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Xpησwι; ΣεfΤdν{οηι;, δ χιχτοπινοι; 4pX'Tfot; 'Ci'jt; δμάδι:tι; .ΠρΟι; τΙι; 
μάζιι;» ΙχπλΙοτηχι στην ΥΑ.ΤΟΧΥι 4πο τoUι; 'I't«Ao~. Ό ΣτΗιοι; 
Άρβιχ.'Μά.Χ,ΙΙ; "ίτα:ν γιά; χp6'1ιa δ xυpι~ !χφρα.στηι; τι!lν πιο ιετρε
μισtιχ.ών tliaewv μiσα. σto Χ6μ.μιχ. Γι' α.υτ6 .ou το &μ4ρτημα. τον 
σχό'tωO'ε 'fι ΟΠΛΑ στ1jν χατοχή. Ό 'ΑΗΜΙ; otv θuμ4μα.ι 'τΟ Ιπώ
ννμ6 ΤOlJ ι!χ.ι σκοτώσει {να. χιχφιΙ χαΙ ιlx~ xιιw.IStχa.στEt tσ6βια.. 
Τον Τομογλή 'τον σκ6τωσα.ν μ.έσιχ στο 4σtuyoμ.txo τμijμ4 σ-tή γε
νιχή ιl.πεPΎιa. 'toU Αό-γούστο!"! 1923. 

fpή-yo(n Ύνωριστηχ.α.μ.ε μ.ετα.εό μα.ι;, δΙΙXπισtώσα.με δτι trμaGtf. 
συμφωνοι, OIJνΟιθήχο;με σtεν6τιpιx χα.Ι άπoφα.σΙσσ.μr. 4πο Μινο!} 
Χα.Ι 6ργα.νωμ.ένα ~ ά.Ύαι'lιστoύμr. Ύια: την έχχα.θάρ ιση .oG Χ6μμα.
τοι; d. .. o τώι; ~ορτοuνtστtι; χ.α.! d,νεεά.Ρτητιχ ιπο 'τΙ' έπ!σημες 
διοιχησειι; χα.Ι τΙι; άποφ<1C1ειι; .oUt; y:t ιι.νο;λ&:60υμι Ιμετι; μί διχή 
μ..α.ι; πρωτοΟουλΙο; τη'l n&:J:,1 χα.'tOt τοίι πολΙμ.ου. 

Αύτη την ΙΠοχ'ή σΙ δλα τά x.oμμ.ouYtattx&' χ6μ.μα.'tα. σlJζητι6ντα:ν 
ο! 21 δροι, ή άνεπιφύλdΧτη πα.ΡIΧΟοχ1ι των &ποΙων tjtlXiI όποχρεω
τικ'ή ΎΙα. δσα. έπιθυμοϋσιχν να ιΙνa.ι ψήμaτα τηι; Κομμουνιστικη .. 
Διεθνοοι;. Aύτι!lν των δρων ζητοιίrnμ.ε την iνεπιφύλa.κτη ndP~
ΟΟ1.ή . ·Eν~ 4π' a..ύtoUt; τω, δρουι; έπί6a.λλε την ι!μ.εση οιαγριχψ'ή 
δλω ... δαω ... *'-τα. το ... π6λφο εΙχα ... τιιχθετ ύπλρ τηι; ύπεράσπισηι; 
τηι; Πdtp(Οιχι;. ΛύτΟ ,Ιχε γι« μ4ι; ιi .. o:p2-σιστι.κή σ-ημ«σία:. ΟΙ πε
ρισσότεροι ιι.πΟ τoUι; άλλοu, δρου, ιl.vιxφΙpoντo: ... στη ... πειθο:ρ1.ΙΙΧ τω ... 
χ.ομμ&:των σt'ή Διεθνή. Λύτη ή πειθΙΙΡ1.Ια ~τα'l για. μ4, αύτον6ηττι _ 
ΤΟ έπα.-.αστατιχό χΙY'7jμIX ε{ναι Ινα, ένιαΤο , π!Χ"(Χ6σμιο 'ΧαΙ ιι.ο:ιΙ.
οπι;ιστσ. 

I)eι να: έπατείνouμε καΙ σlJνΤOνΙσσιιμε τη δp!iση μα.ι; σ' tiAr. 
Υι) χώρα., πpoσπα.θήσσ.μ.t να ιiπom.τα:στήσοuμ.ι μι« Ιπα..φή μί yνtι)~ 
!τ'οό, ιι.ριστεΡού, σlJvtp6φou.; &:πο &.λλει; ΟΡγιχνώσειι; τοϋ Χόμμα
το ... Δότη Τι οοιιλει& ιi ... ατέθηxι σε μένα. 

"Έτσι σlJνδι&ήx.α.με μl τΙι; Σέρριι; (Χσ;τζηatαόρου) ι μί ΤΟ Β6λ? 
(θ/ο" ~'"' aτIj ""λ .. 1ι ,ό-<,) , μ< τη, 'Aθήvσ. (OΙxov6μoυ), μ< 
την ΚΙρκυΡα. (Ράλληι;) κa.Ι μl tb μέτωπο. 

Χ6.ριι; στ-1jν π6.λη μ.α.ι; ιι.νσ.τρ6.πηκε 'fι πιχλιά. οιο(χηση Σο:ργολό
γο!,.! κιχ! στ-1j νέα. μ:;-:ηχ.α.ν σύ'frΡοφοι tργά.τι, r..oίι πλησι&.ζαΥε τΙ; 

διχΙ. μα.. d,π6ψει. (Πο-:πιχο6πουλοι;, Τζ&:λλιιι;, ΟΙκον6μου, Πασχ6.. 
ληι;) . Έκεl 6μ.ωι; πού Τι Y(X')'j μα.ι; ήτα.ν πληρηι;, ήτο:ν στη σύντa.εη 
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axοτωθιil η Wι μείνει d:νάr.:7jΡΟς; Τί lννοια. Ιχει α.ίιτός ό πόλεμος; 
Ποιός 'χει ΣUΜΤΙpoν d:π' «ύτόν; x).r.:. xAr.:. Μ' α.ύτόν τόν τΡ6πο 
ouνΟε&ήκα.μ.ε μΙ πολλούς στρσ;τιωτες κσ;Ι χ.α.τ6πlν 'tou; ouνΟΙα.μ.. 
μ! τη στΡατιωτ:κη δργιίνωση. !Η την έπιστριίτευση τσσ Μα.ρτΙομ, 
οεν όπήρχε χώριις ποίι ...eι σuγχεντΡώνοVUt.ν Ιφεδροι κα! πο!) νά. μην 
εΤμα.στι παρόντες, νά. μην μιλιiμ.i xa.! '1ά. μην χμΧλοψοροσμι προκη
ρόξιις. Ή r.α.ρακολοtίθηση άπό τΙ; στρσ.τιωτικές καΙ ciστuνομικtς 
άρχε .. ijtav σχεδόν ιiνύπιxpxτη. Φοοιχά. που γι&. δλη α.ύτη την 
άντιπολιμικη χα! άντιμιλιτιχριστικη δριiιτη, οΙ έπΙιτημις διοιχή
σειι; τοσ Χόμμα.τ?ς δεν εΙχα.ν κaμιά. ιΜόνη. ·Ολιι γΙνοντιιν μi 031-
Χή μα.ς ΠΡωτο6wλία χα! με δική μας ευθύνη. 

Στο σιραιοδικείο 'Λδριαι'Οι,π6λεως έπι έσχάι'l προδοσlυ. 

Στ!ι; 18 'Απριλίου 1921 Υιτα.ν, σVΜφωνσ; με τό παλιό ~μ.ερoλ6-
γιο τότε, Πιiσχα. 'Νιν Ιδια: μΙΡα. /ιταν μ! το νΙο ήμ.ερολδγιο Πρω
τoμa.γιά. Χι «udj την Πρωτομα.γιά. γιορτ6.ζανε οΙ εργάτες της 
χώρα .. μ.α:ζΙ μl τούι; έργά.τει; δλου τοα Χόσμαυ. Ή ιiστuyqι!α μl τό 
πρόσχημα. τών χριστια:νικων έορτω·ι ciπιχγορεύ"ι τΙ .. πρωτομ.ιχγι&'τι
χες OUΥχ.ιντρώσεις. 'Ε',-Ι . .εΙ.. (ΈΡγα.ικό Κέντρο κιχΙ xόμ.μ.a) ciπo

φα:.σΙοα.μι νά. γιορ-:ά:οουμε την διεθΥ'ι) Πρωτq.ι.ιxγι« άγνοώντα. κα.Ι 
τό lltiσxd τών χΡlστιιχνων κα.! την άπ!Χγόρευση τή; 'AστuνoμΙ α.ι;. 
Τή μεγιίλη Πα.ρα.σκευή, ενω περιφΙροντ:χν οΙ επιτιiφ ιoι, χυκλοφο
ροσν χιλι6.δει; προκηρύξειι; που χ.:χλοDν Τιiυι; έργάτες σε ΣUγκιyτρώ
σειι; ;ι:χι ~ια:δηλώσειι; γιά. την Κυριακή, δηλαδή τό Πιiσ-ι.α.. nι 
μεγά,λο Σα.66ιχτο χυΧλοφορεΙ ή «ΦωΥ'ι) τού 'Εργάτη», πα.νηyuρικ'ή 
χόχχιΥΙ) χαΙ μl την ΠΡΟΧήρυξη στην πρώτη σελίδα. -r:ou xIXAo!)'j'I; 
τούι; έργ&.τε .. στου:; δρόμουι;. 

τη ιuγ<'iλη Παρασχευ-ι) ouλλα.μ6&. .... εται δ ·Αρ. Δημ,ητρ6.τι; .. , 
γρa:μμa.tέαι; τής Koμ.μ.vυ·~ιστικηι; ΝιολαΙdΙ;. Τό μεγάλο Σ:i66α.το 
,ό μεσημΙρι ouλλιχμ6~.'lομ.α:ι έΥώ. Τό rδto 6ρά.δυ ά,ΥΟίγει 'ι'ι πόρτσ; 
wi) χρα.τητηρΙου γι&; .... ι:i μr.ετ μΙσα δ Χ. Τζιίλλa:ς, γρα:μμα.τΙα.ι; 

τω .... dΡtΙΡγατων χα.Ι μtλoι; της ΤΟΠΙΥ.ης Έπιτpoπ~, τοΟ χδμμ«
τος. Kct! το πρωΙ τό Πά.σχα μσ.ς φέρνουν τόν Α. Πα.παΟ6πουλο, 
Υρα.μματΙα τή .. χομ.μ:χ.τιχηι; 6ργά. .... ωσης. 

'π ά,στuνoμ.iα. Χ2:Ι ή σψχτ\ωτικη ε:oίxη~ -r:i'jραν Ιχ,αχτα 

,ιtρα ΥΙα. νά. έμπο/51σου .... ,:ίς Ικδηλώ.,-ιι; των ίΡγιχτωΥ. Πα.ρ· δλ2: 
δμωι; αι)τά. τα. μΙτριι, ouγχεντρώσει .. 'Χσ. οιa:εηλώσειι; ΣUΓxρoτoσν

-=1 ΟΙ διιίφορει; σuνoικ:ει; τη. -:::6λης , 'Χόιχι .... ε .. σημa.rEIO 'Χ.υμ.σ.τΙζουν, 
«χ6.τω δ πόλεμος., «σuναδΙλφωστι των AdWY πάνω aπ· τά. 
χ.α.Ι τΙι; πατΡΙδει;» , τρα .... τ6.ζου'l δλόκληρη τή .... πόλη, ouγ-

1",,,";0''', μΙ τΥιν Ιφιππο χωροφυλα.χή στό Kou).! Κα.φί, στ/) Τσινάρ, 
Ι6ραϊχουι; ouνοικισμούς Χ2:Ι τό σηjLtLντικότεΡΟ, μΙιχ iποστολή 

Ι .. ρ.,,,ω-,ώ, για. τη ΜιχριΧ 'Ασ1α , ά,ρ\ιrται να. t-r:t6t6l%oτtI στιΧ 
στ-.ι.σισ.ζει, σχίζει τΙ .. εΙκό .... ες τοΟ 6-.ι.σιλισ., σuνενώνετιxι κσ.Ι 

! ~:::~;;~:~:': μl τους έΡΥάτει;. 'Νι .... rStIX μtριx κηρύσσεται δ 
(4 νόμο •. 

'Η ιiσwνoμl-.ι. μαι; πα:paδί '/ει στΙ .. στρατιωtι'ΧΙι; ά.ρχές Χ4Ι ciπ;!;ι 
τt χ.ριιτητηρια. τηι; ·Aστu .... oμιαι; lι.dι; με~αφιρoυν Χ4Ι μ4ς 'Χλείνου ... 
σdι στρα.τlωtιχ1ι χρα.τητήρια τήι; τουμ.πας. ΈκΙΤ ot στρα.τιωτε. 
Ι.δηλώνουν μl: κάθε τρόπο τη OUj~πάθειί τουι;, lJ.dς χαιρετούν, μιiς 
,ιχ .... ουν τσιγάρα καΙ φρoί.iτα, μά, δεΙχνουν τιι; προχηρύξειι;. Ό tt
σηrητηι; ιiπα.πΙλλει ενα.ντ!ον μ.α:ι; X4tηyOpicr. επι εσχάτη προοο
σια., Ur.οχΙνηιτη του λαοΟ σ~ στιiση χα! τοΟ στρa.,ου σε λιποτιχ;Ι:χ 
xs! μά .. -r:α:ρa::tμ-r:ει στό ·Εχτιχχτο Στρ~τ~οιχεrο ΆΟριιι.'ιοιιπόλεωι;. 

ΣΙ λΙγει; μiρει; μ.Ι συΥοδεlιχ 6 στρa:τιωτώv μι λοχία. έτ:Ι x.ε~
).~ι; μa. .. μετa:.φέpoυν δεμlνG1Jς ιr.ό OIorιPoopoμtxb σταθμό γι« την 
'Αδρt4.νουπολη. 'Έχε! μπριί60Ι τηι; Ba:.σιλιxήι; Μι:χκεδονιχης Νεο
Aor.!aς μ.a. .. περΙμινα.ν, μdς ά:ποδοχιμά.ζουν μl !γριει; φωνει; x.a.I ιι.Ι· 
σχρσλογΙει; κα.Ι l.ιάι; επιτίθενται. οι ouνοοοΙ δμωι; στρα.τιωτει; με 
Ιφ' δ-πλου λόγχη ml μ.~ κλωτσιέ .. τούι; ά,πομ.α:κρύνουν. Σ' δλη τη 
δια.ΟρομΥι +ι σuμπεριφopα. των στΡατιωτων κιχ! τοΟ επιxεφaλη .. λα
χΙιι. tjταν πολυ κα.λή. Τό .pa:.ί'Jo π1ιγα.ι .. ι μόνον μlχρι τά Καριι.
Υ8τι;. 'Από έχε! χιχΙ πΙρa:. Υι γρα.lΨή tjτa:.ν χιι.Τ!::JτΡα.μμlνη. 'Έ'tσ~ 
''Κό ,ό Καρa:.γά.τ .. cm)v 'Αδρ:ανι:ιυπολη -;;1ιγ-ιχμε έν μlρει μl ,ά. πό
δια -ι.α.Ι Ιν μiρει μέ ά.μιiξια. 

Στην 'Aδριιι.·,ιoUτ.oλη μ,iι; περΙμενε μι&. εύχάριστη Ικπληξη. 
Μόλιι; οι στρα.ΤΙώΤΙΙ; μ.~ πlχρlχSώσ-.ι.νε ιr.ό τμημι:χ μεταγωΥών, ί!α:Ι 
Αμ.ισωι; «μα. τΙλειωσιι.ν ο! διctwπώσ!ιι; τής πιχριίδοσηι; ΜΙ της 
"a:.ραλIχ6ήι;, οΙ δύσ Ι .. ωμι:χτ6;ρχει; πού μ.dι; παρΙλIχ6a:.ν, μά, σφΙξα. .. ε 
μl ΙγxαρOιότητa: τα. χΙρια κα! !ι.dι; εyκαταστ~σανε σ' Ινα. θάλαμο 



τ.,σ τμ~τo~ -ω:! δχι στό XPIXτ7}'t'iιpιo. Σuμπ~θaDσa.ν ΧΙΧ! at δυδ 
τδ ΚΚΕ. Ό Ι~ς dπ' IXότoU~ Ιμ.a.θε τ!~ ~πα.vamα.τιχ!ι;; ΙδΙι'" χα.! 
lπηΡιιiaτηu dr.' αό,~ς στο διιί.aτημ.oc 1WU μ1 !vτoλή τij~ 'Aσφi
).ιια.~ πα.p~xoλo:)θoOσι ,όν ],Ιπινaρ6γιa. 

ΣΙ δuό - τpιΙ~ ώριι;; μd~ ΙπισχΙ;ττιτα.ι δ dyeιrπoAoχa.ybC; B),d:. 
χοι;; σuvoδιυ6με\ί':l~ d,r.b ΙΙρxετoU~ aτpIXτlωτε~ τοϋ Tάγμaτo~ Τηλι
γpcιφητων χα! ~φoσ μ4c; χa.φΙτησι;ι,l μd~ λiνι: .Τό Tιiyμα. Τη
),ιγραφητων .Ιν«ι δλ6Χληρο διΧ6 μα~. "Exauμ.ε σuζητήσιι τη'l πι
pΙπτωlT1ι ~ι; χα! lχouμr. ά,ΠQΨCΙσlσει xal εΤμ.a.σtε Ιτοψ.οι vά. σ:2~ 
dπιλιuθΙΡωσauμε στην περΙπτωση 'It.,u τό ΣτΡΙΧΤoliιχιΤ., θά: O'iς 
XlXt«Otx.d:σrt σΙ θιiνIXΤι) η σε 6a.plt~ πoινΙ~ ... Τό Τδιο μ4~ 6ε6«ιώ
~;νι χα! οΙ δUΌ lνωμ.IXΤιί.pχι~ ποι) ~'t'σ.ν ΠIXp6ντε~ στ'ή ΣUΖr,τηση-

O"U:pa ~pθι nt ~ ΙπεσχΙψθψε δ όπoλoΧIXγό~ Kωνστα.ντιν~. 
δηι;. Τό μ.ισημipι μ4~ ψΙριχν οΙ στριχτιωτε .. Ινιχ δλ6Χληρο ψητό 
dpvI πou τό ,"rxlXv ψήσει στη μoνιiδIX ,auς. "Οσει; μipιι; μl{WXμ.t 
στήν Άδρια.νο!ίπαλη ~μ.a.aτε σχεSQν lλεύθεpoι ΧΙΙΙ δεχόμαστε δλη 
μipα επισχΙΨεις atρlχτιωτώΥ (μ1 lYIX'>' άπ' aiJtou .. ςα.Yaσuνα.ντη
θήχα.με τό 1940 aτήν ΆΧΡΟΥlχυπλΙα.). 

ΔΙν χριιιiστηxε ΟΙ στplXτιώτε~ι δ BAιixaIO κa! ΟΙ !vωμ4'ιiρχ ... 
νlZ πpαγμ.a.τoπoιήaoυν την dπ6φa.σή τουι; γιlZ τη ο!α:ιη άπελιυθί
ρωσή μa.ι;. Τό Στρα.,ΟΟ:ΙΧξ!ι) Ιχρινε τόν έα.uτό 'tOu iνα.ρμΔδιο γι~ 
την πιρΙπτωσή μαι;, Ιπειδ-ή δ aτpα.τιωτιXΌ .. νόμοι; χηρυχτηχι μετ2. 
t:i γιγονότα. ,00 Πιί.σχα 1((1.1 Ιξ dΨOpμfjt;; τών γεγονότων, δτα:ν Ιμι:!ι; 
Opισx6μaστε ~oη στ&: x~τητηρια:. MιΙyα:μt μετά την άπ6φa.ση 'tOfj 

Στριι,?ΟιχιΙοι.ι δύο μiρει; dx6μa. aτήν 'AδpιoxvoUπoλη γι&: ν& &0-
με χαι 'ι/ιι γvωρΙaoι.ιμc την π6λη χα:! τά: ι1ξιaθΙα:τά; τη ... Σι μiνα 
τouM.xi'b δΙ.., μοΟ lχα.νε ,{ποτι Ιδιa.ίΤεΡη Ιvτόπωση lξω Ιπό τι.> 
τζa.μ1 Σουλτάν Σι),ήμ χο:! τΙ .. ραχΙνδυ,ε .. γυναίκες παυ σκαιrπΙζa.νι 
τού .. δρ6μουι;. Στη μ.ι.ταγωγή μ.a.ς aτή θεσιnλav{χη (ι1ψοσ παρα.
πεμπόμa.ατι πλΙον στά 'tIXXttxά. διXlXστ-ήρια.) μ4ο; ΣUνόδεlY.Σν τΡεΤς 
μ6νov χωροφυλα.χι .. χαΙ AutaU ... 

ΜιΙνα.μ.ι. ατά όπόΥιια. taO ΔιοιχητηρΙαυ θεσσa.λα)'Ιχηι; tΙασα
ρε .. μιρι .. χα! lx.rl σuvτιί.ξα.μι μΙα. διι;tμ.a.ρτιιpΙα. γιά τόν διωγμ6 
τιJ)ν ,ΟΟρχωΥ Χα.Ι σλα.υων τηι; θΡfχηι;; ΙΙπό τΙ .. ΙλληΥΙΧ!Ι; ΙρχΙ.;. 
'Exιpριiζα.μ.ι. τη σuμπιiθιιιX μαι; Χα! τη ... ΙΙλλ ηλεγΥύη μα .. στΙ .. χο:
'tI',%δtωΧόμιvι~ μ.t:ιav6τητε .. 1((1.! ατιγμαηζα.μ.&: τη στιί.ση τηι; Κ.Ε. 'tOO 

~τo .. πoU πι,:r;ρ' δλο πOU της εΙχοιν Υ.ΥΙΙ γvωcιτ& ι;tότό-. ΙΙπδ συν
'tΡ6φι:ιυ~ σtpιιτιωτε .. , οιότη .,υπ Ιγpa.ψι οδτε lxaμε τΙποτι. 

rta. τόν Ιγριο διωγμό των Ιθνιxιiι\ μειονοτήτων ti'j .. θρά:χηι;; 
_ό τό μipa~ τη .. ΗληνΙΧfj,; xOOΙΡYησ'J" μ4ο; ιΙχι:ι.ν δώοιι πολλά. 
σuyx .. ,I!-pιμί~ σταιχε!α, οΙ στpα;ΤΙίi)τε .. )(χι αΙ Ινωμ«τά:ρχι ... 'Ή δια.
μ.ιιρwρΙα. δημοοιευτηχε στό Pιζoσπιiστy, πoU δ!ν "ίτa.ν όοχόμ.α. δρ
ΤCVO τοΟ χδμμα:cος. 'Από ,ά xρoιτητήρι~ τοΟ ΔιoιxητηρΙιru m βρω 
Ρ.ιρ6τερα. Πού Ιχω γνωρΙαει μ.dς πρoψιλα.x(αι;tνι στ! .. ΝΙις Φuλoι
'ΧΙς. 'Εχε! "ίρθ .. χα! μa .. Ιπεσxlψτηχε ,! λΙγι .. μLρι .. χο:.! δ Κορ
"τος χα! μJ: την lOt6tηta. τα!} δΙΧηΥ6?,υ χο:.! μ1 την Ιδι6ττιτα. τοΟ 
μ.V.oυ .. τη .. Κ.Ε. 'Ήμαστε προεΤΟΙμΜμιΥΟΙ γιό-. μιά 6Ια:ιη σόγxpoιr 
ση μα;CΙ 'tOU. 'AJJ..b. δταν στΟ Ιπισκιπτήριο 6ρεθήχαμ .. μπρocιτά. σΙ 
Inv Ινθρωπο σuνεaτo:λμlvo πoU μl ιo. .. xΡιvΉ ι:ιuyx(yηση μ&ι:: Ιι:ιφι
ξι τό χΙρι, δ θuμ.6ς μ.a.ς χα! τό Ιχθριχ6 μ«ι; μ.ιvcί~ Ιξα.ιΡο;νιστη
"ν ... Συμ.ψώνησε xa:t δ ΤΟιο.; μ.a.Cl μα.; ι:ιχι,ιχά. μ.! τη διι;tμ«ρ't1)· 
plQ. xa:! μΙ λ&πη του ΜW; μCλησι γιά. τη ... Ιθλια χα.τά:ι:rw.CI'r) ΠΟ-) 
hIxpatoOσr. στην Kεvτριx-ή Έπιτροπ+,. 

Σια Γιά""ΙΝ 

Τά. τΙλη 'ΙουλΙου 1921 ΙΠOφUλIXXΙι:ιτήXΑμ.ι. ΟClτι ξΙρω, οδτι 
ρώ-::ησο: γιά τό voμι.x.ό διχαιολογητιχό τη .. ι1πoφυλιixισήι; μα. ... ΣΙ 
>..ιγ .... μιρει;; ΙφUΓα: γι&: την ΚΙρχυΡα;. llGtpoum&.στηxo:; στό Φρου
ρa.ρχε!ο χα! αότό μ.έ lστειλε ατά. Γιιiννε.vcι σΙ μΙοι διλοχΙα τοΟ 10au 
lliCtxoD Συντιiγμα;τo; ποο σtpoιτωvιζ6τo:ν στόν ΆΧριχΤο. ΣΙ δώ 
μ.lριι; "ίρθα. ι:ι! Ιπα.φ1J χα.Ι μl τού .. σuvτρ6φoυ .. 'tOD έχεΤ xoμμ.a.τιxoI] 
'Oμl>"oυ χα! μl τσύι; Φ. ΜπρΙΧτσο, χωρacpόλaΧιχ. γpι;tφιό: τη .. Γενι
-xi'jc; ΔιοΙχηCl'r)" ΧωραψuλΟΧΧfjι; 'ΗπεΙρου (μΙλaι; το!} ΚΚΕ), Άρ. 
ΠQ.πα.δΙΙτο Ινθυπασπιστή (μίλ.,.. taD ΚΚΕ) χα! Στ. Για.ννouλά:το 
4)'θιπ:aλοχ~γό (ξΙχε διαγρα.φε! Ιπό τό χ.6μμιι. ι;ιά.ν d.πιΙθa.ρχο xα~ 
Ι-.,ι;ιρχιΧό aταιχι:Τα). Συγxpoτηθήxα.μt mt ΙρχΙαιχ.μ.ι μΙα δργι;tVΩ
μίνη πολιτιΧ-ή δρriστι. Στδν 'Axpι;tl0 στρι;ttωVΙCοvτα:ν τότι-ι μ.Ια: οι
λοχΙα. 'tOO Ι00υ Πιζιχοσ' Συντriγμ.ιχ-w.. (α' α.δτη ... δπηρετoOσι;t !'(b) 
&πλόι;; φotvτdpo .. χοχΙ 6 άVΘιιπa.σπιστηι; Πιιπα.δΙJ.,aι;), v:la. διλοχΙιι 
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'ttlU 24QIJ Πεζιx~σ Σu·.rtιiγμ.ο:ΤQ; χα! Q! Α' κιχ! Β' μα!ρε; δριι6;ι;. 
-:tXQ{j ΠUΡQβQλΙΧ~ϋ. 

'Λpχ1ζιι.μt ιiπό ψιλικ!; σχέσει;, ΠΡQχωΡQuσσ:με στην ιitQjJotx,~ 
πpιmσ:γιiyδσ: χ,σ:! Ι)ατερσ. ιiπ!> lv:x μήνα. εΙχσ:μι σuγχ,ΡQτημlνει;; δμιi
οες σ' δλες τΙς ιr.p:xτιωτιx!ι; μQvά:Οες. σι μΠΡQσQUΡει; ml QI 'ItPQ
κηρόςε:; ιipXt'Jr.ι.v νιi ΧUΧλQΨQ!Κ'ϋ'l r.:ΧVΤQΟ χα! ν~ r.ΡQxa.λοϋν σu
ζητησεις. Όpισιιlνα. βριίοιιχ σuγκo:ντpωνoμιιστε ατ.χ ΙρεΙπι:ι 'tQU 
B~λισα:p!oυ ψευγοντα.ς ΧΡ')ψά ά:πδ τοίΙ; στριχτωνες 30 _ 40 ατρ:χ
τιωτες, κιίν,,-με a;;:ολογισιιό 'ti'j; ΟQuλει:1.ς μ"-ι; χ:χ! ιiΠQψσ:σΙζlχ\U γι4 

τ~ν πlXpr.ι.πΙplX oριiση μα:ς. 'ΑρχεΤQΙ άπ' σ:ύτούς τΟΟ; στρσ:τιώτ!; 
ylnvt δΤ7:ν ά::τ:ολόΟηκ:ιν μ.lλη τνυ X?μμιr.τoς. Στ&. σύνορ::ι μ.ετ:χφΙ. 
ρα:νε τό πριmσ.γσ:νoιστιxO όλιΧό Οικ.οι μαι;; σωφέρ. 'Η ά;λήθεια: εΙνlX~ 
δτι οέν όπfjρχε οϋτε όργlXvωμiνη ουτε ιiνopγιiνωτη πα:ρσ:χολοόθη. 
σΊ'j Ικ μΙΡQUΙ;; των στρ::ιτιωτ:χω,l άρχω-ι. Στό 'Εργ:ιτιχό KΙvτpo 
ΠηΥα.Ι-,ιαμε τιxx-:ιx~ ο! στρσ.τιώτει;; χ:χ! σuζηΤΟU'Jαμε έχε! μΙ ΤQuς 
έργά.τει;. 

"Eypαφa. στη·ι Κ.Ε. κ<χ! άφοσ την πλ ηραψοροΟσιχ yι~ τη Ορά.
ση μαιι;, ζ1jτοuσ:χ Ψ.t μdς στε1λουν μπροσοορει;, ιiντιτ;αλιμιx!ι; προ
Χ1jρόξειι;; χ:χ! Ιναιν τ;ο).όΥρσ:ψο. Ή i;:ά.ντηση ~pθι r.oλiι γρήΥορ;ι; 
μ! τη,ι όr::oγρ:ι:φη τοϋ 11 . Δ1jμYjτρiΤQU . Δ!Υ ένέκρινσ:ν κ:χθόλο!) τη 
οράση μ:χς, τη .. θεωροΟσ2.'1 !πικίνοu'lη xa.t Υιi μ.4ς x:xl γι~ τό 
κ?μμα. ΧΙΧ1 μd .. Ιδ:νιι.ν Ιντολη νιi τη στ:ι:μιr.τησo'}μ.t. 

Φuσικ.:ι r.ou δ!ν τοίΙς &.κούσσ:με. 

ΛΙΜιάκιη, 

Σ:1:; ά.ρχ!ς τοϋ 'Οχτώβρη 1921, r.fjPE ή Διλοχίσ: o:«τ:Xrή άπό 
τδ aWjiGt γιcX τήν Ιπιλογή τεσσά-ρωΥ έΥΥριχμμά.τωΥ στριχτιωτών γι~ 
τό Σ;:ρlχτολογιχΟ Γρα:ψείο Κερχύριχς. -Hμoυν~ κσ: Ι ~γω Ιν~ ιiπό 
σ:υτoUς τoUι; ΙΥΥρlχμμ,άτους χ.σ.Ι μ.a.ζΙ μΙ τρεΙς ιi.λλoυ:; πήp~μι φόλ
λο ποριίlΧι; για τήν Kipxupa.. ΈχεΤ στ!> Στριι,ολογιχό Γpσ;φtΙ, 
μ.οίΙ &'vα.θΙσlXνε το πρωτόκολλο . 

'Ήμαστε δύο γpaφεΤς στριι.τ:ώτει; πΟΟ είχa.μι τό ro:o Ι"ώvuμo. 
Μίιι μ~pιx σΙ πολίΙ μικρο ΧΡΟΥικό διιίaτημιr. ιiπό την YιμlplX πο'} 
ά-νιχλά.βα.μι όπηρεσ!ιχ μdς χα:λε! ο λοχσ:γΙς ΝιχολοΟζος 1(lXt μ&ς 
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ρωτ6.ιι πoι~ &.πό τοίΙι; δuό μο:ι; ε!να:ι ~oλl1εβ(xo:;. Γιά μινC1 σ~ 
.[,..",νι χόριι λοχα:γε _Qu λέω. ΤΙ θ& θΙΧ τιΙ μoiI 'r.7.VE, εΤσ:ι.t Τι οΙν 
.ll1ιχι; Πο).{τη; -ημουνα τώρ:χ ε!μιχι σΤρ'τιώτψ;;. Μίιι. !λλη ιUp:ι: 
μπ:χΙ 'lι: aτό θιiλιι.μo ;:00 -i'Jμιxoτt r;[ ΎI~!ft!:;, ό Διευθυντης, tOU 

,1:"ρ.,,',ΟΥ'''Ο' fpcr.IfJt iou χ<ΧΙ ρωτάει: ~EΤν:ι:ι χ«'ΙεΙς έοω r.ou ν~ 
να. μα.ς Ιξηγήσι\ τ1 σημ.ιr.!νιι ή λέξη σοβιέτ, ι! ΠρΙφτη; . 

d,πιiντησιχ δτΙ δΙν ξέρω. 
Φα:ίνετcr. \ r.ως είχ<χ"ι πιipι\ r.AYjpo~opic; yt.l.t ιι.έν:ι. είτε ιiτ:ό 
'Ασψάλειιχ ιΤτε πολίΙ πιθ:χνως ιiπο τον oiJμ.ιtpxo xtpxupcr.lw'l. 

:xύτo'~ τόν oYιι\Gtpxo l"tuxt δτΙΧ'1 ηρθΙΧ ir:δ τη θιaσlΧλανΙχη στην 
Ill»"p. νΙΧ σuvτα.ς\δεόοuμε I~Ι τό Ιοιο ιlμάξι - λεωψορε!ο .• Αμάξι 

μΙ IΗογ/Χ, lXut~ "1jτ:ι:'1 τότι _!t. ktwιpopt!cr.. 'Εγώ r:ήγa.ιν% 
μου κι ιχυτόι; στη Διι.σtά. Άρχίσ:χμ.ε μι&. σuζήτηση πο') 

."ιλ,IΙ' IF..Jatx!t. σε ιi'ιτεγxλήσεu; χ:χΙ 6ρισιέ:;. ''Oτα'ιl α.υτός έπε
ν& μou άρπιiξι\ μί« ωρφΙ"tσ:χ μι ,,::pupoopiot:tvo r.o-J ε!χσ: 

Υριιβάτ:χ μQU, ,ό'ι βούτηξα: χι έγω ιiπό τ~ πέτα: ΚIJ.! πλαχ.ωθij-
στΙς ΎροθιΙς. Πά-'ιτω; στο Σψcr.;:ο)ιryιχδ Γpιxφείr.ι οΙν nijp«v 

!Οιcr.ίτερο μέτρο έ'/ιι."ΤΙΟΥ μου xcr.I ιι.! τΙς κουβέντε.; που πι
μaλλoy θέλανε νΙΧ μι πιipoυν σ:ο Ψ\λ6. Κάθε Ι.Ι.ΙΡ/Χ δΤ(l't 

ΟΙ ά.ξιωμ..ιχΤΙΜ ! μ.ένι;φε ο! γρα:9εΙς xr.ι.! με &λλου; στρα:-
ά.πα τούς λόχους σuζητούnμt γι&. την χa.τάστα:ση, γι&. τον 
, γιά. το Ιργcr.τιχ.~ κί'ιημ:t, γιΙΧ την έπ:ι:νσ:στιι.τικ'ij θεωρίι;(. 

ΑύτΙς τΙς μ.έρε:; πΙρ:χσε <ίπό την ΚΙρχυρσ. !πιστρΙφοντcr.ι; ιiπό 
ΡωσΙσ. μισω ' Ιτα:λ!α:ς; χα:Ι 6 Ν . Δτ,μητράτοι;. Mιiς; μαησε γι&. 
Ιπ<χφΙι; που εΤχε στή Ρωσίσ. X(l! γι&. την κlXτιiστcr.ση έχεΙ, ιiλH 

μιinoν ιir.ογοη·nuμιvoς. 
I~έσα: Δεχεμ6ρΙο!.! 1921, μι&. μιριι πού Υιμοuνιι. τηι; «υπη
lpxztcr.t ό τα:χυορόμος, πρΙ'; ΙρΟουΥ ο! στριιτιώτες Ύ?~

καΙ οι ί~\ωμσ .. ιικo!, χα:! μοϋ οίνει Ινσ. κατεπετγΟΥ "t7)AEypti· 
dτ.Ο τό Ε' Σώμιι. Στρσ.τοϋ. 'ΑνUr.οπτος τό ιΧνοιξσ. ytf.t να. τό 

"",,,,,.λ'ή,,ω. "Εμεινιχ μ! τή~ ΠΙΥιι. στ!> χέρι σταιν ottitn.att τ!> 
..,ιιχόμενδ του. "EYPΙXΙPi: ", 'ΑποστεΙλα:τ; ΣUνOOεΙIX στρσ:τιώΤ7)ν 
apΙφτη'ιl ΣπυρΙοων:χ στlnt 'Λν:χψέρ:χτε τηλεγρ:χψικως; Ικτl1εσι'ιl:Ο . 
k' Σιuμ!)t ΣτριχtοU. 

-E6r.ι.λr.ι τό τηλεγρά-ψ-ημι.ι στη·, "",aiTo"Yj μου, πήρα: τό δπλο μου 



κα.ί τδν γυλιό μo~ κα.ί τρ~6ηεlX για το χωριό μou . 

'Έζησιχ τίι ζωή τοΟ AΙΠQτά-κτη σε καιρο πολΙμου μtχρι τΔ: τiA,I 
Αόγουστου 1922 Οηλα.Gi1j 8 μ~νε ... ΥΗτa.ν μια ζωή )Ιυνηγημiνoυ 
ιiγριμιoO. Tιk ιiπoσr;ιiσμ.a.τct του Γούνο:ρη σa.ρώνo:νε ξa.ν& τά xwpti 
μα .. δπω .. "tYtE χρόνι-a πρΙν τα: ιiπoσπά-σμσ.τιx τΟΟ ΒεYtζΙλΟ'J. 
Δ!ν σπιiγιxνε σοχείΙΧ μέ Ηοι Υ.aΙ 6ιχρΙλιa. μέ )ιpιx.σi, &λλΔ: mvιι..vz 
)ιιx.τ6.).υμa στ~ σπίτιιχ. των λιποτα.κτών, σηλΙΧ&ή μετιχτρΙπιχ.νε a.δ1:&. 

τα σπΙ1:ΙΙΧ 0'1 στΡιχτώνεζ, κoιμQyτιxν Ιχεί, σφ<iζιx.νε κότι .. , ιipνιιi, 
γουρούνια; , κιχ! τα τΡώγα.νε :χ.ο:Ι Ιξα;νo;γκά-ζιxvε τού .. γονι{ .. τών 

κlXtα.Οιωκομένω'l νά; τοο .. Ιξw.ηρε1:00ν. τα: χωρι&' xlXI τά 60υν& 

είχα.ν γεμισει ιiπo λιποτά-κτε ... ·Όσοι στριχ.τιώτι" πιχ{ρνο:νε !διια; 
(συνήθω .. ΟΙ τριχυμα;1:ίε .. ) οεν ξα.να;επΙστpεqκιν στΙ .. μo~Oε .. 1:Ou ... 

ΟΙ χωροφύλα.χε .. φυσιχα προτιμοΟοο'l γι& x.a.τάλuμa. w. σπΙ1:Ι:Χ 
που είχα.'Ι μια: o!κo'r'Oμιxή !i.VSσT) m! το διΧό μou ~τα.v {να; άπ' 

α.υτά. Πολυ ΣUx,l& 10 - 15 χωροψύλα.κε .. εΙσ6άλλα;vε μισα. στο 
σπΙτι , τρΙχα.vε στιΧ Οωμ.άτια. vα Ιξιχσψο;λισουv χώρο γι&; υπνο, το:ι
ποθετοΟσα.,Ι τα. πράγμα;τσ: το:ιυ .. κα.! τ&; δπλα; του .. κι υστερα. χα.τα.-

6poxeiCΙX'lE δ,τι 6piσxa'lE πρόχειρο, π Ινα.'Ιε το κρ«σΙ σ&;'Ι καμijλε .. 
κα.Ι μετά ρίχvοντα.ν σά.ν ιiλεποi}σι .. σtO ΚQτΙτσι ~ σαν λόκοι στΔ: 

αρνιά-. Ή μιiνα. μ.ou xa.l δ πα.τΙριχ .. μt.)υ Ιπρεπε 'Ι&. τοό .. όπηρε
τοΟv, νά τoίι~ μαγειρεύουν , να: π),tYQUV τ&. πιάτιχ xlXt 'ΙΔ: ξε6ρω

μΙζοuν το περι6όλι ::iπο τΙ .. βρωμιέ .. του ... Τδν χειμώνο: Ιπpεπ~ 
ν" τού .. χου6ιχλοΟν συνέχεια. ξύλ:Χ, διιχφορετιχά. κlχ{γα;νΕ γι! να 

ζεστlΧθοuv δ,τι 6ptΣXIXYS, κα.ρΙΧλε .. , τριχπΙζι ιχ . 

'ilI συνΔιάσκεψη tOϋ Φεσρουαρίσυ 1922 

Ή κατιiσΤIXση στη χώριχ Χιiθε μIplX κα! γινότιχν χειρότερη 
γι&. τό μt.)'IlXpχικό κlΧθεστώ ... ·Ολε .. οΙ ιiγωνιώδει .. w~ πpooπιi

θειε .. γι&. 'ιιό: Ιξlχσφα.λΙσοuν Ινα. oιi'ltto ιiΠδ τό lξωu.ρικό είχα.v 
άποτύχει. Πα.ντοΟ συνlΧ';τοUσα. κιχτηγορημιχτο,ή !ρνηση. ΟΙ με_ 

γάλοι σόμμα.χο:, α;ύτοΙ γι&. λoγα.ρια;~ xlXl γι" τ! σuμ.φΙΡOYM 

τώΥ δr.olων Ιγι'lε δ πόλεμο .. στή Μικρό: Άσ:α., ΙΥχ.α.ταλεΙπα.νε τ1j 

χώρα. σtήy 'ώχη τη .. χ:ι! ιiκόμα. !ρχισιtν ν~ προοονα;τολιζοντιχ: 
στον Κεμάλ, γι&. τό'ι όποιον εΤχαν πλέον πειστεΤ lSτ. δ!'Ι Ιπρ6Χειτο 

Ινιχν !πιχ/νουνο έπανlΧσt&:τη, δπω.; γι&. μιό: στιγμή IttxlXv πι

dlA&: γι&. [Υαv lθ'ltκιστή 1rritrj τδν όποΙον θ&. μπopoOσrι.y 

προσεΤlΧιΡισθοον, dpxt{ ν&; θιισΙαζιιν τον πρώην πιστ6 του .. 
lΙμμ.χο χα.ι l5ργανό 'tou .. , δηλa.Οή Φ ΈλλιiOIX. Κι αότό xά.ya..

Ό Κεμάλ δ!ν ήτα.ν πλέο'l lya.. .. τοσρκο .. dτα;μιivο .. ιipΧ'I'/Ύo .. 
ιiλλ&. δ ιiρχηγό .. ένΟ .. μεyiλου, lχα.νοΟ, δΡγα.νωμένοu 

lξoπλΙ<1μiνoυ με τ" πιό σύγχpo'l~ δπλα στρατοΟ. 

Ό Ηληνιχδ .. στρlχτΟ .. ήταν ΡlχκlνΟuτο .. καΙ ~ πιδ συνήθης 

του ~tIXY ρΙηι ... Τό ~θιχ6 τo~ ε!χε πΙσει στο μηδΙν. Ό 

τών λιπoτα.'ιe:τών lΧύξα.ν6ταΥ iπο ισριχ σ! ισρα.. ΤΟ {διο 

~.y6".y xlx! δ ιipιθμό .. τών κουρα.μ::ιΙΟω'/ , των 6λαστώv οηλιχ 
τi) .. ιiστικ,ij .. τάξη .. καΙ ~χεΙνων πo~ είχα;ν «μΙσο., πΙ)') Ινώ τιΧ 

wlJ λαοΟ σφ6;ζοντα.ν στΙ .. πεδι&δε .. 'tij .. ΜαΡI1 .. ΆσΙIΧ .. ιχδ-
στρογΎ'Jλοχιiθοντ:χν στCι 'X7.qJt'lεtct .. ης • Λθήνο:ς , ξκ,τελοοντε .. 

εΙδική δπηρεσία. 

ΣτΙ .. Aa.rx~ .. μά.ζε .. πιχντο!j σ' δλη τη χώρα. [χδηλη Τι ouσφoP{'J, 

Τι ιiγα.vά-κτηση. Κά.θε μ.iplX ΙΙπεΡγΙε .. καΙ ΟιIΧΟηλώσε ι ... 'Ή 'ΧΙΧ ' 

, .. ""'''' τοΟ μετώπου ~τα.ν 6.πλώ .. ζητημα χρόνου. 
Ιπαναστctτικό )ιόμμα; άξιο το\) όνόματό .. του, Ιπρεπε ν& 

':;:~~;::~' τΟν Ιαυτ6 του κα;Ι τΙ .. ~ζι .. γι&: την ιiνα.π6ψεuΚΤ2 
~' lπιχνα;στιχτιχή κρΙση. Ποι&: ήτιχν Τι πι:ιλιτικ'i! τοΟ 

τi} .. KEyτptxij .. του δηλα.δή 'Eπttpoπij .. ; 
Στο 20 ΣυνΙδριο τόν Άπρ1λη τοα '20, το κ6μμα κlχτlχΟιχά.ζει 
ιι.πορρΙπτει τΙ .. σοσια.λδημmιρlχτικέ .. θέσει .. του Ιορυτικοσ ΤOιJ 

(ΛlΧίχή Δημοκριχτ!ιχ , 'Εθνική .. ΑμυΥIΧ, Κοινωνlα; τών 

χα.! προσχωρεl στην Κομμοο'lιστική Διεθνή ιiνεπιψύλα.· 

d'ί..οοεχ6μ.ινο ,ό πρ6γρcφ.μ&. τη~ κα.! τΙ .. ιipχέ .. τη ... Άλλ&. 
πλησιάζα;με στ~y lπαn.στα.τική χρΙση , δσο δηλα.δ'ή πλησιιiζα

στΙ .. σuνθήκε .. πού θα οοκιμάζοντιχν Τι ιiντoχή του κ,6μμο;το .. Κ7.Ι 

πρlχη.Lσ.τική πίστη του σ' σ.ότΙ .. τΙ .. :ipxi .. , τόσο α.δτό Ισπα.ζε τη 
"ιιιχτδπιν tij .. !λλη .. τΙ .. Ιπα.νο:στα.:ικέ .. αΙχμέ .. ιιδτοίΙ τοίΙ προ

,ι~ψ.o<", μέχρι πού τελιχΙ:>: τδ ιiπέppιψε δλόκληρο. 

Στί .. ιipχΙ .. ΦιΟρalY.tΡίοu τοΟ '22, Υι Κεντρική 'Επιτροπή XIX
)..{ μι&. Ικτιχκτη συνΟιά.σχεψη. ΟΙ ιi1i"qJ&'aEl" που μιοο σ' α.ύτ!ς 
τl~ τόσο κρΙσιιιε.ς σuνθijκες πήρε lΧότή ή συνΟιά.σχεΨη συνοΨΙζον

tllt στ&. Ιξ'i'j .. : «ΤΟ κόμμα: δια.ΤΡΙΧΟΥ ιiκ6μα ΠΕΡίοοον όργιχνώ· 
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αεω;; xIXl 7.ριι:";IXγιiyoo:ς Ιχει ιiΨ-iyκη μ-.ιχρά;; νoμΙ~υ όπιiρςιως ... 
Ή 6ξύτη, της έ::ιθεtιχ!.ιτητο; τ~~ χ?μμ-.ιτος 01.,. Mw;,IXt .,.α ύπερ-

6ιl τά δρια. τη~ πολιτικη, i·ι,ι:.χη; τη; lprIXttxij, τιiξη, xIXt της 
όλης 1κο:'/6,,/το, το:) κιVΉμα.τo~ •. Λότο 7.ρσ.xτιxι.i , ατή γ).ώασα. ti'j~ 

πιiλη~ τώΥ τiζεwv σημαΙνει ετι τ? κόμμα πρέ'ϊ.ΞΙ .,.ά. περιορΙαιι 'rijv 
πολιτική ΤΟΙJ Ορα.σΤ1Jριότητιχ μέ1ΙΧ στό: δρια- που Ιπιτρέπει τδ xριi

το; χσ:Ι νά. μη.,. οίΥει ιJ:φοριιi~ yι~ lπεμ6ιiσει ς στην ΆστuyoμΙσ:. 

Άχ6μ<χ ιχυτο σημα.{ΥΙΙ δτι πρΙπει v&. συγκρο:τεί χα.Ι '1& περιορΙζει 
τοίι, dyιίIv:;; των εΡΥα.-:ώ,; μΙσο: στ:]. r.λ!Χ!~α. της ιiατιxης νομψ.ό

τητα.ς. Κα.ί ιiν πσ.ρ& τΙς πρoπ.:ιJ:θιιΙς του χα.! τΙς χο:λΙς του προθέ

σεις , ξιπ-ιiσoυ,; σ:1θόρμητιχ ijttpytaxol ιiγώ'ιες, δια.Οηλώαεις, σuγ
χρουσιις μέ τηΥ 2:πuyφ!!X , 2,.,. οηλ!Χεη οΙ tpyi'tΞ' δ!χω;; τη.,. 4δει!Χ 
":00 χ?μμa.τoς σ::::Χσουν τ:): :τλο:Ισιιχ της ά.στικΤις Υομφ.6τητας ΧΙΧΙ 

Qlα.n'Ρiξι:.uv lται ,Ις τ?σο ιiVIXγχα.Tις γι' IXύτCι σuVΘ1jxt, ναμΙ~υ 

ύπιipςεως, αύτδ πρέπει d,πο τή ... fGt(t τη λαγιχή της πολιτιχ1jς ταυ 
'1& 6ρ Ισχιτσ.ι μΙ το μέρο, 100 '/OJJ,.Qu xIXt tij; «τάξης .. ΧιΧΙ ιΥα. ... τΙοιι 
των τα.ρα.χώ'ι πι:.υ «υΤοοχι ... οΌ'Ιται &'πο ξέ ... α. προ; τη". Ιργα.τοι'ij τιiςη 
σταιχιΙα., τuχαoιώxτες, Toρooακιiταpες:o κλπ. κλπ. 

ί(ιυσιχά. ή θεωρ:α. αοτη δε,l ιiντΙχιι σ~ χo:μιeι σο6ιχρή κριτιχ1j 

κ:χΙ ιΙ'nι mt'fιίI; ά.ντlθετη μi δλη την ΙΤοαριχή έμ;:ειρία.. "Όχι 

μό'ιlO'" δε ... rl'nt τι χbμμ.!X a.uto ;:α':' ρυθμΙζει τηll 7.ιiλη των τάξεω-/ ι 
ά.λλά. δλο! ΟΙ μεγάλοι τ:χςικοι ιiγών~ς ατή-, Ίστορί:χ ξΙσr.~σσ:'1 σχε

Μ". ΚΜ&' x(1I1QYa Qtav ΚΟ:Υ!Ι;; , κόμμα Υι άτομο , δεν τΙς περΙμιΥε. 

ΚΙΧΙ πoιιlς ε1"γlχι ΙΧύτας 'Jtcv θά. μπο?οΟσε 'ιιΧ μετρήσει τά. δρια. 

't"i'j' πoλιτικη~ Iivτox1j, t"i'j,; ΙΡγα.τικ"i'jς τ:iξηςj Και μ.έ ποιά xpιτfι· 
ρ ι α.; Ή πφΙαοο<; πρoπ:xγά'/δ~;; μ:ιiς Ιπ,;lιαατ:χτι"Κij~ δργά-/ωcτψ. 

δt.,. Ιξαρτιϊτιχι a,r.o 't"ljν ~r.όφσ:σή τη, χαί πολυ "εp(σσιlτερo δΙν 
μπορε! ... ά. χαθοριστεί ~ δ:άρκιιά της. Έ;αpτιiτlXι άπο τΙς Ύ(IIΙΚιl
τερι; σ\ηθήχις τη; πά:λη; τω " τάξεων Χ(1t ~ έ;:~-/lXατα.τιχή 6?Ύ2.

... ωση Τορέ;:ει r.iv:x νeι εί'/αι Ιτοιμ,l '1& περ2.σει 4-;;ό τη". r.ρoπιx

Ύ«Υδα στη ζόμωσYj χ:χ! στη ... άlι.tση Sp:ioη δτ:χ.ν ο! αυ-AJηχις ΙΙλλ«
ξου',. ΟΙ ΙΙπo~ιiσει, αύτης τηι; αυVΔιάσχεΦ,Iι; δέ". έχ:ρΡ:iζlχ'JΙ r.α.Ρά 
τόν πανιΧό που εΙχε χιχτΙΧλ6.6ιι :ιοτου, "t?Ut; ιiπΙθlXΨ.ιυς « ΙΠIΧVιXστ&.

"tiQ ήγΙτει; εν δΦει tijIt έπεpxιlμ.ενηι; κ:χτα.ιγΙδ ο:ς. 

Λότη Τι {Οι:χ. Τι oυIIoιιiπεΨη με τήν ιiπόφασή τη;, δτι οΙ 
άποφά.σεις τηι; ΔιεGνoOς 'χουν γιά. το κόμμα μΩιιαν Iatoptx1j ση-
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χαί δΙ". ε!ν~ι γι ' α.υτό όr.:ΟχΡεωτιxiς, lθιτε τό κ6μ.μα. lξω 

τήν Kq.l.Ilou'ltattxTj Διεθνή. 
'Από δλους τΟΟς ΙΙντι;τρο.,.ώπους οίκι μι'ιlO'1 SιιχψωΥήσανε: δ οι

.'ιΥ6Ρο, .&πέληι; ΠαΠΙΧVιXστα.σης, χαί δ ιργιiτης oΙxoδιlμcι; Άλι
ιiyτιπpιlσω:τα;; tij'; όpγιi ... ωσηι; l1: tplXtιi. 

Ή νέΙΧ Κεντρικη 'Επιτροπή άπo~ελΙσηκε ά.πο τοίις;: Κορδάτο, 
Παπα.νιχολ&'ου, Σίδερη κα-! ιι.τσόπουλο. 

~τIXII ιμως λάθο, νσ.. ποΟμε ltt οΙ έ1α.ΙσχυVΤες αυτές ά:ποφά.-

!κψρ6.ζανι τη γνώμη των μιλών του χιlμμa.τo;. !\αΙ θσ. -Ijτα '~ 

γιατ! ή μιγ&.λη πλειοΦηφ:ιχ τω". μι1ων ;;ου χόμμ.α.τοι;, δλσ; 

yl:x. σε ήλικ ίΙΧ , ζωvτ~'ιά κ.a.t ε;:,;γ,;α-ατικ& σ,οιχείΙΧ ~τα.γ η 

~:~::: ή λΙίοι:.τα.κ,ες ΧιΧί καταOιωκ6μειr;ι. Αυτά. τl.ι μέλη δπΟ" 
" XIX! πρό 7.IXντeιι; ατο atpIXto ι!χ.α ... ά.ιιιχπ-ciξει μl διχτ, 

πρωτ060ΙJλΙα μιι:'ι: θ:ΧΡΡαλέα. &.v:ιμ.ιλησ.ρισΤΙΧ1j κ-ο:Ι ιiγτιπαλι

δρά.,-η. Αύτη τη δpιiση χα! δχι τη ~ική τους ιiπCι λίγο νι:'ι: 

"''ιρ;',σο", ιiκpι6iι οΙ νvμιμόφpoνες "ά.pxηrαΙ . του κόμματος. 
TCιν ' lι:.ίιλιο του 1922, αυλλα.μ6άνοντa.ι κ.a.Ι προφυλα.κlζο ... τιχι 

μέλη της Ktvτptxijr; ΈΠΙΤΡIiΠi'jς ΚορΜ:w;, rιωΡγιάδης, Πετσ6-
κα! Πα;:α'lι"Κ~λιioυ, δ Α. Σ!δερης, οΙ συνοικαλιστές Εόαγ

χ:χ! Άπελη; κιχ! ό δημ.οσΙοΥρά:φι,ς Στράηας. 

Ή xιxtη'(oρία. ."τα ... 6α.ριά κlχΙ δΙ-ι ~ποχλειδτa.ν μέon ατΙς 

0>11"'" του 7.0λΙμ.ου κιχΙ ή χιχ,ο:l)ίκη του. σΙ θiνιχτο. ΟΙ ΙΙνθρω
τά. χρειο:ατήχ(1νε κ:χ: δε ... ίιπιipxει έξευτελισμbι; XlXt τιι.πείΥωση 

νΙΧ μην όπέ6α.λ:ι1l τον έο:u,6 ταυι; γιeι vιJ. ιiποδείςουν ι'ήν ιiθωδ

τουι; χα.! νά. εΥοίί ... !πο την φυλιχκή. Τι:'ι: πιο ιiπαράοεκτα , δχι 

Ι:π:χ. ... αστάτει; ιiλH «πλώ; γιι:'ι: atQ:XEtwQ:GI<; ιiξιoπρεπείς ιiν

~:;;:~:,,~μεαα ΧΡ'1Οψοποlησαν. ΈκΧλήσει;; σε π.α.ράΥΟ'/tε~ τοϋ 
" οε φίλοlJΙ; φ{λωΥ τη, κυelρνηTl'jΙ;, στον 6o:σιλlα. χλίο. 

καιι4!ρεvoη ιού με.ιώ,ίΟIJ, ή ι,οιeαrιωιική t:rαγάο ιαοψι 

ή έπal'(λoιαrιxίι κρΙοη οι,/ χώeα 

ΣτΙ, 13 Αόγοόατου 1922 IiΡχΙζιι Υι χ:χ).ι); όργα.νω'μένη-γεΥική 
Ι.Ιθεοη του Κεμάλ. Ε!νσ;ι γνω:πή ή τρα.γική XlXτάλη~η. Teι μ.i

'tCιIΠo με τι:'ι: πρώτα. κτuπήμa.τιx ΧιΧταρρΙιι. Ό στρσ.τδς S t aλUEt:;tt. 
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Ή όποχώρηση ΙΙπό τΙ, πρώτει; μιρε, μετατρέπετα.ι ΟΙ !τα:)(.το φu
γή. Τ& 'ίοά,Υτ:.: tγmτα:λείποVtIΧΙ. Χιλl&:δει; οΙ νε)(.ΡοΙ χα.Ι πολύ περισ

σότερει; χιλl6;δει; οΙ ψχ.ι.ιμιχτίε, χα.Ι οΙ α.Ιχμ6.λωτοι. :rιIα.ζΙ με τόν 

στΡlJ.το φεUγoυν tγχα.τrx).εΙr:οvτει; πα.νιχό6λητοl δλα. τo~ τCι όπ6;ρ

χΟΥτa. χα.ι οΙ χιλι6;δει; των χΡιστια.νων )(.οι:tοΙχων τη, Mlxρll, Ά

σ1α:,. Πα:ντοϋ σφιχγε, xa;! πυρχοι.γιΙ,. Πα:vτoO π't'ώμιχ.τα. ΧιΧΙ. χα.πνΙ

ζovτιι Ιρείπιa.. ΚιιΙ τό άποχορυφωμ.ιχ : τό 6;σόλληπτηι; φρί)(.ηι; δρ6;μ" 

τη, πupr.:ολΟΟμ.ι.,.ηι; ΣμιjPVΗΙ;' 

Ποιόι; (χει τη.,. εuθvYJj γι' <:ιότό τό δΙχω, πρoηyoUμ.εvo Ιγχλη· 

μ.ο; εΙ, βάροι; τη, χιίιριι, xa.i τοϋ λοιοΟ; ΟΙ φιλελεύθεροι πoU lστιοι

λα.,. ΙχεΙ τό στΡιιτό ή οΙ 6σ.σιλιχο! πΟΟ αu.,.εχίσσ..,.ιι: τό.,. πόλιι:μο; 

'Α'n:μφισ6-!ιΤTj"M ΧΟΙΙ οΙ 000, 'Ολόκληροι; Τι ά.στοιΤι τά.ξη . 
Κοιτόπιν Τι στρατιωτιχη cέπο:.ν6.στα.ση. , Τι παραΙτηση 't'Oύ Κων

σταVΤίyoυ όπερ το!) διι:ι;δ6χου, 'iι ά:ν6.ληΦTj τη, έξοuo{ιις ά:πο τή'ι 

στρι:ι;τιωτικη «fπa.νά:στa.σψ, Tj χa.ταrrελΙα: γιιΧ προοοσΙα: τη, βα.σι
λιχfjι; χυ6έρνηση" Τι πa.ρa.πομπή σί έπaνι:ι;στα:τιχό oιx.cι.στήpιo των 

πιο όπεu&jνων όπουρΥώ-,ι xa.I ΤΟ!} ιlρχιστρα:τή'yoυ, Τι χα.w.δΙχη σ~ 

θ6;ν..ι.το χιχι Τι έχτΙλεCΠj ,ων rούνοιΡη, Σ,ράτου, θεoτ6-ιtη, Πpω,ιr 
1tχπα.δiχη, }1πa.λτα:,ζη 'Χα:Ι XατζTjιXνΙστη. 

Αυτ& ε!ν..ι.ι σi δλου, γνωστά:, -Αλλοl τCL ζήσσ.νε χι !λλο\ 'tc\ 
ixotjσxYE ~ τ~ δια.6ΙΧσι:ι;νε. Έ'χεΙνο που ΠεΡισσό,ερο !νδια.φΙρει 

εlνa.ι έχείνο πΟΟ δλοι ά:ποφεύγουν νιΧ γρΙΧψουν χα.! y!i μιλήσου-,ι: 

Ή κoιτάιπα:CΠj πού δ-ημtΟUΡγήθTjχ. στΙ, μ.6.ζει;, Τι ΙΙvτΙδρa..ση τω·,ι 

λα.rχω'i μαζων στCL γεγονότα. 

'Ολόχληροι; -ή χώρ% ε!vαι ΙΙΥiστa..τοι;. Όm ΜΙ ΙΙγα:νiχτηση 

πα.vτoσ . • "Ολοι οΙ δρόμοι γεμ.6.,ο: ά..πό Ινοπλουι; στρa.τιωτιι; ΠΟ') 

δέ-,ι~ 1Ι:ιιθιιρχοσΥ σε χανέΥαΥ. Xιλιi.δε, χιιΙ χιλιΙΧδει; πp6σM~Ι; 

γιιμ.-,ιο! χα Ι πεινασμΙνοι χ.α.,α:χλύζουν ,& λlμιiylα, τoUι; δρόμουι;, 

τΙ, πλιιτείει;, ΟΙ άρχει; ΙχουΥ πιιρι.ιλό"ει χα.Ι OUata.atlXιX ιΙναι CΙvύ

πa.ρχτει;. Στη Ρεδα.ιστΟ οΙ &.ρχει; xα.;τα:λύoYtιXι, διαδηλώσειι; σur

χροτοο-,ιτα:ι x.cx! χ6χχΙΥΙΙ; σημ.α.ίει; 'X.%;VOUY τηΥ !μ.φά.νισή τouι;. Έ 

c!πα:Υα.στιιτιχή. χυ6Ιρνησ-η πpoar.a.θεί μl :iywv!a. Υά, ά..φon:λΙσει 

τού, στρα:τιώ,ι:ι;, δίΥΟVΤW; 't'ou, ά:πολυτηρι« μόνΟΥ ά:φοο πρωη 

πa.ρa.Qίvα.νε τιΧ δπλα. Άπό παντοΟ έx"λ~σεlι; στΙι; μ.*ζει; χα.! στό 

στρa.τό γ(ι1. ,.%;ξη, πειθa.pxΙα., έθΥιχΤι iv6τητα. Ή 6α:σιχη :iποστο

λΥ) τηι; στρa."ttωτιχ'ij, .. Ιπa.v6.στa.CΠj," "ιτιιν φυσιχιΧ Υά, σώσει το 

δ2 

'Xa.GratIίι;. Ka.l γι&; v!i δaμ&.σOυy τ~ έξαιγριωμέΥ2, 

τούι; ρΙχ-,ιουΥ W. πτώμ.a.ται τώΥ -riVΤE όπουΡΎωΥ -κα.Ι τοΟ 

ipΧ'.'Πf,."Tr"'. Κα.Ι μ.a.ζΙ με δλουι; -κα.Ι οι θλι6εροΙ -fιr'τιι; τοΟ 
πoιJ ,lχιιν 6γ.1 1-,ι '{ω μεw.ξύ άπό τΤι φυλα:χή μιλ"'Υ χι α:ότοΙ 

γΡά:φουν γlCι την ύ-r.;oστoλY) τη, Σημ.ιΙιις τη, -nιi1Tj~ των τά
μπΡοστ!i στην l&vlχή σuμφop.%;. 

Ή' πΙΧλη τώΥ τάξεων (χει δμωι; διχώ, 't1jIO -,ι6μουι; χιιΙ διχ-ΙΙ 

λογιχή, ΟΙ μ.6.ζι, bδηyoϋvτ-α.ι &.πό ;0 τa.ςιχό του, l-,ιστιχ't'O 

δΙν CfUY'XIYOVYW.I ΙΙπό τηΥ έθΥιχη O'~ρά, ιlπo την χρΙση 
τοl) 'Χοιθιστωτο, των lχμετa.λλεuτώY του,. 

ΟΙ δλοένσ. xa.I σε μεγαιλύ,ερο δγχο roσσωΡευόμιΥει; ΙχΡ'Ψ''t'ι
δλι:ι; δΙΥ θιΧ <imσouv ά.πό μόνι, τouς ν« πάρουν φωτl.%;. -Εν% 

ΙΙπερyιιd-,ι ξ.σπάει σ' δΑTj την χώ[4. ΟΙ πpόσφuγι, ζητi-,ι 
χα! στ'γη. ΟΙ 6!ιιιει; μεριxiι; &.πιρy{ι~ xa.w.λ~yOUY στηΥ 
ΙΙπεΡγΙα. 'tOI) Λόγουστου 1923. Χιλιιi.διι; έρΥά.τει; ι!vcιι στοό; 
σ' δλα τ& 6toμTIxa..ytxσ. χίΥψα: τηι; χώρα:ι;. Σuγχpoooιιι; 
μt τηΥ ά..σwvoμ.Ιαι. ΣΤΟΥ ΠειΡιΧIά. &.γριει; μά.χει; μ! ΙΥτεχ;ι. 

""f''''' ')(.(1,1 έxα.τovτάδει; ;:pιιuμα.τίιι;. ΤΟ ΦρουριιρχιΤο πολιορ'Χ-ΕΙ
ΙΙπό τΙ, έξεγιpμi.yει; μάζΕς. -Ενσ. μiρoι; του στριιτοο αu"ιlOtOι).-

10><0""" μl: τoιJ; ά..πεΡγοόι;. Ή xυ6Ιpvηιπι χΡησlμ.οποιεl tatp:d
έvα.vτίOY 'tGw !ργα:'ώΥ. · Ολη -ή χώρα. κηρύσσετα.ι σΙ xa.τά,· 

πολιορχΙa.ι;. Τά; έργα:τιχ!i αu-,ιδιχάται τΙθεΥταl έ'Χτόι; Υόμου. 

θεσσa.λOy[xη δοΑοφο-,ιείτιιl 1'11 Φυχρω στιΧ χρα.τητηριιι τη~ 

i'A"",",,,,, δ Τομογλή,. 
Ttλoι;, -ή στρα.τlωτι'Χή 'JC.UβiΡY1jO"lj !πι6ιiλλει τηΥ c;:ά.ξη ... 

ΤΟ ΚΚΕ μέοα Ofa γεγι»"ό1α 

·Οτα,Υ -ή στρα.τιωτlχΤι «!πa.Υά.σ;:a.cιψ lγινε χιιθεστώ, (δωσε 

~ ΙΙπoφuλα.χισ't'OϋY οι cpuλa.κlαμ.l'iOΙ c-ήγΙτιι;. τοΟ ΚΚΕ, 
το χόμμα Ιχει τώρα. τijY «'ήγι:οΙα. .. τ",υ , α:υτη πώ ε[χε 1χλΙ

ξΙ' -ή σuvδιά.ςt)ι.ΙΙ:ΦTj τοΟ Φε6pouσ:ρ[oυ. 
Ή Κε-,ιτριχη ΈπιτροπΤι σιryxa.AtI για. το-,ι Όχτώ6ρη IΥα. 1'Χ;:α

,,-,ο αu\lέδplO. ΟΙ ΙΙποψά:σειι; a.U,oo τοΟ σ!J-,ιεδp[oυ οεΥ lxou'i [σω, 
'Clι ΠΡΟηΥοόμεΥό ,ουι; σ' δλ 1j τηΥ πολl τιχ-η (στορΙα. του 'X6σμ.ou. "Η 
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xrxcippEuoYj του μι.τώπου δημ~ωpΎει μι~ !πrxvα.στ-α.τιχή χα.τ6.0τrxση 
aτή χώρχ χιι.Ι ~δ «!ΠCXVl1.στ-α.τικδ. Χόμμα της lpoyrxttxYj; τά.ςη~, το 

Χόμμιι πι;υ Uτ:ιIτίθnσ.ι δ'η πpoετoιμιiζη τον Ιι.ιυτό του dΧΡιβώ~ 
ΎΙά. τέτοιε; x!ι.ΤXσt6.~ει; bμ-oAoγtr δίχως ντροπη με τί; dr.oφcicut; 

του έχτά.κτου ιtηε:δpίαυ ταυ δ,~: δεν t!vo;:: σε θέση -n dσxoA1'jBtl 
μl σoβapι2. 1:ΡqyΡιχμματιm ζητημα:.τ-α. χα.! θεωρετ ~σκoπη χά.θε 

'1Ισ. σ:ul;ήτηση ΎΙά. τον κ«θcψισμό νΙι:ι:, ταχτιχη;. Kcx! τελιχά. ΙΙπο· 
φΜ!ζει δπω;: aΙ θέσει; που χ-α.θόρισε 'ij ΣUyδ~ά.ιtιtεΨ'rι του Φεβρου:ι· 
ρίου μπορου." -n dποτε:λισουν την προσωρινη βιiση ΎΙι2. τYjν στά.ση 

του xόμμcxτa~. 

Στό Ιδια σuνέδρ~o εΙχι otcxypaiptl ό Πετσό';;οιιλο; . Είχε όπα· 
βληθεΤ μιι2. πρότι:ι:ση άπό του; ΓεωΡΎι6.δη, ΣΙδερη χα;Ι ΣιδΙρη Ύια: 

τηΥ διαΎΡα:φή τοιι !πιιδ'ή 'ij 't::ι.κτιxή τω ήτσ.Υ «άλλοπρόσ!ι.λλσ 

κρ6.μα., όπερx.oμ.μt.'IιYΙσμ.oo, σωδινισμι;;Ο xcx! μ.εταρρυθμισμtJQ. κλπ. 

~EΎΙYΙ ιiρκιτη συζήΤYj07j π6.νω σ' αυτη την πρότο:ση, δΎηχε μιι2. 

έςετιιστιχη !πιτροπη χα.Ι τελιχα; ιinoιpcxaIσtYjxt Υι διαΎριιφ'ή τou, 

Ή ΎΥώμη μου εί~ι δτι βα.σικη α.Ιτ:ο: 'tfj; διηρ-::ιφij; τοιι ήτα·ι 

'ij στάση του σΙ μιι2. συΎΚΙΥτΡωση στη Σόφια.. Σε μιι2. τεράστι-α. 

wyκiντΡωση στην πιο μ,εΎ6.λη πλατεΙα της Σόφια;, ό ΠετσόπΟ'J· 

λο; χ«φετίζιι !χ μiρoυς τώ'ι έΡΎατώ·1 t fj; Έλλά~; τού; δουλ· 

Ύιιρου; !ΡΎάτε; κ.,.Ι έχεΙ \ ιπραστα; στ!; χιλιάδες τώΥ !ΡΎχτών ι:iΎx:ι, 

λι6.ζει χα! φιλΙί .οΥ τουρχο ι:i.ντιπpόσωπα κο:Ι αΙ δόο τώρα. Ιλλη· 

',:ι; χαΙ τeιίipxo;, Ι·fiί) στη Μιχρ&. ΆσΙα ελληνε; χ:ι! τουΡΧΙ:Η ΙΙλλη. 

λoσφάζovται, αυτοί χχτχniλλαuv ΤΟΥ r.6AEμ-o, δι:ικηριίσσουν μt 

μεΎά.λη φωνή την άλληλεηυη, τ2. κοιν&. συμφέροντα x!ι.l τά. ΧΟΙΥ2. 

ίδεώδη tλλ+,νων χι:ι:! τοόρχων ΙΡΎατων χι:ι:Ι xrxAouv του; Μο λι:ι:οίο; 

νά.lσuναδ!λψωθoυν χα! ΙΙ1:0 Κ'JtvoiJ νά. ίΎων:στουΥ ΎΙά. τον σοσια

"σμό. 
·Ολι:ι: a.υτα τα Ιxι;r;νε a.μlσως, ΎΥωστά. στTjν ελληΥιΧή χυ6Ιρνη· 

ση δ ΙλλΥινα.; πpεσtiευτης, στη Σόςριι:ι:. 

Αότη ή ottBytσttx'1j στάση του Πετσόπcιυλoυ ήταν ΙΙσφα.λω; 

ΙΙΣUΜδίδa.στη με τηΥ πολιτικΤι 'ti"J; «νoμlμoυ υπάρξεως,. ΜΙ 't'i)o; 
«uπαιπαλYj; τiί; cnιμα:Ιι;r;; τη; πάλYjIO τών τάξεων~ κο:! θα μπcιpooσι 

νά. 4χθέσει τδ χόμμα: σt~ μάτια. των «πιχτριωτών ιiςιωμcxτικών. 1') 
νά. προκαλίσει τη." έπέμ6ιιση τη; ΙΙστuνoμια:; καΙ τη; δΙMισΣUyη;. 

Σ' a.ότο κο:l ~χι iλλοQ πρΙπει να Ιδcιuμε τού; λόΎουlO τη; Strxoypa· 

τοΟ llEtaw.ouAou. Ή κ.Ε. πΟΟ rtxr ΙχλΙΎεΙ dπ' αότο το 

~:'::~'~~,~ιiMτελtσtηκε σ.πο το.,);: Κορδ6.το, AιxoyouS6.x'J'j, :Mι:iΎΎ(), 
:t χα.! Γιι:ι:μοΎιάνγη, 

ΤόΥ Mιiη τοα 1923, Μο μήνε; δηλα.δή r.plv άπο την Ύινιχή 
ι.upyΙ,. , χαλιί 'ij Κ.Ε, το 'Εθνικό Σuμ6oUλo, Σ' αότο hptoμι-nt 

Ύια ΥτΙ ιΡάκ-:-ο άκυρωση τωΥ ΙΙπoφtσεων τη.; σuνδιι:iσxι· 
τoίi Φεδpcίoo.p!oυ, άλλα. χα;Ι α;ίιτοΙ «&.να.~νωpΙζoυν~ δτι το Έ· 
Συμ6ούλιο δεν είνσ.ι ά·/ΤΙΠPOσωr.:ευτι~ σωμι:ι:. χα;Ι Siv Ιχιι 

να. ιiλλάςει ιiπσψάσει; χαΙ θέσει; σuvOιασκΙψεων 1C.a.l 
"Ετσι μ' αυτό το ΤUΠ!'l(O πρόηYjt14 ι:i.ί.oφεό-yoυy τή συ· 

ΎΙά. t'ι)ν x'%τάσtαcnι χι:ι:Ι τά. χαθήχοττα ταΟ χόμ.μ.α.το;. ΤΟ 
Σuμ6oύλιo μ.lσx σ' cxo)t~, τΙ; auv~Yjx.t; περιορΙζιται σε 

σιιΡa. ιiπoςράσεωy ΎΙά. τηΥ δΡΎά.νωση τοΟ x~μ.μtLτo;, ΎΙά. μαθήμα· 
t'X, διαλιξιι;, ΙxOόσε~, χλπ . Άλλά. το μεγολίιτερο ιUpoι; των συ· 
tηtήσεωΥ [χει άντιχεΙμ.εΥΟ το πλijθο; τώΥ πιιραιτησεων πa..Aιων 
. cxl νΙων xεvτpιχιϊn εΠΙτΡw.ωΥ. 

·Οπω; οΙ ποντιχοΙ εγχι;ιτι:ι:λεΙπουΥ το σ-mφσ; ",ρΙν ιi",o το 
Y«uιXoyto, το Τδιο χαΙ ο! ή-Υε,ε; του κc.μ.μα.τσ; lγχcxτα),!Ιπου." το 
χόμμο: πρΙν Iir.O την ll":ερχόμενη χ:ιταΙΎίδιι. 

ΤΟΥ Σιπτέμδρη του 1923, ενι;r; μη."ο: ~ηλι;r;δή μ.ετά. τήν Ύινιχή 
4πεΡ"(1α σtη'xα.).εΤτxι Ι:ιι.τσ;χτο Eχλoγ~xo σI.t',έδριo τoίi χόμμα.το;. 

Κι α;ύτό το συΥέδριο μ./; το πρ6σχημ!ι. δτι ήταΥ r:tptoptσμivr; σΙ 
4ρμ-οδιότητΙι; ταυ δΙν άπa.σ-/.ολείτα.ι χαθ6λου eιιίτε μί την τρΙχου· 
αι:ι χατάστιχση o-:itt: μΙ τά. φeι6ερ&. ΎΙΎcίνΙτι:ι: του μη'/ό; πο& προη
rήθηXε, ΠεΡΙcίp!ζ~τ'%ι στην προετοιμα.σίcx -;CΊί) χόμμa.τo; ΎΙά. τΙ; 
ΙχλογΙIο, στΟΥ χα.θορισμΟ των ύποΦηφΙων κι:ι:Ι ατην σ\ιvταξη Ινο; 
ΙχλΟΎΙΚΟ(ί ΠΡΟΎράμvn:;:οι;, που δέν λtει τ!ποτε περισσότερο 6.πΟ τ:Χ 
O'Jv1jeT) Ιχλο-ΥΙΚ&' προγράμμα:.τrx τώΥ ριφoρμ~στικωy 1otOμμ6.τω'ι. 

Για την κ.Κ έκλlΎ0νw.ι ο! Μάξιμο;, • ΑποστολΙδηι;, Στα.υρΙ· 

δηι;, Τζάλλα; χα.ι Άκριδόπωλο;. 

ΟΙ σuy{lYjxe; που OTιI~ΙOυΡΎήθηχι;ιν στη χώρα: 1J.;:t~ -:oJjY"'XlXtιip· 
pιυcnι τοΟ μ~χραClιαΤΙΥ.οij μετώπου καΙ τη στρατιωτική .!πιχνά.σw.· 
ση_ ήτιχν αίιτt; dχρι6ώ; ΟΙ συνθηχε; που πpo6ιiλλoυν μ! δρμ.ή κα;Ι 



Mνaμη στη ιnητη Ινο: lπa:νa:στ«'ΙΧό x6μ.μa. K~l l5μωι; μJoα. ο' 
α.ότΙι; τΙι; ΣUYθijXIO; δΙν Ιγινε r.οuθε'\lό; χο:Ι πot! στοιχειωδωι; α.!
σθηΠι "'ι napoua{a, "'οιϊ ΚΚΕ. ΔΙν fιτα.ν παρ~ l~ ΙΙσ1ιμ.χντοι; 
χομΠdΡσοι; τηι; στΡιχτιωτιχ:i'ιι; χυβΙρνησηι;. ΟΙ ΙΙρχηγοΙ του 6ρΙ
σxovτα.ν σ! Ιμιση χα.θημερινή Ιπα.φή μί wU,; iξιωμα.τιχο~ . Στ~ 
~oμνήμα:τα._ δ Πλ«στήρa:ι; ιiπox?;λoυvτa.ν ιlρχηγόι;. 'ExεΙνcι πoU 
tYjtdv ιiπό την στρα.τιω'tlx~ ., Ιπα:νάστa.ση_ εΙνaι παλό πιό μJτριcι 
χο:Ι πιΔ ι!νώδυνο: ιi1:' O:όΤ~ πού ζηciν οΙ ιiξιωμι.ιτιxol χαΙ 'ij Δημ.ο
χρα.τιχή -Ενωση τοο Παπα.νο:στασίου. Παυθενά ούτε σxι~ μotdo; 
ι!νιςάρτητηο; τα:ξι'Χ.ijι; πολιτιχi"jι;. 

~αl δταν 'ij !ΡΥα.τιΧή τάξη πα.ρά τΙο; σuμ60υλ!ι; τi)ι; Κιντρι
xij'O Επιτροπijο; τού ΚΚΕ αόθόρμητα xauδα.Ινει στην πάλη, χι 
l5τa.ν ιiνo[yει μlτωτtα μl τη στρa.τιωτιΧή .. Ιπa.νά.στα.ση_, τό ΚΚΕ, 
l&v Btv τ&.χτηχι &.νoιxτ~ σ-ι:ό πλευρό lχείΥων πoU θερΙζcινι μΙ τ~ 
πολυβόλα. τοοι; ΙρΥάτιο; aτόν Πειραιι1, Ιxaνε !5μωι; δ,.ι ιiπ' α.ότΔ 
Ιξa.ρτιότα.ν ΥΙ& νά. όποναμ.εόσει τό Υιθιχό των μι.ιχoμlνωy μ::ιζώΥ 
χα! '11& σπάσει τή μ.α:χητιΧότητά τουι;. Ό ρόλοι; τοϋ xόμμaτoς -'-:;r, 
γεΥιχή ιiπεpy[α ~Nν ρόλοι; πυρmΙατη xal άπεΡΥοσπ6.στη . 

Τ" πρόσχημα: ::ιότήι; τi)ι; dπεΡΥασπαστΙΧijι; του στιiσης: ~ταν 
δτι τη σύΥχροοοη ιiνά.μισα ιπην Ιρycιτιxη τάξη xal τη στΡιχτιω
τιΧή .. Ιπα:νiστα:ση_ θά:. την Ιxμιταλλεoovταν α! μoνcιpχιxoι. rt' 
αυτό xaΤΙβαλε χά.θε npocrnιiBtt4 '\Ιό; ιiνα.στΙλλει χαΙ νά σuyxpα:.τεΤ 
τoUι; ιiyωνει; των ΙΡΥατων. Αότη 'ij πολιτιΧή εΙνα.ι ιiπό πολό r.a.λtt 
γνωστή xal την 'χουν πληΡώσει παλύ ixptfίcX. οΙ ΙΡΥάτει;. ΤΔ ι!vτ{
θιτο ιΙναι "'ι ιlλYjθεια. Ή π6.λη των ΙΡΥa.τών xlεί~ι τόν δρόμο 
στην ιiννδpαση, Ινώ ή σuνθηxoλ6τηση τόν προλεια:Ινει xcιΙ τbν 
ιiνοίrtt . 

Τήν τιμ-η τοιϊ χομ.μ.ουνισμ.οο στην 'Ελλάδα, την lσωοε τότι "'ι 
προΑιταριαΧή όΡΥ6.νωοη llt tpatd. Μπροστά:. στην dΠεΡΥοσπα:στι':tή 
παλιτιχη "ti"jo; ΚΕ. 'ij ΔΡΥάΥωση lltιpa:tli ιiπoσπάτa.ι άπό τό ΚΚΕ 
xcιι μ! Ινα: μ1ΡοΙ; τi)ι; Δργ&.νωσηι; ΆθηνωΥ, δημιουΡΥΟΟΥ την .. Κομ.
μουΥιατιχη -Ενωση_ χα! lχοΙδουν τό «Κομμουνιατιχό Bi"jμ.ι;t _ . Αl1τη 
ή όΡΥάΥωση Ιxαvε δ,τι μποροΟσε γιά:. ΥΟ; βοηθήσει τούι; μ.α:χόμι
νουι; Ιργιiτιι; . Τά: μiλη τηι; ~τa.ν οτην πρώτη γpcιμμ-η σ' δλιι; 
τΙι; μά.χιι; χα! μί τηΥ l:φημερΙδα. της χα! τά oυVΘήμcιτ6. τηι; .ΟΙΥΙ 
θ6.ρροι; χα! πεποΙθηση γι& τη'ι' 'ι'ιχη:ρόρα lχβ",ση τοΟ άΥώνα. Τό 
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σUνθημ.cι ατούι; να.υτεΡΥ6.τει; ~τcι~ .. Καταλά6ετιι χα;Ι ~tYήot
τ& πλοία- . 
'π cΚoμ.μoυνιστιχή -ΕΥωση_ μ.έ τηt πολιτιΧή τηι;, μέ τη δρα.-

-"'IP,li"I,. της x~! μ.έ τό a.!μ.cι τώ'ι' άι'ωνισtων τηι;, IΥΡα.Φιι μ.ια; 
ΤΙι; λαμπρόΤεΡει; σελΙδει; στην !cτoρ(cι -roU I:ΡΥα.τιχοΙJ μ.cιι; 

Κ;ρΜ,,, στη, "Ι""ρ!. "Ι< 'Ελλ.δ". (1900 - 1924) 
γΡ6.φει τ!ποτε γι' α:.ύτό τό αχΙψ Xl1t γιό: την cΚoμμ.ouνισtι
·Ενωση- xa.l πα.ρουσι6.ζει τό .. Koμ.roυνιστιxό Bi'jμ.cι- csιXν προ

..",,,, δΡΥα.ΥΟ τοΟ Παr.α:Υα:.στ6.ση xal τόΥ {οιο 1:όν Β. ΠCΙΠCΙYQl,
σά,Υ πράΧΤοΡα 'ti"jo;; 'Ασφάλειαι;. Έοω ό Koρδιiτoι; ΙνΣUyεΙOη

χα.Ι ΙσχεμμΙνα πα.ραποιεί xa.l διa.στ~εβλώYlΙ τά. γεΥΟ'ι'ότa.. Έχ
'I"ut,., μ.! πολύ βρώμιχη λιiσπη την ΊστορΙα. ποο τόν οιΙψευοε 
ΜΙ Ιχε(Υαυς ποο l)t.Gtvay !χε!νο ποο ~ίν ε{χε τό θ6.ρροι; )r.α;Ι τό 
4ν&.στημα. v& χ6.νει αυτόι; m.l οι &λJ.oι θεωρητιχο! τi)ι; σuyot!i

crιιιψηι; τοΟ Φε6pouα;ρΙoυ 1922. 

Αύτη την !ποχη υπηρετούσα. οτο'ι 1) 10 Λόχο ΠροσχολλΥι
σιιωι; στην ΚΙρχυρα;. ΕΙχα; πα.ραυσια;σ-;εί μl im.τοντιiδει; !λλουι; 
λιποτ6.χτει; ;'μ.lσωι; μετά:. την xa:"tιipptuoη. Κα..! στην KLpxupa:, 
&πως xcι! πα.vτoo fιταν ΙΧδηλη ή !πcιYltστα.ΤLχή xa"tιiσ-τα:ση . ΈμιΙΙ; 
.u οιΧ:ή μα.ι; πρωτοβαυλία: ιivτιτάσσα.μι στΟ; ΙΙvτΨOνιr.ρχιx4 σuνθYι· 
μ.α:τa. ,ων ψιλελευθΙρων, της Δημαχριr.ΤLΧ:i'jι; "Ενωσηι; ΜΙ των 
4γροτιατών τοΟ ΔινορινOU, τά. συ'ι'ftήμ.α:τcι τi)ι; 'ItpoAcταptιr.xfjO;; Ιπ';t
_στασηι;: cόr.εόθιιvoι; γι~ τόν πόλεμο , την πεΙνα. x.a.l την Ιρήμωση 
,lναι δ xαΠΙΤCΙλισμόι; δλόχλη?'Χ. χα! οχι μι& μόvoν μιρΙδα. 'tOu_, 
οι "ΠΡ6σψuyει; aτά μιγa.jΚt τωΥ πλουσ!ωΥ. χλπ. 

ΣτόΥ στρατό μιλοόσ::ιμε d.ΥΟιχτ~ μiσσ. oτoUι; θa.λιiμouι;, στ(\; χα:
,ιvιtα., ατωι; δρόμουι;. Στά:. γραφεΙa: τηι; Χoμ.μcιΤLΧi'jι; όpyιi'ι'ωσηι; 
αιryxιντp<ι>νδμo;στε χ6.θε βράδυ πλήθοι; φa.VΤάPOI, σut;ητO~μι χ:χ.Ι 
ΤΡα:Υουοοόσ::ιμε τη .,Διεθνij- , το "ΤΡα:γοόδι τηι; δαυλΙL!Ι;- χα:! μια; 
oιασxεu-η ιiπό τό ταΟ «'ΑητοΟ τό γι6_ : .. τοα ναότη τ& xaνόΥιCΙ θ& 
γΙYQuνε ΣΨUpιιi, θά: σπάσουν τό ~εφιiλι τοί} χ6.θε μπουρζουΙΙ. Δρε-
πάνια. ΥΙ&. το θΙρος θα. γΙνουν τα. σπαθιά_ , ~λπ. ... .. 

Mt. τη γεΥιχη &'ΠεΡΥΙσ. εΙχε διατα:χτει ΥενιΧή !πιφυλα.χΥι· Η· 
μ::ιaτι μι τ& δπλα; xa:l μ.έ τΙ.; πα.λιioχει; ΥεμΑτ,ι; φυσ(ηιο:.. Κa.Ι 

6ί 



δμω:;; τό σόΥολο αχιΟΟν ο:ότων των στρο:τιωτων ε!χε άπό ,-ροηγου

μεν,:;; συζητησει, ΣU'lε~oηΤO'ί':oιfισε( δτι στην πεΡΙmωση o:o:to:yi'j; 
v':i xτtJΠ'ή:::oιιν τοο:;; !pyι:iτε" 6.λλ~ θ':i ~τo:ν δ στόχο, χολ δχι _':i 
κεφ2.λιο: των lργο:των. Όμ40ε, χσ;ί μιμ.ονωμέ'ΙΟι στρο:τιωτε, μ!: 

πλησι6.ζο:νε μΟΟ σφΙγγιχνε τό χΙρ:, μ.ou χο:μογελουσιι.ν, μcιϋ lχλιι

νο:ν τό μ&.τι χιι.Ι μου ψιΜριζα.'ιΙ cεfμα.στε !ν τά.ξε: :> . 

·Ow.v α.ό.έ:;; τΙ:;; μ.έp~:;; SΙθηχ.ε δ:ι;ιτ~r+ι νά. O"ηxεντpωθoυ·~ δσο: 

στρατιωτε:;; ξΙρο:νε 'Ιό: ζυμώνοιινε για νά. !ivτικcιτα:στ-rjσουν τGιύ:;; ά

"εργoU, άpτερ-yι:iτε,. παρ' όλο που πολλοί ε(χαν δηλώσει Ιπά.γ

γελμα. άρτεΡγ6.τη:;;, δλοι ιipνfιθη-.ιo:ν να. yliIotJiI ιir:epyo:mάoatt:;;. ΔΙ
χτηχ.:ι.'ιι μ6Υι;.ν Υ% δliιιλέΨι;.u'ιl γιΔ: την χουρα.μΛ.να τοΟ στρατοσ. Ei
χα.μι χ.ά.Υει xcιλη Ooω.ειι:i. 

Για. τη στέγασΥ] χα! την πεpiθιxλψη των προσφυγων χ.ά.ναμ! 
!r:ίση, δ,τι μ;:opo!kιo:με χο:l χα.λοόσο:με του:;; πρόσφιιγε:;; να. xa.τ~

λιi60υy μ! τη 6~α .α μέγo:ρ~ των πλουσίων. Σ~ μιά. περίπτωση με

pΙΚQΙ στρο:τιω.ε:;; χι tγω μ~ζΙ τοιι:;; μ:πήχαμι tπί χ.ιφa;λi'j:;; προσφίι · 

γων, &'πωθΥισι:ψ.ε του:;; x~poφυλo:xε:;; καΙ xo:τα.λά.6ιxμt μια: πτΙpuγo: 
.ων άνο:χτόρων. 

· Οτιχν ΙγΙ'~ε Τι διά.σπιι.σΥ] στόν Πε:ρο:ια: χο:ι στην Άθ'ήνα. χ:ιί 

σuγχροτijθηχ.ε άπό 't':i άριστερ« ή «Koμμoυ'ιlΙστιx'ή ·Ενωση:>, οΙ 

Ο"jγ;ροψοι που Υ/τα'" έπl ΧΙf3.λ-ij:;;, δλοι Ιργ.χ,ε:;; xa.l οι r:ερισσότε

pGt γνωστο: μου, μου γΡIiψα.vε μ! τη 6ε6ιχιότητο: δτι και! Τι δΡγά.

νωση Κερχυρο::;; θα: &.χολοιιθοΟσε ,~ παρά.δειγμά. _ου,. Τού:;; &.r:Iiv
,ησcι δτι ημοιινα tv-:ελω, συμψωvo:;; ΜλιτιΧ« μα..ζΙ του:;;, άλλιί 1-
;:pε;:~ δ~o '1jto:v διινατόν vό: ά,:τoφUΓouμ.ε τό σχ!σμα... ΚιιΧλοφι;Ροό

σιιμ-t δμω:;; rπήν ΚΙρχιιριχ τό «Κομμοιινιστιχο Brnw;. πού Υιτα:ν μίο: 
yvijatιx προλετο:ριιχχή tΨ7JμιρΙδο: . 
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' )'ποχώΡΤισΥΙ 'tou 
Εκφυλισμός τών 

3 
, -' 
επανaστατ ~κoυ Κ~'1·Γιμα.'tος - , 
κομμαυ'Ι ιστ ιχων καμμ.ατων 

κατάληψη της Κέeκυρας άπό τ"υς Ίταλους 

Τον Σε .. τέμ6ΡΥ] tc.U 1923, ή Κέρκυρο: xα.τα.λα:μ6ιiνετo:ι 6,πο 
Ιτ~λσυ:;;. Το r.ρόαχημ.α ητα" ή δολοψονΙσ. τοΟ Ιτα.λοο στρα
ΤελλΙνι στ! Ιλληνιγχλ60:ΥΙΚΧ Ο",)'ιορο:. Άx6μn. ml σ-ήμ.ερ'Χ 

lχει δ1)μόσι'Χ 6,r.c.mλuφτι! 'Ito:c.( τον σκότω:n.ν. Ή Ιτι;ι~ιxή 
χιι.τηΥδρησι του, ελλ'l')νε~ ml i:τοφιiσισι -.ή στρα.ιω

,",,'λ,7Φ~ τη:;; Κέρχυρα:;;. "Ηδ'Υ) &:Πο 1:0V 'Οκτώθρη του '22 
' Ιτ:r.λltΣ χuθερνοi}:::ιε δ Μουσολ!νι. 
Βλtr..α.μ.ε λtyo !)στεριχ 6, .. 0 τό με:Jημ.lρ: πολεμ:χ4 :κ.α.Ι δπλιτα.

!τα.λιχ& ν&:' μπαίνouν στο λψ.ά.'ιι, d,λλ& χ'ΧνεΙ:;; δΙ ... μποροοσε 
"""'''''"'11« τόν σχ:οπό του:;;, μέχρι ποu το πολύ σ~ Ινο: τέταρτο 

μl τιλεσίγpa;φο την Τ.'Χρ6.δοση τη:;; vήσoυ σ~ μια: -1ι δUo ,ώρι:;;. 
Μόλι, ιΤχιχ περιiσει την πυλη τοϋ Φροιιρ!οιι, δw.ν οι σο:λπιγ
αιι.λπΙζουΎ σuvo:ytPμoo τΡοχ&.δηΥ χ0:1 οι ά.ξιωμ.α..τιχοl Ιξα.λλο! 
φωvά:ζoιιν va πάρouμε τά. δπλσ. μσ.; χο:Ι vb, tψοδ_ια.οτοUμ.ε I~Ι 

'0 voμά.pχη:;; χο:! δ φροόρσ.ρχο, τηλεγρσ.ψοΙΙΥ στην :ιιιι· 
-ιι.α..Ι Τι xιι6ΙpVΗση 6,:το:V"..6.ει σΙ x.α.Ilt':i r:ερΙπtω:::ιη ν&:' μ-ην 

'Ρ"!οθ.ι "0 ,ι, 'ρχ" ~ ~""'. 
'Aμ.lσω:;; δταν ΙξΙπνευσε Τι τ:ροθεσμΙο: τοl} τελεσΙγρ:r.φου, &'ρχί
lι 6oμεσ.pδιαμJ.ι1ί lvσ.vτ:oν των φρουρ!ων. Στο .. ΝΙο χ.α.τΙστρε
τη Σχολή τω'~ μσ.θητω'ιl tfj:;; 'Aa-::u'loμ!a:;; χα..ί στό Π«λα.ιό σx:~ 

'Wιι»O'0:'ιI μερικσ. πpoσφuγ&πoυλα. Klitw 2Π' ο:δτά. τ&:' προ:::ιτιχτευτοl.α: 
tt\JP':i τοΟ στόλοιι (δΙχω:;; 'ιά υπά.ρχει χι:ιμΙο: rlvt(σw;ση) χιλι6.δε, 



πεζο! oiπ06ιΜζ~'~ται καΙ Χι:tταλαμ6ά:νoυν την πόλη, 

Τό ΣU,Io),o τοΟ lλλψιx.oo στρατοο (δχι περισσότεροι ιiπό 200) 
Ικτός όλlγω'} 'fOσοκόμωΥ ΚQ;Ι γιατρων πΟΟ Ιμ.ειναν aτό στρατιω
τικό voao)ti')jUro για τούι; ιiσθΙYΙίι;, lγκατiλειΦε το φρούριο ένω 
αυτό 6qιδαΡδιζόnv w.x! ΣUyτετι.tγιUνo μ~ πλήρη Ιξιiρτηαη ωΙ μ~ 
τα 'ΧΙ%ζά:νια προχωρεί γι&; Πιν δπαιθρο. ·Otr.r;v περά:σαμ.ε τόν λόφο 
τών φω,ακών, ΙΙκοίισαμε τόν βόμβο τών ιiεpoπλά:vων κα! πΙσαμι 
για νΔ: 'ωλυφτσΟμε μέσα στδ:. χαντάκια κα! κά:τω ά.πο τΙι; φρα'(Χο. 
συχιέι; στ4 μαλτΙζιχα. χηr.ΟUΡιά. ΈχεΙ lπρεπε να σταθοΟμ* χο:! νιΧ 
πεpιμΙvoυμt μ.lχpι νεωτέρας otGttιxy'ijΙ;. 'Εν τώ μιτaξu πλήθη πο
λιτών πΟΟ τρoμoxpl%τη~'loι !γκατlλειπσ:ν την πόλη, μ4ς πληρο. 
ιΡοροσσσ;Υ δτι Μο μεγάλει; φά:λΙΙΥΥΙΙ; [ταλιx.oίi στρατοΟ προχωρο:Ι
σαν χυκλιχ<Χ πρός τό μlρoς 1:00 6ρισχ6μ4.στε έμιΤι;. Τότε πρότε:
να. σΙ 2·3 στρατιωτει; ποu χρu6όμaστt μ.cιζΙ χά:τω dnb τΙι; φραγ
χοσυχιΙς νά ΙΙΥνο-ήσοιψε τη διαταγη χαΙ νά φύγοιιμε !ν δΙΥ θΙ
λοιιμε νά μdι; πιιiσoιιν σ;Ιχμ.ά.λωτοuς οΙ Ιταλοι. Καλυπτόμενοι δσο 
μπoρoόσι:tμ.ε liπoμ.xκpυνθήxaιu. Τό 6pι:koυ φτάσσ;μ.ε στόν "Ανω Γα
Ρούνα., στό χωριό Ινόι; d,πό την ποιρΙα. μotς, κοιμηθήχαμ,ι: οπ(τι τ?ΙΙ 
χι:χι την 4λλη μipα Ιφησα. έχε! τόν όπλισμ6 μοιι χοι! τ<Χ στρατιω
τιΧ« poίiχoι, δανtΙστηxoι πoλιτιxιi χα! πfιya; στην Τ.όλη. Σ~ Μο μi_ 
ρει; συνάντησα; τον δεχανέα μοιι ό όποΙοι; μ.t ζηΤΟί}σε. ΜοΟ λέει lSτι 
το σt.Iνoλo τοΟ στροιτοΟ διέφηε την a;lχμαλωσΙa;, lSτι lxouv χρύψει 
σ! doψa;λtι; μiρr>ι; τ<Χ δπλα. τouι;, δτι στροιτιωτες χ.α:Ι ΙΙξιωμo:τtx:;ιΙ 
lχouν yτuθεr πoλιτιxιi, ιiλλCι δι:ιτηροΟν μετοιξύ touιo ΙΠI%φ1ι xa.! 
δτ: μ' ιχύτη Πι μορφή δ στρατόι; !ξακολοιιθεΙ νΔ: rfva.t σuγxpoτημl_ 
νη μo)Qf)a; 'ΧΙ%Ι συνtπώι; Ισχόαιιν οΙ ΚI%VOΥΙσμο! χοιΙ "ι πειθ«ρχΙα. 
Μοι ιfδωσε σi χpf)μ4 τό αuσσΙτιo γι<Χ δέκα μέρες κι:χΙ σuvεννoηθfι
καμι γι<Χ τό πώι; καΙ ποΟ θCt μπσρσΟσε 6ποτεδήπστε μipα ~ ΝUxτa; 
V<X μ! 6ρΙσχει. Αδτη ή παράνομη σά.ν Υά. πolψ.ε όργάvωση τοΟ στρα. 
τοΟ, lχανε τόν ξΙνο τόπο Υά. γρΙίφει δτι δ στρατό, πo:pcιμ.iν.ι σuy_ 
xρoτημ.ι~ στό Ισωτεριχό τηι; VΉσoιι. Κι αδτα Ιχανι τούι; !τα
λού, νd: Φά-χνouν γι<Χ vιX μιiς βραΟν. 

Φuσtxά, άπό τΙς πρωτις μαι; φpovτΙδες (τών μελGιν το!) ΚΚΕ) 
~τlXν νά βρoGμε χοιΙ νΔ; lρθουμι σέ Ιποιφ1ι μ! Ιτοιλωι; στρατιώτι"" 
κομμοιινιστΙς. '"roτe.pIX ά.πα 'ιtολλ!ς προσπάθειι; ά.ναχαλιjψa;μι Ινα: 
κι "δτας μάι; Ιφιρι σε !παφη χα! μΙ Ιλλους. ΚIχΙ ~ταν ipxr.τol 

ίΟ 

δλσι μΠΟρΥΤΙΥχιστέι;. Μάι; δώσιιΥι ΤΙν χ.ομμουνιστικό τόπο χιι.Ι 

κοινού ouντάξα.με XGιΙ xιιxλoφoρfια::zμ.ε (~Aλ7jvIxIi χοιΙ Ιταλι

μιιΧ πpoxfιρυξη. ΓρΙΙφαμε σ' αδτftl γιά. τόν σoσιαλισμb πο·) 

χοινΤ) δπόθεση δλων των ΙΡγατων τοΟ χόσμου, γι<Χ την κοινή 

γιά. τη συvαδΙλφωση στη κοινή ιχδτη πιiλη lw.AWv στρα

καΙ Ιλλήvων στρατιωτων χοιΙ iP1a;tWY. ΚαταΥγιλλόταν iftb 
μίροι; των Ιτcx.λων στρατιωτων δ ΜcιισολΙνι XGι! στιγμτιζόταν 

h:topoμiJ ατή Yijσo. Αύτη την ιποχη δ~y ιΙχι ΙΙΧόμ τιθεΤ Ικτό. 

τό lTIXAtxb χομμ.οιινι.στιχό Χ6μμιι I(4Ι δεν εΤχι ι1χ6μ.α: δια:.λυ· 

ή Βοιιλή . <rπijΡΧΙ στην ITIXAIxTj Βωλη ά.χ6μ.οι δμ6.δοι κομμ.οιι· 
60υλΙΙΙΤών χι I1.ύΠι ~τoιν πω διφoιρτupήθηx.ι Ι-,ιαvτΙoν τοσ 

...... λC" Υ'. την "" ,"-λ ηψ-.j "Ι' νή"",. 
ΤΥιν ποιΡa;μο."η τηι; dποχώΡησ-ηι; τω" ΙτιxλGιν «(να. περΙπου μή. 
μιτα την κατά:ληΦη) εΙδoπoιηθfιxα.με δλοι οΙ στροιτιώτει; μίσυ 

συνδέσμων νά σuyxεvτpωθoOμt μi τη oτplXttwttxfι μιιι; στολή 

τόν 6πλισμ.6 ~ την a.λλη μΙρa; τά. ξημερώματα: στιΧ ΤΡΙΙΧ 

ΠΡa;γματιΧ« την δ.λλη μΙρlχ ~μa.σu δλοι ot φaν'tά:pι:ιι 

Τρ!α. Γιφ}ριι:χ καΙ άπό lxr.1 6ι.ιδίσlχρ'ι' για την πόλη. Στά. ΠΡΟ-

της πόλΥΧ: μ.4ι; περ!μ.ι.νι χ.α.Ι μdι; ύποδΙχτηχι σχεδbν τ~ 

τοΟ ftA7jBUσμoO της Τ.όλ7jΙ; χσ.Ι χιλιάδις dγρότες 'ωι μ! 

Ινθοιισιασμ6, xtιpoxpo"tOoσa.v, ~ητωκρlχUγa;ζlχν ωΙ μΑι; Ιρσ;· 

μ.t ρΙζι, Ινθη ω! δΙΙφνει; Ινω οΙ χο;μπάνει; άπα τΙι; lxxλησ!ι~ 

"",,"'σ., χαPμΔΣUVIX. Αοτη ή όποδοχή «πολεμιστών ,. ποδ δλο "δ

τό διάστημ.a χρu60vτa;ν, ΙμoιlX~ε λΙγο μ! δπερίτ-ta;. τα μά;:~ 

πi'jρι χο;Ι δόα στελlχη της xoμ.μ.otJytattxfjι; ΝεολαΙοις, πω ε!· 

ΠΙφΙXσuρθιl άπ' αύτη Πιν rta;τptwttxTj ύστερΙα χοιΙ φώνιχ~αν 

ζητωxpα:.UγlXζoιν ΧΙ αοτοΙ δπωι; 61.010 ο χ6σμοι;. Φ\Χ7ΙΜ, τδ Ιδιι:ι 

μέ πρότασή μου SIlXypa;ψ/jxavr. . 

Σε πολδ λΙγιι; μέρες &:πoλUΘηκα &:πα στριχτιώτης, ΙΙφοσ πλή

Ιvι:r. σημαντικό ποσα γιΑ ταν χρόνο "tijι; λιπO"tl%ξΙαι;. 

·Ο,τl εί-,ιa.ι κlΧΙ δ,τι xιiνr.ι σήμερα δ ΟΗΕ σ1 τέτοιει; περιπτώ· 
"ιι;, τό Ιδιο ή"totv χοιΙ τό ίδιο !χοιν& ,ότ. κr.ι! ή .ΚΟΙΥωνΙa; των 

"Εθνων •. KIXw.yγiλeYjx.ε άπ' αύτην ή xoιτιiληΦη τηι; vfιoσυ ιiπα 

oτbv ΜοοοολΙνι καΙ ο Μουσολ{νι lγΡαψi την XGt"totΎYEλt~ x~ι την 

Ιvτoλή νά ΙΙποχωρ'ήσει, στά. πιιΑιά. τοιι τά. πr.ιποU,σιlχ. 

ίΙ 



Τό μοι-α(!1./κό 1II}αςικlmημα 

ΣτΙς; 23 του 'Oχτώ6Ρ7J ξεσr.~ει τι!ι άπα WJ:tpb πρoε,OιΜW;όμεν? 
μο,ll1ρχιχα ·;φl1ξ!χδπημο::. Σ,η'l Π!λοπδν'lησο σt:tσιιiζω'I οΙ ΙΠΡΙΙ;· 

τηr?Ι Λεο'κ.ι:ρδ6r.~υλος χιχ! Γc:ιpycι.λίδηι; Χ11! στη 1ιίιιχεοιnΙιι; δ Z'Jj· 
ρσ.ς;. Πρ:ιγμιι,tχι!ις; ιiΡΧTιro.; ,?ί} κιV'ijμι.ιτος; ~ΤΙΙ;'I ό Μετ11ξάς;. Ή 

χώρσ. ξιιν2. ιi·~σΤl1n,/. Ή κυ6Ιρνηση l'/εΡΥε: ιι! dr.ι;φιι;σι,τtxδ"C'7j

,::ι χ::ι ! τι:ι.χύτητι:ι.. Ή iYτ~p'J(ιx 'J1ntp:6ztιxt χα! οΙ ιipχηyo! τοΩ χι

νήιιιχtος; σuλλαμδά.νOVΤ2( έκt6:;: ιiT:ό τ?ν ?'[ε,ι:χ.ξi% 1:.w χιιτδρθωσΖ 

'11 ΟΡl1πετευσει στό Ιξωτερικδ xpιφ.μi'lo:; στό ιiμπά-pι Ινό, 6:χπο· 

ρ!ου μt lιπαΧΙΧλιά-ρου;. 

ΤΟ ΚΚΕ τάχτηκε άVΕπ!ψύλσ.xτ~ στδ πλιυρο ti'jo; χUOΙρνηση.;. 
Ή ΙΥΧύΧλιοι; ti'j, Κ,κ. πού χα.λσΟσε τ~ Iι.tA η τοΩ χόμμι.ιτο; '13: πά.

ρουν ΙνεΡΥδ μέροι; στην κι:χ.Τl1στοΗι τι:ια !ιοναρχιχ.οΟ χι'ιήμι;ιτος lφε· 

ρε την όί.oyfΚ1φή τού Ν. Σσ.ΡγολόΥα'J. 

Κιχ! ~την ΚΙρχυΡl1 αστο το xίyημ.a. 6pi'ju μψ.ητΙς;, δχι ομω; 

στο στρa:τό. ~EγΙ'ι'ε μ!α. θορυ6ώδηι; Οισ.Οήλωση 'Παλιτω'ι μΙ Ιπ! χε

φιχληι; τον ιiπόστpιxτι:ι rλιxpχo Πά.ρθη. K:ιτ~λό:6ι:ι'/ε το ,ηλεΥριχ:ρεΤα 

χα! στεlλι::t'ι'ε μ' αότό ψηφiσμ:ιtιχ !'n\l,,;ίον τη~ xυ6Ιρ'/ησr,ι; ΜΙ iλ

ληλεπύηι; στo~ι; χι'lημσ.τίει;. ΟΙ 6ενιζελιχοΙ στη" iΡχη τά. χΜ% , 

νε. Ό liypottστYιιo Δε'll3ρινόι; κιιι ~ "(υνcι.Ιχα. ,ου μ! χ:ιλοΟ'1 !πε:

YG'ltw~ χα! με pwt!!'1 πόσου; lpr.itt.; Χ'Χ! χe.ιpιxOO~ θα: μπορούσε 

σ.μέσω; Ψ.t xινηΤC7ΠOιήσει 1) όΡΥά.'/ω-:rη Υι1 νχ μi.ς; δώσουν Οπλιι. 

ε!ϊ.ΙΧ Ι'ι:ιν ιiριθμό. ΒρΙθηχα.ν ~μωι; ψυχρcι.φ.6τφoι, χυρ!ω; ό φρου· 

ρσ.pχo~ ΣΧλήρτι; χ,;Ι δ ),οχσ.Υb; Πσ.).:ι!ολ6Υος, 1':0» μl πλήρη 6ε· 

tSGt~iπr.« είχαν πpo6λlΦε ι δtι μέχρι τδ 6piou οΙ «x ινημα;τΙε~» θΧ 

ξ~Ο~ιι1:,Gt·.ι~ -ι.'Χ! θ1 δια;),ύΟΥ'σ.'1 χι.ι.! ιTJ'IE;-;IiI; ~:σ.'~ περιττό νόt όπλ!

'1~:Jν ϊ.~;" ί ,,:ε; Χ'Χ! μιiλιιr.σ. κο}.ι.μου'ιΙ:1,,:Ις. ~ I σω~ r.εΡισσ6,,:ιρο ir.? 
τοί.ις μονσ.ρχιχοός; νχ φο60σντα;·ι' δr.).ισμέ'Iι:ιυ.; έργά.τες; χ'ΧΙ χωρ!χι:..Uς. 

Ή κιπάΡΥηοη της Βαοιλείας και ιί αγακήρvςη 
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• ." λ"" liνoιχτt.ι χ'Χτ'Χπέλλετσ.: γι:Χ σ1./ιμε,οχή ..,-:? κ{,1η',1'σ. :ι.αί 
πpeιMλλεΤ(1: άπο τους; liξιωμΙΧΤΙ10uς κσ.ί τή Δημοκρσ.ΤΙΧή 

τό σ.Ίπιμσ. τηο; ιiναχήΡlJςη~ ti'jo; χώρ:ιο; σε δημ.?Χρ?',!α;, 

Ή στρσ.τιωτιχΥι .. έπσ.νάστσ.σψ ;ΤΡΟΚΥι?1σ'1ΙΙ ΥΙ';' τίς 16 Δεχεμ.
!ΧλΟΥέ ι;; ΥΙ:Χ σtJντιxκτιxή . ΟΙ 6MtiIκoi δε" ΠΙΙΙΡ'lΟ:Jν μΙρ?; 

ιι-)τι,. Τά &;;οτελΙσματ'Χ τω" έx).ι;,yω~ σέ iptBμo βουλευτων Yj. 
: Φιλελεύθεροι 250, Δημοκρσ.τιχή -Ένωση 120, i'l,,:ι6ε'/ιζελι

πw δέ'1 r.ε:θσ.ρχφcι.ν σtη:ι ι1.π6ψ2.ση ΥΙ:Χ ciί.οχη 6. 
1'0 χqt.ιl.Cι lnιστικ? Χ?μμ'Χ i;;o 100 7..λιΗ!; φή::ρους ;:ι:ιυ είχι 

στ!ο; ~xλ'ηέ ι; τοΟ Ι!)20, σuyκεyτpώω τώρα: σ' 5λη τη χώρα; 
18 xtAtiSto;, δrιλαδή ε"ω,ιαςε, ΚιιΙ οοuλια;~--t σε Jtti% χσ.τ&..· 

"ου έ;α:ιΡετιΜ σι;.6ψi ΥΙ';' τη" τ;χη τή.; χώρσ.ι; γεΥον6τσ. 
' : κσ. Ι πο':' 6σ.θι!; Ii'lσ.κr;tτ~τά.ξεις xcι.ί ζut~ώσεις σ',)'Ι-
μια,; :1-:1~ μiζε;. ΣΙ μι';' xGtti,,-:'X-:rη σ.π· au-cto; που ή 

πρι;.ωθι! στη σκηνή τΙ; -;;::6 ριζO'1π,;στικ~ς ΙΡΥα;'/ώσiΙΙ;, 

α' ι.ι.υ-:έ ι;; τΙ~ τό,ο εu-,.ι;ι:κtς ΥΙ:Χ το έ7.ΙΙ,lιχστ:ιτ:κΟ χ61ψιι σu';" 
τδ J'i:KE Ι;ι?:λύθψε . .1 έ'1 κiνι! ,ψ θλιβερή -;ι;,υ έμφίνιτη 

με όπoμτημ?:τcι. σt1j :rtp?:ttw.:x7) .!πaν:Χστασ1Ι" στα: tr.to!?: 
If<.πo,,',.,: Ιη δεν τδ χιιλοό}·ι κ: α:ύτ? ,ό ,"Χόμμ:ι των ΙΡΥαζ-?

σ:ίι;; !,,!σημΞ; ΤJ!ΤΙιΙΨεις;. Ti U;tι;.<,.Jo'ιήμ:ιt:ι iTtt!JM'f!')ytr;t,1 
Πλa.σ,,:ήριχ κι ιiρχίζοιn IIt tYj λέξη .. άρχηγΙ .. , 

'11 Δημ,οχρσ.τικη 'Έ·/ω.,η -;ι;.ύ 'Λλ , Πl1ί.:ι'Iσ.στιχ.,(ω κρ.iτφε 

:n.iση πραγμ'1.τα';" ριζοT.tΜτ:κή Χ'1.: ΠΡl1ΥfW-Τ(χ~ θ"ΡΡl1λΙ:ι:. 
θ& μπop~ύσα;μι ν';" ποσμε στι :Χίn7) lςέψp?:~ε τ!~ ριζΟ:1ί.ΜΤΙ

δι:ιθέσειο; των μσ.ζων, ΣtΙο; 19 τοσ Δεχέμ6ρη ό 6:χ-:r!λια:ι; φιύΥε: 

Ιδιισ. γιχ το lξωτ~p:κι μέχρι.; στο'.) 0:7.0:ρ:ι.,(σε! 1ι ΣU'lτσ.κτική 
't7)'ιi τύχη του Κ'1.Ι ΥΙ:Χ τη μορ:Ρη ΤΙίό} ποΑιτεόμ'1. ΤΟΙ;, 'Avτιβ:ισι· 

6ρΙσττιχε δ Π, 1\ου'/τι;.:ιριώ":'ι'jς. 

Ή σt),Iτ"κτικη τελικ:Χ ιiπoψa.σΙζει τη'! κσ.τ:ΧΡΥησ"lj tTj, 6α.,ι· 
χιχ! τ-ην &'V1lY-YjPU;'YJ τiίι;; Sημ-"Υ-?:χt!α.ς. Στl~ 25 :Μιχρτ:ου 1!)24 

ι",~υ,pΙζ,,,,, τό YEyoνb; χιχΙ οί σ-;ρ:ι-;ιώτε~ ιπ:oεικτ:κt.ι ~ηλώ'lOυ'ι 

σε δΥχώδη λcι.ι·κη a:;yxl'lΤPW:J'!') τα: ατΙμμαv.ι ιiπδ τ:Χ πη· 

τoυ~, 

ΣτΙς; 13 'Απριλίου γίνετσ.ι οημοΨ'ήφ:σjJ.ΙX Υια: τή'ι έπι;ύρωση 
~, dπόcpo;-:rηι; τήι; σuνΤΙΧΧ-C:Χi'jς. Τό άπoτlλε,μα του ;ημοψηφ!. 
ιι\«τος "ιΤ'1.ν όπιρ τη; δημι;.χρσ.τ1σ.ς. Ψήψισιχν 1.084.06.'). πηρσ.ν: 

• 



ΔημQΚΡlχτίlΧ 7δ8 .Η2 (69,95%), ΒlχσιλεΙIχ 325.322 (30.Q5%). 
ΤΟ Κh..Έ ο/ήφιο! ι)<t!Ρ t'ijι; QYjμoxp~tIIX<; μΑ μιΙΧ ΥελοΙIχ δή

λωση δτι: .ύπoσttλλει πpoσωpιvσ. τη σημαία. τΥιι; χοινωνικfjι; δη
μoκpcιτ{«ι; όπ!ρ 1'1118 6.στΙΧfjι; Οημ.οκρ!Χτilχ~ . Ή Κομμου ... ιστική ·Ε
νωση xιiλεσε τoύ~ ΙργΙΙτει; νlι γρΙΙΦονν στά. ΦηψοοtλΤtlΧ IσoGtlXlt

στιχή. 1Ί cσοδιετιΧΉ S1jμoxPOΙt(a •. Αύτά. δμωι; τα. Φηφοοέλτιlχ οΑν 

Υ4τlχμετρηθήχ.ιχ·/ε ξιχωpιστιi. d-Ha: θεωρηθ'l'jχ.ιχvε α.x.uplX XlXi συ ... t.
πώι; δέν ι!νσ.ι Υνωατόι; ό ;'ριθμόι; τouς. 

"ω.!Χ lΧύτ&. ε!ΥαΙ λ(γο πολύ γνωστιΧ σΙ δλους. 'ΕχιΤνο πού δΑν 
εΤνlχι γνω~τo XIX! δΙν ιΤνα.ι σΑ xaμίlΧ Ιστορ{ιχ γΡα.μμΙνο ε!νιχι Ιτι 
17 μ6λιι; μΙΡΕΙ; ιir.:o την !πιΧύρωση τηι; ιi ... a.κήΡυ;ηι; τηι; οημοΚΡ!Χ
Τ(ΙΧΙ;, ο! !ργΙΙ.ιι; πού γιδρτlΧζαν την διεθνή tQtIι; πρωτομιχγι&. στη.,. 
πλlχτεΙα τοΟ A7JI.I.Gtty.Q'J θειΧτρου (ΣΗΙUpινή πλο:τε{ιχ Koτζιιi) δΙ· 
xtYjXlXν μ{ο: a.vιxνopη δολοψονική έπΙθεση &πο τούι; μ! το δημοχρ:χ.

τιχο έθ·.ιόσημο στο πηλήχι6 του ς; χωροψύλο:κει;. Ό έρΥιΧτηι; IIctplX ' 

σxtuo:toYjΙ; πΙψt~ι νιχροι; &πο τΙς; aφlXrpEΙ; τιί'Jν δημοχΡο:τιχών χω· 
ροφυλάκων. 

Ή Δημοκρο:τ{ιχ στη ... Έλλιiδ:x. γε ... νήθηκε μ! tCt χΙριιι 6ιz.μ.μ.i. 
Y.J. 0',0 α.Ιμα τω ... έργο:των. 

Μία παρέιιδεοη. (Ή φιλελεύδερη OOtικη ιόξη σ1ην Έλλιίδα) 

Ή !πα.νά:στlΧ1η του 1821 ΧΟ:ΡlχκτηΡlζετσ.ι εΙδ:χ.&. &:;:0 τoUι; ιip :
στερούι; Ιστορικούς :iσttxij δημoκpcιτιX'ή Ιπο:νάσtιχση. Στ~ xρdτo; 

δμωι; ποιί Ογηχι. ιir.' αύτην τη ... Ιπι;ινάστa.ση ή ΙξουσΙιι OplΑUtlXt 
σt,x Xiptf.1. τών κοτσa.μπάσηδω .... ΟΙ έξηΥήσειι; πού δίνουν σ' αότο 
το τ6σο ά,σuμβ!6a.στο μ4 το ίστορικο περιεχόμενο τη; έ7.a.νάσta.σηι; 

τέρμα δ!ν ι.Ιναι χαθόλου πιιστικΙι;. ΟΙ α.Ιτίες; μάλλον θά. πρέπει 
... ά. d.ΥιΧζ1jτηθου·~ στην ιiνuπι:ιpξία. όπολιηίσιμης olκovoμ.ιxά. χαΙ πο
λιτιχ&. d,'ΠΙΧ"ij ι; τάξηι; τότε μέσσ. στο ... lλλα.δικo χώρο. 

'Αλλ&. α.ν otν όπfjρχι t6u μέσα στη χώρα. xa.! μέσιχ στ!ι; πό
λει~ ΙΙστική τάεη !ΧΙΧνή ... α. ΙΙvιxλά:ΙSει τη διεUΘυνση t'ij~ έπα.νάστα 
ση; χαι! τή διεύθυνση τηι; μ.iτεπιιyα.σω:τικης; κοινωνΙlχι; , UΠ'ijρχlχ ... 
δμωι; ι1'rijν ύπα.ιθρο ιiγρότιι; δοΟλοι των τούρκων πα.σιίδων χιχ! 
των ~λλήνων κοτσι:ιμπάτηδων. Ποιιί ~τ::t ... ή στιiση ΧΙΧΙ ποιό; δ ρό-

ί4 

«ότ&ν τ&ν μαζιί'Jν σtCt χρόνια. τηι; έΤ.ιΧνιίστασηι;; llouetν! I3tν 

χ-:ιΙ π?υθενιΧ δεν ιΧκοοοα. ν&. γΙνtτα.ι λόγοι; γιά. μισ. βΙα.ιη 

,.a;\~4·~ χτημάτων ιiπό 6.Ί'ρόu.ι; Τι γά μιά. μ-:ιζική tetYiPoη 
έ ... α.vτίoν τ6) ... χοτa:φ.r::ά.σηl3ω .... ~~ν ΗληνΙΥ.ή έπιχνri.στ~· 

δiν xιVΉθΗXιxν «δτδWJμa μά.ζει; κ:ι.Ι 1"<:'0 r.«vτbι; οεν κι ... ήθηχ-:ιν 
οι α.μεσι;ι; ι ... δια'f!ερόμε·/ει; γι:Ι το Ιστοριχο d-vτιχε1μιvo τηι; 

.,,"" 'ση, μά.ζει;. Δε ... trxIXtu μι&. α.όθ:Spμητη !ξέγιρση lIXtxW ... 
πού στην ΙΙ'l6.πwεη ΧΙΧΙ στη 15υ'ι'ιΧ;1ιχή τηι; συνΙχειlχ 6ργ~

στpα;τιωτιxιi, πολιτιχά. , διο:χητιτά, d-AH α.δτη -1ι !πανd.

ιiρχΙζει , δ:εξάγετα.ι σ' δλη τη O:d.ρκειά. τηι; κιι.! τελειώνει 

ΠροηΥοόμ.ε.νσ. σuyκpoτημένα. σώμα.τιχ έμπεΙρων ΧΙΧΙ έπιι.πι.λ

πολεμιστών: κλέφτει;, άρμ.a.τωλoΙ, σοuλιωτι.ι;, μα.Υιάτει; , σαι

"",>όλ.,." των κοτσιχμπ&.σηδων. ΠQtJ}ιν&' δΑν βλιπouμε τoUι; 

μ! l3ική τουι; σ-ημ7.ΙΙ:Ι χα.Ι διχά. tQUΙ; α.ιτημα.τιχ. 

Στην Ιποχή του KlXoπoo:aτptιx, στη ... d.μiσωι; 01jλα.l3ή μετ&. 

ΙπlχνιΧστι:ιση κοινωνΙιχ, γΙνετσ.ι πολύι; λόγο; γι&: τΙι; . κρ:ι.τιχ!ι; 

Πρ6κειτα.ι γι&. δ,τι εΤχε ΙΙπομείνει ΙΙπο τ&: d-oπiplXYtIX ΧΠΓ 

πω έΥκα.τnειΦο:ν οΙ τοΟρχοι πσ.σ±εις. Κιχ! λέμε δ,τι εΙχ, 

,"",'''' για.τΙ Ινa μεγάλο μέροι; ΙΙπ' α:jτσ. το rfllXV fιδη σψετε
οΙ XIXΠEΤt:ι.νσ.Τoι. ο! ΙΙγρότε; ψ-:ι.Ινεται δτι πα-θητικ& πε.pΙι~ι.-

να ),WOIJ", &λλοι το β7.σικΟ γι' IXUtO'J' πρόβλημα.. 
ΊΙ Φιλιχ-η Έτα.ιρ!ι:ι, πού στον Μο τ~ι; όργΙΙνωΟ'ήι; τηι; Χ'Χ! 

χοι ... ωνιΧή προέλεοοη τών Ιδρυτών τηι;, 6λιπου ... 6ριομίvo: 
μι&. ιiπόδειξη ιioτικo . OYjμoxplX""(tXOO χι:ιρι:ιχτηριι. τη, έπ2.

""ση,. δχι μόνο l3!ν 1ιγείται τήι; !πa.νιΧστι:ισηι; ri:λλ&. έξιι.φα.ν!-

6.μlσω ι; μ! την Ιvα.ρξη του lvoπlou ιiyili'n. 

"Εκείνο 1:00 μ4ι; (δωσε στο τnοι; -1ι !r.IΧ.νά:στt1ση ~τι:ιν {να. νΙ? 

..... "χό στρώμ« πού d,πο τη ... ΙΙρχή tfjt; συγχρότησηι; tQO χρά-
4ΠΟΚt4 μια. !ςα.ιΡετικσ. πρovoμιoύχα. θέση. Πρόχειτt1! γιιΧ τή 

,." ω,,,ή .d,ριστοχρι:ιτΙι:ι. πoU O"JΎXρoτεΤτα.ι άπο τούι; Μπετ&.

τηι; eYjplir;; ΧΙΧΙ τηι; θιiλ:xσσιι.ι;. Αότι:ιΙ χα.Ι οΙ Ι:ΙπόγΟΥΟΙ tou. 
'Xu6rp ... liνt γι&. πολλά χρό ... ια. τη xiliplX πότι. μa.ζΙ μ! τούι; κο

...... ,"Jδ,' χιχι πόu σΙ ά,ντΙθεση μ' a.ότούι;. -
ΤΟ 1909, μ! τη στρατιωτική «lroaνIiσta.oη. tQi) ΖΟΡμπll , δλοι 

ιι Ιστορικοί μ«ι; 6ε6!Χιώνουν δτι ή Ιξouσ!« r.ερνάι.ι έπΙ tilouι; στη ... 
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ιi:Jτιχή τ~ε"] χ~Ι o't'ijy πιό φ:λιλιόθιρ"] μ.tplδ~ τη;. Αι)τή τή φορ.χ 

δr.~PXει !i:lιιι.ιφιΟΟ'ljτ"J'tιχ ιiQ":txiJ τ!i;η δπω; όπάρχει ωΙ ΙΡΥlJ.ταή 
τ~ξη. Άχόμ~ tίχt ΠΡοηΥ"Jθεί χ:tΙ +ι προσά.ΡΤ1Ι'τη _ijιo θισσΙXλΙ~ι; 

μι τιΧ ιir:l~·/t:t Τ'1~:pλ:κ:ι.ι κι.ιΙ τΙ; χιλιά.Οει; :ώ'l Οουλοπάροιχων. 

Τό πρό6λ"Jμχ τη; Yi'Ί; , +ι ιi;:όo"ση Ci"JA~oTj τής γi'Ί; στι>ίιι; χ2.λλιερ

Υη,Ι; ,ης ~to:'l ,ό πιb φλέΥvν ζήτηιt.O:. K:t! δμως +ι φιλελεύθερη 

μ:τοuρζQ\)ΙXζf!J. φα.Ινε,ι:χ.ι '/2. τό 6.Υ'.ιοε!. 

Τδ ιiypo:ικ? πρό6λ'ί!l4 τ1'); θ~σ'1α,λ{2.; τό ΙλυΟ'Ι. ή ΙUyn-η ιςι

γερrτη των ιiyρo:ιτω·1 ,όν M~ρτη τοα 1910. E!v:tι γ'/ω'Πό πωι; ιi'/ t~

μ.ετώπισε +ι πρώτη ιiaτΙΚ7Ι κυ6έρνηση τι>ίι; !ξεγερμέ'l'Qυ; d,γρ6τει;. 

It7'j'1 d:Π2.(τψnι ,ω,ι ooυλOΠ±POΙΚIιJ\I νιΧ τού; άποοοθεΙ +ι Yi'Ί που 

6.r.:b χρ6νιιι Χι.ιΙ χρόνια.. r.ο,iζιινε ιιl τόν Ιορώτιι τω; o:~τoΙ χο:Ι ιλ 

r.:ttlpEIi: τι:.υ; κ:tί ο! r.:tr:ouot; τ~υ;, τη'/ d,:τ±'r.ητη των νΙων Χ'lρ:ω'l 
τη; Υ-οι'/ω'/!",; τή Οώ.,ιχνε ο! aqnipt; τω,ι χωρο:ι:ρυλ6.Υ-ων. 

ΦυσιχιΧ 7tl)'j μ' ι.ιο)τη -:ή λό.,η τ"Ο ιiγρoΤΙΧ"ίi r,Ρο6λήι.ι:tτοι; o~ 

r:iYΡQ,f; ;τέpζtσo:ν άπό του; ,σ~:pλιχ6.0!ι; στο':':; ~μπ6Ρ".ιυ~. Τ".ιίι; 61,,· 
μΥιχα,Ψ.Juς, τ~; ,ρα.πιζί,ε:;. 

Σ'tά. 'E1Iτιi'/yισα. δσο 0:1:i άνηχ'Χ'/ ατήν Έ'/ετιχ7ι Δrιμoxpι:r:τ:ι.ι. 

οι Ο:ορ:σ-,.ιΙvo! d,r:' ~ότην τψα.ριι;ιΟχι;.: ε~\I '!ΤΧΙΧ'Ι Π2.ριΧ τη·, lπιχι:r:p

πΙιι τω'ι 'ψ,α.ρΙων. Ή κυριότητ± το:ι:.ι; άνήκε πήν οημοχΡ:t-:ίο: τω·, 

έμπόρων τ1'); Λψ·lο:ιθ6.λ~.,σ:t;. Τοίι; τίτλ".ιυι; κυρ:6,η,lχι; ,00; π1)ρ).'1 
ο! άρχ6ΥΤΟΙ - 'ttIl::r.Ptv~xot σ.7(1 ~r:ι;ιχή τ1)ι; ιiγγ),ικYΊ; .προστο:σ10:;:ο. 

·Ο,αν ή Έλλ6..δ~ ι'(ι,/~ ;φ±-:r.ι~, iΡχ!~ει σ":eι Έ:p't"iνησιχ δ &'γ':,. 

ν-:t; Υιά την l'/ωτη, Έκε[,/ο: Ζομω; "ο.) κ~θηιι.ερινiι r:iγω'IΙζο"τα" 

X'J,i ζητc.U:1αν !.μεσι.ι ,ή 'ι Ι'/ωσ-η fι'~·' μόνον r.ι! iγρό"ιι;. ΟΙ σιο:νο
bJμE"o: ψι),ελεόθιρο! lι-:7.·1 δr.εp ':11; ε!ΡψΙΧής λύση; χ7.Ι )(4,Ο:ΟΙ
κάζαν'! ,!ς πρi~ιιι; 6ία.;. Κ7.1. ΟΙ ιiρχoντ".ιΙ ~τα.ν σ,ό πλευρό τ61'1 

!γγλω'l, σ-::δ πλιυρό τοίί δημ:ι:.u, tGQ 6ασ'1.'ιιστ1) κ:χ! το:ιΟ Ο,!Ο",.ιοψ,j

λο:κιι. Ή οισ.κριση ιΙχε σ::ιψΤι ,:x;ιχ~ X['f1jtpa χιιί σι.ιψΤι τlXξικ~ 

χιχρα:χτηριχ. ΟΙ έr.,Iχ,,'ιjΙΜΙ 2,γρι!.,ε; 1ι .7.·1 .2.r:O).u,a; πι-::ειOlUνr.ιι δ-;: 

+ι ί'/ω"η μέ τη" ΈΗ6.ε:ι. ~~Τ"Jδ:κ~!ω; θ.χ σuνε .. ήyε,o την Κ7.τιiρ
γηση <GO μιτητeιo καθεστώτο; .ων 6.ρχόν,ω'l καΙ ,ην ιir:o!it"}1tIJ

σ'Ij tGIJ; ιiπo τί; φεoυίiιιρχικες ιiλυσσίε!;. ΚαΙ οΙ &'ρχ6".0: ιiπ? τη 

μεριά τη DΙΚ'lj 'r.ιυ; τΟ ίοιο πίστευ'1.'Ι. 

'Π l\lW:Jl') Ιμω; r.!ι),ίι γρήγορα. διΙψευσε κι.ιί τΙ; έλπισει; 1:ων 
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ul toίι; φό60υ; των &'ΡΧΙΥτων. "'Ισ-:εριι d.πό τ1.; χιιρΙς, 

tνD"Jua::r.'1}L-OU', τ:ι. .. ο:'/ηγύρια" -:00; χορού;, ,Ι; ψωτι.ιΨΙει;, του; 
Υεμ!iτοu; Ur.Gxpta(a λόγω; ,6)'1 έπισiιμων, οεν θιΧ ιipγ1ι

οΙ &.γρ6τε; νά '(\lwpl:JoIJ'1 ,ή .~ητΙρα r:ιιτρ!οιχ _ , σ1:ό πp6.,ωπr.ι 

χωροψόλαχι.ι, -:οίί q:v.ψ:tτζ-rι κι.ιί τι;;::) οικa.στιΧοϊ) χλητήρ'1., '-?~ 
αύτc.Ο tc.O τιλευτο:ίο:.ι. I,1i Υ;ιόνιοι. ,ων άγώ'/ων, τω\l έξΖ

χι.ιί ,ω" διωγμων, οΙ ιiγp Ι,τε; ι!χιχν σ.αμ.-:tτήσει νΔ: .έκ

Ιη:;:::;~,~;τι-; όr:οχρεώσειι;- στeιυ; ιipx6vτc.u;. -E-tat μΙ την Ι"ω
~ μ! ενα: σωρό χρΙη σ~ίι; ώμ"υ, του;. ΟΙ tOtOI Υιτιχ.,. 

6έ6α,ιcι Ι-:ι μ~ τ'1j'1 Ινωση δλα ,iι χΡΙη Oli iΚUΡώ\lον,ι.ιv 

ι:να, ι γνωστό δ.ι {να, άor:b τα πι~ δημ.οψιλij Ο1nθήμ.ο:τα Τιτιχν -;~ 
ί crcditi. ''Ε,σι νΙμιζα.ν χιιί lτo! πίστιuoι." lΧό,οί. Διοι.ψο

Ιμω; τ/τα'l +ι Υ"ώμη τη; .μη-;ρ~; πιχ-:ρΙΟ!ι;_ . 

μ.t Ιχπλη;η του; εlίiαν οΙ ιipχ6ντoι (ιiπ6yo'lO! η χλη

αυτοί έ'ιετω,ι Κ7.! d:voTjrΙXIJk!'1 nμ.o:ptGίIXW'I) δ-:ι το έλλη
κράοτο; ήταν μl: τό οικ6 του; τδ μlρc; ωί δχι με tw.:;; irρ6-
(πι>ίι Τιτιιν 100% ίλλψε.:;; Χ~l a:7'j'1 κιι,ιιγωγη κ~l at7'jv σuνε(

ιlπα.ιτησανε τη'/ r:ληρωμή -:ύν χΡεω·1 'CU;. Τά. oι1totστήρ!~ 
'/όμψη τη'/ -i .. :ι.(-:ηση χ.α.1 την l)(4Yay δεκ-:ή. Κο:! οιχσ;

xλ,lτηpε~ μ! σ'J'f{Jοε:α z.ωρoφ~λάoκων κα;Ι .lν όνόμοιτι tOU ν6-
κ~ι ,00 6:ισιλέω; ,ων έλλ'ljvωv- .. ρeι6a!ν:tvt σ~ κατι.ισχεσ!ις. 

~ώ,,,,, σuλλήψιι;, ψυλιικ!'1'!Ι;. 

ΟΙ ιΧγρ6τι;, lχότοΙ r.QU χp~·/ιι.ι ιΧν-:ΨΗωπίζ'Χ\ιε τί; 6σ;ρ6ι.ιρότη
τω·ι a.πλων, α.σ-:οl πω ωτ7. Xιl.ιιioε; d:r.O -ι~ μ.ουρά.ΥΙIΧ φωvιi
μΙ δλη ,01); την Μ-χι.μη σ-:G:J; &.nλους; 'rtciJ χ~τα.σ-:ρl;n.νε 

-:2. κΙΧνόνιιχ -ιου; τιΧ φp~ύί'Ιι.ι 'tG~ ΒΙδο, .Ιχι;;UΜΙ ,ό: σΤΤιθη μα, 
γιά. τ2. φρι;;υρια.- , τώρα Ψυχιχ2. ρά.κη r.α.ρο;κr.ιλΟUθι:..i)'1 6(ιυ-

iπό την xlXτ~πλη~η, τη πίκριχ -καιί την &:r::ογο'ljτευση, τή 6άρ
έπιΟρι;;μ.ή ένα\lτίο\l τους των Ιλλήνω'ι χωροφυλά.κων κι.ιΙ οι

~.τ,.'" xλητ~ρων στrιν ό .. ηρεσ!ο: ,ώ-.ι μΙσ1l"ων 1:0υ; άρχ6Ytω'/. 
, κυριολεκ,ιχιΧ καtιιρρεu:]ι\ +Ιθικ~ κ."ί ψυχιχά. κ~Ι δεν ι!χα.'ι 

Mν~μ.η νό: σιο:μ.ο:ρ,uγηθοij\l χ."Ι νά. ά,\I-:ιδρr:ί.Qoυν. "'Ητα.,. μΙα. ~Too
XiJ θρή'/ων καί ΙΟυρμω.,. σ' δλη :ήν ύ:τα.ιθρ~. Άπ! ιιότη τη·ι κ:ιθί
ςιση τη; πρί'ι έπο:\ια:πα,tημέ-.ιη; ίιπ~ίθpoυ &.Ψ.touθηχι "'κ:t: 6::r.σ1λ'!, 
~ .. γιιΧ Υρ6νισ; ~ εU'Iα,:JτεΙα: -;ω" θΙGτ6κη. 

θά πι!; δtι τότε τ~ Ηλην:Χό χρά.το; tκτ::ροσωποΟνταν &.π~ 
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τού, xoτσα.μ~άσηO!; χ.α! a.ότοl ιiπαλMιyμίvoι aπό πα.τΡιωτlχη a;!
σθημ.ctΤOλoγΙα. (α.ύτη τη χρησιμοπΟIGUΥ μόνο γιά: ΥΔ Ιξα.πα.τουΥ το 
λαό) tνεΡΎοijσα.ν δπωι; τά: τιχξιχά: τouι; σuμcpΙΡι'JYtα. τΟΟ, ιmαyό
ρι!Χι"'. Τό αuμ.φιέpoν του; δηλα.δή ~τa.ν το [δια μΑ τό συμφέρον τω" 
άρχόντων χαΙ άvτίθtτo μ.έ το ΣUΜιpιέpoν των άΥροτών. 'Αλλά xa! 
μιτά: το 1910 ij o'tιia'Y) του άστιχοil πλέον έλληνικοϋ κριΧτα!), οεν 
ιiλλιiζει. ·03ε, φαρέ, πάει νά. γ(νει o:suζijτηση στη Βουλή "(ιά: τα 
ιiypoτιχό Topόtiλημα δ Bενιζιέλ~ 6ρ!αιι.ει ntiyt/J. πpoηήμa.τ", ΤΙ&. 
... ά. την &'wι.6iAAEt. 

Τό «ypo~ιxό ζijτημα τήι; ΚερΧύΡα.:; λόθηχι: άπα Πιν Σuvw.
χτι~:ι) του 1924. Άλλ« χα! «ό.δ, ό νόμο, ποο θεωρείται σταθμό; 
στο α.Υροτιχό ζ1jΤ1Jμ4 'ti'jo; vrισoυ δέν εΙναι τίποτε r-rptaa6-tεpo άπα 
τη νομψ.ιπ;ο(ηση μιdς χα.τά:στα.σηι; που την εΙχιιν !πι6ίλει ο! [δια: 
οι άγρ6τει;. Στιi. χΡ6νι/Χ tw,l πολέμων καΙ των λαΤΧιί)ν έξεγΙρσεων 
χα! xlitw άπα '1) ζωογόνο πvoη της ρωσικijς Ιπα.ν~σΤΙXσ7jς, οΙ i
τρότες xα.ta.ρ-yijσιxvt μόνοι τους τα σ~λιάτι)(.(t. 'Απα τον νόμο 'tijt; 
Σtnτa.κτtκi'jς r.ol.! 'l!ιμιμοπσ~c;Uσ .. μ(a. ;;τΙ ιp:ixto xa.tIiaτιxoη, tXEryc;~ 
ποίο ώφελήθηκΙX'ιl IιΤΙX'ιl μ.dλλoν ΟΙ ά;ρχό;;τοι για.τΙ μ.' ιχυτο το 'ιΙόμο 
d.ΠΟ~1'jμ(ώθηxaν, Ινώ δ!χως ΙΧύτον οέν Ιπρόχειτο να. πάρουν οε
Χάρα.. 

· Οσο ΥΙα. τα. :Χ.πέριχντο; ο:ΙΟ ιόχτητα.,. κτηματιχ των ά.ρχ6vτω'ιl, 
γι' α.ύτα. μάς Η'ιΙε οέν όπιiρχει 'ιΙόμιμος τp6r.oς ά.πrι.).).oτρΙωσ'ής τους. 
Λότο 1:0 {χει 6ε6a.ιώσει καλ δ Σ6ωλος, γνωστος .:ι.ριστερΟς ouντα
Ύ}ι4τολόγος,. , Κα.! δμως δλοι αύτοΙ ΟΙ ΙσtOΡΙΚoΙ, νομικοΙ κλπ, ς~. 
P0}t'" ιfJιι Ιπρεπε να ξέρουν ότι ΟΙ τί.λο! ιoιox.τησίrι.ς τω·ι x.ερκυρα.Ιω'ιl 
4:ρχόVΤω\l εΙ'lαι προϊόν xAor.ijt; χι;ι ! ά::;ιiτης. Τήν χυριότητιχ τoιJς 
τήν πο:ρεχώρησε aτό χΙXθεσtωι; τήι; ciYYAtxijo; «προστιχσίΙΧι;" το 'Ε
'π~ιxν.ησια.xό χοινο60ύλιο, οηλιχο-ι) οΙ Τοιοι ΟΙ ιiρχό;;τoι, γιιχτΙ iπ~ 
ΙΧυΤouς μόνον ιiπonλoO;;τιx\l το ΈΠΤ«Υησιιχχό xt;tvo60tJAto. 

ΣτΙς περιόδους που το Φιλελιύθερο χόμμιχ xυl!ίερνoOαι: τη χώ. 
ρα., Τι Ιργιι.τιχή τιiςη γνώρισε τον πιο ΙΙπηVΉ διωΥμ.Δ. Τό .Ιδιώ
νυμο ,. οικό του x.a.taσx.εUaσμιx. el'o'Gtt. 

'Extrνo πoU ΙΙπο τίι; πρώτες μέρες δτιι.ν :κιxtlλa.6r την ιςουσΙιχ 
ή φιλιλεόθιρη ιiστικ-η τιiςη, ~θισι για: κύριο ~ ιΧποΧλιιστιχό σM~ 

78 

της πολΙΤΙΧijι; της, ~τιι.ν ~ προε-χιιμιχσ!ιχ της χώρσ.ι; για. τόν 

κιχ! δ πόλιμοι; ΙΧύτ6ς, ιiπo το 1912 Ιως τό 1922, χpιiτησι 
δλόχ.λ1jΡIΧ. χΡόνιιχ. 

Χιλιά.δει; ΥεΧΡΟΙ τό ιiYθoι; τηι; νειλΙΧίΙΧι;, πο).).!ι; χιλιάδιι; ΙΙνά;· 
Χιλιά.δις χι:U χιλιά.δι, μιxupo~'t'..φiVE, μιχνά.δες, χi'jριι;, όρ-
2εΧλήρισμιι. τοΟ χΡιστιιχνιχοσ πληθυσμοσ τη, Mtxpl1o; Ά
Λότο ε!νιχι το lpyo των φι).ελΕ)θέρων. Λότο Ιννοε{τιχι t!'o'Gtt 

lpyo των φιλελευθΙρων ιir.o την π~ευpα. τ01J λιwσ. 'Απο το μι
της ιi01:IXijt; τιiςης lΧ.ό,ό το lpyo fιto:v ποΗι διο:ψορετιχ6. ''Ητιχν 
τιpιiστιo: χέρδη τών 6ιομ:ηχΙΙνων. των τρο:πεζιτων, των lφo· 

των Ιμπ6ρων κιχ! ΙδιαιτΙρω; των Ιμπ6ρων τοΟ θα.νά.ΤQυ. 
τα χέροη -ητιχν το ιχ[μα τοΟ σφa;6μ.ινoυ AaQi) πού με1:ιχτρεπ6· 

at χρυσιiψι, Κι:ι! Ινιχι; ιiπo τcιίις Ιμπ6ΡQυ, τοΟ θα.νιi1:oυ ~τιι.ν 

Τι "'Ελενιχ Σχυλίτση φjζυyoς τοΟ Βινιζιλου toO πρωθIJΠQUΡ-ΥΟ~ 
πολιμου. 

Ά'ιtόμιχ lρro τijς ΠQλεμι'ltij, 'ItoAIuxi'jt; των φιλιλΙιίθΙρων Erw;t 
~ τιριiστιιx rι.δεηση σΙ άριθμ6, lu'o'Gtμη Χ(1! ιΙδιχΟ 6ά.ροι; τοα 

"',,"" των ιιςιωματιχων. 
θα ιooGμ.ε aτή σ1JνΙχειι:ι ι:ιότων ,.ων ιi.να.μνήσεων το Φιλελεύ
Χ6μμ4 aτή ΣUΓxεxριμtνη του σtιiση ιiπΙνιxντι 'ti'jo; lpyttttxi'j, 
ωΙ των 6.γώνων τη<;:. 

".λ.,ο' nο).εμlοιtς 

Mετeι το τιλος 'tQU μαριxσιιxτιxcιυ πολΙμου, tνώσειι; «πΙΧλαιω',l 
δημ.toυρroO~I σ' δλει; σχεδόν τΙ, π6λειι; τijι; χώρας 

οε πολλ&. χωριά.. Έπρ6κιιτΙ;) γι&. lνcι εΙδοι; σ1JνQικαλιaτιxων 

1ρΥ.",' , "ο" των ιiπoσtpα.τιυθίντων ΙφΙδρων. 
Λότο το χίνημα τό 1923 • 2ft' εΙχε αuyχεντρώαι:ι 'Itoutt; χι

μέλη. Ε!χε όρrιxνώσει Ινα: πιχνιλλαοιχό αuνΙopιo χα! εΙχε 

Ινα. έ6δαμα.ΟιιχΤο δημοσΙοΥρα.φικΟ δρ-ΥιχνΙ;) τόν «Παλιχιο Πcι

Iιp""cΉ" Το ςικΙνημά; του Ijτιχν 6.ντιμιλιτa.ριστιχ.ό :κιxl ιiντιπoλε
χα.ί, πιxpιi την πολύχρωμη χοινωνιχή του σύνθεση, φι:tινδτ«ν 

66;oι~ε σtOν rO!Q δρ6μ.ο μΙ την Ιργιχτιχ'ή τιiξη :κιχι :κάτω ιi:r.:b 
διχ+, της τιχςιχη σημαία . Έπικεφα:λi'jι; ιχυτ!)Ι} τou χ.ιΥ'ήματο.; 

ί!ι 



t3p:σxovτ.,;'I Ύ'ιωIΠ(Ι! χcιμμoυ'/ΙOΤίι; (ΠΟUΑ!Q;cωλο:.;, Νίχ.οΑη;, Μο
\Ι~στ,lΡtώtηι;. ΕύOCΥΥελόπωλο;). '&:ίΟ'1); δμωι; ιΧΤ.ό τη'ι άρχ.ιι ΤΟ') 
autb το xί'n;μ.~ O(tXQtΚOu;r~ 7.pσy6μ(~ xocl π"",,10μ(a.χή μετocχ(! 
pηaη r.poOάλAo'J'tct.; τΙ; θΙΙ:1!ΙΙ; του στόν τ::?Αεμ.ο . .Με την ur:οχώ-
ρηση .οϋ έργι;ιτιχι;;σ χι\I1',ψ.ιτοι;, ο! δργα,νώσειι;; αυτέ; σ.r.οιμr.ζΙΧQ. 
πot~θηκαy χαΙ το κίντιμ.ιχ έχφυλ!σtη)(.ξ, Πα).),&; i}γπιxά. τοπιχά ΤΟ ') 
στελΙχη ΧΡ7Jοιμοποίησα .... tOUIί τίτλου; κιχΙ τΙ, σqψ:ι.Υίδει; γιά. ιiπρι;. 
χά.λτn::τlt ΙθΥιχιστιχουι; χα! 'fIIXOtattxou; σκοπού,. 

Τήν rOtι;r; τόχη ε!χε .6 xIV1jμa τωΥ πα:Αα:ων τ;ολε.μισ-:ών κιχ! 
σΙ δλΟΥ τόν Χόσμ.ο. 

Έr.ίσ-ιιι; στό .έλα; του r.oHIlr..u σιιΥχεvτρώθ1jχ\t'l σέ Ισχυρέ .. 
μ'.tζιχέι; δΡΥα'/ώσεις χαλ ti θUΜ?:"':% ::tiAtμ.ou , ά"ά.:",1ροι. x~pει;, μη_ 
τΙρ!; χοχ( bp~'ιIi νεκρών τοΟ ..-.:oλtμoυ. ΟΙ μαχητικέ, XtY,ItOΠotr.-'. , σε:; 1:0υι; t:xr;.y xi'IE! lv;;ur.w"Yj χα-Ι ό Ιpγαζό~yo; λcι:oι; τιΚι; σιιμ. 

7.a;ρa;στ&.θηχε. Είχε χι a;uτCι το κ!νημa; Ιwι.', 6a;θι~ a .. ,τιπολιμιχΟ κο:Ι 
~yτιμιλιταpιστιxo xcι:ρακτήpα καΙ a:vτiBEta άπο ,ο παλαιοπολεμι. 
στικό xI",rl1J.Gt «υ,ό ο ιa;τηρησε ο:υτό ,ΟΥ χα.ρα.κτΥιρι:ι μ.iχpι t'iJ οι6,
λυσή του &:πό τη Οικτa;τ"Ρ!α. τ,,1) Ma:(1~ιi. Τ" χυρι6τιρα στελέχη 
αύηΔ τοl) κι....ημα.τα; /ιτχν άΡχειομa;Ρξι:πέι;. 'Ο γρι:ιμμ:ιτέι:ιι; t'i); 
ΌμO~OYOί«; «,1I):"ήρω', Χ«( θυμ4τωΥ πο).έμου 'ij,«y δ Στxiίpoι; 
DtpouxTι; ['13.; θαρραλέο, Χ2.1 Ιντιμοι; &'γω'llστTj; Ι',τ~λωι; άφoaιω
lι1vν; στο σc;~:χ).(:1μ6. Πα.ρ ' δί.ο r.-:.,j 'ij,'XY τυψλόι; <ir.o ;:Ι)λεμ:χ% 
itpI% σιιμμετείχε χα.ι 6ρισχ6τa;Υ trotxtΨΙXA'i)IO σε δλει; τ!; μ.α.χητι
'Xt; ΟιIΧΟηλώ.,.ειι; :ώΥ ιi'lαr.i)pwy καΙ τώ',ι θtιμά,ων r.ολίμοu. 

Σ,ήΥ χα.τοχΥι πΥιρε [γεργο μΙρο; σ.ο κΙ'Ιημο: Τ1); «'1τΙσταση; 
(ΕΑ1ι1) χα! σ:!:; έ:ι.λ-:'Υε; ΥΙα. ,ηΥ Ι1ΕΕΛ ε!χε ~κλεγεί Ιχλέκτoρcι:; 
στo~ Ι1Άα.:t3.',ΙΙ:rτΟ τη; Kcι:pυ:;;,αυ χα.ί στ.:Χ rUpw χωρι&.. Mllιo εΙχε 
στiιλιι «πο έκε: l-n: r:?Au:Jlλtoo γριilJ.μ4 γιά ΥΙ:Ι ~ πεΙσει δτ ι 
σ' αύτο το έθνιχιστικο Χ!ψημα. Ur.6.pxOUY ΟΙ i',ltIΧEt~YIXl; δυΥIΧ' 
τότητε; μεταΤΡΟΠή; ταυ Ι'Ι χαφώ .:;ιέ σr.ισιαλι::πιxη t::;Gt'lιioπa.σ') καΙ 
σιι'lι::ωι; θΙΧ l;:PEr.r .,.ΙΧ r.iΡOUΜΙ Illpo; σ' αυτό. ΔεΥ θuμιiμ2.Ι i'l 
τοα άπαvtήσ!Xf1ξ. Πιi'ιlτω; ή τραγι:ο'ι to'J τύχη "ιτα.ν ή r.Io r.tt1tt
χή oιιiψευση τω·, α.uτα.r:ο:τω'l του γι' αυτό το έθνιχιστιχο χ(τημ':Ζ. 

Σέ μι&. aΠQθήκη ατή'l περιοχή του είχι:ιν ΙΙ'lο:καλUψεl μι&. με. 
γd:λή 'Ποσότητα Aa;o:oQ, ΟΙ όπευθυΥ()( wtJ ΚΚΕ καΙ τοσ EΛA.l: 
&πα.ιτl)σα..,.ε τό λάοι νΙΧ πι,ι,ρα.QGθεr στην lπιμελητ~ΙIJ. ταίJ rivτlipt') 

8υ 

τoUΙ8 μσ.χητε; τοΟ ΕΛΑΣ. Ό Btf:)uxYIIO έπΙμ.ινε δτι Ιπρεπε νΙ:Ι 
~.,ιεμηθ," οτιΚιι; X(1Τo!XGιIJΙ; πού XtvQWtUlJ.vt νά; itEOιiyouy &'Πο & .. .0-

~"'μ""""I. Στο τίλο; όπερίσχυσε Υ. πρ6το:οη του ΒερΟΟχη, πο·" 
χαλ μσ.χητικ&. ΤΟΥ όποστl)ριξε: δλQ; δ πληΘUΣΜΌι; κa.Ι ΤΟ 

δΙχαια. μέχρι στσ:γόΥσ: μοιΡliστηιε σταίι; χα,οίχου;. Σε λ[γε; 

τό.,. xetλoi).,. οi'jθεγ νά; πιipει μipoι; σε μot!i σύσχεψη με την 

~:::;~;,:α:ίJ έΧλΙκτοpa. Στο δρόμο :ιότο! πΟΟ ΤΟΥ OU',lbOaικr.v ΤΟΥ 
~ μ! Ιvτoλη Ifuσtxd: του ΚΚΕ. 

