάβο καί Χαίνογλου. Δέν δίστασε δμως νά τούς 
κριτικάθε: γιά τίς σταλινικής προέλευσης κατηγορίες έναντίον του 
γιά τό «’Οργανωτικό» καί τήν «ιδιάσπαση.

Ούτε τούς άφησε άναπάντητους πού τόν κατηγόρησαν δτι είχε 
λικβι νταρί σμό !

Οί Σπαρτακιστές βάιδιζαν δχι γιά τήν ίδρυση νέου κόμματος, 
άλλά γιά τήν άναγέννηση τοΰ ΚΚΕ.

Ήταν ή άριστερή άντιπολίτευση τοΰ ΚΚΕ. Μιά άντιπολ- 
τευση δμως πού Ιδινε τή·/ δψη ούραγοϋ. Είναι χαρακτηριστικό δτι 
άρχιζε μέ τήν διακήρυξη:

«Οί 300 χιλάδες έργα τών τής Ελλάδας δέν μποροΰν vi 
μποϋν στό στίβο τής πάλης τών τάξεων, δέν μποροΰν νά γί 
νουν δπλο στήν υπόθεση τοΰ προλεταριάτου άν δέν άντιληφθοϋν 
πώς μόνο τό ΚΚΕ Ιργάζεται συστηματικά γιά τήν ύπεράσπιατ. 
τών συμφερόντων τους».
Λυτή ή προγραμματική βεβαίωση δτι «μόνο τό ΚΚΕ Ιργάζε- 

”.αι συστηματικά κλπ. ίσοδυναμοΰσε μέ μία αυτοκαταδίκη τής ά- 
νεξάρτητης δπαρξης τοΰ Σπάρτακου σάν «σωστή» θεώρηση καί 
πράξη.

Κατ’ έμά; τούς άρχειομαρξιστές, ή άντιπολίτευση τοΰ Σπάρτχ- 
κου είχε μιά δόση φετιχισμοΰ καί άκόμα μαλθουπαν.σμοϋ. "Όταν τ. 
χ. οί έργάτες άκουγαν άπ’ τό Σπάρτακο δτι «αύτό (τό ΚΚΕ) είναι 
τό κόμμα τα:, κι’ έμεις είμαστε η άντιπολίτευση» κλπ· ήταν φυσι
κό νά πήγαιναν στό Κόμμα. Κι’ Ικεϊ οί σταλινικοί τούς Ιλεγαν δτι 
οί Σπαρτακιστές ήταν «μικροαστοί» «άντεπαναστάτες» κλπ- Κ ’ άν 
νε υστέρα οί Ιργάτε; νά ξεκαθαρίσουν τήν άλήθεια..

Άναφέριο μιά περίπτωση τοϋ Λαμπρόπουλου πού Ιφυγε άπ’

215



τό ΚΚΕ καί χτύπησε τήν πόρτα τοϋ Σπάρτακου, δπου δ Μελαν: 
φίδης τοϋ είπε:

«Νά πάς στό κόμμα* αύτό είναι τό κόμμα μας». Ό  Λαμπρό- 
πουλος δέν πήγε. Κι ειρωνικά μου άφηγήθηκε αύτήν τήν «Αντι
πολιτευτική ταχτική.

Μιά σωστή Αντιπολίτευση πρέπει νά Ιχει τήν δική της πλατ

άλλων όργανώσεων Ιτσι πού νά έπαληθεύωνται στήν πράξη, μέσα 
στό μαζικό κίνημα μέ τήν έμπειρία τών έργατών.

θ έ σ η  τ αϋ Σ π ά ρ τ α κ ο υ  γ ι ά  τ ό  μ α κ ε δ ο ν ι κ ό

«I·> :ιϊή  cl ^ΰτολενιν.στί; ~ν'. διοικούνε τό κόμμα κρατήσα
νε μυστικά τά πραχτικά τοϋ 3ου Συνεδρίου θά θέλαμε νά γνωρίζουν 
δσοι ένδιαφέρονται μιά λεπτομέρεια άρκετά σημαντική γιά τήν 
ιστορία τών λεγομένων «λικβινταριστών»:

Γ ά νά διαφωτίσουμε τότε τό κίμαα καί τήν αντιπροσωπεία τής 
Κ.Δ. σχετικά μέ τήν άληθινή άξία τών άπόψεών μας, γιά τήν πρα 
χτική τοΰ Κόμματος στό εθνικό, έκδηλώσαμε άπερίφραστα πώς 
άν κάποτε ή άντίδοαση άνακινούμε τήν Ικκρεμή δίκη «αυτονο
μιστών» έμείς θά ύ~ερασπίζα<ΐ£ τήν πολιτική τοϋ Εκτάκτου Συνε
δρίου τοϋ 1924. δπως άκριβώς καί στίς 3 δίκες μπρός στό Παγκα- 
λικό στρατοδικείο.

Ή  άστική τάξη μέ τόν νέο διωγμό πού άρχισε, μάς δίνει τήν 
εύκαιρία νά δείξουμε στήν πράξη τό βαθμό τής ειλικρίνειας πού 
είχε ή δήλωση έκείνη.

θά Υπερασπίσουμε καί πάλι μπροστά στήν δικαιοσύνη τής έλ 
ληνικής άντίδρασης στήν έθνική πολιτική τοϋ 1924, δπως άκρι
βώς τήν ύπογραμμίσαμε στά 1925 καί 1926.

«Η στάση αύτή έπιβάλλεται σήμερα σέ κάθε κατηγορούμενο 
πού άνήκει ή συμπαθεί στήν Αντιπολίτευση γιά τούς Ακόλουθους 
λόγους:

1) *Η σημερινή νέα δίωξη, δπως καί οί άλλες προηγούμβνες. 
Ιχει π ρ ό φ α σ η  μόνο τήν κατηγορία γιά «Απόσπαση έδαφών 
κλπ.» καί στρέφεται γενικά ένάντια στίς πολιτικές καί έπαγγελμα- 
τικές έλευθερίες τών Ιργατών κι’ Ινάντια στόν κομμουνισμό γε'Λκά
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ώς Ιδεολογία καί ώς πολιτικό κίνημα· Δέν ύπάρχει τίποτα πού νά 
χωρίζει τούς πραγματικούς έπαναστάτες δταν πρόκειται ν* άντιμε- 
τωπίσουνε τέτοιο διωγμό.

2) Ή  δίωξη ειδικότερα, συνδιασμένη μέ τήν έκστρατεία πού 
γίνεται άπ’ δλα τά δργανα τής κεφαλαιοκρατίας γύρω άπ’ τό Έ  
θνικό ζήτημα, Ιχει τήν Ιννοια δτι ή άντΚρααη ζητεί ν’ Απαγορεύ
σει στήν έργατική τάξη νά υπερασπίζει. συνεπώς, σάν διεθ,ιστική 
τάξη, τά δικαιώματα τών έθνικών μειονοτήτων πού ζοΰνε στήν Ε λ 
λάδα, καί πιό ειδικά τήν αυτοδιάθεση τής μακεδονικής μειονότη
τας. Ή  γραμμή μας, άκόμα καί άπ’ τό συνέδριο τοϋ Κόμματος, τ  
τανε σαφέστατα καθωρισμένη στό ζήτημα αύτό. Έ  γραφτή μι; 
δήλωση στό Συνέδριο («Νέο Ξεκίνημα» σ. 23), ρητά άναγ\ωρίζε: 
δτι τό Κόμμα όφείλει «νά ύπερασπίζεται τήν αυτοδιάθεση τοΰ Μα
κεδονικού λαού μέχρι καί τοΰ άποχωρισμοΰ καί νά πολεμάει τίς 
συγκεκριμμένες μορφές έθνικής καταπίεσης έπάνω σ’ αύτό άπ’ τήν 
Ελληνική Μπουρζουαζία».

θά όπερασπίσουμε λοιπόν στό δικαστήριο τήν έθνική πολιτική 
τοΰ Κομμουνισμού, πού δέν Ιπαψε ποτέ νά είναι πεποίθησή μας.

3) Τά δργανα τής άντίδραση; ζητοΰνε νά κερδοσκοπήσουν 
έπάνω στί; ένδοκομματικέ; διαφωνίε;, σ’ αύτό βοήθησε πολύ ή ή- 
λίθια άρθρογραφία τοΰ Ριζοσπάστη τελευταία. Ή  Αντιπολίτευση 
δέν θά τούς δώσε: τήν εύκαιρία αύτή. θά δηλώσουμε δτι et δια
φωνίε; μα; μέσα στό κόμμα μέ τό ά-στικό κατηγορητήριο (πού ζη 
τάει νά δυσφημίσει γιά «προδοτική» τήν έθνική πολιτική τού Κομ
μουνισμού στήν Ελλάδα) έχουνε μόνο τούτη τήν σχέση δτι δια- 
φωνίσαμε γύρω στό πώ; είναι δυνατό καλύτερα νά καταπολεμή
σουμε ιόν Ιθνικισμό τή; έλληνική; κεφαλαιοκρατίας. πώς /ά χτ J 
πήσουμε τήν έθνική καταπίεση πάνω στίς εθνικές μειονότητες κα.' 
είδικά στήν μακεδονική καί νά διαπαιδαγωγήσουμε τίς έργαζόμε- 
νες μάζες, έργατικέ;, προσφυγικές- άγροτικές, μέ πνεΰμα άντιεθνι- 
κιστικό, διεθνιστικό. Τήν έπίθεση τής άντίδρασης τήν άντιμετω- 
πίζουμε δλοι μαζύ οί προλετάριοι διεθνιστές σάν ένας άνθρωπος.

"Οσο γιά τίς διαφωνίες ταχτική;, γι’ αυτές ξαναμιλούμε σάν 
θά κλείσουν ά δικογραφίες, τερματισθεΐ ή δίκη κι’ άρχισε ι ή 5 
κτέλεση τής δποιασδήποτε άπόφασης.

Τότε θά δούμε τόν προλεταριακό διεθνισμό ποιός τόν 6πε^-



σπίζει τίμια καί σωστά: 6 «λικβινταρισμός» ή δ ψευτομπολσεδι*;- 
σ\ι6ζ τών λαθρόβιων τοϋ «Ριζοσπάστη» πού έσπευδαν ‘ΐόλις άρχισε 
ή δίωξη ν’ άπχρνηθοϋν άκόμα μιά φορά Επαίσχυντα τήν πολιτι
κή του;: (Βλέπε Ρίζου 12 Δεκέμβρη).

’Αθήνα 13 12 - 1927
Π. Πουλιόπουλος 

Σ. Σ. Τό Γδ:ο Ικαμε ατό λόγο του καί δ Βουλευτής θέος. Γι’ 
αύτό 6ά μιλήσουμε στό άλλο φύλλο.

Στό άρθρο αύτό δείχνεται ή μεγαλειώδης στάση τα) Πουλιό- 
πουλου μπροστά στό ένδεχόμενο μιας θανατικής έκτέλεσης καί στη- 
λιτεύετα; ή όππορτουνιστική στάση τών σταλινικών πού συνθηκολό 
γησαν μόλις άρχισαν οί διώξεις-

Δέν γίνεται δμως μιά άναγκαία διάκριση τής ύπεράσπιοης τοϋ 
δικαιώματος αυτοδιάθεσης καί άποχωρισμοΰ τών έθνικών μειωνο- 
τήτων πού ύπάρχουν στήν Ελλάδα —  Έλληνομακεδόνων, ’Οθω
μανών· Πομάκων, ’Αλβανών —  άπ’ τήν όπεράσπιση τοΟ «-Μακεδο
νικού λαού» δπως Εξωπραγματικά τό θέτει τό σύνθημα τοϋ Κολά- 
ρωφ τοϋ 1924: « ’Ανεξαρτησία τή; Μακεδονίας καί Θράκης»· 

Πώς δικαιολογείται ή ύπεράσπιση τοΰ όππορτουνιστικοϋ συν 
θήματο; τοϋ Κολάρωφ, άν δχι σάν μιά δογ|χατ·.κή προσήλο,ση στό 
χρεωκοπημένο αύτό σύνθη;ια σέ βάρο; τής σο)στή; άντιεθνικιστική; 
δ·απαιδαγώγησι; τών μαζών;

'Ο Σ π ά ρ τ α κ ο ;  σ τ ή ν  τ ρ ο χ ι ά  τ ή ;
Ρ ώ σ ι κ η ;  ’Α ρ ι σ τ ε ρ ή ς  ’Α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η ς

Ό  Σπάρτακος στίς θέσεις του δέν τοποθετήθηκε Εξ άρχής στό 
πλευρό τής Ρώσικης ’Αριστερής ’Αντιπολίτευση;. Δέν τάχθηκε ά- 
νο:χτά παρά μόνον κατά τής άπόφασης τοΰ Κόμματος γιά τήν «ά- 
νεπιφύλακτη τοποθέτησή του ύπέρ τοϋ Στάλιν» καί κατέκρινε «για 
τί λύνονταν σοβαρά ζητήματα χωρίς καμμιά συζήτηση».

<Όσο γιά τήν ’Αντιπολίτευση, μχκρυά άπ’ τό νά συμφωνεί μέ 
τίτλου εϊδου; καταδίκε; (εννοεί τήν καταδίκη τής Ρώσικης Ά ν  
τιπολίτευση;) κι ανεξάρτητα άπ’ τήν δεδηλωμivη πάνω σ’ αύτό
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τό ζήτημα γνώμη μερικών συντρόφων, προσπαθεί νά συλλέξει δλα 
τά στοιχείι τών διαφορών ατό παγκόσμιο αύτό ζήτημα καί τά ίί- 
νει στήν δημοσιότητα».

Σχετικά πρέπει νά ειπωθεί δτι οΐ θέσεις τοϋ Σπάρτακου δέν 
ξεκίνησαν άπό μιάν άνάλυαη τής παγκόσμιας κατάστασην δπως 
θά οφε’.λε, άπ’ δπου θά Ιβγαινε ή έλληνική Ανάλυση, προφανώς, 
γιατί 0ί τάαεις πού τόν συνέθεσαν δέν ήταν άκό]ΐα σέ θέση νά το
ποθετηθούν πάνω στό ύπ* άριθ. 1 πρόβλημα πού χώρισε τόν Σταλι
νισμό άπ’ τόν Τροτσκισμό.

Μετά τήν δημοσίευση τής «δήλωσης τών 83» Αντιπολιτευομέ 
νων, δημοσίευσε στά έπόμενα φύλλα του τήν «Διαθήκη τού Λένιν» 
πού ήταν καταπέλτης κατά του Στάλιν, τίς δηλώσεις τής Άντιια  
λίτευσης στό 15ο συνέδριο του Ρ.Κ Κ.. άρθρο γιά τόοίκονομικί 
σχέδιο τής νέας πενταετίας κ.ά- Όλα αύτά δίνονταν μέ τήν μορφ/, 
μελέτης καί συγκέντρωσης στοιχείων γιά μιά προσεχή τοποθέτηση.

Στό 2ο φύλλο τού Σπάρτακου ή πρόταση γιά τήν Ρώσικη ’Αντι
πολίτευση περιλάμβανε:

1) Ή  Ελληνική ’Αντιπολίτευση θά συνεχίσει τήν δημ^σίευστ, 
δλων τών ντοκουμέντων τής Ρώσικης ’Αντιπολίτευσης, θεωρεί κα
ταστροφική τήν άπόπειρα -/ά λυθούνε τά ζητήματα μέ τρόπο μηχα 
νικό χωρίς Ιδεολογική πάλη.

2) ’Αποκρούει τίς |ΐίθσδες πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά μήν 
Αντιπροσωπευτεί ή Ρώσικη ’Αντιπολίτευση στό Κ. Συνέδριο τοΰ 
ΚΚΣΕ, καί νά μήν άσκήσει τά καταστατικά της δικαιώματα.

3) ’Αποκρούει τούς χαρακτηρισμούς «μενσεβίκικες» «σοσιαλ
δημοκρατικές» «έξωμοτικές» «λικβινταριστικές» κλπ. κατά τής Ρώ
σικης ’Αντιπολίτευσης καί θεωρεί τήν κατηγορία γιά «τροτσκισμό» 
σάν έσφαλμένη «γιατί συγχίζει σημερινά δασικά προβλήματα τή; 
έπανάστασης μέ διαφορές πρίν άπό πολλά χρόνια λυμένες μέαχ 
στό ΚΚΣΕ!

4) Παραδέχεται τήν ’Αντιπολίτευση τοΰ ΚΚΣΕ καί ΚΔ σάν 
κομμουνιστική προλεταριακή καί σάν Αντίδραση στούς όππορτουν:- 
στικούς κινδύνους πού κλείνουν οί δυσχέρειες τής ΕΣΣΔ. θεωρεί 
τήν ϋπαρςή της στό κόμμα Απαραίτητη καί Αποκρούει κατηγορη
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ματικά δλα τά όργανωτικά μέτρα τοΰ 15ou Συνεδρίου τοΟ ΚΚΣΕ 
κατά τής ’Αντιπολίτευσης.

Συμφωνεί Απόλυτα μέ τήν δήλωση δλων τών ’Αντιπολιτευομέ- 
νων γιά τήν Αναγκαιότητα τής ένότητας τοΟ ΚΚΣΕ·

δ) Καταδικάζει δλα τά όργανωτικά καί διοικητικά μέτρα ΐ- 
ναντίον τής ’Αντιπολίτευσης (διαγραφές, Απολύσεις. φυλακίσεις 
κλπ.) πού Αδυνατίζουνε τό κύρος τής διχτατορίας τοΰ προλεταριά
του καί βλάπτουν τό Εργο τής Σοσιαλιστικής ’Ανοικοδόμησης, κα; 
γενικότερα.

<!' Τάζετα ι άνεπιφύλαχτα αλληλέγγυα μέ zvk ν.χ 7.3:<·>::ό· 
μένους γιά τίς Αντιπολιτευτικές ιδέες συντρόφους, καί ζητάει zi 
οταμάτημα τών διωχτικών μέτρων τήν έπαναφορά στό κόμμα δλων 
τών διαγραμμένων καί τήν Αποκατάσταση τής ένδοκομματικής δη
μοκρατίας στό ΚΚΣΕ καί ΚΔ δπως τήν δίδαξε καί τήν έφάρμοσε 
δ Λένιν.

Ό  Σπάρτακος μέ όλοφάνερη πιά συμπάθεια πρός τήν Ρωσική 
’Αντιπολίτευση δημοσίεψε τίς δηλώσεις τής ’Αριστερής ’Αντιπο
λίτευσης <πήν ΕΣΣΔ μετά τίς διαγραφές καί μετά τό 15ο συνέδριο 

FKÏ»;

Δ Η Λ Ω Σ Η

Τ ή ς  Ε ν ω μ έ ν η ς  Τ ρ ο τ σ κ ι σ τ ι κ ή ς  
’Α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ η ς  π ά ν ω  σ τ ό  

Ρ ώ σ ι κ ο  Π ρ ό β λ η μ α

Τόν ’Απρίλη τοΰ 1928 ή Ελληνική ’Αντιπολίτευση (Ενω
μένη) πήρε μιά Απόφαση πάνω στό Ρώσικο πρόβλημα μέ τήν ό
ποια τάσσονταν Αλληλέγκυα μέ τήν Ρώσικη ’Αριστερή ’Αντιπολί
τευση καί ένάντια σ’ δλα τά σταλινικά γραφειοκρατικά μέτρα πού 
πάρθηκαν σέ βάρος της.

