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Π Α Μ Ε Λ Η Σ  ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΣ

Ή  πιό ήρωϊκή μορφή τοϋ πολέμου κατά του Πολέμου κατά τήν 
Μικρασιατική έκστρατεία. "Γστερα, άνέβηκε κατακόρυφα στήν ήγε- 
αία τοΰ παλαιοπολεμιστικοΰ κινήματος καί του ΚΚΕ. Τό 1924 ίγινε 
ό γραμματέας του, άντιπροσώπευσε τό ΚΚΕ στό 5ο Συνέδριο τής 
ΚΔ. 'Η γέτης τής τάσης τών Σπαρτακιατών - Τροτσκιστών άπ’ τό 
1927-1928. Άδιάλλαχτος πολέμιος τών σοσιαλπατριωτών στόν Β ' 
ΙΙαγκόσμιο Πόλεμο. Διακρίθηκε σαν ένας £πό τους πιό κορυφαίους 
καί ήρωϊκους μπολσεχίκους - Λενινιστές - Τροτσκιστές σέ παγκόσμια 
κλίμακα. Δολοφονήθηκε άπό τούς φασίστες στό Μεζερό, στα 1943.



ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΖΟΤΛΑΤΙ

'Ηγέτης, |ΐΛζΙ μέ τόν Λιγδόπουλο, τής τριτοδιεθνιστικής άριστεράς 
στό 'Ιδρυτικά Συνέδριο τοϋ ΣΕΚΕ ατά 1918. Ά π ’ τό 1921 έπΐ κε
φαλής τής Νέας Κίνησης, ή όποία δνομάστηκε στά 1923 Άρχειο- 
μαρξιστική. ΤΗταν ό πρώτος πού έκδηλώθηκε σταθερά ύπέρ τοΟ 
Τρότσκι, λπ’ τΙς άρχές τοϋ 1924, κατά τήν διάστασή του μέ τήν 

Τρόικα, Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, Στάλιν.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟ^ΚΑΛΓΙΙΤΕΙ ΤΟΝ 
Δ ΙΚ ΤΑ ΤΟ ΡΙΚ Ο  ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ ΤΟΓ

«Επανάσταση» όνόμασε τά κίνημα τοϋ Πλαστήρα ή έπίσημη 
Ιστορία. Ή  άστική τάξη έξωραΐζε·. πάντα δ,τι έκφράζει τ’ άνομα 
συμφέροντάτης. Δέν ήταν δμως παρά ενα στρατιωτικά πραξικόπη
μα. Χωρίς λαϊκή βάση δταν ξεκίνησε.Ό Πλαστήρας κράτησε στή 
Χίο μέ τά δόντια τΙς λίγες συνταγμένες δυνάμεις. Ά ν  τδ τελεσί
γραφο που ? στείλε 2γινε άποδεχτδ άπ’ τήν Παλατιανή κυβέρνηση, 
είναι γιατί αύτή είχε παραλύσει. Ό τα ν  δμως έπεκράτησε, πλαι
σιώθηκε άπδ τούς δπαδούς τοΰ Βενιζέλου καί τούς πρόσφυγες, πού 
τδν ίβλεπαν σάν σωτήρα τους. Τδ συλλαλητήριο στίς 9 - 3 -1923 , 
ίδειξε δτι άρχισε νά μαζικοποιεϊται

Ή  «έπανάσταση» δέν μπορούσε νά καλέσει τις μάζες ένάντια 
στήν μοναρχία. Στήν άνοδό της ή άστική τάξη Ικανέ τήν έπανάστα- 
ση καλώντας σ’ έπέμβαση τούς Γιακομπίνους μικροαστούς. ’Αλλά 
στήν παρακμή της δέν ήταν σέ θέση νά τούς κινήσει, θ α  περνούσαν 
πάνω άπ’ τά κεφάλια τών συνταγματαρχών. Στδ πλευρδ τών έργατ 
τών.
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Ό  χαραχτήρας τοϋ κινήματος Πλαστήρα δέν ήταν προο
δευτικός, άλλα άντιδραστικός. Κύριος στόχος του ήταν νά προλάβει 
μιά προλεταριακή έπανάσταση, τήν άπειλή τής όποίας άντίκρυσε 
άπό κοντά. (Ή  μεγάλη άνταρσία στό βόρειο μέτωπο, ή έξέγερση 
τ ί  ς Ρεδεστοϋ). Π αράλληλα Ιπρεπε νά φράξει τό δρόμο τοϋ Κεμάλ 
πρός τή Θράκη, νά ρίξει τις εύθϋνες τής καταστροφής στό Βασιλιά 
καί στήν κυβέρνησή του, καί νά έπουλώσει τις πληγές πού άνοιξε 
ή Μικρασιατική καταστροφή.

Ό τα ν  έπεκράτησε, προσπάθησε νά φανεί σάν σύμβολο πάνω 
άπ’ τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς Ανταγωνισμούς, θέλησε νά έ- 
ξισορροπήσει τίς άντιθέσεις βενιζελικών ν.αί βασιλοφρόνων, έμφα- 
νιζόμενος σάν «έθνικό» κίνημα. ’Από κεί πήγασε δ βοναπαρτιστικός 
χαραχτήρας τής διχτατορίας του.

’Αλλά μόλις οί κοινωνικές άντιθέσεις όξύνθηκαν, άποκαλύ- 
φτηκε ή διχτατορία του.

Τό Πλαστηρικό κίνημα, άπ’ τό πολιτικό, κοινωνικό καί 
έθνικό περιεχόμενό του, άποτελοΰσε όργανική συνέχεια τών βενιζε- 
λικών - «φιλελευθέρων» κινημάτων.

’Εξέφραζε τά συμφέροντα τοϋ μεγάλου κεφαλαίου καί τών 
ιμπεριαλιστών συ|ΐμάχων του. Αύτό Ιδειχνε ό προγραμματισμός του. 
α) Παραίτηση τοϋ Βασιλέως χάριν τής πατρίδος ύπέρ τοϋ διαδόχου.
6) Διάλυση τής Έθνοσυνελεύσεως. γ) Σχηματισμόν άχρόου κυβερ- 
νήσεως έμπνεούσης έμπιστοσύνην στήν Άντάντ».

Δέν ήταν λοιπόν βασικά άντιμοναρχικό κίνημα. ΤΗταν άντι- 
κομμουνιστικό. Ά λ λά  ήταν όλοκάθαρα φιλοαντατικό, φιλοΓμπερια- 
λιστικό.

Τό κίνημα τού 1922 άποτελοΰσε συνέχεια τοϋ κινήματος τοϋ 
1909 κατά κάποιον τρόπο. ΤΗταν ολιγότερο μεγαλοϊδεατικό άλλά 
περισσότερο έθνικο - αντιδραστικό, καθώς Ιγινε σ’ έποχή βαθειδς 
κρίσης τοϋ έλληνικοϋ καπιταλισμού, κοινωνικής άναστάτωσης καί 
κοσμογονικών μεταβολών πού προκάλεσε ή Ρώσικη έπανάσταση.

Οί Πλαστήοας, Γονατάς, Πάγκαλος, Κονδύλης, κ.ά. συνταγ
ματάρχες ήταν οί λοχαγοί στό κίνημα Ζορμπά τοϋ 1909.

Οί Σαράφης, Άραβαντινός. Μ πακιρτζής, Γρηγοριάδης, Φλού- 
λης, χ Λ .  ταγ|ΐατάρχες, τά κατώτερα στελέχη τοϋ κινήματος τοϋ
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Η Μ Ε Γ Α Λ Η  Χ Ο Τ Ν Τ Α  Τ Ο Γ  1 9 2 2

Γ.  Ϊ Ο Ν Α Ϊ Λ Η ΣΝ.  Π Λ Α Σ Τ Η Ρ Α Σ

θ .  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Σ

Ό  άδιάλλαχτος τής μεγάλης χούντας 1922. Ό  δημοκράτης στα 
1924. Ό  διχτάτορας στά 1925.



1922, άρχισαν τήν καριέρρα τους στό κίνημα Ζορμπά, στά χαμηλό
τερα στρατιωτικά κλιμάκια, "Ολοι αυτοί μαζί, ϊγιναν βασικός πυ
ρήνας τής Ε θνικής Ά μυνας Σαλονίκης τών Βενιζέλου, Κουντου- 
ριώτη, Δαγκλή.

Ή  θέση τους ύπέρ τής έξόδου 3τόν πόλεμο τής Ελλάδος, στό 
πλευρό τών Δυτικών Ιμπεριαλισμών, ή συμμετοχή τών περισσότε
ρων στήν &ντισοβιετική έκστρατεία (Κονδύλης, Γρηγοριάδης, Μπα
κιρτζής κ.ά.) κι ό πολεμοχαρής ρόλος τους στήν Μικρασιατική 
έκστρατεία, σφράγισαν τόν έθνικιστικό-άντιδραστικό ρόλο τοϋ κινή
ματος Πλαστήρα καί τής μεγάλης καί μικρής χούντας τοϋ 1922. !

Τό σχέδιο κατάληψης τής Ανατολικής Θράκης καί τής κα
τάληψης τής (Κων) πόλης, ίδειξε άθεράπευτο άκρατο σωβινισμό, πού 
ot κινηματίες τού 1922 κληρονόμησαν άπ’ τά μεγαλοϊδεάτικα σχέ
δια τοϋ Ζορμπά καί τοϋ Βενιζέλου.

’Ενώ τό κίνημα Ζορμπά - Βενιζέλου έπαιξε Ινα ρόλο άνορθω- 
τικό τής άνερχόμενης άστικής τάξης, δημαγωγώντας τους έργάτες 
μέ μικροπαραχωρήσεις για  νά τούς σύρει στόν πόλεμο τοϋ 1912 - 
1914, —  Κυριακή άργία (1910), μέτρα ύγείας, άσφάλιση, ώρών 
έργασίας (1 9 1 1 ), άποζημίωση άτυχημάτων (1914), άπαγόρευση 
έργασίας άνηλίκων, παραχώρηση τοϋ «συνεταιρίζεσθαι», άποκλει- 
σμός τών έργοδοτών άπ’ τά σωματεία (1914) —  τό κίνημα Πλα- 
στήρα άποκάλυψε άπ’ τήν πρώτη στιγμή τήν άντιδραστικότητά του, 
στήνοντας τα πολυβόλα του ένάντια στούς άνάπηρους πού διεκδικοϋ- 
σαν στέγη καί συντάξεις (1922 -1923) καί πνίγοντας στό αίμα τήν 
γενική άπεργία τών έργατών (1923) που πάλευαν γ ιά  νά μήν τούς 
κατεβάσουν τά μεροκάματα.

Τό κίνημα τοϋ 1922 άπ’ τήν άστική του φύση καί τήν βενι- 
ζελική του προέλευση ύπήρξε συμβιβαστικό άπέναντι στό θρόνο, 5- 
πως καί τοϋ 1909. Δέν έστειλε στήν καρμανιόλα τόν βασιλιά. Ά πο- 
μάκρυνε τό αύλικό κόμμα άπ’ τήν έξουσία, ίδιωξε τούς πρίγκηπες 
κι άντικατάστησε τόν Κωνσταντίνο μέ τόν Γεώργιο. Ή  «έπανάστα
ση» δέν μπορούσε τήν έποχή τής Ρώσικης παρά νά δώσει μιά nor 
ρικατούρα έπανάστασης.

’Αλλά έστησε στόν τοίχο τούς ήρακλείς τοϋ στέμ|ΐατος. Π α
ρά τις Αντιδράσεις τοϋ «συμμαχικού παράγοντα» τοϋ Βενιζέλου καί



τών έλλήνων πολιτικών στό σύνολό τους (15 -11  - 2 2 ). Πώς έξη- 
γεΐται αύτή ή άδιαλλαξία;

Ό  Ν. Γρηγοριάδης στήν Ιστορία του άποκαλύπτει δτιμέ τήν 
έκτέλεση τών 6, οί Πλαστήρας, Πάγκαλος, Κονδύλης, Χατζηκυ- 
ριάκος κι οί «ταγματάρχες» Μπακιρτζής, Σαράφης, Φλούλης, Γρη- 
γοριάδης κ.ά. έκτελώντας τούς 6 (οί έκτελεστές δέν ήταν δίχως εύ- 
θύνη γΓ  αύτή), θέλησαν νά έπιβάλλουν τήν πειθαρχία στό στρατό 
πού είχε παραλύσει. Καί να έξωστρακίσουν τόφάσμα τής έπανάστα
ση;, προσθέτουμε έμεΐς.

Ό  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς  Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς ,  δ όποϊος Ε
δρασε στό κίνημα τού Ζορμπά κι έπανασυστήθηκε στό κίνημα τοϋ 
Πλαστήρα, δέν ήταν παρά μιά Χούντα, σύμφωνα μέ τήν. όρολογία 
πού δανείστηκε ή Ιστορία τής διχτατορίας τής 21ης Απριλίου, άπ’ 
τλ προνουτσιαμέντα καί στρατιωτικά κινήματα τής Ίβηρικής Χερ
σονήσου.

Οί στρατηγοί κι οί συνταγματάρχες άπ’ τήν άστική καταγω
γή τους, άπ’ τήν θητεία τους στόν άστικόστρατό, άπ’ τΙς φιλοπό
λεμες τάσεις τους, άπ’ τα κίνητρα γ ια  γαλόνια, μισθούς, καί δόξα, 
δχι μόνο δέν Ιχουν δημοκρατικές τάσεις άλλα γίνονται δργανα δι- 
χτατορίας τής άρχουσας τάξης στήν έποχή τής ιμπεριαλιστικής πα
ρακμής της. Κι δχι μόνο στήν έποχή τής C.I.A. καί τοϋ Πενταγώ
νου. Αύτό άπόδειξε ή πείρα τών Βαλκανικών, Ίβηρικώ ν, Λατινοα
μερικανικών καί παγκόσμιων διχτατορικών κινημάτων. Δέν εΖναι 
τυχαίο πού ή «έπανάσταση» κράτησε τόστρατιωτικό νόμο, διετή- 
ρησε τά στρατοδικεία καί τόν Αύγουστο τοδ 1923 τ’ έστρεψε ένάντια 
στούς έργάτες.

Ό  Πλαστήρας μέ τά «δημοκρατικά» του συνθήματα παρέσυρε 
τήν έθνικισμένη μικροαστική μάζα καί πήρε τόκλειδί τής κατάστα
σης στά χέρια του.

Τ  ό Σ Ε Κ Ε  (Κ ), διαβρωμένο άπ’ τόν δεξιό κι άριστε- 
ροφανή όπορτουνισμό δέν κατώρθωσε νά πιάσει τόν δημοκρατικό 
κι έπαναστατικό παλμό τών έκμεταλλευομένων μαζών. ' Ε χ α σ ε  
τ ό  λ ε ω φ ο ρ ε ί ο .

’Αντί γ ια  μιά πάλη συνδυασμού τών δημοκρατικών καί έπα 
ναστατικών καθηκόντων, πού έμπαιναν μπροστά στό κίνημα, άντί



γ ιά  μιά πάλη ριζικής έκκαθάρισης τής Απολυταρχίας, τών φεουδα- 
λικών κατάλοιπων, του μοναρχικοϋ θεσμοϋ καί γ ιά  μιά συνδιασμέ- 
νη πάλη συνθέμελης Ανατροπής τΐ)ς βασικής διάρθρωσης τοϋ Αστι- 
κοϋ κράτους καί καθεστώτος, κι άντί ν’ Αποκαλύπτει Ακούραστα τόν 
Αντιδραστικά ρόλο τοϋ Πλαστήρα, ά ρ χ ι σ ε  ν ά  δ η μ ι 
ο υ ρ γ ε ί  τ ά σ ε ι ς  δ ο ο υ φ ο ρ ί α ς  τ ο ϋ  Π λ α σ τ ή 
ρα,  α ύ τ α π ά τ ε ς  γ ι ά  τ ή « δ η μ ο κ ρ α τ ί α »  κ α ί  
γ ι ά  τ ό  ρ ό λ ο  τ ώ ν  Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  σ τ υ λ ο β α τ  
τ ώ ν  τ η ς ,  π ο ύ  Ι π α ι ξ α ν  μ ο ι ρ α ί ο  ρ ό λ ο  σ τ ά  
μ ε τ έ π ε ι τ α  χ ρ ό ν ι α  τ ή ς  Ι σ τ ο ρ ί α ς  μ α ς .

ΔΟΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μ ΕΤΑΡΡΓΘΜΙΣΗ 
(Φλεβάρης 1923)

Ό  Πλαστήρας Αφοϋ συνέτριψε τούς παλαιοκομματικούς Αντι
πάλους του, προσπάθησε μ’ ëva σχέδιο Αγροτικής μεταρρύθμισης 
νά βρεί στηρίγματα στήν καθυστερημένη Αγροτιά πού ΑποτελεΙ πάν
τα τή βάση τών βοναπαρτιστικών καθεστώτων. Πιέζονταν πάντα 
Απ’ τήν έξέγερση τών Αγροτών πού ρήμαξαν Απ’ τούς πολέμους, κι 
Απ’ τούς πρόσφυγες πού είχαν άμεση Ανάγκη άπό ëva κομ|ΐάτι γής. 
Έ βλεπε έξ άλλου, δτι χρειάζονταν ëva Αντίβαρο στήν όλοένα αυ
ξανόμενη έπιρροή τοϋ Παλαιοπολεμιστικοϋ κινήματος. Έ βλεπε δτι 
στό δίλημμα έπανάσταση ή άντεπανάσταση ή Αγροτική τάξη θά 
Επαιζε Ινα ρόλο.

Ή  Αγροτική μεταρρύθμιση ήταν χρόνια Απαίτηση τών σκλά
βων τής ύπαίθρου, καί τών έκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων ζή 
τημα ζωής καί θανάτου.

Ό  Πλαστήρας νομοθέτησε τήν Απαλλοτρίωση κι έπεξέτεινε 
τήν Απαλλοτρίωση μέ τόδιάταγμα τοϋ Φλεβάρη τοϋ 1923, σάν συ
νέχεια τών Απαλλοτριώσεων τσιφλικιών πού Ικανέ ή «Ιπαναστατι- 
κή» κυβέρνηση Βενιζέλου τής Σαλονίκης (1916) —  διατάγματα 
2466, 67, 69, καί 70 — , τοϋ ιΚαφαντάρη (1919) —  νόμος 2052 
— , τοϋ Γούναρη (1922).
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Ό  ν ό μ ο ς  α ύ τ δ ς δπως κι οί προηγούμενοι τοϋ Βε
νιζέλου, Καφαντάρη, Γούναρη, ή τ α ν  ο τ è β ά θ ο ς  άν-  
τ ι α γ ρ ο τ ι κ δ ς  κ ι  ά ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ δ ς .  Υποχρέωνε 
τούς άχτήμονες νά καταβάλλουν μιά ληστρική άποζημίωση στούς 
τσιφλικάδες, τήν δποία τδ κράτος προσαύξησε δίνοντας δμολογίες 
έξωφλητικές σέ 3 χρόνια καί τοκοφόρες πρδς S%. Έ κ ανε πολλούς 
άχτήμονες Ιδιοχτήτες. ’Αλλά τούς βούτηξε μέχρι τδ λαιμδ στά χρέη. 
Παράλληλα, μέ τή βαριά φορολογία στα καπνά, λάδια, σταφίδες, 
στήν Ιγγεια  Ιδιοκτησία καί ατά γιδοπρόβατα πού άπέδινε τδ 40% στδ

Σ. Γ Ο Ν Α Τ Α Σ

(Πρωθυπουργός τής «Επανάστασης» Πλαστήρα— Γ. Παπανδρέου 
μέ τά πολιτικά, ύποργδς τών Εσωτερικών τής κυβέρνησης Γόνατά. 
Είναι ή κυβέρνηση πού ματωκύλησε τήν Γενική άπεργία τοϋ Αύγού- 

στου 1923.)

προϋπολογιηιδ ξεζούμιζε τούς άγρότες. Έ τ σ ι προσπάθησε νά κα
τευνάσει τήν έξέγερση τών χωρικών καί νά βολέψει τούς πρόσφυγες.

’Απ’ τδ 1)4 έκατ. προσφύγων «άποκαταστάθηκαν» γύρω στις 
150 χιλιάδες οικογένειες μέ 775 χιλ . άτομα. Μέχρι τδ 1929. (Χρ. 
Εύελπίδου: «Τα Βαλκανικά ,Κράτη»).

Έ δώ δέν είχαμε μιάν δλοκλήρωση τής άστικοδημοκρατικής 
επανάστασης πού έξεθείασαν οί ρεβιζιονιστές. «Είχαμε μιλν άλλα- 
γή  τού συστήματος δουλείας. ’Αντί δ κολλήγος νά πληρώνει γεώμο
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ρο πληρώνει τήν άξια τής γής μέ τόκους έπί 30 χρόνια», δπως έλεγε 
σωστά ή άπόφαση τού ΣΕΚΕ. («Ρίζος», Σ) βρης 1920). Ή  άστική 
τάξη, άκόμα καί στήν «έπανάσταση» τοΟ Πλαστήρα στάθηκε συμβι
βαστική άπέναντιστούς γαιοχτήμονες. Ό  Πλαστήρας μέ τό μεταρ- 
ρυθμιστικό του πρόγραμμα, διετήρησε σημαντικές έκτάσεις γής ά- 
ναπαλλωτρίωτες —  παρά τό πιεστικό προσφυγικό πρόβλημα — , 
προχώρησεμέ βήματα χελώνας στή διανομή (κοντά σέ μιά ΙΟετία), 
έδωσε έναν άνεπαρκέστατο κλήρο καί δέν έκανε παρά νά μεταθέσει 
τά φεουδαλικά δεσμά, διά μέσου τών χρεών, στούς τοκογλύφους 
και στις τράπεζες. ’Αστοί καί γαιοχτήμονες, παρά τήν αίματηρή 
άντίθεσή τους, ίδειξαν μιάν άλληλεγγύη μπροστά στήν μπολσεβί
κικη άπειλή τού προλεταριάτου πού πρόβαλλε κιόλας τήν γραμμή 
Λένιν στό άγροτικό.

Τό ΣΕΚΕ βραδυπόρησε στό άγροτικό ζήτημα. Ά ργη σ ε  νά 
πιάσει τό καυτό πρόβλημα τών άγροτών γ ιά  διανομή τών τσιφλι- 
κιών καί τών μεγάλων γαιοχτημάτων. Μέχρι τό 2ο συνέδριό του 
(’Απρίλης 1920) είχε πρόγραμμα έθνικοποίησης: (Γιά τό ’Αγρο
τικό». «1) ΤόΣυνέδριο παραδέχτηκε δτι ή μόνη λύση πού δύναται 
νά παραδεχτεί τό ΣΕΚΕ διά τό άγροτικό ζήτημα είναι ή έθνικο- 
ΐτοίηση τής γής έφ’ δσον τό γενικό του πρόγραμμα άποβλέπει στήν 
κατάληψη τής έξουσίας ύπό τών έργατών τών πόλεων καί τών άγρών 
γ ιά  τήν έθνικοποίηση τών μέσων παραγωγής είς τά όποια άνήκει 
καί ή γή». Καί μόνο άπ’ τή διακήρυξη, προγραμματικού χαραχτή- 
ρα γ ιά  τό άγροτικό, τής 17 - 9 -1920 , ή διοίκηση Ν. Δημητράτου - 
Κορδάτου Ιπιασε σωστά τό ζήτημα. (Κι Ιριξε τό σύνθημα: Η  ΓΗ  
ΣΤΟΓΣ ΚΑΛΛ ΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΗΣ.

Τό ΣΕ^ΚΕ μόλις τότε άρχισε νά μπαίνει στό πνεύμα τής άπό- 
φασης τοΰ 2ου Συνέδριου τής ΚΔ, γ ιά  τό άγροτικό, πού γράφτηκε 
άπ’ τό Λένιν.

'Οπωσδήποτε ή δραστηριότητα στό άγροτικό ήταν άνεπαρκέ- 
στατη. Ή  μεγαλοφυής άποψη τοϋ Λένιν, γ ιά  τήν συμμαχία έργα- 
τών-άγροτών στό πνεϋμα τοΟ Μάρξ καί τοΟ "Εγγελς, καί ή άποψη 
τοΟ Τρότσκυ γ ιά  τήν διαρκή έπανάσταση πού πρόβλεπε τόν ήγεμο- 
νικό ρόλο τών προλετάριων σέ σχέση μέ τούς σύμ|ΐαχους άγρότες δ- 
ταν θάπαιρναν τήν έξουσία («Διχτατορία τοϋ προλεταριάτου πού νά
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στηρίζεται στους άγράτες») τήν όποια ό Λένιν υιοθέτησε τελικά, δέν 
είχαν κατανοηθεΐ. (Βλέπε «Διαρκής Έπανάσταση» τοϋ Τρότσκι, 
μετ. Κ  αστρίτη). ’Εάν ή ήγεσία τοϋ ΣΕΚΕ στέκονταν γερά στήν ά
ποψη τοΰ Λένιν - Τρότσκυ γ ια  τό άγροτικό καί γ ιά  τήν μεταρρύθμι
ση, οί έπανχπχτριζόμενοι φαντάροι, τό περισσότερο άγρότες, δέν 
θά παρασύρονταν άπ’ τή Πλαστηρική ψευτομεταρρύθμιση, θά μπο
ρούσε νά δείξουν άποφασιστική δράση γ ιά  ριζοσπαστικές λύσεις, νά 
συντονίσουν τήν δράση τους μέ τό έπερχόμενο ξεσήκωμα τοϋ προλε
ταριάτου (Γεν. ’Απεργία Αύγούστου 1 923), νά προετοιμαστοϋν γ ιά  
μιά Γενική έπίΟεση μέ στόχο τήν έξουσία, κι 2τσι νά πυροδστηθεΐ ή 
έκρηξη τοΰ «πολέμου τών χωρικών» (Μάρξ), μ’ έκφραση τήν σο
σιαλιστική έπανάσταση.

Τό ΣΕΚΕ άντέταξε σωστά στόν Πλαστηρικό άντιαγροτικό 
νόμο τό σύνθημα: Ά μεσ η  καί δίχως καμιά άποζημίωση κατάληψη 
τών τσιφλικιών ■/.:<: τών μοναστηριακών χτημάτων άπ’ τούς κολλή- 
γους. Συμβούλ’.α (Σοβιέτ) άγροτών καί μικρομεροκαματάοηδων 
χωρικών. "Η σύμφωνα μέ τήν διακήρυξη τής 17ης 9 -1 9 2 0 : Κάθε 
χωρικός πού καλλιεργεί τό χωράφι του Ιχει δικαίωμα νά τό κρα
τήσει. Κάθε γ ή : πού δέν καλλιεργείται άπ’ τόν Ιδιοχτήτη της πρέ
πει νά δοθεί στούς χωρικούς, άμεσα κι άναποζημείωτα. Διεύθυνση 
καί μοίρασμα ά~ό έπιτροπές. Σφουγγάρι στα χρέη καί στις ύποθήκες.

Είναι πρό; τιμή του Μπεναρί-για καί τοΰ Κοροάτου πού μπό
ρεσαν νά μπάσουν στό Κ ίμμα τή γραμμή Λένιν τών απαλλοτριώσε
ων δίχως άποζημίωση, καί στόν Πουλιόπουλο πού τήν προώθησε 
μέ τό παλαιοπολεμιστικό κίνημα, και μπήκε έτσι τό ΣΕΚΕ βαθειά 
μέσα στις μάζες τής ύπαίθρου.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΟΓ 1923

Ή  ταξική γιορτή τής πρωτομαγιάς τό 1923 βρήκε τήν έργα- 
τιά κάτω άπ’ τήν μπότα τοΰ διχτάτορα Πλαστήρα. Ή  προκήρυξη 
τοΰ ΣΕΚΕ (jK), δ ι ε κ ύ ρ η σ ε  δτι συμβολίζει «τήν παγκόσμια 
κοινωνική έπανάσταση κατάτής σημερινής διχτατορίας τής άστικής 
τάξης». Ή  προκήρυξη τής ΓΣΕΕ θύμιζε τά γεγονότα τοϋ Σικάγου, 
καλοΰσε στό παράδειγμα τών Ρώσων συντρόφων, «τό φάρο πού όδη-
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γεϊ στδν ίστορικδ δρόμο τό έλληνικδ προλεταριάτο».
0£ προηγούμενες γιορτές, 1919, 20, 21, 22, είχαν άντιπολε- 

μικδ χαραχτήρα. Στδ μέτωπο τής Μικράς Άσίας, ή πρωτομαγιά 
ατά 1922 έγινε σέ μια χαράδρα δπου μαζεύτηκαν δεκάδες φαντάροι 
άπό διάφορες μονάδες. (Σύμφωνα μέ άφήγηση τοϋ Χαϊτόπουλου). 
Στήν Σμύρνη, τήν ίδια χρονιά ή δμάδα τοΰ Πουλιάπουλου, Μπον- 
vàvou, Μοναστηριώτη, ΟΊκονόμου κτρ. κι οί πολίτες τής όμάδας 
Ζαφειρόπουλου γιόρτασαν τή Πρωτομαγιά σέ συναδέλφωση μέ τους 
Τούρκους τής δμάδας ’Αλλή. (’Αφήγηση τοϋ «έφ δπλου λόγχη» - 
Δεκελίδη).

Ή  πρωτομαγιά τοΰ 1923 πήρε άντιδιχτατορικδ χαραχτήρα.

Κ. ΦΑΝΟΓΡΗΣ 
Μαζυ μέ τδν Τ . Σούλα 

έφτυσαν αίμα γ ιά  νά στοιχειοθετούν τδ «’Αρχείο», 
σάν πρωτοπόρα στελέχη του.

Στά 1923 ή συγκέντρωση έγινε στδ Μοσχάτο. Ή  ’Επιτροπή 
Πρωτομαγιάς πέτυχε νά γίνει μια έκτεταμένη άπεργία. Ό  Πει
ραιάς νέκρωσε. ΤΗταν σημαιοστόλιστα τα καράβια. Τά τραίνα Vfc 
ώρες σταμάτησαν. Τδ Μοσχάτο γέμισε κόκκινα λάβαρα. Ή  «Διε
θνής» άντήχησε στήν έναρξη τής συγκέντρωσης.

Ό  Προϊστάμενος Ευαγγέλου χαιρέτησε τή συγκέντρωση άπδ
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μέρους τής ΓΣΕΕ. Ό  Σαργολόγος μίλησε γ ιά  τό ιστορικό. Ό  Πθτ 
παναστασίου γ ιά  τό Έ ν . Μέτωπο κατά τών άστών, ιμπεριαλιστών, 
φασιστών, καί ύπέρ τής ΕΣΣΔ. Κι δ Μαράκης άπό μέρος τής Π ει
ραιώτικης Νεολαίας. Χιλιάδες <Λ συγκεντρωμένοι. Ένώ ή άντισυγ- 
κέντρωση πού κάλεσε τό Εργατικό Κέντρο Πειραιά στόν Ά γιάννη 
τοΟ Ρ  έντη ήταν άσήμχντη.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΓ ΑΡΧΕΙΟΓ ΤΟΓ ΜΑΡΞΙΣΜΟΓ

Τό «’Αρχείο τοΰ Μαρξισμού» έκδόθηκε στην 1η τοϋ Μάη τοΟ 
1923. Κυκλοφόρησε στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Τό δια- 
λαλοϋσαν καί τό πουλούσαν άρκετοί μαχητές τής Νέας Κίνησης πού 
εκτοτε όνομάστηκαν Άρχειομαρξιστές.

Ή  τάση Τζουλάτι ήταν ύποχρεωμένη ν’ άρχίσει άπ’ δπου 
άρχισε στα 1000 ό Λένιν: «’Απ’ τήν πάλη γ ια  τήν θεωρία» άπ’ β- 
που τέλειωσε τό περιοδικό «(Κομμουνισμός*. Στό νέο της περιοδικό 
φυσικά δέν έκανε δπως στόν «Κομμουνισμό» πολιτική. Γιατί δροΟ- 
σε σαν παράνομη φράξια μέσα στό ΣΕ Κ £ (Κ ) .

Τό «’Αρχείο» είχε μια θερμή ύποδοχή. ’Ιδιαίτερα άπό τή  ν ·- 
ολαία. ’Αλλά οί άνθρωποι τοΰ σκοταδισμού λύσσαξαν γ ιά  τήν ίκδο- 
σή του. Ό  Σαργολόγος, ό Σταυρίδης καί μερικά τσιράκια τους, έ- 
πετέθηκαν ένάντια στούς πωλητές, μέ ένίσχυση τής άστυνομίας πού 
κάλεσαν για  τήν δήθεν περιφρούρηση τής συγκέντρωσης, χτύπη
σαν άσχημα τόν Γυφτόπουλο, τόν Κουρή καί πολλούς άλλους, καί 
κατάσχεσαν άρκετά περιοδικά. Ό  Γραμματέας τοϋ ΣΕΚ Ε (Κ) Σαρ
γολόγος, μετά τό χτύπημα τών πωλητών τοΰ «^Κομμουνισμού» στή 
Σαλονίκη, δταν τότε ήταν γραμματέας τοΟ τμήματος καί τοΟ Έ ργ . 
Κέντρου, τώρα ντουμπλάρισε τήν άντεπαναστατική διαγωγή του, μέ 
τό χτύπη|ΐα τών πωλητών τοΰ «’Αρχείου».

Ή  σύγκρουση άνάμεσα στούς ρεφορμιστές καί στούς νέους ό- 
παδούς τοΰ μπολσεβικισμοΰ προοιώνισε τό βαθύ ρήγμα τοΰ αΰριο. 
Ή  έ κ δ ο σ η  τ ο ΰ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο Ο  μ έ  ί ρ γ α  τ ώ ν  
κ λ α σ ι κ ώ ν  τ ο ΰ  έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο Ο  κ ο μ μ ο υ ν ι 
σ μ ο ύ  ή τ α ν  μ ι α  π ρ ά ξ η  ύ ψ ί σ τ η ς  π ο λ ι τ ι -
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1ST Λ Ε Ν  I N  , /  :

' Κ Ρ Α Τ Ο Σ  ΚΑΙ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

« ΤΟ Α Ρ Χ Ε Ι  Ο Ν  Τ Ο Γ  Μ Α Ρ Ξ Ι Σ Μ Ο Γ

Τό Ιστορικό περιοδικό π&λης γ ιά  τήν Μαρξιστική θεωρεία ποΟ ίδωσε 
τ ’ δνομα του στήν τάση πού συνέχισε τόν «Κομμουνισμό» κ ι’ άργό- 
τ«ρα σάν μαζικό κόμμα ίγ ινε τό έπίσημο τμήμα τής ΔιεθνοΟς ’Α
ριστερής ’Αντιπολίτευσης (Δ Λ Α .) μέ τόν τίτλο: Μπολσεβίκοι—  

Λενινιστές (Άρχειομαρξιστές).
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κ ή ς σ η μ α σ ί α ς ,  μ ό λ ο  π ο ύ  τ ό  π ε ρ ι ο δ ι κ ό
5 è ν ί χ α ν ε  π ο λ ι τ ι κ ή .

’Απ’ τδν κατάλογο τών Ιργων πού δημοσιεύτηκαν μπορεϊ να 
καταλάβει κανείς τήν τεράστια προσπάθεια πού ίγ ινε γ ιά  τήν κα
τάχτηση τής Μαρξιστικής θεωρίας:

Η  Π ΛΕΙΟΨΗΦΙ A ΤΗ Σ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗ Σ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΑ ΣΣΕΤΑ Ι ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟΓ ΜΑΡΞΙΣΜΟΓ

Μόλις κυκλοφόρησε τδ «’Αρχείο» ή Κομμουνιστική Νεολαία 
τής ’Αθήνας έκδήλωσε έμπραχτα τήν άλληλεγγύη καί τήν συμπά- 
θειά της γ ι’ αύτό.

Οί νεολαίοι ήξεραν 2τι τόσο τδ περιοδικδ «Νεολαία» δσο κι 
δλη ή όργάνωση δφειλε πολλά στούς ήγέτες τής Νέας κίνησης πού 
δροϋσαν άνάμεσά τους. ΤΗταν οί φορείς τών ιδεών τοϋ «Κομμουνι
σμού» πού τούς συγκινοϋσαν βαθύτατα, σάν ιδέες πραγ]ΐατικά έπα- 
ναστατικές καί διεθνιστικές.

Ή  διοίκηση τής Νεολαίας τής ’Αθήνας κάλεσε ειδική συνέλευ
ση γ ιά  τδ θέ|ΐα τοϋ «’Αρχείου» πού εγινε παρά τήν θέληση τής διοί
κησης τής Ο.Κ.Ν.Ε. Στήν συνέλευση αυτή, ή μεγάλη πλειοψηφία 
τών μελών, έξέφρασε τήν έπιοοκιμασία της γ ιά  τήν έκδοση τοϋ «’Αρ
χείου» καί άπαίτησε τήν ύποστήριξή του άπ’ τήν διοίκηση τής Ο. 
R.N .E. καί του ΣΕΚΕ.

Πολλά μάλιστα μέλη, άποδοκίμασαν άνοιχτά τδν άντιδρασα- 
κδ τρόπο μέ τδν όποιο ά  ήγέτες του ΣΕΚΕ άντιμετώπισαν τούς πω- 
λητές στήν συγκέντρωση πρωτομαγιάς.

’Αλλά ή διοίκηση τής ΟΚΝΕ μέ άντιπρόσωπό της τδν Bev- 
τούρα καί μέ πρωταγωνιστή τδν άτυχή Φίτσο, διέγραψε δλους τής 
πλειοφηφίας τής συνέλευσης. 'Ε τσ ι ή O.KJN.E., υστέρα άπ’ τό σχί
σμα τοϋ Ντούβα, ε ί χ ε  ί  ν x ά κ ό μ α  σ χ ί σ μ α .  Αύτή τή 
φορά μέ εύθύνη της καί γ ιά  λόγους άντιδραστικούς. Γιά νά πνί
ξει τΙς Ιδέες τοϋ Μαρξισμού καί τδ ιδεολογικό άνέβασμα τών νέων. 
Ένώ μποροϋσε νά έβγαινε τδ περιοδικό κάτω άπ’ τήν αιγίδα τοϋ 
κόμματος.
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Ά ρ χ ε ΐ ο ν  τ ο ΰ  Μ α ρ ξ ι σ μ ο ύ  
Δεκαπενθήμερο περιοδικό. Έ κδίδεται άπό τήν Εκδοτική 

Ε ταιρεία "Ε μπρός” .

Περιεχόμενα Α ' τόμου ( 1 - 5 -  1923 μέχρι 1 5 -4 -1 9 2 4 )

1) Ν. Λένιν. Τό ,Κράτος κι έπανάσταση.
2) Κ. Μάρξ. Τό Κεφάλαιο (περίληψη Μ πόρχαντ).
3) Ε. Βάρκα. Έ  διχτατορία τοΰ προλεταριάτου.
4) Κ. Κάουτσκυ. Τό πρόγραμμα τής Έρφούρτης.
5) |Κ. Μάρξ. Κριτική τοΰ προγράμματος τής Γκότα.
6) Ν. Λένιν. Ό  ’Ιμπεριαλισμός.
7) I . Μπόρχαντ. Ή  ούσία τής Μαρξιστικής θεωρίας τών κρίσεων 
Περιεχόμενα Β ' τόμου (1 -5 -19*24  μέχρι 1 5 -4 -1 9 2 6 )
1) Ν. Λένιν. Ό  έξστρεμισμός.
2) Φρ. Έ γκ ελ ς . ’Αντί - Ντύριγκ.
3) ,Κ. Μάρξ. Ό  ’Εμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία.
4) Ν. Λένιν. Ή  Προλεταριακή Έπανάσταση καί ό άποστάτης Κ ά

ουτσκυ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ Ε ΪΤ Ε Ρ Α

Ίδιοχτήτης - Διευθυντής: ’Ιωάννης Γυφτόπουλος 
Περιεχόμενα Γ ' Τόμου (’Από 1 -3 -1 9 2 7  μέχρι 1 - 1 - 1 9 2 8 )
1) Ν. Λένιν. Στό δρόμο τής ’Επανάστασης.
2) Α. Μπογδάνωφ. 'Απλά μαθή|«ιτα οίκονομικής έπιστήμης.
3) Κ. Κάουτσκυ. Τό ’Αγροτικό Ζήτημα.
4) Λ. Τρότσκυ. Εδρώπη καί ’Αμερική.
5) Λ. Τρότσκυ. Ποΰ βαδίζει ή Ρωσία.
6) Ν. Λένιν. Γιά τό όργανωτικό.
7) Α. Ντεμπόριν. Ό  Λένιν περί διαλεκτικής.
8) Ν. Λένιν. Περί διαλεχτικής.
9) Ν. Μπουχάριν. Έ ν α  μεγάλο μαρξιστικό κόμμα.

’Απ’ αύτό τό περίφημο όπλοστάσιο τροφοδοτήθηκε ή πάλη 
ή άδιάλλαχτη, ή άνειρήνευτη πάλη τών πρώτων άρχειομαρξιστών 
κατά τών όπορτουνιστών. Κάθε έργο Ιδινε καί μιάν άπάντηση ατά
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τρέχοντα προβλήματα καί στίς τρέχουσες άνάγκες τής πολιτικής 
τοϋ εργατικού κινήματος. «Τδ " ’Αρχείο»» δέν έκανε πολιτική», θ ά  
«!παν μερικοί μικροαστοί φορμαλιστές. «01 μεταφράσεις του ήταν ά
θλιες» είπε δ Παμπλιστής που στάθηκε άνίκανος v i πιάσει τήν δη
μιουργική ούσία τοΰ τεράστιου θεωρητικοΰ Ιργου γ ιά  τήν έποχή 
καί τήν μακρόπνοη έπιτυχία τής δημιουργίας έξ έπαγγέλματος έ-

Τ Α Σ Ο Σ  Σ Ο Γ Α Α Σ

Ό  άξέχαστος άγωνιστής τυπογράφος πού |ΐαζύ μέ τδν Φανουρίου 
δούλευαν άπ’ τδ 1923 μερόνυχτα γ ιά  να βγάλουν τδ «’Αρχείο» κ ι’ 
Ιχυσαν πολύ ιδρώτα στήν πάλη γ ιά  τήν θεωρεία. Ό  Τ.Σούλας μπήκε 
άπδ παιδί στήν βιοπάλη καί στδ κίνημα καθώς δρφάνεψε (Ό  Πασάς 
στά Γιάννενα κρέμασε τδν πατέρα του) .Είταν δ πιδ γαλήνιος, συ- 
ζητιτικδς, ψύχραιμος, έπιχειρηματικός, καί εύπροσήγορος στίς 
Εσωκομματικές (Στδ ’Αρχείο, στήν ΚΕ.Ο καί στδ Τροτσκισμδ γενι
κά) του διαμάχες δσο καί σταθερός, άλύγιστος κ ι’ άγωνιστικδς καί 
τίμιος στήν ταξική πάλη. Διατέθηκε στήν άποστολή στήν Δράμα 
δπου μέ δυδ άλλους σ. καταχτήθηκε τδ σωματείο τυπογράφων. 
Διακρίθηκε γ ια  τήν άρθρογραφία του στήν Κ.Ε.Ο. καί στήν ΛΑΚΕ 
καί ίκλησε τήν θαυμάσια σταδιοδρομία του άφοσιωμένος τροτσκιστής

παναστατών. Κ 1 δμως, ή κυκλοφορία τών έργων τοΰ μαρξισμοΰ είχε 
μιά πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Τδ «’Αρχείο τοΰ Μαρξισμοϋ» 
Ιστηνε μιά νέα σημαία στδ έργατικδ κίνημα. Μιά σημαία πού τήν 
κρατούσαν τα στιβαρά χέρια τών νέων. Τών συνεχιστών τής μπολ
σεβίκικης τάσης Λιγδόπουλου - Τζουλάτι.



ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΑΚΟΜΑ Π Ρ Ο Σ  ΤΗΝ ΔΙΑΛΓΣΗ ΤΟΓ ΣΕΚΕ (Κ) 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟ

2 1- 5-1923
Τό Εθνικό Συμβούλιο τού ΣΕ^ΚΕ (Κ) συνήλθε στήν ’Αθήνα. 

Πειραιώς 24. Σ ’ αύτό πήραν μέρος:
1) Τ ά  μέλη τής ,Κ. ’Επιτροπής, Ν. Σαργολόγος, Γ. Λαγου- 

δάκης, Γ. Κορδάτος, θ .  Μάγγος. (Ό  Γιαμογιάννης είχε παραιτη
θ ε ί) .

2) Τά μέλη τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, Π. Γιατσόπουλος, 
Ε. Σταυρίδης.

3) Τά-μέλη τοϋ Εθνικού Συμβουλίου Μ. Οικονόμου, Λέων. 
Χατζησταύρου, Ζ. Βεντοΰρας, Γ. Γεωργιάδης.

4) Ό  Γραμματέας τής ΓΣΕΕ Ευαγγέλου.
5) 01 Αντιπρόσωποι τμημάτων X. Τζάλας, Β. Ά σίκης, Τ . 

Μπουφίδης.
6) Ό  Αντιπρόσωπος τής Κ.Δ. Λαυρ&ς.
Δέν κλήθηκαν καί δέν πήραν μέρος κατά παράβαση τών βα

σικών Αρχών τοΰ δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού τής Κομιντέρνας,
6 Α. Μπεναρόγιας, 6 Γ. Γεωργιάδης, βασικά στελέχη τά όποια δέν 
μπορούσαν νά Αποκλεισθούν δίχως νά παραβιασθοΰν τά δρια τής έν- 
τιμότητας. Ό λότελα άπαράδεχτα έπίσης Αποκλείστηκαν Αντιπρό
σωποι τοπικών όργανώσεων, μόνο καί μόνο γιατί ήταν άντίθετοι 
ή έχθρικοΐ πρός τή διοίκηση Σαργολόγου.

Τ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  α ύ τ ό  ή τ α ν  Α π ο τ έ λ ε σ μ α  
ο ρ γ ί ο υ  ν ο θ ε ί α ς  κ ι  έ ξ ο σ τ  ρ α κ  ι σ μ ο  0 ο δ σ ια -  
σ τ ι κ ά  δ λ η ς  τ ή ς  π α λ ι ά ς  ή γ ε σ ί α ς ,  Α ν ε ξ ά ρ 
τ η τ α  Α π ό  τ ά σ ε ι ς .  Πρώτη φορά στά 5 χρόνια τής ζωής 
τοϋ ΣΕΚΕ παρουσιάστηκε μιά τέτοια παραβίαση τών όργανωτικών 
άρχών.

Ό  Σαργολόγος στήνίκθεση δράσης διαπίστωσε άπλά «χα- 
λαρότητα» όργανωτική. Δέχτηκε δμως βροχή Από έπιθέσεις γ ιά  τό 
αίσχος τών Αποκλεισμών. Μιάμιση μέρα διεξήχθηκε μιά σκληρή 
μάχη γ ιά  τήν άθλια ταχτική τής διοίκησης, καί τΙς πιό άθλιες «δι
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καιολογίες». ’Αλλά ή πλειοψηφία ήταν «έξασφαλισμένη». Έ  μειο
ψηφία μέ τδν Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  στήν πρώτη γραμμή, Αναγκάστη
κε νά καταφύγει σ’ ϊκκληση γ ιά  παραίτηση: «Τδ Συμβούλιο θεω
ρών τή σημερινή KJ3. Ανεπαρκή κι Ανίκανο ν’ ΑνταποκριθεΙ <πάς 
σημερινάς Απαιτήσεις τοϋ άγώνα, έκφράζει τήν... εύχήν νά παραι
τηθεί» (Ρίζος, 2 7 - 5 - 2 3 ) .

’Αλλά ή ήγεσία Σαργολόγου ήταν Αναίσθητη άπδ τέτοιες εύ- 
θιξίες. Καί π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  σ τ ή ν  γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ  ι- 
κ ο π ο ί η σ η  τ ο ϋ  κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  τ η ς .

Μ5 άπόφαση στδ όργανωτικδ έγκαινίασε δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς  
Αντιπροσώπων της στίς βασικές όργανώσεις Θεσσαλονίκης, Βόλου 
καί Πειραιά.

Ή  β α σ ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  Α π ό φ α σ η  Αναφερόταν 
στδ πολύκροτο δπορτουνιστικδ σύνθημα τής συνδιάσκεψης. (1922) 
γ ι4  τήν Ανάγκη «μακράς νομίμου ύπάρξεως» κι ίλεγε :

«Τδ συμβούλιον Ιχον ύ~’ δψιν δ τ ιή  δ ι α τ ύ π ω σ η  τών 
Αποφάσεων τής Συνδιάσκεψης (1922) περί τής Ανάγκης μακράς 
νομίμου ύπάρξεως είναι έπικίνδυνος, διότι δίδει λαβήν εις τ ί  όπορ- 
τουνιστικά στοιχεία νά καταχρώνται καί ν’ ΑρνοΟνται τήν παράνο
μον δράσιν, δια τοϋτο, Ιχων ύπ’ ϊψ ιν τήν έρμηνείαν τήν δποίαν ?- 
δωκεν τδ ίκτακτον συνέδριον δι’ ής άκυροϋνται ν τ ε φ ά κ τ ο  
οΕ Αποφάσεις αύται τής διασκέψεως, νομίζει δτι τδ κόμμα δ ύ ν α- 
τ α ι νά μήν έφαρμόζει τήν περίοδον ταύτην» (Τπογρ. δική μ α ς ) .

01 Αποφάσεις τοϋ Φεβρουάριου ήταν έπικίνδυνες δχι μόνο 
γιατί «ίδιναν λαβήν είς τά δ-ορτουνιστικά στοιχεία ν’ ΑρνοΟνται 
τήν παράνομο δράση», Αλλά γιατί έξωράιζαν τδν καπιταλισμό, I- 
βλεπαν «μακράν περίοδον» όργανικής σταθεροποίησής του, 2χα- 
ναν τήν προοπτική έπανάστασης, Απ’ δπου προσανατολίζονταν πρδς 
τήν ρεφορμιστική, νόμιμη, κοινοβουλευτική δράση.

Δέν ίφταιγε συνακόλουθα ή «διατύπωση» Αλλά ή ούσία.
Τδ ίκτακτο συνέδριο (2-11-22) Ακύρωσε «ντέ φάκτο» τΙς 

θέσεις τοϋ Φεβρουάριου, σύμφωνα μέ τΙς δποΐες Αποσπάστηκε Απ’ 
τήν πειθαρχία τής ΚΔ, Αλλά δέν Ανέτρεψε Απ’ τά βάθρα της τήν 
δεξιά γραμμή Φεβρουάριου. Τδ Συμβούλιο καιροσκόπησε: «Τδ Κόμ
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μα... μπορεί... νά χάνει δτι θέλει. «Δύναται và μήν Εφαρμόζει τήν 
περίοδον τούτην».

Κάτω άπ’ αύτήν τήν καιροσκοπική θέση τοΰ Σαργολόγου, 
διαγράφτηκε δ εισηγητής τής Συνδιάσκεψης τοΟ Φλεβάρη Γεωργι- 
άδης, καί παράλληλα δ Μπεναρόγιας, οί δποΐοι παρέσυραν μαζί 
τους Ενα σημαντικό τμήμα τής βάσης.

0 1  π ο λ ι τ ι κ έ ς  Ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς  πλαισιώνονταν μέ 
τά συνθήματα: Εκλογές μ’ άναλογική, άρση τοΰ στρ. νόμου, δχι Ε
πιστράτευση, κατά τής αισχροκέρδειας, κατάληψη τσιφλικιών χω 
ρίς άποζημίωση, συνδικαλιστική Ενότητα, Εν. μέτωπο κατά τής Ελά- 
λάττωσης τών μεροκαμάτων, ειρήνη, αυτοδιάθεση τών μειονοτήτων. 
’Επιτροπές Εργοστασίων, συμβούλια. ’Εργατοαγροτική κυβέρνηση.

Τά συνθήματα αύτά άντικατόπτριζαν τις Επαναστατικές δια
θέσεις τών μαζών, γενικά, καί τών άνάπηρων καί π. πολεμιστών Ι

διαίτερα. Μετέφεραν ύποχρεωτικά τά βασικά συνθήματα τής Κ.Δ. 
όπως τής «Έργατοαγροτικής», άλλά μηχανιστικά καί σέ λίγο τό 
άπέσυραν γιατί δέν τό είχαν καταλάβει, μέχρι που ό Πουλιόπουλος 
τό ρίζωσε στό κόμμα.

Σ τ ό  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό ,  δ εισηγητής Σταυρίδης δι- 
επίστωσε κρίση, σάν άποτέλεσματής έπίθεσης τοϋ κεφαλαίου καί 
τής προσπάθειας τών άντιδραστικών νά παρασύρουν Εργάτες μέ τά 
συνθήματα «Ανεξαρτησίας», «ουδετερότητας» καί «καθαρώς Επαγ
γελματικής ταχτικής». «Τό σύνθημα τής άνεξαρτησίας καί ουδετε
ρότητας πρέπει νά καταπέσει πρό τοϋ συνθήματος τοΰ ΕΝΙΑΙΟΓ 
ΜΕΤΩΠΟΓ» είπε. θαυμάσια.

Τό Ενιαίο Μέτωπο, δπως τό θεμελίωσε δ Λένιν στό 4ο Συνέ
δριο τής 3ης Διεθνοϋς καί κατοχυρώθηκε σάν άπόφαση τής Συν
δικαλιστικής Διεθνοϋς (Προφιντέρνας), ήταν Ενα άποφασιστικό 
δπλο Ενάντια στήν άστική άντίδραση καί στους πράχτορές της, γ ιά  
τήν κατάχτηση τής πλειοψηφίας τών μαζών καί γ ιά  τήν τελική 
νίκη. ’Αλλά προϋπέθετε μιά σωστή Εφαρμογή πάλης Ενάντια στους 
ρεφορμιστές.

Ένώ ό ρεφορμισμός τών φεβρουαριανών καί ό συμφιλιωτι- 
σμός τών ψευτοαριστερών διαπότισε μέχρι τδ μεδούλι τό κόμμα καί 
βοήθαγε άντί νά Εξουδετερώσει τους ρεφορμιστές.
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ 
Α Π Ο Κ Α Λ ΓΠ Τ Ε Τ Α Ι Π ΡΑΧΤΟΡΑΣ ΤΗ Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Π Ρ Α Χ Τ Ο Ρ Α Σ  Σ Α Ρ Γ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Γραμματέας τοϋ ΣΕΚΕ άπό τό τέλος τοϋ 1922 μέχρι τά μέσα τοΟ
1923. ΕΓταν Φραγκοσυριανός. Δούλευε στήν Σαλονίκη έμποροΟπάλ- 
ληλος. Έ γ ιν ε  γραμματέας τοϋ Έ ργ . ,Κέντρου. Ά μισθος. ’Επαιρνε 
νά δουλεύει δίχως δικαιολογίες. Ε τα ν  6 πρώτος πού σήκωσε χέρι 
ένάντια στους πωλητές τοΰ «Κομμουνισμού» τής τάσης Λιγδόπουλου 
Τζουλάτι (1920). Στά 1913 στάλθηκε μ’ άποστολή μακρόχρονη 
στήν ΕΣΣΔ. Βομβάρδιζε μέ άπανωτά συνθήματα γ ιά  έπανάσταση 
τυχωδιωχτικά. ’Αντιπροσώπευσε στό Δ.Συνέδριο τής ΚΔ τό ΣΕΚΕ 
καί κατά τήν έπιστροφή του ίφ αγε  τα χρήματα μέ τήν δικαιολογία 
δτι τοϋ τά πήραν οί ’Ιταλοί φασίστες. Στά άμήλιχτα έρωτήματα 
τοϋ Άποστολίδη— Μάξιμου ξεσκεπάστηκε. Διαπίστωσαν δτι ? στείλε 
ίκθεση στήν κυβέρνηση για  τήν ΚΔ.

Ό  Τρότσκι γ ιά  τό Έ ν . Μέτωπο έγραφε: «Ή  παράδοση πού 
ϊφτιαξαν οί ρεφορμιστές τών όποιων τά σχέδια είναι νά ύποτάξουν 
τά συνδικάτα δργανυκικά στό κίμ;ια πρέπει νά καταγγελθούν. Τά 
τρεντγιούνιονς άγκαλιάζουν έργάτες μέ διάφορες άποχρώσεις ή ά- 
κομμάτιστους. Ένώ ο[ κομματικές μονάδες πιστεύουν ?να καθορι



σμένο πρόγραμμα. Τό κόμμα δέν μπορεΐ νάχει μηχανιστικές μέ- 
Οοδες ύποταγής τών συνδικάτων σ’ αύτό».

Τό ΣΕΚΕ, μέ τήν μηχανιστική Εξάρτηση τών συνδικάτων 
άπ’ τό κόμιζα, μέ τΙς αύταπάτες πού Εσπερνε γ ιά  τόν ρόλο τής Πλα- 
στηρικής «έπανάστασης» καί μέ τό ρεφορμισμό τής ΓΣΕΕ τοΟ Ευ
αγγέλου, έριχνε νερό στό μύλο τοΰ ρεφορμισμού τών σοσιαλιστών 
τοϋ Στρατή, καί τών Αντιδραστικών ρεφορμιστών. Τό «βαρύ πυρο- 
βολικό», δπως όνόμαζαν τήν 'Ομοσπονδία τών σιδηροδρομικών τοϋ 
Στρατή, βομβάρδιζε τώρα τήν διοίκηση τοΰ ΣΕΚΕ καί τής ΓΣΕΕ 
μέ τά συνθήματα τής «Ανεξαρτησίας» καί τής «ουδετερότητάς» τών 
συνδικάτων. Φυσικά, άπ’ τό κόμμα Επαιρναν δυνατές Απαντήσεις. 
«'Ολοι αυτοί πού μιλούσαν* γ ιά  «ουδετερότητα» κ ι’ «Ανεξαρτησία» 
τών συνδικάτων δέν εΓσαν καθόλου Ανεξάρτητοι πολιτικά ή οικονο
μικά Απ’ τα κόμματα τής Αστικής τάξης».

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΓ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΓ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ ’ ΟΛΟΓΣ 
ΤΟΓΣ Α Ν ΤΙΠΑΛΟΓΣ ΤΟΓ 
«Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗ Σ ΔΕΞΙΑΣ»

Ή  χρόνια κομματική κρίση βάθυνε στα 1923. Ή  διοίκηση 
Σαργολόγου διέγραψε τή «δεξιά». Ό  ρόλος τής δεξιάς λαμπικαρί- 
στηκε μέ τά συνθήματα τής «άμυνας τής πατρίδας» στόν "Εβρο, μέ 
τήν Φεβρουαριανή άνταρσία πρός τήν Κ.Δ. καί τή γραμμή τής «μά
κρος νόμιμης ύπαρξης» κ.τ.λ.

Οί σοσιαλπατριώτες στόν πόλεμο τώρα Ιγιναν ρεφορμιστές 
καί λεγκαλιστές, άπαράλαχτα δπως οί μενσεβίκοι στά 1903 Ιγιναν 
λικβινταριστές καί λεγκαλιστές στά 1907-8.

’Αλλά οί ήγέτες Σαργολόγος, Σταυρίδης, Κορδάτος, ήταν 
φεβρουαριανοί πού φόρεσαν τή λεοντή Αριστερών. Οί άποφάσεις τοϋ 
Φεβρουάριου είχαν ψηφιστεί παμψηφεί. (’Εκτός τοϋ Παπαναστάση 
καί Καραμούζη, γράφει ό Σ τ ίν α ς( :) .  Στήν καλύτερη περίπτωση 
(Κορδάτος), ήταν σ’ ένδιάμεση θέση. Ή  κατακραυγή ένάντια στήν 

Φεβρουαριανή δεξιά ήταν μεγάλη.
Οί π ρ ο γ ρ α φ έ ς  τ ο ϋ  Σ α ρ γ ο λ ό γ ο υ  ό ν ο μ ά ·  

σ τ η κ α ν  « δ ι α γ ρ α φ ή  τ ή ς  δ ε ξ ι ά ς » .  ’Ενώ διαγράφτη
καν δ λοι οί Αντίπαλοι τοϋ Σαργολόγου-Σταυρίδη. " Ο λ ω ν  
τών άποχρώσεων. Δεξιοί-Κεντρώοι-’Αριστεροί. 'Ε τσ ι δημιουργή-
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θηκε ό μϋθος: «διαγραφή τής δεξιάς». Μ’ αύτδν τδν Αφορισμδ δ 
«Ρίζος» Ανήγγειλε στίς 30-7-23 τίς διαγραφές πού κατά τδν Μπε- 
ναρδγια «Αποφάσισε» δ Σαργολόγος.

Τά δικαιολογητικά ήταν στδ συνηθισμένο μοτίβο τών μετέ- 
πειτα σταλινικών:

«Ό  Ν.ΔημητρΑτος» (δ δποΐος είχε Αρχίσει μια σφοδρή νό
μιμη πάλη κατά τής διοίκησης Σαργολόγου, Σταυρίδη, Κορδάτου) 
«μέ τρίμηνο Αποκλεισμό». Γιατί;

«’Εγραψε τήν δημοσιευθείσαν είς τδν «Ριζοσπάστην» τής 
21-12-22 κριτικήν έπΐ τών Αποφάσεων τοϋ έκτΑκτου συνεδρίου έν 
ή έξύβρισε τδ Συνέδριο έκεϊνο καί προσπάθησε νά κλονισθή έντδς 
τοΰ Κόμ|ΐατος τδ κϋρος τών Αποφάσεών του. Όμοίαν ταχτικήν έ- 
τήρησεν δ Ν.Δ. καί είς συνελεύσεις τοϋ τμήματος ’Αθηνών δπου 
προσπάθησε νά κλονίσει τάς Αποφάσεις αύτοΰ τοΰ Συνεδρίου έν- 
σπείρων τδν ντεφαιτισμδν έντδς τοϋ Κόμματος καί τών πυρήνων δτι 
τδ Κόμμα διά τών Αποφάσεων έκείνων η ύ τ ο κ τ ό ν η σ ε ν » .

«Νέον Αρθρον» — πού δμως δέν το δημοσίεψαν δπως τδ προη
γούμενο—  «έξύβρισε τήν Κ.Ε.». «Προσπάθησε νά διασύρει τήν ύ- 
πόληψη συντρόφων». «Δι’ έπιστολής του πρδς τήν Διεθνή προσπά- 
θησενά μειώσει τήν έμπιστοσύνην τής |ΚΔ πρδςτδ Κόμμα καί νά 
γ ίνει πρόξενος Ανωμαλιών στις σχέσεις ΚΔ καί Κόμματος». Καί ή Α
πόφαση; « Π α μ ψ η φ ε ί  Α π ο κ λ ε ί ε τ α ι * .

’Αλλά δ Ν .  Δ η μ η τ ρ ά τ ο ς  έκανε τήν κριτική του μέσα 
στά καταστατικά του δικαιώματα. ’Αντίθετα άντ:καταστατική· ή
ταν ή διαγραφή του.

Ό  Λ α γ ο υ δ ά κ η ς  καί  δ Π α π α σ ω τ η ρ ί ο υ  Απε- 
κλείσθησαν γ ιά  Ινα μήνα «διότι έπετέθησαν δι’ έξυβριστικών φρά
σεων κατά τοϋ Γραμματέως τοΰ Κόμματος (Σαργολόγου). Παρα- 
τήθηκαν άπδ τήν ΕΕ καί Αντικαταστάθηκαν Απδ τούς Άκριβόπου- 
λο καί Χατζησταύρου.

Τδ Μ. Σ ι δ έ ρ η γ ιατί «προσπάθησε νά παραστήσει σάν 
Αποτυχόντα τδν Αγώνα τών έργατών είς τήν έπίθεσιν τοΰ κεφαλαί
ου καί νά κλονίσει τδ ήθικδν τών έργατών καί τήν ΓΣΕΕ, παριστών 
αύτήν ώς κακώς διαχειριζομένην τδν Αγώνα, ένσπείρων τήν Απογο- 
ήτευσιν, τιμωρεί αύτδν διά τριμήνου Αποκλεισμού».
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’Αλλά ό Σαργολόγος χτύπησε καί τήν Τοπική ’Επιτροπή 
δπου 6 Χαϊτάς, και τήν έξελεγκτική δπου 6 Γιατσόπουλος. «Ή  Κ Έ . 
έκφράζει βαθυτάτην |ΐομφήν είς τήν TJE. διότι δέν έφρόντισε ν’ άνα- 
χαλέσει είς τήν τάξιν καί νά λάβει μέτρα κατά τών προσβαλλόντων 
τήν πειθαρχίαν καί τών παρεκτραπέντων μελών τοΟ τμήματός της», 
καΐτήν έξελεγκτικήν «διότι ούδαμώς ήλεγξε τήν Τ .Ε . διά τήν άδρά- 
νειά της καί ή ΚΕ δηλεΤ δτι «έχει άμετράτρεπτον άπόφασιν νά πα
τάξει» κ.τ.λ.

01 διαγραφές τής διοίκησης Σαργολόγου, Σταυρίδη, Κορδά- 
του προκάλεσαν άναστά,τωση κι έξέγερση στό Κόμμα.

Σ’ ένδειξη διαμαρτυρίας κατά τών £ντtδημοκρατικών, δια- 
λυτικών καί άμοραλιστικών μεθόδων τοϋ Σαργολόγου, καί σάν συ
νέχεια τής παραίτησης Γιαμογιάννη καί Λαγουδάκη, καί τής δια
γραφής τοϋ πρώτου γραμ|ΐατέα τοϋ ΣΕΚΕ καί στενοϋ συνεργάτη τοϋ 
Λιγδόπουλου - Τζουλάτι, Ν. Δημητράτου, ούσσωμη ή  Αντιπολίτευ
ση άπεχώρησε άπό τό Κόμμα. Κι ενα νέο σχίσμα ίγινε.

Άπεχώρησαν οί παλιοί άριστεροΐ τοϋ Ιδρυτικού Συνέδριου: 
’Αριστοτέλης καί Μιχαήλ Οικονόμου, Α. Δούμας, Σ. ,Κομιώτης, ή 
αδελφή του ’Ιωάννα, δ Στράγγας κ.ά.

Ε πίσης οι Λαγουδάκης, Σιδέρης, Παπασωτηρίου, Φραντζής, 
’Αλεξάνδρου κ.ά.

’Επίσης οί Σίδερης καί Γεωργιάδης, ό εισηγητής γ ιά  τήν 
προσχώρηση στήν Γ ' Διεθνή, τώρα δμως Φεβρουαριανός.

Έ τσ ι δικαιολογημένα δ «μικρός τό δέμας» Ο I κ ο ν ό μ ο υ 
μέ έπιχειρήματα άπ’ τόν «Κομμουνισμό», διεκήρυξε στό Συμβούλιο: 
«Τό Κόμμα τό κυβερνάει ένας άχαλίνωτος καρριερισμός καί τυχο
διωκτισμός». Αύτά τά λόγια σφράγισαν τήν κομματική κρίση στήν 
περίοδο τοϋ Σαργολόγου.

Ή  διοίκηση Σαργολόγου, Σταυρίδη, Κορδάτου, Εδινε τήν έν- 
τύπωση άριστερής τάσης. «Παρασύρεται άπ’ τά ύπεραριστερά στοι
χεία τοϋ κόμματος», έγραφε δ Μπεναρόγιας. «Ή  συνεργασία τής Κ .Ε. 
μέ τόν Ε. Παπαναστάση καί τούς όπαδούς του ήταν άπαραίτητη διά 
τήν άποσυνθετικήν αυτήν δράσιν» (Μπ. σ. 13).

Ό  Σαργολόγος άντλησε τό δικαίωμα διαγραφής άπ’ τό νόθο 
συνέδριο άπ’ δπου άποκλείστηκαν δσοι άντιπολιτεύτηκαν τήν διοί



κηση, δεξιοί, κεντριστές, Αριστεροί, μέχρι καί άπλών μελών. Χρη
σιμοποίησε τούς Αριστερούς κατά τών δεξιών καί παράλληλα προε
τοίμαζε τήν διαγραφή τών Αριστερών «έξτρεμιστών», δπως θά δοΟ- 
με. Δούλευε γ ια  ύποπτους σκοπούς.

Η ΑΡΝ Η ΤΙΚ Η  ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗ Σ ΚΔ Κ Α Ι 
Τ Η Σ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό  Λ α ύ ρ ά ς  ήταν σ’ αύτό τό Συμβούλιο 6 Αντιπρό
σωπος τής ΚΔ καί τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας. ’Αλλά δέν δια- 
κρίθηκε σέ τίποτα. Δέν Αντέδρασε στήν νοθεία του. Ούτε στίς μέθο- 
δες διαγραφών πού έγκαινίασε ή Κ.Ε. Σαργολόγου, Σταυρίδη, Κορ- 
δάτου. Έ ν α ς χρόνος παραμονής του στήν Ε λλάδα καταναλώθηκε σέ 
Ασημαντότητες. Δημοσίεψε £να άρθρο στό «Ρίζο» στίς 26 - 5 - 24, 
κατώτερο κι Απ’ τό μηδενικό. Έ^-αγε χρήματα, πού τοϋ έδωσαν Απ’ 
τήν Μόσχα, δπως άποκαλύφτηκε. Δέν σεβάστηκε τό σπίτι τοϋ 
σ πού τόν φιλοξενούσε. Κι έξαφανίστηκε Απ’ τό κίνημα.

Ό  Λαύράς δμως Αντιπροσώπευε τήν Β.Ο. καί τήν Κ.Δ. Ή  
Αρνητική του διαγωγή, ύπέσκαπτε τό κύρος τους. 'Ε θ ιγε  άμεσα τήν 
ήγεσία Δημητρώφ - |Κολάρωφ πού διεύθυνε τά κόμματα τής Βαλ
κανικής. Πώς λοιπόν ή,Κ.Δ. έστειλε Αντιπρόσωπό της άνθρωπο τής 
ήθικής ποιότητας τοΰ Λαύρά;

Ό  « χ ο ι ρ ο β ο σ κ ό ς »  είχε έρθει άπ’ τό Γεννάρη τοΰ 1923 
σταλμένος άπ’ τήν Β.Ο. Τόν έλεγαν «χοιροβοσκό» άπ’ τούς κύκλους 
τοϋ Σαργολόγου γ ιά  νά τόν μειώσουν. Γιατί έβλεπαν σ’ αύτόν τήν τά
ση Δημητρώφ νά τούς παραμερίσουν ύπέρ τών Φεβρουαρινών. ’Ο
νομάζονταν δμως Τ  σ ώ ν ω φ. ΤΗταν βούλγαρος δχι καταρτι
σμένος άλλα πιστός καί τίμιος. ΤΗταν «στριφνός», «Αστοιχείωτος» 
γράφει ό Σταυρίδης γ ι’ αύτόν. «Τί |ΐάς τόν έστειλαν»; Ό τα ν  γύρισε 
πίσω, έπειτα άπό 6 μήνες, τόν έκτέλεσε ό Τσαγκώφ.

«Ό  Χοιροβοσκός» έπαιρνε μέρος στίς συνεδριάσεις τής 
Κ.Ε. 'Ε μπαζε στήν 'Ελλάδα τήν πολιτική έπικράτησης τοΰ Δημη
τρώφ, κι ύποταγής άν δχι έκτόπισης τής διοίκησης Σαργολόγου. 
Αύτό θα ήτανε πολύτιμη συμβολή άν δέ συνοδεύονταν άπ* τή σκανδα- 
λώδικη υποστήριξη, πολιτική καί δργανωτική, τών Φεβρουαρινών.
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’Αλλά τελικά τδ σχέδιο τοΰ Χειροβοσκοΰ - Δημητρώφ τορπιλίστηκε 
άπ’ τόν Σαργολόγο, δπως είδαμε.

Έ δώ πρέπει νά ποΰμε δτι ή Β.Ο. δέν πήρε καμιά θέση γιά  
τήν σοσιαλπατριωτική πολιτική τής «Εθνικής άμυνας» στόν Έ βρο 
καί τής έχθρότητας «σέ άναρχικά κινήματα» γ ιά  τήν όποια, εύθύνον- 
ταν δλόκληρη ή Φεβρουαρινή δεξιά μαζί μέ τήν διοίκηση Κορδάτου, 
καί έπιδοκίμασε τήν θέση τής φεβρουαριανής δεξιάς, πού Ισοδυνα- 
μοΟσε μ’ 2να θανάσιμο πλήγμα κατά τοΰ Έλληνικοΰ κινήματος.

Ό  Π ε τ κ ό φ σ κ υ  ήλθε στήν Ε λλάδα σάν άμεσος άντι- 
πρόσωπος τής Κ .Ε. τοΰ.Ρώσικου κόμματος. ΤΗταν παλιός μπολσε
βίκος. ’Αργότερα Ιγινε γραμματέας τή ; Μ.Ο.Π.Ρ. (Μεζστουναρόντα 
Ό ργανιζάτσια Πόμοστ Ρεβολιτσιονάρι) δηλ. τής Διεθνοϋς ’Οργά
νωσης Βοήθειας στους ’Επαναστάτες.

Στά πραχτικά άναφέοονταν σάν Άνδρέας. Ε ίχε άμεση σχέση 
μέ τόν Σαργολόγο, Σταυρίδη μέ σύνδεσμο τόν Γιατσόπουλο. Ό  Γ. 
Παλιός άναφέρει δτι αύτή τήν περίοδο ό «ζεννές» Ικανέ μαθήματα 
άπ’ τό κεφάλαιο καί τόν Μπογδάνιοφ, σέ μιά δμάδα νεολαίων, τούς 
Κλάρα, Σιτοκωνσταντίνου, Βρυχορόπουλο, Φίτσο, Κολοζώφ, Σκλά
βο, καί τόν Παλιό κατά τήν πολύμηνη παραμονή του. Τόν Ιλεγαν 
«ζεννές» γιατί τούς προσφωνοΰσε κάθε φορά «καμαράντ ντε λα «ζεν
νές» στά Γαλλικά, που μετέφραζε ό Μάξιμος.

’Απ’ δτι άναφέρει δΣταυρίδης είχε άριστη γνώση τών πολι
τικών πραγμάτων στήν Ε λλάδα. "Εφυγε μέ τΙς καλύτερες έντυπώ- 
σεις γ ιά  τόν Πουλιδπουλο, Βεντούρα καί Σταυρίδη. Στίς δίκες τής 
Μόσχας ντουφεκίστηκε σάν Μπουχαρινικός.

Σ ΪΤ Ρ Ο Η  ΑΓΩΝΙΣΤΗΝ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Κ ΑΙ ΤΗΝ Μ ΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

’Αλλά ένώ τό κόμμα αύτήν τήν περίοδο διαγράφει καί διασπάει 
τΙς δυνάμεις του, συρρέουν στήν Ελλάδα καί μπαίνουν στίς γραμ
μές του δεκάδες άγωνιστών άπ’ τήν Κων)πολη, τόν Πόντο καί τήν 
Μ. ’Ασία. 'Ορισμένοι Ερχόντουσαν κατ’ Ιντολήν τής Κομιντέρνας, 
καί προορίζονταν γ ιά  τήν ήγεσ·'α τοϋ κόμματος. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς 
ήσαν οί έκπαιδευμένοι σέ ειδικά πανεπιστήμια πού λειτουργούσαν
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στήν Ρωσία. Ά λλά, 5ταν έπεκράτησε ή σταλινική γραφειοκρατία 
ξεδιάλεγε άπ’ αυτούς τούς πιό κατάλληλους γ ιά  πράχτορές της στά 
διάφορα κόμματα.

Σ ε ρ α φ ε ί μ  Μ ά ξ ι μ ο ς γεννήθηκε στήν Γάνω τής 
Θράκης στά 1898. Πήρε μέρος στό κίνημα 20 χρονών. Ά π ’ τά 1918 
μέχρι τό 1922 ήταν ηγέτης τής «ΙΙανεργατικής» τής Πόλης. Α ν τ ι
προσώπευσε τήν «Πανεργατική» 2 φορές στήν Μόσχα. Τόν άντικατέ-

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ  Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ

στησαν δμως σάν αριστερό. ’Εκεί γνώρισε τόν Ν. Δημητράτο που 
πίρασε γ ιά  τήν Μόσχα. Στή Ρωσία χρειάστηκε νά δουλέψει.

Ό τα ν  κατέβηκε στήν 'Ελλάδα, στό τέλος τοΰ 1922, τόν στεί- 
λαν νά δουλέψει καπνεργάτης. Έ γ ιν ε  γραμματέας τοΰ σωματείου. 
Ά λλα  τόν έπεσήμανε ή Ασφάλεια και τόν έξόρισαν στή Σίφνο.

Ό  Μάςιμος ήταν σημαντικότατα καταρτισμένος. Κατέλαβε 
έξ αρχής σημαντικό πόστο. ΙΙέρασε στήν Κ.Ε. τοΰ ΣΕΚΕ (Κ,) μέ



χρ ι τό 1927, όπότε πέρασε στίς γραμ|ΐές τής Αντιπολίτευσης «Σπάρ
τακος».

"Ηξερε ρώσικα. αύτό τόν βοήθησε νά Εχει Ενημέρωση. Ή  
συγγραφική του Εργασία ήταν πλούσια. ’Αναφέρουμε μερικά Εργα 
του χωρίς να λογαριάσουμε τα πολιτικά του δρθρα στό «Ρίζο» καί 
στό «Σπάρτακο».

Κοινοβούλιο ή διχτατορία. (1930) —  Τό Ελληνικό Εμπορι
κό ναυτικό κατά τόν 18ο αιώνα (1940) —  θεωρητική κριτική καί 
οικονομική άκρισία (1943),—  Ποϋ βαδίζουμε; (1945) — Ή  αύγή 
τοΟ Έλληνικοϋ καπιταλισμού (1945) — Τουρκοκρατία 1685 -1780.

Ή τα ν  δυνατός οίκονομολόγος δπως Ε5ειξε ή κριτική κατά τοϋ 
Ζολώτα. θαυμάσιος ρήτορας μέ περιεχόμενο. Ντεμπουντάρισε σάν 
καθοδηγητής τής Γεν. ’Απεργίας τοΰ 1923. Ή  συμμετοχή του στό 
κίνημα τοϋ στοίχισε πολλές θυσίες,φυλακίσεις κι Εξορίες. Στή συνέ
χεια  θά δοϋμε τήν έξέχουσα δράση του.

Ό  Χ α ϊ τ ά ς .  ΤΗλθε στό τέλος τοϋ 1922, πρόσφυγας 
άπ’ τό Σοχούμ. Ή  οίκογένειά του Εγκαταστάθηκε στά Πορρόϊα. Τήν 
Εγκατέλειψε καί κατέβηκε στήν ’Αθήνα. Γράφτηκε στά νομικά. ”Ε- 
γινε «μόνιμος φοιτητής». ΣτΙς άρχές τοϋ 1923 ήταν κιόλας γραμ
ματέας στό τμήμα τοϋ ΣΕΚΕ στήν ’Αθήνα.

ΤΗταν προλεταριακός. ’Αποφασιστικός. Καταρτισμένος. Εί- 
ξερε ρώσικα. ΤΗταν κατατοπισμένος στά ρώσικα προβλήματα. «’ Η
ταν μενσεβίκος», βεβαίωνε ό Κρητικός, ό Νικολαΐδης, ό Μοναστη- 
ριώτης, ό Γιαννίπουλος, ό Σωμερίτης. Κ ι Εγινε πασίγνωστο αύτό.

ΤΗταν συνυπεύθυνος γ ιά  τήν ύπεράσπιση τής άστικής δημο
κρατίας στό δημοψήφισμα τοϋ1924, κι δπέρμαχος τής «πραγματι
κής (;) Δημοκρατίας» στήν Παγκαλική διχτατορία. Υπερασπιστής 
τής (διχτατορίας) «Επανάστασης» Πλαστήρα καί τοΰ Πάγκαλου. 
Π άνω σ’ αύτήν τήν «δημοκρατική» ύποδομή χτίστηκε ό Σταλινι
σμός. "Εγινε ό πρώτος σταλινικός ήγέτης, πού μετά τήν πτώση τοϋ 
Πάγκαλου πήρε τό σχήμα: Χαϊτάς, Εύτυχιάδης, Ζαχαριάδης.

Ό  Χαϊτάς δέν στερούνταν όντότητας. Ούτε θάρρους. Τ ’ άπό- 
δβιξε δταν άντέκρουσε Εντονα τόν πανίσχυρο Κολάρωφ πού τοΰ είπε 
τό όπορτουνιστικότατο : «Ή  ταχτική μας δέν πρέπει νά φοβίζει καί



ν’ άπωθεΐ τήν μπουρζουαζία!». νΙσως σ’ αυτό τ4 έπεισόδιο όφείλε- 
ται ή έκκαθάρισή του Αργότερα καί ή έκτέλεσή του.

’Ανάμεσα σ’ αυτούς πού ήρθαν άπ’ τήν Πόλη κι όνομάστηκαν 
τάση τής Πόλης, άναφέρουμε τόν I . Τ σ α τ σ ά κ ο  πού Επαι
ξε συνδικαλιστικά ρόλο στό ’Εργ. Κέντρο τής ’Αθήνας, τόν Π. 
Ρ  ο ύ σ ο πού Ιπαιξε ήγετικό ρόλο στό IÇKE καί Ιδιαίτερα στήν 
κατοχική περίοδο, τόν Ν. Νικολαίδη ναυτεργάτη, τόν Λ. Κρητικό 
χτίστη, τήν Σμ. ^Κρητικού καί τήν Στ. Κοσμίδη.

Γιά τόν Σ κ λ ά β ο  καί  τόν Ζ α χ α ρ ι ά δ η  πού 
ήλθαν στά 1924 θα μιλήσουμε ιδιαίτερα.

’Α π’ τό παλαιοπολεμιστικό κανάλι, άπ’ δπου έπανορώθηκε τό 
κόμμα μ’ άγωνιστές δλκής, πέρασαν στό κόμμα, ό Ί  ω α ν ν £- 
δ η ς πού άνέλαβε ρόλο στό ’Οργανωτικό γραφείο τών παλαιών

Γ. Σ Ι Α Ν Τ Ο Σ

Τήν έποχή πού έπέστρεψε άπ’ τό μέτωπο τής Μ. ’Ασίας.