ΙμπορικΑς καί Διa.(ωμαtικΑς σχίσεις ,ης χώρας μΑ 1'ι 

ΡωοΙα καΙ 1j *έση ,ης έ,γαιικης Ηiξης 

'ritιipXEI rt!i τό CTjt'J}1J-'X ο:ύτο ενα. πολυ ένδισ:ψΙρα',l γρ&.μ.μιι. 

Κ.Ε. ταυ ΚΚΕ πρό; την έλληνιχή xuelpYl'ja') μ.έ ήμερομηνΙο: 

Ίο:voικr.Ρ[QU 1924. 
Κ' «ύτο ζητιiει από t'iJv χυΕϊΙρνηση να. &'ποχσ:τα.στησει έμπο· 

χαΙ διπλωμ.a.τιχ~ι; σχέσει; μ.t τη ΣοΕϊlιτικΤι Ρωσία, γ!%τ! 

CΙXόΤO !ΠΙEϊιiλλει τό γεΥlxb συμφtρoν του -::6π:ου. Ή Ρωσ!2. 

Ινα.; σιτοβολώνα.; r.oo μποΡΙΙ Ψ.ι καλύψει τΙ; &'νά.γχ.ι; τη; 

σi αιτάρι χαΙ μ6.λιστα. μ! σιτ6.ρι πιο χι:ιλο σε r.O!btfjtIJ. X'J.! 
cpπjvO στηΥ τιμΤι :iπό τό κa.νa.oιx6. Ή !'Πα.'1ιiλ,lψη tώy έμπο

σχέσιων ιΙνα.ι έπΙση; ΣUΜψΙpo.,. τη; Ιμποριχ'i)Ι; μι:χι; Υο:υτι

χα.! ΥΙΥιχότερα. tij; tOvtxi'j; ~; οΙχο.,.ομΙαι; . Άλλ&. έπΙσ-η; 

~πoτιλεI &να.πόδρcιστQΥ &νάγκη για. του; εΙι; την ΡωσΙι:ιν 

Ιλλψα;:ο. 

Αύτ&. γpιiψει χι ο:υτι:ι ζητ&.ει ciπο την χυβΙρ .... ηση ή Κ.Ε. το!} 

. Μ' αυτό το γράμμα: όπoτίθετaι δτι τό ΚΚΕ !χοηλώ'lει τ"ijν 

lλλ.ηλ'Ύ1~·iη του χα.! σuμπα.ρΙστ'J.ται σε (να Έργο:τιxb Κρ&'το;. Κο:\ 
σ' αυτό ουτε λΙξη πού ...ά. μή" rln.t λάθο;, XlJ.I 

έ'Πιχιιρήμ.α.τa πού χΡησψ,οποιιΙ γιά. Wι π.;:Ισει την κυ6Ιρvηcrη 

" αποχιχτι:ιστηοει έμπορικέι;: χα.Ι Οιπλωμα.τιχε; σχέσει; μ! τη Σο
ΙΙιτιχή ΡωσΙα δεν εlwι.1 Μσχ.ολο vά. διακp[vouμι τ&. σπέρμο:τσ: τij; 

ΜCHovτtxij; ,,"wet',ltoτtxi'j; 'ΠολιτιΧή; τοί) ΚΚΕ. .. 
Ή έργο:τιχ.η τάξη Ιχει άσψIXλωI8 χα.θήχον .,.Ι:Ι τιiσσετlXι άλλη· 

).ΙΥγUOΙ8 μ.i τουι; άγω'lιζ6μενοuι; riorAIfou; τη; των &λλων χωρών, 
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~λλά μόγΟΥ μι 'Cι; ~~ 'tijι; -.οι.ξt)(.i'j~ π6;λης;, οηλ(1δή σι ιivτίθΙG1j 

μΙ την σ.στιΧή τi.ξη 'τ~' χώρας 1141 την xυ6Ιρτησlj τη,. 
Ή oinomtIioτa.ση Ιμποριχων '1(41 διπλωματικών σχΙσεων ΙΥόι; 

ιiστιχ.oσ 1ψίτου; μί τη Σοβιετική Ρωσ!a, ιΙνσ;ι μία. όπόθεση ΠO'~ 
δίν Ινδια.φΙριι κ.ο:θ6λου την Ιργα.τιχη τ6.ξ-η ιχύτοο τοσ xpά'tO~. 

'E&v θά ιiπo-ιι.ιxτιιστa.θo()y Τι δΙν θά ιiπoxατιx-,τσ;θo(ίν ΟΙ σχΙσειι; μ.! 

τη Ρωσία., α.ύτό lξα.Ρτd"«tι &.ποκλειστικά !ά.ν σuμφΙpει ~ δΙ ... σuμ.

φΙρει α.ότη 'iι d:r;οκο:τάπα:σ7j στό χράτος. ΚαΙ τό xpdto; ξΙ?,ι 'ΠΟιο 
tlvo;t το σ'JμφΙρο\l ΤΓJU, E!VGtt ιiπιxp&:δεxτo xa:l ήλΙθιο Ινιχ lnα:ya:· 

στaτιχo κ6μμ1χ νά, όποοειΧ',ιόει στό χρά:tο; των !XjlttΙXHtutwv τη; 

IΡγατιχηι; τάξη, ποιο ι.ΙΥαΙ 'Έ.Ο ΣUΜφΙpo 'tOU. 

το ΎΡIiμ.μ.ι:t μιλ«ει γιΙΧ το CΥενιχό σuμφlpoν wU τ6πOU' γιά. τη 
«yauτιλ(ιχ ΜΑΣ 1141 την έθνιχή ΜΑΣ Qlκoyoμ.lιx:t , 'Αλλά. ποι6 .lya;t 

σ;ϋτό τCι «γενικό συμφέρον τοΟ '{δπ:ου - ί ΤΙ ε{ναι α.ότό r.oό ΑUΜφΙ

ρει χ.ι:ιι στoUι; χαπιτυ,ιστΙ; κcr.Ι στOUι;; !Ργάτις, m! ατούς έχμιτa.λ
λιυτΙς δηλa.δή χα! ατούς έχμιτα.λλευόμΙΥους; Κα! τi Iγyoισl. Ιχι: 

α.ύτΟ το ΜΛΣ στην YOιυτιλlα χcι! ατήν ο!χονομΙα; Το ΚΚΕ μd; 

λΙει δτι έχπροσω;Τεί την έpγcιτιxη τ&:ξη. τούς yσ,ι.rt:εp-yιiτε~ m! γε
yιχrι. τους ΙργιΧτες. Aότoύ~ έΥγοε! μΙ το ΜΑΣ; Άνήχει τΙπατι: Ιστω 

χα! Ιwι. xcιρφ! ιiπo δλα τeι xαρά6ιcι τωΥ ΙφοπλιστωΥ στcιtJ YQtutItp
γάτις; 

Καί τΙ σcιo Ηει ατο γρα.μμot ι:ιυτη Τι .ιiyα.πόδpcισt~ ιi~γxTί 

ti'/, ιiποmτάστα.ση~ τωΥ διπλωμ.ιχτ ιχωΥ σχΙσεων δι-Χ τΟΟς διαβιοσΥ

τας στη Pωσ!cι lλληνες_ ; 'Έτσι δπως εΙνcιι Οια.W1tωμivo ατο γράμ

μα. κα.! μ! την lμψaση πcιtJ δΙνει σ' ιχστό. φa.Ινετcιι πω~ μ.i.γα.ς κΙΥ

δ1nαι;; απειλε! tw, lλληΥει;; τούι;; .δια;βΙOυyτa.ς στη ΡωσΙιχ_. Ι-Χν 

ή Ιλλ1'l"'χή xυ6ΙPVΗσ-η δΙΥ aJt0X4tΙX::lτήott τΙι;; lj1Jtoptxl, χ.α.Ι δι

πλω~τιx!o; σχΙσεις τηι;; μ' ιχυτην. 'Aλλeι ,Τνι:ιι xvptOAεxttd τε
ριχτωδες Υά, τΙθετα;ι lτσι το ζήτημα. άπό την Κ.Ε. ΙΥόο; κομμουΥΙ

ατικοΟ Xόμμotτ~. ΟΙ l),ληΥες t7jO; Ρωσ!ιι.ι;; άπoτελoovτa;ν ιlπό Ιργ4-

τεο;. ωπιΤΙΧλιατΙο; ωΙ γαιοκτήμονες. ΟΙ έργάτεο; π7jρα.v μiρoo; στην 

Ιπcιyά.στa.ση μ.ιχζ! μι wίις piliaovo; Ιργάτει;; x.a:! το σοβιετικό x.a:Gt
στώι;; "ιΤΙΧΥ τόσο δικό τουι;; δσcι "ιτcιν xa.! των ρώσωΥ. ΟΙ lλληΥες 
XCΙπιτα.Aιατές ιir.α.λλΟΤΡιώθηxa.v ι!πο τα: μiσcι πα.ρcιγωγ7jΟ; δπως xcι! 

δλοι δλων τωΥ ΙθΥιχοτητων οΙ έκμ,ΤΙΧλλιυτΙς. Μήπως γι' ΙΧδτΟΟι;; 

τουι;; τελευτιχ!ουι;; Ιvδια.φΙρετα;ι ή Κ.Ε.; Διιχφορετιχά; ποιά lννοιιχ 

ή ι1vα.π6δρα.aτoo; γι' α.δtώς ιiν.2.1')(.η νQ. ιiπoxα.ΤIXσw.θOoy ot 
"'.ωμ.,,'Ι, σχΙσεις; 

-Ε",ιι;ι δμοιο δr.ωι;; τό πα.ριχπάνω γεγινός εΤχι άντιμιτωπΙσει xa.t 
χομμ.ουνιστιχΟ Χόμμα. τηι;; ·Ιτa.λία.ς. Ή φασιlTtιχη 'Ιτσ.λία. ""τa.ν 

ή πρώτη χ.α.πιtα.Αιστιχ'ή χώρσ. T.Oiι ιiνιxγνώpισε την ΕΣΣΔ 
:ir.?xa.tiatYjae έμΠ?ριχΙς σχΙσειι;; μα.ζί _ηι;;. Τότε (1923 -
δΙν ιΙχε ιixδμι.ι δ Mouσoλ(γι δια.Ιόcιει το xotvo60vAto (CΙΔτό 
μιtα. την δολοφονΙα. τοΟ Μa.πεό1Ι) xa.! +ι σuμ.φων!α. μ! την 
μΠi'/χε στη Βουλή για. συζήτηση χα.Ι έπιxσρωlΠj. Σ'. ι:ι.uτΗ 

&υλή όπηρχε χο.Ι μια. δμάδι:ι. ~υνιστων βουλευτών. Ενα.; 
α.ότσUι;; δ ΜΤοομπά.τσι, μ.ίλησε γιeι τeι πλιονιχτΤιμ.ιι.τσ. που a& 
ι:ι.δτη 1ι έμποριΧή σuμφωy!α. γιeι tήν 'Ιτα.λΙ.,;. ΤΤιν !Aλ,l μ.i.pα. 

Χόμμα. τόν διΙγρa.ψε γι' ι:ι.ίιτόν του ~o λδro. Τό διχ.α.ιολογητιχΟ 
leιν Ιχει i'ι δεν Ιχει r.Atovtxτή:w."t(X γι-Χ τηΥ 'Ιτa.),Ια. ιι.δτη 

σuμ.φωνΙιt. ιι.ύτό ΙνδιcιφΙρει ΤCιίίς έμπορους xc;! τουι;; ~ιoμ:fιχα.\IOυ;; 
δχι την ΙΡΎα.τιχή τι:ίξη. ΟΙ δπoιεcδήπσu ΣUΜφΩγιει;; τοΟ !τ.,;

χρoi-τουι;; μέ τη σοβιε"ttχή ΡωσΙΙΧ σε τ1πστε δΙν μποροον x.a:t 
πρέπει ya. lπηρεoiσοuν τη στoilΠj τηο; ip-yOottxijo; τά.ξ1)~ χa.Ι τοΟ 

11'Ι"'"""""00 xόμμ.ιx.o~ ιiπίYα.vτι τi'j~ lτα.λιχηι;; ι1ατιχ7jι; τoiξ1)Ι;; 
tou χρoiτουι;; '1)ς . 

'0 ΜπομπιΧτσι ϋστερcι ιiπό λΙyιt. χρόΥΙσ. προσεχώΡ1)σι ITtbv φιt.
xc;! εΤvαι ",ύ-τος δ ίδιος δ Μπομ.Τοoiτσι που i1C.ttAtoτηxt μα.ζΙ 

τόν )(ouσoλίyι ιiΠO to'.J' !t!J.Awt; ΜρτιζoiΥουο;. 

Κ!J.Ι οΙ τροτσχιστει;; έδGι είχα.ν γιeι χρόνισ. μόνιμο χcι! ιrnιθερ.; 
την ιiΠΟχ«t6.στιι.σ-η _ών Ιμποριχων σχΙσεωv μt την Κ:

Κι.tΙ ",δτοί διχιι.ιολο'(οϋσα.Υ το ιι.!τημά τουι;; ιiπo τΟ: π),εονεχτη
πού θΟ: lχει 1j χωρ.,; με το σ.νοιγμα. μιcις .. 6::10 ιiπΙριt.ντηι;; 

γιΟ: τα. έ),ληvιxά; προ!6Vt-2.. E!ψ.tι γνωστο &ΤΙ α.δτός πα\) 
!οο,"",Ι",'η'" τΙς σχίσειι;; 1jtCΙV δ na.πa.Μπουλ~. 

Τό οοοιαλιο1l)ΙΟ ΚΙ)'1jμα olfι" Κέρκυρα -
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Τδρuση του ΚΚΕ, 'ΑποτελCiDνuι.ν ιiπα του, πια r.ροΟΟεuτιχουr; ΥΙ:Ι 
την ιποχ,ιι 'tour; διa;voούμεΥΟur; (κ. θεo-tόΧ1jr;, Α. Σίδερηr;, Α. Μο,)
σΟUΡηr;, l:. Γισδ&:χη" Ν. Βαρότσηr;, Ν. χαΙ Σ, fuuτεριώτη" Σ. 
Νιχοχά:60UΡιιr;) Χ4Ι πολύ ΛCyoυ,. ΙΡΎάτε,. (ΒιτοuλαδΙτηr; , ΡΙΥΥη;, 
Μπονέλλοι;, ΤΡ&:Υ<ικα." Λουμποι;). 'Aλλ~ δ σοσιαλισμόι; μ.έ t'Fιν 
lYW)ta; τοΠ xιvήμ.a:oι; τηι; έρΥΙΙΤΟι.i'jι; τd;ςη.:;; ΥΙ&: την χεΙΡο:ψΙτησΥ, 
τη.:;;, τή.:;; 'ιjτιιν χαΙ &εωρητιxc.ι χ.α. Ι πρα.χτιχά. ξένο.:;;. 'Επρόχειτο μάλ

λον γι~ ΙWΙIl φιλολογιχα κόχλο καΙ δχι YΙ~ μιά: πολιτική δμ.ά:δ:ι. 
Διέθετε μία; αΙ&o~α με λιθογραφΙε, aτού, τοίχου.:;; των πιό y'lw
στών ~πα.ναστατώll χο:Ι φιλοσόφων (M&:ρ~, Μπαχ.οαιιιν, Kpeιπότxιν. 
ΡεκΊ..οτ.ί.:;;, Ρόζα Λ~ύ~εμπoυpΎΚ, Τολστόι) χο:Ι ~κεl σ' ο;υτη τη,ι 
«ίθουσ:χ σuyxεyτρώVOντα 'ι σ~ όχι χαθορισμ.έΥα διαστήμα.το; χο:ί συ
ζητι:;α~ν OI:iΨOP:X φ:λοσοφαά, χοινωνικά, λογοτεχνιχά:, Υλω:!σικιΖ 
θέμα.τ«. !Ιέ την !Ρ-ΥατιΧή τ&:ξ1j δέν ίmηρxε χο:'ΙεΙ, δεσμό.:;; χο;Ι οπω; 
cpα.Ινετιxι δέν τήν άπιχσχολΟΟσε καΙ πολύ αυτα τα ζήτημα.. 'Π "Σr;
σιcι.λιστική Δημοχ.ΡιχτΙα» -η το:ν στην χΙΧλότερη περ[πτωση μΙο; IfΙ
λεΡΥΟ;ΤΙΧΥι έψημερΙδο:. 

Αυτη την έ;:οχ-η ή Κέρκυρα. Ιιτα" [σω, ή περισσότερο 6ιομη
χο;νιχά. 6,yu.:τuyμlY1j ιiπό ολε, τΙ, έπαρχι«U.:;; πόλειι;; τηι;; χώρα.;. 
Τό έΡ-YOσtά.σιo τοΟ 'Ασ':tιώτη (τό μoYαStx.h στη χώρα. μεΥάλο κ:;r;Ι 
μΙ σίιγΧΡΟΥα τεxνικ~ μέσο: λιθογραφείο), ~ 6ιομηχαγ(α τοΟ Δε
σίιλλα, οΙ &λευρόμυλο:, τ.χ lpyoCI'tάatGt μα.Χ«ΡoYQΠOιία" ή ΧGtρτσ
ποιί«, ~ γαλαχ.τοχ.ομ!Gt ΜαΡΥο:ρ!τη (μo'lα.δ:κ-η στη χώρα) , τό έΡΥΟ
ιr.iσιo άεριόφωτοι;;, τό με μεΥάλη Χ«Ι διαρκ-η κ!νηση λψάγι χ.,4. 
6,;:«σχολι;nί6α" χιλιάδε, Ιρ-Υά:τε, χο:Ι UπGtλλήλουι;;. 'Εχτό, ά.πό τotJ.:;; 
ΙΡΥά:τΙ.:;; τώ" ά.λευρομύλων, τη.:;; μo:καρovoπoιία, Χ4Ι τοΟ λιμlνα, 
οΙ συγθήκει;; Ιργασ(ο:ι; των άλλων ΙΡΥατων καΙ ΙδιGtΙτερα τοΟ 'Α
σπιώτη Χ«Ι τοΟ Δισίιλλα -ητcι.ν a.θλιε" ΟΙ ώρε, QOuAtta., 10, 12, 
14, τ&: μεροχ&:μο:το: μεροχάμο:το: πε{γαι;. 'R συνδιχ.α.λιστιχ.ή όρ-Υά:
νωοη πρδ πο:ντό.:;; στου Δεσύλl.Gt αUστηρά. ιiπcι.yopεu6ταν χιχ! χ.άθε 
Ur.6YQtGt ΥΙά. μι~ τέτοιο; χ.!YTjση aτoύ.:;; Ιρyάτε~ ά.ντ:μιτω;:ιζ6το;ν μl 
μο:ζιχ.έ.:;; ιiπoλύσEΙ,. 'Ακόμα; κά.θε o:aμo:p'tUplGt Τι ιiπλώ~ παρά:πονο 
auνεπήγΈτο έπίση, ιiμ.εση ιiπόλUΣΗ. τ.χ πρ6στιμο: Ijταν {γα ΙπΙ 
πλέο'ι μέοο ληστεία. των Ιργιχτών. Στου Δεσίιλλα δ~λEIICΙγ πολλοί 
ΙΡΥάτε, καΙ Ιρyι.iτpιει; ιiπό τά. χ.Ο'ιτινά. στην πόλη χωρι&: (ΚαΥ&:-

, Άλεπου, Πoτ~ι; χλπ.). 'ΈΤορεπ:: νά. ξιχι-nιοοuν ξημερώ
Υια νΟ: εΙνcιι στην ~po: τουι; στη ;ουλειά. Πι.i·lτGt φυσικ.χ μ.! 

π6δια, Πoλλl, φορ!ς τον χειμώνα ,ίΥΟΥΤΟ:'Ι μούσκεμα. iπό τη 

. ΚαΙ ιιεριχt, φαρ!ι; πcι.p:X τίι; 'Τροσπά.θΕιέι; του, ν.χ εΤνα.ι 

fi:ιpα του, στό Ιργοστάσιο , dpyoOtay μιριχ&. λεφτά. Τι μισ-η 

'R πoιvΗ Ijτοι.ν πρόστιμο. 

και 6μ.ω, αότοl οΙ έΡΥάτε, μ' αυτέ, τΙ, ouVΘi'jxtIί Ιpyo;σtaς μ! 

.όσε, ώρει; i!SouAIta., μ! τά. μερox.άμc.uι. πε(να., OtWpOGVΤGt·' Χ4! 
ΠΡΟΥομιοΟχοι σέ σχέση μέ την ά.τ;Ιστευτη ιiθλιότητα <i'jr; υ

το μάvo όπολογΙσιμο προΥόν to\} νησιοο εΤwι.1 το λάδι. 

!ν θά. rfXGtμl: η δέν Ik\ εΤχα.με oo~ειά. χά.θε δόο )',ρ6νια αότή 
lr.oxYj , «ότό lξGtρτιόταν ά.πoκλεισmι.ά. ιir.o τΙ, Χ4ιΡιχΙι; συν

. ΚGtΙ οι χο:ιΡικέ, ouVΘi'j)(r.:;; γι&: σειΡά. χρόνια. εόγoooσcι.ν τό 
. Άλλ.χ καΙ οΙ χαλl, a"ortt, "ι~ν χ.ο:Η, μόνον για. τούς με

γαιοχτήμονει;, δηλαδ-η τoUι;; 6λΧστοίι, χα! του.:;; κληρον6-

των ΠGtλιωγ τιμι:φιουχων, τού, πλ()ό~ιoυ, χωρι'ΧΟύι;; χα! τσjι; 

Ιοl,!μπορ"υ, .. Ή μεγάλη μAζcι: τωγ φτωχων χωριχών χα.ιΡ6τGtνε 
σοδειά Υιά λlyε, πολυ λ{Υε.:;; μΙρε;. ΤΟ λίΥΟ λά.δι το!) το που

ατ'ήν χ.άvoυλΙΧ, δηλαδη οτGtΥ +ι πρoσ~opά. "ιτGtIl μιyliλη )(αΙ 
't'1.IoLyι μιχ.ρή . ΞεχρΙωνε τόγ τοκογλύφο - λαδΙμπορο χο:Ι τον μπα:

χο:! δέν τοΟ Ιμε-.ιε τΙποτε η σχεδό'ι τΙποτε, Ό χρόνοι;; 'ti'j; 
χ.α! σαν συYΚCίμιδYι γ ι&: του; lAa:oπGtPGtywyotJ, )(Gt! οα-.ι 

.... σχliληΤ\ ΥΙ.χ του, Ιργά.τει; δέ'/ -ητα:ν πα:ΡGtπά.νω iπό 5 - 6 μη-
σtCι χρ6ΥΙΙΧ. ΣτOUι; &.λλου, IoLi'jVt; η x.oiVGtv χ.άρ60υνσ. Τι μά.-

οιχφvόφuλλο , ~oμηλιιi, ρ1γα-νη η μέ το τσαπ! aτόν ιiψ, 

~ιr",,,υ,,, δουλειά στην Πελσ::όννησο. -Evα Ιπά.nιλμα., ά.λΗ πOlί 

εΤχcι.1I δρισμ.ΙΥΟΙ μοΥοπωΗισει, 'ljτ.aν να μαζεόοuν σtouι; δρόμουι; 

ιiπ' αυτό το &-σπρο σxυλ6σx.aτo που το XΡ'1σ:μoπoιoίi

τότε στη ΙSυρσoδεΨΙα χα.Ι πou 'ιjταν δ-πω,. λέγαν, πιο ιiκρι60 

τό μ.~vτoλά.τo. 

Πε.ίν::r., υποσιτισμόι; )(/χι ιippώπειε." προ πιχντόι; ά.pρώσtειε, 

θερ!ζα-ιε -m μ(χρά. πιχιδιά: , αόnΊ 'ιjταν ή μόγιμη χιχ.ά:στα.ση 

crτά. χωριά τη.:;; KΙpxυρcι.ς. Δtν -ηΤΙΧΥ το χρΙα, r.oύ 'tb y,όor.Gty κά.
βε Πά:σχα κ:Χί ΧριστοόγΕ'Ι'ια, ά.λλά. κα! ο! πατά:τε, σ! δ,Iσμ.Ι-.ιε, 

1tΙPIOxl, "ιταν εΤδο.:;; πολυτελε!ιχ,. 
"O'tGtv ΙπισκέΠ'ΟΥτα:ν τηγ ΚΙρκυρα ξέvo: πολεμιχά. πλο!ο: ("Ι.ι 



~1τ~ ΥΙv6τιχ.vε π.,λύ σuχVli) , χιλι«διι; πιχ.ιδιά., <iλAάo ωΙ ΙUYΙi)./J! 
&.νδριι; ΜΙ ΎUΝXίXΕΙ;, χ«τΙδ.,;ιν::ι.'JΙ στΙι; πιχ.ρσ.λΙει; ΥΙά. νά: μ.ιχζΙΦou'JΙ 
χομ.μά.τι« Φωμl Τι &.λΛCΙ φαγώσιμιχ. 6.π· ιχ.υτά. πvU πετοi)σιχ.'JΙ τά. X(L. 

pi6tιx.. 

ΤΟ ΙδιιΜει; χαΙΥωνιχο !Ο::ι.φοι; ΥΙ& τη θpησxεΙ~ καί την ΙχΧλη. 
σΙιχ. tr'JI«t "ή SUΠIJxt« ωΙ Υι ά.μά.θειιχ.. ΚΙ 6.π· «όΤCι ή.cιν πολίι πλού. 
σιο το Ιδιχ.φοι; τ ήι; ΚΙρκυρ(Χι;. ΣτΙι; τέσσcιpει; λιτιχ.νεΙει; τό χρόνο κ:χ: 
σtΙι; τρεΙι; μipει; του Δεχέμ.6ρη "It/JJJ ήτα;'JΙ ά-φιερωμέΥει; στ1j λcιτpεΙιx. 
τ' I1ΥΙΟΟ, a.ίΙτά. ,,=Cι πειν.χσμ.l\lα. πλήθη κctτ'Zxλύζα;yε την πόλη ΥΙ& 
νά προσφΙρουν χι «υτa δχι :ir.b τό ύ:JτiΡημa τους r.ou δΙ., ό"1ti'jρ. 
χι, ωιi ιiπό τ~ ξεpιx.μiνo πετσ! 'ςουι;, tb\l όβολό tOUt; στ1jν olx:.. 
ylYit« Βούλγ«ρ'1. Αύτη 1ι Ο!χοΥΙνειιχ. Tj'(;(l;y δ Υ6μιμος lδιlϊι<.τηττιι; 
τ' ΙΙyιoiί, χ/χΙ μ' «ύτ"ή τη;; τ'ήν πpcιμ.μά.τεu:ι t/Jiίar κα.! θησα.ύριζι.Ι 

ΛύτΙι;. τΙι; μipει; 'tW\l BPYjσxeuttXGI\l τελετων «ύ~a.\l6τay ω! "ι 
χυκλοφορ:a του τοπικοΟ τύΠ/JU, γιιχ.τΙ δλες οΙ ΙφημερΙδει; (LUttr; 
τΙς μΙρες Ιπρεπε νCι d,vιxyyιAAOUV κ«ποιο θcι!}μ4 τΙ ιXyt/JO. ΟΙ lifYj' 
μ.εριδοπωλει; χα.λοΟσαν τον κόσμο στOUι; δρόμουι; μΙ τΙι; φω\lΙι; -wu· 
«τό θά.μμα. τΙ ΙΙγιoίi». Kιx.l τ& παιοιό; r-oo ποuλοUσα.'JΙ την «·Epγα.~ 
τιχή» φώνα.ζιχ.'Ι χι αυτό; γι&: τό θ:iμμα. τ' ιiγιoiί μόνο", ποο ΙμεΙι; 
dΠΙJnλόπταμε τήν άπά.τη ιiπ' adtb τδ θάμμα.. 'Π θρησχολYjΦΙ::ι. 
τοΟ XipxupαfxoCI λ::ι.oίi κιχ: 1ι λα.τρε !α του nl iι Ιμπιστoaύvη ΤΟ1) 
στδν &'ΥΙΟ του. ,ήτα;ν τόση ποο ιU τους 60μ.6αpoισμ.oUι; τήι; !τα.Atx'ijr; 
dεp/JItGpfa: τό 40"'- '41 'Πολλο! άντΙ νCι πηγa.Ι'ι'Οuν στ&:. πολυ άσφa.
Ai'j κctταφUΓ:« (6r:r.θιει; στοΙι; σtά Ινετιχιi φρούρια) πήγΙΧιναν στή", 
Ιχχ,ληαΙα. τοΟ 'Λγίου Σπυρ!δωνα.. 6Ιβa.ιoι δτ ι Ικεί Tj ta.v πρ:χγμα. 
τιχα. άσφιλε!ι;. 

_ ~ό χιφότερο Ιιτα.\ι πού ή μάζα αύτη των Ι~«θλιωμΙνων χωρ~
κων το rrl! πάρει άπόφ«ση δ.ι !Χυτη ηΤ!ΧΥ ή μοίρα. tYjr;. Πόσο !Ιll.
φ?ΡΙ 'Ηκή r!'f:x( αυτη Τι ε!χόνα. ΙΙπ' α.υτην ;:oij «πaΥώριου VΗσι~σ 
'11:0'21 1':λΙιι στό xU<,1IJ. τω., άρωμ.ιitων του». 

Άχόμα καί σΙ δσα. lxou\l πιΙ χι:r.Ι σε Οσιι. ΙχουΥ γΡά.Φιι γι&:. 
την Ικr.ολιτιστική καΙ λοΥοτεΧ'JΙιχ.ή πι%ρά.δοση τηι; Ktpxupa.ι; ύπά? 
χ!ι πολύς μόθο,. Λυτή 1) ... :ιφ.,1λi'jr; στάθμYjr; διιχvόηση_ περιοριζό. 
t!Σνι σΙΙνα. atI\lO καΙ χλε ιστό κόχλο μ.iσα. στην πόλη, ξ4\1ΟΥ nl 
ΙΙδιάφορο μΙ τιi δά.σlχVGt-, τόΥ r.6)1o nt τους πόθοlJ, τωΥ λ~ϊκώy iJ.'L
ζών. Ό Ιστορικός Π/JU θά. θιΑ" Ψ.ι κά.ΥιΙ μι~ ΙΧντικειμενική fptu\lιx 
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σ' αυτό, δΙν θά:. πρΙπει νά: πιχραλ!ΙΦιι v& σuμtΚιuλεuτιΤ Ιν2. 
μΑ τΙτλο «'Αχ.τΙι; φωτΟ,. μ1 ΝΎΎρ:χφέa. {Υα; Ζιι.6ιτσιά,vo. 

~",pτη, .. στί, ιιρχες τoiί a!ώ'ια. μ.ιχι; Τι στά. τlλη τοο 190υ. ΔΙ", 
πιχρά νά uπiρχει σε κά.ποια Ει6λιοθ,ιιχη δημόσιι:r. i'j Ιδιω· 

11 πριnπά.θειιx μ.ιαι; σοσια.λιστιχ.Τιι; όμάδα.ι; 'JIα. δ ιιισδιίσιι μι,,. 
ιιότΙι; τΙς μάζει; tGI\l χωρικών χιχ.Ι τών ΙΡΥατων χιχ.! νά. auVOi' 
μαζΙ τour;, όπωσδήποu θ& συΥΟι.γ,οΟσι πολλέι; OuσxoAIrr;. ΟΙ 

ιιp~~;::~ {σωι; δυσχοΗει; ij'tIXy α;υ'ή "ι όλικ'ή nl πνεuμι:r.τιxή 
Ει τήι; αιταΙθροu χ.ιι! δ φόtΚι; τών Ιργιχτών μ'ή XIiaou~ 

τη'JΙ «προνομιοόχα.. τοuι; θΙση. 'Λλλά για;.Ι ιlλλo πιχρά. γι 
6ά:. (πρεπε συνεχώι; Υ& 6,πασχολιr'tΙXι μΙα ΥΥήσιll. σοσιαλιατι. 

δμόδ •. 

ΙOρyανωμlyoι συνδιχΙΧλιστιχ.ά. !ργ&.τιι; ijtιxv οΙ ΙΡΥάτει; λιμι
οΙ βa.pκά.pηO!ι;. οΙ ιiρ τερyάτις, 'Ι μυλεργά:cει;. οΙ μσ.x.a.pονο

οι ρα.φτάΟες, οΙ χ.ουρε!ς, οΙ .σc.γχ.ιιρ«διι; κα.Ι πρΙν άπο .Ις 
.τ,.ρομη:(",'Ι" οι τσιγa:.ρά.δεr; ποο IιΤιl.ν δπωι; xa.t σΙ δλη την "Ελ· 

το 'ΠιΟ μttχητtκO σννδιχά.το. 

Σtον πραιτο πα.γχόσμιο πόλεμο 1) bμιiδ:x &νεπιφόλαχτα. πΤιρι 
όπερ των σuμ.μ4χων χα.Ι όπερ της πολιτιχi'jι; του Βενιζlλοu, 

όπερ τήι; σuμμ.ετoχηι; 'ti'j;; χώρα.ι; στΟΥ πόλεμο. Πηρε Ινερ
μipoς σ' δλ!ι; τΙι; προσπάθειει; τω" ψιλελεlJθΙρων, πpoσπό;θειε~ 
οΙχωι; προσχ~μιχτα. E\ltσxIJO\ltΙX\l :iπό τδ γcιλλιxό στρr:r.τό ποο 

,(χι nτο:λά,6ει τη νfjσo, γι& νά, ιςΙΧΥΙΙΥχ.ιΧσουν τη φρουρά. y~ προ
:C'X'"P11"" στήν «'Εθνιχή .. Λμυνιχ.» tijr; θεσσa.λΟ\lΙχηι;. Αυτό Ιφερ! 

σi πλήΡΥ) άvτΙθεση μl. τΙι; λ::r.fχ.έι; μιiζει;. Σε &χόμσ. με
,~λό''Pη d.vtIBroη 1ιρθε δτα.Υ dνoLlt& κα.Ι ΟYjμόσιι:r. ΙπεδοχΙμσ.σι. 
Ιλ~ τά. χτηνώδη μi.τpιx. -wi) 6ενιζελιχοϋ 'Xp:iwur;, lίτιxν οΙ γι:tλλιx.Ι7 
).6Υχιι; τό έrκ~τΙστησ«'JΙ στηΥ Άθήwx. έWX'JΙτΙον -ςων ΙψΙδΡων Π".)') 
Aρνoίivτ:ιν νΔ; π6.vε ιU τη θυ.ησ-ή τo~ στο σ:p:xyεtGι. Αύτη "ι στά.ση 
tfj;; δμάδ«ι; ι!χε δημ.ιουΡΥ'ήσει τΙς χειρότιριι; έντΥπώσειι; γι& τόν 
οοσιι:ι.).ισμό 'ΧΙ ιχυτει; ο! Ιvτuπώσειι; στά.θηκαν a06r:r.po iμπόδιo γιά. 
κολλά χρόνια στ~y ιiν6.πwςη του y.ιvήμα.τ6ι; μαι; στην δπ«ιθρο. 
'0 ΝΤΙΥΟΙ; δ θεοτ6κης, δ ϊοιδ γνωστόι; α.υτη uj\l Ιπoχ~ σοσιαλιστήι; 
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εΙχε "poσxwp1jat t στδ Χlνημα τη.,; θεσσαλονί"ηι; χο;Ι ε!χε θΙσει 

,ον έαυτ6 tlJu aΠ1ν όπη?[σΙιι του. 

τη φεβpoυp ιavι) ρωσικη ~"αν«στατη. τη χαιρΙτηαε ή 6μά.δα 
μ.~ ειλικpιVΗ lνΟοοσιασμ6. ΥΠταν γι ' α.ύτην μία. lπαν6.στα.ση ΠΙ;) 

ά .... ιτρεφε το άπολΙJΤιΧΡΧΙΚΟ κα.θεστως; τοΟ Τσάρου ΚιΧΙ ποίι θσ;. Ιγκι;r;. 

θιστοίίσε μΙι;r; λιΧfκή δημακρχτlα κ.α.Ι fv συνεχεία. 6ο:θμ.ιιΧΙΙΧ θιi προ

χωροΟσε στό σιnιαλισμό. Αύτη την ΙΤι4νάστ.ο:ση χα;ιΡετΙζει μot τδ 

όπέρχο σονέτο του 6 NΙκ~ ΛευτεριώΤ1jΙ;;: 

Χαίρε Ρωσία, iλεvιεριας dylea; 
Διώχνει 11] σκοιεινιά ιών ούρανών σου 
ΚαΙ σι' ά,ιασμΙι'Ο ιό αlμα lώ)' παιδιών σου 

nV(i'tlαι lώρα ή t1 1ραννία ιό IΙρας. 

~Aς άνιηχήσει άπό χαρά δ «l'blea; 
ΚαΙ άς ά,'ι1ίσουν ΟΙ ιάφοι 1(;)ν νεκρών σου 

ΚαΙ μΙσα d..,' ια κελια ιών φυλακών σου 
'Ήλιος ας λάμψε ι ά,'έοπερης 1jfteaiO. 
Ω! Σείς άΥVOΙ μεγάλοι ΙρωιευμΙvoι 

της Λει,κης Σισηρίας σηκωΟηιε 

.. Αρων ζωιίς ειίφeooυvoν γευιήιε 
τι ,ράιψου σκιάχτρο πια δέ" άπομΙνει 

Μπρός σιο ytydnIo dvaσιημlro σόϊ 
7Όί' Γκ6ρκυ, ιοϋ Κροπόικιν, τοϋ Τολστόϊ, 

In)' .. pκτω6ριo:vι) lπανάστιΧσ" .nλοι βΙο:ισ, tiντiopa.G:tv, &λ
Α-;. ( nι,i&lxτηx.av μt σx.επτ~κισμό καΙ πoλi.ι λΙγοι -ΙιΤl,lν α6τοΙ πΟ') 

άί'.: ' τΙ, άρχές τηι; τ1j χαιρέτησαν. 'Όλo~ σχεοόν Ι!Χl,lν τ1j γνώμη 

~τι ή :do: ρωσικη δημοκρατίιι lnpt:r: t ν& ΣUyεχΙσιι τον π6λεμα στο 
πλευρό τών συμμ6.χων μi.χpι τηι; 6ριστικηι; σ\Jytpt6i'j.; τηι; Γε.ρμιχ

νΙαι;;. Όρισμένο( χατηγΟΡΟΟσα:ν τoVι; μ.πολσι6ίχουι; γιιi πpoδ6τε~ 
τηι; ΙΠιΧιι6.σΤιΧσ,lΙ; χα! πpιixτoρει; των γΙΡμ.α.νων. 'ΕχεΙvoι; r.oo πε

ρισσότερο άπο δλουι; μέ dγα.νά,:ιιτηση &'vτΙoρo:σι Ι~vτΙoν ιιδτηι; 

τη~ ΚιXt"'!Tr0plIΣI;; 1jτl,lν δ γισ.τρΟς ΣτΙφο:voι; Γισδ6.Κ1j;. «ΔΕ'} ειρ,» 

ιλεγι ιiν εΙναι σωστο iΊ λ6.θοι; ή σuνθTpι.η τoU Mπplaτ Λιτόφσχ.. 

'Ε:ιιιΙνο δμωι; πoi.ι ξΙρω εΙw.ιι δτι ιιυτδι; πσό 6ρΙσκετα.ι lπΙ :ιιιφο: · 
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τηι; όκτωβρια.νijι; lTtιXv6.atM1j'; [Ινα. όπιο ΎvTισιoι; x.a:l ό πιό 
Μ,ντ,-><ό, Ιπσ;Υα.σταΤ,lς. , ΕΙχε γvωρΙσι τόν Λιvιν στην Έλ6ετΙ:ι 

ι!;π ' α.ότη τη ΓVΩριμ!1,l εΤ.χε. σχ,lμ.(1·ίσει σ.ιιτη τ1jν πεποΙθηση. 

Αότόι; ό γlα.τΡΟι; ήτσ.ν ti1tO το χωρι6 μου :ιισ,1 Τιτσ,ν 6 πρώτοι; 
δ~ιXλoς. ~Oλol Ηγανε δτι ~ταν [vo:.; lξαΙριτοι; Ιπιστήμωνι 

πο.Ι δΕν ΘUμ4μιιι ν& ε{χε. άαχήση .0 Ιπά.rrελμιι τοΟ γιιι
. '0 Κορδ6.τοι; oi;y τον άvσ.φΙpιι uθόλου ςrτην «ΊστορΙσ. toi) 

1ρΥ.","" Klvήoι14τoι;:> x.a:l δμωι; ητα.ν δ πιό μ.ιιχητι:ιιδι; σοσιαλι
τηι; lfioxij.; του, !awt; l5χι μόνον γ.&. τ1jν ΚΙρ:ιιυρσ. cinιi χα;Ι 
δλη την 'EHciOιι. "Πτσ.ν 6 μόνο ;; inb τoVι; πσ;λιοόι; σoσι4λ~
στην ΚΙρκυρα πού ε.{χε γνωρΙσιl πολΗι; φορ!ι; τΙι; ψuλιιuι; 
ο! a:r:lattutcι θαρpcιλΙ!ι; anoAoγlt.; του ε.!χι:ιν ιiφ'ήσει Ιποχ:ή 
νφΙ. ΟΙ χατηγορΙει; ήΤιΧΥ Πά-VΤΙX lξύ6Ριση η Ιμπαιγμδι; τηι; 

.~~~.~~-·Aν«μ..εσιι dno μι& σειρ& βι6Ί .. Ιιι που μοϋ εΙχε. συστήσει 
~ i (Δύνο:μι ι; καΙ Ιίλ" τοΟ Μπηχ'νιρ, δ Μονισμό;; τοΟ Χσ.!-

τά:. ECιιιπιλισ. τοΟ Τολστόι) Τιτα.ν :1α1 τb Φάouστ τοΟ ΓΜ1:τ! . 
4δτό (πσ.ιδΙ lγω τότε 15 - 16 χρονων) οlν μπόρε.σα νά κιχ. 

tlnon:, δΙν It:r:6peaiX 01'ι',α;οη vό: κιχτιιλ6.6ω τΙ σχΙση (χει 
μl τδ σtXfΙιXλισμό η μt τ1jν ιiOrtd . «ΤΙ θίλε.ι νά πεΙ με τΙι; 

ΚιΧ! μί τlι γouρούνιιι:> τοίί λέω . Ή ιiπαντησ-lι του ήτσ;ν: 
συμβολικό, μά.γ~σα ε.Ινα.ι ή θρησχ.εΙσ; καΙ γουρoUνια; οΙ πσ.-

ΠΙθο:νι στΙι; dPXi:;; τοΟ 1922 ά.πό φιψ.ο:τΙωσ-η. Στδ Ριζοσπαστη 
γρ6.Φει τότε μ.ιά. ΥΕ:ιιρολΟΎΙα; του. 

Αότδι; πoi.ι ξεχωρΙζιι κιιΙ άπο δλouι; τ~ πσ.λιου; aoαΙιXλιoτε; 
«πδ wU.; τελιυταΙουι; τηι; «Έπτα.γησιακηι; ΣχολijΙ;:t ε.!ναl 6 
Λιυτεριώτηι;. ·Aγν~. σιμν6,. , ε.δγεVΉ'" όΦηλij,. στά.θμ.ηι; ".(4Ι 

,~"","σ!:ήτφ~l, iξΙIJtι; πνιιιμa.τικόι; &νθρωποι;. 
Τον ε.Ιχα γιιi τε.λε.υτα!α. φορ& στην ΚΙρχυΡιι τόν Airto'J' 

στ" τι:ιΟ '61. "Εμενι μόνοι; του σι {να. μικρο oιαμiρ ισμσ; κovτa. στη 
Μητρδπολη, "Πτσ,ν βo:ριιi &.ρρωατος :ιισ.Ι 6ρισκόταν στο τiλoι; τη;. 
t,II1jr; του, ΚιΧ! "ιτιιν ό Τδιοι; κα! στη αεμ.νότητα xlJt! στην εόγΙvειιι 
κΙ <πΙι; Ιδέιι; δπω,. τον ε.Τχιι γνωρΙαιι πρΙν inb 60 χρ6ΥΙΙΙ-: Τίποτε. 
ato.; στά.θηχε !καVO Wι κλον/σει τ1jν πΙστη του στδ σοσιιχλισμό. 

ΕΤχι πολλη άνέκΟοτ" lpjlJta1d. Άλλά ΙSλη αυτη 1ι ΙΡΎιισ!χ, 

8Η 

Ι 



6.νιχτΙμητο, θησr;ιuρb, x~! γι« τ7. γpliμμα:~ χιι! γιά. 'tb mιxy:x

στιιτιχ};ι x(Yη~ xι.ιτ:ιστp2.ψ1'jxι. μιχρι 'tb τελεuτιι!o φύλλο χοιρτι. 

·ΕΥΟ: ιiπb τάο απΙτιοι πOU Χ4ήχα;νl στ!, 'ItUPMytl, πou πρoxaλΙ
σι:ινι οΙ ΙμΠΡηστι't1, 6δμ.6ι, τω.,. γιρμ.«νων στη.,. !πΙθισή 'tOU' γιΔ: 
την χα.τιίληΦη τtι' ΚΙρχυρα" ΙSτα.ν δ lx.εr ΙτιιλιΧό, στpcιτό; ιΙχι 
r.:ροσχωρ1Ρi.Ι στό~ Μποι'ftόλιο, 1jτoι.,. χα.Ι τό οιχό 'tOIJ. Τάο roά'ft~ 
γίΥΟ:ΥΙ στιiχτη. 

·E~ 6.πό τά. Itol~τιi του πOU θάο πρΙπιι vα. μ.ιΙνιι ιΙνcιι χχ! 
τό Τοα:ρα:χιiτω. 
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ΛΕΥΤΕΡΙΛ 

Άκοϋσιε δοοι παλεύlJιε γεl?'αία γιά ,ην άλή"εια 
Σ' αύιη ,η μαύρη γης 

θαρΟεί καιρό, πού ιι κα{}εlς 

θlίχει χαρά 01ά οιήΟεια 

ΘαρΟει καιρός πού l1ά χα11εί ιό μίσος και ιό ψέμμα 
θά pm:i 011/ ",ίκη ,ό οπα'" 
Κ ι αoΚOlια πιά δεν {}ά χυδεί 

Τ' άδελφικι! μας αΙμα 

Τριγύρω άπό ,ην Κόκκινη ,ης Λευιεριάς ΣημαΙα 
θά ουναχιού)' 6λο/ οΙ λαοl 

Σά,. μιά olxoi'iveIG μιά φυλή 

Μ8 ,ιίά "oρδIJ μιά Μέα. 
.1' 
Καί κεί Μυ πρώια ήχούοανε οΙ ΟlεναγμοΙ κ' οί f}eii'VOl 
rlVιW lραγοϋδι ". άνΙ'1χεί 
Και πανηγύρια καΙ χσροι 

Σ' 6λ'1 I'J ylj!; εΙρή"'1 

θά πάψει νάναι καύχημα κι άνδρεΙα ιι αγριος φ6νος 
Μ6voν γιά σκέψεις {)ψηλές 
θά oltφoYώveI ΚlJφολες 

'ο δάφl'/)'Ος ό κλώνος 

Κι οΙ κάμ:tOι πού γεμlζαl,ε κoρμι~ σι ην άγρια μάχη 

θά ιiιιoύ .. ιά ,έλια ιου σκαφrια 
2~ά .. γέρνει ο' Ιρωια άΥιιαλιά 

Kαl ιιάΥει άγιίπης μάχη. 
1919 

Δiv trv«\ δμ~ στη pωμιoαUyη ι:ιtτό 'tb ποΙημα., 6.nli διινο, 
&.vθpωπo, στόν πά:νω 6:r::b τά ΣUYOP~, τΙ, πα:τρ/δι, χα:Ι 'tli φu. 
μ/ση ~vθpωπo. 

Kιiτω 6.Τοό την ΙπΙδΡa.ση τη, θριαμ6ιόουσα:, ρωσιχi'j; l",a.vά:· 
χα.Ι τη δρα:στ-ηριότητοι τοΟ rι05liνο6ιτς;, τωΥ ~Ιων πoU ιΤ

σuγ-ιιtvtpwetf γύρω του χι:ιΙ τω.,. Ιργι:ιτω'J μ,ελων τfjς; δμ4~ς;, 

π).ιιoΦηφΙcι. όπιρν/χησε τΙι; ιiμφι60λΙις; της;, τούς; διaτa.γμι.ιός; τηι; 

τόΥ σχιπτιχισμ6 τηι;, utoetΠIar ~Ι, ιipχΙ, 'ti'jς; όχτω6ρια.Υ;;Ι; 

χαΙ 'Iti'jpr μ.lp", στα tOP!Jttm ClUyil5pto τoίl Χ6ιιμι:ι· 

'Αντιπρόσωπόι; τη, σ' ι:ιότό τό Ο')νΙl5ριο Ιίτιχν δ Tζoιίλ!iττι, 

νloς; πού ιivijxe στην δ.χρα: ιipιστερά; τoίl ΧΙΥήμ.α:τ?, δΙπλ!Χ στbν 

Ι'Υ!i',,,uλ, .. 'Έτσι -ι) δμά.δα: ΙΥινι 'tIlTιtt.iX τoίl ΚΚΕ. 

"Οτ!Χν τΟν Όχτώ6ρη τού 1923 ιiπoλόθηχ« iπό στp~τιώτης; , 

στην πρώτη ClUVΙAEUΣΗ "tiI. 'ΟΡΎIiΥωση, μέλος; τη, Τοτ:ι
'Έπιτροπi'j.ι; χα! -ι) Toπιx~ ·Eπι-:p?'Π~ μι Ιξιλεξι ΥΡa.μ.μ.α:τΙiX 

. ·Αλλά. dr::b τΙ, "ItpIV't!, μέρε, χιiθι μα., ΠΡΟ1T.tά:θtιι:ι W: πιρ&.

μ.iσ:ι. ιπ1ι μ4ζα: τωΥ ΙΡγι:ιτων χοι! των χωριχωΥ, '1& ιiνι:ι

ιm\1;,,,I" Ιχεί μ.tli 'Πpα:χτtX~ δριiση γύρω ΙΙπό τ« ζητημ!Χτli Τ?ιί; 
_.,. .. ___ Ιμ.πόδιο τσύς; πα.λιοός;. rt' α:όταίι, δΙν όπijρξι ιlλλη οριiση 

ΙΙπό ΣUΖητήσεις; b-.:l ~Φ7JλoO lπιπΙδoυ~ ατά; γΡιιφεΙα. τijι; Όρ· 
~\"'''''?' Τι μ.ιριχΙς; χσ:τ& δι.ι:ιστήμιΣΤΙΧ δημόσιι, διa.Αιξιις;. "Ετσι 

Ιμισο χσ:θφιον ~, Ιίτα:Υ -ι) lxxα:θlipιση ιiπ' ι:ιότOUι; τoUς; πα:

ΔΙν χpειlicrrηu χαΙ μ.ιγά:λη πpoστcά:θιια: για.τΙ οΙ Τοιρισσό

φύγα:νι μόνοι τουι;. ·Οτα:ν ςεχσ:θa.ρΙστηχε ~ ΌΡγIiΥωση. ClUY
ιιιtήκoιu μ1 ΙΡΎliτει; xa.l xωpι~, κ4να:μa 'Itupi'jvtIO σ1 ΙΡΥΟστli

σιιι, φp!iξι.ι:, στά. σuνl5ιxliτι:ι, δμ.lλοu, aτσ. .χωριά (Σπιχρτπ.λα:, Βι
).ονιiδιι; , Κα:ρουσlil5ις;, ΠιρλιΦιμ4I5!ι;, Λιυχ!μη). ΒρισΧ6μα.στι Ιπ! 

Χιφ«).fjι; ΙSλων τω ... ιiγώyων τωΥ Ιργα:των. TIi σuΥl5ιχά:τC1 ιipτεpyα.-
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τω,ι κι:r.ί μυλερ~τώ'l πΙpα~:xν στ-Χ χέρια. μαι;. Τό ΤΟ!" ΜΙ 'ιι ·Ε
VΩση Π:Χλαιων Π,,).εμιστων π?ύ ήταν δημιούΡγημ4 μα;ι;. Μέσω ιιύ· 
~ι; τηι; 'EVΏat(jo; χ6,'ιαμ.ε μ.ιlι έπιtuχ'ij άvτιφoρσλoγιχη χαμπiνιιι. 
Στόν Σπα.ρτ1λλα. 6ΡΥα.vώ3a.με μ{ι:r. 6,r.tpyia. έΡΥα.των yfj.; r.oύ lλη
ξε μί πλήρη !:;:twx{-x. "nμ~uvιχ yριxμμ.aτέιιι; τη.; 'ΑπεΡΥιακ)'j.; 
Έπ!τPOΠ~Ι; ΜΙ τpσ:μ~τέaι; τσΟ σuνδιx.&:τoυ πού ι1μ.iσω, μετ~ την 
άΠΙΡΥ{α bPYGt·/ili&ηxt. Ε!χε τό σuνδιx.&:", πάρει την πρωτ060υλί:Χ 
yιlι νιΧ bPYGtYώaEl τoUι; !ΡΥάτει; y)'jo; σ' ~λo τό νησΙ χαl lχανι ipxt
τιι; σuyχιντρώσιι, σέ r:oλAιX χωριά. <Κ προσπάθεια άπΙwχε, [σως 
γιιχτΙ οι ΙΡγάτει; yi'jo; δέν Ιχουν 111~ σuνεχη ι1r.αη6λη:πι. 

Στην ίδια -::ιρίοδο Ιπιχεφήσο:μι. στόν Σπ:xρτίλλι:r. μ1α; πορεΙι:1 
Ινιtντ{oν τοο, μι.Υ:ιλύΤεΡου yιxιoxτήμ.oνιt ~.; 'ittptoy:ijo; μλ: τό 00'1-
θηιω. τη.; 6ια:ηι; dr.α.).).οτρ{ω:1ηι; τσΟ κτήματόι; τομ. 8εκιVΉσιxμε 
σχεδόν ιαο τό χωριό, d,Aλάo δαο προχαιρσόσ:χμε δλο κα.l λιγοστι1h
μι, OfJAaoTj στό δρόμο τό σκάΥa:',ιΕ. ·Οτσ:',ι φτάσιχμε στη 6lλλσ: τ'#a 
γιtιoxτημo',ιιx -ημ.ι:r.στε πολύ λ(γ"ι κιχΙ τό χειρότερο ι:r.ύτoΙ πού μεΙ
νιtνε ήτα.ν ατοιχιΊΙΧ ιiπεΙθα.ρχα καΙ στρΙΧ6όςυλΙΧ. 'Αφο!) διν μπο. 
ρέσο:με νlι κάνoUΜε :'κείνο γι" τ? δπο!ο ςεxιVΉαιxιu, ι:tόΤι;JΙ χατιχ
στρΙψGινι. [να. δημόσιο όδρο:γωΥείο πoU χρησ:μm:oιoυσε ό γιχιοκτη
μ.οΥ(%Ι; χαΙ Toήpι:t"ε τoUς awAi"Jνt;o;. Αύτη ή ύ'Πόθεση lι.συ σΤΟΙΧ'1σ: 
d,pxtτTι φυλι:r.κή. Ό ιiστυνoμιxόι; σ-..ι:r.θμ~ρχ'1'; του χωριο!} ΙΥΡl%φ! 
ai μι&; d'l:%ψopi του στη Δ:Ο{Χ'l'jση Χωροφυλaχηι;;: .0 γνωστό.; 
ά~pχιχόo; Σπ. Πρίφτηο;, ΙπωφελoUΜενoς; της cir.?ua:ao; τών χωρο
φυλ6;κων, έ~ήγειpε τούι; χατοlκουο; -.ι.λπ." . ΟΙ χωρoφόλι:txε.; δμω; 
Ιίταν !χεΙ στό σταθμό, ά,λλι:Χ eetiΙP'l'jaav πια ψρόνιιι.σ νιΧ μ'η',ι χ6;νοln 
τήν Ιμψ~σ-ή τουι;. 

, iτttιι πρσπa:.Ρα.σκεuιχστική γ(~ τό σuviopto τη; 'Ομ.οσπ"νδΙΙΙζ 
Επισιτισμο!} περίοδο, εΙχιχ διοριστι! ciVΤlπρόσω;;ος της 'Oμ.oσr:o ..... 

o{ιt.,; ~ιιΙ μ' αύτη την Ιδι6τητα μιλησιι σέ πολΗι; σuyXξvτρώσι.ιι; 
Ipy~tw'J έToΙσιτιqι.σo στην ΚΙρχυρα:. xal στην Πρέδεζα;. 

Από τΙ.' Τορω-:εο; !ΤοΙσηο; μέρει;, iφou ξεχαθο:ρ/στηχε +ι 6ργ6;
vωση AΠΌ GΤ.πορ-:ου'/ιστικά, χαΙ φιλολσΥΙΧ&; στοιχεία, ιipχΙσι:tμε νΔ: 
ιxo{oouμ.ε τακτικά κ6;θε 6δομ.6.διι την _'Εργο:τική" . 

'Από ταν 'Οκτώ6ρη τοί) 1923 μέχρι ΤΟΥ Mιipτη τοΟ 1926 tj. 
IJ.Ouva:. "Χ,εδόν διι:tpΚώι; φυλσ:χή. "E6yI1Ιwι άπό τη ΙPUAax'ij ΥΙιΧ νά 
ςaYCψπώ πάλι σε λίγει; μέριι;. ΤΙι; πιό παλΗ; Ιμενο; uπόiSικοι; γΙ2 
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μιιτι:tιωθε{ στό τέλοο; iι Οίκη. Ό Μο,; τοΟ ciδικήμ.ι:r.τοι; ιπφιό

ήταv: ΠpoΤPcίπη των πολιτων '-'; ά.μ.οι60:ίαΥ iχθΡσπά.θilα.·,ι 

ΤόΥ Μά.ρτη τou 1926 d,πό τη φu);ι:χη πmο: έξορ!α στην Ά· 
μiχpι τό'~ A;jγoulT'..o 1926. 

ΟΙ iΥκλημ.ο:.τιχες ψυλαΧέι; KεpXόp~ t!vιxt «πό τΙο; πια άσφ:χ

χαΙ ά.πό τΙο; r.tb α.ύστηρΙι; σταν Ιαιιτερικό τουι; χα'lOνισμό IfJIJ

τηι; χώραο;. ΤΙι; lxouYt χ.ά.νει οΙ δ,Υγλοι, χα.Ι οΙ &'γΥλοι ξΙ

Υά. χ.ά.νουΥ ψυλαχέι;. XωρΙζovται σι ειχα. d,χτ[vες χα.Ι 1ι κ&.O~ 

Ιχει 25 χελιά., 12 σtό Ισ6Υιιο ΧΧΙ 13 στΟΥ ε7tά.νω _δροψο">. 
χάθε χελΙ ε!Υα,ι γι1: l'lα 6.τομ.ο. '11 άχτίνα. ε{ναι μ1a. r.AijPfJ; 

με την α.ύλή τη;, τιο; 6ρόσε.; tfjι;, τ&; i'ΠσχωρητηΡΙιi τη;. 

1tα.τάδΙX~H τηο; μ.tdO; ιixtiyα.o; δεν lxcwv χαμ/α. Ιr.aψή μl τούι; 

.. ";8.,,,,",< τω., &λλω., ά.χτΙvων. 

ΟΙ ιpuAιxxEO; Ιχου., το σ",(ημ.ο:. κύχλου. Γύρω· γόρω οΙ 10 ά.χτΙ
χσ.Ι στο Χέντρο τ-Χ γρa:ψεια, ό Oci.Aaμ.oo; τωΥ φυλάκωΥ, τlι μ.ιχ

rl~~;:;,,:';b i7ttσκεπτ1)ριο, ή !ΧΧλησία. Όλόχλ'1ΡΟ το xτιpιαY.~ 
:ιu ΠεΡι6ά.λλετσ.ι ι1πό Ιya ψηλό χιχΙ lOVtpb τείχο; χαΙ 

σ' α.ύτό τό τε!χοο; ε!yι:tι ο! T.ι?;:ι~ς τω., χωροψυΗχω,1 Τι oτpa.

μl Ισχυρούι; r.Ρο60λείς. Άπ' c:ιυ~ό τό τε{χοο; μέχρι τό ')(τ/-

των φυλαχων όπci.ρχει μΙα ci'Γ.6στι:tση 10 - 12 μlτρων. Στην 

τό ΙξωτεριΧό ι:tύτό τ!ίχο; πλιυρ-Χ τη.; αύληο; τηι; άχτiνα.ι;, 

Δπ,Ιρχ" τοίχο.; μ.έ aου6λερσ. χ.ά.ΥΥελσ: στηΥ κορυφ1) τω. Στό Ισω

-ci)o; φυλαχηι; μέριι χα.Ι ytίχτιt ιppGUpOUV οΙ ψόλακει; των φυ-

Γιlι νό: δρσ.πετεύ::Jειι; ιΧπ' σ.ύτ!ι; τΙο; φυλ;ιχiι; πρέπει: 10, Υ:Ι 

oπciatlo; τρι.ί; σιδερέvιει; πόρτεο; γιlι νlι 6γιίι; στην ιιύλή. 20, n 
1::ψίσει.; πά'ιw ιΧπδ τόν τοίχο τηι; ιiχτί"ι:xι; μ! τσ. σου6λεΡά. χι;i.yyε

),.a. 30, νιΧ lχιιι; lvl% μ.ιχχρύ γερό aχoιyl μJ: δεμlνoy στην &.χ.ρη του 

I~ γάντσο. 40, νά Ιχειι; τη" Ιx(l,'..ότητ~ χα.ι τη δι)νι:tμ.η έΥόο; χι:χ

AGG xaouμr.bu γιά. νά. ρίξει; τό σxGι,Λ κα.Ι v& γι:xVΤΖωθεί στην )lt)

puιpή του tςωΤεΡιχου τείχο!)ι;. 50, νιΧ εΙσι:χι ιiρκι.τά. χαλάι; ιixpσ· 

6ά. Τ'1ι; γιιΧ ΥιΧ ίνιιρριχηθε!ι; μ.' ιχύτο τά aχoινΙ στην, κορυφη του 

u(χουι;. 60, "α. χά,Υεις το ίδιο ΚΙΧΙ για. νά. χιιτέδει; ιiπό Φ &'λλη 

μερι&' χιιΙ 70 χιχΙ σYjμαντΙΧότερο νιΧ xo:μώvτIXΙ χιχΙ οΙ σκοποl χω· 

ροψύλαχει; χιχΙ οΙ ΙσωτερικοΙ φόλ:χχει;. 



~E'χω Χάνι ι 6,ρχετά: χΡ6νιιχ σ' ΙΧότ!ς τΙς φuλ~κΙς χα.Ι μοΟ εΙν:ι:ι 

Μαχολσ ~ χατιx.λcί.6ω 6,πό πσυ ωl πώς ορ:ι:πετΙΦ<χνε οΙ Bo:ιλυpιi

κη; κιχΙ ΓεωΡΥιχκάχ.ης. Tl.t. κελι« ά,νοΙγουν το πρωΙ ατΙ, 8 xa.t οί 

κιχτάδιχοι ά,φου πά.ρουν το pόφημιi του, κάνουν τΙς 6όλτε, του; 

ατήν ιχόλή μlχpι τJJ μεσημεριιχνο σ .... ,σσ(τισ. Κατόπι τως κλιΙνουν 
κιχΙ τούς ά,voΙγουν 3 - 4 ώρες το ά,πόγιωμα. ·Οσου, ι[νaι σΙ Ii",o
μόνωlTl'j τους ιiνοΙγΟlJν μΙιχ ώρα. το πρωΙ χαΙ μ{ιχ 'to ιiπόγιωμιι ΥΙ:!ι 

να. πλιιθοίΙν χαΙ vΆ πάνε στο d.ποχωρηn'ιριο. ΤΟ τσά.ι χαΙ τό συσ

σίτιο τoUς το πcί.ει b ΧΙΧθιχριστης ατο κελΙ 'tou,. ΟΙ σuvθfικε, τω'! 
ΚΡΙΧΤΟLιιιι!νων σ' ΙΧό τ!ς τΙς φυλακΙς εΙνιχι πιο σχληρ!ς άπ' δ,τι σέ 

4λλι,. 'Όχι δμ.ω, xιxl yQ; δαlXΙOλoyOiJμι μ' ιχυτέ, τΙς σuVΘi1xt, το:'; 

δηλωσίες. 

τα. μlσα Νοεμβρίου 1924, fti1pa έvτoλή άπδ τη Κεντρική Έπ~ ' 

τροπή v« πάω στα. Γιά,ννενα μl την lδι6τητσ; του ά,vτ:<.ρoαώπo·} 

της γισ. να. σ.νιxσuyκρoτήσω τή δια),υμ.iνη tul KoμΜCΙΤΙΧ'ή 'Οργά,

νωαη. 

'"Εμ.ιινιχ στην ΠρΙιϊεζα τρεΙς - τΙσσσ.ρcς μlρε,. 'Eul δΙν αιτηρ

χε Κομματική 'Opyάvωση. '!ftf'jpxlXv Q! ζαχιχροπλάατε, iIStAφ'Jt 

llουρνaΡ6πουλQΙ, κιχι lνιχ, πσύ δέν ΘUμιiμ.σ.ι το δνσμά. του πou διιχ

't1jPtJuoι πρlχτήΡ~Q ά.πο τσιγάΡα.. ΑότοΙ ΧΆ;-,ιιχνε μετιχξύ τους πa.ρΙ:ι 

κσ;Ι τ&. λtγσ;νι, κυκλoφoρι;.Oιnν το Pιζoσπcί.ατη, ά.λλά: χαμι« όΡγσ.

νωμέ-,ιη xσ.~ συστημ.:ι:τική πολιτική !ΡΥα.aΙa.. ΔιχαιολσγoUντa.ν με 

τη ω~pηςrη τών έργατων. Πά,vtω, ή'tιxν πσλυ εOOuνιίδ"rjtιχ 
χαΙ πολύ Ιντιμα aτQιχεIιx. 

Στά: Γιάν· .... νa 6pf'jxιx μιά: &'πο χάθε !ΠΟψ1j τρ ισάθλιa. χιιτ&.

αταση. Ή 'Οργάνωση "ιτα.Υ lvttAW; Otv.uμ.tYη χα! τb. μιλη τη; 

ά.λληλoκσ.πrroρoiJvτσ;ν για ropixtoptt; τής Άσψιtλειιxς. Ή πρώτη 
π.χ. xoutiivta. του ΒενΙτη δτa.'1 τόν ouνάντ1jO:J. "ιτα.Υ: «Πρόσεχε 

μΤι σ! δεΙ δ MlXυp~τη" ε{vα.ι πράΧΤΟΡα.ς 1:i'j, Άoτuνoμ1a.ς». Κιχ: 
ή Τορώτη κ~υβέyτα. -ι;οu lι!ιxυp0μ4τη, fι-ι;α.ν: .. Μπά, χαλ σΙ ε{l3ε δ 

ΒενΙτης ; _ , «Nιxl μl ε{l3ε., .. 'Ε! -ι;6't'ι: χά,ηχε" ε!ΥΙΧΙ &VΘρωπo, -ι;Qυ 

Σώιω-το.; Σ-ι;Ρa.wU •. 

· Ο-ι;α.Υ πείσ-:ηχ:χ δ1:1 κάθε ΠΡ1Jrr.t6.θε~~ μ' α.ό"tά. τσ: ιr.otXEIIJ. 

χαμivo, χΡ6-ιο; xa.t Χόπος, ~xΙντι:ωσ:ι: 1:-i μtλη τη, Νεο
~Ι μιρικoVι;; ouμπa.θουY'tες Ιργάτε;, ά.νa.σuyχροτησαμε μ' 
την 'Οργάνωση χα.Ι ά,μ.έσω.; ~ποcptσΙσσ.με νb, xuxλoιpopij· 

μι« προχήΡIJ~η Μ.Ι νά χαλοΟμ.ε τό, Ιpycί..τε, ot 0'.Jγx.iv
. Ή OUΓΧΙντρωση πa.ρ~ -ι;Ι; ά,πελπι:;ttΧ~ ά,πα.ισιόδοξι, προ

των π~λιώ-,ι [{χε μεγά,λη έπι-ι;υχία.. 

"ν ....... στην ΠρΙ6εζιχ χο.! ατΔ:. ft6.yYt"CI., lσω, παp:ι:πcί.νω ι!.",Ο 

·Οτσ.ν πi'jγα. στην ΚΙρχυρα., tipf'jxa. .; γράμ.μ.σ. τη.; Κ.Ε. γιι1. 
~rχλη"'1 του έκτά,χτου ΣυνιδρΙου τοΟ Κδμμα.τοι;;. 'Αλλά: Ιν τώ 

Συνέδριο ε'χε Υ!νιι xa.t ή 'OfyIiyωCl"'ιj ΚιρΧόρα., lίέν 

Συl'έδριο 1Οίί ΚΚΕ (26 Νοεμδρlοv - 2 Δε"εμ. 

Αό«Ι το ouνΙδριο ΙΙποτελεΤ στα.θμό χιιl όρόlTl'jμ.ο στην !ιr.σρΙ% 

ΚΚΕ. Ka.I ΙΙποτελεί στα.θμδ xa.t όρόσίμσ για.τΙ σ.υτδ ε{ΥIΧΙ -ι;ο 

Ιl3ρυ'tιΧδ ΣlJνll3ριο -ι;o~ ΚομμωνιστικοΟ Κόμ.μ.σ.-ι;ος. 

rpcί. Ifouμ.ε πa.paπά,νω δτι μiσσ; ατΙ, xaτa.ιγΙl3ε, χιι! ατΟΟς τu
πou πρσκά.λισε στη χώρa. Υι 'ιtιX1:άρρευση τοu μιχρa.σιa.τι-

μEtώr.OIJ, 1:0 ΚΚΕ Ιγινε χυριολεχ.τικ&:. σκότη. Διαλόθηχε χαΙ 

σκόνη μiσσ. στΙς ouνθi'jχε, πou ή 'ΙστορΙα. d,νε6iζιι ά.πο τ&:. 

στην έπιφάνει.a. τΙι;; πιδ pι;ιxrn:aστιxέ.; όργα.νώσειι;;. 

Τά: τΙλη -ι;σU 1923, κόμμ.ι:r. χομ.μουνιστιχό μ1 την πιο στοιχειώ
Ιννοισ. μιli' σuyxpoτημlτηι;; ftoAIτtx'ijι;; όργά,Υωσηι;; δ~ν υπήρχε 
χώΡιχ. · Ολοl !κεΙνοι πού d,πετυ.ιαα.ν την 1ιγεσία. το!) χ.όμμα.-
4πό την rl3puaή του (YιrIGla. μ! την εόρεΙα. Ιννο:ιχ: μιλη τηι;; 

~νt"x', 'E:tttpcntf'jΙ;;, τηι;; Έξελεγκτικ'f/Ι;; χιιΙ των 'Εθνικών Σuμ
, iν-Ι;ΙΠΡόσωποι σ-ι;ά ouvll3pla, !χπρ6σωΠ1JΙ τάσεων, θεωΡ1j
έγΧ41:σ.λεΙΦιχνι -ι;δ Χόμμα, 4λλοι πρΙν ά.πδ 1:1, μάχες, ιiλAGt 

δψει 1:ων μαχών καΙ 4λλοl μΙσα ατι, μιiχε,. ΚαΙ l3~ν &,τηχσ.ν 
81)1:01 μ6Υον στη δεξιά xa.1 τδ χΙντρο, ΙΙλλ&: !π(ση, χα.Ι στην ά.ρι
eupi, στην -ι;άση l3ηλα.δή έχεΙY1j πΟΟ QπoτΙθΙ1:σ.ι δ-ι;ι "ιuν Il3εoλo-



ΥιχιΧ. ''φoιτoιμcισμ..ένη ΥΙ' αότές ;'χριοώς τί; με.Υiλες oτtyμt.; τού 
κινήμα,ος. Atv 6ρΙοχον,ιχν lξω ,σ. 'lλη ,ου '23 μόνον ο[ ΣΙοερης, 
ΓιωΡΥιάοης, Δηιιητρa'taίο\ (ΝΙκο" Πανcιyη" 'ΑριστεΙοης), Μπι
v«Ρ&Υια.ς, llενχiι;, Άροίττη" ΣaΡΥο).6ΥΟ<;, Γιώτης, 'ΑΡt«'ι'Ι'tηι;, 
Κ6χχΙΥΟς χλπ., άλλ~ χα.! οι Κι:.μ.:ώ't7jς, o/xoyqι.ou, Δot.iμaς, Λευ
χιά,οου κ.α. οηλΙΧδή au'tol ποίι άY'ijχ.α.'ι' στήν δμ6.:0a Λιγδ6πουλου. 
Άχψ.α. Ορέθηχα.'ι' Ιξω σ.πό 'to κ6μΜCΙ καΙ iρyri'tt.; r.O'J ε!χα.'ι' ήγη_ 
θεί μαζικών άγώνω\l καί πού κατά. χ.α.φΟΟ; xα.'ttIxay UπεόΘU'ι'ες 
θΙσιις στό κόμμα: r. Πα.πα;νιχολά,ου, Μ. Σιδέρης (ήλεχψοτεχ'ι/:
τες), Δ . Πaπα'ι'ικοΗου (λιθογριΧψο;), Ε. 'Ακρι66πουλας (σ:οηρο
ορομικός), Χ. Tζιiλλα.ς (d.ρ'tιργriτη;) χ.δ.. 

ΚαΙ δμως, au'tb ,ό d.πiθaνο χ.α! παράδοξο ~ινόμ.ενo της διά,
λιισης ι ... ός πολι'tι:ιc.G~ χόμμl.ιτος στΙς πιό ευYOί:ιc.ές σuVΘi'jxt; οέ'1 
εΙ"α.ι ομτι άπ!θaνο, Cιυτε πaρiδοζο. Tb χ6μμα πού Ιδpt.ίOηχε το 
φθινόπωρο τού 1918 ήτaν χα;τaδιχα.σμέ'ι/Ο "rι διαλυθεΙ ;'χρι6ω; 
μiσσ; σ' au'tt.; τΙς Ο',JYθi'jχες:. Τά. ήγετιχά. ,ω or.ελiχη δλω'/ ,ώ ... 
άποχρώσεων ήτα'" στη μεγιiλη τ')υς πλειοψηφία. 't«- or.tλtxYj τω ... 
Ιμιiδων xal των 6μlλω'ι' ποίΙ πρΙ'" 5 χρόνια εΤχα.'ι/ Ιδρόσει τό κ6μ.
μ:.:. '&Χ" Ιξα.φέ-:fQuμε τη θεσσαλονίχη, τόν Πεφαιά. χα! ως: Ι'.ιa 
βαθμό τό Βόλο, όλες οι αλλις Ιμιiδες οέ'/ 7;ταν πιχρα. φ:λολογιχοι 
χόχλοι ποίΙ όλη τους ή δΡaστηριό'tητa περιοριζό'tαΥΙ σε μιά; γενι. 
χή , άψηpημiνη χα! ΠGλί,ι σuyχυσμένη πpGιl:α.γά· .. oα τού σGσιaλι
ΣΜCΙυ. ΔΙν όπηρχα.ν Qu'tE οεσμοΙ μt τη'ι LΡΥ:ι.'tι:χ.η τά.ξη οϋ'!ι πείρ:ι. 
άπό ,ους άγώ'ιες '!ης κιχ! Gιjτε ά.σψιχλώ; ποτε πέριχσΕ «πό τό μuaλι. 
,ου; z,'t! , j&. μj';!jροf)σ~ν r.o'!I: aU'tQ! 'νά. ηγηθοu'/ μιά; λαίχ~ς Ι~έ
γεpση~σ. την κ:ιτά.).ηψη ΤΤΊ; εξουσiα.ς. Στη θισ~ιxλoνΙκη ή Φι'ι
<iP::t'JtOV είχε άνα.μφισΌ'ήΤ1jτα ΟΙOj10uς με τό εργα.τικό χί~, άλ
λα. οΙ ~κπpόσωπol της, σχεΟό·ι o'tb σόΥολό ΤζΙυς: o:aνooUμtνot, ήτα.'Ι 
βιχθόατα Ι .. ηpo:α.σμlνc;ι &:;;ό ,Ις σOσΙ2.λoημcικpιxτιχες dντιλfιψεις 
της D' Διεθνοσ:; της: δr.o(α.; fjtaν 'Xai τμημα.. Kal στό ΒόλΌ ΤΟ'I' 
λά.χιστο γιά. Ιγ.a διιi~ημ.a ή δΡγάνωση Ε!χε συνοιθεΙ x.a.l εΤχε 
έπηρεάσει ΙΥα. σημαν:ιχζι μipζIς ,η:; εΡγατιχη:; τ&.ξ');. Τό Πο:ρθε
ν2.γωγείο χ~Ι Τι δΙχη ,ων άθέω',. είχαν προχα.λέ':7ει Εορύτιρες O'J

ζητησεις χα,! ζuμώσΕις μέσ:.: σ~ λα.ϊχσ. στρώμcιτα.. 'Αλ).ά. χ~: 
Ιοώ ή Ο".ίΥχuση εκείνων πtιίι πp06άλλovτιxν για. Ιχ .. ρόσωποl fjτo:y 

iIp"λ,χτ.,,," i .. εΡΙγΡαπτο;. Στόν Πιφα.ιά. όλα. Yι'ta'/ δια.ΨΟΡΕ:τοιιί. 

'Οργάνωση άΠζIτιλoOvτιxν σχεοόν στο σ)ΥζΙλό τη; άπό εΡΥά.τες. 

εργάτες μπα.Ραυτοχ.απνισμέΥοuς μ! ~ιxpYι επιΡΡοΤι στό περι

,ου:; χα.Ι ΙΠιΡροή πιΚ,ι την άr.όχησα.ν ιιl την μα.χητιχδ

'tQU; x.a.l την ιxύτeιθυσία. τικις. ΟΙ ,-φσσότιροι fj't::tv να.uτιρ

ήλεχψοτεΧV('tες, τpα.μ6~γιΙpηOες: -.α.Ι μηχα.νουΡγΟ(. Αύτη 

Όργ!ίνωση, πρΙν δ σταλΙΥισμό:; χ.a.τopΙώσει νrι ιιετιχμορφώσει 
μυ.') τη; οΙ ρφπότ, "ιτα.ν μι&. γ'ιΤΙσι: προλετα.ρ:α.χη 'Οργά.

Ό .. lξψ~μισμό:;,. ,ης w::ιΙ οΙ άντ:η-rε'tιχΙς «ντιλήψειι; της, 

πΟΟ ή Κ.Κ ,σ. BtwpGuaE θα.να.σψα. 6.μoapτήμι:x'ta, ήtα.ν ά.vτ\· 

ά.Τοόδιιξη 'tQ1 γvTισ:οu r.ΡΩ).ε,aΡ:α.χοij χα.ραχτηρ:ι της. 

ΛύτοΙ λοιπόν οΙ φιλολογικοΙ χόκλοι t!)Q,.! r.OO σt)νιyώθηχα.ν το 

Ρθ,·ιαι.ωρ., ,ο!) ] 918 κιχι Ιδρύσιχνε τό ΚΚΕ. Άπο τά. κόρια. σu

το\.lς σuνcιpμoλoγήθηκE ό ήγετικός τω μηχα.νισμόι;. Στο !opu· 
του ΣUyέOPΙΩ Ιπεχρά.'!ησα.ν 6α:σικrι ΡεfCΙΡllιστtχες ΙδΙες (Κο!

,ώ'ι' Έθνων, Λ2.ίχή SYjμoxpa'tla, ~θyι χYι αμυvα.). Στό οεύ

σuνιδPΙΩ προσχωρεί ιm)ν Kqι.μo:ι·ιιστιχη Διεθνή. Ε!ναι ή έπο

χη πού δ πλaΥή'tης: ΣUΓχλΩνιζόταν ;'πό ΤΙς Ιr.α.να.στa't!)ti:ς έξεγέ?

σιι;. Δύο χρόνια. μE't« αύτοΙ οι {διαι "cU ΕΤχα.ν εΙσηγηθεί την προσ· 
χώρηση στη κ.Δ. ε!σηrooντα.ι τώριχ στή σuνoιι.ίσχεΦη ΤΩυ Φε-
6pOlJctpfO\.l 1922 μια. πσλ:τιχή Ιντελώς ;,'ιτΙθε'tη μl: ,-ην πpoη-roυ

μ,Ενη: -το χόμμα. διιχννο,/ περ(ΟΟον lιpγιxνώσεως: κα.Ι ΠΡοπα.γιivδa.; 

'χει ά:νά.Υκη μιχΚΡiς νομίμου όπά.p~εως: κλπ. κλπ. __ Σ' α.ότίς τΙ; 

ιir.:G:;:άoa:Et' σΙ ήγΙτει; ,ι:.υ ΚΚΕ i:::οχα.λύπΤQ\.Ιν ,όν r.ραγμα.τικ.l) 

Ια.υτό ,συ;, τόν νομιμ6φΡονa σοοιι:ι),ι.,τη t GU φιλολογικού κόχλοιι 

ιiπό τόν δr.oίoν προέρχοντα.ν. 

ΟΙ ΣUνθΉXEς δμω:; Toc.τJ όπήρχ!Χν τδτε στη χώρ2. οΙν προσψέ

ΡGνtαΥ γιά. μιά; εΙρηνιχή, ιi ... ώoιι'Π'j γιά. το χα.θεor.ώ; πpιmα.γιi'/Oιι. 

ΟΙ μιiζες: (8ιyaν μι!ι.χες. ΌλόκληΡrJ τό Ι921 .ε1Υα.Ι Τολοόσιο σε άπερ

Ύίες, Οια.Ο'1),ώσεις:, ΣUΓxpoόσεις: μΙ την d.:J't1JYOμla, λιποταξΙες; ιiπό 

τb στρατό. ·Ολοι δοοι μΠOΡOI)σα.ν ν.i σχέψtoντα.ι 6Aέr.aνt μo:pa.(a. 

χα.! a'iι:tTtQqIEUY.'ty) την χα.'tά,ρρευση trJU μιχρα.σια.'tιχου μετώπου χ.αΙ 

δλοι au'to! λίγο πσλi.ι χα.τιχλά.6α.ινα.ν τΙ θυιλλι; χα.! τι χ.a.τaιγίΟες 

θ:k l;ar.iλut στη χώριι aύτη ή κιxτά,pplίυση. ·Ητα.ν φα.νερΟwO'tι '1ι 

χώρ:ι. 6ρισχότα.ν εΥ δΦει μιaς ~r.avαστa'tικ'7ις χ.α'tάστaσης. Ka! 1'1 
δψει μιι'iς: τέΤGtaς κa'triστχσης , τό ΤιΎΗιχδ or.pWμcι τού κόμμα..τοι;, 



τοΟ χόμμ.α.τοι; πoi.ι Uτ;ατίθιτ«ι δτι ΠPO~ΤOΨ4ζιι -roν Α«υ1:ό του εΙδιχi 
yt' «ότή την X4τιiσταση, Tooι.νtχό6λητo lΥχ~t'tv.είπει tO χόμμα. 
'Άλλο: μl δ:ι:iφopcι π?~χ-ήμaτα π~pcι!ταQντιι.:, ι!λλat σ:ωπ"lρti 2,πο
χωροQν χα! !λλο! δ:ιι.γpι:iφovτιxι ι:iπo Αχείνοl.1; πιΝ ιiμiσωι; Χ4τόπι 

eti Π«ΡΙΧ1:Τι?Ουν χα! ο:ότοΙ τή θΙση ταυ;. Δεν μένε: dJtb τOU; πα
λιου; πι:ιρ& μόνο δ Kopδ&.τ~ πaU χι ι;ι;ότό; οεν θti 6.ΡΥ-ήσεl vl1t, 6ρε
θεΙ lςω d.πό το 'Χόμ,μ«_ 

Άλλά !χτοι; απ' α.ότΟ το ήΥετιχό στρώμα πΟΟ (Υινι ax.όνη 
μίσα. ιr.ά τόσο &.'1ιι.'Πι:ivτιχα. γι' α.ύτOU; ΥεΥο'l6τα, ό'Πijρχ«ν τά; cinAti 
μ.lλη τοσ χό~τor;. μαχητε; 'toil δρόμου, &Χθιά διατooτισμiνoι Ι!ΠΟ 
τί; apxt; τη; ρωσ:χτι; !πανliστaO'l);. AU1:ot, δχι μόνον οεν τpιίr.ω
ικιν σ.& όπόστεΥΙΧ χαΙ στ:Χ όπόΥεια. μΙσα. aτόν χαταχλυσμό, ΙλΗ 
6ρΙσχονταγ ΠΙΧVΤQi} orr:Aa χα.! !r.! χεψιχΗι; των μ.a.χoμ.iγων μ.a.~ων. 
'Yni')pxav μiσα. σ' α.ότού; d,ςιόλοΥο: !ργιΧτε; δoχιμaσμΙvoι Χ4! στη'l 
ιiντoχYι χα! στην iφοσίωση m! 6.πΟ τά πιδ 6!ΧσΙ'Χά Ιπαπlλμaτtt, 
vιxυτεpyι:iτε;, τραμ6ιχγιΙρηδε;, καπνερτ&.τε;, ήλεχτΡοτεχνΙτι;, μη_ 

χανοΙΙΡΥΟΙ , IΡΥά.τε; έπ:σ:τι<ηιοil. ΈΧε!νο ΠoU Ιπρεπε '1& γΙνιι ~τrx.ν 
'1& ΟΧ1J1.14τισ-ω !χ των Ινόvτων μ.ία προσωρl.,η Ιπιτροπή yd προ. 
χηρυςε: συνέδριο Χ4! n ΙνοΙξιl μι& 'ItArx.ttιl. ίπο τον Pιζoaπά.στη 

προσυνιδρ:αχη συζήτηση για. το τι (ΤΙ'lΙ, τΙ Ιπρεπε Ψ.ι γΙνει, χι 
α.ότΟ πcιrJ (πρεπε να. τΙνιι γιατ! δεΥ Ιγινε. 

'Απ' αότο το σlJνΙOPΙO θά; Ιxλιγ6τaν μΙα Kεvτpιxη 'Eιtιτρor.ή 
πού μΠQΡιί νά μήν ~τα.ν Ιδεώοη;, iλλά. θά. ~ταν ΙχεΙΥη ποο μπο
ροl)σε νά. δώσει το Ιδιο τό χόμμ.ο: χ.α.Ι το [διο το κίvημ.α.. ΔΙν (γιν, 

δμω; aότο ",Αλά ΙΥΙΥε δ,τι χειρότερο θιΧ μπoρoi}σε vti γ{νι.ι. ΤΟ 
σιινΙδριο,& b1 iπαφι:iσει; του καΙ ή 1ιΎεσΙιχ. τοα x6μμaτo; χα.τα.σκιυί. 
ζovταν στά πttρασχ-ήνια., έν 6.yvcla. των μελων Τ~ί} Χόμμιιτor; X'X~ 
άπο έναν d,p~θμh ιπελεχων πού δχι μ.6νον οέΥ ε!χαν δια.χρ:θιί 
IπO'.J; 6.γωνει; τη; τάς"l; i) ιπol.ιι; ISEoAoγtxoU; 6.γώνει; στο έσωτε
ριχό τοΟ x6μμ.o:tor;, ιΗλό: ~τaν έντελώ; ξΙΥΙΧ χα! ΙΙγνωστα στ; 
Χόμμιι χα! στο xΙvημ.ι:r.. 

Στ!; cipxt; ΦεΟΡουΙΧΡlΟ\J 1924 σuyxα.λείτal το Έθνιχο Συμ-
60ύλιο. Αότό ιlφoί} δ :α.πιστώ'lιι τη σoQαρη κρ!ση ταυ κόμμaτo; 
Χ4!Ι ~φοil !ντσπΙζει τΙ; αΙτΙε; τη; ιrri)ν φΡaςΙQνl:πική πάλ"l ιf.νά. 
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ιπην .:όππσρΤΟI.1t'tσtιχη δες!&. w ιπην τuχoo:ωxτιχή Ιρι
Ιχ.λΙΎΙΙ μΙα. ΚΕ_ μl Ιx.τax.τει; ςουσΙε;. Αότή πρέπει w; 

~
~~Ξ,την πειθ'ΧρχΙα., νά ΔillXσιιyκpoτήςtι το χ.όμμιι καΙ νά, ιςα

την iνότητli 'tOTJ. Aόtή ~ Κ.Ε. ήtσ,ν τριμελή;; χα! Δπο-
ιlπo 'toU;; Μάξιμο, ΚορδιΧτο, n! Άr.οστολΙSη. 

άι 6.ποφάσει; 'toQ ΈθνικΟΟ Σuμ.60υλΙO') σ' δ,τι 6.φορli τήν Ισω· 
χρΙση, τΙ; αΙτΙε;; τη; καΙ τά. μίτρα. γιά. την όπιρνΙ

τη; ι!να.ι lδιε, με τΙ; ιiπoφά.σει; τοΟ ixwx'tOTJ συνεδρΙou. 

τΙ, ooUμ.ε πιο mτω. 

Οι 6.ποφάσει, τοΟ ΈθΥιχοΟ Συμ&υλlιoυ, δέν "ιτσ,ν iπoφιiσιι, 
'EOytxoi] Σuμ6ooλίαυ. του δΡΥάνοl.1 δηλΜή πω εΙχε Ιχλιςιι 

.χτaχτο 'Εχλογιχο ΣυΥΙδριο τον Σιπτιμ6ρη τοσ 1923. Αότο το 
Σuμ6oύλιo, &πω; xa.t δλα. τά. διotχ:ητι'Χά )(41 Ιχπλεatι'X~ 
ε[χι σμπσ;pcιλιάσει χ.α.! δια.λυθιΙ ΕΙχα.ν 6.πσμιΙΥει μ.ιΡΙΧ&' 

tij; Ktvτptxij; κa.Ι τη; ΈξελεγΧΤΙΧij; 'EnItpoπij, Δπ' a.Uτ~ 

ιΙχα.ν ΙχλΕΥεΤ στό 'ΕΧλογιχο ΣυνΙδριο, Οπω; δ Μιiξιμο;, δ 

",."",λΙδη" δ ΓΙiXτσ6m:Jυλο;, δ Xα.τ!;η:τtIXύpoυ, άλλti δέν Ιιτ.χν 
σωστά δέν ~τaν x.uρΙω; ιx.Uτo! πού ΙπεξεpyιiστηXlX'1 

'Κpoετoίμα.σrx.ν χα;{ ΤΙι; iJtoφιiσιt; τοσ Έθνιxol) Σ~ου),ΙQU Χ4Ι. 

4noφά.<ttt; του 'Εχτ&.χτου ΣυνεδρΙου. ΠοιΟΙ Iιτa.ν αότοΙ; 

ΤΟ 1922 - 23, εΙχι:ι.ν (ρθει 6.πό την Kωνιπσ;vτινoUπo),η στην 
αΙ; ΣεpαcpεΙμ Μάξιμο;, Νίχ.ο; Νιχολσ;tδηι;, Κώστα.ι; Σχλά· 

ΊωaχιΙμ TOtJ.ta&.xo;, ΠΙτρο; Pouao;, ΝΙχο; ZtJ.xGtpIlioJj;, 

ΚΡ1j'tι'Χό;, Σμapω ΚρητιχοΟ, Στέλλα Koσμ.lδoυ ml μa
'δ.λλοι. 'Απ' ιdιτo&, 5.λλοι ιiνijxαν καΙ 4λAQ! δέν dνijxo:ν 

UIXvcpyattx'7j -Ενωση ττι; Πόλη;. -ΟλοΙ. διu.ι:ι; δεν ητα.ν 

!πηρεα.σμέΥΟΙ ιlπo τ1; ι"χε; τη; pωo\xi'j; !πιxnστιr.ση;, 

"ιτιr.y όΡΥa.vωτιΧΙΙ σ\JvOιδιμlVOI μ.t την Κομμουν:στιχη Δι.-

,,~ι διαπ«ιδα.γωΎημίΥΟ! μl τΙ; apxt; τΟΟ μ.τοολσε6ιχισμοΙί. 'Ε

γιά. στελΙχη τη; έμπιστoΣUνη; τη; Koμ.μouvtattxij; Δι· 

μllvτoλή τη; χα.τΙ6ηxaν στην 'Ελλάδιχ. χαΙ a~τη τά. προ· 

ΎΙά. διεύθυνση τοΟ 'Xόμμ.ι:tτo;. ('Απ' σ.ότOU; ά.~φισ6ήτηxα. ξι-
1.1,.\0 ό Σxλli60; χα! ΎΙά. τη μόpφωσYj του χα.! γιά τό ~θo; του) , 

Ί';χ.τός; :iπ' tJ.utQUr;, ένα; μιχρό; ιf.pιθμό; άr.Q στελίχη τη, 



1:τΡ(,(τιωτικη; KoμμouYtGttxijt; Όρyιiyωσ-ηι; ηΤ<1Υ συyκεyτρωμlΨI. 
Υίιρω 6.πΟ ΤΟΥ Πουλιδπουλο. (r. Νίχοληι; , Ι. Μο·n.στηριώτηι;, Ν. 
Εόσ.Υγιλόπουλος) . ΚΙ ά,χόμα ητα.Υ ό Χα.ϊ,α.ς μl μερικoUι; 'itoY'ttout; 
φίλουι; ,ου. 

'Απ' «ύτoUι; <πα. Π<1pα.σκ~yι« πρaετοιμ.ά.στηκαΥ κ(,(1 το Έθνικο 

Συμ.βούλιο κιιΙ το ''Εχτα:χτο Συνέδριο, α.υτοι !πεςεpyιiσtΗX(1Y τ!~ 

ά:,,!Jψiσει;; του; καΙ ά.π· «UfoUt; GUψ.ιρμ.ολrιy"ήθη)W: ή 'ι'i.ιz. ήyεσίt.ι 

τοσ Χόμμα:τοι;. Σ' δλ« <Χύτά. τα. μo;yειpέμ4~ !ytpyr,. συμμετείχα'ι' 

ciVΤΙΠΡόσωπaι Π)ς Κoμ.μtJuνιστΙΧijι; ΔιεθνaΟι; χα.ι τ'i'ιι; B:xAxαytxr.~ 
Κομμουνι<πιχi'j; Όμ.oσr.:Qνδία;.. 

Ό 'Ar.ootoAtoYj;' ήτα.ν γρα.μμ.!:ιτέ'Χς: _ij.; Kεvτpιx'i'ι;; 'Ε-πΙτΡa

Πi'j;., ε!χε πpιiyμ.α.τι ciΥσ.πW~ει μία. ά~ιόλoγη oριiσ-η γι&. τYJY ιin.

συΥχρότησ-ιι τού κ6μ.μα.το;. χaι ε!λΙΧΡΙΥά. προωθοοοε δρισμ.tνoυ; 

ά.πΟ 'toU;, νέου;; ΥΙά. την vlσ. οιε1θυνσ:η τού Χόμμα.το;.. Sixw;; vr,. 
αιc07..εύEΤ'XΙ τι;; .. α.ρασκηνιακ!;; ένέργεΙΕ;; που fjS') ε!χ'Χν ά.πο:ρ«

σίσει vά. τδν πα.ραμερίσΟlJν ΧΙ αυτον χιχ! τον Koρδιiτo. 

ΤΟ 'Έκταχtο Συνέδριο XριiτηOE ά:πο τι; 26 Νοεμ.6ρΙου Ιω; 

στις 3 Δεκεμβρίου. Συ'ι'ηλθε μυ:;τιχσ., δίχως Υα. προηγηθεί xo:μι~ 

συζ*ηση, οϋτε δημόσια: στον τv.τo, οϋτε προφορικr,. στΙ;. Όργο:
νώσει ;; x'Xl ΙΗ.χω;; ουσιαστιΧά vά. έκλεγοϋν ιiyτιπρ6σωπoι. ·Ota.Y 
ΤΟΥ Δεχ.iμ.6ρη τ05 1924 γύρισ« i,::o .&. Γιι,i'ηενa. στην ΚέρκIJΡ:Χ 

6pijx'X lψ.ι εμΤοιοτεlJΤΙχΟ σημείωμα: μΙ τήΥ υ"οΥραφ-ή τοΟ Άποπc;
λιδη δπου έΥραψε μ.6ΥΏν να. 6ρΙσχομ.αι Ιρισμ,ένη ώρ« χα! μ.έpιJ. σέ 

δρισμένο μέρο;; στηΥ ΆθήΥ'Χ. Δηλ<Χ&ή έκτο;; άπα ορισμένους TooλίJ 

λ1yoυ~ i"vτp6~:J;; 6.πΟ τΙς έr.σ.ρχί ει;, που ΧΙ α.υτου; τουι; εΙχ:χ,l 

έπιλ~ιι τα. 'ί.σ.Ρσ.::Jκήνια, οΙ .άvτι .. ρόσωπoι» στο ΣυνΙδριο '1ιτ«ν ο:υ

τοΙ -Ι πού σ.ναψέρομ.σ.ι π«ρ«πιiνω. 
ΟΙ πο),tτtχε;; σuνθi'jΧε~ τότε στη χώρ2. επέtρεr,lχν χο:ί τή νό

μιμη σύγκληση χα.ί dj "όμιμη λεΙΤΟlJργΙσ. τtίϋ Συ'ιεδρ{ου. Τό Συ· 

νέδριο δεν lytvt μ-υστιχa. χ'Χι κρυψcX άπο την 'ΛστuνC;ΜΙ«, ά.λΗ 

χρυψα. ΧΟ:Ι μυστlΜ. ά.-;το τό κδμμι:ι. 

- Έιιιαία )(Ι;ΙJ οιιεξάριηιη Μακεδονία )(αι Θράκη. Δηλα~~: 
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φ~μa.τ« tij; M«κεδo'ι'Ι«~ χ(,(1 θριiΙ1j;; 'itc;u xαttxo'/W.v τότε 6;π? 
'ΕλλιίΟιχ., τη Beιuλγσ.pΙα, τη Σερ6.a. καΙ τηΥ ΤουρκΙιχ. θα. Ιπρε· 

d,Ποσϊ.ασ.tίUΥ ά,::' αυτό: τό: κ, ί-:-η νά. συνενωθoίlν χσ.Ι νά 
~.λΙ:σ"" ενιχ. νέο χσ.Ι iΥε~&.ρτητο ~θνικό κράτος. ΚΙ αότο για.τΙ 

μ.έ την άπ6φa.σ-η τοl) Συνε~Ιoυ , οι κιiτoικoι της Μα.κι
xtt! της θράκης δεΥ ε!γα.ι οδ<ε lλληνει;, ou'tE σέρβοι. ουτε 

lΙΙλ1"Ρ'><" oυtιε tOϋρχ.οι, άλλά. I14Mί6νε~. ΜΙα. !δι«.(τερη δηλο:δ1ι 
!ν6"η'", με δική τη, γλώσσ«, ήθη. Ιθιμ« κλπ" τη~ δπc;(<<;; δμως 
Ικπολιτιστική iεΙλιξη x~ι ή δρι:::ιτ.κή ΙθΥΙΚ'ή δι«μόρψωση d,w.ι:-

6ΙGιLα. ά .... Ο τό: &.λλα. 6αλκ.α.νιχ2. xριiτη. Ή άπόφaση r.apx
άρχετα. στοιχετιχ. Υιό: ...χ θεμ.ε),ιώ::rει τη 6a:σιμόΠj"t(J; ο:ότη;; τη;; 

'Π ΙΡΥατική τιiξη (χει άY<1l~ψισ6-ήτητι:x χσ.θijκον να. ύπερι:χ· 
τΙς Ιθνικl, μ.ε ιονότητες ln.vτ!OY της cotxfj; 't1j;; ι},στικη;;» 
ΚΙΧί δτο:ν -ή μ.sΙOyότητιχ. ζητήσει vά. άπoσ;tcιστεΙ άπο το 
Ιχει xσoOi'jκoy ycX στιχ.θε! στό πλευρό της, Άλλα. δ~y μπο' 

1ι Ιδια. 1ι έpycιτική τιiξ1j νσ. οημι,υΡΥΙI ζήτημα. lδpυaης {δια!
iOYIxoίi κριiτou;; ά.πό την μειο'ι'6τητι:χ δταν α.οτη fι {δια ~ 

';';::~;;~ δεν το θέτει. Τό κύριο χαθ-ηκον v-t/i;; iΠ«Υιχ.στατικi'j; 
, εΙνι:χι νσ.. συνενώνΕΙ τΙ;; ΙΡΥ«.ζόμ.ενες ,ι..iζι;; ι!νεςιiρτη

ΙθνόΤ1jΤα. στην κοινή πάλ,,! γιά. τόΥ σοσιΙΧλισμό. ουτ! "ι 
"""δ,,,,~λ,,,,,,,1ι lιειονότητιχ r.oo ζοi)σε μέσα: στσ.. δριο: τού Ιλλη

xρ:r.tou;;, ουτε Gtudj που 6ΡΙΟ1<.6ΤΦJ στΙ~ &'λAt.; 6αλxιx.νtκ!;; 
εΙχο:ν θέσει ζ-ητημ,2. ι!πόσπι:ισ'ήι; του;; άπ' α.υτσ.. χο:Ι δημ.ιουρ

μιι.κεδ::ινικoi) xριitouι;. 

'Ες &.λλου ή ι!VΤ2.λλιz.yή τών πληθU,,!-l-ών ε[χε δημιουργήσει 
Μ<ΧκεδονΙα μί« Ιντελώ;; δι<χψορετικ1ι xσ.τιiστ«ση σ.π· σ.υτην 
Oπi'jPXE πpoηyoUμε'/2._ ΣτΙς περιοχες TtoU r.poηyOUμEYιx. κ«.τo~

σ),ιJ.uoμ.o:x.ε:δόνες τώρ:χ ε!χο:ν Ιτκατa.στo:θEί Ιχο:τοντάδες χι
πρόσψ1Υ'(ε;; άπο τηΥ Μικρά Άσ!t.ι. ''Ιπηρχι 1ι1ι:ι πραγμ-χ.

τιΧότητο: πoU διν μπορούσε χο:Ι δεν lπρεπε νσ.. άγνοηθεί . 
Σ' α.υτη την ά.πόφl%O"Ij δ~ν δια:φώVΗσα:ν .. ιχρ& ό ΆποστολΙδη;; 

ut δ Kopoιiτoς:. 
'Η άπόφα.ση γι&. τη θΙσ-η «ύτοσ τι:.σ συVΘ1ιμ.ctΤO;; axt ληφθΕ: 

4πό 'tό 50 ΣυΥέδριο τη~ ΚφμουΥιστικης Διεθyoίl~. Κι α.ύτΟ;; που 
τb Ιθεσε ητα.ν τό ΟΟυλΥιχ.ρ ιχό κoιφoυνιστικb κόμμ.ct κi%ι δ~ν ήτα'~ 
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ΧΙΧθόλου dπό λδΥου; ιιρχη;, dλλά xα.θa~ ιiπό λόγου; σχοπιμότη
τ~, dπό τηΥ ΠΡοσπάθειιί του Βηλα-δ'ή y~ Ιπηρειίσ!ι 'Χ4Ι >dι προσε
τα-ιΡΙστεΤ τoU; πρόσφυγε; σλa.υq.ι.α.χεΒόvε; πoU ~ταy σuγκεyτpω. 
μιvoι σε δpισμillε; περιοχέ; τη; BoυλγαρΙcις Χ4Ι ποτ) ΙΙποτελοlJ
IJ(1,V μlα ύπολοΥΙσιμη, ιιξιόμα.χη χο:ί Ιllοπλη Mνaμη. ΟΙ Ιλληνε; 
ΙΙvτιπ~oι aτό ΣυllΙΒριο (Μ«ξιμο;, Πουλιόπουλο;, ΜιίΥΎος) 
w ΒΙχτηχο:ν Β/χω; σuζήτηση, οΙ γιo!J"t'ΧOOλιίoo: τh ΙΙπΙρριΦα-Iι. 

Τό χειρότερο Ijταν δτι α.δτό τό σUvθ-ημι.ι ποο χα.μι~ !μ.εση 
ιίνά.γκη τοlJ κιιιήματο; δεν τό ΙπΙβα-λι , τό κόμμο: τό Ιθισιι: σχ .. !
δόν aτό ΚΙvτρo ΙSλη; τηι; πολιτιχfj. του δΡιΜτηριδτητα.ι;. 

Στ!ι; σuνιλιόσειι; τωll συιιδιmτωll, μιλη τW xδμ.μcιτo. ΠΡοτεΙ. 
vc:tllt νd: ληφ&ετ ιiπδφαση όπερ τηι; telltx'ij; dvεξα-Ρτησlαι; τηι; Μ:χ. 
xεδoνlα.ι; X4l θρά.χηι;. 

- θέσεις >"d ιη μπολσε6Ι1WποΙηση του κόμματος. Πρόχειτa.ι 
YΙ~ μι&. ριζική ιiλλα.rή στη ... δργα-νωτική διcίρθρωσ-η 'toO κ6μμ~. 
<aς. 

MiXPt τ6'tι τb χό.θε μιλοι; το!ί x6μμ0ιΤGς ιivijxt σΙ Ινα. cτμ'i'j . 
μtL:ι τοΟ xδμμ.α.wι;, δηλ.,;&.) στην xoμμaτιxή δpγCΊllωση μι!ς; π6λ,l; 
η μι!ι; ίπα-ρχΙαι;. In1jρωνt riι GU'ι'δρομή του χά.θε μήιια (l\lσ1}'..ta 
aτό βιβλιάριο μιλουι;) :κ.α.! σuμμ.ετε1xε στΙι; κινητοποιήσειι; το!) 
χ6μ..μα.τος: σιryκεvτpώσιις, δια-λΙξειι;, Βια.δηλώσεις. 'ΕπΙσ-ης ά.πσ;
Ρ 2.ιτΤιτως 'πρεπε vti tlva:t μlλoι; !vεργo :κ.α. Ι δραστηριο τοl1 Σuνδι
χό.του . Σ' «ύτ~ ~'tα. ... δυva:τό, δ lλιΎXoς;. Στ!ς δ.λλες του δμωι; ιiτo. 
μικ!ς δραστηρι6τητει;: πpoπαγcίv&ι. aτό περιβά.λλο ... του, διιίΒσση 
του :κομμα:j:ΙΚΟI1 τιmoυ κλπ. δέν ~τα.ν πρ2.XΤΙ:κlι Suvc:t'tb, δ lλεyx'o~ 
'r.b τηι' ·ΟΡΥ."""'!. • 

Φυσιχ4 πού τιi μιλη το!ί :κδμματοι; 6ρΙσχοιιταll σ1 χ.σ.θημ,ερινή 
~πα.'fI) μετ:ιξύ τouς, aτό σtιvStu'tO, στό 'ΕΡγα.τιxh Kivτpo, στή~ 
ΕΡγατιΧή ΛΙσχη, aτό ίΡγοστάσιο, aτή σuνoιxlα, :κ.α.Ι lλεUΘερα. μ,Ζ_ 
τα.ςύ 'tOt.ιι; σuζητoUσαν γι&. τά 'itpofSAfιμα.'t4 τ')σ xιVΉμιιτoς;, δΙχως 
vti ζητήσουν ιiπό xα.VΙvc:tv την &δ!ια-. 

Γιιi ν&. γΙvει Ινας μJ.λoς τοσ x6μ.μa.τoς, θά lπρεπι νιi πρστα.θιΙ 
άπό δοο. παλιά μiλη. Ή πρότασ-η ύποωλλότα-ν στη συνιΙλιυο,l ΧIJ.I 
α.ύ't'ή συζητοσσι κιχ! ΙΙπoφcίσιζε. Ή ίπιλογή ήταν μ4λλον «δστηp~ . 
Ή ΣUIlέλεooη το!} τμήματοι; κανoνι:κlι ΣUΓκιxλoOvτ«ν xιiθε τρεΤ. 
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xa;! τΙι; περισσότιρει; φορΙι; XΡ2.τWσι: περιοσδτιρο d.πό τρεΤΙ; 

Σ' αύτήll AσyoiSOΤOUlJ(1,1I ή Toπlx1j 'Επιτροπ'ή γι~ τη δρ&'
'ΟΡΥάνωσηι; στου. τρετι; μi'jιιει;, [χα-ιιε τηll Ικθεσ1ι τηι; ή 

ΈλΙΎΧου mt dx.oAoυθoOo! σuζ-Ιιτηση στηll bπoΙα. ΜΙΡ
τ~ περισσδτ:εΡα. μJ.λη. Ή: συllέλευση εfτε φήφιζι ε(τε 

,*~ψ,iΙ. τή λογοδοσία. τηι; Toπtxij, ΈπΙΤΡοπijι; xa;! ,[τι δ.φ1jνε 
Τ.Ε. είτε Ιξtλεγε vla.. ΠρΙν ιiρχΙσει ή σuνΙλευση τό 

..,&,\-"''' μ.ιλ~ μΠΟΡΟU:Jε n θΙσ!ι ζητηματα. γιά. συζήτηση. 
εΙΒικΥι πρoouιιεδριa:κΥι συllΙΛCυση Ιχ.λΙγoντaν οΙ ιiντιπρδ-

γι&.. τό Συνlδpιo τοσ κόμvaτoι; που χα.νονικό:. Ιπριπε νά. συγ
κιίθε χρδνο. Σ' α.ύτή τη σuVΙλεUΣΗ σuζητιδwν 'fJ ~ρ&.ση 

ιι πολιτική δλοχ.λήΡου τσί1 κ6μμ.α.τοι;. 
't'ή νΙα όΡΥα.νωτιΧή διιipθpωση βΜιΧή μov6;!ia: τοο Χδμμ:r.

t lYl2.t δ πυρήvιxι; τσσ εΡγοστα.σίου i'ι της ΙπιχεΙρησηι;, τοl1 λι
, τou πλο/ου χλπ. Δηλα.δή τ~ μιλ-η ποτ) lprάotovw.v σ! 1\1'2. 

_~σ,o. ΙπιχιΙρηση, λ ιμάνι, πλοΤο, χωριό κλπ., :r.ύτοΙ ιiπoτε

τη βα.σι:κή μονάδα. τoU :κδμμ.aτ~: τόν πυρήνα.. Ό "upTjvι:r.ι; 
.ιρl.ι, χ6.θ, 5δομόδ. ~ ,.θ. 16 μ/ρ", Ίπ~px. Ι'" πλ'", 

μJ. :κ.α.Goρισμi.νoυι; στ6χouι; χα.Ι γιά χο:θορισμένη ΠΡο9ε
xσl πάνω σ' «u'tb γιvότα.ν ln; χο:τιφ.ερισμ.ός μ.εταξύ τ(;)ν 

. Στή σuvεδpΙ«σ1ι του δ ΠUΡήn, ιi:πα.σχολο1JY'tα.ν μ! τόν ι· 
α.υτη, της πpσypcψμα.τισμ4νη. καΙ x.σ.τα.μεpισμlvης πρακτ:

δΡα.στηριδτψα-ς. Συζήτηση σέ πολιτι-κΔ θΙμtLτα μ.ποροΟσε n 
μόνον μι τήν Ιγχρισ-η 'tfj, lltptιpepttαxij; 'Eπtτpoπ'i'j. xcι.Ι 

την πa.ρouσv.ι ιiV'tιπροσώr.OIJ τηι;. Γι~ τηll πολιτιχή γρα.μμή 
~τ~ συζήτηση ΙΤ.t'tρι'Π6τa.ν μόνον δταν προχηρύσσοY'tα'~ 
Συνιδριο το(ι :κόμματοι;. Συζ-Ιιτηση γιΔ όr.oιoδTιπσ'tε ζ1jτημ.ι:r. 

στό μlλoι; lνός πυρήνα μ! τό μlλ~ ΙΥόι; δ.λλου 'itup1jva. 
6;πa.γΟΡιυ6τ:r.ν . Άκ6μο; ιi'Παγoρεooντaν οΙ σuζητησιιι; ά.vΆ-

στ& μJ.λ η τofj Ιδιου 'ItupTjva: ιςω ιir.b τΙι; GUvtliptάoaEt, τσl1 

οι πupijVI, μιl1ς; δpισμ.l.vης περιφΙΡ.εΙ«' ιiπoτελoGσα.ν 't'ήν πι
ΌΡΥιίνωση του κδμμ.α.τος. Ή 'Ittptftptt4Xoή Έπιτρο

Ιχλεγδταν dπό τηll "EptιptPEtcx.xoή σuνδιά.σx.i.Φη, δηλa.δ'r ιiπό 
ΙΙΥτιπροσώπου, τω ... πυρήνων της περιφΙρεια.ς. Άπό την πε

σuvδιcίσχεψη ίxλlγovτα.ν κι::ιΙ οΙ iv't1.ΠΡόσωποι γιά. τό 
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Συνέ~ρ!o του κ6μμ.Gtτo;. 

Ή πo:λιCι μορΨ1ι Οργά.νωση" rpi~t rι riπ6ψα4YJ γιCι -ι'1] «μπολ
σε6tΧΟΠΟ:1jση- 't'l'j x6μιv.ιτo~, ιivτ'2:πoκρινότ~ν στ!, ιiνά.ΓXε, έ.'~O, 

χιι:νοΕίου),ΕυτιΧοϋ x6μμGιτo', Ινω rι νέα. εI'~α.ι rι μορΨ1ι ένα, IJ4XYj
τιχοσ !ϊ.α.'IαIΠαΤ:ΚOϋ χδμμ'lΤD;. Λότη rι νΙα. ΟΡγαY<iιnκή ~:ιίpθρ(o)

ση U'lEt δυνα.τη την a.μ.εση χα.Ι δπoτεδYιπΓ7tE κινητοπιιΙηση δλων 

των δυ'~&.μ5.ων του χ6μματιις χα: ~χι μόνο'l σ:ήν περίιιδο τωΥ ΚΙΙΙ 

νιι60υλευτιχ6)ν έΧΑογων. Λότα ε[ννι άλήθεια. ΈπΙσης ιiλήθεια tl
να.ι δτι όλα τCι μέλη ερ!σ-ι.ιινται σε δια.ρκή έτοlμ6τητα καΙ διαρχή 

πρoγρ:xμμ.a.τισμlvη πρα.κτ:χη «παη6λησrι. 

ΆλΗ ιiλήfJεια. δμως ε!να.ι ότι με την ιιόσιο:στική ιiπο:γ6ρεuσYj 

τωΥ r.ολιτιχων σuζητησεων xa.t μ! τη διαρΧή όπα lλεΎXo Τορ:χ

κτιχή ιiπo:σχ6λησrι, ή κριτιχή σχιψη Υ-ΙΧ! rι πρωτιι6αυΗιχ Ιχμηδε

νιζδτιχν χ.α.! τά: μέλη «πα σxtr.t61l.tvcι ιiνθρώπινα. πλάσματα μιτα· 

μoρψώνovταν σε ραμπ6τ. 

- ΟΙ ιiπoφάσεις καΙ ταυ ΣuνεδΡΙaυ χαΙ 'toi) ΈθνιχοΤ} Συμ60υ

Hou 6ρίσχουΥ τίς αΙτΙιι; τηι; η1σηι; του χόμμ.α.τος στην «φραξιονι

στα'!) πlΧΛη ιiνάμεαιι στην ριψορμιστιχ.η δες:σ. χιιΙ στην τu:x.oδ:ω

κτιχή Qτ::ερα.ρισtεριi;o . Άλλά γιιιτΙ χα! πώς r.Ροχλήθηχι ιιu.τη tι 

πάλη χ.α.Ι τι υπαστηριζε rι χάθε μια. ιiπ' αυτές τΙι; τiσεις, rι iπ~· 

φσ.ση δΙ.,. μ4; Αιε! τίποτε. 

Αότ'ή την ΙρμηνεΙα των Ισωxqι.μlXτικων χρΙσιων, δχι ιiπo τΙ: 

6:Χθότιρε; ιιΙ'CΙιι; πoU τ1, προκαλουν - πιο σuχν& ιiπo την ιiντΙ· 

θεση 't'ijιo πολι'Cιχη; το{ί χ6μμ.a.τoς μl --:0 xΙvημo: των λaΙκών μα. 

ζών - .:\λλ&' ιiπo τη «φραξιονιστιχή πιίλη. θα. την σu~ντησOυll.l 

πo).λfIφι:opΙ, στην ΙστορΙιι 'CGIv y..q.ι.μouytGttxWv xoμμι.iτων xa.i t'l) 
ΚDμμ,οιινισ-:ιχijς Δ ιεθνoiίς. 

:::Ιριιιιμ.ε τί fιτα.ν χα! τΙ lχα.νε rι Koμμ.oυνιστιχrι "Ένωση. THτα.~ 

οΙ lργάτει;; χομμ.οιινιστει;; τοΟ Πειpσιιιi χα! lνo:. μtpoς τίi)ν μελιuν 

της χομμσr:τι1C-i'jι;; 'Οργάνωσ-ης 'Αθηνων πού Ιπoσπάστηxι;r.ν Ιπό t. 
xδμ.μσr:. για νά: Ιvτιεριiσouν στην ιiΠEpγoσr.«στΙXή τσιχτιχή το!) J(.~ 

νά: 6I:1VjB1jaDUV τΙς μά~Eς στΙς :::ιΧληρΙι; μ6.χις πιχ) QIvavt ο' δλη τη 

χώροχ, ,:Ή Κομμοιι\lιστιχ'ή "Ένωση Ιχανε το xaBij1C-OV της χα! lσtol 

την τιμή του χι;μ.ι~ιιl)νι:::ιμoΌ στην ΈλΗ.δα.. Σuγχροτηθηχε σε ιivι

ξάΡτητη 'Οργάνωση για.τ! δΑν fιτ«ν διιν::ι:το\l Y.t 6ο1jθ'ήσει τί; \14' 

101 

μ6.ζες r.<ιρ?: μ.6ν.,ν μΙ tYιv iπ6σπσι7ή tDU, ι!πο ΤΟ χδμ.~. 

Το Συνέδριιι δΙν απσιοχολιΤται μΑ τίς α.!τ!ει;; π?ύ -:-:ροχαλίσα.-ιε 

Ι'Ι'"".οη. Γι ' αύ,ο 'itp6x!ttιxt <1πλίi)Ι;; γι?: Oιι:iσπlXση τοΟ xhμιl4-
ω! σ\JνEπίi)ς γι?: 6:φύ Ιγκl.ημα.. ο! επαναατ&.τιι;; Ιργάτες, αυ-

6ρέθηχαν στΙς πιο "poxwp,l\dVE, γΡOXιl.\J.ές της μάχης, ε!· 
"(ι& t? ΣυνΕοριο πoxpσr:σupOεί απο δρισμΙν'Χ εςτρtμισtιχrι 'tU' 

στοιχεΙα. ΜΙ a:;:δψα.σή τ?υ καΙ μ.ί ΙΧΧληση τη; άvτι

της Κομ.μ,.ι:ι!)'~ιστικ'iJς Δ:εθνοΟ;, ΟΙ ~παρo:σupμΙνoι" εο
χιιι.οΟν-:ιχ.ι νιΧ ΙπιστρΙψιιcιν στο κ6μμ:χ, ιiλH οΙ άρχηγοί τ?υ; 

.""0" .. YE'CGt στο tH", Ιγι'~ι. Ή Ko\l.\ιoυνισtιχη ~Eνωση 
το «Κομ.μοΙΙΥιστικ? Bwox~ κ.λΕ(ΥεΙ, οΙ εργάτες μtλη επα· 

a'Co κόμμα: xoxl ΟΙ «d.ΡχηγDi _ 't?!JO; διιx.γρι:iφoνται. Κι Il,j · 
.τuχοδ,ω1C-'Cεζ_ ιiρχηγo( tOU, "ιταν εκτδι; άπο τον διχηγ6ρ., 

δΙι:ιι εργά,ει;; Mt ιiπo τούι;; χ:χλότερως χιχ! ';'tt? 

lπιιναοτιiτιι; εργά.,ει;;: ι 'Ap6IlvttixYjIO ητο:χν τσιγσι 

'Αλε6ιζάτιιι;; ιι!χιιδδμοι;, b Ποχπαχρ1ιστιιιι 1jλΙΧ'Ρ?ΤΙΧ'ιίΤ1jΙ;; 

lI?μ""" ναυτ~pγάΤTις;· 

ιι/α. ω'JιχTj πιxpσr:τηρηση. 

1923 - 24 ~ι'Xδ~μιxτΙστηxα. '1 γΕγον6τ'Χ πιιύ εΤχοχν iTtDqxt

-:::::~. ;.:Ύ~:ι:X τδ ΠΟΧΎκδαμιο επ:xν:xσtατικ? κΙνημ.ιχ: Ή γερ
., τοΟ Όχτώ6ρη 1923 χΙΧ! ή i'[ttιx. της lπα.n

σ-:η ... όΠ1tι:ιpτιιυ'~ισtΙXή 'tσr:xttXiJ τω ... }lπpιiντλερ -
ή,τιχ 7.0U atliOηxt μoφ:x!σr: γι?: το κίνημα.. ΤΟ ~σ:

ο!'χ!ο,η" .. ,ι:ιD Ί'σσr:γκω:p χα.ι rι στά-ση τιιϋ 60υλγσr:pιy-o:) 

χο!.μμα:,ι:.ι;. Κοχ! φυ:::ιιχά. rι lr.α-nοτσr:tική χοχτι:Χστατη 

μιτ?: τη χιx.τάρpιu'Πj 'tO'j μιχρ:χοια,ικι:ιΟ \J..ετώπoιι. 

ΙΥ"όη ,,, τδ Συ'lΕδριιι . Φ:χ(νεται Iir::(a:εu,o καί Βμωι;; ιx.~-:Y: 

Σ!.IVΙδριO 6γijχε μία. είφε!α Κιντριχη 'ΕπΙ''ΡD':'tή. &,

τη. fιΤ? '.1 G-(: Π'Juλι6-.;:οιιλeις, Mιiξψ",ι;, ΣΧλιi6ιιι; κ~! 

~ 

Λιι .. ,.λi'δr" tlxt έχl.εγε! στην KtvtptxYι Ύ.ιΠιτροπη άλλά 
Ιδι." κ:xτ&;λσr:6~ δτ: Π?,ΡI1,I~εριζ6τα.'.1 χαΙ I5tι 1jτοχν 

..... ',~.·,~,xδ πρόσωπ? Χ(ll σΙW7.ηρ:Ι i7.?χώΡησΕ. ΤΟ {δ'.;;: 



τα 'Έκ!ι;ικτο Συνέδρ:ο τοΟ χειμώΥ'). τοΟ 1924, tlvo:t το πριχ· 

Υμα:ΤΙΚΟ lί'ίρυτιχ.ό στηέδριο τοΟ χομμουΥιστικοΟ κόιφ.σ.τοι; τηι; Έλ

λιiδiJ.ς. ο! ir.οφιiσεις δμ.ως αότοΟ τοΟ τό~ σημιιvτιxoO σuνεδpίou 

δέΥ ε[ΥαΙ, δr.ωι; είδσ.με, με κα.μl« Ιvvoια ΠΡΟΤΟΥ μι!ς σuλλoyικηι; 

ΣUΖήτφης χα! σuλλoyικηι; lπιξεΡΥa.σi'a.ς ΙΙπό τη 6riα-η 'toO Χόμμα· 
το;;. Κσ.! ή ',Ιέ« ήΥεσΙσ. lxt μ6VCJν δΙν εΙχε έκλεΥεΤ dπό 'tb κόμψ.ι, 

ιiλl.Ix. τά. πρόσωπσ. ποίι ..ηΥ dπο'tελο(}σαΥ "ιτσ.Υ στη ... 'ItAitOΨ7jIf/IJ 

τ,,~ι; α.yνωcπσ. στό χ6μμα. κσ.! ξένσ. σtό ΙΡγσ.τιχΟ κίΥ'1μα.. 

Σ' «ύτό τα συνέδριο μπι;ιί',lOuν 'tάo θεμέλια για. τη',l ο!κο06μψrη 

τ.,ϋ -Υέου Wr.ou» κ6ι,.ψ.cιτoς. θ~ μιλήσσιιμε .. ιό κάτω χα! γιά. tt 
κδμμα. Υενιχά. χαΙ γι& τό _νΙcιυ MOU» κόμμα. Ιδισ.Ιτtρα. 

T~ πια δρ~στήρισ. χσ.ί τΔ; πιό 6~σιx~ oτtλtX7j τηι; Όμ.οσπον. 

oiσoo; των χομμ.ουνΙ<1τιχώ',Ι ',Ιεολσ.tω',l ~~ν τότε 01: Ν. Ζ?χσ.ρι6.δη,1 

r. Κολοζώφ, Σ. θεοδώρου, Γ. Ντου6σ.ι;, Λ. 'Αποστόλου, Κ. ΓΙ>' 

φτOOf}μoι;, r. Kωνστσ.vτιν(δηι; (rλα.ϋxo:;, Άaημiδ'lΙ;), Ν. Xσ.ρ~. 

I~+ιι;, Ι. Ξυπόλυτοι;. 

Τά περισσότερα. «πο ti πσ.λιCι; Yrrtt'.XΆ oτtλlX7j τοΟ ΚΚΕ 
<iπλωι; πήΥσ.ν -στα απ!τι» τουι;. ΟΙ περισσότεροι πσ.ρσ.χολουθοοσιχν 

μ..έ σuμπάθεισ. τα Χόμμσ. κα.Ι τα ΚΙ'ι'Υ/μσ.. Στη eta:1rLAov(x7j τό ~ 

νολ" σχεδόν των έ6ρσ.Ιων ί'ίια.voοιψ.ινων 6ρΙθηχε I~ω ιiπα τό χφ. 

μα, dλAi ένερΥ<Χ τα 60'lθoσσ~ν. Ό Mπενι:φ6yιaι; .. Ιχε dVO:AIi 
,ό ΣΟΒΦΛΟΤ. 

ΔJ. .. ~lΡ':1.σ:J.'/ ciνοιχτά. στην ι!.'/!Ιδρσ.aη πσ.ρ" οΙ 1h.pyoAόyoo; χ 
Α. ΔJ7jμ'lψiτος. Ό πρωτος ιiφσo χαταχράστ7jU ενα. σημα'/τι 
ποσό χρημάτων ποίι τοΟ ε!χε έμπιστιυθετ +ι KqιμσυνιστtX~ Δι. 

θν~ς ΥιΔ; τό χ6μι,.ι.σ., πέιn.σε δ(χωι; προσχήψχτα. στα 

των πια λυσσαλέων έχθρων τοΟ χoμ.μoυvισμoo χα.! στη δΙχ'l 

a.ύτovoμιπων ~Τ~'I i .. b τώι; χυριότεΡOU;; μιipτupις 

Ό οεότερο;; .. έρασε dπό τό 1924 στοίι:; ρεφρμιστ!ι; G'JvStκιx), :adc 

χα! έξ~λίΧΤ'lxε στό πιο 6?σικα στιλεχος τοΟ ΡΙlfGρμιστικοο σtι 

κσ.λιqίοiJ. '&πι Μετι;ιξα. κιχ! ΚaΡι;ιμσ.νλη "ιτι;ιν ύπουΡΥΟΙ; 'ΕΡΥιχσΙι 

Αυτη τήν Ιδιιχ lr.oxYι ΟΙ Τζουλάττι, Σσ.ΡιχντΙδ'1Ι; χσ;! Διw! 

IΟΗ 

ixOtaouv lξω CΙπo τΟ x6μ.μ.a 'tb «Άρχε!ο 'toO Mσ.ρξ~σμσIJ» . 

'Νιν [δια lπΙaηι; ιποχη dπoσπd'ta.ι dr.o 'tb κόμμα. δ Χι'. ΣεΤτσ.
ποο σtιyxρo'tI! μΙ φlλoυι; του ΠΟΥτΙους έργΙΙτ!ι; μΙσ. έξωκ.ομ

δμιiδσ. χσ..Ι έκδΙδεl τό π!ριοδιΧό -Προς 'ttO; μιiζει; •. 

46<"",;,. μπορ'1 xa;vt!, σήμ.ιρσ. νά. xa;τo:A6.6tt 't! ~τσ.ν γι&. μ4;; 
νιους 'tό'tε δ Λένιν χα! πόσο ιι.!ς ιΤχε σuyxλoyΙσει δ θ!i:v:ιτός 
'Η προλεταρισ.κή lr..ιxvιiOΤM"r), δ σοσιαλισμός, δλα ΙχεΤνσ. cπ% 

Τοιστεόσ.με χα! ιrn\ όποΙσ. εΤχαμε δλοχληρωτιχιΧ προσι:ΡΙρει 
Ιcwτοός μα.ι; , ~~y dπόλu~ σtι·.ιu;:ια~vα. μ' «ότα w δvoμχ. 

ι}λους; τούι; ΥΙouς κoμμoυvιστέ.ς τότε δ Ai',ltv ,Τχ, πιivτα 
ΔΙν θεωpoόσr::φε χα! δΙν χσ.ρ-χκτηρΙζαμε dYτtSpα:στtxO έχε!
εΤχε 6,V1:Ιθετη ι!π"Ψ'1 dπα 'tOv ΛΙ"ιιν, iλA&. πιiντω:; πιστεό'Χ
σωστή, ΙΙΠΟ την ι!πΟΦη 'ti)Iί Ιπσ.νιiιπa.στιι;, ~'t«y π6.ντα iι 

wσ ΛΙν.Υ. Γι&. την ΙξΙγιpaη ti'jt; Kpoστιiνδη:; τόν Mιipt7j τοϊ) 
π"λίι ).{γα πριiyμσ.τα !Τχ«μι μάθει χι α:ότ&. 'tά ).(Υ'Χ ήτΙ:Ι:Υ 
μπεpδεμlvσ.. ΚαΙ ε!χσ.με μεΙνει χυριολεχτιχ&: μΑ τό στόμα. 

δταν 0'1 μι&. σtι"ιέλευaη τη, ΧOμfl.l;ς.ttxi'jo; 6ΡΥ6.Υωστιι; θεσ
δ Στlfλιr>ι; Άρ6Ι:Ι:Υ:τάΧ'1" Oισ.μσ.Pτυρήθ'l'jκ.t γι&. τη σφσ.γη 
χατηΥγιlλε μ.έ 6ιαιότητσ. τη σο6ιετιχη χu6ΙΡ'fηση 15-:1 

ιι"'~ .. την έξouσί.". τώ'~ μσ.ζων, πΙτa;ξε τό 6ι6λιιiριο μιλου;; 
ι..",,,,, χσ..Ι 6.ποχώρησε. 'ΕΚΙΤ',ΙΟ ποο ξΙΡα.με dπό τοll Λέ"ιιν, 

1toύ τΟν CΙVΙ6α:.,.ε στά. Ιπουρά."ιια ατή αχιψ'1 μ«ς x'Xt aτή 
μσ.ι; 2iEv "ι~ν ουτε τα «ΤΙ νΔ; χliVCJuμη ουτε οΙ dπόψεις 

tb χ6μμ.« , 6.λ).ά. fι 6.διa.λλα:ξlα του, ~ ι!Υρια πάλη το!) έΥσ..,..· 
σοσΙIΧ).1tα:'tριωτωv, ή ρήξη του στο Τσ(μερ6α),ντ μΙ δΑο!); 
"ιΜν Gσ.φως χαί χαθσ.ρΔ; γιιi τη μετt'.tψoπή τoIJ πολέ-

ln«nστ.σ..ιrη κι dχόμα. γι&. τη ... -ήττα. 'ti)o; 2itxijo; ~ κ!)-
11 σκλ'1Ρ1ι, d.διli).λιχκτη χα! a'l1JΠοχώΡητη π6.λη 't0') 

χ6μ.μα. γι&. το Όκ'tώ6pη. 

21 'toD Γ,vιιpη 1924 'to epιi6u Ιρχετσ.ι δ 6.2iερφόι; 'μου 
xcιl χυριολεκτιχα πα.νικό6λη'tος καΙ μ.οΟ λιfει, Οιa.δΙδιτα.: 

.• ιl .. " δ ΛΙΙΙΙΥ. Τόν Ιχουν πεθ6.νει 'toO λέω τόσει; φορΙς μlχpl 
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σ1]μερα. πού χι ιχυτη θά. ε!',Ιιχ! &:Χόμσ; μίΙΧ &:π' ιχυτές. :Μού ψιχι',lQτα. ν 

ά.OU'i(;tΤQ κιχ! ιiyuaIXo ν! r.εθά.νΞΙ δ Μν:ν. την &λλη μέριχ δλες ο : 

ιiθηYIXϊxές έψημερίδες γΡ&.ιΡιχ',ιε δτι πεθ:ι.νε δ Λένιν. Έκτος όμως 

ιiπo τCιν Ριζοσπ&.στη. Aυτ~ς είχε μΙα. ιiν~χoΙνωση ότι μέχρι τ~ς 

στιγμ:i)ι; που ΤlJΠώθΗXε δεν είχε Ιπίσημη κομματικη πληροψορία 

κ~ι γι' σ.ότΟ Ιπρεπε ν~ είμ.:t~~ επιψυλιατιχοι. τηΥ Ηλη όμως 

μipoc fι πρι~τη σελιδt.ι. ;:ou Pιζo=ιiσ;:η κι:ιλuπτότσ;Υ δλόΧληρη iπι, 
μι:i ψωτογρocψ:σ; του Λένιν μέσα. οε μαυρο πλrι.ίσιo κ~1 ιiπo Χc:tΤ(ι) 

με μεγ&λα Υράμματa:: Ο ΛΕΝΙΝ ΑΗΕθΑΝΕ. 

ΠΥιγα.με στά γραψεΤι:ι ττΊ; Κομμ~τικijς 'Opγιi'~Wr:11'Jo;; ΚιΧl 6γί
λocμε Ιξω στο πι:ιρcί.θuρο μι:σΙο;:ιο τΤ] ΣηΙW;(σ; του κδμΙW;τoς. JιHχp ι 

τCι βράδυ σTJγχεντρώνO'lτι:ιν έχεί μέλη του κόμμα.τος, νεολι:ιίΟΙ, ou!ι

r.?:BOQytEΙO, &:;;:1,01 έργ&.;:ες Χ~ί χωΡΙΚQί, νοικοκυρές. 

Σ' ολους ~τoc'~ 6α.θια ιiπoτuπωμέ',Iη στο πρόσωπό τοuι; ή σlJY 

κίνηση Ml μόλιι; μΠΟΡCUσσ.',ι νά. ιipBpiliaouv μι:ρικες λέξεις, 'Έπρ~

πε νά. περcί.σοu',ι ιiρκετ~ς; μέρες γι&. ν&. γίνει δuνατον ',ιιΧ oPYIXYt,J' 
θουν ΣUΓκε'"ρώσεις ΜΙ δμιλ:ες γι&. τη ζωη ml τδ lpγo του Αέ'ι: ·ι. 
Ό Σιχχαρέλος πΟΟ ,ό;:ε ~;;αν στη ΡωσΙα, μου υ,εγε, ότι 5χι 

άπλως ολοι οΙ ρωσοι ιiνεξcί.ρτη;:α. ιiπo ήλικ(α Μ.Ι φλο πενθουσα.ν 

κα.! κ),α.Ιγανε, ιiλλα. εΤχανε κuριολεκτικ:i 7':1χ.,ικο6ληθεΙ Πα'ι';:ζΔ 

&κουΥες, τί θιΙ yiyOU~ τώρα. δίχως τον νΙλιtς. 

Οί «δημσκραΗκέςΗ κυΒερνήσεις 

~Oπω. Πιi·,ιτα. την ήττα της εργατικijς τ&.ξης τη., σ.χολοuθΕΤ , . ι 
μl τη 8Uνa:μη ψυσικου νόμου , μία. ΠlJρεΙα. όλο κα.Ι περισσότερο δι. 

ξιά.:. 'Ar:o τον Πα.πσ;ναστα.σίο') στον Σοψcuλη κα.Ι Iir.O τον Σοψουλ'l'j 

στον Jιίιχrι.λακ&;τοuλο , στΟΥ έχπρόσωπι:ι tij; πιο ιi'ιτιδρσ;~ικijς 'Πτ Ι 
ρυγας τω". ψιλελευθέρων. 

ΤΟ ~ργατικo κ{γημα. 6ρισχότιχν σε οιαρκ'ή διωηιό, ΤΟ σημ.α.ν. 

τικότερο γεγοΥδς σ' αυτη την περίοδο '1jτσ;v ή ιι-εγcί.λη πανσιδηρο. 

δρqιικη 4περγία. ποίι κράΤ,l,/~ε 16 μ~ρες καΙ πΟΟ κα.τεστάλει μ.i 

τ&. πιο 6d:p6ctpιx μέσα.. Ό "Μιχαλακ6ποuλος -xuYtχα δμ,ολόγησε στοi.o, 
6toμfjxavour; οτι αυτός δ ίδιος r.ροκά.λεσε την &.περγία για να τσα. , 

κ:σει τΟΟς lΡγά.:τες, Δύο χιλιά.δες σιδηροδΡq.L.tXοΙ έργιiτες είχα.ν. 
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κι ιiπ' αυτούς d:πολuΟηκαν ιiπo τη δουλειά δριστιχα 

6αμμέιιη στο αΙμα. των έpγ~τών έλληνικη δημοκρατία, Κ'Χ

μέσα: σε BUO χρό'lια στη στριχτιωτικη διχ.τα.τορία. του ΙΙσ;γ

Ό στρατηγος Πά:'(καλοι;, d:νέλ~6ε πρωτα την κu6έρνφ1j 
ΣUΓκατιiθεση _ij; έθνoσuνέ),ευσηι; (ΊουλtCΙς '25), Αυτος 1j. 
ΧCitνcι6Quλeuttxo; μανδ\Y.tς της δικ,ατορίαι;. Κατόπι ιiνιxκ-,', · 

τον !α.υτό ΤΟι) δικ,ιiτoρα (Σε-;ττtμ6ρης '25) οιέλuσε την έθνο · 

ιiπocγόflξlJσε τα. κόμματα. καΙ ιiΡXισε ')~ στnνει καΙ 

IOU·""" καΙ Iioτou; ΠCiλιτιx.c.ύς στη φuλα.κ1j κα! ιr.1jv εξορία, 
,ρΙ'oχη~x '1jtrι.', αtιτo το στερεότlJΠO τρoπιiρι όλων των δικτrι.

''''''U'"P,o" "tij; ΟΙ<LψθΟΡiiς, δ ήθικος καΙ r.ολιτικΟς !ξιχ. 
της δ-ημόσιι:ι; ζωης κλπ, κλπ. ΛΙγΙ) Οι&.στημα. μετά τήν 

της ΟιχτocτορΙσ.ς δ Πά.γκαλο; σuνέλα6ε κα! χρέμocσε μερι· 

'Μ.τα.χραστες &.ξιωμ.σ.τιχους και προμηθευτες του στριχτοσ. 

κιησ.δίκη _ους ~ε θά.,ιr1.ΤΟ Ικανε Ινα. νόμο με ιiνα.oρoμιY.ή 

Αυτές οΙ ιiγXόνες κά.ναν καλη εντtr.tωση στα ψ,ωχά λαϊΥ.& 

στά.ση ti'jI: κ.Ε. τού ΚΚΕ στη.~ περίοδο της προετοιμασία.ς 

tκτiλεσηι; του στρατιωτικου πpσ.~ικoπήμrι.τoς ~ταν ό:ρκε;:a 

κα.! \)ποπτη, Τήν Ιr.qJ1νη του πρα.ξΙΧCiΠήμα.τO; Βημ.ο

στο'ι' Pιζooπcί.στη κυριο αρθρο με τον ;:ίτλΙ) «Στρlχ,ηγΙ 

Ρόοο; Ιδοίι κα! το πYιOημα;~ . Ποιός ,ο Ιγρα.ψε; 'Ακόμα. δΙ.,. 

ΚανεΙς δέ'Ι είχε τc. θάρρος νά. ιiνrι.λά.6ει την πατρότητά. 

ΠοuλιόπουλGς , αν θuμ.ά.μa:ι Υ.α.λά., ήταν άπο ΠΡΟ1(fοuμε'~'Χ 

Σιnεπώ;;. πρΕ7.ει '~ά το Ιγραψε Υι δ Χαιτάς Υι δ Μά.:ξψ.ος. 
ε!να.ι μ.iλλoν -::ου Μάξιμοu παρα. του Χαϊτά, Στρα.τιω -

τQίί κ.όμμ.α.τος μου είχαν πεΙ στι είχαν πάρει ~'rtoλof) &:r:1:. 
νCt πειΒι:ιρχφοu'll και νCι 6οηθήσοΙ)'J το στρα.τιωτικό πρα. · 

θά είχι:ιν δπωσδήποτε r.ρο,l,/γηθεΙ ΣUveV\I!JfjaEt' μ.έ~ω τού 

δ όπΩίος ΥιΥείτο μιάς δμά&α.ς «άριστερων" ιiξιωμ«τι
δπωσδήποτε θιΧ είχα',ι σuζητφει για «μεταρρuθμ(σεις» 

δ τΙτλος τοΟ ιipOpou «ΣψιxτηΎ~ ΙδΟΟ ή Ρόοος tsou ml 

\09 



τb πήδημα .. ~ω;'i l'ia. ε!δοι; ύπόμvησης tων ύποσχέσεων πou θ!ι. 
τoUι; ι Τχε δώσει. 'Ακόμα. ε!χι τ.λα.τια: Ο:α.δοθε! τότι: στό X6μμιJ. δτι 
δ X/lΤτ<iς ε!χι χα.ρακτηρΙαει tTj'i r./ιΥχα.λικ'ή OIXt/ltOp(Gι στην 6.ρ. 
ΧΥΙ τ")ς, μΙα. σοuϊγΚΙW:Ριr; 6.στικοΟ")μοκρOl.τικ:η !πα'i4στOl.ση. Αοτό 
δΙ'i ciποχλεΙετOl.ι 1οΙ«Ι μάλλΟ'i Bli ε!wιι ΙΙλήθεια:. TYj'i [δια: ιποχη 
τό χομμοU'iιστιχδ χόμμα. της lIoAW'ifa. !ΤοΙ xεφα.λ~ς το!) όποΙοιι 
fιtOl.'i ό BιipσxI) ε!χε χα.ρα.κτηρίσει _ό πραξιΧόπημα Πιλσδοόσχιι 
otX'i ιiστl1(.Qδημ.οχρa.τική !πα.'iά.στσ.ση . 

Ό SιmbAuto., γpa.μ.μa.τέα.. tbtt της KoμμouYl.attxjj. Νεολα.(ιχ" 
Πι.ιΡ:χιδ. μου εΙχε ΟΙηΥηθεΙ τό έξ'ijς: Τή'i ήμιρ« που «νέλ/l6ι. ; 
Πιiγ1ol«λQς, tlσOιiAAou'~, &πω. γΙ'iότα.ν ώθε μtp::r., 1'i2. σωρο X/L, 
ψlέδες μέσα. ατο 'EρrGtttx.O Kl'itpo, Τότε ό Γονή. γρα:μμσ;τΙα., 
τη. Koμμouvtoτtx'ijr;; Όpyιiνωση. ΠΙιΡα:ιd (XD.ί 1οΙ«τοπινος όποuΡ' 
γος ΈΡγασiα.ς) ΙΙντιδρα. γιά. πρώτη ιptιpQo. 6fa.ta. xa1 μ.! Ιντo'ι'Q σ~ 
λiιι . στoύς xGtιptlotr;;: .,Πι:U.ι τΟ: Ιδια.; ΔΕν πήpa.tt ιΙδηση δτι (χου
με lΙά.τκα.λο τώρα.; .. , 

Φιισιχά πολύ γρήγορα δ ΙΙά:γχαλο. διέλιισε τΙς ιχό.,.π:χτες τ~ 
Τό κόμμα έτέθη Ιχτος νόμοιι xa.l σέ: πολύ μιχρό oιιiστημσ. το ιΝ
ΥΟλο σχεδόν τών σ.ελεχών τοιι ouνελήφθη 101«1 ιiπ' α:υτά δ.λλα: π", 
pGιπέμφθηXΙXν στο σΤPQttOotxtlo τιά. τΟ ΜακιΟονιχΟ 101«! 4λλσ. oτcU 
θηκα.ν έξορ!α.. 

Σ' QtO,Q τήν tUWVTj την ({χε ή ΚεντΡιΧή 'Επιτροπή ποίι ω 
θόλοιι δέν EtXt προβλέψει μΙα. θέση τοΟ χόμματος Ιχτόι; νόμοΙ) Χ«Ι 
xcιθό~oII δεν την ciπα.σχόλησε ή πa.pά:νομη όργιiνωση τοΟ χόμμι 
,ος. Ισωι; Ιwιι; Abyor; ~τaν X4i οΙ α.lt«πιiur; της για: _δν ρό 
,ων «δημJΙfιO.ΤΙΧών «ξιωμ.a.τιxών_ . 

Πολλιχ μιλη toQ χ{,μμι:ι,οι; πολ).!ς φορές ζήτησσ.'i lι,,,>\,,,, 
για: την στά:ση τoQ κόμματο;; στα πα.τχσ.λιχό πρα.ςιχόπηΡ.«, 
πά:ντa. ή auζYιι:ηση ΙΙn6:ι.λλ6-τ<ιν 101«! ποτ! ol'i 06θηχε xαμιιi 
γηση. 

ΤΔ:. πιο ένδια.φέροντα. γεγονότα. ΧΙΧ,ά. την r..a.TxιxAtxYj διχτll 
ρ:α. εΙνσ.ι τ~ ιiκόλouθα.: 

- lfροεδρικε, έκλο,/έ,. llροχηριίσσοντGtι έχλογΙς γι& , 
ΙΙνά,οιιξη προΙδροιι ΟημοχΡσ.τΙα.ς. Ό Πά:Υχι:ιλor;; χΡιισ.ζότα:ν τη CINY 
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τοΟ λα:οσ. γιά. τή διχτιχτορlσ. τοιι. Κιχ! φIIσιxιi δπως γί

ΤΙι; "έχλοΥές. σ' δλσ. τΔ:. διχτατορικά ΧΙΧθεατωτιχ, njjpt 
σuyxιxτ«θεση χιχ! μ! _ό πιχριχ;:«νω. 'Απο το διά.ω;Υμα: πou 

τΔ:. προσόντα. r.oίι r.ΡΙΠΕΙ νli [χει ό όποψήφι οι; γιά. ;:ρόε

τη .. δημ.oxρατΙα.~, HEt'ltt μόνον δτι πρέπει να. λΙγετσ.ι θεό· 

llιiTxGtAor;;. 

ΟΙ δίκε, ιώΥ Ηαύτω'OμισtώJ1)). "Έτσι τίς λΙγιι.νι χιχ! Ιτ :,\ 

τνωστtr; οΙ δΙχες τών στιλεχωΥ toQ Χ6μμ.α.τος γι& tb ~ν
«Ινιιι.(α. ΧΙΧΙ ίνι.ξιipτητη Μιχχεδον(α. κιχΙ θρά,χη_, 

δΙχη lγινε στη θεοσΙΧλονiχη. Kα:τηγopoόμtYOΙ ΙΙρχετοΙ 

Ινό'μ"," ο' «utou, οι Ντούtn.ς, Ιιχχιχριιiδης, Πιι.π::r.νιχολά:Ο:J. 

xpιiτησιι,ν τmέpoχη στιiση. ΤΟ &OpOισμ.::r. ιΧπό -m χρόνια. πού 

δλοι μαζΙ ~τσ.ν πιiνω cir.o 100. 
α.ότη τη 01χη ~τα.ν πού οΙ εΙδιΧές χρσ.τικt. Ur.ηρεσ!ει; οώ

ΜΟIΙΡ την Ιξηι; Ιξήγησ'l'j : .,Μαχεδονιχή δΡΎά:νωση πρ~-
Ρω:7!«ς_. (ΜΟΠΡ ε{Υσ.ι 'tQ; &.ρχιχ4 γρ:χμμσ.τΟΙ. στά; ρωσικΔ:. 

'Οργά:νωση 6οηθεΙα.ι; χ«τΙΧδιωΧομ.ένων έ~α.να.'Πα.τών) . 
δίχη lτινε στην 'Αθήνα.. Ό κύριος Κ:ΙΤηΥοροόμινοι; 

~t«'! δ Ποιιλιόπουλος γενικ.b, γρcr.μ.μα.τiιχr; ,ότε τοΟ ΚΚΕ. 

't'ι δ!χ.η 1:00 ιιπα τΙς o,fjAtr; του ιΧστιχοα MOU ,ήν εΙχε 
"",θήο« δλη ή χώρα., ιiviea.ot πολύ ΦηΗ τό ~θικ.b κύροι; 

. Κι α.ότό ιiνιχμφιatiήtητ~ τα χρωατουσε πρδ πα.νtδ; 
ου).,,",,,,;'ο. Σ,αΥ ιiστιxo τόπο όπά.ρχοuν φωΤοΥρa.φΙες xQti 
100 Ποu),ι6ποuλοu (25 χρόνων τότε) δ-:α.ν όπo6ιiλλει έρωτή· 

ιι4ΡtuΡες XD.ί δΤ2:ν ιiπoλoyεlτα.ι. 'Opt~iyou; μ.ά::pτuρε .. 
χuριολεκτιχΟ:. Ύελοιοποιήσει, Ή «πολοτlιχ τοιι ΧΡIi,ησε 

, ll1'jpt πιiνω τοΙ) δλ") ,ήν εΟθύνη γι&; τήν πο),ιτιχ'ή ,ο:,} 

χι.ι.ί. την όr.οστήρ:ξε μl θίρρος, Έντόr.ωση σέ δλo~, IΧ2:
θά:ρρος τοΙ) χα! +, έπιχειρημ2.ΤΟ),ογΙα. tO:J. Αότη +, θα.ρ· 

το1] Ποuλιόποu),οu γ{νετα:ι ΙΙΧ6ιι.α. πιδ θα.ρρα.λέιχ δτα.ν 

δΦη μο:ι; _α «κόλοιιθο γεγονό;;: ά:πο ΙπΙσημε. π,lγ1; 

4 πληΡοφορΙα: δτι ι!χε ~δη ΠΡοα.;:ο;nσιστεl χα! ήτα.ν ει· 
."τα.δ1χη τοl) llouAt6r.ou),ou σ1 Οriνιιτο. ... 

' .... ιπρόσωπος ,η; KoμμouyttJ,tXYΊ, ΔΙΕθνοσς (l'lGt, Ροuμi· 
6ρισχδτα.'i τότε ατήν Ί\θήΥΙΙ) σ\Jνέ:7,φε μέ διχή ,ou εύθt.ί· 

111 



νη οτόν Πoυλ:6πι:.uλo νά. ti'lO'.I πρc-:;εκτικό.;; σ:ήν a.r.ολογΙ« του Υ.;, 
μήν πρσχα.λέσ::ι τιΆ,ις στρα.τ.κϊ!χες, να. a.πr.ιψόyει «ίχμlς xAr.. Ώ 
Πουλι6Τ::ουλος μ1: ά.γα.νάχτηαη κα.Ι πεΡtψρ~'n)Πj ιiπέppιψι εΙχω.;; 
CfU~ήτη<Τη αυτη την έπα.laχυντη aUστασ7j του ά.Υτιπρωώπου τΥις 
Κ.Δ. Συ'lήγopo~ α' α.υτη τή 61χη ~ταν δ ΧΡΤιοτος Actaiιo, αυτό,; 
δ Τδιο, που σκότω7:c.ν ο! σmι.ινικoι. 

Τό στρατοδικείο διέκοψε τη ΟΙΥ.η Ο ί χω.;; ν~ π&.ρει κ!ΧμίΙΧ ιir.ό
ψιiση. Λέγα.νΕ ότι δ Mπa.κιρτ~ήι; ml ιiλλοι d:ξ:ωμa.τικοl έεανα.γκά.
σιχνε τον llIiΓX·:c.Ao νά: δώσει «υτή τ-ι) διατα.γή γιά. τη ι.ι.a.τα.ίωση 
Oό~la.στικ~ τη.;; δ:χ:'1';;. ο! χαΤ,l"l,οροιJιι·εYQ: σε μιΧρο δ:ιiστ1jμ4 στιλ. 
νΟΥΤα.ι ιίπό τΙς ψυλ'%κει; στ.:ι νησ:ιί. 

- 1"ό οuvtδρω ,ης Ι'α 2.·ι, ι'Oμoo:ιoVΔίας. Ό Πάγκα.λ"ι; οεν 

ε!χε δια.λόσε ι -:α, lPYMtxιX σuνO:χά.τα.. Ή δ:οίχηση ti'jIί rE'I. Σιn
ομοσπονδία; 6ρισχότα.ν στα. χέρι:χ του xΙμ.~τoς. Κάτω a.πο τΙIί δια 

μ.ιxρτυρ:εlί των ρεφορμιστών κα.! τήν πΙεση τΤις δικτατ"ρΙας ~ διο! 

κηαη ττι; ΓΕΣΕ ιiπoψa.σίζει νά. σuyzulatt τό συνέΟριο. Άνa.μψι
σ6~τητα. λά.θο; κι::ι: ά.π' τα. πιό σο6ο:.ρά. Άλλά: κ:χ! τώρα., π:χρ&. τη 

Οικτα.τορ!α., ή πλειοψηφία. τω" ιίντιr.ροσώπων ι, τα.·; ιίρ:σ-:εΡοί. Για. 
'1.2. r.ιρά.σει .Υόμψ.a :t Τι διoΙχηaη στΟΟς ρεΨΟΡμ.ισtlο; Τι ιiπuνOI~ί :x 
Κ4τΙφuγε σ' ctutO το xCιAr.o: rιΙιά. - δυό μlpες ΤορίΥ άπ~ τίς lxAoγl .;; 

γιl% τη διοίκηση σuνέλι::ι6ε με διιiφoριx. r.Ροοχήματιχ. άρχετοι'.ις άρ~

στερουι; άν;ιr.ροσ-ώ;:ου.;; χι Itat οΙ ρεlψ.lρμιστες εΙχιχ.ν r.AiQ,I την 

πλειοψηφία. στό σu·ιε6pιo κα.! έχλέξα.'/ε δική του; 'Εκτελεσωιη 
'Επιτροπή (Σψι::ιτης, ΚαλομοΙρης, Δ"1~~'7JτΡάΤQς). Μ' ι::ιότο το «στυ , 
YQj.ι.ΙΥ.Ο χό~ΠQ τ:έρα.σε ή ΓενιΧή ΣIJ'o'GμοσπονδΙα. στους ΡεΨΟΡΙJ.ιa:tΙς • 

. ; ,. 
- Δ,ΙμοlικΕς έκλογtς. ~Oτa.ν r.ροκηρυχτήκιχ.'1ε «πο τον Πά.γ" 

κ:Χλο δηιJ.Otιχίς έκλογΙς, τό 'Εργa.τιχο Κένψ') θεσαα.λον!χη; χα.Ι 
Τι 'Α'Ιωτ«τη 'E:tΙ-:ΡGr.ή ΠΡQσΨιΥΥω 'l «r:ocpάσισα'l '1:1. κ'%ταpτ(σrιυ. 
:Κ{ίινο Ψηψοδέλ,ιο. Ό ::pόεδpQς <i'jo; ΆΥωτάτ,l; 'Er.ttp!'IΠ"i)ιo IΊ~ 

σφιΥΥων δικηγόρος :ΜηΥά.ς Ι1a.τρίκιος ~ταy στο ψηφοοέλτιο {ι;:r:ιψ+ 
φιος ΟΥιμαρχος. ~Oλoι σχεδο'l Q! &λλοι πά.ρεΟροι κa.ί l3ημ.οτιχΟΙ 
σίψ.6QU),QΙ ~ταν «ριστεροΙ καί οΙ περισσόtερΟΙ έργάτες κα.ι μΗ'I'j 
Τ(ίΟ ΚΚΕ. 

Στ!ι; !κλoγ~ς το Ψηφοδέλτιο Ιρχετα.: πρωτο. T&t:: δ Πάγκα.).ος 
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&.λλο νόμο μέ άvαδpoμ.ιΧή Ισχό: δτι στις μεγά.λει; πόλεις 

,ςρΙπε ι δ δήι.ι.a.PΧOΙ; γιά ν(ι έκλεγε[ Υά σνyκεντρώ~ι το 40% 
ψ~φωy, δια.φcψετικ&. οΙ ι1:κλογές ir.a.vαλα.μβά.νοvται. Στίι; έπα.· 

~,I"".ι, ΙκλογΙς το ιipιoτεpo αότΟ ψηφοδέλτιο Ιρχετα.ι ')UJ.l πά.
μl ποσοστο ψ-ιjφωy πολύ μεγα.λύτερο a.π' α.u.o πο\.l άπα.ι

νόμος, του Πι::ιγκά.λου . Ό λα.Οο; τη,. θεσσσ.λQΥ{κης Ιδωσ! 

4,;Ip",~ κα.Ι όπερ'ή:Ρο;νη άr.ά:ντηaη σΤΟΥ δl:κτά.τορa.. 

