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Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ! 
«Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ε Ι Α»



Ή θρυλική ιστορία 
τοϋ Τρότσκι 

χωρίς παραμορφώσεις

Ή  σύνταξη τής νΙσκρα

Μάρτωφ Πλεχάνωφ



Ό  Τράτσκυ μπαίνει στη ο*υντα|η τής νΙσκρα 

μέ πρόταση τοϋ Λένιν



Ό  -ρόεορο; τοϋ Σοβιέτ  -fjc Πετρούπολης Λ. Τ  ρ ό τ σ κ  υ (στδ 
κέντρο ;ιέ τά χαρτιά) καί ά  κατηγορούμενοι γ ιλ  τήν έπανάσταση 

τού 190 5  ;ιέ τούς δικηγόρους τους <πή δίκη

Ό  πρόεδρος τοϋ Σο β ιέτ  τ ίς  Π ετρούπολης Λ . Τ ρ ό τ σ κ υ  (I- 
βοομος ά ~ ’ τ ’ άριστερχ - δεύτερη σε.ρά) άνάμεσχ στούς λντιπρο- 

σώ-ους τών σοβιέτ τών έργατών καί στρατιωτών στά 1917



Ό Λένιν καί δ Τρότσκυ, οΐ άρχηγοί τής κομμουνιστικής διεθνοΟ; 
στδ δεύτερο συνέδριό της τό 1920

Ή άφίσα πού άποθανάτισε τούς άρχηγούς τής ’Οχτωβριανής έπα- 
νάστασης καί τής Ε.Σ.Σ.Δ.
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Μέρος 4ον

Διεθνή πλαίσια τής πορείας τού 
έλληνικοϋ κινήματος

Η ΚΑΜΠΓΛΗ ΤΟΓ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΪΠΟΧΩ ΡΕΙ

Ή καμπύλη τοϋ κινήματος κατά τδ τέλος τοϋ 1924 σημειώ
νει ύποχώρηση παρά τΙς διαπιστώσεις τοϋ 5ου Συνεδρίου τής Κ.Δ. 
Ή πιό δδυνηρή κρίση τοϋ καπιταλισμού πού είχε ξεσπάσει στδ τέ
λος τοϋ πολέμου καί είχε προκαλέσει ενα πελώριο κύμα έπαναστατι- 
κών κινητοποιήσεων κι έξεγέρσεων καί είχε δδηγήσει τήν Εύρώ- 
πη στδ χείλος τής άβύσσου, τώρα ύποχωρεί.

Μιά διαλεκτική θεώρηση τού ιστορικού αυτοϋ προτσέσου, 
πού σημαδεύτηκε μέ τδν Θρίαμβο τής Ρώσικης έπανάστασης, ίμπαι- 
νε στήν ήμερήσια διάταξη γιά μιά σωστή έκτίμηση τής νέας κατά
στασης τοϋ κινήματος. Ά ς  ΘυμηΘοΰμε: Τδ Μάρτη 1919 οί Ούγγροι 
έργάτες πήραν την έξουσία για 3 μήνες. Τδν ’Απρίλη έςεγέρθηκε 
δ Γαλλικδς στόλος στή Μαύρη θάλασσα. Τδν ίδιο μήνα γίνανε Οδο
μαχίες στή Βιέννη. Τήν Πρωτομαγιά ξέσπασε γενική άπεργία στή 
Γαλλία, έπίσης άπεργία στήν Σαγκάη καί στδ Νανκίν. Τδν Ν) βρη 
οί άνθρακωρύχοι κάνουν μαχητική άπεργία στίς H Ü .A . Τδ 1919 
σφραγίστηκε μέ τήν έξέγερση τών Σπαρτακιστών στή Γερμανία.
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T i  1919 καί 1920 ή κατάσταση είναι άμεσα έπαναστατική 
στή Γαλλία, Γερμανία, ’Αγγλία. ΠαντοΟ ξεφυτρώνουν σοβιέτ. Τό 
Σεπτέμβρη τοΟ 1920 Αποκορυφώθηκε δ έπανχστατικός στρόβιλος 
στήν ’ Ιταλία, δπου οί έργάτες κατέλαβαν τα έργοστάσια καί Ελεγ
χαν τά πάντα. Στήν Τσεχοσλοβακία 100.000 έργάτες Ικαναν γενική 
άπεργία κι έξέγερση.

Τό 1922 δμως, τήν πλημμυρίδα διαδέχεται άμπωτη. Στήν 
’Ιταλία, τό Σ.Κ . διασπάστηκε, τό προλεταριάτο συντρίφτηκε κι δ 
Μουσσολίνι άνέβηκε στήν έξουσία (30.10.22). Στή Γερμανία, μετά 
τά γεγονότα τοϋ Μάρτη 1921 οί έργάτες κατάλαβαν δτι δέν μπορούν 
να νικήσου'; δίχως ενα κόμμα. 'Ωστόσο, σάν άπόηχος τής Εύρωπαϊ- 
κής αύτής κατάστασης, στδ Χουάν ξέσπασε γ ενκ ή  άπεργία καί στις 
Έν. Πολιτείες 600 χιλ. άνθρακωρύχοι άπήργησαν.

Ή  παγκόσμια κρίση τής οικονομίας πού Ιφτασε τό 1921 στό 
μεγαλύτερο βάθος της, τό 1922, σάν άποτέλεσμα τών ήττών τοϋ κι
νήματος, είχε μιάν έλαφριά βελτίωση. ’Αλλά τό 1923 ή συγκυρία 
Ιπληξε πάλι τήν Γερμανία καί προκάλεσε τά γεγονότα τής έξέγερ- 
αης τής Σαξωνίας, ’Αμβούργου πού περιγράψαμε.

Τό 1924, δλα δείχνουν στροφή τής κατάστασης. Τό κίνημα
μιά κατηφοιρκήj πορεία. Νά :,! άπεργίες:

1924 1925 1926

’Αμερική 654 428 329
Γερμανία 1633 777 104
Γαλλία 274 249 249
Βέλγιο 84 82 77

Καί μόνο στήν ’Αγγλία άπό 613 χιλ. άπεργοί τό 1924. ανέ
βηκαν τό 1926 μέ τήν Γεν κή άπεργία σέ 2.733 χιλ.

(Στατιστική Κ .Τ .Ε ) .

Στά 1924, στίς 10 τοϋ Ίούνη, δ Μουσσολίνι δολοφόνησε τδν 
Ματτεότι πού ήταν άπό τούς πιδ μαχητικούς άντιφασίστες σοσιαλι
στές καί οΐ μελανοχίτωνες πνίξανε μέσα στό αΓμα τούς κομμουνι
στές.
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Τήν ϊδια περίοδο, ή Βουλγαρία είχε γίνει ëva άπέραντο νε
κροταφείο.

Τά πραξικοπήματα που διέταξε ή Μόσχα, κι £γιναν στήν Ε 
σθονία καί στή Βουλγαρία τό 1924, σάν γ ι’ άντιστάθμισμα τής δί
χως μάχη ήττας τής Γερμανίας τόν Αύγουστο τοϋ 1923, ήταν τυχο- 
δωκτικές ένέργειες πού στοίχισαν νέες έκατόμβες θυμάτων.

Οί σοσιαλδημοκράτες είδαν μέ τό πρίσμα τοϋ κλασσικού όπ- 
πορτουνισμοϋ δτι δ παγκόσμιος καπιταλισμός ξεπέρασε όριστικά τή 
κρίση του καί σταθεροποιήθηκε. Οί Σερρατιτές πρόβλεπαν μιά μα
κριά περίοδο άνόδου τής οίκονομίας καί νομιμότητας τοϋ κινήμα
τος, άπόψεις πού έξέφρασαν οί ΓεωργιαδικοΙ στήν Ελλάδα. Οί κομ
μουνιστές, άντίθετα, είδαν τήν έποχή «πολέμων κι έπαναστάσεων*. 
Ό  καπιταλισμός μπήκε σέ μιά φάση θανάσιμης μόνιμης κρίσης, δ- 
χ ι βέβαια δίχως κυκλικές διακυμάνσεις. Ένώ οί κρίσεις στήν προ
πολεμική περίοδο έναλάσσονταν μέ κυκλική άνοδο κάθε 7 ή 10 χρό
νια, καί κάθε άνοδος ίσοδυναμοϋσε |ΐέ μιάν άνθηση τής οικονομίας 
κι έσπρωχνε τις παραγωγικές δυνάμεις πολύ πρός τά έμπρός, τώ
ρα, στήν ιμπεριαλιστική περίοδο, οί κρίσεις πύκνωναν, βάθαιναν 
καί διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη, κάθε 5 περίπου χρόνια, κι είχαν 
καταστροφικές συνέπειες. Οδτε συζήτηση φυσικά γιά άνθηση καί 
για δργανική σταθερότητα τήν περίοδο τοϋ ίμπεριαλισμοϋ.

Τα δυό ρεύ|ΐατα, σοσιαλδημοκράτες καί κομμουνιστές, χω- 
οίστηκαν βαθειά στήν έκτίμηση τής κατάστασης άπ’ δπου έβγαλαν 
δππορτ;υν:στ·*/ά συμπεράσματα οί μέν, Επαναστατικά οί άλλοι. Οί 
κεντριστές τής ήγεσίας Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, Στάλιν, έμειναν π·.σ:οί 
θεωρητικά στήν κομμουνιστική άποψη, άλλά πραχτικά, παρά τήν 
βελτίωση τής κατάστασης τό 1924 έξακολούθησαν νά βλέπουν δξυ- 
μένη κρίση κι άντίστροφα, Ινώ κατά τό 1928 δεν είχαμε μιά σχετι
κή «σταθεροποίηση» τοϋ καπιταλ.σμοϋ, σάν προϊόν τών ήττών τοϋ 
κινήματος, «σταθεροποίηση» μέσα στα πλαίσια τής συνεχιζόμενης 
γενικής κρίσης, είδαν μιά «μακριά δργανική σταθεροποίηση». Πα
ράλληλα, δ κορυφαίος ρώσος έπίσημος οικονομολόγος Κοντράντιεφ. 
παρουσίασε τήν περίφημη άντιμαρξιστική άποψη τών 20χρονων 
φάσεων άνόδων καί κρίσεων στό τέρμα τών όποιων τοποθετούσε πό
λεμο, τήν δποία ξέρουμε δτι δ Τρότσκυ κι δχι μόνον αύτός, άλλά κι 
δ Λένιν, καταπολέμησε.
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Η ΚΥΒΕΡΝ ΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ 

ΠΤΩΣΗ ΤΟ Γ A. Π ΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟϊ 

ΑΝΟΔΟΣ ΤΟ Γ ΦΑΣΙΣΜΟΓ

Ή «δημοκρατική» κυβέρνηση τοϋ Α. Παπαναστασίου άποδε:- 
χτηκε αΙχμάλωτη τής στρατιωτική; «δημοκρατικής» ήγεσίας καί 
ταυτόχρονα, πειθήνιο δργανο τών κεφαλαιοκρατών. Ό  Α. Παπανα
στασίου ήταν ό Ιδρυτής καί ήγέτης τής «Κοινωνιολογικής Ε τα ιρ ί
ας» (1 9 1 6 ), άπ’ δπου δ'.ακρίθηκε. Κατά τό κίνημα τής Σαλονίκης 
τοϋ Βενιζέλου, Εγινε δπουργός Συγκοινωνιών (1917) κι άντιπρό- 
σωπος τής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης στα νησιά τοϋ Ίονίου πελά- 
γους. Τό Φλεβάρη τοΟ 1922 έβγαλε τό «Δημοκρατικό Μανιφέστο», 
γιά τό όποιο πλήρωσε μέ 3 χρόνια. Τώρα, έπΐ κεφαλής τής «Δημο
κρατικής "Ενωσης» έχει άποσπάσει άπό’ τόν βενιζελισμό τήν πιό 
«άριστερή» του πτέρυγα, άλλά πολιτεύεται τό Γδιο άντιδραστικά.

Μέ πρόφαση δτι κινδυνεύει τό πολίτευμα ψήφισε ένα άντι- 
δρασν.κό διάταγμα, —  «τό κατοχυρωτικό» —  στό όποιο θεσμοποι- 
οϋσε ένα σωρό άντεργατικές διατάξεις.

Παράλληλα, νεκρανάστησε τό θεσμό τής Γερουσίας σάν δρ
γανο συντηρητισμού, καί συμμαχικής διακυβέρνησης Βενιζελικών 
καί άντιβενιζελικών κι Ιδιαίτερα σάν φρούριο τής άντίδρασης κατά 
τοϋ έργατικοΟ καί σοσιαλιστικού κινήματος.

’Αλλά τό αίμα τών έργατών που χύθηκε την πρωτομαγιά 
καί τό πνίξιμο τής Γενικής ’Απεργίας τοϋ Μάη-’Ιούνη 1924, έκρι
ναν τήν τύχη τής Δημοκρατίας καί τής κυβέρνησης Παπαναστασίου.

Ή παραίτηση τοϋ Κονδύλη παρέσυρε στήν πτώση καί τήν κυ
βέρνηση Παπαναστασίου που κράτησε μόνο άπό τις 13.3.24 μέχρι 
τις 19.7.24 κι άπεκάλυψε τήν βαθύτερη άστάθεια τοϋ καθεστώτος.

Ό  Κονδύλης, έπηρεασμένος άπ’ τά «τρόπα’α» τοϋ Μουσσολί
νι, δνειρεύτηκε δάφνες άρχηγοϋ τοϋ Ελληνικού φασισμοΰ. Ά ρ χ ι
σε νά δημιουργεί «’Εθνικές Νεολαίες» καί «Συλλόγους Έθνικιστών». 
Μέ τήν βοήθεια τοϋ άριστεροϋ δημοκράτη Γρηγοριάδη, σκάρωσε τό 
«Δημοκρατικό Κόμμα» (Ίούνης 1924). Κ ι άργότερα, τά περίεργα 
«Τάγματα τών Κυνηγών».
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Στήν Καβάλα, ή κλίκα του Εξαπέλυσε μιάν αιματηρή Επίθε
ση Ενάντια στους Εργάτες πού είχαν ξεσηκωθεί Ενάντια στήν Εξα
γωγή Ανεπεξέργαστων καπνών. Τούς Επαιρναν τή μπουκιά άπό ci 
στόμα τους. Τραυμάτισαν δεκάδες Εργάτες, μαζί δμως κι όπλίτες. 
Οί καπνεργάτες ήταν Επαναστατημένοι. Δέν παίζανε. Έγιναν σκλη- 
ρΕς συγκρούσεις. Σκοτώθηκαν 2 Αξιωματικοί.

’Ακόμα κ ι δ εισαγγελέας άναγκάστηκε να Εξηγήσει: «Τήν 
ευθύνη, είπε, δΕν τήν Εχουν οί Εργάτες, άλλά οί άρχές».

Στή Δράμα, οί δρδΕς τοΟ Κονδύλη, μαζί μΕ τΙς στρατιωτικΕς 
άρχές, κάνανε Επιδρομή στό ’Εργατικό Κέντρο. Τό κατέλαβαν. 'Ε 
διωξαν τά σωματεία άπ’ τό Κέντρο. Κ ι Εξαπέλυσαν μιά γενική τρο
μοκρατία σ’ δλη τή Δράμα.

Τά συνταραχτικά αύτά γεγονότα οΕν μπορούσαν νά μήν φτά- 
σουν ώς τή Βουλή. Καί νά πώς τά περιγράφει ό Παπαναστασίου :

«’Ενόπλως περιφερόμενοι καί τρομοκρατούσα! τήν Δράμαν», 
(οί συμμορίες τοΟ Κονδύλη), «Εχουν Απόλυτον Εξουσίαν Επί τών 
στρατιωτικών άρχών, ώστε αδται είναι τό κράτος, δηλ. φυλακίζουν, 
καταδιώκουν καί Εκφοβίζουν». (Α. Παπαναστασίου: Λόγος του στή 
Βουλή).

Τά «φάσιο» τού Κονδύλη φορούσαν είδ.κή στολή. ΤΗσαν όρ- 
γανωμένα σέ λόχους. ’Επέβαλαν «Ερανική είσφορά». Χαράτσωναν 
τούς πρόθυμους καπνέμπορους γιά νά τούς Απαλλάξουν άπό τά «σο
βιέτ τών καπνομάγαζων». Δέν Ανέχονταν οϋτε τά σωματεία. Καί 
τρομοκρατούσαν τούς πάντες.

Τό Κόμμα σηκώθηκε στό πόδι. Ή πάλη κατά τού άνερχόμε- 
νου φασισμού διέγειρε τούς πάντες. "Ολοι οί Αγωνιστές, κάθε Από
χρωσης, μέσα κι Εξω Απ’ τό Κόμμα, Ενιωσαν τόν Γδ’.ο Αντιφασισμό, 
τό Γδιο μίσος, τήν ίδια Εξαρση γιά Εναν Αγώνα Εναντίον του.

Τό Κόμμα άρχισε μιά δρυμύτατη καμπάνια-πολιτιν.ή Στόχο; 
βασικά Εγινε ό Κονδύλης, μά καί ή πλυτοκρατία πού υπηρετεί ό 
φασισμός. Τό μανιφέστο πού κυκλοφόρησε, διεκήρυσσε:

«Ή παραίτηση τού Κονδύλη κι οί δηλώσεις του δείχνουν δτι 
ή Αστική τάξη προετοιμάζεται γιά  τήν Εγκαθίδρυση φασιστικής δι- 
χτατορίας. "Οπλα διανέμονται. Εκατομμύρια κατατίθενται στίς 
τράπεζες...».

(Μανιφέστο, 13.6.24).
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΡΙΩΔΕΙΕΣ TOT ΙΤΑΛΙΚΟΤ 
ΦΑΣΙΣΜΟΤ

Ό  δγριος βομβαρδισμός ττ]ς Κέρκυρας

ΑΝΕΥΡΕθΗ ΤΟ ΠΤ2ΜΑ ΤΟΥ ΜΑΤΤΕΟΤΙ 
Η ΣΥΓΚ ΙΝ Η ΣΙΣ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

Α. Ματτεότι

Δολοφονήθηκε γκαγκστερικά Από τδν Μουσολίνι γιατί πολέμησε Α
νελέητα τό μισητό καθεστώς του
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ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΦΙΔΙΑ ΖΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 
Ε Λ Λ Α Δ Α

0  ΤΣΑΓΚΩΦ

Χάρις στήν πολιτική τοΟ Κ.Κ . Βουλγαρία δ Τσαγκώφ γέμισε τή 
χώρα μέ κρεμάλες άγωνιστών —  κομμουνιστών
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Στό Ρίζο, στίς 15.6.24, δ Άποστολίδης μιλάει γιά τόν φασι
σμό στήν Ελλάδα καί γιά τά καθήκοντα τή; έργατικής τάξη;.

Στις 25.6.24, τό κόμμα κυκλοφορεί νέα διακήρυξη, καί κα
ταγγέλλει: «Ή λευκή τρομοκρατία άρχισε φανερά στήν Ελλάδα».

Ή πλουτοκρατία, μέ τήν ώμή βία του κράτους καί τοΟ παρα
κράτους κλιμάκωσε τήν έπίθεση. Σκοτωμοί, καταδιώξεις, φυλακί
σεις, έξορίες, είναι στήν ήμερήσια διάταξη. Πιάνουν χωριάτες, κα
ταδιώκουν παλιούς πολεμιστές, στήν Καλαμπάκα, Λειβαδιά, Βόλο, 
ματωκυλάνε τους καπνεργάτες...

Σίγουρα, ή «Δημοκρατία» άναπηροποιήθηκε καί τό χειρότερο, 
στιγματίστηκε. Ή παραίτηση τής κυβέρνησης Παπαναστασίου Ιγι- 
νε άφετηρία άνόδου δεξιότερων κυβερνήσεων. Ή Δημοκρατική 'Ε 
νωση τοϋ Παπαναστασίου Αντιπροσώπευε τά κατώτερα στρώμματχ 
τής άστικής τάξης καί τήν ίντελιγκέντσια τής έποχής (ίμάδα κο;- 
νωνιολόγων).

Ή κ υ β έ ρ ν η σ η  Σ ο φ ο ύ λ η  πού διαδέχτηκε αύ- 
τήν τοΟ Παπαναστασίου, έξέφραζε τά μεσαία καί Ανώτερα στρώμ- 
ματα τής Αστικής τάξης. Άνέλαβε στίς 30.7.24. Τήν όνόμασαν κυ
βέρνηση «θερινών διακοπών». Δέν είχε καλύτερη τύχη. "Επεσε τήν 
1.10.24. Αντιμετώπισε 2 κινήματα. "Ενα ναυτικό, τοΟ Κολιαλέξη, 
κι Ενχ χερσαίο, τών Τσερούλη καί Παναγιωτόπουλου.

Ή  κ υ β έ ρ ν η σ η  Κ α φ α ν τ ά ρ η  παρ’ δλο πού 
στηρίχτηκε στό μεγαλύτερο κόμμα τής βουλής κι είχε μαζί της τόν 
δυναμικότατο Κονδύλη, δέν έμεινε στήν Αρχή. Ό  πονηρός Καφα;- 
άρης Εβλεπε δτι θ’ άνατρέπονταν Από κάποιο στρατιωτικό πραξικό
πημα σάν καρυδότσουφλο. Καί σέ 24 ώρες κατέθεσε τήν έντολή 
σχηματισμοί) κυβέρνησης.

Ή κ υ β έ ρ ν η σ η  Μ ι χ α λ α κ ο π ο ύ λ ο υ  πα- 
ρέλαβε στίς 7.10.24. Πήρε στή Βουλή 200 ψήφους κατά 92. Ά λ 
λά δέν μπόρεσε νά κρατήσει παρά 8 μήνες. Ό  Μιχαλακόπουλος, μέ 
τήν συμμετοχή του Κονδύλη, Ανέβηκε στήν έξουσία γιά νά χτυπή
σει πιό Αποφασιστικά τό κίνημα μιά καί δέν μπόρεσε ή Αστική τάξη 
νά τό Αφοπλίσει, λύνοντας τά καυτά προβλήματα τών μαζών.
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Ή «δημοκρατική» Ελλάδα μπήκε τώρα δλοταχώς στό δρόμο 
τής Ανοιχτής διχτχτορίας. Ό  Κονδύλης άρχισε νά συγκροτεί τα τά
γματα τών «κυνηγών». Δήθεν κατά τής ληστείας. Ά λλά στήν πρα
γματικότητα, προορίζονταν για νά χτυπήσουν τό κίνημα κατ’ άντι- 
γραφή τών μελανοχιτώνων τοϋ Μουσσολίνι.

Έ τσ ι, χαραχτήρισαν σάν «φασιστική» τήν κυβέρνηση.
Ή κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου άπ’ τόν πρώτο κιόλας μήνα, 

Αντιμετώπισε τό κίνημα τοϋ ύποστράτηγου Λούφα καί τοϋ άντισυν- 
ταγματάρχη Ντερτιλή (19.11.24) πού ήταν έπΐ κεφαλής «δημο
κρατικοί) τάγματος».

Ή πολιτική άστάθεια καί ή δξυνση τών έσωαστικών Αντιθέ
σεων, σέ συνδυαμό μέ τήν πάλη τών τάξεων, έδειχνε δτι ή κατάστα
ση παρέμεινε κρίσιμη. Ό  μηχανισμός του κράτους ήταν παραλυμέ
νος μέ τά διασταυρούμενα πραξικοπήματα τών στρατιωτικών κλι
κών. Ό  λαός κατάχτησε τήν «δημοκρατία», Αλλά παρέμεινε μέ Α
δειες τσέπες. Οί μιλιταριστές θέλανε δλη τήν έξουσία γιά τόν έαυ- 
τό τους. Τά στρατιωτικά κινήματα διαδέχονταν τό ενα τ’ δλλο.

Α π ’ τό χάος δμως δέν έπωφελήθηκε παρά δ Πάγκαλος.

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ» ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ» ΤΑΓΜΑΤΑ

Οί «δημοκρατικοί» Αξιωματικοί άρχιαν τώρα ν’ Ανακαλύπτουν 
τό πραγματικό τους πρόσωπο. Τό προσωπείο τοΟ προοδευτισμοϋ 
τούς έπεσε. Οί ’Οθωναίοι, Κονδύλης, Πάγκαλος, Χατζηκυριάκος, 
μικρή Χούντα, έδειξαν δτι ένδιαφέρονταν «λίγο» γιά τήν «δημοκρα
τία» καί περισσότερο γιά τά γαλόνια καί τήν κατοχύρωση τών προ
νομίων πού κατάχτησαν. Έξέφρασαν τό Αντιδραστικό περιεχόμενο 
τής Αστικής «δημοκρατίας». Τελικά, Αποδείχτηκαν οί νεκροθάφτες 
της.

Σέ τέτοιες περιόδους πού ή Αστική κοινωνία βρίσκεται σ’ Α
δυναμία νά ξεπεράσει τήν κρίση της καί τό προλεταριάτο δέν φτά
νει στό σκοπό του Από Αδυναμία, οί Αξιωματικοί, ύψώνονται σέ κυ
ρίαρχη δύναμη. Ό  Βοναπαρτισμός πάει νά έξισοροπίσει τΙς ταξικές
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άντιθέσε'.ς, βασικά δμως για Λ  έξουδετερώσει τδν κίνδυνο τής προ
λεταριακής έπανάστασης.

«Ή τάξη των Αξιωματικών —  έγραφε δ Πουλιόπουλος στό 
«Πόλεμος κατά τοΟ πολέμου» —  παρ’ δλο τό χτύπημα πού πήρε 
στην μικρασιατική της ήττα, ώστόσο, δχι μονάχα δέν έχασε τή δύ
ναμή της, άλλ’ άφοΰ κυριάρχησε μέ τή λεγόμενη «’Επανάσταση 
τοΰ 1922», στερεώθηκε, άναπτύχτηκε, πήρε μεγάλα προνόμια, ϊ- 
θεσε σ’ έφαρμογή ένα σχέδιο τέλειας στρατιωτικοποίησης τοΟ τόπου 
καί τό σπουδαιότερο, θρονιάστηκε γιά τά καλά στή ράχη μας. Κι 
έγινε Ινας άποφασιστικδς παράγων στήν πολιτική ζωή τοϋ τόπου 
παράγων που μεταφέρει τΙς μέθοδες τής κτηνώδους στρατοκρατική; 
βίας ίπ ’ τούς στρατώνες καί τΙς στρατιωτικές σχολές στήν ύπηρεσία 
τών διάφορων τυράννων καί έκμεταλλευτών τοΟ λαοϋ».

Τά μεσαία στρώματα πάνω στά δποΐα στηρίζεται ή δημοκρα
τία γιά τήν δημαγωγία καί άπάτη, στρέφονται τώρα πρός τά δε
ξιά. Είδαν δτι δέν έπωφελήθηκαν τίποτα άπδ τή «δημοκρατία» κι 
έμειναν μ ’ Αδεια χέρια. Παρά τήν άριθμητική τους δύναμη, κρατοϋν 
άκόμα στήν πλάτη τους τήν όλιγαρχία τοΟ πλούτου. Κ ι άφοΟ et 
πολιτικοί ξέφτισαν, τώρα στηρίζουν τΙς έλπίδες τους στούς Αξιωμα
τικούς γιά μια «πολιτική μεταβολή», μιά καί τδ προλεταριάτο δέν 
μπόρεσε νά γίνει φορέας γιά μιά κοινωνική άλλαγή.

Ή μεγαλομπουρζουαζία, έχοντας τδν έλεγχο τοΟ στρατοΟ, 
παράλληλα μέ τά έργοστάσια, τΙς τράπεζες καί τΙς έπιχειρήσεις, 
κρατάει καί τόν μηχανισμό τής «δημοκρατίας» στά χέρια της, δν- 
τας έτοιμη νά τήν στραγγαλίσει άν γίνει έμπόδιο στήν πλέρια συν
τριβή τοΟ κινήματος, είτε μέ τήν στρατιωτική διχτατορία, εΓτε μέ 
τις άντιδραστικοποιημένες μικροαστικές μάζες, δηλ. μέ τδν φασι
σμό. Στήν διαλεχτική πορεία τής έξέλιξης, ή Ιμπεριαλιστική «δη
μοκρατία» μετατρέπεται στδ άντίθετό της, γίνεται δπλο ένάντια στη 
πάλη τών τάξεων καί στούς έπαναστατικούς άγώνες πού προκαλεΐ δ 
καπιταλισμός στήν παρακμή του. Δέν είναι πλέον παρά μια συγκε- 
καλυμένη διχτατορία.

Τά δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ά  τ ά γ μ α τ α  ήταν τά δργανα 
μάχης γιά τήν «Ασφάλεια τοΟ καθεστώτος», δστερα Απδ τήν δξυν- 
ση τών κοινωνικών Αντιθέσεων. (Γενική ’Απεργία, ’Αναπηρικά,
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Έπίλεχτα στελέχη των «δημοκρατικών ταγμάτων» καί τών βενιζελο- 

γενών 5ιχτατορ:κών πραξικοπημάτων

Ε. Μπακιρτζή;Ψαρρός

Σαράφης Ν. Ζέρβας

19



Παλαιοπολεμισχικά), δπου τά συνηθισμένα κρατικά δργανα άπο- 
δείχτηκαν άνεπαρκή κι δ «μεγάλος σιωπηλδς», δ στρατός, μποροϋοε 
ν’ άποδειχτεΓ δίκοπο μαχαίρι. Στήν διχασμένη τότε Ελλάδα, κα- 
λοϋνχαν νά παίξουν κι ενα ρόλο άνχιμοναρχικό. Τώρα κατέληξα; 
νά γίνουν μιά θρασύτατη άπειλή κατά τοϋ κινήματος.

Τό Ιο Τάγμα Κονδύλη, μέ μισθοφόρους καβαλλάρηδες Τσερ 
κέζους, Βουρλιώχες, Τσεσλεμίοες, μέ 2 λίρες χρυσές τό μήνα, Ε
δρασε σχίς έκλσγες τοϋ 1923, ένάντια στους μοναρχικούς καί τούς 
κομμουνιστές. Ή  μεραρχία Κρητών τοϋ Κονδύλη, μ’ Επιτελάρχη 
τδν Μπακιρτζή, ή πυροβολαρχία τοϋ λοχαγοϋ Ψαρροϋ, τδ «σύντα
γμα άσφαλείας» τοϋ Φλούλη, καί τα άλλα δημοκρατικά τάγματα, 
στήν πορεία τής έξέλιξης καί μέσα στά πλαίσια τοϋ άνερχόμενου γύ
ρω φασισμοϋ, θωράκισαν τήν διχτατορία Πλαστήρα.

’Απολογισμός τής τριανδρίας
«ΜΑΞΙΜΟΣ Κ ΕΛΕΙΈ Ι»

Κατά τήν περίοδο τής τριανδρίας Άποστολίδη, Μάξιμου, Κορ- 
δάτου, άπ’ τδν Φλεβάρη μέχρι τόν Δεκέμβρη τοϋ 1924, δ Μάξι- 
μος είχε γίνει ή κεντρική φυσιογνωμία τοϋ κόμματος. Δέσποζε σ’ 5- 
λους τούς τομείς τοϋ κινήματος σάν δ πιό Εμπειρος καί δυναμικός. 
(’ Ας μήν ξεχάσουμε δτι δ Πουλιόπουλος ήταν τότε νεαρότερος). 
Ήταν Εξαιρετικά εύέλιχτος κι άσκοΰσε πανελλήνια Επιρροή μέσα 
κι Εξω άπό τό κόμμα. Ήταν άπδ τούς πιδ σκεπτόμενους Εμπερι
στατωμένα, δταν άλλοι παπαγάλιζαν τή ντιρεχτίβα πού έρχόχαν 
άπ’ τή Σόφια - Μόσχα. ’Αρθρογραφοϋσε συχνότατα στό Ρίζο καί 
στήν Κ.Ο.Μ.Ε.Π. Καί δεδομένου δτι ή Κ.Ε. δέν συνήρθε οδτε μιά 
φορά στούς 11 μήνες της, Εκανε δτι ήθελε καί πίστευε. Τώρα, «Μά- 
ξιμος κελεύει», συνήθιζαν νά λένε στό κόμμα δλοι, Ιδιαίτερα οί Π ε ι
ραιώτες, μέ κάποια δόση πίκρας γιά τις διαγραφές, κριτικής κ ι Εχ
θρότητας άκόμα.

Κατά τόν Μοναστηριώτη, δ Μάξιμος ήταν άνώτερος άπ’ τόν 
Πουλιόπουλο δπως μοϋ Ελεγε πρόσφατα. Έβρισκε δτι δ Π.Π. δέν 
μπορούσε νά κρίνει σωστά τά πρόσωπα, δπως π.χ. τόν Γιαννακδ πού 
τόν θεωροϋσε μεγαλοφυία. Είναι κρίμα πού δ Γιαννακός Εσβησε τόσο
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νέος γιά νά δείξει τί ήταν, πιδ εύρύτερα. Δέν είναι τυχαίο πού δο- 
λοφονήθηκε άπ’ τούς φασίστες δίπλα-δίπλα άπ’ τδν Πουλιόπουλο. 
Πάνω στή σύγκριση αυτή δμως ή Ιστορία έκρινε. Ό  Μάξιμος συν
θηκολόγησε στους σταλινικούς. Καί προσπάθησε νά δικαιολογήσει 
θεωρητικά τδ μεγαλύτερό τους έγκλημα, δτι τάχα δ πόλεμος για 
τήν «χώρα μας» καί γιά τήν Δύση, ήταν άπελευθερωτ·.κός. ’Ενώ δ 
Πουλιόπουλος άναδείχτηκε σέ μιά περίλαμπρη φυσιογνωμία παγκό
σμια, γιά δλα, μά πρδ πάντων, γιά  τή στάση του μέσα στόν πόλε
μο, ένάντια στα δυδ ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, γιά τήν ύπεράσπι- 
ση μόνο τής Ε Σ Σ Δ, γιά τήν μετατροπή τοϋ πολέμου σ’ έμφύλιο.

Ό  άπολογισμός τής δράσης τής τριανδρίας κατά τδ 1924, 
συνοψίστηκε άπ’ τδν Γραμματέα Άποστολίδη:

«1) ’Ανάκληση διατάγματος διάλυσης δργανώσεων.

2) ’Εξασθένηση τής άντίδρασης στην συνεργασία μέ τήν Γ . 
Σ.Ε.Ε.

3) Προσχώρηση τής 'Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών στήν Γ. 
Σ.Ε.Ε.

4) Έμμονή τών καπνεργατών καί τής Ηλεκτροκίνησης στήν 
Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή.

5) Προσχώρηση τής 'Ομοσπονδίας Έπισιτισμοϋ στήν Κόκ
κινη Συνδικαλιστική Διεθνή.

6) Πετυχημένος άντιμοναρχ·.κδς άγώνας.

7) Ξεσκέπασμα τής «Δημοκρατικής 'Ενωσης».

8) ’Οργάνωση Παλαιών Πολεμιστών.

9) Δράση στούς άγρίτες. —  Πυρήνες στό στρατό.

10) Τριπλασιασμός τής κυκλοφορίας τοϋ Ρίζου.

11) Καλυτέρευση στό έκοοτικό».

(’Απ’ τό άρθρο τοϋ Άποστολίδη στδ «Ρίζο», 4 .7 .25).

Παρά τήν μετριοπαθή άναφιρά τοϋ Άποστολίδη, ή συμβολή 
τοΟ κόμματος γιά τούς παλαιούς Πολεμιστές ήταν δχι μόνο σημαν
τική άλλά μεγαλειώδικη μέ κύριο έμπνευστή καί καθοδηγητή τδν 
Πουλιόπουλο. Πρόβλεπε: «Ή 'Ομοσπονδία νά ?χει πρωτοβουλία
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σέ κάθε μορφή Αντιπολεμικής καί Αντιμιλιταριστικής δράσης». Αύ- 
τόματα, δμως, Ανέπτυξε 2ναν Αγροτικό άγω να, τό ίδιο μεγαλειώδ·.- 
κο.

Ή τριανδρία διεξήγαγε έπίσης ίν αν άγώνα ϊντονο ένάντια 
στόν άνερχόμενο κίνδυνο τοΟ φασισμού καί τής διχτατορίας. ’Αλλά 
Ατόνησε τό καθήκον ξεσκεπάσματος τών «δημοκρατικών» καί «προ
οδευτικών» Αξιωματικών καί δημιούργησε αυταπάτες στίς μάζες.

Ή Τ ο π ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  τ ή ς  ’Α θ ή ν α ς ,  
μέ γραμματέα τδν X  α ϊ  τ A καί μέλη τούς Μάγγο, γενικό γραμ
ματέα σωματείου τοΰ ΣΠΑΠ, τόν Βελιανίτη, γενικό γραμματέα τής 
όμοσπονδίας οικοδόμων, τόν Κουτσουμπό καί τόν Τζελέπη, ήταν 
μάλλον Ακαρπη κομματικά. Ό  Χαϊτάς Ιφτανε νάναι Απωθητικός 
μέ τήν Αθυροστομία του καί τή συμπεριφορά του. Ό  Μάγγος καί ό 
Βελιανίτης είχαν μ:ά Οαυμασία πρόσβαση στό συνδικαλιστικό καί 
αίγλη, δχι δμως στρατολογική ικανότητα. Τό τμήμα τής ’Αθήνας 
Ετσι, ρημάχτηκε τόσο Απ’ τήν τάση τοϋ Πειραιά πού κατέχτησε δια
λεχτούς άγωνιστές δπως τόν Βγενόπουλο, Ταβερναράκη, Δρακάκη 
κ.ά., δσο κι άπ’ τήν τάση τών Αρχειομαρξιστών.

Ή Ο Κ  Ν Ε , μετά Από τό σχίσμα τοϋ 1923, έπΐ κεφαλής 
τοϋ όποιου ήταν δ Ντούβας, Αρχισε να Αναζωογονείται. Τά τμήματα 
τά δποΐα είχε έπιρρεάσει ή άριστερή τάση τής ΟΚΝΕ, τοϋ Γ . Ντού- 
βα, Μαράκη, Καραγκίτση, Νέρου, τής Σαλονίκης, Βόλου, Πατρών, 
Τρικάλων, ’Αθήνας, Ξάνθης, ’Αγρινίου καί Αάρισσας, έπανήλθαν κι 
Ιδωσαν Αριστερή πνοή στή Νεολαία. Έπανεκδόθηκε ή «Νεολαία», 
πού είχε κλείσε’, στά 1923. Στή Σαλονίκη Ιβγαινε Από τούς έβραίους 
καί γιά τούς έβραίους δ «Έ λ Τζόβενο» (Ό  Νέος).

Τα μέλη τής ΟΚΝΕ πού τό 1922 ήσαν 300, τό 1923 ίγιναν 
400, τό 1924 Ανέβηκαν στά 700 γιά νά πέσουν στή διχτατορία στά 
300.

Αύτή τήν περίοδο μιά δράκα νεολαίων όλκής, Ανέβασαν την 
δραστηριότητα τής νεολαίας καί τήν μαζική προβολή της. Είναι οί 
’Αποστόλου, Κολοζώφ, Φίτσος, ’Ασημίδης, Σκυτάλης, Καραγιώρ- 
γης, Ήλιάδης, Πυλιώτης, κ.Α.

Οί πρώην Κούτβηδες δέν μπόρεσαν v i  ρ.ζώσουν Ακόμα. Πέρ- 
νουν διοικητικές ή δημοσιογραφικές θέσεις. Ή  Μόσχα τοϋ Στάλ'.ν
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Ή Κεντρική Επιτροπή 

(Διευθυντήριον)

στήν όποια δώθηκαν δ’.χτατορικές έξουαίες κατά σύσταση τής Τρόι
κα; τής ΕΣΣΔ.

θωμδς Άποστολίδης

Γιάννης Κορδάτος Σεραφείμ Μάξιμος
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γιά τέτοιους ρόλους τούς προόριζε καί τούς προωθοϋσε. Ό  Σκλάβος 
άρχικά τοποθετείτο: στδ βιβλιοπωλείο, στή θέση τΐ)ς Λευκιάδου, καί 
τδν διαδέχτηκε δ Ταλαγάνης (Ζεϋγος), δταν προωθήθηκε στήν ή γ ί
σια τής ΟΚΝΕ δπου δπως δμολογεί δ ίδιος, δέν έμπνέει έμπιστοσύνη. 
Ό  Ζαχαριάδης διορίστηκε γραμματέας τΐ]ς νεολαίας Πειραιά κι υ
στέρα Θεσσαλονίκης. Ό  Άσημίδης καί Σκυτάλης πέρασαν στίς περί
φερε· ακές τής νεολαίας καί στή συνέχεια τοϋ κόμματος. Ό  Καρα- 
γ·.ώργης, δ Παλιός, δ Φίτσος έδειξαν τήν άξία τους καί τις πολυσύνθε
τες ίκανότητές τους στήν δημοσιογραφία. Ό  Πυλιώτης ρίζωσε στους 
φυματικούς κα'ι στούς Παλιούς Πολεμιστές. Ot Γ. Παλιός, Βρυχο- 
ρόπουλος, Σιτοκωνσταντίνου, Σκλάβαινας κι δ άξέχαστος Ξυπόλυτος 
κάνανε μαθήματα μαρξισμού. Ό  Σκλάβα:νας δ κατοπινός ήγέτης 
τής κοινοβουλευτικής φράξιας τότε μόλις είχε άφίσει τδ ύπαλληλήκι 
στδ βιβλιοπωλείο τού Κόμματος.

Στδν Πειραιά, δ Γ  . Π α λ ι δ ς είναι δ πιδ παλιδς καί 
πιδ μπασμένο; στδ μαζικδ κίνημα άπ’ δλους. Άπδ πιτσιρίκος (1918) 
είναι μέσα σ’ δλες τΙς άπεργίες δπως τών μηχανουργών, τών σιδηρο
δρομικών (1921), τοϋ Αύγουστου τού 1923, σά νεολαίος. Ε ίχε άν- 
τιπροσωπεύσει τή Νεολαία Πε:ραιά στδ Συνέδριο τοϋ Σ ΕΚ Ε δταν 
διέγραψαν τδν Πετσόπουλο καί θυμάται δτι διαμαρτυρόταν: «Εμένα 
διαγράφετε πού Εδωσα άκόμα καί τό βρακί μου στδ Κόμμα;».

Τώρα, στδν Πειραιά, είναι έπί κεφαλής τής Νεολαίας. Άφη- 
γεϊται πόσο σκληρά πάλευαν μέ τδν Ζαχαριάδη. Πήγαναν στην ’Ε 
λευσίνα γιά στρατολόγηση καί χειμωνιάτικα χαμοκοιμόντουσαν σέ 5 
ποθήκες, χωρίς δμως άποτελέσματα. Διαγράφτηκε άπ’ τδν Πειραιά 
δταν έμφανίστηκε δ Γονής —  κατοπινός ύπουργδς τοϋ Παπάγου — 
δπότε πέρασε στούς Άρχειομαρξ'.στές κι δσον άφορά τδ συνδικαλι
στικό, βρέθηκε έπί κεφαλής τοϋ σωματείου ΈμποροΟπαλλήλων.

Ό  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  χάρη στήν εύρύτατη γλωσσο
μάθειά του, ήταν κάτοχος 8 γλωσσών, Ιγινε δ κύριος έμπνευστής 
καί μεταφραστής τοϋ Ρίζου καί τής Κομ. ’Επιθεώρησης. “Ισως σ’ 
αύτδν δφείλονταν οί παρακάτω μεταφράσεις τοΰ Τρότσκι πού μπήκα
νε στδ «Ρίζο», δοσμένου δτι θαύμαζε τδν Τρότσκι:

«Ενωμένες Πολιτείες τής Εύρώπης», 20.9.23.

«Άπδ τήν παλιά στή νέα οικογένεια», 30.9.23.
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«Επανάσταση καί Πολιτισμός», 6.10.23.

«Τέχνη καί Μαρξισμός», 6.10.23.

«ΕΓναι δυνατός δ προσδιορισμός έπανάστασης κι άντεπανάστα- 
σης;», 22.10.23.

«Για τήν Τέχνη», 14.1.24.

«Ή 6η έπέτειος τοΟ Κόκκινου ΣτρατοΟ», 20.3.24.

«Ό  πατσιφισμός στήν ύπηρεσία τοϋ ιμπεριαλισμού», 29.7.24.

I .. __ _  »»zoxrA«Twg
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Ό λ ’ αύτά Εδειχναν δτι δ Τρότσκι άσκοΟσε μεγάλη έπίδραση 
στό Ελληνικό Κόμμα. Κ ι αύτό όφειλόταν περισσότερο άπό κάθε άλ
λον, στόν Πουλ’όπουλο.

Ό  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  στόν Ιδεολογικό στίβο πάλευί 
δυνατά καί σέ βάθος τή δεξιά καί τά κατάλοιπά της στό Κόμμα. Πα
ράλληλα, έργαζόταν άκούραστα γιά τήν θεωρητικο-πολιτική κατάρ- 
τηση τών μελών καί γιά τή δημιουργία στελεχών. Δροϋσε στήν ’Α
θήνα καί στόν Πειραιά. Σ ’ αυτόν δφε λόταν ή δργάνωση συστημα
τικών μαθημάτων. Έμπνέονταν σ’ αύτδ άπό τή δράση τοΟ Τζουλάτι. 

Τό μορφωτικό πρόγραμμα περιλάμβανε:

Πουλιόπουλος, πολιτική οίκονομία. Χαϊτάς, ΙστορικοΟλιστική 
δ αλεχτική. Μάξιμος, συνδικαλιστικό. Κορδάτος, πάλη τών τάξεων. 
Μουτούσης, οίκονομική έξέλιξη. ’Αποστόλου, τό Γδιο. Νίκολης, στδν 
Πειραιά, τό ίδιο. Πυλιώτης, άπλά μαθήματα Πολιτικής ΟΙκονομίας.

Ό  Χαϊτάς Ικανέ έπίσης «’Αλφάβητο τοϋ κομμουνισμού» τά 
βράδια στήν Πνύκα.
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"Eva βράδυ, πήγα στά μαθήματα τοϋ Χαϊτά. Ήταν νυχτωμέ
να. Κανένας δέν μ’ άναγνώρισε καί δέν μοϋ μίλησε. ΤΗταν καμ'.ά 
30αριά άκροατές. Είχαμε τώρα καταλάβει πόσο προσπαθούσαν οί κομ
ματικοί νά ξεπεράσουν τήν καθυστέρησή τους καί νά μάς πολεμήσουν 
μέ τά Γ5ια μας τά 6πλα, μέ τή θεωρία.

Στούς φοιτητές, δπως όμολογεϊ δ Μοναστηριώτης, ή προσπά
θεια Από τό 1923 v i  δημιουργηθεΐ κομματική κίνηση «δέν σημείω
σε μεγάλη έπιτυχία». ’Εκεί ή τάση Τζουλάτι, κρατούσε σταθερά, σχε
δόν μονοπωλιακή θέση άπ’ τά μέσα τής περασμένης δεκαετίας.

’Αλλά έ ν α  έ γ κ λ η μ α  κηλίδωσε ήθικά τό Κόμμα 
καί τήν ήγεσία Άποστολίδη. Πρόκειται γιά  τό φόνο τοΟ μέλους τοϋ 

Κόμματος Κ α ρ δ α μ ά κ η .

«Ό  Καρδαμάκης —  άναφέρει ό Μοναστηριώτης —  ήταν Ινας 
έςαίρετος σύντροφος. Πραγματικά, ήταν άφοσιωμένος κι ένθουσιώ- 
δης νέος. Δούλευε στήν «’Εξπρές Σοσιέιτυ» κι δταν μετχφέρονταν χρή
ματα, κατακράτησε μ’ αύθόρμητη πρωτοβουλία του 1.500.000 καί τό 
παρέδωσε στόν Άποστολίδη. Ή έταιρία τόν έπικήρυξε καί δημοσί
ευσε τήν φωτογραφία του. "Ολοι οί σ. πού τόν γνώριζαν κατάλαβαν τά 
ήθικά έπαναστατικά του κίνητρα. «Τόν έστειλαν στό Μοναστήρι — 
συνέχισε δ Μοναστηριώτης —  καί κατόπ'.ν στήν περιοχή Βόλου καί 
μέ ήθική εύθύνη τοϋ Άποστολίδη, τόν έκτέλεσαν».

Χρειάστηκε να φυγαδευτεί στή Ρωσία γιά να μήν άποκαλυ- 
φτεΐ. Τόν έστειλαν στό Βόλο άπ’ δπου θα μπαρκάριζε σέ σοβιετικό 
καράβι. Ά λλ ’ άπέτυχε. Καί τότε ή ίστορία έπαιξε ένα περίεργο παι
χνίδι σέ βάρος τοϋ Άποστολίδη πού ήταν άπό τούς αγνότερους κομ
μουνιστές. Τόν σκότωσαν γιά νά μήν πέσει στά χέρια τής άσφάλειας 
και δυσφημιζόταν τό κόμμα.

Οί άλλο: τής Τριανδρίας δέν θέλησαν ν’ Ανακατευτούν. «Ξεμ- 
πλεξέτα μόνος σου, δπως τ’ άφτιαξες», είπαν στόν Άποστολίδη.

Αλλά ποιός ή ποιοί είχαν τή σατανική έμπνευση τοϋ φόνου; 
Πο ός έκανε τήν εϊσήγηση; Καί ποιοί ήταν οί έκτελεστές;

«Ό  Χαΐτάς κι άλλοι δυό τόν σκότωσαν», |χάς είπε δ Γιαννό- 
πουλος πού ήταν στέλεχος τοϋ Κόμματος. Ήταν στόν πυρήνα Πα
τησίων, μαζί μέ τόν Βίκτορα Παπαδόπουλο πού τόν καθάρισαν στήν 
Κατοχή. Μέ τά λεφτά άνοιξαν μπακάλικο».
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ΤΟ ΣΕΚ Ε (K) ΠΑΡΑΠ ΑΙΕΙ ΕΝΩ ΒΑΔΙΖΕΙ ΓΙΑ  ΤΟ

3ο Σ ΪΝ ΕΔΡΙΟ

Τό Σ Ε Κ Ε (Κ ) σύμφωνα μέ τΙς ντιρεχτίβες τοΟ 5ου Συνεδρίου 
τής ΚΔ, είχε προσανατολιστεί πρός τήν άνοδο τής έπανάστασης. Πε
ριέπεσε δ[ΐως γρήγορα σέ μιά. γοερή άντίφαση. ’Απ’ τή μιά μεριά 
δ'.απίστωσε «δτι μπροστά μας τώρα τίθεται ούσιαστικά πιά ζήτημα 
κατάληψης τής έξουσίας», κι άπ’ τήν άλλη... «μέ τήν άνοδο τής κυ
βέρνησης Μιχαλακόπουλου-Κσνδύλη, δ φασισμός Ιγινε έπίσημο κα
θεστώς».

’ Αν δμως δ φασισμός έπικράτησε, σήμαινε δτι τό έργατικό κί
νημα νικήθηκε, δπότε δέν μποροΟσε νά Ιμπαιναν καθήκοντα κατά
ληψης τής έξουσίας.

"Ετσι, ϊμπαινε πρόβλημα καταδίκης τής προοπτικής τοϋ 5ου 
Συνεδρίου, καί δπωσδήποτε τροποποίησις τής γραμμής «πρός τήν έ- 
ξουσία» καί άντικατάστασή της μέ τή γραμμή «πάλη γιά τήν άνα· 
τροπή τοϋ φασιστικοϋ καθεστώτος Μιχαλακόπουλου-Κονδύλη». Τό 
ΣΕΚ Ε (Κ) δμως δέν τόλμησε νά σηκώσει κεφάλι ένάντια στή Δ ιε
θνή.

Ό  Ζηνόβιεφ, στό 5ο Συνέδρ-.ο στούπωσε μέ μιας δλα τά κε
φάλια τών κομμουνιστών δπαδών. Στή Βουλγαρία καί κατά προέκτα
ση στήν Ελλάδα, άρχισαν νά συζητάνε άν μπορεί ή δχι, τό κίνη
μα κατά τήν άνοδο τοϋ φασισμοϋ καί συνακόλουθα στή φάση τής υ
ποχώρησης τοϋ κινήματος, νά βαδίσει πρός τήν κατάληψη τής 1- 
ξουσίας. Οί Βούλγαροι είχαν άπαντήσει καταφατικά σ’ αύτό τό έ- 
ρώτημα. "Οπως εΚαμε, μετά τήν άνοδο τοϋ Τσαγκώφ στήν έξουσία 
κα'ι τήν έξόντωση χιλιάδων άγωνιστών, είχαν έπιχειρήσει κίνημα 4- 
νατροπής του μέ άποτέλεσμα νά ρίξουν σέ νέο δλεθρο τό κίνημα καί 
σά νά μήν ίφτανε αύτό, άρχισαν νά δργανώνουν £να νέο κίνημα άνα- 
τροπής τοϋ Τσαγκώφ, συμμαχώντας μέ τόν ’Αλεξανδρώφ καί τόν 
Πανίτσα, τούς αύτονομιστές άπό τή μιά καί τους ’Αθανάσωφ καί Σία 
τούς άγροτιστές, άπό τήν άλλη. Καί ποιοί θά ήταν οί διάδοχες λύσεις 
άν άνατρέπονταν δ Τσαγκώφ; ΤΗταν συμφωνημένο. θά  φτιάνανε ci 
αύτονομιστές κι οί άγροτ'.στές μιά κυβέρνηση πού θά ύποστήριζαν of
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κομμουνιστές μένοντας άπ’ Ιξω. Τό σύνθημα τής ’Εργατοαγροτικής 
κυβέρνησης νεκρώθηκε.

Στην Ελλάδα, δ Ζηνοβιεφικός προσανατολισμός «πρός τήν έ- 
ξουσία», χρεωκόπησε πρωτοΰ καλά-καλά σκιτσαριστεϊ. Μετά άπό 
τήν άποτυχία τής Γενικής ’Απεργίας τοϋ 1923 καί τοϋ 1924, ή άστι- 
κή τάξη κλ·μάκωσε τήν έπίθεσή της, έξαπέλυσε τά πρώτα φάσιο 
καί τό έργατικό κίνημα βρέθηκε στήν άμυνα. Οί σημαιοφόροι τοϋ 5ου 
Συνεδρίου τής Κ .Δ., έβαλαν τό φλάμπουρο «γιά τήν έξουσία» στό 
χρονοντούλαπο κι άρχισαν προσγειωμένη πάλη ένάντια στις διώξεις 
στήν τρομοκρατία καί τό φασισμό. Τό πρόβλημα, άν μπορεΐ νά γίνει 
έπανάσταση δταν δ συσχετισμός τών δυνάμεων ήταν υπέρ τή; Αντί
δρασης πού βέβαια έπιτεύχτηκε μέ μιά ήττα δίκιά μας, θάφτηκε πρω- 
τοϋ ζήσει μιά Ιδεολογική συζήτηση.

’Απ’ τό κόμμα δέν ίγ ινε μ.ά θεωρητική έργασία γιά νά προσ- 
διοριστοϋν τά βασικά χαρακτηριστικά τοϋ φασισμοϋ. Γίνονταν σύγχι- 
ση τοϋ φασισμού καί τής στρατιωτικής δ'.χτατορίας.

Βοναπαρτισμός καί φασισμός ϊχουν μερικά βασικά κοινά χαρα- 
χτηριτικά. ’Αλλά ή έξομοίωσή τους δδηγεί σέ σφάλματα. Είναι δ α- 
φορετικός δ συσχετισμός τών μικροαστικών στηριγμάτων τοϋ ένός 
καί τοϋ άλλου δλοικληρωτικοϋ καθεστώτος.

Ό  φασισμός είναι Ινα κίνημα πού κατορθώνει νά σύρει ξοπί
σω του τήν άντιδραστικοποιημένη μικροαστική μάζα πάνω στήν δποία 
στηρίζεται καί γίνεται δδοστρωτήρας γιά την έργατική τάξη καί τις 
δργανώσεις της.

Άπό τότε, τό πρόβλημα τού συσχετισμού τών δυνάμεων πάν’ο 
στόν δποΐο στηρίζονταν δ φασισμός ή ή βοναπαρτιστική διχτατορία 
άπέχτησε σημασία τεράστια πού οί συνέπειές της φάνηκαν κατά τήν 
άνοδο τοϋ χιτλερισμού στήν έξουσία.

Υπάρχουν κείμενα τοϋ Κόμματος, δπου ή άνοδος τής Κυβέρνη
σης Μιχαλακόπουλου-Κονδύλη θεωρήθηκε άνοδος τοϋ φασισμοϋ στήν 
έξουσία. "Αλλα, τοποθετούν σωστά τδν κρατικο-άστυνομικδ μηχανι
σμό σκεπασμένης κοινοβουλευτικά διχτατορίας τους.
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
ΤΟ ΝΟΘΟ 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ  

Χ Τ ΙΖ Ε Ι ΕΝΑ ΝΟΘΟ ΚΚΕ 

ΣΕ ΡΕΒΙΖΙΟΝ ΙΣΤΙΚΗ -ΣΤΑΑΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

26 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1924

Τόν ’Ιούλη τοδ 1924, ήταν νά γίνει τό 3ο ταχτικό συνέδριο τού 
Κόμματος. ’Από άδυναμία, δμως, κατέληξε νά γίνει τόν Νοέμβρη. 
Ή τριανδρία Άποστολίδη, Μάξι μου, Κορδάτου, παρά τΙς φιλότιμες 
προσπάθειές της, δέν κατάφερε ν’ Ανασυγκροτήσει τό κόμμα. Άπο- 
οείχτηκε άνίκανη γ ι’ αύτό δπως κι οί προηγούμενες διοικήσεις. ”1- 
σα-ΐσα, τό άποδιοργάνωσε περισσότερο μέ τις διαγραφές τοϋ τμήμα
τος Πε'.ραιά κι ένός τμήματος τής Αθήνας, τών άρχειομαρξιστών, 
τής Τάσης Σεϊτανίδη, δηλαδή δλων τών άποχρώσεων τής άριστερό- 
τερης πτέρυγας τοΟ Κόμματος, μ’ έξαίρεση τής νεοδημιούργητης τά
σης τοϋ Πουλιόπουλου, τόν Μάξιμο καί σκόρπια άλλα κομματικά μέ
λη. Ή Απογοήτευση πού σκόρπισε στίς γραμμές τών μελών αυτή ή 
δίχως Ιναν ίδεολογικόν άγώνα διαγραφή καί διάσπαση σέ συνδυασμό 
μέ τήν έπίθεση τοΟ κεφαλαίου άποσύνθεσε τό κόμμα.

Πώς όργανώθηκε αύτό τό συνέδριο; Ή δ.οίκηση, μέ διχτα- 
τορικά ύπερκαταστατικά δικαιώματα, δέν μπορούσε νά φτιάξει ένα 
δημοκρατικό συνέδριο. Κ ι άν τό ήθελε, δέν έξαρτιόταν άπό τήν Γδια. 
Ελέγχονταν άμεσα άπό τή Σόφια καί τή Μόσχα. Οί έκκαθαρίσεις 
τών Αρχείων, Πειραιωτών καί Σεϊτανιδικών ήταν άπ’ τά πάνω προ- 
δ-.αγραμμένες. Οί έκθέσεις, έπίσημες τί,ς διοίκησης ή άνεπίσημες 
τών Κούτβηδων, δέν μποροϋσαν νά μήν άνέφεραν γιά τα πλοκάμια 
τών «έχθρικών» όργανώσεων πού έξακολουθοϋσαν νά ύπάρχουν στό
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Κόμμα. Έ τσ ι, δικαιολογημένα έγέρθηκε ζήτημα άντιδημοκρατικής 
δργάνωσης τοΟ συνέδριου.

Καί πραγματικά, σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη γιά τήν δργά- 
νωση τοΰ συνέδριου, Αποκλείστηκαν άρκετές δργανώσε-.ς τμημάτων. 
Γιατί; Ήταν σμπαραλιασμένες ή διαφωνούσαν; Ένώ θα μπορούσαν 
và πάρουν μέρος καί τδ άνώτατο αύτδ σώμα θ’ άποφάσιζε σχετικά.

Ό  Στίνας, άναφέρει στίς «’Αναμνήσεις» του δτι δ Γδιος κλή
θηκε μέ σημείωμα τού ’Αποστολίδη νά πάρει μέρος δίχως νά έκλε- 
γε ΐ άπ’ τό τμήμα του, δτι τό συνέδριο χαλκεύτηκε άπ’ τά πάνω, κι 
δτι «σ’ αύτά τά μαγειρέματα συμμετείχαν ένεργά άντιπρόσωποι τής 
Κ.Δ. καί τής Β . 'Ομοσπονδίας». «Τδ συνέδριο δέν Εγινε κρυφά ir.b 
τήν άστυνομία, άλλά κι άπδ τδ κόμμα», Ιγραψε ό Στίνας.

Προσθέτουμε δτι δ Σκλάβος πήρε μέρος σαν Αντιπρόσωπος τή; 
ΟΚΝΕ, ένώ ήταν Αντιπρόσωπος τής διοίκησης, διορισμένος, καί δ 
ίδιος δμολογεϊ δτι ή διοίκηση τής ΟΚΝΕ ήταν «κουμπωμένη» άπέ- 
ναντί του.

Ό  Εύαγγελόπουλος πήρε μέρος σάν άντιπρόσωπος Βόλου, ένώ 
δλειπε 2να χρόνο άπδ τδ Βόλο.

Ό  Σκλάβος άνέφερε: «'Ολο: μας ξέρουμε τά δργανωτικά χά
λια τού κόμματος στό Ικτατο συνέδριο. Καμιά άπολύτως οργάνωση 
στήν ’Αθήνα καί στόν Πειραιά. Στή Σαλανίκη μιά δργάνωση χωρίς 
δμοιογένεια κατευθυνομένη άπό στοιχεία τύπου Σπέρα. Ό  Γραμμα
τέας τής Γιώτης βοηθούσε τίς άρχές γιά τήν ματαίωση συλλαλητηρίου 
τής νεολαίας». (Ρίζος 31-7-25)

Ή  άνακοίνωση τοΰ συνεδρίου παραδέχεται δτι δέν ίγ ινε ή κα
τάλληλη δργανωτική καί πολιτική προετοιμασία του. Ένώ μαγει
ρεύονταν άπό 6 μήνες!

Παρατηρήθηκε δ,τι γιά πρώτη φορά υστέρα άπδ 9 Συμβού
λια, Συνδιασκέψεις καί Συνέδρια, δέν γίνανε γνωστά τά δνόματα τών 
συνέδρων, οδτε δημοσιεύτηκαν τα πραχτικά. Γιατί; Ή δίωξη; Δ έ; 
ύπήρχε, λέει δ Στίνας. Υπήρχε. Ή Αντίδραση τρομοκρατούσε. ’Αλ
λά ή συσκότιση Ιγινε γιά νά κρύψει τΙς πολλές αύθαιρεσίες που γίνα
νε άπδ τΙς γραφειοκρατικές έπεμβάσεις τής Κ .Δ. καί τής Β.Ο. πού 
άπέβλεπαν νά έξοντώσουν τούς δεξιούς, τούς έξτρεμιστές, τούς φιλο- 
τροτσκιστές άρχειομαρξιστές, πού άσκούσαν έπιρροή μέσα στδ Κόμ
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μα, κι άκόμα, τους νέους δεξιούς γιά τδ αύτονομιτικό, Κορδάτο καί 
Άποστολίδη, καί ν’ άλυσσοδέσουν τό Κόμμα μέ τήν «μπολσεβικοποί- 
»)ση»-σταλινοποίηση. *Ας θυμίσουμε δτι 6 μήνες άργότερα, παρά τή 
φυλάκιση έκατοντάδων, άνοιξαν άπό τδ «Ρίζο» συζήτηση δημόσια 
γιά τά κομματικά.

Στις όργανώσεις Γυθείου, Μεσολογγίου, Λειβαδιάς, Χανίων, 
Κύμης, Οίχαλίας, Αργοστολιού, Τρίπολης, δόθηκε συμβουλευτική 
ψήφος. Τά δικαιολογητικά μπορούσε να μήν έλειπαν, άλλά τό κρι
τήριο τής Τριανδρίας ίπρεπε νά μπή στόν Ελεγχο τού Συνεδρίου. Ο

ΤΑΝ ΔΟΘΗΚΑΝ 5 ΨΗΦΟΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΓ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ*, ΠΩΣ Μ Π ΟΡΟΓΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟ ΓΝ ΨΗΦΟ 

ΘΕΤΙΚ Η  ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Π Ο Ϊ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ Σ Ε  ΜΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ Ο Γ ΚΟΜΜΑΤΟΣ; ’ Επειτα, 
δέν προηγήθηκε καμιά συζήτηση έσωκομματική ή δημόσια πού τότε 
μπορούσε νά γίνει, γιατί συνηθίζονταν καί γιατί ή κατάσταση τό έ- 
πέτρεπε.

Μπροστά σ’ αυτή τήν κατάσταση, άποφάσισαν να θεωρήσουν 
αυτό τό Συνέδριο 3ο έκτακτο κι δχι 3ο ταχτικό.

Τό Συνέδριο Εδωσε μιά ψήφο θετική στήν Κ Ε πού άποχωροΰσε, 
δπως έπίσης καί στήν ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή. Κάτω άπό άλλες 
συνθήκες μιά ψήφος στήν άπερχόμενη διοίκηση θά ένίσχυε τήν πα
ράδοση, τήν συνέχεια καί τήν εύθύνη. Ά λλά τώρα ήταν έπικυρωτική 
τής νοθείας τού Συνεδρίου (θύμιζε τό: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πί
νει) . "Ας άναφέρουμε άκόμα δτι δόθηκε μιά ψήφος στήν ΓΣ Ε Ε  καί 
μία στήν ΟΚΝΕ. " Ε τ σ ι  ή Ε λ λ η ν ι κ ή  κ α ί  ή  Δ ι 
ε θ ν ή ς  ή γ ε σ ί α ,  κ α τ ο χ ύ ρ ω σ ε  τ ή ν  π λ ε ι ο ψ η 
φ ί α  τ η ς .

Στδ συνέδριο, τδ Κρεμλίνο έκστράτευσε μέ τήν πιδ δυνατή άπο- 
στολή. Έ στειλε πέντε (άρ. 5) άντιπροσώπους δσους ούτε στά μεγά
λα κόμματα τής Εόρώπης δέν Εστελναν. Καί πώς; Μέ θετική ψήφο 
ίλους! Έ τσ ι κατασκευάστηκε ή πλειοψηφία. Οί άντιπρόσωποι άπ’ 
Εξω ήταν:

1) Τής ΚΔ, ό Μαννουίλσκι. 2) ΤοΟ Κ Κ  Τσεχοσλοβακίας, δ 
γ. γραμματέας του καί έκτελεστικδς τής Κ Δ , Σμέραλ. 3) ΤοΟ Γαλ-
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λικοϋ ΚΚ. 4) ΤοΟ Ίταλικοϋ ΚΚ καί 5) Tfjç Β.Ο. δ Ρουμάνος Αν
τιπρόσωπος.

’Αρχηγός τής Αντιπροσωπείας ήταν δ Μαννουίλσκι, πρώην κο- 
μισσάριος τής Ούκρανίας, άπ’ τούς πρώτους που υιοθέτησαν τδ αύτο- 
νομιστικό. Μπήκε στήν ΚΕ μέ τίς πλάτες τοϋ Στάλιν, δ δποΐος τόν δ> 
όρ«ε στήν ήγεσία τής Κ Δ μετά τήν 1%πτώση τοϋ Ζηνόβιεφ. ’Αργό
τερα είχε πρωτοστατίσει στήν δλέθρια γραμμή τής «Τρίτης Περό- 
5ου. ΤΗταν πρώην μενσεβίκος μάς πληροφόρησε δ Κόρακας ( ; ) .  Στα 
πραχτικά γράφονταν «Μιχάλης».

ΠοΟ δφειλόταν ή Αποστολή μιοϊς τόσο δυναμικής Αντιπροσωπεί
ας ;

Ό  πρώτος γραμματέας τοϋ ΚΚΕ

Παντελής Πουλιόπουλος

Πρώτον, γιατί τό Κρεμλίνο ήθελε νΑ έξαρτήσει σταθερά καί 
Απόλυτα τδ Κ Κ Ε σαν τδ δυνατότερο Κόμμα στή Βαλκανική μετά 
τίς καταστρεπτικές ήττες τών Βουλγάρων. Δεύτερον, γιατί δ Παντο
δύναμος στήν Κ Δ Κολάρωφ, ήθελε μέ κάθε τρόπο νά έπιβάλλει τήν 
γραμμή τοϋ ΜακεδονικοΟ. ’ Ηξερε δτι ot 2 άπδ τούς τρεις τής ήγε- 
σίας, οί ’Αποστολίδης καί Κορδάτος, διαφωνούσαν καί δ Σταυρίδη: 
είχε τολμήσει νά ύποβάλλει Αντιεισήγηση.

Ήξερε πόσο Αντίθετοι ήταν οί 'Ελληνες στό Αύτονομιστ κό. 
Ό  Πετσόπουλος, δ Σταυρίδης, δ Μάξιμος, δ Πουλιόπουλος. Τούς Αν
τιμετώπισε σάν «δεξιούς», «δππορτουνιστές», «έθνικ.στές», «σωβινι
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στές». "Επνεε μένεα ένάντια στόν Σταυρίδη, γιατί τόλμησε νά τοϋ 
Αποδόσει τους ίδιους χαρακτηρισμούς γιά τό αύτονομιστικό τερατούρ
γημα. Kt άν δέν υπέτασσε σταθερά τούς "Ελληνες, πώς θά μποροΟσε 
νά έξουδετερώσει τούς πιό σκληροτράχηλους Γιουγκοσλάβους ;

Τρίτον, καί σπουδαιότερο, γιατί τό Κρεμλίνο Ανησυχούσε γιά 
τήν πιθανή έξέλιξη τού Πουλιόπουλου πρός τόν Τροτσκισμό. 'Ε 
βλεπαν σ’ αυτόν έναν πιθανό Αντίπαλο γιά τήν Ανεξαρτησία τής σκέ
ψης, τή δύναμη τοΟ χαραχτήρα καί τήν Αδιαλλαξία στις άρχές του. 
’ Εβλεπαν τόσα άρθρα τοϋ Τρότσκι στό «Ρίζο». Μάθαιναν δτι διατη
ρούσε άμείωτη έκτίμηση καί λατρεία στόν Τρότσκι, μόλο πού είχε 
ταχτεί μέ τήν παλιά φρουρά.

Χρειάστηκε δμως νά τόν χειριστούν προσεχτικά σάν τόν έπί κε
φαλές τών Παλ. Πολεμιστών καί γιατί Ιβλεπαν δτ: ή θέση τοϋ γραμ
ματέα τοϋ Ανήκε δικαιωματικά. Τήν έπαιρνε τώρα μέ τό σπαθί του.

Δέν είναι τυχαίο, πού άπό δολιότητα, Ανέθεσαν στόν Πουλιό- 
πουλο νά κάνει τήν πρόταση στό Συμβούλιο γιά  τήν έκλογή ύπερκα
ταστατικής διχτατορικής διοίκησης, καί στό συνέδριο τήν εισήγηση 
γιά τό τορπιλιστικό αύτονομιστικό.

Δέν είναι τυχαίο έπίσης πού Απ’ αύτή τή στιγμή άρχισε νά 
προωθείται δ Χαϊτάς τού όποιου ό χτεσινός μενσεβικισμός Αποτελοϋ- 
σε έγγύηση ύποταχτικότητας. Στόν Μάξιμο δέν μπορούσαν νά ύπολο- 
γίζουν γιατί είχε μιά δυνατή έπίσης προσωπικότητα και «τδ αύτο- 
νομιστικό ήταν ό τελευταίος πού ύπεχώρησε.

Οί τάσεις Πουλιόπουλου, Μάξιμου καί Χαϊτά δέν ξεχώρισαν 
άκόμα. Μόνον άπό τήν έσώτερη λογική τών Απόψεων τους Ετειναν 
ν’ Αποκρυσταλλωθούν.

Κατά τόν Στίνα, τό συνέδριο τό συνέθεσαν ούσιαστικά «οί όμά- 
δες δσων είχαν έρθει Από τή Ρωσία, τήν Πόλη καί τών Παλ. Πολεμι
στών καθώς κι Απ’ τόν Χαϊτά καί μερικούς Πόντιους φίλους του». 
Ά π ’ αύτούς «προετοιμάστηκαν στά παρασκήνια καί τό Εθνικό Συμ
βούλιο καί τό "Εκτακτο συνέδριο. ΑύτοΙ έπεξεργάστηκαν τΙς Αποφά
σεις καί Απ’ αύτούς συναρμολογήθηκε ή νέα ήγεσία τοϋ Κόμματος».



ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1) Στό έκτακτο συνέδριο τοΰ Σεπτεμβρίου 1923 διαπιστώθηκε 
δτι τό Κόμμα, περνάει μιά βαθειά κρίση, συνεπεία τής όξείας πάλης 
μεταξύ δύο διαλυτικών τάσεων, τής μεταρρυθμιστικής καί τής έξτρε- 
μιστικής. Ή  κατάσταση αύτή έφερε τό Κόμμα σέ τέτοια ά ν ι κ α- 
ν ό τ η τ α  ν ’ ά ν τ α π ο κ ρ ι θ ή  π ρ ό ς  τ ά  κ α θ ή 
κ ο ν τ α  πού τοΰ έπιβαλλότανε άπό τΙς κοινωνικές καί πολιτικές 
συνθήκες τής περιόδου έκείνης. Έ λλειπαν άπό τό Κόμμα οί έσωτε- 
ρικές δυνάμεις γιά τήν κατανόηση, κ α ί  τ ή ν  ά π ό κ τ η σ η  
μ ι α ς  σ α φ ο ύ ς  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή ς  τ α χ τ ι κ ή ς .

2) Τό Εθνικό Συμβούλιο τοΰ Φεβρουάριου 1924 βρήκε τήν κρί
ση αύτή φτασμένη στό άκρότατο σημείο, πού άπειλοΰσε αύτή τήν ύ 
πόσταση τοΰ όργανισμοΰ του Κόμματος. Μπροστά στήν κατάσταση αύ
τή, τό συμβούλιο δρθώς θεώρησε σάν πρώτιστό του καθήκον τήν διά
σωση τοΰ όργανισμοΰ τοΟ κόμματος καί όρθώς διεκήρυξε τήν άνάγκη 
νά καταπολεμηθεί ή έπιρροή τόσο τών έκδιωχθέντων άπό τό Κόμμα, 
παλαιών μεταρρυθμιστικών στοιχείων, 8σο και έντός άπομενόντων 
διαλυτικών κι έξτρεμιστικών στοιχείων.

3) Κοπά τήν άπό τοΟ τελευταίου συμβουλίου μέχρι τοΟ παρόν
τος συνεδρίου περιόδου τό Κόμμα κατόρθωσε νά διατηρήσει τήν Ιδεο
λογική του ένότητα, νά έδραιώσει τόν όργανισμό του καί νά θέσει 
τίς βάσεις τής περαιτέρω άναπτύξεώς του. Κατά τήν περίοδο αύτή: 
ή έπαφή τοΟ κόμματος γενικά μέ τίς μάζες, ή καθοδήγηση τοΟ έ· 
παγγελματικοΰ κινήματος, ή δράση τοΰ Κόμματος στους χωρικούς, 
στους πρόσφυγες καί στίς έθνικές μειονότητες, ύπήρξε Ανεπαρκής 
καί 5έν άνταποκρίθηκε καθόλου στίς Αντικειμενικές δυνατότητες τοΟ 
άγώνα. Καμιά σύνδεση μέ τίς έθνικοεπαναστατικές όργανώσεις, τών 
μειωνστήτων. Καμιά άντιμιλιταριστική έργασία μέσα στό στρατό 
καί στό στόλο. Ή Αντιμετώπιση τής φασιστικής έπίθεσης χαλαρή.

Τό Κόμμα δέν έκτίμησε Αρκετά τίς ίδ ιες του δυνάμεις τοΰ έργ 
γατικοΰ κινήματος γιά νά έξασκήσει άνάλογη πίεση πάνω στήν Αστι
κή τάξη.

4) Ή KJE. πού έκλέχτηκε Από τό ’Εθνικό Συμβούλιο τοΰ Φε
βρουάριου ώς έκτακτο ίργανο μέ διχτατορική έξουσία, δέν ήταν βέ
βαια κατάλληλη γιά συνεχή καί συστηματική έργασία. Έ  Ανεπαρ
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κής Αριθμητική σύνθεση καί ά  έξαιρετικές συνθήκες κάτω άπό τΙς 
όποΐες βρέθηκε |ΐέ τήν περιοδική Απομάκρυνση μελών, ύπήρξε ή κύ
ρια αίτια τών άτελιών πού παρουσίασε ή δράση της. 'Ωστόσο, ή ΚΕ 
ώφειλε νά προσλάβει πρός ένίσχυσή της, καί άλλους κατάλληλους 
συντρόφους.

6) Παρ’ δλη τήν Ανεπάρκεια τών δυνάμεων της, ή Κ Ε μπόρε
σε, έκτελώντας τΙς Αποφάσεις τοΟ ’ΕθνικοΟ Συμβουλίου τοϋ Φεβρουά
ριου, νά οιαφυλάξει τό Κόμμα άπό τ'ις διαλυτικές έπιρροές, νά έμ- 
πνεύσει στά μέλη τήν έμπιστοσύνη στό Κόμμα, ν’ Αποκαταστήσει τή 
συνοχή μεταξύ τών όργανώσεων τοϋ Κόμματος, νά δημιουργήσει νέ- 
«ς όργανώσεις, νά θέσει τις Απαρχές μιας μορφωτικής έργασίας, ν’ 
Αντιμετωπίσει τΙς οικονομικές δυσχέρειες καί νά έξασφαλίσει παρ’ ί 
λες τΙς δυσχέρειες αύτές, τήν έκδοση τοϋ κεντρικοϋ όργάνου τοϋ 
Κόμματος.