πολεμιστών, καί δ Σ ι ά ν τ ο ς ,  ό λοχίας στό |ΐέτωπο, πού άπό 
άγροτιστής κομμουνιστικοποιήθηκε. Είναι ot διόσκουροι, οί όποίοι 
κατά τήν κατοχική περίοδο καθοδήγησαν καί κατέστρεψαν τά παν
τοδύναμα τότε ΚΚ Ε, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ.

’Αξιόλογη έπίσης ήταν καί ή «συγκομιδή» στήν ’Αθήνα άπ’ 
τούς Πόντιους κομμουνιστές.

31



01 Πόντιοι δπως άλλωστε κι οί ’Αρμένιοι, ϊγιναν κατά 8ο% 
κομμουνιστές. Καί διακρίνονταν γ ιά  τήν σταθερότητά τους.

’Απ’ τήν Σινώπη ήλθαν πολλοί πού τοποθετήθηκαν στό ’Αρ
χείο. Ό  Χ α ϊ τ ό π ο υ λ ο ς  που ήλθε στήν ’Αθήνα τό 1914 καί ή 
ταν άπ’ τούς ιδρυτές τοϋ ΣΕΚΕ καί στέλεχος τοΟ «Κομμουνισμοϋ». 
Μεά τήν μικρασιατική έκστρατεία πέρασε στήν ήγεσία τοΟ ’Αρ
χείου. Ό  Χ α τ ζ η χ ρ ή σ τ ο ς  πού ίλαμψε στό συνδικαλιστικό 
καί πολιτικό στερέωμα καί ίσβυσε στό Σκοπευτήρι τής Καισαριανής.

*0 Προλετάριος, πού διακρίθηκε σέ μια μακρόπνοη συνδικα
λιστική δράση καί στήν ήγεσία τοΰ τσαγκαράδικου σωματείου, άπ’ 
τό 1926, κι ήταν στενός συνεργάτης τοΰ Χαρίτου, Χαϊτόπουλου, Χα- 
τζηχρήστου, Λιάπη (στελέχους τής τάσης τοΰ «Κομμουνισμού»), δ 
Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο ς ,  ό Β ε ρ γ ί δ η ς ,  ό Σ τ α ύ ρ ο ς  Ζ. 
στελέχη τού ’Αρχείου, κ.ά. ’Αναφέρουμε άκόμα δύο έξαιρετικούς 
άγωνιστές πού γύρισαν άπ’ τήν μικρασιατική έκστρατεία καί θά τούς 
συναντήσουμε στήν ήγεσία τοΰ σωματείου τους καί τοΰ συνδικαλι
στικού πολιτικού μεταγενέστερου κινήματος.

Ό  Π έ τ ρ ο ς  Χ α τ ζ ή ς  γεννήθηκε στά Βρύουλα τής 
Μ. ’Ασίας. Στήν ’Αθήνα ήλθε άπό 18 χρονών. ,Κι άρχισε τήν βιοπά
λη σάν ξενοδοχοΟπάλληλος. Στά 1920 πήρε τήν γεύση τής κομ
μουνιστικής προπαγάνδας. Έ σ τεκε στα Χαυτεία. Γύρο του μαίνονταν 
ot διαδηλωτές γ ιά  τις έκλογές. ’Ελιά - ’Ελιά καί Κώτσο βασιλιά, 
άπ’ τήν μιά. Τό κορδώνι, πού τήν έλιά ξεριζώνει άπ’ τήν άλλη, 
Συγκρούσεις οι κρητικοί μέ βράκες κι οι βασιλόφρονες. «’Έ ρχεται - 
Ερχεται» ό Κώτσος τά καμπανάκια τών τράμ. Έ κ εΐ τδν πλησίασε 
δ μπολσεβίκος καί τοδδωσε τδ «Πρδς τούς νέους». ΤΗταν δ Σπϋρος 
Κομιώτης. Τής τάσης Λιγδόπουλου - Τζουλάτι.

Ό  Χατζής ϊγ ινε  σοσιαλιστής. Π ήγε στό Μέτωπο. Πήρε μα
θήματα κομμουνισμού άπ’ τδν φίλο του Μελέτη κι άρχισε τήν προ
παγάνδα στούς φαντάρους.

Γνώρισε στό Ούσάκ τδν λοχία Στ. ’Αρβανιτάκη καί στήν έπι- 
στροφή του στήν ’Αθήνα δλους τούς ήγέτες πού σύχναζαν στό καφε
νείο τοΟ Ντουρέκα. ΧαΓτά, Μάξιμο, Σαργολόγο, Φίτσο κ.ά.

Στις άρχές τού 1923 συνδέθηκε μέ τδ ’Αρχείο, γυρνώντας άπ’
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τό μέτωπο. Μέ τόν Π. Κατσαοό, Π . Σαλονιχιό, Σούλτο, τόν φοιτη
τή Γυφτόπουλο καί τόν πιό υπεύθυνο Γιωτόπουλο.

Διάβαζε Αρκετά. Κείνη τήν έποχή είχαν έκδώσει τήν «Οικονο
μική έξέλιξη», τήν «’Αξία κι ύπεραξία», χώρια απ’ τό «’Αρχείο τοΟ 
Μαρξισμού».

ΤΗταν άπ’ τούς πιό Αγαπημένους Αγωνιστές κι άπ’ τούς πιό 
άφωσιωμένους έξ έπαγγέλματος έπαναστάτες μέ πανελλήνια Ακτί
να δράσης.

€Καταρτιζόμαστε καλά —  γράφει στό καρνέ του δ Π. Χατζής

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
Φανταρίστικη φωτογραφία τοϋ Π. Χατζή (πρώτου Αριστερά) Απ’ 
τό μικρασιάτικομέτωπο μέ συστρατιώτες του πού προπαγανδίζει.

—  Ή  δργάνωση Αναπτύσονταν. Γίνονταν έκδρομές. ’Εφερνε δ κα
θένας δτι μποροϋσε. Στρωνόμαστε καί συντρώγαμε συντροφιά. Νέοι 
καί νέες. ’Εργάτες καί φοιτητές. Γίνονταν διαλέξεις. Τραγουδού
σαμε έπαναστατικά τραγούδια. Σκαρώναμε δμίλους μαθημάτων. Ε ί
χαμε άψογη συμπεριφορά. Γίνονταν πραγματική έπαναστατική δια
παιδαγώγηση.

«Παίρναμε μέρος στα σωματεία. Άποχτούσαμε συμπάθειες. ’Ερ
χόμαστε σέ σύγκρουση μέ τούς κομματικούς καί τούς δεξιούς. Μάς



ίλεγαν άρχείους,κι αίσχρές κατηγορίες πού Επεφταν στό κενό. Για
τί ot έργάτες μάς ήξεραν καί γιατί εϊμαστε συνεπείς ίδεολόγοι»:

Ό  Α ρ κ ά ς  καταγόταν άπ’ τήν Πάρο. Μετώκισε στή 
Σύρα. ’Εκεί τόν έντυπωσίασαν οί πρώτες άπεργίες τών έργατών πού 
μέ ζεμπίλια άνέβαζαν τό κάρβουνο στά καράβια. Πόνεσε τούς άνθρώ- 
πους τής βιοπάλης. ’Εκεί Εγιναν δυό άπεργίες. Αύτές τοΰ δημιούρ
γησαν συμπάθεια γ ιά  μια κοινωνία άνθρωπιδς.

Πήγε έθελοντής στό κίνημα τής Σαλονίκης τό 1916. ’Αλλά 
ό καθηγητής τής Παντείου Μπονιάκος, τούβγαλε τήν πλάνη τής 
έθνικοφροσύνης καί τόν έμπασε στόν κομμουνισμό .«'Ό ντας φαντάρος 
στό Βόλο —  άφηγεΐται —  ίγινε ατίση  στή πυροβολαρχία μας. ’ Η
ταν διαμαρτυρία γ ια  τό μόνιμο συσσίτιο σκουλικιασμένες έλιές. Τήν 
Εδια έποχή άλλη στάση στό Σύνταγμα Λαμίας,γιά να μήν πάνε στό 
μέτωπο. Στάση Ιγινε καί στή Χαλκίδα. ’Εκεί μέ πιάσανε μ’ άλλους 
5 γ ιά  πρωταίτιους. Δίκη, άθώωση. Δέν δέχτηκαν τήν κατηγορία 
γ ιά  στάση. Στή Σαλονίκη μιά μεραρχία ρώσων πού ήρθε άπ’ τήν 
Γαλλία έπαναστάτησε. Τούς κλείσανε στά «σύρματα». Έ κ εϊ κλείσανε 
έπίσης κι ’Ιταλούς πού κράτησαν μιά στάση «πουρκουάδων».

Ό  ’Αρκάς μπήκε στό κίνημα 18 χρονών (γεννήθηκε στά 
1901). Στά 1923 πήρε σύνδεση μέ τόν Γιακουμάτο, τόν Χαϊτόπουλο 
κ.ά. Π ήγε στό ’Αρχείο. Ά π ’ δπου άρχισε μιά άγωνιστική πορεία σάν 
ήγέτης συνδικαλιστής στά γκαρσόνια καί γενικότερα. Ά π ’ τούς I- 
πικεφαλής μιας φράξιας γκαρσονιών πού στά 1925 περιελάμβανε
10 μέλη, στα 1926 30, στα 1929 90. Ε ίχε καταπληκτικές Ικανό
τητες γ ιά  πολιτικός καί συνδικαλιστικός ήγέτης. Έ γ ιν ε  πρόεδρος 
τοΰ σωματείου του.

Ό  Μ π ο ν ά ν ο ς ,  συνέχισε κι υστέρα άπ’ τήν άπόλυσή 
του άπ’ τό στρατό τήν ήρωϊκή του δράση γ ιά  τήν 6ποΙα γράψαμε. Ο 
βετεράνος τής τάσης τοΰ Κομμουνισμοΰ τώρα παλεύει στό πλευρό τοΰ 
Πουλίόπουλο, μέ τόν όποιον συνδέθηκε καί οΙκογενειακά μέ τήν 
γυναίκα του Βεατρίκη.

Λάτρευε τόν Πουλιόπουλο δπως καί τόν Τρότακυ. Αδιατάρα
χτα  πιστός στήν άντιπολίτευση μέχρι τό τέλος τής ζωής του.

Έδρασε στούς τριατατικούς καί στούς δημόσιους ύπάλλη-
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λους. τΙΙταν «τό αηδόνι >■ στίς συγκεντρώσεις τους. Ό  Μπισμπέας 
άπ’ τούς έπικεφαλής τής Γενικής ’Απεργίας τών τριατατικών στά 
1930, πού διεύθυναν οί αρχειθ|ΐΛρξιστές, έξυμνεϊ τδ «άηδόνι» γιά 
τήν θαυμάσια δμ.ιλία του σέ συγκέντρωση 2.000 άπεργών.ΙΙέθανε μέ 
τήν πικρία ένάντια στους σταλινικούς που δολοφόνησαν τόσους κα
λούς συνεργάτες v.xl συναγωνιστές του.

Ό  Ζ α φ ε ι ρ ι ά δ η ς ,  δ παλαίμαχος τοΰ Σμυρναϊκοΰ 
σοσιαλισμού καί στενός συνεργάτης τής φανταρίστικης δμάδας τοΰ 
ΙΙουλιόπουλου - «(Κομμουνισμού» πού Ιδρασε στήν Σμύρνη κατά τήν 
μικρασιατική έκστρατεία, υστέρα απ’ τήν φοβερή του ταλαιπωρία 
σάν αιχμάλωτος τού Κεμάλ, ~ού μόνο ή -ένα  τού Βενέζη μπόρεσε

Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ι Α Δ Η Σ  Ν.  Μ Π Ο Ν Α Ν Ο Σ

νά περιγράφει, τώρα (αρχές 1924) ήλθε στήν Αθήνα. Έγκατα* 
στάθηκε στδ Παγκράτι. ΞανασυνδέΟηκε μέ τήν δμάδα τοΰ Πουλιό- 
πουλου. Τδ ζαχαροπλαστιάκι του εγ·.νε πολιτικδ κέντρο τής άριστε- 
ράς (Πουλιόπουλος, Μοναστηρ:ώτης, Γιατσόπουλος, Μπονάνος, Νί- 
κολης κ.&).

Τδ μεγαλείο τοΰ ήθους του, τδ θεωρητικό του ύψος, ή ιστορική 
του δράση σάν ήγέτη τοΰ Σμυρναϊκοΰ κομμουνισμού, έπηρέασε 6α- 
θειά τδν Πουλιόπουλο πού τδν θαύμαζε. Καί πραγματικά δ Ζ. ήταν
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σάν ?νας άπ’ τούς δασκάλους τοΰ Παντελή χάρις στήν πλατειά του 
μαρξιστική καί φιλοσοφημένη κατάρτιση. ’Αλλά κι ό Ζαφειριάδης 
λάτρευε καί ύπερεκτιμοΟσε τόν Πουλιόπουλο. Τόν θρήνησε δπως 
κανένας άλλος καί πέθανε μέ τήν προσδοκία γ ια  τήν νίκη τών τρο- 
τσκιστικών ιδεών.

ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚ Ο  ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΓ ΤΣΑΓΚΩΦ 
ΣΤΗ  ΒΘΓΛΓΑΡΙΑ

9 - 6-23
Τό 1923, χρόνος αΙχμής τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος κα

τέγραψε μιά σημαντική νίκη τοΰ φασισμοϋ στήν Βουλγαρία, καί μιά 
καταστρεπτική ήττα τοΟ Κ.Κ.Β., που έπέδρασε άμεσα στό Ε λ λη ν ι
κό κίνημα.

Στίς 9.6.23 δ φασίστας Τσαγκώφ κατάχτησε τήν έξουσία, 
άνατρέποντας τήν άγροτική κυβέρνηση τοΰ Σταμπολίνακυ.

Ό  Σταμπολίνακυ,, στηριζόμενος στους μεσαίους καί πλούσιους 
χωρικούς καί παρασύροντας τό σύνολο σχεδόν τών φτωχών άγρο
τών είχε τήν βοήθεια καί τών ιμπεριαλιστών τής δύσης Γαλλίας 
’Αγγλίας, πού σάν νικήτριες δυνάμεις κρατοΰσαν στά χέρια τους τήν 
Βουλγαρία γ ιά  2να προγεφύρωμα κατά τής ΕΣΣΔ. Τό ΚΚΒ στά
θηκε άνίκανο νά έκμεταλευθή τήν δρμητική άνοδο τοΰ κινήματος 
πού προκάλεσε δ πόλεμος, καί νά κερδίσει αύτό τούς φτωχούς χωρι
κούς γ ιά  μιά νίκη τής έργατοαγροτικής κυβέρνησης.

Τδ φασιστικό πραξικόπημα ήταν δργανωμένο άπ’ δλες τΙς δι>- 
νάμεις τής άντίδρασης, βουλγαρικής κι Ιμπεριαλιστικής. Ε ίχε στό
χο νά χτυπήσει κατάκαρδα τήν Βαλκανική, γ ιά  ν’ άνακίψει τήν 
έπέκταση, στό νευραλγικό αύτό σημείο, τής Ρώσικης έπανάστασης, 
"Αρχιζε μιά μακροπρόθεσμη περικύκλωση τής ΕΣΣΔ.

Ό  Τ  ρ ό τ σ κ ι είχε τότε διακηρύξει:

«Ό  άστικός τύπος τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής δταν δέν 
κατορθώνει, τρεις φορές τήν ήμέρα, νά στείλει στόν άδη τόν σ. Λέ- 
νιν, καταστρώνει στό δημοσιογραφικό του χαρτί τίς άπεργίες καί 
στάσεις στήν Σοβιετική Ρωσία».
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«Τό βουλγΑρικο πραξικόπημα δέν ήταν τυχαίο κι έσωτερική 
υπόθεση τής Βουλγαρίας. Οί τέως γερ|ΐανόφιλοι Αστοί ένισχύθηκαν 
απ’ τόν Ε γγλέζικ ο  ιμπεριαλισμό, πού δρά καί στήν Ρουμανία, καί 
ραδιουργεί σ’ δλες τΙς βαλκανικές χώρες... Δύναμαι νά βρσντοφω- 
νήσω δτι δ Κόκκινος στρατός κι δ Ρώσικος λαός ποθεί κι έργάζε- 
ται γ ια  τήν ειρήνη. ’Αλλά Αν ή Αντίδραση τολμήσει νά θίξει τΙς έ- 
λευθερίες μας, 2, τότε, ούαΐ καί Αλοίμονο σ’ αυτήν». (Ριζ. 9 .7 .23).

Στό μεταξύ, οί Αντιδραστικές, μοναρχικές, καί φασιστικές δυ
νάμεις Αρχισαν νά συγκροτούνται κάτω Απ’ τήν ήγεσία τοϋ βασιλιΛ 
Βόριοα. Τό Δεκέμβρη τού 1922 κατέλαβαν οίχως μάχη τό Κιουστεν- 
τίλ. Σέ 6 μήνες ήταν σέ θέση μΑχης γιΑ τήν έξουσία.

ΠΛΑΓΚΟΕΦ

Ό  ιδρυτής τοϋ ΚΚΒ τοΰ 
κόμματος τών «στενών» 
πού ήταν τό 2ο σέ δύναμη 
μετά τό μπολσεβίκικο και 
τό όποιο οί διάδοχοί του 
κατέστρεψαν.

Στις 9.6.1923, ξέσπασε τό πραξικόπημα. Ό  φασίστας Τσα- 
γκώφ, άνέτρεψε τήν Αγροτική κυβέρνηση τοϋ Σταμπολίνσκυ, κι άρ
χισε Ινα δίχως προηγούμενο ματοκύλισμα τών μαζών. Ό χ ι  μόνο τών 
άγροτιστών ΑλλΑ καί τών κομμουνιστών.

01 έργάτες, μάταια περίμεναν τήν έπέμβαση τοΰ Κ ^Β . Τό 
κόμμα τοΰ Δημητρώφ, Κολάρωφ, Καμπατζίεφ κράτησε «ουδέτερη» 
στΑση, που "ό ίδιο Αργότερα χαραχτήρισε δπορτουνιστική. Χιλιά
δες έργάτες κι Αγρότες πλήρωσαν μέ ποτάμι αίματος τδν Οπορτουνι
σμό τής ήγεσίας τους.
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Κ Α ΤΑ Κ ΡΑ ΪΤΗ  ΣΤΗΝ ΚΔ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟ  ΒΟΓΛΓΑΡΙ*ΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ό  Ζ η ν ό β ι ε φ  στό δρθρο του «’Ανάγκη κριτικής» 
(«Ρίζος» 27 - 7 - 2 3 ) , Ιγραφε: «Tir Βουλγάρικο πραξικόπημα (έν- 
νοεί τοΟ Τσαγκώφ) ύπήρξε ή μεγάλη δοκιμασία τοΰ ΚΚΒ». «Δυ
στυχώς ή δοκιμασία δέν άπέβη εύνοϊκή δι’ αύτό». «’Αναμέναμε μέ 
άγωνία τήν στάση τήν δποία θα έλάμβανε στόν έ|ΐφύλιο πόλεμο. 
Οί πρώτες ειδήσεις μάς ίφεραν φόβους περί παθητικής στάσεως». Τό 
ΚΚΒ «δχυρώθη είς τήν στάση τής ουδετερότητας, άπό τήν δποία 
δέν έξήλθε».

Ό  « Ρ ί ζ ο ς »  δημοσίεψε ειδήσεις τοΰ άστικοΰ τύπου οί 
δποΐες Ιλεγαν δτι δ Ζηνόβιεφ Ιστειλε γράμμα στό ΚΚΒ καί «έπέκρι- 
ve τούς βουλγάρους διότι δέν έπρόβαλλαν μεγαλύτερη άντίσταση 
στό στρατ. πραξικόπημα τής 9ης ’Ιουνίου».

Δημοσίεψε έπίσης τήν είδηση τής σύλληψης τοΰ Κ°λάρωφ 
καί «έκατοντάδων καί χιλιάδων» κομμουνιστών.

Κ ι δ Ζ η ν ό β ι ε φ  σ υ ν ε χ ί ζ ε ι :  «Τό νά όχυρω- 
θεΐ κανείς πίσω άπό μιάν ουδετερότητα σημαίνει συνθηκολόγηση».

Ό  Ζ η ν ό β ι ε φ ,  στιγματίζοντας σκληρά τήν στάση 
«ουδετερότητας» τοΰ ΚΚΒ άπέναντι τοΰ φασιστικοΰ πραξικοπήμα
τος τοΰ Τσαγκώφ προσπαθεί να βγάλει αισιόδοξα συμπεράσματα γ ιά  
τό αΟριο, στηριζόμενος δμως στό προλεταριάτο:

«Οί έκατοντάδες χιλιάδες προλετάριοι πού ρίχνονταν στή μά
χη  τήν δρισμένη στιγμή καί κρατήθηκαν άπ’ τούς άρχηγούς τους θά 
μπορέσουν νά σώσουν τό κόμμα τους».

Τό ΚΚΒ, ή σωστότερα, οί άξιοθρήνητοι ήγέτες του προσπά
θησαν ν& δικαιολογήσουν καί ν’ άπαντήσουν στήν ΚΔ πού τούς στη- 
λίτευσε :

«Οί πλούσιοι χωρικοί —  Ιλεγε ή άπόφαση —  είχαν τεθεί 
στό πλευρό τής ’Αγροτικής (Κυβέρνησης. tK i οί μεσαίοι πού πλού
τισαν άπ’ τήν ’Αγροτική Κυβέρνηση, θα ζητήσουν τήν ύποστήρι- 
ξη τής νέας Κυβέρνησης, (δηλ. Τσαγκώ φ). «Ή  αγροτική κυβέρνη
ση Αντιπροσώπευε τα συμφέροντα τής Γαλλίας, ή σημερινή τής



’Αγγλίας - ’Ιταλίας». Συνακόλουθα «έπρόκειτο γ ια  άγώνα άνάμε- 
σα στήν μπουρζουαζία τής ύπαίθρου καί τήν μπουρζουαζία τών πό
λεων».

’Αλλά αυτά δέν ίπρεπε νά έμποδίσουν τους κομμουνιστές νά 
κάνουν Sva μ έ τ ω π ο  έ ν ι α ί ο  μ έ  τ ο ύ ς  ά γ ρ ό τ ε ς  
πού ξεσηκώθηκαν στήν Πλεύνα κι άλλοΰ, μετά τήν άνατροπή τοϋ 
Σταμπολίνσκυ καί τόν άποκεφαλισμό τοΰ ’Αγροτικοϋ Κόμματος, 
ένάντια στό πραξικόπημα Τσαγκώφ πρίν αύτό νά στερεώσει τήν 
θέση του.

Ή  «συγκράτηση» τών κομμουνιστών ήταν καθαρή ένίσχυση 
τοΰ Τσαγκωφικοΰ πραξικοπήματος.

Ό  Ρακόφσκυ στό λόγο του στό Πλένουμ τής ΚΔ τοποθέτησε 
καλύτερα καί καθαρότερα τό τέτοιο Έ ν . Μέτωπο. ’Α π’ τήν άρχή, τό 
ΚΚΒ μποροϋσε κι Ιπρεπε να βαδίσει ένάντια στό πραξικόπημα στό 
μοτίβο: «Χτυπάμε μαζί - βαδίζουμε χωριστά» μέ τούς Ά γρότες τοΰ 
Σταμπολίνσκυ. Σ ά ν  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  π α ρ ά γ ω ν .  ’Έ 
τσι, ή διαπίστωση τοΰ jKKB 5τι:

«Τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ Άγροτικοΰ Κόμματος είχε μετα- 
βληθεΐ σ’ Ινα μπουλούκι κουλάκικο» τό έμπόδισε νά δράσει μέ τήν 
πλατειά βάση αύτοΰ τοΰ άγροτικοΰ κόμματος.

«Οί Βούλγαροι —  Ιγραψε δ Ρακόφσκυ —  βρήκαν τό σύνθη
μα τοΰ Έ ν . Μετώπου σωστό γ ιά  τούς άλλους, αύτοί δμως δέν τό έ- 
φάρμοσαν». (Ρίζος 5 -1 0  - 23 ).

Ή  ταχτική τοΰ Έ ν . Μετώπου πρέπει νά χειρίζεται σωστά. 
Είναι δίκοπο μαχαίρι. Ό  Ζηνόβιεφ μέ τήν εύκαιρία τής κριτικής 
κατά τών Βουλγάρων Ικανέ μιά αύτοκριτική δ ίδιος : «Είχα μερικές 
έσφαλμένες Ιδέες» γ ιά  τήν ταχτική τοΰ Έ ν ' Μετώπου «άλλά σήμερα 
έγκρίνω καθ’ όλοκληρίαν τήν ταχτική τοΰ Έ ν . Μετώπου».

Ό  Ζηνόβιεφ παραδέχτηκε έπίσης τήν άποψη τοΰ Τρότσκι γ ιά  
μιά δρθή έφαρμογή τοΟ Έ ν . Μετώπου:

«Ή  ταχτική τοΰ Έ ν . Μετώπου —  είχε πεί δ Τρότσκι —  δί
καια,μπορεϊ νά έπιφέρει Ιναν έσωτερικό κίνδυνο, Ιναν κίνδυνο έκ- 
φυλισμοϋ διά τό κόμμα μας». Καί πραγματικά ή μή έφαρμογή ή ή 
κακή έφαρμογή τοΰ Έ ν . Μετώπου τόσο στήν Βουλγαρία στά 1923



δσο καί στήν Γερμανία στΑ 1933, δοήγησε δχι μόνο σέ καταστρε- 
φτικές συνέπειες γ ιά  τό κίνημα άλλα καί στόν έκφυλισμό τών Κ Κ  
καί τής 3ης Διεθνούς.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΤΓΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Μετά άπ’ τήν κατάληψη του Poùjb τόν Γεννάρη τοΟ 1923 άπ’ 
τους γάλλους καί βέλγου; ιμπεριαλιστές, καί τήν χειροτέρευση τής 
συγκυρίας δημιουργήθηκε στήν Γερμανία μιααμεσηέπαναστατική 
κατάσταση. Ή  κάθετη πτώση τοΰ μάρκου άπ’ τόν Γενάρη μέχρι τόν 
Αδγουστο, κι δ έξευτελισμός τών μεροκάματων, έξέγειρε τΙς μάζες.

Τ ά  δημοσιογραφικά πραχτορειχ άνάγγελναν, κι ό «Ρίζος» 
άναμετάδωσε, δτι ξέσπασε γενική ά~εργία καί μαίνονται συγκρού
σεις πολύνεκρες στή Βρέμη, Δρέσδη, Λειψία, Μόναχο, Κίελο, Λύ- 
μπεκ, Ντάνσιγκ, Κρέφελντ, Άννόβερο κ.τ.λ. Ή  κυβέρνηση άνατρά- 
πηκε. Ό  «σοσιαλιστής» Έ μ περτ άνάθεσε στόν Στρέζεμαν τήν κυβέρ
νηση. Κι αύτός δέν δίστασε να πει δτι θα ήταν ή τελευταία ά σ τ ι- 
κ  ή.

Ό  Τρότσκι ϊγκαιρα προειδοποίησε τήν Τρόϊκα Ζηνάβιεφ, Κά- 
μενεφ, Στάλιν. Ά λ λα  ή Τρόικα δέν πήρε τό έπισκεπτήριο τής έ- 
πανάστασης.

Στό μεταξύ, στό ΚΚΓ ξέσπασε βαθειά κρίση, «ές αίτιας δια
φωνιών άπ’ τήν γοργή έξέλιξη τής κατάστασης» διαπίστωσε ή ’Ε 
κτελεστική τής ΚΔ πού συνήλθε στις 12 Ίούνη. Ό  Ζηνόβιεφ έπέμ- 
βηκε κι οΐ διαφορές διευθετήθηκαν». Ά λλα  οδτε τό Κ|ΚΓ ούτε ή ΚΔ 
κατάλαβαν τήν κρισιμότητα τής κατάστασης. ΣτΙς 3 - 1 - 2 4  στό 
«Ρίζο», δ Βέμπερ Ικανέ Απολογισμό :

«Ή  ένοπλη άντίσταση Απαιτούσε Έ ν . Μέτωπο κι εναν έλάχι- 
στο έξοπλισμό. Δέν είχαμε καί τά δυό αυτά». «Ό  έξοπλισμός άπαι- 
τοΟσε μακροχρόνιες προπαρασκευές» ! ! ! Έ τ σ ι δέν ρίχτηκε σύνθημα 
έπανάστασης.

«ΓιΑ νΑ προπαρασκευάσουμε τήν έςέγερση —  Ιλεγε άντίθετα 
δ Τρότσκι στό τσαρικό δικαστήριο γ ια  τήν έξέγερση του 1905 — 
σημαίνει πάν’ άπ’ δλα να ρίξουμε φώς στήν σκέψη τοΟ λαοϋ. ΝΑ έ-
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ξηγήσουμε τό Αναπόφευχτο τής σύγκρουσης, δτι δέν Ιπρεπε νά τούς 
Αποσπάσουν τήν κατάχτησή τους παρά μόνο μέ τή βία, δτι ήταν Απα
ραίτητη μιάν άνώτερη όργάνωση (έννοεί τά σοβιέτ), δτι Ιπρεπε νά 
πάμε μέχρι τό τέρμα τής πάλης, δέν ύπήρχε άλλος δρόμος. Γιά μάς 
αδτή ήταν ή ούσία τής έξέγερσης». «01 στρατιώτες κι οί έργάτες 
βρίσκουν τά δπλα.

Στις 10.9.23 στό «Ρίζο» ό Ταλχάϊμερ Ιγραφε μέ Απαισιοδο
ξία για τήν πρόοδο τής έπανάστασης: «θά  χρειαστεί πολιτικά καί 
οικονομικά νά διανυθεΐ άρκετός δρόμος* «Η Ιστορία θα κρίνει γ ιά  
τήν διάκρειαν τής Αναγκαίας περιόδου». (Βλέπε Ρίζος 10) 9) ’23)

Στις 20  - 1  - 24, στό Ρίζο, ό Ταλχάϊμερ, ήγέτης τοϋ ΚΚΓ 
έκανε τόν άπολογισμό στό άρθρο «Οί τάσεις τοΰ ΚΚΓ»:

«Τό μέτωπό μας ήταν άπροπαρασκεύαστο» καί «διασπασμέ- 
νο». «Υπερτιμήσαμε τΙς δυνάμεις τής σοσιαλδημοκρατίας». «01 προ
σπάθειες πού άποπειράθηκαν στήν Σαξωνία, θουριγγία, (έννοεί 
τήν κατάληψη τής έξουσίας σ’ αυτές στίς 11 -1 0  - 23 καί 1 6 - 1 0 -  
23, Αντίστοιχα) καί στό ’Αμβούργο (έξέγερση) δείχνουν δτι οί 
έργάτες σοσιαλδημοκράτες δέν ήσαν σέ θέση νά ύπερασπιστοϋν τήν 
δημοκρατία κατά τοΰ φασισμοΰ» ! ! «Ή  Αποφασιστική λοιπόν μάχη 
5έν μποροΰσε νά λάβη χώραν»! ! ! Δέν ύπήρχε λοιπόν προοπτική οδ- 
τε σωστή έχτίμηση τοΰ συσχετισμοΰ τών δυνάμεων. Μάταια ή Αρι
στερά τοΰ ΚΚΓ Απαιτοΰσε «νά δεχτεί τό κόμμα τή μάχη καί τούς 
κινδύνους». Ή  ήγεσία τοΰ ,ΚΚΓ Μπράντλερ - Ταλχάϊ|χερ καί τής 
ΚΔ, Ζηνόβιεφ, (Κάμενεφ, Στάλιν, φ υ γ ο μ ά χ η σ α ν .  Καί 
σπρώχτηκαν δίχως νά τό καταλάβουν στήν είσοδο στίς σοσιαλδημο
κρατικές κυβερνήσεις τής Σαξωνίας, θουριγγίας καί στήν έξέγερση 
τοΰ ’Αμβούργου, χιορίς προοπτική γ ιά  να φτάσουν στό τ έ ρ μ α .

Στις 6 -1 2  - 23, στό Ρίζο, δημοσιεύτηκε «κατόπιν έορτής» 
άρθρο τοΰ Τρότσκι: «Ό  'Εβδομος Χρόνος». Σ ’ αύτό, άφοΰ Ικανέ 
Απολογισμό τών 7 χρόνων «τών ισχνών Αγελάδων» στήν μεταοχτω- 
βριανή Ρωσία,χάραξε τώρα αισιόδοξη προοπτική «παχειών Αγελά
δων» δχι μόνο γ ιά  τήν Ρωσία, (πού πραγματοποίησαν τά 5χρονα 
σχέδια έκβιομηχάνισης) Αλλά καί γ ιά  τήν Εύρώπη. «Φαίνεται —  
Ιγραφε —  δτι τδν έβδομο χρόνο θά κριθει ή τύχη τής Ευρώπης».
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«Ό  έβδομος χρόνος θέτει σ’ όλη του τήν έκταση τό πρόβλημα τής 
πάλης γ ιά  τήν έξουσία στήν Γερμανία». Ά λλα  ή τύχη τής Γερμα
νικής έπανάστασης ήταν σ’ άνάξια χέρια.

Ό  Τρότσκι στιγμάτιζε: «Τό ΚΚΓ είχε τό κλειδί τής κατά
στασης στά χέρια του καί τό χρησιμοποίησε γ ιά  ν’ άνοίξει τΙς πόρτες 
στήν μπουρζουαζία».

Γιά τό Ζηνόβιεφ ή έκρητική άνοδος τής έπανάστασης ήταν 
<-ένα επεισόδιο», άπλό επεισόδιο!! Για τόν Στάλιν ,πο{> γιά  πρώτη 
φορά έμπαινε στα ζητήματα τής Διεθνούς: «Ιπρεπε νά κρατήσουμε 
κι δχι νά κεντρίσουμε τούς γερμανούς». "Οταν δλοι ξεσηκώθηκαν 
καί ζητούσαν ευθύνες γ ιά  τήν καταστροφή, τό τριουμβιράτουμ έκα
νε άποοιοπομπαιο τόν Μπλάντλερ. Πήραν καταδικαστικές άποφά- 
σεις γ ιά  μιά προδοσία πού βάρυνε τήν Τρόϊκα.

ΖΗ ΝΟ ΒΙΕΦ

Δέν πήρε τό επισκεπτήριο τής έπανάστασης 
τοΰ Όχτώΰρη τοϋ 1923 στήν Γερμανία, 

όπως και τον Όχτώβρη τοϋ 1917 
στή Ρωσία.
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ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ 1923

ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΤΙΚ Η  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Κ Α ΪΤ Ο  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στ* 1923 τδ έπαναστατικό κίνημα είχε στήν Ελλάδα μιά νέα 
έξαρση. Οί έπαναστατικές συνέπειες τοϋ πολέμου, οί άπότομες με
ταβολές τής πολιτικής κατάστασης, ή πτώση τοΰ ΒενιζελισμοΟ 
(1920), ή άνοδος καί πτώση τοΰ άντιβενιζελισμοΰ (1922), οί στά

σεις στδ μέτωπο, ή στρατιωτική κατάρευση, ή έξέγερση στήν Ραιδε- 
στό, τδ Πλαστηρικδ κίνημα, οί άνατροπές στ’ άνάκτορα, οί έκτελέ- 
σεις τών 6, οί ^γκρούσεις Βενιζελικών κι άντιβενιζελικών, οί συγ
κρούσεις άναπήρων καί διχτατορίας, οί οργισμένες κινητοποιήσεις 
τών παλαιών πολεμιστών κ.τ.ρ. 2λα έδειχναν δτ: δ 'Ελληνικδς κα
πιταλισμός κλειδωνίζονταν έπικίνδυνα. Στα μέσα τοΰ 1923, ή Γενι
κή ’Απεργία σημάδεψε μια νέα επαναστατική κατάσταση. Ένώ στήν 
Εύρώπη μ’ έπίκεντρο τήν Γερμανία είχαμε νέες έπαναστατικές 
καταιγίδες.

Ή  άπεργιακή κι επαναστατική άναταραχή προκλήθηκε άπ’ 
τήν χτηνώδικη έπίθεση τής κεφαλαιοκρατίας γ ιά  νά σπάσει τά με
ροκάματα κατά 20%, που ήταν κιόλας έξευτελισμένα άπ’ τδ πληθω
ρισμό γενικά, κι άπ’ τδ κόψιμο στή μέση τών χαρτονομισμάτων άπ’ 
τόν Γουναρικό Πρωτοπαπαδάκη Ιδιαίτερα.

Ή  κυβέρνηση Γόνατά, μ’ υπουργό έσωτερικών τόν Γ. Παπαν- 
τρέου τάχτηκε στό πλευρό τών έργοδοτών, οί όποιοι είχαν καί τό



πλεονέχτημα τής ύπερπροσφοράς φτηνών έργατικών - προσφυγικών 
χεριών. Ή  έπίθεση εργοδοτών - κυβέρνησης συνοδεύτηκε άπό μια 
δγρια άστυνόμευση τών συνδικάτων, κόκκινων καί κίτρινων.

Τό ΣΕΚΕ (Κ) δέσποζε στούς άγώνες τών μαζών. Ή  ΓΣΕΕ, μέ 
γραμματέα τόν Εύαγγέλου ήταν κάτω άπ’ τήν άμεση έξάρτησή του 
Είχε μονοπωλήσει ουσιαστικά τό συνδικαλισμό. ’Αντιπροσώπευε 
εργάτες δεμένους μέ τήν Κόκκινη Διεθνή, στήν όποία ή ΓΣΕΕ είχε 
προσχωρήσει. ’Εξουδετέρωσε τά συνδικάτα πού ρεφόρμιζαν κι εί
χαν προχωρήσει στήν κίτρινη Διεθνή τοϋ ’Άμστερνταμ. Οί συγκεν
τρώσεις καί συνελεύσεις τών κόκκινων συνδικάτων ήταν μαζικότα
τες. Πώρηνοι λόγοι άντηχοΰσαν σ’ αύτές. Συχνά άδειες άπό πραγμα
τικό κομμουνιστικό περιεχόμενο. ’Εάν ή ήγεσία τοϋ ΣΕ\ΚΕ (Κ) 
ρεφόρμιζε, ή ήγεσία τής ΓΣΕΕ ήταν πιό δεξιότερη. Ό  Γραμματέ
ας τής ΓΣΕΕ κι έκπρόσωπος σ’ αυτήν τοΰ ΣΕΚΕ μυχτηρίζονταν 
δικαιολογημένα άπ’ τόν Μπεναρόγια γ ιά  τό άνεβοκατέβασμα στά 
Υπουργεία και γ ιά  τό χαρτοπόλεμο μ’ αυτά.

Γιά τήν προπαρασκευή τοΰ άγώνα ή  ΓΣΕΕ είχε συγκαλέσει 
ίκτακτη συνδιάσκεψη στήν όποία πήραν μέρος δχι μόνο τά συνδικά
τα της άλλα καί τά συντηρητικά κίτρινα. Τ ό  σ ύ ν θ η μ α  
τ ο ϋ  Ε ν ι α ί ο υ  Μ ε τ ώ π ο υ  π έ τ υ χ ε .  Ή  άμυνα γ ιά  
τά μεροκάματα συνήρπασε δλη τήν έργατιά. Καί κάτω άπ’ αύτές 
τΙς άντικειμενικές προϋποθέσεις μποροΰσε νά μετατραπεΐ σ’ έπίθεση. 
Γενική ’Επίθεση.

Ά λλά, παρά τις άντικειμενικές εύνοϊκές συνθήκες ή προ
οπτική σκιάζονταν άπ’ τό γεγονός δτ·. τό ΣΕΚΕ (Κ) αύτή τή περίο
δο είχε σμπαραλιάσει, άπ’ τΙς διαλυτικές ένέργειες τής ήγεσίας 
Σταυρίδη - Σαργολόγου (θρασύτατες παραβιάσεις τής έργατικής 
δημοκρατίας, νόθο συμβούλιο, άποκλεισμός τμημάτων, διαγραφές 
τάσεων καί τυχοδιωκτική πολ ιτική).

Σ’ έπίμετρο ή ήγεσία τοϋ κόμματος άνέθεσε τήν διεύθυνση 
τής Γενικής Α περγίας προσωπικά στό Μάξιμο. Ό  νιόφερτος Μά- 
ξιμος, μέ τήν πείρα πού διέθετε, μέ τό κύρος πού άπέχτησε σ’ δλες 
τις τάσεις μέσα στό κόμμα ήταν ίριστος καθοδηγητής. Ά λ λά  κανείς 
δέν μποροΰσε ν’ άναπληρώσει τήν συλλογική ήγεσία καί τήν ύποκα-
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τάσταση τής συνδικαλιστικής ήγεσίας άπ’ τήν προσωποπαγή κομμα
τική.

Α Π Ε ΙΛ Η Τ ΙΚ Ο  Η Φ Α ΙΣΤΕΙΟ , Α ΪΤΟ ΓΣΤΟ Σ 1923

Τρεις μήνες πρίν άπ’ τήν κήρυξη τής άπεργίας τό ρεΟμα τής 
έξέγερσης τών έργατών είχε πάρει χειμαρώδικη μορφή. Ή  συνδιά
σκεψη δμως τής ΓΣΕΕ που Ιγινε στίς 7 ’Ιουνίου δέν άπεφάσισε τήν 
άμεση κήρυξη τής άπεργίας. «Δέν Ιπρεπε νά γίνει τότε» δγραψε 
ό Μάξιμος στόν απολογισμό πού Ικανέ γ ιά  τήν άπεργία. «’'Επρεπε 
νά νιώσουν οί έργάτες τό άδικο τής πτώσης τών μεροκάματων». Τό 
σωστό ήταν δτι οί έργάτες έξεγέρθηκαν άμεσα, μόλις τούς ύποχρέ- 
ωσαν οί έργοδότες, γ ια  νά πιάσουν δουλιά, νά ύπογράψουν τήν περι
κοπή. 'Οπωσδήποτε ή προπαρασκευή τής άπεργίας γ ιά  3 μήνες, 
άγανάχτησε τούς έργάτες. Πίεζαν τό κόμμα γ ιά  τήν Ιναρξη τοϋ 
άγώνα. Πολλοί Ιβλεπαν μ’ υποψία τήν ήγεσία τοϋ ΣΕΚ Ε.

«Οί έργάτες — Ιγραψε δ Μάξιμος —  έπαναστατικότεροι άπδ 
μάς, πήγαιναν μόνοι τους στό δρόμο πού έμείς κατόπιν άκολουθήσα- 
με». θ ά  Ικανέ δμως καλά ν’ άποκάλυπτε συγκεκριμένα τό ρόλο τής 
τοτ'.νής ήγεσίας, πού ήταν άνασταλτικός.

Ό  Πλαστήρας έξαπέλυσε άγρια άντιαπεργιακή τρομοκρατία. 
Κήρυξε τό στρατιωτικό νόμο. Προετοίμασε μάχη. ’Α π’ τό χωματό
δρομο Πειραιώς Ιστελνε χείμαρο στρατό. Γιά νά χτυπήσει. ’Αλ
λά ό στρατός θά χτυποΟσε; Αύτός έ μεγάλος σιωπηλός θά ίρ ιχνε 
στούς άπεργούς ; Ή  άστυνόμευση στά συνδικάτα έντάθηκε. Ή  λογο
κρισία όργίασε. Στήν προκήρυξη τοϋ ΣΕΚ Ε(Κ ) μετρήσαμε... 126 
άράδες λογοκρισίας!! Ή  «έλευθεροτυπία» τής Πλαστηρικής χούν
τας ήταν άνάλογη μέ τήν «δημοκρατία» της.

Ούτε δμως δ στρατιωτικός νόμος, ούτε οί δαμόκλειες σπάθες 
τών στρατοδικείων Ιπιασαν. Τ ό  π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο  κ α 
τ έ β η κ ε  σ τ ή  Γ ε ν ι κ ή  ’Α π ε ρ γ ί α .  Μέ σφιγμένα 
δόντια. 150 χιλιάδες. ’Επιτυχία 90%.

Κοντά στδ σύνθημα «κάτω ή έλάττωση» ήταν καί τό «κάτω ή 
άστική τάξη». Σίγουρα, ή Αντικειμενική κατάσταση κ ι δ δυναμι
σμός τής Γενικής ’Απεργίας ϊθεταν θέμα έξουσίας.
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Σ. Μ ά ξ ι μ ο ς. Γενικός καθοδηγητής τής γενικής Α
περγίας έγκαθίδρυσε στόν Πειραιά τό έπιτελεϊο του στό σπίτι τοϋ 
Ρουμελιώτη, καί πιό παράνομα σέ μια ψαρόβαρκα. ’Αντιπροσώ
πευσε τούς Απεργούς στήν κυβέρνηση.

Π. Γ ι α τ σ ό π ο υ λ ο ς .  Κορυφαίος ήγέτης μεγίστης 
θεωρητικής, μαρξιστικής κατάρτισης καί πνευματικής Ανωτερό
τητας. Στάλθηκε στή Μόσχα μετά τόν χαμό τοΰ Λιγδόπουλου. Γιά 
τήν έξαιρετική του τιμιότητα έκλεγόταν σχεδόν μόνιμα στήν έξε-

Σ. Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Π.  Γ Ι Α Τ Σ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ  

λεγκτική ’Επιτροπή τοΰ ,Κόμμχτος.
Συνδέθηκε στενά μέ τόν Μάξιμο καί περισσότερο μέ τόν Που- 

λιόπουλο. Τό μεγαλείο του ϊλαμψε Αδαμάντινα δταν στάθηκε μ ό
ν ο ς  στό πλευρό τοϋ Πουλιόπουλου, στό «Νέο ξεκίνημα» ένάντια 
στους σταλινικούς. Στήν άπεργία συμμετείχε στό κομματικό έπιτε- 
λείο μαζί μέ τόν Αντιπρόσωπο τής ΚΔ Πετκόφσκυ καί τόν Σταυρί
δη, στήν Φρεατίδα.



Ό  ίδιος ό δυναμισμός τοϋ κινήματος θά όδηγοΰσε έκεϊ. Προϋ
πέθετε δμως πέρασμα άπ’ τήν άμυνα στήν έπίθεση, κατάχτηση τμη
μάτων στρατοΰ, τροποποίηση ευνοϊκή τοΰ συσχετισμού τών δυνά
μεων, νικηφόρα αναμέτρηση. Προπαρασκευή κι έμπειρία τών μα
ζών, κ.τ.ρ. ’Ενώ οι άπεργοί δέν είχαν φτιάξει οδτε άπεργιακές ί-  
νοπλες φρουρές. ΣΓΜΒΟΓΛΙΑ. Οί |ΐάζες δέν είχαν καμιά προπαρα
σκευή γ ιά  άμεση πάλη έξουσίας. 'Ο σο γ ιά  τό κόμμα ήταν άπροπαρα- 
σκεύαστο καί σμπαραλιαηι,ένο. Συνακόλουθα τό «κάτω ή άστική 
τάξη» ήταν δπως δλα τά προηγούμενα συνθήματα γ ιά  «έπανάσταση» 
τοΰ Σαργολόγου. Τυχοδιωκτικό. Προβοκατόρικο. ’Αναφέρουμε Ινα 
περιστατικό. Τό κόμμα Ικανέ στή Μητρόπολη μνημόσυνο γ ιά  τούς 
νεκρούς πού πέσανε στό Μικρασιατικό Μέτωπο. Ό  Σαργολόγος I- 
βγαλε λόγο. Καί μαζί μέ τ’ άλλα κάλεσε τήν έκκλησία σ’ έπανά
σταση!!! Τέτ::ες τορπίλες Ιριχνε κι άπ’ τή Μόσχα. Καί δικαιολο
γημένα έξήγε:ραν τα μέλη έναντίον του.

Σ Τ Η Ν  Η Γ Ε Σ ΙΑ  
Τ Η Σ  Α Π Ε Ρ Γ ΙΑ Σ

θ .  ’Αποστολίδης 
Γραμματέας τοϋ κόμ
ματος.

Γ. Μοναοτηριώτης 
Γραμματέας της 

Ένωσης παλαιών πο
λεμιστών ’Αθηνών.

Στό πλευρό τών ά- 
περγών εργατών.
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Π Α Λ ΙΟ Ι ΠΟΛΕΜ ΙΣΤΕΣ Κ Α Ι ΑΝΑΠΗΡΟΙ 
ΣΤΟ  ΠΛΕΓΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΑΠΕΡΓΩΝ

Οί παλιοί πολεμιστές άπ’ τήν πρώτη στιγμή, άπ’ τήν προπα
ρασκευαστική περίοδο τάχτηκαν στό πλευρό τών ίργατών. Στά «Ρί
ζο» διαβάσαμε δτι στήν συγκέντρωση τοΰ ’Ιούλη κιόλας, πού ίγ ινε 
στήν Σαλονίκη μέ συμμετοχή 36 δργανώσεων, μίλησε άντιπρόσω- 
πος τών Παλαιών Πολεμιστών καί τάχτηκε άλληλέγγυος μέ τδν 
άγώνα τών έργατών.

Ό  Νίκολης, ό άριστοτέχνης τής άντιμιλιταριστικής δράσης 
στό μέτωπο, τώρα καί στίς έπάλξεις τοϋ προλεταριακοϋ Πειραιά. 
Κατέβαιν: στό Πειραιά σάν αγκιτάτορας καί προπαγανδιστής τών 
ιδεών τοϋ προλεταριακού διεθνισμού. «Μάς ίκανε μαθήματα σειρά, 
άρχίζοντας άπ’ τήν "οικονομική έξέλιξη” μάς λέει ό άκροατής του 
Πλατανιώτης, «στό μοτίβο πού κάναμε στό ’Αρχείο». Ό  Νίκολης 
μόνο πού ήταν διανοούμενος καί κρατούσε τό πόστο τής σύνταξης 
στό «Ρίζο», είχε γίνει ενα μέ το^ς έργάτες, λαμπρός φορέας τών ι
δεών τής τάσης Πουλιόπουλου, ή δποία είχε έξ άρχής ρίξει δλο τό 
βάρος στή δράση στό Πειραιά.

Ά π ’ τήν άλλη μεριά οί άνάπηροι τάχτηκαν άλληλέγγυοι μιάς 
έξαρχής μέ τούς έργάτες πού πάλευαν γ ια  τό ψωμί τους. Συνδύα
σαν τήν άπεργιακή ζύμωση μέ τό βασικό τους αίτημα τής άπελευ- 
θέρωσης τών κρατούμενων άνάπηρων.

«Τά μαϋρα δρνια μάς περιτριγυρίζουν, πρέπει νά τούς δείξου
με πώς δέν μπορεΐ νά παίζουν μέ τή ζωή μας», Ιλεγε τό άνακοινω- 
Οέν τής «Πανελλήνιας Έ νωσης Αναπήρων πολέμου» πού βγήκε μέ 
τήν κήρυξη τής έργατικής άπεργίας. Τό ύπέγραφαν d  άρχειομαρ- 
ξιστές Άλεξόπουλος (πρόεδρος) καί Βιδάλης (γραμματέας).

ΠΓΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗ Σ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
Η Α Π Ε ΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΣΙΗΡΟΡΟΜΙΚΩΝ

Οί σιδηροδρομικοί κατέβηκαν πρώτοι σ’ άπεργία. Ό  ήγέτης 
τους Στρατής πιέστηκε φοβερά γ ι’ αύτό. Α νήκε στόν Παπαναστα
σίου πού άμεσα συνεργαζότανε μέ τόν Πλαστήρα. Δέν μπορούσε νά
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σπάσει μαζί τους. ’Αλλά καί θα άνατρέπονταν άπ’ τούς έργάτες πού 
ζητούσαν αυξήσεις κι έπαναπράσληψη τών Απολυμένων. Ά π ’ τό 
Ριζοσπάστη θα πιέζονταν κάθε μέρα. "Άλλη λύση δέν ύπαρχε. Έ ρ -  
ριξε τό σύνθημα. Κι άμέσως, γ ιά  πρώτη φορά οί Ρώσοι σιδηροδρομι
κοί έστειλαν 2.000 δολλάρια, σ’ ένδειξη άλληλεγγύης στούς "Ελλη
νες σιδηροδρομικούς.

Ε. ΑΚΡΙΒΟΠΟΓΛΟΣ

Διεθνιστιχότατος ήγέτης στό 
μικρασιατικό μέτωπο. Ή γέτης 
τής μειοψηφίας στούς σιδηρο
δρομικούς. Υποψήφιος βουλευ
τής οτίς έκλογές τοΟ ΣΕΚ Ε. 
Διετέλεσε μέλος τής Κ Ε χαί 
μετά τό σχίσμα τού 1926 στό 
πλευρό τού Πουλιάπουλου.

1 6 - 8 - 1923. Ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  ά ρ τ ε ρ -  
γ α τ ώ ν ,  μ υ λ ε ρ γ α τ ώ ν  μακαρονοποιών, μ’ έπιχεφαλής 
τόν κομματικό Στύλο, κατέβηκε στόν άγώνα. jKal πυροδότησε τήν 
γενική άπεργία. Μάταια ή κυβέρνηση προσπάθησε νά τήν σπάση. 
Χρησιμοποίησε άνίδεους άπεργοσπάστες στούς μύλους, δπου σπάσανε 
τΙς μηχανές, καί τούς διώξανε. ΟΣ οίωνοί ήταν άριστοι. Κανένας 
άπεργοσπάστης δέν ύπήρχε. Πέρα πέρα.
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1 7 - 8 - 1 9 2 3. Ή  'Ομοσπονδία γενίκεψε τήν άπερ
γία. 01 άρτεργάτες κατέβηκαν στδν άπεργιακδ στίβο. Μ’ έπιτυχία 
100%. Σέ πανελλήνια έκταση. Ή  ’Αθήνα κ ι δ Πειραιάς τώρα συγκλο
νίζονται. 'Εμειναν χωρίς ψωμί. Κανένας φοϋρνος δέν κάπνισε. Ό  
«Ρίζος» βγήκε μέκεφαλαίο τίτλο: «Χωρίς ψωμί». Καί θριαμβολογεί 
γ ιά  τήν άπεργία τών άρτεργατών.

Ή  ά π ε ρ γ ί α  τ ώ ν  ά ρ τ ε ρ γ α τ ώ ν  ή τ α ν  
έ ρ γ ο  τ ώ ν  ά ρ χ ε ι ο  μ α ρ ξ ι σ τ ώ ν .  ΑύτοΙ κατέβασαν 
τούς άρτεργάτες στδν άγώνα. Παρά τήν άντίδραση τής διοίκησης 
Οικονόμου. ΑύτοΙ τήν καθοδήγησαν καί τήν περιφρούρησαν. Διέθε
ταν μια γερή παράταξη μαχητικότατων κομμουνιστών. Πραγμα
τικών μπολσεβίκων.

Ό  Ζ α φ ε ι ρ ά τ ο ς ,  ένας άπ’ τούς πιδ παλιούς καί γε 
ρούς άγωνιστές, άρχειομαρξιστής καί μέχρι τέλους τροτσκιστής. 
πού στάθηκε στήν ήγεσία τών άγώνων καί τοϋ σωματείου τών άρτερ
γατών γ ιά  χρόνια, μάς δίνει μιά εΐκόνα τής ήρωΐκής αύτής παρά
ταξης:

«Γνώρισα τδ Σάκκο, τδ 1919, στδ σωματείο άρτεργατών στήν 
Πάτρα, τδν Σούλα, τδ 1923, στδ Στρ. άρτοποιειο στήν ’Αθήνα. Τήν 
Γδια χρονιά τδν Γεωργοπαπαδάτο, τδν Καβαλιέρο καί τδν Μόσχο. 
Μάς έκανε μαθήματα δ Γεωργοπαπαδάτος. Μετά δ Σαραντίδης, 
(άπλουστευμένη πολιτική οικονομία, κι άπ’ τδν Μ πογδάνωφ). Στήν 

παράταξή |ΐας ήταν: Γεωργοπαπαδάτος (δολοφονήθηκε στά 1927 
άπ’ τούς Σταλινικούς), Σούλας, Σάκκος, Καβαλιέρος (δολοφονή
θηκε άπ’ τήν Ο Π Λ Α ). Α. Παπαλεξάτος, I . Στεφάνου (δολοφονή
θηκε άπ’ τούς σοσιαλπατριώτες τοΰ Ε Λ Α Σ ). Η. Μήτσης (έκτελέ- 
στηκε άπ’ τούς Χιτλερικούς στήν Κ^ισαριανή), Μόσχος, Σκλαβού- 
νος, Δίπλας, Γαζής, Κολοκύθας, Παπουτσάκης, Φωτίου, Σ. Νάτσης, 
Η. Νάτσης, Γιαννακουρέας ’Αντ. (έκτελέστηκε στήν Καισαριανή), 
Μ. Βαίτης, Ε. Στεργίου, Σ. Ρέγγης, Ξείνης (πέρασε στήν άντίδρα- 
ση στήν κατοχή), Κ. Τάσης, Ε. Γούλος, Σ. καί Π . Τατάς, Α. Βα- 
φόπουλος, Λ. Μακρίδης, Μάνος Χρ. (έχτελέστηκε άπ’ στούς στα
λινικούς στήν έξορία) κι άλλοι...

Ό  άρτεργάτης Κουρής άφηγεΐται: «Ή  παράταξή μας συγ
κεντρώνονταν στδ άπέναντι άπ’ τήν Μητρόπολη καφενείο (άπ’
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Ι1ΡΑΚΛΙΙΣ ΜΗΤΣΗΣ ΣΠΓΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓ 

Η Ρ Ω ΙΚ Ο Ι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΑΡΧΕΙΟΜ ΑΡΞΙΣΤΕΣ

’Απ’ τούς έπικεφαλής τής άπεργίας τών άρτεργα'ών τής ’Αθήνας 
καί Πειραιά ατά 1923.

Μπήκαν καί οί δύο στό κίνημα νεολαίοι. ’Αναδείχτηκαν έξ 
άρχής άπ’ τούς έπικεφαλής δλων τών άπεργιακών κινητοποιήσεων 
άπ’ τό 1923, μέχρι τόν ήοωϊκό τους θάνατο, δχι μόνο στόν κλάδο 
τους άλλά καί γενικότερα. ΤΠταν άπ’ τούς ήγετικούς άγωνιστές 
τής τάσης «Μπολσεβίκου» καί τούς πρώτους στυλοβάτες τοϋ νέου 
κόμματος καί τής 4ης Διεθνούς στήν χώρα μας, μετά τήν προδο
σία τών κομμάτων τής 3ης Διεθνούς (1933). Πέρασαν στό θρύλο 
μέ τόν Ινδοξο θάνατό τους κάτω άπό τή σημαία τοΟ Τρότσκι.

Ό  Η. Μήτσης, στή διχτατορία τοϋ Μεταξά, έκανε τρία χρό
νια στό στρατόπεδο συγκέντρωσης τής ’Ακροναυπλίας. Κράτησε ψη
λά τή σημαία τοϋ διεθνισμού στόν πόλεμο. Καί γ ιά  τήν ένδοξη ι
στορία του βρήκε τό θάνατο άπ’ τα βόλια τοϋ φασισμού μαζί μέ τούς 
200 στό Σκοπευτήρι τής Καισαριανής.

Ό  Σ. Στεφάνου, ξεχώριζε σαν μαχητικός τροτσκιστής, ύ- 
πέρμαχος τής διεθνιστικής πολιτικής στόν πόλεμο. Γ ι’ αύτδ οί σοσι- 
αλπατριώτες σταλινικοί τόν έκτέλεσαν κατά τή διάρκεια τής κα-

τ°χής·



Μαζευόμαστε έκεϊ πάνω άπδ 15 τότες δ βασικός της πυρήνας. Στήν 
άπεργία, μέ πρωτοβουλία τής παράταξης δργανώσαμε· παράνομες 
έργοστασιακές περιφεριακές συσκέψεις. ’Α π’ αύτές άποφασίστηκε ή 
άπεργία. Β γήκε άπεργιακή έπιτροπή. Γραμματέας της δ Γεωργο- 
παπαδάτος. Καί μέλη της δ Σάκκος κι δ Μουντζόπουλος. Κατεβή- 
καμε δλοι στδ Πασαλίμανο. Ή  παράταξή μας ήταν στήν πρώτη 
γραμμή».

Ή  έπιτροπή που φτιάξαν οί άρτεργάτες θάμποροΰσε νά είναι 
τδπρότυπο γ ιά  τήν άνάδειξη ήγεσίας άπ’ τά κάτω, δοσμένης τής κρί
σης ήγεσίας συνδικαλιστικής καίπολιτικής. Τίποτα δέν ήταν άναγ- 
καιότερο άπό ένα σύμπλεγμα έπιτροπών τοΟ τύπου τών σοβιέτ, μέ
σα στήν ύπερθερμασμένη άτμόσφαιρα τοΰ Αύγούστου. ’Αλλά καμ- 
μια παράταξη κομματική δέν έπιασε τδ σύνθημα που μπορούσε νά 
δδηγήσει στήν νίκη άντί τής ήττας. «Σοβιέτ».

Ή  Αγωνιστικότητα σάν ήλεκτρικδ ρεΰ|ΐα διοχετεύονταν άπδ 
κλάδο σέ κλάδο. ΤΗταν άλάνθαστο κριτήριο μιας έπαναστατικής 
κατάστασης.

Έ τ σ ι π .χ . δ Νικολινάκος έφερε στδ συνέδριο τής 'Ομοσπον
δίας άρτεργατών που Ιγινε λίγο πρίν άπ’ τήν άπεργία τδ άγωνιστι- 
κδ μήνυμα άπ’ τούς τελωνιακούς, πού άντιπροσώπευε. ^ΚαΙ οί άνά- 
πηροι έφεραν χαιρετιστήρια στδ άρτεργατικδ συνέδριο καί πήραν 
απόφαση άπ’ αύτδ άλληλεγγύης καί συμπαράστασης στούς φυλακι
σμένους άνάπηρους γ ια  τά γεγονότα τοΰ συνοικισμού Κουντουριώ- 
τη. Ό  Μάξιμος έγραφε «Πολλοί νομίζουν δτι άν δέν γίνονταν ή ά
περγία μυλεργατών - άρτεργατών, δέν θά γίνονταν τών ναυτικών 
καί ή πανελλαδική. Αύτή ή σκέψη δέν είναι σωστή πραγματικά». 
Γιατί ή κατάσταση ήταν παλτιά ήλεκτρισμένη.

Κ ΕΡΓΞΗ  ΤΗ Σ ΓΕΝΙΚΗΣ Α Π Ε ΡΓΙΑ Σ (18.8.23)

18.8.23. Κ η ρ ύ χ τ η κ ε  ή Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Π Ε Ρ -  
Γ I  Α. ’Επίκεντρο ήταν δ Περαιάς. Ε ίχε ύπερφαλαγγίσει τήν ’Α 
θήνα. Οί 14 χιλ . ναυτεργάτες κατείχαν τήν πρωτοπορία. "Εφερναν 
στδ λιμάνι τά έπαναστατικά μηνύματα άπ’ τήν ’Οντέσσα καί τδ 
’Αμβούργο.



Ή  Ν α υ τ ι κ ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  έκλεισε τό λιμάνι. 
Όσοι καράβια κατέπλεαν άπεργοϋσαν μέ ζητωκραυγές. Τό «Ύπβ- 
ροχή» χρειάστηκε νά σπάσει τό μπλόκο τοΟ φρουραρχείου γ ιά  và 
άπεργήσει. Τό ύδατοφόρο «Παπάς» δφησε τόν Πειραιά δίχως νερό. 
Πιάσανε τους θερμαστές του. Μάταια. Κανένα καράβι 81ν σαλπά
ρισε.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ

’Αρχισε άπ’ τήν Μικρασιατική έκστρατεία τήν έπαναστατι- 
κή του δράση. Ά πό  τό 1923 βρίσκονταν στίς πρώτες γραμμές τών 
άρτεργατικών άγώνων. ’Εγινε πρόεδρος στά 1928 τοΟ Σωματείου 
του καί τέλειωσε τήν 20χρονη δράση του, άφοϋ πέρασε φυλακές κι 
έξορίες, άπ’ τά  δολοφονικά χτυπήματα τών σταλινικών τής ΟΠΛΑ. 
(Αναφέρουμε μόνο τήν διοικητική έκτόπιση στήν Α νάφη μαζύ μέ 
τόν Κ. Άναστασιάδη, Λουκαντάρη καί Ζείνη γ ιά  10 μήνες).

Ό  Ρίζος, είχε τήν 4η σελίδα είδήσεων καταλογοκριμένη. 
Προσπάθησαν νά πνίξουν τό γενικό έγερτήριο σάλπισμα τών σωμα
τείων. Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς έγραψε στό «Ρίζο» (18 - 8 - 23) δτι 
« Ή  ναυτική όμοσπονδία άν καί ώς δργάνωση είναι Ισχυρή δέν ίχ ε ι 
μιά πραγματικά έργατική κατεύθυνση». Πραγματικά ot ήγέτες τών 
ναυτεργατών καί φορτοεκφορτοτών, Κοντάκος, Παπάς, Μπόγρης ή 
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ταν μάλλον βασιλόφρονες. 'Οπωσδήποτε, 6 Πλαστήρας πρός τά κεϊ 
έστρεψε τά κύρια πυρά του.

Ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  Φ ο ρ τ ο ε κ φ ο ρ τ ω τ ώ ν  στό 
σύνθη|ΐα τής άπεργίας κατέβασε δλα τά σωματεία της στόν άγώνα. 
Τό λιμάνι νέκρωσε. Ενώθηκαν λ ι μ ε ν ε ρ γ ά τ ε ς  καί τ ε 
λ ώ  ν ι α κ ο I ύπάλληλοι σαν νά ήταν ενα σώμα. ΤΗταν τό πε
ρισσότερο Μανιάτες. Πολιτικά συντηρητικοί. Άντιβενιζελικοί. ’Αλ
λά δέν ήταν άπ’ τόν άντιπλαστηρισμό τους που πάλευαν. Οί φορτο
εκφορτωτές τσουβαλιών καί κάρβουνου χαροπάλευαν <πά μαδέρια 
(τότε δέν είχαν Σιλό) καί γκρεμοτσακίζονταν. Χώρια ή σκληρή 

χαμάλικη δουλιά.

Ό  X. Τ  ε ρ ε σ ί α ς, παλιό; μαζικός άγωνιστής, κοκ- 
κινιώτης, τροτσκιστής, μάς έδωσε μιάν εικόνα τής «μάχης τοΟ λι- 
μανιοΟ». «Οί λιμενεργάτες μαζί μέ τούς τελωνειακούς μπήκαν στόν 
αγώνα μέ μια τέτοια μανία πού στο πόστο τοΟ λιμανιού Ιγινε ή πιό 
σκληρή μάχη μέ τούς Πλαστηραίους. Τά πολυβόλα χτυπούσαν £να 
στόχο γρανίτινο. Αυθόρμητα ή μέ συνθήματα δίπλα άπ’ τούς άπερ- 
γούς, κατέβηκαν γυναίκες καί τα παιδιά τους, άπ’ τά μανιάτικα, 
άπ’ τήν Αίγινα, άπ’ τήν Σαλαμίνα. Οί άπεργοί πάλευαν μ’ δτι έβρι
σκαν. 'Οταν τέλειωσε ή μάχη, οί γυναίκες μάζευαν γ ιά  φυλαχτά τά 
ματωμένα ιερά χώματα».

Σ ’ αύτήν τήν άπεργιακή σύγκρουση 6 Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο ς  
σάν γ ρ α μ μ α τ έ α ς  τ ο ΰ  σ ω μ α τ ε ί ο υ  τ ώ ν  τ ε 
λ ω ν ε ι α κ ώ ν  κι δ πυρήνας τών νέων πού ήταν άποκλειστικά 
άπό Μανιάτες, δπως ό ήρωϊκός Ξ υ π ό λ υ τ ο ς ,  δ Κατσιβαρδέ- 
λος, δ Φουλτσάκος βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή τοΰ άγώνα. Γιά 
τούς αύριανούς Σαπρτακιστές, ήταν ή πρώτη μεγάλη δοκιμασία πού 
τούς άνέβασε στήν ήγεσία τοΰ έλληνικοΰ μπολσεβικισμοΰ, δχι μόνο 
στόν Πειραιά. ’Αλλά γενικότερα.

Διετάχθη ή σύλληψη τοΰ Ευαγγέλου καί τοΰ Μάξιμου. Ή  
τριανδρία Σαργολόγου, Σταυρίδη, Κορδάτου δέν πειράχτηκε. Π ιά 
στηκαν μοιράζοντας προκηρύξεις δ ’Αρδάμης κι δ Άρμελίνος, έ
γραψε δ «Ρίζος». Ό  νεολαίος Πετούσης έδωσε μία προκήρυξη άκό- 
μα καί σέ χωροφύλακα. ,Κι αυτός στό τηλέφωνο άνάγγειλε : «κατά
σχεσα χιλιάδες προκηρύξεις!
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Τα μπουντρούμια τής ’Αθήνας καί τοϋ Πειραιά γέμισαν. 01 
ήγέτες τών ναυτοθερμαστών, Κοντάκος, Μπόγρης, Ζάχαρης καί τών 
ναυτεργατών Νούκουρας, δπως χ ι δ Γραμ. τοΟ ’Εργ. Κέντρου Κουρ- 
τίδης, πιάστηκαν.
19.8.23. Ό  «Ρίζος» βγήκε μέ λογοκριμένο κύριο δοΟ; '■
20.8.23. Ό  ’Αποστολίδης χτυπάει στό «Ρίζο» κράτος κι έργο δότες. 

Ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  έ ρ γ.  τ ύ π ο υ .  Μέ τήν έντο-
λή κατέβηκε στόν άγώνα. “Εκλεισε δλες τΙς άστικές φυλλάδες. Οί 
έχινδες κατάπιαν τό δηλητήριό τους. Δέν βγήκε παρά μόνο δ «Ρί
ζος». ’Επικεφαλής ό ’Α π  οσ τ ο λ ί δ η ς. Γραμματέας τής 
δμοσπονδίας καί τοϋ κόμματος. Ό π ω ς  πάντα έπικεφαλής τών άπερ- 
γιών. Κι δχι μόνο τοϋ τύπου. ΤΗταν πρώτος στίς έπάλξεις. Κι I- 
δρασε μ’ άφθαστη άνιδιοτέλεια καί τιμιότητα. Στά Βολιώτικα γ ε 
γονότα φυλακή. Στά αύτονομιστικά φυλακή. Στήν Μεταξική διχτα-
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Ό  Ρίζος φοβερά λογοκριμένος στά συνθήματά του καί στό κύριο 
άρθρο. Μέσα στήν άπεργία Ιγινε §να άσπρο χαρτί μέ μαΰρα γράμ
ματα. Π α Τ’ δλα άφτά είναι απειλητικός γ ιά  τήν διχτατοοία τοϋ Πλα- 
στήρα. Καί διαβάζεται άπ’ δλους τούς άπεργούς.
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τορία έξορία. Είμαστε μαζί στό κρατητήριο, δταν μπήκε 6 χαφιές 
Ίωαννίδης καί τόν κλώτσισε στό μάτι. Κι ένα σωστό καρύδι μάτω
μα ξεπετάχτηκε. Λίγο καί θά στραβωνότανε. Συνέχεια, στόν ”Αη - 
Στράτη, συνεξόριστοι. Τροτσκιστής έγώ, σοσιαλιστής δ ’Αποστολί- 
δης, άντιπολιτευόμενοι κι ο£ δυό, κάναμε στενή συντροφιά.

Ό  Κ. Άναστασιάδης, στενός του συνεργάτης στήν κατοχή, 
άφηγεΐται γ ιά  τ’ άπάνθρωπα βασανιστήρια καί γ ιά  τόν ήρωϊκό θά
νατο που βρήκε άπ’ τούς θηριώδεις χιτλερικούς.

«Ή  κυβέρνηση Εχει χρέος τιμής ν’ άναγνωρίσει τά έργατικά 
δίκαια». «Μπορούσε να έπέμβη ώς διαιτητής». «’Οφείλει νά μήν 
λησμονεί δτι οί πρώτοι ένισχύσαντες αυτήν ήσαν οί έργάτες». «'Ως 
πρός τις διαδόσεις δτι ή άπεργία στρέφεται κατά τής έπανάστασης 
δέν άξίζει νά άσχοληθεϊ κανείς».

Διαιτητής 6 Πλαστήρας; Στις αυταπάτες τών έργατών 6 Ά - 
ποστολίδης προσθέτει καί τις αύταπάτες τής ήγεσίας.

2 1 - 8 - 2 3 .  Τ ό  έ ρ γ ο σ τ ά σ ι ο  ή λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ϋ  
ήταν πολιορκημένο άπό ναΰτες καί χαφιέδες. Ή  σύνδεση μέ τήν 
ΓΣΕΕ είχε κοπεί. Ό  ,Κ. Π α λ ι ό ς ,  ήγέτης τής νεολαίας 
τοΟ Πειραιά, κλήθηκε νά μεταφέρει σ’ αύτό τό σύνθημα τής άπερ- 
γίας. Αύτό έδειχνε πόσο τό κόμ|ΐα είχε σμπαραλιάσει, δπως τόπε 
κι 6 Μάξιμος, καί πόσο μεγάλο ρόλο άρχισε νά παίζει ή νέα γενιά.

—  Πώς ν’ άπεργήσουμε μ’ αυτή τήν πολιορκία τρόμου; ’Α 
πάντησε ό δμόσπονδος Σιδέρης. — «Είναι έντολή» είπε κοφτά δ Γ. 
Παλιός, πού κατάφερε νά σπάσει τό μπλόκο περνώντας άπ’ τό ρέμα. 
Καί τό έργοστάσιο άπήργησε.

Ό  Σίδερης, ήταν τότε διαγραμμένος άπ’ τούς Σαργολόγηδες. 
Ε ίχε ταχτεί μέ τόν Τζουλάτι καί Λιγδόπουλο δταν έκαναν τό σχί
σμα τών τριτοδιεθνιστών. Τώρα είχε δεξιοποιηθεΐ. Τόν έλεγαν «δια
μάντι τοϋ προλεταριάτου». Κι ήταν μόνιμος ,Κεντρικός. Μόνο ό Πε- 
τσόπουλος —  άδικα νομίζουμε —  τόν κατηγόρησε γ ιά  πράχτορα 
τής έταιρίας. "Οτι άφηνε τά κλειδιά τών μηχανών, στίς άπεργίες, 
τ’ έβρισκαν οί άπεργοσπάστες καί σπάζανε τήν άπεργία.

66



Ο ί  σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ί  τ jj ς Ά θ ή ν ί α ς -
II ε ι ρ α ι ά. Ήταν στίς πρώτες γραμμές τής άπεργίας. Ό  
Μ ά γ γ ο ς ήταν δ ήγέτης τους. ΤΗταν μέλος τής ΚΕ τοΰ ΣΕΚΕ. 
’Απ’ τούς πιό άγνο^ς έπανχστάτες. ’Αλλά χωρίς κατάρτηση. Μαζί 
μέ τδν Πουλιόπουλο καί Μάξιμο άντιπροσώπευσε τό ΚΚΕ στη Μδ-

Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Α Ϊ Ρ Ο Ϊ

Ό  άγνός έπχνάστατης. ’Απ’ τούς πιό κορυφαίους στήν Γενική 
‘Απεργία. Υποψήφιος στή έκλογή τού 1923 Αντιπρόσωπος στό
5 Συνέδριο. Ό  θανατός του στήν Άν.ροναυηλία γέμισε θλίψη δλους 
τούς κρατούμενους δλων τών τάσεων.

Μεγάλης όλκής αγωνιστής ήγέτης τής Καπνεργατικής ’Ομοσπον
δίας. Μόνιμος σχεδόν στήν ήγεσία τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής 
τοΰ ΣΕΚΕ καί άνεχτίμητο ηθικό κεφάλαιο. "Ενας άπ’τούς πιό Αγω
νιστικούς ήγέτες τών καπνεργατών άνάμεσα στούς όποιους είσαν οί 
ΙΙανταζής, Νεγοεπόντης, Κολάνδρου κ.ά πού πέρασαν στό πλευρό 
τής τάσης Πουλιόπουλου στό σχίσμα τοΟ 1926.

σχα άργότερχ. ΙΙέθανε σταλινικός στήν ’Ακρονχυπλία άπό έξάντ- 
ληση.

Τ ά  κ α π ν ε ρ γ α τ ι κ ά  σ ω μ α τ ε ί α .  Ήταν δπως 
μέχρι τώρα πρωτοποριακά στήν άπεργία. Πάνω άπό 40 χιλ. καπνερ
γάτες κατέβηκχν σέ πανελλήνια κλίμακα στήν άπεργία. Καί κατέ
γραψαν μια καινούργια δόξα τοΰ καπνεργατικού κινήματος. ’Ανέ
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δειξαν άπ’ τήν περασμένη δεκαετία άξιόλογους άγωνιστές μέ τΙς 
πιό προχωρημένες Ιδέες

Στήν περίοδο τής άπεργίας, γραμ. τής 'Ομοσπονδίας ήταν δ 
Λ ε ω ν .  Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ .  'Γστερα άπό μιά προσέγγιση 
μέ τήν τάση Μπεναρόγια (1924) ήταν σταθερά προσανατολισμένος 
στήν άριστερά τοΟ κόμματος. Έπειτα, δταν διαγράφτηκαν οί όπα- 
δοΐ τοϋ Πουλιόπουλου, δ Χατζησταύρου ήταν άπ’ τούς λίγους άλλα 
έκλεχτούς ήγέτες τών καπνεργατών πού πέρασαν μαζί του στόν 
Τροτσκισμό.

ΒΛΑΧΟΣ. ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΗΣ. ΣΠΑΡΤΑΚΙΣΤΒΣ.

ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΗΣ.

Ό  Β λ ά χ ο ς τής νεολαίας Πειραιά, κατόπιν άρχειομαρ- 
ξιστής καί Σπαρτακιστής, άφηγείται δτι : «Στή συγκέντρωση δ Κουρ- 
τίδης, Γραμματέας τής άπεργιακής έπιτροπής είχε τό γενικό πρόσ
ταγμα. Μάς άποθοΟσαν άπ’ τήν πλατεία ’Αλεξάνδρας πρός τό κέν
τρο. Μπαίνοντας στή Ρέπουλη μάς πολυβολοϋσαν άπ’ τήν ταράτσα 
Ντάβαρη. Εΐμουνα μαζί μέ τούς τσαγγαράδες (Κ ο λ υ β ά καί 
X α ρ ί τ ο. Λαβώθηκαν βαριά κι οί δυό. Ό  πρώτος στό πόδι. ΤοΟ 
τό κόψανε. Ό  δεύτερος στό άριστερό χέρι. Τό βλήμα Εμεινε μέσα. 
Πλαστηρικό ένθύμιο.
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Ό  «Ρ ί ζ ο ς» β γ α ί ν ε ι  τ ώ ρ α |ΐ ο ν ό φ υ λ ο ς. 
Τόν γονάτισε ή λογοκρισία, (άλλα καί ή έσωκομματική άποαύνΟε- 
ση ). Δέν ήταν έφημερίδα. ΤΗταν ?να ίστζρο χαρτί μέ σκόρπια μαύ
ρα γράμματα. Άλλα τόν κρατοϋν 3λοι ot άπεργοί.

Οί Ζ α χ α ρ ο -  λ ά σ τ ε ς δέν κατορθώθηκε ν’ άπεργή- 
σουν. «Εμείς, σαν σιοματεΐο, δέν άπεργήσαμε —  άφηγειται δ κα
τοπινός ήγέτης τοΰ σωματείου Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο ς .  Ά 
περγήσαμε δμως δλοι οί άρχειομαρξιστές τής παράταξης, καί κα- 
τεδήκαμε στήν συγκέντρωση. Ά ν  κι ήταν αυτονόητο τό καθήκον 
μας δμως πήραμε κι έντολή άπ’ τήν ήγεσία μας (Γ. Γιαννακουρέα).

I ΚΟΛΛΓΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΤΟΓ

Ό  Κ ο ύ σ τ α ς απ’ τους πιό παλιούς άρχειομαρξιστές 
ηγέτες τών ζαχαροπλαστών καί τών αγώνων τους, μάς μιλάει γιά 
τήν άγρια μάχη τοϋ ΙΙασαλιμανιοϋ: «Κατεβήκαμε σαν άπεργοί στό 
Ιΐασαλιμάνι, μαζί μέ τόν αξέχαστο Γ. ΧΙακρή, πρωτοπόρο έπαναστά- 
τη, πού δολοφόνησαν οί φασίστες στό Νεζερό. Μαζί μας ήταν κι οί 
Βασταρδής, Γεωργάκης, Πελεχρίνης κ.4. Ζήσαμε ένεργά τή μάχη 
τών έργατών, τοΰ καρεκλοπόλεμου, τών συγκρούσεων μέ δλα τά μέ
σα, τών συνδελφικών έκδηλώσεων έργατών καί φαντάρων, τών 
τραυματισμών, τών συλλήψεων. ΤΗταν μια μάχη ήρωϊκή».
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Μπολσεβίκοι-Λενινιστές (άρχειομαρξιστές) κατά τό τέλος τής δεκα
ετίας τοΟ 20 και στίς άρχές τοΟ 1930. Γι& τούς πολιτικούς καί συν
δικαλιστικούς άγώνες του στέλνεται στά 1932 στό κάτεργο τοϋ Ί -  
τζεδίν γιά 6 μήνες. Συνέχεια άντιμετωπίζει διώξεις, φυλακίσεις. 
Στά 1936 ή διχτατορία τής 4ης Αύγούστου τόν έξορίζει στή Φολέ
γανδρο. Τέσσερα χρόνια βασανίζεται στό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
τής Άκροναυπλίας, Πύλου, Τρικκάλων, Λάρισσας. Μένει άκλόνη- 
τος καί πιστός άγων.στής τής 4ης Διεθνούς τοϋ Τρότσκι καί τοϋ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

προλεταριακού διεθνισμού.
Συμμετέχει στήν Κ.Ε. τής Λενινικής ’Αντιπολίτευσης τοϋ 

ΚΚΕ (ΛΑΚΚΕ), Ιπειτα τής ΟΚΔΕ).
"Εδωσε τή ζωή του στίς 6 τοϋ Ίούνη, πέφτοντας in ’ τις σφαϊ- 

ρες τοΰ Ίταλικοΰ έκτελεστικοϋ άποσπάσματος στό Ε  ο ύ ρ ν ο - 
β ο , πλάι στούς άξέχαστους Αγωνιστές τής 4ης Διεθνοϋς, Πουλιό- 
πουλο, Γιαννακό καί Ξυπόλητο.



