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Εις μνήμην των θυμάτων τοΟ Κομμοuνι
σμοΟ, τόσον των κατΟ: κι:χιροuς ύπο tςομμοuνι
στων φονευθέντων, fuoν καΙ αuτων των Κομμοu
νιστωiι, οtτ���ς επεσ.αν άyωνιζόμενοι, διότι έπί'
στεuσαν καΙ ·έθuσιάσθησαν διΟ: μίαν άστήρικτον 
όπατηλην καΙ -avεδαφικίlν Ιδέαν. Οί πρciτοι εΤναι • ι • 

. μάρτυpες-, �\ δεύτεροι άξιολύπητοι. 
' 

Ό Πο ν ή σ ας 

- . .  ' �- ... '·. 



θΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ, 15 Μαίου 1951. - Ό ιrri
ραν τοίl Πα-ρmπ:τάcτ.ματος ραδιcχrrαθμος των ΊΞιλ
:Λήνων ·κομμοννιcrrων άνέφερε χeει; τiιν fναρξ.ιν τijι; 
δημοσιεύσεως τ/ς το «ΝΕθνος:t τοίί ·lcrrορήματός •μου 
διa τa «!Παi)(ICJ'Κήνια τοίί K.K.E,:t, ,.ρο�ας &η 
ι:Τvαι εΙς αιhοuι; &ριcrτα γνωιττiι � ,.ροσω-ιτιtc:ότης 
τοίί γρ(Χφοντος tcal ·&τι ούτοι i-ιτιφuλάσσονται ν' ά
παντήσονν έν τύθέτφ χ.ρόvφ εΙς τa γραφόμενα. 

Ούδαμώς άμ�6αλιλοv Οτ ί1&λε δοθΟ άνάλογος 
προσtιχiι τΙς δσα γράφω tcar π.ρόιQειται νcΧ yράψω bt 
μέρους τίlι; �γεσίας τοίl Κσμ•μοuν.ιcrτιtcοίί Κόμματος 
τίlι; 'Βλλάιδος. Έπίιαης δΕν άμφι6άλλω δτι οΙ ό:πο
τελοίίντες αότlιv γνωρίζουν τiιv προσωπιmητά μου, 
δπ-ως tyω �ι; τε yνωρίζ� τiιν � -r{ι.JV, ι.· Ο. 
σον σuνεφγάσθην μετa των πλε.ίrcτπ.νν tξ αιhώv κατά 
τiιν έποχirν bοcίνην. 

θά tπιεθύμουν -ιτολu -νa ϊδω τaς άπαντήστις τ{ι.JV 
εΙς δσα yράφω, διά ν' άρχίσο &,μοσία σuζήτησις
'R'ολu φο6οίίμαι aμως ότι &ι>κετοl tξ αιhών θcΧ σuvε
φώνουv ·μ[ τaς άπόψεις μου, tav ήσαν έλείιθε,ροι νά 
όιίι�ήσοuν. 

Ελ. ΣΤΑΥ'ΡΙΔΗΣ 

Σ η μ. : 'Επειδη λόyφ άκριδείας τού χάρτου δέv έξετιΠrώθησ:χν 
άφθονα άvτίτuπα, δ rnιθuμώv τοιαύτα πρέπει νά άπεuθύvεται ε:ι; 
τον συγγραφέα: Κον Έλεuθέριοv Σ ταuρίδηv, δημοσιοyράφοv, Θεσ
σαλονίκηv. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Δεν πρόκειται νa yρά� Ίστορίαν, τiιν Ιστορίαν τοu Κ.Κ.Ε., &ν καί 'Ιfι
στεύω, δτι το Κ.Κ.Ε. άνηκει πλέον εlc; τfιν Ίστορίαν, τfιν σύyχρονον 'Ιfολι
τικfιν Ιστορίαν τοu τόποu μαc;. 'Ανήκει είς τiιν Ίστορίαν ώς π· ο λ ι τ ι κ ο ν 
κ ό μ μ α, διότι άμφίδολον εΤνε aν πρόκειται πλέον νa δράσtι ώς τοιοίίτον 
είς τiιν χώραν μας. Σήμερον, το μεν τμijμα αύτοu, ποu εύρίσκεται πέραν τoii 
Σ ιδηροu Παραπετάσματος μαζi με τfιν ι\yεσίαν .orou, άσφαλωc; δεν εΤνε κόμ
μα, όιλλa τάyμα τοu Άλδανικοu η σύνταyμα .oro πολu τoii Βοuλyαρικοu στρα
τοu! ΚαΙ περιμένει το taν καΙ πότε θa είσ6άλοuν οί στρατοi αίιτοi εΙς τiιν 
'Ελλάδα διa νa τούς ... βοηθήσrι! Αϊίτο βέ6αια δtν μπορεϊ νa πij κανεic; δτι 
εΤνε δοuλειa πολιτικοu κόμματος! Μπορεϊ νa εΤνε ό,τιδήποτε Οίλλο, έκτος άwο 
πολιτικiιν δρασιν κόμματιχ;! "(Jσον άφορQ το τμijμά τοu, ·rrou· :;;ύρίσκετάι ά
κόμη έντος τijς χώρας μας, αύτο όιπο'fελείται άπο μερικac; σuνωμοτικaς ό
ιιάδαc;, χωρiς σοδαρaν 6ρyανωτικiιν σύνδεσιν μεταξύ των, χωρiς ένιαίαν πο
λιτικiιν ι\yεσίαν, όμάδας ποu δεν εΤνε είς θέσιν οuτε κόμμα νa 6νομασθοUν, 
οiίτε ώς τοιοuτο νa δράσοuν, εστω καi παρανόμως, όμάδας τών όποίων ό ρό
λος παραμένει νa βοηθήσουν, έν καιρι;Ί, ±αν δuνηθοuν, τiιν έπιδρομiιν των ε:
ξωθεν ξένων στρατών, μt πράξεις σαμποτάζ, κατασκοπείας η cχλλας, έχού
σας aμεσον σχέσιν με στρατιωτικiιν κuρίως δρασιν καi οχι με πολιτικήν! 
Σuνεπώς ι\ πολιτικiι δρασις τοu Κ.Κ.Ε. ούσιαστικώς tτερματίσθη καi μένει 
μ ό ν .ο ν ι\ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή. Δι' αιίτο δεν εΤνε πλέον πολιτικον κόμμα 
καi ώς τοιοίίτον άνήκει εΙς τfιν Ίστορίαν. Έντος τίiς χώρας άπέμεινε δι' 
αιίτο μόνον ι\ στρατιωτικiι π ε μ π τ ο φ α λ α y y ι τ ι κ η δ ρ α σ ι ς ! ·πα
σα άλλης φύσεως ένδεχομένως άναπτuσσομένη δρασις εΤνε ούχi η κuρία τοι
αύτη, άλλa ή δεuτερεύοuσα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥλΗΣ ΜΑΙ 

Πολιτικος ρόλος τοu Κ.Κ.Ε. θa άνακύψtι πλέον μόνον ±aν αl βοuλyαρικαί 
i\ άλδανικαi 6ρδαί, βοηθούμεναι άπο τaς ρωσικάς, κατορθώσουν νa έπιδρά
μοuν καi νa καταλάδοuν τi)ν 'Ελλάδα, όπότε ό πολιτικός τοu ρόλος θa εΤνε 
βεδαίως νa κuδερνήσrι τiιν χώραν, αν καi τότε, δεν yνωρίζω, aν δtν πρόκειται 
το Βοuλyαρικον κομμοuνιστικον κόμμα νa λάδ'(Ι αιίτο είς χεϊράς τοu καi τiιν 
έν Έλλάδι Έξοuσίαν καi νa ύποκαταστήσrι τάχιστα το Κ.Κ.Ε., τεθέντος δτι 
πολu yρήyορα, έν τοιαύτ'(Ι, άπιθάνι,ι άλλως τε πλέον, περιπτώσει, δtν θCχ ύ
πάρχn έλληνικον 'Έθνος, διa νa εΤνε όινάyκη νa ύπάρχ'!Ι καi Κ.Κ.Ε. Ή Έλ
λaς δεν θa σο6ιετοποιηθfι μόνον, ώς φανταζονται τινές, όιλλa καi θa έκσλαuϊ� τελείως, οΙ δε 'Έλληνες, δσοι μεν εΤνε κομμοuνισταi. η δσοι θa yίνοuν 
άμεσως έκείνην τiιν στιyμήν, aνδρες καi yuναίκες, !εχοντες ήλικίαν στρατεu
σιμον, θa ριφθοuν μέσα εΙς τι'χς σλαuϊκι'χς στρατιaς διa ν 'άποθάνοuν είς κά
ποιο μακρuνον μέτωπον - ολα τa παιδιa θCχ ΕΧΟUν τfιν τύχην τών 28,000 
άρπαyέντων κατa τον σuμμοριτοπόλεμον - οί δε ύπόλοιποι μη κομμοuνι
σταi πάσης τάξεως καi φύλου θa λάδοuν άσφαλως μίαν ώραίαν πρωίαν πεζu 
τ�ν ayοuσαν προς τl]ν Σι6ηρίαν, διa ν' άφήσοuν έκεi τa κωλα! Διa τiιν Έλ
λαδα το Κρεμλίνον δtν !tχει ποσως πρόyραμμα σοδιετοποιήσεως, άλλι'χ πρό
yραμμα έκσλαuϊσμοu δι' έξοντώσεως τijς έλληνικijς φuλijς, δπως γίνεται μΕ 
τa Βαλτικa Κράτη! Αί άκταi των θαλασσών, καi δiι τijς Μεσοyείοu, δtν κα
τακτώνται μονίμως διa τον Σλαuϊσμον μόνον διa τίiς σοδιετοποιήσεως τίiς 
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'Ελλάδος καi τοu Lκκομουνισμοu τwv 'Ελλήνων. 'Απαιτείται καi ό :iξεθνισμόc;, 
δηλαδη ό έκσλαυϊσμος σύμπαντος τοu πληθυσμοu ·rwv έδαφwv τούτων. ΤοUτο 
θc'χ tπεθύμουν vc'x το έννοήσουν καλc'χ ολοι οΙ 'Έλληνες, καi αύτοi άκόμη οΙ t\ξ 
αύτwν κομμουνισταί! 

ΠΟλΥ ΕΝΩΡΙΣ 

Διc'χ τοiις άvιω.�iρω iλόγοvς τι>ιlστεύω on πολιτι-κος ρόλος διc'χ -το Κ . .Κ.C. 
δi:v itμεινε πλέον οχι μόνον εΙς την περίπτωσιν τί]ς μη κατακτήσεως τί]ς 'Ελ
λάδος uπο τοu κομμουνισμοu, άλλ' άκόμη καi εΙς ·ri,v -ιτεpίπτωσιν σλαυϊκί]c; 
tπιδρομίjς καi κατακτήσεως αύτί]ς, πρ&γμα το όποίον άσφαλwς δtv cTvε καi 
τόσον εuκολον πλέον, διότι καi έπi τοu σημείου τούτου πιστεύω, δτι δ Κομ
μουνισμός ... Ε:χασε το λεωφορείον! ΤοUτο δi:v λέγω προς παρηγορίαν �� ι:ν
θάρρυνσιν ούδενος iJ άπογοήτευσιν aλλων, άλλa το στηρίζω clς γεγονότα Ι<αL 
tπιχειρήματα άδρά, τc'χ όποία tv συνεχείq; τwv yραφομένων μας ::1ς •ro "'Έ
θνος», θc'χ itχωμεν άσφαλwς την εύκαιρίαν ν' άναλύσωμεν. 

Παρ' δλον δμως το γεγονος, δτι πιστεύομεν είς τi,v λί]ξιν τοu -ιτολιτικοu 
ρόλου τοu Κ.Κ.Ε. lv τn χώρq; μας, παρ' δλον δηλαδi, δτι τοποθετοuμεν •,τλέον 
αύτο ώς πολιτικον κόμμα - tπαναστατικον η συνωμοτικον άδιάφορον -
εΙς την '-Ιστορίαν, lv τούτοις, ώς έξ άρχίjς tτονίσαμεν, I σ τ ο ρ ί α v δ i: ν 
π ρ ό κ ε 1 τ α 1 v c'x y ρ ά ψ ω μ ε ν. 

Δύο κυρίως λόγοι ιι&c; tμποδίζουν: Ό πρwτος εΤνε δτι κρίνομεv οτι εΤνε 
άκόμη πολu ένωρi5 δια vc'x yραφij τοιαύτη Ιστορία. 'Άλλωστε καi σχετικαi 
wροσπQι;θειαι tκ μερους αύτρu τούτου τοu Κ.Κ.Ε., yενόμεναι διc'χ va γραφ\1 
ή Ιστορία του, άπέτυχον οlκτρwc;, καi τc'χ κυκλοφορήσαντα σχετικΟι f:ντuπα 
πav &λλο η Ιστορίαν μετΟι τί]c; άπαιτουμένηc; βε6αίως άντικειμενικίiς κριτι
κijς άποτελοuν. Ύπίjρξαν Οιπλwς προπαγανδιστικc'χ φυλλάδια καi μάλιστα οχι 
τοσον διΟι va προπαγανδίσουν τον Κομμουνισμόν, άλλΟι διΟι νa έξάρουν τi,ν 
δρ&σιν τοu Ζαχαριάδη καi yενικώτερον τίic; σημερινίiς ήγεσίας τοu Κ.Κ.Ε. 
μi: προσπάθειαν συνάμα μειώσεως καi ύποτιμήσεως τίiς δράσεως aλλων προ
σώπων. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ό δεύτερος λόγος, δι' δν δi:v γράφομεν Ιστορίαν, cΤναι το οτι ·.τροσωπι
κwς ήμείc; δi:v εϊμεθα εlc; θέσιν νΟι γράψωμεν την Ιστορίαν τοu Κ.Κ.Ε. Διότι 
'Ιστορία θa πii κάτι το άντικέιμενικόν, το άνεπηρέαστον, κάτι το γραφόμε
νον άπο εvα τρίτον καi άμερόληπτον κριτi,ν προσώπων καi πραγμάτων. Δυ
στυχwc; δΕ: ν ε'ί με θα εΙς την περί πτωσι v αύτη ν ό τ ρ ί τ ο ς ! "I σως Θc'χ •ro ή
θέλαμεν νΟι ε'ί με θα. 'Αλλ Οι τ Οι γενόμενα ούκ άπογ ί yνονται. Δεν δύναται vc'x 
γράψ!] την Ιστορίαν τοu Κ.Κ.Ε. avθρωπος, δστις, καλwς η κακwς, rtπαιξεν 
i:vα άπο τοuς π ρ ω τ ε ύ ο v τ α c; ρ ό λ ο  υ c; εΙς την Ιστορίαv αύτήν, i\τις 
άποτελεί συνάμα ΕΥ τι νι μέτρι,J καi Ιστορίαv αύτίic; ταύτης τί]ς ζωίic; του! 
Δύναται κανεiς άσφαλwς va γράψq γεγονότα, οπως τΟι cΤδεν, οπως τa fiζη
σεν, δπως Εν τινι μέτρι,J τΟι προεκαλεσεν η τΟι έδημιούργησε, δεν δύναται δ
μωc; νa ΕΧΠ την άξιωσιν vc'x θεωρi) αύτa ποu θc'χ γράψtι ένδεχομένως ώς Ίστο
ρίαν! Διότι, δσον καi &ν προσπαθήσπ νc'χ ε Τ ναι άντικειμενικός, οσον καi &ν 
θελήσu va μείvπ άνεπηρέαστος εΙς τaς περιγραφάς, είς τaς κρίσεις του, 
r'ίναι φυσικόν, εΙΎαι άνθρωπίνη άδυναμίσ, το va μη δύναται κανεiς διc'χ τόν 
tαυτόν του νa γράφπ άνεπηρέαστα. 'Επηρεάζεται αύτομάτως, ύποσυνειδή
τως, 'ίσως καi χωρiς νa τό έννοi\. ΕΤναι ήρωϊσμος άσφαλwς vc'x γράψ\1 κανεic; 
την Ιστορίαν τοu Κ.Κ.Ε., δταν ΕΥ τινι μέτρι,J ή Ιστορία αuτη εΤναι καi αύτο
διοyραφία. Έav ύπερδάλ11 έαυτόν, κομπορρημονεί, lav ύποτιμήσ11 τον ρόλον 
του, συγκαλύπτει την άλήθειαν, δταν ιίάλιστα πρόκειται ν' άποκαλύψ\1 δρδ:
σιν μη παγκοίνως 6εδαίως έπαινετήν, τοσούτι,J μ&λλον, έφ' δσον δεν πρόκει
ται ν' άvαφωνήσ11 προς πνευματικόν τινα το τοu Ίεροu Αύyουστίνου : <<Com
fiteor iίbί mea culpa, Domίne, Domίne!». (Σοi iξομολογοuμαι τa σφάλ
ματά μου, Κύριε, Κύριε!). 

ΚΑΘΗΚΟΝ ΑΠΕΝΑΝτι ΤΟΥ λΑΟΥ 

Δεν θα yράψω, λοιπόν, Ίστορίαν. Θa δώσω δμως πολύτιμα, ώc; πιστεύω, 
στοιχεία είς τον μέλλοντα ίστοριοv-,��c-• τίiς κc:τa ·rexς τελευταίας δεκαετη-
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ρίδας τrολιτικί\ς Ιστορίας τί\ς χώρας, &τrοκαλύιrτων πολλa cχγνωστα καΙ έν
διαφέροντα &σφαλωι; σκοτεινa μέχρι τοuδε σημεiα τί\ι; δράσεως τοu Κ.Κ.Ε., 
&λλa καΙ πολλων cχλλων προσώτrων. Θa το κάμω περισσότερον διότι το Οεω
ρω καiJήκόν μου &τrέναντι τοu λαοu, καΙ όλιγώτερον διa νa Ικανοποιήσω τfιν 
περιέργειαν των &ναγνωστων τοu «�Εθνοuι;», το δτrοiον νομίζω ύποχρέωσίν 
μου νa είιχαριστήσω καΙ δημοσίςιc διa τfιν φιλοξενίαν του! 

Θa έτrεθύμουν, Ο:ν �το δυνατόν, νa γραφοUν, οσα πρόκειται νa γράψ<.J, 
χωρlι; ν' &ναμίξω ε\ ι; αιίτa έμαυτόν I Δυστυχωι; εiνε &δύνατον, διότι ι\ ζωή 
μου ύτrί\ρξε συνυφασμένη μέ 'JcX γεγονότα, μετέσχον ε\ι; αιίτά, Ο:ν οχι πάντοτε 
μεταξu των ·rrρωταγωνιστων, δπωσδήποτε ομωι; έτrl τί\ι; σκηνί\ι;, εστω καΙ 
Ο:ν πρόκειται περ\ «παρασκηνιακί\5» δράσεως! 'Απο δλα δσα θa γράψωμεν, 
δtν πρόκειται νa διαφωτισθοUν μονον οΙ μfι κομμουνισταί. Περισσότερον \'
σωι; θa διαφωτισθοuν δσοι �σαν i\ εiναι &κόμη κομμουνισταί, διότι καΙ αύ
το\ τa &γνοοUν, άγνοοuντει; άσφαλωι; το σίινολον τί\ι; Ιστορίας τοu κόμματός 
των. ν Αλλωστε, ε'ίχομεν κατa το παρελθον καΙ ύτrοδείξειι; έκ μέρους αιίτοίί 
τοίιτου τοίί Κ.Κ.Ε. νa παράσχωμεν ε\ι; αιίτο τa στοιχεiα τί\ι; Ιστορίας του, 
Ιδίως κατa τfιν πρώτην δεκαετίαν τίjι; δράσεώς του, aτινα άγνοεi καi αιίτiι ή 
σημερινiι ήγεσία του! 

Θa τrροστrαθήσωμεν συνεπωι; νa είμεθα Οσον το δuνατον &ντικειμενικοi 
ε\ι; τa γεγονότα, τa δποiα θcΧ 'ίrαραθέσωμεν, καi ε\ι; τfιν πιστfιν τrεριγραφfιν 
αιίτων, σ'!νάγοντει; έκάστοτε τα &τrαραίτητα συμπεράσματα προς διδασκα
λίαν καi διαφώτισιν πάντων, χωρlι; δέδαια νa έπαyγελλώμεθα τον «καθοδη
yητfιν» 1\ «Iνστρούχτορα» τοϋ Κ.Κ:Ε.! 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑλλΗΛΟΥΧΙΑ 

Έσιωπήσαμεν έφ' δλων αιίτων έτri τrολλa t:τη. Νομίζομεν δτι έπίjλθεν ι\ 
στιγμfι νa λίισωμεν τiιν σιωτrήν! Πρωτον, διότι το Κ.Κ.Ε., ώι; είτrομεν, άνίt
κει πλέον ώς κόμμα πολιτικον ε\ι; τJιν Ίστορίαν, καΙ δείιτερον, διότι ή ζωη 
των &νθρώτrων εΤναι δραχεiα καΙ 'ίσωι; αuριον νa εiναι &ργa διa νa δμιλή
σωμεν καΙ ι\,ι.ιε'iι;, δ μόνοι; ίσωι; έπιζων έκ των παλαιων ήγετων τοίί Κ.Κ.Ε. 
ΚαΙ δέν εύρισκομεν όρθον νa παρασίιρωμεν δσα γνωρίζομεν είι; τον τάφον! 
ΟΙ έπίγονοι όφείλουν νa γνωρίζουν δσα πρέπει διa νa διδάσκωνται έξ αίι
των. πωι; έξεφίιτρωσε ΤΟ Κ.Κ.Ε.; Δtν εΤναι κάτι το &διάφορον. Ε\ι; ολα υ
πάρχει ή Ιστορικfι άλληλουχία. ν Αλλωστε καΙ TcX τότε γεγονότα εχουν καΙ 
τlιν σημασίαν των καi το ένδιαφέρον των, εΙς τοuς πλείστους δέ εΤναι cχγνω
στα. eα γίν!Ι δεδαίως &νάγκη ν' &ναδράμωμεν χρονικως προι; τa ότrίσω, 
σχεδον έπ\ μtαν 35ετίαν. Δtν θa ε'ίτrωμεν δμωι; θεωρίας. ΆλλΟι μόνον γεγο
νότα. 'Άλλωστε εΤναι προτι.μότερον νa προχωρήσωμεν χρονολογικωι;, διa νa 
φθάσωμεν μέχρι τίjς σήμερον. "Ετσι τa χορηγοίιμενα Ιστορικa στοιχεΊα θa 
εΤναι ·mληιρiοο"τ>έρα. Φιι.σικeχ θ' άναφέρωμεν τeχ γεγονότα, δ-πως ύ-πiτrεσαν εΙς 
τlιν Ιδικήν μας άντίληψιν, τrροτάσσοντες τaι; χρονολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η �ΟΜΜΟΥΝΙΣΥΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

ΠΛΕ;ΥΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 918. 
Μέσα είς ένα «λάγκερ» (γερμαvικιl λέξις, χρησιμοποιουμέvη καΙ ύ

πό τwv Βουλγάρων, καΙ σημαίνουσα στρατόπεδον) της πόλεως Πλεύvας 
είναι στι6αγμέvοι περl τοuς 300 'Έλληνες δμηροι. ΚαΙ εΤvαι ολοι άν
θρωποι τwv Γ ραμμάτων. ΕΤχαv συγκεvτρωθ6 έκεΊ, κατόπιν έπιλογης, ά
πο δλους τοuς UΕλληvας δμήρους, δηλαδιl δλους τοuς είς Βουλγαρίαv. ά
παχθέvτας ώς δμήρους άρρεvας κατοίκους της Άvατολικης Μακεδονίας, 
άvερχο,.ιέvους είς 45 .000, έξ ώv έπέστρεψαv μόνον οί 1 1 .000, διότι οί 
34.000 άφηκαv TCx κwλα είς τό: βουνό: TOU Αϊμου, έργαζόμεvοι καΙ κα
τασκευάζοvτες σιδηροδρομικό:ς γραμμό:ς ύπο θερμοκρασίαv 28 βαθμwv 
ύπο το μτιδεv κατό: ΤΟΥ χει.μwvα καΙ με 1 00 δράμια ψωμl λασπwδες άπο 
σίκαλιv την ή μέραν! 

ΈκεΊ, είς τιlv Πλεuvαv, εΤχαv συγκεvτρωθ6 άπο τοuς Βουλγάρους 
οί έξ αίιτwv διανοούμενοι : δημόσιοι ύπάλληλοι ( μεταξu τwv δποίωv καi 
ό γράφων), διοικητικοί, δικαστικοί, διδάσκαλοι, δικηγόροι καΙ μερικοl 
έμποροι. Τοuς ίατροuς τοuς εΤχαv τοποθετήσει είς νοσοκομεΊα. 

ΝΕξαφvα έδόθη διαταγη προσκλητηρίου. uΟλοι οί δμηροι uΕλληvες 
lμπηκαv στη γραμμή. Ό διοικητης τοu στρατοπέδου, Βούλγαρος λοχα
γος Πέεφ, τραυματίας τοu πολέμου, τοποθετηθεlς είς τό: μετόπισθεν, πε
ρισσότερον άγριος παρά ποτε, ξμφαvίζεται χλωμος άπο θυμοv καΙ λύσ
σαν. 

- Τί συμβαίνει ; διερωτwvται εντρομοι οί δμηροι μεταξύ των. 
- Καvεlς δεν ξέρει τίποτε ! 

ΕΡΕΥΝΑ 

Με συνοδείαν δύο στοίχων Βουλγάρων στρατιωτwν, τwv περισσοτέ
ρων γύφτων της Βουλγαρίας, oi ·Ελ�ηνες δμηροι δδηγοuvται έκτος τοu 
στρατοπέδου, μέσα είς μίαν χαράδραv ! Δύο πολυβόλα στήνονται aπέ
ναντί των. Καi οί Βούλγαροι στρατιwται «λαμ6άνουv θέσιν» aπέναντι 
·τwν παρατεταγμένωv δμήpων ! 

- τί γίνεται ; Θό: μaς σκοτώσουν; Γιατί δέv το εκαμαv Εως τώρα; 
Τρόμος καΙ φό6ος παντοu. Πολλοi κάμνουν τον σταυρόν των. ΝΑλ

λοι δακρύζουν έvθυμούμενοι φίλτατα πρόσώπα. 
wξξαφvα ό Πέεφ κάμνει ένα νεuμα εΙς ένα λοχίαν καΙ αίιτος με δύο 

άλλους στρατιώτας aρχίζει μίαν λεπτομερη ερευναν παντος ομήρου. Μα
ζεύει δ,τι εϋρr;ι μέσα στις τσέπες των : γράμματα, σημειώματα, ταυ
τότητας καΙ μερικό:ς φωτογραφίας συζύγων καΙ τέκνων. Τίποτε άλλο. 

- Έχάθη τίποτε; 'Εκλάπη' τίποτε; lητοuν νό: βροuv ίίποπτα εγ
γραφα η έπιστολάς ; 

Πάντως, μετό: τι1ν ερευναν αίιτήν, έδόθη έvτολιl έπιστροφi)ς είς το 
-«λάγκερ». Δεν έπρόκειτο νό: μaς σκοτώσουν. Είς το «λάγκερ» δμως διε-
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πιστc.i.θη, οτι εΤχε γίνει καl έκεΊ fρευνα είς τa όλίγα ροΟχα η σκεπάσμα
τα ποu είχαμε άφήσει. 

Ν Ακρα σι γη είς τοuς φύλακάς μας. Κανεlς δεν fλεγε τίποτε. Περιο
ρισμος μόνον αύστηρότατος. Το βράδυ έπέστρεψαν καi ολα τa χαρτιa 
ποu έπi\pαν άπο τiς τσέπες. Τοuς ήσαν άχρηστα. Δεν βρi)καν τίποτε. 
�Η δεν βpi\καν ο,τι ένόμιζαν πως θa εϋρουν. 

Μόνον τiJν έπομένην το πρωί έμάθαμε τί συνέβαινε. Δεν ξέρω πως, 
έγνώ�η οτι το μέτωπον έσπασε, δηλαδιl τΌ βαλκανικον πρωτον μέτωπον 
fσπασεν, οτι ό βουλγαρικος στρατος έτράπη είς φυγήν, οτι είς τιlν Σό
φιαν ΕπικρατεΊ άvαρχία, οτι δ Φερδινάνδος έφυγεν, οτι δ βουλγαρικός 
στρατός καθ' δμάδας έπιστρέφει είς τa σπίτια του ! Καl οτι δ πόλεμος 
fληξε ! Οί Άγγλογάλλοι προελαύνουν μέσα είς τιlν Βουλγαρίαν ά
μα:...ητί! 

ΧαρCχ καi άγαλλίασις είς τοuς όμήρους. Έπi τέλους, τελειώνουν τa 
βάσανα. ΝΕζησαν, οσοι έζησαv ! Oi Άγγλοyάλλοι fρχονται νa μ&ς aπε
λευθερώσουν ! 

- 01 uΕλληνες δεν Ερχονται ; ήταν φυσικιl ή έρώτησις. 
- ΝΟχι, εΤπε κάποιος Βούλγαρος. Oi Άγγλογάλλοι δεν έπέτρεψαν 

είς τa έλλην�κ* στρατεύματα νa μ�οΟν μέσα είς τιlν Βουλγαρίαν ! 
ΥΠΟΔΟΧΗ «ΗΡΩΩΝ» ... 

Ta γεγονότα έξειλίχθησαv ραγδαιότατα. Μετa δύο _ttόλις ήμέρας, ό 
δήμαρχος τi\ς Πλεύνας έστόλιζε τιlν κεντρικιlν εΊσοδον της πόλεως, άπο 
τqν σιδηροδρομικόν της σταθμόν, με άψίδας καi έπιγραφaς με βουλγα
ρικaς σημαίας. Έ>επλάγημεν. 

- Μήπως ένικησαν οί Βούλγαροι ; τί προετοιμασίες .εΤναι αύτές ; 
Ποιος θa fλθι:ι ; 

'Επρόκειτο νa έπιστρέψ!] το άλλο πρωί είς την έ:δραv του, έπαvερ
χόμενον άπο το μέτωπον, το 4ον σύνταγμα πεζικοίi τι1ς Πλεύνας ! Καi 
ό Δf\μος Πλεύνας προητοίμαζεν ύποδοχήν ! 

'Επάνω είς τιlν κεντρικιlν άψίδα, έν μέσCj) σημαιων καΙ στεφάνων, 
cΧνθέων, ύπf\ρχεν ή έπιγραψή : 

«ΝτομπρΕ ντοσλιl μ ίλη γκέροη ! » 
( Καλως ήλθατε, ό:yαπητοi i)ρωες ! ) 

Έγελάσαμε σαρκαdτικa διa τιlν έπιγραφήν. ΝΗμεθα ολοι οί ομηροι 
aνυπόμονοι νa ίδοΟμε τοuς «ήρωας» ποv θa έγύριζαν ! Τοuς είδαμεν τιlν 
έ.πομέyην το πρωΙ. Ό διοικητης τοίi στρατοπέδου, ό άγριος Πέεφ, εΤχεν 
εξc.φανισθιJ. Μόνον όλίyοι στρατιωται fμεναν είς το στρατόπεδον μΕ ένα 
λοχίαν. Διεσπάσαμε τa κάγκελλα καi ξεχυθήκαμε είς τοuς δρόμους. Ό 
λοyίας δεν έτόλμησε νa ΠQ τίποτε. Έφώναζε μόνον νa ξαναγυρίσωμε το 
βράδυ διά . ..  συσσίτιον καΙ uπνον ! ΕΤχε καταλάβει καi αύτός οτι ήτο 
·ηττημένος καΙ οτι ήμεlς ό:νήκομεν είς τοuς νικητάς ! 

Ρακένδυτοι, άξύριστοι, βρώμικοι, κατακουρασμένοι, πειναλέοι, με 
μισο παποίiτσι καi χωρiς πηλήκιον, φυσικa καl χωρlς ίχνος οπλου, με 
Ενα σακκίδιον μόνον καΙ με κανένα ξύλο γιa μπαστοίiνι, άλλοι κουτσαί
νοντας καl άλλοι φέροντες έπιδέσμους, aσύντακτοι, καθ' δμάδας, μπου
λούκια, συντετριμμένοι ψυχικως καΙ σωματικως, οί «ilρωες» τοΟ <<τσετ
δούρτη πλεβένσκη πολκ» ( 4ου συντάγματος τijς Πλεύνας), άξιόδάκρυτοι 
κυριοl.εκτικως, έφθασαν είς τiJν Πλείiναν, σέρνοντας τa πόδια των κάτω 
ό:πο τιlν «άψίδα θριάμβου» τοίi δημάρχου τf\ς πόλεως ! Αύτος μΕ μερι
κοuς τοπικοuς έπισήμους fσπευσε νa τοuς ύποδεχθιJ ! Θυμωμένοι ολοι, 
άλλοι τον Uβρισαν καi άλλοι άπηξίωσαν νa γυρίσουν νa τον ίδοίiν ! Με
ρικες γυναικοΟλες μόνον fψαχναν με τa μάτια νa βροΟν τοuς δικούς των 
μεταξu των έπαvερχομένων, διa νa τοuς άγκαλιάσουν καΙ νa τοuς όδηγή
σοuν είς τa σπίτια των .... 
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ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΜΟΣ 

ΝΕξαφνα δμως άπο τον σιδηροδρομικον σταθμον έρχεται θορυβωδως 
μία άρκετeχ μεγάλη διαδήλωσις Βουλγάρων πολιτων. Ζητωκραυγαί, εν
θουσιασμός καi ολοι μαζl τραγουδοΟν ενα έμδατήριον ! Μία κόκκινη ση
μαία πpοπο'ρεύεται .  Π ίσω ά,πο αύη1� έρχε:;αι  μία 6μeχςΑ άνδρων, πpu έ.χε_ι 
εiς το μέσον, τη� Εν<;Χ έξηντ�ρη� π�ριπο';' αyδρα, ,δ δπ�ιος, χαψετι;ι: δ�ι;ιι;ι 
καΙ άριστερα τον κοσμον με το χερι,  με το κεφαλι, με τα ματια, με το 
μειδίαμα, μΕ: ολα τeχ μέλη τοΟ σώματός του ! 

Πλήθη κόσμου βγαίνουν άπο η1ν πόλιν της Πλεύνας να τον uποδε
χθοΟν ! Καl · πολλοl άπο τοuς επανερχομένους στρατιώτας ! 

· 
-τί συμδαίνει ; Ποιος εΤναι αύτός ; ρωτοΟμε έμεlς ο! άνίδεοι .  
0 1  Βούλγαροι πολίται μaς πληροφοροΟν : 
- ΕΤναι δ Λουκάvωφ, δ ικηγόροc:, προ τοΟ πολέμου βουλευτης της 

Πλεύνας, μέλος της Κεντρικης Έπιτροπης τοΟ κόμματος των Σ τενων Σ ο
σιαλιστων (δf:ν εΤχον άκόμη όνομασθ6 Κομμουνισταί ) .  Τ ο  κόμμα αύτό, 
μαζl μΕ: το Άγροτικον τοΟ Σ ταμπολίνσκυ, άντετάχθησαν είς την Σοδρά
νιε είς τον πόλεμον ! Ήπείλησαν τότε καΙ τον Φερδινάνδον ! Τοuς έβα
λαν όλους είς η1ν φυλακήν. 

Είς το πολεμικον Σ υμβούλιew, τοΟ Σ τέμματος, ποu έγινε στη Σ όφια 
κατeχ την έναρξιν τοΟ πρώτου παγΚοσμίου πολέμου, κατeχ το δποΊον ά
πεφασίσθη η Ε:ξοδος της Βουλγαρίας είς τον πόλεμον έκε'iνον παρc'χ το 
πλευρόν των Κεντρικων Δυνάμεων, ό Σ ταμπολίνσκυ εΤπεν είς τον Φερ
δινάνδον: 

-Μεγαλειότατε, πρέπει νc'χ γνωρίζετε, ότι έτσι παίζετε το κεφά-
λι σας. 

ΚαΙ 6 Φερδινάν�ος άπήντησε : 
-Τώρα φρόντισε νc'χ προστατεύσι:ις το δικό σου ! 
Κα1 δ ιέταξε νc'χ φυλακισθ6 6 Σταμπολίνσκυ ! 
Τώρα, μΕ: την ληξιν τοΟ πολέμου καΙ την φυγην τοΟ Φερδινάνδου έ-

6γηκαν άπο την φυλακήν, μετc'χ τέσσαρα Ε:τη ! ΚαΙ ολοι τώρα ύποδέχον
ται τον Λουκάνωφ είς την ΠλεΟναν, διότι εΤχε δίκαιον νc'χ εΤναι κατc'χ τοΟ 
πολέμου. Θc'χ μ ιλήσι:ι τώρα είς την πλατε'iαν, μπροστc'χ είς το «Σ κόμπε
λεφ Πάρκ» ! 

Ο ΛΟΓΟ Σ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΝΩΦ 

Μιc'χ ποu είχαμε σπάσει τc'χ συρματοπλέγματα τοΟ στρατοπέδου 
των όμήρων της Πλεύνας, Ε:πρεπε νc'χ χαροuμε την «έλεuθερίαν» μας, εν 
άναμον6 των Άγγλογάλλων νc'χ μaς έπαναπατρίσουν είς την 'Ελλάδα. 
Έτρ[ξαμε πολλοl όμηροι, μαζl μέ τc'χ βουλγαρικc'χ πλήθη, ν' άκούσωμεν 
τον Λουκάνωφ. UΟλοι λίγο η πολU είχαμε μάθει τc'χ βουλγαρικeχ έπl 1 8  
μηνες ζωντες ώς όμηροι είς την Βουλγαρίαν. Ν Αλλωστε εΤναι εύκολη 
γλωσσα. Γραμματικη καΙ συντακτικο aπλούστατο. Λέξεις μόνον 4.500 
βουλγαρικές. Α! άλλαι μΕ: ρίζαν λατινικήν, έλληνικην η τουρκικήν. 

Τί εΤπεν 6 Λουκάνωφ; 'Απλούστατα, Ε:καμε κομμουνιστικην προ
ηαγάνδαν ! ΚαΙ t;ταν η. πρώτη ποu ι']κούαμεν ολοι μας. 

Κατηγόρησε φυσικc'χ τον Φερδινάνδον, την Κ υδέρνησιν ποu Ε:καμε 
τον πόλεμον, τον γερμανικον μ ιλ ιταρισμόν, τοuς καπιταλιστάς, κα1 έ
φώναξε μΕ: ολην την δύναμίν του το «Κάτω ο! πόλεμοι ! ». ' Εζήτησε νc'χ 
ζοΟ�> ολο ι ο! Λαοί, καΙ προ παντος οί βαλκανικοί, έν είρήνι:ι καi άγάπι:ι, 
νeχ λείψουν τa έθνικa μ ίση καi τeχ πάθη, νeχ μη χυθ6 άλλη φορa το αΤ
μα των άθώων παιδιων τοΟ Λαοu, ολοι νc'χ δουλεύουν καi ολοι vc'x τρώ
γουν επαρκως καi άνέτως, δπως λέγει δ Σοσιαλισμός, 6 Μάρξ ! Έξη
με ηΊv ρωσικην Έπανάστασιν καΙ έξύμνησε τοuς Μπολσεβίκους, ποu έ-
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,rηραν την Έξουσίαv εΙς τfιν Ρωσίαν ! Κατεκεραύvωσε δλοuς τous Βα7 
-σιλεΊς, τοuς στρατηγούς, καi έζήτησεν άπο τον βουλγαρικον Λαον νό: 
ψηφίσι:ι το κόμμα του, των Στενων Σασιαλιστων ! Κ�τέληξε μέ το 
cΚάτω οί πόλεμοι» ! 

Ο Ι  <ι:ΣΤΕΝΟ Ι ΣΟΣ Ι ΑΛ Ι Σ ΤΑΙ:.  

Ποιος στρα60ς δέν θέλει το φως του ; �Ολοι έκεΊνοι ,  προς τοuς ό
-,τοίους ώμίλει, εΤχαν πάθει τόσον πολλό: άπο τον- πόλεμον. Καi οί Βούλ
γαροt πολΊται καi οί Βούλγαροι στρατιωται, καi τόσοι άλλοι, Σέρ6οι, 
.Ρουμ&νοι καi Ρωσοι άκόμη, αiχμάλωτοι, ποu εuρίσκοντο εΙς τfιν Βουλ
γαρίαν. Καi πρΟ παντος fιμεΊ5 οί �Ελληνες δμηροι. Εϊχαμεν ύποστ6 τό: 
πάνδεινα καi άπο 45.000, ειχαμε μείνει μόνον 1 1 .000. 

Γυρίσαμε το βράδυ εΙς το στρ�όπεδον. Ή συζήτησις γενικfι δι' 
δσα εΤπεν δ Λουκανωφ. ·ολοι άνεγvώριζαν : 

- Υ  Εχει δίκαιον δ Λουκάvωφ ! 
Το δραμα τοϋ κομμουνισ:rικοϋ (σοσιαλιστικοί) άκόμη τότε) πα

,ραδείσου, δπως το παροοοίασεν εΙς τοuς άκροατάς του, ήτο τόσον γοη
τεuτ .κόν ! Μία εΙκών τijς ζωijς εΙδυλλιακή, ώρα ία, θαυμασία. ΠοΊος κα
:κοϋργος τfιν χαλάει η δέν άφίνει νό: πραγματοποιηθΏ ; 

Κάποιος ήρώτησε : 
- τί κόμμα εΤναι αύτο των Στενων Σοσιαλιστων ; 'Υπάρχουν καΙ 

ΦαρδεΊς Σοσιαλισταί ; 
Κανεiς δεν έγνώριζε νό: πΏ σχετικως τίποτε το θετικόν. Άνεδλήθη 

το θέμα διό: νa έρωτηθοϋν τι1ν έπομένην οί Βούλγαροι .  
Υ Αλλος δμως ή ρώτησε : 
- Στfιν 'Ελλάδα §έν έ:χομε τέτοιο κόμμα ; Δεν άκουσα ποτέ έως 

τώρα τέτοια πράγματα .νό: λέγΙJ κανεiς πολιτικός. 
Ή έρώτησις έμεινεν άναπάντητος. 'Απήντησαν άργότερα έν 'Ελλά

δι τό: γεγονότα, δταν ίδρύθη τό . . .  Κ .  Κ .  Ε . . . .  
Αύτο ποu έγινεν εΙς την Πλεϋναν τijς Βουλγαρίας, έγίνετο τότε 

είς πλείστας χώρας τοϋ Κόσμου ! Με την λijξιν τοϋ πρώτου παγκο
·σμίου πολέμου, με την άγανάκτησιν έναντίον των δεινων τοϋ πολέμου, 
μέ τό: συνθήματα των Σοσιαλιστων, άπο τό: συνέδρια άκόμη τοϋ Τσίμ
.μερδαλδ καi τοϋ Κίενταλ, μέ την ρωσικηv Έπανάστασιν καi τfιν έπι
κράτησίν της, τεράστιον κϋμα άριστερισμοϋ, μΕ κύριον χαρακτηριστι
κον το άντιπολεμικοv ρεuμα, κατέκλυσε την Εύρώπην όλόκληρον. 'Ανά
λογα βιδλία, έκτος των θεωρητικων σοσιαλιστικων, καθαρως άντιπολε
μικά, δπως «01 άνθρωποι έν πολέμeι>» τοϋ 'Ανδρέα Λάτσκο, το «Ούδέν 

νεώτερον άπο το μέτωπον» τοu ΥΕρικ Μαρία Ρεμό:ρκ, καΙ άλλα, συνε
πλήρωναν τό: Ιδεολογικό: κενά. Μέσ� εΙς αύτην τfιν άτμόσφαιραν «έξε-
φύτρωσε» καi το κ .  κ .  Ε. ! . 