γρΥιγορα. δ lΙά.γκα.λο; στιλνει ίξορΙα τOUς κoμμoυνιστ~; 

:κα.ι τούς ιiντικα.θιστά μl "toUIί μειοψηφΙσα.ντε; ι1:θνικ-δ · 

ΠατρΙχιος ιivαγνωρΙζει το XIXθεσtώ~ τοϋ llayx.d.Aou 
IΙ'~r""Ρ!ζ"", χι α.υτο; «πο ΤΟΥ Πoiγ-ιιαλο γιΟ:. δήμ.a..pχoι; θε:ι-

τΙς μipες τώ'l εκλογών Ιγινε κα.Ι μια. δγκώδηι; συγκΙν

πού μ.1λησε δ Ζα.χα.ριάδης, Ορα.πΙτης τότε 6;πό το Γεγτή-

Πρωιομa.rια 1926. Κά.θε χρόνο ή Ιργι::ιτιχ.ή πpωτoμ.α.γ ιCι; 

στον • Αη Γιάννη τον ΡΙντη. τα. πάντα στσ.μctτoo
'Αθήνα κa.ί aτόν Πειρα.ιά. χ.α.ι δΙν χι\lOOντι;tν πι::ιρ& δ 

ΆθηΥΘν - Πεψα.ιώ; γιCι; Υά μιταψΙρει ~.p-yά..ε,; στΙν 

'fOij !οΡτaOj.l.Oυ. ΣτΙς 10 aτ3:μa.τoί:tσε ΧΙ α.υτό; γιά. νά ξαν-:χ

μ.6voν :ip"(oi το ιXπόγεuμa. χαΙ τότε γ:ά νCι μετα.ψΙρει u! 
ΙΡΎάttι;. 

Πάγχα.λο; lδωσε &.δεισ. γιά την πρωτoμ.aγιάτιχη σuγκιν

"i'JIί Ιργατιχη.;; τάξη;. :Μέχρι τό μεσημlpι μά.ζε; έργατων 
ωτακλίισει δλη 't'ήν περιοχή. ΊΙ Γεν. Συ\ΙQμcσπονδΙα. 6ρι-

1joYj στ~ χέρια. τών ρεφορμιστών, σ' ~υτην είχε ooGEt 11 
ΜΙ αίιτη είχε δρίσει τOUς ρ~τoρει; ατή συγκέντρωση. ΔΙ., 

δμως νά. ά.ρχίσει δ επισημοι; ρεφορμ:στης ρή:ορα.; κα.! 

lι •• 601", στο 6i'Jμσ. δ Μαργιόλ,.ο;, ά.ρισ-..ιρός σιδηροδρι-ιμιΧός. 
μ1 θάpp~ γιΟ; τη σημ.aσ!α της διεθνου; πρωτoμ.aγιάς χα.Ι 
τη,. Οιχτα.τορ!ας χα! ΚUΡΙQλικτιχά. ά.ποθεώθηκε &.r.O τΙ; 

-ι:ιj)y CfUγχεντρωμένωΥ έργατων_ 

Ι:ΧύτΔ οί ιε6ριστοι .a μ.aθα.ίνa.μ.ε στην έξορl!Χ έΥ JLlPH 
ΙΙ, 'φημιρΙο!ς ιiλM πρό πα'l'tος ά.πΟ γράμ.μ.ιχτο:.. 
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Στη διxτ~τap!o: ταίί Πo:γxιiλαυ ΙγΙΥ2 m.I ή κatά:ληψη 'tf'j ~ 
Σά.μου ιiπό τούι; Γι~γ«:διι;. 'Από τόΥ Μο:.Ρα.θάκαμπο εεκιΥΟΟΥ Ικ~. 
τα'l'tΜει; ΙΥΟΠλαι μl lftIxrψcιAf'jif; τουι; ιiδελψoύι; Γιο:γιίδει; , μ.π~(
YO\Jy στό Βαθύ, α!φνιδιιίζαυν χσ;Ι πι«:ιιουν a.Ιχμ.άλωταυι; ταύι; χω-
ρα:ρύλαχει; χα.Ι 'taUif; στρ::ιτιώτιι;, χι.ιτα.λύου'l ΤΙι; άρχΙι;, ΙξευτελΙ
ζαυν χ.α.! γελαιοπαιαίίΥ τό xpιiτoς Ml σηχ.ώvoυν τα ταμεία. 

ΟΙ Γιαγά:δει; ~oαν !πιxηpιιγμiνO( άλλα δΙΥ ~t«v λ-ηστΙι;. 'Ε
πρόκειτο για την πιό ιiδιά:λλo:xoα 6,vτΙθετη μl τό Σαφούλη οΙχa
γΙΥειο: τηι; Σάμου. Γι ' α11τη ταυι; -:ΤιΥ 6,νtΙθεση, εΙχαν όποστεl Ιν1 
φοβερό διωγμό 6,πό foU, 6ενιζελιχ.ουι; χαΙ στΟ τΙλοι; αYIXγxιiστη. 
Χο:ν νά 6γαDν στό 60υνό. ΈΧοόι; 6,πό 6,ρχ.εταυι; νεxpoi.ιι; που εIx2.~ 
σοΙι; σuyxpaUatt, τους μl 6ενιζελ(χ4 ΙΙπoσπιiσμ.α.oα, ή μ4Y<r. tGIJ; 
πΙθανε ΙΙπό τα Oιxacr.ytotYιPta. 

'Taτrpcr. ιiπό Xphytcr. ΙΥΙΧΙ; 6,πό .0Οι; _ Γιαγ&.δει;, δ Γιιiννηι; & ... 
θυμdμα:ι χα.λά:, εΙχε lnYjpEcr.attt ιiπό τ?όι; XGμμGlUYIattt; σ-rη φυλαχ~ 
χαΙ ε!χε npGoχwp~ott aτό Χ6μμα. ΣτΙι; ΙΙΙAGγέι; του '35 ~ταν ίιπο
ψfιφΙGΙ;. ~EχoΨε δμωι; xιiθε σχΙση μέ τό κάμμ.a. δοαν τό XόμjΙX 
άρχισε νά ΧλΙΙΥει ΣUΜφων!ιι; μl -.ούι; δενιζελ:χούι;. Αυτό δ!ν IJ:ftGo 
pGOat ποτ! να τό 6,νεχτεl lvαι; Γιαγά.ι;. 

'Εξορία. οιοίι, Φούρ)'Οtις χαΙ ΟΗ»)' 'ΛJ'άφη 

Τά. ξημ.εpώμtιτα. τών ΧριστουγΙΥνωΥ τοΟ 1926, τό σπίτι μtN 
6ρΙθη-χε ζωoμ.i'lI) ΙΙπό χωpoφUλα.xει;. Ό ιi.στuYOμ::dιι;; σταθμ.ά.ρχ 
μί Ι6α..λε σέ lY'::ι ιiμ.άξι "Χα.1 μ.ί πα.ρΙδωσε στην διοΙχηση χωροφυλ 
xτ~ ,ΚερχUΡiJ.Ι;. Προφυλιι.χΙστηχα στl, Ιγxλημaτικει; φuλακέι;; 
lμιινιι. Ιχεl μtχpι τον Μά.ρτη δΤ«Υ 6γi'jxε ά.πόμση tf'jif; 'Er. Itpoo 
r.j)t; ΆσφΙΧλεΙας γιΔ την εχτ6'ί.ισ-ή μου στΟΟι; φουρvoυι; τηι; '1)10 
ρ{«ι;. Μ«ζΙ μου ΙχτοπΙστ-ηχε 1(41 δ διxηrδpoι; Φιi'l'tηι; στΙι; 
τη. Ί χαρί«,. 

Κά:ναμε lvιx ευχά.ριστο τΙΧξΙδι χαΙ ΙΙπό την Ktpxupcr. γι&. WV 
ΠειΡσ;ια x~ι άπό οον ΠΙιΡιι.ιά. για την 'Ιχ«ρΙιι.. Τό aτμόπλ04 ~ 
ΙΠΙo:<Jε σε μι& δλόχληρη σειΡά. άπό νησια του Alya(GU. ΟΙ OUΥΟδοΙ 
xwpo;pίIAetxs, μΑι; παριχδώσα.νε στην ιiσwVGμΙα τi)ι; EUQ~AGu. 'ι: 
χεί στην ΕUO,lλο 6p~x«με τήν πιό θερμ'ij όΠΟΟGχη ιiπό τ"υι; 1(fι 

1 Ι /ι 

"Q),Gt με εΙλικρινή xα.λωσιJyη μ4ι; SiXGyt~v, μ4ι; χαιρε

χαΙ ΙπΙμεΥςιν νά:. μo:ir; ψιλG~εν~::ΙGUV. Άπό lχ.tl δστερα; ΙΙπό 

6 μιρει; δ Φά.vτΗΙ; n1'rtr στΙ, Ρά:χει; χαί ίΥω μ! τη ouvoδιΙα 
χωΡGψuλαΧ4 χα! πεζή στδν .. ΑγιΙ) ΚΥίρυχ.ο. Αυτό τό τα.ξΙδι 

πολύ 1Wuρ::ιστιχ.Ο γιατ! δ .. AytG' K~pυxoι; 6ρΙσχ.ετα.ι στην 

πλευρΔ-. tGU νησιOU xa.1 πρΙπει νQ; ΙΙνΙ6ειι; xa.1 νΔ. χο;τΙ6ει, 

ψηλό χ«! δtίσΌατo 6Guyό τη, Ίχ.ο:ρΙο:,. 'Έμεινα. δυό -
μιρε, στόν .. ΑγιΙ) K~pux.o xa.! 6,πό !χεί T.f(fa. στoi.ι, ΦGUΡ
στδ νησΙ πώ εΙχε XaBGptattl inb την 'Επιτροπή Άσφα

tw.oif; τηι; Ιξορ!αι; μου. ΕΙναι Ινα. μΙχΡό ν1jσάχι ΙΙνάμ.ι

Ίχ.ο:ρ Ιιχ χαΙ οτη Σάμο πού τ6τι Τι ΣUΓx.oινωνΙιι. "(tvbta.v 
μl xα.txt. Παρ' δλΙ) π"ύ δεν είνιι.ι έντελώ. 6,γονο δπωι; 6,λλ,; 

στο ΑΙτ«ίο, τΟ σιJvoλo σχεδόν τών νΙων ά,νδρών λεΙπαvε, 
στ& χ.ο:Ράβι«, άλλοι στα σφO!.I"fΎo:ρά,διxα. χιι.! αιοι o'rijv 

ΟΙ ιι.6νοι νΙοι ά...ορει; thtt ~τιι.y δ ιiσtuY6μo., οΙ δύο xw
δ δά.σχσ;λοι;, δ τελωvoσταθμ.6.PX'lΙ;, δύο ε~6pιστoι λιι.

κιι.Ι εγώ. AUtGl G! MG 1~6pιστoι λ«θρΙμποροι, μια - δυό 
βδομ.ά.δcr. π«lρνσ;νε τη Wxtcr. μΙα βά.ρχ.-!Χ. πήΥιι.ινο:ν στό ."'»''''''' Γα.ϊδoυpoν~σι χιι.Ι Ip.XGYtf.lII τα ξηιuρώμo:.τιι. μ! 
γt:μ.ά.τη λα.θραία. παΧέτιι. τσ:γά,ριι.. 

οΙκότΡΟΨΟΙ; μl 7 δρcr.Χμει; τηΥ Tιμipα στο απ!τι τοI) 
Χά.λαρου. Xpfιμ«τα. είχα dp:utci χα..ί «πό τό απΙτι μι:.υ 

'ΕΡΥατιχη Βο-ήθειιι. χαl d,nb Ιχ.ο:ριώtt~ παλι& μΙλη 
.,,,,",,,κ., "X()I,.ιμouytIΠtXGG χόμμα.τοι;. 

μοΟ εΙχαν , χ.ο:Ι βιβλΙα, 6,νάμισσ; στά. ιl).λo: 

χι;ι.ι τι:ιΟ Τρότσχυ ωl τό .:Χρι-

ταυ έπισχόπου Μπρά:ουν, ΙΧδόσειι;; 

τμήμα.τοι; tGCi χ.ομμουνιστιχοϋ Χ6μμα.το, τη. Άμι-

οό τιλευτιι.ίο Ιχει μιά. πολύ ένοιαφΙΡljυσο; [στορΙα.. Ό 
Mπpά:oυ'~ είχε ά,ναλά.6ει νά:. χά.νει μιά:. σειΡα oιιι.λiξεων 

tolJ ΧGμι.ι.aυνισμGU. Ό άνθρωπο, "ι~ν εόouνεΙδητοι; Υ,ιι.1 

να γνωρ:σει εκείνο Ινιι.ντΙον τοΟ δποΙου εχ ",J?GU>;; 
Οά:. μιλουσε. ~Eτσι π;Ιρε μ.ια άδειο: xa.t &fιχισε να 

μ.apξιι:r.tιxά Ιργα. 'Όταν τελείωσε Τι άδειά. του δ~λωσε 

Δτι ιIν~ι μaΡξιat"ιjι;. Αυτό τό ytYGνOt; _htt (χαΥε ΙUγιiλη 

Ι Ι~ 



ΙVΤΎΠωιrη χα.Ι [γι','!. πολύ, θόρυβο,. 

Άχ.όμ4 tQ'ti Uπfjpxr. στην Άμ..εptχ.η χίY1jμIX )(αΙ κίνημα: Ύνή
Ο'ια. lπ«νa.στa:nxό. 'Ex.ι:r.τoγτ6.oει; χιλι6.δει; Ιρτ6.τει; fιτα.\I δργιχνω 

μ.lyoι at μaχηΤLXΙ, σu~ιx.aλιστΙXΙ, χα! πολιτιχ!ς; ~πα.νa.στo:τι')(!, 

όΡΥα.νώσιιι;. Ή lWW (Btoμ1lΧQ;ytXOt Έpγ6.~ τοΟ Κόσμου) άπα
τελοΟγτα.Υ ιiπo πολλΙ, χιλιά.δει; ά.νο:ρχιχού; ΑΡΎά.τε;. 

Έχτα, ιlπo τά ο! d.nAtX'ή γλώσσα ΠΟΑΙ'tιχQ: σuνδ:xα.λιστιχά 

καΙ θεωρηι:ιχά. δpγavα τοϋ Κομμ.ου'ι/ιστοωΟ Κ6μ.μα:;:οι;. oεxιiδε ι; 

Ιφημ.ερΙδει; xυx.λOφopoUΣΙXY σΙ διάφορε, τλώσσει;. Τό έλλην :Χό 

τμi'jμ4 τού Κομμ.ου"ιατιχ.ου Kδμμ.ιx.τ~ Ι6γαζε ήμερ-ήσια lφημεΡΙ 
Οα., το «Έμ.πρδ~,. . ΕΙχ! οιχδ του Έχοοτιχό Qrx.o χ.ιχΙ εΙχε lχοδσε t 

1Ι:ολλα. μαρξιστι:χα. Ιργα.. 

'Ήμουνα. ατο νησΙ έλι.όθι.ΡCΗ;, π1ιγαινα &που ~θελα δΙχωι;. κ~ · 

νένα π!ριορισμ.ό καΙ Ηεόθερσ. ΣUC1jTouσιx. AudJ φωι;. ~ πρaΥμ(t

τιχα. ά.πο χάθε &ποψη ευχάριατ1j οι«μοτη δεν χριiτησε πολό. Τόν 

MIi1) οι«τάσσετ?:ι ~ μετ(tφορά μου στόν • Αγιο Κijρυχ.ο κα.Ι aTtt! 
ΙχεΙ σuνooε ίιx. στο Βσ.θύ 't'i'jr;; Σάμου Οπου στο χρατητηριο 6ρισχδταν 
ήΟ1) καΙ δ ΦάνΤ1jι;.. Άπό έχε! μdι;. στέλvoυν στη Σόριχ. χα! ά:π~ 

έχε! στην Άv6.φη. Στό aτμόπλoιo ~ταν κ:χι aρκ.ετο! dAλot Ιξ6ρl. 
στοι, !λλοι για. την 'Av6.IfTj, dAλot για. τη Φολέγσ.νΟρο χa;l ά.λλοι 

για. την ΆμοΡΎδ. Σ' αότα. τ!\; τρ/α V1jO'ια. εΙχε wyxεντρώσει τό'C. 
δ llliyxa.A~ δλουι;. 'twr;; lξδριaτουι;. κομμwνιστες. 

Φτa.σ:x~ στην 'Avάoιp1j τα. μtσάννχτιx. μιας Πέμπτηι;.. Έκεί μι; 

περΙμεll:χv άρχετοΙ ΣUvτρoφo:, μετσ.ξυ των δποtω'ι xal δ άδ~λφδ ι;. 

Ύρ:χμματΙας τη~ ΚοιψουνιστιχΤις Νεολαίας Κερκόρσ.ι; το 1921 
24 ~t aτΙλεχ~ τοΟ δ-ρχειομαρξισμι;υ ά;;ο το 1925 . 

.. tt 'Ανάφ1) !lνa:ι 6.πΟ τά. πιο dyova νησι.χ του ΑίγαΙου . ΔΙ ... 
r:σoP&.y!t σχεοόll τίποτε. Σ' αύτην οε" λείπουν μόvoll οΙ vΙ" ι ά '/δρι 

&πω, στους Φούριιους, άλλα. χαΙ οΙ νέες '(U',oιxluιo. Δε ... Ur. ,lpx'" 
παρά γέροι, γριές, λΙγες μεσόκοπες καΙ παιδια. μιχρα. πού τ.χ 

τίζουν οΙ γιαγιάδε, τoυ~ χα! οΙ παπουδε, τους. ΤΟ λφ.ιiyι τη ι;. 

άκα.-ιa.λλ1jλΟ για. Ttpooέyyt:J'1 πλοίων. Βρισκό-ια'/Ε στι) γρσ.μμη T~' 
ά.γόvoυ χα.Ι -ι6 άη.ι.όπλοιο πεpνoGσε μι!\; φορα. τη 6δομά.ΟI1, dllI 

Πέμπτη 6ράδυ, 6,λλά. ΟΤI1'1 εΙχε φουρτούνα. δε ... Ιπισ.νε κα.θόλου . ΟΙ 
κά-ιοιχοΙ -Ι1). πολυ πσ.ΡΙΧΟ6πιστοι και άφιλόξε·/οι. 

'Ήμαστε περΙπου 80 Ιξδρ ιστοι. Άνσ.μ4Μ στοίιι;. α.λλους ο!: Χ , 
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;, ~;:;:;:~::'" Άποστόλου, ΝΙΥ.ο).ιχtδηι;, Σa:ω:plλσ;, ΣΧλ6.βαι;, 
.' . 'Ακόμα. εΙχιχμ..ε χαΙ [va.y παπΔ; 'tb'~ πά.τιρ Χρυ

ήθιχο πολ,) υψηλό. Γίνοντιχν μ.α.&f~'t(J., ΣUΖητησι:.; 

ΑUνεAεύσειι; τη.; 'Oμciώ.ι;. Βγάζα.ιι.ι. χαί lιι& xειρόγ~φη Ιφη
ΤΟΥ cΈ~όρ:στο 'Er;ιχνl,lστάτη" , Μα.θήμtιw. [IΠGptxo6 όλ:

Imvε ό ΓUφΤoδημo; χαί ι!νιiλUΣΗ τοα ΠΡO"fΡ6.μ.μα.το; τη; Έρ
δ 'Αποστόλου. 

πιο lVΔιαφΙρoυσες σuζητήσειι;; ήτα.ν: 

ΜΙα πού τηv προκa.λεσε Ινα &ρθρο τοΟ iO!AΙPau μου στό ... 
γι&. τόν Ιχφuλισμh χαΙ τηv ά,στιχοποΙησ'η τG':lν ήγε.ι

, .",λ,;("ν τοΟ Ιργl1τικιιυ χιvήμct-ιoι;;. ΤοΟ ιl.πά.ντ'1σ~ Ιγώ μ1 

ΙπΙσηι;. σt6ν .'Εξόριστο_ όπεpασπΙζovτoιι;; την [στοριχή 

""Ι'η'", της ήγεσtσ.ι;;. θσ. περά.σουν 6,ρκ!τά. χρόνια. γιά ν~ 
ΧΙΧΙ Ιγω ΙχεΙ-.ιο που xa.tά:λa.6t δ άδιλιΡ6ι;; μου dTtb -ιό 

ΜΙα !λλη γι&: τηv πολι-ιικ'ή τηι;; ΚfJ,πνιργσ.τικi'jι;; '(}μοσπον · 

ζήττnw. 't'i'jr;; lξl1γωγ'i'j ς άΥεπεξερΥάστωΥ x.a.πνώll. Ή Έχτε

τfjι;. ΚΟΕ wοuσε wυι;. χιχπvεργά.τιι;; vι:!ι lμποδΙσοuv την 
d.v!πε~εργάστων. "ΕΥινα.Υ πολλα. lπεισόδΙ(1 , πολΑΞι ΟΙ

..." νofj TtEτd:XΠIx.a.ν στη θάλa.σσα., πολλιι;. σuyχΡOύσ!ιι;. μl 
,."οομι,. , πολλα. θόμ.ι;ιτ« , 'ΠολλοΙ φυλα.χισμiyoι ΧΙΧΠΥεΡΎάτες. 

~ Έκ-ιελιστ!Κή τηι;. ΚΟΕ lx.a.vr Ιχ.κλησ-η χ(1Ι ατό χρά-

τοΟ ~ητooσι να ΙπΙμ6ει χαΙ να d,nocyoptOOE! την lξl1γω-r) 
lVI'όσ,ων γιατΙ μ.' αότην τη ... lξσ.γωrή «x.a.uιoτptιpttoc: ή 

«οτου τ(1) lrotxttpTιIltxΤO, εΙχε aσκήσει μι&. τ:ολυ αυ

δ Xα.ίtάι;;. Αυτό πού λΙτι , Ιλεγι ατoUς ΙκεΙ χΙ:ΙΠΥΙρ-

0!κιιvoμ.1α. οεν εΙνα.ι τίτ:οτε &λλο 6,πό την κtιπιταAΙ-

""νομ"", άπό την o!xoνoμΙtι Οηλα.Ο'ή των Ιχμεuιλλευτών 
ίιπάρχει πο-ιi xa.l με χαμιά. Iνvoιa. ΚΟΙΥ6 croμ.ιpΙρov καπι-
.. ι lργάτ'1, lκ~τ:a.λλιυ-ιi'j χα.Ι Ικμετσ.λλευόμεvoυ. ΈκιΤvo 

στούι;; x.oιnIw:AttIt!Iί: δέΥ μπορι! vά. σuμφΙριι c:ttoUIo 
Ποι&. ιΙναι λοιπόν, !Χύτη ~ πάνω άπο τΙ~ τtιξι~ οι«φο

γι&: δλουι;;, ΙΡΎσ.τες χιχ! κα;πιτα,),ιστέ" Ιθνικ'lj olx.oνoμla.; 

την ΙπιχεΙP1)~-ιoλoγΙα -Ι'1' -ιι 'Εκτελεστική t'i'jr;; ΚΟΕ δΙν 
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κ«νει τίποτε .iAλo πι:ψί να. δημιουργεί τΙ~ χεφ6τερε, ιxOtIXn.itt,; 
~τoi.ι, ΙΡΥ«τει; γι&: oijOtY ΧΟιν& σuμ.ψΙpOyτα, μl: τούι; Ιχμετα.:λλιυτΙι; 
τotJι;. ο! πιρισσότεροι ΣUΜφωνoόσcψ.ι. μl ΤΟΥ Χ(1ϊτι%. 

- Mlιx &λλη Υιά .1, δι«cpoρΙι; στη", Koμμo~nιστιxή Διεθνή 'X.Gtt 
τό ρωσικό κ.ομμ.ουΥΙστικδ χόμμα. 

Κ«τά το ... 'Ι;;ιuνιο ~ Ί"ύ).ιο ε!χι Ιρθει στην 'Ανάφη iι pωσ!δ~ 
γuνa!x:1 τοα Σαχ«ριλου 1«1.1 ιΙχε φέ::οι( μ«ζ! τη .. μ.εριχά φύna. 
... Πριiδδα.. χιιΙ .Ίσ6ΙστιGt» . Σ' ε~ Iir.b αύτό; εΙχε τον τελευτα:Ι, 
λόγο τού ΤζερτζΙΥσ-.<υ σέ lλ{ΙΧ δλc;μ.έλtta του κ.κ. Αότό, Illλ7ja: 
μl πολύ π«θolί X!l.! χιt.τιιφέρθηκε lνaiItio'l χα.! τOU Στάλιν χσ.Ι το1} 
Tpότcrιι.υ. Τήν 4λλη μlpo:. ,ον 6pijκo:v νεκρό. '0 λόγο, αστό, τοΟ 
Tζεp't'ζ Ινσ-.ι.υ IlSωσε dφοΡIJ.η για. μι& σuζήτηση πά,γω ιn!ς; δι«ιΡο. 
ρΙι; ά,νιiμ.εσα. στον ΣτΗιν aπ!. τ? Ιν:;ι μΙροι;; mt τoUι; Τρότσχιι 
ΖηVr10ιιφ ΙΙπό το .!ίλ),? ΟΙ περισσότερο! ιίέν εΙχαμε ΙΜα. 'Χ4Ι δΙν 
μ.ιλ-ήσα.με. Ό Χαι"τ"ι; όποοτ'ήριξε ΤΟΥ Στάλιν. 'Εναντίον τοΟ Τρ6 •• 
σχυ ιlναψΙpθψ.! !Πον 6.ν.ψπoλσεtίικισμ6 του. Έ',/αντίον .ω',/ Ζην6. 
tίιεφ • Κά.μεν,φ 6.νo:φΙρθ7jΚε ιπη στά.ση 'tou, τΟν ·OκτώtίΡ1). Α,}. 
τ!ιΙ ιωιά.ζo~ν Ιλεγε μΙ αότoUι; που tίά.ζoυν ψωτιά. 'X41 'Χ4τάπι, 
τρομοχρlχτημΙ'ΙΟΙ φωνά.ζοuν τΥιν πυροσ6εστιΧή νά. 't'Ij σβήσει. Ό 
Σκλά.6aι; δμωι; a'JvtTt1)a! νΙΧ. Er~IΠE lπιφuλlχκτιχο1. "Ισωι; εΙπι 
α.ότΙι; οΙ διιχφων(ει; ιπ!ι; xopuiplιo νιΧ lxTpάoCouy βα.θύ.ερει; καΙ σοο 
&Χρ6τερει; atlXφop!ιo σ' δλ6Χληρο .0 XtyYjμιx. 

Άvτιμιτωπ/ζσ.μ! ouσxoλΙι,. στη διι;ιτροφή μι.r;,., τ:ρό πι;ιvτό,. δτι;ι., 
δεΥ μί.(Jροtiσε ιir.o ΤΟΥ καιρό Ψ.L σταμι.r;τηπι το 6.τμ6πλαιο 
λιμά.νι. ΟΙ δύο - 'ςρει,. μπαχάληδ~,. δεΥ δε(χνο:Υε κιχ.θ6λου πρ6ΘU 
vά. ιι"ΛιΙΙνουγ πίιπωG1j. ΕΙχα.μ.ε φοΟΡΥΟ διΧ6 μας m! μι.r;γεφι 
Κά.θε μ.i.ρα. βyιiζ~ όπηρεσίσ. γι& τό μσ,γειΡείο, την ΨΙ;ΙΤοεζlχρ 
χ::ιΙ .δ χ6Φιμ.ο κιχΙ ,ο y-outίIilTIμo: τώΥ ξύλω'Ι 6.πό 'ςΟ 6ouY6. Νι 
ή 'Aνά.qrη t!Y Ιχει. Ύπά.Ρχοuν μ.όΥιη Ιδl6χ'tητες στΙΡΥΙ" μ1 e: 
ΧΟΥΙΡΙσ. Χ4Ι .ό νερό τό ιiγοριiCι;ιμ.ε. 'Απο την όπηρεσΙα. οεν Ιξlll 
ρo!)vτι;ιy ΧΙ;ΙΥένα.ς. ΣτηΥ ιiσwyoμ(α. δΙνο:με πι;ιρόν το πρωΙ χα.1 
Ορά.Ου. Πιέσει,. σοοrxρΙι; δΙν εΙχι;ιμε. Tιi χρ'ήμrxτα. πού πα.Ιp~ι. 
ΙΙπό .,x , oπΙtιo: μα.,. τ,χ π::ιρο:δΙνα.μ.ε δλα. στην ·Ομ.«δσ.. 

Στηγ χολλιχτlβα. τ~,. 'ΑΥά.φη,. στJμ.μετ~ΙxlXyε 0),0\ οΙ πoλιtι 
χοl Ιξ6ριιποι, 6.νεξιipτητα. dπο τΙς πολιτικΙς; τους 6.yτιλ~ΨHς. Κ 
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δι&.χριση. ·Ολοι πlχΙρνιχ.νε μl.po, ΚΙΧ! στ:Χ μ.ιχ&ήμα.UL x.a;! CI'tlιo 
σuζητησειι;. ΟΙ llGt'tptYOl (Ά&α.νιχσ:ου, Πε.ράπΟlJλοι; 'Χ4Ι 

«χόμα.) εΙχ/Χν άτ::οχωρήσει οΙ [διοι δΙχωι; ν& όπά.ρχει χ.α.ΥεΙι; 

λόγος. 

Ι' •• ,ροn;' ιοϋ Π αyκάlov 

23 Αι}γούπου κυκλοψορεl ιΙ:τ::ό ΙΥωρίς aτό VΗΣΙ -ij .. Ιδηση 
στριχτιωτικό Τ::Ριιζικάπ,lμα. μ! ΤΟΥ KoYMl1J ΙΠΙ χεφσ.λfjς 
.ΟΥ llιXymlo. ·Ολοι χα.φ6μοχ.στε !κ.Ος ι!:πό 'tOY X/XI.& 

σιJ\ltIΠoOat vΆ μΥιγ xaιp6μaa'tI 't6oo γρ'ήγοριχ '(tlX't! μπoρ~l 
'ΚoU (γιγε Υά, ε!να.ι XEιp6'tEPo 6.π· σ.ότΟ πού ~τσ.ν. 

't'Ijv δ.λλη μl.ριx μ.dς 'Χ4λεΤ δ d.σwy6p.oιo x.a;! μdς δισ.tίά.· 
lΙΙλ"γρ.iφ,1Ι'" τοΟ ΚονΜλ,l: ΧΟΡ1'j'(είται γεΥΙΚΥι ιiμVΗστεΙσ. σ' 
τWς πολιτιχουι; ΙξαρΙστους, κιχι φυλα.κισμ.i',/οuς. ",'Απ' /Χύτη 

μας λΙει, είσσ.στε έλGύ!}εροι» . ' ΕπΙση,. τοΟ 86θ,lχε 

μ.&,. πληρώσει τά. καθυστερούμενο: !πιδόμι.r;τlX. ΣΙ λ/γο 
τηλεγρά.ψ,llι.α. &.πΟ την Έργα.τικΥι Βοήθει/Χ, δτι (χει 

εΙδικο &.τμ.6πλοιο πo~ IPXE':fLt ',/& μΙ,. π~pα.λά.6ει. 

ω.η μ.i.pιι ~pθε τb ι:iτμ6πλoιo κιχ.Ι !πιei:eitt.aτ'Ίmμε. Άπο 
πήγιx.μt στη ΦολΙγα.ΥδΡ(J χ«1 6.πΟ χε! στην Άμοργ6. 

πOU ot !ξ6pισwι 6.νΙΟ:χ.ινσ.., ιπο ιιτμ.h:tλoιo α.υτό τρα.ΥΤΙ;Ι· 

.rι ζ'ήτω. τη ",Δ:εθvlj" , τ,χ άγxlXλιιiσμa.τα. κιχ.Ι τ~ φιλι6.. 
~γΙ6ηxα.y οΙ έξ6ρισtOι τη,. Φο).εγ&.νδροu, ψέχει 6 Κσ,· 
κιχ.Ι μι φωνά.ζ~(. 'Έλα μ.ο!) λι!ι νά. ΥνωρΙαεις .όν llou
Αύτη ~τ«Y ή πρώτη φv?:x πώ ΤΟΥ γΥώρισα.. Ό [διαι; 
ε!πε δτ: μ1 θUΜ6τα.'I liotb τη θεσσι;ιΙΟΥ!χη. δτσ,ν στριχ· 

περ.iσε! ιΖτ::ό !χεΤ στΙς ιiΡΧέΙ; το!) 1921 χιχΙ γιιi μl7. 
ιΙ:ιΙβει στο 'ΕργIΧΤΟΙι;' Κέ·ιτρο. 

μΙρlχ 6.1:0 τηΥ ήμipιx 1:00 φτά.σαi-ι,ι aτόν ΠΙιΡσ.ι7. 
μιγ&.λη σuyxέ'ιτρωση ιiπo χιλιά.δε,. Ιργά..ε,. γlιi νά. 

χαΙ vσ. χι;ιφετΙσουΥ τού,. Ιξ6ριστου,. d.γωνtστΙ,. 1:0υς. 
τοΟ κ6μμιχ.το,. μlλησε δ Ζιχχα.ριά.δης χ.α.1 l;w.tJJpou,. 

1 .. ''1,''"'' δ Ε1α.ΎΎελ6πουλα,. . Γ ιά. την x«ttioτGtG1j τοΟ Χ6μ· 
~Ι/J'Πε ~δη πρoετι:ιιμ.σ;σμlνoι &.πό ΠΡΟ1'j'(ούμενε,. πΙηροφο-
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ρ 1 ες. η χ6μ.μ:ι: είχε σχε~ό ·.ι ξ'ι'τε),ω, διιχλuθεί. Γιχιμμ.aτΙ~ του 

Υίτα.ν δ χlχτ6πιν σo6ιετoλ6y~ του Ι'ενοι.οο ΈπιτελεΙοu Έλ. Στιχυ
p(~:''1ς. 

την 4λλη μΙρ!Χ ΙΥ Ι ',ιε ~ σιJ',ιδ:ά:σκεψη τω,ι ~Apιxy6ντων». "Έ
τσ: μ' !Χ1τό τό δΥΟμlχ lμεινε γνωrπη ~ σuvδιά:σχ.εΦ1j των ~ξopΙ. 

στων π?υ χ-:ι:τε:χι:χ'1 πρ Ιν «πό τη" ~ξop!1X τοuς ύπευθυνε, θΙσειlί 

aτό Χ6μμ.lχ. Τάο XUptlX θΙI~IXΤΙ:X που dΠΜχόλησ!Χν τη συνδιά.σκεψη 
τΊτα:ν: ~ σUyxληTl'j τ(;υ 301.1 το:.ιχτιχ?ϋ wItSplou τoiJ x.όμμa.τ~ xι::tl 

~ ίpγά.'ftι.Iση του ~X).OY Ι X')~ ά.Υώ-n. Αύτη YjtlX·1 xo:l ~ Χόριll. ~vτo
λ'ή πού "'ijpt ιίπό τη.,ι σuvδιiσχεψη 'ι'ι Kεvτpιxη 'FIΠttpoπYj 7.00 
είχε ΙχΛεΥεl ά.π' ιχότήΥ. 

Τά )'ηοl-όιιχ ιης 9ης Σeπιeμδρίου 

Στίι; 9 τοΟ ΣΕπτέμ6ρη ξεσπάει ~ dvtιzpa!IX των «oημ.oxpa:tt. 
χω" τa:Υμιίτων» . 'E-r.ρόχ.ειτο dπδ τ."ή'l .ιποψη τ~ι; liριθμηΤΙΧfjΙ; τo~ 

διJνa;μηι; ΥΙ.χ Μο δλ6Χληρα σuντιiyμ.ι:tΤIX ποίι δρtσκοντοιν χ.6.τω d,π' 

τη διοίΧητη των Ιέρ6σ. 'I'~ί N,tp'rtl),i'j . EtXIX'/ σχημ.ο:τιστε! d,π' 
τον Πά.Υχa:),ο χαΙ tjτιιν οΙ r.ρα:ιτωΡιa;'ι'Ο! του. <rπ'ijρχσ-ν σ' a;υτ 

πολίις υπόκοσμοι; χa;Ι πολλο! τpa;μπoίlxoι XlXl ~'(Χλ"1μa:τΙιι;. ο! dpo 
χηΥΟΙ τους , tijIί rOI(;tIO ~Blx'ijt; πο:όΤ1jτa:ι; μέ τώ, 6.νΟριι; ΤΟιί· 

(Τχl%ν μυσtιx.x O"J'ItYYOYjBt! μl tb'l Κο'lδιJλ"1 , χαί σ' αu-m πρό Π/1Υ.. 
-r.l)I,; στηιο:χ,=η:ι..ε. y:i% τήν dva:tPIJ'Π1; τοΟ lldyxa:.Aou. Τώρα: δμ 

6λ€ΠIΧVΖ δτι δ Κονδύλη, πήΥlΧΙΥε νά τα πσ.ραομερΙσει. "Έτσι ~pθll'ιl 
σε ιruyxρoυO"') μι:χζΙ τοu Χ!Χ! στoισιιiσaνε. Ό Ko'lMA1jIί Υίταν προ 
ΤG :μμδ1ιiνο; XIX! δ!ν περΙμ.ινε πα.ρά. riι:popμoij. Τά ιi'l'tιμtτώπ:σε 
d .. ?,?o:::tat:x6tYjtlX ΧαοΙ ~ lvτolij του στδ atp.:xtb ~τoιν νά σuντp 
6α 'ι'ι ιίΥτσ-ρσ(χ χ!ΧΙ .,&, δΙll.λuθoQν οί JtplXItwpta:.voίo Τό Γoυδt δπαl. 
YjΤIx'" οΙ στρa.τωνει; των JtplXttwptιxvw ... περιχuκλώνετι:χι dπό μ.ε.Υ 
λες στρατιωτιΧές δuνcψ..εις. Μ&.χες 6.γριει; σtI'IιXπto'l't<1t Ινω τό Π\Ι 
ρο60λιΧδ σφUpoxoπε! τΙι; θέσει, των ταγμάτων. 

Έ'Ιω στό rουδί Ιμαίνετο 'ι'ι μάχη δγχοι ),ιχο!} πλημμυρ(ζov. 
τούι; '~pόμo~ 'ti'jIί Άθτ,w.ι.ι;. Πιx'ιtιϊ') σuyxιντpώσιιι; Χ!ΧΙ OIIXB'l),' 
σειι; . "Aλλε~ μ~ μ'Jva;ΡΧΙΧ&. σl)'/θ1jμa:τα χαοΙ 6.λλλες μ1 x~μμoιίYl 
στιΧά:. Μέλη Τιϊο Χόμματοι; xιxτα:).a;μ.διivouν Ιν.:χ -rιivx, τοΟ x!Xp:pt~ 
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~~ιIX Χόχχι'/η σ-ημσ-Ια χο:ί πrιoχωpoo',ι νά. x!Xτσ-λιi60υν τό τιχχu · 

τα dr.uvομιm τμήματι:χ πολιορχοσντι:χι ιίπδ τούς Ιpyιi

Μέχρι τιι 6pιio:) ~ στάση των ,.δημοχρ!Χτιχων τlΧγμ.άτων. χ:.ι:

,"λ,·,,, 'I.:r.i ΟΙ <Ttιχσια:στες T.ιxpι:xo1vo'ιtlXt. Ό σtplXtb, μ! τδ ... 
τη, Υ!χης μπ:Χ ίνει στην Άθτl'/!Χ χο:ί χαβa.pΙζε: τοο; δρόμουι; 

τΙ, μιiζει;. Σοβιχρή i'/τiστ:r.ση στδ στρα:τό εχ μέροu; τω', 

oiv ΠΡ06λήθ'lχε. ~Eγινo:ν ά,ΡΧΕτε, σuλλijψειι; , ΙΙλλά. σi λΙ

d,cplfI,Ixr.t ... ηευΟερ.,ι. Τδ 11.6 '10 θύμ.!Χ d,rtb tc.U, Οια:Οηλω· 
ε·ι/':t μ.lλoι;; ttι~ κ.κ. ΓxΙx~ η rΧίνης. ΕΙχε ΤοΙση στ? 

του xι:xpιx6ιoίi ':to:.U ε!χαν σurxεvτpώσιι πολλΟΟι; xp!Xto!J· 

KQνδύληι; την άλλη μΙρι:χ ΙΧIΧ'/ε δηλώσειι; ΜΙ !;;lχίΡοντιχν 
συ'ΙτΡίψει τό τριΧέψΙ:Χλ., .έριχι;: τοίιι; πρ:r.ιτωριιχvoύ;, τοίι; 

χ!ΧΙ τουι; Χ?IΨΟU'lιστέι;. 

ιοίί NoΙμ~ρη 1926 

1"'0-:, Ι, α:υτ!ι; ιΙχιχν ο:εζaχθεΤ lawιo γιά πρώτη φopi% στη" 
Ινrελωι; n.i1JOtpιz. Ό ΚΟ'ι'δύ),ηι; χα! οΙ φιλο! 1'01.1 δε,ι 

UποΙΡηψ!ι;.vι;. Τδ ΚΚΕ εξΙθεσε τJπoψηφίoυς - τουι; δ

ιkoδεί~ει οι τοτ.ιχε ι; όΡΥΙΧ,lώ.,ε ι ι; - στου; περισσ6-

τη, y'ώpo:~ , Άπ' ο:1τοίΙι; 6yi'jxιxv δΙχιχ ΟΟuλιυτέι;: 

θsος, Xatνoylι:.u, ΣΤIΧUΡiδ"1ς , Πιχπιχνιχολιi.ou, Σι'lώχιχς, 

,,,"~,, ΚUΡ:a.χQ;;οuλος, Β εντουρα: κιχι Σoυλιi.μ. "Ετσ, στη 

[χa.νa:ν γι&. πρώτη φορΙΧ την Ιμψά-νισή τοuι; χομ..ιι.ουνι

(οΙ Σ (δερης χ!χ! Koυp:lλ , 7.00 Etxa. ... ~.'"λεyε! tό 

θΖ:ισ:ιλον!κΤ, "ιτιχν στ; '~"1ψo;~λ1:ΙO τη; 'Ενωμέτη; 'Λ'" 

ίι-::οΦ1jφιοι; στ~ν Κέρχυρα: μ!ΧζΙ μέ τον Νιχολινι1.χο. 

!1οΥ"'ι, ζόμ.ωσΥΙ Υίτα..,ι ιipxε-::~ :XΙ:X'nΠoιη'ΙX'ή. Μι:χζιxt-; 
xι.r.! στη'/ πόλη Υ.:ιΙ σt~ χωpιιi. lΙ-ήΡο:με 

..\φο,"" ιiλλ& Ιχι 1'1)"-01.1; δσουι; ΧΡειαζ6'1'tι:χν γι~ '12: Ιχλι-
~ 

Ι2Ι 
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Ή ίιπόδεοη Πoυλι6πovλoυ 

'Από την σuνοιriσχεψ1j τω,l «Π:ι;ΡσιΥόντων" 6 ΠουΑI6πουΑοι; 6Υ-η. 
χι στΥιν Κεντριχή 'ΕπιτρσπΙι . ΈκεΤ οiχτφε 81χωι; άντΙρρηση 

τήν ίΧΑοΥή τou. ΤΟ; ωσι μέΑ1j τηιϊ -ητσιν οί Χσιϊτ6.ιϊ, Εόtuχιά.Οηι;, 
ΓΙΙΧΤ:Jά:t?uλος κσι1 Τσατσά.κος. ΣτΙιϊ 9 Σεπτεμ6ρ!ου, την ήμiρ~ 
Οη),:r.δή τηιϊ άντcιρGiα.ς; τω" cΟημ.οχρσι-::ιχων τσιγμά.τω',,. x«l τών 
μσιζιχων oιcιoηλώσιων στoUι; δρόμουι;, τά. μέλη της Κ.Ε. σuν'ijλθ:r.'f 
γι&. '1& ίκτψήσουν τ« γεγονότα χαΙ να. χαθορΙσονν τη στ~ 
τοσ χόμμα.τl)ι;;. ' '\λ).ά [),ειπε δ γραμματΙαιϊ (6 Πσυλl6πσυλοι;;) xOlI 
r.rxp' ΙSλει;; τΙς πρσσπάθειειϊ δεν μπόρεσσιν ν! τόν 6ροαν. Μετα. άΠ1 
μiρες μάθσ.'/ε δ'η εΙχι φόγει για. τη θή6σ., άφοϋ πpιnιγoUμ.ενα. ε!χι 
στε{λΕΙ Ύρα:;Ρτ&. ατήν ΚΕ. την παριχίτησή τou μllνσ.ν ΙΙγηΦιδ τΟ', 
'Ο ΙΙνηψιόι; του ~!J.ωΙ;, ιiγνωστσ γιατΙ otv την [δωσε ατήν ΚΕ , 

Kcιl στ~ί'! παρσι:τφ1) του ')0;ί ατ& γρά.ιιμ.σιτά του στή'ι 
Υ.σι! σ~ ::ριλσυιϊ τσυ γρά.φε ι : οη πσ.ραιτειται Iir.b γρο:μ.μ.ατι/.σις 
a.πό μέλος τijι; Κ-Ε. ΥΙσ.τΙ Ιχει ά.νάγκη άτομ:κ-ης r.ερισuλλaγ'ij ι;, 
6ρ!σχει τον l'Χυτό ΤΟ'j &.ν:χ7.ΥΟ να. ΙΙν-:αποχριθεΙ στο πόστο 
',(ιντριχοiJ ~πιτp6πoυ, δτι Τι xp~ωχστ;ίσ. 't'ijt;. 7.σλΙΤ'.Χ'ijς lr.t 
έθνικοΟ Ιχι: Ιξ«σχήσει lnά.'ιω του φο6ερ-η 1πΙδΡI1.':ιη, δτι αόtij 
χρεωκoπ:ι:r. πρέπει VCt φέρει στη δ:ο:κηση τ?ϋ κόμμ.σ.τοι; τη 
ψηφία. τοο !κτά.χτου σuνε6ρ{?υ ( 'Λποοτολιδης - ΚορΜ.τοι;.). 
-:έλος; ύπ06&;nει 't-1jY παρι:r.ί-:ησYι τι;ιυ καΙ σ:πδ 1ι.έί..ος; το!) 
μΙ τη o~λι"ση 6τι μr.?ρεί χ«νεΙι;; ν;" lργι:r..στε! για τον 

σμ.ό xιxl (ξω ιiτ.o το χόμ~ , οπωι; γίνΗΙΧI μ! 't.,uIO ":;,;::r.: 
:.rτlJ. ίΗ KιντpIΧή 'F.ι:tιτpσπ-η τό·, ttxr Ικθέ.,ει στη θ 
ίιtct'~iJ::P!o χσ;! !πι χΙ::Ρο:χλης τοα σuνouσ.σμoo. Ό Παuλι61'tοuλ 
'1.ησε να &πc.σuρΟεf ~ ύποψη::ρι6ΤYjτi του. 'Π Κ.Ε. ΙπιμΙνε ι 
Ποuλιbr:οuλος ~MΣUρει μ1 δΙ')0;':Ιτιχό κλητ~ρα την όπ<,ψ~φ,I,~ 

του 

'0 ΣU'rtpOOΤ':l; au'to, -::0;" 6.Ψ.tμ.φισ6ήτητ~ Tι't'J:'! i:-:ό τ 
Ι:ι.λιχ 'tο'Jι; Οt~'ιCίοόμεvωι; τοσ χ~ν'fιμιxτoς, τ:στε δΙν μπόρεσε 
σει μι&. tΧΙΧ·lG"/':ljιητιχή Ιξήγηση :r.'.ίτ-ης του τηι; στιiσ-rιι;. 

Mε-:~ τl~ lxXoyt.; χα! &το;ν !r.ρόκειτ", ν-2. ά.ρχΙσιι 
οριcαΥ, τ...ιζήτηση γιά. τό 30 τ:χκ'tικο σuνέoριo, b Π",λ,IIιr ,~ 
aηλώvει δη θά r.&.pit μέροι; στη "υζήτησ'lj. Ή Κ.Ε. 

1:12 

, μl& a:.ό'tO'ιtριταή, για. τη στά.ση 'tQU, δ ΠQuλιόΠ"UΑος άρ· 

καΙ ή ΚΕ. τόν ά.ποχλεΙει ά.πό τό Χόμμα, άφήνοντας στ? 

ν~ ιiπoφασΙσιι 't~AIXci.. Σ! ουό • τΡε!ς μέρες lφl)α.αι στην 
&ΝτιπροσωπεΙσι τηι; Koμμoυvι.στιx-ης Διεθνοσιϊ χα! αύτη 

τόν άπΟΧΑειαμό του xaι τόν ίπανιχ.φέρει ατό Χ6μ.μιχ. 

t!ν:r.t 1ι ί)r.6θετη ΠOυAιδπΣUλOυ. 

Tακrικo Σuvέδeιο καΙ ή Ιοωκομμαlικη κρΙοη 

τίι;; ΙχλιηΙς; ~ρθα άμtaως στΥιν • ΑθήΥΙΧ. ΣΙ λΙγιι; μέρε.; 

δουλειά σ;"ν rIotxbIO γpι:r.μ.μι:nΙ:ι.ς στTι'J ·EVW:JYj Ήλεχτρι· 
τέλη τoίi Διχεμ6ρίαυ 1926 Τι σ:ίς ΙΙρχ!ς τοο Γενάρη 

-ή ,-ρoσuνεoριι:r..x'ή συς+ιτΤιTll. Δημoσιεόoντι:r.ι πρωτα 
τ-ης Κ.Ε., ιixoλoυθoσν τρία κσ.τΙΧ, σειριΧν δ.ρθρσ. το!} 

x.α:t ΧΙ1.τόπιν lλεόθεpo: τ~ μέλη τοΟ κόμματα, !χθέ-

τΙς; lΠi'jλες του Ρ ιζaσπ&.ΟΤ1j τΙς a.πόψεις τσuς. 'Ήτ«ν 

Ιλιόθερη σuζ~τηση μόνον πού αότη περιαρΙστη· 

αcl ζ'Yj't'ήμ.ιxτα π";,, είχε θέσει δ llauAI61't01JAaIO. "'ΕΤ1:, 

σχεδΙν έντελώΙ; -ή σuζ-ήτψι"l'j γιΟ:. τά γεΥ?νότ« 'Itoj 
1'q'f,~O,r x«l γιά. τη στίση τοΟ χόμμσ.τοι; σ' a.ότ&;. 

δ.ρθρο τοα πρώτου φύλλου τοΟ νόμιμου Pιζoσπιiστη, 

rijv I1VOΙτpOΠή τοα Πά.γ')0;Αου εΙχ:; γι&. τίτλο: .. 'Aρχ~ 
ΆπεUΘυνό-ω,ν στον Κανοόλη xa;l τΔv χαλαl}σε .n 

μι&. οημοχΡο:ΤΙΧ'ή Μί φιλεργατιχ-η πολιτιχή. Τό 'ijlΙOt? 