Οί έ μ π ο ρ ο ϋ π ά λ λ η λ ο ι, άπό συντηρητισμό δέν 
κατέβηκαν στήν άπερ^α. Οί Καστρίτης καί Γκοβόστης, νεαροί άρ- 
χειομαρξιστές, κρατώνας τό μονόφυλλο «Ρίζο» στα χέρια μάταια έ
τρεχαν για νά τούς ξεσηκώσουν στήν άπεργία. Ήταν έξαλλοι άπό 
ένθουσιασμό. Νόμιζαν οτι ήσαν σέ προτσέσσο έπανάστασης. Καί 
πραγματικά ή γενική απεργία, απ’ τις αρχές τοϋ αίώνα θεωρήθηκε 
ταυτόσημη μέ τήν έπανάσταση. Φυσικά δέν ήταν παρά τό κεφαλό
σκαλο πρδς τήν έξουσία.

. -ν

Γ Κ Ο Β Ο Σ Τ Ι Ι Σ - Κ Α Σ Τ Ρ Ι Τ Η Σ

Ο Ι  M A  X Ε Σ

2 2 - 8 - ‘23. Οί μάζες συγκεντρώνονται έ ξ ω  ά π’ 
τή ν  Ν. ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α .  Μπροστά στα γραφεία της είναι 
στημένα πολυβόλα. Τό ϊοιο κατά μήκος τής παραλίας. Ό  Στρατός 
είχε πήξει στό κέντρο τοΰ ΙΙειραιά. Στό Πασαλίμανο. Παντοϋ.
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Σέ κατάσταση πολιορκίας δλη ή Έλλάοα. Τό Φρουραρχείο 
δαιμονίζεται. Φρουρές σ’ όλα τα κλειδιά ττ^ πόλης.

Ό  Σ τ ρ α τ ό ς  ά ρ χ ί ζ ε ι έ π ί 0 ε σ η. Έ ςω  άπ’ 
τήν Ν. 'Ομοσπονδία. ’Αλλ’ Αντιμετώπισε σφοδρή άντεπίθεση. ΟΙ 
άντλίες δέν πτοούν τούς άπεργούς.

Άρχισαν άθρόες συλλήψεις. Πιάστηκαν πάνω άπό 500, 
Στό Πασαλίμανο δόθηκε άλλη μάχη. Χιλιάδες έργάτες γέ

μισαν δλο τό χώρο του. Οί μάζες σπρώχνονταν πρός τό κέντρο. Άπό 
έντολή, άπό πίεση τού στρατού; Καί τά δυό. Έκεϊ άρχισε τό μακε-

ΤΡΛΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΟ

ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
Αρτεργάτης

Δ. ΜΠΕΡΤΗΣ
Ναυτεργάτης

λειό. Ό  ΙΙλαστήρας βάρεσε στό ψαχνό. Τό Πασαλίμανο έγινε κεν
τρικό πεδίο μάχης. Ματοκυλίστηκε. Οί έργάτες άντεπιτέθηκαν.

"Ολοι οί νεολαίοι τοϋ Πειραιά ήταν στήν πρώτη γραμμή, άφη- 
γεΐται δ Γ. Π α λ ι ό ς .  01 έργάτες άντιμετώπισαν άτρόμητα 
τά πολυβόλα. Δέν μπορέσαμε νά προχωρήσουμε στό Δημοτικό θέα
τρο. Απέναντι σ’ αύτό, τά πολυβόλα στραμένα πρός τό Πασαλιμάνι 
σάρωναν τό δρόμο. Ή  μάχη ήταν δνιση. ,Κρίθηκε. Ά π ’ τόν Πειραιά 
δέν έμεινε σχεδόν κανένας έξω. ΕΓμουνα 6 μόνος πού κουβαλούσα 
τσιγάρα καί ψωμί στούς κρατούμενους. Ανάμεσα στούς κρατούμενους
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θυμάμαι μόνο τόν Γ ε ω ρ γ ο π α π α δ ά τ ο » .
Ό  άγωνιστής πού είχε τήν τιμή νά είναι τδ πρώτο θύμα τών 

σταλινικών, ήταν στίς πρώτες Επάλξεις τής μάχης. Ό  πραγματικός 
ήγέτης τών άπεργών άρτεργατών.

Ό  ά ρ τ ε ρ γ ά τ η ς  Τ ζ ά λ α ς  (δχι ό Τζάλας τής 
ΚΕ τοϋ ΣΕΚΕ), Ενας άπ’ τούς ήγέτες τής παράταξης τών άρχειο- 
μαρξιστών άρτεργατών προσθέτει: «’Εμείς ξεκινήσαμε μέ τό Μόσχο 
άπ’ τό Πειραιά γιά τό Πασαλίμανο. Ό  Μόσχος ήταν δ βασικός όπο- 
κινητής δλων τών άρτεργατών του Πειραιά κι Επικεφαλής τών άρ- 
χειομαρξιστών άρτεργατών, ήγέτης τοϋ σωματείου δταν τό κατά-

01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ

ΚΩΝΣ. ΓΚΑΖΗΣ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
θερμαστής θερμαστής

χτησαν. Είχαμε σάν παράταξη κερδίσει τούς πειραιώτες άρτεργάτες 
στήν άπεργία. Στό Πασαλί|ΐανο ζήσα|ΐε τήν μεγάλη σύγκρουση. Οί 
άοπλοι Εργάτες πάλαιψαν ήρωϊκά. ΤΗταν οί Επιτιθέμενοι. Σ’ δρισμέ- 
νες περιπτώσεις άφόπλισαν τούς φαντάρους. Ίσ ω ς  μέ τήν άνοχή 
τους. Οί μπάτσοι δμως Εριχναν στό ψαχνό».

2 3 -8 -2 3 . Ό  «Ρίζος» άναγγέλει: ΚΗΔΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΝΕΓ- 
ΘΕΝΤΩΝ.



’Αλλά οί δολοφονημένοι θάφτηκαν χωρίς τό «Έπέσατε θύμα
τα άδέρφια έσείς, σ’ άνιση μάχη κι άγώνα». Τόν Τομόγδη, τόν δο
λοφόνησαν οί χαφιέδες μέσα ατά κρατητήρια.

2 4 -8 -2 3 . Ό  «Ρίζος» είναι άσπροντυμένος άπ’ τήν λογοκρι
σία. j&ipio άρθρο, ειδήσεις, άκόμα καί τό χρονογράφημα.

25 - 8 - 23. Ό  «Ρίζος» βγήκε |ΐέ κάτασπρη όλόκληρη τήν 
1η σελίδα! ’Α ρ γ ό τ ε ρ α  «ή Γ Σ Ε Ε  δ ι έ τ α ξ ε  λύ-  
σ ι ν  τ ή ς  ά π ε ρ γ ί α  ς».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΟ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ

Στις 2 6 -8 -2 3  6 Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς  άρχισε τόν 
άπολογισμό τής Γεν. άπεργίας. Τό κράτος —  ? γράφε κατόρθωσε 
νά φέρει ρήγμα στήν έργατική παράταξη. Οί ήγέτες τών Σιδηρο
δρομικών καί τών ταχυδρομικών έπρόδιδον τόν άγώνα καί δέν κα- 
τήρχοντο στή'; άπεργία. "Επειτα τα γνωστά όργανέτα τών άστών 
άνέλαβαν άνευ έντολής διαπραγματεύσεις μέ τό κράτος, διά τοϋ Πα
παναστασίου...».

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς προχώρησε. «Για πρώτη φορά τόσο 
μεγάλο άπεργιακό κίνημα είχε μια τόσο μεγάλη έπιτυχία». «Χάρις 
στήν πολιτική τοϋ Έν. Μετώπου». Γιατί δμως ήττήθηκε; Ό  Μάξι- 
μος συνώψισε: α) Γιατί δσπασαν τό Έν. Μέτωπο «οί σιδηροδρο
μικοί (Στρατής, Λάσκαρης). Ένώ είχαν ταχθεί ύπέρ τοϋ Έν. Με
τώπου στήν πράξη τό Εσπασαν». Ένώ οί έργάτες σκοτώνονταν στό 
Πασαλίμανο, διαπραγματεύονταν μέ τούς έπισήμους». Οί κατη
γορίες στρέφονταν καί κατά τών άντιίραστικών τοΟ Έργ. Κέντρου 
Πειραιά (Καλομοίρη, Σφαέλου καί Σ ία ). Πρώτα καί κύρια κατά 
τοΟ δολοφόνου Πλαστήρα.

’Αλλά δλοι παρέλειπαν τήν έλαττωματική έφαρμογή τοϋ Έν. 
Μετώπου. ’Αντί γιά μιά εδστοχη κριτική τών σοσιαλιστών καί τών 
άντιδραστικών πρίν καί κατά τήν άπεργία, σάν άπαραίτητη προΟ- 
πόβεση έξουδετέρωσης τής ρεφορμιστικής ταχτικής, γιά «άνεξαρ-

64



τη αία», διάσπαση, οίκονομισμό καί τή φιλοπατρική πολιτική τους, 
γίνονταν Ινας σάπιος συμφιλιωτισμός πού πήγαζε άπό τΙς 
δεξιές, φεβρουριανές καί «δημοκρατικές» τους παρεκλίσεις. Οί 
έργάτες δέν ϊμαΑαιν νά ξεχωρίζουν τούς ρεφηρμιστές άπ’ τούς κομ
μουνιστές.

’ Επειτα, ό Μάξιμος διεύθυνε μονοπωλιακά τήν άπεργία. Δέν 
ύπ-ήρχε μιά 'Ενιαία Κεντρική άπεργιακή έπιτροπή στήν όποία ν’  
άναπροσωιπεύονταν ίλες οΐ τάσεις καί όργανώσεις. Ή  άπουσία συλ-

Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Ό  πρώτος φοιτητής νεκρός πού έπεσε μαχόμενος 
στό πλευρό τών έργατών άπεργών.

λογικής ένιαιομετωπικής ήγεσίας ήταν βασική έπίσης αΙτία τής 
ήττας.

Ό  Μάξιμος πρόσθεσε τις όργανωτικές άδυναμίες. «Δέν 
ύπήρχε —  ίγρ*. κανένας δεσμός μέ τΙς έπαρχίες». «Οδτβ καί 
τώρα (1 - 9 - 23) δέν ϊχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες*. Αύτή 
ή Ανοργανωσιά έδειχνε σέ πόσο άπροομέτητο βάθος είχε φβάοει 
ή διάλυση τοΟ ΣΕΚΕ, έξ αιτίας τών φραξιονισμών δλων - δλων τών
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παρατάξεων, καί τών διαγραφών δλων τών άντιπάλων τής ^οί
κησης. Ό  Μάξιμος δέν εύθύνονταν βέβαια γι’  αύτό.

’Αλλά παρά τή ύπσχώρηση στό δεξιό ρ®φορμ«πικοαντιδρα- 
σπκό χέρας τής άπεργίας, τό βασικό σώμα, ή άρ«κερά δέν είχε 
λυγίσει. Στό Πασαλίμανο ίδωαε έπιθετική μάχη. Π ώ ς  τ ί· 
τ e ή ή γ ε σ ί α  Μ ά ξ ι μ ο υ - Ε ύ α γ γ έ λ ο υ - Ά π © ·  
σ τ ο  λ ί δ η  - Κ ο ρ δ ά τ ο u έ λ η ξ ε  τ ήν  ά π ε ρ γ ί α ;  
Γ ι α τ ί  α ύ τ ή  ή ή τ τ ο π ά θ ε ι α ;

Δέν ήταν δ Μάξιμος, πού δτα,ν πήγε έπιτροπή στόν Πλαοτή- 
ρα κι αύτός τοϋ είπε νά λύσει πρώτα τήν άπεργία άπάντησε δτι 
οί έργάτες θά λυντζάριζαν τήν ίδια τήν έπιτροπή τους άν έλυνε 
τήν άπεργία;

Ήταν δμως δλοφάνερο δτι οίαίτίες τής ήττας ήταν βαθύτερες. 
Βάραιναν τήν ίδια τήν ήγεσία.

Ή  ήγεσία ύποτίιμησε τΙς άπεργιακές διαθέσεις τών έργατών, 
καί τόν δυναμισ·ιΛ τής Άπεργίας. Υποτίμησε τήν έπαναστατική 
κατάσταση. ΆντΙ νά στρέψει τήν δυσαρέσκεια τών μαζών καλ τών 
φαντάρων κατά τοϋ Πλαστήρα καί νά όξύνει τήν πάλη κατά τής 
διχταταρίας, καλλιέργησε «δη·ιοκρατικές» αύταπάτες γιά τόν με- 
σολαβιττικό ρόλο του. Τό σύνθημα τής έργαταχγροτνκής κυβέρνη
σης έξαφανίστηκε άπ’  τό δπτικό της πεδίο στήν κρίσιμη αύτή πά
λη. Άπό προσαρ(Αογή στή «νό».«μη περίοδο® ή ήγεσία παρέλειψε 
δημιουργία δργάνων περιφρούρησης έργατικών φρουρών, κι έργα- 
τικών έπιτροπών (τύπου Σοβιέτ) σάν δργανα ένιαίου 'ΐετώπου 
καί μάχης. —

Ή  Λούξεμπουργκ, μ’ άφορμή τΙς άπεργίες στό Βέλγιο (1891 
-93) διεπίστωσε δτι ot ήττες δφείλονταν στήν συνεργασία μέ τούς 
«φιλελεύθερους». Στήν περίπτωσή μας δφείλονταν στίς αύταπάτες 
γιά τούς «φιλελεύθερους» καί στήν ύποστολή τής πάλης έναντίον 
τους.

Ό  Μάξιμος πρόσθετε: «Ή  κατάσταση ήταν άόριστη». Φυ
σικά. Άφοΰ τό Κόμ{ΐα μ η δ ε ν ί σ τ η κ ε .  Ά λλά συμπαί- 
ρανε: «Ή  άπεργία είχε έπεχταθεΐ περισσότερο άπ’ δτι Ιπρεπε»! ! 
Ήταν λοιπόν λάθος ή γενίκευση τής άπεργίας; 'Εφταιγαν οί έρ
γάτες γιά τό ματοκύλισμα τοΟ ΠασαλιμανιοΟ ; Ά ν  <λ χωριστές δι
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απραγματεύσεις Σιδηροδρ^ιικών - Τροχιοδρομικών άπειλοϋσαν τήν 
άπεργία, πώς δικαιολογείται ή «λήξη» τοΟ άγώνα τοϋ κύριου σώ- 
[ΐατος τών έργατών πα/νελλήνια; Ό  πανικός; 01 έκατοντάδες συλ
λήψεων ήταν βέβαια πιεστικές. ’Αλλά οί δεκάδες χιλιάδες άπβργοί 
δέν κιότεψαν. Ό  συσχετια^ιός τών δυνώι^ων; Ό  Π λουτήρας δέν 
είχε μόνο τήν έργατιά έναντίον του είχε κα'ι τήν μι·σή άντιβενιζε- 
λική 'Ελλάδα πού τόν *ν,σοϋσε. Δέν είναι τυχαίο που άπέδωσε τήν 
άπεργία στούς Μεταξικούς.

«Τώρα —  Εγραψε ό Μάξιμος —  οί πιό καθυστερημένοι κα
τάλαβαν τό ρόλο τών βεν,ζελικών κι άντιβενιζελικών». ’Εκτός τής 
ήγεσίας πού συνέχισε νά σκορπάει αυταπάτες γιά τούς Πλαστηρο- 
βενιζελικούς δπως τό Ιδειξε στό κίνημα Μεταξά καί συνέχεια.

Στό φώς τών γεγονότων τής Απεργίας, τοϋ Αύγούστου τοϋ 
1923, ή δμάοα Μάξιμου (τάση τής ΙΙόλης) Εδειξε τήν δύνα
μή της. ’Αλλά, μέ τήν λύση της, καί τήν άδύνατη πλευρά της.

Ό  θ  έ ο ς σέ άρθρο (Ρίγος 6.2.24), άπέδωσε τήν ήττα 
σέ όργανωτικά αίτια. Κατά 99 στό τύπο τής όργάνωσης καί κατά
1 στίς άλλες αιτίες. Δέν είδε τχ πολιτικά αίτια άλλά τά όργα
νωτικά. Ή  Ελλειψη μιας σωστής έκτίμησης τής έπαναστατικής ά- 
νόδου καί δξυνσης τής κρίσης τής κεφαλαιοκρατίας, καί ή Ελλειψη 
προοπτικής άπ’ δπου ή πραχτικιστ-.κή πορεία μέ σβυστά φανάρια, 
ήταν τό κοινό γνώρισμα δλης τής ήγεσίας τοΰ ΣΕΚΕ καί τής ΓΣΕΕ. 
’ Αν είχαμε μαζική άργάνωση ot ίδιες ot μάζες θά βγάζανε τό δη
λητήριο άπ’ τις Εχιδνες (ρεφορμιστές) έγραψε δ θέος. Ό  θέος δν- 
τας στή φυλακή μαζί |ΐέ τούς ’Αποστολίδη, Κανάβα, Σαρόγλου, *Α- 
δαμίδη, Παπανικολάου γιά τά γεγονότα τοΰ Βόλου, Εφτιασαν I- 
να σχέδιο πού μία συνέλευση τών έκτελεστικών τών ό^ιοσπονδιών 
θά μποροΰσε νά έκλέγει καί νά καθαιρεΐ τήν διοίκηση τής ΓΣΕΕ. 
Γιατί δμως δέν τό πρόβαλλαν ; Γιά τό σπάσιμο τής άπεργίας δέν Ε- 
γινε καμιά συζήτηση οδτε αυτοκριτική. ’ Ας σημειωθεί δτι 6 θέος 
είχε τήν ίδια εύθύνη γιά τό σπάσηιο τής άπεργίας Βόλου στά 1921.

Μόλις υστέρα άπό Ενα χρόνο άπό τήν έγκαθίδρυση τοϋ φασι- 
σμοϋ στήν ’Ιταλία (’Οκτώβρης 1922), ό πρώην «σοσιαλιστής» Μου- 
σολίνι, άρχισε τΙς φασιστικές του περιπέτειες. ΣτΙς 31 Αύγούστου, 
άπ’ άφορμή τό φόνο τοϋ στρατηγοΰ Τελίνι, δταν χαράζονταν τά Έλ-
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ληνοαλβανικά. σύνορα, Εκανε μιά βάρβαρη έπιδρομή κι Ιναν άγριο 
βομβαρδισμό στή Κέρκυρα, γι& άντίποινα, καί κατέλαβε τήν Κέρ
κυρα, άφοϋ τήν Επνιξε μέσα στό αίμα. Κι άρπαξε 50 έκ. λιρέτες γιά 
«αποζημίωση» |ΐέ τήν βοήθεια τών Ιμπεριαλιστών ’Αγγλογάλλων, έ- 
ξεκένωσε τήν Κέρκυρα.

Τά μχΟρα κοράκια άρχισαν ν’ άπλώνονται στόν Έλληνικόν δ- 
ρίζοντα.

Ή  άνοδος τοΟ Μουσολίνι στήν ’ Ιταλία, καί τοϋ Τσαγκώφ στή 
Βουλγαρία, πλευροκόπησαν τό Ελληνικό έργατικό κίνημα, Εκαναν 
πιό χειρότερες τΙς προοπτικές μετά τήν ήττα τής Γενικής άπεργίας, 
καί Εγιναν άφετηρία ένός φιλοφασιστικοΟ προτσέσσου πού βρήκε Εκ
φραση ιδιαίτερα στούς μιλιταριστικούς κύκλους δπως θά δοΟμε άρ- 
γότερα.

ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σοβιετική ή Λαϊκή Δημοκρατία;
19 - 9 -1923

Τό Εκτακτο συνέδριο τοΟ κόμματος Εγινε γιά τήν άντιμβτώ- 
πιση τών Εκλογών. Μά πραγματικά γιά νά κλείση τΙς πληγές πού 
άνοιξε δ ξέφρενος φραξιονισμός. —

Σ’ αύτό πήραν μέρος ή ΚΈ. (Σαργολόγος, Σταυρίδης, ,Κορ- 
βάτος, Τζάλας) ή έξελεκτική ’Επιτροπή, ή ΓΣΕΕ, δ Ρίζος καί 
23 τμήματα.

Τό συνέδριο διαπίστωσε «βαθειά κρίση σάν συνέπεια τής δ- 
ξείας πάλης μεταξύ τών 2 διαλυτικών τάσεων, τής μεταρρυθμιστι- 
κής καί τής έξηρ^αστικής».

Δέν μπόρεσε δμως νά δώσει μιά μαρξιστική άνάλυση τοΟ πο- 
λιτικοΟ χαρακτήρα τών «διαλυτικών αυτών τάσεων. Καί δέν Ερι
ξε τό φακό σ’ αύτούς πού διακοΟσαν. Μέσα στήν «μεταρρυβμιστι- 
κή δεξιά», ή φράξια πού διοικοΟσε, είχε τοποθετήσει τδν Εξελικτι
κό Σίδερη, τούς όπαδούς τής τάσης Γεωργιάδη «Φεβρουαρινούς» 
μέσα στούς δποίους Επρεπε νά καταταχτοΟν καί δλοι τής φράξιας πού 
διοικοΟσε (Σαργολόγος, Σταυρίδης, Κορδάτος). Στό άμάλγαμα



αύτό ή ήγεσία Σαργολόγου άνάμιξε τήν τάση Μπεναρόγια, πού μπο- 
ροΟσε νά χαρακτηρνστή κεντριστική, καί τήν τάση Ν. Δημητράτου 
Οικονόμου, Κομιώτη πού άποτελοΟσε μέχρι πρότινος τμήμα τής πα
ραδοσιακής ’Αριστεράς. (Λιγδόπουλου - Τζουλάτι). Τό δτι Εβα- 
λαν στό ίδιο τσουβάλι άνόμαα στο-.χεϊα φάνηκε δταν σέ λ/γο υτα- 
ρα άπ’ τό σχίσμα, προέκυψαν 2 ξεχωριστές όργανώσεις.

Τό Ιδιο Ιγινε καί μέ τήν «έξτρβμυστική* τάση μέσα στήν δ- 
ποία τοποθέτησαν .έξτρ^ιιστές άλλα καί συνεπείς όπαδούς τής άρι- 
στερδς τής δργάνωσηςό τοϋ Πειραιά.

Ή  εΙσήγηση Σταυρίδη ύπιεράσπισε τήν άποψη δτι τό κίνημα 
βρίσκεται σ’ Επαναστατική άνοδο καί τά συνθή|ΐατα τής Κ·Δ· γιά 
τήν Έργατοαγροτική κυβέρνηση καί τή Σοβιετική Δημοκρατία 
Εμπαιναν στήν ήμερητία διάταξη. «ΊΛφαρμή γιά τή συζήτηση Εδω- 
σε τό Εκλογικό πρόγρ*μ]ΐα» έγραψε δ Σταυρίδης σέ άρθρο του γιά 
τήν ’Εργατοαγροτική κυβέρνηση. «Στό τελευταίο συνέδριο Εγινε 
συζήτηση γιά τό σύνθημα τής έργατοαγροτικής κυβέρνησης». «Τό 
συνέδριο δέν δέχθηκε τό πρόγρα», ιηα αύτό */αΙ θεώρησε τόν έαντό 
του άπρσπαράσκευο νά συζητηση έπΐ τοΟ προγράμματος» (Ρίζο 9

Έτσι, οδτε λίγο οδτε πολύ, τό Συνέδριο άχρήσοεψε τό κορυ
φαίο σύνΟητια τοϋ προγράμματος τής Κ.Δ. Παραβίασε καί τήν πει
θαρχία της, μέ άποτέλεσμα τό γλίστρημα στό ρεφορμισμό. Πόσο τά 
προγρα|Αατικά αύτά συνθήματα τής Κ.Δ. ήταν ξένα άπ’ τήν ήγεσία 
τοϋ Κό|ΐματος καί άδεια άπ’ τό έπαναστατικό περιεχόμενό τους φά
νηκε δταν, κατά τήν έκλογή στή Σαλονίκη, δ Μπεναρόγιας, άν- 
τΐ τών συνθημάτων τής Κ.Δ. Εριξε τό σύνθημα τής «Λαϊκής Δη|ΐο- 
κρατίας» καί ό εισηγητής τής ΚΕ Σταυρίδης Επιδοκίμασε τό ρ«6ι- 
ζιονισακό αύτό σύνθημα. Τό σκάνδαλο σέ βάρος τών Μπβναρόγια 
καί Σταυρίδη ήταν όγκολιθικό. Σχετικά έπέμβηκε ή ΚΕ:

Ή  καταδίκη τής «Λαϊκής Δημοκρατίας»

Στίς 14 -11 -1923, Εκανε τήν παρακάτω άνακοίνωση 
«Τελευταίως έξ άφορμής «ιερικών δημοσιευμάτων είς τόν έ- 

παρχιακόν τύπον τοΟ κόμματος, έγεννήθη μία κίνησις μεταξύ με-



λώντινών τοΟ κόμματος ύπέρ τής «Λαϊκής Δημοκρατίας, τοΟ μέν 
ώς συνθή|ΐατος, τοϋ δέ ώς σταθμοϋ «Αναγκαίου καί έπωφελοϋς».

’Επειδή δέ έγινε προσπάθεια δπως προεξοφληθή καί ή γνώ
μη τών ύπευθύνων δργανιαμών τοΰ κό;ψατος έπΐ τού ζητήματος 
τούτου ή ΚΕ θεωρεί καθήκον της ν’ άνακοινώσει δτι ούδέποτε υΐο- 
θέτησε ένα τοιοΰτον σύνθημα καί δτι οί βάσεις τάς όποίας έθεσεν 
τόσον εις τήν προκήρυξή της διά τοϋ κεντρικού όργάνου τού κόμ
ματος, ώς καί διά τών έγκυκλίων της καθώρισεν, άπσκρούουσα τε
λείως τδ ένδεχόμενον τής παραδοχής ένός τοιούτου συνθήματος. 
’Επί τή ®ύκα*ρία. ή ΚΕ έντέλλεται δλας τάς όργανώσεις καί τόν 
τύπον τού κόμματος, δπως Ανακοινώνουν τήν δράση των έπΐ τοΰ ζη
τήματος τούτου, σύμφωνα μέ τδ πνεύμα τών έγκυκλίων καί μέ τά 
δηΐιοσιευόμενα «ίς τδ κεντρικόν δη;ιοσιογραφικόν δργανον τοΟ κόμ
ματος.»

Ή  προβολή τοϋ συνθήματος τής «Λαϊκής Δημοκρατίας» παρά 
τήν καταδίκη του, έδειξε δτι ή άρρώστεια τής δΐξιάς ήταν Αγιά
τρευτη. Ό  Μπεναρόγιας διαγράφτηκε. Τά έλατήρια άποδείχτηκαν 
δτι ήταν φραξιονιστικά, Αφού δέν διαγράφτηκε καί ό Σταυρίδης.

Στό συνέδριο αύτό κυριάρχησε ή τάση Μ ά ξ ι μ ο υ. EÎ- 
VCtt ύπέρ τού Μάξψ/ου ή άπόφαση πού πάρθηκε νά δίνεται πολιτική 
ίκφραση στους φραξιονιστικούς άγώνες. Ά να^σβήτη τα  καλοπρο
αίρετη, δημοκρατική κι’ 2ντιμη. Προσέκρουσε δ;ιως στήν διαλυπκή 
έπέμβαση τοϋ Σαργολόγου - Σταυρίδη, καί σέ λίγο τοΟ Βουλγά- 
ροκου καί σταλινικού γραφειοκρατία· ιού. ’Αλλά δ Μάξιμος άνέλαβε 
ράλο συμφ&ιωτικό. ’Ενώ, παρά τή καλή του διάθεση γιά τήν έν£- 
τητα τοϋ κόμματος, χρειάζονταν πάλη κατά καί τών κάθε μορφής 
ρεβιζισν».στών.. Τό κόμμα λικβινταρίστηκε περισσότερο δίχως πά
λη ένάντια στους λικβινταρκπάς.

ΤΓΧΟΔΙΩΚΤΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΓ Κ.Κ. ΒΟΓΛΓΑΡΙΑΣ 
Η ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΓ Λ Α Ι ΚΟΓ ΜΕΤΩΠΟΓ 

2 2 - 9 - 1 9 2 3

Μετά τήν τραγική ήττα δίχως μάχη στήν Γερμανία ή ΤρόΓκα
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κάνη £να ζίκ - ζάκ άπ’ τόν δεξιό όπορτουνισμό. στόν άριστερό τυ
χοδιωκτισμό. Μαστιγώνεται άνελέητα μέσα κι έξω άπό τήν Ρωσία 
γιά τήν προδοσία τής Γερμανίας. Σπρώχνει τά Κ.Κ. Βουλγαρίας 
καί Εσθονίας σέ πραξικοπήματα γιά τήν έξουσία πού έχουνε οίκ- 
τρά Αποτελέσματα.

Τό Κ.Κ. Βουλγαρίας είνα* άνίκανο νά βρή τό σωστό δρόμο. 
Κάνει στροφή 180 μοιρών. Ά π ’ τήν άρνηση τοΟ Ενιαίου Μετώπου, 
καλεΐ τώρα σέ κοινό μέτωπο δχι μόνο τούς σοσιαλιστές καί άγρο- 
τιστές άλλά καί τούς Αστούς ριζοσπάστες, τούς κομιτατζήδες κι’ ά- 
κόμα τόν άρχι&λοφόνο καί άρχιδήμιο τών μαζών Άλεξαντρώφ, 
τόν συνεργάτη τοΟ Τσαγκώφ, πού δρχισε νά προ^αναταλίζεται πρός 
τή Μόσχα. Αύτό τό «Λαϊκό Μέτωπο» έκανε μιά πρώτη Απόπειρα 
«πάλης κατά τοΟ φασ&αμοΟ» καί μπήκε στήν Ιστορία, σάν δργανο 
ηττών τοϋ κινήματος, γιατί παραβίασε τις άρχές τής πάλης τών τά
ξεων καί καθιέρωσε τήν «συνύπαρξη» έργατικών καί Αστικών κομ
μάτων. Στό μεταξύ «σέ 12 περιφέρειες» οί χωρικοί είχαν πάρει τά 
δπλα τους, σέ μερικές μαζί μέ τούς Κομμουνιστές. Κι δμως ή ήγε
σία τοΟ ΚΚΒ, Κολάρωφ - Δημητρώφ «συγκράτησε τούς κομμουνι
στές». Πραγματικά έπαληθεύτηκε άπ’ τά ξένα πρακτορεία δτι ξε
κινώντας Απ’ τήν ΙΙλεύνα, οί Αγρότες έξεγέρθηκαν ένάντια στόν 
αιμοσταγή Τσαγκώφ. Καί νά πού τό ΚΚΒ Απ’ τήν «συγκράτηση» 
τών κομουινστών μεταπήδησε στό σπασμωδικό πραξικότημα.

Ήταν φοβερό. Τό ΚΚΒ παρά τήν τρομερή ήττα καί τή |ΐεγάλη 
σφαγή πού τσάκισε τό κίνημα, πίστεψε δτι ή κατάσταση είταν ευ
νοϊκή, ύπερ«χτίμησε τις δυνατότητες πού προκάλεσε ή άγανάχτη- 
τη καί τό μίσος τών μαζών κατά τοΟ Τσαγκωφκ^ιοΟ καί κάλεσε 
γιά τις 22 τοΰ Σεπτέμβρη σέ έξέγερση.

Δόθηκε μάχη ήρωϊκή. Άλλά κρίθηκε σέ 10 μέρες. Ό  Τσα
γκώφ, μέ τούς δυτικούς ιμπεριαλιστές πού βρίσκονταν πίσω του, συ- 
νέτριψε τό πραξικόπημα. Ή  προοπτική τοΰ Ζηνόβιεφ δτι ή άνοδο; 
τοΟ κινήματος ήταν μπροστά μας, έπηρέασε όλέθρια τούς Βούλγα
ρους. Ό  όπορτουνισμός, κι 6 τυχοδιωκτισμός τής ήγεσίας Δημη- 
τρώφ - Κολάρωφ όδήγησε σέ μιά νέα σφαγή. Τόν Όχτώβρη τοΰ 
1923 ή ταφόπλακα τοϋ φασισμοΟ σκέπασε βαριά τό Βουλγάρικο 
κίνημα.
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ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΓ ΜΕΤΑΞΑ 
2 1 -1 0 -1 9 2 3

Δυό μήνες μετά τήν κήρυξη τΐ)ς άπεργίας, ξέσπασε τό πρα
ξικόπημα τοϋ Μεταξά. Ή  θέση τοΰ Πλαστήρα είχε βαθύτατα ύπο- 
νομευτεϊ' Ή  πολιτική τής «κοινής σωτηρίας» μετρήθηκε στό Πασα- 
λίμανο. 01 έργάτες αίμόσταζαν άκόμα. Οί πρόσφυγες ρέβανε ατούς 
ντενεκεδομαχαλάδες. Οί άνάπηρα κι οί παλιοί πολεμιστές έχτιζαν 
τΙς δργανώσεις τους καί προετοιμάζονταν γ:ά μιά άνα^ιέτρηση. κι οί 
χωριάτες όρθωναν τό δικό τους μέτωπο.

Ή  διχτατορία τοϋ Πλαστήρα, στό διάγγελμά της είπε δτι θά

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 
’Αρχηγός τοϋ άντεπαναστατικοΰ 
μοναρχικοΰ κινήματος (1929)

«Ιναι «ύπερώνω τών κομμάτων» άλλά μονοπώλησε τό κράτος. Τό 
έκανε Βεν.ζελικό. Καί συνέτριψε τό κόμμΛ ττ)ς έργατικης τάξης. 
’Αντί γιά «συνεδέλφωση» έξαπέλυσε πόλεμο ένάντια σ’ δλους τούς 
«έχθρούς τής πατρίδας». ’Επεδίωξε έξαρση τοΟ έθνικοΰ φρονήμα- 
τος» καί παρά λίγο νά πληρώσουν οί μάζες μέ μακ.ΐλιά γιά τήν τοε- 
ριπέτεια τής κατάληψης τί)ς Πόλης. Προγραμμάτισε «έπανασύνδε- 
ση τών συμμαχικών σχέσεων» πού σήμανε νέο ξεπούλημα στά έσω- 
τερικά συ^ιφέροντα τών Δυτικών Ιμπεριαλιστών.
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Ό  κλονισμός τοΟ Πλοκπήρα. άπ’ τήν γενική άπεργία, ένθά- 
ρυνε τούς μοναρχικούς, xal προώθησε τά σχέδια Ανατροπής του. 
Οί μοναρχικοί διέθεταν άχόμα Ισχυοές δυνάμεις στό κράτος καί στό 
στρατό. Είχαν δαως άποκεφαλισθεΐ. Χρειάζονταν νέα ήγεσία μβτλ 
τήν έκτέλεση τών 6. Ot μνηστήρες εϊταν πολλοί, κι οί άντιθέσεις τους 
περίπτερες. Ό  πιό έπίδοξος ήγέτης τους είταν δ Μεταςάς. 'Ο
πωσδήποτε αύτός άνέλαβε τό πραξικόπημά. ’Αλλά καί οί Πλαστη- 
δικοί δέν κάθονταν μέ σταυρωμένα χέρια. Μπροστά στούς έπερχό- 
μενους κινδύνους ’Οχτωδριανών έξεγέρσεων καί τΙς δλοκάθχρες ά- 
πειλές ιίΛναρχικοΟ πραξικοπήματος, οί δυναμικοί τής μεγάλης καί 
τής ’«κρής χούντας, έπανασύστησαν τόν Σ  τ ρ α τ ι ο> τ ι κ ό 
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ,  πού πρωτοφάνηκε στό κίνημα τοΟ Ζορμπί. Κι I- 
βχλλαν έπΐ κεφαλής τόν ’Οθωναΐο. Ό  σκληρός πυρήνα; τών άντι-

Ό  Σωματάρχης ’Οθωναίος 
’Αρχηγός τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Μέ πρωτοβουλία τής μικρής χούντας καί Αντιπροσωπευτικών μονάδων 
βενιζελικών, οί Σκυλακάκης, Μανιαδάκης, Πολύζος κ.ά. Αρχισαν 
νά δργανώνουν τό πραξικόπημα. Πίσω Απ’ αύτούς βρ'σκονταν δ 
Μεταξ&ς. Άνεζήτησαιν ευρύτερα έρείαματα στό στρατό. Τώρα, δ 
στρατός Εγινε τό μόνιμο δργανο τών κινη|ΐάτων. Οδτε συζήτηση γιά 
μιάν Ιπέμβαση τών πληβείων. Έτσι στρατολόγησαν δύο Βενιζε-
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λογενεΐς. Τόν Ζήρα καί Λεοναρδόπουλο. Αυτοί, καθώς ήταν παρα
μερισμένοι καί δυσαρεστημένοι καί διέθεταν έθνιχές περγαμηνές 
χαί δόξες, κρίθηκαν κατάλληλα γιΑ τήν ήγεσία τοΟ πραξικοπήμα
τος. Άλλά τα κοινωνικά ρεύματα είχαν Αλλάξει πορεία. Α π ’ τ6ν 
έθνικισμό στό σοσιαλισμό. Ot πολεμικές δόξες δέν συγκινοΟσαν τώρα 
έργάτες, Ανάπηρους, παλιούς πολεμιστές.

Τό πραξικόπτ^μα είχε ίρισθεΐ γχά τις 21 - 22 τοΰ Όχτώδρη. 
Τό έμαθε πρώτος δ Μπακιρτζής πού είχε πράχτορά του στούς μο
ναρχικούς. Κάλεσε Αμέσως τήν «μικρή χούντα». Τούς Σαράφη, Ά - 
ραβαντινό, Γρηγοριάδη, Φλούλη, ΚουτεντιΑδη κ.Α. πού είταν συ
γκεντρωμένοι στή Σαλονίκη. Κινήθηκαν κεραυνο^όλα. Άνάθεσαν 
τήν άρχηγία στόν Κονδύλη. ’Ενημέρωσαν τήν Αθήνα. Ό  Κονδύ- 
λης κατάστρωσε τήν στρατηγική. Χτύπησε καί συνέτριψε τόν Ζήρα 
στό Νάρες. ’ Εμεινε ό Γαργαλίδης, πού κινούνταν Απ’ τήν Πελο
πόννησο πρός τήν Αθήνα. Οί πραξικοπηματίες είχαν τήν Ανόητη 
Ιδέα ν ' Αρχίσουν Απ’ τήν περιφέρεια ΑντΙς Απ’ τήν Αθήνα. Παρά 
τήν γνώμη τοΰ Μεταξά. Ό  πρωθυπουργός Γονατάς - συντηρητικός 
καΐδιαλαχτικός ήταν έτοιμες για συμφιλιωτισμούς. ’Επενέβησαν δ- 
μως οί Αδιάλλαχτοι, οί Πλαστήρας, Χατζηκυριάκος, Πάγκαλος, Κον- 
δύλης xt ή μικρή χούντα, κ*. Απέτρεψαν τό Κινήθηκαν
ένάντια στόν Γαργαλίδη, καί συνέτριψαν καί τό νότιο σκέλος τής 
μοναρχικής Ανταρσίας.

Ποιά ήταν ή στάση τοϋ ΣΕΚΕ;
Σχετικά ό Κορδάτος περιγράφει:
«Πρίν ξημερώσει, ήρθαν στό σπίτι μου Απ’ τό Ριζοσπάστη 

καί |ΐέ ειδοποίησαν πώς ϊγινε στρατιωτικό κίνημα. Ντύθηκα καί 
πήγα Αμέσως οτά γραφεία τοϋ κόμματος καί κάλεσα Κ.Ε. καί τόν 
Ευαγγέλου γραμματέα τής ΓΣΕΕ. Κατά τή συζήτηση οί γνώμες 
διχάστηκαν. Μερικοί υποστήριξαν πώς πρέπει νΑ ύποστηρίξουμε 
τό καθεστώς τοϋ Πλαστήρα. Ή  γνώμη αί'τή διατυπώθηκε Απ' τόν 
Εόαγγέλου. Ό  Σταυρίδης έπέμενε πώς πρέπει ν’ Αναμείνουμε τήν 
έξέλιξη τών γεγονότων. Ά ν  δαως τό στρατιωτικό κίνημα έκδηλωθή 
ώς Μεταξικό τότε «ποέπει νΑ συντελέσου|ΐε εϊς τήν ν.αταστολήν 
του». Ή  γνώμη τοϋ Σταυρίδη Ιπεκράτησε.

Άποφασίστηκε έπίσης δτι στή περίπτωση πού Απ’ τά πρά
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γματα άναγκασθοϋμε νά ύποστηρίξουμε τήν Βενιζελοπλαατηρική 
παράταξη νά ζητήσουμε δρισμένα Ανταλλάγματα».

«ΣτΙς 11 τό πρωί είδοποιήθηκε ό Κορδάτος v i πάει στόν 
Πλαστήρα. Ό  Πλαστήρας τόν δέχτηκε καί τοϋ είπε:

«ΚορδΑτο, γνωρίζουμε τά δημοκρατικά σας φρονή|ΐατα. Οί 
βασιλικοί θέλουν νά ματοκυλήσουν τό τόπο καί νά έγκαθιδρύσουν 
Απολυταρχικό καθεστώς. Δέν θά τούς περάση. Κρατώ καλά τό τιμόνι 
τής έπανά στάσης....

— ’Αρχηγέ, ( ! ! ) τόν διέκοψα, ή έπανάσταση κατέσχε τήν 
νύχτα τόν Ριζοσπάστη, καί Απαγόρευσε τήν έκδοσή του...

— Έγινε κατά λάθος, θά διατάξω νά δοθεί Αδε*.α έπανεκίό- 
σίώς του. Εις τάς κρίσιμους στιγμάς γίνονται λάθη.

Λοιπόν σέ κάλεσα, κύριε διά να σάς παρακαλέσω νά ένισχύσει 
τό κόμμΛ σας τόν δημοκρατικών Αγώνα πού διεξάγαμεν αύτήν τήν 
στιγμήν κατά τοΟ ύπούλου Αντεθνικού καί Αντιλαϊκού ;ιοναρχισμοϋ.

— Μέ ποια μέσα Αρχηγέ ; ήρώτησα.
— Ό πως τό νομίζετε σείς καλύτερον.
— Μά τό κόμμα μας Ιχει όρισμένας άρχάς, πού δέν δύνατα: 

ούτε έγώ οδτε οί 5λλοι συνάδελφοί μου στην ΚΕ νά τάς π^ραβούν.
’Εάν οί στααασταί είναι ^ισναρχικοΐ θά τούς χτυπήσουμε. 

Πάντως θέλω νά ·ιάθω έάν ή έπανάσταση μετά τήν καταστολήν τοΟ 
στασιαστχκοϋ κινη^ιατος ΘΑ καταργήση τό'/ στρατιωτικόν νόμον, τήν 
λογοκρισία καί Θα ένεργήση τις έκλογές μ’ Αναλογική κι άπόλυτον έ- 
λευθερίαν.

—  Σάς δίδω τόν λόγον τής στρατιωτικής τιμής δτι δλα αύτά 
Οά γίνουν.

Ή  ’Επιτροπή συμφώνησε μαζύ μου καί μέ έξουσιοδότησε và 
συνεχίσω τίς έπαφές μου μέ πολιτικά καί στρατιωτικά πρόσωπα.

’Αποφασίσαμε Αν τό κίνημα έκδηλωθεΐ «ιοναρχικό καί Μετα- 
ξικό νά μήν μείνουμε ούδέτεροι, άλλά νΑ χτυπήσουμε τούς μοναρ
χικούς στασιαστές.

Ή  Γενική Συνομοσπονδία θά κήρυχνε γενική άπεργία καί 
τό ΚΚΕ θά καλούμε τά μέλη του παλαιούς πολεμιστές νά κατατα- 
χτοΰν στόν κυβερνητικό στρατό καί νά χτυπήσουν Αλύπητα τούς 
μοναρχικούς»
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Ένα πραγματικό κομ. κόμμα, δέν μπορεΐ ν’ Αδιαφορήσει στίς 
άντβπαναστατικές έπεμβάσεις τής Αστικής άντίδρασης.
*£που οί άντεπαναστατικές δυνάμας προσποΛοϋν và σπρώξουν πρός 
τά πίσω τά άποσυντεθήμενα, «δημοκρατικά»κράτη. . . πρός τήν 
μοναρχία, τήν στρ. διχτατορία, τό φασισμό, τό έπαν. προλεταριάτο, 
χωρίς νά παίρνει τήν παραμικρή ευθύνη γιά τήν «ύπεράσπιση τής 
δημοκρατίας» (αύτήν κανείς δέν μπορεΐ νά τήν ύπερασπισθή) θ’ 
Αντιμετωπίσει άφτές τΙς άντεπαναστατιχές δυνάμεις μ’ Ενοπλη Α
ντίσταση, γιά νά μπορέσει άν πετύχει, νά κατευθύνει τήν έπίθεσή 
του ένάναα στήν ιμπεριαλιστική «δημοκρατία» (Τρότσκι. Γραφτά 
1938.39 σελ. 15)

’Αλλά ή ήγεσία τοϋ Σεκε (κ) κάλεσε τΙς μάζες νά ύποστηρίξουν 
τόν Πλαστήρα. Έκανε τόν άτυχο παραλληλισμό Κορνίλωφ-Κβ- 
ρένσκυ. Καί ό Μεταξ&ς μέν είταν κορνιλο&αινός. Ό  Πλαστήρας 
δμως δέν ήταν καθόλου Κερένσκυ. ΤΗταν (Καντέτος. Διχτάτορας. 
Ό  Πλαστήρας άποτάνθηκε στήν χ.ε τοϋ Σεκε (κ) νά βοηθήσει στήν 
συντριβή τοϋ Μεταξά. Πριν Από Ινα χρόνο δ Μεταξάς ζήτησε Απ’ 
τό Σεκε (κ) νά βοηθήσει στήν συντριβή τοΰ Πλαστήρα. "Ολα άφτά 
δέν ήταν στό ένεργην.κό τοΰ ΣΕΚΕ.
Ό  Εύαγγέλου, γραμματέας τής ΓΣΕΕ πού πρώτος Ανάμεσα στούς 
πρώτους υΣοΟέτησαν τήν ύποστήριξη τοΰ Πλαστήρα Εγραφε: «Ού
τε 6 Μουσολίνι, οδτε δ Χόρτυ στήν Ουγγαρία, πού κατέσφαξε τΙς 
μάζες, σδτε ό Κειμάλ έφέρθηκαν κατά τών έργατών κατά τοιοΰτον 
τρόπον, δηλ. κατά τόν τρόπο τοϋ ματοκυλίσματος τοΰ Πασαλι;ια- 
νιοΰ. Πώς μπόρεσε λοιπόν τό κόμμα νά ύποστηρίξη τόν ’Οχτώβρη 
τόν Πλαστήρα, μετά τό Πασαλίμανο τόν Αύγουστο;
Ό  X  α I τ à ς εϊταν τότε γραμματέας τοϋ τμήματος τής ’Αθή
νας, πού τότε δέν είχε πάνω άπό 30 μέλη. Είταν καταρτι^ιίνος 
στήν Ιστορία τοϋ Ρώαχου κινήματος, κι1 ίσως σ’ άφτόν νά όφείλεται
6 παραλληλισμός τοΟ Μεταξά μέ τόν Κορνίλωφ καί τοϋ Πλαστήρα 
μέ τόν . . .Κερένσκυ.
Ό  Κ α σ τ ρ ί τ η ς ,  κατά τό κίνημα, κλήθηκε άπ’  τόν Χαΐτά, 
σάν γραμματέας τής παράταξης έμποροΟπαλλήλων. Τοΰ Εδωσε 
Ινα σύνθημα! «ΣίβατΣιλά». Καί τήν έντολή, μόλις είδοποιηθή ν4 
παρουσιαστεί μέ τήν παράταξη. Έν τάξει.
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’Αλλά καμμία άνάλυση τής κατάστασης. Καμμιά συζήτηση γιά 
τήν ταχτική. Καμμιά όδηγία. Πώς λοιπόν; Μ’ άφτό τόν συνω·ιο- 
τωιΑ τρόπο m’ ίχι μέ τήν μαζική έπέμβαση θα πολεμούσαμε τόν 
Μεταξά; Καί δ μέν Κασορίτης δέν πήρ<ε ποτές τήν πρόσκληση. 
Παρουσιάστηκε μόνο Ινας άφτοπρόσκλητος. Ό  Ταβερναράκης. Ή  
κινητοποίηση (;) τοΟ κόμματος είταν φιάσκο.
Τό ΣΕΚΕ 'ρυμσυλκήθηκε άπ’ τόν Πλαστήρα. ’ Εστειλε έιατροπή 
νά τοΰ ζητήσει δπλα. ’Απ’ τόν Πλαστήρα; Πού πρώτη του φροντίδα 
είταν ν’ άφοπλίσει τούς φαντάρους πού γύριζαν άπ’ τό μέτωπο. 
’ Επειτα, ίδωοε έντολή στά μίλη νά καταταγοΟν έθελοντές στόν 
Πλαστήρα. Κι άνοιξε καταλόγους έγγραφής έθελοντών. Ό  Πλα
στήρας μάζευε έθελοντές καβυστερηριένους πρόσφυγες. ’(Αλλά ίκανε 
έπιδρομή στό «Ρίζο» παράλληλα στό βιβλιοπωλείο. ’Εκεί, δ ύπεύ- 
θυνος Σκλάβαινας, δ κατοπινός κοινοβουλευτικός ήγέτης, παρέδωσε 
τούς καταλόγους (Μέ ?να σκαμπίλι, βεβαιώνει δ Τσιγαρίδης στήν 
Ιστορία του). Πώς Ιγινε αυτό;«’Από λάθος» είπε δ Πλαστήρας 
στόν Κορδάτο! «θά διατάξω να άφεθεϊ έλεύθερη ή κυκλοφορία τοϋ 
Ρίζου» Τί λά&ος ; Ό  Πλαστήρας δέν ήθελε παρά τήν ουδετεροποίη
ση τών κομμουνιστών. Κι’ δπως ίγινε στήν ύπόθεαη τής άμυνας τοΟ 
’ Εβρου, τήν συνθηκολόγηση γιά μιά άκόμα φορά. 'Οπως κι ίγινε. 
Στό χΑμΤ'ΐα έπεκράτησε σύγχιση. Τραγέλαφος.
’ Αλλά ή μ π ο λ σ ί ε β ί  κ ι κ η  ά ν τ ί σ τ α  σ η δέν Ελβιψε. 
Ξεκίνησε άπ’  τήν φράξια τών Ά ρ χ ε ι ο μ α ρ ξ ι σ τ ώ ν .  
"Ενας κύκλος άνχπήρων πού ήξερε πολύ καλά τί άντιπροσώπευ* 
δ Μεταξδς καί δ Πλαστήρας, Ιτρεξε στούς στρατώνες, στούς φαντά
ρους, κι’  δχι ξωπίσω άπ’ τόν Πλαστήρα. 01 Ιδεολογικοί δεσμοί αΐ- 
«ιατος καρποφόρησαν. Ό  Στοηιατόπουλος κ»’ δ ’Αλεξόπουλος έκαναν 
δτι κ<’ μπολσεβίκο·, στήν άντιμετώπιση τών Κορνιλοβικών. Κινητο
ποίησαν φαντάρους, 5πε*τα, παρουσιάστηκαν στήν κ.ε τοΟ ΣΕΚΕ 
καί τούς άνέφεραν: Διοοθέτου̂ υε, καί είναι σήμερα κάτω άπ’  τήν 
&μ&ση καθοδήγησή μας, καί στήν ύπηρεσία τοΟ Κόμματος, ένάντια 
στό πραξικόπημα, 1) τό Ιππικό πού στρατοπέδευε σιό Πεδίο τοΟ 
’ Λρεως, 2) ^ιονάδα πυροβολικοΟ καί τό πυροβολείο ΛυκαβητοΟ 
3) Μονάδα πεζιχοϋ. ΤΙ νά κάνωμε; Σ ’ άφτό τό «τί νά κάνουμε» 
ή άπάντηση δέν εΓταν μπολσεβίκικη άλλά μενοεβίχ*κη. «Τίποτα».
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’ Εφυγαν έξαγριωμένοι γ·.’ άφτήν τήν άποστροφή τής ήγεσίας τοΟ 
ΣΕΚΕ πρός τήν ανεξάρτητη έπέρμ-βαση τών μαζών.

«Ή  δημοκρατική ήγεσία δέν έπέτρεπε τήν δράση τών μαζών πχρχ 
σάν άπλή προειδοποίηση» έγραφε ή Λούξεμπουργκ στά 1913. Ό  
Πλαστήρας οδτε σαν άπλή προειδοποίηση. Τό κακόεΐνan δτι ούτε 
ή ήγεσία τοΟ ΣΕ ΚΕ  δέν τήν έπέτρεπε.
Φεύγοντας άπ’ τά γραφεία τοΰ Κόμματος (Εύριπίδου 14 ), γυρίζω 
δ ’Αλεξόπουλος καί λέει στόν Σταματόπουλο:

ΑΑΕΞΟΠΟΓΑΟΣ καί ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΓΛΟΣ
(δρθιοι πίσω)

Στάς Πλαστηρικές φυλακές μαζί μέ 12 άλλους άναπήρους γιά τά 
γεγονότα τοΰ Συνοικισμού Κουντουριώτη δπου ot άνάπηροι Αντι

μετωπίστηκαν μέ πολυβόλα.

«Νομίζω δτι πρέπει νά στρέψουμε τά πυροβόλα τοΰ Αυκαβητο0 
èvàvwa στήν Εύριπίδου 14». Κι’ είταν άφτό κάτι σάν μισοαστεϊο 
καί μισοίοβαρό.
Στό μεταξύ τό κίνημα Μεταξά δέν είχε καλύτερη τύχη άπ’ άφτό 
τοΟ Κορνίλωφ. Κατέρευσε.

78



01 ΠΛΑΣΤΗΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

’Αξιοθρήνητα άποτίλέσματα γιά τό ΣΕΚΕ.

1 6 - 1 2 - 1 9  2 3

Δέν άποτελεΐ Αντίφαση τό γεγονός &τι οί διχτάτορες οί όποια 
άποστεροΟν τΙς μάζες άπ’ τά δημοκρατικά τους δικαιώματα δημα
γωγούν γιά έκλογές κι άπσκατάσταση τοϋ κοινοβουλευτιομοΟ καί 
μερικές φορές σκαρώνουν έκλογές. Ξέρουν δτι δέν μπορεΐ νά έπη- 
ρεάσοον τούς {ΐικροαστούς καί τούς άγρότες, πού άποτελοΟν στόχο 
τους, ένάντια στούς προλετάριους, δίχως τό σύνΟτ/;ΐΛ τής «Λαϊκής 
κυριαρχίας» πού ίγινε δόλωμα για τΙς μάζες.

Ό  Πλαστήρας προκήρυξε έκλογές βίας. Μέ στρατοδικεία 
καί νοθείες. Μονόπλευρες. Γιατί ή αποκεφαλισμένη ά'/απολίτεικϊη 
δέν πήρε μέρος. Άντ εργατικές. Γιατί ή έργατική τάξη ματοκυλί
στηκε καί παραδόθηκε χειροπόδαρα δεμένη στούς έργοδότες.

Ό  Πλαστήρας κατέφυγε στίς έκλογές γιατί έβλεπε δτι κα
τέρευσε στίς συνειδήσειςτών μαζών, κι δτι ή αττική τάξη δέν τόν 
έμπιστευόνταν πιά. "Ολοι ά  άττοI παλιτικο: ξεσηκώθηκαν έναν- 
τίον του. Τόν θεωρούσαν πολιτικό άστοιχείωτο. Δέν γέ̂ Αΐζε τό μάτι 
τους δ πολιτικός του σύμβουλος, ό τριανταπεντάρης Γ. Παπανδρέου. 
Ό  Βενιζέλος τορπίλισε τήν παρ’ όλίγον περιπέτεια τής άνακατάΐ- 
ληψης τής Θράκης καί τής κατάληψης τής Πόλης.

Στό μεταξύ ό Βενιζέλος κι ό Πλαστήρας σκάρωσαν τό ά ν- 
θ ρ ω π ο π ά ζ α ρ ο .  Τήν άνταλλαγή 388 χιλ. Τούρκων μ’  δ- 
λσυς τούς "Ελληνες πού άπ^ιεναν στήν Τουρκία, έχτός τής Πόλης, 
καί τών ’Οθωμανών τής ’Ανατολικής Θράκης. Οί Ανταλλάξιμοι ξε
κληρίστηκαν.

Ό  Πλαστήρας είχε πρωθυπουργοπαήσει τόν Κροκιδά. ’Αλ
λά αύτός παραιτήθηκε, γιατί άντιτάχτηκε στίς έκτελέοεις τών 6. 
"Επειτα κατέφυγε στόν Γόνατά, μέ ύπουργό έσωτερικών τό Γ. Πατ 
πανδρέου, πού ήταν ό πολιτικός «έαυτός» του καί τράβηξε στίς έ
κλογές. Γ-.ά έκτάνωση τής δυσαρέσκειας τών ,ιαζών.

Τό έκλσγικό σύστη<Αα, τό μηχανεύτηκε ό Παπανδρέου. Στήν 
καιροσκοπική του δεινότητα, όφείλεται ή περίφημη «στενοευρεία».
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Στήν Νέα 'Ελλάδα διατηρήθηκε ή νομαρχιακή περιφέρεια —  ή 
εδρεία —  καί στήν Παλιά ή έπαρχιακή —  ή στενή. Ενώθηκε ή 
’Αθήνα μέ τόν Πειραιά, άλλά χωρίστηκε ή ’Αττική. Κι ot άντιβε- 
νιζβλικοΐ Ισραηλίτες κι ot ίθωμανοί ψήφιζαν Ιδιαίτερα. Δηλαδή 
στά μέηρα τών βενιζελικών. Ή  μαγειρική τοΰ Παπαινδρέου καθιε
ρώθηκε στήν έκλογική κουζίνα, γιατί έξουδετέρωνε τήν δύναμη 
τών κομμουνιστών.

'Η νοθεία συνδιασμένη μέ τήν βία τών στρατοδικείων πού 
διατηρήθηκαν ΐ έ̂χρι 17 Όχτωβρίου, τών έκτελέσεων τών άντιβεν*- 
ζελικών καί τών πολυβόλων τοϋ Πασαλιμανιοΰ Ιδωσαν μιά βενιζε- 
λική Βουλή.

Ή  ’Ε κ λ ο γ ι κ ή  ’Ε π ι τ ρ ο π ή  τ ο ϋ  Σ Ε Κ Ε  
άποτελέστηκε άπ’ τούς: Κορδάτο, Παπαναστάση, Εύαγγέλου, Νί- 
κολη, Χαϊτά, Μάγγο, Σταματόπουλο, Βγενόπουλο, ’Αγγελή, Κόκ
κινο, Βελέντζα, Τσίτα, Βώκο, Φλώρο, Ραφτόπουλο, Λεβέντη, Πα- 
παδόπουλο, Λαδιά, Ρουμελιώτη καί Βέκιο.

Τό ΣΕΚΕ άπέρριπτε κάθε συνεργασία μ’ άστικά κόμματα. 
’Αντέτασε τό Έν,αΐο Μέτωπο τών έκ^ταλευο*,ιένο)ν ένάντια σ’ δλα 
τά άστικά κόμματα: Βενιζελικούς, Μεταξικούς, Δημοκρατικούς, 
Εθνικούς, ’Αγροτιστες. Μέ σύνθημα: Σ φ υ ρ ί  - Δ ρ ε π ά ν ι .

Ή  προκήρυξη καταλογοκρίθηκε. ’Αλλά πέρασε συνθήματα 
μπολσεβίκικα που Ιφεραν τήν σφραγίδα τών Π. Πολεμιστών καί 
τών άναπήρων.

Κάτω ή βακλεία. Ζήτω ή Έργατοαγροτ.κή Κυβέρνηση. 
Κάτω ό πόλεμος. Συνθήκη μέ τήν ΕΣΣΔ. ’Εκλογές μ’ άναλογική. 
Κάτω οί φόροι κι ή αίσχροκέρδειχ. Συντάξεις, άποζημιώσεις καί 
δουλίές στούς άνάπηρους, παλ. πολεμιστές κι άνεργους. Λαϊκά δι
καστήρια στους ύπεύθυνους τοϋ πολέμου. Κατάργηση èreimpάτβυ- 
σης έργατών καί στρ. νόμου χ.τφ.

Στή συγκέντρωση πού κάλεσε ή Εκλογική ’Επιροπή, κι 6γι- 
νε στίς στήλες τοϋ ’Ολυμπίου Διός δεκάδες χιλιάδες ζητωκραύγα
σαν τά έπαναστατικά συνθήματα καί τό Σφυρί - Δρεπάνι.
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Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Ό  Μ ά γ γ ο ς, μίλησε πρώτος. ΤΗταν δ Πρόεδρος. 
Άλλά μόλις άρθρωσε ασυνάρτητες λέξεις, γιατί τόν επνιξε ή συγ
κίνηση. «Πώς έγώ, πού μίλησα σέ τόσες συγκεντρώσεις σιδηροδρο
μικών καί γενικά, τόσο άνετα, τώρα δέν μπόρεσα νά μιλήσω»! Μ1 
αυτά τά λόγια μου σχολίασε τό γεγονός καθώς κατεβήκαμε πρός 
τήν κοινή γειτονιά μας.

Ό  Σ τ α μ α τ ό π ο υ λ ο ς ,  σαν μέλος τής έκλογικής 
έπιτροπής, οιαοέχτηκε τόν Μάγγο στό βήμα, μιλάει γιά πόλεμο, 
γιά έπανάσταση. Γιά τούς ανάπηρους καί τα θύματα πολέμου, πού 
άντιπροσωπεύει. Μέ τό άκροτηριασμένο δεξί χέρι δείχνει τό κόκκι
νο λάβαρο πού κυματίζει στήν έξέορα. Μέ τό άριστερό χειρονομεί 
άνάλογα μέ τόν δρμητικό του λόγο. Ανήκει στήν ήρωική παράτα
ξη τών άρχειομαρξιστών άνάπηρων πού δροϋσε μυστικά μέσα καί 
δίπλα άπ’ τό κόμμα.

'Επειτα μίλησε δ Μ ά ς ι μ ο ς. Έπειτα δ Π α π α- 
ν α σ τ ά σ η ς .  Είναι οί δυό μεγάλοι ρήτορες τοΰ κόμματος. Μι
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λάνε εύγλωττα, μέσα σέ παραλήρημα ένθουσιασμοΰ, κατά τοΰ πο
λέμου, κατά τών αστικών κομμάτων, γιά τήν Έργατοαγροτική 
Κυβέρνηση, γιά τήν ΕΣΣΔ. Καί στό τέλος 6 Ταβερναράκης άπ’ 
τους παλιούς πολεμιστές έκλεισε τήν συγκέντρωση.

Τά έκλογικχ άποτέλεσμα ήταν άξιοθρήνητα. Καί δέν μπο
ρούσε νάναι άλλιώτικα, μέ τΙς διαγραφές, τις διασπάσεις καί τήν 
άποσύνθεση τοΟ ΣΕΚΕ. Σωστά θεωρήθηκαν έκλογές πλαστογρα
φίας, τραμπουκισμών καί βίας, 'Οπου ψήφισαν άνήλικα παιδιά, 
στρατιώτες, πρόσφυγες, ξανά καί ξανά. Μέ ύποψήφιους στήν έξο- 
ρία, λογοκρισία κτρ.

. . ’Από 46 χιλ. ψήφους στίς έκλογές τοΰ 1920, κατά τόν Μπε- 
ναρόγια, τώρα, μέ πολλαπλάσιους ύποψήφιους (82), σέ 27 νομούς, 
πήρε τό ΣΕΚΕ μόνο 18 χιλ. Στήν ’Αθήνα καί στή Σαλονίκη έπεσε 
στό %. Ot ψήφοι στίς περιφέρειες μ’ έπιρροή Π. Πολεμιστές, ίσωσαν 
τήν κατάσταση. Οί φιλελεύθεροι πήραν 250 έδρες. Ot δημοκρα
τικοί τοΰ Παπαναστασίου 120, κι ot άπειθάρχητοι στήν άποχή 
βασιλικοί, 6 έδρες.

Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Ο

ΤΟ ΣΕΚΕ ΪΠΟΣΤΕΑΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΙΕΡ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΤΤΙΚΟΓ ΤΓΠΟΓ

Τ έ λ η  Ό χ τ ώ β ρ η  1 9 2 3

Ύστερα άπ’ τή συντριβή τοΰ Μεταξικοΰ κινήματος τό λαϊκδ 
άντιμοναρχικό κίνημα φούντωσε. Οί καταπιεζόμενοι άπό σκληρή έμ- 
πειρία στράφηκαν τώρα δχι μόνο κατά τοΰ βασιλιά, άλλά καί κατά 
τοΟ θεσμοΰ. 'Ολοι ξέρανε δτι παρά τήν τυπική ούδετερότητα τοϋ 
Γεωργίου, τ’ άνάχτορα ύπέθαλψαν τήν συνωμοσία. Μέχρι τώρα, δ 
πόλεμος κι ή έπανάσταση άνέτρεψαν τούς Τσάρους, τούς Άψβούρ- 
γους, τούς Χοετζόλερν. Οί Γλύξμπουργκ διατηρήθηκχν. Σ’ αύτό



τό 2ργο τής ιστορίας ή Ελλάδα καθυστέρησε. Γιατί ή «φωτισμένη» 
άστ:κή τάξη κράτησε μέ τά δόντια τα θεσμικά φράγματα γιά ν’ 
άντέξει τό καθεστώς στούς έπαναστατικούς χείμαρους.

Τώρα, τ6 πολιτειακό μπήκε πάλι στήν ήμερήσια διάταξη. 
Ό  Πλαστήρας καί ό Γονατάς, σαν πιστοί στήν βενιζελική συμβιβα
στική παράδοση, κάλεσαν σύσκεψη βενιζελικών κι άντιβενιζελικών, 
κι ίθεσαν ζήτημα Πολιτειακό, έπιδιώκοντας μιάν άνανέωση τοΟ ί- 
στορικοΟ συμβιβασμού «Φιλελευθέρων» καί Βασιλείας.

Στήν σύσκεψη οί βενιζελικοΐ Δαγκλής, Καφαντάρης, Σοφού- 
λης, πιστοί στ4ν Βενιζέλο, δέχτηκαν να μήν τεθεί θέμα καθεστω
τικού «άφού πηγαίναμε για έκλογές». 01 άντιβενιζελικοί Ζαβιτσιά- 
νος, Εύταξίας. Γ. Ράλης, Τριανταφυλάκος φυσικά συμφώνησαν. Ό  
Γ. Παπαντρέου εύθυγραμμίστηκε μέ τόν Βενιζέλο. Ένώ δ Μαρής 
τάχτηκε ύπέρ τής πραξικοπηματικής άνατροπής.

Οί «άδιάλαχτοι» δμως στρατηγοί καί συνταγματάρχες ήθε
λαν δ λ η ν τήν έξουσία στα χέρια τους. 01 Πάγκαλος, Κον- 
δύλης, Χατζηκυριάκος, κι δ πολιτικός Α. Παπαναστασίου άρνή- 
θηκαν άκόμα καί νά πάνε στή σύσκεψη μαζί μέ τούς βασιλικούς. 
’Οργάνωσαν μάλιστα συγκέντρωση στόν Πειραφ γιά τή «δημο
κρατία».

’Αλλά Ινώ οί άδιάλαχτοι δημοκρατικοί πήραν τήν πρωτο
βουλία τοΟ άντιμοναρχικοΟ άγώνα, κι άπείχαν άπ’ τήν Σύσκεψη, 
τό ΣΕΚΕ(Κ)... διαμαρτυρήΟηκε γιατί δέν κλήθηκε στήν Σύσκε
ψη!!

Διαμαρτυρήθηκε έπίσης γιατί: «τινές έκ τών κληθέντων δχι 
μόνον δέν ?χουν κανένα άπολύτως λαϊκόν Ιρεισμα, άλλά ύπήρξαν 
συνεργάται τοΟ καταλειθέντος άντιβενιζελικοΰ καθεστώτος, καί ύ- 
πεύθυνοι διά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν». Ένώ μία. κομμου
νιστική άνάλυση, δέν μπορούσε νά βγάλει άπ’ τΙς εύθϋνες τής μι
κρασιατικής καταστροφής τήν βενιζελική παράταξη καί τούς ιμπε
ριαλιστές ύποστηριχτές της.

Καί παρακάτω: «Διά τούς λόγους αύτούς ή πρόσκλησις εις 
τήν Σύσκεψιν άποτελεΐ πρόκλησιν, κατά τών πατριωτών καί τών 
προσφύγων». Καί νά πού οί περίεργοι αύτοί «αριστεροί» καί άκόμα



περιεργότεροι «κομμουνιστές» Ιγιναν πατριώτες!
Άλλά οέν είναι μόνα αύτά. Οί πατριώτες του ΣΕΚΕ αποφά

σισαν να ύποστείλουν τή σημαία τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, 
καί σήκωσαν τήν σημαία τής αστικής δημοκρατίας δυτικού τύπου!!

«Φυσικώ τώ λόγω, έφ’ δσον ετέΟη δυναστικών ζήτη|ΐα, καί 
καλώς έτέθη, πρέπει ν’ άφεθεί έλεύθερος δ λαός να διαπαιδαγωγη- 
θεΐ εις τά σχετικά ζητήματα, καί να γίνουν γνωσταί, έάν ύπάρ- 
χουν(!), οί βαρύνουσαι τόν θρόνον κατηγορίαι. Είμαστε οπαδοί 
τής κοινωνικής δημοκρατίας. Έπί τοϋ παρόντος δμ ω ς(!), ύποστέλ-

Ή  ήγεσία τοϋ κόμματος στίς φυλακές Πλαστήρα (1922), 
συνθηκολόγησε γιά νά γλυτώσει καταδίκη γιά έσχάτη προδοσία μέ 
υποχρέωση να ταχθεί ύπέρ τής ύπεράσπισης τοϋ 'Εβρου, ένώ άπδ 
τδ Φλεβάρη τοϋ 1922 είχε σπάσει μέ τήν Κομ. Διεθνή, καί είχε χα
ράξει τδν δππορτουνιστική γραμμή «μακράς νομίμου ύπαρξης».

Άπδ τ’ άριστερά πρδς τά δεξιά: Α. Σίδερης, Γ. Παπανικολά- 
ου, Γ. Γεωργιάδης, Ε. Εύαγγέλου καί Γ. Κορδ&τος.

λοντες τήν σημαία τής κοινωνικής δημοκρατίας (! ) θα άγωνισθώ- 
μεν διά τήν έπιβολήν, μέ τήν θέλησιν πάντοτε τής πλειοψηφίας(!) 
τοΰ λαοΰ, τής άβασιλεύτου δημοκρατίας, τύπου τής Δυτικής Ευ
ρώπης (!) . (Κείμενο τ. 1, σ. 341 —  (θαυμαστικά δικά μας).
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Ή  άλλαγή άρχών σαν πουκάμισα, καί ή ύποστολή τής ση
μαίας τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας ύπέρ τής άστικής, ίδειξε 
ότι τό ΣΕΚΕ(Κ) όππορτούνιζε άκατάπαυστα. Δέν είχε καμιά 
συνέπεια στίς άρχές τοϋ κομμουνισμού. Ή  μεταπήδηση στήν «Λαϊ
κή Δημοκρατία» ή στήν αστική δημοκρατία δυτικού τύπου» Ιγινε 
πλέον βίωμα στό Κόμμα. Ή  διαμαρτυρία τοΰ ΣΕΚΕ στόν Πλα
στήρα, ζητοΰσε νά «πατάξει τόν άντιβενιζελισμό». ’Ανάθετε στόν 
Πλαστήρα τά καθήκοντα τής έργατ. τάξης. Δέν ζητοΰσε πάταξη 
τοΰ βενιζελισμοΰ. Ζητοΰσε άπ’ τόν Πλαστήρα «να μήν ύφίσταται 
έξωθεν κι έσωθεν έπιρροές τών κεφαλαιοκρατικών κύκλων»!! Λές 
κι ή κυβέρνηση Πλαστήρα δέν ήταν κεφαλαιοκρατική ! ! Τό Πα
σαλίμανο δέν δίδαξε τίποτα σ’ αύτούς τούς άθεράπευτους ρεβι- 
ζιονιστές.

Ο Π. ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΣ 
ΤΑΞΙΔΕΤΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΕΝΙΝ 

Τ έ λ ο ς  τ ο ύ  1 9 2 3

Μόλις ό Πουλιόπουλος γύρισε άπ’ τό μέτωπο όργάνωσε 
τούς συμπολεμιστές του στό Κόμμα, Ιρριξε τα θεμέλια γιά τήν 
Παλαιοπολεμική ’Οργάνωση καί Ιτρεξε πρός τή Σοβιετική 'Ενω
ση. ΤΗταν άδύνατο ν’ άντέξει στήν έσωτερική άνάγκη νά παρακο
λουθήσει άπό κοντά κι άπό μέσα τά προβλήματα τής Ρώσικης καί 
παγκόσμιας ’Επανάστασης. Τότε όλο: οί δρόμοι τών έπαναστατών 
όδηγοΰσαν στή Μόσχα. Ό  Πουλιόπουλος δμως δέν πήγε στή χώρα 
τοΰ ’Οχτώβρη γιά ν’ άποτίσει φόρο τιμής, οδτε νά φιλήσει τό χώμα 
της, δπως τό Ικαναν άντιπρόσωποι στά συνέδρια ή νέοι άγωνιστές 
έπισκέπτες, άλλά πήγε νά δει τόν Λένιν, νά προβληματιστεί, καί 
προπάντων νά έξοπλιστεί μέ ντοκουμέντα γιά τόν άγώνα.

Ό  πατέρας του τόν χαρτζηλίκωσε γιά νά πάει δήθεν στή... 
«Γερμανία γιά σπουδές». “Εκανε τό παν γιά τό καμάρι του.

Ό  Π.Π. ταξίδεψε μ’  αύστηρή συνωμοτικότητα. Ή  άναγκαία

θδ



συσκότηση δέν έπέτρεψε νά γίνει γνωστή αύτή ή άποστολή, άκόμα 
καί στό στενό του περιβάλλον.

Έφτασε στή Μόσχα. Συνδέθηκε. Τόν παρουσίασαν στόν Λέ- 
νιν. Ή  φήμη τοϋ Πουλιόπουλου άπ’ τήν μεγαλειώδη διεθνιστική 
δράση του καί τις άλλεπάλληλες ειρκτές, στό μικρασιατικό μέτω
πο. πρόστρεξε. Έτσι, είχε τήν μεγάλη τύχη, νά βρεθεί κοντά στόν 
Λένιν, πρίν δ μεγάλος ήγέτης τής Ρώσικης καί παγκόσμιας έπα- 
νάστασης κλείσει τα μάτια. Είδε τόν Λένιν. Μίλησε μαζί του. Τόν 
άκουσε. Τόν θαύμασε. ΤοΟ Ικανέ μεγάλη έντύπωση τό μεγαλείο 
τής έπαναστατικής του σκέψης. Ό  «έπαναστατικός Ορθολογισμός» 
τοΰ Λένιν.

“Επειτα τόν συνέδεσαν μέ τόν Κάμενεφ. Στή συνέχεια μέ τόν 
Γκόρκυ καί τέλος τόν πήγανε σέ μια συγκέντρωση παλαίμαχων 
τοϋ έμφυλίου πολέμου καί τών 20 χρόνων άγώνων τοϋ μπολσεβι- 
κισμοϋ. Ρώτησε καί τόν πληροφόρησαν γιά τις ουλές καί τούς 
άκpωτηpιαqioùς πού Ιφεραν ΤΗταν άπ’ τις μάχες καί τά βασανη- 
στήρια τής ’Οχράνας, τοϋ άπάντησαν.

Ό  ΙΙουλιόπουλος δέν είδε τόν Τρότσκι. Ίσω ς αύτό δέν ήταν 
τυχαίο. "Ισως έπίσης νά μήν ήταν τυχαίο πού τόν ξενάγησαν στούς 
«παλιούς μπολσεβίκους». ΤΗταν δυνατόν δ Κάμενεφ νά μήν έπω- 
φελοϋνταν άπό μιά τέτοια έξαιρετική διασύνδεση μέ τό Ελληνικό 
•κόμμα; Καί νά μήν προσπάθησε νά καταχτήση τόν Π.Π. στήν 
«παλιά φρουρά»; «ΝαΙ» άπαντάει σ’ αύτό τό έρώτημα δ Δεκελειώ- 
της. «Ό  Κάμενεφ Ικανέ τά πάντα γιά να καταχτήση τόν Που- 
λιόπουλο ένάντια στόν Τρότσκι. Κι αύτό ήταν δύσκολο γιατί ό 
Πουλιόπουλο; θαύμαζε τόν Τρότσκι καί έκτιμοϋσε τις ιδέες του».
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Ή έπικράτηοη τής γραφειοκρατίας καί ό 
δερμιδωριανός έκφυλισμός τής ΕΣΣΔ

’Από τις Αρχές τοϋ 1923 ή ήρωϊκή έπανάσταση μπήκε σέ 
μια νέα περίοδο, πού είχε τεράστιες συνέπειες στό παγκόσμιο κί
νημα

Ή  καθυστέρηση τής χώρας, δ δυσμενής συσχετισμός βιομη- 
χανίας-γεωργίας, κολεχτιβοποίησης-Ατομικής Αγροτικής Ιδιοχτη- 
σίας, ή Ν.Ε.Π. καί ο'. Αντιφατικές έπιδράσεις της (προώθηση τών 
νεπμαν στίς πόλεις καί τών κουλάκων στήν ύπαιθρο), ή ήττα τής 
Γερμανικής καί Εύρωπαϊκής έπανάστασης, ή κάμψη τής έπανα- 
στατικότητας τών μαζών κ.τ.ρ. έγιναν παράγοντες ένίσχυσης τής 
γραφειοκρατίας.

Ή  ήγεσία, σταθεροποιημένη στά πίστα, συνηθισμένη άπ’ 
τόν έμφύλιο πόλεμο ν’ Απαιτεί πειθαρχία κι υποταγή, περισσότερο 
ή λιγότερο κουρασμένη, πού δρχισε νά συντηρητικοποιεΐται στήν 
νέα Ατομική, οικογενειακή, πολιτιστική ζωή, μ’ έξασθενισμένη τήν 
προοπτική τής έπέκτασης τής έπανάστασης, μέ πεσμένη Αγωνιστι
κότητα κ.τ.ρ. Αντικατίπτριζε τις δυσμενείς έξελίξεις στήν ΕΣΣΔ.

Πίνω σ’ αυτές τις βάσεις γεννήθηκε μια γραφειοκρατία 20 
έκατομμυρίων περίπου, ή δποία καταχρώμενη προνόμοια, μαζί μέ 
έξουσίες, έπεκρίτησε, κι Ιγινε κίνδυνος γιά τήν παραπέρα έξέλι- 
ξη τοΰ καθεστώτος. Έτσι Αρχισε δ θερμιδωριανός έκφυλισμός τής 
ΕΣΣΔ.
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Ο ΛΕΝΙΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΟΛΕΜΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΓ ΣΤΑΛΙΝ

Ό  Λ έ ν ι ν, άρρωστος, έπεσήμανε τδν κίνδυνο τής ύπερ- 
διόγκωσης τής γραφειοκρατίας στδ κόμμα καί στδ κράτος.

Χαρακτήρισε τδ κράτος «έργατικδ μέ γραφειοκρατική πα
ραμόρφωση». Είδε δτι ή έστία τοΰ κακοΰ που άρχισε νά μαστίζει 
τδ κόμμα βρίσκονταν στδ Έπιτροπάτο Εργατικής καί ’Αγροτικής 
’Επιθεώρησης καί στδ δργανωτικδ άπαράτ πού διεύθυνε δ Στάλιν. 
Κι άρχισε Ινα πόλεμο ένάντια στήν γραφειοκρατία γενικά καί 
στδν Στάλιν ιδιαίτερα. Τδν Σεπτέμβρη τοΰ 1922 πολέμισε τδν 
Στάλιν γιά τήν «μεγαλορώσικη» πολιτική του στδ έθνικδ ζήτημα. 
Στίς άρχές τοΰ Δεκέμρη 1922, τδν βομβάρδισε γιά τήν άπόφαση 
πού πήραν μισοκατάργησης τοΰ μονοπωλείου τοΰ έξωτερικοΰ έμ- 
πορίου. Τδ Γενάρη τοΰ 1923, στήν διαθήκη του, ζητάει τήν με
τάθεση τοΰ Στάλιν άπδ γραμματέα.

Στίς 6.2.23 άπ’ άφορμή τοΰ Γεωργιανοΰ προβλήματος, τη- 
ληφωνοΟσε στούς Μντιβάνι καί Μακαράτζε: «Είμαι έξοργισμένος 
άπ’ τήν αύθάδεια τοΰ Όρτζονίκιτζε καί τήν συνενοχή τοΰ Στάλιν 
καί τοΰ Τζερτζίνσκυ». Προετοίμαζε σ’ δλους αύτούς Ινα άποφασι- 
στικδ χτύπημα στδ 12ο Συνέδριο τοΰ κόμματος. ΑΙσθανόμενος δ- 
μως τήν άνάγκη ένίσχυσης, κάλεσε τδν Τρότσκυ, καί τοΰ πρότεινε 
Ινα μπλδκ ένάντια στδν Στάλιν.