6) Τό Συνέδριο διαπιστώνει δτι ή έπαφή τής Κ Ε μέ τΙς μάζες 
δέν ύπήρξε έκείνη που Ιπρεπε καί τά συνθήματα, ή ταχτική καί ιά 
βασικά προγραμματικά συνθήματα τής Διεθνοϋς, έπεξηγιόνταν σέ 
τρόπο Ανεπαρκή γιά τήν κατάκτηση τών μαζών Απ’ τό Κόμμα.

Ή  Κ Ε δέν μπόρεσε νά δργανώσει καί νά κατευθύνει τήν δράση 
τών μαζών. Στήν καταπολέμηση τοϋ φασισμοϋ ή Κ Ε δέν Ιλαβε έγκαί- 
ρως δλα τά κατάλληλα μέτρα καί δέν όργάνωσε έπαρκώς τόν Αγώνα 
τών μαζών γιά τήν Αντιμετώπιση τοϋ κινδύνου.

Γιά  τήν πραγματοποίηση τοϋ Ενιαίου Μετώπου μέ τίς ’Εθνικές 
έπαναστατικές όργανώσεις (προφανώς, έννοεί τούς Κομιτατζήδες αύ- 
τονομιστές) δέν ίγ ιν ε  σχετική ένέργεια.

ΟΙ Αποφάσεις τής Β.Κ.Ο. πάνω στό ’Εθνικό ζήτημα δέν έφαρ- 
μόστηκαν άπό τήν Κ Ε οδτε κάν καταβλήθηκε καμιά προσπάθεια γιά 
τήν Ιδεολογική προετοιμασία τών μελών. Τό σύνθημα τής άνεξαρτη- 
σίας τής Μακεδονίας καί τής Θράκης δέν δόθηκε πρός ένοποίηση τοϋ 
έπαναατατικοϋ κινήματος τών μειονοτήτων. Προκειμένου γιά τό πα
ρών συνέδριο, ή Κ Ε  δέν κατόρθωσε νά τό προετοιμάσει όργανωτι- 
κώς καί πολιτικώς.

Ή  σύνθεση τής Κ Ε καί ή διαρκής Απουσία τών μελών της Απ’ 
τό κέντρο, ίκανε ώστε τό δργανο αύτό νά μήν λειτουργήσει καθόλου 
κατά τήν μετά τό ’Εθνικό Συμβούλιο τοϋ Φεβρουάριου περίοδο». 

(«Ρίζος», 20.1.25).
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Τδ Συνέδριο κατεοίκασε ούσιαστικά τήν διοίκηση ’Αποστολί- 
δη, Μάξιμου, Κορδάτου, δέν τόλμησε δμως νά κριτικάρει τήν Β.Ο. 
καί τήν -Κ.Δ. που είχαν τήν ευθύνη τής ντιρεχτίβας γιά την διχτα- 
τορία τής Τρόικας.

Δέν άναζήτησε έπίσης τούς «ύψηλά [σταμένους», ύπεύθυνους 
τής διάσπασης. Δέν σκέφτηκε νά μελετήσει τά γεγονότα πού διαδρα- 
ματίτηκαν στή Γερμανία καί τή Βουλγαρία και νά βγάλει τ ’ άνα- 
γκαΐχ διδάγματα άπδ τίς τραγικές ήττες πού προκάλεσε ή όππορτου- 
νιστική ταχτική Μπράντλερ, Ταλχάϊμερ, Ράντεκ, Ζηνόβιε?, Στάλιν 
γιά  τή Γερμανία καί Κολάρωφ, Δημητρώφ για τή Βουλγαρία. Δέν 
θέλησε νά κριτικάρει τήν ταχτική τής Γ Σ £ £  καί ιδιαίτερα τοϋ Μά
ξιμου για τις μεγάλες ήττες τών γενικών άπεργιών του 1923 καί 
1924. Δέν στάθηκε στδ υψος ένδς έπαναστατικοΰ συνεδρίου πού I- 
πρεπε νά συζητήσει τά κοσμοϊστορικά γεγονότα πού έξελίχτηκαν 
στήν Ε Σ Σ Δ  καί στήν Κ Δ  μετά τδ θάνατο τοϋ Λένιν, δηλαδή τή ρή
ξη τής Τρόικας μέ τόν Τρότσκι.

Οί άντιπρόσωπο·. Μάξιμος, Πουλιόπουλος, Μάγγος, δέν έξέθε 
σαν τή στάση τους στδ 5ο Συνέδριο γιά τις κοσμογονικές έξελίξεις 
πού χώρισαν τδ παγκόσμιο κίνημα (Τροτσκισμός - Σταλινισμός) 
καί για τδ αύτονομιστικό.

Ό  Ρουμάνος άντιπρόσωπος τής Β.Ο. δέν ίβαλε άνοιχτά θέμα 
τροτσκισμού δπως κι ό Μανουΐλσκυ. Ή  έπίθεση τώρα στράφηκε έ- 
νάντια στούς Άποστολίδη καί Κορδάτο πού τάχτηκαν ένάντια στδ 
σύνθημα «Ενιαία καί ’Ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη». Μόνον 
αύτοί, καί είναι πρδς τιμήν τους, Ιδειξαν σταθερότητα στίς πιέσεις 
τών μεγαλοσχήμων τής Β.Ο. καί, τή ί Κ.Δ.

Τ δ  3 ο  Έ κ τ α κ τ ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  υ ί ο θ έ τ η -  
σ ε  τ ή ν  « μ π ο λ σ ε β ι κ ο π ο ί η σ η »  πού προγραμμά
τισε τδ 5ο Συνέδριο τής Κ.Δ. "Οτι δμως όνομάστηκε «μπολσεβικο- 
ποίηση», δέν ήταν μιά άπλή μεταβολή τοΰ δργανωτικοΰ συστήμα
τος, δπου τά σοσιαλδημοκρατικής μορφής «τμήματα» άντικατεστά- 
θηκαν άπδ τούς πυρήνες. "Οπου τά πλαδαρά πολυμελή τμήματα 
πού ήταν καμωμένα γιά κοινοβουλευτική δράση καί τά μέλη ήταν 
άνεξέλεγκτα ούσιαστικά, άντικαταστάθηκαν άπ’ τδ τριαδικό ευκίνη
το σύστημα πυρήνων ίκανδ νά μάχεται καί νά δρά σέ περίοδες πα



ρανομίας κ.τ.ρ. άλλά στήν ούσ!α; Ινα καθεστώς γραφειοκρατικοί) 
συγκεντρωτισμοί), πνιξίματος τής Ιδεολογικής πάλης, στραγγαλί- 
σματος τών δικαιωμάτων τών μελών, κριτικής καί έλέγχου, έκμη- 
δένισης τής πρωτοβουλίας τών μελών, διορισμών Από τά πάνω κ.τ.ρ. 
Καθιερώθηκε 2νας πνιγηρός μονολιθισμός, ένα σύστημα δημοψηφι
σμάτων πού δλοι Απαντοϋσαν «Ναι». Κ ι έτσι, τό Kôjtjia Ιγινε ϊργα- 
νο τής «τεχνικής» τής διοίκησης.

Ψ ή φ ι σ ε  λοιπόν την «μπολσεβικοποίηση» πού σήμαινε 
μεταμόρφωση ένός καλοΟ όργανωτικοϋ σχήματος σέ σταλινικό. Ψή
φισε νέο καταστατικό προσαρμοσμένο σ’ αυτό τοΰ 5ου Συνεδρίου τής 
Κ.Δ. Μ’ άλλα λόγια, ψήφισε τήν σ τ α λ ι ν ο π ο ί η σ η .

Τό ΚΚΚ Αντικατέστησε τόν σάπιο φιλελευθερισμό τοϋ σοσιαλ
δημοκρατικού παρελθόντος του μέ τόν γραφειοκρατικό συγκεντρω
τισμό. Ό  Γσιος δρόμος τοϋ δημοκρατικού συγκεντρωτσμοΰ παρέμει- 
νε τώρα «γή Αγνωστος» για τό Κόμμα.

Ή  Κ.Δ. δέν Αντιμετώπιζε Ιδεολογικά θέματα, Αλλά καθιέρω
σε διοικητικά μέσα έξάρτησης κ·. ύποταγής τών κομμάτων. 'Α ρ
παξε άπ’ τό λαιμό δλχ τά ΚΚ, άρχισε «έκκαθαρίσεις», πάλι καί 
πάλι κάθε Αντιπολιτευόμενου, αντικατάστησε διοικήσεις, διόρισε 
Ιγκαθέτους κ.τ.ρ. Κ ι άρχισε ή πάλη κατά τοϋ Τροτσκισμού.

T à  Κ Κ  ύποτάχτηκαν. Πνίξανε κάθε πρωτοβουλία. Κυριαρ- 
χήθηκαν άπό τόν άρριβισμό καί τήν δουλικότητα στό Αλάθητο τών 
άρχηγών, προσωπολάτρισαν. Έ γιναν πειθήνια δργανα.

’Αλλά θά ήταν λάθος νά θεωρήσουμε αύτόν τόν γραφειοκρα
τικό έκφυλισμό άπόρροια τοΰ μπολσεβικικοΰ συγκεντρωτισμού. ’ Η
ταν προϊόν τής έπικράτησης τής θερμιδωριανής γραφειοκρατίας καί 
τής ύποταγής τής παγκόσμιας έπανάστασης στήν i v r  δραστική θεω
ρία τού Στάλιν τοϋ «σοσιαλισμού σέ μιά μόνο χώρα».

Τ ό  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  υ ι ο θ έ τ η σ ε  τ ό  μ α κ ε δ ; ·  
ν ι κ ό  σ ύ ν θ η μ α  γιά τήν «Ένωση τών 3 τμημάτων τ?,ς 
Μακεδονίας καί Θράκης σέ μιά ένιαία καί άνεξάρτητη κρατική ύ
παρξη» κι έπιψήφισε τΙς σχετικές Αποφάσεις τής 6ης καί 7ης Συν
διάσκεψης τής Β.Ο.

Μ’ αύτή τή θέση, πού ήταν ταυτόσημη μέ τή θέση τοΰ Βουλ-

37



γαρικοϋ έθνικιαμοϋ γιά ίξοδο στδ ΑΙγαίο, Ανακαλύπτονταν μιά ά- 
'/ύπαρχτη θρακ-.κή έθνότητα, έγκλωβίζονταν δλες ot έθνότητες μα
ζί μέ τήν Ελληνική σ’ §να τεχνητό σχήμα καί ένώ στά λόγια μι- 
λοϋσαν γιά αυτοδιάθεση, στήν πράξη δέν Αναγνωριζόταν.

Ή Απόφαση γ ι’ αύτοδιΑθεση Εμεινε γράμμα νεκρό, κούφια 
φράση, άπάτη.

Τό Συνέδριο, ψήφισε μ:ά σειρά άποφάσεις πού εύθυγράμμισαν 
τελικά τίς προγραμματικές κατευθύνσεις τοϋ Κόμματος μ’ αύτές 
τής Γ ' Διεθνούς άλλά καί μ’ αύτές πού ψηφίστηκαν στό 5ο Συνέ
δριο τής ΚΔ κα'ι τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας:

« Τ δ  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  Α π ο δ έ χ τ η κ ε  δ μ ό φ ω ν α  
δ λ ε ς  τ ι ς  ά π ο φ ά σ ε ι ς  τ ώ ν  σ υ ν ε δ ρ ί ω ν  τ ή ς  
Κ Δ  καί τών Βαλκανικών Κομ. Συνδιασκέψεων, καί εΐδ·.κά τίς 
άποφάσεις τού 2ου παγκόσμιου συνέδριου γιά τούς 21 δρους παραδο
χής τών κομμάτων στήν Γ ’ Διεθνή. Σύμφωνα μέ τούς δρους αύ
τούς, τό συνέδριο άλλαξε τδ δνομα τοϋ κόμματος καί άπδ Σοσ. Έργ. 
(Κομ.) Κόμμα, σέ Κ Κ Ε ('Ελληνικό τμήμα τής Κ Δ ) .

(Α' ’Ανακοίνωση Συνεδρίου} «Ρίζος», 12.12.24).

Σ τ δ  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό  κατεδίκασε ούσιαστικά 
τήν νεορεφορμιστική ταχτική τής ΓΣ ΕΕ τοϋ Εύαγγέλου στά Υ 
πουργεία: «καταδικάζει άνεπιφυλάκτως τήν ταχτική τής έξυπηρε- 
τήσεως τών έργατικών συμφερόντων μέ τήν μέθοδο τής έπισκέψεως 
στά Υπουργεία καί τών μ ’.κροσυζητήσεων καί διαρκών παρεκκλή- 
σεων».

Τδ Συνέδριο διακήρυξε δτι: «Ή άστική δημοκρατία, μόλις 
έγκαθιδρύθηκε, ξεσκέπασε τδν άληθινδ της χαραχτήρα, σάν σκε
πασμένη δ'.χτατορία τής κεφαλαιοκρατίας πάνω στις έργαζόμενες 
μάζες, κι αύτό άποτελεί Ινα μεγάλης Ιστορικής σημασίας μάθημα, 
διότι προήγαγε τήν ταξική πολιτική του συνείδηση... Ή λεγάμενη 
4^ τών Ελλήνων ’Εθνοσυνέλευση δείχνει δλοένα καί σέ πλατύτε
ρα στρώματα τών μαζών τήν χρεωκοπία τοϋ κοινοβουλευτισμού. 
Ή δη άρχισε κ ι αύτή ή Αστική τάξη νά αίσθάνεται τήν Ανάγκη νά 
ξεφύγει Από τά κοινοβουλευτικά δρια... Οί τελευταίες συζητήσεις 
στήν ’Εθνοσυνέλευση Απέδειξαν δτι ύπέρ τοϋ φασιαμοϋ, Αντικειμενι
κά, δέν ήταν |iôvov ή δμάς τών στρατιωτικών ύπό τόν Μιχαλακί-



πουλον (Κονδύλης κ.τ.λ.) άλλά ή μεγαλυτέρα μερίδα πού βγήκε 
άπ’ τό Βενιζελικδ κόμμα. (Καφαντάρη-Παπαναστασίου)... Τά άντι- 
φααιστικά συνθήματα τής Δημ. "Ενωσης καί τής έξωκοινοβουλευ- 
τικής άντιδραστικής άντιπολίτευσης, ίχουν καθαρά δημαγωγικό 
χαραχτήρα... Τό Κ Ε Ε  άντιτάσσει τό βασικό του -ρογρου ψ,ατικδ 
σύστημα τοΟ σοβιετικοΟ συντάγματος, τό όποιον, ρυθμίζοντας τήν 
έξουσία τών έργατών καί άγροτών, θά έξασφαλίσε·. πραγματικές έ- 
λευθερίες στούς έργαζομένους».

«...Τό ΚΚΚ άγωνίζεται έναντίον κάθε άποπείρας δπως συρ
θεί δ λαός σέ νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους καί ύπέρ τής έγκα- 
θιδρύσεως Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας, ή όποία καί μόνον δύναται 
νά έξασφαλίσει τήν είρηνικήν συμβίωσιν δλων τών βαλκανικών λα
ών... Ό  άγώνας τοΟ Κ Κ Ε  δέν ίχ ε ι τίποτα τό κο·.νό μέ τόν δήθεν 
άντιφασιστικόν άγώνα τών δημοκρατιών καί τών μοναρχιών. Τό 
Κ ΚΕ δφείλει νά ξεσκεπάσει συστηματικά τήν άντιφασιστική δημα-· 
γωγία τών κομμάτων τούτων και νά όργανώσει τόν ταξικδν άγώνα 
τών μαζών έναντίον τοϋ φασισμού καί κάθε ένδεχόμενης μοναρχικής 
άποπείρας...

«...Έ τσ ι, άξονας τής πολιτικής δράσεως τοϋ Κ Κ  είναι δ ά
γώνας γιά τήν κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας καί ή έγκαθίδρυση 
τής έργατοαγροτικής κυβέρνησης ώς τδ μοναδικό μέσο μέ τό όποιο 
οί έργατικές κι άγροτικές μάζες θά βγοϋν άπ’ τό σημερινό άδιέξοδο 
καί θά έλευθερωθοϋν άπ’ τήν οικονομική άθλιότητα καί τήν πολιτι
κή καταπίεση».

(«Ρίζος», 3-4 Φλεβάρη 1925).

Ό  Σταυρίδης, κατά τή λειτουργία τοΟ συνεδρίου, ήταν έξόρι- 
στος στά Κύθηρα γιά τή δράση του στή Καβάλα. Ε ίχε ύποβάλλει δ
μως στδ συνέδριο τήν μοναδική άντιεισήγηση γ:ά τδ αύτονομιστι- 
κό. Ήταν 6 πιδ κατατοπισμένος στδ θέμα. ΠρΙν άπ’ τό συνέδριο 
είχε κάνει μιά περιοδεία στίς δργανώσεις Μακεδονίας καί Θράκης 
μέ τήν Εγκριση τοϋ Άποστολίδη. ’Εκεί, δλα τά κομματ·.κά μέλη 
έκφράστηκαν δμόφωνα δτι: «δέν καταλαβαίνουν τίποτα» άπ’ αύτδ 
τδ σύνθημα καί δέν Ιβλεπαν σέ τί θά δφελοϋσε.

Όταν έπέστρεψε άπδ τήν έξορία, τό συνέδριο είχε λήξει. 
Φυσικά, είχε άπορρίψει τήν άντιεισήγησή του. 01 άντιπρόσωποι τοϋ
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έξωτερικοΟ ζήτησαν νά τόν δοϋν. Έ τσ ι, Εγινε |iià συνάντηση-σύ· 
σκέψη «Επί άνωτάτου Επιπέδου», στήν δποία πήραν μέρος οί πέντε, 
δ Πουλιόπουλος, δ Μάξιμος κι δ Χαϊτάς.

Ή άνάλυση τοΟ Σταυρίδη ήταν Εμπρηστική γιά τδ σύνθημα. 
Ό  Σμέραλ φαίνεται να Επιρρεάστηκε —  Εγραψε δ Σταυρίδης— καί 
δήλωσε δτι θά φέρει τδ ζήτημα στήν ΚΔ μαζί μέ τδ ντοκουμέντο 
τοϋ Σταυρίδη. Ό  Μανουίλοκυ, δμως( Εδεξε Αδιαλλαξία. ’ Οχι, ε ί
πε, είναι Απόφαση τής ΚΔ καί άπαιτεϊται πειθαρχία σ’ αύτή. Έ τσ ι 
Εληξε ή «σύσκεψη παραγόντων».

Άλλες Όργανώσεις

Η ΚΟΜΜ ΟΓΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άλλά, ή έξέλιξη τής Κομμουνιστικής Ένωσης είναι δυσάρε
στη γ:ά τό Κόμμα. Πολεμάει τό Κόμμα στηριζόμενη στά συνθή
ματα τής Κ .Δ. Οί Εμπειρίες τών έργατών άπό τή στάση τής ήγε- 
σίας τοΰ κόμματος κατά τις Απεργίες, τήν ένι-σχύουν. Ή σκανδα- 
λώδικη καταπάτηση τών άρχών τοϋ δημοκρατικού συγκεντρωτι
σμού σέ βάρος της, τής έπέτρεψαν νά καταφέρει συντριπτικά χτυ- 
πήματα κατά τής διοίκησης τοΰ ΣΕΚ Ε ( Κ ) . Ή ’Οργάνωση τοϋ 
Πειραιά Ενιωσε ισχυρή.

Έπέμβηκε δμως ή Βαλκανική 'Ομοσπονδία, πού σήμαινε Επέμ
βαση τής Κ . Διεθνοϋς.

Ή 7η Συνδιάσκεψη καταδίκασε τήν «διασπαστική Κομ. Έ  
νωση». Οί σταλινίζοντες τής Σόφιας δέν θέλησαν να δοϋν δτι ή διά
σπαση Εγινε Από τό Κόμμα μέ τις διαγραφές δλου τοϋ τμήματος τοΰ 
Πειραιά.

Ή Απόφαση τής 7ης Συνδιάσκεψης Ελεγε:

«Ή 7η Συνδιάσκεψη τής Β. 'Ομοσπονδίας, ύπογραμμίζει τήν 
όρθότητα τής στάσης τοϋ ΚΚ  σχετκά μέ τό δημοψήφισμα καί θεω
ρεί άβάσιμο τόν Ισχυρισμό μερικών ύπεραριστερών στοιχείων δτι ή 
στάση αύτή ήταν προδοσία τών συμφερόντων τής Εργατικής τάξης».
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«Διαπιστώνει ώς έχθρικήν πρός τόν Αγώνα τής ΚΔ τήν προ
σπάθεια μερικών στοιχείων γιά τήν δημιουργίαν τής «Σοσιαλιστι
κής Ένωσης». Τό Γδιο κάνει νά ποΟμε γιά τΙς προσπάθειες μερικών 
στοιχείων πού έπωφελοϋνται τόν ένθουσιασμό καί τήν έπαναστατι- 
κή διάθεση όρισμένων στοιχείων τοϋ Κόμματος καί προσπαθούν νά 
δημιουργήσουν τήν «Κομ. Ένωση» καί παλεύουν ένάντια στό Κ. 
Κόμμα, μοναδικό τμήμα τής Κ.Δ.».

(«Ρίζος», 30.9.24)

Άπό τίς 30.9.24 πού δημοσιεύτηκε ή Απόφαση τής Β.Ο., 
ΐρχισε μιά έκστρατεία πού καλοΰσε τούς παρασυρμένους νά διακό- 
ψουν τήν ίκδοση τοΟ «Κομ. Βήματος», ν’ άναγνωρίσουν δτι αύτοί ε ί
χαν τό λάθος καί νά έγκαταλείψουν τήν «Κομ. Ένωση».

Πάνω σ’ αύτό τό γραφειοκρατικό μοτίβο πάρθηκε καί ή άπό
φαση τοϋ 3ου έκτακτου συνεδρίου.

Τδ Κ Κ Ε άρχικά άρνιόταν τήν άναγνώριση τής «Κομ. 'Ενω
σης» σαν όργάνωσης. Τό 3ο δμως συνέδριο Ικανέ στροφή. Αναθε
ώρησε τις άποφάσεις τοϋ Έθνικοΰ Συμβουλίου καί τής Κ .Ε. περί 
διαγραφής. Τώρα, θεωρεί τούς συντρόφους σάν κομμουνιστές, καί 
θέλει νά τούς έπαναφέρει στό Κό|ΐμα. Στις 11.1.25 Απευθύνει Ανοι
χτή έπιστολή στήν «Κομ. 'Ενωση». Τό Συνέδριο, μέ είδική Απόφα
ση θέλει τήν «Ινωση τών Επαναστατικών δυνάμεων». Αύτή ή άπό
φαση ήταν παραπλανητική. Δέν έπρόκειτο για τήν «συνένωση δ- 
λων». Άφοροΰσε μόνον τούς «έργάτες τοϋ Πειραιά». Ούτε συζήτη
ση γιά τούς ήγέτες της, γιά τούς Αρχειομαρξιστές καί γιά τούς άλ
λους Αντιπολιτευόμενους. Γίνονταν Ινας έλιγμός γιά τήν άπομόνω- 
ση τοϋ Αρχείου.

Ένώ μιλοϋσε γιά «προσέλκυση μέσα στό κόμμα έν.αίων καί Α
διάσπαστων δλων τών είλικρινών έπαναστατικών στοιχείων», Απαι

τούσε συγκεκριμένα τόν Αποκλεισμό έξη στελεχών: 1) Ε. Παπανα
στασίου, 2) Βαλκανά, 3) Άλεγιζάκη, 4) Άρβανιτάκη, 5) Αθά
νατου (Καραμούζη) καί 6) Μπούχλα.

Απαραίτητοι δροι γ ι’ αύτή τήν ψευτοενότητα ήταν: 1) Έ  
διάλυση τής «Κομ. Ένωσης». 2) Ή διακοπή τοϋ «Κομ. Βήματος».
3) Ή Αναγνώριση Απ’ τά μέλη δτι αύτά έκαναν τό λάθος πού δέν 
ύποτάχτηκαν στις άποφάσεις τής Β.Ο. καί τοϋ Κ Κ Ε στό ζήτημα
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τοϋ δημοψηφίσματος. Ό τ ι Εκαναν λάθος που δημιούργησαν τήν 
«Κομ. "Ενωση» «κι δταν διαγράφτηκαν δέν έξεδήλωσαν προσπάθεια 
ςαναγυρίσματος στό Κόμμα».

Ή άπόφαση τόνιζε δτι: «Σύμφωνα μέ τΙς άποφάσε'.ς τής ΚΔ 
περί άπαγορεύσεως κάθε σχηματισμού καί δ|ΐάδας καί φατριαστι
κού άγώνος, κάθε φατριαστική πάλη πρέπει νά παύσει μιά γιά 
πάντα». («Ρίζος», 12.12.24).

Έ τσ ι, έν δνόματι Απαγόρευσης τής κάθε φατριαστικής πά
λης, ή κάθε γραφειοκρατική διοίκηση Επνιγε κάθε ιδεολογική πά- 
λη.

Ή «Κομ. "Ενωση» δέχτηκε Αρχικά τήν ένοποίηση. Οί έρ
γάτες τοϋ Πειραιά δέν έμειναν άσυγκίνητοι γιά τήν ένότητα καί 
μάλιστα τώρα πού τήν άπαιτοϋσε ή τόσο έπιβλητική Αντιπροσωπεία 
τής ΚΔ πού έξόρμησε στήν Ελλάδα. Άλλά ύπό τόν δρο ν’ άφεθεΐ ή 
Β.Ο. νά τήν Αποφασίσει. Άπόριψε τήν τόσο ταπεινωτική γ ι’ αύτήν 
άπόφαση τοΟ Συνεδρίου.

Στή Συνδιάσκεψη τής «Κομ. "Ενωσης» πού γίνονταν στίς 4.
1.2S κλήθηκε καί πήρε μέρος Αντιπροσωπεία τοϋ ΚΚΕ. Ή  ΒΟ δ
μως τούς Εριξε τις αύταπάτες πού είχαν γ ι’ αύτήν. Τούς βομβάρδι-

Β α γ γ έ λ η ς  Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ

II ολιτικός αντιπρόσωπος τής Όργανώ- 
σεως τοϋ Πηραιά.

Κεντρικός δμιλητής τοϋ Κόμματος σ’ 
δλες τίς συγκεντρώσεις (Αηδόνι) .

Τό σύνθημα «καταλάβατε τά πλοία» στήν 
γεν. Άπεργία τοϋ καταλογήθηκε σάν «ίς- 
τρεμισμός».

σε μέ μιάν άπάντηση Αποκαρδιωτική : «Ό λο ι οί ειλικρινείς καί τί
μιοι έπαναστάτες τής Ελλάδας, πρέπει νά μποϋν στίς γραμμές του 
ΚΚΕ. Ή πα'.ρεταίρω διατήρηση τής αύτοονομαζόμενης «Κομ. Έ 
νωσης» είναι κατ’ ούσία προδοσία τοϋ Έ ργ. Κινήματος. Κάτω ot μι- 
κροφιλοδοξίες ήγετών καί οί φατριασμοί». Οί Πειραιώτες Απάντη
σαν σθεναρά: «Τά Εγγραφα τής Β.Ο. είναι διπλωματικά. Δέν είναι 
Εγγραφα πού Απευθύνονται σέ συντρόφους καί σέ κομ. δργανώσεις».
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Στη Συνδιάσκεψη δ Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ  δήλωσε δτι 
αύτός «δέν ήγήθηκε τοΟ σχίσματος καί δέν είχε ΐδέα γιά δ,τι 1- 
γινε». «νΕχει τή γνώμη và πραγματοποιηθεί ή ένότητα».

Ό  Ά ρ β α ν ι τ ά κ η ς  κράτησε τή σημαία τής «Κομ. 
"Ενωσης». «Ή Κομ. 'Ενωση —  είπε —  είναι ή κομ. πτέρυγα μέσα 
στά ΚΚΕ». ’Ανέπτυξε τή δράση του. «’Αγωνίστηκε διαρκώς ένάντια 
στή Σοσιαλδημοκρατία. Άπεχώρησε σύμφωνα μέ τδν 16ο δρο τής 
Κ Δ  γιά νά Ιδρύσει ένα κόμμα πραγματικά κομμουνιστικό. Τό Κόμ
μα άρχίζει νά παίρνει μιά κομμουνιστική διαμόρφωση άλλά τά πρό
σωπα δέν παρέχουν έγγύηση. Οί δροι που θέτει τό ΚΚΕ καταρα- 
κώνουν τήν Κομ. 'Ενωση. Προτείνω ν’ άναβληθεϊ ό διακανονισμός 
μέχρι τοϋ ταχτικοϋ συνεδρίου τοϋ Κόμματος».

Ό  Στ. Άρβανιτάκης ήταν 6 πραγματικός ήγέτης τής «Κομ. 
"Ενωσης». Ε ίχε μιάν ένδοξη ιστορία έπαναστατικής δράσης στό 
Μικρασιατικό μέτωπο ή δποία. τοϋ στοίχισε μιά θανατική καταδίκη 
γιά τήν όποία φυγοδικούσε. Πήγε στήν Ε ΣΣΔ  στήν Κ Ο ΓΤΒ. ’Ε 
κεί γνωρίστηκε μέ τούς Ζαχαριάδη, Σκυτάλη, Στρίγγο. Καί τόν 
Σκλάβο, δ όποιος δέν είχε καλές έντυπώσεις γιά τόν Άρβανιτάκη. 
Τόν Ικρινε άπό μιά κάποια δεξιότερη σκοπιά. «'Εφερνε μαζί του 
δλο τό Γδιο λογικό δπλοστάσιο τής Άριστερδς έναντίον τής δεξιάς». 
Καί πραγματικά, δντας στη Θεσσαλονίκη, μαζί μέ τόν Στίνα, είχε 
τοποθετηθεί μαχητικά στό πλευρό τοϋ «Κομμουνισμοϋ». Ά λλά δ 
Άρβανιτάκης ξεχώρισε άπ’ δλους τούς άλλους Κούτβηδες καί γιατί 
είχε τήν Ικανότητα τής μαζικής δράσης, καί τής άκτινοβολίας σ’ δ
λους πού πλησίαζε, ένώ δλοι σχεδόν οί Κούτβηδες πήραν πόστα άπ’ 
τά πάνω. θέρισαν χωρίς νά σπείρουν.

Ή Αντιπροσωπεία τοΰ Κόμματος σταμάτησε τή διαπραγμά
τευση ένότητας δταν πήρε γνώση μιας προκήρυξης τής Κομ. Έ νω 
σης πού έδειχνε πόσο άγριες ήσαν οί σχέσεις καί ή δποία Ιλεγε δτι 
«ίδρύθηκε ένας Ισχυρός άντιφασιστικδς δμιλος άπ’ δλους τούς Απο
φασισμένους ναυτικούς», «ένάντια στούς φασίστες πού Ανέβηκαν στήν 
ήγεσία τοϋ σωματείου θερμαστών μέ τήν έγκριση τής Αστυνομίας». 
Άλλά «άνθρωποι μέ τή μάσκα τοΰ κομμουνιστή, δχι λιγότερο ά- 
μαρτωλοί Απ’ τούς φασίστες, οί Κουρτίδης. Ά γγελής καί Γερμανός, 
μέλη τοϋ άμαρτωλοΰ Κόμματος, ένεργοΰν νά τόν διαλύσουν γιατί

43



δέν τόν ?καναν έξάρτημά τους. Μιά πράξη που μόνον δργανχ τοΟ 

φασισμοϋ μπορο&σαν νά κάνουν». «Φτϋστε κατάμουτρα δποιον ζητή
σει τή διάλυση τής άντιφασιστικής παράταξης». «Ξεριζώστε τό φα
σισμό άπ’ τό σωματείο», κ.τ.ρ.

Τελικά, ή «Κομ. Ένωση» ύπέκυψε. Οί σ. διαγράφτηκαν όρι- 
στικά καί άπομονώθηκαν. "Ολα τά άλλα μέλη άνάμεσα στούς ό
ποιους οί Ταβερναράκης, Βγενόπουλος, Δρακάκης, τοϋ τμήματος 
τής ’Αθήνας, γύρ·.σαν στό Κόμμα.

Ή μέθοδος τοϋ άποκεφαλισμοϋ καί τών άποδιοπομπαίων ήγε- 
τών, χωρίς Ιδεολογική πάλη, Ιβαλε τή σφραγίδα της στό Κόμμα.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ό  μ ά δ α « Φ ω ν ή  τ ο ϋ  Λ α ο ϋ»

’Απ’ τό Μάρτη 1924 μέχρι τόν ’Ιούλη (24 φύλλα)

Ή Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή  Ε ρ γ α τ ι κ ή  Έ ν ω σ η  
σχηματίστηκε άπ’ δσους άποτέλεσαν τή δεξιά ήγεσία τοϋ πρώτου 
συνεδρίου τοϋ Κόμματος, τόν II. Δημητράτο, τόν Σίδερη καί τόν ή- 
γέτη τοϋ Κόμματος κατά τήν περίοδο 1920-22, Γεωργιάδη. Ά  
ποκρυσταλλώθηκε σαν μια τάση έξελ.χτικοϋ σοσιαλισμοϋ, προσαρ
μογής στήν καπιταλιστική νομιμοφροσύνη, δευτεροδιεθνιστικοϋ σο- 
σιαλπατριωτ^χοϋ καί ρεφορμιστικής μεθοδολογίας. Ήταν ή πιό 
δεξιά όργάνωση μ’ έξαίρεση τοϋ Γιαννιοϋ. Συγκέντρωσε δλα τά πυ
ρά τοϋ Κόμματος. Καί γρήγορα διαλύθηκε. Ό  Κορδάτος κατέφυγε 
μέχρι κα'ι στήν άναμόχλευση τοϋ παρελθόντος τοϋ Γεωργιάδη. Πα- 
ρέλειψε δμως ν’ άναφέρει δτι συνέπλευσε όπό τήν άρχηγία τοϋ Γε
ωργιάδη στή Συνδιάσκεψη τής «μακράς νομίμου ύπάρξεως».

Ή ' Ο μ ά δ α  τ ή ς  « Ν έ α ς  ’Ε π ο χ ή ς »  μ’ έ- 
πικεφαλής τόν πρώτο γραμματέα τοϋ Κόμματος Ν. Δημητράτο καί 
τόν ήγέτη τής Κεντριστικής τάσης τοϋ Συνεδρίου τοϋ Κόμματος 
στά 1918 Μπεναρόγια, στό ξεκίνημά της δορυφόρησε γύρω άπό τό 
ΚΚΕ. Τάχτηκε ύπέρ τής άνασυγκρότησής του μέ δρους: α) τήν ά-
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0 1  π α λ ι ο ί  ή γ έ τ ε ς  τ ο ϋ  κ ό μ μ α τ ο ς  σ τ d 
ν έ ο  σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ ό  τ ο υ :

Πρώτος απ’ τ’ αριστερά: Άρ. Σίδερης, βουλευτής τοϋ Σ Ε Κ Ε (Κ ) 
καί τρίτος ό Γ . Γεωργιάοης,

Π .Δημητράτος Α. Μπεναρόγιας
II. Δ η μ η τ ρ ά τ ο ς  Έ πί κεφαλής τής διδασκαλικής ‘Ομοσπον
δίας. Διαδέχτηκε τόν Μ. Δημητράτο στήν γραμματεία τοΰ 
Κόμματος μετά τήν διάσπαση τοϋ Μάη 1919 
Α. Μ π ε ν α ρ ό γ ι α ς  ’Απ’ τούς Ιδρυτές άν δχι δ προτεργάτης 
τής δημιουργίας τοΰ Κόμματος στά 1918
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ποκήρυξη τών τυχοδιοκτών, β) τό ξεκαθάρισμα τών Αρνητικών κι 
Αναρχούμενων στοιχείων, γ) τήν έπαναφορά τών Αποφάσεων τής 
Συνδιάσκεψης τοΟ 1922, άπ’ δπου προσδιορίστηκε καί τό δριστικό 
γλύστριμα στόν όππορτουνισμό.

Ενώθηκε μέ τήν όμάδα Γεωργιάδη-Σίδερη παρά τήν σθενα
ρή Αντίδραση τοϋ Ν. Δημητράτου καί τοϋ Κομιώτη κι άλλων πρώ
ην τοϋ «Κομμουνιαμοΰ» πού δέν ήθελαν τήν ένότητα μέ τους σοσιαλ- 
προδότες. Τελικά, διασπάστηκε Απ’ αύτήν, διότι: «έξήλθε δριστικά 
Απ’ τό ιδεολογικό περιβάλλον Απ’ δπου προήλθε (έννοεΐ τό Κόμ
μα) καί συνταύτησε τήν τύχην ένός άστικοΰ κόμματος». («Νέα ’Ε 
ποχή», ’Ιούλης 1924).

Ή Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ή  Ό μ ά δ α  τ ο ϋ  Σ ο σ ι α λ ι 

σ τ ι κ ο ύ  Έ ρ γ α τ ι κ ο ϋ  Κ ό μ μ α τ ο ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς  

(ΣΕΚΕ)

Ά π ’ τήν 1-1-24 ή «Νέα ’Εποχή» βγήκε σάν Ενιαία δργανο 
τής Σ.Ο. ΣΕΚ Ε κράτησε δηλ. τόν πρώτο τίτλο τοΰ Κόμματος δίχως 
τό «κομμουνιστικό» σέ παρένθεση. Άλλά δέν ίβγάλε παρά 3 φύλλα.

Ταχτικοί συνεργάτες καί συντάχτες Αναγράφονταν στήν 
προμετωπίδα οί:

IV Γεωργιάδης, δικηγόρος. Α. Μπεναρόγιας, έπίτροπος τής ΓΣΕΕ. 

Γ Δούμας, Καθηγητής. Μ. Οικονόμου, δ'.οάκτωρ φιλοσοφίας. Α. 

Σίδερης, πρώην βουλευτής τοΰ ΣΕΚΕ. Α. Άνδρίττι, διευθυντής τοΰ 

Άβάντι. Ν. Δημητράτος, δικηγόρος 1ος Γραμματέας τοΰ Κόμματος. 

Σπ. Κυμιώτης.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  

Ή Δεύτερη Συνδιάσκεψη τοΰ «’Αρχείου»
’Αρχές τοΰ 1925

Ή  δεύτερη Συνδιάσκεψη τής ’Οργάνωσης τοΰ ’Αρχείου έ- 
^ινε στό σπίτι τοΟ Τζουλάτι.

'Οπως καί στήν πρώτη Συνδ.άσκεψη συγκεντρώθηκαν 35- 
40 άγωνιστές πού βγήκαν μέ τό Γδιο σύστημα Επιλογής άπ’ τήν Δ ι
ευθυντική ’Επιτροπή.

Κύριο θέμα ήταν δ οικονομικός Απολογισμός τοΟ περιοδικού 
μέ εισηγητή τόν Δεδούση.

Άφοϋ έγκρίθηκε ή οικονομική έκθεση, άποφασίστηκε νά γ ί
νει ένας πλατύτερος έρανος γιατί τό ’Αρχείο άντιμετώπιζε φοβερές 
δυσκολίες.

'Γστερα, πήρε τό λόγο δ Τζουλάτι. Μίλησε σύντομα καί Εμ
περιστατωμένα. Γιά  τήν πρόοδο τής ’Οργάνωσης, γιά τήν κατάστα
ση τοϋ κινήματος καί τοΰ κόμματος, γιά τήν παραπέρα Ανάπτυξη τής 
πάλης μας, γιά τό κόμμα πού πρέπει νά δημιουργήσουμε. Ή Επιδο- 
κιμασία καί δ Ενθουσιασμός ήταν γενικός.

'Οταν τέλειωσε δ Τζουλάτι, ζήτησε καί πήρε τό λόγο δ Γκο- 
βόστης. Διαδήλωσε τήν πίστη του στήν δργάνωση καί στό μέλλον 
της, διαπίστωσε τήν άνάπτυξή της καί κατέληξε δτι ώρίμασαν ο£ 
συνθήκες γιά τήν πολιτική έκδήλωση τής όργάνωσης. ’Εξέφρασε 
τήν άγωνιώδικη άνάγκη τής άνοιχτής πολιτικής πού ξεπηδοϋσε 
άπ’ τήν ίδια τήν έξέλιξη τοϋ Επαναστατικού κινήματος.

Ό  Γκοβόστης, πού μαζί Αντιπροσωπεύσαμε τό σχηματισμό 
μας, Εξέφρασε δικές του προτάσεις. Στό σχηματισμό Εκδηλώναμε τό
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ένδιαφέρον μας γ·.ά. τήν πολιτική έκδήλωση —  δ Β . Τσιγαρίδης 
ήταν περισσότερο Ανυπόμονος γ ι’ αύτό —  άλλά δέν είχαμε Αποφα
σίσει νά Αποβάλλουμε σχετική πρόταση.

Ό  Τζουλάτι άντέκρουσε τήν πρόταση Γκοβόστη μέ μιά έν- 
τονότατη Ιπίθεση. νΟχι, δέν ήταν ώριμη Ακόμα ή κατάσταση γιά 
μιά έκδήλωση, είπε. Έπρεπε νά συνεχίσουμε μέ τήν ίδια ταχτ·.- 
κή. Έ πρεπε πρώτα νά πιάσουμε ρίζες σέ βασικές πόλεις κ.τ.ρ.

Κανείς δέν άντέταξε τίποτα στόν Τζουλάτι. Ούτε δ ίδιος δ 
Γκοβόστης, δ δποΐος βγήκε πολύ ένθουσιασμένος Απ’ τή διάσκε
ψη Δέν σχολιάσαμε αυτή τήν άντιδικία. Ούτε Αργότερα στό σχημα
τισμό. Ήταν αύτονόητο δτι δλοι μας είχαμε έπιρρεαστεϊ Από τόν 
Τζουλάτι.

Τό ’Αρχείο δργανωτικά μπορεΐ νά είχε ισχυροποιηθεί σημαν
τικά. ’Αλλά ήταν φοβερά άοπλο, άπδ άποψη πολιτικού προγράμμα
τος, διεθνικού καί έθνικοΟ.

Παρά τήν καλλιέργεια τής θεωρίας δέν είχε συνειδητοποιή
σει τά προβλήματα που δημιούργησε ή έπικράτηση τής γραφειο
κρατίας στήν ΕΣΣΔ. Δέν είχε μελετήσει τά προβλήματα του θερ- 
μιδωριανοϋ έκφυλισμοϋ τοϋ Έργατικοΰ Κράτους.

Παρά τήν σταθερή συμπάθεια πού δείξαμε πρός τόν Τρότσκι, 
ή ήγεσία τοϋ ’Αρχείου ήταν πολύ μακριά γιά νά έπεξεργαστεΐ μιά 
πλατφόρμα πού μόνον ή μεγαλοφυΐα τοϋ Τρότσκι Εδωσε τό 1927. 
Δέν είχαμε έπίσης κανένα δεσμό μέ τό άντιπολιτευτικό ρώσιχο καί 
παγκόσμιο κίνημα. Είμαστε άποχομένοι.

Τά ντοκουμέντα τοϋ Τρότσκι πού είχε ή ήγεσία τοϋ ’Αρχείου 
στά χέρια της( τό Κούρ-Νουβώ, τό ποϋ βαδίζει ή ’Αγγλία, τό ποϋ 
βαδίζει ή Ρωσία χαΐ διάφορα άρθρα του, δέν ήταν Αρκετά γιά νά 
θεμελιώσουν τά προβλήματα προγράμματος χαΐ τροτσκιστικής στρα
τηγικής.

Ό  Τζουλάτι είχε έπίγνωση αύτών τών τεράστιων δυσκολιών 
μ'.άς πολιτικής προβολής ένός νέου κόμματος. Ή πολιτική πάλη έ- 
νάντια οτούς δεξιούς σοσιαλδημοκράτες καί σοσιαλιστές ήταν Ινδο- 
ξη. ’Αλλά ή πάλη χατά τοϋ Σταλινικού Κόμματος καί τής νέας ή- 
γεσίας τής ΕΣΣΔ  προϋπόθετε λύση πολλών προβλημάτων. Ή πολι
τική έκδήλωση δέν ήταν εδχολη. Ήταν βμως άναγκαία.
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Τό πρόβλημα τής πολιτικής έκδήλωσης τής όργάνωσης τοΰ 
’Αρχείου δέν ήταν πρώτη φορά που τέθηκε. 01 συνθήκες τής πά
λης τών τάξεων έσπρωχναν τους μαζικούς άγωνιστές στήν άναζή- 
τηση μιας άνοιχτής μπολσεβίκικης πραγματικά όργάνωσης καί δρά
σης.

Έ τσ ι, ενα χρόνο πιό μπροστά, στα 1923, ό πυρήνας τών ά- 
ναπήρων έβαλε σέ ήμερήσια διάταξη τό πρόβλημα αύτό. Ό  Στα- 
ματόπουλος είσηγήθηκε κι έγινε δεχτό άπ’ δλους τους σ. νά ζητη
θεί άπό τήν ήγεσία ή άνοιχτή έκδήλωση. Τίοθέτησαν τήν πρόταση 
ο; Βαλασιάοης, ’Αλεξόπουλος, Τσαούσης καί τελευταίος δ ’Αποστό
λου. ’Αντιτάχτηκε δμως ό άντιπρόσωπος τής ήγετικής έπιτροπής 
Καβαδάς (Σφύρης) χωρίς να έπιρρεάσει οδτε έναν. ’Από τότε, ό 
Καβαδάς άποσύρθηκε άπ’ τήν παρακολούθηση τού σχηματισμού ά- 
ναπήρων.

Τότε ή πρόταση ήταν πραγματικά άκαιρη. Γιατί δλοι οί άρ- 
χειομαρξιστές δροϋσαν μέσα στό κόμμα καί ή φυγή τους θά τους κα
τέστρεφε. ’Αλλά τό 1925;

ΣΚΕΨ ΕΙΣ ΤΟ Γ ΤΖΟ ΓΛ Α ΤΙ ΓΙΑ  ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ

Μετά τήν Συνδιάσκεψη, δ Τζουλάτι, μ’ ένα κύκλο άγωνιστών, 
άνεπίσημα, άναφέρθηκε στά έκφυλιστικά φαινόμενα που παρουσία
σαν οί έδώ άντιπρόσωποι τής Κ .Δ. κι ιδιαίτερα δ μόνιμος Λαύράς 
κι έκανε τήν πρόρηση δτι Γσως βρισκόμαστε μπροστά σ’ έναν έκφυ- 
λισμό τής Γ '  ΔιεθνοΟς, σέ συνδυασμό μέ δ,τι καταγγέλλονταν άπ’ 
τόν Τρότσκι σέ βάρος τής γραφειοκρατίας τοϋ νέου καθεστώτος. 
Πρόσθετε δτι Γσως ή ιστορία μάς έπιβάλλει νά τραβήξουμε γιά μιά 
ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ.

Ήταν φανερό δτι ό Τζουλάτι άρχισε νά συνδέει τήν παρέκ- 
κληση τοϋ Κ Κ Ε  πρός όππορτουνιστικές κατευθύνσεις μ’ αύτή τήν 
κατάσταση στήν ΕΣΣΔ καί στή Κ .Δ.

'Οπωσδήποτε, δέν είχε καταλήξει σέ σταθερά συμπεράσμα
τα. Βολιδοσκοποϋσε ; Ή  «έξεμαίευε τάς διανοίας», άλά Σωκράτη,

Πάντως, δπως φαίνεται, στόν ήγετικό κύκλο είχε συζητη
θεί τό θέμα, γιατί ό Γιωτόπουλος πού ήταν πιό έκδηλωτικός, έ
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λεγε: «Υπάρχει πολύ όππορτουνισμός μέσα στήν ΚΔ». Κ ι αύτό 
ήταν πάρα πολύ γιά τότε πού ή ΚΔ ήταν ταμπού γιά τούς πολλούς.

Ό  Γιαννακουρέας ήταν ό μόνος πού άντιπαρέταξε στδν Τζου
λάτι: «Δέν μπορούμε —  είπε —  άπ’ τά μεμονωμένα περιστατικά 
τοΟ Λαύρά νά βγάλουμε συμπεράσματα καί προοπτικές γιά  τή Νέα 
Διεθνή». «Αύτό άπαιτεΐ διαλεχτική άνάλυση τής πορείας τοΟ κ ι
νήματος».

Ό  Τζουλάτι δέν προχώρησε τή συζήτηση. Σηκώθηκε, χτύ
πησε στόν ώμο τόν Γιαννακουρέα καί τόν συγχάρηκε γιά τό θάρρος 
τής γνώμης του.

Ό  Γιαννακουρέας μοΟ έξέθεσε αύτή τή συζήτηση, πού ήταν 
χαρακτηριστική μόλο πού είχε προσωπικό χαραχτήρα μέ τή δια
βεβαίωση δτι ίτρεφε μεγάλη έχτίμηση γιά τόν δημοκρατισμό καί 
γιά δλα στόν Τζουλάτι.

Ό  Τζουλάτι ήταν φανερό δτι προβληματίζονταν σ’ αυτί. 
Έ τσ ι έξηγείται γ ιατί δέν έβαλε τέτοιο θέμα στήν Συνδιάσκεψη πού

Φ Τ ζ ο υ λ ά τ ι

Ό  πρώτος πού προβληματίστηκε ύπέρ 
τού Τρότσκι καί τοΟ νέου κόμματος 

στήν Ελλάδα

μόλις ίγ ινε. ’Αλλιώς, φυσικά, θά ξεκινούσε μιά διεθνή άνάλυση τοϋ 
ζητήματος, δπως σωστά είχε παρατηρήσει δ Γιαννακουρέας.

’Εδώ θά πρέπει νά πούμε δτι δ προσανατολισμός τής δργάνω- 
σης στόν Τρότσκι, μόλο πού ήταν σταθερός καί κάθε νέα πληροφο
ρία πάνω στή ρήξη Τρότοκι καί Τρόικας έπιβεβαίωνε τήν όρθότη- 
τά του, δέν πήρε δμως τή μορφή μώς άπόφασης πού θά μεταφέρον- 
ταν στή βάση. Αύτό δέν έλάττωνε τήν πίστη καί τήν άλληλεγγύη 
στόν Τρότσκι, πίστη πού ένισχυόταν μέ κάθε νεώτερο ντοκουμέντο
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πού Ιπερνε στά χέρια της. Ή σύγκρουση άλλωστε τών δυ4 τάσεων 
ήταν Ακόμα σ’ έξέλιξη.

Ά λλά ή πολύπλοκη φύση τών προβλημάτων πού ένέκυψαν 
στήν ΕΣΣΔ  καί στήν ΚΔ, ή οίκονομική πολιτική, ή βιομηχανοποί- 
ση, ή «Σμίτσκα», ή γραφειοκρατικοποίηση καί δ θερμιδωριανός έκ- 
φυλιστικός δρόμος πού πήρε τδ Κ Κ Ρ καί ή Κ Δ , σέ συνάρτηση μέ 
τό ζήτημα τής άνοιχτής τοποθέτησης τοϋ ’Αρχείου άπέναντι στό 
Κόμμα καί στή Διεθνή πάνω σ’ αύτά τα κολοσσιαία προβλήματα, 
στά δποϊα Ακόμα καί ή τάση τής Ρώσικης Αντιπολίτευσης παρουσί
ασε Αλλεπάλληλες κρίσεις δπως άλλωστε καί ή έπίσημη ήγεσία, 
δημιούργησε προβλήματα στήν ήγεσία Τζουλάτι. 'Η πίεση γιά μ:ά 
άνοιχτή έκδήλωση, δσο κι άν ήταν δικαιολογημένη, πρόσθετε δυ
σκολίες. Ή έκδήλωση προϋπόθετε μια προγραμματική πάνω στά 
’Εθνικά καί διεθνικά προβλήματα τή στιγμή πού αύτά τής Διεθνούς 
δέν είχαν ξεκαθαριστεί γιά τήν Ελλάδα. Ή  Ακλόνητη πίστη στίς 
βασικές Αρχές ήταν κάτι τό σημαντικό. Άλλά δέν ήταν Αρκετό αύ
τό. "Ετσι, δημιουργήθηκε Αδιέξοδο γιά τόν Τζουλάτι. Δέν μπόρεσε 
ν’ Ανταποκριθεΐ στις νέες ιστορικές συνθήκες. Ά π ’ δπου προέκυψε 
ή προσεχής Αποχώρησή του.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΣ ΤΟ Γ ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΓ

01 Άρχειο-τροτσκιστές σφυρηλατήθηκαν μέσα στήν Αδιάλ- 
λαχτη πάλη κατά τοΰ νεοδημιουργημένου σταλινισμού. Ή κριτική 
τους κατά τοΰ Κόμματος, γιά τήν πρωτοφανή μέχρι τότε παραβία
ση τών Αρχών τοΰ δημοκρατισμού καί γιά τις διαγραφές μέ τα πιό 
απίθανα καί τά πιό άναίσχυντα δικαιολογητικά, ήταν Αμείλιχτη. Ε 
άν ή πάλη τους κατά τής σοσιαλδημοκρατικής δεξιάς είχε Ιναν άντι- 
σοσιαλπατριωτικό χαρακτήρα, ή πάλη κατά τοΰ νεοδημιούργητου 
σταλινισμού περιεστράφηκε στά ζητήματα λαϊκοδημοκρατικού χα- 
ραχτήρα κι Ιδιαίτερα κατά τού κομματικού καθεστώτος τής διχτα- 
τορίας τής Τριανδρίας.

Οί σταλινικοί ίδειξαν Ινα Απέραντο μίσος κατά τού νεσδημι- 
ουργούμενου τροτσκισμού πού άκόμα βέβαια δέν είχε μορφοποιη- 
θεϊ. Ή θριαμβευτική Ανάπτυξη τών άρχειομαρξιστών πού δφείλον- 
ταν στήν δρθότητα τής κριτικής τους τόσο Απέναντι τής δεξιάς δσο
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καί τής νέας τάσης τών όπαδών τής Τρόικας τής ΕΣΣΔ, καί ή ί-  
δυναμία τοΰ Κόμματος νά τούς καταπολεμήσει μέ πολιτικά έπιχειρή- 
ματα, προκάλεσε χρήση τών μεθόδων διαστρεβλώσεων καί συκο
φαντιών. Ή ήγεσία Σαργολόγου-Σταυρίδη, παρέδωσε τους πωλη- 
τές τοΟ περιοδικού «’Αρχείο» στην άστυνομία. Ή ήγεσία ’Αποστο- 
λίδη-Μάξιμου-Κορδάτου, έςετόξευσε έναντίον τοΟ περιοδικού τήν 
συκοφαντία δτι «είναι δργανο φασιστικό»! Σ ’ αύτή τήν «αισχρή καί 
κακοήθη συκοφαντία», τό περιοδικό, στίς 15.12.24, άπάντησε:

«Είμαστε άναγκασμένοι γιά έπανόρθωση όρισμένων άνακρι- 
βε'.ών καί συκοφαντιών νά δηλώσουμε δτι τό «’Αρχείο», άπό τήν έκ
δοσή του, στηρίχτηκε στήν ύποστήριξη καί διάδοσή του στούς έρ
γάτες καί στούς έράνους του, άπ’ δπου διατηρείται». «Δημοσίευσε 
κιόλας θεμελιώδη βιβλία του Μαρξισμού». «Παρέμεινε περιοδικό 
καθαρά μορφωτικού χαραχτήρα». «’Εν τούτοις, άπ’ τήν έμφάνισή 
του έγινεν άντικείμενον σφοδράς καί άνήθικης έπίθεσης». «Κυκλο
φορούν σέ βάρος του διαδόσεις καί συκοφαντίες παντοειδείς, τις ό
ποιες έχθροί άσφαλώς κι έκμεταλλευτές τοΰ κομμουνισμοί} διασπεί- 
ρουν». «Είμεθα ύποχρεωμένοι νά δ'.αμαρτυρηθώμεν διά μίαν συκο
φαντίαν ή δποία έδημοσιεύθη στό «Ριζοσπάστη» μέ τήν όποία τό 
«’Αρχείο τοΰ Μαρξισμοΰ» άποκαλείται δργανο «φασιστικό». «Αι
σχρή καί κακοήθης συκοφαντία». «Διαμαρτυρόμεθα, διότι ή μεγα- 
λυτέρα καταδίωξις κατά τής διάδοσης τής Μαρξιστικής φιλολογίας 
στή χώρα μας γίνεται άπό άνθρώπους που λένε δτι έργάζονται διά 
την πρόοδον τοΰ κινήματος».

«Δηλώνουμε δτι ούδεμίαν ένέργειαν πολιτικού όργανισμοΰ ή 
όμάδος υιοθετούμε ν, διότι δέν άνήκομεν εις ούδεμίαν τοιαύτην». 
«’Αλλά θ’ άμυνθώμεν κατά τών συκοφαντιών καί διαβολών και θ * 
παραμείνομεν συνεπείς πρός τήν πρώτη ύπόσχεσίν μας γιά  τήν έκδο
ση δλων τών θεμελιωδών έργων τοΰ Μαρξισμοΰ».

Η  ΔΙΕΓΘΓΝΣΗ

’Αναζητώντας τούς πρώτους ύπεύθυνους γιά τήν ψυχροπο
λεμική σύγκρουση άνάμεσα στό Κόμμα καί στό ’Αρχείο καί τούς 
πρώτους ύπεύθυνους γιά τήν χρησιμοποίηση «μεθόδων», άπαραδέ- 
χτων, πρέπει νά σταθοΰμε στήν κριτική αύτή τού « ’Αρχείου».
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Κανείς σοβαρός μελετητής δέν μπορεί ν’ άμφισβητήσει δτι 
Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΓΚΟΦΑΝΤΙ- 
ΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΩ Ν ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝ
Τ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν , ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΗ  ΜΟΣΧΑ. Ή πίε
ση τής μικροαστικής τάξης καί τής γραφειοκρατίας πάνω στό προ
λεταριάτο προσδιόρισε τόν άντιδραστικό καί άντεπαναστατικό χαρα- 
χτήρα τοϋ σταλινισμού καί τό πρώτο κύμα τής συκοφαντικής έκ- 
στρατείας. Ενάντια στούς άρχειομαρξιστέ; έξαπολύθη δλο τό όπλο- 
στάσιο τής συκοφαντία; καί δυσφήμησης. Τό Γδιο ϊγ :νε κι ένάντια 
στούς Πειραιώτες τής «Κομμουνιστικής "Ενωσης» οί δποΐοι δμως 
άνταπέδωσαν τήν κατηγορία γιά «φασίστες». Ό  Πουλιόπουλος έπε
σε σέ δυό χρόνια θύμα τής ίδιας συκοφαντικής έκστρατείας. "Εγινε 
κι αύτός μέ τή σειρά του «φασίστας» καί «χαφιές».

Πρωτοφανείς διώξεις 
τής Κυβέρνησης Μιχαλακοπούλου

Tè 1925 έγκαινιάστηκε μέ μια στυγηρή πράξη βίας καί τρο
μοκρατίας άπ’ τήν κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου-Κονδύλη.

Σ τ ά  Γ ι ά ν ν ε ν α ,  τήν 1.1.25 πιάστηκαν 5 έργάτες, 
πέρασαν στό στρατοδικείο «γιά στάση», ένώ δέν Εκαναν παρά μοί- 
ρασμα μι&ς άντιφασιστικής προκήρυξης καί δικάστηκαν 4 καί 21/2 
φυλακή. Οί στρατοκράτες γέμισαν τά μπουντρούμια καί ϊκλε·.σαν 
τά σωματεία καί τήν έφημερίδα τών έφέδρων «Νέος ’Αγών».

ΤΗταν δλοφάνερο δτι άρχισε γενική έπίθεση διάλυσης καί 
παρανομοποίησης δλου τοϋ κινήματος.

Τ ό  Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό . —  Ή άπέλαση τοϋ Πατριάρχη 
Κων) πόλης άπό τούς Τούρκους, Εγινε άφορμή γιά τήν κυβέρνηση 
Μιχαλακόπουλου προετοιμασίας μιας νέας πολεμικής περιπέτειας 
γ ιά τήν έξυπηρέτηση τών σκοπών τής Ελληνικής κεφαλαιοκρατί- 
ας καί τών τραπεζιτών τής Λόντρας καί τοϋ Παρισιοϋ, πράγμα πού 
άπαιτοϋσε έξόντωση τοϋ «έσωτερικοϋ έχθροϋ», τών κομμουνιστών.

Οί "Ελληνες σωβινιστές γ ι ’ ν’ άποχτήσουν γόητρο, πού κα- 
ταράκωναν οί Τοϋρκοι, γιά έκδίκηση καί γιά άνάχτηση έδαφών,
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δημιούργησαν κλίμα πατριωτικής Εξαρσης γιά πόλεμο, δοσμένου 
δτι τό Πατριαρχείο ήταν κέντρο έθνικιστικής δράσης γιά τΙς μεγα- 
λοΐδεάτικες βλέψεις τους. "Ετσι, έξαπέλυσαν μιά γενική Επίθεση 
Ενάντια στό Κ ΚΕ, στά συνδικάτα καί στίς έφεδρικές όργανώσεις, 
που ξεσηκώθηκαν γιά ν’ άποτρέψουν Ινα νέο μακελάρισμα.

Σ τ ό ν  Π ε ι ρ α ι ά ,  στίς 3.2.25, δ φρούραρχος, Αξιω
ματικοί καί στρατός, έπέδραμαν στά γραφεία τών Παλ. Πολεμι
στών, κατάσχεσαν τά πάντα καί πιάσανε δσους βρήκαν άνάμεσα 
στούς όποιους τόν Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο  καί  τόν Κ  α σ ι μ ά - 
τ η  .

Σ τ ή ν  ’Α θ ή ν α ,  στίς 4.2.25, μιά κουστωδία χαφιέ
δων Ικανέ Επιδρομή στά γραφεία Παλ. Πολεμιστών, ρήμαξε τά 
πάντα κι Επιασε δλους δσους βρήκε μέσα.

Σ ’ δλη τήν Ελλάδα, οί Επιδρομές, οί κατασχέσεις, ot κατα
στροφές, οί συλλήψεις, οί τρομοκρατίες, οί Ερευνες στά σπίτια, οί 
ξυλοδαρμοί, τά βασανιστήρια, πήραν μιάν Εκταση πογκρόμ, ίχ ι  μό
νον κατά τών Εφεδρικών, άλλά καί κατά τών συνδικαλιστικών δρ- 
γανώσεων. "Ολα τά συμβούλ·α τών όργανώσεων καταζητούνται, 
συλλαμβάνονται και κακοποιούνται βανδαλιστικά στά μπουντρούμια 
τής άσφάλειας.

ΣτΙς 8.2.25, τό Πολιτικό Γραφείο τοΰ Κ Κ Ε «καλοΰσε τήν 
άστική δικαιοσύνη νά μήν όποκύψει». (Τ ί αύταπάτη γιά τήν άστι- 
κή δικαιοσύνη! ! ) .  «θέλουμε, Ελεγε, δίκη, γιά νά φανεί ποιός είναι 
δ προδότης καί ποιός δ υπερασπιστής τών λαϊκών συμφερόντων».

ΣτΙς 9.2.25, τό κέντρο τών διώξεων ήταν σ τ ό  Β ό λ ο ,  
δπου πιάστηκαν οί ήγετικοΐ Ί ω α ν ν ί δ η ς ,  Π α π α ρ ή -  
γ α ς  καί  Μ ά τ ε σ η ς .

ΣΤΗ  ΣΓΝ ΕΧΕΙΑ , Π ΙΑ ΣΤΗ Κ Ε ΟΛΗ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
Η ΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΓ 1.000 ΜΕΛΗ. Ή κατηγορία ήταν τό 
αύτσνομιστικό καί ή άπόσπαση Εδαφών άπ’ τήν Ελλάδα. Ή 
π ο ι ν ή  τ ο 0 θ α ν ά τ ο υ  γ ι ά  έ σ χ ά τ η  π ρ ο 
δ ο σ ί α ,  άπειλοΰσε τούς πάντες. Ό  τύπος δργίαζε. Ό  Κονδύ- 
λης ζήταγε δίκη «στδ άψε - σβήσε».

Σ τ Ι ς  8.  2.  2 5  Σ α λ ο ν ί κ η ,  μ’ άφορμή τό πα
τριαρχικό. τό Κόμμα καί οί Παλαιοί Πολεμιστές δργάνωσαν Ενα
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συλλαλλητήριο, ένάντια στό όποιο ή Κυβέρνηση έξαπέλυσε 5 Αντλί
ες καί μ·ά έπέλαση ίππικοϋ. "Εγιναν συλλήψεις ένώ διεξάγονταν 
άγριες συγκρούσεις.

Στή Σαλονίκη έγινε ή πρώτη δίκη: «ΈπΙ έσχάτη προδοσία». 
Χτύπησαν τή Σαλονίκη πρώτα-πρώτα γιατί ήταν ή καρ5·.ά τής Μα
κεδονίας. 01 κατηγορούμενοι δείχτηκαν δλοι τους υπέροχο1.. Δέν 
άρνήθηκαν τό σύνθημα τοΟ Κόμματος, καί τό δπεράσπισαν σθεναρά 
σάν σύνθημα άμέσου δράσεως κι δχι δπως στις δίκες ’Αθηνών πού

Ή λευκή τρομοκρατία στήν Σαλονίκη

Ή πρώτη μεγάλη δίκη στή Σαλονίκη 
132 χρόνια φυλακή 

Γιά τό σύνθημα τής Αύτονόμησ-;  Μακεδονία; καί Θράκη;

τό παρουσίασαν σάν σύνθημα έφαρμογής —  μετεπαναστατικά —  
στή Βαλκαν.κή 'Ομοσπονδία.

Σ ’ αύτή τή δίκη διακρίθηκε δ Μ α κ ρ ό π ο υ λ ο ς  γιά 
τό θάρρος καί γιά τό μαχητικό ύφος πού δόθηκε σ’ αύτή τήν πρώτη 
σκηνοθετημένη συνωμοσία δλων τών Αντιδραστικών δυνάμεων.

Ό  Μακρόπουλος ήταν τσαγγάρης, νεολαίος άκόμα. ’Αντιπρο
σώπευσε τήν νεολαία Βόλου στό ιδρυτικό Συνέδριο τής ΟΚΝΕ καί 
μαζί μέ τόν Π α ν τ α ζ ή, Αντιπρόσωπο τής νεολαίας Καβά
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λα; καί τού; γραμματείς τής ΟΚΝΕ Β  ε ν τ ο ύ ρ α καί θ ε 
ο δ ώ ρ ο υ  ίγιναν κ ύ ρ ι ο ι  Ι δ ρ υ τ έ ς  τ ή ς  Ο Κ  Ν 
καί στό τέλος τής δεκαετίας τοϋ ’20 τ ρ ο τ σ κ ι σ τ έ ς .

"Οταν δ άρχιστρατοδίκης τόν δνόμασε, Ινας έπίτροπο; είπε: 
«Αύτό; είναι δ άνεύθυνο; ύπεύθυνος», «δ αΓρων τά; Αμαρτίας τών 
άλλων, γιατί ήταν, δπως δ Φίτσος στό «Ρίζο», δ ύπεύθυνος γιά τδ 
νόμο τής «Φωνής τοΰ Εργάτη». Ό  Μακράπουλος άναψε. Κ ι δταν 
τόν ρώτησαν: «’Εσύ γράφεις τά άρθρα τής "Φωνής τοϋ ’Εργάτη” ;» 
πετάχτηκε πάνω κι άπάντησε μέ πείσμα, άφθαστη μαχητικότητα, 
κι άγριάδα: «νΟχι, δέν τά γράφω έγώ... άλλά τα έγκρίνω πέρα για 
πέρα! !...».

Γνώρισα τόν Μακρόπουλο τό 1930, δταν σταλμένος άπ’ τήν 
’Οργάνωση τών Τροτσκιστών τής ’Αθήνας, πήγα στη Σαλονίκη, 
σύνταξα κι είσηγήθηκα τό έκλοιγκό πρόγραμμα τοΰ ύποψηφίου 
μας δήμαρχου Μακρόπουλου καί συνεργάστηκα στενά μαζί του καί 
ζώ τώρα τήν δύναμη τής Ιδεολογία; καί τή ; ψυχή; του, πού τότε 
αύτό; άντιμετώπισε τού; στρατοδίκε;!

Οί άλλοι κατηγορούμενο: ήταν: Τ . ΧΑΤΝΟ ΓΛΟ Γ, τή ; ΚΕ 
τοΰ Κ ΚΕ καί ΓΡ. Π Α ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΓ, γραμματέα; τοΰ ’Εργ. 
Κέντρου Θεσσαλονίκης (τροτσκιστές στό τέλος τή ; δεκαετία; τοΰ 
’20, Γ . ΝΤΟΓΒΑΣ (διαφωνών στή κατοχή, έκτελέστηκε άπ’ του; 
σταλινικού;), Τ . ΒΙΤΣΩ ΡΗΣ, Γ . ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΓΛΟΣ, Γ. ΚΟ ΓΡΤΙΔΗ Σ καί ΣΑΠ ΟΡΤΑ.

Τούς καταδίκασαν δλους μέ 12 καί 18 χρόνια φυλακή τόν 
καθένα. Κράτησαν δλοι ύπέροχη στάση.

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Α ΓΡΙΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑ
ΠΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τδ κεφάλαιά Ιπληξε άνελέητα τούς καπνεργάτες γιατί ήταν 
στίς πρώτε; έπάλξει; τοΰ άγώνα. "Ολοι δίνανε έρανο στδ Κόμμα, στό 
Ρίζο καί στήν ’Εργατική βοήθεια. Παντοΰ λειτουργούσαν Ε π ι 
τ ρ ο π έ ς  σ ά ν  σ ο β ι έ τ .  "Ας μήν ξεχάσουμε δτι ή Κα
πνεργατική 'Ομοσπονδία £ν?κε στό δργανικό Κόμμα. Οί καπνέμπο- 
ροι, μέ τήν εύκαιρία τών έξαγωγών άνεπεξέργαστου καπνοΰ, άρχισαν 
γενική έπίθεση. Ή «Τόγκα» (άπλουστευμένη έργασία) σημαινε ΐ-
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ξόντωση, άνεργία, πείνα γιά τούς καπνεργάτες. ΤΗταν ζήτημα ζωής 
καί θανάτου ν’ άποτρέψουν τήν έξαγωγή Ανεπεξέργαστων καπνών. 
Έ τσ -, δ άγώνας φούντωσε άπ’ τά μέσα τοΟ 1924.

Στίς 12.5.24 ξέσπασε μιά γενική άπεργία καπνεργατών, 20 
χ ιλ., γιατί τούς έκβίαζαν νά πιάσουν δουλειά μέ μικρότερα μεροκά
ματα. Έ γιναν βίαιες συγκρούσεις, τραυματίστηκαν 11 καί πιάστη
καν 7 κι δ γραμματέας Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ ,  όπαδός τής τά
σης τοϋ Πουλ'όπουλου.

Στίς 21.4.24 πιάστηκε δ γραμματέας τοϋ Έργατικοϋ Κέντρου 
Σαλονίκης Πουλιοπουλικός Γ ρ .  Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ .

ΣτΙς 29.6.24 ματωκύλησαν τούς καπνεργάτες στό Πράβι. Έ - 
πιασαν κι έστειλαν στίς φυλακές 12 Αγωνιστές. Τούς τράβαγαν μή
νες στά μπουντρούμια. Όταν τούς έπισκέφτηκε δ Π ο υ λ ι ό - 
π ο υ λ ο ς στ1ς8.1.25, τούς βρήκε μέ Ακμαιότατο ήθικό.

Στις 5.8.24 έγινε τό συνέδριο τής Κ.Ο.Ε., δπου άποφασίστη- 
καν κι ϊγιναν καπνεργατικές συγκεντρώσεις σ’ δλη τή χώρα.

Τό Σεπτέμβρη κηρύχτηκε γενική άπεργία. Ή Καβάλλα ϊγ ινε 
τό μαχητ κό έπίκεντρο τοΰ Αγώνα καί ξέσπασαν αιματηρές συγκρού
σεις. Τραυματίστηκαν δεκάδες. Σκοτώθηκαν 2.

Στίς 5.11.24, στή Δράμα, 80 φασίστες τοϋ Έφεσίου καί τοΰ 
Κίτρινου σωματείου, κάνανε έπιδρομή στά καπνομάγαζα γιά νά διώ
ξουν τούς κομμουνιστές και νά πιάσουν αύτοί δουλειά. Μέ τις πλά
τες καί τήν έπέμβαση στρατοΰ, Ιγιναν άγριες συγκρούσεις. Πιάστη
καν 10 Αγωνιστές καί δικάστηκαν.

Ό  Γ ι α τ σ ό π ο υ λ ο ς ,  δ κατοπινός σύντροφος τοϋ 
Πουλιόπουλου στό «Νέο Ξεκίνημα», κατεύθυνε άμεσα τή δράση στή 
Δράμα. Δούλευε σέ καπνοπαραγωγικό συνεταιρισμό σάν λογιστής, 
δπου κι έπηρέασε τούς καπνεργάτες.

Στίς 10.11.24 οί καπνεργάτες Καβάλας έμπόδισαν φόρτωση 
Ανεπεξέργαστων. Τούς έπιτέθηκαν καί χύθηκε νέο αίμα 30 τραυμα
τισμένων κ· ένός νεκροΰ. 'Ομως τά καπνά δέν φορτώθηκαν. Τ ’ ά- 
μάξια Ανετράπησαν. Τά καπνοδέματα σκόρπισαν στούς δρόμους.

Σ ’ αύτή τήν έπική μάχη, δ πιό νεαρός κομμουνιστής, δ νεο
λαίος Κ. Π α ν τα ΐή ς .έγ ιν ε  δ πιό μεγάλος ήρωας. Μπρ&στάρης στή 
μάχη. Σέ μιά στιγμή έξορκίζει τούς φαντάρους νά μήν χτυπάνε τ’ Α-
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01 ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΒΙΟΪ

Ή  μεγαλειώδης συγκέντρωση στήν Καβάλλα άνάντια 
στήν έξαγωγή άνεζεξεργάστων καπνών
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ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λ. Χατζησταύρου Γρ. Παπανικολάου

Σ. Στεργίου Κ. Παντχζής
Έκτελέσ:τ(κε ί~ό τούς σταλινικούς Ό  ήρωας τής Καβάλλας

Στά πλευρά τοϋ Πουλιόπουλου καί τής Τροτσκ·στική: 
’Αντιπολίτευσης



δέρφια τους. Άλλά τόν άνέτρεψαν καί τόν έρ·.ξαν κάτω καί ot άρβύ- 
λες όργωσαν τό σώμα του. Κι δταν δλος δ λόχος πέρασε άπό πάνω 
του, τόν σήκωσαν άναίσθητο, καί σαν τύμπανο.

Ή  Καβάλα έβγαλε πολλούς ήρωες τόσο κομματικούς δσο κι 
απλούς έργάτες. Στίς έςορίες ποτέ οέν έλειψαν. Τούς γνώρισα άπό 
κοντά στις φυλακές τή; Καβάλλας καί τή; Δράμας τδ 1930. Άλλά 
οί Κ. Πανταζής καί Γιάννης Νεγρεπόντη; ξεχώριζαν γιά τό ήθος 
τους, τήν Μαρξιστική τους σκέψη καί τή συνέπεια στίς άρχές τοϋ 
Λενισμοϋ καί τοΰ τροτκισμοΰ. Κι ήταν τόσο άγαπητοί στους κα
πνεργάτες! (Ό  Νεγρεπόντης έκλέχτηκε καί δημοτικός σύμβουλος).

Τό 1925 ή λευκή τρομοκρατία συνεχίζεται. Α π ’ τήν Καβά
λα, Αλεξανδρούπολη καί Σαλονίκη, άπηλλάθησαν δεκάδες Αγωνι
στές. Ά π ’ τήν Ξάνθη έξορίστηκε δ διευθυντής τοϋ «,Εργάτη». Άπδ 
τίς Σέρρες δ γραμματέας τοΰ σωματείου. Στήν Καβάλα τδ στρατοδι
κείο δίκασε 6 άθώους γιά τά γεγονότα πού στοίχισαν τή ζωή 3 βιο
παλαιστών ένώ οί ένοχοι έμειναν έλεύθεροι. Πιάστηκαν 34 καπνερ
γάτες. Ό  πρόεδρος τών καπνεμπόρων Λύτσικας πού πυροβολούσε 
τούς έργάτες στδ ψαχνδ δέν πιάστηκε. Στή Δράμα, στίς 17.1.25 cl 
φασίστες τοΰ ’Εφέσιου κατέστρεψαν τά γραφεία τών συνδικάτων. Γιά 
τά γεγονότα αύτά πιάστηκαν 30 έργάτες καί άπολύθηκαν μετά άπδ 
2 μήνες. «Μιά μέρα —  θυμάται δ Γιατσόπουλος —  τούς τή στήσαμε 
καί τούς ξυλοφορτώσαμε. Αυτοί κατέβασαν χωροφυλακή καί στρατδ 
καί μάς χτύπησαν μέ σφαίρες. Χύθηκε πάλι αίμα». Φυσικά, δ ’Εφέ- 
σιος δέν πιάστηκε ποτέ.