ΤΟ ΣΟΣ Ι ΑΛΙ ΣΤ Ι ΚΟΝ ΚΟΜΜΑ. - ΑΘΗΝΑ Ι ,  ΟΚΤΩΒ Ρ Ι ΟΣ 1 9 1 8  

Κατό: τον ϊδιον χρόνον άκριδως, κατό: τον δποΊον συνέδαινον τό: 
γεγονότα ποu άνεφέραμεν προηγουμένως εΙς την Πλεuναν τijς Βουλγα
ρίας, ώς παράδειγμα τοϋ τρόπου, καθ' δν ό Κομμουνισμος έκαμνε την 
έπέλασίν τοy έν Εύρώπι:ι καi εΙς τΟ: Βαλκάνια, τότε καi είς την 'Ελλά
δα ίδρύετο το λεγόμενον <<Σοσιαλιστικον Έργατικον Κόμμα» η «Σο
σιαλεργατικον», ποu ήταν ή προϊστορία τρόπον τινό: τοu κ . κ .  Ε. 

'Ελάχιστα πρόσωπα, οχι περισσότερα των 25, ήσαν δσα συνijλθον 
ε Ις το πρωτον, ίδρυτικον λεγόμενον, συνέδριον καi άπεφάσισαν τι1ν ϊ
δρυσιν ένος Σοσφλιστικοu κόμ�ατος, το δποΊον ώνομάσθη «Σοσιαλι
στικον Έργατικον Κόμμα τijς Ελλ@ος». 01 ίδρuταί του προήρχοντο 
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άπο τρεiς κυρίως σοσιαλιστικaς δμάδας, ποu έδρων καΙ προηγουμένως. 
άνεξάρτητοι άπ' άλλήλων. 

Η ΟΜΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ή μία δμaς ήτο ή των Άθηνων, ίιπο τiιν προεδρίαv τοΟ Πλάτωνος. 
Δρακούλη, καi εΤχε τa γραφεΊά της εΙς η1ν δδον Πειραιως" fναvτι της. 
πλατείας Κουμουνδούρου. ΔF.ν εΤχε καμμίαv σχεδον σο6αρό:ν πολιτικfιν 
δράσιν κι;χi ήσχολείτο κυρίως εΙς τfιν θεωρητικfιν σοσιαλιστικfιν μόρφω
σιν των όλίγων μελων της με τα παλαια σοσιαλιστικό: συγγράμματα. 
καΙ Ιδίως μf. κάτ ι γαλλικf.ς μπροσοΟρες τοΟ Έρ6έ, τοΟ Φωρ καi άλλων. 
Έ� της δμάδος αίπης προηλθο_v δ Ν .. Γιαννιός, δ Π. Δημητρ&τος, δ Μ. 
Σιδέρης καi νεαροί τινες φοιτηταί, ως δ Ν. Δημητρ&τος, δ Γ. Δούμας, 
ό Σ. Κομιώτης, δ Δ. Λιγδόπουλος καi άλλοι, οί δποίοι άπετέλεσαν καΙ. 
τa πρωτα στελέχη τοΟ σοσιαλιστικοΟ ΈργατικοΟ κόμματος της 'Ελλά
δος. 'Επρόκειτο περi νεαρων, μορφωμένων κάπως άvθρώπων1 οί δποίοι 
μf. τον νεανικόν των έvθοuσιασμον εΤχον τfιν έπιθυμίαν νa καμουν κάτι ,  
το δποίον δμως καi oi ίδιοι δf.ν άvτ��μ6άνοvτο καλό: καΙ έν δλι:ι αίποιJ. 
τi] έκτάσει .  

Ό ίδιος δ Πλάτων Δρακούλης, άνίκαvος, λόγ't) γήρατος, λόγcy. 
yαρακτηρος καi κοινωνικης άγωγης καi νοοτροπίας, πάί.ιiτλουτος, έμ-. 
φορούμενος κατ' ούσίαv μόvον άπο fνα vτιλετάvτικον φιλεργατισμον καΙ 
προοδεuτικaς άvτιλήψεις, έθαύμαζε καΙ έπρέσ6ευε τον Σοσιαλισμον ως: 
σύστημα, έθεώρει δμως τfιν έφαρμογήν του οχι ως ζήτημα πολιτικων ά
γώνων, άλλ' ως άποτέλεσμα βαθμ ιαίας μορφώσι:;ως τοΟ ΛαοΟ. 'Ανίκα-
νος νa προσαρμοσθi] προς τaς άyωνι ιστικaς άπαιτήqεις ένος νέου κ ι
νήματος καΙ άφοΟ έπί τινα χρόνον ήσχολήθη μf.. το στεyαστικον πρό
�λημα των έρyατων, ίδρύσας τaς «'Αyροπόλεις Δρακούλη», καΙ μf. τfιν 
fκδοσιν έλαχίστων σοσιαλιστικων «μπροσουρων», άπεχώρησεν εΙς Λον
δίνον, στέλλων κατa καιροuς όλίyα χρήματα πρΟς προαyωyfιν τοΟ Σο-
σιαλισμοΟ έν 'Ελλάδι, τοΟ δποίου έκαυχ&το, δτι ήτο δ πάτρων καi δ i-· 
δρυτής. 

Μ Ι Α  Δ Ι ΕΥΚ Ρ Ι Ν Ι Σ Ι Σ  ΤΟ)' κ. Ν. Γ Ι ΑΝΝ Ι ΟΥ 
Κύριε Διευθυντά, 

ΜΕ. ένδιαφέρον 1rαρακολουθώ την άφήγησιν τοϋ κ. Έλ. Σταυρίδη γιό: το Κ.Κ.Ε. 
καi συγχαίρω το c:"Εθvος» 1rou συvτείvει είς το v' άτrοδειχθ6 δτι είς τό:ς βάσεις 
καΙ την έν γένει ήγεσίαν τοϋ άντισοσιαλιστικοϋ καΙ Ί<αταστρε1rτικοϋ τούτου κόμ
ματος δΕ.ν ίrπήρχε σοσιαλιστικος Ιδεαλισμός, άλλό: άλητισμος καΙ τυχοδιωκτισμός. 
Δi.� εΤναι δμως άκρι6ές δτι ίrπήρξα έκ τών Ιδρυτών του, ώς άνεγράφη εΙς το φύλλον 
τήζ 15ης Μαίοu. Ί δρυταl τοϋ Κ:Κ.Ε., τόσον εΙς τό:ς 'Αθήνας, δσον καΙ εΙς την 
θΕC'σαλονίκην, ;;σαν Ίσραηλlται η Κpυ1rτοε6ραiοι Έλληνες, το δΕ κίνημά των, 'Παρ' 
δλα τό: σοσιαλιστικό: φαινόμενα η 1rpοσχήματα, i;το έ6ραϊκον έθνικιστικόν. Τοϋτο
ά'Ποδεικνύεται καΙ ά'Πο την έκλογικήν των σύμ1rραξιν μέ τοuς Γοίιδα-Γούναρην καΙ 
τήν άντίθεσίν των 1rρος τον Βενιζελισμόν, ένi;>, ώς γνωστόν, οΙ σοσιαλισταl 1rρέ-
1rF< νό: συνεργάζωνται μΕ. τό: 1rλέον 1rpοοδwτικό: άστικά κόμματα έναντίον τών 'Πα
λαιοκομματικών καi ό'Πισθοδρομικών. Το ύπο την ήγεσίαν μου τότε Σοσιαλιστικον 
Κέντρον 'Αθήνών (f:τος Ιδρύσεως 19 1 1) ούδεν μέρος f:λα6εν είς την ϊδρυσιν τοϋ· 
Κ. Κ.Ε. Τούναντίον, 1rpοσε1rαθήσαμεν, μετα6άvτες εΙς τά γραφεlά του, οδος Εύρι
,.:δου, ν' ά'Ποτρέψωμεν τοuς νεοφωτίστοuς κομμουνιστό:ς ά'Πο τοϋ νό: 1rροσχωρήσοuν 
είς τήν Μόσχαν, 1rρο6λέψαντες 1rοία κρίσις καi 1rolα δεινό: έ1rερίμεναν τον σοσιαλι
σμον τής 'Ελλάδος καi την 'Ελλάδα ά'Πο την σοβιετικην 1rαρερμηνείαν τοϋ Μαρξι
σμού. Δυστυχώς τά σοσιαλιστικά μας rnιχειρήματα δΕν είσηκούσθησαν έφ' δσον ή
έ6ραϊκη ήγεσία εΤχε τοuς Ιδικούς της άvθελληνικοuς σκο1rούς, οΙ δΕ. γύρω αύτής 
"Ελληνες 'Προλετάριοι ;;σαν άγράμματοι καΙ άφελεlς. Προσήλθαμεν, t.ν τούτοις, ώς 
μειοψηφία εΙς το 1rρώτον Σοσιαλιστικον Συνέδριον ( 19 18), ήγωνίσθημεν καi 1rάλιν, 
άλλ' ά'Πεχωρήσαμεν έν τέλει διό: νά μη γίνωμεν οργανα τής κομμουνιζούσης έ6ραϊ-



Η ΟΜΑ� ΤΟΥ Β ΟΛΟΥ 

Ή δευτέρα σοσιαλιστικη δμc'χς ήτο ή τοu· Βόλοίι, υπο τιlv ήγεισίαv 
τωv Σαράτση καΙ Ζάχου, τοvωθεΊσ!Χ έκ της παλαι&ς έκείvης «δίκης τωv 
άθέωu>> τοu Βόλου, ποu εΤχε γίvει είς το 'ΕφετεΊου Ναυπλίου καΙ εΤχεv 
.έξεγείρει τιlv Κ οινιlv Γνώμην δλων των προοδευτ ικων στο ιχείων τότε 
της 'Ελλάδος. ' Εκ της δμάδος ταύτης τοu Βόλου προήρχοντο άρκετc'χ 
στελέχη τοΟ Σ οσιαλιστικοί} Έργατικοu κόμματος, ως δ ίατρος Στέλ
λος, ό Τηλέμαχος Μπουφίδης (έπειτα Πρωτοδίκης ) ,  δ Θωμ&ς Άπο-. 
στολίδης, δ ΓκοντΊvος καΙ άλλοι ' Εργατικοί, έπηρεάζοvτες τότε κάπως 
τc'χ έργατικc'χ ΣωματεΊα τοu Βόλου. ΕΤς έκ τωv σοσιαλιστωv της όμά
δος ταύτης τοCι Βόλου ήτο καΙ δ Γιάvvης Κορδ&τος, δστις aνέπτυξεν 
άρκετιlv σοσιαλιστικιlv δρ&σιν είς τιlv Μακεδοvίαν, δπου uπηρέτει είς 
τό Σ ω μα της· Σ τρατιωτικης Δικαιοσύvης ως έφεδρος aξιωματικός, καθ' 
.δ δικηγόρος. 

Η ΟΜΑΣ ΤΗ Σ ΘΕΣ Σ ΑΛΟΝ Ι Κ Η Σ  

Ή τρίτη δμάς, ή καΙ σπουδαιοτέρα πασων, ήτο ή της Θεσσαλονί
.κης. Αϋτη ήτο ή λεγpμέvη « Σ οσιαλιστικη Φεvτερασιόv», aποτελουμέ
vη άπό uπi:ρ τc'χς 2.000 μέλη, κατc'χ 90% μορφωμέvους Έ6ραίους, τα
{ιδεύσαvτας είς τήv Εύρώπηv καΙ μορφωθέvτας έκεΊ σοσιαλιστικως. 
Αύrη ήτο πολιτ ικιl όργάvωσις των Έ6ραίων κυρίως, aλλa σοσιαλιστι
·r.ή, μi: σοδαρaν πολιτικιlv δρ&σιν, aκόμη aπο της έποχης της Τουρκο
κρατίας. �Ητο συνδεδεμένη μi: το δ ιεθνές σοσιαλιστικοv κίνημα καΙ a
πι:.τέλει έπισήμως τμημα της Β' Σοσιαλι·στικης ΔιεθvοCις της Β έρvης, 
.είς τa συνέδρια της δποίας aπέστελλε τακτικa. τοuς aντιπροσώπους 
ϊης. 

, Απο τοΟ 1 908 ε Τ χε συνεργασθί) μΕ τοuς Νεοτούρκους, τωv δ
ποίων το κέντρου ήτο ή Θεσσαλονίκη, προς aνατροπιlν τοCι Σουλτά
νου Χαμήτ, καΙ πολλa μέλη αύτης, έν οΤς καΙ δ γνωστος μετέπειτα Ά
·6ραc'χμ Μπεναρόγια.. μετέσχον τοCι άγωνος των Νεοτούρκων καΙ έξεστρά
τευσαν έκ Θεσσαλοvίκης κατa της Κωvσταvτιvουπόλεως καΙ τοu Χα
μήτ. Ή «Σ οσιαλιστικη Φεντερασιοv» της Θε01σαλοvίκης έπηρέαζε σο-
6αρως το έργατικον κ ίνημα της πόλεως καΙ φυσικa προ παvτος τοuς 
Έ6ραίους έργάτας, εΊχε δi: καΙ aρτιώτατα λε ιτουργοCιvτα διa τοuς 
-έργάτας καταvαλωτικοv συvεταιρισμον, τιlv <<Λαϊκιlv», μi: παvτοπωλεΊον 
εiς τιlv έργατικιlv συvοικίαv τοCι Βαρδαρίου, aπο το όποΊον οΙ έργάται 

·κής πλειοψηφίας. ΜΕκτοτε, ο1 τrαλαιοί σοσιαλισταί, brολεμήσαμεν καί τrολεμοΟμεν 
-φαvεpa ι<αί τίμια τbν Μτrολσε6ικισμόν, καθως καί τοιJς κατοτrινοuς διφορουμένους 
<tσuναγωνιστάς:ι. του. Είθε, μΕ: διαφωτίσεις δτrως ή τοΟ κ. Σταυρίδη καί aλλων αίι
-τοτrτώv μαρτύρων, μεταστραφέντων εlλικρινCJς, νa yίνu το άτrαιτούμενον φώς, ί:χ7τε 
τa σοσιαλιστικον κίνημα τijς 'Ελλάδος νa 6αδίσι;1, fξω άτrο την σύγχuσιν, μέσα στην 
-ό'!"οίαν τrαρατrαίει σήμερον, τrρΟς τήν ώθεϊαv δδΟν τοίί έτrιστημονικοίί σοσιαλισμοΟ. 
Αί·τή δf; εΤναι μία καί μόνη : Σοσιαλισμος έντος τών τrλαισίων τijς έλληνικijς τrρα
γματικότητος, σοσιαλισμος έκτrορεuόμενος Θ:πο τaς Ιδίας δυνάμεις το() έλληνικοΟ 
tρyαζομένου ΛαοΟ καί ooxi σοσιαλισμος tτεροκίvητος ξένων έθνικισμών. 

Μετa τιμής 
Ν. ΓΙΑΝΝΙΟΣ 

Σ η μ ε ί ω σ ι ς σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς: ΕΤνε σαφές δτι ο κ. Ν. Γιαννιος 
μετέσχε τοίί Α' Ιδρυτικοίί συvεδpίου τοίί ΣοσιαλιστικοD Έρy'ατικοΟ Κόμματοι;, 

.Οπως ομολογεί καί 6 ίδιος. Το συνέδριον αύτο ιiτο το 1δρυτικόv. ΆληθΕ:ς εΤνε δτι 6 
«. Γιαν11ιος διεφώvησεν, άλλ' οχι εΙς τήν '!δρυσιν, άλλ ' εΙς τήν κατεύθυvσιν. Έπ' 
αί:τής άργότερον διεφώνησαν τrολλοί. 
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- · ή-γόραζον εύθηνότερα τό: καλuτέρας ποιότητος είδη, ,των κερδων �α-
-rανεμομένων, είς το }έλ�ς τοu fτou�, ε!ς τοuς άγο�αστ�ς καταναλωτας, 
άναλόγως τοu ποσοu της καταναλωσεως των, κατα τpοπον σοσιαλιστι-
κώτατον. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑ·Ι·ΚΩΝ - «ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ» 

'Η σοσιαλιστικη «Φεντερασιον» έπηρέαζεν έπίσης τον γαλλόφω
νου καΙ ίσπανόφωνον έ6ραϊκον Τύπον της Θεσσαλονίκης διa των μορ
φωμένων μελων της τινa των δποίων ήσαν καΙ δημοσιογράφοι, fκαμνε 
σuχνa .μορφωτικό:ς 

, 
σοσιαλιστικό:ς διαλέξεις καΙ έξέδιδε καΙ σοσιαλι

·0"1 ικον περιοδικον, την «'Ωρόρ». 
Κατa τaς έκλογaς τοu 1 9 1 5, δ Πρωθuπουργος της 'Ελλάδος Γού

ναρης έζήτησε την σuνεργασίαν της «Φεντερασιον» είς τaς έκλογό:ς τοu 
.ΜαΙ ου 1 9 1 5, 'ίνα μετάσχΙJ τοu συνδυασμοu τοu Γούναρη, τον δπο'Ιον κα
τήρτιζε τότε ή λεγομένη «Μaκεδονικη Νεολαία», f]τις εΤχεν έπl κεφαλης 
τόν Μπούσιον, τον Δραγούμην, τον Σουλιώτην Ν ικολαlδην καΙ αλλους. 

Ή «Φεντερασιον» έδέχθη την συνεργασίαν, άλλ' έδήλωσεν, δτι ή 
συνερνασία αϋτη θa εΤναι μόνον έκλογικη καΙ μετό: την νίκην κατό: τοu 
Β ενιζέλισμοu θa διελύετο, δπερ κα\ έγένετο δεκτον άπο τον Γούναρην. 
ΝΕτσι ή «Φεντερασιον» ύπέδειξ;ε δύο 6ουλευτaς ύποψηφίους είς το ψη
φοδέλτιον τοu Γούναρη, τον Άριστοτέλην Σίδερην, σήμερον καθηγητηv 
-rf1ς 'Ανωτάτης Σ χολης Έμπορικων καΙ Οίκονομικων Έπιστημων, καΙ 
τόν ' I  σραηλίτην Εμπορον 'Μμπέρτον Κουριέλ. Είς τaς έκλογaς μΕ πλει
οψηφικον καΙ με σφαιρίδ ιον έπεκράτησε το άντι6ενιζελικον ψηφοδέλτιον, 
χάρ ις είς τaς ψήφους της « Σοσιαλιστικf\ς Φεντερασιον», καΙ ο\ Σ ίδερης 
καΙ Κουριελ έξελέγησαν 6ουλευταl , άποσπασθέντες άμέσως μετa τό:ς 
έκλογaς άπο τοu Γούναρη καΙ παραμείναντες είς την Βουλi]ν ώς άvε
ξάρτητοι σοσιαλισταi 6ουλεuταi, οί πρωτοι σοσιαλισταl είς το έλληνι
.κον Κοινο6ούλιον. 

ΤΟ ΣΟΣ ΙΑΛΙ ΣΤΙ ΚΟΝ ΕΡ ΓΑτι ΚΟΝ Κ ΟΜΜΑ 

VΟταν το 1 9 1 7  δ 'Ελευθέριος Βενιζέλος, μετa την έπικράτησιν τοu 
Κ ι νήματος της Θεσσαλονίκης, άνέστησε την «Βουληv των Λαζάρων» λε
yομενην, δηλαδη την βουλην τοu Μαίοu 1 9 1 5, οί Σ ίδερης καΙ Κουριελ 
fyιναν καi πάλιν 6ουλεuταi_. ώς «άναστάντες». Κατ' αίιτον τον τρόπον, 
οταν τον Όκτώ6!)ιον τοu 1 9 1 8  ίδpύθη το «Σοσιαλιστικον Έρyατικον 
Κόμμα τf\ς 'Ελλάδος», εύρέθη καΙ με δύο 6οuλεuτaς, άνήκοντας είς την 
Ζ<Φεντερασιον», δηλαδη είς αύτό ! Αί τρεΊς αύται σοσιαλιστικα\ όμάδες 
Υcρυσαν το πρωτον έν 'Ελλάδι «Σοσιαλιστ;κοv Έρyατικον Κόμμα». Τό: 
γραφεΊα τοu κόμματος έyκατεστάθησαν είς την δδον Εύριπίδοu άρ. 1 4  
είς τΟ έπάνω άπ0 τCχ μαyαζιό: Πάτωμα. 

I 

ΟΙ Π ΡΩΤΟΙ Σ Ο Σ ΙΑΛ Ι ΣΤΑΙ 
Κύριε Διευθυντά, 

Σ τr\ν lttι φυλλίδα τοΟ κ. Σταυρίδη 15-5-51 m:ρl τfic; Ιστορίας τοΟ Κ.Κ.Ε. {ι
vαφέρεται δτι ο\ δύο lκλεyέντες το 1915 �ς lκttι>όσω-ιτοι τf\c; Σοσιαλιστικής 'Ομά
δnc:: Θεσσαλονίκης ijσαν ο\ ttpl)τoι σοσιαλιστα1 βουλευτα1 τοϋ tλληνικοϋ Κοινο
&υλίου. 

Διά τr\ν Ιctτορικr\ν άλήθειαν άναφέρω δτι ε!c; τι'ιν Βουλι'ιν τοΟ 191 Ο εΤχον tκλε
Υ6. καΙ τρεϊc; σοσιαλισταl ε!ς τι'ιν Κεφαλληνίαν : ο\ Πλάτων Δρακούλης, Νικόλαος 
Μσζαράκης καΙ Κωνσταντί'vος Δεστούνης. 

Άθi\ναι, 17 Mαfou 1951. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
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Ή πρώτη Κεντρικη Έπιτροπrι δηΛu:δη Κεντρικη Διοίκησις τοίΊ 
κόμματος, άπετελέσθη άπο τον � Αριστον Άρδανίτην, ισοσιαλιστην, δ ια
μείναντα καΙ έκπαιδευθέντα σοσιαλιστικως έν Γερμανίςι:, ώς γεν. γραμ
ματέα τοu κόμματος, άπο τον Ν. Δημητρaτον, φοιτητην της Νομ ικης, 
Γίαναγην Δημητρδ:τον, δημοδιδάσκαλον, Μιχαηλ Σ ιδέρην, ήλεκτροτεχνί
·την καΙ Σταμ. Κόκκινον, έπίσης ήλεκτροτεχνίτην, δ ιότι έπρεπε ν' άπο
τελεσθι:\ άπο πρόσωπα διαμένοντα έν 'Αθήναις. την δΕ: όργάνωσιν της 
«Σοσιciλιστικης Νεολαίας» άνέλαβον δ Δημοσθένης Λ ιγδόττουλος, δ Γε
ώργιος Δούμας καΙ δ Σπ. Κομ ιώτης, φοιτηταί. uΟλα δΕ: τc'χ έγγραφέvτα 
ώς μέλη τοu κόμματος είς δλην την 'Ελλάδα δΕ:ν ήσαν περισσότερα των 
·100. 'Εννοείται δτι ή έγγραφη ήτο δύσκολος, δ ιότι έπρεπε διc'χ νc'χ έγ
γραφι:\ καvεlς νc'χ διέλθτ;ι κάποιο στάδιον δοκιμασίας, άκαθορίστου χρό
νου, κατc'χ την κρίσιν της Κεντρικης Έπιτροπης. 

Ή πρώτη δρaσις τοu κόμματος περιωρίσθη είς την έκδοσιν έλα
χίστων «μπροσουρων» (προπαyαvδιστικων τοu Σοσιαλισμοu φυλλαδίων) 
ξένων συγγραφέων. Έξέδωκε δΕ: καΙ έβδομαδιαίον έπίσημον της Κεν
τρικης Έπιτροπης οργανον δημοσιογραφικον, ίιπο τον τίτλον «'Εργατι
κοs 'Αγών». Μόναι πρόσοδοι ήσαν α\ σuνδρομαl των μελων, έρανοι με
ταζu αίιτων καΙ ή πώλησις των «μπρουσουρων». Ό «'Εργατικος Άγων� 
δεν έκάλuπτε κδ:ν τc'χ έξοδά του ! 

Αίιτι1 ήτο ή 'ίδρυσις τοu Σοσιαλιστικοu κόμματος, τοu μετέπειτα 
Κ . Κ . Ε. ,  το δποΊον έπρόκειτο, μετa τρείς δεκαετηρίQςι:ς, τόσα δεινa νc'χ 
προκαλέστ:ι είς τον έλληνικον Λαόν. · 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ 

Μ ά ρ τ ι ο  ς 1 9 1 9. 'Ένας νέος λιγνός, μελαχροινός, μετρίου ά
ναστήματος, άρκετc'χ χλωμός, μδ:λλον καχεκτικός, φθάνει μίαν ήμέραν 
εΙς την Κωνσταvτινούπολιν μΕ: ενα πλοΊον άπο τον Πειραιa. Είς την 
Κωνσταντινούπολιν έπικρατεΊ πλήρης έλευθερία, ο\ Στόλοι των Δυνάμε
ων της Άντc'χντ ναυλοχοuν είς τον Κεράτιον Κόλπον. ΚαΙ δ «'Αβέρωφ», 
το έλληνικον θωρηκτόν, εΤναι έκεΊ. Ή έξουσία τοu Σουλτάνου εΤναι 
σκιώδης. 01 Άρμοσταl των νικητων έχουν είς δλα το βέτο. 

Ό Μουσταφa Κεμaλ έκαμε η1ν άνταρσίαν του είς την Μικρaν Ά
σίαν, άλλa άργότερα έπιστεύετο δτι ο\ άπο τοu Μαίου τοu . 19 1 9  άπο
οι6ασθέντες είς Σμύρνην UΕλληνες θc'χ καταβάλουν τον άντάρτην καΙ η1ν 
άνταρσίαν. 

Ή Κωνσταντ ινούπολις παοουσιάζει δψιν διεθνοuς πόλεως. UΟλαι α\ 
γλωσσαι δμ ιλοuνται .  ΆλλΟ: προ παvτος οέ6αια ή έλληνικη καi ή τουρ
ι<ικη έκ μέρους των έντοπίων κατοίκων της καΙ ή γαλλικη έκ μέρους των 
ξένων. ΚαΙ ή ρωσικιl δμως δΕ:ν ίιπολείπεται .  ΟΙ έκ Ρωσίας πρόσφυγες 
Τσαρικοl Ρωσg_ι άριθμοuνται κατa δεκάδας χιλιάδων. 

Ό χλωμος, κα_χεκτ ικος νέος, φαίyεται κάτι ν' άναζητι:\ μέσα είς τι1ν 
aα6Ελ αύτήν. Μελαyχολικος, γυρίζει είς τιlν παραλίαν τοu Γαλατ& καΙ 
προσπαθεί" νa εuρτ;ι κάποιαν διεύθυνσιν. Διότι κρατεΊ είς το χέρι του 
καΙ ολέπει άπο καιροu εις· καιρον κάποιον φάκελλον καΙ έπε ιτα παρα
κσλουθεΊ τοuς άρ ιθμοuς κα) τc'χς έτrιγ.ραφaς των κτιρίων. 

Προς στιγμi]ν άνοίyει τό _πορτοφόλι τοu καΙ μετρ� τa λεπτά του. 
Φαίνεται δτι τa βρiΊκε πολu λίγα, διότι έκοuνησε το κεφάλι του μΕ: uφος 
περίλυπον. Καi ή ό:δημονία του νc'χ βρι:\ τi]ν διεύθυνσιν τtou ζητεί" κορυ
φώνεται. Έγύρισεν άρκετc'χ καi μετc'χ ϊ!Ολλc'χ έχώθηκε μέσα είς Ενα στενο. 
τιϊς συνοικίας τοu Κ ιρΕ:τς Καποu. 'ΕκεΊ, μπροστc'χ στον άριθμο ένος πα
λαιοu σπιτιοu, έστάθηκε λίγο καi τc'χ μάτια του κάπως έλαμψαν. Έφαί
νετο Ικανοποιημένος, άνακουφισμένος. Βρηκε δ,τι ζητοuσε. Δf..ν άργησε 
νc'χ χωθι:\ μέσα εΙς την άνοικτi]ν άλλωστε πόρταν καi ν' άνέοτ;ι μίαν σκά-
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λαv μΕ. άρκετο καρδιοχτύπι.  Το καρδιοχτύπι αίιτο εΤχε πολλ<'χς αίτίας. 
Π ρώτο�, διότι είχεν εϋρει έκεlνο ποu ζη;οΟσ,ε καi f.χαιρε _δι'  ,αύτό. �εύτε
ρον δ ιοτι έφοδεϊτο μηπως παρατηρηθΙJ και άνακαλυφθΙJ τοσον δ ιδιος, 
δσ�ν καi έκεΊνοι πρΟς τοuς δποίους έπήγαινε. Τρίτον, ήτο πολU συγκι
νημένος, δ ιότι δΕ.ν ήξερε ποία ύποδοχη θ<'χ τοu γίνΙJ έκεί' ποu έπήγαινε. 

Το άληθΕ.ς εΤναι οτι το τόλμημά του ήτο πολU μεγάλο. Ή άποστο
λι\ ποu εΤχεν άναλά6ει ήτο κυριολεκτικως τρέλλα. Μόνον δ νεανικός του 
έvθουσιασμος καi ή πίστις του πρΟς την ίδεολογίαν του ήσαν ίκαν<'χ ν<'χ 
τοu έμπvεύσουν ττΊν αύτοπεποίθησιν, μΕ την όποίαν έρρίφθη είς την 
περιπέτειαν αύτην, τi]ν μοιρ�ίαν περιπέτειαv δ ι '  αύτόν ! 

ΠοΙος ήτο ; Ποu έπήyαινε ; Δι<'χ ποίας δδοu ; Ν Αyνωστος αίιτος, 
έπήγαινε προ� άyνώστους, μΕ μόνον έφόδιον μίαν έπιστολην, άπευθυνο
μέvην καi αύτην άπο άvθρώπους ποu ήσαν άγνωστοι πρΟς έκείνους πρC.ς 
τοuς δποίους άπηυθύνοvτο ! Ταλαίπωρο παιδί ! Πόσον άσυλλόγιστα 
έρρίφθη είς το κενον αύτο, καi μάλιστα μέσα είς τόσους κινδύνους ! 
Καi _μήπως δΕν f.χουν εύθύvην καi έκεί'νοι ποu το f.στειλαν ; 'Αλλά, δΕ.ν 
δαριεστε, τέτοιες εύθuνες ποτΕ δΕ.ν ζητοuνται.  Καi οίίτε έζητήθησαv 
ποτέ ! ΔΕ.ν έζητήθησαν οVτε άπο τοuς δμοιοδεάτας του ! 

ΤΟ Π Ρ ΩΤΟΝ ΘΥΜΑ ΤΟΥ KOMMOYN I Σ ΜΟΥ 
Ποίος ήτο ό νέος αύτος καi ποu έπήγαινε μέσα είς τ<'χ στεν<'χ τοu 

Κ ιρΕ.τς Κ αποΟ το Ο Γ αλατ& ; · 

� Ητο άttλούστατα το πρωτον θuμα τοό Κομμουνισμοί) έν 'Ελλάδι, 
δ Δημοσθένης Λιyδόπουλος ! Άπεστέλλετο ό:πο τi]ν Κεντρ,ικιlν Έπι
τpοπιlν τοu Σοσιαλιστικοί) Έρyατικοu Κόμματος της Έλλαδος ν<'χ με
τ�δ� εί5 Μf'σχαν, ώ� πληρ,εξούσ�ος έ�εl τοu κόμ�ατος: ν<'χ �ναφέ�ΙJ τ� της ιδρυσεως του και . . .  και . . .  και . . .  τι άλλο ; Και . . .  να ζητησΙJ την οι
κονομικιlν άρωyιlν της Μόσχας προς το κόμμα τοuτο ! 

Άλλ<'χ διατί αύτη ή ό:ποστολή ; Μήπως το ίδρuθΕν Σ οσιαλιστικον 
Έρyατικον Κόμμα qτο ήδη Κομμουνιστικόν ; ΝΟχι ! ΕΤχε προσχωρήσει 
είς τιlν Κομμιντέρν ; »Οχι ! Μήπως οί Ιθύνοντες τότε το κόμμα αίιτο 
ήσαν κομμουνισταί ; »Οχι, ώς άπεδείχθη καi έκ των ύστέρων. Άπλού
c.-rατα, οί άνθρωποι εΤχαν άνάγκην ό:πο χρήματα ! vΟλα τ<'χ κόμματα, 
είτε μεγάλα, είτε μ ικρ<'χ, Ε.χουν άvάγκην άπο χρήματα. Καi μάλιστα 
πάντοτε ! Δεν ύπάρχει έποχη ποu ν<'χ μη έχουν άνάγκην άπο χρήματα ! 

Καi το Σ οσιαλιστικον Έργατικον Κόμμα, ποu εύρίσκετο είς τ<'χ 
πρωτα 6ήματά του, φυσικον ήτο ν<'χ EXIJ ό:νάyκην ό:πο χρήματα. Καi 
τοιαCιτα δf:ν ήτο δυνατον ν<'χ εϋρΙJ έν 'Ελλάδι, άφοu ήτο κόμμα σοσιαλι
στικον, άντικεφαλαιοκρατικον, καi άvτετίθετο πρΟς τοuς f.χοvτας τ<'χ 
χρήματα κα] δυναμένους ν<'χ τοu δώσουν. Ν Αλλωστε ήτο τόσον μ ικρόν καi 
τuσον άπίθανον ν<'χ πλησιάσΙJ πρΟς την Έξουσίαv, οχι ν<'χ καταλά6ΙJ 
αύτι1ν, ώστε ν<'χ μη ύπάρχ!:J περίπτωσις ν<'χ εύρεθη κανεiς ν<'χ τοu δώσΙ:J 
χρήματα. Διότι, δπως Ελεγεν ό:ργότερα καi δ άείμνηστο5 Καφαντάρης, 
δ1 αν το κόμμα του δf:ν εΤχε 2<ρήματα - καi δΕ.ν εΤχε ποτε ! - κα] δ ιά
φοροι είσηγοuvτο ν<'χ ζητηθουν χρήματα άπο τον τάδε καi τον δεί'να, «δ
σοι δίδουν χρήματα είς τ<'χ κόμματα, τά δίδουν δι<'χ ν<'χ κάμουν Placement, 
μΕ. την ύστερο6ουλίαν ν<'χ τ<'χ εΙσπράξουν πολλαπλάσια, δταν το κόμμα 
τοCιτο άνέλθ.Ι:J εΙς την Έξουσίαv�. · 

ΜΟΝΗ ΛΥΣ Ι Σ  Η ΜΟΣ ΧΑ 

Το Σ οσιαλιστικον λοιπον κόμμα δΕ.ν ήτο δυνατον ν<'χ έλπίζt;l τα
χεiαν άvοδον είς την Έξοuσίαv διά ν<'χ δύναται ν<'χ εuρ!:J χρήματα έlι Έλ-
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λάδι καΙ έav όκόμη ή ίδεολογίc: του τοu έπέτρεπε va δεχθίJ τοιαuτα 
χρήματα καΙ έav είιρίσκοvτο τοιοϋτοι χρηματοδόται .  · 

Δf:.v uπηρχε λοιπον άλλη λύσις ε iμη ή Μόσχα ! ΚαΙ πρΟς αuτηv 
a:rrεστέλλετο δ Δημοσθέvης Λιγδόπουλος διa v' όναγγείλι:ι τfιv ίδρυσι v  
τοu κόμματος, v a  π ij  φυσικa δτι το κόμμα τοΟτο πρόσκειται προς τaς 
όπόψεις τής Μόσχας, &v καΙ οίιδαμώς εΤχε γίvει όκόμη συζήτησις κ&ν 
περl προσχωρήσεως είς τι1ν μόλις ίδρυθεί'σαν Κ ομμουvιστικηv Διεθνή, 
νά ζητήσι:ι όκόμη δδηγίας περί τής όργαvώσεως καί πολιτικής τοu κόμ
ματος καί έν τέλει, το σπουδαιότερον καΙ κυριώτεροv, αuτοv τοuτοv τον 
μοναbrκοv σκοποv της όποστολης, va ζi;τήσι:ι . . .  λεφτά ! 

Άλλa διατί νa σταλίJ δ Λ ιγδόπουλος, νέο παιδί, φοιτητης, μόλις 
1 9  έτώv, έπιτετραμμένος τηv όρyάνωσιν της Νεολαίας τοu κόμματος ; 
Διατί δf:.ν μετέ6η Εν έκ τών ι,ιελών της Κεvτρικης Έπιτροπης, ώς ώφειλε ; 

ΆργότεροvJ δταν έκάμαμεv αuτaς τaς έρωτήσεις, μδ:ς έδόθη η ά
πάvτησι). δτι τa μέλη της Κεντρικης Έπιτpοπης δf:.v έγνώρ ιζοv καμμίαv 
ξέvηv γλωσσαv διa va συνεvvοηθοuv καΙ δτι - τοuτο ήτο ήδη γvωστοv 
b γενικος γραμματεuς τοu κόμματος, δ Ν Αριστος 'Αρ6αvίτης, γερμαvο
;..ιqθέστατος, ήτο_ δ άνθρωπος σοσιαλιστης της γερμανικής σοσιαλδημο
κρατίας, δf:.v έvέκρινε κ&v τaς σχέσεις μf:. τι1v Μόσχαv, όvτεδρασεv είς την 
άποστολι1v ταύτην καi παρl)τήθη της θέσεώς του καi ώς γεvικοu γραμ
ματέως καi ώς μέλους της Κεντpικης Έπιτροπης, avαχωρήσας aργότε
ρσν δριστικώς είς Γ ερμαvίαν. 

Άλλa προφαvώς δf:.v ήτο μόνοv η άyvοια ξέvων γλωσσών ή αίτία 
ποu aπεστάλη δ Λιγδόπουλος. Ή κυρία αίτία ήτο δτι καi τa άλλα μέλη 
τής Κεvτρικης Έπιτροπης δf:.ν ιj_σαv άκόμη aποφασισμένα δι '  έvα δρι
uτικοΙ' σύνδεσμον μf:. την Μόσχαv καi μf:. τι1ν Κομμουνιστικηv Διεθνη. 
ΝiΞ.πειτα δ aποστελλόμενος θa έπρεπε va μεταδίJ aπο κόμμα aρτισύστα
τον, μΙ}_ προσχωρησαν είς τι1v Κομμουvιστικι1ν Διεθνη καi ήδύvατο νa 
συναvτήσι:ι aδιαφορίαv καi οuδεμίαν κ&ν 6οήθειαv είς το ταξίδι του. τα 
χρηματικa μέσα τa διατεθέντα δ ιa τον aποστελλόμεvοv ήσαν έλάχιστα 
καί μόλις έφθαvαν διa την μετάδασιv μέχρι Κωνσταντινουπόλεως. Έπl 
πλέοv δf:. το ταξίδιον ήτο γεμδ:το aπο κινδύvους ζωης ! Ή Μαύρη Θά
λασσα κατείχετο aπο τον aγyλογαλλικοv Στόλοv, δστις aπέκλειε τa πα
ράλια της Ρωσίας. ΝΕπpεπε νa διασπάση καvεlς TOV aποκλεισμοv αuτον 
καΙ va είσέλθι:ι κρυφό: εις την Ρωσίαν ! Είς τι1ν Νότιοv Ρωσίαv έμάχοντο 
aκόμη τa ίιπολεί μματα της στρατιδ:ς Βρόγyελ καΙ δf:.v ήτο γvωστοv &v 
ό aπο6ι6αζόμεvος είς κάποιαν aκτι1v θa έπιπτεv είς έδάφη κατεχόμενα 
όπο Μπολσε6ίκους η Β ραyγελιστό:ς καi Άyyλογάλλους, δπότε δ θά
vατος ήτο 6έ6αιος. 

ΝΕπρεπε λοιπον νό: εΤναι κανείς vεαρος, έvθουσιώδης τύπος, aρκε
τά aπερίσκεπτος, ΕτΟψΟς προς πδ:σαv θυσίαv, διa VCx ριφθjJ είς τι1v πε
p ιπέτειαv αuτήv. Καi τοιοΟτος είιρέθη δ Δημοσθένης Λιyδόπουλος, δστις 
τόσοv μυστηριωδώς avεχώρησεν έξ 'Αθηvώv, ώστε οίίτε ε ίς  τηv οίκοyέ
vειάv του εΤπε ποu θό: ίιπάγΥJ ! Φυσικa, &v το Ελεγεv, ίσως οΙ οίκείΌί του 
θά τον aπέτρεπαν όπο το έπικίvδυνον ταξίδι .  -

ΤΟ ΜΟ Ι ΡΑ Ι ΟΝ ΤΑΞ Ι Δ Ι  

Ό Λιyδόπουλος, έκτος aπο τa έγγραφα ποu εΤχε μαζί του διό: την 
λ\όσχαv, εΤχε κα) μίαν συστατικι1ν έπιστολι1ν πρΟς σο6ιετικοuς πρά
r<τορας, εύρισκομέvους είς τηv Κωvσταvτιvούπολιv. Καi aκρι6ώς την δ ι
εύθυvσιγ της δ ιαμονης ένΟς έξ αuτών έψαχvε νό: εϊίρ1) είς τι1v συνοικίαν 
τοu κ ιρf:.τς Καποu. Ό πράκτωρ αίιτος ήτο V Ελλην της Κωvσταvτιvου
τιόλεως, είιρισκόμεvος είς τηv -ίητηρεσiαv τώv σο6ιετικώv ιrρακτόρων, μf:. 
τοιJς δποίους θό: συνέδεε τον Λιγδόπουλοv, καΙ ο1 όποΙοι θ' aνελάμδα-
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νον τι)ν περαιτέρω aποστολήν τqu είς Ρωσίαν δια των μέσων πού δ ιέ-
.θετον. , 

Είς τι)ν Κωνσταντινούπολιν τότε, κατεχομένην aπο τας Δuvαμεις_ 
τής 'Ανταντ πιθανον μέν να εΤχον καταφύγει δεκάδες χιλιάδων Ρώσων 
τσαρικων πpοσφύγων, αλλ' aς μι) νομ ισθ� δτι καΙ ο\ ΜπολσεΒΊκοι δ?ν 
.έφρόντισαν, μαζl μ� τούς πρόσcpuγας_ αuτο�ς, να σ:!"είλουν, καΙ ί�ικο�ς 
των πράκτορας, δια κατασκοπειαν των κ ινησεων των πλοιων �αι των
στρατευμάτων των διερχομένων έκ Κωνσταντ ινουπόλεως, ή οτrοια εΤχεν 
aποδδ_ εν έκ των σο6αρωτέρων τότε κέντρων κατασκοπείας. 

''Εν πάσΙ) περιπτώσει ,  ο Λ ιγδόπουλος κατώρθωσε καΙ ήλθεν εiς 
έπαφι)ν μέ τούς έν Κωνσταντινουπόλει σο6ιετικούς πράκτορας καΙ αύ
τοl aνέλα6ον να τον στείλουν είς τι)ν Ρωσίαν. Ή έπικοινωνία των μέ 
·τήν Ρωσίαν έyίνετο μέ 6ενζινοκάϊκα των Τουρκολαζωy. Αύτα aνεχώροuv 
�κ Κωνσταντινουπόλεως τάχα δ ια το Λαζισταν καΙ τον Καύκασον, καΙ 
.εiδικως δ ια τι) ν Γ εωργίαν, τούς λ ι μένας Μπατούμ, Π ότι καΙ Σ οχούμ, 
Οuτοι,  6έΒαια, δέν .ήσαν κομμουνισταί. Ύπηρέτουν δμως δποιον έπλή
ρωνε περισσότερα καΙ ο\ ΜπολσεΒΊκοι έπλήρωναν. Έκτος τούτου, οΙ 
Τουρκολαζοl αύτοl εκαμναν καΙ λαθρεμπόριον πάσης φύσεως μεταξύ 
Κωνσταντινουπόλεως, Τόυρκίας τοu Κεμαλ καΙ Μπολσε6ικικijς Ρωσίας. 
Άπο Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Λαζισταν εΤχον κανονικα ναuτιλιακα 
.εγγραφα καΙ δέν έφοΒοuντο τα aγγλογαλλικα πλοΊα. ΥΕπειτα προς τι)ν 
.Ρωσίαν έταξίδευαν κρυφα, παραπλέοντα τας άκτάς. 