Στις 5.3.23 γράφει στδν Τρότσκι:
«Σάς ζητώ μ’ έπίμονη παράκληση ν’  άναλάβετε προσωπικά 

τήν υποστήριξη τής Γεωργιανής ύπόθεσης στήν Κεντρική Επι
τροπή. Βρίσκεται στά χέρια τοΰ Στάλιν - Τζερτζίνσκυ, άλλά δέν 
μπορώ νά βασισθώ στήν άμεροληψία τους. Ί σ α  Γσα, τ’  άντίθετο. 
"Αν συμφωνήσετε κι έπωμισθεΐτε αύτή τήν ύπόθεση θά Ιμενα ή
συχος.

Μέ τούς καλύτερους άδελφικούς χαιρετισμούς

Λένιν»



Τέλος, μέ τήν δημιουργία τής ’Επιτροπής ’Ελέγχου, βάλει 
σάν μέ βαρύ πυροβολικό ένάντια στήν γραφειοκρατία καί τόν έκ- 
πρόσωπό της Στάλιν.

Άλλά στίς 9.3.23, κεραυνοβολήθηκε άπό μια νέα κρίση τής 
άρρώστειας του.

Στό μεταξύ είχε σχηματισθεϊ Ινα μπλόκ πίσω άπ’ τις πλά
τες τοΰ Κόμματος καί τοΰ Πολιτικού γραφείου.

Τό τ ρ ι ο μ β ι ρ ά τ ο υ μ Ζ η ν ό 6 ι ε φ, Κ ά μ ε 
νεφ,  Σ τ ά λ ι ν .  Πίστευαν δτι ό τίτλος τοϋ «παλιοΰ μπολσε
βίκου», τής «παλιάς φρουράς», ήταν άρκετά γιά να κρατήσουν δλα 
τα πόστα, έθνικά καί διεθνικά, καί να έξουόετερώσουν τόν Τρότσκι.

Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΣΓΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΟΝΟΣ ΤΩΡΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ένώ ή άρρώστειχ είχε έξουδετερώσει τόν Λένιν άπ’ τήν 
δράση, ή Τρόικα άφηνε τά πράγματα τής χώρας νά πηγαίνουν 
στήν τύχη τους, κι έπιδίδονταν σέ γραφειοκρατικές ραδιουργίες. 
Τότε ξέσπασε μιά κρίση στήν οικονομία, κι άπλώθηκε στήν ΕΣΣΔ 
Ινα κύμα άπεργιών. Ή  κρίση «ψαλίδα» δηλαδή διαφοράς τιμών 
βιομηχανικών καί άγροτικών προϊόντων, ήταν Ικφραση κρίσης 
στίς σχέσεις βιομηχανίας καί άγροτικής οικονομίας, πόλεων καί 
ύπαίθρου, άγροτών καί έργατών. Είχε συνέπεια μιά γενική δυ
σαρέσκεια έργατών κι άγροτών, μέ κίνδυνο να ύπονομευτεΐ ή 
συμμαχία τους, που ήταν βασική γιά τό καθεστώς, ένώ οί νέπμαν 
κι οί κουλάκοι σήκωναν κεφάλι.

Αυτά Ιδωσαν ώθηση στήν Αριστερή Αντιπολίτευση. Κι άρ
χισε μιά πάλη μέ δυό βασικά συνθήματα: 1) ’Ε κ β ι ο μ η 
χ ά ν ι σ η  καί 2) Κ α τ ά  τ ή ς  γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α 
τ ί α ς .  Γ ι ά  δ η μ ο κ ρ α τ ί α .

Στις 8.10.23 ό Τρότσκι μέ γράμμα του στό Π.Γ. (πού άπο- 
κρύφτηκε) έπεσήμανε τήν άνάγκη, μετά τήν πίεση τοΰ πολεμι- 
κοϋ κομμουνισμοΰ, δτι δπρεπε νά περάσει τό κόμμα σέ πλατιά 
δημοκρατία, νά παύσει ν’  άγνοείται ή γνώμη τοϋ κόμματος, νά



σταματήσει ή γραφειοκρατική ήγεσία να έ-ιβάλλει τήν δική της 
γνώ;ιη, καί νά καταφεύγει σέ διαταγές κι άπειλές.

Μέσα στον Όχτώβρη, δημοσίεψε στήν Πράβδα τό: Ν έ α
II ο ρ ε ! α (Κ ο ύ ρ Ν ο υ β ώ:. Κατάγγειλε τούς κινδύ-

ΜερικοΙ άπδ τους μπολσεβίκους πού ύπέγραψαν τήν άντιγρα- 
φεισκρατική «πλατφόρμα τών 46».

νους τής γραφειοκρατικοποίησης, έπεσήμανε τδ ρόλο τής ήγεσίας 
-ΐύ  καθιέρωσε γραφειοκρατικές μέθοδες, ύπεράσπιζε τούς νέους 
στήν προβολή τών δικαιωμάτων τους, άντιμετώπιζε σωστά τδ πρό
βλημα γιά τι; τάσεις καί φράξιες στδ κόμμα, καί πρότεινε σχέδιο



εκβιομηχάνισης σάν βασική άνάγκη γιά τήν άντιμετώπιση τής 
κρίσης, για το δυνάμο,μα τοΟ προλεταριάτου σέ σχέση μέ. τήν 
αγροτιά, γ-α τήν βοήθεια στήν αγροτιά, κι ένάντια στούς κουλά-

01 πρώτοι Τροτσκιστές τής «πλατφόρμας τών 46»

Στδ Κούρ - νουβώ, έξέφρασε τις τάσεις τής νέας μεταοχτω- 
βριανής γενν-.άς, τής «νέας πορεία:», ή όποία έξεγείρονταν ένά', 
στδ γραφειοκρχτισμδ τής Π αλιά: Πορείας (Άνσιέν Κούρ) . 
μεταοχτωβριανή γεννιά δέν άρνοΰνταν τήν καθοδήγηση τών 
λιών καί τήν πείρα τους. ’Αλλά οί νέοι ήθελαν νά συμμετέχουν
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στήν έπεςεργασία τή; γραμμής τοϋ κόμματος καί στήν ήγεσία τοϋ 
κινήματος, μέ βάση καί τήν πείρα πού οί ίδιοι άπέχτησαν.

Στίς 1ά.10.23, 40 ηγέτες τοΰ κόμματο;, μέ ντοκουμέντο του; 
πού ονομάστηκε «Πλατφόρμα τών 46» ήλθαν σ’ άντίθεση μέ τό 
γραφειοκρατικό ν.αθεστως πού έκπροσωποΰσε ή Τρόικα Ζηνόβιεφ, 
Κάμενεφ, Στάλιν, μέ τόν αύταρχισμό της, τήν παραβίαση τής δη
μοκρατίας, τήν καθιέρο>ση διορισμών, τό πνίξιμο τή; φωνή; τοϋ 
κόμματος, τόν μηχανισμό διοίκηση; καί διοικούμενων, τήν κατά
χρηση εξουσία; των παλιών σέ βάρο; τών νέων, τήν βαθμιαία κα
τάργηση τοϋ έργατ'.κοΰ έλέγχου κ.τ.ρ. Ή  «πλατφόρμα τών 46» 
ευθυγραμμίζονταν μ’ αυτήν τοΰ Τρότσκι.

Στί; 25.10.23, σέ ειδική σύσκεψη, ό Μ π ρ ε ο μ π ρ α -

ΜΠΡΕΟΜ Π ΡΑΖΕΝΣΚΤ (1886-1937)

Παλιός μπολσεβίκος. Βετεράνος τοϋ έμφυλί- 
ou πολέμου. Διαγράφτηκε άπό τό Κόμμα στά 
1927, συνθηκολόγησε στά 1929. Ξαναδιαγρά- 
φτηκε στά 1931 καί πάλι άποκαταστάθηκε. 
Κατά τή δίκη του άρνήθηκε νά δμολογήσει 
κατά τή διάρκεια τών έκκαθαρίσεων καί έκτε- 

λέστηκε δίχως δίκη.

ζ έ ν σ κ υ παρουσίασε σχέδιο μέ 6 σημεία γιά τήν δημοκρα
τία καί κατά τής γραφειοκρατίας. Άλλά ή Τρόϊκα, χτύπησε γιά 
«βαθειά πλάνη» τούς άντιπολιτευομένους, παρερμήνεψε τό σύνθημα 
γιά βιομηχανοποίηση σαν άρνηση τής συμμαχίας προλεταριάτου μέ 
τήν άγροτιά» καί άρχισε πογκρόμ ένάντια στόν «τροτσκισμό» καί τούς 
δπαδούς τής Κούρ-Νουβώ.

Στίς 11.12.23, σέ κομματική συγκέντρωση οί Σαπρόνωφ καί 
Μπρεομπρχζένσκυ, έξ ονόματος τών 46 καί τής Αριστερής Αντι
πολίτευσης, λνταπόδωσχν τήν κατηγορία γιά φραξιονισμό τής Τρόι
κας, πού ό ίδιο; δ Στάλιν κατονόμασε, σάν φράξια, πίσω άπ’ τό 
Πολιτικό Γραφείο.

Ό  Στάλιν θέλει τώρα νά πνίξει τή συζήτηση πού άνοιξε ή
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Ό  παλιός μπολσεβίκος ΣΑΠΡΟΝΩΦ άπό τους ήγέτες τής Τροτσκι- 
στικής ’Αντιπολίτευσης τιμητικός ψορέαζ τοϋ νεκροΰ Λένιν (Τρί

τος δεξιά).

Ό  0άναιος τοϋ Λένιν
21.1.1924

Έπειτα άπό ;ιιά πολύχρονη άρρώστεια πού ήταν αποτέλε- 
αιΐ7. τή; δηλητηρίασης τοϋ αίματος πού προκάλεσε τό βλήμα 
φύτεψε στό κεφάλι του ή σοσιαλεπαναστάτρια Καπλάν, στήν 
λοφονική της άπόπειρα στίς 31.8.1918, ό Λένιν ύπεκυψε στό
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ραίο. Ό  αρχηγός τοϋ μπολσεβίκικου κόμματος, τής ρώσικης έπα
νάστασης καί τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου πέθανε.

’Αγωνία κυριάρχησε σ’ δλους τούς κομμουνιστές και πρω
τοπόρους έργάτες. Τί θα γίνονταν τ4 έπαναστατικό κίνημα μετά 
τόν θάνατο του Λένιν;

Ό  ίδιος δ Λένιν αντιμετώπισε αυτό τό Αγωνιώδες πρόβλημα 
πριν πεθάνει μέ τήν Δ ι α θ ή κ η  του.

Η ΙΙΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΓ ΛΕΝΙΝ

Ό  Λένιν, στή διαθήκη του, άφού διατύπωνε τ'ις άνησυχιες 
του για τήν σταθερότητα τής Κ.Ε. ϋστερα άπ’ τόν θάνατό του, 
καί διέβλεπε κινδύνους γιά ένα σχίσμα, Ιγραφε :

« Π ιστεύω δτι ενας βασικός συντελεστής στό ζήτημα τής στα
θερότητας άπό τήν άποψη αυτή είναι ή προσωπικότητα δυό με
λών τής Κεντρικής Επιτροπής, τοΰ Στάλιν καί τοΰ Τρότσκι. Ot 
σχέσεις άνάμεσα σ’ αυτούς τούς δυό ίσοδυναμοΰν κατά τή γνώμη 
μου μέ κάτι παραπάνω άπό τό μισό τοΰ κινδύνου ένός σχίσματος, 
πού θά μπορούσε ν’ άποτραπεϊ. Γιά v i τόν άποφύγουμε, πρέπει 
άμέσως νά προχωρήσουμε, μαζί μέ τ’ άλλα μέτρα πού θά πάρουμε, 
στήν αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών μελών τής Κεντρικής ’Επιτροπής 
άπό 50 σέ 100.

Άπό τότε πού ό σ. Στάλιν Ιγινε γενικός γραμματέας τοΰ 
Κόμματος συγκέντρωσε στα χέρια του μια τεράστια δύναμη καί 
δέν είμαι βέβαιος -<!)ς κατορθώνει πάντοτε νά τή χρησιμοποιεί μέ 
άρκετή φρόνηση. Άπό τό άλλο μέρος δ σ. Τρότσκι, δπως τό άπό- 
δειξε στήν πάλη του ένάντια στήν Κεντρική Επιτροπή άπ’ άφορμή 
τού ζητήματος τοΰ ’Επιτροπάτου τών Συγκοινωνιών, διακρίνεται 
δχι μόνο γιά τις έξαιρετικές ίκανότητές του— ώς πρόσωπο είναι 
τό δίχως άλλο δ πιό ικανός σύντροφος μέσα στή σημερινή Κεντρι
κή Επιτροπή— άλλά ξεχωρίζει έπίσης καί γιά τήν πάρα πολύ 
μεγάλη αύτοπεποίθησή του, καθώς καί γιά τήν τάσητου νά τραβιέ
ται πολύ άπό τή διοικητική δψη τών ζητημάτων. Τά χαρακτηρι
στικά αύτά τών δύο σημαντικότερων ήγετών τής Κεντρικής Έπι-
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τροπής θά μπορούσαν χωρίς αύτοί νά τό θέλουν νά δδηγήσουν 
σέ σχίσμα καί άν τό Κόμμα μας δέν πάρει κανένα μέτρο γιά νά 
άποφύγει τδ σχίσμα, αύτδ θά μποροΰσε να έπέλθει αναπάντεχα.

Δέν θέλω νά χαρακτηρίσω μέ τις προσωπικές τους ιδιότητες 
καί τά άλλα μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Υπενθυμίζω μόνον 
δτι τδ έπεισόδιο Ζηνόβιεφ-Κάμενεφ κατά τδν Όκτώβρη δέν ήτανε 
βέβαια τυχαίο, άλλα δτι δέν πρέπει νά γίνει προσωπική έκμετάλ- 
λευσή του σέ βάρος τους, δπως δέν πρέπει νά γίνει έκμετάλλευση 
τής μή μπολσεβίκικης προέλευσης τοΰ σ. Τρότσκι.

Σχετικά μέ τά πιό νέα μέλη τής Κεντρικής ’Επιτροπής, θά 
ήθελα νά πώ δυδ λόγια για τδν Μπουχάριν καί τδν Πιατάκωφ. 
Κατά τή γνώμη μου, είναι ci πιδ άξιόλογοι άνάμεσα στα νέα στε
λέχη καί θα πρέπει σχετικά μ' αύτούς νά Ιχουμε ύπόψη μας τά
έξής:

Ν ΙΚ Ο ΛΑΐ ΜΠΟΓΧΑΡΙΝ

’Εκτελέστηκε άπό τόν Κάϊν-Στάλιν.

Ό  Μ π ο υ χ ά ρ ι ν  δέν είναι μόνο δ πολυτιμότερος καί 
σημαντικότερος θεωρητικός τού Κόμματος, άλλά καί σωστά θεω
ρείται σαν τό αγαπημένο παιδί δλου τοΰ Κόμματος. 'Ωστόσο οί 
θεωρητικές άντιλήψεις του είναι πολύ αμφίβολο άν μπορούνε νά 
θεωρηθούνε σαν αληθινά μαρξιστικές. Έχει μέσα του κάτι τδ 
σχολαστικό (δέν Ιμαθε ποτέ τή διαλεχτική καί άκόμα πιστεύω 
πώς ποτέ του δέν τήν κατάλαβε πραγματικά).
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Ό  Π ι α τ ά κ ω φ δίχως άμφιβολία διακρίνεται γιά τήν 
έξαιρετική του θέληση καί τις ίκανότητές του, Αποκλίνει δμως πάρα 
πολύ στή διοικητική 2ψη τών πραγμάτων, ώστε νά μή μπορεΐ 
κανείς νά τόν έμπιστεύεται σ’ Ινα σοβαρό πολιτικό ζήτημα.

ΠΙΑΤΑΚΩΦ

Άπό τά 1923 μέλος τοΟ ήγετικοΟ κέντρου 
τής Ά ρ. Αντιπολίτευσης. Ό  ύπεραριστερός 
στόν πόλεμο καί στό Μπρέστ-Διτόφσκη μα
ζί μέ τόν Μπουχάριν καί γιά 12 χρόνια δι- 
εύθυνε τήν Βαριά Βιομηχανία, τώρα κατηγο- 
ρήθηκε γιά «σαμποτέρ», γιά πράχτορας τής 
Γκεστάπο κι έκτελέστηκε άπ’ τδ Στάλιν.

Ό πως είναι φανερό, οί παρατηρήσεις μου αυτές έχουν Ινα 
χαρακτήρα περιστατικό, μέ τήν προϋπόθεση δτι οί δυό αύτοί Ικα
νοί καί πιστοί σύντροφοι θα βρούνε τήν ευκαιρία νά συμπληρώ
σουνε τις γνώσεις τους καί νά διορθώσουνε τις μονομέρειές τους.

22 τοΰ Δεκέμβρη 192?

Ό  Σ τ ά λ ι ν είναι πολύ άγροϊκος καί τό έλάττωμα αύτό, 
αν είναι υποφερτό στίς προσωπικές σχέσεις κομμουνιστών μεταξύ 
τους, δέν είναι ανεκτό γιά κείνον πού κατέχει τή θέση τοΰ γενι
κού γραμματέα. IV αύτό προτείνω στούς συντρόφους νά βρούνε 
ένα μέσο να βάλουνε στή θέση αυτή κάποιον άλλον, ό όποιος άπό 
κάθε άποψη νά είναι καλύτερος άπό τό σ. Στάλιν, δηλαδή νά εί
ναι πιό ύπομονετικός, πιό ειλικρινής, πιό εύγενικός καί πιό καλο
προαίρετος απέναντι στούς συντρόφους, λιγότερο δύστροπος κλπ. 
Τδ ζήτημα αύτδ μπορεΐ νά φαίνεται σάν άαήμαντη μικρολογία. 
Μά πιστεύω πώς άμα τδ δούμε άπό τήν άποψη τής άποφυγής ένδς 
σχίσματος καί άπό τήν άποψη τών σχέσεων Στάλιν καί Τρότσκι. 
δέν είναι καθόλου μικρολογία, ή τουλάχιστον είναι μιά τέτοια μι- 
κρολογία πού αργότερα μπορεΐ νά πάρει μιά Αποφασιστική ση
μασία.

4 τοΰ Γενάρη 1923».

L'
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Τά μεγάλα θύματα τοΰ Στάλιν 
δολοφονήδηκαν στά 1937

Λ. Β. Κάμενεφ Γ. Ε. Ζηνόβιεφ

...Τό Όχτωβριανό έπεισόδιο |ΐέ τούς Ζηνόβιεφ και Κάμενεφ δέν 
ήταν φυσικά τυχαίο, άλλ’ αύτό δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθεί έ- 
νάντιά τους προσωπικά, δπως ή μή μπολσεβίκικη προέλευση τοΰ 

Τρότσκι.
(Λένιν Διαθήκη Δεκέμβρης 30 1922)

Ή  συντρόφισα τοΰ Λένιν Κ ρ ο ύ π σ κ α γ ι α .
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Ή  πρώτη άνάγνωση τής διαθήκης Εγινε στίς 22.3.24 στδ 
« Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τ ώ ν  Π α λ ι ώ ν » .  Αύτό ήταν ένα σώμα τών 
«παλαίμαχων» άντιπροσώπων βγαλμένων για τό 13ο Συνέδριο τοΟ 
Ρ.Κ.Κ., ξεδιαλεγμένων καί έπεξεργασμένων άπ’ τόν γραμματέα Στά- 
λιν, «αυτόν τόν μάγειρα κακών* φαγητών» δπως τόν χαραχτήρισε 
ό Λένιν γιά τά γραφειοκρατικά του παρασκευάσματα.

Τήν διάβασε 6 Κάμενεφ. Ή  Κρούπσκαγια έπέμενε να δια
βαστεί στό Συνέδριο, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τού Λένιν.

Ή  Τρόικα είσηγήθηκε: «Να διαβαστεί ξεχωριστά σέ κάθε 
άντιπροσωπεία. Ό χι στήν γενική σύνοδο τοΰ Συνεδρίου. Δέν έπι- 
τρέπονταν νά κρατήσουν σημειώσεις».

Ή  Κρούπσκαγια άντέδρασε. ’Αλλά τά μέλη τοΰ «Συμβου
λίου τών Παλιών», δεμένα μέ πειθαρχία δμάδας, πείσμωσαν καί ή 
είσήγηση τής Τρόικας έπικυρώθηκε μέ μεγάλη πλειοψηφία.

«’Αγροίκος, δύστροπος, μέ τάσεις κατάχρησης έξουσίας». Βα
ριοί χαρακτηρισμοί, πού είχαν για στόχο τήν φύση τής γραφειο- 
κρατείας καί τήν άνάγκη άνατροπής της.

«Διαβάζοντας -  -γράφει ό Τρότσκι— οί άρχηγοί τών άντι- 
προσωπειών, έκρυβαν δόλια ορισμένες λέξεις, υπογράμμιζαν άλλες, 
καί σχολίαζαν δτι γράφτηκε άπό εναν άρρωστο καί κάτω άπ’ τήν 
έπήρεια δολοπλοκιών». «Είχαν τό θράσος να παραβοΰν τήν θέ
ληση τοΰ Λένιν να διαβαστεί ή διαθήκη στό συνέδριο».

Λίγες μέρες πρίν άπ’ τή δεύτερη προσβολή, λακωνικό γράμ
μα του στόν Στάλιν, διέκοπτε τις προσωπικές σχέσεις μαζί του.

Μόλις 6 Λένιν Ικλεισε τά μάτια, έθαψαν τή διαθήκη του. 
Ήταν καταπέλτης ένάντια στόν Στάλιν.

98



Τό Κόμμα περνάει στό πλευρό τοϋ 
Σταλινισμού

ΑΡΘΡΟ ΤΟΓ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

Στό έλληνικό κίνημα, στό «Ρίζο» 8.12.23, πρωτοφάνηκε ή 
άποψη Τρότσκι. Στό άρθρο του: «Τό σημερινών οίκονομικόν πρό
βλημα». Σ’ αύτό ό Τρότσκι διαπίστωνε δτι «ή μεγάλη βιομηχανία 
πού έθνικοποιήθηκε έκανε άλμα άνόδου»' δτι «βελτιώθηκε ή γενι
κή οίκονομική κατάσταση», «άλλα ή άγροτική οικονομά δέν μπο
ρούσε νά βελτιωθεί», δτι ή κρίση τοΰ φθινόπωρου «όφείλονταν στή 
δυσαναλογία τιμών τών αγροτικών καί βιομηχανικών προϊόντων» 
καί πρότεινε Αναδιοργάνωση τής βιομηχανίας.

Πραγματικά άπ’ τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας θά έξαρτιόν- 
ταν ή βελτίωση τής ψαλίδας τών τιμών καί τό ξεπέρασμα τής κρί
σης πόλης - υπαίθρου.

Ξέρουμε δτι τό σχέδιο Τρότσκι θεωρήθηκε «ύπερεκβιομηχα- 
νιστικό». ΤοΟ άντέταξαν τήν πρόοδο τής βιομηχανίας μέ «βήμα 
χελώνας» (Μπουχάριν). ’Αλλά τελικά τό κακοαντέγραψαν μέ τό Ιο 
πεντάχρονο σχέδιο.

Στόν έλληνικό χώρο ή καμπάνια ένάντια στούς Ρώσους ’Αν
τιπολιτευόμενους - Τροτσκιστές άρχισε άπ’ τις άρχές τοΟ 1924. Ό  
«Ρίζος» (6 τοΟ Φλεβάρη) δημοσίεψε σειρά άρθρων τοΟ UNDRA 
MUROS (Κ. Γυφτοδήμου ή Καραγιώργη).

«Ή έπίθεση —  έγραψε 6 U.M. —  τής μειοψηφίας διευθύ
νεται έναντίον τών άρχών πού έκφράστηκαν σέ άποφάσεις, υστέρα 
άπό προηγούμενες συζητήσεις, άπ’ τήν έπικρατοΰσα πλειοψηφία 
τοΟ κόμματος, σαν συμπληρωμένα αποτελέσματα 20 έτών άγώνων



τοΟ μπολσεβικισμοΟ». «Ή  μειοψηφία, βρέθηκε στήν Ανάγκη νά έπι- 
τεθεϊ ένάντια στίς Αποφάσεις τοΟ 10ου Συνέδριου γιά τήν ένότητα 
τοϋ κόμματος, κι ένάντια στήν παλιά φρουρά, τοϋ μπολσεβικισμοΟ, 
που άποτελεΐ έγγύηση τής ένότητας». ’Αντιμετωπίστηκε καί: «Με- 
τεπήδησε στό ζήτημα τοϋ Έν. Μετώπου, στό ζήτημα τών σχέσεων 
μέ τούς χωρικούς». Ή  ’Αντιπολίτευση «Είναι άνίκανη νά δώσει 
Ινα θετικό πρόγραμ|ΐα οικονομικό, άξιο συζήτησης». «’Αποβλέπει 
V& καταχτήσει έλευθερία σχηματισμού μερίδων».

«Γι’ αύτό Θ4 χάσει σέ λίγο καιρό κάθε σημασία γιά τΙς με
γάλες μάζες τών μελών».

Ό  Καραγιώργης παραθέτει τόν λόγο τοΟ Κάμενεφ σέ συγ
κέντρωση στελεχών (11.12.23) πού έλεγε: «Ή  ’Εργ. Δημοκρα
τία που έγκαινίασε ή Κ.Ε., δέν παραδέχεται σχηματισμό όμάδων 
(έν τάσεων), κι άκόμα λιγότερο μερίδων (φράξιων). «Ό  Μπρεο- 
μπραζένσκυ κι οί άλλοι σ. λένε δτι δέν μπορεΐ ν’ άντιληφθοϋν έργ. 
δημοκρατία δίχως έλευθερία σχηματίσου όμάδων στό κόμμα*. 
«Δέν είναι σέ μάς δπως στήν Γερμανία καί Γαλλία». «Τό κόμμα μας 
Αριθμεί 400.000 μέλη. ΜποροΟ|ΐε νά δώσουμε σ’ αύτούς τήν έλευ
θερία νά σχηματίσουν όμάδες; νΟχι!! θ ’ Αδυνάτιζε ή ένότητά 
μας». «Στήν σημερινή ζωή είμαστε περιστοιχισμένοι άπό μικρο
αστούς κι έκτεθειμένοι στήν κακή έπίδραση τής Ν.Ε.Π.».

Ό  UNDRA MUROS Αντιπαράθεσε τήν έπιστολή τοΟ Τρότσκι 
(2.12.23). «Τό κόμμα —  Ιγραφε 6 Τρότσκι —  όφείλει νά ύπο- 

τάξει τόν ίδιο του τόν μηχανκηιό δίχως νά παύσει νά είναι συγκεν
τρωτική όργάνωση». 'Οπως ή άπόλυτη δημοκρατία Ιτσι κι ô άπό- 
λυτος συγκεντρωτισμός είναι Ασυμβίβαστος σ’ Ινα κόμμα μαζών».

«Ό  όππορτουνισμός δημιουργεί Αρρώστια.» «Ή  παιδαγωγι
κή μέθοδος είναι Ανεπαρκής». «Χρειάζεται νά πιάσουμε τό ζήτη
μα ΐχι Απ’ τήν παιδαγωγική Αλλά Απ’ τήν πολιτική άποψη». «Σή
μερα ή πρωτοβουλία τοΟ κόμματος Ιχει έλαττωθεϊ στό έλάχιστο. 
’Απ’ έδώ προήλθαν οί μέθοδες κι οί συνήθειες τής διεύθυνσης πού 
βρίσκονται σέ βασική Αντίθεση μέ τό πνεϋμα τής έπαναστατικής 
όργάνωσης τοΟ προλεταριάτου».

Ό  UNDRA MUROS, πού μόλις Από τό άρθρο του, ύστερα 
Από Ινα χρόνο, αύτοαποκαλύφθηκε δτι ήταν ό Κ α ρ α γ ι ώ ρ -

100



γ η ς ,  έγραψε αύτό τό άρθρο γιά νά καθησυχάσει τΙς φοβερές Ανη
συχίες πού δημιουργήθηκαν μέσα κι έξω άπ’ τό κόμμα, γιά τό ρήγμα 
πού παρουσιάστηκε στήν ήγεσία τής ΕΣΣΔ, καί γιά νά άπαντήσει 
στίς όργιαστικές διαδόσεις τοϋ άστικοϋ τύπου πού μιλοϋσαν γιά 
σχίσμα κ.τ.ρ.

Ό  Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ η ς  πήρε φυσικά έντολή άπ’ τήν Κ. 
Έπιτροπή γιά νά γράψει. ΤΗταν στή σύνταξη τοϋ «Ρίζου». Κι δ
πως βεβαιώνει δ Ν. Μπερκέτης, πού δούλευε έπίσης καί στή σύνταξη, 
έπαιρνε σχετικές ειδήσεις, ντοκουμέντα καί κομ. περιοδικά άπ’  τή 
Γαλλία. Έκεϊ δίνονταν άρκετή δημοσιότητα στή σύγκρουση Τρόι
κας καί Τρότσκι. Ά π ’ τή Γαλλία καί τή Γερμανία τροφοδοτήθηκαν 
έπίσης κι οί Άρχειομαρξιστές καί προσανατολίστηκαν πρός τήν 
Αντιπολίτευση τών Τροτσκιστών.

Τοποθετήθηκε ύπέρ τών άπόψεων τής Τρόι'κας, κατ’ έντολή 
πάντοτε τής διοίκησης. Άλλά άντιπαρέθεσε δημοκρατικά τΙς άπό- 
ψεις τών δύο τάσεων.

Δέν ήταν δμως μόνο άπό λόγους δημοκρατίας, πού τότε άν- 
θοϋσε άκόμα στό Κόμμα, άλλά καί γιά λόγους τοϋ καταπληχτικοϋ 
γοήτρου τοΰ Τρότσκι. Έτσι έξηγεϊται γιατί δέν παρουσίασε δ Που- 
λιόπουλος τΙς διαφορές που ήξερε άπό πρώτο χέρι.

'Οπωσδήποτε οί Έλληνες κομμουνιστές πήραν άπ’ τό άρθρο 
τοϋ Καραγιώργη μιά πρώτη γεύση άπ’ τήν συγκλονιστική διαμά
χη Τρότσκι - Στάλιν.

Κι άπ’ τό Φλεβάρη 1924 κιόλας άρχισαν νά διαμορφώνον
ται οί καινούργιοι προσανατολισμοί τοΰ έλληνικοΰ κινήματος.

Η ΜΟΣΧΑ ΕΙΙΑΝΔΡΩΝΕ1 ΤΟ ΣΕΚΕ (Κ)

ΜΕ ΚΟΓΤΒΗΔΕΣ 

Ά  ρ χ ή τ ο ϋ  1924

Μέ τό καράβι «Τσιτσέριν» ήρθαν στήν 'Ελλάδα κι άλλοι κομ- 
μουννκπές όλκής, δπως οί Σκλάβος, Ζαχαριάδης, Σκυτάλης ή Τζι-
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νιέρης, Στ. Άροανιτάκης, Νικολαΐδης, Σακαρέλος. Προέρχονταν 
άπ’ τους κυρίαρχους πια σταλινικούς δια μέσου τών σχολών Λένιν- 
σκουρς καί Κούτβ. Και στάλθηκαν για νά έπανδρώσουν τήν ήγεσία 
τοϋ ΣΕΚΕ (Κ) πού είχε τότε ρημάξει. Τούς παρέλαβε δ Γ. Πα
λιός, σέ λίγο άρχειομαρξιστής, κατ’ εντολήν τοϋ κόμματος. Ό  Σ. 
Άρβανιτάκης ξεμπαρκάρισε λαθραία γιατί θα φυλακίζονταν σαν 
καταδικασμένος.

Ό  Σ κ λ ά β ο ς  προέρχονταν άπ’ τήν Πόλη. Γεννήθηκε 
στα 1901. Σπούδασε στήν Ευαγγελική Σχολή. ΤΗταν γνώστης τής 
Γαλλικής, Γερμανικής, ’Αγγλικής, Τουρκικής. Στό σοσιαλισμό ή-

Κ2ΣΤΑΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

ταν αύτοδίδαχτος.
"Οπως μοϋ άφηγήθηκε, πρωτάρχισε τή δράση στήν «Παν

εργατική» τής Πόλης κι άρχισε να δίνει απόψεις, χρονογραφήματα 
καί μεταφράσεις στήν έφημερίδα τής Πανεργατικής «’Ελεύθερος 
’Άνθρωπος».

ΤΗταν πολύγραφος. Ά π ’ τό Ιργο του άναφέρουμε τό άθεϊστι- 
κό «θρησκεία καί Πολιτική», «Παρακμή τοΰ Πατριαρχείου καί 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», «Τά αίτια τής Μικρασιατικής 
καταστροφής». «Οί τύχες τής δημοτικής γλώσσας» πού άντικατόπτρι- 
ζε τις πολιτικές έξελίξεις, «Ή κοινωνική σημασία τών δελφικών
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έορτών» πού γράφτηκε κατά παράκληση τού Αρχισυντάκτη τοΟ «Ρί- 
ζου» Νίκολη, «θέσεις γιά τήν Ελλάδα», άρθρα γιά τήν διεθνή πο
λιτική καί τό «θρησκευτική δεισιδαιμονία κι έλληνική πραγ|ΐατι- 
κότητα». Μετάφρασε τό «Άγροτικό ζήτημα τοϋ Βάργκα καί τοΰ 
Ένγκελς γ ιά  τόν ΦόΟερμπαχ πού δέν δημοσιεύτηκε δμως δλόκληρο.

Στή Μόσχα πήγε στα μέσα τοΰ 1922 καί φοίτησε στό Λένιν- 
σκουρς, πού ήταν τό Πανεπιστήμιο Δυτικών Λαών, (ιδρύθηκε τόν 
Όχτώβρη 1922) δπου διδάσκονταν άνώτερα θέματα, άπ’ δ,τι στό 
ΚΟΓΤΒ.

’Εκεί γνωρίστηκε μέ τόν Άρβανιτάκη, Τζινιέρη ή Σκυτάλη, 
Στρίγγο καί μέ τόν Σαργολόγο (ήταν κιόλας πράχτορας δπως φαί
νονταν) κι άλλους.

Έκεϊ έζησε τή διαμάχη γιά τήν άποτυχία τής Γερμανικής 
Επανάστασης τοΰ 1923 άπ’ τούς ίδιους τούς πρωτεργάτες τοΰ Κ. 
Κ.Γ. Μπράντλερ, Ταλχάϊμελ, τήν Αντιπολίτευσή τους Φίσερ καί 
Μάσλοφ, καί παρακολούθησε τίς συζητήσεις τους προσωπικά. Κα
θώς έπίσης καί τίς διαφορές πού ξεπήδησαν γιά τό Γερμανικό καί 
τό Ρώσικο τοΰ Τρότσκι.

Γύρισε στήν Ελλάδα στό πλευρό τής δμάδας Ζηνόβιεφ, Κά
μενεφ, Στάλιν. Έξ άρχής συνδέθηκε στενά μέ τούς Πουλιόπουλο, Μά- 
ξιμο, Γιατσόπουλο Νίκολη, κι δλους τούς Αγωνιστές κορυφής τοΟ 
δικοΰ του Ακέραιου χαραχτήρα. Αντίθετα, δέν έφτιαξε δεσμούς 
μέ τόν Ζαχαριάδη, μέ τόν δποϊο γνωρίστηκε στή Βιβλιοθήκη Νι
κομήδειας, καί δ δποίος τοΰ είχε δώσει άπ’ τήν «Πανεργατική» 
συστατικό γράμμα γιά τή Μόσχα.

Ή  θεωρεία του για τή «Δημοκρατία» σάν σταθμό μετάβασης 
στό σοσιαλισμό, τόν τοποθέτησε στήν δεξιά πτέρυγα τής τάσης τοΰ 
Πουλιόπουλου. Υποστήριξε μέ συνέπεια καί θάρρος τίς Απόψεις του 
άκόμα κι ένάντια τούς Αντιπροσώπους τής Κ.Δ. Κι ήταν άπ’ τούς 
πρώτους πού έβαλε στα 1926 Απ’ τήν έξορία τό έρώτημα: Τί γί
νεται στήν ΕΣΣΔ ; Τί γίνεται μέ τόν Τρότσκι ;

Ό  Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς  πριν έρθει στήν 'Ελλάδα, πήγε 
Απ’ τή Μόσχα. Έκεϊ τόν βάλανε στδ «Κομμουνιστικό Πανεπι
στήμιο Ανατολικών λαών» (Κ.Ο.Γ.Τ.Β.), δπου ot «άνατολίτες» κομ
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μουνιστές έπαιρναν βασικές γνώσεις μαρξισμού, Ιστορίας, γλωσσών 
κ.τ.ρ.

"Οταν έπέστρεψε στήν Ελλάδα έστρεψε 8λη του τή δραστη
ριότητα ένάντια στούς Αντιπάλους τής νέας ήγεσίας τής ΕΣΣΔ, 
στούς δεξιούς τής Νέας ’Εποχής, στούς άριστερούς τοΟ Πειραιά κι Ι
διαίτερα ένάντια στούς άρχειομαρξιστές.

Πολιτικά, προσανατολίστηκε πρός τή «δημοκρατία» καί άνά- 
πτυξε πρωτοβουλίες συνεργασίας μέ άστικους παράγοντες (έπΐ Πάγ
καλου) . Μπήκε δηλαδή έξ άρχής στό δρόμο τής νέας σταλινικής δε-

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ξιδς. 'Ετσι άρχισε ή «ένδοξη» σταδιοδρομα τοΟ «μεγάλου άρχηγοΟ».
Ή  ρεβιζιονιστική έρμηνεία τοΟ συνθήματος τοΟ Λένιν γιά μιά 

«δημοκρατική διχτατορία τών έργατών καί τών άγροτών» πού τόν 
δδήγησε στήν «καθαρή», «πραγματική», «Λαϊκή» άστική δημοκρα
τία (1926), καί ή «άστικοδημοκρατική έπανάσταση στήν 'Ελλάδα», 
πού τόν δδήγησε στήν προδοσία τής προλεταριακής έπανάστασης, 
(1934), άποτέλεσαν τΙς θεωρητικές του βάσεις γιά τό δρισακό κι 
άμετάκλητο θάψιμο μέσα στό βοΟρκο τοΟ έπορτουνισμοΟ, χωρίς νά
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λογαριάσουμε τόν βοσιαλπατριωτισ|ΐό του στόν πόλεμο.
’Απ’ τΙς πρώτες του έπαφές δέν άφησε καλές ένχυπώσεις. Ό  

Άποστολίδης έλεγε γιά τόν Ζαχαριάδη : «Αύτόν, δέν μπορείς νά τόν 
έχεις έμπιστοσύνη γιά τίποτα». Είχε δώσει σ’ αύτόν μιά βαλίτσα μέ 
ύλικό γιά τή Θήβα, κι ό Ζαχαριάδης τήν πέταξε στό δρόμο. (’Αφή- 
γηση τοϋ ’Αποστολίδη στόν Κ. Άναστασιάδη). Πρόρηση ένός τίμιου 
κομμουνιστή πού ήξερε νά μετράει τά λόγια του.

Ό  Μάξιμος, κατά τήν κατοχή, βεβαίωνε δτι ό Ζαχαριάδης 
στήν Πόλη θεωρούνταν «άλήτικο στοιχείο» (Αφήγηση Δεκελειώ- 
τη ). Ό  Ζ. έρχότανε στό σπίτι μου, δπου έμενε δ ,Ηλι'ας Μπερκένης,

Η. Μπερκέτης.

παλιό στέλεχος τού ΣΕΚΕ(κ) καί τού σωματείου τών τσαγγαρά- 
δων, καί τόν έπισκέπτονταν γιά λόγους κομματικούς άλλά καί φιλο
ξενίας, γιατί πέρναγε πείνες. ’Αλλά άπό άγρια έχθρότητα ένάντιά 
μας, σάν ’Αρχείους, δέν θέλησε νά μέ πλησιάσει.

Ί σ α , ϊσα, άποτράβηξε τό γιό Μπερκένη, τόν Νικήτα, άπό τή 
δράση πού κάναμε σ’ Ιναν πολιτιστικό κύκλο.

«Ήταν φοβερά έγωκεντρικός», |ΐο0 περιέγραψε τόν Ζ. δ Νι
κήτας. Ό  Ζ. τόν είχε βοηθήσει καί πέρασε στή σύνταξη τού Ρίζου 
στά 1924 καί στήν έπιτροπή πόλης τής ΚΝΕ. Στά Πατριαρχικά, εί
χε πιαστεί κι έμεινε 3 μήνες ύπόδικος. "Επειτα ξαναπιάστηκε κατά
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τή δράση του σάν ύπεύθυνος τής Νεολαίας στήν ’Ανατολική Μακεδο
νία - Θράκη, καρφωμένος άπό τόν πράχτορα Λάϊο. Κι δταν διαγρά
φτηκε άπό τόν Χαϊτά, στό 1932, γιατί ζητοϋσε δημοκρατία, δέν τόν 
άποκατέστησε ό Ζ. πού διαδέχτηκε τόν Χαϊτά.

«ΤΗταν τολμηρός. ’Αλλά κι έγκληματικός τύπος», μοΟ περιέ
γραφε δ Μοναστηριώτης. Καί μοΟ άνέφερε μιά περπτωση: "Οταν 
είχε δραπετεύσει άπό τή σύλληψη κατά τά αύτονομιστικά, τόν συνό
δευε δ χαφιές Χρήστος, δταν ξαφνικά, τόν έσπρωξε πρός τή θάλασ
σα, άπ’ δπου 6 χαφιές βγήκε κουτσός καί παρ’ δλίγο σκοτωμένος.

Ό  Μοναστηριώτης, ύπεύθυνος τοϋ κόμματος στή Σαλονίκη, ζή
τησε άπό τόν Σταυρίδη νά πάρει πίσω τόν Ζ. στήν ’Αθήνα. «Τί μοϋ 
τόν έστειλες αύτόν; Είναι έγκληματικός τύπος»!! Αύτό τό έπεισό- 
διο τό άναφέρει κι δ Σταυρίδης στήν ίσοορία του.

Τέλος, ή συμμετοχή του στό άπόσπασμα σταλινικών πού δο
λοφόνησαν τόν Γεωργοπαπαδάτο, καί ή έρήμην καταδίκη του γι’  αύ
τό, σφράγισε άνεξίτηλα τόν «Στάλιν τής Ελλάδας».

Ό  Τ ζ ι ν ι έ ρ η ς  ή Σ κ υ τ ά λ η ς  ήταν διαφορε
τικής πάστας άπ’ δ,τι ό Ζαχαριάδης. Ήταν άγωνιστής μέ συνέπεια 
καί έπανα<πατικό ήθος. Παρ’ δλη τή σταλινική του σταδιοδρομία. 
Ήταν θεωρητικά καί πολιτικά «δάσκαλος».

Ό  Σ α κ α ρ έ λ ο ς ,  ήταν φανατικός άλλά άναρχούμε- 
νος συνοδοιπόρος τοΰ Ζαχαριάδη. «Τόν έδιωξαν άπό τή Ρωσία σάν 
άναρχικό», μάς βεβαίωσε δ Γ. Παλιός.

"Ολοι αύτοί πού πέρασαν άπό τή σχολή τής ΕΣΣΔ έγιναν στε
λέχη πού προορίζονταν γιά τήν «άνανέωση» ή γιά τήν άντικατάστα- 
ση τής ήγεσίας τών τμημάτων. Διατηροΰσαν δεσμούς μέ τή νέα ήγε- 
σΐα τοϋ ΚρεμλΙνου, άμεσους ή έμμεσους, ιδεολογικούς ή δργανωτι- 
κούς.

Ό  Σταυρίδης Ισχυρίζεται, μ’ δλο πού δέν μπορεί νά είναι άν- 
τικειμενικές οί πληροφορίες ένός πού πέρασε στό φασισμό, δτι οί 
Κούτβηδες διατηρούσαν δεσμό μέ τόν κομματικό ύπεύθυνο —  δχι 
μέ τόν πρεσβευτή τής πρεσβείας τής ΕΣΣΔ.
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'Οπωσδήποτε, οί περιπτώσεις τοΟ Σαργολόγου, Σταυρίδη, 
Χατζηαναστασίου, Αποκάλυψαν Ινα πρόβλημα. Μήπως ή Πόλη ή- 
rav δ διάδρομος άπ’ δπου στέλνονταν ο£ πράχτορες στήν Ελλάδα;

"Ας θυμηθούμε δτι οί σ κ ο τ ε ι ν έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  
τ ής  Ί ν τ έ λ ι τ ς ε ν ς  Σ έ ρ β ι ς  ό ρ γ ί α ζ »  ν σ τ ά  
Β α λ κ ά ν ι α .

Ό  Χ α τ ζ η α ν α σ τ α σ Ι ο υ ,  τήν ίδια έποχή βρέθη
κε στό συντροφικό καί φιλικό μου περιβάλλον. 'Εμαθε γιά τή δρά-

Ά π ’ τ Αριστερά πρός τά δεξιά: Φλαράκος, θωμάζος, Σακαρέλος. 
Οί δολοφόνοι |ΐαζί μέ τόν Ζαχαριάδη τοΰ άρχειομαρξιστή Η. Γεωρ- 

γοπαπαδάτου στή φυλακή γιά φόνο σέ 15 χρόνια.

ούι μας. ’Αλλά δέν έκδηλώθηκε σάν κομουνιστής. Κι δταν σέ λίγο 
τόν είδαμε σάν Αρχισυντάκτη τοΰ Ριζοσπάστη κι άργότερα διαβάσα
με τά Αντικομμουνιστικά χαφιέδικα Αρθρα του στόν Αστικό τύπο, ξα
φνιαστήκαμε. Πώς πέρασε, μέ ποιανοΰ τΙς πλάτες στό πόστο τοΟ άρ- 
χισυντάχτη; Κυκλοφ.ρησε στούς σταλινικούς, δτι είχε «μπάρμπα» 
στήν Καβάλα, παλιό δοκιμασμένο ήγέτη. Μήπως αύτός ήταν δ Στ«υ- 
ρίδης; "Αν ναί, έξηγεΤται ή άνοδος στό πόστο τοΰ Ριζοσπάστη, για
τί Απ’ τή «δράση του», στά 1924 δέν είχε πιστοποιητικά.
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Ό  Σ τ α υ ρ ί δ η ς ,  πρώην γραμματέας καί βουλευτής 
τοϋ ΤΓΚΕ καί κατόπιν άρχηγός τοώ φασιστικών Ε.Ε.Ε., έγραψε στά 
«Παρασκήνεια τοϋ ΚΚΕ» στά 1953 δτι ή Πόλη τότε (1919) ήταν 
«2να έκ τών σοβαροτέρων κέντρων κατασκοπείας» τής Άντάντ πού 
πολεΐΑοϋσε άκό|ΐα στό νότο τής Ρωσίας, δίπλα ίπ  τόν Βράγγελ έ- 
νάντια στήν ΕΣΣΔ.

Περιγράφει πώς τόν Μάρτη τοϋ 1919, ό Λ ι γ δ ό π ο υ -  
λ ο ς , «ένας λιγνός, μελαχρινός, μέτριου άναστήματος, άρκετά 
χλω[ΐός, στα «στενά τοϋ Κερετσ-Καπού (Γαλατά) » είχε σύνδεση μέ 
οπράχτορα τής Μόσχας» ό όποιος διευκόλυνε τό πέρασμά του στήν

Ω. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ. ΛΙΓΔΟΠΟΓΛΟΣ

Ό  Ά λ ε ξ ά κ η ς  κατοικούσε μέ τήν οίκογένειά του στό 
Νοβοροσίσκ. Κι ήταν αύτός «κατά πάσαν πιθανότητα» βεβαιώνει δ 
Δ. Φικιώτης (Διευθυντής τοϋ Υπουργείου Προνοίας στα 1951) που 
έπΐ κεφαλής τορπιλλοβόλου καί στολίσκου βύθισαν Τσαρικά καρά- 
ΕΣΣΔ δπου θ’ άντιπροσώπευε τό κόμμα του στό Β ' συνέδριο τής 
Κ.Δ. Τά περάσματα για τή Ρωσία, γίνονταν διά μέσου Τουρκολα- 
ζών πού έκτελοϋσαν μεταφορές γιά τόν Καύκασο-Πόντο, μέ βενζι- 
νόπλοια καί συχνά |χέ γερή άμοιβή, γιά τήν ΕΣΣΔ λαθραία.

Στό γύρισμα συνοδεύονταν Ίπό τόν ’Α λ ε ξ ά κ η καί τόν 
’Οκίν (ό Στ. δέν άναφέρει τόν ’Οκίν).
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βια στό λιμάνι τοΟ Νοβοροσίσκ, «καί έσφαξαν δλους τούς άξιωμα- 
τικούς καί τούς μή κομμουνιστές ύπαξιωματικούς» κατά τήν ’Οχτω- 
βριανή έπανάσταση.

Ό  Φικιώτης είχε σταλεί Από τόν Βενιζέλο στό στρατόπεδο τοΟ 
Ντενίκιν, δταν στήν ΕΣΣΔ πολεμούσε τό έκστρατευτκό σώμα τών 
Ελλήνων ένάντια στήν ’Επανάσταση. Είδε τό λιμάνι μέ πλεούμε
να πτώματα καί βυθισμένα σκάφη. Καί γεμάτος μίσος περιγράφει 
τή σφαγή τοϋ ’Αλεξάκη σάν «έργο τής θείας Δικαιοσύνης», (’Από 
γράμμα τοϋ Φικιώτη στόν Σταυρίδη 1951).

Αύτό τό μίσος καθόρισε καί τό ήρωϊκό τέλος τοΟ Λιγδόπουλου 
καί ’Αλεξάκη άπ’ τό «κέντρο κατασκοπείας» τής Πόλης, δταν έπέ- 
στρεφαν.

Είναι δμως Αναμφισβήτητο δτι οί μάλλον «κατάλληλοι» ήσαν 
άμεσα ίργανα τής Γκε-Πε-Ου δταν στή νέα φάση τοΰ Σταλινισμού 
«έλυνε κι έδενε» κι άκόμα διόριζε διά μέσου τής Κομιντέρνας τούς 
νέους ήγέτες τών κομμάτων.

Ό  Σ τ α υ ρ ί δ η ς  προσπαθεί νά δικαιολογήσει τήν δο
λοφονία τοΟ Λιγδόπουλου καί ’Αλεξάκη άποδίδοντάς την στούς Τουρ- 
κολαζούς πού τούς σκότωσαν γιά νά τούς Αποσπάσουν τά χρήματα 
πού μυρίστηκαν δτι έφεραν μαζί τους.

«’Ενώ τό βενζινόπλοιον έπλεε στ’ Ανοιχτά τής Μαύρης θα
λάσσης, οΐ ΤουρκολαζοΙ έφόνευσαν τούς κοιμώμενους έπιβάτας Λ 1.- 
γδόπουλον καί ’Αλεξάκην (γιά τόν ΌκΙν δέν κάνει λόγο) διά νά 
τούς ληστεύσουν, πράγμα φυσικά εδκολον. Τά πτώματά των έρίφθη- 
σαν εις τήν θάλασσαν. ’Ασφαλώς καί. τό προπαγανδστικόν ύλικόν».

«’Αξιολύπητοι δντως διά τά μυαλά των άνθρωποι», γράφει δ 
Αχρείος Σταυρίδης.

"Ετσι δημιουργήθηκε δ μύθος γιά τούς « ληστοπε ιρατές Λα- 
ζούς». Κι δταν κατέβηκε στήν ’Αθήνα ό πατέρας τοϋ ’Αλεξάκη γιά 
νά μάθει τήν τύχη τοΟ γιοΟ του, τόν έκαναν νά πιστέψει τόν μύθο καί 
νά αύτοκαταριέται δτι σ’ αύτό συνετέλεσε κι δ Ιδιος γιατί έδωσε στό 
γιό του ένα παλτό άστρακάν πού μόνο οί πλούσιοι φορούσαν, άπ’ δ
που Γσως θεωρήθηκε άπ’ τούς Τουρκολαζούς πλούσιος.
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ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙ
ΝΙΣΜΟ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟ ΤΟΓ ΣΕΚΕ(Κ)

3.2.1924

Τδ ’Ε θ ν ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  τοΟ κόμματος πού συ- 
νήλθε στά γραφεία τοΟ «Ρίζου» στίς 3.2.24, έγινε σέ μιά καμπή τοΟ 
Έλληνικοΰ κινήματος. Πρώτον, γιατί τό έλληνικό κίνημα άρχισε νά 
κάμπτεται, δπως άλλωστε καί τό διεθνές. Δεύτερον, γιατί πίρασε 
στήν ήγεσία ή τάση Πουλιόπουλου καί τών παλιών πολεμιστών, 
καί τρίτον, γιατί ή κρίση τοϋ κόμματος συνδέθηκε μέ τήν έπικρά- 
τηση τοΰ θερμιδώρ στή Ρωσία καί τήν άμεση έξάρτηση άπό τήν 
Τρόϊκα τής Ελληνικής ήγεσίας.

Στό συμβούλιο συμμετείχαν, τά μέλη τής Κ.Ε., Άποστολί- 
5ης, Μάξιμος, Τζάλας, Σταυρίδης. Τά |ΐέλη τής ΕΈ. Γιατσόπου- 
λος, Χατζησταύρου. Τά μέλη τοΰ Έθνικοϋ Συμβουλίου, Σαργολό
γος, Τζουλάτι, Βεντούρας. Τής ΓΣΕΕ, Εύαγγέλου. Τής Νεολαίας 
θεοδώρου. ΤοΟ τμήματος’ Αθήνας, Χαϊτάς, Πειραιά, Καραμούζης, 
Σαλονίκης, ’Α|ΐμών. Βόλου, Σταυρόπουλος. Καβάλας, Πέκος. Καί 
δ Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  σ ά ν  π ο λ ι τ ι κ ό  ε ι σ η γ η 
τ ή ς .  (Παλαιών Πολεμιστών).

Τό Συμβούλιο άρχισε μέ τήν έκλογή τοΟ Μ ά ξ ι μ ο υ 
προέδρου καΐτοϋ Ε ύ α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ  γραμματέα.

Ό  Κ α ρ α μ ο ύ ζ η ς ,  τοΰ Πειραιά, προσέβαλλε τήν 
έγκυρότητα τοϋ Συμβουλίου 1) γιατί δέν κλήθηκε κανονικά καί, 
2) γιατί δέν κλήθηκαν δλα τά τμήματα. ’Αλλά τό Συμβούλιο δέν 
ϊλαβε ύπ’ δψη του τήν ένσταση.

'Ο ’ Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς  έκανε τήν έκθεση τής Κ.Ε. 
πού άναφερόταν καί στήν κρίση.

Δ ι α β ά ζ ο ν τ α ι  ο ί  ά π ο φ ά σ ε ι ς  τ ή ς  Β. 
Ο., γ ε ν ι κ ά ,  κ α ί  γ ι ά  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α  Ι δ ι 
α ί τ ε ρ α .

Ό  Σ τ α υ ρ ί δ η ς  δέν συμφώνησε μέ τήν Ικθεση δτι
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βελτιώθηκε ή κατάσταση τοϋ κόμματος. Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς ,  εί
πε δτι χειροτέρευσε. «Λέγω τών τυχοδιωκτικών στοιχείων πού ύ- 
πάρχουν στό κόμμα κι έμποδίζουν τήν άνάπτυξη». Ό  Κ α ρ α- 
μ ο ύ ζ η ς , κατηγόρησε τήν ΚΈ. γιατί ύπέθαλψε τήν δεξιά, 
πού είχε τεθεί Ικτός κόμματος, ένώ έπιτίθονταν κατά τής άριστε- 
ρδίς, πού έκπροσωποΟσε ό Παπαναστάσης, «μ’ ένα τρόπο Ζαϊμικό» 
(αίσθηση) ! Ζήτησε νά διαγραφοϋν δλοι οί ρεφορμιστές πού άπέ- 

μεναν στό κόμμα. Ό  Β ε ν τ ο ύ ρ α ς ,  άντίθετα, κριτικά
ρισε δτι δέν πάρθηκαν δραστικά μέτρα κατά τών διαλυτικών στοι
χείων πού βρίσκονταν στό κόμμα, δτι οί λόγοι διαγραφής τοΟ Μπε- 
ναρόγια δέν ήταν συγκεκριμένοι, καί δτι ή τιμωρία τοΰ Παπανα- 
στάση δέν ήταν έπαρκής.

Ό  X  α ϊ τ à ς διαπίστωσε δύο τάσεις μέσα στό κόμμα. 
Τήν ρεφορμιστική καί τήν σταθερά κομμουνιστική. Ζήτησε «άμεί- 
λιχτη», έκκαθάριση τών ρεφορμιστών. Ή  βάση δέν ξεχωρίζει τίς 
τάσεις, είπε. Έχει χαμηλό έπίπεδο. Χρειάζεται διαπαιδαγώγηση. 
Ή  ’Αθήνα βελτιώθηκε. Ό  Βόλος πέρασε τήν κρίση. Ή  Θεσσαλο
νίκη έπιρρεάζεται άπό τούς διαγραμμένους τής «Νέας Εποχής», 
πού δροΟν μέσα στό κόμμα.

Οί Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ  καί Ά μ μ ώ ν  (άντι- 
πρόσωποι θεσ.) άρνιοϋνται δτι έπιρεάζονται άπ’ τήν δεξιά τοϋ Γε- 
ωργιάδη πού ΘεωροΟν όπορτουνιστική. Καί ύποβάλλουν τήν άναμ- 
φισβήτητα δεξιά πρόταση :

α) Σύγκληση στήν Θεσσαλονίκη άναθεωρητικοΰ συνεδρίου. 
6) ’Αναθεώρηση δλων τών άποφάσεων δλων τών σωμάτων |ΐετά 
τό 2ο ταχτικό συνέδριο, γ) ’Επιψήφιση τών άποφάσεων τοϋ Φε
βρουάριου σάν προσωρινό πρόγρα|ΐμα μέ άναθεώρηση τών σημείων 
πού έπιβάλλεται. δ) "Ελεγχος τής πολιτικής, διοικητικής καί οΐ- 
κονομικής δράσης δλων τών KJS. άπ’ τό ιδρυτικό συνέδριο (1918). 
ε) Καθορισμός τοϋ χρόνου-τόπου τοϋ 3ου ταχτικοϋ συνεδρίου, μέ 
συμμετοχή δλων τών Κ.Ε. καί Ε.Ε. άπ’ τό ιδρυτικό, ζ) Ά ν  ή 
πρόταση δέν γίνει δεκτή, θά γίνει τό συνέδριο άπ’ τό τμήμα Θεσ
σαλονίκης.

01 θεσσαλονικιώτες καταγγέλνονται σάν έκβιαστικοί. Πιέζον
ται. θά πειθαρχίσουν; Κι ό Βεντούρας; Τελικά ύποχωροϋν κι ά-
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ποσύρουν τήν πρόταση. (Ό  Μπεναρόγιας κάκισε Αργότερα τήν ύ- 
ποχωρητικότητα τοϋ Χατζησταύρου. Ό  Χατζη<παΟρος δμως Από 
τότε προσανατολίζεται στόν Πουλιόπουλο καί στίς Ιδέες του).

Ό  ΕΓΑΓΓΕΛΟΠΟΓΛΟΣ προσδιόρισε τΙς τάσεις: «Οί έ- 
χτάς κόμματος ρεφορμιστές καί οί έντός τυχοδιώκτςε», κι «Αριβί
στες». (Παραβλέπει τΙς Φεβρουριανές ιδέες πού είχαν μπολιάσει 
τό τμήμα Θεσσαλονίκης κι άλλους πολλούς ήγέτες). Ό  ΣΑΡΓΟ
ΛΟΓΟΣ καταφέρθηκε κατά τής KJE. γιατί «εύνόησε τή δεξιά, καί 
χτύπησε τήν Αριστερά», «γιατί πολέμησε ζωηρότερα τούς έχτός 
κόμματος». «Γίνεται κατάχρηση, είπε, τοϋ δρου «τυχοδιωκτισμός». 
(Κατάλαβε δτι ό στόχος ήταν καί έναντίον του).

ΚΟΡΔΑΤΟΣ. ’Ανέλυσε τήν κομ|ΐατική κρίση. ’Αντικατό
πτριζε, είπε, τήν περίοδο τών ήττών καί τήν πτώση τοΟ έπαναστα- 
τικοϋ ένθουσιασμοϋ. Ή  Ανατροπή τής KJ5 Ν. Δημητράτου, ήταν 
Αποτέλεσμα τών Απεργιακών Αποτυχιών, σέ συνδυασμό μέ τήν διε
θνή έπίθεση τοΟ κεφαλαίου. Δέν είχαμε συνδικαλιστική πείρα έ
χτός τοϋ Μπεναρόγια. Τό ’Εκλογικό συνέδριο ήταν συμβιβαστικό. 
Τώρα, μερικά μέλη είναι πραγματική γάγκραινα.

ΜΑΞΙΜΟΣ. Μάς κατηγοροϋν δτι ταχτήκαμε κατά τής Β.Ο., 
γιατί δέν ύποστηρίξαμε στό πολιτειακό τούς δημοκρατικούς. Αύ
τό είναι δημαγωγία καί παραπλάνηση. Ταχτήκαμε ύπέρ τοΟ Αγώ
να τών δημοκρατικών, προσπαθώντας νά στρέψουμε τό ρεΟμα τής 
δημοκρατίας κατά τοΰ βενιζελιαμοΰ. ’Απ’ τή στιγιμή δμως πού cl 
δημοκράτες Ιγιναν ύπέρμαχοι τής Βενιζελικής μεγαλομπουρζουα
ζίας κι άνέλαβαν τήν ύπεράσπιση τής Μεταξικής Αντίδρασης, άπο- 
καλύψα ι̂ε τόν Αληθινό χαρακτήρα τής δημοκρατικής κίνησης.

Τό τμή(ΐα Θεσσαλονίκης, είπε, Απέσυρε τήν πρότασή του. 
"Αν 6 Καραμούζης βιάζεται νά τό στείλει στή «Ν. ’Εποχή» έγώ δέν 
βιάζομαι. «"Αν αύτό χαρακτηριστεί όπορτουνισμός δέχομαι τόν χα
ρακτηρισμό».

Π. ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΣ. Ή  κυριότερη αιτία τής κρίσης δέν 
είναι οί γύρω άπό τή «Ν. ’Εποχή», Αλλά δ ίδιος ό όργανισμός τοΟ 
κόμματος. Υπάρχει ένας Αριθμός πολιτικά τυχοδιωκτών καί Αναρ-
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χούμενων μελών που μέ τό πρόσχημα τής καταπολέμησής τους έπι- 
διώκουν τήν διάλυση τοΟ κόμματος.

Δεύτερη αιτία είναι ή ίλλβιψη στελεχών. Ό  Ιλλειψη θετικής 
πολιτικής έπεδείνωσε τήν κρίση.

Ή  κατάσταση άπό Αντικειμενική άποψη είναι έπαναστατική. 
Γι’ αύτό έπιβάλλεται ή έπιτάχυνση τής λύσης τής κρίσης.

«Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙ- 
ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΓ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ 
ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ». Τριμελή. (Υποβάλλει σχετική πρό
ταση καί έκ μέρους τοΟ Εύαγγελόπουλου).

Κατά τήν πολιτειακή κρίσην, είπε, έφ’ δσον τό κάμ|ΐα δέν ή-

Ά π ’ τά δεξιά: Π. Γιατσάπουλος, Κ. Σκλάβος, Ν. Εύαγγελόπουλος 
καί θ . Παπακωνσταντίνου.

ταν ποφάγων Ικανός νά δώσει ιδιαίτερη λύση, ό άγώνας άνάμεσα 
στούς δημοκρατικούς και βασιλικούς έπέβαλλεν στό κόμμα νά χρη
σιμοποιήσει τόν άνταγωνισμόν αύτόν γιά νά στερεώσει καλύτερα τόν 
δργανισμό μας, ν’ αύξήσει τήν δυσπιστίαν τών μαζών στ’ άστικά 
κόμματα, καί νά κατευθύνει τΙς μάζες πρός τήν Έ ρ γ α τ ο α -  
γ ρ ο τ ι κ ή ν  κ υ β έ ρ ν η σ η ,  σ ά ν  μ ο ν α δ ι κ ή  γ ι ά  
μ ά ς  λ ύ σ η  τ ο 0 π ο λ ι τ ε ι α κ ο Ο » .

«Δέν πιστεύαμε ποτέ δτι οί δημοκρατικοί σαν μικροαστικά 
στοιχεία θά κάνανε άγώνα κατά τής μεγαλοαστικής τάξης. Τήν Αν
τίληψη αύτή τήν είχε δ Μπεναρόγιας —  άν καί σήμερα ή δμάδα αύ- 
τή άλλαξε γνώμη». Πολιτική σύμπραξη μ’ αύτούς (δπως τήν èwo-

113



oOv ot τής Ν. ’Εποχής) δέν μπ&ροΟσε νά κάνει τδ κόμμα. Παρέπεμψε 
στό βιβλίο τοϋ Λένιν γιά τόν άποστάτη Κάουτσκυ. Χρειάζεται, είπε, 
ένιαία παράτονη κατά τδν σοσιαλδημοκρατών.

Ot δνομαζόμενοι άριστεροί δέν άποτελοϋν «τάσιν». ’Αλλά εί
ναι όρισμένα άναρχούμενα στοιχεία είς δλα τά τμήματα, τά όποϊα έ- 
πιβάλλεται νά καταπολεμηθούν. Στόν Πειραιά ύπάρχουν στοιχεία 
πού θέλουν νά λέγονται «άριστεροί» στήν πράξη δμως έκοηλώνονται 
δεξιότεροι κι άπ’ τήν Ν. Έποχή.

Ή  Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε άπ’ τήν δημοκοπική έκμετάλ- 
λευση τής Ν. Εποχής. Τό πραχτικό άποτέλεσμα τής πρότασης θεσ. 
θά είναι ή έπαναφορά τών διαγραμμένων. “Ενας τέτοιος συμβιβασμός 
θά όδηγήσει στήν μεταβολή τοΰ κόμματος άπό κομμουνιστικό σέ ρι
ζοσπαστικό.

Οί άδυναμίες τοΰ κόμματος δέν πρέπει νά τό διαλύσουν, καί 
νά δημιουργήσουμε στά έρείπιά του μιά έλληνική σοσιαλδημοκρατία. 
Στίς πράξεις τής Ν. Εποχής ύπάρχει αρκετός τυχοδιωκτισμός, καί 
αριβισμός. Σαμποτάρουν συστηματικά τό κόμμα.

ΧΑΤΖΗΣΤΑΓΡΟΓ. Στό κίνημα Μεταξά, τό τμήμα Θεσσαλο
νίκης δέν πήρε ϊγκαιρα δδηγίες άπ’ τήν KJE. "Εριξε τό σύνθημα 
τής «Λαϊκής Δημοκρατίας»... Ιπειδή ύπήρχε κίνδυνος νά προσχωρή
σουν ot μάζες στούς δημοκρατικούς. Μπορεΐ νά σφάλαμε στήν έκτί- 
μηση τής κατάστασης. ’Αλλά αύτό δφείλεται έν μέρει καί είς τήν* 
σχετικήν έγκύκλειον (;) τής Κ.Ε. καί είς τήν στάσιν τοΟ Σταυρί- 
δη.

ΑΜΜΩΝ. Τό σύνθημα τής «Λαϊκής Δημοκρατίας» ίφερε με
γάλη σύγχιση στίς τάξεις τοΰ κόμματος. Συνεκλόνισε.

ΘΕΟΔΩΡΟΓ. Έ  ΟΚΝΕ δέν παραδέχτηκε τό σύνθημα άλλ* ά- 
ναμίχθηκε σ’ αύτό λόγω τής σύγχισης πού έπικράτησε.

Ό  ΣΤΑΓΡΙΔΗΣ έκθέτει τήν πολιτική δράση τής KJ2.

ΚΟΡΔΑΤΟΣ. ’Αναλύει τήν πολιτική έξέλιξη άπ’  τό 1909. 
’Αναιρεί τήν άποψη περί «μάκρος νομίμου ύπάρξεως τών σοσιαλδη
μοκρατών.

ΜΑΞΙΜΟΣ. Μιλάει διεξοδικά. ’Αναιρεί τήν έπιχειρηματολο-
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για τών κηρυχθέντων ύπέρ τής «Λαϊκής Δη|ΐοκρατίας». ’Αναλύει τό 
σύνθημα τής ’Εργατοαγροτικής κυβέρνησης.

ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ. Μιλάει συνέχεια διακοπτόμενος.

ΧΑ ΤΤΑ Σ. Ή  εισήγηση Σταυρίδη «στερείται κεντρικής κα
τευθυντήριας γραμμής. Μιλάει πολιτικάντικα περί έλιγμών καί σκε
πασμένης δράσεως. Κατακρίνει τόν Σταυρίδη γιά τήν στάση του στό 
Μεταξικό κίνημα («τό μή χείρον βέλτιστον») καί γιά τό άντιμαρξι- 
στικό πνεΟμα τής εισήγησής του.

Μιλάνε έπίσης ό Άποστολίδης, Πουλιόπουλος, Εύαγγελόπου
λος. Βγαίνει έπιτροπή άπ’ τόν Πουλιόπουλο, Κορδάτο, Σταυρίδη γιά 
ν’ άποκρυσταλώσουν τό πόρισμα σέ πολιτική άπόφαση.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. Κατά τό κίνημα Μεταξά ή KJ5. δέν μπό
ρεσε ν’ άνταποκριθεϊ λόγω άναχωρήσεων μελών τής Κ.Ε. καί άσθε- 
νείας Κορδάτου. «Στό ·φ.ήμα Πειραιώς άντί νά έκτελοΟν τάς διατα- 
γάς τής Κ.Ε. περιορίζονταν είς κριτική αύτών.» «Ή  Κ.Ε. κάλεσε 
συνέλευση τοΟ τμήματος ή όποία πήρε άπόφαση κατά τής KJ5.

ΠΕΚΟΣ. Ζήτησε διευκρινήσεις καί τούς λόγους γιά τήν δια
γραφή τοΟ Μπεναρόγια.

ΑΜΜΩΝ. Δέν άκουσα συγκεκριμένες κατηγορίες κατά τοΟ 
Μπεναρόγια.

ΤΖΑΛΑΣ. Ή  ΚΕ. βρέθηκε δεσμευμένη να διαγράψει μαζί μέ 
τόν Παπαναστασίου καί τόν Μπεναρόγια.

ΧΑ Τ Τ Α Σ. Ό  Μπεναρόγιας έπεσε θύμα έξιλασμοΟ;

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. Ή  διαγραφή Μπεναρόγια Ιγινε παμψηφί.

ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ. Τό Συμβούλιο δέν πρέπει ν’ άναλάβει τήν 
εύθύνη τής ψήφισης τής πρότασης γιά διχτατορική διοίκηση. Ή  
Κ.Ε. δέν πρέπει νά παραιτηθεί. ’Αλλά νά συγκαλέσει συνταχτικόν 
σώμα.

ΧΑ ΤΤΑ Σ. Ό  Σαργολόγος Ιχει δική του πρότασιν;

ΜΑΞΙΜΟΣ. Ό  Σοιργολόγος φάνηκε νά πιστεύει δτι ή πρότα
ση ένεπνεύσθη παρ’ 4λλων, (διαμαρτύρεται γι’ αύτό).
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ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ. Κάκισε τόν Σαργολόγο.
ΠΟΓΛΙΟΠΟΓΛΟΣ. Χαρακτήρισε τά λόγια τοΟ Σαργολόγου 

άστεΐα. Ή  πρόταση είναι άντικαταστατική. Άλλά δέν πρέπει νά έμ- 
ποδισθοΟ;ιε άπό καταστατικά καί τύπους. Διαμαρτύρεται γιά τήν έ- 
λαφρότητα πού άντιμετωπίζουν τό θέμα ot Σαργολόγος καί Καρα-
μούζης·

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. Κατέθεσε δήλωση σχετική |ΐ! τήν πρόταση 
Πουλιότυουλου-Εύαγγελίδη.

ΤΖΑΛΛΑΣ. Συμφωνεί μέ τήν διάγνωση τής κατάστασης. Τό

στελέχη τοΰ κόμματος Δράμας. Στό κέντρο δ Γ. Γεωργιάδης. 
(Φωτογραφία 1920).

Συμβούλιον μπορεϊ νά άνακηρυχθεΐ σέ κυρίαρχο σώμα. « Κ α θ ’ δ- 
τ ι  ύ π ά ρ χ ο υ ν  σ χ ε τ ι κ έ ς  θ έ σ ε ι ς  τ ή ς  Σ υ ν 
δ ι ά σ κ ε ψ η ς  τ ή ς  Β. Ο. ». (Τπογρ. δική μας).

ΓΙΑΤΣΟΠΟΓΛΟΣ. «Δηλώνει συμφωνία μέ τήν Κ.Ε.».

ΤΖΟΥΛΑΤΙ. «Είναι καλή ή λύση άλλά ή Διοικούσα ’Επιτρο
πή πρέπει vie συμβουλεύεται ύπεύθυνους όργανισμούς («Δίδονται 
σχετικές έξηγήσεις).
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ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ. Προκειμένου ν’ άνακηρυχθεΐ τό συμβούλιο 
σέ σώμα ή Κ.Ε. πρέπει νά σκεφτεϊ σοβαρά.

ΣΤΑΓΡΙΔΗΣ. Μέ τήν πρόταση Π. Π. καί Εύαγ., τό Συμβού
λιο παύει τήν Κ JE. !

ΒΕΝΤΟΓΡΑΣ. Τό Συμβούλιο κχταργεϊται άπό κυρίαρχο σώ
μα!

Τελικά γίνεται ψηφοφορία καί ψ η φ ί ζ ε τ α ι  ή π ρ ό 
τ α σ η  Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο υ - Ε ύ α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ  άπ ’ 
δ λ ο υ ς , έκτός τοϋ Καραμούζη καί τοϋ Σαργολόγου πού άρνήθη- 
κε νά ψηφίσει.

Σ τ ό  σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό  6 ε ι σ η γ η τ ή ς  
Μ ά ξ ι μ ο ς  άναλύει τήν κατάσταση, τονίζει τήν άνάγκη νά δί
νεται μεγαλύτερη σημασία στόν συνδικαλιστικόν άγώνα, χτυπάει 
τήν δημιουργία σωματείων μέ άποκλειστικά κομμουνιστές έργάτες 
καί τήν τάση «άνεξαρτησίας» κι «ουδετερότητας» τδν συνδικάτων. 
’Αναλύει τά αϊτια τής κομματικής κρίσης. Μιλάει γιά τό Έν. Μέ
τωπο, γιά τήν άνάγκη συνεργασίας Κόμματος-ΓΣΕΕ κ.τ,ρ.

Ή  εισήγησή του ψηφίστηκε παμψηφεί.
Γ ι ά  τ Ι ς  σ χ έ σ ε ι ς  κ ό μ μ α τ ο ς  κ α ί  Κ. Δ. 

είσηγήθηκε δ Σταυρίδης καί ψηφίστηκε παμψηφί, ή εισήγησή του.
Γ ι ά  τ Ι ς  Ν ε ο λ α ί ε ς .  Μιλάνε ot Τζουλάτι, Άπο- 

στολίδης, Βεντούρας, θεοδώρου, Καραμούζης, Χαϊτάς, Χατζησταύ- 
ρου.

Γ ι ά  τ ο ύ ς  Πα λ .  Π ο λ ε μ ι σ τ έ ς .  Ή  εισήγηση 
Πουλιόπουλου ψηφίζεται παμψηφί.

Γ ι ά  τ ό  ά γ ρ ο τ ι κ ό  - π ρ ο σ φ υ γ ι κ ό  βγαίνει 
Έπιτροπή άπ’ τούς Εόαγγελόπουλο, Κορδάτο, Χαϊτά γιά σύνταξη 
θέσεων.

(’Αποσπάσματα άπ’  τά  πραχτικά τοΟ Συμβουλίου 
πού δημοσιεύτηκαν στό «Ρίζο» σέ συνέχειες).
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Τ Ο Γ  Π. Π Ο Γ Λ Ι Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ

Ό  Πουλιόπουλος είσηγήθηκε γιά τήν παγκόσμια χαλ ντόπια 
πολιτική κατάσταση ή δποία έγκρίθηκε κι άποκρυσταλώθηκε σέ 
πολιτική άπόφαση. Ή  εισήγησή του ήταν ενα λαμπρό δείγμα έφαρ- 
μογής τής ίστορικοΟλιστικής μεθόδου.

Έκανε τήν άνχτομία τής μεταπολεμικής κρίσης τοΟ καπιτα
λισμοί) στό πνεύ|Μΐ τών άποφάσεων τής Κ.Δ. τοϋ Λένιν - Τρότσκι. 
Αντικειμενικά εύθυγραμμίστηκε μέ τήν σχετική άνάλυση τοΟ Τρότ- 
σκι πού Ικανέ στήν όργάνωση τής Μόσχας τόν ’Ιούλη τοϋ 1922, 
γ'-i τήν συνεχόμενη βαθειά κρίση τοϋ μεταπολεμικοϋ καπιταλισμού 
γιά τήν ίκταση καί τό βάθος τών διακυμάνσεων, καί γιά τήν άπο- 
σύνθεση τού καθεστώτος. Ντοκουμεντάρισε τήν εισήγησή του μέ 
περικοπές άπ’ τήν Ικθεση τοΟ Βάργκα στό IV Συνέδριο τής Κ Δ . 
Άνέτρεψε τΙς άπόψεις Γεωργιάδη γιά «σταθεροποίηση». Καί δέν 
δ,φησε περιθώρια γιά τήν σφαλερή άποψη τοΟ έπίσημου τότε οικονο
μολόγου Κοντράντιεφ, τού όποίου μέχρι καί σήμερα άντέγραψαν 
τούς είκοσάχρονους κύκλους —  ευημερίας, κάμψης, πολέμους, —  
et ήρωες τοϋ «νεοκαπιταλισμού». Ή  είσήγησή του μετουσιώθηκε 
στήν παρακάτω άπόφαση :

«1) Ή  μεταπολεμική περίοδος ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ς  κρί -  
σ ε ω ς  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  π α ρ ά  τ ά ς  π ρ ο σ π α θ ε ί α ς  
τ ή ς  ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ ε ω ς  δ έ ν  π α ρ ή λ θ ε  ά λ λ’ 
έ ξ α κ ο λ ο υ θ ε ΐ .  Ή  δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι ι κ ή  κ ρ ί ο ι ς  
δ ξ ύ ν ε τ α ι Ιτι μάλλον. Ή  έξακολούθησις τής οίκονομικής 
κρίσεως τής χώρας προφανώς Ιλκει τάς αιτίας της άπό τούς ύφι- 
σταμένους λόγους τής μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ή ς  π ε ρ ι ό δ ο υ  
μ ο ν ί μ ο υ  κ ρ ί σ ε ω ς  τήν όποίαν διέρχεται δλος δ καπι
ταλιστικός κόσμος οδτινος άναπόσπ αστόν τμήμα άποτελεΐ βεβαίως 
ή χώρα μας. Ή  έπελθοΟσα κατά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν 
τοϋ 1922 Απώλεια ση|ΐαντικών παραγωγικών δυνάμεων καί ή συνε-
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πεία τής ήττης συγκέντρωσις έν τή χώρα ένός καί πλέον έκατομμυ- 
ρίου προσφύγων, άποτελοϋν τούς κυριωτέρους άπό τούς είδικούς 
λόγους τής έξακολουθήσεως τής οικονομικής κρίσεως.

2) ’Ακόμη δξυτέραν μορφήν παρουσιάζει ή άντικατοπρίζουσα τήν 
οικονομική πολιτικήν έν τή χώρα κρίσις. Ή  κρίσις αδτη άπό και
ρού ύποβόσκουσα έν τή χώρα καί έκδηλουμένη εϊς τδν Ανταγωνισμόν 
τίιν δύο άστικών πολιτικών μερίδων, άφοΟ διήλθε διάφορα ιστορικά 
στάδια διά |ΐέσου στάσεων καί αί|ΐατηρών συγκρούσεων, ίφθασε σή- 
μερον εϊς δξύτατον σημεΐον καί έκσπάσασα είς μίαν πολιτειακήν 
κρίσιν δημιουργεί έξαιρετικώς ίκρυθμον καί άνώμαλον περίοδον 
διά τήν ζωήν τής χώρας.

3) Μέσα είς τήν γενικήν αύτήν κρίσιν ή μεγαλοαστική τάξις ώθου- 
μένη άφ’  ένός μέν άπό τήν άνάγκην τής συντηρήσεως τής Ιδίας της 
κυριαρχίας, άφ’  έτέρου δέ καί άπό τό ξένον κεφάλαιον τοΟ δποίου 
λόγψ τής γενικής θέσεως τής χώρας τυγχάνει πράκτωρ, προσπαθεί 
νά έπιτύχη μίαν Ισορροπίαν καί διέξοδον έκ τής χρίσεως, ή δποία 
νά έπιτρέπη είς μέν τήν έντοπίαν πλουτοκρατίαν τήν δμαλήν συσ- 
σώρευσιν κεφαλαίου, είς δέ τήν ξένην είς τήν χρησιμοποίησιν τών 
δυνά)ΐεων τής χώρας διά τούς Ιμπεριαλιστικούς της σκοπούς.