Στή Λάρισσα φυλακίστηκαν 6 καπνεργάτες γιά τδ έγκλημα 
πού ζήταγαν δούλε-ά μετά άπά άνεργία 6 μηνών. Άνάμεσά τους ή
ταν ο ί ά ο ε λ φ ο ί  θ ε μ ε λ ί δ ε ς  π ο ύ  δ ι α κ ρ ί θ η -  
κ α ν  σ τ ο ύ ς  ά γ ώ ν ε ς  τ ο ΰ  Α γ ρ ί ν ι ο υ  ( κ α ί  
γ ε ν ι κ ά  σ ά ν  Ά  ρ χ ε ι ο μ α ρ ξι σ τ έ ς κ α ί  Τ ρ ο- 
τ σ κ ι σ τ ε ς ) .

Στήν Ξάνθη, οί καπνέμποροι κήρυξαν λόκ-άουτ κι έμειναν 
στούς δρόμους 7.000. Κι άπό πάνω πιάσανε 20 καπνεργάτες.

Στό Βόλο, στίς μεγάλες συλλήψεις μαζί μέ τόν Π α π α - 
ρ ή γ α ,  Ί  ω α ν ν ί δ η καί Μ α τ ο ύ σ η, πιάσανε καί 
20 καπνεργάτες.
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Στις 3.4.25 παρά τις πρωτοφανείς διώξεις γίνεται Ινα συλλα
λητήριο, δπου Ο ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΓΡΟΓ ΜΙ
ΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠ’ 
ΤΟΓΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΪΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΓΣ καί 
τό έμπόριο καπνού νά γίνεται άπ’ τους συνεταιρισμούς. Μέ σύνθημα 
«κάτω τό άντ:λαϊκό νομοσχέδιο», 30 χιλιάδες καπνεργάτες συγκεν
τρώθηκαν σ’ δλη τήν 'Ελλάδα. Άλλα ή πάλη Ινάντια στούς 'Ελλϊί- 
νες καί ξένους μεγαλέμπορους, ιδιαίτερα τούς Άμερικάνους πού ή
θελαν νά σπάσουν τά 'Ελληνικά εύγενή καπνά ύπέρ τών δικών του;, 
δέν κατέληξε τελικά παρά στήν ήττα.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΓ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΓ

Παρ’ δλο πού τό Συνέδριο δέν είχε πάρει καμιάν άπόφαση γιά 
τόν Τροτσκισμό, ή πρώτη πολιτ·.κή πράξη τής νέας διοίκησης Που- 
λιόπουλου, ήταν ή δημοσίευση άρθρων τοΟ Ζηνόβιεφ έναντίον τοΰ 
«Τροτσκισμοΰ». Σ’ αυτά, δ Τρότσκι παρουσιαζόταν σαν δ κλασικός 
τύπος τοΟ διανοούμενου έπαναστάτη». «Βάση του είναι δ έπαναστα- 
τισμδς τοΰ διανοούμενου». «ΙΙέρνει τήν Ιδεολογία σήμερα τής μιας, 
αύριο τής άλλης δμάδας καί στό τέλος βρίσκεται πάνω καί άπό τις 
δυό». Ποτέ καί σέ κανένα σοβαρό ζήτημα δ Τρ. δέν είχε σταθερή 
γνώμη, πάντοτε περνώντας σέ άσυμφωνεΐες κι άπ’ τή μιά καί άπδ 
τήν άλλη». «Μιλώντας γιά τήν πάλη τών τάξεων Εβγαζε συμπερά
σματα φιλελεύθερης πολιτικής» κ.τ.ρ., κ.τ.ρ.

Καί γιά τήν Ιστορία τοΰ Τρότσκ·., έπανελάμβανε δλες τις δια
στρεβλώσεις πού χαλκεύτηκαν άπ’ τούς σταλινικούς. Ά ς  άναφέρου- 
με δμως μιά περίπτωση. Τί ϊγραφε δ Γδιος δ «Ρίζος» 9 μήνες πιό 
μπροστά:

Στδ «Ρίζο», δ Ζάκ Σαντούλ, έξιστορώντας τήν ίδρυση τής 3ης 
Διεθνοϋς, ϊγραφε :

«Μερικοί Αντιπρόσωπο: πού ίφεραν άπ’ τήν Εύρώπη τήν ήχώ 
τών θορύβων πού διασκορπίστηκαν στδ κόσμο γιά τή διαφορά Λένιν- 
Τρότσκι, ίδωσαν άφορμή στόν Λένιν νά έκφράσει τήν άπειρη έκτί- 
μησή του καί άφοσίωση στόν δημιουργό τοϋ ’Ερυθροΰ Στρατοΰ, δ δ- 
ποίος Εσωσε τήν έπανάσταση». («Ρίζος», 26.3.24).
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Ό  Ζηνόβιεφ μετάν.ωσε πικρά, γιά δ,τι έγραψε σέ βάρος τοϋ 
Τροτσκισμοΰ. «Ήταν τό πιό μεγάλο σφάλμα τής ζωής μου», «πιό έ- 
πικίνδυνο κι άπ’ τό σφάλμα τοϋ 1917», δήλιοσε μέσα στήν δλομέλεια 
τοΰ ’Ιούλη τοϋ 1926 τοΰ Ρ. Κ. Κόμματος. Καί σέ κύκλο άντιπολι- 
τευομένων, τόν ’Οχτώβρη τοΰ 1926, μπροστά στόν Τρότσκι, δμολο- 
γοϋσε: «'Ολόκληρη ή τέχνη συνίστατο στό νά παρεμβάλλουμε στίς 
παλιές διαφωνίες νέα ζητήματα. Μ’ αυτήν άκριβώς τήν πρόθεση 
έ φ ε υ ρ έ θ η κ ε  δ Τ ρ ο τ σ κ ι σ μ ό ς » !

Χρειάστηκε νά διασπαστεί ή Τρόικα γιά ν’ άρχίσει ν’ άποκα- 
λύπτεται πώς ϊγινε ό μύθος τοΰ Τροτσκισμού κι δλο τό σενάριο τών 
κιβοηλώσεων τής Ιστορίας τοΰ Ρώσσικου κινήματος.

* * *

Τις ίδιες μέρες πού δ Ζηνόβιεφ «κατακεραύνωνε» τόν Τρότσκι, 
δ «Ρίζος» έξυμνοΰσε τούς αυτονομιστές! Άρθρο τής «Κλαούντια Σί- 
β:λλα» στό «Ρίζο» τής 4.1.25, έκθείαζε τούς «φωτισμένους πρωτοπό
ρους» Βλάχωβ καί Τσάπλεφ.

Στόν ίδιο «Ρίζο», δημοσιεύτηκε τό μανιφέστο τής Ο.Ρ.Ι.Μ. 
τοϋ 1924 καί τό δποΐο έφερε τΙς ύπογραφές τών : Πρωτογέρωφ (Έ- 
θνικοφασίστα, άρχιδολοφόνου τοΰ Τσαγκώφ), ’Αλεξαντρώφ (δολο
φόνου κομμουνιστών στό πλευρό τοϋ Τσαγκώφ καί κατόπιν συνεργά
τη τοΰ Κ.Κ.Β.) καί τοϋ «γενναίου» Τσαούλεφ (άρχηγοΰ τής O.P. 
Ι.Μ. πρίν τόν έκτελέσει δ Πρωτογέρωφ).

Καί στό «Ρίζο» τής 8.1.25, δ ΜΕΡΜΕΤ ύμνολογοΰσε τόν Ά - 
λεξανδρώφ μ’ αυτά τά λόγια:

«Ό  Μακεδονικός λαός έχασε τόν πιό άγαπημένο κι άξιο άπ’ 
τούς άρχηγούς του»! ! !

Η ΠΡΩΤΗ ΣΪΤΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ

Ή  Καβάλα δρίστηκε άπ’ τήν Κ.Ε. Πουλιόπουλου σάν ή πρώ
τη πόλις πού θά έκανε τήν πρώτη συγκέντρωση γιά τό αύτονομιστι- 
κό. Οί καπνεργατικές δργανώσεις ήταν τό βαρύ πυροβολικό. ’Αλλά 
οί Καβαλιώτες άγων.στές, κι δχι μόνον αύτοί, είχαν έκφραστεί άν- 
τίθετοι στό άκατανόητο σύνθημα.
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Ό  Τ σ α π ό π ο υ λ ο ς ,  θεωρητικός πολιτικός ήγέτης, 
Απ’ τούς κορυφαίους τοϋ τμήματος Καβάλας καί τής διοίκησης τή; 
Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας, μάς έξέθεσε πώς αυτός καί Αρκετά 
στελέχη τής Καβάλας, Δράμας, Σαλονίκης, κατέβηκαν στήν Κ.Ε. 
τή; Αθήνας κι Ιδωσαν μάχη ένάντια στήν αύτονομιστική πολιτική 
τού Κόμματος. Κι δμως, γιά τό αύτονομιστικό, αυτόν όρισαν γιά ο
μιλητή τής συγκέντρωσης. «Πώς ν’ άναπτύξω πράγματα πού ουτε 
καταλαβαίνω, ούτε πιστεύω;» τούς άντέταξε. Κι δταν, γιά λόγου; 
πειθαρχίας, έπέμειναν να μιλήσει, παραιτήθηκε κι Ικτοτε ϊμεινε Ιξΐύ 
άπό τό Κόμμα, σΑν συμπαθών, τής τάσης Πουλιόπουλου.

Στή θέση του, γιά όμιλητή, βάλανε κάπο.ο Πόντιο για τόν ό
ποιο μαθεύτηκε δτι τόν έκτέλεσαν στή Ρωσία.

θυμάται έπίσης πόσο ζωηρέ; λογομαχίες Ικανέ μ’ Ιναν Αντι
πρόσωπο Βούλγαρο τής Β.Ο. «Οί κομμουνιστές Αγωνίζονται νά κά
νουν τήν έπανάσταση στή χώρα τους κι δχι νά τήν θυσιάσουν 
γιά να γίνει αύτή σέ μ·άν άλλη χώρα»( τού Ιλεγε. «Αύτό είναι ή 
ούσία τοϋ διεθνισμού τους» !

1 0  ΜΑΚΑΔΟΝΙΚΟ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕ

«Ή κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου —  Ανέφερε δ Σκλάβο; —  Ε
ξοργισμένη Απ’ τήν Απήχηση πού Ιβρισκε στίς λαϊκές μάζες ή πολι
τική τοΰ Κόμματος, καί μή μπορώντας νΑ τό διώξει Απευθείας γιά 
τις δυό καμπάνιες του (Ακρίβεια, Αντιπολεμική πάλη γιά τό πατρι
αρχικό) ’ θυμήθηκε τό σύνθημα τοΰ «Μακεδονικοϋ» δταν κι έμεΐς τό 
είχαμε ξεχάσει!

Έτσι, ή δραστηριότητα σταμάτησε και, τότε καταλάβαμε πόσο 
βλαβερό γιά τό κίνημα ήταν αύτό τό άχρηστο, Ανεφάρμοστο καί Αντι
λαϊκό σύνθημα».

«Ή  διχτατορία μάς βρήκε δλους στή φυλακή».
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

"Γστερα Από τήν Αγροτική έξέγερση τοΰ Κιλερέρ (1910) } 
είχαμε μιά νέα στή Βοιωτία καί στή Θεσσαλία, στίς 2.2.25. Ξεκίνη
σε άπό τΙς όργανώσεις τών Παλ. Πολεμιστών καί πήρε δχι μόνο 
άντιγαιοχτημονικό άλλά καί άντ'.πολεμικό χαραχτήρα.

Χιλιάδες Απόστρατοι που έχυσαν τό αίμα του; γιά τά έπεχτα- 
τικά συμφέροντα τή; Αστικής τάξης, μάταια περίμεναν γιά χρόνια 
τή βοήθεια καί τή γή που τους ύποσχέθηκαν.

Οί κολλήγοι διώχνονταν άπ’ τά χτήματα τών γαιοχτημόνων 
γιά νά θεωρηθοϋν αύτοκαλλιεργούμενα ή λειβάδια πού έξα ροϋσε ό 
νόμος άπό τήν Απαλλοτρίωση. Για τόν ίδιο λόγο οί τσιφλικάδες με
ταβίβαζαν μέ ψεύτικες πωλήσεις σέ συγγενείς τά τσιφλίκια του;. 
Παράλληλα, τά άπαλλοτριωμένα πετύχαιναν άπό τά δικαστήρια ά- 
πίθανες Αποζημιώσεις. Ό λ ’ αύτά είχαν έξαγριώσει τούς Αγρότες.

ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ ΤΟΓ 1925 ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΑΑΡΙΣ- 
ΣΑ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΓΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΠΟΓ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΜΑΓΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ 
ΣΓΝΘΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ.

’Επί, κεφαλής τους είναι οί Παλαιοί Πολεμιστές. Έκεΐ ϊγι- 
ναν θυελλώδε.ς συγκρούσεις μέ τίς δυνάμεις στρατοϋ καί χωροφυ
λακής. Οί Αγρότες, όπλισμένοι μέ τ’ Αγροτικά τους έργαλεΐα, κατέ
λαβαν τά μοναστηριακά χτήματα στό Καζακλάρ καί Καρατζόκ.

Στή Β ο ι ω τ ί α ,  στό Στεβενικο, άπαλλοτρίωσαν βίαια 
τά τσιφλίκια, καί μέχρι τις 18.1.25 ή κυβέρνηση δέν τόλμησε νά 
στείλει στρατό γιά νά τά ξαναπάρει.

Στή Λ ε ι β α δ ι ά ,  στίς 20.1.25, οί Παλαιοί Πολεμι
στές όργάνωσαν συλλαλητήριο άπ’ δλα τά χωριά. Ή  συγκέντρωση 
έγινε στήν άκρη τής πόλης, στήν Κρύα. Ήταν πάνω άπό 1.000. 
’Εκεί μίλησαν οί Π υ λ ι ώ τ η ς  καί Κ ο ρ ο μ π ί λ η ς .  
Τούς έπιασαν δμως καί τούς έκλεισαν στήν Αστυνομία.

Οί δ’.αδηλωτές κύκλωσαν τήν Αστυνομία μέ συνθήματα: «Λευ
τερώστε τους!» «Κάτω ή στρατοκρατία!».
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Ό  Γ ι α ν ν α κ ο υ ρ έ α ς  μάς άφηγήθηκε.

Σ τ ή  Λ ε ι β α δ ι ά  μ’ Εστειλε τό «’Αρχείο» γιά νά βοηθή- 
οω τήν δράση τών ίκεΐ συντρόφων. Πήρα μιά φωτογραφική μηχι- 
νή γιά δικαιολογία τής παραμονής μου τό πάπλωμα τοΟ Γ. Μακρή 
μέ τόν όποιο συγκατοικούσα, καί τό ψευδώνυμο ΚαλόΘετος καί πήγα.

Ξέσπασε ή θύελλα. Οί χωρ:άτες κατέκλεισαν τήν πόλη έξο- 
πλισμένοι μέ κάθε τι. ΖητοΟααν άπαλοτρίωση χωραφιών τής Κωπαί- 
δας.

Μίλησα στή συγκέντρωση άπ’ τό ξενοδοχείο πού Εμεινα, στήν 
Κρύα. Μίλησαν έπίσης cl Πυλιώτης καί Κορομπίλης άπ’ τούς κομ
ματικούς. Ό  ένθουσιασμός τους είταν άφάνταστος. ’Επέμβηκε ή ά- 
στυνομία. Κατάφερε νά πιάση τούς δύο κομματικούς. Τότε οί δια
δηλωτές κύκλωσαν τήν άστυνομία. Ό  άστυνόμος χτύπησε στό ψα
χνό. ’Αλλά οί διαδηλωτές άψηφώντας τίς σφαίρες άπέσπασαν τούς 
συντρόφους τους. καί κατέλυσαν τίς άρχές.

Ή  αίγλη που άπέχτησα στούς χωρικούς γιατί στάθηκα στήν 
ψυχολογία τους καί τούς Εδωσα -σωστή κατεύθυνση, εϊταν έξαιρετι- 
κή. Γι’ αύτό, δταν κουβαλήθηκε στρατός κι ή ύποχώρηση ίγινε ά- 
ναπόφευκτη μέ πήραν μέχρι τόν Παρνασό μαζί τους γιά νά μέ προ
στατέψουν. "Ετσι ξέφυγα κι’ άπ’ τό Ενταλμα σύλληψης πού έκδό- 
θηκε παράλληλα.
1 Στό μεταξύ, ό όπεύθυνος τοΰ ΚΚΕ ίκεΐ Γονής, δ κατόπιν ύ- 
πουργός τής Κυβέρνησης Παπάγου, πού δικηγοροΰσε στό γραφείο 
τοΟ Κουτσοπέταλου, όργάνωσε μιά δολοφονική άπόπειρα έναντίον 
μου. ’Εξαπέστειλε μέ φαλτσέττα Εναν Τσαρουχά πού δμως κατάφε- 
ρα νά μεταπείσω δταν είδα δτι δίσταζε καί τόν Εστρεψα έναντίον τοΟ 
Γονή ! Ό  ριζοσπάστης δέν Εγραψε ποτέ τίποτε γι’ αύτό μου τό ρόλο 
στή Λειβαδιά».

Στό Κ α σ τ ρ ά κ ι  καί στήν Κ α λ α μ π ά κ α ,  οΕ 
Παλιοί Πολεμιστές μ’ έπΐ κεφαλής τους Τ σ ά ρ α  καί Κ ο ό
γ κ ο υ  λ ο , πήραν άπόφαση γιά κ α τ ά λ η ψ η  1.000 μο
ναστηριακών στρεμμάτων (τών Μετεώρων) που Εμειναν άναπαλλο- 
τρίωτα.

Στό Καστράκι οΐ καμπάνες χτύπησαν συναγερμό. Κινητοποι-
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ν,θηκαν. Κατέλαβαν τά χωράφια. Φτιάξανε δμάίδες περιφρούρηση; 
Κι δργωναν.

Μπλόκαραν δμως τό χωριό, χωροφύλακες, στρατό; καί ιππικό. 
Πάτησαν τά γραφεία τών Π. Πολεμιστών. Κατάσχεσαν τά πάντα. 
Πιάσανε τόν Τσάρα. Ό  κόσμο; δμω; δρμησε μέ παλούκια καί τόν 
έλευθέρωσε.

Στά Τ ρ ί κ α λ α ,  ή έξέγερση ίγινε στί; 2.2.25.
•'Ο Μ. Σ ι ν ά κ ο ;, στέλεχος ήγετικό τοϋ ΚΚΕ κι ύ- 

πεύθυνος γιά τό άγροτικό, περιγράφει τά γεγονότα τών Τρικάλων:
«Στή κορυφή τών κινητοποιήσεων τών Παλαιών Πολεμιστών 

στέκουν τά αίματηρά γεγονότα τών Τρικάλων. ΣτΙ; 2.2.25 μέ τήν 
καθοδήγηση τή; "Ενωση; Παλαιών Πολεμιστών τοΟ Έργ. Κέντρου 
Τρικάλων, ξέσπασε τό μαζικότερο καί μαχητικότερο μεταπολεμικό 
συλλαλητήριο, ένάντια στόν πόλεμο, γιά τό πρόβλημα τή; γής, πού 
πήρε δψη άγροτικής-λαΐ'κής έξέγερσης.

Ot διαδηλωτές, άψηφώντα; τά φονικά πυρά τή; χωροφυλα
κή; καί τών στρατιωτικών δυνάμεων τοΟ ύπουργοϋ Κονδύλη... κα
τέλαβαν τή Νομαρχία τών Τρικάλων, κράτησαν γιά ώρες αιχμάλωτο 
τόν Νομάρχη κι άπ’ τήν ταράτσα τή; νομαρχίας διακήρυξαν τά αΐ- 
τήματά του;, άπαιτώντα; άμεση έπίλυσή του; μέ βασικό τό πρόβλη
μα τή; γή; καί τήν ματαίωση κάθε πολεμικοϋ τυχοδιωκτισμοΟ γιά 
τό πατριαρχικό».

Περιμένοντα; χρόνια τήν άπαλλοτρίωση χτημάτων πού δώ
σανε οΐ πρόγονοί του; στά μοναστήρια γιά νά μήν τά πάρουν οί Τούρ
κοι, φτάσανε στήν έξέγερση. Οί τοπικοί ήγέτες τοΟ ΚΚΕ, Ματού- 
σης καί Παγκοϋτσος, συνθηκολόγησαν καί διαγράφτηκαν. Καί μόνο 
άπ’ τή βάση κομμουνιστές τίμησαν τή σημαία τοϋ Κόμματος.

Τήν 1.2.25 κυκλοφόρησε προκήρυξη: «Νά φύγει 6 στρατός 
άπ’ τό Καστράκι», «Κάτω τά χέρια άπό τούς Παλ. Πολεμιστές».

Τήν δλλη μέρα, μάζες διαδηλωτών άπ’ δλα τά χωριά, μέ cà 
γαϊδουράκια, κάρρα, καί έπί κεφαλής μαύρη σημαία, κατέκλυσαν 
τήν πλατεία. Τά συνθήματα: «Άπαλλοτρίωση», «Κάτω οί πόλεμοι», 
δονοϋσαν τόν άέρα. Έκεϊ μίλησε δ Καραγκούνης άντί τοϋ Μουτούση 
πού κιότεψε. Και μιά καπνεργάτρια, ή Κυρίτση, μέ μαύρη σημαία 
στό χέρι, γέμισε ένθουσιασμό τά πλήθη.

Έπειτα τράβηξαν γιά τή νομαρχία. Έκεΐ Ιγινε μεγάλη μά



χη. Άρχισαν νά πυροβολούν τούς Αγρότες κι αύτοί νά πετροβολούν 
τή Νομαρχία. Οί Αγρότες κατέλαβαν τή Νομαρχία. Οί χωροφύλακες 
χώθηκαν στά τμήματα. Νομαρχία καί τμήματα έρειπώθηκαν.

"Εφτασε δμως τό 5ο σύνταγμα πεζικού μέ τόν Αδίσταχτο Κα- 
βράκο πού διέταξε: πϋρ!

Τότε έγινε κάτι τό ύπέροχο. Άντρες καί γυναίκες Αγκάλιασαν 
τούς φαντάρους καί τούς έξόρκιζαν: «μήν σκοτώνετε τ’ Αδέρφια σας», 
«έχθροί σας είναι οί στρατοκράτες». Οί φαντάροι κατέβασαν τα δπλα. 
Οί βαθμοφόροι δμως βάψανε τούς δρόμους μέ αίμα. ’Εκεί δολοφονή- 
θηκαν οί Ρώδος, Ντάλας, Νταβάρης^Κου^οελάς καί Κούτρας. Δεκά
δες ήταν οί τραυματισμένοι. Τέλος, κουβΑλησαν μιά ίλη ίππικοϋ κι 
£να τάγμα στρατού κι ή τρομοκρατία ίπεσε σαν ταφόπλακα πΑνω 
σ’ δλόκληρη τήν έργατιά κι Αγροτιά τής περιοχής.

Α Π Ο  ΤΗ Ν ΕΞΕΓΕΡΣΗ Σ Τ Α  Τ Ρ ΙΚ Α Λ Α
Τά θύματα 'ί,ς θηρκοϊίας γαιοκτημόνων καί κράτους

Ν. Ν ΤΑΒ Α ΡΗ Σ Μ. ΣΤΑ Φ ΙΚ Ο Σ Κ Ο ΓΤΣΕ Λ Α Σ

Στό στρατοδικείο στείλανε 27 Αγωνιστές. Οί δολοφόνοι Ιγιναν 
μάρτυρες κατηγορίας Αντί νά καθίσουν στό σκαμνί. Οί συνήγοροι 
Γιομπρές, Χατζηγιάννης καί Ριζόπουλος Απόδειξαν δτι ή εύθύνη 
βαρύνει τήν Κυβέρνηση καί τά κτηνώδη δργανά της.

Τελικά δικάστηκαν οί 13 άπό 8 μέχρις Ινα χρόνο φυλακή. Συ
νολικά 62 χρόνια! ! Μόλις δκουσαν τήν Απόφαση καί οί 13 βροντο- 
φώνησαν:

«Ζήτω ή κοινωνική έπανάσταση!»
’Ανάμεσα στά θύματα ήταν καί μιά παιδούλα 12 χρονών. Πή



γαινε μέ τήν μάνα της στή συγκέντρωση. Ή  Ράιν.α τήν άποθανάτι- 
σε. «Ό  θάνατος τοΟ κοριτσιού αυτού —  έγραψε σέ χρονογράφημα τού 
"Ρίζου”  —  συμβολίζει έναν καινούργιο προσανατολισμό στίς έργα- 
ζόμενες γυναίκες»...

Ή  άγροτική έξέγερση ώθησε τό ΚΚΕ στό νά έπεξεργαστεί μιά 
δλοκληρωμένη πλατφόρμα γιά τό άγροτικό πρόβλημα. Παρουσίασε 
τήν κατάσταση τών άγροτών. ’Ανέλυσε τή στρωματική διαίρεση καί 
τις έσωτερικές άντιθέσεις τής άγροτιά; σαν συνόλου, άπό άγροτοερ- 
γάτες, άχτήμονες, φτωχούς, μεσαίους, πλούσιους, μεγαλογαιοχτήμο- 
νε, φεουδάρχες. Προγραμμάτισε τ'ις έπιδιώξεις τής φτωχολογιάς μέ 
κύριο αίτημα τήν γή σ’ αύτούς πού τήν καλλιεργούν άναποζημίωτχ. 
Και στήριξε τήν πάλη τών τάξεων στήν ύπαιθρο, στούς συνεταιρ:- 
σμούς καί στίς άγροτικές ένώσεις.

Τέλος, καλοϋσε τΙς άγροτ’.κές όργανώσεις νά προσχωρήσουν 
στήν Ά γ ρ ο τ ι κ ή  Δ ι ε θ ν ή .  Σ’ αύτήν, δίπλα άπ’  τήν Αν
τιπροσωπεία τής ΕΣΣΔ ύπήρχαν άλλες άπό όπανάπτυχτες χώρες, ά· 
νάμεσα στίς δποϊες φιγουράριζε ή Κρεάτινη τού Ράντιτς, ή δποία 
προγραμμάτιζε τήν άποκατάσταση τής άστικής «δημοκρατίας» καί 
ύποκαθιστοϋσε τήν σοσιαλιστική μέ τήν άστικοδημοκρατική Επανά
σταση καί ή Αμερικάνικη τού Λά Φολέτ πού προγραμμάτιζε τήν 
«Λαφολετική έπανάσταση» μέ σπονδυλική στήλη τούς φαρμαδόρους 
καί τήν δποία δ Φόβτερ άπ’ τό «Ρίζο» πολεμοΟαε άγρια γιά τήν ύπερ- 
δεξιά γραμμή της.

Ή  νέα ήγεσία τής Κ.Δ. δημιούργησε Επικίνδυνες αύταπάτες 
γιά τά άγροτικά κόμματα καί τήν Άγροτική Διεθνή μέ τό ποπουλί- 
στικο περιεχόμενό τους. Ό  δυϊσμός τής Κομ. Διεθνούς καί τής ’Α
γροτικής Διεθνούς Εγινε πηγή βασικών παρανοήσεων γιά τό ρόλο 
τής άγροτικής τάξης σάν άνεξάρτητου παράγοντα.

Ή  Ιστορία τών άγροτικών κινημάτων άπό τήν Εποχή τών ζα- 
κερί, τοϋ πολέμου τών χωρικών στή Γερμανία, κι δλων τών άγροτι
κών Εξεγέρσεων, άπέδειξε δτι ή άγροτική τάξη άπ’ τή φύση της 
καί τΙς ύλικές της βάσεις, δέν μπορεϊ νά παίξει Εναν άνεξάρτητο ρό
λο, κι άκολουθεί άλλοτε τό προλεταριάτο κι άλλοτε τήν άστική τά



ξη. Τά άγροτικά κόμματα δεν μπορούσε νάχουν καμιά σχέση μέ τήν 
Εθνικοποίηση καί τήν κολλεχτιβοποίηση τής γής πού προσανατολί
ζεται δ σοσιαλισμός. Δέν είναι παρά μικροαστικά, άστικά. Τά π·.δ 
φτωχά στρώμματα μπορεί νά συμμαχίσουν μέ τό προλεταριάτο άλλά 
μπορεί κάτω άπδ άλλες συνθήκες νά τροφοδοτήσουν τό φασισμό.

Πάνω σ’ αύτή τή γραμμή τής Κ.Δ. τό ΚΚΕ άρχισε νά θέλει 
συνεργασία μέ τό ’Αγροτικό Κόμμα τό 1924, καί τό 1925 νά Εγκω
μιάζει σέ άρθρο τοϋ «Ρίζου» μέ τίτλο «Ό  Ράδιτς και, τό Κόμμα του».

«Τό κόμμα του είναι μιά άπό τίς μεγαλύτερες όργανώσεις στή 
Βαλκανική καί μπορεί νά παίξει, κάτω άπό τήν καθοδήγηση τής 
Κ Α  κολλοσσιαΐο Ιστορικό ρόλο (σίκ) δχι μόνο στήν Γιουγκοσλα
βία καί στή Ρουμανία, άλλά διεθνώς». («Ρίζος», 30.1.25).

"Αρκεσε δ Ράντιτς, δπως δ Τσάγκ-Κά'.-Σέκ νά πάει στό Μαυ
σωλείο τοϋ Λένιν γιά νά γίνει φίλος τοΰ Στάλιν καί ν’ άρχίζει να 
παίζει «Ιστορικό παγκόσμιο ρόλο» ! ! ! Τήν Γδια στιγμή δ Ράντιτς 
διεκήρυσσε:

«Ή  προσεχής Επανάσταση θά δώσει γιά κυβέρνηση δχι στήν 
4η τάξη, στους Εργάτες, άλλά στήν 5η τάξη, στούς άγρότες».

Αύτή ή ’Αγροτική Διεθνής χρεωκόπησε πολύ γρήγορα. Τό 
ΤΓΚΈ δμως δέν Ιπαυσε σ’ δλη τήν Ιστορία του να συνεργάζεται σέ 
ποπουλίστικη βάση μέ τ’ άγροτικά κόμματα τών διαφόρων Παγ- 
κούτσου, Τανάλια καί Σία.

Συνδικαλιστική ύποχώρηση
ΝΕΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΓΜΑ —  ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

I Ν Ε Α  Η Τ Τ Α

Στις 8 τοΰ Μάρτη κηρύχτηκε π α ν ε λ λ α δ ι κ ή  ά π ε ρ -  
γ ί α  τ ώ ν  σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ώ ν ,  θέλουν νά τούς περι
κόψουν τούς μισθούς καί τις δευτερεύουσες άπολαυές καί ν’ άπολύ- 
couv 1.536. Ό  Μιχαλακόπουλος δήλωσε κυνικά δτι: «’Εξηνάγκασα 
τούς σιδηροδρομικούς νά κατέλθουν σ’ άπεργία, διά νά κτυπήσω ά· 
ποτελεσματικώς τήν έργατικήν τάξην».



Τό ΚΚΈ δπως κι δλες οί άλλες όργανώσεις, στάθηκαν στό 
πλευρό τους. Τά Ρωσσικά συνδικάτα τούς Εστειλαν 2.564 δολλάρια. 
Ό  Μ ά ξ ι μ, ο ς κριτικάρισε: «Δέν βάλανε ζήτημα αύξήσεων, 
ύπολογίζοντας ρεφορμιστικά στούς συνεταιρισμούς».

Ή  δήλωση τής ήγεσίας Στρατή δτι θά Ελυναν τήν άπεργία άν 
Εριχναν τήν κυβέρνηση, σήμαινε ύποταγή τής άπεργίας στούς πολιτι
κούς σκοπούς ένός μπλόκ τών Στρατήδων μέ τόν Παπαναστασίου 
γιά τήν διαδοχή του στή κυβέρνηση, σέ βάρος τών συμφερόντων τών 
σιδηροδρομικών, Ανεξάρτητα άπ’ τήν όρθότητα τής πάλης Ανατρο
πής τής Κυβέρνησης».

'Η άπεργία τείνει νά γίνει γενική. Κατέβηκαν σ’ άπεργία 
άλληλεγκύης οί έπισιτιστές κι δρισμένες καπνεργατικές όργανώ- 
σεις. Καί στίς 14.3.25, οί τροχιοδρομικοί καί οί ήλεκτροτεχνίτες. 
Άλλα τό Κόμμα ήταν σμπαραλιασμένο άπ’ τις διώξεις. Ή  γενική ά
περγία δέν μπόρεσε νά ένισχυθεΐ. Ήττήθηκε. Οί σιδηροδρομικοί 
σπάσανε στίς 24 τοΰ Μάρτη. Απολύθηκαν πάνω άπό 2.000. Καί 
χρειάστηκαν νέες προσπάθειες γιά τήν έπαναπρόσληψή τους.

"Ο,τι δμως ήταν σημαντικό, είναι πού γιά πρώτη φορά καθιε
ρώσανε «κινητά μυθολογικά κλιμάκια» τό Δεκέμβρη τοϋ 1925, δη
λαδή τιμαρυθμικά μεροκάματα, Ενα αίτημα μεταβατικό πού ποτέ δέν 
τδπιασε «ή ήγεσία» συστηματικά.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Ή  Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά  τοϋ 1925 βρήκε τό κίνημα gk 
άταχτη ύποχώρηση. 'Η συγκέντρωση Εγινε στό Μοσχάτο. Απαγο
ρεύτηκε στό κέντρο. ΤΗταν μπλοκαρισμένη άσφυχτικά άπό άστυνομι- 
κούς, χαφιέδες ή στρατιωτικούς. Δέν Εγιναν δμως μεγάλα έπεισόδια. 
Ό  έπικεφαλής τής συγκέντρωσης Μ α ρ γ ι ώ λ η ς  σύστησε 
συγκράτηση στοΰ; όργισμένους έργάτες. Μίλησαν οί Γ ι ο μ - 
π ρ έ ς ,  Π ρ ο κ ό π η ς  Ν ί κ ο λ η ς ,  Π α π α δ ό π ο υ -  
λ ο ς  κ α ί  Π ι κ ρ ό ς ,  θ.  Α π ο σ τ ό λ ο υ  άπ’ τήν 
ΟΚΝΕ καί ή Ρ ά ϊ κ α πού ντεμπουτάρισε άπό μέρους τοϋ Γρα
φείου Γυναικών.

«’Εμείς οί γυναίκες —  διακήρυξε —  πού βλέπουμε νά σκοτώ
νουν τ’ άδέρφια, τούς πατεράδες, τούς δικούς μας στό μακελειό, θέ
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λουμε μαζί μέ τούς κατχπιεζόμενους ν’ άγωνιστοϋμε ένάντια στούς 
πολέμους και γιά ένα καλύτερο μέλλον».

Σύλληψη τού Π. Πουλιόπουλου

ΣτΙς 16 τοΟ ’Απρίλη, τό ΚΚΕ μέ ειδική προκήρυξη άνήγγειλε:
«Ή Κυβέρνηση τών μοναρχοφασιστών σημείωσε μιά καινούρ

για νίκη. Κατόρθωσε νά συλλάβει τόν γραμματέα τοΟ ΚΚΕ», τόν Π. 
Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο .

Καί ή προκήρυξη συνέχιζε :

«Κατόρθωσε νά χτυπήσει τΙς 'Ομοσπονδίες Σιδηροδρομικών 
καί ’ΗλβκτριομοΟ, νά έπιβάλλει παλΜτική οΙκο»νο{«ών, νά πνίξιεχ τήν 
άντίστχση τών έργατών, άγροτών, προσφύγων. Δέν κατόρθωσε δμως 
νά χτυπήσει τήν αισχροκέρδεια, νά κάνει μεταρρυθμίσεις, νά λύσει 
τό προσφυγικό κ.τ.ρ.». «Ό  σχηματισμός τοϋ 'Ενιαίου Μετώπου έρ
γα τών, χωρικών καί προσφύγων, θά σημειώσει τήν άπαρχή τής άνα- 
τρσπής της», Ιλεγε.

Τέσσερες μήνες σέρνονταν δ Πουλιόπουλος μαζί μέ δεκάδες 
άγωνιστές στ’ άνήλιαγα μπουντρούμια τών φυλακών. Άρχισαν βα
σανιστήρια.

ΣτΙς28.7.25, δ «Ρίζος» έξχπολύει μύδρους:

«ΒΑΝΔΑΛΟΙ - ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ! ! !» «Ό  Τσαγκώφ δέν ίχει πια 
τό μονοπώλειο»! !

Καί άνοτγράφει τήν είδηση πού Ιβαλε σ’ άγωνία τούς έργά-
« ς :

«Μετεφέρθησαν στό κρατητήριο 12 άπό τούς 14 κρατουμένους 
γιά τό αύτονομιστικό. Τούς Μάξιμο, Μπόϊκο, Νικολινάκο, Ρεμπάκο, 
Φαρδύ, Καραντώνη, Λευκαδίτη, Καλαμιά, Ταχυδρόμο, ’Αντωνίου, 
Άνδρεαδάκη καί Σπυρόπουλο». «Κι άρχισαν τα βασανιστήρια». «Τούς 
γύμνωσαν, τούς έδεσαν καί 5 χτήνοι μέ βούρδουλες άρχισαν νά τούς 
δέρνουν μέχρις αίματώσεως». «’Εξαίρεσαν τόν Πουλιόπουλο, καί τόν 
Φίτσο»' «Διέταξαν δμως τήν μεταφορά τους στήν κάθαρση - Απομό
νωση τών τιμωρημένων»! !
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TO K.K-E ΑΠΕΓΘΓΝΕΤΑΙ ΣΤΟΓΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΓΣ!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ S O S

Αύτή τήν περίοδο πού ή στρατοκρατία τοϋ Κονδύλη κι δλων 
τών μιλιταριστικών στο.χείων τής μεγάλης καί τής μικρής χούν
τας τοϋ 1922 μαίνονταν, Εγκαινιάστηκε μιά νέα πολιτική τοϋ ΚΚΕ 
πού Απευθύνονταν στούς Αξιωματικούς.

Σύμφωνα μέ τήν μεγάλη συζήτηση καί πάλη πού έγινε στίς 
αρχές τοΰ αιώνα, ή έπερχάμενη Επανάσταση θά είχε σοσιαλιστικό 
χαρακτήρα, θά  είχε φορέα τό προλεταριάτο, τό δποίο, μέ τή συμ
μετοχή καί τή συ;ιμαχική συμπαράσταση τής φτωχής άγροτιάς, θά 
Ελυνε τά άλυτα προβλήματα άστικοδημοκρατικής μεταρρύθμισης. 
Ή  στρατηγική τής Επανάστασης για τήνέπιτυχία της, προϋπόθετε 
τήν κατάχτηση τμημάτων στρατού, δχι μόνον γιά λόγους ΕξοπλισμοΟ 
άλλά καί γιατί ά  φαντάροι κατά πλε'.οψηφία είναι άγρότες σέ χώρες 
δπως ή Ελλάδα.

Ή  νέα ήγεσία τοΰ ΚΚΕ δέν είχε διάφορο γνώμη γιά τήν κινη
τήρια δύναμη τής Επανάστασης στήν Ελλάδα.

“Αρχισαν δμως νά Εμφανίζονται παρεκκλήσεις πού άντί νά 
βάζουν στόχο τούς φαντάρους, νά προβλέπονται Επιτροπές φαντά
ρων καί νά προπαγανδίζεται δημιουργία Εργατικών Πολιτοφυλα
κών Ενάντια στό φασισμό καί στή διχτατορία, στόχευαν στούς Αξιω
ματικούς, στούς «Αστούς ίδεολόγους», Αξιωματικούς τής Δημοκρατι
κής Ένωσης καί γενικώτερα.

Στό «Ρίζο», στίς 27.3.25 σέ άρθρο μέ τόν τίτλο «ΟΙ Αξιωματι
κοί», διαβάζουμε:

«’ Ας Ελπίσουμε δτι μιά μερίδα Αξιωματικών θ’ ΑντιληφτεΙ τήν 
σοβαρότητα τοΰ ζητήματος καί θά σπεύσει νά ταχθεί ύπέρ τής Ερ
γατικής τάξης και τών χωρικών, πού στή Βαλκανική είναι στά 
π ρ ό θ υ ρ α  τ ή ς  Ε ξ ο υ σ ί α ς » .  (Γπογρ. δική μου).

Ό  προσανατολισμός αυτός πού αίτιολογοϋνταν Απ’ τό δτι «εί
μαστε στά πρόθυρα τής έξουσίας», συνεχίστηκε μ’  Εμφαση.

ΣτΙς 24.4.25 Εμφανίστηκε κιδ « Κ ό κ κ ι ν ο ς  Τ α γ μ α 
τ ά ρ χ η ς »  στό Ρίζο. Κάτω Από τό ψευδώνυμο αύτό, κρυβόταν 6 

Μ π α κ ι ρ τ ζ ή ς ,  δ όποιος γιά λόγους καθαρά καιροσκοπι- 
κούς έμφανιζόταν σάν συμπαθών στδ ΚΚΕ. Κάτω άπό τό ίδιο ψευ
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δώνυμο δμως έγραφε κι δ Μ ά ξ ι μ ο ς . Στό Αρθρο «01 ζυ
μώσεις στά Βαλκάνια», διαπιστώνονταν δτι οί ζυμώσεις θ' «Αποκρυ
σταλλωθούν σ’ Αποφάσεις διά τήν έκτέλεση τών όποιων ΣΠΟΓ- 
ΔΑΙΟΤΑΤΟΝ ΡΟΛΟΝ ΘΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η 
ΜΑΖΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ»! (Υπογράμμιση δική μας). Κα
μιά κοινωνιολογική Ανάλυση τής ταξικής φύσης τών Αξιωματικών 
στυλοβατών τοϋ άστικοΟ κράτους δέν γίνονταν. Δέν καλούνταν οί 
φαντάροι έναντίον τών Αξιωματικών, καί μάλιστα, αυτών τών ίδιων 
Αξιωματικών που στήριξαν τήν κεφαλαιοκρατική έκστρατεία στή/ 
Ούκρανία, καί στήν Μικρά ’Ασία, γιά μιά Ανεξάρτητη, μαζί μέ τούς 
έργάτες, έπέμβαση κατά τής διχτατορίας καί γιά μιά σοσιαλιστική 
προοπτική, άλλά οΐ Αξιωματικοί!

Ή  Ζηνοβιεφική προοπτική δτι «είμαστε στά πρόθυρα τής έξου- 
σίας» —  ένώ είμαστε σέ πλέρια κλ·.|ΐάκωση τής ΑντεπανΑστασης —  
Ικανέ τους κεντριστές τοϋ Κόμματος νά θέλουν νά βροϋν δλοέτοιμες 
δυνάμεις στούς Αξιωματικούς δπως στούς αύτονομιστές καί Αγροτι- 
στές Απ’ τή στιγμή πού έχασαν τή πίστη τους στό προλεταριΑτο.

’Αλλά γίνονταν καί μιά παρέκκλιση Αρχών, γιατί τό σώμα 
τών Αξιωματικών Απ’ τήν κοινωνική του θέση, Αποτελεΐται Από σί
γουρα Αστικά στοιχεία. Είναι Αστικό. Παράλληλα, Απευθύνονταν 
στούς «Αστούς Ιδεολόγους» !

Ή  σωστή ταχτική τοΟ ένιαίου Μετώπου δέν είναι ή συνεργα
σία μιας μερίδας τής Αστικής τάξης ένάντια σέ μιάν Αλλη, Αλλά τοϋ 
συνόλου τών καταπιεζομένων ένΑντια στό σύνολο τών καταπιεστών.

Σέ κύριο άρθρο, στίς 25.4.25, 6 Κόκκινος Ταγματάρχης θυ
μίζει τήν πάλη κατά τοΰ μοναρχισ’ΐοϋ κι Απευθύνεται πάλι στούς 
«συναδέλφους» του: «Τά στρατιωτικά στοιχεία, ή Δημοκρατική Έ 
νωση ώς Αστών ίδεολόγων (σίκ), ή βενιζελική κεφαλαισκρατία καί 
ή έργατική τΑξη, πού αντιμετώπισαν τόν κίνδυνο καί είναι Αποφα
σισμένοι νά τόν Αντιμετωπίσουν Από κοινοϋ μέ τήν έργατική τΑξη. 
τούς χωρικούς καί τούς πρόσφυγες»! I

Τώρα, δ Αξονας τών κοινωνικών Ανταγωνισμών Αρχισε νά με
τατοπίζεται Από τήν πΑλη τών τάξεων. Οί έργάτες τέθηκαν σέ δια
θεσιμότητα. Κι Αρχισε νά σκιαγραφείται μιά συνεργασία τών τάξε
ων στήν έκταση τών «Αστών ίδεολόγων».

Γιά τόν ίδιο λόγο, ή Κ.Δ. συνιστοϋσε έκπαίδευση νέων στελε
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χών της στήν στρατιωτική τέχνη. Όλότελα σωτό. Ή  κατάχτηση 
τής «τρα-αωτικής τέχνης μέαχ ατά πλαίσια τών ταξικών όργανώαεων 
καί τοϋ έξοπλιαμοϋ τών Εργατικών καί λγροτικών πολιτοφυλακών, 
ήταν άπαραίτητη προϋπόθεση τής πρσπαρασκευής τής Επανάστασης. 
Πάνω 5>ιως σ’ αύτό τό πλάνο τό ΚΚΕ τράβηξε μέχρι νά στείλει στή 
Σχολή Εύελπίδων 10 νεολαίους γιά σχετική Εκπαίδευση.

* * *

Τ ό  Κ Κ  τ ή ς  Α λ β α ν ί α ς  κατ’ Εντολήν τή; 
ΚΔ, είχε στείλει μιά δμάιδα μελών του στή Σχολή Εύελπίδων τής 
’Αθήνας, γιά έκπαίδευση άξιωματικών.

Ό  Γ. Δ ί π λ α ς} Ενα; άπ’ τού; πιό παλιού; προλεταρια
κούς ήγέτε; τοΰ ’Αρχείου, δ δποΐος τήν περίοδο τής τροτσκιστική; 
μετεξέλιξη; τοϋ ’Αρχείου τήν Ιζησε στίς φυλακές τοϋ Έφταπύργιου 
καί στήν έξορία στή Γαϋδο, μάς άφηγήθηκε πώς <λ Ελληνες άρχειο· 
μαρξιστές γνωρίστηκαν μ’ αύτούς τούς 'Ελληνικής καταγωγής ’Αλ
βανούς Εύέλπιδες.

«Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ,
—  μάς είπε —  άρχισε μέ τήν κατάχτηση τών περισσότερων άπ’ αύ
τούς. Ό  Πλιάκος κι άλλοι Βορειοηπειρώτε; άρχειομαρξιστέ;. ή Άρ- 
γυροκαστρίτε; Εγιναν δ πυρήνα; τή; διείσδυσή; μα; στήν ’Αλβανία

Ό  Επίλογο; τή; δράση; τοΰ ’Αρχείου στήν ’Αλβανία γράφτη
κε στόν πόλεμο. Οί διεισδήσεις συνεχίσττριαν. Σέ μιά &π’ αύ^ές, και 
Ενώ τό ΚΚΈ δών είχε έπαφή jii τό κίνη{ΐα τοΟ Χότζα, οί νεο-
αρχεχμαρξιστές τών συνόρων, θ . Παποοδόπουλος (Αύγέρης) καί 
Η. Σι&ράς συνδέθηκαν μέ τού; Χότζα, Φλωρινιώτη, καί Β. Κάτη 
στό σπίτι τοΰ τελευταίου. Άλλά δέν συ»κρώντ/3αν γιά κοινή δράση.

Οί ’ΑλβαΜΟί ζηποΟσαν σύνθεση μέ τούς Άγγλους. (’ Εγυνε 
μέ τήν άποσιαλή Miac - Ατρ 1943) ’Ενώ οί Έλληνες πρστειναν Ε
ναν κοινό ταξικό άγώνα Ενάντια καί στά δυό μπλόικ τών ιμπερια
λιστών.

Όταν έπεκράτησε δ Χότζα; Εβαλε μαχαίρι στους τροτσκιστές 
καί στούς τροττακιστυκής καταγωγής, κατόπιν νεοαρχειιομαρξιστές.
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Σκότωσαν τόν λδελφό τοϋ Πλιάκου κχί μερικούς άλλους στήν 
πλατεία τοΰ ’Αργυρόκαστρου. Ό  Χότζα στό μεταξύ είχε καθαρίσει 
δλη τήν παλιά Κ.Ε. τοϋ ’Αλβανικοϋ Κόμματος δπως τόν Κότσα, 6- 
πουργό τών έσωτερικών καί μ·.ά συντρόφισσα ττ^ς Κ.Ε. πού ήταν Εγ
κυος κι δνομαζόταν Άλεξάντρα».

ΕΜΒΕΡ ΧΟΝΤΖΑ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΑΟΣ

Ό  θωμάς Παπαδόπουλος ή Αύγέρης 4π’ τήν Πωγωνιανή ’Η

πείρου μπήκε 3mi μαθητής στό χίντχια. Στά 1932 Εγινε μέλος τ?,ς 
Τρουσκιστικής όργώνωσης. “Εγραφε άνταπακρίσεις καί άρθρα στήν 
«Πάλη τών Τάξεων». Στά 1934, μέ τό σχίσμα, άκολούθησε τού: 
νεοαρχειομαρξιστές. Στήν Μεταξ-ική διχταπορία <ρυλακίστη|κε στήν 
Κέρκυρα καί Ιξ ορίστηκε μετά στήν ’Ανάφη. ’Α π’ τό 1941 - 44 Ε
βγαζε πολυγραφημένο τόν «’Επαναστάιτη». ’Επηρέαζε δλους σχε
δόν τούς γυμνασιόπαιδες Πωγωνιανής. ’Εγραφε χωρίς νά τό τε
λειώσει τό βιβλίο «Σταλινισμός καί Κομμουνιαξί/ός». CM σταλινικοί 
τόν μίσησαν πιότερο άπ’ τούς έδεοίτες. Καί στις 12 -1  -1944  Ινα 
άπόσίΜΟσμα τοΟ ΕΛΑΣ τόν Επιααε. Προσπάθησαν νά τόν προσυλη- 
τίααυν μέ τό καλό πρώτα, μέ βασανιστήρια Επειτα, καί τέλος τόν 
σκότωσαν καί τόν Ερ.ξαν στόν Καλοομί. Πρίν τόν σκοιτώσουν είπε 
σέ συγχωριανούς του:

«Ζήσατε τήν Ιστορία τοΟ Λίμ/πνεχτ πού τόν σκότωσαν οί Σά- 
ι-^χαν καί Νόσκε, τώρα θά τήν ξοοναζήσετε».
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠ’ ΤΟ «ΡΙΖΟ» ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΦΥ

ΛΑΚΕΣ —  ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1926

Στί; 11.6.25 δ Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  δημοσίεψε στό Ρί- 
ζο δρθρο άπολογιστικό γιά τά έπιτεύγματα κατά τήν περίοδο τής 
γραμματείας του καί τήν έχτίμηση τής κατάστασης μέ τίτλο: «Μισός 
Χρόνος» μέ βάση τό δποίο ή Κ.Ε. ΣταυρΚη 4νο:ξε δημόσια συζήτη
ση. Τδ παραθέτουμε περιληπτικά:

«Ποιός έξω άπ’ τούς κομμουνιστές καί τόν Ά ρ. Σίδερη συζη
τούσε πρίν γιά τήν βαθειά κρίση τής έθνικής μας οικονομίας ; Τώρα 
έπιφανεϊς άστοί οίκονομολόγοι καί πολιτικοί μιλοΟνε άπροκάλυπτα 
γ:ά καταστρεπτική "άρρώστια’\ γιά οίκονομικό χάος, γιά δημοσιο- 
νομικό άδιέξοοο καί άνομολογοϋνε καθαρά τήν κοινότητα τών αιτιών 
τους μέ τίς αίτιες τής παγκόσμιας μεταπολεμικής κρίσης τών καπιτα
λιστικών χωρών».

«Βρισκόμαστε σήμερα πανθομολογούμενα σέ συναλλαγματικό 
καί οίκονομικδ χάος μέ δξύτατες τις κοινωνικές των συνέπειες».

«'Η χώρα είναι ύποθηκευμένη στούς ξένους κεφαλαιούχους».
«Δέν κοιμούνται πια οί πρόσφυγες! Κινιέται κι άναταράζεται 

ή θάλασσα τής προσφυγιά;. Καί τρέμουν ot προσφυγοφάγοι μπρός 
στόν παφλασμό τών κυ;ιάτων της. "Δέν πληρώνουμε ένοίκια”  φωνά
ζουν οί πρόσφυγες. "Κάτω ή κεφαλαιοκρατική ’Επιτροπή έκμετάλ- 
λευσης κι δχι άποκατάστασης Προσφύγων” !».

«Οί άγρότες ξυπνοϋν. Τόν Γενάρη πήρανε μονάχοι τους τ’ ά- 
παλλοτριωμένα τσιφλίκια.» Ό  καπιταλισμός έπαναστατικοποιεϊ τούς 
άχτήμονες χωρικούς μας».

«Ή  μάζα τών σιδηροδρομικών πολέμησε τόν Μάρτη μέ τό i-  
στικό κράτος 18 δλάκερες μέρες, σύσσωμη, ήρωικά»!

«Τόν ’Απρίλη γιορτάστηκε ή πρώτη έπέτειος τής Δημοκρατί
ας. Ποιά τραγική είρωνία! Τήν δημοκρατία 5να χρόνο μετά τήν κυ
βερνούσε δ άσκέπαστος μοναρχισμός (èv. τόν Μιχαλακόπουλο) ’ έ- 
νός γλωσσομαθούς πολιτικού άγύρτη, δ /ταιμί - ®α·.ζάν φακπαμός ένός 
ύπουργοπο ιημένου Αντεροβγάλτη (έν. τόν Κονδύλη) πρώην ύποδεκα- 
νέα και ή μπούρσα ένός πολυεκατομμυριούχου) φυσικά μεγαλοπατρι-
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ώτη, που δημ'ούργησε τά πρώτα έκατομηύρ’.α ώς προμηθευτής άλ
λοτε τοϋ τουρκικού στρατοϋ».

«Πόσο χειροπιαστή έπαλήθευση βρήκε μέσα ατά πράγματα /) 
γραμμή που χάραξε τό συνέδριο τδν περασμένο Νοέμβρη». «Ποτέ 
άλλοτε πρίν τδ Κόμμα δέν έδειξε τόσο Εμπραχτα καί δλοκάθαρα τή 
θέλησή του νά γίνει πραγματικό τμήμα τής Κ.Δ.». «Ό  πρώτος σπου
δαίος σταθμός μπολσεβικοποιήσεως τοϋ κόμματός μας». «Ή  δψωση 
τής διεθνιστικής σημαίας του, ή καταγγελία τών έγκλημάτων τής 
Έλληνκής καί Βαλκανικής πλουτοκρατίας, έναντίον τοΰ Μακεδονι
κού καί θρακικοϋ λαοΰ, καθώς καί τοϋ δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλι
σμού, ή άνακήρυξη τοϋ δικαιώματος τών πρώτων νά ένώσουν τά δια
μελισμένα τμήματα τής πατρίδας των σέ μιά Ενιαία καί ’Ανεξάρ
τητη Μακεδονία καί Θράκη, καί τών δεύτερων ν’ άποτινάξουν τόν ζυ
γό τής ’Αγγλίας καί ’Ιταλίας, καί νά καταχτήσουν τήν Ανεξαρτησία 
τών νησιών τους».

«Τό κόμμα μας μπολσεβικοποιείται δλο καί περισσότερο, πα
ρά τις διώξεις» κ.τ.ρ.

’Ανέλυε τό Μακεδονικό καί συνόψιζε:
«Ή  έξέλιξη τής γενικής έξάρθρωαης τής χώρας μας συνεχί

στηκε τό τελευταίο 6μηνο μέ ταχύτητα πρωτοφανή. Οί Αντικειμενι
κές προϋποθέσεις γιά τήν κατάρτηση τοϋ Κόμματός μας σέ ισχυρό 
Κόμμα μαζών Αναπτύχτηκε κατά τό διάστημα αύτό μέ τεράστια 
βήματα»...

(Παραπήγματα 11.6.25).

ΣτΙς 21.6.25 δ ’Αποστολίδης Απαντάει στόν Π. Π.:

«Ό  καπιταλισμός δέν πέρασε τήν κρίση του. Ή  κατάσταση πα
ραμένει έπαναστατική. Ώστότο, Ιχουμε δείγματα πώς ή κυρίαρχη 
τάξη προσπαθεί μεθοδικά νά σταθεροποιήσει τή θέαη της. Ή  πρώ
τη άπόπειρα ήταν ή νίκη κατά τών Απεργών, οί έκτοπίσεις καί έξο- 
ρίες πού έπέτρεψαν νά φορτώσουν στις πλάτες τών μαζών 1 δισ. έκ. 
φόρους».

«Ό σο  γιά τά τόσα πολλά πού Ιγιναν αύτό τό χρόνο δέν θ’ Α
σχοληθώ, γιατί είναι στή φαντασία του».
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«’Απορίας άξιο είναι μόνο πώς κατορθώνει νά βγάζει όφελήμα- 
τα έκεΐ πού ϊγιναν καταστροφές».

Πρότεινε «νά σταματήσει τό «Μακεδονικό» καί άπέδωσε στόν 
γραμματέα «Ελλειψη πείρα;, δρθή; έχτίμηση; τής κατάστασης κα: 
στιβαρών χειρών».

Ό  Κ ο ρ δ ά τ ο ;  Εγραφε:

Υπάρχει Ενα; άκραΐο; παιδικός άριστερισμό;, Ενα είδος κομ
μουνιστικού άσικ:σ>ΐΛϋ είς τήν πολιτική γραμμή τοϋ κόμματος. ’Αφτό 
Εχει άποσκελετώσει τελείως τό συνδικαλιστικό κίνημα καί έντός 
όλίγου θά τό παραδώσει στά χέρια τών κίτρινων».

* Σ κ λ ά β ο ς ,  Εκανε Εναν ΰμνο γιά τά έπιτεύγματα τής 
Κ.Ε. του n i l .  Ένώ «μοναδική φροντίδα τής πρώην Κ.Ε. εϊταν ή 
διατήρηση τή; νομιμότητας τοΰ κόμ|ΐατος».

«Άπάρνηση τοΰ Έθνικοϋ —  Εγραφε —  σημαίνει δχι μόνο 
ουδετερότητα άλλά καί συνεργασία μέ τήν μπουρζουαζία στήν έποι- 
κ:στική της πολιτική στήν Μακεδονία. Σωβινισμό. Πόλεμο στήν 
βαλκανική Ιναντίον τή; Σερβίας καί Βουλγαρίας».

Ό  ’ Α π ο σ τ ό λ ο υ  γράφει ένάντια στόν Κορδάτο :

«Δέ νομίζουμε δτι μπορεΐ νά Ισχυριστεί πώς τά Βουλγάρικα, 
Σέρβικα, Τούρκικα καί Ελληνικά τμήματα τής Μακεδονίας καί 
Θράκης δέν ύπάρχουν μειονότητες καί ύφίστανται Εκμετάλλευση». 
’Ενώ τό θέμα δέν είναι Sv ύπάρχουν ή δχι μειονότητες (ύπάρχουν), 
άλλά έάν τό σύνθημα «Ενιαία καί ’Ανεξάρτητη Μακεδονία-θράκη» 
έκφράζει σωστά ή δχι τήν μαρξιστική θέση γιά τΐ; μειονότητες. Τόν 
κατάγγειλε δτι «δέν δέχτηκε νά προσέλθει στήν τελευταία εύρεία» 
καί γιατί Εβγαλε τήν ύπ’ άρ. 1 έγκύκλιο μέ άπαίτηση μάλιστα νά 
δημοσιευτεί, στήν όποια κύρησσε τήν διάλυση τοϋ κόμματος.

Ή  θέση τοϋ Άποστολίδη δτι «ο£ φυλακισμένοι πρέπει νά ξέρουν 
γιατί φυλακίζονται κι άν ή φυλάκιση αύτή έξασφαλίζει δφελήματα», 
«δδηγεί σέ όππορτουν'.στικά σφάλματα».

«Ζητάνε άναθεώρηση —  γράφει —  τής γραμμής τοϋ 3ου Ε
κτακτου συνεδρίου κι αύτοϋ βρίσκεται δ σοσιαλδημοκρατικός χαρα- 
χτήρας τής δεξιδς αύτής τής τάσης».
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Ό  Κ ό λ ι α ς Κ ο ύ τ 6 η ς ή Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς ,  
3x6 άρθρο του «Κριτική εξω τής πραγματικότητας —  όππορτουνι- 
σμός στήν πραγτ,ι-χτι.κότητα», κατακεραύνωσε τήν δεξιά. Επιτέ
θηκε στόν Άποστολίδη καί Κορδάτο στό αύτονομιστικό, δίχως μιάν 
άνάλυση πού άλλωστε κανείς δέν Ικανέ, έθνολογική καί Ιστορική τοΟ 
ζηιτήμαπος, σάν ζήτημα ταχτικής γιά τίς θέσεις τους: «1) Γιά νά 
μπορέσει τό Κόμμα νά μπει σέ άποφασιστικούς αγώνες πρέπει πρώτα 
νά προετοιμαστεί, και 2) Συνθήματα τής σοβαρότητας τοϋ Μακεδο
νικού δέν τίθονται είς έφαρμογήν έάν προηγούμενα δέν γίνονταν ζη
τήματα μαζών».

Άνήψωσε τίς διαφορές αύτές σέ διαφορές άρχών:
«Είναι ή κλασική ιστορία —  γράφει —  Επαναλαμβάνεται δ 

νόμιμος μαρξισμός, οί οίκονομιστές, οι μενσεβίκοι, ό Μιλεραντισμός, 
6 σοσυαίλισωβίΝίαμός. Ό  Μπερνστάιν πριν άπ’ τόν πόλεμο, σήμερα δ 
Μπράντλερ, Ταλχάιμερ, Ράντεκ, Σουβαρίν, Pcoçiip, Μσνάτ, Τρδ- 
τσκι, Μπρεσμπραζένσκυ».

Κι άφοϋ Ιβαλε δλους κι δλα στό Γδιο τσουβάλι, φόρτωσε στό 
Κορδάτο δσα Ιμαθε, ή καλύτερα δσα δέν έμαθε, στό σχολειό τοΟ Στά
λαν, «τό Κ.Ο.Γ.Τ.Β. Συσχέτισε τόν «Κορδαπιαμό» μέ τόν «Τροπα&α- 
σμό»:

Κι άφοΟ... κατατρόπωσε τόν τροτσκισ]ΐό έν οδ παικτοίς, συμ- 
πέραινε κατά τοΟ ΚορδατισμοΟ:

«Ό  Κορδατισμός έκδηλώνεται μέ τή θεωρία τής προπαρασκευ- 
ής (βλέπε Μπράντλερ, Ταλχάιμερ τόν ’Οχτώβρη στή Γερμανία), μέ 
τήν άρνητική κριτική καί τΙς φραξιονιστικές ένέργειες, είναι άμεσα 
συνδεμένος μέ τήν διεθνή άριστεροφανή τάση» (έννοεί τούς Τροτσκι- 
στές).

«ΣτΙς θεωρίες του περί έλευθερίας συζήτησης μέσα στό Κόμ
μα —  γράφει —  έκδηλώνει φανερά 6 Κορδάτος τόν μικροαστισμό 
του».

Ό  Ζαχαριάδης συνταύτισε λαθροχειριακά τούς Μπραντλερια- 
νούς μέ τούς τροτσκιστές ένώ πίσω άπ’ αυτούς ήταν οί Ζηνόβιεφ καί 
Στάλιν.

Γιά τόν Ζαχαριάδη, δσοι δέν ήταν ύπέρ τής «μονολιθικότητας» 
καί τοΟ αύταρχιαμ,οΟ ήταν μικροαστοί. Καταλόγισε στόν Κορδάτο 1) 
«’Ανικανότητα έξήγησης τής σημερινής κατάστασης τής κρίσης τής
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κεφαλαιοκρατίας», 2) «Παραγνώριση τοϋ ρόλου τοϋ κόμματος», 3V 
«Παραγνώριση ά λά Σοσιαλδημοκρατία καί ά λά Αούξεμπουργκ τοϋ 
’Εθνικοΰ». Αυτοί οί παραλληλισμοί ήταν αύθαίρετοι. Γιατί δ Κορ- 
δάτος δέν άρνιόταν τό λαθεμένο σύνθημα τής «Ανεξαρτησίας τής Μα
κεδονίας - Θράκης», άλλά τό τσποθετοΟσε στά πλαίσια τής Βαλκανι
κής 'Ομοσπονδίας Ενώ δ Κόλιας και ώ σταλινικοί ζητοϋσχν νά πρα
γματοποιηθεί άμεσα στδν καπιταλισμό.

Ή  σοσιαλδημοκρατία ά ρ ν ι ό τ α ν  τό σύνθημα τής αύ- 
τοδιάθεσης πού μποροϋσε καί Επρεπε νά φτώσει ώς τήν άνεξαρτησίχ 
κ: Ετσι, ρεφορμιστικά συνθηκολογούσε μέ τόν κυρίαρχο καπιταλι
σμό. Ή  Λούξεμπουργκ άρνιόταν τδ σύνθημα αύτοδ’.άθεσης - Ανεξαρ
τησίας για βασικά άντίθετους λόγους. Γιά νά μήν Εμποδίσει τδ Εθνι- 
κδ ζήτημα τήν σοσιαλιστική λύση καί γιά νά μήν όποκατασταθεΐ ή 
κοινωνική άπελευθέρωση άπ’ τήν έθνική.

Ό  Μ ω ρ ι ά κ ο ς .  ’Αμφισβητεί δτι ή μεγάλη πλειοψη- 
φία είναι μέ τήν άποψη ’Αποστολίδη-Κορδάτου.

«'Εγιναν πολλές καί μεγάλες σφαλματάρες —  λέει —  κι δχ: 
"σφαλματάκια” . ’ Αν δμως δέν σπάσουμε αύγά δέν μποροϋμε ν&χου- 
με δμελέττα».

«Κανείς άπδ τους σκεπτόμενους σ. δέν Εχε·. τήν άξίωση δτι ή 
μπολσεβικοποίηση είναι ζήτημα άρθρογραφίας ή Εγκυκλιογραφίας. 
Μόνο κατά τόν Άποστολίδη είναι ζήτημα καλών καί συγκεκριμένων 
δδηγιών τής Κ.Ε.».

Η ΣΪΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ 

ΣΟΣΙΑΛΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ή  συζήτηση περιέλαβε καί τό θέμα τής Ιστορίας, πάνω στό δ- 
ποΐο δ Άποστολίδης, δ δποϊος είχε δρισθή ύπεύθυνος τής Κ.Ε. γιά 
τήν Ιστορία, Εγραψε :

«01 άρχηγοί τοΟ Κόμματος άρχισαν νά κάνουν κανονική ύπο- 
χώρηση πού Εφτασε στδ νά δηλώσουν δμόφωνα μετάνοια <πή συν
διάσκεψη τοϋ 1922 γιά τήν «δήθεν» προσχώρηση πού £κανε τό Κόμ
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μα στήν Τρίτη Διεθνή. 'Υποστήριξαν δτι τδ Κόμμα είχε άνάγκη «μ*· 
χρδς, νόμιμης ύπαρξης» κ.τ.λ.

(Άποστολίδη, Ή  Ιστορία τοΟ Κόμματος καί ή σημερινή 
κατάστχση, «Ρίζος», 4.7.25).

Αύτή ή ύπεύθυνη βεβαίωση σύμφωνα μέ τήν όποια, δχι μόνον 
ή ήγεσία, άλλά όλόκληρη ή συνδιάσκεψη τοΟ 1922, δήλωσε μετά
νοια γιά τήν «δήθεν» προσχώρηση τοΰ Κόμ^ιατος στήν Τρίτη Διε
θνή, έπαλήθευσε άπάλυτα τήν άποψη τών ήγετών τοΟ «Κομμουνι
σμού» καί τοΟ Αρχείου, Τζουλάτι καί Σαραντίδη γιά τόν πολιτικο- 
δργανωτικδ καιροσκοπισμό τοϋ Κόμματος, προσχώρησης στήν Τρίτη 
Διεθνή καί κατά συνέπεια γιά τήν όρθότητα τής δριστικής τους διά
σπασης μέ τούς ψευτσκομμουνιστές, ουσιαστικά δευτεροδιεθνιστές καί 
τής πορείας τοΟ Αρχείου γιά νέο κόμμα.

*0 Α π ο σ τ ό λ ο υ ,  στήν Ιδια συζήτηση, Επισφράγισε 
τήν άποψη γιά τ ό « σ ο σ ι α λ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό  π α ρ ε λ 
θ ό ν »  τ ο Ο  κ ό μ μ α τ ο ς .  Τό κόμμα —  Εγραψε —  «μικρό 
άκόμα, μέ μικρή πείρα, μέ άρκετά μικροαστικά στοιχεία, μέ δργάνω- 
ση πού άπέχει άκόμα πολύ άπ’ τήν προλεταριακή, μέ αοσιαλπατρι- 
ωτικό παρελθόν γιά μιά δρισμένη περίοδο, ήταν φυσικό νά παρουσια
στεί μιά δεξιά σοσιαλδημοκρατική τάση».

(’Αποστόλου, Ό  όππορτουνιστικός χαραχτήρα τής δε
ξιάς τοΟ Κόμματος, «Ρίζος», 2.7.25).

Ο raOΠTOΣ ΣΤΑΓΡΙΔΗΣ ΜΕ ΤΠΟΠΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΓ ΚΚΕ

Ό  Σταυρίδης άφηγείται στά «Παρασκήνια» δτι δταν πιάστηκε 
δ Πουλιόπουλος κι δλόκληρη ή Κ.Ε. κλήθηκε ( ;) ή 16μελής 'Ολο
μέλεια τής Κ.Ε. μ’ δσους δέν πιάστηκαν (ποιους;) καί μερικούς 
κούτβηδες (ποιούς;) άπ’ δπου βγήκε γενικός γραμματέας δ Σταυ
ρίδης. Γι’  αύτήν τήν δλομέλεια τοΟ -αραμυθιοΟ κανείς δέν άνέφερε 
τίποτα. Μετά, Εστειλε τόν Γιατσόπουλο στήν Π.Ε. Σαλονίκης (δ Για- 
Όσάπουλος Εγραψε δτι πήγε αάτόκληιτος), πήρε xoomâmia τόν
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Κρητικό στήν Κ.Ε. (πώς έξηγεΐται κοοπτάτσια μετά τήν 'Ολομέ
λεια;) , διόρισε τόν Τζινιέρη - Σκυτάλη στήν Π.Ε. τής ’Αθήνας καί 
προσέλαβε τήν Χατζηβασιλείου δαχτυλογράφο τής Κ.Ε.

Ό  Ιδιος 6 Σταυρίδης στό παράνομο «Δελτίο» No 1, Εδοσ* μιάν 
άλλη Ιστορία γιά τήν Αναρρίχησή του στήν ΚΕ:

«Λόγω τών καταδιώξεων δλων τών μελών τής ΚΕ τής δρισθεί- 
σης άπό κοινού μέ τόν Αντιπρόσωπο τής Κ.Δ. αυτή άντεκατεστάθη 
εις τό σύνολόν της άπό τήν δευτέραν Κ.Ε. πού ίμεινεν έν έφεδρεία. 
νΕτσι, Επαυσαν πια ν’ άνήκουν στήν Κ.Ε. τά πρόσωπα πού άνήκαν 
σ' αύτήν προηγουμένως».

’Αντιπρόσωπος τής ΚΑ. ήταν δ Ρουμάνος Μπαντουλέσκο, στέ
λεχος τοϋ Ρουμάνικου ΚΚ. Αύτός είχε άντίθετη άποψη γιά τό αύτο- 
νομιστικό και γιά τά ήγεμονιστικά σχέδια τών Βουλγάρων στ’ άλ
λα κό|ΐματα τής Βαλκανικής. «"Αφηνε κάθε πρωτοβουλία είς ήμάς
—  Εγραφε δ Σταυρίδης —  σάν άνθρίιχπος πού είχε συνείδηση δτι δέν 
ήταν γνώστης τών Ελληνικών πραγμάτων».

Κάτω άπ’ τήν όποιαδήποτε έκδοχή, ot ’Οβιδιακές αύτές μετα
μορφώσεις τής Κ.Ε. ήταν φανερό δτι Εγιναν άπ’ τά χέρια τοΟ Σταυ- 
ρίδη.

Ό  Σταυρίδης άναφέρει δτι στήν δδό Κωνσταντινουπόλεως, δ- 
που ήταν τό παράνομο γραφείο τής Κ.Ε., Εμενε δ Σταυρίδης, ό Κρη
τικός, ή Στέλλα Κερασίδου καί σάν δαΜττυλσγράφος ή έκτός &πό 
κάβε όποψί® Χρύσα Χατοζηβααιλείου. Έπίσης I Ζαχαριώδης μετά τήν 
άπόδρασή του άπ’ τό 'Εφ^απύργιο! !

’Εκεί Εβγαζε τό παράνομο «Δελτίο» δ Γραμματέας, Επαιρνε Α
ποφάσεις γιά δλα) μέχρι πού συγκάλεσε καί τό 3ο συνέδριο (δταν δ- 
λοι ήταν φυλακή ή έξορία!) κ.τ.ρ. ’Αλλ’ άκούστηκαν άπ’ τά κάτω 
φωνές: Μέσα στήν KJ5. ύπάρχουν πράχτορες!

Σ ’ Απάντηση, στό Δελτίο No 4 (Μάης 1926), διαβάσαμε: *Πε 
ριείλθον είς γνώσην τής ΚΕ δρισμένες διαδόσεις κακόβουλες καί κα
κοήθεις είς βάρος ένός μέλους τής Κ.Ε., τοϋ σ. Κρητικοϋ. Κατά τίς 
διαδόσεις δ σ. Κρητικός είναι δήθεν δργανο τοϋ τμήματος Άσφα- 
λείας, έντός τής διοικήσεως τοϋ Κόμματος (καί οί διαδοβίες τονίζουν 
δτι Εχουν στοιχεία διά νά τό άποδείξουν...».



Ό  Στχυρίΰης ύπεράσπισε τόν Κρητικό, χαραχτήρισε τίς δια
δόσεις «χοομερπεΐς συκοφαντίες», άπείλησε δτι «θά πατάξει τήν προ
στυχιά», «θά διχγράψει καί θά στιγματίσει» κ.τ.ρ. «Οί διαδοσίες —  
τόνιζε στδ Ανακοινωθέν τής 4.5.26 χωρίς άλλο είναι αυτοί συνει
δητά ή άσυνείδητα δργανα τής μπουρζουαζίας».

Οί διαδόσεις δέν άνέφεραν μόνο τόν Κρητικδ γιά πράχτορα, άλ
λά και «γιά μιά σειρά στελέχη». Υπήρχαν «πράχτορες στήν Κ.Ε.»! 
Τί συνέβαινε λοιπόν ; Γιατί δταν λευτερωθήκαν οί έξόριστοι δέν άρ
χισαν κάν μιά Ιρευνα ; Γιατί δέν κάθισαν στδ σκαμνί τής Ανάκρισης 
τόν Σταυρίδη καί τόν βγάλανε σέ λίγο καί βουλευτή ;

Ό λα δδειχναν, καί μέ τό πέρασμα τοϋ Σταυρίδη στήν ’Ασφά
λεια άνοιχτά καί στό φασισμό, ύποπτεύθηκαν 8τι γιά τό ξαναπέρα- 
σμα στή κορυφή τοϋ Κ"Κ~Ε έργάστηκε ή άσφάλεια. θύμιζαν τή μεγά
λη παρανομία στή Ρωσσία τό 1908-1909, πού δταν κινοϋνταν οι 
μπολσεβίκοι γιά νά διαγράψουν τούς πράχτορες, αύτοί διέγραφαν τούς 
έπαναστάτες ή τούς 8πιανε ή ’Οχράνα γιά νά «περάσουν» οί δικοί της 
στά πόστα τοϋ Κόμματος.

Ό  Γιατσόπουλος έξηγεϊ δτι: «Ό  Σταυρίδης, έπί Παγκαλικής 
διχτατορίας, είχε άπό τότε άρχίσει νά μυρίζει».

Ό  Μοναστηριώτης μοϋ άφηγήθηκε δτι κατ’ αύτδν δ Σταυρί- 
δης ήταν άναμφισβήτητα πράχτορας άπό παλιότερα.

Ό  ’Αποστόλου περιγράφει πώς «τό Κόμμα είχε πάθει καθύ- 
ζηση 100% ένώ μιά σειρά στελέχη τοΰ παράνομου μηχανισμοΟ μ’ έ- 
πΐ κεφαλής τόν Σταυρίδη είχαν κυκλοφορήσει πλατειά, έντυπωσιακές 
φήμες πού οί κατοπινές έξελίξεις δδειξαν πώς δέν ήταν μόνο συκο
φαντίες».

Ό  Σταυρίδης, στά «Παρασκήνια τοΰ ΚΚΕ», άναφερόμενος στήν 
άποκάλυψη τοΰ Σαργολόγου σάν πράχτορα, άναρωτιώνταν: «Μή
πως ήταν άπό παλιά πράχτορας;» «Δέν τό νομίζω», Ιγραψε. Μήπως 
δμως κι δ Σταυρίδης ήταν άπό παλιά πράχτορας; «Ναί, άπάντησε σ’ 
αύτδ δ Μοναστηριώτης. «Δέν τδ πιστεύω αύτδ γιά τόν Σταυρίδη», 
μάς είπε δ Στίνας. «Ναί», μάς είπαν πολλοί παλιοί άρχειομαρξιστές.