Ο Σ ΥΝΟΔΟΣ 

Μέ ένα τέτοιο 6ενζινοκάϊκο των Τουρκολαζων άπεστάλη δ Λιγδό
·πουλος άπο τούς έν Κωνστqντινουπόλει σοΒ ιετικούς πράκτορας εΙς Ρω
-σίαν. ΥΕτσι το ταξίδι του κατα το ημισυ έστέφθη ίιπο έπιτυχίας. Π ijγε 
-cπου Επρεπε να πάτ:ι εΤπεν δ, τι Επρεπε να π�, έπ.ιστεύθη, καi δύνα.,. -
-�αι να λεχθ6 δτι έξετέλεσεν άριστα τι}ν άποστολήν του. . 

Ό Λιγδόπουλος αληθές εΤναι οτι δέν εΤδε μεγαλους ήγέτας τijς 
.Μπολσε6ικ ικijς 'Επαναστάσεως σav τον Λένιν, Τρότσκυ κλπ. ΕΤδε δευ
τερεύοντας. Πάντως εφερεν είς πέρας τι)ν έν Ρωσί� άποστολήν του. 

�Αν καi άγνωστος προς άγνώστους, άνέπτυξε τα έν ' Ελλάδι, τι)ν 
lδρυσιν τοu κόμματος, ίιπεσχέθη προσχώρησΊν καΙ έζήτησεν όδηγίας . , ι και . . .  χρηματα . 

uΟλα αύτα πού έζήτησε, τοu έδόθησαν. Tou έδόθη μάλιστα καΙ 
ίΞ.νας συνοδος, μέ τι)ν έντολil.ν να παραμείνl') καΙ αύτος έν 'Ελλάδι .  Ήτο 
εΙς U Ελλην κομμουνιστι)ς, άπο τούς � Ελληνας τijς Ρωσίας, λεγόμενος 
Άλέξάκης, καΙ κατοικων έν Νο6ορρωσίσκι:ι δπου ήσαν παραπολλοl VΕλ
ληνες. ΚαΙ δ 'Αλεξάκης ήτο νέος, άλλα περίπου 25-26 έτων, δηλαδι1 
μεγαλύτερος άπο τον Λιγδόπουλον. � Ητο u\ος έμποροπλοιάρχου. Ό 
πατήρ του ήλθε μετά τινα Ετη είς τι'Jν 'Ελλάδα καΙ έκ των άφηγήσεων 
αύτοu γνωρίζομεν δλα τ' άνωτέρω. .. 

0\ δύο νέοι ΕλαΒον τa άπαιτούμεvα δια το Σοσιαλεργατικον Κόμ
μα τijς ' Ελλάδος Εγγραφα, δδηγίας, προπWγανδιστικον ίιλικον καi άρκε
τa σημαντικον χρηματικον ποσόν, . το δποΊον ή μέν Μόσχα ούδέποτε εΤπε πόσον ήτο, δ δέ πατι)ρ τοu 'Αλεξάκη ijσχι:ιρrζξτο δτι ήτο άνω των 5.000 δολλαρίων, καΙ κατijλθον είς Σ οχούμ. 'ΕΚεί έναύλωσαν καΙ πάλιν 6εvζινο�άϊκο των Τουρκολαζων δια να τούς μεταφέρl') κρυφίως είς Κωνσταντ ινουπολιν. 

ΤΑ ΔΥΟ Π ΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
Φαίνεται δμως οτ-Ι δεν Ελαοον τα άπαιτούμενα μέτρα σuvωμοτισμοu ήσαν άδαεΊς καΙ ο\ άλλοι «τούς τι'Jν εφεραν», κατα το δι) λεγόμενον: 
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ΟΙ Τουρκολαζvl ίιπωψιάσθησαv δτι οΙ έπι6άται καΙ vαυλωταl τοΟ 6εvζι
vοπλοίου τωv εΤχαv πολλα χρήματα. • λλλωστε, δπωc; ήσαv vτυμέvοι, ήτ<> 
φuσικοv vα τouc; ίιποψιασθοΟv. Ό πατiJρ τοΟ Άλεξάκη κατηρ&το τiJv ω
ραv, κατα τiJv δποίαv εΤχε δωρήσει εlc; τοv υlόv του, δταv fφευγεv άπο τfιν 
Νο6ορωσίσκηv, εvα ώρα'ϊο παλτο aπο aστρακαv καΙ άvαλοyο κοζάκ ικο 
κασκέτο, έπίσηc; aπο aστρακάv. Τέτοια ροϋχα μόvοv οΙ πλούσιοι fμποροι 
ΡCχτοι τοΟ παλιοϋ καιροΟ έφοροϋσαv. Άvάλογα ήτο vτυμέvοc; καΙ δ Λι
γδόπουλοc;. 

Οί Τουρκολαζοl ίιπώφιάσθησάv δτι οί έπι6άται τωv εΤχαv πολλα 
χρήματα καΙ άπο τα μπαοϋλά τωΙf. Διότι εΤχαv καΙ aποσκευαc; άρκετάc;, 
ποu περιεΊχαν δμωc; ·χαρτιά, 6 ι6λία καΙ προπαγαvδιστικοv. ίιλ ικόv. Φαίvε
ται δτι δ Λιγδόποuλοc; καΙ δ 'λλεξάκηc;, έπl τι] είικαιρί"ςι τήc; φυγής τω\1' 
έκ Ρωσίας, avέλα6οv vα μεταφέρουν προς το�c; έv Κωvσταvτ ιvουπόλει 
σο6ιετικοuc; πράκτορας ώρισμέyα πράγματα καΙ δχι μόvοv δσα πρ<>ωρί
ζοvτο δια τηv Έλλaδα. 

Το 6έ6αιοv εΤvαι δτι τiJv Ιδίαv vύκτα, έvc;, το 6εvζιvοκάϊκο fπλεεv εlc;. 
τα άvοικτα τήc; Μαύρης Θαλάσσης, οί τ ουρκολαζοl έφόvευσαv τouc; κοι
μωμέvουc; έπι6άταc; τωv Λ ιγδόπουλοv καΙ Άλεξάκηv δια vα τouc; λl)στεύ
σουv, πρδ:γμα φuσικα εuκολοv. τα πτώματά τωv έρρίφθησαv είc; τι1v θά
λασσαν, aσφαλωc; δέ καΙ το προπαyαvδιστικοv ίιλικόv, ό:φοϋ το fψαξα\1' 
καΙ δ ιεπίστωσαν δτι δέv εΤχε δι '  αίιτοuc; καμμίαv άξίαv. 

·Ετσι δ Λιγδόπουλος καΙ δ 'λλεξaκηc; ήσαv τα πρCJτα θύματα τοί) 
Κομμουvισμοϋ δια τiJv 'Ελλάδα, διότι vαl μέv έφοvεύθησαv άπο Τουρκο
λα�οuc; μη κομμουvιστάc;, άλλ' έφοvεύθησαv ίιπηρετοϋvτεc; τοv Κομμουvι
σμοv καΙ σuvεπωc; αίιτοc; εΤvαι δ ήθικοc; αίιτοuργοc; τοϋ φόvου τωv. Θύμα
τα δέ σή-tiεροv τοϋ Κομμουvισμοϋ, λόγφ τήc; έξελίξεωc; ποu Ελα6εv αίιτόc;, 
δεv πρέπει vα θεωρCJvται μόvοv οί ίιπο κομμοuvιστωv φοvεuόμεvοι, άλλα 
καΙ ο1 χάριv αίιτοΟ φοvεuόμεvοι, aξιολύπητοι δvτωc; δ ια τα μυαλά τωv άv
θ�ποι .  'λλλοίμοvοv, πόσαι χιλιάδες άλλωv έπέπρωτο v' άκολουθήσοu\1' 
τόv Λιγδόποuλοv κσl τοv 'λλεξάκηv είc; τηv θυσίαv ταίιτηv ! 

Ο . ΑΛΕΞΑΚΗΙ 
'Αξιότιμε κ. Δι�υντά, 

ΕΙς το χθεσινον φύλλον τιϊς ύμετέρας έφημερίδος δ σvvεργάτης σας κ. 'Ελευ
θέριος Σταυρίδης, έξιστορl)ν τa Παρασκήνια τού Κ. Κ.Ε., άναγράφει δτι δ ά-ποστα
λεi� εΙς Ρωσίαν Δημοσθένης Λιγδόπουλος, άφοίι t:φερεν εΙς πέρας τήν άνατεθεlσαν 
έξ Άθην&ν έντολήν, έπέδη δενζινοπλοίου εΙς τον λ ι μένα τιϊς Νοδορωσίσκης μετά 
τινος Άλεξάκη, τον Οπο'iον το Κομμουνιστικον κόμμα τijς Ρωσίας άπέστειλεν εΙς 
τήv 'Ελλάδα μΕ εlδικaς έvτολάς. ΑΙ ·πληροφορίαι τού σuνεργάτου σας περί τοίι Ά
λε(άκη περιορίζονται εΙς τ9 δτι ητο ήλικ ίας 25-26 έτ&ν καi δτι δ πατήρ του ητο 
έμποροπλοίαρχος. 'Ο ύποφαινόμενος μετέδην τόν Ί ούλιον τού 19 19 μετ' άλλων ά-
1/(uΤέρωv κρατικων λειτουργών εΙς τι'ιν περιοχι'ιν τής Ρωσίας, τι'ιν κατεχομένηv τότε 
ύπc τού τσαρικοίι στρατηγού Ντεvίκι ν, κατόπιν  έvτολιϊς τijς Κυδερνήσεως τού άει
μνήστου 'Ελευθερίου Βενιζέλου, δστις, διa νa έξασφαλίσ!J τι')v κατοχιlν ύπό τιϊς 'Ελ
λάδος τιϊς Μι κράς 'Ασίας, έσκέφθη νa δημιουργήσ13 �να Νέον Κράτος, τι')ν Έλληνο
αrιμενικι'ιν Δημοκρατίαν τοίι Πόντου, ένισχυόμεvος εΙς τaς ένεργείας του ταίιτας 
κα1 ύπο τοίι άρχηγοίι τής έν Παρισίοι ς  άρμενικιϊς 'Αποστολής Νουμπc'χρ πασά. 'Ε
-πρόκειτο -περί μεγαλοφυούς Ιδέας, τι'ι.ν δποίαv εΤχον κατ' άρχήν καi ο1 Σύμυιr.ιοι 
άποδεχθ�. τής δποίας δμως ή πραγματοποίησις έματαιώθη λό)ΙΙ(,> τής έκδηλωθεί
σης έπαναστάσεως ύπο τού Μουσταφά Κεμάλ, άκριδώς εΙς τι'ιv περιοχιlv η όποία 
έπρδκειτο νa περι ληφθίj εΙς τό Νέον Κράτος. ·οταv τι')ν 2αv Αόγοίιστου τοίι 1 9 19 
εlrrήλθομεν εΙς τον λ ι μένα Νοδορωσίσκης, είδομεν "ΠΟλλούς Ιστούς πολεμικών πλοίων, 
οΤτινες ύψοίιντο έκ τοίι δuθοίι τιϊς θαλάσσης. Έρωτήσαντες έπληροφορήθημεν δτι έ
-πρδκειτο περi τού τσαρικού στόλου τιϊς Μαόρης Θαλάσσης, τοv Oπo'iov κατa τι)ν 
κοι.μουνιστικι'ιν έπαvάστασιν  τού Όκτωδρίου τού 19 1 7  έδίιθισαv εΙς τον λ ι μέyα 
τής Νοδορωσίσκης οΙ κομμουνισταl, άφού fσφαξαv δλους τούς άξιωματικοuς καi 
το!ις μι) κομμουvιστaς ύπαξιωματιι<ούι;. Μάι; δ ιηyήθησαv δτι άρχηγόc; τών κομμ� 
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ΔΥΣ ΚΟΛΟ Σ Η ΘΕΣ Ι Σ  ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙ άρμόδιοι τi)ς Μόσχας εΙδοποίησαν τοuς έν Κωνσταvτινοιmf>λει 
r.ράκτοράς των περi τi)ς άναχωρήσεως άπο τι'Jν Ρωσίαν τοu Λιγδοπουλου 
καΙ τοu Άλεξάκη, άγνωστον κατiχ τίνα τρόπον. �Ετσι τοuς έπερίμεναv 
.είς τι'Jν Κωνσταντινούπολιν, καΙ δταν έπl πολλeχς ήμέρας δΕ:ν έφάvησαv, 
φυσικiχ άiιησύχησαν. Ύπέθεσαv ναυάγιον τοu 6ενζινοπλοίου η σύλληψιν 
αύτοu άπο τiχ άγγλογαλλικiχ πλοΊα. 'Αλλ' ή σοδιετικι'J ύπηρεσία γρήγο
ρα fμαθεν δτι το 6ενζινόπλον έπέστρεψεν είς Τ ραπεζοCιvτα, έν� οΙ έπιδά
ται του δΕ:ν εΤχαν φθάσει ποτΕ: είς Κωνσταvτινούπολιν ! Τότε fγινεν άντι
ληπτον το τί εΤχε συμ66. Ή σοοιετικι'J Κυοέρvησις δΕ:ν fjργησε πολU νiχ 
συλλάο-r:ι το οενζινόπλοιον των Τουρκολαζων, τον πλοίαρχόν του καΙ το 
πλήρωμά του καi νa τοuς όδηγήσ-r:ι είς Νοδορωσίσκην, δπου παρεπέμ
.φθησαν είς δίκην. 'ΕκεΊ ωμολόyησαν το έγκλημά των, κατεδικάσθησαv 
.είς θάνατον δι '  άγχόνης καi άπηγχονίσθησαv. Το πλοΊον κατεσχέθη ίιπο 
τής σοοιετικi)ς Κυοερνήσεως. 

Ή Κεντρικι'J Έ:πιτροπι'J τοu Σ οσιαλερyατικοu κόμματος Ελαδε .το 
πρωτον άγγελμα έκ Κων ) πόλεcyς, άλλ' οχι ως 6έ6αιον, μόνον ώς tιπό
·νοιαν. Άργότερον fφθασεν έκ Ρωσίας έπισημος είδησις περl ·τοG. θανά
του τοu Λιγδοπούλου καΙ τοu 'Αλεξάκη κατa τον ως άνω τρόπον. 

Ό Λιγδόπουλος κατήγετο άπο πολU καλι'Jν οίκογένειαv. Ήτο όρ
.φανΟς πατρΟς καi ό:φi)κεν οίκογένειαν, άποτελουμέvην άπο τι'Jν μητέρα 
ιου, άξιοσέοαστον δέσποιναν, καi δύο άδελφ&ς, άγάμους καi μη κομ
,μουνιστρίας. �Ητο ό μόνος προaτάτης των καΙ ή έλπίς των. Έγνώριζαv 
.μΕ:ν δτι fκαμε ταξίδι, ό:λλiχ τοuς εΤχε π6 δτι θa έπήγαινεν είς τι'Jν Εύρώ
πην καΙ όχι εΙς ηΊν Ρωσίαν. Έ11όμιζον το ταξίδι του άκίνδυνον. Δι' αύτο 
Ji Κεντρικη 'ξ:πιτρ,οπι'J εύρέθη εΙς πολU δύσκολον θέσιν άπέναντι τi)ς οΙκο
γενείας Λιγδοπουλου. Ήναγκάσθη μΕ:ν νa άνακοινώσ-r:ι είς αύτι'Jν τι'Jν τρα
γ ικιlν τύχην τοu υίοu των, δΕ:ν εΤχεν δμως τα μέσα νa οοηθήσ-r:ι οlκονομι
κως τιlν ό:προστάτεuτον οίκογένειαν. Έvθυμοuμαι τiχς άδελφiχς τοu Λι
Ύδοπούλου έπi ώρας νa περι μένουν είς τα γραφεΊα τοu κόμματος κάποιο 
μικρόν οοήθημα, το δποΊοv κάποτε έδίδετο καi συνήθως οχι ! ΔΕ:ν έγνώ

.σθη aργότερα τί ό:πέγινεν ή οΙκογένεια αύτή. 

«Μ Ι Κ Ρ ΟΑΣ Τ Ι Κ Α Ι  ΑΔΥΝΑΜ Ι Α Ι  ! »  

"Οταν ό:ργότερα με άλλους πρόσφυγας έκ Ρωσίας � Ελληνας ήλθεν 
.εΙς τiχς 'Αθήνας καΙ δ πατι'Jρ τοu Άλεξάκη γέρων ναυτικός, έμποροπλοί
αρχος, άπογοητευμένος άπό τον Κομμουνισμόν, δ δποΊος τοu εΤχε «Φάει:. 

νιστων ναuτων fiτo δ "Ελλην Σπϋρος Άλεξ;άκης έ'Π ιδαίνων ρωσικοί) τοpιτιλλο6όλοu. 
Κατό: πδ:σαν πιθανότητα οuτος θό: ijτo, τον δ'Ποίον το pωσικον Κ. κ, · άτrέστελλεv 

·εΙς 'Ελλάδα μετό: τοϋ Λιγδοποίιλοu. Ή σφαγi} τοϋ Άλεξ;άκη ύτrο των ·Τ>Οuρκολαζων "fΟίί δενζινοπλοίοu ητο έκδήλωσι ς  τijς θείας Δικαιοσύνης διό: τό: πολλα1rλδ: έγκλή
ματα τό: δ'Ποϊα δ1έπραξεν οuτος κατό: τιlν Όκτω6ριανιlν Έπανάστασιν τοϋ 19 17. Ή 

·6:yρ ιότης τijς σφαyijς των άξιωματικων καi ύτraξιωματικων τοί) ρωσικοί) στόλου 
fiτo φρικ ιαστ ικη καi ά'Ποτρόπαιος. Έσφάζοντο με τό: τσεκούρια ύτrο των κομμοu
νιστων καi έρρίπτοντο είς τi}ν θάλασσαν, δ δuθος τijς δποίας εΤχε γεμίσει ·άτrό 
π�ώματα καi οΙ κάτοικοι τijς Νοδορωσίσκης, · μεταβαίνοντες διό: μ ικρ.;)ν 6ενζινο
'Πλc· ίων άτrο τοϋ ένος άκροu τοϋ λ ι μένος· εΙς το ί!:τεpον, άντ ίκpuζον έπi σειρό:ν μη
νων ί!:να μακάδpιον καi άτrοκροuστ ικον θέαμα πτωμάτων μετακινουμένων ύτrδ τών 

-κuμάτων. Ένόμιζον δτ ι είς τον /Suθον· τijς θαλάσσης ίιπijρχε μ ία πόλι ς νεκρών κι
wuμένων. Τόσον πολλό: f}σαν τό: πτώματα . • •  

Άθijναι, 1 7  Μαίοu 195 1 .  
Μετa τ ιμής 

ΔΗΜΗΤ Ρ Ι Ο Σ  ΦΙ Κ Ι ΩΤΗΣ 
Διεuθvνη'ιι; ύτrόuρyείοu Κοινωνικής Προνοίας 
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το παιδί του, καi ήρχετο καi αύτος πολU συχνa είς τa γραφεί'α τοu κόμ-· 
ματος διa νa ζητήστ:ι μικρόν 6οήθημα, διότι) δ:ν καi άλλότε πλούσιος, ήλ-· 
θεν έκ Ρωσίας ώς πρόσφυξ άπένταρος, τότε έγινεν έγγραφον τοu κόμ-· 
ματος πρΟς τι1ν Μόσχαν καi έζητεί'το δ ι '  αύτοu δπως, έφ' δσον κατεσχέθη 
το 6ενζινόπλοιον των Τουρκολαζων δολοφόνων, ή άξία αύτοu νa σταλι:\ 
είς η1ν 'Ελλάδα, διa ν' άποζημ ιωθι:J ή οίκογένεια τοu Λιγδοπούλου καi 
ό πατηρ τοu Άλεξάκη. Το έγγραφον αύτο έμεινεν άναπάντητον. ΥΟταν· 
δε άργότερα έκάμαμε νύξιν είς Ρώσους άπεσταλμένους είς την ' Ελλάδα, 
μδ:ς άπήντησαν δτι «τέτοιες αίσθηματολογίες εΤναι μ ικροαστικf.ς άδυνα
μ ίες, άπο τΙς όποΙες πρέπει το ταχύτερον νa άπολυτρωθωμεν» ! 

Ή Κεντ.ρ ικη Έπιτροπη ήναγκάσθΙJ. νa κοινοποιήσι;ι είς δλον το κόμ
μα δι '  έγκυκλίου της τον τραγι!_<ον θάνατον τοu Λιγδοπούλου, έξέδωσε 
καi φωτογραφίας του_. καi διέταξε συγκεντρώσεις, είς τaς όποίας ν' άνα
λυθι:J ή ύπf.ρ τοu άγωνος θυσία ·τοu πρωτομάρτυρος ! ΔηλαδτΊ έπηκολού
θησεν ή προπαγανbιστικη έ�μ.εiάλλευσις τοu γεγονότος, ώς συνήθως. 

τ οuτο δμως συνετέλεσε ν ωστε πολλa έκ των μελων ν' άντιληφθοuν· 
cτι δ άγών αύτος TOU κόμματος τούτου δΕ:ν εΤναι ·άνευ κινδύνων καi δτι 
δεv εΤναι κάτ ι το εuκολον ν' άν_!)κι;ι κανεiς είς αύτό. �Αν καi δεν έλέχθη 
τ ίποτε περi χρημάτων, πολλa μέλη τοu κόμματος διηρωτωντο τί ήθελεν· 
ό Λιγδόπουλος νa πάι;ι έτσι κρυφ<'χ είς την Ρωσίαν, έφ' δσον άλλωστε δf.ν 
είχε γίνει άκόμη λόγος κ&ν περi προσχωρήσεως τοu κόμματος είς την· 
Κομμουνιστικην Διεθνη. Το άληθες ξΤναι δτι πολλοi έπτοήθησαν. ' Ι δίως 
πλεί'στοι Έ6ρα'Ιοι της «Φεντερασιον» της Θεσσαλονίκης, εuποροι καi μορ
φωμένοι άνθρωποι, σοσιαλισταi της προπολεμ ικης Σοσιαλδημοκρατίας, 
μξ: ένα ντιλετάντικον μόνον Σ οσιαλισμόν, άπεσύρθησαν άμέσως άπο το 

. κο μ μα καi το τμημα τοu κόμματος της Θεσσαλονίκης έμεινε μΕ. τ <'χ έξ. 
' Ελλήνων, κυρίως καπνεργατων, μέλη του καi έλαχίστους Έ6ραίους. 

Ό Λιγδόπουλος δεν έπέστρεψε μέν, εΤχεν ομως συνδέσει κατa ένα 
τρόπον μΕ: την Κομμουνιστικην Διεθνη το κqμμα καi αuτη κατέγραψεν· 
αύτο είς τά . . .  τεφτέρ ια της. Π ιθανον νa μη μπόρεσε νa φέρι;ι χρήματα καi 
χαρτιa άπο έκεί', μετέφερεν ομως χαρτιa έκεί' ! Καi τοuτο παρέσχεν είς 
τήν Κομ ιντερν την ξ:ύκαιρίαν νa προσ�ξι;ι καi την ' Ελλάδα. 

ΕΝΑ Σ  ΠΕΡ Ι ΕΡ ΓΟ Σ  ΑΠΕ ΣΤΑΛΜΕΝΟΣ 

Ή Κόμιντερν, παρa το άτυχες τέλοι; τfjς άποστολης τοu Λιγδοπού
λου, ένδιεφέρθη διa το Κομμουνιστικον κομμα της 'Ελλάδος. Καi δ ι '  αύ
τό, έξ ίδίας της πρωτο6ουλίας πλέον, έστειλε κατa το φθινόπωρον τοΟ. 
1 9 1 9  ένα πρόσωπον είς την ' Ελλάδα, το δποί'ο�,� ήτο κα1 δf.ν ήτο άπεσταλ
μένος της. Χαρτιa έπισήμου άπεσταλμένου δεν έφερεν. " Ητο υ Ελλην έκ 
των κατοίκων τοΟ Σοχούμ, έλέγετο Λαυρδ:ς, κα1 ήτο γνωστος ήδη άπο 
τό Σοχο�' τοΟ � ΕλλΙJνος ίατροΟ καi πρόσφυγος έκε'iθεν κ. Πασσαλί
δου, τοΟ δη ήγέτοu της Ε.Δ.Α. καi τότε άντι μπολσε6ίκου. Ό κ. Πασ
σαλίδης ν _εγε τότε περi αύτοΟ, δτι δ Λαυρδ:ς ήτο άνισόρροπος κα1 δτι 
κατa την κατ_όληψιν τοΟ Σοχοuμ καi της Άμπγαζίας ύπο των Μπολ
ό-ε6ίκων, ήσκησεν έκεΊ καi καθήκοντα δ ικαστοu ! 

" Η  το μάλλον άμόρφωτος καi δμολογουμένως δεν άπεδόθη είς αύ
τόν σοδαρa σημασία. Το 6έδαιον δμως εΤναι δτι αύτος ό τύπος έφερε. 
μεθ' έαυτοΟ έκεΊθεν ςtρκετa χρήματα. Πολλοi ίσχυρίζοντο δτι εΤχεν άνω 
των 6.000 δολλαρίων καi δτι τa 5.000 προωρίζοντο διa το κόμμα κα1 
τa 1 .000 διa την έν ' Ελλάδι παραμονήν του. Πάντως δ Λαuρδ:ς έλάχι
στα έδωσεν είς το κόμμα. ν Αλλοτε Iσχυρίζετο δτι δεν έχει κα1 άλλοτε. 
δτι δεν δίδει, διότι θεωρεί' την Κεντρικην ΈπιτροπτΊν ώς μη Μπολσεβί
κους, άλλ' ώς σοσιαλιστaς τοu γλuκοΟ νεροΟ, <s:σοσιαλπατριώτας», «σο
σ ιαλπροδότας» κα1 uδριζεν αύτfιν άσύδοτα. �Ολα τa μέλη τοΟ κόμμα-
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τος τα έλθόντα είς έπαφτlν με αοτον τον τύπον, εΤχον πεισθί) δτι ήτ� 
ό:νι�όρροπος. 'Ωμίλει καλa η1ν έλληνικήν, δπως δλοι ο\ �Ελληνες του 
Καυκάσου ό.λλ' άσφαλC>ς έλάχιστα πράγματα έγvώριζεν ό:πο Σοσια.
λ ισμον καi Κομμουνισμόν. ΝΕμ�ινεν είς ττ1ν 'Ελλό:δα, χωρlς να έργάζε
;αι πουθενό:, έπl δvο η τρία έτη, χωρlς να ένοχληθί) ποτε �πο τη� 'Α
στυνομίαν, ό:πο ττlν �ποί�ν }θεωρε'iτο ώς πρόσφ�ξ έ� �αυκασ�υ. Τέλ?ς, 
έτιειδτl έξετίθετο πολυ και Ελεγεν άνοησιας δεξια και αριστερα, το κομ
μα τον έξαπέστειλεν όπίσω είς ττlν Ρωσίαν, κατα το 

,
1 922. �αίνετα,ι � 

μως δτι �αl α�ος f\θελε �α ψvyι:ι, διότι ι έξήyτ�ησε τ� δολλ�ρι� -τ:ου ε
φερε μαζΊ του. Εφυγε και ούδεποτε πλεον εγενετο λογος δ ι  αυτον ! 

ΤΟ Α '  ΕΘΝ Ι ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛ Ι ΟΝ - Σ ΕΠΤΕΜΒ Ρ Ι Ο Σ  1 9 1 9  

Κατα το δ ιάστημα τοΟτο, το Σοσιαλεργατικον κόμμα μικρας μό
νον προόδους έπετέλεσεν άπο της ό:πόψεως της δυνάμεώς του. τα μέλη 
του, τα τακτικα 6ε6αίως, διότι εΤχε καΙ μερικα ύπο δοκιμήν, δεν ήσαν 
πλέον των 600. Ό «'Εργατικος 'Αγών», το έπίσημον έδδομαδια'iόν του 
οργανον, έκυκλοφόρει μόνον δ ια των όργαvώσεων τοΟ κόμματος καΙ δ ιέ
θετεν είς δλην τι1ν χώραν μόλις 1 .2.00 φύλλα ! Ν Αλλωστε, όργαvώσεις 
τοΟ κόμματος ύπηοχον μόνον είς τας 'Αθήνας, τον Πειραι&, τον Βόλον, 
τήν Θεσσαλονίκην: ττlν Δράμαν καΙ ττlν Καιάλαν. Είς τας πόλεις ταv· 
τας ύπηρχον όργαν ικα η,ιήματα τοΟ κόμματος. Είς τας Πάτρας, ττlν 
Λάρισαν, τας Σέρρας, ύπηρχον δμ ιλοι ·τοΟ κόμματος. Κατα το κατα
στατικόν του, δια να γίνι:ι τμημα τοΟ κόμματος είς μ ίαν πόλιν, έπρεπε 
νa ύπάρχουν τούλάχιστον 1 5  τακτικα μέλη αύτοΟ, ό:νεγνωρισμένα άπο 
τήν Κεντρικιlν Έπιτροπήν. 'Όταν ύπηρχον όλιγώτερα, έσχηματίζετο δ
μ ιλος. 

Το κόμμα εΤχε yεγάλας οίκονομ ικας δυσχερείας. ΑΙ συνδρομαl των 
μιλων ήσαν άνεπαρκεΊς να καλvψουν τας δαπάνας του. Ό «'Εργατικος 
'Αγων» εΤχεν έλλείμματα. 

'Εξ άλλου, ή άποτυχία της ό:ποστολης τοΟ Λιγδοπούλου καΙ ό θά
νατος αύτοΟ, ό τόσον τραγικός, έδημιοvργησε κάποιαν aπογοήτευσιν. 
Έπl πλέον δέ ή Κεvτρικi]_ Έπιτροπi]_ αύτοΟ ύφίστατο έπικρίσεις δ ια τήν 
είς Μόσχαv ό:ποστολi)ν ταvτην, έφ' δσον το �όμμα συνεπάθει μέν 'ίσως 
προς την Κομμουνιστικιlν Διεθνη, δεν εΤχεν δμως λάβει ό:πόφασιν προσ
χωρήσεως είς αύτήν. Ή παραίτησις έπίσης τοΟ γεν. γραμματέως αύτοΟ 
'Αρίστου Άρ6ανίτη έδημιούργει όργαvωτικας περιπλοκάς. 

Η Μ Ι Κ ΡΑ Σ Ι ΑΤ Ι Κ Η  ΕΚ ΣΤΡΑΤΕ Ι Α  

Πολιτικως παρουσιάο1jη τότε το μέγα πρόβλημα της μικρασιατι� 
κής έκστρατείας, διότι ό:πο τi)ς 1 ης f\δη Μα ίου τοΟ 1 9 1 9  τα έλληνικα 
στρατεύματα εΤχον άπο6ι6ασθfi είς ττlν Σ μvρνην. Το κόμμα ε Τ χε μΕν 
λάβει ,θέσιν, φυσικά, έναvτίον τi]ς άποστολης τοΟ έκστρατευτικοΟ σώ
ματός ύrro τον στρατηγον Νίδερ είς η1ν Ούκραvίαν, δέν εΤχεν δμως λό:-
6ει έπίσημον θέσιν άκόμη έπl τ.fiς μικρασιατικης έκστρατείας καΙ έπρε
πε να άποφασίσι:ι σχετικως. 

Δι' δλους αύτοuς τοuς λόγους, έκλήθη παρα της Κεvτρικης Έπι
τροπης, κατα τον Σεπτέμδριον τοΟ 1 9 1 9, το Α '  Έθνικον Συμδοvλιοv 
τοΟ Κόμματος. Ήτο συμ6οvλιον ό:ποτελούμενον άπο τα μέλη της Κεν
τρικης Έπιτροπi)ς, της Έξελεγκτικi)ς Έπιτροπης, των γραμματέων 
των τοπικωv τμημάτων τοΟ κόμl!ατος, τωv δύο 6ουλευτων αύτοΟ, Α. Σ ί
δεeη καΙ Α. Κουριέλ, ώς έπίσης καΙ τοΟ δ ιευθυvτοΟ ·τοΟ δημοσιογραφι
κου του όργάνου, ένΟς έκπροσώπου της Νεολαίας καΙ τοΟ δ ιεuθυvτοΟ τοΟ διδλιοπωλείου τοΟ κόμματος μΕ σuμδουλευτικτlν των τελευταίων 
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ψijφον. Έπi πλέον, καi κατ' έξαίρεσιν, είς το συμ6ούλιον αύτό παρέστη 
καi δ μόλις πρό τ ινος έγγραφεiς ώς μέλος τοϋ κόμματος δικηγόρος Γ. 
Γεωργιάδης, μΕ: συμ6ουλευ:rικιlν ψηφον. Οοτος_. ύπηρετων είς τιlν Ά
δpιανούπολιν, τότε έλληνικήν, ώς δικαστικός σύμοουλος δ '  τάξεως καΙ 
6ασιλικός έπίτροπος τοϋ αύτόθι στρατοδικείου τijς στρατι&ς Θράκης, 
aψ' ένος μΕν ι\ρνήθη να παpαπέμψτ;ι είς το στρατοδικεΊον στpατιώτας 
λιποτάκτας, άφ' έτέρου δΕ: είς μίαν δίκην ύπαξιωματικοϋ, έξυ6ρίσαvτος 
τόν Βασιλέα, μετεολήθη άπό κατηγόρου οασιλικοϋ έπιτρόπου είς συ
νήγορον τοϋ κάτηγορουμένου aπό τijς έ:δρας του ! Ώς ήτο έπόμενον, ή 
Σ τρατια Θράκης έζήτησεν άμέσως τιlν aνάκλησιν καi τι1ν άπόλυσίν του, 
γενομένην άμέσως. 

τ οϊιτο έξετιμήθη δεόντως aπό τό κόμμα, τό όποίον οχ ι μόνον ένέ
γραψεν αύτόν ώς μέλος του, άλλα ή Κεντρ ικιl Έπιτροπιl τον έθεώρει καΙ 
ώς σύμοουλόν της καi άνi}κεν οUτω τρόπον τινα είς το περι6Cχλλον της. 

ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η Α Ι Ρ ΕΣ Ι Σ  

Είς το Έθνικον αύτο Σ υμ69ύλιον, τα μΕ:ν όργανωτικα προ6λήματα 
τάχιστα έλίιθησαν. Τιlν γενικιlν γραμματείαν αύτοϋ, άvτl τοϋ Α. Άρ-
6ανίτη, άνέλα6εν ό Ν. Δημητρ&τος. Δια τα οίκονομ ικα ζητήματα άπε
φασίσθη να γίνr;ι γενικος Ερανος είς Ία μέλη καi 1Όuς συμπαθοuvτας 
προς το κόμμα έργάτας. Σ υνεστήθη, φυσικά, καΙ ή εvτασις τi}ς προ
παγάνδας προς έγγραφijν καi vέων μελ&ν, ίδίως έργατ&v. Διότι το 
κ6μμα ήτο κατ' ούσίqν άκόμη μία π ο λ ι τ ι κ η α 'ί ρ ε σ ι ς καi τίποτε 
περισσότερον. Είς δΕ: τijv Γ εvικιlν Συvομοσπονδίαν τ&v Έργατ&v έγί
νετο aγρία πάλη μεταξu της έπιρροης τοϋ κόμματος είς αύτιlv καi της 
έπιρροης &:λλωv Βεvιζελικ&v η Βασιλικ&v στελεχ&ν των έργατ&v. Το 
κόμμα διέθετεv έκεί τρεί'ς έκτελεστικοuς έπιτρόπους τijς Συνομοσπον
δίας, τοuς Μπεvαρόγιαν, Εύαγγέλου καi Γ. Παπανικολάου (της 'Ομο
σπονδίας Ήλεκτρgκιyήσε�ς ) .  

Μεγίστη ομως διαφορα άπόψεων παρουσιάσθη είς τα πολιτικα 
θέματα τοϋ Έθvικοu Σ υμ6ουλίοu, ήτοι όφ' έvος είς τα� σχέσεις μΕ: τf]ν 
Μόσχαv, έξ όφορμης της aποστολης Λ ιγδοπούλου, καi άφ' έτέρου έπl 
τijς θέσεως τοϋ κόμματος είς το ζήτημα της Μικραστιατικης έκστρα
τείας. 

Ή Κεvτρικη Έπιτροττη τοϋ κόμματος δΕ:v εΤχεν είδικας είσηγήσεις 
έπi των θεμάτων τούτων. Έδικαιολόγησε τιlν άποστολιlν τοϋ Λ ιγδοπού
λου είς Ρωσίαν κυρίως έκ της avάγκης της χρηματικi}ς έvισχύσεως. 'Ω
μολόγησε δε οτι, εχουσα ύπ' 6ψει τf]ν συμπάθειαν τοϋ κόμματος προς 
τήν ρωσικf]ν Έπανάστασιν, ώς q_οσιαλιστικf]ν τοιαύτην, καi οτι μελλοv
ιικ&ς το κόμμα θα ήτο δυvατοy να προσχωρήσΊJ είς τf]ν Γ '  Διεθνη, εδω
σε φυσικα είς ΤΟ\/ Λιγδόπουλον δδηγίας vc';t το συνδέσΊJ κάπως κατα 
ένα τρόπον μξ: αύτήν, δ ια να έπιτύχπ καi οίκονομικf]ν άρωγήv. 

Άληθ€:ς εΤναι οτι τα μέλη τοϋ Ι υμ6οuλίου έv τi;) συvόλCtJ τωv δεν 
είχον ακόμη πλήρη άvτίληψιν της δημιουργουμέvης &:λλωστε ακόμη καi 
μη διαμορφωθείσης καταστάσεως έν Ρωσίq; καi δξ:v έγvώριζον ποίαν 
στάσιν να τηρήσουν. Ό θάνατος τοu Λιγδοπούλου συνείχε τιlν έπαvα
στατικf]ν :rάσιν. Ή συμπάθεια προς τf]ν Ρωσίαν καi αί οίκοvομικαi ά
νάγκαι ώθουv πρός αύτήv. 

Σαφης ύπi}ρξε μόνον δ παριστάμενος βουλευτης 'Αριστοτέλης Σ ί
δερης. Οοτος, δικηγόρος, κοινωνιολόγος, συγγραφεύς, μορφωθεiς έν ' 1 -
-ταλίq;, κάτοχος τοϋ Μαρξισμοϋ καi Σοσ\αλιαμοϋ, της ίταλικi}ς σχο
λης, aκολοuθ&ν μ&λλον τοuς- Ί ταλοuς σοσιαλιστας Τουράτι, Σεράτι,  
Τ ρέ6ες, Γ κρατσιαvτέϊ καi λοιπούς, έπίστευε μ&λλον είς · τον έξελικτι
κοv Σοσιαλισμοv καi οχ ι είς . :τοv έπαvαστατ.ικοv τοιοϊιτον. Είς το κόμ-
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μα εύθuς έξ άρχης, έθεωρεΊτο δεξιος καi ώς έκ τούτου δi:ν άπελάμοαvε 
μεyάλης έμπιστοσύνης, δι '  Ελλειψιν έπαναστατικότητος, έξετιμξπο δ- · 

μως παοα πάντων ώς δεινος χειριστι)ς τοϊι καλάμου καi τοϊι λόγου, δ ια 
η1ν μόpφωσίν του καi τι)ν δρδ:σίν του έvτος καi έκτος της Βουλης. ' Ε� 
κινεΊτο άλλωστε οχι τόσον μεταξu των έργατικων μαζων, δσον μεταξυ 
των διανοουμένων καi των πολιτευομένων, ώφέλησε το κόμμα έπi τοϊι 
μορφωτικοί) κυρίως έπιπέδου ι«ιi έ!!_εψάνιζεν αlrτο άξιοπρεπως εναvτι 

- άλλων διανοουμένων, τόσον είς τον Τύπον, δσον καi εί� τας συζητήσεις, 
ύπεραμυνόμενος των άπόψεων αlrτοϊι είς τας συζητήσεις της <ι:Έταιρεί
ας Πολιτικων καi Κοινωνικων Έπιστημων», έ:ναντι τοϊι 'Αλεξάνδρου Πα
παναστασίου, τοϊι Καλιτσουνάκι, τοv Σ οώλου καi άλλων φοιτώvτων 

· tκεΊ. 
Ό 'Αριστοτέλης Σ ίδερης έπέκρινε σαφως τι)ν Κ εντρικι)ν Έπιτρο

πι)ν δια τι)ν είς Μόσχαν άποστολι)ν τοϊι Λ ιγδοπ'q_ύλου, τι)ν δποίαν καi 
αlrτος έ:μαθεν άργά, μη έρωτηθεiς προ αύτης, καi έτόνισεν δτι το κόμ
μα δi:ν δύναται να προσχωρήσι;� είς τι)ν Κομμουνιστικι)ν Διεθνη. Ά
σφαλως ό Σ ίδερης θα f\θελε να προτείνι:ι δπως το κόμμα προσχωρήσΙJ 
·.είς τι)ν Β '  Διεθνη της Βέρνης, άλλ' έ:ολεπεν δτι τα πνεύματα δλων, δ:ν 
δi:ν ήσαν άκόμη ύπi:ρ της Κομμουνιστικης Διεθνοϊις, πάντως ήσαν κα
τα της «χρεωκοπημένης» f\δη Β '  Διεθνοϊις της Βέρνης. Καi ή Διεθνι)ς 
αuτη έθεωρεΊτο τότε χρεωκ9πημένη, δπως καi ήτο, έφ' δσον δi:ν ήδυvήθη 
Ο)(ι μόνον να έμποδίσι:ι τον πρωτον παγκόσμιον πόλεμον δια γενικων 
άπεργιων καi άντιδράσεων ποικίλων, άλλα κυρίως διότι καi αύτα τα 
-σοσιαλιστικά της κόμματα, τμήματα αύτης, μετέσχον πολεμ ικων Κ υ
δερνήσεων είς τι)ν Εύρώπην, έψήφ ισαv πολ�μικας πιστώσεις καi οί ά
παvταχοϊι σοσιαλισταi έπολέμησαν uπi:ρ τfiς πατρίδος των. Αύτα ήσαv 
τα έπιχειρήματα τοϊι Λένιν, οστ ις τι)ν κατεκεραύνωνε. 

Δια ταϊιτα ό 'Αριστοτέλης Σ ίδερης περιωρίσθη να uποστηρίξι:ι,  δ
-τι το κόμμα δi:ν θα έ:πρεπε να προσχωρήσι:ι οίίτε είς τι)ν Β '  Διεθνη της 
Βέρνης, άλλ' οuτε: καi είς τι)ν Γ' Διεθνη της Μόσχας. Καi να μείνι:ι 
π_ρος το παρον άνεξάρτητον άπο διεθνεΊς συνδέσεις, έν άναμον!J της 
tζελίξεως τοϊι παγκοσμίου Σ οσιαλισμοϊι. 