4) Ή  άποδεδειγμένη διεθνής κρίσις τοΟ καπιταλισμοΟ δέν ύπερ- 
νικήθη παρ’ δλας τάς δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς  δς περιοδικώς παρου
σιάζει. ’Απ’  έναντίας δ διεθνής καπιταλισμός έν τή προσπαθεία 
του νά ύπερνικήση τήν κρίσιν καί νά άνασυγκροτηθή διατηρών τούς 
δρους τοΟ παραγωγικού του συστήματος, φέρει ώρκηιένας δυνάμεις 
είς μοιραίαν σύγκρουσιν, ή δποία δχι μόνον δέν τοΟ έπιτρέπει νά 
ύπερνικήση τήν κρίσιν, άλλά καί δδηγεϊ τούτον είς τήν καταστρο
φήν του. Αί συγκρουδμεναι αδται δυνάμεις ώς γνωστόν είναι: 

α) Ή  τάσις τήν δποίαν τΐ νικήτριαι τοΟ παγ%οσ]ΐίου πολέμου Ιμπε
ριαλιστικοί δμάδες έκδηλώνουν πρός συγκέντρωσιν εις χεΐρας των 
τής οικονομικής κυριαρχίας δλσκλήρου τοΟ κόσμου, τάσις, ήτις μοι- 
ραίως δδηγεϊ πρός Ινα νέον παγκόσμιον πόλεμον καί 6) Ή  άντι- 
δρασις τήν δποίαν κατά τής τάσεως ταύτης άντιτάσουν τό έπανα- 
στατικόν άπελευθερωτικόν κίνημα τών καταπιεζομένων άνατολικών 
λαών, δ έπαναστατικός άγών τής τάξεως τοΟ προλεταριάτου καί
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ή σοβιετική Ρωσία. Ή  πάλη τών δυνάμεων αώτων είς τό διεθνές 
πεδίον, είς μέν τόν καπιταλισμόν δέν έπιτρέπει τήν άνασυγκρότησιν 
είς δέ τό προλεταρι άτον ήναξε τήν περίοδον τών τ ε λ ε ι ω τ ι κ ώ ν  
έ π α ν α σ τ α τ ι κ ώ ν Α γ ώ ν ω ν  π ρ ό ς  κ α τ ά λ υ σ ι ν  
τ ο ϋ  κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ  κ α ί  ά ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν  
τ ή ς  δ ι ε θ ν ο ϋ ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  έ π ί  σ ο σ ι α λ ι 
σ τ ι κ ώ ν  β ά σ ε ω ν .

5) Άναλόγως πρός τήν οΰτω διαγραφομένην πορείαν τής διεθνοϋς 
καπιταλιστικής κρίσεως καί ή έν τή χώρα μας κρίσις θά έξακολου· 
θήση, χωρίς ή έντοπία άστική τάξις νά κατορθώση νά ύπερνικήση 
ταύτην, δσασδήπστε διακυμάνσεις καί άν διέλθη. Άναλόγως έπίσης 
πρός τόν άγώνα τοΰ διεθνοϋς προλεταριάτου άπέναντι τής προσπα- 
θείας τοϋ καπιταλισμοΟ πρός άνασυγκρότησιν τής οικονομίας του 
έπί καπιταλιστικών βάσεων, όφείλει νά είναι καί δ άγών τοΟ έλλη- 
νικοϋ προλτεαριάτου άπέναντι τής προσπαθείας τής έλληνικής κε- 
φαλαιοκρατίας πρός άνασυγκρότησίν της καί διέξοδόν της έκ τής 
κρίσεως ήν σήμερον διέρχεται. Ή  έργατική τάξις τής χώρας μας 
ώς τμήμα τής διεθνοϋς προλεταριακής παρατάξεως, είς τό μέτωπον 
τοϋ διεθνοϋς έπαναστατικοϋ άγώνος κατά τοΟ καπιταλισμοϋ, όφείλει 
Ιδίο)ς Ιν στενή συνεργασία μέ τό προλεταριάτον τών λοιπών βαλκα
νικών χωρών, άναλόγως έκάστοτε τών |ΐαχητικών της δυνάμεων, 
έπιθετικώς ή άμυντικώς, νά άγωνισθή: α) Διά νά άπστρέψη τήν 
άνασυγκρότησιν τής έντοπίας άστικής τάξεως ή δποία μόνον είς 
βάρος τών συμφερόντων τοϋ προλεταριάτου καί τών έργαζομένων 
έν γένει λαϊκών μαζών δώναται νά Ιπιτευχθή καί 6) διά νά μαται- 
ώση τάς προσπαθείας τής ξένης Ιμπεριαλιστικής κεφαλεοκρατίας 
είς τό νά χρησιμοποιήση τάς δυνά)ΐεις τής χώρας διά τήν πραγμα
τοποίησή τών ιμπεριαλιστικών σκοπών τούς δποίους πρός άνοισυ- 
γκρότησίν της έπιδιώκει έν Βαλκανική καί Ανατολή...
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ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΡΙΟΓ 

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Ο Ι Κ Α

’Αλλά 4ν οί πολιτικές άποφάσεις κατ’ εισήγηση τοΟ Πουλιό- 
πουλου ήταν δτι καλύτερο καί μαρξιστικότερο μπορούσε νά γίνει, 
ot δργανωτικές ήταν χείριστες. (Παραβίαση τού δημοκρατικού συγ
κεντρωτισμού, διευθυντήριο μέ ύπερκαταστατικά διχτατορικά δι
καιώματα, διαγραφές δλόκληρου τμή|ΐατος, διορισμοί).

Ή  έξήγηση αύτής τής άντίφασης είναι δτι, δπως άποδείχτη- 
κε άπ’ τήν διαδικασία τοΰ Συμβουλίου, έπενέβηκε ή νέα ήγεσία τοϋ 
Κρεμλίνου καί τής Β.Ο., κι έπέβαλλαν τδ καθεστώς τής έλληνικής 
Τρόικας. Δέ είναι άπλή σύμπτωση πού ή έλληνική τριανδρία συνέ
πεσε μ’ αύτήν τής ΕΣΣΔ. Ή  αίγλη τής μπολσεβίκικης δργάνωσης 
ήταν τόσο μεγάλη τότε, ώστε νά έξηγεΐτχι γιατί άγωνιστές τού ήθους 
τοΰ Π ουλιόπουλου, Εύαγγελόπουλου, Γιατσόπουλου, Μάξιμου, Χα- 
τζησταύρου, θεοδώρου, Μοναστηριώτη κ.τ.ρ. μπόρεσαν νά πειθαρχή
σουν καί νά έγκρίνουν μιά τόσο άντιδη|ΐΛκρατική λύση τής κρίσης.

Ή  άπόφαση ϊλεγε:

1) Είναι άδύνατον νά έξακολουθήση ή άνάπτυξη τοΰ κόμ|ΐα- 
τος είς πολιτικδν δργανισμδν τής έργατικής τάξης άν δέν ύπερνική- 
ση τήν κρίση.

2) Μέγας έχθρδς τοΰ κόμματος... είναι τά έντδς τοΰ κόμια- 
τος τυχοδιωκτικά τήν διάθεσιν ή άναρχούμενα τήν σκέψιν άντικομ- 
μουνιστικά στοιχεία... καί πρώτοι ύπεύθυνοι είναι οί άποβληθέντες 
μεταρυθ μιστοί.

«Διά ν’ άντιμετωπισθούν άποτελεσματικώς ot δύο άνωτέρω 
έχθροί είναι άνάγκη νά ύπάρξει έπΐ κεφαλής τοΟ κόμματος μία Ισχυ
ρά όλιγομελής διοίκηση, παρουσιάζουσ* τδ άναγκαΐο «μίνιμουμ 
δμοιογενείας καί περιβαλλομένη μέ άπόλυτον έξουσίαν δυνο ι̂ένην νά 
έξέλθη, δταν ή άνάγκη τδ άπαιτήσει, τών δρίων τού καταστατικού».

(«Ρίζος» 9.2.24).
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Καί μόνο δτι τό Συμβούλιο τής 3.2.24, χρειάστηκε, για να 
άντιμετωπίσει τούς «έχθρούς»’ πού βρίσκονταν στό έσωτερικό τοϋ 
κόμ|ΐατος, να καταφύγει σέ λύσεις ά ν τ ι δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς ,  
ά ν τ ι κ α τ α σ τ α τ ι κ έ ς ,  δ ι χ τ α τ ο ρ ι κ έ ς ,  καί νά πε
ριβάλλει μ’ άπόλυτη έξουσία |ui τ ρ ι α ν δ ρ ί α ,  πού v i μπο- 
ρεΐ δποτε θελήσει νά παραβιάζει τΙς όργανωτικές άρχές, έδειχνε 
δτι τ ό  κ ό μ μ α  μ π ή κ ε  σ’ Ι ν α  δ ρ ό μ ο  π α 
ρ α β ί α σ η ς  τ ή ς  γ ν ώ μ η ς  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν .  Έκ-  
τ ρ ο χ ι α σ μ ο ϋ  ά π ’ τ ή ν  ά ν ο ι χ τ ή  ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή  
π ά λ η .  Ά ν τ ι λ ε ν ι ν ι κ ό .  Κ α ί  ά μ ε σ α  σ τ α λ ι ν ι κ ό .

Σαν μιά έπιβεβαίωση τής εισαγωγής σταλινικών μεθόδων 
μπήκε σ’ έφαρμογή τό δ η μ ο ψ η φ ι σ τ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς .  
Τό Ινα κατόπιν άπ’ τ’ άλλο, δλα τα τμή|ΐατα τοΟ κόμματος, άρχισαν 
δημοψηφιστικά, δίχως γνώση τών άντίπαλων άπόψεων, v i κατα
δικάζουν τούς άποβληθέντες πειραιώτες, καί νά έγκρίνουν «όμόφω- 
να» τήν λύση τοϋ διευθυντήριου. Έτσι άρχισε v i χτίζεται στήν 
Ελλάδα τό μ ο ν ο λ ι θ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  πού κατέστρεψε τήν 
έπαναστατική σκέψη τοΟ κόμματος καί πλάκωσε σάν ταφόπλακα 
τήν Ιδεολογική πάλη.

Παραθέτουμε τήν άπόφαση τοϋ τμήματος τής Κέρκυρας σάν 
δείγμα τοϋ δημοψηφιστικοϋ καθεστώτος στό δποϊο παρασύρθηκαν 
δλα τά τμήματα |ΐέχρι πού καταργήθηκε άπόλυτα τό καθεστός τοϋ 
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού:

«Ή  συνέλευση τοϋ τμήματος Κερκύρας στιγματίζει τούς Σί- 
δερην, Γεωργιάδην, Μιτεναρόγια κ.τ.λ. ώς αίσχίστους προδότες τοϋ 
προλεταριακού κινή)ΐατος καί διατρανώνει άκλόνητη πίστη στήν 
Κ.Ε.».

Ό  Γραμματεύς Σπύρος Πρίφτης 
(«Ρίζος» 28.2.24)

Ή  «άκλόνητη πίστη στήν Κ.Ε.» ίγινε σέ λίγο τό |ΐοτίβο τών 
άποφάσεων πού πέρνωνταν «όμόψηφα» πάντα, μέχρι πού άνατρέπον- 
ταν άπ’ x i πάνω ή Κ.Ε. καί διορίζονταν νέα, στήν δποία διατρανώ
νονταν «παμψηφΐ» ή «άκλόνητη πίστη» κ.τ.λ.

Ό  Σ. Π ρ ί φ τ η ς  (Στίνας), εΓταν £νας άπ’ τούς πιό πα



λιούς άγωνιστές κι Απ’ τους δπαδούς τής τάσης τού «Κομμουνισμοΰ» 
κι έξηγεΐται ή έχθρότητά του ένάντια στήν δεξιά. Πώς έξηγεΐται 
δμως ή έγκριση τής τερατώοικης παραβίασης τοΟ δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού καί «ή άκλόνητη πίστη στήν Κ.Ε.»; Πώς έξη- 
γείται πού ένώ δ Στίνας είχε έξαιρετική έχτίμηση στούς Αριστερούς 
δπως δ ’Αρβανιτάκης δ δποΐος είταν ή ψυχή τής Πειραιώτικης άρι- 
στεράς (κι δχι δ Παπαναστάσης), δέν Ιδειξε άλληλεγγύη |Ααζί τους 
δταν διαγράφτηκαν ;

Ή  άπάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα γιά τόν σημερινό κομμουνι
στή είναι άνεξήγητη, Αδιανόητη. Έδώ δέν έχουμε μιά συνηθισμ^ 
διαφοροποίηση γνώμης. Έχου|χε στροφές στόν Τύπο μιας άγέλης. 
Ό  Τζάλας π.χ. στήν συνδιάσκεψη έκφράστηκε κατά τής πρότασης 
άντικαταστατικής Τρόικας. Τόν πήραν ιδιαίτερα, τού ψιθύρισαν 
δτι αύτή είταν «ή γραμμή τής Κ.Δ.» καί γύρισε καί ψήφισε: «ναί».

Είναι άδύνατο νά φαντασθεΐ κανείς τ£ σήμαιναν τότε οί τρεις 
λέξεις: «Τό είπε ή διεθνής»! ! !

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΓ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΓ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ε κ κ α θ ά ρ ι σ η  σ τ α λ ι ν ι κ ο ύ  τ ύ πο υ ;  

5 -4 -1 9 2 4

Τό Συμβούλιο έπεδοκίμασε τήν διαγραφή τοΟ Μπεναρόγια 
α) Γιά έκμετάλλευση τών άγώνων τοΰ κόμματος, β) Γιά δημιουρ
γία άντικομμουνιστικής δργάνωσης στό πρόγραμμα τής Κ.Δ. (Κεί
μενα T. I. —  σελ. 402). Υπενθυμίζουμε δτι ό Μπεναρόγιας είχε 
κιόλας διαγραφεΐ μ’ δλόκληρη τάση, δτι περιλάμβανε τήν δμάδα 
Ν. Δημητράτου, Κομιώτη, Οικονόμου κ.δ. άπ’ τούς πιό Αριστερούς 
μέχρι χτές, δτι ή σύπτυξη τής όμάδας αύτής ήταν Αναπόφευκτη 
έφ’ δσον διαγράφτηκαν, δτι ή δ|ΐάδα τοΟ Μπεναρόγια ήταν Ιδιαίτερη 
σέ σχέση |ΐέ τήν δ|ΐάδα Γεωργιάδη - Σίδερη, δτι δ Μπεναρόγιας 
στά μετέπειτα χρόνια έργάζονταν στό Σοβιετικό γραφείο Σοβ. 
Φλότ, καί τέλος δτι ήταν πρωταγωνιστής σ’ δλους τούς άγώνες 
τής Ιδετίας κι είχε τΙς περισσότερες διώξεις καί φυλακίσεις.

’Ανακοίνωση τής Κ. Επιτροπής έλεγε:
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«Πρώτη φορά άπό τής ίδρύσεως τοή κόμματος έτέθη είς συ- 
ζήτησιν ή κρίσις αύτοϋ (κατά τό τελευταΐον έθνικόν συμβούλιον), 
κρίσις πού έμπόδισε τήν άνάπτυξη τοϋ κό)ΐματος κι έ ξ έ θ ε σ ε  
τ ό ν  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό  ε ί ς  χ ρ ε ω κ ο π ί α ν .  Ή  ύ
παρξη τοϋ κόμματος έδικαιολογεϊτο μόνον διότι Ικανοποιούσε τόν 
έγωΐσμόν κι έξυπηρετοΰσε τά σχέδια λίγων τυχοδιωκτών καί έπί
σης άλλων σοσιαλδημοκρατών.

Μετά τδ συνέδριο τοΰ Σ)βρίου, τό κόμμα άρχισε νά βρίσκει 
τό δρόμο του, νά μεγαλώνει καί νά έπεχτείνει τήν έπιρροή του, ν’ 
άσχολεΐται μέ τα ζητήματα που ένδιαφέρουν τις μάζες νά διαμορ-

Βαγγέλης ΙΙχπαναστάσης :

Διαλεχτός υποψήφιος βουλευ
τής στό τέλος τοϋ 1923. ’Απο
διοπομπαίος στίς άρχές τοΰ 
1924 έπί κεφαλής τοΰ τμήμα

τος τοΰ Πειραιά.

φώνεται τέλος, σ’ ένα πραγματικά κόμμα μαζών, σέ κομμουνιστι
κό κόμμα. Γιά να πάρει αύτό τό δρό̂ ιο τό κόμμα, χρειάστηκε καθά
ρισμα άπ’ τά λίγα εύτυχώς στοιχεία, πού δέν τό άφηναν ν’ άναδειχτεϊ.

Τό μαχαίρι τής Κ.Ε., άρχισε νά κόβει τά σάπια μέρη τοΰ σώ
ματος καί τΙς πράξεις αυτές ένέκρινε τό τελευταίο έθνικό συμβού
λιο τοΰ κόμματος, κ α θ ώ ς  κ α ί  ή Β.Ο .

Τά σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία πού διώχτηκαν έκαμαν μια 
παρέα καί τήν δνόμασαν κόμμα. Δέν θα έπεκταθοϋμε σ’  αύτό τό 
σημείο γιατί είναι γνωστό πώς τίποτα οδτε ϊκα|ΐαν οδτε θα κά
μουν. Μένοντας έξω, λιγότερο μποροϋν νά προδίδουν τόν άγώνα.
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’Αλλά έκτός άπ’ αύτούς ίμεναν άκόμα μέσα στό κόμμα, καί 
κ υ ρ ί ω ς  σ τ ό  τ μ ή μ α  Π ε ι ρ α ι ώ ς ,  λίγα ύπολείμ- 
μαχα τυχοδιωκτισμού, στοιχεία άναρχούμενα κι άκαταλόγιστα, τά 
δποΐα κατόρθωσαν νά κρατήσουν καί τήν διοίκηση τοΰ τμήματος 
αύτοΰ στά χέρια τους, καί νά κάνουν κακό, καί νά κάνουν τΙς μά
ζες έχθρούς τοΟ κόμματος, ένώ θά Επρεπε νά τΙς έμπνέουν άπόλυ- 
τη έμπιστοσύνη καί ν’ άσχολοΟνται μέ κάθε τΐ πού ένδιαφέρει τούς 
έργάτες τοϋ Πειραιώς, οί όποϊοι βρίσκονται κάτω άπ’ τήν χειρότερη 
έκμετάλλευση.

Ή  Κ.Ε. ήταν ύποχρεωμένη νά δώσει ένα τέλος σ’ αύτήν τήν 
κατάσταση και νά καθαρίση τό τμήμα άπ’ τά έγκληματοΟντα κι 
άναρχούμενα στοιχεία. Έξήντλησε δλα τά μέσα μά τίποτα δέν κα
τόρθωσε ώσπου άναγκάστηκε νά θέση πιά καθαρά τό ζήτημα καί 
νά πετάξει άπ’ τό κόμμα δλους δσους κακώς βρέθηκαν μέλη του. 
Χθές διέγραψε όκτώ, άλλά δέν είναι μόνον αύτοί πού θέλουν πέταγ
μα, γιατί άποτελοΰν α ί σ χ ο ς  γιά τό κόμμα. Είναι κι άλλοι. Καί 
θά διαγραφοΟν κι αύτοί.

Γ ι’ α ύ τ ό  ή Κ.  Ε. δ ι έ λ υ σ ε  τ ό  τ μ ή μ α  
Π ε ι ρ α ι ώ ς ,  καί δ ι ώ ρ ι σ ε  μ ι ά  έ π ι τ ρ ο π ή  τοΟ 
τμήματος άπ’ τούς καλύτερους συντρόφους τοΰ Πειραιώς, ή όποία 
θά καλέσει μόνον έκείνους που τούς άξίζει ή τιμή νάνοι κομμουνι
στές, μόνον έκείνους πού έχουν συναίσθηση τής άποστολής των, 
μόνον έκείνους πού ξέρουν δτι τό καθήκον τους είναι νά μποϋν μέσα 
στίς βασανισμένες έργατικές μάζες τοϋ Πειραιά καί νά όργανώσουν, 
μορφώσουν, καθοδηγήσουν τΙς μάζες καί ν’ άγωνισθοΰν γιά τά ζη- 
τήματά τους. Τά μέλη τοϋ κόμματος, είμεθα βέβαιοι, δτι νοιώθουν 
καλά τήν σημασία τής γενομένης έγχειρήσεως καί θά σ^εύσουν ν’ 
άποδοκιμάσουν τά άποβληθέντα τυχοδιωκτικά στοιχεία.

(«Ρίζος» 5.4.24). (Υπογραμμίσεις δικές μας).

Στό μεταξύ, στίς 4.4.24 διαβάσαμε στό «Ρίζο»: «Α ι α- 
γ ρ ά ψ α μ ε  έκτοΟ τμήματος Πειραιώς, ώς ύπολείματα τυχο- 
διωχτισμοϋ τούς: Καραμούζην, Σαραμασκάν, Μπούχλαν, Σπιθού- 
ρην, Κοκώνην, Άνδρουλιδάκην, Άνδρεόπουλον, ’Ανδρικόπουλον, 
καί στίς 10.4.24 τούς Βγενόπουλον καί Βαλκανάν. Καί δ ι ο ρ ί-
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ζ ο μ ε ν ώς τοπικήν ’Επιτροπήν τούς Πυλιώτην, Π. Νίχολην

καί Φουλτσάκον.
Ή  Κ.Ε. δέν πρόβαλλε συγκεκριμένες δικαιολογίες. Διέγραψε 

δχι μόνο «τ’ άριβιστικά κι Αντικομμουνιστικά στοιχεία» «πού έκ- 
μεταλλεύονταν τόν άγνόν ένθουσιασμό Αδιάπλαστων πολιτικά στοι
χείων» άλλά κι αυτά τά «Αδιάπλαστα κι άγνά στοιχεία». Ό λο τό 
τμήμα. Γιατί έπαιρνε ομόφωνα Αποφάσεις Αντίθετες Απ’ τΙς δικές 
της.

Ό  Κορδάτος δέν δυσκολεύτηκε νά ρίξει λίθον Αναθέματος 
καί «νά κόψει τα σάπια μέρη τού κόμματος», τούς «σοσιαλδημοκρά
τες», μόλο πού ήταν συνυπεύθυνος γιά τις σοσιαλδημοκρατικές Απο
φάσεις τοϋ Φεβρουάριου (1922), γιά τήν άποψη τής συνεργασίας 
μέ τ’ άστικά κόμματο (1922), γιά τήν ύπεράσπιση τής πατρίδας 
στόν "Εβρο, γιά τήν ύποστήριξη στόν Πλαστήρα.

Τό κατηγορητήριο κατά τοΟ τμήματος τοϋ Πειραιά στερούν
ταν πολιτικών έπιχειρημάτων. Ή  έπίθεση γιά «έξτρεμισμούς» I- 
πρεπε νά τεκμηριώνεται μέ συγκεκριμένη πολιτική κριτική. Κι 
αύτό δέν ξγινε.

Οί Πειραιώτες, άπ’ τήν μεριά τους άσκησαν μιά κριτική γιά 
τήν ήττσπάθεια στήν λύση τής Απεργίας, γιά τήν στάση τής διοί
κησης στό δημοψήφισμα, πού τήν θεώρησαν όπορτουνιστική κ.τ.ρ. 
Ή  σωστή γραμμή θά βρίσκονταν μέ τήν ιδεολογική δημοκρατική 
πάλη τών τάσεων.

’Αντί γι’ αύτό, ή τριανδρία δ ι έ λ υ σ ε  δ λ ο  τ ό  
τ μ ή μ α .  'Οχι «τά σάπια» μόνον κρέατα, τά «ύπολείματα τοΟ 
τυχοδιωκτισμού», «τ’ άναρχούμενα» «Ακαταλόγιστα» κι «έγκλημα- 
τικά» στοιχεία. «Τό αίσχος». 'Οχι «τά λίγα εύτυχώς» μέλη. «'Ο
λόκληρο τό τμήμα! ! Π ρ ά γ μ α  Α ν ή κ ο υ σ τ ο .  Π ρ ω 
τ ο φ α ν έ ρ ω τ ο  σ τ ή ν  ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ϋ  έργ .  κ ι ν ή 
μ α τ ο ς .  Καί δ ι ώ ρ ι σ ε  ν έ α  έ π ι τ ρ ο π ή .

Τό τμήμα Πειραιά διαφωνούσε. ’Αλλά δέν ήταν Αναρχούμε- 
νο. «Είναι Αναμφισβήτητο» —  βεβαιώνει ô Γ. Παλιός, γραμματέας 
τής νεολαίας Πειραιώς καί συντάχτης στό «Ρίζο» —  «δτι σ’ δλες 
τΙς άποφάσεις πού έρχόντουσαν Απ’ τήν Κ.Ε. στόν Πειραιά ή παμ
ψηφία του σχεδόν Εδινε τήν Γδια στερεότυπη Απάντηση: διαφωνοϋ-
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με άλλά πειθαρχοΟμε». «Τό τμήμα Πειραιά— προσεπιβεβαιώνει 
δ Νικολινάκος στό Ιο φύλλο τοΟ Σπάρτακου —  είχε πάντα, άπ’ τήν 
άπεργία τοΟ 1923, τΙς πιό ύγιείς άριστερές άπόψεις, Ανεξάρτητα 
άπ’ τόν Παπαναοτάση».

Ό σο γιά τόν Παπαναοτάση ήταν άπ’ τούς τρεις πρώτους όπο- 
ψήφιοος βουλευτές στίς έκλογές τοϋ Δεκέμβρη 1923 καί μέχρι 
χτές κύριος έκπρόσωπος - ρήτορας σ’ δλες τΙς κομματικές συγκεν
τρώσεις.

Δέν μποροϋμε νά ποϋμε δτι οί Άποστολίδης, Μάξιμος, Κορ- 
δάτος σταλινίστικαν. Δέν ήταν τής πάστας αυτής. Ήσαν άγωνι- 
στές μ’ όντότητα καί ήθος.

.0 Πουλιόπουλος είδε βαθύτερα άπ’ δλους δτι άν έπικρα- 
τοϋσε ή άποψη τοϋ τμήματος Σαλλονίκης ή όποία έξέφραζε τήν 
«Νέα ’Εποχή», τό κόμμα θά λικβινταρίζονταν. Ot θεσαλονικιώτες 
Εκαναν στροφή κι ευθυγραμμίστηκαν μέ τή γραμμή πού έπεκρά- 
τησε.

Πώς δμως διαγράφτηκαν ot Πειραιώτες; Καί γιατί ή Β.Ο. 
σ’ ένα χρόνο θέλησε νά τούς ξαναπάρει; "Οπως κι Ιγινε; Τί σή- 
μαινε αύτή ή ύποχώρηση ;

Ό  Πουλιόπουλος άδίκησε τούς Πειραιώτες. “Ισως γιατί δέν 
ήξερε καλά τήν ιστορία τους. Ό χι γιχτΐ δέν είχαν κα: δεξιές άπό- 
ψεις. ’Αλλά γιατί τούς χαρακτήρισε δεξιούς. Ό πως έκφράστηκε 6 
Νικολινάκος ή βασική τους γραμμή ήταν πάντοτε άριστερή άνεξάρ- 
τητα άπ’ τόν κοινοβουλευτικό έκπρσωπό τους Παπαναοτάση. (Βλέ
πε «Σπάρτακο» 1928).

'Οπωσδήποτε ή διαγραφή τοϋ Πειραιά έγκαινίαζε μία «έκ- 
καθάριση» σταλινικοΟ γραφειοκρατικού τύπου.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ TON X. ΣΑΤΤΑΝΙΔΗ

«Κατόπιν άποφάσεως τής Τ.Ε. στή συνεδρίαση τής 16.5.24 
Αποβάλλεται άπ’ τό τμήμα ό X. Σαϊτανίδης γιά τΙς κατωτέρω πρά
ξεις του: ’Εσαμποτάρισε τήν έφαρμσγή τής καθορισθείσης ταχτι
κής τοϋ κόμματος σχετικά μέ τό δημοψήφισμα. Τσαλαπάτησε τήν 
πειθαρχία τοϋ Κόμματος προπαγανδίζοντας έναντίον τής ταχτικής
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τού Κόμματος. CH πράξεις του αύτές Εφεραν σύγχιση στούς συμ- 
παθοϋντες καί κλονισμό τής έμπιστοσύνης τους στά Κόμμα. Συνέ- 
πραττε χαΐ συμπράττει κρυφά καί φανερά μέ τό έξτρεμιστικό άσκέρι 
τοΟ δικηγόρου τής όδαΟ ’Αριστείου 1, πουλώντας καί διαδίδοντας 
τά έντυπά τους. Συνεργάζεται έπίσης μέ τήν όργάνωση τών «μο- 
ναρχομασόνων - άρχειομαρξιστών».

(«Ρίζος» 20.6.24)

Ό  Σεϊτανίδης ήταν ένας άπ’ τούς όπαδούς τής τάσης Τζου- 
λάτι - Λιγδόπουλου καί μέλος τοϋ «Κομμουνισμού». Μετά τό Β ' 
Συνέδριο τής Κ.Δ. πήρε τό σύνθημα «πρός τίς μάζες» καί μ’ αύτό 
τόν τίτλο έβγαζε ένα έντυπο. Ή  όμάδα του ήταν προλεταριακή καί 
άποτελοΟνταν σχεδόν άποκλειστικά άπό Πόντιους. ’Αλλά, παρά τόν 
τίτλο του, δέν μπόρεσε νά φτάσει στίς μάζες. Τήν περίοδο αύτή 
πήρε μιά θέση ένδιάμεση άνάμεσα στους Σταλινικούς καί Τροτσκι- 
στές στηριζόμενος σ’ έναν έκλεχτισμό πού διετήρησε μέχρι τήν 
έκτέλεσή του στήν Κατοχή. "Ενα βιβλίο πού συνέτασε στήν Άκρο- 
ναυπλία τά «Κοινωνικά» κατά τό «Πολιτικά» τοϋ ’Αριστοτέλη, δέν 
διασώθηκε.

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΓ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΓΑΟΓ

Τό κΰμα τών διαγραφών καί τών «έκκαθαρίσεων» περιέλαβε 
καί τόν κύκλο τών άναπήρων. ΣτΙς 20.5.24 ό «Ριζοσπάστης» Ανήγ
γειλε :

«’Αποβάλλεται ό Γ. Σταματόπουλος, συνεργάτης τής μοναρ- 
χομασονικής δργάνωσης τών άρχειομαρξιστών. 'Οσον άφορά τήν 
ήθική τοϋ άγωνιστή καί τήν πειθαρχία έχει τσαλαπατήσει καί τά 
6υό μέ μιά σειρά πράξεων».

'Απ’ τήν Γραμματβία

Ό  Σταματόπουλος ήταν ένας άπ’ τούς πολλούς άγωνιστές, 
μπολσεβίκους, άρχειομαρξιστές, πού έβγαλε ό πόλεμος τοϋ 1914- 
1918 κι άπ’ τούς συνεπείς όπαδούς τής Τρίτης Διεθνοϋς. Ή ταν 6 
ιδρυτής, μποροϋμε νά ποϋμε, τοϋ άναπηρικοΟ κινήματος καί άπό 
τούς πρωταγωνιστές τών μεγάλων συγκρούσεων άναπήρων - κράτους



άπ’ τό 1922 καί πέρα. Μετά τά ήρωικά χρόνια τής Γενικής Συνομο
σπονδίας Αναπήρων καί θυμάτων πού διεΰθυναν οI άρχειομαρξι- 
στές καί τροτσκιστές, πέρασε στά 1934 στούς νεορχειομαρξιστές. 
Στήν περίοδο τοΟ πολέμου σάν Γραμματέας τής Γ.ΣΑ.Θ.Π. συνερ
γάστηκε μέ τό ΕΑΜ - ΕΛΑΣ καί στό Νέο ’Αντάρτικο συμφώνησε 
μαζί μέ τήν όμάδα τοΟ Άνδρώνη κοινή δράση μέ τόν "Αρη Βελου- 
χιώτη.

Ή  διαγραφή τοϋ Στ. ΙσοδυναμοΟσε μ’ §ναν άκήρυχτό πόλεμο 
ένάντια στίς άναπηρικές όργανώσεις πού σήκωσαν πρίν άπ’ τούς 
παλιούς πολεμιστές τόν πόλεμο κατά τοΟ πολέμου.

ΣτΙς 13.3.24 διαγράφτηκε ό Ταβερναράκης άπ’ τό τμήμα 
’Αθηνών. Ό  Ταβερναράκης ήταν Ινας συμπαθέστατος καί άφοσιω- 
μένος κομμουνιστής. "Εμεινε στήν Ιστορία σάν δ μόνος πού παρου
σιάστηκε ίνοπλος στό Κόμμα γιά τήν πάλη κατά τοΟ πραξιοκοπή- 
ματος τοΟ Μεταξά.

ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΣΤΑΓΡΙΔΗ ΠΡΙΝ ΠΝΕΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΗΣ

Αύτή τήν περίοδο ό Σταυρίδης Ανάπτυξε μιά δραστηριότητα 
σέ διεθνές έπίπεδο. "Εστελνε στό «Ίνπρεκορ» (Ίντερνάσιοναλ 
Πρές Κορέσποντανς) πού ήταν έπίσημο όργανο τής Κ.Δ. άρθρα 
(γύρω στά 15), πού τόν έκαναν παγκόσμια γνωστό. Φιγουράριζε 

γιά «άριστερός». Σέ έθνική καί διεθνή κλίμακα πίστεψαν πολλά 
δτι ήταν πραγματικά έκφραστής άριστερών άπόψεων καί πολέμιος 
τής δεξιάς. Στήν πραγματικότητα οί «άριστερές» άπόψεις δέν ήταν 
παρά μιά λεοντή. Στό 4ο Συνέδριο τής Κ.Δ. κατόρθωσε κι έκλέ- 
χτηκε στήν έκτελεστική έπιτροπή της.

"Ας δοΟμε δμως πώς δ Γδιος έξιστορεΐ τά κατορθώματά του.
ΤΗταν παλιός πολεμιστής. Μέλος μιας κάποιος Κεν. ’Επιτρο

πής στό μικρασιατικό μέτωπο. "Οταν γύρισε, πήγε στή φυλακή Συγ-

129



γροΟ δπου ήταν φυλακισμένοι δλοι τής ήγεσίας τοΟ Κόμματος (Κορ- 
δάτος, Γεωργιάδης, Πετσόπουλος, Σίδερης, Ευαγγέλου, Παπαδό- 
πουλος κ.ά.). Τους βρήκε μέ καταρακωμένο ήθικό, ν’ άλληλοκα- 
τηγοροΟνται καί νά χρησιμοποιούν, οί περισσότεροι, μ’ έξαίρεση 
τόν στωϊκότατο Σίδερη, μέσα γιά νά άπαλλαχτοΟν άπ’ τήν κατη
γορία τής έσχάτης προδοσίας. Ό  Κορδάτος, σέ καλύτερη φόρμα, 
τοϋ είπε: «Μήν περιμένεις τίποτα άπ’ έδώ». Τόν Εστειλε νά βγάζει 
τόν «Ρίζο», πού άλλιώς δέν θά ’βγαίνε. "Ετσι πέρασε στή σύνταξη 
τοΟ «Ριζοσπάστη».

Μετά τήν μικρασιατική καταστροφή βοήθησε άμεσα τόν Πλα- 
στήρα, δταν Εφτασε στό Λαύριο, συνιστώντας στούς κομμουνιστές 
πού τοΟ ζήτησαν όδηγίες, νά συγκροτήσουν τούς φαντάρους πού ήταν 
Ετοιμοι νά τό κάσουν, δπότε ό Πλαστήρας θά παρέλυε, άντί νά τούς 
στρέψουν πρός μιάν άνεξάρτητη έπέμβαση.

’Αρθρογράφησε ύπέρ τοϋ Πλαστήρα μέ τό πνεϋμα «μεταξύ 
δύο κακών τό μή χείρον βέλτιστον».

Στήν Γενική άπεργία τοΰ 1923 όργάνωσε σαμποτάζ στό έρ- 
γοστάσιο ήλεκτρισμοΟ πού λειτουργούσε μέ ναύτες μέ συνέπειες 
καταστροφικές γιά τό κίνημα άν δέν τό προλάβαινε δ Σιδέρης.

Στό κίνημα Μεταξά, τάχτηκε μαζί μέ τόν Κορδάτο ύπέρ 
τής στήριξης τοΟ Πλαστήρα, άλλά μέ άνταλλάγματα (παζαρέ
ματα!)

Στό δημοψήφισμα άρθρογράφησε στό «Ρίζο» ύπέρ τής «Λαϊ
κής Δημοκρατίας» καί καταδικάστηκε παταγώδικα σάν άντίθετο 
άπ’ τΙς άρχές τής Κ.Δ.

Στήν «Κομ. ’Επιθεώρηση» πέρασε άρθρο τοΟ άναρχικοΟ Ά 
ναρχου, δηλ. τοΰ Πουρνάρα, στό δποΐο γράφονταν δτι δ κομμουνι
σμός... χρεωκόπησε, καί τή θέση του πήρε δ άναρχισμός! Κι ισχυ
ρίστηκε δτι δέν τό είχε διαβάσει γιατί τόν έπηρέασε ή σύσταση 
τοΟ "Αναρχου άπ’ τόν Γάλλο ήγέτη Σουβαρίν ! !

Ή  Κ.Ε. τόν δικαιολόγησε: «Έ  Κ.Ε. δέν έπιδοκιμάζει τό 
είς τό τεϋχος Φεβρουάριου 1923 τής Κ.Ο.Μ.Ε.Π. δημοσιευθέν άσυ- 
νάρτητον δρθρον τοΰ Μ. "Αναρχου, καί δηλοϊ δτι αύτό, δημοσιευ- 
θέν έκ παραδρομής, δέν έκπροσωπεί τάς γνώμας τής Κ.Ε.

Διά τήν ΚΈ. δ Γραμματεύς 
Σαργολόγος»
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Ήταν φανερό δτι τά «έκ παραδρομής» καί «Ασυναρτησίας» 
δέν ήταν τυχαία. ’ Οπως καί δέν ήταν τυχαία καί ή ΑλληλοΟποστή- 
ριξη Σαργολόγου καί Σταυρίδη καί ή άπό κοινοΰ έξόντωση - δια
γραφή δλων τών δεξιών καί Αριστερών πρωταγωνιστών τοΟ κινή
ματος. Καί ή μέν ιστορία τοϋ Σαργολόγου τελείωσε, δχι δμως καί 
τοΟ Σταυρίδη.

Η ΤΡΟΤΚΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΤΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τά πραχτικά τοΰ Συμβουλίου πού δημοσιεύτηκαν στόν «Ρί- 
ζο» δέν Ανέφεραν τΙς έπεμβάσεις τοΰ Αντιπρόσωπου τής διεθνοϋς, 
γιά. λόγους παρανομίας.

Στα πραχτικά, πού δέν δημοσιεύτηκαν, Αναφέρονταν δ Αντι
πρόσωπος Άντρέϊ Πετκόφσκυ μέ τό μικρό του δνομα «Άνδρέας». 
Κατά συνέπεια, ή εύθύνη τής Κ.Δ. ήταν Αμεση. Πήγαζε Απ’ τήν 
έπέμβαση τής «Τρόϊκας» τής Μόσχας.

Δέν είναι τυχαίο πού ή ήγεσία Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, Στάλιν 
χτύπησε στήν 'Ελλάδα £να μήνα κιόλας μετά τόν θάνατο τοΟ Αέ- 
νιν. Τό έλληνικό κόμμα, μετά τήν Γενική Άπεργία, ήταν τό μο
ναδικό στόν κόσμο πού κατεύθυνε μίαν Απεργία, μέ καθολική συμ
μετοχή δλων τών τμημΑτων καί τών τΑσεων στό Εργατικό κίνημα. 
Κι ή τερΑστια δύναμη τοΰ Αναπηρικοΰ καί παλαιοπολεμιστικοΟ κι
νήματος τό Εφερε στίς πρώτες σειρές τών τμημάτων τής Κ.Δ.

Α π ’ τό Συμβούλιο έκλέχτηκαν γιΑ τό διευθυντήριο οί Άπο- 
στολίδης, Μάξιμος, Κορδάτος.

Ό  Πουλιόπουλος, κατά τόν Μοναστηριώτη, δέν δέχτηκε νά 
έκλεγεϊ. Ή  έξήγηση είναι δτι Ιβαλε για πρόγραμμά του τήν δργά- 
νωση τοΟ Συνέδριου τοΰ ΣΕΚΕ. Ένα έργο τιτάνιο Αν λογαριάσουμε 
τήν Αποσύνθεση πού άφησε πίσω της ή διοίκηση Σαργολόγου - Σταυ- 
ρίδη.

Ό  ΜΑξιμος, αύτή τή στιγμή είχε τήν πρωτοκαθεδρία στήν 
ήγεσία. "Ισως γιατί τόν βοήθησε 2να είδος μπλόκ μέ τόν Μοναστη
ριώτη καί τόν Εύαγγελόπουλο. (Αναφορά τοΰ Δεκελιώτη).
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Ό  Μάξιμος, 6 Πουλιόπουλος κι δ Μάγγος, έκλέχτηκαν γιά 
ν’ άντιπροσωπεύσουν τδ κόμμα στδ 5ο Συνέδριο τΐ]ς Κ.Δ. δπου εί
χαν μιά πικρή γεύση τοϋ σταλινισμού τοϋ Κολάρωφ - Έμμανου- 
ίλσκυ.

Ό  Σταλινικός έκφυλισμδς τοϋ ΣΕΚΕ Ιγινε σταδιακά. Χτυ- 
πήθηκε πρώτα ή τάση Παπαναστάση καί ’Αρβανιτάκη τοϋ Πειραιά 
(5.4.24). ’ Επειτα ή τάση Τζουλάτι - ’Αρχείου (Μάης 1924). ’ Ε

πειτα ή τάση Σεϊτανίδη - «Πρός τΙς μάζες» (τήν ίδια περίοδο). 
’ Επειτα ή τάση Κορδάτου - Άποστολίδη. (’ Επειτα, σέ δυό χρόνια, 
διαγράφτηκαν οί Πουλιόπουλος, Γιατσόπουλος καί εύθυς μετά οί 
Μάξιμος, Σκλάβος, Χαϊνόγλου, Νικολινάκος, Νικολαίδης, Μονα- 
στηριώτης).

Κοινό γνώρισμα αύτών τών τάσεων ήταν δτι κριτικάριζαν τόν 
σταλινισμό άπ’ τ’ άριστερά. Ένώ δ σταλινισμός σέ μιά πορεία ζΐκ - 
ζάκ μετατοπιζόταν σταθερά πρός τά δεξιά. Γιά νά περάσει τελικά 
άπ’ τόν κεντρισμό στόν όππορτουνισμό.

Τό νεολαιΐστικο κίνημα 
σέ νέους δρόμους

Ή  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α  τ ο ΰ  Τ ζ ο υ λ ά τ ι

ΣτΙς άρχές τοϋ 1924, τά μεγάλα ρεύματα τά δποΐα άρχισαν 
νά δημιουργοϋνται σέ διεθνή κλίμακα Οστερα άπ’ τΙς νέες άνακατα- 
τάξεις πού παρουσιάστηκαν στήν ΕΣΣΔ, άγκάλιασαν καί τήν Ε λ
ληνική Κομμουνιστική νεολαία. ’ Οχι μόνο τήν φοιτητική καί δια
νοούμενη τής δποίας οί κεραίες έπιαναν άμεσα τά κοινωνικο - πολι
τικά έρτζιανά κύματα, άλλά καί τήν προλεταριακή καί πληβειακή.

Μέσα κι ίξω άπ’ τήν ΟΚΝΕ διαμορφώθηκε περισσότερο ή 
λιγότερο καθαρά δλη ή γκάμα τών πολιτικών άποχρώσεων: Γεωρ- 
γιάδη, Σίδερη —  Μπεναρόγια, Ν. Δημητράτου, ΟΙκονόμου —  Πα- 
παναστάση, ’Αρβανιτάκη —  Σεϊτανίδη —  Μάξιμου —  Πουλιόπου- 
λου —  Τζουλάτι.

Παράλληλα διαμορφώθηκε κι άρχισε ν’ άνεβαίνει ή τάση 
Χαϊτά.



Ό  Χα'ι'τάς μέ τό μενσεβίκικο παρελθόν του καί τόν άνάλογο 
έξοπλισμό του πού προσαρμόστηκε στό δπλοστάσιο τοϋ Σταλινισμοϋ, 
άρχισε κι δλας νά προσανατολίζεται σταθερά στή γραμμή τδν έπι- 
γόνων.

’Απ’ αύτή τήν περίοδο άρχισε να συμπλέει μέ τούς νέους Κούτ- 
βηδες. Ό  χτεσινός μενσεβικισμός του ταυτίστηκε |ΐέ τόν σημερινό 
τής σταλινικής άπόχρωσης. Καί στό τέλος ϊγινε ό ύπ’ άριθ. 1 Υπο
ψήφιος γιά τήν 1η καθαρά σταλινική ήγεσία τοΟ ΚΚΕ.

Οί βασικές δμως τάσεις ήταν τοϋ ’Αρχείου καί τοΟ Κόμματος 
(Μάξιμου — ή έπικρατέστερη—  Πουλιόπουλου, Χαϊτά).

ΟΕ ίδεολέγικές ρίζες τοϋ νεολαιίστικου κινήματος πρέπει νά 
άναζητηθοϋν στή «Σοσιαλιστική Νεολαία» καί στόν προγραμματι
σμό της (Τζουλάτι - Λιγδόπουλος, Οικονόμου κ.ά.).

Ή  προσωπικότητα τοϋ Τζουλάτι δέσποζε στό προδρομικό κί
νημα τδν νεολαίων. Είναι αύτός πού είχε στρατολογήσει τόν Που- 
λιόπουλο, Νίκολη, Μοναστηριώτη κ.ά. στό φοιτητικό χδρο τό 1917 - 
1918, κι έπέδρασε στή διαμόρφωση αύτής τής τάσης. Κι δταν στρα
τεύτηκαν κι ήσαν στήν Σμύρνη κρατοϋσε σύνδεσμο μαζί τους διά 
μέσου τοϋ Οικονόμου. Στό ιδρυτικό Συνέδριο toO Κόμματος είχε 
έκλεγεί στήν KJE. (Συμβούλιο) σάν ύπεύθυνος τής νεολαίας καί 
τό πόστο αύτό τό κράτησε |ΐέχρι τό 1924.

"Ας δώσουμε δμως τόν λόγο στόν Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ γιά μιά 
γνήσια πληροφόρηση τοϋ προδρομικοΟ ρόλου τής Σοσ. Νεολαίας 
τής ’Αθήνας:

«Γεννήθηκα στήν Κέρκυρα τό 1896, δπου ύπηρετοϋσε 6 πα
τέρας μου. ’ Ηρθαμε στήν ’Αθήνα. "Οταν τελείωσα τό γυμνάσιο 
διορίστηκα στά Τ.Τ.Τ. Τό 1917 γράφτηκα στήν φιλολογία. Διά
βαζα δημοκρατικές έφημερίδες, κείμενα Μπουχάριν, Κάουτσκυ, 
Μπέμπελ κ.τ.ρ. Μιά μέρα Ιγραψ» ενα άρθρο καί σ’ αύτό Υποστή
ριζα δτι δ Σοσιαλισμός είναι έφαρμογή τδν άρχδν τοϋ χριστιανι- 
qioO. Τό διάβασαν ό συμφοιτητής μου Γ. Δούμας κι ό φοιτητής τής 
φυσικομαθηματικής Σ. Κομιώτης, τής Σοσιαλιστικής Νεολαίας. 
Τούς άρεσε δ πυρήνας τής σκέψης μου «δ χριστιανοσοσιαλισμός». 
ΑύτοΙ μέ μπάσανε στόν Μαρξιστικό Σοσιαλισμό καί σύντομα ίγινα 
μέλος τής Σ.Ν. τδν ’Αθηνών.

’Εκεί γνώρισα τόν Δ. Λιγδόπουλο τής Φυσικομαθηματικής,

133



τδν ’Αργυρίου, ιόν Κατσάνο του Πολυτεχνείο.», τόν άοερφό τοϋ Γιώρ- 
γη Ά ντώνη Δού]ΐα (τότε μαθητή τοϋ Γυμνασίου) , τόν ’Αριστείδη 
Δημητράτο, τόν Τζουλάτι κι άλλους.

Μου Ικανέ έντύπωση δ ένθουσιασμός κι ή κατάρτιση του Λιγ- 
δάπουλου. Ό  Λιγδόπουλος γεννήθηκε τό 1894. Έ μενε στήν Π λά
κα, κοντά στό Μνημείο Λυσικράτη μέ τήν χήρα μητέρα του καί τΙς 
δυό άδελφές του. Μίλαγε Γαλλικά κι άρχισε να μαθαίνει Γερμα
νικά. ΤΗταν Ινας νέος γεμάτος ένθουσιασμό καί πίστευε στήν ΐδέα 
τής έπανάστασης, Ιδιαίτερα μετά τήν Όχτωβριανή πού μάς είχε 
έντυπωσιάσει. Για μάς ή Ρωσία ήταν πλέον ή κοιτίδα του παγκό
σμιου σοσιαλισμού, κι οί ήγέτες της, αυτοί πού έκαναν τήν θεωρία

Μ ΙΧΑ Λ Η Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ

στήν πράξη.
Τοποθετηθήκαμε στήν άριστερή πτέρυγα τοΰ σοσιαλισμού τής 

έποχής έκείνης. Μάς έλεγαν «σοσιαλε-αναστάτες» ή «προλετάριους».
Πάντως ό κ α θ ο δ η γ η τ ή ς  τ ή ς  ό μ ά δ α ς δ έ ν  

ή τ α ν  δ Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο ς ,  ά λ λ α  δ Κ ε ρ κ υ ρ α ί ο ς  
φ ο ι τ η τ ή ς  τ ή ς  Φ υ σ ι κ ο μ α θ η μ α τ ι κ ή ς  Φρ .  Τ ζ ο υ -  
λ ά τ ι μέ γερή θεωρητική κατάρτηση. Ό  Τζουλάτι πρωτοστά
τησε στίς προσπάθειες για τή δημιουργία τοϋ Κόμματος. ΤΗταν τά 
πρώτα χρόνια ήγετικό στέλεχος τοϋ ΣΕΚΕ κι έγινε άργότερα δ 
θεωρητικός τοΰ ’Αρχειομαρξισμοΰ στήν Ε λλάδα. Ή  δμάδα μας 
μέ διευθυντή τόν Λιγδόπουλο έβγαζε τήν έφημερίδα «Εργατικός
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’Αγώνας» πού Ιγινε καί τό πρώτο έπίσημο δργανο τοΟ ΣΕΚΕ. Ή 
ταν —  νομίζω —  δεκαπενθήμερη καί κάποιο διάστημα βδομαδιά
τικη. Ή  κυκλοφορία της ήταν σχετικά Ικανοποιητική. Διανέμον- 
ταν χέρι μέ χέρι.

Τήν Γδρυση τοϋ Κόμ|ΐατος τήν θεωρούσαμε δλοι Αναγκαία 
καί θυμάμαι πώς πέρα άπ’ τήν ένότητα, ό Λιγδόπουλος πίστευε πώς 
ίτσι θά Ιχουμε περισσότερη Αναγνώριση κι ύποστήριξη άπ’ τούς 
ήγέτες τής Όχτωβριανής έπανάσιασης.

ΣτΙς γενικές δμως προετοιμασίες τοϋ συνεδρίου τοϋ κόμματος 
άντιμετωπίσαμε £να σοβαρό πρόβλημα.

Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1918 ή όργάνωση έξέδωσε τό «Πρός 
τούς Νέους» τοϋ Κροπότκιν, πού θεωρήθηκε άνατρεπτικό καί πα- 
ραπέμφθηκαν σέ δίκη στό στρατοδικείο ό Λιγδόπουλος, ’Αργυρίου 
Κατσάνος, Γ. Δού|ΐας καί Κομιώτης. Έγινε γνωστή στό έξωτερικό 
καί δημοσιεύτηκαν διαμαρτυρίες καί ψηφίσματα.
Ή  στάση πού κράτησαν δλοι ήταν άγέρωχη μέ πρώτο τόν Λιγδό- 
πουλο πού ίκανε μεγάλη έντύπωση. «Δέν ένδιαφέρομαι γιά τήν κα
ταδίκη μου —  είπε. Αύτή θά χρησιμέψει γιά καθρέφτης μέ τόν δ- 
ποϊον δ κόσμος θά γνωρίσει τδν πολιτικιό τής σημερινής 'Ελλάδας, 
πού δέν έπιτρέπει τήν έλεύθερη άνάπτυξη τών Ιδεών, δποιες κι άν 
είναι αύτές». Καταδικάστηκαν 4 χρόνια φυλακή καί 6 χρόνια στέ
ρηση τών πολιτικών δικαιωμάτων καί τούς ίκλεισαν στό Ίντζεδίν. 
Στεγαζό|ΐαστε στά γραφεία τής Σοσιαλιστικής ’Εργατ. "Ενωσης, 
Εύριπίδου 14. ’Εδώ κυριαρχούσαν δ συνδικαλιστής δάσκαλος Πανα
γιώτης Δημητρδτος κι δ άνηψιός του Ν. Δημητράτος τότε φοιτη
τής τή; Νομικής. Μαζί του; τά πηγαίναμε καλά. Τούς έκτιμούσαμε 
γιατί τότε πλησιάζανε στί; ιδέες μας, σ’ άντίθεση μέ τούς φοιτη
τές τοϋ Γιαννιοϋ πού τούς βλέπαμε σάν συντηριτικούς σχεδόν δλους.

’Εμείς Αντιπολεμικοί, ύπέρ τής πάλης τών τάξεων καί τής 
νικηφόρας προοπτικής τοϋ Έλληνικοϋ προλεταριάτου.

Ή  κυριότερη δραστηριότητά μας ήταν ή διαφώτιση μέ βιβλία, 
μπροσούρες καί προκηρύξει; που τυπώναμε σέ αύτοσχέδιους πολύ
γραφους πού γράφαμε στό χέρι κι άκόμα ή συζήτηση στό καφενείο 
μέ άντιφρονοϋντες.
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’Αντίθετα μ.’ έμάς, δ Τζουλάτι κι δ Αιγδόπουλος κυρίως, Εκα
ναν τίς έπαφές μ’ άλλες δργανώσεις δπως τή «Φεντερασιδν» καί πή
ραν μέρος στίς προεργασίες γιά τδ ιδρυτικό συνέδριο τοΟ Κόμματος.

Στδ συνέδριο έγώ δρίστηκα μαζί μέ τδν Π. Χλωμδ ν’ Αντι
προσωπεύσουμε τήν «Σοσιαλιστική Νεολαία». Ό  Τζουλάτι, δ Αιγ- 
δόπουλος κι δ Κομιώτης πήραν μέρος μ’ δλλες ιδιότητες».

Ο ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
Αύτή τήν περίοδο στήν κορυφή τής Νεολαίας ’Αθήνας-Πει

ραιά βρίσκονταν μερικά στελέχη |ΐεγάλης προοπτικής σάν έπανα- 
στάτες δπως δ Γ. Παλιός, δ Ξυπόλυτος, δ ’Αποστόλου, δ Γυφτοδή· 
μος ή Καραγιώργης, δ Κωνσταντινίδης ή ’Ασημίδης ή Γλαυκός, δ 
Φίτσος, δ Κολοζώφ, δ ’Ηλιάδης, ή Ρουμελιώτου x .i.

Ό  ’Α π ο σ τ ό λ ο υ ,  δχι μόνο είχε κατάρτηση άλλά καί 
διεθνισμό πού άπέχτησε ίπ  τόν Τζουλάτι, (στόν Β ' Παγκόσμιο 
πόλεμο τδν Εχασε). 'Οταν γύριζαν οί φαντάροι άπ’ τήν μικρασια
τική καταστροφή, είχε κατέβει στδν Πειραιά καί προπαγάνδιζε νά 
κρατήσουν τά δπλα τους «γιά τήν έπανάσταση πού θά γίνονταν γρή
γορα».

136



Έ κανε τώρα κάθε βράδυ μαθήματα στά άρχειομαρξιστικά 
πρότυπα. ’Αλλά 6 Αρχειομαρξισμδς τοΟ χτές τού στέρησε γιά πάντα 
τή δόξα τοϋ ήγέτη μιας τάσης, παρ’ δλο τδν δυναμισμό του.

Ό  Κ. Γ υ φ τ ο δ ή μ ο ς  ή Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ η ς  ξε
κίνησε μ’ êva ρωμαλέο τρόπο τή μεγάλη του ιστορία. Μόλις γύρισε 
άπ’ τδ έξωτερικό σπουδαγμένος γιατρός καί μαρξιστής στάλθηκε 
στδν Πειραιά γιά νά κυριέψει τήν ίπαλξη πού κρατούσαν γερά οΕ 
«Αριστεριστές» τού Παπαναοτάση καί τού Άρβανιτάκη. Τδ Γδιο Ιγι- 
νε καί |ΐέ τδν Ζαχαριάδη. Ταυτόχρονα κατέβαινε στδν Πειραιά δ 
Νίκολης κι ίκανε μαθή|ΐατα «οικονομικής έξέλιξης» στό άρχειο|ΐΛρ- 
ξιστικό πλάνο.

Ό  Καραγιώργης πήρε μιά δουλειά, δπως κι δ Νίκολης, στή 
σύνταξη τού «Ρίζου». ’Εκεί τοΰ άνέθεσαν νά άρθρογραφίσει ένάντια 
στδν Τροτσκισμέ. Προτιμήθηκε γι’ αύτόν τό ρόλο άπ’ τόν σημαιο
φόρο τοϋ άντιτροτσκισμοΰ Χαϊτά, ίσως γιατί δ γνωστός μενσεβίκος 
δέν κρίθηκε σάν δ καταλληλότερος.

Δέν είχε φιλοδοξίες δ νεολαίος άκόμα Καραγιώργης. ’Αλλά 
ήταν χαρακτηριστικό δτι παρουσίασε δημοκρατικότητα τΙς διαφο
ρές πού άρχιζαν νά συγκλονίζουν τότε τό κόμμα, Τρότσκι, Στάλιν. 
Ό  Καραγιώργης δέν ήταν φορμαλιστής δπως δλοι ο£ σταλινικοί. 
ΤΗταν κριτικό μυαλό.

Δέν είναι τυχαίο πού στήν «Τρίτη περίοδο» (1929-31) δπως 
άναφέρει δ Στίνας, έπηρρεάστηκε |ΐαζύ μ’  αύτόν κι δ Καραγιώργης 
άπ’ τήν μπροσούρα πού βγάλαμε τότε τοϋ Τρότσκι. «Τρίτη περίοδος 
λαθών τής Κο|ΐμουνιστικής Διεθνοϋς» πράγμα πού στοίχισε καί στούς 
δύο τήν διαγραφή. Στόν πόλε|ΐο δντας έπΐ κεφαλής τοϋ ΕΑΜ - 
ΕΛΑΣ κυλίστηκε στδν σοσιαλπατριωτικδ βοϋρκο. Στό 2ο Νέο Α ν
τάρτικο δμως, δπως κι δ "Αρης, άρχισε νά προβλημΛτίζεται σέ 
βάθος.

Τότε Ιγιναν καί ot διαλέξεις συζητήσεις-άνάμεσα στούς στα
λινικούς καί στούς τροτσκιστές, σάν Αντανάκλαση τών βαθειών Αμ
φισβητήσεων πού δημιούργησαν ot προδοσίες τοΰ Λιβάνου - Καζέρ- 
τας-Δεκέμβρη-Βάρκιζας, στήν γραμμή τοϋ κόμματος, τΙς δποίες 
διαπότιζε ή τροτσκιστική κριτική. Σ ’ αύτές δ Καραγιώργης Αντι
μετώπισε τόν άντιπρόσωπο τής ΕΟΚΛΕ Κ. Καστρίτη μέ ρητορική 
άλλά δχι καί πολιτική έπιτυχία.
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Ή  ιστορία έπιφύλαξε 2να περίεργο παιχνίδι στόν πρώτο ύπε- 
ρασπιστή τής Ρώσικης Τρόικας. Ξέρουμε δτι 6 Καραγιώργης άρχισε 
νά βάζει τό νυστέρι τής κριτικής βαθύτερα άπό κάθε άλλον μέ στό
χο δλη τή γραμμή τοΟ ΚΚΒ μέχρι καί τή γραμμή τοϋ Κρεμλίνου. 
Τότε χαραχτηρίστηκε σάν «τροτσκιστής» κι έκτελέστηκε σάν «πρά- 
χτορας».

Ο ΛΡΗΣ ΚΛΑΡΑΣ - ΒΕΛΟΤΧΙΩΤΗΣ

Ό  Ά ρ η ς  Κ λ ά ρ α ς  δέν είχε άκόμα διακριθεΐ. Γρά

ψαμε, δτι πλησιάστηκε αυτήν τήν περίοδο άπ’ τόν πατριώτη του 
Γιωτόπουλο καί για ενα ή δυό μήνες πήρε άπ’ αύτόν τά πρώτα συ
στηματικά μαθήματα μαρςισμοϋ. Ή  διασταυρωμένη δράση τών άρ- 
χειομαρξιστών - τροτσκιστών, άλλα κυρίως τοϋ Γιωτόπουλου, Εβγα
λε μια πλειάδα άγωνιστών στήν περιοχή Λαμίας, δπως δ Πονηρός 
Γ., πρόεδρος τών Γεωργικών Συνεταιρισμών Υπάτης, ό Κατσίμ- 
πρας Κ., καί Λιμπρόπουλος Γ. άπ’ τήν Υπάτη, δ Πανόπουλος Ν. 
καί Εύθυμου Α. άπ’ τό Πλατύστομο, δ Άρχανιώτης Σπ. άπ’ τήν 
Σπερχειάδα, ό Μίχας Β. άπ’ τήν Στυλίδα, δ Βογιατζής Μ. Όλοι 
αύτοί δολοφονήθηκαν άπ’ τούς σταλινικούς στήν κατοχή. ’Εγώ προ
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παγάνδιζα τόν Ράφτη Παπαοημητρίου άπ’ τή Λαμία, ό όποιος ήταν 
καί ύπεύθυνος τής περιοχής.

Άλλα ύπήρχε κι άλλο δείγμα τής «προσέγγισης» τοϋ Βελου- 
χιώτη μέ τούς άρχειομαρξιστές. Δέχτηκε πρόταση άπ’ τήν δμάδα 
Άνδρώνη (νεοαρχειομαρξιστέ;) ιγά vi βγοΟνε στό βουνό, στό πλευ
ρό του.

Ό  "Αρης τραβήχτηκε τελικά στό κόμμα έπηρρεασμένος Γσως 
άπ’ τή νέα γραμμή τής «μπολσεβικοποίησης». Άλλά, κατά καιρούς 
κρατοϋσε έπαφή μέ τροτσκιστές. Ό  Γ. Βασΐλας καί δ Κ. Χατζής 
βεβαιώνουν δτι κατά τό τέλος τοΟ 1941, δ "Αρης είχε συναντήσεις 
μέ τροτσκιστές. Άναφέραν μιά συνάντηση μαζί μέ τούς Δόξα, Βουρ- 
σούκη καί Κουμενάκο στό σπίτι τοϋ τελευταίου, δπου δ "Αρης συμ
φώνησε σέ βασικά προρβλήματα δπως γιά τόν προλεταριακό χαρα- 
χτήρα τής έπερχόμενης έπανάστασης, γιά τόν προλεταριακό διεθνι
σμό κ.4.

«Τότε, άφοΟ συμφωνείς μέ τίς θέσεις τοϋ Τρότσκι, πρέπει νϊρ- 
θεις μαζί μας» τοΟ είπαν. «Δέν μπορώ νά τό κάμω, άπάντησε δ "Α
ρης. Δέν μπορώ νά έγκαταλείψω τό κόμμα κι άς μ’ Ιχουν διαγρά
ψει. ΜοΟ Εχει γίνει βίωμα». Καί πραγματικά, πέθανε σάν στέλεχος 
τοϋ ΚΚΕ.

'Ενας άλλος τροτσκιστής άπ’ τή Λαμία, δ Γ. Πόλμος, πατριώ
της τοϋ "Αρη, πού συμμετείχε άπ’ τό 1923 - 24 στδ κίνημα είχε 
γίνει δ ήγέτης τής άπεργίας τοΟ Κεραμάδικου (γύρω στά 1928-29) 
καί τελευταία δούλευε γκαρσόνι. Είχε κάνει φυλακή μαζί μέ τόν 
Ά ρη , καί στό άντάρτικο, Αποφάσισε καί πήγε μαζί |ΐέ τδν Καλα- 
τζή γιά νά «βοηθήσουν τόν "Αρη». Ό  Πόλμος δέν γύρισε. Σκοτώ
θηκε στό βουνό. "Οχι πού τόν Εφαγε δ "Αρης. Ό  Βελουχιώτης δέν 
σκότωσε τροτσκιστές έν γνώσει του. 'Οσο γιά τόν Καλατζή, πού

Δίπλα άπ’ τόν Ά ρ η  ήταν κι Ενας άλλος τροτσκιστής άπ’ τά 
πρωτοπαλήκαρά του. Δέν τόν πείραξε. Κι δς ήξερε δτι ήταν τρο- 
τσκιστής. Ό  Ζαπιάδης.

Ό  Φ ί τ σ ο ς δέν ήταν στά μέτρα τοΟ ήγέτη. Ζύγωσε στόν 
μαρξισμό άλλά δέν τόν κατάλαβε. "Εγινε φανατικός κομματικός. 
Πλησίασε τδν Τζουλάτι καί τόν πατριώτη του Γιωτόπουλο άλλά 
Απομακρύνθηκε δλοταχώς άπ’ τούς Άρχειομαρξιστές, κι δταν Εσμι
γε τυχαία μαζί τους σέ φιλικά σπίτια, ήταν σαν v i κάθεται σ’ άνα- 
μένα κάρβουνα.
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Ο ί π ρ ώ τ ο ι  η γ έ τ ε ς  

τής ’Οργάνωσης Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας
(Ο.Κ.Ν.Ε.)

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Κεντρικός Έπίστροπος στο Α ' Συνέδριο κα'ι Γραμματέας 

τής Ο.Κ.Ν.Ε. στο Β ' Συνέδριο.
Πρώτος άπ’ τ ’ αριστερά. Δεύτερος άπ’ τά δεξιά, ό Κ. 
Σκλάβος και δίπλα του ό Παστιάς Γιατσοπουλος.

ΖΛΚ ΒΕΝΤΟΥΡΑ
Πρώτος Γραμματέας τής Ο.Κ.Ν.Ε. που βγήκε άπ’ το Ι 

δρυτικό Συνέδριο (29.11.22).
140



Η γ ε τ ι κ έ ς  φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί ε ς  τ ή ς  Ο.Κ.Ν.Ε. 
Μέ μ.ιά μακρόχρονη αντιπολιτευτική Τ ρ ο τ σ κ ι σ τ ι κ ή  

δ ρ ά σ η .

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ. ΜΑΚΡΟΠΟΓΑΟΣ 
’Αντιπρόσωποι στο Πρώτο Συνέδριο τής Ο.Κ.Ν.Ε.

Φ Α Ν Ε Ρ Ο Σ
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TO B' ΣΓΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΚΝΕ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ 

ΤΟΓ ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΡΙΟΓ 

15.3.1924

Στό Β ' Συνέδριο τής ΟΚΝΕ Αντιπροσωπεύτηκε ή Κομ. Διε
θνή; τών Νέων, ή Κ.Ε. τή; ΟΚΝΕ Απ’ τούς Ζ. Βεντούρα, θεοδώ
ρου, Καράσσο, Μ. Βεντούρα καί Ραπτοδήμο (Γ.Φ.), οί Τριπολό- 
γο;, Ματιά, Β. Μιχαηλίδης, Φανερός, Θεσσαλονίκης, Φίτσος ’Α 
θηνών (2 ψήφοι), Μαράκης, Πειραιά (2 ), Κάσσιος Βόλου (2 ) , 
’Αρβανίτης Πατρών (1 ), Γεωργιάδης Δράμας, Χαμαμόπουλος 
Ξάνθης (1 ), Κονδυλίπουλος Αάρισσας (1) καί Μπαρντούκας Λα
μίας. Τό διευθυντήριο μέ Αντιπρόσωπο τόν Μάξιμο έβαλε τήν σφρα
γίδα του σ’ αύτό.

Ύστερα Απ’ τό λόγο τοΰ Αντιπροσώπου τής ΚΛ.Ν. ή έκθεση 
δράσης τής Κ.Ε. τής 'Ομοσπονδίας διαφοροποίησε σέ δύο τάσεις 
τό συνέδριο. Οί Μαράκης, Φίτσιος, ’Αρβανίτης κ.ά. καταψήφισαν 
τήν έκθεση για τήν στάση τής Κ.Ε. άπέναντι στούς έκτός κόμμα
τος τής Ν. ’Εποχής, κι Ιδιαίτερα γιά τήν στάση τοϋ Βεντούρα στό 
δππορτουνιστικό σύνθημα τής «Λαϊκής Δημοκρατίας». Κατέλαβαν 
έτσι τήν Αριστερά, μειοψηφίσαντες μέ 10 ψήφους έναντι 11.

Ot Μιχαηλίδης, Κάσσιος, Τρυπόπουλος τάχτηκαν ύπέρ τής 
Διοίκησης.

Έτσι ή κρίση τής ΟΚΝΕ Απ’ τήν ίδρυσή της (1922) καί 
Απ’ τό σχίσμα τής τάσης Δούβα (1923) πήρε τώρα νέα έκφραση.

Ή  τάση Βεντούρα - θεοδώρου πραγματικά έπηρεάστηκε Απ’ 
τήν Ν. ’Εποχή. Παρ’ δλ’ αύτά δμως ήσαν Απ’ τά καλύτερα στελέχη 
τής ΟΚΝΕ πού στήν έξέλιξη βρέθηκαν στό πλευρό τής τροτσκιστι- 
κής Αντιπολίτευσης (Σπάρτακου).

Ή  Α π ό φ α σ η  πού πάρθηκε μέ τήν έπέμβαση τοΟ Μά- 
ξιμου καί τοΟ Αντιπρόσωπου τής Κ.Δ.Ν., έλεγε:

1) Δέν Αποδείχτηκε δτι ή Κ.Ε. καί ιδίως δ Γρ. (Βεντούρας)
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πού τόν κατηγόρησαν δτι δέν πήρε κομμουνιστική θέση καί μέ τήν 
στάση του εύνόησε τΙς όππορτουνιστικές θέσεις.

2) Ή  Αντιπολίτευση ήθελε τό συμφέρον τής Όμ. καί τοϋ κόμ
ματος, άλλα |ΐέ τόν τρόπο της έπειδείνωσε τήν κρίση. Μερικά μέλη 
’Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης εύνόησαν τούς διαγραμμένους 
καί άπό φιλοδοξία Εδωσαν στήν κρίση χαραχτήρα προσωπικού πά
θους. Βασίστηκαν σέ μή έξακριβωμένα στοιχεία πού μεγαλοποίησαν. 
"Ετσι δημιούργησαν έ χ θ ρ ι κ ή  ά τ μ ό σ φ α ι ρ α  π ρ ό ς  
τ ή ν  Κ.Ε.

Δ ι α π ί σ τ ω σ ε :  δτι ή άντιπολίτευση ένήργησε δχι μόνο 
κατά τής ‘Ομοσπονδίας καί τοΰ Κόμματος, άλλά σέ περιπτώσεις 
(δπως στήν σύγκληση τοϋ έκτακτου συνεδρίου, τής έκλογής Κ.Ε. 
(διευθυντηρίου) καί τών έγκυκλίων τοΰ κόμ(ΐατος) έθεσε σέ κίν
δυνο τις άρχές καί τήν ύπαρξη τής 'Ομοσπονδίας. Τήν καταδικάζει 
σάν έγκληματική.

’Α π ο φ ά σ ι σ ε :  ’Αναγνώρισε λάθη κι άπ’ τά δύο μέρη. 
’Ορθές τΙς άποφάσεις τοΰ Συμβουλίου (Διευθυντήριο κ.τ.λ.). ’Ανάγ
κη διαφώτισης. ’Αγώνα κατά τών έχθρικών όργανώσεων. Ή  στάση 
τής ΟΚΝΕ στήν κρίση τοΰ κόμματος ήταν όρθή.

’Ε ν έ κ ρ ι ν ε: Τήν εισήγηση τής Κ.Δ.Ν. για τή συγ
κρότηση πυρήνων. Τήν πολιτική εισήγηση τοΰ Μάξιμου. Καί τήν 
Ικθεση Καράσσο, γιά τήν άντιπροσώπευση στήν Β' Βαλκανική 
Συνδιάκεψη.

θ ε ώ ρ η σ ε :  Άπροπαρασκεύαστο τό Συνέδριο για νά πά
ρει θέση γιά τις έθνικές μειονότητες. ’ Α ν έ θ ε σ ε  στήν Κ.Ε. 
έπεξεργασία θέσεων γι’ αύτό, μέ βάση τίς θέσεις τής 5ης Συνδιά
σκεψης τής Β.Ο. καί τής Β ' Συνδιάσκεψης τών Νεολαιών τής Β.Ο. 
Καί προετοιμασία γιά τήν άπόφαση τής 6ης Βαλκανικής Συνδιά
σκεψης, πού μέλλει νά έφαρμοσθεϊ, καί τό σύνθημα Αύτονόμισης 
Μακεδονίας - Θράκης.

’Ε ξ έ λ ε ξ ε :  Νέα Κ.Ε. άπ’ τόν θεοδώρου γραμμ., Μιχαη- 
λίδη, Μαράκη, Κολοζώφ. Καί Κ.Ε.Ε. τούς Τρυπόγλου, ’Αποστό
λου καί τήν Ρουμελιώτου. Ό  Βεντούρας παραιτήθηκε. (Ή  παραί
τηση παραπέμφθηκε στήν Διεθνή).

Στό Συνέδριο αύτό τής ΟΚΝΕ ή τριανδρία ύποστήριξε τήν 
δεξιά καί χτύπησε τήν άριστερά. Γιατί ή άριστερά δέν δικαιολό-
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γη de τήν έγκυρότητα τοΟ Συμβουλίου, τήν παραβίαση τοΟ δημο
κρατικού συγκεντρωτισμού καί τΐ ςδιαγραφές τοΟ Πειραιά. Ό  Μάξι
μος δέν έσπρωξε τους δεξιίζοντες νεολαίους στήν «Νέα ’Εποχή» 
πρός τήν δποία φλερτάριζαν, άλλά έσπρωξε τήν άριστερά πού πέ- 
ρασε πρός τους άρχειομαρξιστές καί Αργότερα πρός τούς Σπαρτα- 
κιστές.

θά  ήταν παράλειψη άν έδώ δέν σημειώναμε τήν πρώτη έπέμ- 
βαση στήν Κ.NE. τοΟ Αντιπροσώπου τής Σαλονίκης ΦανεροΟ.

Ό  Φ α ν ε ρ ό ς  ήταν ένας άγνός καί τίμιος προλετάριος - 
διανοούμενος πού ΑφοΟ δούλεψε Αφοσιωμένα στήν ΟΚΝΕ, πέρασε 
έπειτα στό πλευρό τών Τροτσκιστών, μέχρι πού τόν πιάσανε γιά 
τήν Αντιπολεμική του δράση καί τόν έστειλαν στήν Γερμανία δπου 
έκλεισε τήν έπαναστατική του σταδιοδρομία. Δέν θά ξεχάσω ποτέ, 
πόσο μέ βοήθησε μέ τήν έξοχη δμάδα του, στήν πάλη γιά τήν ένό- 
τητχ τοΰ «Μπολσεβίκου» μέ τούς Σπαρτακιστές (1934).

Ή  Ιστορία τής ΚΝΕ παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα άπ’ 
τούς Αγωνιστές νέους πού μπήκαν στό έπαναστατικό κίνημα. 'Ομως 
είναι Αξιοσημείωτο δτι τά πρώτα στελέχη της, στήν πλειοψηφία 
τους, δπως οΐ Βεντούρας καί θεοδώρου, δπως 6 Μακρόπουλος καί 
Πανταζής πού πήραν μέρος στήν Α ' Συνδιάσκεψη, δπως δ Φα
νερός καί πολλοί άλλοι πέρασαν στήν ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση τοΟ 
’Αρχείου ή τοΟ Σπάρτακου.

Η ΙΔΡΓΣΗ ΤΗΣ «ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΓ «ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΤΙΚΟΓ ΒΗΜΑΤΟΣ» 

Φ λ ε β ά ρ η ς  1924

Μετά τήν διαγραφή τοΟ τμήματος τοϋ Πειραιά Απ’ τό τριομ- 
βιράτουμ, καί τήν μέ μεγίστη πλειοψηφία έπικράτηση τής τάσης 
Παπαναστασίου, Ιδρύθηκε ή ’Οργάνωση «Κομμουνιστική Ένωση»
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κι ίβγαλε τό «Κομμουνιστικό Βήμα». Αύτή ή ’Οργάνωση ήταν οό- 
σιαστικά γένημμα τής γενικής άπεργίας τοΟ Αύγουστου δπου κατα- 
ρακώθηκε ή ήγεσία τοϋ ΣΚΚΤ1. μέ τήν άπεργοσπαστική ουσιαστικά 
λήξη τής άπεργίας.

Αύτοΐ χαρακτηρίστηκαν έξτρεμιστικά στοιχεία, δπως ot ’Αλε- 
βιζάτος (οικοδόμος), ’Αρβανιτάκης (τσιγαράς), Παπαχρήστου 
(ήλεκτροτεχνίτης), Νομικός (ναυτεργάτης), Γιαννόγκονας (’Α- 
κροναυπλίτης), Ταβερναράκης, Νίκολης (μηχανουργός), Ρουμε
λιώτης, Παπαδόγκονας, Φουλτσάκος, Ρεμπάκος, ’Αθανασιάδης, 
Φαρδύς, ’Αθανασέκος, Ν ι κ ο λ ι ν ά κ ο ς  καί Ξ υ π ό λ υ 
τ ο ς ,  ot νεολαίοι Γ. Παλιός, Βρυχορόπουλος, Πετούσης, Βλάχος 
κ.ά. Αύτοί είναι που έδιναν στό τμήμα τοΟ Πειραιά μιάν άριστερή 
κατεύθυνση. Ήταν πραγματικά άριστεροί έργάτες, βγαλμένοι μέσα 
άπ’ τούς ταξικούς άγώνες. Μπορεί νά έκαναν έξτρεμισμους (ύπερα- 
ριστερισμούς), άλλά ή άνωριμότητα κι ή έπαναστατικότητα τών 
έργατών αύτή τήν πρώτη περίοδο τοϋ κινήματος ήταν γενικότερα 
κι δχι μόνο πειραιώτικα γνωρίσματα. Ot έργάτες δμως δέν μπο- 
ροΟσε νά κρίνονται τό ίδιο δπως ot καριερίστες δικηγόροι κ.τ.ρ.



Τό «άρχεϊο» στό δρόμο τοΰ νέου 
κόμματος και τοΰ Τροτσκισμού

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΆΣΚΕΨΉ ΤΟΓ ΑΡΧΕΙΟΓ 

Μ ά ρ τ η ς  1924

Τόν Μάρτη τοϋ 1924 έγινε ή πρώτη Διάσκεψη τοΰ ’Αρχείου. 
Σκοπός της ήταν ή συζήτηση γιά τδ καθεστωτικό καί μερικά δρ- 
γανωτικά προβλήματα. Έγινε στδ σπίτι τοϋ Τζουλάτι (Μιχαήλ 
Βόδα). Συμμετείχαν πάνω άπό 30 - 35 στελέχη, στριμωγμένα σ’ 
ένα δωμάτιο. ΤΗταν δλοι σταθεροί άγωνιστές πού άναδείχτηκαν στή 
δράση, μέσα κι έξω άπ’ τδ Κόμ|ΐα. ΤΗταν δτι καλύτερο είχε ή Νέα 
Κίνηση.

Κάθε σχηματισμός Αντιπροσωπεύτηκε άπδ δύο μέλη. Δίχως 
έκλογή. Κατ’ έπιλογή άπ’ τήν ’Επιτροπή πού λειτουργούσε σάν 
διοικητικό πόστο.

Ή  διοίκηση τής Νέας Κίνησης δέν ήταν προσωποπαγής. Ό  
Τζουλάτι ήταν δημοκρατικός. ’Εκείνη τήν έποχή άλλωστε ύπήρχε 
δημοκρατία καί έπαναστατική Αγνότητα. Ό  σταλινισμός δέν είχε 
Ακόμα περάσει.

Ή  Αρχική διοίκηση ήταν δ «πρώτος πυρήνας». Στήν συνέ
χεια, «ή έπέκταση τών πυρήνων έπρόβαλλε τήν Ανάγκη μιδς διοι
κητικής έπιτροπής» έγραψε στήν ιστορία τοϋ Άρχειομαρξισμοϋ ό 
Ποντικής, δ δποΐος ήταν ιδρυτικό μέλος. Τά πραχτικά τής Έπι
τροπής τά όποία παρέδωσε δ ’Αποστόλου στδ κόμμα, στδν ΧαΓτά, 
έπιβεβαιώνουν τήν λειτουργία συλλογικοΰ διοικητικοϋ πόστοο.
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Ή  Νέα Κίνηση είχε αύστηρά συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Ό 
χι μόνο γιατί λειτουργούσε σαν φράξια παράνομη μέσα στό κόμμα 
άλλα καί γιατί ήταν ύπέρ τοΟ λενινικού συγκεντρωτικού σχήματος.

Ό  συγκεντρωτισμός ήταν τό σύνθημα δλων τών δπαδών τής 
άριστεράς τοΰ ΣΕΚΕ (Κ ). ΤΗταν ή λυδία λίθος διάκρισης άνάμεσα 
στούς σοσιαλπατριώτες δεξιούς καί στούς τριτοδιεθνιστές.

’Ιδιαίτερα ή τάση Τζουλάτι θεμελιώθηκε πάνω στή γραμμή 
τών Ρώσων Ίσκροβιστών καί τών Βουλγάρων «στενών». «‘Η Ιδέα 
τοϋ συγκεντρωτισμού καθόριζε κατ’ άρχήν τόν τρόπο γιά τήν λύση 
δλων τών τμηματικών καί λεπτομερειακών όργανωτικών συστη
μάτων» (Λένιν: "Ενα βήμα μπροστά δύο βήματα πίσω).