το ε!χε γρiψει δ Στι:r..υρίδηι; χιχ! πρα.γμ.σ.τ!χ4 μόνον 

-.1"0,,, νό: το εΙχε γριiψιι. Άnά στήν 6.ρθΡοΥρα::ρίχ 
'tQ') Ριζοσπάστη γΙνεΤ(t1 crJXYeι χ«! με lμ::ρι:r.cnι 

~~~::,~~ή κιχι σuνεΠ'f) δ1jμοχρι:r..τία.. Tώρι:r.. 'tbll Ριζο 
~ -ή lx.λ,γμiτη 6.πό τη σ'Jvδιά.σχεΦη τών _τ:ι:r.ρ:r.

tά. 4ρθρα το:. γριiφει δ Xι::tΤτ&'ι;. Χαρα.χτηρΙστη .. 
ΙΙΤ},ι τόν ΡιζGσϊ.ci.στη λιiθη x«t πρσΤόν oημoXPIXttXW'J 

..ι χα.τ«διώστηχα.ν , 6.λ1& στό Συνέδριο οε., Ιγινε σι,)· 
~ 

"ιν ΙΙντιπροσωπεΙα ti'jIί Κομμσuνισ:ιχi'jι; ΔιιθV!JΟΙ; IrI'ls 
"It!.~ οτΙι;; oχi:Jstt; τσα χ6μμ.ιχτο;; μl 6μιiOις &'ξιωματι-
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:ι.ω". κ~ι στίς <Χυτα::π .ίτες (Ιτι εl ... α! δlJ',ιατδν να. κCl.τακ:t1'jθοUv γι&. τη 'ι 

Ιπιχ,ΙιΧσ:;σ;ση ΟΙ &.ξιωμιχ-::ικοΙ Άλλ&. χι αύτη iι χριτική lytYE cπσr. 

παιχισχήΥΙσ. χσ;! Qxt στό σuνlδριο. 

ΟΙ σ.π6ψε ι ι;, πι:ιίο o:εWπωσε τότε δ Πoυλιόπouλ~ -Ijτxy στή .. 
Q:JoI:x. τοι,ιζ α:J'tε.; Q1 ίδιες ο! ιi;.6Ψει~ που εκθέτει δ Λέ'Μ atb 
~ 'Γί νά. κά:VOι.IΙJ;S :Ο ΧαΙ στό « -ΕΥΙΧ 6ηΙW; ~!ιπρδι;; Μο 6ήμaτr.ι π!σω_, 

Εί'νΙΧΙ Οη).ιχδ'η ή θεωρΙα: της 'Ελίτ. 

Διαπιστώνει δτι το xGμjJ..iX &πο t1jv iopuaij t a\J σuvooSUEtIXt α.πό 
μι';; μ.όν ιμη ΚΡΙσ1j, στι ε!να:ι ·.ιαΧή 1ι ποιοτικ1) το\) σόνθεση, πα).!) 

χσ.μ1'jλη ij ΠΥεuματικη στά.θιι,l τω,ι ΙΙΕλών τοu, δτι δεν εΤyaι ίκσ.νό 
Υ&' ιixτι ·,ιo6oλήσει, ν&. έπ,lρεri~ει , καΙ να. κι:χ.τ:χ.κτήσε: σο6cψοο, 

Οιa.vοοόμε;ιοur;, πράγμα. πι;υ τδ θεωρσοσε ιiπαρα.Ιτητo γι&. τήν Ii"'· 
πτuξη του κινΥl!lιχτος στην ΈλλιΧδα:. ~Oτι γενικι1. οΙν είχε ... {πotι 
ιiπ' δ;τl πρέπει yCι χaριχκτηρίζει την Ιπαvα.στcιτικη πρωτι:ιr.opί' 

κr,ιΙ &πο δ,τι πρέπε~ νσ: τΩ ota:xpivtt &πο τΙι;; μi~ει;;. σΟλα αυ 

3μωι;; [ξω τόπου καΙ χρόνου, ιςω δηλαδη &πο τΙι;; ΣUΓκεκριμένιC 

συVΘηκες τηι;; χΙ:ψαι;; καΙ τοσ κινYιμ.aτoι;; Υ.αΙ δίχωι;; καμι&: σο6ΧΡή 

&.νά.λυτη TJ προ:7ltά.θεια γι&: την &να~ijτηση των α.Ιτ1ων. ΟΙ πΡοι 
τiσεις στιι;; δποίει;; κr,ιτHηγε γι&: τη διόρθωση cGU κακoU .ητι:ινι 

α.όστηρη Ιπιλογη τιίιν μελω'ι, α.,jστηρη oιιiκpιση το!} κ6μ.μι;πος &1ι' 

τιι;; μ.ά.ζει;;, σ',(ολέι;;, σ06xρότητcι. Προ παντός αύτη τη σο6α.ρό", 

'Μ. την Πi'jρα.'ι καΙ τ"ίjν r.ιr.ο.ιζα.'1 Οια.ρχως σ&:'ι κr,ιρxμέnx 
στtμα τους , δλο( G! rρ~ψμιχtεtι;; κcιΙ ο[ πρόεδροι ιiπΩ τ&: ΣUνδl 

κά.τα. καΙ όλο: τσ: &δρα.νί} και :ρι),ολογικσ: ιποιχεΤα 'tQU ~';:e::~: 
Γι~ τΙς διαφc;ρες στο Ισωτερικό τήι;; Κομ.μι..ιυνιστικης 

δ ΠοuJ.ιδπο!)).ρς δεν &.νΧ9έρθηκε Κ7.:θδλου στην QUa[a των 

τικω'! κ~t i-~εωρητικω'! διαψQρων, iλλά. ,σ~;'~l.~. ]:'~';'~':'Ί~~:::;:ι,:'~ 
θαιρ.εσ:ες tYj .. Έκτελεστ:κη; της Κ.Δ. ~, της 
σης. 

Στον Πουλι6πουλο , ιiπαντijσiXνε με μι&: πρωτoψα:VΗ Υ'«Ι 
στη μiχρι τότε 6ιo:.ιότη-ιιtt δ),οι οί κοut6ηδει;; κα! ο! ο!'ιιθρωπο ι 
έμπι-Ο"τοσόνηι;; τηι;; κ.Δ. δη),αοη ij όπό διαμόρψωση σταλινική 
ςιr,ι: Χαϊτάς, Eύτuχιά.δηι;;, Ζαχα.ριά.δηι;;, Σxuτάλης κλπ. 'An " 
τήσανε μετσιtιitiX, 6ρισιες κ.α.Ι μk Uπl)υλα. σuγκαλυμμ.έVΗ σuκo" , 
τία , ΤΟ σόνοΑ!;) των Ιδεων τοίι ΠOυAιόr.OυAOυ χr,ιραxτηρΙστηκε ),1 
6ιvταρισμόι;;, OYjAiXo1j δτι ij tψα:pμ.cιγij τους θ&. σημαΙvει την1)ιά.λuιtη 

Ι21ι 

τόμ.μιχτοι;; σσ:'1 ιπαναστατι;v;ισ κόμματο,. ΈνιχντίΟΥ αύτο!1 του 

της ΠQΑψικfj;, ξένης στ&. μ.έχρι 't6tt -tjB1j του κόμμο:τοι;; 

IW.AtσtiX έ'κι.γτίον ένος σu',ιτρόφoυ πeι\.ι Ιχαιρε γΕνικ:1)ι;; Ικτίμ'ι· 

ο' δλ!;) ,ο κόμμ:t, είXr,ι'~ ιςεγεΡθ.εί τά. πιο πολλά. τ.αΑισ: στ;ε

το!1 κόμμιχτοι;;. ΑΔτό, καί δχι ΟΙ ίδέει;; τοο Πουλι6πουλου 66;· 
στην ΤQΠΟθέΤ1jτη τουο;;. WΕτσι, μέσχ σ' α.:}τη τη λά.σπη κ:ιΙ τη 

lIl·SlYE ij έντόπωση δτι ιiπό tuyriAo μiρoι;; μελών του 

γ1νονΤ7;ν δεκτεο;; ο! &.πόψει, του Πουλι6πουλου, !νω πρ:t

!πρόκειτο γι&. μισ: έξέγερτη ένΙΧΥτίον των σtαλινικαnι 

που τότε γιά. πρώτ") ψαρά. γΥωρΙζα.μ.ε. 

σuvloptc Ζγινε τον Μά.ρτη τοσ '27, ΕΙχα έ:χ.λεγεί σ,vτιπρό· 
2πΩ τYι '~ 'Οργά.>ιωση Πειpα.ιιi μαζΙ με τουι;; ΝΙXQλΙi/6;κο, 

καί θεOδώyOιJ, ~ Oλoι κ.α.Ι Ιμεί, κα.Ι Υι Όργά.νωση 1"/
Ινι;ιντίον τηι;; 'Ομάδα.ι;; XIXϊτιi - Zα.χr,ιpιάδη, ΤΩ ίδιο κα.Ι οΙ 

τη; Κα.6ά.λα.ι;; κα.ί _ης θεG<nλονίκηι;;, Με τηΥ Κ-Ε 

σ.ντιπροσωπείες τη; Άθτj',ι:ιο;; κα.Ι -.:ηι;; θεσσαλΙα.ι;;. Στο 

πο:ρεuρεθ1jκα.ν κ0:1 BUQ &:ντιπρόσωποι τηι;; Κομμ.ουνιστι

'Ο ενας απ' autouo;; ήτο:ν δ Ρέμελε γεΡμα.νός;. 6ou-
tt"otJ έκtελέσΤψΕ &.πο τον Στάλιν στΙ, μεγάλε, !κκ::ι:θιχρί-

1936-38. 
μίλφ'7.ν ΟΙ είσηγψες τη; Κ,Κ, υσtερα δ Πουλιόπου

σ' α.υτ&. ΠΟ>} [Τχε όποστηρiξει μέ τσ: ιiρθρα; του. Ή 

περιορίστηκε σχεδδν πά.νω σ' α.:}τά. Κο:τόπιν μ!λησΙΧΥ 

τηο;; Κομμουνιστικήι;; Διεθνoόjς κα.Ι οΙ AόyQt του; 

6ιι:tιoτ&:τ'l'j Ιπ1θεση ε',ια.'/τίο,ι του llουλιόπQuλοu. Μη&. 

τη θέση των ιiντιτ.Ρο::lώπwν τηι;; κ'Δ. 6εν t6λμφs i/& 
κα.Ι κα.Oι:tpά. άoAA1jAlγyUG'; με τόν Πουλι6πουλο κα.Ι 

παρά μόνΟΥ δ Για.τσόπουλοι;; . Λότοο;; Ικr,ινε κα.Ι νόξειι;; 

.~"pl;~ φρά.ςι:ις που συ'/δέεται με την ΚΑ, πιiνω κιχ! 
xataoτattXEt; ά.ρχες τοΟ κόμματοι;;. 

Χ2.Ι μισ: σ'Jζijt7J:11j με τη σuμμεtοχη των ιiν,ιπρoσώ

γι&. το σό'lθημα. ,, 'E'Itιxiιx καΙ Άνεξά.ρτητη M:t:x.εOo

' ... Ιχη, δίχωι;; νσ: προ::lτεθεί τiποτε περισσότερο &.πο XEl,lιx 
Έ,,,,,,,· που ε!χα.ν &.μψι60λ1ες Ιμει·,ιαν μέ τΙ, ιiμφι6o .... 
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lxOEo'l'j πoU μ4, οιέΥΙΙμι γιά. τη Ορά.ση t'i'jIί Κ.Ε. δτ~ν ctUtbιo ~t~y 

ΎΡΙΨμ.cιτΙα.ι;, ιΧλλά. :;UtE συ~1ιτησ1j {γινι, ουτε σ1jμσ.σ!α. 1I3ω~ι: χα.. 

νεΙ,. Ό Κορδι:Ιτοι; οε\l ίμ,φα.ν(ατ'l'jχε χιιθ6λc.u. 

Ό ΡΙμιλι lχιχγε την :ix1ιAouO'!) T:pωτδΤUΠη διά;xp~ση .ων χαμ

ιια.τιχων όμά.δων χαλ τά.σεων; 1ιlα.ρξιστιxη δμ.ά.8α.: .Mά.~L~, Σχλά.· 

60;. ΛενινΙΟ"tt)tη bIJoioa: XGtr'tIiιo, Εύτυχιάδη,. ΈΡΥa.τιχή δμά:δa.: 

Σι!'I'tΟΙ;, θέο.;. ?Ι(Ι μL~ ιivσ.λo-y(α. πού σημα;vτιχά όπιριιχι: 'ι'J δμ.ά.δ1ό 

XaItd ιiποτελΙaτvr.ιε μ~ πρόταση τη:; ά.yτιπ?oσωπεί~ τηι; κ'Δ. 
+, νΙα: ΚιYΤPΙX~ '&ttτΡor.ή. ΟΙ lΙοιιλ:6πουλοι; mt rtσ.tomouAo, 
ιiπoxλειaτ1,κι;ινε ιiπό κά.θε διιυθυντιχή θέση. 

Ί'ην 'ι'jμΙpα. ποο tr:phxttto νΔ: χλιίσει το Συνέδριο, δ Ρέμι 
μdι; Οιά.6:ισε τηλεγρά.φημιι τη.; Κ.Δ. ο' ΙΧότδν, γι&:. -roy &Υρια βφ-
6ιφδισμό τη, Ιπa.να.στα.τημiνηι; Σo;y~η:; ιiπo -ςόν ά:Ί'Ύλιχο στδλο, 

Τό ΣuνΙδριο στέλνει tYjAtrpiιpVJI14 oιαμIXpτuρ:α.ι; στην 'AnAI'IC.~ 
ΗρεσβεΙιχ κα.Ι ιir.οφa.σΙζει γι~ τήν ιiλλη μΙρα. να κιχΗοεl δημJo 
σια. οιιγχ.Ιντρωοη διι:φα:ρτuρΙa.~. 

Ή σuγκΙ'lτρωση ι[χι inltUxia. Xιλιάδε~ έργάτε~ πηρα.ν μ.έρ ι 

Gιa.μ.ο:ρτuρήθη:ω:ν για τη σφο;Ύη των liδελψώΥ ΤOlJ~ χ.α.Ι έχ.δη 

οιχvι την ι!.λληλεπόη 'tou~ κ::ιΙ τη σuμ.πa.ράστιtσή τoυ~ στό κιν,ςι 
κο προλεταριάτο. Στό τiλo~ τη~ σιιrχ.ίντpωση~ οΙ !pγάτε~ σ.ύθ 

μητσ. Ιπιχεψήoa.w να τ.:ροχωρήσοuv τ.:pό~ την cinAIXYj 
Τότε έπι\lΙ6η ή χωρο:ρuλσ.κή χ.α.Ι ιixoλoUΘήσσ..νε σuγκpoόσει~ 

cipxεtou, τ?α.uμι.ιτΙε~. 

Μιτά τδ Συνισριο ό HouA~6r.ou).o. xuXAσψoprr πρωτα. 

μoTIXCΙ'!1lμiyη Iι[~ σιι:tμ.ιιρwρία. -::οί.ι την ύποΥΡά.φοU'l ό τ"δ"", 
καΙ 'ό'13οιίΥιεβιτς yι~ τδν αόθ.χ1ριτο ά.-::οΧΛεισμ.Ο τοΟ Ιην66ι!1' 
την ·Eκ.ελισ-:\x~ 'F.ΛtΙi:pοπή τη~ Koμμ..ou\ltoτ:xTjIi: ΔΙEθνoO~. 

Κα.τόπιν κυΧλι:.χΡοριl μ.ι&:. μτ.:ροοοόριχ μ! τδν τ!τλο «ΝΙο 
ν1'Jl.LGζ_ χα.Ι ά.ρχΙζει νά lιpyανώνε: ψρ&.ξlε~ μ.lσ'2. στό χ&μμ.α., 

Πολιτικό Γριχφι!ο ιiΠOψlXσlζει τη δΙIΧΥρlχψ1) tou δπως χ.α.Ι tή 

ΎΡ~ψή το!) rtctwCιπouAou. Δ!ν ξΙρω α.ν α.ότή τ'ή ψιJρσ. οΙ 
ψΙς γ[ν'2.'ι" μΙ τη σιιγΧ'2.τίθιση της Κ.Δ, Τρία; μiλη τοD 

χοο ΥΡο:ψεΙου οΙ: :Mιiξιμ.o~, XatyoYAou, ΚΙΧ! Σxλιi60~, διιχψω 
μ! τΙς OIctyp!:tςpi~ χο:Ι nrι.pctttOOytlXI ano το Π,Γ. TQu; λόγου, 1~Ι 
πctρcιΙτησr';~ .oU' τοίις κιiνoυν rνωσΤQUΙ; στο χόμμα x.cc.t lξω • , 
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μ.! μ.ι.ά μπροσοόρα. r.oo ιi\lotxtO: χuχ.λοψορεl με tO\l τω,ο: 
τ.:ιχρa.ιτηθήχ.α.με,.. Δε\l Ιιτa.ν μ6ΥΟ'ιΙ ή διa.rΡa.φη δυο ά.πό 

fΚισιxa στελέχη 'toG κόμματο; πoU τοίι, Ιχσ.νε \11% διa.μa.ρ· 
κιχ! \11% πa:ρa.ιτηθοu'ιl. ω.λά χa.Ι οΙ χί\lοu\lοι δτ:ως γpάφa.\lι. 

δημοκιχιτlιχ στ? έσωτερικο του κ6μμι:r.τo~ ιiτ.:' α)}τ!, τ!~ 
Ύp::ιφtl(1)ιpατιχες μiOoδει;. 

Π!2.ρ' δλο τ.:oU δ-πω. ypιiφo;νε οΙ διαφoρΙ~ τους περιο
μ6vo\l στί~ γρα.ψειοχρα.τικ.ές μ.iθoδες το!} Π.Γ. δ!ν θα 

vi ΟUΎχωνεuτοuv xa.l τ.:ολιτιχίι μί την ά,\ιτιτ.:ολΙτεu01j τo~ 
,""υλ,,,, χαΙ yiX d,r.o;:rMσouv μιά. Ινισ.ίσ. ά,\ιτιπολΙτευση. Σι 

.ου Στ.::r.ρτα.κοu (έπιθεώpηση~ πού ε!χε ιipχΙσει να 
llOUAI6nQUA'J~), δημωιεόοντα.ι οΙ θέσεις .οϋ Σxλιi6oυ, 

αύτή τη ψιJρσ. π),ατ:ρόρμα, σ.ι}στηρ:i. .εκμ.ηpιωμ.lνη 

ΟΙ μ.ελΙτε~ τοα Σxλιi6cιυ, ιiλλά. πoU στή\l ouolct της δεν 
μιl% δεότερη 6ελτ ιωμένη lχδοση τη~ θεωρΙο:ς της ciλ

της oιιyδιιiσκεΨη~ τοσ Φε6ροuctΡΙΟU 
liποΦη δμω~ τη~ διεuxρΙνισης χαΙ της ιiπoσα;ψή· 

ΙδείiΊν &.';a.μψισ6ήτητ~ ιiπετΙλεσε μι&:. πρόοδο. ΈπΙτρε

u,μDΡI,ωi\,ο, οΙ τάσεις καΙ \ι&:. 6ρε1 ό xaθίya~ τη θέση του, 

ό .IlσuAtCιπouAo, ίrr.oστηριξι δτι ό Τδιος 151'11 Ιιτσ.v 

μ' αυτε, τΙς; θΙσει~. ΔΙν ξέρω !ν πράγματι διαψώνησε, 

4.λλη ά,VtΙθετη Toλα..φόpμ.a. δ1'}μOO'~εύτηxι, ουτε XpttI
x.al /3λοι τότε εΙχαμ.ε την ένWr:ωση δτι cιότη Ijτα\l 1) 

ιτλ,,,.ό,,,,,, τη; έ'ιωμiν~ ά,ντ~πoλ(τευσ~. 

lγα)'ιίιw 1ης άY1lJιoλίιεvoης 

μ.lλo; ;:71ς Ι1ερ:ψερειlχκήι; ΈΤοlτ?σπή; Πιιprι.ι4 xa.I 
'00 Άγχ:τπρόΤ.. Ή Π.Ε. στό ΣUγoλδ της δπω; χσ.! δλ&
ΌργιiνωCTι) d"οτελοUμ.!Y7j σχεδόν iποκλιιστιχιi ιiπό !ρ. 

τ.:ρΙν ιiπό το ΣUΥέδΡΙΟ .oπι;;θετημ.lνη στήν ά,ντιπολΙ· 
Ινο:ντΙο'ι' τη; δμιiδας Xιxl.'tli. 

'ΙςρΟΟ'χώρησε σ-:ην ά,ντιπσλίτευση ή όμάδα. MιiξΊμoυ, 
ΧfJ.!νοΥλο:.ι, κιχι δτα.ν δ1jμ.οσιευτηκε στόν Σπάρτrι.x.o ή 

τηι;, lθεσα αμ1σω; στ'ήν ΙΙ!ριψεριια.κη Έπι.ροπή τό 

ιn 



~"'Ίτημ.α. τω " σχέσεώ'ι' μα.ς μ.! τη'ι' {νωμ.έγη ;tAtG'; ιivtιπολιτιυση 

7':oV τΙς Ιδέες 'Yjt; Ιχφράζn α.ότη ή πλα.τφόρμ.a. . ""Εχσ.να. α.ι}στηρή 

κριτική ο' ιWτη την r:λι;r;τφόΡμ.α. -.ω:ί !;ήτησα.. άπό την Π.Ε. να. την 
χα.τα.Οικιiσit :χ.α.ί vό: δια.χόψει χιΧθε aXlO"I'j μl. την «vτιπολίuuση, 

'roτrpo: άπο σεφά. lιξuΤQ;των σutYjτηorwv, πεΙστηκε Τι πλειοψη· 
φΙα.. Ό ΝΙΧGλιvάκος ",σ.ρσ.ιτείτσ.ι ΙΙπό γρι;ψ,μα.τέσ.ς χα.ί ή Π,Ε. «γα. 

θέτει σε μένα. τ'iJ γΡσ.μμcιτtΙα., Άμέσω;. προχηρύξα.μι σuν!5ιάσxεψη 
για. νά. «ποφα.σίσει κα.Ι νά. ιiΠΩφσ.VΘιΤ ή Όργάνωση πά,νω σ' α.ότά.. 

'11 πρoσuνoια.σxεψιxή σ:.ιζητηση χρά,τησε πολύ Χ'2.1 πi'jρε όξιι. 

nτο χσ.ραxτηpc:ι., χc:ι.Ι xpCΊτησε πολύ για.τΙ ή ιivτΙT.oλΙτευ-,η δ~ 

16λεπε χ.ά.θε μέρα. νά. φθεΙρετα.ι, Υά, χά.νει χσ.Ι νά. χρεωχ.οπεΤ, εσuμ· 

μένα. την μπoOΧIJτά.ριζε, ΕΙ'J'I'j"J'ητης εχ μέΡΩυς της ιivtιπολΙτεtJσYX 

ήτα.ν ό MCΊξιμσ~ χι είνσ.ι χι α.ότό μιά. ΙπΙ πΗον ιi-:tόδειςη για. w 
!νισ.ίο ;;7'JIί, «ν;;ιπoλί,εu-,ηι; κ σ. ί το Ινισ.ίσ τη;. πλσ.;:ψόρμ.α.ς 'YjIί. Ό 

ΔΗςιμος δμως γνωστός ζ:Ιj14;ιφοu;;Ισ;;α.ι;, πότε για.τΙ 16ρεχε, πό 

γισ.;;Ι ε{χ.ε λά.σπη, πότε για.τ! Ιχc:ι.\lε τό;ι προσ"'Ια.τσλισμό ;;ου σ-dι 

Τα.ΙJ.πούρ·ια rι στη Δρc:ι.Π Ε;;σώ\lα., ",ρο.ιμ,οοσε ~ μένει στό σπΙ1Ι 

του rι νά, aρciζει σ;:ο χσ.φενεΙο χσ.ι α.ψrjνε την &ντ ιπολΙτευσ" δΙχ 

εΙσ'l'j"J'ητη. Τότε Ι;τα.φνε .ό λόγο ό Νικολι\lά.χσ; μ.έ την σ.φ •• 
'WΠ,. δήλω3η δ.ι l:r' δσον δΙν π:ιρΙσ;::ιτα:ι 6 εΙσηγητη; τη; av," 
πoλΙτεuσr,ς, οί &V1::r.ολι;;εuc.ιι,ενοι «ποχωροϋΥ. ΚαΙ πρά,γμt.t;;ι ιiπ .. 
χωρουσα',ι κιχ! Υι σu',ιlλευση μσ.τιι:ω.,.6τσ.ν. Αότό γι'f6τσ.',ι σ! 

",ερΙΟΟο πω ή χιι6έΡY1jση ;;ων φιλιλευοερων ε!χε !ξαπολΟΟει Ι 

νΙο διωγμό Ινσ.Υτ[ον τω" κομμ.ουνιστών. 'Ενα;VΤΙΟ\l μου όπηρχι 

ήο" Ιν;;:ιλμ'). σuλλήψεωι;. Στο τέλος, δτα.Υ πλιον εγι',ιε φα.\ιεΡό δ 

ή j· ... ιπολ[τεu::lη Ισχφμέ'ία. πpoσr.σ.θoϋσε να. μcιτα:ιώσει τη συ.,. 

δι(σκΕΨΤ/, «ΠΩφ:σίσσ.με νά, 7.ρoχωΡOGμε σ,η συζήτηση μ.t. 
lμ.ε\lα,ν. ~Eτ::ιι iw.tγ:ώ.οτηχ:ιv χαΙ οι ιiντ~πoλιτειι6μtνoι πoV ΟΙΟΙ,. 

χω .. λιγόστειισ.'Ι να. μiνcιιιν. 

ΤΟ ιΧποτέλεσμα. τη.; σuνδ:cίσκιΨη .. ή;;α.'ι μια. Ο\J'ιτριπτιχη 

τη .. άvtt-:tολΙτεuσης στTjν πιο προλετσ.ριαχη ΌΡΎ«',ιωσ" 'tOU χ6ι. 
ιι.ιr.τoι;. Στην νέα. Περιφερι:σ.χή 'Eπιτρeιπη 7.0ύ , εχτόι; ιiπό έIlΙ , 
δλι:iΙ οϊ &λλοι "ιτα.ν 6ιομηχα.νικοΙ !Ργciτες 6γηxa γpr.x..μ.μ.α.;;Ισ. ς. Δι" 

ιi1to τά, μέλ" ;;Υ)ς Περιφ~ρειc:ι.κ7'Jι; 'Επιτροπή; ήταν οΙ Κσ.ρσ.γι«\ινν .. 
χα.! Μιχα.ηλίδης, μ1jχσ.'/ουΡγοΙ ιiπόφoιτoι ;;οϋ KorTB χα.! οΙ δ6ιι 
Ό δεύτεΡΩς ε'ίψ.t: α:ό;:δς r.oU ΙπΙ Μετα.ξli l·m,yt δήλωση ΙΙπό '1 
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Kερκυρ~" πέΡΜε στην δπηριοία. .011 Mα.νια.GιXκη χαΙ 
το χυριό.ερο στέλεχος ::ιτη'ι Πρικιωρι""ι Έπιψοπη πω χα.τα;-

6 Mσ.νια.M.κη~. 
'Εκ;:6, «πο ;:ον Πειρα.ια. σ;:ην χομμα..ιχή του περιφέρεια. «vij
.ότε κσ.1 ή llελοπό,,'ιι'Jσο; χα.ί τσ. 'ιIYjI1Iάo τοΟ Aίγα.!eιυ . Ή 

Ρ'Υ',ω"η &ρχισε να. 6γα.Ι;ιει σ.πό ;:ό τέλμα. πoV την εΙχ! χ.α.θη-
1) σ.vτιπσλ(.ευση. Άπσκα.;:Ιστησε χα.Ι ιXνά.πτuξε τΙς έπι;r;φές 

μ.t .σ. εpγσστά.σ~α., τα. συνo~xά.τι;r;, τΙ, σuyoιχ.Ιες. Κά.να.με oιrLλΙ
χ:ιΙ μα.θfn.1n.τσ. σ! σειΡα Ιμtλoυς στ!ς !ργα.τιχ.ες σuvoικΙες. Αδ· 

.Ον «ριθμό τωγ μελω'ι' τοϋ χόμ.μ.:ι.σ; ;(41 τη'ι' Χ'JΧλοφορΙα. 

~ι';~:~~:::~I:()~" ,",= τήν ο:ηύθυνε ή «vτιπoλΙ;;ευση ε!χε όρ
μ:~ Σχολη στελεχόn. E!xGt\l γίνει πα.Υηγυριχά. τ:Ι Ιγχα.ί· 

χίιριο bIltA1jrij ΤΟ'Ι Μ:ciςιμο χα.! Ικα.νε 000 Τι ψΙα μα:θήμα.τα. 
. Λότη 6ΡΙιΤι.δΤGt'Ι στη γρc:ι.ιιιιη της ιι.δρφωση; :χ.α.Ι .7'J; 

"",."., ~O.α.ν «πoσπcίσ;;ηκε ~ Όργά.\ιωση ΙΙπό την σ.γtι
την χρ:ιτΥισ:ιμε σ.υτη τή Σχολή μ! διευθυ.,.τη της ΤΟ'ι 

lvα.ν xu.r.pto τελε:6φGΙ;:G ,00 ΛENl~rκOΙ-PΣ. 

ικόιερα Υηονόια ,ό 1927 • 28 

'11 πc:ι. ... ελλo:!5ι"l.η &:;.:εpγ(c:ι. τιilν κα.Π.,.Εργα.;;ω.,. πω mτιληξε σΙ 
α.ίμ:ιτηρt; σurY.pouaEIt; σ' ολ:ι '!& κα.π'/ο610μηχα.\ιιχσ: χΙ'ι· 
χιίιρα.ι;, α.ίι.ο ε!vα.ι ;;0 σηιια.ν;;ιχότερο γεγΩνος σ' σ.ότή την 
Hc:ι.vtou ή :iστuνr,;μtα: χρησιμοποΙ1jO! τα όπλα. Ι'Ια.ντΙον 

""1"'. Σ' δλει; ;;Ι ς πόλεις ε!'χα.ιιε eίιμ,:x.τα. χα.Ι χ:ιτα. μάζει; 

jLCΙρα.ίο: μπορεί vιX tl'IQ.t '(\0: bAbxAYjpo το x!vημα. Τι προ· 
ί5ειλ!α. ΙΥό, "ύπεuθu'IQU- μ .. ορOUμε νά. τό ΙδοΟμε στTι\l 
, θΙου α.υτη τyι\l περί?δσ χσ.Ι σ' α.ότη τη ... «περγί :χ. στyι\l 

... 



xρ~τήσει τον x~ρa.xτηρa. ά.πλη, cinox~, ΙΙπο την Ιργα.σΙΦ>. ΟΙ 

ntb πο).λοΙ χ.ι:χπνιiργ&.τε, μιλη του x6~'tCI" μ! πολλή ουσψορΙ7, 
δiΧΤ1jχο:.ν. α.~τη την d.πόφM1j. 

Σέ ΙΙρχετέ, μiρε, ιpτd.νει δ θίο, στην Κα.6ά.λα.. Κά.λισε χι 

α.ότb, την xoμ.μa.τιxή φρά.ξια. χ.ι:χΙ Τi'j, ά.vα.xoΙvωoε νΙιι. ά.πόφa.aη 
του Π.Γ . cΉ άor.Iipyla. πρέπει νΘ: πάρει μ.ιιχ'Τηχδ χα.ρcιxτήρα., πρΙ. 

πει yQ; χ.ι:χ.Ι60υμε aτoU, δρόμου, σΙ ΜCΙχητιχέ, ο:cιό1jλώοιι, για. -n 
έξ«να.γΧ&'οουμε τou, χα.πνΙμΠιΙρου, χ.ι:χ! το :ιρά.το, νΘ: xd.youv οΙ" 

χτα. τα. ιι.Ιτήμ.<tτά. μαι, •. ΈΧτο, ά.πb δUo - τρΙα. μέλη τη, QιοΙχφ1j~ι 

Ιλοι οΙ &.λλοι δΙΧΤ1jκα.ν μέ έVΘOυσια.σμό τη νέα. ιiπόφa.σ1j. 'Anb τη 
φρά.ξια. δι.α.δΙδετα.ι σ-cή μ.<iζα. τών χα.Π'ι/ΙΡΎα.τών χα.ι πα.νtOO 6ρίσχιι 

.ή" πιο εύΥΟίΧή ΙΙπΤιχηση. ΙΙά.ε: γι&; τελευ'tα.ία. φορά., γι&; wuc 
Μου, δπω, λέyα.vε, μ.tά. tr.ιψοr.ή ο.Ον Νομάρχη μ.t .Ον θΙο χα.Ι 

δ Noμ.<iρχη~ έπ«να.λa.μ6ά.νει 'tιk [δια. που Χά.θε ψορα. .00, Ιλεγ8. 

δτι τα. a.ι.ήμa.τά. .ou, δέν ΥίνQ'ι/.α.ι δεχτα. χ.ι:χί δ.ι πρέπει να. 'Itt1%4 
σουν δουλειά.. 

Ka.λείω.ι σιιγχΙντρωση των ά.περγων (πά.vω cino 12 χιλιά.δει;) 
χα.Ι πα.Ιρνεl;α.ι χα.Ι ιinb τη σuyXΙψφωση μέσα. σ1 Ιξwο iyθQuata. 

σμh ΙΙπόφa.ση ΥΙά. μΑχητική πλέο'ι/ διεΧδίχηση των cιΙτημ.i.ων .o~. 
Στη'ι/ ά.περγια.χή έπιτροπή κ.cιί στη διοlχηση civα.Bi'tCIuv Υά. δρΙσι, 

την ~μ.έpα. χα.ί την ώρα.. ΣτΙ, έργα.τικέ, σuνoιxΙει; έπιχρα.τεΙ έ .... 
θουσια.σμόι; χιι! δλοι r.ροεtοιμά.ζQντα.ι ΥΙα. .Ι, μ.«χητιχέι; δια.δ1jλώ 

σει, xa.! τΙ, :iνα.πόφεuχtε, σuyxρoύσει, μι την ά.στυvoμΙα.. 

:Ξα.φνιχ.ά. την !λλη μίΡα. δ θέας nPIΠilVIit yQ; π~ν. !λλη μ.tik 

φορά. στ~ν Νομ&.ρχη. ΤΟ σύνολο .ων μtλων τoi) x6μ.μa.τας α.ύ~ 
τη ψορά. clva.: lva.vτlov. Δ!ν {χουμε πλΙον χa.μιά. δουλιια. μl .όν 

Νομ~t1ι .00 λέΥε. ΟΙ έργάτε, !tσιμ.ά.ζοντa.ι γιιΧ _Ιι; μ4χιι; ΜΙ ιιι 
προχηρύξειι; πou τoUι; χιιλουν για α.ίίριο στou, δρόμουι; εΙνϊιΙ lτοι 

μει;. Ό θέο, επιμiνει, λέει δ.ι α.ότΟ, Ιχει την ιύθόνη ΜΙ α.ότό{ 
εΙvιxι Ιχ.είνο, πΟΟ "λιχα. ά.πσφα.σίζιι. 'Έτσι, με Μα μiλη τηι; διοΙ. 

xησ~ ξα..,ιa.π«ι:ι δ θΙσι; στον Νομάρχη. "&γινι σ' δλσ~ φα.νιρ6 

δτι δ φ66~ μπρOσtO; σ' δ,.ι Ιπρόχειτο yQ; γΙνει τοΟ όπα.γόρευοι 
~ότη την ι1πόφa.ση. 

Τψ ώρα. που δ θΙοι; προσ;-.a;&iJσε νΟ; πεΙσει τον Νομάρχη ν:k 

δεχτεί Ινιι μιρο, τουλά.χιστον των ο:ιΙτημ.ά.των των ά.πιργων rtik 
να. άποφ.ωχθοον οΙ δια.δ1jλώσειι;, μπα.!νει σΠJν a.!BOIJOlX δ ά.vτα.πQo 
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τη, θ.σσa.λoνΙτιχηι; ~μεpTισι~ ΙφημερΙδa., cφαΣ. (Tρ~.,.. 
ιΧν θuμ.8.μ.o:ι χα.λ&) Οιιιχδπ.ιι τη σuζή.ηση xa.! μ& χ.ι:χ.:ι

νευριχότητιι -.ιιι! σuγxίγφη λέει στόν Νομάρχη: cKtJptc Να-
α.ύτή τη στιγμή ε!χιι ΤΥιλεφωνιΧή σuνoιάλεξη μl: τη θεσ
. τα. νέα. tlya.t πολύ σο6ι:ιρ&. . Σ' δλει; τΙ, πδλιι, τη, Ma.
'ΧΟ.Ι θρ&.χηι; μάχε, μ.έ νεχρoU, xa.! .ρa.uμ.a.τΙιι; άν&.μ.εσα. 

χωροψυλα.Χή x.a.l στωι; άπιργούι;. Στη θεσσα.λσν!χη μετα. ά.πό 
στ?ίιι; δρ6μ.ουι;, 700 ιiπεpγσΙ Ιχουν ΧΛειστεΙ ΧΙΧΙ δχυ· 

στο 'Εργα.τιχΟ Κέντρο xa.l δ Kα.λoχριστια.vά.χηι;; (6 ΟΙΟΙΧ"l
τη, χωΡQφuλa.χ~ι;) ζη.ά.ει τηλεγρα.ψιχω, άπο 't'i'jv χυ6Ιρνησ'1/ 
!.δειο:ι ν& χρησιμoπoιήσ~ι Τ.υΡο60λικΟ Ιvα.ντΙoν .00 'ΕΡΎα..ι
ΚΙvτρoυ. 'ΕπΙση,. πα.ντου μl 1ντολΥι τη, χυ6έρνηση, σuλλα.μ

οΙ xσμμ.G:n,ισU:ι; 60υλιυ.Ι, •. Ό θέο, χ&.νιι .ό χρώμα. του . 

Ii,,'"ρχη, τοσ λtει: .. Κόριε θέσ ιΙσθε -;tροσωπ.ιχα. όπιόθυΥΟΙ;; 
πιιρ6.νομο xa.l ΙΧτΡοπσ πρόχ.ειτα.ι να. γίνει •. 

θέο, .ώρα. Iu την tStCit1jtct το\) .. UTtIίIθuvou. έχ.ιΙνου πού 
dποφα.σίζει :ο γιιΧ την τυχη των Ιργιιτων, δΙνιι 1ν.ολή Ψ.t. 

χυχλοφοΡ"'ισουν οΙ προχηρυξιι, χ.ι:χΙ ~ μa.w.ιωθσiJν οΙ διιιδη· 

4-;tο.Ιλεσμ.:ι: d.yayj.xtYI\]fj xa.ί δΡΥή σ::~ μiλη τοΟ χόμμ4-
,Σ"""αιι,, d • .σθάΡΡuνση, ά;;ογοήτευση στη μάζα. .Qy χιχπνερ

. !λλη μέριι, χιλιάδει; χα.πνεργάτε, δΙχω, να. περιμt-
4πο χα.νΙνα.ν Ιvτoλή 'Ittd\louv εουλειά.. Ή Kσμμ.a.τιχή 'Οργ&.

MeiAa., Χ'JΡ!ολεΧΤΙί:ιΧ ί3ια.ΛUετ].ι ;.:0.1 το roPOAtta.ptoiτo 
χ";ο)",, θα. ",εpiOQuv πολλα. χpόνιι;t για. να. ξα.vιx6ρεl τα ... 
του χα.! για. να. ξο:ιν].\]ηχώσει x.εφiλι. Αότο εΙνϊιΙ "ό d,νa.πQ
d.ΠQτlλισμ.a. τη, οΙχω, μ.ά.χη ποφίδοσηι; .ων έΡΥα.τών. 
ή ίπ!ργοσπα.στικη σ"tάση το;) θέου ποτΙ δΙν σuζ"lτηθηχ~ 
ο!ν χα.tα.Οιχά.στηχε. ~Oσε, φορέι;; δρισμΙνο\ σUvτpoφι;;ι 

δ.ι πρΙπει νιΧ γίνει σuζήτησ1j, iι Q;πά.'1τηση ~τα.Y δτι μ!2. 
σuζTιτηση x.a.l μια. δημόσια. χ.,.τα.δΙχη ea. δώσει δπλα. στοό, 

• Αλλο σ1jμ.a.yτtxb γεyo,~α, -Ιjτα.ν ο!. μa.ζιχΙ, χινη1:01Wιijσει, 
ΙηιιοσΙων u':'taAλYjAwv. Σ' ιιύ.ει; Οια.χρΙθηχε γιΟ; το θάρροι;; του 

.. " .. ,~ι."";,o,, Uπ~λA"lAo, .(1) ύπουργεΙου ΓεωργΙι;t,. Ό ι!λιχρι. 
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νfιι; κσ.Ι θσ.pρσ.Ho~ σ.ότό. ιiyωνιlΠ'ήι; εΤχι μΙσ. ΤΡσ.Υιχή τόχη. Κο.· 
τηΥορ'ήθηκε για. χα.φιέr;, διo.γρcίφηxε με α.ότη τη ΙSρώμικη ρετο\· 

νια. Κ'Ζ! στην χιχτοχή !κτελiστΗXε ιiπό την ΟΠΛΑ. 

- -Εν..: ιiχδμιx σημcx.r.ικΟ γεγονός ~τιxν οΙ μcx.χητιχέι; μσ.ζ~. 

xl; διo:~η)'ώσει~ γιeι την όπερ~σπιση τών Υ.ομμουνΙσ1ων 6?UAE\,l' 
τώΥ. Ό ε!σο:ΎΎε),Ιο:; εΤχε ύπooιi),ει lΠ'ή Βουλή πρότο:ση γι&. τη'ι 

&.ρση τ-ίι. «:ruAIιx; τωΥ χομμου'lιστων βουλευτων. Κιχτ&. τ1; ΣUΖη

τησε(ι; σ-::ή Βοuλή πιχνω σ' a.ότ~ την πρότωη δργo:'Jώθη')(4.ν δια· 

δηλώσε:ι; στι:ιU; δpόμ.oυ~ πού, πa.ρ&. τ!Χ μ..lτιn τij.; άστuνoμΙα.;, ΙψτιJ.' 

σαν ίισ1εριχ άπό σειpeι ΣUΓχρt;ύ.,.εων μiχρι τή Bcιυλ~. Ή Boυλ~ 

έδωσε iS.&:IΙX ιiρσεωι; τήι; ιlσuλΙας γι&. δλουι; έκ-::Ιιι; !iπο -::tιν Μά:ξιμο 

χαΙ εχ.τόι; άπό τον Σ-::ιχυρ:Ζϊη, δ δT.o"for; ε!χε ήδη Τοροσχωρ"ήσει σ-::ό 

χbμ.μα Τ(ίU Κιχ.φιχYtάρη, στό χόμμο; δηλΜή πι:ιU ε[χε έςιχ":tολόσ,~ 

ίνιχ'ι iS.rpto διωγμό ~νιxν-::Ιι:ι-, του χΌΜΜΙΧτο; μl το πρ6σχημ-χ -::i'jC 
«d:rt6σ:ta.aJj. έδα.φων :irtb .ήν έλληνα.ή επιχρ6:τειιχ. χλπ. 

Σ f;/ φυλακή 

Σ-::α μΙσσ. -::ου MiJj 1928, πισ.σ-::"ι'jΜ χι εγω στό Ζϊωμ4τιο πΟ'} 
Ιμε·,ιιχ. Δ1ν ίιπιiρχει !iμ.φι60λίΙΧ δτι χιiΠΟΙQr; μέ χιχρφωσε, κ&.ποι 

":tO'J "'ιξεΡε το cr.::tt, δηλχΖϊή x.xr.!it" «:r.lAtxoς. τοίΙ χ6μμ.a.τoι; για.~ 
μό'χn α.ύτ« ξέρα.'/Ε τb σrι:ttt. Autb είνχι tr.EAffir; 6έ6ιχιο. Στη·, ά.ρ 

Υ'η r.ιστΙψο;με δτι είχιχν rtIXριxxoAouB1jaEt την ΣΙΧχ. -ή όποίιχ δτσι., 

6γ1ιχε ιΧΠ9 -::Ι ς cptι),α:χ~ι; -::QU 'Λ6έρωψ ~ρθε χιχtεuθεία.ν στό οωρΑ.ο 
τι6 Iφ:J! ~rOΤEPΙX Ιμωι; lι.ιiθo.μι δτι οι ιlιmινoμ.ιχoΙ tlxa.ν στο:χε 
γι&. το απ:-::ι χΙΧί γιά. τή σπ:tο'/οιx.cιχuρσ. χα.! μ' α.ύτ.χ ρω-::οΟσσ.., 

ΤQ~' γεΙτονιι; χα.! μ' ιι;υτCι το 6ρήκχνε. 

Μέ π'i/Ύιχν σ-::ον &,νιχχριτη χα! ή πρώ-::η ερώτηοη ποίι μου εΜν, 

~τιxν: Τι Ης γι' a.Uτιi; Γι&. πο:ά, το!) λέω; Γι' αυτά τιi xoμμalJoo 
'/t:r.:xιi, μ?ϋ λέει. '&εί; με χχ-::ηγορειτε γι&. έσχιχτη προδοσΙ 

1τ:ειδή Ιπιδιώχω να. 1':ΙΧΡιχδώ:Μ ..ην ΜΙΧΜδον1α σtoi.ι; BQu).r&:PCι\J' 
Αυτ&. )Jτε χqφQU'/Ισ1ιχ:χ; ΝΙΧί, μno λΙει, δλα. ιxutιi, -::Ι ),ir;, τΙ ~ 

Ύp&.ψcιuμε; του λέω. γράφτε ~τι είμιχι σύμφωνος μ1 τήν T"..o).ιτιx~ 

'tQ\) κόμμΙΧ-::6ι; μaυ γι* δλα: χιχ! γι3. την -:::cιλιτική -::ου για. τό έθyιx~. 
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ν&. πούμε τίποτ! iS.H" διΙτιχξ!. τ~ν 1:POφμλιχxιr:τη μου οτl, 
Συyγpcι\). Τό δνι:ιμ.ιχ τοΟ ιlνα.χρ:τη ~,α.ν llau).6TtouAcιr;. 

'ΕχεΙ ιsρηκσ. 100 r.tpir.cιu ά.γωνιστέι; r.poι:puAιxxtcιμ.J:νouι; μl τη\ 
')(4.ΤηΥΟΡ!ΙΧ. 'Ar.b τη-ι ι:ir.ιr.ολί-::εu~ -Τιτα.γ ό Ποιι),ι6"ΠQuλο; κ«! 

Ι""όλ"" .. 'Opγιx-ιώcnμε σιιζητησει; καl. 5ιΙΧλιξειι; σε διιχφορσι 
'Η πιό ενο:ο:φΙρομσιχ σuζ1j-::ηση ~,o:ν Τοιχνω lΠ'ήν φιχνιρ? 

ι iTtb τtι κδjψ.ιx lδρυσ1j νέΙΧι; ftνtx'i/r; Σuνομοσrι:G'I
των 1ργο:τω·,. Ή σιιζτ,τηση διεξήχ!hι κυρΙωι; ιlνά.μ.εσo: στόν 

κχΙ σ! μ.lyιx. Ό fiQUAt6-;-;Q:J),or; ιΊπcιστηpιζε ά,πλως 

81'1 πρέπει ν::ι. διχ-:rndμε -::ό σ'Jν5ιmλιστιχό xlv1W4' - Ο-::ι ο.ότό 
ιiρχ'1ι κα.Ι δ-::ι ή τερμση τήι; νέα.. Συνol~oσπoνδίιxς t!w;t μ!ιχ 

σε Ιθνιχή χλίμσ.:ι.ιχ. Λότό θα. -Τιτα.-ι σωστό 1&.'1 ή Γενιχή 

~::::;~. r.ιxpGr. τη ρεψορμιστική τσπoθέτησTj τηι; σuydν'Ρωνε 
rr μiζεr; ΙρΥχ-::ών. niνw σ' α.ό-::ό σ-..ά.θηχα. έγω χα:1 όπο

δη 6 μόνο; tp6r.Cι; ιiνιxσuγκpδτησηι;; το!) διιχσπιωμ,Ινου 

,."'Α"I"'''" ΣUyδιχ.o:),ιστικO\) μσ.ς χιν1jμ,α.τοι;; ~-::o:ν ή ίδρυση της 
rtν. ΣυγoμCι:TΠoνZϊίιxς. Δεν ~-::ΙX'I μόνον ποίι ή ρεφορμιστική 

ιμοσπ,,";(. όπΤιρχε γι&. να σι:ι.μ;:οτιίρει τoi.ιι; ιlγωνει; των εΡΥ«' 
,,&. τou, διιxσrι:α. χΧI 'J!X έμ;:cιδίζει τη'l οργάνωσή τou" ιlλ),7, 
π ιιι μεγιi),ε;, ΟΙ r.tb ψχζιχέ" οΙ πιο ~νδιιxφέρoυσει; ιiπo πιν 
του tro:x?U -::QUr; 6ιiρoυς εργιχτιχει; δργιχνώσειι; 6ρ!σχο-ιτι:ιν 

τη'l Γενιχή Σuνq.ι.o::r:tονδΙιχ σuγκεr.ρωμlνεr; γύρω d::tb τιι 
Γρ:ιψι!ο (χιχr.νεργιχτε;, !ΡΎ~τει; ήλιχ-φισμoU, ΤΡΟΧΙQ

otxoOll.l.Ot, εr.:Ιjιτtστέ., δ:tQΟημσ.-::εργ&:,:ι~ χ.ιi.). ΣτoUς 

'ΟΟ"Υο(" το σuνδιχιiτo πού ιi'l'i/xt σ-rη" ΓΕΣΕ ά.πέκλειε -::lr; 
Ζϊη),ιχεή -::b 90%. ,. Αλλιχ κα.τιχστιχτιχά. lOt"t"ιxν τέτοιou; 

που ΙM'ιι:tν ά6ύνιχ-::η την !ΎΎΡα.ψή νΙων μιλlί)ν. Γι&. τό-ι σιιν
ιiγώ'ιων -;ων !pγx-::lί)ν χ~ γι&. τη'ι 0pΎ~vωση .ων 

'νι"." tr.~Oιinor..o:.·1 ~μ..εσιx ή Ιδροοη τη~ νέι:t; ftνtxfj; Συν· 

ατΡΙΧt1jΥΟΙ; Π&'γχχ).?ι; φυλιχχι::ιμΙνοι; χι ιxu-::b; σ~ ίνιχν δι· 
β«λα.μο, δια:pχώ~ δια:IΙ'Ζρτυρότχν χαλ δι«ρχω; ιiν&.φερε στ? 

δτι 6 l~irιiJ.Qr; θάλΧμο; το\) Έψη6ε:ι.ιυ τών φυ),ιχχω'ι 

pi"tQ.ΤPΙX7.Er σ1 aiGOUζj':J. oιιxλέ~εων, σuζητ~σεων, lιιι;θήfιι.ίτων 
ΙUνIAt,jatw'l -::6)'1 :ι.oμμOυ'ιlιστων. Τό σl1σσΙτιο τω,l φυλιχχών 

f,-::I1V &.θλιι.ι . Συχ'ιl!ι. σιιxμα:ρ-:υρqι.ι:ι.lΠε χ7.1 σuχνcX το χιχ-
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1ιxγrΙλλαμ.Ξ 6:r.:b τίς στηλει; 'tGIJ Pιζoσπιiστl1. Μιά. μlρα. πoU ορΥι
χιιμι σx?UAήx.ta. στά. ~::r&λιιχ , Τ~ r.ετ2.ξσ.μ.ι: πάΥω στοοι; ψύ).ιχχες 

χιχ! ~ρθιxμ.ε στά χέρια. μ.a.ζΙ ΤGUΙ;. Ή διιυθυYσ'Ij χα.Ι δ είσα.πελέa.ι; 

ro'ijpay a..oo.l1P&' πειθαρχιχό: μ.έψχ , μdι; 6.πιχγιηέψα.w: τό Ιπισχι· 
πτηριο χ:χ! σ! λΙγιι; μΙρ .. , μάος βΙΧλιχν με τη βία. δεμέ\I01JΙ; στΙς 

ΧλGοβει; xtι.! μ.~ a..ίnτYJpyj σuνo~ιία.. μάος μετΙφεΡΙΧΥ στ!ι; ιpvAa..x!Ij; 'ti)Ij; 
ΑΙγΙΥ«Ι;. 

ΣτΙς φUAa..χ!o;; τηι; Afrtya., μ.dς βιiλιxy στην -;φώτη 6,χτΙνα;. 'Νιν 
&λλη μέρα. μ.dς lφεΡΙΧΥ χιχί τοο, Σ:xκιxpiλo xtι.! θωμ.ιiζo χατα.δι· 

xaoIltYGIJ'; σι 16 χρόνια. φυλα.Χή γιά. τόΥ ~νo τoiJ 6,ρx:ιιoμσ.ρξιστ~ 
Γεωργoπαπσ.δcίxoυ. 'EoG:l ε!νa.ι 6.πα.ρα.(Τl1τη μ.ιά. π«ρΙνθεση γι' α.ύ· 

τό τό φ6ΥΟ. ~Oτα.ν [γΙΥΙ 6.pXειoμo;ρξισdjo;; δ Για.VΥδπGuλGΙ; (ιr.Ιλι

χοι; τηι; κ?lψ.a..ΤΙΚ'ijι; ΌΡΎάΥωσης 'Αθην/ί)'/) πa..ρlδω::rε στους ιiρ· 
χεΙGμα.Ρξιστ!ς χιλιάδες βι6λίιι 6.πό τΙο;; 6.πoθ'iΊxες τού χ6μ.μα.ΤG~. 

Τό διxa.ιoλσyητικό ιIlIt'ij, τηι; XAor;j)t; γ ι ?: τoUι; 6.ρχειομο;ρξιστΙ; 

Iιwv δτι τό Χ6μμα oly Ιπρόκε ιτο πιn! -κι χυΧλGIfOΡ"ισει ΙΧδτά. τ& 
βιβλ(ιι γιατ! ο! ~γέτει; του δ!ν θlλιινε νά: μορφω(kJ!)v ΟΙ Ιργάτες. 

θά. ιivι:ιAιzμΙSιXva.vt σ;δτο! την X1JXAG:pop:a ΤΟlJς. Kάπcιια. μl?ΙX δ 
Χλητηρ:χι; tG!) Ριζοσπάστη ά.νa.x6.λυψε τυχιι!α -την ιiTtGB~x.Yj πΟΟ 

ιΙχιχν μετ!ΧφΙρει οΙ 6.ρχιιομ.α.ρξιστΙι; τ& βιβλία. ΕΙδοποίησε dμΙσωι; 

χαί μΑ [Υα tpσρτηγό a.lI'tGXiVΗtO μεt:ι:xφεpθήxα.νε τΟ: 6ι6λΙσ. στ~ 

γpoιxφεtσ: 'tG{j ΡιζGσπι:i:1τη~ 6.φGU φlJσιχσ. 'ItpoηyGUμtVGt διαρροής.,;νι 

την dποθ"ιχη τών d.ρχειομιχρξιστωv . 'Από -τότε δμ.ιiδει; 6.ρχειομιχρ· 

ξιιr.tί)y πa.ρa:..<ολοuθοUσιχv w. γρ:χφιΙα τού Pιζoσπ6.ιnη xa.t lνιx βρά. 

δυ, 6.πΟ τι~ ΧΙΥ"ισειι; rUρω 6.π' ιxuw, Gt ύπεtJθυνoι τοΟ x6μμ.a.τoι; 

εΙχ:xy~τΙσει τη βε!5-:χι6τητα δτ: ,:,:ροιτοψαζότσ;Υ Ιπιδρομή στ\ 

γρ:χφεΤιχ. Α1τό τό δρ6.δι; στόν Πειρa:ιά. είχα.μ.ε μιά. ΠΡOΣUyεδp!ΙXX~ 
ΣUγXέ·/τρωa-η. Πρίν dχόμa. 6.ρχίσοι.ιμ.ε, 'fCaIpVGIJIlt lvo: σημ.εΙωμ~ 

μ! τη'l όπ~pa.φή τι;ιΟ rια.τσόπouλGIJ νά. δι'Xx6φoυμ.t τη σuζ"ιτητη 
χ:χΙ Υ3. d.yl?ouμ.ι ιμισω; στ& "rp!l.'fiEtσ. τtι!) Ριζοσπάστη γιιχτΙ cιf 

6.ρχιιoμ.a.ρξιπΙ~ θά. ΙπιχειΡΥισΟlJν Υ&. πι:iρoιιν w. ΟιβλΙιχ. Φδγa.νι 

6.μΙσωι; γι& την Άθ"ινιχ G!: Z:xχσ:pιι:iδηι;, ~ΚΙΧΡΙλGΙ;, θωμ.6.ζG'. 
Nιxoλιvιixoι;, Φαρ&ι)ι; χ.σ:Ι μεριχο! !λλο: ι!x6μa.. Ό Σ.ιχχαρΙλιιι; προ-

μηθεύτ:ηu χα! lyι:x σχolJριa.σμΙνo μ.ιχχαΙρι dπό τόΥ Pouμ.ελιώτη. 

"HμoUYΙ:X σ' ατ)τη τη σuγxέvτρωση στΟΥ Πειριχιά, 6.λλ&. o~y π'ij't" 

μa.ζΙ -του<;: ατήν Άθ1jνιx. "ΕΥ'ΧΙ; λόγGς ήτα.ν πώ μι περ!μεΥε μι&. 
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ΙpΎατUιν ατήν ΚΟΧΧ:ΥΙ!Χ για. σuι:1jτηση χαΙ ΙΥι:χΙ; dAλo .. 6.χ6-
'Κώ olv μπορο!)σ:χ 'ι"% xα.t:ι:xλάβω τό μ{σι;ι~ lvα.'ftlov τtί)y cipxtto
κ«πω,. Τά. "rρι:xcptiGt του Ριζοσπάστη ~τι:ιν -τότε στη γωΥ!α 

χα! 'ArlGU MιXpxou. Σ' σ:υτό τό δρόμο δΙν υπ'ijρχε χα-
iρχειομ.a.ρξιστηι;:. 'Α .. όδειξη !-τι δΙν 1πρ6'1Utτο Υ4 γ/νει xa
ciπ ' σ:δ-τoU~ έπιδρομ1j. Τότι ~ πεφαιώτιχη δμ.ιiδα προχωρε! 
την πλα-τιΙα 'ΑγΙων θεGδώρω'l χα! 1χεί σuYGt\l"tάott Μο 6.ρ

"",ρ",,,ι,. tόν 6.δερφό μου xa.! τόν 6.ρτεΡγ6.-Τl1 ΤεωργΟΠ<Χπα.
νά. προηγηθεί τΙΠGτε -τοοι; !πt.τέθηoa.ν xa.Ι δ ~xa.

. " "",,, μl τό σκ.oυρια.σμ.lvo μ.σ:χαΙρ ι τδν Γεωpγoπα.πtt.δά,X? 
XGLAtάo. "Η-ταν μ.lα 1'01 ιIιuxpffi lvtEAffi~ 6.δtxa.ιολόγητη δαλο
'0 Tεωργoπαπtt.δά.κoι; δπερα 6.πό 6 - 7 ιUρει; πΙθΙΧΥΣ . Τόν 

"(ΥωρΙσει μlσω το!) 6.StACPGO μου χα! (rxatLt αuζητYισει. "Ήτ:ι.ν 
Ι"τελffi; 6,φoσιωμlYOι;: adιy Ιπa.vάστα.aη ΙΡγ6.τηι;. Αότη ,lναι 

γιά. τόν cpόvo -τοο TεωργoπIXπαδι:ixoυ. Ό 6.δελφ6ι; μου 
.).ό,ωο, γιατΙ ~ta.y 6.δελιΡόι; μαlJ. 

φlJλα-.ιΙι; τηι;; AΤγιvι;xι; (txaμ.t περισσότιριι; 1λευθερΙεο;;. Κά:
μlα. σεφά. μ.a.θ1jμa.τι:ι xa.I σuζπειι; πω -τΙς πa.ραxoλouθoύ

οΙ φδλαχει;. ΟΙ περιλ"ιΦειι; ά.πα τ& μa.θ"ιμ.a.τσ: που υπαγ6-
Ιμε ι vιxY για. πoλλiι. χΡόΥια τό ΙSασ:xό όλιΧό για. μιxe1jμιxt"X 

C::~;:μl: -το Σ6παγμa. Ιφ' δσοΥ -w iOlxημa. ~w;y πολι-τιχο 
σι -τρεΤο;; Il'ijyt, doπb την ήμέρα. τηο;; 'It pocpuAάoxtO'1'jIj; μ.a.ι; rftt 
στι(λou'ο' πό KaxoupγGotxε!o ε{τι '11& μ4ι; ciποφlJλιχχ(σouv. 
χλεΙσα:νε ΟΙ ψε!ι; p.:ijV(, ζητησαμε 6.πό το διευθlJντή να. 
'{Ιο;; π6ρτει; χα! -κι μ4ι; dφ"ισεt !λε6θ(ροlJΟ;;. "OW;'o' α.δ-τΟι;: 
δτι θα. ρωτησεt τόν (Ισα.πελlα χηρυξι:χμl 6.περγΙα. πεί

'tIXu·wxpova:. πε.(λαμε τηλεγριχφ'ήμιχτα. δια.μ.a.ρwρ!α.ς aτόν 
χα.! στην xι.ι6ΙΡVΗa-η. τηΥ ι!λλη μιρσ: μa:ς λΙιι δ δ ιω

δτι εΤμ.ιχστ( n(ύθεΡοΙ χα! μ4ι; dyolYGUv τΙι; π6ρτιι; τijo;; cpu. 
Διν προλ6.6ιχμε δμωι; vά. πρoχωp"ισouμ.ι: οδτι lxαtb μi-τριx, 

1λ6>').η,'η ~ Mya.tLYJ χωροφlJλα.χ'ijι; 't'ij .. AΤ"(ινa.ι; μa.ι; περικυ
χιχΙ ξΙΧ-ΚΙ μ! β6.ση νέα Ιvτιiλμ.a.τα μ4ι; σuλλα.μ!Sά;νει. Φωvά-
8ια;μ.a.ρτuρτιθήx.oιμε, 6.λλά. δΙΥ x&.νηu τΙποτι. M~ δΙσιχΥε 

ι~lτα.φΙρα.yε στην 'Λθ"ινα, ~T.OIJ μετ« ::inb λΙγιο; μΙρει; κ:χΙ 
αρ6.σr:ιμε ειχν& 6.πό 6.νι:ixpιση μ!ι; &φησαν Hεόθ .. ρouι;. 
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~'H} θεοσαλονlκη 

~Πτa. '1 AUYO:J1~ το:) 1928 δΤ'Χ'ί 6r~x~ ιlπo "Νι φυλακή, Ήρι
σκόμo:στ~ σε προεχλογι;ι.ή περίΟΟο. ~Hμoυνσ, &ποΦήψιος- στην ΚΙ ρ
xUP'X καΙ πφίμιν'Χ ~vτoλiι ιiπό το Ηολιτιχό ΓραφεΙο γιιΧ ~ πιίω 

Ιχεί. Ή εντολή Ιμω; τοΟ Π.Γ. ήτα,ν YIi d,φήσω την Kέp1Wp7. κιχ! 

τί~ lX).Qyi; Μ: 'JCι φόγω ιiμ.Ισω; γιCι τη θεaσαλοv{χη. "Έπρεπι 

V:X ~vl%.Aιi6w τη διιUΘυνση ~~ Koμμιx,ιχ~~ Όpγιiνωσ-η~ πotι εΤχι 
όπι:χπι! 61%.pιCι χτuπήμσ.τ'X στΙ; μεγά).ε; d,ΠεΡΥίε; '27 mt '28. 

ΆνΙλσ.61%. τη οιεόθυνσΥ) τη; Όργd.νω::ΙYjς- μ! την εvτoλ'ι) τοο 

Π.Γ. δηλσ,δή μ.t δΙΟΡΙ"η!.ό , ιiλλά. σ! lvιx μικρο xpOvtxO διd.στΗΜΙΧι 

ά.ψου ιivα.συγκpo-τηθηχ.ε fι Όργd.Υωση κ.ο:Ι ιlποκl%.,cιστιiθηχε ή έπα. 

ψη μ.! τΙ, !παρχΙε;, ΠΡΟΚYjρuξαμε iμ.ισω; περ:ψερειαχ'ή σlJν8ιιi · 

σκεΦη κιχ! ιiπo τη σlJνδιιiσκεψη 6ΥΤ'ιΥ.ε "It(tνovtY.Yj πλέον Περιψ<.· 

ρειακη 'E:tttpcmYj m.θώ; xr.t! ιiντιτ:poσωπεΙ'X γι&; τb 40 Συνέ8Ρ Ι1 

τοΟ Κόμψιτος. 

ΤΟ 40 Συ'ιέ~ριo lyt'J[ στην 'Ae'ljva. τον Δεκέμβρη ,ου '28 δΙ· 

χω.; Otr.tιpwvlt; m.l δΙχω; lv8tιx.φlpov. Σ' α.ότΟ Otl%.ypr.tφT;mvt κα,Ι 

τυπικιχ τά. ηαη ιlπo χιχφό Sι::ιγρ::ιμμέ'J::Ι «πό τους πυρ~νες tQ'J'; 
μέλη τ~, κ.Ε. Μάξ ιμος, Σκλά60ς, XιxΙνCιyλoυ, Xιxτ~ηστα.ύpoυ, Πα

πα,νιχoλιioυ, ΝιχολαtSης , Πoλυχpovιiκη" 

Ή θε::Ι7ΙΧ).ο'I!:ιιη ofj'tav ή πόλη μl το πιο καθιχρόα.ιμ..ο, Πιδ a1J'i' 

~l8"Jtb κα.Ι π ιΟ 6ρy:x.'1ωμlνι. πρι;ιλετ:χ.ρtci,ο. ΟΙ Slm. xtAtcWE, πιρ!· 

r.ou y.ιxπνιρyιiτες m.i καr.νεΡγιiτριε~ ~τ:x.ν δλοι 6ι:rravωμ.lνoι, Σ-! 
xiOr Y.1:πνεpγOT:&'ι;JΙ!) m:i'jpxt t-;::ttρ?r.~ :ιιιχl σε :ιιάθι «:Jα.λ6ν:. δ 

Τ:Ρ<iίστ'*1ι.ι 'rJς τοΟ σαλΟΥΙQij, Γι &; w.οιι;r;οήποτε r.αpι;r;τηρησYj στοίι; 

Ιργά.Ν; J& Κ4Π'ι'Ο6ιqt:r'jχα'ι'Ο' 1ι δ Ιπιστ&.τ.", lr.ptr.t ΥΔ; d,πεuθuν(}εΤ 
σ-:ήν lr:ιτΡ()Π~ η στόν προϊστά.μ.ενο του σαλονιου. ΤΟ [διο ytpi 
&ΡΥ:χ.'1ωμένο: ήτα.ν ο! τροχιοδρομιχο: , ΟΙ χ.ερo::.w.τoιoΙ, οΙ ιlΡΤ1Ρ' 

γάτε;;, ο! μυλιρyιiτες: , ΟΙ σlδηροδρομιχ.οΙ, τά: γχα.ρσ6ΥI:χ., Λιγ6ΤΙΡ1 

οΙ κλωστGOφ:χ.VΤIiUΡΥQί κα! οΙ o!XQSόμot, Tιi σlJyotmta m.ΠVΙΡγα· 

τών , τροχιοΟΡιϊμιχ.(ί)Υ, ΧεΡ.:χ.μοπ!ίιώ·l, μυλιργατGlν, οΙ)U)δ6μ.ωv, ΚΟΙJ' 

ρΙων, ιipτεpΎΙXτω'l, γ:ιι:χ.ΡΟΟ'Jιων 8:ευθόνovταν ιlπo μυ.η ,00 :ιιδμμ'J. · 

τος:. ΣΤCιύς σιο."ρIJΟρομ.:χΟΟ, προ r.:x.vto, στό Ιργοστάσιο :ΙΙ'ΧΙ στ~ 
μ-ηχ:χ.Υοστά.σιιϊ ή lπιpρo~ του Υ.όμματος ήτ:χ.ν μεγιiλη παρ' δλιϊ πο,ί 

στη oιo!:ιι'l'ι:TιJ τοΟ O!JVOotQ.tou ήτα.ν ρεψopμιστέ~, Ή Έ:ιιτελεστιχ~ 
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Κ~::tνεΡΥa;tικ'i)ι: 'OllGσT:oVQ(a;ιo σπω; κα! ~ Έχτ~λιπιx.η τo~ 
ΚΙ·ιψοu, ι!:-:οτε),Qi)νtα.', d:;tb μΗ') τι:ι,j χόμμσ:tο., ΟΙ 

τι:.σ Έ?Υατικι:,υ Κέν-:ρου , Ινb; μιγά.λου χτ:ρ!ου οτην πλ7-

'Αριστοτέλη, ήταν κάθε 6ρά.Ου γεμά.τε; 6,πο Ιpγιiτει;. Τό [δι? 
~ Έργατιχ'ή Λέσχη. 'ΙσχυροΙ κομματιχοΙ Π 'Jρi'jνε; όπijΡΧGt'1 

't& μεγά.λι::ι tpyιnτιia:ιx. ',Λκόll'7. πι? Ισχυρες σε &.ριθμό μι

~ταν οΙ φρά.ςιει; ~τά σ'JvSnι;iτχ. 

ΣΙ?ρες, στη Nιioυ(1ιx, στη Βέροι/Χ, στη Νιγρ!τ'Χ, "τη Φλώ· 
στην "Εδε::fΟr.t ο' δλΕ, τΙ; r.~Attt; ,Τι:; ΚΙ'/τΡαΤι; 'lta;l Δuτιχη; 

'::0 oίι',cAa σχε~όν τω ... σuνο:mτ(ι}'I OtonI;c.uvτQ:v σ.,,:,,:? 

τιιί) χ~l~μaΤOς rι σuμπαO,oyτει;;. Σ:ι:.-:Ιι;; t6poclou:; οιικδικ.οmμε 
ι 'ApxIttol lr.Ιοη:; ΟΙJνετ7.ιΡΙσμοΙ προ r.GtiItb; πα 
"ιt2.Ι στην 'Επιχνωμτ, οιtυθuνο,lτιχ\l ά.πό μ.ι!λ-η του Χ6μ.μ.α:τι:ιιο. 

μ.7.ς Όργi'/ωση ήτα', lr.[ση; r.oAίI Ισ-~uρή. ·E-n 
4πο ψιά.δες ήΤ'ΧΥ ιίπλωμένσ ο' δλεlί σχιΟόν τΙς; στfΚtτιωτl-

ΠΡΟΚYjρu;ει; Τ'ΧΚΤΙ'Χ?; κ\)χλοψοροUσl%.ν στδ ::ItPl%.th, 
x'Xt πoλuγp::ι:pηoμ,ιι; έ?ημερΙδι; (Kι!ικxινo~ Φ::Ι'r:iΡΟ;, Κόχ

ΠlJρ060λητη;, ΚδΥ.κnιο; Ίππέ::ις-). Κιiθε ποιι κα,λoυvτα,ν μ.lιx 
1(υ1(λ?ψO?~Oσι μΙα cΙοιχή πιxpιi'l~μ.η Ι1(ooσ'rj .Ό Κλη 

:x.:x.e"JIltp!yb, στην ~6pι:ι.ϊ:ιιη Υλώσσ::ι το .Ά6&.ντι. ')11].1 
τη .ΦωVΉ Τ(ίϋ 'Epy&.tYj., Έπ("η; O~καπεν(}ήμ.εpo το'ι 

~ρy'·Ι"' κ.cι..l μΙα φορά τον jJ.ijva: το.,. "Άντιψuμ4ΤΙΚO «γώ-
.Έρ"('Ctτl:ιιη Bo1jBtta_ σ'JγxΙvτρωνε χιλιάαΞς δραχμ!ς κάθε 

ιlλ1Cι m.l τ!Χ Ισοο::ι τοΟ 'Κόμματο, επ:χ.ρ:ιιοΟσ:χ.ν γι&; τΙς: 

ΤCιυ. 

ιiπό πολύ HYQu,; έ6ρ:χ..!ου" 't~ 'J Ε. Σαχ.., τον γιατρο Ζ. 
(j>Oιτη,έι;, 5λα:. τα. !λλιχ μέλΥ) ,σΟ κόμ.μ.:χ..το; xιxl τ~ς-

ήταν Ιι:rrά.τι;, 
ft:o d,~t6Aoya :ιιqι.μιx:ι:ιιX Otελέχη στη θεσσα:λονΙ:ιιη a:.uτ~ 

ήτ:χ.ν: Ψ:χ.'/ερ6ι;, Γχpό~oι;, Mιiλσ.μ'X~ , ΒεΡ6Ιρ."ι; , Παπα· 
(κιχπνιργάτι;), Γοόν"Ρηι; , Λιδλιος, Λα&.

, Κα.'οΙά;κη; (σι8ηροδρομικός), ΔQUχaς:, ... Πα.. 

, Π:x.πιxoιm-:ιυλι;ς, Παπ:χ.ΥεωΡΥΙου. ΠαΠ7.· 

ι (γχα:.ροόΥια), Δώρηι; (&πιίλλYjλoι;), ΚαΙ'· 

Ιπ:χ.πΙλματος), T~αx6μ. (τιn:oγpά.ψoς) , 111, ΚιχρΧσσο. 
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Pόζ~ Κοέν , Λ. Κσ.ρ6.σσο (δια.νοούμεvoι), Πα.πα.πιρ ιχλ-ηι;, Σa.1Ι.ιλ
λσ.?(ου, Μίρχιχ (φο:τητέι;). 

ΟΙ πa.λιοΙ έ6ρa.Τι;ι oιανooUμ.ενoι δΙν "ιτα.ν μίλ'1 tcru κόμμα.tοι;, 
iHάo tb ΟΟηθcruσa.ν (Μίοενα.ρόγια., ΆδρΙττι, Ά6ρa.άμ ΚοΙν, Βεν
tIJUPa., NεφoόCΤΗ 11. .&.). ΓΡ(7.jJ.l~a.τla.ι; τηι; Νεολa.Ι~ "ιτa.ν στην 6.ρχή 
δ Ήλιιiδηι; κα.Ι κ'%.τόr.ι δ Tζσ.χbμ 1Ι.ιχΙ δ Λιθoξόr.ouλoι;. 

'Από τίι; ftta.pxlr;; τ? πιό ιlξ~6λoyo σ-cΙλεχoι; "ιτιιν δ Μ. Σι

νiχσι;. 

l1ιιλ,) συχνά xιxτl62.t'~a.v σί 6.r.tpy(αt ο! κα.πνεΡΥά.τιι; χα.ι οι 
τροχιοδρομιχοl που Iιτtιν mt ο! πιό x~λά όρyσ.νωμiνoι ΙΡΥά.τει;. 
Σχεδόν πά.'~τα. οΙ &'πεΡΥΙες χa.τέληΥa.ν σί νίκη τών 6.ΠΙΡΥών. ΟΙ 
nr.vtpyάo'tε>; ξΙρ'%.νε πότε Υ.2, θέσουν a.!τήμ.a.τa. xa.t vιk 1ιατΙ6συν 
σΙ ιlπεpyΙιx. Πά.ντιχ δ,ιχν ΟΙ χι.ιπνέμποροι ε{χα.ν 6.πόλυτη 6.ν&.Υ1'·η 
ίπ? τη δουλειά. του;;. 'Ar.rpyo:rπιiσ-cr;; δΙν u.:τ:-ηρχa.ν, ιiλλα. πιiyτιι 
xa..λο!) _ χο'χοΟ !aχυρΙς δμάδε-;; &'πεΡΥών IFfJoupoiJcιa.v Ιξω ιiπό τι\ 

Ιpγoσ-cιicιια. . 

οΙ μά.χες πω (~ινα.ν οΙ τριxμ.6a.yιΙρηδει; "ιΤ'2.-ν πολύ πιό axλη
ρΙς. Στη θεσσa.λoνΙxη τότε δίν όπ-ηρχα.Υ πα.ρ&: Μο μόνΟΥ Υρα.μμΙι;. 
Μτη που ιiπό την πλα.,c:ία. Έλευθερ!α.ς , Περ'~ώντιxς ιiπό ,ό Λευχό 
ΠύΡΥΟ (~νε μιχρι το Ν,επώ, χ: α.Ut'ή πω ιlπό το σιδηροδρl)o 

ρ,ιΧο στι:ιθμb πΥιγα.ινε μισω 'Εγνa.τΙa.ς στη Λεωφ6ρο ΣτΡΙΧΤΟ!) . Λεω
ψ:ιρετα. δίν όπi'jρχο:ν. Δίν όπ-ηρχε άλλο μισο σuyxσινωνΙιxς lξι\! 
dtt' α.ότΙς τΙς δυό tροχιο~ρφιχt;; γριxμt,ιΙς. ''EtCII &.περγ!ιχ των 

tροχιοδρqιι:ιι.ών !Cl'ήμάινε -n σ-ca.μ.a.τtι"ει xιiθε xΙνηGη στη θεσσιι· 
λονΙ)\'Ι)~r'ια. να. Ι;α.σψΙΧλΙσουν μΙ", σ-coιχε:ώδη Ο1Υ(Χοινων!ιχ ΟΙ 6,ρ
χΙς χρφψ.οποιο!1σα.ν 4 - 5 γνωστούς, διxxτuλoδειxτoόμενoυ-;; ιiπερ
γaσπά.στις χα.Ι μερικού; στpιxτιώτ~-;; γιά εlΙΠ:Ρ6;χtoρις. Αότα. tQ. 
4 ·5 ΧΙΥο,jμεΥα. τριiμ. (πρεπε ν~ στι;ιμ.a.τή~'~ x~ι ν.χ &.χρηιπιυ. 

τοϋΥ. Μέλη τοϋ κόμμ.α.τος 1ιαΙ τijι; Νεολι:ι.Ιας μπα.ίYo:vε .. ότι στην 
ύπηρεσΙα των dΠεΡγώ", Καψούλι'%. ιiπό δυνcφ.lτις tO'ltOettoOvtx'i 
cιτΙς γριχμ.μές. Ή (χρηξή tO~ tjtι.tv dχ(νδυνη, «Αλά ΤΡομmφα.τοον· 
τιιν μ& ,ον χρότο ο! ~πι6«τιι;. Κάψουλιι; πού δτι.tν τΙς πα.το!)σι:ιν 

μiσιx στο τρά.μ. χα.Ι τΙι; λιώnΥ! 6Υ&.ζα.Υε tδGη 6ρώμα; 'ΠoU (1)« rlπ~ 
μο:χρι& ;ty μπορο!1σες; να. την ,jπ"ψΙpεις. Άλλα. tb μισο .ό πι~ 
d,ποτι),ισμ:ι.ταΟ γι% να. στα.lιιιτήCΙGυν τά χινοόμ.εΥΙΧ τρά:μ ήταν "'u 
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'Όλοι οΙ dπεΡΥ?Ι IU τΙ .. ΎυYιJ.lxει; του ... τά. Π~ΙδΙιi τουι;, 'tou .. 
touι;. πέιΡτιχΥΙ χιιΙ ξ«πλώνανε πά.νω στΙ, ρά.γις . Τb-..ε δλ1j 

lργoζΙiμ<·"I θεσtf(;tλον!Κ1j ξειrηxων6τaν xc:t στεx6τcιν στό π),&u" 

'tOUΙ;. Γινιxιi, εΙδικά οΙ ιlΠliργΙει; των τροχιοδρομ.ικών χατέλη

σ1 iπι't'JΧΙIΧ. 
ΟΙ ipγd:tto;; θιοcιcxλι')'Ι!χηι; στη ιuγά.λη 1:?UO;; πλειοψη:ρΙα. ορΙ , 

σί διιχ.ρΧή πολι.ιχή χα.Ι σuνοιmλιατιχή ΟΡσt4'tηριδΤ1jτα.. 

d:πιργΙIχ, πάτl δlα.Οήλωση, πδτε σuyx.lvτpwa1j, πότε σuνΙλEυ

.ότι Οι6.λεξη, πδτε θεα:τριχή έΡΥα.τιχ'ή Π«Ρά.cπt:tση, ΣUX·~Ct aιrr
μ.i την d.στuYOj.LI-x και πολύ σuχ~ δ!uι;. Γύρω 4π' α.ότι% 

1'ι' ιχότά. fιτιιν 'iι 'ιUXθημ.εΡlvη ΠΡΙ;ΙΧ1:ιχή m! πνιuμα:tιχή ά:π«
των έΡγ«των. ΣυVΉθωι; &μσ. σχδλσ.γlΧΥ ι1πο τη Οουλεια. 

yιCι τό 'Εργιχτιχο Κέντρο. ·Οοι;ι; χρόνιο: Ιxa:να. στη θισ-
01 ... fjξερι:ι. τΙ εI~ι χαΙ &11 όπά:ρχει τό πo06σφaφo. llO't"! 

IΙχα. dxooott μι&. σuζήτηση οijτε γι&. χσ;λό ο!1τι '(ι.!ι Χ4ΧΟ ΎΙ' 
τό XλωτσGΠ4ΙγνιOO, ϊ.ού tooOV χ6σμ.ο ιiπo6λα.xωνιι σ1jμιpιx 

ΤΙρΦ'1 χα.Ι ιiyα.λΙα.CΤΗ tών χΟΟερ"ή.,ιων. 

Γιά ιό lδoυtlΚό Συνέδριο ,ης Ένωιικης ΓεΥ. Σ1ΠΟμο

. ·Όtα.'~ το ΠΙΥτι:φ.ελΙς ΤΡιχφεΤο προχΥιρυςι τό Συνέ~pιo 

'29 ClUvιxντησιxμι Ισχυρ'ή ά.vτΙδρα.Gη 4πό μια. σειΡα. συΥ

ι).",,,,,ω, στελεχων μο:ι;, πoU υποστηρΙζιχνι δtl Ιτcιι oto:σπl1-

CΙUνδ!xιx), ιστιy.ό Χί'lημ«. Άντίθετιχ, τά ι!πλά μiλη στΙι; ψριi

δπως χα.Ι μά.ζΙΧ των Ιργσ.τών tb δ!χτηχα.ν μl tvΘOUCltΙX~. 

Ip;:;;:Ii:::;~ cιuνελευσειι; για. την ΙχλΟ'(ή ιiντι'Πρocιώπων "ι-
• Ιπιτuχετς. 

σuνΙλευση των οlχοοδμων τΙλη rεvά.ρη '29 Ιγινι άγρ ι (l. 

μί τούς dρχιιομα.ΡξιστΙς fπειδ'ή 1) διoίxησ'l'1 τοΟ CιUνδι-

4ρνοΟντσ.ν να. δεχτε! στη συνέλευση Ipyιitto; που δΙν tjτ:r.ν 

't(iO auνOtxdtou. Σ' αυτη τη συμπλοχ'ή πι.:ιU (γινι μiσιx στο 
Kiv::ρo οι dΡχειομ.a.ρξισtiς; μ.1 μιχνΙα. χ(l.tQ;στρΙΦιχνι .~ 

πόρ,ες, Ιπιπλα, χα.ρέΧλις . Συμπλοχ'ή μl .ούς 6,pxtι?ηJ.ιιρ

Ιγινε XlLΙ atij σuνΙλεuσ7j των κουρΙων, Άλλα. 1) ά.γριό'tερη 
iιy..p"",η Ιγινε στην Άθήνιχ στην ο:lθouσΙΣ. που ΣΙΧ. CιUΥΗθει 'tb 
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Iuvlop ta, Φλε6ciρη '29. ΟΙ ά-ρχειqι~ρξιστες κιι! Ηίω κcιτ«στρέ · 

ψcινε .ά τ:ιΧνΝ στην ιιΙθaυσ::ι )(4: διcιλύσ::tνε το Συ'/έδριο. Ή ιι!τ(::ι 

η,ιιν ~ iiρνησ'fj τo~ τ:ροεδρε!-:ιυ ./~ αναγνωρίσει τ2. πληρεξούσια 
&.ΡΧΞιομ:φςιa,ιί)ν i'ιτι,,"ρ-:ιaώτ:ων. 

~ 'Η ά.Jlt/πο.1.εμικι) μέρα. Κά.θε χρόνο ΤΟ'Ι AuyOlY.J,o, το ... 
I~ήνα δηλιιδή που είχε &ρχΙσει δ πρωτος Πll.γκόσμιος παλEμo~, ,ο 

ΚΚΕ όργιΧνω7Ε σ' δλη ,ij χώρcι ψ);ζικε~ &'Ιτιπολεμικες !κδηλω· 
σειι;. Στη θεσaα),ον:κη ή ΌργΙΙ'ιωση ,3 '29 ε!χε κάνει μία &'ρχε

τCι κ:ι.λή r:ΡΟΠΙΙ?CΙσκεUCΙστ~κή για: τίς &"ιτιπολεμ,ιχες διιιοηλώσεις 

!ρycισ:cι. Σ~νελεύσ'εις στά. σuνδικriτcι, είδικές σ'Jνεδρ:ιΧσεις των Π'J 

Ρ~'1ΙΙ)'Ι κο:.! τ61ν 9ρ:Χζιων, iipep:x στΙς έφημ.;:ρΙΟες, προχηρύξε:ι;, 

φεϊγ60λλά.ν χλπ, Για: τη,ι 4η λuγQύ:ΙΤQU, είχcιμε !τ:εςεργασ,εί στο 

ΌΡγανωτικό Γρσ;ψείο ~νx λεπτ-:ιμ.φές σχέδιο μ.ιχχητικων Οιαδηλιίl. 

σεων. Αυτο 01ιως το σχέδι-:ι προδδθηχε «πο τον ί\1όνσ.:, Μ7.Υεργάτ,ι 

ποί.ι ~ταν μέλος τoG ΌΡΥιιγω-::κου Γρcιψεί')!) κσ.:Ι ΠΡάκτa~ς τ~; 

Ά7:pιiλέι-::ις. -Ετσι τό πρωΙ τ~; 4ΥιΙ; Αύγούστου δλ-::ι τά. πρoκcιθo · 
ρισμένσ.: γι&. σuγxεvτρώσεις κ'ΧΙ 6riaEt .. ~ξoρμψyεων σημείιι εΤχιι·,ι 

κατctληy;θε'ί ir:b Ι::τχυρά σ.:τοσr.:riσμ-::ιτcι χωροψυλΙΙΧής με πσλυ6ό),α. 
Α1τό r.ροχά.λεσε μιά. ψο6ερη στΥΥχυση χα! ΟΙ κινψοποιήσεις ιlπέ· 
''Jxιxν. πετ'Jχε δμως ή &.πεΡΥίσ; κcιί το 6pciou εγινε μια: μεγά.λη 
ΣUγXE·,ιτρωτη στ-ην πλιzτε:cι τ?ύ Κουλέ - K'::tιpE: Υ..α:Ι μ(ιι πoλtJωpη 

μάχη με μι&. ίλη !φίππου χωΡΟΨ'JλιΖκijς. ~rστεΡα ά-π' αότό δ~'1 

ήΤιΖν ούσκολο ·ι&. ά:;τoκcιλόφouμ.e τόν Μό'.lιι. 

ΤΟ πιο ά.ποτελεσμσ.:τιχ.Ο δπλο των Ιργατωγ EV'J.·Iτiov' της !ψiπ · 

π~!) }ΙιlΡοψυ),'J.Χ1)ς ήτιι'.l ο! σ.δειοι τ:;·lεΧέδις. ΠρίΥ άπο κάθε πα

ρά~oμη ΣUΓXέy,ρω:1η, πρ"μηθευ6μ>Ισ'τε 30 - 40 &δεΙΟ:Jς τε'/εΧέδε; 
xc:ιΙ στ-ηΥ Εψοδο της ~Ψ:ΠT:ι;,υ χωροψυ),::ι.Χή; IΙ~ γυμ'ισ. τ~ 'ξίψη 

~,1cιγτίo'l μιις, ρ:χν::ι.με Ινcι lιέρ!';; άΠQ του; άδειουι; τενεκt!oες .,τ~ 

πόδια ιlπo τα: Ηογα. Αότ&. ςαψ',ιιιζ6Υπνε κάΥιΧ'/ε π!σω, σηκών,,'ι · 

'ΙZ'.l στ&. πισιyιi τους πόδιι:ι:. Χ.O:t iρκετο! χωροψ{ι),ι:ι:.κες 6ρΙσκ?vτα:ι 

κάτω &'πο τCι iiλογιι. Στη σόγχυση τ;ου δημιCιuΡγ"uvw.v ρΙχν.cιμi 

ςανα τε'/εκέδες κα! το κσ;κο γινότιιν καΙ γιeι τους ίππ"υς χαΙ για: 

ΤΟ'Jς ' ΙΤ:Τοείς ά.χόμ7. χειρότερο. Αότο ΧΡσ;τουσε μ~χpι πoU τελειώ · 

νcινε τιΧ .. ι.ψομ::ι.χικά. μας, oηλαδiι al τεy~xέδες. 
Στδ Κο:ιυλέ· Κσ;ψέ, στο Tatνcip, στ? Ρεζ1j - Bcιpδeιρ σε χά.Ο. 
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δλα τ7. ιmί,ια ήτ:ιcι'! ιlyoιχτσ. με ,ίς γυwι.ίκε; στΙς 

για: '1α. δέΧΟΥτλΙ σ' ιιότσ. ,οί.ις Y.ct"i:αδιωκόμεΥ?υς διαδηλωτ~ς 

νό: 6ρ1ζουγ "i:oUς χωρ"ψύλcιxες. 

Οί δημΟllκές έκλογές. Ή ΠΡGεχλογικ-η ζύμωση γιά. τΙς 

~xλoγει; του '29 ήτσ;ν &'ρκε-τ&. !κιzνιmoιητιxή. ΤποψήψΙG'; 

ήταν b εργιίτηι; olxoCΊΌμ,o:ις Δούκιιι;. Πήρε χιλι&.δες Φή

άλλα. δχι ocouIo χρειαζόταν γι2. να: εκλεγεί δήμιιρχοι;. Ούτε 
1":1.'1" ιιυτη τ-ην α,-jτ-:ι;.:ιΧτη, Πολλους Φήτους ε!χε άπOO7tΙΙσει 
t<ίυς ~ργά."i:ες δ Πατρ(κιοι;. Ε!χε Κorivet στδ δι6:στημα της Δη· 

του μερικσ. τ:ριίγμι:tτιx r.ou δεν τα εΙχε κ.χνει ιiλλοι; δ~· 

ΠΡΙ:ΙfjγοUμενσ.:. 'Αν,Ι πολuέςι.;Ο('.t Ιξωραrστικα Ιργιι, εοιιλε 

χαΙ ήλεκτροψώ,ισε τίς πιο μ.ιχκρι'.lες κ-::ι! πσ;ραμελημε'/ες 

σ'J·lοιχί~ς. 'ΈψτιlΧςε κα: [Υ..α:Υε δρόμους σ' αότες ,t-; 
, όργά.Υωσε σuσσ:τια γισ. τα. παιδι&. των ~pγCΙτω'l. ΠάΥω 

κα! μ! την ίιπ6-σχεση l"i:t θ~ σuν~XιστoOY, r.1jp::: πoλλou~ 
lΡγι:ι:."i:ών παρ&. τήΥ &γρια πολεμική μας ~Y:1.V"i:iOV του. 

α.υτες τίι; δημ.ΟΤιΥ.ει; !xλιη~ς Y.ctτέΟηY.ct'1 γι&. πρώτη ιpGp&. 

ιlρχεΙGμαΡζιστες με ι);:ι:.ψrιψΙQ δήμcιΡΧI:) τόν ΜιΖχρό'ΠGυΑο. 

)ια.'t'όρθωσα·ι δμως ~ό: σuγxεvτρώσOυ'{ παρα. Ιλ&.χι-:ιτο ά:ριθμό 

Έ'ΙΟ ΙιΖφέριn εΤχε χαΙ μι&. σ1Yfκέντpωση για. τδ .. δικο:Ιωμ.α: 
πγ; γυνιιίχιις:ο . Αότο το κίνημ.ιχ atYι'.l Έλλ6.δα: ποτε δεν ε!

χαραχτήρα ΜΙ πι:ιτε 8&·1 τδ π1jρσ;ν aτα: c06ctpet οΙ Τδιες 

" .. , .. < .. Τ6,ε που lytνt αuτη Τι σuyκέvτρωση ε!χε δοθεί δι
ιIιljqJou στΙς γυναίκει;, &.λλ&. μαν-:ιν γι&. τΙς δ1Jl1.Gτιχ~ς Ιχλο· 

μό'ιον γιeι τίι; ~nρά:μμι:ι:.ΤEς κι d.:τ' ιιιJτες μόνο·, σ' δσει; 

περ6.",ει τό: τριάντα. Κι:ι:.Ι φυσιχα: πολύ λΙγες εί'ιαι οΙ γυΥα:!' 

Ιχουν περriσει τ:Χ ,ptriv't'J.. 
σ'Jγxέντρωσ1j Ιγινε σίΟ θέατρο 'tQU ΛευχοΟ llUPYQu. 'Ο'Ηταν 

~κε: ~yαι; μικρό;; ιipιθμbς γυνι::ιικωγ κσ;Ι «νορω" 

οι Ιχπρ6σωί.ΟΙ τω'l πc.λιτικων χqιμciτωv. Έ ά:σwνoμία Ql'.l 
Μνένα. ψό60 γιά. riι «διo:σciλευσ1j της τά-ςης:> x.cιΙ οt"τε μ1σσ. 
ιεω ιmi'jPXE Ιστω Y.~Ι εΥ:;ι.; χωΡοιΡόλ::ι.κο:ς. Άλλ&. ~ πρόεδρος 
αvHό-y(,lU τω ... γυνa.ικων ή Έλπiδcι 'Aytwytcioou (μι&. σπου-
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Ο::ι:α. yunlxa. πΟΟ πΙθayε πολύ 'ιΙΙα.) GtJvοε6τι::ι:ν μo:~C μο:ς; χα:Ι εΙχα:

με ι1ποcpttσ:σει ΥιΧ Ινισχιίσουμε τη σurxΙ'ιτρωση μl Ιργ6.τριει;;. 

Ξα.φΥιΧά !νώ στην α.!θουΟ<1. χι::ι:σμοuριόvwν περιμένo~ι;; τηΥ 
lΥι;ι:ρξη d d.x6μa περισσότερο τη λήξη της; σ'.Y'(κΙvτpωσηι;, ι,ιιχ; 

d.ouνfιθηι;; θo!ιρ~εoς; IixouYEta:t oτoUι;; Ορόμουι;. ·H~ν δ κρότοι; 6.π~ 

τιi τσόχαΡι:ι. χιλιά.ΟωΥ ΙΡΎΙΧϊ:Ριώ'ι πού μl lΥτοΗι τοΟ ΈΡΎαΤΙΚQί) 
Κέντρου πιχρ6.τησ:ΙΥ τη δουλειά χαΙ κι::ιτέβa:ιναν γιΘ: τό Λευκό 
Πύργο. Τ" π-ίvτι:1 τιί.ιριχ πηΡΙ::ΙΥ &.λλη δΨη. Άπoσπά.σμ.a.τα; χωροψυ· 
λ6.χων τΡέχου 'l γιά τόν ΛευΧό l1ύργα. ΟΙ φιλήσυχοι παλίτει;;, 
Ιπωι;: ΚΙΧ! lΚ,!:\lCιΙ πΟΟ 6ρCσΚΟ"Τι:1Υ μJσιx στην ώθουσα; καΙ οΙ Ικ

πρ6σωποι .ώ·ι XO!Ji-~ά.τω\l τ.α:νιΚ,οΜ.Ηοντα;ι ul ε'ίναι Ιτοιμοι ν';; τΙ 

aκιiσOυy. Ή Άvτωνι6.δoo τΟΟι;; ωθησuχά.ζει. Πρ6κιιτα;ι τούς; λέ ε ι 

γιά l?Ύιi-::pιει;; πού fpxoV'tcιt "ά πιipouν μ.iρoς; στη αuγxiντp~ .. ,. 
Ή a.!θc..uσl7. XI7.! ~ πλa.τε{']. γιμίζουΥ d.σφuκτικά σ.πό τ Ιι;; Ιργ&'. 

τριει;:. Ή &ιπuναμΙα l7.ότη τη φορ& πa.poόol7. μέσα. κ«Ι γύρω ά.πb 

τή ouyxlvτpwCΤΗ' Μίλησε πρώτιχ ή Άντωνιιiδoυ xa:l χειροχρο. 

τήθηκε. Κa.τδπΙΥ μ1λTj:Jα.v ο! Ιχπρόσωπο: «πό τά χόμμο:.a. Κ«Ι 
ΣΙπα.Υε !χείν:ι πού πιiyτα; λέΥε, Φέμμα.'tGι. χ.σ.Ι σιxπoυVΌφoυσx.ει;:. Άν:ι· 

φερ&ήχιχνε στ!ι;; χώρες; πού οΙ γυναΤχιι;: Ιχουν ι1-;::οχτήσει πολΙΤΙΧ:i 

oιωιώμ.a..τα. χα.Ι ίιποσχεθήκα'lt Ικ. μέρουι;: των κ.οι.φ.ά.των τουι;: τη 
ouμπa.ρ-ίστΜ'ή τουι;; κλπ. κλπ. Outt (γα, ~ήτω, ουτε Ινο; χειροκρό. 

'tημa. ΤώΡι:ι. στό 6i'jμ4 ά.νε6αΙΥει ή Έλ. ΣI7.Κ. Ικ μέρουι;; τοΟ Έργα. 
'ttXooO ΚΙΥτρου. Ό τόπο; otittat ιiπό τά xeιpoxpotYιμx'ta. κ.α. ι τ~ 

~Tjtw . Κ-χΙ δταν εΙπε: co! r.ροηγοόμ.ινοι δμιλητΙι; στ!ι; χώρες πο) 
iVΙJεfSΙ::Ι:'1 δπου ο! γυναίuς Ιχουν ιiπoxτησει πολιτικά. oιxαιώμa..~ 

ξΙχα.cnv μ!I7. _ , μΙα cpωνή r.oo τράνταξε τ& πάντα 6γiju &πό το οτ60 
μα τών χιλι&.Οων I7.U"iJv εργατριώΥ: Ζήτω ή Σο6Ι4τική -Ε.,ωση . 

ΊΙ δμιλΥιτρια. ιlπoθεώθηκε, Ή σuyxΙvτρωση lληξε δΙχωι; !πει 
σ60ια . Ή ά.στuνoμΙα. Ιπεχείρφε v& GtJn&'De~ την 'Ελ. Σο:κ. ά.λλ\\ 

αότη πρόλαβε νά. τό σχιiσει. 

Πόσο 6,ττη, πόσο &.δολη, πόσο εtλικρινή;, πόσο ωθι&. ~ταν Ιι 
"Ιστη .ών ΙΡΥα..ών κα;Ι έρrατριώY στη Σ06ιετΙΧή -Ενωση χα.1 

πδά~ αότή ή πΙστη μdι; !κ.α.νε να. διστά.~oυμι να. ποσμε τ1ιΥ ά.λή . 
θει'Χ γιά το τΙ πραγμ.α.τικ&. ~t17.V ~ Σοβιετική -Ενωση. 
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'E)'(lVt(ιw ιιίς άπ6φασιις ισίί σt~tοδικείοv 'Ιωα""Ι"ω)l. 

rt6;ννEva. oιx6.ζovταν α.ότΙι; τΙι; μΙρει; στό στΡα.τοΟικεΙο γι:%. 

κλπ. ιiρκετoΙ κομμουΥΙστl. στpa.τιωτε. το!) πειθο:ρχικο!) λό

Κ,λ,"""",. 'Nιv ιiπόr:ρα.ση τη μάθo:μt aτή θεσσl7.λονΙκη 6,πο 
I.πιtyεuμa.τινo τόπο. W AJJ..ot χα.'ta.διx6.στηχα.y σΙ θivα.το κσ.! 

ο!. lσό6ια.. Πηru aτό 'EΡYI7..txo ΚέΥτΡΟ. wHliYI .0 εΙχα.Υ κο:Ι 
Από την [Οια. πηγή πληροφορηθεl χα.! πά.νω σ' α.ύτό σuζTιΤOίι

ΙΙΙχρι τό 6ράδυ δλες οΙ a.lθowIt; του 'Eρτα.τικoiί KΙvτpoυ τΙ-
6.πο !pyιi't'tIj; Xl7.l 6,πό πσ;Υτo(i δΙΥ &.x.ouγει; Π/'Lρά μιιΧ ψωνTj: 

δΙΥ θ' ιiφήσoυμε Υά τούι; σωτώσουν. 

τΙ. lpYl7.ttxtIj; GtJvoIXoleIj; lρχoν~y GtJytxW,. ά.ΠΙΟΤl7.λμi

vά:. μάθουν τΙ ά.ΠVΨιiσισα.ν το χ6μ.μα. κι::ι:ι .0 'Eρrσ;τιxό ΚΙν· 
+ι lpγ/'Lttd της θεσσα.λοΨ.κηι; ~τa.ν aτό πόδι. -Εκτακτ-χ 

τηλεγρο:ιΡήμ.α.τα. στην κυ6ΙΡΥηση 6,πό τηΥ 'Εκ.ελεατική 
'ΟμοσπονδΙαι;, τήν 'Εκτελεστική τοί) Έργα-

Kέvτpoυ, τιΧ διοικητικά συμοοόλι/'L :1πό δλιι τά. ouvoIxιit:J., 

την d,'ι'Ο:θεώρηση της ά.πόφa.στις χα.Ι ά.πειλο!)ν &.μεσσ; μΙ 1t-

ιi;;6;VΤΗΣΗ 'tijIj; κυ6έ?'fησηι;; ~τa.·1 δτι πρ6χ.ει 'tC1t ΤΙ&. τa.xτικό 

καΙ OUΥε-;::ώι; ή ιiνα:θεώpηcτη ΣΤ"""Ι άπο .Ον VΌμo ου

'A.,ιa.θεωρητ ι xό ΟΤΡι:ι.τοδιχείο ιiν:ιθεώpησ! δλει; τΙς; πσt

ο!. eriYI7.to χα.Ι σημa.ντική έλιiττωση δλων τιUν δ.λλων 

ά.π' α.υ.ούς; πΟΟ e{xl7.V κ.α.ν2.0ικa:στε! σε Μνα.ο ~τα;y ΜΙ 
iρx06Ι",;, Ινα. ιiπό τά. πιο OEμY'i, τ&. πιο ά.ψοσιωμένα καΙ τ&. 

οΡ,Ρωι'Ι" πσ;ιδιi r.oo Ιχω γνωρίσει στό x.ly1jV4. ΔΡιχπέτεtY.Jε 

Συnpoυ μa.ζΙ με τό'l Χ:ιtτά., Εότυχι&.Οη κλπ. κ«Ι κιxτΙψu
δλιιι στή ΡωσΙιι . Τοίιι; περισσότερους ιiπ' αύτούι; τούς 

δ Στά.λιν στό ΙχτεΛεaτικό ιlπόσπα.σμ.α. για: xa.τασχ.6πουι;; 

l1Eγιiλες έΚΥΑθο:ρ{σεις τοί) 1936 - 38. Νά. εΙχε κι α.ότbι; 

τόχη; 

ΟΤΡ2..τtώΤΣΙ; l7.ό.οι elxl7.v :-::α.ρaπιμφθεI στ~ ΣΤΡl7.τοδ ιχεrο χαΙ 

x.a.τιχΟικαστεl σ' l7.ό.Ις τΙς 6a.ptt. πo:νtς γι&. μι& σόγΧpouσ!ι 
τη ψρουρά. του Πειθl7.ΡΧΙΧοQ Λόχου. Τήν ά.φορμή δΙ.tωι; τηΥ 

~ ψρουρ&.. ΟΙ χψμουΥιοτ!ς στΡl7.τιώ.ες ιiπλώΙ; ιlvτιορiσl7.νt 
6ιι:.poισr.Ι~yε τόν Ι2.υτό .ιιιις. Έπρόχειτ? &νl7.μφισ6ήτψιχ γι& 
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r.ptJ6tJx~.alIt, Ή φΡGι1.φα. πpGιχιiλεσε τοί,ι;. στρa.τιωτε;. με Ιντoλ~, ΟΙ 

στpιιτ~ωτιx!;. άρχε;. Ιπρεπε Υα. 6ρouy δr.ωσδή;.oτε μ.ι&. άψοΡμη γι&. 

'12. στείλουν μερικοί.ι;. τουλά:χισ-:ΟΥ xqψ.ιiυyιστε;. στρα.τιώτε;. στό εχ. 
τελισταό άπόσ;τ:α.σμa., ΟΙ εκτελlσει;. δεν θά yi'l'OYtdY γι&. 't'ή ιr.ά.ση 
ποί.ι liy Ιγινι, ~λλ&. γιιΧ τό ψιά:σχ~ τώΥ ιXτ.:OΧtJ.λι,r.;τηpίωy του 'Η. 
ρώου. 

Ό τόπο; τη; ;:ελετη;. γιά. τά. άr:I7ιtα.λuπτηριa. τοίι 'Ηρώου E!YQ.� 
γ'lωπό;. χα.ί auρε6,υr.οι;: ΟΙ ιi~ιωμα..ιxol με τΙ, πιο λα.μπρiι; 

I"QH; "tOI); x.a.t μΙ τCι πα.ριiσημ.α., Q! ;;Qλιτιχ!ι; ιiρχΙι;, δ κλήρο, ιι.1 

τά. r.ολυτεi,ή ;:QI) ιiμφιa., Q! oα.σκiλoι με τι;ιΙΙ.;; μα.θητέ;., οΙ μουσιχΙι;, 

ιι! σΤFα.τ:ώ;:ει; γιά. νά. ιiπ~δίo(,υν τιμiι;, Κα.! b κόσμο.;;, Στη μ.l31j 

ή στήλη τοϊι ΊΙρώου, σχεπlXσμtτη με ~yι2. σε',ιτόν:, Ό ρή,οριχι; lyα.ς 
ιi,,ιώτερoι; Υι ιiYώτα.τoι; ιiς:ωμι:ιτιX?; α,πlΧπΙλλει το στερεόΤUΠζ) τρΟ-Ι 

ιt:ip:: ΓιCι ,OΙΙIί ,ψημένιιυlί κ",,! Ιyδo~oυ; Υεκριιύ.;; μα.ι;, γι' α.υτιιυ 

ΠΟΙ) lδωαιχν ,ο a.!μα. ,ιιυ.;; γι&. την τιμή ,ηι; Τ.lΧτΡίδοι;, γιCι ΤΟΥ ήρωΙ

σμο χα.! τΙ;. ΠCιλεμικί.ι; ιipετέι; τώΥ έnήνωΥ, yιCι ,ιιUι; προγόνου 

μ""Ι;, τη ψυλή, ;:? γΙVQΙ;, γιΟ:. το μ.α.ρα.θώvα., τΙι; θερμιmύλει; κλπ. 

κλπ. KlXl τελειώΥει ΤΡ7.6ώY'tα.ι; μί. μια. μεγιχλιπρεπij χεΙΡΟYQμ.ία. 1~ 
σεΥτόΥΙ ciπιικα.λύπ,Cι'l'tα.ι; 1~ 'ΗρωΟΥ, 

~Eτ"ι γ!Υε:α.ι r.:i'l'ta. χα.! fι 1ελετη τελειώΥε: με !Υ()ουοια.σμ6, 

χa.ρ2. χ~! ~lXγιJΠό1Ι, Au~ τή 'fQpi δμ.Ν; σ.Ο:. rιά:ΥνεΥα. xαθώlί 

tr.:'3ημοι; pή'topa..;; τρα.βάει 10 '3Ε'I,όνι yti να. i;;Cικα.λύψει τ~ Ήρώιιν 
::ε-::ωγ:α.ι ά. .. ά έχ~[ σαΥ λιiOIX ΥIΡιστείQU σέ μιά. ιiπότoμη Ικρηενι 

X:λιιiεες πρ~χηΡ'Jξ!tι; ΜΙ Χ7.θώ; 'fίI'3a.rE Κ7.! δυVCtτδι; ciγΙΡα.ι; aχ"p 
r.i'lE ο'l,),η τ1I Υ πλ~;:~!x, 

1ft r.?~Ζη~uςει.;. , 1; ό;:Gγr-:iφu'l σ[ CΥε:οψ:ι! ,Qi} "OAtμnu» , 'Απ 
,Iαλύπ'tα.'/ε τη" όπΙΙΖρ:σίlΧ, ,ο ψΙμ7. κlΧ! τη ... α,;ο::iτη άπ' α.ύ,έι; 1Ι 
τελετΙι;, τό:. ' ΙΙριυ~ κ",,1 ,w;. λόγουι; τώ'ι έ;ο:ισΥι:ιων, ΆΠ';ικα.λύπτα. 
τ1.;; πρa.γμα.,ικέ; 1χ1τίες ;:ων ΜλέμωΥ πού δέν ε!Ψ.tι ~λλε, άπο 

σιιμφiΡΟVΤIΧ των χa.:τιτa.λισ'ώ'i, .ων -::ρωομιιιύχωΥ κιχ! των ιiςιωι 

τικων, το a.!Ita. μα.; γpάψα.'/~, !γινε ΧΡ1Jσ:iψι, 1ψ'y6μιι;t xltl ya.Hvtt 
γι' ",ύ,CιίιΙ; έΥω Q! γΙροι J.!h.IO, οΙ xfjpt.;; μι:ιι;;, τό:. δρ:ρχνά. μχι; lxou, 
πιiρεt . μιCι Ψωριισ:.ίΥτιχςη πο!) δέν τcιi.ιι; φτιiνει οο)τε γιCι ξερά Ψωμ/. 
ΑύτιΧ κιχι πιιλΗ &.λλιχ σα.ν χι αύτα. Ιγρσ.:ρε 1] T.PCιχήpυ~'I) κ.α.ί τ4 

λειωνε μ' α.ύτ:Χ τα. λόΥΙIΧ: Για. YCι στσ.μα.τήσει το τ.φα.τωδει; ΙγΧλ'Ι'J' 
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άΥθρωποσψα.γή;. στον πλα.Υήη1 μ.α.;. πρΙπει νCι 6;να.ΤΡa.r-~'! 

1Οθ.""ώ, των έκμ.ετιιλλιυτων ~ .. , 
τελετή διιι),όθηχε χιxx'ijv χα.κω~, 

Άχολ".,θ"ϋ, σιιλλήΦΕΙ;, d.'nχpi~Et~ xa.l ιi;;oστoλί;. στόν Πει· 
Λ~xo Κα.λϊ.α:χ(ου, Κα.Ι χιxτCιπ:ν προχα.λουΥ τη cσ-;ά:ση- γι;' 

"'~~':::' μ~ .0 α.!:.ια- των χομμωΥισ<ων στρcιτιωτω ... τη'ι δ!χω;. 
rr γελο:σ::ο( ησή του;. Δέν θυμ4μα.: ϋστεριχ ci;;o τ6~2. 

r.6τε ιiκp:6ώ; Ιγι ... ε ιιΔ:6, llά.vτω; Tuatx.ά. πρίν ιir.o τη 1SΙχη, 

4ρχΙ, 1929. 

το 1929 γίνο'r.a.ι δόα δλoμiλειε; ,η;. Κ!vτριΧijι; Έπι,ρο-
1Sίχωι; έVΔιαψέρoy, Ή δεύτερη δλoμlλιια ('ΙούΥΙΟΙ; '29) 

~ δλQμΗειlχ .ήι; πciλη; ΙΥ?:',..ΙΟ'Ι τη;. αμισα. r.ροεΤQιμα.ζδμ.ιΥΤι;' 

"'''''''il' σ-;a.υΡΟΨCιρί~ι;, ~Eγι'lε χα! Ιριι,'ιοι; γιά. t"1j σιιμ.βολιχή 
ι:~ι; πολυ6δλου σ-:ΟΥ XGxittYQ οψιχτό, ~Oλη ή κα.lJ.πciνιlχ 

)/.ιiτω ά.πΟ .0 ::nJy(jw:x.: .:Η ιiπιiγt:ησή μο;ι; σ.ΟΥ Taciμo
~ δπωι; .ΟΥ i'jetAt δ Χα:ϊτα.ι;; ::πον Τσc:ψπερλcifν., 

'Εργa.τικΟ Kίvημ.α. στην ΈλλιiδlX πιιτε. δΙν γ ... ώριαε μιιΧ πι-
νqιιμότητlXι;;, ΈκεΙΥσ. πιιΙΙ πολί,ιι; κ.6σμ.σι; Οια.ψδ· 

Τοριιίλωση; γνώρισε στη ... Otιiputa. ,ij .;; τελε1J't(LΙα.ι; 
δΙΧ,7.ΤQρtlχι;, ~τα.ν γι2. ,w; ciγωΥιζδμ.ι:νι:ιυι; γιrι το 

καΙ ,Ο:. O~κα.ιώμι:ι'ιi tQ1J; έpγιin.;; μι&. μόΥψη κα.Wστα.ση 
~λσ. τCι κσ:θεσtω7.1 δημιικρα.τιχci, μοvo:ρχαά., oτplX,tW'tt

ιΙθ<.1ρ"" σuλλήψειι;, IPEuyε; σ,ά. oπl'tta. vύκ,~ iΊ μ.iρα. 1SΙχωι; 
WO ιΙσα:πελια., ~α.πlX, ξύλG, &Ισr.ι.vισtήριa., Ιξιuτελισμ.οί, 

έξορΙει;, Κα.Ι ~τa.y οι Ιργιiτε;. μα.UΡQΙ &'πο το ~ύλo χ«: 

~ίμo;τα Υ.ο:.,4ΎΎΙλΥα.νε στό δ:χα.::ιτηριο 1) στδΥ Μο ,ά. 61Xσr.ι.· 

iι σt'EpE6wr:fj ιlπ:ivτηση 1],lχν: σuVΉθη Ύνωoτrι Ψεύοη τωΥ 

""",ώ,.Αό't'l) ,ijv έποχη ('29 - '30 - '31) aτή θεσσ~λoνΙκη , 
Ιξ(1) ιiπo το 'Εργα.τικό Kίvτρo στην πλα.,εΙα. 'AρισtCl· 

6μ.ά.1Sει; ά.πΟ χα.ψιΙ8ει; περίμtVO:Υ κα.Ι ΠΙ&'VιXΥε δπο:ονδήποτι. 

6λΙπιχ. ... ε ...a. 6ycιΙνει ιiπα ,ο 'Eργa.τιχo ΚΙvτρo, Τον oπa.tp
Άσψ&.λεΙ4 mt έχε! οίχωι; Υό:. .Ον ρωτησουν οδτε πωι; 

ΤΟΥ crnciylXVΕ σ,ά ξύλQ , .... 
"ij; χωΡΙΙο;'υλlχχη.;; ijτa.ν τδ,ε δ Κα.λοχριστια.νάχηι; 

xrιpIXA'ij; τ<ίΙΥ 6Μα.Υιστών δ ciνθυπα.σπιστήι; ΦΡΟ;Ύκουλιδ&.· 
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'ι.ηι;. ΚαΙ οΙ Μο CΙXρlXιψνεΤι; ψιλε),εόθεροι. ΤΟ πο).lΤΕUΙ,.v.t τijι; χώρ&( 
'ιτιχν '5ημοχρα.τΙIΧ, στην Ιξου.,.Ια. ήταν το κάμμα των ψιλελευθΙρωΥ 
καΙ πρόεοροι; τηι; χυ6Ιρν-ησηι; δ Έλευθέριοι; Βενιζέλοι;, 1I:oU ι:Ιχ\ 

&Υι:Ι κυριολεχτιΥ.1Χ παΥτοδύvaμοι; ΙΙπό τΙι; ciλπει;. ΟΙ πρ6σφUΓει; τόtι 
ΨηφΙζ/%'1ε μονοχο(}χι Βε'lιζέλο. Τον Ιοιο χρ~'IO Φηφ!ζιτι:ι.ι ι1πο 
6ε'/ιζελική Βου).ή μl εΙσηΥητη τον Κ. Ζιχ6ιτσιάvo το c!διώννμοι 

ΓιιΧ τό διωγμό χο.Ι '{Δ: 6a.σ«νtστήρι'X των έργ/%των δεν εΙχιχν πιnΙ 
OΧ1jμ4ttour Άvα.χριτ!χiι; 'Er.ttpoπt; χι:ιι ΈΠΙΤΡοπει; ΆμνηστεΙ __ • 
oUτε διι:ιμα.ρτuρήθηxε ό -δημοχρατιχδ; .. τUπoι; χι:ιΙ οΙ cδημοχρι;ιτι. 
Χ!Ι;. χΟΟερνήσειι; τοΟ έ!;ωτεριχοΟ Τι οΙ φίρμει; των γpcxμ.μά.των ~I 
Τ@,1 τεχνών. Ή cQ7jμoxpattxij. ,ουι; συνείδηση ι1ψuπYίζετα.ι χα.Ι 

γεΙρεται δτa.y πρ6χειτα. ι γι&. σψιχτwούι;, YIXυCΊρχouι;, ""'J'J"(η,Ι" 
εικηγ6ρουι;, διχι:χστέι;, πολιτ ιχούι; Χλπ. Οηλα.O'ij &:πο τή οιχ'ή 
-,/j φόρα-

'11 (IΤρΙιη Περίοδο,». Ή ΑσωκομμαΙlΚ11 κρΙση 1930 _ 31 

το Γενάρη το(} '30, O1Jνfjλ&ε η 3'1 δλομέλειο; τη, Kεvτpιx~ι 
Έπιτροπfjι;. ΕΙYaΙ ij όλoμiλιια. τη, -3'110 ΜΙ τελεu .. α.Ι~ περιόSo" 
τοσ xo:πιτa.λισμoO •. Ή ΚομμουνιστιΧή Διε(lvή, 

άπό .Ον Γχρο(}μπε, γερμανό 601Jλευτη τη, Πρωσιxijς 

Ινa.ν σuνδιxoιλΙσt'ή ΜΙ ιiπδ .. άν νέον MU ~τα.ν χα.! στό 30 
'" 1927_ 

ΟΙ Εκτιμήσει; tij, Όλqιlλιιoιι; γιό: τηΥ τρέχouσa. πολιτική 
.1στιχση (ίχτιμήσειι;; που χυριολεΧΤΙΧά όπα.γορευτηχα.ν ιiπό t 

ιiVΤΙΠI,,6ΙΠοu, τη, Κ.Δ.) μΠΟΡΟύν ν« συνΟΨιστουν στά έξi'jι;: 
σχ6μαστε fjSYj χα! στTJν 'Ελλάδα. δπωι;; χο.l σ' δλον .Ον κόσμο 
μιά &μ..ΖΟ7. lπα.WLστα;ΤΙΧή χιχτά.στοιση. ΟΙ μάζες σ;όθ6ρμητα. μl 
προχωροσν γιά τηΥ 1:ΙλιΧή ΙΙνα.μiτρηση. ΕΙνοιι 1) cτρΙτη χα.Ι τε' 
Τ7.ία. περίοδος; το!) χ:r.πιταλισμ.οlj ... Tιi xoμ.μ.ouvtotIX&' δμ.ω, χόμμι
τσ; χαθυοτεροΟν Εν αχΙση μl τήν όρμή τιί)ν μσ.ζων. Τό xαBfj 
του, ι:Ινα.ι νιi aιηxtvτpiliaouy δλε, του, τΙι; δυΥά.μ.ειι; χαΙ νιi μπcιl)y 
έπ! xε~Afjι; των E~εYiρμΙνων μ.ο:ζών. Tιi Χόριο; &μ..Ζσα. συνθΤ,μ:Α 
~ταν: Γινική πολιτιΧή ΙΙ .. εργΙα καί Ινοπ10Ι cieolJot των &ypott., 
~τΙι; π6λει.;. 
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σοσια.λιστε; Xα.ρα.xτηρΙζoντa.ν σoσισ;λφaσΙστει;. cιxόμ.α. πιι 
6,πο τoUι; ψο;σΙστει; χο.Ι ιWστ'1ρ:ι. χα.τα.διX(lζ6ταν χ.ά.θι 

συνψrιχοΙa.ι; μ' α.ύτoUι; χ.α.Ι τί, όργ/%Υώσει, 1OU'. Ή Ινότηι; 
jpγ"",, Ιπρεπε νιi προ;γματοποιηθεΤ &'π' Uι 1ιά;tω χα.!. μ.6ΥΟν 

τη a7jμ.α.Ια. τού xoμ.μouytoτtxo(} χόιφ4ΤΟΙ;. 

Iiι>.."." ΠΡΟΙΤΟΨ4σμέΥΟΙ γι' α.ύτΕ, τΙ, εΙaηy-/ισιιι;. E[χα.μa 1jδη 
μ.ι:ιι; .Ι; εΙaηyTισει, xa1 τΙ, 6,πoφciσειι; τη, 10ηι; Όλoμi· 
Koμ.μouYIoτtxi'j, Διεθνοαι;, xa.θιh, χα.1 τΙ, ά,ποφ6.σιι, .o~ 

τη, llpoψLmpv. 
άπό .όν Χο;ϊτά, πού σε συζητησει, του μ1 τού, ;;vτι· 

τηι; Κ.Δ. στα. πα.ρa.σxήνια. εΙχε δια.τuπώσιι όρισμiνιι; 

, 1(41 Εχτο, ά,πό τον Δα.ν1j!λΙδη που nfrtt νιi πεξ xιitι 
μήν εΤνα.ι Ιτσ: Τι :x.a.τάστσ.ση--, χι:ινεΙ, Wo, δΙ,/ Ιφιρl: 

ΙΙΥτΙρρηση σχετιxιi μl την όρθότητο; τώΥ ixttμofptwy 

Ή ιΙσljγηση ΙγΙΥε &'νεπιψιίλσ.χτα. χα.! μ1 Ινθoιx:ιιa.σμό δε· 

'f.~ρ)ι. «πό δλοu, μσ., iπεριόριστη ΙμπιστoσUyη ατήν ΚΑ. 
δΙν μποροοσε 't6tt vrι ύΠQΠτεuθεl δτl δλα. δσα. ΙΙνΙφερσ.ν 

~~.~~~,:'6~'~OO;;'-.Xσ.ι στουι; λbyou, του, οΙ ά,Y'tιπρόσωποΙ της 
, τη, εργα.τιχfjι; τάξη, σ' δλον ΤΟΥ χόσμ.ο δεν 

στην πιο έπιεικη περΙπτωση, πσ.ριi τεΡιχ.τώδιι, ύπερ60λΙ;. 

ΙΙπο τηΥ Όλoμtλει'X, δπω, θιi ψειί-Υα.νε ιiρχηγoΙ στρr;ι.τιω-

μονάΟων. iιpou :xιa:τa.στρώσι;ινε. το σχΙδιο γιrι την ωιΧή 

Uηγα.[wιμ,ε στ!, θΙσειι; μ:;ι, ΜΙ στΙ, μονάδιι; μ«ι; '(ιό: π/ν 

τοϋ σχεδίοιι: τη ytV'.xoij πολιτική ΙΙπεΡΎΙ/% χ«Ι τΙ, Ινο· 

~'Jo!", των άγροτων στ!, πόλει,. Ό στpr;ι..ηγιxo, στόχο; 
xa.t«ληΦη τη, έξοιισ[α.ι;. 
Ιδι/% όλφέλειο; ~ ά.vτιπpoσωπεΙα. τηι; Κ.Δ. Ιθεσε Ιν ΙΙμ.

την όρθότηw; του στρσ.τηrιxo!) σχοπο(} του χόμμ:;ιτο, δί

νό: έπιμι\νει χα.Ι vrι άπο;ιτήσει ~ν ά,YGtθεώρησ1ι .ou. Ό 
σκοπος το!) χόμματοι; μέχρι τ6τι ~τσ..ν: ΔιχτοιτορΙσ.. ".,,,.,".'00 που πι:ιpεπιμπτ6vτω, Ιχει Υά. λΟΟει χ«! μεριχό: 

ι1σtt1l.Oli,lIl.oκp:ntxa r.ρ06λijμ.a.το;. Ή &'vτιπpoσωπεΙα. tfj, 
.0 Ιξfj, έπιχείρ,lμ.ι.ι: Ή ΊσπΟΙΥΙα. εΙνα.ι περισσότιρ? 

ΙΙΥεΠΤΙΙΥμέν,l άπο την 'Ελλάδα. χι:ιΙ δμω, δ στpcιι;τη· 

'::~:;p~':Oϋ ΚομμοuVtσtικου Χ6μμοιτο, εΙνα.ι !κεΙ ij cQ7jμoxpιx· 
11 .ων Εργα.των χα.! των χωριχιί)Υ •. 
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Σ,ή θεσσσ;λΟΥΙχη, &πως Χ4Ι σ' όλι~ rEYtm τι~ πάλιι~ τ~. 

Kεyψική~ χ.α.Ι Δυτιχi"j~ M<xxεδoyΙ<x~ auYctvτησ<Χμ.ε σoβα.ρl:~ ιi'ltΙp' 

ρ~σει~ Χ4τα. τήΥ άvά.λυση τωΥ άποφ«σεωΥ τή~ 3η~ δλoμΙλειx~, 

πρό π<x'Iτό~ άπό έpΎιiτε~ που ΣUyδίcίYΤxy ιiμ.ισάτερ~ μ.t τl~ μ.ό;~. 

ΟΙ ΣUvτpoψQ: <ΧότοΙ ΙΙΧ<ΧΥ άμψι60λίι~ αχετιχa. μέ τΙς δι«θΙσH~ τΘ', 
έργ<Χτω .... Με ιΙσfιγησή μο!) ιivttχα;τ<χσtήσ~με δλo!)~ δσo~ lξΙφρa. 
~<X'" άμφι6oλίε~ χ<χΙ διστα;γμοίιι; «πο κάθε UπtU&u ... ,I θέση στο κόμ. 
1t.<X χα.Ι στα σu ... διχiτσ;, 

Στt~ σuγY.εyτpώσει~ στα. Ιργοστά-σι-οι. Χ4Ι στΙ~ a1J'ι'otXf!~ θΙτα;ι •• 
το ζ~τημα. τi)~ γε ... ιxή~ Πcίλιτική~ ιiπεργία.~. :Μ ίσ. πρσ.γμσ.τιχα. &r 
xώδ,l~ σ.ίιθάρμητη ΜCΙlVj'ttxij σtιγxΙ'Iτpωση τω ... tf:Gi1'jPQOpoμ.txW ... 
Ιργοστσ.σΙου χσ.Ι του μ1JXσ.ΥΟΟτσ.σ:ou οτήΥ πλσ.τείσ. 'ΕΙιυΟερίσ.; ο, 

ώρα. lργσ.σΙσ.~ στερΙωσε άκόμιι -:tερισσότεΡο τηΥ πεποίθησή μα. γ 

τη ... ιiγω'lιστΙXη διιiθιιrtj τώΥ έργσ.τω .... 'Ά~ ιrημ.ειωOετ δ" ο! σιδη 
ροδρι:;μ.ιχ.ο! ήτσ; ... ιiπo τα. πιο σu ... τηρητιxCι η.ι-ι'nt.<Xτιχ. τi). έργ<xτ\),.~, 

τιiξη~ χα! στηΥ χομ.μα.τιΧή ψρά-~ισ. xrι.Ι τoυ~ πυρη ... ε~ τω ... σιδη 
ροδρομΙΚώ ... εΙχa;με GUYctVΤΗOEI τΙι; πιο Ισχ!)pε~ ιiyτιpρήσει~ γιά. τηΥ 

όρθάτητα τω ... άΠOφιiσεωy τηι; 3ης όλoμlλεισ.ι;. 

~E'IQ. ψj'jμσ. Χ"' ... ΥΕργα.τώ ... ιi ... ιργε1. Σκ6ρπιε~ ιiπεργΙ!~ έκδι; 

λώW/Τσ.ι χαΙ σε &.λλε~ πόλει~. Έμιτς; Ιvτιί'ι'GIJμι τη πooπ,,,o,h 
χα.Ι τη ζύμωσ-η γι&. τη γε ... ική άπεργΙχ. -Εκtaχτει; OU'ι""ι,ώσ"ς, 
πα:ρά;yoμ.ε~ μcιχητικίι; δΙ<Χδηλώσειι;, πρoxηρύξει~, άψίσειϊ χ.λπ. 

τΙι; άποτιιχΙει; Oεωρoόσ:ιμ.t όπεύθυΥΟυι; w. μlλη Χ4Ι τ&. στιλέχ .. 
τα. ά,'rtιχα.θιστούσα.μr. η άxόμcι τιΧ δι<xγριiψ.φ.ε, t&. x<Xt<XγylAλ 

Χ2Ι ,α. στιγματΙζαμε, 

Σε ΝΕΧχει; μιρει; ήρθε ό X<xϊτ~ ατή θεσσσ.λιr.oΙxη χα. Ι l 
πi'jγα: ~!ι; Σέρρες δπου μίλ φα. ό [δ:οι; σε μια. auyxl'ltpwaη 
'Εργα.τικΟ Κέντρο, Ιπειοη δε ... εΙχα: lμ.πιστoΣUYT) GtQ γρσ.μμα.τ 

tW Ε.κ. ποο ήτα ... χαΙ γp<Xμ1J4,Ια:ι; tfJr; χομ.μα.τιΚfJ; δργά-νωσ 
Kcι.! δε ... εΙχα; !μπιστoσίl ... η έπιι&η χι α:υτοι; στη σuζήτ,l"η που .ι 

χα:μι, ε!χε Ιχψρά.σει άμψ:60λίει;, 

Αότει; τΙι; μlρε;. ΙΥι'lε στη θεασσ.λο ... Ιχη lyα. σuλλαλητη , 
τω ... «γΡοτω ... lιργανωμ,lνσ ά ... ο τουι; συ ... εM.ΙΡΙσμ.oUι;, Xιλιιiδε~ iy 
ΤΙιϊ μΠήκαν σtη θισσ<ΧλονΙΧ'], /ίλλοι πε~fJ χα! άλλοι μί !λογσ. 

κιipρα. κα:Ι ... τα:λΙ"ιU~, Kcι.λέσα:μ.ε μ1 προκηρύξειιϊ τουιϊ Ιργιi,ε ι; 

,our; UπOεεχτcίO ... Χ4Ι να. τα:χθοΟ ... ά,λληλΙγγuoι. Πράγμσ.τι !κχ* 

I/ι8 

&ριθμόι; έργσ.τών ... σ.pιi-:ησ<xν τΙιϊ δουλειέιϊ τουιϊ χαί !.Υω · 
μΙ τοο; ι:iγρότειϊ. :Μέλη τοΟ κ6μμσ.,οι; χχ! ύπεύθu ... oι του 

Kl ... tpou τούι; Xα:ιρίτηιn ... 1Χ μΙρους 'tfJIO lργΙΧ.ΤΙΚfJ; 
"Οτσ.ν δμω~ ό ΣΙΥάΧο,;, Ιίρχισε vό: σ.τ:οχ."λεΤ τoUιϊ ι:iΡXηγoύς 

4ΥΡ""'Ι''''ι"", :(αΙ ν« xα:λtί τoVι; άγρότει; 'lιΧ τουι; !γχατα.λεΙ
χιχΙ ....χ tIXXΤOVI Χά-τω άπο τη σημαΙα τοό) ΚΚΕ, οι σuγx.ιν

άγρότει; 1irpta: τον άποδοκ!μα:σ<ΧΥ. 

ipxlaEt σιγιΧ· σιγιΧ κι Ιμιt~ "Ίδη χα:θα.ριΧ v&. ΙSλέπoυμε 
~pΙ,χ,,'" γιιΧ μιιΧ ιi ... εocι.ψικTι πολιτιχη πOO γελOΙOΠOΙOOσt το 

το ιiπoμόνωνε &τ:ο τΙι; μιiζει;, χoUρα.ζε Χ4ί άπογοήτευε τιΧ 
'tOυ . ΣτΙι; Cl'UytAtlY3Etr; τώ'l σuW5tx.itwY Ιρχo.,..τιχ.'ι δλο χα.Ι λι

Ιργάτει;. Στί.; σuγxε ... τpώσειι; στ&. Ιργοστάσια: ο! !Ργάτει; 
ΙξεΟήλωΥα.ν τη δυσψIJρΙα τουι; χα:Ι Iiχδμα: σΙ πoλλι~ περι· 
άpyoυvτcι,y -Α μdι; άκοόσουΥ, Κα:Ι το ιiπoχopύψωμσ. cι,uτηιϊ 

1\:;~~;;ω:ΠΟλΙΤΙΧfJ; ήτα: ... 1) ιiπoτιιχΙα. τη; ι:iπεpγΙαι; m! τ61'} 
Ιν "tfJIO ... ρωτομσ.γι7.ιϊ. Μ,ο γι&. ..η ... προλΙΤ2ΡΙ<Χχη 

ιλο'ι"χη ήτcι.', ά,πΙστε!)το. 
&.λλη μlρσ. ε ... εξεργαζ6μa,,-,ε άπο κοι·ιου μl τΟΥ Πα.ρ,σ,..· 
σχέδιο «πόψo::crηι; -ι.α.ί τlι εrσηγοUι~<Χπε σε μιιΧ μιχτη συΥ' 
Περιφερειcι.κfJ~ 'Eπιτpoπi"jι; τοΟ κόμμαΤ?ς 'ιt2Ι τi"jιϊ Νει. -

Tb σχΙδιο ΨηφΙζετ<Χι κα.Ι γ Ι 'r'ttα.ι ά.πόφα:ση κcι,Ι ιΙ ... α.ι α:ύτη 
που (δωσε iψΙJΡI~ή 'ΙΙΧ ξεσπάσει 1) σο6ιχρότιρη χρΙσ"') 
Μ' αύτη τηΥ άπό~ση Oια:ϊ.ιστώ~ε δτι 1) 3'1 Όλι;;· 
Uπεpεxτιμήσει τη., u,ιiστσ.ιrtj χα:Ι μ' α.ύτη τηΥ πολ:-

Χόμμ.σ. ε!χι άΠOμnyωΘSί «πό _Ιι; μιiζε ... Αυτό Ijta ... το ου· 
,"ροι; τηιϊ ά.πό:Ρ2:ΠΙ Ι; μα:.;. Πάσο σοοο.ρή Ιιτο:ν 1) σ.πoμCιyωση 

1) χυκλοψορΙσ. του Ριζοσπάστη που εΤχε πέσει στιΧ 1200 
σ' 3λη τη'ι 'Ελλάδα., Ot μόνοι που διεψώ'/ησα. ... Yιtetv ιiπo 

τοΟ κόμμα~ ό Κα.ρρΙΙι; χα.Ι ά, ... Ο τη Νεολα!ιχ ό Λιθο;ά· 
πράηια: ποο τΟ πεp:.μiΨ.tμr., 
θεσσcι..λοΥ{Κ1j ΙξεγέΡθη-.u ... ρώτη, ιiποφ.σtσμίV1j ν& θέσε~ 

σ' α.όΠι τη ... πολιτική ΎιατΙ έχε! trn1jPXE lYct r.oAίI σ?Οιχγο 
όργα.VΩΜΈνo κι"ημ.α: χα:ί μ.' αμτη τη., πολιτιΧή το trx~μo~ 

δια:λύσει. 
'R πλιιOΨηψ!cι, τGσ ΠΟ).Ι"':ιΧΟΟ ΓΡιχφείω (X~t,.i~, E~τιιχιιiδηι;, 
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NτoUΩς;, Kιψl:ιγισ.νν1')Ι;; χ-χΙ Νεφελούδης) Ιμ.ι:ΙΥΙ σχεδον σόμφων') 

μ.! τα οόσιώδη σημείσ. τi'ίΙ;; cΧTo6φι:ισ-ής ΙJ.«ς; χα.Ι περιορΙστηχ! μ.6. 

νον σε μι&. πσ.ρα.tήΡ1jση γιι.i τ-ι) συμμετοχή τi'ίΙ;; π,pιφεpειιιx~ι;; tf,_ 
Νεολα.Ιιις στη συνεδρΙαση. Ό Χοιϊτ!ι; εΙχε γρά.Φιι xa.t lνα. !ρθρι) 

στον «ΝΙο ΛεΥινιστη :ο πού Τιταν σχεΟΟν δμοια μ! 'tij διχή μα.ς cin6-
φa.σ-η. Ή μ.εΙΟψ1')φ!ιι δμω. (Σιά.vτoς, θΙος, Πυλιώτης, Πι:ιπιι ρfι· 

Υιις;) , lxo:νt μΙιι !γριι:ι ΠCιλεμιX~ ένι:ιντΙον μα.ι;;, έvι:ιvτΙoν τi'ί. οόσΙ 

τηι;; &.π6φιι.σήι;; μα.ι;; xa.! έπρ6τει'l! τ~ν !μιση xa.θιιΙρεσ-ή μ.ι.r.ι;;. 

ΣΙ Ινιι δχι χιιΙ 'ItQAU μεγά.λQ διά.στημο: 'iι Άαψάλιιι:ι r:tιiV't 

τον Χοιιτ« ΜΙ τον Eύτuχιιiδη. ~Eτσι Τι φjνθεση το!} Π.Γ. d.λλά.ζιι 

xa.l Τι μεΙΟΨ1')φΙιι γΙνετιιι πλειοψηφΙιι.. Κιινονιχά: Ιπρεπ! y~ wy. 
χληθεί Τι Όλoμ.lλ!ιι:ι Τ'i'j, Kεντρ:x~1ί Έπιτpoπ~, χαΙ ι:ιότη νιk &'1':0' 

φι:ισΙσει χι:ιΙ ν« σuμπλ1')pώσει το Π,Γ., d.λλά. οΙ Σιά.ντοι δίν πολ!)ο 

αxoτΙζσvτιιν 1'ιό: xιiΤι τέτοια. Ή μ.εΙΟΦ1')φ(ι:ι, το Π.Γ. δηλαδ-ι) μ' 

«ότη του τη σύνΟεσ-η άρχΙζει άπο τΙ, στ~λες toσ Pιζoσπιiστη μι 

φoβεp~ d.νaιχτ-ή πoλεμιx~ ένι:ιντΙον 114Ι;;, lVl1.vτtav δ1')λαδ-ι) ~, Π. 
ριφερειιιχ?jς; ΙΕπιτρσπ-ηι;; της με-Υιιλύτερης Όργά.νωσηι;; to{) Χόμμ 
τας; χαΙ πρaσωπιm έyιι.vτΙoν μου, 'Itau έχτόι;; ιiπo τΙς όπεύθυν 

θέσεις πού χατιΙχιι. , όπ?jρχε Ι'ισ.ντΙον μου xσ.t lντι:tλμ.ι.r. σuλλήψεω 

Γι« w. όπερασπΙσαυμ.ε τόν !ιιυτό tt1J.<; Χα1 τΙς ΙδΙες μα.ς όπσχρεω 
θήχαμ.ε ν& ΙΙπσ.ντι!με Υ.ο.Ι Ιμ.εΤι;; ιiνoιχτ&. !lTto τΙι;; σtfjλει;; ~ι;; «Φω' 

yfj. τασ Έργά.τψ. ΤΟ πολιτιχο περιεχόμενο τi'ίι;; πaλεμΙΧ?jι;; το 

δΙν Τιταν χα! δέν μποροσσι ν& 1jτιιν &.λλο d.πο τΙς γνωστΙς; στεpι~ 
τιntει;; xoναερoσπoιημινtι;; μποορειι;; περ! δππαρτουνισμοσ χλπ. Κι\1 

φυσιχά: πoλλ~ λάσπη χο.Ι πoλλιk ΦΙμμιιτα.. Ή ciπόφa.σή μ'J.Ι;; 1'Ι 
νετ'Χι '()XJJ"τη σΙ δλα το Χόμμα χοιΙ ή έσωx.oμμ.a.τιχή πάλη γενl 

X!~ε.tf:tΙ . 
Στην 'AGήn t1τι:i'jρςι: σuγxρoτημένη φpιiξια μΑ !πιχεφ-:ιλ" 

τwι;; Α. BAlixo xc:! Γ. θεμ.ελή. Αότη στέλνει aτή θε~σαλoνίx,! 
τόν Βλά.χο xa.t μοΟ προτιΙνει >Κι d.nA&.t3w όπ' ,Μόνη μου τη O'~ 
xΛησ'I'J ΙνΟ. έχτά.χτου ΣυνεδρΙou. Άπό την Κα6ά.λιι IPXtta.t ~ 
θεσσα.λονΙχη δ Π, Σxυτιiλ1')Ι;; '(ρa.μμ.a.τέι:ιι;; τηι;; Περιφερειl:ιχt1ι;; ι ΙΕπI 
ΤΡοπ'i'jς ΆnτaλΙΧ?jι;; Max.εooVΙιις -.ι.σ.Ι θρ&.Κ1')ς; χο.Ι μiνει χι aότ~ 
σόμ<;}""" με τη, δ,δψ=\ 1"". 

ΑότΙς; τΙς μ.lpις; ιΙχι πΙαει στ&: χΙρl11. μας χ4πως; ΙΙνώμ.α.λιa 
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:~::~~ ποσό. Τό d.nιpipw Ηί6) lr:nδTj το ΙΙπεx6.λUΨε xιι.l 
Ιιι δημόσιl1. δ Λιθοξόπουλο., γρσ.μμα.τΙσ.ι;; τ'i'jι;; Koμμou

Νεολιι.(ας; θεσρvονΙχηι;;, πoU d.r:b τΙς; d.ρχΙς τηι;; StXw.
πΙικισε aτήν όπηpεσ:cι ~ς; 'Aσφά.λιιcιι;;. Πcιρά: την δξότητιι. 

ι'χι πιipι ι τότε iι Ισωχο[.ψ4ΤΙΧ-ι) πιiλη χαΙ πσ.ριΧ την d.ντΙ
Υνώμη τών r:ερισσοτέρων συντρόφων τηι;; τιiσ-ης; μ.a.ς, iπoφά.
νιΧ πιι.ριι.δώσω τό ΙΙρχετιΧ σημ.α.ντιχΟ οιότό πaσoν στό ll.r. 

πoU τότε περισσότερο ΙΙπό δτιδY,πaτε ana μl ΙνδιΙφιρι 
νιΧ μήν χ),εΙσει δ Pιζoσπιiστης. Κσ.τΙ6ηχα; στην Ά9ή~ xa.l 

στό Π.Γ. τι\. xpήμ.a.τα.. ΟΙ Χόριο! ο.ότοΙ ποιρ' δλα 'Itau δΙν 
νιΧ Ιχουν χαμΙο. σχΙση μ' ιι.ότη την όπ6θισ-η r.i'jpσ;y δΙχ~ 

W. χρήμ.σ.τιι.. 

μί την ιόω.tpΙιι. ιι.ότη μlpoς σΙ μι&: σuνtδpΙoιση τon Π.Τ . 
δΙό,.", ""Y"pw<m\""I" ""Ι "',. ΙΙ ό,δμΔ<,< "Ι' ΠΕ. 
""Ι"ι, χσ.Ι τ6)ν !χεΤ μ.ελ6)ν ~Iί KItyτptxfjIι; 'ΕπΙΤΡaπi'j1ί ζ-lΙ
τη, !μ<ση σόγχληση "Ι' ·Oλoμlλ"., "Ι' ΚΕ. 

τη διιipxιισ. ~ς πιι.pσ.μoνfjlί μου στην Ι Αθ,ιΊνιι.. ~pθιι. σΙ 
με "t"ή φpιiςιιι. Bλιiχoυ - θεμιλi'j χαΙ Πi'jpct μ.lPOIί σΙ μι~ 

τauι;. ΟΙ περισσότεροι ~τα.ν lpγιiτις; χσ.Ι σκεπτόμ.ι'n'. 
τΙς συζητήσεις δμωι;; πιΧι κιiνσ.με ιΤΟα. δτι δΙν "ιμσ.-

ιoθδΛC~ αόμ.φωνοι χα:Ι δlΙ:ωψa. xιiθε πaλιτιχ'i/ σχέση μα.ζΙ 

μιριχ1ς μΙρις ατΙλ ... !! το Π.Γ. ατή θεσGa.λav(χ1') τον r. Κο
ΤΟ πρ6σχ1')μ4 fιτttν νά. μl 6οη&ήσει 1(41 νά. μJ: ξιι.λσ.φρώσιι 
πολλ-ή δουλιιό: πιΧι fιμoυνι:ι φoPτωμJvoι;;. Στην πρσ.γμα.
fιp9ι στη θισωλονΙχη γιCι νά. μ4ς όπονομιόσιι, νιΧ σuγ. 
φp!iξιιι. χαΙ νιΧ 'ItpattotμιiaIt το lδσ.φος γι(\. την x~ι
Πpιiγμα.τι σΙ Ινιι. μικρό χρονικο διιiστ1')μ4 φτά.νtι «tιpvt -
στη θισσιιλονΙχη δ Σιιiντoι;; xa.t μ4<; Χάνει γνωστή d.πό· 

τon ΠΤ. γι« την &μιση σUyxληση lχτιιχτηι;; ΠΙΡΙ<Ρερι:ισ.κfj .. 
I"",Ψη, .. Στη, δρχή δΡ"1θή><oqu με τη δήλωση Ι" w Π.Γ. 

σημ.ι:ριτη τau σύνθεση δΙν d.ντΙΠΡασωπευει την Κ.Ε. Χ'.ΣΙ 
• .;,,,,.,, δΙν εΤμΜτε όποχρεωμένοι νά. πει9I1.pχήσoυμ.ι::-K~Ι δΙν 

d.μιpt60Al~ δτι στην Κ.Ε. θιΧ f}μ.σ:στι πλ!ιoΦηφ!~· 
δμωι;; δτι fιτα.ν d.r.~tCΨvat ν(\. δι~λUσoυν την 'Oργιi· 
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νωση χα! vci auYXF-0nj:JCJu'.lE νΙα.. Τ&; ",ερισσδτεΡ7. μιλ1j .ης Π.Ε 

τΡόμχ;αv μπρι:ιστci σ! En. τΙτοι? έ',Οεχό!LtWJ. "Ετσι ivιxγχαστ ιχ\ 

7.ιwxηpόξΙXΜΕ συναιάσx~Φη. ΣτΙ; 7.ΡO'JUναιαπεΦικΙ, σuζητησεις, ~ 

κριτική του ttIiντou !ιΤΧΥ μΙcι: πολύ χα.ιtηλ7jι; πo:ότηuις αημ.αγ 
γΙ.". ΠIΧΡοuσ!α.ζε τΙς &:πδψειι; 'tau ai'.l &.π6ψεις της Koμμ.ouvIaτIX 
Διεθ-JΟΟ~ καΙ Ιθετε τ&; μi);η μor.:poπi στό δ!λημμ.ο:; tι μ.έ τον Στ' 

Τι μ.l την Κq.ψ,ι)U'ftστιχη Δ ιεθΥή. Αυτο Ιπηρέχ.σε dputci μiΙη r.:p4ι 
πιxvτoς στ~ς ~πα.ρχ{ε, Υ.αΙ με μ.ια. T: ?λιj μιχρ'ή αιχφορci ψήφων π~, 

ρε στη σΙl'ιαιciσχεΨη τη'ι r.),ει?ψηφ(ιχ. Στη" π6λη της θεσσΧλα..,Ι 

χης ε!χaμ.ε την ιir.6λuτη r:λει?Ψrιφ!α. 

Δtv r.Ρδλα:6ε κ.."Η . Μλ&. νά. συγΚΡοτηθεr σ! σώμι.ι -Ιι νέιχ Π.Ε 

1141 φτά,Υει στη θεσσα:λονίχη &''.Ιτιr.ρόσωπας της K,μμo,"""",,~1 
Διεθvοος. 'Πρθ! σε Ιτtαφ1ι ΜΙ μ! τΙς OIY.ι όμά.αει;. Πηρε μέρι:ις 
μία. φριχξΙQ'/~σnκή μας ΣUΓκι,τpωση, στη., δr.ι:ιΙα. dvιίμεσα 

&λλ." ε!πε δτι με 6λlT:ει π?λίι x?upcx:7\-Li'ι'OV χαΙ πρδτειvε ιr..ως 

τη σuγxα.τιiθεση t7jιo φρά,ξιας πιίω γι&; Ινιχ oιιiστημ.σ. στη Ρω.,'. 

γιιΙ. νά. ξεχι')uριr.r.ώ. KCl:t."Aάo6IXμE ψuσιχά τη., όποuλδτητιχ της π 

,ΙΧσ'ής tou, &.λλ&. δε" τοσ ιir.."vτησσ.μ.ε o~τε YCι:ί 01)τε δχι. Ή lvro)~ 

που είχε, μdς ε{πε, ήταν vά. έ~Mφxλίσει την Ινότητα; τοσ χόμ 
το, δΙχως νά. έπέμδεt στήν 0.Υ,!:ι τω-ι πολιτικωv StCl:φopwy, Κ Ι 

ποιά, θci εlvιxι Τι πι:ιλιτιχ1) του χδμμσ;ro;, τοΟ λlγσ.με; Αότη πού Jιt 

θ'>ρΙζι:ιυ., οΙ dποφΔσει.; της 3ης Όλql.t).tια;ς; Δtν ιiΠΙΧΥτc,uσε, 

είχε, Ιλεγε, κιχμ.!α tvrολή πιivω σ' α.ύ-:ό. Στο ταος πρδτεινε 

σuγκpoτηθε! μΙα ΙΙ.Ε. κ:ιΙ άπο τίς Μα φρiςιες ΚΟ;Ι μΙα Ψl"λi\c 
γpη.ιμaτείιx droo lνιx. μlλoς d,r:~ κ.χθε φρ:i;ια. (d,r.b tμtνa. χ:χΙ 

Ίω:χνv!δΤι) χαΙ ιi-:to ['ια. r.ρδσωr.:ι:ι της αικης 'tOu Ιμ''''''''';'ης. 
A~-φι-\-ό r.ρ6σωπο τηι; αικηι; tou έμ;::σΤOΣU'/ης ήτ:χν δ ΛιΟοξόΠΟοJ 
λι:.ς , φjτόι; r.OO κα.τά τη SIxvxtapia. ,οΩ Mετα.ςcι ΠΙΡιχσε στην όπ, 
ps,,{~ τ"",. '..\σφά,λιιιχς. 

ΤΟ Υράμμα tOϋ Γυφιοδήμου 

ΣΙ 3 - 4: μ.ίρ!ς &'πό τηv ήμέρο: 7.W lφuγε δ dνΤΙΠΡδσω;:οι; 
Κ.Δ. ά.πΟ τη θεσσa.λOYίκη πηριχ τηλεφωνικη ΙΥτολη ιiπo τό rι ,r 
νci χα.τέ6ω στηv Άθή',ιιχ. Σ.ό τηλlφωyo -Ιιταν δ Σlάvτι:ις κ.,,1 Τι αvy. 

lytYt σ' ιχυτο το ιπύλ: «~ίίpιo το ,ψωΙ Υά. r.ιiptt, το τΡιχίΨ) 

κιχτΙ6ει, στηΥ Ά&fι',ιιx. Δtv μ7.0ρω tQ!} λέω ιxup:? τό τ::ρωΙ 

:ttTj'f Άθ",y~ γι~;:Ι ε!·/2o: ~ 'Ελένη στηv χλιvιχΤι I~! 

'Η i",ιiv-::φη ι,Τ2oν ρητη: «'Ι); &'φήσtι, τηΥ 'Ελένη χαΙ 

br.wa5ijI:ott cx.Uριι:ι :> . K20Ι κλεΙΥει τό tηλέφω'.lο. 'ΉξεΡι.ι 

elλcx.Yi. Τή'ι ToP?'jYOUpot'.l'j trx~ r.ιipt: το ά.ΥτΙγρ:ιφο ά.πο l'/cx. 
(δήΙωTl'j μ.εΤ~'fοίcx.~) 7.1),j είχε στειλ!ι στο Πολιτιχο Γp2o ' 

το Βερολ1ΥΟ δ ΓuψtοΟi'J110ς. 

ύπόθεση Ιχει ώι; Ιξής: Τον ΓuφΤι')δΤΙμιJ τοv t!xcx. γvωρίσει 
φΡά. σt'ijν Άvιiφη Ιτσ,v Yιl1a'Jtt lxtr Ιξόρ:στο: -:1, 1926. 

τΟv Αυγσυστο tc,u 1928 ε!χ~ άy~ΙιX6ει τη OlεόΘUνCΠΙ τήι; 

'ΟργιΧ'.Ιωση; Κ,;:'ιψιχη-; κ~ί Δuτικη; Μα.χεδσνίιχς, α.υ

"",6"" στη ΧlΧλικιοιχή (o1jA, στην .. ερισχΤι τη; 'Opγιivω
ό r.~τέρ:ιι; tou Υιταv δικαστή; Τι σuμ6ι:ιλσ,ιι:ιγρά:poι;. Έ-

δο,.ή του πρωΤι')ειiuλί~ είχε a:n::;:τόξει μιά ιξ~ιρετική αριχ

σ' δλη τηΥ r.εΡ:οχή, εΤχε Οργα.'ιώσει πuρηνει; σέ μιci 
, χ~ί ε!χε ΣUΓY4λέ.,.~ι μιά. 7.'JAίI !r.tτuxTι τσr.:ιχ1) συ'ι

Σ' δλο α.υτό το o:.xστ'l'jμa χιiθε ;';w χιιτέ6?:ι'/ε στη θεσ· 

έχτος &.πό τά. τρέχovτιx Μμι,.ι.σ.nχά. ζητήμσ;τ.:ι. σuζητoυ· 
πά,νω at ΎενιχότεΡ?: ΠΡσ6λήι.ι.aτCl: τσϊ} χιVΉμα.τσι;, Ή χρι· 

στΙς d,r.oφάoOEIIO της 3ης Όλσμiλεια.ς τόν 6ρΤΙχε l'/τελωι; 

. Πάνω σ' α.ύ:ες τΙς χοινές μα., 6:.:όΨεις συναεt)ήxαμ.ε σ::ε· 

χα.Ι στΙς Ιδια!τερες συζητησεις μ:ις olY Πεplopιζδl14στε μδ
Ιλληνοώ χ!vηΨk, (nB, ΙπεκτεΙ,,ιιχμε Τ1)ν κριτιχή μας στο 

xΙY'I')μa XCl:! στη" π?λιτtκή τη; Κ.Δ. Κ.,,! εΙχαμ.ε ιir:o 

στο σΙ,lΙ7.έpx~ ιτι Qt αΙτίες τωv σφ'J.λlι.ά.των 

ν& εΙΥΧ: 6:teuttptt;; χιχ! Ιτι κ.&.τ : olY πά,ει κ."λ&. μ! την 

.,,,,,,ij ΔΙiθνij. Τ6τε ε!χε κυκλ?φορΥ,σει σ! Ιλληνιχή με. 

μΙα χριτιΧή 'tou Τρότα-,ω στηv «τp:'tor.εploQ~x1) πολιτιχη 

. μ.t τον ,Ιτλο .. Τρ(τη ,:,,:ερίοδος λαθών τη; Κι:ιμ.μ.ουvιστι . 
. ΤΟ αισ:6ά,σιxμ.c: x«t 6ρήκαμε '1Watij την κριτική tQU. 

ιΙχε πΙσει στ&. χΙρι« Ιt:ι~ στ&. γlΧλλ:Χά. τδ .. Ή KoμιJ.Ou'lt
",eVΙI, μετ&; τοv Λένιν:> , ''Πτιχν μΙιχ χρι-:ιχή :?iJ Τρδτσχυ 

ατήν "Αλμα - ''Απ, πιiνω στό α-χέδιο πpoγpr:ίμμσ;τoζ τηι; 
'ΜπσυχάΡΙΥ. 

δ Γυφτο01)μ.ος πηγι σΤ1)ν 'Αθήνα σuναέθηxε μ! τη φρ6.. 
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ξιιι Bλιiχoυ. Ό fuφtOδi'jμoιo; σuνδε6w.Υ d.πο πρΙν παλλ& χΡδνι'l 
μι στεVΗ φιλΙ ιι μ! τον Ι7.χιιρι6.δη πού τδτε 6ριΣXΌuιν στη M:cSαx. 
χα.Ι δια.τηρουσε άλληλογριιφΙα. μa.ζΙ .. αυ. Στ& γρ6.μμσ;τά τou 'e. 
θετε τΙ~ aπδψεις του ΧιιΙ τον πληροφορα!)σε δτι ωΙ πολλαΙ &Αλ" 
lχουν .. Ις 'διε .. απδψει ... ιiXΌ~ χιχί UπεUθuνα. στελΙχη τα!) 
,ο, !νναώvτσ;ι; ~μ.tνσ;. Ό Ζa.χι:ιρι6.δη, ΠIΧΡαδίνει .. ιΧ γριiμ.μα; .. α. 
fucptoSinwu στην ΈςελεΥχτιχη Έπιψοπη τηι; Κ.Δ .• α.ότη τά. 
ΥΕ! στο n.r" χ.,.ί .. ο Π.Γ. διι:ιγριiφει τον Ί'uφτoδi'jμo d.πό μ.tλ~ 
χ6μμ.α;toι;. 

Αύ .. ι, d-xpt6UJ, τΙι; μιρει; δ Γυφ .. ooi)μoΙ; lcpEIY(! ΥΙ& τη 
νΙα.. Στη Γερμ7.ν!σ; .. δτι το Kαμμouνιστι"X.ό χόμιJ4 6p~σx6Τ7.ν 
δόξε, .. αυ χι:ι! το 6ι6λιάρια μlλoυι; το!) χ6μμσ;ται; θά. ~uιν 
ΧΡ1ισιμο γι&. το'ι fUifIwSi"jμo. Αστό, φιxίνεuιι ιiπό !χεΤ θ& 
πoνΙθηu στον ~χιιpιάδη γιά. την 'tta.piOoση των Ιπιστολων 
πΟΟ lγινα.ν ιiφoρμη νά Qw;yplXιpε! ιiπό .. ο Χ6μμ4. Ka.l δ Ζ.:(.,ι4ι 
Q'I'J' του ιiπι1νΤYjσε δτι 0& μπαρα!)σε νά ιixυpωθιI ~ διa.γρa.q:Πι 
χlχΙ νά γΙνει ξανά μlλoι; τοΟ χqι.μα."Cοι;; -τοΟ γερμa.νιxoϋ 

φορ&'- ο!ν δήλωνε με'tliνοιιχ χι:ι! a.ν d.παΧάλuπτε τούι; :~;;i: 
του, χα! προ πσ;ντόι; τα. όπεύθυνα. σ"tεΗχη" -Έτσι δ Γ 
"Χάνει μι&: Ιξευuλισ"tιχ'ή δήλωση με-:IΧΥοίαι; , XIX'tlXotxιiCEL 
χομμι:ι.τιχη χα! ψρσ;;ιονιστιΧή του δρα:.σι:ηριό"tητa.:t χο;ιΙ 'πo,,,,λ~1,II 
δλουι; !χε!νουι; μΙ τoUι; ΟποΙου .. φρσ;ζΙΟΥιστιΧά σuν~ε6ταν χαΙ 
το'ι ά,πο δλ!)υ, Ι\ιΙvcι. -Eνcι άντίΥΡαφο aπ· αύτη του τη 
lστιιλε ;ι.ι;ι! σΙ μivcι. 'Έτσι Ota.v ΧΙJ.τΙ6ηχσ. στην Άθήνl% ~ξ. 
μΙ BέAI.1VΙ. 

rf1"(Xροτηθηκε μιά ~Πtτρor.ή χ~l μΙ xιiλεσε οΙ άπολΟΥίσ; . 
σιιέιχρ6τεΡο στοιχείο της χιχτηγορ!ας ~'tα.v δτι fιξερα. την 
ml τη δράση τηι; c ιiν .. ιχομμσ;'tικi"jι;,. φράξιαι; Βλάχου - θεμελfl 
151ν την x~τηΎΎ:;ιλα. στό n.r. 'Ιr.κrτ7ιριζα. τΙ, dπδψει ι; μου 
σχετιΧά μ.ί: τη φράξια Βλάχου - θεμ.ελiΊ τού, ε17.4 δη To",.yμ.'~ 
"ιρθι:ι σέ Ιπο:.φή μ4ζΙ του" d,λA&. δΙν lμεινα σόμ.φωvoι; μΙ τΙ, 
Φιιι; touς. ΔΙ" το «νΙφερa. στο Π.Γ. γιlJ.Τ! f)μouνα. δΙ6cιιo, δτι 
θι!t τως ΟιΙγρα.φε, !vΏ ΙΥω εlχcι τη -yvώμη δτι Μν Ιπρι,ςι 

oιι:cγρσ;φooν. 

ΣΙ λίγιι; μιρει; δημoσιε~ετlX! στό Ριζοσπάστη ή ιiπδφa.G'I) 
Π.Γ. Πα.μΦηφεΙ ΙΙΙ τιμωρει μ! lvcι χρόνο dποχλειαμο άπό 

ΙΜ 

x~τ~. A~'to τ"ο πσ;μΦηφεί Ιχει τη σημσ;σ!α. του. Au"Ci~ 
ε!χα.ν δριιπεπύσει ά;πό τΙ .. φUλα.:xΙ .. του ΣVΓΓρoυ αΙ Xa.l

Eυτuχιάδη ... Π~ρα.ν ΧΙ autol μέρα .. σ' α.ύτη τη σuνεδρ!σ;σlj 
. xι:tΙ Φ"ιφισσ;ν χι α.όταΙ την d.πόφα;ση. 

!σωxq.ι.μa.τιxη π&1η το!) '30 - "31 δΙ'ο' ~τo:ν π6.λη ά.νάμεσσ; 

Σι&.ντου χα.! στη φρ&.ξισ; Χα.rτά, ιiλλ&: aνάμεσσ; σΙ μ4~, 

l'i:;:~~;:Όή Ktvτptxi"jΙO; Χ7.1 Δυτιχi"j" MaxtOov!a.ιo; xa.l στη 
ι - θΙou xι:t! δΙν ~τo:ν χσ.θδλου πάλη δίχω .. ά.ρχΙι;" 

ΧιιΙ'τ& χράΤ'φε μι&: πολύ χλιιιρη Χ7.Ι πολύ aμφιτσ;λιιν

στ«ση. 

'1ρ" φή μου dπό ιό Κ6μμα 

'Ιούλιο tW '31 χ.ι:χ.θώ, χα.τΙ6α:ι\Ια ά.πό το λεωφορεto τοΟ Μα
ατην πλα:.τεΙα Kι:iνιγγoς , πΙφτω πά.νω σΙ δυο Πειρι;ι;ιωτει; 
οΙ δποΤοι μ! 'IttIiolXY!. "Έμεινα:. στ&. χΡΙΧτητήρ ισ; τη ι; ΕΙδι

ι"",.λ<Ι., περισσότερο Ιίπό δΙχσ; μΙρει; χσ;! σΙ δλιι; «ότ1; 
"ι(σ;Ι '1:118 Μτες μ! δπο6~λλ(:l;ν: :ιέ 6ιχQGtVιστηριlχ. ΠΙστιι>lχν 

lnς 6:r.:b τού, δργανω,ές τηι; ά.πδδιnσηι; του Xα.lti 
θΙλιχνε n Ρ4θouνε πωι; (Υινε ή άπδδρσ;ση xa.! προ παν· 

&.πο τήν 'Έnάδι>:. ·Οτa.ν 'Itf/pt εfδηση ή ΈΡΎα.
χι δopχισaν οΙ διa.μa.ρτuρ!ε, μl σήχωσ«ν aτά; ΎΡΤι

μlπirrιχν στό τμijμιt }{tta.γωγων Πιχτρών. Έχε! lμεινιι 
μιρει; μΙχρι νά χλεΙσουν οι πληγΙι; χα! νό; ξεπριστω dπ~ 

. Κσ;τδπι μl πiΊYσ;ν oτtιo; φυλσ;χ!ι; ΚερΧόρο:ι; γι& μι~ 

ΜΙ 6&.λσ;ν στην dxtln θ μαζ1. μ.έ τΟν Σ?:χιχρΙλλο. 
<Χδτη τη φορά μοσ lδωσε την εδχιχιρία νά ςεχα.θιχ-

lδΙει; μΟυ χα.Ι Υ& mτα.λήξω δριστιχ« στ+ι~ d,π6φaaη ν& 
d,al.lXφpilivτ~ γι~ την πε:θlχρχΙα. σΙ lνσ; Υ.6μμ4 πΟ') 

του δλοΙΥΙΧ χ.ι.ι! περισσδτερο Ιρχδτσ;ν σ! άoV"tlBtσoη μέ 

tfjι; !PYlXtIxi"jr; τάξης χlχΙ tfjι; ΠΡολετσ;ρια.χi'jς !ΠΙΧ

Στην lxxa.Mptσoη των Ιδεων μοιι μ! 6O'fjθησιιν ~ι (;Ι 

ΣuΖ πει, πού εΤχlχμε ιι.! τδν Σα.χ.ι.ιρΙλλο, δ δποΤο, όπι-

d 6,vτΙθιτα.. 

6,ποφυλα.χ(στηχα. ΙΥινε μ! πρωτo6ouλΙσ; διΧή μου μια. 
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τιmικ-η σ'J'/!5ι!2.σ'l.tψη κιχΙ ά,'/'XΣUΓXρ?τήθ'ίκ.ε fι σι.εδ.l;ι·1 οι'Χλuιι,ι'1'tj 

χ.,μμ.:χτική ΌΡΥά: ... ωση KεpκΙΙp'X~. "EπΙση~ Ικο:.νιι ρ'ια. 'ί.εριοΟεί'Χ 
χωpιCι κ'Χί όpγ'X ... ώ~ιxΙU ρ'ι,χ εο}ριΙτερη ,*γροτ!κ'ή O'J'lδιιiσx.ιΦη . 

Στb Zί!1i1twΙX oιu,b τ.; ... Κοέμορη ,,,ij '31 χ:χθ'Χφείτ'Χ! μέ d:r.όo 

~η τη~ ΈχnλεσΤIΧi1; '&.;nΡσπή; τη; Κoμ.μ.GιJvιστιχi1; Δ:εθ 

ή Ιxλιγμlvη aπ.; τό 4., Συ ... έδρισ KEr.p!xYj Έπιψοπη κο:.Ι ' 
ζε~'X! νέΙΧ ρ'1 i;:!χ.εφΙΧλή; τ';,ι Ζ'ΧΖ'Χρ:liδη. Με την ίδι'Χ άπ61'''~ 

ά.,1'Χ6ά.λλετιχ! Ιπ ' ά.6ρ:πο·1 τό 50 ΣιJ'lli5ρ:ο τι;.υ κ6μ.Iν,ι;,ος. ·Ολ:.: 

'ί. 'XλιCι μί.λη τη~ Κ.Ε., έκτό; ά.π? έμΙ'/οι, lX'X'/'X'1 δηλώσει; 

δ!κη; τη; σuIttt~x'i/; "'I';U; ~τη lfρι::ιζΙΟΥιΤ.:ικη r.ιiλη κιχ! "",θ ... 
χΙσ.~ στη ... ά.π6~~η τη; κ.Δ." . Πι::ιρ' όλε; lμow; 7.ότες τι~ 

σει; ό Zσ.χσ.ριιiδη; πολίι λlγως κρ:iτησε από τα. π:ι..λ:Cι ρ'Η'Ι'] . 

Σ:ά'/'Μς στη θεσσ:ι..λQν(κη Κ'ΧΙ δ θέcις στό Βόλο, κcιμμ'XτιxCι 

yGt ζGm'l με τp:iXEΙO. ΟΙ Χι::ιϊτ:i;, Eύτυχιιioη;, ΝΤQύ6ι::ις , 

ζωφ "ίΤ'Χ'1 'ijsYj στη Ρωσ!ι::ι δπ"Ι) τ? '36 - '38 στΙι; p.εγάλε~ IΚΧ" θtιo 
pΙσε!~ θα. πλήρωνσ.Υ χι αύτοΙ, Ι$πωι; τόσο: IlHQ! xqι.μοu,/ι"tές , 

ι'ή ζωή tQU," τ"ι'ι ιi'fiQG(W']1j ,"~~ στδν Σt:iλι ... κ'Χι στήΥ Κ,ψμh"~ 

attx'ij Διεθvlj. 

·Ow:y 'ijρO'X στην ΆθήΥσ. μ1: 6ρήχε δ ΣτρΙγγQ; !κ μέρ"υ; 
Π.Γ. x.or:l μου εΙπι δτι γι&: την ciΠQκχτ:iσασή ιv;υ στό κόμμα 

πει ropoηyQιlιtt ... :t '/i xxt:tStxi~w μέ δημ6σ!α. δήλω,,'Ι'] τη 

tGx1j μου στη ,;ριχζΙQνιστικ"ι ;:άλ'l'] κ:tl yCι ά.',ισ.γ'/ωρ!σω τη 

τητι.ι τη; ά.π61>2-πις τή; Κ.Δ. Άργ"ιθηχα ΧΟΧΙ κιχθ'Χρα. τι;.υ 

οτ! θεωρώ όρ&η πιν χριτιχ.ΥΊ Il:r.~ στι~ ci'ί.?ψά.σε.ι~ τη; 3η~ 

AEla;, χσ.tσ.δ ιχάζω .η·1 _i'CiIΙX έπέμ6αση ττι;; κ.Δ. χιχι θΖωρώ 

σu'~έ~16 τ')~ χ6μμ:r::-:ι ; τ? μ6Ψ.1 ci?\~6li:o '1% λιι~~ι την χ.ρ:.,η 

κ.6Ρ.μα.το;. 

·Οτ:r.ν υστερα. ι!;:? μέρες ξσ."''Χ:1'J'/ιir.φα τδ ... ίδιο ",,.,,'" 
IiGU 11(.7;'IΙ γ'.lω~τή ciπ6φ'Χ:Trj Τ':ο:) n.r. πού α:1στ-tjΡ:I μου <Π'Ύ';ΡΙψ 
ν:Χ πίω στή θε"σΙΧλονίκη. Τή'ι iHTj μΙρ'Χ κ! δλ'Χ; roi1ρor:. 1:? 
γι&. τη θισσσ.λο'l1κη. Mιλη~ έχεΙ iwιχτCι χα! στην 'Ef'r'''.1 
ΛΙ~;ι:η χαΙ στό 'Εργσ.'tιχ? Κένψ') για. -:ιι; ιi'ί.όΦεις μου κα.ί γισ. 

διαφι:ιρέ; μου ά.πδ τ? Π.Γ. Bpi'Jx.or: κα.Ι συζήτφσ. μέ δλα τα. 'ί.σ.λl. 

στελiχ'l'] τη;; φριi;ι'Xς μ:t;; , (Γκρ6ζο, Mιiλσ.μι.:t, ΔοΙΙχ.σ., Δεληγιά.νfll 

ΓGUνσ.Ρη, lfσ.π:r.ΜΠGυλι:ι κλπ.). 'Με.ρικοί ~τσ;ν στδ rEV'dj - J<oull 
Κ'ΧΙ "ςΟΟς έπε4Χέφτηχσ. ΙΧΙί. Τοίις lx'X'I:x γνωστη την &.π6φσ.σή Ι 

~:~~~~;; τη ... πάλη ciδΙΙΧιΥ;cιρωΥτ'Χς γιCι; τη ... πειθa.ρχίσ. χ.:χΙ Ί'Ι~ 
11 " πt)'j θά. Ιχε: ΙΧύτη ή ... :iAYj. ΟΙ σό ... ψο:ΡοΙ :st ... σuμ.φω . 

μ.Gυ. Ε/χα'l τη γ'/ιίη.ιη δ~ι Ιπρεπι 'ι&. ... ιι&σ.ρχ!ισουμ.ε 
ζητι:ιύσor:με μό'I'CιY yCι; μπώ έγω στ? Π.Γ_ • Αλλω:7ΤΙ εΙπσ. ... τ? 
(χιι 'fjOTj έγmτa.λεΙΦιι την ctpttoπEpIootx.Tι πολιτιχ.ή. , ΔιΙ-

μί πρ:χγμ.ιχτιχ.'ή λόπη τί .. σχέσει~ μι:.υ μσ.ζί τους. '&':ρ6χει" 

πιδ ΙxΙεκτCι; r.ρο:.λετι::ιριακCι; σ"":ελtχη tQU xιμ.μσ.τo~. ΆλΗ 

ένttλώ; πεπειq.ι.ένeις ~τι x:iel Uπoχωρηση κα.! Χ4θε. ΣuΜ

θΙΧ lσijμor:I'lE ;:ρ-:;Οι;.σ:ιχ τη~ έργ:χτιχ.ης τάξη~. 'Ο μάγος 

πι::ιλι~ attλtxYj πι;.!J ΥιΤ'Χ'ι .,uIt:PW·ιoς; μι::ιζ! ΜVυ "ιτ'Χν ? Φιχ " 

Φε6ΡQυά.Ρ:Ο 'tCioJ '32 Ο,ιιιο.,ιεύιτσ.ι στόν Pιζι:ισπιiστη ή διχ 

ά.'ί.? τδ κόμ.μσ.. Σ~ ;%Q μηνε; Οημ.οσιιύε,ι::ιι ά.πόφαση 

'&';ΙΨCi1:η; τής ~IEOwu; πο:.ίι Ιγκρ('1ει τη Οισ.

ι~?υ . Σ' r:ι.ύτη'l ar.Ii'IτJj~ μέσω τής _Σημσ.ίΧ; 'tCiU Κομμι:.υ

. llρΙ ... :ixCιμα διαγραψώ ε!χσ. κl)χλΙ:Ι:ΡQρφιι μιCι; μΠΡΟσQόρr.ι. 

XPt'ttxij στΙ .. α.ΠQψιiσεις τη; 4η; 'OAGjuAIlΙX;. 

lxxλφiι τηι; ή 'Εκτελεστική Έ'ί.ιφι;.r.ή τη; KCifJoμotnt-
μ4; λέει, δ-:ι ιi·/:tγκ.:i.στηχ.ι ... ~ Ι;:Ιμ6ει, γlσ."":Ι ή 

4pxt .. ψρ:ιξ:ιnΙιϊ.ιΧή ;:!iλη, ε!Ζε ιir.oσtJ,/Qiatt τ? Χόμμ-χ x'X~ 
ύνει ciVΊx'Xy~ νl% ήγηθεί τώ', ιiγώ·/ιtIν τη; tρyιx'ttxij; τί 

"ίItb ζή"":τp~ :iπό τό xc.μμ:ι ... ~ ιi'/~ι'ltα.τ:χaτ1jaιι την ήγε

χοι! τ? Χ6μ.μιχ, μaς λέ!;.ι, ιX'.Itdr.Gxp1eηxt σ' αότό χ'Χί Π(Ι 

α,όΤιi, &πω; χαι σε δλ6κληρι) τ? uίμ.εΥΟ ''i/~ Ιxxληση~ 
ουτε μiσ; Ηξη 'ί.ού να. μΤιν εί'I'ΧΙ ψΙμ:ι. Τό x6μoμo:r. 

ορ<,λ"οο, ή r.ο:.λΙ1:~χ.ή 'tQI) ΚΙΧί αύτή του t7Jv r.ολιτιχη τ+,., 

χα.! πιν έπέ6α.λε fι tSt-ΙX ή Ε.Ε. _ή .. Κ.Δ. ΕΙσηγη'tί~ 
τήν 'Ολομέλεια. Υ/τιχ., ή ιiψpδκρεμ.α. -'i/'" Τιγεσ!α.ς t'i/," Κ.Δ . : 
Mawutλnu, Κ?ιΙζι·ιε·l. Έ ... αντίQν σ.ύτης τη~ πολt-tΙΧής 

~:~:"~:o;:, τό Χδμμι:ι.. x:r.l τδ εΙχε ιiπι:ιςινώσει α.π? τΙς μιi
ιι τά. πι? σcι6σ.ρα. καΙ 1:1% πιό ύπεύΘU.,σ. στελέχη το') 
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χόμμa:τoι;. ΚαΙ ίΥα:γ.Ιον αti'twv 'tW'! σ-uλεχών είχε !ξα:πολόσει 
γεμάτη 6οσρχο Μ,Ι 6λα:χείει; ΙπΙθεση ή -,ιλίχα; Σtά.vwu • θΙ 
Δtv ζήΤη:1Ι Δπό 'tb χ6μμ.ιι. ή Κ.Δ. Υ& «VΤtxa.wniptt την Κ.Ε., 

Ύ!ΙΧ:Τ;Ι το xlιμ.μcι. s.v μποΡιΙ n ΙΙντιχα.τα.στησει την ΚΕ. του π 

μtσω τοΟ ΣιηιδρΙου τοι.ι 1«1Ι 'tό δα σuVΙδριo ά,ν<ι6λήθηu Ιπ' d.6p1 

στον μl d.π6φιχση αυτη, τή .. [δι", ~ Κ.Δ . Ή Κ.Ε. ~:~~:~~~ 
ιiπo την Κ.Δ. χα.Ι ή Ε.Ε. τη, Κ.Δ . ΙχΡισε τΟΥ Ζα.χaΡ tά.δ1'j 

'ΣΟ!} χ.όμμa~ xa.! «ό.δ .. mw.σuιnCEt μla Κ.Ε. ΙΙπό δποιου, 
ΟΟ).ξοο.νl. 

ΕΙνa.ι Φέμ.« ΑΟΙΠQV δ.ι .0 ~ σ.vτα.ποχρΙθη1U: ατήν 
ση τη, Κ.Δ. ωΙ a.u.o d.vτιxaτέστησε την Κ.Ε. του. ·Ολα 
iiπο t" πά.νω tv πλήρει «γνοΙα. tou xόμ.μa..~. 

Στήν χριτιχ'ή στην OUCJla των διr.ιψCIpων των δύο τάσεων 

ΚΕ. ή Ε,Ε. τη, Κ.Δ. 6ρΙσχει λά-θη :καΙ στΙ, δόο τιiσει, ατήν 

γιiνΩCΠΙ 1(4Ι την προηοιμ.α.οΙα; τη; «Υενιχήlί d.περrΙα.ι;:ι. 
πού !vτελώι; πcφα.ποιιΙ τΙ, άπ6ψεlι; xa! των 000 τιiσεων -,,, .. 
Υαοι; στην χριτιχη τη, ΚΔ.- ή Ε.Ε. ιiπoφευyει νιi. xιiνει xa.Ι 

νύ~'ί γιeι .ι, !κ'tψήσιl, τη, ΙΟΙ'Χ' τη, κ.Δ . ΟΙ Ιχ.τιμ'ήσει, χ.αΙ 
ciποφιiσει, τη, 3η, 'Oλoμίλει~ τη, Κ.Ε. το!} ΚΚΕ Ιντελίi), 

ρίζoνuιι στΙ, Ιχτιμ.ήσιι, mt στ!, ά;π~σιι, τη, lOη~ ευρεΙο;ς 
μιλειο:, τη, ΕΕ. τη, κ.Δ. Κο:Ι οΙ έχτψ:ήσεις ο:ύτι, μδ.~ λΙν. 

ό mπιτο:λισμό, (χει μπεϊ: Χo:t "μέ τCι δΟΟ πόδtο:» (ιΤνα.",;" ~:: 
τoi) 1t!ολ6τωfl) στην 3η χο;! τιλιιιτα.lo: περίοδό ταιι, δτι 61 
σ' δλον τόν χόσμο σΙ 4μεσα. Ιπσ.","σ-...ο:τιχη xa.tά.σ-t4ση χλπ. 

'η, ,,τρΙτη xα.l tIAE1Jto:lα. Τ.ερΙοδος; τοΟ χα.πιτιχΑισμοΟ. δΙν 

πρoltιν μι!ι; lσφa.λμlτηι; ιiπό την lΟη 'Ολομέλειο: της ΕΕ. 
ΚΑ. ΙχtΙμη<ΠjΙ; τηι; xα.τι:iσtaσης: ωά μ.tσ.ς !σχεμ.μένηι; 

τηι; όποΙαι; την πηγή πρΙπει Υό; ιinζητησσuμε στιι; ιiνά-γxιι; 

σ06ιιτιχηι; γριχφειοχ.ρα.τΙο:ι;. 

Αυτόι; δ χpό'ιl'" ήτιχν Τι ιipχή τηι; πρ«γμο:τιχ.σ. θιιελλώδοιι< 

ρεΙιιι; yti% τη 6ιoμηχαvoπoΙηση της ΕΣΣΔ. Τότε lμπ«ινε τό 
πιντιiχpoyo . rt' αυτό (πρεπι Υό; !:\ifUΠνιιnεΤ -τό Ινδια.ψέρον .1 • 
lveou6to:oμh, τοΟ ρωσιχoi) πρσλεΤΙΙΡιά-τοu. "Έπρεπε v& !:\',IαπΤUXΙ" 

ατό μ.εyαλύτ~po &iXθμO Τι opo:στηpιότητιi "Wu. Τι' o:ιhό Ιπριπ. ~. 
ξo:νa.ζή.,ιι την Τιρωιχή ΙποχΤι, ν" ξr.ι.vr.ι.ζωvtQ.νΙιjιouν τό: οιχ4 
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ΙδεώΟη. Τι' α.ότό χρειo:ζό~y Τι πo:γx6σμ.to: Ιπσ.Υ!iσw.σ1j . 

Ιπιιδη δεν υπηρχε αυτη τη στιγμη την Χo:τιxσx.ιuιi.σaνι. Κιiθι 
ή cllριί6διμ, οΙ ~tAttiOt, &'λλε, !qrημερΙδε, xa.t πιριοδιχΔ: 

xa.i c;! ΡΙΧδlοφωνιχοΙ σταθμοt χαΙ οΙ bμtAJfti, Οιαχηρύσ· 

: .. θιΧ ψτά.,c;uμ.ι. χα! θιΧ ξεπιpliσoιιμι. τά; πιό πρoxωρημtνα χα.

fM"" ""' χp!iτη. Σ' δλον τόν χόσμο Τι !pyuτιχη τιiξη ιΙνα.ι στό 
M vtoO ciπεργΙες, διαδηλώσει" !ξεγέpσtI" Bpιaxόμa.στε στην 

xa.Ι τελεΥτο:{α περΙΟ& τοί) XlXTttuιALG\LO!}. 'Ο Σoσιaλισμh; 

χ),Π.:ι . 

εΤνα.ι που Τι μιιρξιστιχ-η δρολογΙα πλοι.ιτΙζεται μl lvα.ν 
δρο: -τόν GOσuιλφM'ισμ6. Κα.Ι τότε ε{ναι που ati% ά;ποφθt

τώΥ σοφών τοί) χόσμοιι, προστΙθεt<Xι 4Χ6μ1j Ινα, -τoU πιό σο

δλοιι,: Ή σootIXAQ1jμoχPIXtlα. χα! δ φa.σισμός δεν εΙΥΙΧΙ 
ω. δ!δ"l", (Σ,.n<ν) . 

xoμμouwattx.σ. x6μμa.τα {πρεπε με τη δρΙΙση τοιις v& δΙ· 

lντόπω<Πj δτι τέτοια -Iιt<Xv πρ«γμα.τι ή xa.τtiιπαση. '.Εά.ν 
"''''''α". , χ.α.Ι οΙ γενιχl:, liπεργΙε, δεν πo:pItntUovtIXt χο:l 

~"="Ι"O''''''. x.ι:r.τo:σuιιά-ζOντα\ δμως οΙ .μ.ιχχητιχΙ, δια
Στην Άθ'ήνο: π.χ. στά. πιό πoλy~χyιιστo: μ..ίρη (X'Xu-

~ύ,,",,",,) χαλ ιπι, ώρες της ιιΙχμηι;, ά;νΙ6ΙΧΙΥΙ δ χομι.&4τι

σΙ μιά χα.ρέΧλα. xa.I ά;π' α.υτό τό 6i)μ<ι xα.τr.ι.XεPIXό

σoσιr.ι.λψασΙστει;. ά;γροτοψσ.σ:ατει;, ιiρχειοψασίστες, τροτ

ΣρΔχοορις τηι; Άσφά.λειr.ι.ς x.a.l -τιλιΙωΥΙ μ.έ θερμή IΧΧλη
yι:vιxή ιiπεργίιχ χ.α.Ι !νά:r:λoιις; χα.θόδσιιι; των ιiγpσΤίi)ν ιn!; 

.Απ . , Uπ. ΜεΡΙχΔ: μα1j τοΟ Χόμμα.τος xa.l τηι; ΟΚ.ΝΕ ποι) 

~6ιαι.". χειpoxpoτσiίσα.ν, xr.ι.! ό.μίσωι; xα.τόπ~ μι την lμφ.i· 
4στuvoμlαι; τό 6ά.ζα'ι' στ" Τ.όΟια. Χ4Ι τ" Χλόμπς πΙφτ«Υς 

ci.vόποπτων δια6a.τίi)'ι'. ΣΙ μι" π!ρ!πτωση oτi% Xr.ι.ιι

X4ΘUστεpoσσε Υ" ά.νοίξει Τι ο:όλαΙιι τη; ιxIoχpi'jIj; ι:ι.ότηι; 

εΙι; ωρος τοσ lργα."tι1WΟ xι'l"ήμα.τoς;, δ lπΙ xιφlXληι; των 

πο!.ι την εΙχσ.ν ιiπό Τ.ρΙν στημiνη !χε! χιι! πιρ!με

aτόν Κλά-ρο; τόν μόwμο p'ήtOplX τών .πr.ι.ρlχνδμωΥ:Ι 

.. ώ"ω" .Τι ylvtw;t ρε θo;',Iιiση; 'Άντε ν:k τελιιω'lOUΜε •. 
~w;'I οΙ σιιγκεYtρώσεtι; χιιΙ οΙ ο:μ.ιχχητιχΙι; . Οια.οηλώ. 

6),0'11 τόν κόσμο. Φωτoγpr.ι.ψΙει; ιiπ' ι:ι.υτ!ς μ.έ τέχνη ΡΙΤΟ')· 

δημ.οσιεόοΥτα.ν στην "Πρά-60ΙΙ:Ι χr.ι.Ι στΙς χιλιιίδει; &.λλιι; 



Ιιγημερ:δει; 1(4\ πεpιoδικ~ μ.έ ,,'IXtaioι.ι; τΙτλου; yti τδ Ιπερχ&. 

μινο τέλο; τοο -ιαι .. ι..:ιλιστ:χ.ου Κohσμo'J. 

ΔΙν tjt:r.'1 μ6'1.,·1 πΤιν ΈλλiΟ:r., ιiλH κ:r.! at iAA:r. xqιμι;ιΙ)'.ιιατ" 

x:i Χδμμιχτσ., .. ού σ06σ.ροΙ άγωνιστΙι; έςεγέρθ1jXΙX'l γιά νά etao'J" 
τΙρμ.σ. σ' αύτη την &'πΙΧτη. ΚαΙ .,' αύτ.χ ~πενέ6~ι ή ΚΔ . κα.Ι ~ 

αυ.α. θεώρησε υπεύθυνο Τ1Ι; ~χεSOy διιΧλυσή; του;, δχι την ... ολ, 
τικη π"υ ΙΧύτη τού. ι ... Ι6σ.λλε, &.λΗ τη :pρσ.~toνι::Iτιxή πά,λη. ΚαιΙ 

Ιχεί χσ.θα[ρεσε διεuθuνσει, Χ(1Ι διόρ ισε ~λλε;. Πολλ.,Ι άΥωνιστΙc 

6ρέθηχαν τότε Ιξω ir.O ti χ6μ.μ.ατα.. 

Ή ΈΚ;:ΞλεG:"ΙΥ.Τι : i.,; ΚqΨ~U'/:Τ:IΚi'ι; .l tte'f(ιU; ι!χ! cir.b τδ 
ταr.α.τικQ τη; _b δ:κσ.:ωμα "ά ΙΤοεμ62ίνε: στα. χ6μμα.τα., νά 
ρεί oto\Y."ij::lZt, κα.ί να. διορΙζει δ.λλε,. Γι2. ,ήν Κ.Δ . δέν δπ~P)Ι" 
ιιrlιx~ αύΤ!ι'f(ιμα κ6μμa::α., α.λλ~ Ιθ,lΙΚ2. " .... ήμ.α.τα. -rfj; κ.Δ. 

το διχα[ωιμ.( τη; κα.θα.iΡtσηι; ΜΙ τοό) δ ιορισμού ,~~~σ::~,;~~,~~ 
δtαν οέν μπ~ρεί νσ. γΙ'/ει τίπο,Ε ~λλo, δταν δεν μπορεl 'ICι. 

θιl τδ Συ·/!Οριο. T6τ~ Ιμω; στη·ι ΈλΗΟα. ιi'~11ψισ6ήτητιx οΙ 

λιτικέ, :7'JYθfjxt; εχα.'/'Χ,Ι δυνατη τη ~γχλτp7J τ"Ο 5,,1.1 Σc",:"ΙI~ 
Κ(1Ι τό Iuytap:IJ με Iiti Ηιύθερη 7<Jζήτητη π",ύ Ιπpε .. ~ 

Υ/Ύηθεl τη; σίιγκλφ1j; "':o:J Gi μΠΟΡΟ:ΙΟ:ιε αό:ο bμα.λCι κιχ! ~:~;~~ 
, '" " 'A'~"~' 6 . ΤΙΧ(1 '1'Χ Ι.u:::l"ει τη'ι Y..p~σ-η :IJU. ",,(1 αυ",,Ι α.κρι ώ; τη 

~θε),ε ν:Χ ά7.(lψUyε: ή Κι:ιμμ-c.uψ-'ΠιχΤι Διεθνή;. ΟΙ άπ.,~.,ιι, 

1Οη; Όλφέλε:ιι;, ή Π-:Jλ:τικΤι tfj, <P:t1j; κιχί τελε'J::r.ί:r., ' 

:ι:.ό) Υ..::ι.r.:,ιιί.ι:η.ιο'J, δ ερι:.; σc.σια.λΨΙΧ"t"l~δ; κλπ. lr.PEr.~ .,~ 

στ,,')'I, ν:Χ :'X~c.U·I, να. μ-η·ι γ!'/!Ι λ?γc.; r.c.τε ποuθε·,:Χ. ο{ι' 

~r:jιJεπε .,:1, πεΡ';;σc.U'ι' στα. «oj.,tTjpi ci7.α.γσΡει.ιμένιχ χε:με·,.ι;ι:. 

ζε tjδη Τι r.εp:oZc.; τω,ι _λα.ϊχώ·ι μ.ιτώr.ω·I •. Στην 

<c.u κκε σΛ:Τι ή 7.ΞP!!.oaIJ; lχ~ι χα:α.χωρηθεϊ σα.'1 
ΤοίλΥ,. δfχω; ipx~; -ί·/ί~ι~::ι::ι. 'Π".j, Xι:tϊ,.:ι - Eoj:·JZtiGTj 2:πδ tb 
μέρ'Υ. Κ(1! Itιiv;., - θiι:ι ?π? ,δ ιin~. 

·E·~ α.r.δ=ασμ:r., &.Τ.:ό μι~ "Xp:tIXr, - !χτΙμφη. _fj; Ιο 

μ~ .. ιΧfj, κρίτης :'jij '30 - '3 Ι α.Τ.:δ ί'~'1 χiποι., !t1r.Uχ·lιρ, ιl'/αι 

χΙΧρακ,ηρ:σ,ιΧδ γιά ":i μΙσ(:( x:r.l τΙι; μέθο3ε, r.ou &.πό τότι 
σιμοπο:οσ.,ε ή Κ.Δ . yti vi κ:r.λόπτει τδν Ισ.uτδ τηι; ml Ψ.ι 

ΙκεΙνοu; που tjθιλι ',α. έκθεσΙI. Τδ ιΧτ;δ1Πσ.σμ:r. ι!;οο:ι τδ &.Χδλο 
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ιοΤ600 ι}ια~ ιό μ;οο," χα, 'ί τύφλωση ά.,.,ό 11] φραξιO~ΙOtι. 
κή πάλιι ωοιε 7tαρα6ιά'0~faς κatάφωρα καΙ αύιους 10υς 

οroιχειώδεις κaJ'ό~ες ουνω,.οιικης προφύλαξης, 1) ύ,"16δεοΓι 

ιης ρύδμιοης τώ~ έοωκομμαιικών πραγμάτων πέρασε 0l,J 

χέρια ιών Ύπηρεoιώ~ ΆοφαλεΙας ιου κράroυς. Ο Ι V;'"I1j . 

ρεοlες αυ/ες προέ6aιι·αν σ ιη σύλληψη, φυλάκιση καΙ ά;τ6-

),00'1 π6ιε ηίς μ ιας φραξιονΙΟfικιίς όμάδας κα Ι π6ιε ιης 

άλλης μΑ Ο.ιιστέλεσμα Jj μιύ. όμάδα )Οα aYlIΚOUIOla " lν lίλ · 

λη οιί/ν ιίγεοία ιού Πoλιrικoύ ΓραφεΙου κα, ni κατη-ΥΟ

ρσίι,. οΙ μΑ,. ιούς δΑ ΟΟν καιαδ61ες καΙ πeάκIOρες ιώ,. 

ύ.ιιηρεοιών Ό4σψαλείαςll. (Τό &γαφέρει ό Π. Νεφελούδης 

010 ~ι~λίo roυ Ι'Π 'lϊες Ηίς Κωωδαψ.ονlας). 

ci),~OttCJ. cιότδί Ε[χι ή .Προοωρινι) ΔΙ':j!χησψ του Μα

l~ ΠΡO'l'jγοόμεΥΟ; Ρύθμιζε ή 'Λσψιiλεια τά έσωχσμμ,;τι

""0"'"; T~ μΗ,. τοο Π .Γ . Το(1Ιζανε ο/χω; 'ιι1: τα ςiΡΟU'~ τ~ 

t/i)y UπηρισΙών 'A'JfιxAela;; ΔΙν ε!~ι Μσκολσ ciχ6μ.σ. 

νά το ιςα.χρι6ώσοφε. EΙpotιμε ποιοΙ "ι ταν τότε στο 

Άνορ6ΥΙΧΟ; Χαϊτά." Κώστα., Eότuχιάoηι;, rt-

Καραγιάννη;, Βσ.σ:Αη; Νεφ::λσόοη" Γιώργο, Ντοόοο." rι

Σιάντο;, Κώστα; θέο;, Δ7jμ.-ήτρη; ΠαπαρήΥα" ΔΙCινUση .. 
::::ΙpOllμε δ,ι ή Άσφά.λεια lπιcισε τον Χσ.ϊτ2. κiι:t! τον 

χα! δ ε!σiι:tyyεΛtα., χα.ι δ ά.ναχριτη; τού; πpoψυλcιxΙ

ψυλαχέ .. ΣUΥΥΡΟU. Έμ.ιΙ; χιχΙ χιλιάδε, &λλοι ξΙρ,;με 

Xa.IΤ~; Χ(1Ι α EuwxtcioTj' δριχπετιύσα.νι άπο τΙ; ψι.ιλαχΙι;:. 

που γράψει δ χ. Μπύχνερ μιi, άφήνει με την έντVπωσYJ 
ιiπέλι.ισε ή ΆσψάλεΙ(1. Κι {)σttp<J. ά,ψσυ τού .. ci;ttλooa 

ιnου, <ίπο την !λλ,. ψρσ.ςιονιστlΧή δμάocι. ποιου .. Ιμω; 
λiιι: ταν Σιίντο, τόν θέο, τόν Jιατ.αρήΥα, ,δν πω,ιώΤ7jί 

πά,λι του; dr.iAooe χι αύτοίι; '(I!i Υ(ι πιάσει άπό την 

~:~::.'~::~ δμάδι:t. Πι:ιιού; j Σ' cιι}τά. τά. .. oιotί; δέν όΤ:ά.ρ-
ιίιι . ΚαΙ δέν όπά.ρχει &.πάντηση yιiι:tτΙ δλα αόΤ~ τά. περί 

χλπ. άπο την 'Ασφάλεια εΤνcιι άπο την 

lΙ~,! μέχρι 1(4Ι την τελευταΙα ψΙμ.ατα. ... 
Χ a.Ιτάι;, δ Ευτυχιά8ης m! μιριχά. ~λλα άΧδμιχ ψι.ιλιχχισμέ

'toO xQιψατoι;, δέν άπολόθηχαν ciπα την Άσφ-iλειι:t, &.λλά 

Ιϋ Ι 



ορ«πιτεΟΟα;ΥΕ &'πο τΙι; φuλα.χει; Σurγpoσ. Πώι; δραπετεύσι:χ.νι i Γιι\ 

να. SpocrcEttuaOUV &,πο τδ Έφηοείο τοΟ ΣUΓγpoυ, δτα.ν δ SExa.'1ttt~ 

ΙΙλλαγ~ι; τ~ι; ιppoupa;; ήτα'/ μέλος t1j, Κoμ.μolJνlattX~, Nεoλα.ΙI1~ 
stν χΡεια.ζότα.ν πο:ρα. να. το drcOφιxaiaOlJν. Κι «ύτο! τδ ΙΙποφά:σισα'l. 

Κα.'/Ινα άλλο μiλoι; τοΟ n.r., ΙΙπδ χα.μιa. ΙΙπό τΙ, φpιiξιει; δΙν ε!χι 
σlJλληφθε! τότε xa.l πολύ χατ6πι ΙΙπό τότε . 'Έγινε μό'lον στην όρ . 

γιiνωσ-η α.ύτης τη, d,rcbSpαo~ μΙο:. χ«τι:χ.στα.τιχή a., r.oOμι r.α.ρl1' 

τι.m:ία.. Αύτη όΡΥα.VΏθTjχε 1'1 άγνοί« τοΟ n.r., πιδ σωστα. 1'1 d,y'lo!aι 
tfj .. δμιiδα., ΣιιiΥtΌIJ . Κα.Ι σ' α.ύτό όπηρχε ~ rcA~PTj, ΣUΓχατιiθε,η 

τοΟ ΙΙντιπροσώποlJ τ~, Κ-Δ. Για.τΙ; ''Α, πotJμ.ε δεΥ ίιπΥΊρχι. Ιμτ:ι, 
οτοσύ'/Τ) στην !χεμυθεια; του Σι6.ντου. 

Τδ α.!σχΡό χα;τα:σχεύα;σμσ; -ι;οil Μπυχνφ ε!να.ι lν<ι ά,π' αυτα. τJι 

σταλινιΜ, χατασκειχίσμ.ατα r.ou [xouv δ-ηλητηΡιoiσει την d,τμδσΥα.: 
Ρ:Χ, rcoU lxou'/ 1χπορ'/ευσεl -ι;ο xίVΗμα, πou [χουν χατo:.πovτΙσιι το 

σοσια.λιοττκΟ Ιδεώδες στδ ΟΟίίρκο, που (χουν στείλει Xιλιιiδιι; ά.Υω 

'1ιστει; στα. στΡα.τ6πtδα. χα! στα. !χτε),ιστιχα. :iποσπάσμιχ.τα., πaiί 

(χουν xιiνει χιλι6.δι~ χα! χιλιάδες lντιμου, χαΙ σ06α.pri.ιι; !pyoitI 
-ωΙ SLavo~uμ.tνou.. va. χοuμπώνονt«ι χαΙ να. φεόΥουν δταν ά.χοον 

για. GtiataAtoμb. 

Για. ΠClιό σιιΥχεχριμΙvo σκοπό [γινε αυ-ι;δ το χ«::a.σχιυιχσμιι; 

Για. να. δ(κο:.ιολΟ'(~σοuν XlXl την κIχΟι:χ.ίρεσ-η τη .. ΚΕ. κα.Ι ,G'oI δτQo 

ρισμό τeιI) ZIXXlXptιiS." χα! προ rca'olto, τYι'ol επ' :iGptσ'to Ii'oI1X6QA~ 

τοί) ΣυΥεδρίου τσσ κδμιι.ατο,. Πώ~ ΥιταΥ δυνατό .. v&. ΣUΓXATjetr τό 
IU'oltsp:o λlγα.νε ΙΙφQQ 'ή Άσφιiλει~ είχε διεισδόσει στο κ,όμμα x~ι 
ο:.ύτη ρύθμιζε w έσωτερ ικιi tou; 

JD8y ΣεπτΙμ6ρη τοΟ '31, εΤχε ΙπισκιφτεΙ την 'Ae1jn δ Λoυιιcι· 
taipσx\J. Αότη ~ επΙσκε9η σuνδυιXστηX! ά.πό πολλού, μ! την κα.. 

ο.:ιΙΡΞση τ~ .. Kt'l'tpιx'ij .. 'Entτpoπ'ij, το!) ΚΚΕ ΙΙπό ,Yj'ol Koμμeιυyι 
attx'ij Διεθνή χιχΙ τον διορισμό τοα Za.χιχριάδη (ΝοΙμ6ρη, '31). 
'Όμωι; οΟτ.: εΤχε, oUτε μπο?οϊισε νά Ιχιι αύτη ~ έπίσκεψr, χαμΙσι 

σχΙση μl tbv δ;ορισμό τ~ίι Ζ .. χ«ρ:6.δη. Ό Άνατολ Aou't'Gtta6.p:oo.l 
χομισσ6.ριο, τηι; παιειΙα, στTι'ol πρώτη χu6ΙΡ'lTjσ-η του Λέ'οΙιν, Ij,rι.ν 

l'HL, Τοa.λιό,; !π«να.στ&.τηι; πολύ μορφωμένο" πολύ κlχλλιεργηl~Ι. 

ναι;, x.ιXτ~χo, rcOAλw'ol ξένω'l γλωσσώ'l. 'Απο πολύ ΙνωρΙ" άπο τηΥ 
!ποχή ά,Χόμα τού Al'olIY, είχε διαςΡω'olφει μΙ τι, μtθoδε~ πού χρη-

ΙΜ 

οΙ μπολσεοΙχοι xι;r;Ι ι{χι σχεΟΟν τ..aΡ:Ζ;ιτηθε[ CΙπo τη ., 

δρο"')_ 

~Πτα.'I lvι:x., Ii"b τού, Atyou, πι:χ.λιoUι; !πι:χ.ναστά:τιι; πri.ι πρό
Υα. rctOoi'/Et πριν CΙr.o τη μα.ζιχή σqκr.yη τών Ιπα.vα.στα;ττΙί,l 

τΟν Στιiλιy το '36 • '38. Στη'l Άθ~να. ε!χε Ιπα.φε, μόνο μ! 
AO'(OttX'lIXoU, xa.l Ιπιστημονιχού, 1'.uXΛOu, χιχΙ Ιχ.ε!νο 

οπερισσότφο ά,πο Ιτιoή;toτε Wo 'tO'l Ιyw;;ωσΙa.oε, &πω, (λε· 
~τα.y δ Κα.ρ:χγ1'.ιδζηι;. 

η) διoριoμiνη διοΙκηοη 

ι ~~:;::~~; Κεντριχη 'Ε"Ι·'Ροπή, έγxa.τα:λεΙπει σιωπTjρa. τη ... 
~. πoλιτlκ~ •. ου,ε δ.μεσα έπανιχστο:.τική κατάστα.ση, 

γεΥιΧή τ;ολιτικ-l] &.περγΙIχ, οΟτε [νοπλοι xιiθoooι 1:6)ν ιlypotw'ol 
πόλει ... 'Ο κlχπιτα.λισμΟι; St'ol είναι στTι'ol τρΙτη καΙ τελευτ ι:χ. ΙIχ 
κερΙοδο. Τό [διο γίνετιχι κ:χί σ' αλει; τΙ .. χώριι;. Διατηρε! δμωι; 
ΧΡTjσιμοποιε! τού:; Τδιουι; χι:χρακ,ΤTjρισμού~ γιιi τά. -έΡΎΙ:ΧΤΙΚά.. 
..ά.γpoτιx~. Χόμμ.σ.τιχ x~ι lιμ6.δε,. ΟΙ σοσιαλι"τέι; έξο:.χολουθου,ι 

σο:ιιι;ι;λφο:.,,(στε:; καΙ ΟΙ ά.γρoτισtει; άγροtοqκr.σΙστει;. 'Όνο 
τoi.ι, ιiρχειoμo.ρ~ιστέ:, ΜΙ .~i.ι; τροτσχιστΙ, αύτοΙ θα. έξ'Χκι:.· 

για. rci'l.IX 'οιά. είνlΧι γι2. το ΚΚΕ σuνεργιiτε, χαΙ πριi· 

τη; Άσφ6.λειιχι;. 

Κ.Ε. μΙ σε!ρa. &:r;oIFιiaE:~ τηι;, ΧlΧtpετΙζει τη σωτήρτα; 1πΙμ
τη; Κ,Δ., τη-ι σ,πόφι:χ.ση δηλο:.Οή π~ύ χlχΟα.φεΤ την !κλεγμ.lνη 
ώ Συ-ιέδρτο Κ.Ε. χι:χ.! διορΙζει a.υτην την Ιδιιχ πou χαιρετίζει 

roy"">'. Ό Z(l.xιxptιiQTj, ά.ναχηρυσσετιχι ΙΙρχηγό; τοΟ x6μ..ιw:τo" 
!γ'lω"τοι; μιχρι τότε. 
έκτιμ-ljσειι; _fj .. "plxr.ιUOIX' πι:ιλιτιχi'j. xlXtιiataoη; είναι οΙ 
στερεότυ;::ιι; έχτιμτρει; δλω'ol τώ'l κ:κ τοα κόσμου: έπι

χρΙση tr;.1) καr.ιt:α;λι:ιμ.οο, σ.όξα.-ιόμεvη iρισtερor.οίησ-η 
P-'-twv, επιχείμενοι σ,γώΥει; κλπ. Έχεί δμω; πoU έvτελώι; ΙΟιι:χ.Ι
Ιπιμl-ΙEΙ fι διορισμένη δισ!κηση εΤνι:χ.ι το .. ΙδεολογικΟ μΙ::ωπo~ 
xlXt lξω &:r:o τό xhμ.μα.. "Ξερlζωμα ιού φeαξΙOYΙOl,oύll, ,ι...i\Ιο· 

~ιι, .. ,6""",, (,AiιoIηρ1ι πειiJ«ρχ(αη, (,Δυνάμωμα ιού lδεoλoγι· 
.ιιε t ώ;ιοu>ι. 'Αδιάλλακtη πάλη έ .. άνιια 010,. deIoreeo και δε· 
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ξιδ όππορωυνισμ6, Βπως χαΙ AvaV1.lov ιων σσσιαλφaσιστων, άγρο-
10φασισιων, άρχειοφασιστών, τροτσκιστών κλπ. κλπ. Πά.vω σ' αι} . 

τ~ γριiψoyτα: άρθρα.: στον Ριζοσπάστη χα.:Ι στην ΚομμουνιστιΧή 

'Επιθεώρηση χαΙ πά:νω σ' αόΤ~ γίνεται εvτατιx'1) .δια.:ψώτιση». 
Ή περίοδος τοσ Ια.:χαριά:δη είΥα.:ι 1ι περίοδος της οριστιχi1~ 

σταλινQΠOίησης τοσ χόμμα.:~. ΤΟ χριτιχο πνεί)μο: πρέπει εντελω;. 
να. έξoστpc:tΧιστεί ιΧπο το χόμμα.:. τα. ιJiλη τοΟ χόμμa;τoς πρέπει 
να. μετα.μ.ορφωθοσν σε ρομπότ, σε &.60υλα.: δίχως σχέΦη, δΙχως πρω. 
το60υλ!α ιiπλό: εχ.ελεστιxCι: δργαYa ιΧποφά:σεων ποο πi1Ρα;ν α.λλοι 
δ"χως χανενος εΙδouς δικ-ή τους σuμμ.ετoχ-ή. 

~Oσoι ιΧπο δω χαΙ πέρα.: δι>zτuπώ'ΚJυν ιΧμ.φι60λ!ες γιό: τη γρα.:μ. 
μή η ιΧπόΦεις Οια.:Cj)Qρετικες ιΧπο τΙς ~πΙσημες δεν μπορεί πα.:ρα. '1* 
εΙνα.:ι ~δpγα:νo: του τα.:ξικοσ έχθροο;ο, ο;πρά,χτορες της Άσruνoμ.ία.:ς _. 

Ό σκοπός τους εΙνα:ι να. δια-λύσουν το Χόμμα.:. 
θeι στιxθoUΜΕ πιο m,w σ' α.:υτή τη μετα-μόρψωση των ιΧνθρώ

πων σε ρομπότ. 

'Ένα πρώΖΟ δείγμα τής πολl1ικης HίκαVΌZηtας •• Ηίς νέας Κ.Ε. 

Στις έκλογές τη; 5 Μαρτίου '33 πλειoιjιηψεί το Λα.:ϊκδ κόμμα.: . 
Ό Πλα.στ-ήρσ.ι;; ιΧμέσωι;; ιίπο το ίδιο 6ρά.δυ πού Ιγινιιν γνω:πeι τ;' 
ιΧποτελέσμι.χ.τ« των !χλογώ'l πσ.:ρνει στα. χέρια του την έξουσ (ιχ 
χα.:ί σ.Ρ'iEίτα.:ι νό: την πσ.ραδώσει στουι;; Λσ.Ιχού;. ΣτΙς ΠΡ~Tιρυξε ι~ 
που χυχλοφορεί γράφει δ,ι δΞ'~ θα. παρα.:δώσει τTJ'I ~ξoυσία.: στο 

κόμμα.: που κά.θε που γίνετσ.ι κυ6έρ'lηση δημιουργει σι.I\.ι.φορ.1:ς στή 
χωρ:χ x7f πο,) εΙδικ~ τώρα.: r.ροετοιμάζει την κα.ά:ργηση της δη. 

μοχecl!ία.:ι;; χα! την έπα.:'κc.φoρ:X .ηι;; 6σ.σιλεί«ς. T1j'1 α.λλη μέρα.: r. λ -η . 
θη λα.:QU στους δρόΙΙ0υ.; ιΧποδοκιμΑζου'l το πρlΧξΙΥ.w.ημ.α.:. Ό ΒενιζΙ 

λο; εr.ίσηι;; το ιΧΠQΟοκιμιiζει. Ό Πλα.:στ1ιρα.:.; το 6ρά:δυ στΙς 6 Μ",ρ 
τ(ου πα.ρ~ίνει την Ιξουσία.: σε μια. ΠΡΟ::Jωρινη χυ6έρνηση !iy.\. 
στρατ"rrων με πρδεδρο τον Όθωνα.:ίο. ΚΙ «ιιτη την πα.:Ρα;δΙνει στού, 
Λα.:ϊχουι;;. 

Ποια. -Ιίτσ.ν Υι εχτ{μηση των γεγονότων ιΧπό ,ο ΚΚΕ; Μάς το 
λέει ~'oλυ χαθα.:ρα μιCι απδφαση του n.r.; 

«'Ο Π λασllίρας όπό Β/ν έμπι'ευση ωϋ Βενιζέλου iJlIJ t(:' -
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~ει ι,ά έπι6άλει σιη χώρα φαοισΖικη δικιαωρΕα. ΟΙ μά

ζες δμως ο:wγε 1ά .• λαίσια υίς άσιικιίς JJOμιμόιηtας, γί

ιιον1αι κάιοχες ιού δρόμου και σαρώ}'Ουν την δι~ταιoρία 

του Πλασιήρα ... n. 

Κ:ιΙ σ.φοσ οΙ μ.ιiζες σα:ρώσ:χνε τό στρα.:τιωτικο - φσ.~ιστικό πρα.:· 

'";'~~~. Υι εξουσία.: πlχρα.δΙ'/ετα.:ι στή _ .. cp«~ιστικ1j χu6έρν1jση 
Ρ Αότό το τερα.:τούργημα.: ε!vα:ι γνήσιο προϊόν της δια.:

σοφίας τω νέου lipxηyou τοΟ ΚΚΕ. Ή dr.bfM1j α.δ.ή 

""""'''''1 στο Ριζοσπrio"τ" τη.; 12 :Μαρτίου 1933. 
''Κμouvα. ιιυτές τί.; μέρες στην • Alh'jνo: κσ:Ι ~μoυνo: κιU εγώ 

δρόμους μέσα: στόν κόσμο. τπηρχα.:ν dσφαλως ιΧΡ")(.ξτοΙ Ιρ· 

χομμσυνιστές, ιiλH ή πλεloιjιηφί:x ιiνα:μφισ6ήΤ1jΤΙΧ dποτε

ιΧπο δ-πα.:δούς τοΟ Λα.:ϊκοσ κόμμα.:τος, 01jλαοή σύμφωνα.: μl 

6ρσλογί« τ')Ο ΚΚΕ ιΧπα ψα:σίστες. ΟΙ Οια.:Οηλωτες ζητοσσιχν νσ.. 

1ι ΙξουσΙσ. στο κόμμ« πού πλειικjι-ηφησε στΙς εκλογές. θά. 

lνα: χα.:ρακτηρ:στικδ ΙπεισόΟι'). Σέ μιCι στιγμ1j στη ywyί"l 

δδων Πανεπιστημίου χαι Ί'ρικσυπη κ4νει τήν Ιιιφά:νισ-ή το:) 

.υ!IυνΠJ< της Άστυvqιiα.:ς. Ή σ1Jyτριπτική πλεΙΟψ1jφΙσ. των Ο l α.:

τον ύτ;οδέχτηκε μέ τΙς ψωνε; Πο-λυ-χρο-νό-που-λος_ Δη

θΙ"λα.:νε \ι' α.:υτό ν:Χ ποΟ'l δτι Ιπρεπε νCι π«ρ«δώaει τη οιεύ

τη.; ΆΣΤU'IOμΙα.:ς στrn Πoλυxρo'~όπoυλo σ' σ.υτΟν ποu Ιπεχεί

μ.t τον λ-ησταρχο Κlχρlχθα.:νν.σJ) νCι οaλοψοV"ήσει τον Βενιζέλο 

δδο Kηφισι~ς. 

αποφα.σεις τοσ 50u Συνεδρίου γίνετα.:: EtOtxCt λόγος για. 

_(mοπ,η αντιφ«σιστιχη δρ:χστηριόΤ1j"t":>: τών σQσια.:λφ:χσιστων 

'γρο"tQφaσιστών" . 

ΙΙρόκειzuι, ϊράφovι', για μφ'Ού6ρα που συνδυάζεΖαι με Ζα 

φaOΙOHκα μέτρα tιίς κυ6έρvησης για Η)ν έκτός v6IIov {}έ

ση lοϋ ΚΚΕ και για Ζην πρoεroιμασ[α 10ϋ πολέμου ... Με 
detozeetr; δημαγωγικές μαvoϋ6ρες, οί αρχηγοί ιης Γενι

κιίς Συvoμοσποι'δίας και ιών ανεξαeιήyων συ~ικ&των έ

πιδιώκουν ι,ά 6ά10υν φραγμδ σΖην άνάπΖυξη Τιίς "inava
tιιαtικης άιιόδου Οlό δρόμσ τιi"ιν μαζών πρός τό κο,αμι:ιvνι

σΗκό κάμμα. 



ΆκολQlJθεl ή δι~:).εκτtκή ~pμη;ιε[ιx. τΙ»ν γεγον6των: 

Κα,δπως 'ί διάσπαση καΙ οΙ 'Προοιρι6ες σιΙς γραμμiς 10υ, 
dvlavaIιlovv ιίς άνtιι)έOεις ιων διαφ6ρωJl κεφaλαιoκρα. 
tικων 6μάδων καΙ άΜρρέΟlJν δπως καΙ αύιΑς άπό ιη" &ν&. 
πιυξη ιου lΠQ.ιιασluιικοϋ κινήμαιος [,οι χα; σΙ πρσσΜ. 
δειες έ~Mίηoης olwl, ιών oooιαlφaσισHκωιι δυνάμεων, 
μέσω 10υ 70V oιnιεδρίσυ tης rενικης ΣυJlOμoσπol'δlας κα' 
των l<άνtιφασισtικci'ΜJ συσκέψεων, άνιανακλσ~ν 10 δυ)'ά. 
μωμα ιών ιάσεω" κα; ζυμώσεωγ μέσα σιΟ dQHXQ σιραι&" 
πεδο, γιά tTιJl "(]<Jοωρι)lη Ισιω σ.μ6λVJlOη ιων lσωασ1lκώ. 
~Iρι6ων. κ~ι ιη σύμπιυξη ένιαίοlJ dνlfκομμοιιvισllκοe 
μEI~Mυ για 'ην lξόJιιωση ,ου dνερχόμεvoυ χινήμαlOς ιώ. 
μαζω". 

ΑύτιΧ γι&: τούς «σοσιιχ.λφιισίσ'tες . mt «6.γΡοτClφa.οlστις. γρ&'. 
φουν οΙ dr.oφiOEtt; τοl} 50u σuvεδp~o~ του ΚΚΕ. Λότο το αuνέδ ιο 
(γινι τον Μ&.ρτη του 1934. ρ 

,Στο Ριζοσπάστη n), 6 'to!) 'Οκτώβρη τοΟ Ιο!ου xp6volJ, δημο. 
οιευετιχι Ινιι «m~,,,,,.,νo χοι".;ι, .., L Ι ' 

--t'"T~ .. ις aρ""ιπις· , « YaιVttΙX στ'ή atplXttwttxa. 
φιχαιστική Otx'ttttop!ιx. πού τ? uπrηΡ'*ψοuν: Γι&: το κcμ.μoυν(OΤΙΚ~ 
χ6μ.μ.a: !f. Τιιmσ6πΟlJλος , γι&: ώ ίΥροτιχο κδμμα:: Τανοόλιχς , Βα
"(ιιx.τζ~ς, ΠΙΙΥουριις, γι& τδ ΟΟ:1ιαλιοτικο κόμμα.: ΣωμερΙτης γι& 
-=? iPYΙXtlxb σοσιιχλδημοκριιτικο χόμμιχ: Πι.ιpr.:ι.σw.ΟlJλοι;; , γι~ τη 
~ι'Iική ΣIJνι:μοσπο'~δΙιι: ΚΙΧλομο!ρης , γι& 'tήν ΈΥωτική ΓεΥική 
Σu'ι",,.v.;rτανδιιχ: Σι&'ντος, γιιΧ τιχ ιiνιξ&.ρτητιx ΙργατιΜ σuνδικάτx: 
Λ~η,. 

'Έτσι μΙ-:ιιχ σ~ [ΥΙΙ δι&.στημιχ 7 μηνώΥ οΙ σr,ισιιxλcpιxσ!στις Σω. 
μερί.τη" ΠUΡπιισ6τ.:ΟlJλος, Κιχ.λομοlρη., Λάσκιχρηι;; καΙ ο! ιiγρστα
ψιισ:στιι;; Τιχνουλιις, ΒιηΙΙΧτζ'i'jς, ΠIΧΥοόρlχ ι;; γΙνοντιχι ιiντιφιx.σΙστι; 
μ.! τουι;; όπ:oίo~ 'tό ΚΚΕ ΣUΓκpoτα κοιΥδ μtτωπo i'o/Q'ItlOY το/) 
ψιισισμοΟ. 

'Η 6'1 δλομίλεια. n)o;; ΚΕ. (6η ΙΙπο τό 40 αuνΙoριo, oηλαδ~ 
Τι OΙOpΙσμiνη ΚΕ,) εΙΥΙΙΙ ή ι,).Oμ.iλ!11X ;τού d,λλά.ζtι τον στριιη'j' 
Υικό σχ.οπι!> τοσ κόμμ.ο:τος. Ή ΙπιχεΙμι:νη ~r.ιιν&.στGισ'1'j στην 'ΕΗά. . 

Ι()(; 

μΙς λΙει, oiv θlt εΙνιιι or,ισιιιλιστικ"ι, dλAlt άστιxr,ιoημoxριιτική 

μi «τ&.σεις γρήγορης μ.iτιχ.τρcιπi'jς της σ~ προλετιι-

στριχ.τηγικΟς σχcιπoς εΙνιιι το τελικh ά.ντικείμενο του άγώνιι. 

τώρ!); άλλάζει ... Αλλο τώρ!); Ιπιοιώκιι το κόμμα. d,π' ιιό't? 

ΙπεοΙωχε μέχρι σήμιριχ. Κι αύτη ή d,λλιιrή του τελικο!) σχο

I'ΠΟΨ<"'ζ",", κιι! txtEArl'tιxt d,nb μιιi oιoρισμ.tνη ΚεντΡικ.ή 

""''''ή. Tlt μΙλη τοσ κ6lιμα.τος θlt oιιιβά~υν την ά.λλιχΥή τσα 
γιιi τον όποίο ιiγω'ιΙζoντιιν μέχρι τώριι ά.πο τον Pttocrnoi· 

Φuσικά ytlt τ& χoμμ.ouνιστικ?; χ6μμaτα: α:ότη ή ιiλ).ιxγή δΙΥ 

τη σημ.ιχοlιχ πou ε!χε πιιλι« ytlt τα. μαρξιστικ&: κ6μ.μ.a.τιx. ΕΤτε 

i.:;;:~:'~:": μορψ!ς Ιοιοχτησίιις tiVi2:L κlχπιτΙΧλιστΙι; , ιΙτι rlylX( 
u; , εΙτε ύπιiΡΧΟlJν oCl6ιx.pa:. όπολι:lμμιχτιχ ψεουδΙΙΡΧΙΚΙ»Υ 

ε(τε δ στριχnπιχός τους σχοπο. rl'lCtt ή ο:χτιιτορΙιι τaΟ 

εΤΤΕ ή Οημο·,φιχ.'tική Οιχτσ.τορlιι των lΡγlχτι»ν κιχ! 

χωρικωΥ, ε!τε Τι λιιΙχή δημ.οκρ:r.τ[ιχ, δλιι ιxu'tCr. οέν ΙχουΥ κι;ι

αημa:Jlιx γι&. τlt ΚΚ. Ό πριχγμιχτικός σ,ρlχτηγιχ6ς τους Ο'ΧΟ

ιΙνιχι πιιντο:) σ' δλες τίι;; χι»ρει; ό {διος: ή χιχτ6;ληΦ" XIX! ή 

.. ώλ"".., 6:π' το χδμμα. της πολιτιχης ~ξΟU:JΙιχς. θ& μιλήσουμι 

«ύτο nΙXPiX'Xlitw. 'Εδώ θέλουμε n σημiιώσClIJμ.ι μόνο ποιόι; 

"",Ι," γι« Ινιχ t6:Jo, όποτΙθε'tιι! touAcixtoτo, σο6ΙΧρο ζΤιτημ'Χ 
ή ιiλλιxγή 'tr,ιu στΡιχτηΥΙΚClU (T,(CΙΠClU 't'oQ κ6μμιχτος. Tlt μέλη 

x&μ.μ.tι.τoς οίιτε 't-X pwtiVE o~τε tlt Ur.oAoyltEt πλέον κιινΙνιχ;. 

{διο Y{VE'tιxt κιχ! ytlt τη σ:άση liπΙνιχντι τoU r.oHμolJ . Ή 

το!) πολέμοlJ σε iπιxv&'otιxo') "ιτιχν ή πιδ οΟΟιώοης κ"ι 

6ι:r:oική ciρχή τ"υ ΚΚΕ, Αό.ο tyxιx-:ιxAr(r.t! ιχύτην την άρχ'ή 

"ιχ.λεl τούς lpycitE, yιi UπεΡ:r.σπlαΟlJν τηΥ πιιτρίδΙΧ, '1'& αψ.,;

οηλΙΧδή μί τι;ύι;; άδι).φoιi. ταυς 'twY άλλων χωρών γιιΧ λογιχ
χιιΙ γιά. το σι.ιμψlρον ,ώΥ Ιψεw.λλιι.ιτι»ν τους. θα. at:r.-

1«1.1 σ' ιx.UτO πλιιτιά. πιιp:r.'Xliτω. Κιιl ο' «u'o Τι d,λλιιγ"ι ΙγΙΥΙ 

αuζ-ήτηστι στο κόμμα. χα! οΙχως ΣUyΙOpιo. 

τΙ; &ρχ!ς τoU 1935, d,pxltE! Υά. ylvttGll λόγος a! ino-
1«Ι.Ι a.ρθριχ τοσ ΚΚΕ γ:σ. «ΙθΥΙΚ'ή d,νεειιρτησΙιι χα! άκερο:ι6· 

Ιθνική tλεlJθεΡΙΙΙ:J κλπ. Στην 4'1 δλoμιλ[l~ τδν ΣιπτΙμβρ-η 
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:'Jίi '3[) κ~θαpά. !Υκσ.τσ.λεΙ:r:iΙ τό'~ ΙΠ"'~:tστσ.τιχό vτε:ρσ.ιτ:qW xtl 
r::εΡνιiει στην .uτ.εριi=ιση τη; ita:tp!o:x.;*. Αότη 1ι πoλιτtκή Ιγχα.ι 
νιιiιπηXE άπό τη 01jλωση τoίi ΣτΗιν μετ&: τό σόμψωΥΟ Στιiλιν 

Λιx6ιiλ, ΥΙά. τήν ά'ιιiγχη τ~σ Ιξ?>.),ισμοίί τηι; ranlιx.;. Τό κκ ,~ 
Γα.λλΙσ:.; άμίσωι;; κσ.ταOι:x.ιiζει τό'ι Υτεφ-:ιιτισμ.δ χσ:ί κηρυσσετσ.ι όπΙρ 

:ηι; .. lB'ltxfjo; α.lιu'~ιxι;* ;ω.( τ?Ο !ξor.λισμ.οΟ τΤιι; ΓΙΧ)),1α ι;;. Κσ.τ6ς, 

με τη μεγιtλότεpη εόχ?λία ευθυΥρ"μμ,ίζΟΥται δλ~ τά. ΚΚ. θ!Χ I~Ι 

λή:rοuιιε γι' ιχό't'ij την πι;ιλιτική καΙ τη O"I'jμ.ιxoiιx τη.; πιχριχκ?τω. 

ο/ [ζω <iJ1b ιό ΚΚΕ 1IO~ιιικε.; ΚΟ,uμοι;νΙΟΗκές δργανώσεις 

KOM:MOrNIIMOI: ΕΙνα.ι ό τίτλο; τοί) περιοδικου μια; ό)'~ 

γιiΡιθμ7jς όμιiOll;' που είχε άποσπΜτεl d.πό το ΚΚΕ το 1920. Δι 
ΜιοΗιγ1jσε την a.π6=Il;Ο'ή τη; ιi'Oto ,Ο ΚΚΕ )(.ι;tι την σuyxρό,'] 

_7j, σε άνεξάρτητη όμιiειx άπο την όπ:r:ορτοuνιστιχη πολιτιχη 't01) 

ΚΚΕ καΙ άπα την ιiνάγx'] νά. χάνει rιωστά στου; έργάτε; όρι 

σμένσ. Ιργα των χλιισικων το!) μαρξισμού. Τά κυριότερσ. ιπελιχ'1 

"ιτα:ν: οΙ T~oυλάττι ΚΙ;ΙΙ Πυλιώτης, γνωστό, τότε με το ψευδώνυμο 

IΨOvWl7j;. ΤΟ '21 oιαλliθηκε σσ;,Ι «ύτόνομη δμάοιχ, διέκοψε την 
Ιχδοοη τού περιοδιχοΟ κι;ιl τ!Χ περισ:ιότερσ. μέλη τη.; ξ~'lαμΠ~X4ν 

aτό χόμμι;ι. ΚαΙ ό Πυλιώτηιο έξελίΧΤ1jχε σΙ [νν;ν άπο τoUι;; χιιΡ6 

τερου, γρ".:ρειοχράτες. Στην Ισωχομματικη πάλη τ;οί) '30 . 'S I 
ήτ~ν μέλοι.; 'tfJi) llολιτt:ιιο!) Γρα.φεΙου χαί a.vi)xr. στην τιiιτη ΣιάvτOlι 

K01ll1ιΙ01'NIITIKH ENQIH: Είναι ή όργιί.'/ωση :tou δη 

μ:c..uργήθYjY.Ε, μέσσ. σ,ά lr.αναπσ.τιχά. γΕγονοτσ; του ψθιvoπώpo'ι 

1923, ~~τίoν t'i'j, άπιργοστ::σ.στικη.; πολιηΧΥις t'i'j, ήγεσ:ι.ις tOO 
ΚΚΕ ΧΙΧί t'i'j.; rενικ'i'j~ ΣUYOlΙ?σί.ονSΙα., τώΥ 'Εργατων 'Otοί.ι τό 
€ρισx6τσ.ν σ:& χΙρια του ΚΚΕ . Ά .. οτελιστηκε ά-:το τή-ι :ιιομιv.ι:u 

κή Όργιί.vω07J Πειpα.ι~ χαί δ;πο ένα μεγιiλo μέρο, της Όργιi~d 

07J; 'Λθψώ'l. ΕΤχε έχδώ,.ε: μΙα. !εδομαΟια.Ισ; lφYjμερΙox με ,6'1 
,(τλο .. Κομ.ιιουΥιστιΜ Dt,μ.ιx •. Είχε ιivιxπτόςει μέσα. στ« γεγον6 
χαι προ πιtντoς; στην γενικΥι Q.περγΙσ. toG Aό-yoUΣτoυ χα'! στη 1&.8 
γιiλη vo;u:t'ipγattxYι d.περγία, lιla έξα.ιρετικη Οριχ-σt7jρtΟτητσ:. τ. 

μέλη της Ορ:σκοντα.ν adj'l πρώτη γΡα.μμή στίς; μάχες ποίί lδιYl 

τ?τι 1j έργα.τικΥι '(ιiξη. 
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Δισ.λυθηχε τά. 'tH1J του '24 καί τ!Χ μιλ1J 't1J; ξιxvιxμπφιxν στο 
Τό ζήτημιχ τηι; oιάλυσ-l;ι;; τηι; τό οι«χειΡΙστηκιχν οΙ ά,ντι

τηι; ΚομμουΥιιπιχΤιι;; ΔιεθΥοος χ:ΧΙ τηι; ΒΙΧλχσ.νικΥι.; Κομ· 
'''"'''~; 'Οιι?πο,,ο::χς;, X,"ti ..-iΊν oιιipκεισ. τοϋ εκτιiκτ?υ Συνε-

τόν Δεκlιιαρη τοσ '24 χσ.1 al.dow.; μετά άπ' ιtυτό . Αύτή 1j 
'tO'JIj; a.vιxμ.φισεήτητIJ, Ι"ηρέσ.αι: ταιι; Ιργιiτες; μέλη τηι;. 
της χιtΡΙXκτηρίστηxι a.'Oto το Συνέδριο Ιξτρεμιστιχή χσ.1 

ΙPX 'fro! τυχοδιώΧτιι; ΜΙ μ.' ιχύτη τη ριτσιVlοΧ a'OtoxlEtatήx.oιv~ 

. Αυτοί ΟΙ άρχηγοί ήΤΙΧΥ: D. Ησ:πσ.ναστιχσίου οικmι5-
Στ . Άρ&ι,Υιτάχηι; ,σιγ,ι:pιiς;, Α. Π'l:::ΙΧχΡφτΟ:J ήλιχψπιχν!

Νοιιικο; νσ.υτεΡΥά.τηζ, 'Aλεoιζιiκψ;; οΙτ.οδδμαι;. Tov Άρ6σ.ΥΙ
γιά. το πιχλιό ,ου ιχυτο ιiμ.ιiρτηιι.a., -ισ. οιαφω'n'jσει oηλιtδ+Ι 
ΚΚΕ το '23, τον ο?λο:ρόν1jσε ή ΟΠΛΑ το '43. 

. ΙΙΡΟΣ ΤΙΣ Μ.ΑΙΕΣ*: E!y~t ό τίτλοι; τοϋ περιοΟιχ.οΟ ποίί σε 

xrOYLXf.t otIX~t!L έξΙοιδε μι& όμά.δiJ. Τ.ο-ιτίωΥ Ιργα · 
χίιριο ΟΕωρη>ιχό χ~ί τ.ο),ι,ιχΟ τη; Ιχτ.:ρόσωπο τον Χρ. 

Κι αυτη 1j όμ!ia~ ιir::οτ.άσ,ψ.ε ct'Oto ,ό ΚΚΕ Xll;! O'.ry
σέ άνεξιί.ρτητη πολιτιχη όμ.ιiδ" μισα: σ'ζ.t γεγονότα: τοΟ 

κι 1X~,1) προϊό'l τη; ιi'/τίΟρσ.σ1jΙΟ τών lr.σ.ν~ιπατWν έργα· 

cm).." δmtο?τr;.1J·~tστιχή r.olt'nxTι τoίi ΚΚΕ σέ μ!~ ετ.ιχνσ.στιι 

!πoχ~. 
πιί.λ7j ά·lιiμι:σiJ. σ"i:oν Στιiλιν κιχ! τΟΥ TρQτT.<υ, τάχτψε 

μ! το μέροι; ,00 Στά.λιν. Ή r.άλη Τ?') Ιναντίον -ςων άρχειο· 

'I.~ι τώ'l ΤΡΟΤτ'<Ι'3;:ων ΙΙΤαν πιο όξ~ία a.κ6μι:ι καΙ ir.b 
tOD ΚΚΕ. ΤΟ 1936 aποφ!iσισσ.ν ν& προσχωρήσουν στο 

(lxtb.; α,τ:ό τον ίσιο τον Σεrτ~νίοη) a.Aλ& vi οι«τηρήσο\1'Ι 

ttσμoίiIO lιετιtξίι τουι;; μΙ.,,,. στο ΚΚΕ x~ι με τον ΣεϊτανΙδl') 

τό ΚΚΕ. ΓρήγοΡιχ δμως, r.ol& TPi;yop~ iτομοιώθYJΧ~'I 
ΚΚΕ χα! Οισ;κόψ.ι:'Ιε χάθι σχΙση με tov Σεϊ,σ.ΥίΟη πο') 

μόνοι;. 

Χρηστ?ι;; Σείτσ:νιaηι;; έy.τελlστψ:ε a.πό τοί.ις Ί τσ.λοίι, στΥιν 

"·"",,,λΙ. στΙς άρχΙς; ,ο:} '43. 

λl'χιεΗJΜIΑI'ΞΙΣI\ΙCIΣ : Ο( ιΧρχειομαρξιστΙ, lΚ'l.vχν πρώτη 

την lμψιi-ιισή του; dι'~ Πρωτι;ιμ.α.γιi τοσ 1923 μι την Ιχδοση 
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Χ2.Ι xuxλo~pΙα. του πεpιoo ιx~ «'ΑρχεΙον του Μ«ρξισμ.ου». 'Επρ60 

χειτο γι&. lylX 'Itrptoa:txo πού ΠεΡ:είχε μ.6l1Ον μετ>IXφpά.σει,. Iργtιlν 

-:ων Χλα.σικων του μ~ρξισμoiί. Τίποtι 6.λλο άπ' α.υτ6, οΙ;τε ά.π 

σχόλια. για. την πολιτιχη χ~τiστα;ση η γι&. την oριiση κo;t τήν 

πολιτιχη του ΚΚΕ. Διχιχιολογοσσ2.ν α.υτη την Ιξω ιiπo το κ:κr. 

lxa:oa') του ;:εριοο:χοΟ, λΙγοντα.,. ott ή ήγεσ!α. ΤΟ;) ΚΚΕ ~θl)'. 

νά μονοπωλήσει γιά. tCι'f 12.lJτό ττι,. 7fι μο:ρξιστικ:ή θιωρ!α. χο:! γι' 

α.ύτΟ riπΙφεuγε να; τη οιο:Μσει στου,. !ργά.τε,.. -Έτσι γι ' α.ύτό , o:ότ~ 

το χαθ'ijκο ... το ri ... Ιλο:6ιχν 2,ύτο1. ΟΙ ,-ρωτοι έχΜτε; ~ΤO:Y οΙ Τ, 

λιΣτ,ι, ~ρα.ντίδη,. χιχί ΔιGοιnτι;. Ό T'ouλιi .. n ~-:o:ν α.υτό; π 
στο ta:puttxo σuνΙδριo το!) κόμlJ,χτος υποστΤιριξε dπο x.otVGO IL! 
τον ΛιγΜΠQuλο τΙ,. ripx~,. χα! τδ πρόγρα.μμ.a τοα μΜλσε6ιχισμοΟ 

Σιγά. - σιγά ΙΡΥά.τε,. κα.! φοι-:ητΙς ΣUΓκενψώyovτα.'~ γύρω riItb 
περιοδικο κα.Ι εr.ως ήταν ιi-nπόφεcικtο μια. 6PΎιiνωση ΙΙν-::!θι 
χα! ΙχθρΙΧή στο ΚΚΕ δημΙQuργοUγτ2.'J. 

'Π 6α.σΙΧή θ~ωρψιxή τcιu; θέτη 'ijτιι.ν ή άκ6λοuθτι: 
viστα.1Tιj εΙva ι Ζργο της ΙστορΙιχ;, δτιλΣδή ,ων i"tι)'.εψενοιων 

θηχων. ΤΟ Χύριο x:xB'ijxo'J ,ω'.l έ"ιz·n.στα.τω,~ ι:'ια.ι .,ιά. -3ημιοu 

σοu'.' μι& fιργcX.'ιωση &.πο riγw·ιtστες ~vτε),ως σ.ψQσιωμΙ·ιοuς χα.! 014 
στηρα; πειθcι:ρχημΙ'louς, που σ~ μιά: ~;::x ... o:στιzτιxή χρ!ση 82-
ληθοσν Iitd; ttJ'lOfx'ij; σuγχuρ!ιχ; χα.Ι θά. χ'%τ'%Η.60U'l την Ψ,uσ(Ι. 

Άπόδειξη τη; 6ρθ6τητας ιχ.:ιτ'ij; τηι; α,7.<:ΙΦrι; 'ija'~ χ2,τά. την 
τοuς ή πεΙρα. τιί) ... πρώτων μ<:γ6;λω'l tΠ'Χ'.ΙIΧ-:;ΤCΙ:Τlχω ... Ιξ,>ρμή"." 

μι,&, tb ... πρω1:0 πlχγχό"'!.Ι.ιο π6λΞ!.Ι.? Έπlχ'Ι'Χιπίσει,. Ιγ:νΙΧΥ, 

από τη P~::Ι:ΙXι xo:t στη rEPIΙX'l!IX, την Οδγγ?:ρ!α, -;ή Φ,.,λ,,,IΙ., 

χa.Ι ~, iλλά. έr.εχριiτησε 116"0'1 στη Ρωσία. iπειδη έχε! 
χε ,ο Χόμμ.ιχ τω·; μπολσε6:χω'l, δηλαδή Ε'η. χι!.μμιχ Ιr:ωι; cι:'}τo 

Υιθιλιχν έΞω νά Ξηl.l.:ΟUΡγή-:;Cί:n. 

Ή δρα~τ'}ριότητ6; τω~ περιοριζό,ιχν στη 8εωρητιχη .δ" οω •• 
των μελιί)') τοu; κ:χΙ στη δ:ιir:λαση, ~r.w~ λέγανε, Χ-I'Ο'''Υι" .. , 
ΆΧ6μ.ιχ ιiπαιτ~OσlXy ιtπδ τ&. μέλη τοu; μ:!i χuριολεχτιΜ άσχ 
χη 'ωiι· Γtά. ϊ.:ολλά. χp6'IlΙX έντελω~ ά.ϊ.:εφΙUΓα.ν riι ΣUΜμιτoχή τ 
στo::Ι~ χ'%θΤΙI'l'Ψ'Κιίις ά.γωγις τω·, έργι:ι:-:ων. ΌρΥ&.',Ιωο:ι'} μ! την 

lποιχε:ώοYj f',l'IQtIX αυτοο τοο ~?QU οέ'Ι tY.ti'jpxe. ουτε σuYEaptιiaII 
ο'jτε ~n~λειJσει, tw',l ILEAW't', οί)τε -:Jcι'ItaPlCΙ:, οδτε σu'ητήσειι;, 01} 

άποφ4σει.; σ'.)λλoγoι~~ , Cι~t~ !x),oγi:; oιoιxητ:xω'~ 6ργ&.νων , 01} 
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Uπi'jpxιxy τέτοια δΡΥιχνα, 'tπj)ρχα.ν 'ιι.ιJxλoι στου, δ"7tO(QU,. γί
απο δρισμlνlX στελtxη Il4Oήμ.ata. ·Ολη ή Ιργα.σία α.ότων 

lχα.να.ν μ'Χθήματα OttuOu'.l6tιXV Χ'Χ! έλΙΥχ6το:'ι dπό (ΥΓΧν πσ) 

tby ιΙχε έχΗξει x.a.vrl;. Σ' α.ότδΥ οΙνανε λογα.ρι«φΟ ΥΙά. τη 

-τοu; χο:! σ' αυτο'l πlχρ'Χδίνα',lε χ.aί τά. χρήματα. πoU tJ1Y'(-

• Αυτο .. ό [να; ;:00 διηύθυνε Χ'Χ! Οιιι.χιιριζδταν τ&. 
, .iφη'lε τούς .inou.; μ! την έ'l.uπωση δτι δr.fjpxt 'ιι.ιiπoια. 

όπερτιiτη liρχΥι, ιiπο τTι',l όποΙα. αυ,δ; Υιτα.ν Ιξοuσιο

χάποιο; εΙχε μι&. σ06αρή Ii"ορία., ή ά"ά;vτηση 

~""ά",υλ" ~ταν: .. θά φέρω την i;τορΙα ιrou στη ... ΈΡγ:ισΙα 
θd: d.πο::ρ«σΙσει ». Ή .. Έργα.σ~'X» fιταν aJ)riι ή μuστηριώ

: 60,,,.,, άρχή, Δηλιχοή δ ΤδιOIί δ Γιωτόποuλος. 
ΕΙχα. -ΥΥωρΙσει τόν Γιωτόποuλο μι-:;ω τ01J άοελς;κισ μαΙ) ΤΟΥ 

τοσ '26, δ.αν μ1 την liμΥΤΡτε!% τιοϋ Κονδύλη εΤχχμ.ι 
την έςορ!α. ΕΤχαμε δώσει Ρ2,'ιτε60υ στΙς 5 το dπ6γ~uμ::t 

XIXφιvι!o δ Μέγα; Ά~έξανδpo;. Ό άδελφ61ί μοu χα! έγω 
!χιΤ d.πΟ πιό πρΙν. Σ1:Ις 5 riItptow~ μΙ τδν 'ItptiItO χΜ? 

χάνιι την έμψιΣ'ιtσή τοu στη ,~ π6ρτα. δ Γιωτ6πουλο,.. 

δτι -Ιjτα.ν αδ,δς Υιατ! δ liδελφ6ς μοu πού κιχθότα.ν δίπλα 

aφtώθηxε δρ8ιolί χα.Ι οt&.θηχε προσοχή. Με ΧlΧιΡΙτησε, μ1 
γιΙΙ τη,~ υγι!ιχ μου, πίUς πΙρ'%σα στηΥ Ιξορ1ιχ κlχΙ υστεριχ 

'Λi μιΗει χ.aΙ .. χ.οΙτα.'ε τά χΙρια. τοu. τοσ λέω: .. Δ!ν 
~~"~""I" τΙποτε; 'Εγω ε!μ.α.ι μ..έλo~ τοΟ ΚΚΕ "ΚαΙ οΙ d.p
tό πρόγp~μ.a χαΙ ή πολιτιΧή τοσ χ6μμ.ιχτος εΙνιιι γνωστιi, 
-τΙ λΙ1:ε, 1:0ι6 εΙνιι: το ΠΡ6γρGtj.l.μ4 οα.;;» Ή άπ!iντησή τo~ 
.AUt4 Οά. Uι ~ητήσoUΜ! σε μιΙΙ Αλλ'} σuνά.vτηση». Τόν 

χι 4λλες φορές Ι;1J1:εριχ dπο χρόVlιι.. ΠιΣvτιx d.πΙφεUΥΙ 
σuζήτ,lσrι σε σoooprl θΙμ.aτα. το!) χιvr,μ.aτΟ!ί. Δεν χΡεια

XIXvεΙς 'ItoH<i πρ&.γll41:α γιιΧ νά χα.1:aλi6ει 1Jtt 

"",p~,,," του Ιφόδι.σ. "'ιτα.ν πολύ ιpτwxi, εάν lSχι έvτελlilς d.yό. 
χα! δτι ποτ! δ!ν άπα.σχoλ~θ'}κε μJ: σοοορα; πολιτιχά προ
Κιχ! δμως αότόlί ήταν δ ιxMtvttxb; dpxηyb; τlilν ιιρχειο

·Evιx dr.o τά "Χόρια παιδα.ΥωΥΙχά μΙσα. το!) dpxEtoμap. 
tcιxv χαΙ το ξύλο, δχι μόνον γι&; toός rivtιπιiλοuς !"λΗ 

κρό παyτό~ γιΙΙ τού,. διαφωνουντα, στΙς γραμμ.ις τοu. 
I:α.Ι φως T..ap2. την lλλ-ειψη δpγά.νωlTιj'" πα.ρα. την 4ποχη 
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ΥΙ;:' jt.tyHo δ:iΠ1jμ:ι Iir.b -cι:.u; iiIti.,..,u; ά,Υωνες τω ... εργa.τω,ι, t 
ιiρxεΙΙΙμ'XρξιOJ~.ι..; ι!χε ouγκε'J-φώ.,.ει στΙς γρσ.μμl.; του ixr,r.:OVΤQ; 
δε; ΙΡΥσ;τει; Χ!Χ! φοιτητέι;, είχε !μπ'ιευ.,.ει σ' αότους π!στη aτ-iι; 

~r.It ... icn3.σYj Χ!Χί -r.:::ιλλ"u;; τού;; ιίχ<: ;:P:Xrμoa-ct «Ο:σ.πλ«σεο. οέ άγω 

'Jtσ-cl.; ~ντελώιί ά.ψο:rιωμέ~:J'; .,-το xivημ.a. χσ.Ι ;:p6θuμ.o:J;; γl3. χ&;9. 

Oυ:r!,,;,. EIl:itxt:Jμl-ιot iΡγάτε;; πού πέρ-n.'ιε μεΡοχά.μσ.:ο 150 - 2011 
δριχχμ1ι; π-fιΥσ.ι'n'Ι ν&: δ~:Jλtφ~u'ι a:i Λ~πιi:ι~.α μl 15 - 20 δΡ2 
χμl; rti 'Ι:.:. -::ΡΟ1!α,l,!Χνδίσουν σ::ι:.ύι; ~xεί !ργάτει;. Πολλ,,! δτιιι.~ 

r.έθlt(V!X'J άφ."w.ι'ι χλ."ρο'ιΙ::Ιμ? τους 't'fιy lιργά'ιω:ιη. 

~O:!X'I :~ ΚΚΕ χσ.,σ. ,Τι" ΟIΧ,σ.:ορ!-χ τού HGtrxιi),a'J 

σχεδόν διa.l'uθΖί, Ινιx~ Iipxt-ci "'."μr.r.'ιτι;ιΟς άρ:Ομοι; !pra.tW·J 
σuyxεντρωOεί OΤGU;; &'pχειoμ!Xρ~ι.,.τιxoύς χuχλΙ;Ι:J;. Μέ τηΥ .""ρ,,,,' 
τι;ισ Πσ.γ;ι:i),οu 6.ρχετο! ά.π· α.:-:Ιτοίιι; -c"u; ΙΡΥάτες ζήτφσ.ν ,ια. 

ψa.:νιστε{ Τι όΡΥ«Υωτη τους δημ?:ιι σ. x.ι;r;Ι νά. ά..,IχΗ6ει μ!~ πολl1t 

κη δρ'*-οη. Μιά. Ιμφά.νισ1j διιω;; !'Ib; ά.ρ,χειομα:ρξιοτη ψο:,ητf! 

!prιit1j στό Συνέδριο της !ργαζlμε'Ι'f)ς "εο),αΙσ,ι; 't"i)v ά'JOιξη 
'27 Ijτa.ν ποΑ,',ι ιiπoγoψευτιχή γι~ τουι; ιipχει(ψ'ψξιστές. Ό 
Αητης τουι; ε!ί.Ε πολλέι; άνοφΙες κιxl fLiλAov Υε),ο!()-;-;ι;ιήΟηκ ι . 

ΣυΥΙδριο χ:ιταηξε σε μ.ια. OUI1-;;AQXij ΟπΙ;') δέ" ΙμnνΖ χσ,μιά 

"ι(Α!Χ γερή. Τδ foto μiλλ()'J &'π~γQΨΕUΤΙΧΤι -ητa.:ν χα.! iι 'μ,' •• '. 
tO:.l; τηΥ rallX πιρ:πι:ιυ ετ:-:ιχη στ~ Iu'llOP:Q της Όμ?Οί.Q'JΟία; 

σι:ισμ.οο. Aυτ~ το Συ'ιΙδρι!) το r.αρσ.χοΑωΟοU.,.ε Χ!Χ! i,,,"pj,,,..,, 
τ~ς ΔιεOνo~;; τών ΙΡ,l,ατω., !r.ι.,.:τ:σμ()a κ:ι! δισ.ρκω; ~~ 

ρωτοϋσε σί πο::':' -:-::?λιτιΧή ΤΙ ou'ιδικα.λι'Π:χή ,iση τοο """':&\14 
χινήμ:ιτοι; 6.Yήxou'J , γιιr.τΙ 6,r.' δ .,ει; αίιτο; ήξερε δέ,ι lιr.Ι:ί?"Οσ. 

τoU;; "Xj:ιΧτά,ξιι οε xιr.μ!x. Ή ir.iroησ1j r.r:.u δΙ,,ια'ι οΙ ίι:i tο ι 

, "' ι ' «τ:μtot ργlΧτις». 

T6-ct ~τσ.ν r..,':' ξΙΟί.σ.οε ij πρώτη xρ~~η r-b έσωτεp~"ι(ό τοΟ 
χε{ου. ·Evr.r. μiρo~ 6. ;:ό πcιλυ λίγωι; έργ,*ΤΞ; ;ΙιΧΙ φι:ιιτη,ε; 

γε! τη,ι «Τρ!τη χα:άπιΧτη •. Ή r.-:ι),ιτικη ζωή lXoτή~ τη; 

"ιτ:ι" ToGJ.U 6ρχχε(σ.. Γρήγορχ δ:a.:ΑUOηκΕ ΚιΧι ~n!J. μlλη 

στο 'ΚΚΕ χσ,! &λAlX aτό oπt-Ct τ~υ;. 

- Τό '29 χ!ΧΙ '30 ο: ά.ρχεΙGμο:ρςι.,τέ, i'l2.πτU:n()')'1 I~ι& Ι • 
ρετιχή' δραaτηριότητα. lιέσ!Χ σ,ι;lι~ ιi'ιέΡΎ"υς; . Σuγ;ιρr:.-::ι;ij,ι χιχΙ ~ 

ΆO-fιw.ι xa.! στηΥ eEoalXlo-IlX"} ΤΡΙ;ΧΧGY'ta.:μ.ε:Αεί; κχ! tt.,.oa.p,-. 
ταμελε'!ι; έί.ΙΨι:.r.Ιι; &.νΙργω'ι κ:ι: ~PΎ~.ι.'ιών?υ'l μ..:ιζ:κες συγχι 
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xa.:l μa.:χητιxΙ.; οιαaΨώσει; χαΙ δίνοιn μ.6.χε~ Iι.έ τήν M'tIJVO
aτ~ι; δρόμουι;. 

Σ! μιά. d;:' ΙΧίιτιι; -cto; πι;;λύ σuχνέ;; Gν(xPQUOEtoί τώ.., dviΡΎων 

την daτuvGμia.: ιΙχ~ συλληφθεί ό Taμo.ixo;, χσ.ι χαθώι; -c()'I 
1\,'0"''' ατήν 'AσφHε~α τ~'ι ;:UΡ06όληnΥ στό :-:ρ6ι:ιιοπ() σχεδόν 
1",'j>!I; χα! t~ij χ6ψα:Υ στη μέση τη γλώσσ!Χ. 

Μ.η"" μl !xα:νor.oίηση !!χcι.y πι:ιλΑι:ιΙ δεχω την ΙπΙθεσ-ιι 

Ι[Χ";'Υ χ«νει Ι:ΙΙ ιlρχειoμ.ι:φξισ;:έ:; a;uτTι τη., [δια: Ιποχή ατή', 

• ..ού 1+nvτIXv ο: ιlρχαιρεσΙει; τών ο(δηροδρομ:χω., στη θεσ-
1(.(J.! ToW ι:;::ιiσα:Y~ χαί τΙ; xiλ;ct; XGtl -cci. lπιπλα Χ!ΧΙ τ02. 

δσωΥ 6ΡΙσJWvταy Ιχεί. Ή χα:λπι:ινόθευοη EtXE γΙνιι xGt
dΠQ -cYιv xli:x.σ. Aio:x.σ.p"} - Σ()\ιGtVΙδη. Αυτι:ιι ~-cGtv πά..,..σ. 

φ.""",, 'ΕΤοιτρο-πη χ.α.! 6Υά.ζσ.νε δ,τι &'oτGItEAtσμιx-cGt ΟΙλι;l.'ιι χα: 

φ."φίζιχνε οΙ Ιργιi-cει;. Au-cb "ιτα.ν ToασΙγνωaτo, ΟΙ ΚGμμ.x· 
XIX-CIXYΎlλvlXvt -c!o; κσ.AΠOvoθεόOειι; xa.:! άρxoOvταν ο' IXU-C? 

ι:ι! άρχεισμαρξιστΙι;, ά'πΙ δΙGφα.ρ-.uρ!ε;;, εΙ~~ά,AlXνε ατή'ι ιχ ί· 
την ώριχ πού r tvbtlXv Υι xIXloτov60EUΣΗ χαΙ -coίι;; OΠ«OIXY;: ατ~ 

Μ't'OΥ"..α.ι; χσ.Ι τά. πά,vτιχ ~xεί γ :αλια. x:ιρφιιi. 

ΈπΙθισYj εΙχα'~ XiVEt χσ.ι aτόν llEIplXtCt -cbv Μiρτη .οΩ '30 
.... r'I""'"""I r.w δργάνωΟΕ 1ι ι:iιι:.ίχφ." τη; ριφopμ.ιoτιx~ι; 

Συveιμ.oσι.oνaι«;; για:. τη" tY.tQQOli! τι:ιο γνωοτι;;ϋ άρχφεφορ· 
Σιiοεμπιχχ. :Μόλις &ρχιοε νά, μιλά.ει ό 6,pχιpεcp<ιρμιστηι;, μία.: 

aπό νΤQμά.τει;, α.:-1γά. χα.:! Ι'η. σωρό άλλα.: _itQta; &'vτιχεΙμ.ενα 
άΤοό δλιι; τίι; μεριέι; τη;; α.:ίθι:ιυσ!Χι; μl στόχο τόΥ Σιiσιμr.ιχχ 

ΤιΥΙτει; τη; ΡΞψoρμ(στιχ~; ΣUΥομοσπΟΥδίlχι;, χσ,! μιοιχ οε 

ςΡωΥ!; ά,r.QΟQχιμσ.σ!α.:;;. 'Π σι.ryκέντpωση l:it-xlUOηx.t χαΙ -1ι 

ou ... Ηα:6ε 6.ρχε:ι:.υς 2.pχε(oμ.ι:ιρ~ιστΙ:;. 

!λλη μΙρσ. δ Ριζαιτ::«στη; lrplX'fE δτι τήΥ O\Y'fΧι!ΥΤΡωση 
lpyaylX τη; ΈΥώ.,.εω; '1otoxτηoi-x~ εV-Jοώ.,..a.ι; φυσικά. 

" .. '""',,. δέν ΙxItY:Ι'~ xxBli.GIu χσ.λή lντUπII)"'η οΙ επιοι
'EprlX:tx~ Κέντρο etoσlXlOVlX.",. xa.! στό lopu-c txo 

τηι; Ένωτιχή;; ΓεY:X~ζ ΣU'JΟμDσπο'Jι:iΙιr.~. 

'Εργα:τιχό Κέ.,..ρ-:ι θεσσσ.λονiΧ1j~, o't"i) ou"iltuo." τ~Ύ ι;;Ι
γl« την ~χλQγη ά,vtι;:ρι:ισώ-r:ω'J για. το Ιι:iρuτιχό Σuνiδριο 

Γ"""" Ένωτιx~ς ΣU'JόμDΟί.QvΟΙιΧς, οΙ ά-ΡΧΙIGμσ,ρξloτιι; Χάναν 
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Ιπίθεση χ.α:ι 1φ.τα.στριψa.νε δ,.ι ~τα.v ouYαowv να. xα:tωnpaςpei: πόρ

τες, ΠQ:Ύκοvς, καρέκλες, τριχπέζια.. ΤΟ οιχQ;ιολοΥητιχό ~τα.y δtι 

ή ΔιοΙκφη του σtJ\lOικά;τoυ ιiπέχAεισε &.πι!ι τ~ σtJνέλωoη Q!Xooόo 

μους <iρχειιψφξιστές. 'Αλλ& ή 13ΙΟ(1<:I)Ο1) ε[χε δΙχιο σόμψωΥIΧ μ! 

το χα.τα.ςπα;.οιδ. 'ExttYQ! πΟΟ ιiπaxλεΙστηκa.Υ μπορεί y~ ήτα.ν Ot)l,Oo 
δόμοι &λλό; δεν ήτα.'~ μέλη του ΣυνΟιχιΧτου . 

~Oμoια. έπΙθεση Ιγινε χ.ο;Ι στό ΙδρυτικΟ Συνέδριο -Τις ΈΥω-n· 
xi') .. Γενικής Σuyaμ.oσπονδΙα. .. στην Άθήvα; ΤΟΥ Φλε6ιiΡ1j τοϋ '29. 
Κα.! έδώ χσ;τα.στρέψα.νΕ τα. πιiyτα.. Τό δtΧ«ιολorητιχ.ό ήΤIΧΥ δτι 

&.πoxAείστηκaν από τl:ι Συνέδριο οι ιipχειoμ.α.ρς,oτες άντιπρόσωποι 

των χα.πνεργα.των .ου 'ΛΎρινίου. ΚΙΧΙ οι δυο αou'tto; έπιθέσεις ΠΡΟ

κα.λέσa;Yε l.ιPίTι καΙ ά:Υa.YιiχΤ1JOη στούς έργά.τες. 

Τό ιpeI'tlrnwpo του '30 ouo yιiλλoι τροτσχιστες; ΠηΥα;Ινοντοι. 

ΥΙ" τη" ΠρίΥΚηπο στα:μ.ιlτησα., στην Άθ~να. Τάο τα;ξίδια; τ6τε ΙΙ,ςό 

δλα; w. μέρη τοΟ κόσμου γιά. την ΠΡ!ΥΧηπο ~τα.ν εvα κσ;θημεpιvό 
φαιν6μενο. UΟπως; πρΙν άπο a.Ιώνες; οΙ πι:χτέρες της !χχλησίσ;ς; π~ 

γσ.ιναν ατο Βυζάντιο yιeι "" θέσουν τΙς ιiπopίες; τους; σταν Πι 
τριά.ρχη ΧιΧΙ να. λιi60υy την εΟλιηίσ. του, Ιτσl χα.Ι δσο διιiστη""" 

ζοί!σε ό Τρότσχυ στην ΠΡ[ΥΧΎιΠΟ δεχότι:χν ~χεl bπa.ooό. του, ιixou· 
Υε τΙς; ιiπoρΙες τους; χσ;! Εδιvε την ιiνα;ντίρρητα. πά.vτσ. όρθη λύ:rη 

ΧΙΧ! το χpΙσμa.. 

ΟΙ Μο ΥΗλοι τροτσχιστες; "ιρθ:ιν πρωtGt σε tTCIXqHj μ.έ 't0l), 

όπα.δους; τοΟ Πουλι6πουλου. Κα.τά.λα.6a.ν δτι οΙ άνθρωποι αοτο! δ 

εΙχa.ν χι:χΙ πολλη σχέση μk το !Ργι:χτιχο χ!Y'Yjμ4. ~ Άλλωστε δεν ~ 

τα.Υ πιρσ;πά.νω aTCo 10 ΧΙΧ! εyaς θεός ξερει πώς; τούι; μαζέΦσ;νε .1 
σ;u-rotι;. Κα.τ6πι ήρθσ;ν σΞ !πa.ψη μ.έ τους aΡχειομαΡξιστές. rlvrι. 
4 - 5 σuyχεyτρώσειι; χιχ! σε κά.θε σuyχέντpωση ή σ;ίθουσσ; Υέμι 

aTCb !ΡΥά.τει;. Π~pα;yε μεροι; σ' αύτει; στην Άθ1ινα xa.! aτόv II 
pσ.ICι πσ;ρa.πά.νω ά-πό 1000 κα;ί εΧ1:όι; «πο 2 • 3 δλοι "ιτα.ν εΡΥ' 

τες. ΤΟ [διο χιχί στη θεσσα.λοv[χη. Κιxl εκεί: οΙ ιiY1:ιπp6σωπoι πι 

ρα.κολουθΟί!ν σuγχεvτρώσεις με έχαΤQvτά.δες &.ρχειομο;ρξιστΞς lpy. 
τες. ΟΙ γιiλλoι πάθα;νε σ6χ . ΟΙ τροτσχιστtι; τ6τε στΙς oι~ψoρες Χ 

ρει; μ.εψιό-,ι~ν στα. δάχτuλα. . 

~Oτα:ν οΙ γά.λλοι τροτσχιστές ψτ&;σ:χνε στην ΠΡ[Υχηπο χά: voι.,;1 

Υεμ41:0Ι Οιχα.ιολιηημ1Y7j χσ;ρ& ατόν Τρότσχυ γνωσ-m ΙχεΙvα 11:0(. 
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χα.Ι εκείνα. ποι} ιΧχουσaΥ στη,ι Έλλιiδα. Κα.! δ Τρ6τσχυ δΙ · 

το Xρίσμd στΟΥ d:ρχειομ.αρςισμ.ό, ιiλλά. μl τΟΟς δραυς: 1) N:k 
""""Ι δημόσια χα! νό: ~xMσει ~Ψ'I'jμEΡ(~. 2) Ν" λειτουΡΥε! 

'~::~~;: 'Ί μ.έ 6ιiση ταν δημοχρα.τιχό σuyκεντρωτισμό. 3) N~ 
11 Συνέδριο χσ:ί 4) Neι θεωρε! ταν έα:υτό του ΙΙντιπολΙ

του ΚΚΕ ml ί5χι !ivεξιiΡΤ1jτη 'Οργάvωση. 

άρχεισμαρξιστες δ~xτηX:7.ν αυτούς τους δρου ς; . ΣυΥXlXλέσα.νε 
Συvέδριο, 6yijxt μΙα Κ.Ε. ΧΙΧ! &ήλωσαv δτι του λοιπου θeι λεl-

1ι 'Opγάvωση με 6ιiση τον δημαχρα.τικό σuyx.εντpωτισμ.6. 

λΙΥΟ διιiστ,lμσ; xυκλoφopεt 1ι «Πιiλ,l των Τάξεω't» έ6δο

χσ:Ι χατόπι δισ!6δομο:διαΤο δημοσΙο-Υρσ:ψιχό δργανο τη~ 

Px'''~'''ι';'''''''~' 'OΡΥci.'tωσης; - :rι:ι:ΠQλσε6{ΧQΙ - Λε'tιvιστές. Ά
ά'tτιπο).ίτωση τοίί ΚΚΕ" . Σε ί5χι χσ;θορισμενι:χ χρονιχ2. 

rnj,μoo'," ~χδΙooντσ;" κα;Ι ό ι;Δα;υλός;» , θεωρητικό δργα;νο. 

α.pχειoμcιpξισμόι; σσ.ν ιinyvwpIσμJ:v1j !TCIa"l)μ.o: tpotσxtoτtx1j 

I'i"ω,"l ΙΙνα.Π1:όσσει μία πολυ σ06αρ'ή δpιiση. Έxσ.τovτά:oει; !ρ

μ.a.χητιχoί, ενθουσιώδεις xσ.l θσ.ρρα.λέοι σπάζουv την &''11:(

xιxt τηΥ ΤPoμOΧP~1:Ισ; τοίί ΚΚΕ ΧΙΧΙ δια;δΙοουΥ σ' δλει; τΙ; 

της χώρας 1:Ις Ιοέει; 1:0ίί Τρότσχυ. Ή !ψημ.ερΙΟσ; τους που· 

&.πό σ1Jνεpyε1:x στά. έργοστά.σια χαί στΙι; ΣUνOιχΙ€ς; καΙ χιχ

δΙν 1:0λμάει να. τουι; !μποΟΙσει. Βι6λί.σ. Χl.t.Ι «ρθρσ; τοΟ ΤΡ6τσχ!J 

ΙΟφορ"" x:t1:~ χιλιά.Οες;. 1ι!α.ζιχ&' IJ'JVΟι:χ.ά.τα. πεpν~νε στ&. χέ

Χιλιάδες «νεΡΥΟΙ με επικεφcιλης 'tQUO; &.pχειqισ;ρξιστει; 

μά.χες στουι; δρόμ.ους της 'Aeijwιo; xa.! της θε::ισaλQΥ(χης. 

γεμΙζουΥ &.ίοό άpχειoμcιρξιστει; !ργ&;τ~ι;. 

τό &;τμ6πλοιο TCOU Ιπέ6α.ινε δ Τρότσχυ πηyσ;ίνovτσ;ς iTCb 
ΠρΙγ,",,, yιeι 1:ην KoπεVΧιίγη περyoυσ~ &.πό τδv 'Ισθμ6, χι

άρχειομο:ρξιστiι; περΙμενσ;ν εχεί γιeι veι ταν χσ.ιΡετΙσουν, 

:~~~:I:::'f~::;::; vά ρ1ξQUV στεψιiyι~. Ό Τρ6τσκυ 6α.θύτα.τ'1 
ι\ χαιΡ!τοί!σε ιiπό 1:0 χσ;τά.στρωμσ. 1:QUr; ~VΘOυσlώOεις; 

δπσ;ΟΟύι; του. 

Τι 1ιρωιχη !ποχ1j τοί! ψοτσχισμ.οί!. Σε δύο χρ6ΥΙσ. aπ? 

101,,,1~''' χρΙι:ιμa., δ rιω1:6πQuλος γίνΕ1:σ.ι γρσ.μματέα.ς .... της; διε-

1:Ρo1:ΣΧιστιχης δΡΥά.νωσΎ)ς. Άπα τότε Τοηρε. τα Ψευδώwμo 

. Τό !λψσ. 1:Q &.ψησε γι&. τόν Τρ6τσχυ. 
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ΠρΙν άπα την ιinγνώΡισή τιιυ _b κα.λQmίΡ: τοο '3Ο μία. δμi· 
~α. άποσπάτ2.Ι άπο ΤΟΥ ά.ΡΧEt~Ρξtlj1ιL6. Ε!να.: Gί «ΨΡα:ξιι;νιστέ ι;» 

-En μέρ(); «π' σ.ότoVι,; r.pc.σxWpOii'l άμέσω; στο ΚΚΕ, 1(4\ Ii7t' 
α.υτοί.ι, tivt.t: Ικείvοι ποίι σκ6τ~ν την πρωτομαγιά. του '31 τΙν 

ά,σwψύλα.1(.GI. Γυψτιιοημ6πουλο (Μ7.εζα.vτά,m:;, Δερ6ίσογι.ω , Κα.λο

γερ10ηι;). -Evα. μικρο μέρο; "'ΡΚJχωρεί στΟΥ Πουλ:6;;ωλο Χ.GtΙ οι 

άλλοι μ.ί ΙΠΙΧ!τα.λi'j, τό'~ Ρ6.r.τη, σu'ιGέovτα.ι μ2.ζ1 μου ΜΙ σιιΥ' 

'Ρ'''''''' τη., ΛΕΝΙΝΙΣΊΊΚΗ ΛΝΊΊΠΟΛΙΤΕΙΣΠ ΤΟ!" ΚΚΕ 
(ΛΑΚΚΕ) . 

Τά. μ.iσIX tGO 1934 δ ά.ρχειομο:ρξισμΟι; Ύ'Iώpισ~ τη μεγcc.λUτερη 

χρίση στο Ισωτιριχ6 τ"υ, Λύτη την κρ:ση την 7.ροχάλεσε ~ ΣUy 

χρουση του ΓιωτCιr.oυλoυ στο Ι~ω,ερικo με τη Δι'εθ'..η Γραμμ.a.tι Ι~ 
κιχί τόν ίδιο ΤΟ" Τρότσκυ. 'Π προσπtiθειci του να. <tiXpcc.OOptt Ιξιο 

άπό τόν τρστσκι:ηιό 6λόΧληρη τΤιΥ Όργιi'lωση :XT.έΤUχε. Τό μεγ 

λύτερσ μ-έpσ~ Ιμει'l( πισ,ό στο,l τροτσκισμ.Ο χ:ιί άT.σO"'1".ιiστηκε ά.πb 

τόν ά.ρχιιομ.ιχρ;ισμό. ΈΠΙΚΙιpiXι.ή; ιxuri'J~ τή .. νιi.α~ Όργά:νωσ~, 

ποίι ιΧΥ«γνωρ1στ"1ιχε άμέσωι; ά.πό τη Διεθv1ι Γρα:μ-μ-α.τε(cc. σά.ν 't' 
μ.aψ,ιδιxo τμi'Jμι:ι τνν Διεθνουι; ΤΡΟΤ:Τι.lσμ-ιιυ σ;:ην Έλλά:δ2. ~ΤIXν 6 
r. Βιτσώρηι;. 'EξελiγEΙ μ.Ια: 7.ρoσωριvYι Έπιτpeιπή, lξέδωσε Ι 
6δq.ι.xoιIXτιxη lψημεΡίοα. τδv «Μπολσε6ίκο_ κ:ι! 'Πιιλυ γρήγορα: π 

κήΡlJξι Συνέδριο γι~ τη,l δρ:ιτ.ιχη σιrrxρ~τησfι τη-; σε Όργά:Υωση. 

Τό μέρο-; tQIj Iipxt:q.v.ΙP~Iaμo')O :ι:"ίι έμεινε μέ: τδ 'ι rιωτό"Π-:ΙtJ 

είχε την έξή; ":"::[ρ!φγη έ~Ιλιξη; KiXti τη δ:κτα::~ρίιx τοΟ .Μ ε 

ξi /ι-::α:νl άποφiXσιστικi ίrr.:ip ττ,ι,; tJπεΡiσπιση; τηι; ΕΣΣΔ κιχ! 
Στι:tι~f6πιδo τη.; 'Α,ΧΡοΥαUi.ι.iα.; δ:ιΖτηρι;υσΙΧΥ ;;ολίι IfIAtxi; σχΙσι • 
μJ: ,οί.ι; στα:;,ι,,:χιιυ;, Σ-:η'J κιχ,-:ιχη 'ijtcc.', &:ι:έρ ,συ ΕΑΜ. Φυσι 

δσο\ r.poσxwpf,σa.vt σ,δ ΕΑΜ κα.Ι στόΥ ΕΛΑΣ έκ,ελεσ:τιχαΥε δ 

ιl'Πό ,ou, στσ.λιwκοUι;. Σ-::~ν ~εύτεpo ιi'ιτσ.ΡΤ?r.όλεμο ~tcc.'I ur:Ep 1: ι_ 
Κu6Ιρ'l"l}O'η .. xcc.l τoU στρατσυ Χα:ί lvcc.vtio', τών :Χντα:ρτών τ~; • 
ποΙου, χιχρα:χτηριςα:'Ι[ ιpiXσ: στ!ι;. 1ιιέ::ια. στΙ; O'Uνθtικε, τή .. ;:ιό 

'rp:cc..; τρομοκρcc.tία.ι; twv έχτελέσεων ,12.t τ-ης λfακρoV"ljσoυ ij «ΠΙ 

λη ,;ών τιiξ!ων~ κυχλοφορσυσε έλευθιΡιΧ. Με-:&. τηΥ κα.τιχστσλη 

ά.ντ:ιρσΙα.ι; μίσ. συνδιάσκεψη τω .... ιiρχειc.μcφξ ισΤώ'Ι ΧΙΧιΡετίςει 

νίχη το!) -έθνικοΟ στρατοΥ :> xa.! ζητάo~ι την άξιΟ'ΠοΙησή τηι; . ΤΙ 
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ΠΡGσχωΡ~σα.'Iε σ;:η Σoσια.λOYjμlιΚpα..Ια. mt στηv πια oεξι ~ 
Ιθνι'Χ.ισ.ικf, τηι; πτέpuγσ.. 

Τό ΚΚΕ σuχν~ χα.ρα.χτηριζε τou, ά.pχειq.ι.a.ρξιστΙι; φV.τσεto
χα.1 άψηvε τη'l ΙΥώ:ι:ωση δτι α.υ~ί ιίχα.v Ο:α.:ι:ριχςει δι:;· 
μιλώ'~ τ"ο ΚΚΕ. Δεν ιίνα.: ά.λ~θεια. Κ,.,νΙψ,ι,l ot,y σκό· 

οΙ ά.ρχε:oμa.ρςιστΙ,. Άvτίθετ(J. 'ijσa.'I μέλη τοΟ ΚΚΕ Οού-::οι 
τόν Δlίχι!μ6ρη τοΟ '26 σκ6τωaα.Υ τόν ιiρχειoμσ:ρξιστή ιiρτψy6;· 

r;::;:;;;:~Q~~: (Σ(J.χα.ΡΙλοι;) Χ.Gt! Gστερα. ιiπό lvα. '1J16yo τό'Ι 
lJ1 Λα.δ~ (ΦλαράοΧοι;) . 

Ιίίχcc.'ι δoλOT'oYηθ~ί r.οι.λά. χρ6'1ια. 7.ρ!ν τό ΚΚΕ ά:π"χτr,· 
Ιθνιχισταο κόμμσ: r.ιnηι.σ.τιχει; lξ(ιuσίε .. Ιπω, στηv Κα.-

Σ' αότη την ;;tp!GGO γιά. τηv «Ιξcc.σφ6;λιση τoU tσωτφιχc.~ 
OικιX.Qει; ά,ρχειομο:ρξιστε, Ικτελtστ-ηκcc.ν ίπο τον ΕΛΑΣ 

ΟΠΛΑ. 

ά.ρχειq.ι.α.Ρξιaμ.όι; σσ.ν ανεξά:ρ,φη όργά.νωση γνώρισε lιΙιχ 
σtιyιχη πρόοδο χα:Ι μr.όρεσε να. ~μ:;;νεόσEΙ σW. μέλ-η του 'ΠΙ' 

Ιψοσίωση κα.! φ:χ"α:τισμ6. Ltv άντιπσλίulJO'"'/'j 'tc.O ΚΚΕ δε" 
O'U',-εχή σχΙσμα.τα. Χ.GtΙ :ιτι, τέλοι; δι6;λυτη. 

ΕΙ·ισ.: δ τίτλ,,; -::?iί περιοδ:Χο!) Π?U είχε έχΜ· 

[ιου).ι6πουλοι; ~,α.v ε!χε δlιχγΡιχψεί άπα τό ΚΚΕ. }ί' αοl1,ό 
(!ναι γvωστη χα: Τι ίδια. Τι δμιiδα. ΚαΙ ό Toι:;ι.ιτιxhι; 6Ιοι; 

'ti'j.; δμ6.Οα.ο; εl 'ια.ι 'Πολίι 6ρα.χύι;. "00'0 ύΤ.ήρχ-ι aiv ά.ντιπο· 
χ!'Ιηση μέσα. στό ΚΚΕ είχε ά.ρ-u.τοΙΙ; r.πcc.δc.U;, 'ΑλΗ 

Πι Οιαγρα.;:ιη των ά.ΡΧ1/Ύώ'Ι ,-ηι; χα.ί τήν (ςω ά.πό τ?οι ΚΚΕ 
τηι; σέ ά.Ytιπολιτευτοιη πολιτιΧή δμά.Ο:χ, &μισωι; άρ

ε",pp,,~ κ:χί ~ Οιά.λυστ, τ-η;. ΙΙολί.ι λίγα. μιλ-η δια.γρIXφ-ι'j· 
τό ΚΚΕ. Σχεδόν τό σU'ι/CIλO Iir.' α.υτά. (Ικτόι; 2 - 3) πΙ, 

στ+ιν πα.θητικότητα., Έκεί'lcc. 'Ποο Ιμ.εΙΥαν στό ΚΚΕ, χcc.Ι 
τά:. Τ.ερισσ6τερα., 'Πολίι γρ~γoρσ. ά.φoμ.oιωθTjx.cι"ε. Στελέχη 
δ Γρηγοριί.τοι; κα.ι Πcc.Π(1ο&'το, ιXvcc.H6ctyr. πολυ όπεύθυ· 

:rι::::~!: OSGlίt.; κα.ί lyt'o'Ctv ο! πιό ά.με(λικτοι δι~τ!ι; 'ti'jo; 

Tik μίσα. τ?ϋ '29 ij Ιμά.δcc. α:ότη κσ.Ι οόσιαστιχa. χσ.Ι τl1π ιχ.ά. δισ.-
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λύθηχε. 'Anσ:urκpoUjBηxe. τ&: ,ιλ'1 τοΟ '30 dr.o πολύ λΙγou .. 'Itc,j 

μπόρεσε νσ: σ:urκΙV1ρώσει d,,,' α.ό,ούι; πού ε!ΧΙΧΥ περ6.σει στηΥ ποι. 
θητιχ6τητιχ. Κο:ι liνιχσt.ιΥΧΡοτηθηχt Ο:πο liν,Ιδpαmj για. την ίΥι:ιι' 
Υνώριση lino τον Τρ6τσκυ το!) ιίΡΧΕιομο:ρςισμοσ Xι::tΙ για. να. ιiπC)o 
ωλόψει δπωι; λέΥα. .... τον "oXV1tXoμ.μι:ιttxό. χα.pcιxτηρcι 't'00 lipxtt, 
μ.ι;ιρεισμ.οΟ. Σ' ωjτo στιίθηχαν r.ιστοι. Σ' lίλη την δπο:οι.σδήπotι 
μop~ι; πάλη τοΟ ΚΚΕ lνaV1Ιον τοΟ IiΡχειoμaΡξισμοο, Ιπ(σημ. 
πλέον τpotσxtoτtxfj, 'Oργά.γωσ7j', 6 Σπά.ptι::tx~ ερισκότα.ν ατό 
πλιυρο τοο ΚΚΕ. 

Ένισχυ6,α.γ χα.τQ: Xι::tιpoόι; άπο στοιχε.'to; πού ΙΙπoσπώγtι::tν 41tb 
τον ίpχειoμapξισμό, <ίλλάζoνtι::tι; xriee. φορα. τΙτλουι; χα.Ι 6ν6μα.τs. 
Ένωμέν7j riV1Ir.oAlttuση μJ: τόγ Μά.ξιμο XΛr.. 'Οργάνωση XGlJ1I1OO' 
νιστών' Διεθνιστών μl τη ΛΑΚΚΕ, Ινια.Ισ. 6ΡΥά.νωση διtθν ιστQιι 
χομμ.ουνιστώγ μ! τηll όμάδσ. πού riποσπά.στηχε ά.πΟ ,ον Μπολαι. 
e1xo Χλπ. χλπ. Κα.Ι σά.γ 'tri07j χιχΙ σα.ν 6ργά.νωση σuγκέV1ρωνι 
nriyτa, τά. πιο σt.Iν'7jρψιχά ΧΙΧΙ φιλοστα.λινιχά. στοιχε!α.. 

ΛΑΚΚΕ, ΙffiΟΛΣΕΒΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΈΤΩΠΟ, ΕΙ 
οΙ δμά:δε, στ!, bπo!I, αuμ.μ.ε,είxσ. xa.l θά. μιλΤΙσω γι' α.ότΙς πλ.
'ώτερα. στη σειρά. «δ,ων των ά.vιxμ'lήσεων. 

Η ΟΜΑΔΑ ΛΣΗΜΙΔΗ: Ό 'ΑσημΙοη, (Kωyστa.vτιYΙOης, Γλα.ωο 
χό,). ~τσ;ν ΙΙπο τοΙ:Ι, [δρυ'tει; τη, ΌμoσπovδΙα., των Koμμoυνισt'~ 
χ.ων Νεολ«ιων x.a.! (να. «πο τά. πιο ΟΡα..στηρια. xa;l πιο liφοαιωμΙ 
o'ttAtXfj τη,. ΤΟ 1928 'itfjyr "ι ιιιrcbι; ~ Ρωσία. στο ΛΙνιvxoυΡς 
Τον Νolμ.6Ρη 1:00 1931 ή,ΙJ.ν (να. ιiπo ,σ. μιλη τη, διορισμέ 
ιiπο '~ ΚομμουνιστιΧή Διεθνή νΙ«, wICIIa, τοο Χόμματοι;. Τ, 

.Ι 935 ήρθε σε ΙΙΥτΙθεση μ! τον ZaxιxptIiIS7j ΧΙΧΙ τιi ane Iι.tA7j 
κ.Ε. στην ιiπόφα.αή 'tou, γι-Χ τηγ dnIty'!) του στρσ;τηγιχοϋ αχοπ 
τοΟ x.όμ.μa.τoι; χιιι γιά. την σοοισ;),πα.τΡιωτιχ'ή του, στpα.Τ1JΎιχή. ~ 
t"fρά,φη φuσ:xά, ΙΙπο 't'o χόμμα., «λλ&. Ιξω ιiπ' α.δτό, πα.ρ · όλο r. 

liρuΤ« σημaντιxή Tjw.y ή έΠιΡροή το!) σΙ μιλη .00 χ.όμμ.α.τοι;, 8,_ 
6ρ1)χε στο.,. {α.υτό του τη δύ;ιa.μ7j vό; αuyεxΙσει τ'ijν π«λη. ~E 
ή "Ιvηση α.ότη 4δοξα. διαλύθηκε ΧΙΧΙ δ Άσημ1δηι; πιιpα.ιτfιθηυ 
ά,πο κά,θε πολιτιχή δpά.CΠj. 

ΤΟν rlxlX σt.I'ν«V1ήσιt άρχε,Ι, φαρΙ, xa.! προσπά,θησα. νά. τ&~ 
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στο χΙΥημ2- . Ή ά.τ:riV17jιΠι 'tO\J ~ν: "Τον ξΙρει, τον Za.. 
δπω, τον ξέρω κ.ιι;Ι έΥώ. ΟΙ ~θ(xol οιστσ;γμοl ιΤνα.ι γι' 

πρά.Υμ.α.'tα. έντελωι; !Υνωστιχ. θα. ΧΡ7Jaιμοποιήσει LνaV"tloy 
ε!νσ;ι άoOύ'~ιx'to, χσ;Ι έμ.είι; ά.χ.όμα. πού τον ξέpoUΜΙ, να. φα.Υ

ΔΙC1θΙτει τό 'Κυροι; ,00 χ6μμα.'tοι; xa.l ΤΟ χύρο, t1'j, ΕΣΣΔ. 
aφθο 'ια. οΙχοΥΟμΙχά μέσιι. Μι τι xa;l πω .. θ& τον <ίvτιμ.ε

'Όχι ΣUV1POcpe. οεν άντΙχω γι&: μι&: n'tota. πά.λη •. "'g. 
φ1.ΚItΧ« στa.θεpά. ,οποθε,ημ.ένοι; στ1jν dptaupάo. Στην Χ4,οχΥι 

το έπά,πελμι:ι του δΙΧηΥόρου ΧΙΧΙ με τιi Υιρμιι.γιχσ. πOU 

όπιρά.aπιζι CI'ta. γερμ.σ.vιxσ. Οιχα.στήρια. με πολυ 6ά.ρροι;, προ 
α.ύτoU, πού xa.'tηyopoOyτav γιά. ιiy,ιστα.σια.xή δρά,ση. 

«ότΙ, τΙ, πολιτιΧέ, δια.φορΙ, ,ου με τογ Ζα.χα.ριά.Οη οολο

aypta. στην χιχτοχ"1ι άπο τηγ ΟΠΛΑ. 
ή τ«ση 'toO Άσημίδη ήτα.ν +ι τελευτα.Ια. έπα.voι.στα.τιxή 

μίσα. στο ΚΚΕ. 

χα! pεφopμισtιxΙ, δΡΥα.νώσει, 

ποτ! στηγ Έλλά,οιχ να. εροϋν γόψ.μο 102.:Ρ0Ι; για. την 

του" ,oυλά,χισΤCιν μίχρι ,ον δεύτερο πα.Υχόσμιο πόλεμο. 
mta: χα.ιρou, έμφα.νιζ6μ.ε.vα. σoσισ;),ισtΙxά, Χδμμ.α.τιι χα.! σο

ένώσει, δεν ~τα.ν πσ;ρά. ΙπεισοΟια.κά. xιιτα.σxεuά.σμ.ιιtι::t 

οτεγά,ζσ;νε πpoσωρινeι "άpιστερoi.ι,. έθνιχιπΙ" Ιργα.τοχ6.πη

μΙ Ιριι-αΙΤΙΧΥΙ' σοαια.λιστε, του πιριθωρΙου χαΙ τοΟ σα.λο-

6.Χ6μα. οισ;Υρσ;ψω άπο το χ6!Ψ4, EtXGt Ιρθει σε Ιπσ;φή μέ 
το κύριο 'ήΥετικο στιλεχο, τώ'l φΡC1ξΙΟΥιστων. ·rστερ:ι. 

1~;~:;o::σuζηΤήσει, μέ ,ους φΡα.ςιονιστει; πο& ιiPVΉθηx«ν vιk 
.. στο ΚΚΕ Τι στόν Πουλιδπουλο, xά.vιx~ μιΑ αuyx.έy. 

"ι.ιι. ιiποcpα.σ!σa.με νσ.. σt.IγXρoτή::ιι;;υμε Ιοια;!τερη δμάδα. μ~ 

"Λενινισtιχή «vτιπoλίπυση τοσ ΚΚΕ (ΛΑΚΚΕ).a. '&r,
aπ· a.u-cljv τηΥ ιερυτιΧή σt.Iγκiντρωσ7j μΙα. τριμελή, έπι· 

ιiπb τογ Ρά:π'tη, τΟν 'ΕργΙ.,ο χα.Ι έμΙvα. xa.l &'μ.4σω, ιiρχΙ-
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σιχμι vd: έχδlδοuμι τη .r)'jμa[a -::0') Koμμc.~yι~\.O~:> i:6s~at~lt 
δΡΎα'/ο τή .. δμιίδα. .. χαι τη .Δια.ρΧή 'Εr.:Χ'/1:aτa.ση- θεωρητικά πι 
ρ:οδιχ6. Γινικά. 1ι δμιiδα. ΤιΤ,:ΧΥ τι;ιποθΙΤ)'jμ~:-/η στΟΥ Ί'ροτσχισμ6. 

Αυτη ή ιμ.«δα στiθψε τoυλιίχιaτo μlχρι ΤΟΥ Mipt)'j τ~υ '8.' 
ή iΥα.μ.ψισΌfιτηw σ' αότη τήΥ r.ιιρίοδο πιο μ,a.χη1:ιχή πολιτιΧή δμ.«
δα. στη χώρa.. Δεν υ:;ήρχε 7.0λιτιχη η σu'~διωιστική ΣUΓχέ"Ψ 
ση πOU '11« μήΥ είμαστε π:xpόvτει;;, vd: μήν p:χ~μ.ε σuVΘήμo:τα., ..... 
ιι'ήν έπιχειpoόσa.με νά. μιλφουμε, ν~ μήν σηκώ'.ι«μι π~νω χαΙ ση 
μο:τε ... Σ1:ΙΙ;; ΙΙπεΡΎ(ε .. Οέ1:ι;ι.μ.ε τού .. !αυτοόι;; μο:ς σtήν υπηρεσ(α τω',! 
ΙΙΠεΡΥών. Xτuπoίισαμε τοίιι;; ΙΙπερyoσπιiστει;;. Erl«i\-E χα.ταστρΙΦι, 
φ<'iUp\lOU'" ποί.ι έpγα.ζOVΤαy XGt"i:Q. τη δια.ρκ.εια τηι;; α.περγ[α, χα! 1 
σοβ:Χρο Μμποτ:Χζ στην Κοχχινι2. στ:Χ ήλεχτρ:χά: ΣUPji4t:X xι.t"i:Q. τηιι 
~ .. εργίσ. τ~ν ήλεχτρσ,εΧΥιτω.., lγινε 6:;-;0 μέλη αύτή .. 'tij; δμ&.δ~. 
n t'T"JflEptSa. χαΙ το "ερισδ:Χο 6γαί'ιIIXνε σχεδόν ταχτιχα. χαΙ ;:ολ» 
σuΧ·ίά. ΚUΧλιχΡοροοοαμε τ.ροχηρύξεις. 

(Τ&. τελη τοα '32 ΙΥΙΥε Ιπ ιδρψή τη .. 'Λσψιίλειας τοο Π" 
ρα.Ιd στο δωμάτιό μ.ou χσ.! δίχω .. 'Ιά.Ιχουν IiSEIiX. ούτε Ιρευναι;; o!iτι 
κ:xτιiσχεση .. μου Χ(tτσ."Xέσα. ... ~ δλσ. μου τα. 6ι6λία χσ.! παλιέι;; σι! 
ρές τοο Ριζοαι::iστη χα! τη .. Κομμοuνιστtκijι;; 'ΕπιθεώΡYjσης. ΜΙ 
χρατησιχνε Μο ΤΡΙI .. μ.έρε .. cm)ν 'Λ~ιiλεια. Πειραια. χαΙ χα.τό1\.ι 
jJ.! στείλα. ... ε σuνoδε(α στή'ί Klρxup:x γιά. μι&. πσ.λιά. έΡYjμοο ιχί~ 
Έπρόχειτο γι&. ~ιά. χα.w.δiκη για. μι&. δμιλΙσ. που εΤχσ; xιiν~ι σW. 
μιλ)') τή .. χΟμμ2.ΤΙΧij~ apyιivwOYj," χα! τη .. Koμ.μouytlΠIxij .. Ν.ο
λα:ι.υ; ΚΕρχόρσ. .. ΟΤ«ν ε!χ« 6ΥεΤ ΙΙ;:Ο τή φuλσ.χή το '31. Στή δΙχη 
7.?\J ξσ.Υα.γινι, μ! την d.νσ.[ρει:rη πού εΙχσ; χά:nι, ΙΙθωώθrιxa για τΙ, 
δμιλ!Q; ~έ ,μέλη κομμουΥΙ(ϊ.ΙΚ1'j~ όI,ΥιiYωmj'" δέ,/ θεωρεΙτ«ι προ 
I,UttGf~, Κόριος μάρtuρ« .. χ«ΤηΥορί« .. ή't«ν Ινα. μlλσ .. τή; Κομ
μζΙυΥΙ(ϊ.ικήι;; Νεολα.Ια .. , ΜCΙ;θητή; τής ΈμποριΧής Σχολή ... η δνο
μ6. του Κρητικόι;;) . 

Στ! .. 6 tQQ Μιίρτη το 1933, δ ΧίvτεμΠQυργκ, ιiψ.ιθΙτιι σ-::bν 
ΧΙτλερ τον σχYjμ41:ισμό Κu6tΡνYjση ... Ό ψασισμό; yi'ftta: {πί"." 
χαθεστω; στη ΓερμQ;νία.. ΚΙ ιχότο δ1χω .. την 7.:φα.lιιχρη avτl 
δριχ.ση ΙΙπ' το μiPQ" t1'j .. lργσ.ΤΙΧή .. τα.ξ)'j'" "0).0 το τερα.ο>ιο 'X\\l 
na.yiΣXQPo, &πω; νoμΙζαι~ε, oίxoδ6μηΜCΙ; τών Ιργ«τιχων όργα.'Ιώ 
σεων χατ«ρρΙει χα! γίvετα;ι axt\l'l'j. 

Ί'ήν ίδια; μΙρα είχα;ν γίΥει έχλογΙ; χ:ιι στηΥ Έλλιi6ιx, Χ:ι! τό 
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Χόμμα., δYjΑα.δή Τι όεξιoc, πλtΙοψ1jφεί χ:ιί ylνi'tGtl χαθεστώ ... 
Στο ιlμiσω .. !7.όμ.ενο φυλλο τής . Σημα.Ιας τοΟ KoιιlιoυνισμoO~ 

ιw;;~~~'": Ινα. 0lx6 μου lipeρo Ζ.που όποστήριζα.. δτι: Τι δΙχως 
ίii Υίχη το!} ψα.σισμ.οα στή Γερμ.:χν!α. ε!νσ.ι 'ij 4η Λόγου

τη .. ΚομμοuΥιστ:χής Διε&ίΙ:ΙO~. ~Oτι σ.ύτη χα.! τ€ι τμήμ:7.'ιi 

ιΤYaι χlXμiνα δρι-πιχά χαι τελεσ1διχα. γ:€ι την lργσ.τιχή τιiςη. 

ιΧπό δργα..νιχ πιiλη .. lχου'ι μετατρα.;:ει σε έμ;::όοιο xa.l lχθΡΟ'J; 

ιiπελεuθερωτιχΟi} xt·n)fla.tO," των lpya.tojIlyωy. ·Οτι xιiθ, πρ,,
γι€ι jUtcι.ppueflIOYj τους εlνcι.ι χα.μΙ'ίι:l" Χόπο .. χαΙ χρόνο ... 

τό πιο IijJ.!oo, 'tO π ιο ΙπεΤγΟΥ χcι.θήκoν των έmιYaστcι..των σ' 

τ?ν κόσμο είναι ή ~ξω ά,πο τηΥ Κομμου'/ιστιΧή Διεθνή Χ:7.Ι 

της σuγxρότησή του .. σΙ γΙα. lπa.ψ.tοτ...ι.ιτιm χ6ιJ.μcι;τσ;. Έ

ο' αότό το &.ρθρο 'J';')AU xσ.θapi 'J';ιwl6λεπα τον !περχ6μενο 

χα.Ι έπΙμεΥα Ζ.τι αυτο; ε!',ιιχι Ινσ; .. έπί 'J';),loν λόγος ποο ι!με

Ιπι6ιiλλει την συΥκρότησή του .. οέ dΥεξάΡΤ)'jτα χδμμα;τα. 
Το ι!ρθρο cι..ύτO [{γαι faw .. tO πρω-:ο μ~σa. στ! .. γρcι..μμ! .. τη; 

ayttr.oAittuaYj" π')) xα.θcι..ρ~ χα.! ά,'.ιοιχτα. θ~τει τ ~ 

των νΙωΥ mμ.μιiτων χ-χ.! τη .. νΙ« .. ΔιεθνοΟ ... Ό Τρότσχυ, 
Ιν:ι μικρο διiστημ.a. είχε &:tοστηρΙξει δτι μδΥον σt'ή Γερμσ.νί.,; 

να. προχωρήσουμι σtYιy ίδρuση 'ίέωΥ κομμάτων χαί νέα.; 

ι!ρθρο cι..μτ? στη .Σημσ.{α. :> προχα.λεί μίσ; χρΙση χσ;ι μία. 

σuζήτησyι στό lσωτεριχο τής ΛΑΚΚΕ. 'Επιχιφσ.λij; τω" 

'~~;,:.'": τη .. Κι:ιμμ.οuvιστΙΧij .. Διεθyaος τ/ταΥ δ ρα.πτη ... Ή 
ΙΙ των μιλων τιiχτηxε έναvτΙoν των aπόψεών μου χα.Ι 
θΙτouν ζήΤ'l'jμ!Σ πειθαρχ!ι.ι: ... Δηλa.δή SwmI':t νά; ύπεΡΜΠίζω 

δΙΧΙι τους την &r;QΦη. 'ApYήeYj'llGt μl τη δήλωση δτ\ _b πp~

αύτο τijι; δ)'jμιοuργίο:ς νΙω'ι' χψιι.&.τωΥ πoU 1:όοο έ;:ιτα.χτικ&, 

_letm t, d. Υα.μφ\σΌ-ιjτη~a. θά. ar;otEl~aeI τον &εον« δλων 

Φ,Jζητήσεων , των ζυμώσεωΥ 1<4Ι των σ,νακσ;τι.ι:τα.ξεωΥ μέσα. στ? 

χΙΥ"ημ4, χα.ί σuνεπω .. δεν μπορω vd: δε:ψ,εόσω ΤΟΥ έαυ,ό 
u! Υά. μήν πΙΙρω μέρος σ' αότΙ .. τΙ, σιΧ;;ητήσεις. "Έτσι δια· 

'ij ΛΑΚΚΕ. Δεν θό: 7.ιρά,σιι πιχρ&. ποl.υ λΙγο διιiστημιx 

'fι ΛΆΚΚΕ θά. δισ;},u!kί χιχ! θ&. npoaxwp1jOEt στην tfl2iιx του 
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1'0 Κοινο1lΚΙ> Συ,ι60ύλιο (Σ1Ioριlλλα) 

Td; τΙλ") του '33 1':τ,ισ. yti {νσ: Q ι&.στημα. στο χωριό μι;.υ. Σ' 

σ:ίιτο το διά:στημσ. σtYyxΡOτήσ.ψε μ.t:X όμ..iδσ. εργσ.των μΙσα; στην 

τ.όλη 'ti'j.; Κερχύρσ..; κσ.ί μι~ στο Σr.σ.pτiλλo:. 

ΣτΙ.; ΧQΙ'lOτικε~ ~κλoγ! .; κσ.:;:α.Ρ.Tjσσ.με ψηφοδέλτιο μ! κα.θα.ρ. 

χομ.μ.ουνιστιχΟ χρωμα. κ:χ! Ιxθέσ~ ύπoψηφ(6τητ~ γι &. το Σuι,.ι.Ooι:, 

λιο 't'ij, Κοινότητο.;. ΤΟ Υηφοδέλτιό μ~, !πεχριΧτησιι: με μεγ&.λη 
πλιιοψηφίο:. ΣτΥιν πρωτη "ι')υ ΣU'lεOρίΙXOη το Κοι'lοτικο Συμ60ύλιο 

μέ 1ξΙλ.ξ. πρό,δρο. 

ΕΙνο:ι δ!χω, ύΠ!Ρ60λij το rc,yo κ.οιvoτιχΟ ΣυμΙSoόλιo στην "Βλ. 

λά:δa. που Ιχει ν&. επιδείξει μΙα. πρσ.γμσ.τιχό: γY'ljσισ. !πα.να.στα.τικ~ 
οριiση, γι' «οτο ά.ξΙζει, πσ.ρ&. το'! τ.:εριopισμiνo χωρο τη;; δρσ.στη 

ριότητός του, ν& μιλήσουμε γι ' αύτ6. 

Kαθιερωσcιμ.ε τ?:χτιχέ.; δΥιμόαιει; σuνιoριά.σει, τοο Κοινοτ ιχ.οΟ 

Συμ60υλΙου. Ή -ήΙ1-!ρησ[α. οιιiτο:ξη γινότσ.ν &.πΟ πρΙν γνωστη χαΙ 

οΙ χάτοιχοι χαλoσντ~ν να τΙ.; πο:ρσ.χ-:ιλουθήσouν χαΙ ν&. πά:ρουν μΙ 

ρος στΙ, συζητησιι.;. ΟΙ ά,πoφιiσεις τοϊ) ΚοινοτιχοΩ I~rOOIJAιO\l 

ιι:Τχαν χαl τη συyx.ατά.θεσ"l'j των μελών t'ij.; Κοινότητος χα.1 ti {δι. 
τ& I\Ιλη &'νελ6.μ6σ.νο:ν ύπει)Dυνo μέρος στην Ιχτέλεσή τουι; . Φυσιx~ 

που Ολα. τό: θΙμα.τα. ΙΗνιχνε ά,φορμη γι&. ιόρύτερει; πολιτικ.έ.; συζη

τήσει,. 'Απο χοινοΟ ΚΟΙ'IΟΤΙχΟ Συμ6ούλιο xa.t xιi.oιxoι ... ρι:..γ ρ:ιμ •• 
μα.τίσαμε lιΙα σεφ&. Ιργων, GίpXίζoντσ.ι; ιiπo τ&. πιο ιiνσ.γκιx.ία.. Γ ι. 

τ&. lξοδο: που χρειά:ζοντσ.ν έπιΟΗσ.Ρ.ε 6α:ρι& φορολογΙα., rlAA& μό 
νο,l στούι; πλούσιο"" χα! στούς μι.γΗου;; YGtIox.Tjμoyt,. ·ω.ο: αυ· 

τοΙ οΙ γjΣισιιτήμoνt, χάνανε ένατά."ε:; στο εΙρηνοδιχιΤο μ! Χόριο 

δ:~ιAoγητιχO οτι αδτοΙ εΙνο:ι χά.ΤΟΙΥ.ΟΙ τηι;; πόληι; xa:t συνi.πι»ς 
δ!ν εΙχα.ν xα.νιvα. δφελο, ιlπo τ~ [ργα. που θ& ΙxτελoOvτα.'ι στην 

Κr.ιινόΤ7jΤα.. Αυτ!, οΙ έ'lστιioε ι, μ.4;; δωιnνι ιlψopr'tj να. lξ'1ί"lσcυιιι 
χα.ί στο ot)(!.tatYjpto κα.Ι στί.; ΣUΓXε-/τρωσι:, τών χα.το!χων τηι; Κοι

νότητο, την πρOΙλευσ"l'j τών τΙτλων ΙδιοχτησΙα..; των μεγιiλων γαιο. 

χτημόνων. ·Οτι δηλσ.δ~ τ& &.πΙρα.ντο: xtήμ.o:τo: πού χατιΙχαν ~τlXν 

τά τιμ..iριo: που οΙ ά,νδηΥα.υο! χσ.Ι fIIttol tIlGtII παΡαχωρήσει μl w 
δΙχo:ιι;t τοί} )((.tταχτητη στου, r.ρι'ιΠ&.ΤΟΡΙΙ:' των σηι,.ι.ερινων YGttoxtYI" 
μόνων. Δηλα:ο'tj οτι αύτα. τ& χτημσ.tα. ε!νr.ι.ι πρc.ίόντα. χλι'ιΠi')ς χσ.1 
ληστεΙας. ΓΙνα.νε πολύ ~νSιαφΙραυσει; συζητηςfξtι; ... ιiνω σ' αύτ~ 
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οιXGtατηριο μπριχttά σε {να. μεγΗα ά,χροι:ιτήριο χαΙ στο τ!λο .. 
ένστd,σεZ.; ά,πορριφτήχο:νε χα.! ciIIGtyYωp!στη-ιc.t στην KoιVΔτητι:ι 
διχο:Ιωμα. νά φορολογΙί 'tOuo;; γο:ιοχτημονες πα.ρ' ολο πού α.δτοΙ 

χά.τοικοι τijι; πόληι;;. ΤΟ πρωτο [ργο ~τo:ν 1ι mto:σxtu'tj ΟΙ· 
όπονδμων. 

'E"ΠιMλa.με το 8ωρο, ΦέΡνα.μ.ι τα.χτιχ4 γεωπόνου.; που ώνσ.'J! 
....';'" χαΙ παpακ.oλoυθoi)σα.ν χα.ί 6οηθοσσα.ν τούι; d,yp6tto;; στη'} 

τουι;;. ΔιεΧδιΧήσσ.μι: χοινοτικσ. χτήμ.α.τα. ΜΙ λorrώδιιι;; 
που ά,πb πολΗ χρόνια. πρΙν ιι:Ιχα.ν oφEuptoτtt οΙ ΙUγιi-

χτηνοτρόφοι xal ά.'ιULγορεύα.n στου, χ.οιτοίχουι;; yQ; χόοουν ξό
η Μφνη η ν« ΙSόO'XOυν τ« πρό6σ.τά:. τουι;; χα.ι τcX γ(Ο:α. τους. 

τό ζ+,τημα. τη, ά,ποξήρο:νσηι; μotao;; λίμνης κα.Ι φΙρα.μ.ι μη. 
Ύιά; Πι μελιτη τοD [ργου. 

Πfιραμι μ.iρoι; ο:&ν Κοινότης ο:ε Ιvι:ι. ά.ντιφo:mστιxo Συνέδρια 
ε!χι συνέλθει τότε στην 'Αθήνσ. ΜΙ οΙ d,ντιπρόσωποl Ιxλεyfι
iπο μι& cιtI"("ιtιyφωση που 'Iti'jpE μιρο, ολο το χωριό. rtop

Ιπ(σημα. σα.ν Κοινότητο: την 'ΕΡγα.τιχ-η Πρωτoμa.γιά. χοχΙ 
ιiVΤ LΠΟλιι:μιχ.'tj μίρα. . 'Αρνηθήχσ.μ.ε να. πά:ρouμ.ε μ,ιροι; στον Ιπ(· 

toptιxσμ.b ti')ΙO 25 Μο:ρτΙου μ.! τη οήλωση δτι αύτΙ, οΙ !θνι
γιορτΙ, [χουν χιiσει το ΙστοριΧό του, περιεχόμενο χα! χρηΟ'ι

.",0,,,,,, μόνον για. n χαλλιφγείτ~ δ σω61 ..... σμ.bι; στ!ι;; μΑζι:. 
[οιώδη ΜΙ τα. συμ.φΙρο'lτα των ~ργαζoμινων μ.α.ζι»ν της χω· 
ιι..",.! τ&. !Οια. μ.ί τα. ΙΟΕωοη χαΙ τά. auμ.ψlρovτα. των ~ργαζo· 

ολου τοΟ χόσμου χο:Ι σα.φωlί ά,vτίθετα. μ! τα. auμ.ιytpc.vτa. των 
lρ",.J,;Ι,u.,ών τουι; στην [οια τους τη χώρα.. ΟΙ Ιργά:τι.; χο:,! οΙ 

ολοΙ) τοΟ Χόσμ.ου Ιχουν 'Χ.Οινει;; διΧέ, του, γιορτΙ.; χα.Ι χοι-
.!να.ι 1ι πιiλη του,. ΠpoτιΙνa.μ.ι σε δλα tlt χοινοτιχα. συμΙSoύλια 
VΉcιou τη σVyxληση lνOlί ΣυνεδρΙου των χοινατιχΙ»ν συμβου· 
ytlt την &πb xoιvoίi σuζ+,τηση των πρo6λημ..iτων που Ινoι~

τΙ, xoιvδτητει;;. 'Ατ.:b πολό λΙγα χοινοτιχά. σuμ,60όλιo: (γινι 
+ι πρότα.σή μα;1ί ... Αλλα. την &πιρριψσ.ν δΙχωι; σιJ~ήτηση 
προερχόταν d,πο xoμ,μ.oυν~στεlί x.αl 4.).).α. lμειναν συμφωνα. 

χ.ιχ.τά τη γνώμη τουι;; θα. lπρεπε να. r.ιipouv την πρωτο60υλΙα. 
που yQ; r'tjv tlnt χομμοuνιστΙ.;. : 

'E1ulvo πoU [σωlί Ιχει μΙα. πιο -ytYLx'tj χ.ιχ.! πιο ούσιωδη σημα;. 
Ι<α. εΙνσ.! 1ι πλήρη.; Ιξo:φά.ν~ση σ' αδτο το διιiστημcz. των πολιτικων 
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οι-χφορώ'! κ-χ! ή σuγκέν'φωσ7j δλων τών εΡγ-χ,ών κα.Ι των. φτωχG)ν 
κ-χ! μισ<χΙω'l ιiγpoτων rUpw ιiπό τό ΚΟΙΥΟ,ικ6 του, σuμocιυλιo ... Αρ. 
XIIXt'! νά Π-ΧΙΡ'lGυν σuνιΙδη::rη των κοινών σuμ.ψεp6V'twv τους κιχ! 
2, κόιr14 ,i'j, ΙΧ4l1ό1:τ/τά .. ,ου .. 11« cι;Jτι:;δtΟ:ΧΟUVΤ%:. Αύτη 1j,(l.1I ή κ!ί· 
ρι-Χ ΠΡο77tiθε:ιi μ.a: .. Χ4Ι εΙδικά. πά',ιw σ' αυτό επιμillcφ.ε σ,Ι .. συ. 
ζητήσει,. 

Ή d-a,Ulloμ!-X σ' δλο cι1,0 τό διά,στημ.ot ει-χρχώ .. πρcισπcιθcιuσι 
'/~ τρaμ.oκριχτησει 1:00 .. χιχΤQ!χι:;υ .. IU: συllιχιr .. ιiνιxκρΙσει .. σχετ:d 
μ.έ :Τι δρ:iση τοσ κοινCΙΤtΚGU (f"·IIl.oouAiιru mt μ.έ dπειλΙ ... ΔΟΟ φι:ιρΙι; 
Τι ιiστυνoμΙα πολιόρκησε ,ό χωριό, την πρωτcιμ.α.γι.x κιχl τήν ιi'I,I' 
"ιιλεμική ILip-x. Άπcιv,cιUσα.ιu μ~ έκκλ'ήσει .. στού .. Χ4τοlχουι; IIct 
μήll ~πηpεαστoOν ιiπό ,ι .. ιiπει),!, Χ4Ι τΙ .. &.'1a.xplatI" μ~ συγκεν
τρώσει, διι:ψα.ρτυρ!ιχ .. μl μl-x δμ%διΧή χ.«θοδο των κα.ΤQΙχ.ων στη~ 
τ.όλη στην Νομα:ρχία. ΜΙ!Χ Cι%μ.a:ρτυρ!% V4" χο:ί μΙ!Χ [xx),ησ7j σΙ 
Ι)).-Χ τά. οημστικό: χ'Χί χοιιιοτιχ&: συμ60όλιcι τη; χώρ!χ .. ό~ιε~ 
τηκε ~ν πρώ,η σελίδιχ 't'i) .. «έψημερΙδ'Χ .. τών Δήμωll χ.σ.! Κοινο
τη,ων. μέ τΙτλο «ή !Χίιτοοιο{χηση έν διωγμώ_. 

'Π δρά.ση 'tQU ΧΟΙΥΟ,ΙΧ(ίϋ Συμ60υλΙου Σπ%ρ,1λ).% ε!χε γίνιι 
ιlvτιxε{μεvo χ-χθημ.ι;:ρινώ·ι συζηπ'ρεω'l σ' 1)).0 ,~ τησ!. 'Εχε!νοι; πο6 
δεν ιiνΙψερε λέςη 1ιW;'1 δ ΡιCoσr.:ά:στηι;. Κι «κ6μ% οΙ στ-χλινιχοΙ 
ΠΡQΟ'Π%θήοlχνε νά. Ιμποδiσοuνε ,ον ιivτιπρ6σωπό ~ νΔ: πάρει μ4" 
ρο\: στο ιivttfιxatattX? Συνέδριο. 

Τ&: τlλη το!) '34 διασπ«τ!Χι δ «ρχεΙQμ.αρξιομόr;. Τό μ.lρoς; πσ') 
ir.:.miatT)XE μ.έ έπιχεφ«λ'i)r; ,ο Βι,σώρη ύπεριχσπΙζιι ιiπόψει\: 1). 

μι;.ι~; ιι' cι1τέ .. που ύmστηριζΙΧ έγώ. Ν6μισιχ ΚΙΧθ'i)ΧΟIl μσυ νά. 6ρc . 
θfι~τ+Ιν 'Λθήνιχ μiσ2. σ' !Χ1τε .. ,Ιι; πολΙΙ ένδιφρουσε .. κινήσει ... 
Tr:~f%),(X τή 'ι π%ρα.ίτησfι μου χ%! ιi;:ό πρόεδρο; ΜΙ ιi;:o μiλoι; 
τ-:ιa 'Υ.-:,:,Ιι;.τικ?ί) συμ,l5?υλΙου, l6u% στην τσέπη μ.<ιυ ~I]ΙX χρήμ!Χτι 

6ρήκα στο συρτάρι «;:0 lvα μπa.χάλικο ποu μσσ ε!χαν ιiνoιςει ΟΙ 
ΣUΓΓενεί .. μου, Mτέ6ηxcι 0',6 λψ..±'ιι χ-χ! 'It'i)pa τό πρώ,ο ιiτμ~ 
πλοιι:; γι4 τόll ΠειΡa;ιά:. 
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H.\!πoλσε6ίκoς'lΙ 

Τό μέ~; τι;.σ dΡχ!::ομ%ρξ:~"j} πω i:toπ.ιioτηxt: ι:i.;;' ~ό,ό') 

μι~ ΠP~ωpιYή 'E.ttΤPOΠTj , έξέαωσε έ6δoμ.a:δι~!ιx έφημε

μΙ τον τΙ,λο «'Μπολσε6ίκο;_ χ%ί π?Μ ~ύντqι!X προκ'ήρυξ! 

γι4 την δριστιχΎj συΓΧρ6τησή του σε 'Οργάνωση. 
'Ότcιν Ιψτ-χοιχ στήν ΆθΥιν%, ιiμi':JW; oijAW':J% Ι)τι θεωρω τοι 

μ.έλ~ ι.ιότη; 'Yι~ Όργι:iνωση;. 
τΙς μέρε .. Ιγ!'1ε χσ.Ι ή S?AoΨO',1::t του Άλiξα.·,ιδρoυ ηΙ; 

ΜΙ τοϋ Μπιχρ,οσ στη Μασσ(Χλ!ι:ι. Τάο πι:iντ-x δείχ·/-χ'/ε ΙΤ! 

Ιπληο!ιχζε. 

Συνέδριο τοό} .. Μπ?),σε6ίχου Ιγινι τ/ι', Φtδρου:iριο τοσ 

'ΑvτΙΠΡ?σωr.tύΤ7pl-χν ή Άθ'ή'l2., δ Πειρι.ιι4 .. χ%! ή θtσ':JΙΧ

. ΟΙ εΙσηΥήσει .. ΥιΤΙ:Ι'1 πολυ γε'lικ~; χ.σ.! δίχως «vτιρρΤΙσει; 

δεχτές . ΈΧλέχτηΧΞ μι~ ιuρεΙ'J: Κεντριχή ΈΠ!ΤPCΙΠή κ%! 

fYσ. έψτ%μελtι; lΙολιτιΧ/ι Γριχψεί? Ε!χa; ~κ),εγεI xIxt 

Κ.Ε. χ-χΙ «r.' ::tUτη·1 στο Πολιτιχο rρι.ιφt!ο. 

etl14 πΟΟ ιi;:ΙX-;Jx%ooot α.υτη τήν r.EpiQBO τον διεθ'lή tpot-
1ιτιχν ή ιΙσοδιστική πολιτική τοσ 'r(XλAtxou ψήμι.ιτοι;. ΟΙ 

τροτσχιστέ .. μΙ τή συγΜτάθεση τοϋ Τρ6τσχυ erx'J:" ΠΡΟ':!

στό γ-χλλικ? σοσιαλιστιχό κόι,.ι.μσ;. AItn σ' σ;υτ6 δροΟ

σι.ryχΡ?tημi-ιη ψράξ:% :I.::tL ή ΙψημερΙδα το", χ')κ),ι:.;ι"-

δΤιμ6σιιχ σ.χν δΡΎ-Χ'I? τη .. ψράεια.ι; tii.r .. .. Μπολσε6(χω'l - Λεν:

'tGjj Σoσιιιλισ,ιχoόj Κόιι.μ,ατοι;. Ή Ιρθ6,ητ!Χ ιxu't1'j; 't'i) .. Π?
ιiμψισ6ητήOηχε ιiπδ πολλούι; χα! ~δωoε ιiΨOρμή γι4 σ!:

τ60'" &λλιιt':Jτε (f'JyTje') σ,ο 'tpQtσxtattxb χΙνημ.'Χ. 

1η '00 1ιiiptT) 1Ω35, (f'/.EiIι,l iμέσωr; μι.τ~ τ? χ).ε(σψ., 

"""!J,i" τοΟ «Μπο),σε6!χου. χ%ι .. ήν !κλογΥι _GJ'l Ιπι-.:ροπων 
.. ο κίνημα. τών 6ενιζελι'l.ών. 

δ στ6λo~ κ%τιι),αμ6-i·IE't'Χι ιiπo 6f'Ittt),txo>j; ιiξ:ω

. Γι& μι~ στιγμ'l) ιi::ειλΙI 'Ι2. ε?<,.ι.ο%ρείσει τήν Άθ'ή ... α., 
... "τόπιν πλέει γι& την Κρήτη, Vιtω "ij8'!) ε!χα.'1 Χ2.τr,ιλυθt[ 

xα.l ΟΙ 6ενιζελιχο! μ.έ έπΙ YoE:ptlj:ij:; τόν Τ8~ιί τοΎ Bενιζlλ., 
xaw;),ό;6ει 't'ήν !;οοο!ιι. Στη" 'Λθήν'Χ OΤIX",tIitc:t το σύvτ:x

ΙΙ'Χχρυγι&.νlη X4t δ Σa.p&.ψη; έπιχειρε! ... σ. 'ίο%ρ<χσυρει στ; 

18~. 

-



κΙνημα τού-; μαθητ1-; πι-; Σχολ"ij-; Ευελπιεων. Στη Μιχκεεονι. 

στα.σιιiζει τα σώμιχ σψ:r.τGU -r"ij-; Κα.ειiλα.-; μ.έ ταν στρα.τηΥα Kσ.~ 

μi'ι'O. Στά νησιά ΚGtτι;ι;λόoyτα.ι οι dpxt-; στη Χίο, Μυτιλήνη. "Ι 
Σάμο. Ή )l.υ6ΙpVΗΙΠΙ Ί'σαλΜρη • Κονδόλη, σuντp16ει την [15101 

μipα. το κΙ~ στην Άθήν2. )ι.α.ί ιςα.να.Υχ.ά.ζει tOU-; x.ΙVΗματΙ.C 

νά πιχρaδaθοUν. Κα.τόπιν χα.λε! +Ιλικ!ε-; όπό τά δπΜι ΜΙ Ιχστριι· 

τευει lva:vt!ov τοΟ Κ!Χμμ1voυ. Τό Χίνημσ; τiλo.; χι:χ:;:σ.στΙλλετ(l,1 

·Οσοι στpcιτιωτιχoΙ κ~ι πολιτιχο: «πό .ου.; χινηματΙ~-; δΙν Ο'.Μ 

ληφθήΚιΧνε ζήτησιΧν oiσuλο aτή ΒουλΥα.ρΙα. Χ!.ιΙ ·στην 'Iτa.λίιX. Κι.Ι 

σστεΡlΧ άρχΙζουν τ.χ lκτα.x~ oτpoctootxεr!X ·,ά διχιiζουν mI ν~ 
κο:τα.διχσ:ζου', έx«τoντιiδε-; άςιωμ::r.τικοU-; καί πολιτικoU,;, oiH 
σ~ Oci.vα.to, oiHou .. σ1 lσ6βια. 'ωΙ oiHou.; σ1 βα.pι~ι; Τ.οινές. Άω

AouOoOv δημόσιε; κιχΟα.ιρΙσει;, lςiuτελιΟ1ΙΟΙ κα.Ι διocπομ.πεUσει-; τ6\'ι 

κa.tocIStΚGtσOtYtwv ci.ςιωματtχών. ΟΙ στρα.τηγοΙ Πα.πουλα.-; m! Κοι 
μή!Tl'j; καΙ δ rλo:pχo; Boλάvη;, !X'ttAoi}YtGtt. 

Atitto; ά,χρι6ώ; τΙ; ήμΙ ρε; γιν6τιιν στην 'Αθήνα. ή δΙκη γι. 

τ"ήν ιiπόπειρα. δολοφονΙο:; τοΟ ΒενιζΙλοu σr:ήν δδδ Κηφισtdο; τλν 
'Ιουνιο τοΩ '33. Ko:τηyopoUμεllOς ~τo:ν δ διο:κητης τη, Γεν!)ι"ι 
Άσφο:),εΙο:; Πολuχροvόποuλο;, δ διοιχητης τη; ΕΙοικ"ij; 'Aσφιa 

λε'ας Δικοι!οι;, δ λή::J'1:α.ΡΧG-Ι; Κα.ριιθιινάσηο; κα.Ι oiHot. Σέ χσ.νΙ ν 
IStv όπ"ijρχε +ι υ,ι;ι;χΙστη ά.μφιβολ!α. δτι α.ότο! όΡΥιΧνώσιχνε X!.l.I <''6 
το! Ικτιλισlινι την ιiπόπεψx. κιιι ~μωι; μl την Ιχρηεη τοΟ 
VΉμ.α.τoι; ή δΙχη τελειώνει στ~ γρήγορα. κοιΙ δλο: οΙ ""''I1'OΡ ''Uι>,· 
voι πσ.νηyupικά κηρuχνοYtGtι ιiθώoι. 

ΟΙ 3U~ητήσεl.; σ!ο Πολιtικο rΡιχψεΙο τeισ "lι[πολσεβΙχ.!ίU. 

ο' αΤΧ! τά. γεΥον6τα ~ποχα.λιίπtι;uv σο6ο:ιρέι; διιχφορΙ.;. Ή 

Φηφ!ιχ oίj,ε τη σ!ίβιχρ6τητ\'/: σ.ότου τοσ χιY/ι~τoς Χιtτά.λa6ε, 

κοιΙ προσ:τ6.θησε vά. 6.νlXζητήση 6lΧθότερει; ιιΙτΙε.;. ΤΟ κύριο 

μα. σέ μι&. r.ροκήρuεη ποτ) πιχρο!.tOtά.σlχνε γι&. ΙΥκριση "rtlXv 
πα.UO"ι} tijo; a!μ.ιxtQxua!ιxιo • . Στο ίαιο aU·,ιOw::r. κιιτΙληγι ΚΟΙΙ 

Ιχχ.ληση τοσ ιiΡχιεπισκ6r.οu. 'AvtlOpa..,a, μ' δλη μο!,) τη MYIXIi,l 
'rποστήΡιεα ~Τι οιϋτό το στpo;τιωτικb κίνηι.ιιt ιiΠ!ίτελε! σόμπτ 

μι&-; θιχ.θότιρη .. κρΙση; του χσ.θεστώτος. δτι ή ΙΡΥατιχή -rj 11 

γρήγορα. θά. χ6.νει την Ιμφά.νισή της στ-η σχηY"lj, l3τι ιiνα.μφιoδ/. 
τητοι μΙσιΧ σ' αύτό τό οιιθνέι;: χλΙμ.α. ά,voΙγετοιι 'X1X1 aτή χώριχ μι 
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πού τb τέpμa τη-; θά. rf'r'Ctt εΙτε +ι νΙκη τηι; lΡγlχτικ"ij.; 

εΙτι ή σuyτpιβή τηι; xlxi ή νίκη τοlJ φaσισμoσ. καΙ δτι 

πρΙ;:;ει ν&. ΠΡοετοψ.a.στοUμε καΙ Ψ.c ΠΡΟΗοlμά,ουμ.ε καΙ την 

γιιί τΙι; Ιπικε'μενει; ταςοu:ς μάχες. ΚlΧτηΥορημ.ι.ιτιχ4 δήλω

!τι 4pνoDμ.txι Υ% πι~θαpχΙισω, κ.ιχ.Ι dvctx't'&' χάλεσιχ τιί μiλη 

4ρ'ιηθ,οσ, v« ~υx.λoφopfισouν ιχότη την ήλlOιιι προκήριιεη. ΚιιΙ 
ά.pvηθ-ήκαvε. 

δλομΗε:ισ. τi'j .. Krr.:pIX"ijιo 'ΕπΙΤΡοπ"ij~ κα..ι. παρ' 
1tOύ aτήν πλειοψηφίιΣ τη; δέν Ijτα.ν σόμ,φωνη μ«ζΙ μα. ... 6.VIX
τη διoΙ~ηση τηι; ΌΡΥσ:νωσηι; at μι&. τριμελή Ιπιτροπή ιlπό 

Bιτ~ώρη, τον Κ. Άν. χο:Ι lIltvo:. 
σειρά σuyx.εντpώσεων τών μελών κοιΙ προσπιιθήσ\'/:με 

Ιμ''''''σο"l" πΙστη κα.Ι lYθouata~o Ιν δψει τών ΙπερχομΙνων 
6.πο τΙ, σuζ ητηα-ειι; σ' α.ότΙς τΙ .. σuγκ.εντρώσειι; 

μνερο ~τι ή ΌΡΥ6.νωση εΤχε «ρκετη aGtDOUPIX πOU (πρεπε 
ν&. την ςεφορτωθοΟμε γιιί ν&. μπορΙσΟlJμι ν&. πp~· 

"Έτσι ιiπoφσ.σ!σα.με τη σόγκλητη lκτa.χτη-; σuνδι6.· 

πρoσuνδιιι.σκεψιxlι;: ouνεΛεόσειι; κα.Ι στην 'Αθήνα. καΙ 

llItplXtti κι:ιΙ στη θi:σσσιλoνlχη χιιΙ πι,τεuocμι ~τι δμa.λιί 

lωP<.i>μ, ΥΙιί τη σuνδιάσχεψη. Άλλιί κιχτιί το τΙ),οι; σχεδόν τών 
ή ι:ivτΙθετη ιir.o Ιμdς τάση, δΙχω .. v« Τ.ΕριμΙνει την 

~:;:~,;σuyκpoτημivrι ~δη at φρά.ςιιι, ISIOΙcm5. την ΌΡγ6.νωση .1 στην δμάδο: τοΟ llouAt6itouAG-II. ΑύτοΙ πού ιiΠOΧώ
το σύνολο τών παλιών στελεχών Ικτό,; ιiπό τόν Βι-

ΜlΧζί μα-; ~μ.ω; Ιμεινε το μεγοιλυτερο μipoι; τών ΙΙπλών 
καΙ το σUνoλo σχεδόν τών νΙω)ι. Toιut6χpoYCt l\ICt μΙρος 

llOUAtCπOUAOU πpoσχωpεf στην ΌΡΥά.νωσή μα.. (Σχ.α.· 

Κ. Πιχπ., Ma.xpi'jιo, Βερουχης Χιtθώ, καΙ δ 'ΕΡΥΙΥΟΙ;). 

σuνδιά.σxεψή μιιι; αέν όπ"ijρχε ιivτιπο),Ιτεuση. Ή ΌΡΥ&" 

κt.LΙ «πό τΙ.; ιipχΙι; τηι; χ.α.Ι ιiπo τΙι; Ιχτιμήσιιι;: τηι; κt.LΙ 

προοπτιχ.tι; χσ.Ι ιiπo δλε .. Υενικιί τΙ-; ιiπoφliσειι; τηι; ςεχώ· 

ύ:ό δλιι; τΙ.; IΗλει; δμά.δει;, τά.σεις. όργιι',ώσει .. , x6I1fGttlX . 
τον τίτλο .Κομμουνιστική ΔιεθνΙσ1\χη ·Ενωση. κοιΙ δώ

I7tO έ6δομο:διο:ίο δημοσΙοΥΡο:φικ6 μ«ς δΡΎIΧΥΟ τον τΙτλο cΈρ-
MΙτω1to • . 
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Γιeι τί, 6.ρχΙ" tb πρόΥ;κιμψχ , -::η,ι 7.0λιτική, την τ~x.ταή x.sl 
!λη την δr.oια.oήπoτε δρiση ιχυτΎι; τη; Όρyιi'lωτηι; Π!J.tρ'ιω 6λ. 

Χληρη την ιόθότη. 

Ή 'Opyιiνωστ, 1.14' Ιξ~χ.ολ"υθι:.U:Jε φUσ:x.ά. n μένει .0 μ.oν~δ4 
xh τμηιια. τη; Δ ιεθ'lGi)r; Κι;ιμμοuνl:Jτιχη;; Λ!Υκιχς στ'ήν Έλλιiδ",. 

'Π θΙση τη;; Διιθwϋ; Κ,:>\ψ.ου'/ιστιχ.η, ΛίΥχα:;; στην Ινοπλ" 
σόί"ρουση μCι-nρχιxών X!J.! φιλελωθΙρωΥ Tjt'.l.iI Ιτ: fr.pt7.; Υ;' 

όποστηρίξουμ.ε. τού,. φιλιλεόθερου; i-n ... tlO'1 τω ... μο·ιιχρχιχ.ω'l. φ., 

οιΧιΧ ΙμεΙ .. οΙ ... ήμιχοτε χα.θδλου σόμφωvol μ' αυτη τη θΙση. 

Aίqιιίδια έκρηκτικη αl'Οδος του κιιοήματος 

K'X~?: τδ S!ιiaτT/lJ..'.l. πού 1] Όρyιiνωτη του "Μπολσε6ίκου» 
σχ.ιζότα.Υ άπδ μι:Χ πολύ χηι.ηλη;; στιiθ!ιης Ισωκ.ομμ.α.τιχ.ή 

έξαιΡετιΥΑ σo6ιxρeι γεΥο ... ότχ 6ιαΟΡΙΧΙJ.ΙX.τίζΟ'ιτα 'l aτή ... χώρα.. 
άΧόμα. Xλιίσc:ιυ'/ οΙ π6ρτει; τω'l aΤP'.l.t06Ixtiwv, ot lΡΥα.ζ6μ.!'Jε;; 

ζε;; χα.ΥΟυν την Ιμφα.νιιΠι τουι; στη ... σκηVΉ. ΆπεΡΥίε;, πού 
κιχτα.λήΥουΥ σέ ΣUYXP?'J:JEtr; μl τή'JiσΤIΝομίΙΧ, ςεστcιiy ~' ~λη 

χώριχ. Στο 'Hp:ixAtIa μ.ixε; aτoύ' 6ρόμοΙΙζ μέ: ... εχρού; χα.! 

μα.τ(ε; έρyιiτι;;. Γεν:κή ΙΙπεργία. O:α.μ.α.ρτupΙιι.ς tv~vt!c.v 

y~;; τω ... Ιρy~τών. Tov [δ:') μήν!J. (Auyouστo; 1935)1 ,;~:i,~ 
τωΥ στα.φιΟΟΠ'%Ρ'%ΥωΥων τη; ΠελΟΠ?Υ'/ήσΟ\J . "ΕΥ07.λα. 0'. 

ρ:α. χ'%! x:iθoSot τι)ν d.ypotW ... πΙ;; πόλεις. 

ftIi; 10 τσα Όχτώβρη α! Ko'ι5ιJλη,., Π:ιπiγο;. ΡΙπιι., 

Υάr!v» ΤΟΥ πρω&ur.ΟUΡΥό TσιxAoip,l, x.'JPUl'JOu'I 5:κτ'Χτορ!α , 
6rxivo\J'J σέ μαζιχέ, σuλλ/ιψιι" προχ.ηρu.,σOlη Οημ.οΦΤιφισμα. 

τή'ι Ιπα.vo:φορ:Χ το/) ΓεωρΥίου Y.!J.t Ι'Ι τω μ.ι:τιι.ξιί, 6Ι6ιι.ισι γι. 

άποτΙλ;σμ4 του δ1JμOψηφΙσμ'Xτ-:ι;;, ΚΙΧΤ'.l.ΡΥΟUΥ τόν Τορδεδρο 

μοκρα:.τΙ α. .. κιχ! δ ΚΟΥδιίλη;; a. ... ακηΡιίσσει τό'ι έιι.υτό του <I'~''''. 
ΛΙα. ΤΟ δημοψήφισμα. (3 Νοεμ6ΡΙΟU) ~τσ.ν μιά. d1jOYj:; 
15ημ.qΦηφίσμσ.τoς. 1.17 ,8% ιίπερ τη; 6!J.atAtlιx:; ~τιxν τό ά.πoτιλι~ 

Που χα.τa.σκευιί.σιχ ... ε. ΣτΙς 25 ;;rιO ΝοΙμ6ρη lΡ-lετα.ι δ Γεώpy~" 

Π'%ρασημοφορεΤ τΟν κο ... διίλη μΑ 'tbv μεΥα.Μστιι.uρο xa.l τόν , .. 
Με!. Κιι.τ6'ΠΙΥ οΙνει άιιτηστεΙιι.. 
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ΊΙ έπιiνoδoι; -;ι:.όJ rεωργ(ω ιΧνεπιιλε γιeι {να. StιiatTJiJ4 Τ.:ι 
'ΡΊ'"'' κΙτημα.. Σ' ι:W .. '; το διιiστημα. 7.ΡOκηpOOσoVΤα.1 χαΙ γΙ

ΙκλΟΥΙΙ; (26 'Jιx'loIΚXpiQ'J), ΤΟ ιir.ottλt:σμo: των Ικλογω'l 
ΦιλελειJθεpoι, ψή:Ρο: 574.655, Ιδρι; 142. Λα.Ικο! (μoV!J.P' 
Ψjjψο: 602.840, εδp~ .. 143. Π'%λλιχϊχ.Ο ΜΙτωπο (χ.q.ιμοu. 
Φi'/ΨO! 73.411, ιερε; 15. \Ι ' ,1ψίσιχ'lι Υενιχιί: 1.278.085. 
Ψηψοδιλτι!J.: 1.274.002. 
ή Ισορροπ(ιχ Su'lιiμoεwv στή 'Ii'J. ΒοιιΙή civΆΜισσo στ~ Μα 

χ6μμ.ιχτσ. δίνει ~'I'I.X ΙΟια.!τερα βά.ροι; aτήν χα:voΟΟυλευΤΙΧή 
τσσ ΚΚΕ. A!JtYj δμω; tr.lGTJ; ή Ιαορροπ!α. των Μα ivτt
xoμμ.ιiτων ε!νσ.ι κ'%! το πρόσχ:ημα τ:ού χΡη:ΙΙ!WT:οιεΤ Ο 

γι:Χ νeι δώσει έντο).ή ν:Χ σ-/.:ημα.τ!σli! κυβΙρνηση ο-:ον 
""6<.,λ,,,., Δεμερτζη, με ιX'fτιπρόΙOρσ τόν .Μεταξά. 
αότέ, τΙ; έχλογέ .. εΙχε ϊ:6.ρει μΙρο,. χα.! ή 'Oρyιiνωσή μα,. 

xoινCισ μl την lμιiδα. .. ου ΠουΙιόπουλου μέ l'n,y όποΨήφιο 

'ΑθήΥΙΧ χ.α.! Ι~'} aτή θισσσ.λονίχη. ~.Eyινε χιχλή πρo~xλoyι
ciHeι ifi1JO'tx.ά. δ άριθμο;; των Ψήφων πού ΣUΓxεvτρώ

ιiσ-ljμα. 'fτOr;. 

μικρό χΡονιχ'; oιιiστημα. ά.πό την Ιπα.'ιUφoρά. ταϋ ΓεωΡΥΙΟΙΙ, 

Iμ'~""'" τ!ι; έχλογές x?:l -:όν σχημα.τισμό πιι; x.υβΙρνηcnι;; 
τιχξιχΥι πά.λη Π!J.:ρνει μιά. d,7.ότομη I%ΥΟ150 X7.t φτιί.νιι 

.""ρ.όψ"μά τη; στ!, 9 τou Μ:iη '36. Κιίμ4 άΠΙρΥιων ο' 
xώ(Κt- llIXr.oij οΙ μάζε, xa.i στη ... π6λη x.a.t a-:Tjv Uπ'X-topo 

ατό πόδι. ΜΙσα. ο' α.ό-::Ο τό διάστημα. 7.εθα.ίΥει ό Δεμ.ερτζi'j; 
:xα.t δ Mετ:;ιξιi, γίΥετα.ι τ.ρωΘUΠoυρyό;;. 

τοο Mιiη aτή θ~σ~'%λ.oy{xη "ί ΙΧϊ.Ο μlριι; ά"ερΥίε, χα.Ι 
xa.α.).-ήΥαυ ... σέ μtιΧ tpqupQ: α.ΥΡΙα. σόΥΧΡΟ1JO'η 

d.awνoμtIX. ΔώΟ:;χα. έΡΥάτε .. 'Ιεχ.ρσί xa.l τρa.χ6σιοι 'pa.uμa.
τού,. ότ:;σίουι; ιiρ:ι.~τσί 6a.ptQ: ε!νιχι δ 6,πολογισμο; τη; 
δολΟ':(ΟΥιχη;; !r.1θετηι; τη; χωρσ1'υλι:χ.χ.η;. Αότη ή σφαΥή 
το άvτ1θ"o ci;:b !κεί'ισ r.GU περίμ.ε·,ιιχ ... οΙ δολοφόνοι. 

tO φ6ε-:ι, τη ... δΡΥή χα! την ιXγιxνιix.ΤJ)Oη. 'Α ... τίι; τον δια.. 
xa.l τηΥ υποχώρηση, τη,ι άνα.σόντα.ξη xa.l τη ... !ΠΤθεση. 

11";"', των έχ.χλησ ι ωΥ ο' 3λε, τΙ, έΡΥο:.τιχέ, σuvoι;.:Ιι, χτυ. 
μ.ο.νΙιχ χαΙ χαλσϋ ... τδ AlXb στο:):; δρόμου,. ΈΡΥά.τι, χα;! 
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ipy12.tptEO; δλων των ήλιχιών xα.τα.xλtJζoυν τουο; δΡόμοuο;. Άπο 

σμα.τα. ατΡο:τιωτών σuvα..lίελφώνovω.ι μl τΙο; ΙξεΎεpμ.l ... ει; μάζες. Ti 
τμ-ήμ.a.τa. χωροφuλα.χi'jι; τooλιopxoovτo:ι. ΟΙ έργά.τεο; είναι oUαι, 

στικιΧ Χύριοι τηι; πόληι;. 'll Ktv-tptxfj ΆΠ!ΡΎια.Χή 'Επιτροπή 

όποΙΟ: συμμ.ετΙχει xa..! (να.ι; διεθνιστήο; ιiv-tΙΠΡόσωπ~ τωΥ όφ:χντouρ 

γGlν, t!V«t ή μόνη πpo:γμ.cxτιχ'ή έξουσία. aτήν έπα.vα;σto:τημlvη 
λη. ΤιΧ Mv.-a.. (χουν σtα.μ4τησει . 'Όλος ό λα..όο; 6ρ!σχετα..ι 

δρόμους. Δεν χυχ).οφοροσν πο:ρa. μόνΟΥ τό:. το:ξιό:. πω χΡησ,i'" 

r;οω ή Κεv-tΡική Άπεργιο:χή 'Επιτροπ"ή. 
'!'Υιν χη8είο: των θυμιiτων την πα.pa.χολοιιθουν, έχτας ιiπό 

xJ.ηΡΟ ταν λιιό της θεσσa.λoνΙκης, χα.Ι χιλιάδει; ιiγpότει; άπο 

γυρω χωρ!&. . ~ Oτo:ν στιγμΙι; - στιγμlι; στσ:μ.a.τσ.ει το :~~~;: 
θιίμ.α.τα..., άγριει; γεμ.ά.τει; λόσσα. χρι.wrέι; ιixoιJyovw.I: έ: 

θιivα.τ~ στούι; δολοψόvou" χά:τω Τι κυ6Ιρνηση των δολοφόνων. 

Ή Αν ψυχρώ σψα..γ1) της θεσσα.λονΙκηι; ξεΣΗXώvει lvo: 
κUμ.a. &'γαν&.χτησηι; σ' δλη τη χώρα. 'Από πo:vτoσ, τΔ: ''''''σ1.~ 
τΙι; ouvoιχίε" w. λιμι:ίνια:, τQ. χωριά., λυσσώδειι; ΚΡα..υΥέι;: 

aτoύι; δολοψόνουι;, χά:τω Τι χυ6έρνησ-η των δολοφόνων, γενικ~ 

π,ργΙα.. Σχ.όΡπια ψJ'ιιι.α.το: τ~ι; εργατιχi'jι; τά;ξη, ο:ύθόρμητο: 

6α.ίνουν σε ιiπεργlo:. Ό τρόμος 6α..σιλεύιι σ-ι;Ιι; γρ~ι; των 

τα..λλευτών x.a.! τoU κρά.του, τουι;. 
'Εά.ν Τι oιolxηιnι τη, 'Ενωτικήι; l'ενιχηι; Συνoμ.oσttoνδία.ς 

τιλοΟντα..ν &.πλώ, <Χπο συνειδητούς Ιργ&.τει;, το xo:θ~xoν τη, 

να. χηριίξει ιΧμ1σως, ΙΗχωο; λεφτο xo:θυaτέpηση, γενlΚ1) 

ΆλλΔ: Τι διοίκηση τη, 'Evw-:txi'j; διν &."oτελoσvτo:ν ιiπα 
του" jtv{άτεr; ά.λλά. ιl.Too διιφθo;pμ1νouι; γραφειοκράτει;, 
μόνδν δεν xσ.λεσ~ τούς έργ&.τες να. x.aU60UV στούι; δρόμου" 

μΙ το πρ6σχημ:χ δτι ijδη σuν~ννoεlτo:ι μl τη ρεφoρμ.ι.σtΙXή 

Συνομ.οσπο·/δία γιά. την άπό κοινοο χΥ,ρυξη ΎεY!.κ~ι; άπεΡΥία., 

xPIXttr .1ι; ~δη lτοιμει; yrX ξ-εσπσ.σουν σ' δλη τη χώρο: 

Ή πρώτη κoινi) έvέPΎεια.. τών Μο ototx1jatwν ~ταν Ινσ; 
το "ήττσoto:θΙ, ιΧ\ΙΟΙ.χοινωθέν. Μ' α..Uτo iS~pwpov-tIXV ίνa..v-tΙον 

νων π.oιJ άπέδιδο:ν r.ολιτιχΟ χα.ρο:κτηρα.. στην άπιΡΎΙΟ: xa.! 
6α..ίωνο:ν (ποιοό, ;) μέ το xιίp~ τηι; ~tuQuνou ήytalao; τ1) 

~τιxηι; τ&.ξης- δτι οΙ &'ΠΙΡΎοΙ δΙν ε!χο:ν πο:ρό:. μόνοΥ x.a.Oap& 
νιϊμΙΚΙ' διεxδιx~σειι;. 

ΙΉΟ 

ΑUνιyVO'ήσειι; 1(41 ΟΙ αυζητησειι; ά.νιiΙUσα; στΙ, διoιxrισιιι; 
δUo Σιιvoμ.oσπOYOιών -φcι.6riYi σε μ4χρο;. wao άχρισωι; li::Jo 

γι&. νά oπ!iatt Μ.Ι vΆ ί.αΡUUοει .ό μιχχητοιό τ;νεσμ% 
μ«ζών χαΙ vO; οημΙΟΙΙΡΥηθοσΥ Ιτα! σuVΘi'jxto; που ΥιΧ ΧΆΥουν 

την Ιπl60λ Τι τι:ιΟ .. γόμοΙ) χιιΙ 't1'jo; τάξη,_. Ή «πα;νελλα.διχη :ι 
χηρυχτηχ.ι: ά.πό τΙ, ΙπΙ01jμ.ιι; διοικήσει, .ων δtίo Συν')

στΙς 13 τοΟ Μάτι. χιιΙ οεν 'ήτα;ν πιφΧ μι&. εΙρην:κή 
ιiπδ την tpya.alrι. ενδι; μ.ipoυι; τη; ΙΡΥα;τιχi'jι; .ιiξηι;. Τό 

~τα.Y τΙτοιο πΣU μπ6ρεσα.ν ΙΙμlσωι; γCι σuνι\lvoηθΟUΥ 
χα! ό Κ«λομο:ρηι;. 

θισσαAOvίχη yΙνOντa.ι Οεχ.aΙ στην Κεντριχη 'ΑΠΕΡγιa.χη 
με ΠΡ6τa.ση _ών σταλινικών οΙ 6ινιζελιχοΙ 60υλευτει; 

χαΙ Μa.UΡΟΧΟΡδ4τσι;. Ό διεθνιστηι; ά,Υτιπρ6σωποι; o:o:μap
XGιΙ χα.τιι.πΙλλιι την προΟοο:«." σι έΡγά,τει; δμωι;, έξα:

... 12. χιιριa.ρχο!ίΥ aτGU; aΡ6μοuι; ΧCιΙ vΆ πσλιορχοΟν 't% 
tIlTjJla:m. ΟΙ ά.ΠΕιλέι; τοΟ στριχ.ΤηΥοϋ ΖΙπου ΠΙιΡτουΥ 

ml τι.; δu.x.τa.ΥΙ' το\) xα.vείo; otν ttvα.t O(o:τεθειμ.iνoo; νά. 
ουτε χο:Ι (χει χανείο; τή Μνο:μη v« .Ιο; έχ.ελισει. 
πρέπει νά. 1).0:'1 ;:ου xα..ιi).o:6ε δ τo!~ η τοΟ όπΙδειξο:ν 
χοιΙ οΙ «αΡΧηΥΟΙ' .ων lεεγεpμivων μιχζων ~.o:ν δπωο; 
όπΙρ τοΟ « ... 6μou χαΙ τηο; τιiξηo;-. ΔΙ ... ζητr;οοο:,I π~ιX 
χι ο:ό.σο; IΠΡεπε yrX τΟΟο; w. δώσει. ~ Αφησε προσωρινα; 

.. Ιο; &.πειλto; χοιΙ .. Ιο; δ ιο:.ο:γΙο; για; 6Ιο:ιη m.ο:στολή χαΙ 
εΠΙτΡοπέο;, στελέχη ΧΟ:Ι μάζεο; για; μιά. φιλιΧή 

'Εχεί έπΙσημα. χο:Ι μl .0 λόγο τ'Ίο; oτpo:ttwttxi'jo; του 
161:60;("." δτι θά. Ιxα.νoπcίιηθoOν δλα. τιΧ ο:!τημιχτο: .. ών ιiπεp

τιμωρηθοον οΙ χωροφυλο:χεο; καΙ οΙ uπευθuνοι τηο; σφa.

l1ποζημιωθου,1 οΙ τpo:υμ.a.τίεo;, οΙ l1ν~π,lPOΙ χα! οΙ οΙχογέ
νεχρών , Bl ιiπoψυ).α.xιστoOν ο! XPO:ΤDUμ.ε:VOI Χλπ. ΟΙ 

φuσιxά. δεν ταν r.Ιστεψο:'I. ΆλΗ τΙτε Χάνει την έμ.φά.~-

στάν στρα.τηγΟ δ 60υλευτ'7)ς τοο Κομμουνιστιχοσ Κόμ. 
ΣιVΆxoς καΙ χ.α.λεr χι α.ό-:ός τούς lpyIitto; νΔ: σώσουν 

lΗ11εριχ <iπlι χρόνια. δ μονα.ρχι"ι(δ; δTιμ0<3ΙOΤρdφoι;; KΡΙXνlιιιτιJ.;ηo; 
to/'l, φιλελιιJ.θεpoιιo; δo~λΙΙΙ1:Ι, γ(~ ΣU·ιlργα.~ΙΙX μΙ 1:01.:1' "ι(ομj1GΙΙ

τρa.φ"tιt ιiπιx'l~ή(!ΙX'l' 11" α.616 'γι,ll μΙ t-.lj σuy"ι(ιxτcίθ.oη 1:011 
ΤΙ, '1* ΙΠ.ovoμ.ύoouν ιiT.ό ~ιi μΙQΙΧ τή'ι ιJ.T..ιpy(\I;. 
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πΙστη στΟ λόγο τιμηι; ένα,. lλληvα στρι;ιτηγoίl, ν&. δεί~ouν ΟΤΙ 
EiVlXt πειθlχρχημΙ>fOΙ πολίτει; ΜΙ δχι μπουλούκι ΜΙ '1& ... Ota.l'J· 
θουν ήσόχωr;. ΤΟ tZi\O κ~λoϋν 'twr; ΙΡγάτες vJ. διa.λι.ιθoOν καί οΙ 

έκπp6σωr.oι τηι; Κa.t:vtΡγατιχης <OμQσ;tOVΔ[lXς ΚΙΧ! ΤΟ') Έργα τι · 

χοο Klvτpou. 'A-χoUσtηκαν μ.ερικες φωνές Οιαμ.aρτuρ!ας, ά,λλά γι 

νικ&. το πληθor; πειθά;ρχησε . Ή ώρα. πω οΙ μ.ιiζες δ!ν θά. πει~p· 

xouv (Πούς "ιipχηγoύς" του; δεν είχε φτάσ:;.ι σ.χ6μ.α:. 

την [δια ytJ-.(tlX δλοι οΙ δρόμnι , δλες ο: γωνιές, δλα. τά. όΨιίl. 
ματα ,Ιχαν χιχ.τa.ληφθεί ir:Q χωροφύλα.κες μ.έ: πολυ6"λα.. Τώρ-ι 

μέσιι στΙς σuYθηxες της υποχώρησης, της πα.ρά.λικτη.;, τοΟ δια.· 

σχοΡπΙσμοΟ μπορε ί δΙχω.; φό& να:. χρησιμοποιηθεί 1(4Ι δ ",,>«,ι., 

Μι'" δλόχληρη μεραρχία. είχε ι.\.ετα.ψερθεί ι:iTo'; τη Λά.ρισα.. 
λψ.ά.'~ ι 6ρίσκΟΥται το; πολεμιχi " fSρa., Σr.έτσες, ηrαppά., 

τoυPι(~της. Κι σστεριι σ.ρχ ίζουν y.ι;tt7. μάζες συλλήψεις. τα:. κρOl 

τηt'ήpιlX γεμΙζου'l &'πό ~ργάtει;;. Φοοικά., που κα.μια άπο ,Ις 

σχέσειι;; τοl) atρa.tηyOU Ζέπου δεν πρlχγματοποι7jθ'l'j',ι,ε. Κσ.1 

όπιiρχει σ.μφι60λΙα 01:1 κι αότός δ ίδιος θά. δoκ!μ.a.σ:;. εΥσ, 

σ.ηδΙα.ι; 1(4Ι περιψρ6'1ησης γι&. τούς σ.ΥUρtες πού 

ytlXtl δεν ε~επλήρωσε τΙι; όποσχέσεις του . 

'Απο ~δω, όπως 1ιτlχν &.νιχπόφεuκτο, τΟ κίγημ.ο; -.ταΙρνει τον 

''''/ψορο. ΟΙ μιiζες ιΧ.ποΟlχρρUνονται, άπογοη,εΟΟνται, -T.(,j60UY 
,ο χεcpάλι. !ιιά. ά-:τεpyίι;t χ,-Ι μια: o\lXδήλωaη στ'; Βόλο, -ητα;ν 

,ελευ,αΙ~ άνιχλαμπή τηι; πυΡXιJ.Υιoiς -:τOU ε~η'lε. Λότος εlΥ«1 

νόμος της -.τιiλης τω." ,άξεων. 'Έτσι -;;Ροετοιμά.ζεται τό 

κο lδα.φος γιά. τή Ο:κτα.ορ[α; τή; 4η; A1-yoUσtoυ. .. ' • 

1 9~ 

4 
Ό δρόμος ανοίγει aτόν φaσtσμό 

, , 'λ 
χα, στον πα εμο 

41] Α ιίγΟΟΟ10V 

ΣτΙ~ 3 Aίryoυσ-;::oυ ~ "Ενωτική ΓεΥική Συνομοοπο"δία ιiπα 

με τη ρεφορμισtική κιχλοίίν τοΙΙς Epγrittr; σε γεΥική ιiπεp

γ ι ά. τίς 5 Αόγουστου ενα.Υτίο'l τηι;; σ.πειλoUμιyης oιriAuaYjr; των 

,«"", σuyδικ.ά.των. Στις 4 Αόγουστου δ ΡιζQσπriστης καταγ
ott lytO~ τη~ ~μ.E?lXΙ;; δ ΜεtΙXςoiς θeι κηpυ~ει δικtlXτΟΡΙα. 

[διο -tO «ρΟρο καλεί τά. ΚΟΙψ.)60uλει.ιτικeι xc..μoμ.o:.tlX να:. επΙμ60υΥ 

νeι πεpισωσo ~n τό ΧΟιvo6ouλευτ ικό κ.σ.θεστως. llpriYμIXtt, δπωι; 
κα.w.γγε!λει δ ΡιζοσπάaτYjΙ;;, τήν ίΟια. μipa. όπογριΧφετlχι άπο 

l'εωργιο το διάτα.yμIX τη~ σ.νι;ισtολi'ις τω." ΙΧρl:Ιρων τοl} Συντ4· 

1(4Ι τη; δι.iλυσης της Βουλης. Στη χωριχ επι6ιiλλετα.ι δι· 

. Teι προσχτ,μσ;tΙX ε!Υα.Ι ,ά. γνωστ&. στεpι;ότuπα.: ~ σωτη

χώρ~ iπο τΟΥ κομμουνισμΟ Χλ-.τ. 

αιη μέρα. τb "Itpwt (ίποοπά:σμ.«Μ στρa.τοίί, χωpoψuλα· 

'ιtαΙ ιiστuνoμίcις 6ρΙσκovτα" σ' ολους τού.; κ.ι.vτpικoUς δρόμουι;;, 

τους πολίτε.;, σ-...a.μα.τoi)σa.ν τα: τρά.μ 1(4Ι τα: λεωφορεί,-

'Ρο!;'Ι,."σ! σuλλ~Ψ"ς· 
δικτιχτορία. έπε6λfιθηκε δίχως καμ.ιά ά.vτίopα.σ1j εκ μipoυι;; 

·~oλl,,". Πα-ρα. τη ... εντολή τών Μο Συνq.ι.oσπo"oιω ... για:. γενι
.«,>γΙι,. κανεΙς εργάτης δεν σ.πήργησε. Αότη ~ ά,να.!μ.ο:.κτη 

της δικτατορίας στη χώρα; είχε fιδη ~ξασφ7.λιστtΤ &.πό 

llot6y 6σ:ρα;ίνει ή Ιστορική ευθύγη γιeι "tijy ~πι60λή "tf)r; δ ι κt:;t· 

στη χώρα.; Άνα.μφισ6ijτηtα. το Κομμουνιστικο KOμo1J4. AOtb 
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μ.! την πολιτικΥι του προλείανε το εααψοι; Χα.! I1ΥΟ:ξε το αρόμ 
στο Μεταξd. 

Ή διχ.τατορ!α, δεν μπορεί n έπι6ληθει πα:ρ&; μ.6νον δταν δη· 
μιοuργηθQQν κα,"tι:tλληλες γι ' σ;ύτ~ν συνθήκες. uOao οΙ έργσ;ζό. 

μ.ενες μάζες αιατηρουΥ την πΙσ"tη στΟΥ έσ;υτ6 τους κα.Ι στη 8όyσ;μ~ 

τους, ο5σο α,ότες 6ρΙσκο,lτσ; ι όρθες στο χαράκωμα., κσ;μ ι &; 8όνσ;μη 

αεΥ μπορεϊ Wt έπι6ληθεί. "Αλλο εΙνσ;ι YCι θέλεις τη δικτσ;τορίσ; κσ.Ι 
111.1.0 νCι μπορείς YCι την έπι6ά.λεις. Για. ν&; εί,lσ;ι αυνατη iJ έπ ι60λη 
της αικτα,τορία,ς πρέπει προηγούμεΥσ; νrι εχουΥ &;πογοητεu"tεί κα.l 

&;ποθσ;ρρυνθεί οΙ έργατικες μάζες, ν&; εχουν χά.σει την έμπισ"tΟ' 

συνη στ~ Μνα,μή τους, νσ. εχει πέσει δ ένθουσιασμός τους καΙ 
~ μαχητικότητά τους . Δηλσ;δή πρέπει ν&; εχε ι καταρρεύσει το 
μετωπο της εργσ;τικ'ijς τά.ξης. Κσ;l εκείνοι που &;ναλαμ6άνουν αύτό 

το εργο της δ ιά6ρωσης &;πο μέσα, καΙ τελικα. τijς κατά.ρρευσης κ,,\ 

της διάλΙΙlΤ1)ς του μ.ετώποι) τωΥ μα.χομένων μ.σ.ζων εΙΥσ;Ι τrι ίοι," 
τ&; κόμψJ.Τά. τους. Αυτσ. με τήν πολιτ ική τους &.νο ίγουΥ -ιο δρόμο 
στη ψασιστικΥι &. ν"tίδρα;ση καΙ στη δι)'.τα"tορία, . Αύτη εΙναι όπό 

μία εννοια, ή cIatoptxij τους &.ποστολή» . Δεν όπάρχει καμι&; όπερ. 

60λΥι σ' αύτά. 'Aαιάψεuστoι;; μάρτuρctς εΙ'lαι δλόκληρη 1ι !στορΙ", 
τοσ έργσ;τικοσ χιν-ήματος καΙ έ8ω χα! σ' 051.0'" τον κόσμο. 

Eίvιxι &παρσ;ίτηΤlJ μ ι &; συ'lοπτικ'7j έπα'lά.ληψη τω ... γεγονότων 
χα,ι της πολιτικής τοσ ΚΚΕ. 

Ή διορισμένη &.πΟ τη'l Koμμeιυνιστικη Διεθνή το Νοέμ6ρ "l 
του '31 , Κεντρ ιχΥι 'Επ ιτροπή, εγκαταλείπει σιωπηρά μιά πολιτι 
κ'ή που είι.ιEt γε).οιcπο~ήσει καΙ &.π eι μo'lώσε ι το κόμμα &.πο τΙ, 
μάζες, ά?Ιά δίχως κριτικΥι σ' αυτη τ:ήν πολιτική, που δεν ήτα~ 
παρά Τι πολΙΤΙΚ1) που κατ:Χ γράμμα τίπσ;γορευτηκε ά.πο τΥι ν M tl. 
r.ροσωπεΙα της κ.Δ . στΥιν 3η Ό.λομέλεια . ουτε τρ/τη καΙ τι 
λευτσ;{σ; περίοδος, ουτε άμεσα. επαv:ι;στατ ικYι κατά.σταση, ουτ.;. Ύ Ι 
νικ"ή πολ ιτι κή ά.ΠεΡγΙα , οuτε ~νoπλσι κάΟοδοι των ά.γροτων στΙ, 
πόλεις . Δ ιατηρ~ϊ όμως τή'l δρολΟΥία, τη ψρασεολογία, καΙ τους χ~ 
pακτηpισιι;:~ς που λογ ικσ. είναι σuνuψσ.:σμένοι μόνον με Τ1)'" ΤΡΙΤΟ 
περιοδικΥι·.πολιτική. ΟΙ σσσιαλιστες εΙναι σοσιαλψασίστες, ο Ι ciypl)o 
τιστες ά.γΡοτοψctσίστες κλπ. ΤΟ ένια,Έο μ.ετωπο μ' α,ότους εντελΦ, 
ά.ποκλείετα ι . 'Γό κο ι ... ο μ.ετωπο των εργαζομένων πρέπει να, πρ~. 

1 !J!ι 

~::,~,:~:~,:ά.Πό τσ. κά.τω καΙ μόΥΟν κάτω ά.πό τη Σημ.σ.Ια; του 
:0 Κόι.ιμα.τος. 

που σuγκε'lτρώνovτα,ι δλει; οΙ προσπάθειει; της διορισμέ· 
Κ.Ε. ήταν τό «ξερίζωμι:ι; του ψραξιονισμου» , ή «μονολιθικό · 

Τι «αoστrιpά πειθαρχί σ;» , κλπ., δηλσ.δη Τι ΡOμΠOΤQΠOίηcnι 

μελων. 

Ή δικw;τορ!α, μιiiς ήμέρας του Ilλσ.στ~ρα στΙς 6 Μσ.ρτΙου ' 33 
ΟΡ""'ηρ[ζ,,ο , ά.ίtO το ΚΚΕ «στρσ,τιωτικοψασιστικΥι δικτα.τορΙα». 

τή φα.σιστικΥι δικτατορΙα, την σαρώνουν μ.a.ς λέει οι μάζες 
ά.ψου τη σαρώσα.νε Τι έξουσία πα,ραδίνετα,ι στο κόμμα που 

λ""Ψ~ψη'" στίς εκλογές . Κι αοτό τό κόμμα. που Ιγινε κυ6έρνησΤι 

σο,?ώ " "" τη δικw;τορία, τοσ Πλaστ~ρσ, που "ίθελε Υσ. έπι · 
ψασισμό στη χώρα, ήταν το κόμμα. του Τσα.λδάρη, τοΟ Κο ... · 
τoί:i Παπάγου, τοσ Ρέπα. 

- Στο 50 Συ'lέδριο (Μά.ρτης '34) διαπιστώνετα,ι Uπoπτη δή· 

ά. ... τιψΜιστικ1) δραστηριότητα τω ... ισoσια,λqχxσ ιστω ... ι καΙ τω'! 

"η"",ψοσ<"ώ';' κα,Ι καλεί το κόμμ.α. σ~ επα,yρUπνηση. Σ~ 7 ttij· 
τό ... 'Οκτώβρη τοίΙ '34 οΙ σοσιαλψaσίστες καΙ ά.γροτοφασ ί στε;; 

άπότομ.α. σε ά.ντιψασίστες κσ;Ι πραγματοποιείτ,;ι 

α,uτοuς ΚΟΙ,lο μέτωπο ·εYGtντίον του ψασισμοσ. 

- ΊΌ κίνημα τω,l ψιλελευθέρων τής 1ης του Μάρτη '35 χα· 

.::;;,~:':;. ά.πΟ τή μεγαλοψυη κεψα,λη του ΚΚΕ στρατιωτικο· 
kις. ι κίνημα. . ΟΙ ψιλελεύθεροι xat οΙ λαϊκοΙ ποί> σuyκρoύo ... · 

μέ τα. δπλα σ' δλη τη χώρα ε!w;ι καΙ οΙ δυο ιiστ ικoτσιψλικ4-

ψι;ι;σιστ ικες παρατσ.ξεις . Καμία διαψορα. μεταξό τους . Αύτ&. 

'.ψ''''''' μαζί με σωρούς &.πΟ ψέματα., λά.σπη χα.Ι 6λαχεΙες στην 
.6<r,ση της Κ.Ε. της 23 του Μά.ρτη '35 . 

αότην γίνεται κριτική στους σοσια,λιστες χαΙ &.γροτιστές 

μέρος l1λλοι με τη μια. χια.Ι l1λλο ι με την ιiλλη «&.στικο· 

~φλ<x"δ<κη ψασιστικη παρσ.ταξrι». Έ ... ω α,ότό, δηλα.&η το ΚΚΕ, 
λέει στη ... ί8ια, &.πόψασ1j, οργάνωσε καΙ καθοδήγησε τΙς μάζες 

στο «στρατιωτικοψσ;σιστικο 6ενιζελικό κίνημα.,. κα.Ι ένά'l· 

στη «φασιστική τριανΟρΙα,» . ΚαΙ μιλάει γι&. ",ά.πεΡγίες , δ ί&;δ:η · 

χα,! γιrι την Τιρω ικη δράση τω ... κομμουνιστω'l στρατιωΤffi ... 
~ στρα,τό». 
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~Oσoι ζ'ήσα.Υε τά. Ύ'εγoyό.~ τότε, ξΙρουΥ δτι δλη «υτη ~ δΡ Α ' 
στηριότητα. τοΟ ΚΚΕ δεΥ ε{yr,ι.ι τ.α:ρά. μύθος. ΠOυθε'ιla. στη χώΡΑ 

3tv χινήθηΧ«Υ d;Υεξά:ρτητι::ι. μά:ζε~ σ' δλη τη ο:ά:ρχεια τη, Ιvoπλη'ί 

σίιγχρουση'ί τωΥ δύο τ.α:ρατά:ξεωΥ . Στην Άθήw:t, aτήY θεσσαλονΙ

'1."1/, στήν Κα6άλα., faooOί ,.α! σε μ.εριχό; νησιά:, (MuttAisY'Jj, Σιiμo'ί, 

ΧΙας) χινήθηχε μιχρο'ί άριθμό" προ παyτ~ς προσφύγωΥ, dλAάo 

ατό πλευρό των φιλελευθέρων. Στην Κρήτη y_ινήθηxα'~ μάζε'ί ΥΑ:;:ω 
σ.πό τήν 1]ΥεσΙσ; τοΟ !δ:ου τοϋ ΒεΥιζέλου. Ό Μπαρχιτζijς σε I~ι ά. 

σ1JνΙVΤευξή τΟ\) με Ιλληνα. 01}μοσΙοΥρά:::Ρο στηΥ Φιλιππoό:'toλη ποο) 

εΙχε xa.ΤiVf'ύΥει με.ά. την xcιταστoλTι τοϋ ΧtVΉμσ;τ~, έxφριiζε ι τη 
).όπη του χιι.1 το πα.ρσ.πονό του ytQ;.t! οεν κιVΉθηχα,y οΙ έΡΥά:τ ε'ί 

έ',ΙαΥΤΙΟΥ '"ijOί cp:AoIJ.O',ICXPXt,;i'J~ κυ6έΡVΗση'ί. 

- ΣτΙι; 10 του 'Οκτώ6ρη Τι στρσ;τιωτιΧή τΡια.,..ορΙα. ΚΟ,lOUλη'ί , 
Παπά.ΥΟ'ί, Ρέπα'ί, xσ.τ~φ'(oυ " τον Τσαλδά.ρη άπό πρωθuπoυρ-yo χα.1 

προκηρύσσουΥ δημ.oΦiιφιαμα. '(ιά. τηΥ έπσ;να.ψιη(Χ τοΟ reoonlOU, 
ΠαΥιχό6λητο το ΚΚΕ χάΥει Ικ:κληση γιά. κοινό μέτωπο δχι μόνΟΥ 
οτου'ί σοοισ;λισ-;ε'ί χα,ι ά,γροτιστές, &λλά. x.α.l στά. άστικσ. ψιλελεύ. 

θερα. χι.ι Ι Οrt,ιοκρσ.τιχά. χ';'μl',/χτα χ.α.ί πr.ι.ρά,γο'ltες, Οηλα.δή σ>ι) μι& 

από τΙι; ουό αστικοτσ ι :ρλιχά,Οti'.ες ΨCX::r,στιΧ.Ε'ί παΡΜά.ξεις . 

Ποι6'ί σο6αρο'ί &νθρωπο'ί θά. μποροΟΟε Υα. πάρει στιi σο6σ.ρ ά. 
αύτο το χόμμα; ηερισ::rότερο δμως απ' αύτέ'ί τΙι; άYτιψά.σει~, την 

κενή φλuα.pία χαΙ τη μυθoλCιγ ία. των ιiπoψtX.σεων τή'ί Κ.Ε. έΥΟΙ«' 

ψέρει αύτη ή ίδ ια 1] -;;:ολιτ ική του Λσ;ϊκου Μετώπου. Στη ρε6 ι ζιο

Υιστικη γλώσσα. λέγετα.ι «πολιτ ική -;;:ΡQ!7fειώσεω'ί a'tl ~ έλληνικι~ 

σ,ηθήκες» , c εόρεΙιι ivτισεκτσ.ρισται) τ.ολιτικΥι » . Στή γλώσσσ; τη~ 

r.6).η; ,,:61'1 ;ι:οίξεωΥ ε!vσ.ι 1] πολιτιΧ'ι) τ.OU στηΥ «διά.λλα.Υ.τη πάλη 

~ναYΤΙ01 4';ς {χει ~πεςεργιιστε! Υι επαΥα.στο:.τ:κή πτέρυγα του κι· 
Υ1jμα.το'ί το πρ6-ι'ρα.μμά; τη;, τηΥ τα.κτική της, ΤΙ'ί I~έθoδει; τ.άλη; . 

Πρ6χειτο:ι γιά. την πολιτικ:ι) πoιJ εχουν έφα.ρμόσει μέχρι σYιμε~ 

δλα. τά. "ΙΡ'(Gιτιxιi » κόμ.μα.τα. γιίι νi ψρςίξουν το Op6IJ.O των μαζιίι ν 

γιιi τηΥ 4ςουσία.. 

Για.τΙ εtμσ;στε 4να.vτ{oν 'roU λGtϊχοu μετώπου; Πως εlvσ.ι δυ~· 

τον Υίι ~Τ}w:στε πιο Ιη,υροΙ δτα.'1 είμαστε μόΥΟ'l οΙ κ.ομμ.οU'Μτtς; 
χι.ιι δχ ι δταν ιiπoτελooμε κoιv!ι μ.έτωπο \J.έ ά.λλα. χ.α.l μά.λιστα. Tt tb 
ΙσχυριΧ 'ItQAttιxιi χόμμGtπι; A!'J εΙΥα.ι "σ.ρά,λοΥΟ α.ύτό; ΔεΥ Ιρχ.· 
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, σέ &.ντίθεση μ' α.~τά. που μιχβα ί 'lουν τα. πιχ.ι διά. στό δημοτικό, 
δύο ml δύο χά. -.ιουν τέ'j"σα.ριχ. mi ΟΤΙ το τέσσαρα. εΤνα.ι πιο πολ') 
τά. ουό; Αό.α. μt;υ λέγr,ι.YE δύο κr..ιμματικ.oί 4ρ-ΥάΤΕΙ; οΙκ.οδ6μ.οι 
ψυλα.κές; τοο Σuyγρoσ το ' 38 . Είχαμε μετα.ψερθεί Ι')(;εί «πό 
Α!γινα. γιΙΧ λΙγες μέρες 000 Υό; '(Ι ... ει 1] 01κη μα.ς στο ΈψετεΤο. 
ύπήρχι τότε έκ.εΤ κα.νέ·,ιtJ.Ι; χοl-ψι:χτικός lνστρoυκ.τoρcr.ς γιά. Υ& 
lλέγξει ""ιt«1 Ιται Οι«τηρούοα.l'.ε τΙς mλuτερες μεw:ξu μα.ς OU'ιl

Ροg1"Ι' σχέσει .. κ.α.Ι μπορούσα.με HtulkpGt Υά. ουζητ&.με. 
έπιχε(ρημα του 2 -ωΙ 2 xιivouv τέσσι:χριχ, 'toUoί α,πά.Υτησα. 

σ' ΙΧύτή την dριΟμητιχή πρΙΙξη πρoστίθεyτa.ι μόνον δjι.oιoγεyη 
δχι ι:iIIoμtJ~o-rE'ιli'J, Κι σ;ύτο !πίσης το μο;&ο.ίΥουν 'tCt πα.tδιCt τοΟ 

'Ακόμα.. υπάρχουΥ κα.Ι &ριθμοΙ που δ.α.ν 'ItPQatEeOUV 
ο{voυν μηδέΥ. Άλλά. ας &ψήσοuμε τούς ιiριOμotις -ωΙ τίι μαθη

κι:χΙ άς οοομε δσο τό ouw:ttov πιο ιΧπΗ, τι ε!vα.ι το Λαϊκό 
καΙ πω; κα.l γιατ! α.υτη 1] Λαίκομετωπική πολιτική &vσΙ

ι τό δρόμο στο cpι:xσισμό. 
ΤΟ Λαϊκο ιιέτωπο, Τ? ΚΟΙΥΟ δηλαση μέτωπο _Ιργα.τικων» χσ.ι 

Οημ.οκρ«τικώ .... κομΡ4τω .... , γί·ι>ε.«Ι γιά νιi σώσει το ΧΟΙΥΟ ' 
"λ,",,,ό ,.αθεπως; ιlΠδ EYGt φα.σισ-ο;ι'Κδ η στρατιωτικο πρcr.ξιx~

Κα.Ι -cb ΧΟΙΥοβουλωτικο χσ.Οεστως δε .... e!nt τ ίποτε &λλο aπ? 
χσ.πιτα.λισηκό χσ.θεστώς. Αότο το μΙτωπο γίνετσ.ι πά.vτσ. &r:~ 
κορυφές των κομμάτω·, κ::χΙ iι cπά,λη» Οιεξσ.γετσ.ι πιiντα. ιιέ ~ 

μέσσ;. Διr.ι.μαρτυρΙε .. κα.Ι ψη:ρ tσματGt, εΙρηΥΙΚ!'ί σι.ιγκ.ε·lτΡω

έ:ιι.κ),Τισεις στην κυ6~ρνη~η , στο'l &νώτα.το &pxovτσ., στο στρα.
στην σ.σruvoμΙα. Υά. με1'ι>ου'ι> T.:tOΤOi στο" δρκο του'ί , νά. όπερα.

το πολΙτευμ.σ. κλπ. Λύτη iι μ.ορςΡ'ι) π6.λης εl-.ια.ι αύτονόηττι 
α.ότΟ το &νταε(μενο τοα κοινοα μ;~τώπoυ . 'Αλλά δλα. α.ύτσ., 

~ψότ~lτ", 60υλΤι , σόν:σ.γμ:ι , δρκους κ).π. οΙ ψr.ι.σΙστ!ι; η οΙ στρα. -
. λ' . . χοίίντΞς τ&. Ύρ&.~υν σ.α. πα. Ιο;ι; 'tOUoί ~ παποuτσια . 

'Π μ6vη δύYttμη που θά μπoρoίiσε Υά, &ΜτΡέψει κ:ιl vσ. OU'lτρ!
Ινι:ι ψι:χσιστικο η στΡ:ιτιωτικο πρα.ξ ικόπημα ε!vσ.ι μόνο οΙ έ~-

1ζ6μ"" μ4ζες καλ 111 τ!Χ μέσα. της ταξικi'J" πά:λης. Λδτη ή ου
θ& μΠo:Jροuσε n χά"ΞΙ σxhνη τούς φα.σΙστες η τούς xtY'Jj
στρα.τιωτικοό ... 'Aλλιi αύτη τη δύw:tμη τη ψ.ι6iiτα. ι τό Arii· 

ι6 'Μέτωπο σ.πεΙρως περισσότερο ιΧπ ' δ,τ ι ψ06iiται τη oτpGtτIoott 
.I)~σιστική δικτ,,"τορΙα.. Ή μαχητική dνσ.μ.έτρηση οτoU'ί ΟΡόl~οu~ 
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τών μαζών μ! τοίιι; ψσ.σίστες περιχλεΙει ενα σωρο χ~νδύνoυι; χο:! 

ιiΠΡόοπ'ta. γιά. το [διο το Λα.ί'κ.ό ΜΙτωπο. Γιά. Ικείvo γισ. t'ήν υπε
ράσπιση το!} δποίοιι δημιcιιιpγήθηX! το Λα.ί·ΧΟ Μέτωπο. ΕΙνο:.ι πολό 
πιθο:.ν6Υ, Oplσxtwt μ.lσα. στη λογική τήι; Ιδ ιι:χς τηι; πιiληι;, ο! μh_ 
Ι;ει; νά μην περιοριστοϋν στην σuvτριoή των φασιστων η τήι; σψ«.-
nωΤΙΧής ΧούY"taι;, ιiλλά νά, πpoχωρήσouν μι την δρμή κο:.Ι ΤΟΥ 
IYθoυσιrωμό το!} yικητi1 μέχρι τηΥ τελική !iΥσ;μΙψησ'ή 'ttIιIt; μ~ την 
Ικμετσ.λλεu"ttκή 'Xt.IIYωY{o:. χο:! το κριiτοι; της. Λότο το ε4ρουν κο:. Ι 
τά. «!ργα.τιχ.ά:ο χο:! τιΧ ιiστικά δ'l')jJ.OΚΡο:.τικιΧ κ6μ.μσ;τα. -Ενσ; «πο 

τ&: πλ40ν σuYήθ'l') !πιχεφήμα:τα. τωΥ χομμοΙΙΥιστων χο:! σοσιΙ:Χλιστων 
σuνεταίρων το!) Ao:rxoO Μετώπου εΙνaι Υά. μήν δiνοιιμε. με Ιργcι. 
χα.Ι μl λόγια προσχήματα. στηΥ «'ftΙδρο:ση ΧΟ:Ι Υά. μήν έ-.φoδ Ιζouμ.ι 
μ' cWτά τοίι .. dστou,; κιχ! μαρoaστoUι; σuμ.μ.άχoιιι; μα ... "Έτσι τh 
A«fxo Μ4τωπο, lγγυά:,σ;ι μlσω των ΧO!lIJ.OuytIΠtUy χο:ι σοσιο:λιστων 
ατώ, φασίστε .. κσ;Ι στΙο; μιλιτο:ριστικές κλΙκες γιά. τη νoμ.ιμότη τcι. 
τή .. !PYCΙ"ttxTj .. τιiξηι;. 'Εό;ν πο:ρ&. τη θέλφη κσ;! πο:ρά. τ!ι; 'Itpoσ1tQ; . 
θειε .. 'ttIi'.i Λο:iΧΟ!) Μετώπου, ξεσπάσοιιν μο:.ζιχο! ιiγωνις, τ6τε Ο Ι 
σοσιαλιστές κα:Ι x.oμμouνιστΙς σuνεταίpoι του ά.νaλo:.μ6ιiYOιιν Υ&; !πcι. 
να.φΙΡουν τΙ, μ&ςιι; στήν τ&.ξτι κιχ! στη νoμψ.6~. 

ΛότΟ εχ.α.Υε το ΚΚΕ το 1936. 
Στη Βουλή οΙ 15 κομμ.ουΥιστές Οοuλtυπ.ς άνα;λσ;μΟιΧνουν τηΥ 

όποχρέωσ'l') Υά. ΦηφΙσοιιν ΤΟΥ Σοφοόλη γι&. πρόεδρο τηι; Βοιιλf/ι 
κο:.! νιΧ πσ;ράσχοιιν Φήcpo ιiνoχής σέ κu6iΡν'l')ση που θ& σuμ.με.τεIX' 
το ΧΌμμ.ο:. τωΥ φιλελευθέρων, δτιλο:δή σUμφωνo:. μ! ΠΡΟηΥοόμ.ιν,c 
ίκπμήσειι; το!} ΚΚΕ, θά πα;ράσχει φηφο ά.YQχηι; aτή μι&: ιiπo 'tIC 
δύο ιi~xoτσιφλιxliδικες ψσ.σιστικέι; πο:ρο:τάξεις. 'Λvά.μισι:x σtl, 
tJπoχpειiσεις πού ιiνέλσ;6ε τό κόμμtl. των φιλελευθέρων για. νό: Ιξιι 
σφσ;λΙσει την Φήφο των χ.ομμ.ουνιστων -ητσ;ν χσ:.! Ύι « κο:. τσ;πολΙIJ.ηση 
των ~σιστικων τάσεων xo:t ή διιiλυση τών όργα;νώσεων που ΙΙπο 
βλtπoυν σ' ιιότούι; τούι; σχοπαός_ . 

ΈΥώ το ΚΚΕ «πεtXh)νει ιiγωνιώδεις Ικχλήσεις για; 1(.(Μ" 
μ.lτωπo,~.στoUι; σοσιο:λιστΙς, ιiγpoτιστΙς, φιλελεόθφουι;, δημοχΡιι" 
κοός, χόμι:ι ιiπεργιων ξεσπιiει σ' όλ'1 τή χώρσ; κιχΙ ή σφο:.γή t/fl~ 
Ιργο:.των στή θεσσο:.λον(χ'l') ξεσηχώνει στο πόδι δλQχ.λ'l')ρη την Ιρ 
γιιτιχή τ&;ς'l'). Γρ«cpoυμε πo:.ρα;πιiνω γι' ιιότά. 11 'Ενωτική ΣU 
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_σνδl. σuγxPO:Τε! τΙς γεμάτιι; όΡΎΥι κα:! Ιτοιμις να; )!4τέ601.l'Jι 

πάλη μ.ά.ζ,~ μέ το πρόσχ'ΙJμ.ιχ δτι γι!Χ τήν πλήρη έπ~τυχί:x 

γενικής άπεργΙσ;ς Ιπρεπε νό: σuνεννoηθεί μ! τή ρεφορμιστική 

ΣυνομοσπονδΙα;. Ή γενική ιiπεργΙα; κτιρόσσετο:.ι στΙς 13 τοα 
δηλο:&η πΙντε μlpες μετ&. τά. φονιχδ:. γεγον6τσ., δτα.ν Ύι ά,γο:.

ΚΙΧΙ ή λύσσα; πού εΙχε 1:Ροκι:χλΙσει ή σψο:ΡΙ, εΙχ:ιν :iΡχετα; 

Πρώτο ~σΚ8μμέyo σαμποτάζ. 

Ένω ή χώρα; τρσ;ντο:.ζότο:.ν ιiπo τΙς κpσ;υγ~ι; «Κ!iτω ή κυ6έρ
τών ΟΟλοφ6νων_ , οΙ 060 Συνομοσπονδίες lxoloouν 'Xt.ItYO ά.να-

6ε6α.ιώνο'/tα;ι; δτι τά. o:.Ιtήμ.:ιτσ. των ά.περγων ~ταν κο:.

xσ:.l ιiποχλιιστιm ο!κονομιχΑ. 

Δεύιερο ~σκεμμένo σαμποrάζ. 

Στήν Κεντρική Άπεργια;κή 'Επιτροπή της θ!σσσ;λονΙκης γΙ

δ!κτοl δόο ιiστoΙ 60υλευτΙ ... 

ΤρΙro σαμποιάζ. 

Ό στρσ;τ"I)Ύoι; Ζέπος δΙΥει υποσχΙσεις, οΙ ιεεγερμΙνει; μάζες 
dποδοκιμιiζοuν, ιiλλα. cι! χ.ομμουν1.στές 60uλιuτtι; ΜΙ οΙ διοι

της ΚΟΕ κα;Ι τώ ΕΚθ χο:λοΟν τΙς μhζtς Υ&. δώσουν πίστη 

τιμi'jς ένος ιiνωτά.'ttΙU ελληνος ιiξιωμ.ιxτ ικOO mt ν&. δια:

Κο:ί οΙ μιiζει; διο:λόοντ:ο:.ι , ιiφήνoντa;ς Ιλεόθερο τώρα; το οτε

μliχ'1Ι; στoUι; χωροφύλιικει; χ.ο:l στο στρο:.τ6. Άχ.ολουθοον 

μάζει; σuλλYιψεις κλπ. κλπ. 

ΚΚΕ έξεπλήρωσε την ά,ποστολή του. 

ΚΚΕ χα;Ι στ&. apepCl τοΟ Ριζοσπά.στη χσ:.1 στΙς :iποφιiσεl; 

του έξο:.κολοιιθεΤ ν&. μιλιiει για. τον «:iyiliνo:. πoU φουντώ-

Υια; την «&νοδο τοΟ κινήμ.a;ΤOς_ χλπ. Δυστυχως, πpι;t~τικ:i. 

όλο:. ιιδτά. δ~ν εΙναι πιιρα; ή πολυ σuν1jθης για; το ΚΚΕ 
φλυιχρΙο:. χ.α.ι ά,πΙΙτη_ Ό ιiγώναo; χρΙθΥ}ΚΙ στη θεσσο:.λο

'πο το πρώτο δεκα:ήμερο τοi'.i Mι:i.'IJ. ΟΙ μhζες Ιχουν !γκα:τιχ

τα; χα.ρο:.κώμ.ιχτο:. ΤΟ μΙτ(>.r.tο (χει κο.το:.ρρεΟΟει κo:~δ δρ6-

.'vιx ι πλέον !λεόθερος γ ι α. τον Mετσ;ξCί. 
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Ή δργάl'ωσή μας, ι) δράση μας καΙ ή πσλnική μας σ' αύιες 

(Ις σιnιDηκες 

Ή 'Opyιiνωσή 1l4r; μ-έ .bv μιχ.ρό άριθμό τώΥ μελών τηι;, ιι! 

τά. ;,;ολ\) πι\lιχρά. τεχν:κ& κσ;ί ο!κονομ.ι;W. μΙσα πol.ι δ ι Ιθετε Ικ«νι 

3,τι !ξαρτι6τα'l άπ' α.ύτηΥ γιά. Ψ..ι βοηθήσει τΙς ll4χόμενε; μ~ζει;, 

ΆλλιΧ Υι τελ ικη νι χ.7jψ6Ρ~ ιXν:xμέτpησ1j έξσ;ρτι6τ:χν αότε; τΙι; στ : 

YIur; ά:τό τηΥ {χαΥ6.ητιχ τώΥ Il4x6μE'ltI)y μ:ΧζώΥ να άποοεσμεu

τουν ιiπό την κηδεμ.ονίσ. ,ώ ',ι ou'lοικα:λΙ'Ttικών κσ;! πολιτικώ',ι Οργσ.

'/ώσεώΥ ΤΟI)Ι;. ΜόνΟΥ Ιτσι θ~ μπορουσσ;Υ νά. μπουν στο δρόμο γ ι ά. 

.ην !ξo!)σtιx, στο δρόμο δηλιχδή γιCι: τη χειρσ;ψέτησή ΤΟI)" , Άλλά. 

ο! μι τόσο ήρωισμ.Ο μαχόμενι; μιiζι ι; δεν ~τ:σ.ν τότε άχ6μη !χαν~; 

ψ.t :iπσΤΙΥliξ οl) ',ι τΙ; ΥιγισΙες του,. Yn;! Υα; σ.'ιαλιiooυy σ;ύτε,. ot 'οιε; 
με δικά <ou,. Οργανα. τη οιεόΟυ'ι'ση τοΟ ιiγώνα. τους . 

Tcί μέλη μα; "ιτσ;Υ πσ;ρόvτα κιχ! στΙς πρώτε; ypσ;μJJlr; σ' όλει; 

τΙς σlJγΧΡOόσεις κιχΙ σ' όλες τΙ; ιι.ι.Χχες. Τά. ou'lθΉΜΙΧτι2: 1l4' Tιτ~'/: 
Άψoπλισμ~; τη; χωρoφuλσ;κi)ι; καΙ τηι; aστuvoμ.lσ;ς . Συνα.8Ιλφω. 

σ1j με το στρα:τό, Έξcr.tλισμδι; τών εργα.τών. Έργατιχά Συμ.60υλισ.. 

Λότη μa;ς ή πολιτικη Ιγινε :iΥτιχείμt'ίΟ 4QατTjPi'j; ;φιτιΚi); 

άπο τ Ιι; &λλες δμσ:8ει; καΙ ί8ια.!τερα ιiπό την δμ&.8α tOU Ποuλι6-

πουλου. Αότα. τα. ouνθ1jματσ; κιχ! α.ότή Τι πολιτιχ.η λlγιxνε ιivτσ;· 

r: οχ.ρίVΟΥτσ;ι σε μ ι& σ.μεσα. έπαΥα.στσ;τ ικη κα.τσ:σw;ση . 'Ε&ν δεν ίJ · 

7.άρxi:ι τέτοιιχ κατ:iσταση, 4υτά τά. ouVΘ,ιιμα..τσ. δ1't'OυΥ μόνον προ
.,χήμσ;τσ; Υ.α! διχα.ι.,λογητικ2 στην ιivτίlψlση . 

Elν~ι ιiπo πoλl.ι πιχλ ι .:t γ'lωστη α.ό:-ή ή κριτιχ.ή, ποτε δl,-ω~ 

mνεΙι; ~To' α.ότου του εrδω~ τol.ιι; κριτικol.ιι;; 8έν ΙπεχεΙρησε '1& 
μi; Ιε'! ΜΙα. είναι μ! τά. δικιΧ του Κ?ΙΤ~Pια α.ότη Τι &μ.εσα. έπι;t · 

. ·/α.:;τα.-::1'.7j ;ι:σ;τάστα.ση. 'Εάν δεν είναι kπα.nοτατ ι κYJ ή κιιτιΧστσ.σ"1 

~tctv οΙ ιι.ι.Χζε ς κυρια.ρχοΟ'/ε στοίιι;; Ορ6μ.οuς, δτσ;Υ ό κρα.τικbς μηχι:t. 

νισμό,. εχε ι r.a.ρα.λύσει, ότσ;Υ δ στρσ;τ?ι; OUΝΙΧδελψώΥΙΤσ.ι μl τις iξt· 

ΥεΡμένες μ6.ζει;; , δτσ;Υ οΙ χωροφύλ.,;κες ΤΡOμoκpα.τημ.lyoι πολιορ. 

κοϋΥτα.ι στά ιiστuyoμ.ικά; η.ι.~μα.τα., τότε ποιι2: εΙνα.ι; 

Και ποιό oύV01jIl'X !ξω άπό το ouve1jμ.a. για. lργα.τικΟ: σuμ60Ι) · 

λισ. 4Yτα.ΠOχρίyεtα.ι σ' α.ύτή την χι::ιτάστα.ση; ΚαΙ τΙ €!yα.ι α.ό .. ό τό 

~δΙ't'Oυμε προσχήμ.α.τα. κα.Ι διχα.ιολογητικα στήΥ :ivτlopacrtj.; Σέ τΙ 
δια;ψiρει α.ότΟ ά::το τηΥ πολιτικ'ij της "YO! ~!μt.lI) ,jπι2:ρξεω;. ; Δηλα.δή 
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τΙλο, νΟ; ouγκικιτol)μ.ε τΙι; μάζει; καΙ ν~ περιορΙζοuμε τούι; 

.ους μtσιι στ&. 'ιόμιμ.σ; :τ:: λα.!σια. τηι; kκlιετσ;),λεUΤΙ Κi)Ι; ΚΟΙ' 

?ιΗ. δσο: είπε, με όσα. Εγρι;ιψε καΙ με δο", Εκσ.νε Τι δμ6.δα. llou, 
τό-:ε χ",Ι πρΙ'1 ιiπo τότε χ.:ιι ιι.ετά. ιiπo τότι , απΙοειξε 

ΠQU γιά. δλουι; τι:;ίι; π:ιλιΟΟς ά.γω·,ιισ"tiι; ήτ:χν γνωστό σ::το 

προηγQιJμενα.: "Τ Ι δΞ'1 χιχτάλα.6ε τίποτε από .ήν Ιπ.,χ~ μ.α.ι; . 

8uva'J.toμ6 τηι; κα! τις ά,πότομες μετσ;60Ης Τ1]; mτάστα:σηι; κο:ί 

γι& δτιo1jπoτε μπορετ Ψι σκiψτηΚΞ , ν& ψ ιλ?Οόψησε, νά !μΟΟ
, Υα. &:π:ισχολ-ήθηκε, y.:t προετο(μα:::rΕ .. ΟΥ ε",uτδ τηι;, ~κτό; μό · 

inb την επανάσταση. 

Έμείς ά,πό πρΙ'1 πολλά. χρ6ΥΙ'Χ όποσ;;ηρ ίξαμ.ε δτι τό κύριο χ2. 

Ι" 1ρ ,σ,,·,' τηι; έποχη; μαι; a:r;b τ.ην α,ποψη τηι; πάλ1jς τώ'ι τά
ε!ψιι οι άπ?τψε; μετσ;60Ης της κ:ιτά.στσ;σης. '!πιΧΡ:ΧΡUΥ σt~ 

ti)r; συγχρονηι; κο ινωνΙα.ς Ικpηχ.τικ~ς ίιλιι; κιχ! l 'Ia. bπoιo
γιγoVΌι;, lστω χσ;! ά,σήμα.ντο, μπορεί '1& πpιmx.λέσει την 

I,φλ,!;~ 'tout; m! την ε:ψηξ1j τουι;. Κα! πσ.ντα. mW: Υ.α.ν 6να. !κ.ε':· 
πol.ι περισσότερο ξα.ψνιάζovτι::tι &.7.' αότες τΙς ιi7. ότoμει; Ικ.ρή
είΥαι ΟΙ οργανώσειι; κσ;! 't i :ι.όμμ'Χτσ; τ ηι;; Τδιας -i),. Ιργσ;τικηι; 
καΙ Ιπίσηι; xatoi κανόνα. α.ότ.:t γΙνονται !μπό8ιο κσ;! φρένο 

δρμή των μ:ι:ζώ',ι κ:ιι στΙς ένοτιχ.τώΟεις τά.σειι; ΤΟ1)ς για. τη 

τοuι;. 

σuΥθήj.L4Τα. T;oU μέσο: σ' α..jτες τΙς σιJνθ'i'Jκες !;τι6iλλοντctι 

Άφ?Πλισμ~ς κα.! έξQuοετέρωση ti); χωροφuλα.χiJς κσ;! ττΊς 

Iτu.oμί"ς ΣυΥα8έλψωση με ,όν στρατό. Έecr.tλιομοι; τών μα.. 
ΚΙΧ! στρ!:ttιωτι;W. Σuμ60U),Ι IΧ κσ;! σάν δργα.Υα, πά.· 

κσ.Ι σάΥ Ιργα:'ιιχ !ξoυσι~ . 
Έ&ν Ιχουν '11 δεν ίχουν οΙ lιiζες τη Qόνσ;μη χσ;Ι τήν ίκσ.ν1· 

'Jά. προχωρή-:lΟUΥ μέχρι τηΥ όρισtικ1j ΤΟ1)Ι; χειραψtτηση α.ότό 

τό δε Ιξει μόνον Τι πάλη. Κσ; 'ιε Ι ι; f.;t\l μπορε! νά ξέρει mt 1'.α.'1εl ,. 
μπορεί Υα. πεΙ _Ιποτε σ.πό προηγούμ.εΥIΧ γιά. τηΥ Ικβσ.ση τη; 

Κα! πάντα ε!να. : προτιμότερο γ ι ά. τό μΙλλο'l του κινf,μα.

νό; δώσ(1)'Ι σΙ μι:i.ζει; μ4χη καΙ ν:2. τη χά.σουν πσ;ρ~ νν.. σηΧώ

τά. χΙρια. καΙ νσ. πσ;ραοοθουν δίχω; μάχη. 

Για τό Τοιο ζ-lιtημσ; γρ:iψε ι ό Κοχστοριι2:δηι; οτό 6ι6λio το\) .. Τό 
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ι}έν άνέΧΟ'ιαι πλέοι' fI/ φιιλε1/κη διάκριοη 0111Ι' δποΙαν (1 
άμερικιλΙ ' Ι\10ς κα,"'lιιαλισμο; εΙI'αι ανίκαΙ'ος να δώοει l I'(J 
-ιΙλος, είΕ ο; υέλγοι αΙ'{}ρακωρύχοι ;rotiovν ι·α είναι ωχ-ο· 

φ1(!Οι απιt 1;1 μι/ι μέρα οlίι ν άλλη και 7Ιου ΚαJα οιψέ1Ιε ι(Ι 

ι1:'tοq'(Ζοίζο')' ι ·α Ηκι:ιιαιιγιίασιψ)) και'Jαρα και άπλα ιον ο lκο_ 

J'UfIIXO χάρτη ιου .1IπoQIl·,j: και 1/; έκαωνιάδες lIlIMec: 

τώι> κατoiκωι ' 1ΟιΙ - ι'} ιί 6ελγικη κυ6έρνηοη για να dI(J· 

Ωι·ι?μίοεl ια olXOl'UfI.x(L lης, δημιουργεί μέ ΙΙ:Ι ίδια lης τιί 

χέρια μιο γει'ΙΚ;1 α;ιεργία έι·Ος έκαιομμυρίου έργαJώ .. 

δl(j!]>~είας [Ι'δς μψό;, ε11ε πρόκεlΙαι για ηΊν ΆΙ'αΙ0λ ιχ ι) 

Γερμαι'ία , lην Πολωι'ία η tι]ν Ούγγαρία ιη οιιγμίl πoV ~ 

ενιαοη αι'άμεσα σιις 1άξεις 6ρίοκειαι ηδη 010 μάξιμσl'μ 

και 6."'lOl' (Ιί ρωγμες 10V οικοδομήμαως lη; έξουοίας εΙν(Η 
όeαrες για αλους, ίι γ(]αφειοκραιία δεν ξέρει να κάν,ι 

τί7l0ιε καλύιερο ιιαρα I'fί (jήζει φω1/α σιο μJ1.U(]Qύtι "λ 

:;τροκληιικες i1f!Μεις. 

'Ε"ανιίOl, αυιών 1(;lν « έπε.ισoδίωι~) 10 "::~:~;,;~:~ i 
σύστημα lJXI μ6ι'Οl· δέι' προφυλάσοεωι, ιΙλλΓλ ' 
τείνει ι·α ια :ιαeάγει με 11) μια iί li}J' αλλ,l μορφιί. Σ' αδ 
ιες lις οιιγμές δ 6afH,.; :ιαραλσγιομος 1ffV συOtιίμαIσς .11Ι 

ιιήγιψιαι, ή G>Jvώpeta του κοll'ωΙ 'ικοϋ ίοιου 

καΙ 10 ::rρ66λημα 1/ί.; ο/,λλογικιίς δeγά,'ωο,l ς Ηίς κοο',,,I',,. 

ιί{}ει(lι ά,'ιι;.-..ι:ιμενικά. ~Λι' ιaυιοχρ6νως τίΟε1αι μέ 

φ/Ι'εια οιιι ουΙ'είδηση 1(ί1l' έργαζ6μειιων μαζών, 'ί 

δητή !Οιις έ,"1έμ6αση μπορεί ι,α μεtaμορrrώσει αυτό ιό 

;-ιεΙf1διοn σε ΚΟI/'ω,'ικ;1 t:tαι ·cίοιαση. Σιδ ιέλος hot ,ιι' 
., ' δ ., 1 . , , j , 
1.υν r Ι' 1ιιuπσ ε γαι 710 ι' :ta!?aY01'raI οι επαι'αοιασεις 

10rσρία, 1600 ωυ χα:ιιταλισμου οσο και τώιι "~::;::'::;;ί 
κrι{Jεοιώιωι ', καΙ καίJόί.OΌ 11] σιιγμΙι :l.OV μια ι 

ι , διψαμικη t6j" ανllκειμενικ(ίι" α,'ιιφάσεωι'}} φτάι'ε ι 

;roροξΙ'(Jμό ιl]ς. (Κ. ΚαοlOριάδη: (,Τδ έnαναoTαtικδ 

μα στο σι~('χρOl'o κα:1l1αλιομ6" σελ. 92 - 94) . 

Τό 1936 α:π:οτελεί κι α.ότΟ στ~θμό :ι,.α:( δpόCΠjILO :ιιαΙ aχ.'" .• 
με το tργα.τιχΟ -.ιι.1γημο; χα.Ι σχετtκ';; με τη μοlρα. της ιiYθpωπ6 ι 

τα-;;. Τό Ιργ:χτικ" μέτω7i:Ο xα;ταρp~ει πσ:ντου. Κα;ί Ικε!γο πού Ι . 

φυσιολογικα. άχολουθεί ε!vαι Τι τpoμa.xτικότεpη σr;n"Υή άΠQ 

~ε~ εχει γνωρίσει ή άνθρωπιγη Ιστopί~. 

Πp~πει πολί,ι γεΥΙΧ:Ι γα. στα.θoi}με στQ 6ιεθγ~ς μας Χίγημα.. 

Διεt1vές μας Κ(Υημα 

περίοδο, τώγ πρώτων μετ~ τδγ πρώτο πιχγκόσμιο T;όλε~ 

,."πα",,,;;, !ξορμήσεω'ι' τη; lΡγctτικη; τriξηι;; κλείγει ΤQ φθι

τοΌ '23. Ό χ~r.ιτα.λtσμ.bι;; σωθηΥ.Ε. Κα.Ι Ιχ.εΊΥΌΙ; που τδγ 

ot ... "ιταΥ fι r.α.νικό6λη'tος &.οτικη τιiξη που ε!χε &.πότομα. 

&.πQ κάθε πρι;ιγμα::ικη OU'ιlαμη, &:λλα. τα. σοσισ;λΟημ.οκρα

Χ6μμ-:ιτα.. Έ'ιώ χρόνια. δλ6:ι.ληΡα a.Uτlx τ.;; κόμματα; 8ισ:κη· 

e.τι σχαιt0lό: της 8ημιουΡγίσ:ς τoυlό:, τηlό: δπα.ρξής τους ΜΙ 

δρr1.ση~ τως ~τα.'1 ή ά,'ητΡοr.η τοο καπιτα;λισμΟί) κιχ! ή ΙΥΚ-Χ

του σοσιαλισμού, δταγ οημιουργηθήκα;Υε συνθηκες ΠΟ') 

δυvaτη α;ότη τηγ άγ(,l,ΤΡαιt~, α;ότα. χ.Ρησψm,οιφα.γε τη δij. 

τους, την Ιπιρροή ,ους, τηγ r.αΡά.δοτη ΤOυlό: γι';; '1:7. Ιμποδί

τηγ ιi'/:xτpι:mη χαΙ ν';; σωσeιυγ το κ~θεστωlό:. 

ΓΕΡΜΆΝΙΑ ΤQγ Νοέμ6ρη τού '18, οΙ !ργά.τεlό:, οΙ Υα.υτες 

στρατιώτες, ιivατρέπoυν ΤQ m.λιΟ xa.θεστως, δημ.ιουΡγοσ'Ι 

πα.Ιργουγ μ' α;Uτα. στα χέρια. τoυlό: την έξουσ!α;. άλλα. 

την Ιμπιστεόovτ:xι στη σοcησ.:λδημ.aκρατ ί α.. Αότη άΠQ ΤQ 

σιιvωμ.oτει στά. σκοτειγά. μ.έ τoUlό: σ;Ιμoστσ;γείlό: κα.ϊζε-

6.ξιωlJ.a.ΤΙΧΟUIό: κα.Ι έν ψυχρώ προετοιμά.ζει -:η σuvτpι6η τeιO 

τη σψ:tγη δη),σ:Ο1) -.:,,0 Ικλεκτότερου τμήματOIό: του 

προΑετσ.ριά.του, κιχ! άΠQ ΤΟ IiHo χρησιμοποιεί σοσια;

καΙ Οημοκρα.τιχη ψλυα.ρίσ: , άνα;γγωρίζε ι τά. έργα;τικα. σuμ

τά. έγτά.σσει σΤQΙΙ ΚΡΙ;ΙΤΙΧQ μηχσ;'~ισμb για. γα. τα. Ικψυλίσει 

ΙΙχΡηστεόσει σα.ν α.υτ6γομα. δργα.γσ; τηlό: Ιργα.τικης τάξη;, 

ΤQ Σόvτα;γμα. τηlό: Βσ;ϊμ.άΡΤΙζ όπόσχετσ:ι την εΙρη'lικ'l) κα.! 

croσια;),ιστΙί(./)';';ο1ηση. Σήμερι:ι ξ~ροuμε 'ItoU χσ;τέλ1jζε α;ότη 

Στον Χίτλερ κι;ι.Ι στογ δεύτερο ~γκό· 

Ζτηll ΑrΣΤΡΙΑ, το rato. Έκε! ή σοσ(α.λ81jΙWΚΡι:ιτία. σχημ«τΙ· 
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~ει xυOlp'o'1joη, όπόσχε-τα.ι ατού; tpγι:i'U; "t'ή βσ.Βμια.Ια. χαΙ μl δό

οει; μετα.τροπη ,ου xa.ALw.Atσp.oO οι σοοιαλισμ,Ο χα.! σώ~ει "t'ήν 

Ιχμε-ταλλευτιχη χοινωΥ{α.. 

Σ"t'ήν OrrrAPIA, -το χ.oμμ.oUVtattXΌ Χόμμα. Ai'jpr. την ΙξουσΙοι 
δΙχω; μιιΧ λaϊχη ΙξέΥερση. ΔεΥ όπά.ρχιι ο' Χό-το .ό γεyoVΌ; ,1πο

-τε -τό παρά.δοξο χαΙ δέν 6,r.O'tEltr σΙ χαμιά περΙπ-τωση 6.πόδειξη 

δtι ttva.t δυνα.τη ή ιΙρηΥιχη χα.τάληψη τη; έξouσΙα; 6.πό Πι., 

ΙΡΥa..ιχη τ&.ξη. 
Στην Οόη«ρΙα. εΙχα.ν έ,η6ληθεl ιiπo τo~; Υιχητι; σuμμιiχ~ 

tltOLOL δρο! xa.t 'tQaa. 6&'ρη, π.,u χανΙνα. x6μμ.a.. δέν ήθελε ν« 4vα.· 
λi6ει ti; εόθυΥΙ; ti'j; f;;ouaia,,;. Αίιτην λοιπόν τηΥ έξοοοΙ« ποίι δι, 
tην ήθελε χανεΙ; τηΥ πήρε δ Μπέλλα κουν. ''Ot«v δμωι; aρχι 
νά βάζει χέρι στην χαπι,αλιστιχη ίδιΟ'χ:τησία. χαΙ yQ: πιχΙρνtι ,. .. 
νιχ.ά σοσια.λιστιχ& μLtpIX, τότε έπεμ6ιχΙνουΥ ιiπό τό Ιξωτεριχό 

σόμμ.α..χοι χ«Ι 6,πό -τό έσωτεριΧό δλόχληρη at χοινό μέτωπο ή 

ΥΙΧΡχοG1jμOχρa.tιχη ιiVΤΙδΡιχση. 

Ρουμ.ιχνιχά. xa.! Tσεχo".λo6αxιxCι ΙΠΡΙΧtευμα:w. μΙ ΙπΙ ",φοΙ, 

yιiλ),oυι; ιiξιωμα:τιχoίιΙ; εΙσ6άnουΥ στό IOa.'fO; τη; ΟόηαρΙα; 

!)σ,Ερα: ιiπό mι),ηρ!ι; μιiχει; μΙ τνν; Ιργά'tιι;, άn.ψΙποvv djv 
μoυνισtικη χυ6Ιρνηση χαΙ έπι6ιiλλoυν διχτατορΙα μl τον 

X6pτu. Έκτοι; άπο τά. icrttx~ χδμμιχτα: χαΙ οΙ σoσια.λιστ~; μι 

τρόπο του; βοηθήσα.νε .ου; εΙσ60λεΙ; ΥΙά. την ιiycxτροπη τοΟ 

λα. κουν. 

ΔιχαΙΟ),οΥ7jμlvα είχε άπο τδτι δ7jμΙΟUρΥηθεl μι&. ιiπoρΙα.: 

τΙ ή ρωσιχή χυ6Ιρνησ-η δ~ν 60ήθησε τούι; ούγΥρου; lpyd:t';j 
δσον tψeιAιx·(f. ξΙνιχ στραtεuμα:tα Υιά Υά, ΚiXτιχλuσοuν την 

τών lpYIXtffiY, ytat! δΑν Ιπεμ6ήχανε ρωσιχά. OΤpiXttUμιx'ta. '1'1. 
ύΠlεΡιχσπΙσΟ\Jν α.ότη την fξουσίlΧ; 

~ι στην ITAΛlA την d.να.ψοr.η του καπιταλιστικοΟ 

to; 6.πο την ΙΡΥα:τικη t&.ξ7j την Ιμπ.,Οίσιινι to Σοσι~λιστιxb 
1«11 ή ΓενιΧ:ή Συνομοσπονδία.. Πα.vτoσ χα.! έχε! μEte tOV 
!οΥριες ιiπεpyΙιι; κα! μcιΧ7jτικές διαδ7jλώσεις. Τό IfOtv6nIιIp' 

'20 G't'Itv 6όρειο 'ItaAla, στην 6ιομηχα.νικη δ1jλιιδη Π'PΙO)(~ 

οΙ ΙΡΥάτε; χ.α.τα:λά.6ανε ,ά tΡΥοσtά.σιf.L. τηΥ [διιι περΙοδο .1 ι 
κ(αστέ; σ' δλη την '1ta).{a: 6.ρνουντα.ι ν& πλ1jρώσουν νοΙχισι . 
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ο! μ.ιiζε;. ΤΟ κράτο; σΙ TtAYιF1j ιiδυvιφ.!α Wι 4vtιμ-ι
τΙ; Ιξιyιρμtyες μάζει;. Κα.Ι .ότι, Ινώ Υι χώρα. 6ιιισκόταν 

~'""'<xά στ&: χέρια. .ων έΡΥα.των, .0 μέν Σοσιαλιοτιχο Κδμμιι. 
σόνιση 1«1Ι τάξη μέ tO StκatoAOY1j.tXΌ δtι ή xa.τά.σta.ση 

εtν«ι ά,κ6μ.α. ώριμη ΥΙά. την χατιi:ληψη τη; Ιξομσία.ς, 1) δ~ οιοΙ
τηι; ΓινιχΤι; Συ,lΟ'~σ;::ονδΙας άpχΙζε~ n δια.πρa.Υμ.σ;π:όεται 

τό διa.λuμ.lvo xp:itO; κα:Ι τού; πα:νιχ66λ1jtοu; tρyoMtt;. <rπο. 
«ltήμa.w, πού φυ::ιιχ&. το χράτος χ.αΙ οΙ lpγoOΙtt; w. δέχον

'μioω; δΙχως ά,Y'tΙρρηση . 

ΊΠΟΥρά.φετα.ι σuμψωνίa; που την προ6άλλουν χα.Ι την δια.φημ.!
σημιχνtιχη νΙκη χαΙ ή "τ&.;η .. ιiποχιιθΙoτat«ι. 

δόα χρδνta. άvα.ίμtx.χτα πριι.Υμ.σ;tΟ'ΠοιεΤtaι ή πορ,lα. 't"of} Μου. 
Υ'· την Ρώμη. 

BorAΓAPIA, έΧΙϊνος που βοήθησε τού; ψιχσΙστε; vCι π&.· 
tξουσΙf.L ~τα.ν το Κομμομνιστιχο Κόμμα. 

Aμiσω, μετα. wv πόλεμο, ή έξουσl« περνάει στην 'ΑΥροτική 
χαΙ b Σtα:μπoλΙσxυ ΥΙνετα.ι πρωΘVΠoυpyός. llPQXtttat ΥΙ« 

, πού σuyχεντρώνει !κατοντάδε; χιλι&.δες δΡΎα.νωμέVtiu, 
llp06ιιΙvει σέ σημα;'.ιτικέ .. ίιπιρ των tiYPOtwv μttappueμo!
αίιτο που (χει μεΥα.λύτεΡ7j σημασlα. owtoupΎiltat (Υα. πο· 

χλΙμα πο),ίι έπικΙνδυνο γιά. το χαπιτa.λ ιστικδ κα.θεστώ ... 
δ στρ""ος καΙ Υι ιiστuνoμΙιι μlνoυν δπω .. ~tay καΙ ΠΡΟ7j

μi μεριχέ; μόνον ιiλλα.yΙι; στΙ; xopuψi;. 'Έτσι μ~ την &'/0:' 

οΙ ιiξιωμcιtιχ.οΙ τΟΟ σφιιτοU χιχΙ τη; άστuνoμΙα; όpyα'iώναν-

~
~~~~ χαΙ iπό xtJtYQQ μ! ,οίι; χομιτα.τζijδε; ά,νιιtρέr.OU·ιΙ 