1) Ή  !π:βράδυνση τής Δ ’.ΐ&νοΰς έπανάστασης καί οί σχετικές
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μέ το χαμηλό ïr.ir.ilo ανάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων στήν 
ΚΣΣΔ, δυσχέρειες τής Σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης είναι όασικές 
αιτίες r.oj γέννησαν μίοα στό ΚΚΣΕ τάσεις οππορτουνιστικές πού 
ένσαρκώνονται στήν άντιμαρςιστική καί άντιλενινιστική θεωρία 
τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα.

Οί τάσεις αύτές βοηθούμενες άπό καθαρά ένδοκομματικές μέ- 
θοδες, επικρατούν σήμερα μέσα στό ΚΚΣΕ καί άπειλοϋν αύτή τή 
6άση τής προλεταριακής διχτατορίας-

2) ’Αποτέλεσμα τής άντίδραση; του βασικού προλεταριακού 
πυρήνα τού ΚΚΣΕ ήταν ή ρώσικη άντιπολίτευση· Ό  άγώ/ας της 
ένάντια στήν Ιπικρατοϋσα μέσα στό Κόμμα δμάδα σ’ δλα γενικά 
,χ επίπεοα τής ^ιοτερικής πολιτικής (κίνδυνος άπό οικονομική 
καί πολιτική άνάπτυξη τών καπιταλιστικών στοιχείων τής ΝΕΠ, 
κουλάκοι, μπουρζουάδες τών πόλεων, γραφειοκράτες κτλ. καί είναι 
άγώνας γιά τήν άποκατάσταση τής Αενινιστικής γραμμής πάνω 
στό ζήτημα τών μεθόδων τής σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης μέσα 
στήν ΕΣΣΔ.

0£ παρεκλίσεις τής όμάδας πού διοικεί τό ΚΚΣΕ άπ’ τήν θεω. 
ρία, τήν ταχτική καί τίς όργανωτικές άρχές πού δίδαξε ό Λένιν 
καί Επιβεβαίωσε πολυχρόνια πείρα, Εκδηλώθηκαν Επικίνδυνα κα; 
μέσα στί; γραμμές τής ΚΑ. Έ  δμάδα Στάλιν - Μπουχάριν μέ τήν 
όππορτουνιστική της πολιτική δδήγησε τήν ΚΔ στίς μεγάλες ήτ
τες τής Κινέζικης έπανάστασης, στήν συνδιαλαχτική κομωδία μέ 
τήν Άγγλορώσικη ’Επιτροπή Συνδικάτων, στίς άλλεπάλληλες ήτ
τες τής Σ.Ε. στό πεδίο τής διεθνοϋ-ς πολιτικής καί σέ σχίσματα

3) θεωρούμε υποχρέωση τών κομμουνιστών σ’ δλες τίς χώρες 
ν’ άντιταχτοϋν άποφασιστικά Ενάντια στίς παρεκκλίσεις τής ση
μερινής διοίκησης τής ΚΔ. τού ΚΚΣΕ καί νά συμμεριστούν τόν 
άγώνα τής Αενινιστικής Ρώσικης Αντιπολίτευσης.

Άποκρούομε τόν χαρακτηρισμό «Τροτσκιστικής» Ενάντια στήν 
Ρωσική καί Διεθνή Αντιπολίτευση καί τόν θεωροΟμε σάν μιά 5- 
λως διόλου τεχνική σύνδεση τών σημερινών προβλημάτων του 
ΚΚΡ καί τής ΚΔ μέ παλιές διαφωνίες μέσα στό ΚΚΡ πού άπό 
καιρό Ιχουν πιά ξεκαθαρισθεΐ.

Πιστεύουμε δτι ή σημερινή άντιπολίτευση μ’ Επί κεφαλής άρ- 
^ηγούς καί πρωτεργάτες τής Ρώσικης Επανάστασης συνεργάτες τοϋ



νισμοΰ [lisr στήν Κ Δ.

4) ΛιαμαρτυρόμεΟχ μέ τόν έντονότερο τρόπο γιά τίς μηχα
νικές γραφειοκρατικές μέθοδες πού χρησιμοποιήθηκαν άπ’ τήν 
διοικούσα όμάοα πρίν άπό τό XV συνέδριο τοΰ ΚΚΣΕ γιά νά πνι
γεί ή φωνή τής ’Αντιπολίτευσης-

Μέ τόν ϊδιο τρόπο διχμχρτυρόμεθχ ένάντια σέ δλα τά διωχτικά 
καί όργανωτικά μίτρα πού πάρθηκαν ένάντια σέ άντιπολιτευόμε- 
νους μπολσεβίκους (άθρόες δ’.αγραφέ; άπ’ τό ΚΚΣ’Ε, φυλακίσεις, 
έξορίες κτρ.) καί θεωρούμε ότι τά μέτρα αύτά ύποσκάπτοι,ν τήν 
ΚΔ, βλάπτουν τό γόητρο τής Σ. Ένωσης, ένισχύουν μέσα σ’ αύτήν 
όλα τά μή προλεταριακά στοιχεία καί β^ττουν τό κΰρος τή; Ρώ- 
σικης Έπανάστχσης στά μάτιχ τοΰ Παγκόσμιου Προλεταριάτου.

5) Ζητούμε τήν άρση όλων τών διοικητικών μέτρων, τήν 1- 
πχν&φορά δλων όσων διαγράφτηκαν γιά τήν άντιπολίτευτιν.ή του; 
οράση, τόσο στό ΚΚΣΕ όσο καί στά άλλα άδελφά ΚΚ καί τήν ά- 
ποκατάσταση τή; ένδοκομματικής δημοκρατία; ;ii τήν συντροφική 
συζήτηση δλων τών έπιμάχων προβλημάων πού θεωρούμε ώς τόν 
μοναδικό δρό'Αο γιά τήν έςασφάλιση τή; ένότητας τή; Κοκ. Διε- 
θνοΰ;».

(Ριζοσπάστης 1 - 4 - 1928).

Αύτή ή δήλωση τοΰ Σπάρτακου άλληλεγγύη; μέ τήν Ρώσικη 
άντιπολίτευση δέν άνάφερε τί; διαφοροποιήσεις πού κατέληξαν στήν 
διάσπασή της μετά τήν συνθηκολόγηση τοΰ Ζηνόβιεφ, καί Κάμε. 
νεφ.

Στό μεταξύ, τό θερμιδωριακό κύμα διώξεων πού ξέσπασαν 

μετά τά γεγονότα τής έπετείου τής Ρώσικης έπανάστασης πού οί 

έκατοντάδες καί χιλιάδες άντιπολιτευομένων κλείστηκαν στά μπουν

τρούμια τής Γκε - πε - ού, στίς φυλακές καί στίς έξορίες, χώρισαν 

τά δύο ρεύματα γραφειοκρατών καί άντιπολιτευομένων βαθύτατα, 

ώστε νά μήν δικαιολογείται ή σιωπή τοΟ Σπάρτακου πάνω στήν 

διάσπαση τίς Ρώσικης ’Αντιπολίτευσης.
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Ήταν άξιοπρόσεχτο δτ*. στόν Σπάρτακο τοϋ 1928 δίν ύπαρχε 

ούτε Ενα Αρθρο τοϋ Τρότσκι πού ήταν τό κόκκινο πανί γιά τού; 

σταλινικού;. Πράγμα πού δέν διέφυγε τήν προσοχή τών άρχειο- 

μαρξιστών.

Ή ταν φανερό ότι ό Σπάρτακο; σά σύνολο Ικλεινε έξ άρχή; 

πρός τήν τάση Ζηνόβιεφ - Κάμενεφ.

Αύτή ή γραμμή τοϋ Σπάρτακου ήταν γ ρ α μ μ ή  ά ν τ .- 

π ο λ · τ ε υ σ η ς· Φυσικά δέν γίνονταν ή Αντιπολίτευση στό ΚΚΕ 

5ίχω; Εντονη κριτική, γιατί αύτό «δέν είχε συναίσθηση τών κα

θηκόντων του» καί «κακοποιεί τήν θεωρία καί πολιτική τού κομ· 

μουνισμοϋ» κλπ-

Αύτή ή ταχτική κατ’ έμάς Ιχυνε νερό στό μϋλο τοϋ σταλινι

σμού καί Ιπαιξε κάποιο ρόλο γιά την συρύκνωση τοϋ Σπάρτακου 

ύστερα κι’ δλας άπ’ τό πρώτο τετράμηνο τής ζωή; του.

Αύτή ή τοποθέτηση δτι «μόνο τό κόμμα κτρ.» Εβαζε τέρμα στήν 

προηγούμενη άποψη τοΰ Πουλιόπουλου πού δήλωσε δτι «μπορεί 

νά γίνη κι’ Εξω άπό τό κόμμα μιά όφέλιμη δράση γιά τό <ίνημα» 

άπ’ δπου Εβγαινε κι η προδοευτικότητα τής δράσης τοϋ ’Αρχείου.

Ή ταν δλοφάνερο δτι ό Π. Π. Εκανε τώρα μιά στροφή. Καί 

δικαιολογημένα Εκφράστηκαν ot Σκλάβος, Μάξιμος καί Χαίνογλου 

δτι αύτοί πίεσαν κι’ επανέφεραν τόν Π- Π· στήν γραμμή τοϋ κόμ
ματος.

'Ωστόσο ή θεμελίωση τών θέσεων τοϋ Σπάρτακου στήν άρχν» 

τής Έργατοαγροτικής κυβέρνησης (διχτατορία τοϋ προλεταριά

του) καί ή άπόριψη τής σταλινικής παραμόρφωσης τοϋ συνθήμα

τος τής «Δημοκρατικής διχτατορίας έργατών καί χωρικών» πού 

δ Λένιν είχε άπ’ τό 1917 βάλει στό ντουλάπι τών άρχαιοτήτων, 

Εδειχναν τήν Ιδεολογική φύση τοϋ Σπάρτακου καί τόν Τρότσκι στι- 

κό προσανατολισμό του.



ο

Ν . Ε ύ α γ γ ε λ ό -  ο υ λ 5| υ

Ό  Ν. Εύαγγελόπουλος κατάγονταν άπ’ τήν Θεσσαλία. Ε π ι

στρατεύτηκε τό 1919. όντας τότε 19 /ρονών, τήν ίδια άκριβώς 
/ρονιά πού επιστρατεύτηκε κ: δ Πουλιόπουλος. Λ ίν εκανχν μαζύ 
στό Πανεπιστήμιο, παρά μόνον Ινα χρόνο.

Στήν Σμύρνη συνοίθηκε με τήν όμάόχ τοϋ Πουλίόπουλου μό
νον στά 1921. Έκεΐ υπηρετούσαν οί περισσότεροι στον λόχο τηλε
γραφητών.

ΤΗσαν οί I I .  Πουλιόπουλος. Στέλιος Άρβανιτάκης, Γιάννης 
Μον'χστηριώτης, Μι/. Οΐκονόμου, Ν. Μπονάνος, Άναγνωστόπου- 
λος κι άλλοι.

Γιά τήν οράση τής όμάδας ή όποία ήταν βασικά άντιπολεμικ/, 
πιάστηκε άρ/ικά μέ τόν ΤΙουλιόπουλο κι Ιπειτα τούς άλλους.

Στή φυλακή - σε μιά παράγκα στήν Μαγνησία, Ιμειναν άπ" 
τόν Μάη τού 1922 μέ/ρι τόν Αύγουστο, όπότε με τήν κατάρρευ
ση τοϋ μετώπου απελευθερώθηκαν.

Στόν Βόλο Iβγάζε τήν «Εργατική» σάν όργανο τοϋ Ε ργα 
τικού Κέντρου, άπ’ δπου εΐ/ε πληρεξούσιο γιά τό συνίοριο τοϋ 
Κ .Κ.Ε. τοϋ 1924.
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Ή  θ ε ω ρ ί α  τ ώ ν  δ ύ ο σ κ ε λ ώ ν  
τ ο ϋ  Σ κ λ ά β ο υ

Ό  Σπάρτακος δέν έγινε σάν καρπός μιάς συνδιάσκεψης στό 
χωνευτήρη τής όποίας θά μπορούσε νά σφυρηλατηθή μιά όργάνωση 
σφιχτοίεμίνη καί δμοιογι.ής. Συγκροτήθηκε άπ’ τήν σύσκεψη 
τών κεντρικών έπιτροπών τών ούο τάσεων Πουλιόπουλου κα: 
Σκλάβου - Μάξιμου.

Τό άρθρο τοϋ Σκλάβου στό Ιο φύλλο: «θεωρητικές δισε.δαιμο- 
νίες γιά τήν Ελληνική πραγματικότητα» Ιδειξε άνομειογένεια και 
μιά βασική δεςιά παρέκκληση. Προσέγγισε τίς πολύ δεξιές άπό- 
ψεις τοϋ Γεωργιάδη. ’Έγραφε:

«Τήν σημερινήν περίοδο τής χώρας μας τήν καθορίζουμε è- 
μείς σάν μία σύνθετο περίοδο τής δποίας τό Ινα σκέλος είναι ή 
όργάνωση καί προπαγάνδα καί τό άλλο τά καθήκοντα τής μετα
πολεμικής έποχής, δηλαδή τά «Λενινικά καθήκοντα».

Ό  Σ κ λ ά β ο ς  ξεκίνησε δχι άπ’ τήν διεθνή άλλά άπ’ τήν 
άνάλυση τής « Ελληνικής πραγματικότητας».

Ι Ι α ρ έ β λ ε ψ ε  δτι ή διεθνής οικονομία έγινε δεσπόζουσα 
πραγματικότητα καθοριστική πάνω στίς έ^/ΐκές οικονομίες.

’Επίσης, δτι μετά τό 1914 τά έθνικά προγράμματα δέν μπο· 
ροϋσε νά μήν ϊχουν ένα διεθνικό πρόγραμμα γιά άξονά τους.

Δ ι ε χ ώ ρ ι σ ε τήν προϊμπεριαλιστική άπ’ τήν ιμπεριαλι
στική έποχή, άπ’ δπου καθόριζε σύνθεση τών καθηκόντων τών δύο 
έποχών, μέ δύο διαδοχικά σκέλη καί καθήκοντα: ’Οργάνωση καί 
προπαγάνδα —  Λενινικά καθήκοντα. Σύνθεσε στά δύο σκέλη τού 
προγράμματός του, τό μ ί ν ι μ ο υ μ  π ρ ό γ ρ α μ μ α  πού 
Εσχυε στήν προϊμπεριαλιστική έποχή μέ τό μ ά ξ ι μ ο υ α, πού 
τό άποτελοϋσαν συνθήματα δπως σοβιέτ, έθνικοποίησης, έργατικός 
ίλεγχος, έργατική πολιτοφυλακή πού στεφανώνονταν άπ’ :ό σύν
θημα τής Ιργατοαγροτικής κυβέρνησης.

Π α ρ α γ ν ώ ρ ι σ ε  δτι δ ιμπεριαλισμός είναι μιά ένιαία 
νέα διαλεχτική σύνθεση μέ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά· άνώτερου 
σταδίου τοϋ καπιταλισμού, άπ’ δπου Ιβγαινε ή άνάγκη γιά Ινα
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;ι £ : j  ό 7. :  : / ό π i  ό γ ρ α μ ;ι «  οίκονομικών. δημοκρατικών 
καί μεταβατικών συνθημάτων 3 i  ν £ ν α έ ν ι α ΐ ο σ ύ ν ο- 
λ ο.

Έ  κ τ ί μ η 3 ε τήν «Ελληνική πραγματικότητα σάν τήν 
περίί,^ο πού καλύπτει ή Β' Διεθνής. ΙΙερίοδο παρατεταμένων κυ- 
κλικών άνόοων τή; οικονομία; πού έναλάσσονταν μέ σύντομες ύ- 
φέσεις, ετσι πού σημειώνονταν γενική πρόοδος στό δψος τής «Æy- 
θηση;» επου οί σοσιαλιστές άνέπτυξαν τίς δυνάμεις τους, κατά
χτησαν πολλά συνδικάτα, άνέπτυξαν κοινοβουλετική ισχύ, ?ζησαν 
μιάν είουλιακή νομιμότητα παρά τόν νό >ο κατά τών σοσιαλιστών 
3τήν Γερμανία κτρ.

Ά π ’ τήν τέτοια έκτίμηση τή; προϊμπεριαλιστικής περιόδου 
ot σοσιαλπροδότες τής Β' Διεθνούς δπως ό Σερράτι στήν ‘Ιταλία, 6 
Γεωργιάδη; στήν Ελλάδα κ. ά- ϋβγαλαν έσφαλμένα συμπεράσμα 
τα «όργάνωση - προπαγάνδα» «μακρυά νόμιμη δπαρξη» κι’ Ιχαναν 
τήν προοπτική τής έπερχόμενης έπανάστασης.

’Ενώ στήν Ιμπεριαλιστική περίοδο ή κρίσεις βάθαιναν- είνα. 
ουσιαστικά συνεχόμενες και είναι Αθεράπευτες-

01 παραγωγικές δυνάμει; δέν μπορούν ν’ άναπτυχθοΰν στό 
σύνολό του; χωρί; καταστροφές, πολέμους, ταξικές συγκρούσεις, καί 
συμβαίνει οί κυβερνήσει; τή; «άριστεράς» νά έναλάσονται μέ τί, 
βοναπαρτιστικές καί φασιστικέ; Ιτσι πού ή «νομιμότητα» νά είναι 
αδύνατη.

Στόν ιμπεριαλισμό, ό περιορισμό; στό καθήκον «όργάνωση - 
προπαγάνδα» γίνεται τροχοπέδη στό έργατικό κίνημα τήν στιγμή 
πού όπαγκόσμιος καπιταλισμός συγκλονιζόταν άπό διαδοχικές κρί
σεις καί καταιγίδες, κι’ δσο γιά τήν «Ελληνική πραγματικότητα» 
δέν ήταν άσχετη μέ τήν παγκόσμια, μ’ δλο πού δέν καταγράφονταν 
άπ’ τό άστεροσκοπεϊο τήν κάθε μάρκας όππορτουνιστών.

Ό  Σκλάβο; ύποτιμοϋσε τόν έπανχστατικό χαρακτήρα τοΟ ιμ
περιαλιστικού μεταπολέμου. Έβλεπε τήν περίοδο μετά τήν Μικρα
σιατική καταστροφή (19^2) δπω; κι οί Γεωργιάδης καί Σίδερης: 
«Τά νέα καθήκοντα— Ιγραφε— τ’ άντελήφθησαν πρώτοι Ά τότε 
ήγέτε; τοϋ κόμματο; (έννοεί τούς Γεωργιάδη καί Σίδερη) κι’ έ- 
πεχείρησαν νά τ ’ άντιμετωπίσουν».

Παραγνώριζε τήν έκταση τής παρακμής τοϋ παγκόσμιου κα-



πιταλισμοΰ. Διαχωρίζονταν δμως άπ’ τούς Γεωργιαδικούς, γιατί 
Ιβαζε καί τό δεύτερο σκέλος τών λενινικών καθηκόντων πού άρ- 
νοΟνταν αύτοί. Η θέση του ήταν λιγότερο δεξιά άπ’ του Γεωργιάδη.