Ά ς  θυμηθοΰμε : Οί 2 αύτοί γραμματείς τοΰ Κόμματος άλληλο- 
Οποστηρίζονταν. Μαζί έξόντωσαν τή δεξιά καί τήν άριστερά, δσους 
δηλαδή δέν ήσαν πράχτορες. Ό  Σταυρίδης τορπίλλισε τις άντιδρά-
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Διώξεις, συλλήψεις, βασανιστήρια, δίκες, καταδίκες, 
συνεχίζονται καί μετά τό πραξικόπημα τοϋ Πάγκαλου.

Οί φυλακισμένο', άγωνιστές 3τήν Καλαμάτα 
Π . Πχλαδινός, Π. Εύτχςόπουλος, Β. Τρουπάκης

ΟΙ φυλακισμένοι παραμένουν άπτόπτοι στίς έλληνικές 
θαστίλες.

’Α ρ ι σ τ ε ρ ά :  1) ΪΙα,'/ταζ^ άγρότης 2) Φίτσος συντάκτης 
τοϋ «Ρίζου» 3) Μάγγος τ?(ς ΓΣΕΕ τής ’ΟιίΛσπονδίας ΉλεκτριομοΟ 
4) Φραγκονικολόπουλος λογιστής 5) Βλάχος παντοπώλης 6) Βα- 
λαάς γραμ. κοινότητος Λιβαοείας 7) Φλαράκος ύποδηματεργάτης 
8) Μποΰφης χτίστης 9) Δημακόπουλος -οδηλατάς 10) Κοντογιάν- 
νης άγρΛτης 11) Μήττσου φοιτητής 12) Νίκαυνας άγρότης.

Δ ε ξ ι ά :  Μακρί ς, Βενέτης, Λακνώτης καί Μ ατζώνης κα
ταδικάστηκαν άπ’ τό στρατοδικείο Ίωαννίνων Ινα ώ ς 4  χρόνια, διένυ- 
μαν προκυρήξεις παλαιών Πολεμιστών.
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σεις μελών στό κίνημα Πλασχήρα. ’ Εμπασε στήν ΚΟΜΕΠ τό Αρ
θρο - σκάνδαλο τοΟ "Αναρχου πού Εγραφε δτι δ κομμουνισμός χρεω- 
κόπησε. Έριξε τό σύνθημα «Λαϊκής» άντί τής Σοβιετικής Δημοκρα
τίας Ενάντια στή γραμμή τής Κ.Δ. Πρότεινε τήν άνατίναξη τοΟ Εργο
στάσιου τής ’Ηλεκτρικής στήν άπεργία τοϋ 1923 που ματαίωσε 5 
Σιδέρης (συνειδητή προβοκάτσια).

Τό πραξικόπημα τοϋ Πάγκαλου
Τπακήριξη τοΟ Πραξικοπήματος άπ’ τό ΚΚΕ! 

25 - 6 - 1925

ΣτΙς 25.6.25 Εκδηλώθηκε τό πραξικόπημα τοΟ Πάγκαλου. 
Στηρίχτηκε στό στόλο, σέ δρισμένα σώματα στρατοϋ, στά δημοκρα
τικά τάγματα. Ό  Χατζηκυριάκος κυρίεψε τδν ’Αβέρωφ κι Ιγινε κύ
ριος τοΟ στόλου. Ό  άντιαυνταγματάρχης Τσερούλης κι δ Επιτελάρ
χης του συνταγματάρχης Μ π α κ ι ρ τ ζ ή ς  μέ τόν Σπανόπου- 
λο τοΟ 50ο0 συντάγματος καί τόν διοικητή τοϋ δημοκρατικοΟ τάγμα
τος Καροοκούφα, έπωφελήθηκαν άπ’ τήν άπουσία τοΟ διοικητή τοΟ 
Γ ' σώματος ’Οθωναίου στή Σαλονίκη καί τοΟ Δ ' τοΟ Τσιμικάζη στή 
Καβάλα, έπεκράτησαν κι άνήγγειλλαν:

«Στό βορρά τό κίνημα έπικράτησε».

Ό  Πάγκαλος κατέλαβε τΙς στρατώνες Ρούφ κι άπό κεϊ, χάρις 
στήν άαυνενοησία καί τήν άδράνεια τών πολιτικών, Ιγινε κύριος τής 
’Αθήνας. Τά κόμματα, δχι μίνον συνθηκολόγησαν, άλλά πρσσέφεραν 
καί κοινοβουλευτική κάλυψη στδ πραξικόπημα.

Τό ΚΚΚ χαιρέτισε μέ χαρά «τόν κομμουνιστή ρήτορα τής Κα
βάλας», δπως είχαν άποκαλέσει τόν Πάγκαλο άπ’ τό «Ρίζο».

Ό  Σ κ λ ά β ο ς  περιγράφει : «'Οταν άναγγέλθηκε τό πρα
ξικόπημα τοΟ Πάγκαλου καί ή Εκβασή του δέν είχε άκόμα κριθεϊ, 
οί Εγκλειστοι τότε στίς φυλακές ΣυγγροΟ, είχαμε τήν άγωνία μήπως



άποτύχει. Κι αυτί, γιατί τίς μέρες έκεϊνες τρέφαμε τήν αυταπάτη 
δτι 6 Πάγκαλος, Εχοντας δπως ξέραμε στό άμεσο περιβάλλον του χαΐ 
προοδευτικούς άξιωματικούς, θά Εφάρμοζε πολιτική σημαντικών με
ταρρυθμίσεων».

Αύτή ή «άγωνία μήπως άποτύχει» ή διχτατορία καί ή προσδο
κία άπ’ τους «προοδευτικούς» άξιωματικούς, ήταν άποκαλυπτική.

Πώς μποροΟσε άπ’ τδν Πάγκαλο καί άπ’ τό διχτατορικό κα
θεστώς του νά περιμένουν κομμουνιστές προοδευτική λύση; Πώς 
μπορούσε νά ΘεωροΟν προοδευτικούς τους άξιωματικούς πού ύπηρέ- 
τησαν τό πολεμικό πραξικόπημα τοϋ Βενιζέλου, τήν άντισοβιετική 
Εκστρατεία, τήν διχτατορία Πλαστήρα, τήν ματωβαμένη Δημοκρα
τία τοΟ Π απαναστασίου καί τώρα τοΟ Πάγκαλου ;

Όταν δ Πάγκαλος μετέφερε τούς κρατούμενους τοϋ Μιχαλα- 
κόπουλου άπ’ τΙς φυλακές στίς έξορίες μερικοί θριαμβολογοΟσαν: 
«Τώρα πιά είναι δ Πάγκαλος στά πράγματα», δπως τό άφηγοϋνταν 
άγαναχτια;ιέν©ς δ Ξ υ π ό λ η τ ο ς .

Ό  Σκλάβος άρνεϊται δτι τό ΚΚΕ βοήθησε καθαρά τδν Πάγ
καλο. Είναι δμως άναμφισβήτητο δτι Εγιναν διαπραγματεύσεις τής 
Κ.Ε. Σταυρίδη μέ τόν Πάγκαλο δ:ά μέσου τοΟ Μπακιρτζή, 6πως 
βεβαίωσε ή Κ.Ε. Σταυρίδη, γιά νά όποστηριχτεϊ τό πραξικόπημα, 
μ’ άνταλλάγματα παραχώρηση έλευθεριών κι άποφυλάκιση τών 
συλληφθέντων. Ή  Κ.Ε. —  βεβαιώνει δ γραμματεύς της Σταυρίδης
—  δστερα άπό 2 *ήμερών συζήτηση, άποφάσισε τήν ύποστήριξη 
τοϋ Πάγκαλου πού ζητοΟσε «λαΓκό Ερεισμα». Άλλά τό κίνημα Επι
κράτησε άνετα καί δέν χρειάστηκε τό ΚΚΕ. Μ* αύτή τή δικαιολο
γία δ Πάγκαλος άθέτησε τΙς ύποσχέσεις τίς δποΤες μάταια τόν πίεζε 
δ Μπακιρτζής νά πραγματοποιήσει. Ό  Στίνας Επιβεβαίωσε δτι τό 
Κό|ΐμα ύποστήριζε καθαρά τόν Πάγκαλο.

Είναι άπίστευτες τέτοιου είδους συνθηκολογήσεις. Κι δμως, 
είναι άληθινές. Ό  ρεβιζισνισμός, μοσχοβίτικης σταλινικές προέλευ
σης, ρίζωνε δλο καί πιό βαθειά μέσα στό Κόμμα.

Ά ς  προσθέσουμε δτι δ ΧαΓτδς άπ’ τήν έξορία κι δ Ζαχαριά- 
δης Εκαναν πρόταση γιά μιά άνοιχτή συνεργασία μέ τόν Πάγκζ- 
λο, δτι δ ΧαΓτάς είσηγήθηκε τήν ύποστήριξη τής ύποψηφιότητάς 
του στίς προεδρικές έκλογές, κ·. δτι δ Ζαχαριάδης Εκανε διαπραγμα
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τεύσεις γιά συγκρότηση Ενιαίου Μετώπου ΚΚΕ-Πάγκαλου! ! !

Ό  Πουλιόπουλος, δχι μόνον έπιβεβαίωσε αύτά άλλά, στό «Νέο 
ξεκίνημα», (1927), χαραχιήρισε τήν όμάδχ Χαϊτά-Ζαχαριάδη, δ- 
τι ήταν «χυδαίοι δππορτουνιστές», γιατί ήταν «ύπέρ τοϋ Πάγκα
λου καί ύπέρ τής άστικής άριστερής δημοκραίας».

Χυδαίοι δππορτουνιστές! Πολύ σωστά! Τό τρίγωνο Σταυρί- 
δη - ΧαΓτδ - Ζαχαριάδη, άπ’ τά μέσα τοϋ 1925, ίριξε δριστικά καί 
άμετάκλητα στό βοϋρκο τοΟ όππορτουνισμοΰ τό Κόμμα.

Τ6 συν8ηκολόγο άρθρο τοϋ Ριζοσπάστη 
«ΊδοΟ h Ρόδος. Ιδοϋ καί τό πήδημα, στρατηγέ μου»

Στό μεταξύ, δ «Ρίζος» δημοσίευε προδιχτατορικά άρθρα μέ 
τήν όπογραφή τοϋ «Κόκκινου ταγματάρχη», δηλ. τοΰ Μπακιρτζή 
γιά ν’ άοκήσουν έπιρροή στούς άξιωματικούς. Καί σαν έπιστέγα- 
σμα τήν έπομένη τοΟ πραξικοπήματος, έμφανίστηκε κύριο άρθρο 
στό «Ρίζο» μέ τόν πολύ... συγκινητικό τίτλο: «’ Ιδού ή Ρόδος Ιδού 
καί τό πήδημα στρατηγέ μου»!!

Τό άρθρο πού δημοσιεύτηκε στό «Ρίζο», τήν έπομένη κιόλας 
τοϋ πραξικοπήματος, «’ Ιδού ή Ρόδος, Ιδού καί τό πήδημα στρατηγέ 
μου»’ συγγραφέας τοϋ όποίου φαίνεται νά είναι δ Μάξιμος ή δ Σταυ- 
ρίδης, άπακάλυψε δτι τό Κόμμα δέν σκέφτηκε κάν ν’ άντιτάξει άν- 
τίσταση, δπως στό Μεταξικό πραξικόπημα τοϋ 1923, κι δτι τό Κόμ
μα είχε διαβρωθεϊ άπ’  τήν άποψη τοϋ φασισμοϋ τής κυβέρνησης 
Μιχαλακοπούλου, ή άπ’ τό ρόλο τών «προοδευτικών άξιωματικών», 
ώστε νά δεί τόν Πάγκαλο σάν τό μικρότερο κακό καί σάν ?να κί
νημα «Απελευθερωτικό» (ΧαΓτάς).

Τό νά ζητάει τό ΚΚΚ άπ’ τόν διχτάτορα νά έξοπλίσει τΙς 
μάζες, δημοκρατικές παραχωρήσεις καί συμμαχία μέ τήν ΕΣΣΔ 
κ.τ.ρ., άντί νά ξεσκεπάσει τήν άντεπαναστατική φύση τής διχτατο- 
ρίας καί νά καλέσει τίς μάζες σ’ άντίκκαοη, συγκρότηση έργατικών 
φρουρών μέχρι Ενοπλη πάλη, ήταν 5να όππορτουνιστικό γλύστρη- 
μα δίχως προηγούμενο.
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Ό  Πουλιόπουλος, κάνοντας Απολογισμό τΐ)ς πολιτικής τοΟ 
ΚΚΕ κατά τήν Παγκαλική διχτατορία κι ένα είδος αυτοκριτικής, 
άνεγνώρισε «άνωριμότητα» καί «πίστη δίχως κρίση» τών κομματικών 
στελεχών «γιά τήν δρθότητα τοΟ στρατηγικοΟ προσανατολισμοΟ τής 
7ης συνδιάσκεψης τής Β.Ο. καί τοϋ 5ου συνεδρίου τής Κ.Δ.». «Αύ
τό άδήγησε άρχικά στή σφαλερή ίδέα —  συνέχιζε —  δτι μπορούσα
με νά κερδίσουμε εδκολα πολλούς «Αριστερούς» δημοκρατικούς Α
ξιωματικούς, έάν άπλώς ξεσκεπάζαμε τήν ψευτοαριστερή δημαγω
γία τοϋ Πάγκαλου, προτείνοντας πραγματικά ριζοσπαστικές διεκ
δικήσεις —  έξοπλισμό τών έργατών, συμμαχία μέ τήν ΕΣΣΔ, I- 
λευθερίες στό προλεταριάτο κ.τ.ρ.».

(«Άστικοδημοκρατ’.κή καί Σοσιαλιστική ’Εξανάσταση 
στήν Ελλάδα»).

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΑΟ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΓΠΟΣΤΗ- 
ΡΙΞΗ ΤΟΓ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΓ Π ΑΓΚΑΛΟΓ

Στίς 12 - 7 -1925, τό ΚΚΕ όργάνωσε μιά συγκέντρωση στή 
Σαλονίκη στό Πάνθεον ή δποΐα παρά τήν πρωτοφανέρωτη πνιγε
ρή τρομοκρατία τών πατροδακάπηλων τής MmsSwiaç συγκέντρωσε 
πολλές έκατοντάδες.

Τό περίεργο δμως ήταν πού ό είσηγητής Χ α τ ζ ή  σ τ α ύ -  
ρ ο υ έπετέθηκε κατά τής Κυβέρνησης Μιχαλακοπούλου - Κονδύ- 
λη πού «εύτυχώς» έπεσε άπό κίνημα άξιωματικών. Κι’  άφοΟ σκόρ
πισε αύταπάτες γιά τόν Πάγκαλο διεκήρυξε δτι «6 άγώνας κατά τοΟ 
μοναρχισμού θά αυνεχισθή ! »

ΤΗταν ή νέα γραμμή τοδ Kôjuiarcoç - Ικ δια ν̂έτρου αντίθετη 
σ’ ούτην τήν τάαη Πουλιόπουλου στό 3ο έκτακτο συνέδριο, σύμ
πλευσης μέ τούς Παγκαλυκούς - άγώνας κατά τοΟ μσψψ^ναμοΟ.

«Τόν Πάγκαλο - λέει δ 2ος δμιλητής ’Α ρ β α ν ι τ ά κ η ς -  
τόν ένίσχυσαν οί κομμουνιστές γιατί Εμφανίστηκε σάν άντιμοναρ- 
χικός» ’Απαίτησε νά κρατήση τό λόγο του» «ν’ άποφυλακίση τού; 
φυλακισμένους, ν’ άπαγορεύση έξαγωγή άνεπεξεργάστων καπνών».

«θ ’ άποκαλέσουμε τήν κυβέρνηση άτιμη £ν δέν έκτελέση δτι 
ύποσχέθηκε» είπε. «Μόνο ή έργατοαγροτική κυβέρνηση θά λύση τά 
προβλήματα τών έργαζομένων».



Καί μόνο δ Φ α ν ε ρ ό ς  έξ όνόματος τής ΚΝΕ πρόβαλβ 
τήν ταξική άντίθβτη. «Ή κυβέρνηση Παγκάλου - είπε - ϊν κρίνη 
κανείς άπ’ τήν σημερινή της στάση είναι βέβαια δτι δέν πρόκε'.ται 
νά κάνει τίποτα». Καί κάλεσε τούς έργάτες «νά συγκεντρωθοΟν γύ
ρω άπό τήν Γ ' διεθνή καί νά φτιάξουν μιάν έργατοαγροτική κυ
βέρνηση».

Ό  Φ α ν ε ρ ό ς  εΓταν στό ΚΟΓΤΒ μαζί μέ τόν Ζ α χ α- 
ρ ι ά δ η καί άλλους, γιά τόν όποΐον δέν είχε καθόλου καλή Ιδέα. 
Ήταν άπ’ τούς τελευταίους τής τάξης καί ρουφιάνος στούς διευθυν 
ντές» 5λεγ« σέ τρατακ·.στές μετά τήν διαγραφή του άΐπ’ τό ΚΚΕ.

Στή δίκη τών αύτινομιστών (3 0 -5 -2 5 ) ξεδιαλέχθηκε μα
ζί μέ τούς ’Αρβανιτάκη, Πιτσίνη, Σάλλη, Κούρτη, Μπίνι καί Γρα- 
φόπουλο, άνάμεσα άπό 60 μάρτυρες ύπεράσπισης πού έξαναγκάστη- 
καν νά παραιτηθούν, ένώ ή δαμόκλεια σπάθη άπειλοΰσε τά κεφάλια 
5χι μόνο τών δικαζόμενων άλλά καί τών όπερασπιστών καί μαρτύ
ρων τους.

’Αρκεί ν’ άναφέρουμε δτι έξω άπ’ τό δικαστήριο ϊγινε άπό- 
πειρα δολοφονίας κατά τών κατηγορηθέντων.

01 συγκλονιστικές δίκες
ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΓ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» 

ΘΑΡΡΑΛΕΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΓΝΤΑΧΤΩΝ 

ΚΓΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
Ο ΦΙΛΟΦΑΣΙΣΤΑΣ ΠΑΑΣΤΗΡΑΣ 

8.8.25

Τό δεύτερο έξάμηνο τοΟ 1925 σημαδεύτηκε μέ τίς πολύκρο
τες δίκες πού σκηνοθέτησε δ Πάγκαλος γιά τήν έξόντωση τοΰ 
ΚΚΕ. Ή  άστική τάξη είχε συσσωματωθεί γύρω του. ’Εμαίνονταν 
γιατί οί «αύτονομιστές» πάλευαν γιά τήν άπόσπαση έδαφών άπ’ τήν 
κυριαρχία της, καί γιατί «άπό κοινοΟ συμφέροντος δρμώμενοι’ σχέ
διαζαν τήν άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος»... Καραβάνια άλυσσοδεμέ- 
νων κομμουνιστών σέρνονταν άκατάπαυστα στά δικαστηριακά κέν-



Ο ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ ΤΟ Γ ΚΟΜ ΜΑΤΟΣ Π. Π Ο ΓΛ ΙΟ Π Ο Γ Λ Ο Σ
καί έπίλεχτα μέλη τοΰ ΚΚΕ στήν σκηνοθετημένη δίκη γιά τό κλεί

σιμο τοΰ «Ριζοσπάστη»

Τ . Φίτσος, Π . Πουλιόπουλος, Γ. Μοναστηριώτης, Σ . Μάξιμος 

Στή φυλακή τοϋ Έλληνικοϋ ΤσαγκωφικοΟ καθεστώτος

Ν. Μπερκέτης Κ. Σκλάβος
Γ ιά τό Πατριαρχικό Γιά τό αύτονομιστικό

Συντάχτης τοϋ «Ριζοσπάστη» Υπεύθυνος τής «Κομ. Έπιθεωρήσης



τρα. Ό  τύπος όργίαζε έναντίον τδν «Απάτριδων» πού ήθελαν νά 
«πουλήσουν τή Μακεδονία καί τή Θράκη στούς Βούλγαρους!» Τό 
έθνικιστικό δηλητήριο φαρμάκωνε τΙς συνειδήσεις τών μαζών μέ 
τήν Ιντεχνη έκμετάλλευση Ινός διαστραμμένου συνθή|ΐατος τής αύ- 
τοδιάθεαης τών έθνοτήτων.

Ή  πρώτη δίκη τής ’Αθήνας στόχευε στό κλείσιμο τοϋ Ριζο
σπάστη. 01 μεγάλοι κατηγορούμενοι ήταν οί Πουλιόπουλος; Μά- 
ξιμος, Μοναστηριώτης καί Φίτσος.

Καί νά οί άπολσγίες τους δπως δ Αστικός τύπος τΙς άνέγραψε:

Μ ά ξ ι μ ο ς : «’Εφ’ δσον δικαζόμεθα διά λόγους πολιτι
κής σκοπιμότητας, διά νά κλεισθεΐ δ Ριζοσπάστης καί παταχθοϋν 
οί κομμουνιστές, εύρίσκω περιττόν ν’ άπολογηθώμεν. Οί κομμουνι- 
σταί ούδεμίαν πρόθεσιν ϊχουν ν’ Ανατρέψουν τό δημ&κρατικόν πολί
τευμα. ’Εάν δέν είχε τήν πρωτοβουλίαν τό ΚΚΕ σήμερα δέν θά ύ- 
πήρχε δημοκρατία οδτε δημσκρατικόν στρατοδικεΐον νά |ΐΛς δικά
σει».

Μ ο ν α σ τ η ρ ι ώ τ η ς :  «’Εκφράζει τήν δκπληξίν του 
διότι κατηγορεΐται δτι Αποφάσισε τήν άπό κοινοϋ συμφέροντος όρ- 
μόμενοι, άνατροπήν τοΰ πολιτεύματος. Έγώ εύρισκόμην είς τΑς φυ- 
λακΑς Συγγροΰ καί ήτο άδύνατον νά συνεννοηθώ μετά τών λοιπών 
κατηγορου|ΐένων. Δικάζομαι διότι ώς γρα|ΐματικός τής 'Ομοσπον
δίας τών Π. Πολεμιστών διεξάγω άγώνα διά τήν βελτίωσιν τής θέ- 
σεως αύτών».

Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς :  «’Αρνεΐται δτι ίγραψε τά άρθρα. 
Υβρίζει τήν κυβέρνηση Παγκάλου, τόν Ν. Πλαστήρα, τόν δποΐον 
άποκαλει «δολοφόνο τών έργατών» καί τό σημερινόν κανωΛκόν κα
θεστώς. Λέγει δτι είς τήν Ελλάδα έγκατεστάθη τό καθεστώς τοΰ 
Τσαγκώφ καί ύποστηρίζει δτι οί κομμουνισταί ούδεμίαν πρόθεσιν 
Εχουν ν’ Ανατρέψουν τήν δημοκρατίαν. ΕΓμεθα —  τονίζει —  ύπέρ 
τής δημοκρατίας, άλλά ύπό Αλλην μορφήν».

Φ ί τ σ ο ς :  «Είναι βέβαιος δτι τό δικαστήριον δέν ΘΑ 
λάβει ύπ’ δψιν του τΑς νομικάς Αποδείξεις, διότι Εχει σκοπό τό κλεί
σιμο τοΰ Ριζοσπάστη διότι Αποκαλύπτει τΑ αίσχη τής δημοκρατίας 
δπως Αποκάλυπτε τΑ αίσχη τής μοναρχίας. 'Ως ύπεύθυνος συντά-
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χτης τής έφημερίδος άποδέχομαι τίς  εύθύνας καί τήν καταδίκην 
μου καί είμαι ύπερήφανος γι’ αύτό».

’Α π ό φ α σ η .  Καταδικάζει τούς κηρυχθέντας ένόχους Σ. 
Μάξιμο, μέ ψήφους 3 κατά 2 εις ένός χρόνου φυλάκιση. Τόν Π. 
Πουλιόπουλο, μέ 3 κατά 2, εις ένός καί μισοΟ χρόνου φυλάκιση. 
Τόν Φίτσον, παμψηφεί εις ένάμιση χρόνον φυλάκιση καί τόν Μο- 
ναστηριώτη άθωώνει μέ 3 κατά 2.

Διατάσσει δμόφωνα τήν παύσιν τοΟ Ριζοσπάστη έπί 6 μήνες. 
(’Ακριβές άντίγραφον άπό τό άστικόν «Έλ. Βήμα», τής 
10.8.1925).

Η ΔΙΚΗ ΤΟΓ ΠΟΓΑΙΟΠΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΤΟΓ ΚΚΕ 
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΓΓΟΓΣΤΟΓ 1925. Γίνεται ή πολύκροτη δί
κη τών «αύτονομιστών». Όλοι ot ήγέτες τοΟ ΚΚΚ μ’ έπικεφαλής 
τόν γραμματέα του Παντελή Πουλιόπουλο, δίνουν μιά μεγάλη μά
χη ένάντια στό σάπιο καθεστώς τής κεφαλαιοκρατικής άντίδρασης.

Ό  Πουλιόπουλος κι οί συντρόφοι του Μάξιμος, Άποστολίδης, 
Σκλάβος, Πικρός, Φουλτσδκος, Νικολινάκος, Μοναστηριώτης, ’Α- 
σημίδης, Φίτσος, Βελέντζας, άντιμετωπίζουν τούς βλοσυρούς στρα
τοδίκες πού Ιχουν έντολή νά καταδικάσουν. Ή  σκηνοθετημένη δί
κη προβλέπει τήν «έσχάτη τών ποινών»!! «Γιά έσχάτη προδοσία»!! 
Ή  άτμόσφα'.ρα ήταν καταθλιπτική. Όλοι πίστευαν δτι δλοι τους 
άπειλοΟνται μέ θάνατο. Όλων τών άγωνιστών σ’  δλη τήν Ελλάδα, 
ή προσοχή ήταν σιραμμένη σ’  αύτή τή δίκη. Ήταν δλοφάνερο δτι 
ή άστική τάξη, ή «δημοκρατική», ή βασιλόφρονη, είχε κινητοποιή
σει δλο της τόν καταπιεστικό μηχανισμό, τούς μιλιταριστές, τούς 
δημοσιογράφους, τούς παπάδες, τούς δικαστές καί τούς δήμιους, 
γιά νά θάψουν τό Εργατικό ’Επαναστατικό Κίνημα.

Ό  Πουλιόπουλος κράτησε ψηλά τή σημαία τοΟ Κομμουνιαμίϋ 
δπως πάντα καί στή δίκη αύτή. "Εσωσε τή τιμή τοϋ Κόμματος ό- 
περασπίζοντας τό σύνθημά του, μόλο πού αύτό είχε καταπέσε; στή 
συνείδηση τών περισσότερων στελεχών τοϋ Κόμματος.
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Ή  άπολογία του είχε κρατήσει 5 ώρες. Ήταν μνημειώδης. 
Τό θάρρος του ήταν άπαράμιλλο. Ή  έπιχειρηματολογία του κατα- 
πληχτ&κή άιπό έπανβοσαπιχή άποψη, άλλά καί ρητορική. "Ολος δ 
τύπος περιέγραφε τήν Ιστορική αύτή δίκη πλατειά, χωρίς ν’ άπο- 
κρύπτει τόν θαυμααμό του γιά τόν |ΐ£γάλο ήγέτη.

Η Π ΟΛ ΓΚ ΡΟ ΤΗ  ΔΙΚ Η  ΠΟΓ ΣΓΝ ΕΚ ΛΟ ΝΙΣΕ ΤΟ Π Α Ν )Ν ΙΟ

Μαοτιγώνβι τούς Τοαγχαρϋχούς τζς 'Ελλάδας. 'Ο λα οί κατηγο- 
ρούμβνοι άτρόμητοι μπροστά στούς στρατοδίκες άψηφοΟν τήν άπειλή 

καταδίκης μέ τήν èαχάτη τών πουνών.

Ό  Πουλιόπουλος, στήν άπολογία του διακήρυξε:

«Τδ ΚΚΕ είναι 6πέρ τής αύτοδιάθεσης τών λαών. Ή  άρχή 
αύτή είναι ή μόνη πού ένέπνευσε τδ ΚΚκ εις τάς διαφόρους ένερ- 
γείας του. Είναι έντελώς άδόνατον καί άσυμβίβαστον πρδς τήν λογι- 
κήν νά δεχθεί τις δτι είναι δυνατδν νά συνεργααθοϋμε έμεΐς μέ τδ 
αίματοβόρο θηρίο, τδν Τσαγκώφ, δ δποΖος τουφέκισε κι άπηγχόνι- 
σε χιλιάδες κομμουνιστές στήν Βουλγαρία».



«Στό Συνέδριον κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον Εξετέθησαν 
ο! γνώμες τοΟ ΚΚΕ δ·.ά τά Εθνικά ζητήματα. Ό  Γ. Κονδύλης —  
μιά 'Ελληνική καρικατούρα τοϋ Μουσσολίνι —  δέν Επέτρεψε τήν 
συγκρότηση τοΟ συνεδρίου. 'Ενεκα τούτου, τδ συνέδριο συνήλθε 
μυστικά. ΑΙ προκηρύξεις τοϋ συνεδρίου δμως έγνώσθησαν καί ήρχι- 
σεν ή δίωξίς μας, μέ Αφορμή τό Πατριαρχικό. ’Εμείς έκηρύχθημεν 
κατά τοϋ πολέμου καί δι’ αύτό διωκόμεθα έπί Εσχάτη προδοσία.

»Καταδ·.ωκόμεθα μόνο καί μόνο διά νά κατχδιωχθεΐ τό ΚΚΕ. 
Διαμαρτύρομαι διότι μάς άπεδόθη ή μομφή περί προπαγάνδας ύπέρ 
τής Απόστασης τής Μακεδονίας καί Θράκης. ’Εμείς διεκηρύξαμεν 
τό δικαίωμα τής έλεύθερης αύτοδιάθεσης τής Μακεδονίας-θράκης. 
Καί κακώς μάς άποκαλοϋν αύτονομιστές. Είμαστε καθαρά κομμουνι
στές.

»Δέν ύπάρχει Εννοια τοΰ Εθνους, διότι ή καπιταλιστική τάξη 
Ερχεται πολλάκις είς άντίκρουσιν πρός τάς Εθνικάς έννοίας. Ό  κομ
μουνισμός είναι άγών κατά τοΰ νέου Ιμπεριαλιστικού πολέμου, δ δ- 
ποίος θά Εκραγεϊ έξ άφορμής τοϋ μακεδονικού ζητήματος. Ή  Εγ- 
κατάστασις προσφύγων είς Μακεδονίαν δέν λύει τό Εθνικόν ζήτη
μα, ώς ώνομάσθη. Τό πρόγραμμα τοϋ ΚΚΕ είναι άγών πρός αύτο- 
διάθεσιν τοϋ Μακεδονικού λαοϋ διά τής συγκροτήσεως τής Βαλ
κανικής 'Ομοσπονδίας καί διά τής Εγκαθιδρύσεως έργατο-άγροτι- 
κής κυβερνήσεως πρός άποτροπήν τοϋ πολέμου».

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς . ’Αποκρούει τήν κατηγορίαν δτι ή πο
λιτική τους τοϋ Μακεδονικού έξυπηρετεϊ τά σχέδια τής Βουλγαρίας. 
’Εμείς ύποστηρίζομεν τήν άνεξαρτησίαν τής Μακεδονίας καί δέν 
πράττομεν άλλο παρά νά Εξυπηρετούμε τήν πλειοψηφίαν τοϋ λαού. 
’Αρνεΐται δτι τήν πολιτικήν τοΰ κόμματος ρυθμίζει ή Κ.Δ. καί άνα- 
φέρει δτι οί Έλληνες άντιπρόσωποι στή συνδιάσκεψη τής Κ.Δ. 
έζήτησαν δι’ έπισταμένης Ερεύνης νά Εξακριβώσουν κατά πδσον 
Εξυπηρετείτο δ άγών τοϋ προλεταριάτου διά τής αύτονομήσεως τής 
Μακεδονίας. Κατά τήν γνώμην μας, ή Μακεδονία είναι τό ήφαίστει- 
ον νέου πολέμου τήν εύθύνην τήν δποίαν φέρει άκεραίαν ή άστική 
τάξη ή δποία Εξωντόνουσα τούς ξένους πληθυσμούς νομίζει δτι Ελυ
σε τό Έθνικδν ζήτημα».

Ό  Φ ί τ σ ο ς .  «’Αποκρούει τήν κατηγορίαν δτι ci κομ
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μουνιστές είναι μίσθαρνα δργχνα τής Μόσχας». «Δέν ζητοϋν τήν 
άπόδωσιν τής Μακεδονίας στή Βουλγαρία άλλά τήν άπαλλαγήν άπ’ 
τους διαφόρους ν.εφαλχιοκράτχς. θέλουμε νά γίνει αυτόνομος έργα· 
τική έπαρχία».

Ό  Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς .  «Τό συνέδριό μας δέν εΓχε συνω- 
μοτ'.κόν χαραχτήρα, άλλα Ιγινε κατόπιν άδείας τής κυβερνήσεως». 
Διεφώνησε κατά τό συνέδριον καί άπεχώρησε, κατήλθε μάλιστα 
καί εις δημοσιογραφικόν άγώνα έναντίον τών άποφάσεων τοΟ συνε
δρίου. «Έξαιτίας τής διαφωνίας του ταύτης ύπέβαλλε καί τήν παραί- 
τησίν του, μή γενομένην δμως δεκτήν».

Ό  Ά  σ η μ ί δ η ς . «Είναι πρόσφυγξ —  είπε —  καί πι
στεύει δτι μόνο μέ τήν έπικράτησιν τοϋ κομμουνισμού Θ4 λυθεί τό 
προσφυγικόν ζήτημα. Είναι είς τών υπευθύνων τής Κομ. Έπιθεω- 
ρήσεως, άλλ’ άπλώς Ιχει άναλάβει τό τεχν.κόν μέρος τής συντάξε
ως. Τό δημοσιευθέν δρθρον του ήτο οίκονομικόν».

Ό  Φ ο υ λ τ ο ά κ ο ς .  Ανακρούει δτι Ιλα6ε μέρος wtô 
συνέδριο.

‘Ο Μ ο ν α σ τ η ρ ι ώ τ η ς .  Διαμαρτυρήθηκε διότι προ- 
σήχθη ώς κατηγορούμενος άφ&Ο είς ούδέν συνέίδριον ίλαβε μέρος.

Ό  Ρ ε μ π ά κ ο ς. Τό συνέδριον δέν ήτο συνωμοτικόν 
κι έπομένως δέν ύπάρχουν στοιχεία κατηγορίας.

Ό  Π ι κ ρ ό ς  .Ή το άσθενής δταν συνήλθε τό συνέδριον.

Ό  Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο ς .  Δέν μετέσχε είς τό συνέδριον.

Ό  Β ε λ έ ν τ ζ α ς .  Τό Ιδιο.
(Ακριβής άπόδοσις τών άπολογιών άπ’ τό «Βήμα», χω

ρίς εύθύνη γιά τήν πιστότητά τους: Κ. Καστρίτης).
Καί οί μάρτυρες κατηγορίας; Ήταν 2. "Ενας τυπογράφος πού 

είπε δτι τύπωνε αύτονομιστικές προκηρύξεις, καί δ... Σαργολόγος! 
Ό  πρώην γραμματεύς τοϋ Κόμματος! ! Ό  πράχτορας Σαργολόγος! !

ΟΕ κατηγορούμενοι τόν κατακεραύνωσαν μέ έρωτήσεις πού 
τόν έξευτέλισαν.

«Αντιπρόσωπος ών —  ψέλλισε —  τοΟ Έλλ. Κόμματος ·1ς
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τό συνέδριον τής Κ.Δ. διεφώνησα μέ τήν πλειοψηφίαν «Ις τό ζήτη
μα τής Μακεδονίας διότι θεώρησα τήν ίνέργειαν αύτήν ώς άνπ«Εΐ- 
μένην είς τά λαϊκά συμφέροντα» κ.τ.ρ. (Μεγάλο ψέμα, γιατί γΛ  
λόγους πραχτοριακούς τήν ψήφισε). Κι 6 Μάξιμος σηκώθηκε καί 
τόνισε: «Είναι ψέμμα δτι άπεχώρησε, δπως είπε,, άπ’ τό Κόμμα. 
Έξεδιώχθη».

Τέλος, ή δίκη άνεβλήθη έπ’ άόριστον. Γιατί ή παγκόσμια 
κοινή γνώμη έξεγέρθηκε γι’ αύτό τό Εγκλημα. Καί γιατί ή φράξι* 
τών άξιωμχτικών Μπακιρτζή καί Σία άντιστάθηκαν στίς δολοφονι
κές έκτελέσεις, δχι μόνον γιατί θά Εφερναν άντίθετα άποτελέσμα- 
τα άλλά καί γιατί θ’ άπόδειχναν άτιμες τΙς ύποσχέσεις τοΟ Πάγκα
λου πρός τό ΚΚΕ γιά Ελευθερίες, 4ν τόν διευκόλυναν, μόλο πού δέν 
χρειάστηκε.

Ό  πρώην γραμματέας τοϋ 
κόμματος (1923) 

καί άνηπτρόσωπος στήν Κ. Α. 
Σ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

Κοπβ6έπει σάν {ΐάρτυρας έ- 
ιναντίον τών ήγοτών τοΟ ΚΚΕ.

ΣΓΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ —  ΤΟ ΚΚΕ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΓΣΕΕ —  ΑΓΓΟΓΣΤΟΣ 1925

Τό συνδικαλιστικό αύτή τή περίοδο μπήκε σέ μιά καινούργια 
φάση. Τόν Αύγουστο 1925 Εγινε ή Ε' ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΠί- 
ΑΤΑΣΚΤΆΡΉ, πού όνομάκπηκε «συνέδριο ένοποίησης» γιατί Ενωσε 
δλες τΙς συνδικαλιστικές όργανώσεις. Προσχώρησαν στήν ΓΣΕΕ 
οί Όμοπονδίες Σιδηροδρομικών, Ναυτεργατών, Φωρτοεκφορτωτών 
καί τά Εργατικά Κέντρα τής ’Αθήνας καί τοΟ Πειραιά, πού μέχρι 
τότε ήταν άνεξάρτητα.

Έ  στροφή ύπαγορεότηκε άπ’  τή Μόσχα. Μέσα στή γραμμή



ΣΤΑ ΜΠΟΓΝΤΡΟΓΜΙΑ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ

Η ΛΕΓΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γ. Βράσχος μηχανικός, Π . Άποστολίδης γιατρός, I. Ήλίας 
καθηγητής, Π. Μπάμπος συντάχτης τοΟ «Νέου ’Αγώνα», Κ. Μπάρ- 

χρωματοπώλης καί Κ. Κούσης έξελεγχτικός έπίτροπος Παλ. 
Πολεμιστών καί γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών Ή- 
πβίρου.



τοϋ 5ου Συνεδρίου τής Κ.Δ., συνήρθε τ4 Συνέδριο τής Προφιντέρ- 
νας (Προφέαιοναλ Ίντερνασιονάλ) κι Αποφάσισε τήν ένοποίηαή 
της μέ τήν ρεφορμιστική διεθνή τοϋ ’ Αμστερνταμ. ’Απ’ τό 1924 Ε
γκαινιάστηκε ή πολιτική τοϋ Ενιαίου Μετώπου. 'Εγινε δμως άπ’ 
τ ί  -άνω, μ’ ενα πνεύμα συμφιλιωτικό μέ τούς ήγέτες τών Τρέντ 
Γιουνισνς Ηώρσελ, Κούκ καί Σίχ. Τά ρώσσικα καί τά Εγγλέζικα 
συνδικάτα, σχημάτιζαν τήν «Άγγλορώσσικη Επιτροπή».

Στήν 'Ελλάδα, ή ένοποίηση μέ τούς Στρατήδες κι δλους τούς 
ρεφορμιστές Εγινε έπίσης πάνω στόν Γδιο συμφιλιωτισμό πού στήν 
’Αγγλία στοίχισε τή μεγάλη Γενική ’Απεργία τοϋ 1926. ’Εδώ I- 
γινε σέ μ’.ά στιγμή διώξεων καί άποδυνάμωσης τοΟ κομμουνιστικού 
κινήματος. ΤΗταν Ενα λάθος ταχτικής πού στοίχισε τήν άπώλεια 
τής ΓΣΕΕ γιά τό Κόμμα. Αύτό δέν ήταν μιά σωστή κομμουνιστική 
πολιτική ένότητας, ήταν Ενα μπλόκ σάπιο, άνάμεσα στό Στρατή καί 
στόν Εύαγγέλου. J

Προηγούμενα, είχε παρθεΐ άπόφαση νά διακοπεί ή όργανική 
σύνδεση τοϋ Κ Ρ 1. μέ τήν ΓΣΕΕ καί τΙς «κόκκινες όμοσπονδίες», δι
καιολογημένα. ’Αλλά Ενότητα δέν θά πεϊ συμφιλιωτισμός κι Εγκα
τάλειψη τής πολεμικής κατά τών ρεφορμιστών γιά τό σύνθημα «Α
νεξαρτησία» καί «Εκτός πάσης πολιτικής» δταν οί ρεφορμιστές à- 
σκοΟσαν πολιτική συνεργασίας μ’ άστικά κόμματα. Δέν ήταν άρκι- 
τή ή δακήρυξη τοϋ ΚΚΕ δτι ή διακοπήσχέσεων μέ τήν ΓΣΕΕ δέν Ε- 
σήμαινε άρνηση τοϋ πολιτικοϋ άγώνα τής Εργατικής τάξης.

Γιά τήν Εκλογή τής νέας διοίκησης τής ΓΣΕΕ Εγινε άπ’ τά 
πρίν συμφωνία γιά κοινό ψηφοδέλτιο. Γενικός γραμματέας Εκλέχτη- 
κ ε δ  Σ τ ρ α τ ή ς ,  σταθμάρχης στόν ΣΠΑΠ, δ μέχρι τώρα 
προδότης ρεφορμιστής, διασπαστής κ.τρ. Ό  πρώην γραμματέας 
Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  Εμεινε άπλό μέλος τής διοίκησης. "Ετσι, ή μειο
ψηφία Εγινε πλειοψηφία στή διοίκηση. Έ  συνθηκολόγηση τοϋ ΚΚΕ 
έσήμαινε Ενα νέο πλήγμα Ενάντια στό συνδικαλιστικό κίνημα.
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ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Τό 1924 καί τό 1925 ήταν χρονιές σχετικής άφύτ:ννσης τοϋ 
μαθητόκοσμου, άνατέν.σης στίς Κέες πού έρχόντουσαν άπ’ τό βορ
ρά, καί ξεσπάσματος τών πρώτων άπεργιών.

Ό  ΙΟχρονος πόλεμος είχε συσσωρεύσει άλυτα προβλήματα παι
δείας, μέ άνύπαρχτες προϋποθέσεις έκπαίδευσης φτωχών νέων, μέ 
προγράμματα καί συστήματα διδασκαλίας άναχρονιστικά, πού κα
θιέρωσαν άρτηριοσκληρωμένες μοναρχικές κυβερνήσεις καί «μετα- 
ρύθμιοαν» οί «δημσκρati/κές» κυβερνήσεις.

Οί δάσκαλοι ήταν πειναλέοι. Οί δημοτικιστές «ο{ μαλλιαροί» 
διώκονταν σάν κομμουνιστές.

Τά μισά σχολεία στέγαζαν πρόσφυγες. Τά άλλα μισά μαθητές 
σέ στύλ σαρδέλες. Στό βαρβάκειο π.χ. στεγάζονταν 3 γυμνάσια. Οί 
κτηριακές συνθήκες ήσαν άνιστόρητες.

Ή  μαθητική νεολαία ξεσηκώθηκε. Οί φιλότιμες προσπάθειες 
νά γεμίσουν γνώσεις τά κεφάλια δταν δέν γέμιζαν τά στομάχια, ί- 
σπρωχναν σέ διεκδ:κητικούς άγώνες. Πολλοί μαθητές στρέφονταν 
στούς μεταρρυθμιστές τής σχολής κοινωνιολόγων. Αύτοί ήθελαν 
«άναγέννηση» τής καπιταλιστικής παιδείας. Τό κατεστημένο είχε 
άνάγκη άπό «μάνατζερς». Ή  προγονοπληξία δμως δέν προσέφερβ 
παρά σκουριά στόν παραγωγικό μηχανισμό. "Οπου δίδασκαν οί «κοι
νωνιολόγοι» —  d  «άθεο·.» — τό τέλμα άναταράσσονταν. ’Αλλά τό 
Ιστορικό θέμα δέν ήταν τό λάδωμα τοΰ καπιταλιστικοΰ παραγωγικοΟ 
μηχανισμοΰ άλλά ή άνατροπή τοΰ καπιταλιστικού συστήματος.

«Προοδευτικοί» δέν ήσαν οί κοινωνιολόγοι Δελμοΰζος, Σαρά· 
τσης κ.ά άλλά οι κομμουνιστές πού δίδασκαν τό «’Αλφάβητο τοΰ 
ΚομμουνιομοΟ» τοΟ Μπουχάριν καί τοΰ Τροτσκιστή Μπρεομπραζ^ν- 
σκυ.

’ Ετσι ξέσπασαν οί πρώτες άπεργίες καί οί άγώνες, άπ’ δπου
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άναδείχτηκχν οί πρώτοι ήγέτες τής μαθητικής γενιάς τοϋ μβσο- 
πολέμου.

’Αναφέρουμε τούς κορυφαίους: Π ί ν δ α ρ ο ς  Μ π ρ ε ·  
δ ή μ α ς ,  Κ ώ σ τ α ς  Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η ς ,  Λ ε ω ν ί δ α ς  
Φ ωκ& ς.

*0 Π. Μ π ρ ε  δ ή μ α ς  εϊταν πρωτοπόρος στό μαθη
τικό κίνημα. Μαθήτευε στά 1924-25 στό 9ο Γυμνάσιο, δπου δημιούρ
γησε τούς πρώτους κ^ψΛ^Λστές μαθητές τής τάσης τοΟ «’Αρχείου», 
σέ στενή συνεργασία μέ τόν Γυφτόπουλο.

Εϊταν κιόλας ήγετικό στέλεχος τοϋ ’Αρχείου. Μαζί μέ τόν 
Γιωτόπουλο ήτοον στό μηχανισμό τής σύνταξης, μετάφρασης, Εκδοσης, 
ταυτόχρονα τοϋ «’Αρχείου». Τόν γνώρισα δταν μοϋ Εφερνε άπ’ τό 
1923 καμιά 25αριά τεύχη τοϋ «’Αρχείου» γιά τόν «κύκλο μου».

Ή  δράση του ξεκίνησε άπό Εναν άπ’ τούς δυναμικότερους «κύ
κλους», στόν όποΐον βρίσκονταν ot Δ. Γ ι ω τ ό π ο υ λ ο  ς, Π.  
Μ π ρ ε δ ή μ α ς ,  Γ.  Β ι τ σ ώ ρ η ς ,  Π ϋ α λ ο ν ι κ ι ό ς  
καί Ά ρ η ς  Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς .

«Μάς Εκανε μαθήματα άνώτερα δ Γιωτόπουλος στά 1923», λέει 
ό Π. Σ α λ ο ν ι κ ι ό ς  πού ήταν Ενας άπ* τούς νεαρούς ήγέτες 
στήν ’Απεργία τοϋ Βόλου στά 1916 μαζί μέ τόν Άποστολίδη, θέο 
κ.ά. Ό  Ά ρ η ς  Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς ,  πού στρατεύτηκε for* 
τόν συμπατριώτη του Γιωτόπουλο, Εμεινε μαζί μας γύρω στόν Ενα 
χρόνο άπ’ βπου πέραοε στό κόμμα». Ό  Μπρεδήμας ήταν μεγάλης 
διανόησης άγωνιστής καί είναι κρίμα πού δέν συμφωνήσαμε στά 
1930 γιά μιά κοινή δράση κατά τοϋ άντιδημοκρατι^ιοϋ τοϋ Γιω- 
τόπουλου».

Ό  Κ. Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η ς  άρχισε Επιρεασμένος 
άπ’ τό αυγ’κλο'νισΛκό γεγονός τοϋ θανάπου τοϋ Λένυν (Γενάρη 1924) 
καί τά Ιστορικά άρθρα πού γράφτηκαν γ:ά τόν μεγάλο νεκρό καί 
τίς Ιδέες του. Ά π ’ ΕκεΤ κι’ δστερα διάβαζε άπληστα τήν σοσιαλι
στική φιλολογία, τόν Ρίζο, τήν ΚΟΜ Kl I χαί τό «Αρχείο Μαρξι- 
ομοϋ».

Είναι στήν Γ ' τάξη τοϋ 9ου Γυμνασίου δταν άνέπτυξε τήν δρά- 
ση του, κατέκτησε τόν άξιόλογο συμμαθητή του Λ ε ω ν ί δ α
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Φ ω κ ft, κι άρχισαν μαζί μιά διαπαιδαγωγική δουλειά άπ’ δπου 
σχημάτισαν μιά μικρή δμάδα. Αύτό τούς Ιφερε στην ΚΝΈ δπου γνώ
ρισαν τόν Ά  σ η μ ί δ η πού τότε ήταν γραμματέας τής ΚΝΕ τής 
’Αθήνας.

Έτσι ξεκίνησε μιά δμάοα μέ καμιά 20 μαθητές κάτω άπ’ τήν 
ΚΝΕ άπ’ δλα τά γυμνάσια. Σ’ αύτούς άρχισε νά κάνουν μαθήματα 
οί ’Α π ο σ τ ό λ ο υ  Ά  σ η μ ί δ η ς, Ή λ ι ά δ η ς .  Τελικά 
6 Άναστασιάδη; Ιγινε μόνιμος δάσκαλος στήν δμάδα.

Στά 1925, δ Κ Α . έπιρεάζεται άπ’ τόν Π ί ν δ α ρ ο Μ π ρ ε- 
δ ή μ α πού μαθήτευε στό ϊδιο γυμνάσιο σέ μιά τάξη παραπάνω. 
Ό  Πίνδαρος τοϋ δίχνει τήν άνωτερόΐητα τής Μαρξιστικής τοποθέ
τησης τοΟ ’Αρχείου, τοϋ έρεθίζει τήν έρευνητικότητα καί τήν τάση 
έμβάθυνσης στή θεωρία καί στήν ταχτική, καί προκαλεΐ μιά συγκέν
τρωση τών μαθητών σ’ Ινα διάλογο, δπου άπ’ τήν μεριά τής Νεολαία; 
μίληρε δ Ν. Μ π ε ρ κ έ τ η ς ,  καί τοϋ ’Αρχείου δ Π ί ν δ α 
ρ ο ς .  Τελικά δ Άναστασιάδη; προσχώρησε στό ’Αρχείο.

Ό  Α. Φ ω % δς έμεινε στήν Νεολαία. 'Ανέβηκε στήν ήγε
σία της. Διακρίνεται. Στά 1925-26 καταλήγει ν’ άντιπροσωπεύει 
τήν Νεολαία στήν ΚΕ τοϋ κόμματος. Δέν λογαριάζει τήν τρομοκρα
τία καί τίς συλλήψεις πού γίνονται γύρω του. θυμΛται δτι τότε ή 
ΚΕ συνεδρίαζε στό σπίτι τοϋ γιατροΟ ’Αντωνιάδη, δ Σταυρίδης, δ 
ΚρψΜχός, δ ΕόοηπΤελόπουλος.

Τότε είχε άποφασίσει ή ΚΝΕ νά κάνει μιά συγκέντρωση στό 
θέατρο ’Απόλλων, καί τόν δρισαν σάν μοναδικό δμιλητή: «Πήγαινε
—  τοΟ είπε δ Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  —  καί πάρε μαζί σου τίς κουβέρ
τες σου γιά τήν έξορία». Άλλά ή συγκέντρωση δέν Ιγινε, γιατί ή 
άστυνομία τήν είχε Απαγορεύσει.

Ή  άξία, ή ΐδεολογικότητα, ή βαθύτητα σκέψης καί άνάλυσης 
τών γεγονότων, ή πίστη στό Μαρξισμό μέχρι τέλους, ή δυνατή πένα 
τους, άναδείξανε άργότερα τούς Άναστασιάδη καί Φωκά στήν τρο- 
σκιστική δημοσιογραφία καί δράση. Κ: οί δύο Ιπαιξαν βασικό ρόλο 
στήν ένόττρα τών τροτσκιστών.

Ό  Κ. ’Αναστασιάδης πρωταγωνίστησε στή μεγάλη γενική ά- 
κεργία τών φοιτητών στά 1929-30 καί Ιδρυσε μέ τό θωμά Άποστο
λίδη στήν Κατοχή τό ’Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, πού ά- 
σκοϋσε κριτική στήν πολιτική τοΟ ΕΑΜ άπ’ τ’ άριστερά.
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Στόν Πειραιά, στά 1924 συγκεντρώνεται μιά δμάδα μαθητών 
μέ πρωτοβουλία τοΟ Ν. Ζορμπδ. Είναι 10-12. Κατεβαίνει δ Νίχολης 
καί τούς κάνει μαθήματα «οίκονομικής έξέλιξης», πάνω σέ μιά 
μελέτη δημοσιευμένη στό περιοδικό «Κομμουνισμός» στό Ιο φύλλο 
τής 1ης Όχτώβρη 1920. Τόν διαδέχτηκε μετά δ Ζαχαριάδη; στά 
μαθήματα. Ά π ’ αύτούς άνββείχτηκε δ Π λ α τ α ν ι ώ τ η ς .

Μ ι χ ά λ η ς  Λ ί λ η ς

Ό  Μ ι χ ά  Ιλ η ς Λ ί λ η ς  μπήχε στύ μαβτρκό κίνημα
στά 1927.

Γεννήθτριε στήν Ν«α*ιή|δεια αώ. 1913. "Εζησε μέ τούς δικούς
2 χρόνια στή Ρουμανία, 4 στή Ρωσία oui καταστάλαξε στόν Πει
ραιά. Τήιν ίδια χρονιά (1927) έντάχτηκε στό Αρχείο καί σέ συνερ
γασία μέ άγωνιστές μαθητές πού δλοι τους άναδείχτητκαν στό σοσια
λιστικό - τροτσοαστικό κίνημα (Αδελφοί Στρατηγόπουλοι, Πλατα 
νιώτης, ’ Aiwa, Γρο^ιματηκόπουλος χ Α .), -τροφοδότησαν tô Αρχείο 
μέ την έλίτ τών διανοουμένων τοϋ Πειραιά. Διακρίθηριε σάν άγωνι- 
στής, καί μεταφραστής τοΰ μνημειώδους ΐργου τοΰ Τράτσκι : «Έ  Ρω
σική ’Επανάσταση» mai άλλων ίργων του.

Σ π ψ  διχτατορία Μεταξά πιάστηκε μαζί μέ τόν Πουλιόπουλο μέ 
τόν δοοοϊον βρίσκονταν σέ σοενή συνεργασία. Στήν διχταυαρία Πα- 
rozÔàroouXou διώχτηροε καί σάν φυγάς πέρα** στό έξωτβρωιό, Βπσυ 
βρήκε ?να τραγικό τέλος, μένοντας άκλόνητος στίς έπάλξεις τοΟ 
ΤρσαχαίφοΟ.
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ΤΟ ΓΓΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ή  ήγεσία Πουλιόπουλου είχε συλλάβει τήν σημασία τοΟ άνερ- 
χόμενου κινήματος ιώνέργαζομένων γυναικών, κι είχε Ιδρύσει Ενα 
γυναικείο γραφείο Επί κεφαλής τοϋ όποιου Επιλέχτηκε ή Ράϊκα.

Ή  Ρ ά ϊ κ α  (Σλαύϋκο τοΟ Είρή/η) Κομιώτη είχε Αρχί
σει τήν δράση της άπ’ τόν «Κομμουνισμό» δπσυ συνδέθηκε μέ τόν 
Σ. Κομιώτη. Ή  διεθνιστική της προπαίδευση τήν Εφερε στό πλευρό 
'toO Πουλιόπουλου πού θαύμαζε καί στόν όποιο άφιέρωσε τά οίκονο- 
μικά της γιά τήν Εκδοτική του Εργασία. Ήτα<ν σπάνιας Αφοσίωσης 
κι Αγωνιστικότητας. Τά 4ρθρα καί d  μεταφράσεις της στό «Ρίζο», 
όπως τοϋ Ζηνόβιεφ, Κολοντάϊ κ.4. γιά τό γυναικείο κίνημα, Εδωσαν 
σωστό προσανατολισμό σ’ αύτό, καί δέν όπήρξαν αύταπΑτες γιά τόν 
άστικορεφορμιστικό φεμινισμό.

Ή  Λ ε υ κ ι ά δ ο υ ,  βγήκε δπως ή ΡάΓκα, Απ’ τό σχολείο 
τοΟ Τζουλάτι, διεύθυνε τό βιβλιοπωλείο τοΟ κόμματος, κι είχε μιά 
γενική έχτίμηση.

Ή  Χ ρ ύ σ α  Χ α τ ζ η β α σ ι λ ε ί ο υ  φοίτησε στό 
ΚΟΓΤΒ κι δταν ήλθε στήν ‘Ελλάδα στά 1924 δούλευε στήν Ρωσική 
Πρεσβεία μαζί μέ τόν Π. Ροϋσο, καί σάν δαχτυλσγράφος στήν ΚΕ. 
Στά 1934 Εγινε μέλος τής ΚΕ του ΚΚΕ. Πήγε στό Διεθνές Αντι
πολεμικό συνέδριο. 'Επαιξε ήγετικό ρόλο στό 3θσιαλπατριωτικό 
ΕΑΜ καί μόνο στό τέλος τοϋ πολέμου μέ τόν Καραγιώργη ήρθαν σ’ 
Ανάθεση μέ τήν ήγεσία τοϋ ΚΚΕ κι Εκαναν κριτική πού τήν θεώρη- 
ααΝ «ΤροΊσκιστική».

Ή  Ή  λ έ κ τ ρ α, μπήκε στό κίνημα τό 1926 καί Εγινε 
πασίγνωστη γιά τό μαρτυρικό της θάνατο. Τό Ατύχημα ήταν πού 
πέθανε σάν «Έλληνίδα» κι δχι διεθνίστρια.

ΐΤήν Box περίοδο ή Α  δ ρ α  καί Π έ ρ σ α  Β λ ά β η  καί 
ή Ν τ ό μ ν α  Π α π ά ζ ο γ λ ο υ  Αναμιγνύονται καί στά 
1928 τίς συναντάμε νά πέρνουν μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας 
καί Ιστορικού ύλισμοΟ στή Σαλονίκη Απ’ τόν Ν. Μπερκέτη. (Ό  Ν. 
Μπερκέτης είχε σταλεί στό ΚΟΓΤΒ τό 1926 δπου είχε τήν τύχη
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νά θαυμώσβι όμχλία τοΟ Τρότσκι, μόλο πού «Ιχε φιλοσκαλινιχό προ
σανατολισμό) .

Εκείνη τήν περίοδο (1925) ή Ελλάδα είχε τραβήξει τήν προ
σοχή τής «Διεθνοϋς ’Οργάνωσης τών γυναικών», ή όποία έξέφραζ* 
τήν παγκόσμια άνοδο τοϋ γυναικείου κινήματος. Σταλμένη άπό τήν 
Ρ ο ύ θ  Φ ί ο ε ρ ,  ήρθε μιά Πολωνία κομμουνίστρια, ή Κ ρ ε-
3 τ ί ν σ κ u , ή όποια συνεργάστηκε στενά μέ τήν Ράϊκα καί τήν 
Χατζηβοοιλείου.

X pkn  Χατζηβααιλτίου Έλέυοτρα Άποατ&ου

Σ τ ό  χ ώ ρ ο  ·» ο δ «Ά  ρ χ ε ί ο υ» άναδείχτηκαν μιά 
οειρά άγωνύστριες πού Αφιέρωσαν δλη τήν ζωή τους στό κίνημα. 
Ξεκίνησαν άπ’ τήν προπαγάνδα γιά νά φτάσουν στό μαζικό κίνημα.

Ή  πρώτη «αοδιά» βγήκε άπ’ τό Π ανεπιστήμιο μέ πρωτεργάτη 
τόν φοιτητή χημείας Γ ι ω τ ό π ο υ λο.

Ή  Μ α ρ ί α  Β ο υ γ ι ο υ κ λ ά κ η .  Άρχισε άπό μικρή 
τήν πάλη κατά τοΟ «ΤίντηριττιοασμοΟ τής οίκογένειάς της μέ μίάν 
άιπεργία πείνας. Σάν ιιαθήτρια Εδειξε τό ταλέντο της δημοσιεύοντας 
σέ περιοδικά μικρά άριστουργήματα. Έγινε μαρξίστρια. Στά 1927
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είναι χιόλας Επί χεφαλής μι«ς όμάδας φοιτητών. Στά 1929 βρίσκε
ται στή πρώτη γραμμή τής μεγάλης άπεργίας φοιτητών, σάν φοι
τήτρια τής φιλοσοφίας. Είναι ύπεύθυνη τοΟ Γυναιχείου γραφείου. "Ε
δινε στόν tOreo άρθρα. "Εδινε διαλέξεις μιά άπ’  τίς δποΐες στό θέα
τρο Άλάμπρα. "Εγινε σύντροφος τοΟ ήρωϊχοΟ Μπέσιλα, πού σ’ αύ- 
τήν βρήχε άντάξιχ συναγωνίστρια. Πάλεψε μέχρι τό Μάρτη 1966. 
Δυό Εμφράγματα τήν Εστειλαν στό θάνατο.

Ή  Ζ ω ή  Μ ε τ α ξ ά .  Φοιτήτρια τής χημείας άπ’ τά 
πρώτα της βήματα Εδε ξε μιά σταθερή άγωνιστιχότητα. Σ ’ αύτήν 5 
Γιωτόπουλος βρήχε τήν σύντροφο τής ζωής χαί τοΟ άγώνα του. ’Απ’ 
τούς άγώνες μδς θύμισε τ ',ν πρωτομαγιά τοΟ 1929 δπου μαζί μέ τήν 
άδερφή της Κούλα, τήν Καλιοτζή, τήν Κρυστάλω —  άδερφή τοΟ 
ήρω&βΟ Μπεζαντάί*3υ —  χΑ. màmrptm nui ββσανΐοτηκαν.

Ή  Κ ι ά ρ α. Φοιτήτρια τής φιλολογίας, «’Εγώ δέν ήμουν 
χαί δέν Εχανα τίποτα», μΛς είπε μέ μιά μεγάλη μετριοφροσύνη. Κι 
δμως, πάνω ίιπό 56 ιχράνια στάθηροε πάντα αοίς Επάλξεις σάν ώφω- 
σιωμένη Τρσνηώπρια.

Ή  Κ α λ ι ο τ ζ ή .  Φοιτήτρια τής Νσμιχής. Σημαιοφόρος 
μαζί μέ τίς συμφοιτήτριές της στό γυναιχείο πανεπιστημιακό κίνη
μα χαί <πήν γενική άπεργία (1929). Γερή ατήν ψυχή. Άλλά ά- 
αθενυχή καί τρυφερή Οπαρξη. "Εγινε γυναίκα w> 7cœXioO άγωνοοτή 
Μαρχόπουλου.

Στά 1928 δταν σχηματίστηκε ή πρώτη φοιτητιχή φράξια 4ρ- 
χιζουν δλες αύτές τόν μαζιχό άγώνα.

Ή  Κ ο ύ λ α  Μ ε τ α ξ ά .  Ήταν Ενθουσιώδης, δρμητι- 
χή, δραστηριότατη. ΡίχνσΛβν μέ πάθος, boni ο&προ στή δράση. Κα
τέβαινε στόν Π ειραιά χι Εχανε μαθήματα στίς Εργάτριες τής Δρα
πετσώνας, στίς μαθήτριες διδασκαλείου, στό μαχαρονάδιχο άπ’ δπου 
βγήχ* ή θεολογία χαί ή θάλεια (γυναίκα τοΟ δολοφονημένου άπ’ 
τούς σταλινιχούς Καρβούνη). Άλλά άνέβηχε χαί στό καλλιτεχνικό 
«ερέω|ΐα. Σπούδασε <τκΛ KœpaMuvoO χαί διαχρίθηκί σάν ήθοπαός 
κοντά στόν Κούν σ’  Ενα πλούσιο ρεπερτόριο.

Στή διχτατορία τοΟ Μεταξά Εχανε 2J4 χρόνια φυλαχή στοΟ 
Άβέρωφ δπου βααχνίστριες τίς &rpt£cuv μέχρι θανάσιμου πόνου τά 
στήθια της.
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Νπσα Βιππώρη - Τααγανέα Κούλα Μεταξά

Μαρία Βουγιονκλάχη ’Αγγέλα
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Ή  Μ. Μ ε τ α ξ ά. Ή  «μάνα» τοϋ «’Αρχείου». Μάνα τής 
Ζωής καί τής Κούλας. "Εγινε κομμουνίστρια ίντας δασκάλα στή 
Βουλγαρία. Χώρισε σάν άντιδραστικό τόν άντρα της συγγενή τοϋ 
I. Μεταξά. Κ: ά^οσιώθηκε στό κίνημα, δταν ίκτοτε τήν λέγανε 
«έπαναστασία».

Ή  ’Α γ γ έ λ α .  Καπνεργάτρια άπ’ τήν Καβάλα. ’Απ’ τά 
καλύτερα στελέχη τής όρχβΜ ι̂αρξυστυκής - τροτακϋσακής παράταξής 
|ΐας πού στά 1930 ίφτασε στά 20-25 μέλη. Γυναίκα τοϋ άτρόμητου 
ταξικοϋ άγωνιστή Π . Σταύρου. Αύτή Εδειρε τόν Άλεξάικη, τόν πιό 
τρομοκράτη ’Ασφαλίτη άπ’ δλη τήν Ελλάδα, τήν έποχή πού ot 
δχρονες φυλακές καί έξοχες καί ή πείνα είχαν τιθασέψει τούς κα
πνεργάτες καί «οί άντρες γεγόναοιν γυναίκες»!

Ή  Ν ί τ σ α  Β ι τ σ ώ ρ η  (Τσαγανέα). Ή  Ιξαιρετική 
γυναίκα τοΰ Γ. Βιτσώρη. Άρχισε άπ’ τό 1921 στόν «Κομμουνισμό», 
τήν μέρα έπιδρομής καί τής καταστροφής τών γραφείων του. ’ Ε
δρασε στόν Πειραιά, στίς νοσοκόμες τής Αθήνας κι άλλοΰ.

Στά 1924 μάς έπαιξε «Τό Φιντανάκι» γιά ένίσχυση τοΰ «Α ρ
χείου» δπου ένθουαίασε 800 περίπου συμπαθοΰντες μας.

Στά 1932, έτωΛοεύττηκε τόν Τρότσκι «στήν Πρίγκη|πο μέ τόν Βι- 
τσώρη δπου στίς άχόρταγες έρωτήσεις τοϋ «Γέρου» έκανε Ικθεση 
γιά τό Ελληνικό γυναικείο κίνημα.

«Ό  προσανατολισμέ μας στό γυνα«κεκ> κίνημα —έξέθεαε—  
έντάχθηριε στά τϋΧαΙχζα τής πάλης γιά τήν κοινωνική άπανάσταση - 
άπελευθέρωση. Διαχωρίσαμε τήν θέση {ίας μέ τό ώστικΛμεταρρυθμ,ι- 
στικό φεμ^νοατικό κίνημα. Δρούσαμε σέ ικοινούς πυρήνες μέ συντρό
φους. Λογοδοτούσαμε. Οί σ. μάς γνώριζαν τίς ϊΚε-λφές, κόρες, ψι- 
λενάώ&ς τους. ’Οργανώσαμε έκβρομός, διαλέξεις, μαθήμαπα. ΤΓη- 
γαίνχμε γιά προπαγάνδα παντού καί πρό παντός στά Ιργοστάσια».
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ΑΝΤΙΜΙΑΙΤΑΡΙΣΤΙΚΟ (Α.Μ.Ι.)

Τό Α.Μ.Ι. είταν Ενας σημαντικότατος τομέας xrîjç νεολαίας. ’Ε
ξέφραζε τήν Ανάγκη διεξαγωγές ένός άντιμιλ’.ταριοτικοΟ καί Αντι
πολεμικού άγώνα στό πνεϋμα τοΟ έπαναστατικοϋ ντεφαιτισμοΟ καί 
τοβ προλεταριακού δϋεθν·.α(ΐοϋ πού είχαν καθιερωθεί στήν κομιντέρ* 
να τοϋ Λένιν καί Τρότακι σάν βασικές προγραμματικές της άρχές. 
Στά πλαίσια αύτών τδν άρχών Αντιμετωπίζονταν καί τά προβλήμα
τα ταχτικής καί διεκδικήσεων, καί διεξάγονταν Ενας άγώνας ένάντια 
στούς ιμπεριαλιστές καί στούς παπσιφυστές, άμυνίτες τής Αστικής 
πατρίδας, καί σοσ-.αλπατριώτες.

Τό Α.Μ.Ι. ιδρύθηκε στά 1924. ’Εμπνεύστηκε άπ’ τούς διεθνι
κούς άλλά καί ντόπιους άγώνες τής τάσης Πσυλιόπουλου σάν συνε
χιστές τής τάσης Τζουλάτι - Λιγδόπουλου. Ή  άντιμιλιταριστική 
δράση εϊταν βασική προϋπόθεση γ:ά τήν κατάχτηση τών φαντάρων 
έργατοαγροτών σάν φορέα τής Επανάστασης.

Τό ΑΜΙ διευθύνονταν άμεσα άπ’ τόν γραμματέα τής ΟΚΝΕ πού 
τήν περίοδο τοΟ 1925 - 28 είταν δ Κ ο λ ο ζ ώ φ .  Αότός κατά
γονταν άπ’ τήν ’Αλεξανδρούπολη. Μαθήτευε καί δούλευε ταυτόχρο
να στήν Δράμα τό 1920. δπότε Εγινε κομμουνιστής, κι δστερα φοί
τησε στό Πανεπιστήμιο. Στήν διχτατορία είταν δ Γραμματέας τής 
ΟΚΝΕ, μέ Εδρα τόν Πειραιά, μαζί μέ τούς Ζαχαριάδη, ’Αποστόλου, 
’Αγησίλαο Βλάχο καί τήν Στέλα. ’Εκπροσωπούσε τήν ΟΚΝΕ στήν 
ΚΕ τοΟ Σταυρίδη μέχρι πού πιάστηκε κάτω άπό περίεργες συνθήκες 
λίγες μέρες μετά άπ’ τήν σύλληψη τοϋ ΧαίτΛ ή δποία Εγινε ένώ κα
τέβαιναν μέ τόν Σταυρίδη (χώρια - χώρια) στήν ’Αθήνα μέ τό «θη
ρίο» τής Κηφισιάς.

Στήν Σ α λ ο ν ί κ η ,  υπεύθυνος τοΟ ΑΜΙ είταν δ νεολαί
ος Λ α μ π ρ ό π ο υ λ ο ς ,  καπνεργάτης, πού άπ’ τό 1924 συμ
μετείχε σ’ δλες τίς Εκδηλώσεις τών καπνεργατών καί στά 1929 είταν 
μαζί μέ τόν Β α φ ε ιά δ η τόν άρχηγό τοϋ ΕΑΑΣ σ’ δλες τίς 
τριτοπεριοδικές συγκεντρώσεις κεντρικός δμιλητής. Όταν πέρασε 
στόν Τροτσκιομό είχαν πρακαλέο© τόσο δέος μαζί μέ τόν Σ τ ί ν α 
καί τόν Φ α ν ε ρ ό  στούς σταλινικούς, πού τούς χαρακτήρισαν 
«σπείρα». Μέ τό κίνημα Κονδύλη Εφαγε 3 μήνες στό Ρούφ. Μέ τόν
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Μεταξδ πιάστηκε στό Αγρίνιο καί στάλθηκε στήν Άκροναυπλία.

Ό  Μ π έ σ ι λ α ς, ;ιάς άφηγείται δτι στά 1925 δ λόχος 
τοϋ Τσιγάντε άρνήΟηχε νά χτυπήση μιά διαδήλωση άπεργών σιδη- 
ροδρίψΰκών μέ μαύρες σημαίες καί ψωμιά καρφωμένα στίς σημαίες, 
μέ εύθύνη τοϋ Μπέσιλα χωρίς ώστόσο νά τολμήσουν νά τού; στείλουν 
δλους στό στρατοδικείο.

Στόν Πειραιά ό Βλάχος, ήγετικό στέλεχος τής νεολαίας καί 
κατόπιν άρχειομαρξιστής καί Σπαρτακιστής, μάς άνέφερε γιά τόν 
άγώνα τοΟ ΑΜΙ στόν Ναύσταθμο τό 1925 πού άποδοκιμάστηκε ό 
Κονδύλης κι άναγκάστηκε νά ύποσχεθή 18μηνη θητεία. Ό  Βλά
χος πουλούσ* 30 φύλλα «Νεολαίας» στό Ναύσταθμο κι εϊταν δ πρώ
τος άπ’ τό ναυτικό πού δικάστηκε 1 μήνα γιά άντιμιλιταριστική 
βράση. «Δέν μπορώ νά τδν άφήσω—  είπε δ δικαστής —  νά έπανα- 
στατήση τό καράέι δπως τό Ποτέιμκιν».

Στό ’Αρχείο δέν λειτουργούσε ΑΜΙ. ’ Εγινε δμως κάτι άνά- 
λογο μέ τό σχηματισμό μας. ’Εϋιειδή ίνέπτυξζ άπ' τύ 1924 καί 
J926 μιά δράση στά συντάγματα Σκαπανέων καί τηλεγραφητών, στό 
Ρούφ, δράση πού συνεχίστηκε μέ τήν κατάταξή μου τό 1926, κι ot 
δυό ναύτες Δημόπουλος καί Κόκκινος είχαν ξαπλώσει δίχτυα σ’ δ- 
λα τά ναυτικά σώματα, μάς συνέδεσαν στρατιώτες άπ’ άλλους κύ
κλους κι 8τα  δ κύκλος μας Ιγινε σωστό ΑΜΙ.

Αύτά τά περιστατικά, άνάμεσα σέ πολλά άλλα δεκάδων καί 
έκατοντάδων νέων κομμουνιστών, σέ μιά φάση πού τό Πατριαρχικό 
ραί ή έπίθεση τοΟ Πάγκαλου κατά τής Βουλγαρίας κινδύνευαν νά δ- 
Φηγήσουν σέ πόλεμο Κειχναν πόση σημασία είχε ή άντιμιλιτιριστι- 
κή δράση καί πόσο διαβρωμένος εϊταν δ στρατός.
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ΕΠΙΘΕΣΗ TOT ΑΠΟΣΤΟΛΟΤ ΚΑΤΑ 
TOT ΑΡΧΕΙΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ

Ό  ’Αποστόλου Εξαπέλυσε μιάν έπίθεση ένάντια στούς ’Αρχειο- 
μαρξιστές πού έδειχνε πόσο πιέζονταν άπό μέρους τους τό Κόμμα. 
Ή  έκστρατείζ του, έκτός τοΟ φιλοτροτσκισμοΰ μας, περιέλαβε καί τό 
*αύτονομιστικό» πού τότε θεωρούνταν ή πβπτουσία τοΰ Μαρξισμοΰ. 
Είμουν δ μόνος πού άνέφερε στό άρθρο του. Σχετικά έγραψε:.

«Έ , στό ζήτημα αύτό δπως έλεγε καί κάποιος Κ α ρ λ ι ά- 
ψ τ η ς, άπ’ τούς παλιούς άρχειομαρξιστές, δέν είχαν γνώμη, γιατί 
δέν είταν μιά πολιτική έργάνωση, πάντως καταδίκαζαν τήν πολιτική 
γιά τίς μειονότητες γιατί προκαλεϊ διώξεις».

(Ρίζος 21 - 5 - 25).

Δέν ύπάρχει οϋτε λέξη σ’ αύτά άληθινή. Είναι ψέμα δτι δέν 
είχαμε γνώμη. 1) Ή  διοίκηση τοΰ «’Αρχείου» μέ συμμετοχή τοΰ ’Α
ποστόλου είχε τό 1923 θέση γιά τό αύτονομιστικό σύνθημα καί τό 
καταδίκασε. 2) Δέν καταδικάσαμε «τήν πολιτική γιά τίς μειονότη
τες» άλλά τό τραγελαφικό σύνθημα «Ενιαία καί άνεξάρτητη Μακε
δονία καί Θράκη, δπως 6 λ ο τό κόμ4ΐα.

Ό  ’Αποστόλου προσπαθεί νά ταυτίση τό έθνικιστικό σύνθημα 
τοΰ Κολάρωφ, μέ τό σωστό σύνθημα τής αύτοοιάθεσης μέχρι Ανε
ξαρτησίας τών μειονοτήτων δπου όπάρχουν καί άγωνίζονται γιά 
αυτοδιάθεση.

Ό  Σ α ν δ ά σ κ η ,  άρχηγός τής E.MJD.O. (έσωτερική 
Μακεδόνικη δργάνωση) καί ήγέτης τής έξέγερσης τοΰ Ίλιντεν, δι- 
ευκρίνησε άπ’ τίς άρχές τοΰ αιώνα μας, δτι οί κάτοικοι τής Μακεδο
νίας εΓταν άπόγονα τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Μεγ. ’Αλέξανδρου, πού 
έχασαν τήν γλώσσα τους κάτω άπ’ τίς πολυεθνικές κυριαρχίες κι δτι 
μόλο πού μιλοΰσαν σλαύϊκχ δέν έχασαν τήν Μακεδονική ’Εθνότητα! 
Ό  Πρωτογέρωφ, ύποστήριζε δτι δσοι μιλοΰσαν σλαυομακεδόνιοια 
ήτοον βούλγαρα, δοσμένης τής συγγένειας τής γλώσσας κι’ έπρεπε 
νά ένταχθοΟν στήν Βουλγαρία.