τηΥ ιiγpoτιxη κυ6έρνηση. Σ' δλη την Uπα.ιθρ::ι 

μάχε; σuvIiTιtov'tα:l ι1νσ.μεσα. στ!; δυνάμει; .ου Τσχ

τού; 4ypbtt; πού ίιπερα.σπΙ~oυν μl: τά. δπλα. τήν χυ6έρ-

τη φtmxη σό-ΥκΡοιιση 4ν:iμ.εσα: atoό>; ι;ιιισΙστε; κ:ιΙ 
το Κομμουνtοτ(κb K6μ.μ.a. δεν σuμ.μ.ετΙχιι. Χα.ρα.κτη

crU'()(.ροuσ-η ΙσωιιστιΧή ίιπόθιση χιχΙ σuνεπωι;, Υρά.φει σt 

4πόφa.σή του, ή έργf.Lτιχη τά;ξη μiνει ιiδι6.φoρη xii'ί OU
Αύ'tή την ΤεΡιχτώΟ7j ιiπcψ:xση Tt'i)pt ή ΚΕ. το\) ΒουλΥΙΧ

_ΨIVJυΥισtιχΟΟ κόμματοι;. Κι α.ότη ή Κ.Ε. ιiπoτελoovτxν 
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τ6,ε ι1ϊ.ι, ~ρξισ,lκέι;. ιιόθι'lτ!ιι;.ι δ:ιθνoiίι;. κύρ-;ουι;,: ΜπλΙΙΎκόιφ, 

Κιιμr.ιικτσijεψ, Καλάρω"" Δημη-:Ρώ:ρ. 
Ό ΤσΙΙΎΧώψ χaφέτισι φοο:Χά κ'Χί έπήνE"~ τη cΦJ'Iιτη .. αίnή 

&.r:6~oη τού Kh.Il. Άn~ δταll fπ'/ιζι σ-:ο ιιΙμ'Χ djv ά:ντΙατ:tση 

τώll χγροτώ,l, &μέσως ~σψίφη iνxyτloll τού ΚΚΒ κα.Ι τοΟ συν

δlκιιλιστιΧοϋ κινήματος, τα. ΙΟ<:"ε έκτος 116μ.ου χ.α.Ι τ:Χ διιλοοι. Μι;' 

δΡΎα.νωιuνη ά:πδ το κκ έξΙΎερIΠJ πllΙγηκε κι α.ύτη ατο α.!~. 'Π 

ιi'lιιτ{lIιιξη τοΟ κι;ιθεδριχοσ νιι"σ τ~ς Σ6φ:.ιι~ ~τιι'l μια. άλλη tuxo
διωκτική πρά.ςη _r;ιo κκn ... -;o,j Τ.ολΙ) ά:κpι6ιi την πλiιρωσιιν οΙ 

ΠούλΎΙΙΡΟΙ έΡΎάτ<:ς. 

Ή άν'Χtίνιιςη τ-;o~ κα.ΟιΟρ:κο') y.ιoQ 1:ήι;. Σόψι.α:ς ήτιιν IΡΎΟ το+) 
Ιοιου το') Κ .... μμο:ηιΤ.:ιχ.οο Kόμ.μΙΙ1:~. Αύτο το ξέρω, σ:Χ'Ι ν~ -::οϋμι, 

&.-::0 1::ρώτο χΙρ: . ..\.υ1:0 ΙΎ:'.ι~ λΙγ? μετά τη'l ιιΙμ.ιιτηρ'ή ou'Itpt 
1:0:.1 ΚΚΒ ar:b ,ον ΤσΙΙΎκώφ, δηλα.i'ή τ:Χ 1:lλη τ.σΟ '23 ij ipXl; '2 
Ό ν~ωκόρo; ctj .. ΜητΡόr.ολης x:tt άλλος Ι ·.ια.ς ιiπo τήν όπYjΡ 

:JiIJ. τ~ι;. έκxλYjσία.ς ΥιΤΙΙΥ μ.tλy/ τοΟ κόμμα.το;. Με 't'ή βοήθΕιά τ 

μiλy/ τού κ~μμα.τo; όπoyr;ιμεόσΙΙYE τήll ~;ι.κλησίιι κα.Ι ατά θεμ!λ 
χχ: atou; μεγ:χλω:ρεπείς θόλους μί ~xρηκτικες ύλες. ΓιΟ:. νιΧ σvy 

κ!'ιτρωθeιύ',ι στη ΜΥ/τρόπολη δ Ι:χσιλιάς Βόρι; κι::ιί δ -::pωΘUΠo 

γΙ; Τσχγχώψ, ΟΙ κqψ.oυνιaτες σχQτώσι;r;'/ε τζιν xι.r:λότεpo w.ιι 

σ:ή χιιί ,δν -::ιό σ:ε;ιδ φΙ:Ι.ο τo~ δΙΙ"ι).ιά. ΞiΡσ.Υε ~:ι :~ν νι 

θ~ ΤΟΥ ο:iζa';ε στη ΜητρΙ-::ο:ιλη. -ΕΤ1Ι γ'}ρω απδ 1:0'1 νεκρδ 

πρ:iΎμ'Χτι Ο'η:ι.εΥ:ρωθεί στην μητρw.-;;;'η δλη -ή φ,,::;τική 

κρεμχ τη .. Σόφι~; κ.χί μιιζί tou .. δ Β6ριι; κ~ί ό Τσαγκώψ . 

IΚΡΥ/ξΥ/ ή1:Ιλ'! tρoμακτικYι. Taι π:iντ:t 'ZIXtapptUCIIX,ll. Σ,,,,,θ,}ιιιιl 
'ΠολλοΙ έ7':Ιστιμ~:, άλΗ ου:ε ό Βόρις οστε δ Τσαγκώφ. . ,. 

• 
Στη'l πε~100σ πω dχ.οΑοuθε:Τ I\ιιi νΙα. διαΟιxa.σΙιι έX'T""'~" 

Κ'J.Ι aYιψη; ΠΡΙΙΎμ.:χ.τιι.;οιεί:ιιι Κιλ! στο κρ&:το; κ~ί στl~ Π',',~I ,ι 

ΚΙλΙ σu'l8ικαλισ.ικε, lργaνώ:JΗ; ::"ύ είχιιν δημ:eιυΓYYηOε.Τ a-:Yj ll 
τη Ι;:avaατιιτιχή πλr,-μμUΡΙ0α. Δηλαδή, ατήν ΕΣΣΔ, σ:ιΧ 
Υισ;::κ&: Kόμμιιuι καΙ ατ~ κ6κκινα; συν~ιXΆ.ιι. 

Στή "ΡΩΣΙΑ μετ~ τδ'ι 'Οκτώβρη, fι κu6lΡνφη τoίJ Λένιν, 
ιytUYi! νά. χιιΤΙΙΡΎήσει τηll ά-τομικη ΙδlQκτησία ml πφιoρΙ~ •• 
μ6νeιν aτby ηε-ΥΧΟ των ~ρ'«<τώY στην ΠΙΙΡ:ιΥωγή. ο! !P)'ci.tI; δι 
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μόνο: ΤΟlJς, κ:Χί παp~ τΙς &.π;;ιφ:iaεις της κu6ΙΡVησrj~ 

τoo~ Ιpyo06.~ι; χ.,.ί κ~τaλαμεcί.'!olJ'Ι καΙ ΟΙΕυθύνοlJν ΟΙ 

τ&: έpyoατά.aιι:t. Τδ o:cί.:IλΎμιι ΎΙιΧ τη'l ΚIλ:ιiΡΎ?JO'η τη, ό:ωμι· 

totoxtYj:J:aιo, 'ιομΙIΥ,;ΠοιεΤ &'πλω; μιΟ: ντ! ψό.χτο xιιτcί.σΤIλση. 

Άμiσω .. κιιτΙΠιν ή μπι:ιλσε6Ικικη ΚIJ6Ιρ"ηIΠJ Ιρχε.αι σ! ό· 

&.vτΙθεσY/ μ! τούι; Ιργάτε, π:iνω στο 7':ΙΟ ουσιώδες γι' Ιλότούς 
την όπόθετη tout; ζήτημα, ΓιΟ: το ποιός θ~ διευθύνει τι1. !ργο

δηλι:t&lj Πι" πιχραγωγΥι. Ή ΧUΟΙΡ'fηση ~τ;ψ.lΥ<:Ι δτι αότη 
yQ; διορ!ζει .ού; οιο:υθuντει; χιιΙ ο! ΙΡΎcί.τε; πρέ ... ει Ο:χω .. 

νιΧ 'Πεl&.ιΡΧΟΟΥ σ' aU:oU;. ΟΙ ΙΡΎιίτες άνθΙσ1:ιιντιιι x:t! 
Ιτι ΙλύτaΙ μΙσω τω,ι Ιργο::;τ'Χσιχκών έ ... ι:ροπωll ,;,;ρέπ~ι 

.".11<;'10.' τ&: !pγoo:ιiσ:a. lloλλι:JΙ jIo';';OA:ISIS!XIj: Ιρ-Υιίτει; 6ρί. 

aτό nAt'Jpo τω'! Ιργa1:ων xal έΥΙλ'ΙΤΙΟΙΙ τοϋ κόμμΙλτός τους 

α.ότούς ε!,,'Χι 7':00 ΠΡOε!oor.o:oίJ'l Ζιτ: ιιυτή -ή ο!κοΜμ.ησΥ/ 
ΎΙΥΖτaι ιir.~ τούς έργcί.τ ! ι; θ&: κιιταλήξΖΙ σε l'.la κa.θεατώς 

χιιπι ταλισμeιo. 

ΌζΙσχυ, Ι 'ιaς :ir.b τι;ιίι; πι~ εκλεκτού .. μπολσεο!χοuς Ιργιi

τότε: cΕ!μιιστε όπερ τηι; οίχο6όμηση; μιάς προλ!":ιι' 

κοινω'fίιιι; &'πδ τη δημιωFΎικl:ητα τώ'ι Ιο:ωll τών έργα· 
Ιχι ά::ο τ~ ομκά.ζιιι τών κιιτ:ετιινα.!ω 'ι τηι; αιομηχaνtιις ... 
σ~ν σημείο ξt.χ:vιjμa:-:.ι; τή" Ιμπ:στ~,j'/lJ μιιι; στο τιι.ξ:χΟ 
u! τηll τιιςικΥ, πpω:GιαoυλΙa κ::ι;Ι δρα.στηρι-5τη:α. 1:00 προ· 

Δεν μπορεί .;&: γ!νε: Οιaφι;;ρε-::ικ&.. 'Εάν το προλετΙλ' 

-cb [διο οε,ι ξέρει '/:Χ δημιοuργήσει τω; a,xιyx.ιι.[ou .. Opou .. 

"'''.'''''''~I'' δpγιiνω:;ηζ τη; ΙργΙλσ(α .. , ΚΙλνεΙς δεll μπορε! 
Μνει γιΟ: λογΙλριaσμ.6 του. Κανείς δεν !\r.optr ν:Χ το ά'.laoy, 
vιΊ τό Υ,άνει ... δ σοσΙΙλλισμός xa.i η σοσΙΙλλιστιχη 6ργιiνω:Jη 

Υά, πρ:χ.ΎμιιΤ07.0Ι1jθW·ι ci.:-::b ,ο πρo),Ι-;Iλplιiτo η Μ.,; θοΧ 

από κ:χ.νέ·,ιΙλ. Στη θέση τι;ιυς θιΧ Ιμψα.νι~τε.ί Ινα 

: δ xpιιτιxό~ 1taτ:ιwλισμός.. (Koμ.μr.ιυν:στη-;; Να 2, 
1918). 

τρίιι ακόμα. xIλρaκτηριστικ&: ιiπoσπcί.σμα.tα ιiπι. 
Ιλύτης ΠΙ~ Ιποχ"ijς, ouo α\":ο τον Ρά';τεχ ',(a.Ι Ιν:χ. 

Μπeιuχci.ριν: 
... Αν iι ρωσικ.ή ~7tanota.O'I'] ό;Υχτραπει μ.έ τή 6ίσ. 

"'11 ιi(JtIxTι ά;ιτεπιι·;άσ.α.σΥ/, αότή θ~ ι1να:στηθεΤ 7.:iAt i ... o 
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β~po; του πολέμου !'Ι(Ι.ντ{ον των λωχω'/ χαί των ξένων ίμπεριαλ:
!Πω'/ στην Νότ"(') Οόχρα'l.α, 6.φο;:λ :ζε.t:r.ι ο!ιχλόεται Χ3.Ι τά. στε 
λέχη του !xttlouvτGt.t ο!χω; Ο!χη. 