· 

Ο Γ. ΓΕΩΡ Γ Ι ΑΔΗ Σ 

'Αντιθέτως ό Γ. Γεωργιάδης, θεωρητικον φερέφωνον της Κεντρικης 
Έπιτροπης, έπιδιώκων να παίξι:t βραδι)τερον τον ρόλον ήγέτου τοϊι κόμ
-ματος καi έξ άντιζηλίας προς τον Α. Σ ίδερην, τον δποΊον έθεώρει φυσι
χα τον έπικινδυνωδέστερον άντίπαλον δια τι)ν ήγεσίαν, δ:ν καi ούδέπο
τε έξεδηλώθη τοιαύτη τάσις έκ μέρους τοϊι τελευταίου, ό Γεωργιάδης 
-uίοθέτησε τας άντ ιλήψεις της &κρας άριστερδ:ς, έπέδειξε τας έπανα
στατικωτέρας των τάσεων καi έδήλωσεν .δτι πιστεύει δτι έπέκειτο ή έ
πικράτησις τοϊι Κομμουνισμοί) είς τι)ν Εύρώπην, uπομνήσας τι)ν τότε 
κυριαρχίαν τοϊι Μπέλα-Κοuν έν Οuγγαρίςι, τοΟ Κοuρτ μ Αϊσνερ έν Βαυα
ρίςι, τοuς κομμουνιστας uπουργοuς τf'ς Σ αξωνίας καi Θουριγγίας, τον 
άριστερ ισμον τοϊι Σταμπολίνσκυ έν Βόυλγαρίςι, η1ν δύναμιν τοϊι βουλ
γαρικοί) Κομμουνιστικοί) κόuuατος και - παρουσίασε τα πράγματα κα
-τα τοιοϊιτον τρόπον, ώς δ:ν έπέκειτο καi ή έν 'Ελλάδι έπικράτησις τοu 
Κομμουνισμοί) ! 

Το Έθνικον Συμ6ούλιον έξεδήλωσε μΕν καi πάλιν τι)ν έπαναστα
-τικότητα τοϊι κόμματος καi τι)ν συμπάθειάν του προς τι)ν ρωσικf]ν Έ
πανάστασιν, τ!J έπιμον!J δμως καi των Έ6ραίων άντιπροσώπων της 
-«Φεvτερασιον» της Θεσσαλονίκης, άπεφάσισε να μείνι:ι άνεξάρτητον, ν' 
άποχωρήσι:ι καi ή «Φεvτερασιον» άπο τι)ν Β '  Διεθνη της Βέρνης, το δε 

25 



θέμα τής θέσεώς του Εναντ ι τής Κομμουνιστ ικής Διεθνοuς να ρυθμισθι:Ί; 
&ργότερον. 

Η Μ Ι Κ ΡΑ Σ Ι ΑΤ Ι Κ Η ΕΚ ΣΤΡΑΤΕ Ι Α  

Ποία ύπήf)ξεν ή πολιτικfι θέσις._ ττlν δποίαν το Σ οσιαλερyατικον· 
κόμμα Ελα6εν Ε:ναντι τής μικρqσιατικηι; έκστρατείας ; Το Έθνικον Σ υμ-
6ούλιον άκροθιγως ήσχολήθη με το ζήτημα. Προφανως το κόμμα δεν ή
το · εΙς θέσιν &κόμη να λά6τ:ι θέσιν έπ' αύτοu, δηλαδτl θεωρητικτlν θέ
σιν. Διότι πρακτικως, εΙς η1ν άσκησιν τής πολιτικής του, δεν ήτο είς θέ
σιν να έπηρεάστ:ι τότε τα γεγονό.:rα κατ' ούδένα τρόπον. 

Ή Κεvτρικ� Έπιτροπη καΙ δ θεωρητικός της Γεωργιάδης περιωρί
σθησαν �,�α τονίσουν τον &ντιπολεμ ι_κον χαρακτήρα τοu κόμματος, ώς_ 
σοσιαλιστικοu, δια λόγους άρχής. ΚαΙ συνεπως το κόμμα έτάσσετο 
κ α τ' ά ρ χ η ν κ α τ α οχ ι τής μ ικρασιατικής έκστρατείας αύτής καθ' 
έαυττlν ώς τοιαύτης εlδ ικως, άλλα κατα τής συνεχίσεως τοu πολέμου· 
γενικως, έφ' Οσον n u ικρασιατικη έκστρατεία ήτο συνέχεια τοu μεγάλου 
πολέμου δίΟ: την 'Ελλάδα καΙ συνέχεια τfις εΙς Ούκρανίαν έκστρατείας. 
Ν Αλλωστε, το &ντιπολεμικον ρεuμα ήτο διάχυτον οχ ι εΙς την ' Ελλάδα 
μόνον, άλλα εΙς δλον τον Κόσμον, μετα τα δεινοπαθήματα τοu πολέ
μου, ττlν τραyωδίαv τής Λου6αlν καΙ τfιν άvθρωποσαλάταv των Δαρδα
νελλίων, ποu άπετέλουν τότε τα κατ' έξοχfιν παραδείγματα τής κατα-
στροφής. 

τα κύρια λοιπον υΙοθετηθέντα συνθήματα ήσαν τα f\δη ύπάρχοvτα 
άλλωστε τής γενικής πολιτικής -τοu κόμματος. Τα «Κάτω δ πόλεμος», 
«Φθάνει πια τόσο αΤμα», ώσαν το εως τότε χuθi:ν καλως εΤχε χuθfl ! 
ΚαΙ ή σχετ ικη δρ&σις τοu κόμματος περιωρίσθη απλως εΙς άρθρα τι-
να είς τοy «' Εργατικον Άrωνα» μi: αύτο το πνεuμα. -

'Αντιρρήσεις σο6αραι εΙς το Έθνικον Σ ιψ6ούλιον δεν παρου
σιάσθησαν έπi τοu θέματος τούτου. Το μέγα έρώτημα, το δποίΌν άρ
γότερον έτέθη έπl τοu εlδ ικοu χαρακτήρος τής μικρασιατικής έκστρα
τείας, έπl τοu Ο:ν δηλαδη ό μ ικpασιατικος πόλεμος ήτο άπελευθερωτι-
κος όμαι μόνων &δελφων η άποικ ιακός, κατακτήσεως ξένων έδαφων_. έπε
κτάσεως lμ\fεριαλιστ ικήc_. δια λογαριασμον των � Αγγλων, ποος έξα
σφάλισιν εΙς αύτοuς των πετρελαίων τής Μοσούλης, δπως έτέΘη άργό
τερον, δεν εΤχεν &κόμη συλληφθ6, τεθf\, συζητηθf\. 

Ν Αλλωστ_f: ήτο πολu ένωρlς δια να γίνη τοιαύτη σκέψις, έφ' δσον· 
τα έλλην ικα στρατεύματα &πε6ι6άσθησαν τότε είς Σ μύρνην προς έκ
τέλεσιν μ ι&ς συ_νθήκης, τής συνθήκης των Σ εδρων, καΙ μέχρι τής στι
γμής έκείνης δi:ν εΤχον · προχωρήσει πέραν τής γραμμής τής συνθήκης, 
ό δξ: ΚεμCχλ δi:ν ήτο &κόμη εΙς θέσιν ν' &vτιδράστ:ι σο6αρως δια να γίντ:ι 
έκστρατεία κατ' αύτοu �gl πέραν τής γραμ1:1ής έκείνης. Έπιστεύετο ό.-
κόμη γενικως δτι θCχ κρατηθι1_ μόνον ή γραμμη τής συνθήκης έκείvης 
έκ μέρους των .έλληνικων στρατευμάτων. 

Δια τοίίτο καΙ το Έθνικον Σ υμβούλιον τού κόμματος δi:ν συνεζήτη
σεν εύpύτερον το ζήτημα, πεpιοpισθεν είς τα άvτιπολεμ ικα συνθήματα. 
Ούδεlς ήδύνατο τότε βεδαίως να φαvτασθf\· ποίαν έξέλιξιv θα έλάμ6αvεν· 
ή ύπόθεσις αUτη, ποΊον οόλοv θα Ε:παιζεv άργότερον το Κ .  Κ .  Ε. εΙς ττlv 
μ ικρασιατικfιv έκστρατείαv καΙ δτι τοσοίlτον θα συνέδαλλεν εΙς ττlν κα
τάρρευσιν τοu μετώπου καΙ ττlν μικρασιατικfιν συμφοράν. 

Ο Ι  ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΑ Ι ΒΑΣ Ι Σ  ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

Δ ρ ά μ α, Δ ε κ έ μ 6 ρ ι ο ς l 9 l 9. Δύναται' Ιστοf)ικως να λεχθf\, 
δτι το Σ οσιαλεργατικον καΙ fπειτα Κομμουνιστικον κόμμα τής Έλλαδός 

26 



fθραυσε τά στενό πλαίσια μ ι&ς πολιτικης αίρέσεως καΙ κατέστη, έν Μα
κεδονία τοίιλάχιστον, κόμ μα μαζων, άφ' 1)ς στιγμης άπέκτησεν έπιρροην 
έπi. των μαζων των καπνερyατων, οί όποΊοι καi άπετέλεσαν την έργατικήν· 
του βάσιν καΙ άφετηρίαv έξορμήσεως έπl πολλά Ε:τη έν συνεχείςι:. 

K�i το πρ&γμα δΕ:ν ύπηρξε τόσον δύσκολον, οχι τόσον λόγ� Ικα
νότητος τοu κόμματος η των τοπικων ήγετων αίιτοu, δσον λόγ� της. 
παντελοuς έλλείψεως άντιδράσεως είς τοUτο. Το Καπνεργατικον Σ ω
ματεϊον Καδάλας, το πολυπληθέστερον πάντων, εΤχε 1 3 .000 καπvεργά
τας, άρρενας καi θήλεις, της δΕ: Δράμας άλλας 6.000, οί δΕ: καπνεργά
ται αύτοl δΕ:ν ήσαν ολοι κάτοικοι των πόλεων τούτων, άλλά καΙ των πέ
ριξ χωρίων. Καi τά δύο σωματεϊα αύτά, κατά τον παλαιον τύπον των 
έρyατικων όργανώσεων, διοικοuντο άπο συμβούλια, είς τά όποΙα συνή
θως έπεκάθητο ώς πpόδερος πρόσωπον ξένον προς τοuς έργάτας, κά
ποιοι; τσορμπατζfjς η πολιτευόμενος, παριστων τον φιλεργάτην, άσχο
λούμενος είς συναλλαγάς με τοuς έpγοδότας, είς το νά σπαταλq η καi 
νά σφετερίζεται κατά διαφόρους τρόπους τά λεπτά τοu ταμείου των 
σωματείων τούτων, μερι μνων κάποτε μόνον vά τοποθετ6 άνέργους τ ι
νάς είς έργασίαv δ ιά παρακλήσεων πρΟς τοuς έργοδότας. 

ΤοιοUτοι τύποι προήδρε110ν τότε καi των σωμc;ττείων καπνεργατων· 
Καδάλας, Δράμας, Βενιζ�λικοi κατά τά φρονήματα, έφ' δσον καi οί έρ
γάται ήσαν .Βενιζελικοi καi το Κ ράτος έκυβερνqτο άπο τον . Βενιζέλον. 

Άλλά συνέ6η τότε νά έπαvέλθι;ι έκ της είς Βουλγαρίαν όμηρίας 
του δ γράφων τάς γραμμάς ταύτας. Ν Η μην καΙ πρΟ τοu πολέμου μόνι
μος ίιπά(-ληλος διοικητικος τοu ίιπουργείου Έσω_τερικων, τοποθετημέ
νος είς την Νομαρχίαν Ζα!<ύνθου. Ή fνοπλος έπιστράτευσις τοu 1 9 1 5  
μΕ: έπανέφερεν είς την 'Ανατολικην Μακεδονίαν ώς εφεδρον της κλάσεως 
1 9 1 3  β, �ιά νά ίιπηρετήσω είς το 20ον Σ ύνταγμα Πεζικοu, οπου στρα
τολογικως άνηκον. Το 1 9 1 6, μΕ: την είσοδον των Βουλγάρων είς την Ά
νατολικην Μακεδονίαν, άπελύθην τοu Στρατοu καi μη δυνάμενος, λόγ4> 
τοu άποκλεισμοu, νά μεταβω εΙς Ζάκυνθον, είς 'την θέσιν μου, προσε
κολλήθην είς την Νομαρχίαv Δράμας. Άπο έκεΊ, το 1 9 1 7, μαζi μΕ: ο
λους τοuς άλλους ίιπαλλήλους τοu Κ ράτους καΙ τον άρρενα πληθυσμοv
της Άνατολικης Μακεδον.ίας άπήχθην ομηρος είς την Βουλγαρίαν. "Ο
ταν δΕ: το 1 9 1 8, κατά το φθινόπωρον, Ε:γ ινεν ή άνακωχή, έπαvηλθον είς 
Δράμαν καi έτοποθετήθην έκεΊ είς τf}ν ίιφισταμέvην Γενικην Διοίκησιν 
τότε 'Ανατολ ικης Μακεδονίας, ώς προϊστάμενος τοu πρωτοκόλλου αίι
της, έφ' οσον flμην παλαιότερος καi μόνι μος ίιπάλληλος τοu ίιπουργείου 
'Εσωτερ ικων. 

'ξπηρεασμένος άπο τά Ε)εινά τοu πολέμου, άπο οσα flκουσα έν 
Βουλγαρίςι: άπο τον Λουκάνωφ, άπο μερικά βι6λία σοσιαλιστικά, ποu 
έζτ)τησα νά εϋρω καi έμελέτησα καi μετά συναντήσεις τινάς μΕ: τον 
Γιαννην Κορδ&τον, ποu ίιπηρέτει έκεϊ ώς άξιωματικος της Σ τρατιωτι
κης Δικαιοσύνης, γρήγορα ένεγράφην είς το Σοσιαλεργατικον κόμμα, 
σχεδον εύθuς μετά τr\_y ϊδρυσίν του, καi άπο τάς άρχάς τοu 1 9 1 9  εΤχον· 
ήδη έκλεγ6 γραμματεuς τοΟ δμίλου Δράμας πρωτον, τον δποί'ον έγώ 
ϊtiρυσα, καί έπειτα τοu τμήματος Δράμας, έφ' δσον ό ομ ιλος τάχιστα 
προήχθη είς τμημα. Έπειδη δΕ: ή Δράμα τότε ήτο έδρα Γενικης Διοική
σεως καΙ δ Νομος Δράμας περιε�άμβανε καi την Καβάλαν (δΕ:ν εΤχεν ά
κόμη χωρισθΏ είς Ιδιαίτε!)Ον Νομον) ,  δ yραμματεuς τοu τμήματος . τοu 
κόμματος έν Δράμςι: εΤχε καi την έποπτείαν τοu τμήματος Κα6άλας καl 
τοu μόλις Ιδρυθέντος δμίλου Σ ερρων. 

Η ΚΑΤΑΚΤΗ Σ Ι Σ  ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Εύθuς έξ άρχης άπο της άναλήψεως της τοπικης ήγεσίας τοu κόμ-
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:ματος, εΤχα σχηματίσει η1ν yνώμην. δτι δf:ν ήτο δυνατον νeχ yίνι:� τίπο
τε το σο6αρ0ν, έφ' όσον α! σοσιαλιστικαi άντιλήψεις δf:ν διεδίδοντο εΙς 
τοu ς έργάτας καi φυσικό: εΙς τοu ς καπνεργάτας κατeχ πρωτον καi κύ
ριον λόy_ον. . 

ΆλλΟ: το μΕν τμημα Δράμας τοu κόμματος εΤχε μόνον 1 7  μέλη έν 
.δλιtι της δε Καβάλας μόνον 24. Πως ήτο δυνα:τ:ον νeχ κατακτηθοuν σω
ματ�Ία, άριθμοuντα χιλιάδας έργατων μΕ τόσον όλίγα μέλη τοu κόμμα
τος ; Έν :τούτοις το θαuμα έπετελέσθη, διότι το πδ:ν εΤναι ή συντονι
σμένη δρδ:σις καi τeχ κατάλληλα συνθήματα διό: νό: κινητοποιηθι] ή μδ:
.ζα. «Μικρό: ζύμη δλον το φύραμα ζυμο'Ι», λέγει καi το Εύαyγέλιον. 

Τ ρ ία σί.ΙΙιθήματα i)ρκεσαν διό: νCχ Κινητοποιηθι) ή καπνεργατικfι 
.μδ:ζα δλης της Μακεδονίας. 

Το πρωτον ήτο φυσικό: το συνηθισμένον, ιiτοι ή αίίξησις των ήμε
ροb!ισθίων καi ή μείωσις των ώρων έργασίας, αί δποΊαι τότε ήσαν όκτά
-ωρον, είς έπτάωρον, λόyιtι της άνθυγιεινότητος της άτμοσφαίρας των 
αlθουσων επεξεργασίας καπνοϊι, ώς έκ της όσμης τοϊι καπνοu. • . 

Το δεύτερον σύνθημα καi σπουδαιότερον ήτο της cάπαyορεύσεως 
της έξαγωγης άνεπεξεργάστων έλληνικων καπνων», πρδ:γμα ποu i)ρχι
-σεν i)δη νCχ yί\Ιεται Παρeχ των �ένων έταιpειων ΚαΠVΟU είς εύρε'Ιαν κλί
:μακα, εΙς τρόπον ώστε νό: φευγ!] αύτη ή έργασία, δηλαδη το ψωμi 
των καπνεργατων. 

Καi το τρίτον σύνθημα ήτο δ έξοστρακισμος άπο τα καπνεργατι
-κό: σωματεί'α των ξένων πρός τοu ς καπνεργάτας προσώπων, ιiτοι των 
πολιτευομένων προέδρων, οϊτινες i)ρχοντο είς συναλλαyό:ς με τοu ς κα
·πνεμπόρους καi δεν ένδιεφέροντ<:? διό: τοu ς έργάτας. 

Tex τρία αύτeχ συνθήματα εφερον άμέσως το άποτέλεσ_μα. Οί κα
πνεργάται έστράφησαν κατeχ των ξένων προέδρων, τοu ς άνετρεψαν είς 
-τeχς συνελεύσεις των καi αύτοi η άλλος τις οίίτε κδ:ν έσκέφθησαν ν' άν-
-τ ιδράσουν κατό: Ενα τρόπον. 

Η Π Ρ ΩΤΗ ΑΠ ΕΡ Γ Ι Α  

Το κόμμα εΤχεν έτοιμάσει φυσικό: ψηφοδέλτια έκλογης νέων <?"υμ,ι6ουλίων άπο μέλη του η συμπαθρϊιντας πρΟς αύτο καπνεργάτας και τα 
ψηφοδέλτια αύτeχ έψηφίσθησαν μΕ τεραστίαν πλειοψηφίαν, έφ' δσον δέν 
.Uπηρχον καi Cιλλα ψηφοδέ}-τια ωργανωμένης άντιδράσεως κατeχ των υ
ποψηφίων αύτοu. Ούτω το κόμμα κατέλαδ� διό: των μελων του, των έ
λαχίστων, τeχς καπνεργατικeχς όργανώσεις καi έκηρύχθη καi ή πρώτη 
·άπεργία των καπνερyατων έν τ4J συνόλιtι των μέ τeχς διεκδικήσεις της 
.αύξήσεως των ήμερομισθίων, της μειώσεως των ώρων έργασίας είς έ
·πτάωρον καi προ παντος της άπαγορεύσεως της έξαγωγης άνεπεξερ
γάστων καπνων. Ή άπεργία εΤχε πλήρη έπιτυχίαν, Εγιναν μεγάλαι 
.συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια έν Κα6άλQ: Ιδίως, συγκρούσεις μΕ τt)ν 
Άστυνομίαν καi συλλήψεις καi φυλακίσεις 1 5  ικ των κυριωτέρων στε
λεvων τ&ν καπνεργατων, μεταξu των δποίων ήτο τότε καi δ 'Αριστείδης 
.Δημητρδ:τος, μικρος τότε καi μέλος της Νεολαίας τοu κόμματος, δ με
τέπειτα γενικος γραμματεu ς της Γενικης Σ υνομ_οσπονδίας, uπουρyος 
της 'Εργασίας έπi Μεταξδ: καΙ βουλεuτfις Κ εφαλληνίας. 

Ή φυλάκισις των ήγετων των καπνεργατων, ο'ίτινες εμειναν είς 
-τeχς φυλακeχς έπl 1 1  μηνας δλοκλήρους, έθεμελίωσεν είς τοu ς καπνερ
γάτας την πεποίθησιν δτι μόνον οί άγωνισταi τοΟ κόμματος τούτου ά
yωνίζονται Καi θυσιάζονται διCχ τCχ συμφέροντά των καi UΠεpασπίζουν 
τeχς διεκδικήσεις των καi οϋτως έσημειώθη δμαδικη στροφη των κα
πνεργατων uπέp τοΟ κόμματος. Τόσ:ον α! �απνεργατικαi όργανώσεις 
όσον καi οί καπνεργάται, ώς άτομα, με φανατισμοv. uπεστήριζον ε� 
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πειτα έν συνεχείQ: το κόμμα, όχι μόνον πολιτικως διό: της ψήφου των� 
ήθικως είς το συνδικαλιστικον κίνημα, άλλΟ: καΙ οίκονομικως διό: τό:ς. 
άνάγκας του. . , 

Πολλάκις ωρισαv ήμέραν έργασίας, καθ'. i]ν το ήμερομ·ισθιον των 
ολόκληρον διετέθη u:r�ρ , των, όν�γκ�ν το� κόμματος. Α\ δ? �απνεργα
τικαl όργαvώσεις και ιδιως η τοτε ιδρuθεισα Καπvεργατικη Ομοι:πον
δία, i)τις δ ιέθετε, μεyάλα χρηματι�ό: ποσά, , λόγfiι σ�γκ�ντι:�ωτικου συ
στήματος όργανωσεως της, πλειστακις έχορηγησεν εις το κομμα σο6α
ρό: ποσά. δ ικαιολογοuσα ταUτα ώς έξοδα δι '  &λλας αίτίας. 

Το κόμμα μΕ: βάσιν τούς καπνεργάτας ένεφανίσθη πλέον, είς την 
Μακεδονίαν τούλάχιστον ώς ύπολογίσι μος πολιτικος παράγων καΙ ή, 
ίfπαρξίς του, α\ όπόψεις 

'
του έγνώσθησαν φυσικό: είς τό: εύρύτερα στρώ

ματα τοu Λαοu καΙ είς τοuς όγρότας. 

Ο cΡ Ι ΖΟ Σ ΠΑΣΤΗΣ:. 

Κατό: τον μf}να τοuτον, παρεδόθιι δ πολιτικος έλεγχος τοu «Ρ ιζο
σπάστη» είς το κόμμα. Ή έφημερlς αuτη έπαιξεν άσφαλως ένα έκ των 
σο6αρωτέρων ρόλων είς την· ίστορίαv καΙ σταδιοδρομίαν τοu κόμματος, 
τόσον έκτός, δσον καΙ έντός αύτοu, καi όσφαλως όξίζει τον κόπον να 
γνωσθ6 πως περιηλθεν είς τό κόμμα όπό τόν Γιάννην Πετσόπουλον. 
ν Αλλωστε, η \στορ ία τοu cP ιζοσπάστη» εΤνε τμημα τJϊς Ιστορίας τοu 
κόμματος. Ώσαίιτως, είιθuς έξ όρχης, πρέπει να τονισθιj, δτι το όνομα. 
τr - �φημερίδος ταύτης, δηλαδτl τό όνομα cΡ ιζοσπάστης», δΕ:ν εΤναι κα
θόλου όχι κομμουνιστικόν, κατα τιlν πολιτικήν του έννοιαν, άλλ' οίίτε 
κaν σοσιαλιστικόν ! Ό ριζοσπαστισμός, δηλαδτl δ «ραδικαλισμός», είς. 
τιlν θεωρίαν της πολιτικής, εΤναι aπλως άριστερισμός των όστικων κα
θεστώτων, εΤναι ή όριστερα της «μπουρζουαζίας» καΙ συνεπως άπο τα
ξικής κοινωνικης όπόψεως δΕ:ν ςΧνήκει είς το προλεταρι&τον, δΕ:ν άνήκει 
ώς Ιδεολογία είς τιlν έργατικτlν τάξιν κάν. Καi το όνομα της έφημερίδος 
« Ρ ιζοσπάστης», ίδεολογικως καΙ θεωρητικως έξεταζόμενον, όπετέλει άν-: 
τ ινομίαν προς τον Κομμουνισμόν. ΔΕ:ν δύναται κομμουνιστικιl έφημεplς 
νό: φέρΙ) όνομα, έχον πολιτικιlν έννοιαv όστικης πολιτικης ροπης. Πολ
λάκις είς το κόμμα συνεζητήθη τοuτο καi έγένετο σκέψις άλλαγης τοu 
τίτλου τi]ς έφη μερίδος ταύτης. Άλλα το όνομα « Ρ ιζοσπάστης>> ε Τ χε συν
δεθr:\ f)δη τόσον στενως μΕ: τιlν \στορίαν τοu κόμματος, ή έφημερiς ήτο 
f)δη τόσον γνωστη είς το Κοινον ώς κομμουνιστική, καi η άγνοια της 
θεωρ,ητικιls όντινομίας παρό: των λαϊκων μαζων .ήτο τόσον μεγάλη, ωστε. 
έκριθη σκοπι μον ν απαραμείνι:� δ τίτλος, ώς έχει, καΙ ούδεiς έτόλμησε 
νό: τον θίξl) ποτέ. 

ν Αλ�ωστε, προίίπηρχε καΙ το παράδειγμα της παρισινης «Ού
μανιτέ», ιϊτις έμεινε δια τοuς Ιδίους λόγους μΕ: το όνομα αύτό, aν καΙ δ· 
«Ούμανισμος» κάθε &λλο παρό: κομμουνιστικfι η σοσιαλιστικi) Ιδεολο
γία εΤναι, άλλΟ: καθαρως όστική. �Ας μδ:ς συγχωρήσουν oi όναγνωσται 
τοu <νΕθνους», διότι είς τα γραφόμενά μας παρεμ6άλλομεν καΙ όπό-
ψεις, δuvαμένας νό: κρ ιθοuν ίσως ώς όσχέτους πρΟς τα «Παρασκήνια τοu 
Κ .  Κ .  Ε.», άλλα νομίζομεν δτι δΕ:ν πρόκειται περl όναγνώσματος τέρ-
ψεως των όναγνωστων, άλλ' έν μέρει καΙ διδασκαλίας καΙ κριτικης. . 

ΠΩΣ Π ΡΩΤΟΕΝΕΦΑΝ Ι ΣΘΗ 

Ό « Ρ ιζοσπάστης» εΤχεν έκδοθr:\ όπο τον Γ ιάννην Πετσόπουλον 1-· 
διοκτήτην καi δ ιεuθυντήν του, το πρωτον έν ΘεσσαλονίΚΙ) το 1 9 1 7, I ώς
έ ... - • ιερlς καθαρως δημοκρατική, δηλαδfι της όστικης Δημοκρατίας όν
τι6ασιλική, καΙ fτι πΈρισσότερον βέ6αια όντικωνσταντινική, μΕ: '

σκο--
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πον νa ίιποστηρίξ 1J το κ ίνημα της Έθνικης 'Αμύνης τοCι 1 9 1 7. τ ο πρω
-τον μάλιστα φύλλον της έκδόσεώς του έν ΘεσσαλονίκΙJ, είς μ ικρόν σχη
μα φέρει ολοσέλ ιδον τι1ν είκόνα τοCι Γεωργίου Κονδύλη μέ στρατιωτι
κi]� στολήν,το δ ίκωχον της 'Αμύνης καΙ τα περιώνυμα έξάμηνα είς τον 
βραχίο�α. , ι · 

Λ Κ ι , ι 
ι θ ' ' 'Α Με την έ�ικρατησιν του ινηματος εκεινου, μετεφερ η εις τας -

θfiνας. 'Αλλ' ή μεταφύτευσις αϊιτη δέν έπέτuχε καΙ τόσον, διότι  άλλα ι 
βενιζελικαi έφημερίδες ήσαν ίσχupότεραι άπο πάσης άπόψεως καΙ πο
.λu γρήγορα συνέt:Jλ ιψαν τον «Ρ ιζQσπάστην». Ό Γιάννης Πετσόπουλος, 
.άγωνιζόμενος νa μη κλείσJ;Ι ή έφ!\μερίς του, Εστρεψε τi]ν ΠΟλιτικήν του, 
άπο τοCι 1 9 1 9  ήδη, ·προς τον φιλεργατισμον κατ' άρ)(ήν, έλπίζων νa ά
γρεύσ

Ί
:ι άναγνώστας άπο τοuς. έργάτας. Έπόμενον δε ήτο να προσέξ1] 

.καΙ τi]ν είς τi]ν έpγατικi]ν τάξιν επιρροην τού .ι.οσιαλεργατικοCι κ.ομμα
τος, τοCι μόνου έμφανιζομένου πολιτι15οCι όργαν ισμοu της έργατικijς τά
.ξεως καi ίδίως τι'ιν έπιρροi]ν αύτοCι έπi τijς διοικήσεως της Γ ενικijς 
Σ υνομοσπονδίας των Έργατων, έκ των πέντε μελων τijς οποίας το κόμ
_μα διέθετε τα τρία, τοuς Εύαγγέλου, Μπεναρόγιαν καί Παπανικολάου, 
δ ιεF;;vι:: δε άγωνα κατa των δύο άλλων, �ατζημιχάλη καi Δελαζάvου, 
.ο\ όποΊοι έν τέλει καi έξετοπίσθησαv έξ αίrtijς. 

'Ή ΕΜΕ �Η ΤΟΝ ΜΠ ΕΝΑΡΟΓ Ι ΑΝ ! 
οι έργαηκοi .άγωνες, ώρισμέναι άπεργίαι, τaς όποίας ίιπεστήρι

·ξεν ο « Ρ ιζοσπάστης», έτόνωσαν κάπως τι)ν κυκλοφορίαν του καi ο Ιlε
τσόπουλος Ελαοε πλέον σαφij άντιπολιτευτικi]ν πρΟς τi]ν Κυοέρvησιν, 
-άvτ ιοενιζελικi]ν δηλαδi] θέσιν. Τότε δέ κατa το 1 9 1 9  εκαμε καi ο Έ
.λευθέριος βενιζέλος το μέγα σφάλμα, το οποΊον ώφέλησε τα μέγιστα 
.καi το Σ οi:τιαλεpyατικον κόμμα καi τον « Ρ ιζοσπάστην», δταν έδήλωσε 
πρΟς τοuς έργάτας, δτι θ(χ ώφειλον να έκλέξουν, δπως εΤπεν έπi λέ
·ξει : «'Ή έμε η τον Μπεναρόγιαν» ( !  ) , θέτων οϊιτω τον Μπεναρόγιαν 
άvτ ι μέτωπον . . .  ΑύτοCι, πρδ:γμα φυσικa ποu εκαμεν δλην τi]ν ' Ελλάδα, 

· καΙ ετι περισσότερον τοuς έργάτg.ς, να προσέξουν τί εΤναι αύτος ο Μπε
ναρόγιας, τί παριστq, τί έκποοσωπεΊ, ωστε νQ: πρέπει οΙ έργάται να έκ
.λέfουν μεταξu ένος ' Ελευθερίου Βενιζέλου, ένος ένδόξου Πρωθυπουργοu 
«τι1ς ΈΞ�λάδος των πέντε θαλασσων καi των δύο ήπείρων», καί . . .  αύ
τοCι ! Καi τa πλήθη έπληροφοροCιντο δτι, διa νa μάθουν τί έκπροσωπεΊ 
-ο  Μπεναρόγιας, ο οποΊος ήτο ήδη έξόριστος ίιπο τijς 'Αστυνομίας είς 
τi]ν Φολέγανδρον, επρεπε .να μάθουν τί εΤναι το Σοσιαλεργατικον κόμ
_μα καi δια νa το μάθουν αύτο πρέπει να διαβάζουν τόν. . .  «Ρ ιζοσπά
,--... ,) ! Όμολογω δτι δέν γνωρίζω μεγαλυτέραν γκάφφαν, άπο άπόψε

·ως θεωρίας της προπαγάνδας, άπο το σφάλμα αύτο τοCι Βενιζέλου ! 
Ό « Ρ ιζοσπάστης» ένισχύθη κάπως_ άλλ' ή ένίσχυσις αϊιτη δεν 

·τον εσωσεν άπο τa έλλεί μματα. Άπλως παρέτεινε τι1ν ζωήν του. Ό 
Γ ιάννης Πετσόπουλος εθεσε μέν τi]ν πολιτικi]ν τijς έφημερίδος του ίιπο 

·τον Ελεγχον της Κεvτρικης Έπιτροπijς τοCι κόμματος καi έζήτησε καΙ 
ένεγράφη καi μέλος αύτοCι, έκpάτει δμ(!.>ς άκόμη τi]ν ίδ ιοκτησίαv αύτijς. 
Ή 6πισθό6ουλος σκέψις του i'jτo προφανής. ΈCχν μέν ηuξανεν ή κυκλο
·ψοοία της έφημερίδος καΙ ένιqχύετο ι.<αi αϊιτη ώς όργανισμος καi δ ί
·διος άπο οίκονομικijς άπόψεως, τότε, κρατων τi]ν ίδιοκτησίαν καi κατa 
συνέπε ιαν καΙ τi]ν διείιθυνσιν τη� έφη�ερίδοs, εστω καΙ ίιπο Ελεγχον, 
σκ ιώδη άλλωστε, θ(χ ήδύνατο άπο της έπάλζεως ταύτης νa έπηρεάσι;ι 
τοιJς άναγνώστας του, τοιJς έργάτα5, τa μέλη τοu κόμματος, τοιJς δ ια
νοουμένους καΙ συνεπως νa καταλα6ΙJ είς το κόμμα ίθύνουσαv θέσιν, 

-διfηι, άνσ;μψι6όλc.;ς δ Π�τσ
,όπο�λος ά;!έ6�επε καΙ ε;ίς πολιτ,ικa όφέλη κ�Ι 

δη εις αιπην ταuτην την ηγεσιαν του κομματος, ως τραvωτατα άπεδει
χθη οχι μόνον τότε, άλλa _καΙ έσχάτως κατa το 1 944 ! 
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Έαν πάλιν δf.ν κατωρθοί!το να τοvωθί) ή κυκλοφορία τοΟ «Ρ ιζο
σπάστη»; τότε δ Πετσόπουλος, έφ' δσον δf.ν θα ήτο οίκονομικως είς θέ
σιν να διατηρήσι;� ·η1ν έφημερίδαv του καΙ ού.rως i'ι άλλως θc:Χ έκλειεν αu
τη άδόξως, Θα έκαμνε τi]ν χειpονομίαν, την «μεγάλην» χειpονομίαν, να 
χορηγήσι;� ταύτην καi ώς" ίδιοκτησίαν πλέον είς το κόμμα ! 

Ή Κεντρικη Έπιτροπη τοΟ κόμματος, έξ άλλου, δf.ν f\θελε ν' άξιώ
σι;� άπο τοΟδε την ίδιοκτησίαν τοΟ «Ρ ιζοσπάστη», διότι οf.ν ήτο εΙς θέ
σιν να καλύπτι;� τα έλλείμματά του, έφ' δσον δ ι '  έράνων συνεχων έκά
λυπτε τα έλλείμματα τοΟ «ΈργατικοΟ Άγωνος». Άφijκε λοιπον τον Πε
τσόπουλον ίδ ιοκτήτην, έλεύθερον να είσπράττι;� τα δσα είσέπραττεν, άλ
λα καΙ ύπεύθυνον δ ια τα έλλείμματα. ΝΕκλεισε συνάμα τον έ6δομαδιαί'
ον «Έργατικον 'ΑγC>να», έφ' δσον έξυπηρετεί'το το κόμμα εΙς την πολι
-r ικήν του δια τοΟ ήμερησίου « Ρ ιζοσπάστη», καιpοσκοποΟσα καi αϊίτη 
να ίδι;� την έξέλιξιν της κυκλοφορίας του. 
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ. - Ι ΑΝΟΥΑΡ Ι Ο Σ  1 920 

Κατα τον αύτον χρόνον έπανijλθον έκ Μόσχας οί άπεσταλμένοι 
τοΟ ΣοσιαλεργατικοΟ κόμματος είς το συγκληθf.ν έκεί' Γ' Σ υνέδριον 
τf)ς Κομμουνιστ ικf)ς Διέθνοϋς. Τονίζσμεν Ιδια ιτέρως τ�ν έπιστροφήv 
των ταύτην, δ ιότι άποτελεΊ άσφαλC>ς ένα ίστορικον σταθμον δια το κόμ
μα τοϋτο. 

Ή πρώτη άποστολη τοu Λιγδοπούλου είς Μόσχαν, ώς είπομεν, 
av άπέτυχεν είς το να φέρι;� είς το κόμμα όδηγίας καi χρήματα, έπέ� 
τυχεν δμως να συνδέσι;� αύτο κατα ένα τρόπον μέ τιlν Κόμιvτερν, έστω 
καi δ:ν δέν εΤχε προσχωρήσει εlς αύτήν. Ή Κόμιντερν το εΤχε γράψει 
ε ίς τα τεφτέρι,α της, ώς κόμμα, &ν μη εΙσέτι τυπικως άγijκον, άλλ' ώς 
κατ' ούσίαν έπηρεaζόμε�ον παρ' αύτijς. ΚαΙ ώς έκ τούτου, προκrίΡύξα
σα το Γ '  αύτf)ς παγκόσμ ιον συνέδριον έν Μόσχq., έκάλεσε κdi το Σο
σιαλέργατικον κόμμα ν '  άντιπροσωπείίθί) είς αύτο μέ  δύο άvτιπροσώ
πους. Φυσικα Ελα6ε καi σο6αρα μέτρα δια την έκεί' άφ ιξιν των άντι
προσώπων αύτων, δια να μη έπαναληφθί) δ,τι έγινε μέ τον Λιγδόπου
λον, δια την μετά6ασιν τοϋ δποίου δέν είχε προειδοποιηθί:i. 

Ή Κεvτρικη Έπιτροπη άπεφάσισε να στείλι:� έκεί' άφ' ένος μέν 
τον γεν. γραι,ιματέα τοϋ κόμματος Ν. Δημητράτον, άφ' έτέρου δέ τον 
Γ. Γεωργιάδην, δστις δέν ιlτο μέν μέλος αύτijς, άλλα τον εΤχεν ώς «θεω
ρnτικον» αύτijς τρόπον τινα σύμ6ουλον. Ό Γ. Γεωργιάδης άνεχώρησε 
μέ καvονικον δια6ατήριον δια Γερμαvίαν, οπόθεν έπρόκειτο οί έκεί' σο-
6 ιετικο1 πράκτορες νC,ι τον πρ()!:.)θήσουν δια τf)ς Πολωνίας προς την 
Ρωσίαν. 

Ό Ν. Δημητράτος, άφ' έτέρου, άγνοων ξένας γλώσσας, έπijρε 
μαζί του καi τον Π. Γιατσόπουλον, άνήκοντα τότε είς τi)ν Νεολαίαv 
τοu κόμματος, ώς δ ιερμηνέα. Οί δύο οοτοι ήκολούθησαν την δδον τοΟ 
Λιγδοπούλου, δηλαδfι την δδΟν δια τijς Κωνσταντινουπόλεως. 'Αλλ' αό
την την φοραν οί έν Κωνσταvτινουπόλει πράκτορες των Σο6ιέτ εΤχον 
προετοιμάσε ι καλα τήν άποστσλήν των εi·ς Ρωσίαν. Ν Αλλωστε καi ή. 
άγγλογetλλικη έπί6λεψις τf)ς Μαύρης Θαλάσσης εΤχεν άτονήσει, μετα 
την στάσιν ποu έκαμεν είς τον γαλλικον Στόλον αύτf)ς, δ ύπαξιωματι
κο.- αύτοΟ 'Αντρέ Μαρτύ, δ γvωστος άλλοτε καi τώρα ι;Ικόμη βουλεuτης 
τοΟ γαλλικοΟ ΚομμουνιστικοΟ κόμματος δ ιαγραφεiς τελευταίως έξ αύ-
τοΟ. 

. 

'Απεφασίσθη ν' άκολοuθηθοΟν δύο δδοi εΙς την άποστολην των άν
τιπροσώπων τοΟ ΣοσιαλεργατικοΟ κόμματος έν Μόσχq., δια να κατορ
θωθί) ωστε, av δέν φθάσι;� δ fνας δια τf]ς μ ιάς δδοΟ, να φθάσι;� δ άλλος 
δια -ι:ιlς άλλης. 'Έφβασαν άμφότεροι ,  σωοι -καΙ άδλαδεί'ς, &πως κα' έπέ 
στρεψαν έπίσης Ο:παvτες σοοι καΙ άδλαδεί'ς. 
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ΤΟ TP I TON ΣΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ ΤΗ Σ ΚΟΜ Ι ΝΤΕΡΝ 
Μετέσχον τοu Γ' Σ υνεδρίου της Κόμιντερν, είς το δποΊον παρί

σταντο δχι μόνον ολοι οΙ τrαλαιοl ήγέται Μπολσεβiκοι Λένιν, Τρότσκυ, 
Μπουχάρι)!, Ζηνόβ ιεφ, Καμένεφ, Ρ ίκωφ, Ράντεκ (ό Στάλιν τότε ήτο· 
σχεδον άγνωστος, άνήκων είς την δευτέραν σειρc'χν των ήγετων τωv 
Μπολσεβίκων) ,  άλλc'χ καΙ ήyέται τοu Σοσιαλισμοu δλων των χωρων τοu 
Κόσμου. 

Το κύριον θέμα ήτο ό άγων κατc'χ της Β '  Διεθνοuς της Βέρνης καΙ 
κυρίως κατc'χ των ήγετων τοu άγγλικοu Σ οσιαλισμοu, τοu «1\έϊμπουρ 
Πάρτυ:ι>, των Μc'χκ Ντόναλδ, Χέντερσον, Σ νόουντεν, κατc'χ των ήγετων 
της γερμανικης Σ οσιαλδημοκρατίας, WΕμπερτ, Σάϊντεμαν, Νόσκε, κα
τc'χ των Γάλλων ήγετων Μπλούμ, 'Αλμπέρ Τ_ομάς, κατc'χ των Ί ταλων ή
γετων Τουpάτι, Τρέοες καΙ Γκρατσιαντέϊ κ.τ.λ. Μόνον δ Ί ταλος Σεpάτ
τι, ως ήγέτης των Μαξιμαλιστων, Ιστάμενος μεταξu Β '  καΙ Γ '  Διε
θνοuς, παρίστατο ως Ιδιαιτέρως προσκεκλημένος είς το συνέδριον. 

Tc'x άνωτέρω άνέφερα διc'χ νc'χ προσθέσω, οτι μέσα είς τc'χ μεγάλα 
αύτc'χ διεθνη θέματα τοu Σ οσιαλ ισμοu καΙ μέσα είς τc'χ μεγάλα αύτc'χ 
όνόματα των σοσιαλιστων των μεγάλων χωρων, ό ρόλος της άποστο
λi)ς των aντιπροσώπων τοu Σοσιαλεργατικοu κόμματος ύπηρξε φυσι
κc'χ μηδαμινός. Προσέθεσαν μόνον δύο ψήφους είς την καταδίκην της Β '  
Διεθνοϋς της Βέρνης. 

Ούδεlς έκ των μεγάλων ήγετων τοuς έπρόσεξε καΙ ως έκ τούτου 
το παραπονον άμφοτέρων ήτο αύτό, δ:ν καΙ δέν f\θελαν νa το δμολογή
σουν είμη είς τa πολU έμπιστά των πρόσωπα . . 'Q Γεωργιάδης δμως άρ
γότερον το έφώναζεν, οταν μετέβαλε τc'χς άντ ιλήψεις του. 

Πάντως εΤδον δευτερεύοντα πρόσωπα, Ιδίως τον Ούκρανον Ροκόφ
σκυ, θεωρούμενον ως είδικον διc'χ τa Βαλκάνια, τον Κολλάρωφ, γεν. 
γραμματέ� τοu βουλyαρικοu Κομμουνιστικοu κόμματος, καΙ άλλους έκ 
τοu άνωτέρου ίιπαλληλικοu προσωπικοu. Συνέβη δηλαδη καΙ είς την πε
ρίπτωσιν αύτήν, δ,τι συμοαίνει καΙ τώρα μΕ πολλc'χς άποστολc'χς οχι της 
'Ελλάδος μόνον, άλλa γενικως των μικρων χωρων προς τc'χς μεγάλας 
δπου γίνονται δεκταl οχι άπο τοuς ίιπουργοuς των μεγάλων, άλλ' άπb 
τοuς δ ιευθυντc'χς των ίιπουργείων η το πολU τοuς ίιφυπουργούς ! 