Ωστόσο δέν άφησε περιθώρια γιά παρανόηση της δεξιάς θεω
ρίας του: «Ή  περίοδος πού άρχισε άπό τότε —  έγραφε — - Εθετε 
στό κόμμα τό καθήκον ν’ άπαλλαγή άπό τίς πολιτικές Αφαιρέσεις 
καί τό δόγμα» ! ! !

Ό λ ’ αύτά: «προσαρμογή στίς άντικειμενικές συνθήκες» «ά- 
παγγίστρωση άπ’ τό δόγμα» «άπαλλχγή άπ’ τίς άφαιρέσει;» κτρ· 
δέν ήταν παρά τό γνωστό μοτίβο τών δεξιών τάσεων τοϋ κινήματος!

Ό  Πουλιόπουλος δέν Ιδειξε άντίθεση στό ντοκουμέντο oukû 
του Σκλάβου. Προσπάθησε μάλιστα καί νά τό δικαιολογήση. άτυ
χα, άπέναντι στήν κριτική πού Εκανε ό Χαϊτάς, ό δποΙος ταύτισ: 
τήν άποψη τοΰ Σκλάβου μ’ αύτήν τοΰ Γεωργιάδη, άγνοώντας κχ· 
κόπιστα τήν σύνδεση τοϋ πρώτου μέ τό δεύτερο σκέλος. Κι’ υστέρα 
Εστρεψε τήν κριτική του ίνάντια σ’ δλόκληρη τήν Αντιπολίτευση.

Έτσι έξηγεϊται ή κριτική πού Εγινε στόν Πουλιόπουλο γιά 
Γεωργιαδισμό δχι μόνο άπ’ τούς σταλινικούς άλλά κι’ άπ’ τόν Κορ- 
δάτο.

Ά ς  σημειωθεί δτι δ Χαϊτάς καί δ Ζαχαριάδης μέ τό σύνθημα 
τους τής «Αριστερής» (Αστικής) δημοκρατίας ήταν δεξιότεροι άπ’ 
τόν Σκλάβο καί τό 3ο Συνέδριο τοΰ KKTi καί δ Αντιπρόσωπος τής 
3ης Διεθνούς τούς καταδίκασαν γι’ αύτό.

Ό  Πουλιόπουλος άπέφυγε νά Αποδοκιμάσει άλλά καί δέν 1- 
πιδοκίμασε τήν θεωρία τοΰ Σκλάβου. Άλλά στό πρώτο σώμα τοΰ 
Σπάρτακου τ.ού Ακολούθησε, κατέβασε Ιδιαίτερη πλατφόρμα Αντί
θετη μ’ αύτήν τοΰ Σκλάβου- Ή  πλατφόρμα αύτή μόλις καί μετά 
βία; έπεκράτησε.

Ό  Σπάρτακο; είχε κιόλας βαθύτατα διαβρωθή άπ’ τί; δεξιέ; 
άπόψει; τοΰ Σκλάβου, καί οί διαφορές ήταν σημαντικότατες δπω; 
άποδείχτηκε άπ’ αύτή*/ τήν διάσπαση πού Εγινε σ' Ενα χρόνο μέσα
(1929) τής τάση; Σκλάβου, θεοδώρου, Χαρδαβέλα, Χαίνογλου-

Ό  Πουλιόπουλος άντιμετώπισε μ’ έπιτυχία τήν συκοφαντία 
πού έξετόςευσε έναντίον του δ Χαϊτάς γιά τήν «Ελληνική πραγμα 
τικότητα» πού πραγματικά δέν είχε καμμιά σχέση μέ τήν άποψη
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Γεωργιάδη. Είχε πιαστεί γερά άπ' τόν μαρξιστικό κρίκο τής πα
γκοσμιότητα; τών παραγωγικών σχέσεων.

Μ. π ο υ χ ά ρ ι ν, Μ α ν ο υ ί λ σ κ υ, Σ μ έ ρ α λ 
Τ ό  β α ρ ύ  π υ ρ ο β ο λ ι κ ό  τ ή ς  Κ.  Δ  ι ε θ ν ο ΰ ς  
β ά λ λ ο υ ν  κ α τ ά  τ ο ϋ  Π. Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ

Ό  κρίκο; τή; Αλυσίδας τή; γραφε’.ν/.ρατία; είχε σπάσε: -σ’ 
Ινα πολύ ευαίσθητο σημείο: Στήν Βαλκανικί. Μέ τό πέρασμα στήν 
’Αριστερή ’Αντιπολίτευση τοϋ Ρακόφσκ·., πού οιέθεται μεγάλο 
κΰρο; στά Βαλκάνια, καί τοΰ II- Πουλιόπουλου .πού ώρθωσε τό Α
νάστημά του κατά τών άντιπροσώπων πού έστειλε ή Κ.Δ. στ/ν 
‘Ελλάδα, τό Κρεμλίνο συνταράχτηκε.

Ή  πυρκαγιά τή; άντισταλινική; άντίστασης Ιπρεπε νά σβυση.
Ό  Μ π ο υ χ ά ρ ι ν, δ άντικαταστάτης τοΰ Ζηνόβιτφ, έ- 

πιστρατεύθηκε στήν έκστρατεία κατά τοΰ Πουλιόπουλου χωρίς νά 
διανοηθεΐ δτι άρχισε νά σκάβεται 6 δικό; του λάκος. Ό  θεωρητικός 
τής «ένσωμάτωσης τών κουλάκων μέσα στόν σοσιαλισμό» δέν ά- 
νέχονταν τήν ένσωμάτωση τών τροτσκιστών στήν κομιντέρνα.

Στήν πάλη του κατά τών τροτσκιστών άφιέρωσε Ινα δλόκλη- 
ρο άρθρο γιά ν’ άποδείξει δτι δ Τρότσκι ήταν κατά τής ΕΣΣΔ 
καί ύπέρ τοϋ δεύτερου κόμματος, καί φυσικά «λικβινταριστής» γε
μάτο κυνικέ; ψευτιές καί διαστρεβλώσεις.

Στίς 13.8.27 δ Ρίζος δημοσίεψε άρθρο τοΰ Μπουχάριν στό δ- 
ποΐο Ικανέ βίαιη έπίθεση κατά τοΰ Τρότσκι καί Ζηνόβιε® πού 
τάχα δέν υπεράσπιζαν τήν ΕΣΣΔ άπ’ τόν Απειλούμενο πόλεμο έ
ναντίον της! Πλαισιώθηκε μέ άρθρα τοΰ Π J1. τοΰ ΚΚΕ γεμάτα 
μέ τί; πιό βρώμι-κες έπιθέσει; κατά τοΰ Πουλιόπουλου, δπως τό 
άρθρο τής 9-8.27 μέ πηχαίο τίτλο: ’Αντιδραστικός λικιβινταρισμός. 
μικροαστισμός»!

Τό κατηγορητήριο κατά τοϋ Πουλιόπουλου ήταν:
«Ό  Π. IIουλιόπουλος διαγράφτηκε γιατί δίδασκε δτι πρέπει 

νά μπεΤ τέρμα στήν ύπαρξη τοΟ ΚΚΕ»!
Ποιό θρασύτατο ψέμα δέν μπορούσε νά γίνει! Ποιός; Ό  Που- 

λιόπουλος πού Ιδωσε δλο του τό είναι στό Κόμμα! Ό  πρώτος
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γραμματέας τοϋ ΚΚΕ; Πού μόλις χτές κατακεραύνωνε τούς Άρ- 
χειομαρξιστές γιατί ήθελαν τήν διάλυση τοΰ Κόμματος; Πώς 2- 
γινε λικβ’.νταριστής ; Επειδή δ Ζαχαριάδης πήρε τό γράμμα του, 
τό πλαστογράφησε, καί κεί πού Ιγραφε ότι «μπορεί νά γίνει κι’ 
Ιξω άπ’ τό Κόμμα χρήσιμη έργασία» πρόσθεσε τό: «καλοΰσε τά 
μέλη τοΰ κόμματος νά βγούνε Ιξω άπ’ τό κόμμα!» Κι’ υστέρα κα
ταχώνιασε αύτό τό γράμμα! Έ τσι φχμπρικαρίστηκε ό «λικβιντα- 
ρ'.σμός» τοΰ Πουλίόπουλου, άπαράλαχτα δπως στήν ΕΣΣΔ φα- 
μπρικαρίσθηκε δ «λικβινταρισμός» τοΰ Τρότσκι.

Ό  Μ π ο υ χ ά ρ ι ν. κατηγόρησε τόν Πουλιόπουλο γιά «άν- 
τικομμουνισμό» καί «λικβινταρισμό» σύμφωνα μέ τήν λαθραία πα- 
ραποίηση τοΰ γράμματος τοΰ Πουλίόπουλου πού Ικανέ δ Ζαχαριά
δης καί ή κλίκα του.

’ Εξ άλλου στήν «Ικθεσή του στό IX πλένουμ τής ΚΔ» Ιβαλε 
τήν δμάδα Μάσλωβ νά συνεργάΖεται μέ τούς σοσιαλδημοκράτες καί 
τήν ταύτιζε Απαράδεχτα μέ τούς Τροτσκιστές!

'Εβαλε τού; Ιταλούς έμιγκρέοες «Τό Κομμουνιστικό ’Εγερτή
ριο» πού πίστευε δτι ή ίδρυση τής ΚΔ ήταν πρόωρη καί δτι ή 
Ρώσσικη έπανάσταση Ιπαψε νά ύφίσταται», στό ίδιο σακκί μέ τούς 
Τροτσκιστές, καί μαζύ τήν Τάση τής «προλεταριακής έπανάστα
σης» τόν Ροζμέρ. τόν Μονάτ, τόν Σου6αρίν, τό «Κομμουνιστικό 
Δελτίο» τό Λένινμπουτ καί τήν Σουζάνα Ζερό!

Σύγκρινε τό μπλόκ τών τροτσκιστών μέ τό μπλόκ τών άρι- 
στερών σοσιαλδημοκρατών, Μενσεβίκων, καί Λευκοφρουρών καί 
Κοονστανδινών!

«Στήν τελευταία εύρεϊα τής ΚΔ —  Ιγραφε —  μιλούσαμε γιά 
τόν Τρότσκι σάν προσωπικότητα- ’Αλλά βρίκσονταν άκόμα στί; 
γραμμές μας. Στήν προσεχή, δχι μόνο δέν θά συνεδριάζουμε μαζί 
άλλά γεωγραφικά θά βρισκόμαστε πολύ μακρυά»...

(Ι>ίΖος 7-9-12 Μαρτίου 1928).

Ο  Σ μ ε ρ ά λ Ιγραφε στήν Πράβδα (9.10-27) μέ τίτλο:

«Ή  πάλτ, κατά τή; Λικδινταριστικής δεξιάς τοϋ ΚΚΕ»:
<-Τό 'Ελληνικό ΚΚ άναγκάσττ,κε νά διαγράψει άπ’ τίς γραμ

μές του τόν Πουλιό-ουλο. Ό  I I . είνα: όιατ»ούμεν3ς δχι προλετα-



ρ:ακή; προέλευση;. Προσεχώρηιε στό Κόμμα τό 1922 όπό τήν 
ιδιότητα τοϋ ήγέτου τών Παλαιών Πολεμιστών. Ύστερα άπό ?> 
;■ Ι·)'.· τό. 5λο(!) Ιίγινε γραμματέα; τή; Κ.Ε. (Ιγινε τόν Δεκέαβρη 
1924). Έκαμε δύο χρόνια φυλακή· Τό φθινόπωρο τοΰ 1926 έδη- 
μουργήΟη ή έντύπωση, δτι 6 άνθρωπο; αύτό; δέν είναι ικανό; ν’ 
άντι:·Ξτωπίσ;·. τόν ζυγό (! ! !) τή; έκτό; νόμου ύπαρξη; τοΰ Κόμ- 
ματ: Τό 3ο Συνέδριο, jii τήν Ινίσχυση τή; ΚΔ., κατεδίκααε τά 
λάθη άρχής τοΟ Π. Τόν άπομόνωσε άπ’ τό Κόμμα δέν άφήρεσε δ- 
:·.ω; τήν δυνατότητα τή; έπανόδου στήν Λενινιστική γραμμή μέσα 
στί; τάξε:: τοϋ Κόμματος. Ό  Π. δμως μετεβλήθη σέ ύπερδεξιό 
λικβινταριστή. Μέσα του ύπερύσχισε δ μικροαστικός άναρχικός 
διανοούμενο; ·ντ;5ιντουαλ:στής η κατ’ ούσίαν ξένος πρός τή/ προ
λεταριακή ιδεολογία»...

«Στούς τελευταίους δυό μήνες ή λικβινταριστική δμάδα ττήν 
Ελλάδα, οϊκιοποιήθη βαθμηδόν τήν τερμινολογία καί τήν ταχτική 
τής φραξιονιστικής πάλη; τής’Αντιπολίτευσης τοΰ ΚΚ τής ΕΣΣΔ»·

«Στό νέο ξεκίνημα γράφει δτι: Τό έπίσημο δργανο τοΰ Κόμ- 
είντ. όργανο δχι δλόκληρου τοΰ Κόμματο;. Τό Κόμμα δι- 

:y.·, άπό μιά φράξια».
Στήν κριτική τών «κριτικών μα;» κηρύσεται άλληλέγγυος μέ 

τήν ’Αντιπολίτευση του ΚΔ τής ΕΣΣΔ. Είμαστε γράφει κατά τής 
θεωρίας τοϋ «σοσιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα». Τήν θεωροϋμε άντι- 
λενινιστική, άντιμαρξιστική».

Ύστερα άπό τό διάστημα ένός ίτους έξαντλήθηκαν τά 5ρια 
τϋ; ύπομονή; καί διαγράφτηκε- Ό  Π.Π., γρήγορα θά καταν
τήσει èxeï δπου ήδη έφερε ή άχζτανίχψος λογική τών πραγμά
των τήν Ρούθ Φίσερ καί τόν Σουβαρίν. καί χάνει κάθε δεσμό μέ 

διεθνή έργατικό κίνημα».
(Ό  Ρίζο; 16.10-27 Βασικά άποσπάσματα) .

Ό  Εύαγγελόπουλο; άπάντησε στό Σμέραλ άπ’ τί; φυλακές 
Συγγροΰ μέ άρθρο τοΰ Δεκέμβρη πού πέρασε στόν Σπάρτακο No 1 
στήν ρουμπρίκα: «Νά πώς έπικρατσΰν»!

«Δέν είναι άλήθεια δτι δ Π . Π. παρχιτήθηκε γιά νά άσχολη- 
θεΐ μέ μελέτη. ’Αλλά δέν τοϋ έπιτρέπονταν ν’ άναλάβει εύθύνες 
μαζύ μέ ύποκείμενα λαθρόβια, άνεύθυνα καί τυχοδιωκτικά. ΤΗταν 
όλοφάνερο ότι οί διαφορές άγγιζαν τά δρια άρχών (Δημοκρατία,



υποστήριξη δικτατόρων κτρ. ) καί χρειάζονταν σκέψη. Ίσω ς προ- 
παρασκευή της αυριανής μάχης. Ή  δλομέτωπη έπίθεση τών Ηγετών 
τής ΚΔ τόν ανάγκασε βέβαια σέ κάποια υποχώρηση.

’Αμφιταλάντευση σέ τέτοιες περιπτώσεις φυσικά δέν λείπουν. 
Ήταν λάιθος ή παραίτηση τοϋ Π . Π . Άλλο άν δέν υπήρχαν άλλο·, 
τρόποι νά χρησιμοποιήσει δ σ. αύτός τίς δυνάμεις του γιά ν’ άπα- 
λαχθεί τό κόμ;ια άπ’ τά στοιχεία αύτά».

«Δεν είναι άλήθεια δτι δ Π. Π. δίδασκε δτι στήν Ελλάδα --- 
πρεπε νά τεθεί τέρμα στήν ύπαρξη τοΰ ΚΚΕ». Ό χι· «Ό  Π. Π. ζή
τησε νά ττθεΐ τέρμα στόν τυχοδιωκτισμό πού κυβερνάει τό ΚΚΕ»!

(Φυλακή Συγγροΰ —  Δεκέμβρης 1927)

Σ τ ε λ έ χ ω σ η  τ ο ϋ  « Σ π ά ρ τ α κ ο υ »

Ό  Σπάρτακος διέθετε 2να έπιτελείο άγωνιστών άνώτερης κα
τάρτισης. 'Ολοι οί Αγωνιστές του ήταν μέ πολιτική καί συνδικα
λιστική έμπειρία πού τούς έπέτρεπε νά άσκοϋν μιά έπιρρ^ή στίς 
μάζες.

Γύρω άπ’ τό Σπάρτακο συγκεντρώθηκαν σχεδόν δλοι πού δια., 
κρίθηκαν στό Μικρασιατικό μέτωπο καί στό παλαιοπολεμιστικό κί
νημα.

Συνεχιστές τοΰ έπαναστατικοΰ χτές — πού οί σταλινικοί χα
ρακτήρισαν «κακό παρελθόν» —  Ιφερναν τώρα Ινα μήνυμα Ανα
γέννησης τοΰ κινήματος-

Κ ε ν τ ρ ι κ ο ί  ’Ε π ί τ ρ ο π ο ι

Στόν Σπάρτακο συγκεντρώθηκαν ευθύς άμέσως οί Κεντρικοί 
Επίτροποι: Σ. Μάξιμος, Σκλάβος, Χαίνογλου, Χατζησταύρου. Νι- 
κολινάκος- Εύαγγελόπουλο; καί Γρ. Παπανικολάου.

Β ο υ λ ε υ τ έ ς

'Επίση; οί 8 άπ’ τού; 10 βουλευτέ;:
Σ. Μάξιμος, (Λαρίσσης), Γρ. Παπανικολάου (θεσ.) Ζάζ 

Βεντούρα (θεσ.), Δαυΐο Σουλάμ (θεσ.), Ν· Κυριακόπουλο;
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(Φλώρινα), Άνασ. Χαΐνογλου ('Εβρος), ’Αβαν. Σινόκας (Ρο
δόπης) . Κίμων Κωνσταντινίδης (Δράμας).

Στό κόμμα έμειναν δ θίος καί δ ύποπτος Σταυρίδης πού σέ 
λίγο ίγινε Καφανταρικός καί στά 1930 φασίστας, καί χαφιέ;·

'Αναφέρουμε έπίσης μιά σειρά διακεκριμένων Σπαρταριστών.

Ά  θ ή ν α.

Γ. Μοναστηριώτης (Υπεύθυνο; τοΰ Σπάρτακου), ’Ακριβό- 
:;;υλος (πρώην γραμ. τοϋ Κ Κ Ε ). Στ. Παπαδύπουλος (στήν διοί- 
κηση 'Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού), Κυριακόπουλος (Υποψήφιος 
έουλευτής). Γρηγοράτος (Τσαγγάρης τής διοίκησης του Σωμα-

(δάσκαλος, έκτελέστηκε στό Νεζερό), Ξύδης (Συντάχτης τοΰ Ρι. 
ν'^π.’ στη) , Τ. Δημητρίου (Στήν διοίκηση σωμ. Τυπογράφων).