Το 10? Σlnέοριι:ι τό'/ Μιiρτη τι:ισ '21 i7'".4ίι:ιρ~Uει τΙ .. φptί;ιι ς; 
στδ Ισωτερικδ wD Χόμματcις; χα! ι:ι! πόρτε .. τω,. cpuAGt.xwv 1«1.1 τω-.ι 
στp~τ01tέδω-.ι ΣUΓκέ-.ιτpωση; ί-.ιο!γοντιχι x:r.! γι&: του .. όπιχοι:ιυι; τη~ 
'ΕΡγGt.τιχ-η; 'Αντιπολίτευση; (Κολοντιίι • Σλιό;π-.ιιχωφ). 'ΕχεΤ θ~ 
μιΙνου-.ι μέχρι -.ια. του .. στε1λ!ι δ Στό;λι-.ι μ.a.ζΙ με πoλλCΙΌ, &.λλoυ~ 
στα lxtEltoτtx.Q: ιiπoσ:-;Iίσμα.τα. Ή ρω:;Jιχ'ij !7.:r.",iστGt.ση ε!χε 'tTj'f 

rotGt x~τιiλη:;η που ε!χαν xGt! δλε, ο[ "ρoηγoUμ.ινει; !πaν:Χστoi. 
σε!ι;. Μι.ό; μειΟ'.{ηφΙα ιηετερίζετ:χι την lξouσία χαί ξα'l(l.6ιiζη τΙ 
μιiζε .. στό ζυγό. 'Ar:o οω x:r.l πΙρα, δ,,,:ι λέ,/Ξ. χ:χ! δσα. λένε, αότΟΙ 
που ξGtYGt~ΙσGtνΕ τΙι; μιi;ι" γιά. σοσιαλισμό, χ~μμ.oυ",ισμό, !ΡγGt.τοι .• 
χριίτο, χλπ. δεν ε!'~αι παρά. 6.π6.τη χαΙ μόνον ιiπά.τη. ΤΟ χ.υρ 
χαΙ ή ιiχτινι:ιOOλΙα. τηι; μtγά.ληι; Ιπανιiστασηι;, θά. γίκιυν τώρα σtIk 
χΙρια. τω", νέων χυρΙω", τη .. μετεπGtναπlχτιχη; χοι,/ω'/ίαι;, δπλlΧ ΧΟΙI 
μέσα ΙναντΙο", τη; Toιiληι; των λαών γι&; τή χειραφέτησή του ... 

'Εά.ν ήτα.ν Υι οεν ήτα.ν δυνα.τη 1ι οΙκοδόμηση μιιiι; σΟΙJιa),ισ 
χ~, χι:ιινωνίι:ις στη Ρωσίι:ι τό 1917, Ιά.ν οηλαδή ήΤΙ:ΙΥ Υι εΙν "jtOi,l 

οΙ !ργα.ζ6μενει; μ.ά.ζες Ικο:.νΙι; Ψ.ι ιiy;ιH6ouν τ-ην διευΟωιση 
χaινωγ,α.ς, αυτό κανεΙ .. δεν μor.opt! νά. 1:0 ξέρει. 'Εχ.είΥΟ r.o& ε ίδα. 

κα.Ι έχεΤΥΟ π06 ξέρουμε είΥα,ι ιτ: οΙ Ιπ::r.να.στα,τημέvε, μά.ζει;; ά, 
χ.α.λόψGt·/ε d:πΙστευτει; οημιουργιχέι; !,., .. ιότητε ... AUJGt'/E ο Ι 
lιέ ει'l'_ή tauo; πρωτο60υλ!α πp06λήι~α.τα. σχμιχά με την δρ'Y""'ωc~ 
κα.Ι τηΥ πι:ιpαγωγfι, ftc;u δχι μόΚΙΥ γιά τη λυσ1j του, ά,λλά ΧαΙ 
την CιΠ«~ή tau .. δέΥ όπ~pχε ά,r;ο -πpoηγoUΜΕγα τίποτε σι 
μ4Ρξισ-;ιχό έγχειΡίδιο. Σ' αύτη την περιι:ιχή τηι;; Νοτίου Οίιχ 
",Ιαι; πoU δ Mιiχvo την εΙχε ιi;:ελιυOιρώαε: χα:Ι d"b του, '''''''4 
χα. Ι iftb τούι; μπολσε61χου, χομισιίριους: , ο! ΙΙΥρο,ιχΙς "'''''''''''4 
λειτουΡγουσαν ό"οδεΙΥμα.τιχ6τα.τι:ι m! ιir.ooottx6τ-a.ta μέσ2 σΙ ι 
ά,τμόσcpiXΙΡα. ΣUyτρoφ:κότητα:ι; , ιiλληλεyyυης χ.α.ι Ι'/θoυσιcι.σμ.oa . 
χ6μσ. ξΙρουμ.ε δτι, δ,τι χα.λότερο , δ,τι πολυτιμότερο, δ,τι [χιι μι. 
ftpayμoa.tt-ΚiJ 6.εία Υιά το ιΧπιλευθερωΤ(ΚQ ΧΙΥημ.ι:ι τωΥ !ργα.ζιιιμ 
>;ων ε!",αι δημιουργημα τη, πρωτοeουλΙαι;; ι:ιύτ6n τωΥ [διων 
lπι:ιναστ::r.τημέ·fων μαζων. Αότή ij HrUOlίpJj, ιivEμr.60tatJj lX1»>' 

τη, Οηι.ιιουργιχη, οΡGtστηΡtότηται; των μGtζών, ι;ι;ότη πού 6.ΠΟ · 
t'iι ινηιχοιχή !ΥΥόηση τη, Χ!ιΡιχφΙτφήι; 'tQuς, 6.νιχχόι.ΗΧε 

σuγxivtpwaYj δλων των Ιξουσιων στtι χόμμ.ιχ. Συζήτηση !ά.ν 

'Ί ει.ν ~t:r.v δυνσ.τη ή 01χοδόμηση μισ.ι; σo:JιGtltoτtχ:ij .. χοινω
στη ΡωσΙι:ι εεν {χει ΙννοιlΧ ιiΠQ τή σtιγμ:η πο& οΙ μάζε, 1χτο

ι tiftQ την Ιξouσίι:ι. 'Εχεικι πο& μι'ιιι για. σuζήτηση m! 
liIliGtrItd ε{'/αι τΙ λέγανε 'I'_Gtl τΙ Υριίφα.νε οΙ :iρχηγι:ι! τοΟ μπολ

πρΙν πιiρoυν την Ιξουσία., χ:χ! τΙ λιγα.νε κο:.! τΙ γρ6.φα.

προ παvtόι; 'ti xiv:xvt, :icpoG ίt~pGt·1 την Ιξοοοίι:ι. 

ΤΟ 1926 ή r.ρολε-;:~ρι:χχ'ή !πιχ.νά.στα.ση χσ.νε: την 1μφά.νισή 'ty/" 
ΚιΝΑ. ΔΙν ε{ν2Ι μόvoν οΙ στρ~τιες 'too KouQμot'f'tIXy-ιt πcιό γι

πρι:ιε),ιχ.ύ'Κιυν σ' δλΙΧ τά μitωπα" 6.λλά. κο:.Ι ι:ι! λιχίχές μάζι:; 

στο πόδι χ:χ! στην !ίϊ.αιΟρο κο:.ί στ!; πόλειι; σ' δλη την d:r.i 
χώρα.. Ή ΣUγχpoυση &.νά.μεσα. πΙ, λα.ϊχ.έι; μ.6;ζες κιχ! :ΠOO~ 

κ:r.πιτα.λιστtι;; χ.α.! μιλιtr.tριστες ."το:ν καΙ δεν μπι:ι-

πα.ρά νά. η.α.ν ίν~π6φEυκτη. ΟΙ !ΡΥά.τει; χ.α.ί οΙ φτωχι:ιΙ 

α.όθόρμη-:χ, l·/αtατώδ:κιx, το &ντιλα.μ6ιiνo·~ι xa:! δΥ/μι

διxιi τtίυι; δΡΥ:χνα.. ΤΟ xrt&ijχov τών Ι"αψ.tστα.τώγ ~τα.ν 

n "poε.tίιμάι:roυ·1 τΙι; μάζει; xa:t όρyα.·ι'WΤΙκά. χai Ιδ~ι:ιλo

γι' α.ότην την aνGtπόφευκτη ΣUΓχpι:ιυση. 

Yιtav ή παλι.:κη τη;; Κqψ':ιuνιστιχ'ijι; ΔιεΟνους m! τι:ιΟ 

"""",,,,0 ΚΨΙ1Ι:Ι-;0" τη, ΚΙνα.ς; .. ο ,τι ιixpι6ώ, 1jtr.tv ή πο
τη, πιο δεςιιiς πτέρυγα-; τών μ!ν~ε6ίκων τό 1917. 
Ιπ:r.νά.στGtση λέγιxν~ εΙΥα,Ι d-oτtxoSwoxPGtttxYι. Έχε!κι ΠΟ') 

Ιστορικά νά. Ιτιτελέσ~ι είvα:ι ή d:πελιυθΙρωσ1j της χώρα., d:ftb 
Ιμπερια.λισ-:ει;; χ~! -ra&o; vτόπ ι oυι; φεoυOι:i'ΡXες, ή 1θνιχ~ 

τηι; ΚΙψ.ι, χ.αί ή ΟYjμaχΡα.τi(%.. Tb ΚουψιvτaΥχ. είνα.ι 1(.(1! 
vά. t!YIXt τό χ6μμ::r. α.ότηι;; τη, Ι"ιx·/ιi.,-.ασηι;. ΟΙ χομμ.ουνι

νιi 6Ρ!ΠΟΥ,Ι:ΙΙ μέσιχ. σ' α.Uτ~ χι:ι! τιχ α.ότ6'ιομα: τιχξικχ 

των μαζών .. ρέ;:ει νά. δια.λυΟι:.Ον. Autb Ιχα.νε τό XQItIt0I)
.όμμα. 

τά στpα.τεUμ.α.-;:σ; ,ου Κου6μιντα,Υχ φτάσανε ιςω ιiftQ ΤΤΙ 

οΙ Ιργά..ει;; εΙχ:χ'1 -1jOJj, δστερο: 6.πο σχληρέι;; μάχει;;, "τα.
tt, ιipχΙ, XIX! είχι:ιν πιίρει οΙ Ιδιοι τη-.ι Ιξουσί:Χ. Αύτη τ+,ν 

α.ότην Οηλα.6ή τή'l Ι"α.να.στα.τημένη έpγατoUπoλη d-pvouy. 
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ταν ν&; t'ήν πa;ιαδώσσuν ι:πο Κου6μι. ... a.γχ. Τ6τε lπεμ5σ;(νσu\l 
Στά.λιν δ Ιl5ιος:, iι Έχτι.λεΙ:ΠΙΧή τη~ Κσ:.ι.μοu'l:ι:πιχi'j~ Διεθνσίl;, 
ρωσσι ΟΤfnτιωτ:κσ! σUμ.βoυλσ: τσυ Τσ:ιΥχάισεχ xa! iι κ.Ε. t 
ΚομμουΥιστιχσσ x6μμ.aτoι; τη; Kί-nς 1(41 στό τιλ~ πιΙθαυν τ 
εξι.γιpμiνoυι; εΡΥά.τι.; ν&; πα:ραοώσουν .Ον !autb τou; στον 15ήμ.t. 
Tαa-yxά.ισεx. 

ΕΙνα;ι -Υνωστη ~ σuνΙχι.ιo: ΧαΙ ή Ο'JνΙπεια: Σφa.rι) χι). ιά..διιι ~ 
lρ~η1lν, Ιχ.ελισι.ιι; χομμου'lιστων σ' όλη τη χώρα., μπιχ.οuλd.ρl 
oμ.a. μi dποδΙΧtη τον Στ-ίλι.,ι των στΡCΙτιωτ:xων του ΣUΜ506λ .. ν 
1(4/ στρατιω.ιχή Οιχn.τορΙα ά.ντί l5ημΟΧΡctτ!a. 

Ή Κομμούνα; ti'j; KctYtwvo; iιuιν πιxpCι τΟ.,ι ήρωιομ.ό των 
χηΤlί)ν τη; μια; πρά.ξη d.πελπισlΙΧ;. θά περά.σουν 'Πολλ&; χρδνιr.t 
ν& ξaνασηχωθεt στ'*. π6151ct του .0 Κινέζικο προλετ:φιά.το. 

Στη ΓΕΡΜΆΝΙΑ το 1933 δ Χί.λερ πα!ρνει την lξοuσΙct 
χω; ν& μιχτώσι.ι μύτη, I5Ιχω; Xr.t!l t& εντελώ; άντΙδριχση ά.π~ d 
μΙρο; .00 Υερμ«νιχοΩ προλετrxριά.τοu. Κσ.! δμω; τα. 1560 "ΙΡΥι& 
ΧΔ;Ι! Χ6μμιχτα:, ή ΣοσιaλοημοχΡατΙct χα! το Koμμoυ'~ιστιχδ XOIL 
O!JΎ'tεvτρωνιxνε στ!; γpαμμi; tou; xcιΙ στην ΙΠιΡροή ,ou; Ι""'. 
μύρια Ιρ"(6.τε;. Ή ΣοοιαλΟ7jμ.οχΡσ.,ία κά.νει Ιχχληση στον 
τεμπουρΥχ, CΠO'l παλιό στριχτά.ρχη το!} Κά.ιζερ χιιΙ προεορι:ι 
oημoxp~τΙaι; τοτι, Χα.! ,δν Ιχετεύει νiι εr.Ιμ6ει xa.l Υό; σώσει 
dπειλοόμ!vη μ! χαταιπροφ"ή l5ημοχΡ:ι.τ!α. Το Κφμουνιστιχό 
dpvEitat ν~ ;:ροτι!νιι χοινό μΙ,ωr.o μl τη Σι:ισιa).δ7jμοΧΡaτ 1:ι. 
.{ον .00 χω,φ, yta.tl σύμφωνα μ! τη σ~!αλφα.σιστιχή 
ti'j; ΚΑ., οι aoσtaA07jμoxpdu, εΙ\lα.Ι χα:! α.11το! φασ(στει; . 
ιπ& 1t~~aσxijVΙIl , xλι!\lo~ τό μάτι, ).iyr.t'lE με,ιιεύ τ~υ;: 
τον ΧΙτλι.ρ ε~ναι iι δι)(.ή μ2.ς; σειΡ6.. 

EΤνaι ϊ/ωστό τΙ dxoAoUΘ7)OE την !voI5o τοΩ ΧΙτλερ στην 
σ!α: Τα. στpa.τδπιδιι σuyxΙντpωση~, τά. χρεμr.ιτόpια, οΙ θό)"" 
τών iιpΙων, tdt 6aσa.ytaτTιptr.t χαΙ ή τρομιιχτιχοτερη σφaγη 
πΙνων όπ6.ρειων. 

Στ', ΙχλΟΥΙ; τοΟ Φλε6ά.ρη 1936 στην ΙΣΠΑΝΙΑ, Ιπιχρ. ,Ι 
χοι! σχημ.ιιτΙζιι xuEiiPV7jcnι τό Aιxfxo ΜΙτωπο, δ σ\)νa.σπισμό, 8" 
λαδη dστιxQν ISημoxpa.tIxGIv xaI ΙΡΥιιτι)(.ων Χομ.μά.των. 'Μ ιιΧ 4 ' 

'Πρωτι~ r.pιχrπdetIt, ιχ11τη, τη~ χυ6Ιρτηση, "ιτιχν ό Ιφοπλιομ.ό, 
!ρΥατών. 'Ey'(Ui'tIXt ytdt τη νομιμοφροσύνη το!} atplXtO(i )(.2;\ 
ι1στuνoμΙ"" 6ε6ιχιώνει !-tt ο! Ιvoπλε, Ουνά.μιι, &πω, χιχΙ γι.νι
δ χρa;τιΧΟ; μηχανισμό, [χσυ'ι εxxα:I)ι:J.PΙστιΤ δ-πό τά. φα;σιστι~ 
φιλoμowιρχιx& στοιχεία. ΚΙΧΙ χαλεΙ τω, έργά.τε, ν&; πιιpcιδω
W δ1tλα.. 'Έ~ μιΥά.λο, άριθμό, Ιρyα.τlί)ν, οΙ ιiνιιρχιxt.ι! )(.ιιΙ 

ιcouμlστι.ι; ο!ν τ&; πα:ριxOώσa.ν~. ΣτΙ, 18 ΊouλΙου tO!) ratou χρδ
εισπά.ι.ι το στρcιτιωτtχοφa.σtστιχΟ r.pa.ξιχδπημιι 'tOU Φρά.νχο. 
l\lQΠλιι; δuV«μ.ει~, ιx11-d; γι& 'tή voμιμ~φpoσUvrι τ6>ν QπoΙων 

trru7jQE! ή χυβΙρνηση τοϋ Λσ.ίχοΩ Μετώπou, 6ρΙθηχ4.,ι σχε
δ/χω; ιεα.Ιpεσ1j ΙΙπο την πρώτη στιγμή 'dτω Ιπο τη σημ.a.{α; 
Φριivxo. Κιι! !ν δΙν επεχΡά.Τ7jοcιν άπό την πρώτη μίρα. aτή 

ιρχ,λ""Ι,, τη 'McιδpΙτη. )(.r.t! atdt ,Ηλα. 6ιομ.ηχa.νιχα. χΙΥτΡο:. τη; 
,ΙΥιιΙ γιιχτΙ το&, wσ,xΙσσ.vε οΙ Ιργά.τι, μ! τά. δ1tAiJ. πσU δ~ν 

""δώσα." στην xυ6ΙΡVΗση, 
Ή Ιπιivτηση ri1; εργa.τιχη, τά.ξ7j' στο φa.σιστιxO πριιειχοπημ.ο: 

ο!μεσ-η κιχ! φοβερή . Πa.vτoϋ στα. εΡΥοιπά.σισ;, στΙ, σuνoιx(ι.~, 
6ρυχεΤΙΧ, στ& λιμ4νιιχ, ιπ& χωριά., σuνΙΧΥΙΡμ.6,. ΟΙ πάρτι; τω,ι 

οθη"ών τοΟ στPι:J.τoΩ σπαΥΕ χιχ! οι μαζι, lεoπλΙζovτιxι. Στριχτιω
μoνιiδι, ouyxρoτoOvτιιι xa.t Υι.μά;τι., lvθouσιασμό προχωροον 

των φα.σιστων. 'Η διά.ρθρωση a;δτών των μoνά.~ων ε{ναι 
l5ημοχρα.τιχή. ΟΙ d,pxηyot lxλlyovται xcι! ιlvσ.ι 6π.?τι.

ΙΙνa.xλητo!. ΟΙ σuζητησει, εΙvσ.ι HεUΘι.ρε; κα:Ι οι Ιφ7jμιρΙ-
τιί)ν διa;φδρων τd.σεων μtσcι στΙ, Ιξoπλισμ.lvι., χιι! μα.χδμ.ενι, 

iAtOOEPlJ.lr.lITIj, xιnU..oφoρoi}ν. 
Βιχρχελώνη οΙ ΙΡΥά.τε, πα.Ιρνουν oτdt χΙριο:. τou, την Π!1-
Σ. πλ~o; χωρι&; ιπ'ήν Λ~66.vτιι, στην ΆΡIΧΥώνα., στην 
στην 'Α.,ιδα;λοuσ{ο:, σurxρoτoΩ~ι Ιλιύθερε, χομμ.ο!}νε, 

~ yi'j ΙΙπ:Χλλοτριώ'ιετιιι, χολλεχτι60ποιεΤτιιι. Πα.~τoO ι.,.ooυσιcι
lla.vτo!J πι.πoΙθησ'/j ytιX τη ν!χη. 'Η ιεouσΙα 6ρΙσ-.ιιτιιι m 
ΙΡΥο:των χιιΙ πολιτοφυλά.χων, οηλιιδή στό; χΙριο:. των μ«
ΟΙ xu6tpvfιart; τοΟ Λα:ΤχοΟ Μι.τώπου ΜΙ στη ΜιιδρΙτη ΜΙ 
Βιχρχιλώνη δΙν ε{νιχι 'ItlXpdt &πλοl διcιxt.ισμ.ητιxoΙ τόποι. Αδτη 

.,,,,,,II ... ~ περΙοδο; aπou ή ΙξουσΙα. 6pΙσκιτcιι ατά. χΙρt!ι τ(ί)ν 
διcιρχεΙ dπο τον 'Ιοόλιο τοΟ '36 (ω, πιρΙπou το Μά.η 

'87, "Απο δω σ.ρχΙζει cιδ.O τό λcιIχo xlV1'j!ι.IX vΔ: 6ποχωρεΤ, ν& 



;;ι;ψ;ικιι.ιiζιι, ',ι:Χ χ6.νει τή .. auto'lOμi(:l; το!) x(:l;l μαζί τόν αίJθopμη . 
τισμ6 τοl), τόν 1...θοuσιaσμ6 του, τή ζωτοι6τητi του. Ό lλεγχo.; 
τω',ι στρατ:ωτικω·, χα! ο:ΟικηΤlΧΙU',ι &:τοθίσεωΥ Π::Ρ',ιiεl δtaδoΧLXX 
'J' δλες: τΙς: r.tptoxi;; tij; Ίπα',ιΙα; σdjν κ!)6Ιρνηση. 

/ΊΙΙ'Χ i;;t τΙς: α!τίες:, Ισω; +ι σo&:tpb:rp7J, αυτης: της: πr.ιραχμ'i'j; 
τοΟ κιYJjμa.τοι; Tjta.·, xa.l +ι ιiχ6λoυθη. Ό ϊ.6λεμας: Ινιχ.Υτ{ον το1) 
Φρι.ivκo ιi',ιa.μψισf5ήτητχ ιiπa.tτο;ϊ:ιι lv'X'I !T')·/ΤOνισμb 'tης: δp&:ση~ 
.ω .. διαφόρων μoνιiδω',ι καΙ μία ί',ιιaίa. διεόθυ',ιση. Αστη +ι ιiToa.ρxΙ. 
τητη l·r.aia Oιεύθι.ι'lσ7j θ~ μo;;OPGUot ν:Χ !κλεγεί μlσω ένδς: Συν ... 
0PtQI) .ων l;;α·οΙ'Χστα.τιχω .. έπιtριr.::ω·,. ΚαΙ ιiva.μφιoOήτητx θιi μπο
p~uor x.a.l δ lnI'rtOVt"JI?; Wι l;α.σψ«-λιστ~ί καΙ δ έΠiX',ιa.στα.τιχb;; 
σΤPα.tδ~ V:X διατηρήοει την οηψ:ικριχ,αή W!) 8ιι.iρOpωση. 

Πι.ivω σ' αστη τήν ιΧ',ι&.γκη τη; έ·nαία.; 8:εόθι.ι."ση; τοΟ πολ'. 
μα!) ένχντΙον τού Φρι.iνxo ΠΟ'/τiροu',ι τ:Χ πιδ 6.vtιΟρaστικCι στοι. 
χεΤα. τοο Λαϊκοσ Μ~τώr.οu, οι σ'Jσ:aλιστι; του ΠριΙτ') καΙ οΙ Q,a;. 

).ινικο{, 

Ή έ',ιιGt;{α διιόθυ'/ση !ςΜψαΗζετχι μι μ!α. συμψωνίΙΧ :ir.b 
τ~ πι,i\lω, ιi;:δ τΙς: xopuq::t;; τω·, κομμ&.τω',ι. Στη." Κυ6Ιρ-/ητη τοΟ 
Aa.txou Mttilir:ou ΣUΜμιτΙχoυ',ι τώριχ χαΙ οΙ ιiνα.ρXΙΚoΙ XiX! t6 
ποπ! (*). Τό 6&:ρος: μιΤiXτ~:ζετα.ι δλο χαΙ π~ρισσότεpo Τ.ρός: 1: 

δεξι&.. Στό atpiXtb Ιπι6iλλετiXΙ ό πα.λιό; στριχτιωτιχδς: xiliOtxiX~ 
ή στΡα.τ:ιοτιχή Ιεραρχία, +ι Toε:θ-apχ:α. tr..~ atpσotiliViX. 'Ε-ιιείνο ;; 
l'/LoχUEtiXL μΙσΙ)'. σ' αυτή την κα.τiΠ'J.'Jη tl·r.tt τό r.tb iXU"tYj~ 
όΡγiXνωμi'IΟ xa.! "itGapxYjμ.lνo κόμμα. ΔηλΜ'ή οΙ στCΙAινιχO!. Τ& 
χυρος .~υ; ΜΙ ή δύ."ψ-ι, τ~υ; r.ιUξάΨ..lvτiX.Ι XiX.t i .. lJ τό γεγον6 
δτι ή Ρω;ί% ilvat 1ι μό'ιη χώρα. .. "u ,;ψqι.ηθευει , μ,ξ: τδ ιiζημΙω'Ct 
Y'.:"JIxάi ~:ήν χυ6ερτητική 'Jσ::r.ι·ιί(t πολεμ:κ.ό όλιχό. KcιΙ μαζΙ ι~ 
τ? :τ:oλ~μ.:x? όλιχδ ['Icιι; δλόκληροι; κ~~ι; ιi:τ:ό σφατιωτικ~ό;, .t.i 
~ιxoό;, XiXt προ πa.ντbι; εΙδιχουι; τ~; Γκεπεoί.i l-yκι.xG:otaw: t 
χώρ:χ . 11Η το ;;ρόσχημ,., τη.; lχχr.ιθ&.p:ση; τ')σ ΙσωτεΡΙΚΟU μετώπο'} 
ιiπό τούς πρι.iΚΤOpιι; ,οι) ΦΡ&"/κο, μΙα. AuaaaH(t, μ.έ δλα τιΧ 6ρώl1 Ι 
μίσα; πού ΧΡησψ.Ο:-:ΟΙiΤ ή Γχεπ!ού, π&.λη ιφπολόεται 1'lαντ(ον τ/Ι),Ι 
r.οuμιστωv, των άνcιpχικων κcιΙ γενικ&. tν(tντΙον των Ιπα'lα;στο:τΦν 

Σι.ιλλΥιψε:ς, Ι.:τεΗσε:ς:, 80λοφ'J'lit;, aχ.ηνoθιτημ.iνες ΟΙ

ιiρχίζoυν σ' δ).η .η~ Κ'J6φνψική Ίπ'Χ'Ι:ιχ. ΟΙ ιiγpoτικlς: καμ.

OICΙ).Uo-rtGtl μι τή 6i!X κα.Ι ,,! π:? δΡiX.στΥιριο: IiYiXPlLΚO! χω· 
- ix'CtAr..ί.i·/t:xt. Ή x:nIi:J'X:JYj :Jτ-Yj"J Χ'JΟεΡ',ιηΤΙΧή 'Iσr::o:.ν!cι κ&.

dπό τ')~; στ:Χλιν:κοό;, τΟΟ; ο!ς:ι:.-); σr...,::ιλιστΙ" τού;; στρατιω· 

καΙ τη rΚΙϊ.εο>J δΙ·1 ,1"'/(11 π"λύ οια?ορετ:χ'ή &'πδ τη-Ι κα.τ6.
στΙς περιοχές: :-:00 κα.:έχε: δ Φρ&:ικο . 'ΕχεΤvo 1:00 κατr.ιOιώ· 

Jt(l.! ςJU·rtρΙ6ε:αι Χ:Χί 6.π6 τη l1:i Κ!Χ! &'πό την ~λ).η Iltpt-i. 
ή ,:\,O,:\,:iXAtattxYj t7.xv~'r.(tσrι. 

Ή 011.00; 7.pr...,zήμa:!X ~7.έμ6iXση ί:ο:.).ικ?σ OΤPiXtOi) XiXt γιρμχ· 
ιiεΡσ::ΟΡiα.ς: μ.έ .6 μέρ-:.; του ΦΡi'/ΚΟ κ::ι.Ι ή &ρνητη των .15"1-

χωρω·, 'Ιά. 60ηθή::lου'Ι π/ν χυ6εΡνητιΧή 'Ισπα.ν!ιχ, κρΙ
τη .. [χ6Μη τo~ π?),έμ.οu, έν?; π?λέμα'} πι») rrx! &.π? πολύ 
χιιθa γ:7. τήν tργ'J.τιχη τάς"r). 

ί8 ι !Χ ΙΠ'Jχή τ? 1936, το Λ!Χϊκ? Μέτωπο έπικρ:χτε! καΙ αχη · 

χυ6έΡ'/ησΎ) aτή Γα.λλία. Ό Ai?-. lι[πλoύμ δ ipχηyb;; τοϋ 

ι χόμμ.a.τ?ς: γίν,,!Χ ι πρωθUΠ'JUΡγ6ς:. Αύτή ή χυ6Ιρ· 

χρ&.τησε τ6.,ο δσο Ί.Ρε:a:ζότα;',ι γι~ ',ι:Χ ςιθυμά.',ιο"ν οΙ Ιπcινcι· 

ΟΙiXθέσΞις των μα.ζω·/ X'J.! jdxpt ... i τΙς Ιπα.'ιΙαΥΙρι: στη',ι 
XiXt aτή ',ιq.ι.ψ.?τη:α.. 

ΚΟ:Υ')Ο :.ιέ την ciγΥλ:κή Κ!J6έρνφη ~Τ.ο::ρα.CI'!σ::ι.νt νά χρ::ι.· 

oUΙΤΙΡΎ) στ~σΎ) ιiϊ.έναντ( το:' ίπiX'IΙΚΟU ΙμψυλΙου ,:,:ολι · 

στιγμη 1':00 ή 'lτα.λ!α. καΙ ή ΓεΡΙΙ(1ν:α ιi'lO:χτ'% Ιπεμ.QiX(' 
6r.Ιρ τοΟ Φρiγm. Φ!Y.r.κi σ' δλη τ?!) «~τη τ-ην -;τολιτ:Χή ? 

εΤχι Πι" 81χω; -5ρ,;uι; ύτ.Ο7τήριξη :'Jij γ(1λλιχοο Κομμου· 
Κ?ι ιμ'J. ΤGς:. 

] 936 . 38 ε!·,α.ι καΙ ή ιποχ-η των μ.εγιίλω'ι 

Τών Β:κων πού Ε!χα." ί::Ρήαιι Χ'J.τι.iπληκτ? 

κa.Ι "r..iJ Ομ.?lές tr..ur; 8.!:ν Ιχ~ι "('ιlωP:CI'!t ή 'Ιστορία. ΟΙ 
τοΟ μ.πoλσε6ικιqι.oσ, ο[ πιb:1'tενοί σιnερΥάτε:; τ?σ ΑΙ',ιI'" 

ιi'Πό δίχε:; μι τή." κα.τηγορί']. τοlj xa,aσx6r.ou ξi-/ων Ou· 
, όμολογοϋν ο! Ι8ιοι τη',ι ενοχή τους, χ'Χ,:χΟικά.ζο-/τ;;Ί σε 
χ::ι.Ι έxτ~λ?o',ιΤ:X:. 
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τcιι ά.πδ τη Qlxtat~p(a σα,ι έθYικrι έCιρ-::ή ,ώ~ έλλή'/ω'ι εργα.'tιι)-ι, 

Έσκεμμ,έ'ι" έ"έργεια γ:1; ,n. ά.),λCιι(δa~u'l τi::ιν tίoa',lctata,txb καΙ 
OtEOytcr.:x? xαρα:xτrι;:ι-:ι: 't1jς. AU'tCι'Il1jtrJ ~!'ι'aι ε" έκείΥΟΙ που δια. 
ρίζον't'Χ',Ι στίς δ:oαήσ~ις τώ', Δτι!ι(ι}'ι, ,ων Κοι 'ιοtή'tω,l/, ,ώv Σ :.n! . 
,cιιρισμώY, ,ώ'ι ruv3tx:i:ro'l Yιt::t'I, καΙ 3ΕΥ μ"~:ΨJuσ~ πoιρ~ Υα: ήτοιv, 
ά.πό ,tX πιδ δωλ~ρεπη xιxt Ii'/1JOCQAηr;t-a a'trJIXeIa. 

ΟΙ vέοι καΙ οΙ νέες δργα'lώΨ.ί',l-;αι με vόμο ιπηv ΕΟΝ (Έθ'lικ~ 
'Opγ:ivωa1j Νεολcιίaς). 'Εκεί trJU; γί'/ε,αι σ'Jσ'ημ.ο:'tικη φ'X:;tCf'ttx~ 
Οιοιπctι3α:γώγη:T1j. ΈΧ,6ι; &:πδ τη., πρoγρoιμμ.ι;r;τισμέ'I" πλύσΥ) έγΧlι! 

ψ:iλoυ, πι;r;ρελ:ιύvι;ιυy πΟΟι; OP~J..O'J; με τδ ΥεΡμ::t'/ικδ 6-ημ'Χ τ~, 
Xή'Icι.ι;, xcιιpno'j',l μ.έ ήμιctΥιi'tασ1j της δεξισ.ς x~ιp6ς. Ή οργα ,l/ΙΙΙ' 

ΤΙΚ1) o:ιiρθρω:nι ,-ης ΕΟΝ ε!-ιaι σ.UιπηΡi στροιτιω-::ιχή, μέ τη στρ~ 

'tWtty.1) πειθι;r;ρχl7.: και μ.έ όλc,uς τους 6'J.ejloUo; τ-ης στρατιωτo{~ι 

[εροιρχtας. ΤΟ κuριcι.κιi'tικο !χκλησΙα:Jμι;r; Yιt'J.v yti Ωους όΠoχριeιι 
τικ6. Ή ~κκλY)O::ι στάθηκε ίoιi,l'ta :Jt6 τ;),ευρο .ης ά:'~,ίδρoιση'tί 

Υ..σ.! ή θρφκε!:χ "ιταΥ και ε:'nι iπο τ~ ;:16 iποτε),εσμα'ttΚα. μΙ 

γ:α: τη',l d:π06λάκωa1j tou λαο5. 

Ή σ:ολ1) τ6)'1 με),ω,ι τ-ης ΕΟΝ θ1μιζε κι αυτη SS. Φυσικ~ ~ 
δικtα,οΡ!σ.: Οισ.:κήρuσ:Jε Ο 'η στη" ΒΟΝ ο: 'Iέοι 1'.7.:( ... ! ,Ιέες O:a1t1.1 
δα:γωγοσ,ιτ?,ι μέ τις ά,ρχές 'tc,Q έλλην?ΧΡΙ'Jt:α,lΙΥ.ι;ισ ... o),πιqι.oόJ. 

r.tpiaou'l d:PXEtάo χρό'l/ ι α: γι2. '~ά. ά.T.:.,καλυψθ~ί Ο'jμ6:JΙ? .1 """''', 
"χά, Υινόtα'ι a' αύ'1)'1 την Ηληνοχριστι?vικ-η 6ργ-i'/ω'Jη: 
ρ!ι, Qpyta, κα'tαχρΤισεις. 

'Όπως σε κάθε δικτaτορiα, ';Ι αόθ7.:ιρ~σlα Κ7.:ί ή 

6aaιλεUCi'J'Ι . ΟΙ d:ξιωμ,Ζ'tικο:, c,~ στρcι't(ιίJ:ες, ι;.~ χωpoψύλ7.:κε~, 

ά.στuψU~cι.,"tεξ, τα: μυ,,, Τ"i'ί; ΕΟΝ !ippt'la κιχι ΙΙήλεcι μποροΟσ::t 'l/ 

κά',lOυ\l~,τι ,ους γοuσ::iριζε, ',ι(,( 'j')ί.λaμ&i'.l~u'ι, '12. δΙp'locι,l/ , vα. 

ζου'ι', "α. ά.r:ειλοU'ι , vα. !Χ6 ι:iζοu 'l. ~Oπoι ... ; _oAIL~'j:Jt '12. τοιι; 

τaΥΎ~lί.ει θ2. Ιψωy~ lva.: γ~p6 ξύλι;ι κιχ! ί':l'ως θα: σtελ'.l6τ'Χ·1 

ρ(cι, !r.~tOiJ « σ'JΧ')ψ'Χ'.Ι'tοUaε τις &..ρχες κλ;;. ,. . Ό xo'lto-πleapo; ι 
χτσ.τορας, a,jtb; πο':' ποτέ δε,ι τ6'1 !μτ.ισtεότψ.ε δ λcιoς σα.v 

-;ικό χα! r.o'; γι' σ.:ότδ [τp~ψε l '/".I. 6α1Ε.ι μ,ίσος t\lO:v't!Qy τ~ίί A~IJoII, 

;;ρo6άλλε'tαι τώpcι. ά.πο τδ'ι '1'.ιρψετ6, ποί.ι aπό ,α. όπόγει'Χ της _ ' 
'lωνΙαι; ά."αΡΡιχrιθ1jΚ~ στις :ι.ορυψές ,1j;, σα,; ή μεΥι:ιλύτερ" μ.σρ " 
της Ηλ1j"tκηι; !σ-τορία.ς. 'Λ';Ι:ΧΚ1lρ.J:Jaεt :χι πρω:ος !ργiΤ1jς , πρ 

ά.γρό'1jIO , -;-;ρωtfJς , ΠΡG,,-:ις κλτ.. χλ .... 
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ΚαΙ δμως α.ό.δ τό κσ.θεστως κρά.τησε μ1χρι της χατα.λήψεως 

χωρας δ;πα .11 γερμανιχa σ-φ:χ::::εUμσ.:tσ.. Κι α:ότδ το r3ΙQ οιεξ+,

ταΥ πόλεμο. Κσ.μια. 006ιχρή liYttspocσ7J δ~'I Ιχοηλώθηχε Ινα,.'ι

, του σ' δ:λσ. α.ότJ.ι τα χρ6ΥΙσ. &.πΟ ΤΟΥ ΑδΥουστο -ιου '36 μέχρι 
'Απρίλη του '41 . Tb κΙνημα της Κρτιτης το,/ Σεπτ~μ6ρη .οΟ 
δεν -ljt:ι'l με κa.μίσ. εΥ'lOΙσ. λαϊκη έξέγερση. ~Hτσ.y Ι;ι« ά.ΥΤΙ

, κίΥημο: όργσ.νωμ.iyO άπα ιiποτσ.χ::;?uς σφατιωτικοί.ις 

οε" πα:ρέσυρε μάζες χ:ιΙ δεγ 6ρηκε καμίcι σο60:ρη ιiπήχηση 

λαό. Ή κυ6έpYYIσΊj πσ.yιx.o6λ~θηκε χσ;Ι ΚΙΥ'l"tCΙΠQίησε !Υα:',ΙΤ(Ο,/ 

στριιτδ x:tl στόλο , Kα.tεστάλη γΡ-Ι,Ύ(!Ρ'.1. δΙχως σο6σ.ΡΤι δ;ντί
. 'Exar'lO που τα διέλυσε "ι.αΥ iι α.O ~ σ.ψoρΙσ. τών μαζών, 

Έκεί'lO; που είχε τη Μνο:μη ΥιΧ ά.'νσ.τρέψει το καθεστως ή.σ.., 

οΙ εργΙΧζόμενες μ4ζες. Άλλα. ΟΙ έΡΥσ.ζ6μενει; μάζες έtχσ.ν 

:ΧUΤΟ .0 διά,στημ:χ περιπέσει στήν ά.διιχψορίΙΧ κα.! την -;τα

~,,6,"~ •.. Ka! όμως αtι,ες C/t ά,διάφι;ιρες μάζες, ~,αν αυτές cιί 

... σtι ΤΟ'" Μά:η τcιί) '36 είχανε '1'ηκλι;ιν!σ~ι το χαθεστως κα! 

κσ.'1~ι τΟΟς εκπρcισώπcιtJς τι;ιυ yi -;τ~ρaλόaι;ιuv ά,πό τό φό6ο. 
χ.σμμοUΥΙ'Tt~κό κόμμα κα! οΙ δYιμ~κραΤΙΧGl aόμμαχo[ ΤζΙυ τίς 

.ώ"σ,,, ,ότε, τίς εUΥωχΙaαΥε καΙ τΙς lΧGt'lα.Y ά,νΙκανες να. ά,ντι· 

Ή ήθικ-η x~t&.PPEU:T1j, δ oιασκoρπισμCις κσ.Ι ή :iδιαφσρΙιι, 

~τay τό r:iΨ.l.jtQψEUxto επακόλουθο της aταΑΙΥI' 

πολ",,;η, ", '36. 
&λλος Ιξω ά.πό τίς έργαζQμεyες μάζες αυτε και ηθελ! 

μ! μποροί)σε W: ΙΙΥσ.τρέψει τό κ::tθεσtώς. Ό στρσ.τός, Q1jAcιoΎj 

ή ΙΙστυνeιμίσ., ή χωροφυλσ.κ.1) ~ταy τα. οργα:να μέσω 

ciσxOUy'ta',1 ή oot'ta'topia. ΚαΙ ~'tay κυρισλεχτικ.ά. ΙΙσύ
ΟΙ καπιtαΑισtές ε!χαν τδ Ιδεώαι.ς γι' αότοίις κσ.θεστώς. Ou'tE 

ou't~ διαδη).ώσης, συτε κα:Ι ,αλμ..οί)σαν σΙ εργάτες να. 

.. j l""" ζ1j't~μ.α.tα. 
,οίις ΙΙστο';ς r.ολι'tικαί.ι; r:iρχηγούς, δρισμένοι έξορ(στ'j-

4.λλα. ο( περιΟΟ'ότερι;ι ήταν ιiπλώς όπο έπιτήρφη. Κα:Ι ψυ

ι1π' au'toV," δε,l είχε outE τη δύ-νσ;μη ουτε κcιί Τ1) διά

'ι;' κινηθεl για. '~ά. iν;ι:τρέψει Το',l Μεταξά. ΟΙ !Υθρωποι μάλ

τΎj'1 ήσuχ(α: τους. 'Εξ α,λλου, όσοι θά. jlr.opoiJoo'I ν~ 
ΙΠΙΚ(,10υΥΟI γ ια. το καθεστώς, 'fiPQ',ltta~',1 ',Ια. πεθά','Cιυy: Κο.,,

, ΙΙα.r.Q;Y/::tσtGtσΙ0U χ,&. 
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Σ Ο λ ο μ ώ" Κ ο Ι ν: Αίι.δ .. fJto:'! κιιτ-Χ -;:άσα.ν -;:ιθα.Υ60 
-:ψσ. πράχτορ:ιι; τή<; Άσψά,λειιιι; πρι'! ιixhμσ; άπδ τη oικτιιτopιcιι 

Στη·, αιχ--::ιτορίιι χρη,ιμο;.οιΤΙθηχε o.i: uπεuθuνει; τεχνιχ'i1ι; ψ!ί'Εω, 
θΙ,ε ι ι; χιι! ά.πΙ τΙι; πληροψορΙι; Τ01J Τι 'AGTάoAEta Ilτo6pfot νά. Ιξαρ
θρωσει δ),όΥ.ληρο τδν χιιι.α. 6ΡΥa'!ωμΕ;'ιο τεχνιχΟ μηχα.νισμδ τ 

ΚΚΕ Χα.Ι Υά. Τ.ιιίσει μι~ σειρ:1 ι2.πό 6a':l'txi ,ου στεJ.έχη. 
Λότη Τι περ:πτω,η εχει μ::ι iΡχετά. ΙΥΟΙCΙΨΙΡοuσα !στ';ψίlΧ: 

Σολομών Kotv ή.ιι·,ι mUτ6η;. Κα.τΙ6ηχι ircb τη Ρω?'Ια μαζί 

_ό'l l'χlχζΙ; ιπ:1 μέ:1α τοΟ '29. Τό llOAtttxb Γρ:ιφείο wtJ; '"'''''', 
στη θεσσα),r)'IΙ[Χ7J. ~rσtεΡα άπ!ι Iycι μYιΨ.t πήρα. Ινσ. ΥΡά.μ.μ.ι.ι 
τό Σιά.ν-:ο v.:ou μι;.iί lypcι;pε Ιτι οί GIY.> α.ότο! σUντpooy.ιι ".,Ρ ..... 
'κιiίνται Υιατί οΙν ,ι:.ίι; χpησtμtιΠ?ιώ. ΤοΟ ιiπ&.ν,ησα δτι Τι . 
τι;ο κόμμnι:.; σ-;ι:.ιιζ t6paiIj!J; ε!'Ι:ιι &.ρχιτά. μεyιiλη. ~Oτι οΙ 

.. ολΗι; καΙ πι'; u'J)',ι:ι'/τικές μαζΙΧέ; όΡΥανωοειι; Gιευθύ'ΚΙ'.lτι.ιι 

IlH7J τ"ο κόμματος η στε'h σuμ.r.ιιθΟΟvtει;. ~Oτι tY.tιiPXtt μία 

07Jμεριτη lφrιμεpΙδα lιΙ πο;ι),ίι Ilty.xX7J χuχλΟ:Ρορίι.ι ιtaΙ δτι 

(ϊ(εΚOΙΚO~IΙΞ τη'l κι;ι ... ότητα. &.ι μ:;;ι;;ρι;uσαΥ Ο"J'Iεr.ώι; οΙ Μο 

σύ'/ψοψοι νά. aι:.1Jλέφοu ... σ' α.υτό τό κίνημα, ... ,:1 α.πι;Οείξφη 

-rt; !κα'ιότψέι; .ι;υ;, ',« Ικτιμrιθοu'ι ιχο}τε; ο! ίχα.ν6τητει; Χ(1ί 

οημι:;χρ'Χ,ικi 'Ii T:POWO'ϊQIju'I στη ΟΙΞUθuvση. ΣΙ μ.α.ι;. ιίν'Χι 

δύ:1Χολο ... :1 ,Co'J; o:Ijpioouμoe ~.jτ:ευθυ'.l.,uι;." καΙ ~ ά.PX'lΎιιίιι;.:> Ι 

r.P0:1':'vτa ίΙ.'Χί t~X'X(OX;;YYj,txi τά. ά."ι;/.uτηΡtιi <ou; ά.τ:" .δ 
:ιέ ε·~'X xi'fTjμo'X π ι:ιυ lκφριiζιτ'X! καΙ εκr.ροσωτ.:ε[τ'Χι iπό "",,,,,1Μ 

'Μυ :ir.ολαμ6ιiΥe,.u.,. Υε'fι~-η; έκτil~ησηι;, κιιΙ 

μiζα τών έ6;.αίω'l εΡΥατώ,l χα! O(::ιvα;.υμl~n &πω; ο:: 

κ:Χ1, jιωίι; K'Xpioσo, Att.·, K:xp:ioaf), Ρόζα. ΚοΙν, Ά6ραιiμ 

Βεν.οόρα., Nεφoύι:fη, Τζα.Ζώμ κλπ . Αότ« &.πάντησιι σ1:ό Σιάντο 
δ Σ:ά'l,:ο; τ:1 6ρΥιχε λογικά. 

")'οΤεΡα. άπό ('/α. διιiστημα., ό Σολομών Κ"Ιν μow ίΙΑ'/ει 
την άπΙστευ,:'1 ιρωτηση: «θά. μπορούσε ενας οιχ6ι; μ.α; νά 

σει στην 'Ασφάλεια χα! ά.πό !χεΤ να. προσφΙρει ur.1jPEO:E; otb 
lια, .,.ιi εΙνει οηλΙΧδη πλ7JροφΟΡίε;i '>. Του 2:πιiντησα ότι ~υ1ό 

ρωτι4ι ε!'Ιιχ.ι στη'! π:ό Ιπιεικη r.εΡi"τωση 6λακι{α. Ή Ά" φι,ι., 

ζη.ά.ει άπό τδν πληΡ09-:,ριοδ6τη '7j'; r.ληροφΟΡίει;. χα! οεν 'χ.ι. 
μΙιχ oιά~ι:::ιη ν,:1 ΣUζ7Jτά,ει μαζί το!) τΙι; όποθέσει, _ηι; κιχΙ .,. 
εμπιστεύεται τά μυσ":(Κοί _η;. ΚαΙ ln-; λόγο; γι' αυτό [Ι'ΜΙ 

ΎΙά. την loIa την Άσψ~).ε(ιι. δ πληροψοριοΜ.ηι; εΙναt l'l« ά.νν. 
κα.! !θλ:ο U1:0XStIli'!0 άνιiςιo χιiθε !χτΙμψ,"'1Ι; xα:t Ιμπ:. 

...",",. 
Ή συζήτηση δέν είχε σu'lέχε:σ;. "r σtεpα. aπό μipt.; Ιμαθα δτι 
(Ιχε πιάσει -ή Άσryάι.εια. κιχΙ δτι τόν ε!χαν ΟεΙρει. Μου εκανε 

πώ; δ ίοιο; δεν μ.οσ τό ε1;:ε. ΦαΙ ... (τα.ι δτι θά. τρομοχ.ριχ. 

κa:l θΙΧ Ιδωσε ύπι;;σχΙσειι;, στην 'Ασφ&.λεια χα! άπδ τ6τ:;. 
ΤΟΥ χρησιμ..οπ:οιοσσο.ν, 

Στη.,. έσωχομμσ;τιΧή πάλΥι του '30 - '31, ~τα'l ΧΙ αυτό; ~ λύσ
Ιναντίον μαι; ml είχε Ιξαπολυσει, r.pb παντόι;. Ινα..ντ(ον μου χα.Ι 

του Φανερ"σ , δλο τδ ό6ρεολόΥΙΟ χιχ! δλει; τΙι;. μπουροει; 
(lχε μάθει aτό ΚΟΙΤΒ !vaντίον των τpoτ-σκισtων χλπ. 
'Νιν περΙπτωσή τοl) τη·ι είπα στδ Σιάντο Ilt τη σύσταση ν« τόν 

Αίιτόι;. χ::ιμογέλα.σε eIPWYI1l4 ιtaΙ ή άπ.χΥτησ-ή .ou ~_ 
«(λα. Σπυρα τωρα,.. Μ' αυτό 1jθtλε ·ιά. πεΙ, δτι αότ« πou τα!) 

ΥιΔ; τδν Κοέν, τ~ είπα. !πειδη δ ΚοΙν όποστήριςε με τόση 
χα! άΟισ.λλα.ξΙα. -:η ypaμμ.η τιiiί x6μμaτOΙ;,.. 

ΙΙ ι.τά. !πό χΡ6ν:α., d:r;δ καμμσ.,ιχoUι; σtlντpι\q:χιυ~ lμ.a~ δτl ~ 
ΚοΙν εl)'.ε χρησιμ.οποιηθεί στην πα.ρα.νqιΙα. σε θΙσειι; 

, στόν r.apiYOμO μηχα.Υισμό κ.α.ι Ιτι cir.' αότον πληρι;;φapή
ή Άσψάλεια άνά.μεσα. σΙ r.ona &.λλα ίI.rι.! για. τδ τuπoyρσ;-

τι;..υ Χ6μματοι;. Στό τέλοι;. ά.ποχ:χλόφτηχε xα:l τόν σ:χ.6τωσε +ι 

α τ α α 6 π ο u λ α ι; κ α ί ΔΙ ό σ Χ ο;: Κα! οΙ δύο 

"t"ij; KE'ltptxi'j; ΈΠΙτΡO:t-ηι; τού .Μα.'Ι(Μίχη. Κα.ί οΙ δόο πα
.,.rλΙ:~" του Χ6μματοι;. Ό πρώται;. ιΙνα.ι αυτό; r.oύ ύπoyριiφ;:;ι 

τού ΚΚΕ στιι; 6 του 'Οκτώ6ρη '34 τό ούμψωνα κοιτηι; 
!vaντiον ':ή:; σ.ρατιωτlχοφα,ιστΙΧήι; Οιχτα.τορΙαι; μl τού; 

ταiί ιiypoτικασ κάμ.ματοι;., .ου σοσιαλισtιmu, τo~ 

σοσιcxλΟ7jμ.οχρ:ιτικW , 'ήι; ftytxi'j, Σuνqιοσπονδ:α; xcι.l 

τ",.""',,. Ό δεύτεpo~ είνιχι κούτ61j;. 
tί τ λ α ι;, Λ ιi Ι α ι; χα! πλήθοι; !λλα στελΙχη.. 

.~~,::~~' πλήθα; ά.πό τ,:1 στελiχη x~Ι ανιίμ.ισα σ' αυτά; δ Στ. 
61 ι ιiρχηγόι; τ-ης Καιν060uλευτιχ-η:; 'Oμιiδιιι;. ,ου ... ΚΚΕ 
6 θ. Kλιiρα.ι;.. 
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"Ολοι σ.υτοι οΙ Ο'ljλωσΙες, οΙ σ.υ.όμολοι, οΙ χο;τα.Μτες, Ι!YQI;� 

γνήσια. πρoϊόvω. tijr; 9~ωρητιxη;, πσλιτιχ.ηι;, ηθιχηι; Οιa.π~ιΟl;tγώ 

γησηι; τών μελών χα.Ι στελεχών τού ΚΚΕ. 
θά. μιλήσoυμ.i πλατύτερα. πιο xlitw γι" το πώς Οιa.πa.ιΟ2.γω· 

γεί ," μ.lλη 'tQIJ το ΚΚΕ. 

'1Ι όΡΥάνωσ7ί μας 01ή)l πάλη ένaΥιίον ιης ΔΙΚlαJoρίας 

Ή Όργά,vωσή μαι; ά.νέr.wςε μiσα. στΙς σuvθηxις, της, ΟιχtO. 

topla.r; μία: έξα.ιρεΤΙΧή δpα.στηpιότηw.. ΈχΟίδα.μ.ι: ta.xttU το ,,'ΕΡ 

ra:ttxb λίέτωπο .. ftoAIJ"{paip'l']μoiνo xa.l πολύ ΣUXν" προχηρύξειι;. 
μΙα. προχήρυξη θέτα:με έν δΦει τoU tπερxόμενcιυ πολέμου μ.t ά.π6 
λυτη σΙΧφήνεια. το χα.θφι.ον της, εργa.ΤΙ1ι.ης, τάξηι; στην περίr.τ 

σuμμ.tτoXηι; τηι; χώpa.ς" Οηλα.δη τη μετα.τροπη τι:ισ πολέμου σε εποι 

vliattLo'l'] . 
"Ημα.στε τοτε το μόνο στην "Ελλάδα. «vσ.γνωρισμ.ένo τμ 

της, Διεθνcιυς, KGμ.μ.ouνuπtxijr; "Ενωσηι; χα.Ι ε[χα.με «ΠGΚσ.:a.σtή ι 

μίΙΧ έπιχφη με τη Γρlιμμα.τεΙα:. τηι; Διεθνούι;. Τό arιμσ.vτικότιPΙΙ 

τότε γεγονοι; στή Διεθτη 'ι'jτα:.ν δ εμφύλιος, [σπα:νιΧόι; πόλεμοι; . 

χα:.με τα.χ.τιχά, α:.ύθε,,"ιΧές, πληΡοψορΙες, γι" την έξΙλιξη εχεΤ 

πολέμου x:r.l τίι; δημοσιεΟΟμε μΙ διΧή μαι; χρι,ιΧή στό .. ΕΙ'Υ,,, .... 
Μέτωπο .. _ Είχα.με στην :ιρχη voιχ.ιάσει l.ι.ί τον Κ. Πα:.π_ 

ΜCΊτιo στον" Αη Ν ιχ.όλα:. στ&. Πευ:χ.ά.χ.ια.. ΈχεΙ ε!χαμ.ι 'γ,"",,,,,~. 

ση χ!1Ι τόν r.oAUrpaφo m! τη γpα.φoμηχα.VΉ . Κά.θε 6ρά.δΙ) δΥ 

ναμε φορτωμενοι μl !φημ..ερΙδε, '!ltl προχ.ηρόξει" mt &λλες, 
ναΜ JJτά. μiλη της, Όμό;δα:ι; :ιι.a.Ι &λλε, χυχ.λι:ιψορι:ιύσα.με !μεtς,. 
πέρσ.σ!1ν δμω, οδτε δύο μηνει; xι;ι.l ~ι; nijpt είδηση χα.Ι Ο 

νοιχοχύρης, χα.Ι ή γειτονιά. Μα, το ιΙπανε 'X41 μi πολύ 

τρ6πιι μdς, πα.pa.χαλέσα.vε. i'ι νιΧ στ«μ.ιιτησoUΜε Τι vQ; φύγουμε. 

σ.νa:.γκσ.στψ.αμε ν&. φύγουμε. 

Πιάοσσ.με [να. διa:.μέριoμa. στό ΒύρωΨ.Σ x.a.l πήραμε μ.σ.ζί 
χαί τη Ι'χλ. xal το γιό τη; γι&. νά. otνouμoι: την ΙVΤΌΠωση μΙJφ 

αστιχ1ιι; ο!χαΥενειαι;. Ή !Χτόπωση τώρα τηι; !φημ.ι:ρΙδα:, χαΙ τ 

προχ.ηρύεεων γινόταν μέ περισσό.ερη 4νεση. Λιποτα:.ξΙιι;; οεν ιΙχ 

με 4λλη iπο τοσ Έργ . "0λ3. τά. μέλη τηι; Όργά.νωσης, 6ρίσχ 

θΙση τoυ~ 1((%t στο Mefjxov του ... Με τη θισσσ;λονΙκ" 

"~~;,~;: τα.χτιχή Ιπα:φή. 'Αλλ&: x!VΗμα. δεν ίntf/px. πλιο)'. 
tι 'ItoU βλέπαμε προ "tij, δικτα.τσρΙ<χ, κα:Ι πού cmk γιγο

τοΟ Μάη !xffIιitoyto;y μot &.γn;νιixτηση !vcr.ytioy τη, ιiπεΡΎC
'''''".;~, tIXXt~Xi'j, τη, 'Ενω1:ιχfj, Συνομοσπονδία, καΙ τοΟ ΚΚΕ 

ωiηλ<,,,,,, την ιir.δ~ τους να. xa.u6cnn στω, δρ6μouς:, 
οΙ τώρα: μ4ι; ά,ΠQψεtiγa.vι: i} μ4, ouYl.στoi}σ(ιy Υό:; στotμ.α;-

την πapιiνoμη δριiση. Έκι!νικ πOU &'pvoovw,v να. πa.Ιρνουv 
1'fWtt6. μ.ιις: γΙvοvw.'ιΙ χά.θι μ.iρα. xα.l 'IttPIao6uΡOI .. . Ό φ660ι; 

πα.pα.λύσ~ι 't« 'It6.~. 
ΤΙ% "ttA'J) Φε6ΡΟUι;ι.ρΙοu '37 Ιγχ«'t«1είΦCΙιιε καΙ 'tό Ο"Ι1:Ι1:\ στόν 

χσ.ι νοιχ.ιlioα.μι lνo; δωμ«τιο μαζΙ μ! .Ον Πa.νιχγιωτΙδη 
Γχυζη. Ά ... ό την πρώτη μ.ι!Ρ3; μάι; ύποπτεόθηχι ή σπιτσΥΟΙ' 

χα.Ι μ.έ !,;"I;Iμo'/ij pωτol}oι!. '(ta:ti μινιφι την ήμiρcx Q"'I;Q σπίτι 
tγa.Ιναμε μ.6vo τη ννχτα:. τη, εtπσ;μ.ε δ'tl ε!μα.σt. 'tUΠoίΡι:iφo~ 
δΟUΑiucιμε τη ννχτα.. «Δεν πιστευω να. ifoa.cttt χομμ.ουνιστΙ,. 
λΙει, χο;Ι vά. βρω χα.ί !γώ τον μπεU μ.ou-, Τήν xα.θησιιχιi
ιUλά. ή οοιιΑιι« μιχς '(ινότ~ν πολύ oιίσxoMt.. "Επρεπε vά; πι

νά. φύγει Υι oπttoVQtxoxupιX γιά. νά. OOUAiΨOIJ!U τη γριχ

x:r.l τον πολύγpaψο. 
τω μ.εmξύ «ρχετά. μiλη της, 'Oργcίνωσης, ιIx~ν σuλλη

Κa.νΙνα. οεν lΧ4νε δr,λωση ... Alλoι π~pα.πέμφθ"1:xα.ν ατά δι
χα.Ι ά.πο εκεί στη φυλα.χ.η χι άλλοι στιiλθηΚGtν έξορΙα. 

νησιιΧ :ιι.a.Ι στο Σψχτ6πεοο Άκροvσ.υr.λΙα.ς;. Ό Xpijatot; Τυλι
α.ύτοχτόνησε στe ΧΡα.τητηρια. τηι; Άσφiλεια.ι; χ.ά.τω d.r.? 

πού ποτ! δεν μάθα.με. 

l1ίς Elδι)(ης 'Ασφάλειας 

6 τού 'Απριλη '37 ~pθl xa.Ι ή διχή μου σειρά.. ΕΙχαμι 
δ!χως, δεχάρσ.. 'Oρισμiνoι πoU μας Ινισχoovε OΙXOYOμ.ι"ιtά., 

τρομO'ltpα:.τημiνΟL, πρωτα μ.t διάφορα. προσχήματα ά.νέωλλαΥ 
τη σιnορομή τουι;; χa:Ι στο τέλοι; μ.!ι;; δηλώ"α.vε ετι δΙν 

oια.τεθειμiνoι να. πα.'/iO φυλα.κ'ij η !ξορΙα καΙ σuνεπωι;; να μ1j'1 
ιl'ΎΙζ,oυι" τoλioν σ' α:.ίιτούι;. Αστό με ciνά.γχιχ.σε, fta:pIi τον χΙν-
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ouw που ΖίιΙτριχα '1Ι); δΥώ μΙρα. γιά 'ιά δρω Ι't'σ.ν προσωπιχ6 ~'} 

φίλο κ.a.1 '1ά. πάρω άπ' α.u-clιν χρΥιματα, Καθως Ιr.lcιτρι:ψα *πο 1:0ν 
φαο μου Ιπεσα. πσ.'1ω σ' l'h. γ'lωσt6 μου ιiπo 1:0'1 πυρ~yσ; τοο Γκύ

ζη μ.έλοι;; τοο ΚΚΕ πού εΤχε Τοιρά.σει σtην Άσφάλεια.. Μέ υΤοΗϊει· 

ξι στους χωροφύλαχε; X3;t μ! πιιiσa.'/ε. Tηλε:pωvήσιιyε στη'l ErIS:· 
Χ~, ~pθε "ή μοτοσυκλετα κιχι μΑ πΤΠα.νε στην Άσφά.λεια.. Ό Κ"· 
11ποχόληι;; κάνει γ't'ωστη τη σύλληΨ~ μου στον Μa.νια.διiκη xa.l 
d:μlaw, ιipχΙζει "ή «ΠΡ02.'';'χριση-. Ka.t ..-: ρωτ.,; &π' δ),ι:ι: ποο μι. 

νεις; ποσ tlwxt 1:0 αr:Ιτι σου; 'ΑΡvήθηm y:i πώ πι;.σ μι';ω γΙ'-1:Ι 

lxtt δρίσχ.οντα'l ή γρι:ι:φομηχανΥι, ό r.ολίrγΡα.ψος χ.α.Ι προ πα.'ftΟ~ 

ό ΙΙανa.γιωτΙδηι;;. Κι d.ρχίζει "ή γνωστη στεΡεό't1)πη άσtuιιομιχη 

ΠΡΟiJ.'ιId.χριση: ψCΊλα.ΎΎα, χασtΟUχια., γροθιέι;; χ.a.Ι κλωτσιέ; στά. πό
δ ια.. κσ.θε Μο 'tptt; ώρε; μερiJ. χα.Ι IIUlt!L, πλijθο; ιiToo χαψιεδι; 

!iIlOtyav ιiπότoμa. χσλ μέ θόρυβο το χρι:ι:τητηγιο χ.α.! στηll άΡ'/1ΙιΠι 

μου '1ά τού; πω riι διεόθυνση 1:00 αr:ιηOυ «ρχιζαν νιΧ Χ't1)ποvν δλιΗ. 

μα.ζΙ γροθιέ; χα.! χλωτσιές. Λότο x.pιitYjot 7.,-ρ::Ι:Itσ.νω d:r,o δε:χ~ 

πεvτε μιρε,. ΤΟ: πόδια μου tlxa.y ;::ριστεt χ.α.Ι πληΥι&.σει 1(41 
πα.νταλ6ΥΙ ttxt xc.HYjatt r.i·/w στΙς πληγΙ,. wHμ.ou'l:x. έντ-ελω, lir.o

μtnwμεw, χ.αΙ δεν μοϋ έΠΙτΡεπlχ'Ιι o,jtt νι); liyopIiaw τσιγιiρlX. 'Απ; 

το:Χ &.λλα. χρι:ι: ΤYjτηρια iXQ!Y(x τΙ; φωνει; χ.,;Ι τοοι;; ΕϊδγΥου; τω,; χ 

o;:ιυμtνων πoιJ 6α.σi',ιζα',. 'Απ' α.ύτο-J; οΙ περισσότεροι xi-nyt a~ 

λωση. 
~Ota.'; τέλο; r.είcιτηΧ4Υ δτι δέν έτ:ρόχειτο ν:Χ μ.ιiθOυ'l τη δι • 

θυνση του aπιτιoυ μου μl: παΡαπΙμΦGnε στον Χνα.χριτη μ.! την .... 
τηroρίcι 'ti'j.; παρι:tνομYj; δρcίση.; γιΟ: την άνατροπη 'triU Κ:7.θ ε 

το; κλτ:. , 

Ί.~ν ιΧνα.χριτη δfιλωσα. Ζτl πριΧγματι ιiγωllίζOμ4Ι γιά. τήν 
τροπη τη; διχτα.τopίcις χα! γι::Ι την άνα.τρcm'ή τοσ 

χα.θεttt:ώΤΟ; χα.Ι δτι πpάγμ.a.τι εΙμα.ι δ !χδ6τη:; τΥις πα.ρά.'ι'ομYj; 

μερΙδα; .'Εργα.τιχΟ ?ιΙlτωΠQ_ . 

'Από τ;; ΚΡ2.τητTιρι~ τη:; Είδαή; Άσψσ.λεία.; μέ πήγα.ν 

Τμ:ημα. MEΤCΙγωγων 'Αθψω,ι, ιiπό !χεί στο Τμi'jμα. M~Τ:7.γιιrr ' 
Πειρα.ιώς χcιΙ ar.o έχεΙ στίς ψυλα.χει; τηι; ΑΙγινα.; γιά μιο:Χ π«~ 

lPYj:toStx(a. 

ΟΙ ψυλcιχίς 'tij; Αίγινα,ς tl-n: (Υι ~τ:xν τότε γιlΧ.τΙ \ιπορεί να 
γ(νει liλλcιγίι;;) ln όλ6Χληρο συγxρότημ.cι χτιρΙων. 'Έχει 
ιΧχτίνε; ΥΙιΧ ΤΟ'):; χα.τα.δΙxw;, &πομονωτήριι:ι:, γρaφεΤα., Ιργο· 

&νcιρρωτηpιo, lxxλYjat~. Ή &κτΙιια. τών πολιτ:χω ... κ.lX.tct

ήταll ή Ι η. Δi.ν ~μ.a.στε τότε π~ιnπάνω iπα 150. Τά έσω· 
τη.; 'Aχτίlltις τά. ταχΤQΠoloOσε ιιl τη συ'(Χ4τά.θεση τοίί &.ρ. 

"",λ~,," ή ήγεσίcι των στ:χλινιχων. Αυτη ή ήγεσΙα ιiπoτελoίίντα.ν 
άπα tQuς: Τυρ!μιι, Κλ6.ρο:, fuιpτoZίw.o, 'Αr.Qttt:6λου κcιΙ Γεωρ

. Γι&-. τoUι; έCΙυ1:oυ:; του.; ε{χαν διa.λiξει τoU; πιο χ'%λού,;, πιο 
ρυ;(ω ,ρ,"" , «νετου;, ruitpou; xa.l εύήλιου; θcιλά.μoυς τον 10 καΙ 

20. Τοίι; ΤΡQτσχιστε; xa.l τούι;; &ρχειαμ..,;ρ;ιστέι; τοίιι; εΙχα.ν 
""κ<1",Ι" " στον 90. Σ' l't'σ.ν θά.λα.μ.ο μr.ouντρο!}μι πoU [{χε lν% 

μιχρο ",a.pάoOupo xa.i ΠΟ-J ήτα.ν δ:π),α. ιiχριδώι; &.πό το:Χ &.πο · 

09,;:;;:; ·Otctv ιΙχο:με συσσίτιο στιφ6.00 δέν μΠQΡΟUΟιι..μ.ι νά 
~ &.πΟ τη 6ρώllO.. Έχει ιι' lστειλΙΧν χι:ι:Ι lμ.ln. 

νa.ρθώ σ' Ιπα.ψη με μέλη τοϋ ΚΚΕ dπο το 1932. Αυτά 
ΙδλεπlΧ. τώρ:r. ~ta.y κάτι το Ι'ftελώς ξέΥΟ, Ιγνωστο, &r.o χάθι 

ZiIctCPOPEttxb ιir:o Ιχείνο r.oίI ήξερα.. 
ΚΚΕ ή &ιια.λoria. τών lΡγα.των μ.ελών του ήτcιν πολύ μ.ε. 
Στο'ι llttpa.tάo χα! στην Κεντριχή κσ.ι Δυτιχή Μα.χεδονΙχ 

(χ'Χ'Ι'CΙ. πολλο:Χ χρόνι.,; γρι.φματεχς, δεν tίπi'jpxt χσ;νεΙι; μι.χρο
μtλo;. K'J:! οΙ δύο 'Opya.yώaoεIIO 2:r:OttloQYtxv iποχλειστικά. 

Ιργ6;τε;. Στ1j θεσσ2.λοv:χ.Yj, μόνο στούς έ6ρο:Ιουι; ~Τct'; μερικοΙ 
_όαι,ο<. Ko:l σε δρισμέ'/α. χωριά aτή Μι:ι:χεοο'/!α Ij1:a.y μαζΙ 

6;χτημονες χαΙ μ.εριχ.ο! φτωχοί χωρικοΙ Τώρα. μδνον έΗ
Ιργάτει;; 6ρ(σχοντο:ν ιiν6;l~εσα ato!J:;; ΨUλ.,;κισμEνOυι;. ο! πε· 

ητcιν liypbtt';, μιχρlΚLστO!, Ur.6:λληλQΙ, ντεκλo:ιcιέ, Οιχη· 

δημοοιorροίφοι, . 
ΙμπιστοσUιιYj στή'ι Κaμι'lτερν ίιπτιρςε 6έ6α.ια ιiπo τότ! ;::{,') 

Ιγινε ηιoijII,a τη;. K'%l προ π'%ιιτο; άπο το 1927 σ')σtη
xcιλλιεpγoϋvτα.ν σ-;ά. μΗ η δ μύθο,; γι:Χ το d,λ6.θ.!JΤΟ tTj,; 

xlXl τοίί Στciλι'l, z,r.w; έπΙσηι; κα.ι ή IivciΥχη 'Itciyω ιiπ' δλα 
πιιθι:ιρχίο:ς. ι Αλλά ur.i'jpxo:v σ' ιχίιτο &ξιόλογοι κχΙ σxε~τδ. 
Ιργσ.τι; που ~χνά. ιiσκι;;Q:n;ι κριτιχη ιr..1jv πολιτιΧή χα~ τη 



δρά.ση του x6μμCJ.,:oι;. A~τ"ι ποί.ι {σλιπσ. τώρσ. ήταν χυΡ1.0),εχτιχά. 
ρομπότ. ΛΙγιιν! δ),ΟΙ τά. rs,.ΙX. Κα.Ι σ.μτα. ποο Hya;vt Ijτο:ν δ,,:ι τού, 

όπέ6σ.λαν, δ,τι τ?ύ, χούρδ ι ζα'l νr.ι λέ'/ε. ΚΙ ιχυ.ά. τά. ρομποτ πι. 
στεύο:νε δτι δ,τι γίνετ::ι ι στδ',l Χδσμο, γίνετ?:ι ~:tει&ή το θιλει 6 
ΣτΗΙΥ. ΟΙ ήπε" οΙ &.Π'Π'Jχίει,;, οΙ χιχ:::ιπροφε .. ;:οϊ} χινήμο:το .. , 6 
Χίτλιρ, δ Μεταξα., χλπ. "λο: ή,2.ν μiσα. σ,ό μ.ΞγιιλοφIJΙ, σχΙδιο 
πω ei όδ1f(α-Jσε στήν ;:ελιx~ ν!χη, ΚΙ 6.Χ6μιχ ο:Υτά. ,ά. ρομ;-;ό1: 
προετο~μ&.ζοv,ιιν τι4 δήμιι;.ι. ·Ολοι ΟΙ έχθραί ,ώ Χ6μματο .. -ΙιΤ/Α\Ι 

xo:τιιδιχ.ι:ισμ.tνoι σΙ θά,νατο, δλοι Ιπρεπε 'ICι πεθά,νοl)ν. Κιιl !χθΡοI 
,00 Χόμματο, -Ιιτο:ν δσοι xo:-:i% χαιΡου .. διεφώY7jσιι'l με «,ή γραμμή-

·Ολο: δσιι AΙγo:ν~ χ?:! δσσ. χάνο:'Ι! Ijτaν πpoγρ:ιμμα.τισμΙνcr., 
tλΙγχovτo:ν x:r.! r.ιχρa.Χ?Αο:.ιθ?Uvτιιν. ΣΙ κ&.θξ θiλ:r.μο u-r.'YjPXE 
μάτι τη .. Γxεπε~σ . ·Ενας δ G-oco!o; &γρυπν2. r.(l?ιιχ?λοuθc.iί::ιε 
χά.θε πρω! Ir.PEnt νr.ι un?eiλAtt ,~v 2.vaIfopi 'tQIJ. Tι!t γρά.μμ2. 
των μελών, τά. ΙΥτελω .. Ιδιωτιχ&., aτoύ .. γονείι; ΤOΌ~, στ! .. YUVGlT 

κε .. τουι;, στού .. &.δελψού .. 1:01.1', πρΙ'1 οοθο!1ν στη λσΥοκρισ!ιι τ v 
ιΡlJλσ.χων, Aoγoxp!vo'lta'J ;-;ρώτα ι1πό 't'ή διείιθυνση τη~ σ-t:r.At\ltx1'ιC 
δμάδα,. 

Άπ' ο:ότη την διι:υθlJνση ο! Tυp{~ χ.α.Ι Μόσχο .... Ιριισa.ν 
Άσcpάλειι.ι χ.ι:ιΙ Ο rlJcpτο8ημc~ 1 άτιο!} -;τρο-ι,χΟη σε ιΙΥ,ιστρά.τηγο, 
θα.νε σΙ χ&.ποιο μ-;ΤΟUVΤΡQUμt, Χάποιας «'::ι?σ :ιxλιστιxη .. ~ χώρο: ... 

Στό 9 ljτtJ.ν τρεΙ, &.πό τή διχή μ2." δμά,δ2. οΙ Κ. lletr.., θ. 
χ.ι:ιΙ Σά,ρλ, Ι'J::Ι" ιiπo την δμά,δι.ι Πoυλι~ouλoυ δ ΞυπόλlJτος, 
πού οεν 6.τηχο:ν σε xιxμ1~ δμ&.δΙΧ Q: Κ. Δ. κιχΙ Σχο:λο:ί?ς Χ4Ι ΟΙ 
6.ρχιιq.ιιxpξιστΙ, llttP2.xl(:t .. , Φωτ. Π!J:Π2.δ"ίιιητ?~?uλ? .. χ:ιΙ 
λU&.,; .. 

Ύπηρχιιν μετο:ξό τ"u, συΥτροφιχl, σχΙσειι; !λ),ά. .π:;;;:::: 
τι, πο).ιτιχΑ .. συζητήσΕΙ,. ΠεΡΥοΟσιιν τΙ, ώρες τoυ~ μΙ 
κσ.Ι χιχl.:r.μπούριο: χαΙ πιχΙζο'lτα .. σκάχι χρη,.ιμoπoιώvτα~ γιά. 
χιΙρα xwτιά 6.πο ταιγιίριχ ΜΙ τι4 πι6'ιιιι μιχρά. χαρτά,χιο: μί 
<ρίτσις. 

ΠροοπιΧθησ2. vr1 ιiνoίξω π~λιτιx! .. σuζητησεις μl δλ?IJ'" "E~. 
'ι'(J. μι&. ,σειρά διΙΧλΙξ!ι, στό θά,),σ.μο π&.vω στην 1"'".oλι,ιχ~ χο:,ά:σΜ. " 
κιχι αΠι:'χ.ι:ιθήΧ?ΥΜ ,wv xoμμoυνιαΤιi)ν. ΟΙ Ξυπόλητος, Δ., χι.ιΙ :& • 
),«Io~ πηρο:ν μιρο ... οι 6.pχειoμι:r.ρξι,.τΙ~ δΙν πfjρ(l(ν. ,. Aχouγιx\l lιΙ 
νον γιο:,Ι δ1ν μπoρo!1σa.ν να. xά.νo!Jv κlχΙ 6.λλιως. 
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T6-tε γι&; τ.ρώτη φΘptX Ιθεσι.χ. όπα out1'jτηoη τΙ, ιiμ.φιδoλΙε, μG:) 
την opθό-'tητσ. w] συν~μa.τo, τη; όπερά.σπιση, τη, ΕΣΣΔ, 
τlλo, ttσηy1'jeTjm τYι'J ωτσ.a(χη του xl%t την ιiπδppιψή 'tou. 

rto:v. mI ΣιΧρλ, lμει'/cιv σύμφω>JOΙ , Ο Πο:π. οιετόπωσε lπιφu
Δέ'J X!7.τtJ.λήξo:με adj'J 6,π6ρριΦη ο:ύτοϊ} τοϊ} σuνθήμ.α.τo, 

μΙ« συζήτηση γιά. την WΞιxή cpOO1j τη, σoottttxi'j, x.cιινω

ιiλλ&; 6.πο l'Jα.ν lλεΥΧΟ των Ιδεων μα, xa.t των σuνθ,l,~των 
lν δΦιι τοΟ ΙπερχομΙvοu πολιμου. ΔηλΜή δπoσt"ήpιξα. δτι 
τό σόVΘημ.ι:ι; δ1ν μπορεί πο:ρά. να ivoΙξει το δρόμο γιά. τον 

ατί, τροτσκιστιΧέ, ομάοε" στΙς croμ.μαχε, με 
ΕΣΣΔ xG')pt, oτo'J έπειχείμεvo πόλεμο. ·Οπω, &.λλωοτι χ?:! 
. θά. μιλήσω πλα.-ώ'tεpo: γι' ιχότο ΠΟ:ΡCJ.χά.τω. 

1:τ1, cpuAl%x1, μ4, έπέτρεπο:ν ιix!ιιιιι τότε lφημ.ερΙδι,. Ή. ιiπo:· 
Ijρθε "Χ-?:τ6τιι. "Ετσι δεν ξΙρσ.μι ",G'); νσ. lxcpριXσouμ.ι τον 

, μι;ι, χα.Ι τή χσ.ρά μα; δτσ.ν δια.θά.ζσ.μ.ε γιά. την ιlνιx· 
τοα ΛιxIx.cιo Μετώπου στη Βα.ρχε),ώνη χ.ι:ιί 't'ήν d.νά.ληψη τη; 

δ.πο τΟΟ, Ιπα:ιαστιχτημiνοu, lpγά.-cεζ. Ή προλετιιριαχη 
Ιχ.ιχ.νε ξανa. την ΙμιΡσ.νισ"ή τη~ στTι'J ΊστορΙο:. ΟΙ στα

ΠΙΧΡσ.λΟΟει χa! εο:Jθ:ιθ!l. :Ξ::xνιxπijρ:ιν r.ά.vω τolJ~ ΧιΖ! 
"1'r;p<I'" δτιχν σέ λ!γε, Ρ1ρει; μ4, πληΡσψοροDσε b τόπο; τι&. 
Ινοπλη 'Χ4τωταλη τηι; KOjψoό~ xo:t τη σφo:γ~ τω,ι Ιπο:να.-

ΙΡγιχτΦν. 

περνοΟσιιν οΙ Ρ1ρε .. , 1ι μία. πιatή 6.vτιγpαψή τη, προ· 

.... ,'". Δόα cpoρΙ, μ6voν εΙχι.ιμι μιά. χά.ποιιχ ιiλλιxγ1ι σ' o:uτYι 

Δύο χρα.τοόμενοι τοΟ 9 lx των or:o!wv Ο Ινιχ .. Ijτι:ιν μΙλος 

6μιi5σ. .. ΣUΜδlωαη .. τΦν ατσ;λινΙΧώ'J εΙχιχν ά.ρπl%χτε! &'ΥΡΙΙJ. στό 
Αδτό Ιδωσ! 6,φopμ~ στοό .. στα.λινιχους να. διo:μa.ραιρoνται, 

.""',,'" δπω .. 'tιi μ[χlJ' μιiou .. lξω ιiπo τό θά.λιιμό μα .. , vα. 
xα:tarrtIλolJV σdι διεόθlJvσ-η tGι'J φlJλιι:χ.ων γιι3ι iνα.ΡχtχoU~ 

"""Χ'Π"'"' xa.t ν« ζητήσουν νά. ~ 'Πα.νε α' ιJ.λλη ιixτ!νιx. 
4Τ.).Φ, ρωτήοl1{U τον δΙΙlJθlJvΠι ι!ν 1ι ιι.χ,!να. Ο:Uτη πρ?· 

γιά. #τι:;u .. xoμμαυvιστΙ ... Ma .. ιiπά:'Oτησε vσ..ί, ιχυτ"ή ;iJ dX;:!
lΙΡ'.ρΙζ,,", μόνον γιά. χομ.μΟ!J'ΧστΙ ... ΤόΤΕ ταl) λΙι~! lμ.ε!ς πρΙ
'" μεΙYOIJμι Ιδώ χι α.UτoUς .. α. τοο .. πΙΧτε σ' anTj 6.χτΙνιχ, για,Ι 
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μόΥον έμ.ει, Ιδώ tr,vxoπt XOJ1μOUVt<1tt,. Φυσ:κχ ::OU τ&. πpiΥμ.a.τ(J. 
! u!v.xνε δπω, ΥιΤΟ:Υ. 

- ].Ηο:. ιiλλη Ηλο:.Υη r.ή μΟ·ΙΟΤΟΥ:ο:. μας ~τcι'ι ~ γι&. πρώτη 
φα?" πφιψαρ" τασ Έπιτιiψ:ω aπ~ τη ... iκτ{~ μο:.,. ΟΙ <1tΙXλCYC~ol 
τ?ομοκρ::ιτηο,ιικο:νε YΙCΙί! 'οΙ"',.ι.!:κινι δη πpαιτoιμιiζετo:! Ιπιθεση :ων 
::ΟΙ'ι'ικώ'l ΙψJ.Ψtίαv μο:ς. THpb;v σί? 9 xo:.t μo.i~ εΙΤοΟ:'ι' δτι πρεr.ιt 
'12. ι:iπoφίIYoUΜΙ xιiθε ιίτ.pz::~ χα! a'ltuAo:.6~ πιiση, '0'2, πo:θGoμι 
Τοροσαχή χο:.θώς θά r.tp'l&:tt ό Έ'1":ιτάφιας xa.! ~ά κιί'ι.,υμε ίό <1tiXUo 
ρό ιιας . τιιυς ΙΤ'Μμ.ε Q"t! fH. πα;ΟοΟμε προσ.,χ1) ιίλλ" δΙ,Ι 02. xa. 
·,ιουμε τό στα.υρό 1.1.0:.'. 

Δεν ΙΥινι κο:.μίο: ;:ρ6κλΤ)C1Ij Ικ μipoυς -;ών ποινιχών. 'AytiBttfJ 

δ Π(J.π~ς μα.ς {6Υα.), Ε lw. λό'(ιΙ που «νιiμισo:. στα άλλο:ι iJi, t!roι 
δτι r.ΡΙΠi:Ι νά σε6όlJ.Ot<1tε Τ~'I Χριστό ΥΙΟ:ΙΤ! iXu:b; <1t2.uρώθηχε YIIk 
τόν Ιοιο λόγο ΠΙΙίι κατο:.5ιωχ6μι,ιπι κο:.ί μείς. 

Τι σuνΙπειις; ιΙ-χ ι γι&. ΤΟΥ 'Πα.π&. «υτός; δ cir:lOo:.YQ; λδΥος 
οεΥ μάθα.με. 

Σrδ σrραrό,-r,(δσ ουγκfι'Jρωοης 'Ακροναυπλίας 

Σ-::ίς ιίρχε; τοΟ ΣεπτΕΙ16ρη '37, μt x'::tA')tjy σΠι δ:εUΘυYlTl) 
φιιλιΧκω ... ΚιΧ! μοο χάνοlJ'l γνωστό Ο,Ι lλη;ε ή πο ι νή ψ/υ, ~ 
δΤ)λσ:οη ερημοδικ(<ι. χ<ι.Ι το πρωΙ _i'j' έπομένης να. είμσ:ι i:;:; 
Το πρωί τi'jι; έτ.:ομένηι; "τό ΥραφιίΌ ~ς; ottuBuvaYj; ιι.! Π~ 
6ΙΧ'/ε oιn l.ωΡοφiιλ'::tκες , μου T;Epaactvo. l-n. ζευγά.ρ! χειΡοπέοει; 
τ.:'::t~ΡW;U'.ι' ir.b τη οιεόθυνση ενα'ι χλειστο φιtxελλ" πω .,.<>1 .... 
τ::.ι ·ι g-ιJJ., .1:.,ιχητη τοΟ Στρ<ι.τor.:έΟ>;ιu 'Aχpανσ:uπλ1ιι.ι; χιι.! r.oίI 
i?tστεΡή tou μερι& ύΠοΥΡσ:μμιaμi'lο διπλ" xα.l μl κόκχινο 
ΙYPσ.9~: "Προσοχή. Έ;α.ιΡετιχα. ΕπαΙνΟυνο, •. 

Ί\πό τη,) ΑιΥινσ: με 'Ito:p:x-oiVto!J'1 στό τμ:'ιιJ.Ot Μετσ:ΥωΥών 
ρα.ιώς χιι.! ιiπό έκ,ί μέ 'Πολλοίι, ιlλλoυς; στa.λινιxώς χσ:! μέ 

O'Uw.ιotitJ. χωΡΟ:Ρυλάχω'l , Ιπ:βισιι.ζόμ:ιοπ! aτό χσ:ριi6: για. τό 
πλιο. 

'Aγά,μισιi μ.ιχς στό τμημα; 1tfεΤ'::tΥωΥWV Ι/ταν χσ:ί (Υσ:ς; Που ., 
νι!ς; o~ν τόν fjξερε. Στό πρόσωπό του ~τα.'; ζωηρ&:. ιiπoτuπωιιΙ.ι 
δ φδ60ς κα.ί ~ κσ:τιiπ),η;η. Προοριζότσ:Υ χι σ,υτδς γιά. την 'Α . 

.",ω., d:λλCι xpo:.tlιIr.(J.v σε άπόπο:.ση Δπό Ιμας, οεν ιιdς μΙ).QU:}! 
ΙΙΧόμα 6λΙπο:μ! δη ~θ[λε ν" φo:.(νεtαι δtι μhς; &.πoφεUγEΙ κο:.Ι 
οέν {χει σχΙ"Τ) μα.ζί μ.α.~. Στό xo:.ριi6ι δμωι; λόBYj1U ~ Υ),ώσσα 
Μιλησε κιχ! μ!λφε πολίι xo:.BlXp&. κιχ! σ~ μ!iι; χα.! στοίις Ι'Πι
χα! ΠΥμς χωΡοψίΙλο:κε, r.oίι μ!iς σιJW10εU::ινε ... Αρχισε lt::Jl: 
έΥω δΙ ... ε[μαι x.Gμlι.r.ιuνιστ'ής, ιι1τε ciπο:.σχολήθηXGt ΠΙJτε μ.έ 

ζητημι:χτ«, ούτε ξέρω τΙ ε!νο:.ι δ χιψμουνισμόι; •. Κ::ιΙ σuνέ
«Είμαι ΙπιθεωρY(tήι; τoίt 'ΥΤοουΡΥεΙου χσ:! μl έντολΤι τη; 

μ.οιι Ιχ.α.νο: lλεyx() στον ΌΡΥσ:νισμό Λιμένοι; Πιφα.ιως . 
οεν 6pi'jxa. τίΤοοτε ποο γ.ί tlw.c σόμφωνο μξ τοίις νGμ.oυι; χσ:1 

Xά.o~, Τ"'σ:πα.τ~:;υλιOC στη διο:χείρηση, iY.tlpoyXGt Ιξο
δiχως χ::ιΙ t t.r.nx&' δ:χ:ιιολοΥητιΜ, ιi::poxιiAtr.ttt' ιίνωμα;λίε;, 

ΙYΎρ~φές , δηλσ:οή x~t'iat~O'1'j r.oo ΙΤοέεα.λι τη ... άμJ:σ? 
τοΟ εΙ"σ:yyελέcι. ·Ολ:ι σ:ύτ&. τά ΜίήΥΥιιλσ: εyyριi:pωι; 

·rΠΟUΡΥείο. Διευθ'JYτής τοΟ 'Opyσ:νισμ.oίt Λιμ.ένος ιΙνσ:ι δ Γε
άπα τot.ις πιο Ισχιιρot.ι; πσ:ριiyoντες τοΟ στιl.ιερινQ!} χα:
ΜΤΟΥ χ'::tτήn.ω.ιχ σΠιν σ,νΙΧΨQρi μου ώ; κυρ!ως Ur.tu

Ό 'ΥπουΡΥός μ.έ !;:ήνε:1ε ΜΙ μl σo.JYItxl1pYj Υιά την εόσIJ'Iει
μου χα.ί το Oippo; μου. Το l/5lO με σ1Jνεχάρει κ.αΙ ό ΙΙρχηγόι; 

~A""""",{a,. llPOXt't, δμω; το 6piGu Ζρχοντσ:ι aπ!τι IJ.OU 000 
μl πολιτικά χσ:Ι με r.iν, στη ... 'ΑσφιΗεια.. 'ΕχεΙ μ.ο!1 

άπδ x'::ttpb ~ 'Λσ:ρά.),εισ: μ! 'Itιxp'::txoλauetl, στ! ξέρει δη 
XJJμμQU'/Ιστηι;, δτι Ιχω 'Πάρει μ.έρος; -σε O'UVEOptciaEl; ΧΟμμου
ΚΙΧι μ.οσ x.GιvοποιοiJν ιί::6φσ:σ,l τoίt ύπιιυρyιιίt 'Ασ:ρΙΧλιΙα.ι; δι}, 

δ:α.τιί"σεto:.ι ~ σUλληΦή μου χσ:! ό εΥχλιισμός μου στο 
'Ακρα'.ι'Ο:U'1':λ!'::tΙ;. ΚΙ Ιτσι ί.κ(Ι -::00 ΠεΡ!με"ΙΧ προι:ι.ΥωΥη 

εOOuΥιιοησΙ:ι μ,οιι x'::tt το θάρρος μou, μ.έ iπολuοuv χσ:Ι με 
πό aτpatw.zoo ώι; χομμουνιστή" , 

μd; ti1l'E ό .iYYω",o;. :Mιiς t!r.i: κσ:! το δνομ4 ΤOU, ιiλH 
9υμdμ~ι. ~Oσoι τδν .ixouaO:'I κοΙτσ:ζ«ν δ Ινα, τόν ιlλλoν. 

titλc.u, τών ετημ.ερίΟων -::οίι Ιpισμiνoι κι»-τοϋσ:ΙΥ 
ΥΙα. την ο!χι;ιο6μΥιτη τσΟ ΤρΙτ.,ιι l:λAYjvαooD Mλιτισμc.O, 

'ιjθ:Χό lξα.yyισll~ τη; χώρ:ις κλπ. Χ).π. "-

στό N'::tUπλlo σχεΟΟν '/ίΙχτα. 'Από εχεΙ &.πό την πα.
Ιλλοι χωροφίΙλαχει; ιίπο τη φpoυp~ _c.O στρσ:τι:rnέO.,υ μ,ιiς 

γιά. vi 11α, πίνε στη ... 'Axpo'lo:.uπAi'::t. Ή 'Λχρανσ:υ-
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r.A(ιx tlw.t Ιw:ι ποχλιδ !vιτικα φκ;ύριο τσα Ιδ,ou Πιt"JU μί δλ(%. Τ2 
παλιeι. Ινtτικά. φρούρια, ΠαγoJφ,λα -:ιΙχη iπο τη μιΡΙd 't'i), θά· 
λασσας, άτέλειωτες σχιiλε" ""ες, χovτρoΙ τοίχοι , μηιiλις 1Ι:άρ· 
τις μt 6αρι!ι; ιiμ. • ..ά:ρει;, Ξεθεωθ~χαμ.ι άνε6ιx1νovτo:~ αύτΙ, τΙ, ι1τΙ 
λξιωτι, σx.ι.i:λες m:! τί; στοέ, ot:Uνot καΙ φoρτωμlyoι μl 't1:i POiJt;,1X 
μα,. 'Ειι.ινα μΙ εΙχlχν δtμ.Ινo μι τΟv !πιθεωρ-ητη πOU ιΙχι γΙνιι 
Ιν<χ ριix.o, χα! Ιπρεπε ν&:. τόν 6ι:ι-ηθιiω '1& άνε6α.!νει 'tlι. σχιχλιά , 
Ttλoι; άντιχρόσΙΧμε τά. χτΙρια τ?Ο Στρατοπέδοu. Στη χιYtΡΙΧή ι !· 
σοδο μlα μεγci.λ-η l1ttypιxφTι Ιγf':Σφε: «Στρ::ιτόΤ.εδσ ΣlΥ'(χέν<;ρωση; 

Κομ.μουΥιστων». 

Τοv Σεr.;:Ιμ6Ρη τοΟ '37, λΙΥΙ' μ.ipε, πρΙν ά. • .ό τη με:t<χγω~ 
μου, εΙχε -iι φρουρ&. ;:00 atpa;:oπioou στήσΗ !J.!(I δOλoφoνtx~ Ιν' 
opa tva.vτloν των Χp<x;:ouμtνωv. ΤΟ σόYθημtι ;:0 l1:iwcrt μΙ μιci 11:1 

στο),ι&. δ «ΓxaΙριrκ~ (δ dνθυΠΟμ.οΙραρχο, "ου σψ<ΧτοπΙ60υ) χ.σ.Οcl, 
&γ;)χε ιiπό τον 20 θιiλαμo, οΙνονt<χς Ινtoλ~ v& tttIXμ.ιxt~tJOUv ; 
παιγνΙοιιχ 'XtL! οΙ σuζ -ητησεις d.TlcιU σήμιΖVΙ σ!ωΠljΤ~ΡΙΟ. • Αμ1σω, 
μl την πιστολιιΧ πυχνci πυρά dρχΙζουν aπό τον Μ:Ρο που ~ ν 
6.πΙvα.νtι 6.πο .. ον 20 θιiλα;μo. YHtl2.Y iπο ΠΡοηγο,Jμ.εva τοποθι 
μlνo lxε{ «πδσπασμα. χωρo:;ιυλιixωv χ.σ.ί οεv περίμενε 1:.ιΖρα. 
σόνθΗΜCΙ' Έπρ6χειτο για: μια: 1'1 ψυχρΘ Οολοψονιχ.η lr.:ettJYj, Α6 

iι ννχτα ~ταv ItItt. lφιαλτιχ~ ννχτα: χα;Ι γιΟ: τού, '~:ρ::::,;: 
καΙ γιΟ: δλο τδ Ναύπ).ιο, ΟΙ 600 χρtt.τοUμεvoι tOO ι 

tpαντιiζtt.vε τΟ: πιiYtα μt τΙ, φωνΙς ΑΙΣΧΟΣ, ΟΙ σκοποΙ 
ΠΟ:ΥΙΧΙΙ; φ~λιχxl, 5.ρχιζαν χι αυτοι vo: πυρ060λοΟν δΙχω; '013: 
ροον YJ.ι»tt. ΟΙ χ&:τοιχοι toG Nαuπλ!oυ δλοι tJtou, δρόμου,. 

'Απ' αύτη τη δολοφονική Ιπ!θεσ-η σχοτώθψε δ Μ" ,",,"'Ι 
Στα;υρΙδη,. 

Τήν .χλλη μέριΖ "oιχoxoλλ~θηxε διατα;Υη τοσ ύπουργοΟ • 
λεΙα~ πού aπαγόpευε 'Χά:θε σuζήτηση '(td -:σ. γεγοv6τα. 

Άφο!ί μ4ι; myayt πολύ αόTtηρ~ Ιρευνσ. χα! μ4ι; γρίψaνι 

μητρΘα τουι; μ.dι; χατανεΙμ.ιχνΙ! στού, θαλάμου,. ΤΟ'Ι !πιΟιωρ"l ~ 
τόν χρχτησ(Ιν Ιξω χιΖ! οεν ξέρω τί Ιξtλιξη ε!χε ~ ύπ6θι~ 
'EμιV:J. με στεΙλανε σ;:ον οεύτερο θιiλcψo, 'Έχε! με πιχρΙλΙΧδι 
στΙΧλιvιχόι; θιxλ~ρχης χα! μ.οο όπέοειξε ;:0 μiρoι; που (πρι1t. 

Φuσιx.;: xovτ!X σt:x. ιiTooχωpητήp:α. T~ χοχλότερα μέρ,,! μα· 

ΙΙτ.δ τ3: &::::οχωρητήρια χιχ! xovτeι. ςtt~ πα;ριίθυιn τ~ r.poop!
'r~d τού; ~γpoτισtέ;, τo~; σοσιαλι1tΙς, χα! φnιΜ γι&. τού, 

τουι;, 

Το Στροχtbr.εδο ~τα:v Χ~ α:υτδ δλ6Χλ-ηρο ouγχρότημ.ιχ ino χτΙ· 
. Τδ κτΙριο για. ται; χρι;ιτι:ιυμέvoυ, ~ποt[λοiίvταν άπο Μο ορό· 

'Χι;ι! ι1πό Μο μεγιΗουι; θιzλιiμoυ, - στρατωνι; σε κάθε δρο· 
.. Αλλο, Oιi).αμo~ γιά τώ, φuμ.ιxτιx.oύ,. "Άλλοι; IO~ι;tΙτερo, γιά. 
Οηλωσ!ε,. "Άλλο! γιά τb σuνεpγιlo, το τ:λυvτ1ιpιo, τ&:. μ.ιχγιι

. Κα! φIJO'Ο'ά. ο! θ2.).αμο: γι&:. τη φρoυpιi, τeι. γρ::ιφεΤα. χλτ:. 
α.όλΙς d,πb τι, άποΤε; οΙ Μο ιipX.Itd μεyιiλι,. Ι'όρω στά. τιΙ

σχοπιΙς μl (yoπAc.u; χωροψόλοχΧΙ,. 

ΣΙ xιiθι θ6;λαμο ~μα;στε 150 χρ::ιτούμεΥΟ! σΑ τέσσαρε, σειρΙ" 
πpWΙ μχι; μΙτΡοσσα.ν 'Χα! χατόπι μέχρι τό μεσημlρι ~μιxστς 

στΙ, α;ύλΙι;. Τό μ..εaημiρι Ρ4ι; lχλειvσ.ν γι2-. Μο ώρες. 

&νοιγαν πιi).ι μέχρι τό 6ρocδινo σuσσ(τιo χαΙ χ.σ.τ6πι μΔ, (χλει· 

ytd δλη τη νύχτα:. ΣτΙς 10 ~ταν σιωπητήριο χοχί (πρεπι νά. 

ατά. xpι6ιiτtα.. 'rπ1jΡχε Ισωτιριχή φρουρά. άπο Μο <10-
χωροφύλα;χι,. 'Εφημ.ερΙδε; xa.l βιβλΙα άΠlJ.γορtύο·/ταv, ΙΙλ

-.ω:Ι ΙφημtpΙδε~ χοχΙ βιΙSλlσ. ύπηρχαν. 

Τδ χαθιστώ, τη; 'A)φOνι;tιr;:λΙα, dnb τηv δ.ποΦη τηι; σταλιν!· 
του opγdvwaYj; χαΙ διεύθυνση, ~τ<xν για. μ.4ς, δμοιο χα! xιιp~· 

ιiπδ το xa.θεστώ, τη, AΙγιvα:,. Κι ~τα:v χειρότερο γι<Χτ! .,' 
οΙ στΙΧ).ΙΥιχοΙ διαχεφ!ζοvταν τδ σuσσ(τιo 'lt4! εΤχαv Ιτσι (VIJ. 

",λiov ,"σο χ.σ.! πολύ σο6αρο γιά. vά. 'Χάνουν δόσκολη τη ζωή 

χρατoUΜινoι ~ταν, 1'01 ΎΥώσει xa.l μΙ τη σu"(xaτάθεση τi')ι; 
του Στρατοπέδου, oρyα.νωμlνoι. 1'πΥιρχε μΙα; οιοιχοΟ

'Επ""",ι, δΙOpισμi'lη φUσtχά. dnb την χoμ.μ.tXτιx.ή 1tγεσια. Σ~ 
-Ιίτιιv lya; θαλα,μάρχ-η, χ.σ.Ι Ιvιxς όποθlΧλα;μάρχη; , 

ΥΟσΟχ6μοι; χ~ Ιvας βοηθο; voσαιι6μo" w.tuBuνot γι&. τ« 114' 
, τδ πλυσταρι6, το συνΨΥΙΤΟ, οι ιlχθoφ6poι χλπ. "Όλοt <χ1}

διπλ'ή μ.ερ!Οα; φοι! 'ΧαΙ ~tIXV οΙ τΡι:ιμποσχοι 't'i)ς στα

ήrεσΙι:ις. τα; 1tγιτιxιi του, στιλΙχη <f6tt ~τσ:ν δ Ίω~~νΙ· 
6 ΠορφυΡοΥΙνηι;, δ Μπιχρτζώται;, δ ΣτρΙγγο" δ Βαφ!ιάδ-η" 

"ΎΙ"""", δ Mιxupoμ«tYjIO χοχΙ δ rA"!v6IO, πω Stv ~τσ:v 1tγιτιχό 
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σ,tλεχoς ΙΙλλά. d.π"λ&.μ6αΥε εΙδική; -r::εριπο!ησης χα! φριnτίO~ς. 

ΔΙναμt δλζοΙ ύr.ι:ιχρεωtιχi% ατή,; '0μ3.δα τά. μισΙΧ ι1πο τ;. xp1j
lιατα Υι τ;. τρ6ψιμ!1 :':00 παίΡ'I::tIι.ε σ.π' {ξω. ΈξαιΡΟUΥτaν μόνον G! 
ίσθενιίι;. Αύτι:ιΙ τ-Χ xρ::ιτ?ίjσ~y δλιχ γιατ! εΙχι:ι'/'Ε G-πωι; λtγι:ιyε ά.. 

νιiγxη σιιμπληρωμχτιχή; τροφη;. K?:ti% σύμ;-:τωση δμως c2.σθε'/ε ίς 

άπαλλαγιd'lO! cir.b ο!χονομιχΙ-;; ύποχρεώ')"εις καΙ c2.r.b cinaptlt r;; 

Τορος την Όμά.Ο:ι Ijταν Τ2 περισσ6τερ:ι στελέχη. ΟΙ γιατΡ?: ;:;"'J 
.ι:iις Ι6γαζα'/ d:7θενιΙς xι:r.Ι στη δίαιτα ήτ~ν κρατοUμεYGΙ στι;ιλ ινι

x"t γιο:ιψ,,!, 
"Απο την δμ.ά:δα μα~ Ijταν -:δ"!ε στην ΆXρ?να:.r;τλίo:ι οΙ r. Mι:r.

χρή; !ργά:της ζαχαριπ.:λά.στης, Ν. Πι:r.ναγιωτίoη; τcrαn&.ρης, Ρή

γας ήλεχτρ?τεχ'/:της, θ. Σχαλαιος O ιαyootι:ι.εvoς, Ν. Ριμπούτσι' 
χας μ(χροπωλητης. ΚαΙ r . .Mα,;τ~; χ:χί Π. Τσούχα; πού προιτι::ω 

pήιnvε στηΥ δμιiοα μα; IiΠG την Κaμμοu'/ιστ:χ1j Ν,ολαία. Άπ~ 

την ΕΟΚΔΕ ~t::r.v: Κ. Αν., Φ. Αν., Χ . 'Αν:χστασιιiδης, Α. Ilix. 
χος, Μ. Σ., Η. Μήτσης, .Μ. Ρ&'πτης, Α . Καρ. , χρη:ιtο; Σoύλ:ι.~ 
Λ. τοuρ,/6"1tοuλος. 'Απ' ι:r.ό τoυς γρήγορα χ:Χνανε δήλωση χ::ιι ιiφι 

θήχα'/ε !λι.όθεροι οΙ: Κ. Αν., Φ. Αν., Μ. Σ . , χαΙ Α. Σιiχκος. 'Ο 
Ρriπτης dIfteYjXE χι αότός tλευθεpoς χαΙ :ΨυΥε γι~ το !ξωτεριΧ6 

ΤΗτ:>:,; ΙπΙσης δ Σπ. θ. r.ι:iι δεΥ ιiτηκε σε χι:r.μία δl"άδιχ 

r.ou δεν "ιjταν χαΙ τροτσχ:στης :<ι:r.( δ Λ. A::r.μo. "ί.Οο) ήτα'/ Π?).IΤI'Α& 

ΣUΜφtι>Ψ.Jς μ.έ .ή '! δμιiΔΙX 1ι.ι:r.;. ιiλH εε., ήθελε ν~ :χει τΙς ό 

χρεώσεις τοΟ μέλιϊυ;. 

'Ar.O τούς iΡχtιομαρςιστίς /ιταν 01; Xpιστό;PΙ;Ι"':;,,":~~'::;;~ 
λο;, Xι::r.τζηχρήστO\), Πι.ρι;ιχιά, Φλωριi; κ::ιί 'Πλ. Il 

Ά;:;δ την δph:O::r. Σιϊτι:r.νίδη , δ Σ~ί-.:α ·ιιεης καΙ ό Ήλιάδη; . 

g(cnXΆ Ijταν OΙύ:πηρ~ dπlχγορε\)μ.έ.Υη xιiθε σχΙση με του; 
λινιχού,. ΣτΙ; xlXtOt Gαλά:μoι.ις O'Jvrltuar:o; της Όμάδι:r.ς Σ,μδ/, .. 

σης μδ.ς έr.ΙτΡiΠΟΙΥε ν&: μιλσ.μ.ε γιά μερι:χ4 λεφτιi, άλλΑ μόνΟΥ 

τ« ζητήι.ι4τα της διαχε/ρηση; τών τρ(;φίμων χα! του σuιnιτΙou. 

'Ar.a την πρωτη μlρα Ιθ!σ:χ. ίm' δψη τώ'J Ο"'Jντρό:Ρων τής 

o;r;, μ:>:ς τηΥ c2.π6cp:χ.σ-η τοΟ πuρήvι:r. τη; Alyt'lot; γισ. τήν ",.1;1 •• 
χα! τηΥ ιiπόpριψη τοΩ ΣU·/θήμ.ατO~ τή; ίιτ.ερciσπισ-ης τη; ΕΣΣΔ 

Ή εlσiιrησ-η Ιγινε 1SExtTj δ/χω; &'vτΙpρηση ciπό δλοu;. 

Μέ τ:Χ μ.έλη τηι; ΕΟΚΔΕ χαΙ τ(;υς ιiρχειoμ.aρξιστΙς, δεν 11''' 
01.l,/ι;ιτόΥ, r.αρ« τΙς πρoσπιiθειΙ; μιχ" '..ό: lχοuιιε χοι"ες πολιτl i 

t3G 

U,,,-h,,,,,. Τάο μέλη τη; ΕΟΚΔΕ Οέ. 'Υ ο.ψ.μιt~ta.τΙ δ'ν ξΙ 

ti θέσιι -Α ύr:ιηΤYjριςοu,I, ά,φ;::;οο stv Cipαy~aπ'jPtta.ν σ' 
τά ζητήμχτ2. Ι lΙουλι6πουλοι; xoc.! t BotJF,. οι ;'ρχηγοΙ 

δμάε:χ; r.OU αι ... είχα'l ά,κ6μη συλλφΟ.ι::Τ. Ι:.ι::ιoμ«p;ιστε~ 

σuμμιτείχαy .. oτε σε χσ.μιά. ΣUζ"'ήΤ?/σ1; μl &.J1.I4GitIO. 
I[pσ.γμaτ(X~ :χυτή τηΥ '-:Epir:.Oo Ci Ε: Υ' όπ?ρχ( 1'..:ή ςωή "Ι:1Ρά 

στη δ(X~ μας Ιμιio:x. Σuζ7jτοuσοψι μ.t:τa.{; x.a:t ~tGtt1'j

άλληλοΥρα.φΙα. (χρ!)'1';ΤOYpα.ψιx'iι 7lJοιχά: τοόι; 0',)'Ιτρ6· 

τη:; AίΎΙ '~ xa.l με ,~:; lςορΙστουι; των ~. 
"Έξω δεν ίιπηρχ ε τ1ποτε. 

Τό μ6'10 :r.alto σt)yoικαλιστιχό στέλεχο, σττΛΧΡΟΥΙΧ'.ιπλΙ:ι 

δ Δ. fr;uvapYj:;, ['ια.; !iπ/ι τούο:; πιό JUχηΤΙκ:ιΚαί τoίι~ .. ιό 
Ι lργάτε:; ,(1) ΚΙΥ'ήμΑτος • .... Hτ~ν yιo!ι; ~ \ιιι:ι. ΎΡ1μμ::t

,σΟ σ'Jνδικάτοu τω" τρα.μ6σ.γιέρ-ηlSων τή, ~λ.,y:xη~ κα.l 

τη:; Περιφερειαχτι; 'Έπιτριmi)ς τοΟ ΚΚΕ. ~δλει; τΙ, μά.-

1tOO ΙδΙ.,.);Υ οΙ εργάτες μέ "tQUIO χωροφύλακες ~x6ta.v r.:J.Y'ta. 

πρώτη Ύρσ.μμΤι. Σ.ι; oι~δηλώσει; χα:τί6χζε ι δλη U)'I οι

tOl.l ατούς Ορ6μο1.lς . 

·Οτα,/ πήγα στ-ij'1 'Axρo'/::ι:rπλΙcι: ήτα'/ ιiπό ΠΙ λΙγο\)\ ποu 

γιμιiτo; χαρά. χα! σνyx!V1J:3YJ χα! μ' ιiγx.ιi.:ισε. 

rI;' τ-ijν πραγμα τιχά. -ι)ρωική Ιστορία τ!.lu, iι χ}οια πού acru
Ιχιί την 'Oμ.ιioα Σψ6ίωσ-ιις τον ljt6pt::Jt X4φετ~ στόν 1~ θά:

ΔΙν ""τι:ιν μόνον δ Γούνσ:ρ-η; πού εΙχε παραρριστε[, ΗΗ. 

αχεοον τ;. τΙμια κΙΧί clφοσιωμένcx IΡΎατ,χά α-.λΙχη, Όλοι 

r.oo 6ρίσχοντα.ν Ιπικεφxλ~, ct7.εργιαΧών ι.iγ"νων, δλ~ι οΙ 

,...",' .. ,,,, 'ομ"'" cir.o τίς τα.ςιΧέ; μάχε; ΙΡΎάτε, ""τι:ιν ::r.pιx
ΧΙΧί r.ιΖΡα.πετι:r.μέ ·..οι . Έxt:I'ιQΙ πΟΟ x«yι:r.νε χ;.)υμιiντo ~+Ιν 

..."",λl", Ιχ.είγοι πΟΟ οιορiζαΥε lyι;ιy rούΥιαρη χΦψετζή ,lχ.ιΤ-
6ιί.ζιχνε σε x.ιxρ:ι:yτ(ψ.r; ~να.ν 'ΒλΙα θω!ο'η χ.ο:l ΙΥαν Σ:χυΡο 

ΙιΤΙΧΥ έΧτο; ίπδ ΤΟ'/ Ίωα'ηίδη, οΙ Μ:ιl.lΡομ.ά:τη.." Ιωrρίφo;, 

ΣUX'fGt έχ.~ϊ Πζου Ιψτια.χ'l! τοό, χ!Χι;?έδι:; χα.Ι κωΟι,;

ΕίΧΕ -dI γγώμη δτι τα κόμμα θ!ι ςανιi6Ρισχ .. tε τον ::ιtλια 

το\). Δηλαδη Mi],ao τ(;όj Ηεγιχ π ι ατεό,ι-;; δτι τό : κόμ..μ& εΙΨ.tι 
&λλο ιiTo' !Χυτά. τά. xoπpό~x:ιλ!1 πού ιΙyι:r. ι lδώ;iJj Δ~y ;έρω 

χαί r.ροτιμω νά. μή,; το σuζτι:ίiι 11:\1;1 ~X f.ιήΥ τό :~ c:JΚΙφ~.ιμαι. 
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Ξαι,α σΤ/))' ΑΙ)'ινα 

Τδ'/ Μά:.η τoiί '38 μ~σ lρχι.αι Χλήση γιά; τό διxa.στηpιo . 'Από 
.ήν 'Axpo,/a;1J7'tλIa. με λεωΥΙοριίο στό -A?ΎO~, ir.o έχε! μ! τραΤ'lα 

σtδ'/ σταθμό Πελοπαν'/ήσαυ καΙ d,r.o έ1ζ'Ι μl: λεωψοριΤα στο τμ:i'jμ:ι; 
ι~εταγωγων. ΚαΙ ο' δλο αuτ~ το ταξΙδι otμt'lO~ χσ.Ι φoρτ-ωμl~ 
με δλcι τά; ρασχα μαυ. 

Στή δίκη μαΙ) μAp,vp,~ ~ταy οι ιiξιωμa.τιxoΙ 't'i'j; Etotx1'j; Ά
σφα.λεΙσ.; οΙ δπο!οι χιχ.ιχΟΙσανι δ.~ ι!μa.ι ά.ρχηγδ; μιί1; όπιρχρι
<ntpi'j; χομμ.οuν:στιχi'j; 'Opγ6.νωσ'I'j;, δτι έχδίδω χαl xuXΛo:pop0 

nσop:iνoμa. .0 .. Έργατικό ΜΙτωπο» χ«Ι δ.ι ά.γωνΙζομα;ι γισ. τη,ll 

d.nτροπή του ΚΟιΥωνικου χ!Χθιστωτοι;. 

Ό πρόεδρο, τους ρώτη"ι α,ν μασ lxovv κa.ά.σχιι πολύ'Υρα. 
m.ι &'Υ μου Ιχουν 6ΡΕ1 lr.ιi'lw μου .. 'ΕΡΥατ:χΟ ΜΙτωr.ο». Λύ 
d,'ί..α:ντησσ.νε δχι, ά.λλά. θ& σί1ς τσ. πεΙ mt δ [διοι; .ώρ!Χ. Κα.Ι τoό~ 
τ2. ιΙπα.. 

'rr.ειτn'jριξα .Ιι; ipxt; ;:i'j; -:tpoAr,aρtaxi'j; 'Επαν6.στασηι;, ά.~. 
Χ6.λυ4ιο; το ά.ντιδριι:τnκΟ Τοεριεχ6μενο τfj, δΙ1ζτα:tορΙσ.;, μιλησα 
.0'1 Ιπ!ρχόμ!ΥΟ πόλεμι;ι ~Ι .0 μοναδικό mOi'jxov τών Ιρrα.τ ~ι 
τή μιτα:φοπή τού πoλlμ.oυ σε !πΙ.Χ.νά.στο:ση, -ωΙ τΙλιιωσα. d.πΟΙ. 
χόl"';ο, ..ην x'.tt1'J'(opla. ~τι d.γων!ζομ.ι.ι.ι πράγματι γισ. την 4 
τpor.yι ΤGιίί 1ω(νωνιχσυ καθιστώΤΟ' του br;"ιοu γνήσιο 'ItPOtO'l 
ή διχτσ.τορίΙΧ. 

ΟΙ σtα.λι'lιχοΙ στΙ, δΙΥ." uποσtηρΙζανι δτι το 1ζόμμ.α. του, 

yΙζιτcιι γιά. την &'ycc.τpoπη t'i'j; διχτα.οΡ!cc., χ«! δχι τoU 
κιιθισψτας; . 

~ 4ft χaτιχδιχ6.σcc.'1ε 4 ~ 5 χρόνια, Δtν ΙΟωσα. σημ.a.σία. κσ.Ι 
φρόντισcc. νά. μιiθω. Ή μεγαλύτερη ποινΥ) ~τcc.ν [) χρόνιιχ. 

Τή S1x1j ιΤχιχ.ν πα.ρa.κολοvθ1j::rει πολλσ!. Ή αΙΟουσα του δι 
στηρ(ου ~τΙ.Χ.ν γιμ..ιiτη. Στο τΡ;:μ χ«τόπι, Χ«θώι; μ.t πήγαι'lcc.ν 
διία στο τμi'jμιχ μoEta.ywyGI'l, elXcc.y μπιΤ -ω! ιipxeτo! ιiπ' 

'!";oU εΙχαν π~pαxoλoυθήσιι "tYι δίκη χιχΙ χρυφ&' μου (ωζιιν 

"tοΙπιι; Υρήματα. 

" 
Σί τρε!; μέρε, ερισκόμοuνcc. χαΙ π:iλι στην Alγι'.ιcx.. -EILI .. 

!χεΙ δύο 'Itip!r.ou μ1'j'lιι;; κι &.πό !κεΙ μWr; πηΥιχν μΙ 5 - 6 " 
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, ατΙ; φυλαχει; wG ΣυγΥροΩ μέχΡ; G't"c:~;CTtouv οΙ έφΙ· 
Τ"ή διχΙι μου αΤτηση γισ. lφεa--η τη ε!χε ~ι δ Άντ. Προ 

Σ' ιιυτδ δμω, "to διάστημ.ο; τώ"", δύο ι.'1y6)~,\{γινα elxal" 
πολύ σημαντικό γι&. του; χac.-τ:σc.δ{)t~ "C7i '!yov6,. -ΕΥ«" 
αύτoUι; πού σxoτώσ~νε τον ά:.ςι;τυφύ.o~ ]~ημόπoυλo το 
του '31, ~τα.ν κ.α.Ι b KaAcryEpt07jIO >«<τι;ι::1..νοι; σΙ πολλά. 
φυλαχΥι. ΟΙ /iλλoι δύο, δ Mπε'~rtι:iXσ;!1 Δερ6ίσογλου 

δραπετΙΨει, δ πρώτο; ιiπo τοσ Σtr"Ύρoσ ι δeύτεΡΟ; ιiπό 
ΑΙΎινα με τού; ΣιικαρΙλλο, θ<.ι>μ&:'ι:: Χλπ-. Ιδή προΙρχον· 
xιxl οΙ τρετ; d,πο τώ~ d,ρχειομ.α.Ρ(;ισ;iι;, ~.μ.a:. ιiπαιτoυσι 

κσ.w:Οίχη; ,ou π:ψιλθ6vτoι;: καΙ ~Ιχω .. . ; προσχώρηση 
ΟΙ δύο lκανιχν αυτή τη Ο"ή)..ω:J1 xα:l :~μιισ. Opγιiνω· 

την ά:πόδΡασή του,. Ό Κσ;λσγερίδη .. &:;ινψ'φ Ιτσι σΙ ατχ· 
διν τόν 'Iti'jpa.v μαζΙ του.; στήν Όσο -j;. opycινωμJνη 
ιiπόδpσ.ιJη άπδ τΙς φυλακ.ες 't7j; ΑΙγι",! 

·Οταν π"'Jγcι στην ΑΤγινιι ήρΟε καΙ μ! xα.tfht καΙ κι};νιxμ.s 
στην αόλή των φυλιχκω·,. 'Ή ιπαλινιχ:ή ~ι(X δ1jλ«δή δ 

'ttJV lmye π«ρατήρηση xcιΙ τοΟ d:;arhfD νά, ΣUΖη.ά .. ι 
μου, Αότό" δε ... τoUι; ι!χouσι Χοι.Ι δεν τ.ιιθάpχr.ε. Σ' αυτο το 

τlilν δύο μηνών καΙ λΙγε,. μ.lpιι; -τ.ρΙν d;, τη μετa.γωγή 
G"t:nl Σuγγpoo, δ KcιλσyφΙoης -1jpB! c:έ δξ γ"η σUyxρoooη 

στσ.λινΙΧή ήγεσ1ιχ, κ«l σ.υ't'ή ή ήΥεα. α: ιi~σ!ζει '1& τον 
στο 9. Ό ΚιχλογερΙδηι; δΙ." lπασχε ~μω, to τη ελσ.κεΙα 

xιiσχαμε ~μείι;, νά. dνεχ6ι.ι.a.στε δηλσ.Oiι ιiδ, ι?,ΡWΡ1jΤσ.. lνιχ 
καθεσtω; xατcιπΙεση; ml έξιυτελιαμι;ιϋ oJv σταλι..,ικω'l 
μαι; στΙι; φυλαχΙ", στσ. YTjatoi. xal σ:ό Στ~τ6πιδo. ΆντΙ 

στο 9 πσύ τό'ι στιλ yrι.νι παει ιηό... ιi'ιεUΘvι:ή τών φυλΙΧ· 
του ~κθΙτι~ μ! λεπτομ1ριtες τί yiytnt ~ ιiχτίνα μειι;, 
το 9, ο:υτό το μor.OIJY'tpoUμt . πειθΧρχ!Το, ~Iou; στέλνου'l 
ποιοί t!'f.I,! cc.UτοΙ ποο τιii; στΙλνοVΥ κα:! "':~, cc.utQt πού 

~ΙΙ;oυ, πσϋ θσ. π&..ει δ κιχ.θΙνσ.ι; lxow δια:;λΙξει 1"'(1& τον !ιχuτc 
πιο καλού;, tMtpGU' :ι.λπ. χλr.. θ1Xλιiμoυς; κα..! τΙλLιωσε 
τδΥ SttUΘvVΤΉ α.ν διιυθόνιι σ..ΌW~ τή-, φu;~α.X'Iι ... ~ δ Tu· 

'ΚιιΙ 'ιι xJ.ίχcc. τοο. Ό ottvΘUY"t"1j; δ~., ιΤχι: Ιδέα:; d d,π' o:υτιi.. οι 
τά. εΙχιχ..,ι κσ..vo ... Ισιι μό'ιοί' μι τΟΥ dΡΧΙιΡί . .:Uλ«κσ... "Έτ,,: 

χι δλσ.~ στιγμή lpxl't(l! στη.., dr--ln μα," ; καΙ στΙλ.,.!ι 
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δλοuι,; έμά, ι:iίoό τδ 9 σ1 &λλου; θαλιiμ.~υ; κ.σ.Ι γεμ.ί~ιι το 9 με cr't'Il ' 

λιyιχ~ύ;. 

Ό ΓιάΥΥΤΙ; ΚΧλογεΡιaTj; a·jτδ~ δ Υεn.ί.-;.ς, ,ωριχ:ώ,η; ΙΡΎ:Χττ,; 
εΤχι τη ... (δια τύΧΤΙ πaU tlxav δλοι όσοι κ?τ~ xr.ιφoU; δ ιεφώνTjσa'l 
μΙ του; Tυp:μeιυς. ΣτηΥ X?'t'oxTι ,δν aχδ'ω.,.:: ή ΟΠΛΑ. 

Σ' α.ύτδ το ίΟΙQ διά,lΠ7ιμ:1. cpipIXyt; στη,ι AtytYIX χαΙ ΤΟΥ θωμ&. 
Ό θωμd; (δε.,. θυμdμaι το επώΝUΜ6 t'Ju) ή'!;?;Υ Ι-αι;; ΙΡΥά:τηι; άπό 
τό lιlεσoλ6yγι πού εrμaστε γι:τόνο: Ο'τήv 'Αχραγ.ιιι:ιλΙα., δηλlXδ~ 
το κρεΜτ! 'tQU ""Τ12.'.1 δίπλα. στ? δικό ItQU. ΤΗτα.'1 μι&. σ,πό τΙς ';to),U 
σπάνιε.; περ ιπτώσει ... r.:CΊU Τι στα:λινικη T:lXtOiXYWy txi) δεν xαt6pOIιl 
σε νά. τ?ν xi·,n ρομπότ. Δια.ρκωι; 6ρισχ6ταν σε ι1ντΙθεοτι με τΙ 
στα:Αιvιχ!r; άρχε; ,(ίϋ <πρa.τιr.::έΟCίtJ. Κάθε r.iXpIXnjp,lO'Y/ το!) yp~μ. 
μα.τέα τη; Όμάδα.ι; η Τ(ί~ θα.Αctμ.ά.Ρχη είχε τ1jν ά.πιiντηcrή τη:; ΙΙπ' 
ΤΟΥ θωμά. 'Όταν σέ μΙα ιiπό τΙι; "'tJAλtιo περιπτώσειι;; δ atIXAt'oI'tX 

μ.ά:Υειρα.ι; διέ'/ειμε στού; θo;λιiμooι; το περΙσεuμo:. ά.πό το σuσσΙ • 

χα! Ιχa.Υε πω .. δέν μl είδε έμέΥ«, δ θωμ.iι; που τά πρ6σεξι. 

στα.μάτησε XiX! με 1':ολύ Οιινα.τη φω'ιή tCι1J λiει: .. Ρέ φiλε. ~Ιx 
σε; ε'ια" έδώ_ , rII2. τι:ιυι; στΙ;Ι;).ΙΥΙΧoUι; ό θωμάς IjtlXy σΤGί:xεία ιiπ.' 
θα:ρχο, λοΟμτ.εΥ καί ιiΥεπΙοεκtο κομματικη; διαπαιοιχγώγψη; 
οέΥ ξΙρlχνε πώ; ,~ιx. ,ΟΥ ξεφορτωθοϋπ ΚαΙ μιιΧ μJ:plX που ~pθ. 
όξύτα.τη ά,vτίθεπι μ! το'' θ:Χλι.ι;μ.ιίρχη κιχ! ο! tpxμ':touXΙ:;t , 
?Τjσιχ'/ Ψ.ι; τδΥ o<:iρou'/, δ θωμd.; Ικα'I€ Οήλωση. Γιά. Υ:Χ 1""",,,, 
μήσει τά ylXvl~ τοιι γι:Χ τό ταξίδι "το Μεσολόγγι lχαΥε το 
στΡΟ στό ~ Λργος. 

Κα.ί εΥ; μεπιμέρι (δπω; μά; τ~ OtrιγeιvnlXv δ θωμd;) 
δ ές7j; lJ..J),ι:ιγο; άyά.μ~.,1X στο', θωμά χα! σε l'i«Y Υέο .. ού τοϋ 
λιζl! τά. π~;; ... ύ,σι:x: ό "io; "X>xtWiupγtO; εΙσ:χι Ιδώ; 'Ar.o ποΟ 
θε;; ;ο δ θωμιi; -ήμουΥ:Χ στό στρα:τόπεοο at'ήy '.Λκρ~' .. :xιιπ λΙ« 
IxlXY<l δήλωση χιχί tiliplX κ~yω tow Το λοϋστρο γι&. ΥιΧ oι,,,,,~,~~ 
τ~ ΥIχ'Jλα γιά το Με.σολδγγι;ο, δ Ν . • ~EΧEΙ; πρ~γμ:xτι στ&: 
κατα.διxιi.σει τδν χομμοΙΙΥισμό; ;ο δ θ . • Ν% φ;:) πώ, Ιγω εΙμ.οιι 

ψτωχδ; ipy6:t:Jj; καΙ δΙΥ 6λΙ"ω γιά. μ~YCΣ χαΙ γιά. ΤCιίι; δμοι " 
έμ.έΥΙΧ 6,λ);η aw'''Jjpiιx ιiπό τόν κομμουνισμό» . Ό Ν. _ΔηλlX!~ Ι. 
κολουθιΙι,; Υα. είσιχι κομμουνιστή;. TlI't'E γιατί Ιχιχνε; δήλω"') Ι 
θ . • ΝαΙ Ι;:Χχολουθω Υ:Χ εΙμι%Ι κι;μμ.eιυyισ;ή;. 'ΈΚ:ΧΥΙΧ οήλωαη '( 

TlOU 1Ι:aριοτάΥουν έχιεΤ ΤΟΥ ι:iρχ' 'Y]yb <f' 'YCtG dptIX π~ό 
κ"I,ι,''Ρ. χι ιiπ' IXiJtoυ; πΟΟ μJ: διχ.σιΧνι cτ-.cc. ν σ-l)Y Ά~ ατό Με

IΟλΙ;ΥΥ, •.. Ό Ν. cJ{t έγω εΙμιχ.ι ott tlσ:.cc..c. κ~ έσύ >. ιψ4; σή

.. "~,.,, καί τόν ιiymAtιiCεt. Ό yέ~ '1:00 λ4ε τώΡ:4"'t'εuτιxιi: 
Ilf"." taw 5 . 6 1(.(1.Ι Ιχoυμ.t: Ιτοιμη μc.ck Ttloxήp~.λι:X Ιπεt· 

ιΤμ.oισtε πολυ ;ιωιποΙ Ιδώ xr.ιΙ μάι; -ΠVXρ<X%:IAOI.)(l4ioφιi.AEt:r. 

clYa.t δόaχoλo να. τηΥ χυχ).Oφoρήσ-oUΜΙε. t« μ."%'ο;.; iσίι να. 

βοηθήσειι;" ; "Μ' όλη μου τηΥ Φυχ-γ,». λΙ" δ ιιθι 
Κα:.Ι το ratO 6pιioυ φορτώθηκε προκ-ηρύξει; γι&: .ι; κυχλο

σέ σ;:!τιιχ, πιipκα:. χλπ. Δ1ν πρόλαβε !5μωι;; j,vιX. ιiρχί-

)t<ιΙ τόΥ πιά.σιχνε. Ό θωμ4; "ιταν τόσο άqελήι;; -::;~y XlXtιi

δτι δ VElXpbo; "ιτα,ν χlχφιΙι;. ~Eτσι δ θωμ4< μάι; taτ'iιy Α[· 

μ! 4 χρδν:a ψuλιχκ1j στη ... πλάτη του. 

Οι φUAlXxl;; ΣυγΥρου otα.poGYτo;Y (τώρα δΙν ύπάρ;(.) σε δ~ 
Ιvτελώ; δια.χωρισμίνσ; τό Ι""' ciπό -cl;J.Ao. Στό 

χ.ι:ιι. σ;oU; Kύκλeιυ;. Στό 'Eψ~6ειo οΙ ~ιiλa..J...ιατών κρ:χ

"ιτα:Υ στον δεύτερο δροφο χα.!. ~τιxy θ&.Ααμοc ~x.ετα. με

μι πολΜ κιxl μεγιiλα πapιi.θυpιx. ΚαΙ «Jpa; ίι!ρχε 1(.(1.1 
όπ7jρχε ml οΙ χρaτoUμ.εyoι ζoυ~y Ικιι ΠΟ;.ύ &;y.ε~. ΟΙ Κύ

~τα;y μιά. σειριΧ. ιΧπό aχotEIvi, ηρά κα:Ι άrήλι!X ,r.ouvτpoo· 

το Έφ~6,ιo πpooριζδτQ.Y γι&. lφ'fJ60U~, ~λλ&: χp-γ,oμmtoιooν

ΥΙ& tYήAtx.ou~ ΙόvooUμι't'Oυ;, κιχ! εUYOGύμενο: 'l'jto=Y ot 1(.(1.τιχ
xal οΙ ΙUγιiλoι ιiπιxτεώyε;:. ΟΙ κυχΑικ ~αν γι« τou; κοι

KσινιXOUς . 'Εμ.ένσ; χα.Ι δόο (!W.λινικoUι,; ~Ιxo56μoυ-; ~r.b την 

.. ",., .. μ.dιί; r.7jΥα:.ν στou; KιJxAQu;. Τού; ιiλA,uIj; σ-:-μΙΥιχούι;, 
των όποΙων 'ιjτιχν χαΙ δ Ζιϋ'(οι;, Του; π1ίr«ν στο. '·Εψή6&tο. 

μΙ πoιιi χpιτήρuι ΙΥΙΥΙ αύτη ~ δι~xpισ-η. 
Ιψιιπι πoU ΙΥινι σ! μι:Χ 6Sοι,ιiδ% ir.avέJ..aOIX l3aa ι{πχ 

~ν Τορώτη δίκη. Κιχί Ιδώ μ! ά.ψησaν IlιύθεΡΟ y~:t μιλΥισω 

.,λα δ'χω; vά. μι διακδΦουΥ. Ό a(κηyt~, ποο αύτε:επο.Ή'έλ
μ.οϋ διδρισε το δικMtήρ ιο, ΙξΙφρ«σε τη Ηπη του i Υια:τΙ του 

"γά τr.tlpι:ισπΙσει lnY ά,νθρωπο πι;ύ μι _όσο XUy.c.c.oμb StlX-
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κηρυσσει att εΙνσ.ι χoμμ.o~yιστήι;, κ«! τό πιο φρικτό slvet εΥ«ΥτΙΟΥ 
τfj, ύπερι:1σπισηι; τηι; πατρΙδοι; χαΙ τ6σο x~δα;ΤIZ ό6ρΙζει τό amτoy 
πρόσωπον τοίί K~6EPvήτo~ ... ά,λλά "xrιτέληςε" ζηΤώ την επιεΙκει« 
τοϋ διx.aστηρΙou λ6γω 6λ«χεΙα.ι;». Του εΙπa; κι έγώ cf.ίλ&.~ εlιnι 
έσό» W ltat μ' α.ότΟ τέλειωσε ή δΙκη. Και πάλι δεΥ φpόντιιn 
νά μ.6;θω '!ν έμεΙωσα.ν ~ δχι την ποινή μου. 

'Από τΟΟι; Μο σταλινικούι; οΙκοδόμουι;, δ lwιι; lκα.Υε δήλωση 
στο δικαστήριο καΙ ΙΙθωώθηκε κα.Ι ΙΙφέθ'lΚ8 έλευθεροι;. 'Ο Wo; 
4pν~θΗXε την κα.Τ'lγopΙ~, ωά ΙΙΡΥήθηu yfι κά.ΥεΙ καΙ δήλωση 
κ.α.ί Ιτσι τον 4φησα.ν στην ε6ι« ποινή. Δηλαδ'ή 'tδy χα;uδΙΚΜιΧV 
"(ιά την !oι~ όπ6θειJ'lj πού ΙΙθώωσα,ν 'tδν ωJ.o. 

MεΙvα.μ.ε atlt; φυλα;κει; τοΟ Συγγροσ γι&:. ΙΙρχετΟ 6ιι1CΠΗμ.« μετ& 
τη ΟΙΧ1/ ~ στο 'Eipstst:o. 
Ή πελα.τεΙα. των Κύκλων ~tα.v ιlpκετά. ποικιλη x~l πολύχΡω

μ:η. Iatlf'tst; δλωΥ των εΙδιχοτ"ljtων: διο:.ρρηκτει;, πορτοφολΙΙ6ες, 
μΠQuχα;S6ροι, ά.λεΠQΟΟει;, πα.πο:.τζijδει;, λ«θρέμ.ποροι, mα.tτει;, χα;ί 
ά.λητε;, χΙνα.ιδοι, ΧΜικλijοες χαΙ πρεζΙΙχηδες. 

Άλλ&:. έκτοι; 4π' αυτούι; ~τα;y' και μ.spικoΙ έργιiτει; κα.ι μικρο
α.oτQl με μικρει; ποινει; γιiι. μικρoι;r.oικ'ήμ.α;τa. Άπ' αότούι; τΟΟι; ερ
γιiτει; εΙχε li'jμotouprηest ΙΥαι; χόχλοι; χα;Ι σuζητo6σσ.με. '0 χομ_ 
μ.α;τικός οΙκοδόμοι; πΟΟ δεΥ εΙχε κά.μει δήλωtt1j 'Gpα.κoAoueQ6as μ.έ 
πολύ εΥδια;φέΡΟΥ ι:ιότει; τΙς; σuζητήσεις;. 

Κά,θε πρωΙ ιiμ.iσωι; μετά. τΟ ρόφημα. γινότα;Υ όποχρεωτιΧ& γι&. 
μιση ώρα; γuμ.νι:ιστικ'ή. Μπήκι:ιμ.ε ml έμεΤς ά.YtrιΥκιwnκ&:. στη Ύρa;μ
μ~. Tb πρωτο πa;ΡΙΙγγελμα. fjta;y: Πpoσox~, ήμια'olιi"tιXιJ"ιj tfjt; οε
ςtιiς χειρός. Δ'ι'jλa;οή ό ΨCΙ;σιστικoς χα;ιΡετισμό;. '.Εμ.εΤι; ιlpY'I'JθYι
κα;με--4 ιJ1jκώσοl)με το χέρι μα.ς. Κι δτα;ν μ!iι; ρώτησ«ν για.τ! ιipvτ/
θ'ήκα;με κα;/. τΟΟς εΙπα;με δτι εΙμα.στε κoμ.μtJυνιστει; μ4ς 6γάλα;γ~ 
ιlπo τη γρα;μ.μ.ή κa.! lτσι γλl)τώσαμε την πρωιΥή Ύυμνα;στικ'ή. 

Τήν πρώτ') Κl)ριαχ'ή μdι; τρα6'ήςα.νε, θέλα.με οε θΙλαμε, cπTJν 
εκκλ'l'jσlα;. ?Ητα;ν μιeι πολύ μικρή !κκλ'l'jσΙcι στb 'Εψήβειο, ά.λλ" 
στο τέρμα. ένος μεγά,λQI) και πλα;ΤΙΟi} 6ι«δρόμ.ου xa.L σ' «ότον τδν 
δι&;δρομ.ο στριμώχvoντα;ν δ κόσμος και δ όπόκοσμοι; τωv Κύκλων, 
Σε μένα. ελιχχε ν& 6ρεθω ά.'oIιiμ.εσα; στοΙΙς btα.Ιτει; κα.! τΟΟι; ά.λijτε~, 
ΟΙ Ψείρει; σεpγιιiνιζα;ν στeι ροσχα; ΤOI)t; κα.Ι στb κεφΙΙλι τουι;. 'Αλλ? 
6εν ~tα;v ΙΧότο πού με στενQχωΡQίίσli, ΙSσo ή 6Ρώμα. πω ~~ν π[". 

"(j.I4ttκfι &wπ6φopτι. κιχι οεν ~τcιν ιχοτη 1j 6ραιμ.α. μόνΟΥ ά.πΟ τη~ 
",πλl)σιΙΙ tΟUΙ;, ά,πο τ&:. κουρέλιο; "tou; χαΙ τά. χνώτα; τουι;, ω~ 

"ιU1.Ι ιϊπο το κλα;νιό. Τούι; ψιχλμοός τοίί πα.π& σuνoδευα;νε ά.ρκε'tές 

"ιΧ'lρες πορ6ές ιiπo το μέρος των επ«ιτών κιχ! των ά.λ,,/Τ!1lν. ]{α;Ι 
οΙ δρΙΙστει; πολΙΙ σQ6α;Ρ&:. πα;ρα;κολουθοοσα;ν τη λειτοl)ργΙα;, κά.yrι.ν~ 
ιw.τ&:. Oια;.στήμo:~ το στι;ι.υρ6 τους, xrιί σκόβο:.νε μ.ε εΟλά.βειι:ι 'tδ 'ΧΙ!' 

:φά.λι ί:iτα.ν δ πα.π&:.ς τούς λι6ά.νιζε. 

Ψ'ήν l1λλ'l'j Κυρια;κή ά.Ρν'ήθ'l'jκa. να. πά,ω στην έκκλ'l'jσΙα;. Ό διε~-

~
vτης, δτα;ν του είπα; ί:iτι εΙμα;ι χομμουvιστης χ.οι.Ι μένω στο(ί Σιrr
ροσ γι&:. τήν εφεσ-η, μοο έπΙτρεψε ',1& μ-ην ΠηΥα.Ινω στην !κκλτι
Ιι:ι, ά.λλ&. δσο οια;ρκεΤ ή λειτοl)ργΙα; να. μένω στΟν θά.λα;μο. 

ΠΟΟ κa.Ι που στΙι; Κυρια.κες το &π6γιωμ.a. έpχό~ν lνο:.ς πα;πά.ι; 

ΙΙ*Ι μΑς εκα;Υε «κήρυγμα;». Στο τέλοι; ένοι; ά.π' «OΤCΙ τα. cκ,,/ρύ
rμα.τιι;» μιiς μοΙρα;σε το κα;τ&:. ΊωΙΙνν'jV εόα.ί(έλιο. Ή ά,φρό')l.ρεμα; 

ρσ όΠOκόσμcιl) στΡψ.ώΧΤ'jχε γόρω τοl) γι&. ν&:. ΠΡολά,l5οl)ν '01& π6,· 

~Y το εόα;ί(έλιι) πΟΟ δ ά.ριθμ.δι; τους ~τιxν περιορισμένος. Ό πα-

~
. ςιχφνιιiσt'l'jκε με τόν τόσο tijλo xa;l την τ6σ'rj πpoθuμ.Ιι:ι του 

οχ6σμου κα;Ι νόμισε IStt θα. "ιθελα;ν το εδor.ί(έλιO γιά ν&. το χρη
μ.οποιοήσουν ΎΙeι χα;ρτί τηεΙα;ς. Κι &.ρχισε yfι μ4ι; λiει lSτ! κιχ! 

χα;ρτΙ πιivω στο Οποίοv εΙwιι γριχ'μμέ'JO το εόCΙί(έλιO εΙνα;ι !πι
ς Ιερό. 'Αλλ& δ πα;π&ς εκα;νε λ6;θος. ΤΟ ενδια;ςΡΙΡΟV εκεΙνων πιr~ 

ιμ.ώχτηκα.v γύρω τo~ κ«Ι με thoO θρησκευτικο tijAo το!) ζ'j
ν το εόα;πέλΙQ, οεν fjτα;ν ουτε ΎΙά. τb χα;ρτΙ, οστε γι&. τό χεΙ

ΙΙνο τοΟ εw.ί(ελίοu ά.λλ&. γι&:. τΟν χpυσb στιχυρο πού με ΙU&. ΧΡΙ)

ιtI ιf.λυσσΙδα; κριφ,ότα;ν ά.πΟ τό λα;ιμο του πα;πΙί. τοσ τΟν κλέψα;νε 
jatI με την 6;λυσσΙδα; χαΙ τΟ 'Jtijpe: Είδησ-η δτιχν έτοιμ,α;ζ6τιχν να 

l6ret. ΆλλΑ τόΤΕ ~~ν πλέοv πολδ dργΙΙ. 
-Όποιον δεΥ τόν ένοχλο6σα.ν 01: ψετρες x.a.l 1ι 6ρώμ.α., 1ι ζωη 

~ φυλαχες του ΣUϊfΡΟU ~τα;ν πολδ εόχά,ριIΠη. Ή σ"tενoχώpιιx, 
"λόπη, 1j μελα;γχολΙα. φα;Ινεται πωι; εIyrι.ι πρΙΙγμα;τα; &.γνωστrι. 
~ν όπ6χοσμ.ο. ~Oλ'l ,μ.iρα; xa.I. στηv ιχΟλή κα.ι στΟΟι; θα;λΙΙμοl)ς 

&.κουγει; πα-ρ&:. γΙλιιχ, χα;poUΜΕνες φωνές, χαλα.μποδρια; Κ«Ι 

,Τα.. Άπόλa;υσrj εΙχε ',Ι&:. ι1κοος τούς !1tα;Ττες νά. δΙηΥουvτ«C. τΙς 

ιχες; xa.tα;χτησεις τουι;. 'Ένα;ς τερα.τόμορφος κουα;σιμόδοι; μot 

μεγιΜύτεΡ'l'j σο6α;ρότητα πεΡΙΙΎρα;ψε μ,~ λεπtqs.έρειει; τΙς έρωτι-

• πιγμ.ες πΟΟ εΙχ ε μ.έ μΙcι πολυ δμορψη κl)ρkt. πoίJ κα.θώι; "ttJxιxIcι 
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'ItEp'lOOat d.πό τη 6Ιλλσ, tTjO;; σ,ι}tή tby φili~ςε μiσσ. xa.! tby 'It'ijya 
xaot' ει}θεΙσ,Υ στην xρε6α.tσxliμ.ιφa.. Φυσιχ4 ~eEPE πωι;; χοι.νε!ι;; δ!Υ 
tbV πΙστεuε. Xα.ιρ6σouνν. νΔ:, d.xoOo;; ,,"oUς ι1λ'ijτει;; νΔ:, ljtηyo!)vta.t πε
ριπέ.ειε;; d.πb τη ζωή tσυι;;. Δ!ν ~tα;ν τόσο tb γεγοΥός πou ~νδιέ
φερε, που μπορεί νΔ:, fjta.v χα.! Φέμ4, !!'ίσο ~ χα.tιXΠλ'ηχtιχη εόγλωτ
τ!σ. τους XIX! 1J &;ρΥχω πaιJ χρησιμοποιο!}σ<ιν. 

Q[ πιο α.ςιολόπητοι fjta.'J οΙ πρε~lixηδε;;. δσο ν& πιiρouv τη 
MG')j τους:. Αότη τη δόση toUIί: την προμήθευαν οΙ vovoΙ t'ij;; φυ
λιΖχηι;;, 'ItιzCpyovtlio;; τouι;; titaov δ~y εΤχa.ν χpήμa.τa., ~ σa.mxtιi ,,"ους 
ΧιΖ! 't4 πιzvτιιλ6yιli του'Ο. Ό όπ6χοσμ.ος: σ' δλει;; tl'O φυλα.χίι;; έχτι
μουσε m! συμwιθoίίσε τους χ.ομ.μ.ουΥιστέι;;, 'JtpoσψepOta.v ν& 1:oUς: 
έξuπηρετησει, ζητουσε τη γνώμ.,1 1:0υ'Ο, mt τoU'Ο !xouyt 'It6.Vta. με 
'ItPOO'QXTι· Αότο δμως οεΥ τους εμπόδιζε ν& τουι; χλέβΟ!)Υ xa.! το 
ΦωμΙ 'tOtIo;; d,z6μa. xa.! νά, τούς dφήvουv νηστΙΧΟύι;;, &τω'Ο γινό1:α.ν 
μt μ4'Ο πολύ συχνά. atoO Σι.ryγpoυ. 

'Εχεί στ!, φυλa.χε, τoCi ΣιryγρGO πληpoφoρήθηxcι &;πο l-n 
γρliμμ.cι dπο την 'ΛΚΡοv«uπλla. τό eιiva.to τou Nl'ltOu Πσ,νιχγιωτΙ
δη, ένο, d.πό του;; πιο 6,γvoύς xa.! τaιJς πιο τολμηρού;; επσ.νcιστιi. 
τε;; έΡ-Υά.τει;;. Δύο μoi'Jw:'O πρΙν εΙχε πεθιiνει δ θεoδ6crη;; Σχ«.λα.!ος, 
lvσ.ς d.πο toύ.; πιο d,ψοσιωμ.έvοuς Χa.Ι εχλεχτούς δι.a.νooύμεvoυι;; τοΟ 
χινήμ.«το;. Στ!'Ο d.px!'O του '38 ε!χε a.UτoxtσYijaEL στα. xpιz'tTjtTι
ρισ, δ Xpi'Jatoι; Tυλιγιioης ξενoooχoιm&λληλoς. Κa.l οΙ τρεΙς fjta.v 
μiλ~ ~ς Όρyόνωmjς μ.ς. 

"Εμιεινιχ στΙς ψυλa.χές τοΟ Σιιγγροο μ.ιχρι την !νοιξη τοΟ '39. 
Τότε lγινε μια μεγιiλη μετιXγωrTι d.πο 6ιxpιmoινίτες xlXτa.δΙxoυ; 
για τΙ, ψυλa.χές τijς Aίytya,o;; x.rx! μ' a.ότην μ' ΙatειλιΖν xa.! Ιμέ'οΙa. 
δεμiνoν μt lya,y d.πασχημιιτισμέΥΟ πa.πιi. 

ΣτΙς ψυλιιΧΈ;; tijι;; ΑΙγινιι;; t'ίρίΣXOν1:ιtν τώριΖ μόνο δ Πουλιό
πουλο;; χα.! 6 Δέδει;;. 'Όλοι ot !λλοι τροτσχιστει;; χα;Ι dΡχειομaρξι
στές εΙχa.ν έχτΙσει την ποινή τους xa.! εΙχιχν ~λεI στα νησι.a 
εξορία.. Μόνο δ r. Σχαλα.1:0Ι; εΙχε χιiνει δήλωση. "ΗΤιΖν lya,ι;; ΣUν-
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~ρoψoι;; πού οεν d.YijxE σε χιχμ.!α. δμ.&.διι χαΙ δ [οιοι;; θεωρουσε -ΤΟ',1 
ιcr.υτό του ιiwιpχιxό. "Η-ταν ιiναμ.ψισ6ήτητα; ιiφoσιωμfνoς στά χΙ
rημ.a.. ιiλλΔ:, Ιχα.νε 5ήλωση lita.ν. μετ& τόν θιiva.το το\} ιiδελφoϋ του 
rι:Ις cpuλa.χές της Σω-τηΡ!ιΖς, E1DEXEtpηoE ή μιiνσ. tOU να a.Otl')')(.to
ιιήσει. Δυστυχως χαΙ γι' a.ότον ml γι& τη μ6;va. tou. 15τα.ν μ.ετ& 
Wj 5ήλωση dποφυλα.χΙστηχε πήγε στριιτιώτηι; χα.Ι σκοτώθηχε στό,ν 
κ6λεμο. Σε λΙγο διliστημ.a; ιiπoφυλιz .... ίστηxε ΜΙ δ Δέδει; χα.! μ.ει
IΙΗφIi δ Πουλι6πουλο;; .... ιι1 εγώ. ''Hμa.στε χσ.Ι οΕ Οόα σε lνσ.ν μιχρό 
8ιiλιzμα στο 11 ΜΙ lτσι fjμσ.σ'tε μέρ«. xa.t νύχτα. μ.σ;ζι. Δοχιμ&;
ιιιrφε Μο - τρε!ς φαρ!ς v& συζ ητησοuμε τ!.ι;; δια.φορές μaι;;, ιίλλι'ι 
~\I"tα ή συζήττγJ"lj lπα.ιΡνε όξότητα. προς μ.εγιiλη τέρψη των στα.
~ΙYιxων. "Ετσι d.ποφοισίσa.με να μην ξιΖva.συζητησouμε !λλο ιΖοτ!ς 
',;t.ι;; διιιφορέι;;. Πιivτως σ' δλο τά διιiστημ.α; ποο μ.εΙνιιμε έχε! οΙ σχΙ
σεις ψ;ις ~τιzν πιivτα. ψιλιΧέι;. 

τα τέλη ΑόΥούστου τoo '39 όπσyριiφετa.ι στη ΜόσχιΖ το ΣUμ
ιΡωνο Σ"tιiλιν - ΧΙτλερ. ''Ολει; ?[ έψημερίδες τό &.να:YΎΙλλo~ν ~ 
μ.εrcUouo;; τίτλοuς χιχι aτην πρωτη σελΙδιι. Δια.6ιiζιzμ.ε έχει: Ο 
PΙμmντpoπ γΙνετa.ι wινηγυPιχα st .... to; στη Μόσχιι. Τμημ.σ; Gtpa.
'tOfi το\} d.ποiSΙδει τιμές. Ή iloum.xij πιχΙζει τόν φοισιστιχο δμνο. 
ο! ορόμοι 'ltlXl οΙ πλσ.τε1"ες της Μόσχας στoλι~νες μέ τΙς σ-ημa.lει;; 
το!} &.yxυλωτoί.i σΤιΖυρου δίπλα. στΙς σημa.τες με 'to σψυροδρέπιΖνο. 
θεΡμει;; χειρα.Ψίeς του Στιίλιν 'ltlXl το!) ιpa.σΙστιz όπουρΥο!}. Φωτο
yρa.φίει;; χα.Ι χαμόγελσ.. Ό Ρίμπεντροπ mτa.θέτει oτlcpa.νo στο 
Lυσωλε'la τοΟ Λένιν κλπ. κλπ. Ό χόσμ.ος μένει μέ τό IJtoμo:t 
.vOl.)(t6. τα ρoμπό"t τηι; πρώτης & .... τίν«ς των ψυλα. .... ων τijι;; ΑΙΥΙ
nι;; Οου6α.θή'ΙtΙXvε. Ό μηχιzνιaμ.ός !πa.θε έμπλοΧή. Κοιτά.ζοντιΖν με
~ό τους xuptoAEx'ttxά. πιινιΧ66λητοι. Άλλά. το Ιδιο βρ&;δυ tOO; 
ιίλλιiξα.vε δΙσκο, χα.! iμέσως την aλλη χι 15λ.a.ς μέρα. ~τσ;y δλοι 
x.~oύμ.ενoι xa.l μΕ δφοι; d.νθρώπων ποο xερoΙσa.νε τσν πρωτο ιiρι
θμό τοσ λa..χεΙoυ. 'Έva.ς μανιiχιι, δ ΡηγιΖνάΧος, εnς εΡΥ&;τηι; &π!l 
την ΚtU.α.μ6;τιz, lxa.vt δήλωση ψωνάζovτa.ς σε xα.τιiστM7j δστε
ρtιzι;, έγώ δΑν ΤΙ νομ.σ.ι φaσιστα.ς. 

Χρόνια. δλόχληριΖ τουι; μa..θιιΙνανε χα.Ι τους έπα.νa.λαμ61i~νε 
oxιHIε μέΡιΖ m! οχιiθε §)ρα. δ'tΙ ~ rιΖλλΙιι χα.Ι ~ 'ΛίfλΙα. tlva.t δη
μοχ.ριιτιχσ. xa.l φιλειρηνι .... & xpιiτη. "Ότι δ γερμa.Yιxoς xa.l !τ«.λι-
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κάι; φ«l1ισμόι; 'l!poετoιμιiζoυy τόΥ πόλεμο γι&. Υ&. όπο!50υλώσουΥ τους 
λrιooι;; xrιΙ τα fθΥη. 'Ότι φrισισμός ιπιμαΙΥει !iποχ.τήΥωσ'l), orxporx
pότητrι, στprxτ6π:;:orι l1UγκΙντΡω'J"1jς. 'Ότι rιότ&. τ&. φιχl1Ιστικ,χ κρ&'
τη στρέφoντrιι πρό πrιντός έvαντίoν της ΕΣΣΔ. 'Ότι .iμEarx έπ:-

6ά,λλεται ~ σuyκρότησ'l') ένός έΥΙα.Ιο'.} μ:;:τώπου l3λωΥ των δημoκprι
τικωΥ 'ΚΟιΙ φιλειρηνικών χωρώ'! ένα.ντίον τοϋ φιχσισμοί} κλπ. 

Για §va.,v ά,πλως φυσιο),ογιχό άνθρωπο lΧδτα Ιπρεπε να το'] 
εΤχα.Υ γ!νει ιlpχή κrx! I1UveliS1):TfJ xrx! πεποΙθ1)l11) καΙ θ,χ ήτιχν λο
γικ« ΙΙMvατo ν&. τόΥ μει:α.πεΙσεις γι!Χ τα r1;ντΙθετο χα.Ι μά.λιστα 
μέσιι σε μια 6p:xi5tIi. Άλλα οεν είχrιμ:;: έδω ά.νθρώπΙΥIΧ φυσιολο
γικ& πλ&.σμ.a.τrι. ·0 στσι.λ~yισμόι;; τα εΤχε με~μορφώ:fει σε ρομπότ. 
Αδτ& παι) λέyrιyε Xp6vt:t δλ6κλ7JΡα. γι&. τ&: οημοχριχτικα κrιΙ φι
λεφηνιχιΧ "pit'l) i5EY τα λέγιχνε rιυτoι &'λλά. δ δΙσχ.ος που -rt;u; 
εΤχιχν 6ιiλει. Τώρα. λΙγctνε άλλrι γιrιτΙ ι1πλως ται); ά;λλά,ςrι'lε τα 
!5ίσχ.ο. 

Tiliprx. xrιτα.φέpoyτα,ν ιιvoιχτα. γεμΖτοι όργή έVΑYτΙOν του ιlyγλ\
κοϋ XlXt γrιAλικo!1 Ιμπερισι.λισμοϋ, ένrιντίo'l lΧύτων των ΙΙπoιxιoκρrι
των που lχουν κlXτrιxτησει xrιΙ ληστεύουν τό μεγαλύτερο ιUpo; 
της γήινης σφιχΙρα.ς. 'Aνrιγvωpίζrινε τό δΙxrιιo των φτωχων XlXt 

ιli5ικημένωΥ έθνών, i5ηλιΖδή της Γεpμ.a.ν'α:ι; xrιΙ της "lτα.λΙrις. Προ!
πει λΙΥανε με Ιμψ.χση ν&. έςα.σφaλίσoυν κι α:υτα ζωτικό χωρο, 
δηλrιδή ν.% πά,ροuν κι ιχύτα μερτικό άοπό τη ληστείιχ των iΠGΙ
κιώΥ. ΚΙ ΙΙx6μtι ά;ψ.ικrιλόπτα.νε σoσιιxλ~στικ.% στοιχεία. στό ναζι
σμό παι) τώprι με τη ιroμμ.a.χΙα: του μΑ την ΕΣΣΔ κι;ι;Ι τη φιλική 
lit:tιpoή τσι.ι με ται)ι; ρώσους, ιΖότά θά I1UvειδητοποιοiJνw.ν κα.! θ,χ 
&, νιΖπτύσσο vτα:ν. 