Η Π ΡΟΣΧΩΡ Η Σ Ι Σ  Ε Ι Σ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι Σ Τ Ι ΚΗΝ Δ Ι ΕΘΝΗ 
Το κύριον θέμα των συνομ ιλιων δεν ίιπηρξεν άλλο, ε ίμη ή προσχώ

ρησις τοu κόμματος έπισήμως είς την Κομμουνιστικην Διεθνη, ή έφαρ
μογη πιστως των άποφάσεων αύτης καΙ Ιδίως τοu ψηφισθέντος τότε έ
κεΊ συγκεντρωτικι,.Jτάτου καταστατικοu αύτης, ή έφαρμογη των περιφήμων 
2 1  δρων τοu Λένιν, ή άποδοχη των δποίων ήτο ή λυδία λίθος της κομ
μουνιστικης Ιδιότητος των κομμάτων. Σ υστάσεις προς έκκαθάρισιν έκ 
τοu κόμματος δλων των σοσιαλδημοκρατικων, σοσιαλπατριωτικων στοι
χείων καi ίιποσχέσεις φυσικa διa το μέλλον, μετc'χ την προσχώρησιν. 
Άσφαλως έχορηγήθη τότε καi είς το κόμ μα κάποία οίκονομ ικη ένίσχu
σις, οχι ομως πολU σοβαρά, διότι, ως διεπιστώθη καΙ άργότερον, ή Μό
σχα δέν εΤχεν έμπιστοσύyην είς τοuς άποσταλέντας, έφόσον δέν προήρ
χοντο άπο την έρyατικην μ&ζαν, δέν ήσαν προλετάριqι, άλλa δ ιανοού
μενοι, aπέναντι των δποίων πάντοτε ίιπηρξεν έπιφυλακτική. Διc'χ των 
χρημάτων τούτων ένισχύθη κάπως δ «Ρ ιζοσπάστης», εγιναν μερικαl 
περιοδεΊαι εΙς τc'χς έπαρχίας δ ι '  όργανωτικοuς κυρίως σκοπούς, έξεδόθη
σαν εΙς την έλληνικην μερικές σοσιαλιστικέ.ς «μπροσοuρες», κατc'χ με
τάφρασιν &πο ξένας καί, το σπουδαιότερον, ώργανώθη το Β '  Συνέ
δριον τοu κόμματος έν 'Αθήναις, κατc'χ το δπο'Ιον εγινε καΙ ή προσχώ
ρησις εΙς τrΊν Γ '  Διεθνη, έν μέσ«+» έξάλλου ένθουσιασμοu καΙ έντος &τ
ι.ιοσφαίρας ίιπερεπαναστατικης ! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΕΙΣ ΤΗΝ- KOMINTEPN 

ΤΟ Β '  Σ ΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟ Σ 

Ά π ρ ί λ ι ο ς 1 9 2 Ο. Κοντό: εiς το aγαλμα τοu Κολοκοτρώνη, τοu 
κατ' έξοχην συμ6ολίζο_ντος τήν έλεuθ�ρίαν τοu έλληνικοu 'Έθνους - ό
ποία είρωνεία τijς Ί στορίας ! - έφύτρωσέ καΙ το δένδρον τοu . . .  Κομ
μουνισμοu έν ' Ελλάδι ! �Ολοι δσοι εστρεψαν το πηδάλιον τοu έλληνικοu 
Σοσιαλιaμοu προς την Μόσχαν, έπέρασαν προηγουμένως κάτω άπο το 
aγαλμα τοu Κολοκοτρώνη ! 

uο�9ι οί κατοικοuvτες έν 'Αθήναις γνωρίζουν δτι δεξιό: άπο τον 
Ειtιιππον Κολοκοτρώνην uπάρχει ένα στενό, ποu οδηγεΊ είς την θύραν 
τοu θεάτρου «Κεντρικόν>> . 'Αρ ιστερό: τοu προχωροuvτος πρός την θύ
ραν τοu θεάτρου uπijρχε το 1 920 μία aρκετό: εuρεΊα ίσόγειος αίθουσα. 
Δεν μοu έδόθη εκτοτε ή ευκαιρία κα] οuτε εΤχα τήν περιέργειαν να ίδω 
είς τί χρησι μο:ποιεΊται σήμερον ή αίθουσα αuτή, δια να δώσω περισσο
τέρσς είς τοuς τυχον περιέρyους άναγνώστας πληροφορίας. Είς αuτην 
τr\ν αίθόυσαν άκριοως συνijλθε το Β ,  Σ υνέδριον τοu Σοσιαλερyατικοu 
κόμματος καΙ έντος αύτijς έλήφθη η ίστορικη aπόφασις τijς προσχω
ρήσεως είς την Κομμουνιστικην Διεθyij. 

Οί σύνεδροι δΕ:ν ήσαν περισσότεροι των 35 .  'Εξ αuτων δε οί 20 
ήλθον aπο τeχς έπαρχίας καΙ οί 1 5  ήσαν έξ Άθηνων καΙ Πειραιως. Με
ταξu των 1 5  αuτων ήσαν τα μέλη τι1ς Κεντρικijς Έπιτροπijς, τijς Έξ
ελεγκτικijς Έπιτροπης, ό άντιπρόσ�πος τijς Νεολαίας καΙ ό aντιπρό
σωπος τijι; Γενικijς Σ υνομοσπονδίας των 'Εργατων. 'Αρκετό: δμως μέλη 
τοu κόμματος, των τμημάτων Άθηνων καΙ Πε ιραιως .. παρηκολούθησαν 
το συνέδριον, είς τρόπον ωστε η αίθουσα ήτο πάντοτε πλήρης. 

Δεν έλειπε βε6αίως κα] ή 'Αστυνομία. Άξιωματικος τijς Χωροφυ
λακijς παρηκο�ούθησε το συνέδριον είς δλας αuτοu τeχς συνεδριάσεις, 
άλλ' ό καλΟς έκείΎος aνθρωπος, λαδών τι1ν έντολην νeχ παρακολουθήσι;ι 
το συνέδριον" εΤχε την άντίληψιν δτι παρευρίσκεται είς συνέλευσιν σω
ματείου τ ινος δια τι1ν τήρησιν τijς τάξεως ! 'Εφ' δσον δε η τάξις δεν 
διεταράσσετο, διότι δεν uπijρχε λόγος να δ ιαταραχθ�, άφοΟ οί παρι
στάμενοι ήσαν ολοι όμοϊδεάται, ό δυστυχης κατελήφθη uπο άνίας, έφ' 
δσον aλλωστε δεν έννοοuσε τίποτε aπο δsια έκεΊ έλέγοντο. Το μόνον 
κα] συνεχΕ:ς έρώτημά του ήτο πότε θeχ τελειώσι;ι ! 

Σ ΥΓΧΥ Σ Ι Σ  

Π ρέπει ν_eχ τονισθ� δτι τότε άκόμη ή 'Αστυνομία, δπώς καΙ ολό
κληρον το Κ ράτος, έκοιμ&το, οuδε1ς έyνώριζε τί θeχ π� Σ οσιαλισμος, 
πολU δε όλιγώτερον Κομμουνισμός. Τόσον δ πολuς κόσμος, δσον καΙ ή 
'Αστυνομία, ένόμιζαν τοuς σοσιαλιστeχς ώς κάποιαν θρησκευτικι1ν α'ί-
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ρεσιν, δ ιότι ώρισμένοι ίεpοκήρυκες ώμίλουν κάποτε άπο άμ6ωνος κατ' 
αύτων ώς ύλιστων καΙ άθέων, δ ι '  αύτο δε καΙ άλλοι μεν έμίσουν γενι
κως τοuς σοσίαλιστaς ώς άντιχρίστους, άλλοι δε έμειδιοuσαν δ ι '  αύ
τοuς καΙ διa το κόμμα των. Πολ;\οl δε δοκησίσοφοι καθηγηταl η π�λι
τευόμενοι ,  είτε άπο καθέδρας έδογμάτιζον δτι «δλα αύτa εΤναι άνεδα
φικa εtς τfιν 'Ελλάδα» η πωλοuντες εύθηνον καΙ άγοραΊον δημοκοπικον 
Σοσιαλισμον ελεγον με κaποιαν αύταρέσκειαν : 

- Δε βαρυέσαι, κ' έγi.J ε Τ μαι σοσιαλιστής ! 
Πολλοl δε τόσον έγν�ριζον τa πράγματα, ώστε τfιν λέξιν Σοσια

λ ισμος έπρόφεραν «Σοσιλι�σμος» καΙ «Σοσιλ ιασταί» ! 
ΝΗκουσα άκόμη εtς τfιν λαϊκfιν μδ:ζαν καΙ τον εξης άμί μητον δ ιά-

λογον, ίσως μη άπέχοντα καΙ πολU άπο τa πράγματα : 
- τί εΤναι αύτο το ν1ον κόμ μα Κομμουνιστικόν ; 
- ΗΕ, δεν καταλαοαίνεις ; Κόμμα ν η σ τ ι κ ό ν ! 
ΚαΙ έλέχθη, είτε με τfιν έννο ιαν δτι εtς αύτο γράφονται μέλη οί νη

στικοl καΙ συνεπως εΤναι κόμμα των νηστικων, είτε έν άντ ιθέσει πρΟς 
τa άλλα κόμματα,· τa όποΊα δ εΙπών έθεώρει χορτaτα η . . .  άχόρταγα ! 

Τόσον μεγάλη σύγχυσις ίιπfιρχεν εtς τa ζητήματα αύτa κατa τfιv 
έποχfιν έκείνηl(. 

Η Π Ρ Ο ΣΧΩΡ Η Σ Ι Σ  Ε Ι Σ ΤΗΝ Γ '  Δ Ι ΕΘΝΗ 

Το συνέδριον ηρχισε τό:ς έργασίας του τfιν 21 ην 'Απριλίου καΙ 
διήρκεσεν έπi ::rpεΊς ή μέρας. ΕΙς τον «Ρ ιζοσπάστην» έδημοσιεύετο περί
λnwις των ποακτικων του. 

. .  Π ρόεδρΌς τοu συνέδρίου έξελέγη ό Ν ικ. Καστρινός, τότε διευθυν
τfις τfις έν ΘεσσαλονίκΊJ έκδιδομένης «'Εφημερίδος των Βαλκανί.ων», 
άντιπρόσωπος τοu τμήματος Θεσσα�ονίκης τοu κόμματος. Έθεωρήθη 
σκόπιμον νa τ ιμηθΏ δ ιa τfις προεδρίας ή Θεσσαλονίκη καΙ δ ιότ ι ή έκεϊ 
όρyάνωσις τοu κόμματος ήτο Ισχυρά, άλλό: καΙ λόγeι> τfις ίστορίας τfις 
·ισραηλιτικfις «Φεντερασιον» έν αύτ6. Ύπi]ρχεν εΙς το συνέδριον καi Ισ
ραηλίτης άντιπρόσωπος, ό Π ινχό:ς Η Αντζελ καΙ δ Άλμπέρτ Άρδίττι, 
άλλa δεν ήτο δυνατον νa έκλεγή πρόεδρος ' I  σραηλίτης. 

Ό Νικ.  Καστρινος, μέ ώpαίΌ μοuσι, στuλ «Ρεναισάνς», κατa η1ν 
έποχi]ν έκείνην, καi μΕ μαλλιa σχεηκως μακρυά, είχε πράγματι φυσιο
γνωμίαν έπαναστάτου τfις γαλλικfις 'Επαναστάσεως. Καταγόμενος έκ 
Μυτιλήνης, εΤχε ζήσει καi εtς τi]ν Νότιον Ρωσίαν, μεταξu των 'Ελλήνων 
αL!1'fις, καi ήλθεν έκείθεl!. εΙς τι)ν Θεσσαλονίκην ώς πρόσφυξ. Είχε μεν 
έγγραφΌ μέλος τοu κόμματος, ή έφημερίς του δμως, πδ:ν άλλο, η κομ
μουνιστικιl ι'jτο. � Ητο ό:πλως δl}μοκρατική, φιλεργατική. Η Αλλωστε καΙ 
δ ίδιος πολ\J γρήγορα άπεσύρθη έκ τοu Κό11ματος, μετό: το συνέδριον 
τfις προσχωρήσεως, τοu όποίου ύπi]ρξε πρόεδρος ! 

'Q γρqφων .τό:ς γραμμό:ς ταύ-rα�. άντιπρόσωπος 'Ανατολικfις Μα
κεδονίας, έξελέγη γεν. yραμματεuς τοu συνεδρίου, διό: νό: τιμηθΏ καΙ 
ή Άνατολικfι Μακεδονία, δπου το κίνημα μέ τοuς καπνεργάτας παρου
σίαl:'ε τi]ν μεγαλυτέραν Ε:ντασιν. 

Η Ε Ι Σ Η ΓΗ Σ Ι Σ  ΤΟΥ Γ. ΓΕΩΡ Γ Ι ΑΔΗ 

Μετa τaς έκθέσεις έπ1 ζητημάτων όργανCΑ?τικων καΙ τi]ν έκθεσιν 
τfι5 Κεντρικfις Έπιτροπfις έπi τfις έν γένει κατό: το παρελθον δράσεως 
του κόμματος, οχι βέβαια καΙ τόσον άξιολόγου, Ελα6ε τον λόγον ό Γ. 
Γεωργιάδης, εtσηγητi]ς τοu θέματος τfις προσχωρήσεως τοu κόμματος 
εtς τi]ν Κομμοuνιστικi]ν Διεθνfι. 

Άνέπτυξεν έν πρώτοις τό: τοu Γ' Παγκοσμίου Σ υνεδρίου τfις Διε-
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-θνοuς, εΙς το οποΊον παρέστη, ώς άvτιπρόσωπος, κατεκεραύvωσε καl 
αίιτος η1ν διεθνη Σ οσιαλ_ξ)ημοκρατίαν καΙ η1ν Β '  Διεθyη της Βέρvης, 
�ς προδώσασαν τον Σ οσιαλισμόν, ώς χρεωκοπήσασαν, ώς μη δυvη
θεί'σαν νCχ έμποδίσι:J τον παγκόσμ ιον πόλεμον (τον πρωτον φυσικά) ,  
-ώς δ ιαστρε6λώσασαν καΙ «είινουχίσασαν» ( εΤναι λέξις τοu Λένιν) τον 
Μαρξισμόν ! Κα\ 9>υσικeχ κατέληξεν, έν μέσ<t> παρατεταμέvων χειρο
κροτημάτων, προτεινων την προσχώρησιν τοu κόμματος είς την Κομ
μουνιστικην Διεθνιl, της δποία_ς τμημα όργανικόν, συμφώνως πρΟς το 
νέον καταστατικον αύτης, ώφειλε ν' άπο6ι:). Έτόνισε φυσικό: την άνάγ
.κην της άποδοχης καΙ των 2 1  δρων τοu Λένιν, οί όποΊοι έτίθεvτο ώς ζή
ττ;ιμα άρχης δι '  δλα τeχ προσχω_ροuντα κόμματα, ώς καΙ την μετονομα
.σιαν τούτου είς κόμμα Κομμουνιστικόν. 

Ή Κεvτρικη 'Επιτροπή, έν τrl3 συνόλ<t> της, ύπεστήριξε την είσή
γησιν τοu Γ Γεωργιάδη, συμφώνως &λλωστε καΙ πρΟς τQ:ς ύποσχέσεις 
·ποu εΤχε δώσει είς Μόσχαν καΙ τeχς ύποχρεώσεις ποu όνέλα6εν έκεΊ δ 
γεν. γραμματεuς τοu κόμματος Ν. Δημητρ&τος. 

Ο ΑΡ.  Σ Ι ΔΕΡ Η Σ  ΚΑΤΑ ΤΗ Σ Π ΡΟΣΧΩΡ Η Σ ΕΩΣ 

Ό μόνος, δστ ις καΙ πάλιν λα6ών τον λόγον, κατεπολέμησε με σο
Όαρeχν καΙ έμπεριστατωμένην έπιχειρηματολογίαν την προσχώρησιν 
προς την Κομμουνιστικfιl!. Διεθνη, ύπηρξεν ό 'Αριστοτέλης Σ ίδερης, 
.όστις έτόν ισεν οτι το κόμ μα πρΕπει νeχ μείνι:ι άνεξάρτητον τόσον άπο 
της Β '  Διεθνοuς, δσον καi άπο της Γ '  Διεθνοuς, έπί τινα άκόμη ί::τη, 
άντλων τα έπιχειρήματά του έκ τi]ς άντικει μενικης έλληνικης πραγμα
τικότητος, έκ τοϋ άνεξελίκτου της χώρας οίκονομ ικως, καi δη β ιομηχα
νικως I έκ των ίδιομορφιων, τeχς δποίας παρουσιάζει ή έλληνικ-Γι ΟΙκονο
μία καi έκ των παραδόσεων κυρίως τοϋ UJΞλληνος έργάτου, δστις εχει 
μ ικροαστικιlν ψυχολογίαν καi στερεlται προλξταριακων παραδόσεων. 

Άλλeχ τότε ποίΌς f\κουεν 8}-.α αuτά !_ Ό έπαναστατικος άνεμος 
l::πνεε παντοϋ είς τιlν Είιρώπην καi είς δλα τeχ σοσιαλιστικό: κόμματα 
.aύτnc έσημειοϋvτο ρήγματα τεράστι� με άθρόας προσχωρήσεις είς τιlν 
Κομμουνιστικην Διεθνη. Ν Ετσι καi είς το συνέδριον αuτο ή προσχώρη
-σις είς την Κομμουνιστικην Διεθνil έψηφίσθη σχεδον παμψηφεί, διότι 
.μόνον ό 'Αριστοτέλης Σ ίδερης κατεψήφισε ταύτην. Άλλeχ μετeχ τιlν ά
.,.,.όφασιν έδήλωσεν δτι, συμφώνως πρΟς τeχς άρχeχς τοϋ Δημοκρατισμοu, 
-πειθαρχεΊ εiς τιlν άπόφασιν της πλειοψηφίάς. 

Ό 'Αριστοτέλης Σ ίδερης δεν ύπηρξεν έν τούτοις ποτε κομμουνι
-στής. Σοσιαλιστης μόνον έκ πεποιθήσεως, άλλeχ καi συνάμα άγωνιστης 
.σκληρος των άπόψεών του, έπειθάρχησε δημοκρατικώτατα είς την πλειο
ψηφίαν, με τιlν έλπίδα η καi την πεποίθησιν δτι άργότερον, παρερχο
μένου τοu έπαναστατικοu άνέμου καi μετeχ σύγκροuσιν τwν υίοθετηθει

·σwν άπόψεων προς τα πράγματα, θa έπεκράτουν νηφαλιώτεραι σκέ
·ψεις καi θeχ έπέ6αλλε τeχς άπόψεις του. τ α πράγματα δεν τον διέψευ
σαν έν μέρει .  Μετeχ εν ετοc μόλις .. ώς θeχ ίδωμεν περαιτέρω, ή κατάστα
σις ιϊτο διάφορος είς το κόμμα ! ΚαΙ μετeχ δύο ί::τη, έκτος 4 η 5 προ
σώπων, μεταξu των όποίων βέ6αια καi ό γράφων, ολοι οί άλλοι ψηφί
·σαντες τιlν προσχώρησιν εΙς την Κομμουνιστικην Διεθνij, δεν ήσαν πλέ
ον οuτε άπλ�- μέλη τοϋ κόμματος ! 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣ I A  ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Κατ' οίισίαν οί ψηφίσαντες τιlν προσχώρησιν, παρεσύρθησαν απο 
.ένα έπαναστατικον αlσθηματισμον της έποχιlς, διότι έπιστεύετο δτι πο
λu γρήγορα ή γερμανικη Σ οσιαλδη�;�οκρατία των ΝΕμπερτ, Σ άϊντεμαν, 
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Νόσκε, θα άφ ινεν έξ ανάγκης η1ν θέσιν της είς τοuς κομμουνιστας, όπό
τε μΕ: η1ν συνεργαc;rίαν Ρωσίας καi Γερμανίας καi την βοήθειαν δλων 
των κοι.ψουνιστικων κομμάτων θα έκηρύσσετο έπανάστασις είς δλην 
τήν .Είιρώπην καi θα έπεκράτει ! Ό Γ. Γεωργιάδης, μάλιστα, ό εiσηγη
τής της προσχωρήσεως, το έπίστευεν αίιτο τότε καi «προηλείφετο» να 
κυ6ερνήσt;Ί τήν . . .  'Ελλάδα ! 

Ταuτα yράφων δΕ:ν έπιθυμω να νομ ισθ!J άπο κανένα οτι καταοάλ
λω προσπάθειάν τινα να έπιρρίψω είς άλλους περισσοτέρας είιθύνας τυ
χον άπο οσας Ε:χουν, δ ιότ ι uπiίρξα έπίσης μεταξu των uποστηριξάντων 
τήν προσχώρησιν, σύμφωνα μΕ: το γενικως έπικρατοuν πνεuμα. τ οϋτο 
λέγω, χωρiς να πιστεύω, οτι δ:ν_ Έ:ίς τήν Έ�λάδα δΕ:ν έδημιουργείτο τό
τε κόμμα Κομμουνιστικόν, άνηκον είς την Κομμουνιστικήν Διεθνιϊ, θα 
-π:αρέμενεν έπi πολu το Σοσιαλεργατικον κόμμα ώς σοσιαλιστικοl! της 
Β '  Διεθνοuς καi δΕ:ν θα προσεχώρει άργότερον εΙς την Κομμουνιστικην 
τοιαύτην. Είς τον τόπον μας εΤχε παρέλθει lj_ ίστορικη περίοδος τijς δη
μ ιουργίας σοσιαλιστικων κομμάτων, οπως εΤναι άπο πολλοu ξεπερα
σμένη καί τώρα (τοuτο λέyω δια το ΕΛΔ - Σ Κ Ε )  καi οϋτως η άλ
λως ή κατάληξις TOU Σ οσιαλεpyατικοu θα ήτο προς τον Κομμουνισμόν. 
· Αν δΕ:ν το έ�άμναμεν ήμείς, eα το Ε:καμναν άλλοι, μετα άπο ήμάς, κα
λύτερον η χειρότερον. 'Οπωσδήποτε ή Έλλας δf.ν θα Ε:μενε χωρiς Κομ
μουνιστ ικον κόμμα. 

Είς το συνέδριον αίιτο ΤΟ κόμμα μετωνομάσθη « Σ οσιαλιστικον 
Έργατικον Κόμμα της ' Ελλάδος ( Κομμουνιστικόν) ». Ό Κομμουνισμος 
έμπηκε είς παρέvθεσιν, ώς έρμηνεία τοu Σ οσιαλερyατισμοu ! Τοuτο 
Ε:γ ινεν άποδεκτον, διότι ό κόσμος άκόμη δΕ:ν έγνώριζε τήν λέξιν Κομ
μουν ισμος καi το κόμμα ήτο f]δη κάπως γνωστον ώς Σοσιαλεργατικόν. 

Α Ι  ΕΚΛΟΓΑ Ι ΤΟΥ 1 920 

Ό κ τ ώ ο ρ ι ο ς 1 9 2 Ο. Το πεντάμηνον άπο τοu 'Απριλίου μέχρι 
τοu Σεπτεμδρίου διέρρευσε μf. όργανωτικας κυρίως άπασχολήσεις τοϋ 
κόμματος. Περi τα τέλη τοϋ Σ επτεμορίου ομως έκλήθη Ε:κτακτον συνέδρι 
Ον έκλογικον τοu κόμματος, δια ν' άν}Ίμετωπίσl) δια πρώτην φοραν, ώς 
κόμμα ίδιαίτερον, τας προκηρυχθεί σας έκλογας της 1 ης Νοεμορίου 1 920. 
Το συνέδριον αίιτό, ώς Ε:κτακτον, συν:fiλθε καi πάλιν έν 'Αθήναις είς τα: 
γραφεία τοϋ κόμματος, Είιριπίδου 1 4. 

Τα θέματα ήσαν τρία : Έκλογικη τακτ ική, · έκλογικον πρόγραμμα, 
uπόδειξις uποψηφ ιων. Το έκλογικον σύστη μα των έκλοyων έκείνων ήτο
πλειοψηφικον καi μΕ: σφαιρίδιον. 

Έν πρώτοις πρέπει να τονισθι] οτ ι, παρ' ολον οτι το κόμμα ήτο 
_u ικρον καi άρτισύστατον, σχεδον άμφότεραι αί παρατάξεις τοu άστι
i<ΟU πολιτικοί) κόσμου άπέδωσαν σημασίαν τινα είς αίιτό. Ύπηρχον 
t;E: καi συγκεκριμέναι προτάσεις τόσον έκ μέρους των Βενιζελικων, Οσον 
καi έκ μέρους των Άντιδενιζελικων, προς παράγοντας τοϋ κόμματος, 
καi είς τας 'Αθήνας καi είς τας έπαρχίας, προς έκλογικήν συνεpγα
σjαν ! Τόση σύγχυσις uπηρχεν είς τα ζητήματα αίιτά, ώστε καi οί μΕ:ν 
καi οί δΕ: έπίστευον δτι ήτο δυνατον να συνεργασθοuν έκλογικως μΕ: το 
κόμμα. Χαρακτηριστικον δΕ: εΤναι οτι καi αί δύο άντίπαλοι παρατάξεις 
έπερί μεναν το συνέδρ ιον τοu κόμματος καi δΕ:ν εκλειαν τοuς συνδυα
σμούς των, έν άναμον!J της άποφάσεώς του, av δεχθ!J την έκλογικήν συ
νεργασίαν καi μΕ: ποίαν έκ των δύο παρατάξεων ! 

Η ΚΑΘΟΔΟΣ Ε Ι Σ  ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑ Σ 

Το συνέδριον τοuτο έπi της έκλογικίiς τακτικίiς άπεφάνθη uπΕ:ρ• 
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ϊf\ς ανεξαρτήτου καθόδου τοu κόμματος είς τα� �κλογaς, ώς ιi;ο έπό
μενον. Μόνον δ 'Αριστοτέλης Σ ίδερης έτάχθη αναφανδον uπερ της έκλο
γ ικfις συνεργασίας με  τα ςΧστικa κόμματα, uπερασπίσας την άποψίν 
του με σωρείαν έπιχειρημάτων. 'Αλλ' ήτο ήδη Υ'νωστος ώς δεξιος καΙ 
δεν εΤχον άπήχησιν α\ άπόψεις του είς το συνέδριον. " Ητο δμως σαφf:ς 
οτι εΤχε προτάσεις συνεργασίας ασ_:rικων κομμάτων. 

'Επίσης δ Εύάγγελος Παπαναστασίου, δικηγόρος έν 'Αθήναις, 
iλθών ·ι ξ 'Αμερικfις, έτάχθη γενικως κατa τfις σuμμετοχfις τοu κόμμα
τος είς τaς έκλογaς, κηρυχθεiς άντικοι·νο6ουλευτικος καi προτείνας νa 
κηρύξωμεν τον Κοινο6ουλευτισμον έν χρεωκοπίςt καΙ την καθολικiJν ψη
ς.οφορίαν ώς νοθεύουσαν το φρόνημα τοu Λαοu καi μάλιστα με το πλει
οψηφικον σύστημα καi μΕ σφαιρίδ ιον. 

Τό συνέδριον άπέρριψε τaς αvτικοινο6ουλευτικaς ταύτας απόψεις, 
ώς άναρχικaς, καi υΙοθέτησε την άποψιν, δτι το κόμ μα δεν πιστεύει 6ε-
6αίως δτι θa καταλάοΙJ ποτε την '!;ξουσίαν διό: των έκλογων, άλλΟ: 
μόνον με την Έπανάστασιν, ούχ ήττον δμως πρέπει νa μετέχτ:1 πάντοτε 
-των έκλογων, διότι τόσον ή έκλογικη περίpδος εΤναι άρίστη εύκαιρία 
προς προπαγάνδαν των απόψεών του, δσον καi το 6fιμα τfις Βουλfις, 
f.άν δυνηθιJ νa είσέλθτ:1 είς αύτiJν, εΤναι άριστον μέσον έπίσης προς 
διακήρυξιν προς δλον τον Λαόν των απόψεών του. 

ΤΟ Π ΡΌΓΡΑΜΜΑ Κ Α Ι  Ο Ι  ΥΠΟΨΗΦ Ι Ο Ι  

Σ χετικως μξ: το συνταχθf:ν έκλογικόν πρόγραμμα, τοuτο περιέλα-
6εν δλας τaς οίκονομικΟ:ς διεκδικήσεις των έργατων, η1ν άγροτ ικiJν με
ταρρύθμισιν ( απαλλοτρίωσιν των τσιφλ ικίων, άνευ ούδεμιδ:ς αποζη
μ ιώσεως, καi διανομt'Jν αύτων είς τοuς άκτήμονας χωρικοuς) ι καθώς καi 
άντιπολεμ ικά τινα συνθήματα : «Κάτω δ πόλεμος», χωρiς νa λάοr:J 
θiσιν έπi τfις μ ικρασιατικης έκστρατείας σαφfι. _ 

"Ο σον αφορζχ τοuς ύποψηφ ίους, δλα σχεδόν τΟ: πρωτεύοντα στε
λέ.χη TOU κόμματος καi πολλοi έργάται, τοπικοi ήγέται των έργατων, 
άλλΟ: πάντες μέλη τοu κόμματος, ό:νεκηρύχθησαν υποψήφιοι. Το κόμμα 
κατfιλθεν είς τΟ:ς έκλογΟ:ς με ίδιαιτέρους χωριστοuς συνδυασμοuς είς 
'Αθήνας καi Πειραιδ:, είς Λάρισαν καi Βόλον, είς Θεσσαλονίκην, είς 
Σέρρας, είς Δράμαν καi Καοάλαν, είς Πάτρας καi Κέρκυραν. Άλλοu 
δεν εΤχεν ακόμη δυνάμεις διό: νΟ: καταρτίστ:1 συνδυασμούς. 

ΜετΟ: τι)ν άπόρριψιν της συνεργασίας μξ: τΟ: ό:στικΟ: κόμματα, οί 
μέν οενιζελ ικοi έπfιραν είς τον συνδυασμόν των Άθηνων-Πειραιως τον . 
ΜαχαίρανJ έκ μέρους των έργατων, ο\ δε 'Αντιοενιζελικοi τοuς Πανα
y ιώτου καi Κ ρεμέζην, ο'ίτινες καi έξελέγησαν μξ: τt'Jν τότε νίκην τοu 
'Αντ ιοενιζελισμοu. 

ΠΩΣ ΣΥΝΕΚ ΡΟΤΗΘΗ Μ Ι Α  ΟΓΚΩΔΗ Σ Δ Ι ΑΔΗΛΩΣ I Σ 

Ό έκλογικός άγών διεξήχθη περιέργως μξ: καταπληκτικaς τοu 
;<όμματος έμφανίσεις καi έκδηλώσεις TOU Λαοu. 'Αμέσως μετa το συ
νέδριον ώργανώθη το πρωτον έκλογικόν συλλαλητήριον. Πραγματικι) 
κοσμοπλήμ μυρα, ανθρωποθάλασσα. Έvθυμοuμαι καλό: δτι.. έν� έπλη
σιάζομεν, ό:νερχόμενοι την δδον Σταδίου, εύρισκόμενοι έπi κεφαλijς τοu 
συλλαλητηρίου δλοι ο\ σύνεδροι, ανέβηκα έκε'i ποu στρέφει ή δδΟς προς 
τό Σ ύνταγμα, δπου ήταν Ε:να καπνοπωλείΌν τοu οίκου Β άρκα, έπάνω 
είς μ ίαν καρέκλαν, διό: νa ίδω τί γίνεται πίσω. μΟ�ι μόνον δλόκληρος 
ιi δδός Σ ταδίου ήτο γεμάτη, άλλ' ακόμη έβγαινε κοσμος απο την 'Ο
μόνοι αν, Ctπo τa Χαυτε'iα καi απο η1ν δδόν Αίόλου ! 

τί συνέοαινε ; Τόσαι χιλ ιάδες κομμουνιστων είς τaς 'Αθήνας ! 
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'Λλλα τότε πολu γρήγορα θα καταλά6ωμεν τιlν Έξουσίαν ! Ή αύτα-
1rάτη δέν δ ιήρκεσε πολύ. Το κύριον . σύνθημα ποu ήκούετο καΙ έδόνει 
τήν άτμόσφαιοαν ήτο «Κάτω ό πόλεμος ! » Κυρίως αύτό. Τα άλλα, τα 
καθαρως κομμουνιστικα συνθήματα, εuρισκαν πολu περιωρισμένην ά
πήχησιν. Το <<Κ άτω ό Βενιζέλος ! » ά\Πήχει δμως πέρα για πέρα ! Δέν
έτόλμα μέν να το φωνάξι:� ό καθένας, άλλ' δταν το έφώναζε κανεlς κομ
μουνιστnς, άvτήχει δλη η όδος Σ ταδίοu ! 

'ΕΠρόκειτο περl δγ!<οu άvτ ι6ενιζελικων πολιτων. Ή δεκαεξακέφα
λος τότε άντι6ενιζελικι1 Άvτιπολίτεuσις, μετα τον φόνον τοCι � Ι ωνος. 
Δραγούμη, μόλ ις πρΟ τpι μήνου, κατα τον Ί ούλιον, τρέμουσα τοuς «Γυ
παραίους», ΟΠ;:Jς τοuς Ελεyαν, δέν έτόλμα να όργανώσι:� προεκλογικον 
συλλαλητήριον. ΚαΙ ό άντιοενιζελικος κόσμος έπωφελήθη τfiς εύκαι
ρίας, ποu τοCι παρε\χε το συλλαλητήριον τοCι Κομμουνιστικοί) κόμμα
τος, δια να ξεσπάσι:�, να έκδηλώσι:� τιlν άvτίθεσίν του καΙ πρΟς τον 
πόλεμον, άλλα καΙ προς τον Έλευθέριον Βενιζέλον ! 

'Αλλ' αύτα δλα δέν τα έγvώριζεν ό καθένας. Ή έντύπωσις των πολ
λων έκ τοCι συλλαλητηρίου έκείνου ήτο τοιαύτη, ωστε πολλοl έ6ε6αίουν 
δτι το κόμμα τάχιστα θ'α διεκδικήστ:� την Έξουσίαv. ΈνθυμοCιμαι άκό
μη δτι δχι μόνον τα μπαλκόνια των μεγάρων τfiς όδοCι Σταδίου ήσαν 
yεμ&τα άπο κόσμον, άλλα καΙ πολλαl κυρίαι τfiς <<άριστοκρατίας» έ
πάνω άπο αύτα η άπο μεγάλα ξενοδοχεlα μ&ς έρραινον μέ άνθη ! ΚαΙ 
άποροCιvτες διηρωτώμεθα : 

- Πότε έγιναν κομμουνίστ;>ιες αύτές άπο τα μέγαρα ; ! 

ΕΔ I ΠΛΟΨΗΦ I ΖΑΝ ΥΠ ΕΡ ΤΟΥ Κ ΟΜΜΟΥΝ I Σ ΜΟΥ ! . . .  

Κ ατα την ψηφοφορίαν τfiς 1 η ς  Νοεμ6ρίου 1 920, ·το κόμμα Ελα6ε 
περίπου 1 00.000 ψήφων ! 'Αρ ιθμος σημαντικώτατος τον όποΙον ού
δεiς έπερίμενε καΙ ούδέποτε άλλοτε εφθασε το κόμμα κατα τfιν διαρ
ρεύσασαν 30ετίαν ε ίμη μετα το 1 946. 

'Αλλα φυσικα δέν ήσαν ψfiφοι κομμουνιστικαl, οuτε σοσιαλιστι
καl, άλλ' οuτε κδ:ν δημοκρατικg:ί . �Ησαν ψηφοι κατα μέγα μέρος άντι-
6ενιζελικαί. Χάρις είς το πλειοψηφικον καΙ είς το σφαιρίδιον, μέ ίδ ιαι
τέραν κάλπην δι' έκαστον ύποψήφιον, δεκάδες χιλ ιάδων άντι6ενιζελικων 
έδιπλοψήφιζαν. Έψήφιζαν λ ε υ κ ο ν, στο άσπρο, τόσον τιlν Ήνωμένην 
Άvτιπολίτευσιν, δσον καΙ το Κομμουνιστικον κόμμα. Δηλαδι1 τα δύο 
άκρα ! Ή άvτίθεσις κατα τοCι ΒενιζελισμοCι ήτο τόσον μεγάλη, ωστε 
έδιπλοψήφιζςχν μέ τί'Jν σκέψιν, Ο:ν δέν έπιτύχτ:Ι η 'Ηνωμένη Άντιπολί
τευσις, να έπιτύ.χουν έστω οί κομμουνισταl, οί όποΙοι ήσαν έπίσης άν
τι6ενιζελ ικοί ! uοσον άφορQ: τας &λλας άπόψεις των κομμοuνιστων, κα
νεlς σχεδον άπο τοuς διπλοψηφίζοντας δέν έγνώριζε τίποτε, ε ίμιΊ το 
,�Κάτω ό πόλεμος», το όποiον ήτο συνάμα καi σύνθημα των άvτ ι6εΙιι
ζελικων. 

Το διπλοψήφισμα είς ώρισμένας περιοχας εΤχε γίνει σύνθημα μΕ: 
το έξης δίστιχο : 

Σ φυρl - δ,οεπάνι 
κ' έληα στεφάν ι ! 

Κ αΙ έψηφίζετο είς τας κάλπας καΙ το 9'Φυροδρέπανο καΙ ή έληά ! 
Παρ' δλα ταCιτα, ούδαμοCι το κόμμα έπέτυχε τί'Jν έκλογί'Jν 6ουλευτων. 
Περισσότερον πάσης άλλης περιοχης, έπλησίασε προς τιΊν έπιτυχίαv, 
είς τιlν περιοχίΊν JOCι γράφοντος, είς τον νομον Δράμας - Καβάλας, 
οπρυ Ελα6ε 8 . 500 ψήφους, ύπολειφθ�ν τοCι τελευταίου επιτυχόντος 1 50 
ψήφους μόνον καΙ 560 τοCι πρώτου ! ΤοCιτο διότι ε ίς τον νομον τοCιτον, 
άφ' ένος ύπi\ρχε σuμπαγί'Jς μ&ζα των καπνεργατων, οί όποίΌι έψήφισαν 
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τό κόμμα, aφ' έτέρου πολλοi Τοuρκοι ( ή  aνταλλαγη δέν εΤχε γ ίνει ά
κόμη) έψήφισαν αύτο διπλοψηψίζοvτες καi νομίζοντες δτι ή έπi τijς 

κάλπης κόκκινη σημαία εΤναι ή τουρκ ικη, το δέ έπ' αύτijς σφυροδρέπ�
νον η ·Ημ ισέληνος ! καθως καi ο\ σλαυόφωνοι των 6ορείως τijς Δρα
μας χωρίων της περιοχης Ζυρνό6ου. Γενικως, μεταξu των 1 00.000 ψή
φων τοϋ κόμματος, uπijρχαν α\ ψijφοι πολλων Έ6ραίων της Θεσσαλο
νί�<..ης, πολλων Τούρκων καi πολλων σλαυοφώνων, έκτος των διπλοψη
φισaντων ' Ελλήνων avτι6ενιζελικων. 

νΑλλως τε το κόμμα τότε εΤχε μόνον 1 .200 μέλη καi ό «Ρ ιζοσπά
στης» κυκλοφορίαν μόνον 2.500 φύλλων ! Πάντως ό κόσμος εΤδεν 1 00 
000 ψήφους καi ολοι πλέον άνεγνώριζαν πολιτικfιν 6ντότητα είς το κόμ
μα τοuτο καi μέλλον εύρύτατον. Ή έvτύπωσις αϊιτη συνετέλεσεν είς τfιν 
ένίσχυσίν του δι<'χ της έγγραφης άρκετων Ιδίως έργατων, διανοουμένων 
, ινων καi φοιτητων. Καi πολλοi δευτερεύοντες πολιτευταi είς πολλ<'χς 
πολεις ήρχισαl! έρωτοτροποuvτες προς αύτο καi έπιδιώκοντες μελλον
τικΟ:ς συνεργασίας, εστω τοπικΟ:ς, είς προσεχεί"ς έκλογάς. 

ΚαΙ αύτΟ: άκόμη τΟ: τοπικΟ: οργανα τοu Κ ράτους, άγνοοuντα τa 
περi Κομμουνισμοu καi μη i:χοντα καi όδηγίας έκ μέρους της Κυ6ερ
νήσεως, μετΟ: τΟ:ς έκλογΟ:ς αύτΟ:ς, έφέροντg πρός τοuς τέως κομμουνι
στΟ:ς υποψηφίους οουλευτΟ:ς μέ λεπτότητα καi πολUν σεοασμον, &να
γνωρίζοντα τρόπον τ ινΟ: είς αύτοuς θέσιν πολιτεuτοu έν τ4) νομ4) καi 
προσωπικότητος, ή όποία δέν άπεκλείετο προσεχως νΟ: καταλάοl) έξαι
ρετικfιν έν τ!] Πολιτείςι θέσιν ! 

Ή Κ υ6έρνησις Γούναρη ομως, πολU γρήγορα ήναγκάσθη νΟ: δώ
σq όδηγίας δ ιώξεως των κομμουνιστων, λόγct> της aντ ιδράσεως, ηΊν ό
ποιαν σyνήvτησεν άμέσως έκ τοu κόμματος εΙς τΟ:ς ένεργείας της. 

· ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦ Ι ΣΜΑ Δ Ι Α  ΤΟΝ ΚΩΝ Σ ΤΑΝΤ Ι ΝΟΝ 

Δ ε κ έ μ 6 ρ ι ο ς 1 9 2 Ο. � Ητο τότε ή έποχη τοu μεγάλου έθνικοu 
δ ιχασμοu καi τοu σκληροu άγωνος μεταξu των δύο άντιπάλων παρατάξε
ων. Το δέ Κ .  Κ .  Ε. ( !:τσ ι θΟ: το 6νομάζωμεν έφεξης, δ ιότι ή παρένθεσις 
τijς λέξεως Κομμουνιστικον δέν διεττ-._οήθη έπi πολU καi κατηργήθη, άνευ 
άποφάσεως ούδενος συνεδρίου ) ι πότε επαιζε τον ρόλον τοu τρίτου έπω
φελουμέyου, πότε δέ κατ' άνάγκην, λόγct> της άντ ιπολιτεuτικης του θέ
σεως, !:καμνε δοuλειΟ: καΙ διΟ: λογαριασμον τijς aντιπολιτεύσεως. 

Ή Κu6έρνησις Γούναρη άμέσως μετΟ: την νίκην της Ήνωμ. Άντι
πολιτεύσεως, προεκήρυξεν, ως γνωστόν, δημοψήφ ισμα έπαναφορaς τοu 
Βασιλέως Κωνσταντίνου εΙς τον θρόνοv του. Την βενιζελ ικfιν «τρομοκρα
τίαν», η1ν προ των έκλογC:Jν, την εΊχε διαδεχθί) ή άντι6ενιζελ ικη «τρομο
κρατία». Είς τΟ:ς 'Αθήνας τοuς «Γυπαραίους>> aντικατέστησαν ο\ «Γα
σπαραϊοι» ( έκ τοu 6νόματος τοu διεuθυvτοu τrjς 'Αστυνομ ίας Άθηνων 
συνταγματάρχου της Χωροφυλακης Γάσπαρη ) .  0\ Βενιζελικοi δf:ν !:6γα
ζαν μ ιλιά ! Q\ οροι άvτεστράφησαν. 