Ό  ’Αποστόλου δμως κι δλοι οί ίιιόφρωνές του δέν έπεχείρησαν
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καμιάν έθνολογική άνάλυση τής Μακεδονίας καί τής Θράκης.
3) Ό ζο γιά τήν φοβία πού βάζει αυθαίρετα στό στόμα τοϋ Καρ- 

λιάφτη, θά είταν άντιχειμεν.κό νά τήν εστρεφε κατά τών κομματικών 
πού γιά κύριο έπιχείρημα είχαν τήν καταστροφή πού ίφερε τό σύν
θημα αύτό.

Τήν ίδια περίοδο, οί συνεξόριστοι τοϋ ’Αποστόλου πίστεψαν δτι 
τό Κολαρωφικό σύνθημα είναι «άχρηστο» «λαθεμένο» καί «σωβ-.νι- 
στιαό» γιά τό ΚΚ Β , καί τελικά πετάχτηκε στόν σκουπιδοντενεκέ 
τής Ιστορίας.

’Απ’ τά δεξιά στ’ άριστερά: Τρύφων Γούλιας, Βάσος Βαρίχας,
Τροτσκιστές. 'Ασχετοι πολιτικά, χωστοί, ηθοποιοί.

Ό σ ο  γιά μένα άπέρριπτα τό σύνθημα τοϋ Κολάρωφ χωρίς ν’ 
άρνοϋμε τήν ύπεράσπιση τών καταπιεζομένων έθνοτήτων. Δέν είχα 
δμως, δπως καί δλοι μελετήσει τό Σλαυομακεδόνικο, κι αύτό τό Ικα- 
να μόνο στά 1930, δταν, σταλμένος άπ ’ τό κόμμα μου, 5ζησα άπό κον
τά τό πρόβλημα καί κατατοπίστηκα άπό τούς Έδεσσαίους τροτσκι- 
στές Γούλια καί Χατζηνίκο. Πίστεψα δτι 3.000.00ο σλαυομακεδόνες 
στό τρίγωνο Ε λλάδας, Γιουγκοσλαυίας, Βουλγαρίας, πού δέν είτανβ 
ούτε Βούλγαροι ούτε Γιουγκοσλαύοι. πάλευαν άπό χρόνια κι είχαν 
δικαίωμα αύτοδιάθεσης κι άνεξαρτησίας, καί σχετικά άρθρογράφη- 
σα « ό  στρατόπεδο συγκέντρωσης ’Ακροναυπλίας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΠΛΟΚ ΤΟΓ χκε ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΓΓΟΚΑΠΗΛΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ 

24.10.1925

ΣτΙς 24.10.1925, ίγιναν οί πρώτες δημοτικές έκλογές άπ’ τό 
1914. Τό ΚΚΕ, έκανε 2να μπλόκ μέ τόν προσφυγοκάπηλο Πατρί
κιο, δ όποιος ήταν γραμματέας τής Άνωτάτης ’Επιτροπής Προσφύ
γων.

Ό  Γιατσόπουλος, 6 Ζαχαριάδης μέ τήν έγκριση τοΟ Γραμμα
τέα τής Κ.Ε. Σταυρίδη, συμφώνησαν νά ύποστηρίξουν τόν Πατρίκιο 
έπΐ κεφαλής ψηφοδελτίου στό όποιο μπήκαν κι όρισμένοι τοϋ κόμ
ματος.

Τό ΚΚΕ είχε £να καλό προσφυγικό πρόγραμμα. Ή  ά,πόκλη- 
ση βμως στά δεξιά τοΟ Γιατσόπουλου καί Ζαχαριάδη, τό άφησε 4- 
νεκμετάλλευτο, κι έτσι, οί 427.297 πρόσφυγες πού κατελάμβαναν 
τά 1.379 χωριά άπ’ τά 1.952, κι έπομένως, ήταν μαζί κι άγρότες, 
έμειναν στά νύχια τών βενιζελικών κομμάτων.

Ό  Πατρίκιος βγήκε δήμαρχος. Παύτηκε άπ’ τόν Πάγκαλο. 
’Αλλά στίς έκλογές τής 20ής Δεκεμβρίου, ξαναβγήκε θριαμβευτι
κά. Τόν είχαν ύποστηρίξει κι οί βενιζελικοί. 'Οπωσδήποτε, ά  έκλο
γές έδειξαν μιά άνοδο τής άντιδιχτατορικής διάθεσης τών μαζών.

Μέ τ’ άποτελέσματα τών πρώτων έκλογών, δ Γιατσόπουλος 
πιάστηκε καί στάλθηκε έξορία στήν Σαντορίνη. Μετά άπ’ τήν σύλ
ληψη τοϋ Γιατσόπουλου, περιφερειακός τοϋ Κόμματος άλλά καί 
τής ΟΚΝΕ Θεσσαλονίκης, Εμεινε δ Ζαχαρ.άδης.

Ό  Πατρίκιος γέμισε τή θητεία του μέ σκάνδαλα. Κατάχτη
σε μέ ρουσφετολογία Ινα σημαντικό μέρος τής Κομ. νεολαίας Θεσ
σαλονίκης καί τελικά πουλήθηκε στόν Πάγκαλο. Τό ΚΚΕ τόν ά- 
ποκήρυξε. ’Αλλ’ έτσι έγκαινιάστηκε ή άντικομμουνιστική πολιτική 
τοϋ ΚΚΕ, ξεπουλήματος τών ψήφων τών προλετάριων όπαδών του 
σέ καριερρίστες, τυχοδιώκτες, «προοδευτικούς», «δημοκράτες» πού 
μπήκε στή συνήθεια τής λαϊκομετωπικής πολιτικής συνεργασίας τά
ξεων μέ τή μορφή τής «πριμοδότησης», δπως στίς περιπτώσεις τοϋ 
Κατσώτα.
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'Οριστική κατάληψη τής ΓΣΕΕ 
άπ' τούς ρεφορμιστές

Τό 3ο Συνέδριο τής ΓΣΕΕ

Μάρτης 1926

Ή  διοίκηση Στρατή, μετά τήν διάσκεψη τοΟ Αύγουστου 1925, 
κατά τήν 6ποία άνέλαδε τήν γραμματεία τής ΓΣΕΕ δστερα άπό 
μιά σύμφωνα μέ τήν πρώτη διοίκηση Εύχγγέλου, προκήρυξε τό 
3ο Συνέδριο τής ΓΣΕΕ γιά τόν Μάρτη τοΟ 1926. Ή ταν φανερό βτι 
ρί ρεφορμιστές δβαλαν σκοπό τους τήν όριστική κατάληψη τής ΓΣΕΕ 
έπωφελούμενοι άπ’  τήν διχταταρία καί σέ μιά στιγμή πού 8λοι d 
κομμουνιστές βρίσκονταν στίς φυλακές καί στίς έξορίες.

Γιά τό σκοπό αύτό ή ρεφορμιστική παράταξη Στρατί), Λά· 
σκαρη, Σουαννίδη, συνασπίστηκε μέ τήν έργατσκαπηλική δεξιά Κα
λομοίρη, Κλήμη. Παρ’ &λα αύτά στό συνέδριο δέν Ιφεραν πλειοψη- 
φία παρά μόνο δταν μέ Επέμβαση τοΟ Πάγκαλου πιάστηκαν καί 
μπαρκαρίστηκαν γιά έξορία 110 σύνεδροι όπαδοί τοΟ ΚΚΕ, (άφέ- 
θτριαν έλεύόεροι μόλις τελείωσε ιό συνέδριο).

Έ τ α  ci Καλομοφοστραττ)δες δρπαξαν τήν ΓΣΕΕ μέ 179 ψή
φους ίναντι 168 τών άπούδών τοδ ΚΚΕ, κι εύθύς Αμέσως άρχισαν 
Επιχειρήσεις ξεκαθαρίαματος τών κομμουνιστών χέρι μέ χέρι μέ τήν 
άσφάλεια.

Οί σταλινικοί Ιφτιασαν μιά έσφαλμένη εικόνα γιά τούς ρε- 
φορμιστές τοΟ Στρατί). Πίστευαν δτ: θά τούς καταχτοΟσαν. Άπ* 
έκεΐ ξοιίνησε ό συμφιλιωτισμός καί καλλιεργήΦηκαν οί αύταπάτες 
πού δδήγησαν στήν συμφωνία τοΟ 1925. Καί μόνο δταν μετά τό 3ο



Συνέδριο τής ΓΣΣΕ ή ήγεσία Στρατή - Καλομοίρη διέγραψε τά κόκ
κινα συνδικάτα, ή συνεργασία κατέρευαε ί γ Λ  συσώρεοσε μιά με
γάλη ήττα στό συνδικαλιστικό κίνημα, καί δδήγησε στήν δριστική 
διάσπασή του.

PTi Γ"'?'·ί h®  J·*: '.1

JF~·

Τό Ιδρυτικό Συνέδριο τής ΓΣΣΕ πού Ιγινε τόν ’Οκτώβρη τοΟ 
1918. Τώρα ή ΓΣΣΕ δέν έλέγχετχι άπ τό ΚΚΕ, άλλά άπ’ 

τούς ρεφορμιστές.
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Φρενήρης έκφυλισμός τοϋ ΚΚΕ

Ή  προδοσία -οΟ ΚΚΕ 
στίς προεδρικές έκλογές (4-4-1926)

Στίς προεδρικές έκλογές πού προκηρύχτηκαν γιά τίς 4-4-1926, 
μετά τήν παραίτηση τοΰ προέδρου Κουντουριώτη, τό ΚΚΈ Ιδωσε 
Ινα νέο δείγμα συνοδοιπορίας μέ τ’ άσηκά κόμ|ΐατα. Υποψήφιοι ή- 
σαν δύο. Ό  Πάγκαλος καί ό Μοναρχικός Δεμερτζή ς, τόν όποϊον 
υποστήριζαν δλα τά κόμματα, βασιλόφρονα καί δενιζελσγενή.

Τό ΚΚΕ, άφοΟ μάταια προσπάθησε νά πετύχει σύμπραξη μέ 
τό άατικο - μοναρχικό μπλόκ τής άντιπολίτευσης άποφάσισε νά ψη
φίσει Δεμερτζή. Ό  γραμματέας Σταυρίδης έπισκέφτηκε τόν Μετα- 
ξ&, δ όποιος διεύθυνε τόν ένιαίο άγώνα, καί τοϋ Ανακοίνωσε τήν Από- 
φαση τοΟ ΚΚΕ. Άλλά δ Μετχξάς δέν δέχτηκε οδτε κάν συντονισμό 
τής δράσης μέ τό κόμμα τής «αυτονόμησης». Παρ’ δλ’ αύτά τό ΚΚΕ 
άρχισε τήν πάλη ύπέρ τοΟ Δεμερτζή, γιά νά μήν «διασπάσει τόν 
άντιδιχτατορικό άγώνα».

Παράλληλα στήν Θεσσαλονίκη δ Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  είχε 
άρχίσει διαπραγματεύσεις μέ Παγκαλικούς Αξιωματικούς, οί δποϊοι 
μετέφεραν πρόταση τοϋ Πάγκαλου πρός τό ΚΚΕ, νά ψηφίσει την 
ύποψηφιότητά του ή Αν αύτό γίνει άδύνατο νά κρατήσει Αποχή, 
μ’ άντάλαγμα, α) Απόλυση τών φυλακισμένων κι έξορίστων, 6) έ- 
λευθερία τύπου, γ) έλευθερία λειτουργίας όργανώσεως κΛ.

Στήν Σαλονίκη ήταν συγκεντρωμένοι Αξιωματικοί τής «μι
κρής χούντας» τοΰ Πλαστήρα καί τώρα ύποστηριχτές τοΰ Πάγκα
λου, μέ έξέχο/τα τόν Μ π α κ ι ρ τ ζ ή ,  ό όποιος άπ’ τήν έποχή 
ήγεσίας Κορδάτου κρατούσε έπαφή καιροσκ«τική μέ τό ΚΚΕ.

Ό  Απίθανος Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  πρότεινε τήν ψήφιση τοϋ
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Πάγκαλου, χρυσώνοντας τίς άλυσίδες πού είχε σφυρηλατήσει δ δι- 
χτάτορας γ-.ά τίς μάζες.

Έτσι 6 «μεγάλος άρχηγός» δρχισε τήν «ίνδοξη» καριέρα του 
ύποστηρίζοντας τόν δήμιο τών μαζών καί τό φαυλεπίφαυλο καθε
στώς του. ’Ενώ τό Κόμμα μέ γραμματέα τόν ύποπτο Σταυρίδη ύπο- 
στήριζΐ τόν μοναρχικό Δεμερτζή, κι δλους πού χτές χαρακτήριζε φα- 
σίστβς. Μεταξύ Σκύλας καί Χάρυβδης δέν μπόρεσε νά βρεί τό δρό> 
μο τής άνεξάρτηρτης ταξικής έπέμβασης.

Ό  θ .  Π ά γ κ α λ ο ς

Υπ!>στηρίχθηκε άπ’ τό ΚΚΕ 
γ ιά τήν κατάληψη τής έξουσίας 
καί άπ’ τούς Χαϊτά καί Ζαχα- 
ριάδη γιά πρόεδρος τής Δημο
κρατίας.

01 φυλακισμένοι έπαναστάτησαν. Οί Πουλιόπουλος, Μάξιμος, 
κ. ft. άπαίτησαν νά ύποβληθεΐ ύποψηφιότητα ένός έργάτη ή φυλα
κισμένου καί yd καταπολεμηθεί ό Πάγκαλος σάν διχτάτορας καί 6 
Δεμερτζής σάν μοναρχικός.

Στό μ*ταξύ, ό Δεμερτζής άπό συμφώνου μ’ δλους τούς άντι- 
πολιτευόμενους άπέσυρε τήν ύποψηφιότητά του μπροστά στό δημο
ψήφισμα νοθείας χαί βίας.

Υπηρετούσα τότε στούς σκαπανείς χοΟ Ρούφ κ; είδα μέ τί
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μέθσδες παρεβίασαν τήν θέληση τών μαζών καί πώς d  ψηφοδόχο·, 
γέμισαν μέ τό ΝΑΙ ύπέρ τοΟ Πάγκαλου! Όλοι έλεγαν: «Θόδωρο; 
κερνάει καί Θόδωρος πίνει!»

Καί δ μέν άπίθανος «κ^ιμουνιστής» Ζαχαριάδης συγκέντρωσε 
έπάνω του μύδρους κριτικής άπ’ δλα τά μέλη τοΟ κόμματος, 6 δέ 
Σταυρίδης γιά νά σταματήσει τίς έναντίον του έπικρίσεις γιά τό 
ξεπούλημα τοΟ ΚΚΕ στούς «μοναρχοφασίστες» Δεμερτζήδες άποτάν- 
Chrpcε στήν Κ.Δ. Καί οΐ έπίγονοι τοΟ Λένιν;

Δ ι κ α ί ω σ α ν  τ ή ν  « ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή »  π ο λ ι τ ι 
κ ή  τ ο ϋ  Κ Κ Ε  κ α ί  κ α τ έ κ ρ ι ν α ν  τ ο ύ ς  σ τ ε ί 
ρ ο υ ς  δ ο γ μ α τ ι σ μ ο ύ ς  τ δ ν  « Ε ξ τ ρ ε μ ι σ τ ώ ν » ! ! !

Ή ταν ή έπσχή πού άνθιζε ό «ρεαλισμός» τοϋ Στάλιν, πού σή- 
μαινε «εόλύγιστη» πολιτική άντιταξικών συνεργασιών μέ τούς Κο
μιτατζήδες, τούς άγροτιστές, τούς Πώρσελ καί Κούκ, τούς Τσάγκ - 
Καϊ · Σέκ, Βάν - Τιν Βέϊ, (δολοφόνους τών κινέζων έπαναστατών), 
καί στήν Ελλάδα μέ τούς Πάγκαλους, Μπακιρτζήδες, Δεμερτζή- 
δες καί συνέχεια δίχως τέλος!

Ό  Σταυρίβης, έγραψε σχετικά καί δέν διαψεύστηκε, δτι ή 
Κ.Δ. έστειλε στήν Ελλάδα άπ' τήν Μόσχα δπου άντιπροσώπευε τό 
(ΚΚΕ, τόν Χαϊτά γιά ένίσχυση τής πολιτικής τής Κ.Ε. τοϋ Σταυ- 
ρίδηΐ ! !

‘Αλλά δ Χαϊτάς (Σγουρδαίος) σέ λίγες μέρες μετά τήν Επά
νοδό του καί ένώ κατέβαινε μέ τό τραίνο τής Κηφισιάς άπ* τήν 
γιάφκα τ?ής Κ.Ε. στήν ’Αθήνα μαζί μέ τόν Σταυρίδη πιάστηκε κατά 
φάιζο πού Εδειχνε κάρφωμα ! ! !

*Οταν δ Χαϊτάς έφυγε σάν άντιπρόσωπος τοϋ ΤΓΚΊ5 γιά τήν 
8η Διεθνή, πέρασε άπ’ τοϋ Λαμπρόπουλου πού δούλευα κι είχαμε 
μιά διαμάχη: «Είναι μικροαστικό νά άγοράζω γκέτες σ. Καρλιάφτη;» 
ειρωνευόμενος τήν κριτική γιά «καλαπερασάχηδες» καί γιά τήν παό- 
τητα τής ήγεσίας τους. «Ό χι, άπάντησα, τό θέμα είναι τί ρόλο θά 
παίξεις έκεΐ πού π&ς!» ’Εκεί, δ Χαϊτάς Εγινε τό φαβορί τοΟ Στάλιν. 
Ήταν 6 πρώτος άπ’ τούς μενσεβίκους πού άρχισαν νά διαδέχονται 
τούς τραττικιστές στά πόστα, δπως δ είσαγγελέας Βισύνσκυ πού I- 
στειλ* στό Εκτελεστικό άπόσπασμα δλους τούς συνεργάτες τοΟ Λένιν.
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Καί έπέστρεψε πάνοπλος άνιιτροτ σκιστής, κομίζοντας ίγτφί
ση τής Κ.Δ. γιά τήν ψήφιση τοΟ μονοφχικοϋ Δβμερτζή καί τήν 
«άριστερή δημοκρατία»!!! Σίγουρη βίζα γιά άντικατάσταση τοΟ 
Πουλιόπουλου στήν γραμματεία τοϋ ΚΚΕ.

Είναι άδύνατο νά φανταστεί κανείς μέ τί σφοδρότητα πολέμησε 
τ5 «’Αρχείο» αύτήν τήν στάση έσχατης προδοσίας τοΟ Κόμματος. 
Τό ΚΚΕ Επεσε κατακόρυφα στήν συνείδηση τών μαζών! 'Οσο γιά 
τό έσωτερικό του ήταν άξ'.οθρήνητο. Αύτές τίς έντυπώσεις μετέδωσε 
ό Γιαννόπουλος πού τότε καταχτήθηκε άπ’ τ4 «’Αρχείο» καί δντας 
βιβλιοθηκάριος, τοϋ παρέδωσε δλα τά βιβλία γιά τά δποϊα ίγιναν 
«μάχες» τό 1927ν.αί ή δολοφονία τοΰ Γεωργοπαπαδάτου.
Τ ό  Κ Κ Ε  μ ό λ ι ς  υ σ τ έ ρ α  ά π ό  μ ι σ ό  χ ρ ό ν ο  
ά φ’ δ τ ο υ  γ ε ν ν ή θ η κ ε  ά ρ χ ι σ ε  ν ά  έ κ φ υ λ ί ζ ε -  
τ 1.1 τ α χ  ύ ρ υ θ μ α.

Τό πραξικόπημα τών Μπακιρτζή - ΚαρακοΟφα

Νέα άνομη συνεργασία τοϋ ΚΚΕ 

9 - 4 - 1926

Τό άντιπαγκαλικό ρεΰμα στό λαό πού μεγάλωσε, μετά τήν 
άποτυχία τής εισβολής στήν Βουλγαρία τοϋ Πάγκαλου, καί ot ά
μετρες φιλοδοξίες τών άξιωματικών πού τόν είχαν ύποστηρίξε:, 8ταν 
μάλιστα είδαν μέ τήν πρωθυπουργοποίηση τοΟ Εύταξία ?να άνοιγ
μα τοϋ Πάγκαλου πρός τούς μοναρχικούς, πρσκάλεσαν I κ ρ η ξ η 
τ ο ϋ  κ ι ν ή μ α τ ο ς  Μ π α κ ι ρ τ ζ ή  , Κ α ρ α κ ο ύ φ α ,  
Τ ζ α β έ λ α, στίς 9 - 4 - 26. Ό  Μπακιρτζής, τοϋ πυροβολικοΟ 
Θεσσαλονίκης, ήταν ή ψυχή τοϋ κινήματος, κι είχε μαζί του τό Δη
μοκρατικό τάγμα τοϋ Καρακούφα, τήν άστυνομία τοΟ Καλοχριστια- 
νάκη, τό 5ο σύνταγμα πεζικοϋ τοϋ Σπανόπουλου, δλη τήν φρουρά 
Θεσσαλονίκης κι ύπελόγιζε στήν ύποστήριξη τών δημοκρατικών 
ταγμάτων τής ’Αθήνας τοϋ Ζέρβα καί τοΰ Ντερτιλή.
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Ό  Μπακιρτζής διά μέσου τοϋ «προοδευτικού» ’Αθηνέλη, θια
σώτη σήμερα το0 Πάγκαλου καί αύριο τοΟ Κονδύλη, ήλθε σέ συν- 
ενόηση μέ τό Κ κ κ  Αναζητώντας τήν συνεργοοσία του ή Αλλιώς τό 
«λαΐκόν Ερεισμα».

Έ  KJ3. τοΟ Σταυρίδη συμφώνησε, κι Εκλεισε αύτό τό «προ
οδευτικό» μπλόκ, μέ τόν Μπακιρτζή, Καρακούφα, Τζαβέλα, Σπανό- 
πουλο, ’Αθηνέλη, Σόφιανόπουλο τόν Αστυνομικό γνώριμο τών θεσ- 
σαλονικιών Εργατών Καλοχριστιανάκη, κι έ'/δεχόμενα τόν Ζέρβα, 
Ντερτιλή καί τόν άρχηγό τοΟ στόλου.

Τό μπλόκ πρόβλεπε Ενα σχέδιο κινητοποίησης τών έργατών, 
άπεργίες κ.τ,ρ. σέ σύνδεση μέ τό πραξικόπημα καί μετά τήν Ανα: 
τροοτή τοΟ Πάγκαλου Ενα «διευθυντήριο» Μπακιρτζή - Σοφιανόπου- 
λου, Απελευθέρωση τών κρατουμένων κ.τ-ρ.

’Αλλά τό πραξικόπημα Απέτυχε μόλις έξερράγει, γιατί ό Σπα- 
νόπουλος, άπό φίλος άποβραδύς Εγινε τά ξημερώματα έχθρός, κι 
οί πραξικοπηματίες παρέλυσαν.

Ό  Ζηνόβιεφ καί ό Κάμενεφ 

Περνούν στό πλευρό τοϋ Τρότσκι

Ζυζήτηση γι’ αύτό στίς Εξορίες

Τόν ’Απρίλη τοϋ 1926, ή Νέα ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση Ζη: 
νόβιεφ - Κάμενεφ πού διαμορφώθηκε στίς παραμονές τοϋ 14ου συν
εδρίου τοϋ ΚΚΡ, (Δεκέμβρης 1925) Ενώθηκε μέ τήν ’Αντιπολί
τευση τοϋ Τρότσκι.

Στό κανό πρόγραμμά τους έκτιμοϋσαν δτι ή Αδυναμία τής 
βιομηχανίας νά προσφέρει τά Αναγκαία προϊόντα στήν ύπαιθρο, ένί- 
σχοε τούς ε&πορους χωρικούς πού Εβγαιναν κερδισμένοι Απ’ τήν 
δυσαρμονία Ανάπτυξης τής βιομηχανικής καί Αγροτικής οικονο
μίας, ένίσχυε τούς δεσμούς τών κουλάκων μέ τό ιδιωτικό κεφάλαιο,
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καί δοσμένης τής καθυστέρησης τών χωρικών, Εμπαινε σέ δοκιμα
σία ή συμμαχία Εργατών - χωρικών καί δημιουργούσε κινδύνους.

’Από κεΐ προέκυψε ή θέση τοΟ Τρότσκι μέ τό τρίπτυχο σχέ
διο - σύΛημα: Έβοβιομηχάνιση, κολλεκτιβοποίηση, σχεδιοποίηση.

Ό  Μπουχάριν άντέταξε στήν Εκβιομηχανοποίηση πού ζητοΟ- 
σε 6 Τρότσκι, τήν «πορεία στόν σοσιαλισμό μέ βήματα χελώνας», τόν 
«προσανατολισμό πρός τούς κουλάκους» γιά νά τούς «Ενσωματώσει 
εΙρηνικά στό σοσιαλισμό», κι Εριξε τό ούρημα: «ΠλουτεΙστε χω
ρικοί!!». Μέχρι πού ot κουλάκοι έξαπόλυσαν τήν άπεργία σταριοΟ 
καί πιάσαν άπ’ τό λαιμό τό κράτος. (Ά ς  σημειωθεί δτι τήν 5νοι- 
ξη τοΟ 1926 τά 60% τοΟ σταριοΟ άνηκαν στά 6% τών άγρστών). Άντί 
τής συμμαχίας Εργατών καί χωρικών Εγινε συμμαχία γραφειοκρα
τών, κουλάκων, νέπμαν καί μικροαστών διανοουμένων.

01 τρατ σκιστές κατηγορήθηκαν Ασύστατα δτι ύποτίμησαν τήν 
Αγροτιά, καί ή πάλη τους γιά τήν δημοκρατία μέσα στό κόμμα, 
καί γιά τήν μή καταπάτηση τών δικαιωμάτων τής μειοψηφίας θεω
ρήθηκε λικβινταρισμός.

Έ  καταπολέμηση τής θερμ*δωριανής γραφειοκρατίας καί τής 
Αντιδραστικής θεωρίας τοΟ Στάλιν τοΟ «σοσιαλιαμοΟ σέ μιά καί μό
νο χώρα» Εγινε τώρα κοινό πρόγραμμα τής Νέας ’Αριστερής ’Αντι
πολίτευσης.

Mi τήν διαγραφή Ζηνόβιεφ - Κάμενεφ οί Εξόριστοι Εντυπωσιά
στηκαν. Ό  Πουλιόπουλος συγκλονίστηκε. Ό  Ζηνόβιεφ ήταν 6 πρό
εδρος στό 5ο συνέδριο τής Κ Λ .. Τόν Εβλεπε σάν Επικεφαλής τών 
παλιών μπολσεβίκων. Ίσως σάν διάδοχο τοϋ Αένιν. Καί δέν μπο- 
ροΟσε νά Εξηγήσει τήν τεράστια μεταβολή πού Εγινε στό Κρβμλίνο.

01 Εξόριστοι βάλαν άνοιχτά τό Ερώτημα: «Τί γίνεται στήν 
ΕΣΣΔ;» Στήν ψυχολογία τών Εξορίστων τέτοια γεγονότα Αναστα
τώνουν καί τούς πιό γρανιτένιους χαρακτήρες.

Ό  X α t τ ά ς μόλις είχε γυρίσει άπ’ τήν Μόσχα. Πιά
στηκε. Κι δταν στήν Εξορία Αρχισαν συζητήσεις γιά τήν νέα διά
σπαση στήν ΕΣΣΑ, ®έν δίστασε νά ταχτεί άμέσως κατά τών Ζηνό
βιεφ - Κάμενεφ. «Μήν ξεχνάτε - είπε - δτι δ Ζηνόβιεφ κι δ Κάμενεφ 
ήταν Ενάντιοι στήν Εξέγερση τοΟ ’Οχτώβρη», παρά τό γεγονός δτι
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δ Λένιν στήν διαθήκη του ζητούσε νά μήν γίνεται λόγ^ς γι’ αύτό, 
δπως καί γιά τό δτι δ Τρότσκι δέν είχε προέλευση άπ’ τούς μπολ
σεβίκους.

Ό  Σ τ £ ν α ς, στ’ άπομνη|ΐονεύ;ιατά του δέν Ιγραψε τί 
υποστήριξε αύτός.

Ό  Σ κ λ ά β ο ς ,  ήταν δ μόνος πού συνέστησε έπιφυλα- 
κτικότητα μέχρι νά ’ρθουν στοιχεία. «ΤΗταν άγνωστος δ Στάλιν στήν 
Ελλάδα - μ&ς είπε δ Σκλάβος - καί μόνο δ Χαϊτάς τόν άνάφερε τό 
1924».

Ό  Πουλιόπουλος κράτησε τήν ίδια έπιφυλαχτικότητα μέ τόν 
Σκλάβο. Ό λα δμως τά στελέχη ήξεραν τίς φοβερές άνησυχίες πού 
έξεδήλωσε γιά τά σοβιετικά γεγονότα. Καί μόνο στήν άρθρογραφία 
του γιά τό 3ο Συνέδριο τοΟ κόμματος έξεδήλωσε έπίσημα γιά πρώ
τη φορά τήν άντίθεσή του γιά τούς ρώσους άντιπολιτευόμενους μέ 
τήν εύκαιρία τήςκοινής κατηγορίας γιά λικβινταρισμό, πού έκτο- 
ξεύτηκε άπ’ τούς σταλινικούς, έναντίον τους κι έναντίον του.

Άρχεϊο καί διχτατορία

Ή  καταστολή δέν άνέκοψε τήν άνάπτυξη τοΟ ’Αρχείου

Οί ^διώξεις <χατά τοΰ ’Αρχείου elmv ιηεριοροαμένες γιατί βαοι- 
κός στόχος είταν οί αύτσνομιστές, δν καί οί κατατρεγμοί άπέβλεπαν 
νά συντρίβει δλάκαιρο τό έργατικό *κίνημα καί Ιδιαίτερα τό παλαιο- 
πολεμιστικό. Τά νήματα τών διωγμών τά κρατούσαν οί Ιμπεριαλιστές 
μέ τήν άντικομμουνιστική καί άντισοβιετική έκστρατεία.

Κάνανε έπ^δρομές σέ πολλά σπίτια άρχειομαρξιστών, έρευνες 
κ.τ,ρ.. ’Αλλά οί συλλήψεις καί έξορίες εϊταν περιορισμένες.

Ό  παράνομος τρόπος λειτουργίας τής όργάνωσης, δ άποκεντρω- 
τιαμός, ή έπαγρύπνηση, ci συνωμοτικοί κανόνες τών μπολσεβίκων 
καί τών «στενών» βουλγάρων, ίσωσαν τήν κατάσταση.
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Πιάστηκε δ Γιωτόπουλος άλλά άφέθηκε έλεύθερος σέ 15 μέ
ρες γιατί προφανώς δέν βρήκαν στο'.χεϊα.

Ο ί π ρ ώ τ ο ι  è ξ ό ρ ι σ τ ο ι

Υπηρετούσα τήν θητεία μου στήν Παγκαλική περίοδο. "Εμα
θα δτι είχαν έξορίσει τόν Γ. Π ρ £ φ τ η καί τόν Φ ά ν η. 
στήν Ανάφη. Ό  Πρίφτης, γραμματέας τής Νεολαίας Κερκύρας, 
στρατολογήθηκε άπό μένα στούς στρατώνες τοϋ Ρούφ μαζί μέ τούς 
Κερκυραίους Κροχίδα, Μεταλινό, Στιακιά, τόν Μίχου άπ’ τά Τρίκα- 
λα, τόν Γιαννοολόπουλο μετέπειτα τής διοίκησης τών ’Ανωνυμι- 
τών, τύνΜπναμττάχ πού άργότερα έκλέχτηροε στή διοίκηση τοϋ σω
ματείου τών Τ.Τ.Τ., τόν Σκανδάλη, κουνιάδο τοϋ Μάξιμου κΑ.

Είχαμε φτιάξε; τριάδες σ’ δλους σχεδόν τούς λόχους σκαπα
νέων καί τηλεγραφητών. Κάθε Κυριακή κάναμε Ικδρομούλες, μέ 
τ’ άποοραέπρα μαίθήματα υστέρα άπ’ τά όποια τδ ρίχναμε m i  fora- 
vovrumMÎ τραγούδια, τήν Διεθνή, τήν Βαρσο&άνκα καί τελιιχά τδν 
δμνο γιά τήν χόκοοινη σημαία στήν δποία ή τετραφωνία τών Βερ- 
χυραίων εϊταν περίφημη :

’2! χάκχινη σημαία μας, χρώμα άγώνα καί τιμής. 
ιΠόαες φορές ίακέπωχς, τούς μάρπυράς μας κοιτά γής.

Ψηλά... κρατάτε σύντροφοι, τό λάβαρο τό έρυθρό!
Κι άν πέ3ω θύμα ιπροδστών, μ’ αύτδ σοαεπάστε με νβκρό!...

Στήν Ανάφη, είχαν διαμάχες μέ τούς σταλινικούς.

«Στήν Ανάφη, γράφει δ Σκλάβος, ίφτασα στίς άρχές ’Ιουνίου 
1926». «ΈκεΙ βρήκα τόν Χαϊτά, ’Αποστόλου, Καραγιώργη χ.α. ΕΓ- 
ταν δργανωμένοι σέ δμάδες». «Μιά άλλη δμάδα άποτελοϋσαν οί άρ- 
χειομαρξιστές μ’ έπί κεφαλής τόν άδερφό τοϋ Στίνα, Γ. Πρίφτη. Οί 
δυό δμάδες εΓταν στά μαχαίρια. 'Ενα μέρος τών μελών τοϋ κόμμα
τος είταν Ετοιμοι νά μεταπτ/δήσουν στήν άρχειομαρξιστική δμάδα».
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Ν. Κ α π ά τ ο ς. (1890 - 1977) ’Απ’ τό ’Αργοστόλι. Πήρε 
μέρος στό κίνημα άπ’ τό 1917 καί στό ’Αρχείο άπ’ τούς πρώτους. 
Ίδρυσε τό τμήμα τοΟ ’Αρχείου στήν Κεφαλωνιά, πού ήταν τό μεγα
λύτερο τών νησιών μας. ’ Εδρασε μέ σπάνια άφωσίωση, μαζί μέ τήν 
γυναίκα του Άνθσδέπμη (ή δπσία άπό 17 χρονών άνοικε στήν δμάδα 
τοΟ ’Αντύπα) στήν Κεφαλωνιά, ’Αβήνα καί Πειραιά δπου στά 1922 
έγινε πρόεδρος τοΟ σωματείου άραεργατών.

Άρχειομαρξιστίς 

άγωνιστές τής -ρώτης γενι&ς τών κομμουνιστών

Ν. Καπάτος Ν. Βενετσάνος

Ν. Β ε ν ε τ σ ά ν ο ς .  Δικηγόρος άπ’ τήν ’Αμφισσα δπου μαζί 
μέ τούς Κ. Καστρίδη, ’Αραπόπουλο καί Ζουμά ίδρυσαν τό τμή;ια τοΟ 
’Αρχείου άπ’ τό 1923 - 24. Τόν Νοέμβρη τοΟ ’44 οί σταλινικοί τής 
ΟΠΛΑ τόν άρπαξαν άπ’ τό Περιστέρι άπ’ δπου δέν έδωσε σημεία 
ζωής. Δολοφονήθηκε, σάν Τεταρτο&εθνιστής καί μέλος τής Ένωτι- 
κής Όμάδας Δόξα, πού στό Ενωτικό συνέδριο τοω 1966 ένώθηκε 
μέ τήν δμάδα Καστρίδη.
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Μέχρι τ4τε — γράφει στίς Αναμνήσεις του 6 Στίνας— δέν γ ι
νότανε καμμιά μορφωτική καί καμμιά πολιτιχή συζήτηση». «Μιά συ
ζήτηση πρσκάλεσε 6 Αδερφός μου στόν «εξόριστο» γιά τόν έκφυλισμό 
καί τήν Αστικοποίηση τδν ήγετικών στελεχών τοΟ ΈργατικοΟ κινή
ματος. ΤοΟ Απάντησα έγώ μ* ένα άρθρο έπίσης στόν «έξόριστο» ύπε- 
ρασπίζοντας τήν Ιστορική Αναγκαιότητα τής ήγεσίας. Πέρασαν άρκε- 
τά χρόνια γιά νά καταλάβω κι έγώ έκεΤνο πού κατάλαβε δ Αδελφός 
μου άπ’ τό 1925»

Τό κόμμα είχε πάθει πανωλεθρία. 'Ο χι μόνο γιά τίς διώξεις πού 
συμβαίνει καί ν’ άτσαλώνουν μιάν όργάνωση έπαναστατική, άλλά καί 
γιά τήν άντιλαϊκότψα τοΟ συνθήματος τής «Αύτονόμτρης τής Μαχε- 
δονίας καί Θράκης» πού οί μάζες οδτε κατάλαβαν οδτε συμπάθησαν. 
Ίσ α  - Ισα τό αδτονομιστικό δυσφήμησε τό 'κόμμα, παράλληλα μέ τήν 
Υποστήριξη τοϋ Πάγκαλου.

Τό «’Αρχείο» έκμεταλλεύθηκε άφάνταστα τό άντιλοΓκό αύτό 
σύνθημα δσο καί τήν χατάρευση τοϋ μύθου τής «μπολσεβικοποίησης». 
Παρά τήν παρανομία πέτυχε μιά νέα άνάπτυξη.

Ή  έ ξ ό ρ μ η σ η  σ τ ο ύ ς  π ρ ο σ φ υ γ ι κ ο ύ ς  
σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ς

Αύτή τήν περίοδο ή όρμηπιΐκή ώνάυυτυξη τοΟ ’Αρχείου hm xm  
fail Όέλβυς καί τά φράγματα πού είχε ύψώαει 6 Βενιζελχαμός καί ή 
κα&χττέρηση στούς προσφυγικούς συνοικισμούς. Γι’ αύτό βοήθη
σαν ώπ’ τήν μιάμερίά τ’ άλυπα προβλήματα τής προσφυγιάς οα duc* 
τήν άλλη ή πτώση τής hupρνής τών Κονδύληδων, Πάγκαλων καί 
δλων τών «φιλβλεύθερων» κομμάτων.

Τότε χρονολογείται καί ή ίδρυση ένός mροαφυγίΜοϋ συλλό
γου, όοΟ «ΠατνμωφααιοΓοιικ&Ο Συνδέαμαυ Νέων», πού έξαραήθηηβε £μ«- 
σα Απ’ τό ’Αρχείο. Πρωτεργάτη σ’ αύτό τό όπέπονο 8ργο στάθηκε 
6 Βασιλειάδης, δνας σωστός σίφουινας δράσης σ’ βλβυς τεύς συναοα- 
αμούς προσφύγων πού λογοδστοΟαε <χαπά δεκάδες τούς συμπαθοΟν- 
τες τούς όποιους γοήτευε μέ τήν ρητυορυκή του καί τούς μοφαζί σ’ 
άλλους κύκλους.
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Εκείνη τήν περίοδο σκληρής πάλη; τών ’Αρχείων κατά τοΟ 
κόμματος ci έργάτες ζητοϋσχν νά μάθουν τήν άλήθεια γιά τίς δια
φορές καί γιά τό τί γίνονταν στό έξωτερικό καί τήν ΕΣΣΔ, κατ’ Αν
τιπαράσταση, πού <λ σταλινικοί δέν μποροΟααν πάντα ν’ Αποφεύγουν. 
Μ.ά τέτοια περίπτωση Ιγινε στή Καισαριανή βπου μέ τήν δράση τών 
σ. Μ. Γ ι ά ν ν η  Γ. Μ α κ ρ ή  κ α ί  Ά ν τ ρ ώ ν η  «Γχα-

Έκδρομική έκδήλωση τοΟ «ΠανμπιρασιατικοΟ»

Δεύτερος άπ’ τά δεξιά όρθιος: Βασιλειάδης

με καταχτήσει μιά 15αρ*ά νβολβίους (2 πυρήνες). 01 νεολαία ζή
τησαν, κι Εγινε, μιά κοινή συνάντηση στήν δποία ή ΚΝΕ δστειλε τόν 
Ζ α χ α ρ ι ά δ η  καΐτό ’Αρχείο τόν Μάρα. Σ’ Ερώτηση δν ύπάρ
χουν Αντιπολιτευόμενοι civ τούς ’Αρχείους στήν Βαλκανική καί γε
νικά, δ Ζαχαριάδης Απέκρυψε δτι ύπάρχουν στήν ΕΣΣΔ Τροτσκιστές 
Αντιπολιτευόμενοι.

126



ΚΡΙΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ «ΑΡΧΕΙΟΓ»

Δ ι χ 5 ο χ  ή τ ο ΰ  Τ ζ ο υ λ ά τ ι  ά π’ τ ό ν  
Γ ι ω τ ό π ο υ λ ο

Στίς άρχές τοΰ 1926 έκδηλώθηκε κρίση ήγεσίας στό « Αρχείο».
Ό  Τζουλάτι, δ ήγέτης τής Σοσ. Νεολαίας ’Αθηνών (1916) 

καί τής ’Αριστερός στό συνέδριο τοΟ κόμματος (1918), ό έκπρό- 
σωπος μέ τόν Αιγδόπουλο τών Ιδεών τής 3ης Διεθνούς, ό σημαιο
φόρος τοΰ νεολαιίστικου κινήματος, ό άδιάλαχτος κατά τής σοσιαλ- 
πατριωτικής δεξιάς, ό Ιδρυτής τοΰ ’Αρχείου, δ πρώτος τρότσκι στής 
στή χώρα μας (1923 - 24 ), κάμφθηκε. Παραιτήθηκε κανονικά άπ’ 
τήν Κ.Ε. τής ’Οργάνωσης «’Αρχείου», κι άπεχώρησε γιά λόγους 
«καθαρά προσωπικούς».

01 άγωνιστές δέν στεροΰνται άπό άδυναμίες κι αύτές τονίζον
ται περισσότερο στίς μεγάλες καμπές τοΰ κινήματος.

Ό  Τζουλάτι ύπέδειξε τόν Γιωτόπουλο γιά άντικαταστάτη 
του, γραμματέα. Είταν τό δεξί του χέρι κι άναμφισβήτητα δ Ικανό
τερος άπ’ τούς συνεργάτες του τής πρώτης έπιτροπής πού παρέμει- 
ναν.

Ή  όργάνωση δέν ίμχθε τίποτα γιά τήν άλλαγή πού ίγινε 
στήν κορυφή της, ένώ θά £πρεπε νά μάβει καί νά λύσει ή ϊδια τό 
πρόβλημα τής ήγεσίας. ’Αν συγκαλούνταν ή 3η συνδιάσκεψη θά 
μποροΰσε νά Ιδινε μιά συλλογική ήγεσία, ή δποία νά δλακλήρωνε 
τόν δημοκρατικό συγκεντρωτισμό γιά νά βάδιζε στήν λύση τών 
προβλημάτων, Ιδιαίτερα τής πολιτικής έκδήλωσης. Άλλά δ Γιω- 
τόπουλος δέν τήν ίκαμε πράγμα άπαράδεχτο, πού στοίχησε στήν 
παρά πέρα άνάιπτυξη.

Μιά στιχομυθία Τζουλάτι - Γιωτόπουλου πού μοΟ μετέδωσε δ 
Π. Μπρεδήμας 2δειχνε Γσως άντιθέσεις μεταξύ τους: «Μήν όξύνεις
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τά πράγματα μέ τό Κόμμα - ϊλεγε στόν Γιωτόπουλο - κι Ασε τόν 
«Ρίζο» νά γράφει τά δικά του, Ας κοιτάξουμε έμείς τήν δουλειά μας». 
Είχε Αδικο. Γιατί ή δξυνση τών Αντιθέσεων είχε βαθύτερες αιτίες. 
Είχε Αρχίσει άπ’ τή'/ ΕΣΣΔ καί σάν σίφουνας Απλώθηκε σ’ δλτ/ν 
τήν ύδρόγειο.

"Επειτα, τό ’Αρχείο Αντιμετώπιζε έπιθέσεις τού είδους «φα
σίστες», «χαφιέδες»,... Ή  δξυνση γίνονταν Αναπόφευχτη.

'Οποσδήποτε δ Τζουλάτι βρέθηκε ξίπερασμένος άπ’ τά γεγο
νότα, καί δέν μπόρεσε νά προχωρήσει στό πρόβλημα τής δημόσιας 
προβολές μιας πολιτικής πλατφόρ^ιας καί τής έκδήλωσης τής όρ- 
γάνωσης πού Ανδρώθηοοε κι έπρεπε νά πάρει τά δικαιώματά της 
στό μαζικό κίνημα.

Κυκλοφόρησε φήμη δτι ϊγινε Μπερξονιστής. «θεοσοφιστής», 
είπε ό Κόρακας. ’Εγώ θυμάμαι δτι συζητούσαμε καί μοΟ έξέφρασε 
έρωτήματχ γιά τήν Αρχική γέννηση τής ζωής. Τίποτε τό θεοσοφι- 
στικό. ’Εξ Αλλου μοΟ συνιστοΟσε νά διαβάσω άρθρο στήν ΚΟΜΕΠ 
τοΟ Άντοράτσκυ γιά τόν Ιστορικό ύλισμό. Δέν Ιδωσε ποτέ δημοσιό
τητα γιά διαφορά μέ τό ’Αρχείο καί τόν Μαρξισμό. Πιθανό τά περί 
Μπερξονισμού νά τά κυκλοφόρησε γιά συσκότηση τής φυγής του. 
Γνωρίζω δμως δτι διετήρησε σχέσεις μέ τόν Γιωτόπουλο καί ίστελ- 
νε οίκονομική ένίσχυση μέχρι πού πέθανε.

Ό  Αναγνώστης Ας μέ συγχωρέσει Αν δέν μπόρεσα νά ξεπερά- 
σω τόν έαυτό μου, γιά τόν ένθουσιασμό πού μοΟ ένέπνευσε ή ήγεσία 
τής πρώτης τριτοδιεθνιστικής άριστεράς, τήν έποχή τής ρωσικής έπα- 
νάστασης, καί παρουσίασα μέ ύπερβολή τό ένεργητικό της, Αν καί 
προσπάθησα νά είμαι Αντικειμενικός. Είναι έργο τοΟ μεταγενέστερου 
Ιστορικού νά κρίνει Ανεικειμενικότερα.

'Οποσδήποτε, πιστεύω, ή τάση Τζουλάτι άπ’ τίς Αρχές της 
μέχρι τήν άρχειομαρξιστική μετεξέλιξή της (1916 - 2 6 ), είταν ή 
πιό συνεπής Αριστερά καί έξέφρασε τόν μιτολσεβικισμό στή χώρα 
Ιιας, δπως διεκήρυξε, φυσικά μέ τίς Αναπόφευκτες Αδυναμίες καί 
παρβκκλήσεις, οΐ όποιες Αλλωστε δέν ίλλειψαν άπ’ γ ό ς  μπολσεβί
κους συνεργάτες τοΟ Λένιν.

’Αλλά ένώ στήν πολιτική της Ανταποκρίνονταν σ’ αύτήν τών 
μπολσεβίκων, καί ένώ πίστευε στό όργανωτικό τοΟ Λέν.ν καί τών
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βουλγάρων «ατενών», (Ακολούθησε άνορθόδοξο δρόμο μέ τήν κρυφή 
δράση της, καί άναφέρονταν γι’ αύτό στήν έπιτυχία τής Φιλικής 
Εταιρείας. Αύτό άποτελοϋσε παρέχληρη, ή δποία δμως τήν ίσωσε 
γιατί άλλιώς θά συντρίβωνταν άπ’ τούς Ισχυρούς τοϋ κρεμλίνου δπως 
ίγινε μέ δλες τίς δλλες τάσεις μέχρι καί τοϋ Πουλιόπουλου.

'Ας θυμηθοΟμε τήν διαλεκτική πορεία της, καί τήν άντίστοιχη 
-ών μπολσεβίκων στό Τσίμερβαλντ, τήν ίδρυση τής Γ ' Διεθνής.

α) Ή  Ιστορική πάλη Τζουλάτι - Λιγδόπουλου μέχρι καί κατά 
τ ί συνέδριο τοϋ 1918, ή ύποστήριξη τών άρχών τής 3ης Διεθνούς, 
τής Ρώσικης έπανάστασης τής διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί 
-οϋ έπαναστατικοΰ διεθνισμού κατά τών σοσιαλπατριωτών, πλειοψη- 
φίας τοΰ ΣΕΚΕ, πού παρέμεναν στήν Β ' Διεθνή πού «πέθανε» (Λέ- 
νιν).

β) Τό σχίσμα Τζουλάτι - Λιγβόπουλου τήν άνοιξη 1919, στό 
πνεϋμα τοϋ Λένιν καί ή άμεση προσχώρηση τής 'Ενωσης τών Κομ
μουνιστών πού Ιδρυσαν στήν Γ' Διεθνή.

γ) Ή  ίδρυση τοϋ «Κσμμουνι>αμοϋ» (1920 - 21) Τζουλάτι - 
Σαραντίδη, μέ άποφάσεις τοϋ Β ' συνεδρίου τής ΚΔ καί τοϋ «Σο
σιαλιστές καί Πόλεμος» πού ένέπνευσε καί καθοδήγησε τήν μεγα
λειώδη πάλη στό μικρασιατικό μέτωπο, καί πάλαιψε κατά τών Ε λ
λήνων Σερρατικών - συμφιλιωτών εδθυγραμμιαμένα μέ τήν ’Ιταλική 
’Αριστερά (Μπόρντιγκα - Γκράμσκι) ή δποία ίσπασε μέ τούς Σερ- 
ρατικούς καί Τουρατικούς καί ίδρυσε τό «ΚΚΙ». (Βλ. στόν «Κομμουνι
σμό», άρθρα τοϋ άντιπροσώπου τής ΚΔ σέ συνέδριο τοΰ Λιβόρνο, Κβμ- 
πακτσιέφ).

δ) Ή  άντίθεση τής τάσης Τζουλάτι - Σαραντίδη πού προσχώ
ρησε στό ΣΕΚΕ, δταν αύτό άπεχώρησε άπ’ τήν Β ' καί προσχώρησε 
στήν Γ' Διεθνή, κατά τής Συνδιάσκεψης τής «μακρ&ς νόμιμης πε
ριόδου» (1922), τής άποσύνδεσής της άπ’ τήν Γ ' Διεθνή, καί τοϋ 
νέου κατρακυλίσματος στόν βούρκο τοϋ σοσιαλπατριωησμοϋ, τής 
Αμυνας τοϋ 'Εβρου.

ε) Ό  προσανατολισμός πρός 2να νέο κόμμα, πραγματικά τριτο- 
διεθνιστικό, τοϋ Τζουλάτι, καί ή σταθερή συμπάθεια στόν Τρόσκι, 
ή όπεράσπιση τής Σοβιετικής Δημοκρατίας κατά τής «Λαϊκής», ή 
προσήλωση στίς όργανωτικές άρχές τοΰ Αέν.ν, ή πάλη γιά τήν θεω
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ρεία (ιστορική προβολή τών κλχσικων Ιργων τοΟ Μαρξισμοΰ), ή 
πάλη κατά τής συνεργασίας τών τάξεων τοΟ Κόμματος (συνεργασία 
μέ τόν Πλαστήρα, Πάγκαλο, Πατρώο, Κονβύλη, Δεμερτζή).

Ό λ α  αύτά Ιχφρααμένχ μέ μιά ύφαιστειώδη δράση προσδιόρι
σαν τόν έπαναστατιχό χαρακτήρα τοΟ Άρχειομαρξκφοϋ, παρά τίς 
κεντριστιχές παρεχλήσεις (Απαράδεχτη καθυστέρηση τής μή πο
λιτικής έχδήλωσης, τοΟ προγραμματισμοϋ χαί τής έφαρμογής τοΟ 
δημοκρατιχοϋ συγκεντρωτισμοΟ), χαί τοΟ έπέτρεψαν νά γίνε: Ινα 
πλατύ μαζικό χίνημα.

Γενική άπεργία στό Άγρίνι 

μέ ήγκσία Αρχειομαρζιστές

Άπεργοσπαστική στάση τής ήγεσίας τοΟ ΚΚΕ

Στά τέλη τοΟ Ίούνη τό Άγρίνι δδωσε μιά οχληρή μάχη μέ 
τήν διχτατορία. Άψήφισε τήν τρομοκρατία τοΟ γελοίου διχτάτορα 
χαί χατέβηχε σέ μιά Γενική Άπεργία πού κράτησε Ινα μήνα χαί 
συγκλόνισε τό Πανελλήνιο.

Πρώτοι κχτέβηκαν στήν Απεργία οΐ 3000 χαπνεργάτες. Προ
στέθηκαν οί τσχγγαράδες, ραφτεργάτες, άρτεργάτες, οΙκοδόμοι κχί 
τυπογράφοι. 01 έπαγγελματεΐες τάχτηχαν άλληλέγκυοι. Ό λο τό 
Άγρίνι σηκώθηκε στό πόδι.

Ό  όργάνωση τής Απεργίας ήταν π χραμιώδης. Φρουρές, αυ
τοάμυνας, περιφρούρηση κινητοποιήσεων, όργάνωση τοϋ έπισιτισμοΟ 
Κι οδτε ?νας ίπεργο^πάστης.

Ή  άπεργία Ακολούθησε τήν Ιδρυση τοΟ έργατιχοϋ κέντρου γιά 
τήν δποία πρωτοστάτησαν οί Π ά ν ο ς  Α ν α σ τ α σ ί ο υ ,  Τ. 
Κ α π ε τ α ν ά χ η ς ,  Ά λ έ χ ο ς  Ν τ ο ύ β α ς ,  Ά  ρ μ ο - 
γ  έ ν η ς χαί Α ρ τ ε ρ γ ά τ η ς ,  p i τήν βοήθεια τοΟ Άσίχη 
πού χατέβηκε είδιχά γ ι’ αύτό.

Ή  άπεργία είχε θρίαμβο. Μιά συγκέντρωση 6000 καί Ινα 
χειμαρώδικσ συλλαλητήριο, στά δποία μίλησαν οί Καπετανάχης,



Ντού<5ας xt δλλοι, χατατρόμαξε τήν άστυννώα πού φοβήθηκε κα
τάλυση τών άοχών. Τάση ήταν ή μαχητικότητα τών άπεργών! Ό  
διευθυντής τής ’Ασφάλειας Μαρινάκης χτύπησε στό ψαχνό. Χύθηκε 
πολύ αίμα.. Μετρήθηκαν πολλοί τραυματίες. Ένας Εμεινε μέ κομμέ
νο τό χέρι. Αυτή ή άπεργία ? βγάλε καί μιά μεγάλη ήρωίοα. Τήν 
Β. Γ ε ω ρ γ  α ν τ ζ έ λ η. Ή ταν άπεργός. Σήκωσε χέρι καί 
χτύπησε τόν Μαρινάκη. Καί τό χτήνος αύτό Ιβγαλε πιστόλι καί τήν 
σκότωσε. Δέν τήν σεβάστηκε ούτε πού ήταν έγκυος!

Στό «Ριζοσπάστη» δ Ζουμής έγραψε:

«Γιά πρώτη φορά γίνεται μιά τέτοια άπεργία, χωρίς άπεργο- 
σπάστες, καί κάτω άπ’ τήν Παγκαλική Τρομοκρατία». «Πρέπει νά 
γραφτεί μέ χρυσά γράμ|ΐατχ στήν Ιστορία». (Ρίζος 29- 8 - 26).

Κι αύτό τό ταξικό ΐθλημα δφείλονταν στούς ήρωικούς έργά- 
τες καί στούς ’Αρχειομαρξιστές, πού μαζί μέ τόν Ντούβα διεύθυναν 
τήν άπεργία.

Μόλις ξέσπασε ή άπεργία, κατέφθασε άπ’ τήν ’Αθήνα δ Τσα- 
τσάκ^ς σάν- άπεσταλμένος άπ’ τό Κάμπια (τήν ΚΕ Σταορίδη) μέ μί- 
νημα νά λήξουν τήν άπεργία. Τά μέλη τοϋ κόματος ξαφνιάστηκαν 
ΙξαγριώΘηκαν!

Ποιά ήταν αύτή ή άπεργοσπαστική ήγεσία τοΟ Κόμματος; "Ο
χι! Τά μέλη καί ή ήγεσία τοϋ τμήματος ’Αγρινίου, σύσσωμοι, άρνή- 
θηκαν νά πειθαρχήσουν σέ μιά τέτοια προδοτική έντολή.

Ή  Τοπική ’Επιτροπή τοΟ ΚΚΕ κάλεσε συνέλευση μέ 15 μέ
λη, ή δποία αψήφισε σ’ αύτή τήν έντολή, πήρε τήν πλειοψηφία, 
κδιί συνέχισε τήν άπεργία παρά κι ένάντια στό Κόμμα.

Ή  άπεργία συνεχίστηκε Ινα μήνα. θριάμβευσε. 01 άπεργοί 
πήραν τήν αύξηση πού ζήταγαν· Στό μεταξύ δ Πάγκαλος Ιπεσε.

Ή  άνταρσία τοϋ τμήματος προκάλεαε έπέμβαση τής KJS. τοΟ 
Σταυρίβή, δ όποιος έξαπέστειλε τόν Σινάκο καί μετά τόν ‘Ασίκη 
γιά νά τήν ύποτάξουν. Ταυτόχρονα διώρισαν τόν ’Ασίκη γραμματέα 
τοϋ ’Εργατικοϋ Κέντρου.

Ό  ΰποπτός ΣταυρΚης δέν άρκέστηκε στόν άπεργοσπ αστικό 
ρόλο. Μίλησε καί γιά «προβοκάτορες άρχειομαρξιστές» κι ϊτσι ίγκαι-
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νίασε καί αύτή τήν άτιμη μέθοδο γιά -προβοκάτορες» πού συνεχί 
ζεται μέχρι σήμερα!

“Εγιναν άρχαιρεσίες ατό κόμμα, άλλά ή ψηφοδόχος εμεινε τήν 
νύχτα στά χέρια τών σταλινικών καί τό αποτέλεσμα ήταν νά μήν 
έκλεγοϋν οί ’Αναστασίου καί Καπετανάκης! Ή  νοθεία άποδείχτηκε 
δμεσα. Ή  πλειοψηφία του τμή;ιατ;ς πέρα σε μέ τό μέρος τών Άρ- 
χειομαρξιστών κι ϊται Ιδρύθηκε τό τμήμα τοΰ Άγρινίου.

Άφησαν δμως στό κόμμα τόν Καλογερίδη. Μ’ αύτό τόν τρό
πο μάθαιναν τίς συνωμοσίες πού σκαρώνονταν σέ βάρος τους. Ό  Κα- 
λογερίδης ίγινε γραμματέας τοΰ τμήματος. Ό  Ντούβας Ιμεινε στό 
κόμμα, άλλά άργότερα διεφώνησε. Πέρασε στό πλευρό τοΰ Άσημί- 
δη πού είχε σχηματίσει μιάν άντιπ^λιτευτική δμάδα. Οί σταλινικοί 
6μως δέν Ανέχονταν καμιά άντιπολίτευση καί στήν κατοχή τόν έκ- 
τέλβσαν.

«Τούς Άρχειομαρξιστές - είπε δ Εύαγγέλου στήν Τοπική ’Ε
πιτροπή - πρέπει νά τούς άνκμετωπίζουμε μόνο μέ φαλτσέτα»! Κι 
αύτό τό άναμετάδωσε δ Καλογερίοης στούς άρχειομαρξιστές.

Σέ λίγο ξεκοίλιασαν τόν Γεωργοπαπαδάτο καί τόν Λαδά, κι 
δμως οί ήρωες τής φαλτσέτας Ιλεγαν τούς «Άρχείους» φαλτσετο- 
φόρους.

Ό  Τ. Καπετανάκης άναφέρει δτι άπ’ τήν Αθήνα κατέβαιναν 
στελέχη δπως δ Σίλας, Χαϊτόπουλος, Λιάπης, Άντρώνης, καί κά
νανε συγκεντρώσεις σέ μιά άπ’ τίς δποϊες ξεμονάχιασαν τόν Σκα- 
μνέλη οί σταλινικοί, τόν ίδεσαν σέ δέντρο, τοΰ χάραξαν |ii μαχαίρι 
τόν λαιμό καί τόν βασάνισαν.

Ό  Σίλας, άφηγεϊτα; πώς δταν κατέβηκε κι Εκανε συγκέν
τρωση σέ 25 άγρινιώτες Άρχείους, στήν διάλυση είχαν στήσει οί 
σταλινικοί ένέβρα καί θά σκότωναν τόν Τάκη άν δέν κρατοϋσε δπλο 
μέ τό δποίο άμυνόμενος τραυμάτισε δύο.

Στήν ήγεσία τής Απεργίας ήσαν:

Π ά ν ο ς  Α ν α σ τ α σ ί ο υ .  Γραμματέας τοΟ ’Εργατι- 
τοΟ Κέντρου. Αντιπρόσωπος τοΰ σωματείου τσαγγαράδων. Παλιός 
άρχειομαρξιστής (1921). Σ’ αυτόν όφείλεται ή κατάχτηση δεκά- 
δος κομματικών καί ή ίδρυση τοϋ τμήματος. Στό άντάρτικο πού πή-
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Ήρωϊκοί ήγέτες τής Γενικής ’Απεργίας ’Αγρίνιου. 
IIiJpxv μέρος στό κατοχικό ίν τ ίρ ζ ικο καί δολοφονή&η- 

καν λπ’ τούς σταλινικούς.



ρε μέρος μ’ δλους τούς άρχειομαρξιστές ’Αγρινιώτες, τόν έστειλαν 
ν' άνατινάξει γεφύρι τοϋ ’Αχελώου, θά τοϋ έστελναν όλικά πού δ
μως δέν έστειλαν. Τόν πέρχσαν άπό άνταρτοδικείο άπ’ δπου άθωώ- 
θτρce. Μετά δμως οί σταλινικοί τόν πήραν άπ’ τό χωριό καί τόν 
έκτέλεσαν.

Τ ρ . Κ α π ε τ α ν ά κ η ς .  Πήρε μέρος στήν ΚΝΕ άπ’ τό 
1916. Ή ταν δ συνιδρυτής τοϋ ’Εργ. Κέντρου. Γιά τήν άκαταπό· 
νητη μακρόχρονη δράση του καί τίς διώξεις έκλέχτηκε στήν 1η 
K J j. τοϋ Τροτσκιστικοϋ Κόμματος.

Α. Ν τ ο ύ β α ς .  "Ιδρυσε τήν νεολαία ’Αγρινίου, καί μα
ζί μέ τούς δυό προηγούμενους τό έργατικό κέντρο. ’Εκτελέστηκ* 
σάν άντιπολιτευόμενος τοϋ κόμματος στήν κατοχή.

Μ. Κ α π ε τ α ν ά κ η ς .  ’Αντιπροσώπευε τούς καπνβρ- 
γάτες δύο φορές στό συνέδριο τής Κ.Ο.Ε.. Πήρε ήγετικό ρόλο σ’ 6- 
λες τίς καπνεργατικές άπεργίες. ’Επίσης στήν μεγάλη άπεργία Κο
καλάδικου τής ’Αθήνας. Στήν κατοχή τόν πήραν άπ’ τό καπνεργο
στάσιο Ρετσίνα (Πειραιά), τόν πήγαν στήν πολιτιφυλακή κι άπό 
κεί γιά Ικτέλεση. ’Επιχείρησε νά τό σκάσει άλλ’ άπέτυχε καί τόν 
σκότωσαν. Στήν πινακίδα γράψανε: «Σαμποτέρ»!

Κ. Λ α δ ά ς .  (’Αδερφός τοΰ Χρίστου Λαδά πού δολοφό
νησαν d  σταλινικοί στά 1928). ’Ανέβηκε στό άντάρτικο δπου οί 
σταλινικοί τόν φυλάκισαν σέ στρατόπεδο, τόν κρατούσαν δεμένο μέ 
συρματόσχοινο, καί τέλος ιόν έκτέλεσαν, άφοϋ πρώτα, σάν οI πιό 
άποτρόπαιοι κακοΰργοι, τοϋ βγάλανε τά μάτια.

Κ α λ ο γ ε ρ ί δ η ς .  Ήγετικό στέλεχος τοϋ σωματείου 
καπνεργατών καί τής άπεργίας, μέ 20χρονη δράση στό κίνημα. ’Εξο
ρίστηκε άπ’ τόν Μεταξά στήν ’Ανάφη. Στήν κατοχή μπήκε στόν 
ΕΛΑΣ καί κεί τόν έκτέλβσαν.

Λ ά κ η ς  Μ π α ρ χ α μ π ά ς .  Ή ταν στήν διοίκηση τοΟ 
σωματείου καπνεργατών καί άντιπρόσωπος στά συνέδρια τής Κ.Ο.Ε. 
"Εγινε άρχειομαρξιστής στήν άπεργιακή δράση.
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Ά π ’ τήν έποική Γεν.κή Άπεργία τοϋ Άγρινίου 1926.

Κώστας Λαδάς Β . Γεωργαντζέλη

Α π ’ τ’ αριστερά: 1) Γιάννης Καπετανάκης άπ’ τούς ήγέτες τής 
Γεν. Ά -ερ γίας Άγρ:νίου. 2) Άγρινιώτης καπνεργάτης. 3) θωμάς 
II απαδόπουλος, έκτελέστηκε άπ’ τούς σοσιαλπατριώτες έλασίτες. 
4) θ . Βεργίδης, ηγετικό στέλεχος τοΰ σωματείου χρυσοχόων ’Αθή
νας, καί παλιός άρχειομαρξίίτής.
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Ν ί κ ο ς  Ζ η σ ι μ ό π ο υ λ ο ς. ’Αντιπροσώπευσε τά 
σωματείο ξυλουργών στήν ’Απεργία καί στό Έργ. Κέντρο. Έκτε- 
λέστηκε στό άντάρτικο άπ’ τούς σοσιαλπατριώτες σταλινικούς.

’Α ρ μ ο γ  έ ν η ς. ’Απ’ τούς Ιδρυτές τοϋ Έργ. Κέντρου. 
Στήν διοίκηση τοΟ συματείου καπνεργατών καί τήν Άπεργιακή 
Επιτροπή. Τόν δολοφόνησαν ο{ Έλασίτες στό βουνό.

Ν. Ξ χ ν θ ό π ο υ λ ο ς .  Μπήκε άνί κίνημα στά 1927. 
Στήν Επιτροπή Πόλης. Άρχειομαρξιστής. Τροτσκιστής. ’Εφαγε 
πολύχρονη φυλάκιση γιά τήν συμμετοχή του στούς καπνεργατικούς 
άγώνες. Ό  άστυνόμος Τσούνης γιά νά τόν δαμάσει τόν Ιδεσε σέ ά
λογο πού κάλπαζε καί τόν έσερνε. Στήν κατοχή βασανίστηκα 40 
μέρες γιά σαμποτάζ. ’Εκανε 1 μήνα φυλακή γιατί άκουγε ραδιό
φωνο. 'Οταν μπήκ£ στόν ΕΛΑΣ τόν δολοφόνησαν.

Λ. Κ α π ε τ α ν ά κ η ς .  Μαθητής. Τόν δολοφόνησαν οί 
Έλασίτες άπό μίσος στήν φαμίλια του πού ήταν Τρότσκιστές, άρχειο» 
μαρξιστές. Στό τοίχο τοΟ σπιτιοϋ του γράψανε: «Φωτιά καί τσε
κούρι στήν φιδοφαμίλια».

’Α δ ε λ φ ο ί  θ ε μ ε λ ή δ ε ς .  Παλαίμαχοι καπνεργάτες 
ήγέτες. Μέ πολλές διώξεις καί φυλακίσεις. Άρχειομαρξιστές - Τροτ- 
σκιστές. Έκτελέστηκαν άπ’ τούς Έλασίτες.

Α δ ε λ φ ο ί  Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ι .  Τρείς, xl ή άδερφή τους 
Εδα - γυναίκα τοϋ Άντρώνη. Διακρίθηκαν σ’ δλους τούς καπνερ
γατικούς καί γενικότερα άγώνες τους καί.φάγανε συνολικά 20 χρό
νια φυλακή. Ό  ’Ιορδάνης έκτελέατηκε στό άντάρτικο.

Προσθέτουμε στά συνδικαλιστικά στελέχη καί μερικούς νεο
λαίους πού έχτέλεσαν οί σταλινικοί :

Μ. Φ λ ώ ρ ο ς  φ ο ι τ η τ ή ς .  Ανταποκριτής τής 
«Πάλης τών τάξεων» (Τροτσκιστική). '

Β. Ρ ά π τ η ς .  Μαθητής.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  υ. Ταχυδρομικός.
καί μ ι ά  κ ο π έ λ α . .....

m



Ή πτώση τής δικτατορίας

’Ανατροπή τοΟ Πάγκαλου άπ’ τόν 
Κοτύλη

Συνεργασία ΚΚΕ - Κονδύλη

Στίς 22 - 6 - 26 δ Πάγκαλος άνατράπηκ* άπδ Ινα στρατιωτικό 
πραξικόπημα τοΟ Κο-Λύλη. Τό καθεπσώς τών καταχρήσεων, λαθρε
μπορίων, αισχροκέρδειας συναλλάγματος, διασπάθησης προσφυγικών 
δανείων, διχοτόμησης τοΟ χαρτονομίσματος (ληστεία τών δραχμο- 
βίωτων), πολεμικής περιπέτειας, καί πάνω άπ’ δλα έξοντωτικΛ)ς 
δίωξης τοΟ έργατικ&Ο κινήματος, ίπεσε. Ό  Πάγκαλος κλείστηκε 
στό Ίτζεδίν.

Ό  Κονδύλης δταν όργάνωσε τό πραξικόπημα άποτάνθψ* - 
κατά συνήθεια πλέον · στό γραμματέα τοΟ Κόμματος Σταυρίδη γιά 
Ινδεχόμενη Ενοπλη ύποστήριξη ή 6πω μόνο γιά κινητοποίηση τοΟ 
«κυρίαρχου λαοΟ». Τό ΚΚΕ, μέ τόν Σταυρίδη πρόθυμο πάντοτε γιά 
τέτοιες συναλλαγές «προοφέρθηριε δπως τήν ήμέρα τοΟ κινήματος νά 
ΙξίύΜρα «{ς τάς δδούς δσσ τό δυνατόν μ«γαλύτβρες λαϊκές μάζες» 
(βλέπε: «Παρασκήνια τοΟ ΚΚΕ» σ. 366 τοΟ Σταυρίδη). Τά συν

θήματα Θά ή σαν φυσικά άντιδιχτατορικά. Καί πραγματικά, κατ’ 
έντολήν τής Κ.Ε., 6 Σ κ υ τ ά λ η ς  γραμματέας τής όργάνω
σης τής ’Αθήνας κ α ίδ  Ζ α χ α ρ ς ά δ η ς  τοΟ Πειραιά ήσαν 
4πί ποδός πολέμου μ’ δλα τά μέλη, τήν νύχτα τοΟ πραξικοπήματος.

Τό ΚΚΕ παραχώρησε τήν άντιδιχτατορική πάλη του στόν 
Κονδύλη καί μπήκε στήν ύπηρεσία του.
Ό  Κονδύλης δμως έπικράτησε δίχως τήν βοήθεια τοΟ ΚΚΕ. Καί 
τήρησε τήν <»μφωνίχ μέ τό ΚΚΕ, ένώ δ Πάγκαλος παρεσπόνδησε.

Τήν 1η τοΟ Σεπτέμβρη ίπελευθερώθηκαν δλοι οί κρατούμε·
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vti. Τό καράβι πού έστειλε ή νέα κυβέρνηση Κονδύλη καί πήρε άπ’ 
τά ξερονήσια τούς έξόριστους έφτασε στόν Πειραιά δπου ιγινε αύ- 
θόρμητη συγκέντρωση ύποδοχής άπ’ τούς έργάτες. Σ’ αύτή μίλησε 
ό Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  άπό μέρους τής Κ Ε . (Σταυρίδη), κι δ 
Ε ύ α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς  άπό μέρους τών έξορίστων.

Ό  Εύαγγελόπουλος έθιξε προβλήματα διαφορών: γιά τήν έσω- 
κομματική δημ/ηορατία, τήν έμπειρία λαθών κ.τ,ρ. πού σέ λίγο τόν 
χώρισαν άπ’ τό κόμμα, «πού παρά τίς διώξεις παραμένει άκατάλυτο 
καί πιστό στήν Ιστορική άποστολή του».

Τώρα ή Σταυριδική καί Ζαχαρια&κή τάση τοΟ ΚΚΕ μετα
μόρφωσε τόν Κονδύλη σέ «Γροοδευτικό»!

Γεώργιος Κονδύλης

Πρώην «Δημοκράτης» καί «φασί
στας» κατά τό ΚΚΕ, τώρα άνέτρε» 
ψε τόνΠάγκαλο καί τό ΚΚ τόν 
θεώρησε «προοδευτικό» καί τόν ύ- 
ποστήριξε. Μόλις στερεώθηκε στήν 
έξουσία άρχισε τό χτύπημα τοΟ 
έργατ.κοΟ κινήματος. Τέλος, στό 
ρόλο τοΟ Μόνκ παλινόρθωσε τήν 
βασιλεία.

Ot σφοδροί Ιρωτες τών σταλινικών μέ τόν Πάγκαλο, ξεχά- 
στητιαν, κι άρχισε τώρα Ινα σφοδρό «Ιρωτικό είδίλειο» δπως έγρα
ψε δ Πουλιόπουλος μέ τόν Κονδύλη. Ή  Κονδυλιάδα.

’Ας άκούσουμε δμως τό Ιστορικό αύτής τής μεταμόρφωσης.

«Τό μυστικό τής δημσκρατικότητας (!) τοΟ Κονδύλη, πρέπε: 
ν’ άναζητηθεΐ στήν έξορία του, στήν Φολέγανδρο καί στήν Σαντο
ρίνη έπειτα, δπου τόν είχε έκτοπίσει ή διχτατορία τοϋ Πάγκαλου. 
’Εκεί βρέθηκε ύπό τήν έπίδραση τών έξόριστων κομμουνιστών (!) 
κι άρχισε νά μεταβάλει τίς φασιστικές άντιλήψεις του (!)» . «ΤΗλ- 
θε σ’ έπαφή μέ τούς κ^ιμουνιστές, είδε άπό κοντά τήν ζωή τους,
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γνώρισε τίς κολλεκτίόες τους, παρακολούθησε τίς πολιτικές συζη
τήσεις τους, π-îjpe μέρος στούς κύκλους «μαθημάτων, έντυπωσιάστη- 
κε άπ’ τίς γνώμες τους». «’Ιδιαίτερα τόν ένθουσίαοε τό μάθημα τής 
πολιτική οίκσνομίας» (!).

«’Αμα γυρίσω στήν ’Αθήνα, θά όργανώσω κίνημα, θά κάνω 
έλεύθερες έκλογές, όπως τίς καταλαβαίνεται έσεϊς, κι υστέρα θά 
πάω στό Παρίσι νά σπουδάσω Πολιτική Οικονομία. Καί σάς δίνω 
τό λόγο μου νά φέρω πίσω δλους τούς έξόριστους».

«Τό ’πε καί τό ’κανε».

«Δυό μέρες μετά τό κίνημα δ Ριζοσπάστης τόν κχλοΟσε νά 
μήν παραχώσει σέ κανέναν τήν έξουσία: «Κρατήστε τήν άρχήν κ. 
Κονδύλη» ! ! !

(Βλέπε στό Ρίζο τής 2 - 11 - 74. Τό άρθρο: Μιά έξήγηση γιά 
τίς έκλογές πού Ικανέ δ Κονδύλης τό 1926. Υπογραφή «OU.». 
Τά θαυμαστικά δικά μας).

’Αν αυτά τά όππορτουνιστικά παραοτρχτήΐΐατα δέν ήταν άρ«ε- 
τά γιά ν’ άποβειχτει πόσο προδίνονταν δ άντιδιχτχτορικός άγώ
νας καί γενικότερα δ μαρξισμός προσθέτουμε άκόμα Ινα: Τό κύριο 
άρθρο τοϋ «Ρίζου» τήν πρώτη μέρα τής Ανατροπής τοΟ Πάγκαλου 
μέ τίτλο: «’Αρχή άνδρα δείκνυσι» τό δποΐο κατέληγε νά καλεΐ τόν 
Κονδύλη ν’ Ακολουθήσει φιλεργατική ποολιτική! ! ■! Τό «ΊδοΟ ή Ρό
δος ιδού καί τό πήδημα στρατηγέ μου» άποδείχτηκε δτι είχε βαθύ
τερες ρίζες, σταλινικής προέλευσης. Ή  εύθύνη άμεσα γιά δλ’ αύτά 
βάρυνε - δπως έγραψε κι δ Π ουλιόπουλος - τό μπλόκ Σταυρίδη ΧαΓ- 
τά, Ζαχαριάδη, Εύτυχιάδη, καί πίσω άπ’ αύτούς, τόν Στάλιν πού 
ένέπνευσε μιά δλόκληρη σειρά τέτοιων προδοσιών.