φος). Λουκάτος, Μαρινόπουλος. Χρ. Χατζηκυρι&κος (πυρηνάρχης 
Καλλ/.ίας), Δεσΰπρης, βεοδώρου (πρώην γραμματέας τής ΟΚ 
ΝΞ) · Μ Λ ίλης (διανοούμενος), Βλάχος (Τσαγγάρης)’ Νίκος 
Πουλιόπουλος. κ. 4.

Π ε ι ρ α ι ά .

Γ. Ρουμελιώτης (γραμ. του Έργ. Κέντρου), Β. Πολυχρονάκης 
(στήν διοίκηση τής 'Ομοσπονδίας ’Ηλεκτρισμού). Κελεσάκος, (τό 
ίδιο,). Β. Νικολινάκος (γραμ. τοΰ τμήματος Πειραιά Επίσης πα
λαιών πολεμιστών, καί του σωματείου του. ύποψήφιος βουλευτής), 
Νίκολης (γραμ. τοϋ σωματείου μηχανουργών), Φουλτσάκος (γραμ· 
τού σωματείου ναυπηγοξυλουργών), Γιάννης Ξυπόλητος (στέλε
χος τήςΝεολαίας καί τού κόμ|ΐατος, έκτελέστηκε άπ’ τού; φασί
στες τοΟ Νεζερό), Κατσιβαρδέλος (συνδικαλιστικό στέλεχος τοΟ 
Σπάρτακου), Α. Σαράφης, Δ. Δαπόλας, Μανουσάκη;, Κοντοβρά- 
■/.ης (στελέχη τοΰ ΚΚΕ καί τής νεολαίας), Μ. Άναγνωσταρ&ς 
(διανοούμενο;) ’ Φαρέο;.
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Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Χατζησταϋρος (γραμ. τή ; Κ Ο Ε ), Φωτόπουλο; (τής διοίκησης 

τής Κ Ο Ε ), Δ. Σαδβόπουλο; (γρα·ι.. τοϋ σω;«χτείου &αφτεργατών 

Γ '- : :·; : ■/: βίΐζχ/.ί-Λν.γ, ; ) . Μ$λανι?:5η; (γρ*|ΐ. τοϋ σωματείου 

κουρέων), ΜποϋρντΖο; (τής διοίκησης ύποδηματεργ-ατών). Γεν

νήματος (τό Γδιο). Β. Τσακιράκη; (μέλος τής Τ . Επιτροπής ΚΚΕ  

καί ατήν ήγεσία τοϋ Έργατ:κοϋ Κέντρου) - Μάγγος (οικοδόμος), 

Χρ· Βλάχο; (τόν σκότωσαν οί ταγματασφαλίτες), Γιώργος Τσίτο;

Δ. Σαοδόπουλο;

(τόν έκτέλεσαν ο: Γερμανοί), Σ . Σαμιώτη;, Παπαοικονόμου· Μα- 

λαςό; (Τσαγγαράδε;), Γ. Φούρναρη; (Σιδηροδρομικός), Μιχά- 

λης ΚοΟγιαννής (Γραμ. τής Παναπεργιακή; 1936), Β. Τσακι- 

ράκη; (τυπογράφο;), Λέων Καράσο (στήν διοίκηση βοηθών έκ- 

τελωνιστών), Γιώργος Τ ζαμτζίδη ; (ράφτη;), Νίκος Πιτσίνης 

(πρόεδρος τής 'Ομοσπονδία; Οικοδόμων Βερροία;, συνιδρυτής μέ 

τόν Σαβόόπουλο τή ; Πανεργατική; Βέρροιας) κτρ.



Κ α β ά λ α

Κώστα; ΙΙανταζής (στήν διοίκηση τής ΟΚΝΕ. καί στό σωμα
τείο καπνεργατών), Γιάννη; Νεγροπόντη; (στέλεχος τής διοίκη
ση; καπνεργατών, διετέλεσε οημαοχεύων Καβάλας), Τσαπόπου- 
/.s: (τή; διοίκηση; τή; ΚΟΕ), Πολυμέρου.

Δ ρ ά μ α

Koλάvδpo>J (στήν διοίκηση καπνεργατών) κλπ., κλπ.
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Ό  Σπάρτακος ή τό «Άρχεϊο» ήταν ή πρώτη 
Τροτσκιστική άντιπολίτευση:

Ό  «Σπάρτακος» μέ τήν δημοσίευση τών ντοκουμέντων τής 'Ε
νιαία: Ρώσικη: ’Αντιπολίτευση; θεωρήθηκε άπ’ τούς δπαδού; του 
-πρώτη τροτσκιστική άντιπολίτευση».

Άλλά αύτό; δ ισχυρισμό; δέν εύσταθοΰσε. Παραγνωρίζονταν τό 
γεγονό; δτι οί άρχειομαρξιστί; είχαν έκδηλωθεΐ ύπέρ του Τρότσκ: 
άπ’ τί; άρχίς του 1924, δτ: ό ’Αποστάτη; Αποστόλου είχε άρ- 
θρογραφήσει τό 1925 άπ’ τόν Ριζοσπάστη έναντίον τών άρχειομαρ- 
ξιστών σάν τροτσκιστών, δτι δημοσίευαν προγενέστερα άπ’ τόν 
Σπάρτακο τά ντοκουμέντα τοϋ Τρότσκι: «Ευρώπη καί Άμερική-> 
«πού βαδίζει ή Ρωσία». «Που βαδίζει ή Αγγλία», τό περίφημο 
«Ό  Λένιν», κι’ δτι διάβαζαν μέσα στί; συγκεντρώσει; στελεχών 
τήν «δήλωση τών 83». Ένώ, τήν ίδια περίοδο, (άπ’ τήν άρχή τοϋ 
1924), ό Πουλιόπουλο; άποσπάσθηκε άπ’ τήν τάση Τζουλάτι άπ’ 
τήν όποία προήλθε, όταν προσχώρησε στήν τάση Ζηνόβιεφ, Κά- 
μενεφ. Στάλιν, άν καί χωρίς καμιά ύπόληψη πρός τόν Στάλιν καί 
μέ μεγάλο πάντοτε Ινθουσιασμό γιά τόν Τρότσκι. Αύτή ή προσχώ
ρηση στόν Ζηνόβιεφ είχε τήν Ιννοια τή; προσχώρησης στήν «παλιά 

φρουρά» τών μπολσεβίκων.

Ό  Σπάρτακο;, άντίθετα δημοσίευσε τά ντοκουμέντα τής Ρώσ:- 
κη: Αριστερή; Αντιπολίτευσης δχι μόνον χωρίς τήν άναγκαία 
διάκριση τής διαφοροποίησης τής συνθηκολόγας τάσης Ζηνόβιεφ 
- Κάμενεφ άπ’ αυτήν τοϋ Τρότσκυ, άλλά καί μέ τήν μορφή τή; 
μελέτη: του; γιά μιά προσεχή τοποθέτηση πάνω σ’ αύτά-

Σ’ αύτά πρέπει νά προσθέσουμε τήν κατηγορηματική βεβαίο)- 
ση τοΰ Κ. Καστρίτη (Λουκά Καρλιάφτη) πού άπ’ τίς συζητήσεις 
του μέ τόν Τζουλάτι (1923— 24) διαπίστωσε τόν Τροτσκιστικό 
προσανατολισμό τή; ήγεσίας τοΰ ΆρχειομαρξισμοΟ.

'Οπωσδήποτε οί άρχειομαρξιστές άπ’ ότι μάθαιναν απ’ τίς 
έσωκομματικές συζητήσει:, άπ’ τά δημοσιεύματα τοΰ ΡίΖου· καί 
άπ’ τόν άστικό τύπο, είχαν πρώτοι - σταθερά προσανατολισθεΐ πρί: 
τόν Τρότσκι.



Ν Ε Α  Κ Ϊ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  

« ΜΕ Ρ I K  ΟΓ  Σ Γ Ν Α Σ Π Ί Σ Μ Ο Γ »

Ν έ ο  κ ϋ μ α τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς ,  μέ 
κ α τ η γ ο ρ η τ ή ρ ι ο  τ ό  α 4 τ ο ν ο  μ ι α τ ι χ ί

Στίς 8 Φλεβάρη 19̂ 8> δ Α. Παπαναστασίου άποχώρησε άπ’ 
τήν κυβέρνηση «πλατειοϋ συνασπισμού» καί σχηματίστηκε κυβέρ
νηση Ζαίμη, «μερικού συνασπισμού» μέ τόν Καφαντάρη τών προ
οδευτικών φιλελευθέρων, Μιχαλακόπουλο, συντηρητικών φιλελευ
θέρων καί τόν Μεταξά, έλευθεροφρόνων.

' Ηνέα κυβέρνηση συνέχισε μέ περισσότερη λύσσα τήν άντι- 
κομμουνιστική Εκστρατεία καί τήν δίωξη τών «αυτονομιστών» πού 
είχε άρχίσει ή προηγούμενη κυβέρνηση, μέ πρωτοβουλία τοϋ Με- 
ταξικοΰ ύπουργοϋ δικαιοσύνης Τουρκοβασίλη. "Ενεργοποίησε τήν 
αίτηση τοϋ Εισαγγελέα ’Εφετών γιά δρση τής άσυλίας τών 10 
βουλευτών τοΰ ΚΚΕ καί δίωξή τους γιά «άπόσταση τΐ)ς Μακεδο
νίας άπ’ τήν Ελληνική ’Επικράτεια κτρ.

Ή  κυβέρνηση Φιλελευθέρων - Βασιλοφρόνων ϊβαλε σ’ ένέργεια 
τόν κρατικό μηχανισμό βίας, γιά νά διαλύσει τά συνδικάτα καί 
τυπικά- δοσμένου μάλιστα τοΰ 4ου συνεδρίου τΐ)ς ΓΣΕΕ πού θά 
γίνονταν, φυλακίζοντας άντιπροσώπους δπως Ιγινε καί στό προ
ηγούμενο συνέδριο τή: ΓΣΕΕ·

Στίς 103.28 Ιγινε μιά έπιδρομή στό σωματείο ραφτάδων 
Πειραιά καί τοΰ πήραν τά άρχεΐο γιά νά τό κλείσουν όριστικά.

Στίς 13.3.28, οί «φιλελεύθεροι χέρι μέ χέρι μέ τούς βασιλό- 
φρονες -ης κυβέρνησης ματοκύλησαν μιά διαδήλωση στήν Θεσσα
λονίκη κατά της τρομοκρατίας μέ προτεταμένα δπλα καί μέ Ιπέ- 
λαση ιππικού, κατά τήν δποία Ιπεσε ματωβαμμένος δ έργάτης 
Β ο υ λ ά κ ο ς.

Οί φυλακές τοΰ Συγγροϋ γέμισαν άγωνιστές πού διώχτηκαν 
μέ τό πρόσχημα τοϋ «Εθνικού». Ή ταν 67 κρατούμενοι. Άπ* αύ- 
τούς έξόρισαν τούς Φίτσο. ’Αποστόλου. Μάγγο. Ματσούχα, Μονα- 
σιηριώτη, Φουλτσάκο στά Σφακιά γ:ά 6 μήνες. ’ Εγιναν μαζικές 
συλλήψεις σιδηροδρομικών τοϋ ΣΙΙΑΠ, άνά; ε̂σα στούς δποίους δ
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Μαργιώλης. Στ·; έςορίες εγιναν φριχτές ci συνθήκες, διαμαρτυρή- 
Hï|7.ïv  οί Άκριοόπουλος, Πουζέλας, ’ Ιακώβου, ’Αλευράς Φυτιά- 
5ης καί Δρίβας-

Τό I I . Γ· τοΰ ΚΚΕ, μόλις ήλθε στήν βουλή τό αίτημα τής ip- 
σης τής άσυλλείας τών 10 βουλευτών συγκάλεσε κοινή συνεδρίασή 
:ής Κ.Ε. καί τής κοινοβουλευτικής δμάδας όπου ό Χαϊτάς είση- 
γήθηκε άπόφαση νά διακηρύξουν οί βουλευτές άπ’ τό βήμα τής 
όουλής τό σύνθημα τής «αυτονόμησης Μακεδονίας - Θράκης», κι 
α; ήταν καταχρεωκοπημένο!

"Ετσι, τό Κόμμα θά προπαγάνδιζε τό σύνθημα άλλά τίς συ
νέπειες θά τίς πλήρωναν οί βουλευτές πού Ικτός τοΰ θέου καί τοΰ 
άνεξαρτοποιημένου Σταυρίδη ήταν άντιπολιτευόμενοι.

Ό  Χαϊτάς άπαίτησε πειθαρχία στήν άπόφαση τοΟ Κόμματος. 
Τό σχέδιό του είταν σατανικό. Γιατί αν οί αντιπολιτευόμενοι πει
θαρχούσαν θά διώκο'/ταν καί τουλάχιστον θά φυλακίζονταν καί 
θά τού: ξεφορτώνονταν. "Αν δχι, θά τού; κατηγορούσαν γιά άντι- 
•/.ομματικότητα, άπειθαρχία καί δειλία.

Λίγο ένδιέφερε τόν Χαϊτά καί τούς κούτβτ/δες 4ν στίς 3 προ- 
ηγούμενες δίκες γιά τό αύτονομιστικό, έπί ΙΙαγκάλου, ή ΚΔ είχε 
σύσταση νά μήν όποστηριχθεϊ τό σύνθημα αύτό πράγμα πού δ κο
ρυφαίος τής δίκης Πουλιόπουλος άπέρριψε γιά νά μήν έξευτελι- 
-ζει τό κόμμα-

Ή  Κοινοβουλευτική Όμάδα, συνήλθε ιδιαίτερα καί άπεφάσισε 
νά υποστηρίξει τό σύνθημα πλήν τού Σταυρίδη πού ήταν έξ άρχής 
αντίθετος- "Ολο: δμως κατάλαβαν τήν παγίδα τού Χαϊτά.

Ό  Μάξιμος, σάν άρχηγός τής κοινοβουλευτικής 'Ομάδας μί
λησε στήν Βουλή —  δχι χωρίς άντιφάσεις —  γιατί δ Γδιος δπως 
κι’ δ Πουλιόπουλος στό δο Συνέδριο τής ΚΔ ήταν κατά τοΰ συν
θήματος, μετά μετεστράφηκαν καί τώρα δέν τό πίστευαν πιά σάν 
πρώτα. Ot άλλοι βουλευτές είπαν δτι δέν μετείχαν στήν λήψη τής 
σχετικής άπόφασης.

Στήν Βουλή ψήφισαν τήν δίωξη 90 - 100 βουλευτές άπ’ τούς 
1^8. πλήν τοΰ Μάξιμου πού Ιλαβε μόνο 68 καταδικαστικές ψήφους, 
κατά τόν κανονισμό δέν διώκονταν.

Οί Καφανταρικοί ψήφισαν κατά τής δίωξης, άπ’ τήν μία γιατί 
Εβλεπαν δτι τό παιχνίδι παίζονταν άπ’ τούς μοναρχιοίούς, καί μέ
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τήν δίωξη Οά έχαναν ψήφου; υπέρ μερικών άντιμοναρχικών μέ
τρων r.yj Οά πρότειναν, άφ’ έτέρου γιατί τό Κόμμα του; είχε διά- 
ρευση πρός τόν Βενιζέλο. r.o-j έπαναπαύετο τώρα, καί ύπελόγι- 
ζαν μία κχτάχτηση. οιαφωνούντων βουλευτών τοϋ ΚΚΕ, δπως καί 
Ιγινϊ μέ τήν περίπτωση Σταυρίδη πού σέ λίγο, καί διά μέσου τοΰ 
Μ. Κύρν.ου. έκανε τήν προσχώρησή του στό νέο κόμμα τοΰ Καφαν- 
:άρη.

Έτσι πιάστηκαν δλοι οί βουλευτές σχεδόν έκτό; τοΰ Μάξιμου 
καί τοϋ Σταυρίδη.

T O  II Ε Ρ I Λ Α Λ Η Τ Ο I Δ I Ω Ν Γ Μ Ο

Α ν α β ι ώ ν ε ι  ή ι ε ρ ή  έ ξ έ τ α σ η 

Σ ύ λ λ η ψ η  τοΰ Π ο υ λ ί ό π ο υ λ ο υ  

(3 - 5 - 1928)

Τόν ’Απρίλη τοΰ 1928 ή κυβέρνηση προώθησε στήν Βουλή 
γιά έγκριση τό σχέδιο μέ τό όποιο ποινικοποιοϋσε τόν κομμουνισμό 
σάν άποκορύφωση τών διώξεων ένάντια σ’ όλο τό έργατικό κίνη
μα. Σύμφωνα μ’ αύτό δέν θά διώκονται μόνον οί «άνατρεπτικές* 
πράξεις άλλά καί οί ιδέες τοΰ κομμουνισμού 6 όποίος τώρα χαρα
κτηρίστηκε ι δ ι ώ ν υ μ ο  ά δ ί κ η μ α.

Μέ τό νόμο αυτόν δχι μόνο παραβιάζονταν τό σύνταγμα άλλά 
καί ή Ιλευθερία τής σκέψης καταργοϋνταν άσύστολα· Τό «ιδιώ
νυμο» έπανέφερε στήν ζωή τό χιλιομίσητο καθεστώς τής Ιερή; έ- 
ςέτασης. Γιά νά σώσει τόν σάπιο καπιταλισμό άπ’ τήν θανάσιμη 
κρίση του καί νά διώξει τό φάσμα τοΰ κομμουνισμού πού πλανιόν
ταν πάνω άπ’ τά κεφάλια τών έκμεταλλευτών καί δημίων τών 
μαζών.

Ή  φιλελεύθερη τάξη καί τά «έλευθερόφρονα» κόμματα τής ά- 
στικής τάξης άποκάλυψαν τό άληθινό πρόσωπό τους.

Τό ΚΚΕ άνοιξε μιά καμπάνια ένάντια σ’ αύτό τό μεσαιωνικό 
ιδιώνυμο. Ό  Γληνό; άπάντησε:
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«Δέν είναι δυνατό νά ύπάρχει άνθρωπος μέ στοιχειώδη άντ·- 
ληψη άνθρωπισμοϋ καί Αξιοπρέπειας, νά λέγεται έπιστήμσνας, άν 
δέν αισθάνεται κύμα άγχνάχτησης γιά τό αίσχος χύτό».

Μ’ αύτό τό πνεύμα άπάντησαν κι’ οί Σβώλος, Καλιτσουνάκης. 
Κακομχνώλης, ΚαΖχντζάκης κι’ δλοι σχεδόν οί προοδευτικότεροι 
διανοούμενοι καί άνθρωπο: τών γραμμάτων καί Τεχνών· Άλλά ή 
κυβέρνηση δέν λογάριασε τέτοιες φιλελύθερες διαμαρτυρίες.

Ή  κυβέρνηση βάδιζε Αδίσταχτα. Ot έντολές άπ’ τούς ντόπιου; 
καί ξένους κεφαλαιοκράτες ήταν αυστηρές· ΤΗταν δλοφάνερο δτ: 
είχε προδιαγραφτεϊ ή παρανομοποίηση τόσο τοΰ ΚΚΕ δσο καί δ- 
λων τών έπαναστατικών όργανώσεων (Άρχειομαρξιστές - Σπαρ- 
τχκιστές).