Το Κ . Κ .Ε. δμω5 δέν ιlτο δuνατον νa σιωπήσι:� είς το δημοψήφισμα. 
'() « Ρ ιζοσπάστης» έyραφε κατ_Ο:_ της έπq:ναφορaς τοu Κωνσταντίνου 
καi έξώρκιζε τοvς πάντας νΟ: ψηφίσουν εΙς το δημοψήφ ισμα «νΟχι» ! 
Κ αi ό

, 
οενιζε� ικος Τύπος εγραφε 6ε6αίως σχετικως, άλλΟ: μέ ήπιώτε

ρον 6ε6αια τονον. 

Μ Ι Α  ΣΥΛΛΗΨ Ι Σ Δ Ι Α  Μ Ι ΑΝ Π ΡΟ Κ Η Ρ ΥΞ Ι Ν  

Περi τΟ: τέλη Νοεμορίου σuνέ6ησαν τΟ: γνωστa είς ηΊν σύγχρο
νον

, 
πο� ιτικην \στορίαν ώς «ΝοεμοpJανά» εκτροπα. Έπιδρομη νυκτε

ρ ινη των «Σ υλλόγων των ' Επιστράτων» κι:;ιτΟ: των άντιθέτων έφημερί-
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δων. Τότε έσπασαν καΙ τό: γραφε'ία τοu «Ρ ιζοσπάστη». 'Αλλ' ό «Ρ ιζο
σπάστης>> εΤχε μόνον γραφε'ία εΙς τον όδον Πε ιραιως 24. Οίίτε πιε
στήρια, οϋτε τυπογραφεΊα, οίίτε άλλο τι. ΝΕτσι η ζημία ήτο σχετικως 
μ ικρά, διa τijν όποίαν ομως ο Πετσόπουλος άπεζημ ιώθη με 1 04 .000 
δραχμό:ς έκείνης της έποχης (ή χρυση λίρα τότε εΤχε τ ι μi]ν κάτω των 
1"00 δραχμων) .  Σ υλλήψεις ομως έπl τι:J εύκαιρί<;'( δεν fγιναν κομμου
νiστων έν 'Αθήναις, πλi]ν τοu γράφοντος έν Δράμ<;'( ! Κ αΙ τοCιτο, δ ιότι 
είς τi]ν Άνατολικijν Μακεδονίαν έξεδώσαμεν εlδικi]ν προκήρυξιν, έλλη
νιστ1 καΙ τουρκιστί, έξ ονόματος τού Κ . Κ . Ε. ,  διό: νό: ψηφίσουν ολοι το 
«ΝΟχι» ! Τοuτο έξηγρίωσε τό:ς τοπικό:ς στρατιωτικό:ς 'Αρχάς, των 
οποίων το μόνον προσον ήτο ή έπίδειξις προσηλώσεως εΙς τι1ν Βασι
λε ίαν, καΙ προέοησαν είς τη..., σύλληψίν μου. 

ΔΕν άναφέρω τi]ν περίπτωσιν ώς άδραγάθημα, άλλό: διό: νό: μάθι;ι 
ό Λαός μας πως γελοιοποιούνται πολλάκις αί Άρχαί, οταν παρασύ
ρωνται άπο πάθη. Δ ιότι τοιαύτην συνέχε ιαν εΤχεν ή σύλληψίς μου ! 
Διμο ιρία όλόκληρο� Σ τρατού έπελαύνει κατό: των γραφείων τού κόμ
ματος έν Δράμζ'(, με άξι�ματικοuς καΙ ί::να ταγματάρχην έπi κεφαλης ! 
Φυσικό: δεν εορον περισσότερα των τριων προσώπων εiς αύτά. Με έζή
τησαν ώς ήγέτην της τοπικης κινήσεως τού κόμ ματος. Παρουσιάσθην 
άμέσως. Κ αταιγισμος ϋορεων έκ μέρους τού ταγματράχου, χειροπέδαι ,  
παρέλασις δ ιό: της άγοpδ:ς καΙ μεταγωγη ε iς  το  Φρουραρχε'ίον. 

Καθ' όδον άπειλαi συνεχε'ίς τού ταγματάρχου μΕ το περίστροφον 
στΟ: χέρια, μπροστa εΙς ολον τον κόσμον. 

- Πάει,  qπόψε τι1ν νύκτα θό: τον σκοτώσουν ! είπαν πολλοί .  

ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ ΝΕΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ ΥΞ Ι  Σ · !  

Δεν πέρασαν ομως δύο ώραι καi ώδηγήθην εΙς τi]ν Γεν ικijν Διοί
κησιν Άνατολ ικης Μακεδονίας (τότε ή Μακεδονία είχε τρεΙς Γενικaς 
Διοικήσεις ) .  Έκε'ί παρίσταντο έν συνεδριάσει ό Γενικος Διοικητής, ό 
πρόεδρος των Πλημμελειοδικων, ό εΙσαγγελεύς, ο φρούραρχος καί ο a
στυνομικος δ ιευθυντής. "Ολαι αί τοπικαi Άρχαi συνεσκέπτοντο τί νό: κά
μουν ! 

Έρίγδουπος καi οαρυορεμέτης ο φρούραρχος, σηκώνεται καi 
δροντοφωνε'i, μόλις μπflκα : 

-Έσεί'ς νομίζετε οτι εΤσθε σε θέσι νό: μδ:ς έμποδίσετε νa ξαναφέ
ρωμε τον ΚωνσταντΊνό μας ; Θό: σδ:ς φυλακίσωμε άμέσως ολους, οσοι 
ι< ι '  δ:ν εΤσθε ! 

Σ ιγή. 
- Δεν άπαντδ:ς ; 
- τί ν' άπαvτήσω; Αύτο ποu λέτε, §Εν εΤναι έρώτησις, είναι &πε ι· 

λ1i. Καi εΙς τaς άπειλaς δεν συνηθίζω ν' άπαντω ! 
- Διατί έξεδώσατε αuτi]ν τι']ν προκήρυξιν κατa της έπαναφορδ:ς 

του Β ασιλέως Κωνσταντίνου ; έρωτQ: ο ·εΙσαγγελεύς. 
- Αuτο εΤναι πράγματι έρώτησις καi εuχαρίστως άπαντω. 

'Απλούστατα, διa νό: διαφωτίσωμεν τοuς οπαδούς μας καi τον κόσμον 
15τι πρέπε ι νa ψηφίσι;ι «ΝΟχι» κατa ΤΟ δημοψήφ ισμα ποu προεκηρύχθη. 
Εϊμεθα πολ ιτικον κόμμα, έπήραμε μόλ ις προ μηνος 8.500 ψήφους εΙς 
τόν νομον αuτον καJ έχομεν UΠΟχρέωσιν νa πούμε στον κόσμο τί πρέ-
πει va κάμι;ι ! . -

- Διατi δεν θέλετε τον Β ασιλέα Κωνσταντ'ίνον ; Δεν εΤναι κα
i\ος Β ασιλεύς ; έρωτQ: έν τι:\ άφελείζ'( του ο Γενικος Διο ικηη']ς δ ικηγό
ρος Μπραχάλης έκ Θεσσαλονί�ΙJς. 

- Δεν μδ:ς ένδιαφέρει δ:ν ο Κωνσταντ'ίνος εΤνα ι καλος η κακος 
Βασιλεύς. Έμεί'ς δεν στρεφόμεθα προσωπικως έναντίον του, οπως θa 
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ειοατε καΙ ση1ν προκήρυξιν. Άδιαφοροuμεν &ν ό Β ασιλεuς θ': λέγετα� 
ι<ωνσταντϊvος η άλλως. Έμεϊς στρεφόμεθα γενικως κατα του θεσμο_υ 
τής Β ασιλείας, δΕ:� θέλομεν !<ανΕνα Β�σιλέα� άλλα δηι-ι-οκρ�τικ�� Π_?λι
τευμα. ΕΤναι ή γνωμη μας, η πολιτικη μας αποψις και νομιζω οτ ι εχο
μεν δικαίωμα καΙ νά έχουμε άπόψε ις καΙ να τΙς διαδίδουμε ! 

υ Ολοι κόκκαλο. Σ ιγή. 
-' Εγώ, τώρα σε συμβουλεύω, λέγει ό Γενικος Διοικητής, να ύπο

γpάψι:Jς μίαν άλλη προκήρυξι ,  ποu έτοιμάσαμε έδω, για ν' άναιρέ
.σουμέ τήν π·pοηγουμένην. Τήν ύπογράφεις ; 

ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ Σ Ι Ν  

Έμειδίασα. "Υβρε ις τοu φρουράρχου. 
- Τί λές ; έρωτ� έκ νέου δ Γενικος Διοικητής. . 
- τi να πω ; 'Επιτρέπεται να μοί) κάνετε τοιαύτας προτάσεις ; 
-Έαν ποuμε οτι ναΙ μΕν εΤσθε κατα τοu θεσμοu της Β ασιλείας, 

-άλλά, προκει μένου δπωσδήποτε να ΕΧΙJ ή Έλλας Βασιλέα, ό καλύτε-
ρος αύτων εΤναι ό Κωνσταντίνος, αύτό, εαν το ποuμε, μπορείς να το 
ίιπογράψι:Jς ; έρωτ� καi πάλιν δ Γενικος Διοικητής. 

- Νομίζω δτ ι δεν μΕ φέρατε έδω δια να κρίνω τοuς Β ασιλεί'ς 
ποίος εΤναι καλύτερος. Έκτος άπο ΤΟ δτ ι είμαστε κατα τοu θεσμοί) 
τής Β ασιλείας, τίποτε άλλον .δ�ν μπορω να ύπογράψω. 

Ν Εληξεν ή συζήτησις, τ� έπεμβάσει τοu εΙσαγγελέως, Οστ ις έμει
δία μΕ: τας έρωτήσε ις τοu Γ ενικοί) Διοικητοu καΙ τοuς θυμοuς τοu φρου
μάρχου. 

Φαίvε:ται δΕ: δτι τι] έπεμβάσει αύτοu, άναλύσαντος δτι νομικως 
δΕ:ν είχαν κανένα δικαίωμα να μΕ: συλλά6ουν καΙ άσφαλως καΙ τοu 
προέδpου των πλημμελειοδικC:.'.Ι, διετάχθη μετα μίαν wραν ή άπόλυ
σtς μου. 

Ό φρούραρχος δμως δΕ:ν το χώνεψε αύτό. Κα\ ένω μΕ: άπέλυε, 
μοu εΤπε : 

-'Επειδή ό Λαος Εχει έξεγερθι) έναντίον σου γ ια τήν προκήρυξι 
ποu έξέ��σες καΙ ύπάρχει φόβος να σε κακοποιήσουν, γ ι '  αύτο έπ\ 
τρεί'ς ήμέρες θα σοιJ δώσωμεν Ενα χωροφύλακα να σΕ φρουρ�, Εως οτου 
τελειώσQ το δημοψήφισμα. 

-"Αν καΙ άμφ ιβάλλω πολu &ν ό Λαος έχι:J έξεγερθ� έναντίον μου, 
{ή Δράμα καΙ ή Καβάλα ήσαν πάντοτε 6ενιζελ ικαί ) ,  έν πάστ:ι περι
-πτώσει ,  έγω Εχω άνθρώπους δια να μΕ: φρουρήσουν. ΝΕχω δλην τήν 
έργατιά ! 

- Ναί, άλλα έχουμε κ' έμεί'ς εύθύνην να μή συμβοuν έπε ισόδ ια. 
- Καi θα τα έμποδίσι:J Ενας χωροφύλαξ, &ν γ ίνουν; 
- Πάντως θα μaς εlδοποιήσι:1 : 
- Μα μπορω κ' έγω να σaς εΙδοποιήσω, άφοu λέτε, δτι θα γί-

·;ουν εΙς 6άρος μου έπε ισόδ ια. 
- Τέλος πάντων, έμείς πρέπει να λά6ωμεν τα μέτρα μας. 
'Αντελήφθην δτι δΕν πρόκειται περi φρουροu της άσφαλείας μου, 

άλr,_α περ\ κατασκόπου των κ ινήσεών μου. Έιyέλασα καΙ τον έδΕχθην. 
ΔΕν είχαμε άλλωστε σκοπον να κάμωμε τίποτε περ ισσότερον, έπi τ� 
εύκαιρί� τοu δημοψηφίσματος έκείνου, άπο τήν έκδοθεί'σαν προκήρυξ ιν. 

Ό δυστυχής χωροφύλαξ μΕ ήκολούθει παντοv. Ν Αλλος τον άντι
καθίστα κατα έξάωρον. ΕΤχον διαταγήν να Ερχωνται παντοv άπο πίσω 
μου. Β έ6αια, δΕν μποροuσαν να έμποδίσουν τας κ ινήσεις μου. Τότε 
καi έγώ άπεφάσισα να τοuς έξευτελίσω. Δηλαδή έν τ� προσώπCtJ τοί) 
χωροφύλακος να έξευτελίσω έ�είνους ποu τον f6αλαν να μΕ παρακο
Λουθ� ! 
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Α� Σ I Σ Τ Η Σ  «ΦΡΟΥ Ρ Η Σ ΕΩΣ »  

ΕΙς το καφενε'ίον έπαιζα τ ο  τά6λι μου κα] τον εΤχα να περιμένι:ι 
εiς την θύραν, με μ ίαν καρέκλαν, χωρ1ς να τον κερνω καφέ. Οί θαμωνες 
έyελοuσαν. Πολλο1 τον έπείραζ�ν καΙ τον έρωτοuσαν δ:ν θα με άκολου
θήσι:ι καΙ εiς το οuρητήριον η είς το λουτρόν ! Έσταμάτησα έπίτηδες 
είς την μέσην τοu δρόμου έπi πολλην ωραν, συνομ ιλων με κάποιον. ΚαΙ 
ό χωροφύλαξ ήτο υποχρεωμένος, δ δυστυχής, να με περιμένΙJ εiς κά
ποιαν άπόστασιν. Τέτο ια καΙ άλλα έκαμνα διάφορα. UΟλη η Δράμα 
Ε:μαθε τα καθέκαστα καΙ έγελοuσε είς 6άρος των Άρχων ! Φυσικα οί 
πλε'ίστοι ήσαν καΙ Βενιζελικοl καΙ αuτο τοuς εuχαρ ιστοuσε. 

την δευτέραν ή μέραν έλυπήθηκα τοuς δυστυχε'ίς χωροφύλακας. 
Το κάτω - κάτω της γραφης, τί έπταισαν αuτοί ; Ό έξευτελισμος άπηυ
θύνετο προς το Κ ράτος καΙ τας 'Αρχάς του. Φαίνεται δμως δτι καi οΙ 
χωροφύλακες παρεπονέθησαν εΙς τοuς προϊσταμένους των. 

Πηγα λοιπόν εΙς την Διεύθυνσιν της 'Αστυνομίας καΙ uπέδειξα 
ό 'ίδιος το &τοπον τιϊς τοιαύτης συνοδείας η φρουρήσεώς μου.Τοuς εΤπα 
σαφCκ : 

....:.__ Δεν κήδομαι της άξ ιοπρεπείας τοu Κ ράτους, άφοu αί Άρχαl 
αύτοu δέν ξέρουν να την προστατεύσουν. Άλλα λυποuμαι τοuς ταλαι
πώρους χωροφύλακας ! 

-'Έχετε δίκαιον, μοu λέγει δ δ ιειιθυντης τιϊς 'Αστυνομίας, άλλ' 
ό φ_ρούραρχος_ έπιμένει καΙ εΤναι καΙ έπόπτης δια το δημοψήφισμα. 
Κ αλα θα κάμΞτε να τα πητε εΙς τον κ. εΙσαγγελέα. 

Π i]γα εΙς τον εΙσαγγελέα. 'Αντελήφθη άρ ιστα τα πράγματα, έπε
νέ6η εΙς τον φρούραρχο\/ κ�i το άπόγευμα της δευτέρας ημέρας τιϊς 
.::φρουρήσεώς» μου άπηλλάγην τοu σuνοδοu. Τον εΤχα βαρεθ!] άλλωστε. 

Το άνωτέρω έπεισόδιον άνέφερα μόνον δια να γίνι) άντιληπτόν 
πως άv_τεμετώπιζον τότε τα πράγματα αί Άρχαί .  

Ο ΓΟΥΝΑΡ Η Σ  ΕΙ Σ ΚΑΒΑΛΑΝ 

' I  α ν ο υ ά ρ ι ο  ς 1 92 1 .- Ό Πρωθυπουργός Γούναρης μετα την 
έπαναφορaν τοΟ Βασιλέως Κωνσταντίνου, έθεώρησε σκόπι μον νa κάμι:ι 
πε.ριοδείαν εΙς την Βόρειον ' Ελλάδα, πρώτην φοραν μετα την νίκην των 
όντι6ενιζελικωv της 1 ης Νοεμ6ρίου. 'Επρόκειτο δε να μεταβt] με άντι
τορπιλλικον άπο Θεσσαλονίκης εΙς Κ αδάλαν καΙ έπειτα εΙς την Δράμαν 

. δi ' αι:-τοκινήτου. 
Κ αθως έχω άναφέρε ι προηγουμένως, εΙς τη-ν Καβάλαν εΤχαν φυλακι

σθ!] κατα την άπεργίαν των καπνεργατων τοu 1 9 1 9  ένδεκα καπνεργά
τι:χι έκ των ηγετων τοu σωματείου καΙ ό:κόμη έμεναν εΙς τας φυλακάς, 
χωρJς κδ:ν να δικάζωνται ,  δ ιότι δέν μποροίJσε να σταθl] σο6αρως άλλη 
κατηγορία, πλην το πολlι της διαταράξεως της τάξεως, δ ιότι άπεργίαν 
μό\Ιον εΤχαν κάμει καΙ συγκέντρωσιν, την δποίαν δ ιέλυσε β ιαίως η 'Αστυ
νομία. Επίσης το περιλάλητον ζήτημα τιϊς έξαγωγης άνεπεξεργάστων 
καπνων έμενεν ό:λυτον καΙ το ζήτημα αύτο i)το ζωτικον οχι μόνον δια 
τον καπνεργατικον κόσμον, άλλα δι '  όλόκληρον την Κ α6άλαν. ΗΟλη η 
Κα6άλα έζοuσεν άπο τα καπνά, δπως ζί] καΙ σήμερον. �Αν δεν εlργά
ζοvτο αί 1 3 .000 καπνεργατων, τα καταστήματα δέν εlργάζοντο. τα 
ήμερομίσθια των καπνεργατων, τα όποΙα 6έ6αια δέν άπεταμ ιεύοντο, 
έχύνοντο εΙς την άγοραν της Καβάλας καΙ έζωογονοuσαν αuτήν. Μέ 
τr'ιν έξαγωγην άνεπεξεργάστων καπνων ή έπεξεργασία τοu καπνοϋ 
κατηργείτο, η έργασία των καπνεργατων έξέλειπεν, η άνεργία τοuς 
έμάστιζεν, ή άγορα Κ αβάλας ένεκρqyτο. v Αλλωστε δλοι οί καπνεργά
ται ήσαν χρεωμένοι εΙς τον μπακάλην, εΙς τον φούρναρην, εΙς δλους τοuς 
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έπαγγελματίας καΙ ολοι οί έπαγγελματίαι εΤχον ταχθΌ ύπΕ:ρ τί)ς μι\ 
έξαγωγί)ς των καπνωv άvεπεξεργάστωv, διό: τΟ: έργάζωvται οί καπvερ
γάται ,  vO: εΙσπράξουν καΙ αύτοl τΟ: χρέη i-ωv και vO: κ ινηθΌ ή άγορά. 

Ο Ρ ΓΑΝΩ Σ Ι Σ  Σ ΥΛΛΑΛΗΤΗ Ρ Ι ΟΥ 

Τ ήν · ι·ο ιαύτην κατάστασιν άπεψασίσαμεν VCx έιφεταλλεuθωμεν ΠC>
λιτικωc. Οί άστο\ ciυvήθως δΕ:ν γvωρίζου11 πότε πρέπει νΟ: κ ιvηθοu11, 
'Π'ότε vcx κάμουν ένα συλλαλητήριον καΙ δΕ:ν γνωρίζουν καλΟ: τήν «έπι
στήμηv τί)ς προπαγάνδας», οίιτ_ε μελετοCιv τΟ: οίκοvομ ικΟ: ζητήματα, 
τά όποΊα κυρίως κινητοποιοCιν τΟ:ς μάζας. 

Κατέ6ήκα είς ττΊν Κ α6άλαv άπο τιΊv Δράμαv καΙ άπεφασίσαμεv, 
έπl τΌ άφίξει τοu Γούναρη, vO: 6ργαvώσωμεν μέγα συλλαλητήριον είς 
η']v π\ατεΊαv τfiς Δημαρχίας μΕ: αίτήματα κυρίως τι'\ν άπαγόρευσιv 
της έξαγωγί)ς άvεπεξεργάστωv καπνωv καΙ ττΊv άπόλυσιv των κρατου
μένων ήyετων των καπνεργατων Καβάλας. Κ αΙ είς το συλλαλητήριον 
αύτο άπειrασίσθη νΟ: όμ ιλήσω ό ϊδιος, διότι το κόμμα ώργάνωσε το 
συλλαλητηριοv καΙ επρεπε νΟ: έμφαvισθΌ οχ ι καπvεργατικοv στέλεχος, 
άλλ' ή τοπικη πολιτικτΊ ήyεσία αύτοCι, διΟ: νΟ: εΊναι καΙ το πολιτ ικον 
όφελος ύπΕ:p τοΟ κόμματος. 

ΕΙς τι'\ν 'Αστυvομ ίαv το πρδγμα έvεφανίσ{:Jη φυσικό: ώς συλλαλη
τrjριοv, το όποΊον έπρόκειτο VCx ύπο6άλ1) είς τον άφικνούμεvοv Πρωθυ
πουργοv ώρισμέvα αΙτήματα, κυρίως οΙκονομικά, καΙ τi]v άπόλυσιv 
'ίων φυλακισμένων. Περιωρίσθη είς το VCx διαθέσl) δύναμιν διό: να τη
ρήσl) ττΊv τάξιν. 

Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ! 

Το συλλαλητήριον αύτο ύπfjρξε συvαγερμος τοu σύμπαντος. 'Ολό
κληρος ή Καβάλα συvεκεντρώθη σuv γυvαιξl καΙ τέκνοις. wΟχι μόνον 
διότι τό θέμα των άvεπεξεργάστωv κ_απvωv έ:θιγεν δλους, άλλΟ: καΙ 
δ ιότι άνέκαθεν ή βεvιζελικil Καβάλα τ)θελε vO: έκδηλωθ6 κατΟ: τfiς Κ υ-
6ερvήσεως Γούναρη, κατΟ: τοΟ ίδίου τοu Γούναρη. WΕγιvε έδω το άvτί
θετοv άπο δ,τι εΤχε γίνει κατΟ: το προεκλογικοv συλλαλητήριον τοu 
κόμματος είς τΟ:ς '.Αθήνας. Τότε ήκολούθησαv το κομμουvιστικοv συλ
λαλητήριον οί Αvτιβενιζελικοί, μή τολμωvτες vO: κάμουν Ιδικόν των. 
Γώρα, έδω είς ττΊv Καβάλαv, ήκολούθησαv το κομμουvιστικοv συλλαλη
τιiριοv οί Β εvιζελικοί, μή τολμωvτες vO: κάμουν Ιδικόν των. Π ίσω άπο 
τοuς κομμουvιστΟ:ς δμως, μποροCισαγ καΙ οί μΕ:v καΙ οί δέ, κατΟ: τΟ:ς 
περιστάσεις, vO: έκδηλώvωνται .  

Δεν πρόκειται VCx έvδιατρίψω μΕ:  το τΙ εΤπα ε ίς  τον λόγον μου,. 
δ ιότι το )fράγμα δΕ:ν εχει καi τόσο11 έvδιαφέροv. Μία άvάλυσις των αί
τημάτωv, των συνθημάτων, άρκετή άvτιπολίτευσις, περισσιΊ δημοκο
πία, av θέλετε, άvτ ικαπιταλισμος κα1 έv τέλει πρόσκλησις πάντων ύπο 
τ6:ς σημαίας τοΟ Κ . Κ . Ε. τι άλλο ; 

'Ανεγνώσθη έ:πειτα εν ψήφισμα, περιλαμ6άγοv τΟ: αΙτήματα 
κα1 έξελέγη διό: 6ofiς καΙ καθ' Οπόδειξιv φυσικό: μ ια έπιτροπή, ύπο 
τιΊv προεδρίαv τοCι ρήτορος της ήμέρας, διό: νΟ: έπιδώσl) το ψήφισμα 
�ίς το Πρωθυπουργοv Γούvαρηv, εύρισκόμεvοv έv Κ α6άλq:, καΙ είδικως 
είς τι1ν οίκίαv τοu vεοδ ιορισ{:Jέvτος παρΟ: τfiς νέας άvτι6εvιζελικfiς Κ υ-
6ερvήσεως άvτι6εvιζελικοu δημάρχου άει μνήστου Κ λεάνθους Τερμεvτζfι. 

Έσκέφθηv δτι προπαγανp ιστικως άvτεδεικvύετο vO: ύπάγ!] μόνον' 
ή έπιτροπi] είς τον Πρωθυπουργον καΙ δτι προτιμότεροv θΟ: ήτο νΟ: 
πάμε έv δια§ηλώσει όλόκληροv το συλλαλητήριον. ΚαΙ άμέσως άvελ-



aωv έκ νέου είς το δήμα προέτεινα είς τό: πλήθη ν' άκολουθήσουν τfιν 
έπιτροπfιν έν διαδηλώσει ! . 

Ό παριστάμενος διευθ_υντfις τijς 'Αστυνομίας διεμαρτυρήθη, διότι 
αύτο δεν περιελαμ6άνετο είς το πρόγραμ�α ποu είχομεν καθορίσει .  
'Αλλ' δταν κανεlς αίσθάνεται τfιν δύναμιν τοu Λαοu οπισθέν του, τοu 
Λαοu μ ι&ς όλοκλήρου πόλεως, δεν λαμδάνει ίιπ' οψιν άστυνομικό:ς συ
στάσεις καΙ &ν άκόμη δεν εΤναι κομμουνιστής, πόσω μ&λλον δταν εΤναι . .  
'Λπηξίωσα άπαvτήσεως τον άστυνομικόν δ ιευθυντfιν καΙ έδωσα το σύν
θημα της έκκ ινήσεως των σημαιων καΙ λαβάρων, όλων των έρυθρων, 
προς τf)ν οίκ ίαν τοu δημάρ-χου Καβάλας Τερμεντζij. Τό: πλήθη ήκολού
θησαν έν έξάλλct> ένθουσιασμ4). ΝΗθελαν νό: π&νε ολοι έκεΊ ποu ήτο ό 
Γούναρης, ίσως θό: τον Ε:βλεπαν, ίσως θό: έδίδετο καi ή εuκαιρία νό: τον 
άποδοκ ιμάσουν, πράγμα ποu ήτο τ) ένδόμυχος έπιθυμία των. Το π&ν 
είναι νό: ψυχολογ� κανεiς τfιν μ&ζαν. ΚαΙ έγώ λίγο καιρ-0 εΤχα ποu 
εfχα διαβάσει τον Γκιουστά6 Λεμπόν ! 

Ο ΓΟΥΝΑΡ Η Σ  Ε Ι Σ ΔΥ Σ ΚΟΛΟΝ ΘΕΣ Ι Ν  
Τό: πλήθη Ε:φθασαν άλαλάζοvτα καΙ περιεκύκλωσαν το σπίτι τοu 

δημάρχου. Ή έπιτροπfι τοu συλλαλητηρίου έγένετο άμέσως δεκηΊ καΙ 
είσijλθεν είς το σαλόνι τοu σπιτιοu, δπου ό Γούναρης, μαζl με 6ουλευ
·rάr. τινας, μεταξu των όποίων καΙ ό ναύαρχος Γούδας, τfιν άνέμενεν 
ί.iρθ ιος. 

Έχαιρέτησα τυπικό: καi εΤπα με λίγα λόγια : 
- Κύριε Πρόεδρε, έξ όνόματος τοu Λαοu της Καβάλας, τον δποΊ

οv άκούετε νό: φωνάζ ι:Ί κάτω άπο τό: παράθυρά σας, ίιπο6άλλω το ψή
φισμα της συγκεντρώσεώς του, περιλαμβάνον τό: αίτήματά του, συνο
ψιζόμενα είς την άπαγόρευσιν τijς έξαyωγης άνεπεξεργάστων καπνων, 
είς την aμεσον άπόλυσ�ν των κρατqυμένων ήγετων των καπνεργατων, 
είς την 6ελτίωσιν των συνθηκων τijς έργασίας των, τοu ήμερομισθίου 
των κ.λ.π. 

Ό Γούναρης i]κουσε μετό: μεγάλης προσοχijς. κΕπειτα i]ρχισε νό: 
άπαντςt κάπως διεξοδικως, ίιποσχόμ�νος δτι θό: μελετήσι:ι το ζήτημα 
των άνεπεξεργάστων, θό: συνεννοηθ� _ με τον ίιπουργον της Δικαιοσύνης 
διό: τοuς φυλακισμένους, θό: . . . θό: . . .  θό: . . .  

ΝΕχασα την ίιπομονήν μου καΙ δ ιέκοψα : 
- Δηλαδη μάς ίιπόσχεσθε μελλοντικό:ς μελέτας καΙ φυσικό: μ&ς 

παραπέμπετε είς τό:ς . . . έλλψικό:ς καλλένδας ! 
Ό Γούναρης έξωργίσθη. 
- Δεν ήλθα έδω, κύριε, δ ιό: νό: με προπηλακίζετε 
-Ό Λαός, ποu φωνάζει άπ' Ε:ξω, άξιο\ θετ ικην άπάiιτησιν έπl 

των αίτημάτων του καΙ οχι <<θό: μελετήσετε καi θό: συνεννοηθijτο>. Τώρα 
θό: μελετήσουν το ζήτημα των άνεπεξεργάστων καπνων ; Ή Κυβέρνη
σις δεν ωφειλε νό: το έχι:ι i]δη μελετημένοΥ ; 

- Μό: τί θέλετε, κύριε, νό: το Μσω έδω έπi τόπου; 
Ό ναύαρχος Γούδας, πάντοτε όξύθuμος, έφωνάσκει καi τ,πείλε ι .  
Ό Γούναρης μΕ Εν νεuμα τον καθήλωσεν. Ό κόσμος άπ' έξω i]ρ-

χισε νό: δυσανασχετ�, διότι έ6ράδυνε νό: έπιστρέψι:ι ή έπιτροπή. Έφο-
6εΊτο μήπως μ&ς συνέλαβαν. Διό: νό: δώσω λύσιν τijς καταστάσεως, 
είπα : 

- Κύριε Πρόεδρε, έό:ν νομίζετε δτι ή άπ�ντη<;ίS σας θό: Ικανο
ποιήσι:ι τον Λαόν, ώμ ιλήσατε άπ' εUθείας προς αuτον άπο τοu έξώ
σΊου της οίκίας καi ε ίπέτε του την άπάντησίν σας είς τό: αίτή ματά 

·του Ι 
- Καi τΙ νομίζετε, δτι δυσκολεύομαι νό: το κάμω ; 
- Αuτο άφορςt έσάς. 
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Η ΑΠΑΝΤΗ Σ I Σ Π ΡΟ Σ  ΤΑ Α Ι ΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕ: θάρρος πράγματι δ Γούναρης έπροχώρησε πρΟς το. μπαλκόνι 
πριiιτος. Τον fικολούθησα άμέσως. Έστάθη είς το μέσον του μπαλκ<?
νιοu χωρ1ς νa τον ζητωκραυγάστ;ι κανείς. Π ρΙν προλά6τ;ι νa είπτ;ι λε
ξιν, 'λαμβάνω έγω τον . λόγον διa νa μη τοu .§ώσω πρωτο6ουλίαν καΙ νa 
αiσθανθ� δτι το συλλαλητήριον εΤναι δ ικό μας. 

- 'Παρεκάλεσα, ε Τ πα προς τa π�ήθη, -r:ον κ, Πρόε_9ρον τi)ς Κυ6ερ
νΙiσεως νa είπΙJ άπ' εύθείας προς ύμ&ς την άπάντησίν του εiς τa αiτή
ματά μας. Σας παρακαλω καΙ σ&ς νa τον άκούσετε έν Ο:κρc;τ ήσυχίc;τ. 

'Ο Γούναρης, έν μέσct> νεκρικi)ς σιγi)ς, έξέφρασε κατa τa εΙωθότα 
η'ιν χαράν του, ποu τοu έδίδετο ή εύκαιρία νa δμιλήσΙJ προς τον Λαον 
τής Καβάλας ( χωρlς τοCιτο νa συγκινήστ;ι κανένα) καΙ έν συνεχείc;τ άνέ
πτυξε τaς ύποσχέσε ις του, δτι θa μεt.ετήό-ΙJ, θa συνεννοηθ�, θa κάμτ;ι , 
θά δείξ!J . · 

Άντελαμ6ανόμην δτι δ κόσμος κουράστηκε καΙ δτι αύτο δΕ:.ν μπο
ροuσε νa έξακολοuθήσΙJ . ΝΕπρεπε νa δώσω μίαν λύσιν. Καί, μετa τον 
Γούναρην, οστις άπεχώρησεν άμέσως εΙς το σαλόνι ,  εΤπα άπο το ίδιο 
μηαλκqyι : 

- ΑΙ ύποσχέσεις τοu κ. Πρωθυπουργοu δΕ:.ν μ&ς iκανοποιοuν. ΕΤ
νuι αi συνήθε ις ύποσχέσεις των .ίιπουργιiιν, αi πάντοτε άπραγματοποίη·
τοι. Πάντως δεχόμεθα δσα εΤπε καΙ �ναμένομεν την έκτέλεσίν των, μό
λις έπιστρέψΙJ εΙς τaς 'Αθήνας, καθως εΤπε. 

Ό δπισθέν μου Ιστάμενος δήμαρχος Κα6άλας Τερμεντζi)ς, διa νa 
φαν� προφανως άρεστος πρΟς τον Γούναρην, μόλ ις έτελείωσα, μοu 
εfπε : 

- Φφναξε : «Ζήτω δ Γούναρης ! » 
- Τρελλάθηκες ; τοϋ λέγω. Έγω νa φωνάξω έτσι ; ΔΕ:.ν ξΕ:.ρε ις τ1 

λές. 
Τόσην Ο:γνοιαν των πραγμάτων εΊχε δ κόσμος τότε, ώστε ένας 

δημαρχος_ Καβάλας ένόμιζεν δτι μποροϋσα έγω νa φωνάξω «Ζrιτω δ 
Γούναρης» προς τa πλήθη, πρ&γμα ποu δΕ:.ν θa το έφώναζα καΙ &ν άκό
μη δΕ:.γ f\μην κομμουνισ'τήι;. 

Μ Ι Α  ΖΗΤΩΚ ΡΑΥΓΗ 

'λλλa άπο κάτω, εΙς τι'ιν πόρταν τοϋ σπιτιοϋ, κάποιος συνταγμα
τάρχης τi)ς Χωροφυλακi)ς,. τi)ς συνοδείας τοΟ Γούναρη, ένόμ ισεν, έν τ� 
ολα�είc;τ του, δτι μποροuσε νa φωνάξΙJ αύτός. ΝΗκουσα άπο κάτω μίαν 
φωνην : 

- Ζήτω δ Γούναρης ! 
ΝΕχασα καΙ πάλιν την ψυ_χραι μίαν μου. Γυρίζω είς το μπαλκόνι 

άπο το δποίΌν μόλις εΤχα κάμε ι ένα 6i)μα νa φύγω, καΙ λέγω : 
' 

- ΔΕ:.ν ήθελήσαμεν ν' άποδοκι μάσωμεν τον Π ρόεδρον τi)ς Κ υ6ερ
νήσεως, διότι - δ Λαος τi)ς Κα6άλας εΤναι εύγενης Λαος καi δΕ:.ν άποδο
κιμάζει βαναύσως τοuς έπισκέπτας του. , λλλa κα1 δΕ:.ν άνεχόμεθα νa 
μάς προκαλοΟν. Θa μποροΟσα τώρα νa φωνάξω «Κάτω δ Γούναρης», 
άλλa δΕ:.ν το φωνάζω, καi σ&ς παρακαλω νa μη το φωνάξΙJ κανείς. ΜΕ: 
φωνi:ς δi:ν λύονται τa ζητήματα. 'Υποθέτω δτι δ Π ρόεδρος' τi)ς Κυβερ
νήσεως θ' άντιληφθ� δτι πρέπει νa τι μωρήσ!J τον θρασuν έγκάθετον 
σuνταγ�ατάι;>χην, ;ον μετα6λ�έντα, εiς, κομματ�ρχην, .διa νa σώσΙJ 
προφανως τα vαλονια του, δ ιοτι τον έξεθεσε κατα τοιουτον τρόπον 
πρ&γμα ποu όπεφύγαμεν νa κάμωμεν ή μεΊς oi άντίπαλοί του. Παρα� 
καλω νa διαλuθί1τε. 

ΚαΙ τa πλήθη ύπήκουσαν. Π i)ρα τa &λλα μέλη τi)ς έπιτροπi)ς 
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.καΙ εφυγα. ΝΕμαθα Επειτα δτι δ Γούναρης Εκαμε τον συνταγματάρχην 
·'ίου να το φυσQ: κα\ να μι) κρυώντ:ι . 

Η Σ ΥΝΕΧ Ε Ι Α  Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ 

�Οπως είς τι)ν στρατηγικι)ν τοu πολέμου, fτσι καΙ ε
,
ίς  τιΊν στρα

τηγικι)ν τfις πολιτικfις, δταν κανε\ς άρχίστ:ι καΙ πλήτττ:ι τον άντίπαλόν 
του1 οταν κατορθώστ:1 κα\ τον στενοχωρήσι:Jι fστω κάπως πολu άσχημα, 
�ταν μπορέστ:ι «να τον φέρι:ι στα στενά», δπως λέγεται κοινως, δf:.ν 
πρέπει να τον άφήσι:ι f]συχον. 'Οφείλει να συνεχίσι:ι τας έπιθέσεις, 
ιην δίωξιν ! 

Είχαμε πολU στενοχωρήσι:ι τον Γούναρην είς τι)v Κ α6άλαv. Αί 
Άρχαί, οί όπαδο\ τοu Λαϊκοu Κόμματος Ε:πvεοv μένεα. Το φυσοuσαv 
καi δέv κρύωνε. 'Αλλ' δ Γ οόvαρης έπρόκειτο vα φύγι:ι το άπόγευμα 
μετα τfις συνοδείας του, είς Δράμαv. Κα\ δέv ιiτο δυvατοv έκεl να ΤΟΥ 
άψήσωμεν fjσυχον. ΝΕπρεπε καi έκεΊ κάτι να κάμωμεν. Κ άποιο «κάζο» 
να σκaρώσωμεv. 'Όσοι Ε:χουν έγκύψει κάπως είς τι)ν θεωρίαν τfις πο
.λιτικτ)ς καi ίδίως είς τα άφορωντα τι)ν κ ιvητοποίησιν των μαζωv--τι)ν 
δημ ιουργίαν γεvικων έντυπώσεων, καταλλήλου άτμοσφαίρας τρόπον 
τ ινά, τfιν καλλιέργειαν, το «δεύλεμα>> των πνευμάτων μέ άλλα λόγια, 
δηλαδιl έκεΊνο ποu έκφράζει ή γαλλικι) λέξις  «Agitation» καΙ οί Ρωσοι 
τό λέν έπiσης «άγκιτάτσια», f]τις εΤναι το ετερον έκ των σκελων τfις 
προπαγάνδας, τι1ν δποίαν έλληνικα μόνον μέ την λέξιν «ζύμωσις» 
.ίσως θα μπορούσαμε να άποδώσωμεν- γνωρίζουν άσφαλως δτι ή ζύ
μωσις αuτη πρέπει να συνεχίζεται δσον εΤναι δυνατον καΙ μf:. κλίμακα 
άvιοuσαν, δηλαδιl αί έντυπώσεις είς τας μάζας να εΤναι συνεχως ζωη
ρότεραι ,  να άνέρχεται ή στάθμη αuτων εΙς Ε:ντασιν καi Ε:κτασιν. 

τι μπορούσαμε να κάμωμεν είς τον Γούναρην είς τιlν Δράμαν ; 
' Η  το γνωστον δτι θα ώργανοuτο είς τιlν είσοδον τfις πόλεως ύποδοχη 
-έκ μέρους των Άρχων K_!:Xi των όπαδ"ων τοu Λαϊκοι) Κόμματος καi φυ-
0 ικα πολλων περιέργων. 'Επρόκειτο περi τοu Π ρωθυπουργοu ττ)ς χώ
ρας, έπισκεπτομένου μ ίαν έπαρχιακιlν πόλιν καi αuτο άπετέλει ενα 
γεγονός. Τότε δέ οί Π ρωθυπουργο\ πολU σπανίως έταξίδευον είς τας 
έπαρχίας. 

Δf:.ν άργήσαμε να 6ροuμε τ\ Ε:πρεπε να κάμωμεv. τι άλλο άπο το 
να τοu χαλάσωμεν την ύποδοχήν ; Μικρο το κακό, θα ποuν πολλοί .  
Ί\λλα τότε δέν έσκεπτόμεθα κδ:ν τα μεγάλα κακα ποu έσκέφθη ό:ργό
τερον το Κ . Κ . Ε. Δέν ήμεθα άλλωστε τόσον κοντα είς τιlv Έξουσίαν, 

.οσον ιiτο τοuτο έσχάτως. Πάντως, ό:πο άπόψεως «ό:γκιτάτσιας» δf:.ν 
εiναι μ ικρον να χαλάσr:� κανεiς μ ίαν τέτοιαν ύποδοχήν. Δι '  αuτο καi 
μέ fνc:x αuτοκίνητον aπεστάλησαν άμέσως δδηγίαι είς την Δράι-ιαν. 
'Όταν κανεiς Ε:χτ:ι τμτ)μα Ε:στω λαϊκτ)ς μάζης, κάπως συμπαγοuς, έ:τοι
μον να κ ινηθιJ ό:μέσως είς εν νείιμα πειθαρχικώτατα, τότε πολλα μπο

. ρεΊ να κάμr;ι .  Το καταρτισθέν άμέσ_ως σχέδιον έπέτυχε καθ' δλην την 
γραμμήν. 

Είχομεν εΙδοποιήσει είς τιlν Δράμαν άπο τι)ν Κ αδάλαν να μετά-
9"χουν τάχα ττ)ς ύποδοχτ)ς τοu Γούναρη είς την ε'ίσοδον ττ)ς πόλεως 

· ολοι οί έργάται καi ίδίως οί πολυπληθεΊς καπνεργάται. Κ α\ αί Άρχαi 
ι<αi οί ΛαϊκοΙ ήπόρουν πως τόσον πολUς κόσμος έπερίμενε τιlν &φιξιν 
τοu Γούναρη. Φυσικα f6λεπαν πολλα πρόσωπα ποu δf:.ν ιiσαν Λαϊκοί .  

το έξηyοuσαν ώς περιέργειαν. Πάντως τοuς συνέφερε να παρουσιά
. σουν όγκον πλήθους είς τον άρχηγόν των . 
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ΡΩΜΑΝΤ Ι ΚΟ Σ  ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟ Σ  

Πολύ πρΙν 5μως έκκινήσι;ι δ Γούναρης μξ: την συνοδείαν του έκ Κ α-
6άλας έξεκίνησαν τρία .άλλα αύτοκίνητα, φέροντα πρΟς την Δράμw 
κομμο�ν ιστάς. Κ αΙ φυσικα το πρωτον καΙ κυριώτερον τον γράφοντα ! 
Κ αΙ τα τρία αύτοκίνητα εφερον μπροστα την έρυθραν σημαίαν μξ: το 
σφυροδρέπανον. 