Βέβαια, δ Πουλιόπουλος, δ Μάξιμος κι δλοι οΐ έξόριστοι, 
ξεσήκωσαν θύελα διαμαρτυριών κατά τοϋ άρθρου τοϋ Σταυρίδη.
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Τό εΙδύλιο ΚΚΕ - Κονδύλη

Κατά τοϋ Ζέρβα καί Ντερτιλή

Τά γεγονότα τής 9 - 9 - 26

Ό  Πουλιόπουλος στήν πολεμική του κατά τοΟ Σταυρίδη - Ζα- 
χαριάδη μίλησε καί γιά «Είδύλιο μέ τόν Κονδύλη». Τί ήταν αύτό;

Ό  Κονδύλης μετά τήν νίκη του κατά τοϋ Πάγκαλου, γιά νά 
στερεώσει τήν κυβέρνησή του κατά τών πιθανών άντιπάλων του Ζέρ
βα καί Ντερτιλή, πού διέθεταν τήν ισχυρότατη δύναμη τών «δη
μοκρατικών ταγμάτων» κάλεσε τόν Σταυρίδη καί τοϋ ζήττρε τήν 
ένίσχυση τοϋ ΚΚΕ κατά τοΟ Ζέρβα καί Ντερτιλή. «Δίχως τήν συν
τριβή τους - βίπε - ή κυβέρνησή του θά άμφισβητούνταν καί οί έκλο- 
γές θ’ άνατρέπονταν». Ή  ΚΕ τοΰ Σταυρίδη σάν συνέχεια τοϋ «άρχή 
ίνδρα δείκνυσι» ξέχασε τόν χτεσινό «φασισμό» τοϋ Κονδύλη, κι δτι 
C Κονδύλης ήταν ό πρώτος πού Ιφτιαξε τά πραιτωριανά τάγματα 
έναντίον τών κομμουνιστών καί τών μοναρχικών, καί δέχτηκε δχι 
παρέλαση στήν σύγκρουση - αύτό θά ήταν έργο τοϋ στρατοϋ - άλλά 
κινητοποίηση τοΰ KKF, γιά τήν έξουδετέρωση παρέμβασης τών 
μοναρχικών.

Τό ΚΚΕ δφτιασε τό μύθο ,πραξικσπή[ΐατος τοΰ Ζέρβα καί 
Ντερτιλή. Ή  άλήθεια είναι δτι 6 Κονδύλης έπέδραμε προσχεδια- 
σμένα στίς στρατώνες τών «Δημοκρατικών Ταγμάτων» γιατί ϊν δέ 
τά συνέιριβε θά πά&αινε δτι δ βιος έκανε στόν Πάγκαλο.

Τά μεσάνυχτα, 8 - 9 Σεπτέμβρη 6 σωματάρχης Μανέτας μέ 
συντάγματα πεζικοΰ καί πυρεβολ:κοΰ περ-κύκλωσε, αίφνιδίασε, καί 
σέ μάχη μιας μέρας συνέτριψε τά ισχυρότατα τάγματα. Ό  Ζέρβας 
καί Ντερτιλής συνθηκολόγησαν στόν Κονδύλη, πιάστηκαν καί κα
ταδικάστηκαν σέ Ισόβια δεσμά.
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Τό ΚΚΕ, τά ξημερώματα. (9 - 9 - 26) συγκέντρωσε κομματι
κές δυνάμεις στί ταχυδρομείο μέ έπί κεφαλής τόν Σταυρίδη καί 
Ζαχαριάδη - Σκυτάλη, κι άρχισαν νά μοιράζουν προκηρύξεις γιά 
«διεκδικήσεις». Ταυτόχρονα, μιά άοθίνέστερη μάζα μοναρχικών 
μαζεύτηκαν στά ΧαυτεΓα.

’Ενώ ή μάχη Κονδύλη - Ταγμάτων μαίνονταν, άνάμεσα στό 
άδειο διάστημα Συντάγματος - 'Ομόνοιας, οί κομματικοί κατάχτη
σαν μέ πρωτοβουλία τοΟ Ζαχαριάδη τό τάνκ μέ τό δποΐο κατέβηκε 
δ Ντερτιλής στό ταχυδρομείο γιά νά τηλεφωνήσει στόν Κονδύλη καί 
νά δηλώσει παράδοση. Τό τάνκ δρμησε πρός τά Χαυτεϊα, διεοκόρ- 
πισε τούς μοναρχικούς κι άνεβακατέβαινε στήν Σταδίου, έν© διατ 
δηλωτές κομματικοί άνέβαιναν πρός τό σύνταγμα δπου συγκεντρώ
νονταν άρκετός κόσμος.

Ό  Σταυρίδης στό μεταξύ έμπόδισε τόν Ζαχαριάδη πού ήθελ« 
νά καταλάβε: τό ύπουργείο καί στό σύνταγμα δέν Εβγαλε λόγο. Τί 
νά πει; Κάτω οί πραιτωριανοί ; Καί ζήτω; Ό  Κονδύλης;

Τέλος, δταν ή χωροφυλακή ξεμπέρδεψε μέ τά τάγματα, στρά
φηκε κατά τών διαδηλωτών καί μέ τά πολυβόλα ξεκαθάριζαν τούς 
δρόμους. Τό συλλαλητήριο διαλύθηκε. Μετρήθηκαν άρκετοί τραυ
ματίες.

Τήν άλλη μέρα, ή ήμερήσια διαταγή τοΟ Κοτύλη άνέγραψ* 
τήν «Τριπλή νίκη κατά τών 2 ταγμάτων, τοΟ βασιλιαμοΟ καί τοΟ 
κομμουνισμού τών όποίων ή σύμπραξη είναι Αναμφισβήτητη».

Στό ψέμα γιά τήν «σύμπραξη» τό ΚΚΕ άπάντησε !
«Άν δ μοναρχ:3μός δέν πέτυχε τοΟ σχεβίου του νά καταλάβει 

τήν έξουσία στή χτεσινή κρίσιμη μέρα, αύτό όφείλεται στίς πραγ
ματικές δυνάμεις τής χώρας, έργατών, άγροτών καί στήν πολιτική 
τοϋ κόμματός μας».

«Ούδέποτε άπσκρύψαμε δτι ώς κόμμα έπαναστατικόν βαδίζο- 
μεν είς τόν στρατηγικόν σκοπόν τής ένόπλου καταλήψεως τής έξου
σίας. Αύτή είναι ή στρατηγική μας. Ή  ταχτική μας δμως στηριζο- 
μένη έπί τής σημερινής πραγματικότητας Αποκλείει έπιταχτικότατα 
τήν κατάληψη τής έξ ουσίας, οΰτε κουβέντα γ ι’ αύτό σήμερα.» (*0 
Ζαχαριάδης έκτίθονταν γιά τυχοδιωχτιαμό). «Συνεπώς δ κ. Κονδύ
λης χρωστά τήν νίκη κατά τοΟ μοναρχκσμοΟ σέ μάς τούς πραγμα
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τικούς ύπεραβπιστάς τής πραγματικής δημοκρατίας. *Οσο γιά τ4 
μισθοφορικά τάγματα πολύ δρθώς τά άνομάζει «τσαρικά» πού τά 
σμπαραλιάσανε οί ΐΜίολσεβίκοι κομμουνιστές»

■Η Κ Ε.
(Ρίζος 10 - 9 - 26)

Ή  Ιστορία τοΰ κ ινή μ α τος  δέν γνώρισε μεγαλύτερη φχμφαρονιά 
άπ’ αύτή «τών ό π ε ρ α σ π ι σ τ ώ ν  τ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι 
κ ή ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς »  τοΰ « φ α σ ί σ τ α »  μ έ χ ρ ι  
π ρ ο χ θ έ ς  Κ ο ν δ ύ λ η .  Γιατί οί μοναρχικοί οδτε κάν άπε- 
τόλμησαν κατάληψη τής έξουσίας καί γιατί τά τάγματα τοΟ Ζέρ- 
6α - Ντερτιλή τά συνέτριψε δ Κονδύλης. Καί τό μίνο πού Ικανέ τό 
ΚΚΕ ήταν νά ύποστηρίξει τά πραιτωριανά τάγματα τοϋ Κονδύλη 
καί τό στρατό του ένάντια στούς Ζέρβα καί Ντερτιλή καί νά ξ«- 
χάσει τό έπαναστατικό καθήκον τοϋ νά δρθώσει τό ταξικό μέτωπο 
ένάντια καί στίς δυό κλίκες πραιτωριανών.

’Ετσι τό «είδύλιο ΚΚΕ - Κονδύλη» «χάλασε» καί σ* Ινα 
μήνα μέ τήν δολοφονία τοϋ Πατλάκα είχε τραγικό - αίματηρό σφρά
γ ιζ α .

Προγραφές στά κόκκινα συνδικάτα

Ό  Κονδύλης ματωκύλησε τούς έπισιτιστές 

Δολοφονία τοϋ Πατλάκα (20-10-26)

Τόν Όχτώβρη τοΟ 1926 γράφτηκε μιά νέα αίματηρή σελίδα 
τοΰ έργατικ^Ο κινήματος. Στό ’Εργατικό Κέντρο τής ’Αθήνας, εί
χαν συγκέντρωση ot έπισιτιστές, σάν συνέχεια τής άπεργίας τους, 
καί γιά διαμαρτυρία γιά τούς Αποκλεισμούς πού όργάνωσε ή νέα 
διοίκηση ΓΣΕΕ τοϋ Στρατή - Καλομοίρη.

Ot έκχαθαρκττικές έπιχειρήσεις κατά τών σωματείων τών κομ-
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πουντώ ν ϊγιναν συνδυασμένα μέ τήν έπιΟεση τοΰ Κονδύλη κατά 
τοΰ άνερχόμενου μεταδιχτατορικοΰ άπεργιακοΟ κινή|ΐατος.

Έ  ήγεσίχ τοΰ ’Εργατικού Κέντρου γιά νά διαλύσει τήν δγκώ- 
δη συγκέντρωση τών έπισιτιστών κάλεσε τήν έ~έμοχση τής χωρο
φυλακής στήν δποία ό Κονδύλης προσκόλησε καί στρατό. Έτσι Ιγι- 
νε ή έπιδρομή διάλυσης τής συγκέντρωσης.

Τό Κέντρο ήταν περικυκλωμένο άπό μεγάλες δυνάμεις τών 
ίργάνων τοΰ Κονδύλη γιά νά έφτρμόσει άπ’ τήν άνάποδη τήν πο-

Ό  ήροιϊκός Πατλάκας

λιτική οίκονομία πού τοΰ δόδαξαν οί σταλινικοί στή Φολέγανδρο. 
Ό τα ν δρμησαν κι 5ρχισε τό πιστολίβι σκοπό είχαν νά διαλύσουν 
τήν συγκέντρωση. Τελικά δμως χάρη στήν άντίσταση τών έργα- 
τών τήν ματοκύλησαν. Σκοτώθητκε δ ήγέτης τοϋ σωματείου μαγεί
ρων Πατλάκας καί 3 έργάτες.

«’Εμείς οί άρχιομαρξιστές - άφηγεϊται δ Σκλιβάκης - είχαμε 
μία δυναμικότατη έπέμβαση στά άπεργιακά γεγονότα καί σ’ αύτά 
τοΰ κέντρου. Ή  παράταξή μας συγκέντρωσε 30 »ιέλη καί μιά ήγε-
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σία πεπειραμένη. "Ετσι καταχτήσαμε τά σωματεία Υπαλλήλων 
Ζυθεστιατορίων καί τών γκαρσονιών κατά τόν έπόμενο χρόνο περί
που, \ιΑ γύρω στά 100 μέλη παράταξη».

«Εκείνες τίς μέρες οί έπ·.σ:τ:στίς είχαμε άπεργία. "Οπως σ’ 
δλα τά σωματεία πού Απέκλεισαν άπ’ τήν ΓΣΕΕ, έμεΐς οί άρχειομαρ- 
ξιστές είμαστε στά διαγραμμένα σωματεία.

Στήν άπεργία κάναμε μιά διαδήλωση, κι έξω απ’ τό Υπουρ
γείο Οικονομικών πού φρ3υροϋσαν, ό Πατλάκας άφόπλισε έναν χω
ροφύλακα, του πήρε τό μυδράλιο καί τό Ιάτρεψε ένάντια στό ύπουρ- 
γεϊο. Τόν έπεσήμαναν. Μετά άπό 2 μέρες στήν άπεργιακή συγκέν
τρωση τής όμοσπονοίας, ή κινητοποίηση όλου τοΟ τρομοκρατικού 
μηχανισμού ήταν μεγάλη. Ξαφνικά Ιοόυσαν τά φώτα κι άρχισαν οί 
μπάτσοι τό πιστολίδι. Οί πρώτες πιστολιές ήταν γιά τόν ΙΙατλάκα. 
'Επεσε νεκρός. Ό  Πατλάκας ήταν Ινας πραγματικά ήρωϊκός άγω- 
νιστής. Ήταν μέλος τοΟ ΚΚΕ καί ό ήγέτης τοϋ σωματείου μαγεί
ρων».

Ό  οικοδόμος άρχειομαρξιστής Φ λ ω ρ ι & ς διορθώνει: 
«Βρισκόμουν δίπλα άπ’ τό ταχυδρομείο. Ό  Π α τ λ ά κ α ς  
σκοτώθηκε δξω άπ’ τό έργατικό κέντρο, στήν είσοδό του, σέ μιά 
στιγμή πού προσπαθούσε νά κάνει τούς νεολαίους λιγότερο προκλη
τικούς κατά τής άστυνομίας πού ήταν μέσα κι έξω. Τήν πιστολιά 
τήν έφαγε, άπό τήν γωνία τοΰ ταχυδρο,ιείου πού έβγαινε άπό τήν 
γωνία πρός τήν πλατεία Κοτζιά, δπου τότε ήταν τό ’Εργατικό Κέν
τρο. Τόν δολοφόνησε σημαδευτά ό άξ-.ωματικός έπικεφαλής τοΰ 
στρατού».

Στήν κηδεία τοϋ Πατλάκα ήταν χιλιάδες έργάτες καί φοι
τητές.
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Oi έκλογές τοΰ 1926

28 - 10 26

0£ έκλογές πού έγιναν στίς 28 - 10 - 26 ύπήρξαν Αδιάβλητες. 
’Εγιναν μέ τήν Αναλογική (άπλή) ή δποία έφαρμόστηκε καί στά 
1932, 36, 46 καί 50, κι έδωσαν τήν δυνατότητα νά έκφρχστεΐ ή 
δύναμη τοΰ ΚΚΕ καί τών μικρών όργανώσεων.

Τό Κόμμα κατέβηκε μ’ Ινα έκλογικό πρόγραμμα πού παρου
σίασε ό Σκλάβος Απ’ τό όποιο έξωστρακίστηκε τό σύνθημα τή; 
Ενιαίας Μακεδονίας καί Θράκης. Μερικές άντιθέσεις τών Κούτ· 
βηδων Ισβυσαν μέσα στήν γε'/.κή Αποδοκιμασία του. Οί Κούτβηβες 
ουτε προβλήθηκαν οδτε θέλησαν νΑ προβληθοΰν γιΑ ύποψήφιοι.

Τό έκλογικό Αποτέλεσμα ήτανΙ ’Επί 958.492 ψήφων, 'Ενωση 
Φιλελευθέρων (Καφαντάρη 303.000 φήφοι 102 Ιδρες (31,63%), 
Δημοκρατική 'Ενωση (Παπαναστασίου) 62.000 17 Ιδρες (6,48%), 
ΛαΓκό (Π. Τσαλδάρη) 194.240, 60 Ιδρες (20,25%), Έλευθερό- 
φρονες (I. Μεταξά) 151.044 51 Ιδρες (15,75%).

Τό ΚΚΕ, γιΑ πρώτη φορά κέρδισε 10 Ιδρες! Αύτό ήταν μία 
σημαντική νίκη στήν δποία συνετέλεσε καί τό έκλογικό σύστημα. 
'Οπωσδήποτε προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στό λαό. Έ;:έδρασε Si 
στήν ένθάρυνση τών έργατών γιά πάλη.

Βγήκαν οί Σ. Μάξιμος (κανοβουλευτικός έκπράσω-ος), Κ. 
θέος (Θεσσαλονίκης), ΣταυρΚης (Καβάλας), Ζ. Βεντούρας, Σου- 
λάμ, Γρ. Παπανικολάου (Θεσσαλονίκη), Κ. Κωνσταντινίδης (Δρά
μας) έ Σινόκας (Ροδόπης), Κυριζκόπουλος (Φλώρινας) καί Τ. 
Χαΐνογλου (*Ε6ρου).

Στίς έκλογές αύτές τό ΚΚΕ δέν κατέβηκε μέ τήν δίκιά του 
σημαία. Βγήκε σάν «Ενιαίο Μέτωπο Έργατών, ’Αγροτών καί Προ
σφύγων».
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Ό  Πουλιόπουλος 4ν &έν είχε παραιτηθεί κι άπό ύποψήφιος 
βουλευτής θά Ιβγαινε όπωσδήκοτε στήν ’Αθήνα ή στήν Θεσσαλονίκη 
Βπου τόν είχαν βάλλβιΐ

ΜποροΟμε νά διανοηθούμε πόσο τεράστια σημασία θά είχε γιά 
τό «μέλλον τής τροτσκιστικής άντιπολίτευσης iv  ό Π . Π . βρισκόταν 
έπικεφαλής τής Κοινοβουλευτικής όμάδας χαί πόσο αύτό θά λάμπρυ
νε περισσότερο τήν μεγίστη άκτινοβολία του! !

"Ας σκεφτοΟμε άιχόμα, δτι άπ’ τούς 10 βουλευτές τό 1928, 
προσεχώρησαν στήν ’Αντιπολίτευση μαζί μέ τόν Μάξιμο ot 8, χαί 
μόνο ό θέος Εμεινε στούς σταλινικούς χαί ό Σταυρίδης προσεχώρήσε 
στόν Καφαντάρη χαί χατόταν Ιγινε άρχηγός τών φασιστικών τριών 
“Εψιλον (Ε.Ε.Ε.).

Ή Συνδιάσκεψη «παραγόντων»

θρασύτατη νοθεία

- ίποκλεισμός έξορίση·»

6 - 8 * Σεμτέμβρη 1926

Ή  Συνδιάσκεψη «παραγόντων», Εγινε γιά τήν άνασυγκρότηση 
τοΟ διαλυμένου ΚΚΕ. Συνήλθε 5-8 Σεπτέμβρη 1926.

Ποιός τήν όργάνωσε ; ’Οχι ή νόμιμη διοίκηση Πουλιόπουλου 
πού έχλέχτηχε άπ’ τό 3ο ’Εκτακτο συνέδριο. ’Αλλά μιά άπίθανη 

€ * Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή » .

Αύτοδιορισμένη. Σίγουρα άπό Κούτβηδες. Αύτή Εβγαλε καί 
τήν προκήρυξη πού καλοΟσε συγκέντρωση γιά τήν άπύλυση τών 
έξορίστων καί χατάγγελνε τό Κσνδυλικό καθεστώς: Κ: αύτοί - Ελε
γε - είναι θανάσιμοι έχθροί, έκμεταλλευτές καί καταπιεοτές δσο κι ό 
Πάγκαλος, &ν δχι περισσότερο».

Αύτή ή πολύ σωστή θέση είχε καί αιχμές έναντίον τής KJS. 
τοΟ Σταυρίδη.
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Ή  «Ό ρ γ  α ν ώ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή »  πού ύπέγρα- 
φε τήν προκήρυξη άπαντεύσε έμμεσα ατό άρθρο τοΟ Σταυρίδη «Αρχή 
άνδρα δείκνυσι» (γιά τόν Κονδύλη), άρθρο πού καταδικάστηκ* κι 
άπ’ τόν «Ρίζο» σάν γραμμένο άπό «άνεύθυνο» (Ρίζος 26 - 29 Αύ
γουστου 1926).

Τήν ίδια μέρα (29 - 9 - 26) δ Ρίζος δημοσίευσε καί μιά δλλη 
άνακοίνωση τής ΚΕ(;) μ έ»  στήν δποία έμφανίστηκε καί μιά δλ
λη αύτοδιοριομένη « Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Σ υ ν τ α χ τ ι κ ή  Ε π ι 
τ ρ ο π ή » .

«Τό χτεσινό καί προχτεσινό δρθρο τοΟ Ριζοσπάστη - Ιλεγε - 
δημοσιεύτηκαν γιά καθαρά λόγους τεχνικούς, χωρίς τήν έγκριση 
τής Κ«ντρικιής Συνταχτικής ’Επιτροπής. ’Επειδή είναι βασικά 
άντίθετα \U τήν πολιτική γροψμή τοΰ κόμματός μας τ’ άποκηρύσει», 

(Επίσημα κείμενα σ. 151)

Στίς 31 - 8 - 26 «ή ΚΕΙ» (;) μέ νέα άνακοίνωσή της διεύψευδ* 
τά περί «δήθεν συνεργασίας μέ τόν Κονδύλη» «τών μοναρχικών κύ
κλων πού ήθελαν νά ψαρέψουν στά θολά νερά»! (Κείμενα 9.152)

Π ο ι ά «ΚΕ*\ ή τ α ν  α ύ τ ή ;  Πού διεύψευδε τ’ Αδιά
ψευστα κατά τόν γνωστό διπλωματικό τρόπο; «Ή γνήσια» (διάιβαζε 
πραχτοριακή) ΚΕ τοΟ Σταυρίδη δέν ήταν γιατί δ Σταυρίδης δπως 
άναφέρει στά «Παρασκήνια» έκανε πραγματικά συναντήσεις μέ τόν 
Κονδύλη. (Βλέπε «παρασκήνια» περιγραφή σ. 369 - 380).

Π ο ι ά  ή τ α ν  α ύ τ ή  ή Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Σ υ ν τ α 
κ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή ;  Άπό ποΟ άντλοΟσε τά δικαιώματά 
της; Πότε, ποΟ, κι άπό ποΟ βγήκε; Πάνω σέ ποιές καταστατικές 
άρχές στήριξε τέτοιους θρασύτατους αύτοδιορισμούς; "Η μήπως 
είχαμε Ινα Μπλόκ Σταυρίδη - Κούτβηδων, τήν πολιτική έκφραση 
τοϋ δποίου κατάγγειλε δ Πουλιόπουλος;

Πο Ο,  π ό τ ε ,  κ ι  Α π ό  π ο ι ο ύ ς  6 γ  ή κ * ή 
π ε ρ ί ε ρ γ η  ’Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή ; /

’Αν τό συνέδριο πού ίδρυσε τό ΚΚΕ τόν Δεκέμβρη τοΟ 1924
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ήταν νόθο, αύτή ή συνδιάσκεψη ήταν άσύγκριτα πιό νόθα. Δέν κλή- 
θηκβ νά συμμετάσχει ή μεταπουλιοπουλική ΚΕ τοϋ Κοροάτου πού 
έβγαλε καί τό άνακοινωθέν στό Ιο παράνομο «Δελτίο» δπου κήρυξε 
τό ΚΚΕ «διαλυ^νο». ’Επίσης ή ΚΕ τοϋ ϋποπτου Σταυρϊδη. Καί 
δμως δ Σταυρίδης τήν μέρα τής συνόδου τής Συνδιάσκεψης πραγμα
τοποιούσε διασύνδεση ;ii τόν Κονδύλη καί μία συ̂ νφωνία γιά μιά 
«σύμπραξη» μαζί του γιά νά χτυπηθούν τά «πραιτωριανά» τάγματα 
τοϋ Ζέρβα - Ντερτιλή, λές κ·. ό Κονδύλης δέν ύπήρξε ποτέ άρχηγίς 
τών «πραιτωριανών» ταγμάτων τών φασιστικών «κυνηγών».

Μπορούσε ν’ άποκλεισθεϊ δ Σταυρίδης καί ή ΚΕ του, δυνάμει 
τοϋ «άρχή άνδρα δείκνυα:»; “Οχι. Μποροϋσε ν’ Αποκλεισθεί σάν ύ
ποπτη; Ναί. Άλλά τέτοιο θέμα δέν έβαλε ή περίεργη «’Οργανωτική 
’Επιτροπή».

Ό  Σταυρίδης δέν συ;^μετεΐχε στή συνδιάσκεψη άπό μόνος 
του, «φρονίμως ποιών» γιά νά ξεφύγει άπ’ τόν κοφτό έλεγχο γιά 
«τά περί πραχτόρων» πού θά τόν έπαιρναν τά «σκάγια». Κράτησε μιά 
στάση αΐνιγματικής σιωπής στήν σύγκρουση Πουλιόπουλου Κούτ- 
βηδων (δπως δ Γδιος έκφράστηκε).

Σύμφωνα μέ τόν Σταυρίδη θά συμμετείχαν στή συ'/διάσκεψη 
στελέχη μέ θητεία στά προηγούμενα πόστα. Ή  ’Οργανωτική ’Επι
τροπή δμως πέρασε δλους τούς Κούτβηδες πού δέν είχαν έκλεγεϊ 
οέ ύπεύθυνα πόστα άπό ύπεύθυνα σώματα τοϋ ΚΚΕ. Τέτοιος ήταν 
κι 6 Ζαχαριάδης. Ό  πιό ύπεύθυνος τής φράξιας τών Κούτβηδων. 
Ό  Ζαχαριάδης δέν άνήκε παρά στήν ΚΕ Νεολαίας.

Ό  Π α ρ τ σ α λ ί δ η ς ,  μάς πληροφορεί, δτι στήν δι- 
χτατορΐα είχε συγκληθεΐ μιά συνδιάσκεψη τής ΟΚΝΕ (1925) στήν 
δποία παραβρέθηκαν γύρω στά 20 στελέχη της, άπ’ τήν δποία έκλέ- 
χτηκε μιά ΚΕ άπ’ τούς Ζαχαρτάδη, Κολοζώφ, Γ. Ντούβα, Βλάχο, 
Παρτοαλίδη, κι Ισως άλλους πού δέν θυμάται.

Ό  Παρτσαλίδης ήταν τότε 20 χρονών. Γεννήθηκε στήν Τρα- 
πεζούντα τό 1905. Πρίν έρθει στήν 'Ελλάδα, στό Βατούμ, παρευρί- 
θηκβ σέ συγκέντρωση γιά τόν θάνατο τοϋ Λένιν «δπου δλοι κλαίγα- 
νε». Όταν ήλθε στή Σαλονίκη έγιν: κομμουνιστής καί δντας μα
θητής μπήκε στήν Νεολαία στά μέσα τοϋ 1924. ’Εκεί άκουσε μα
θήματα Ιστορικοϋ ύλισμοϋ άπ’ τόν Πουλιόπουλο. Δούλεψε υπάλληλος
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στήν Καβάλα καί ;ιετά λίγο καπνεργάτης. Μπήκε στήν Κ.Ο.Ε. 
«άπ’ τό παράθυρο». Πιάστηχε γιά τί αύτον:;ιυτικό άλλά άφέθηχε 
έλεύθερος δταν βγί^ε πρόεδρος ό Πάγκαλος.

Πώς τέτοιοι άγωνιοτές πού πέρασαν χ—ό δοκί',ιασίες καί κα
τατρεγμούς δπως 4 Παρτσαλίίης. Ντούβας, Βλάχος, Κολοζώφ κ.ά.

Ά π ’ τ’ άριστερά: Σαπόρτα, Μακρόπουλος (σέ λίγο άρχειομαρξι- 
στής), Φιτσώρης, Άγγελούκας, Κουρτίδης, Χαίνογλου, ΙΙαπανι- 
χολάου, Πχπχδόπουλος, Ντούβας, Γεωργικής. (’Εφαγαν δλοι μαζί 
132 χρόνια φυλακή.
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Κατά τόν Σκλάβο, είχε καθοριστεί άλλο μέτρο συμμετοχές ( ! ) 
Νά πάρουν μέρος μόνο ή ’Αθήνα κι δ Πειραιάς (!) Αύτό ήταν πρω
τοφανέρωτο σκάνδαλο. Κλήθηκαν οί Κούτβηδες δλοι (Εύτυχιά(5ης, 
ΡοΟσος, Στέλα, Σκυτάλης, Χατζηβασιλείου κ. &. μέ πρώτο τόν 
Ζαχαριάδη πού έξαρτιώνταν άμεσα ίπ ’ τό Κρεμλίνο! ΤΗταν τό % 
τών «παραγόντων»!! Κι άποκλείστηκαν παοί; Τά 9)10 τών με
λών!! 'Ηριοϊκοί καπνεργάτες τοΟ βορρά, παλιοί πολεμιστές τής 
περιφέρειας, συνδικαλιστικά στελέχη δπως οί Μάγγος, Βελιανίτης, 
Μπερκέτης, Τζίμας, Γκρόζος, Χατζησταύρου κ. 4. Ίσως γιατί οί 
Μακιεδόνες ήταν κατά τοϋ συνθήματος τοϋ Κολάρωφ. Ό  Σιάντος 
κι δ θέος κλήθτριαν άν καί ήσαν θεσσαλοί.

"Οτι δμως χαρακτήριζε τούς 2ξω άπό κάθε έπαναστατική ήθι- 
κή «όργανωτές» τής «παραγοντιστικής» συνδιάσκεψης ήταν πού 
ά π έ κ λ ε ι σ α ν  Ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς  έ π  α ν α σ τ ά τ ε ς  
π ο ύ  σ τ ί ς  φ υ λ α κ έ ς  κ ι  έ ξ ο ρ ί ε ς  κ ρ ά τ η σ α ν  
ψ η λ ά  τ ή ν  σ η μ α ί α  τ ο ύ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ί ) !

Οί Μακεδόνες, πού κατά τήν διχτατορία μ’ έπικεφαλής τόν 
Τσαπάπουλο τής Κ.Ο.Ε. είχαν έκστρατεΰσει στήν ’Αθήνα κατά τοΟ 
συνθήματος, «,Ενιαία ’Ανεξάρτητη Μακεδονία - Θράκη, συνειδη
τά ίποκλείστηκαν. Οί Κούτβηδες πέρασαν άπό ψιλό κρισάρισμα τούς 
Αντιπροσώπους κι άκροτηρίασαν τήν συνδιάσκεψη.

Άλλά, μέ τήν έπέμβασή τους οί Κούτβηδες τής «’Οργανωτικής 
Επιτροπής» παρεβίασαν καί τήν Ιδεολογική άρχή τοΟ Κόμματος. 
Μιά βδομάδα πρίν άπ’ τήν συνδιάσκεψη Εβγαλαν προκήρυξη δπου 
ζητωκραύγαζαν δπέρ τής «Αριστερής Δημοκρατικής Κυβέρνη
σης*.

(Κείμενα σ. 147 - 150)

Πώς τολμήθηκε αύτή ή άναθεώρηση τοΟ συνθήματος τής Κ.Δ. 
γ:ά Έργατοαγροτική κυβέρνηση, (δηλ. διχτατορία τοΟ προλετα
ριάτου) ; Μέ παό δικαίωμα Εγινε αύτό τό λαθρεμπόριο καί μάλιστα 
στή παραμονή συνδιάσκεψης;

Ή  φράξια τών Κούτβηδων Εδειξε δτι £πστελοϋσε μιά καλά 
όργανωμένη καί πειθαρχική όμάδα πού βάιδιζε πάνω σ’ Ενα προ
διαγεγραμμένο σχέδιο καθορισμένο άπ’ τήν Μόσχα, μέ άμεσο στό
χο τήν Εκτόπιση δλης τής παλιάς ήγεσίας.
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“Ετσι άρχισε τήν ιστορία τη; ή πρώτη έπίσημη σταλινική φρά
ξια. Μέ αύτοδιορισμούς, αύθαιρεσίες, παραβιάσεις τοΟ δημοκρατι
κού συγκεντρωτισμού, νόθες συνδιασκέψεις, προγραφές, άλλαγή 
στρατηγικού προσανατολισμέ.

Τό Αμείλικτο -κατηγορητήριο 

τοΰ Πουλιάπουλου κατά τοΰ Ζαχαριάδη

Ό  Ζαχαριάδη; ήταν δ πιό ύπεύθυνος Ανάμεσα στού; Κούτ- 
ίηοζς  κι ό ύπόλογος γιά τίς περιπέτειες ΚΚΕ - Πάγκαλου. Ήταν 
£να; Απ’ τού; 12 κατηγορούμενους γιά τό χύτ:νομιστικό Σαλονικιούς. 
Είχε πιαστεί. ’Αλλά ένώ τόν μετέφεραν μέ τό τραίνο, κι ένώ αύτό 
ήταν σέ κίνηση, στόν Πλατα;ιώνα, πήδησε άπ’ τό τραίνο, κι έξ α
φανίστηκε. Στήν δίκη ήταν φυγόδικος. Τόν ξαναπιάσαν καί τόν 
έκλεισαν στό ’Εφταπύργιο. ’Εκεί είχε τήν Εμπνευση ν’ άφήσει γένεια, 
δπως κάποιοι ληστές κρατούμενοι, καί ένώ γίνονταν τό έπισκεπτή- 
ριο - στό 6ποίο τότε Ανακατεύονταν έπισκέπτες καί κρατούμενοι - 
ντύθηκε ρούχα πού τοΰ Εφεραν νεολαίοι, ξυρίστηκε καί δραπέτευσε 
Ανακατεμένος μ’ έπισκέπτες.

Στήν Σαλονίκη είχε καί μιά άλλη περιπέτεια. «Τόν Ιπιασε δ 
Χαφιέ; Χρήστος - κατά τόν Σταυρίδη - κι ένώ τόν πήγαινε στό τμή
μα τόν έσπρωξε δ Ζαχαριάδης άπ’ τήν προκυμαία στήν θάλασσα, 
σ’ Ινα κρημνώδες μέρος άπ’ δπου δ χαφιές βγήκε μέ σπασμένο πόδι».

Ό  Μοναστηριώτης jjloO Αφηγήθηκε διαφορετικά τό έπβισόδιο. 
^Συμβαδίζαμε - λέει - |ΐέ τόν Ζαχαριάδη, κι ένώ προχωρούσαμε εί
δαμε τόν χαφιέ μπροστά μας. Ό  Ζ. ξέκοψε άπό κοντά μου, πλεύρισε 
τίν χαφιέ καί τόν ? σπρώξε στήν θάλασσα».

Ό  Ζαχαριάδης Επαιξε πρώτο ρόλο στίς τυχοδιωχτικές διασυν
δέσεις μέ τόν Πάγκαλο καί τούς αξιωματικούς του, τόν Μπακιρτζή 
7.χί τού; πραξικοπηματίες Καρακούφα, Σπανόπουλο, Καλσχριστια- 
νάκη, πού 5ν πετύχαιναν θά πρωθυπουργοποιοΟσαν τόν Σοφιανόπου- 
λο - τόν Αριστοτέχνη τοϋ Αφοπλισμού τών Ανταρτών στή Βάρκιζα.

’Εμεινε Ασύλληπτος ;ιόλο πού πιάστηκαν 1000 άγωνιστές!
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Μήπως γιά τίς σχέσεις του μέ τούς άξιωματικούς τοϋ Πάγκαλου 
ή τοΟ Καλοχριστιανάκη ; "Η μήπως τόν έσωσαν κάποιες πληροφο
ρ ε ί;

'Οπωσδήποτε δέν σηκώθηκαν ύπόνοιες έναντίον του τότε.

Στά 1924. — «Τόν είχαν στήν διεκπεραίωση τοΰ Παλ. Πο
λεμιστή» λέει δ Μοναστηριώτης.

— «Τραβοϋσε καροτσάκι μεταφέροντας «Ρίζο» στό πραχτορεϊο» 
λέει δ Γιαννόπουλος.

—  «Δέν τόν πιστεύω γιά πράχτορα», λέει ό Τροτσκιστής Γ. 
Παλιός, συνεργάτης του στόν Πειραιά.

— «Δέν δέχομαι τήν περίπτωση πράχτορα» λέει δ Ν. Μπερ- 
κέτης.

— «Ζενότρωγε συχνά στοϋ Μπερκέτη, πού κατοικούσε στό 
πατρικό μου σπίτι, μπορώ νά βεβαιώσω έγώ.

—Στά 1925. — «Τόν εΓχαμε διορίσει γιά μισθό βοηθό τοΟ 
εΐδικοΰ γραμματέα στήν Σαλονίκη στήν Κ.Ο.Ε.» λέει δ Τσαπόπου- 
λος.

Τό συμπέρασμα ήταν: Δέν κυκλοφορούσε μέ χρήματα. Δέν 
φαίνεται νά ήταν πράχτορας έκείνη τήν περίοδο.

Μετά τό έπεισόδιο τοϋ Χαφιέ στή Σαλονίκη άνακλήθτριε στήν 
’Αθήνα «Πάρτον πίσω. Είναι έγκληματικός τΰπος», ϊγραφε δ Μο
ναστηριώτης στόν Σταυρίδη καί Εμεινε στήν δδό Κων^πόλεως, πα
ρακοιμώμενος τοϋ Σταυρίδη, δπου στήν άρχή τών διώξεων κρύβον
ταν d  Πουλιόπουλος, Σκλάβος, κ.ά. Πώς δέν τόν κάρφωσε ό Σταυ
ρίδης πού δέν χώνευε τούς Κούτβηδες έκτός άπ’ τόν Ζαχαριάδη 
γιατί ήταν «πειθαρχικός» καί «ύπάκουος»; Βέβαια έρωτήματα τέτοια 
δέν πείθουν γιά τίποτα.

Στήν Συνδιάσκεψη δμως δ Ζαχαριάδης δέν έβαλε ζήτημα πε
ριφρούρησης - πραχτόρων. ΤΗταν δ μόνος ένδεδειγμένος γ ι’ αύτό.

Ό  Ε ύ τ υ χ ι ά δ η ς  είχε 2ρθει πρόσφατα (1925) άπ’ 
τήν Ρωσία, δπου οί Σταλινικοί τόν είχαν διορίσει συνταγματάρχη τοΟ 
Κόκκινου στρατοϋ δχι γιατί ήξερε τίποτα άπό στρατιωτικά άλλά γιά 
πολιτικό καθοδηγητή (Σταλινική πατέντα).
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Ή  άποστολή Εύτυχιάδη ήταν μέσα στά πλαίσια τής σωρείας 
Αποστολής Κούτβηδων καί ύποταχτικών στήν νέα διοίκηση γιά νά 
Εκπορθήσουν τίς παλιές ήγεσίες άπ’ δλα τά κόμματα τής Αφηλίου. 
Καί παρ’ δλο πού είχε άγνοια τοΟ .Ελληνικού κινήματος τόν Ιστει- 
λαν διά μέσου τής πρεσβείας ν’ Αναλάβει καθήκοντα κεντρικού έπι- 
τρόπου, κατά τό σύστημα τών διορισμών πού καθιέρωσε δ Στάλιν, 
πράγμα πού δ Σταυρίδης τορπίλισε.

Στήν συνδιάσκεψη δ Ζαχαριάδης άντι ι̂ετώπνσε ένα άμείλικτο 
μαστίγωμα Απ’ τόν Πουλιόπουλο γιά τίς δροκπηριότητές του μέ τούς 
II αγκαλικούς Αξιωματικούς, γιά τίς θέσεις ποΟ πήρε ύπέρ τοΟ 
Πάγκαλου, γιά τό κυοφορούμενο σύ^ημα τής «Αριστερής δημοκρα
τίας» Αντί τής σοβιετικής, κ.τ.ρ.

«Ό Πουλιόπουλος θά μπορούσε νά τόν διαγράψει Αν δέν δει- 
χνόνταν μεγαλόψυχος». «Καθότανε Αφωνος σέ μιά γωνιΑ σάν βρεγμέ
νη γάτα» δπως έκφράστηκε ένας Απ’ τούς συνεργάτες τοΟ Πουλιό
πουλου «Κεντρικός» πού θέλησε νά κρατηθεί άνώνυμος. Ή  έπίθεση 
στρέφονταν καί κατΑ τής ΚΕ Σταυρίδη γιΑ δλη τήν πολιτική της.

Τό μπλόκ Σταυρίδη - Ζαχαριάδη, παραβίασε τίς άρχές τής 
πάλης τών τάξεων καί είχε έξαγριώσει τούς έξόριστους. Έτσι συγ
κέντρωσε τήν γενική κατακραυγή τής Συνδιάσκεψης.

«'Αριστερή» ή σοβιετική Δημοκρατία;

Κοινή πολιτική γραμμή τής φράξιας Χαίτά, Ζαχαριάδη, Εύ- 
τυχιάδη, Κούτβηδων ήταν ή «Αριστερή δημοκρατία», σάν παραποίη- 
ση τού συνθήματος τοΟ 1906 τού Αένιν Απ’ τούς έπιγόνους (δημο
κρατική διχτατορία τών έργατών καί χωρικών». Έδωσαν σ’ αύτό 
ίνα άντιλενιστικό νόημα Απ’ δπου τό καθήκον γιά τήν «’Εργατο- 
αγροηκή Κυβέρνηση*δηλ. γιά τήν διχτατορία τού προλεταριάτου, 
μετατρΑπηκε σέ καθήκον γιά τήν «’Αριστερή Δημοκρατία». Πρόκει
ται γ:ά τήν Γδια γραμμή πού 6 Ζαχαριάδης έττικετάρισε «λαοκρατι
κή δημοκρατική διέξοδο» στίς θέσεις του γιά τήν ιστορία.

152



Ταυτόχρονα τό Γδιο σύνθημα τοϋ Λέν:ν τό Ιστοεψαν κατά τοϋ 
Τροτσκισμού γιά δήθεν ύποτίμηση τής άγροτιάς.

Στήν Συνδιάσκεψη «παραγόντων» δ Πουλιόπουλος έδωσε μιά 
σκληρή μάχη ένάντια στούς σταλινικούς ΧαΤτά, Εύτυχιάδη, Ζαχα
ριάδη.

Στηλίτευσε τούς νέους θιασώτες τής άστικής δημοκρατίας Κα- 
ουτσκιστές, τήν δποία είσηγήθφιε 6 Χαϊτάς σάν άμεση έπιδίιοξη 
τοΟ κόμματος.

Κάτω άπ’ τά διακοσμητικά έπίθετα: «άριστερή», «καθαρή», 
«πραγματική» δημοκρατία, κρύβονταν ή άστιχή δημοκρατία, πού 
γνώρισε ή Ιστορία ίπ ' τήν ίδρυσή της μέ τήν δολοφονία τοΟ Μπαμπέφ, 
μέ τίς μαζικές σφαγές τοϋ Καβαινιάκ, καί τοϋ θιέρσου καί μέ δλες 
τίς βαρβαρότητες τής έπσχής τοϋ Ιμπεριαλισμού.

«Στήν Συνδιάσκεψη - άναφέρει δ Σκλάβος - άντιτάχτηκα στό 
σύνθημα τής «άριστερής ή πραγματικής δημοκρατίας», χαρακτηρί* 
ζοντάς το σάν μηχανική μεταφορά τής ρώσικης πείρας στά Ελλη
νικά πράγματα καί άντιπρότεινα τό σύνθημα τής «Δημοκρατίας» 
σκέτης, χωρίς κανένα έπίθετο, σάν τό μόνο ρεαλιστικό σύνθημα πού 
προϋπέθετε άγώνα γιά τήν δημοκρατία δσο κινδύνευε in ’ τούς έχ- 
ρούς της καί μαζί άγώνα γιά τήν διεύρυνσή της».

(Δέν έξετάζουμε έδώ πώς είναι δυνατόν νά διευρυνθεΐ ή δπως 
λένε σήμερα τά διάφορα «ΚΚ» «νά έξυγια^εΐ» ή ιμπεριαλιστική δη
μοκρατία ή δποία δέν είναι καθόλου λιγότερο θηριώδης κατά τίς 
περιπτώσεις άπ’ τόν φασισμό).

«Είναι ψέμα - άπαντοΟνε τά κείμενα τοϋ Πουλ'.όπουλου - πώς 
μόνο δ Σκλάβος καί δ θέος ταχτήκανε κατά τοϋ συνθήματος αύτοϋ 
στήν Συνδιάσκεψη. Ή  άλήθεια είναι δτι έμεΐς (Πουλιόπουλος - 
Γιατσόπουλος) πολεμήσαμε ένάντια σέ κάθε άλλη «δημοκρατία» καί 
ύπέρ τοϋ συνθήματος τής «Προλεταριακής Σοβιετικής Δημοκρα
τίας».

Καί πραγματικά μόνο δ Πουλιόπουλος κι δ Γιατσόπουλος ύπε- 
ράσπισαν τό σύνθημα τής Σοβιετικής Δημοκρατίας καί τό άντέτα- 
ξαν στήν «Άριστερή Δημοκρατία» τών άστών.

(Δέν μπορέσαμε νά διευκρινήσουμε τήν θέση πού πήρε δ 
Μάξ'-μος. Ό  Μοναστηριώτης, δμως συντάχτηκε μέ τήν θέση τοϋ 
Σκλάβου).
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«Στήν πολιτική τής «Αριστερής δημοκρατίας» - γράφει 6 Που
λιόπουλος - συνέπεσε καί διασταυρώθηκε δ δεξιός δππορτουνισμός 
τοϋ κατόπιν Καφανταρικοϋ Σταυρίδη, πού ϊβλεπε στήν Κονδυλική 
μεταβολή ένα ρεφορμιστικό εΙούλιο, \ιί τόν τυχοδιωχτικό δππορτου- 
νισμό τής κεντριστικής δμάδας τών σταλινικών. Κάτω άπ’ τίς σφο
δρότερες διαμαρτυρίες τοϋ πρώτου σταλινικοϋ συγκροτήματος Χαϊ- 
τά, Εύτυχιάδη, Ζαχαριάδη, άποκρούσαμε στήν βάση του δλη τήν 
σταλινική στρατηγική».

Ή  έμπειρία άπ’ τήν έλληνική Εκδοση τής διαστρέβλωσης τοϋ 
συνθήματος τοϋ Λένιν «δη(ΐοκρατική διχτατορία έργατών καί χωρι
κών» στό φώς τών γεγονότων τοϋ Σεπτέμβρη ύπήρξε δχι μόνο Αρ
νητική άλλά καί όλέθρια. Τό καθεστώς τοϋ Κονδύλη δέν ήταν μιά 
Κερενσκιάδα. "Οπως καί τό καθεστώς τοϋ Πάγκαλου ήταν ή Αντε
πανάσταση κ: δχι ρεφορμισμός.

01 Άρχειομαρξιστές στή διαμάχη κατά τών ύπερασπιστών 
τής «Αριστερής» ή «πραγ^ιατικής» ή λαϊκής» ή «παστρικής» δημοκρα
τίας πολέμησαν τήν τερατώδικη σύγχυση καί τήν πλέρια Αποστασία 
Απ’τόν Μαρξισμό δλους έκείνους πού παρασύρθηκαν άπ’ τήν δνομα- 
σία «δημοκρατία» χωρίς νά δοϋνε τό ταξικό περιεχόμενό της.

Δέν είναι τυχαίο πού Ιξέδωσαν τό «Προλεταριακή έπανάσταση 
καί δ Αποστάτης Κχούστκυ» τοϋ Λένιν πού Ελεγε:

«Ή Αγνή δημοκρατία δέν είνα: παρά μιά φράση ύποκριτική 
φιλελεύθερου προορισμένη νά έξαπατήσει τούς έργάτες. Ή  ιστορία 
γνωρίζει μόνο τήν άστική δημοκρατία πού Ιχει άντικαταστήσει 
τήν φεουδαρχία καί τήν προλεταριακή δημοκρατία πού έκτοπίζει 
τήν άστική δημοκρατία».

Ή  διαστρέβλωση 
τοϋ συνθήματος: «Δηιιοκρατική διχτατορία έργατών 

καί χωρικών» στήν «Αριστερή δημοκρατία»

Τό σύνθημα τοϋ Λένιν «Δημοκρατική διχτατορία έργατών - 
χωρικών» (1905), πάνω στό δποΐο οί Χαϊτάς, Ζαχαριάδης, καί
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Εύτυχιάδης στήριξαν τήν «άριστερή δημοκρατία» έξέφραζε τήν με
γαλειώδη σύλληψη τής Αναγκαιότητας τής συμμαχίας έργατών καί 
χωρικών σάν προϋπόθεση γιά τό θρίαμβο τής σοσιαλιστικής Επανά
στασης. Άλλά τό σύνθημα αύτό δέν διασαφηνίζει ποιός θά ήταν 
ό συσχετισμός τών δυνάμεων έργατών - χωρικών καί ποιός δ κύ
ριος φορέας τής Επανάστασης, παρ’ δλο πού δ Λένιν πίστευσε καί 
διακήρυξε σάν φορέα τό προλεταριάτο.

Ό  Τρότσκι άντιπαράθετε τό σωστότερο καί καθοριστικότε
ρο: «Διχτατορία τοΟ προλεταριάτου πού στηρίζεται στήν άγροτιά» 
(1905).

Ό  Λένιν τόν κατηγόρησε δτι ύποτιμάει τήν άγροτιά. Στήν 
κάψα τής πολεμικής δ Τρότσκι Ανταπαντούσε δτι δ Λένιν μ’ αύτό 
τί σύνθημα ύποτιμάει τό προλεταριάτο.

Σχετικά μέ τήν «παραγνώριση» τής Αγροτιάς άπ’ τόν Τρότσκι 
νά τί Εγραφε στό Εργ ο του «Απολογισμός καί προοπτικές» (1905 
καί είδικά στό κεφάλαιο «Τό προλεταριάτο στήν έξουσία καί άργ> 
τιά»:

«Τό προλεταριάτο δέν θά μπορέσει νά στερεώσει τήν έξουσία του 
ά ν δ έ ν  π λ α τ ύ ν ε ι  τ ή ν  β ά σ η  τ ή ς  έ π α ν ά -  
σ τ ά σ η ς .  Πολυάριθμα στρώματα τών έργαζομένων, Ιδιαίτερα 
στήν ύπαιθρο δέν θά συρθοϋν στήν έπανάσταση καί δέν θά όργανω- 
θοϋν πολιτικά παρά μονάχα δταν τό προλεταριάτο τών πόλεων πού 
είναι καί ή πρωτοπορία τής έπανάστασης πάρει στά χέρια του τό 
τιμόνι τοΟ κράτους». «Έ  τύχη τών πιό βασικών Επαναστατικών συμ
φερόντων τής Αγροτιάς σάν τάξης είναι Ετσι δεμένη μέ τήν τύχη 
δλης τής έπανάστασης δηλαδή μέ τήν τύχη τοΟ προλεταριάτου.

Τ ό  κ υ ρ ί α ρ χ ο  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο  θ ά  π α 
ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί  σ τ ο ύ ς  χ ω ρ ι κ ο ύ ς  σ ά ν  μ ι ά  τ ά 
ξ η  ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ή » .

Στό «Έ ταχτκκή μας» πού δ Τρότσκι Εγραψε στή φυλακή τό 
1906 καί δ Λένιν τό έξέδωσε Αμέσως περιέχεται:

«Τό προλεταριάτο ΘΑ πετύχει νΑ στηριχθεΐ στήν έξέγερση 
τής όπαίθρου καί θά μπορέσει νΑ πραγμΛτσποιήσει αύτό πού Αρχισε 
στίς πόλεις πού είναι τά κέντρα τής πολιτικής ζωής. Στηριζόμενο 
πάνω στ’ άγροτικά στοιχεία καί παίρνοντας τήν ήγεσία τους τό
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προλεταριάτο θά δώσει τήν χαριστική βολή στήν Αντίδραση καί θά 
έξασφαλίσει τήν νίκη τής έπανάστασης».

Στήν Συνδιάσκεψη τοϋ 1909 δ Λένιν ψήφισε τήν φόρμουλα 
τοΟ Τρότσκι καί Λούξεμπουργκ. Κι δταν τόν κατηγόρησαν οί μεν
σεβίκοι δτι άλλαξε τήν θέση του άπάντησε:

«Έ διατύπωση πού ot Γδιοι οί μπολσεβίκοι δώσανε είναι : τ ό 
π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο  π ο ύ  σ έ ρ ν ε ι  π ί σ ω  τ ο υ  τ ή ν  
ά γ ρ ο  τ :ά. Δέν είναι φανερό δτι τό νόημα πού έκφράζουν δλες 
αύτές οί διατυπώσεις μένει πάντοτε τό Γδιο; Ό τι έρμηνεύουν άκρι- 
βώς τήν διχτατορία τοδ προλεταριάτου καί τής άγροτιδς; Ό τι ή

Λ. Τρότσκι

Ό  πρόεδρος τοΟ Σίβιέτ τής 
Πετρούπολης (1906), φυλακι- 
αμ^νος <πό κελί του δπου Επε
ξεργάστηκε τήν θεωρία τής 
Διοφκούς έπανάστασης.

διατύπωση: «Τό π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο  π ο ύ  σ τ η ρ ί ζ ε 
τ α ι  π ά ν ω  σ τ ή ν  ά γ ρ ο τ ι ά »  β ρ ί σ κ ε τ α ι  άπό- 
λ υ τ α  μ έ σ α  σ τ ά  π λ α ί σ ι α  τ ή ς  Γ 5 ι α ς τ ή ς  
δ ι χ τ α τ ο ρ ί α ς  τ ο ϋ  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ  κ α ί  τ ή ς  
ά γ  ρ ο τ ι ά ς»;

(Τόμοι XI. Μέρος Ιο σελ. 219-224. Υπογράμμιση Τρότσκι).

Πρίν άπ’ τόν ’Οχτώβρη τοϋ 1906. Ό  Τρότσκι Ιγραψε στό 
πρόλογο τών λόγων τοϋ Λασάλ:

«Είναι όλοφάνερο δτι τό προλεταριάτο έκπληρώνει τόν προ
ορισμό του στηριζόμενο πάνω στήν άγροτιά καί τήν μικροαστική
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τάξη. Τό προλεταριάτο διευθύνει τήν 3παιθρο, τήν παρασέρνει μέσα 
ατό κίνημα, τήν χάνει νά ένδιαφέρετα*. γιά τήν Ιπιτυχία τών σχε
δίων της άλλά πάντα αύτό μένε: δ ήγέτης. Αύτό δέν είνα: «ή δι- 
χτχτρρία τοΰ προλεταριάτου καί τής άγροτιάς» είναι ή διχτατορία 
τοϋ προλεταριάτου πού στηρίζεται πάνω στήν άγροτιά».

Μήπως δλα αύτά καί πολλά πολλά δλλα κείμενα δείχνουν 
ύποτίμηση υής άγροτιάς άπ’ τόν Τρότσκι ;

Τήν άνοιξη τοΰ 1917 δ Λένιν έγκατέλειψε τό σύνθημα τοϋ 
1905. Τό σύνθημα αύτό έξήγησε βρήκε μιά κάπο:α ίκφραση στά 
ϊμβρυα τής δυαδικές έξουσίας κάτω άπ’ τήν κυβέρνηση Κερένσκυ. 
("Οχι στήν Κερενσκιάδα καί πολύ περισσότερο στήν Παγκαλιάδα 

καί Κονδυλιάδα).
’Από τότε έπέμεινε δτι ή «δημοκρατική διχτατορία έργατών - 

χωρικών» βρήκε τήν άληθινή της πραγματοποίηση στήν ’Οχτωβρια- 
νή έπανάσταση πού έγκαθίδρυσε ή δ:χτζτορία τοϋ προλεταριάτου.

01 έπίγονοι τόν κατηγόρησαν τότε 2τ: υιοθέτησε τό τροτσκι- 
στικό σύνθημα. Κι δ Λένιν Εμμεσα άπαντοΰσε: «'Οποιος μένει στά 
παλιά συνθήματα δέν είναι παρά γιά τό μουσείο τών άρχαιοτήτων». 
(Βλέπε: Λ. Τρότσκι, «Διαρκής ’Επανάσταση», Μετ. Κ. Καστρίτη).

Ό  Σταλινισμός λανσάρησε τώρα τό σύνθημα γιά νά τό στρέ
ψει κατά τοΟ «Τροτσκισμού» χατά τής «όποτίμησης τής άγροτι&ς» 
τοϋ Τρότσκι καί τό μετέτρεψε στό άντίθετό του, ύπέρ τής «Αριστε
ρής», «καθαρής» δημοκρατίας.

Καταδίκη τής «’Αριστερής» τής «Καθαρής» 
καί τής «Σκέτης» Δημοκρατίας

Ή  άπόφαση τής Συνδιάσκεψης τών «παραγόντων» καταδίκασε 
τήν μέχρι τώρα πολιτική τής ΚΕ τοϋ Σταυρίδη. (Δέν έπεκτάθηκε 
μέχρι τής εύθύνης τών Ζαχαριάδη - Χαϊτά γιά τό μπλόκ μέ τόν 
H&pc«λο).

’Εβαλε γιά βασικό χαθήκον τήν δημιουργία Έν.αίου «’Εργα- 
τοαγρστικοΰ προαφυγνκοΟ μετώπου» καί τήν πάλη γιά τίς δμβσες 
οικονομικές καί πολιτικές άπαιτήσεις τών μαζών αυτών.
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Ή  Απόφαση τών ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί τή ς  ΟΚΝΕ δ:εκήρυσσε :
«Ή πολιτική γραμμή δπως χαράχτηκε μέχρι τού καθορισμού 

της μέ τίς θέσεις τής συσκέψεω; τής 9ης Σεπτεμβρίου έπί τοΟ Ι
διου θέματος ήταν έσφαλμένη, δεξιά, ρεφορμιστική. Ή  «Α ρ ι
σ τ έ  ρ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α »  ω ς  σ τ α θ μ ό ς  π ρ ό ς  τ ή ν  
έ ρ γ α τ ο α γ ρ ο τ ι κ ή  κ υ β έ ρ ν η σ η  κ α ί  « Απ α ρ α ί 
τ η τ ο ς »  μ ά λ ι σ τ α  (δρθρα Ρίζου άπ’ τήν ίκδοσή του μέχρι 
'ή ί  9ης Σεμπτεμβρίου καί άρθρο «Νεολαίας» στό Ν ο ί). Ε ί ν α ι  
τ ό  λ ι γ ό τ ε ρ ο  μ ι ά  α ύ τ α π Α τ η  κ α ί  π α ρ ά  
τ ί ς  Α ν τ ί θ ε τ ε ς  Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  έ π ’ α υ τ ή ς  
Α ν τ ί λ η ψ η ς ,  ë ν α ς Α π ο κ ρ υ σ τ α λ λ ω μ έ ν ο ς  ρ ε 
φ ο ρ μ ι σ μ ό ς » .  «Τό κόμμα μεταβάλλεται σέ ούρά τών μαζών 
λανσάροντας τό σύνθημα τής «Αριστερής δημοκρατίας» έπειδή ά  
μάζες Ιχουν δημοκρατικές αύταπάτες, τίς όποιες ίτσι καλλιεργού
με Αντί νά καταπολεμούμε».

«Γιά δλα αύτά οί ΚΕ τού ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ Αποφασίζουν:
1) Καταργείται τί σύνθημα «πραγματική δημοκρατία». 2) Ό  Αγώ
νας γιΑ τίς δμεσες οΐκονο·κκές καί πολιτικές Απαιτήσεις τού προλε
ταριάτου κοκ τών συμμάχων του πρέπει Απαραίτητα νά διεξάγεται 
συνδεδεμένα μέ τό σύ^ημα τής «έργατοαγροτικής κυβέρνησης» που 
£Ϊναι 6 στρατηγικός μας σκοπός».

«  ΚΕ τού KKF, yjxi ^ής ΟΚΝΕ 
(Ρίζος 27 -10  -1926)

01 Απόψεις τοΰ Πουλιόπουλου Ιτσι Ιπεκράτησαν. ’Αλλά ή 
νίκη του ήταν Πύρεια.

Τό «αυτονομιστικά»
Δέν συζητήθηκε στήν Συνδιάσκεψη !

Στήν Συνδιάσκεψη τών «παραγόντων» δέν ίβαλαν ά  όργανωτές 
της θέμα «αύτονομιστικό». Δέν θεώρησαν «Λενινικά» Αναγκαίο Ιναν 
Απολογισμό τής έφαρμογής του. Ή  σταλινική μεθοδολογία δέν ϊχει 
καμιΑ σχέση μέ τό διαλεκτικό Αντίκρυσμα τών γεγονότων.
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Φυτ.κά δίν τό άναθεώρησχν ίψοΊ καί cî πατρωνές τους δέν 
τροποποίησαν τίς ντιρεχτίβες τους.

Άλλά καί 6 ΙΙουλιόπουλος δίν είαλε ζήτημα. Σεβάστηκε τήν 
ημερήσια διαταξη; Ή  μήπως γιατί ή συζήτηση θά έθιγε τούς μο- 
σχοβίτες έρμηνευτές τοΟ συνθήματος;

Είναι άοιανόητο καί δ;'.ως είναι γεγονίς δτι τό θέμα πού σάν 
ζοφερό σύννεφο πλανιώνταν πάνω άπ’ τά κεφάλια τών συνέδρων δέν 
προβλήθηκε γιά συζήτηση άπό κανέναν. Κι "μως οι περισσότεροι 
είχαν καταλάβει δτι ή βόμβα τοϋ έθνικοϋ τοΰ 5ου συνεδρίου τής 
Κ.Δ., άντί νά τινάξει στόν άέρα τόν καπιταλισμό, δπως ίλεγαν, τί
ναξε τόν Ελληνικό «κομμουνισμό».

Ό  Πουλιόπουλος άναθεώρησε δριστικά τό σύνθημα «Ενιαία 
καί Ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη» καί σέ λίγο τό χαρακτή
ρισε «άνόητο καί όππορτσυνιστικό». Κι δμως δέν τό χτύπησε αύτή 
τήν στιγμή, ίσως γιατί Ιβλεπε δτι αύτό θά σημαινε ρήξη μέ τήν 
Σόφια καί τήν Μόσχα.

«Τό σύνθημα τοΟ 3ου έκτάκτου συνεδρίου (1924) - ϊγραψε δ 
Πουλιόπουλος στό «Νέο ξεκίνημα» (1927) - Ισβυσε άπ’ τήν δράση 
τοΟ κόμματος κάτω άπ’ τήν γενική άποδοκιμασία δλων πλήν τών 
σταλινικών. Άλλά κι αύτοί βουβαίνσνταν δταν τούς προκαλοΰσαν. 
’Εδειξαν τήν μεγαλύτερη άναδρία».

Ό  Χ α ϊ τ ά ς ,  άφοϋ μάταια προσπάθησε λίγο άργότερα 
νά κατηγορήσει τόν Πουλιόπουλο γιά «Λουξεμπουργκισμό» καί «κα
θαρό ρεφορμισμό» στό Εθνικό ζήτημα, άρχισε δ ίδιος νά μιλάει 
τήν γλώσσα τοΟ ρεφορμισμού καί νά περιορίζεται στήν άπλή «προ
στασία τών καταπιεζομένων έθνοτήτων» στό πνεΰμα τής ρεφορμι
στικής Σχολής τοΟ ’Οττο Μπάουερ, ή δποία άρνιόνταν τήν αύτο- 
διάθεση μέχρι καί τής άνεξαρτησίας. (Βλέπε : Λένιν γιά τό έθνικό, 
στήν Όζβομποντζένιε 1916).

Στά 1927, οί άστοί έπανέφεραν τό έθνικό στή Βουλή κατά 
τών 10 βουλευτών τοΟ ΚΚΕ, μέχρι τοΰ άπαλλαχτικοΟ βουλεύματος 
τοΟ Παυλόπσυλου ύστερα άπό 3 μήνες. Στό μεταξύ ή διοίκηση τοΟ 
ΧαΓτά στίς έκλογές τοΰ 1926, πέταξε τό σύνθημα,Επειτα τό άφηρε 
«κοιμώμενο» στά δικαστήρια. Τό ϊδιο ϊκαμε κι δ Κολάρωφ στήν
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ΚΔ, ύστερα άπ’ τά δλέθρια άποτελέσματα πού είχε στήν Ελλάδα 
κι έφ’ δσον κατάρευσαν τά σχέδιά του στήν Βουλγαρία.

Παραίτηση τοϋ Πουλιόπουλου 

Απ' τό ΚΚΕ

9 - 9 - 1926

Τήν έπομένη τής Συνδιάσκεψης δ Πουλιόπουλος παραιτήθη- 
κε in  τήν ΚΕ. Άντικαταστάθηκε άπ’ τόν Γιατσόπουλο. Ή  ΚΕ πού 
είχε έκλεγεί άποτελέστηκε: Παντελής Πουλιόπουλος (παμψηφεϊ 
γραμματέα), Χαϊτάς, Εύτυχιά3ης, Σκλάβος, Γιατσόπουλος, Τσα- 
τσάκος. Οί ύπέρ τής «δημοκρατίας» πλειοψήφησαν παρ’ δτ: ή «δη
μοκρατία» καταδικάστηκε. Πώς ίγινε αύτό, καί πώς άσημαντότης 
σάν τόν Τσατσάκο καί άγνωστος σάν τόν Εύτυχιάδη, έκλέχτηκαν 
άντί δοκιμασμένων άγωνιστών, μόνο ή άλχημεία στή ψηφοφορία τών 
σταλινικών καί οί ντιρεχτίβες τής Μόσχας μπορεί νά έξηγήσουν.

Οί Μάξιμος, Χ-ίνογλου, Μοναστηριώτης ήλθαν άναπληρω- 
ματικοί. Οί θέος καί Σιάντος δέν έξελέγησαν. Οί Κούτβηδες βγήκαν 
λάδι.

Ό  Πουλιόπουλος τούς τά πέταξε στά μούτρα. ’Οχι γιά λό
γους μειοψηφίας ούσιαστικά, άλλά γιά λόγους άρχών. Ή  «αριστερή 
δημοκρατία» άποτελοϋσε διαφορά άρχής. Καί πιό πέρα, ή δημοκρα
τία σάν άναγκαϊος σταθμός πρός τήν έργατοαγροτική κυβέρνηση 
(διχτατορία τοΟ προλεταριάτου), δέν ήταν παρά μιά έπα-νέκδοση 

τής θεωρίας τών «σταδίων» τών μενσεβίκων. «Πρώτα άριστερή δη
μοκρατία κι υστέρα σοβιετική». Δέν μπορούμε νά πηδάμε πάνω άπ’ 
τά στάιδια τής άστικοδημοκρατικής έπανάστασης - έλεγαν οΐ Σταλι
νικοί έπίγονοι. «Ό ’Οχτώβρης πήδησε πάνω άπ’ τό στάδιο τής άστι- 
κοδημοκρατικής, μήπως πρέπει νά τόν καταδικάσουμε γι’ αύτό» ά- 
παντοϋσε δ Τρότσκι στήν «Διαρκή ’Επανάσταση».

Πέρα άπ’ αύτά, δ Π.Π. «ένιωθε τύψεις συνειδήσεως» δπως 
έκφράστηκε στόν Γιατσόπουλο δταν τόν έπιακέφτηκε! Γιατί σάν εΐ-
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σηγητής ιοΟ αύτονομιστικοΟ «Ιχε γίνει ύπεύθυνος πού πιάστηκαν, 
βασανίστηκαν, έξορίστηκΛν καί ριμάχτηκαν 1000 μέλη τοΟ κόμμα
τος. Καί τό παντοδύναμο Κόμμα, μέχρι χτές, τώρα ΛΙΚΒΙΝΤΑΡΙ- 
ΣΊΉΚΕΠ

Ot συναλλαγές μέ τόν δήμιο τών Αγωνιστών διχτάτορα, ή 
κτηνώδικη παραβίαση τών όργανωτικών Αρχών (αύτοδιορισμοί, Απο
κλεισμοί, νόθα συνδιάσκεψη, παραγοντισμοί) τόν γέμισαν Αηδία.

Ή  προσπάθεια Ιξόντωτης τών Αντιπάλων τής σταλιν.κής 
φράξιας μέ ;ιέσα Ανήθικα ήταν άπσκρουστική.

Κατά τοΟ Εύαγγελόπουλου καί Αλλων παλ. πολεμιστών συν
εργατών τοΟ Π .Π., ή λασπολογία Εφτασε μέχρι κατηγορίας γιά 
χαφιέ, πού τό τέστ τοΟ Σταυρίδη Απέριψε.

Δέν είναι πού θά τόν χρησιμοποιήσουν σάν γραμματέα - μαριο- 
νέττα καί Αργότερα θά τόν πετοΟσαν, Αλλά «δέν τοΟ Ιπιτρέπονταν - 
δπως Εγραψε Αργότερα στόν Σπάρτακο - ν* Αναλάβει εάθΟνες διοί
κησης μαζί μέ όποκείμενα Ανεύθυνα, λαθρόβια χαί τυχσδιωχτιχά». 
Είδε σέ βάθος τήν Ανεντιμότητα τών μεθόδων τους.

'Οταν τέλειωαε ή συνδιάσκεψη δ Πουλιόπουλος αίσθάνθηκε 
τήν Ανάγκη ν’ Ανέβει Απ’ τόν βυθό στήν Επιφάνεια ν’ Αναπνεύσει Ô- 
ξυγόνο. Κι’ Εφυγε γιά τήν Θήβα.

Καπά τήν ΚΕ, στήν Επιστολή τής παραίτησης Εγραψε:

«Επειδή βρίσκω τόν Εαυτό μου Ανίκανο ν* ΑνταποοφιθεΙ στό πό
στο τοΟ κεντρικού όργάνου τοΟ κόμματος, ύστερα Από μιά ειλικρινή 
χαί αύστηρή αΑτσκριτιχή δική μου, παραιτοΟμε έγώ χαί πιστεύω 
τό Ιδιο πρέπει νά κάνει κάθε τίμιος Ανθρωπος».

Αύτό τό «πιστεύω τό Ιδιο πρέπει νά χάνει χαί χάθε τίμιος Αν
θρωπος», είπαν δτι Αποδόθηκε «μέ τίς Ιδιες του τίς λέξ,εις ( ;) περί
που ( ;) τής πρώτης του Επιστολής πού χάθηκε ( ;) χαί γι αύτό δέν 
δημοσιεύεται».

Ό  Πουλιόπουλος δμως διέψευσε κατηγορηματικά αύτήν τήν 
φράαη παρώτρυνσης φυγής Απ’ τό κόμμα. 'Εγινε πλαστογράφηση 
τών Απόψεων τοΟ Π ΙΙ. κι αύτό Ενισχύεται κι Απ’ τήν Ανακοίνωση 
τήςΚΕπού&εγε:

«Τό ύπ’ Αρ. 1 Α,πόσπασμα τής Επιστολής τσΟ Π .Π . πού Ava
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φέρεται στήν άπόφαση τής ΚΕ είναι παρμένο άπό μία «συμπληρω
ματική δήλωση» τοϋ I I JI. στήν έκθεση δράσης τής ΚΙζ. Ή  δήλωση 
αύτή άπευθύνεται στό συνέδριο. Ή  ΚΕ θεωρεί άσύμφορο τήν δημο
σίευση τής «ίήλωσης» αυτής». (Ρίζος 27-1-27)

'Η απώλεια δήθεν τής «δήλωσης» καί τό «άσύμφορο» τής δη
μοσίευσης τής «συμπληρωματικής δήλωσης», ήταν λπακαλιπττικά 
τής πλαστογράφησης πάνω στήν δποία στήριξαν τήν συκοφαντία γιά 
«λικβινταρισμό».

Ό  Ζαχαριάέης καί ό Εύτυχιάδης είσαν Ικανοί γιά δλα. Ά λ
λά χρειάζονταν μεγάλη δόση διαστροφής καί καχοήθειας γιά ν’ ά* 
ποδωθεΐ στόν ΙΙ.Π . «λικβινταρισμός» άπό κείνους πού ή θεωρία τής 
«Αριστερής Δημοκρατίας» καί ή πρακτική τοϋ μπλόικ μέ τόν Πά
γκαλο, άπέδειξαν ταύτηση μέ τούς «Λικβινταριστές» συνεχιστές τών 
μενσεβίκων.

Ό  Πουλιόπουλος τόν ’Οκτώβρη - Νοέμβρη πήγε στήν πατρί
δα του Θήβα γιά νά συγκεντρωθεί καί νά σκεφτεί. ΤοΟ χρειάζονταν 
πνευματική ξεκούραση. Ανάπαυλα. Μελέτη ντοκουμέντων γιά τίς 
διεθνείς έξελίξεις. Ζήτησε τό «’Ιμπρεκόρ». Χρειάστηκε νά καταστα
λάξει σέ συμπεράσματα πάνω στό Ρωσικό καί στούς πολυδιάστατους 
προβληματισμούς του. Δέν «πήγε σπίτι του». Δ έ ν  ί  κ α ν e 
α ά τ ο μ ι κ η  π ε ρ ι σ υ λ ο γ ή *  μ έ  τ ή ν  ( v v o t a  * ο ύ  
έ ρ μ ή ν ε υ σ ε  6 Χ α ϊ τ ά ς

Στόν Γιατσόπουλο, 6 όποιος έκλέχτηκε γραμματέας μετά τήν 
παραίτηση τοϋ Π H . καί τόν έπεσκεύτηκε στήν Θήβα κατ’ έντολή 
τής ΚΕ, είπε καί τά έξής άποκαλυπτικά: «Δέν μπορώ νά είμαι έγώ 
διαρκώς καρπαζοεισπράκτορας ! » Αύτό δδειχνε δτι οί τωρινές άντι- 
δράσεις του είχαν βάθος. Οί ρίζες τής έξέγερσής του κατά τής κλίκας 
τοΟ Χαΐτά, Ζαχαριάδη, Εύτυχιάδη, Εφταναν ώς έκ«ίνους πού κρα
τούσαν τά νήματα τής συνομωσίας έναντίον του.

Άλλά &ς δοϋμε τήν άλληλογραφία του:
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Θήβα 12-9-1Θ26

Γράμμα τοΰ Π .Π . πρός τήν ΚΕ.

Σύντροφο·.. Κατά τίς λίγες μέρες πού μένω έδώ πείσθηκα οχ: 
γιά Ινα διάττημα θά μοϋ ήταν, παρ’ δλη τήν χολή μου θέληση, άπό- 
λυτα άδύναχο νά προσφέρω άξιες λόγου υπηρεσίες στό κόμμα, λόγω 
τής νευρικής μου Υπερκόπωσης πού συχνά φέρνε: άΟπνίες, σκοτο
δίνες, καί μέ κάνει άνίκανο νά έργασθώ πνευματικά συνεχώς. ΙΙάνω 
άπό μιά ώρα. Γι’ αύτό παρακαλώ νά μου δωθεϊ μιά άδεια ώνάρωσης 
6 μηνών, τήν δποία θά μποροΟσα νά οιακόψω άν αισθανόμουν τόν 
έαυτό μου καλύτερα.

Μέ σ. χαψ.

Θήβα 24-9-26 

Πρός τήν ΚΕ.

.... ’Αναγκάζομαι νά σάς ύπενθυμήσω καί πάλιν τούς λόγους 
ϊΐού γραπτά δσο καί προφορικά άνέπτυξα στήν διοίκηση, μέ τούς 
όποιους μοΟ είναι άπολύτως άδύνατο νά δεχτώ τίς εύθύνες όπό:αοδή- 
ποτε διευθυντικής έργασίας, εΓτε μέσα στήν Διοίκηση, εΓτε ώς μέ
λος ένδεχόμενα τής βουλευτικής δμάιοας. Νομίζω δτι ή ΚΕ θά πρέ
πει νά λάβει σοβαρά ύπ’ δψιν τήν άρνησή μου καί νά μήν μέ Ανα
γκάσει ν’ άρνηθώ έκτεθημένη ήδη Υποψηφιότητα.

Μέ σ. χαιρ.

Στίς 24-9-26, γράφει :

«Ή ϊδια ή άνάγκη τών πραγμάτων φέρει καί πάλι στήν διοί
κηση τοϋ κόμματος, τούς παλαιούς σ. πού άποτέλεσαν τήν μειοψηφία 
βΐς τό συνέδριο τοϋ Νοεμβρίου 1924 (Κορδάτο, Άποστολίδη) που 
άπόψεις τους δικαιώθηκαν άπ’ τήν πράξη».

163



’Αλλά έάν τό «Μ>ημα γιά τήν «Ενιαία καί Ανεξάρτητη Μα- 
χεδσνίχ καί Θράκη» ήταν «ώιυιορτουνιστικό», «τραγελαφικό» χαί «Αν
εδαφικό», δπως πραγματικά ήταν, δέν ήτχν δμως χαί ή μβιοψηφιχή 
άποψη Κορδάτου, ’Αποστολίδη ή όρθή. Γιατί λοιπόν πίσω στόν Ά 
ποστολίδη καί Κορδάτο;

24-9-26

«Δυστυχώς ή έπιμονή τής όργάνωσης Θεσσαλονίκης νά μοΟ 
ύποβάλλει τήν όποψηφιότητα μέ Ανάγκασε νά τήν Αποσύρω μοναχός 
μου άπ’ τό πρωτοδικείο».

Στίς 30-9-26

«ΣοΟ έξήγησα χαί σένα χαί τοΟ Μάξιμου πώς ή οίκτρή Απο
τυχία πού ίαημείωσαν ώς τά τώρα οί προσπάθειές μας γιά τήν ύπερ- 
νίχτρη τών τόσων έλαττωματικοτήτων τοΟ κόμματός μας, αποτυχία 
πού στό τέλος ήρθε νά έπισφραγίσει μέ τήν χρεοκοπία τής πολιτι
κής μας στό έθνικό.... «έξάσκησαν έπάνω μου μιάν έπώδραση πρω
τοφανή».

’Αγαπητέ.

Παρακαλώ νά δωθεΐ στόν...

«’Αν γιά Ινα διάστημα δέν μπορώ νά δώσω στό κόμμα αύτό 
πού ζητάει άπό μένα, αύτό δέν σημαίνει καθόλου δτι έσύ τουλάχι
στον πρέπει νά σχέψτεσαι «Γεωργιάδιβες»’ «γιά μεγαλύτερα» κ.τ.ρ.

Ή  στάση μου αύτή, δέν Αποτελεϊ χαμία Ιδεολογική μεταστρο
φή, οΟτε χάν παρέκληοη. Είναι άπλώς φαινόμενο άτομιχής περισυλ
λογής, τήν δποία τήν άχαταμάχητη Ανάγν.η αισθάνομαι ύστερα άπό 
μία σαφή έπίγνωση τής γενικής Αποτυχίας πού είχαμε ώς τώρα στήν
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άντιμετώπιση τών τόσων άτελειών πού άποτελοϋν τίς Ιστορικές Ι
διομορφίες τοΟ κόμματός μας».