Ot άστικές πατσαβούρες, ϊγραφαν δτι ή Μακεδονία κατακλί- 
ζεται άπό ξένους πράχτορες - πράγμα πού ήταν άσύστολο ψέμα, 
κι’ ή ήλίθια έφεύρεση γιά νά χτυπήσουν ξανά τούς «αυτονομιστές» 
κΓ δλόκληρο τό κίνημα.

Τό χρονικό τών νέων διώξεων άρχίζει μέ 72 ίνταλματα σύλ
ληψης βουλευτών καί άγωνιστών γιά τό «αύτονομιστικό» πού Ιχο- 
ψε δ άνχκριτής Παυλόπουλος, στίς 4.11.28.

Δ ι κ ά ζ ε τ α ι  δ Γ λ η ν ό ς  κ α ί  Κ α ζ α ν τ ζ ά -  
κ η ς «έπί πρσκλήσει πολιτών εις έχθροπραξίαν κατά τήν διά- 
λεξιν Ίστράττι στί; 3 - 4 - 28.

Γίνονται συλλήψεις μαΖικές. Στήν Καλλιθέα πιάστηκαν οί 
Βχσιλειάδης, Ήλιάδης, Παπαδόπουλος γιατί μοίραζαν προκηρύ
ξεις. Στό'/ Πειραιά δ ’Α ρ χ ε ι ο μ α ρ ξ ι σ τ ή ς  Κ υ π α -  
ρ ί σ rj ς, χ ω ρ ί ς  ένταλμα·

Στήν Αλεξανδρούπολη τ ρ α υ μ ά τ ι σ α ν  τ όν Κ ο- 
λ ω ζ  ώ φ γιά νά μήν μιλήσει σέ συγκέντρωση.

Προφυλακίστηκε δ βουλευτής Σινόκας. Πιάστηκε στό Βόλο 
δ Πορφυρογένης. Στήν Καλαμάτα δ Α ρ χ ε ί ο  μ α ρ ξ ι σ τ ή ς  
Σ α λ ί χ ο ς  καί οί κομματικοί Ρηγανδτος, Εύταξόπουλος, Τα- 
δουλάρη; καί Κχτσαούνης·

Ό  Ρίζος μέ τηλεγράφημα τοΟ Γκρόζου άναφέρει σύλληψη πε
ρίπου 100 άγωνιστών.

Μέσα σ’ αύτό τό κΰμα τών συλλήψεων στήν πρώτη γραμμή τών 
προδιαγραφών βρίσκεται δ Π. Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς .  Πιάστη-
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κε στίς 3-5-28 καί προφυλακίστηκε σέ δ μέρες. Ή ταν πάλι δ κο- 
ρυφχίος άπ’ τούςδιωκόμενους καί παρά τήν διαγραφή του άπ’ τό 
κόμμα ή ήρωϊκή του μορφή δέσποζε στό κίνημα.

Όλα Ιδειχναν δτι προετοιμάζονταν μία νέα δίκη γιά τό «Αύ- 
τονομ·.στ:κό» μέ πρόθεση τήν θχνχτική ποινή χαί έκτέλεση τών 
χ. 7.τηγορουμένων.

Ή  νέα έκστρχτείχ Ιπληςε Ιδιαίτερα τούς Σπαρτακιστές. ot δ- 
~Άο: ήσχν μπλεγμένοι στό αύτονομιστικό·

Σέ λίγο στίς φυλακές Συγγροΰ δίνουν τό τιαρών οί άντιπολιτευό- 
μενοι:

ΙΊ. Γιατσόπουλος, πρώην γραμματέας τοΰ ΚΚ£, Γ. Μονχ- 
:τηρ:ώτη;, υπεύθυνος τοΰ Σπάρτχχου, ot βουλευτές, Γρ. Παπχνικο- 
λάου, Κ· Κο>νσταντινίδης, Ν. Κυριακόπουλος, καί πολλοί δλλοι.

Τό ορχιτικό ήτχν δτ: βάλλονταν άπ’ τό κόμμα σάν μικροα
στοί κχί άντεπαναστάτες.

Ή  II. Ε. Θεσσαλονίκης πρωτοπόρευε σ’ αύτήν τήν άντισπαρ- 
τχκί—'.κη έκστρχτείχ. Έγραφε στό Ρίζο:

« ’Απάλλαξε άπ’ τήν ίδιότητχ τοΰ βουλευτοΰ τούς Μάξιαο, Σι- 
νόκα. Χαίναγλου, καί Στχυρίδη καί προειδοποιεί δτι σέ περίπτω
ση άρνησης τής πχραίτησής τους θ’ άπσκηρυχθοΟν μέσα άπό συ
γκεντρώσεις».

(Ρίζος, 11-3-28) ·

Αύτοί οί γρχφε-.οκράτες ήταν άδίσταχτοι γιά δλχ. Σάν νά ή
σχν χύτοί πού έξέλεγχν τούς βουλευτές ot δποίοι μ’ έξαίρεση τόν 
ύποπτο Σταυρίδη είχαν χρόνια άγώνων καί κατατρεγμών στήν πλά
τη τους.



Μιά πρόταση τοϋ Καφαντάρη 
στόν Πουλιόπουλο

Ό  Καφαντάρης ήταν Ινχς άπ’ τούς πολλούς Λχυμαστές τοΰ 
II ουλιόπουλου γιά τήν καταπληκτική άκτινοβολία του στήν πο
λιτική καί κοινωνική ζωή τής χώρας.

’Αλλά ρεαλιστικότατα ύπελόγιζε δτι δ ήγέτης τοΟ τοχλαιο- 
πολεμιστικοΰ κινήματος διέθετε μιά μάχημη λαϊκή βάση, πολύ
τιμη γιά τούς αγώνες μέ τούς μοναρχικούς καί τούς στρατιωτι
κούς πραξικοπηματίες. Καί σέ μιά φάση πού δ Βενιζέλος θά έκ· 
μηδένιζε τό κόμμα του, Ικανέ μιά πρόταση στόν Πουλιόπουλο, 
διά μέσου οίκογενειακών γνωριμιών, νά προσχωρήσει στό κόιι- 
μα του καί νά τόν κάνει άντιπρόεδρο τής κυβέρνησης!

’ Ας θημηθοΟμε δτι δ Μεταξάς στά 1922, δ Πλαστήρας κατά 
τό κίνημα τοΰ Μεταξά στά 1923, δ Κονδύλης στά 1926, δταν 6ρ- 
γάνωσε τό πραξικόπημα διάλυσης τών ταγμάτων τοΰ Ζέρβα καί 
Ντερτιλή, ίκαναν προτάσεις συνεργασίας μέ τό ΚΚΕ ύπολογί- 
ζοντας στήν λαϊκή βάση τοΰ Κόμματος, στίς δποίες τό ΚΚΕ αν- 
ταποκρίθηκε καί στίς δύο περιπτώσεις Πλαστήρα - Κονδύλη!

Συνέβηκε έπίσης —  δπως άποκάλυψε δ Σταυρίδης —  δτι δ 
Μάξιμος Ιλεγε στόν Σοφούλη δτι οί 10 βουλευτές τοΰ ΚΚΕ σκέ
πτονταν νά προσχωρήσουν στό κόμμα του! ’ Εκανε πλάκα μέ τόν 
Σοφούλη!

Μετά τήν διαγραφή τοΰ Πουλίόπουλου δ Καφαντάρης δη
μιούργησε αύταπάτες γιά τήν προσχώρηση στό κόμμα του, κατό
πιν μάλιστα τής προσχώρησης τοΰ πρώην γραμματέα τοΰ ΚΚΕ 
Σταυρίδη!

"Ετσι, διά μέσου τοΰ Σταυρίδη καί τοΰ Μ. Κύρκσυ καλιεργή- 
θηκε στόν Καφαντάρη ή άπίθανη αυτή ίδέα κατάχτησης τοΟ 
Πουλίόπουλου.

Άλλά, δ Πουλιόπουλος δέν ήταν τής Γδιας στόφας μέ τούς 
δππορτουνιστές καί τούς συνθηκολόγου:. Καί μπορεϊται νά φαν- 
τασθείται μέ τί σαρκασμό άπέριψε δίχως συζήτηση αυτή τήν Α
παράδεχτη πρόταση!

241
16



Σύλληψη Σούλα καί Κ. ΚαστρΙτη

Οί διώξεις Ενάντια στό Εργατικό κίνημα, δέν ήταν δυνατό σ’ 
αυτή τήν φάση νά μήν περιλάβουν χαί τούς Άρχειομαρξιττές οί 
δποϊοι στό βαθμό πού τό ΚΤΓΕ χαί 6 Σπάρτακος έχαναν Εδαφος 
αύτοί κέρδιζαν. Οί Άρχειομαρξιστές χτυπήθηκαν στόν Πειραιά 
γιατί έκεΐ είχαν είσδύσει σέ εύαίσθητες γιά τόν καπιταλισμό βιο
μηχανίες καί σ’ δλα σχεδόν τά Εργοστάσια.

*0 Πουλιόπουλο; Εγραφε γιά τόν Πειραιά.

«Ό  Πειραιάς Εξακολουθεί νά είναι άπρόσιτος γιά 
τό κόμμα καί ή όλέθρια γιά τό κόμμα παράδοση δυσ
πιστίας, στούς προλετάριους τοΟ Πειραιά είναι άκόμα 
Αξεπέραστη,». "Ενα κόμμα ζεί καί δρ& τόαα χρόνια, 
είναι τμήμα τής ΚΔ, Εχει 45 χιλιάεδς ψηφοφόρους κοιι
10 βουλευτές, κι δμως πλάϊ του λειτουργεί μιά άλλη 
όργάνωση σχισματική πού δέν περιορίζεται πιά σέ 
διανοούμενους καί έμποροΟπάλληλους παρά καταχτάει 
κι έργάτες στά Εργοστάσια» κλπ.

«Σέ ποιά άλλη χώρα παρουσιάζονται παρόμοια 
φαινόμενα;»

Αύτή τήν περίοδο μ’ Επιασαν στόν ΠειραιΑ. Χαφιέδες μοΟ βγή
καν μπροστά Ενώ περοΟσα τήν γέφυρα πίσω άπ’ τόν ήλεκτρικό 
σνχθμό, πηγαίνοντας γιά τίς Λεύκες. ΜοΟ είχαν στήσει καρτέρι. 
Ήταν δλοφάνερο δτι δούλεψε κάρφωμα. Ποιός;

Τότε είμαστε σίγουρα πώς στίς γραμμές μας δέν είχαμε πρά
κτορες. Πολύ άργότερα, μοΟ Εγινε Αποκάλυψη δτι κάποιος ξέρνα- 
γε Επί Πάγκαλου κι’ δστερα. Ή ταν στέλεχος. Αύτός μ’ Εκαψε; 
Αύτό τό γεγονός ήρθε σέ γνώση μου άπό πληροφορία Εμπιστου συν
τρόφου άπό πηγή τής Ασφάλειας. Άλλά πώς μπορεί νά είναι 
κανείς σίγουρος καί νά σπιλωθεί Ενας Αγωνιστής ;

Αότή ήταν ή πρώτη μου σύλληψη. Στόν ΠειραιΑ πήρα τό 
«βάπτισμα τοΟ πυρός». Μέ δείρανε γιά ν* άποσπάσουν μαρτυρίες.



Μού κάνανε φάκελο πού δέν είχα. ΜοΟ πήραν Αποτυπώματα. Κι 
άφοϋ μοΟ κάνανε τίς «διεργασίες» γιά νά μοΟ πάρουν στάμπα γνω
ριμίας δλοι οΐ χαφιέδες τοϋ τμήματος, μ’ Απέλυσαν.

Τήν ίδια περίοδο πιάσαν καί τόν Σούλα.
ΤΗταν σέ καφενείο μέ 5 -6  συντρόφους Ανάμεσα στούς δποίου; 

6 Μπεζεντάκος κι άλλακαζαντίδες Μεταφέρθηκαν στήν ’Ασφάλεια 
κι' υστέρα Απ’ τίς γνωστές «ν.χοικχσίες» τούς Απέλυσαν, άφοϋ τού; 
Ανοιξαν λογαριασμούς!

Ό  Σούλας καί έγώ διευθύναμε όλη τήν όργάνωση τού Π ει
ραιά μέσα Απ’ τήν περιφερειακή έπιτροπή του. Κι,αι>τές d  συλ
λήψεις ήταν —  πιστέψχμε κι οί δυό —  μέσα στό γενικό σχέδιά 

διώξεων αύτής τής( περιόδου έναντίον μας.
Στήν συνέχεια αύτοΰ τού εΓδου; οί διώξεις καί συλλήψεις πολ- 

λαπλασιάστηκαν καί γενικεύθηκαν σέ μεγάλη κλίμακα.

Κώτκχς Λυμπερόπουλος

Π ρολεταριακός Αγωνιστής τοΰ Π ειραιά πού ί  δράσε 
σάν νεολαίος αυτή τήν περίοδο.
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Κατάρρευση του Σπάρτακου

Μέ τήν σύλληψη τοϋ Πουλίόπουλου καί άλλων ήγετών τοΟ 
Σπάρτακου, καί τίς λυσασμένες διώξεις έναντίον γενικότερα τών 
άγωνιστών καί παράλληλα τίς σφοδρές καθημερινές έπιθέσεις καί 
συκοφαντίες άπ’ τόν Ριζοσπάστη καί τήν ήγεβία τοϋ ΚΚΕ, ή δ- 
ποία άντί νά ξεσηκώσει ένα κϋμα έπέμβασης τών μαζών γιά τήν 
ύπεράσπιση τών άπειλουμένων γιά τό αύτονομιστικό μέ θανατική 
ποινή, δυσφημούσε τούς Σπαρτακιστές καί σκόρπαγε τήν σύγχυση 
καί τήν άπογοήτευση μέσα κι έξω άπ’ τό κόμμα. Ό  Σπάρτακο; 
κάμφθηκε. Τό περιοδικό σταμάτησε νά βγαίνει μετά άπ’ τό 3ο φύλ 
λο τοϋ Μάρτη - ’Απρίλη 1928, γιά νά ξαναβγεϊ στά 1930.

• ·Ή  ύποχώρηση μετατράπηκε σέ κατάρευση κι από έσωκομμα- 
τικές αΙτίες. Ή  διαφορά άνάμεσα στήν τάση Πουλίόπουλου καί 
στήν ηάση Σκλάβου διευρύνθηκε μετά τήν Ανάληψη μιας έντονό- 
τερης κριτικής τοΰ Πουλίόπουλου γιά τήν θεωρία τών «δύο στά- 
διων» τής έπανάστασης τού Σκλάβου πού τόν όδήγησε σχεδόν στόν 
Γεωργιαδισμό.

Ό  Πουλιόπουλος τώρα έμβάθυνε στό σύνολο τού περιεχομένου 
τών άπόψεων Σκλάβου κι είχε άρχίσει μιά πολεμική πού έπιανε 
άπ, τό βάθος τά ζητήματα, Ενώ άπ’ τήν άλλη μεριά μεγειθύνθηκαν 
οί παλιές δεξιές άπόψεις γιά τήν «δημοκρατία» τοϋ Σκλάβου τοϋ 
1924.

’Εξ άλλου δ Πουλιόπουλος έπρεπε ν’ άικ/τινάξει τήν κατηγορία 
έπί «Γεωργιαδισμό» τήν όποία έστρεφαν καί έναντίον του δχι μόνο 
οί διοοστρεβλωτές τοϋ ΚΚΕ άλλά άκόμα καί é έντιμος Κορδάφς.

Ή ταν ή περίοδος πού 6 Γεωργιάδης σάν δικηγόρος πού έβαλ
λε τό Κόμμα τοϋ «έσωσε τή ζωή» δπως έκφράστηκε 6 Παντελής 
στά 1942, στίς δίκες τοΰ αύτονομιστικοΰ. Καί διατήρησε μαζί του 
σχέσεις έκτίμησης άλλά δχι Ιδεολογικής προσέγγισης.

Ωστόσο, αύτή ή έσωκομματική διαμάχη, πού ολοκληρώθηκε, 
καί δέν είναι τυχαίο πού τόν έπόμενο χρόνο δδήγησε στό σχίσμα, è- 
πέδρασε στήν κάθετη ύποχώρηση τοϋ «Σπάρτακου».

Ό  προλεταριακός Πειραιάς μέ τούς μαχητικότατους Νικολι- 
νάκο καί Ξυπόλυτο, δπως καί ή Θεσσαλονίκη ΐντεξαν τά άμφίπλβΟ-
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ρα χτυπήματα τών άστών καί τών σταλινικών. ’Αλλά ή ’Αθήνα 
παρ έλυσε.

Ό  κορυφαίος τοΟ Σπάρτακου τώρα Μάξιμος πού δέν είχε πια
στεί, μπορεί νά ήταν έξαίρετος ήγέτης , άλλά δέν είχε δργανοτικό- 
τητα οΰτε 5δειχνε μεγάλη δραστηριότητα. 01 άλλοι δπως δ Δη- 
μητρίου ο Κατλάς. κ.ά. Κειξαν άαυγχώρητη βραδυκινησία. "Οχι, 
δλα αύτά δέν ήταν άπό φοβία. Στήν ’Αθήνα δ Σπάρτακος είχε καί 
φιλολογικά στοιχεία. Όσο γιά τήν τάση Σκλάβου, Χαρδαβέλα, 
θεοδώρου αύτοί τράβηξαν άπ’ τό 1929 γιά τά σπίτια τους., δπως 
μοϋ έκφράτησε δ Μσναστηριώτης, πράγμα πού προσέγγιζε στήν 
άλήθεια. Ot διώξεις δπωσδήπστε συρείκνωσαν τόν «Σπάρτακο» δ
πως άλλωστε καί τδ κόμμα.

’Απ’ τούς σπαρτακιστές τών έπαρχιών ξεσηκώθηκαν διαμαρ
τυρίες πρός τδ κέντρο γι’ αύτή τήν κατάσταση δπως μοΟ είπε δ 
Πανταζής δταν τόν γνώρισα τό 1930 περνώντας άπ’ τό «Κιούπ- 
κοιόϊ» δπου δούλευε σέ ουνεταιρισμό κι έγώ περνοΟβα περιοδεύον
τας άπ’ τήν Καβάλα πρός τήν Ξάνθη μέ τά πόδια.

Γιά τούς ίδιους λόγους δ Πουλιόπουλος δταν έργάζσνταν μετά 
τό 1908 στήν Σαλονίκη είχε άποκαρδιωτικές Ιντυπώσεις άπ’ τό 
Κέντρο δπως θά δοΟμε στήν συνέχεια.

Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Σημαντικός στηλοβάτης στή Σαλονίκη τής Σπαρτακιστικής 
Όργάνωσης.



Άντιμιλιταριστικοί άγώνες
Σ τ ά σ η  σ τ ό ν  Ν α ύ σ τ α θ μ ο

Α π ' τίς άρχές τοϋ 1928 είχαμε ένταση τής μιλιταριστική; αν

τίδρασης υστερώ άπό πιέσεις τών ιμπεριαλιστών τή ; Δύσης, άλλά 
παράλληλα είχαμε μιά σειρά γεγονότων άντιμιλιταριστικής πάλη; 
' i  δλο σχεδόν τά σώματα μ' επίκεντρο τά γεγονότα στό Καλπάκι.