� Ητο ή είδυλλιακη έποχη τοu ρωμαντικοu οϋτως είπε'iν Κομμουνι
σμοu. ΝΟχι μόνον ή κόκκινη σημαία και τα σφυροδρέπανα, άλλα καi τα 
κόκκινα μαντηλάκια έστόλιζαν τiς τσέπες δλων των έργατων καi ίδίως 
των καπνεργατων μΕ: τα κυρ ιακάτ ικά των ροuχα, καi oi κόκκινες γρα6ά
τες ήσαν της μόδας, χ ιλιάδες δε καπνεργατριων καi άλλων έργατριων 
ήσαν, τας Κυριακας ίδίως, ντυμένες στα κόκκινα, σαν παπαροuνες ! Ύ
πηρχον άκόμη καi σήματα κόκκινα μΕ: σφυροδρέπανο μαuρο, ποu φοροu
σαν πολλοi είς το «πέττο>> τοu σακκακιοu, καθως καi κόκκινες κονκάρ
δες. Oi περισσότεροι των έργατων τα φοροuσαν δλα αύτα σαν μόδα, 
μ&λλον άπο έπίδειξιν άριστερισμοu, ούσιαστικως άνυπάρκτου ! Διότι 
ζητημα εΤναι δ:ν έ:να 1 Ο %  έξ δλων αύτων των άνθρώπων εΤχεν εστω καΙ 
άερώδη, ύποτυπώδη Ιδέαν τοu τί ε Τ ναι Κομμουνισμός ! Πάντες έπειθαρ
�οuσαν, εστω άπο μόδαν, εστω aσυνείδητα, εστω κατα μί μησιν. Ή μδ:
ζα θέλει ήγεσίαν. �σταν την εχι:ι , την άκολοuθε'i. 

Έκανονίσαμε την πορείαν των αύτοκινήτων κατα τρόπον ώστε να 
φθάσωμεν είς Δράμαν 1 5-20 λεπτα της ώρας πρΟ της καθωρισμέvης 
δια την άφ ιξ ιν τοu Γούναρη. Ό κόσμος τον έπερί μενε. ΕΤδε τα αύτοκίνη
τά μας άπο μακράν. Σ την άρχη πολλοi ένόμ ισαν δτι εφθασε. ΝΕ:πειτα εΤ
δαν τας έρυθρας σημαίας. Ή 'Αστυνομία μδ:ς εκαμε σημα να περάσουν 
τα αύτοκίνητά μας γρήγορα. ΔΕ:ν Υ\ξερε φυσικα τί είχα_με έτοιμάσει .  

ΑΠΟΓΥΜΝΩΣ I Σ ΤΗ Σ ΥΠΟΔΟΧ Η Σ  

Έφθάσαμεν εiς το κέντρον της πολυκοσμίας, δταν, κατα δοθΕ:ν σύν
θημα, oi παριστάμενοι έργάται διασποuν η1ν ζώνην των χωροφυλάκων, 
r, όποία άλλωστε ήτο πολU άραιά, καi μΕ ζητωκραυγας ι)πΕ:ρ τοu Κ . Κ . Ε. 
καi φωνaς «Κάτω δ Γούναρης», άκολουθοuν τα 6ραδέως πλέον προς το 
έσωτερικον της πόλεως προχωροuvτα αύτοκίνητά μας. Ό έλληνικος πλη
θυσμος τf\ς Δράμας ήτο κατα πλειοψηφίαν Βενιl:ελικός. UΟταν εΤδε οτ ι 
με την πρωτο6ουλίαν μας αύτην έσκοπεύομεν να ·χαλάσωμεν η1ν ύποδο
χήν τοu Γούναρη καΙ ήκουσε τας φωνaς «Κάτω δ Γούναρης», ιiκολούθη
σε καi αύτος ό κόσμος η1ν νέαν τρόπον τι11α διαδήλωσιν, ποu έσχηματί
<,ετο CχΠΟ πίσω CχΠΟ τα αuτοκίνητά μας: 

Ή διαδήλωσις έπροχώρησε μέχρι τοu Κέντρου, οπου ήταν τα γρα
*ε'iα TOU κόμματος καi έκει με Ενα πρόχειρον «δεκάρικον» λόγον, ποu 
ε6γαλα, έκρατήθη το πληθος, δια να μη έπιστρέψουν τυχον ο\ περίερ
γοι είς την ύποδοχf}ν τοu Γούναρη. ΕΤναι καΙ τοuτο ζήτημα τακτικης, το 
δπο'iον δέν Επρεπε να μδ:ς διαφύγ!) . 

Ό Γούναρης καΙ ή συνοδεία των έπισήμων εφθασαν είς Δράμαν, 
ό:λλα προς ύποδοχήν των δΕν εύρέθησαν ε ίμη μόνον αί Άρχαί, όλίγοι πο
λίται ΛαϊκοΙ �α Ι �ερικ?.i τ οuι;ικοι, τοuς δποίους ώθησαν tκε'i ο! δμόφυλοί 
των 6ουλευται του Λαικου κομματος. 

ΤΑ ΠΟΛ Ι τι ΚΑ ΠΑΘΗ · 
I ΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΞ Ι ΚΑΣ ΑΝΤ Ι ΘΕ Σ Ε Ι  Σ 

Έπόμενον ήτο δτι μετα άπο δλα αύτα καΙ ό:φοCι έγνώ�ησαν είς 
Δράμαν καΙ τα δσα Εγ ιναν το πρωί' είς την Κ α6άλαν, ή μΕν μηνις των 
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Άρχων καΙ των Άντιδενιζελ ικων εΤχε μεταοληθιJ είς λύσσαν, η δε χαρa. 
των Βενιζελικων είς ένθουσιασμόν. "Υορεις άπο τοuς πρώτους, συγχαρη
τήρια άπο τοuς δευτέρους. 'Ενθυμούμαι δτ ι καΙ αύτος ό στρατηγος Μαγ
κανάρας, Β εν ιζελικος στpατ ιωτικος διοικητης 'Ανατολ ικfiς Μακεδονίας, 
πρΟ των έκλογων τfiς 1 ης Νοεμορίου 1 920, εύρΊσκόμενος ό:κόμη έν Δρά
μq;, δ:ν καi εΤJ(εν άντικατασταθι) άπο τον Β ασιλόφρονα όμόδαθμόν του 
I ίέτσαν, έν<;) προ των έκλογων . έλύσσα καΙ αύτος έναντίον μας, μετa TCx 
οσα έκάμαμεν είς τον Γούναρην, ήλθε το ίδιο 6ράδυ είς τι1ν Λέσχην της· 
Δράμας, δπου έσύχναζε τότε ό διανοούμενος κόσμος τfiς πόλεως, καΙ 
με συνεχάρη ! Έγέλασα καi τού εΤπα άπλως · 

- πως άλλάζουν οί καιροί ! 
Έκ τούτου καταδε ικνύεται σαφως δτι τά μίση καi τά πάθη μετα

ςυ Β ενιζελικων καΙ Άντ ιοενιζελικων τότε ήσαν Ισχυρότερα άπο τάς τα
� ικΟ:ς κοινωνικάς άντιθέσε ις, α'ίτινες Ο:λλωστε δεν ήσαν καi συνειδητο
ποιη μένα• άκόμη οuτε είς τοuς άστούς, οuτε είς τοuς έpγάτας. 

"Ολα τΟ: άνωτέρω ίστορικά γεγονότα ποu περιέγρ�ψα, τά άνέφερα 
οχ : δ ιότι έχουν ίδιαιτέραν τ ινά σημασίαν η έπίδρασιν έπi τfiς ίστορικr]ς 
έξελίξεως των μετέπε ιτα πραγμάτων, &ν καi είς το Κ . Κ . Ε. έπαιξαν σο
Gaρον ρόλον, δ ιότ ι έκτοτε η Άνατολικη Μακεδονία άπετέλει το «φόρτε» 
τού κόμ ματος τούτου, άλλά τά άνέφεpα κυρίως διΟ: ν' άναπτυχθούν αί 
μέθοδοι καi ό τρόπος τfiς δράσεως, τfiς κινητοποιήσεως των μαζων, τfiς 
έιφεταλλεύσεως των συγκ ινούντων αuτaς ζητημάτων καi άκόμη το εΤδος 
τού πολ ιτικού άγωνος κατά των Ο:λλων κομμάτων καi των Κ υοερνήσεων, 
ώς καi η έκμετάλλευσις των μεταξu αύτων άντιθέσεων. Καi ό:σφαλως 
πμέπε ι νά όμολογηθι) δτ ι τά άστικa κόμ ματα καi λόγ4J ύφfiς τί)ς όργα
';ώσεώς των καi λόγc,;J Ιδιοσυγκρασίας των ηγετων των, τοπικων καi γε
ν ικων, έχουν CχΠΟ ολα αUTCx TCx πράγματα, �αJ σήμερον άκόμη, μεσάνυ
χΊ α !  

Η ΑΝΤ Ι ΠΟΛΕΜ Ι Κ Η  ΔΡΑΣ Ι Σ  

φ ε ο ρ ο υ ά ρ I ο ς 1 92 1 .- Ή Κ υβέρνησις, η προελθούσα έκ των 
�ι-.:λογων τί)ς 1 ης Νοεμορίου 1 920, άντεμετώπιζεν ήδη την συνέχ ισιν τfiς 
μιιφασιατικfiς έκστρατείας. Ό Γούναρης εύρίσκετο είς Λονδί'νον προς 
έπίλυσιν καi των οίκονομικων προολημάτων τί)ς συνεχίσεως τού πολέ
μου έν Μ ικρξχ Άσίςι:, άλλa καi γενικώτερον άσφαλως τί)ς άγγλικfiς οοη
θείας, τfiς μόνης άπομενούσης, διότι r\ γαλλικη καi των άλλων Σ υμμά
χων εΤχεν ίlδη μετατραπι) είς άντίδρασιν, λόγ4J τού άγγλογαλλ ικού άν· 
ταyωvισμού. 

Προφανως ό Γούναρης εΤχε λόγους νa πείσ\1 τοuς ΜΑγγλους, δτι 
ό έλληνικος Λαος ί;το πρόθυμος νa qυνεχίσr:1 τον πόλεμον έν Μικρξχ Ά
σίςι:. Τούτο τεκμαίρεται έκ τού οτ ι διεοιοάσθη τότε έπείγουσα έγκύ
<:λιος νa όργανωθοuν φιλοπόλεμα συλλαλητήρια είς ολας ΤCχζ πόλει ς  
της χώρας, φυσικa τaς κυριωτέρας. Κ αi πράγματι έγιναν τοιαύτα σχε
δόν παντού. Ή Κ εντρικη Έπιτροπη τοu Κ . Κ . Ε. περιωρίσθη είς το νΟ: 
κάμτ.1 άντιπολεμ ικον άγωνα μόνον διa τοu «Ρ ιζοσπάστη», με άρκετa άρ
θρα καi ό:ρκετa συνθήματα aντιπολεμ ικά. 'Ομολογουμένως δεν διέθετε 
τa μέσα νa κάμτ.1 τότε τ ίποτε περισσότερον. Μόνον εΙς την Θεσσαλονί
κην, τον Βόλον καi την Καοάλαν έγ ιναν καi συγκεντρώσεις ό:ντιπολεμι
καί, μετa TCx φιλοπόλεμα συλλαλητήρια, τα όποί'α ό Λαος παρηκολού
θησε μi'χλλον ιΕυχρως, άκόμη δε άνευ ένθουσιασμοu ήσαν καi αύτοi οΙ 
ρήτορες των συλλαλητηρίων τούτων, δ ιότι ήσαν οί 'ίδιοι, οί όποΙοι μόλις 
προ τριων η τεσσάρων μηνων, προ των έκλογων τfiς 1 ης Νοεμορίου, ώ
μ ίλουν ύπερ τfiς είρήνης .καi εΤχον ώς σύμοολον έκλογικόν των την «έ
ληάν» ! 
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ΣΑΜΠΟΤΑΖ Σ ΥΛf\ΑΛΗΤΗ Ρ Ι ΟΥ 

' Η μείς είς η'Jν Δράμαν τότε ήκολουθήσαμεν διάφορον τακτικήν. WΕ
χοντες ύπ' όψει τήν έπιτυχίαν ποu ε'ίχαμεν είς το νό: χαλάσωμεv η'Jν ύ
ποδοχήν τοu 1-ούναρη, έσκέφθημεν δτ ι,  άντl νά συγκροτήσωμεν άντιπο
λεμικόν συλλαλητήρ ιον, το όποίον i'jτo δύσκολον νό: γίνJ:Ί , διότ ι  θό: μeχς 
το διέλυαν δπωσbήποτε ή 'Αστυνομία καΙ δ Σ τρατός, προτι μότερον ήτο 
καΙ πάλιν νό: χαλάσωμεν το φ ιλοπόλεμον, ποu ωργάνωσεν ή Γενικη Διοί
κησις Άνατολ ικης Μακεδονίας. 

' Ητο άπόγευμα Κυριακής. Ή προ της Δημαρχίας πλατεία της 
Δράμας ήτο άσφυκτ ικως γεμάτη άπο πλήθη πάσης τάξεως καΙ πάσης 
κομματικfjς προελεύσεως, δ ιότ ι,  ώς άντιλαμβάνονται οί άναγνωσται ,  δ
λος δ έργατικος κόσμος της πόλεως διετάχθη άπο την όργάνωσιν τοu 
Κ . Κ . Ε. της πόλεως νό: παρίσταται έκεί. 

Μόνον οί Τοuρκοι κάτο ικοι ελειπαν. Αύτοl εΤχαν κλεισθ!] μέσα είς 
τό: σπίτια των προς άσφάλειαν, διότ ι το συλλαλητήριον ήτο άντιτοuρ
κικόν, φ ιλοπόλεμον, ύπf:ρ της συνεχίσεως τοu πολέμου κατό: της Τουρ-
κίας τοu · Κεμάλ. · 

Χαρακτηριστικον της έπικρατούσης καταστάσεως τότε ήτο καΙ το 
έ-ξης : Ι::: ίς την Δράμαν εlχον έκλεγί] φυσικό: καΙ Τοuρκοι δουλεuταl τοu 
Λαίκοu κόμματος. ΕΤς έξ αύτων ήτο κάποιος Ρα'ϊκ έφέντης (δΕν ένθυμοu
μαι καλό: τό έπώνυμόν του ) ,  νέος σχετικως, μορφωμένος καΙ φανατικος 
έ.θν ικιστι1ς Τοuρκος. WΕμαθον δτι αύτός, μετό: την άνταλλαγην των πλη
θυσμων, bηλαδη μετό: το 1 923, έξελέγη καΙ βουλευτης TOU Κεμό:λ είς 
την Έθνοσυνέλευσιν της 'Αγκύρας. 

ΝΑ Π Ρ Ο ΣΤΑΤΕΥ Σ Η  ΤΟ Κ . Κ . Ε. ΤΟΥ Σ ΤΟΥ Ρ Κ ΟΥ Σ  

Αύτός, λο ιπόν, δ Ραlκ , βουλευτης ων TOU Λαϊκοu κόμματος είς την 
έλληνικην 1:3 ουλήν. ήλθε το πρωl της ήμέρας ποu ωργανοuτο ΤΟ φ ιλοπό
λεμον έκεΊνο συλλαλητήριον της Δράμας ( φυσικό: μΕ έγνώριζεν άπο πολ
λοu καΙ πρΙν γίν1:1 6ουλεuτης ) καi μΕ παρεκάλεσε, τί νομίζετε; Νό: προσ
τατεύσJ:Ί το Κ . Κ . Ε. διό: των έργατών τό:ς τουρκικό:ς συνοικ ίας της Δρά
μας, έν η περ ιπτώσει το άπόγεuμα, κατό: το συλλαλητήριον, τό: πλήθη 
των διαδηλωτων, εξαλλα άπο φ ιλοπόλεμον ένθουσιασμον καΙ άντιτουρ
κικον μένος, έπετίθεντο κατό: των Τούρκων, έπελαύνοντα κατό: των τουρ
κ ικων συνο ικι�ν ! 

Έχαμογέλασα διό: δύο λόγους : Π ρωτον δ ιότι εΤχα κατό: νοuν νό: 
χαλάσω το συλλαλητήριον, πρeχγμα ποu δf:ν μποροuσα δέβαια νό: τοu 
το πω. ΚαΙ δεύτερον δ ιότι Λαϊκός, δηλαδη κυβερνητικος βουλευτής, έ
ζήτει προστασίαν άπό . . .  ήμaς, άπο το Κ . Κ . Ε . ! Tou εΤπα : 

- Μό: σεϊς, κυοερνητικος δουλευτής, άπο μeχς ζητεΊτε προστασίαν; 
ΔΕ:ν Εχετε άπευθυνθί] είς τον γενικον διοικητήν, είς την Άστυνομίαν. είς 
τον στρατηγόν; 

- Ναί, άλλό: δf:ν έ:χω καμμίαν έμπιστοσύνην είς αύτοuς δτι θό: 
μπορέσουν νό: συγκρατήσουν τον κόσμον, Ο:ν έρεθισ81] άπο τοuς λόγους 
των ρητόρων κατό: των τούρκων. 

- ΔΕ:ν πιστεύω νό: έρεθ ισθοίlν, δπως λέτε, καΙ τόσον πολύ ! 
� Πάντως, τόσον έγώ δσον καi οί άλλο ι δύο Τ οuρκοι δοvλεuταl 

Δράμας καi ό Μοuφτης, κρίνομεν δτι μόνον σεΙς καΙ οί έργάται μπορεΊτε 
νό: μaς προστατεύσετε είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν. 

Τον καθησύχασα μΕ την πεποίθησιν δτι τοιαύτη περίπτωσις δf:ν 
έπρόκειτο οπωσδήποτε νό: παροvσιασθί]. WΕφυγεν εύχαριστημένος. 
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ΜΑΧΗ ΕΝ ΠΛΑΤΕ Ι Α  

'Αι:rο τον έξώστην της Δημαρχίας, δ γενικος διοικητfις Μπραχάλης, 
δ ικηγόρος έκ Θεσσαλονίκης, εΊπε όλίγα λόγια κατ' άρχάς, χαιρετίσας 
τα πλήθη, καi έδωσεν έπειτα τον λόγον είς τον ρήτορα της ήμέρας Ί ω
άννην Καραμαλίκην. 

Mf. τας συνήθεις τετρι μμένας έξάρσε ις της έποχης έκείνης. μf. όλί
γην «Κόκκ ινην Μηλιό:ν» καi πολuν <<Μαρμαρωμένον Βασιληa», έκμεταλ
λευόμενος έvτατ ικως καi το δνομα τοu Βασιλέως Κωνσταντίνου, ήρχισεν 
δ κ .  Κ αραμαλίκης τον λόγον του. Δf.ν έπρόλαοεν δμως να πi:J πολλά. 
Μόλις εiς μ ίαν φράσιν τοu λόγου του εΤπεν δτι <<πρέπει να συνεχισθί:J δ 
πόλεμος είς τfιν ΜικρCχν 'Ασίαv», έδωσα δ 'ίδιος, παριστάμενος είς το 
συλλαλητήριον, το σύνθημα της άποδοκ ιμασίας τοu ρήτορος : 

- Κάτω δ πόλεμος ! 
- Φθάνει πια τόσο αΤμα ! 
Ό «Γήταυρος» μuκaται ! Ή μaζα των παρισταμένων έργατων έ

παvέλαοεν δμαδικως μf. στεντορείαν φωνfιv τα συνθήματα. 01 Βενιζελι
κοi άπο κοντά. 

Ό ρήτωρ διεκόπη, τα έχασε. Ό παρα το πλευρον αύτοu εiς τον 
έξώστην της Δημαρχίας Ιστάμενος γενικος διοικητfις χλωμιάζει .  Π ροφα
νως δf.ν ΤΟ έπερίμενε. 

'Αλλ' δ:ν δf.ν ήτο αύτος προετο ιμασμένος, ή 'Αστυνομία καi δ στρα
τηγος εΤχον λάοει προληπτικα μέτρα τάξεως. Καi άμέσως είσορμοuν έν
τος TOU συλλαλητηρίου ομάδες χωροφυλάκων, μf. άξιωματικοuς έπi κε
φαλης, ι<αi περίπολοι στρατοί'!. τα πλήθη δ ιασκορπίζονται πανικόβλη
τα προς τας παρόδους. 'Ομάδες έργατων συμπλέκονται με χωροφύλα
κας καi άτρατιώτας. Γρονθοκοπήματα, μώλωπες, τραυματ ισμοί.  'Ένας 
ύπομοίραρχος έσπευσε πρωτος κοντά μου μf. το πιστόλ ι στα χέρ ια : 

- ΗΕλα γρήγορα, μοu εΊπε. Πaμε άπο δω στfιν 'Αστυνομία. Γρή
γορα, σΟU λέγω, να ξεφύγουμε ! 

- Μα γιατ ί ;  Δf.ν ε Τ ναι δ ικαίωμά μας να έχουμε τfιν γνώμην μας; 
- Η  Αφησε τα δ ικαιώματα καi τiς γνωμες. ΗΕλα γρήγορα, δ:ν θέ-

Λης  να ζήση ς !  eα σε σκοτώσουν, δ:ν σε ανακαλύψουν έδω. Π ρέπει να σε 
προστατεύσουμε ! Κ αταλαβαίνεις; 

TPOMO K PAT I A  

Κ ατάλαβα δτι εΤχε δ ίκιο. Mf. έκάλυψεν δ άνθρωπος -δ:ς εΤναι κα
λά, δ:ν ζ6, δ:ν καΙ δf.ν θυμaμαι ΤΟ &vομά του, δ ιότ ι δΕ:.ν τον ξαναε�δα
καi άπο ενα στενο με ώδήγησε τροχάδην είς τfιν Άστυνομ ικfιν Διεύθυν
σιν. ΗΕπειτα έπηγεν είς τοuς προϊσταμένους του ν' άναφέρτ:ι τfιν σύλλη
ψίν μου. 

Το συλλαλητήριον πάντως δ ιελύθη. Τρομοκρατία έπεκράτησεν είς 
δλην τfιν πόλιν μέχρι 6αθείας νυκτός. Περίπολοι χωροφυλάκων ικαl στρα
τιωτων δ ιέτρεχον τας δδούς. τα καφενεlα έκλεισαν. 'Όλος δ κόσμος έ
κλείσθηκε εΙς τα σπίτια του. Η Αλλαι συλλήψεις δμως δf.ν έγιναν. Αί Άρ
χαi έγνώριζον δτι κρατοuν τον κυρίως ένοχον, τον μόνον ένοχον της δλης 
φασαρίας αύτης. Έγνώριζοv δτι το Κ . Κ . Ε. ώρyάνωσεν δλην αύτfιν τfιν 
aντίδρασιν κατα TOU συλλαλητηρίου καi δτι το Κ . Κ . Ε. εύρίσκετο ύπο 
άπόλuτον πειθαρχίαν εiς τον κρατούμενόν των. 

" Ενας aρει μάνιος aντισυνταγματάρχης της ύπηρεσίας της Σ τρα
τ ιωτ ικης Διοικήσεως ήλθε το οράδυ εΙς τfιν 'Αστυνομίαν καΙ με το πι
στόλι είς τα χέρια ήρχισε να μΕ:. άπειλ6 μέσα είς το γραφεlον TOU aστυ
νομικοί'! δ ιευθυντοu. Φυσικα τον άφηκα να λέγτ:ι χωρlς aπάντησιν. Ό 

50 



άστυνομ ικος διευθυντης μου εκαμνε συνεχώς νεύματα να σιωπώ. Είπεν 
δσα εΤπεy, έξεθύμανεν ό άvθρωπος καΙ έφυγε. 

Το ί'δ ιο οράδυ έγινε σύσκεψ ις τών 'Αρχών. Ποινικη δίωξις χωροuσε, 
οέοαια, έπl διαταράξει της τάξεως. Θα μποροuσε δμως να παρατηρηθiJ 
δτι την τάξ ιν διετάραξαν οί είσορμήσαντες περισσότερον, παρα μ ία 
κραυγη «Κάτω ό πόλεμος», έφ' δσον κάθε πολίτης δύναται να EXr.l γνώ
μην έπi τοu ζητήματος cχν πρέπει να γ ίνQ πόλεμος Yl οχι. 

την έπομένην ήλθεν είς την Άστυνομίαν ό 'ίδ ιος ό ρήτωρ τοu συλ
λαλητηρίου, δ ικηγόρος Κ αραμαλίκης, οστ ις ήτο καΙ παλαιος φίλος μου. 
Παρεπονέθη δ ιότι διέλυσα το συλλαλητήριον καΙ ίδίως δ ιότι δΕ:ν τοu το 
εΤπα προηγουμένως, δια να μη δεχθΏ να εΤναι ό ρήτωρ της ή μέρας ! 

Tou άπήντησα φυσικα δτι δΕ:ν ήτο δυνατόν να τοu άποκαλύψω έκ 
τών προτέρων το εΤδος της άντιδράσεως ποu θα έκαμνε το Κ . Κ . Ε. είς 
το συλλαλητήριον. 

Την τρίτην ήμέραν της κρατήσεώς μου είς την Άστυνομίαν έγνώ
σθη είς τοuς •κύκλους τών έργατών, δτι δηθεν είς την Άστυνομίανι εΤχα 
δαρΏ, κακοποιηθ� καΙ οτι η μουν σΕ: κακα χάλια ! ΔΕ:ν γνωρίζω &ν έξεδη
λώθησαν άπο κανένα τοιαuται προθέσεις. Πάντως, κανεlς δΕ:ν μΕ: εθιξε. 
Ό άστυνομικος δ ιευθι.ιντης ύπηρξεν άπέναντί μου πολU «κορρέκτ». 

'Όταν δμως μετα πολλα ετη, κατ α το 1 934 ( όπότε πλέον είχα ά
ποχωρήσει τοu κόμ ματος ) συνηντήθημεν μΕ: τον μακαρίτην δικηγόρον 
Μπραχάλην, τότε γενικον διοικητήν, είς τα γραφεlα της έφημερίδος <<Τα
χυδρόμος», παρόντος καΙ τοu πολιτευτοu άε ι μνήστου Νίκου Δαροέρη, 
ό Μπραχό.λης μοu εΤπεν οτι οί στρατ ιωτικοi είχον σκοπον την ίδίαν νύ
�τc;. ν&. μΕ: σκοτώσουν κατα ί:να τρόπον, άλλα τοv το εΤπαν καi αύτος 
εφωναξε : 

- Προς Θεοu, αύτο θα εΤναι το χειρότερον, διότι θα έξαγρ ιώσετε 
τον κόσμον ' 

Π ιστεύω οτι Ελεγε την άλήθειαν. 

Μ Ι Α  ΑΝΗ Σ ΥΧΗΤ Ι Κ Η  ΠΟ Ρ Ε Ι Α  

ΜΕ: την ίδέαν δμως δτι εΤχα κακοποιηθiJ, σ"υνεκεντρώθησαν οί έργά
ται είς το σωματεlόν των καΙ άπέστειλαν τηλεγράφημα δ ιαμαρτυρίας 
προς την Κυβέρνησιν. ' Επίσης α\ καπνεργάτριαι έν διαδηλώσει μοu έφε
ραν είς την Άστυνομίαν άνθη, πορτοκάλια, τσ ιγάρα καΙ μ ίαν κότταν 
βραση1ν μΕ: ζωμόν, έφ' δσον f\μην τάχα άρρωστος. 'Εκδηλώσεις άσφα
λώς συγκ ινητ ικαί. Είδαν οτι δΕ:ν είχα πάθει τίποτε καΙ έφυγαν &δουσαι 
τήν . . .  Διεθνη ! 

'Άργησαν άρκετα α\ Άρχαl να λάβουν άπόφασιν περl της τύχης 
μου. Τέλος, ί:να πρωί τοu Φεορουαρίου έκείνου, παγερό, χαράματα μό
λις, μία δ ι μοιρία όλόκληρος χωροφυλάκων μΕ: πηρε άπο την Άστυνο
μ ίαν, μΕ: ί:να ύπομοίραρχον έπl κεφαλfiς. Παραδόξως μΕ: ώδήγησαν άπο 
μέσα άπο τα στενα σοκάκ ια τfiς 5πισθεν τοu Διοικητηοίου Δράμας 
τουρκ ικfiς συνο:κ ίας καΙ μΕ: εβγαλαν εξω είς τά . . .  χωράφι Ο:. 

'Ομολογώ δτι φοοήθη!<α. Τόσο πρωΊ, τόσον πολλοi χωροφύλακες 
είς τα Υ.ωράφια, 5χ ι άπο δρόμον τ ινά, ποu μΕ: πδ:νε; νΕχουν aρά γε έν� 
τολην νά �ιΕ: σκοτώσουν; νΕτσι,  χωρlς δίκην, χωοlς τίποτε; 

Κ ανείς δΕ:ν μ ιλοuσε. 'Όλοι σκυφτοί, έ6αδίζαμε. Ποu; Ό ύπομοί
ραρχος, άμ ίλητος καΙ κατηφής. ΔΕ:ν τον έγνώριζα. � Ητο καινούργιος 
είς την Δοάμαν. Έτόλμησα να τον έρωτήσω : 

- Ποu πδ:με; 
- Βάδιζε, ή άπάντησις. 
Έσιώπησα. Έκρύωνα πολύ. Δf:.ν εΤχα μαζί μου τα άναγκαlα ροu

χα, γάντ ια. 
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Σ ι γα - σι γα f\ρχισα να άvαθαρρω. Είχαμε περισσότερον άπο τρία 
τέταρτα τfjς ωρας ΠΟU f:()αδίζαμε μέσα είς τα χωράφια καί Ελεγα κατα 
.. :οUν · Οπ· ι δ:ν ήταν να μέ σκοτώσουν, eα το εΤχαν ηδη κάμει ! τί να πε-
ρ ι μένο

π
υν; , " έe. δ

'
ζ δ 

, , 
λ 

, ' , , , 

αρετηρησα οτ ι uα ι αμε ια κυκ ου μεσα απο τα χωραφια 
προς η1ν  γραμμην τοΟ σιδηροδρόμου. Κ αΙ δΕ:ν άργησα να ίδω δτ ι κα
τηι...-θυvόμεθα προς τον σιδηροδρομικον σταθμόν. Είς άπόστασιν άπο 
τον σταθμον άρκετην ήταν ί:'να μ ικρο καφενεδάκι. Έκεl μaς έπερί μενε 
ό άστυνομικος δ ιεuθυντης Δράμας. Τότε μοΟ άvεκοίνωσεν δτ ι έλήφθη 
άπόφασις να έξορισθω είς την Μi)λον καΙ δτι μέχρι Θεσσαλονίκης eα 
μέ συvοδεύσΙJ ό ύπομοίραρχος, ΠΟU ήτο έπi κεφαλfjς των χωροφυλάκων 
τi)ς συνοδείας μου καΙ θα μέ παραδώσΙJ έκεl είς το Τ μfjμα Μεταγωγων 
δ ια τα περαιτέρω. 

- Γιατί δμως μέ εφεραν στο σταθμο ετσι ,  μέ κύκλο μέσα άπο τα 
χωράφια; , 

, , , � , , , , , , , 

- Για να μη αντιληφθουν την μεταγωγην σου οι εργαται και 
έπιχειpήσουν να σέ άποσπάσουν άπο τοuς χωροφύλακας ! 

- ΚαΙ γιατί δέν μοΟ το λέγατε αύτο άπο η1ν άρχή, άλλα f.6αλα 
στο νοΟ μου πολU χειρότερα πράγματα ! 

Είς παράκλησίν μου, έφ' δσον ύπfjρχε χρόνος aκόμη μέχρ ι τfjς άvα
χωρήσεως τοΟ τραίνου, να στείλ!J χωροφύλακα μέ ί:'να ταξί καΙ να μοΟ 
φέρΙ] aπο το σπίτι μου τfιν βαλίτσα μου μέ ενα σημείωμά μου προς 
τfιν σπιτονοικοκυράν μου, το εκαμε. ΝΕτσι φύγαμε πλέον aπο την 
Δράμαv. 

Είς τας 'Αθήνας, μόλις f.φθασα είς το Τμi)μα Μεταγωγων, μέ έπε
σκέφθησαv πολλοί . Φυσικα καΙ μέλη τfjς Κ εντρ ικi)ς Έπιτροπfjς. Ή Δι
οίκησ ις τfjς Γενικfjς Σ υνομοσπονδίας των Έργατων, δ:ν καΙ έγω δέν 
f\μουν έργάτης καΙ σuνεπως μf)Ιος της, έπεσκέφθη aμέσως τον ύπουρ
γον των Έσωτερικων ( <'χρμόδιον τότε) Παναγi)ν Τσαλδάρην καΙ δ ιε
μαρτυρήθη έντόνως δ ια τι1ν έξορίαν μου είς τfιν Μfjλον. Ό Παναyfjς 
Τσαλδάρης, άνθρωπος έκ χαρακτfjρος όχι των άκρων, καΙ τηρητfις των 
νόμων, άvεγνώρισεν δτι δέν ύπάρχει νόμος προ6λέπων περί πολιτικfjς 
έξορίας ( άκόμη δέν εΊχεν έφαpμοσθ() ό νόμος πεpi Έπιτροπων 'Ασφα
λείας ) καΙ ύπεσχέθη ν' aκυρώσΙJ την άπόφασιν έξορίας μου. Πάντως, 
κατα καθfjκον, έτηλεγράφησεν είς τfιν Δράμαv, είς την Γενικην Διοίκη
σιν 'Ανατολικfjς Μακεδονίας, καΙ έζήτει πληροφορίας πως f.χει η ύπόθε
σις. Ό γενικός διοικητης Μπραχάλης aπήντησεν, δτι «έν ούδεμ ι� πε
ρ ιπτώσε ι πρέπει να έπιτραπΏ η έπάνοδός μου ε ίς την Δράμαv, δ ιότ ι άλ
λως δέν δύναται να έγγυηθΏ δια τιlν τάξ ιν καΙ δ ια τήν . . .  έπιτυχίαν τfjς 
έπιστρατεύσεως» ( δ ιαταχθείσης έν τί;> μεταξύ) ! 

ΥΠΟ ΕΠ Ι ΤΗ Ρ Η Σ  I Ν Ε Ι  Σ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Ό Τσαλδάρης έξεπλάyη. ΠοΙος εΤναι αύτός. δ δυνάμενος να έμπο
δίσΙJ την έπιστράτεuσιν είς την Δράμαv; ' Εζήτησε να μεταχθω ένώπιόν 
του. 

Μόλις μέ εΤδε, έξεπλάγη περισσότερον ό άvθpωπος. Κ αΙ δ ικαίως. 
ΕΤδε ενα νέον, ό όποίΌς φυσικα δέν τοΟ έγέμιζε το μάτι να εΤναι οΤος 
τον περιέγραφεν η Γ ενικη Διοίκησις Δράμας. 

- τί f.καμες είς τfιν Δράμαν; μέ ήρώτησε κρατων το τηλεγράφη-
μα τfjς Γενικfjς Διοικήσεως. 

- Έφωvάξαμε «Κάτω δ πόλεμος», άπήντησα. 
Έσταμάτησεν έπ' ολίγον σκεπτόμενος. Κ αΙ κατόπιν εΤπε : 
- Ύπεσχέθην είς τfιν Έπιτροπfιν τfjς Γενικfjς Σ υνομοσπονδίας 

των Έργατων ν' άκυρώσω τιlν aπόφασιν έξορίας σου είς την Μfjλον. 
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Ν Αλλωστε δεν ίιπάρχει νόμος καΙ ή άπόφασις αύτη της Δράμας στηρί
ζεται είς τον «περl λr:ιστείας» νόμον. Φυσικα λΙJστης δf.ν εΤσαι .  

- 'Υποθέτω, κ. ίιπουργέ, δτι δf.ν εΤμαι. 
- 'Αλλα καΙ είς την Δράμαν εΤναι άδύνατον vα έπιστρέψΙJς. Ό 

γενικός δ ιοικητης λέγει δτι, αν έπιστρέψΙJς, δεν έγγυδ:ται δια τήν . . .  
έπιστράτεuσιν ! 

- τα παραλέει .  κ. ίιπουρyέ. 
- Αύτο πιστεύω κ' έγώ. 
- Πάντως, έκεΊ δεν θα πQς. Οuτε καΙ είς άλλην πό.λιν της Μακεδο-

νίας. Διάλεξε δποιαν άλλην πόλ ιν της Παλαιδ:ς 'Ελλάδος θέλεις, μπο
ρεΊς να μείνr.ις, καΙ ίιπο άστuvομικην έπιτήρησιν. 

- ΔΕν Ε.χω να έκλέξω, κ.  ίιπουργέ. Έφ' δσον ίtτσι τίθεται το ζή
τημα, δεν μποpω να μείνω άλλοCι άπο τας 'Αθήνας. 

Το έδέχθη. Ήκύρωσε την άπόφασιν έξορίας είς Μηλον καΙ διέτα
ξε ν' άφεθω έλείιθερος ίιπο έπιτήρησιν. 

Το Τμημα Κ αταδιώξεως είιρίσκετο τότε :κάπου προς τα πέρι ξ  της 
πλατείας Βάθης. Mf. πijγαν έκεΊ καΙ άπο έκεΊ μf. άφijκαν έλείιθερον, άφοCι 
μοCι εΤπαν να δίδω το «παρων» ήμέραν παρ' ημέραν, wραν 9ην πρωϊνήν. 
Το εκαμa τρεΊς φοράς. ΝΕπειτα μοCι εΤπαν να περνω μόνον μίαν φοραν 
την έβδομάδα. τέλος ίtπαυσα να έμφανίζωμαι είς το Τμημα Κατα
δ ιώξεως. 

Δ Ι ΑΦΩΝ Ι Α Ι  ΕΠ Ι ΤΗ Σ ΤΑΚΤ Ι Κ Η Σ  

"Ας μη νομισθι] άπο κανένα δτι τα άνωτέρω δλα άνεφέρθησαν έν 
πάσι:ι δuνατι] λεπτομερείq: απλως δια λόγους έπεκτάσεως της παρού
σης ίστορ ικijς των γεγονότων άφηγήσεως η άκόμη καΙ δια λόγους έξάρ
σεως τροπον τ ινό: τijς προσωπικijς μου δράσεως, ηκιστα άλλωστε τι
μητικης, άναλόγι.:ς τijς πλευρaς άπο την δποίαν f\θελε κριθι]. ΝΟχι, 
δf.ν πρόκειται περl τούτου. τα άνωτέρω γεγονότα εΤχον σοβαρ<'χv έπί
δρασιν έπl της πορείας των μετέπε ιτα έξελίξεων είς το Κ .  Κ . Ε. καΙ 
δια τοCιτο κυρίως τa άνέφερα. ' I  δοu πως έξε ιλίχθησαν τα πράγματα : 

Π ρ.::Jτον έτέθη σαφως το ζήτημα &ν πρέπει ν' άκολουθηται ή έ 
π α ν α σ τ α τ ι κ η . τ  α κ τ ι κ ή, την όποίαν ήκολοΟΟησα έγω είς την 
Άνατολ ικi)ν Μακεδονίαν καΙ ίδίως είς τιΊν άντιπολεμ ικijν δρδ:σιν καΙ 
ττlν έναντι της Κυβερνήσεως στάσιν η άντιθέτως ή τακτικη μ ιδ:ς έντό
νου μf.ν κατα το δυνατον άντ ιπολιτεύσεως καΙ άvτ ιπολεμ ικfiς δράσε
ως, άλλα μη έξερχομένης ποσως των δρίων της νομιμότητος. Ή πρώτη 
τακτικη ήτο ή γνησίως κομμουνιστική. Ή δευτέρα, ή γνωστη σοσιαλδη
μοκρατ ική. Σ υνεπως τα γεγονότα, τα όποΊα άνωτέρω άφηγήθημεν, άπε
τέλεσαν τιΊν άπαρχιΊν μ ιaς διαπάλης έν τί;:> κόμματ ι έπl τijς άκολοuθη
τέας τακτικης, μ ιδ:ς διαπάλης δηλαδιΊ μεταξu Κ ομμουνισμοCι καΙ Σ ο
σιαλδημοκρατίας. Ή δf. διαπάλη αUτη διήρκεσεν έπ' άρκετον χρόνον, 
διότι, παρό: τijν προσχώρησιν είς τijν Τρίτην Διεθνij; κατ' ούσίαν τα σο
σιcβημοκρατ ικα στοιχεΊα ήσαν &φθονα άκόμη είς το κόμμα καΙ τό 

σπουδαιότερον κατεΊχον είς αύτό τας ίθuvούσας θέσεις. 

Α Κ ΡΑΤΟ Σ ΔΗΜΟ Κ ΡΑΤ Ι ΣΜΟΣ 

Δεύτερον, τα άνωτέρω περιγραφέντα γεγονότα, γνωσθέντα φυσικα 
είς δλόκληρον τό κόμμα, καΙ ώς γεγονότα καθ' -έαυrά, άλλα καΙ ως τα
κτ ικιΊ «έπαvαστατ ικη» είς τιΊν aσκησιν της πολιτικijς δράσεως τοCι κόμ
ματος, έδημ ιούργησαν είς τα μέλη τοCι κόμματος, καi ίδίως έν Μακε
δονίq:, άλλα καΙ είς τας 'Αθήνας καΙ τόν Πειραιa, πρό παντός είς την Νεο
λαίαν, έντυπώσεις καΙ άτμόσφαιραν τοιαύτην, ποu συνετέλεσε τα μέγι-
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στα τόσον εΙς η1ν έπικράτησιν της έπαναστατ ικης τακτ ικης, δσον καΙ 
·εΙς την ταχειαν προώθησιν τοu γρ.J.φοντος εΙς τάς ήγετικάς καΙ Ιθυνού
σας θέσεις τοu κόμματος, ώς κυρίως έκπροσώπου καΙ έφαρμοστοu έν 
τΏ bρ6:σει τijς τακτ ικης ταύτης. 'Έπρεπε λοιπον ν' άφηγηθώμεν τά γε
γ�νότα ταuτα, διά νά έρμηνευθΏ καi ή ταχίστη &ντως προώθησις ή μων 
εΙς τάς ήγετικάς τοu κόμ ματος t:Jέσεις.  Δέον δμως νά ομολογηθΏ οτι τό
τε εΙς το κόμμα όχι μόνον έν ' Ελλάδι .  άλλ' εΙς δλα τά Κ . Κ .  τοu Κόσμου 
καi είς αύτο το ρωσικον καi είς αύτην η1ν Κ ομ μουνιστ ικην Διεθνij, έπε
κράτει ,  συμφώνως καi προς το καταστατ ικον αύτijς, ά κ ρ α  τ ο ς δ η
μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ς καi ολα τά άξιώματα τοu κόμματος ήσαν αίρετά 
καi δ ι '  έλευ8έp:..1ν οντως μεταξu των μελων έκλογων κατακτώμενα. Βλέ
πετε, δΕν ε1χεν άκόμη έμφανισθΏ καi έπιοληθΏ ο Στάλιν, διά νά κα
ταργήeι'ΙJ τον δημοκρατισμόν τοuτον ! 

' Επανέρχομαι εΙς τι1ν άφήγησιν των γεγονότων : 
Μετά την uπο τοu uπουργοu των Έσωτερικων Παναγij Τσαλδάρη 

Ο:κύρωσιν της άποφάσεως περi έξορίας μου εΙς Μηλον, έμεινα εΙς 'Αθή
νας. Το κυριώτερον ποu άνέμενον i'jτo νά μάθω πως θά έκρινε την τοιαύ
την δρδ:σίν μου έν Άνατολ ικΏ Μακεδονίq: ή Κεvτρικη Έπιτροπη τοu κόμ
ματος, δηλαδη ή ηγεσία αύτοu. Έγνώριζον i)δη δτ ι τά μέλη τοu κόμ μα
τος ήσαν ένθουσιασμένα. Μάλιστα άπο την Δράμαν, την Κ αοάλαν. τάς 
Σ έρρας καi την Θεσσαλονίκην εΤχα i)δη παλλάς έπιστολάς καi χρηματι
κά άκόμη έμοάσματα διά την άντ ι μετώπισιν των έν 'Αθήναις άναγκων 
συντηρήσεώς μου, έφ' δσον ο <<Ρ ιζοσπάστης» άνέγραψεν δτι άπεσοοή
θη η εΙς Μηλον έξορία. 