Στίς 30-9-26 

’Εξοργίζεται:

...«’Ελπίζω πολύ γρήγορα ν’ ίποδείξω πόσο 46wto ϊχουν οί 
καλοί σύντροφοι πού βιάστηκαν καί μέ θεώρησαν χαμένον γιά τό 
κίνημα ή νά κάνουν κι άχόμα χειρότερες σκέψεις σέ βάρος μου. 
"Αν θέλεις στείλε μου δτι ίντυπα άπ’ τήν Διεθνή ίχεται κάτω δια
θέσιμα. Πρό πόντων '"ΙμπρέκορΎ

Στίς 10-10-26 

Ό  Π .Π . προσθέτει:

«’Ελπιζα μέχρι τώρα δτι μ/ποροΟσα γιά Ινα διάστημα πού έγώ 
τό πιστεύω περισσότερο ή λιγότερο μικρό, νά διαθέσω τίς μικρές 
μου δυνάμεις βοηθώντας δτι καλό καί ύγιές ύπάρχει στό κόμμα, στό 
έργο τής έξυγιάνσεως τοΟ όργανιαμοϋ του καί τής καταπαλεμίσεως 
τών πολλαπλών έλλείψεων κι έλαττωμάτων πού παρηκολούθησαν τό 
κόμμα άπ’ τήν πρώτη γένεση καί τό έμπόδισαν νά γίνει Ινα σοβαρό 
πολιτικό κόμμα τής έργχτ-.κής τάξης στήν Ελλάδα. Είμαι πεπεισμέ
νος δτι Ινα τέτοιο Ιργο μεσ’ άπ’ τίς διευθυντικές θέσεις τοΟ κόμμα
τος είναι άδύνατο....»

«Γι’ αυτούς τούς λόγους είμαι άναγκααμένος νά ύποβάλλω τήν 
παραίτησή μου κι άπό μέλος τοϋ κόμματος». «... Έτσι πιστεύω έπί- 
ρης δτι κάτω άπ’ τίς τωρινές συνθήκες τοϋ κινήματος πού στήν χώ
ρα μας παρουσιάζουν τόσο βασικές Ιδιομορφίες, είναι δυνατό νά ύπάρ- 
£ει καί &κτός τοΟ σημερινού όργανιομοΟ τοϋ κόμματος, ώφέλιμος γιά 
τίν κομμού νιαμό έργασία».
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Στίς 15-10*26

Κάνε; μιά σωστή πρώρρηση γιά τό ’Αρχείο.

«Σχετικώς μέ τήν έκτός τοΟ σημερινού δργανιαμοΟ ώφέλιμη 
γιά τό'/ κο^ιμουνισμό έργασία. Ή  έσωτερική άνώμαλη κατάσταση 
τού κλίματος είναι άναμφισβήτητο δτι πολλούς καλούς συντρόφους 
τούς έκρωξε Ιξω άπ’ αύτό, ένώ i /λα καλά στοιχεία τά κάνει νά 
διστάζουν νά μποϋν, κι ίτσι έργάζονται γιά τόν κομμουν.σμό άτο- 
μικάΐξω άπ’ τό κόμμα. Ή  ’Οργάνωση τοΟ ’Αρχείου τοΟ Μαρξισμού, 
ένώ άπ’ τό Ινα μέρος άσκεΐ διαλυτική πολιτική έναντίον τοΟ κόμ
ματος καί Spa τό δίχως άλλο βλαπτική γιά τόν κομμουνιστικό άγώ
να,' ωστόσο άπ’ τ’ δλλο μέρος μέ τήν προπαγανδιστική της έργασία 
φρονώ δτι ώφελεΐ ώς Ινα σημείο τόν άγώνα, προετοιμάζοντας στοι
χεία τά δποία στίς κατοπινές έξελίξεις τοΟ κινήματός μας μέλλουν 
ν’ άποτελέσουν άσφαλώς άγωνιστές τοϋ ΚΚΕ».

“Οσο γιά τήν δική μου άποχώρηση, δπως τό έξήγησχ πιό πάι 
νω Ιχει καθαρά άτομικό χαρακτήρα, δέν άποτελεΐ έμφάνιση καμιάς 
άρχειομαρξιστικής ή άλλης «τάσης» καί Spa δέν δικαιολογεί καθό
λου, οδτε πολύ λιγότερο, προσκαλεΐ άλλους σέ ά,ποχωρήσεις άπ’ τό 
κόμμα».

Μέ σ. χαιρ. Π . Πουλιόπουλος

Αθήνα 14-12-1926 

Πρός τήν ΚΕ τοϋ ΚΚΕ

«Μέ τήν συμπληρωματική μου δήλωση στήν ΐκθεση δράσης 
τής ΚΕ μας, τήν δποία σάς ?χω στείλει γιά νά διαβαστεί στό Γ ' συν
έδριο, έξή γη σ α  έπαρκώς (ΐοϋ φαίνεται γιατί δέν Ιπρεπε νά άναλάβω 
καί πάλι ύπεύθυνη θέση \ikax στό κήιμα. Ή  έπιμονή τής ΚΕ μέ τήν 
όποια οόσιαστικά τό ζήτημα τής βουλευτικής μου Υποψηφιότητας 
ίμπαινε σάν στενό ζήτημα πειθαρχείας, καί ή πεπείθησή μου ιττίς 
άρχικές γνώμες μου, πού καί σήμερα καθόλου δέν έξ-έλειπε μ’ άνά-
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γκχσαν νά Αποβάλλω άφ’ ένός τήν τυπική παραίτησή μου άπό μέλος 
τοΟ κόμματος, άκριβώς γιατί τό θεώρησα πολύ πιό έπιβλαβέστερο 
μιά παραίτηση άπ’ τήν βουλευτική θέση μετά τήν έκλογή μου, άφ’ 
έτέρου δέ τήν παραίτησή μου άπό βουλευτική Υποψηφιότητα, δταν 
δστερα άπ’ τήν πρώτη παραίτηση εΚα μ’ Σκπληξή (ίου νά |ΐο0 Ικτί- 
θεται Υποψηφιότητα σέ περιφέρεια δπου ήταν βέβαια ή έκλογή μου.

Πιστεύω νά καταλαβαίνειαι μέ πόση λύπη είδα τήν κακή γιά 
τό κόμμα έπίδραση ποδχε ή παραίτησή μου άπ’ τήν ύποψηφιότητα 
Θεσσαλονίκης. Προσπάθησα ν’ άποφύγω μιά τέτοια έξέλιξη τοΟ ζη
τήματος, δυστυχώς δμως αύτή κατάντησε άναπότρεπτη, διότι έξχκο- 
λουθώ νά νομίζω δτι οί έξαιρετικοί λόγοι πού ύπαγόρεψαν σέ μένα 
μιά τέτοια στάση, δικαιολογοϋσαν τήν γνώμη, δτι τέτοια ζητήματα 
ούσιαστικά δέν μπορεΐ νά είναι γιά τό κό(ΐμα μας ζητήματα. πειθαρ
χίας. Άναφέρομαι δέ καί πάλι στό γράμμα μου πρός τό συνέδριο.

Είναι φανερό σέ κάθε σύντροφο δτι καί μετά τήν τυπική παραί
τησή μου δέν ήταν δυνατό νά πάψω, καί δέν δπαψα, νά άνήκω ού- 
σιαστικά στό κόμμα. Έδήλωσα δέ ρητά καί τότε, δτι καί έκτός τοΟ 
όργανισμοϋ τοΟ κόμματος δέν θά Ιπαυα νά κάνω όφέλιμη γιά τόν 
κομμουνισμό έργασία, άφοΟ οί Ιδιαίτερες σ ιτ ικ έ ς  έξέλιξης τοΟ κόμ
ματός μας καί ή σημερινή έλαττωματική κατάστασή του κάνουν, ώ
στε κι Ιξω άπ’ τό κόμ^ια νά παραμένουν στοιχεία καλά έργαζόμενα, 
φυσικά μ’ έσφαλμένες μονομέρειες γιά τόν κομμουνισμό, χωρίς αύτό 
νά σημαίνει δτι άρνοΟμε τήν όρθότητα τών βασικών όργανωτικών 
άρχών τής Κ.Δ.

Έπιειδή τώρα βλέπω, δτι ή τυπική άπ^ιάκρυνσή μου αύτή, 
μολονότι έπαρκώς έξήγησα δτι δέν στρέφεται καθόλου έναντίον του, 
είχε δέ ώς μοναδικό λόγο τήν πεποίθηση μου σχετικά μέ τίς πρχχτικές 
συνέπειες τής δράσεώς μας άπ’ τόν Νοέ]ΐβρη τοϋ 1924, γίνεται άντι- 
ν.είμενο παρεξηγήσεων βλαβερών γιά τό κόμμα, λόγω τής Γ.αλαιάς 
μου θέσεως μέσα σ’ αύτό, κι έπειδή έξ’ άλλου νομίζω, δτι θά ϊπρεπε 
jcai θά μποροΟσα τίς μικρές μου βοηθητικές Υπηρεσίες νά τίς προ
σφέρω μέσα σέ μιά δργάνωση τοΰ κόμματος, Sv καί ή διοίκηση τοΟ 
κόμμχτος συμφωνούσε σ’ αύτό δηλώνω, δτι Επιθυμώ καί παρακαλώ 
νά μήν θεωρηθεί κάν ώς Υποβληθήσα ή τοπική παραίτησή μου άπό 
μέλους τοΟ κόμματος.

Μέ σ. χ. Π. Πουλιόπουλος
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Ή διαγραφή τοΰ Πουλιόπουλου

17 -1 2  -1926

OC ιδεολογικές άνατροπές πού προχάλεσε 6 σταλινισμός μέσα 
στήν ΚΔ χαί στήν ΕΣΣΔ, συνοδεύτηκαν μέ πραξικοπήματα στίς όρ- 
γανώσεις. Οί άπ’ τά πάνω μεταβολές χαί οί γραφειοκρατικές Επεμ
βάσεις στά ΚΚ, Ιγιναν πιά καθεστώς. Έ  φράξια πού διεύθυνε τό 
5c συνέδριο τής ΚΔ δέν Επέζησε σέ κανένα ire’ τά κόμματά της. Οί 
Ζηνόβιεφ χαί Κάμενεφ, πού μαζί μέ τόν Στάλιν Εγκαινίασαν αύτές 
τίς μεταβολές, Επεσαν θύματα καί οί Ιδιοι. Διαγράφτηκαν στά 1Θ27. 
Ό  Ζηνόβιεφ τόν Ιούλη 1926 δήλωσε δτι:

«Τό σφάλμα τοϋ 1917, xt αύτό πού Ιγινε άπέναντι στήν άρι
στερή ’Αντιπολίτευση τό 1923, ήταν τά μεγαλύτερα τής ζωής μου»!

Στήν Ελλάδα τό πραξικόπημα τής «συνδιάσκεψης τών παρα
γόντων» ήταν άπ’ τά αισχρότερα. Ό  Πουλιόπουλος πάλεψε σκληρά 
τούς Εγκάθετους τοΟ Στάλιν Κούτβηδες.

Ό  ΧαΓτάς άχόμα χι ivo-.χτά άπ’ τό «Ρίζο» μ’ Ενα άρθρο του 
γεμάτο σαρκασμό καί άναισχυντία τόν κατηγόρησε «γιά λτομική πε
ρισυλλογή», μ’ Ενα νόημα Εξατομίχευσης καί λιποταξίας. Γι’ αύτόν 
Εέν ύπήρχε οδτε κρίση τοΟ κόμματος οδτε κρίση συνηδήσεως γιά 
τί ίγκλημα λιχ&νταρισμοΰ τοΟ κόμματος άπ’ τήν Κολαρωφιχή τε
ρατωδία. Έφτασε νά ψιθυρίζουν άχόμα χαί τήν βρωμερή κατηγορία 
τοΟ χαφιέ, πού τήν είχαν κιόλας σάν καραμέλα στό στόμα τους Ενάν- 
ντια στούς άρχειομαρξιστές. Τά βέλη τους Ενάντια στόν Πουλιόπου- 
λο τά Επαιρναν άπ’ τ’ Οπλοστάσιο τής κλίκας τοΟ Κρεμλίνου πού Ε
χαναν όλάκαιρη τήν άνθρωπότητα σέ λίγο νά μένει άναυδη μέ τήν 
άπίθανη λασπολογία της.

Έδώ πρέπει νά τονίσουμε δτι ή φράξια Χαϊτά, Εύτυχιάδη, 
Ζαχαριάδη διαπίστωσε δτι ή κρίση τοΟ κόμματος καί ή περίπτω
ση Πουλιόπουλου βρίσκονταν σέ συνοχή μέ τήν κρίση στήν ΚΔ άνά-
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μεσα στόν Στάλιν καί στόν Τρότσκι. Κι αύτό τά λέει δλα.

Οί μεταβολές στήν ήγεσίχ τών ΚΚ σπάνια τώρα ^αφανίζον
ταν μέ τά πραγματικά τους αίτια. Οί έκαθαρίσεις προπαρασκευάζον- 
ταν άπ’ τήν γρφειοκρατΐα'στά πρασκήνια.

Ή  δολιότητα στήν περιοχή τών Ιδεών — γράφει ό Τρότσκι — 
είναι άναπόφευκτη συνέπεια τής γραφειογρατικοποίησης τοϋ καθε
στώτος.

Στίς 17 - 12 - 26 ή ΚΕ ΧαΓτά τόν διέγραψε. ’Οχι γιά τίς 
Ιδέες του! Άλλά γιά «άδράνεια»! «γιά λιποταξία»!

Δέν μποροϋσαν νά ύποστοϋν τήν άμείλικτη κριτική πού τούς 
συνέτριψε κιόλας στήν συνδιάσκεψη τών «παραγόντων» πάνω στό 
όππορτονιστικό τους κρέντο τής «άριστερής δημοκρατίας».

Υπενθυμίζουμε δτι μέ τό Εδιΰ δικαιολογητικό τής «άδράνειας» 
διέγραψαν στά 1924 καί τόν Τζουλάτι.

Ανακοίνωση τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ 

Δημοσιεύουμε παρακάτω μιά δήλωση τοϋ Π.Π.

«McO είναι άδύνατο νά πάρω μέρος στή'/ συζήτηση δπως τήν 
άρχισε ή ΚΕ, χωρίς προηγούμενα νά κάνω τήν άκόλουθη δήλωση:

1) Γιά δσους μέσα στό κόμμα πάσχουν άπ’ τήν γοητεία τών 
σί -ισμός ξενικών λέξεων δηλώνω κατηγορηματικά δτι δ «λικβιντα- 
ρισμός» μου βρίσκεται μόνο στήν φαντασία μερικών κχί δ έγκυκλιχ- 
κός έναντίον του πόλεμος τής ΚΕ είναι άγώνας δονκιχωτικός έναν- 
τίον φανταστικών άνεμομύλων. «Λικβινταρισμός» είναι ή τάση πρός 
διάλυση τοΟ κόμματος. Φρονώ δτι «λικβινταριστές» άσυνείδητα είνχι 
όσοι βιάζονται νά δνομάαουν «λικβινταριαμό» κάθε ειλικρινή άναζή- 
τηση τών αίτιών τής διαρκούς κρίσης πού βασανίζει τό κόμμΛ άπ’ 
τήν πρώτη του γένηση.

2) Ot άφορμές τής τελευταίας μου στάσης καί τά σχετικά ζη
τήματα πού γενήθηκαν άπ’ αύτά, δέν μποροϋν νά κατανοηθοϋν σω
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στά ή θά ϊμεναν έντελώς άκατανόητα, άν δέν έξετασθοΟν σέ στενό
τερο συσχετισμό μέ τήν κρίση πού περνάει τό κόμμα. Καί συζήτηση 
σοβαρά σή;ιερα μέσα στό κόμμα δέν μπορεί νά ένοηθεί, έφ’ δσον δέν 
έχει ώς πρώτο της άντικείμενο τήν κρίση αύτή τοϋ KKR καί τίς 
συγκεκριμένες της έκδηλώσεις. Διαφορετικά κάθε συζήτηση π'Λΐ πρό- 
κετα: νά περιορισθεί σέ γενική θεωρητικολογία καί στήν εύκολη φι
λολογία κακομεταχειρισμένων άποσπασμάτων άπό ξένα συγγράμματα 
είναι περιτή. Καί μάλιστα έπιβλαβής.

3) Ό τρόπος μέ τόν όποίο προετοίμασε ή ΚΕ τό άνοιγμα τής 
ουζήτη3ης μέ τήν άπόφασής της περί «λικ&νταρισμ&ϋ» κ.τλ., καί 
μέ τήν δημοσίευση τών έπιστολών μου, είναι άστείος καί δχι έντι
μος πολιτικά.

’Αστείος, γιατί ξεφεύγει κι άπ’ τό έλάχιστο δριο σοβαρότη
τας δταν γιά νά στηρίξει μιά πολιτική άπόφασή της, καταφεύγει 
στή δημοσίευση άπ’ τίς στήλες τοΟ έπίσημου δργάνου της σειρές έπι
στολών πού άπ’ αύτές πολλές Ιδιοτικές άναφέρονταν σέ ζητήματα 
οικογενειακής, ύγιεινής, φύσης κ.τλ. Αύτά γελοιοποιούν τό κόμμα.

Πολιτικά άνέντιμος, γιατί μέ τό σκοπό νά δυσφημίσει πολιτι
κά 2ναν άγωνιστή, πού άπ’ αυτόν τό κόμ|ΐα ώς τά σήμερα μόνο Υπη
ρεσίες γνώρισε, ή καλή θέληση τουλάχιστον, π λ α σ τ ο γ ρ α 
φ ε ί  τίς γνώμες του. ’Ανχγράφει γνώμες πού αύτός ποτέ δέν εί
πε, καί μάλιστα μέ τά ίδια τά λόγια δπως τά θυμοϋνται (!) τάχα έ- 
κεϊνοι τvm Ιχασαν τήν σχετική έπιστολή του (κάθε τίμιος σ. πού 
θεωρεί τόν έαυτό τ:υ άνίκανο πρέπει νά φύγει, κι άρα νά διαλύσου- 
με τό κόμμα =  Λικβί'/ταρισμός), γνώμες μάλιστα πάνω στίς δποίες 
μίλτρα πλατειά προφορικά στήν «σύσκεψη παραγόντων».

Ύστερα, ένώ άστειότατα δημοσιεύει σειρά Ιδιωτικών έπιστο
λών παραλείπει νά δημοσιεύσει καί τήν συμπληρωματική μου Ικθε- 
ση πρός τό συνέδριο ώς «άσύμφορο», ένώ τότε δφειλε νά μήν άνακοι- 
νώσει κάν τό ζήτημα, άφοΟ χωρίς τίς ουσιώδεις πολιτικές πού πε- 
ριέχονται σέ κείνο τό έγραφο διεστραμένα άντιλαμβάνεται κανείς 
τό δλο ζήτημα.

Ό τράπος αύτός θαρρώ δυσφημεί τό κό̂ ιμα, δχι μόνο έναν δποι- 
ονδήποτε σύντροφο.
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4) είναι ΐδύνατη κάβε συζήτηση &ν μέ τόν Ισχυρισμό τοΟ «ά- 
σύμφορου» δέν χάνουμε τόν άπολογισμό τής πολιτικές τοΟ κόμματος 
στό έθνικό ζήτημα.

’Αν χαί φρονώ δτι δέν ύπάρχουν σημεία τής συμπληρωματι
κής μου Εκθεσης πού ή δημοσίευσή τους νά είναι «άσύμφορη», ώς 
τόσο, Ιφοϋ ή ΚΕ Εχει άλλη γνώμη, 4ς μοΟ έπιτραπεί τουλάχιστον 
νά κάμω στή συζήτηση χρήση της κατά τά λοιπά σημεία της.

5) “Ας μοΟ έπιτραπεί τέλος νά ρωτήσω: Συμφωνεί δ σ. Γραμ. 
τοΟ Κόμματος μέ τήν άπόφαση περί «λικβινταρισμοΟ» κ.τ.λ., κι &ν 
δχι, γιά ποιους λόγους δέν Εγινε γνωστή ή διαφωνία του μαζί μέ τήν 
δημοσίευση τοΟ έγράφου έν.-ίνου ;

Π. Πουλιόπουλος

(Ρίζος 2 9 - 1  - 1 9 2 7 )

Ο ΝΕΟΣ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑ Σ Τ Ο Γ Κ Κ Ε

Π Α Σ Τ ΙΑ Σ  ΓΙΑΤΣΟ Π Ο ΓΛΟ Σ

Διαδέχτηκε τόν Πουλιόπουλο μετά τήν παραίτηση τήν 
δποίαν άκολούθησε ή διαγραφή του
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’Αναδιοργάνωση τοΰ ‘Αρχείου 

Mé στόχο Tic ouvoixiec καί τά έργοοτάοια

Τό 1926 δρχισε μιά όργανωτική άνα/δι άρθρωση τοΟ ’Αρχείου. 
Τό όργανωτικό λειτουργούσε πάνω στό έπεξεργαομένο άπ’ τόν Λέ
νιν π υ ρ η ν ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  πού Ιγινε γνωστό άπ’ τίς 
«θέσεις καί άποφάσεις γιά τήν σύνθεση καί όργάνωση τών ΚΚ» πάνω 
στίς ίποϊες δ «Κεντρικός πυρήνας» τοΟ ’Αρχείου είχε κάνει πολλές 
συζητήσεις καί τό υιοθέτησε, δταν άκόμα τό κόμμα λειτουργοΟσε 
μέ τό σοσιαλδημοκρατικό σύστημα τών «συνελεύσεων» τών τμημά
των. Λόγω δμως τής διπλής παρανομίας άπέναντι στό Κράτος καί 
στό Κόμμα, μέσα στό όποιο δροϋσε μέχρι τό 1924 φραξιονιστικά, 
κρατοΟσε Ιναν άπόλυτο άποκεντρωτιβμό τών κύκλων - πυρήνων, χω
ρίς ένδιάμεσους σχηματισμούς μεταξύ κύκλων καί διοίκησης, καί 
δέν καθιέρωσε τήν έκλεξιμότητα.

Τώρα ή άνάπτυξη καί δ πολλαπλασιασμός τών κύκλων, σέ 
σχέση μάλιστα μέ τό προσωποπαγές τής ήγεσίας Γιωτόπουλο, δη
μιούργησε προβλήματα καθοδήγησης, μεθόδευσης τής δράσης, συν
τονισμοί), δμογενοποίησης κ.τ.ρ., ένώ παράλληλα παρουσιάζονταν 
τελμάτωση στά μαθήματα καί στήν προπαγάνδα καί δίχως προγραμ
ματισμό στόχων στά σωματεία, στίς συνοικίες καί παντοϋ.

Μέ τήν άναδιοργάνωση δήμιουργήθηκαν οί «κεντρικοί πηρή- 
νες» πού θά Ιπαιζαν τό ρόλο τών άχτίδων.

Οί μεταβολές ϊγιναν υστέρα άπό πολλές συζητήσεις σέ συγκεν
τρώσεις κύκλων δπου τά μέλη έξέφρασαν τήν δμόθυμη Ιοαδοκιμασία 
τους γιά τήν άναδιάρθρωση πού θά γινόταν.

Ή άναδιοργάνωση ίβαλε τέρμα στήν αύτστέλεια καί στόν ά- 
πόλυτο άποκεντρωτισμό τών κύκλων. Β α σ ι κ ό ς  ο τ ό χ ο ς  
τ ώ ρ α  δ λ ω ν  ή τ α ν  ο I σ υ ν ο ι κ ί ε ς  καί  κ υ -
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ρί ως  τ ά έ ρ γ ο σ τ ά σ ι χ ,  στά δποία τό ’Αρχείο Εδωσε 
μεγάλη σημασία, γιατί πίστευε δτι Ινα έπχναστατικό κόμμα, δέν 
μπορεί νά πετύχει τούς σκοπούς του, δίχως πρόσβαση στό βιομηχα
νικό προλεταριάτο, πού άποτελεΐ τήν ρχχοκοκχλιά τών έργατών καί 
καταπιεζομένων τής πόλης καί τοϋ κάμπου. Αύτοί οί στόχοι υπήρχαν 
καί πρίν άλλά οί κύκλοι αύτοσχεδίαζαν, χωρίς ένιαίο πρόγραμμα.

01 Επιλογές γιά τούς κεντρικούς πυρήνες ήταν γενικά πετυ
χημένες. Παρουσιάστηκαν βέβαια καί μερικές δυσαρέσκειες δπως 
στήν περίπτωση Μακρή πού άδικα δέν προκρίθηκε γιά τόν Κεντρικό 
πυρήνα.

Ή άναδιοργάνωση ϊγινε κάτω ίτι τήν δμεση διεύθυνση τοϋ 
Σίλα, ό όποιος είχε καί τήν σχετική πρωτοβουλία. Κατά δεύτερο 
λόγο τοΟ Καστρίτη, Βιτσώρη, Γ. Παλιοϋ κ.δ. Ό Γιωτόπουλος είχε 
τό βέτο. ’Αλλά μάλον δέν άνακατεύτηκε.

Ή άναίιοργάνωση άποβείχτηκε όφέλιμη. Οί στόχοι πέτυχαν. 
Τό άρχεΤο ρίζωσε σέ έργοστάσια καί συνοικίες.

Πάνω άπ’ τούς κεντρικούς πυρήνες (’Αχτίδες) λειτουργούσαν 
Τοπικές Επιτροπές στήν Θεσσαλονίκη καί στόν Πειραιά. Όχι δμως 
καί στήν ’Α&ήνα. ’Αργότερα, (1929), δταν δ Σίλας είχε μιά πρό
ταση γιά νά γίνη Περιφερειακή ’Επιτροπή καί στήν ’Αθήνα, συνάν
τησε άντίσταση άπ’ τόν Γιωτόπουλο, 6 δποίος γιά κανένα λόγο δέν 
ήθελε μιά συλλογική ήγεοία.

Ό  Σ ί λ α ς ,  τοΟ όποιου τό ξεκίνημα τής έπαναστατι- 
κής σταδιοδρομίας γράφαμε, τώρα, μετά τήν άπαπράτευσή του, 
άνέβτριε κατακόρυφα στό πρώτο πλάνο τής συνδικαλιστικής καί πο
λιτικής δράσης καί κατέλαβε τήν δεύτερη θέση μετά τόν Γιωτόπουλο 
στόν κομματικό μηχανισμό, χάρις στήν βαθειά πίστη στήν Ιδεολογία, 
στό μαχητικό καί άτσάλινο χαρακτήρα, καί γενικά στίς ήγετικές 
του Ικανότητες, χωρίς νά λογαριάσουμε τό προλεταριακό του ήθος.

Στίς όργανωτικές διαρθρωτικές πρωτοβουλίες του δέν κινή- 
θηκε μέ σχέδιο δημοκρατικοΟ συγκεντρωτισμοί}, άλλά μάλλον άπό 
Εμπειρικές συλλήψεις τών όργχνωτικών άναγκών. Ή  έπιβολή του 
Ιδειξε δτι Επιανε σωστά τά προβλήματα καί βάδιζε σταθερά σάν 
άνββασμένος άπό Ιποψη μαρξιστική, προλετάριος πού ήτα*.
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01 συγκεντρώσεις κατά περιφέρειες τίς δποΐες όργάνωνε καί 
ήταν 6 πρώτος καί κύριος δμιλητής - είσηγητής, ίδωσαν κάτι τό 
καινούργιο πού άλλαξε τόν χαρακτήρα τοΟ λποκεντρωτισμοϋ καί τής 
συνωμοτικότητας, καί μόλο πού δέν έπερναν διαστάσεις πολιτικών 
άναλύσεων, ένέπνεαν τά μέλη, δχι μόνο γ.ατί καταλάβαιναν δτι τώ
ρα ή όργάνωση σαλπάριζε πρός τ’ άνοιχτά, άλλά καί γιατί καταλά
βαιναν δτι τώρα υπάρχει μιά «καθοδήγηση» στήν δράση.

Ή τρίτη κατάσταση 

Ένα ρήγμα στό Αρχείο

Ή τρίτη κατάσταση έξέφρασε κατά κύριο λόγο μιά ταλάντευση 
μελών τοϋ ’Αρχείου πρός τό κά,ψ,α, ή μία τάση άποστασιαποίτρης 
καί άπ’ τίς δυό όργανώσεις, πού άπέδωσε ή φόρμουλα: «Οδτε χόμ- 
μα, οδτε άρχεΐο». Τό πολιτικό της περιεχόμενο ήταν περιορισμένο 
καί δέν ήταν άσχετη άπ’ τίς έξελίξεις στήν £ΣΣΔ καί τήν νίκη τοϋ 
Σταλινισμού ένάντια στήν ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση.

Οί τριτσκαταστάτες συνασπίστηκαν μέ βάση κάθε λογής δυ
σαρέσκειες, δικαιολογημένες ή δχι, πού στρέφονταν βασικά κατά 
τοϋ Γιωτόπουλου. Έτσι έςηγεϊται καί γιατί ή ρήξη έπληξε τήν ’Αθή
να. ’Ορισμένοι άναζητοΰσαν πρόσβαση στό μαζικά κίνημα, μόλο 
πού είχε άρχισε: συνδικαλιστική δουλειά μ’ έπιτυχίες δχι άσήμαντες 
(1926 - 27). ’Αλλοι, δέν είδαν μέικαλό μάτι — άπό λόγους ήσυχα- 

σμοϋ — τήν μαζική δράση, ή τίς μεταβολές, γιατί άδικήθηκκν στήν 
έπιλογή ή γιατί κατέστρεψαν τά «φέουδά» τους.

Ή Τρίτη Κατάσταση δέν ήταν όμοιογενής. Κάτω άπ’ τήν φόρ
μουλα «οδτε κόμμα - ούτε άρχεΐο» ύπήρχαν δλες οί άποχρώσεις τοϋ 
ουράνιου τόξου, φιλοαρχειομαρξιστές πού πίστευαν δτι μόνο αύτοί 
άντιπροσώπευαν τόν γνήσιο άρχειομαρξισμό, μέχρι τών φιλσκομμ,α- 
τικών πού κήρυσαν τήν δμεση προσχώρηση στό ΚΚΚ.

Δέν είχε Ιπίσης ξεκάθαρο προσανατολισμό άπέναντι στίς άνά- 
γκες τοϋ κινήματος. ’Αλλά δέν πρέπει νά παραγνωρίσουμε δτι αύτή 
ή έποχή ήταν γενικής κρίσης καί σύγχισης.
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Ό  Γκοβόστης βρέθηκε έπί κεφαλής τής «τρίτης κατάστασης», 
άλλά ή άποψή του γιά «πολιτική έκδήλωση» δέν καρποφόρησε ή κα
λύτερα -Υπερφαλαγγίστηκε άπ’ τό ρεύμα προσχώρησης στό κόμμα. 
Σάν μέλος τοϋ Πρώτου Πυρήνα στόν όποιον ό Γίωτόπουλος μπήκε 
άργότερα, δέν μποροϋσε ν’ άναγνωρίσει τήν άρχηγία του. Ό Γκο
βόστης κλήθηκε νά παραδώσει τό τυπογραφείο, πού είχε φτιάξει ό 
σχηματισμός μας, καί συγκεκριμένα i Γκοοόστης, Καστρίτης, καί 
Κ®ζούρης, στό δποίο βγήκε γιά λίγο τό περιοδικό μας. Άλλά άρνή- 
θηκε μέ τό έπιχείρημα δτι αυτός καί ό Καζούρης είχαν βάλει τά 
χρήματα. Κι άντψετωπίστηκε μέ μερικές γροθιές τοΰ Σίλα πού τόν 
δφισαν σορό. «ΤΗταν έντολή τοΰ Γιωτόπουλου» — είπε δ Σΐλας.

«Αύτοί είναι μαΰροι κι δχι κόκκινοι», είπε στόν Καζούρη πού 
τόν περιμάζεψε, δ Γκοβόστης. "Ομως αύτός ήταν πού μικροαστικο- 
ποιήθηκε κι έκανε συμβιβασμούς μέ τούς «μ/χύρους».

Τό ζήτημα τών όμάδων καί άτόμων πού έφυγαν άπ’ τό Αρχείο 
δέν άποτέλεσε άντικείμ,ενο μιας δημοκρατικής συζήτησης. Ό Γιοιτό- 
πουλος δέν άντιμετώπισε πολιτικά τούς τριτοκαταστάτες. Ό  μπαλ- 
σεβικισμός προϋποθέτει μιά καθαρότητα στήν άντιμετώπιση τοΰ πο
λιτικού περιεχομένου τών τάσεων. Δέν δγινε καμιά προσπάθεια άνά- 
λυσης τών άναγκών τοΰ κινήματος πού έτειναν νά βροΰν μιά πολιτική 
έκφραση. Τά έπιχειρήματα ήταν: «θέλουν νά καταστρέψουν τήν 
έργασία». «Διέπονται άπό άτομισμό». «Είναι γεμάτοι φΛοδοξίες». 
«’Εχουν καρριερίστικες τάσεις». «"Ελκονται άπ’ τό ΚΚΕ». «θέλουν 
νά πάνε σπίτια τους*. «Δέν άφομοίωσαν τίς άρχές μας» κ.τ.ρ. (Βλέ
πε: 'Ιστορία τοΟ Άρχειομαρξιαμοΰ, τοΰ Ποντική).

Παρουσίασαν τήν διαρροή σάν «ξεκαθάρισμα πού δυναμώνει 
fi  κόμμα»· Αύτές οί έξηγήσεις δμως δέν ικανοποιούσαν, έ;απχτοϋ- 
cav τά μέλη, κι άς ήταν ώς ένα βαθμό Αντικειμενικές.

Βέβαια όπήρξαν καριερίστες ή χωρίς άρχές δπως άλλωστε καί 
άγνοί τριτοκαταστάτες.

Τό κόμ{ΐα,μέ τήν 3η Διεθνή, τήν αίγλη τής ΕΣΣΔ, νύς παγκό
σμιους δεσμούς, τούς Ινδοξους «φίλους», δπως δ Τσάγκ - Κάϊ - Σέκ, 
5 Ραντίτς, δ Μάκ Ντόναλντ, τά Πανεπιστήμια (ΚΟΓΤΒ), τά δφί- 
τσια, τούς βουλευτές, τούς ήγέτες σωματείων κ.τ.ρ., φάνταζε στά
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μάτια τών μαζών καί τών άγωνιστών γενικά. Έ νώ  τό ’Αρχείο δέν 
προσίφερε πχρά Ιδρώτα, θυσίες καί αίμχ.

Οί τριτοκχτχστάτες Ιλκονταν πρός τό κόμμα σάν τό «μόνο 
ΚΚ». Κάνοντας μιάν Ιστορική άνασκόπηση έβρισκαν δτι τό «’Αρχείο 
ξεκίνησε άπ’ τόν έξιλασμό τοϋ έργατικοϋ κινήματος άπ’ τά bimcçτου- 
νιστικά του άμχρτήματα». Άλλά τό Αρχείο δέν ήταν μία άπλή άρ
νηση. ΤΗταν ή παραδοσιακή άριστερή, τριτοδιεθνιστική τάση, πού 
άπ’ τό συνέδριο τοϋ 1918, καί πρωτύτερα πολέμισε κχί τσάκισε τήν 
ό;;πορτουνιστική δεξιά, αύτή καί μόνο αύτή.

Τό άτύχημα ήταν δτι ή «Τρίτη Κατάσταση» προσχώρησε στό 
ΚΚΕ μετά τήν έπικράτηση νής π:ό αίσχρής κλίκας τών σταλινικών 
κούτβηδων άπ’ δσους Ισως γνώρισε ή ίστορίχ, (Συνδιάσκεψη τών 
πχρχγόντων) καί μετά τήν συντριβή τοϋ Πουλιόπουλου. Τήν πορεία 
της δέν τήν άνάκβψε ο&τε κάν τό βδελυρό έγκλημα τών σταλινικών 
δολοφόνων κατά τοϋ άρχειο-τροτσκιστή Γβωργοπαπαδάτου.

Τό κόμμα άπέριψε τήν άπόφαση τής Συνδιάσκεψης τής «3ης 
κατάστασης» (12 - 6 - 27) δτι: «Τό Αρχείο ξεκίνησε άπ’ τόν έξι- 
λααμό τοϋ έργατικοϋ κινήματος άπ’ τά δππορτουνιστικά του άμαρτή- 
ματα». Κατά τό Κόμμα, ξεκίνησε «άπό μιά διάφορη ταξική βάση, 
έχφική».

Οί σταλινικοί Χαϊτάς, Εύτυχιάδης, Ζαχαριάδης, Ισβυσαν μέ 
μιά μονοκονβυλιά καί παραποίησαν τήν Ιστορία. Τό ξεκίνημα τοϋ 
Αρχείου (Τζουλάτι, Σαραντίδη, Δβδούση), άρχίζει άπ’ τήν τάση 
Τζουλάτι, Λιγδόπουλου (1916), περνάει άπ’ τήν Αριστερά τοϋ συν
εδρίου τοϋ ΣΕΚΕ (1918), πού είχε έπί κεφαλής τούς Τζουλάτι, 
Λιγδόπουλο, Κωμιώτη, Οίκονόμου, Ν. Δημητράτο, πραγματοποιεί 
τό σχίομα - τύπου Λένιν - μέ τούς δευτεροδιεθνιστές σοσιαλπατριώτες 
(Άνοιξη τοϋ 1919), μέ έπί κεφαλής τόν Τζουλάτι καί Λιγδόπουλο, 

συνεχίζει μέ τόν «κομμουνισμό» (1920) τοΟ Τζουλάτι καί Σαραντί
δη, προσχωρεί στό Κόμμα δταν αύτό προσχώρησε άπ’ τήν 2η στήν 
3η Διεθνή καί κατέληξε στό Άρχεϊο.

Ποιός λοιπόν ξεκίνησε άπό «έχθρική» «ταξική» βάση; Μέ ποιά 
προσόντα Ô πρώην μενσεβίκος Χαϊτάς κατηγόρησε τό ξεκίνημα τοΟ 
άρχείου, καί τοϋ άπέιδωσε τήν κατηγορία «δτι βοηθάει, δχι άρνητικά
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ή 8μβσα, άλλά 4μεσα τήν άστική τάξη»;
Ό  ΧαΓτάς κατέληξί νά βγάλει «Αντιδραστική» τήν «Τρίτη 

Κατάσταση»!
«Δέν είναι δυνατόν νά είναι παρά άνεικειμενικά άντνζρασαχή». 

Τό κόμμα «καταδίκασε δλες τίς Αντιλήψεις πού άποτέλεσαν τό πρό
γραμμά της» - Ιλεγε ή άπόφαση τοΟ ΠΓ.
(Ρίζος 20 - 6 - 27).

Οδτε συζήτηση γιά νά γίνουν άνεχτές d  άπόψεις τους μέσα 
στό σταλινισμένο ΚΚ, πού «πρέπει νά είναι Βδεολογνκώς ίμοιόμορφο»! 
Τούς ίβαλε σάν δρο τήν δμεση διάλυση χαί τήν κατ’ άτομο προσχώ
ρηση. ’Ετσι, μάς είπε δ Σκλάβος, στόν δποΐον όφείλονταν ή κατά
χτησή τους πέρασαν πάνω &πό 100 στό κόμμα.

«Ήταν στοιχεία διανοούμενα καί προλεταριακά μέ μιά καλή 
κομμουνιστική έργασία στό παρελθόν» έγραψε δ Π. Πουλιόπουλος. 
«Ή ταχτική τής διοίκησης είναι έσφαλμένη. Ζητάει νά πάψουν νά 
Εχουν άντιλήψεις γιά τήν έξυγΐανση τοΟ κ/ίμματος».

Έτσι ή Τρίτη κατάσταση δσβυσε δίδοξα.

Στό ’Αρχείο έπέστρεψαν πολλοί. 'Αλλοι πήγαν στά σπίτια τους, 
καί κατά κάποιο τρόπο, ξεκαθάρισε άπό ρεύματα φιλοσταλινικά, πού 
θεώρησαν σωστό νά προσχωρήσουν στό κόμμα σέ μιά στιγμή πού τό 
μισό κόμμα διαφοροποιούνταν πρός τόν Σπάρτακο καί διαγράφονταν.

θεωρήθηο» δμως άπαράδβχτη ή άντιχομμουνιστιχή μέθο
δος ξυλοδαρμών πού έγικαινίασε τό ’Αρχείο κατά τών τριτοκατα- 
στατών. Έδειχνε λδυναμία Επιχειρηματολογίας άνεξάρτητα 4ν οί 
δ;αφονοΟντες ήταν κομφουζιονιστές ή άποστάτες πρός τό σταλινισμό.

«'Οπου δέν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» ϊλεγε δ Γιωτόπουλος 
καί μάς άφηγήθηκε δ Χαρίλαος Τσαγγάρης.
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Συζητήσεις στό «’Αρχείο» 
ύπέρ τοϋ Τρότσκι

Στά μέσα τοϋ 1926 d  Ζηνόβιεφ καί Κάμενεφ ήρθαν σ’ Απόλυτη 
αντίθεση μέ τήν δεξιά τοϋ Μπουχάριν, Ρύχωφ, Τόμσκυ κχί μέ τό 
κέντρο τοϋ Στάλιν κι ένώθηκαν μέ τήν άντιπολίτευση τοϋ Τρότσκι 
πάνω στή βάση κριτικής τής θεωρίας τοΟ «σοσιαλισμού σέ μιά μόνο 
χώρα», σάν Αντιδραστικής καί Υπονομευτικής τής παγκόσμιας έπα 
νάστασης.

Ή πλατειά άπήχηση πού είχε ή £νωση τής παλιάς αντιπολί
τευσης τοϋ Τρότσκι μ’ αύτήν τοϋ Ζηνόβιεφ - Κάμενεφ, Αναζωογόνησε 
τόν Τροτσκισμό μέσα καί ίξω άπ’ τήν ΕΣΣΔ. Στήν Ελλάδα &κ- 
φράστηκε μέ μιά άνοιχτή καί έπίσημη τοποθέτηση τοϋ ’Αρχείου ατό 
πλευρό τοϋ Τρότσκι.

’Απ’ τά μέσα τοΰ 1926 άρχισαν πλατειές συζητήσεις ύπέρ τοϋ 
Τροτσκιστικοϋ κινήματος μέσα στίς γραμμές τοϋ ’Αρχείου.

Ό Γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς  Οργάνωσε όμιλείες σέ πολυάριθμβς 
συγκεντρώσεις μέσω τών δποίων Ανέλυε τίς άπόψεις τοϋ Τρότσκι, μέ 
ντοκουμέντα στό χέρι, κι Επαιρνε καθαρά θέση πολιτικής Αλληλεγ
γύης στό πλευρό του, σάν προέκταση τής φιλοτροτσκιστικής τοποθέ
τησης τοϋ Τζουλάτι, άπ’ τίς Αρχές τοϋ 1924.

«Σέ μιά συγκέντρωση — Αφηγεΐται δ Κ α ζ ο ύ ρ η ς  — 
πού παρευρέθηκα , κι είχε γίνει στόν ’Ασύρματο μέ πάνω Από 50 
ακροατές, στά μέισα τοϋ 1926, δ Γιωτόπουλος μάς μίλησε ύπέρ τοϋ 
Τρότσκι καί τόν άκούγαμε μέ μεγάλο ένθουσιασμό καί ένδιαφέρον. 
θυμάμαι δτι δίπλα μου καθόταν δ Σίλας».

01 συζητήσεις αύτές συνεχίστηκαν καί στά 1927.

Ό Κ . ’Α ν α σ τ α σ ι ά δ η ς  Αναφέρει δτι : «Κατά τήν 
περίοδο πού βρήκε τό «Νέο Ξεκίνημα» (15-6-27) παρευρέθηκα σέ
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μιά συγκέντρωση, &που δ Γιωτόπουλος, μέ πολλά κείμενα γραφομη- 
χανημένα γιά τήν Αντιπολίτευση Τρότσκι, καί ειδικότερα γιά τήν 
πάλη του κατά τοΰ πνιξίματος τών διαφωνειών καί ύπέρ τής έργα- 
τ:κής δημοκρατίας στό Κόμμα καί στό Κράτος, γιά τήν τυπική λει
τουργία τών Σοβιέτ, κ.τΛ., μάς ένημέρωσε γιά τίς τελευταίες έςελί- 
ζεις στήν £ΣΣΔ. Φυσικά τάχτηκε καθαρά ύπέρ τών άπόψεων τοΰ 
Τρότσκι. ’Ανάμεσα στά κείμενα πού μάς διάβασε ήταν καί ή δια
κήρυξη τών 83, ή δποία έλεγε:

«Ή έσφαλμένη πολιτική γρηγορεύει τήν άνάπτυξη τών έχθρι- 
κών δυνάμεων: τοΰ κουλάκου, τοΰ νεμπαν, τοΰ γραφειοκράτη. Αύτή 
κάνει, ώστε νά μήν είναι δυνατό ν νά έπωφεληθοΟμε στό βαθμό πού 
πρέπει καί μέ τό σωστό τρόπο τίς ύλικές πηγές, πού ύπάρχουνε στή 
χώρα γιά τήν βιομηχανία καί δλη τήν κρατική οΙκονομία. Ή καθυ
στέρηση τής μεγάλης βιομηχανίας σχετικά μέ τίς Απαιτήσεις ποδ- 
χουν άπ’ αύτή τόσο ή έθνική οΙκονομία (Ιλειψη έμπορευμάτων, ψη
λές τιμές, άνεργία), δσο καί τό σοβιετικό σύστημα στό σύνολό του 
(άμυνα τής χώρας), δδηγεΐ στήν ένίσχυση τών καπιταλιστικών στοι
χείων τής Σοβιετικής "Ενωσης, ειδικά στά χωριά

Ή  διαφοροποίηση μέσα στούς χωρικούς προχωρεί δλοένα καί 
γρηγορότερα. ’Απ’ τό σύνθημα «πλουτίστε» ώς τήν διακήρυξη, δτι οί 
κουλάκοι μπορούνε νά «περάσουν φυσικά» μέσα στό σοσιαλισμό, ή 
διευθύνουσα δμάόα τής ΚΕ κατάντησε νά παρασιωπά τήν δ;αφορο- 
ποίηση τών χωρικών άπό τό Ινα μέρος, νά τήν παρουσιάζει μικρότε
ρη άπ’ δτι πραγματικά εϊναι, καί άπ, τό άλλο μέρος στήν πράξη νά 
προσανατολίζεται πρός τά εδπορα στρώματα τών χωρικών.

Στήν 10») έπέτειο τής ’Οκτωβριανής ’Επανάστασης έχουμε στήν 
χώρα μιά τέτοια κατάσταση, δπου μιά μάζα πάνω άπό 3,5 έκατομμύ- 
ρια άγροτικοί έργάτες παίζουν Ινα έξαιρετικά άσήμαντο ρόλο μέσα 
στά σοβιέτ, στούς συνεταιρισμούς, στούς πυρήνες τοΰ κόμματος, Ινώ 
στούς φτωχούς χωρικούς άπ’ τ’ άλλο μέρος έξακολουθοΰμε νά δίνουμε 
άκόμα άνεπαρκή προσοχή καί βοήθεια.

Ή  άπόφαση τοΟ τελευταίου συνεδρίου τών Σοβιέτ πάνω στήν 
άγροτική οΙκονομία δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τήν διαφοροποίηση
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πού γίνεται στά χωριά, δηλ. γιά τό βασικότερο ζήτημα τής οικο
νομικής καί πολιτικής έξέλιξης στήν ύπαιθρο. Όλα αύτά άίδυνα- 
τίζουνε τίς βάσεις μας στά χωριά χαί δυσκολεύουνε τήν συμμαχία 
έργατικής τάξης χαί φτωχών χωρικών μαζί μέ τούς μεσαίους χω
ρικούς.

Ή συμμχχία αύτή μπορεί ν' άναπτυχθεΐ καί νά στερεωθεί μόνο 
μέ τόν συστηματικό άγώνα ένάντια στίς έκμεταλευτιχές τάσεις τών 
κουλάκων, άλλά αύτών ή άνάπτυξη χαί ή σημασία παριστάνεται σέ 
μάς μικρότερη άπ’ δση είναι στήν πραγματικότητα. Μιά τέτοια πο
λιτική άποτελεΐ κίνδυνο, πού σιγά - σιγά συσσωρεύεται χαί μπορεί 
μιά μέρα ξαφνικά νά ξεσπάσει».

(Μάης 1927)

Τέτοιες βεβαιώσεις γιά τήν τοποθέτηση τών ’Αρχειομαξισΐών 
στό πλβυρό τής τροτσκιστικής άντιπολίτευσης, μπορεί νά πολλά· 
κλασιοοστοΟν.

Ό ΦωκΛς Εδωσε μιά πληροφορία, δτι «τό ’Αρχείο έπαιρνε άπ* 
τό έξωτερικό εΐιδήσεις χαί ντοκουμέντα δπως τών 83, τά δποία δ 
Πουλιόπουλος δέν διέθετα: άχόμα χαί δπως είναι γνωστό τό ντοκου
μέντο τών 83 τό δημοσίευσε στό Σπάρτακο τό Γενάρη τοΟ 1928.»

Παράλληλα 6 Γιωτάπουλος δρχισε τήν δημοσίευση στόν 3ον 
τόμο τοΟ περιοδικού «’Αρχείο τοϋ Μαρξισμού» άπ’ τήν 1η τοΟ Μάρτη 
1927 μέχρι τήν 1-1-28, δύο Ιργων τοϋ Τρότσκι: 1) Εύρώπη καί 
’Αμερική, in ’ δπου όρισμένα κεφάλαια είχαν κυκλοφορήσει γραφο- 
χημανημένα άπ’ τό 1924, καί 2) Πού βαδίζει ή Ρωσία, στό όοτοϊο 
δίνονταν μία πρώτη προσέγγιση τοΟ έλληνικοΟ κοινού στά προβλή
ματα τής ΕΣΣΔ.

Τήν Ιδια έποχή ή ’Οργάνωση έξέδωσε μιά μπροσούρα Γάλλων 
έργατών πού έπεσκεύτηκαν τήν ΕΣΣΔ στά 1955, μέ τίτλο: «Τί εί
δαμε στήν Ρωσία», μέ πνεΟμα άντικειμενικό καί ευνοϊκό.

Αύτή ή προσέγγιση τής ’Οργάνωσης στά προβλήματα τής οί
κοδόμησης τοΟ σσσιαλισμοΟ στήν ΕΣΣΔ, ιγινε παράδωση άπ’ τήν 
έποχή τοΟ «ΚομμουνιαμοΟ» τοΟ Τζουλάτι, δπου ύΐϊήρχε μόνιμη στή
λη εϋδήσεων πού έξεθείαζαν τό έργατικό κράτος, έκλαΐκβυαν τό σο
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βιετικό σύνταγμα καί γενικά προπαγάνδιζαν τις καταχτήσης τοΟ 
’Οχτώβρη.

Τί κι 4ν οί ειδήσεις άπ’ τήν Μόσχα άνέφεραν ήττες καί δια
γραφές τών ρώσων άντιπολιτευομένων. Οί ’Αρχειομαρξιστές είχαν 
μάθει νά παλεύουν ένάντια στό ρεϋμα.

Επακολούθησαν συζητήσβις μέ όμιλητή τόν Πίνδραρο Μπρ·- 
δήμζ μέ θέμα άν ή έπανάσταση μπορεί νά νικήσει καί νά κρατηθιΐ 
παρά τήν άντίθεση τοΟ καααταλισμοΟ καί τήν ένδεχόμενη μή βοήθεια 
τής ΕΣΣΔ. Ή άπάντηση ήταν οώσιόδσξη μέ τήν προϋπόθεση νά μήν 
καθυστερήσει ή Iπανάστπση στήν Εύρώπη.

181



Η ΕΠΕΧΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

01 πρώτο: άρχειομαρξιστές πού στάλθηκαν στή Θεσσαλονίκη, 
σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής 2ης συνδιάσκεψης, ί Π ο ν τ ί κ η ;  
τοϋ πρώτου πυρήνα τοϋ ’Αρχείου, ό Π. Σαλονικιός 6 συνηγέτης τής 
άπεργίας τοϋ Βόλου στά 1916 μαζί μέ τόν Ά π ο σ τ ο λ ί δ η  καί 
τόν θ έ ο ,  δ Σ ο ύ λ τ ο ς κι δ Γ ι α ν ν α κ ο υ ρ έ α ς ,  μέσα 
σ’ 2να χρόνο ρίζωσαν στό μαζικό κίνημα Θεσσαλονίκης. Ή  άνελέητη 
κριτική τής έπονεί&στης στάσης πού κράτησαν οί σταλινικοί στήν 8ι- 
χτατορία—Υποστήριξη τοϋ Πάγκαλου καί τοϋ προσφυγοκάπηλου Πα7 
τρίκιου — άπέίωσε πλούσιους καρπούς, καί μιά άλματώδικη άνάπτυ
ξη. Δεκάβες στελέχη κ«ταχτήθηκαν άπ’ τό κόμμα ή άμεσα άπ’ τήν 
πάλη τών τάξεων.

Ό Γ ι α ν ν α κ ο υ ρ έ α ς  στάλθηκε άπ’ τήν ’Οργάνωση 
στά 1925 στήν ΣαλονίκηΦυγοστράτησε δταν κλήθηκε ή κλάση του. 
Ή έπιλογή του γι’ αύτήν τήν άποστολή όφείλονταν στήν άγάπη και 
στοργή πού τόν περιέβαλε δ Τζουλάτι, δ δποίος Υπολόγιζε στίς Ικα
νότητάς του υστέρα άπ’ τήν έπιτυχία του στήν άγροτιχή έξέγερση 
τής Λειβαδιάς.

Έτσι σχηματίστηκε ή πρώτη ήγετική τριάδα άπ’ τούς Τσι- 
γαρίοη, Π. Σαλονικιό καί Γιαννακουρέα. Στό πρόβλημα στόχων δου
λειάς, ήρθε σ’ άντίθεση μέ τήν κρυφή άπ’ τό κό̂ ιμα δουλειά, πού ή
θελαν οί άλλοι δύο.

«Είμεθα Υψηλής στάθμης συνείδησης — 2λ«γε — καί γι’ αύτό 
εύκολότερα θά βροϋμε άπήχτρη στά μέλη τοΰ κόμματος πού είναι έ- 
νίς κάποιου Ιπιπέδου».

Καί πραγματικά είχε καταπληχτικές καταχτήσεις δπως τοϋ 
Μακρύπουλου πού πήρε μαζί του δλόκληρο σχεδόν τό τμήμα καί τήν 
άποθήκη βιβλίων.
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Μιά νέα διαφορά δημιουργήθηκε γιά τά δικαιώματα έκλέ- 
γειν καί Εκλέγεοθαι πού κατά τόν Γιαννακουρέα έπρεπε νά ίχουιν 
15 ύποψήφια μέλη. «Δέν είναι άκό»ια ώριμοι», τοϋ άπάντησε ό Τσι- 
γαρίδης. «Κάνε τους πρός τό παρών μαθήματα άνώτερα».

Αύτό δμως — τό έκλέξιμο τής τοπικής Επιτροπής — 2γινε 
πέτρα σκανδάλου. Ό Τσιγαρίδης τόν διέβαλε καί δ Γιωτόπουλος — 
νέος ήγέτης τό 1926 — κατεύθασε στήν Σαλονίκη καί τόν άνεκάλε- 
σε, μέ τήν δικαιολογία δτι «τώρα Ιχουμε περισσότερο άνάγκη στήν 
’Αθήνα». Ή δυσμένεια ήταν δλοφάνερη. Ή ρήξη ξέσπασε δταν δ 
Γιωτόπουλος στήν ’Αθήνα τοϋ άνέθεσε νά πάρει μέρος σέ δμάδα 
ξυλοδαρμού τοϋ Γκοβόστη, γιατί «καταχράστηκε τό τυπογραφείο τής 
όργάνωσης». Ό  Γιανναοοουρέας διεφώνησε γιά δλη τήν μεθοδολο
γία τοϋ Γιωτάπουλου, άπεχώρησε καί δέν ξανασυνδέθηκε παρά μετά 
τήν σύνδεση τοϋ ’Αρχείου μέ τόν Τρότσκι.

Στίς άρχές τοϋ 1927, ή όργάνωση τής Σαλονίκης δλοκλήρωσε 
τήν δργαινωτική της διάρθρωση στή βάση τοϋ δημοκρατικού σ«τροεν- 
τρωτιομοΟ. ’Εγινε μ/α αυ'>διάσκεψη 80 περίπου μελών άπ’ δπου έκλέ- 
χτηκε ή Περιφερειακή ’Επιτροπή ίπ τούς Τσιγαρίδη, Π. Σαλονικιό, 
Μπέσιλα, Μαικρόπουλο καί Ζεβαρδιανό, ένώ στήν ’Αθήνα διατηρή- 
θηκε ή προσωποπαγής ήγεσία τοϋ Γιωτόίτουλου.

Ό  Π. Σ τ α ϋ ρ ο ς, άπ’ τό Μαρμαρά — άφηγείται δτι 
ήρθε στή Σαλονίκη τό 1922 φτιαγμένος κομμουνιστής δπως κι δ 
κομματικός Γρηγοριάδης, πού σάν φρουρός στοϋ Συγγροϋ βοήθησε 
τήν δμάδα ΧαΓτά νά δραπετεύσει. Δούλεψε σκαφτιάς στό "Αγιο "Ο
ρος, τό δποίο δ θ . Κορνάρος περιέγραψε μέ τά μελανότερα χρώ
ματα. Κι δταν συνδέθηκε μέ τούς ’Αρχειομαρξιστές στά 1927, κι 
άρχισε ή πάλη γιά τό σωματείο οίκοδόμων, έκλέχτηκε στήν διοίκη
ση, μαζί μέ σ. πού άφησαν ιστορία στό κίνημα Θεσσαλονίκης καί 
γενικότερα. Τούς όνομάζουμε:

Η. Μπεσίλας, Π. Σταϋρος, Πελάγιος, Τσαματζ&ς, Νιζαμί- 
δης, Τ οσίου, Νικολάου, Στεφάνου, Λίναρης, κι άλλους οίκοδόμους 
καί μαραγκούς άπ’ τήν Καστοριά πού μαζεύτηκαν γύρω άπ’ τόν γέρο 
Κωστόπουλο.

’Ας δσϋμε δμως τά νέα στελέχη:
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Ή  λ. Μ π έ σ ι λ α ς. Γεννήθηκε στό Σουφλί τό 1903 . Κατά 
τό 191 6  μέ τήν κατάληψη τής Θράκης άπ' τούς Γερμανοβούλγαρους 
τόν μετέφβραν μαζί μέ δμήρους στήν Γερμανία, δπου δούλευαν γιά  
τήν διάνυξη διώρυγας τοϋ Κιέλου πάνω άπό 2  χρόνια. Έ κ εΙ Εγινε 
κομμουνιστής. Στήν έπανάσταση τών Σπαρτακιστών, στά 1 919 , δντας 
μόλις 16  χρονών πήρε μέρος στό Κίελο, Βερολίνο, καί Γκέρλιτς. 
Τόν χρησιμοποίησαν γιά δυναμιστή σάν είδικό γιά τήν κατάληψη 
κτιρίων κ.τ.ρ.

Η . Μπέοιλας Κ . Καΐσόπουλος

Μετά τήν συντριβή τής Επανάστασης μπαρκάρανε τούς Έ λ λ η 
νες μέ σλέπια τοΟ Δούναβη γιά τό Φιοϋμε, κ·. άπό κεϊ στήν Έλλά(5α.

Στήν Σαλονίκη άναμίχθηκε άμεσα στό συνδικάτο του, στήν 
μηχανοξυλουργία. Μπήκε στήν Νεολαία δπου προωθήθηκε άπ’ τόν 
ξάδελφό του Χ α ί ν ο γ λ ο υ .  Στά 1 9 2 5  πέρασε στό ’Αρχείο διά 
μέσου τοΟ Παναγιώδη ΣχλονικιοΟ. Στά 1928  μπήκε στήν Τοπική Έ -  
πιτροπήένω τό  1927^ταν στή διοίκηση τοΟ συνδικάτου του. Κ ; δρχισε 
τήν ήφαιστειώδη δράση του μακράς πνοής γιά τήν δποία θά έπανέλ-
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θωμε, σάν Ινα άπ’ τά καλύτερα καί (ξυνοψ/κώτερα στελέχη τοΰ Τροτ
σκισμού.

Α. Κ ο ύ ρ τ η ς. Μπήκε στό τσαγγαριό τό 1923, δντας 16 
χρονών. Τότε τό σωματείο τό είχαν οΐ σταλινικοί. ΈκεΙ άπό 2.000 
τσαγγαράδες συγκεντρώνονταν 1000 -1500 στίς συνελεύσεις. Ό 
Κούρτης εϊταν άπ’ τούς πρώτους άρχειομαρξιστές πού κατά τό τέλος 
τοϋ 1925 άρχισαν τήν δράση στό σωματείο, μέ τούς: Κεφάλα, θ. 
Τέρπα, Γ. Μακρόπουλο, Σταΰρο, ’Αθηνόδωρο, Π. Μάλαμα, κ. ά. 
Μέχρι τό 1926 συγκέντρωσαν γύρω τους περί τούς 180 άρχειομαρξι- 
στές τσαγγαράδες, κι δταν κατέλαβαν τήν διοίκηση, στά 1929, Ιπαιρ- 
ναν 500 ψήφους Ιναντι 30C τών σταλινικών.

Ό Ά . Κούρτης, Αναδείχτηκε στήν Αδιάκοπη συμετοχή του στό 
συνδικαλισμό καί πολιτικό κίνημα σάν στέλεχος άφωσιομένο με
γάλης δλκής κι άφηνε πάντα καί παντοΟ, τίς πιό καλύτερες έντυπώ- 
σεις σέ φίλους κι Ιχθρούς, γ.ά τό έξαίρετο έπαναατατικό του ήθος.

*0 Μ α κ ρ ό π ο υ λ ο ς ,  δ Αντιπρόσωπος άπό τό Βόλο στό
1 ο συνέδριο τής ΚΝΕ, καί τώρα όπεύθυνος τής «φωνής τοΟ έργάτη» 
άπ’ τούς δοκιμασμένους γιά τό αύτονομιστικό, πέρασε στό ’Αρχείο 
καί jii τήν μαχητικότητα πού τόν Ξέκρινε Αρχισε τήν πιό άγρια 
πολε-ϋκή κατά τοΟ ΚΚΕ.

Ό  Τ σ ε λ ί δ η ς, άπ’ τά παλιότερα στελέχη τοϋ ’Αρχείου 
Σαλονίκης, έπικεφαλής τοΰ σωματείου γκαρσονιών, καταδικάστηκε 
μέ μεγάλη ποινή γιά τήν δράση του.

Τόν έκτέλεααν οί σταλινικοί στήν κατοχή.

Π. Σ τ α ΰ ρ ο ς. Είναι άπ’ τούς σπάνιους προλετάριους 
άντοχής πού άνέβηκαν στή πρώτη γραμμή τών συνδικαλιστικών καί 
πολιτικών άγώνων. ’Ανήριε στούς μαζικούς άρχειομαρξιστές. Στά οί
κοδομικά γεγονότα σύγκρουσης μέ τούς σταλινικούς, πού συνεκλό- 
νησαν τήν Σαλονίκη, γιατί οί σταλινικοί δέν ήθελαν νΑ παραδεχτούν 
τήν ήττα τους στήν έκλογή άντιπροσώπων γιά τό ένωτικό συνέδριο 
(1929), ϊπαιξε μαζί μέ τόν Μπέσιλα τόν πρώτο ρόλο. ΣΑν Αντιπρό

σωπος τών οίκοδόμων στήν άρχειομαρξιστική « Πανεργατική» πέταξε 
μέ τίς κλωτσιές τόν Διοικητή ττής ’Ασφάλειας Γκινινή, πράγμα πού 
δέν ξανακούστηκε. Στήν Τρστσκιστική όργάνωση ϊμεινε πιστός (τάση
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Μποσελβίκου), δπως θά έξιστορίσουμε, μέχρι τέλους. Στήν φωτο? 
γραφία (1932) είναι στίς νέε; φυλακές γιά 3 διάφορες ταξικοϋ χα
ρακτήρα καταδίκες.

Ό  Κ ο κ κ ι ν ο γ ι ά ν ν η ς. Βετεράνος τοΟ έπαναστατι- 
κοΟ κινήματος άπ’ τό Μικρασιατικό μέτωπο. ΤΗταν Σερρέος άγρό- 
της καπνοπαραγωγός, καπνεργάτης καί οΙκοδό(ΐος. Αύτός ίδρυσε τό 
’Αρχε^ιαρξιστικό τμήμα στίς Σέρρες καί ήταν σταθερός καθοδηγη
τής του.

Τό μίσος τών ταξικών έχθρών έναντίον του, έκδηλώθηκε δταν 
σέ μιά συγκέντρωση οίκοδόμων σκοτώθηκε 2νας άνθυπασπιστής κι 
ένοχοττοίησαν τόν Κοκκινογιάννη. Τόν καταδίκασαν. Ή διχτατορία 
Μεταξά καί ό πόλεμος παρέτειναν καί πέρα άπό 10 χρόνια τήν Ιξο- 
ρία του. Μέ τήν «Απελευθέρωση» ϊπεσε θϋμα τής σταλινικής θηριω
δίας, καί τό έπαναστατικό κίνημα Ιχασε Ιναν £π’ τούς πιό άφοσιω- 
μένους έπαναστάτες.

Π ε λ ά γ ι ος, άπ’ τούς πρώτους άρχειομαρξιστές, ήταν 
βούλγαρος (Πελάγιεφ) μπολσεβίκος «στενός», πού βρήκε στούς άρ- 
χειομαρξιστές, τούς «ίδιους» |ii τούς όπουδούς τοΟ Μπιλαγκόεφ. Πέθα- 
νε φυματικός. Κι δ Τσιγαρίδης δδωσε στήν κόρη του τ’ δνομα «Πε- 
λαγία» γιά νά τιμήσει τήν μνήμη του.

Π. Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς. Γι’ αύτόν δέν θά άναφέρουμε 
τήν δράτη του σάν ύφαντουργοϋ καί σάν Ιμποροϋπαλλήλου πού Ικανβ 
καί στήν διοίκηση τοΰ σωματείου, άλλά τήν μεγάλη μαζική του έπι- 
τυχία, στά γεγονότα -ής 9 τοϋ Μάη 1936, δπου σέ συλλαλητήριο 
όλόκληρης τής έπαναστατιμένης Θεσσαλονίκης σκοτώθηκαν 12 καί 
τραυ;ιατίστηκαν 300 ίργίτες στή σύγκρουση μέ τούς άναδρους δο
λοφόνους τής χωροφυλακής. ΤΗταν δ μ̂ νος άντιπρόσωοτος στήν Κεν
τρική Άπεργιακή ’Επιτροπή, τροτσκιστής, πού σήκωσε τήν ίνβοξη 
σημαία τής 4ης Διεθνούς. ’Ανήκε στήν τάση «Νέου Δρόμου» τοϋ 
Καστρίτη, Μ. Γιάννη, Σάκικου, Παπαδόπουλου. Στό Ένωποιητικό 
συνέδριο δλων τών τροτσκιστικών τάσεων (1926), Ιπαιξε σημαντικό 
ρόλο στήν ’Οργανωτική ’Επιτροπή τοϋ Συνεδρίου.

X. ’Α ν τ ω ν ί ο υ .  Σ’ αύτόν δφείλετχι ή όργάνωση καί ή 
κατάχτηση τών άρχειομαρξιστών τοϋ σωματείου Λιθογράφων - Κυ·
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-ιοποιών, στό άποίο ίγινε γραμίΐατέας ( 1 9 2 8 ) .  ΤΗταν άπ’ τούς Επι
κεφαλής τών συνεργαζόμενων άρχειομαρξιστικών συνδικάτων. Έ π ι-  
λέχτηκε στήν Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης. ’Εκλέχτηκε 
άπ’ τό Ιο  Συνέδριο τής Όργάνω-σης Μπολσεβ&κων - Λενινιστών (ΟΜ 
ΛΕ) (ΐέλος τής Κ Ε . Γνώρισε τίς φυλακές καί τίς διώξεις σάν τροτ- 
σκιστής. Καί μετά τό σχίσμα τοΟ 1 9 3 4  πέρασε μέ τήν τάση Γιωτό- 
πουλου.

Γ . Τ α  μ τ ά κ ο ς  ( Β έ ρ γ η ς )  Η γετικό στέλεχος τοϋ 
σωματείου τών τσαγγαράδων. Διακρίθηκε γιά τήν ήρωϊκή δράση 
του στούς μεγάλους ταξικούς άγώνες τής Σαλονίκης, α) στά αίμα- 
τηρά γεγονότα τών άνέργων ( 1 9 3 0 ) , μέ έπικεφαλείς άρχειομαρξι- 
στές, δπου ίφαγε μιά σφαίρα στό μάγουλο, β) στήν έπα,ναστατική 
θύελλα, στό συλλαλητήριο τοΰ 1936  δπου Επαιξε Ινα πραγματικά 
ήγετικό ρόλο

Κατά τήν Μεταξική διχτατορία διετέλεσε μέλος τής Κ Ε  τής 
ΕΟ Κ Δ Ε σάν άντιπρόσωπος τής τάσης «Νέου Δρόμου* - Καστρίτη, 
Μ. Γιάννη, Σάκκου, μαζί μέ τόν Βουρσούκη καί Κ . Άναστατ.άδη, 
άπ’ τήν μιά μεριά καί τόν Πουλιέπουλο, Βρυχορόπουλο άπ’ την άλλη. 
Πιάστηκε. ’Εξορίστηκε έπ’ Αόριστον. Κι δταν Ελευθερώθηκε, μέ 
μιά τολμηρή δραπέτευση, τοποθετήθηκε στό πλευρό τών «ντεφαιτι- 
στών τής ΕΣΣΔ » (Στίνα).

Π. Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ .  Υφαντουργός. ’Εκλέχτηκε

Χρήστος ’Αντωνίου

Ά π ό φωτογραφία μιας δμάδα; 
φυλακισ·ιένων τρο^σκιστών, 
ή δποία στάλθηκε καί στόν Τρότ- 
σκι στήν Πρίγικηπο.
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γιά Ινα διάστημα στήν διοίκηση τού σωματείου ύφαντουργών. Πιά
στηκε στά 1930στό «Κόκκινο σχολείο» δπου γίνονταν άπ’ τόν Κ α- 
ρ τ ρ ί τ η μαρξιστικές δμιλίες, καί διχάστηκε. Γιά τήν Ακού
ραστη πάλη του, ή διχτατορία Μεταξά τόν Εκλεισε στό στρατόπεδο 
’Ακροναυπλίας γιά 4 χρόνια. Τέλος τόν μετέφεραν στό στρατόπεδο 
τής Λάρισας δπου τά νεϋρα του Ιαπασαν Γύριζε άπό κελί σέ κελί 
κχί φώναζε στούς σταλινικούς: «Ζήτω δ Τρότσκι.

Π. Μ π ο ρ ν τ ο μ ι τ ζ ί δ η ς  — Ζε βαρδ ι αν ός .  Ερ
γάτης άλαντοποιός. Χάρη στήν έξαιρετική άγωνκπικότητά του καί 
έπαναστατική ποιότητά του Ιγινε γραμματέας τοΟ σωματείου του 
καί άναδείχτηκε στήν 1η Περιφερειακή ’Επιτροπή τής όργάνωσης.

Κ ο ν τ ί ν ο ς. Τσαγγάρης μέ μεγάλο κΟρος γιά τήν Αγωνι
στικότητα καί τιμιότητα στούς συναδέλφους του καί γενικά. ’Ant’ 
τούς πιό σκληροπυρηνικούς στό σωματείο του καί στούς άγδνες του. 
Δέν θά ξεχώσω τήν άλληλεγγύη πού μοΟ Κειξε στήν περίοδο πεί
νας πού πέρασα στή Σαλονίκη τό 1934.



Βασικά στελέχη τής 'Οργάνωσης 

Άρχειομαρξιστών - Τροτσχ:στών Θεσσαλονίκης

ΒΑ ΓΓΕ Λ Η Σ ΤΣ ΙΓ Α ΡΙΔ Η Σ  
Γραμματέας τής Όργάνωσης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦ ΑΛΑΣ ΑΠ Ο ΣΤ Ο Λ Η Σ Κ Ο ΓΡΤΗ Σ



Η γετικά στελέχη ’Α ρχε’.ομαρξισζών - Τροτσκισμών, στίς Νέες 
Φυλακές Θεσσαλονίκης (1931)

’Α π’ τ’ άριστερά στά δεξιά, καθιστοί: Γρηγόρης Δίπλας, Κοκ- 
κινογιάννης, θ .  Σταφυλάτος. Ό ρ θ ια : Σταύρος Οικοδόμος, Τσε- 
λίδης, Γ . Κρόκος.
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'Αρχειομαρξιστές - Τροτσκιστές 
ήγέτες τών ταξικών άγώνων 

στή Σαλονίκη



Ή όρμητική άνοδος 
τοϋ συνδικαλιστικού άρχειομαρξιστικοϋ 

κινήματος

Κατάχτηση τοΟ σωματείου 
τών άρτεργατών τής Αθήνας

Τό σωματείο άρτεργατών τής ’Αθήνας καταχτήθηριε στίς άρ
χές τοΟ 1927. Ή δράση σ’ αΰτό είχε άρχίσει άπ’ τό 1923, &πότε 
Ιδρύθκριε ό «£μιλσς» — δπως άνομάζονταν τότε οί παρατάξεις — πού 
καθοδηγούσε ή διοίκηση τοϋ ’Αρχείου μέ τόν Τσιγαρίδη καί δκανε 
συνδικαλιστικά μαθήματα. Γραμματέας τοϋ ίμίλου βγήκε ό Σάκκος. 
’Αλλ’ αύτό είχε έξοργίσει τόν Γεωργοπαπαδάτο, δικαιολογημένα, 
καί τόν ίκανε νά δρδ άνεξάρτητα κάπω άπ’ τήν ϊμεση διεύθυνση 
τής διοίκησης.

Σίό Συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας έπισιτ ιστών στά 1923, δ «’Ομι
λος» ίστειλε Αντιπρόσωπο άπ’ τό σωματείο τοΟ Πειραιά τόν Γεωρ- 
γοπαπαδάχο. Πράγμα πού δείχνει τήν έπιρρσή τών άρχειομαρξι- 
στών στό συνδικάτο.

Στήν γενική άπεργΐα το0 1923, ή παράταξη "βγάλε άπεργιακή 
έπιτροπή άπό συσκέψεις, μέ έπί κεφαλής τόν Γεωργοπαπαδάτο, καί 
παρά τήν διοίκηση τοϋ σωματείου, κατέβασε τούς Αρτεργάτες στήν 
ώπεργία, μέ άπόλυτη έπιτυχία.

Στ'ίς αιματηρές συγκρούσεις τοϋ Πασαλιμανιοϋ, δ Γεωργοπα- 
παδάτος κράτηιε ήρωϊκή στάση - δαιως δλοι - πιάστηκε καί φυλα
κίστηκε.

Ό  Γρ. Δίπλας, άπ’ τά δυναμικότερα στελέχη τοϋ «όμίλου», ά- 
ποτέλεσε τόν σύνδεσμο τής άπεργιακής έπιτροπής άρτεργατών καί 
τής δμοσπονδίας καί ΓΣΣΕ, κ: ήταν αύτός πού πήρε τήν προκήρυξη
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τής Γ Σ Ε Ε  Απ’ τό τυπογραφείο τοϋ Ιΐαπαδόγιαννη, πού άνηκε στό 
Κό^ιμχ καί τήν Ο’.ένυμε στά Απεργιακά πόστα.

ΤΗταν τότε 2 0  χρόνων. Κατάγονταν απ’ τήν "Ηπειρο κι ότι 
μπορούμε ν' αναφέρουμε τώρα είναι δτι πέρασε φυλακές έξορίες, καί 
στρατόπεδα συγκέντρωσης πάνω από 10 χρόνια.

Στό σωματείο «Μόρφωση - ’Οργάνωση», απ’ τό 192 0  - 1 927 .  
δεσποζε ό Οίκονόμου. Ή  διοίκησή του ήταν άντιδραστικότατη. Ά -  
ποτελούνταν άπό μιά κλίκα μπράβων, μαγκουροφόρων καί Ανοιχτών 
πραχτόρων τής συντεχνίας, τής ασφάλειας καί του κράτους.

Στά 1927 , ό Οικονόμου κάλεσε συγκέντρωση γιά τά αιτήματα 
τών Αρτεργατών. Δημαγώγησε. Ά λλ ά  πήρε τήν Απόφαση πού ήθε

λε. Τότε σηκώθηκε ό Σ ί λ α ς ,  κατάγγειλε τά σχέδια τοϋ Οί
κονόμου καί ζήτησε νά συζητηθεί ή Απόφαση. Καί νά καταδικασθει. 
Ή  συνέλευση κατάλαβε. Κι ένώ δ οικονόμου ούρλιαζε καί έβριζε τά; 
Σίλα, ή συνέλευση τόν έπιδοκίμασε. Ό  Οίκονόμου διάλυσε τήν συν
έλευση.

Σέ λίγο Ιγινχν έκλογές τοΰ Σωματείου. Ό  «δμιλος» κατέβασε 
ψηφοδέλτιο, στό δποίο μαζί μέ τούς Αρχειομαρξιστές Καβαλιέρο, 
ΙΙαπαλεξάτο, Ζαφειράτο, καί συμπαθουντες, μπήκαν καί ορισμένοι 
τίμιοι Απλοί έργάτες, δ Άντώνης Σούλας καί Μχρίτσης. θριάμβευσε. 
Γύρω στούς 60 0 -7 0 0  ψήφους οί Αρχειομαρξιστές καί μόνο γύρω στούς 
2 0 0  δ Οικονόμου.