’Αναφέρουμε μερικά:
Σ^ίς 5 - 1 - 2 8  οί φυλακισμένο: ναύτες στό ναύσταθμο στασία- 

σαν γιά καλύτερη τροφή καί διαβίωση. Οί αξιωματικοί πανικό βλή
θηκαν. Ό  διοικητής μέ 29 ένοπλους παρέταςε τήν φρουρά jii προ- 
ταμένα δπλα έναντίον τους. Οί ναύτες απάντησαν: Ζήτω ή άδέλ- 
φωση τών ναυτών»! Τήν άλλη μίρα νιατέφθασε ό υπουργός μέ 
λεφτά καί «πατρικές» συμβουλές! "Οταν δμως ό σάλος κόπασε τού; 
μετέφεραν στά παραπήγματα τής ’Αθήνα:.

«Στό λόχο μου —  άφηγεϊται 6 σ. X α τ  ζ  η ί α κ ώ 6 ο υ I -  
γινε στάση έξ αίτιας τής άρνησης τών φαντάρον; νά πάνε νά χτυ- 
πή-σουν τούς έργάτες κατά τά μεγάλα γεγονότα στό Εργατικό Κ έν
τρο Θεσσαλονίκης. Δέν θέλησαν νά πάνε νά δολοφονήσουν τ ’ άδέρ- 
φια τους τούς έργάτες».
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Ό  σ. Χ α τ ζ ή  Ι α κ ώ β ο υ  βρέθηκε τότ£ άνάμβσα στούς 
έπί κεφαλής, τής στάσης μαζί μέ άλλους συντρόφους κομματικούς 
δντας ένταγμένος στήν όργάνωση τών Άρχειομαρξιστών. 01 σα
καράκες Ιξαγρ-.ωμένοι άπό τήν στάση αύτή άρχισαν τίς διώξεις, 
τίς δίκες καί τίς καταδίκες.

Ξέρουμε δτι δ σ. αύτός πρίν κατατιγή κι ένώ ·δούλευε σιδηρο
δρομικός πήρε μέρος στήν άπεργία τους καί διώχτηκε γιατί βρέ
θηκε άνάμεσα στούς πρωτεργάτες τής άπεργίας. ’Από τότε Αρχι
σε τήν Ιξοχη έπαναστατική σταδιοδρομία του.

Στό 8ο σύνταγμα όρ. πυροβολικού στούς θχλάμους φαντάροι 
κι ύπαξιωματικοί τραγουδούσαν τήν «Διεθνή». Κι δταν μπήκαν οί 
άξιωματικοί τούς προγγάριααν. Τελικά δμως Ιστειλαν 7 γιά τό 
Καλπάκι.

Στό 42ο σύνταγμα πεζικού σέ δυό μήνες τιμώρησε 6.000 μέρες 
φυλακή! !

Στόν Πόρο. πέθαναν 5-6 άπ’ τίς σκληρές κακουχίες. Τούς θά
βανε ατά κρυφά. Έπειτα δταν δώσανε άδειες, γράφανε τά όνόμα- 
τα τών πεθαμένων ώστε νά φανούν άγνοούμενοι οΕ δολοφονημένοι 
φαντάροι! !

Στήν ναυτοφυλακή βρίσκονται μόνιμα πάνω άπό 100 άγωνι- 
στές ναύτες. Γιά τούς «σκασιάρχες» 6 μέχρι 36 μήνες φυλακή. Τούς 
φυλακισμένους τούς δέρνουν καί τούς δένουν σέ στύλους!

Στόν ναύσταθμο 3 ναύτες ρίχτηκαν στήν θάλασσα γιά νά δρα
πετεύσουν άπ’ τήν κόλαση τοΰ μιλιταρισμού. Οί σκοποί τούς ρί- 
ξαν κατεπάνω τους. Πιάοαν τούς 2. Ό  τρίτος σκοτώθηκε!!

Στό θωρηκτό «Λήμνος» έςεγέρθηκαν 350 ναύτες γιά τό βρώ

μικο συσσίτιο. Γιουχάϊσαν τόν Πλωτάρχη. Πού ύποχώρηαε καί 

πέταξε τό βρώμικο συσσίτιο! !

Στήν Λάρισα βρήκαν νά δουλεύουν σέ ιδιωτικό έργοστάσιο. 

Τούς πιάσανε, τούς δέσανε χειροπόδαρα καί τούς ίριξαν σάν σκυ
λιά στό μπουντρούμη! !
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Κ  A Α Π A Κ  I

Ή Σ ι β η ρ ί α  τ ώ ν  φ α ν τ ά ρ ω ν

Ό  πειθαρχικός θύλακός Καλπακ-.οϋ Ιγινε ?να άπ’ τά  μεγα
λύτερα αΓσχη τοϋ καπιταλισμού. θά  μείνει στήν ιστορία γιά  τήν 
άπο&ηρίωση τοϋ μιλιταρισμού, γιά νά πνίξει τίς έπανχστατικέ;

Βασανιστήρια στό Καλπάκι

διαθέσεις τών φαντάρων πού έμπνέονταν άπ’ τόν μεγαλειώδικο 
Κόκκινο Όχτώβρη.

Έ κεΐ γράφτηκαν μαύρες σελίδες τής ιστορίας μας πού θύμιζαν 
ιερά έξέταση, Σιβηρία καί τά πιό φοβερά έγκλήματα τή ; παγκό
σμιας Αντεπανάστασης.

Έ πί κεφαλής 2να τέρας, δ Παπαχρήστος. Κάθαρμα μεγάλη; 
όλκής, καί βιρτουόζος τοΰ έγκλήματος.
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Ot θάλαμοι σταΟλοι. Μάντρες γιά θηρία. Κεραμύδια σκόπιμα 
σπασμένα γιά νά μείνει ή βροχή. Αυλάκια δταν Εβρεχε, έκεΤ πού 
ήταν στιβαγμένοι ot φαντάροι. Υγρασία πού <τπάζει κόκαλα. Σι- 
βηρικές νύχτες άπ’ τίς παγωνιές τών βουνών τής 'Ηπείρου.

Τό συσσίτιο άπίθανο καί γιά γουρούνια. Διαμαρτυρία σήμαινε 
βούρδουλα. Άπό καθαριότητα ; Δίχως σαπούνι σχεδόν καί ψείρες 
μιλεούνια.

Κάθε βρά£υ ό Ποοταχρήστος μέ το πιστόλι στό χέρι έκανε πο
λύωρες ίεροεξεταστικές Ανακρίσεις, και Απαιτούσε Αποκήρυξη τού 
κομμουνισμού. Ξύλο Ανελέητο μέ ύποκοπάνους, μαγκούρες, βούρ
δουλες και στηλιάρια, μέχρι νά φτύσουν αίμα. 'Ενας Αρρωστος 
δέρνονταν 3 μέρες μέχρι πού λυποθύμησε. Ό  φωτογραφικός φακός 
Αποθανάτισε έπεισόδιο πού ό φαντάρος δέρνεται μέ στήλιάρι δεμέ
νος σέ δέντρο.

Δένανε συχνά σέ Αλογο ή σέ κάρρο καί τούς σέρνανε μέχρι πού 
νά γίνει μιά αίμόφερτη μάζα. Εγερτήρια σέ Απίθανες ώρες και 
υστέρα τροχάδην μέχρι νΑ βγει ή γλώσσα τους Εξω. Στήν κάψα 
του καλοκαιριού Απαγορεύονταν νά πηγαίνουν στή βρύση. Κνούτο 
γιά νά ψάλλουν τόν έθνικό ΰμνο. Κνούτο, γιατί δέν τόν ψέλνανε. 
Σωφρονιστήριο στούς Ατίθασους μέ ώρες δουλειάς Ατέλειωτες κ* 
άπό πάνω ξύλο άπό άπόσπααμα ένόπλων.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΦΑΝΤΑΡΟΙ 

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στίς 21.2.28, δπως κάθε χρονιά γιορτάζονταν ή «Απελευθέρωση» 
τών Ίωαννίνων. Σ ’ αύτήν τήν γιορτή γίνονταν τ’ Αποκαλυπτήρια 
ένός «ήρώου» πού ot φαντάροι τοΟ 16ου συντάγματος τΓ όνόμαζαν 
«μούμια»!

Αύτήν τή"; χρονιά θά παραβρίσκονταν κι ό υπουργός Μαζαρά- 
κης. Άλλά ή γιορτή πήρε χαραχτήρα διαμαρτυρίας των φαντάρων 
γιά τήν έπαίσχυντη κατάσταση διαβίωσής τους. Ot καταυλισμό, 
στρώθηκαν μέ προκηρύξεις πού προκάλεσαν Αναστάτωση στους στρα- 
τοκράτες.

Άλλά τό πάθημα αύτό είχε καί συνέχεια. Μέ τό τράβηγμα τού 
πανιβΟ πού σκέπαζε τό «ήρώον», ύστερα άπ’ τόν πανηγυρικό λόγο
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τοϋ τελετάρχη, οί προκηρύξεις ξεχύθηκαν μπροστά στόν ύπουργό, 
πού έφυγε τρίζοντας τά δόντια!

Παραπέμφθηκαν στό στρατοδικείο ol Α. Βλάχος, Μακρυγιάννης, 
Δημητρίιλ), Παπακώστας, Τσάτσης, Πέτσκας, Ρώσσης, Χουλιαράς, 
Φανής, Τέσας, Κουτσός, Νούσης, Μάτσας, Κυρκόπουλος, Βαρβαιρέ- 
σος, Γκέλης, ’Αθανασίου, Φούφας, Ρουσάς, Σταμούλης καί Σουλής.

Στό μεταξύ τούς στείλαν στό Καλπάκι. Ή  δίκη έγινε στίς 11.4. 
29. Ό  Α. ΒΛΑΧΟΣ πού ήταν άρχηγός τής άντιμιλιταριστικής κί
νησης στά Γιάννένα μαστίγωσε κατά τήν αΐτιολογία του:

«Κάτι σάπιο όπάρχει στήν σημερινή κοινωνία, είπε. Μιά 
έλάχιστη μειονότητα έκμεταλλεύετα* μιά τεράστια πλειο
νότητα. Είναι έπιταχτική άνάγκη γιά άγώνα άτΛΧττροπής. 
Κι αύτή θά γίνει μόνο μ’ έπανάσταση».

Ό  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς :
«Σειρά νύχτες μ’ άνακρίνανε. Μάς φόρτωναν πέτρες. Μάς 
πέρνανε τά παπούτσια καί μάς δίκαζαν γιατί είμαστε ξυπό
λητοι. Μάς ξέσκιζαν τά ροϋχα καί μάς δίκαζαν γιά άτειμέ- 
λιτα ντυμένους......

Κι έδειξε τίς ούλές του, πού άποπειράθηκε ν’ αύτοκτονή- 
σει μέ τρεϊς μαχαιριές στήν καρδιά!!

’Ανέβαλαν τή δίκη. Γιατί έξευτελίστητκαν!
Τόν Ίούνη 29, δίκασαν αύτούς τούς δυό 1 1/2 χρόνια φυλακή 

καί στέρηση τών πολιτικών δικαιωμάτων.

Πορεία γιά τό 4ο ουνέδριο τής ΓΣΕΕ

ΔΙΩΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ Γ ΙΑ  ΔΙΑΛΓΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ή  όργάνωση τοΰ συνεδρίου τής ΓΣΕΕ πού είχε ώρισθεί γιά 
τόν Μάη, γίνονταν σ’ ένα κλίμα άγριων διώξεων τών άριστερών 
γενικά, διάλυσης σωματείων πού είχαν άριστερό προσανατολι
σμό, καί νέου πογκρόμ κατά τών «αυτονομιστών». Στόχος ήταν ή 
γενικότερη καταστολή τοΟ έργατικοϋ κινήματος.

Στίς 11.3.28 έγινε &υχ άντιφορολογικό καί άντιτρομσκρατικό
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συλλαλητήριο στήν Θάσο κα< γιά ττ/ν κατάργηση τής μεσαιωνι
κής δεκάτης.

Σ’ αύτό άντιπαρατάχθηκαν οί Σπαρτακιστές μέ τούς Σταλινι
κούς, άλλά καί γιά πρώτη φορά καί ot άρχειομαρξιστές.

Στίς 12.8.28 Ιγινε συγκέντρωση στήν Άβήνα τής Εργατικής 
Βοήθειας γιά τήν Απελευθέρωση τών κρατουμένων καί κατά τοΟ 
Ιδιωνύμου. Σ’ αύτήν Αντιπροσωπεύτηκε ή φοιτητική Συντροφιά 
καί δ Λογοτεχνικός 'Ομιλος Πειραιώς.

Στίς 13.3.28 Ιγινε συγκέντρωση στή Σαλονίκη κατά τής τρο
μοκρατίας, δπου μίλησαν si Σπαρταριστές, Φωτόπουλος %χί Κο- 
ρ:-ανής τής Κ.Ο.Ε., κι 6 Κα;ιένος τής Εργατικής Βοήθειας πού 
μετατράπηκε σέ διαδήλωση κι άντΐ]ΐ4τώπισί στρατό μέ προδομέ
να δπλα καί iraitκό (ιέ γυμνές σπάθες.

Στίς 18.3.28 Ιγινε συγκέντρωση σιδηροδρομικών. Καί στίς 26. 
3.28 συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας (Π.Ο.Σ.), δπου Επικράτησε ή 
δεξιά τοΟ Στρατή, Λάσκαρη, Ινώ οί Αριστεροί Μαριώλης, 'Δρί- 
βας, Φωτιάδης, ’Αλευράς καί ό σπαρταριστής Ά  κ ρ ι 6 6 π ο υ- 
λ ο ς, είχαν έξορισθεϊ γιά νά περάσει ή δεξιά.

Σύλληψη Α. Σάκου καί Ν. ΣΙμου
Στό θέατρο Κυβέλης (δδός Πεσματζόγλου τότε), είχαν συνέ

λευση ot Αρτεργάτες πού τό σωματείο τους είχε καταχτηθεί άπ’ 
τούς άρχειομαρξιστές. Ή  αίθουσα ήταν κατάμεστη. Προϊστάμε
νος είχε βγει δ Σ ά κ κ ο ς, πού Ιβγαλε Ivarv λόγο δπως πάναχ 
ρητορικό καί μεστού περιεχομένου. Μίλησε έπίσης ό Σ ο ύ λ α ς  
δ κυριότερος άπ" τούς πρωτεργάτες τής κατάχτησης τοΰ σωμα
τείου. Δώθηκε δ λόγος καί στόν άντιπρόσωπο τής 'Ομοσπονδίας 
σταλινικό Σοφιό, Ανεξάρτητα &ν οί σταλινικοί δέν παρείχαν τήν 
ίδια δημοκρατικότητα.

’ Ενας Αστυνομικές προχώρησε \ii<yx προκλητικά. ΤΗταν γιά 
λόγους τρομοκράτησης.

Άλλά μιά τέτοια παραβίαση τοΰ συνδι'καλιστικοΟ άσύλοϋ δέν 
τήν έπέτρεπαν οί άρχειομαρξιστές. ΤοΟ έπιτέθηκε τότε 6 Σ ί μ ο ς. 
κι δ Αστυνομικός Ιφυγε μέ μιά σουγιαδγιά στά πισινά.

Αύτό βέβαια δέν μπορούσε νά περάσει Απαρατήρητο. Οί Ιξω
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Αστυνομικοί πιάααν τόν Σάχχο καί Σίμο καί τούς δίχασαν άπό 
Ινα χρόνο φυλακή.

ΣΠΈΕΝΤΡΩΣΗ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΓΝΑΣ 

ΣΪΤΚΡΟΓΣΗ ΣΤΑΛΙΝ ΙΚΩ Ν  Κ Α Ι ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞIΣΤΩΝ

Στίς 13.3.28 μέ τήν ευκαιρία τής έπετείου τής Κομμούνας έγι- 
νε συγκέντρωση στό Ίντεαλ μέ πάνω άπ’ 4.000 έργάτες. Ό  δ- 
μιλητής τοϋ κόμματος Σαίδης, πού έγινε Αφορμή στήν πρόκληση 
τοϋ σ. μας Λαδά καί στήν δολοφονία του, τώρα έγινε άφορμή 
γιά μιά σύγκρουση Ανάμεσα στούς Σταλινικούς καί ’Αρχειομαρ- 
ξιστές πού κατέληξε στήν διάλυση τής συγκέντρωσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Κ.ΟΕ. Α Π ’ ΤΗΝ ΓΣΕΕ

Στίς άρχές τοΰ Φλεβάρη 1908, οί άρχ)ές διέλυσαν τό Εργατι
κό Κέντρο Βόλου μέ χύριο στόχο τήν Αποδιοργάνωση τών κα
πνεργατών, χι έγιναν μεγάλες ταραχές.

Ταυτόχρονα, ξέσπαβχν γεγονότα στήν SdMhj, δπου μέ έπίθεση 
τής Χωροφυλαχής διέλυσαν τό σωματείο τών καπνεργατών, πιά- 
σαν 16 καπνεργάτες χαί τούς φυλάκισαν συνολικά 91 μήνες. Ε 
πί κεφαλής τών καπνεργατών πού όργάνωσαν τό συνέδριό τους, 
ήταν οί Σπαρτακιστές ΧατζησταύρΑ) χαί Σινόκας, ενώ στό Βόλο 
ήταν ό Σπαρτακιατής Φωτόπουλος.

Στό μεταξύ, ό Ρίζος τής 8.2.28 βρίζει τούς Σπαρτακιστές πού 
■έλέγχουν τήν ΚΟΕ, δτι «έχουν δλα τά προσόντα γιά τόν ρόλο 
τοΰ φασίστα» xat έπιδιώχουν νά μπάσουν τούς χαπνεργάτες στό 
δρόμο τοϋ ρεφορμισμοί», σοσιαλφασισμοϋ χαί τής Αντεπανάστασης»! ! 
Τήν Γδια στιγμή δ Σαπόρτας τηλεγραφεί άπ’ τήν Σαλονίκη, δτι 
οί Φωτόπουλος, Κιότσιος (Σπαρταχιστές) χαί 25 άλλοι τρα
βιούνται στά μεταγωγών Δράμας (Ρίζος 6.2.28), χι δ Χατζη- 
σταύρος έπίσης. Αύτοί ήταν οι «λιποτάχτες» τής πάλης δπως έ
γραψε δ Ρίζος!

Στίς 20.4.28, ή διοίκηση τής ΓΣΕΕ, Καλομοίρη - Στρατή, ά- 
ποκάλυψε τά διασπαστικά σχέδιά της. Άπ οφ άΛ » τόν Αποκλει
σμό τής ΚΟΕ πού ήταν ή δυναμικότερη δμοσπονδία.

Ταυτόχρονα, άπεφάσισε νά θεωρηθούν τά Αντιδραστικά χαπνερ-



γατικά Αμαξα Συνδικάτα μοναδικά έκπρόσωπα τών καπνεργατών.
Τό σκάνδαλο ήταν τεράστιο. Καί γιά νά ρίξουν στάχτη στά 

μάτια τών έργατών ή ΓΣΕΕ Ιξήγγειλε τήν κήρυξη μιδς Γενι
κής ’Απεργίας — πού ώστόσο δέν έγινε— χαί τάχτηκε ένάντια 
στό σχέδιο νόμου τών «ιδιωνύμων» καί ιών συλλήψεων.

ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.

Στίς 27.4-28' γίνεται τό συνέδριο τής Κ.Ο.Ε„ Γίνεται ή είσή- 
γηση τής .Εκτελεστικής ’Επιτροπής. Οί σταλινικοί έπιτίθοντχι μέ 
στόχο νά καταχτήσουν τήν Διοίκηση. 01 Π α π α ν ι χ ο λ ά ο υ ,  
Ε ύ α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς ,  Π α π α χ α ρ α λ ά | μ π ο υ ς ,  κ.&. 
Υπεραμύνονται τής έκτελεστικής. Ό  Ι Ι α ν τ α ζ ή ς ,  τάσσεται 
έπίσης στό πλευρό της. Τής -έπιρρίπτει δμως εύθϋνες γιά τήν 
διαρροή τών καπνεργατών Καβάλας.

Στό μεταξύ, στίς 4.3.28, ot σταλινικοί κατορθώνουν ν’ άπο- 
σπάσϋνν άιΐ’ τούς άρχειομαρξιστές τό σωματείο καπνεργατών Ά - 
γρινίου, έπιστρατεύοντας κάθε καρυδιάς καρύδια καί έξαπολύον- 
τας κάβε λογής συκοφαντία έναντίον τους.

’Εκμετάλλευτηκαν τό γεγονός, δτι ot περισσότεροι κορυφαία 
άρχειομαρξιστές είχα-ν φύγει άπ’ τό Αγρίνιο κυνηγημένα άπ’ τήν 
’Ασφάλεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΓΤΑ ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ 

ΣΤΟΓΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΕΣ

Στίς 18 τοΟ Γενάρη 1928 έγιναν ot άρχαιρησίες στήν Βιομη
χανική "Ενωση Δέρματος, γιά άκλσγή άντιπροσώπων στό συνέ
δριο τής ΓΣΕΕ. Επικράτησαν ot σταλινικοί. — ’ Οχι δμως χω
ρίς νά λαχανιάζουν—  έναντι τών άρχειομαρξιστών. Κι έκλέχτη- 
καν ot Νικολιτσάκος, Γρηγοράτος (πέρασε στούς Σπαρτακιστές, 
άλλά υπαναχώρησε), Αιναρδής, Φωτάπουλος καί Τριανταφ^λλί- 
δης.

’Art* τό ’Αγρίνιο δμως, ot τααγγαράδες στέλνουν στό συνέδριο 
τής ΓΣΕΕ τόν ήρω*κό Ά  ν α σ τ  σ ί ο υ, βετεράνο τοϋ έπανα- 
στατικοϋ κινήματος άρχειομαρξιατή, τόν όποιο έκτέλεσα/ν ot στα



λινικοί στήν κατοχή γιά τήν έπαναστατική του δράση, τήν άμεί- 
ληχτη κριτική πού Ικανέ έναντίον τους.

Ά π ’ τή-ν Θεσσαλονίκη d  Αντιπρόσωποι είναι δλοι τους Σπαρτα- 
κιστές, ένώ 3λα Ιδειχναν δτι σί λίγο τήν σκυτάλη θά τήν κρα
τούσαν πρώτοι οί Αρχειομαρξιστές, δπως κι ίγινε τόν έπόμενο 
χρόνο.

ΣΤΟΓΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΓΣ

Στ ο ύ ς  ο ί κ ο δ ό μ ο υ ς  2γινε τό συνέδριο τής 'Ομοσπον
δίας στίς 2.2.28, μέ τήν συμμετοχή τού Αντιπροσώπου τής Κόκ
κινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς Ντυπόν.

Οί Άρχειομαρξιστές δέν Αντιπροσωπεύτηκαν 'έκεΐ γιατί τό σω
ματείο Τεχνικών Μπετόν ’Αρμέ μ’ έπικεφαλής τό1/ Μαστρογιάν- 
νη είχε προσχωρήσει καί παρέοωσε τά Αρχεία και τήν σφραγίδα 
του στό «μάζωμα» δλων τών οΐκοδο*ακών σωματείων στην «Βιο
μηχανική Ένωση», πράγμα πού Αποδείχτηκε λάθος, γιατί σ’ 2- 
να χρόνο οί «Βιομηχανικές Ενώσεις» χρεωκόπησαν κι Από τίς 
δεκάδες χιλιάδες οικοδόμων δέν συμμετείχαν στις συνελεύσεις πα
ρά δεκάδες καί έκατοντάδες μόνον.

Σ ’ δλα τά πόστα, 'Ομοσπονδίας, Έργ. Κέντρου καί ΓΣΕΕ Εκ
λέχτηκαν σταλινικοί. Οί Λυκούρης, Λεμβογι άννης, Καλοναρχό- 
πουλος, Νικολάου. "Ολα τους ήταν δεινοί τροτσκιστοφάγοι. 'Ο 
Λεμ&γιάννης, Άκροναυπλιώτης όντας ήγέτης τής ΟΠΛΑ στήν 
κατοχή δπλισε τό χέρι ένός Άκροναυπλιώτη mm ίκα/ε Απόπειρα 
δολοφονίας έναντίον τοΟ Κ. Κ α σ τ ρ ί τ η  τραυματίζοντάς του 
έλαφρά.

Ό  Νικολάου, «Ιχε γράψει δνα άρθρο κατά τών Σπαρτακιστών, 
στό όποιο — οδτε πελύ, οδτε λίγο—  Ιλεγε τόν Πουλιόπουλο «Δε- 
λαπατρίδη»!

ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Αύτήν τήν περίοδο ή παράταξη τών Αρχειομαρξιστών είχε όρ- 
γανώσει Απεργίες, μιά Απ’ τίς δποϊες στοΟ Παπαδόπουλου γιά τό 
όχτάωρο, ήσαν έπί κεφαλής οί σ. Ν. Σίμος, X. ΠοψΛνίδης, ·Π. 
ΦλωριΑς κι 6 Γ. Μακρής, πού Από ζαχαροπλάστης Ανεργος δού
λευε στίς οικοδομές. Στούς Απεργούς έπετέθηααν οί χωροφύλακες
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[U τόν -περιβόητο Χαραλαμπίδη, 2γινε σύγκρουση, κ< οί δικοί μας 
τοΟ σπάσαν τό κεφάλι.

Στήν παράταξη συμμετείχαν ο(:

Ά λ έ κ ο ς  Σ ί δ ε ρ η ς. Στέλεχος πρώτης γραμμής. Κατά 
τό 1924 σέ κύκλο τοΟ Γιωτόπουλου. Διακρίθηκε σ’  δλους τούς 
οικοδομικούς άγώνες. ΤΗταν δίπλα στό1/ Κ  α σ τ ρ ί τ η στήν 
Αντιπροσωπεία τών 50 Άρχειομ. συνδικάτων, πού Ιπί άνωτάτου 
■έπιπέδου ϊγινε μέ τήν ΓΣΈΕ, τήν Ένωτική Γεν. Συνομοσπονδία 
τών σταλινικών, γιά τό Ενιαίο Αντιφασιστικό μέτωπο στά 1932.

II α ν τ  ε λ ί δ η ς: ’Απ’ τούς παλιότερους οικοδόμους άρχειο- 
μχρξιστίς. Κατάγονταν άπ’ τήν Κύπρο, δπου μετεφύτεψε τόν 
Τροτσκισμό, καί μαζί μέ τόν τσαγγάρη Μανώλη ήγή&ηκα/ν τής 
Αριστερής άντιπαμπλικής τάσης σέ άλλελληγγύη μαζί μας.

X. Π ο ι μ ε ν ί δ η ς :  Πήρε τά πρώτα μα^ματα άπ' τόν 
•Κ α σ τ ρ ί τ η. Όντας σχεδόν άγράμματος Ικανέ μαθήματα σέ 
άλλους. ’ Εμεινε πιστός στόν τροτσκισμό μέχρι πού τό-/ έκτέλεσαν 
οί σταλινικοί στήν κατοχή.

f
Νίκος Σίμος

Ν. Σ ί μ ο ς :  Ηρωικότατος προλετάριος. Πρώτος στίς μάχες. 
Π ιάστηκε καί φυλακίστηκε σέ συγκέντρωση άρχειομαρξιστών «τά 
1928. Επίσης, στά γεγονότα τοΟ Πασαλιμχνισδ 1929. Τραυματί
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στηκε στά γεγονότα τής “Ασσου 1931. Στήν κατοχή πιάστηκε 
καί κλείστηκε στό στρατόπεδο Ααρίσης, δπου ίζησε τίς τελευ
ταίες στιγμές τού Πουλιόπουλου πρί-ν δολοφονηθεί στό Νεζερό.

Ο. Φ λ ω ρ t Α ς: ’Απ’ τήν Κεφαλωνιά έδρασε στήν Μικρά ’Α 
σία μαζί μέ τόν Ίωαννίδη τού ΚΚΕ. τόν Φωτίου (κατοπινό άρ- 
χειομαρξιστή) κι άλλους. Πήρε μέρος στήν έξέγερση τής Ραιδε- 
στοϋ τών φαντάρων πού Αρνήθηκαν νά παραδώσουν τά δπλα, σή
κωσαν κόκκινη σημαία, οργάνωσαν διαδήλωση χαιί ξήλω^χν τά 
γαλόνια τοϋ Αρχιστράτηγοί» Βλαχόπουλου, μέ σύνθημα: «θέλου
με άπολυτήρια».

Στά 1929, πήρε μέρος στά γεγονότα τού Πασαλιμανιού κατά 
τών έργατοκαπήλων, πιάστηκε και δικάστηκε, κα* στίς φυλακές 
Άβέρωφ Αντιμετώπισε δπως κα» ό Σΐμος δολοφονική έπίθεση στα
λινικών. Άλλά τραβήχτηκε γρήγορα στό περιθώριο.

Ακόμα ήταν ot:
θεμελίδης, Μαυρομμάτης, Μπάβας %Α.

Ή  π α ρ ά τ α  ξη τ ώ ν  κ ο υ φ ω μ α τ Α δ ω ν - μ α ρ α γ -  
κ ώ ν, περιέλαβε τόν πρώην κουρέα Μ α θ ι ό π ο υ λ ο πού 
τώρα Αναδείχθηκε σέ πρώτης σειράς συνδικαλιστικό στέλεχος τοΰ 
Αρχείου, μέ κατάληξη δμως άνάξια γιά τό παρελθών του. Έ 
πίσης ijôv έξ-αίρετο Σάρδη καί τούς Αδελφούς Φωτιάδη κι άλλους.

ΆπΓ τήν νέα γενιά τών οίκοδόμων ξεχώρισε ό Κ λ ι ά ν θ η ς  
Ν τ ι μ π α μ π ή ς .  Απ ’ τό 1926 βρέθηκε <ττούς κύκλους τών 
σταλινικών Καισαριανής, άλλά πήρε μέρος, μόνον στήν Εργατι
κή Βοήθεια. Στά 1927 προπαγανδίστηκε άπ’ τόν Χατζηχρήστο 
καί προσανατολίστηκε σταθερά στόν Άρχειομαρξισμό - Τροτσκι
σμό.

ΘΟμάται, δτι δταν πήγε νά γραφεί στό σωματείο τών ξυλουρ
γών, στό Εργατικό Κέντρο, έγινε σύγκρουση σέ συνέλευση, τσαγ- 
γαρΑδων Αρχείων - κομματικών, κι είδε τόν Άντρέα Παπαδόπου- 
λο νά τόν κυνηγούνε ot σταλινικοί καί νά φωνάζουν: «πιΑστε τον 
είναι κλέφτης»! Τόν πιάσαν καί στήν δίκη α(’  έρώτηση τοΟ προέ
δρου «γιατί συγκρουστήκατε», άπάντησε: «Είναι δική μας δουλειά 
κι δχι τοΰ Αστικού δικαστηρίου. Άρνοΰμαι ν’ Απαντήσω σ’ αύτό»!
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Αύτά τά γεγονότα ίπηρεασαν όριστικά τόν Κλεάνθη ύπέρ τοϋ 
Αρχείου.
’Απ ’ τόν Κλεάνθη βγήκε μιά φούχτα αγωνιστών κατά τήν στρά

τευσή του, 6 Β. Άντχράκη; ~ού εορασε μέχρι τό γήρα; του στίς 
βόρειε; περιοχές τή ; ’Αθήνα; σάν τροτσκιστή; οίκοδόμο;, κι άλλοι.

Στά 1931 πιάστηκε κι άπό κεϊ κι υστερχ άρχισε ·νά τρώει τό 
πικρό ψωμί τή ; φυλακή; καί έξορία;. Είναι σττ/ν πρώτη γραμμή 
στά Επαναστατικά γεγονότα τών οικοδόμων τοΰ 1960 καί κορυ
φαίος στήν δίκη πού Ακολούθησε. ’Αλλά γ ι ’ αύτά θά έπανέλθουμε.

Πρωτοπόροι τή ; νεχς γενιά; τών οικοδόμων

Σ τ ο ύ ;  Ά  ν ω ν υ μ ί τ  ε ;  βγήκαν 2 Αντιπρόσωποι γιά  τό 
ουνέδριο τή ; ΓΣΒΕ συμπαθοΟντε; στό ’Αρχείο. Έκεΐ είχε συγ
κροτηθεί μιά παράταξη άπ’ τούς αριστερού;: 1'. Β ο υ λ ή,, Ν. 
Γ ι α ν ν ο υ λ ό π ο υ λ ο,; Β ε ρ γ  ό π ο υ λ ο, Σ α ρ ρ ή, 
X ρ ι σ τ  ό φ α, Σ α λ ο ΰ σ τ ρ ο, Σ ά μ ι ο, οί &ποϊα προσ
χώρησαν στό ’Αρχείο ·ιετά τά γεγονότα τού πασαλι;ιανιοϋ
(1930), δλοι σχεδόν.

I

Κλεάνθη; Ντιμπαμπή; Βασ. Άνταράκη ;

ΣΤ Ο ΓΣ  Α Ν Ω Ν Π ΙΤ Τ Ε Σ
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ΣΤΟΓΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ

Σ τ ο ύ ς  Α ρ τ ε ρ γ ά τ ε ς  τών όποιων τό σωματείο ήταν 
τώρα τό βαρύ πυροβολικό τού ταξικού στρατοπέδου καί τών Αρ- 
χειομχρξιστών πού τό κατείχαν, είχαν βγει γιά τό Δ ' Συνέδριο 
τής ΓΣΕΕ οί Σο ύλ ας ,  Δ ί π λ α ς  κ α ί Τ ζ ο ρ ζ ό π ο υ λ ο ς .

Στίς 27.4.28 μάς ήρθαν ειδήσεις à if τήν Μυτηλίνη, δτι ό Αρ- 
χε-.σμαρξιστής Μ. Β α ί τ  η ς πού ήταν γραμ. τοϋ σωματείου 
Αρτεργατών δέν κατόρθωσε νά βγει Αντιπρόσωπος. Οί σταλινικοί 
κατόρθωσαν νά βγάλουν αύτοί Αντιπροσώπους.

ΤΟ 4ο ΣΓΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ

Στίς 8.5.1928 Αρχισε τίς έργασίες του τά 4ο συνέδριο τής 
ΓΣΕΕ, πού βρίσκονταν στά χέρια τών Καλομοίρη καί Στρατή Απ’ 
τό 1926.

Ή  κατάχτηση τής ΓΣΕΕ απ’ τούς ρεφορμιστές δέν σήμαινε 
κατΑχτηση τής πλειοψηφίας τών έργατών.

Ό  γραμματέας τής ΓΣΕΕ Στρατής έπανέλαβε τίς ϊδιες μέ- 
θοδες Αποκλεισμών δπως καί στά 1926 γιΑ νά πετύχε», όπωσδή- 
ποτε πλειοψηφία, χωρίς νά έξαιρεθεϊ ή συνεννόηση μέ τήν ’Α
σφάλεια γιά συλλήψεις συνδικαλιστών γενικά καί Αντιπροσώπων 
ιδιαίτερα, σύμφωνα μέ τήν συγκεκριμένη καταγγελία του ΚΚΕ.

Τό 4ο συνέδριο συνήλθε μέσα σ’ Ινα κλίμα Αποκορύφωσης 
τής τρομοκρατίας. Οί διώξεις μέ τό πρόσχημα νοΟ «αύτοναμισιι- 
κοΰ» συνεχίζονταν. Στίς φυλακές καί στίς έξορίες βρίσκονταν πο
λύ πάνω Από 100 Αγωνιστές, ΑνΑμ&σα στούς δποίους κι ό Π. 
‘Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο  ς. Στίς παραμονές τοϋ συνεδρίου πιάσψριε 
6 Στϋλος τής Όμ. ’Επισιτισμού, δ Μαργιώλης τών σιδηροδρομι
κών. Στήν Σαλονίκη δ Μάλαμας. Στό Βόλο 6 Παρφυρογιάννης. 
Στήν Καλαμάτα δ Αρχειαμχρξιστής Σαλίχος. Ό  Γκρόζος τηλε
γραφεί δτι στόν Βορρά ίγιναν 100 συλλήψεις.

Μετά -αόν δλεγχο τών πληρεξουσίων τό συνέδριο — έπί προ- 
διαγραμμένου σχεδίου—  Ικανέ Αθρόες διαγραφές.

’Ανάμεσα στούς Αριστερούς ήταν κι οί Αντιπρόσωποι τών Αρ-
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χειομαρξιστικών συνδικάτων: Άρτεργατών, σιμιτεργατών, άργυ- 
ροχρυσοχόων, άνωνυμιτών, άρβυλοεργατών Αθηνών καί τσαγκα- 
ράδων Άγρινίου.

Ά  π έ κ λ ι σ ε -q £ ς μ α ζ ι κ έ ς  ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς  τ ης  
ά ρ ι σ τ ε ρ ά  ς:

K.OJE., Μεταλλουργούς, Επισιτισμού Θεσσαλονίκης καί Δρά
μας, Πρόοδο Αθηνών, Βιομ.. "Ενωση Καλαθιών καί Πατρών, Λι
μενεργάτες θεσ) νίκης, Βυρσοδιψεργάτες Μυτιλήνης, Ύποδημα- 
τεργάτες Πύργου καί Καλαμών. Αρτεργάτες Μυτιλήνης, 'Επισι
τισμού Βερροίας, Αρτεργάτες Καβάλλας, Βιομ. Ένωση Οικοδό
μων Σπάρτη, Τπσδτ,ματεργάτες Ίωαννύνων, Καπνεργάτες Μυ
τιλήνης, ΣαρΛρωποιούς Αθηνών καί Πειραιώς, 'Ομοσπονδία 
Λεμβούχων, φωταεριοεργάτες Κοαβάλας, ΓΕργ. Κέντρο Τρικάλων 
Τροχιοδρομικούς Θεσσαλονίκης, Ραπτεργάτες Καβάλας.