Στήν διάσκεψη παρευρίσκονταν στελέχη δπως οί Σαραντίδης, 
Δεδούσης, Σφύρης, Ποντίκης, Γκοβόστης, Γιωτόπουλος, Πίνδαρος, 
Καστρίτης, Γυφτόπουλος, ’Αναστασίου κ.4.

Ή  Συνδιάσκεψη έγινε σέ μιά άτμόσφαιρα ένθουσιασμοΟ, δχι 
μόνο γιατί άπστέλεσε διαπίστωση άνάπτυξης, άλλά καί γιατί γι
γαντώθηκε ή πεποίθηση γιά τήν δρθότητα τής γραμμής τής Νέας 
Κίνησης.

Γιά τό καθεστωτικό, δ Τζουλάτι ϊκανε τήν εισήγηση δοσμέ
νου δτι τόν έρχόμενο μήνα θά γίνονταν τό δημοψήφισμα. Δημοκρα
τία ή Βασιλεία;

Ό  Τζουλάτι άνέπτυξε τήν θέση ύπέρ τής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας σοβιετικοϋ τύπου. Δέν ύπήρξε καμιά άντίρρηση. Μετά τήν 
άποχώρηση τοϋ Κόρακα πού είχε ταχθεί ύπέρ τής ψήφου στήν Δη
μοκρατία, ot γραμμές τής Νέας Κίνησης ήταν άπόλυτα ξεκαθαρι
σμένες. Καί ή πάλη κατά τών δεξιών άπόψεων γίνονταν όλομέτω- 
πα. ’Αλλά τήν δημοκρατία τήν είχαν κιόλας έγκαθιδρύσει. Τήν 
γιόρτασαν στίς 25.3.1924. Τήν συνταύτισαν μέ τήν έθνική γιορτή! 
Γι’ αύτό ή άπόφαση τοϋ ΣΕΚΕ νά ψηφίσει «ΝΑΙ» (Δημοκρατία), 
παρ’ δλη τήν γενική άναφορά στήν Σοβιετική Δημοκρατία καί νά 
μήν έγγράφει είς τά ψηφοδέλτια τήν σαφή ίνδειξη ύπέρ τής Σο
βιετικής Δημοκρατίας, ξεσήκωσε μία κατακραυγή γενική μέσα κι 
ϊξω άπ’ τό κόμμα. (Ένώ μποροϋσε τό κόμ|ΐα νά δεχτεί τήν σχε
τική πρόταση τοϋ Μάξιμου). Οί Άρχειομαρξιστές, ή «κομ. ένωση» 
δηλ. τό τμήμα τοϋ Πειραιά, δλόκληρη ή δμάδα τοϋ Σεϊτανίδη καί 
πάρα πολλοί νεολαίοι, άσκησαν ?ντονη κριτική κατά τοϋ Κόμματος.
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Βασικό θέμα τής Διάσκεψης ήταν δ Απολογισμός τής Ανά
πτυξης τών δυνάμεων τής όργάνωσης καί τό πρόγραμμα γιά μιά 
παραπέρα έπέχταση. Άποφασίστηκε σχετικά, ή Αποστολή Αγωνι
στών γιά μιά έπέχταση στόν Πειραιά καί στή Σαλονίκη.

Ή  διοίκηση πίστευε δτι ή έξακτίνωση στά βασικά κέντρα τής 
χώρας ήταν Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν δημιουργία μιας Ανε
ξάρτητης όργάνωσης. ’Επίσης καί γιά τήν άνοιχτή έκδήλωση. ’Αλ
λά δέν όπήρχε οδτε συζητήθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα γιά μιά 
τέτοια έκδήλωση.

ΟΙ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ

’Αντίστροφα Απ’ τό ΣΕΚΕ (Κ) πού άρχισε νά προσανατολί
ζεται πρός τήν ήγεσία Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, Στάλιν, ή Νέα Κίνηση 
άρχισε νά προσανατολίζεται σταθερά πρός τόν Τρότσκι.

Ή  όδυνηρή έμπειρία τής ήγεσίας τών Αρχειομαρξιστών όδή- 
γησε στό Αμετάκλητο συμπέρασμα δτι τό ΣΕΚΕ ήταν Αδύνατο ν’ 
Αναγεννηθεϊ, καί ή παρακολούθηση τών Αντιπροσώπων τής Β.Ο. 
καί τής Κ.Δ. καί τών διεθνικών γεγονότων (ΕΣΣΔ, Γερμανία, Βουλ
γαρία) έπεισε δτι τήν τελευταία περίοδο (1923 -1924) κάτι δέν 
πάει καλά στή Κ Α . «Υπήρχαν όππορτουνιστές στήν Κ.Δ.», έλεγε 
ό Γιωτόπουλος.

Τά κείμενα, οί μπροσοϋρες, τά βιβλία, τό Ίμπρεκορ τής 
Κ.Δ., κι δτι άλλο ύλικό έπαιρνε ή ήγεσία τοϋ ’Αρχείου άπ’ τό έξω· 
τερικό, έδειχναν δτι δεξιές παρεκλίσεις βάθαιναν κι άπλώνονταν. 
Ή  ΚΛ. έμπαινε σέ κρίση, μιά έκφραση τής όποίας ήταν ή κρίση 
ήγεσίας στήν ΕΣΣΔ.

Τά κείμενα τών άποφάσεων καί οί λόγοι πού έξεφώνησαν οί 
ήγέτες τής Κ.Δ. στήν Εύρεΐα τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί 
τά όποϊα δημοσιεύονταν στό «Ρίζο» σέ συνέχειες κατά τά μέσα τοϋ 
1923, έδειχναν σωρό άπό παρεκλίσεις, δεξιοϋ τό περισσότερα χα- 
ραχτήρα.

Ή ταν καταπέλτης ιδιαίτερα κατά τής βουλγαρικής ήγεσίας 
Κολάρωφ, Δημητρώφ, Εαμπακτσίεφ. (’ Αρνηση Έν. Μετώπου, ου
δετερότητα στό τσαγγωφικό πραξικόπημα κ.τ,ρ.).
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Στό «Ρίζο» τής 12.6.23, οί "Ελληνες κομμουνιστές διάβαζαν 
τό λόγο τοΟ Ζηνόβιεφ στήν «Εύρεΐα» που ϊλεγε δτι: «Τό Κ Κ Ι, ήταν 
άπ’  τά καλύτερα κόμματα» άλλά «ή ταχτική του έφερε πάντα τήν 
καταστροφή». (Ά νοδος τοΰ Μουσολίνι στήν έξουσία). 'Ο τι, «τό

Π ΙΝ ΔΑ Ρ Ο Σ Μ ΠΡΕΔΗΜ ΑΣ

'Ηγετικό στέλεχος τοΰ ’Αρχείου. Μεταφραστής Ιργων τοΰ Τρότσκι 
τό 1924 καί δμιλητής σέ κομ{ΐατικές συγκεντρώσεις τοΰ ’Αρχείου 
για τΙς άπόψεις τοΰ Τρότσκι τό 1925-1926, παράλληλα μέ τόν Γιω- 
τόπου (τρίτος άπό δεξιά δρθιος). ’Απ’ τ’ άριστερά δρθιοι: Α . Δι- 
κταϊος, Ν. Βρετάκος, Β . Βαρίκας (τροτσκιστής στήν δεκαετία τοΰ 
’3 0 ) , Τ . Πατρίκιος, Μ. Λυκοΰργος, Μ. Λουντέμης. Μ. Δρόσου, Ρ ώ 
σος άρχιτέκτονας, Δ . Νικολακάκης, Γ . Μαγκλής, Λ . Ίακωβίδη, Κ. 
Κουλουφάκος, Μ. Καραγάτσης. Καθιστοί: Μ. Πολεβόϊ, ’Ελία Έ -  
ρεμπουργκ, Στρ. Μυριβήλης, Παρ. Π λωτίρης καί Γ. Γουδέλης (στήν 

έφηβεία του πρωτοπόρος διεθνιστής). (Φωτ. 1956).

Κ Κ Ι, ίβλεπε σάν χειρότερο έχθρό τόν Σερράτι κι δχι τόν Μουσο
λίνι». 'Ο τι, «τό ’Εγγλέζικο Κ Κ , δέν κάνει τίποτα γιά τό ’ Ιρλαν
δικό». (Ή  στάση τών κομμουνιστών στό έθνικό ζήτημα ήταν ή Λυ
δία λίθος γιά τήν κομμουνιστικότητά τους κατά τόν Μ ά ρξ). "Οτι, 
«τό Γιουγκοσλαύικο Κ Κ  δέν κάνει τίποτα για τό έθνικό». (Κροά- 
τες, Σλοβένοι, Μαυροβούνιοι). Ό  έθνικός δππορτουνισμός κατέληξε 
νά γίνει γενικό φαινόμενο σέ πολλά τμήματα τής Κ .Δ .



Ό  Τζουλάτι κι ή ήγεσία τοΟ ’Αρχείου είχε μία ένημερότητα 
πάνω σ’ δτι δημοσιεύονταν στδ έξωτερικδ γιά τΙς διαφορές άνάμεσα 
στή νέα ήγεσία τοϋ Κρεμλίνου χαΐ στδν Τρότσκι. Ό  Στάλιν δέν 
είχε άκόμα περάσει στήν κορυφή τξς τρόικας (τδ ίνομά του άνα- 
φέρονταν τρίτο κατά σειράν μετά τδν Ζηνόβιεφ καί Κάφενεφ) καί 
ή λογοκρισία του δέν είχε άκόμα ΙπιβληθεΙ.

’Απ’ τήν Γερμανία καί τή Γαλλία Επαιρνε τδ ’Αρχείο τδ «Ίμ - 
πρεκορ» τής Κ.Δ. κι Ινα σωρδ βιβλία καί μπροσούρες άνάμεσα στά 
δποΐα τδ «Κούρ - Νουβώ» τδ «Εύρώπη καί ’Αμερική» κ.ά.

'Οταν δημοσιεύτηκε στδ «Ρίζο» τδ άρθρο τοϋ Καραγιώργη 
(Φλεβάρης 1924) γιά τΙς διαφορές Τρόικας - Τρότσκι, τδ ’Αρχείο 
είχε διαμορφώσει κιόλας γνώμη.

Τ ά χ τ η κ ε  σ τ α θ ε ρ ά  σ τ δ  π λ ε υ ρ δ  τ ο ϋ  
Τ ρ ό τ σ κ ι .

Στδν κύκλο τών στελεχών τοΟ ’Αρχείου άρχισε νά κυκλοφο
ρεί χέρι μέ χέρι μιά μετάφραση τοΟ «Κούρ - Νουβώ» τοΟ Τρότσκι 
πού διαβάζονταν άπληστα άπ’  τούς διανοουμένους Ιδιαίτερα. Ό  Πα- 
λιδς άγωνιστής πού άνέδειξε δ προλεταριακδς Πειραιάς, Πλατα- 
νιώτης, βεβαίωσε δτι τδ πολύκροτο Εργο τοϋ Τρότσκι μέ τίτλο «Νου- 
βέλ έτάπ» τοϋ δάθηκε στίς άρχές τοΰ 1925 άπ’ τδν Γιωτόπουλο, καί 
τδ διάβασε.

Τήν Ιδια περίοδο, δ Π . Νέος - Πίνδαρος Μπρεδήμας είχε με
ταφράσει άπ’ τδ «Εύρώπη καί ’Αμερική» τοΟ Τρότσκι, τδ κεφά
λαιο: «Προβλέψεις έπί τής Εξέλιξης τής διεθνοΟς κατάστασης» 
καί τδ κυκλοφορούσαμε στούς φοιτητικο - |ΐαθητικούς κύκλους δπως 
καί σέ Εργατικά στελέχη. (Λόγος τοΰ Τρότσκι πού έκφωνήθηκε 
στίς 23 ’ Ιούλη 1924). 'Ολόκληρο τδ βιβλίο «Εύρώπη καί ’Α|ΐερι- 
κή» δημοσιεύτηκε στδ «’Αρχείο» τδ 1927, γιατί στήν Ενδιάμεση 
περίοδο κλείστηκε τδ «’Αρχείο» άπ’ τήν διχτατορία Κονδύλη - Μι- 
χαλακόπουλου καί στή συνέχεια τοϋ Πάγκαλου.

Έγινα τροτσκιστής άπ’  τδν ίδιο τδν Τζουλάτι κατά τδ τέλος 
τοΰ 1923 καί τΙς άρχές τοϋ 1924.

Αύτή τήν περίοδο δ Τζουλάτι παρακολουθοϋσε άμεσα τδν 
πυρήνα μας πού άποτελοϋνταν άπ* τδν Γκοβόστη, τδν Βαγγέλη Τσι- 
γαρίδη (τδν άπήγαγαν οΐ Χιτλερικοί στή Γερμανία καί τδν σαπου- 
νοποίησαν), τδν Γρίβα (τδν άρπαξαν άπ’  τδ συλλαλητήριο τής Μα
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τωμένης Κυριακής τοΟ Δεκέμβρη 1944 ot σταλινικοί καί τόν έκτέ-| 
λεσαν) κι αύτόν πού γράφει αύτές τΙς γραμμές (πού μόλις σώθηκε 
μ’ έλαφρά τραύματα άπ’ τή δολοφονική Απόπειρα σταλινικοϋ τής 
ΟΠΛΑ στά 1944). Συναντιόμαστε στό σπίτι του καί σέ διάφορα 
έξοχικά κέντρα. Καθώς δέν ήξερα τότε ξένη γλώσσα προσπαθούσα 
μ’ έπίμονες έρωτήσεις νά μάθω νέα γιά τήν ΕΣΣΔ. Ήταν λιγο- 
μίλητος πάντα. Μοϋ είπε, όμως, περισσότερο άπό μιά φορά: « Μό ν ο  
δ Τ ρ ό τ σ κ ι  μ π ο ρ ε ί  ν ά  κ α τ α λ ά β ε ι  τ ή ν  θ έ σ η  
μ α ς .  Ε ί ν α ι  δ μ ό ν ο ς  π ο ύ  β λ έ π ε ι  σ ω σ τ ά  κ α ί  
μ α κ ρ ι ά » .

Κι αύτή ή πρόρρηση έπαληθεύτηκε πλέρια στά 1930 δταν 
ot ’Αρχειομαρξιστές συνδέθηκαν μέ τόν Τρότσκι κι ίγιναν τό έπί- 
σημο τμήμα τής Δ Λ Α .

Στόν Κεντρικό Πυρήνα τοϋ ’Αρχείου άπ’ τό τέλος τοϋ 1923 
ύπήρχε σταθερός προσανατολισμός πρός τόν Τρότσκι. ’Αρκεί νά ση
μειώσου^ δτι αύτό πιστοποιήθηκε άπ’ τόν Λ. ’Αποστόλου δ όποιος 
άνήκε σ’ αύτόν τόν πυρήνα κι άποστάτησε πρός τό κόμμα, κι είναι 
τόσο Ιγκυρο γιατί προέρχεται άπ’ τόν μεγαλύτερο άρχειομαρξιστικο- 
φάγο καί τόν πρώτο τροτσκιστικοφάγο. (Βλέπε άρθρο στό «Ρίζο» 
στίς 21.5.1925).

0  ΑΠΟΣΤΟΛΟΓ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟ 

ΤΟΓ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΓ

Γιά τόν φιλοτροτσκισμό τοϋ ’Αρχείου ό ’Αποστόλου Ιγραψε:
«Σχετικά μέ τήν Κ.Δ. καί τό Κόμμα, άπό καιρό ot διοικοϋν- 

τες τό ’Αρχείο προσπαθούν νά κλονίσουν τό κύρος της. Ot Αντιπρό
σωποι πού στέλνει είναι '/τενεκέδες παρασυρόμενοι. T i κόμμα δέν 
θά ύπήρχε δίχως τά χρήματα τής Διεθνούς. (Στό ζήτημα αύτό τί 
λιγότερο λένε ot άστοί καί ot διάφοροι χαφιέδες;) "Ολοι έκεΐνοι πού 
διευθύνουν τό κόμμα είναι τυχοδιώκτες, λωποδύτες, ή μέλη κάποιος 
(ποιδς;) διεθνοϋς τών Αναρχικών πού κατάχτησαν τό κόμμα γιά 
νά τό σπρώξουν στδν Αναρχία]ιό.

Ό  τάδε μέ τόσες χιλιάδες Αγοράστηκε. Ό  άλλος παίρνει τό
σες χιλιάδες τδν μήνα.
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Ό  Ζηνόβιεφ, Ε! δ Ζηνόβιεφ είναι ύπέρ τής τεχνικής έπανά
στασης, τής έπανάσταση ς διά τών χρυσών ρουβλίων.

Ό  Τρότσκι, £! ό Τρότσκι είναι δ μόνος άνθρωπος πού σκέ
φτεται σήμερα μαρξιστικά. Κι Ετσι ot διοικοϋντες τήν όργάνωση 
τοϋ ’Αρχείου προσπαθούν νά παρουσιάσουν τήν όργάνωσή τους ώς 
έμπνεόμενη άπό τΙς άρχές τοϋ Τρότσκι. Τί διάβολο νά έμειναν μό
νοι; Νά μήν εϊναι διεθνικά συνδεμένοι; ’Αμ’ τότε ύπήρχε κίνδυνος 
πώς θά παρατηρούνταν διαρροή μέσα στδ ’Αρχείο. Καί στήν κρίσι
μη στιγμή παρουσιάστηκε δ Τροτσκισμός. Έ ξω  άπδ τή γνώμη του 
πάνω τήν διεθνή κατάσταση, δ Τρότσκι στδ βιβλίο του έπάνω στή 
Ρωσική Έπανάσταση τοΰ 1917, και στόν Πρόλογο θέτει σέ κάποια 
δευτερεύουσα θέση τδ ρόλο τοΰ κόμματος, Αναβιβάζοντας περισσότε
ρο άπ’ δ,τι πρέπει τό ρόλο τών άτόμων.

Καί οί διοικοϋντες τδ ’Αρχείο άρπάζουν τδν Τροτσκισμό γιά 
νά διαφθείρουν κι αύτόν τδν Τροτσκισμό. Ό  Τρότσκι είπε πώς μο
νάχα τά πρόσωπα παίζουν ρόλο. Λένε οί άρχειομαρξιστές. Τά πρό
σωπα αύτά σέ μιά κατάλληλη εύκαιρία έκμεταλλεύονται τΙς περιστά
σεις, παίρνουν τήν έξουσία κι έγκαθιδρύουν τήν διχτατορία τοΰ προ
λεταριάτου. Εμείς, άγωνιζόμαστε γιά τή δημιουργία τών προσώ
πων αύτών, γιά τή δημιουργία τοΰ δ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ο Ο  π α 
ρ ά γ ο ν τ α ,  άποφαίνονται μέ στόμφο στό τέλος.

Καί οί έργάτες, καί οί λοιπές έκμεταλλευόμενες μάζες; Έ !  
Αύτές δέν θά κάνουν τίποτα άλλο παρά νά περιμένουν τήν έτοιμασία 
τοΰ ύποκειμενικοΰ παράγοντα, καί θ’ άκολουθήσουν άμέσως τούς 
|χορφωμένους ήγέτες, πού θά τους έχουν δοκιμάσει σ’ δλο αύτό τό 
διάστημα πού οί ήγέτες αύτοί μορφωνόντουσαν...βριακόμενοι μακριά 
άπ’ αύτές τίς μάζες, καί θά τούς άκολουθήσουν άκόμα μιά φορά. 
Καί στό μεταξύ οί σοσιαλδημοκράτες θά χρεωκοπήσουν!..

(Ρίζος 21.5.1925)

Ό  ’Αποστόλου βεβαίωσε δτι τό ’Αρχείο άπό καιρό Ιλεγε δτι 
δ Τ ρ ό τ σ κ ι  « ή τ α ν  δ μ ό ν ο ς  π ο ύ  σ κ έ φ τ ο ν 
τ α ν  μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ά » .  ’Απέδωσε δμως τόν τροτσκισμό τοϋ 
’Αρχείου σέ καιροσκοπισμό. Αύτό άποδείχτηκε δτι ήταν συκοφαν
τικό άπό τόν σταθερό προσανατολισμό καί τή σύνδεση τοΰ ’Αρχείου



μέ τόν Τρότσκι στά 1930. Ό  Ροσμέρ καί 6 Μονάτ πού διαγράφτη
καν στά τέλη τοϋ 1924 άπό τό ΚΚ Γαλλίας, Ελεγαν τά Γδια πράγμα- 
τα μέ τόν Τζουλάτι καί τούς συντρόφους του !

«Νομίζουμε δτι σήμερα δ Τρότσκι σκέφτεται καί δρά στό πνεΰ- 
μα τοϋ Λένιν, κι δχι αύτοί πού κρύβονται στόν μανδύα τοϋ Λενινι- 
σμοϋ καί κυνηγάνε τόν Τρότσκι».

Αύτός δ προσανατολισμός τό 1924 ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
Ό  ’Αποστόλου έπιστρατεύτηκε άπ’ τούς σταλινικούς δχι μό

νο γιά να πολεμήσει τούς ’Αρχείους, άλλα καί για νά κατατροπώσει 
τόν Τρότσκι. Ήταν ό πρώτος πού άνέλαβε αύτόν τόν άχαρη ρόλο. 
Ό  ’Ιούδας τδν πλήρωσε βάζοντας μιά θηλειά στό λαιμό του. Ό  ’Α 
ποστόλου χρειάστηκε 50 χρόνια για ν’ άναθεωρήσει μόνο τή χοντρή 
συκοφαντία δτι «δ Τροτσκισμός είναι ή πρωτοπορία τής άντεπανά- 
στασης»! Νόμισε δτι ϊτσι έξαγνίστηκε. Δέν σκέφτηκε νά βάλει θηλειά 
στδ λαιμό του.

Τόν θεώρησαν έξπέρ είς τα άντιαρχειομαρξιστικά καί άντι- 
τροτσκιστικά λιβελογραφήματα. Ό  πρώην μενσεβίκος Χαΐτάς |νέ τά 
«μοναρχομασονικά» του έπιχειρήματα, ήταν πραγματικά άστεϊος 
μπροστά στόν ’Αποστόλου.

Ό  ’Αποστόλου άπέδωσε στδν Τρότσκι δπως καί στδ ’Αρχείο 
υποτίμηση τοϋ ρόλου τοϋ κόμματος κι άνέβασμα περισσότερο άπ’ δ- 
τι ιπρεπε τόν ρόλο τών άτόμων.

Άναφέρθηκε στά «Διδάγματα τοΰ Όχτώβρη» τοΰ Τρότσκι 
πού δημοσιεύτηκαν τδ φθινόπωρο σάν πρόλογος τών απάντων του. 
Τό άτύχημα γιά τόν ’Αποστόλου ήταν δτι ή Τρόϊκα τδ άπέσυρε άπό 
τήν κυκλοφορία, καί άπέδωσε στόν Τρότσκι Ιδέες χαλκευμένες άπ’ δ- 
που δπλίστηκε δ ’Αποστόλου.

Ό  Τρότσκι στά «διδάγματα τοΰ Όχτώβρη» ύπογράμμιζε τήν 
σπουδαιότητα τοϋ κόμματος καί τής ήγεσίας του δταν, Ιδιαίτερα, ά- 
πδ μιά έπαναστατική κατάσταση έγκυμονεΐται μιά έπανάσταση.

Ή  κεντρική του Ιδέα πού άνέπτυξε καί στδ «Διεθνής μετά τδν 
Λένιν» ήταν δτι Ινώ στήν έποχή τής βραδείας έξέλιξης τοΰ καπι- 
ταλισμοϋ —  προϊμπεριαλιστική —  δ ύποκειμενικός παράγων μένει 
περισσότερο Ιξαρτημένος άπό τΙς άντικειμενικές συνθήκες στήν I- 
ποχή μας τοϋ Ιμπεριαλισμού δπου ά  Αντικειμενικές προϋποθέσεις εί
ναι ώριμες τότε «τδ κλειδί δλου τοϋ Ιστορικοΰ προτσέσου περνάει
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στά χέρια τοΰ 6ποκεΐ|ΐενικοϋ παράγοντα, δηλ. τοΟ Κόμματος».
Αύτό τονίστηκε στίς θυελώδεις συζητήσεις πού Ιγιναν γιά 

τήν ήττα τοΟ Γερμανικού Όκτώβρη.
Ή  έπανάσταση τού Όχτώβρη —  ίλεγε —  ήταν τό Αποτέλε

σμα τών συσχετισμών τών ταξικών δυνάμεων σέ έθνική καί διεθνή 
κλίμακα. Άλλά δέν θά είμαστε ίξω άπό τήν μαρξιστική άποψη άν 
βάζα|χε τό έρώτημα: θά πέρναμε τήν Ιξουσία τόν Όχτώβρη άν ό 
Λένιν δέν Ιφτανε ίγκαιρα στή Ρωσία, καί δέν άνέτρεπε τΙς όππορ- 
τουνιστικές θέσεις τών Στάλιν, Κάμενεφ κ.τ.ρ. μέ τΙς θέσεις τοΟ 
Απρίλη; Ό  Τρότσκι άνέφερε τήν περίπτωση Ζηνόβιεφ-Κάμενεφ 
στά 1917. Τί θά γινόταν δταν τά πρόσωπα πού τώρα άποτελοΟσαν 
τήν Τρόϊκα ίμεναν στήν ήγεσία τοΟ Κόμματος χωρίς τόν Λένιν; Ε 
δώ άνέκυπτε ό ρόλος τών προσώπων. Σέ τέτοιες στιγμές οί μέρες καί 
οί ώρες γίνονται άποφασιστικές. Ό  Λένιν δέν ίλεγε άστοχα: «ή τώ
ρα ή ποτέ!».

Καί πραγ|ΐατικά στήν έποχή μας, Απότομων μεταβολών τής 
κατάστασης, έμφυλίων πολέμων, έπαναστάσεων κι άντεπαναστάσεων, 
ό ρόλος τοϋ κόμματος καί τής ήγεσίας του είναι 6 Αποφασιστικός 
παράγων.

Ή  βασική Αντίφαση σήμερα —  Εγραφε 6 Τρότσκι άπό τό 
1928 (ή Διεθνής μετά τόν Λένιν σ. 179 Γαλ. Ικδοση) είναι «ή Αν
τίφαση Ανάμεσα στήν γενική ώριμότητα τής Αντικεΐ|ΐενικής κατά
στασης (παρά τΙς πλημμυρίδες κι Αμπότιδες) καί ή Ιλειψη τής ώ- 
ρΐ|ΐότητας τοϋ κόμ|ΐατος τοϋ Διεθνοΰς προλεταριάτου.

Ό λ ’ αυτά Απέχουν πολύ Από τό νά θεωροϋνται «ύπστίμηση 
τοϋ ρόλου τοϋ κόμματος» καί ύπερτίμηση τοϋ ρόλου τών προσώπων.

Τό ’Αρχείο ύπογράμμιζε έπίσης τήν σπουδαιότητα τοϋ ύπο- 
κειμενικοϋ παράγοντα καί διεκήρυσε δτι δίχως Ινα γερό καί μπολ
σεβίκικο κόμμα δέν μποροΰσε νά γίνει πετυχημένη έπανάσταση.

Ό  ’Αποστόλου δέν διάβασε τήν Απάντηση στήν Τρόϊκα τοϋ 
Τρότσκι: «Ο! διαφωνίες μας», πού δέν έπέτρεψαν τήν κυκλοφορία 
της. Κατέφυγε στ όπλοστάσιο τής νοθείας καί τής διαστρέβλωσης 
κατά τοϋ «τροτσκισμοΟ». (Τροτσκισμός σημαίνει άρνηση τοΟ μπολ
σεβίκικου κό|ΐματος, τοϋ Λενινισμοϋ, τής διχτατορίας τοϋ προλετα
ριάτου, τοϋ ρόλου τής Αγροτιάς. Είναι ποικιλία τοϋ ]ΐενσεβικισμοϋ).

(Στάλιν. Πράβδα 20.12.1924)
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Μέ τή συνθηκολόγηση του ’Αποστόλου crtiv σταλινισμό, δια
γράφτηκε ή άρχειομαρξιστική Αντιπολίτευση στίς 18.4.24.

Η ΑΠΟΣΚΙΡΤΗΣΗ ΤΟΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΓ

Ή  δρμητική Ανοδος τοϋ ’Αρχείου συνοδεύτηκε Από μίαν Εν
ταση στίς σχέσεις του μέ τδ κόμμα, ή δποία τδν ’Απρίλη τοΰ 1924 
Εφτασε στή διαγραφή του.

Ή  Αφορμή δόθηκε Απ’ τήν μεταπήδηση τοϋ ’Αποστόλου στδ 
Κόμμα. '«,!

Ό  ’Αποστόλου συμμετείχε στδν ήγετικδ πυρήνα τής Νέας Κί
νησης. Σ’ αύτδν δέν ύπήρχε παρΑ μια δμόγνωμη διαπίστωση πού 
είχε μέ πρόταση τοΟ Τζουλάτι γίνει Απόφαση: « Ο ί π ρ ο 
β λ έ ψ ε ι ς  γ ι ά  τ δ  δ τ ι  τ δ  κ ό μ μ α  μ έ  τ ή ν  
π ρ ο σ χ ώ ρ η σ η  ( 1 9 2 0 )  ΘΑ Α λ λ α ζ ε ,  δ ι α-  
ψ ε ύ σ τ η κ α ν » .  Τδ γενικδ σύνθημα « Χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ν  
νΑ δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε  ν έ ο  κ ό μ μ α » ,  ήταν τδ 
δασικδ κρέντο τών πρώτων ήγετών τοΟ ’Αρχείου.

Ό  ’Αποστόλου, πάλαιψε τρία δλάκαιρα χρόνια κάτω άπ’ αύτή 
τή σημαία τής Νέας Κίνησης.

Δούλεψε στδν θεωρητικό τομέα μέ μαθήματα. Στδ συνδικαλι
στικό στούς έμποροϋπαλλήλους μαζί μέ τους Τσιγαρίδη, Γκοβόση, 
Καστρίτη. Στούς Ανάπηρους, δπου Εγινε είδικδς γραμ|ΐατέας τοΟ 
σωματείου τους, πο ύείχε γραφεία Πειραιώς 40, καί συνεργάτης 
τους. Δίπλα Απ’ τούς βετεράνους Σταματόπουλο, Άλεξόπουλο κ.ά.

"Οταν δμως προσχώρησε στδ ΣΕΚΕ (Κ ), στά 1924, διετύπω- 
σε τήν Αποψη δτι ή ένότητα τοΟ «Κομμουνισμοϋ» |ΐέ τδ ΣΕΚΕ ήταν 
Αποτέλεσμα «πίεσης τών προλεταριακών στοιχείων του καί δτι τδ 
’Αρχείο δέν Ικανέ δράση. («Πρώτα μόρφωση κι υστέρα δράση»).

Ό  ίδιος, Αντίθετα, βεβαίωσε στδν Καστρίτη δτι «ή πίεση τοΟ 
βούλγαρου Αντιπροσώπου τής Β.Ο. Επεισε τδν Τζουλάτι νά μπει 
στδ ΣΕΚΕ (Κ ). Κι αύτή ή Απ’ τά πάνω πίεση, |ΐαζΙ μέ τήν προσχώ
ρηση τοΟ ΣΕΚΕ στήν Γ ' Διεθνή Εκανε τήν είσοδο τοΟ «Κομμουνι
σμοί» στδ ΣΕΚΕ Αναπόφευχτη. Ή  «πίεση τών προλεταριακών στοι
χείων Εφευρέθηκε δταν δ ’Αποστόλου προσχώρησε στδ κόμμα.

"Αν δ 'Αποστόλου ήθελε νΑ κάνει Αντικειμενική Ανάλυση καί
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νά βγάλει σωστά συμπεράσματα θά ίπρεπε νά |ΐάς πεϊ τ ί ? γ  ι- 
ν α  ν τά προλεταριακά στελέχη τοΟ «Κομμουνισμοΰ» πού «πίε
σαν γιά τήν προσχώρηση στδ κόμμα» άλλά δέν άκολούθησαν τή Νέα 
Κίνηση, καί μείνανε στδ ΣΕΚΕ; Μήπως διαγράφτηκαν δπως οί Ν. 
Δημητράτος, Κομιώτης, Οικονόμου, κ.ά. κι άκολούθησαν τήν δε
ξιά; ’ Εξω ίπ  τδ κόμμα; Ή  δπως δ Πηλιώτης πού Ιμεινε μέ τούς 
σταλινικούς καί μετά τή διαγραφή τοΟ Πουλιόπουλου.

Καί πραγματικά, δλοι οί σ. πού άποκόπηκαν άπ’ τήν τάση 
Τζουλάτι άκολούθησαν μια πορεία προσαρμογής στήν φεβρουριανή 
κεντρίστικη τάση τοΰ Μπεναρόγια, για να μποΰνε τελικά στό κανάλι 
τής σοσιαλιστικής δεξιάς.

Τί τόν ?κανε τότε ν’ άλλάξει πεποιθήσεις, δτι «χρειάζονταν 
νέο κόμμα» κι δτι «διαψεύστηκαν δλες οί προβλέψεις δτι τδ κόμμα 
μέ τήν προσχώρηση στήν ΚΔ θά άλλαζε ;» Μήπως ή έπικράτηση τοΰ 
σταλινισμού καί ή ήττα τοΰ Τροτσκισμού στήν ΕΣΣΔ; "Η μήπως 
ή μπολσεβικοποίηση τοΰ ΣΕΚΕ ; Καί συνακόλουθα ή δυσμενής προ
οπτική γιά τδ φιλοτροτσκιστικδ Αρχείο;

"Οταν δ ’Αποστόλου προσχώρησε στδ Κόμμα είχε διαγραφεί ά
πό τδ ’Αρχείο. Ό  ’Αποστόλου είχε κατηγορηθεϊ «γιά τάσεις άριβί- 
στικες» άπ’ τήν ήγεσία τοΰ ’Αρχείου. Σχηματίστηκε Επιτροπή ?- 
ρευνας γι’  αδτά άπ’ τούς Ποντίκη καί Καβαδά. Κι αύτή, άφοΟ άκου- 
σε τδν ’Αποστόλου, είσηγήθηκε τήν διαγραφή του, πού Ιγινε άποδε- 
χτή άπ’ τήν διοίκηση. Ό  ’Αποστόλου δήλωσε νομιμοφροσύνη στήν 
άπόφαση. Καί γιά 2να διάστημα παρέμεινε στά πλαίσια τής Νέας 
Κίνησης. ’Αλλά τήν Άνοιξη τοΰ 1924 μεταπήδησε στδ ΣΕΚΕ κι 
άποκάλυψε έκεΐ δλους καί δλα, γιά τήν φράξια τού Αρχείου.

Ήταν δ πρώτος πού συνθηκολόγησε στόν νεοδημιουργημέ- 
νο σταλινισμό.

Ό  Αποστόλου μοΰ Ιδωσε μιά διαφορετική έξήγηση τής αί
τιας τής διαγραφής του. Είπε δτι δταν οί άνάπηροι διαδήλωσαν καί 
συγκρούστηκαν μέ τόν Πλαστήρα, στά 1923, οί ήγέτες τοΰ ΣΕΚΕ 
θορυβήθηκαν: Ποιο! νάναι τάχα πίσω άπό τέτοιες μεγάλες μαζικές 
Ιπεμβάσεις τών άναπήρων ;

Ό  Τζουλάτι κάλεσε τδν Αποστόλου καί τήν ήγεσία τών άρ- 
χειομαρξιστών άναπήρων καί τούς είπε : «θ* άποκαλυφθοΟν δλα, καί 
Θ1 |ΐάς διαγράψουν άπ’ τό κόμμα. Πρέπει νά συγκροτήσουμε κάπως
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τΙς κινητοποιήσεις». Συμφώνησαν δλοι. Μαζί κι ό ’Αποστόλου. Κι 
ώς ένα διάστημα περιορίστηκαν λίγο. ’Ανεξάρτητα άν δημιουργήθη- 
κε μιά άντιφατική κατάσταση άνάμεσα στήν άνάγκη τής διατήρησης 
τής φράξιας καί στήν άνάγκη κινητοποιήσεων τών άναπήρων.

"Ολα αύτά ήταν άληθινά. Επιβεβαιώθηκαν κι άπ’ τούς άνά- 
πηρους. 'Ομως ίγιναν στίς άρχές τοΟ 1923 καί μέχρι τΙς άρχές τοϋ 
1924 δ Α. δέν σκέφτηκε νά διαφωνήσει.

'Οπωσδήποτε οί άνάπηροι ήταν αυτοδύναμη ήγεσία, είχε τήν 
κύρια εύθύνη γιά τήν ταχτική της, καί δέν έπηρεάστηκε οδτε ένας 
άπ’ αύτούς δταν ό ’Αποστόλου |ΐεταπήδησε στδ κόμμα.

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΓ ΤΖΟΓΑΑΤΙ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΓ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΓ ΣΕΚΕ

Μετά τΙς άποκαλύψεις τοΰ ’Αποστόλου συνήρθε ή Τ.Ε. τής 
’Αθήνας καί πήρε τήν παρακάτω άπόφαση:

Ή  Τοπική έπιτροπή τοΰ τμήματος στήν συνεδρίαση τής 18. 
4.24 άσχολήθηκε μέ τήν όργανωτική σύνδεση μέ τίς μάζες. Στήν 
έξέτασή της διαπίστωσε ύπαρξη δικτύων άλλων όργανώσεων έ χ - 
θ ρ ι κ ώ ν στδν δργανισμδ τοΰ κόμματος. Μιά άπ’ αύτές είναι ή 
αίρεση Τ ζ ο υ λ ά τ ι - Δ ε δ ο ύ σ η  μ έ  τ α μ π έ λ α  τδ 
«’Αρχείο ΜαρξισμοΟ». Αυτή έφαρμόζει στδν τόπο μιά Εύρωπαϊκή 
μέθοδο τής καταπολέμησης τών κομμουνιστικών κομμάτων μέ τδ 
προσωπείο του κομμουνισμού. Κυρρήσει τδν Μ α ρ ξ ι σ μ δ 
τ ο ΰ  χ α ρ τ ι ο ύ  στήν έπιφάνεια, ούσιαστικά δέ κάνει ύπονο- 
μευτική έργασία κατά τών όργανώσεων τοΰ κόμματος. Μ’ αύτήν τήν 
μέθοδο έργάζεται, καί τδ ίδιο σύστημα έφαρμόζει δ Μ ο ν α ρ 
χ ι σ μ ό ς  στίς πιό έξελιγμένες χώρες. Ή  ντόπια αίρεση, μέ τήν 
κρυφή της δράση καί τόν Μαρξισμό τών χαρτιών παρασύρει ώς έπΐ 
τό πλεϊστον στοιχεία μέ μικροαστική ψυχολογία, μπολιασμένα μέ 
κάποιον άναρχισμό καί τά δποΐα τήν κρυφή δράση τήν ΘεωροΟνε 
σάν άσφάλεια γιά τήν έγγύηση τής κοινωνικής τους θέσης. Διδά
σκοντας τόν ε ύ ν ο υ χ ι σ μ έ ν ο  Μ α ρ ξ ι σ μ ό  καί κα
λύπτοντας τήν αιρετική κρυφή δράση της μέ τ’ δνομα «παράνομη 
δράση» κάνει μιά δ ι α λ υ τ ι κ ή  κ α ί  ά π ο σ υ ν θ ε τ ι -  
κ ή δ ο υ λ ε ι ά .
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πηρους. ’Αλλά δέν άποκλείεται νά ύπήρξαν άλλα περιστατικά άριβι- 
σμοΰ τοΰ ’Αποστόλου.

'Η δράση αύτή τοΰ Τζουλάτι χρονολογείται άπό πολλοΟ ένώ 
είναι μέλος τοΟ τμήματος. Κατόπιν ειδικής έντολής τής συνέλευσης 
τοΰ τμήματος τής 10.1.24 έκλήθη ό Τζουλάτι κι έρωτήθηκε γιατί 
δέν παίρνει μέρος στή δράση τοϋ κόμματος κι άν έργάζεται μέσα σέ 
ξένους όργανισμούς έχθρικούς στό κόμμα.

Τπέβαλε μιά αϊτηση ό Τζουλάτι υστέρα άπ’ αυτά καί ζητάει 
ëva χρόνο άδεια πού τοΰ δόθηκε κι άπαντάει : 1) Τόν Γιακουμάτο 
τόν γνωρίζω χωρίς νά ξέρω τίποτα περί τής δράσης του σέ σχέση 
μέ τό τ’Αρχείο». Τόν Πολάτο γνώρισα μετά τήν έρώτησιν τοϋ Γραμ
ματέα. 2) Τώρα μόλις έπληροφορήθην περί δράσεως πολιτικής τοϋ 
«’Αρχείου». Βεβαίως δέν έπιδοκιμάζω δράσιν è κ τ ό ς κ a I 
κ α τ ά  τ ο ΰ  κ ό μ μ α τ ο ς .  Είναι ψ ε ϋ δ ο ς δτι ή ά- 
πουσία μου άπ’ τό τμήμα Ιχει σχέσιν μέ δήθεν δράσιν Ιξω τοΰ κόμ
ματος. Δέν μπορεΐ να βγάλει κανείς συμπεράσματα έκ τοϋ παρελθόν
τος. Δέν είναι τίμιο να κάνει κανείς πόλεμο άπ’ τά κρυφά...Έξωμο- 
λογήθην είς τόν σ. Γραμματέα, λόγοι οικογενειακοί, κόπωσις, καί 
οικονομικοί μ’ άπεμάκρυναν άπ’ τήν ένεργόν δράσιν. Τό αισθάνομαι 
αύτό περισσότερον κάθε άλλου. ’Αλλά έλπίζω δτι γρήγορα θ’ άνα- 
λάβω καί θά είμαι μέσα στόν άγώνα. "Ισως νάνοι μια άνάπαυλα υ
στέρα άπό συνεχή δράση 15 χρόνων, ή όποια νά μοΰ δώσει νέες δυ
νάμεις. Έ χω  ύποστεϊ ύπερέντασιν τών δυνάμεών μου, ύλικών καί 
πνευματικών...».

Αυτά Εγραφε ό Τζουλάτι στήν T E . Ή  Τ.Ε. δέν είχε παρά 
νά έχτιμήσει τήν «ειλικρίνεια καί τήν τιμιότητα» ένός σ. Σέ λίγο δ- 
μω; διάστημα μπαίνουν στά χέρια τής Τ.Ε. τό καταστατικό τής αί- 
ρέσεως Τζουλάτι καί μερικά σχέδια δράσεως γ ρ α μ μ έ ν α  μέ  
τ ά  χ έ ρ ι α  τ ο υ  καίτά πραχτικά μερικών συνεδριάσεων. 
Λύτά άφοροϋνε τήν φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ή  δ ρ ά σ η .  Είναι 
για τούς άφελείς. Στήν ο ύ σ ί α  ή δράση τής αίρεσης είναι κα
θώς τά είπαμε παραπάνω. Τήν δ ι α λ υ τ ι κ ή  του δουλίτσα 
είχε τήν καλωσύνη δ Τζουλάτι νά ϊρχεται νά τήν κάνει μέσα στήν 
αίθουσα τοΰ τμήματος στίς ώρες τών μαθημάτων. Κι δλ’ αύτά παρά 
τήν ύπερένταση τών δυνάμεών του υστέρα άπό 15 χρόνια (!) δρά
ση καί τους οικογενειακούς του λόγους κ.τ.ρ.
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Τούς λόγους αυτούς έκριναν όπεραρκετούς ή TJE. κι έκτε- 
λοϋσα ένα έπιταχτικό της καθήκον ν’ άποβάλλει τόν Φ. Τζουλάτι 
άπ’ τό τμί)μα ’Αθηνών».

. («Ρίζος» 26.4.24 ’Απ’ τήν Γραμματεία
Ή  διαγραφή τοϋ Τζουλάτι Εγινε μ’ όλους τούς κανόνες τοΟ 

κλασικού σταλινισμού. Δέν Ιθεσαν ζήτημα διαφορών άρχών. Δέν 
προσπάθησαν νά Αντιμετωπίσουν τό ζήτημα μαρξιστικά, καί σάν 
ë/.φράση τής κρίσης ήγεσίας μέσα στήν όποία παράδερνε τό ΣΕΚΕ, 
πού ήταν άκόμα σέ παρένθεση «κομμουνιστικό». Δέν είδαν δτι στό 
βάθος τοϋ σχίσματος βρίσκονταν οί διαφορές άρχών πού είχαν πρω- 
τοεμφανισθεΐ στό συνέδριο τοϋ 1918, άνάμεσα στήν άριστερά Αιγδό- 
τ.ςυλου-Τζουλάτι καί στήν δεξιά. ’ Εκλεισαν τα μάτια μπροστά 
στούς νέους προβληματισμούς τών τάσεων σέ σχέση μέ τήν συγκλο
νιστική σύγκρουση πού είχε όξυνθεϊ στό Κρεμλίνο. ’Αντί γι’ αυτά, 
ό Χαϊτάς προσέφυγε στούς μύθους γιά τις άντίστοιχες στήν Εύ
ρώπη μοναρχικές μέθοδες στίς έξελιγμένες χώρες.

’Από τότε πού έπικράτησε ή γραφειοκρατία ή έπίσημη δικαι
ολογία γιά κάθε διαγραφή μέσα στήν Κ.Δ., σέ βάρος τροτσκιστοϋ 
ποτέ δέν ήταν συνδεδεμένη μέ τά πραγματικά αίτια. Ή  μεταγενέ
στερη διαγραφή τοϋ Πουλιόπουλου γιά... «άδράνεια» έγινε μέ τήν 
ίδια μεθοδολογία κι άπ’ τόν ίδιο διαγραφέα: τόν Χαϊτά. ’ Ετσι άνοι
ξε τήν γραφειοκρατική του καρριέρα ό ύπ. άρ’ 1 σταλινικός ό όποιος 
έπαλήθεψε στήν 'Ελλάδα δτι οί πρώην μενσεβίκοι Ιγινχν οί καλύτε
ροι σταλινικοί καί οί πιό τροτσκιστοφάγοι βοηθοί τοϋ Στάλιν, δπως 
ό σατανικός Βισύνσκυ, πού σκηνοθέτησε τό πιό βρώμικο στήν ιστο
ρία κατηγορητήριο, στίς δίκες τής Μόσχας.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΖΟΓΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΤΑΙΟΠΟΓΑΟΓ

Τήν περίοδο αύτή οί Πουλιόπουλος καί Τζουλάτι είχαν πρα
γματοποιήσει κάποιες έπαφές. Γιά |uà κοινή ταχτική. ’ Ακαρπες δ- 
μως.

Ό  Π. Σ α λ ο ν ι κ ι ό ς ,  άναφέρει δτι μέ τήν έπι- 
στροφή άπό τό μέτωπο, κι δταν ό Πουλιόπουλος γύριζε άκόμα μέ 
τό άμπέχωνο, «είχα κάμει άτέρμονες συζητήσεις μαζί του, πάνω στίς 
διαφορές ’Αρχείου - Κόμματος καί πάνω στή στρατηγική γιά τήν
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δράση, χωρίς δμως δ Ινας νά πείσει τόν άλλον. Ένώ τόν θέο τόν 
είχα «μισοτσυμπάρει» ύπέρ τοΟ ’Αρχείου».

Ό  Κ α σ τ ρ ί τ η ς  έξ άλλου, βεβαιώνει δτι στό Αγωνι
ώδες πρόβλημα τής συσπείρωσης τών δυνάμεων τών πραγματικά 
κομμουνιστών, τής τάσης Πουλιόπουλου καί Τζουλάτι, καί σέ σχε
τικό έρώτημα άν ό Τζουλάτι είχε συζητήσεις μέ τόν Πουλιόπουλο 
πήρε τήν άπάντηση : « Δ υ σ τ υ χ ώ ς  6 Π. δ έ ν  μ ά ς  
κ α τ α λ α β α ί ν ε ι .  Δέν μπορέσαμε νά συμφωνήσουμε». Πραγ
ματικά, οί δυό αύτοί ήγέτες, βάδιζαν διάφορους δρόμους.

— Ό  Π.Π. ήταν άγωνιστής μαζικής, φαρδιάς δράσης.
Ό  Τζουλάτι Ιδινε προτεραιότητα στή στενή δράση.

—  Ό  Π.Π. πίστευε δτι τό ΣΕΚΕ μποροΰσε να γίνει κομμουνιστικό. 
Ό  Τζουλάτι άπ’ τήν πιό μακροχρόνια έμπειρία του τό άπέκλειε.

—  Ό  Π.Π. άγωνίζονταν για τήν άναγέννηση τοϋ ΚΚΕ.

Ό  Τζ. προσανατολίζονταν γιά τή δημιουργία Νέου Κόμματος.
ÜI ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΓΣ ΧΩΡΙΖΑΝ.

’Επιστρέφοντας άπό τή Μόσχα δ Πουλιόπουλος έσπασε τούς 
δεσμούς του μέ τους άρχειομαρξιστές. Ζήτησε άπό τούς όπαδούς καί 
συνεργάτες του, πού είχε δ Γδιος στείλει νά παρακολουθοϋν μαθή
ματα στόν Τζουλάτι, νά διακόψουν. «Αυτή ή όργάνωση, σέ τελευ
ταία άνάλυση, δέν έξυπηρετεϊ τήν έπανάσταση», είπε στόν Μονα- 
στηριώτη.

Παράλληλα άρχισε νά δημιουργείται διάσταση άνάμεσα στούς 
άρχειομαρξιστές άνάπηρους καί στούς Παλ. Πολεμιστές πού δξύν- 
θηκε στό Συνέδριο Παλ. Πολεμιστών.

’Αλλά διαγράφονταν κι δλας σαφείς οί νέοι προσανατολισμοί 
τών δύο αύτών τάσεων, άπ’ άφορμή τής διάστασης Ζηνόβιεφ, Κά
μενεφ, Στάλιν καί Τρότσκι.
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Η ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΑΣΤΩΝ 
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*ηθ Τί ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΙ âHlltHÎ ESOÏiUI

Το ireptoînw «Κ ο μ μ ο u ν - <τ μ ο ς » . (1.10.20— 1.8.21) τροίρο- 
μιχο τοΰ «Άρχειομαρξισμοϋ» το όποιο μ’ έ ^ α λ ή ς  τον 'Γζοϋλάτ·. 
καί Σαρβντίίη, καί μέ αημβία ™  Ικολκβιχιβμο κα! τους 21 όρους 
τής 3ης Διβθνοϋς, πάλαιψε ένάντια στους ίευτεροδίεθν-.στές δεξ-ους 
καί κεντριστές τοΰ Σοσ. Έ ργ. Κόμματος (ΣΕΚΕ). (Διακρίνετε 

ή φωτ. τοΰ Λιγδόπουλου στο βάθος κ>. ή άγρια λογοκρισία).

161



Μιά άναδρομή στό παρελθόν 
Ή  έμπειρία τοϋ «Κουμμουνισμοϋ»

Ό  Αποστόλου δπως χαί τό Κόμμα δλόκληρο δέν καταπιά
στηκε μέ τούς ιδεολογικούς λογαριασμούς Κομμουνισμού - ΣΕΚΕ. 
Σήμερα δέν ένδιοφέρει τό Θέμα Αποστόλου, άλλά μιας μελέτης τών 
πολιτικών άγώνων τής Ιστορικής αύτής περιόδου, πού δροθέτησε 
ό πόλεμος καί ή Ρώσικη έπανάσταση, για νά βγούν τ’ άναγκαϊα 
διδάγματα.

*Ας δώσουμε δμως τό λόγο πάνω σ’ αύτό τό θέμα στόν Γδιο 
τόν «^ιμουνισμό». Ό  Γ. Παρ. γράφει!

«’Εκείνο πού έπιβάλλεται είναι ή δημιουργία κόμματος, θά 
έξετάσουμε êàv ύπάρχει κόμμα κομμουνιστικό καί πώς θά δημιουρ- 
γηθεϊ.

Στήν 'Ελλάδα τό σοσιαλιστικό κίνημα είναι δπωσδήποτε νέο. 
Πρό τοΟ 1918 μερικές δμάδες είς τά κυριώτερα κέντρα τής Ελλά
δας είχαν άναλάβει τό κίνημα. Τό 1918 συνήλθον στόν Πειραιά ot 
αντιπρόσωποι τών σοσιαλιστικών όργανώσεων τής παλαι&ς καί νέας 
Ελλάδος καί συνέπηξαν τό Σοσιαλιστικό ’Εργατικό Κόμμα.

Τήν έπσχή έκείνη άρχισε νά Ιπιδρά ή μπολσεβικική δποψις 
έπΐ τοϋ έπαναστατικοΟ κινήματος καί ήταν φανερή μιά μεγάλη άνο- 
μοιογένεια στή σύνθεση τοΟ συνεδρίου έκείνου. Πάντως δμως ή 
πλειοψηφία άποτελεϊτο άπό μεταρρυθμιστάς, ot όποιοι έπέδρασαν 
σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά προκύψει Ινα κόμμα παρόμοιο πρός τά 
καιροσκοπικά κόμματα τής Δευτέρας Διεθνούς. Ή  ά ρ ι σ τ ε- 
ρ ά  τ ο ύ  σ υ ν ε δ ρ ί ο υ ,  ή ό π ο ί α  ά π ε τ έ λ ε σ ε  καί  
τ ό ν  π υ ρ ή ν α  τ ή ς  ά ρ ι σ τ ε ρ ά ς  τ ο ύ  Κ ό μ μ ,α τ ο ς ,  
ύ π ε σ χ έ θ η  δ τ ι  θ ά  π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι  ν ά  ξεΐ^α- 
θ α ρ ί σ ε ι  τ ό  κ ό μ μ α  ά π ό  τ α  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ή  
κ ά  κ α ι ρ ο σ κ ο π ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α .  Δ υ σ τ ι ^ χ ώ ι ς  ή 
ά ρ ι σ τ ε ρ ά  α ύ τ ή  ί δ ε ι ξ ε  τ ά σ ε ι ς  κ ε ν τ ρ κ ο τ ι -  
κ ά ς. "Οχι μόνο δέν προσπάθησε νά ξεκαθαρίσει τό κόμμα άπό 
τά καιροσκοπικά στοιχεία, ά λ λ ά  κ α ί  π ρ ω τ ο σ τ ά τ η - '  
σ ε  σ τ ή ν  έ ν ί σ χ υ σ η  τ ο ϋ  κ ό μ μ α τ ο ς  μέ  τ.έ t ο ι α
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σ τ ο ι χ ε ί α .  Πρέπει νά σημειώσουμε δτι έδώ στήν Ελλάδα ϊ- 
χουμε τύπους ύ π ε ρ σ ε ρ α τ ι κ ο ύ ς .  Όλοι ot παλιοί μετα- 
ρυθμιστές, δλοι ot παλιοί καιροσκόποι μέ τά λόγια παραδέχθηκαν 
τήν Ιπαναστατική άποψη χωρίς νΑ μεταβάλλουν τίποτα Από τήν 
καθημερινή τους δράση. Καί αύτό είχε ώς Αποτέλεσμα νά μετα
μορφωθεί τό μεταρυθμιστικό Σοσ. ’Εργ. Κόμμα σέ κόμμα έπανα- 
στατικό, άλλά, δυστυχώς, μονάχα στά λόγια. Ή  έ π α ν α σ τ α -  
τ ι κ ό τ η ς  τ ο 0 ε Γ δ ο υ ς  α ύ τ ο Ο,  δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ί π ο τ ’ 
Α λ λ ο  π α ρ ά  Ι ν α ς  κ α θ α ρ ό ς  κ α ι ρ ο σ κ ο π ι σ μ ό ς .  
Αύτές οί παράδοξες προσχωρήσεις καί Απότομες μεταβολές δείχνουν 
καθαρά δτι τώρα πού έδραιώθηκε ή Ρωσική Επανάσταση, τώρα 
πού οί μάζες ίπαψαν νά πιστεύουν πιά στίς μεταρρυθμίσεις, ή δι- 
στακτικότης τών καιροσκόπων ίκλινε όριστικά πρός τήν πλάστιγγα 
τής έπαναστάσεως. ’Εάν ot ίμπεριαλισταί τής Εύρώπης κατόρθω
ναν έστω καί σέ ένα μέτωπο νά νικήσουν τά στρατεύματα τών Σο
βιέτ αύτοί πού άμιλλώνται σήμερα στήν έπαναστατικότητα Ασφα
λώς θά έδειχναν τις Αληθινές τους τάσεις.

Ή  Τρίτη Διεθνής ίλαβε ύπόψη της τοΟ είδους αύτοϋ τΙς προσ
χωρήσεις καί μέ τους 21 δρους της καθόρισε ποιά ΘΑ είναι ή δρά
ση, ή σύσταση καί ή όργάνωση τών κομμάτων πού ΘΑ προσχωρή
σουν στήν Τρίτη Διεθνή.

Τό Σοσιαλ. Έργατ. Κίνημα άρχισε νΑ συζητεϊ τούς 21 δρους 
καί πρώτη πρώτη ή Κ.Ε. στίς 7 τρ. μ. έξέθεσε τΙς Απόψεις της 
έπΐ τών 21 δρων.

Ή  K I j. δέχεται τούς 21 δρους καί έπιβεβαιώνει τήν προσχώ
ρηση τοΟ Κόμματος στήν Τρίτη Διεθνή.

Ή  K.E. πολύ λίγο διεφώτισε τό Κόμμα γιά τήν Τρίτη Διε
θνή καί τις Αποφάσεις της δίνει δέ Ιλάχιστη προθεσμία για τή συ
ζήτηση τών 21 δρων, συζήτηση ή όποία Ιπρεπε να είχε άρχίσει 
Αμέσως μόλις οt δροι αύτοί έφθασαν στήν ΈλλΑδα. Κι Ιτσι ή Κ.Ε. 
θά κατορθώσει μαζί μέ τήν ψήφιση τής προσχωρήσεως τοΰ Κόμ
ματος στήν Τρίτη Διεθνή καί τήν παραδοχή μέσα στό Κόμμα, τοΰ 
πλήθους τών καιροσκόπων, διότι ή Κ.Ε. ζ η τ ε ί  ν α  σ υ γ -  
χ ω ρ η θ ο ΰ ν  δ λ ο ι  οί  π α λ α ι ο ί  κ α ι ρ ο σ κ ό π ο ι  καί  
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ έ ς  κ α ί  νΑ γ ί ν ο υ ν  δ ε κ τ ο ί  Α ρ-
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χ ε ί  δ τ ι  κ α τ ά .  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ι ι  φ α 
ν ε ρ ά  ύ π έ ρ  τ ή ς  Γ ' Δ  ι ε θ ν ο 0 ς. Καμιά έμπιστοσύνη 
δέν μποροΟν νά έμπνέουν οΐ κομμουνισταί τής στιγμής. Είναι πιό 
έπικίνδυνοι άπό τούς φανερούς μεταρρυθμιστές, έκεϊνος δέ πού θέ
λει νά τούς συγκρατήσει είναι πιό ένοχος άπό τό Σερ&τι, διότι ό 
Σεράτι ήθελε νά κρατήσει δεδηλωμένους μεταρρυθμιστάς, ένώ αύ- 
τός θέλει νά κρατήσει μέσα στό κόμμα σ&σιαλιστάς ot όποίοι έκη- 
ρύχθηκαν σοσιαλισταί μόνο στίς παραμονές τής προσχωρήσεως τοΟ 
Κόμματος καί δταν άντελήφθησαν δτι κινδύνευαν νά έκδιωχθοΟν.

Ή  ΚΕ. Αόριστα όμιλεΐ περί έκδιώξεως τών μή κομμουνι
στών, άλλ’ Αφετέρου θέλει νά ζητήσει άπό τήν Ε.Ε. τής Μόσχας 
δπως δώσει τό δ ι κ α ί ω μ α  σ τ ή ν  Κ J3. τ ο Ο  Κ ό μ μ α -  
τ ο ς  ν ά  δ ι α τ η ρ ή σ ε ι  δ σ ο υ ς  ά π ό  τ ο ύ ς  μή  κ ομ - 
μ ο υ ν ι σ τ ά ς  κ ρ ί ν ε ι  ά ν α γ κ α ί ο υ ς  γ ι ά  τ ό  Κ όμ - 
μ α. Έτσι ή άποψη τής Κ.Ε. είναι νά προσχωρήσει τό κόμμα στήν 
Γ ' Διεθνή χωρίς νά χάσει τίποτε άπό τή σύστασή του καί έπομένως 
χωρίς νά μεταβάλλει τίποτε άπό τή δράση του, διότι Κόμμα Κομ
μουνιστικό άνομοιογενές, μή άποτελούμενο άπό πραγματικούς κομ- 
μουνιστάς, δέν μπορεϊ νά νοηθεί.

Τό Κόμμα άν ήθελε νά προσχωρήσει στήν Γ ' Διεθνή Ιπρεπε 
προηγουμένως νά δείξει δτι μπορεϊ νά έργαστεί ύπό τό πνεϋμα τής 
Γ ' Διεθνούς καί δτι έννοεί κατά βάθος τΙς άπόφεις τής Γ ' Διεθνούς 
διότι τό κόμμα οδτε στόν έπαγγελματικό, οδτε στόν πολιτικό άγώ
να, οδτε στήν προπαγάνδα του, καί στή μόρφωσή του Εδειξε δτι 
μπορεϊ νά έργαστεί σύμφωνα μέ τό πνεϋμα τής Γ ' Διεθνούς. Ή  
δράση του άπέναντι τών σωματείων ήταν καί έξακολουθίϊ νά είναι 
φζρδυά.

Δέν δημιούργησε πουθενά πυρήνες κομμουνιστικούς, οδτε τή
ρησε μιά έπαναστατική στάση στόν έπαγγελματικό άγώνα. Έάν 
τά σωματεία προσεχώρησαν στό Κόμμα, ή προσχώρηση ϊμεινε χωρίς 
Αποτέλεσμα, διότι τό Κόμμα δέν μπόρεσε νά κάνει κομμουνιστική 
προπαγάνδα στά σωματεία αύτά. Καί έάν σέ όρισμένες πόλεις κα
τορθώθηκε νά γίνει μιά κομμουνιστική έπίδραβη μέσα στις μάζες, 
αύτή όφείλεται δχι στό Κόμμα, άλλά στήν κατάσταση, που δημιούρ
γησε ή έξέλιξη τών πραγμάτων στήν Ελλάδα. Μάλιστα τό Κόμμα, 
Αντί νά είναι δδηγός καί ή πρωτσπορεία τών μαζών, άκολουθε! τΙς
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μάζες, ot όποιες είναι πιό έπαναστατικές άπ’ αύτό καί ζητεί ένί- 
σχυση άπ’ αυτές, άντί νά δίνει ένίσχυση αύτό στίς μάζες.

'Ως πρός τόν πολιτικόν άγώνα δέν έχουμε παρά ν’ άναφέ- 
ρουμβ τό έκλογικό πρόγραμμα τοϋ Κόμματος, τό όποιο δείχνει δτι 
τό Κόμμα δέν έχει συνείδηση ττ)ς περιόδου, τήν όποία διατρέχει τό 
διεθνές κίνημα. ’Επιδιώκει διά τοϋ κοινοβουλίου μέτρα, πού μπο- 
ροϋν νά έπιβληθοϋν μονάχα μέ τήν κατάκτηση τί]ς έξουσίας άπό 
τό προλεταριάτο. Άντί νά κάνει έπαναστατική προπαγάνδα μέ τό 
κοινοβούλιο, δείχνει στίς μάζες, πώς είναι δυνατό νά γίνουν ριζι
κές μεταρρυθμίσεις μέσα στό άστικό σύστηι«ι. Μέ τό πρόγραμμά 
του τό Κόμμα καί μέ τούς λόγους τών βουλευτών του δέν μπόρεσε 
νά κρύψει τό μεταρρυθμισμό του.

Τό μορφωτικό καί προπαγανδιστικό μέρος τοϋ Κόμματος εί
ναι άσήμαντο.

Δέν συμφωνοΟμε μέ τήν άντίληψη πολλών συντρόφων |iioa κι 
Ιξω άπ’ τό Κόμμα πώς ή κατάσταση αύτή τοϋ Κόμματος όφείλε- 
ται στά πρόσωπα τής Κ.Ε. καί πώς μιά άλλαγή τών προσώπων θα 
φέρει μεταβολή τής τακτικής τοϋ Κόμματος. Βέβαια τό Κόμ|ΐα άπό 
τό πνεΟμα τής Γ ' ΛιεθνοΟς δέχτηκε μόνο τή συγκέντρωση. Κι Ιτσι 
μέσ’ τό Κόμμα ή KJS. κατορθώνει νά διώχνει δλους, δσοι έχουν 
τήν πρόθεση νά τήν ξεσκεπάσουν καί νά έμποδίζει δλους, δσοι εί
ναι άντίθετοι στίς Ιδέες της. Kal 5ν ή Κ.Ε. ήταν Κομμουνιστική, 
άν είχε τήν Εμπιστοσύνη τοϋ Κόμματος ή συγκέντρωση αύτή θά 
ήταν Απαραίτητη. Τό Κόμμα άποτελεΐται άπό πολλά μικροαστικά 
στοιχεία καί διανοούμενα άκατάρτιστα, τά όποια δέν μποροϋν παρά 
νά συμφωνοΟν τώρα καί στό μέλλον |ΐέ τήν κατάσταση, πού Ιχει 
δημιουργηθεϊ μέσ’  τό Κόμμα. Γιά νά μπορέσει νά ξεκαθαριστεί τό 
Κόμμα σέ όρισμένα τμήματα όφείλει ν’ άπομακρύνει δλα τά |ΐεταρ- 
ρυθιστικά καί μικροαστικά στοιχεία. Βεβαίως ύπάρχουν τμήματα 
πού είναι καθαρώς έργατικά καί σ’ αύτά δέν μποροϋμε παρά νά 
βασίζουμε έλπίδες.

Χρειάζεται σέ κάθε πόλη δλα τά κομμουνιστικά στοιχεία, 
τά δποΐα δέχθηκαν τΙς ιδέες τής Τρίτης Διεθνοϋς καί άντελήφθη- 
καν τόν κίνδυνο τής παραμονής μέσα στόν άγώνα τών μεταρρυθμι
στών καί άκαταρτίστων διανοουμένων (έστω καί άν αύτά τά στοι
χεία δηλοϋν τήν τελευταία στιγμή δτι γίνονται κομμουνιστικά, Ιστω
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καί Αν τήν τελευταία στιγμή προσπαθούν ποιό νά περάσει τό άλλο 
σέ έπαναστατικότητα), χρειάζεται νΐ συγκεντρωθούν καί νά Αρχί
σουν τήν έ π ΐ  μ α κ ρ δ ν μελέτη τών 21 δρων καί τών Απο
φάσεων τής ΔιεθνοΟς. Ό λες δέ ο[ δυσαρεστημένες όμάδες πρέπει 
άπό αύτή τή στιγμή νά Αρχίσουν νά όργανώνουν, νά προπαγανδί
ζουν καί νά μορφώνονται σύμφωνα |ΐέ τΙς Απόψεις τής Τρίτης Διε
θνοΟς εΓτε έντός τοΟ Κόμματος, είτε μή, διότι γιά νά άποτελεστεί 
ίνα κόμμα Αληθινά κομμουνιστικό δέν Αρκεί νά ληφθεΐ μιά κοινή 
απόφαση, Αλλά πρέπει νά γίνει κολοσιαία προπαρασκευαστική έρ- 
γασία.

’Εδώ στήν Ελλάδα εύρισκόμεθα σέ ζύμωση κομμουνιστική. 
Οί όμάδες αύτές πρέπει νά συνεννοοϋνται μεταξύ τους, πρέπει νά 
μελετοΟν τήν κατάσταση Από κοινοΟ. ’Επείγει ή δημιουργία ένός 
κόμματος κομμουνιστικού στήν Ελλάδα, Αλλά τό κό|ΐμα αύτό πρέ
πει νά είναι Αληθινό. "Ισως ΘΑ είναι όλιγάριθμο, Αλλά πρέπει νά 
είναι όμοιογενές, πρέπει δέ κυρίως νά Ιχει τήν έμπιστοσύνη τών 
μαζών διά νά είναι κό|ΐμα τών μαζών. Όσον Αφορά τούς κομμου- 
νιστΑς τής στιγμής πρέπει νά τεθοϋν έκτδς τοΟ Κόμματος καί νά 
γίνουν δεκτοί δταν δείξουν πειθαρχία, κομμουνιστική δράση καί 
καταρτισμό κομμουνιστικό».

(Βλέπε: «Κομμουνισμός» φύλλο 12, σ. 3, 15.3.21, «Οί 21 
δροι καί τό κίνημά μας στήν Ελλάδα» Γ. Παρ.).

ΟΙ ΣΕΡΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΡΑΤΙΚΟΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τί ήταν οί «ΣερατικοΙ» πού Αναφέρει τό ντοκουμέντο; "Ας 
Αφήσουμε τόν Καμπακτσίεφ νά μάς έξηγήσει:

«Στό Συνέδριο τοΟ Λιβόρνο τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ Κόμματος ’ Ιτα
λίας, παρουσιάστηκαν 3 τάσεις:

α) Οί ρ ε φ ο ρ μ ι σ τ έ ς  ( Τ ο υ ρ ά τ ι ) .  Υποστήριξαν 
δτι οί δρα τής προλεταριακής έπανάστααης δέν ύπάρχουν στήν Ί -
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ταλία καί σ’ δλον τόν καπιταλισμό, πού έχει μπροστά του μακρά πε
ρίοδο ειρήνης. Τό Σ.Κ. πρέπει νά μήν άρνεΐται συνεργασία μέ άστούς 
χαΐ μπορεΐ νά παίρνει μέρος στήν έξουσία, κηρύσσεται δέ ύπέρ τής 
Γ ' ΔιεθνοΟς.

6) Τό Κ έ ν τ ρ ο  (Σ ε ρ ά τ ι ) . Παραδέχονταν τις άπό- 
φεις τής Κ.Δ. καί τούς 21 δρους, άλλά ή... έφαρμογή τους ν’ άφεθεΐ 
στό κόμμα, κι αύτό νά μήν Αλλάξει δνομα.

γ)Οί Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς .  ΆπαιτοΟσαν δχι μόνο Απο
δοχή τών 21 δρων άλλά κι άμεση έφαρμογή τους, μέ διαγραφή τών 
ρεφορμιστών».

«Τό Κέντρο, δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο τόν Αποκλεισμό τών 
μεταρρυθμιστών». «ΓιοπΙ στήν πραγματικότητα βρίσκονταν στό Εδιο 
θεωρητικό έπίπεδο μέ τούς μεταρρυθμιστές».

(Βλέπε: Καμπακτσίεφ «Τό Συνέδριο Λιβόρνο», «Κομμουνι
σμός» φ. 10 σ. 10 15 Φεβρουάριου 1921).

Ό  Καμπακτσίεφ, πού Αντιπροσώπευσε τήν Κ.Δ. χαρακτήρισε 
τούς Σερατιστές «μισορεφορμιστές» (αύτοονομάζονταν «ΈνωτικοΙ 
Κομμουνιστές»). Κι έπεδοκίμασε τήν Αποχώρηση τών Κομμουνι- 
τών άπ’ τό Σ.Κ., άπ’ δπου βγήκε τό ΚΚΙ, παρά τή μεγίστη πλειο
ψηφία τών Σερατικών.

Ή  διάσπαση τών Ιταλών ήταν Ανάλογη |ΐέ τοϋ «Κομμουνι
σμού».

Ή  τ ά σ η  Τ ο υ ρ ά τ ι μ έ τ ή  «μακρά περίοδο ειρήνης» 
ήταν άνάλογη μέ τήν τάση Γεωργιάδη (κι δλου τοΟ ΣΕΚΕ τό 1922) 
μέ τή «μακρά νόμιμο περίοδο».

Ή  τ ά σ η  Σ ε ρ ά τ ι ήταν Ανάλογη μ’ αύτήν πού ό «Κομ- 
ΐιουνισμός» όνόμασε Σερατιστές καί ήταν ύπέρ τής ένότητας σ’ ένα 
ένιαϊο κόμμα μέ τούς ρεφορμκπές καί σοσιαλπατριώτες Σίδερη, Κου- 
ριέλ, Π, Δημητράτο.

. · Ό  «Κομμουνισμός» έδωσε πλέρια δημοσιότητα στά άρθρα τοΟ 
Καμπακτσίεφ, ό όποϊος έγραφε δτι οί Σερατιστές ήταν «πιό έπικίν- 
δυνοι» άπ’ τούς Τουρατιστές, γιατί «έκρυβαν τόν πραγματικό τους 
χαραχτήρα» κι δτι «ή Απελευθέρωση Απ’ αύτό τό ρεϋμα ήταν τόσο 
άναγκαία δσο κι άπ’ τούς ρεφορμιστές».

Βέρουμε δτι ή Κ.Δ. περιέλαβε στίς γραμμές της τούς Σερατι- 
κούς παρά τήν άντίρρηση τοΟ ΚΚΙ, σύσσωμου, μέ σκοπό τήν κατά
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χτηση τής μεγάλης πλειοψηφίας τών έργατών, δίχως τήν δποία ή 
έπερχόμενη έπανάσταση θά ήταν άδύνατη. ’Αλλά πότε; Μετά τή 
διάσπαση μέ τόν Τουράτι. Παρ’ δλ’ αύτά ή πάλη κατά τοΟ Σβράτι 
δέν έπαψε οδτε στιγμή, μέχρι πού τελικά δριστικοποιήθηκε τό σχί
σμα τοΟ ΚΚΙ μέ τό ΣΚΙ.

Στή Γαλλία ύπενθυμίζουμε, δτι άπ’ τό Β ' Συνέδριο τής Κ Λ . 
οί Λένιν καί Τρότσκι ζητοΟσαν διαγραφή τοΟ Φάμπρ, πού μέ τήν 
«’Εφημερίδα τοΟ ΛαοΟ» όποστήριζε τούς Σερατικούς, καί δέν έβαζε 
τήν έφημεριδα του στόν έλεγχο τοΟ ΚΚΓ (δπως δ Πετσόπουλος μέ 
τό «Ρίζο»).

Παράλληλα κριτικάριζαν τήν ήγεσία (Ραπποπόρ, Φροσάρ, 
Κασέν), γιατί ήθελαν νά κάνουν μπλόκ μέ τή δεξιά σάν «άντίβαρο» 
τής ipιστεράς, καί «δικαίωμα μιας κάποιος άνεξαρτησίας» άπ’ τήν 
Κ.Δ. (δπως ή ήγεσία τοϋ ΣΕΚΕ (κ) Γεωργιάδη κ.τ.ρ. πού άνεξαρ- 
τοποιήθηκε στά 1922).

(Βλέπε: Τρότσκι «Γαλλικός Κομμουνισμός καί Ραπποπόρ. 
Τά 4 πρώτα συνέδρια τής Κ .Δ .).

Οί "Ελληνες ΣερατικοΙ ήταν ύπέρ τής ένότητας μέ τούς δε
ξιούς όππορτουνιστές. Γι’ αύτούς τό πρόβλημα ήταν ή άλλαγή προ
σώπων κι δχι όλόκληρης τής δομής τοΰ κόμματος. Αύτό δδηγοΟσε 
στή δημιουργία νέου κόμματος. "Οπως καί στήν ’ Ιταλία, στή Γιουγ
κοσλαβία κι άλλοΟ.

«ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» 
«ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΔΟΠΟΪΛΟΣ

Ό  Λ ι γ ί ό τ ο υ λ ο ς  μετά το σχίσμα άπ’ το Σ«τ. ’Εργ. Κόμμα 
(ΣΕΚΕ) woù ίγινβ ‘τήν άνοιξη του 1919, άνήχβ, μαζί μέ τόν Τζου- 
λάτι, Σαραντίδη, Ν. Δημητράτο, Κομιώτη, Οικονόμου κ.τ.λ., «τήν 
«Κομμουνιστική "Ενωση», απ’ όπου πολέμαγε πάνω οτήν γραμμή τού 
μπολισββικιομοό τους σοσιαλπατριώτες τοΰ ΣΕΚΕ, ‘και τό ίδιο τό 
κόμμα. Τροποποίησε δμως τήν στάση του όταν το ΣΕΚΕ τροποκοίηρ* 
τή γραμμή του πρός τήν 3η Διεθνή καί τον'κάλβα* νά το «ντίπρατω- 

■πβύο«ι στο Β ' Συνέίριό της.
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Ό  Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο ς  σέ γνώση τών συντρόφων του άπο- 
φάσισβ νά περάσει στδ Κόμμα πού τόν έπανεξέλεξε στήν Κ.Ε. κατά 
τό Β ' Συμβούλιο τόν Νοέμβρη τοϋ 1919. Πήγε στήν 1η Συνδιάσκε
ψη τής Β  'Ομοσπονδίας στή Σόφια τό Γενάρη τοΟ 1920, δπου ή 
Βαλκανική Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία μετονο)ΐάστηκε σέ Κομ)ΐου- 
νιστική. ’Αντιπροσώπευσε τό ΣΕΚΕ στά συνέδρια τής ’Ιταλίας καί 
Αύστρίας, καί τέλος στό Β ' Συνέδριο τής Κ.Δ. πού Εγινε στίς 17.7. 
μέχρι 1.8. στά 1920.

Ό  Λ ι γ δ ό π ο υ λ ο ς  διατήρησε τήν έχθρότητά του ένάν- 
τια στή δεξιά τοΟ Ίδρυτικοϋ Συνεδρίου. ’Αλλά πίστευε στό ξ ε κ α- 
θ ά ρ ι σ μ α  τ ο Ο  Κ ό μ μ α τ ο ς  άπ’ τήν ήγεσία τής δεξιάς 
τοΟ 1920, τήν δποία, καί ot σύντροφοί του τοΟ «ΚομμουνισμοΟ» Εβλε
παν σάν καιροσκοπική. Τπολόγιζβ γι’ αύτό στήν Κ. Διεθνή.

’Αλλά, τά σχέδιά του ναυάγησαν δταν έπέστρεφε μέ τδν Ά - 
λεξάκη, πού ήταν ήγετικό μέλος τοϋ Ρώσικου κόμματος καί στρα
τιωτικός διοικητής Σεβαστουπόλεως, καί τούς δολοφόνησαν.

Ό  Λιγδόπουλος είχε άκατάλυτους δεσμούς «κοινής δράσης 
άπ’ τό 1914 μέχρι τό 1919, δπότε άποχωριστήκαμε άπ’ τό Κόμμα», 
Εγραφε δ «Κομμουνισμός». «Ή  μόνη διαφορά μας είναι δτι κρατοΟσε 
στάση διαλαχτική». «Είμαστε δμως άπολύτως βέβαιοι δτι Ιπιστρέ- 
φων άπ’ τή Μόσχα θά έτάσσετο όλόψυχα στόν άγώνα χωρισμοΟ τών 
μικροαστικών καί όππορτουνιστικών στοιχείων άπ’ τούς μαρξιστές 
Επαναστάτες».

(Βλέπε «Κομμουνισμός» No 9 σ. 7 ,1 .2 .2 1 ).

Στδ μεταξύ, δ «Κομμουνισμός» σκλήρυνε τήν πολεμική του 
κατά τοϋ ΣΕΚΕ καί τών συμφιλιωτών μ’ αύτό. ’Αλλά, ή συγκέντρω
ση πολλών νέων πού δέν εΓχαν τήν Ιμπειρία τών παλιών τοϋ Κομ- 
μουνισμοϋ καί ot άγριες διώξεις καί τών δύο όργανώσεων, άναγέν- 
νησε τίς ένωτικές τάσεις.

Ό  «Κομμουνισμός» άρχισε νά γίνεται δλόκληρος διαλαχτικός.

"Ετσι στήν 1 Αύγούστου 1921 άποφασίστηκε ή Ενωση μέ τό 
Κόμμα.



ΕΝ Α ΙΣΤ Ο Ρ ΙΚ Ο  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ  

Η ΘΕΣΗ Τ Η Σ Ν ΕΑΣ Κ ΙΝ Η ΣΗ Σ Τ Ζ Ο ΓΛ Α Τ Ι ΤΟ 1921

Δίνουμε στή συνέχεια τό ντοκουμέντο πού ή Νέα Κίνηση τοϋ 
Τζουλάτι προγραμμάτισε τήν πορεία της για νέο Κόμ;ια, !ι^ Λ *π’ 
τό Σ Ε Κ Ε  (κ ) , στα πλαίσια πάντοτε τής Γ ' Διεθνούς.

1) 'Οπως ή Ε λλάδα βρέθηκε μέσα στα συμπτώματα τής ιμ
περιαλιστικής περιόδου χωρίς νά προφτάσει τήν καθαρά κεφαλαίο

Τό ιδρυτικό συνέδρ’.ο το Σοσιαλιστικού Έ ρ γ α τ ’.κοϋ Κόμματος στά 

19 1 8 .

Μ ετά'τήν διαγραφή καί τοϋ Τζουλάτι στά 1924  δέν Ιαεινε ουτε εν ας 
ces' τούς συνέδρους τού 19 18  στο κόμμα.

κρατική περίοδο, Ιτσι καί τδ έλληνικό προλεταριάτο πού κυρίως γεν- 
νήθηκε κατά τό διάστημα τοΰ πολέμου, δηλ. στήν περίοδο πού έκ· 
δηλώθηκαν τα συμπτώματα τοΰ Ιμπεριαλισμού, δέν πρόφτασΣ, στήν 
πολιτική σταδιοδρομία του νά περάσει άπ’ τις βαθμίδες πού πέρα- 
σαν οί έργατικές τάξεις τών άλλων χωρών.