Ό  Οικονόμου σέ λίγο διέσπασε τό σωματείο. Ό  Αντισύνδεσμός

Ά πό ομαδική φωτογραφία βγαλ- 
Ι'.ένη στό στρατόπεδο συγκέντρω
σης Γαύδου κατά τήν Μεταξική

ΓΡΗ ΓΟ ΡΗ Σ Δ ΙΙΙΛ Λ Σ
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ίου Υποστηρίχτηκε Απ’ τήν συντεχνία καί τό κράτος. Τό 1927 μέ xi 
κλείσιμο τών φούρνων καί τήν Απόλυση άρτεργατών, ίπρεπε νά πα
ρουσιάσουν οί απολυόμενο: χαρτιά άπ’ τό σωματείο γιά νά πάρουν 
αποζημίωση. Ό Οικονόμου τράβηξε όλους τούς αρτεργάτες, γιατί 
τύ υπουργείο μόνο αύτό τό σωματείο άναγνώριζε.

Γιά τά νέα καυτά ζητήματα τών άρτεργατών, δ Οίκονόμου κά- 
λεσε συγκέντρωση στό Έργ. Κέντρο, συνεχιζόμενη κάθε μέρα.

Ή Αστυνομία Ιμπόδιζε τούς όπαδούς τής «Μόρφωσης - ’Οργά
νωσης» νά μπουν στή συγκέντρωση. 'Εμειναν ίξω 50 τήν πρώτη μέ
ρα, 100 τήν δεύτερη, 150 τήν τρίτη. ’Αλλά τό σύνθημα τών άρχειο- 
μαρξιστών γιά i  ν ό τ η τ α κατάχτησε δλους τούς Αρτεργά
τες κι Αντήχησε στή συγκέντρωση. Οί Απέξω 150 Αρτεργάτες ση
κώνουν στούς ώμΛυς τους τόν Σίλα, σπάζουν τήν φρουρά τής εισόδου 
καί δρμοϋν στή συγκέντρωση, μέσα σέ θύελλα χειροκροτημάτων. 
Οί Αντιδραστικοί τό σκάνε πανικόβλητοι. Οί άστυνομυκοί πανικοβλή- 
θηκα/ν. Ό  Μάγειρας μόλις συγκρατήθηκε Απ’ τό Σίλα γιά νά μήν 
τούς έπιτεθεΐ. Μίλησε δ Σίλας καί έπισφράγισε τόν θρίαμβο. Τήν άλ
λη μέρα κλήθηκε συγκέντρωση... στά γραφεία τών σταλινικών συν
δικάτων — Λυκούργου — πού ίμειναν κατάπληκτοι άπ’ τόν δγκο 
1500-2000 άρτεργατών.

’Επακολούθησε ή πρώτη Απεργία. Αύτή ξεκίνησε άπ’ τό σω
ματείο Αρτεργατών Πειραιά μέ Απόλυτη έπιτυχία. Ή  «Μόρ
φωση - ’Οργάνωση» τής ’Αθήνας κάλεσε συγκέντρωση στόν ’Από- 
λωνα. ’Ορδές Αστυνομικών πολιόρκησαν τό θέατρο καί έμπόδισαν 
τήν είσοδο. Έτσι παρευρέθηκαν μόνο 500.

«θ’ Αποφασίσουμε τήν κήρυξη τής Απεργίας, μόλο πού είμα- 
οτε λίγοι — καί ξέρετε γιατί — καί θά κχτέβει αδριο στήν άπεργία 
καί δ τελευταίος άρτεργάτης» μίλησε δ Σίλας άπό συμφώνου μέ τόν 
Σάκικο. Άποφασίστηκε ή Απεργία. Καί νίκησε. Τήν Ιδια βραδιά 
ψηφίστηκε τό νομοσχέδιο γιά τήν Ιδρυση τοΟ Ταμείου (ΤΛΑ.) καί 
δώθηκε £να τάληρο αδξηση.

Τό σωματείο τών άρτεργατών ϊγινε τό βαρύ πυροβολικό τοΟ 
τροτσκιστικοΰ συνδικαλισμού. Είχε γιά βάση μιά ήρωϊκή παράταξη 
κ: έπί κεφαλής δυό μιλιτάν μεγάλης δλκής, τόν Σ I λ ο καί τόν 
Σ ά κ κ ο.
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Ό  Σάκκος, αύτήν τήν περίοδο είχε σταλθεΐ Απ’ τήν ‘Οργάνωση 
τού ’Αρχείου σάν πράχτορας μέσα στό ΚΚΕ καί πήρε καλά πόστο 
καθώς αυτά δέν διέθεται αΰτε Ινα στέλεχος μέσα στούς Αρτεργάτες. 
Μέχρι πού τόν Απέσυρε.

Ήταν θαυμαστός ρήτορας, είχε βρο/τώδικη φωνή καί θεω
ρούνταν σάν δ βασικότερος συνδικαλιστής ήγέτης άπ’ τά 1930 κι 
δστερα (Τροτσκιστική περίοδος). Γιά τήν πάλη του κατά τοϋ στα
λινισμού — Αναφέρει ή Ν. Βιτσώρη — έφαγε μιά μαχαιριά στήν 
πλάτη καί πήγε αίμόφερτος στά σπίτι πού ϊμενε μέ τόν Βιτσώρη, κα
τά τό 1930.

Στίς έκλογές στίς 14 - 11 - 33, έπί 1286 ψήφων πήρε 632 ένώ 
δ Αντιδραστικό ;Τσάκος 422, κι Ιγινε πρόεδρος τοϋ σωματείου άρτερ- 
γατών.

Ήξερε νά παλεύει Ιντεχνα τούς σεχταρισμούς καί διακρίθηκε 
στό Π.Γ. τοϋ έλληνικοϋ τμήματος τοϋ Τρότσκι, δίπλα Απ’ τούς Βι- 
τσώρη, Καστρίτη, Μ. Γιάννη καί Παπαδόπουλο στήν παλή κατά 
τοϋ Γιωτόπουλου καί γιά τήν 4η Διεθνή.
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Η ΓΕ Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η  ΤΗ Σ ΑΡΧΕΙΟ Μ Λ ΡΞΤΣΤΙΚ Η Σ  
—  Τ Ρ Ο Τ Σ Κ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  TIA PATASH S Α Ρ Τ Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν

ΔολοφονήΟηκαν χ~' τού; ίτχΛ'.νικού; 3τήν Κατοχή.

Μανώλη; Κζβχλιέρος Σπϋρο; Στεφάνου

Δολοφονήθηκαν άπ’ τού; φασίστες στήν Καισαριανη

Χρίστο; Σού Ήρχκλτ); Μήταης



Ο Η ΓΕ Τ ΙΚ Ο Σ Π ΓΡΗ Ν Α Σ ΤΩΝ ΤΡΟ ΤΣΚ ΙΣΤΩ Ν  

ΕΤΟ ΣΤ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Ο  Σ1Τ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ ΙΙΣ  ΤΗ Σ ΑΚΡΟ Ν ΑΤΠ ΛΙΑΣ

Ά π ’ χ’ άριστερά καθιστοί:

1) Ν. Ρ  ε μ  π ο ύ -  σ : κ α ς. Νεολαίος τολμηρό;, πιστός 
ϋχ£ άποφασισμένος γιά δλα, έπαναστάτης.

2 ) Ή ρ α  κ λ γ) ς Μ ή τ σ η ς. Στέλεχος τής ήρωϊκής 
παράταξης άρτεργατών. Τ ής τάσης «Μπολσεβίκου», «Νέου Δρόμοι»». 
Έκτελέστηκε στήν Καισαριανή.

3) X  ρ ή σ τ ο ς Ά  ν α σ τ α σ ι ά δ η ς. Τ ή ς τάσης 
«Μπολσεβίκου»,«Νέου Δρόμου». 'Η γέτης τής μειοψηφιαής τάσης στό 
Ένωποιητικό Συνέδριο ( 1 9 4 6 ) , καί τής ΕΟ Κ ΔΕ. Γραμματέας τής  
Κ Ε τής ΕΟ Κ ΔΕ γιά σύντομο διάστημα.

4) Π α ρ α σ κ ε υ ά ς  Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ. Υ φ αν
τουργός καί στήν διοίκηση τοϋ σωματείου Θεσσαλονίκης. Τρελά  
θηκε στό στρατόπεδο συγκέντρωσης Λαρίσης, άπ’ τήν πολύχρονη 
κράτηση.
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Μεσαία σειρά:

5) Μ ί) τ σ ο ς Σ ί λ α ς .  Κορυφαίος ήγέτης τδν άρτερ- 
γατών. Παληός Άρχειομαρξιοτής ήγέτης, καί κατόπιν φραξιονι
στής. Έπί κεφαλής τής ΚΕΟ (1931) καί τής ΛΑΚΕ (1932) ' ’Αν
τιπολιτευόμενος Τροτσκιστής.

6) Κ ά ρ τ α ς .  Σλαυο»ιακεδόνας Τροτσκιστής.

7) ’Α λ έ κ ο ς  Σ ά κ κ ο ς. (Κορυφαίος ήγέτης τών ίρτερ- 
γατών. ’Απ’ τούς πρώτους τεταρτοδιεθνιστές. ΤοΟ Πολιτικού Γρα
φείου τής ΟΜΛΕ (1932). Τής ΚΕ τοΟ «Μπολσεβίκου» (1934), καί 
τ:ϋ «Νέου Δρόμου» (1936).

8) Σ π Ο ρ ο ς  θ ε ο δ ώ ρ ο υ .  Πρώην Γραμματέας τής 
ΚΕ τής ΟΚΝΕ. Άπ’ τούς ήγέτες τής άντιπολίτευσης τοΟ «Σπάρ
τακου».

9) Ν. Π α ν α γ ι ω τ ί δ η ς .  Στέλεχος τής νταιφετιστι- 
κής γιά τήν ΕΣΣΔ τάσης Στίνα. Πέθανε στήν Άκροναυαιλία.

Όρθιοι :

10) Λ ε β ύ. Καπνεργατικό στέλεχος τής Θεσσαλονί
κης.

11) Λ ο υ κ ά ς  Κ α ρ λ ι ά φ τ η ς .  Συμμετέχει στό κί
νημα άπ’ τό 1921. Στό πρώτο πολιτικό γραφείο τοΟ έπίοημου τμή
ματος τής Διεθνής ’Αριστερής Αντιπολίτευσης (ΟΜΛΕ) τό 1932. 
Άπ’ τούς πρώτους τεταρτοδιεθνιστές. Τής ΚΕ τοΟ «Μπολσεβίκου» 
καί τοΟ «Νέου Δρόμου». Γραμματέας τής ΕΟΚΔΕ μεταπολεμικά γιά 
10 χρόνια.

12) X ρ. Σ ο ύ λ α ς. Στέλεχος άρτεργατικό. Μέλος τής 
ΚΕ τής ΚΕΟ. Έκτελέστηκε στήν Καισαριανη.

13) Ν. Τ ζ α β ά ρ α ς
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Στούς τεχνίτες μπετόν άρμέ

Τό σωματείο μπετόν άρμί, είναι τό πρώτο πού πέρασε στά 
χέρια τών ’Af χειομαρξιστών, τό 1924. Ήταν διαλυμένο καί τό ανα
συγκρότησε δ Μ. Γ ι ά ν ν η ς ,  τόν Α5γοι>στο τοΟ 1924, κι άπό 
τοτε τό διεύθυνε μέ τήν βοήθεια μιας φράξιας άπ’ τόν Παντελίοη, 
Φλωριά, κ.£..

Ό  Μ. Γ ι ά ν ν η ς ,  προερχόταν άπό φτωχή οίκογένεια 
τής Κεφαλωνιάς. Γεννήθηκε στά 1896. Πήγε στό στρατό τό 1916 
καί έδρασε στό (ηκρασιατικό μέτωπο. 'Οταν άπολύθηκε τό 1920, 
συνδέθηκ« μέ τό κόμμα ευθύς άμέσως. Τό 1924, πέρασε στόν 
’Λρχειομαρξισμό. Κι άπό τότε άρχισε τήν πολιτική καί συνδικαλι
στική του δραστηριότητα. Ξεχώριζε γιά τό έπαναστατικό του ήθος, 
τήν έντιμότητα, τήν άδιαλαξία καί τήν άνειρήνευτη πάλη του κατά 
τών σοσιαλπροδοτών.

Ήταν Ινας άπ’ τούς έπικεφαλής τών συνεργαζό|ΐενων άρχειο- 
μαρξιστικών συνδικάτων, έκπρόσωπός τους σέ συγκεντρώσεις, άπ’ 
τούς καθοδηγητές φραξιών στό έργατικό κέντρο καί στούς διάφορους 
άγώνες. Πέρασε στήν πρώτη ΚΕ τής ’Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λε- 
νινιστών τό 1932, άφοϋ στό μεταξύ ήταν στίς πρώτες γραμμές τών 
Συνδιασκέψεων κατά τήν σύνδεση |ΐέ τήν Διεθνή τοΰ Τρότσκι.

Στό συνέδριο τής ΓΣΕΕ (1926), τδ σωματείο άντι/πρ θωπεύ
τηκε μέ τόν Γιακουμάτο. (’Ανήκε στό έργατικό κέντρο δχι στήν δμο- 
σπονδία οίκοδόμων).

Τό σω̂ ιατεΐο μέ γρα;ιματέα τόν Μ. Γιάννη καί τήν ουσιαστική 
καί τυπική καθοδήγησή του πάλαιψε μέχρι τό 1927. Τόν Μάρτη 
τοΰ 1927 εγινε τό συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας Οίκοδόμων, στό δποίο 
δ Μ. Γιάννης καί Ίωαννίδης πήραν μέρος σάν παρατηρητές, καί 
πάρθηκε ή δλέθρια άπόφαση τής δη;ιιουργίας «Βιομηχανικής Έ -
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Ε Π ’ ΑΟ ΡΙΣΤΟ Ν  ΣΤΟ  ΜΟΓΔΡΟ ΛΗΜΝΟΥ 

Ε Ξ Ο Ρ ΙΣΤ Ο Σ ΤΗ Σ Δ ΙΚ ΤΑ ΤΟ Ρ ΙΑ Σ Μ ΕΤΑΞΑ

Μ. Γ ι ά ν ν η ς  

'Η γέτης τοϋ σωματείου τεχνικών τοϋ Μπετόν Άρ;ιέ  

Έ π ί κεφαλής μιας όμάδας Τροτσκιστών 

(δρθιος στό κέντρο)

’Απ' τ’ άριστερά καθιστοί: 1) Γρηγόρης Μελιδώνης, ήλεκτρο- 
λογος άπ’ τό Ληξούρι. 2) Άραοαντινός.

“Ορθιοι : 3) Γ . Β  ο υ λ ι γ ε α Έ ρωϊκός, Μανιάτης οί- 
κοδόμος. Πήρε ;ιίρο ; στόν άνταρτοπόλεμο καί γέμισε τό κορμί του 
τραύματα. 4) Μ. Γιάννης, ό) I I . Τ  σ ο ύ κ α ς. Καταχτή- 
θηκε άπ’ τούς σταλινικούς στήν Άνροναυπλία. Έ κ εΐ ανέγραψε £να 
σενάριο. "Έκανε τόν τρελό. Κατάφερε καί τόν Ιστειλαν στό Δρομ/,- 
καίτιο. Ά π ό κεΐ δραπέτευσε. Πήρε μέρος στό Τροτσκιστικό κόμια. 
Έ - ε ι τ α  πέρα σε στό έξωτερικό. Τό σενάριό του δέν έκτιμήθηκε. ''Η 
ταν επαναστατικό. Γύρισε στήν Ε λλάδα. Πείνασε. Εξαθλιώ θηκε καί
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νωσης», μέσα στήν δποία ένώθηκαν δλοι, χτίστες, μπετατζήδες, ξυ
λουργοί κ.ά..

Τό σωματείο άπ^φάσισε κι ένσωματώθηκε στήν Βιομηχανική 
"Ενωση. Τότε δλα τά σωματεία άποδιοργανώθηκαν καί διαλύθη
καν ουσιαστικά. Μετά τό 'Ενωτικό συνέδριο (1929) ,κατά τόν Αύ
γουστο άνασυγκροτήθηκε τό σωματείο «Τεχνιτών ξυλουργών καί 
σιδεράδων μπετόν άρμέ», μέ πρόεδρο μέχρι τό 1932 τόν Μ. Γιάννη. 
Τότε είχε βγει στό Εργατικό Κέντρο δ Καλύβας, δ δποΐος καί τό 
διέγραψε Γσως στά τέλη τοϋ 1931 μ’ λφορμή δτι τόν χτύπησαν οί 
Άρχειομαρξιστές.

Στό 1930 άντιπροσο,.-.εύτηκε τό σωματείο στό 5ο συνέδριο τής 
ΓΣΕΕ μέ τόν Μ. Γιάννη καί τόν Μπέσιλα. ’Εκεί έπικράτησε δ Κα
λομοίρης καί δ Στρατής διαγράφτηκε.

Στούς Τσαγγαράδες

Σ τ ο ύ ς  τ σ α γ γ α ρ ά δ ε ς ,  άρχισε ή πάλη γιά τήν 
κατάχτηση τοϋ σωματείου στά 1927. Τά τσαγγαράδικα είχαν γεμί
σει άρχει:·>ΐΛρξιστές, καί οί αντιθέσεις μέ τούς σταλινικούς άνα
ψαν. Συχνά οί σταλινικοί μεταχειρίζονταν τό άτι<ιο μέσον νά βάζουν 
τούς δικούς τους έργοδότες νά διώχνουν τούς άρχειομαρξιστές.

Ό Ζ ω γ ρ ά φ ο ς ,  πού συνδέθηκε στά 1925 μί τό ’Αρ
χείο, i ’/χφέρει «γιά μιά συγκέντρωση 80 περίπου μελών πού Ιγινε 
στήν Καισαριανή όπου δ Γιωτόπουλος μίλησε γιά τήν ίνταση τής 
δουλειάς μας στά συνδικάτα, καί στό τέλος, δ Χαϊτόπουλος ζήτησε 
νά μείνουν οί τσαγγαράδες. Μείναμε 30. Κι δ Χαϊτόπουλος προγραμ
μάτισε τήν δουλειά κατάληψις τοϋ σωματείου.

Οί σταλινικοί μ’ έπί κεφαλής τόν Τζίμα κατείχαν τήν «Βιο
μηχανική Ένωση», πού περιελάμβανε άκόμα καί παντοφλάοες, 6α- 
λιτσάδες, χαμουράδες, γαντάδες κ.τ.ρ.. Τό σύστημα πού μετέφεραν 
άπ’ τίς διομηχανοποιημενες χώρες.

Τό σωματείο καταχτήθηκε ύστερα άπ’ τόν έφυλισμό καί τήν
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διάλυση πού Ιγινε \ύ τήν έφαρμογή τών «Βιομηχανικών Ενώσεων» 
καί τών τριτοπεριοδικών «μαχητικών διαδηλώσεων», στά 1929.

Ό Τ α σ ά ν η ς, μάς μιλάει γιά τήν άπεργία πού ξέ
σπαζε στήν δδό Αΐίλου (βασικό πόστο τότε), στά 1928-29. Οί 
έργάτες φεύγανε άπ’ τό σωματείο τής «Βιομηχανικής "Ενωσης» καί 
πήγαιναν στό Έργατικό Κέντρο, στήν «’Αδελφότητα τών Ύποδη- 
ματεργατών», μέ πρόεδρο τόν συντηρητικό Μπρατσάκη.

Στήν άπεργιακή έπιτροπή βγήκαν στοιχεία συμπαθοϋντα στίς 
αρχές, δπως 6 Σκανδαλάκης, άλλά καί μέλη τοΰ ’Αρχείου. Όταν 
κάλεσε συγκέντρωση παρευρέθηκαν πάνω άπό 1COO άτομα. 01 στα
λινικοί δέν πήραν μέρ ;·ς. Τήν προκήρυξη τήν σύνταξε δ άρτεργάτης 
Σίλας. Έκεϊ άποφασίστηκε ή άπεργία καί ή άνασύστασις τοϋ σωμα
τείου. Όλοι οί τσαγγαράδες ήρθαν μέ τό μέρος τοϋ ’Αρχείου. Ή 
αίθουσα ήταν γεμάτη. Πρόεδρος δ Σφαέλος.

Ή άπεργία κράτησε 50 μέρες. Στήν ΑΙόλου σπάσανε βιτρίνες. 
Δέν πέτυχε στά αιτήματα. Πέτυχε δμως όργανωτικά άποτελέσμα- 
τα.

Στήν συνέλευση γιά αρχαιρεσίες κάλεσαν καί τούς σταλινικούς 
οί δποϊοι είδαν πώς έφυγε ή κατάσταση άπ’ τά χέρια τους καί πή
ραν μέρος. Τό ψηφοδέλτιο τών άρχειομαρξιστών ι̂ ρθε πρώτο στίς 
εκλογές μέ μεγάλη διαφορά ψήφων. Στήν διοίκηση βγήκαν οί: Χαϊ- 
τόπουλος, Χατζηχρήστος, Άνδρώνης καί οί άδελφοί Λαδάδες.

Ό Χατζηπέτρ^υ (γκαρσόνι), μάς πληροφορεί δτι: «στήν άπερ
γία τσαγγαράδων έκατοντάδες άπεργοί κατέβηκαν σέ διαδήλωση 
καί στήν δδό Πανεπιστημίου συγκρούστηκαν μέ τήν άστυνομία. 
Είχαν φέρει δλη τήν δύναμη άστυνομικών. Ήθελαν νά διαλύσου ν 
μέ τήν βία τούς άπεργούς καί τούς έπετέθηκαν μέ τά ρόπαλα. Πα
ρακολούθησα τήν γενναία άντίσταση τών έργατών καί τών συντρό
φων μας. Μέ πιάσανε, μέ δίκασαν ()i άλλους μαζί τσαγγαράδες 2-3 
μήνες καί μέ |ΐετέφεραν στήν Αίγινα. Ό Χατζηχρήστος Ιφαγε 8 
μήνες. Ό Άνδρώνης 3.

Ή κατάχτηση τοϋ σωματείου τσαγγαράδων — μάς έκθέτει 
δ παλιός άρχειομαρξιστής Σ τ α φ υ λ ά τ ο ς  — μετά τών άρτερ-
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γατών, Ιδωσε φτερά στούς άρχειομαρξιστές. Οί τσαγγαράδες ήταν 
οί πρώτο: ελληνες συνδικαλισμένοι καί δέν ήταν τυχαίο πού πέρα- 
σαν μέ τό μέρος μας. 'Ο ταν δγινε ή πρώτη κοινή συνέλευση ή Ατμό
σφαιρα ήταν πολεμική Ανάμεσα ιέ (ιάς καί τούς σταλινικούς. Ά λ 
λά θύελλα δέν ξέσπασε. Τόσο στήν συνέλευση δσο χ: υστέρα άπ’ αυ
τήν ξέσπασαν φοβεροί καυγάδες. Πραγματική σφαγή όμως κινδύνε
ψε νά γίνε: σέ κατοπινή συνέλευση, δταν Ανχσυντάχτηκε ή παράτα-

Α Ρ Χ Ε ΙΟ Μ Α Ρ Ξ ΙΣΤ Ε Σ —  Τ Ρ Ο Τ Σ Κ ΙΣ Τ Ε Σ  Η ΓΕ Τ Ε Σ  
IIΟ Γ ΕΓΡΑΨ ΑΝ ΜΙΑ Η ΡΩΙΚ Η  ΣΕΛΙΔ Α ΣΤΟ ΓΣ  
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ Γ Τ Σ Α ΓΓ Α Ρ ΙΟ Γ  Κ Α Ι Γ ΕΝ ΙΚ Ο Τ ΕΡΑ  

ΤΟ Γ Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο Γ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Χρήστος Χχτζηχρήστος Πέτρος Άνδρώνη;

ξη τών ήττημένων. Οί Αντίπαλοι τώρα κρατούσαν φαλτσέτες, λίμες, 
κολοκοτρώνηδες. Είμαστε δμως οί Ισχνότεροι καί γ : ’ αύτό απο
φεύχθηκαν ματωκυλίσματα. Διαφορετικά θά ήταν άν οί σταλινικοί 
υπερίσχυαν».

Ή  παράταξη τών τσαγγαράδων ήταν παντοδύναμη. Άναφέ- 
ρουμε τούς πιό γνωστούς:
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Σ . Χαϊτίπουλος (ό παλιότερος, τού «Κομμουνισμού»), Α . Πα- 
παδάπουλος (τής Κ Ε  τής ΟΜΛΕ τ5 1 9 3 2 ) , Π . Άντρώνης (έκτελέ- 
στηκε στήν Καισαριανή μέ τούς 2 0 0 ) , X . Χατζηχρήττος (τό ίδιο), 
Χ ρ. Λαδάς (δολοφονήθηκε άπ’ τούς σταλινικούς τό 1 9 2 8 ) , θω δ. 
Σταφυλάτος (άπ’ τό 1922  στό κίνημα, 10  χρόνια συνέχεια φυλα
κή καί έξορίες μέχρι τόν -ôÀ q io ), Τασάνης (δ φορές γραμματέας 
τού σωμ. τσαγγαράδων), Λιάπης (φυματιώθηκε καί πέθανε γιά τό 
κ ίνημα), Χαρίλαος (έξ έπαγγέλματος έπανζστάτης δργανωτής καί 
ήγέτης συιματείου τσαγγαράδων στήν Καβάλα καί Κομοτινή), ’Α
ναστασίου καί Ξανθόπουλος (ήγέτες τής Γεν. ’Απεργίας Άγρινίου 
τού 1 9 2 6 ) , Πέτρου (ίυνέχισε στήν Γ α λλία ), Πουλέας, Ά γ γ ελο ς , 
Δημητρίου, Ζάγκας, Βλάχος, Ζωγράφος, Γκχ'νης, Άντωνιάδης, Ρά- 
λης, Τσαούσης, Προλετάριος, Διονύσης Άνορώνης, Καλύβας, Π ά 
τροκλος κ.ά..

Z to ù c  Έπισιτιστές

Σ τ ο ύ ς  έ π ι σ ι τ ι σ τ έ ς .  Ά π ’ τό τέλος του 1923  ϊρχισε  
μιά δραστήρια δουλειά στούς έπισιτιστές μέ Ιδιαίτερη έπίδωση στά 
γκαρσόνια έστιατορίων. Πρωταγωνιστές ήταν οί Πολάτος, Αρκάς  
καί Πέτρος Χατζής. Ή  παράταξη τότε είχε 10  περίπου μέλη.

«Κατάχτησαμε τό σωματείο γκαρσονιών — μάς πληροφορεί δ 
Σκλαβάίκης —  στά 1927 -28 . Τό κατείχαν οί σταλινικοί άλλά σέ μιά 
συνέλευση καταφέραμε καί καταψηφίστηκαν. Δέν θέλησαν δμως νά 
έκλεγεϊ έφορευτική γιά άρχαιρεσίες κι οΟτε Ικαναν δλλη συνέλευση. 
Τότε ή παράταξη τών άρχειομαρξιστών κάλεσε συνέλευση στό Ε ρ γ α 
τικό Κέντρο |ΐέ πάνω άπό 4 0 0  μέλη, ένώ στό παλιό σωματείο ποτέ 
δέν πήγαιναν πάνω άπό 2 00  μέλη. Βγήκε έφορευτική έπιτροπή κι 
ίκανε άρχαιρεσίες. Τό παλιό σωματείο Ιμεινε μόνο μέ τίς σφραγίδες. 
Διαλύθηκε. Καί παρέδωσε τίς σφραγίδες δχι στό νέο, άλλά στήν 
'Ομοσπονδία, στόν Στύλο.

'Η  διοίκηση πού βγήκε άποτελέστηκε άπ’ τούς: Άρκάν (πρό- 
εορο), Ζαφείρη (ταμεία), Παρασκευοπουλάκο, Ή πειρώτη, Π. Χ α 
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τζή, Σκλαβάκη ‘/.τ. Αναγνώστου. Ο; σταλινικοί παρέμεινχν ;ιόνο'. 
αντιπολίτευση μχς.

"Οταν Ιγινε τό 4 :  καί τό f>o 3vv;.5p:o τ ή ; Γενική; Συνομο
σπονδίας, πήγαν αντιπρόσωπο: χρχεί'.μαρξιστίς.

Ή  παράταξή μχς διεύθυνε έπίση; τό σωματείο γν.αρσονιών 
καφενείων, άλλά αύτό δέν τό κρατήσαμε π.-λύ. Διαλήθηκε. Τό σω
ματείο μαγείρων τό είχαν οί σταλινικοί.

Στό συνέδριο τή; Ένωτικής Γενικής Συνομοσπον»δίας (1929), 
είχαν έκλεγεί γιά άντιπρί-τωποι τ:0 σωματείου οί Πέτρος Χατζής, 
Σκλαβάκης, Σακοράφος καί Ήπειρώτης. Κι είναι γνωστό πώ; δια
λύθηκε όταν μάς άπέκλειαν άρχειομαρξιστέ; άντιπροσώπου;. Οί συμ; 
πλοκέ; άρχισαν μέ τούς σταλινικού; μετά τό Ενωτικό Συνέδριο, κι 
ίγιναν μόνιμο φαινόμενο. Άπό ξύλο; Άλλο τίποτα!

θυμάμαι δταν δ ’Αρκάς πήγε στήν ’Εργατική Βοήθεια, λεφτά 
πού στέλναμε, τόν έδειραν.

Στό μεταξύ ή παράταξή μας Ιφτασε στά 30 μέλη καί είχε 90- 
120 συμπαθσϋττες κατά τό 1929 - 30 δπότε κρατούσαμε σταθερά 
τήν διοίκηση».

Ή συμετσχή τής παράταξης σ’ δλες τίς ταξικές έκδηλώσεις 
άπ’ τό 1923 κι δστερα, ή δργάνωση τής πάλης, μέ προκηρύξεις πού 
κάνανε κρότο, μέ συγκεντρώσεις καί κινητοποιήσεις, ή καταπολέ
μηση τών θέσεων τών σταλινικών πού κατείχαν τό σωματείο (Πολυ- 
χρονιάδης, Μεμέτης, Γιάννης Άρβανιτάκης κι άλλοι), δπως π.χ. 
γιά τά βιβλιάρια ύγείας, ίδωσαν μεγάλη ώθηση στόν κλάδο.

Ή παράταξή μας είχε δργανώσει εναν άθλητικό δμιλο μ’ έπί 
κεφαλής έμένα, κι εναν δμιλο ’Εργατικής Βοήθειας.

Άπ’ τήν παράταξη βγήκε κι δ ήρωϊκός Παμπουκόπουλος πού 
ίπεσε θΟμα τή; άστικής άντΟδρασης. Αύτός ήταν βοηθός μου κι ϊγινε 
κομμουνιστής άπ’ τά χέρία μου.»

Άλλά γιά τόν Παμπουκόπουλο άργότερα.
Ή παράταξη προγραμμάτισε έξ άρχής τή'; δημιουργία άγωνι- 

στών συνδικαλιστών ικανών και μορφωμένων κι ϊφτιαξε δμίλους 
σ' δλα τά κέντρα άπ’ δπου ξεπήδησαν οί πρώτες άπεργίες.
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Π. Σ α λ ό ν ι  κ ι 6 ς. Παλιός άγωνιστής. ’Αρχισε τό 1916 
rdcv άπ’ τούς επικεφαλής τής Γεν. ’Απεργίας Βόλου, όπότε έφαγε
2 χρίνια φυλακή. Στό Μικρασιατικό μέτωπο μόλις γλύτωσε κατα
δίκη «έσχάτης προδοσίας». Άποσπάστηκε στή Σαλονίκη δπου ήγί- 
τευσε στήν ’Οργάνωση ‘Αρχείου.

Μ. ’Α ρ κ ά ς .  Έγινε κομμουνιστής 18 χρονών, τό 1919 
καί άρχειομαρξιστής άπ’ τό 1923. Στό στρατό τόν έστειλαν στό στρα- 
1930 ή 31 μαζί μέ έκατοντάδες δλλους καί δικάστηκε γιά δυό μή- 
τοδικείο γιά άντι·μιλιταριστική δράση. Πιάστηκε τήν πρωτομαγιά 
νες.

Ι Ι έ τ ρ ο ς  Χ α τ ζ ή ς .  Μπήκε άπό 18 χρονών στό κίνημα 
σάν ξενοδοχοΟπάλληλος. Συνδέθηκε μέ τήν τάση Τζουλάτι. “Οταν 
ήρθε τό Τσιτσέριν πιάστηκε μαζί μέ τόν Σκλάβαινα (σταλινικό), 
γιατί μοίραζε άρχειομαρξ-.στικές προκηρύξεις στούς ναύτες.

Ν. Σ ο ύ λ τ ο ς. Μακροχρόνια δράση στήν ’Αθήνα καί 
στήν Σαλονίκη.

Κ. Κ α π ε τ ά ν ι ο ς .  Τόν έκτέλεσαν οί σταλινικοί.

Γ. Π ό λ μ ο ς. Ήταν άπ’ τήν Λαμία. Πατριώτης τοϋ ’Αρη 
βελ<Λ»χιώτη, μέ τόν όποιο έκανε καί φυλακή μαζί (ίσως στ ου Συγ- 
γροΰ). Προήλθε άπ’ τό Γιωτόπουλο ίπ τούς πρώτους άρχεισμαρξι- 
στές. Ήταν άπ’ τούς έπικεφαλής στήν άπεργία του κεραμιδάδι
κου.

Στήν κατοχή αυθόρμητος καθώς ήταν είχε μιά ήρωϊκή δράση 
κατά τήν έπιστράτευση. ’Ανέβηκε στό βουνό στό πλευρό τοΰ ’Άρη. 
Άπό τότε χάθηκαν τά ίχνη του.

Ό  Κ α λ α τ ζ ή ς .  Άπ’ τό Κρίκελο ήτό Καρπενήσι. 
Γκαρσόνι. Δούλευε στή λέσχη τοϋ Ζέρβα. Πήγε μέ τόν Άρη. Ξα- 
ναγύρισε. Άλλά τόν πιάσανε οί Γερμανοί μέ 50 άλλους στήν Αθήνα, 
ν.αί τό 1943 τόν έκτέλεσαν.

Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ .  Τόν σκότωσαν οί έλασίτες τό 1944 καί 
τίν ρίξανε στήν πηγάδα τοΟ ΎμητοΟ.

Σ α κ ο ρ ά φ ο ς ,  Ή π ε ι ρ ώ τ η ς ,  Μα ρ ί ν ο ς  κ.ά'.



Στούς Ζαχαροπλάοτεο
Σ τ ο ύ ς  Ζ ϊ  χ  χ ρ ο '  λ χ :  :  ■ Ή  δυν αα:κότερη πα

ράταξη 3() περίπου άρχείΐ-ιαρξιστών Ζχχχραπλαστών, πού λειτουρ
γούσε άπ’ τό 1923 , κατάχτησε τό σω;ιχτε:ο τό 1ί)2(.). Τό συνάκάτο

Η ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Η  ΙΙΑΡΑ ΤΑΞΗ  ΖΑΧΑΡΟ  IIΛ ΑΣΤΩΝ  
ΑΡΧΕΙΟ Μ Α ΡΞΙΣΤ Ω Ν  ΚΑΙ Η Α Β Α ΙΓ Π Κ ΙΙ ΤΙΙΣ ΟΜΑΛΑ

"Ορθιο: άπ’ τά δεξιά στά άρ:στερά:

Τρίτος Γ . Παναγιωτόπουλος γρχ^ιχτεχς τού σωματείου, Γάννης 
Μχκρής έκτελέστην.ε στό Μεζερό απ’ τ :ύ ; φασίστες, Βχσίλης Κού- 
στας κχί δλλο: γνωστό: καί άγνωστο: έπανχστχτες άρχειο;ιχρς:στές.



σύστημα. Ό σοσιαλιστής Λέκ.*ας είχε διαισπάσει τά συνδικάτο καί 
!φτ:αςε άντισύνδεσμο Ζαχαροπλαστών. Σέ συνέλευση οί άρχειομαρ- 
ξιστές άπέσπασαν τήν πλειοψηφία του Συνδικάτου τών σταλινικών, 
παρέλαβαν τίς σφραγίδες άπ’ τόν ήγέτη τής 'Ομοσπονδίας σταλινικό 
Ηολυχρον.άδη καί προχώρησαν στό ’Εργατικό Κέντρο. Άνοιξαν 
καμπάνια ένότητας μέ τό σωματείο τοϋ Λέκκα, καί τόν άνάγκασαν 
νά δεχτεί τήν ένότητα. 'Ετσι κατάχτησαν τελικά τό Ενιαίο σω
ματείο.

Ή διοίκηση, μέ γραμματέα τόν Παναγιωτόπουλο καί μέ βά
ση μιά γερή παράταξη πού λογάριαζε γύρω στά 40 μέλη. ’Οργάνωσε 
μιά σειρά άπό άπεργίες. Στήν σοκαλατοποιεϊα Ίριδος, δπου ή δργά- 
νωση είχε στείλει γιά δουλειά κλιματική τήν Κούλα Μεταξά, φοι
τήτρια, ή άπεργΐα κράτησε 23 μέρες κι Ιληξε νικηφόρα, στοΰ Άτσά- 
ρ;υ, στοϋ Ζαβορίτη, στοϋ Παπαδόπουλου κ: άλλοΟ.

Τό σωματείο έμεινε στά χέρια τών τρότσκιστών μέχρι καί μετά 
τό σχί·3>ια τών όπαδών του «Μπολσεβίκου» μέ τούς Γιωτοπουλικούς 
μέ έπικράτηση σ’ αύτό τών πρώτων.
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Α Ρ Χ Ε ΙΟ Μ Α Ρ Ξ IΣΤ Ε Σ —  Τ Ρ Ο Τ Κ ΙΣ Τ Ε Σ  Α ΓΩ Ν ΙΣΤΕΣ

Λ Ι Γ  ΤΟ ΓΣ ΕΙΙΙΚ ΕΦ Α Λ ΕΙΣ ΤΟ Γ ΣΓΧ Λ ΪΚ Λ Τ Ο Γ  
Ζ ΑΧ Λ ΡΟ ΠΑΑΣΤ Ω λ

Βασίλη; Κούατα;
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Στούς Ελαιοχρωματιστές

Σ τ ο ύ ς  έ λ α : ο χ ρ ω μ α τ ι σ τ έ ς. Ό  Παναγιώτης 
Τασάνης (Φαληρέας), κράτησε γιά πολλά χρόνια τό σωματείο έ- 
λαιοχρωματιστών γιατί είχε έξαιρετικές Ικανότητες χάρη στίς δποΐες 
εγινε καί δ γραμματέας τής δΟμελ ς̂ έπιτροπής άνέργων.

Στούς Μαραγκούς

Σ τ ο ύ ς  μ α ρ α γ κ ο ύ ς .  Μέ γραμματέα τόν Μαθιόπουλο 
ό δποϊος άπό Ινα καλό ξεκίνημα κα.τ έληξε ούραγός τοϋ Μακρή.

’Αντίθετα 6 Σ ά ρ δ η ς ίγινε γραμματέας τοΟ σωματείου 
κ; ήταν άγωνιστής μέ τιμιότητα καί άφθονα χαρίαματα χαρακτήρα 
αγωνιστή.

Στούς Σερβιτόρους Καφενείων

Σ τ ο ύ ς  σ ε ρ β ι τ ό ρ ο υ ς  κ α φ ε ν ε ί ο υ .  Κχταχτή- 
θηκε αύτό τό σωματείο γιά λίγο άπ’ τόν άγωνιστικό Βασίλη, πού 
στάλθηκε μετά σέ έργοττάσιο άπ’ τήν δργάνωση.

Στούς Κουρείς

Σ τ ο ύ ς  Κ ο υ ρ ε ί ς .  Π άρθηκε τό σωματείο άπό μιά 
φράξια γερή: Ρ ο μ π ό τ η, παλιό συνδικαλιστή, πού δμως κα
τέληξε πράχτορας έπί Μεταξά, τόν Γ α ρ υ φ ά λ ο υ, Κ α ρ 
δι ακό,  Σ ω κ ρ ά τ η ,  Συρρήνη,κΛ ..
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Στούς Άρβυλοεργάτες
Σ τ ο ύ ς  ά ρ β υ λ ε ρ γ ά τ ε ς .  Συνδικαλιστικό παρακλά

δι τδν τσαγγαράδων \\Α γρα»ι·ιατέα τόν Ά λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο  υ- 
λ ο.

Στούς ’Εργάτες Σφαγείων

Σ τ ο ύ ς  έ ρ γ ά τ ε ς σ φ α γ ε ί ο υ .  ’Οργανώθηκε άπ’ 
τόν « Δ ι κ η γ ό ρ ο »  καί γνώρισε τήν πρώτη άπεργία του, 
μέχρι πού ίπεσε στά χέρια τών σταλινικών.

Στούς Παντοπωλοϋπαλλήλους

Σ τ ο ύ ς  π α ν τ ο π ο λ ο ϋ π α λ λ ή λ ο υ ς .  Μέ έπί κεφχ- 
λής τόν Δ ό β α πού κατωχύρωσε τήν Κυριακή άργία.
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Συνδικαλιστική άνοδος τοϋ 'Αρχείου 
στόν Πειραιά

Τ ά  π ρ ώ τ α  σ τ ε λ έ χ η  σ τ ό ν  Π ε ι ρ α ι ά

Σ τ ό ν  Π ε ι ρ α ι ά  καταχτήθηκε άπ’ τόν δαιμόνιο Γεωρ- 
γοπαπαδίτο, 6 Γ. Π α λ ι ό ς  τόν δτποίο διέγραψε μετέπειτα Υ
πουργό; τοΰ Παπάγου Γονής.

Ό  πιτσιρίκος στόν «Κομμουνισμό» άνδρειωμένο; Ιδεολογικά, μέ 
συμμετοχή στά άπεργιακά γεγονότα 1918 -1923, έπί κεφαλής τοΟ 
σωματείου ΙμποροΟπαλλήλων, συντάχτης τοϋ «Ρίζου» μαζύ μέ τόν 
Φί τ σ ο, συνεργάτης μέ τόν Ζ α χ α ρ ι ά S η, τώρα ίγινε & Ι
δρυτής τής πρώτης τοπικής ’Επιτροπής τοΟ «’Αρχείου» στόν Πει
ραιά.

Μαζί του εϊταν δ Β ρ υ χ ο ρ ό π ο υ λ ο ς ,  άγωνιστής μεγάλης 
προοπτικής καί έκτεταμένης διανοητικής έμβέλειας, βράχος hmnn· 
στατικής ήθικής καί μέχρι τδ θάνοοιό του ίδουλευτής στή θεωρία καί 
πράξη τών ιδεών τοΰ Τρότβκι.

Ό Βρυχαρόιπουλος Υπήρξε συγγραφέας πολλών δρθρων ιπδν 
τρσυτΜκηνκό τύπο («Δελτίο», «Προλετάριος», «Δι-εθνακής») καί με
ταφραστής δρθρων καί βιβλίων τής μαρξιστικής ιδιαίτερα φιλολο
γίας άπ' τ’ άγγλικά, γαλλικά, γιερματΛκά (Τρότακι: «ΠοΟ 6σ&ί- 
ζει ή Γαλλία», Νόβακ: ·*νΑ\Ορωπι-αμός καί αοσιαλχίομδς», ΝτόΟ- 
τσερ: «’Ανολοκλήρωτη Επανάσταση», Πλεχάνωφ, Κάουαακυ, Marie- 
λίνοκι, ΤαερνυυσέφΛοι κ.τΛ.).

Ό  Μ α ν ώ λ η ς ,  άπ’ τους έοακεφαλής τοΟ σωματείου τσαγ- 
γαράδων τοΟ Πευραιά, κι άργότερα τής Λευκοοίας «πήν Κύπρο, καί 
Ιδρυτή; τοΟ èxel ψήμαπος.

Ήταν άπ’ τούς πιό ένθερμους δπαδούς τής συμμετοχής στό 
συνδικαλιστικό κίνημα πράγμα πού τόν Εφερε σέ μιά πρώτη διαφορά 
μέ τόν Γιωτόπουλο, Επειτα πέραοε στούς φραξιονιστές, καί στήν Κύ



προ κατά τήν δεκαετία τοϋ ’50  ήρθε σ’ άντίθεση ;ιέ τόν «είσοοισηό» 
Cxi Α Κ ΕΛ  τοϋ Πάμπλο, κι έντάχτηκε στήν τάση Κα/στρίτη.

Καί 6 Β . Π ε ρ ρ ά κ η  ς, ήγετικό στέλεχος τοΰ ’Αρχείου 
στόν Πειραιά m i ύπεύθυνο; τοϋ τυπογραφείου, γιά τό όποιο έβαλε 
ύποθήαη τό σπίτι του.

Είταν δραστηριότατο καί μαχητικό στέλεχος τής πρώτης καί 
τής δεύτερης Τοπικής ’Επιτροπής, ',ιέχρι πού προσχώρησε στούς 
φραξιονιστές καί διέκοψε μέ τό ’Αρχείο.

Β Α ΣΙΚ Α  Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η  Τ Ο Γ  Α ΡΧΕΙΟ Μ Α ΡΞΙΣΜ Ο ϊ

Γιάννης Βρυχορόπουλος Λάζαρος Τουρνόπουλος

’ Εζησαν κάτω &π’ τήν ση;ιαία τοϋ Τρόττκι 5 0  χρόνια 
δράση καί πέρασαν στήν άθανασία.

Ή  Όργάνωση τοϋ Πειραιά, ήταν 100% προλεταριακή. ’Ακό
μα κι οί διανοούμενοί της ήταν προλεταριακής νοοτροπίας. Τά στε
λέχη καί τά ;ιέλη της ήταν Ικανά νά σηκώσουν κεφάλη ενάντια στούς 
ταξικούς έχθρούς, άψηφόντας τόν θάνατο, στούς σταλινικούς, καί
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τήν ίδια του; τήν ήγεσία, δπως Ιγινε μέ τούς φραξιονιστές στά 
1929-30.

Ή έπέχταση στόν Πειραιά Ιγινε μέ χειμαρωδικό ρυθμό. Σάν 
λι>ιάνι μέ χιλιάδες ναυτεργάτες καί λιμενεργάτες καί σάν βιομηχα
νικό κέντρο, δπου ο[ προλετάριοι συνθλίβονταν οίκονομικά καί άστυ- 
νομεύονταν δσο πουθενά άλλου, προσέχτηκε άπ’ τό «’Αρχείο».

Κατεβαίναμε άπ’ τήν ’Αθήνα, ό Σ ί λ α ς κι έγώ σχειδόν 
κάθε βράδυ άπ’ τό 1926 κι υστέρα. ’Εκτακτα κατέβαινε κ: δλο τό άπα- 
ράτ τής όργάνωση;, οί Γιωτόπουλο;, Βιτσώρης, Χαϊτό'ΠΒυιλος. Ό 
Σίλας είχε κι άλλες διευθυντικές έργασίες στήν ’Αθήνα. Κι έγώ εί- 
μουνα Υπεύθυνο; γιά τόν Κεντρικό Πυρήνα Ποδαράδων. Πατησίων, 
Φιλαδελφείας, Σεπολιών, Άχαρνών.

"Οταν Ιγινε άνασχηματισμός τής όργάνωσης, φτιάχτηκε μιά 
Περιφερειακή Επιτροπή στόν Π ειραιά άπ’ τούς πειραιώτες Γ. Πα
λιό, Βρυχορόπουλο, Καρβούνη, Περράκη, Χρυσικό, μέ συμμετοχή 
Ιμένα καί τοϋ Σίλα δ δποίος ήταν κι δ κύριος ύπεύθυνος.

Μετά τήν άναδιωργάνωση καί τό κεντράρισμα τής δουλει&ς 
μας στά έργοστάσια καί στίς συνακεϊες, δ ένθουσιααμός πού έπι- 
κράτησε ήταν άπερίγραπτος. Ό λα, άπ’ τόν πρώτο μέχρι τόν τελευ
ταίο, φλέγονταν γιά δράση καί διέθεταν δλο τόν χρόνο τους γιά τό 
κίνημά μας. ”Εγιναν έξ έπαγγέλ ι̂ατο; έπαναστάτες.

"Εδιναν καί τή ζωή τους γιά τήν δργάνωση καί τίς ιδέες της. 
Γέμισε δ Πειραιάς πυρήνες, δμάδες δοκίμων, καί δμίλους μαθη
μάτων. Στό Παλατάκι, πού τότε ήταν άσύχναστο δασήλιο, κάθε βρά
δυ λειτουργούσαν κύκλοι μας. Άπ’ τήν άλλη μεριά, στήν Δραπετσώ
να, οί συναντήσεις γίνονταν στούς λοφίσκους της πού τότε ήταν γυ
μνοί άπό κατοίκους. Πιό πέρα, πρό; τό ΚερΓ.τσίνι, σέ μιά χαράδρα 
Γ.:ύ πίταγαν τού δήμου τά σκουπίδια, κάναμε συγκεντρώσεις μέ δε
κάδες μέλη καί συμπαθούντες. Στά καφενεία στό κέντρο καί σ’ δλη 
-τόνπόλη οί δμάδε; μα; συναντιώνταν δίχως καί τόση φροντίδα γιά 
τό χαφιεδαριό, πού τότε δέν ήταν δσοι σήμερα καί ήταν πασίγνω
στοι. Οί έργάτες στίς ταβέρνες καί στά ουζάδικα μάς Εβλεπαν μέ 
συμπάθεια ή μέ άπόλυτη άδιαφορία.

Στό έργοστάσιο Λιπασμάτων, μέ πάνω άπό 2000 έργάτες, άνά- 
μεσα στούς όποιους γιαλάδες είδικούς φερ̂ ιένους άπ’ τή'/ Αυστρία, ή 
’Οργάνωση είχε στείλει κι Ιπιασαν δουλειά, τούς Π έ τ ρ ο  X α-
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τ ζ ή καί τόν II ε τ ρ ί χ ο. (Ό Πέτρος Χατζής, ήταν γκαρ
σόνι. ’Αλλά έπειδή έκεί ή παράταξή μας ήταν παντοδύναμη διατέ
θηκε σέ άποττολές δπως στά Λιπάσματα, στό Βόλο κ;’ άλλοι), δπου 
ήταν άνάγκη).

Λογαριάζαμε δυά πυρήνες στά Λιπάσ»νατα κι άπό έναν στό 
τσιμεντάδικο, στά πετρέλαια, στούς άλευρόμυλους. Στά ΚαζανζΟδικα, 
στό λιμάνι, στίς συνοδείες, στά σχολεία, στό διδασκαλείο, είχαμε 
φτιάσει τίς βάσεις μας. Κι δσο γιά τούς δμίλους μαθημάτων, δεκά
δες καί δεκάδες.

θυμδμε, δτι στήν Δραπετσώνα μοΰ είχαν άναθέσει άπ’ τήν 
Περιφερειακή νά κάνω μαθήματα σέ 20-30 έργάτες τών γύρω έργο- 
στασίων. Αύτά γίνονταν σ’ έναν γυμνό τότε λοφίσκο κοντά στά Λι
πάσματα. Τά μαθήματα γίνονταν άργά, τή νύχτα, κι ένιωθα πάντα 
δτι τά έκανα μηχανικά ένώ τά μάτια μου έκλειναν άπ’ τήν κούραση 
καί τίς καθημερινές άϋπνίες.

Τήν δμάδα αύτή τήν παρακολουθούσαν στελέχη μας ένοπλα 
γιά κάιθε έ^δεχόμενη έπίθεση άπ’ τούς ένοπλους Ιδιοτικούς φρουρούς 
τών Λιπασμάτων πού είχανε άγριες έντολές ένάντια στούς κομμου
νιστές καί στή δράση τους.

Στήν 'Αγία Σοφία έκανα μαθήματα δευτέρας σειράς σέ 10 πε
ρίπου νέα στελέχη. Πάνω σ’ ένα σκελετό δικής μου σύνθεσης, άνά- 
λυσης τών ιδιοτήτων τοΰ Καπιταλισμού, τοΰ νόμου τής άξίας καί 
τής ύπεραξίας, τοΰ ΙμπεριαλιστικοΟ προτσέσσου τής έξέλιζης, καί 
γ.ά τίς κρίσεις, τίς προϋποθέσεις γιά τό σοσιαλισ>ιό, τήν έπανάσταση 
καί τό σοβιετικό σύστημα διαδοχής.

ΕΓμουν άρκετά Ιμπεριστατομένος μέ βεβαιώνει τώρα ό «βοη
θός» μου Α., δ δποίος είχε γιά καθήκον μέ άτομικές συναντήσεις νά 
δλοκληρώνει τήν δουλειά γιά δράση. Μ’ αύτό τό σύστημα συνάζα
με τήν Θεωρία μέ τήν δράση τών δμίλων μαθημάτων, κι έτσι βάζαμε 
σέ κίνηση τούς άπεριόριστους άμίλους δπου οί μαθητές γίνονταν άμε
σα δάσκαλοι.

’Επιστρέφαμε στήν ’Αθήνα μέ τόν Σίλα, κάθε βράδυ μέ τό τε
λευταίο τραίνο, τά μεσάνυχτα, κατατσακιβμένοι. Τήν άλλη μέρα πή
γαινα στή δουλειά μου, στοϋ Λαμπρόπουλου, καθυστερημένος, σκο
νισμένος, άπεριποίητος. Δούλευα ένώ τό μυαλό μου έτρεχε στίς 
συναντήσεις, κι έικανα φοβερά λάθη, μέχρι πού μέ είδσποίησε γιά
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σχόλασμα. Μά σταμάτησα [νόνος [ίου γιατί είχα άρρωστήσει τό χει
μώνα 1928-29, κι Ικανα αίμόπτυση. Πήρα δυό μισθούς άποζημίωση 
καί τούς άκούμπησα στήν έπιχείρηση «πρατήρειο τσιγάρων» τοΟ 
’Αρχείου, κι Ιπιασα δουλειά σέ περίπτερο.

Μέσα στό 1928 ή Πειραιώτικη όργάνωση ίγινε σχεδόν Ισχυ
ρότερη άπ’ τή κλιματική πού ρίμαξε άπ’ τήν κρίση στήν δποία τήν 
εμπασε δ σταλινισμός.

Ό Πουλιόπουλος σχετικά άγραφε:

«Τό μεγαλύτερο κέντρο τού βιομηχχνικοϋ προλεταριάτου τής 
χώρας, ό Πειραιάς, έξακολουθεϊ νά είναι άπρόσιτος γιά τό κόμμα. 
Λειτουργεί και μιά άλλη δργάνωση σχισματική, πού καταχτάει 
καί έργάτες μέσα στά έργοστάσια, διαδίδει τά Αενινιστικά καί Μαρ
ξιστικά βιβλία, κάνει μαθήματα γενικής κομμουνιστικής θεωρίας, 
καί στό δνομα τοΰ κο,ιμουνισμοΰ πολεμάει τό κόμμα καί ζητάει νά 
-■'j διαλύσει. Σέ ποιά άλλη χώρα παρουσιάζεται παρόμοιο φαινό-

Ή σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή  δ ύ ν α μ η  τοΟ κόμματος 
δέν ήταν κακή. Στήν συνέλευση τοΰ έργατικοΰ κέντρου (17-5-27), 
ή παράταξη τών σταλινικών άντιπροσωπεύτηκε μέ 7-8 σωματεία, 
άπέναντι ένός τών άρχειομαρξιστών, τών άρτεργατών.

Στίς Ικλογές γιά δήμαρχο, στά 1925 μέ ύποψήφιο τόν Κελε- 
?άκο δεν συγκέντρωσε παρά 510 ψήφους, καί στήν ’Αθήνα 1500 
περίπου. Βέβαια κάτω άπ’ τήν διχτατορία. Άλλά ή ύποχώρηση σέ 
σχέση με τό 1923, ήταν σημαντική. Μετά τήν διαγραφή τής δργά- 
νωσης Πειραιά τοΰ ΚΚΕ, μόνο στά 1926 σήκωσε κεφάλη γιά νά 
καταρεύσει καί πάλι με-ά τό σχίσ>ια τοΰ 1927-28, τοΰ Σπάρτακου.

Σ τ ο ύ ς  ά ρ τ ε  ρ γ ά τ ε ς .  Ή άρχική δράση τών άρχειο- 
μχρςιστών σημειώνεται μέ τήν άνάλυψη τής προεδρίας τοϋ σωμα
τείου άπ’ τόν Καπάτο, τό 1922. "Επειτα φέρνει τήν σφραγίδα τοϋ 
ίστορικοΰ Γεωργοπαπα2άτ:υ δ δποίος έπί κεφαλής τοΰ «'Ομίλου» 
τής ’Αθήνας ήγήθηκε στήν άρτεργατική άπεργία τοΰ 1923 στά 
πλαίσια τής Γενικής Απεργίας καί πιάστηκε καί φυλακίστηκε 
στά γεγονότα τοΰ Πασαλιμχνιοΰ.
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Τ4ν Μάη τοΟ 1927, τό σωματείο έλέγχεχαι άπ’ τούς άρχειο- 
μαρξιστές Σκλαβοϋνο κα£ Μάνο, σέ Ινα διοικητικά συμβούλιο δπου 
•Υπάρχει δ δεξιός Σκούρτης καί δ σταλινικός Έξαρχος.

’ Γστερα ή φράξια τών άρχειομαρξιστών μέ τούς Σ κ λ α 
βοΟνο,  Π α π ο υ τ σ ά κ η ,  Μ α λ φ έ τ α, Τ.  Σούλα,  
’Ι ω α κ ε ί μ ,  Κ έ μ ο, κΑ., έλέγχει άπόλυτα τδ σωματείο μέ 
τψ δμεση καθοδήγηση τοϋ Σ&α άπ’ τήν ’Αθήνα.

Ό  ’ Ι ω α κ ε ί μ ,  μάς μίλησε γιά τήν πλατειά έπιρροή 
καί δημοτικότητα πού άπέχτησαν οί άρχειομαρξιστές. ’Αναφέρει δτι 
ή παράταξη είχε 10 μέλη καί 100 περίπου στενούς συμπαθούντες καί 
Ιπερνε γύρω στούς 250 ψήφους.

Μετά τήν δολοφονία τοΟ Γεωργοπαπαδάτου, δέσποζε στό σω
ματείο δ Σκλαβ&Ονος, μέχρι πού μπαρκάρισε γιά τίς ΗΠΑ, δπου 
συνέδεσε τό ’Αρχείο μέ τήν Τροτακιστική ’Οργάνωση, τό Σ£Κ, έπί 
κεφαλής τοΟ δποίου ήταν δ παλαίμαχος Κάννον.

Σ τ ο ύ ς  έ ρ γ ά τ ε ς  μ π ε τ ό ν  άρμέ .  Ήγέτης 
αύτοΟ τοΟ σωματείου ήταν δ Κ ο σ μ ά ς  Χ α ρ ι τ ο ν ί δ η ς .  
Κατάγονταν άπ’ τήν Σμύρνη. Γεννήθηκε στά 1900. "Αρχισε τήν 
έπαναστατική δράση μόλις ήρθε στόν Πειραιά κι άπέχτησε τίς κ ο 
μουνιστικές πεποιθήσεις του. "Κρι>σε τ4 σωματείο μπετόν άρμέ καί 
Ιγινε δ πρόεδρός του. Χάρη στήν άφθαστη Αγωνιστικότητα, χό κΟρος 
πού άπέιχτησε στήν Κοκκινιά καί στόν Πειραιά, βρέθηκε έπί κεφα
λής τοϋ τοπικού κέντρου Κοκκινιάς, άπ’ δπου καθοδηγούσε δλα τά 
τοπικά έργατικά σωματεία καί τούς άγώνες τους. Ήταν άπ’ τούς 
πιό μαζικούς άρχειομαρξιστές - τροτσκιστές ήγέτες.

Στόν πόλε;ιο κράτησε διεθνιστικότατη στάση κι Ιδειξε άπαρά- 
μιλη τόλμη στήν πάλη ζωής καί θανάτου μέ τούς Γεριιανοτσολιάδες 
άπ’ τήν μιά κα£ τούς αταλινο-έθνικιστές άπ’ τήν άλλη. Στό «κέντρο» 
πού είχε, κάναμε συγκεντρώσεις πολυάριθιιες, παρά τό γεγονός δτ: 
άπό στιγμή σέ στιγμή θά μάς ρίχνονταν μέ τά πολυβόλα έχθροί καί 
«φίλοι» άσπονδοι. Κι ή θαλπωρή πού βρίσκαμε άπ’ δλόκληρη τήν 
οίκογένεια πού ήταν κατακΑκκινη, ήταν σπάνια καί μάλιστα σέ τέ
τοιες δραματικές στιγμές. Στίς μεγάλες κομματικές συζητήσεις, το- 
ποθετήθηκε σταθερά στήν τάση Καστρίτη καί πάλεψε σκληρά τούς
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ντεφαιτιστές τής ΕΣΣΔ (Στίνας) καί τούς συμφιλιωτές (Άθανα- 
σιάδης). Τήν παραμονή τής έκτέλεσής του άνόβηκε στό πόστο τοΰ 
ΈργατιχοΟ Διεθνιστικοΰ Κόμματος (ΕΔΚΕ), γιά συνάντηση τής 
ΚΕ στήν άποία άνήκε (Καστρίτης, Χαριτονίδης, Σκαφιδάς). Άλλά 
ήταν μοιραία. Γυρίζοντας πιάστηκε.

Οί σταλινικοί τόν δδήγησαν στή «χωματερή». Έκεΐ πού ίπε- 
σε κι ό Βουρζούκης δπως καί δεκάδες 5λλοι. Τόν πίεσαν ν’ άλλαξο- 
πιστήσει. Άλλά αύτός ήταν άληθινός γρανιτένιος έπαναστάτης.

«Μπορεϊται νά μ’ έκτελέσεται, τούς είπε, άλλά τό κόμμα πού 
σείς πιστεύεται είναι προδοτικό». Κι έπεσε κάτω ίπ τήν crrçuwa τοΟ 
ΤροτσκιστικοΟ ΕΔΚΕ.

Σ τ ο ύ ς  τ σ α γ γ α ρ ά δ ε ς .  Τό σωματείο είχε άπο- 
δ:οργανοποιηθεί κατά τήν μικρασιατική έξτρατεία μέχρι τό 1922. 
Τό άναδιοργάνωσε δ Σ τ ι β α χ τ ά κ η ς  ικι Ιγινε πρόεδρός 
του. ’Επειτα πέρασε στούς σταλινικούς (Τσίτσιρα, Μαραγκό, Δημά- 
κη τής Νεολαίας, κ.ά.). Στό μεταξύ ό Στιβακτάκης Ιγινε συμπαθών 
στό Αρχείο (ά Άκροναυπλιώτες θά τόν θυμούνται πού τρελάθηκε 
κ: ίκανε τόν «τροχονήιο»).

'Οταν Ιγινε ή καθοριστική παράταξη 30 μελών πού προγραμ- 
μάτησε τήν κατάληψη τοΰ σωματείου μέ παρόντες τούς Γιωτόπουλο 
καί Σίλα, ό πρώτος τάχτηκε ένάντια στήν κατάληψη γιατί «θά γι
νόταν σφαγή μέ τούς σταλινικούς». Συνέστησε, άφοΟ είχαμε τήν 
πλειοψηφία νά κάνουμε Ιδιαίτερο σωματείο! «Τί λέει αύτός», άντέ- 
κρουσε δ Μανώλης, πού δέν ήξερε τόν Γιωτόπουλο!

Ή παράταξη προχώρησε καί κατέλαβε τό σωματείο στά
1928 .

Ό Γ. Κ ο ύ ρ τ η ς, ήταν τό πρώτο στέλεχος τοΰ Αρχείου 
στό Τσαγγαριό, καί δ ούσιαστικός άντιπρόσωπος στήν διοίκηση τοΰ 
σωματείου. Προσχώρησε στό Αρχείο άπ’ τήν Νεολαία στά 1927. 
Καθοδηγούνταν στό σωματείο άπ’ τόν Γ. Παλιό.

Στελέχη δπως δ Παπαδόπουλος καί δ Άντρώνης στάλθηκαν 
νά δουλέψουν στόν Πειραιά γιά νά βοηθήσουν τήν κατάχτηση τοο 
σωματείου.

Ή πρώτη διοίκηση άποτελέστηκε άπ’ τούς:
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Ν ι κ ο τ ι ά δ η (πρόεδρος), Κ ο ύ ρ τ η, Τ ο υ ρ ν ό- 
π ο υ λ ο, Ν ι κ ο λ α ί δ η ,  X ά 3 χ α, Π λ α ν ο ύ δ η, Πα 
τ ρ ί κ ι ο ,  Μ ι χ α λ ι ά ν ο, Μ ο υ σ τ ά κ η. Ό Ά γ κ ι -  
θ I  ρ η ς, τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής Εκτελέστηκε άπ’ τούς Γερ
μανούς. Άλλα στελέχη τοΰ σωματεία ήταν δ δαιμόνιος Σπαν ό ς ,  
δ Β λ ά χ ο ς  πού άντιπροσώπευσε στήν 'Ομοσπονδία 400 τσαγ
γαράδες «άριστίνδην», γιά τήν φυλάκιση 4 μηνών.

Ό Λ ά ζ α ρ ο ς  Τ ο υ ρ ν ό π ο υ λ ο ς  ξεχώρισε άπ’ δλη 
τήν παράταξη. Κατάγονταν άπ’ τό ’Αρτάκη, κι άποδείχτηκε άγωνι- 
στής μέ σπάνια άφοσίωση καί μέ 40 χρόνων Επαναστατική δράση.

’Εκλέχτηκε στήν διοίκηση τοϋ σωματείου καί στήν συνέχεια 
άναιδείχτηκε στίς άνώτερες σφαίρες τής συνδικαλιστικής καί πολιτι
κής όργάνωσης. Στάλθηκε άπ’ τό ’Αρχείο στήν Πάτρα γιά τήν 
άνάπτυξη τής Εκεί όργάνωσης. Κατά τήν κρίση τοΰ φραξιονισμού 
πέρασε σ:ό «Σπάρτακο».

Στά 1934 τόν συναντάμε φυλακισμένο στοΟ Γεντί - Κουλέ Θεσ
σαλονίκης, στήν ’Ανάφη, στό στρατόπεδο Άκροναυπλίας, καί τέλος 
στή Γαύδο. Χρόνια φυλακή καί έξορία. Στά 1942 δπότε τόν μετέ
φεραν μέ άλλους τής Γαύδου, πρός τό στρατόπεδο Λαρίσης, Εκανε 
μιά τολμηρή δραπέτευση στόν Πειραιά καί γλύτωσε. Πέβανε τροτ- 
σκιστής άπό φυσικό θάνατο.

Σ τ ο ύ ς  έ κ τ ε  λ ον  ι σ τ έ  ς. Τό ’Αρχείο είχε μιά μεγά
λη Επιτυχία καταχτώντας τόν Στάη Βαγγέλη, (Καρβούνη).

Ό Κ α ρ β ο ύ ν η ς, ήταν προικισμένος μέ δλα τά προσόν
τα πού διακρίνουν τούς διανοούμενους προλετάριους καί τούς Εξ Επαγ
γέλματος Επαναστάτες, όπως ήθελε δ Λένιν. Μπήκε στό κίνημα τό 
1926, κι άφιέρωσε σ’ αύτό 20 χρόννα δράσης, μέχρι πού στά Δεκεμ
βριανά τόν δολοφόνησαν οί σοσιαλπατριώτες σταλινικοί γιά τήν 
ξιεθνιστική του δράση. Μέ τήν Επίμονη δράση του άναδείχτηκε στήν 
ήγεσία τοΟ σωματείου του, στήν Περιφερειακή Πειραιά, καί τέλος 
Εκλέχτηκε στήν πρώτη ΚΕ τής ’Οργάνωσης Μπολσεβίκων - Λενι- 
νιστών (Τροτσκιστών) (1932), πιστός σημαιοφόρος τής 4ης Διε
θνούς στή χώρα μας.

Σ τ ο ύ ς  μ η χ « ν ο υ ρ γ ο ύ ς. ’Εκεί δημιουργήθηκί
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μιά παράταξη μέ γερά έργαττχσιακά στελέχη καί μεγάλης πνοής 
έπαναστάτες, άλλά πού δέν κατάφερε νά πάρει τό σωματείο καί νά 
έπχνασυνδέσει τήν επιρροή πού είχαν οί σύντροφοι τοΰ «Κομμουνι
σμού» άπ’ τήν πρώτη μεγάλη άπεργία πού διεύθυναν. Οί παλιότεροι 
θά θυμούνται τό νά «πεθάνεται» πού είπ« στούς απεργούς μηχανουρ
γίας πού ζητούσαν αυξήσεις - ψωμί, ό Βενιζέλος.

Τώρα, τό σο ι̂ατείο τό κρχτάνε σταθερά οί κομματικοί μέ Επι
κεφαλής τόν πολύ δραστήριο καί [κανό Νίκολη.

Ή παράταξη τών άρχειομαρξιστών περιλαμβάνει αγωνιστές τής 
όλκ-ής τοϋ Σταύρου, τοΰ Καλιπέτη, τοΰ Σκρεπέτου καί διευρύνθηκε 
μέ τήν συμετοχή - κατάχτηση τοΰ Μπεζχντάκου, τοΰ Δερβίοογλου, 
τοΰ άδερφοΰ τοΰ Μπεζχντάκου Σπύρου.

Ό  Σ τ α 0 ρ ο ς, ήταν άνεβασμένσς παλιτικοθεωρητικά καί 
έξελίχθηκε σ’ ένα άπ’ τά καλύτερα στελέχη τοΰ Τροτσκισμού στήν 
Ελλάδα, κι Εδρασε μισόν αΙώνα κάτω άπ’ τήν σημαία του. ’Εκλέ
χτηκε στήν Περιφερειακή ’Επιτροπή του Πειραιά καί στήν ΚΕ τής 
ΟΚΔΕκαί τής ΕΟΚΔΕ.

Κεφάλαιο πολύτιμο τής τροτσκιστικής ίστορίας. Είναι άπ’ τούς 
λίγους τροτακιστές πού άπό «θαΟμα» μόλις γλύτωσε άπ’ τό έκτελε- 
στικό άπόσπασμα τών άστών καί τών σταλινικών.

Ό Μ π ε ζ α ν τ ά κ ο ς ,  6 Δ ε ρ β ί σ ο γ λ ο υ  οαοί 
φίλοι τους, ήταν εύρημα γιά τούς ’Αρχειομαρξιστές. Τούς Εφερε δ 
Γ. Σ τ ρ α τ η γ ό π ο υ λ ο ς ,  Ινας ψηλός, άνοιχτόκαρδος, πολύ 
φίνος άγωνιστής, πού δέν Εζησε πολύ γιά νά δείξει δλα τά Επανα
στατικά του προσόντα. Ήταν άπ’ τούς λίγους διανοούμενους - προλε
ταριακού ήθους.

"Ολα τά στελέχη τού ’Αρχείου, δ Περάκης, δ Βασίλης, δ Χρυ- 
σικός, δ Καρβούνης, μi τήν κατάχτηση του Μπεζαντάικου ξάνοιξαν 
τήν στρατολογία στή Δραπετσώνα. ’Εμένα μοΟ άνέθεσαν καί τούς 
Εκανα μαθήμ,ατα καί συζητήσεις δίχως τέλος, μαζί μέ κχμιά 20 δλ- 
λους άπ’ τήν Δραπετσώνα.

Ό Μ ι χ ά λ η ς  Μ π ε ζ α ν τ ά κ ο ς  ήταν Ενας έπα- 
ναστάτης πού ή φήμη του πέρχσε άπ’ τά Έλλοδικά σύνορα. Κατα
γόταν άπ’ τήν Πάλιτσα Γυθείου. Γεννήθηκε τό 1912. Ήταν 13
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01  Φ ΓΛ Α Κ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Ι Π Λ  ΤΗΝ 

ν ΐΙΟ Θ Ε Σ ΙΙ Μ 11ΕΖΑΝ ΤΑΚΟ Υ»

Ό ρ θιοί άπ’ τ ί  άρισζερί πρός τ ί  δεξιά:

II. Μπεζχντά-χος, Α. Δερβίζογλου, Μ. Αονλγέρης.

Κάτω κx0i3jUv!>i:

Κ. Σ χρίκα;, I . Κχλογερίδη;.
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χρόνων δταν ήρθε στόν Πειραιά κ·. ύστερα άπό 1 χρόνο άνακατεύ- 
τηκε στό άρχειομαρξιστικό κίνημα. Ευθύς αμέσιος δλη ή οίκογένειά 
του -κοκκίνησε». Ή τα ν 8 άδελφια, μισά - μισά άγόρια κορίτσια. 
"Ολο·, τους ατρόμητοι, πιστοί, αφοσιονιίνοι. Τό ’λεγε ή καρδιά τους. 
'Κ  Κρυστάλω ήταν μαχητική καί αφοσιωμίνη κι άνακατεύτηκ* γερά  
στήν αρχειομαρξιστική δράση. Ή  άλλη αδερφή παντρεύτηκε τόν 
Πετούση πού ήταν άπ’ τούς πρώτους χρχει:;ιαρς:στίς τού ΙΙειραιά.

Ό  Σίλας, παρακολουθούσε έκτακτα τήν παράταξη κι άφηγεϊ- 
ται: «Στίς άρχές τού 1928  θυμά(ΐαι Ινα έπεισόδιο ·ιε τήν παράταξη. 
Είχαμε συναντήσει σέ καφενείο 7-8  καζατζίδες, άνά,ιεσα στούς ό

ποιους ,ό Σταύρος, Καλιπέτης, οί άδερφοί Σκρεπετοί, οί αδερφοί 
Μπεζαντάκου κ.ά., δταν μάς μπλοκάρισαν οί άστυνομικοί καί μάς 
κουβάλησαν μέ χειροπέδες στήν άσφάλεια, θά είχαμε ιστορίες ΐν  δέν 
είχα τήν Εμπνευση νά τούς παρουσιαστώ γιά δημοσιογράφος τοΟ 
<Ρίζου» καί Ιπερνα συνέντευξη!

Ό  Μπεζαντάκος δπως κι οί Περάκης, Χρυσικός καί άλλοι — 
πρόσθεσε δ Σίλας —  ήταν οί «πιστολάδες» καί συχνά άνελάμβαναν

Η ΓΕ Τ Ε Σ  ΣΓΝΔΙΚΑ ΤΩΝ

Γιώργος Κούρτης 

τσαγγαράδων

’Λργύρης Κωστέας 

Ένο>σης Υπαλλήλων ΟΛΠ
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νά μάς φρουρούν, μόλο πού δέν τό θέλαμέ — κι δπως ξέρεις —■ 
τούς Απαιτούσαμε νά μήν σέρνουν πιστόλια μαζί τους. Όμως αύτοϊ 
^πειθαρχούσαν», άλλά δέν «πειθαρχούσαν» στήν πράξη».

Σ τ ο ύ ς  σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ύ ς .  Ή δράση τού ’Αρ
χείου χρονολογείται άπ’ τό 1921 (’Αναφορά τού Κόρακα), μέ 5-6 
μέλη καί συμπαθούντες στοΰ ΣΠΑΠ, ’Αποστολάτος κ.&., δίχως δμως 
μαζικά άπστελέσματα.

Ό Μ ή τ σ ο ς Μ ε λ ι ά δ η ς ,  έργάτης τού ΣΑΠ, ξεχώ
ρισε άπ’ τό 1928 γιά τήν δράση του σάν άρχειομαρξιστής καί τροτ- 
σκ-.στής. Γι’ αύτό οί σταλινικοί δέν τόν άφησαν νά ζήσει. Στίς 4-12 
-44 τό πρωί τόν πιάσανε, καί τό βράδυ τό·/ έκτέλεσαν δίχως δίκη.

Σ τ ο ύ ς  τ ε λ ω ν ι α κ ο ύ ς ,  άντιπρσσώπευε τό Αρχείο 
γιά χρόνια 6:

Ά ρ γ ύ ρ η ς  Κ ω σ τ έ α ς  (1906-1966), ξεκίνησε παιδί 
στήν πολιτική καί συνδικαλιστική του δράση. ’Αρχικά ήταν νυχτο
φύλακας στό Τελωνείο. Πάλχιψε στό σωματείο έκτελων.στών κι Ε
πειτα στήν "Ενωση Υπαλλήλων τού ΟΛΠ 31 χρόνια, σάν μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου. Διακρίθηκε έπίσης καί στήν Φιλολογική, 
έκπολιτιστική καί καλιτεχνική κίνηση τοΟ Πειραιά σάν άντιπρόεδρος 
τής Φιλολογικής στέγης τοϋ Πειραιά.

Σ τ ο ύ ς  Λ ι μ ε ν ε ρ γ ά τ ε ς .  ’Εμεινε στήν μνήμη δσων 
τόν γνώρισαν 6 άγνός Ιπαναστάτης Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς  Θ ε ό 
φ ι λ ο ς .  ’Αναμίχθηκε στό κίνημα τό 1927, κι Εγινε πασίγνωστο 
τότε δτι δδωσε δλες τίς δμολογίες ποΟ πήρε στό ’Αρχείο. Κατάχτη
σε τό σωματείο του κι είχε μιά πλούσια δράση. Δολοφονήθηκε άπ’ τήν 
ΟΠΛΑ τόν Δεκέμβρη 1944, άκριβώς στό δδόφραγμα στή Δραπετσώ
να πού πάλευε τούς Εγγλέζους.

ΤΕΛΟΣ τού 4ου μέρους
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