Έμειναν στό συνέδριο μέ έκπεσμό τής ψήφου σέ συμβουλευ- 
ττική οί: Βυρσοδεψεργάτες, άρτεργάτες Μιτυλήνη:, όποδημχτερ- 
γά-ρες Βερροίας, Καλαμών, ραπτεργάτες Καβάλα;, £πισιτισ:έ; 
Βερροίας, τροχιοδρσμικοί θεσσαλ., καί τού Έργ. Κέντρου Τρι
κάλων.

Άλλά ή ίέπεξεργασΐα τής νοθείας πήρε βάθος. Σύμφωνα μέ 
άπόφαση τής Επιτροπής Ελέγχου τών πληρεξουσίων μείωσαν 
τούς ψήφους τών παρακάτω σωματείων γιατί δήθεν οί άντιπρόσω- 
ποι ύπερέβαιναν τήν άναλογία τών μελών τρυς:

Ύποδηματεργάτες θεσ. άπό 2 σέ 1 άντιπρόσωπο. Αρτεργά
τες Πειραιά άπό 4 σέ 1, Ύποδηματεργάτες Πειραιά άπό 2 σέ 1, 
“Ενωση Έργ. Δέρματος Αθήνας άπό 4 >σέ 1, Υπάλληλοι Κα
φενείων - Ζαχαροπλαστών Αθήνας άπό 4 σέ 1, Ιματισμού Αθή
νας άπό 2 σέ 1, Βιομ. "Ενωση Καβάλας άπό 2 σέ 1;, Βιομ. "Εν. 
Πειραιά άπό 3 σέ 1, Τροχίοδρομ-ΐκών θεσ. άπό 3 σέ 1, Σύλλογο 
Άνωνυμιτών Άθ. άπό 2 σέ 1.

Σύνολο νέων άποκλεισθέντων άντιπροσώπων 17.
Σ ι» τέλος μετρήθηκαν τά κουκιά: Ψήφισαν 367 άντιπρόσω- 

ποι. Α π ’ αύτούς οί δεξιοί ήταν 230 καί οί άριστεροί 130.
Οί Καλομοιρο - Στρατήδες δέν δέχτηκαν τήν ήρωική ΚΟΕ, 

ένώ άναγνώρισαν τά κίτρινα συνδικάτα καπνεργατών πού ήταν 
άντισύνδεσμοι, γιατί ή διοίκηση τής ΚΟΕ μέ ήγέτκ; τού: Σπαρ-



τακιοτέ; ήταν τότε τό βαρύ πυροβολικό τοΟ ταξικού μετώπου. Αύ
τό δέν ήταν συνέδριο. Ή ταν ενα πραγματικό πραξΐ/όπημα γιά 
τήν διάσταση καί τήν συντριβή τοϋ έργατικοΰ κινήματος.

Πρωτοΰ άρχίσουν οί συζητήσεις γιά τήν ήμερήσ:α Πάταξη 
-ήρε τό λόγο 6 άλλωτε γραμματέα; τής ΓΣΕΕ κομματικό: Κ ύ- 
α γ γ έ λ ο υ  καί ζήτησε .νά μή:ν αποκλεισθεί κανένα σωματείο.

ΙΙρώτο; δμιλητής μετά τήν εισήγηση ήταν δ οικοδόμο; Νι
κολάου, 6 όζοΐος κατείγγειλε τούς άποκλεισ;ιούς.

Μετά πήρε :ό λόγο δ άρχειομχρξιστή; II ά ν ο ς Ά  ν α- 
σ τ α σ : ο υ. ' Αντιπροσωπεύει τούς τσαγκάρηδες ’Αγρίνιου κι 
ήταν άπ’ τούς δημιουργού; τής έκεΐ νεολαίας καί τοϋ Έργατικοϋ 
Κέντρου, κ: ενα; άπ? τούς ήγετε; τή; Γενική; ’Απεργίας - θρύ
λος του 1026. (Έκτελέστηκε άπ’ τού; σταλινικού; στήν κατο-

χήν
Ό  ’Αναστασίου άρχισε μέ μιά δριμύτητχ τό μχστίγιομα τών 

ρεφορμιστών:

«Ή  διοίκηση —  οροιντοφώναξε —  δέν εχει τό Οάρρο; νά ir;- 
ΐρέψει τήν συμμετοχή όλων τών Ιργατικών όργανώσεων σύμφω
να μέ τήν πρόταση Ευαγγέλου, (Ριζοσπάστης 10.5.28).

«Στό σημείο αύτό — γράφει 6 Ρίζος—  δημισυργεϊταί θόρυ
βο;, άντεγκλίσει;, ίξ άφορμή; τών σοσιαλχαφ-.έδων νά διακόψουν 
τόν λόγο τοΟ πρατπαθοΰντος νά όμιλήσει ’Αναστασίου, ένώ οί 
μένοντε; άντιπρόσωποι χειροκροι»ΰν». Ό  Στρατή; άιπειλεί δτι 9ά 
τσϋ άφαιρεσει τό"/ λόγο».

’Α ν α σ τ α σ ί ο υ: « ’Βσκεμένω; ή διοίκηση τής ΓΣΕΕ άπέ- 
κλεισε τά πραγματικά σωματεία» (ζητωκραυγέ;: ΚΟΕ! ΚΟΕ! 
ΚΟ Ε !).

Σ τ ρ α τ ή ς: «Οί άντιπρόσωπα ^ής ΚΟΕ είναι 40, κι δχι 
102». (σέ εισαγωγικά τά πρακτικά άπ' τόν Ριζοσπάστη τής 10. 
5.28).

"Επειτα μίλησε δ Γ ρ. Π α π z ν ι κ ο λ ά ο υ: Τσαγκάρης, 
βουλευτής, Σπαρτακιστής.

' Ε ν α ς :  <Στήν θεσσαλονίκη πιάσχνε 10».
Β ελ έ τ ζ α ;: Ζητάει άπόλυση Ιξορίστων.
Γ ρ. Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ: Συμφωνεί μέ τήν πρόταση Βε- 

λέτζα.
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Μ α στ ρ ο χ ά λ ο ς: Τής άριστεράς. Μιλάει στό ίδιο πνεύμα. 
Καί τό συνέδριο συνεχίζεται, άλλά δέν περπατάει.

ΟΙ σταλινικοί ήοχν άτονα. Είτε γιατί Αντιμετώπιζαν τό βά
ρος τών διώξεων και συλλήψεων πού συνεχίζονταν, είτε γιατί τά 
περί «σοσιαλφασιστών καί σοσιαλχαφιέδων» τούς είχαν φέρει σέ 
δύσκολη θέση.

Οί μπράβοι τών Καλομοιροστ;ράτη3ων είχαν άγριες διαθέσεις.
Αύτή τήν στιγμή μπήκαν οί άρχειομαρξιστές Αντιπρόσωποι 

τοΰ σοηιατείου άρτεργατών Σ ο ύ λ α ς, Δ ί π λ α ς καί Τ  ζ  ι- 
τ ζ ό π ο υ λ ο ς.

Οί άριστεροί Αντιπρόσωποι σάν ν” άνεθάρρισαν. Τούς ήξεραν 
τι σκληροί μαχητές ήταν.

Άλλά, τήν Γ5:α άκριβώς στιγμή, οί ήγέτες τής ΓΣΕΕ τερμά
τισαν τήν «συζήτηση» καί διέλυσαν τό συνέδριο.

Έ  φάρσα τοΰ συνεδρίου έληξε. Π άρθηκε άπόφαση κι άπο- 

κλείστηκαν καί οί ένχ~ο;ιείν7,ντες 136. ’ Επρι Ιγινε ή όριστική 
διάσπαση τής ΓΣΕΕ.

Μετά τό «συνέδριο» ή διάσπαση γενικεύτηκε σ' όλη τήν Ε λ
λάδα. ’ Οπου πλειοψηφούσαν οί δεξιοί διέγραφαν τούς Αριστερούς. 
Κι οπού ;ΐ£ΐοψηφοΰσαν Αποχωρούσαν κι έφτιαχναν Αντισύνδεσμο.

Οί Αντιπρόσωποι τής Άριστεράς Κομματικοί, Σπαρτακ*στές, 
άρχειομαρξιστές, συνήλθαν στο Θέατρο Κοτοπούλη σ’ Ιδιαίτερη 
συνδιάσκεψη, κι ΐδρυσαιν τό αμελές γραφείο. Αύτό σήμαινε, δτι 
ά σταλινικοί 6άδιζαν γιά τήν ίδρυση 'Νέας ΓΣΕΕ! Ή  τάση αύτή 
εμφανίστηκε κατά τό 3ο Συνέδριο τοΰ ΚΚΕ (1927) άπ’ τήν ^Ερ
γατική» δμάδα βέου - Σιάντου καί Αποδοκιμάστηκιε. Παρ’ δλ’ αύ
τά, οί δύο «-ργατιστές» διορίστηκαν τότε στό συνδικαλιστικό γρα
φείο. μέ τήν ύποστήριξη τοΰ αντιπροσώπου τής ίΚ.Δ.

«Ά ν  είναι σωστό —  Ιγραφε 6 Πουλιόπουλος στό "Νέο Ξεκί
νημα’’ — δτι οί ήγέτες ηής "Εργατικής Όμάδας”  σκέπτονται 
σοβαρά γιά ίδρυση Νέας ΓΣΕΕ, τότε Ιχουμε έξακρρονισμό στό 
συνδικαλιστικό».

II άνω σ’ αυτόν τό'/ διασπαστικό προσανατολισμό ϊγιναν -στίς 
φυλακές καί πατ/του πολλές συζητήσεις, δπου Σπαρτακιστές καί 
Άρχειομαρξιστές ύποστήριξαν κοινά άντίθετες στήν σφράγιση 
τής διάσπασης άπ’ τούς σταλινικούς.



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 1928

Ή  "Αθήνα στρατοκρατείται. Ή  άγτίδρα&η δέν άπαγόρεψε τήν 
πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, άλλά προσπάθησε νά τήν πνίξει 
στήν τρομοκρατία. 'Ομως οί έργάτες τίμησαν άπτόητοι τήν πα
ράδοξη τοΰ Σικάγου.

Τό Συμβούλιο τού Εργατικού Κέντρου (σταλινικοί) κάλτ
σαν προσυγκέντρωση. Οί νεολαίοι τής ΟΚΝΕ καί χωριστά οί νες- 
λαίϊσσες Αφανίστηκαν σάν Αντιφασιστικές φρουρές κατά δεκαρ- 
χίες. Ζητωκραυγές καί τραγούδια έπαναστατικά αντιχούνε. Κόκ
κινες σημαίες κυματίζουν. Γελοιογραφίες γιά τήν φρίκη του πο
λέμου καί τήν τρομοκρατία.

Ή  παρέλαση κατευθύνεται πρός τόν ήλεκτρικό σταθμό καί 
στό Μοσχάτο, δπου οί χωροφύλακες, γονατιστοί σέ Θέση άκρο- 
βολισμοϋ, είναι έτοιμο; νά πυροβολίσουν γιά νά μήν μποΰν στό 
Μοσχάτο γιατί έκεΐ κάλεσαν συγκέντρωση οί δεξιοί, καί νά προ
χωρήσουν πρός τήν 'Αγία Λεούσα.

Οί Άρχειομαρξιστές άκίολούβησαν όργανωμένοι τήν διαδήλω
ση τών κόκκινα)"/ συνδικάτων.

Στόν Πειραιά οί Καλόμοιρο - Στρατήδες σχεδίασαν νά προ- 
συγκεντρωθοϋν στήν πλατεία Αλεξάνδρας. Μαζί ψυς βάδισα/ν 
πρός τά έκεΐ οί σιδηροδρομικοί καί οί μηχανουργοί πού έλέγχον- 
ταν άπό τού; κομματικούς. Τό στρατηγικό σχέδιο τών ψευτοσο- 
σιαλιστών τής ΓΣΕΕ ήταν νά χωρίσουν άπ’ τούς κομμουνιστές 
καί νά βαδίσουν γιά τό Μοσχάτο. Καί πραγ;ιατικά δταν έστρι
ψαν γιά τήν Τζαβέλα καί τό Φάληρο, άρχισαν νά διώχνουν τούς 
άριστερούς. Οί μπράβοι τους, μέ περίστροφα καί μαχαίρια άρχι
σαν ν’ άπειλοϋν τούς έργάτες καί νά τούς άποθοΟν. Οί χωροφύ
λακες μπαίνουν στήν σύγκρουση καί οί ύποκόπανοι χτυπούν άνε- 
λέητα τούς άρι στερούς έργάτες. Στίς Τζιτζιφιές κάνουν δ;ια.δικές 
συλλήψεις. "Εκεί χτυπήθηκε άσχημα ό Γιαννόγκωνας. Τέλος, χώ- 
ρ σε ή ήρα άπ’ τό σιτάρι.

Οί άοιστεροί τράβηξα-/ γιά τή'/ δική τους συγκέντρωση.
Οί Τυπαλδικοί καί Ίωαννιδικοί τκΰ Εργατικού Κέντρου τής 

Αθήνας συγκεντρώθηκαν στούς 4 τοίχους τού κέντρου δποΟ κυ
μάτιζαν οί... κυανόλευκες! Ήταν άντιπροσωπείες άνύπαρχτων 
τό περισσότερο συνδικάτων.
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Η ΑΙ1ΕΡ1ΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ 
ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ

Ή  έκστρατεία τών Άρχειομαρξιστών πρός τά έργοστάσια εί
χε σάν άποτέλεσμα καί τήν κατάχτηση μιας σειράς έργοσιασίων 
τούβλων καί κεραμοποιείας στό Βοτανικό, δπου άρχισε ;uà δρά
ση συνδικαλιστικής οργάνωσης καί πάλης. Οί συνθήκες οουλειάς 
ήταν άθλιότιατες. Ή  λάσπη καί ή ύγρασία τσάκιζε τά κόκκαλα. 
Τά μεροκάματα ήταν τά αθλιότερα.

“Ετσι, στίς 5.5.28 ξέσπασε μιά γενική απεργία, πού μέ μό
χθο όργάνωσαν οί άρχειομαρξιστές, τριών χιλιάδων περίπου σ’ δ- 
λα τά κεραμιδάδικα. Ό  στρατός καί ή άστυνομία ήταν πεδίο πο
λέμου, κι Ιγιναν συγκρούσεις μέ τούς άπεργούς.

'Όλα ψ. στελέχη τοΰ ,Αρχείου ήταν στό πλευρό τών άπερ- 
γών, έξωαπεργιακά. Έπί κεφαλής τής άπεργίας ήταν οί άρχειο- 
χαρξιστές: Π ό λ μ ο ς ,  ηρωικός καί αυθόρμητος τύπος, πιστός 
μέχρι τό θάνατο. Συμμετείχε στό Αρχείο άπ’ τό 1923— 4. Κα
τάγονταν άπ’ τήν Ααμία. Προήλθε άπ’ τόν Γιωτ*4πουλο κι Ικανέ 
φυλακή μέ τόν πατριώτη του Ά ρ η  Β ε λ ο υ χ ι ώ τ  η.

«Είμαστε στόν ίδιο πυρήνα - άφηγεΐται 6 Σκλαβάκης - μέ τόν 
ΙΙάλμο καί τόν Καλατζή, γκαρσόνι άπ’ τό Καρπενήσι. Στήν κα
τοχή άποφάσισαν καί μπήκαν στό βουνό στόν Ά ρη  γιά νά τόν 
«βοηθήσουν». Αποχώρησαν. Άλλά ό Πάλμος ξανανέβηκε στό βου
νό άπ’ δπου χάθηκαν τά ίχνη του. Σίγουρα τόν έκτέλεσαν οί στα
λινικοί.

’Επίσης ό Ρ ε τ ε ν τ ά κ ο ς ,  άνάπηρος, ψηλό παληκάρι καί 
τίμιος κομμουνιστής. Δίπλα τους ή περίφημη Ώ  ρ α ιο ζή λ ,  κό
ρη βιομήχανου πού στάλθηκε άπ’ τήν οργάνωση έκεΐ γιά δράση 
καί τήν θαύμαζαν όλοι γιατί άπ’ τήν ευημερία, -πέρασε στό στρα
τόπεδο τών έργα-ςών καί δούλευε μαζί τους βουτώντας στίς λά
σπες καί στά νερά ξυπόλητη.

Τέλος, άναφέρουμε τό1/ Καύκαλά, πού ήταν δ μόνος χαφιές 
πού βγήκε άπ’ τίς γραμμές μας στήν Μεταξική διχτατορία. Πλή
ρωσε δμως γι’ αύτό. Τόν Ικτέλεσε δ Άντρώνη σ’ ένα καφενείο.

Όσο για την απεργία έληξε με νίκη. Πήραν αύξηση, 90 
δρχ. το μεροκάματο.
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ΓΙΤΩΣΗ τ ο ν  ΚΚΕ ΣΤΙΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ

Στίς εκλογές τής 15.8.192-8, 6 Βενιζέλος θριάμβί-,κιε, ή δε
ξιά άπΐ5:ν.ατί<3ττ/χ£, καί τό ΚΚΕ Ιπαβε πανωλεθρία.

Οί άντικειμεν:κές συνθήκες τής σχετικής σταθεροπο:η3ης τής 
οίκονομίας, μόλο πού αύτή είχε εναν τεχνιτό χαραχτήρα χάρη 
στήν υψηλή δανειοδότηση απ’ τό έξωτερικό (τρι;ιερές δάνειο, δά
νειο Σέλιγκαν), -3τήν διανομή όμολογιών στούς πρόσφυγες καί 
στούς πολεμοπαθείς, καί στήν ψήφιση νό;ι/>υ άπαλοτριώσεων κλπ., 
δημιούργησαν εν-α κλίμα αισιοδοξίας πού 6 Βενιζέλος τό έκμεταλ- 
λεύτηκε. Διακήρυξε, δτι θά κάμει τήν Ελλάδα «άγνώριστη»! Καί 
τή; Ικανέ απ’ τήν άνάποδη (!) μέ τό ξέσπασμα τής παγκόσμιας 
κρίσης.

Τό ΚΚΕ, Ινώ στίς έκλογές τοΰ 1926 πού τό έργατικό κίνημα 
μόλις βγήκε άπ’ τήν διχτατορία τοΰ 'Πάγκαλου κι είχε τό ΚΚΕ 
διαλυθεί κυριολεκτικά, πήρε 70.000 ψήφους, τώρα πού οί διώ
ξεις δέν ήταν τόσο έςουθενωτικές καί καθ’ δλην τήν περίοδο τοΟ 
1926—192% διίθεται στήν Βουλή 10 βουλευτές, δέν πήρε παρά 
μόνο 30.000 πζρί-v j  καί δέν έβγαλε ούτε εναν βουλευτή.

Τό δτι δέν Ιδγαλε Ιναν βουλευτή όφείλεται καί -στό ότι οί 
Ικλογές Ιγιναν τώρα μέ τό πλειοψηφικό κι δχι μέ τήν αναλογική 
δπως τό 1926.

Άλλά τό ΚΚΕ δέν θά είχε 'πάθει μιά τέτοια πανωλεθρία άν 
ή διοίκηση Χαϊτά - Κούτσηδων, θέου, Σιάντου, δέν διέσπαζε τό 
κόμμα καί δέν τό λικβιντάριζε μέ δλην τήν πολιτική της.

Τ  Κ Λ Ο Σ 5ου Μ Ε Ρ Ο Γ Σ
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