2) Σοσιαλδημοκράτες έμφανίστηκαν αλλά δέν κατόρθωσαν
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νά παραπλανήσουν τίς μάζες, διότι τήν έποχή έκείνη ot μάζες δέν 
είχαν πέσει στόν μεγάλο οικονομικό άγώνα καί γι’ αύτό ot θεωρητι
κές διαφορές τών σοσιαλιστών ήσαν δίχως καμιά σημασία. "Οταν ot 
μάζες άρχισαν νά ρίχνονται σέ μεγάλους άγώνες οί σοσιαλδημοκρά
τες δέν τόλμησαν ν’ άντισταθοΰν στήν έπαναστατική όρμή τους. Σ’ 
αύτό συνετέλεσε κι 6 όππορτουνισμός τών άρχηγών οί δποΐοι δίστα
ζαν νά πάρουν Ινα δρόμο καθορισμένο ώστε ν’ άντιληφθοΟν δτι οί 
άρχές τής Ρώσικης έπανάστασης τελικά θα θριαμβεύανε. (Βλέπε 
έκθεση Σίδερη καί Κουριέλ στό Α' Ιδρυτικό Συνέδριο).

3) Ό  θρίαμβος τής Ρώσικης έπανάστασης ήταν καί ή αιτία 
τής προσχώρησης τών σοσιαλδημοκρατών καί κεντριστών στό Κομ. 
Κόμιζα. Οί έτσι προσχωρήσαντες σοσιαλδημοκράτες καί κεντριστές 
προσπάθησαν μέ τά γραφόμενά τους v i έπικρατήσει ή άντίληψη δτι 
ήσαν ot άληθινοί κομμουνιστές. Τό γεγονός αύτό ώφέλησε γιατί 0 i  
είχε κακές συνέπειες ή ύπαρξη δύο κομμάτων, τό Ινα κομμουνιστικό 
καί τό άλλο σοσιαλδημοκρατικό ή κεντριστικό, παρ’ δλο δτι αύτό θά 
ήταν άδύνατο, διότι τό σοσιαλδημοκρατικό θά ναυαγούσε, ot δέ άρ- 
χηγοί του 0 i  χάνανε γρήγορα τήν έπιρροή τους. Άλλά, γιά τό 
μέλλον, ή διεύθυνση τών παλαιών αύτών άρχηγών θα ήταν όλέθρια, 
Ιδιαίτερα δταν ή Ελλάδα θά πέρναγε τίς πρώτες συνέπειες τής άπο- 
στράτευσης.

4) Σέ κάθε τόπο καί χρόνο 6 όππορτουνισμός καί ό έξτρεμι- 
σμός έμφανίζονται μέ διάφορες μορφές. Στήν 'Ελλάδα ot έκδηλώ- 
σεις τους σήμερα φαίνονται στήν άντίφαση που ύπάρχει λνάμεσα 
στίς θεωρίες τών άρχηγών καί στίς πράξεις τους. Παρ’ δλ’ αύτά πολ
λοί άφηναν v i φανεϊ δ όππορτουνισ]ΐός τους. Ό  κομμουνιστής δέν 
μπορεΐ v i φανεϊ μόνο άπ’ τή θεωρία άλλά άπ’ τήν πράξη καί τήν 
θεωρία.

5) Γιά v i δημιουργηθεΐ Ινα άληθινό κομ. κόμμα πρέπει v i 
προϋπάρξει Ινας πυρήνας πού v i ίχει |ΐελετήσει τά γενικά βήματα 
τής πορείας τού κομμουνισμού καί να είναι δμοιογενής. Ή  όμοιογέ- 
νεια αύτή άπσχτιέται στή δράση καί μέσα στή δράση βρίσκονται τά 
πρώτα βήματα καί τα γενικά βήματα πού Ιχει v i κάνει τό κόμμα.

6) Στήν Ελλάδα άνέλαβε τή δημιουργία τού Κομ. Κόμματος 
δ ΠΑΛΙΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ήταν 
έντελώς άνίκανοι γ ιΐ  δράση καί διετήρησαν μεγάλη άναμοιογένεια.
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IV  αύτό τό Κ Κ  πού δημιουργήθηκε δ|ΐεινε δλότελα στάσιμο έσωτε- 
ρικά. Οί καταδιώξεις ίπρεπε, άν ό πυρήνας αύτός ήξερε νά έργαστεΐ, 
ν’ άναπτύξουν τουλάχιστον στελέχη. Γιά τή  δημιουργία στελεχών 
κανένα έμπόδιο δέν μπορεΐ νά ύπάρξει. ’Αλλά τά μέλη τοϋ πυρήνα 
αύτοΟ δέν άρχισαν ποτέ άπό μιάν άτομική δράση.

7) Ή  άλλαγή στή διοίκηση τών προσώπων δέν ϊφερε κανένα 
άποτέλεσμα ώς τή στιγμή. Τό κόμμα ίμεινε άνοργάνωτο στό έσω- 
τερικό του. Καμιά δημιουργική έργασία δέν γίνεται. Δέν ?χει τά 
χαραχτηριστικά ένός κόμματος Κομμουνιστικοϋ. Μοναδική έγγύηση 
γιά τό μέλλον είναι ή πρόοδος τών μαζών χάρη στους εύνοϊκους δ
ρους γιά τήν άνάπτυξη Ιαχυροϋ κόμματος, άλλά κι αύτή θά χαλα
ρωθεί άν μεθαύριο βρεθεί τό κόμμα άνίκανο νά δδηγήσει τΙς μάζες.

Ό  πυρήνας αύτός διαμορφώνεται. ’Αλλά πρέπει νά έπισπευ- 
στεΐ ή πειθαρχική κι ένιαία συνένωση τοϋ πυρήνα.

8) Ό  πυρήνας πού σχηματίζεται πρέπει νά έπιδιώξει:

Γιάννης Γυφτόπουλος. 'Υπεύθυνος τοΰ ’Αρχείου του Μαρξισμού μετά 
τον κλονισμό τής ψυχονευρωτικής υγείας τοϋ Δεδούση.

α) Τή δημιουργία στελεχών καλών καί μελετη|ΐένων βγαλ- 
μένων μέσα άπ’ τήν καθημερινή δράση.

β) Τή βαθμιαία ένίσχυση τών όργάνων καί όργανώσεων τοϋ 
κόμματος τά όποια είναι δυνατόν νά δράσουν σύμφωνα μέ τις άντι- 
λήψεις τοΟ πυρήνα.

γ ) Τήν χωριστή όργάνωση τών στελεχών αύτών.
(Β λ έπ ε  σ*τσν Δαυλό No 1 θεωρητικό περιοίικο τοϋ Ελληνικού Τμή 

ματος τοΰ Τροτρτκισμοϋ).
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Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΓ ΑΡΧΕΙΟΓ ΓΙΑ  ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ 

ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ;

Τό Νέο Κίνημα προγραμμάτισε τό 1921 τήν δ η μ ι ο υ ρ 
γ ί α  ν έ ο υ  κ ό μ μ α τ ο ς .  "Αρχιζε κιόλας νά τό χτίζει. Αύτό 
τό ϊργο, τό όποιο μέ τή συμβολή τοΟ Τροτσκισμού τελικά πέτυχε 
στά 1930, ε ϊ χ ε  μ ι ά  τ ε ρ ά σ τ ι α  π ο λ ι τ ι κ ή  σ η
μ α σ ί α .

Ό  ’Αποστόλου μποροΰσε ν’ Αναθεωρήσει τή γραμμή τοϋ Νέου 
Κόμματος που τήν «πίστεψε» γιά 3 όλόκληρα χρόνια. ’Αλλά γι’ 
αύτό χρειάζονταν μιά τίμια άνασκόπιση τοϋ ιστορικού γίγνεσθαι 
άπ’ τό 1918. Δέν τήν Εκαμε. Δέν άντίκρυσε Ιστορικοϋλιστικά τό 
ιστορικό τοΰ ’Αρχείου καί γενικά τοϋ Κόμματος. ’Αντί γιά μιά σο
βαρή άνάλυση Ικανέ 2να φορμαλιστικό σχήμα κριτικής: «Τό ’Αρ
χείο κάνει πρώτα μόρφωση κι υστέρα δράση». Είδε μέ εΙρωνεία 
προβλήματα κοσμογονικών μεταβολών πού είχαν γιά άξονα τόν 
θερμιδωριανό Εκφυλισμό τής ΕΣΣΔ.

Ή  διάσπαση τής άριστεράς (Λιγδόπουλου - Τζουλάτι) καί 
δεξιάς (Σίδερης - Δημητράτος) τό 1919 δέν Απασχόλησε τόν ’Α
ποστόλου. Τό σχίσμα λοιπόν τριτοδιεθνιστών καί δευτεροδιεθνιστών 
ήταν κάτι τό άσήμαντο; Πώς πήδησε πάνω άπ’ τό έλληνικό 1914 
πού χώρισε τόν Λένιν άπ’ τούς σοσιαλπροδότες ; Πώς άγνόησε αό- 
τός καί οί Σταλινικοί τό πρόβλημα πού ήταν ή λυδία λίθος γιά τά 
τοτινά ρεύματα τοΰ κινήματος ;

Ό  Ζαχαριάδης σχετικά Εγραψε:
«Μερικοί ιστορικοί άρνήθηκαν τό 1918 σάν άρχή τοϋ ΚΚΕ. 

'Ομως τό κόμμα τό 1918 παραμένει τό πρώτο, ένιαΐο, Αδιάσπαστο 
καί μοναδικό τοΰ προλεταριάτου καί μέ Αδιάκοπη έσωτερική φυσιο
λογική έξέλιξη κι Ανάπτυξη, βρήκε τόν σωστό νεοελληνικό, μπολ
σεβίκικο δρόμο».

(θέσεις γιά τήν ιστορία, σ. 20).

Οί «ιστορικοί» τοϋ κόμματος πού είχαν Αντιρρήσεις Εκτοτε 
βουβάθηκαν. ’Αλλά τά καυτά έρωτήματα Ιμειναν.
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Φ ΡΑ ΓΚ ΙΣΚ Ο Σ ΤΖ Ο Τ Λ Α Τ Ι

’Ανάμεσα σέ στελέχη τοϋ κύκλου Καστρίτη-Γκοβόστη. (Καισαριανή.
Φλεβάρης 1924).

Κ  »  θ ι α :  ο ί : (άπό τα δεξιά πρός τ’ άριστερά) : Γαβαλάς, Τζου
λάτι, Γκοβόστης (’Εμπ-λος), Σ . Τσιγαρίδης (τής Κ . ’Επιτροπής), 
Φαφούτης, θάνος, Άντρέας, Β . Τσιγαρίδης (έκτελέστηκε άπ’ τούς 
Χιτλερικούς). Γρίβας (μόλις φαίνεται, έκτελέστηκε άπό τούς σταλι
νικούς) . ”0  ρ θ ι ο ι : Κόκος, Κ . Καστρίτης (μέ μπορσαλίνο), 

Σεβαστός. Φανούρης.
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Μ | ρ ΐ

Φωτογραφίες à~i τις -ΐλ'.τιστ'.κές έκοηλώσεις καί τήν κομμουνι
στική 5ράση τοϋ σχηματισμού Καστοίττ,-Γκοβάστη (1923 -1924 ) .
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1) Τό ΣΕΚΕ (Κ) μέ τις άποφάβεις τοΟ ΊδρυτικοΟ Συνεδρίου 
’(1918) ήταν ή δέν ήταν δευτβροδιεθνιστικό ;

2) "Αν ήταν «ένιαίο» τότε τί νόημα είχε ή άγρια σύγκρουση 
τής ’Αριστερά (Τζουλάτι - Λιγδόπουλος) καί τής δεξιάς;

3) Πώς έμεινε «άδιάσπαστο» χαΐ γιατί άγνοείται τό Λενι
νικό σχίσμα τοϋ «ΚομμουνισμοΟ» (Τζουλάτι - Λιγδόπουλου - Κομιώ- 
τη - Οικονόμου κ.ά.) ; (1919-1920).

4) *Αν ήταν «φυσιολογική ή έξέλιξη», πώς έξηγεϊται ή μή 
προσχώρηση στή ΚΔ μέχρι τό 1920, καί ό όλόπλευρος όππορτου- 
νισμός του τό 1922 (θέσεις «μακράς νόμιμης ύπαρξης», σοσιαλπα- 
τριωτισμός στόν 'Εβρο κ.τ.λ.) ;

5) Επιβεβαιώθηκε ή δχι σάν σωστή ή φράξια Τζουλάτι τό 
1921 έφ’ δσον τό Κόμμα βουτήχτηκε στόν όππορτουνισμό κι έσπα- 
σε τήν πειθαρχία τής Κ.Δ., τόν Φλεβάρη τοϋ 1922 ;

6) Πώς συμβιβάζεται «ό διεθνισμός» καί δ «πατριωτισμός» 
τοΰ Ζαχαριάδη;

Ό  θαλασσινός (Παμπλιστής) μέ τήν ίδια μεθοδολογία τοΰ 
Ζαχαριάδη είδε όργανική, άδιάσπαστη τήν έξέλιξη τοΰ ΣΕΚΕ:

«Τό ΣΕΚΕ είναι έργατικό άντικαπιταλιστικό κόμμα. 'Ωστό
σο, δέν είναι έπαναστατικό προλεταριακό. Τό πρόγραμμά του έχει 
τήν σφραγίδα τοΰ μικροαστικοί) ριζοσπαστισμοΟκαΙ πατσιφισμοΟ».

(«Βασικά προβλήματα τοΟ κινήματος», σ. 10).
Ό  θελασσινός σκεπάζει τό δτι τό ΣΕΚΕ τό 1918 ήταν όρ- 

γανωτικά καί πολιτικά τμήμα τής Β ' ΔιεθνοΟς πού «πρόδωσε» καί 
«πέθανε» κατά τόν Λένιν. Σκεπάζει έπίσης τήν διάσπαση Τζουλάτι - 
Λιγδόπουλου μέ τούς δεξιούς σοσιαλπατριώτες καί τό ΣΕΚΕ.

Καί προχωρεί: ’Αλλά δέν σημαίνει αύτό δτι είναι τό μαρ
ξιστικό έπαναστατικό κόμμα τοΟ προλεταριάτου»... «Ή  προσπά
θεια νά γίνει μαρξιστικό συνεχίζεται άπ’ τόν κεντρικό πυρήνα τής 
παλαισπολεμιστικής όμάδας Πουλιόπουλου, Νίκολη κ.τ.ρ. (Στό ίδιο 
σελ. 12 ). Ot ιστορικοί αύτοί διαστρέβλωσαν τά γεγονότα.

Δέν άντίκρυσαν τό καυτό πρόβλημα: Στις συνθήκες τής έπα
νάστασης καί τοΰ πολέμου ή προδοσία τών σοσιαλπατριωτών καί 
τών όπαδών τοΰ μικροαστικοΟ ριζοσπαστισμοΟ, τοΰ πατσιφισμοΟ,
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τής «Λαϊκής Δημοκρατίας», τής έκδημοκρατικοποίησης, τής «’Εθνι
κής άμυνας» τής Κοινωνίας τών ’Εθνών (Λη<πών - Λένιν) έπέ- 
βαλε μιά ρήξη μαζί του ; ΝαΙ ή δχι ;

Ή  διάσπαση τοΟ «Κομμουνισμού» (Λιγδόπουλου - Τζουλάτι) 
καίή προσχώρηση στήν 3η Διεθνή ήταν σωστή ή δχι; Ά ν  δχι, τί 
γίνεται μέ τόν Λένιν πού έσπασε στά 1914 γιά τούς ίδιους λόγους ; 
Ά ν  ναί, γιατί δέν έπιδοκιμάζει καί τή ρήξη Τζουλάτι στά 1921 
πάνω στήν έμπειρία τών νέων όππορτουνιστικών παρεκκλίσεων; 
Τ ό  ν ά  π α ρ α κ ά μ π τ ε ι  κ α ν ε ί ς  α ύ τ ά  τ ά  ζ η 
τ ή μ α τ α ,  σ η μ α ί ν ε ι  δ τ ι  σ κ ε π ά ζ ε ι  τ ό  κ  ό μ- 
θ α  τ ή ς  Β'  Δ ι ε θ ν ο ϋ ς ,  τ ο ύ ς  σ ο σ  ι α λ π α τ  ρ ι ώ- 
τ ε ς  κ α ί  τ Ι ς  π ρ ο δ ο σ ί ε ς  τ ο υ ς .

Ό  Κατσούλης στήν Ιστορία τοϋ ΚΚΕ γράφει γιά τό σχίσμα 
Τζουλάτι - Λιγδόπουλου 1919 δτι:

«Οί σ. αύτοί παραιτήθηκαν γιά λόγους «εύθιξίας» γιά τήν 
κριτική πού τούς ίγινε άπ’ τήν «δεξιά». Ή  πράξη τους δείχνει δτι 
παρά τΙς δρθές θέσεις τους πάνω στά κύρια θέματα τής πολιτικής 
κόμματος, δέν είχαν κατορθώσει νά Ιχουν άγωνιστική νοοτροπία 
τοϋ ήγέτη τοϋ κόμματος. Είχαν έντός τους μικροαστικά κατάλοιπα 
(σ. 145-146).

Βαρύτερη βρισιά δέν μποροϋσε νά γίνει δταν άποδίνει στήν 
«εύθιξία» τό σχίσμα αύτό καί κατηγορεί ποιός; ποιούς; γιά «μικρο
αστικά κατάλοιπα»! !

*Η πολιτική του θέση άπέναντι στό Ιστορικό σχίσμα άνάμεσα 
στό μπολσεβικισμό καί στόν σσσιαλπατριωτισμό φαίνεται δταν παρα
κάτω γράφει: «Οί κομμουνιστές κυριαρχούμενοι άπ’ τήν έπανα- 
στατική Ιδεολογία τής έποχής άδιαφοροϋσαν 4ν δλες αύτές οί ιδεο
λογικές καθαρότητες ήταν δυνατόν νά έφαρμοσθοϋν στήν έλληνική 
σύνθεση» (σ. 164) (ύπογραμμίσεις δικές μας).

Ό  Στάλιν είπε γιά τΙς διαφορές μπολσεβίκων καί σοσιαλπα- 
τριωτών δτι «ήταν θύελλα σ’ Ινα ποτήρι νερό!»

Ό  Κατσούλης δέν σκοτίζεται γι’ αύτές τις «ιδεολογικές κα
θαρότητες»! ’Αλλά ό ’Αποστόλου; Γιατί δταν μετεπήδησε στόν στα
λινισμό δέν έβγαλε άχνα πάνω σ’ αύτά ;
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ΤΟ Α ΡΧΕΙΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ Π ΟΛΙΤΙΚΗ Κ ΑΙ ΔΡΑΣΗ;

Ό  ’Αποστόλου δταν συνθηκολόγησε μέ τόν νεοδημιουργού- 
μενο σταλινισμό, κι άρθογράφησε σχεδόν μονοπωλιακά ένάντια στό 
«’Αρχείο», τό κριτικάρισε δτι δέν έκανε πολιτική. Έκανε «πρώτα 
μόρφωση κι υστέρα δράση».

Τό «’Αρχείο» δέν έκανε βέβαια άνοιχτή πολιτική. ’Απ’ τό 
1921 μέχρι τό 1924 δέν μποροϋσε νά κάνει άνοιχτή πολιτική καί 
νά βγάζει πολιτικό περιοδικό, έφ’ δσον δροϋσε σάν φράξια μέσα στό 
κόμμα.

Ή  δράση του δμως στήν Νεολαία, γιά τήν όποία δ Τζουλάτι 
ήταν ύπεύθυνος στό πόστο τής Κ £ .  (Συμβούλιο), άπ’ δπου βγήκε 
μιά γεννιά όλόκληρη έπαναστατών άνάμεσα στους όποίους κι ή δμά- 
δα τοΟ Πουλιόπουλου, ή άξιοθαύμαστη δράση στό στρατό καί στό 
μέτωπο, ή δράση στούς άνάπηρους δπου καταχτήθηκε τό σωματείο 
κι ot δρόμοι γέμισαν άπό διαδηλώσεις, ή δράση στούς άρτεργάτες, 
ζαχαροπλάστες, τσαγγαράδες, έμποροϋπάλληλους, γκαρσόνια, κα
πνεργάτες κ.τ.ρ. ήταν μιά δράση θεμελιακή γιά τήν άνάπτυξη ένός 
κόμματος. Ήταν μια δράση μεγάλης πολιτικής σημασίας.

Π ο λ ι τ ι κ ή :

Στά ζητήματα άρχών (διχτατορία τοΟ προλεταριάτου, προ
λεταριακός διεθνισμός, 21 δροι κ.τ.ρ.) ό έξοπλισμός τών άρχειο- 
μαρξκττών ήταν δριστος (δημοσιεύσεις στόν «Κομμουνισμό» καί στό 
«’Αρχείο»). Σέ συνθήκες περιφρόνησης τής θεωρητικής δουλειάς 
στό ΣΕΚΕ (Κ ), ή θεμελίωση τής Νέας ’Οργάνωσης πάνω στήν γρα- 
νίτινη βάση τής Μαρξιστικής θεωρίας έξόπλισε μιά γεννιά έπανα
στατών πού έμειναν στό κίνημα, δπως παραδέχτηκε κι ό Πουλιό- 
πουλος. Ένώ ή διαρροή μελών ήταν μόνιμο φαινόμενο στό Κόμμα. 
(Βλέπε «Νέο Ξεκίνημα» τοΟ Πουλιόπουλου - Γιατσόπουλου).

«ΟΙ άρχείοι ήσαν μορφωμένοι μαρξιοτικά» έλεγε ή φήμη πού 
άπλώθηκε σ’ δλη τήν χώρα. Τά στελέχη τοϋ ΚΚ Ε άναγνώρισαν 
τήν ύπεροχή στήν θεωρία τών άρχειομαρξιστών, καί μερικά διάβα
ζαν κρυφά τό ’Αρχείο, γιατί τό άπαγόρευαν.
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Αύτή ή π ά λ η  γ ι ά  τ ή ν  θ ε ω ρ ί α  ε I χ  ε τ ε 
ρ ά σ τ ι α  π ο λ ι τ ι κ ή  σ η μ α σ ί α .  Άπαρράλαχταδπως 
καί στήν έποχή τής "Ισκρας. « Δ ί χ ω ς  Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  
θ ε ω ρ ί α  δ έ ν  μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  γ ί ν ε ι  Ε π α ν α σ τ α τ ι 
κ ή  δ ρ ά σ η » .

Ά λ λ ά  ή δ ρ ά σ η ;

Τό βασικό ντοκουμέντο τοΟ 1921 προγραμμάτιζε μιά δ ρ ά 
σ η .  Τά πραχτικά τοϋ 1ου Πυρήνα, πού προσεκόμισε δ Αποστό
λου στό Κόμμα, δπως καί τδ καταστατικό τής «αίρέσεως Τζουλάτι» 
«καί μερικά σχέδια δράσεως γραμμένα μέ τά χέρια τοϋ Τζουλάτι» 
(βλέπε άπόφαση διαγραφής τοΟ Τζ.) διαψεύδουν δλοκάθαρα τό 

στρέβλωσε αύτά τά γεγονότα πολιτικής καί δράσης.
"Ας άναφέρουμε άκόμα κάτι που μάς έκανε γνωστό ό Μο- 

ναστηριώτης. 'Οταν, στά 1923 οί σ. τής όμάδας Πουλιόπουλου εί
χαν γυρίσει άπ’ τό Μέτωπο δ Τζουλάτι κάλεσε τόν Πουλιόπουλο, 
Νίκολη, Μοναστηριώτη κ.τ.ρ. καί τούς έφτιαξε ένα έπιτελείο με
λέτης καί προγραμματισμού πάνω σέ θεμελιακά ζητήματα (π.χ. 
Παιδεία, Οίκονομία, Δημοσιονομική Πολιτική, Αγροτικό κ.τ.ρ.) 
καί έκβϊ διανεμήθηκαν είδικότητες γιά τόν καθένα. Πρόβλεψε γιά 
ένα έπιτελείο διοικητικό ένός π ο λ ι τ ι κ ο ύ  κ ό μ μ α τ ο ς .  
Αύτό, ύστερα άπό μερικές συνεδριάσεις, μέ τό πέρασμα τοϋ Που- 
λιόπουλου στό Ζηνοβιεφισμό, ναυάγησε. Τό πρόγραμμα αύτό δ Τζ. 
θέλησε νά τό έμπνεύσει καί στόν πυρήνα μας. Ό  Αποστόλου δια
στρέβλωσε αύτ άτά γεγονότα πολιτικής καί δράσης.

Ό  Αποστόλου δέν διεφώνησε δταν ήταν στήν ήγεσία τοϋ 
Αρχείου άπ’ τό 1921, σέ τίποτα. Ούτε δταν διαγράφτηκε άπ’ αύτό. 
Κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε  τήν κριτική του μετά τήν προσχώρηση στό 
Κόμμα.

'Οπως κι δλοι οί νεοφανέρωτοι σταλινικοί ήταν σέ άδυναμΐα 
νά θέσουν τή διαφορά άρχών που χώριζαν τις δύο τάσεις. Έ τσι, πε
ριέπεσαν στή μεθοδολογία τής διαστρέβλωσης καί συκοφάντησης.

Τό τρωτό στήν ταχτική τοϋ Αρχείου στήν περίοδο πού ήταν 
φράξια στό κόμμα δέν ήταν ή έλλειψη δράσης. Άλλά ένα είδος ύπο- 
τίμησης τής συνδικαλιστικής δουλειάς σ’ ίντίθεση μέ τήν καλλιέρ
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γεια τής θεωρίας που μπορούσε κι Επρεπε νά μπαίνει σέ πρώτο πλά
νο σαν δδηγοΟ στή δράση.

Πέραν δμως άπ’ αύτό ήταν γεγονός δτι στόν συνδικαλιστικό 
τομέα κυριαρχοΟσε Ενας έπαναστατισμός στά λόγια άλλά ρεφορμι
σμός στήν πράξη. Ό  Εύαγγέλου, δ γρ. τής ΓΣΕΕ, ήταν δ πιό δε- 
ξιότερος μέσα στή διάταξη τών ήγετών τής «έπαναστατικής τα
χτικής».

’ Επειτα δ καρριερισμός τραβοΟσε σάν μαγνήτης δλα τά μικρο
αστικά καί διανοουμενίσακα στοιχεία ή καί έργατικά στελέχη πού 
Εβλεπαν τό ΣΕΚΕ νά τραβάει μάζες ξωπίσω του, νά σκορπίζει δφί- 
τσια, νά βγάζει βουλευτές, νά στέλνει στή Μόσχα γιά Κούτβηδες, 
καί νά άνεβάζει καί νά κατεβάζει τά στελέχη. Γ ι’ αύτό Εβαζε πρω
ταρχικό καθήκον τήν θεωρητική κατάρτιση τών στελεχών.

Αύτή ή δράση τών κύκλων τής φράξιας τοΟ «’Αρχείου» δέν 
είχε καί δέν μποροϋσε νά Εχει άλληλοσύνδεση έφ’ δσον ήταν παρά
νομη άπ’ τό κόμμα. Ό  Ενας κύκλος δέν μάθαινε τί κάνει ό άλλος.

Σάν φράξια δέν μποροϋσε νά βγάλει περιοδικό πολιτικό. 'Ο
πωσδήποτε δμως Επρεπε νά κριθεΐ άπ’ τΙς άρχές της.

Ή  πολιτική έκδήλωση τοϋ ’Αρχείου ύστερα άπ’ την διαγρα
φή ϊγινε φυσικά μιά ζωτική άνάγκη. "Οταν δλες οί δυνάμεις βρέ
θηκαν Εξω άπ’ τό Κόμμα, καί ή δργάνωση ϊγινε άνεξάρτητη ή Ελ
λειψη μιας άνοιχτής πολιτικής Εγινε Ινα πρόβλημα. Ή  δργάνωση 
Εμεινε «άπολιτική». Ό χ ι μέ τήν Εννοια δτι δέν Επαιρνε θέση στά 
πολιτικά προβλήματα, άλλά γιατί δέν Εκανε μιά άνοιχτή, δημοσιο
γραφική πολιτική. ’ Εγινε άνορθόδοξη.

’Αλλά ή πολιτική έκδήλωση σάν άνεξάρτητη δργάνωση ή
ταν περισσότερο πολύπλοκο πρόβλημα άπ’ δτι τό φαντάζονταν οΐ 
έπικριτές τοϋ ’Αρχείου.

«Ή  πείρα τής «Κομμουνιστικής Ένωσης» —  γράφει ό Πον
τικής στήν Ιστορία τοϋ ’Αρχειομαρξισμοϋ, άποδίδοντας τΙς άπόψεις 
τοϋ πρώτου ήγετικοϋ πυρήνα —  μάς δίδαξε δτι δέν ήταν εδκολη 
ή διατήρηση μιας άνεξάρτητης δργάνωσης Εξω άπ’ τό ΣΕΚΕ, 
χωρίς τήν προηγούμενη ύπαρξη ένός δμοιογενοΟς πυρήνα. Αύτό 
ήταν άκόμα ποιό δύσκολο, γιατί τυπικά τό κόμμα έκπροσωποϋσε 
τό κϋρος τής ΚΔ καί τήν Ρώσικη έπανάσταση. 01 άριστεροποιού- 
μενες μάζες δέν θά πήγαιναν παρά σ’ αύτό τό κόμμα».
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Καί πραγματικά, τδ ΣΕΚΕ παρά τήν μικρή του δύναμη 
σέ μέλη είχε φαρδιά Επιρροή πού άνέβηκε στίς 100 χιλιάδες. Ή  
άκτινοβολία τής ΕΣΣΔ δέν μποροϋσε ν’ Αγνοηθεί άπδ κείνους πού 
Εργάστηκαν γιά νά προσανατολίσουν τδ ΣΕΚΕ πρδς τήν 3η Διε
θνή. Ένώ ήταν λάθος ή προσχώρηση τοΟ Κομ. στδ ΣΕΚΕ Ό  Εκ- 
τροχιασμδς άπ’ τδ ΣΕΚΕ θά ήταν μεγάλο λάθος. ’ Ετσι Εξηγεί
ται γιατί άπ’ τδ 1921 μέχρι τδ 1924 παρέμειναν καί δροϋσαν σάν 
φράξια. Ή  Εξωτερική δράση τους δέν ήταν παρά προέκταση τής 
Εσωτερικής μέσα στδ κόμμα.

Μετά τδν θάνατο τοΟ Λένιν (Γενάρης 1924) καί τήν Εκφυ- 
λιστική πορεία πού σημειώθηκε στήν ΕΣΣΔ καί στή ΚΔ καί πα
ράλληλα τή σύγκρουση τής Τρόικας μέ τδν Τρότσκι, τά προβλή
ματα τής Ανεξάρτητης όργάνωσης τοϋ ’Αρχείου καί δ προγραμ
ματισμός του, Εγιναν πολυπλοκότερα.

Χρειάστηκε ή μεγαλοφυία τοΟ Τρότσκι γιά νά Εξηγήσει 
τά φαινόμενα τοΟ θερμιδωριανοΟ καί βοναπαρτιστικοΟ ΕκφυλισμοΟ 
τής ΕΣΣΔ, καί νά χαράξει τδ περίφημο πρόγραμμα τής Διεθνούς 
’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης.

Τδ πρόγραμμα μιάς νέας όργάνωσης ήταν άνάγκη νά ξε- 
πηδήσει άπ’ τΙς Εσωτερικές στήν ΕΣΣΔ δυνάμεις. Ή  ήγεσία τοΟ 
’Αρχείου ήταν άνεπαρκής γιά τδ νέο πολιτικδ προσανατολισμό. 
Δέν άρκοΟσε 6 προσανατολισ|ΐδς στδν Τρότσκι. Ό  δυσμενής συσχε
τισμός τών δυνάμεων άνάμεσα στούς Επιγόνους καί στούς Τροτσκι- 
στές στήν ΕΣΣΔ καί τΙς άντίστοιχες τάσεις στήν Ελλάδα, τδ 1924 
Ιγινε δυσμενέστερος.

Ή  Ρώσικη άντιπολίτευση είχε ήττηθεϊ όργανωτικά στδ 13ο 
Συνέδριο Εστω γιατί ήταν όργανωτικά μαγειρεμένο. Ot βαθύτερες 
αίτίες πού άνέβασαν τήν γραφειοκρατία στήν Εξουσία όδήγησαν 
στήν ήττα τοϋ γίγαντα Τρότσκι. Ποιά θά ήταν ή τύχη τών Ε λ 
λήνων φιλοτροτσκιστών άν Εκδηλώνονταν; Ή  διαγραφή τους στίς 
άρχές τοΟ 1924 συνέπεφτε μέ τήν δρμητική άνοδο τοΟ Παλαιο- 
πολεμιστικοΟ κινήματος. Ή  πλάστιγγα Εγειρε καί στήν Ελλάδα. 
Ή  γραμμή τοΟ Πουλιόπουλου κατήγαγε μία νίκη Επάνω στή γραμ
μή Τζουλάτι, κατά τήν περίοδο τοΟ 1924.

Ό  Τζουλάτι Εβλεπε όξυδερκέστατα δτι 4ν Εκδηλώνονταν 
κατά τοϋ Κόμματος θά Επρεπε νά στραφεί καί κατά τής διεθνοΟς
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τών έπιγόνων. Ό τι τδ «νέο κόμμα καί νέα διεθνής» θά τδν συνέ- 
τριβαν. "Ηξερε τδ τί σήμαινε «τδ είπε ή διεθνής»! Καί πραγμα
τικά ή έκδήλωση τής «Κομμουνιστικής "Ενωσης» τοΟ Παπανα- 
στάση καί ’Αρβανιτάκη σάν Ιδιαίτερης όργάνωσης, τής στοίχισε 
μέσα σ’ Ινα χρόνο τήν πλέρια διάλυση καί συγχώνευση στδ κόμ
μα, μέ διώξιμο τών ήγετών της, δταν δέχτηκε τά συγκεντρωτικά 
πυρά τοϋ ΣΕΚΕ, τής Β.Ο., καί τής Κ.Δ. "Ας προσθέσουμε σ’ αύτά 
δτι δ παντοδύναμος Πουλιόπουλος στά 1924-1925, κάτω άπ’ τά 
Γδια πυρά, άπομσνώθηκε, συκοφαντήθηκε καί διαγράφτηκε στά 
1926-27, μέ μόνο τδ Γιατσόπουλο δίπλα του. Ένώ τδ μισδ κόμμα 
διαγράφτηκε ένα χρόνο πιδ ϋστερα μ’ έπικεφαλής τδν Μάξιμο, Μο- 
ναστηριώτη, Σκλάβο.

Βέβαια ή μή έκδήλωση τοϋ ’Αρχείου κατά τδ 1924 δπότε 
διαγράφτηκε άπ’ τδ κόμμα, στδν δημοσιογραφικό, κοινοβουλευτι
κό καί συνδικαλιστικό τομέα, σάν Ινα ιδιαίτερο πολιτικδ κόμμα 
ήταν άποτέλεσμα κι άλλων κριτηρίων καί παραγόντων πού συνο
ψίζονταν σέ άδυναμίες, άνεπάρκειες, άνωριμότητες καί τδ σπου
δαιότερο σέ έλλειψη σωστής κατανόησης τών βασικών άναγκών 
τοΰ μαζικοΰ έργατικοΰ καί πληβειακοΰ κινήματος, καί τών καθη
κόντων πού προέκυπταν άπ’ τήν έπέμβαση τών μαζών στδ στίβο 
τής πάλης τών Τάξεων.

Ό λ ’ αύτά θά μποροΰσε νά συνοψισθοΰν στδ συμπέρασμα δτι 
ανεξάρτητα άπδ μερικά χρονικά (περιθώρια προπαρασκευής, καί 
παρά τΙς άναπόφευχτες έπεισοδιακές ήττες, ή πολιτική έκδήλωση 
τοΰ ’Αρχείου ήταν έπιβαλλόμενη κι άναγκαία, κι δτι ή μή έκδή
λωση δέν ήταν Ινα άπλδ λάθος, άλλά μία παρέκκλιση κεντριστι- 
κοΰ χαρακτήρα, γιατί δέν άνταποκρίνονταν πρδς τΙς άντικειμενι- 
κές συνθήκες τοϋ κινήματος καί τήν |ΐαρξιστική διαλεχτική τής 
πάλης.

’Αλλά πάνω σ’ αδτά τά θέματα θά χρειασθεΐ νά έπανέλθουμε.



’Ανακήρυξη τής Δημοκρατίας

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ TOT 
«ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΓ ΣΓΝΔΕΣΜΟΓ»

25.3.1924

Ή  ’Εθνοσυνέλευση πού βγήκε άπό τίς έκλογές συνήρθε στίς 
2.1.1924. Ό  Πλαστήρας παράδωσε σ’ αύτή τήν έξουσία. ’Αλλά δ 
στρατός κρατοϋσε σταθερά άκόμα τά κλειδιά της.

Ό  Βενιζέλος έπαναπατρίστηκε (4.1.24). Τόν άνέβασαν θρι
αμβευτικά στήν έξουσία. Τά φτερά του δμως ήταν κομμένα.

Οί δημοκρατικοί τοϋ Παπαναστασίου καί οί άδιάλλαχτοι τοϋ 
Στρατιωτικού Συνδέσμου άρχισαν τή μάχη γιά τήν ά|Αεση έκθρό- 
νιση τής δυναστείας τών Γλύξμπουργκ καί γιά τήν Εγκαθίδρυση 
τής δημοκρατίας. Ό  Βενιζέλος δμως θέλησε νά περισώσει τόν θρό
νο. Δήλωσε δτι προτιμάει τήν «άβασίλευτη». ’Αλλά δταν προκλήθη- 
κε άπ’ τόν Παπαναστασίου νά άποκηρύξει τό θρόνο, άρνήθηκε. Τόν 
ίπιασε ή καρδιά του. "Εκανε τόν άρρωστο βαριά. Καί παραιτήθηκε.

Ό  Καφαντάρης πού τδν διαδέχτηκε άνετράπηκε ούσιαστικά 
μ’ έπέμβαση τοΰ ’Οθωναίου —  Στρ. Συνδέσμου —  πού άπαίτησε ά
μεση Εκπτωση τής δυναστείας κι άνακήρυξη τής δημοκρατίας. Ή  
μεσαία άστική τάξη σήκωσε τδ άνάστημά της ένάντια στούς μεγα
λοαστούς καί τούς γαιοχτήμονες. Γιατί μόνο μέ τή «δημοκρατία» μπο
ροϋσε τώρα νά δημαγωγηθοϋν οί μάζες καί νά μήν πέσουν στήν 
άγκαλιά τοϋ κομμουνισμοΟ.

Τέλος άνατέθηκε ή κυβέρνηση στόν Παπαναστασίου στίς 9. 
3 24. Ήταν μειοψηφική. Άλλά, μέ μιά άκόμα έπέμβαση τοϋ Στρ. 
Σύνδεσμου, σέ μιά νύχτα, οί 60 βουλευτές τοΰ Παπαναστασίου, Εγι- 
ναν 218. Καί τώρα ή βουλή μέ 283 ψήφους σχεδόν μέ παμψηφία, 
άνέτρεψε τό θρόνο, κι έγκαθίδρυσε τήν «δημοκρατία». Οί Βενιζελι- 
κοί, μιά καί Εφυγε δ Βενιζέλος, Εγιναν δημοκράτες. Ψήφισαν δλοι 
σχεδόν δημοκρατία. Ό  Γ . Παπανδρέου, άπέσχε άπό τήν ψηφοφορία. 
"Εμεινε πιστός στή συμβιβαστική παράδοση τοϋ βενιζελισμοϋ.
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Ή  δη|νοκρατία μπήκε άπό τδ δρόμο τής διχτχτορίας. ’Εγκα- 
θιδρύθηκε άπδ τούς άδιάλλαχτους άξιωμχτικούς τής μικρής καί τής 
μεγάλης Χούντας. Δέν ήταν παρά ή συνέχεια τής «έπανάστασης» μέ 
κοινοβουλευτικό μανδύα. Ό  Πάγκαλος Ιγινε ύπσυργός δημοσίας 
«τάξεως» καί τής... δημο... κρατίας. Τίποτα τδ έκπληχτικό! Ό  
«στρατός» έκμεταλλεύτηκε τις δημοκρατικές διαθέσεις τών μαζών 
καί τό μίσος τους κατά τής δυναστείας τών Γλύξμπουργκ, γιά νά 
φτιάσει Ινα νέο άντιλαϊκδ καθεστώς. Μέχρι πού ή διχτατορία τοΟ

Ή  προσωποποίηση τής Κοινοβουλευτικής διχτατορίας. 
Α. Π Α Π Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΟ Υ : Πρωθυπουργός «δημοκρατίας», 

θ .  Π Α ΓΚ Α Λ Ο Σ: Τπουργός «Ένόμου Τάξε ως».

Πάγκαλου έβαλε τέρμα στδ Παπαναστασιακό «δημοκρατικό» Ιντερ- 
μέντζο.

Τό νέο καθεστώς ίριξε συνθήματα συμφιλίωσης. ’Αμνήστευσε 
τδν Μεταξά. Ύποσχέθηκε νά φτιάξει Γερουσία φιλομσναρχική. Κι 
Ικανέ Ινα σωρό παραχωρήσεις πρός τήν δεξιά γιά «ν’ άναγνωρίσει 
τήν δημοκρατία».
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Όσο γιά τό προλεταριάτο; Οί μέθοδες τοϋ Χόρτυ στήν Ούγ- 
γαρία, Ντέ Ριβέρα στήν 'Ισπανία, Τσαγκωφ στή Βουλγαρία, ώ- 
χριοϋσαν μπροστά σ’ αύτές τής έλληνικής Δημοκρατίας, κατά τό μα
τ ωκύλισμα τής πρωτο)χαγιάς τοΟ 1924. Στή Νάουσα έξαπέλυσε I- 
φιππους πού χτύπησαν μέ τά σπαθιά τους τούς άπεργούς κι ίκαναν 
σωρό συλλήψεις. Στήν Έδεσσα, ίκαναν βανδαλισμούς σέ 10 χιλ. 
Παλ. Πολεμιστές. Στή Μακεδονία καί στή θεσαλία 2καναν έξοντωτι- 
κή δουλειά. Στήν ’ Αμφισσα στό Πολύγυρο κι άλλου γέμισαν τά κρα- 
τητήρια Παλ. Πολεμιστές. Χτύπησαν τή Γενική άπεργία τόν ’Ιού
λη κ.τ.ρ.

Ό  Ξύδης, στενός σύντροφος τοΟ Πουλιόπουλου, Ιγραψε στόν 
«Παλ. Πολεμιστή»: «Ή δημοκρατία σας δέν είναι παρά άπάτη καί 
δόλωμα γιά νά παραπλανήσετε τούς έργάτες».

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

13.4.1924

ΣτΙς 13.4.1924 οί μάζες κλήθηκαν άπ’ τήν κυβέρνηση Παπα
ναστασίου σέ δημοψήφισμα έπικύρωσης τής πολιτειακής μεταβο
λής: Δημοκρατία ή βασιλεία;

Τό δίλληιια ήταν 2κφραση τοΟ Εδιου τοϋ άστικοΰ καθεστώτος. 
Οί «δημοκράτες» γιά κανένα λόγο δέν ήθελαν νά βάλλουν έρώτημα 
γιά Σ ο β ι ε τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .  Έκλειναν τά μά
τια μπροστά στίς σοσιαλιστικές άνάγκες τής άνθρωπότητας.

Βέβαια, ύπήρχε πρόβλημα κάθαρσης τής κοινωνίας άπ’ τά 
κατάλοιπα τοϋ φεουδαρχισμο(ϊ καί τοϋ άπολυταρχισμοΰ. 'Ο άναχρονι- 
στικός θεσμός τοΰ θρόνου ϊπρεπε νά θαφτεί.

Άπό κεί Ιβγαινε ή άνάγκη τής πάλης γιά τΙς δημοκρατικές, 
μεταβατικές καί σοσιαλιστικές διεκδικήσεις τών μαζών. Άλλά μόνο 
ή σοβιετική δημοκρατία άνταποκρίνονταν στίς Ιστορικές δημοκρατι
κές άπαιτήσεις στήν έποχή παρακμής τοΰ καπιταλισμού καί τής 
άστικής δημοκρατίας. Μόνο ή προλεταριακή έπανάσταση μποροΰσε 
νά λύσει δλα τά δημοκρατικά προβλήματα καί νά προχωρήσει στά 
σοσιαλιστικά. Ή  άστική δημοκρατία βχι μόνο δέν ϊλυνε τά προβλή
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ματα δημοκρατίας, άλλά καταργούσε τούς θεσμούς πού ή Γδια είχε 
φτιάξει, καί φόρτωνε στή πλάτη τών μαζών άλλους θεσμούς άντι- 
δραστικούς, δπως τή Γερουσία, τό Συμβούλιο Έπικρατείας, τά ύπερ- 
συγκεντρωτικά δικαιώματα τοΟ προέδρου καί τής κυβέρνησης κ.τ.ρ. 
Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας δέν άπείχε πολύ άπ’ τό βασιλιά, πα
ρά μόνο γιατί δέν είχε κληρονομικά δικαιώματα. νΕτσι, ή Δημοκρα
τία στήν έποχή μας δέν είναι παρά μιά σκεπασμένη κοινοβουλευτικά 
διχτατορία.

Ή  δημοκρατία τού Παπαναστασίου, μέ ύπουργό τής «Ένόμου 
τάξεως» τόν Πάγκαλο, κι ύπουργό τών στρατιωτικών τόν Κονδύλη, 
στηρίζονταν ούσιαστικά στά δεκανίκια τής μεγάλης Χούντας. Κι 
άποδείχτηκε τόσο «είδυλιακή» καί «δημοκρατική» δσο κι ή περίφη
μη Δημοκρατία τής Βαϊμάρης, ή όποια μέ πρώτο πρόεδρο τόν «Σο
σιαλδημοκράτη» “Εμπερτ, δολοφόνησε τόν Κ. Λήμπκνεχτ καί τήν 
Ρ. Αούξεμπουργκ, κι άμνήστεψε τούς στασιαστές τοΟ Χίτλερ δταν 
Εκανε τό πραξικόπημα τοΟ 1922.

Ή  θέση πού είσηγήθηκε 6 Πουλιόπουλος στό ’Εθνικό Συμ
βούλιο (3.2.24) καί μετουσιώθηκε σέ άπόφαση, ϊλεγε δτι «ή βασι- 
λευομένη ή ή άβασίλευτη δημοκρατία» δέν Εχουν καμιά σχέση μέ 
τά πραγματικά συμφέροντα τών μαζών.

Ό  Πουλιόπουλος άντέταξε: «σάν έπαναστατικό σύνθημα δρά
σης τών έργαζομένων μαζών, πόλεων καί χωριών, τήν ΕΡΓΑΤΟ- 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΓΒΕΡΝΗΣΗ, δχι μόνον άπλώς ώς λύσιν τοΟ πολι- 
τειακοΟ, άλλά καί ώς μόνην διέξοδον άπ’ τήν άθλιότητα καί τό Αδιέξο
δον τοΟ σημερινοΟ καθεστώτος».

Στό «Ρίζο» σταθερά τώρα προπαγανδίζεται τό σύνθημα τής 
Έργατοαγροτικής Κυβέρνησης. ΣτΙς 17.2.24, 12.3.23 καί 28.3.24 
σφυροκοπάει άνελέητα τήν βασιλευομένη κι άβασίλευτη άστική δη
μοκρατία στήν όποία άντιτάσει τήν ’Εργατοαγροτική Κυβέρνηση.

Στό μεταξύ οί άντιθέσεις μέσα στή διοίκηση Ιγιναν άναπόφευ- 
χτες δοσμένης τής σύνθεσης: ’Αποστολίδη, Κορδάτου, Μάξιμου. Ό  
Μάξιμος ύποστήριξε μ’ έπιμονή τήν άποψη δτι τό Κόμμα δέν Ιπρε- 
πε νά περιορισθεϊ στό ΝΑΙ ή στό ΟΧΙ τής δημοκρατίας ή τής βα
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σιλείας, άλλά νά ρίξει τήν ψήφο του μέ ψηφοδέλτια ύπέρ τής ’Εργα
τοαγροτικής άδιαφορώντας άν θεωρηθούν άκυρα.

Μέσα στό κόμμα όργίασαν ot διαδόσεις γιά υποβοήθηση καί 
συμμαχία μέ τούς δημοκρατικούς. ’Αφορμή γι’ αύτό έδωσε ή μετά
δοση στόν Πρωθυπουργό τής ΚΕ κι ή δήλωση :

Ή  ΚΕ «μετέβη είς τόν κ. Πρωθυπουργόν, προσκληθείσα ύπ’ 
αύτοΰ, κι έτόνισεν δτι ή συμμετοχή στό δημοψήφισμα άποβλέπει στό 
οριστικό θάψιμο τοϋ |ΐοναρχισμοϋ καί ϊνα γίνει εύρεία έξήγηση είς 
τάς έργατοαγροτικάς μάζας περί τοϋ τί είναι ή άστική δημοκρα
τία» («Ρίζος» 3.4 .24).

Τό κόμμα λοιπόν Ικανέ μιά νέα συνθηκολόγηση ; Ή  ΚΕ στό 
παραπάνω άνακοινωθέν διέψευσε τΙς διαδώσεις. Πώς έξηγεΐται δμως 
πού δέν Ιγινε δεχτή ή πρόταση Μάξιμου, έφ’ δσον μάλιστα τό δημο
ψήφισμα ήταν «έπικυρωτικό» γιά Ινα «τετελεσμένο γεγονός»; Καί 
έφ’ δσον τό Κόμμα διεκήρυξε δτι : «θά ήταν δε<ηνευτική τοϋ άληθι- 
νοϋ φρονήματος τοϋ λαοϋ ή πράξη, άν ήναγκάζετο νά ψηφίσει ύπο- 
χρεωτικώς «βασιλείαν ή δημοκρατίαν»; («Ρίζος» 17.2.24).

Τήν ήμέρα τοϋ δημοψηφίσματος δ «Ρίζος» είχε τδ σύνθημα:

«Όλος δ έργαζόμενος λαός ΝΑΙ. Μόνο καί μόνο νά ταφεί ή 
μοναρχία, νά λήξει ή δυναστεία, νά πεταχτεΐ στδ διάβολο δ θρόνος 
καί νά βαδίσει ή έργατική τάξη νικήτρια πρός τόν άμεσο σκοπό, νά 
έγκαθιδρύσουμε τήν ΕΡΓΑΤΟΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Ή  «Κομμουνιστική Ένωση» πού συγκροτήθηκε μέ βάση τδ 
τμήμα τοΰ ΠειραιόΙ, καταπολέμησε σάν δεξιά τή θέση τοΰ ΣΕΚΕ 
νά ψηφίσει ΝΑΙ. Έπρότεινε ά π οχ ή άπό τδ δημοψήφισμα, 
γιατί ήταν μιά άπλή έπικύρωση ένδς γεγονότος πού Ιγινε. Ή  σχετι
κή άνακοίνωση πρόσθετε: «Ά ν κινδυνεύσει ή δημοκρατία θά τήν ύ- 
περασπίσουμε μέ τά δπλα». Έ τσ ι, έπαληθεύτηκε ή άποψη δτι έξ- 
τρεμισμός καί όπορτουνισμδς είναι δυό δψεις τοΰ ίδιου νομίσματος.

Ή  «Κομ. 'Ενωση» πρότεινε συνεργασία μέ τδ «’Αρχείο» πά
νω σ’ αύτή τήν βάση. ’Αλλά πήρε άρνητική άπάντηση. Τδ ’Αρχείο 
Ιβλεπε δτι τόσο στδ ΣΕΚΕ δσο καί στήν «Κομ. Ένωση» ύπήρχαν 
πολλές αύταπάτες γιά τήν δημοκρατία.

'Ο Πουλιόπουλος, ήταν δ κύριος δμιλητής στίς συγκεντρώ
σεις στήν ’Αθήνα, Πειραιά, Στερεά Ελλάδα.
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Ό  Μάξιμος στή Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καβάλλα.
Ό  Σταυρίδης στή Σαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλλα.
’Αλλά στήν Καβάλλα πήρε μέρος σέ σύσκεψη τοΟ ’Εμπορικού 

’Επιμελητηρίου μέ άλλες άστικές όργανώσεις, καί μίλησε γιά «πα
ράλληλον» άγώνα μέ τους δημοκρατικούς. Φυσικά, ό άνθρωπος πού 
μίλησε στή Θεσσαλονίκη γιά «Λαϊκή Δημοκρατία» δέν μπορούσε νά 
καταλάβει δτι οί δρόμοι μας μέ τούς άστούς δημοκράτες δέν ήταν 
«παράλληλοι» άλλά άντίθετοι.

Τό δημοψήφισμα μέ ψήφους 758.462 ύπέρ, καί 352.322 κα
τά, έδωσε τή νίκη στή «Δημοκρατία».

’Αλλά ή «δημοκρατική» κυβέρνηση τών κοινωνιολόγων, τών 
άξιωματικών καί τών άστών βενιζελικών τού ’Αλ. Παπαναστασί
ου έδειξε τί είδος δημοκρατία έπίστευε. "Αρχισε ν’ άπαγορεύει τΙς 
συγκεντρώσεις, καί νά χτυπάει τΙς άπεργίες. Κατέστειλε μέ τήν βία 
τήν άπεργία καπνεργατών καί καπνοπαραγωγών πού τραυματίστη
καν στή Σαλσνίκη 11 άπεργοί. Ματωκύλησε τήν πρωτομαγιά δπου 
σκοτώθηκε δ Παρασκευαίδης. "Επνιξε μέ τή βία καί τήν έπιστρά- 
τευση τήν Γενική άπεργία τοΟ Ίούνη. Έ τσι πήραν μαθήματα δσοι 
είχαν αδταπάτες γιά τήν δημοκρατία.



Ε ρ γα τική  Πρωτομαγιά

1.5.1924

Mè τά συνθήματα: Ζήτω ή Πρωτομαγιά, ζήτω τό παγκόσμιο 
προλεταριάτο, ζήτω ή ΓΣΕΕ χαΐ τό ΣΕΚΕ, ζήτω τά Ενιαίο μέτω
πο, ζήτω ή κοινωνική έπανάσταση. Κάτω ή πλουτοκρατία, κάτω ot 
πόλεμοι, κάτω ή στρατοκρατία, ot μάζες κλείθηκαν στήν πρωτομα
γιάτικη συγκέντρωση.

Ή  «Δημοκρατία» Εδειξε νά βλέπει τήν πρωτομαγιά μέ κάποιο 
δέος. Τό προλεταριάτο δείχνει πάλι τή γροθιά του. Προβάλει τά καυ
τά προβλήματά του. ’Αλλά τώρα συμπαρατάσσονται στόν άγώνα οI 
συνταγμένοι παλαιοί πολεμιστές. Ot άρχές στέλνουν έκθέσεις στήν 
κυβέρνηση γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχει τό κατεστημένο καί ζητά
νε τήν διάλυση τών Παλαιοπολεμιστικών όργανώσεων. Ot άστοί τρέ
μουν δταν άκοΟνε γιά άνάπηρους καί παλαιούς πολεμιστές. Γιατί 
είναι συνταγμένοι, μαχητικοί, καί γιατί ξέρουν νά χειρίζονται τά δ- 
πλα. Τί μπορεί νά βγεί άπ’ τήν πρωτομαγιά ένός ένιαίου μετώπου 
’Εργατών καί πρώην φαντάρων;

Ό  ύπουργός τής ένόμου τάξεως Πάγκαλος, παίρνει δρακόν
τεια μέτρα. Στρατοκρατεί τό Εργατικό Κέντρο πού είναι κοντά στή 
δημαρχία. Μιά φρουρά πολιορκεί τόν τόπο συγκέντρωσης μ’ έφ’ δ- 
πλου λόγχη. ’Εμποδίζει τό μάζεμα τών έργατών. «Μπορεϊ νά τά κά
νουν γιαλιά-καρφιά» κυκλοφορεί στούς κύκλους τής Χούντας πού στη
ρίζει τή δημοκρατία καί τήν μοναρχική δεξιά. Ή  κινδυνολογία δί
νει καί παίρνει. 01 Π . Πολεμιστές Εχουν γίνει μπαμπούλας.

Ό  Υπουργός τών Στρατιωτικών Κονδύλης ζητάει τήν διά
λυση τών Π. Πολεμιστών. Ό  πανοΟργος δμως Παπαναστασίου δέν 
δέχεται. "Οχι γιά λόγους δημοκρατίας. ’Αλλά γιατί φοβάται τό χει
ρότερο. Ό  Κονδύλης δμως πού θέλει νά γίνει άρχηγός κόμματος



άρπάζει τήν εύκαιρία τής άρνησης γιά νά παραιτηθεί. Δέν μπορεϊ—  
λέει —  νά συνεργασθεϊ μέ μπολσεβίκο (τόν Παπαναστασίου). ’Αρχί
ζει νά όσμίζεται φασισμό. Τό «τρόπαιο» τοΟ Μουσσολίνι τόν έμπνέει. 
’Απ’ τ’ άριστερά τόν λένε κιόλας φασίστα. ’Από τά δεξιά «άδιάλαχτο 
δημοκράτη».

Μ.  Γ ι ά ν ν η ς .  Μέλος τοϋ Π .Γ . τοΰ Ελληνικού τμήματος τής 
4ης Δκθνοΰς (1932). ’Απ’ τους επικεφαλής τής τάτης «Μπολσε
βίκων» που πρώτη σήκωσε την σημαία τής 4ης Διεθνούς στην 

χώρα μας.

Τ ά  γ ε γ ο ν ό τ α

Ό  Μ.  Γ ι ά ν ν η ς ,  άπ’ τούς πιό παλιούς καί δυνατούς συνδι
καλιστικούς ήγέτες πού άνέδειξε τό ’Αρχείο, κατέβηκε τήν πρωτο- 
μαγιά στή συγκέντρωση δντας έπΐ κεφαλής τοΟ σωματείου «Τε
χνιτών Μπετόν ’Αρμέ». Καί μάς λφηγεϊται :

«Ή πρωτομαγιά τοΟ 1924 ήταν άναμφισβήτητα Ιστορική. 
Ήταν ή πρώτη ύστερα άπ’ τή Γενική ’Απεργία οϋ 1923, καί άπ’ 
τήν καθιέρωση τής Δημοκρατίας.
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Τήν 1η τού Μάρτη είχε γίνει ή Π α ν ε λ λ α δ ι κ ή  
Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η  τ ή ς  ΓΣΕΕ. Σφραγίστηκε μέ τήν πολιτική 
τοϋ Ενιαίου Εργατικού Μετώπου. Τά σωματεία άνασυγκροτιόν- 
τουσαν υστέρα άπ’ τήν ήττα τής Γενικής ’Απεργίας. Γινόντουσαν 
συζητήσεις άπ’ τδν «Ρίζο» πάνω στήν κατάσταση καί τά καθή
κοντα τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος. Οί κομματικοί στρέφονταν 
κατά τής δεξιάς καί κατά τοϋ Στρατή Λάσκαρη, μ’ δλο πού ot τε
λευταίοι ήταν μέσα στήν ΓΣΕΕ. Προπαγάνδιζαν τήν «άνεξαρτη- 
σία» τών συνδικάτων άπ’ τό κόμμα. Είχαν έπικρατήσει στό 2ο 
Πανσιδηροδρομικό συνέδριο παρά τήν πάλη τών κομματικών Μαρ
γιόλη καί Άκριβόπουλου. Στήν ΓΣΕΕ £πνεε £νας άνεμος συμφι
λιωτικός. «Ό άγώνας γιά τό Έν. Μέτωπο —  ίγραφε δ Μάξιμος
— δέν έπέτρεψε ν’ άπσκαλυφθοϋν έγκαιρα οί μετατρέποντες τόν 
άγώνα σέ κουβεντολογήματα».

Στή συγκέντρωση κατεβήκαμε δλα τά σωματεία τής ΓΣΕΕ, 
στήν όποία ήταν ένσωματωμένη δλη σχεδόν ή συνδικαλισμένη έρ· 
γατιά. Ή  Γ ΣΕΕ, τό κόμμα κι δλες ot δργανώσεις βγάλανε προκη
ρύξεις καί προσκλήσεις. Στό Εργατικό Κέντρο είχαν στηθεί ση
π ίε ς  κόκκινες τής ΓΣΕΕ καί τοϋ Έργ. Κέντρου. 'Ομιλητής δρί- 
στηκε δ διαγραμμένος Μπεναρόγιας.

Γιά νά φράξουν τήν είσοδο στό χώρο τής συγκέντρωσης έ
φτιαξαν ζώνη μέ στρατό. ’Επιστράτευσαν άντλίες μέ μερικές γε
μάτες μελάνι. Κι άρχισαν τό Ιργο τής διάλυσης καταστρέφοντας 
τά ροϋχα τών έργατών.

01 έργάτες δέν διαλύονταν. ΤΗταν χιλιάδες.
Διέταξαν: πϋρ. Ρίχνανε στόν άέρα άλλά καί στό ψαχνό. Μιά 

ίλη ΙππικοΟ ξεσπάθωσε κι έφόρμησε κατ’ έπάνω στά πλήθη σπα
θίζοντας δεξιά κι άριστερά.

01 μάζες άντιστάθηκαν. ’Αντηχούσαν ot ζητωκραυγές: «Ζή- 
τω ή κόκκινη Πρωτομαγιά, ή Κομ. ’Επανάσταση, ή Σοβιετική 
Ρωσία, ή Διχτζτορία τοΰ προλεταριάτου».

Πολλοί φαντάροι δέν ύπάκουαν: «”Οχι, δχι, δέν θά χτυ
πήσουμε τ’ άδέρφια μας» έλεγαν. 01 έργάτες ένώ συγκρούονταν 
τραγουδούσαν τή «Διεθνή».

Έ να ψηλό παληκάρι ό Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΓΑΤΔΗΣ πετάχτη- 
κε κι άρπαξε τήν σωλήνα πού έκτόξευε τή μελάνι μιας άντλίας.
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Ό  ιστορικός νεκρός μας την Πρωτομαγιά τής «Δημοκρατίας».

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Γ Α -ΙΔ Η Σ

Έ ρ ιξα ν  καταπάνω του καί τόν ξάπλωσαν νεκρό. Τό αίμχ του 2βα- 
ψε τή γή τής «Δημοκρατίας». Μετρήθηκαν πολλοί λαβωμένοι. Κ : 
εγιναν πολλές συλλήψεις. Ή  ’Αθήνα Ιγινε ëva νέο Σικάγο.

'Οσοι ζήσζμε τά γεγονότα τής Πρωτομαγιάς είδαμε κατά
ματα τήν πρώτη «Δημοκρατία» νάναι τό ίδιο θηριώδης μέ τό φασι
σμό τοΰ Τσαγκώφ καί το-j Μουσολίνι. Ά ρ κεσε μια άοπλη πρω- 
τομαγια γιά να ξεθωριάσουν τά σύμβολα τής άστικής κυριαρχίας. 
Ό  Μπεναρόγιας δέν μίλησε. 'Ομως τό μήνυμα τής ’Αθήνας Ιφτα- 
σε ώς τά πέρατα τού κόσμου: Ζήτω ή κόκκινη πρωτομαγιά. Ζήτω 
ή σοσιαλιστική έπανάσταση.

Ό  Π α ρ α σ κ ε υ α ί δ η ς  ήταν ζαχαροπλάστης —  άφη- 
γείται δ άρχειομαρξιστής Γ ι ω ρ γ ά κ η ς  κατοπινός γραμ- 
μαατέας τοΰ σωματείου ζαχαροπλαστών —  βρίσκονταν στό πλευρό 
μας. Τδν είχαμε σέ ίμιλο μαθημάτων. Τότε τδ σωματείο τδ κα-



τεϊχαν ot σοσιαλιστές - δευτεροδιεθνιστές Λέκας καί Οίκονόμου. 
’Αλλά, δλοι-βλοι οί νέοι ήταν στήν παράταξή μας».

Ό  Κούστας, άπ’ τούς πιό παλιούς άρχειομαρξιστές - τροτσκι- 
στές, μαζί μέ τούς Γιωργάκη, Πάποιο, Πελεχρίνη κΑ. προσθέτει: 
«Ήταν στόν κύκλο μας, στήν παρέα μας. Μόλις ήρθε άπ’ τήν Πο
λυκλινική (είχε κόψει τό χέρι του) πήρε μέρος στή σύγκρουση 
καί τόν Ιφαγαν».

Ό  «Ρίζος* έγραψε δτι ήταν μέλος τής Νεολαίας. Ένα  δμως 
είναι βέβαιο, δτι ό Παρασκευαίδης άνηκε στό Έργ. κίνημα κι έγι- 
ve τό σύμβολο δίπλα άπ’ τούς άγωνιστές τοΰ Σικάγου πού έπεσαν 
τήν πρωτομαγιά.

Τ ρ α υ μ α τ ί σ τ η κ α ν  δ ε κ ά δ ε ς .  Αναφέρουμε 
μόνο δσους μπόρεσε νά γνωσθοΰν: Ταβερναράκης, Φίτσος, Πατλά- 
κας, ’Αγγελόπουλος, Βακόλας, Κοκονέζος (άρχείος), Ρουβέλας.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Φ 0ΓΝ Τ2Ν ΕΙ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Τ Ο Γ  ΠΑΛ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ Γ . ΚΟΣΚΙΝΑ

16.3.24

Ή  θανάσιμη άγωνία τοΰ καπιταλισμού μπροστά στήν έξέ- 
γερση τοΰ προλεταριάτου καί τής άγροτιάς έκφραστής τής όποίας 
τώρα ίγινε τό κίνημα τών Π. Πολεμιστών, δπλισε τά χέρια τών 
δολοφόνων γιά 2να νέο άποτρόπαιο έγκλημα. Τά πλακόστρωτα τοΰ 
Πειραιά ξαναβάφτηκαν μέ αίμα. Ένώ τό χτεσινό τών άπεργών 
δέν είχε άκόμα στεγνώσει.

01 όρδές τών χαφιέδων είχαν αύστηρές έντολές. «Χτυπάτε 
στό ψαχνό». Εξαπέλυσαν έναν σκοτεινό πόλεμο. Καί χτύπησαν 
στόν Πειραιά.

ΣτΙς 16.3.24 ήταν νά γίνει ή συγκέντρωση τών Π. Πολε
μιστών. Προμηνύονταν μαχητική. Ό  Κ ο σ κ ι ν ά ς ,  ένας νέος 
πού μόλις άφησε τό πολεμικό μέτωπο μπήκε στό ταξικό, έκανε τό 
έγκλημα νά τοιχσκολλήσει προκηρύξεις γιά τή συγκέντρωση. Τόν 
σκότωσαν. Αύτή ή στυγερή δολοφονία έξήγειρε τό πανελλήνιο.



'Ο λο τό έπιτελείο τών Π . Πολεμιστών μέ έπικεφαλής τόν 
Πουλιόπουλο, κατέβηκε στόν Πειραιά για ν* τιμήσει τό πρώτο 
θϋμα.

Ό  Β . Ν ι κ ο λ  ι ν ά κ ο ς, γραμματέας τής 'Ενωσης 
Π . Πολεμιστών Πειραιά Ανάγγειλε στήν συγκέντρωση: Μάς δο
λοφόνησαν σ. τόν Αγωνιστή μας Γ . Κοσκινά. Τόν φάγανε τα σκυ-

ΒΑ ΣΙΑ Η Σ Ν ΙΚΟ ΛΙΝ ΑΚΟ Σ (No 11)

Στά μπουντρούμια τής διχτχτορίας Π αγκάλου γιά τό αύτονομιστικό
1) Α. Σπυρόπουλος, 2) Σ . Μάξιμος, 3) Μ. Ταχυδρόμος, 4) Π. 
Μπόικος, 5) Β . ’Αντωνίου, 6) Α. Φαρδύς. 7) Α . Καραντώνης, 8) 
Β . Λευκαοίτης, 9) Γ . ’Ανδρεαδάκης, 10) Ν. Καλιάμας, 11) Β . Νι- 
κολινάκος. ’Α π’ τούς έπικεφαλής τής Γεν. ’Απεργίας τοϋ 1923 . 
Γραμματέας τών Π. Πολεμιστών Πειραιά. Στό πλευρό τών Σπαρ- 
τακιστών - Τροτσκιστών μαζί μέ τόν Μάξιμο, τόν Φαρδύ καί τόν 

Ρεμπάκο.
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λιά τής Ασφάλειας ένώ τοιχοκολλοϋσε προκηρύξεις μας. Ή  συγ- 
κέντρωοη συγκλονίστηκε. 01 γροθιές σηκώθηκαν Απειλητικά: Ε κ 
δίκηση, έκδίκηαη, έκδίκηση.

Φλογεροί λόγοι. Μίλησε 6 Ξ ύ δ η ς, Αρχισυντάκτης 
τοΰ Π. Πολεμιστή. Ό  Β γ ε ν ό π ο υ λ ο ς ,  γραμμ. τής Έ νω 
σης Π .Π . ’Αθηνών. 'Ο Ν ί κ ο λ η ς, Αρχισυντάκτης τοΰ «Ρί- 
ζου».

Οί συγκεντρωμένοι τώρα πάνε συνταγμένοι κατά τετράδες 
στό νεκροταφείο. Μέ μιά μαύρη σημαία κι Ινα τεράστιο στεφάνι 
γιά τό νεκρό. «Έπέσατε θύματα Αδέρφια έσείς...». Ό  ήγέτης τών Π. 
Πολεμιστών Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  ήταν έπί κεφαλής τής τιμη
τικής πορείας πρός τό μνήμα τοΰ μεγάλου πολεμιστή Κοσκινά.

Έβγαλε πύρινο λόγο ένάντια στούς δολοφόνους καί στό σύ
στημά τους καί στό τέλος πάλι άντήχησε ή κραυγή: «Έκδίκηση, 
έκδίκηση, έκδίκηση!»

ΤΟ ΣΓΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

5.5.24

Στό μεταξύ Ανδρώθηκε τό κίνημα τών Παλ. Πολεμιστών. 
Δέν ύπήρξε πόλη καί χωριό πού νά μήν Ιγιναν όργανώσεις καί κι
νητοποιήσεις. Δέν ύπήρξε έργατική ή Αγροτική συγκέντρωση πού 
νά μήν έπέμβουν κι οί Π. Πολεμιστές. Οί στόχοι ήταν πολύπλευροι. 
ΣτΙς 22.2.24 π.χ. τάσσονται στό πλευρό τής ΓΣΕΕ ένάντια στούς 
αίσχροκερδείς «πού μέ τ’ Απαίσια νύχια τους κατασπαρΑσουν τ’ Ασθε
νικά κορμιά μας καί ρουφάνε τό αίμα πού μάς Απέ|ΐεινε Απ’ τούς 
πολέμους».

Στίς 24.2.24 συμμετέχουν στήν πανεργατική συγκέντρωση 
Πειραιά γιά τό ψωμί κι ένΑντια στήν Ακρίβεια. Β ρ ο χ ή  σ υ γ 
κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς  π α λ α ι ο π ο λ ε μ ι σ τ  ι κ έ ς π α ν τ ο ΰ .  
θύελλα διαμαρτυρίας γιά τήν τρομοκρατία τοΰ κράτους καί παρα
κράτους, γιά τούς βασιβουζουκισμούς στήν ΞΑνθη δπου κατέκλυσαν 
μέ πολυβόλα τήν πόλη κατά τών καπνεργατών τόν ’Απρίλη, γιά 
τίς βαναυσότητες τοΟ Νομάρχη Λάρισσας κ.τ.ρ. κ.τ.ρ.
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Τδ κίνημα Π . Πολεμιστών ξεσήκωσε κι δργάνωαε τήν άγρο- 
τιά ποδ "άποστρατεύθηκε. Φύτεψε βαθιές ρίζες άντιπολέμου άντιμι- 
λιταριομοΟ κι άντικαπιταλισμ,οϋ. Συνεκλόνησε τδ πανελλήνιο. Τρό
μαξε τούς άστούς. Γ ι’ αύτδ θέλησαν νά τδ διαλύσουν ot Πλαστήρας 
καί Κονδύλης.

Τδ ίργανό του «Η α λ α ι δ ς Π ο λ ε μ ι σ τ ή ς » ’ μέ 
ύπεύθυνο τδν Μοναστηριώτη ίγινε δδηγητής καί τοϋ γενικότερου 
κινήματος. Φλόγιζε τίς μάζες. ’Ιδιαίτερα τούς νεολαίους. Μέχρι 
τί συνέδριο βγήκε σέ 20 ip. καί κυκλοφόρησε 200 χιλ. άντίτυπα.

’Αποκορυφώθηκε στδ Πανελλήνιο Συνέδριο πού δγινε στίς 
10.5.24. Σ’ αύτδ άντιπροσωπεύτηκαν 400 όργανώσεις.

Στδ Συνέδριο συμμετείχαν καί άναπηρικές όργανώσεις μ,* 
αντιπροσώπους τούς Σταματόπουλο καί ’Αλεξόπουλο. Είχαν προ- 
ηγηθεΐ κοινές συσκέψεις ^απήρων καί Παλ. Πολεμιστών. Άλλά 
ή διαγραφή τών άρχειομαρξιστών άπ’ τδ κόμμα, έπηρέασε τίς σχέ
σεις τους. Καί τελικά στδ Συνέδριο διχάστηκαν.

Τδ πρόβλημα πού τούς χώρισε ήταν: Έπρεπε νά άποτελοΟν 
οι άνάπηροι καί τά θύματα πολέμου μιά ένιαία δργάνωαη μαζί μέ 
τούς Παλ. Πολεμιστές, σύμφωνα μέ τήν πρόταση Πουλιόπουλου; Ή  
μιά Συνομοσπσνδιακή 'Ενωση, μέ άνεξάρτητες δμοσπονδίες Ανα
πήρων καί Παλ. Πολεμιστών, σύμφωνα μέ τήν πρόταση τών Στα- 
ματόπουλου - Άλεξόπσυλου ;

Πάνω σ’ αύτό, ot δυδ παρατάξεις κομματικών καί άρχειομαρ- 
ξιστών δείχτηκαν άνυποχώρητοι καί ή Ένωση άπότυχε. Ot άντι- 
πρόσωποι τών άναπήρων άποχώρησαν.

Τδ χειρότερο ήταν πού τδ Παλαιοπολεμιστικδ κίνημα, κάτω 
άπ’ τήν έπίδραση τών σταλινικών καί τής διαγραφής τής τάσης Π. 
Πουλιόπουλου, μαζί μέ τήν διχτατορία Π αγκάλου, δέν άντεξε. Π έ
τυχε ιστορικές καταχτήσεις. Άλλά διαλύθηκε. Άνάμεσα στούς άν- 
τιπροσώπους στδ Συνέδριο διακρίθηκαν οί Πουλιόπουλος, Μοναστη- 
ριώτης, Ταχσγιάννης, Χαίνογλου, Νίκολης, Νικολινάκος, Πυλιώ- 
της, Εύαγγελόπουλος, Κολάνδρου, Καμώνας, Κολοζώφ, Φουλτσά- 
κος, Βατικιώτης, Ντινόπουλος, Παπαρήγας, Παυλόπουλος’ Ίωαν- 
νίδης (Φιγκαρό), δ κατοπινός προδότης Γονής, δ Σταυρίδης πού 
άντιπροσώπευε τδ κόμμα κ.ά.
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* 0  Τ α χ ο γ ι ά ν ν η ς  άνοιξε τό Συνέδριο άπό |ΐέρους 
τής ’Οργανωτικές Επιτροπής.

Διαβάστηκαν τά χαιρετιστήρια τής Κ . ΔιεθνοΟς, τής Διε

θνοΟς Παλ. Πολεμιστών καί τής Γ Σ Ε Ε  μέσα σέ άποκορυφωμένο οιε- 
θνιστικό ένθουσιασμό. Τό Συνέδριο τίμησε τόν Παρασκευαίδη. Στη- 
λίτευσε τούς έμπόρους κακκάλων των νεκρών τής Μικρασιατικής 
έκστρατείας. Κι έστειλε χαιρετιστήρια στόν Μπαρμπυς σαν ήγέτη  
τής ΔιεθνοΟς Π. Πολεμιστών.

Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  Μ Π Α ΡΜ Π ΓΣ

Ό  ήγέτης τής ΔιεθνοΟς τών 
Π αλ. Πολεμιστών καί θυμά

των ΣτρατοΟ.

Τό διάγγελμα τής ΔιεθνοΟς Π αλ. Πολεμιστών καί θυ|ΐάτων 
ΣτρατοΟ πρός τό Συνέδριο έλεγε :

« Ή  μεγάλη σας άποστολή είναι να έργασθεΐτε για  v i  μπο
ρέσει τό προλεταριάτο, μάρτυς κι έσταυρωμένος, ν’ άπελευθερωθεΐ 
άπ’ τΙς Αλυσίδες του κι άπ’ τους καταπιεστές του, θυσιαζόμενο στό 
βωμό τής πατρίδας τής έργασίας κι δχι τής πατρίδας τοΟ κέρδους 
καί τοΟ μεγάλου κεφαλαίου».

Υπογραφές
'Ερρίκος Μπαρμπυς, Κάρολος Τώ τ, Κάρολος Μπρούς
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Χαιρετιστήριο στδ λαό τής ΕΣΣΔ

Τό Συνέδριο Απευθύνει θερμό χαιρετισμό πρός τόν άπελευ- 
θερωθέντα Ρωσικό λαό, έναντίον τοϋ όποιου δ έγκληματικός Ιμπε
ριαλιστικός πόλεμος παρέσυρε καί "Ελληνες φαντάρους καί ναϋτες.

Ό  πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου Π Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς  
κήρυξε τήν έναρξη: «Είναι Ιστορική ή σημασία τοϋ Συνεδρίου, είπε. 
’ Οχι |ΐόνο έθνικά, άλλά διεθνικά. 'Οσοι γυρίσα|ΐε άπ’ τόν πόλεμο 
ζωντανοί καλούμαστε νά Ιδρύσουμε τό Ελληνικό τμήμα τής Διε
θνοϋς τών Π. Πολεμιστών. Καί νά παλαίψουμε ένάντια-στους Ιμπε
ριαλιστές καί στούς ληστρικούς πολέμους».

«Τό κίνηινα είναι γέννημα τής Απέραντης Αθλιότητας, τής 
Αδιαφορίας τοϋ ΚρΑτους, τής ληστείας τών πλουτοκρατών καί τοϋ 
Αντιπολεμικού μένους πού προκαλεί στίς μάζες ή Απάνθρωπη σπα
τάλη αϊ|ΐατος».

Ζωγράφισε τήν κατάσταση τών μαζών. Χαιρέτισε τό ξύπνημά 
τους. Περιέγραψε τήν Μικρασιατική τραγωδία. Ανέλυσε τά αίτια 
τών πολέμων.

«Βγαίνουν Απ’ τΙς σχέσεις ύποδούλωσης τής χώρας Απ’ τόν 
ξένον ιμπεριαλισμό κι Απ’ τήν ώθηση τής δικής μας Αστικής τά
ξης, πού έχει κοινά συμφέροντα μέ τό ξένο κεφάλαιο», είπε.

Διεπίστωσε χρεωκοπία τοϋ πατριωτισμού καί τοΟ έθνικισμοϋ. 
Μίλησε γιά τήν διεθνή κατάσταση. Έκανε Ανάλυση τών οίκονο- 
μικοπολιτικών βάσεων τοϋ κινή|ΐατος. «Ή  Αντικειμενική βάση στή
ριξης τοΰ πρσγράμματός μας —  είπε —  είναι ή κατάσταση πού δη
μιουργεί ή έποχή τών μονσπωλείων, ot κίνδυνοι τών πολέμων, στήν 
βαλκανική Ιδιαίτερα, δπου συγκρούονται τά ιμπεριαλιστικά συμφέ
ροντα, δ ρόλος τοϋ στρατοϋ καί τών Αξιωματικών στήν πολιτική, 
σέ συνδυασμό μέ τήν κρίσιμη διεθνή κατάσταση».

Σ’ έρώτηση τοϋ Σταυρίδη: Υπάρχει πρόβλεψη πολέμου; Ή  
'Ομοσπονδία είναι Ιτοιμη; Ό  Π. άπάντησε: «Υπάρχουν κίνδυνοι. 
Προσωρινά δμως, έπειδή τό κίνημα βρίσκεται στά τέλη τής προϊστο
ρίας του, δέν έχει άκόμα τήν άναγκαία μαχητικότητα γιά Ιναν έπί- 
μονο Αγώνα. Πάντως, μ’ έπιμονή θά είμαστε έτοιμοι γι’ αύτό».

Ό  Μ ά ξ ι μ ο ς  Ανέπτυξε τό θέμα τών έθνικών μειονοτή



των. «Μακεδονικό ζήτημα —  είπε —  δχι μόνο ύπάρχει άλλα είναι 
γενικό, περιλαμβάνεται στίς βαλκανικές χώρες, μέχρι πού νά κα
ταχτηθούν άπ’ τούς έργάτες καί τούς άγρότες». Δέν συγκεκριμενο
ποίησε τό πρόβλημα. Γιά νά μήν Ελθει σ’ άντιδικία μέ τούς Βούλ
γαρους κομμουνιστές. Ό  Σ τ α υ ρ ί δ η ς  πρότεινε κι Εγινε δε
χτό, νά βγεί μανιφέστο πού νά ξεσκεπάζει τούς κινδύνους άπ’ τήν 
Ιμπεριαλιστική πολιτική.

Ό  Τ α χ ο γ ι ά ν ν η ς  άνέπτυξε θέσεις γιά τόν otxovo- 
μικό τομέα.

Τ ό  Σ υ ν έ δ ρ ι ο ,  χάρις στήν φωτισμένη διεθνιστική 
ήγεσία του, Ε δ ω σ ε  μ π ο λ σ ε β ί κ ι κ ο  ν ό η μ α  σ τ ή ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τ ο υ  θ έ σ η  « Πό λ ε ί μ ο ς  κ α τ ά  
τ ο ϋ  π ο λ έ μ ο υ » .