EΤy~ Τσως ένδια.φέρον ν,χ σ-ημειωθεr στι οΙ δια.νοούμενοι, α.υτοι 
που πέρα.l1lχν ατό ΚΚΕ μΑ την πολιτική τoίi Arιίκoίi Μετώπου ήτιχν 
:χυτοι που περισσότερο ά;πό δλους διΧIXιoλoγoϋσα.ν τη ιro~χιιx 
με τόΥ Χίτλερ. Αδτός δ τύποι;; τοσ «στaλινικoϋ - ρομπότ. δμοιου 
χιιΙ Ιδιου σ' δλα. τά. γεωγΡιΖφικ&. πλάτη κιχ! μήκη τοϋ χόσμου, 
τοι.ιλά.χιστΟΥ ιχδτ'lfό: τηfό: !ποχfjς:, θ4 πρέπει κ&.:ποτε v.% ιlπrισχo
λήσει 'Χ«! ά;ν«.μφιq6ήτητ« θ&; ά;πασχολήσει τη ΦUXια.τpικ'ή κ:ιΙ 
τη ΦUΧα,'lάλυσ'l). ΔεΥ υπά,ρχει κο:! δεν μπσρs! v.% δπά,ρχει τό προη
Υοόμεν6 toU iJ τό ιlν&.λ~6 του σε xa.μιΧ έποχή ά;πο τ&τε παι) Ι
κιχνε δ !νθρωπος: τήν έμφάνισή του στη yij. EΙ~ι μονΙΧδικό xa.! 
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ΙΠoiλειΙΠιΧό προϊον 'tfjfό: πιο σx.oτειγjJς χιχΙ της πιο 6ά,ρ6ιχρης 
Ικοχfjς: ά;πο oλ~ς: δσες Ιχει γνωρΙσει iι iνθΡώπιvη ΙστορΙα.. θ& 
μιλήσουμε χαΙ πιό χά,τω γι" α.δτό. 

Αυτ& σχετικ&. μέ τη ~6&.:ση». ,. Ας 60!1με τώprι την ~πΙιπnιη 
ιuM 6-ημ6σια. πoλιτικ~ τσΟ ΚΚΕ. 

ΤΙ λεγαιιε και τι γeάφαvε πeιν dπiι -ιό Σύμφωvo Στάλιν - ΧΙιλερ 

θά. 'Itaprx.Blσouμε μερικα. &πoσπάσμ.a.τa; &πο ΤΙς &πoφιiσε,ις ti'JΙO; 
Ι-ης: 'Ολομέλειιχς: τijι; Keyτptx.fjιoϊ 'EπItpoπfjIί (Σrnτέμ.t'SΡης 3δ). 

... 'Ο Mειaξάς Μυλημέvo και άφοαιωμέvo δργavo ιού 
χιtλερισμoϋ σ-ιην 'Ελλάδα. Πληρώνειαι άπα tOv γεeμα-
νικό φασισμό (40 χρόνια ιoiί ΚΚΕ, σελ. ~08). _ 

... ·Η λευ-ιεριά και dvεξαρτησΙα -ιης χωeας ιIπeιλεnαι 
σo6αeιf, οχι μtwoν άπό τΟν Ιταλικό φασισμό, dλλά: καΙ dπO 
τόν γεeμαvικΟ χιtλερισμn ... (οιό 1δισ, σελ. 411). 

... 'Η δεύτερη όλσμέλεια της Κ.Ε. του κΚΕ ~υγκε~
τeώvει την πeoσoχη -ιοϋ έργaCόμεvοv λαου δλης ιης _ χω~ 
ρας πάνω OIΌV lJ.,ueoo κlVΔυvo πολέμου που δη;ULοveγει γ~α 
την ΕiJeώπη κaια πeώτo λόγο ή πρσκληtικη στάση των 
φαοιστικών καlJεσ1ώιων σ1η Γεeμανlα καΙ σιην "IτaλΙα. 
·Η πολιτικη 1ης μονaρχΙας και ιης πλΟV10κρatlας xal 
πeώι' άπ' δλα σήμεeα 1ης κOOερvησης Μεταξά που δε"ει 
ιην 'Ελλάδα σιό αρμa του γερμανικου (lαξΙδι Σαχι ) καΙ 
Ιlαλικου φασισμ&ϋ, παρασέeνει αμεοα τη χώeα σιόν πα
λεμικο όeγοομό. (2η όλομέλεια -ιης Κ.Ε. με1α τό 60 συ
νέδeιο, 'Ιούνης "36. 40 χρόνια, οελ. 441) . 

... Πeάκtοeας ιου γεeμαvικσiί φασισμoV, ή ~ναρxo
μεταΕικη διmαtοeία, ξεπούλησε χα} ξεπουλ&.ει σιους γερ
μαvoυς φασΙσ1ες την <Ελλάδα. (3η δλομέλεια, Φλε6ι!eη; 
'07. Σ1Ο lδι() οελ. 447) . 

... Σκοπός της κv6έevησης εΙvαι vΆ dΠΟ1ελειώσει 10 
ξεπούλημα της χώeας σιόv xιtλερισμO (lδιο, σελ. 450): 

... ΟΙ πρωταγωνιστές 10ίί τριγώvov Bel}ollvov - Ρω-
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μης - Tό~IO δει, μπορούν να στιdJoυν σιην έΕουσlα ιών 
χωρών ιους χωρΙς τήν κατάκτηοη καΙ ύποδούλωση ξένωl' 
λαών (Ίδιο, σελ. 455). 

... Ή Χιτλερικt, έξωτερικη πολιτικη της δικταιοeίrι; 
έκιι,lδενtζει καί ιό ιελευιαίο ίχνος της έDνικης μας άνε
ξαeιησ(ας. ΟΙ 6ασικόιερες πλουτοπαραγωγικές πηγές ιο[ι 
ιόπου μας, οι σιeα1ιωΗκές και άστυνομικές δtwάμεις κα
δως καΙ 6λα τιl άμυντικα lera ιης χώeας 6elσκovιαl κάτω 
άπό τόν έλεγχο καΙ σ1η διάf}εση ιών γερμανών. 'Η χιτλε_ 
ρική κα1ασκοπεΙα δei1 έλεύ{}ερα ... (5η δλομέλεια, Φλε6ά
ρης '39. 'Ίδιο σελ. 457). 

Τ[ λέγανε και ιί γράφανε μεια 10 Σύμφωνο .Στάλιν _ Χίιλερ 

Tdt πιχρα:π&;νω γριΧφιχν! κα;Ι Ηγ,Ζνε ιUχpι ταν Αδγουστο του 
'39, ιUχpι oη~o-η τα στΙΧλΙΥΟ - χιτλεΡΙκΟ ΣUμφω'lO. Τώρ.Ζ μ' ιxότ~ 
τιχ πιXνw &;λλάζουν. ΔεΥ εΤνιχι "i 'itpiγμι;t-m lτσι δπως τιχ λέγΙΧΥε 
μέχρι τώριχ. ΈχεΤΥΟ: που προκΙΧλοσ'! ταν πόΙ-εμο σεΥ ε!wιι δπως 
νομίζανε μέχρι τώριχ, οΙ !-mAO! ΧΙΧί γερμιχνοΙ φιχσίστες, «λλιΧ ο! 
&.γγλογιiλλοι. Αότο! εΙνιχι οΙ πριχγμιχτικοί όπoxΙVΗπς του πολέ. 
μου. Αότο! παριχει4ζουν την οόσετερότητιχ των μικρων lθ)'ών καΙ 
~& εxoιιiζoυν y~ πιΧρουΥ μέρος στδν πόλεμο. 

Ό Mετιxςιiς σ~ν ε!vιxι ποuλ7jμέvoς πρ6.κτοΡο:' των γεΡμ4νων 
ΧΖί σΕ-ν ςεπουλ6.ει τη χώρ.Ζ στους χιτλερικ.ους, δπως λέγανε -u! 
δπως_ γριX~ιxνε ιUχpι τώρα, liλλIX ποuλ1Jμέvος πρ4κτοριχς στους 
ιtyyλoγιiλ1,aυς καΙ σ' ~ότoύς ξεπουλάει τη χώρα:. Δεν ε!νιχι δ !τα.
I'tY.b.; φιχσισμας που ιtπειλει τή χώρα: ιiλλιX δ Mετ.zςιiς προκι:ιλει 
-;~~ς; !τ~λ(ί~ς κα;ί επισ1.ώχει τα" πόλεμο. 

ΑότιΖ γράφοντιχι στα μ.α.νιφΙστο της Κεντρικηι; 'Επιτροπης πolι 
oΨOσιεόΤ7ptε στα Ριζοοπ"στη τής 2 τοσ Μά.η 1940. <Υπά.ρχει 
κιχ! στ& «40 χρδνt4, τoίJ ΚΚΕ», σελ. 460 • 466. 

θιl πα:ριχθέσουμε μεpικιl ιiπoσπιXσμιx.τα:: 

... οι ύποκινητές τού πολέμov άγγλογάλ10Ι, τρομαγμέ_ 
νοι άπο 10 ξεσήκωμα Ηον έργατών καΙ άγροτών, τώ,. κα-

ταπιεζομέναιν μητeωwλιrικrον και ά;ιοικιακών λαών HτoυςJ), 

άVΉσυχoι άπο τη iJυελλώδη άνάπΖυξη της έσωτερικής και 
έξωτεeικης δύναμης ηΊς Σο6ιεΗκης 'Ένωαης άναγκά· 

'OVlaI να έπιδιώκουιι κάDε μέρα καΙ πιο 6ιαοτικα μια λύ
ση. Και lρέμονιας .uπeoorα στα έπακ6λοvi1'α ηίι; dvf}wπo

δvσίας πού 1Μ άπαιωϋσε ή διεξαγωγη τού πολέμου στό δυ

rικό μέτωπο, π.αρa6ιάζovν λvσσασμένα δίχως κανένα πe6-

σχημα ,,/ν οΜετερότητα τών μικρών κραιών, προκαλώl'

τας τόν έ'l.δρό πάνω σια έδάφη τους, πασκΙζΟνΖας ετσι να 

π~ασύρovv α.tλoυς λαους σΖΟΟ' ;ι6λεμ6 τουι; καΙ να έπι-
, , λ' σπtvooυν τη voη του ... 
... Ό κίνδυνος που μiiς ά."ΤειλεΤ σιίμεeα αμεοα εΙναι ή 

pεlaφoea του πολέμου στα έλλψικα εδάφη. ΚαΙ τόν κ[,,

δυvo αι'τOv τόν προκαλεϊ ή ίδια ή κυ6έΡVΗση, ~ μaτ06aμ

μένη 6ασιλομεΖαΕικη δικταtοelα ... 
... Τό πiραoμα της 6aσιλομεταξικής δικτατορlας στή)l 

fJΠtllleo[a τών dγγλογάλλω)l, συΥιελσύμενο μέσα στις συν· 

{};ίκες της ε",ααης ιων σχέσεών τους μΑ την Ίταλ[α ση· 

μαΙνει - oVιε λΙγο, oVΖε πολύ - πeόoκληση προς τους 
Ιμπεριαλιστές να 6'γάλovv τα μάτια τovς π&vω στά έλλη

ν/κο' έδάφη ... 
... 'Εκμεταλλεύεται (ή δικταιορΙα) &wvla τη φιλΟΗ

μία τoo λaoϋ μας, τη,. περηφάνεια του για τό δοξαομέ)ιο 

του παρελδ6v, - γεμάιο ιiπό ΖιΖάνιους άγώνες για τή)l 

tlevDeeta - γιό να τόν στείλει μορφινισμέvo στό μέιωπο 

της άλληλoσφaγlΊς vΆ πολεμήσει για ξένα iμπεeιαλιστικα 

συμφέρovzα ... 
.. ' 'Όχι μονάχα δέν πalρνει ή δικταιορlα κανένα μέτρο 

για )ια άσφαλΙσει την eieJjvη τ&ϋ λαOO μας, μό με τOVς τυ

χοδιωκτισμούς της προκαλεί ttJV ίιaλικη εΙσ6σλή ... 
.. ' την ώeα αύιη 6eloxet κατάλληλη ή δlκταιοelα γιό 

να ξεπουλήσει τή χώρα μας οτους ύπoκιvητές τOO πολέ

μου ΙΙγγλογάλλovς. ΣτoVς άγγλσγάλλovς για νά μας 6&
ζουν τΟΟς lδιους νά: πgοκαλΟΟμε έπlb8rιη της ΊΖαλΙα'ς κατα 

τ~ς χώρας μας ... 
... Νά γιαιι ή δΙΚΖαιοeία μάς σπeώχνει ου"8ι"ηΖά 
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στόν ΙμπeριαλlσtικO πόλεμο. Να γιαιΙ ή δ.ι:Κlαl0ρΙa πάει 

~ Ιδια vΆ προκαλέσει ίl'αλικη εΙσ60λή και Μ μας σlεlλεl 

[πειτα να σΚOIωlJoijμε για ιό χατήρι τών άφεvιικών της ... 

ΚΙΧΙ ΙκεΙvo πΟΟ 'Itpo'Cttvεt τα ΚΚΕ με τό Τδιο ΙΧδτό «ΜιχνιφΙ 

στο» γιό; vΆ σωθεί 1ι χώpcι εΤναι νfι ζητησoUΜΕ την πρoστa.σΙιx τfj~ 
Σο6ιεΤΙΧijο;; "Έναισ'l'/Ι;. Αδτό lxouve xliys! μ.dι; λΙει κιχΙ !λλιχ κρ&;τΥι 
χιχ! δ~ν τολμά.n mwlιo vιk τιJι ά.γγΙξει γιa..τΙ ολοι τρΙμοuν τή'l 

Σ06ιετι:ιι.'ή "Eνl1lσ'l'). Αότα πρέπει νCι x&;νouμε 'lta.l ΙμεlΙ;. 

ΝΔ μεριχό; ά.πoσπι1σμa.τιx ι1π' ιχότη τη σωτηρια. γιΔ 't'ή χώρ~ 
μ:χι; πρόmσ'l'): 
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... 'Η Σ06lετικη 'Ένωση lμεινε ΙΙτeωl'η γιατΙ δει, 

ιολμούν oίJzε Ιχουν τη δύναμη με δσα μiσa κα~ ί1ν καtα· 

6'άλουν να κτvπηοovv τη μοναδική εΙρηνόφιλη χώρα ... 
... Ό τeόμΟς τών μιΚ(}ών κρατών δυναμώνει τη fJt· 

ληση τl1)" λαών τους για lην είρηνη. Μα ή δέληση έvό~ 

λαοϋ καί μάιισlα μικρου δεν εΤναι ιieκετή. ΟΙ oκανδιvαυl· 

κο.! λaoΙ κι αντοί άκ6,αη οί ωχοδιώκτες Hv6eevijl'Br> τovς, 
δα ΠΡOtιμOυσαν να άπ6φευγαν TΣV π6λεμο. 'Όμως δεν I~ 

κατόρ{}ωσαν. 'Υπάρχει ώοιόσο τρόπος να ~ξασφαλ[σει ~: 

κάD'ε λαός, ή κάδε χώρα άκόμα και ή πιό μικρή την οΜε· 

τερότητα καΙ τήν dνεξaetησ[α lης. ΡΙχτε μια ματια QtG 

χάqτη: ΔΙπλα στην υποδουλωμένη καΙ καΤa(!ειπωμέvη Πο· 

λωνία καΙ Φινλανδ[α, μερικα μlλlα naeAut άπΟ τΙς σκαν· 
. ιJ:ναυικες χώρες ί)πov λυσooμανιU:ι δ π6λεμος, Μ οΙ 6αλ· 
tικες χώeες δπ.ov άπσλα6αίvoυν ια ΙΙγαιΜ ιης εΙeήvης, 

ΕΙναι τόσο μικρες που δλες μαζΙ Hάvotn' (<μια μπουκιά)) 

για Ιναν μεγάλο Ιμπεριαλισιή. ΕΤναι 1600 xαvtd σιη Γερ· 
μανία &0 ή ύπόδουλη ΔανΙα καΙ ή έ10ψoiΜναιη Όλλαν· 
δια. Μά οι 6'αλ1 ικες χώeες δεν φο-

60ϋνιαι: 'Έχουν προσlάιη ιή Σο-

6 ι ε τ ι "η uE ν ω σ η. (imorραμμισμέvo οιό κεΙ· 
μενο). 

Να πώς μποροϋν ολοι οι λao! vΆ dσφαλΙσovv την εΙeή· 

vη καί ·τήν Ιlέυi1έρΙά τους: ω-ίμπεριαλίσΖες άiwo60ιωμt: 

voι dπό τήν δύναμη τών λαι';)ν της ΕΣΣΔ ... 1ρέμουν να 

4γγΙξουν δχι μrrvάχα 1α oo6'ιετικU: lδάφη, dλλα και κάδε 

χώeα που Αξασφάλισε τη σ06ιετική 6σήδεια. Νά ό δρόμο.; 

πού και ή Έλλάδα όφειλε ι :να άκoλov{}ήσει αν δέλεl Μ 
ζήοει Αλεύ{}ερη καΙ εύlυχι"μivη. Ή Σο6'ιετικη <Ένωση 

γλύ1ωσε μέχρι σήμερα 11) χώρα μας άπ" ιόν π6λεμο κα.! 

ιην υποδούλωση. ΤΙ δα ~μαστε σήμερα, αν δέν εκ06ε -
με 1ήν Απέμ6ασή της σιην ΠσλωνΙα - τό δeόμο τοϋ X[t

λερ πρΟς ,η ΡουμανΙα κα, ιά Βαλκάνια; που *U. 6el
σκιmαν aJjμeea ή άνεξα{}τησΙα μας αν ή ΕΣΣΔ δεν άν-

ά ά •• • aλ' ., δ λ' τιι σσονιαν ΠLJφασισιικα στα lτ ικα - ΠLJυ υπο αυ ι-

ζΟνΙαν και άπό toVt; άγγλογάλλσυι; - σχέδια κατάκιη

οης ιών ΒαλκανΙων που ματαιώ{}ηκαν με ιόν δρΙαμ60 

τού κόκκινου oteαtoiί στην ΦινλανδΙα; 

... Ποιά μέleα παίρνει aJj,U8ea ή 6aσιλoμεTαξική δι
κta10eia για vά άποσο6ήσει ίιαλική εΙσ60λη την ~ρα που 

ή ΊταλΙα άπιSδειξε πώς δεν lολμα ναρ{jεί σε σύγκeσvση 

με την ΕΣΣΔ, την ~ea πού εΙναι πενtακάfJαeο πως ή 

ovvεργaσΙα με τα φιλειρηνικα Βαλκάνια και ή 60ήδεια 
της Σ061ετικης uEvooofJt; δα μας εξασφάλιζαν την εΙeή
vη και την ιΙνεξαρτησΙα μας; 'Όχι μι>vάχα ΙΙνIlδριi με 
λύσσα σε κάδε φιλειρηνική πρωτ060υλΙα που ΠQoέρχεται 

dπό την Σ06IΕτικη <Ένωση. 'Όχι μονάχα διακόπτει και 

ιήν οΙκονομική dxόJla htαφη με την ΕΣΣΔ lην ~ρα που 

~ Bovlrae1a καΙ ή ΓlουγκοσλαδΙα έξασφαλίζουν lήν elJfJ
μερΙα τους Πf!ι:toανα10λιζdμενες οΙκονομικα πρός την πλοt1-

σια και μεγάλη αύιη xιOea ... 

ι Τό χεΙμενο ElYCtt τtmιx&' στσ.λινικ6: τεpσ.τώΙSειι; πιχρ(ιποιήσειι; 

~6W γεγονότων, dσύστoλιx ΦΙμ.a.τ«, dπΙθιχνοι μύθοι, ά.σuYιxpτ,IσΙες 

,μΙ μπουρ15ει;. ΆλλΔ δ σκοπόι;, δ σκοπάι; "(ιΔ τόν δποlον ά.γωνΙζον
~ν (ιότη την !ποχη εΙΥιχΙ πι:>λίι σrιιpήι;: Ή Έλλά.ΙSιΣ γιΔ ν~ &ΠΟ· 

φUΓΕι τόν πόλεμο κιχΙ τήΥ όποδοόλωση πρΙπει vιk χά.νει ο,τι lκo:
voιν τιi φιλεφΗVΙκιX ΒoJ-χά.Υι.ιΣ, 1ι ΓιoUΓκoσλιι6Ι(ι xιU 1ι Βouλγιχ
ρΙ •. ΑΛΛΑ Η ΓιοrrκΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ Η BorAΓAPIA Ar· 
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ΤΗΝ ΑΚΡΙΒgΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ι 

ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ. 

ΤΟ ΚΚΕ, δπως χι:ι! 'tιi :κκ. δλου το!) x6σμou 151'1 lκα;.~ ... διιi
ΚΡΙσ'Yj ι:ιότηΥ την περΙοδο liνιiμ.sσa. στη ΡωσΙα; :ωΙ aτη rερμιχ· 
νlσ.. Είχαν πιστέιjιει lSτι a.δτη 1ι σuμ.μα.χΙα; θΙΙ ~τor;y στιJ.θερή xaί 

μόνιμη xcιί το lP'r0 πού ι1νέλι:ιΜν στΙς χώρες τouς "ίτι:ιν Υ& τΙι;. 

σπρώξουν πρΟς ιxιjt'ij την auμ.μ.aχ(ιz. θ& μιλήσουμε πλιxτότερcι πιό 
κι!τω. 

Αό.ο!. οΙ Ιl3ιοι δστερ= ιiπό Ιvα. χρόνω. lSt«v οι μηχor;VOΧΙV7jτει; 

~Ι:Ιϊfε; το!) ΧΙτλερ θ& ΙρημώνουΥ τΙς πεδι6;δες 'tfj, PωσllXζ, 

μ!: ιiφpoυ, λ6σσa.ς θ& κα.'tα.γγέλλoυν lSlouIB τούς χ.σ.τοΙκουι;; τη.; χι.:ι, 

ρι:tι;, Ιχτός ι1πο τΟΟς έα.υτούς το!,); yt& ΎχεστιχπΙτει; κιΖ.1. πρά.κτο

ρες 't'ωv yepμo:v6IY χι:ι! θ& διεκδιχοσ ... γι& τόν lι:ιuτό του; το μονο
πώλιο τη; iBνtxi'jr; ι1ντΙστa.σης κι:ιΙ τoi} ιivτιqχιι:rιaμr.ισ. 

252 

5 
ΣτιΧ κιΧτεΡΎΙΧ τού φιχσισ!'-ού 

Σ'τΙς φvλακες της AΙ,..ιJ'α" 

, Τόν Σεπτέμβρη το!) '39 6ρισx6μtmtε με τόν Πouλι6πouλο 
ιrcό όπ' ι1ριθ. 11 χελ! τη; Ιηι; ΆχτΙνa;ι; των φυλα.χων της ΑΙΥΙ
~~. Μιτή ήταν 1ι Άχτίνl1. τωΥ χq.ιμooνιστων. Krxl σ' ιχ.ότη τ.ην 
It ΑΧΤΙΥΙΧ δλαι o~ ΚΡο:.τοόμεΥΟΙ ΣΤΙΧΛΙΥΙΧΟΙ, γΙοΡτά;ζΙΧΥΕ χσλ 'ItIXY7jyU' 
!ρΙζΙΧΥε lΧότές τΙς μέρες YL~ τΙς ΥΙκες τtOy Μο σ1JyετlX!Pωy: το δια,

.... ιλισμΟ της ΠολωΥΙσ.ς, τηΥ ΚιΧτιϋ:ηψη ά,πο τoUς ρώσους της Λετ· 
iςανΙo:.ς;, ΛιθουlχνΙIΧς;. 'ΕσθονΙ«.ς κιU ά,πο τους γερμ.α.ΥOUς τοσ Βελ· 
ιΥΙou, τijς ΌλλlχνοίΙΧς, τijς ΔΙΧΥΙlχς, της NoρβηγΙaι;;, την xα.τιipρευση 

Itijιo ΓlΧλλΙιχ.ς, t'ijy τριχγωδΙIΧ της Δουνκέρκης. 
; Ή κlχθ'1jμερινή τouς τώριχ ψυχlχγωγΙIΧ frmv ~νlX εlδoς &μ.ιλ· 

lXςj μεταξύ τους γι& το ποιο.; θ~ πε! τΟ πιο ijλΙθιQo κιχλιχμ.ποόρι εI~ 
ιipoς ~ς ΓιχλλΙlχς ΧιΖΙ της Άγγλίας: ytii ΤΟΥ ΓxιiXμελεy καΙ ττι 
στΡα.τιωτικ1j του !otoψutιx», γι& τδν Ντε ΓχΟΟλ κιχι τούς «έλεόθε· 

ιοα",· γιiλλouς», γι& ΤΟΥ Τσωρτσιλ κα.Ι τΙς lxxl1jaEtIi του κλπ., κλπ. 
Σε δυό μηνες lλ'1jςε κιχί ~ 'ItIΚv'ij το!) Πooλι6πouλou χαΙ με· 

φέpθτjκε ιnήν Ά)ψOνιzuπλΙιz. "Έτσι lμ.ει'lιχ γι& ~νιz ΙΙρκετό διιι.. 

μα. μόΥος μέσα σε ενα άπΙστεuτα. έχθριχ.6, έμπα.θες καλ -IιλΙθto 
ιρι6άλλον. Τέλος ~ρθε δ dρχειομlχΡξιστ'ijς Τζ1jκa.ς. κα.!. σέ λΙγες 
ρες δ Ίωαννίοης Τι fto6&;v'1jIO, δάσχ!Χλος ΙΙπο τΟ Άμόvτa.ιo, μέ· 

τij.,; δμ.ιiδιxς μιχς κa.t &οπό τους πιό axl'1jpoUIi άγωΥιστές. 'ΉΤιΖν 
τσός ΙΙπό μι& σ.ποτuχτιμ.έv'1j ιiπ6πειριx. ΙΙπ6δρο:.σης. Στην ιiCθou· 
που τον δικάζιΖνε στη θεσσ!ΧλονΙκ'1j κιχθ6τΙΧοΙΙ 'Κοντ& στο ΠιΖρά· 

ρο κιχι ά.π· lξω άπ' ctότδ το ΠΙZΡιiθupo ~τlXy ~yα.. δένδρο. Π Ιστεψε 

t ilv TC'1joooae θ& μΠrJρoUσε ν& πιιχστεί ιlπo το δένδρο. Τό &oπεφoi· 
Ρι.σε ΚιΖΙ το lTCExelp'1jae. Άλλ& το κλωνάρι wΣ δέν5ρou πού Πιά· 
cmικε !σπασε καΙ &.πCι το Ιδa.φ(')ς που Ιπεσε τον μ.ιiζεψa.ν οί χω· 

ΡιιφόλιΖχες κιxl. τον πηΥιΖν με φοΡεΤο aτό νoooκqt.είo. 
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Κα.Ι of 8υό α.ύτοΙ &.γων,στές; ε{να.ι νεκροΙ &.πό την έποχη τΥι; 
κα.τοχijς. Τόν Τζήκα. τόν δoλoφ6νησa;ν οΙ ~λινικol. πα.ρ' 010 πού 
προσφέpιhjχε: να πω.εμήσει μο:ζΙ τot.Jς; στόν ΕΛΑΣ. Ό ΊωΟ'.ννί

δη; txtmlCJUjxt μετά. τη λήξη τiΊς ποιτης; του aτόν "Αη ΣτΡιiτη. 
Άρν.Υιθηχε νά. wiνtt δήλωση δτα.ν οΙ πεpισσό"tεpoι ά,πό τoUς έξορί
σtooς εΙχσ;ν δΠοΥρά.ψει χσ;ί προτίμησε νlZ π~ά.νει &.πό την πείνα. 

οταν οι γερμι:ι.YOi. ιiπα.γορΙψa.νε στOUς; χα.τοΙκους να. πouλdν τρό

φιμα; στους; έξopΙστouς. 

Τόν Μά.η του '40 με χιχλοϋν στ-η ΓΡα.μμ.σ.τεΙa. των cpuAιxxGJII 

κι.χ.ί μου Χά.νοο\l γνωστό δτι lληξε fι ποιν-ή μ.ou καΙ να. εΙμσ.ι τΥ/ν 

ί1λλ-η μtΡα. τό πρωί Ιτοιμος. T1jν aλλη μέρα. Τι ί8ιιχ; Τι πιλλΙIZ 8ια· 

Btx~la.. Μο:ζί μ.έ τό d.ποψuλa.κιστήριο, Ινα. ζευγάρι χειροπέδες, 

ένα; κλειστός ψά.κελος για. τον Διοικητη 'tou Στρor.τοπέδou (μΙ 
την ciπαΡοι.ιτητη σύσταση: «Προσοχή. έξαιρετικα. έπικίν8υνος») κα.ί 

8υό χωροψύλ-α.κες auvoBElor.. Δυό - τΡετς μέρες στό Τμijμor. Μετα.· 

γωγιiιν Πειρι:ι.Ιώ; κσ;Ι ιiπό ~κεί με τό ιiτμόπλoιo για. τό Nα.όπλιr:ι. 

Στο Στρctτ6πεδο αότη τη φορα. με 6iλa.νε aτόν 10 θά.λι:φο. 
'Από την δμά.ΟΟ'. μor.ς; i"jw.v τότε έχεΙ: δ Μor.κρης, δ Ρ1jΥor.ς;, ;, 

Ρεμποότσικα.ς, δ Βou.ΡσοUκης κα.Ι δ Κρ6κκος. Ό Πιχ.νΟ'.γιωτίδη; 
καΙ δ Σχa.λαϊoς εΙχιχ.ν πεθάνει, δ Τσοίικας εΙχε μετα.φεΡθεl στ!, 

Ψυχιατρείο κιχ.Ι δ Mα.ντ~ εΙχε xιiνει 8Υιλωση με την συΥχα;τάθεση 

τών δ).,(.ων συντρόφων YtlZ VIZ ά.νιx.σ1Jγκpιπήσει Ιξω την Όμά.δα, 
d.λλ& τόν 6piΊκε δ πόλεμος, έπιστρατεύτηκε καί σχοτώθηκε. Άπ}, 

την δμά.Οα. τoί.i Πουλι6πουλou Yjtor.ν: Πouλιόπουλος, Για\lvα.Χός, Ξu 

πόλυτο.;, Τοuρν6ποuλ~, Χ. Άν., Χ. Σoίιλor.ς, Μ"ήτσης, Πα.ριχσκε!} 

dr; xor.! Αοuκ!iς. Άπό τους ά,ρχειομαρξιστές: Χor.τζηΧΡηστος. Σα. 

ουσ6πουλος;, llEpor.xtιi, Πιερριx.κέa.ς, Ήλ. Πor.πιχ.8όποuλος. Ό Φλω 

ριας εΙχε πεθιiνει :x.tLt δ Χριστόφιχς εΙχε ιι,εταφερθεί σε νησί. '.'\:1')) 

του Σεϊτανί8η: δ Σεϊτα.νΙΟης χαΙ δ Ήλιιi8ης;. 

Τό Σψατόπεοο Υίτσ.ν δπως; τό ε!χα. ά.φ-ήσει πρίν ά,πό au') 
χρ6νι-α, με τη Υραμμιχ.τεία. του, tQUr; θαλιx.μιipχες 'tou, τοuς YO'Jr) 

κ6μouς "to!.J, τOUς; ιlχθoφόpoυς του, τ« σιινεΡΥεΤα τou, τους διιiψ', 
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·pouι;; όπευθννouι;; χαοΙ την ~στηρή Πβιθσ.ρχΙα. τou. 

. Άλλσ.Υ7ι ιlΡXετά. tμoφιx.VΗIj; όπ'ijρχε στΙι;; BtdiσE~Ij; ~ν ιrnU.ι
Υ,κών. 'Όπως χα.Ι ol crovτpcxpol wu' της; AΙyι.νa.ς; χαιρόντουσιυιι κι 
ριότοΙ κα.!. πctνηΥιιΡΙζιχ.νε γιά. ΤΙς νΙχες ~ν δόο ΣUνετor.Ιpων τοσ 

:Ετα.λινο - ΧιτλερικοΟ ΣUΜφώνoυ. Κα.τά. την εΙσ6oλ~ τόf.i ρωσ~κoO 
rnpa.toU στη Φινλιr.νδΙor. xor.t στην έπΙμον'η και. httτuχ1j ι:lντΙστor.ση 
~ν iptνAaoνSw\l, ι1φρΙζα.νε ά.πό λόσσιχ.. Γιιχ.τΙ, φων~or.vε με Ιει?iJ 

~γa:νιiκτηση, δ~ν τό κά.νει στιiχτη or.ότό τό κρατίδιο, ΎΙσ.τΙ δεν βομ
hpδI~et τΙ; π6λεις; του; 

~H δoλoφιwΙα toii Τρ(ησκυ 

Τόν Αδγouστο Wϋ '40 ooλoφoνEtta;t στό Μεξικό δ ΤρότσκΙ) 
Από πρά:ΚΤοΡιχ. t'iJ, ΓκεπεΟΟ. Ό Στάλιν 'ICttuXE ΙΠΙ τέλouς τό σχοπ6 
,'COI.I. Π;WΗγoόμενor. ε!χε κυριολεκτικ& ξe.κληρΙσει την ΟΙΚοΥένεια. 
d Τρ6τσκυ. Ή πρώτη Υιινσ.ίκα. του, μια. πιλλια. Οα.σκά)π έπανα;
ΝτΡι.α., πέθι.χ.νε Ι;όριστη στ1j ΣιβηρΙα.. Ή μΙα. κόρη του, ij ΝΙνα;, 
Kέθa.νε φυμa.τικιά. ι:lφoo τ~ν στψιjσανε ά,πό τα πιό στοιχειώοη 
"μισa; γι&. τη θεριχ.πεΙιχ. της. <π dλλη, ~ Ztvιx.tytci, ιχ.ότοκτ6νησε έπει
δ~ της; ι:lφιx.Ιpεσε δ Στάλιν την lGaytνEtor. κιχΙ lτσι 8εν μποροϋσε 

Από τη Γεpμa.νΙσ., πOU προσωρινά. βρισκόταν, '.1& ΙπιστρiΦει στη 

Ρωσ!α. atb\l ~νδρα. τηι;; κα.ι τα. πα.ιδι&; της. ΟΙ ~νδpει;; τους 'tttGιx.
vιιν κ.t ιx.Uτol. στ-η Σι6ηρΙιχ. τα. πα.ιδιά. τouς; XιiBYjXti.y. Ό !νa.ς; τou 

ιytόι;; πtθσ.ve πά.νω σε μι& ΙΥχεΙριση σκωλικοιιδίτι&α.ς στό ΠCφΙσι. 
ΙΧπά.ρχουν 6άσιμει;; υπόνοιες ίSτι ~oλoφoνiJθηκε ά,πό ata.λtvtxoUIj; 
Υια.τρους; στό ΝοσοκομεΤο. Ό Wo.;, lνor.; ιειχ.ιρετι:χ; tπ"ιστήμovor.ς 
·RoU δέν εΙχε ά,κολouθ1ισει τόν πO'.τipσ. τou χα.Ι είχε μεΙνει στη Ρω
αΙσ. έχτελέστηχ.ε στΙς; μεΥά.λει;; έκκα.θιχ.ρΙσεις τoi} '36 - '38. ''Ολaι 

qι ΠΡοσωπιχοΙ του φlλoι, οι Ύp~τεΤς τοο κα.Ι ol σuyγενεΤς τw 
.lχα.ν την Ιδια. τύχη ... Aλλot εκτελε~ιx.νε κιr.Ι .iλλικ 'ICtθa.νaov 
στη ΣιβηρΙα;. ΚυνηγηθΥικσ.νε &.Χ6μιχ. 'ΧΟΙ.Ι δσοι εΙχα.ν τό ΙπΙθετο 
ΙΙπρovστ&;ιν. 

Πotέ .iνθρωπας δεν κlχ;πUίιώχτηχ.ε με τόση λόσσσ. δσο δ 

.Τρ6τσκυ ά,πό τόν Στιiλιν. ΤρεΤς; μfjvε; πιό πρΙν e.rxe όρΥα;νωθεΤ 
lιλόχληρη Υκακστεριχ-η !πιδpoμ~ ενor.ντΙιw "l:ou. Δεκά.δες σταλινι-
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)ιοι π~στoλέpQς ιΙσβliλλouν νύχτα. στό σπΙ .. ι wu μ.! α;1h6μ,α;m, πα
λυ6όλα; χω χειρ06ομ.6Ιδες. Πιxρ&.θupα., πόρτeς 'ml τotχo~ γΙVΟΥΝΙ 
κόσχιvο. 

Στό Στρα,τ6πεδο όΡΥΙΧνώσα;μ.ε l~ πολιτικό μ,v1'jμ.6σuvο ά.πό 
xoι.volJ μΑ την δμ&.δα; Πouλι6πouλou στΟν 30 θ&.λα.μ.ο. Μιλήσιχμ.ε δ 
ΠOυλ~όΠOUλoς ΜΙ έγώ. 

~O έλληvoί'ιαλικQς π6λΒpDς 

Τόv 'Οχτώ6?1'/ 'τΟI) '40 ά.ρχΙζει δ D..λ1'jvοϊτσ.λιχΟ; πόλεμος. 
ΤΟ πήριχμ.ε εΙδηση ά.πΟ τη οια;τιχγΎ) της σuΣXΌτtσTjι;;. Σε: δυό _ 
τρεΙ; μ,Ιρες γΙvετα;ι ΎVωστό ά.πΟ την [δι.σ. τη ΔιοΙκ'Yjσ'Jj το!) Στρα
τοπΙδου τό γεμ.ιiτo σω6ιvιστικό ο'Yjλ'YjτηΡ~ο γpιiμμ τoG Ζα;χα;ριά
δη: «ιπόν πόλεμο t:ώτoν που τοv διεuθύνει ~ κυOΙpvηση Μετα;ςi. 
ΊSλlΚ μ~ πρέπει vιΖ δώσουμε δλε; μ~ τΙ; δυνάμει;_ ..• 'Χλπ_, 'Χλπ. 
Ή διεύθυνCΠj τήι;; δμ.ιiOα;ς ΣυμαΙωσ1j; σuγκa.λεΤ κα;τrι θα;λ&..μouς 
συvελεύσεις. "Όλοι οϊ στctλιvι'ltOl, δΙχως oUτε μιά. εςα;Ιρεση, ε!να.ι 
όπέρ της «6περάσπΙσTj; τής πα;τρΙοος»' TtGtYYJΎUptm έκδ1jλώvουν Τ1, 
σuμ.φωνΙα; τους μ,ε: τό γpιiμμ.α; τοl) ι1ρχηγOU τουι;; κσ,! 6ποΥρά;ψouν α;ί
't1'jC11j πού ζητ~v '11& tπιστροι.τεlltοΟv κιχ! '11& στα.λΟΟν IΠb μέτωπο ... 

'Εμείς μι.λήσιχμε στtk λίγα; λεφτά. πού μ.α:ς επιτρέΦα;vε στΙς συ
νελεύσειι;;, κα;τα;γγειλα.με μ~ tiA1'j μοι.ς τη δύvoι.μ.η την ΠΡοδοοΙα., 
στιγμιχτΙσοι.με ΠΙ σω6ινιστικ.η πολΙ'τικΎ) τofj ΚΚΕ κal το γρά.μμα 
του Ιιχχα;ριά.δη. όπεριχσπίσιψε τΙ.; ά.ρχές το!) έπιχνοι.στα;τικοσ ΟΙΕ
θyισμ.tf) Κ«1. την πολιτιχη τη.; μετα;τροπ-ηι;; του πολΙμου ά.νάμεσα 
στούς λΙWΥς σέ πόλεμο των λα;ων εvoι.vτΙov των εχ.μ.ετα;λλευτωv ταις. 

Στ.η συvtλεuC11j '1:00 οικοΟ μα;ι;; θctλιiμoυ τη στctλινικ.η ήΥεσία. 
κιχ! τη σω6ιvιοτική 't"Yj; πολιτικΎ) την ε!χε εκπροσωπήσει δ Δ. 
Πα;Πα.ΡΥιγα;ς;. Στην οδσΙιχ "ti'j, κριτικij.; μ.οι.ι;; 8έν &'πιiντησε δπωι;; δΕν 
&'Π&.VΤΗσε ΧΙXt στ& εpωτ"ήμ.eτα; ποό το!) θέσΙΧμε: εα.v τό Ιθνος κα;Ι i, 
ΠΙΧτΡΙδιχ που κα;λουv τό λα;ό vα. τα. όπεροι.σπΙσει μl το α.Ιμα; ΤCιl) 
ε!vα;ι τΙποτε ιiλλo &'πό την κα;πιτα;λιστικ1ι κοινωvΙα., !ΙΖv ε!να;ι Ίι 
δεν ε!νιu δ ΚιΧ.ΠιτΙΧΛισμ.δς όπεύΘUVoς; για. τΟΟι;; πoλέμ.ouι;;, !α.ν δ σιι. 
μεριvός πα.γκόσμιος πόλεμος δΙα.ιΡέρει κα;l σ! τι διa.φέpει ά.πΟ τόν 
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,ρωτα. !α.v εΙνιχι Τι δέν ε!νιχι κιχ.ι α;ύτος !)πως κοι.ι δ ΠΡοηγούμ.ε
~ πόλεμος &:vάμ.εσ:χ. σε χορτ6;τouς κοι.Ι σε: πειvα;σμΙvαι.; λ~στές για. 

~ ςα;vα.μοΙρα.σμα. τoU κόσμ.ou. έ&.v ήτα;ν fι δεν ήτιχv σωστη ~ θέση 
bO Λένιv στοv ΠΡ01Jγούμενο πόλεμο κιχΙ iiv "'ιτα.v τότε σωστη για.τΙ 

!&ν t!vru σTJμεpιx, τΙ εχει clλλά.ξει ι1πο τότε; 
Δέv ιlπιiντησε σ' ι:ώτα. τΙποτε δ Πoι.πα.pή~. Κα.!. δέv ι1π6;ν-

1:1jae: γιοι.τΙ ι:ώτα. πού ,mοστηρΙζα;μ.ε φεtι;; ήτα;v ι:ώτα. τιΖ Ιδια. πού 

χρόνια; δλόκληρα. όπεlΠήpιζε κι α.δτός. Ή iTtm"YjσTJ του στό κλεΙ
.:Ιιμο "tijt;; συζ ήτησηι;; "'ιτa.v μία;. !πΙθεση έvιχvτΙον μα..; για.τ! μ' ι:ώτ&. 

ιι;ού όπolΠηρΙζoυμε... προσπa.θοΟμ.ε να. κλονίσουμε τηv εμπιστο
αύvη του λα.οΌ στό ΚΚΕ. το «κόμμα. τοϋ έργοι.ζομ.έvou λα.οΟ» 'Χλπ. 

Ή έθvικιστιχ-η πολιτικ-η τoi1 ΚΚΕ εΙvοι.ι ιiπόλυτα; ι1vτΙθετη μΑ 

.-d..; 6α;σικες προγροι.μμα.τικες ά.ρχει;; α;ύτoi1 το!) κ6μμοι.τοι; χα.Ι μ.έ τ-ηv 

6πotοι.δήποτε πολιτική τou δράση μΙχρι τό 1932. Μ' ιχδτη τou τήν 
πολιτικ-YJ το ΚΚΕ &:πcφνείτα.ι !vτελως τόν έα.υτό τou. Τ&. κομ.

μ.ouνιστικα. κόμι..ια.τα. σημΙOUΡ'('ηθήκα.vε μέσα. στηv ά.μ.έσως μετ&. τον 

πριϊ)το πa..γκόσμ,ιo πόλεμο επα.να.σΤΦtι.κή πλημ.μυρΙδα;. κα.!. μέσα; στΙς 
Μτ';;ρει;; .ωv λα;ών έvα;ντΙον τοΟ πoHμ.ou κσ.Ι τωv όπευθύνωv &:νθρώ

πωv, τιiςεων κα.ί κ~ινωvικou ΣUlΠήμα.τoς. Πά.vω σ' ι:ώ-τη τ~ν πο

λιτικ1ι τ-ης μετα.τροπij.; τοΟ ϊμπεpιctλιστικoO πολέμou σε: επα.v6;στα,
G'I'j ςεχωρΙσα.vε α.δτ&. &'πο τα. πα;λιά. σooια;λOημ.oκpα.τι~ κόμ.μα.m. 

Πά.νω σ' οι.ότΟ δια.χρίθηκε δ Λέvιv. Στο ΤσΙμερlsα;λvτ -Ιjρθε σε: ΙΙν
τΙθε~ με: την πλειοψηφίιχ για.τΙ α;ύτη &ρνιότα.v ν&. αιiλει στη δια.

Χ'ήρυςή της έκεΤνο πού δ Λένιν θεωρoUσε το πιο οδσιωΟε.;: τη με

τα.ΤΡοπ-YJ τοl) ίμπεριιxλιlΠιxoυ πολέμου σε έv-φόλιo μΙσα; σε κά.θε 
χώρα;. «Πά.λη )ια;τα. τοl) πολέμου», lλεγε. «ετσι γεvικ&. κal &.ψη,ρη

. μ.ένιχ δΙχω.; τη μετα;τpαιt"ή του σε !μφόλιο οέv E!vru πα.ρ& ά.πά.τη •. 
Ο! πρώτε.; λιςειι;; &πο την πρώτη οια;κήρυςη της Κομ.μουνι

στικ-η; Διεθνοσς -Ιjτα.v «θυμήσou τοv πόλεμο». 'Ένας &οπο τούς 21 
δρους, &πο τού; αρουι;; Ttc.U ij &:νεπιφtlλα.κτη πα.pctδoχ"ή τouς ήτα.ν 
&πa.ρα;Ιτητη γι& vα. ιiπoτελε"ί ~vα; κόμμα. τμ.ijμ.α; της κ.Δ., ήτα.ν κα.Ι 

δ ι1ποκλεισμος &.πΟ τό κόμμα. 5λων τωv στελεχωv πou κα;τrι τον 
πόλεμο εΤχα.ν τΙΧχτεΤ όπερ τijς uπεράσπΙC11jς τ-ης ΠΙΧτρΙδα;ς. Γι&. μια. 

6λόκλ-ηρη περΙοδο rι μεγa.λύτερη Μρις για. ενιχν κομ.μουΥιστή "ιτα.v 
v&. τΟv πεΤ; π:χ.τριώτη. ΕΙχε 't-YJ')! Ιδια. αημCΙΣία. μ,ε: το 1φοδ6της. 

θα. ννα.ρα.θέσουμε μερικα. &ποσπάσμ.οι.τα. ι1πο το «Ή προλετα.-
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... το να άναyvωeΙζεις lή" (Iaμυνα lής παιelδαρ) εΙναι 
άπα lην lbwvtη ιού πρolnaelάtoυ, σα" vΑ δικαΙι>λογεΤς τΟν 
:πόλεμο, σα" γα ά"αrvωelζεις τή voμψ6τηιά του. ΚαΙ κα
t'hbςo ό π6λεμος τόσο κάτω άπα lή δημoκρm(α &0 και κά
lω άπσ τη μοναρχία, είτε έχfteικα OTe«rEύμαTQ 6ρlσκιwrαι 
010 εδαφ6ς μας ~ σέ ξένο Ιδαφος, παραμένει ψπεριαlι
σIlκός, tO να άvαrνωeίζεις τ;ιν ίίμυΥα της πα1ρΙδας elvat 
σα" vO: 'όποστηeίζεις τήν lμπεριαλlOlIΚJ' καΙ ληστρικη άσιι
κή τάξη, εΙναι ΟΟΥΥα πρσδ{Υεις όλ6κληρο 10 σοσιαλιομό. 
Στή Ρωοlα άκόμα καΙ κάτω άπο τηΥ αιnικολαϊκη δημοκρα
τία μέ το" Keei'YfJΚV, ό πόλεμος eξακολoWoiJσε "a εΙναι 
Ιμπεριαλιστικός, άφσϋ 'ΙΟΥ /}κανε ή άστική lάξ,η σαν 'Ιάξη 
κυρΙαρχη και ό πόλεμος δεΥ εΙ'ΥαΙ πaι:ια «8πΕΗιασ-η της πα
λιrικης)) . . ,. Ό πόλεμος δέ" -ο-α ,πάψει vO: εΙναι lμm;ρια
λιστικός, παρd μονάχα 8ταν ή τάξη πού διεξάγει 10" Ιμπε
ριαλισιικό αύτο)' πόλεμο Και πού εΙναι δε.μέVΗ μ' α:ύτο1' 
με χίλια δυο oΙκσvoμικα :νήματα (ll:v δχι με σχσΙΥια) t'M 
dvalρonei πραγμαtικα καΙ -ο-α άΡΗκοτοοταδεί σιήν έξου
σία Μο τήΥ άληδ'ιvO: έπα:vaσTαιικη lάξη, άπΟ το προλετα
ριάιο, Δεν υπάρχει άλλο μέσσ νΙ1 
γλυτώσουμε άπο τον Ιμπεριαλιστι_ 
κο πόλεμο, κα#ως και άπο τή λη
στρική είρή"η ... 

... ΟΙ καουισκιστες σιή Γερμα"ία, οί λογκετιστες σιή Γaλ
λΙα, οΙ"ό'Τουράτι καΙ Σία σΖην 'Ιταλία σκέψrOVlαι ~σι: ό 
σοσιαλισμός' περιλα6αί"ει την ί1Jόιητα καΙ την έλευ#ερία 
τών εθΨών, 10 δικαίωμα lής αίπoδιάιbεσής τους, κατά ουνέ
πεια, 81α" τά έχ#ρικά OTραrεύμaTa ennl{)BVtut σιή χώρα 
~, οι σοσιαλισlέ'ς ~χoυy 10 δικαίωμα και 10 κα1Hjκov 'Vff 
ύπεροοπίσουΥ lήν πατρίδα lους. 
Αύτός αμως ό συλλογlOμός &πΟ #εωρηΗκή lZnσψη εΙΡαΙ 
μία όλοφάνερη Π(!ΟσΟσλή σιό σοσιαλισμο ~ lvα άδιά:vrροπο 
σόφισμα. 'A..,w πρακτικη και πολιτικη ίJπoψη, lJνμίζεl ro,' 
συλλογισμο Ανας άγράμμαιου μουζίκου, πού εlvαι άΥΙκαvoς 

κα, vα φαvι:αστεί καν tO:v ΚΟΙΥωνικό κάΙ ταςικο xαeακTή
ea τov πολέμου, oVτε τα κa*ήκovι:α: '100 έπανOOTαtικoV κόμ
ματος μέσα σέ Ιναν άVtιδρασι:ικό πόλεμσ • •. 
... Ό ταξικός χaραHTήeaς τού 1Ιολέμου - νά 'Ιο δεμελια
κό ζήιημα πσυ μπaΙνει μπeoota σε κάδε σοσιαλισnί, &:v δεν 
εΙναι 6έ6αια ά.ποοιάιης ••. "Olm> δ γερμαvO~ tOV Γου
λιέλμου η ό γάλλος ιού Κλεμανσω λέει: «Εχω 10 δικαίωμα 
και το _και'Hjκo:v οάν οοσιαλισιης: vά ύπερασπΙσω τήν πα
lρίδα: μου oIΑ;V ό έχftρbς 8lo6άλλει στη χώρα pblJl), σκέqπε
ιαι δχι OO:V σοοιαλισιής καΙ δlεDνιστής, οχι σαν έπ.ανασιά
της 1Ιeσλεrάeιος, μα σαν μ ι Κ Ρ σ α σ τ ο ς έ # 'ν ι Κ ι -
σ τ ή 'ς. Γ,αιι με tO:v συλλσγισιμD α:ίπον έςαφανίζεται ή 
laξική έπαVΑσlατικη πάλη τoo έl'!'Yάιη emVtIQ σισ Κ8~ 
λαιο, έξαφανίζειαι ή σωσιιι έκιίμηση toυ :JIOlipuv στο σύ
)ισλό του, ά,πΟ την I1notjJIj τής παγκόσμιας αστικής τάξης 

και ιου παγκόσμιου πeOλεyαριάloυ, έ~αr.r'α:vίζεται δηλαδη ό 

διεDνισμoς και δεν μένει παρα ένας καχεΚΗΚΟςο έbγικι
σΡός mW ΚΙΥεί lον σ1κιο. 
τα 6άζου,' μέ 'Ιή χώρα μου, για lα άλλα δε" με ένδιαφέ
ρε' _ "ά πού καιαλήγει ό συλλσγισμος αύιος και ως\ Π&ϋ 
φτάνει ή μικeoaστική καί mικισYlκή οlενοκεφαλιά •• , 
'ο γάλλσς, ό γεeμαv6ς, ό Ιταλος που λέει: '0 σοσιαλι
σμος εΤΥαl έvαγιloy της οίας άπέvαyn στα Ehιη, νά γιατΙ 
αμύνομαι δταν ό έχ6ρός είσ6άλλει Οlη χώρα μοv- Jt Ρ 0-
δ Ι ν ε ι το" σοσιαλισμό καί 10V διε{h.ισμ.6. Ό ά:vίtρωMς 
αύισς δεν 6λέπει Ilπtnε ~ξω άπδ τη «χώρα του)). Βάζει 
τήν άσΗκή «τάξη του)) πάνω άπο δλα χωρίς νά σκεψ1εί 
ιους διεlhιείς δεσμιWς πιW κάvoυY 10" πόλεμο ίμ.περιαλι

σΗΚΟ και τή1' άσtικη τάξη lου εναν ΚQΙκo στην άλυσΙδα τής 
ΙμπεριαλισΖικής λησιείας. 'Όλοι σΙ μικρσασιοί, ολοι ΟΙ α

μόρφωτσι και ΚΣVzόμυαλOI χωeικοl, σκέφτονται άκρl6ώς 
οπως σί άποοταιες ΚQOVlOκισlές, λσγκεΖισιές, Toυράrι καΙ 

Σία, δηλαδή ό έχ{)ρός 6ρίσκεται aτή χώ!?Q μσυ, δλα τ4 

άλλα λίγο με έ,'διαφέρσυΥ. 
Ό σοσιαλιοτής, ό έ1Ιαναστάτης πρσλειά.ριος, δ διεθΨισιης 
οκέφΤ81αι ιiλλιώς: Ό άvι:ιδρασllκός ή Bπανoolαrικoς χα-
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ρακτήρας 1ι:n; ΠbλέμOV Aξαe1ιέται όχι άπό 10. ποι6ς ΑπΙ1έ
lJηκε, oiίτε σΑ ποιά χώρα 6ρoloxεtat ό {ιέχifρόςιJ, άλλά ιbW 
τWιo: .ποιιί τάξη κά:vει τQιy πόλεμο καΙ ποιας Πbλιτικης εΙ
"αι προέκιαση_ "Αν δ πόλεμος εΙναι 4)'tιδριroτι,wς ίμm;ριαι

λιστικ~ς, δ~λαδη, πόλ:μος άvάμεσα σέ δυο. παrκιSιψιες όμά
δες της 4nιδραστικης, ληστρικης, κmαπιεσHκης, ίμπεριαι
λιοιικης άστικης τάξης, 161ε δλ6κληρη ή άστικη lάξη (ά
κ6μα καΙ μιας μικ(!'ijς χώρας) συμμεrέχει σ' ΑV1η τη λψ 
στ~{α καΙ ιό κα{}ηκον μοο, το. χρέος μου 00" έκπρoσώπov 
,~υ Mavaotatικoiί προλειαριάτov elvat "α πeoετoιμάσω 
την πα'}'κ6σμια προλεταριακή έπα

v ιί Ο ι α σ η. μ6vη οαιιlδα σωτηρίας άπό 1Ις φρικαλε6-
τηtες τού παγκυσμίov πολέμov_ Δέν πρέπει vά σκεqπώ άrn} 
,,, -, 

ΙηΥ αποψη της χω/!<!ι; (<μov)) (πρέπει vά τ' άψήσω αύιό 

στον άπο6λακωμέro μικροασιο Μνικιοτή πnύ δέ'Ρ καrαλα-
6αίνει πως εΙναl ένα παιχνιδάΗι ιnά χέρια τής lΡπ2ριαλι
Οlικ_ης μεγαλ,οαστικής ιάξης) μά άπό την απαψη lης ουμμε
lοχης μου ΟΊην προετοψασ{α, στην ,πeoπaγάVΔα για την έπι
τάχυνση τής παγκόσμιας προλειαριακης έπανάσlaσης_ Νά 
τι εΙναι διεiJ,ιιoμός, να πο,6 εΙναl το. Hα{}fjΚOY ιού διε(h,ι-
Οlη, τού έπαvασlάιη έργιΠη, τοο άλη{}ιvoϋ σοσιαλισιη ___ ~ 

'Όλ~ ~ότά εΙνα;ι πολύ actφij_ Ό Λένιν lypΙXΨE γιά νά τον 
κ~τιxλιx.6I7.Ινo!n_ Δεν όπιipXει ο' ιιύτά oUτε κα;Ι μΙατ; μόνη λέ~η πού 
ν& μπορείς ν& πεις δτι Ισως όπΙWGεΤ xa.t κιiτι Wo_ Ό έπιιν«
στα;τικός "Υτεφα;ιτισμός ~w.v "1ι πιό 6ιχσικ'ή κ.ατ;Ι 1j πιό ούσιώδης "ρ
χη 't'O!}"fΚE μέχρι τουλ&;χιιπο 'Ιό 1932. Πώς &'π61:oμcι; δΙχως κa
μΙα: ΚΜIΧδΙκη ~ XptUXoή σ' ~ότό που ήmν μέχρι -αι1:ε "1ι πιό 6ιισι
κή τou &'ρχή. μετα..μ.ορψώνετα.ι σε Ιν~ «γνήσιο» !ll'r')vtxό ADVtitI
οτικό χ6μ.μ.ατ;; θά στ-ιιθοΟμε πιό mτω σ' α:ύτη 1:00 τη με1:l7.μόρψω
ση xa.ι στ-όν «πα;τριω1:tσμόι> τou. 
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• ({Π~ριVΗ Δω(κηση'JI η ή διεύf1υyση 

k"'πovρyeio ΆσφαλεΙας 

τοο ΚΚΕ dπQ 10 

'0 έλληνικός στΡσ;τόι; lxet "ίδη &'ποχΡοόσει την Ιτιχλtκ'ή εΙσ
Τι. περνά.ει ιχ.ύτός στην επίθε01j xa;l δ π6λεμ« μ.ετa.ψέρε1:αι στο 
kvtW:ι Ι6σ.φοι;_ Ο[ λα:l-x.!ς ~ζε .. πατ;ν1'j"'(UρΙζouν γι& ΤΙς νΙκες_ 

b (δια χατ;ΙΡO'\l'W.C. -ωl πα.ν1'j"'(UρΙζοον xa;l οι στιχλινικοι. 'Αλλά btl 
ιaν ιχ.ύταΙ χα:Ιρaντατ;y κlXi. πατ;ν1jyUριζα;ν 1:0 εδιο κατ;Ι γιά την χονιαρ
ΟΙηση στpa.των, π6λεων χιιΙ σuy6ρων ιlπo 1:Ις μ:ηχα;νοκινητες 

tτD.Gtneo; το!) ΧΙτλε.ρ. 
Τ6τε fι1:α;ν πau μ.έ. ψωνες κα;Ι μεγιiλα θόΡU6α αΕ στιχλινιxal. 

~ς 'AκρoνιwπλΙιις ιlπox'r')PQXVouv την Κεντρικ-ή τους 'Επιτροπ-η 
~ι ιlνν."(YωΡΙζooy γιΟ:; ιx.όθεντ.tκ-η διεόθυνση τα!) κόμ.μ.ΙΙ1:6ς τou .. την 
Iιι:Προσωριν-η ΔιΟΙχηση", ΤΟ:; μέλη της Κεντρικijς τauς "Eπt1:pαrcij, 
ΙνικκτQ:; xa;wπέλλαvτιu γι& τφΟΟ6τες κ.ατ;1 πρ6.χτορε .. · της Άσψd.
~ιιις, Ανώ ιςuμνΟΟνταr.ι. οΕ &,γωΥιστικές ά.ρε1:ες xa;l ij πΙστ1j στό 'ιι.6μ.
~ τών μελών "tijς «llpoσroptVijO; ΔΙΟΙΚ1J011ς ... 
, A.ότιi. ιlxOOrιιμε, ιχ.ότ& 6λέ.πατ;με xa.t rώτ& μσ.θιdνιιμε -αΙοτε_ ΤΙ 
.Ιχε στην πpa.γματικ6τητσ. γΙνει θ& -τό μn.βιxiνατ;ν.ε δστε.pa; &,πό ιlp
,~ε-τ:& χΡ6νιατ;. Φατ;Ινεοτατ;ι βτι "1ι Κεντρική τouς 'Eπιτpαrc'ή (Πατ;πα;
τιιiyyηι;;, Mιiθεσηι;;, Kα;νιiκης, ΚΤ~Κ1jς) με τη μ.ετοιψορ& τοο πα
.lέμOlJ στην 'Αλ6α:νΙα; εΤχε κα;1:ιιλ1j~εt στην ιlπ6φατ;ση δτι δ π6λεμ.ος 
χιiνει πλ'ιw τόν ιlμυντικό χιιρα.κτήρατ; του ,w μoεworpέπeτιx.ι σε Απι
θπιW:ι &,πό -τό μέρας της <Eλλιiδατ;ς. Σuνεπώς τό κιι~αν 1:00 ΚΚΕ 

,fjw.v xa;w τη γνώμ.η τους ν& πιiρει τώρατ; &έση ενν.ν1:Ιαν τaσ πολέ
μοο xa;l ν& τόν κ.ατ;τατ;rrειλει _ 

Αύτη ij πολιτικη ~ατ;ν &'νaμφισβ1jτητιχ. σUμ.φωvη μ.έ. τηΥ πα
λιτικη τη .. ΕΣΣΔ κιιΙ της Koμμ.ouytOΤLxijo; ΔιεθνοΟς σ' ιχ.ότη την 
περΙοδα_ Τό γερμ.σ.νορωσικό σόμψωνα 6ρισmτα;y σε 'IClTjP"YJ Ισχό_ 
Τ& κaμ.μouνιστι'Κά. κ6μμ.a:m. δέν μ:ι;ο.ρoi:iσα;ν μέ την πολιτικ-η κατ;Ι 
τη I5pάmι -ταυι; ν& θέτων σε κΙνδυνο τη γερμα.νορωσtκij φιλΙα:. "11 
'Iτa.λΙα; ήw.ν σόμμα.χος; μ.! τη rεΡματ;νΙατ; xa;l δ,οτι (σχ.υε γι' ιWt1jν 
σχ.ετικ& με τη σ"Cά.ση 'Ιών σwJ,.ινιxων δ.πένν.vτ( της, Ιπρεπε ν& Ι-
αχυει ΙΠΙιnις u1 γc.& την "ιτιΖλ!ατ;_ . 

Aδ,~ ~ .oλ" .. ~ "'1< Κ.Ε. ψ., !νuλ6>, σUμφω,~ μι την ,
πΙσημη πολΙ1:t'ltij το\) ΚΚΕ μετά. τό x.ιτλεpoστώ.ιν~κό σόμ.cpωνo. 
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Δότη fι πολιτιτη χα.θορΙζετα.ι μέ πολλή σa.φ'ήνεια. Χα.ι περι.σσότερι:ι 
κιινισμό ατό δ,lμοσ~ιιιμΙνο aτό Pιζoσπiiστη 't'ijIj; 2 τoU Μιiη 1940 
μ.a.'itψ"έaτο της ΚεντΡΙχ'ijι;; 'Επ~ΤΡοπ'ijς τω ΚΚΕ. (Δει;; «40 χρόνια 
το!) ΚΚΕ», σελ. 460 - 466 xαl. 1ος τόμος τών «'Ανa.μ.'ί'fισεων:t, σελ. 
247· 252) . 

-Ενώ ιUxρι &χ6μ.α. Mt τΤιν πα.pσ.μ.ov'ή τoi) γεpμ.a.νopωσιx.oo 
ΣιιμιΡώνou τΟ ΚΚΕ με μor;νΙα. χα.τιiπελ.νε τον ){πσ.ειi ytck που
λ'1jμΙνο xcU ciφοσιωμέ'iO I5ΡΥ«νι:ιο τοϋ χιτλε.Ρισμώ ytck 'Itpa.xτopa. του 
ΎερμlχνιΧI)(i φοωι.σμ.06, πω ξεπούλησε Χ«.Ι. ςεπouλιi.ε, τη χώρα. στoUς 

γεpμ.a.voυι;; φa.σΙστες, με τήν 6πoypσ.cpTι τού EUΜφili'iOU τα. πά.ντα. 
ιiλλιit;oιιν. Έκε!νοι πoU πpoxotλoGν τον πόλεμο δεν εlνιu, για. το 
ΚΚΕ, οΙ γεpμ.cι.νol. xa.l οΙ Iw.λoΙ φα.σ!στες, δπως; α.δτΟ όλ6χληρα. 

χΡ6'Λα. χσ.'t4j(Μνε, illa. οι: ι:1γγλoyιiλλoι lμΠΈpιΙXΛισUι;;. Ό Με
τιχςdΙ; δεν ε!να.ι πouλ1')μi'iOς; πρά.χτορσ.ς; των γεpμ.a.νών, ιiλAil. πou

λ-ημ.lνoι; πΡ"ΧτοΡ«ς 'tών ΙΙγγλoιyιiλλων χα.!. ιJ a.1JτoUIj; ςεπOl.lλιiει τΊι 
xilipa.. Δεν εlya.ι. δ lτι:U..ιxOς φlXO'ισμ.Ος; πou ΙΙπειλε! τη. χώρα., ΙΙλλά 
δ Μετα.ςdς π.pι))t(.t).ε1: m; lτΩlooι; x.a.l Ιπιδιώχει τΟν πόλεμο. ΚΙ 
l1.δτΟ πou προπΙνιι τΟ ΚΚΕ για. νά. αωθεΤ 1ι χώρα. εΙνσ;ι 'Iil. θΙσει 
α.ύτη τΟν bx.u'tό τηι;; όπο την ΠpoστwJΙα. τijς; EoβtEnx'ij; 'ΈνωO'l'jς. 

Αότο μάι; πληροφορε! "tό lχοιιν κ6;νει χα.!. &λλες χώρες χι α.ότες 
οι: χώρες ε!να.ι οι: μόνες πoU μΙσα. στον xa.τα.χλιισμΟ 'toσ πολφου 

χαιΙρovτa.c. τ4 6;yιzOil. 'tfιr; εΙρ~νης. Άν6.μ.εσαι σ' a.ύτει;; τΙς χώρες 

εΙνσ;ι Χα.Ι fι Γιouγκοσλα.6Ιαι xa.l fι Βouλγα.ρΙα. ... Τώρα. ιΧν fι ΓιOl.l· 
γχοσλα.6Ια. χα.! fι BouλyCφΙαι εΙχαιν τότε, δπωι;; εΙνσ;ι Ύνωστο σ' δλον 

-my χ6σl1.0, προσχωρήσει σ-toν ΧΙτλερ 1;εν εΙχε φa.Ινετα.ι ΥΙά. τους 
σιιντ6;κτες τοϋ μ.α.νιφιστou ιnιμ.a.σΙα.. Τά. xoμ.μ.oιινιστι~ x6μ.μ.a.τιx 

1;εν i4yl1.YE τό'tε δι6;xpιιnι ι1ν6;μ.εσιχ. ατή χιτλερικΤι Γεpμ.a.νΙαι χα.Ι Τ1Ι 
~a.λινικTι ΡωσΙα.. ΠΙστειιαν l:S'tt έπΡ6χειτο γιά. μια. σταθερή κa.Ι μό
νψ.η σuμ.μa.χΙα. χlχΙ το lργα πoU εΙχαιν «ό~ ΙΙνa.λιiβει i'jτα.ν νά πιχ

ρα.δώσοον τΙι;; χώρες; τοος α' αότη τη Σuμ.μ.αι:χΙα.. "Ήτa.ν λοιπον Tj 
πι>λιτιχή της; κ'Ε. ΠiXΠα.γι6;ννη σUμ.φωνη μέ ΤΤΙ "(Ενιχή Υραμ.μ1ι 

τoi) ΚΚΕ ι1πΙν,α.ντι τοα πoλέμ.ou μ.ε~ το "(Epμ.a.νι:ιoρωσιxO σύμφωνο. 
Αύτη δμωι;; fι φιλεφηνιχή χα.!. ι1ντιπoλtμιχή πολι'tιχή τou 

ΚΚΕ 84 μΠοΡl)(iσε νά δημ.ι.οοργήσει πp06λ'ήμa.τ.a. x.a.i νά lχει δυ
σ6;pεσ'tEς; σιινέπειες στη\/' ΚιιβΙρνηση, στό Μθεατώς -της Χαλ στον 
πόλεμο. Τότε δ Μανια.δ6.Χ1')ς; ι1πoφ<ισl~ει νά. χά.νει αύτο ποο χα.μ.ιΙΧ 
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(tt\Jyoμlιx. σ' δλον τον χ.6σμο δεν εΙχε πot~ μ.Lxpι τότε χιχτορθώ
ι ν« χ4νει: να. xα."ta.σXειιά.σει δ lδιος μ.Ιαι «Kεvτ.ριxή 'Επιτροπή:. 

να. ΙΙWΙΛ6;6ει a.1JWc;; τή διεύθuνση τοϋ ΚΚΕ. Άπο ΠΡοοωπι'ltει;; 
:ιτ:.φΙες φαΙνετα.ι (δπως 'to ά.πδδειξε fι έπιτυχΙα. τoU σx.εΙSΙou 
~) βτι εΙχε σωστό:. ~'ltτιμ~σει την -ήθιχΤι πι>ιότητα. χαΙ τήν πα-
ΙΙ'l:ι'ltη στdεpότητlX τών fιri'tt'ltών στελεχών τo!i ΚΚΕ. "Ετσι iπο 
~ <rΠOU?ΎεΤα 'Ασφσ.λείσ.ς; x.a.~uIZζsτa.L -η «Προσωριτη Διol-

~σηl>. 

Το χόριο σ-tέλεx~ αύτij, τη, «ΠροσωΡι.ν-ijι;; ΔιOΙxηιnις» fjτa.v 
~ 'Γιι1ννης Μtχιχ.1jλΙ&ης, πλειδφι>ιτοι;; τοα K.O.r.T .Β., μιλος τοϋ 

OAI'ttXoϋ ΓΡιΖ.φεΙou τoG ΚΚΕ κa.Ι O'tiνοι;; φΙ~ τοα Zιx.xαtρt6;&wj_ 
Ή",αν 'ιtΙ αότός στΙς φuλα.'ιC.ες τijς Kέpκιιpa.ς; μ.ε τΟν Ζιχ.χιχ.ρι6;δ1') 

Ι μ.! έντoλ~ τou, δπωι;; τouλιiχιστο λέ:Υιχ.νε, lκa.νε δ~λωιnι για. να. 
.' νa.λ6;6ε~ τη διεύθιινση τοϋ x.6μμαt'toς; χιχ.ι yil. το ξεxαθa.pΙσει ΙΙπο ~ 
ι 'ta. στQtχεtιχ.. Αότός πεpνιu.ι στην (mηρεσΙαι της Άσψω..ε~a.ς 

ι x4tω ι1πο τη διεύθιινση τοϋ Mανιιx.διi.'ltη εχτελει την έντολή το!) 
ιΑΡΧ1')Υου 'too για. τήν έxxα.θά.pι.ιnι του Χόμ.μ.οιτος. 

'Απο χοινοΙ} μ.έ: 'tOv ΤιιρΙμο, οouλειιτη τοΟ ΚΚΕ, η:ιιχμμιχ.'tέα. 
~ς xoμ.μ.αtτι'ΙC.ijς apγ6;νωιnις της Ά~nς χαιΙ μΙλοι; 'toU lloλL'ttxoU 
rpa.φεΙou τoi1 ΚΚΕ, -mv ΜlχνωλΙα., βοιιλειιτη 'ItI. α.υτΟν τοΟ ΚΚΕ 
_ "ιΡωα. της πopεΙa.ς των ι1νΙργων 'toU lleLpιud στην Ά~νιx, 
:ΙΙ:ον Μ6σχο, κούτ6η χι a.ύτOν χα.!. μέλος τη, Κ.Ε., -my T"τa.σ6πoo· 
λα, αότον πού έχ μ1ροιιι;; του ΚΚΕ 6πoιyρrί.φε~ το Οημ.οσιειιμ.ένο aτόν 
Pιζoσπά.aτη της 6 τοϋ Όκτώβρη 1934 «Σύμφωνο xotvij;; δΡά.σηι;;" 
«ivιi.Vttl1. ατή στρσ;'tιωτtχοφα.σιστιχή δι'ltτιχτορ!ιχ." χιχΙ μ.εριx.oUς v..
).ouι;;, oo"('ltpoτoGvτιu σε ... ΠροοωρινΤι ΔιoLχ1')Οψ. Κlχτιχπέλλouν μ.έ: 
μΙα. διιχχήριιξή τouι; ",ck μΙλη τijς Κενψιχης Έπιτpoπ'ίjς ΠιtπlXγι6;.ν
νη, M6.θειnι χλπ. ytil. ΠΡοδδ'tες 'Και πpιiκταρει;; της Άσφ6.λειας~ 
Κιχ.Ι γι' a.1JW, Ηνε, για. να. σώσouν την πολιτι'ΚΥι και,Ι τΤιν τιμή του 
1t6μoμ.a.τoς, 'X'ijpa.v τΤιν πρωτ06ouλΙα. νά. oo'('ltPoτηθoίiv σε Προσωρι
νΤι Διοίχ1jO'η και,Ι μ' a.1Jτη τη δtQt')(,~ρuς~ τouς; ζψdν την ΙΙνα.Υνώ
pισΎj τοιις; ά.πΟ ~ vlA1j καΙ τα. oτeHX1j 't()/j χ.6μ.μ.οιτος. Κα.Ι 'ta. στε
λΙχ1') χαΙ ~ μΙλ1j τoG ΚΚΕ, τouλιiχιστo α.δτa. πoU fιτ~ν τότε στο 
Eτpat'tδ'lte8a τijς; 'Ax.poναuπλΙa.ς. πιtνηγuρικ.ι7. ι:1νιχγνωρίζouν ιχ.ότΟ τό 
'ltα.τασx.εύa.σμ.σ. τοΟ Μα.νια.δά.χη για. νόμιμ.η διoΙ'Κηιnι το!} χόμμ.or.'tόι;; 
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τοοι;. Τό γεγονός δέν Ιχει τό Πpo7jγοόμεvό τou σnιν πoλιτικ~ [στο
ρΙι:ι τoU κόσμου. 

Ή τσι:tpική ~Oχριiνι:ι, 1ι τόσG [κ.a.ν~ ατό διωη-ιό του lπιχνιχ
στατικοϋ κιν'ήμ,ιχτι:ιι; άιπuνoμ!ι:ι, ε!χε mτoρθώσEt να f.lriλει d;νθρώ
πουι; διχούς t')'j; σε 6~σικες θΙσειι; t'(jjy έπιxνιxστι;c.τr.χ6)ν δργa.νώσε
ων. ΤόΥ "Άζεφ π.χ. στη μ.ιΧχψιχή δμιi8ιx των Σοσιιχλ.επι:ινι:ιστιχ
t'(jjy, Τον Mu.tvQcpσxu στην Κεντρική 'Επιτροπή τ6)ν Μπω..σε6Ικων 
κιχ! στην Κotν06ο!,)Αειπιχ-ή τouς δμ.ά:δli κι:ιΙ ιiρκετooς «λλου; σ' 0-
λες σχεδόν τ/.ς έπιχYGtσtι:ιτιχΙ;; 6Ργανώσεις. ποτε δμως δεν κι;r;τόρ
θωσε, κot! δεν "ίτα..ν ωνΙΧτόν νά. κι;r;τoρθώσει, να πι!ρει σtά. χέΡιΙΧ 
της τ~ διεύθυνση μιας: έπιχνιχστα..τικfj; 6Ργι!νωσ')ς κιχ! ιix.όμι;r; να 
κιχτορθώσει να ΙΙ~ΓVωριστεl 1ι πω..ιτικ'ή τ')ς ιiπό τα στελέχ')'j XlL! 
τα μέλ') ιχυτης της δργιiνωσYjς. Αυτη 1ι ιiπίθι:ιVΗ. 1j ι1πΙστευτη, 
1j δίχως πριπιγΟΟμενο lTιt'tUxtιx- της ~Aσφιiλει~ μόνον στό στι;r;).ινι
χό κόμμα. κι:t! μi: τά. ιπελέχ') ποο ι:ιότό διιxπλri.θει κιχ-Ι δια.πι;r;ιδι:ιγω" 
γεl μπόρεσε va γΙνει. 

"Από τα. μέλη της πι:ιλιdς κ.Ε. "ίζεριχ- τόν ·Πιxπιxγιι!νVΗ. "Η
τι:ιν μΙλος της Π.Ε. της κομ.μ.ιχ.τικης δpy4νωσYjς Κεντρικ-ηι; κα.Ι 
Δuτικfjς ΜιχκεδονΙIΧ.ς χι:ιΙ μέλος του 'Oργα.νωτικof} ΓριχψεΙου χα.! 
της .Συνδιχιχλιστικη; 'Επιτροπης ι1πό τό '28 - '31. "Ητα.ν κιχ! . .:ί
φοσιωμΙνος W δριχστηριος και ΙXΙLνός. Γι&: μεγάλο StιWt1'jμ.IX 1jtιx-v 
τό 6ιχσιχό σuνδιxιxλιcπικό στέλεχος στη θεσσαλονίκ') κα.ι. γt&: Ινα. 
έπίσYjς διιiστημ.ιz "ίτι:ιν γpιxμμl7.τέ~ τοσ ΈργιχτιχΟΟ Κέντρου θεσ
σιχλovίΚ1'jς. Τό έπ4γγελμι!. ΤQΙJ "ίτιχν Vtιφσόνι. Μετ&:. τήΥ ",ι1πελευ
θέρωσYj» πηρε ζ17.Υ& έΥεργό μΙρι:ιι; aτό OUyδιχaλισtικό χlvημl7. της 
ιipιστεpιις,. qίχως Υ&: χΡησιμοποι'ηθεl lνa.ytloy ΤQΙJ 1j πιχλια ΚΙΧτη
γορίΙΧ. E!va.t φιχ-νεΡό ΟΤΙ έπρόκειτο γι&: λ4σπ1'j. 

Στα μέσιχ του '"41. τόν ε!χιχν συλλ46ει κι;ι! τόν εΙχΙΧν φέρει 
οτην Άκpowι.uπλΙιx-. Ή στaJ..ινικη -ήγεσΙι:ι τΟν &πομόνωσε σε lvιx 
μικρό lίωμι!τιo, ατό διιiδpoμ.o ιiνά;μεσιx στόν 10 κιχ-ι τΟ 20- θάλ,ψ') 
κιχ-ι 0-1 θιxλa;μιipχες μ.dς Iχcr;νιxν γνωστό οτι πρόΧΕιτα.ι γι&: «υποπτο 
oτotXEro» κιtΙ 4;mγο-Ρεύετα.ι δπσιιtδήπoτε σχΙσYj μrιζΙ του. TijV 
W1'j κι δλιtς μΙpιt τΟν έπεσκέφτηκα;. ΆλλΔ: δ [διο, μοϋ ε!πe οτι 
θέλει ν&: γΙνει σε6ιtσt~ "ι 4πόφGtCΠj τ7)ς; «-ήγεσ€ιxς:ι> κιtι μέ πa.ρα.κά
λεσε Υα τή σε6ιχστώ ΜΙ έγώ. 
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Γι&:. τόν Διtμιιxνό Mά.θεσYj ~ζεpιx ιiπό χ.ρόνιι:ι στι "ιτιtν πρόσω· 
Ι,) ιiπόλυτηι; εμπιστοσύνης κα.ί του ΚΚΕ κιχ-ι της Κομμουνιστικ-ης 
~~liθνOυς. Τόν γνώρισιχ- ~ πιό σωcπ&:. τόν εΙδιχ στό 4Q Συνέδριο κιχΙ 
~ 21'j κα.Ι 3η δλομέλειιχ-. Δεν .ητσ;ν μιλος τ-ης κ.Ε. κιχ-ι οεν συμ4 
i,ιΠIχε στΙς συζητ~σεις. ΕΙχε όμως την ευθύνη γι& τοός ιiντt-

Ε
· ροσώπouς της Κομμουνιστικης Διεθνους. γι& τΙς γιιiψκ.ει;, τ& σπί

οι. κλπ. Δεν μπορω ν& εχω γνώμη γι& την τόσο 6σ;ρι& κι;r;Τ'rj"(ορΙιt 
τΟΟ &ποδΙδουν. '0 Ιδιοι; με πετσμα; την &ρνεΤτσ;ι. Κιχ! πρα.γμσ;

ιι~ σUΓκεκριμΙνες ι;lπoδείξεις δεν δπιiρχoυν. Ό Β. ΝεφελΟUQ1'jς 
Ιιλά.ει γι& όπόΥοιες. Κιχ! ιχδτ&:. ποό γράψει δ .Σόλων Γρ1'jγοριά.σης 
tτ~ν 'ΙστορΙιχ του (10ς τόμος. σελ. 182) οεν aπoδεικνύoυν τΙποτε 

~
liλλOν 4ποδεικνύουν τό ιiντίθετο-. Ε!χε συνδεθεΤ, μdς λέει, ό 

cWεσης με μ.ι&:. δμά.διt &ξιωμιtτικωy, έπικεψσ;λ'ίς t'ijt;; δποΙα.ι;; 6ρι
ν δ γνωστός aτόν Σόλωνιχ- ΓΡ'Y)γoριιiδ'Y) δπολοχσ;γός Β. Βενε

eΟΟλΟ,. ΑότοΙ οι όξ,ωμοο"κοΙ θlλ." ν. ""ν;,θ,Ο" μΙ το ΚΚΕ 
&: δ Μά.θεσ'Υ)ς τού.;; έμπόδιζε, λέγοντάς τους Βτι ." 1ιγεσΙιt του 

ε!να.ι ίSργσ;νo των &γγλων κιχ! Ισως κιχΙ των γεpμa.νωy. Στό 
~oς, δ ίδιοι; δ Σ. Γρηγopιιiδ'Y)ς ιiπoκιiλυφε στοός &ξ/κοός στι δ Μά.
IιEG1'jt;; εΙνσ;ι δ «μεγσ;λύτερος χ~ψιές. 'Από πρά.κτωρ το? Mιxνιιx8~. 
Iιr.η lytVE πρά.κτωρ της Γκεστσ;πο:ο. Κσ;Ι οί ά.ξιωμιχ-τικοι, πιtρ&:' τις 
~ρoσπάθειες του Μάθεση να τοός κριtτήσει. α.υτο! ιiπoμa;κρυνθή· 
/Κιχ-νε &.π' «ότόν κιtl. π.ροσχωρήσσ;νε στό κ.Κ. 

'.Αλλ& ρωτάμε έμ.εΙς, έc'ιν δ Μά.θεσ'Υ)ς 1jtIXV πριΧκτορα.ι; "t"i'j; 
ruστά.πο σέΥ θ& πα.ρέσινε τούς ιiξtωμιtτικοuς στην Γκεστιiπo; 
, Κά.ποτε εΤχι:ι ρωτήσει τόΥ Xιt1:Τ&:. για τΙς &ρμοδιότψες του 
JUθεση στό κόμμα.. Ή .&:πιΧντησή του ητι:ιν: &σε, μή ρωτας δεν 

.clva.t δική μα.ς ΟουλειιΧ. 

ΟΙ γκακστερικες μέiJοδες τών σταλινικών με την dΥΟχη τού 
ΔιοικηlOίί τού Στρατοπέδου 

'ΑνιΧμεσα. στΟΟς 600 κρα.τουμΙνους του .Στρα.τοπέΟο!,), δΙν η
'tcι.ν δύσκολο '01& ζεχωρΙσεις ΙΧ-ότοός ποό ~τιx-ν σε κα.ριtντΙν~. Ή 
ποινή τους .ητιtν πλ-ήρ'Υ)ς. &πόλυτη ιiποι.ι.δνωσ-η, κα.μ!ιχ-, κιtνενός El-
80υς σxto1'j μα;ζΙ τους. Ποιό .ητα;ν τό ιiμάΡΤ1'jμιi τους γι&:. μια τόσο 
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ιiπά.νθριιmTj ποινΥι; Δ~)/ μπορέσ«μ.ε ποτ! νά. τό μάθουμε. "Οσοι. 

τό ξέρa.νε xpa.wίJal1Y χ.λειστΟ το ~ τouΙ;. Πιο σψιχτlZ oU.εΙσ1:ό 
τΟ xpa:wDaa.v οΙ {διοι οι τψ.ωρ-ημΙνοι. Λότο/. &:ποψεύΥa.νε ά.Χ6μα. 
κιχ.! μετa:ςιi τους ylt. !X01JY σχέσεις 7j.,.ιk πpoσrcιxθoίJy Wι lxouy 
σχέσεις. 

ΤρεΤς ομωι;; aro' a.Uτoύι;, οΙ Γ&.χ:ης. Πά.Ρι.ς Χ4! Κιχ.πένης 6ρί
σκαyτa.y σε δι«ρ'Κ~ Ιπa.φi) μετa.ξό wu; κιU &πσcελoi}σa.y μια; Ιδιι:ιΙ

τερη ιpr.λικ:ή πα;ρέιι. Κa.τ6πι ΣUνδέθηXE μ.' «o'tO!J; κα.ί δ Στa.μελσ;

χ.οι;, 1Jyrnxo ~νδι'Κoι.λισtΙXό στέλεχος; τoU ΚΚΕ, Ύρι:φ,μα;τ~ της 
ΌμοΟ'Π0'16ΙΙΧι;; 6ποδημσ.τεργι:ιτων κa.Ι γι.χ lvιx. l5ι6.στ,lμα. ypa.μoμooc
'tla.o; της ΈνωΤΙΧ'1)ς feYtxi)O; ΣuνqιocmΟΥδΙ~. 

Φιdνετα;ι ΟΤΙ; θ& τoUς σtJνέδεα;y κoιν~ς πoλΙΤI1(.~ς &'ντιλήΦεις 

xa.! α;δτές τους ο! ά,ντιλήΦει, θιk "ιτa.Υ dντlθετες μl την ΙπΙσημτι 

"(~μ.μή το!} ΚΚΕ. ΠοιΑ.; fjτa.y a.ότές ο[ ι1vτ:ιλήΦεις τouς πατέ δεν 
μιiθaμ.ε. Αδτό πOU ξέρa.με 'Χι α.ύτό πΟΟ βλέπαμε ijτα;ν δτι Χά.νιχνε 
μετιιςύ τot.ιι;; 'Ita.pla. xa.! δ.ι ΤΙ'tα.ν d,πο τουι;; πιο "ισuχoυι;;, τούι;; πιο 
σof.Jα.ρωζ x.a.! ΤΟΟζ πιο σεμνoUι;; χ.ρα.τοομ.ένouι;; τοΟ Στρα.τσπέδou. 

Κα.Ι ξιiφνou μι&. μέρα. δΙχως ν&. 'Itpoη"(Tjeet τΙποτε, μι&. μ.ιiζα. 
ιiπό 'ζpocμ.πoυκouι;; πέσα;Υε πιΧνω τtruς χα.ι μ.~ !γ;κει; γεμ&;τει; λύσσα. 
φωνες τως wiVIXve χυριοΛεκτικΔ χφμ&;τιι%.. Τον ΓιΧΧ1j τον πετ&.
ςιι.νε &πο τον 10 θάλιφο στη σxιt),.α. κ.σ;! τΟν κ.σ;τρα.κυλοϋ:'ι%.ν ιΧπ' 
ιχ.ότην με κλωτσιέι;;, πa.τησιέι;; χα.! Π1jδ'ήμ.ιχτα. πιiνω του. Λιπ6θυ

μουι;;, μισοπεθιχμένouι;;, γεμάτouς ΙΧΙμα.τι%., μ! σχισμένα. τ&. ροσχ,; 
τους, τOUς πετιΧζa.νε οτην εΙσοδο τοΟ ΣΤΡιχ.τοπέδou. Άπο έχε! ΤΟΙΙζ 
ιια.~έΨι%.νε οΙ χωροφόλa.Κδζ. 

'Έχ,ω προσωπιχ.έι;; έμπειΡΙες &όπ' ΙΧότή την &όπ6τομ.1j επΙθεση 
δμά,δΙΧ; -aστυνoμικών x.ιxl τ& δμ.ο:διχά μ~ τη σuνOOεΙιx χριχυγωv ΚΤΌ
πΥιμ.α.τιχ με Χλ6μπι;;, χλωτσιες χιχι γροθιές. Άλλιk ιiνιXμ.εσι%. σ' Q:U
τούς πού κτυπol}σιχv μ.ποροϋσει; στ& μιi:nοι; δρισμένωv '11& δείς τ~ι 
σuμ.π6vικιι. 'Xhl ι1χ6μ.α. κ.σ;! τηv ντροπή γι' a.ότtι πou χά.vοι;vε. 'Ε

κείvο πOU !6λεπες στ& πρ6σωπι%. χιχΙ στ&. μά.τιοι; τώv τρa.μπΟΟχων 

του Ίωιι.ννΙδ1j χα.! τοϋ Μποι;Ρτζώ'ΡΙΧ "ίτιι.ν 1) λύσσι%. τοϋ μιχνιι%.ΧΟΟ 
κιι.! 'iι [x.a.vαποC1jσJj τασ σrdiιστ'i'j. 

"Λμοι; τελειώσοι;νε τη δουλειά. τους, χιχ.θ1ισι%.νε ν&. πά,ρουv ά.v&.· 
σι%. χα.! Αιγα.vε ΙΧΌτ& πOU τoUι; ε!πα.vε ν&. λένε εκείvοι πού Ιδωσα.ν 
τήv έντοΛ'ή: «επι τέλO\JΙ;; τΟΟς στειλιφε συστημέvουι;; στ& &.φεντικ.&; 
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~ι;;». Μέ τ& &.φεντιχ& lvvoouaa.v τόν Διοι'Χ'ι'jτη το!} ΣτΡα.τοπέδΟΌ 

Ι*Ι το "rπουΡγεΤο ΆσψαλεΙ~. Άλλ&. !ν "ίτιχv δ.νθρωποι τοΟ 

h'πOl.lργεΙου Άσψor.λεΙa.ι;; θ&. τoλμ.oUσoι;ν ν&. τοόι;; χάνουv α.ίrto πω 
f;roUιo ΙΧι%.ναν; Ή σταλιvιχή 1ιΥεσΙοι; τηροϋσε μ~ θΡ1jσκεuτιχή εό).&;: 
ιι.ιι%. ΤΟv ΚιΧνονισμό τοΟ ΣΤΡι%.ταπέδou χιχ.! &.πέφευγε δτιδijποτε ΠO\J 
~ μποροσσε ν& πpoxa.λέσει lστω χα;Ι \Jλ-& ιiπλ~ 'ItIXpIXoεYJP"J01j &οπο 
ΙWΙ StoI'X'I'jσ1j τοΟ ΣΤPι%.τoπέδou. κιιι α.v όποθέιιοι.ιμε στι εΙχιχv ιχ.ότο 
!Ιό ι1πίθΙΧVΟ θά,ρρος; yιk. xιiνoυν κoμ.μιiτια. μ.έσα. στο Στριχ.τ6πεδο ά.ν
IBptbπoυς τoίi 'YπουργεΙou ~Aσψor.λεΙoι;ς κιχ! μισοπεθιχ.μέvouς v&. τούς 
κε"t<iςοuv στ&. π6διιi τωv χωροφυλά.χ.ωv. δεν θ&. ΙΠρεπε '11& έπέμ.

Οιι 1ι διοΙχφ'Ι} τoU ΣτρατοπέδOl.l καΙ 1ι φ,ρouριi; Δεv θ& Ιπρεπε ν& 
i1'ΙWλOl.lθijσι:ιυv oiν~ΧΡΙ'σειι;;, 'Χυρώσειι;;, τιμ.ωρΙει;; K~ δμωι; δέv 1-
ytve τΙποτ!. Οδτε ~πέμ.6α.ση τηι;; Ifpoupliιo, οϋτε &ό.,ιιι.κρίσεις, ΟΟτε 
x.uρώσεις. Δεν ε!vιιι περΙεργο, πιχρά.δοξο. ι1πΙστεuτo, &δι~vό1jτo ij 
!ιοΙχ·ησ1j έvος Στριχτοπέδou σε φιχ.σιστικΟ χ.α.θεστωι; '11& &.vέχετ~ι 

μιά. δμ.ιi;δι%. ΤΡα.μπΟΟχ.ωv μ.έσ~ στΟ ΣΤΡα;τόπεΟΟ πού vα. δέρvει, v&. 
oφoμoxPCttEt, v&. Χά.vει χομμά:nα. ιlλλouς χ,ΡιιτOl.lμ.έvι:ιυι;; ΚlXl d.x6μ.ιx 

Υά. τους πετιiει lξω &όπο το ΣτΡιιτόπεδο σ&.ν ιχότη v&. ΨΙ:ΙV 1ι διιΚ
"'Ισ'Ι) τοΟ Στpα.τι:nι:έδoιι; Ν& όπi1ρχσ.ν &ρα.γε στΟ Στρα.τ6πεδο ι!vιi
μεσα. στους στoι;λιvικoUι;; χροι;τouμένouς μερι'X.Oi. !ΚιΧVιΚ γι' a.oτ~ι;; ΤΙς 

πολύ άοπλει;; σχΙΦεις; 

Κι ι1XΌμ.a.: 'Ε&v το "rπουΡγεtο Άσφοι;).εΙι:ις εΙχ.Ε ά.νιiγχ1j &όπα 

ItA'l}puIfoptoδhtEIO στό Στριχτ6πεδο. a.ότοΙ οί 'ItA1jpoφoptoMτEt; αέ: 
χιχ.μι& πεp(πτωCΠj δέv θ&. διιχ.φωνοσσα.ν μέ την «ijyEoota.» χα.Ι τη 
«γpoι;μ.μ1ι:rι. Ξέ,ριχvε Οτι a,y διι:ιφωvο!}σιιν ij πιο έπιειχ:;ις τιμωρΙα. 

wυς θιk T'jτιx.v '11& τούς ι1πομ.οvώσουν. κt Ιτσι v&. μ:ηv μπορoGν vα. 

xιiνouv τή δουλειά. τους. Ή 'It1jrή d.πΟ δπou θα. μ.ΠοΡοuσι%.V v&. ι1v

'tλών τΙι;; χ.ρ'ήσιμες γι&. το "rΠOUΡγεΤο ~Aσφσ.λεΙα.ς 'ItA'l}poι::ρoplEoIO 

~v ij ijyealιx. 'Χι:ι! οΙ γύρω ά.πΟ τηv 1ιγεσΙα.. Γι~ a.ότο lπpεπε ν&. 
ιποκτησουv τηv έμπιστoσUV1j τηι;; ijγεσΙιxι;;, xιx.l γι&. v&. ι1ποχτ'ήσouν 
ιιότή την &.πa.pιUΤ1jτη γι&. τη δουλειά. τους έμπιστoσUV1j, Ιπρεπε μ~ 

φοι;νιΖ.τισμό ν&. όπεροι;σπΙζουv τη «ΥΡιχ.μ.μ'ή», v&. έXΘειιiζOl.lv την 'ήγε
αΙοι; κιι! τΙς ijyετιχέι; της [χιχν6τητει;;, ν&. περιφρovoUV τους διa.φω

voGvτει;; x~Ι ν&. χοι;τα.φέΡοντa.ι μ~ λόσσι%. ενι%.VΤΙoν τους. "Eάι',l όπijρ

χα.ν χοι;φιέδει;; στο Στρσ.τ6πεδο τijι;; Άχροvιι.υπλΙΙΧι;;, μέσοι; σ' IXότoUς 

τοόι;; Χόχλουι;;, στouι;; Υόρω ά.πο την ijγεσΙα. «ιpιxvIX'tI.κoUr; στoι;λιvι~ 
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κους» κα! aτι:ιύς τριιμπι:ιύκouς θ&. πρέπει Υα. όπηΡΧΙΙΥ. 

Ή περίπτωση τοσ Γιiκη κα;! τοο ΚαπέΥη εrχε χ!ΣI. τ~y τρα
γικ~ της χσ.τά.ληζ1j. Ό Γιιiyyης Ma.ΥοUσlΧ.κlΧ.ς aτό 6ι6λΙι:ι τou c'A
κρι:ινaυπλΙα» χα! ατή σελίδσ. 152 γριiψει: ",Κα./. για. Υα. ΧλεΙσω 

αύτή τή θλι6ερή σ.λΙδσ. Υιώθω χΡέι:ις μου Υα. πω ουο λ6για γι&. τό 
τέλι:ις τι:ιΟ fιix'Yj xa.t το!} ΚlΧ.πέΥη: Άρχε .. τη .. κcιτoχης δ Γά.κης 
πηρε εΥτι:ιλη ciπό τηΥ Koμμa;τικ-η 'Oργιl;yωση το!} Β6λι:ιυ χα! 6γηκε 
aτό 001.1'016. Σέ λΙγι:ι ι1πό τηΥ ι1ξιωΣUyη του καΙ τ-ήΥ παλιχΙΣΡΙά. τι:ιυ 

οΙ ι},Υτιίρτες το!} ΠηλΙι:ιυ τόΥ ι1Υέδειξσ.Υ ά.ΡΧ'ηγό τι:ιυ Ε.Δ.Α,Σ. τoU 

Π ηλΙou. ''Οτσ.Υ 6μως ciπελεuθεΡώ&ηΚΙ;Ι;Υ δ Μποφτζώτας κσ.Ι οΙ λοι
ποί ciπό τη ΣωτηρΙα; κα! δ Ίωα.ΥΥΙδης ,;'πό τηΥ Πέτρι;ι;, Ιaτειλι;ι;y 

έΥτολ'ij στ-ήΥ 'Οργάνωση -cij .. θεσσctλΙα .. κι ι1πεχεψ4λισlΧ.v τό Γ&;
κη. Σκ6τωσlΧ.Υ καΙ τόΥ ΚlΧ.πέΥη, που αύτ6Υε τόΥ Ιορισκι:ιν στΤΙΥ 
περιοχ-η τoG ΆγΡΙΥΙOU όπεσθυνο τoG Ε.Α.Μ. !Υός χωριοα. Μετα. 
διέδωσΙ:ΙΥ 15τι δ Ε.Λ.Α.Σ. τούς εrχε 6ρεΊ στρι;ι;τιωτε .. μια .. γερμΙ;Ι;ΥΙ
xij .. διμοιΡΙΙΧ" που εΙχε σuλλά.oει ιχΙχμαλώτου .. κι:ι! τoUς σκότωσε. 

'Έτσι δ Mπιxpτζώ~ κιχ! δ ΊωαΥΥίδης δεν 'CGu .. ιiψηνιχΥ κα;Ι μετσ. 
τόν &διχ.ο θά.Υατο πι:ιύ τους Ιδωκιχν ν&. ορουΥε λίγη ι1νά.παψ'Υ) στο 

χωμοι 'πισ τ6πι:ιυ τι:ιυ .. , πou πιστεύω πώς ~ ΙστορΙIΧ. θα. δεΙξει πως 

ι1γωΥΙσΤ'Υ)καν για. τό λαό κιχ! την πρόοδο καΙ πέθ«Υlχν πιiνω σ' 

ι:ιότ6νε τόν τtμ'Y)μένo ι1γώνιχ». 

Κι:ιί σε μι&. όποσημεΙωσ'Υ) στην ίδιΙΧ σελΙδσ. γρά.ψει: «Tb 1956, 
κρlΧ.τΟΟμενος τότε στΙς ψυλιχχες -cij .. ·Αλικσ.ρνασσι:ιυ, Τιρθε μΙιχ μέριχ 
στό κελΙ μοιι ενι:ι;ς; σε6ιχστός γέpovτlXς, δ !Οδι;ιμ'Υ)ντά.Ρ'Υ)ς μπά.ρμπι;ι; 

ΓιώΡ"(1)ς Ρογκιiς liπό τό Βόλο: "Ζω, σόντροψε Γιά.νν'Υ), μο\} εΙπε, 

με τήν ελπίδlΧ. νΙΖ 6ρω μιά μέρlΧ. τό K6μμcι καΙ νά κι;ι;τι;ι;γγειλω 

τό δρά.μα..1tUι πέρασε το ciΡΧ'ηγείο τι:ιΟ Π 'Υ)λΙου με την εξόντωση 
του Γά.κη". ΚΙΧ.! πρόστεσε, 15τι επειδ-η τ&. μέλ'Υ) τοσ ciΡχηγεΙοu δπε

ρcι.σπΙστ1jκαν τόν Γά.κη, σκ6τωσιιν κα! μερικοuς ι1π' «ότοός. 'Ο 
γέρος μυ-ι:ιυσε μετα. τό 2Qό συνέδριο χιχ! τ-ην 6'11 δλομέλειι;ι;, 'ItI.J", 

για. λΙγον χαιρό μΠο.Ροϋσσ.ν οΙ ι1γωνιστες να. μιλανε». 
Άπ' autou .. γνωστοΙ μου ciπb παλια. -ηταν μόνο δ Στσ.μελά,κο," 

κι;ι;! δ ΓιiΚ1jς. ·0 Στιxμελιix.oς "ιτιχll δ ΣUllήθης τόπος το!} aτιxλινιχr:.o 
εργατοπατέρα;. Οδτε χειρότερος οδπ: καλύτερος .aπο τού .. &.λλους 

έπιχγγελμιχτΙες εργlΧ.τοπιχτέΡες. "ΑΑλΙΖ δ Σταυροι; Γάχης 1jτΙXII ci.,αμ· 

ψισοήτητι;ι; ι1γωllιστ~ι;. Τόll γνώρισι;ι; στ-η θεσσαλοllΙκ'Υ) τό 1929. 
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TolI ε!χε στειλει έχεί: το Πολιτικο ΓριχψεΤο μαζί με τον n. οι
xolloμlQ1j. THw,1I ~.,ας .&ψοσιωμέιιοι;, δριχστήιΡιος κrιΙ [κα;νό .. ιiγω-

• 
νιατης. 

''Oμηeοι 'lών γερμανών 

TolI Άπρlλ-η του '41 οι γεΡμlΧ.νal dyιxλIiolX.ve: .,α. κ&'ιιουll εκεί

νο πι:ιύ δεll μπόρεσCΙIl ιια. mllouy οι [τlXλ.o[: ιιά δποτ&.ςουll τ-η χώρσ.. 

Με τΟ; συΥήθ'η στε,pεότuπσ. δικιχιολογητιm x1jpuxIIOUY ΤΟIl πόλε

μο. Ό Με'tαζα .. εΤχε πεθά.Υει. ΠρωθυπouΡΎΟ .. i'jτι;ι;ιι δ Κορυζης, 
πού σε λίγες μέρες μετrι τ-ην γερμσ.ιιικ-ή έπΙθεc:l1} ιΧΟτοχ.τόιιησε. 

Πρόεδρος της κuοέριιψι'ι'jΙ; ιiναλιι.μoά.yει δ !διος δ Γεώργιος. ΟΙ 
μ1jΧιΧιιοκlll1jτες ψιίλσ.γγες τοσ ΧΙτλερ 'ItpoχwpOUY σu\Ι'CρΙοοlιτι;ι;ς Χά.

θε ιiντΙστι:ισ1j. ΟΙ στρατηγο! τηι; δικτιΧΤΟΡΙι;ι;ς σuνθηxoλoγoi}lI χσ.Ι 

6 iλλ1jιιικbς στρατος διιΖλύετιΧΙ. Ο[ ιιεοζηλιχιιδο! δεll lχουll τή δύ-

1ιιι.μ1j ιια. σuγκpα.τ~σOυll τΙς ψιχσιστικες ψά,λσ.γγες πoU χΙΧ.τε6ΙΧ.ίllOlJV 

σ~pώνollτα;ς τ,Ζ π&'ιιτιχ. Δεll τOUς Ιμειιε πι;ι;ρ& ιια. φόγoull 15σο το 

l3υΙΙιΧΤΟΥ πιο γρήγορlΧ. ιiπo τηll ΈλλάδιΧ. 

Τό Ναόπλιο "ιταll ε.,ι;ι;ς ι1πο -cou .. λιμένες που οΙ Υεοζ'rjλιΧιιδοΙ 

ίπι6ι6ά.ζοιιτlΧ.v στα. πλοΊσ. γιά. την Κρήτη iΊ την ΑΙγυπτο. Kιiθε 

Ορά.δυ τό λιμ&.ΥΙ σε ι1πόλυτη σ\)c:I')(.ότιση, γέμιζε ciπό ι1γγλι~ δπλι

τσ.γω-Υ,Ζ κιχ! πολεμικ&. κιχΙ οΙ νεοζ1jλlΧ.lιδο! στρι:ιτιωτες ~πι6ι6ά.ζoν

τΙ:Ιιι σ' ι;ι;oτιi. Τ-ήll ήμέρα;. σ' ολ1j τή διιipκειlX. -cij,. ήμέρι:ις. πληθος 
"(ερμιχνιχ& ά.εροπλά..ιιa. Οομβσ.ρ8Ιζσ.ιιε το λιμ4l1ι, Τ&. IPpOOptlX.. το σι
δηροδρομικό στι;ι;θμό ... Αλλα; πλοία χa.ίγοvτa.ιι χιχ! &.λλι;ι; ΙΙllιχτινά.

ζοιιτσ.ιι στόll diplX.. Zι:ιύσrφε δλε .. ι;ι;ότει; τ!ι; ιψιw..τικες μipες με 

τό &γχοι; δτι ιiΠδ στιγμη σε στιηιΤΙ θ&. γιιιόμσ.στε πολτΟι;. ι1πο 

α6.Ρχες. 

Αότ-η δμω .. Τι κι:ι;.τάστα.ση 7jtαoy xa.l 1ι πιο κlΧ.τ&.λληλ'Yj για. την 

Ιπόδριχσ-ή μας. Ή ψρουρ& τoG Στρσ.τοπέδου erxe πιχνικ06λ1jθεΊ χιχ! 
6ρισκότσ.1ι δια;ρκωι; σε πρόχειΡlΧ XιXταιpόytlX.. 'Ήτι;ι;ν εντελως δυιιοι

τη μέσlΧ. σ' α:ότες τΙς ΣUllBijxεt; ή ciπόδΡι:ι:σή μα;ι;. Κα-Ι θ&. "ίτ«.ν 

l3υιιιχ.τη δίχωι; θύμι;ι;τιχ. '11 φpoυprι στηll Φuχικ-ή κα;τά.στιxCΠj, που 

ι5ρισκότιχll δεν θζι εrχε τη δύιιι;ι;μ'Υ) να. tl\1t'I8pά.o:et. 'ΕμεΊς θέτσ.με 

διαρχως το ζ~τημσ. της δμιχδιΧijς μΙΧς ιiπόδpι:ισης χι;ι;! π«.ντΟΟ σ' 
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δλΥ} τή μιιζι:ι των χρα.τouμένων ε/)Ρισχε a.ότα ιιπrιχησ'l'j. Αύτα ~τα.ν 

τα μoνα.διxCι ι1vτιxεΙμενI) των συζητήσεων. Πl1.ντοσ &Χοογε,: Για.
τΙ δεν φεόγιιuμε; θ& μ.εΙνοομ.ε έδώ '11& μa, πιιiσouν οΙ γερμα.Υοί; 

Μέ ιϊγα.Υ&;χτηστι al στιι.λινιχ.οΙ ΧΡl1.w6μενοι πα.ρα.xoλoυθaσσα.ν την 

πα.θητιχή στriση της 'ήγεσΙα.ς του,. 

Mπρomά σ' αύτή την XI1.τισ;xραttγή ~ ~γεσ!11. τών σταλινιχ6)ν, 

στέλνει μΙα. Ιπιτροπή σταν Διοιχητή τοΩ Στρα.τοπέδou για. '01& ζητΎ]
σει ιiπ' α.ύτbν να. μd, ιiφΎ]σει έλεύθερουι;;. "r στερl1. ά.πα ιiρxετή συ
ζήτηση μέ ,αν ΔιIΚ-κητη πρ06α.Ινει, ι1ρχετα. [χα.νοπικημλνη. σε ιi
να.χοινώσειι;;. Ό Διοικητης τΟΟς eeea.lroae δτι θα. &'νolξει τΙ, πόρτες 
τοο Στρα.τοπέδou χα.Ι θα. μιiι;; ά.φήσει !λεUΘερoυς, ΟΤI1.Υ ~ χυ6έρνη

σ7j έ"('Itα.ταλεΙΨει την Άθήνα.. Αι)τη εΙπε εΙνιu ~ δια.ταγή ΠoU lχει 
ιiπά τα <r ΠOlJργεΤο Άσφα.λεΙ~. Κα;Ι για. νά 6εoιuωθεΤ ~ έπιτροπΥι 
στι 1j xυ6έ,ρνησ7j 6ρΙοκετα.ι &'χ6μα. στην ~ Αθ'ήνα., τΥιν συνέδεσε τηλε
φωνιχα. μέ tby Μα.νια.διiχη. Ή έ1tιτρoπή lται πεΙστηχε για. τήν 

εlλιxρΙνεια 100 Διοιχητη, χα;Ι καΤl1.nέλλει γι& τυχοδιωχτιχ.ες χαΙ 

έπιχΙνδυνει;; 1:Ις προτιiαεις για. &'πόδρα.ση, συνιστli Ψυχρα.ιμlα., πει

θα.ρχΙα κα.Ι έμπιστoσUVΗ στην fryeala. Xl1.t ... ενισχύει τΙι;; σταλι

νικέ; φρουρέι;; για. '11& έμπΟΟίσouν xι:i.!Jε ά.π6πειρα. &'τφΙΧfjς 1') δμα.
δΙΧij; ά.πόδρa.σ-ης. 

Αυτα. μα; εΙπε ~ έπιτροπή που &.ποτe:λοίlνΤl1.ν ά.πα πρόσωπα. 

ά,πόλυτης έμπιστoσUVΗς της ijγεσΙας. "Ητα.ν δμως &λ.'ήθεια.; Τότε 
του; πιστέψιχμε. Οδτε εφημερΙδες διαΟliζa.με, οδτε όπ'ijρχε τΡ6πος 

Υα. μ.ά;θouμε τΙ ΎινόΤl1.ν Ιξω ά.πα τα Στρα.τόπεδο. Σήμερα. δμως μπο
,ρΟΟμε με Οε6α.ιότητα. να ποΟμ.ε δτι δλιχ α.ύτα πω iJ4; ά,ναΧolνωσε 
iι έπιτροπ-η ~τα;ν ψέματα;. "Ητa.ν ιiπoλύτως ά.Mνll.τo, οΙ τe:λεuτα.Wι 
νεoζ~1ανδoΙ στρα.τιώτες '01& έπι6ιΟ&.ζοντα.ι στCι πλοΤα; χαΙ να. φεύ
γouν, τά Ναύπλιο ilyptιx. να ΟομΟα.ρ8Ιζετα.ι κα.! ij χυοέρνηοη νιi. 

έξα.κολουθεΤ '01& πιφαμένει στην Άθήνα.. "Ητιχν ψέμα. 5τι d;πιuτΎ]
σa.νε ι1πα ταν ΔιοικητΥι νά Iilio;; ιΧψήσει ελεύθερουι;;, ~τα;ν ψέμσ; στι 
δ Διοικητ'ij; τους οε6αΙωσε οτι lχει έντολή να. ,ά,νοΙξει ΤΙς πόρτες 

τofj Στριχτοπέδου σταν 1j κυβέρνηση ε"('ltα.τα;λεΙΨει την ΆθΎ]να: καΙ 

'ijτα.ν ψέμα. ij τηλεφωνική σuνδιάλεξ'Jj με ταν MIXνta.MxYj. 'Όλα; 

~τα.y Ψέμa.τα; κιχ! ψέμα;τα; πι;ιυ τ& σκα;ρώσανε d;πα Χι:ιινοσ μέ τον 

Διικκητη 'to!i Στρατοπέδου γι& νιi. έμποδίαouν την ιΧπόSραοYj. 

Σε δυα fj τρεΤς μέρες, γερμα.νο! ά,λεξιπτωτιστες κατα.λιχμ6&.-
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ΙΥouν τα Ναύπλιο. τα Στρα.τόπεδο εΙναι ζωσμένο ι:1πο πά.νοπλouς 

Υερμα.νoU; d;λεξιπτωτιmς. 

'Εάν 1j δικτα.τορΙα. εΙνιΣΙ μια. φορα. 6πεύΘUVΗ για. την πιxpιiOo
σή μσ;ς στού, γερμανού;. Τι στa.λινιx'ή Τιγεσ!α. e!va.t lκα.τΟ φρΙ,. 
Πρέπει να. σ'Jjμ.ειωθεΤ Οτι τα μεγa.λότεpo μέρος των κpα.τouμένων 

τηι;; 'Axpoνα.UΠΛΙα.ς vτouφεx!στηκ.a.ν. Έκτας φυσικιΧ &;πα τα 'ήγετιχ& 
στελέχ'] π~ δλα. δΙχως έξa.lρεση κιχτόρθωσα.ν '01& δραπετεύσουν. 

Αύτη ij έπ«lσχυντη κιχ! έγκλYjμα.τιχ-η πpιiξ'] τη, σΤιΣλινιχfjς 
"πεσ!ας έ~ηγεΤ~ι ά,πα τα ενιΣ μέρος ά.πΟ τΥι δειλ!α. 'tIjU:; μπρο; σε 

μια. πιθα.τη σύγκρουσή μα,ς με τΥι φρouρ& κα.!. ά.πα το Ιλλο (πρα 
1tOtντα; d;π' α.ότό) , &πο ΤΙι;; rώτα.πriτες πoU l'tfεφα;ν ΎΙα. 't'ij στά,σrι 

των γερμa.νων, σuμμriχων r}.κόμσ; τότε της Ε.Σ.Σ.Δ.. ι1πένα.vτΙ 
τουι;;. Δηλαδή περίμενα.ν -rob:; γερμανΟΟι;; σa.ν φιλouς κa.Ι διχοός τους 
d;νθΡb)πους. 

Ή μά.ζ1Z των στα;λινικ.6>ν ΚΡΙΧοτουμένων για. λίγες μlpει;; φιuνό
w:v 8υσαρεστημένη καΙ ι1γαναχτισμέY1j ένα.vτΙoν των ά.ΡΧ'Jγών 

τη;, που 'ijOΤIXν τόσο φα.νερα 6τt α.ότοΙ ~τα.ν όπεύθuνoι γι& την πα.

priSιπIι του, στoUι;; γερμανOUς. Άλλ& μόνον γι& λlγε, μέρε,. Γρ1j
γορα. 'J'j 1ιγεσΙα -τους τOUς btEtaE στι ο[ yepμa.vo1. δπωσδήποτε θά. 

τους ilΙPYjnv ελεύθεΡouς. Δεν όπ&.ρχει ιiμφιooλΙIX. δτι rώτoι τό πι

ατeυανε. 

ΣτΙς d;pxlo;; το!) Μά,η, δΥΙλαδ'ή λίγες μέρες μετα. την πa.ρωJo

σή μa.ς στoUς γερμιΣνOUς, δύο γερμσ;νΟΙ ά,ξιωμα.τιχΟΙ χα.!. Ιν~ ά,. 

ξιωματoίlχoς της Βουλγα?ικ'ijι;; Πpεσ6εΙa.ι;;, μπα.Ινουν στό Στpα.'tό

πεδο με ίνΙΧον όνoμσ;στr.xα κα;τά.λογο 27 «σλα.uoμα.xεδόνων» κα.l τoUς 
d;ψήνouν έλευθερους. Έμετς κα.!. ολοι οΙ xpατoUμ.ενoι a.ύτoUι;; 'toU' 
27 τoUι;; ξέραμε για. κομμουνιστές. Τώρα. α.ύτά πω κιχτιφτησα.νε 

ταν χα.τά.λογο, δηλα8η 1ι ΒουλγαΡιχ-η Πρεσ6εία. 1') πιά σωστ& ij 
Βουλγα.ρικη Άσψά.λεια., Οεβcttώνει τούς γερμa.νOUς στι δεν π,ρόκει

τ'" για χομ.μouνιστές, ι1λλά. γιάι alIXuoμa.xεMYε:; iθνικιστές;. Κα;! 

μ.' a.ύτή την οεβΙΧ!ωσ-η κα.! την εητYrιση της Βouλγαριχηι; Πρε

σ6ε!ιΣς οΙ γερμσ;νοΙ 'toUo;; &;φήνουν ελεύθερου;. 

Ή στιχλινικη ΤΙγεσία. δχι μ6νιw δεν ιx!aBriνeYjxe την &;vriyxYj 
να. δώσει μΙα. πολιτικ'ij εξήγηση γι' α.ύτό τα &'ρχετα. περΙεργο γε

"(Ονό;, d;lla. &;ννθετα. το χαιρέτιαε κα.Ι το πΡό6σ..λε στή μ.ά;ζα. των 
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κρα;wuμέν(!J'J σ&ν &:n:όSειξ1'j των κlXλων ΠΡοθέσεων των γεΡμσ;νών 
&'πένσ;γcΙ ται\;. 

'"Ήτα;ν πλέον 6έ6σ;ιοι yt<k την &.πόλυσ~ τouς κσ;Ι εΙχσ;ν ά.ρχΙ
σει '01& ΠΡOΞτoφ.ιiζoντσ;ι. ΚΙ ά.x6μ.a; γΙνοντσ;ν χάθε μέρα; δλο κσ;Ι 

περισσότερο .επιθετικοί xa;l προκλητικοί ένσ;ντΙον μσ;ς. 'Eμa.ς οεν 
ΙΠρ6χειτο ν~ μ&ς ά.ψήσouν έλεόθερouς ol χιτλερικοί φΙλοι. του\; κα;ί 
σόμ.μ.σ;χοΙ 'tQU\;. 'Εμείς δλοι προοριζόμσ;στε γr.& τό εκτελεσηκό ά.
πόσπσ;σμσ;. Συμπεριφέροντσ;ν xtι.Ι μιλοσσσ;ν O'<kν '01& .ητοιν σ;οτοί 
πλέον xuptct ~ συγκόριοι με τΟΟς γερμ.a;νOύ\; της ΚOΙτMΤΙWΗς. Αύ
τοΙ πού 5ισ.5ιiζouv a;οτες τΙ.; γρσ;μ.μ.ες πρέπει '01& πιστέψουν δτι οεν 
δπιiρχει καμΙο; όπερ6ι:ιλη σ' a;oτιi. 

~Aπό τηv ~μέρa; πού τ&. γερμα.νικ&. στρα.τεόμα:τα. κσ;τιλλιi6σ;νε 
τη χώρσ;. δλοι ο! πολιτικοί xρCΙτOOμ.ενoι γιν6μσ;στε lSμo1jpot. Μ&ς τό 
είπα.νε κσ;Ι τό ξέρσ;με. Ot δμlΧOικες έκτελέσεις θα. άρχΙσουν ά.πό 
τό '42. Κι rι..ότ-oύς τΟΟς, για. λογσ;ΡΙlΧ.σμό των ά.ρχω ... 'Χ4τ-οχης. μελ
λoθιiνα.τouς - δμ~ρoυς τούς φυλιiγα. ... ε. τούς φρouροόσα.νε xa;l τούς 
πα.ρα.OΙνa.νε στού\; δ1jμΙouς τους οΙ ελληνες χωροφόλα.κες. 

Στην Άκρoνoιιmλ'α. μό ... ο ... γι&. μερικες ώρες &.ψοπλΙσα; ... ε τη 
cppoupa. ο[ γερμα.vοΙ &.λεξιπτωτιστές. Πολύ γρYιroρα. σu ... ενναηθ1jκα.
... ε με τόν Διοικητή το!} Στρα.τοπέΟou. Δεν 7jτα.ν Οόοχολο. Δε ... δια.

ψέρα.νε μετιι.ξό 1:συς πα.ρrι μόνον στη γλώσσιι.. Βρέθηκε διερμ1jνέα.ς 
κ.α:Ι εΙΟα.ν τ:ου λέγα. ... ε τrι, ίδιοι; πράγμα:τα. μέ Οια.ψορετικες λέξεις. 
ΟΙ χωροψόλιχ,κες ςa;να.πηριχ,ν τα. δπλα. τους xa.l δ ΔΙΟΙΚ1jτης τΎι 
θέση το!} στη οιεuθuνση το!} Σ1:Ροι;τοπέδοu. 

. ,. 

'Έχοuν γρcl.ψει κοι! πολλο!. κιχ,Ι πολλά γι& τΙ\; δρσ;μα.τικες 
μΙρ,:"ς της κα.τιiληψης της χώροι;ς ι1πό τά. γερμα.νικιΧ. στρα.τεόμα:τrι... 
'Εμείς θα. στα.θolJμε σε ενα.: Στijν ιχοστηρΥι, ατή ... πολυ ΙΧόστηρΎι 
περιψροόρηση ι1πό την ~λλ1jνικiι tiστuvoμta. των στρα.τιωτικών &_ 
ποθ1jκων με τ& τρόφιμα.. 'Ενα.ντίον τίνος cppoupo!}olX-v τα. τρόφιμα; 
οί ιλληνες &.στυνομικοΙ; 'Ενa;ντtον τoCί έλληνικο!} λαο!}. ΚαΙ για. 

ποιόν τ&. ψuλιiγανε, σε ποιόν ΙΠρόκειτο ν& τα. πa;ρlΧ-δώσοu\l; ΣτoUς 
γε.ρμ.σ.νοός. ΣτΎιν Κοκκι ... ιά.. δτοι;ν μερικοί !πεχεΙρησα.ν ν<k &'νοΙξouν 
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• ι1ποθijκες, &.ντιμετωπΙσα.νε τ& δπλα της ά,στU"'QμΙα.ς. 

ΠόσQΙ &πό τΙς χιλιάδες καΙ χιλιιiδες πΟΟ πέθσ;νlχ-ν &.πό τΎιv 

IιIva;, τό ΨΟΟεΡό χειμώνιχ, του '41- '42, θ& εΙχα.ν aroeEt έα.ν &.Ψ'η

~α.ν ελεύθερος δ κόσμος '01& μοιΡα.στεί τ&. τρόφιμα. &.πό τΙ\; στρσ.

Ρ.ωτιΧές ιt.ΠQθ-Yjκες 1Ί &.κδμ1j κα.Ι &.πό τ& κα.τιχ.στ~μιχ-τοι; των εμπό

fων. &φου κοιΙ &.π' α.Uτrι τό μεγΙΧλότερο μέΡQς xa;τοι;σχέθ1jκε &.πό 

foUς γερμοι;νού\;; 

MεΡΙxιJί &'π' α.οτους που μέ την 'ItlνlX- τους «6Quτηγμένη στα. 

tιixpu<p 'ItEptypcl.cpOUν τήν πΙκρα., -tij mιγκΙνηση κλπ., κλπ. 'ItQU 
~Ιμα.ζε δ λοι;ός δτα.ν l6λεπε τη σ1jμσ;Ιοι; τΟΟ ΙΙγκuλωΤQU στοιι.φQU 
~ όψώνετα.ι στ'ίjν Άκρόπολη, προοωουν μέ «έθνικ'ίj όπε.ρηψcl.

~EtlX-" O'<kv Οείγμα. πολιτισμolJ τό γεγονός δτι δέν Ιγι ... οι;ν δια.ρπιχ,γέ\; 
μΙ λε-ηλα.σΙει;; οιότές τΙς μέρες. 

Ή Μωεση εναντΙον της Ε.Σ.Σ.Δ. 

Tb ... Ίούν!'ι) του '41. δ Χίτλερ ςσ;ψνικ& κα.! &προειδοποί-ητα. 
iξα.πολύει τίς στρα.τιές του ένιχ,ντΙον της Ε.Σ.Σ.Δ. ΟΙ στα.λινικοΙ 
βουβα.θΥικα.νε. Π&νε τrι ί)νεφα. χα.Ι οΙ έλπίσες τωι;;. Στα. πρώτοι; &.
νlχ-κοινωθέντlχ- 'tQU, κα.ί γι&. &.ρκετές μέρες, τό Γερμα:νικό Έπ~τε
λεΈο 8έν έαινε κοι;νένα. συγκεκριμένΙ) στοιχείQ. ~Eτσι οχι μ6νQν προ

φοΡΙΚ& Οργιάζα ... ε οί δια.Μσεις κοι;ί 01: τερσ;τολογΙες, ΙΙλλ& κet1. Δελ
τΙο κuκλοψο,ροUσα.ν ot στιχλινικοΙ με πληΡQΨQρΙες aπό «&.σψlXλή 

πηγ'ίj» για. νΙχε.; το!} proatXQ!} στρσ;το!}, 6σμ6α.ρδισμό τοσ ΒερολίνοΙ) 

«πό Εκα.ΤοΥτr:iδες ρωσικ& &.εροπλά.να.. "Όταν ομως εγιvε γνωστό 

τι γΙνQ.,ιτοι;ν στ&. ρωσικα. μέτωποι;, fι κερα.uνΟΟόλQς προέλιχ.ση τών 

γερμ.α..,ιών πρός τ'ίj Μ6σχα., τόν IfIXuxoι;σo, τό ΛένΙΥγΚΡα..,ιτ, τ& ~κα.

τομ.μUριlχ- τίί).,ι ρώσων αΙχμα.λώτω.,ι κλπ. οί στα.λ!.νικοΙ πα.ρQ:λύσα.,ιε. 

'Αλλ&. καΙ πιiλι δΕν &ΡΥησα.ν να. πείσοuν τόν ~OOJτ6 'tQU, ότι δλα. 

a;Qτ& οέν μπορεί παρ& ν&. .ητα..,ι μέΡ1j κcl.ποιοu μεγιχλοφυοσς σχεοΙou 

το!} Στιίλιν. 

ΕΙναι cWτονό1jΤΟ οτι τώΡ'ΙΧ- καΙ fJ Ε.Σ.Σ.Δ. κα.ι τα. στιχλινικα. 
κόμμα.τοι; δλQU τοί) κόσμou &λλιiςoι; ... ε δΙσκο. 'Εχθρός της, &.νθρωπό
τητσ;ς ElYlX-t τώρα. δ Χίτλερ. Αύτός επιδιώκει μέ τη ψωτιrι κα.ί τό 
~{αερo ν& όπoτ!iξει, νrι υπΟΟουλώσει, '01& εςlXψα.νΙσει Ιθνη κα.Ι λα.-
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ού,. Ή ι1νθpωrι;ότη, κ«Ι 6 πoλ~τ~σμό' της d;V't~μετωπΙ~ouν το μεγα. 
λύτερο κΙνδυν~ 'tij, ΙστopΙ~ τους. Ή ~Aγγλ'α. κα.Ι Τι rillla ιlπo 
IμπεpιιU.~στικΔ κp~τη μετα.τρέποντα.ι σ~ Sημ.οκΡα.τικ& κα.Ι φ~λει
pηνtκ~. Αδτ& δπερα.σπΙζουν τον πολιτισμο κιχ! τΥ) δημοκρα.τΙα: 
κλπ" κλπ, 

Ό Στάλιν StιU.utt την Koμμouνιστιx-η ΔιεθνΎι 'ΧΙ:ιΙ 6 Ίωα.ννί· 
δης στήν Άxpoνα.uπλlα. χα.ρ«'χτηρΙζει α.ύτή τή διάλυστι το στιμrι.ν· 
τc.κότεpo γι& 10 !ΡΥα.τικο ΚΙνημα. γεγονο, μετ& το Κομμouνιστικο 
Μιχ.νιφέστο (&cαιQς κιiνει ΣUλλoyή άπο λόγια, μεγάλων ιiνδρων ν& 
μήν το χ&.σει ο;οτό) . 

rt& τοσ; στιU.ινικOOς 'tijιo "Aκpoνα.uπλΙα." Τι !πίθεση του Χι
τλερ !νιχντΙον τη, Ε.Σ,Σ.Δ. στ<iθηκε μΙα. oSuVYJp'ij lκπληξη. Αύ

τοΙ ιlνctμφtσ6ήtYjτα. ε!χα.ν πιστέψει στη στlXθερότητα. κα,! τή μονι· 
μότητα. της σ,ψμα.χΙα.ς κιιλ Ισως γι& μι& σuγκυpια,pχΙα. τοΟ κό

σμου ιlπo ΤOύ~ δόα συνετα.Ιρouς, <rΠ&.Ρχεt γι" α.οτο εν~ ιloι&φευ
στα~ μ&.pτuς, Ινα. πολύ tπΙστιμο κεΙμενα: ΤΟ Μa;νιφέστο της Κ,}:. 
τοΟ ΚΚΕ της 2 του Μ&.η 1940. 

Στό πρωΊα μέρος κα.Ία,γγέλλει τους !γγλους Χα,! γliλλoυς [. 
μπεpιιU.ισψ:; ΥΙ& όπεύθυνους τοϋ πολέμου κα.Ι τόν Mετa.ς& γιά. 

ΙSpyα.νό τouς, πού γι& λογaριιχσμ.6 τους πpoκιU.εί τΟν Μουσολί'ιΙ. 
Τό δεύτερο περιέχει την πpότctαή τους γι& τη σωτηρ!α. της χώρα-; 
κα,! ε!Υα;Ι πολύ r!ποκl%λuπτική, Δια,6&.ζουμε: 
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, , . Ή Σο6ιειικη 'Ένωση έμεινε l1tρootf} γιαιι δε:ι.' το1-
μουν ούτε έχomι τή δύvaμη με δσα μέσα καΙ αν καια6άλοl'Ι' 
νά κtυπήooυν τή μοναδική εΙρηνόφιλη χώρα ... 
... Ό τρόμος τών μικρών κραlΏV δυWΨώνει tf} {}έληιι,l 
τών λαών tOV, για είρήVΗ, Μα Ι} {}έληοη έvOς laoii κ,,1 

μάλιστα plHeoύ δε" εΙναι άρκετή. ΟΙ σκαvδιναυικoΙ λωιl 
καΙ αύτοι &κόμα οί τυχσδιώ~ες! ~εΡVΗτες tov, W πeιι
ιιμοϋσαν vίi άπόφεvγαν τΟν πhlBf1h. uOPω' δεν to. καιό(!!'ff<ι 
οαν. Ύπάρχει ώστΟΟο τρόπος vίi έξαοφαλίσει δ κιWε λα6.;. 

ή κάi1ε χώρα άκόμα καΙ ή πιο μικρή τήν ούδετερ6ιητά 111" 

και τήν άνεξα(!tηοία της. Plxte μια μαΖιά στο xιIe1fJ: .Ιί 

πλα στήν Moδoυlωpif'itJ και καταρειπωμένη ΠολωνΙα καΙ 
Φινλανδ(α, μερικα μlλια πaρέ~ι άπδ tt, σκα'Vδιvavικες 
χώρες δπov λvooσμαι'άsι δ πόλεμος, νά οί 6αλHκf:ς χώρες 

δπου απσλαμ6άvoυν τά άγαbά της εlρήvης, Ετναι tOOO μι
HeB, που δλες μαζl κάνουν (ψια μ:rtoυκιαη για §νaν μεγά
λο lμπεριαλΙΟΖή, ΈIνaι τΟΟο κoVl'a στή ΓερμανΙα δσο Ι} ύ

πόδουλη ΔανΙα και ή έIOιμoiJάvατη "OλλaVΔΙα. Μ α ο ί 
6 α λ τ ι κ ε ς χ ώ Ρ ε ς δ ε ν φ ο 6 ο ϋ " τ α ι: 
'Έχσυ." ΠΡΟΟ"lά-rη τους ιή Σ06ιε
τ ι κ ή Ρ ω σία. (Ύ πoγραμμιoμέvo στο. Κ2lμεvo J. 
Ν ά πώς μπορούν δλοι οΙ λaol να ασφαλίσουν την εΙρήνη 

καΙ lήν lλεviJερla τους: Οί Ιμπεριαλιστές d,πoo60λωμέ.YOΙ 

άπο τή δύναμη τών λαιίιν της Ε,Σ,Σ.Δ. τρέμomι vίi άγγl
ξovν δχι μσνάχα Ζα σ06ιεΗκα εδάφη, άλλα καΙ κάδε χώeα 

που έξασφάλισε 'τή σ06lεΗκη 6οή#εια. Νά δ δeόμος πού 
και ή Έλλάδα όφείλει νά ακολουδήσει &ν {}έλει vίi ζήσει 
έλε6fJερη και εVτυχισμένη, Ή Σο6ιετικη uEvωOfJ γλύrωσε 

μέχρι σήμεeα tf} χώρα μας απ' τΟν πόλεμσ καΙ iήν ύποδw.. 
λωση, Τ; 1}& είμαστε οήμεeα (ϊν δεν b06e - με την ε

πέμ6ασή της ιnήν Πολων/α - ιο δρόμο τoV ΧΙιλερ Π{Joς 
11'1 Ρovμανία και τα Βαλκάνια; που {}α 6eloκoVl'av οήμερα 
ή άνεξαρ-tησlα μας αν ή Ε.Σ.Σ.Δ, δεν dnιtάooovtav άπο-

, " λ' "δ λ'ζ "-ο' φασΙΟΗκα στα ιτα ικα - που υπο αυ ι OVTαν και U;Ι' lovς 

άγγλογάλλους - σχέδια κατάκtησης τών ΒαλκανΙow πιιίι 
ματαιώδηκαν με ιο δρ·ίαμ60 του κ6κκιvoυ σιρατοϋ στη 

Φινλα:νδΙα,' 
•. ,110Iά μέιρα παίρνει σήμερα ή 6ασιλομεταξική δικtα
lορία για νά άποσσδήοει lταλικη είσ60λή τήν &Jea ;πσυ ή 
ΊταλΙα άπόδειξε πως δεν τολμά να ριf}εί σε σύγκeoυση με 
ΕΣΣΔ ." ,. "Α_" τήν , ... , Ι'ιν ωρα που ειναι πεVlQΚι.wuρσ πως η συ-

νεργασία με τα φιλειeηvικa Βαλκάνια και ή 60ήίtεια Ζης 
Σ06ιετικης 'Ένωσης iM μi'iς εξαοφάλιζαν Ζήν εΙρήνη και 
τήν ανεξαρlησΙα μας,. 'Όχι μονάχα αντιδρά με λύσσα σέ 
HdDe φιλειρηνικη πρωt060vλία πoi, πρoέρx~ται ιlτιό τη 
Σ06ιεtικη <Ένωση. "Οχι μονάχα διακώπει καΙ ιήν olκo

νομικη άκ6μα επαφή με Ζήν Ε,Σ.Σ.Δ, τήν &Jρα πσύ ή Βουλ-
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raela κα; t') r ωυγκtσλα6Ια έξaσφa).lCοvy την εύημεeία 
τους ;ιιeοοαναJOλιζόμεJ-eς οίΚΟ)f(Jμικά πeσς -την πλούοια και 
μεγάλη α~yη χώeα . .. 

Ή πρότlχlΤΙ) του ΚΚΕ εΙνlχι πσλυ σlΧςΡ'ής: Γιrι. 'oIQ:. σωθεί ~ 
xt1>p1X καΙ γιrι. νrι. ~ξlXσφα.λΙσει tiJv ό;νεξlΧΡτησΙIΧ της. την εΙρ'ήνη 
κα.ί την εύημερΙIχ της πpέΠ~I νrι. dνlXelaet τ~ν προστlχσΙIΧ της atiJv 
Ε.Σ.Σ.Δ. Trι. έπιχεφ'ήμa.τlX π~υ συνοδεόO\Jν t-ijν πρότlχlΤΙ) εΙνlχι πολ& 
πειστικά, μόνο που ΧιΧνεΙς δεν τrι. εΤχε όποπτευθεί. 

<Η <ΕλλάδlΧ πρέπει νrι. χρωστάει μEyιXA1j εύγνωμσσυνη σΤ1ι'l 
Ε.Σ.Σ.Δ. Με τ~ν έπέμ.600Tιj της at-ijv Πολωνίιχ τον Σεπτέμβρη του 
1939 εκαψε το δρόμο τ05 Xιtλεp γι& τη PouμtινίlX κιχ! τrι. Βα.λκά.
νιιχ κlχΙ με το θρίαμ6ό 't1j<;; στ-η ΦινλlχνδΙIΧ μlXτa;Ιωσ~ tQ:. σχέδια. 

της ΊτσιλΙα.ς ytil. τ~ν κιχτιiκτηση της χώριχς μa.ς. Έιlν κlχνεΙς δεν 
6ρίσκει μΙIχ λογικ-η σχέση σ' Mτιl εΤνα.ι ΥΙΙΧΤΙ δεν ξέp~ι τ-η Οια. 
λεκτικ'ή. 

Tιl μιxprι. τrι. κριiτη θιl μπαρOUσlχν νrι. ι1ποψυγO\Jν τόν πόλεμr, 
έ&ν ζηταυσα.ν την προστα.σΙIΧ της Ρωσίιχ<;;. Αότο Ιγινε με τά. 6α.λ
ttm xpIit1j. ΤΟ !δια εΥινε καΙ με τ-η ΓιουΥκοσλlΧ6Ια. ΧιΧι τ-η Βουλ 
γlχρΙIχ. ~Oλα lΧδτΟ: tQ:. xpιiτη πού Ιχουν εμπιστευτεί τον έιχυτό τoυ~ 
at'iJo; Ε.Σ.Σ.Δ. xlXlpoνtlXt την εΙρ'ήνη κ.ι:ιΙ την εόημερίlΧ. 'AντΙθετ~ 
6 πόλεμος Auaaoμι:tvιiet στή ΝορβηΥΙIΧ, τη ΔlχνΙIχ. τ~ν Όλλα.YOίrι. 
ΥΙΙΧΤΙ α.ύτες δεν ζ'ήτησaν την προστα.σllΧ της ΡωσΙιχ;. Δ1jλα.δ~ ιιιι 
τε; εχουν την εύθόνη γιιl τ~ν εΙσ60λή του ΧΙτλερ στιl εΜΨ1Ι 
τους. 

"Έχουμε σ' ιχότο το κεΙμ.ενα μΙIΧ διa.στpέβλωση των γεγονότων 
ποδ ιSμoι~ της μποροϋμε νιl 6ρώμε μόνον στΙς xlXtGtσxeυaaILlνE.: 
ι1πο τούς Για.κόντα.. Γιέσωψ. Μπέρια. κα.!. ΒισΙνσκυ δμσλογΙε; 1(;1'1 

&ρχηγων τοΟ μπαλσεβικισμου στ!.ς σΧ1'jνοθεΤ1'jμένες οΙκει;; του '31; 
'38. Κιχ! elνat τόσο &πpoxιiλuπτo ι1κqι,1X om! γι& 1jAtelour;; ΤΟ ψέμ'l 
ιίΊστε εΤνlχι ψα.νερΟ ί,ίτι ΙΧότο προοριζότιχν μόνον γιrι. τοόι;; «Ινα. εί'n( 
το κόμμα.», 

ΙΙοιά. ~τα.ν ~ πολιτικη των Κ.κ. IXdt-ij t'ijν έπ~~ το &;πr:.ιΚ'I 
λίmτει δ.πλως ή πρlχγμα.τικ6τητα. l3πωι;; την εζησε κιχ! &πως '(;1 

-Υνώρισε αλος δ κόσμιος, Ό Στιiλιν όπoγpriψει τον A1jγoυστo ";',', 
1939 μΙIΧ σuμ.ψωνί~ με τόν Χίτλερ. ΤΟ περιεχόμενο α.υτης . 'ι 
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σuμψωνΙας ~γινε ι1μέσως γνωστ6. Γερμ.σ.νικ& στpιxτεύμ~τ~ ιiπό τrι. 

8uτικιi. "ιχΙ ρωσικrι. ι!πο τrι. ιiνIXτoAΙ"ιl είσ6liλλouν στην ΠσλωνΙ~ 
)tIXl τ~ν μσιρά.ζοντlX1. ΙUτlXξό τους. Έν σuνεXεΙ~ ot ρωσοι κιxτiXλIXμ-
6ιiνοuν τα 6aλ τικά κρliτ1'j κ~ι τη Βεσιχριχ6ΙIχ. Αότο 1ιτ~ν μέσα. at7j 
ΣUμ.ψωνΙIX με τον ΧΙτλερ. Άλλ& εκείνο που περισσότερο ενδιέιΡερε 

τον ΧΙτλερ -ητοι;ν νιl έξrισφαλΙσει til. νωτα. τou γιrι. ',10: μπορεί οΙ
χως κΙνδυνο &;πο t'ijv dYlXtOA-ij ν& εξιχπαλύσει τΙς στριχτιές του έ
'Ιιχντ!ον της Δύσης, Αότή τ~ν ι!σψάλειιχ την έγγuήθ1'jκε δ Στιiλιν 

v.a! εΙνα.ι ίσως ή πρώτ1'j ψορα στη ζω'ή του ποο έμεινε πιστος at-ijv 
δπόσχεσ1'j που εδωσε. Αότο πε,ρΙμενε δ ΧΙτλερ γιιl νιl .&.νά:ψει το 

πριiσινα ψως στΙς μllχlχνοκίνψες ψliλIXyyες που θα: σ6ήνα.νε ιiπo 
τό Xlipt1'j της Εόρώπης τ~ Γα.λλΙΙΧ, το ΒέΑ γιο, την ΌλλaνδΙΙΧ, τη 
Δα.νΙΙΧ, τη Nop61'jyioι;. 

Ό Στιiλιν δχι μόνον ~yγuijB1'jxe Τ1ιν &.σψά:λεια. των ι1νιχτολι

'itών συνόρων τοο ΧΙτλερ ιiλλα: τον 60ηθοΟσε κιχΙ με lS,τι του χρει

ιιζ6τα.ν στο φονικ6 τοu εργο. Κι &;κόμα. έθεσε στη 13ιάθεσ'ή του κα.!. 
τα κoμμouνιστιχα κόμ.μιχτιχ. Aότ~ ήclXν &'σψaλως μΙα. ιiπΙστευτη 

κιχΙ ιlνέλπιστη γιΟ: τόν ΧΙτλερ 60ήθεια... 

Ή πολιτικη των κ.κ. ιχυτή τ~ν εποχή -ητιχν νil. oιευκσΛUνoυν 
το εργα τοΟ ΧΙτλερ πσυ τον θ~ωρoOσIXν πιστο σ',Jμμaχο του Στli
λιν. Στ~ Γαλλία. το κ.κ. το κα-τόρθωσε με το πουρκουli. ΤΟ ίδιο 

προσπά:θησα.\Ι ν&ο. xliνou\l κlχΙ σε ιSλες τΙς χωρες. ΚαΙ έδώ το !δια 
tπεδΙωκε τό ΚΚΕ. ΤΟ dποκαλίmτει το μιχνιψέστο ti)t; Κ,Ε. 

Π ολυ κοι;θΙΧρ& μ&ς λένε δτι για: νά. έξοι.σφΙΧλΙσει Τι χώ.ρα. t'ijν 
!tpijv1'j κιχ! τ~ν εύ1'jμερΙIΧ 't1'jt; πρέπει ',1& κά.Υει δτι εκιxν~ν ή Βουλ
γοι;ρΙIΧ κιχΙ ~ ΓιουγκοσλlΧ6ίοι;. Άλλα ~ Ποuλ γα.ρία. κα.Ι Τι ΓιουΥκΟ
σλιχ6ία. ι1κριβως lΧύτες τΙς μέρες εΤχα:ν προσχωρήσει στον ΧΙτλερ. 

ΤΟ ψέι.ι.α. της jteμoπtoςpIXAAιxyylttX1'jIϊ; ΙΧύτης πολιτικ'ijς 't'ijr;; ε

ζα.σψά.λΙΠjς της ειρήνllς κιχΙ τΤις tD1'jIlepLIXt; στΙς χωρες που θέτlΧ
νε τόν έα,υτό τους όπό την προστι:ισΙα. 't'ij; Ρωσίιχς το ι1ποκa.λόπτει 
lνα. dκόμa τρα.γικΟ γεγονός. UΟτιχν στ~ Γιουγκοσλlχ61α, στρα.τΟς 

κα.ί λιχος ιiνα.τ:pέπανε τtιν ,&;ντιβι:ισιλεΙα. κιχΙ &κuρώνιχνε τη συμψω

νΙα, μέ τόΥ ΧΙτλερ, ~ νέα; χυ6έpνησ'l'j ζ'ήτησε πριiγμ.ιχτι τη 601JeetIX 
κlΧί τΎJν έπέμ6ιχση της ΡωσΙα.ς. ΚΙΧΙ ~ 601ιθεια. που της ~δωσε Τι 
Ρωσία. Υιτιχν Τι 6ενζίν1'j που έιΡ08Ιιχζε τα: &εροπλά:νιχ του ΓκlΧίριγκ 

γιrι. να κιiνουν στιiχτη το Βελιγράδι. 
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ΟΙ σταλινικο! a;uτfις tij.; ΙΠΟΧij.; 'Itlanua;y στη στa;θεΡότητα. 
κ«Ι τ~ μovιμ6τητα. ti'J'; αuμμιxχΙα..; τοηι; Γερμ«νΙα,ς χa;Ι τi'jι; ΡωσΙa.ς. 
XalPQvtIX)! xa.! πa;νηγUΡ!ζα,ν!: γι.χ ΤΙι;; νΙχες του Χίτλερ χα! σΟΟα,
ρ.χ σuζηΤQt}σα,ν μεταξύ τουι; γι.χ μι.χ οΙοιχιη εκστριχτεΙα, _ijt; Ρωσί
ιχς προς στίι; ΊνδΙει; xαl. γι.χ μt.x σuγκupιιxρχΙ« τοσ κ6σμou &πο 
τωι; δύο ΣUνεΤIXΙPOUς, ~ν Σ~ιν χa;! τον ΧΙτλφ. 

Αότa. πΟΟ πιθa.νΟν Κι φa.ιvoντa.ι σήμεριχ ι1πΙθa.νa. xa.t τερa.τώ
εη έμείι; στ!% στΡa;τόπε& καΙ στ!.; φUΛa.x~.; τ&. ζ-ήσa.με, τζι f.iHTιa.. 
με, τζι ιixoόyCΙΜε xιiθε μipα. μέχρι που δ ΧΙτλερ, διέλυσε τΙς a.U-m
π&;τες ΤOlJι;. 

ΟΙ Oυ'ηtή08ις τη" Άκροναυπλίας 

Στζι μέσα. του 1940, δτσ.ν ιlpxετ!% μέλη χιχΙ ιlπo τΙς ουο τ6τε 
τροτσχιστιΧ!ς δμιiεες ορεθήχιχμε στό ttpa."t6πEOo τ1jς Άχρονιχυ
πλΙσ.ς, ιiποφa.σΙσιχμε νιΧ dvoΙξouμε μΙιχ όργα.νωμέYTj σut1jtTjaTj πιi
νω στα. πιο οόσιώεη γι&. την εποχή πp0f3λiιμι7:tιJ:. -οου χιν1jμα.τος: 
Γι&. τό φa.σισμό, γιιχ τον π6λεμQ, γι!% την όπερ&;σπιση tij;; Ε.Σ.Σ.Δ., 
γι.χ τ~ ειμέτωπη πάλη, για. το ένιιχ!Ό μέτωπο κλπ. 

01: ευο δμά:δει; ~τιxν: Ή Koμμooyιστικ~ Διεθνιστικ.η ~Eνωση 
(Κ.Δ.Ε.Ε.) χαΙ ~ Ένισ.iιx Όpγιiνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών 
(Ε.Ο.κ.Δ.&.). Στ~ν πρώτη ιlτηκa; Ιγώ χιχΙ στη οεύτε'ρη δ Που
λιόποuλος. 

Aότ~ς οΙ σuζητ"ήσεις γΙvoνταν κα! προφοριχά σέ κοινές συ
νιχντ"ήσεις xa.! γριχφτ!% σέ ΔελτΙιχ πΟΟ xuxλoφopoGaa.v χαΙ τ& δι&;-
6ιxta.v .δ~ τζι μέλη xa.! τιί)Υ δυο δμιiδων. Τ& oικιi μου ypa.ιpτιx 
π~Ιπει ν& ε!ναι πα.prιπιiνω ιlπό 500 σελΙδει; κα! των ΒOUΡσΟΟκη, 
Κρ6κκ,OtJ xa.! Mrx.xpij ΤQuλιiχιστο ω.λει; τ6σει;;. AUta. τιχ ΔελτίΙΧ, 
Οηλιχ.δη όλες οι γpa.φτές συζητ"ήσει.;, lγινε δυνιχτον ν!% πεpισωθQίiν 
xa.! Υ& 6yoGv Ιξω ά,πό το ΣτΡιχτ6πεδο. Έμ.πιστευτήκa.με -xa.! ΙμεΤς 
_a. γpα,<p_Τιi μ.a.ι; στον lδιο που τιχ εΙχε lμ.πιστεuτεί xa.ί ij Ε.ο.κ.Δ.Ε. 
κα! πΟΟ fjta.v μD..οι; της. 

Άπό τ6τε lxauv περ4σει XQvτόr. 40 χρ6νια. χa;! ta. γ,pσ.ιpτιi 
μa.ι; 6pΙσκovτIXΙ ιlx6μ.a. aτά xΙpιrι τοοι;;. Σ' δλο ιχότό το διιiστημo: 
lχouν ΙκδriJεί xor:Ι κυχλocpο-ρήσει πλi'jθQς ΠOλεμtκ~ι; τοΟ Πouλιόπou-
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:1ω κιχ! !λλων ένa.-vτΙoν ~. ~Ιχωι;; ν&, γΙνoντσ.~ γνωστές οΙ εικις 
'μc:ις; δ.π6Φειι;; fι ά;Χ6μa; χειΡ6τεριχ. ν&. ΠIXprx.θέΤOUY ιittι:xntιiσμ.a.'Ca. ιlπo 
,~ !.Ρθριχ- μa.ι;; ΠΙΧΡIΧΠOLημένa; κa.Ι διιmrρε6λωμένα.. ΟΙ ιlγωνιστ~ι; 
.ι οξ lpyιiτει;; ~~ν l'Πρεπε ν& μιiθouν τΙ όπεριiσπισε γι&. την όπ6-
Ιθεσή τouς μΙιχ δμ.ά.Οα. Ιπιχ-νσ.στα.των mτω ιlπo τΙς πιο έφιιxλτικ~ι; 
α!Jνθijκει;; στο Στρσ.τ6πεεο τi'j, Άκpoνa.uπλΙαι;. 

Μ6λιι; τώΡσ.. -στΙι;; 16 ΊοονΙοο 1977, 'Itijpa. στ& χέΡιΙΧ μου 
'ιlvτΙγpa.φa. ι1πο δυό μελΙτε.; μou: «ΟΙ διa.φοΡΙΙ;; μα.ι;; μ& τήν 
"Ε.ο.κ.Δ.Ε.» xtι!. «Ή Ε.Σ.Σ.Δ_ κa.l ~ πά.λη γι& την πα.Υκ6σμ.ι.ιχ . 
',ΙΠσ.νά.στor.ση». Μένοον &κ.6μα. ιlpκετ&ς μελέτει;; δικΙ, μου κr.ιΙ το 
: οόνολο των Iiρθρων κιχΙ μελετων των ΒουρσΟΟκη, Κρ6κκου κιχΙ 
Μα.κpi'J. ΚαΙ οι τρείς; σ.υτοί. &γωνιστές elyiX-t νεκΡol. ·0 Βουρσού
,χηι;; δολοφονήθηκε ιlπo τού.; σταλινικούι; Κ'!ΧΙ οΙ Κρ6κχ.ος; κα.Ι Μα.
xp'ij' Ικτελεστήκιχνε ιlπo τcΆJς γερμιχνΟΟς. Ka.! ο! τρoτσκιστ~ι;; σuμ
πληρώνοον το Ιργο των Ικτελεστων τοοι;;. 'EκτελιJGν τΙς ίοέες τους. 

ΟΙ σuζητ~σεις α.ότ~ δεν Ιχοον μ6νοΥ 'ίστο.Ριχό ΙνΟιιχφΙρον. 
Τ& πρΟΟλήμα.τιχ πΟΟ ΣUζητoUσa.μ.E τ6τ.ε lξIXκoλouθιJGν ν&. Ιχουν ζω
τικ-η σημa.σΙσ. κσ.Ι σήμεριχ γιζι το lπσ.νIXσtIXΤΙΚo κΙνημιχ. 

'Απο τΙι; δυο μελlτει;; πΟΟ Ιχouμ.ε τώρσ. στ&. χέριιχ μa.ς θ& 
εημοσιεύσουμε τ& πιο OUσιό.δη. 

Αύτή τ-ην ιποχ.η εlμa.στε χαΙ έμεΤς μέλη της 47]ς ΔιεθνQίi~ 
κα.Ι θεωροΟΟι:ιμε κιχ! εμ.εtς τον Ια.υτ6 μσ;ι;; τpoτσκιστ~. Ό ιlνσ.γνώ
στηι;; θ& πιχρσ.τηρ"ήσει δτι ένω xa.! οξ δυο δμιiδει;; χρησιμoπoιιJGμε 
την lδιιχ παΡσ.~οσιa.κ-η δρολογΙα. κιχ! ενω χαΙ οΙ δυο ι1νσ.φεp6μa.στε 
στ!ι;; ιlpχ~ι;; της 4ης Διεθνofjι;; x.a;l toG Τ,ρ6τσκυ γιζι va. ιlπoδεΙξouμε 
την δρθ6τητιχ τιί)ν Ιδεων μιχς, τιΧ σuμ,πεpιiσμιxτιi μαι;; κα.Ι τ& κrx.θή
xovτα; elva.t {ντελως εΙα.φοΡετιχ& x.a;J. ά;vτΙθετσ.. Τ6τε πιστεύαμε 
δτι ΙμεΤι;; εΙμιχστε οΙ δρθ6δοξικ κιχ! ouνεπεΤ, τpoτσxιστ~ς κιχ! ότι 01. 
μισι;,σoσιa.λπα.τpιωτικ~ι; κιχΙ δππορτουνιστικες Ιδέει;; της Ε.Ο.κ.Δ.Ε. 
ήta.ν ξένει;; στ!.; ι1ρχες χa;! τό ΠΡ6γΡa.μμα. tijt; 4ης Διεl)νοσς. Τ& 
πpιiyμ.ι:ι;τ« κσ.Ι τ& χρ6νιιχ ιlποοεΙξa;νε το ιl;ιτΙθετo. 'Ή Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. 
κι:ιΙ δχι έμεΤς ΙξέφριΖ.ζε χιχΙ όπoστ~pιζε τΙ, Ιοέες tijo; 4ης 
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ΔιεθνιΚiς κιχ! τιΚi Τ~τσκu. Ό σοσια;λπιχτριωτισμ6ι;, δ όππορτοuνι

σμας xct! τα πιο ιkΙστευτo χομ.φοόζιο 6pΙσκovτιxι μιfσιx στΙ, «ΙΙρx~ς» 
κιχ! στα «πρόΥριχμιι.ιχ» 't'ij; 4Ύj; ΔιεθνιΚiς κα1 το!} τΡοτσκισμοϋ. Άρ
κεΙ γι&. μά; απ σταν πόλεμο, μ~σιx ξϊΎjλιxεη στΙ; σuνB'ijxε; πού δο

κιμιiζεται ~ πΙσ't"f/, ~ ΙΙνταχη κιχ! 1) στctθεpότΎj'tΙX ΙΙτ6μων xctl. δρ
γιχνώσεων, 1ι 4η Διεθνης Ιγινε σxόV1j. Τ&. τμήματιi τη; στΟ ΣU

νολ6 'tau; σχεM~. είτε μέ τα πρόσχημιχ 't"ij; όπεριiσπισης τ-ης 

Ε.Σ.ΣΔ. εΙτε μ.! ταν πρooQ:ευτικΟ χαριχκτήριχ τιΚi κιν1ιμctτος έθνι

xfj; ιιντίστασης, βρέθηκαν ξϊΙπλΙΧ oτou; σοσιαλιστέι; χαΙ oτιxλtνtxoU~ 
κα;! στην UπΎjpεσίrι των ξϊημ!ων τοϋ mσμou. 

ΟΙ διaφορΙς μας μΕ την Ε.ο.Κ.Δ.Ε. 

1. <Ένα άναγκαία πqoεισαγωγικό σημε(ωμα 

την έντελως Ι1SιιχίτεΡη O"Yjμ.MCιx. των σuζητήσεων πα!) διεξli
γovτιxι στΙς γραμμές μ.ιχς μ.άς την εΙνουν 1) τραγικη πείρα τοϋ πα.
pελθόvτας, τ.χ δριχ.μα.τικ&. γεγονότα τοσ πα.Ρόντος, οι πpαaπτιχ~ι; οΙ 

γεμ.ιiτες έλπίδες για τα μέλλον. 

Ό πόλεμος που &ρχισε, χλεΙνει μΙα. !ποχη κιχ! ά.ναΙγει μΙα. 