Άπεκάλυψε τήν χρεωκοπία τών έθνικών Ιδανικών. Τό γκρέ
μισμα τών πατριωτικών άπατών σέ διεθνή κλίμακα. ΤΙς λαοπλάνες 
καί καταχθόνιες δικαιολογίες τής «έθνικής ένότητας» καί «άμυνας 
τζς χώρας». Τό ψέμα τών «δικαίων τών Εθνικοτήτων». Τήν άπάτη 
γιά τόν άφοπλισμό. Ξεμασκάρεψε τόν φιλειρηνισμό τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών. Στηλίτευσε τήν προσπάθεια τΐ)ς μετατροπής τοΟ άντι- 
πολέμου σέ Εναν ψεύτικο πατσιφισμό κ.τ.ρ.

Καί διακήρυξε δτι ή μόνη έγγύηση γιά τήν Αποτροπή τών 
πολέμων είναι τό άντιπολεμικό κίνημα καί ή άνατροπή τοΟ καπι- 
ταλισμοΟ.

Έ ριξε φώς στό μεταπολεμικό χάος άπ’ δπου ot προλεταρια
κές έπαναστάσεις καί τά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Χτύπησε 
τΙς σφαλερές Ιδέες γιά τόν πόλεμο. Τό ψέμα τών δήθεν «άμυντικών 
πολέμων». Τάχτηκε δμως άλληλέγγυος μέ τούς έθνικοαπελευθερω- 
τικούς πολέμους τών καταπιεζομένων λαών.

Γιά τΙς κοινοτικές - δημοτικές έκλογές :
Ό  Π υ λ ι ώ τ η ς  προτείνει νά ύποστηριχτοΟν Εμμεσα 

δρισμένες ύποψηφιότητες. «Ή κάθοδος στόν κοινοτικό άγώνα είναι 
πολιτική ένέργεια βλαβερή στόν άγώνα».

Π . Π ο υ λ ι ό π ο υ λ ο ς .  «Δέν μπορεΐ νά συνδεθεί —  
δπως ώς τώρα —  δ κοινοτικός μέ τόν πολιτικό άγώνα. Ή  κατά
χτηση θέσεων δέν θά γίνει άπό ]ΐδς γιά πολιτικούς λόγους, άλλά



μόνο γιά ύποστήριξη συνδυασμών τοπικών συμφερόντων. Δέν θά 
κατέλθωμε στόν κοινοτικό άγώνα Αν δέν έξασφαλίσουμε κατάλληλα 
στελέχη».

Ε ύ α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς .  Δέν γεννιέται ζήτημα κατάχτη
σης κοινοτικής έξουσίας.

Τ  α χ  ο γ  ι ά ν ν η ς. «Σ’ όποιοδήποτβ κοινοτικό σύστημα 
πρέπει ν’ άγωνισθοΟμε γιά τήν κατάληψη αύτοΟ καί σέ περίπτωση 
πού δέν ίχουν σήμερα πολιτικό χαρακτήρα. Σκοπός μας είναι νά 
έξυγιάνουμε τΙς κοινότητες άπ’ τήν πολιτική έκμετάλλευση».

Οί κοινοτικές - δημοτικές έκλογές μπορεΐ νά μήν παίρνουν 
πάντοτε πολιτικό χαραχτήρα. ’Αλλά καί τότε τά προγράμματά μας 
δίνουν ταξικό περιεχόμενο στόν άγώνα. Καί πρέπει νά προβάλλον
ται άνεξάρτητα. Ή  ύποστήριξη Ιμμεσα διαφόρων ύποψηφιοτήτων 
(Πυλιώτη) καί ή βλαβερότητα τής συμμετοχής, όδήγησ* τό κόμμα 

σέ περιπέτειες τοΟ τύπου τοϋ Πατρίκιου καί τοΟ ΧαΓμάνη Μπέν
Τό Συνέδριο μπήκε στά προβλήματα τών μαζών. 'Εκανε προ- 

γράμ|ΐατα διεκδικήσεων, γιά τόν άντιπόλεμο, τόν άντιιμπεριαλισμό, 
για τά θύματα πολέμου, γιά τούς Π. Πολεμιστές, γιά τούς φαντά
ρους, γιά οΙκονομικά προβλήματα, τήν άκρίβεια, τήν αίσχροκέρδεια, 
τήν άνεργία. Άντίκρυσε τό προσφυγικό. Τό μορφωτικό. Τό άγρο- 
τικό.

Γενικά ό ψ ώ θ η κ ε  σ τ ό  ρ ό λ ο  κ ο μ μ α τ ι χ ο Ο  
σ υ ν ε δ ρ ί ο υ .

’Απ’ τό συνέδριο προέκυψε ή διοίκηση:
Γ . Νίκολης, Σ. Ξύδης, I .  Μοναστηριώτης, Δ. Πυλιώτης, Μ. 

Παυλόπουλος. ’Αναπληρωτές: Τ . ΧαΓνόγλου, Κ . Δαυλάκου, T .  T a · 
χογιάννης. ’Εξελεγκτική Επιτροπή: Π . Πουλιόπουλος, Β . Νικολι- 
νάκος καί Γονής.

Στήν 1.4.24, κυκλοφόρησαν οί θέσεις κι άποφάσεις τοΟ Πρώ
του Συνεδρίου τών Π. Πολεμιστών μ’ έπεξεργασία τοΟ Φ. Όρφα- 
νοΟ. «Γιά πρώτη φορά <Λ παλιοί στρατιώτες τείνουν τό χέρι στ* ά- 
δέρφια τους τών άλλων χωρών καί πάνω άπ* τών πατρίδων τ4 σύ
νορα σφυρηλατοΟν Ιναν άκόμα κρίκο στήν άλυσίδα τής ΔιεθνοΟς 
’Αλληλεγγύης τών καταδυναστευομένων» (Φ. ’Ορφανός) .
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ΨΕΤΤΟΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΤ TOT ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ  
Ο Π. ΠΟΤΛΙΟΠΟΤΛΟΣ ΚΑΤΑ TOT

Παραθέτουμε τό άρθρο τοΟ Π ΙΙ .  ένάντια στούς δεξιούς τής 
ίμάδας Γεωργιάδη. Τούς ξετινάζει άπ’ τή βάση τής θεωρίας τής 
«σταθεροποίησης τοΟ καπιταλισμού» άπ’ δπου Ιβγαινε ή «άνάγκη 
μακράς νόμιμης ύπαρξης». Σ’ αύτό τό βάθος τής κριτικής κανείς 
άλλος δέν Ιφτασε. Τούς ξέσκισε έπίσης τή μάσκα τών δήθεν «τρο- 
τσκιστών». Τούς πολέμησε άπ’ τήν σκοπιά τής νέας ήγεσίας τής 
ΕΣΣΔ.

’Αλλά δίχως νά περάσει σ’ άνοιχτή άντίθεση μέ τόν τροτσκι
σμό.

ΞΑΝΑΜΙΛΑΕΙ Ο ΤΡΟΤΣΚΙ

Ή  κατάσταση έξακολουθεΐ νά παραμένει έπαναστατική 
(Γιά κάποιους δψιμους τροτσκιστές)

Είχε σιωπήσει άρκετό καιρό. Γιά τό ζήτημα τής Υποχώρησης 
τοΟ Γερμανικού κόμματος τόν περασμένο ’Οχτώβρη σχεδόν δέν είχε 
πεϊ τή γνώμη του. Τό άπέφυγε, καί στήν σχετική έρώτηση τής 
’Εκτελεστικής Διεθνούς, δπως άναφέρει ό Ζηνόβιεφ. Είχε άπαντή- 
σει δτι τού Ιλειπε τό άναγκαϊο ύλικό, καί έξ αίτίας τής τελευταίας 
του άρρώστιας δέν μπόρεσε νά σχηματίσει δρισμένη γνώμη.

Πόσα δέν θρυληθήκανε γιά τήν σιωπή αύτή τοΟ Τρότσκι! 
Καί πόσοι άπ’ τούς έχθρούς τού κομμουνισμού δέν θέλησαν νά ψα
ρέψουν στά θολά καί νά παρουσιάσουν τόν σιδερένιο άρχηγό τής 
μεγάλης έπανάστασης καί πρώτο συνεργάτη τού Λένιν γιά ήγέτη 
κάποιας |ΐυστηριώδσυς μέσα στήν διεθνή δεξιάς στήν όποία δ καθ’ 
Ινας έδινε δποιον ήθελε χαραχτήρα. Οί χωρίς ύποθέσεις δικηγόροι 
μεταρρυθμιστών στήν Ελλάδα είναι άσφαλώς Ετοιμοι ν’ άνακηρύ- 
ξουν τόν Τρότσκι δπαδό τής... Ένωσης δλων τών διεθνών καί ν’ 
άνακηρυχτούν τροτσκιστές! Έξώδικα άκούσαμε κάτι τέτοιο.

Βέβαια, όπάρχουν μερικές δεξιές τάσεις μέσα στήν διεθνή, 
πού σήμερα άπασχολούν πολύ δλα τά κόμματα, δπως άλλοτε οί «Αρι
στερές παρεκλίσεις» πού τίς καταπολέμησε δ Λένιν μέ τό περίφημο 
βιβλίο. Καί διαφωνίες έγέρθηκαν ύστερα άπ* τίς τελευταίες φάσεις 
τοΟ κινήματος στή Βουλγαρία καί στή Γερμανία Ιδίως. Μά δέν Ελει-



ψαν ποτέ οί διαφωνίες άπ’ τήν Διεθνή καί τα κόμματά της πάνω 
σέ διάφορα ζητήματα.

Καί πρώτο κλασικό παράδειγμα |ΐάς παρουσιάζει ή ιστορία 
τοϋ μπολσεβικισμοΟ στή Ρωσία. Πολλές φορές παρουσιάστηκαν ζωη
ρότατες διαφωνίες άνάμεσα στίς τάξεις του, παρόμοιες τών όποιων 
δέν Ιχει κανένα κόμμα γνωρίσει μέχρι σήμερα. "Ομως πάντα αύτό 
τό κόμμα κρατήθηκε στόν δρόμο του, στήν γραμμή τής ταχτικής τοΟ 
έπαναστατικοΟ μαρξισμοΟ, κι άπό κάθε συζήτηση έβγαινε πιό δυ
νατό, πιό συμπαγές, ot δέ συζητητές μετά τή συζήτηση ήταν έτοι
μοι μ’ δλοένα περισσότερο άπό πρίν άφοσίωση νά ριχτοΟν στόν άγώ
να ένωμένοι κι άπερίσπαστοι. Κι είναι έξόχως χαραχτηριστικά τά 
λίγα άπλά λόγια τοΟ Μπρεομπραζένσκυ, ένός άπ’ τούς άρχηγούς 
τής «άντιπολίτευσης» στήν τελευταία συζήτηση μέσα στό Ρωσικό 
κόμμα, πού είπε μετά τόν θάνατο τοΟ Λένιν: «Πολύ άπατ&ται ή κε- 
φαλαιοκρατίοί άν μάς νομίζει χωρισμένους έπειδή διαφωνοΟμε». Κι 
αύτό άκριβώς είναι ένας συντελεστής σπουδαίος γιά τή νίκη τών 
μπολσεβίκων.

Είναι εύλογη ή προσπάθεια τοΟ μεταρυθμισμοΟ νά έκμεταλ- 
λευθεϊ τήν έμφάνιση μιας «δεξιάς» μέσα στήν Κ Δ . 'Οπως έπίσης 
είναι εύλογο γιά τήν χώρα μας έδώ ot μεταρρυθμιστές νά παρου
σιαστούν στά μάτια τών άπλο'ι'κών ώς τμήμα τής διεθνοΟς αύτής «δε
ξιάς» καί νά ξεπροβάλουν δψιμοι τροτσκιστές.

Ά π ’ τό παρελθόν έχουμε άρκετά διδαχτεί ώστε νά μήν άμφι- 
βάλουμε καθόλου δτι ό Κ. Γεωργιάδης δέν πιστεύει ένα τέτοιο πράγ
μα. Γνωρίζει πολύ καλά τί διαφέρει ή σημερινή «δεξιά» τής Κ.Δ. 
άπ’ τόν Διεθνή μεταρυθμισμό τοΟ όποίου άγωνίζεται είς μάτην νά 
δημιουργήσει τό Ελληνικό τμήμα, έκμεταλλευόμενη όρισμένες άδυ- 
ναμίες τοΟ νεαρού μας άλλά σταθερά άναπτυσοό|ΐενου κόμματος βά
ζοντας σ’ ένέργεια δλα τά μέσα πού τοΟ έπιτρέπει δ πολύ γνώριμος 
σ’ αύτόν δικολαβισμός. Επομένως γι’ αύτόν καί γιά τούς δμοίους 
του δέν θά άξιζε καθόλου τόν κόπο νά ποϋμε τί είναι καί τί δέν εί
ναι ή «διεθνής δεξιά». Υπάρχουν δμως κάποιες αύταπάτες καί 
κάποιες άλλες προσωπικές άδυναμίες τών δποίων δέν Ιλειψε νά 
κάμει μεθοδική έκμετάλλευση δ κύριος αύτός.

Καί καλά θά ήτανε γιά δσους είναι άκόμα αΙχμάλωτοι σέ' τέ
τοιες αύταπάτες νά γνωρίσουν άπ’ τό στόμα τοΟ Τρότσκι τΙς σκέ



ψεις του έπάνω στήν διεθνή κατάσταση καί στήν ταχτική τής Κ.Δ., 
κυρίως δστερα άπ’ τήν Υποχώρηση τοΟ περασμένου ’Οχτώβρη στή 
Γερμανία.

«Ή κατάσταση έξακολουθεϊ νά παραμένει έπαναστατική», 
τονίζει δ Τρότσκι στόν τελευταίο λόγο του στήν Τυφλίδα. Είναι ή 
κεντρική Ιδέα τοΟ δλου του λόγου. Ερευνώντας τά αίτια τής ύπο- 
χωρήσεως δέν τά άποδίδει οδτε στό «άνωρίμαστο» τών οίκονομικών 
συνθηκών, οδτε στήν «δύναμη τής σοσιαλδημοκρατίας» ή όποία έξα- 
κολουθεΖ κατά τούς δψιμους κι άπροσδόκητους νεοέλληνες τροτσκι- 
στές νά κρατεί ύπό τήν έπιροή της τήν πλειοψηφία τής έργατικής 
τάξης. 'Ολοι of δροι ot Αντικειμενικοί γιά τήν κατάληψη τής έξου- 
σίας Υπήρχαν, λέγει κατηγορηματικά δ Τρότσκι. Κι άναλύει μέ 
τόν ρωμαλέο δρθολογισμό καί τήν συνήθη διαύγεια τοΟ υφους του 
τούς δρους αυτούς Ιναν πρός ?ναν, Υλικούς, πολιτικούς, ψυχολογι
κούς.

Γιατί λοιπόν δέν ένίκησε τό Γερμανικό προλεταριάτο; Ό  
Τρότσκι άπαντά: «Διότι δέν Υπήρχε στήν Γερμανία ëva μπολσεβί
κικο κόμμα μ’ άρχηγούς τέτοιους σάν αύτούς πού εΓχαμε έμεΐς στή 
Ρωσία τόν ’Οχτώβρη τοΟ 1917».

Καί τό μεγάλο δίδαγμα τής Γερμανικής ύποχώρησης. Στε
ρέωση, χαλύβδωση καί σκληραγώγηση τοΟ Γερμανικού κόμματος. 
Καί τό δίδαγμα αύτό πρέπει δλα τά εύρωπαΐκά κόμματα ν’ Αντλή
σουν άπ’ τή Γερμανική ύποχώρηση καί νά τό έγκολπωθοΟν.

’Εκείνο δμως πού ήτανε πιό διδαχτικό γιά τούς δικούς μας 
«δεξιούς» κομμουνιστές είναι τό μέρος έκεϊνο τοϋ λόγου τοϋ Τρότσκι 
δπου έξετάζεται ή Γενική διεθνής κατάσταση καί διαγράφονται ot 
προόψεις του γιά τήν Εύρωπαϊκή έπανάσταση.

θυμόμαστε τά περυσινά πολύκροτα άρθρα του. «Τό έβδομο 
έτος» καί «Ot Ενωμένες Πολιτείες τής Εύρώπης». Ot τωρινές του 
σκέψεις κι δστερα άπ’ τόν Γερμανικό ’Οχτώβρη, είναι ή συνέχιση 
τής κεντρικής γραμμής τών Ιδεών πού είχαμε γνωρ^ει άπ’ τά άρ
θρα του έκεϊνα.

«Καί τώρα ρωτοϋμε θά έξακολουθήσουν νά ύφίστανται οί Αν
τικειμενικές προϋποθέσεις τής έπανάστασης;... Έ  έξέλιξη στήν Εύ- 
ρώπη δυό δρόμους μπορεί νά τραβήξει κατά τήν προσεχή περίοδο. 
Ή  πείρα τοϋ τελευταίου χρόνου κατά τόν όποιον τό φάντασμα τοϋ
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κομμουνισμού στή Γερμανία πήρε σάρκα καί όστά μδς δείχνει δτι 
ή μπουρζουαζία Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Έν. Πολιτειών θά προσπα
θήσει νά έλαφρύνει τήν θέση τής Γερμανίας δίνοντάς της μερικές 
πιστώσεις κι Ινα χρεοστάσιο... Αύτδ βέβαια θά έπιφέρει μιά άνύ- 
ψωση τής Γερμανικής βιομηχανίας... Πράγμα πού θά έπιφέρει μιά 
αδξηση τής Γερμανικής έξαγωγής. Ή  άγοραστική δμως δύναμη 
τής ΕύρωπαΓκής άγορ&ς είναι μικρή καί ώς άποτέλεσμα τής αύ- 
ξήσεως τής Γερμανικής παραγωγής θά είχαμε σ’ Ινα χρόνο, ίσως 
καί γρηγορότερα, μιά καταστροφική κρίση τής ’Αγγλικής καί Γαλ
λικής βιομηχανίας. Ή  παραμικρή βελτίωση τής Γερμανικής τύχης 
μεγαλώνει άναπόφευκτα τήν κρίση στήν ’Αγγλία, ή δποία άκόμα 
καί σήμερα Ιχει Ινα έκατομμύριο άέργους... "Αν πάρουμε δμως τήν 
άλλη έκδοχή, κι ύποθέσουμε δτι οί Έν. Πολιτείες δέν θά βοηθή
σουν τήν Γερμανία, καί δτι θά έξακολουθήσει ή πολιτική τοΟ στραγ- 
γαλισμοΟ τής Γερμανίας άπ’ τή Γαλλία, τότε τδ Γερμανικδ μάρκο 
θά άρχίσει νά έξευτελίζεται μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, ot τιμές τών 
τροφίμων ν’ άνεβαίνουν σέ δυσθεόρατα δψη, ή παραγωγή νά δπισθο- 
δρομεϊ, ή άνεργία νά ξαναμεγαλώνει καί τότε ή έπανάσταση <πή 
Γερμανία θά έξελιχθεϊ μέ πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, παρ’ δτι στδν 
περασμένο χρόνο. ’Αλλά τότε τδ Κ Κ Γ δέν θά είναι τδ πέρυσινό, 
άλλά στερεωμένο καί σκληραγωγημένο άπδ δοκιμασίες... Δύο προ- 
όψεις ύπάρχουν. ΕΓτε μία έλάττωση τής έπαναστατικής όξύτητας 
στήν Γερ|ΐανία καί ώς άντάλλαγμά της άναπόφευχτη δξυνση τών 
έπαναστατικών σχέσεων σ’ όλόκληρη τήν Εύρώπη, είτε μιά άνα- 
βολή τής κρίσης στήν ’Αγγλία καί στήν Γαλλία καί ώς άντάλλαγιιά 
της μιά δρμητική ύπερένταση τών άντιθέσεων...»

Δέν περιμένουμε βέβαια τώρα τούς κολακευόμενους νά πι
στεύουν, δτι είναι «δεξιοί» κομμουνιστές, δέν περιμένουμε νά δμο- 
λογήσουν δτι βιάστηκαν νά κηρυχθοΟν άλληλέγγυιοι μέ τδν Τρό- 
τσκι. Ό σο γιά μδς, εϊμεθα εύχαριστημένοι πού θά πεισθοϋν μονά
χοι τους γι’ αύτό. Ot αύταπάτες άρμόζουν στούς καλλιτέχνες δχι 
σέ κείνους πού θέλουν νά γίνουν πολιτικοί. Καί πολιτικοί τής έρ- 
γατικής τάξεως. Καί μάλιστα πολιτικοί «θετικοί» κ.τ.λ.

Π . Σαρχάτος 
(Π . Πουλιόπουλος)

19.5.1924



ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΜΑΗΣ - ΙΟΤΝΗΣ 1924

Τόν Μάη τοϋ 1924 ξέσπασε μιά νέα ναυτεργατική άπεργία. 
Ot ν α υ τ ε ρ γ ά τ ε ς ,  μέ αίτημα αύξήσεως τών άποδοχών 
τους, πέρασαν πάλι στίς πρώτες έπάλξεις τοΟ άγώνα. Ήταν ένας 
κλάδος πού κράτησε άνυπσχώρητα τήν ένότητα, τήν πειθαρχία, μα
χητικότητα κι έπαναστατικότητα.

Άκολούθησαν ot κ α π ν ε ρ γ ά τ ε ς .  Είκοσι χιλιάδες 
καπνεργάτριες καί καπνεργάτες μπήκαν στ4ν άγώνα γιά τό ίδιο αί
τημα. 'Εγιναν 2 ώρες μάχες στή Σαλονίκη κι έπεσαν 11 βαρειά 
τραυματισμένοι. Αντιμετώπισαν τ'ις λόγχες τής «δημοκρατίας» γιά 
νά μή πεταχτοϋν στους δρόμους άπ’ τούς καπνέμπορους. Άρχισε ή 
μάχη γιά τ’ άνεπεξέργατα πού σήμαινε καθολική άνεργία καί πεί
να. Δίπλα στους καπνεργάτες άλλες είκοσι χιλιάδες καπνοπαραγω
γοί. ΟΕ καπνεργάτες τής Καβάλας είχαν έπΐ κεφαλής τους τόν Γκρό- 
ζο κι είχαν κατορθώσει νά πετύχουν έγκριση τής λειτουργίας τοϋ 
σωματείου τους, πού άπό τότε μπήκε στήν πρώτη γραμμή τής πά
λης γιά τά άνεπεξέργαστα.

Άκολούθησαν οί σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ί ,  οί ή λ e *-  
τ ρ ο τ ε χ ν ί τ ε ς ,  οί φ ω ρ τ ο ε κ φ ο ρ τ ω τ έ ς ,  οί έ ρ 
γ ά τ ε ς  Ε λ ε υ σ ί ν α ς ,  ot λΐ|χενεργάτες πού ρίξανε τόν λιμε
νάρχη Μπαχά στήν θάλασσα κ.ά.

Τό άπεργιακό κϋμα έφτασε σέ μιά νέα Γ ε ν ι κ ή  Ά π ε ρ -  
γ ί α. ΣτΙς 11.5.24 ή κυβέρνηση κύρηξη γενική έπιστράτευση τών 
απεργών.

Ό  δυναμισμός τοϋ κινήματος ήταν άμείωτος. Παρά τήν ήττα 
τής γενικής άπεργίας τοϋ 1923. Αύτό όφείλονταν σιήν παρατει- 
νόμενη μεταπολεμική κρίση στήν Ελλάδα, παρά τήν διεθνική βελ
τίωση τής συγκυρίας. Βιομηχανία ύπστονική, έπενδύσεις στήν κερ
δοσκοπία τοϋ συναλλάγματος, άντιφατική Ανάπτυξη όρισμένων μόνο 
κλάδων, γενική ύποπαραγωγή σέ σχέση μέ τόν ύπερπληθυσμό τών 
προσφύγων, χαμηλή γεωργική παραγωγή (δχι μόνο έπεισοδιακή) 
άπό Ανεπάρκεια μέσων, παθητικό έμπορικό ισοζύγιο, πληθωρισμός,
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χάος δηιιοσιοοικονομικό, δανεισμοί, φορομπηξία, καταθληπτικός Διε
θνής οικονομικός έλεγχος.

Ή  άστική τάξη γιά τό ξεπέρασμα τής κρίσης καί γιά τήν 
Αντιμετώπιση τοϋ προσφυγικοϋ καί τοΟ Αγροτικού προβλήματος Υπο
τάχτηκε στους ίμπεριαλιστές-δανειστές. Κι αύτοί Αδίσταχτοι Απαι- 
τήσαν Υποταγή καί ξεζούμισμα τών μαζών.

’Αλλά καί οί μάζες Αντεπιτέθησαν. ’Απεργιακά κινήματα, Αν- 
τιφορολογικά ξεσπάσματα άγροτών, προσφυγική έξέγερσις.

Ό  Πειραιάς κρατούσε πάλι τά προβάδισμα. Τό διαγραμμέ
νο τμήμα τοϋ Πειραιά ήταν πάλι στήν κορυφή τής Γενικής Άπεργί
ας.

Ή  συγκέντρωση έγινε στό Πασσαλί|ΐανο. Κατέβηκαν άπό τήν 
Αθήνα. Χιλιάδες ot άπεργοί.

Ό  Παπαναστάσης ήταν κεντρικός όμιλητής. Δυνατός δπως 
πάντα ρήτορας. Συνάρπαζε τά πλήθη.

Τό σύνθημα «καταλάβατε τά πλοία» που έριξε ή δργάνωση 
τοϋ Πειραιά (Διαγραμένα) έδειχνε δτι ο{ ναυτεργάτες έμαθαν νά 
άνταποκρίνονται στό άνέβασμα τής πάλης σ’ Ανώτερες μορφές. Οί κα
ταλήψεις πού Ιγιναν στήν ’Ιταλία είχαν άνοίξει τΙς τολμηρές προ
οπτικές διαδικής έξουσίας.

Γιά τό σύνθημα «καταλάβατε τά πλοία», ή «Κομμουνιστική "Ε
νωση» άντιμετώπισε κριτική σχεδόν άπ’ δλες τΙς τάσεις τοϋ κινήμα
τος. Τό σύνθημα κρίθηκε «έξτρεμιστικό».

Στά λιμάνια τοΟ Πειραιά ή διάσπαση τοϋ ΣΕΚΕ δημιούργη
σε ευνοϊκή θέση γιά τούς συντηρητικούς καί γιά τούς Καλομοιρο- 
στρατήδες. Κι αύτοί πούλησαν τούς έργάτες.

Τά συνδικάτα πού έξαρτοΟσε τό τμήμα Πειραιά έδωσαν γε
ρές μάχες.

Ot καπνεργάτες Πειραιά μόλις είχαν έπανυδρίσει τό σωμα.- 
τεϊο τους (στίς 23.3.24) καί μ’ έπικεφαλής τόν πρόεδρο Τακαβί- 
τη καί τόν Αρχειομαρξιστή Φ. Β α λ α σ ι ά δ η  κι άλλους κα
λούς συμβούλους έκαναν δ,τι μπόρεσαν.

Άλλά ή άπεργία δέν βάσταξε. Χτυπήθηκε μέ τήν καταδίωξη, 
t i  στρατοδικεία τής Δράμας, Καβάλας Σαλονίκης κι έπιστράτευση 
τών Απεργών. Γονάτισε στίς 12.6.24.

Ό  Απολογισμός ήταν σέ βάρος τής ήγεσίας.
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Ό  Μάξιμος στή μεγάλη συζήτηση πού άνοιξε στό «Ρίζο», ά- 
πάνω στό συνδικαλισμό, χτύπησε τούς «έπαναστατικούς ύστερι- 
σμούς», καί τό «καταλάβατε τά πλοία» δπως χτύπησε καί τό περσινό 
σύνθημα τών Γεωργιαδικών «στά δδοφράγματα» μέ τό όποιο ό πρώ
τος άντιπρόσωπος τοΟ ΣΕΚΕ στή Μόσχα, μετά τόν Λιγδόπουλο, έ
κλεισε τόν «άριστερίστικο» κύκλο τής σταδιοδρομίας του.

Τά γεγονότα τοΟ 1923 καί 1924 κρίθηκαν άπό μιά δεξιότερη 
σκοπιά. Ot μάζες πήγαιναν πιό μπροστά άπό τό κόμμα. Κι ή βάση 
τοΟ κόμματος άπό τήν ήγεσία.

Ή  Λούξεμπουργκ, ό Λένιν, έ Τρότσκι, θεωρούσαν δτι μιά 
γ ε ν ι κ ή  ά π ε ρ γ ί α  β ά ζ ε ι  θ έ μ α  γ ε ν ι κ ή ς  έ
π ί θ ε σ η  ς γ ι ά  τ ό ν  τ ε λ ι κ ό  σ κ ο π ό .

Ή  Λούξεμπουργκ ύπογράμμιζε Ινα μεγάλο δίδαγμα: «Ά ν 
δέν έπιθυμεί καί δέν θέλει ή ήγεσία μιά γενική έπίθεση, ή μαζική 
άπεργία είναι Ινα παιχνίδι χαμένο».

Ή  ήγεσία τοΟ κόμματος μέ τήν διαγραφή τών άριστερών τά
σεων τοΟ Πειραιά, τοΟ ’Αρχείου, τοϋ «Πρός τΙς μάζες», είχε κόψει 
τά φτερά του γιά μιά γενική έπίθεση.

Τό κόμμα είχε προοπτική γενικότερων άγώνων. Τήν δφειλε 
στόν Πουλιόπουλο. ’Αλλά τά στελέχη τών συνδικάτων δέν άνταπο- 
κρίνονταν. Δέν κατάλαβαν ποϋ πήγαινε ή κατάσταση, πού άλλωστε 
άρχισε νά γίνεται άντιφατική. Ό  μηχανισμός τοΰ κόμματος ήταν 
μισοκαταστραμένος. Ot διαγραφές τοΰ διευθυντηρίου είχαν ρημάξει 
τό κόμμα. Ό σο γιά τήν ΓΣΕΕ, βραδυποροϋσε πάντα.
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Τό 5ο συνέδριο τής Κ. Δ.

Λαθεμένη έκτίμηση, λαθεμένος προσανατολισμός, 
λαθεμένα καθήκοντα 

8  Ιο ύ λη  192 4

ΣτΙς 8 Ιούλη  1 924  συνήρθε στή Μόσχα τό 5ο Συνέδριο τής 
Κ Δ . Ή τα ν  τό πρώτο χωρίς τόν Λένιν. Ό  Ζηνόβιεφ ήταν δ πρόε
δρος κι δ βασικός εισηγητής. Στά 4  πρώτα συνέδρια τά βασικά ντο
κουμέντα ήταν τοΰ Λένιν καί Τρότσκι. Στό 6ο συνέδριο, ή άλλαγή 
τών είσηγητών ήταν καί άλλαγή στήν στρατηγική.

5ο Συνέίριο τής Κ Δ , γύρω άχ’ τον Τρότσκ’..

Τό έπίκεντρο τών συζητήσεων τό κατέλαβε τό Γερμανικό. Κ α
τά τόν Ζηνόβιεφ: « Ή  Εύρώπη μπήκε σέ μιά νέα φάση άποφασιστι- 
κών γεγονότων». «Ή  Γερμανία, είπε, πάει φαίνεται πρός 2ναν δξύ 
έμφύλιο πόλεμο». («Πράβδα» 2 .2 .2 4 .

Ό  Ζηνόβιεφ δέν είχε καταλάβει δτι ή έπαναστατική κρίση 
τής Γερμανίας είχε περάσει.

Στό άρθρο του πού γράφτηκε στίς 2 .1 1 .2 3  καί δημοσιεύτηκε 
στό «Ρίζο» στίς 2 .5 .2 4 , ?λεγε:



«Μερικοί λένε δτι ή Σαξωνία είναι ένα μεγάλο λάθος. Ίσ ω ς  
καταστροφή». Ό χ ι. «Ήταν ένα διάλειμμα». Ή  έργατική τάξη προ- 
έτοιμάζεται γιά νά ξαναρχίσει. "Οί έργάτες” , .τό κύριο σώμα δέν πή
ραν άκόμα μέρος στόν άγώνα».

Ή  «Ντέ φάνε ντέρ ρεβολίσιον» πρόσθετε:.
«’Ελαττώθηκαν οί δυνατότητες γιατί αύτή τή φορά άρνηθήκα- 

με τόν άγώνα; Ό χ ι. Δέν κινητοποιήσαμε παρά Ινα έλάχιστο τμήμα 
έργατών άπ’ τά 20 έκατομμύρια»!

t (Ρίζος, 3.1.24)

Ό  Βέμπερ δικαιολογούσε τ’ άδικαιολόγητα:
«Ή  Ενοπλη άντίσταση άπαιτοΟσε Έν. Μέτωπο κι Ινα έλάχι

στο έξοπλισμό». «Δέν είχαμε καί τά δύο».
(Ρίζος, 3 .1 .24).

Ό  Ζηνόβιεφ έπαναλάμβανε μ’ έπιμονή δτι ή έπαναστατική κα- 
τάσταση άναπτύσσεται κι δτι οt άποφασιστικές μάχες θά γίνονταν 
μέσα σ’ Ινα πολύ κοντινό χρόνο.

Τό 6ο Συνέδριο στήριξε τΙς άποφάσεις του πάνω σ’ αύτόν τόν 
προσανατολισμό που άποδείχτηκε πλέρια λαθεμένος.

’Αντίθετα. «'Η ’Αρ. ’Αντιπολίτευση έπαναλάμβανε έπίμονα δ- 
τι ή έπαναστατική κατάσταση πέρασε. Ό τι τά πανιά άλλαξαν, οί ά- 
έρηδες δέν ήταν εύνοϊ’κοί. Δέν είναι ή έξέγερση, άλλά άμυντικές μά
χες ένάντια σ’ Ιναν έχθρό πού πέρασε στήν έπίθεση, στήν ήμερή- 
σια διάταξη».

Ό  Τρότσκι έλεγε:
«Τό δεύτερο μισό τοΟ 1923 ήταν μιά περίοδος έντονης προσδο

κίας τής προλεταριακής έπανάστασης στήν Γερμχνία. Αυτή ή κα
τάσταση έκτιμήθηκε πολύ άργά καί μέ δισταγμούς. Στους κόλπους 
τής έπίσημης ήγεσίας Στάλιν-Ζηνόβιεφ προκλήθηκαν ύπόκωφες προ
στριβές πού Εμειναν στά πλαίσια τής κοινής κεντριστικής γραμμής.

Παρ’ δλες τΙς προειδοποιήσεις ή άλλαγή τής ταχτικής δέν I- 
γινε παρά τήν τελευταία στιγμή. Στό τέλος κατέληξαν σέ μιά φο
βερή συνθηκολόγηση τής ήγεσίας τοϋ ΚΚ  τής Γερμανίας πού ύπέ- 
κυψε δίχως μάχη στίς βασικές θέσεις τοΟ έχθροΟ.

Αύτή ή ήττα είχε ένα χαραχτήρα πανικού. ’Αλλά άπέχτησε 
μιά σημασία πιό τρομερή άκόμα έπειδή ή ήγεσία τής Έκτελεστι-



κής ’Επιτροπές τί]ς ΚΔ, ή όποία σ’ Ινα μεγάλο βαθμό ήταν ύπεύθυ- 
νη γιά τήν ήττα μέ τήν παθητικότητά της, δέν κατάλαβε τήν ίκτα- 
ση καί τό βάθος τής ήττας».

Κατά τόν Τρότσκι, τό 1924 ήταν χρονιά όλοκάθαρης στροφής 
τής αυγκοιρίας. ’Άρχισε μιά περίοδος «σχετικής σταθεροποίησης».

«Άλλά ή σταθεροποίηση ήταν καρπός τής τροποποίησης τών 
δρων τής παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. ΤΗταν τό Αποτέ
λεσμα μιας δυσμενούς έξέλιξης τών ταξικών δυνάμεων.

Τό προλεταριάτο έξασθένησε άπό τήν συνθηκολόγηση τής ή- 
γεσίας στήν Γερμανία στά 1923. Προδώθηκε στήν ’Αγγλία άπό μιά 
ήγεσία μέ τήν όποία ή ΚΔ συνέχισε νά κάνει μπλόκ στά 1926. Στή 
Κίνα, ή ’Εκτελεστική τής ΚΔ τό ϊριξε στήν παγίδα τοϋ Κουόμιταγκ 
στά 1926-27. Αύτές ήταν οί αίτιες τών ήττών, καί τό σοβαρότερο, 
τοϋ έκφυλιστικοϋ χαρακτήρα αύτών τών ήττών».

«Οί πανωλεθρίες τοϋ προλεταριάτου πού όφείλονταν σέ λα
θεμένη πολιτική πρόσφεραν στήν μπουρζουαζία άνάπαυλα πολιτική, 
άπ’ δπου ένίσχυσε τήν οικονομική της θέση».

(Τρότσκι: «Ή  Κομ. Διεθνής μετά τόν Λένιν») ç. 38 Γαλλική 
ϊκδοση).

Τό 6ο Συνέδριο προσανατολίστηκε πρός μιάν έξέγερση στήν 
Γερμανία ένώ είμαστε τώρα μπροστά σέ μιά πολιτική άμπώτιδα.

Τό 1924, χρονιά ύποχώρησης τοϋ κινήματος καί σχετικής βελ
τίωσης τής συγκυρίας, ή ήγεσία τής ΚΔ άρχισε τυχοδιωκτικές πε
ριπέτειες, στήν Βουλγαρία, ’Εσθονία κ.τ.ρ. Μπήκε σέ μιά πορεία 
άντίθετη μέ τήν πραγματική πορεία τών γεγονότων. «"Ετσι έκτρο- 
χίασε μέ μι&ς δλα τά κόμματα καί σκόρπισε σύγχιση».

Ή  σωστή έκτίμηση τών γεγονότων τής Γερμανίας καταδικά
στηκε σάν «πνεϋμα λικβινταριστικό».

Τό 6ο Συνέδριο έγκαινίασε μιά έπίθεση ένάντια στόν Τρότσκι 
και τήν άντιπολίτευση που τήν χαρακτήρισε «μικροαστική» καί «που- 
τσιστική». Έ  μόνη μαρξιστική άνάλυση γιά τήν ΕΣΣΔ καί τά προ
βλήματα τής Γερμανικής καί τής Ευρωπαϊκής έπανάστασης, χαρα
κτηρίστηκε «Τροτσκισμός*.

Σύμφωνα μέ τήν διαπίστωση καί τήν προοπτική τοϋ Ζηνόβιεφ, 
δτι ή «Εόρώπη μπήκε σέ μιά νέα φάση Αποφασιστικών άγώνων», δτι 
ή Γερμανία βαδίζει πρός Ιναν έμφύλιο πόλεμο, καί δτι ή έπανάστα-
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ση Αναπτύσσεται, τά βαλκανικά κόμματα προσανατολίστηκαν πρός 
τήν έπανάσταση. Στήν Βουλγαρία καί στήν Ελλάδα ή γραμμή Ζη
νόβιεφ έβλεπε προβλήματα κατάληψης τής έξουσίας. Ή  Βουλγάρι- 
κη ήγεσία τροφοδότησε αύτή τήν προοπτική. Ό  Κολλάρωφ καί δ 
Δημητρώφ, δώσανε περισσότερα Γσως άπ’ δ,τι πήραν άπ’ τόν σταλι
νισμό, που διακρίνονταν άπό έναν έμπειρισμό.

’Αλλά ή στρατηγική τής έξουσίας αύτή τήν περίοδο δπου 6 
φασισμός καταχτοΟσε έδαφος σέ βάρος τής έπανάστασης, ό Μουσ- 
σολίνι πέρασε στήν έξουσία στίς 30.10.22, ό Πρίμο ντέ Ριβέρα στίς 
13.9.23 καί δ Τσαγκωφ στίς 9.7.23, ήταν άνεδαφική.

Μιά έξέγερση γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας, άπό μιά μαρ
ξιστική δργάνωση προΟποθέτει συνθήκες έπαναστατικής άνόδου, 
έπαναστατικοποίησης τών μαζών καί τάσεις έξέγερσης.

Σέ τέτοιες συνθήκες ή στρατηγική στηρίζεται σέ μιά άμεση 
πρόσκληση τών μαζών γιά  μιά δλομέτωπη έπίθεση ένατροπής τοΟ 
καπιταλισμοΟ.

’Αλλά στήν Βουλγαρία οί μάζες είχαν συντρίβει κατά τό Τσα- 
γκωφικό πραξικόπημα τής 9 ’Ιουνίου 1923. Ό  φασισμός «πέρασε». 
Γιατί τό KKR κράτησε ούδέτερη στάση στήν άνατροπή τοΟ Σταμπο
λίνσκυ άπ’ τόν Τσαγκώφ. "Επειτα οί μάζες είχαν προσκληθεί στήν 
έξέγερση τής 23 τοΟ Σεπτέμβρη 1923 δίχως όπολογισμό τής συν
τριβής τοΟ κινήματος καί τών μαζικών συλλήψεων κομμουνιστών, 
πού άπό τίς 12 τοΟ Σεπτέμβρη σάρωσαν τό Κ Κ Β σ’ δλη τή χώρα.

Ή  έξέγερση τοΟ Σεπτέμβρη άρχισε άπ’ τήν περιφέρεια, άντί 
άπ’ τήν Σόφια. Υπολόγισε περισσότερο στους σύμμαχους τώρα ά- 
γροτιστές. Υπολόγισε στους άγρότες παρά στό προλεταριάτο τών πό
λεων. Πέτυχε νίκες ταχτικής στήν ύπαιθρο, άλλά έχασε τήν στρατη
γική νίκη.

Ή  έξέγερση ήταν άφρονη. Δίκαια δ Λένιν συνέστησε «φρόνη
ση» στόν Δημητρώφ δταν τόν πρωτογνώρισε στή Μόσχα.

Τό προλεταριάτο καί ή άγροτιά στά δυό έπόμενα χρόνια έχα
σαν πάνω άπό 20 χιλ. άγωνιστές πού δολοφονήθηκαν άπ’ τΙς τσαγ- 
κωφικές δρδές. Κι ένώ τό κίνημα είχε κονιορτοποιηθεί, τό KKR μι- 
σοδιαλυθεΐ καί ή ήγεσία του Κολάρωφ - Δημητρώφ είχε παρανομο- 
ποιηθεΐ (στή Γιουγκοσλαβία καί στή Ρωσία), προγραμματίστηκε νέα 
έξέγερση γιά τήν έξουσία σύμφωνα μέ τό 5ο Συνέδριο τής ΚΔ.
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’Αλλά αύτή τή φορά δ τυχοδιωκτισμός ύπολόγισε ούσιαστικά 
στούς «συμμάχους» πρώην δήμιους, αύτονομιστές καί στούς Αποκεφα
λισμένους άστούς άγροτιστές.

"Οχι γιά μιά Εξουσία έργατοαγροτική, άλλά γιά μιά διαδο
χή τής κυβέρνησης Τσαγκώφ άπό μιά άλλη κομιτατζήδων-’Αγροτι- 
στών.

’Αρκεί ot Ζηνόβιεφ - Κάμενεφ - Στάλιν καί οί βούλγαροι π η 
λοβάτες τους Κολάρωφ, Δημητρώφ, Καμπακτσίεφ νά κέρδιζαν μιά 
νίκη, ϊστω άμφίβολη καί ύποπτη γιά νά βουλώσουν τδ στόμα τής Αν
τιπολίτευσης καί νά άρχίσουν τό πογκρώμ έναντίον της.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΓΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Στό 6ο Συνέδριο τής ΚΔ έγκρίθηκε ή άπόφαση γιά τό αότονο- 
μιστικδ τής Μακεδονίας - Θράκης. Ό  Κολάρωφ δ δποίος είχε γίνει 
γραμματέας τής ΚΔ, είχε πείσει γι’ αύτό τδν Μανουΐλσκυ πού θεω
ρούνταν είδικδς στά βαλκανικά, τόν Ρακόφσκυ καί τδν Ιδιον τδν Ζη- 
νόβιεφ.

Ή  άπόφαση αύτή δέν έξέφραζε μόνο τήν παραγνώριση τών 
κινημάτων αύτοδιάθεσης τών καταπιεζομένων Εθνοτήτων, Σλαυομα- 
κεδόνων, ’Οθωμανών, βορειοηπειρωτών, Ηομάκων καί τΙς διάφορες 
έθνότητες πού καταπίεζαν ot Γιουγκοσλάβοι, Ρουμάνα, ΤοΟρκοι, 
Βούλγαροι, άλλά Εμπαζε τό βαλκανικό κίνημα σέ μιά άντιμαρξιστι- 
κή γραμμή. ’Εξέφραζε τήν άπώλεια Εμπιστοσύνης στδ ρόλο τοΟ προ
λεταριάτου ύστερα άπό τήν ήττα τής Γερμανίας καί Βουλγαρίας. 
’Εγκαινίαζε μπλόκ μέ τούς έθνικιστές αύτονομιστές καί τούς άγρο- 
τιστές, μέ ύποστολή τής σημασίας γιά τήν Εργατοαγροτική κυβέρ
νηση.

«Ot σταλινικοί — Εγραψε ό Τρότσκι—  άρχισαν ν’ άναζητοΟν 
δλοέτοιμες δυνάμεις, Εξω άπ’ τό προλεταριάτο, άπ’ δπου ή ΐδεαλι- 
στικοποίηση τών ψευτοαγροτικών κομμάτων, τδ φλέρτ μέ τόν Ράν- 
τιτς καί τόν Λαφολέτ, ή ύπερεκτίμηση τής ΔιεθνοΟς τών χωρικών 
σέ βάρος τών κόκκινων συνδικάτων, τό ποντάρισμα <πήν ήγεσία
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τών τρεντ - γιούνιους, ή φιλία μέ τδν Τσάγκ - Κάϊ - Σέκ, καί τό 
Κονόμενταγκ πάνω άπό τάξεις κ.τ.ρ. (Ή  «Κ.Δ. μετά τόν Λένιν», 
Γαλ. ϊκδοση, σ. 39 ).

Άφτό τό νόημα είχε ή συμμαχία τοΟ Κ Κ Β μέ τούς άφτονο- 
μιστές ’Αλεξανδρόφ, Πανίτσα, καί ή υΙοθέτηση τοϋ συνθήματός 
τους γιά τήν Ενιαία καί άνεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη.

Γιά τούς μαρξιστές τό σύνθημα αύτοδιάθεσης μέχρις άνεξαρ- 
τησίας μιΛς καταπιεζόμενης έθνότητας πρέπει νά τοποθετείται στά 
συγκεκριμένα Ιστορικά πλαίσια. ’Αλλιώς μπαίνει στήν έποχή τής 
καπιταλιστικής άνόδου κι άλλιώς στήν Ιμπεριαλιστική έποχή πα
ρακμής. Τώρα, τό βασικό καθήκον είναι τής κοινωνικής Απελευ
θέρωσης. Ή  έθνική άπελευθέρωση γίνεται δευτερεύον πρόβλημα. 
Τό κομ. κόμματα δέν άγνοοΟν τήν πάλη γιά έθνική άπελευθέρωση 
τών καταπιεζομένων λαών. ’Αλλά τό καθήκον αύτό τό έντάσουν είς 
τήν πάλη τους γιά τήν σοσιαλιστική έπανάσταση.

Τό πρόβλημα τής άπελευθέρωαης τών έθνικών μειονοτήτων 
τής Βαλκανικής θά Ιπρεπε νά συνδιασθή μέ τήν πάλη γιά τήν Σ ο- 
σ ι α λ ι ο τ ι κ  ή Σ ο β ι ε τ ι κ ή  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α  τ ή ;  
Β α λ κ α ν ι κ ή ς .

Ot Κολάρωφ, Μανου(λσκυ καί Ζηνόβιεφ ξέχασαν αύτές τΙς 
άρχές τοΟ ΜαρξισμοΟ. "Εβαλαν τό σύνθημα γιά άμεση έφαρμογή 
στά πλαίσια τοΟ άστικοΟ καθεστώτος. ΤοΟ ϊδωσαν Ινα νόημα μεταρ- 
ρυθμιστικό, μενσεβίκικο, σταδιακό. Τό Αποσύνδεσαν άπ’ τό σύνθη
μα τής έργατοαγρστικής κυβέρνησης (Διχτατορίας τοΟ προλετα
ριάτου) . ’Απαίτησαν άπ’ τούς Έλληνες άμεση έφαρμογή στό άστι- 
κό καθεστώς. Κι* δχι μόνο αύτό. θέλησαν νά γίνη τδ βασικό καί 
κύριο σύνθημα. Πάνω άπ* δλα!

Αύτό είταν άδιανόητο. ’Αλλά είταν άληθινό!
Τοποθέτησαν τό ζήτημα σέ γεωγραφική βάση: «Ενιαία καί 

άνεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη». Πήραν τήν Μακεδονία σάν 
γεωγραφικό δρο. Δέν λογάριασαν τήν συγκεκριμένη σύνθεση τών 
πληθυσμών τών έθνοτήτων πού τήν κατοικοΟν.

Κατασκεύασαν αύθαίρετα μιά Θρακική έθνότητα. Πράγμα 
γελοίο.

2*ήν Ελλάδα ύπήρχαν προβλήματα αύτοδιάθεσης. Σλαυομα-



κεδόνες, ’Οθωμανοί τής Δυτικής Θράκης, Πομάκοι, Βορειοηπειρώ
τες, ’Αλβανοί.

’Αλλά τό σύνθημα «Ενιαία καί άνεξάρτητη Μακεδονία καί 
Θράκη» εΓταν δλότελα άνεδαφικό καί αύθέρετο κατασκεύασμα, δλό- 
τελα άσχετο μέ τήν μαρξιστική άποψη.

Γιά τούς κομμουνιστές τό πρόβλημα λύνεται μέ τήν δυναμι
κή τής πάλης τής ίδιας τής έθνότητας. Ot κομμουνιστές δέν δημιουρ- 
γοΟν έθνικά κινήματα, άλλά δπου ύπάρχουν τά ύποστηρίζουν μέ 
τΙς ταξικές μέθοδες καί μέ τήν σοσιαλιστική έπανάσταση.

Ό  Μάρξ δέν θεωροΟσε συνεπείς κομμουνιστές ίσους δέν πά
λευαν γιά τήν αυτοδιάθεση - Απελευθέρωση ένδς λαοΟ πού έκμετα- 
λεύεται ή «δική τους» χώρα. Ό  Λένιν έλεγε δτι δ δππορτουνισμός 
στδ έθνικδ είταν δ βρωμερότερος.

Καί δμως, τό Κ.Κ. Γιουκοσλαυίας άρνιώνταν τήν άπόδωση 
στήν ’Αλβανία τοΟ Κούσοβου, κι’ άγνοοΟσε τήν αύτοδιάθεση τών 
Κροατών, Σλοβένων, Μαυροβουνίων καί Σλαυομακεδόνων.

Τό K JL  Ρουμανίας δέν έβγαζε άχνα γιά τήν άπόδωση τής 
Ντομπρουτσάς στήν Βουλγαρία καί τής Τρανσυλβανίας στήν Ούγ- 
γαρία.

Τό Κ.Κ. ’Αλβανίας δέν σκέφτωνταν γιά τούς Έλληνοηπει- 
ρώτες πού κατείχε ή ’Αλβανία.

Τό Κ.Κ. Ελλάδας δέν έριχνε συνθήματα γιά τΙς μειονότη
τες πού καταπίεζε τδ έλληνικό κράτος.

Τδ Κ.Κ. Βουλγαρίας καταπίεζε τούς Σλαυομακεδόνες τοΟ 
ΠιρΙν καί άπόβλεπε στήν προσάρτηση κι’ αύτών πού έμεναν στήν 
'Ελλάδα καί Γιουκοσλαυία.

’Εδώ μέ τό κατασκεύασμα τοϋ Μακεδονικού καί θρακικοΟ 
"Εθνους δέν είχαμε άπλό έθνικισμδ άλλά σωβινισμό καί δνειρα 
Βουλγαρίας τοΟ Ά γ . Στεφάνου.

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ Τ Ο Γ ΕΛΛΗΝΙΚΟΓ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ

Ή  'Ελληνική άντιπροσωπεία στδ 5ο Συνέδριο προσπάθησε 
ν’ άντιταχθή στήν δμόψηφη σχεδόν έγκριση τής θέσης γιά τδ αδτο-
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νομιστικδ τοΟ Κολάρωφ, Μανουίλσκυ, πού υιοθέτησε κι’ 6 Ζηνόβιεφ. 
Ό  Μάξιμος Ανέπτυξε σάν Αρχηγδς τής Αντιπροσωπείας τήν σχετι
κή θέση τοΟ ΈλληννκοΟ Κόμματος.

Τδ Ελληνικό τμήμα — είπε—  ύποστήριξε πάντα τά δίκαια 
τών έθνικών μειονοτήτων πού ζοϋν στήν Ελλάδα, καί τδ σύνθημα 
τής αυτοδιάθεσής τους.

’Αλλά τδ σύνθημα τής «Ενιαίας καί ’Ανεξάρτητης Μακεδο
νίας καί Θράκης» είταν Ανεδαφικό.

Γιατί μέσα σ’ αύτήν τήν γεωγραφική ένότητα δέν ύπήρχε 
μιά ένιαία ξεχωριστή έθνική μειονότητα, καί γιατί ή σύνθεση τοΟ 
πληθυσμού Μακεδονίας καί Θράκης, μετά τήν εΙσροή τών προσφύ
γων εΓταν Απόλυτα Ελληνική. Τδ Έλληνικδ στοιχείο εΓταν συντρι
πτικά Ανώτερο Απ’ τδ Μουσουλμάνικο τής ’Ανατολικής Θράκης κι’ 
Απ’ τδ Σλαυομακεδόνικο τής Δυτικής Μακεδονίας. Δέν ύπήρχε δέ 
καμιά θρακική Ιδιαίτερη έθνότητα.

Πραγματικά, οί Ελληνικές στατιστικές Ανάφεραν γιά τήν 
Θράκη ποσοστδ 61% καί γιά τήν Δυτική Μακεδονία 89%, ύπέρ τών 
Ελλήνων. Παρ’ δλη τήν έπιφύλαξη γιά τΙς Αστικές στατιστικές, 
εΓταν Αναμφισβήτητο γεγονδς δτι ή Μακεδονία καί ή Θράκη καί 
μεμονομένα καί μαζί, σάν Ινα σύνολο, είταν Ελληνικές.

*0  Μάξιμος κατέφυγε καί στήν έπιχειρηματολογία δτι ή αύτο- 
νόμηση τής Μακεδονίας καί Θράκης μποροΰσε Γσως νά εύνοούσε τδ 
βουλγάρικο κίνημα Αλλά θά κατάστρεφε τδ έλληνικό. 'Οπως κι’ I- 
γινε. ’Αλλά δχι μόνο γιά τδ έλληνικό.

Τά πραχτικά τοΟ Συνεδρίου Ανέφεραν μόνο τδν λόγο τοΟ ΜΑ- 
ξιμου. Στήν διαμάχη 6 Πουλιόπουλος Ικανέ μόνο έρωτήσεις, μέ 
σαφές νόημα συμφωνίας μέ δσα έξέθεσε δ Μάξιμος.

Έ  δμιλία τοΟ Μάξιμου Αναμεταδώθηκε στδ Ρίζο τσεκουρε- 
μένη, μέ σπασμένες δλες τίς αΙχμές πού στρέφονταν κατά τής θέ
σης τοΟ 6ου Συνεδρίου:

«Ό  σ. Μάξιμος, έκ μέρους τής Αντιπροσωπείας τοΟ Κ.Κ., δμι- 
λεΐ περί τής καταστάσεως τοΟ ΈλληνικοΟ κινήματος. Σχετικά μέ τδ 
ζήτημα τών έθνικών μειονοτήτων δηλώνει δτι τδ Κ .Κ. ύποστήριξε 
πάντα τά δίκαια τών έθνικών μειονοτήτων κι’ Ανεγνώρισε τήν με- 
γάλην σπουδαιότητα τοΟ ΜακεδονικοΟ ζητήματος. Τδ Έλληνικδ 
K J L  δέν είναι Ιναντίον τής Β.Ο ., δπως έσφαλμένως ύποστήριξε δ
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Μανουίλσκυ. Ό σο γιά τό ζήτημα τής άνταλαγής πληθυσμών, τδ Ε λ 
ληνικό Κ.Κ. πολέμησε δραστήρια τήν έγκληματικήν συνθήκην τής 
Λωζάνης».

(Ρίζος 20.6.24. Ά π ’ τά δημοσιευόμενα 

πραχτικά τοϋ 5ου Συνεδρίου τής Κ Δ .)

Ε . Ευαγγέλου (άριστβρά) 
Γ . Πετσόποολος (îeÇtà)

Ό  Μ α ν ο υ ί λ σ κ υ  ξιφούλκησε. Κατηγόρησε τούς 'Ελλη
νες άντι-ροσώπους σάν δεξιούς κι όππορτουνιστές, καί τό ΣΕΚΕ (Κ) 
σάν καθαρά «σωβινιστικό». Είταν ό κύριος είσηγητής τοϋ θέματος 
καί μίλησε περίπου 2 ώρες.

Έ  έπίθεση είταν βίαιη. Ή  ιστορία τής άντίθεσης Βουλγάρων - 
Ελλήνων στό έθνικό - αύτονομιστικό είχε δημιουργήσει όξύτητα καί 
προκατάληψη, ή όποία δέν όφείλονταν μόνο στήν αύταρχικότητα 
τοϋ Κολάρωφ, άλλά στήν άπόκλιση τής Σταλινικής ήγεσίας τής 
Μόσχας άπ’ τό κοινωνικό ζήτημα πρός τό έθνικό, καί στό ποντάρι- 
σμα σέ έξωπρολεταριακούς παράγοντες προώθησης τής έπανάστα
σης, δπως είσαν ot αύτονομιστές καί ot άγροτιστές.

Ά ς  κάνουμε μιάν ύπενθύμιση αύτής τής Ιστορίας.
Ό  Π ε τ σ ό π ο υ λ ο ς  πού άντιπροσώπευβ τό κόμμα CWJV
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Β.Ο. (1922) ήξερε δτι τό σύνθημα άφτό πρωτορίχτηχε άπ’ τήν 
Βουλγαρική άστική τάξη, γιά νά δημιουργήσει Ινα μεταβατικό κα
θεστώς στήν Μακεδονία - Θράκη, γιά μιά μεταγενέστερη προσάρ
τησή τους. 'Η ξερε έπίσης δτι ή άστική τάξη τής Ελλάδας θ’ Απο
θηριώνονταν άν κινδύνευε νά τής άποσπάσουν τήν λεία τών βαλκα
νικών πολέμων, καί θά συνέτριβε τό κόμμα σάν δργανο τής άστικής 
τάξης τής Βουλγαρίας. Γι’ άφτό τορπίλησε τό σύνθημα μέ πρόταση 
άναβολής τής συζήτησης, στήν δποία συμφώνησαν καί τά άλλα βαλ
κανικά κόμματα.

Ό  Σ τ α υ ρ ί δ η ς  πού στάλθηκε γιά τό συνέδριο τής Β.Ο. 
τόν Ίούνη τοΟ 1923, ήλθε σέ σύγκρουση μέ τόν Κολάρωφ.

—  «Οί εισηγήσεις γιά τό αύτονομιστικό — τοΟ είπε—  Ιπρεπε 
νά σταλοΟν έγκαιρα στά Κ.Κ., κι’ δχι μόνο στούς άντιπροσώπους, 
γιά νά μποροΟν νά γίνουν Αναγκαίες τροποποιήσεις».

—  «ΠμοΟ είδους τροποποιήσεις» Απάντησε βίαια 6 Κολάρωφ. 
«* Οποιος όμιλεΐ περί τροποποιήσεων σ’ άφτό τό θέμα, έπιρρεάζεται 
άπ’ τΙς έθνικιστικές Αντιλήψεις».

—  «Καί γιατί δέν δύναται νά λεχθή τό Ιδιο καί γιά σΛς;». 
Τόν Αποστόμωσε δ Σταυρίδης.

Ή  Ιστορία τής σύγκρουσης κόπηκε έκεϊ, γιατί ξέσπασε τό 
κίνημα τοΟ Τσαγκώφ καί ή Συνδιάσκεψης τής Β.Ο. διασκορπίστηκε.

(’Απ’ τά «Παρασκήνεια τοΟ Κ Κ Ε τοΟ Σταυρίδη, σ* 157)
Τέλος πρέπει νά άναφέρουμε δτι όλκληρο τό Κ Κ  Γιουγκο- 

σλαυίας άπέριψε τό σύνθημα στό 4ο καί 5ο Ευνέδριο, χωρίς σ’ αύ- 
τΓ-ύς νά ζητήσουν πειθαρχία.

Ό  Σαργολόγος ό όποϊος άντιπροσώπευσε τό Κόμμα στό 4ο 
Συνέδριο τής Κ Δ . εϊταν ό μόνος 'Ελληνας πού ψήφισε τήν πρόταση 
τών Βουλγάρων γιά τήν αύτονόμιση τής Μακεδονίας - Θράκης.

"Οταν έπέστρεψε καί λογοδότησε στήν Κ.Ε., ’Αποστολίδη, 
Μάξιμου, Σταυρίδη, Τζάλλα, τοΟ Ιγινε Αγρια κριτική. ’ Οχι, δέν 
Ιπρεπε νά ψηφίσει τήν αύτονόμιση — τοΟ είπαν—  δπως καί ot Γιου- 
κοσλαύοι.

—  «Μά έγώ ψήφισα γιατί δλοι στήν σειρά τήν ψήφησαν. 01 
Γιουγκοσλαϋοι ψήφισαν μετά άπό μένα»! I !

Σ’ άφτήν τήν συνεδρίαση άποκαλύφτηκε 6 Σαργολόγος δτι εΓ- 
ταν πρόχτορας!!!
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Γιά τούς "Ελληνες Αντιπροσώπους κι’ ιδιαίτερα γιά τδν Που- 
λιόπουλο ή έπίθεση τών Μανουίλσκυ - ΚολΑρωφ εΓταν ψυχρολουσία. 
Ή  κατηγορία γιά δππορτουνισμό είταν Απροσδόκητη.

"Εδειξαν μετριοπάθεια. Είταν δλοφΑνερο δτι δέν κατείχαν τδ 
θέμα πού τόσο πλατειά Ανέλυσε δ Λένιν στήν πάλη του κατά τής Αύ- 
στριακής Σχολής τών μπουντιστών, τής Λούξεμπουργ κ.τ.ρ. ’Αλλιώς 
θά Επρεπε νά κονιορτοποιήσουν τά ύπερεθνικιστικά συνθήματα τών 
έπικριτών τους.

Ό  Πουλιόπουλος, δταν έπέστρεψε ύπεχώρησε πρώτος. Ό  Μά- 
ξιμος Αντέταξε μιά σθεναρή κριτική στδν Πουλιόπουλο γι’ Αφτό. Τ ε
λικά δμως συμφώνησε.

Στήν «Κόμεπ» καί στδ «Ρίζσ» Ιγραψε Αρθρα στά δποία Ελεγε 
δτι τδ σύνθημα τής αύτονόμησης είταν κριτήριο μπολσεβικοποίησης 
ένώ είταν βασική μορφή σταλινοποίησης.

Ή  Τρόικα Άποστολίδης, Κορδάτος, ΜΑξιμος, διασπΑστηκαν 
ούσιαστικΑ. Ot δυδ πρώτοι διεφώνησαν σταθερά στδ αδτονομιστικό. 
Δέν τδ καταλάβαιναν. Δέν μποροϋσε νά συμφωνήσουν. *0  Κορδάτος 
Εγραφε Αργότερα: «Τδ έθνικδ έτέθη άνευ πολιτικότητας... Συνθήμα
τα τέτοιος σταθερότητας δέν τίθενται σ’ έφαρμογή Απδ νεαρδ κόμμα 
τόσο βεβιασμένα. ’Εάν δηλ. δέν γίνουν προηγούμενα συνθήματα μα
ζών... Τά συνθήματα τίθενται διά συστηματική, διεξοδική καί κατάλ
ληλη προπαγάνδα προηγουμένως».

Ό  Άποστολίδης είχε έπαναστατήσει γιατί Απαιτούσαν μόνο 
Απ τδ 'Ελληνικό Κόμμα τήν έφαρμογή μιδς τέτοιος πολιτικής στδ 
έθνικδ δχι δμως κι Απδ τδ Γιουγκοσλαβικό. Αύτδ ήταν Αδιανόητο. 
Πώς Ενα βαλκανικό πρόβλημα τό Εκαναν έλληνικό! Πώς γιά νά βο
ηθήσουν τήν ΒουλγΑρικη έπανΑσταση Επρεπε νά θυσιάσουν τήν Ε λ 
ληνική!

Δέν Εφταναν ώς τό βάθος τού έθνικοΟ προβλήματος. Οδτε ώς 
τό βΑθος τής Αντίθεσης μέ τήν Κ.Δ.

Ot Άποστολίδης καί ΚορδΑτος Αρνήθηκαν νά βάλλουν σ’ έ
φαρμογή τό σύνθημα.

Τό Εκτακτο συνέδριο τούς καταδίκασε γι’ αύτό. Ή  Απόρρι
ψη τοϋ συνθήματος θεωρήθηκε «σοσιαλδημοκρατική παρέκληση». 
Κι δταν ξέσπασε τό κύμα τών συλλήψεων κι Αρχισε μέσα Απ’ τή φυ-

218



λχκή μιά Αρθρογραφία, δλοι, κατηγόρησαν τούς Άποστολίδη καί 
Κορδάτο γιά «δεξιούς», καί «σοσιαλδημοκράτες» (Πουλιόπουλος, 
Μάξιμος, ’Αποστόλου, Χαϊτάς, Νικολινάκος, κ .4 .) .

Ό  Άποστολίδης τούς άπάντησε: «Ή καταδίκη μου δέν ήταν 
συνειδητή». «Τδ άπέδειξε ή έπανεκλογή τοΟ "σοσιαλδημοκράτη” 
γραμματέα (Άποστολίδη) καί ή άνάκληση τής παραίτησής του μέ 
χειροκροτήματα» (Ρίζος, 4 .7 .25).

Στή Θεσσαλονίκη έκδηλώθηκε έπίσης μιά Αντίδραση στδ σύν
θημα. Δημιουργήθηκε μία «Νέα 'Ομάδα» άπδ παληούς καί νέους.

Ή  Πλατφόρμα τους διαβιβάστηκε στδ Τμήμα. Σύμφωνα μ’ αύ- 
τά πού γράφει ό Μάξιμος σέ Αρθρο του μέ τδν τίτλο «Νέα 'Ομάς», 
(Ρίζος, 25 .5 .25 ), οΐ θέσεις τους συνοψίζονταν:

1) Τδ σύνθημα ήταν Αστοχο καί έπιζήμιο.
2) Ή  σκοπιμότητα γιά τήν ύποστήριξη τής έπανάστασης στή 

Βουλγαρία δέν είναι σοβαρδ έπιχείρημα.
3) Τδ έπιχείρη|ΐα άποτροπής μελλοντικοΟ πολέμου άπδ τΙς 

γειτονικές χώ ρες, δέν έξυπηρετεί αύτδ τδ σκοπό.
Κατά τήν συνήθεια τοϋ Στάλιν δ δποϊος δέν άντιμετώπιζε τά 

ιδεολογικά ζητήματα μέ ιδεολογικά έπιχειρήματα άλλά μέ τήν μέ
θοδο τής Γκέ-Πέ-Οδ, οί Αντιπολιτευόμενοι γιά τδ άντιπειθαρχικδ 
περιεχόμενο τής θέσης τους διαγράφτηκαν γιά Ινα τρίμηνο, καί δύο 
Ανάμεσά τους, γιά πάντα.

Ό  Μάξιμος τούς κριτικάρησε. "Εδιναν στόχο. Δέν Ιπιαναν τδ 
ζήτημα άπδ τή σωστή Αποψη τών συγκεκριμένων καταπιεζόμενων 
έθνοτήτων.

Ή  «Νέα 'Ομάδα» έπέκτεινε τήν κριτική της στδ έπαγγελμα
τικό. "Εβλεπε σωστά δτι τδ ένδιαφέρον γιά τδ έθνικδ ζήτη|ΐα πού 
μπήκε στήν πρώτη γραμμή ήταν Αναλογικά Αντίστροφο μ’ αύτδ γιά 
τδ συνδικαλιστικό πού ύποχωροΟσε σταθερά. Ό  Μάξιμος τούς Α
πάντησε: «ΘρηνοΟν γιά τήν καταστροφή», «Έχουν μελαγχολικές 
σκέψεις γιά τδ μέλλον τοΟ συνδικαλιστικοΟ κινήματος πού μάς θυ
μίζουν Αλλες παρόμοιες τών ίδιων συντρόφων κατά τήν Απεργία τοϋ 
Αύγούστου 1923». «Γνώμες έπιβλαβεΐς καί σοσιαλδημοκρατικές».

(Μάξιμος: «Νέα Όμάς», Ρίζος, 25 .5.25).
Γιά τδν Μάξιμο δέν ύπήρχε θέμα αύτοκριτικής γιά τήν άπερ

γία, οδτε μελαγχολίας γιά τδ δτι δλο τδ κόμμα βρέθηκε στίς φυλα
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κές, δχι μόνο γιά λόγους άντικειμενικούς άλλά καί Υποκειμενικούς.
Ή  κρίση ξέσπασε έπίσης καί στήν Καβάλλα. Έ κεϊ ό Σταυρί

δης δημιούργησε μιάν άντίσταση μέ βαθύτερες άντιγνωμίες. Γιατί 
κατείχε τό θέμα δσο κανένας άλλος. Καί δίκαια παρατηροΟσε δτι οδ
τε δ Μάξιμος οδτε δ Πουλιόπουλος ξέρουν τή Μακεδονία καί τό πρό
βλημα. Καί δταν, κατ’ έντολή τοΟ ’Αποστολίδη, πήγε στή Μακε
δονία - Θράκη γιά νά βολιδοσκοπήσει τδ κόμμα, δλα τά μέλη άπάν- 
τησαν δτι δέν καταλαβαίνουν οδτε τδ σύνθημα οδτε τήν χρησι- 
μότητά του.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΗΝΟΒΙΕΦ «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΓΣΙΑ» ΧΡΕΟΚΟ

ΠΗΣΕ
Σύμφωνα μέ τΙς έκτιμήσεις καί τΙς προοπτικές πού Εκανε τδ 

6ο Συνέδριο στήν Βουλγαρία καί γενικότερα στήν Βαλκανική Εμ
παινε στήν ήμερήσια διάταξη π ρ ό β λ η μ α  έ ξ ο υ σ ί α ς .

Τότε τδ ΚΚΗ βρίσκονταν σέ παρανομία καί πλέρια έξουθέ- 
νωση. ’ΑπαντοΟσε δμως καταφατικά στδ έρώτημα 4ν μποροϋσε Ενα 
κόμμα νά τραβήξει γιά τήν έξουσία μέσα σέ συνθήκες Υποχώρησης 
καί φασισμού. Οί μάζες μισούσαν τό φαισμό. Καί λοιπόν θά μπορού- 
σαν v i έξεγερθοΟν!

Στό μεταξύ ξέσπασε άνοιχτή άντίθεση άνάμεσα στούς αύτονο- 
μιστές τής Ε.Μ.Ε.Ο. καί στόν Τσαγκώφ. Ό  ’Αλεξαντρώφ πού είχε 
βοηθήσει τόν Τσαγκώφ καί τούς Βούλγαρους v i συντρίψουν τούς ά- 
γροτιστές καί τούς κομμουνιστές ήρθε σέ διάσταση μαζί τους γιατί 
δέν τήρησαν τΙς Υποσχέσεις τους γιά v i αύτονομίσουν τή Μακεδονία 
καί γιατί θέλησαν v i ύποτάξουν τήν Μακεδονία τοΟ ΠιρΙν στδ συγ
κεντρωτισμό τοΟ Κράτους, δπου οί αύτονομιστές ήταν κράτος έν κρά- 
τει.

Τό Κ Κ Β άρπαξε τήν εύκαιρία κι Εκλεισε συμμαχία μέ τούς ή
γέτες τής ΕΜ Ελ, ’Αλεξανδρώφ-Παννίτσα. Ό  ’Αλεξαντρώφ έπισκεύ- 
τηκε τή Μόσχα. Τό μπλόκ Εγινε πάνω στή βάση τής αύτονόμησης 
τής Μακεδονίας καί στόχο τήν άνατροπή τοΟ Τσαγκώφ.

Οί αύτονομιστές τής ΕΜΕΟ διέθεταν Ισχυρές δυνάμεις. Γ(Β.
000 περίπου). ’Από τή μεριά τους οI σταλινικοί είχαν χάσει τήν πί
στη τους στδ προλεταριάτο μετά τΙς ήττες τής Γερμανίας καί τής 
Βουλγαρίας τοΟ ’Οχτώβρη τοΟ 1923.



Τό πραξικόπημα τοϋ ’Αλεξαντρώφ καί τοϋ Πανίτσα, έναρμο- 
νίστηκε πρός τίς αίσιόδοξες προοπτικές τοϋ 6ου Συνεδρίου τής ΚΔ, 
γιά ϊνοδο τοϋ κινήματος. ’ Ετσι γεννήθηκε τό τυχοδιωκτικό σχέδιο 
γιά μιά νίκη Εντυπωσιακή, ή όποία μετά τΙς ήττες, θά έξωράϊζε τούς 
θερμιδωριανούς τοϋ Κρεμλίνου. Ot όρέξεις κεντρίστηκαν καί ή συμ
φωνία μέ τήν ΕΜΕΟ Εκλεισε.

Ή  έξέγερση δέν θά ήταν προλεταριακή. Ή  κυβέρνηση δέν θά 
ήταν ή ’Εργατοαγροτική. Ot κομμουνιστές δέν ζήτησαν συμμετοχή 
σ’ αύτήν. Μετά τήν άνατροπή τοϋ Τσαγκώφ θά γίνονταν κυβέρνηση 
άπ’ τούς Αύτονομιστές, τούς άγροτιστές διαδόχους τοϋ Σταμπολίνακυ, 
τούς σοσιαλδημοκράτες καί τούς άστούς δημοκράτες.

Οί κομιττζήΐες Ά λ ε ξ α ν δ ρ ώ φ  χαί Π  α ν ί τ σ α μέ τούς 
οποίους συμμάχησε ή ήγεσία τοΰ Κ Κ Β  Κ ο λ ά ρ ω φ  καί Δ η μ η- 

τ  ρ ώ φ για τήν άνατροπή τοΰ Τσαγχωφ.

Τό Κ Κ Β ύστερα άπ’ τή νίκη τοϋ Τσαγκώφ τόν Ίούνη 1923 
καί τήν τυχοδιωκτική περιπέτεια «έξέγερσης» σέ στιγμές πλέριας 
ύποχώρησης τόν Σεπτέμβρη 1923 καί τόν άφανισμό 20 χιλ. άγωνι- 
στών έπιχείρησε τώρα μιά νέα άπόπειρα έξέγερσης \ιί βασικό στή
ριγμα τούς αύτονομιστές Εμπνευσμένο άπό τήν προοπτική τοϋ 5ου 
Συνεδρίου.

Τό 5ο Συνέδριο Εβαλε τήν βουλγάρικη έξέγερση στόν ίξονα 
δλων τών Κομμάτων τής Βαλκανικής.

ΑΙρέτω ή έπανάσταση στήν 'Ελλάδα. ’Αρκεί νά νικοϋσε στή



Βουλγαρία. Αύτό τά πνεύμα έπιρρέασε τόν Μάξιμο νά ταχθεί ύπέρ 
τοϋ αύτονομιστικοϋ.

Τό «έθνικό» ήταν ή νέα «βόμβα» πού θά πυροδοτοΟσβ τήν 6ουλ- 
γάρικη έπανάσταση μέ πρώτο στάδιο μιά κυβέρνηση Αύτσνομιστών- 
Άγροτιστών.

Στήν πρώτη γραμμή οί Σλαβομακεδόνες Ελλάδας, Γιουγκο. 
σλαβίας, Βουλγαρίας (τοΟ Πιρίν), οί Κουτσόβλαχοι, οί Ισραηλίτες, 
οί ’Αλβανοί τοΟ Κούσοβου, οί Μαυροβούνιοι. “Επειτα ot άγροτιστές.

"Ετσι ή προλεταριακή έπανάσταση ύποτάχτηκε στήν Έθνική- 
άστικοδημοκρατική.

Ή  ήγεσία ’Αλεξανδρώφ - Πανίτσα, άπ’ τήν φύση της, δέν 
μπορούσε να μήν ύπολογίσει στήν άστική τάξη, καί νά μήν άναζη- 
τήσει συμμάχους στά άστικά κράτη. Στή Γαλλία πού δνειρεύτηκαν 
τήν άνασύσταση τής μικρής ’Αντάντ, στή Ρουμανία τοΟ Τιτουλίσκου, 
στή Σερβία τοϋ Ζίφκοβιτς, στήν Ελλάδα τοϋ Μιχαλακόπουλου. ’’Εγινε 
πολίνσκυ καί ών άρχηγών τών αύτονομιστών, μά τελικά δέν είχαν 
άποτελέσματα.

Ό  Πανίτσα ήρθε σ’ έπαφή μέ τόν Σταυρίδη, καί ζήτησε ένί- 
σχυση, σύμφωνα μέ τήν συμφωνία ΕΜΕΟ— Μόσχας. Δέν ήθελε παρά 
κρυσφήγετα κοντά στά βουλγαρικά σύνορα γιά αίφνιδιαστική έξόρ- 
μηση. Είχε στρατολογήσει Σλαυομακεδόνες άπ’ τήν 'Ελλάδα. Έ 
τσι ή ΕΜΕΟ διέθετε συνολικά 5.000 άντρες. Ό  Σταυρίδης μ’ έγ
κριση τοϋ ’Αποστολίδη έκανε δ,τι μπόρεσε γι’ αύτά.

Στό μεταξύ 6 Πρωτογέρωφ δολοφόνησε τόν ’Αλεξανδρώφ. 
Σ’ έκδίκηση, ο£ όπαδοί τοϋ ’Αλεξανδρώφ καί Πανίτσα δολοφόνησαν 
τόν Πρωτογέρωφ. Λίγο άργότερα οί ΠρωτογεροφικοΙ δολοφόνησαν 
καί τόν Πανίτσα.

"Ετσι, τό πραξικόπημα άνατρσπής τοϋ Τσαγγώφ ναυάγησε 
καί τό περιλάλητο σύνθημα τής ΕΜΕΟ καί τής Μόσχας δέν είχε 
τύχη.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΕΡΑ 
ΤΟ ΤΕΛ ΕΓΤΑ ΙΟ  ΑΡΘΡΟ ΤΟΓ ΤΡΟΤΣΚΙ ΣΤΟ «ΡΙΖΟ»

Ή  1η Αύγούστου 1924, 10 χρόνια άπ’ τήν κήρυξη τοϋ Α' 
Παγκόσμιου Πόλεμου, ήταν ή καθιερωμένη άπ’ τήν Κ. Διεθνή μέρα
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παγκόσμιας Αντιπολεμικής έκδήλωση ςτών καταπιεζομένων μαζών.
Τό Κόμμα Εβγαλε Ενα μανιφέστο που προειδοποιούσε τίς μά

ζες γιά τους κινδύνους νέου πολέμου καί διεκήρυσσε τήν άνάγκη 
διεξαγωγής πολέμου έ ν ά ν τ ι α  σ τ ό ν  π ό λ ε μ ο .

Ή  προκήρυξη γράφτηκε άπ5 τόν Πουλιόπουλο μ’ Ενα περιε
χόμενο έκατό τά έκατό διεθνιστικό - Λενινιστικό, κι ήταν άναμφι- 
σβήτητα Ενα άπ’ τά δυνατότερα καί καλύτερα κείμενα ίχι μόνο για 
τήν 'Ελληνική άλλά καί γιά τήν παγκόσμια έπαναστατική πάλη.

Σ’ αυτή τήν Ιστορική έπέτειο, δπου γιορτάστηκε ή μνήμη τοϋ 
Λένιν - Λίμπεχτ - Λούξεμπουργκ, καί ή μνήμη τοϋ Ζωρές πού οο- 
λοφονήθηκε στίς 29.7.14 δόθηκε άπ’ τόν Ριζοσπάστη ό λόγος στόν 
Τρότσκι:

«Ό πατσιφισμός στήν ύπηρεσία τοΰ ιμπεριαλισμού».
Ήταν Ενα μαστίγωμα τών ψευτοειρηνιστών πού πρόδιναν τή 

μαρξιστική άρχή τής μετατροπής τοΰ πολέμου σέ σοσιαλιστική έπα
νάσταση.

Αύτό τό άρθρο Εκανε τήν τ ε λ ε υ τ α ί α  τ ι μ ή  σ τ ό ν  
Τ ρ ό τ σ κ ι .  Χάρη στήν τάση τοΟ Πουλιόπουλο υκαί τοϋ έπιτε- 
λείου τών συναγωνιστών του, ή μορφή τοΟ Τρότσκι ζοϋσε άκόμα 
στις συνειδήσεις τών άγωνιστών, καί δέσποζε μέχρι τής στιγμής 
άνάμεσα σ’ δλσυς τούς άρθρογράφους τής Κομιντέρνας.

Ή  ιστορία τοΟ Ρώσικου κόμ|ΐατος γράφτηκε άπό έπιτελεϊο που 
διεύθυνε δ Τρότσκι, παραποιήθηκε άργότερα, ξαναγράφτηκε, ξα- 
ναμεταμορφώθηκε, καί τελικά γέμισε ψευτιές καί νοθείες γιά τό 
ρόλο τοΟ Τρότσκι. Ή  Ιστορία τοϋ ΚΚΕ διαστραβλώθηκε έπίσης άπ’ 
τούς ρεβιζιονιστές. ’Αλλά κανείς δέν μπορεΐ νά ξεγράψει τό μεγα- 
λειώδικο πέρασμα τοΟ Τράτσκι στό 'Ελληνικό καί παγκόσμιο προ
σκήνιο τής έπαναστατικής πάλης τών τάξεων.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ ' ΜΕΡΟΤΣ