ν~ιx. ΟΙ -ώχες των Act/i)ν θ& κΡιθοϋν ιχυριο οχι στ& ypctIfttl7., τά 

κοινa60όλιιχ. καΙ τ&. μέΥα.ριχ των Οικτα.τόρων &.λλ&. στoUς δρόμους 

ι1πο, WιJς r1Stou; τοΙΙς δπλισμένους λa.oός. Δέν όπιipχει dμιptooltιx 

Qτt αΙ μάζες ιipΎα-. ~ γρηγορα θ& τε,ρμιχ.τΙσauν μ.~ την έξέγερσή 

τauς ταν πόλεμο, θ&. 1Sώσauν τ&. χέρια π&;νω ι1πα τ&. πολεμ-ικά. μέ

τωπα; M,t θ&. στραφουν μέ λύσσα: έναvτίoν τιί)ν 1STjjJolwν τοuς. Άλ

λα-. fι έπιτuχ!ιχ. 't'ijo; έπα.νιiστιxση; θα. έςιχρτηθεΤ, σπως τ6σο τρα.ΥΙΚ&. 
μod; ειεαςε 1ι πρόσφα.τη πεΙριχ, ά.πα το έπιχναστΙΧτικο κόμ.μ.r.ι. την 

πρι:mιxρσ:σκεuη κσ:Ι ταν έςοπλισμδ ταU Χόμ.μα;τός μα.ς γι' ιχυτό του 

τα ρ6λο lxouν σκοπα οΙ σuζητήσεις πού γΙνοντ«ι σήμερα. στ& νη

σι& χαΙ στα Στριχ.τόπεδ0. ΤΟ έςιχιρετικα ένξϊιιχφέρον δλων των ι1Υω

νιστών μο:ι; κιχ.Ι 1) σο6αΡ6τητα; με την emalIΣV ξϊιεςιiγoντα;ι οΙ σuζη-
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n'ισειι; εΙναι.ι tyγuijaEt; ι1πολότω; έπαρκεΤς. ΜΠΟΡQuμε νά. lχauμε 
IΙ:t1roΙθηση οτι α;υτα θά. 6ρεθεΤ ιχ.υριο στο δΦcιo;; τijς !στQΡικ"ijς τau 
μοστολfjς. 'Απ' αι.ότην την έςαιΡε'nκ-η σημασΙα; ποο ά.πaxτα.ν ιΚ 
O'rjμεριν~ς συζ'φ'ήσεις xoιB'ijxav δλων μιχς εΙναι.ι νά. 8ημΙΟΟΡγήσou: 
μι 'tou; κσ.λύτερους φυχολοΥικαuς Bpou; yι~ την xotνo~~xότερη κ~ι 
w,σ.λ6τεΡη 8ιεξα.Υωγή τauς. Αυτο σε κα;μιά. πεpΙπτωςrη 8εν σημα.ι-

~
' lι δτι πρ~πει νά. παι.ρσ:ιτηθαΟμε δ χιχ.θένα.ς απο τΙς Ιοια;Ι;ερες ι1ντι
ήdιεις τau κα.Ι νά. πρ060σμε σε &.μαι6α;Ιους σuμ6ιωσμοuς και.! Εξϊε-

, 'yιx~ς παριχχωρijσεις. Αυτες αϊ μέθο1Sες μόναν πρόχειρα; κα.τα.
~εuιiσμα.τα. SημΙΟUΡΥο!}ν κα.Ι πr:τ: έπα;να;στlXτικ~ κ6μμα.τα.. Μπο
'pcισμε όμως νά. dπιχλλαγοίiμ.ε ι1π α,τι ψυχολοΥΙΧα. lxouν 8ημιauρ
ιΥ1ισει Qt φΡαι.ςΙQνιστιχες όπερβQλες το!} πα.ρελθ6ντος. ΜΠQροσμε ν~ 
~oδημιauρyήσauμε μι&. ι1τμ6σφaψα; σuντpι:κριx6τητα;ι; κω. ~ a;rrxev
'οφώσουμε ISAδXAΎIPQ τα ένοιαι.φέrwν των &'Υωνιστων στην οσσια; των 
6ιωικών ΠQλιτιχών πρ06λημ6;των ποο σuζητa.μ.ε. Κα;Ι πρα πιχντος 
.4πα;Ραι.ΙτηΤ1j προΟπόθεση μιa.ς σΟΟσ.ρ'ijς επιστημονικijς cruζήτησης 
'ιΙνα;ι Υά. μo-1jv χρησιμοποιοσμε σ.νακΡΙ6ειες καΙ νά. μ~y πιχραποιΟΟμε 
'Χ.Ο\Ι διιχστρε6λώναυμε τά γεΥον6ται.. Δ~ν εΙνα;ι δ;πλως fι γενικότερη 
αημα.σΙα; τouς πα!) μdς' όποχρεώνει ν&. ύΠοΥραμμΙσοuμε τά. πα;ρα.
πιiνω και νά. τ~ προτιiξαuμε στο &.ρθρα μσ.ς. ΔΟΟ τρεις περιxCΙΠΕς 
Ιπο &.ρθρα; δρισμένων σuντρόφων τijς Ε.Ο.κ.Δ.Ε. θα. οεΙξQuν πόσο 
6.να.ΥΧα.ίο είΥΙΧΙ αύτο το πραεισα;γωΥΙΧΟ σημείωμα.. 

Στα &.ρθρο «ΟΙ ξϊιr:ιφωνΙες μας μέ τα Έργατικα Μέτωπο» 

8ια;6ιiζauμ.ε : 

ΟΙ σύντροφοι τοίί (ι'ΕργaΗκαϋ Μειώπσυιι ίίοιερα άπα έναι; 
χρ6νσυ σιωπη δώσανε γραψιει; ΙΙΙ; ά;Σόψειι; ισυς. Ό κα
λύιερος τρ6ποι; για τη διαφώτιση εΙναι άσφaλώι; ή ύπεύlJυ
νη διαιύπωοη τών γνωμώ)l. ΚΙ αυιό δεν μπορεί νά γίνει 
6έ6αια οlαν περιπΙπτσυν οί .πολnικες όμάδει; σε μια μα
κάρια νάρκη καΙ σ' ενα μηδενισμό. Οί)τε (ίιαν άνευιhoνσλo
γσίίν καΙ άρ:voϋπαι την κα:voνικiι συζή1ηση τών άπ6ψεων 
και την κοινη έπεξεργασlα τών ιδεών. 

Αότά. ypιiφει δ &.ρθpoy.ριiφcιo;; 'tQU «ΔελτΙο!) 't'ij; Ε.Ο.Κ.Δ.Ε.» 
tbv 'Ιοόλη ταΟ '39. "Ολοι δμως οι ,aντιπολιτευόμεναι κομμοuνιστες 
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τη .. 'AxpovΙ;WΠΛiW;; ξέρουν δτ, ιlXΡ,βώ .. το ά-ντΙθετο ε!νιχ., ά.λΥ,

θε,ιχ.. Ό πυρ~vα.ι;; μιχ.ς fιτιx.'I I'COU τον Σεπτέμ6ρ") τοΟ 1937 πρότει
νε στοίΙς συντρόφου .. t1J; Ε.ο.κ.Δ.Ε., στοίΙ .. ιlρχεLομ.aφςLστες; χλπ. 
ν' ά.νoιςoυμs μι~ σεφα. συζψΤΙσεων μετιχ.ξύ μa.ς π4νω 01:Q; έπΙχιχ.ι

ρa. τότε ΠPoβλ~μ.α;τα;. Κιχ.! δ πυρijνw;; τη .. Ε.σ.Κ.Δ.Ε. ήτιχ.ν, καΙ 

μόνον ιχ.ότό .. , πού ά.πέρριφε την πpότιx.σ~ μιχ.ς ••• Ή περικοπ'ή λοι
πόν σ.πο τό ι1ρθρο δεν σ.ντ~T.oxpΙνε-ι;ιxι. με τ~ πρα;γμιx.τιxCι. γεγονό
τιχ. ΧιΧ! ό σύντροφοι; &ρθρcιγρi.φoς δχα.νε λιiθoς στη διεύθυνcnι. Γι~ 

τόν πυrrήνα. τη .. Ε.σ.κ.Δ.Ε. τοΟ 1937 προοριζότα.νε, εστω και με 
δυο χρόνια; καθυστέρηση. 

ΣυνεχΙζουμε στ~ν εχθεσ-η γιιk τ~ν πολιτιχ-η xα.τιiστα.cnι: 

ΟΙ ήγεΗΚΟΙ σύνιροφοl ιης άδελφijς οργάνωσης Κ.Δ.Ε.Ε. 

χρειάσιηκαν να, περάσιnιν με(!ικοι μηνες {)σιερα όπά ιην 4η 

Αύγο60ιov για να φtάoOVν οχόν ίδιο χαρακιήρα (έπeόκειτο 

γιά ιόν χαρακιηρισμό ιου κα1'J-ειnώιος ιης 4ης AvroύolOV 

QJ!; φασιοιικού - σημ, δική μας) καΙ :να σγιUOVν άπ,' αυιό}' 

μΙα σειιnJ (,νέων Μλιιικών και'Jηκ6vιων μαςJ) (ια είσαγωγι

κα 10ϋ άρ{}(!Oγράφov είρωνικα - οημ. δική μας). 

Κα.Ι πιό κά.τω: 

Άποιέλεσμα πραΚΗκό της πρώιης άnιφασιο1tκης πολnι

κης: όλικη Ικλειψη ιης 4διmιοιικης όμάδσς K.Δ.E.Jι:. 
άπ' ιό πρώιο κι δλας έξάμηνο ιης ΔικιαιορΙας. EΙνaι πλά~ 

vΗ πρoφaνης vιZ voμίζQvμε Qιι μIrvov στην άριJ}μηHκή καΙ 

derdknIXYj άδυνaμία της derrf'Yω07Jr; αiιτης όφεlλεlαι ίι 
πλήρης άφάνιιn] ιης άπ' τίς άρχες tW 1937 μολονόΗ κοΙ 
ήγέτες ηιαν ελεύθεροι καί μέλη της καί τα τεχνικά της μέσ,ι 
πoλiι επαρκη για λίγα 1ovλάΧΙ010 παράνομα Ιντυπα. Τό ~yε;;

μα που εl1.«ν δια,:nOHσιεϊ aυιοί οί ούnροφοι ηταν vrεφαtll

σΗκό, Π1'Βϋμα πολΙlIκης dnrfb-BIar; και μηδενισμσύ •.. 

Σ' 6λα: a.ύτ~ δεν υπιiΡXει οδτε λέξη που να. εχει μια. δποια. 

δ~πO'tε σχέση μ.ε την ά.λijθεια.. Δεν χρειιiστηxε να. περιiσoυν ΙΙΙ: 
,ριχιΚ μ'i/νες δστερα: ά.πο τηΥ 4η ΑόγOUστou, ι1λλα. στη συνεδρΙw::ι'lj 
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:1J~ 61jς Αύγουστou ~ Kεντpιχ~ μα.ς "Επιτροπ'ή ~IXtlA1jee στό 
ιυμπέρα:σμα; lSτι τό πρa.ζιxδπημα; ti'j .. 41jς Αόγούστου μετέΟα.λε έν
:ιλώ .. την xa.tιioτIXoη, !Sτι τό μέτωπο τη .. έΡγιΧτικ,i)ι; τιiξη .. Ιχει 
tιιτα.ρρεύσει κα:Ι lSτι οι SuνIXmt1jtt .. για. μι&. μa.ζιx-η πιiλ") Ιχουν, 

Ιrνωστo γιιk πόσο, έντελώ .. έξιχ.φα;νιστετ. Άπ' ιΧότές μa.ι; τΙ .. βα
lιΧές έxτιμ~σει .. dορίσσ.με ΙΙμέσω .. ΙΙπό τδτε τ~ κa.θ'ήκoντα, ποίΙ 
Ιντα:πoxp!νoντw. στ-η νέα: X«.τιiστι:ιση. Τόν χΙνδυνο τοΟ φα.σισμοΟ 

ιτΟ πρόσωπο του Μεταξli γι~ τ~ χώρα; μας τον εΙ8cφε πολίΙ πρό 

iij .. 41j" ΑύγOUστου. Δέν όπι:ipχει προχωρημένος tpγιiτης aτόν 

~oΤo να. μ-ην ε!να.ι γνωστ~ α.ότη μα.ς ~ δ,ποΦη κα.Ι σε μεγάλο 0«'
tμό α;ότη μιiς !κα.νε νιk δια;χριθουμε &.πό lSλε .. τΙ .. ι1λλες τliσεις. 

Στην πpoxYιpueij μσ;.. που χυκλοφόρησε στι .. 6 ΑδγοΟΟτou 
(α.ρα.κτηρΙζα.με φι:ισιστιχο το xa;θεστώς τοΟ Μετα.ςa. Δέν δια.λύ

"ιχε ~ Όργ4νωσij μa. .. &:π' τό «1tpwtO κιόλα.ς ιξιiμ1jνο τη .. Δικτα.· 
wp!α.ρ>. Άντlθετα: μέχρι τόν Μ6.η το!) 1937 ΙΙνέπτυξε μια. ές~
~tτιx~ πoλιτικ~ δρα.στηριCιτητα;. 'Εκδοθijκα;νε 12 φύλλα. τοΟ «'Ερ
rc:ι.ttκoQ Μετώπου» κα.Ι δυό τεύχη τη .. «ΔΙιχ.ΡκοΟς 'Eπα;νιiστoισης». 

~τ) χuκλοφapijσα:νε σε εκιx.τoντιi8ε .. &:ντΙτuπα;. Kuuoφopijσoιμoe χι
Ltti8e .. προκηρUζεις. Σχε8όν xo:τ~ χα.νόνα. στΙ .. &:ρχες χυκλοφοροΟ
ι«ν δ.πό δυό π.ροχηρύξει .. τό μηνα:. τα. συVΘ'ήμa.τιi μrι; ... δχι τα. συν-
9ήμιχ.τα; τη.. -ηττοπ4θειας, ιlλλιk. τα. συνθ'ήμιa;τα; 'tij.. έποιν4στα.ση .. 
*1 της δoνIXylνV1j01jr;; τoU έργα.τικοο xtvijIlIXto .. , τ~ συνθ~μa.τα; πώ 
8Ινιχ.νε θ4ρρ~ χα.Ι !λπΙδες γίνoντrι.ν γνωστ& σε χιλιιioες Αργά-τε ... 
'Ήρθα.με σε έπα.φ~ με δεxιiδες έpγιiτες ΧOtΙ χοιτορθώσιφε ν&. 8ιεισ-
8δσouμε σε τρία. μεγά.λιχ. EpyaστιXotq.. Στη θεσσιχ.λονΙχη έξα.σφιχλΙ

"ψΙ έχεΙ την ΙΧδοση τοΟ «'Εργα.τικοίί Μετώπου» xa;l για. ενιχ 

ι,ρκετα. μεγάλο διιiστημιx. εεν όπ1jρχε έκεΤ ι1λλ") προλετα;ριιχχ'ή ιlν
ςιδιχτιχ.ΤοΡική πολιτιΧή δρά.ση έκτο .. &πο τ-η δρ4cnι τη .. Ό.Ργά.νω
οής μιχ.ς. 'Από τοίΙς 8 τετα;ρτΟΟιιθνιστές πού χιχ.τa:δ,mστηΧOtν σέ 
Ia.ptιI φυλ4χιcnι ατού .. 2 • 3 πρώτουι; μ,ijνες tijr;; πα.ρα;νομΙιΧς για. 
~ν πολΙΤΙΧ'ή 'Wu .. lipά.a1j, οι 7 xa;τα.δΙXtmt'ήχα;νε για. την χυκλαcpo
ρΙα. τοΟ «'Εργα;τιχ.οΟ Μετώπου». Ή Ό,ργιiνωσή μας, στoUι; -πρώ
~υς δέκα μijνες ti) .. διχτα.τορΙσις, ΙγραΦε με τ-η δρliση της λαμπρες 
αιλΙδες στ-ην Ιστορία; τοΟ τετιφτοδιεθνιστιχοϋ κινημ,ιχ.τος 'IWl 'στην 
πρά.ξ-η ά.πόδειςε τόν προλετα.ριοι'Κ6 τη .. χα;Ρσ.Κτηρα.. 

Ή δρα.στηριότητα. τijς lIpγ4νroaijr;; μα;ς σταμ.6;τφε τον Μ4η 
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"ou '37, δ"ιχν 1)ηλrι.Sij συνελήφθ"jσιχν δλΙΧ 't1j'; τα. στελέχ") εκτος 

του Γ.Β. Δυο &.π' ΙΧότσ. πέθα.νσ.ν στο Στρσ.τόπεΟο. ΕΙνα.ι ΙΙσέ6ειιχ 
στ'ήν ΙΙλήθειιχ κσ.Ι lial6Eta. στού.; νεκρούς να. Πlφα.ΠOΙo(ίμε τσ. γεγο
νότα. ΎΙα. να. 6ρoί.iμε «~ττoπιiθεισ.» και «μ1jδενισμ.b" εκεί πou όπάρ

χει μόνον ΟΡσ.στηριόΤ1jΤσ., ιiφooΙωσ") κιχΙ ~pωισμ6ς ... 
θσ. μΠο.Ρούσσ:μ.ε να. ΙΙνα.φέρouμε πολλες ιiκ6μ.ιx τέτοιου εΙδους 

περικοπές ά,π' τα. εΙσ1jΎ1jΤΙΚα. οΙρθρα. τη.; πλειοΦ1jΨΙrx.ς του πυρήνιχ 

Άκρονσ.υπλΙΙΧ,; της Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. Άλλσ. ΙΙpκoύμa.στε στά. πιχριχπάνω 
που ε!νσ.ι κιχ! τ&. -σο6σ.ρότερα. κα;! θέλουμε να. πιστεύουμε οτι θα. 

εξΟ'1τρα.κιστουν :iπο τίς γριχμμές μ.ιχς κα.Ι ά.π' τΙς σχέσεις μιχ.; fι μέ

θοοος της ΠΙΧΡΙΧΠΟ!1J01j; κιχ! oιrxστρέ6λωσ-ιις των γεγονότων, ΙΙνοιγ

κα.ίες στού.; στοιλινικούς χρεωκGπoυς, ιiλλσ. ά.πολότως ,&'σuμ.6Ι6σ.

στες μέ τούς σχοπούς κιχ! το χσ.ρσ.κτήρσ. ένος επoινOΙστα;ΤΙΚQσ 

κόμμιχτος. 

2. Ή προ Ηίς 4ης Αύγούστου καιάσταση 

ΟΙ οισ;φιψές μα,ς μ.έ: ττιν Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. στ1jν έκτΙμφ") κιχΙ τ6'! 

χιχΡ;Ι;ΚΤ1jρισμό του σ-ιιμερινοΟ κΙΧθεστωτος στη χώρ;ι; μιχς εχουν κιχτ~ 

τη γνώμ,") μa.ς την π,ροέλευσή wur; στίς εντελως 8ια.ψορετικες έκτι
μήσεις μα.ς για. 'tijy προ της 41jt; Αυγούστου πολιτικ'ij κσ.τάστα;σ1j. 
Ή ΣUστφιχτικ'ij εκ μέρους του εΙσ'Ι')γ1jΤΟU της Ε.Ο.κ.Δ.Ε. πιχρα;

ποΙφ7j τωΥ γεγονότωΥ πού εξελΙΧΤΨΙΧΥ στ'ij χώριχ μα.ς προ τη~ 

41jt; Αύγούστou χά.Υει ά.νιχγκιχ!α. εκ μέρους μας μία; πολύ σύΥτομ") 

ΙΙy~ρoμiι σ' 5,τι θεωροΟμε &.πa.ραίΤ1jΤΟ για. 'tijy κιχτανόΨί"1'j των 

BtclcpoptQV. Τον Mιiρτ") του 1935 στάσεις ξεσπ&ν σε πολΗς στ.piΧ
τιωτικες: μονάδες, το μεγα.λύτεΡΟ μέρσς τοΟ στόλου προσχωρε' στούς 

στα.σι.a.στές, πολεμ.ικά. μέτωπα σuγκρoτoυντιχι σΤΟΥ ΣτρυμWΥα, EΠ~

στράτευσ") κηρύσσετα.ι κα.ί ά.π' τα. δυο τά. μέρη. Ή χώρα είΨll 

ιiyMτα.τη κα.1 σε π).'ιjΡ1j χιχτάστα;σ") εμφύλιου πι:ιλέμQυ. Μετα. ττι'! 

κn;τσ.σταλij της στρa.τιωτικης κα.ι να.υτιΧΤις &'ν,α:ρσί:χς κα.ί π?ίΊ 

ιiκόμo: κλείσουν οΙ πόρτες των στριχτοοικείων fι ~ργιχτικ'ij τιiξΎj έμ

ψσ;νίζετα.ι στον πολιτικο στί6α με τΎι Stx'lj ΤΎjς αΎjμα.[α; :ι.αί ,Ις δι

κέ.;; ΤΎjς ΟιεκΟικήσεις. Άπεργίε.;; ξεσπ~νε σ' 5λΎj 't'ij χώρα. κIΧΙ ζυ
μώσεις ιlΠGψMιστtκες σuντελooντα.ι μΙσσ; στΙς μάζες_ ΟΙ γε"ΙΧΕ; 

284 

lιmικές &.περγΙε.; μ' δλ« τοος τσ. lπα.κόλουθα. διiX-δέχoντα.ι ~ μια. 

ιι!ν oIλλΎj σ' δλα. τα. lπσ.ΡΧΙα."Κά. 6ιομ1Jχα.νικ&. χ.έντρα. της χώρσ.ς. 

IΙα.Υτου _ οΙ ά.περγΙες εξελίσσοντα.ι σε σ;Ιμα.τηρέ.;; συγκρουσεις. Στο 
~ρά.κλεια κο:Ι τ-ην Ko:λαμιiτα. οι έργά.τες σπάνε δπλα.ποθηκες κιχΙ 
Ρ;οπλίζοντιχι. Αδτες οι μορφές π&λΎjς χρψιμοποιοΟντα.ι α.δθόρμΎj" 

ι- ά.πΟ tlr; μά.ζες πού ΠεΡΥ&ν πιiνω &.πΟ τα. κεφάλια. των ΠΡσοοτων 
ΙOU ήΥΟΟντα.ι των Ό,ργα.νώσεώΥ τους. ΟΙ &.γρότες πo:ρlXσόρOντa.:ι 

J,to το διο:ρκως ιiyεpχόμενo ΙΙπεργια.κΟ κύμα. κα.ι σ' δλη 'tijv δπα.ι
ιlπειλητικα. σuλλα.λ1jτήρια.. ΟΙ &.γρότες της Πε

με τα. όπλο: διεΚΟΙΚΟΟΥ τα. ζ1jτήμα..τά τouς, lvtl) στ'ij 

χa.ρα.κτηριστικo σύμπτωμα. της κα;τάστoo:rης, Οια.νέμε-

6Ιο:ισ. fva. τσιφλίκι. τα. συνδικάτα. πλwμυρίζουν ιlπo έργά.τες. 
ΠPΙXζικόΠΎjμα. τoίl Κονδύλ") ιlνα.στέλλει γιά. fva. μικρο οισ.αΤ1j

το &.περγια.κΟ ΚΙΥημο: κι «δτη fι ιlνa.στoλη επιτρέπει 't'ijv κα.

'ρyηo~ της 01jμοκρα.τΙα.ς κα.Ι 'tijY lπα.να.φο.ρα. της μονα.ρχίο:ς. 01. 
πού lπσ;κολσύθΎjσα.ν ιlπέδειζα.y δτι το έργα.τικΟ κίτημο: δεΥ 

αυντρι6εΤ κο:Ι 5τι το πρα.ζικόΠ1jμα. τσΟ ΚονΟ6λη δεν "ιτα.ν 

εΥα. &;πλο lπεισόδιο δΙχω.; μια. γενικδτερ") σημο:σίΙΧ. ' Αμέ
μετα. την lπο:να.ψοΡrι του κοιν06ουλευτισμοΟ το 4περγια.κΟ κύ

μ όγκουτα.ι κιχΙ όψώνετο:ι ιlπειλ1jΤΙΚΟ σ' δλΎj τη χώρα.. Στην πρώ

r:rι σεφα. τώρα. μπαΙνει το προλετιχρι&.το των 6rxσικων 6ιqt1jχα.νι

~y κΙντρων της χώροι; ..• 
• .. Φτάνουμε στα. επα.ναστιxτιx.rι γεγονότα. της 9ης τΟΟ Μά.1j. 

Ολόκλ1j,ρ,l,/ fι θεσσαλονΙκη εlνrι.ι στο πόδι, τσ. τμήμα.το: χωροψυλσ.-
1Ις πολιορκοϋΥται, δ στρατος ιipνείτσ.ι νά. πυρο60λήσει κιχ.ι ενα 

ρα<; ιiπ' αόΤΟΥ συναδελφώνεται μέ το λα.ό· &.ποκλειστικΟς κύριος 

; πόλ1jς ε!να;ι ot εξεγερμέΥες μάζες. πιχρα. την ιlπpQΚάλυπτη 

ροοοσΙα; των 060 Συνομ.οαπονδιων κιχ! τοο ΚΚΕ, χα.ρακτηριστικΟ 

t α.ότΟ σύμπτωμα. της κρισιμδΤ1jΤο:ς της κα.τάστιχσης, τμ-ήμα.τα. lp
'«των αδθόρμητο: σ' όλα; τrι σΎjμ.εία. 'ti'jo;; χώρα.ς κa.τε6σ.ίνouν στijν 
άλη. τα. γεγονότα. συγκλΟΥΙζουΥ κα.Ι W'(xtvoov δλ") 't'ij χώροι.. ΤΟ 
ολιτικο ενδιαφέρον ;;ων μa.ζων κυριιχρχεϊ πά.νω ιlπ' όλα. τα. 

οισ;δήποτε έΥΟιocφΙροντ&. τους, κιχ.ι τrι πολιτικά. προ6λήμα.τα. μ.έ 

.6.θος συζ1jτοΟντιχι πα.ντου. ΟΙ μέρες που πέρrxσε τότε. ~ ιlατική 
οι:ά.ε") -ητα.ν μΙρες φ06εΡηι; ιlγωνΙιxς. "Όσοι εΙχα.νε μάτιιχ κσ.Ι σ.ότια. 

I'ltElvtr; τΙ.; μέρες θα. μπopoί.iν νrι το ιϊε6ΙΧιώσouν. ΤΥ] θεσσα.λονίκ") 
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&κολοuθεt δ Βόλο;. 'ΑΧ'λα. τό α;υθόρμψο μσ.ζιχό κΙτημα. Ιχει ιχ\ι

στηρά. ιlπό την ΊσtOpίι:z κιχθορισμένα; τά. δρι«. 'Ε4ν βρ!σκετα;ι έπ! 
κεφa;λ~ι; των μα;ζών §.να; πρα;Υμι:ΖΤΙΧά. !πa;να;στα;τc.χό κόμμα. οΙ μά

ζες παΙρνουν σtlIIEIS7jarj τοΟ ιlγώνα; τους καΙ δ βρόιι~ &νοΙγετιχι 

γιά. την έξουσία.. Διαφο;ρετιχα. 'ή κa..μπύλ7j Π'ιΧΙρνει την πρός τά. κ/Ι 

τω στροφή, ο! μάζει; &.πογΟ7jτεόονw.ι, 'ή δpμ~ τους &'νιχχ6πτετιχι 

χάνουν τό 1jθικό τους χαΙ την έμπιστοσu\I'I'j στΙς δυνιiμειι; τους ΚΙΧI 

στι,; μέθοδες 'TCιiλ7j~ πού XP7jatμ.oπo!1'jaιxv, έγκιχτιχλεΙπουν τΙι; t7j
μa.Iε~ τουι;, δποχωροον καΙ σχορπα.νε. κιχ! xατιl. ι!ναπόβρα.στο Ιστο· 

ρικό νόμο τό 6ά.ρος μετιxτσn:!ζεται πρόι; τό liλAo μέρος, 'ή ι!ντΙβριχ

ση O7jxiliYEt uιpcUt παρa;σUρονw;ς κιχΙ τά. μotXPOrmttxά. στρώμιχτιχ 

§.νιχ μεγιiλo μέΡος των δποίων τρΙΧβοϊϊσε πρΙν μιχζΙ του τό προλε 

τιxpιιiτo. Μετά. την προδοσΙιχ ""ij.; θεσσιχλον!Κ7jΙ; Χι:ΖΙ τ4 γεγoνότ~ 

τοα Βόλου, τό ΧlV1jμσ.. πΙΧίρνει τΎ]ν πρός τ« κά.τω στροφ-ή. οι 
τρομ.α.γμένΩΙ ιlστo! πα!ρνΩυν θά.pρ~. Άμέσωι; κι:ιτόπι Ιχουμε τΙ 

ι!ντιορι:ιστικό σuλλrιλ1'jΤ~ΡΙΟ τοίί Συντιχ.γματος;, τά. Ψ7jφΙσματι:ι τ6)' 

'Ενώσεων '!ΟΙΟΚπΡ!οι.ς, .ά. ι:Ζυστηρά. μέτρα. τοΟ ΚΡά.τους. "Ετσι ί 

σuσxετισμόι; .ων δυνά.μεων μετι:ι6ά.λλετιχι χιχ! στην χοινωνΙιχ δη 

μιουργοανται σuνθΊικει; ΠΩύ έπιτρrnouν στΎ]ν κλίκιχ τοα Μετα-ξό, 
ν« πρα-γιι.a.τοποιήαιι τό πραξικόΠ7jμ.ά. Τ7jς. Ή λογικΎ] τijς πιiληι 

των τά.ξεων λΩιπόν, δπωι; σωστα. γpιiφooν οΙ σύντροφοι Βουρσοό 

X'l'j; κιχ! Κρόκκος χα-ί οπως ιlνι:zφέρετα-ι σέ Ολα. τά. ντοκaυμέΥτα; -;;rl· 
Όργiνωσής μαι;, δSilγ'l'jσε στην 4Υι ΛόγΩύστaυ χαΙ οχι οϊ μ'l'jχανr:ψ 

ριχφΙες της Αυλης, δπως νομίζει δ εΙσ'l'jγ'l'jτΎ]ς τ7jς πλειaψ'l'jφί'l 

τοΟ πυρ~νι;ι Άκρονα.ι.ιπλ(ι;ιι; τijς Ε.ο.κ.Δ.Ε. 

. " 
3. 'Ήτανε έπavαστατικη ή καιάοταοη πρD της 4η~ Αύγούοτοι' 

Ή κα.ΤΎjγOρία. που σuxν&: οί πιό χα.λόβοολοι aπό του.; ιlντι 

π&.λους μιχς μ&ς ά.πευθύνουΥ ε{νιχι, στι έμείς εtμιχστε 'It,poσκoAA'l'jfLE 

YClt στα. δ6γμιχτlχ κι;ιΙ οτι ι;ιυτό μoa..; χ<ι.θιστli ι!ν!ΚΙ;ΙΥους ν&: προσαΓΙ 

μ.cιζ6μι;ιστε κιiθε φορά. στΎ]ν ΠΡa;γμα.τικότ'l'jΤΙ;Ι. 'Κχείνο πού πρι;ιγμ'l 

τικα. θέλΩυν ν&: πουν οΙ κύριοι. Ι;Ι1)ΤCl! «pεα.λιστ~~» πολιτικοί εΙνι;ι. 

δτc. ~ ιiμεση πολΙΤΙΚ1] αριiση τωΥ τΡοτσκιστων ι;ιυστηρα. ι1πορρέε 

ιlπό τΙς γενικές τους ιiΡXέ~, ένω ι;ιύτοΙ οΙ «ρεα.λιat~ς» &,πιχλλΙ;ΙΥμέ 
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«πο κ&.θε Οογμ.ι;ιτικότ'l'jw., S'YjA~STj «πό κά:θε &ρχ~, πpoσ~pμ.6-
σ' δλες τΙι; κα.τι;ιστά:σει~ κιχ! πcφα.σόpoντα.ι «πο 8λι;ι τ& ρεύ

κι;ιΙ ιiπo δλoo~ τούι; ιlip'I'Joeo; ποτ'.ι ιpuadve: πότε άπ' τά. ιlpιστε-
κιχ! πότε ιiπo τ4 δεει&.. Ή «Κ~Τ'l'jγορΙι.ι» α1)1:1] ε!νοιι γι« τούι; 

1ι κυριότερη ιlpετη τουι; κιχ! μ' α;υτό οΙ ιiντΙmxλoΙ τoo~ 
τόν πΡολε-mΡι.«κό έπι:ινι;ιστ~τικo χι;ιρι;ικτηρα; τij~ 47j~_ 

Αύτη μa~ την ιipεΤ1] πρέπει με !'ιxιρε.ικ~ προσοχ'ή Υά. 
Κ&.θε ιpClp« xal σε :ώθε περΙπτωσ-η ο[ bπιxνMΤιx.τει; 

πρέπει ν« 6λέπouν τ-ην όΡθότητιχ των !κτιμ-ήσεών τοος, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚής τους χlXl των IifLeailiv "touιB πολιτικων ΧΙΧθ'Yjκ6ντων 

ιipμoνιχΎ] σχέσ-η πού πρrnει ν« 6ρ!σκοντιχι α;υτ& με τΙς 
"" .. ,Ι, του, όρxl~ 

K~Ι πρΙν ιiπό το 1914, ιiλλdr. προ π~ντOΙ; μετά., 01: !πα.να.
ιiτει; μrι.ρξιatες δι~κριθήxανε ιlπό δλrι. τα. ΙΙλλα; ρεύμα.τα. κα.Ι δλει; 

Ιι; !λλες τ&.σειι; μέσι;ι στό εΡΥα.τιχό ΚΙ\ι'ι'jμ.ι:ι ιlπό τΙς ιlκόλooθες θε
ιιι~βειι; τους ιivτιλ~ψειι;. Ό χιχπιτιχλισμός Ιχει φ&.ει τό ψωμί 
χι;ιΙ γ!νe:τι;ιι έμπόοιο στην «v&.πτuξ'Yj τ/i)ν πα.p~γωγικων Ουνά.με

ν τijι; ΚΟΙΥωνΙlχς. Δίχως Τ1]ν ιlνατρoπ~ τotJ ~ ιlποσύνθεσ'l'j ΚΙΧ! το 
ιioς ιlπειλoαν την χοι.νωνίι;ι._ Ή ΠPΩλετrι.pια.x'ή έπrι.νιiστιχσ'l'j ε!νι;ιι 
Ια. ιiy&.yκ'Yj ιiμεσ'l'j κι;ιΙ !πεΙγουσα γι& τη σωτηρΙα. "7jιo &νθρωπότη
α.ι; χα! τoiJ πολιτισμοο τηι;. Με τον πόλεμο τοΟ 1914 μπιUνouμ.ε 
'ν Ιποχ'ή τ/i)ν πολέμων κιχ! τωΥ επιχνα.στ&'σεων, στην τρaμαχτι
tp'l'j Ισωι; !ποχΎ] ποτ'.ι γΥώρισε 'ή ι1vθρώ1'Cιν'l'j ΙστορΙι;ι. Ή πι.ι;λι« 
ινωνΙα. χατι;ιρρέει Κ-Gt! ό.πσσuντιθετι;ιι ένω 'ή καινΩόpγιcι γεννιέται 
α; ι1πό τούι; φρικτ6τερouς πόνοος κιχ! OΠWJμoό,. Ή π&.λ'Yj των 
εων 'TCIX!PVEt δρα.μιχτικό xσ.ρι;ικτ~pι:ι. ΟΙ όξυτι;ιτες σuγκΡΩUσεις 

.""".ξυ των τά.ξεων, οι πόλεμΩΙ, οι έπιχνι;ιστ&.σειι;, τ« κιτημι;ιτ«, οι 
qιινωμoσΙες, Clt έξεγέρσεις εΙΥΙ;ΙΙ τ« κrι.νoνικ&: κσ.! μόνιμα φαινόμε
. α. της εΠΩΧ7lς μιχς. Τό βι;ισικότερο χι;ιρι;ικτη.ριστικΟ "ij; έποχijς, 'ή 

θι& κιχτι.ι;νόψτη τοΟ δπolοο ε!νι;ιι ιiπoΛUτως !ivι;ιγκ.a.Ια; γι« τά. 
π~να.στι;ιτικCι κόμμ.α.τι:ι, ε[νιχι οΙ ιiπότqιες μετι;ιβολές "ij.; ΠΩλιτικ7jς 

ιΚCtτ&.στασ'l'jΙ;. Ό Λένιν, στο 30 Συνέβριο, στΙς σuζ'l'jτήσεις γι& το 
ι~YΙΙXlO μ.έτωπο, μ! i!ςα.ιρεΤΙΧΎ] έπιμovη στά.θ'l'jκε π&.νω σ' «ατό καΙ 
:tτροσπ&.θ'l'jσε ν« σuγκεντρώσει σ' αότο το !νβιι;ιφέρον των ιlpΧ1JΎων 
·'Q1ιν κ.κ. Ή &.νιχιχvότ'l'jΤ~ τ7jς δΙΟ!Χ'Yjσ-ηι; Mπpιiντλερ - Tα.λχιiιμεp 
~ κσ.τσ.νoήσouν &'κριβως ιχυτό δέν τούς liφ7jσε νά. έκτιμ~σoυν όρθι1; 
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ΚΙ;Ι;Ι πολι) περισσΟτερο '10. πρa6λέΦουν την ιiπότoμ.η μE·.:tt60Aij τ"ijς 
κα.τσ.στa.σηι;; στη Γερμα.νΙα. τον Όκτώ6Ρ"Υ) τaU 1923. Λότον το." 
~πα.να.στα.τικO σΙ~oυνα. στ"ή Γερμ.σ.νία. σ-ήκωσε τότε, Ιντελως σ.πότα
μ.σ., 1) κα.τιiληφ"Y) Τιί!) Ρωρ σ.πο το γ.xλλικ.b στρα.τό. "Ενα. OOOfI4JO 
λοιπον γεγονος τ.;ου μπορε! ιiπo πρώτη ΙSΦ"Y) '1& μ-ην εχει δ.μεση 
σχέση μl το έpγrιτ~κo ΚΙVYjμα. μετα,6ιiλλει ιiπo tijν Ιδια. τη λογΙΚ1] 
των πρα.γμσ.των aπότoμα. την κα.τάστa.ση κα.Ι φέρνει στ"ή C1'It"Y)νij την 
έργα.τικ"ή τσ.ξ-η με τη δΙΚή τηι; Σημσ.Ια.. 

''Ολει;; α.ότες ο[ θεμελιώδεις d.vτιλήΦειι; πω 1) όρθότητσ. τauζ 
Ιχει έλεγχθε! κα.! πιστσJtικηθεί σ.πο δλa. ~ δpa.μα.τικ& yeyav&w. τ'ϊjς 
Ιποχή; μa.ς lxouν τ-ην ιlξΙα. τοος γι& δλες τΙ; χωρει; τουλάχιστο 
της Εόρώπης. Κa.Ι Ιδω στ-ην Έλλάδα. σuντελoOντα.ι ιΚ Ιδιες στο 
6άθας πολιτικές έξελΙξεις Πιίύ συντελοαντα.ι κα.Ι σ' ISA'Yj την Εύ. 
,ρώπη κα.! ιiπo τ&υι; Ιδιauς [στapι'ΚOtις νόμauς κΙΧθορΙζοντιχι κι ΙΧό
τές. 'Απ' α.ύτες τΙς 6α.σικε; ιiντιλήφεις ά,πορρέουν δλε; μα.ς οΙ 
έκτιμ1jσεις γι&. τήν προ της 4ης ΑύγΟΟστοΙ) κα.τσ.στa.σ1j. Τποστη
ρΙξα.με δτι το κΙ."ημα. το!) ~pτΙau 1935 &.ποτελεΤ 6ιa.ι'η Ικρηξη 
των «-ντιθέσεων ~oυ auνexwr; ά,πο το 1923 συσσωρεύαντα.ι κα.Ι πού 
τ-ην όξύτητσ. του, κα.Ι τδ 6άθος τους μας τα. 8ΙΥοον ι!πο προηγού
μενα. Ώί μεγ&.λικ ά,περγια.κοΙ «-γωΥες σ' δλο α.ότΟ το διΜτημα., τ& 
στρα.τιωτικά. κινημα.τα. κα.Ι Τι μόΥιμη πολιτικ-η κρΙση τijς χώρα.ς 
μ' δλες τΙι; ποικίλες έκ8'ηλώσεις Τ'ης. 

Τό ΚΙΥημιχ. σ;ότό «πό τΙς α.ΙτΙες πω τό πpoκιiλεσα.ν κα.! «πό 
τΙς σuνθijκες μέσα στΙς δποΤες ξεσπάει, ΙΙΥοΙγει μ.ια. νέα. για. τη χώ
ριχ. περΙι:Χ30 που δπωσ8ήποτε θα. κλεΙσει εΙτε με τη Ylx'yj της έΡγα.
τικjjς τάξης είτε με την έπικρ&.τηση τω ψιισισμου. Λότη 1) δ.πο
ΦΤ1'λεπτομερέστιιτα. &.Ya.λUθηκε κιχ.! a.ότ-η κa.θ6pισε δλ'η μa..ς τήΥ 
πολιτική δp4σ1j. Π ρΟΟλέΦα.μ.ε πολυ κa.θιιpo. κα.! πολυ ΙγXιa.ΙPΙΙ τσ. 
έπερχ6μ.εΥα. γεγΟΥότα., τηΥ έπέμ6Μη της tpya.ttXi'jt; τάξης στό στΙ-
60 τηι; ΚΟΙΥωΥικής π&'λ'Yjς, κιxl μ' δλες μα.; τΙ; δυΥάμεις κα.! δλα. 
τ&. μέσα. που δια.θέτa.με πpoειδaπoι*ιxμε την προλετα.ρια.κ-η πρωτο
πορΙα. γι' α.ύτό. Χα.ραικτηρΙσα.μ.ε α.ότ-η την κ«τάστa.ση έπαιναιστcr..τι
κ-η με την ιiκ6λouθη δμως ΠΡοσθήχ'η πω «να.ψέρετα.ι σ' δλα. μα.ς 
τα. γpa.φτ&.: 1500 μ,πορετ να. θεωρηθε! έπα.Υα.σταιτική μι&. "ιx.tMτcr..oη 
~y τό μονα.δικό γνωστό στΙς πλα.τιες μιiζες «rna.νaiatIXttκO,. κόμ
μα. ε!ναιι d;nrnttνa.στIXttx6. ·0 χa.pa.'Χ.τηρcr..ς 15μως της κιxt&'atlWJjI; 
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ν χώιΟΡΙζετa.ι «πδ την 'itpaπoιpιxaxeuij το':: lttoινa.atattxOU κόμμα.

, &;λλ&. &.πο τΙς &.ντικειμενικ~ ... Ουνα.τ6τητες κα.ι σ.πό τα. πρΟΟλ-ή
, τα. ΠΩύ θέτει fI Ιστορία. γι& λύση. M~",,χ. σ' ~ύτες τΙς συνθ-ηκες 

άνεξά.Ρτητα. ~πό tij σικi} μιχ.ς πpaπ~pa.σχευή δ"Υ)μΙΩυΡγουντα.ι, 

κα.θηκ.aν μ~ς e!VIXl. &πολύτωι; σa.φές: ~έτoυμε δλες μα.ς τΙ; 

l8uv6.μEtt; aτή οιά,θεση των μσ.χομένων μW;ων κα.! μέσα. στ-η φω
!ιι:~& της πιiλης πpooπa.θoυμ.ε να. 8ώσοομε συνείδηση σ' α.τYtε; κα.Ι να. 

.~Ιι; OUΥκε."τρώσΩυμε στ!ι; btα,.νοι.στ~τικές μα.ς σημα,.!ες. 'Αντιλ'ήΦεις 
~ττoπα.θετς κΜ ά,π~ισι680ξε; ~ξ α.ΙτΙα.ς της ~μπιστoσύνης που τρέ
',οον ιiκ6μa. οΙ μά;ζες στο d.ytEΠaνoι.στ~ttxQ ΤΩυς κόμ.μ.a.. κιχί περιο
'ιχσμος άπ' α.ότΟ τ-ης 8pα.στηpι6τητιir; μας dTtr1tEAOUiI κα;θα;ρή προ-
800!α.. Μετα. το πρα.ξικόπημσ. tcια Aόγoυστou, στην πρώτη συνε

. 8pΙα.σ'I'j ti'jr; Κεντρικής μα.ς 'ΕΠΙΤΡQ7tijι;, δΙχως να. πα.νικ06ληθουμε 
xa,.l δίχως \ι&. χάσauμε την ~μπιστoσόνη μa.ς στΙς δυνάμεις της έρ· 
Ύ~ΤΙΚ'ϊjς τάξης κα.! στ&. [στορικι]; της πεπρωμένα., δια.πιστώσor.με τη 

μετα60λ1j ΠΩύ συντελέστ'ηκε, t"iJv κ~τ&.pρευση τaU μετώπου της !ρ
Ύα.τιΚ'ϊjς τά,ξης κα.Ι τήν ~πικp&.τηση τ-ης &.ντί8Ρασης, κ~ι Ιξω &πο 

κιiθε αιότα.πάτη κα.Ι atae"1μor.toAoyla. κα.θopΙσa.με τ&. πολιτικα. κα.

θij'll.O'iτα. πιru «ντα.πaxρΙναντα;ν aτij νέα. κα.τΜτa.ση. θα. μιλ-ljσΩυμε 

"(ι' ~ότo. πα.ρα.κι];τω. 

Δέν IΧΩυμ.ε όπόφη μιχς κa.μια. σ06a.ρ"ή πρoσπli.θεια. &π' το 

μέΡΩς ti'jr; Ε.Ο.κ.Δ.Ε. μιiiς θεωp'l'jτικ1'jς διχα.ιολ6jYjσηι;; τών πο
λιτικών της ά,πόΦεων κα.Ι μια.ς κρΙΤΙΧi'jς στΙς σικές μσ.ς σ.π6ψεις 

για. την χα.τιiστα.ση πω προηγήθηκε της 4'Yj; ΑόγΟΟστau. Δεν α.Ι
σθάνaντα.ι α.ότη tijν &νάΥκη (J[ σύντροψοι; Δυο δμως περικσπες 

&πο τ-ην b,eeσY) πάνω στ!.ς; 8ικές μa.ς έ")(.τιμ-ήσεις 8Ινοον Δφορμες 

σε ΠΩλίι σΟΟιχρές πα.ρεξηγήσεις. Δια.6άζιίυμε: ,,"Ότα.ν δμως &'")(.Ωϋμε 

ijγέτες της Κ.Δ.Ε.Ε. ν&. λένε τό [διο που λέει δ Μετα.ξ«.ς, οτι &η
λa.O-η στο 1936 εΙχα.με στήν "Ελλά8α. μΙα. έπa.νa.στα.τικij κ.a.τι];στα;

ση πρέπει να. πoUΜε ότι (J[ σόντpaφικ α.ότοΙ εΤνa.ι. κα.τα.πληχτικ& 

δΠεΡβολικοΙ χα.! δεν μdς δΙνουν lτσι κοιθ6λΩυ δεΙγματα. pεa.λιστι

'X.Of} πνευμ.α.τrx;:.. Δηλa.O-η δικα.ι·ολσΥωμε σα. '1& ποσμ.ε τον Μετιι
ξα.. 2Aλλlι. σε ποιον τόν δικα.ιoλaγoσμε; ΣτΙς έργW;όμενες μάζες; 

Στην ·lστορΙα.; 'Εμείς δμωι; 8ια.χηρυσσοομε οτι μό'~~ Τι πpr.ιλετα.

:(JtIXx"ij έπα.ν6.στa.ση θο. σώσει τή χώρα. κα.Ι α.ύτΟ το &'πoδεικvόouμε 
μl την Ιπιστ-ήμ.'η. "Ώστε για. μdς, γι&. τΙς !Ργα.ζόμενες μιiζει;;, γι& 
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τ'ήν ΊστoρΙcι, δ Μιτcιςιiς έμπόδισε μέ τη 6Ιcι την πρ6οδο 'XιU τΥιν 
εύΤUΧΙcι t'ij; χώρ~. M~πωι; ταΥ δι'XcιιαλoyoOμ.ε σταυς ιlστoόΙ;; Ε[
να.ι 'ή πcιl..ιά. ιlΥΤlλW'η τών συντρ6φων της Ε.Ο.κ.Δ.Ε.: δ Mετcιςα.ς 
εςα.πιiτησε την άσtικ';' τιiξ'η. θά. ιiπoδειςoυμε ΠlXι[Jcιχliτω πόσ~ 
άπλο",χ,;, εΙνcιι cιυτ-ι] 'ή ιlντlλ1'jψ'η ... 

Πcιpιxx4τω διa:6liζουμε: 

τα γεγιnrόtα: της ΘεοσαλονΙκης (Μάης 1936) καΙ ή πeσ
ηγooμεVΗ καi κatQΠI'J'f] ζύμωοη δείξανε pdVOV δΗ αν το 
ΚΚΕ δεν πeόt'ινε τις έξεγερμένες μάζες οτOVς 60ηDoυς 
τού Μεταξά φιλελεύθερους (ZΆVVα, Μαυροκορδάτο) ή έ~ 
γαtική τάξη μποροVoε vd κερδ/οει tme μία μεγάλη νίκη, 
να σιερεώσει καΙ μεγαλώσει τΙς καrακJημένες δέσεις της 
καΙ να δημιovργήοει καλ6tερες συviJoηκιJς για τOVς τελικούς 
της άγώνες'. Πρό παvrός μποροϋοε άοφαλώς να τοακ/οει 
τα οχέδια για την έπι60λή της δικτατορίας. 

Στοιχειωδει; λσΥιχα συμπέρασμα. ιlπ' CΙότό: 'Εάν 1ι !ΡΥιχτιχΥ] 
τάξ1'j ΧΙΧθοδηγοϋΥΤο;.Υ ι1πα ~\lCΙ επcι\lcιστcιτικα κόμμα. (κCΙΙ τέτοιο 
θιi 'ΤCΙν τα ΚΚΕ έ&;ν δε\l πρ6δι\lε) κcιl &ν μΠQΡοσσε \ιά τσCΙκΙσει 
τά. σχέδιCΙ για: την Ιπι60λij τijι; δικτcιτOΡΙιx.ς, CΙότα θα: σήμ.α.ι\lε δτι 
al ιlγω\lες πcιΙpνoυ\l κιd!rιp&. πολιτικα ΧCΙPCΙκτ~pCΙ, ότι 1ι τ4ξ." 
πcιΙpνει συνεΙδηση τοϋ πΡαορισμου τηι; xa;! τα πρό6λημ.ιχ t'ij; έςου
σΙι:ιι; ιiπα μονάχο ταυ τIθετcιι. Άλλά 'ή κριτιχ-η τω\l συντρόφων tij; 
Ε.Ο.κ.Δ.Ε. στ';' δική μ'cιι; ιΧπΟΦ'η xcιΙ πολ.υ περισσ6τερο 'ή χριτική 
ΤI')1JΙ; στην ιΧΠQψrι τoίi συντρόφου BQUpσoUx'rj ιiΠi')ΚλεΙει τέτοιες έξε
λίς~ι ... ΤόΤΕ; ΤΙ ΠGλιτικές έξελιςειι; Bli 'ΧιΖμ.ε στη χώpcι; 'Ιπ4ρ
χουν πεpιθώpιcι oτYjy "EλA1i8rι γιά. ~νcι δ1jμαι'Ρcιτικα καθεστώς; "0-
λες αΙ ι1ντιλήψειι; τών συντρόφων τηι; Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. εΙ\ια.ι ξεκρέμ.ιχ
οτες θεωρητικά κ",Ι Πl')1Jθε\lα: δε\l δίνουν μΙ", σα.ψη ιlπ!iντησ'η. Γι' 
αότα ιixpι6ωι; π.ΡΙΠει να: ιlπαιτ~σαυμε 5λοι μΙ", εόpUτεp'η θεωρη
τι~~ ταυς 8ι~ιχΙQλόrησrι. Mlιx τέτοιιχ. πpασπιiθειιx. lyινε στΙς εΙση
j1jσεις γιά Τ'ην &νσποιητική συ\lBιιiσκεΨη τijι; Ο.Κ.Δ.Ε. μ.έ τα «ΝΙο 
Δp6ιw»· Αότη ~ προσπάθει« l5μως δεν "ίταν πcφα: μΙιχ ντρσπι:ι:λη 
έπα.νιU'ηψη τής θεωρΙιχς περ! τής έλλ'ηνικijς πριχγμι:ι:τικ6τ'ητα.ς τijς 
θεωρΙιχι; δ'ηλα.8ή l5τι στήν <EλλIiBιx δέν Ιχουν ι1ξ!", Q! 6ΜΙκέ; lxtt-
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~'ija!:to; τα!) !πα.\la.στ",τικoίi μαρξισμοϋ γιlι την !ΠQΧ~ μα;. ΟΙ θεω
ΡΥιτι'Χ.ές ",ότές έξ'rjγΤισεις ΠQλύ φρόνιμα 'Χ.οι1 ΠQλυ σωστ&. &.ΨΙ:Ι:ιΡε
Bήmve &.πα τΙς &ποφ!iσεις 't'1j; συνδιιiσκεΨ'ή; Τl')1Jς &.λλ& δΙχωο; ν&. 
ιt,yτιxoι.ταστ",θoίiν με !λλει;. 

4. 'Ο Φασιομος και 10 καδεσιώς της 4ης Αύγούστov 

ΟΙ l5ροι χαΙ Q! δρισμol. χΡ'ησιμσπαιοΟντοι.ι &πα ταυς μ.rφςιστε.ς 
"(ιά ν& εκτιμ!iνε κιiθε ψαρά τΙς πρ",γμα..τιχες δυ\lιiμεις που 6ΡQϋ\l 
ατη\l κσινων'"' κα.Ι τΙς σχέσειι; που 6ΡΙσxr.ιντcu αότές μετor.ξό ΤQυς. 
Δέν lχει τΙποτε τΟ σχολ«στιχα Υι !πιμονη τ6)ν μαρξισΤών στην 
'ι1κρΙ6ειι:ι: των δρισμών. για.τΙ ιlπ' αδτα !ξαpτCΙτιx.ι ή αΡθή !χτΙμ1jσ1j 
"οι.Ι ή αρθ-η συ\lεπώς 'toπoθit'I'Jσ1j της παλΙΤΙΚi'jς μa..ς 6ριiσης. fpli
φουμε πα.ρcιπιiνω l5τι κ«ι στη χώΡιχ. μαι; ouντελο!}\ιτι:ι:ι οΕ [διες πο
λιτικές !ξελΙξεις κα.Ι οι ΙΒιοι ΕστορικσΙ νόμοι κ",θQ(JΙζουν aυτέι; τΙς 
ίςελΙξεις. ΟΕ E8tQ(JpuGμIe; 6pίσκιmαι &.λλQ!} κα.Ι l5χι σε ό,τι lχει 
μιά βασικη σημrι.σΙα. ΒρΙσχο\lτα.ι !'ΙΙ.ε: πΟΟ σurχόζαυν κα: παυ δ~ν 
&.φ~νoυ\l δΡ1.σμέ\ιουι; συντρόφους 'tij; Ε.Ο.κ.Δ.Ε. νά διι:ι:χρινουν Τψ 
οόσΙ« του ζψΥΊμα.τος. Kcιί στην Έλλ6.6α. δ κα.πιτα.λισμας δέν μΠQ
ρε: '0'& έξα.σψαλίσει την κυρι",ρχΙ", ταυ με. τ& συv1jθ'η κικν06l')1Jλευ
τικ&. μέσ",. 01: δηλώσει; &.πα παλυ πcxλι6τεΡα. ταυ Βενιζέλαυ γι& 
μι&. ouγκεντρωτιΧΔτερ." έςl')1JσΙα.. 1Χότην ιixpι6ώς τ-ην &\ι4γκη t'II.tppli
ζουν. <Η Gπcιpς'η του κι:ι:πιτrλλ.ισΤΙΚQI} κω)εστωτας Ιχει γ{νει ιiσυμ-
6Ι6cιστ." μέ τΙς δπαιεσδήπι,ιτε δ'rjμ.οΚΡα.τικές έλευθερίες των μ.a..ζών. 
<Η διιiλυσ7j πρα πα.ντας των ιlνεξα.pτ~των τιχ.ξικών δΡγα.νώσεων τα? 
ΠΡQλεΤΙΧΡιliΤQυ xcιl ή xιxτa.στpαφη τι:ιυ παλιτιχα{) συστ~ματoς που 
!πιτρέπει tijν έλεόθερή tQU; δπαΡξ'η 'ΙΙ.α;! λεΙΤQυΡγΙα. ταυς ι1ποτε
λε! στ-ην έποχή μι:ι:ς μΙcι άπόλυτη άoy6;"('II.1'j γι& τόΥ κα..πιταλισμ6. 
ΔΥΙμιαόΡΥ'ημα cιίItij; της ιlνιi"('ll.1jI: εΤναι δ Φασισμας κιχ! a..~ταο; ε!
\ιαι δ αδσιώ8'ης ταυ pόλQς. ' Αλλα: ή συντρι6-η το!} !ργατικου κιν~
μα.τος δεν εΤναι δυνα.τij με μόνον ταν χ.Ρατικα ΙΙ'l'jχα.Υισμό σέ 
δπαιεσδήποτε ouνBi'jxeSi. Πρέπει να: δ'l'jμιοοprtjθο!}ν συνθi'jκεο; oτijv 
κοινωνΙ-α, σχέσεις 8'ηλαδη μετ",ξυ των τάξεων πΟΟ ~&. χιΧ.νοον δυ
ν",τη την !πι6Qλή του. ''Οτα.ν τα 'ItPQlEt",pt6.tQ ε!\la.ι. ouγκεντΡωμέ
νο γόρω ιlπα τΙς τ",ξικές ταυ σ1jμα.Τες καΙ μ.αχητικ& διεκ!iιχεt τά. 
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ζ ψ1Jμα.τά; Τ(1), τα; μtκpoα.στικσ. στρώμα.,α, ΠIX.~Poyτα;ι ά.π' a.δτό 
κιχΙ οΙ προσπτικει; G! γεμάτες i:λπΙδες για. το ΣoσιlXλισμσ dyalyov
"t1U μπpoστιk στην dyBpώπtY7j xιxyoov!a.. 'Ότa:~ l5μως το ΠΡQλετl7.

, pιιiτo τl%λι:tyτευετι:tι. διστάζει η ύποχωρεΤ m! oιtmκopπίζετa.ι τα. , . ' 
μ,ικροα.στικ", στρωμcι.tι;ι; τα. χρεωκοπημένιχ Χα.!., τιΧ ά,Υυπ6μοΥΙΧ ΠιΖρα.-

oόpoYtGtt ιΧπο τηΥ 4~τί6pιxση τplX6ilin~ μ«ζΙ τους κα.Ι τιJt πιο τα.
ςικιΧ σuγyevij μ' αό'CιX ι!ργ«τικιΧ oτptb[.l4tIX. Τδ σύγχρονο κόμμα. 
τσύ χΡ'ημα;τιστικοο ')IeqJIXλIXlQu, δηλιχοή δ Φα;σισμ6ι;, &.ποκτάει τ6-

τε. μίcι: τερΜτιlχ δ~~σ.μ.η ποό τοο επιτρέπει να. π.Ρa.Υμlχτοπl')!:~σεt 
τους σκοπούς το!). Η I'Μ:.ρκει« αότijι; της π&'λ7Jς, οι a7Jμa.!er;; ΚΙΧ! 
τ& συνθημα.τα. που χρφιμοπικεΤ ij d,vτίδΡα.ση έςιιpτιU\lτoι;ι &.πο σει
ρα. 'ItlXpIXyι:S'!ItwV πού lχουΥ σχέση μέ τΙς totlXittpεr;; Qtκοvφικες 
κιχ! πολιτικει; σuνθij'JLες t'ijo; κιiθε χιί>ρIΧΙ;;. Στή Γερμιχ.ν!ι:ι, Οπou οι 
διιχκρ!σεις των τάξειιιν εΙναι πολΙΙ αόσ'tηpές, δπου τό εί8ικό οΙκο
νομικό χι:ιΙ πολιτικδ !ί4ροι; τo(l προλεΤιχΡι4του εΙνι:ιι πελώριο, δπOlJ 
δ ')ψαότικσς μηχανισμbς εΙχε πrι.pι:ιλόσει καΙ εΙχε ιiφoπλιστεl, lΠΡε
πε τό χρημα.τιστικδ uιp4latα νΙΧ 6ιι:ιθέσει 8ισεκα;τoμ.μ.Upιιx. γιά. νά. 
όΡγα.νώσει κα;Ι έξοπλΙσει τΙς συμμορΙες ποί) τα oτelll7j τους χιχ.ί 
τιΧ μ.D.7j τους στην d,pxyι τά; στρι:ιτολογοσσιχ.ν άπδ τΙς δεκ4δες χι
λι&δει; των ντεκλα;σε ποί) δημιούργησε 1ι δι4λυc:l7j των μονlμων 
στΡα;τιωτικ6)ν σωμ.ι2των τ05 Κ&ιζερ_ Κι:ιΙ !πρεπε καΙ έκεl τό γι

γ4ντιο αότδ προ.λετοιΡΙciτο να ευνουχιστεί κσ;Ι να πα;ρι:ιλύσει ιiπό 
τ-ην προ.δοτικ-η πολιτικ-η της aoatιx.λ67jμoxpatlw;; καΙ των στι:ιλινι
κων, νά. κciνει blrJφIiye,p7j την ιiνικαν6τητIX του γιζι. νά. ιipχίσoυν 
νά συγχεντΡώνοντι:ιι μ.ιi!;ες γύρω ιiπό τδ ψιχσισμο χα.ι. γιΙΧ νά. 
τολμήσει fι ιi,νθpώπιyη σκόνη τo(l ΧΙτλερ νά. -τ05 επιτεθεl χα.!. να 
τό Κ~ίOt64λει_ Στην Ίτιχ.λία δμως πολί) διιx.ψopετιxCι εςελιχτ'ήχ.ανε 
τά. ΠΡciγματα;_ Τόν Σεπτέμ.6ρη το!} 1921, 1ι π4λ7j των Ιταλών ερ
γι:ιτων φτιΧ.νει στά ιi,κp6τατιX. της G1jμεΙιχ., με τ-ην κα;τ4λ1jΦη τών 
εργοστασίων στα. 6ιομ1jχανιxCι κέντρα τΟΟ Boppιi, με τΙς τ~p4στι
ες ιiπε,pγίες σ' ω.η τη χώροι., τΙς κατι:ιλήψει.ς των σπΙΤΙ(ί)ν ιiπό 'tou; 
ενοικιωτές, την εςέγερση τ(ί)ν χωρΙΚ(ί)ν 't'i)' Λ0μ6ιχΡδΙας:. 'Η πρι>
δοσΙα τi'jς reYtx.'i),; Συνομοσπονδίας κα;Ι του Σοσιι:ιλιστιχo(l χ.6μμα
τος. 1ι συνθ1jκο.λόΥΨrι'j μ.έ την κυ6έρνηση χι:ι/. <tou, κα;πιτι:ιλιστες 
xa:! fι «d,ν4χληση» ταυ προλεΤιχΡι4του στην τιΧ.ξ7j προχιχ.λεl τ~ν 
ιiπoyoήτευση κα;t τό διαmι.OΡπισμ.6. Σε δυό τρε!ς ,",,'i)ye,; οΙ φασΙ-
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CIIτες γίνονται κύριιχ της Μπολώνι«ς καλ ύστερα. ιiπo λΙγο πρα;γμα
wπoιε!τα;ι 1ι πορεΙσ. προς τη Ρώμ,! πoΛU πρΙν δ φι:ισισμ.bς γΙνει 
μιά. όπολογΙσιμ.η Μνα.μ.7j. T~ δόνιχ;μη τ05 τ~ν Ιδωσε Τι ιl~ότoμ.η &;λ
ΜΥ-η του συσχετισμ.ου τ(ί)ν 8υνΙΧμεων μετΙΧ την πρ080σια τοΟ Σε
:πτέμ6'ρη 1921. 'AvιiloY1j ήταν κι:ι/. Τι εςέλιξ,! τ6'iν Ύεγονότων στ-η 
χΦρσ. μα;ς. ΤΟ εργσ.τικΟ κΙν1jμα 8ιι:ιρκως προχωρεί καΙ φτιiνiΙ στα. 
;Ακρότιχ.τ&. του σημείσ. με τά. γεγoνόvα. της θεσσιχ.λονΙχ.ης. 'Η πρι>
~Ιιx; σuντρί6ει το ijθικ6, ιiπότoμ.ες μετα.60λές σuντελoσντσ.ι στΙς 
\~νει8yρεις τ(ί)ν μ.α;ζ6'iν κσ.Ι ιiπότoμ.ες μετσ.τοπΙσεις στρωμιiτων πρός 
'τα. 8εξιci. Δημιουργουντιχ.ι ~τσι οΙ συνθηκες πoU κιΧ.νουν 8υνατό το 
χριχ.ζικ6πημα της 47j' Αόγο.όστou. 7. Αν όποθέσouμε δτι 8ιενεργ05ν
ων εκλογες μετα. το Mci7j, ιiσψσ.λως καΙ θά. 6λέπιχ.μ.ε - στο μέ
τρο ποί) μπορ05ν οΙ κoιy06ιruλευτικες εκλογες νά. δώσοuν τον πρσ.
"(t.Lιx.τικo σuσχετισμo των μα.χαμένων ?<-oινων~κων δυνά.μεων - τΙ, 
μετ!Χ60λές κι:ιΙ τΙς ι1νσ.κα.τιx.τιiςεις ποί) σuντελέστηκαν. 'Αλλ& δ Μετσ.
ξιiς OEV μιiς g6ωσε α.ότ-η τ-ην εόκ.α.ιΡία.. Π,ροτΙμ7jσε νά. διαλύσει 
Ιμέσωι; τη Βουλ-η καΙ τΙς ~pγατικές δργα;νώσε~ς κα.Ι νά. επι6ιiλει 
τ~ δικτατορΙσ. του. 'Έτσι 8ίπλσ. σ' Βλσ. τά. ωσ. lχσ;νε ν~ σuγχυ
οτουν κα.Ι δρισμΞνο.ι σόντροφοι ποδ μεΤΡliν τ.η 8uνσ.μικ.η της πιiλ7jς 
τ(ί)ν τά.ξεων μέ τοίις πΙνα;κει; των &;πoτελεσμιiτων των κotv060uλευ~ 
τικων εκλογων. 

ΤΟ l,ργo πο.ί) το. χσ;θεστως του Mετσ.ξιi πρα.γμ.α;τοπaιε!, οί 
.iνιiΓXeo; κο:Ι ο! περιστιiσεις ποί) το έπέ6αλιχ;ν ά.ρκουν γιΙΧ ',1& χσ.
ραΚΤ7jριστεt αότό φιχ;σιστικό _ .. 

5. 'ο (}ΟJ'απαρtισμος και 10 καitεσlWΙ; της 4ης Λύγούσιου 

Μέ τόν 8ρο 60νο:πσ.ρτισμός ~ννooυμε στij aόyxpoY1j τοuλciχιστο 
ιια.ρξιστικΥι δρολοιΥΙσ. tijν άoνόψωσ'l'j τοΟ κΡciτοuς πlΧνω άοπο τijv κοι
νωνία. στό ρόλο του Ισορροπιστη κα.Ι του δια.ΙΤ1jΤ'ij των ά,ντιμσ.χι>
μένων κ.oινωνι~ων δυνciμεων. ο! Κotνωνικες συνθηκες που κιiνo.~ν 
8υνά.τό αυτο το ρόλο εΙνσ.ι fι ίσορ..οοπΙσ. των 6υν&.μ.εων των 6α.crικων 
τιiEεων. 'ο ΤΡ6τσΧU 8{νει το Ο;κόλουθο σχi'jμσ.: μίσ. .μπάλσ. στην 
κopυφi) μιiς πυρο:μΙδα;ι;. Στή γλώσσα. τ'ijς πιiλης των τciξεων αυτο 
σημ.α.ίνει: 1) δτι 01: τσ.ςειι; 6ρΙσκοντιχ.ι μ.έ δλες τους τΙς 8υνιiμεις 
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iι μία; &πένιχντι oτ'i)o;; ω..λYjς ΚΙΧΙ 2) ΟΤΙ οι 4ποψιχσιστικες μ.6;χες δεν 
Ιχουν ιiκ6μ.ιz liQeet. 

ΕΤνιχι τέΤQΙΙΧ ~ !Cl')λιτιχ'ή κιxτιiστιxσYj σήμεριχ στην 'Ελλά,διχ; 
Ό σόνΤΡιϊφος llQUlt6?toulor; ψctlνετιu πώς ιχότή τη yνtbμoYj lχει. 
Διιx6ιiζoυμ.ε στήν 'Έκθεσ1j: 

ΕΙ'Ραι λοιπOv ή σημερινή δΙΚ1ατορ(α στην 'Ελλάδα, μιά σύΎ
χραιιη μορφη 6~1'α1ιαρzισμoϋ .που παqovoιάζεl'αι σαν ((έδνι
κάς)) ίσορροπιοιης άvtιπάλων δυνάμεων που δ l1κρcnoς αν
l'αγωνιομ6ς ltJVi Ιψιαοε σέ άδιέξοδο. 

Ε!νιχι πολύ σιχφής ~ &ποφη τοΟ σόντρl>ψoo Ποολι6ποολου μ6. 
νο πού δεν έπιχειΡεί, κιχ.Ι οι!τε πρ6κειτιχι ποτέ νrι έπιχειΡήσει, voc 
μάς πει ποιές ε!νιχ.ι αότές Q! liντΙπιχλεο;; δυνιiμεις που δ 4κρσ.τος 

&ντιxyωνιaμ6ς τους Ιφτιχ.σε σε &;διέςοδο. Πρ6κειτιχι yιιl τό προλε
τσ.ριά.τl') χιχ! τήν &;att1tTj τ!iξη; Πρ6κειτσ.ι γι& &).λες τιiςεις κιχ! 
τότε πικές ε!νιχι ιώτές κιχ! παιιl ~ οlχ.ονομική κιχ! ΙστQρική 64σΥ) 
α;όΤών τιον &;νΤΙΧΥωνισμων; Κιχ! av btρ6κειτο ΥΙ& !λλες δπικεσ8ή
πατε δυνιiμεις, iι κα.τιiρρευση τοί) ΠΡολετα.ρια.χ.οΟ μετώποο σέ ... θα 
Ιπρεπε ... & a ... ιχτΡέφει α.ότή τη ... !aoρροπία.; Πώς σuμOι6ιiζετιxι ή 
χατά.ρpευσ1j τοί) μετώπου της έ,ΡΥα.τικijς oτ!iξ"l!; με τό περίεργο σ.υ
τΟ σχήμα; των &; ... τα.γω ... ιζομένων δυν&;μεω ... πΟΟ lσoppoπoi)yτιxt &;π' 
τη 8ιχτιχτορΙα ταΌ Μετσ;ξa.; Μήπως &;π' δσα. δ Ι8ιος δ Mετιx.ςιi .. οια
Κ1jρuσσει γι& τόν έιwτ6 τοο, γι& τό δΙκιχιl') χιχ!. &.μερ6λ1jΠΤΟ ρόλο 

τΟΟ σιιχιτητη μετιχ.ςύ των τιiςεων που πριχγμα;τοπικε! iι σικτιχ.τορίιχ 
του; 'Aflιl δ Χίτλερ κσ.ί. δ Μουσολίνι Μν &.ψήνουν εόχιχφίσ. πού 
ν& po~.f τό δισ.κηρuςοuν α.υτΟ γι& τον la.uoτ6 τοος, &.λλ& χιχνεΙς δεν 
τούς πα.Ιρνει στ& σ06ιχ.ρ&.. Ό σuντΡ()ψQς Ποολι6πουλος γι& νά; ιlπo
δειςε! με ενα. Ιστορικό 7tfJφά.δειγμιx. στι ε!να,.ι Suvιxtov ν& διαρκέ. 
σει για: !νιχ. μεγά.λο χρονιχο διιiστημιx. μι& βιwα.πα.ρτιστική δικτο:
τορία. ανο:φέρετιχ.ι στο χα.θεστώ .. του Νιχπολέοντα. 'tQU r'. 'Aλλrι 
Ενα.ς ιστορικος πιχρcιλλ7jλισμός πρι:ιΟποθέτιι χα.l &;ν&;λογες Ύι σχε
δον ιiνάλογες Ιστορικές συνθ'ijκες:. Βρ!σχ.ει δ συντροφος Πουλι6-
nOUlQO;;: ιςω ιiπο τ4 τuπικrι έξω.τερικrι γνωρΙ~τα; βο:θύτερες κα.Ι 
Quσιιχστικ6τερες: δμοι6τητες &;νιiμεσα. στήν κιxτ&;στιxσYj πΟΟ δ1jμι
oυργ~θηκε στ-η ΓιχλλΙσ: μετζι το 1848 κα.Ι της έπrJχ'i) .. μας, τη; 
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lιJι;oχijo;;: τοσ d.ποσυντtθέμ.ενου χο:πιτσ,λισμοσ; 
'Απ' τΙς d.vιx.luasto;; τασ auyoτρoψw Πooλ~6πooλou γι4 το x~θε-

• ο;;: της 41j!; MyouaOΤQJJ 6γα.!νει το &;κ6λouθl') σuμπέ,ρσ.σμ.o:: 'E'Jιν 
, Μετο:ξ\iς ε!νaι !νaς ρο:διοσργοι,;:, στεΡ7jμ.ένQς &;πο κάθε πoλ~τικ-η 

YΙXft7j, έrιν μισείτιιι &.πCι το λΙΧό, έrιν iι &'στικΥι τci;ξ7j δεν τον θέ
, ι κcι:Ι το σώμα. τών d.ςιωμ«ttχών δεν τρέφει κoι;μιrι εμπισtoσυτη 

α.ότ6ν, τ6τε το καθεστώς της 4'1)" Α6γοόστου ε!να.ι γι4 τήν πο
tτtχij επιστήμ'1) !να.ς ιlκα.τιx.νόητoι;; γρίφος_ 

θ. Τδ ένιαίο μέtωπο 

<Η ΌΡ1ci;νωσ~ μ.ο:ς &μέσως μετα το πριχςιχ6Π7jμα. oτijo;;: 41j .. 

Αόγούοτοο διετύπωσε τήν ά.κ6λοοθΥ) πολύ σιχ.φΥι κιχ.ι πολύ ι1πλη 
IπrJψη γιrι το ένιιχ!ο μέτωπο., Το ~νιιxίo μέτωπο π,ροΟποθέτει τ-ην 
οοο:ρςη τών τw;ικών μετώπων. 'Απο τή στιnιyι που τfι μέτωπιχ 
lχουν κcιτα.ρρευσει εςιχφα.νίζετο:ι κο:Ι ή δπoιιx.δ~πoτε 6&;071 γι& ΤΟ 
iνtIXtQ μέτωπο. Ot συμφωνΙες μoEtw;ίI τών πα.ρσ.νόμων Οργα.νώσε
ων, Ι.ίτο:ν τCι εργο:τικο κ!ν"lμr.ι lXEI ιiποσυντεθε!, δτα;ν οΙ μορφές 
πιU.ης ε!νa.ι ΙXuσt7jPrι κα.θορισμένες ιiπο τΙ .. ά.ντικειμ.ενικες Οuνα.τό
τητες, μπορετ νrι εΙνο:ι 15;>:ι θέλεις, ένΙCΙ:ίO μέτωπl') μον&;χα. δεν εΤνα.ι. 
Το ένια.ίο μέτωπ~ δεν ε!νο:ι ιlρχyι δποχρεωτική &;νεξ&;ρτητα. &;πο τΙς 
σuνθijκες ι1λλrι lvιx. τα.κτικΟ μέσο πού επι6ωετα.ι Χ&;τω &.πCι δρι
σμένες συνθηκες. Τπ&;ρχουν κα.τιx.στιiσεις πού τCι ένιιχ!ο μέτωΠQ 
μπορει να γίνει φρένο στ& χέριο: του ρεφορμισμοίΙ 'iΊ τοίΙ χεντρι
σμou στην &;ν!iπτuξ1j 'tQU επο:να.οτο:τικοί) κινήμα.τος. Μ' α.ότΟ το 
~xτικo μέσο, iι επσ.να.στα.τιχ.η πρωτoπoρΙcι προσπα.θε! να πλ-ησι!i
σει τrι πλcιτι& στρώμα.τcι: της lpγιxtLX'i)!; τιiς7jς 'ItQίI πα.ριχ.συροντα.ι 
σ.πο τους εΡΥιχτικούς πρ&.κτόρες της &;στικijς oτιiξ"lt; κιχΙ ν&' τα 
!lπιxλλιiξει &;ΠΟ τΙς ρεφοΡμ.ιστικες ΙΧότιχπ4τες. Τούς πρι>τείνει 11.01.

νiι πιiλY) γιrι Ι.ί,τι ιiμεσo: ένσια.φέρει δλ6ΧληρΥ) τ.ην ερ"(cιτική τιΧ.ζ" 
&.νεξιiρτητ7. πολιτικών &;ντιλήΦεων κιχ.1. με μάνα. τrι μέσα. της w;

ςικ'i)ς πιiλ1jς. 'Απ' ΙΧύτούς τοός σκοπούς πού επιδιώκοντιχι πρέπει 
νιk δπά.ρχουν οΙ δυνιχ.τ6τητες "(ι& τΙς μιiζες '1'& ελέ"(ξ~ν. με Τ7]ν 
[δια. Τ01Jς Τ7]ν πεΙριχ., τ& πρσγ,pιiμμ.σ..τα., τΙς ιwPφες π&;λYjς, τΥι δρα.
στ1jρι6τητα;. την &;φoσΙωσ1j χα;Ι τ-η γενι')ώτεp1j σΤ&;σ1j τΟΟ xιiθε κ6μ-
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μα;τι:;ς κιχ! 't1JC;; κάθε δμάδιχς. ΔΙχως ιχύτό fι ΤIXκτ~-κrι τΟΟ έ'1~«.Ιoυ 

μετώπου οε'1 εχει κιχμισ. άξΙα; καΙ καμι& ε'1ΥΟΙΙΧ. Πρolίπ6θεσ-η λοι

πόΥ ιiπoλύτως ιlπιxριxΙτηΤ'l') γι& την τιχχ.τικη τοΟ !1Υιa.Ιου μετώπου, 

μ' ΙΧότη τηΥ εΥΥοια καΙ μ' αυτό τό περιεχόμεΥΟ που πάντα εδω

σa.ν οι έπαYCΩτάτες μι;φξιστες σ' αυτη τήν τακτική. ε[ ... ιχι fι δπαρ

ξ'l') τωΥ ταξικώΥ μαζικών δργΙΧ'1ώσεων του προλετιχριά.του. Ή σύγ· 

χυση που υπάρχει μέσιχ στό κεψιλλι 'toiJ σύΥτΡοψου Πουλι6πουλου 

γι& τό έΥιαίο μέτωπο α.πΟΟεικνυετa.ι περισσότερο χcφa.ΚΤηΡιστικα. 

άπό τήν ιlκCιλoυθη περικοπή που &;ναφέρετα.ι στήν ε-κθεσrι σ' α.Uτo 

το ίδιο το κεφάλαιο γισ. τό έργιχτικό μέτωπο: 

'Άλλωοιε πeέπει να έχουμε ύπόψη μας ΟΗ ή 3Ιάλη για Ill'JI 
άναΙl!οπή ιης δικιαιορίας δχι μόvoν 10 ένιαίο ταξικο μέ
τωπο περιλασαίνει άλλα πι{}αvOν να μάς 6άλει μπροοιδ 

οτήν άνάγκη, για ουγκεκριμένους πραΚlΙΚOυς σκοπούς, να 

εφαρμόσουμε καΙ lήν lακιική «(χτυπάμε μαζ(, προχωρούμε 

χωριοια» με δημοκράτες άνtιδικταIOρικoύς. 

ΕΙναι πιθα'lόν λοιπόν να. έψαρμόσουμε, κιχτα. τον σύντροφο 

Πουλιόπουλο, την τακτικη τοσ "χτυπα.με μαζ! προχωρουμε χωρι

στα.» με αστούς δημοκράτες. 'Αλλα. Ύι ταΚΤΙΚ1] του "χτυπα.με μαζί, 

προχωροσμε χωριστα» ε!'1αι ιχuτη 1j ταΚΤΙΚ1J τοα ένιιχ!ου μετώπου. 
ΚΙΧί κιχτα. τΙς διαπριχγματευσεις μας κα! κιχτα. Τ1] διάρκειιχ της 

ΚΟΙΥή; πάλης με τους ,Ρεψr;ψμ.ιστες δεν συγχέουμε μ' αοτους 't1JV 
πολιτικ1ι μιχς ψυσιογνωμία. κ-αι τη Σ'Ι')μαίιχ μας. Προχωροαμε χω

ριστα. χτυπαμε μΙΧζί. Μήπως με τόν δρο έΥιαίσ μέτωπο έιινοεί τί

ποτε ~~o απ' ΙΧύτο δ σύντροψος Πουλι6πουλος; ''Η θέλει ν& πεί 

ατι 1ι πάλη μας έναvτΙoy της δικτατoρίrις έπιβάλλει το ένια;Έο μέ

τωπο κα! με aστοί.ις δημοκράτες; Άλλ& «ύτ6, στό όπό χρήση πο

λιτικό λεξιλόγιο, δνομάζετα;ι λαίκό μέτωπο. θα. έπιθυμούσαμε στό 

σημείο αότο μι&; διευκρίνιση έκ μέρους τοα σύντροψου Πουλιό

πουλou. 

Ό σύντροψος Πουλιόπουλος κα! δλ6κληρη Τι πλειοΨηψία της 

Ε.Ο.κ.Δ.Ε. στά Ιπίσημ.σι νΤΟΚ(JuμέΥτα; τους δίΥουν δυνα;μη καΙ ':1η

μσ.σία; στ& !iστικα. δ'l')μοκρατικα. κόμματα που δεν την έχουΥ. Τά 
πολιτικα. κόμμα;τα έχπΡοσωποϋνε τ& UAtm συμψέΡΟΥτα δρισμέ-

296 

ΚΟΙΥωνικώΥ στρωμάτων χαΙ τliξεωy, iλλ.α. ~κψpάζoυνε καλ ~να, 

κα! σμσχετισμο τι]ν 't4q.κών δυνάμεωΥ. Τά 

κ6μμιχτα; ιivτaπO?otΡ!ΥΟΥΤα.ι. σε μι& κα;

της ΚOt.llωνίας οπου το κα.πιταλlστιtιi κα;θεστώς δπωσδή

όμιχΑ& λειτουργεΙ, !στορικα. έπιτελΕ'-! εyrι. προοΟευτικό ακόμα 
δυνα;τότητες γι& δρισμέΥες οίΚΟΥομικέ; 1.ΙΧ! πολιτικές πι;ι;ρα;

στΙς μάζες όπιφχουΥ κrι! σπω ή i!ΡϊαΤΙΚ1] τάξη κcιΙ τά 

στρώμα;τα, Ιχου ... έξημερωθεΙ. Ή )!,ΙΧτάστα;ση a.ότη d;πό 
ιiy.,ικει στό ποφελθόΥ. ~H Ισορροπία τΤ)ι; κσΙΥωΥίας εχει προ 

d;Υα;τρwπεί, 1ι αγωyΙrι κcιΙ 1ι ιiY'l')~lQ tών μ.a.ζιUY, οι ιiπό

μετ<Χ60λ!ς στη συνεΙδησή τους καΙ στις σχέσεις τωΥ τάξεωΥ, 

συγκλονισμοΙ τ~ς κoιyωy(rις, οΙ δια,ΡΥ.εΙς ':Ι!οινωνικές Οια,τα.ρα,

οι συΥεχείς σπcωμoΙ τ~ς ΚΟΙΥωΥ(ας, (ιόΤdι εΙΥαι τ& μόνιμα; καΙ 

χα,ριχκτ'l')ριστικii της Ιπoχ~ς μα;ς. Τό κ.o~νoβoυλευτικό συ-

κα;! τά Πολιτικ4 του κόμμι;ι;τι;ι; οέν ιivτct-n;oxplvov'tιxt σ' ι;ι;ό't1] 

κατάσταση της κοινωνΙα;.ς. Ή Ιστορικη 61i;oη για. τηΥ υπαρ

τσυς Ιχει έξαψαΥιστεί. ΈπιζουΥ της έπoχ~ς τους κcιΙ στηρΙζΟΥ

μ.611011 στηΥ παράδοση. Άλλα. στην aνθΡώπιY1j !στορΙα. ΙSχι μό, 
κa.μια. 'tctξ'l') λλAii καΙ καΥέΥα κόμμα. x.rx' :xa.vlyCJ. πολιτικό σύ

""ΙΙ'" δεν λέει: δ Ιστορικός μου προορισμας lληξε. Αγκα.ταλεΙπω 
σκηνή. Πρέπει κάποιος iιλλος με τη βία; yrι τoUι; απομακρύνει 

«ότός εΙναι στην περίπτωσή μ.a.ς 1ι προλεταρια;κη έπανιiσΤMη 

δ φσ.σισμός. Τό συμπέριχσμ.ιχ γι& όλα α.ότιi, γι& ΤΟ ζήτημ.α; πoU 

ιiπασχoλεί, ε!νο:ι ΟΤΙ οΙ διάφορες πολιτικές προσωπικότητες δεΥ 

κα;Υένα; κιχ! δεΥ Ιχουν κιχμι& πολιτικη OUνοψ'l'). El-
δυνα.τΟΥ αοτ& τιΧ ιiπoλιθώματα, του παρελθόιιτος ν& σ;πο

~τήσoυy μΙα, oullctjJoTJ: Τό κο:θεστως τoiJ Μετα.ξ« μόνον 1ι έξέγερ

':σ-η τωΥ μαζών θα. μποροασε ν& τό !iΥατΡέΨει. Άλλα. ή Αξέγερση 
~~ν μπορεί απότquι Υα. δδη~σει στη δικτατορΙα; τ~ς έργα;τικης 
~ξης κrι! ',1& .!iΥτικαΤΜτήσει τον πΜιο μίjχα;νισμό με νέο. Δίπλα 
!στ& νέα; πραγμ.α;τικα λαϊκου τύπου δργrι;.να που οημιουργουν οι 

ΙξεγερμέΥες μάζες έπα,Υεμψανίζεται στη σκην"ij κιχ! δ παλιός 'ΚOΙ~ 

νο60uλευτικδς μηχα.νισμ6ς. Ίστορικός ρόλο,ς τώΥ aoτtxwv l3ημοκρα
-1:ικωΥ κομμάτωΥ και των έργαΤΙΚώΥ τouς πρακτ6ρωΥ εΙΥα;ι 11& ιiπo
κρσυσOUΥ τηΥ προλετο:ριακη έπαΥά.στιχση, '.1& !μποl3Ισουν την κα,τά
ληψη της lξουσΙa.ς σ;πδ την εργο:τικη τάξ'D'j 'Κa.ι '1& σώσουν τό κα~ 

297 



θεστώ;. T'1j MYIqI:i} τους την ciyτλoov ciπο την ιiδυνφι~ των μα
ζων ν& αuyxeyφ[J)θoσv γύρω ιiπo το κόμμα. του, )(.(%.Ι ν& πάρουν 

ΙΙμρσωι;; αuνeIo'J'jσJj των Κ«θ'J'jκ6ντων τους. ΊΙ πoλ~τ~x.~ τοΟ «προ

χωρa.με χωρι·cπά. χ.ιχ.ι. χτuπa.με μ«ζΙ:. με τΙς Ο'J'jμ.οχ.ρ~τιχ.ες ~ύτες 

'ιtροσωπ~χ.6Τ'J'jτες 1Iριιeτoιμιi.ζει τΙς μ.ά.ζει;; στο να. έςlΧΠ~Τ'J'jθοον «π' 
w}τοος, νά. τΟΟς dνεχτoOν mt νά. τούς Oώσouν τη Οόνιφ'η ν&. a.πο

χροόσουν την προλετa.ρι~χ.~ !π~νάστa.σ'η i'j ιlx.ρι6Ιστερα. χ.1Xl Ιντε
λώς ΑνεςάΡΤ'ητα ιlπo τΙι;; προθέσειι;; τουι;, ν& οώσουν x.Ctl.pO στόν 

ΚοΡνΙλωφ 1'ι στον Φρά\l'ltο νά. πρoετoιμMouν τ~ν alμ.a.τ'J'jPή χ.ιιτα
στoλ~ τηι; έπαyά.ιrt«σης_ Κιφ.ι&. σχΙση, χa.μ.ι&. αuμψωyΙα, x.a.νtya. 

χοινο μέτωπο με τΙι;; χΡεωχ.οπημένει; a.Ι'Jτες προσωπικότητει;. Λίιτο 
ε!νctι. το x.a;eijx.oν μαι;. Μ' cr.Uτη τ~ν πολιτι')t'1j θά. έςασφa.λίσοuμΕ 

τ-η ytx.'J'j τijς lpy~t')ti'j; τάξης mt θ&. την πρoετoιμιiσouμε ιiπo σ1ι -
μερσ. γι&. τ~ν έπα.νa.στ~τιχ.-η ιiy~τρoπ~ τη.;; δπoιa.σoή'Πoτε προσωρι 

yij.; δημι;ικρa.τι')tijς 1Ί λa.ϊκ.oμετωπικ'i'ις ')tu6έρvησης πΟΟ θά. ιiYαλά· 

6ει με -cijY ιiρισ-tερ-η ιiπάτη ν&. φρά;ξει τό ορόμο γιά. Τ~Y ιςοuσίΙΧ 
στ~ν !.prrι;t'tx.~ τάξ-η. 

7. Οί δυνα16τηιες για πάλη 

•.. Άλλ&. ~ μετa.Oολ'1j τη.; 'JC.a.τma.σης δεν ις:ψτιiτσ;ι απδ 

't'1j δικ~ μ.ιLι; Oρσ;στηpιότητ~. <Η αuyειδητη πρωτοπορίιχ. 'tij.; τάξ1Ι~ 
δεν κά,νει θ~όμιxτ~, δεν δημιουργεΤ a.Uτή τ~y πά.λη των τάξεων 
ΔΙΥει αuνεΙδηση στόν ιiγών~ τijς τάξης x.a.l στον Ιστορικό της 1'φ'Ι 
,ορισμό, πpo6λέπε~ 'tou; έπόμενουι; στιχθμοuς ')tιxl τΥιν πρaετοιμά.ζΔI 

γι' a.UτΟΟς, 'ti'jIo φωτΙζει τό δρόμ& κλπ. Σε μιά. x.«τliστa.ση έΠOCΨk 
στιxτικ~ Οποο ή ά.νoμo~O"(ένεια. x.a;l οΙ στρωμ.a.τι')tες ota.ιpopi; μετιχ, 

ζι. τών μαζlίιν σχεοον έξιxφιινΙζoντ~ι, δπου τό πρoλετa.ριά.τo Q1)"(' 

χ.εντρώνετa.ι ')tά;τω ιiπo τ~ δική του τ!Ζ.ξιχ.ή Σημιxί~, ή έπα.νσ;σtΙΙ' 

τικ'ή πρωwπopΙ« ιiπακτ&ει μι&. τερά.στιι;ι δόνι;ψ.η χ.αΙ ιlπ' σ.1)ι11, 

τότε ΙξαρτώντIXΙ τ& πάΥτσ;. Άλλ&. οεν Ιχει 'tij δύνιχμ'l') ή εΠIJ,νιχ· 

στa.τιχ.ij πρωτοπορΙι;ι Υά. &λλά;ξει με τη δράση της μ~ά. ')ta.τάΟΤΜ1j 
5ποu ή ιlyτCΙSPIXcn'j Ιχει έπ~x.ρ~τήσει, το έργατιχ.δ χ.ί'ol'l'jμα; εχει ·,ω 

τa.ρρεόσε~ ')ta.! ιiπικruντεθεΤ χ.σ.ι ή Ιδισ. ή πρωwπop/ιι ε!'οΙΙΧΙ [ψιι 

μόνον μικρόι; ιiριθμός ιlγωνιστώY. ΧΡειliζοντ.χι σο6ΙΧρά. γεγονίι", 
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;00 νά. σ:uγx.λOyCoOUV τό χσ.θεστώι; yt&' ν&. έπιτρέψοuν στην τά.ξη 
~ σηχ.ώσει κεφά.λι. Τά. γεγονότ.χ .χίιτ& οε'ol θά. μ.&ς IpOouv ιiπ' 
ιξω. ποτε οέ'οΙ όπoστηρΙΙ;;rι.με ,"Ιποτε. τΙτοιο. <{πaστηρΙξιxμε μ.όνον 
"ιν &λληλεπίδιΡa.σ'J'j xa.t τΟ liιεθνij ΧΙXρlXΚτηp~ τοϋ πσ.γκ6σμιοu 

'JC.ινήμa.τoς, ΙSΙχως ποτέ '01& ιiποχλείσοuμε τήν κατά.ρ-
του φιχσιστιχου ')tι:ι.θεστώτοι; τijς χώρας &πο μι& σοβαρή οΙκο

~ πολιτική κρΙση στό έσωτερι'1t6 Τ'J'jς_ 'Αλλ&. τ&. γεγονότσ. 
θ& επιφέρουν την κιχτά;ρρεuσ'J'j οεν έξ~pτώ\l't«Ι &πο μιiς κσ;Ι 

τ-η δρά.ση μ.ιLι;. Ή έπιμoν~ μιχι;; σε μι&. πολιτικij για τη'ol πρσ.

έφιxpμO"(~ τijς δπΟΙιχι;; δεν όπιiρχou'ol οι ιiντιχ.ειμενικες Ouνιx.
οέ'οΙ θά; 'χει ciλλo ιlπoτέλεσμιx. ιiπo το Υ&. στερ~σοuν το 

ιiπo 'Χ.ά.θε ΙSυνι:x.τη πριxχτ~x.~ oριiση. 
Ποιά:. εΙν.χι τ&. χ.ιχθ1jχ.οντά, μιχς σέ μιά. περΙοΟο Bπou ή ιiντί

lχει έπι')tρι:χ.τησεΙj <ο σύντροφος Πουλιόποuλος &πa.ντιiει 

μ.χι;: Άφijστε χά.θε έλπΙδσ.. ΔηλtXδ-η π~ρ~τijστ;ε 

Πολύ !θλιοι; δ ρόλοι; στόν δποΤο προορ(ζει 'tijv προλεταριιχχ.-η 
ι.ι., .. ,,~,ι,ι. δ σόντροψος Ποuλι6ποuλος σε μι&. τέτοια. κ~τά.στa.ση. 

την lχει τη γνώμ'l') 15τι δεΥ (χει ΙΠΙ'Jφ~τήσει ή ιiντΙ-

Άλλ& στη rερμα.vίΙΧ; 'Εχ.ε! δεν lχoυν 'οΙά. x4νouν τίποτε οι 
Έμείς όποστηρΙξσ.με ')tσo! υποστηρίζουμε δτι πολλ&. 

'01& χ4'ο1ouμε. Πρώτα. ιiπ' δλα. έπεξεpγ~όμMτε τ-ην πεΙριχ 
έλtγχoυμε τ&. δπλιΖ μιχς, προετοιμ.ά.ζοuμε τΟΟς έ.xuτooς μα;ς κa.!. 

χ6μμ.χ μσ;ς γι&. το ιxupto. Με τ~ σuνεχ-η fCρoπayιi'oloΙX τών Ιδεών 

lντuπιx κσ;Ι προφορικά., σuyxεντρώYαυμε ,"oUι; πιο ιiφoσιωμΙ
έΡγάτε; στδ κόμμ.χ. ιlνιxσuyxρoτoOμε τΙς πριΚίφένες χ.ιχ! διιΖ

γραμμες της έπa.νσ;στιχτικijς π,ρωτοπορΙιχς. Ποιά. x.σ.i. πόση 

el'olι:x.t ή &ξΙιχ a.ύτijς της εργιwΙιxς θ& το Ιδοϋμε στ;ο μέλλον. Ή 

μιχι; ένα.vτΙoν 'ti'jo; διχ.τατορΙαι; δεν σ'tαμι;ιτά.ει ο!:lτε δεuτερό

• .,,,. Διιχρχ.ως θ& όπενθυμΙζουμε στό ΠP&λετιxριιiτo το κα.θi'jκoν 

κιχ! θ&. τό χ.αλοϋμε νά. &nτΡέψει τη Oιx.τa.τ&p!.x. θ&. ιiπax.a;λό

~~~:~Τή'ol «πιiτη 'x~Ι ,"ή δημa.γωγΙα, θ& προσπαθoUμε '01& ιiqJu
t τ~ αuνεΙoησή του. 'Αλλά. '01& μijν !χουμε ωίτιxπά.'tε; γι&. 

Iμεσ~ ιiπoτελlσμσ.τ.x σ.Uτijι; 'tijo; ΙSρά;σης. ' ΑπόλuτΙΧ πεπεισμέΥΟΙ 
I.,;~ν δρθότ'7j'ta. των !οεώ'ol μιχς, oτij'ol tσΤοΡtχ~ ιiΥσ.jX4tό'tητσ. της 

έπσ.νιiστa.σης ')ta.l. στή OUΥιΖμ'l'j της !ργαΤΙΚijς τά

πρέπει νά. δπλιστQlJμε ')tι:x.!. μέ όπομ.οv1j, π,ρέπει '01& περιμΙνοuμε 
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χα;Ι νά μην προσπα.θοομε &JXOΠGt νιk εx6~liσoυμε τιk γεγονότα;. "0-
πou εlνιu δuνα;τη μια. δp~ γ~ι). τΙ.;; &μ.Εσες άπα;ιτ-ήσεις. με επιτΡΟ
πες χιχΙ όπομ.ν1jμιχτι'ι, δ~φpτuρΙες χλπ. πρέπει να. γΙνετlXt κιχΙ 

πρέπει έμεΙς νά πιχ!ρνouμ.ε την πρωτο6ouλΙιχ. Τέτοιες δμως; 'X~v1j

σεις σε μιιk ευρυτερη χλΙμιο;χα. ιiσφlXλως θιl. ,&.ποτελοσν σύμπτωμα. 

μιιiς γενιχ.6τερης μετιx6oλ~ς των Sια.θέσεων χιχ! των πνεuμ.ιiτων 

των μιχ.ζών. Κα;Ι ιiπo την !χα;νότητα; τοΟ χ.6μμ.ι:ιτοι; θιk έξα;ρτηθεΤ 

'ij Ιγχα;ψη εχτΙμηση της μετΙΧ60λης στα. πνεόμιχτα; χα;! στη συνεΙ
δηση τών μ.α;ζών χα;Ι 1) άλλιχγη τών σuνθημ.ιiτων του χιχ! ~ lντ«
ση της SΡrιστηΡιότη't&ς του, 

8. ΟΙ διαφορές lχσvJl ξεπεραστεί 

Άμέσωι; με την ΙΧρ1)ξη τoU rcoAiμou μέ: εΥΙΧ μαι> γp!iμμα. 

στην ΌΡΥ4νωσή μrιι;; έξω, όπεστήριζιχ ότι οι διa.ψopες μέ 't1JY 
Ε.Ο.κ.Δ.Ε. στην εχτίμηση της πολ~τικi'jς κcc:τΜτcc:σηr;; της xilipcc:r; 
χιχ! στον δρισμό 'tQU κα.θεσΤGιτoς που επε6λ1jθηχε με το πρcc:ξΙΧόπημα. 
'ti'jr; 4ης ΑυΥοόστοι> lxouv πλέον μόνον ιοτοριχη σημιχσΙιχ. Ό πό
λεμο.; στον δποίQν ιipγα. 1) rp1jyopιx θιk π4ρει μέρο.; xct1. ~ Έλλά.· 
δΙΧ δημιουργεί μΙιχ νέα; κα;τά.στα.ση. ΟΙ προθεσμΙες εΤνα;~ σ'ήμερα; 

wΚrtηpιk χα;θορισμένες. Ή χιχτά.ρρευση του χα.θεστώτος στη χώρα 

μ«ς θά σuμπέσει με τηΥ Κιχτά.ρρευση δλων των πολιτιχών κιχ! κοι
νωνικών χα.θεστώτων στην Ευρώπη ιiπo την έπιxνrιστα;τιxη θύελλα. 

που θα. ξεσηxώσeι δ πόλεμο.;. ΤΟ συγχεχριμένο χα.θηχοΥ τών έλ

λήνωΥ επσ;νιxcsτσ;τών ~ διεθνιστώΥ εΙνσ;ι ιixρι6ώς το ίδιο με το χα.

BTjibV τών έπσ;νιχστα.τών - διεθνιστων δλου του κ.6σμου: εΙνσ;ι YJ 

μετσ;ΤΡοπ1J 'tt;jjj πoλέμ.ou σέ εμφόλιο. Σ' α;υτο το 6α;σ!.χό κ,α;θηκCιY 

ύποτ4σσοντα;ι lSλα; τά άλλα;. ΟΙ δια;φορές στό πολιτικό Χα.θεστως 

άΥά.μεσα; τωΥ δλοΧληρωτιχων χα;Ι δημοκρσ;τικων χωιρων ΙχουΥ 

έξα;φα;νιστεΙ Σ' lSλες τίς χωρες ή πιο χτηνώδης δικτιχτορ{ιχ εχει 

έπι6ληθεΙ χαΙ δ στρα.τιωτιΧός νόμος έφα;ρμόζετcc:ι πα;ντου μέ τΊΙΥ 

Ιδια; ιiγριότητα;. ΟΙ διαφορες στα. κα.θ~xoντα; που επι6ά.λλΟΥτα.Υ ΙΙπ') 

• 0 Stcc:cpoPEttxo πολιτιχο κα;.θεστώς Ιχουν χιiσει xriBE εννοια;. Κα.Ι 

liy ιixόμα; στη χώρα; μιις, περΙπτωση VoIiAAoy ιiπΙθα.νη κα;τα. τη γΥΙ:I
Vo1j μου, οι πoλεμ~κει; &.νάγχες; των σuμμ6..χων χα! τηι; ~λληνικ'ij.,; 
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μπουρζουα;ζίιχς, έπι6ά.λλouν την a.Υτ~κα.τriστα;ση τσΟ MEta.ςli, 1ι χα;. 

tιiστα;ση σέ τίποτιχ δεν θά άλλά.ςει κα;Ι τι). 'X.IX.θ1jxovtάo μrιι; παρα· 

μένουν τ&: ratιx. Για. έΥιαΙο μέτωπο εΥα.ντί<ιν τηι; Sικτα;τορΙα;ι; Με 

ακέΦη μΠQρε~ Υα. γίνει σ'ήμερα;. Έα.ν τά κοιν06ouλευτικα. ό;,στικιΧ. 

~ «tpΎGtttxck κόμμα;τα» δεΥ συγχεντρωθοσν γόρω ΙΙπό τον Μετα.ξli 

,(το πιθανότερι. ε!Υα;ι να. συΓΧεντΡωθοσν) ό;λλά προσπιχθ'ήσουν ν&: 
σuyκpoτ1jaouv Ινα; ΚΟΙΥΟ μέτωπο μετα;ξύ τους για. τηΥ ιiνα;τρoπή 

",. - α.υτο θα. yίyε~ γι&: την «~νότητιx χα;Ι τ~ συγκέντρωση σλου 

:tOG λα;οσ», γι&: 't1J «σωτηρία. καΙ τ~ν όπερriσπιση τηι; πα.τρΙΟος». 

ΌποιεσδήΠQτε δικές; μrιι; σχέσεις μ' a.ότές τΙς κιν'fισε~ς θα. ιiπoτε· 
)"ε~ προΟοσΙα. τωΥ lSEffiv μα-ς. Μέσσ. στον πόλεμο θα. μεΙνουμε μόνοι, 

Αδιά.λλα;κτοι υπερα;σπιστές των πpα;γμα;τ~κών συμφερόντων 'ti'j.; ~ρ
Ύατικijς τιΧξης κα;.Ι του ΠOλιτtσμOO. Ή π6.λη μα:ς έΥα.ντίον του Με
τaξli Τι lVIXVtlQV 'ti'jr; δποια;σS1Jποτε κυ6έρV'l)σης πρέπει ν.χ εΙνιχι 

ιιόστηρα. συΥδεοεμέΥη κα-Ι &.π6λυτα; νά όπoτάσσετ«~ σ' CΏΤo το 6α-

!'txo xαoBijΚQV: μετα;τροπή τοϋ Ιμπεριa.λιστικoυ πoλέμ.ou σέ πόλεμο 

"!νο:ντΙον της sικης μα;ς μΠΟU,ρζοuα;ζΙα;ι; xa.! γιά την ιiyα.τρoπή της. 
;Σ" ιχυτο το καθηκον πρέπει να. mηκεντρώσouμε lSλε.; Vocc:o;; τΙς 
,Οuνά.μει.;;. 

Α. ΣτΙναιι; 

'Ένα σvμ."lλήρωμα 

Πολυ oircAri. πολυ &π).οϊκα. ιiλλ&: πολυ κα;θα;ρ&: τΙς ιiντιλ-ήΦεις 
,;ο!) Ποuλι6ποuλοu γιά το χα.θεστώς τijς 4ης Αό-ΥοΟΟτοι> κα-Ι τΙς 
tτ;oλιτικ!ς έξελΙξεις που πρoηrιiθηκα;ν Volio;; τiι; ο!νουΥ τ&: λόγια; που 

ό εοιος δ Πουλιόπouλος 6riζει στο στόμα. τoU ΚρόΧΧou πρΙν α;υτος; 

δ τελευτα.ίος υποπέσει στο &μά.ρτημα. του ντεφα.ιτισμοϋ: "or περσ.· 
;απιση τής Ε.Σ.Σ.Δ., οι Υτεφα;ιτιστες lxt;juv μεγάλο λriθoς. ΠρΙν 

άπο την 4η Αό-Υοόστου εΙχα;με ο Ι χ ο ν ο μ ι χ ο υ ς μ. ό ν ο ν 
1'4 γ ώ Υ ε ς. Το!) 6ιxcsιλιli δικτa.τορΙα;. Οδτε λόγος για. φιxcsιιη.ι.ό. 

;Ζήτω ή ένωΤΙΚ1J ciπόφα;ση τοϋ Αόγοόστou.. (Ή όπoγpriμμιση οι
rν.-ή μου, Α.Σ.) . 

, Αλλα. όπriρχουv καΙ &λλες πιο &πλές χα;ί πιο πεζες α:πΟΟεΙ· 
ξεις: Στη., ΑϊΥινα;, στό Sιά.στημα; rcou 1jμιx.σtE μα-ζ! μ! τον Πouλιό-
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πουλο φυλ~κij, μί~ άπό τΙ.; πρ6τει; του Π~Ρ~Τ7jρijσειι; 'ijτ~ν &ΤΙ δΑ ... 
~xGtv~ κ~λrι πού ι:1πολοΥrιθ7jΚIΧ δϊτως &;πολογ~θ7jΚ~ w.tl με φΟ-,Ρτώ
σ~νε χpόνι~. Το!) ι:1πάντησι;τ; δ1Ι ~κ«να. δ,τι πρέπει να. κάνει κάθε 
~πα.ναστάτη.;. Ή δίκη ~ταν γι, μένι;τ; μΙ~ εύκ~φΙι;τ; για. να. όπεpι:t

σπίσω την όπόθεσ'Jj Τi'jς ΠΡολεcα.Ρια.κijς επα.Υά.στα.ιτης, να. ι:1ποκα

λύψω τό dνΤΙΟΡαστικό περιεχ6μνο -cij.; Οικτσ.τιιρΙ'α.; χα.Ι νrι ΠΡοει
δοποιησω τό &ρχετά. πυχνο &xp~τ-ήpιo γιά. την ιiνθpωπoσφατή ποιι 

προετοιμά.ζουν οΙ δήμιοι ποιι rooItpylXv τού.; λαού.;. 'Αλλα. χαΙ τΙ 

1φα.κτικ~ σημιχσi'ιχ μπορεί να. l:ι:ει α.ν με cptIΡτώσο:.νε πολλα. 1j λΙγα. 
χpόνι~ a.cpoo μετα. τ-η λήξη -ci'j; notv'ij.; μου ε!μΜ για.. το Στρα.τό

πεδο-. «Δεν lχεις δΙκιο», μοΟ λέΞΙ. «όταν θα. πέσει δ ΜεταξlΧ.;, έκε!

νοι ποιι εΙναι με διοικητικές dποφά.σεις στο .Σψα.τάπεδο κ.ο:.ί στα. 

νησια. θα.. ιiφεθo!}ν &μέσως ελε~θεpoι. ενώ για. εχεΙνους ποιι ε!να.ι 

φυλακη με δικαστικΑι; ιiπoφάσει.ς θά. χpειι:tστεί μί~ δια13ικσισΙα πo~ 

μπορει να. xpGt't1jaEL πολύ». 
Ό fδ:ος εΙχε κα.τοιδικα.στεί σε εξι μijνες. 

"rOΤEpιx ιiπo χρόνιιχ στην 'ΑΚΡr.;ναυπλΙι:t, κάθε Π~ύ εΙχε έπι· 

σκεπτηριο μiXς μετέφερε νέα.: 

1. Ό Πασλος lοωσε εΥΙΧ σκιχ.μπ/λι στον Μετιχςιχ. 

2. 'Έγινε μια. πιψέλα.σ1j της Νεολαίας, παρ' CΊλo που εκανε 

κατα.κλυσμό. τα. πα.ιδιά. γινΥιχανε μΟΟσκφ.σ. xlXl γονείς, συγγε· 

νείς κ~ι δλος δ κόσμος εΙνοιι ιlνάστατoς. 

3. ΜΙιχ τα.γματlχρχΙνα της ΝεολlΧΙIΧι;; lxαovt> παρατήρηση σε 

εναν λσχ,αγο του στpα.τo(i για.τΙ δΑν την χαιρέτησε. KlXl δ λοχιχ

γό.; μπροστΔ: σε πλijθος κόσμο -cij.; !1πάντησε: έγώ δεν ςέρω XIX

νένα τα.ΥμlχτάΡχη δίχως !1pxlOtlX. 
·A~τα. τα. νέα. ~ς τα. μετέφερε γεμάτος χαρα. καΙ lχ!σιοδοξΙοι. 

Άπό !J.ipa. σε μέρα. πρέπει νΔ: περιμένουμε τήν πτώση του Μετσ.
ξlΧ. Αότές τΙς ~λπίδες κα.Ι σ.ύτες τΙς ιχ.ότα.πάτες τΙς 6ρΙσκεις σε κάθε 

γριχμμ-η καΙ σε κάθε λέξ'! xlXl στΙ.; εόφυολογΙες καΙ στα. καλαμπού
ρια. κα.Ι στΙς «πέ.Ρlχντες θεωρητtκες ά;ναλύσεις. Kriθε του λέξη ιiπδ 

-cijv κριτική ,>ου για. την Ισoπι!δωσ1j &'πό ~μliς των πά.ντων εΙνα: 

:χ.α.! μία &'πόδειξ,! δτι 1)εν κατάλαβε ο;:iτε τΙ λέγαμε, οl)τε ποΟ 6ρι

σκόμοιστε, autE πoG 'Π~μ.ε. 
Ό Πουλιόπουλος ζάίσε :1-τΊι ν έπoχ~ τοΟ Πά:γκαλου κα.Ι r.:(

ρΙμενε τόν Κοναύλ7J ν~ τόν !1νQtτρέΦει. 
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Ή Ε.Σ.Σ.Λ. κα! ή πόλη Υιό tt)v παΥκόαμια Έπάνααταaη 

(Σ1jμεΙωιτη: Ή 'OfJγ&.νωση μ.σ.ς εΙχε ιlπo τΙς ιlpχες τoU 1937 
ciΠοΡΡΙΨει το βασικό γιΔ: την 4η Διεθνη σό ... θ1jμ.~ της ιι:όπεράσπΙO'I'jς 
~ς Ε.Σ.Σ.Δ._. Δεν κ~τor;ληξ«με G' ~ότη την ιlπόφιxo,! !1πΟ μια: συ
ςητηση γισ. την τα.ξικ~ cpόσ,! τijς σοοιετικijς κlΚνωνΙα.ς, &.λλα. &'πό 
~ν lλεγχο της πολιτικijς μ.σ.ς κα.Ι τών συνθ1jμά.των μ.σ.ς εν σΨει τοϋ 

,!πιφχόμενου πολέμου. θέλα.με νΔ: φρ6.ξουμε l5σ~ σημεΤ~ τoU προ
ΙΥΡάμμα.τ6ς μ.σ.ς θεωροοσor;με &σθενη κα.!. είιπρόσβλψιχ κ~Ι ι!πο l5πou 

,~ΙΙ μπορο!}σε να.. διεισΜσει δ σοοι1Χλ.πlχτριωτισμός μΑ το 'ιtά.λυμμ.σ. της 

δπεράσπισης τη.; Ε.Σ . .Σ.Δ. 
Τον Άπρ/λ,! του '37, στΙς φυλotκες τijς Aίγιν~ πρότεινot ιχ.ό

τη -cijv &π6ρριΨ'η του ouνθημ.a:.τoς στα. φuλιχκισμ.ένrx. μιλ,! -cij, Όρ
yιlνωσ~ς μotς χα.ι. lytve δεκτij με τΙς ~πιφuλά:ξεις μόνον του Κ.Π. 
,Κor;τόπιν lytvt> δεκτ~ ιlπό όλους τους ouντρόφους μorx..; που 6ρΙοκον
tlZy στην Άκρl')\/α.υπλία. κα.ι στΔ: Y1jotάo. Ή Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. ~τα.ν όπέρ 

toO συνθήμ.σ.τος, εκτος ιlπό τους ΒουΡσούΚ1j, Κρόκκο κι;ι.! Τor;μ.τ&.κο 

ιτ:ω τελιχα. πέρα.σσ.ν στΙς γραμμές μσ.ς. ΣτΙς συζητησεις μα.ς πιiνω 

G' α.τ}τό &'ΠOκotλυψτηΧotνε πολυ βαθύτερες κιχ! πολυ σοβιχρότερες 

8ΙιχιΡο,Ρες στην «πολιτr.κ'ij έπσ.νάστα.ιτη», aτόν «επσ.νσ.στα;τιχΟ ντεψor;ι

tισμό_, στη «διμέτω1C,! nιiλ1j». Π&.νω σ' «Οτσ. γΡιiφΤ1jχ.6 α.ότΟ τό 

, Ιρθρο που ε!νιχι μΙα δλόκλ1jΡ1j μπροσούρσ. !1πΟ 86 σελΙ5ες. 
Κα.l G' ιχ.ότΔ: που Uπαστ7jρΙζα..με πιστεύαμε δτι εμεΤς εκψρ&

tαμε τΙ.; ι!πόψει.; της 41jς Διεθνους κσ.Ι το!) Τρ6τσκυ. Elvor;t γνω
aτό l5τι πέσοιμε l~ω. Δεν ~τα.ν οι δικές μα.ς, &λλΔ: ο[ ιlπόψεις πω 

6ποστήριζε 1j Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. κα.Ι δ Πouλιάπσυλος, αότες "ίτα.ν οΙ επι
O'I'jμ.ες ιlπόψεις τijς 41jς Διεθνο!}ς κσ.!. τοο Tpότσxu. θΔ: 1)1jμοσιεό

αouμε τ& πιό οόσιώδ,! σ1jμε'tσ.:) 

Ή [στορΙιχ της θεωΡ1jτικijς πιiλ1jς στο εσωτερικό τσυ εproι

τικο!} κινήμσ.τος lXEt &πσδείξει δτι οι σuζ1jτήσεις πάνω σε συγχε
χριμένα πρ06λ'ljματ~ καΙ μCιvoν σ' otότσ. μπΟ'ροον να.. ιlποχor;λόψουν 

α' δλο τους το 6&;θος τΙς διιχ.φορές ... Πολλες φορες lXEt επιτευ
χθεί μία. σu!J.φωνΙ~ σε θεωp1jΤΙ1l4 ζ7jτημ.σ.τα. που 1)εν εΙχιχν ιiκ6μιx 

lνα. πρακτικό ενοιotφέρον, για. νΔ: &ποxor;),υφθο!}ν δμως 60tθότατες 
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δια.φορέι; δτα.Υ aυτ&. γΙΥονΤΙΧΥ ιΧΥτικείμεΥΟ _jjo; δρα.στηρι6τητιχς των 
μα.ζG)Υ ... 

.•• Λυτο πα.ρουσιriζει 1ι σημεριy~ μετιχςύ μιχς συζ~τηση προ 

πα.Υτός στΟ ζ~τημo: t'i)'; Ε.ΣΣ.Δ. Ή συι.ιφωνΙα. μο:ς στΙς γενικες 
ΠΡογρα.μ.ματικες &ρχές της 4ηι; Διεθνοσς εχει πολλές φορές d,πο 

όλους δια;ΧηΡυχτεΤ. Αυτό ιsμωι οεν έμπ6δισε i/&' &ποκα.λυφτουΥ ιiπι:. 
t-lj συζητφη σο6α;ρές διaφωΥίι.ς σε μ.ιά. σεφ&. πρ06λημα;τα; ποτ) &πο
κτιΧΥ σημερα; &ποφα;σιστική σIμa.σlα.. Τέτοια; πρ06λημα.τα. ποο έφε· 

ρε στο φως 1ι συζητηCΠΙ ε!να.ι 1ι διμ.έτωπη πriλη κι.ιJ. δ επα;νaστα.

τικόι;; ντεφι;ι;ιτισμ.όι;. 

Κα.Ι των δύο 1ι σ1jμa.σίl], ε!νaι «ποφα.σιστική γι&. τόΥ &μεσο 
πολιτικο ά.γώνα; του κ6μμα.τός μας. <Η όρθij πιiλη γι&. t-lj μετl],

τpoπ~ του πολέμου σε εμ.φόλιl'r στη χώρα. μα.ς δέν ε!Υα;ι 8uyat'ij δΙ

χως την όρθή κα.τα.νόηση τοΟ επα.νrxστα.τιχoυ ντεφα;ιτισμοΟ καΙ Ύι 
νικηφόρος εx6αcrη τής πιiλης του έλληνιχοl) προλετιχρι&.του α;δριο 

δεΥ θιk ε!να;ι ouνIXt-lj δίχως τ~ 6α.θιά. &.πο δλόκλ.'ηρο το κόμμα. κα;
τα.νό-ηση του όππορτουνισtΙκQi} χα.ρα.κτηρα της «διμ.έτωπης 'Itli
λης», ετσι &κρι6ώς όπως ιWτη Οια.τυπώνετα.ι στ&. &ρθροι. τώΥ συΥ' 

τρόψων της πλειοψηψία.ς του πυρ'ήνα. Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. Πρόχειτιu λοι
πον γι&. κεψιιλα;ιώ80υς σ1jμa.σΙα;ς ζητημο:τα. ... 

1. <Η πολΙΗκη tπανάσταση στην Ε.Σ.Σ.Δ. 

(Σημείωσ1j: ΟΙ διαφορές μέ "-ljv Ε.ο.κ.Δ.Ε. 'Itriyw σ' αυ

το οεν ορίσκονταΥ στο χαρα.κτηρα. τής επα.ν&.στα.σης, ιiλλ&. στά. 

μέI3"ι;t~ Κα;Ι εμείς τότε όποστηρΙζα.με ότι 1ι επα.ν&.στα.ση στην 
Ε.Σ.Σ.Δ. θά. εχει πολιτικο καΙ οχι κoινωνικb χα.ρα.κτηρα. 'Αλλ&. Τι 

επα.νιiστασ1j λέγα;με εΤνα.ι επα.ν&.στα.ση, αηλα;8-1j &γρια ενοπλη 'Itli· 
λη d,νιiμεσα. στΙς εργα.ζόμενες ~ζες κα.Ι oτij Υ,ρα.φειοκρα;τΙα. κα;! τδ 

κρ&.τος της. ΟΙ σUντpoψoι ti'j; Ε.Ο.Κ.Δ.Ε. 'Itlivw σ' α.ότΟ δέν δΙνα.
νε χο:μι&. σα.ψ~ &π&.ντηση. Nάr. μερικ&. &ποσπ&.σμ«τα;:) 

... Ό συνΤΡαΡος Ν. γρ'*-φει: «Το ρωσικο τμ.1jμσ. της 4ης 
Διεθνους εχει νά. σώσει, ν&. στηρίξει στ&. πόδια του κσ.Ι l5χι νά. άνσ.
τρ.!ψει ενα. κοινωνικο χο:θεστώ ς ... ». 
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Αότές όμως elylU φρ'*-σεις &π' α.ίι1:ες ποτ) μα,ς εχει τδσο συνη
~'O'ει δ στιχλινιχος ψσ;νφα;ΡΟ'ιισμδς. οΙχως )ιδημα; κα.! δίχως 'ItEfte
κ6μενο κα.Ι ποτ) χρησιμon:oιoυντα.ι δτσ;ν ό συντ'*-χτης ,του,ς δεν θέλει 
~ δεν μπορετ ν&. δώσει μ.ιά. σο6σ;ρότερη &νιiλυση. Δεν ~χει το 'ρω
ς,ικb προλετσ;ριάτο ν&. άνσ;τρέΨε~ ενσ; κοινωνικο κσ;θεστώς, δεν εχε~ 
~λα.8ij νά. μετα;6ά.λει τ!.ς νομικές σχέσεις ιαιοκτηοΙα.ς, εχει όμως 
~& &νcι;τρέψει τb πιό τερα.τω8ες 'J(;IXt τό πιο δλοκληρωτικο κρ,*-τος 
~oO σUγχpoνoυ κόσμου. Κα.!. Τι d,νσ;τροπη του δέν εΤνα.ι δυ',lα.τΟν ν&. 
~ρcι;γμα;τoπαιηθετ πσ;ρ&. με fyιxv ~!,.ψυλιo πόλεμο ποο πoλtJ πιθα.νΟν 
[e& εΤνcι;ι d,πο totJ.; &.γριδτερους κσ;!. ψονικότερους εμ.φόλιους παλέ
ψ.ους της Ιστο.Ρίο:ς ... 
Ι •• ' "000 περισσότερο οΙ τετα;ρτοδιεθνιστες !iνσ;λ,*-60υν α.ότΟ
'1:0 κα.θijκoν με τόλμη κα!. d,8tιxHι;r;ξlrx τόσο περισσδτερο θrι εξα
cιφlXλισθεΤ 1ι ~πιτυχΙcι;. 'ΛντΙθετσ; συμ6ι6a.σμoΙ ~a!. όπο~ωΡ.1Jσεις δ~ν 
θιi 'χουν liλλo &'ποτέλεσμ.α. ιiπo τό να ~νισχυσoυν ΤΊΊν σ;ντεπcι;νσ;

στcι;ση .•• 

2. <Η γραφειοκραιία και ή άντεπανάοιαση 

Στ&. &ρθρσ; τών συντρόφων Χ. κα;!. Ν. οισ;Μζουμε: «'Η ypcι;
φεΙoΧpα;τ(cι; ε!να.ι d,ντεπα.νσ;Gτσ;τικη, d,πσ;'1τ!lν &πλοϊκά. οι d,πολογη
τες του ντεφσ;ιτισμου. 'Αλλ';' &;πο την κοινωνικη ψόσ1j κα.Ι προέλευ
σή της, fι Υρα.ψειοκρσ.τΙα. οέν εΤνα.ι 1ι ίδια. 1ι &;ντεπσ.νά.στι;r;ση" &;λλά. 
μι&. προνομιούχα. κσ;!. σuντηpητικ~ κ'*-στα. ποτ) oτotJt;; κδ~πoυς της, 
δπως κο:Ι στοtJς κόλπους "C1j.; κσλχδζνικης κα.Ι. ~pyσ;τικης &;,ριστο
κpα.τΙcι;ς, γεν)ιιώνται 'ι(,ιΧΙ σ.νcι;πτόσσoYΤα.ι, σαν οε θερμ.οκ'ήπιο, τrι 
&ντεπο:νσ;στσ;τικ&. στοιχεΤα. ... Ο! σόντραΡΟ[ μι;r;ς 6Υάζουν το σuμ-

• 
πΙpσ;σμcι; δτι fι σο6ιετική γρα.φειoκpa~cι; Ιγινε d,ντεπα;;ια.στα;τικη 

κσ;!. οτι σ.ν αέν επσ;νέψε.ρε &'Χ6μσ; τήν άτομ.ική Ιδιοκτησίσ; σ;ότο 
οψειλετσ;ι στό φ660 της άπο το πρoλετα.pιιiτo .•. 

Το ιώνο προνομ.ιΟΟχο κσ;Ι κυρίαρχο κοινωνικό στρώμα; με την 
πληρη Ιννοισ; 'tij.; λέξης, δπως ypriΙPEt δ Τρότσκυ, πρώτο: πρώτcι 
ε!νσ;ι λ'*-θος ν&. το τσ;υ1:Ιζouμε με τή γpι;r;ψειoκpσ.τίσ;: Ή γρσ;ψειο
κpcι;τΙcι; εΤνσ;ι μι&. δλδκληρη πυρσ;μίδα; ποτ) δψώνετσ;ι oτotJt;; ι'ι>μ.ους 
σ;τ)τοΟ τοΟ χοινωνικοσ στpώμcι;τoς ... ». 
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θα είμιwεε πολό ι1φελεΙς ~ ε[χαμ.ε την ι1παΙτηση να μiiς 

έξηγήσουν οΙ σόΥΤΡOCPΟΙ γιατ! 1ι τραφειοκριχ.τΙα 8έν εΤΥαι ά.Υτεπι;ι.

Υαστατικη ι1πό την κοινωνική τη; φόση κlXl. προέλευση. Ποιο εί

ναι το «μόνο προνομιοσχο χα;Ι κ~Ιαpχo χοινωνικο στ,ρωμ.α;,. licpoίi 

εΤνι;ι;ι Acieor;; ν&: τό τιχ.υτίζουμε μι τη γρα;ψειοκρατΙα.; Kσl π&;νω 

σέ ποιό κοινωνικΟ στρωμα. υψώνετοιι 1ι γριχ.ψεΙοκΡα;τία; σ&:ν bAOXA'Jj
ρη πυροψΙ8α;; <Η συγχυσμΙνη αl3τη 8ια;τιmωση lχει αΙτίες πoΛU 

βιχ.θότερες ά.πΟ την &.γΥοια των σ~ντακτων της iJ ιiπo την ιiνιΧa

νότητΙΙ τους στη σαψΥ] 8ιατύπωση, Ε!ναι 1ι ά.ντίθεση d,νciμεσα στΙς 

πραγματικές ά.ντιλήψεις των σuνφ6φων κα.Ι στΙς έκτιμήσεις, τά 
κα;θήκοντα. καΙ τα σuνθήμιx.τα; της 4ης Διεθνοσς γι&. 'tijv Ε.Σ.Σ.Δ. 

τα σuμπεpιΣσμ.ιxτ« @στόσο ΠΟ':' λογικά βγα.ίνουν ,!Χπο τΙς πα.ρι;ι.

'tCcivw περιχοπές πι;ι.ρ&. τη συΥχυσΡ.έτη τους 8ιατύπωση είναι πολό 
owpi'j κι;ι.Ι πσλό &ποκαλυπτικά.. ',Ε&:\Ι ij γραφειοκρατία δέν είναι 

ΙΙντεπανlχστατικη &πό την κoινιιl\lιxή της φυση κα.Ι. προι!λευση, 

ιχ.υτό στij μαpξιστ~κY] γλώσσα σημ.σ.Ινει δτι ij γΡο:φειοκριχ.τία; δέν 
ε!νιχ.ι ιιπ.) τ&. υλικci της σuμφέρσν-;ιx. &ντεπανιχ.στοιτική. <rπciΡΧQU,I, 

δπως ypciCPQuv σΙ σύντροφοι, μ.όΥQν ιiντεπα;νoιστατιx&: στοιχεία; στην 

Ε.Σ.Σ.Δ. μέσα; στούς κόλπους της γραφειοκρατίας καΙ της έΡΥατι
κης κιχ!. κολχόζνικηζ d.ρισΤΟΚΡιχ.τίaς, οέν υπιΣρχει Ομ.ως χοινωγιχο 

στρώμα πού (J! &ντεπα.ναστοιτιΧές ,"I)\J τιiσεις ν&. καθ(JρΙζονται d.πο 

6οιθότερες υλικές ιχΙτίες. 

Ή &.ντεπoινιiστα.ση είναι A(JlπOv χα.τά τΥιν ιiντΙληψη 'tών συν

τΡόφων &.υλη, &.σa.ρχη κα.! d.πρόσωπη, δηλιWη δέν όπciΡχει. 'Απο 
τ&: ι1.ντεπα.νΜτιχ.τικ&. στικχετι:ι:. Π(JU έδώ κιχ-Ι έχεΙ οημιouρyoiJνται 

δεν μ.πορει ν&: d.πειληθεl ενα ΜινωΥΙχΟ xa.θεστώς ... Δέν πa.ρα.
πέμπouιι~ τούς σόντροφους στ&: μ.αρξιστικά έγχειρΙΟιιχ. γι&: ν&. πλ1j

P(JcpoP1jeoOv γι&: τΙς αίτΙες κα.!. τΙι;; οονθ-ηκες πού γεννolJν τΙς έπα

νιχοτ&;σεις. ΔέΥ ε!νοιι ij θεωρΙα. τσ(} Μ&:ρξ αυτό πού &.γνοοον. 'Αρ
νοϋ\lτα.ι την πσλιτικη έπανciστοιση στην Ε.Σ.Σ.Δ ... 

Πα.ρα.κciτω οι σύντΡοφικ εΙρωνευόμενσι την «&πλ(Jίxότητι;ι. 
των έργαΤ(JμετωπιτΟΟν καΙ τοϋ σόντροφοο Δ.,. μ~ς πληΡοψοροϋν δτ: 

ij γραφειοκρατία δεν εΙναι δμοιογενής. 'ΙΙ δια.πΙστωσvj 't(Jur;; αυτΥι 

είναι ιiλφα6ητιχη γι&. τούς μοιρςιστες καΙ μόν(Jν τη δικ~ τους 

ιiπλorκότητα. d.νοικιΜUπΤ(Juν έάΥ νομΙζουΥ δτι ΠΡι:ισθέΤ(Juν τίποτε μ' 
ιχ.υτό. Δέν υπιiρχει καΙ δεν όπjJρςε ποτέ στΥιν τα.ξιχ'ή κοινωνίι;ι. 
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fιiξ'r] fι ΚΙΚΥωΥιχη κο:τηγορΙι:ι:. 1tOU ν&: εΤνοιι ~ πιΝ ν&: -Ιjτσ.ν aUστηρ& 
~ιorεν~ς. Αστό Ισχύει ά.κ6μσ. κο:ι γι&:. τό πρσλετσ.ριά;το ..• ο! 
ισςε~, δμως, πιχ.ρ&. την dyqwtorlYEtIi. τους. lX(JUY 6aσικ& κικν,& 
k«Ριχκτηριστιxιi πιΝ τΙς ςεχωρΙζουν ιiπό τΙς &.λλες ΚΟΙΥωνικές -;σ.
tιις •.• Ή γρα;φειοχρσ.τΙσ.. πα.ρ&: τ'ήν &;yoμotoriYElιX. της, διακρινε
Μι πολu κιχ.θαρα. d.πα τηΥ_ψΥσ.τικ.η τιΣξη κοι1 τως ιiγρότες ... ΟΙ 
μtyιστιiyες 't(Ji.ί ΚρεμλΙΥOU καΙ οι lipxηyol των ΠΡα;!.τωριι:ι:.νων της 
l'κεπεΟΟ StacptpQUY πολu <,τη ζω'ή '0(1)'; &;πο τού.; ΠΡοέδρouς τω\/, 
\ιιολχοζ τοϋ xoopt(Ji.ί, &λλ& κσ.Ι ij ζω'ij ιWτων τώΥ τελευτσ.Ιων 8ι~
φέρε~ πoλt) ά.πο τη ζω'ij του μouζΙκou. 'Αλλ&: κσ.Ι οι δυό, καΙ ij d.νω· 
,'t!rnJ κα.! ij κaτώτεΡ7j γροιφειοκρα;τΙα, συνδέιwτιxι μεταξό τους ιiπo 
)t&: X(Jtv&; τouς συμφέροντα ιiπένα;ντ~ των έ.ρΥα.ζομ.ένων χαΙ ιiπό τiι~ 
~oινή του.; d.πόφαση ν&: 8ισ.τηρήσοον χαΙ ν&: στσ.θεροποιήσ(Juν τα; 
προνόμιά; Τ(Juς. . . _ 

· .. Ή μεγοιλύτερη εΙτε μιχρότερη σuνoχη 'tfjr;; γρο:φειοχρcx.
τ(α.; θ& &ποκaλυφτεt στΙς στιγμές πΟΟ γι&. τετάρτη φαρ&: τό ijpwt
κο προλεταρι&;το τi'jζ Ε-Σ.Σ.Δ. θά. σηχώσει ξα.νά, το κεφάλι 't(JU. 

· .. ' Αλλοϋ στ&. Τ6ισ. τους &.ρθρα (J[ σύντροφοι γ.ρci.φouy: «Δισ.
κρΙν~υμε μέσα στij σ06ιετικη γρο:φειοκρσ.τΙα τρετς κύριες τιiσεις: 
1) τΥΙΥ τciση ΜπouτιέΥΚΟ, 2) την τciσ-η Ρ&;ι.;, ποu έκπροοωπεl τά 
)ι.rtώτερα στρώματσ. τών 'tCP(JYqLtGIJXWY, 3) τηΥ κεντριστικ'ή φρά
ξισ. Στciλιν. ΤΟ μεyor.λύτεpo ILtP(Jt;; τi'jς γρο:φειο;φατΙας έπηΡεciζετα.ι 
ιιπο τΙ.; δυο πρωτες χεΥτρόφυΥες τciσεις,..* 

• .. <Η φριt!;ισ. Στιi).ιν 8έν εΤναι μΙσ. uντριστιχ'ij φριiςισ. ποu 
τσ.λαντεόετοιι &.νιiμ.εσα στα μσ.ΡξισμΟ καΙ τό ρεψορμισμ.6. &;λλα. fι 
ι:ι;!μ(Jστα.γης 60Υο:πα.ρτιστικη ΧλΙχα. πού έξολι>θρεύει για τα σuμφέ· 
P(JY της ά,ν'tεπα.νciστο:σης με τη φωτι&: κα.Ι τα σΙοερα τouo; d.γωνι-
στές της έργοιτικης τιiξης ι1πο δλες τΙς πολιτιΧές τάσεις... _ 

· .' υΟμι;ια; δεν είΥαι σωστα δτΙ fι τά.ση ΡιΣις έΧΠΡ(Jσωπει τα. 

" 'Η ~i;l'ί MTt~u.tt'.'= .η,cxν <Χ!1τή π01l επε~(ωκε νΙΙ Eπ~νcιφBρεl ~ό 
ΧCXθεςπ~}b τi'ιι;; ιiτοψχi'jι;; i.a~ΟΧΤl'ί~Ιa.ς. 'Η tιi~l'! Pιil~ a.!1τή 'ItO!! Ιμενε πιστή 
ςπήν !πa.·ιιi~Τ:Χ~l'ί' KcxI +ι "(1;01j Στιiλιν ccltoή πα!! TtpOσιtCXeou~E νιJ. ~lcxtTipa! 
τή'Ι Ι-;oρpιmΙιιι !l'I1;μεοιιι ο' ιd!τες τΙς δuό CΙντΙθετες τΙΙσιοlι;;. 

ΟΙ O'JV,PO:pOI t'l\b E.O,K.~,F., επιμέva.νε σ' a.Cιtoή τή ~ιιiΧΡ\~1J "{~r1 νΙΙ 
~εI~o!ιν Τ1"I"Ι !lναμοιοrέvει~ τi1ι;; rρcxφειοχρa.τ(a.ι;; X\'ll:J. τήν !iπ«ρε1J πραοδεο.ιτ:
'It6\'! κ",Ι iIt~'Ia.~"t",t:)(Glv O~OΙ1_ε!ων σ' a.6τ11~· 
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ποίτισψ η μιΟ:. «δΙαΥορετική tPILYIvtiιx;> ιxuτoίι tG!) χιxθYριo~ κr.ι! 

είνΙΧ! πολίΙ περ!εγγη 1) &ΧόλGιιθη -1tr.ιpirpa.ΨO; στήν εΙσήγηση γιά 
τον Γοόλεμο τη; :;::lειοιΤηφ:ιχ.; τώ πυρήνα. Άχρovα.uπλίιχ.; ΤΤί; 

Ε.Ο.ΚΔ.Ε.: . Ίδιαιτερr.ι τιχκτικηι; φύση.; ζψήμα.τα. θα. μπoρoO~αν 
'ι~ μποΟ'lι Κ2,Τό; ,ΟΥ πόλεμο atb έλJ.η', ιχό ψημ.χ της 41j; ΔιεθΥΟΟ; 

σε πιρίΠ-Ι:ω-:Jη aQ6ιετοιχn-λqyαλλικοί} μ.πλbκ με βοηθό τήΥ Έλλ~· 

Oιx a . Ποιά είνα.ι aυ.α τα ιδιαίτερα τιχχτιχ.ης ψUσηι; ζηηΙμ.ιxτ~ ; 

ΤΟ προλεταριά:tο δεν διr.ιθέ'EI atijv π&"λ." τών όποιωνδηπο-ι:ε ζη
τημ.ι:tτων του &.λλα. μέσιχ [ξω 6.πΟ τα. μiσ::t τής ταξικης 1:CΙληι; χ:Χί 

~ χρησψor.Ο[1jQη !Χι}τών τών μ.!σωΥ χατ/k τή δ:ά..Ρχειιχ ,OU πολέ 

μ.ου όδ'/ΎΙΤ σtήν ή"Πιχ τής χιιιΟέΡΥφηι; κ:χι στήν έΠΙXνιi.σt!X~. Τά. 

«lSLct!tEp«;> ιι(ιτΟ:. ζητ'ήμα.τιι \ιπορσl)ν νά Ιπl6Χλου ... μiσα. διιχψζ.ι· 

ρετιχά άπ ' α.ύ.0:. :τ:οο ο{ 6.ρχές μας χιχΙ πιο σuyxεχριμέYα τό άμε· 

σο 6ασ ικό μιις χιχθfρι.οv χα.θζίρ ίζΟtN ; '.Εά.ν ΙSχι, r.OtO:. ή Ιψμ:ι:ιχ cι.υ · 

τijς τής ΠΡΙΧΥ;.ιa,ικ&' noρiEprYJ; nap:typiφou; Ή παρ6.'1Ρ:Xlfζί~ 12. \1' 

τ-η 6.ψήνεt σ1:ηΥ ε!.σfrt-φη {να πr.ιpάι3υρσ iπ' δπου μΠGρεί '10:. :t t 

piaEt Ο σoa:ιxλπα.τρ\ωτ ισμ.Qς καΙ δ «ά.ντιψιxσιστ:Χδ;~ πόλεμος, iπ' 

σπω δηλΙΧδη μπορεt το χόμμα. ΥΟ:. γκρεμιστεί στο 60i)pxQ :f/.; πρ'" 
Οσσίιχς. Ή 6.ψΙΧίρεσ-η a;iίτYjt; τής παριχγΡliφοu Etvat γ :α I~ί;, κ '/1 

θtλG\Jμ.ε ν~ π:στεoouμz XII! Υ:ά. την πλε:οψηψί.;ι ~(ιu χόμμaτ~ς, ζ)ί 

τημα. ά.ρχη;. Δέ ... όπά.ρχε: κιχ.νίνιχ . reιιχ\τεΡΟ τιχ"ΧτιΧής φύσης ζ)'ι 

τημ.ι;ι ;ι για τό προλετιχρl6.τα της χώρcι.; πou ιm el ... ιxt ΣUΜIJ4X0Ι; :i/, 

Ε.Σ.Σ .Δ. "Χα! τΟ σόν&ημι;ι τη.; .όπερ&.οπισης τη.; Ε.Σ.Σ.Δ,. μΙ"ι:ι 

σΤΟΥ πα.ΥχQομ:ο πόλεμ!;) χά.'1ε: χΜε πρcι.x.τιxή ά,ξίιι ")(t,I, ! μ.ό",σ .. σιίγ 

ΧΙY.Jη εΤΥ ΙΧ : ίx~yo ~. ά. δημιουΡγεί. ΟΙ ΜΤΡoq;ο: πού ίιπo~,:ηρΙζ "lη 

τΟ:. «Υτ(θttα.- IiM t}lh;; θά. 'πρεπε ya. μα; OCvα.ψέΡQuν σuyιιεΧΡιμi'ια 

μ.c:ριx.O:. άπ' ΙΧίιτσ. τιΧ ~!δ:α.Ιτερσ. τα.χτ\χi'{~ φύσης ζη-:ήμα.-:σ. » . Δ ιιχ · 

φορετΙ'χιΧ μδ.ς δίνQUΥ το Ο:"Χσ.Ιωμσ. νι!ι πoVμε δτι πpιnιtα.θoυν λα · 

tιρεμτ.ορ:χσ. vl μπά..σου'! ΤΟΥ o:ά.vτιψα.σ:στιx.ό» πόλεμ') μισιχ otb 

κόμμιχ. 

ΤΟ κιχθηχον "toiJ '.ΕρΥι:ιτιχ.ι.Ο Κρ&.τουι; ποι'.ι ή -:ύχ'l του bp!lJtI· 
κά. θα. κριθεί ά.πό την !χι:ινότητα. τοΟ πι:ιγ-ιώσμ.ιOl; "itpo},Etιxptit'" , 

νά τιφμ.ιχτΙσει μέ την lntlycim"Mij wu α.ότόν τον 'ρoμ.a.χτι"Xό πΙ,). ι 

μ.ο, ε!ΥιχI ν& 6ο-ηθΤισει το πιιγΧόσμ.ιο προλε.σ;ριά.το στηΥ εχ"λ )jr.'" 
ση αότοί} -:ou χr.ιθ'ήΧOY'o.;. Να. κα:Ι:ΙΥΎεαει του.; λ-φτρ:χού; C}'ιI', 

ποίι, ΤΟL} πoHμ.cι1J χαΙ α.πο τΟ:. Μα μέρη, ν& καλέ?"ι: τοuι; Ιpγ/~ «, 
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τώ ... έμr.ολΙμωv έθνώ ... νά. σlJνa.δελψωθοl}v !,II).VΤίOν τών δημ[ων 

touς, ν&. Οιιικηρι)ξι.: ότι δ στρα.τός του ιn. ίιr.εpσ.~ίa!ι με τίς λογ
χε.; _ην έΠΙΧΥ:i.Q-:cιση, να l't'θαρpυνε ι , νά. Ιμι}uχώνε : , να o:-rEt ηπί
δε .; στό έπανGtQ"tcιτιχό • ..ρολετα:ριά.το ... 

Το χιχ&φ.Οί ιχυτο "tou Έ',ργιχτ:χοΟ Kpιi:tolJt; δ'~ν μπ ι::ψεϊ -rα 

. ραΥμα.τor.ικηθεΤ κιιί διν μπορεί Υσ.. έΥ',οηθΕί 01χως ,ην ά.ΥαΤΡΟ

ή ,cO Στά.λιν. Κι ΙΧότο είνcι;ι το κ:xθi'jxζί',l το!) ρωσ:κοΟ 1ψολε
ρ:ά.,ου . .. 

. .. Tb ΣVνθημ~ tfJt; μ..ε,:Χτρtmj'jς τοΟ πολέμου σε ~lLT,jAto 
Ι.; χιχπιτιχ ). ι στ:κει; χώρε.ς c-O:.'1 ,ο ά.πΟ".{λε:ιπικό κσ.&ηχον ,ou προ
τ~ρ:ά:' ζίU. !iΥεξιiΡτητα. ά... ... ό δ1:oιεσoήr.oτε σ',)'ιθήχ.ες κ~ί otεριστ&:.

ις, καΙ τό Ο'.Jνθ η,ι1). _"ijI: Ιπα\aστl).t:χής πΗ'1ς τοσ pω:J : x~o προ' 

τιιp~:oυ γιΟ:. την i.-,ιxτpor.Yι _ΤΙς γp~φε loκρa.τ!α.ζ, i-rεξά.Ρτ1'jt~ 

aκo δ-;ι:oι.ε~δ+Ιotoτε σ>,nέπειε; πα.. θσ.. εΙχε προσωρινά Τι πά.λη αότη 
.,ι& ,ο μέ-τωπο, ouγχεΥτρώνεl την προσσχη χαΙ τή δρ~στηριότ'l)t"α. 

.~ lva. σιχφη καΙ χσ.θιχρό σχοπό κσ. ί προε"Wψ.ι.i~ει !oεαλιrrικα .Ις 
μJ;;ει;; γl& τηΥ έχπλ ήρωση τοΟ κσ.θijκοντ6ς τους !)Τ:Χ'l οΕ ου'ιθ-ηκες 

μ ΙπttΡέψι:ruΥ ... 

8. Ή rσκι/κil ,ης δψtlG.ι,,-ιης :ιάλης 

θά. !;;ιμείνOUΜε ~ερισσ6,εpo σ' α.ύτό το πρ66λημ:χ καΙ θά. 

fr. !σης ΙδιΙΧ ίτερα. νά. ι,"tιστηθε! ή ΠΡζίσζίχή όλων των 

σ' ιxu,6. Τά π~λί.ι 6αρ\0:. σΥχλιιατιχ τών iytI·I"tEςpatτt

μα.ς Π&:.Υω σ' a.ότο οεν &.πορρέου'l μό'lο cir.b lι!ΙΧ έσψιχλμένη 

τη; XΙXtιi4"tM1)t; σ,1)'Ι Ε.Σ.Σ.Δ. κσ.1 "tc/u χσ.ριχκτήρ:χ ti'JI: 
, iλλO:. ιiπo μι& γε'ιικ-5τερη 6.ντίληΥη γι?ι: "{ην .:χ

τΤι; ..οι ;ι έτωπηι; πciλ.ης. εΥτελώς &.ί-τ 1Οετης με 6:χσ:χες πρ')' 

P"f,l"0n,,t, άρχες toQ Ιπαν.2.στατικΟΟ μιχΡςlσμ.οi) . ·Ομοιει;; ά.'I1:Ι' 

&πως aυτί; π(ιύ Ur.οστηFiζοuv σ'FjμεΡα. οι ιiντιντεψιιιτι",τ!ς 

ΙSχ: δμω; τόσο ά.πρO'X:iλ~,α δεξ:ε; cvtf χΙΧί τδα" ιί-:ι:ι.ο:'χες 

6.ποχaλυψτεί μέσα. ai περισσότιρα ά.πό {να. Χ6μμιχτα. της 

Διεθ~ο(jς με ιi:y.;pιιή τη στ:iστι το!) ΝΙΥ στΟΥ Ιμφuλιο ίσotIX;Υ:· 
πόλεμο χα! τηΥ χριτ!κη ,ζίΟ Τρ6τQ"'.ιu κιχ! το\) Γρα:φε(οlJ της 

'Τι'; Δ:ι-θνΟΟζ ... Στην ΈλΗδΙΧ 1) παρ:xν o;ιίι;r; δέν έπέ,ρεΨε στους 
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ίλlηyες ψιτσχιστέ; vCt Το-Χροιι'l l'IEFrb μΙρος στή σuζήτηση καί 
οΙ όΡΎα.'/ώ~:; ::eptop~otijΚΙ:X'lI> ιiΠAως vi τα:χθΟΟν ιίλληλέnυες 
με tO\l Tρlι:σ-ιιυ κι;ι.ί τό Γρι:χψείο τ-ης 4"1; Δ:εθ\lου; xι;r;l '. α. κατι:χ
'-'ιxιiσoιl\l τή συμμετοχή του Νιοι στήοι κυ6έρνφη τη; Kα.τα.λω~ίας, 
δίχωι; όμως, Oτtως ιίπoδειχ',ιόετcι.ι σήμερα για. ,,;ήν πλεισψηφίΙ:Χ του 
λ6.χ.ιστο τοΟ πυρήνα. τη; Ε.Ο ,Κ.Δ.Ε. , να. ΚJLταλ6.6oυν τήν οόσ(α. 
των σ;Ρ-ι:χλμάτωοι του η.Ο.Υ .Μ . κ«ί τΤι.., αUσί~ τη; κρ:τικης του 
Τρότοχυ. 

Ή ϋ7.:«?ξη τ600 6αθ:ιi , &πως θά ιίποδείξσυμ.ε, όππορ.ουΥισ;:ι
κων α.vτιλή4εων μέσ« στίς γραμμές μας σέ: Τ/χκτ:χCt πρa6λ-ήμcι.τι:x 
ιποίι εχουν «rco χρόνια λιιΟεί y tCt τον έπανΜτατ(κο μαρ;ισμό, "ij_ 

τε νό: μdς έχι:λ-lιξει πρέπει , ο1),ε κcι.Ι Oικcι.ιoλoγεί μιCt Qπoιαoήπo
,ε ιiπογοή.εtlοη γιό: τό μέλλον τ"Ο χόμμα.τός μας , &.ρχεΙ [wvov "Ι 
μ:χρ;:στΙΥ_ή κριτ:χή να. μη.., 1Y.tOxwpJjot! χα! νό: μήν ::PO:τ.t«θήσ~υ 
με γα. :ί(!Xλόψ~υμ.ε τ): σφάλματι:χ χα1 νχ C\)J.I.ot6MGuμs τί; δ :αφορΙς, 
χιiριν μιας πλcι.στή; Χα! ~ΠΙlfανειακήΙ8 "δι~oψωνίας:> . 'ΑπΟΟειχνίιε
ται για πο).).οστη ψορά δτι ή γενιΧΎ) πσ.ραδοχή τοΟ προγριΧμμα
τ~ς ά.πο μιά. δμά.Οα δε" άρχε! για. vb. κάνει έπαναστατική Ι:ΧίιτΎι 
τήν δμά.δΙ:Χ. 

... Δ:::ιρΧώ; οΙ σίιντροψοι σ.ν,,-φέpo~ται στό «δόσχσλ". , «'Μ 
λώ:λοχο», καΙ -Τ.ολυσίινΟε,ο" τοΟ πρ06λήμι,tτo;, σ1:1;: .. lχπλήξΗς: 
:r.:c.u παΡΟ!ntάζε: Τι Οιαλεκτική ,. κλιπ. , σσ.ν να: θέλ"υν '1& μα~ ΠO~'1 
5τι !Χν δ'ε,ι χατι;ρθώνουν .,ά. δώσσυ'l μ.~σ. σuγκεκρ:μέν1j ά.~· &.λυC;1) 
οεν ε[νcι:ι υπεύθυνο: αίιτοι &;λλά τό ... πρόελημα . 'Η !κανότηtα 
αμω; τοΟ μαρξισΤή 6ρίσκετι:χι σ.κριΟώς στό να. διεuκpιν!ζε ι κι:χΙ 
αν«λίιει με τρόπο άπλό χαι κατανοητο γ:« δλους τα: πιό δύσκολ-;ι: 
κ-;ι:Ι t:"a. πιό πo).'JOίι~θι':α. ΠΡ06λ-ήο,w.τα, καί aπ' au:-i;: τΙς iνaλίισε:; 
νσ. βγάζει καθαρα ,:!ς 'Τ..ροοπταε;: κα.! .α κα.Οή-ιιον,α. 'Π σUγχl)o'1Ι 
οεν 6ρίσχε1:α ι aτό πρ66λ"l1ια ά;λλα στδ ι ιυι:χλό H\J'I αι'Ιτρόψων. 

Σε δλcι του; τά. γρ-;ι:ψτα οΙ σύντροφο: τής πλειοψη:ρ!ι:χς.: τοΟ 
πυρ-ή'l/Χ τ1)ς Ε .Ο.Κ.Δ .Ε., ιiποq;εόγουν συσ-τηματικό: 'Ισ. θέσουν σuγ
ΚΕκρψlνll, τό 1"'ρό6λημα. τής διμέτωπης πάλης κιχ! π ροσπιιθοΟν να 
μ~~ πε[σουν δτι δέ., Ι 'nοουν μ' αι},:ο .iλλo ιiΠδ τ-ην ταυτόχρονη 
r.:άλη τοϋ 1:ΡOλετcιpισ.τoυ σε τ.ερ:σσότεΡα. μέτια:tα έναντΙον δια.φ&. 
ρων CUΓχpόνως ΙχθΡώ'l , δπως σαν να 1:oG}u, στα πρώτα χρόνια 
τοΟ Ιμψίιλιου 1:0λέμου στή Ρωσί-α, Cτα.ν τό !πι:xν cι:στcι:τημΙ'IO πρ'ι 
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λιταριά.το πολεμ.ουσι ατό Ισωτερικό χα! στ« σUyoρcι: χα! τΙ; ιiyτε

παΥαστα.τ ιχες σvμμop[ε; χα1. τους Ιμπεριαλιστές εΙσ60λεΈς. 

"Αν γ:' cι:ύτό έπρδ-ιιε ι;:ο , ij συζήτησΥι μας θα. 'ήτι:χ'l ά;'/όητη 

χι:r.l iκι:χτ:ι.'1 6,,1,η. 'U προλΗαρ:ακη ΙΠCΙ:'IM;«ση πoλεμ"Oσ~ τότε 

σ' δλα τα. μέτωπσ; τον !διο εχθρό: τήν ά'ιτεπ:χν&στω::ιη και το 

διιθνη Ιμ.περιαλισμό, :ι: ο:) Τιτα',ι σύμμαχοι xι;r;l που σ.πο Χ.ΟινοΟ προ

'cπιιθoooαν ./ ιχ. π νίξι:.υν τ-ην ~πανά.σΤMη. Τό μΙ::ωπο &r.οιαδήποτε 

r a! 0.'1 ήταΥ ή εκτα.-:;-ή του στά. σU'lop-;ι: η ιr..ό έ~ω:-ερ:κό της χώ

pl%;: ητιχοι ένα κ-;ι:Ι μόοιιn. 'A'HiOt ta; ή τακτιχ'ή τη; διμέ;:ωΤ.ης πά.

~ης που προτεί1l0υ1l '(ι~ τήν δπεpιiσπισYj τής Ε.Σ .Σ.Δ . οΙ ιίντι
Wtεφαιτιστ~ς vίI1ltpOιpO L, 6'(lχίνει α.πο μΙα εντελώς διαφορετική δι6. -

(αξη τών μετωπων κα.ί &'πό έ'ΙΤ<.),ώς δ~αφop<.τικές σχέσ~ ι ; τών 

χθρών μετΙ:Χξό :ους. T~υ),-xχιvτo ετσι π ιστείιουν οΙ σίιντροφσι. 

Τό "ρολ~ί:ΙΡ tι:ίτο IΥμ ιiπέ'I-;ι:Y:ί τ"υ ου? ΙχΟροίις -:tou ε!ν/Χι 

~
. "' Ιθ'~" .. ~~~-~ ~ και ;.t<.tIXςu του:; Χ pOl. "':"1 σιryκροuση μετι:χ;υ των uUu αυ-

6':1'1 εχΟρώ., τό πpoλ~τι:xρ:6.τo 6ρΙσκετιχι στο \δ:ο μέ;:ωπr; με τον 

.ναν ιi_π' α-utοuς &\ιI%'lτ[ο'! το)) .iλλoυ ποί) τον θεωρa περ :σσό;:εΡΟ 
ΙΠ:ΚΙ1Ιδυ1l0 E.,G) ίaυ:-όχρο',ιι:χ δ\εξ6.γει μ:α Τ.6:λη κ lΧl' ένα1lτίον τοσ 

lιuμψixω ,ou. Αότή είνι:χι ή θεωpΙ~ ti'j :; δ:μέ,ΜΤ1); πάλη; mt 
IΙ."α.ι τόσο παλιά. όσο εt'l!χ: καί ό όππσρτουνι-:;μός . . . 

. .. Είναι iι ίδια. στο 6ιiθoς θεωρΙα 7.0ύ δια.τuπώΟ1jXΙ iΠQ 

ρώ-:ιους με'/σεε ίχου; ΠΡI'Ι x cιl μ<-~ τδ Ι 005 ~'Iα'ιτίoν τη; Οε

ρρι:"" τη; δ ιαρκοος επιι.'ισ.στι:χ-:;ης, στ!; συζητήσεις γιά. το χσγl1.
και τΙς κινητήριες δυνάμεις τής ρωσικης έπα- 1Ι άστασ1jς. Λέ

ατ! ~o κ!ΧΟήκο., τσΟ ρωσικοο πpoλ~τα.pιιi,oυ ε'('ια'. ::Χ.π; κο:

μ.ί τή f:λε),εu.oΖρη μποtlρζουαζΙ:ι ίά. !iνιχψέΦει .ό." τσαpισμh 

τη φεουε"ηιχΙο:ι, CΠptίIX'lG-ytιi; τη 'ι στ« π:ό ά;τοφσ.σ:στ:κά. δη

":::,';:" μέτρα, Ινώ τ:χυτ.Ιχρονο:ι τo pict-t: νσ. ιίγωνΙζεται γ:ό: τ« 
~ ι δικ& τ"υ ταξικά. σvμ.ψέρο\l:ιχ 1,1(1.1ΙΤ(0., "'ης μπουρζουι:χ

"'Οπως ηταν ιί'/lXπόφεuκτo, άπο τη., ts:ι:x τή λι:..γιχη τη:; ~δ ι 

Ι"'"'1' πάλης,., οΙ μΕ'/σε6(κο ι 6ρέΟ1)χαν μέσcι. aτήν έπιχν6.σταση 

(
ό !δ:ο μΞ,;ωπ~ μ! .ο&ς τσ:ιρ:κοΙΙς ::>tρ:ι"r(ο.,); zcιΙ t ou; ξέ'/συς 

πιρ ια.λ:στέ;. Σr.:ήν Ί ,πανΙα. :ό Π .Ο.Τ .Μ . u!?θέ:φs χ; σ.1:ό τΥιν 

'X't :xyι τ1); «διμέτωπη; πάλης-, κι IZ,jtiJ ε! '1α: ;:'0& Gδήγφ~ κι 

~δtο χα! τ-ην επαν&.cτMη σ,ήν κιχ:,cι.στροq:ή . . . 
. .. Ή Κ<"Ι:Ρ'.στ ικη θεωρία ti'J; διμέτωπη; π&λ"'1; δέν δια-
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