Έπi τΏ εύκαιρίq:, οφείλω νά τονίσω, δτ ι άργότερον, έν Μικρξt Ά
σίq:, εuρισκόμενος εΙς το μέτωπον, έλαοον καi πλείστας έ-�rι�ο�άς 
μη κομμοίινιστων, άλλ' άστων, έπιστημόνων ικαl έμπόρων, οι οποιοι .  
πεισθέντες περi τοu ματαίου τοu άγωνος έν Μικρξt Άσίq:, μοu έγραφαν 
δτι εΤχα δ ίκαιον άντιταχθεi ς  τόσον ένεργως εΙς η1ν συνέχ ισιν έκεΊ τοu 
πολέμου ! 

ΕΠ Ι Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι  ΑΝΤ Ι ΔΡ Α Σ Ι Σ  

Παρ' έλπίδα δμως, ή Κεντρικη Έπιτροπη τοu κόμματος δΕν έξέ
φερε καμμίαν γνώμην έπισήμως έπl της δράσεως ταύτης ! Είτε άντε
μετώπισε το θέμα έν συνεδρ ιάσει της, είτε όχι - πάντως ώφειλε νά 
κάμΙJ μ ίαν κριτ ικην - δΕν μοu άνεκοίνωσε τίποτε. Μέλη αύτης δ μως, 
άνεπισήμως, εΙς συζητήσε ις, μΕ έπέκριναν πλαγίως, δτ ι δΕν θά έπρεπε 
νά έξωθήσω τά πράγματα εΙς τόσον οαθμόν, δτ ι θά i'jτo δuνατον νά ε� 
χωμεν θύματα. έστω καi έμΕ τον ίδιον, δτ ι τοιαuται έκδηλώσεις εΤναι 
μδ:λλον «άναρχικαί», καi άκόμη δτι ένδεχόμενον εΊναι νά προκαλέσουν 
δ ιώξεις, τάς οποίας δΕν ήδύνατο ν' άντιμετωπίσΙJ το κόμμα δ ιότι δΕν 
εΤχε δυνάμεις προς τοuτο, καi άλλα παρόμοια. ο I 

Κ αΙ όχι μόνον «δΕν πηρα το μπράοο» άπο την Κεντρ ικην Έπιτρο
πην δ ι '  δλην αύτi]ν την δρδ:σιν, όχ ι μόνον έδέχθην τάς έπικρίσεις της, 
άλλ' είιρέθην καΙ άντι μέτωπος μιδ:ς έμμέσου πολεμ ικης αύτijς έναvτίον μου διά καταλλήλων συστάσεων προς δ ιαφόρους παράγοντας καi στε
λέχη του κόμματος μΕ προσπάθειαν νά καταπολεμηθΏ ή μεταξu των μελων αύτοu δημοτικότης, τi]ν δποίαν εΤχα ήδη κατακτήσε ι .  

Αί δ ιαπιστώσεις αίιται, αί  οποί'αι οεοαίως τάχιστα ίιπέπεσαν ε ίς  την άντίληψίν μου, ή πεποίθησις, τi]ν οποίαν γρήγορα έσχη μάτισα δτι ή ηγεσία τοu κόμ ματος έμφορεί'ται μaλλον άπό σοσιαλδημοκρατικάς άντιλήψε ις καi όχι κομμουνιστικάς, μΕ c:\θησαν, ώς i'jτo έπόμενον εΙς άντ�π��ιτευτικiJν, κατ' �ύτης στ"άσι,ν καi είς άγωνα πρΟς άνατρο�ήν της ε ις εν προσεχες συνεδρ ιον του κομματος. 

54 



Ε Ι  Σ ΤΗΝ Μ Ι  Κ ΡΑΝ Α Σ  \ ΑΝ 

τα γεγονότα δμως έδωσαν άλλην έξέλιξιν εΙς η1ν πορείαν τοu κόμ
ματος καi εΙς τaς Ιbεολογικaς έριδας έπi τfjς τακτ ικfjς. 

ΕΙς το Στρατοδ ικείον Άθηνων έδ ικάζετο κατa Μάϊον τοu 1 92 1  
ό Γιάννης Πετσόπουλος δ ι '  ώρισμένα &ρθρα του aντιπολεμικa κατa τfjς 
μ ικρασιατικfjς έκστρατείας. την δίκην του, ώς ήτο φυσικόν, παρηκολου
θήσαμεν πολλa μέλη τοu κόμματος. Ό Πετσόπουλος ό:πηλλaγη, έν τού
τοις, δ ιότι δέν έκρίθησαν τΟ: &ρθρα aπο το δ ικαστήριον ώς aξιόποι
να, aλλ' ώς δ ιακήρυξ ις μόνον aρχων. 

Μετa την λfjξιν δμως τfjς δ ίκης καi κατa τι]ν (ξοδον έκ τοu δ ικα
στηρίου, έπi τfjς όδοu 'Ακαδημίας ( νuν Ροuσοελτ ) ,  δπου ήτο το Στρα
τοδικεΊον, aξιωματ ικος τοu Φρουραρχείου μέ δ ιμοιρίαν στρατοu εΤχεν 
έγκαταστήσει «μπλόκο». Τότε εΙς τaς 'Αθήνας κατ' αίιτον τον τρόπον 
κατεδ ιώκοντο καi συνελαμοaνοντο οΙ aνυπότακτοι στρατεύσιμοι τfjς 
γενικfjς ·έπιστρατεύσεως, ητις είχεν ήδη γίνε ι  aπο τον Μaρτιοv. ΤΟ: 
«μπλόκα>> αuτa, aπολύτως δμοια μέ τΟ: έπi Κ ατοχfjς των Γερμαvων, 
έξήταζον τΟ: στρατολογικa (γγραφα δλων των πολιτων, ποu (κλειναν 
μέσα εΙς το κλοιόv των, καi aπέλυον μόνον δσους ήσαν έν τaξει στρα
τολογικώς, συνελaμοανον δf. τοuς aνυποτaκτους της έπιστρατεύσεως. 

Π ροκε ι μένου περi έμοu, η κλάσις μcυ, 1 9 1 3  β, είχε κληθ-6 aπο 
τοu Μαρτίου, όλίγον aργότερον μετa την έν Δράμc;ι: σύλληψίν μου. 'Ανέ
φερα τοuτο εΙς τιlν Άστυνομίαv Άθηνων, δταν μετήχθην έκεΊ, aλλ' αϋτη, 
έχουσα a"Ja χείρας aπόφασιν έξορίας μου, ι']διαφόρησε διa τιlν έπιστρά
τεuσίν μου. 

Πό.ντως ό aξιωματικος τοu Φρουραρχείου δέν μέ εuρτ]κεν έν τάξει 
στρατολοyικως, οuτε κΟ:ν ν' aκούσr.1 έδέχθη το δ ιατί δέν εΤχα προσέλ
θει προς κατάταξιν, καi μαζi μέ &λλους 20 περίπου μδ:ς (στειλαν εΙς το 
ΦροuραρχειΌν καi έκείθεν εΙς την περ ιώνυμον «Διλοχίαν Πειρα ιως», δ
πόθεν, aφοCι κατετάyημεν, έπρόκειτο μετa δ ιήμερον νa σταλωμεν εΙς το 
μέτωπον Μικρδ:ς 'Ασίας. Φυσικa έν τc';> μεταξύ, στρατιώτας πλέον, μδ:ς 
aφηκαν έλεuθέρους κατa -raς κανονικaς ωρας. 

ΤΟ Κ . Κ . Ε. Κ Α Ι  Η Μ Ι Κ ΡΑ Σ Ι ΑΤ Ι Κ Η ΕΚ Σ ΤΡΑΤΕ Ι Α  

Εlσερχόμεθα f]δη εΙς εν κεφάλαιον της Ιστορίας της χώρας μας, 
το όποΊον θεωρω aπαραίτητον νa προσέξουν δλως Ιδιαιτέρως πάντες. 
ΕΙς αίιτο θ' aναλυθ6 το &yνωστον καi σκοτεινον τελείως μέχρι σήμερον 
ζήτημα τοσ ρόλου, τον όπο'Ιον έπαιξε το Κ . Κ . Ε. εΙς το δρδ:μα της μ ι
κρασιατικης καταστροφης. ' I  διαι-rέρως νομίζω σκόπιμον δτι πρέπει νa 
παρακολοι..ιθήσουν το κεφάλαιον τοuτο οΙ πολιτευόμενοι ι<αi οΙ στρατ ιω
τικοί, δ ιότι aσφαλως θa δ ιδαχθοuν πολλά, παραπολλά. 

Ε'ίπομεν έξ aρχτ]ς εΙς τον πρόλοyόν μας δτ ι θa προσπαθήσωμεν 
νa ε'ίμεθα εΙς δλην τιlν aφήyησίν μας aντικει μενικοί, δσον εΤναι δυνα
τον νa το κάμωμεν. Δέν aναμένομεν aπο κανέινα οuτε εuσημα, οuτε καi 
θa μδ:ς ποοξsνήσουν έξαιpετ ικιlν έντύπωσιν αl τυχον έπικοίσειr .  ()\ a
ναγνωσταί μας έχουν f]δη uπ' οψει των aσφαλως, δτι ό γράφων ήτο τότε 
κομμουνιστής, φανατικός, μέ πίστιν εΙς τιlν Ιδεολοyίαν του, μέ aποφασι
στικότητα, δραστηριότητα καi πρωτο6ουλίαν εΙς την ηyετικην θέσιν 
ποu κατεΊχε. Συνεπως όφείλουν νa κρίνουν τaς τότε πράξε ις του uπ' αίι
το το πρΊσμα. ΆλλΟ: uπο οlονδή1rοτε πρΊσμα :καi Ο:ν τaς κρίνουν, ε'ίποι
μεν f]δη δτι δέν συντάσσομεν οuτε aπολοyίαv - οίιδαμως πρόκε ιται ν· 
aποπειραθωμεν δ ικαιολοyίαν των πράξεών μας - οuτε έξομολόyησιν 
προς συγγνώμην, δ ιότ ι aσφαλως δέν ό:πευθυνόμεθα πρός . . .  πνευματικόν 
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τι να έξομολόγησιν \ερωμένον ! Γ ράφομεν διa νa διδάξω μεν. δ ιa νa γνω
ρίζουν ο\ aρμόδιοι έκάστοτε πως ν' άντιμετωπίζουν παρομοίας κατα
.σ•τάσε ις. 

VΕκρινα σκόπιμον νa προτάξω τa άνωτέρω, λόγ� της σο6αρότητος 
των γεγονότων, τa δποlα πρόκειται ν' άφηγηθωμεν. 

ΑΝΑΚΟΥΦ Ι Σ I Σ ΤΗ Σ Κ ΕΝΤΡ I Κ Η Σ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ Σ 
Το ίδιο 6ράδυ, aπο η1ν Διλοχίαv Π ειραιως έσπευσα είς τa γρα

φεlα τοu κόμματος μΕ την στρατιωτικην πλέον στολήν, διa νa λά6ω 
τaς ό5ηγίας τijς Κεντρ ικης Έπιτροπης τοu κόμματος, προκειμένου ν' 
aναχωρήσω εΙς το μ ικρασιατικον μέτωπον. 

Ή Κεντρικη 'Επιτροπή, ώς διεπίστωσα τότε, μετ' Ιδιαιτέρας εύ
χαριστήσεως εΤδε το οτι θa έφευγα εΙς το μέτωπον, όχι τόσον δ ιότι θa 
ένισ.χύετο δ ι .  έμοu ή έκεl δρδ:σις τοu κόμματος - περi αύτοu ο\ άνθρω
ποι έλάχιστα aπησχολοuντο-Cχλλa κυρίως δ ιότι θ' απηλλάσσοντο της 
παρουσίας ένος ένοχλητ ικοu aντ ιπολιτευομένου προς αύτην έvτος τοu 
κόμματος. Παντοu τa πάντα ! ΟΙ άvθρωποι ήμίιvοντο της θέσεώς των 
εΙς την ήγεσίαν τοu κόμματος καΙ χωρlς νa τοuς aδικω δ ι '  αύτό, 'ίσως 
συγχρόνως ή μύνοντο κατ' αύτον τον τρόπον καΙ των σοσιαλδημοκρατι
κω·ν καΙ μη κομμουνιστικων aπόψεών των, δ ιαολέποντες εΙς την είς το 
μέτωπον άναχώρησίν μου i:να τρόπον νa «λείψι:J aπο το μέσον>> ένας aρ
κετa \κανος νa κλονίσι:ι καΙ την θέσιν των καΙ την έπικράτησιν των με
τριοπαθ&Jν άπόψεών τω�·. 

Έπi πλέον προέβησαν καi είς κάτι άλλο έτι σο6αρώτερον. Ή έπι
στράτευσις εΤχε γ ίνει ηδη άπο τον Μάρτιον καΙ πλεlστα οσα μέλη τοu 
Κ όμματος aπο ολην την χώραν ίιπηρέτουν τ]δη είς το μέτωπον. Είιρισκό
μεθα είς τό: τέλη Μα!ου καΙ έως τότε ή Κ εvτρικη Έπιτροπη δέν εΤχε 
σκεφθ:j κav την όργCχνωσιν των έν τciJ μετώπ� μελ&Jν τοu Κ όμματος 
προς άνάπτυξιν έκεΊ σχετ ικης δράσεως, έν<iι α\ «θέσε ις καΙ άποφάσεις» 
( Thesen und Resolutionen des zweites We ltkong resses des Kommunisti�chen l n 
ternotionolen, οπως εΤχον φθάσει ε ίς  το Κόμμα ε ίς  την γερμανικην γλΔσ
σαν ) προέ6λεπον καi κα�ώριζον έν πάσι:ι λεπτομερείq: τaς γενικaς 
γραμμaς της άντ ιπολεμ ικης καi άντιϊμπεριαλιστ ικης δράσεως των Κομ
μουνιστικΔν Κομμάτων έν γένει .  ΑΙ δε «θέσεις καi aποφάσεις» αu
ται tjσαν ίιποχρεωτικαi διa τa Κ .  Κ .  ολου τοu Κ όσμου. Χαρακτηριστ ι
κον της άπροθυμίας της Κ. Ε. νa έφαρμόσι:ι έστω καi κατ' έλάχιστον 
τaς θέσε ις καi aποφάσεις ταύτας ήτο καΙ τb γεγονός, οτι δέν εΤχε με
ρ ιμνήσει κδ:ν VCx μεταφράσι:ι είς την έλληνικην ταύτας ! Τ Ητο σαφές ο
τι α\ aπόψεις των διέφερον κατό: πολU aπο τa κεί μενα αύτά. 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
Πάντως, έπi τ� εύκαιρίq: της άναχωρήσεώς μου είς το μέτωπον, ή 

Κ .  Ε. τοu Κόμματος άπεφάσισε πλέον νa όργανώσι:ι καi τa μέλη τοu 
μετώπου. Καi aπεφάσισε νa \δρύσι:ι ίδιαιτέραν Κ εντρ ικην Έπιτροπην 
τοu μετώπου τρι μελη. διότι γενικως έπρόκειτο νa χρησιμοποιηθ� το σύ
στημα των τριάδων (τριόρκας ) είς την όργάνωσιν των πυρήνων τοu με
τώπου μέσα ε ίς το στράτευμα. Είς δε η1ν τρι μελη ταύτην Κ εντρικην 
Έπιτροπην τοu μετώπου έτοποθέτησε, φι;σικά_. τον γράφοvτα τάς γραμ
μaς ταύτας, ένα άλλο έπίσης στέλεχος τοu Κόμματος έξ Άθηνων καΙ 
αφηκε το τρίτον μέλος aνοικτον διa νa το προσθέσωμεν ή μείς ο\ δυο έ
κεί εΙς το μέτωπον κατa την κρίσιν μας καi νa aναφέρωμεν έν καιρciJ. -
0\ Cχναγνώσται aς μοl έπιτρέψοVν νCχ μη άναψέρω το όνομα τοu δευτέ
ρου τούτου μέλοvς της Κεvτρικης Έπιτροπης τοu μετώπου, πρωτον διό-
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τ ι  ό άvθρωπος εΤναι σήμερον έκπαιδευτικος λειτουργος τοv Κ ράτους, 
δεύτερον Ε:παυσε να εΤναι κομμοuvιστfις μετα τfιν μ ικρασιατ ικfιν έκστρα
τείαν διαγραφεiς τοv Κ όμ ματος ώς εχων σοσιαλδημοκρατικας άντιλή
ψεις, τρίτον δΕ:.ν προσέφερε καi σο6αρας ύπηρεσίας είς τfιν Κ εντρικfιν 
Έπιτροπfιν τοv μετώπου, της όποίας ήτο μέλος, καi λόγCιJ τοv χαρακτη
ρός του, ήπίου καi ήρέμου καi άνευ πρωτο6ουλίας, καi λόγ(ι) της θέσε
ώς του, είς το μέτωπον, διότι δΕ:.ν ήτο μάχι μος καi ύπηρέτει είς 6οηθητι;: 
κijν τοv Σ τρατοv ύπηρεσίαν. έκτος τών μονάδων, μακραν της μάζης του 
στρατεύματος καi πάντοτε έντος της πόλεως Σ μύρνης. Ό ρόλος του ύ
πηρξε κυρίως ρόλος συνδέσμου μετώπου καi 'Αθηνών, δ:ν καi αί τοιαv
ται έπαφαi μΕ:. τας 'Αθήνας δΕ:ν ήσαν συχναί, δ ιότι έγνωρίζομεν δτι άπο 
τijν τοιαύτην Κεντρικijν Έπιτρcπfιν τοv .Κ όμματος δΕ:ν ήουν.:Χμεθα να πε
ρι μένωμεν πολλα πράγματα ! 

ΕΠ Ι Δ Ι ΩΞ Ι  Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Σ ΕΥΘΥΝΩΝ 

ΥΟσον άφορ� το τρίτον μέλος, το όποΙον ώρίσθιγ είς τfιν Σ μύρνην, 
αύτος ήτο 'Έλλην έκ Ρουμανίας, πολίτης έργαζόμενος είς τijν ίωνικfιν 
πρωτεύουσαν καi όχι στρατ ιωτικός. Ό άvθρωπος δΕ:.ν i]ξερε πολλα πρά
γματα περi κομμουνισμοv, άλλ' εΤχε γίνει σοσιαλιστfις είς τfιν Ρουμα
νίαν. Προεκρίθη ώς μέλος της Κ .  Ε. τοv μετώπου, δ ιότι εί'χομεν ό:νάγκην 
προσώπου μΕ: πολιτικijν περι6ολήν, έκφεύγοντος άπο τοuς κανόνας καi 
τας ύποχρεώσεις των στρατιωτικών, ίδίως δια ζητήματα κυκλοφορίας 
τfιν νύκτα, ταξιδ ίων, μεταφορών ύλικοv προπαγάνδας καi έπi πλέον ή
θέλαμεν να εχωμεν καi πολιτων της Σ μύρνης τfιν 6οήθειαν είς τα σπί
τια των. 

Δια της τοιαύτης τοποθετήσεώς μου είς τfιν Κεντρικijν Έπιτρο
πijν τοίί μετώπου ή Κ εντρικfι Έπιτροπfι τοv κόμματος έπεδίωκεν aσφα
λώς τ� κάτωθι :  Π ρώτον, εδιδεν είς έμΕ: ίθύνουσαν είς το κόμμα θέσιν 
καi δια τοuτο ίκανοποίει δλα τα μέλη τοv κόμματος, τών όποίων εΤχον 
κατακτήσει η)ν συμπάθειαν καi έμπιστοσύνην. Δεύτερον, άνέ9ετεν ε ίς 
έμΕ: κυρίc.:;ς τι'χς μεγαλυτέρας των εύθυνών καi τnν έπ ικ ινδυνωδεστέραν 
ό:ποστολήν, της όποίας ό:πηλλάσσετο ή ίδία ! Άπηλλάσσετο πολιτικών 
εύθuνών άπέναντι τοv κόμματος, δ ιότι άριστα είς εν συνέδριον αύτοv θα 
ήδύνατο να είπ� δτι ό:νέθηκεν είς έμΕ:. κυρίως τfιν έντολfιν ταύτην. Άπηλ
λάσσετο καi ποινικών εύθυνών, διότι παρέσχε τοιαύτην έξουσιοδότησιν, 
ώστε να δύναται πάντοτε να νίπτη τας χεlράς της, έφ' δσον άνευ ίδικών 
της όδηγιών η 6οηθείας τινός, πλijν της άποστολης σπανίως έντύπων τι
νών « Ρ ιζοσπάστου» η «Κομμουνιστικης 'Επιθεωρήσεως», flτις εΤχεν ό:ρ
γότερον έκδοθ�, έπρόκειτο να γίνι:ι πδ:σα είς το μέλλον δρδ:σις. 

Δ Ι Α  ΤΗ Σ Σ ΜΥΡΝΗΝ 

ΥΟταν φεύγων ήρώτησα δ:ν  πρόκειται να  μοv δοθοvν είδικαi όδη
yίαι,  ελα6ον τfιν άπάντησι ν :  

-τί  όδηγίες; Τ α  ξέρεις. κ Αλλωστε α ί  <<θέσεις καi άποφάσεις» 
τοv 8 '  Σ υνεδρίου της Διεθνοvς τα λένε ! 

Π ηρα. λοιπόν, «τας θέσε ις καi άποφάσεις» ταύτας, τfιν έντολfιν 
συγκροτήσεως της κεντρικi]ς Έπιτροπi]ς τοv Μετώπου, μερικα άλλα 
γαλλικα κομμουνιστικα 6 ι6λία καi τfιν έπομένην ό:πο τfιν Διλοχίαν Πει
ραιώς έπε6ι6άσθημεν δια Σ μύρνην μΕ: τον γυλιον πεοιέχοντα τα άνωτέ
ρω. ΠοΙος έπρόσεχε τότε τί περιέχουν οί γυλιοί ; Έστέλλοντο είς το 
μέτωπον στρατιώται, κείμενα, καταστάσεις άριθμητικαi καi όνομαστι 
καί ! τί ήτο ό καθένας άπο αύτοuς ποu έπήγαιναν έκεl καi τί έπήγαινε 

57 



vό: κάμι: ι  αυτα τότε όχι δf.ν τό: ρωτοuσε, άλλ' οίίτε κδ:ν τό: έσκέπτετο 
κανεiς έκ των aρμοδίων ! 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ Π ΕΤΡ ΕΛΑ Ι ΩΝ ΤΗ Σ ΜΟ Σ ΟΥΛΗ Σ 

Σ μ ύ ρ ν η. Μ ά ϊ ο ς 1 9 2 1 . Είς ενα στενοσόκακο της συνοικίας 
Άγίας Φωτεινης της Σ μύρνης, είς ενα παλιό σπίτι ξύλινο, άποχρω
ματισμένο . άπο τι1ν πολυκαιρία, κάθονται ενα άπόγευμα είς ΤΟ σαλονάκι 
πέντε πρόσωπα : τέσσαρες μf: στρατιωτικό: ροuχα καi Ενας πολίτης. 
Μία ώρα ία Σ μυρνιά, το κορίτσι τοu σπιτιοu, .κάτασπρο, μf: μαuρα μαλ
λιό: καi κατάμαυρα μεγάλα μάτια, άξέχαστη όμορφιά, προσφέρε ι ,  κα
τΟ: τό: έθ ιμα, τριαντάφυλλο γλυκό καi έπειτα καφέ, ένc';) ή μητέρα του, 
μ ιό: γελαστι'] καλοπροαίρετη νοικοκυρούλα, έρωτq τοuς στρατ ιωτικοuς 
γ ιό: τό: σπίτια τους γιό: τiς οίκογένειές τους, γ ιό:  τι']ν δουλειά τους, 
ποιος ξέρει τί έχοντας μέσα στο μυαλό της, ίσως κα_i ΤΟ ν' άγρεύσι:ι κα
νi:να γαμπρό γιό: τι']ν κόρη της ! Ταλαίπωρη γυναίκα ! Δf.ν εΤχε 
ίδέαv, οlίτε ήτο δυνατόν νό: το βάλι:ι ό νοuς της, δ ιατί εΤχαv κάνει αύτι']ν 
τι1ν έπίσκεψιν είς το σπίτι της καi τί έπροκειτο νό: συ(,ητή::rο:..ιν έκε: τά 
πέντε αύτό: πρόσωπα ! 

Διατί έπήγαμε ε ίς αύτο το σπίτι,  τίνος ήτο, ποίαν σχέσιν εΤχε μf. 
έμάς, δf.ν το έρώτησα ποτέ. Το μυαλό μου εΤχε ν' άπασχοληθιJ μf. πο
λl.ι σοβαρώτερα πράγματα, ποu έγύριζαν συνεχwς μf.σα είς αύτο άπο 
τι']ν ωρα ποu έμπηκα είς ΤΟ 6απόρι άπο τον Πειραιά διό: νό: φθάσω είς 
τι']ν Σ μύρνην. Μέσα είς το βαπόρι έδιά6ασα καi ξαναδ ιάβασα τό:ς <<θέ
σεις καi άποφάσεις» τοu Β '  Π αγκοσμίου Σ υνεδρίου της Γ '  Διεθνοuς έ
πi της άvτιπολεμικης δράσεως, διότι κατ' άρχι']ν έπ' αύτwν έπρεπε νό: 
στηριχθιJ φυσικό: ή ίδεολογικι'] θεμελίωσις πάσης έν Μικρξr Άσίc;χ δράσε
ως. 'Επίσης έvθυμοuμαι καλό: δτι ε Τ χα ·καΙ ενα φύλλον της <<Ν I νπρεκορ» 
( Ί ντερνάσιοναλ Π ρf.ς Κ ορρέσποντενς ) ,  το όποίΌν ήτο το έπίσημον θεω
ρητικον 5ργανον της Κομ μουνιστικης Διεθνοuς, όπου έδημοσιεύετο Ενα 
άρθρον άκρ ι6wς διό: τι']ν έκστρατείαν της Μικράς 'Ασίας. Τοuτο fiτo 
γραμμένον άπο τον Ρωσον Όσσίν'Jκυ, Ι λέλοc τi\c Κ ε ντοικιϊς Έττιτnο
πης TCU ρωσικοί} Κ .  κ .  καi έφερε τον τίτλον «Ή έπίθεσις της ' Ελλάδος 
είς Μικρό:ν Άσίαν, ύπο το φwς των πετρελαίων της Μοσούλης>>. ΝΕγρα
φεν δσα θό:. ποuμε παρακάτω. 

uΟταv έφθασα είς τι']ν Σ μύρνην, μαζi μf. τοuς άλλους της άποστο
λi)ς άπο τι']ν Διλοχίαν Πειραιwς, ή πρώτη μου φυσικό: δουλειό: ήτο νό: 
συναντήσω το δεύτερον μέλος της Κ .  Ε. τοu μετώπου, το όποίΌν, δπως 
ε Τ πα τjδη, εύρίσκετο είς 6οηθητικι']ν ύπηρεσίαν είς τι']ν Σ μύρνην, καi το 
όποΊον έφεξi)ς, έφ' όσον δf:ν άνέφερα ΤΟ ονομά του, θό: άναφέρω μf. το 
γράμμα Β. ,  άφοu ήτο δεύτεοον μέλος. Τό: εϊπαμε πρwτα οί δυό μας καi 
-α/ιτος ό.νέλα6ε νό: ρuθμίσΙJ τι']ν έπομένην τι1ν σύσκεψιν αύτι']ν τwν 
πέντε καi ε ίς  αύτο ΤΟ σπίτ ι, ε ίς το όποΊον καi δ ίδιος μάς ώδήγησε. Π ρο
φανwς θό: ήτο σπίτι ποu έμενεν ό πολίτης, ποu ήτο μαζί μας η πάντως 
συγγενικό του. Το 6έβαιον εΤναι δτι, καθώς διεπίστωσα, ή νοικοκυρό: καi 
ή κόρη της δf:ν εΤχαν ίδέαν έπi της ύποθέσεως καi έπi τοu Κομμουνισμοί}. 
Ποιος ξέρει ποίαν δ ικαιολογίαν της είπαν διό: τι']ν έκεΊ σύσκεψίν μας, 
διότι ,  άφοu μάς κέρασε καi εΤπε τό: τυπικά, έφυγε μαζi μf. τι'Jν κόρην 
της καi δf.ν τι']ν ξαναεΊδα ποτέ. 

Μόλις έμείναμε μόνοι καi κλείσαμε τι'Jν πόρτα, δ Β .  μf. παροuσία
σεν είς τοuς άλλους : 

-Ό σ. ( εΤπε ενα ψευδώνυμον ποu δΕν το θυμοuμαι ) ,  ήλθε τώρα 
άπο τό:ς 'Αθήνας καi μάς φέρνει δδηγίας τοu κόμματος. Ή δράσις μας 
πρέπει νό: ένταθιJ καi ν' άναδ ιοργανωθι). 'Έως τώρα, έκτος άπο άτομ ι
κιΊ προπαγάνδα, δf.ν έκάναμε τίποτε άλλο. 
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Δf.ν θυμούμαι το ψευδώνυμον ποu εΤπε ο Β. ,  δ ιότ ι άναλόγως των 
περιστάσεων καi των προσώπων ποu ήρχόμεθα είς έπαφην ήλλαζαν καi 
τa ψευδώνυμα. Καi έχρησι μοποιήθησαν τόσον πολλά ! Έμειδίασα έ
πίσης, δταv ο Β. εΤπεν δτ ι Ε:φερνα οδηγίας τού κόμ ματος. Ποίας οδηγί
ας; ΟΙ σοσιαλδημοκράται τfiς Κ .  Ε. δf.ν εΤχαν δώσει καμμίαv οδηγίαν. 
Mf. τον Β .  είχαμε ήδη πεισθ6 δτι δf.ν έπρόκειτο νa περιμένωμεν πολλa 
πράγματα άπο τι1ν 'Αθήνα καi δτ ι θa επρεπε νa κάμωμεν δτι κάμωμεν 
μόνοι μας, άναλαμ6άνοντες πλήρη πρωτο6ουλίαv .  Πάντως Ε:τσι Ε:πρεπε 
νa π� είς τοuς άλλους, διa νa περιδληθούν με κύρος δσα θa έλέγα�;�εν 
είς αύτούς, με το κύρος τfiς ήγεσίας τού κόμματος, άδιάφορον &ν αύτη 
�το «άθ�·.α τού α'ίματος τού δικαίου τούτου», �ς ο Π ιλ&τος. 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗ Ρ ΤΗΣ ΕΚ ΣΤΡΛΤΕ Ι ΑΣ 

'Ήρχισα νa ομ ιλω άντικει μενικά, άφού έ:θεσα η1v έξfiς έρώτησιν : 
-Δf.ν μού λέτε, σ&ς παρακαλω, πως κρίνετε σεiς έδω τι1ν έκστρα

τείαv. αύτην τfiς Μικρ&ς 'Ασίας; 
Φυσικa καi oi πέντε ήσαν μέλη τού κόμματος. Δf.ν άναφέρω τά ο

νόματα των τριων άλλων μη μελων τfiς Κ .  Ε. τού μετώπου, δ ιότ ι,  έκτος 
τού πολίτου, οΙ άλλοι δύο στρατιωται εΤναι τώρα νεκροi καi δf.ν νομί
ζω δτ ι δ ικαιούμαι νa στενοχωρήσω τaς οίκογενείας των, δπου καi &ν 
ε1Ύαι . 'Όσον άφορi;ι: τον πολίτην, επαιξε δευτερεύοντα ρόλον. Έκινήθη 
μεταξu τω πολιτων έν Σ μύρνι:ι ι  ήτο, δπως ε Τ πα, σοσιαλιστης έκ Ρουμα
νίας, υ Ελλην την καταγωγήν, καi διεγράφη έκ τού κόμματος, μόλις έ
πεστρέφαμεν άπο το μέτωπον, δ ιότι ήκολούθησε ττΊν ομάδα των σο
σιαλδημοκρατων τfiς Κεντρικfiς Έπιτροπιlς τού κόμματος. 

Χωρiς ν' άναμείνω άπάντησιν, συνέχισα : 
-ΕΤναι έκστρατεία άπελευθερώσεως ομαι μόνων άδελφων η έκ

στρατεία έπιθετική, δπως ή τfiς Ούκρανίας; Θa μπορούσε, νομίζω, νa 
στηριχθ6 ή άποψις_ δτι εΤναι έκστρατεία άπελευθερωτικτΊ έλληνικων πλη
θυσμων καi έλληνικων έδάφων, έφ' δσον περιωρίζετο είς τa έδάφη τfiς 
Συvθήκης των Σεορων. Είς τa έδάφη αύτa ί;πάρχει άσφαλως συμπαγi]ς 
έλληνικος πληθυσμός. 'Λλλa πέραv άπο τi'Jν γραμμτΊν τnς Συνθι1κης των 
Σ εορων, τί ζητούμε; Άπο έκεi καi Ε:πειτα δεν κάμνομεν πλέον πόλεμον 
έπιθετικόν; 

Η ΕΛΛΑΣ Κ Α Ι  Ο Ι  Σ ΥΜΜΑΧΟ Ι 

'Ένας έκ των παρισταμένων, δεκανεύς, εΤπε : 
-Ναί, άλλα τi νa κάμωμεν, άφού ο Κ εμaλ δεν άν�γ�ωρίζε;ι τι1ν 

Σ υνθήκην των Σεορων, ποu ύπέγραψεν ο Σουλτ&νος, και εστασιασε; 
πως θa τον άναyκάσωμεν ν' άναγνωρίσΙJ τi'Jν Συνθήκην των Σεορων ; 

-Σωστά, άλλa διατi οΙ Μεγάλοι μας Σ ύj-.ψαχοι μετa ττΊν νί
κην τού μεγάλου πολέμου, έπfiρaν ολοι άπο τa έδαφη ποu κατέκτησαν, 
δσα τοuς έχρειάζοντο, Ε:δωσαv είς τιlν Σ ερ6ίαν καi τιlν Ρουμανίαν τερα
στίας έκτάσεις, τaς έτριπλασίασαν. καi είς ττΊν 'Ελλάδα έδωσαν έδάφη 
μη κατακτηθέντα, μη ίδικά των, μη κατεχόμενα, καi τfiς λένε : « Σ υνέ
χισε σu τον π-όλεμον μόνn σου καi πήvαvνε vc'x τΟ: ΠCcΟΙJς>> ; υΟσα πfi
ραν αύτοί, τΟ: πfiραν με τi'Jv δοήθειαν τfiς ' Ελλάδος. Τώρα διατi δεν Ε:ρ
χονται ολοι δσοι ύπέγραψαv τιlν Συνθήκην των Σ ε6ρων, διa νa πάρω
μεν το μερίδιον τfiς 'Ελλάδος; ΟΙ Γ άλλοι ε Τ ναι είς την Κ ιλικίαv, oi Ί 
ταλοi είς την Άττάλειαv καi είς δλην τi'Jν νοτιοδuτικην Μικρc'χν Άσίαν. 
�Ησαν σύμμαχοί μας είς τον πόλεμον, διατί  τώρα δεν πολεμούν έδω μα
ζί μας ; Κ α\ όχι μόνον αύτό, άλλά, καθως ξέρετε, καi άντιδρούν ! Κ αi 
αύτfiς τfiς 'Αγγλίας ή 6οήθεια εΤναι μόνον μf. λόγια καi με λ ίγα χρή-
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ματα. Αύτη μaς έστειλε είς την Ούκρανίαv, δ ιατl τώρα δΕ:ν έρχεται έδω 
νό: μaς βοηθήσι:ι μΕ: στρατόν της, μΕ: aποβάσεις είς τον Εuξεινον Πόν
τον, δ ιό: νό: κτυπήσι:ι aμέσως τον Κεμάλ, νό: τελειώvωμεν; Άπο τον 
.Μάϊον τοu 1 9 1 9  έως τώρα, Μάϊον τοu 1 92 1 , έχομεν δύο χρόνια καi δέν 
κάμνομεν τίποτε. 

Δ Ι Α  ΤΑ ΠΕτΡΕΛΑ Ι Α  ΤΗ Σ ΜΟΣΟΥΛΗ Σ 

Σ ι γη άκρα. Ούδεμία aντίρρησις ! 
-Λοιπόν, παιδιά, τό: πράγματα (χουν διαφορετ ικά. Δέν πολεμοιl

με διό: λογαριασμοv της 'Ελλάδος, aλλό: της 'Αγγλίας ! Μaς εστειλεν 
έδω διό: νό: έξασφαλίσωμεν εΙς αύτην την κατοχην των πετρελαίων της 
Μοσούλης καΙ TOU ' I ρό:κ καΙ &κόμη της όδοu των ' I  νδιων. Έό:ν έπικρα
τήσι:ι ό Κεμάλ, αύτό: κ ινδυνεύουν. Πάvτως, ή Έλλό:ς έδω πέρα, μόνη της, 
δΕ:ν μπορεΊ νό: τό: βγάλι:ι πέρα καΙ Ο:δικα σκοτωνόμαση:. Έπl πλέον ή 
Κυβέρνησις των Άντιβενιζελικων έξελέγη άπο τον Λαον καΙ έπεκράτη
σεν είς τό:ς έκλογό:ς της 1 ης Νοεμβρίου cjς aντιπολεμ ική, μΕ: τι1ν «'Ε
.ληά», ποu εΤναι σύμ6ολον εΙρήνης. ΚαΙ avτl νό: κάμι:ι εlρήνην μΕ: τον Κ ε
μάλ, συνεχίζει τον πόλεμον. Έξηπάτησε τον Λαόν, έ:καμε καΙ νέαv έπι
στράτευσιν τόσων κλάσεων. UΟλα αύτά, δ ιότι το θέλει ή 'Αγγλία, διό: 
νό: σώσr:1 τό: πετρέλαια της Μοσούλης. ΕΙς το βάθος εΤναι ό άγων των 
πετρελαίων, δ ιό: τον όποΊον πρέπε ι έμεΊς νό: σφαζώμεθα ! ΚαΙ &κόμη : 
Έκτος aπο αύτά, ή Έλλό:ς πολεμ<';c aπο το 1 9 1 2, σχεδον συνεχως έπl 
δέκα τώρα χρόνια. Οί Ο:λλοι έπολέμησαν μόνον τέσσερα καΙ ήσύχασαν. 
Γιατl δηλαδη έμεΊς πρέπει νό: συνεχίζουμε; Ε'ίμαστε οί πιο μ ικρο! καΙ 
οί ΠΙΟ φτωχοl aπο ολα τό: νΕθνη της Εύρώπης καΙ (χο•Jμε ό.νάyκη ήσυ
χίας καΙ εΙρήνης. 'Όλος ό Λαος πίσω είς την 'Ελλάδα εΤναι έναντίον τοu 
πολέμου. Κάνουμε δΕ: το χατηρ ι  της 'Αγγλίας διό: νό: aναγνωρισθ!J ή 
:έπαναφορό: τοu Βασιλέως Κωνσταvτίνου. νΕτσι τούλάχιστον λένε οί 
Βενιζελ ικοί. 

»Λοιπόν, αύτό: δλα πρέπει νό: τό: λέμε είς τοuς στρατιώτας μας 
κατό: την προπαγάνδαν μας, αναλόγως των περιστάσεων, αναλόγως 
-των προσώπων ποu μ ιλοuμε, δ:ν εΤναι Βενιζελικοl η Άντιβενιζελ ικοί. Προ 
παvτος πρέπει νό: έπιμένωμεν εΙς τον χαρακτηρα της έκστρατείας, ως 
έπιθετικης Ιμπεριαλιστικης, διό: λογαριασμον της 'Αγγλίας. 

Η ΟΡΓΑΝΩΣ Ι Σ  

-τι θό: κάνουμε γ ιό: τοuς λιποτάκτες ; ήρώτησεν ένας. 
--Προκει μένου περl των δικων μας, είμαστε κατa της λιποταξίας 

καi άνυποταξίας ! 'Όλοι χρειάζονται έδf.1 είς το μέτωπον. ' FΞδr�' εΙ,-:χι 
τώρα ή κομματικη δουλε ιά. Προκει μένου δμως περl στρατιωτων Βενιζε
λ ικων η Άντιοενιζελικων, δ:ς φεύγουν, έμεΊς θό: τοuς οοηθοuμε, δσον 
μποροuμε. 'Όταν ομως γίνεται κανεlς aπο αύτοuς δικός μας, θ:'χ μέν1J 
tδω διό: νa έργασθι;\. 

Ό Β .  έ:θεσε το όργαvωτικον ζήτημα καΙ άνέλυσε το σύστημα της 
κ ατό: τριάδας ( τριόοκας ) όργανώσεως είς τοuς λόχους, τό: συντάγμα
-τα, τaς μονάδας. Έπεμείναμεν έπίσης aρκετό: είς την τήρησιν των κα
νόνων τοu συνωμοτ ισμοu, έφ' δσον θό: έπρόκειτο περl παρανόμου δρά
σεως. Ψευδώνυμα, νούμερα, σημεΊα αναγνωρίσεως καΙ συνθήματα καΙ 
παρασυνθήματα δικά μας. 

Αύτό: δλα τό: είπαμ·ε έκεΊ είς την σύσκεψιν καΙ φυσικό: έγινmι δε
χτά, aλλό: είς την πρaξιν πολιl όλίγην άπόδοσιν εΤχαv τa πρόσωπα ΠΟU 
συνfiλθαv έκεΊ. 'Αργότερα ή πολλη δουλειό: (γινε μΕ: Ο:λλα πpόσωπα. 

Το μόνον ποu έπραγματοποιήθη ήτο δτι συvεπήχθη ένας δμ ιλος 
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κομμουν ιστων τής Σ μύρνης, πολιτων, μέσα ε,! ς τον όποΊον διεκρίθησαv 
κcΧποιος Χονδρόπουλος άπο η1ν Μασσαλίαν, ενας άλλος, λεγόμενος Μι
κάλεφ, νεαρός, καi μερικοi έργάται. Θό: ξαναyίνΙJ λόγος διό: τον δμ ιλον 
αύτον τής Σ μύρνης. 

ΟΛΟ Ι Ο Ι  Δ Ι ΑΒΟΛΟ Ι Π Ρ Ο Σ  ΒΟΗΘΕ Ι ΑΝ ΜΑΣ 

Π ροτοu δμως νό: ποuμε τί ί::κανε το Κ .  Κ .  Ε. είς το μικρασιατικον 
μέτωπον, πρέπει νό: έκθέσωμεν ποίαν κατάστασιν εύρήκαμεν είς αUτό. 
ΜπορεΊ κανεiς νό: π� έν προκει μέν� δτι δλοι οί δ ιάβολοι εΊχαν συνωμό
σει bιό: νό: μδς βοηθήσουν ! . . .  

Διότ ι ,  δταν η μεΊς έλέγαμεν δτ ι αύτη η έκστρατεία ξεπερνq την δυ
ναμικότητα ποu μποροuσε ν' άναπτύξ\1 ή μ ικρό: καi πτωχη Έλλάς, ά
σκοuντες την ηττοπαθή ( ντεφαιτ ιστ ικην) προπαγάvδαν μας, ο\ Άντι
βενιζελικοi δέν έφρόντ ιζαν νό: στηρίξουν την άποψιν δτι μπορεΊ νό: τό: 
ογάλ\] πέρα η 'Ελλάς, δπως θό: ώφειλαν νό: κάνουν άπο έθνικής άπό
ψεως, διό: νό: Εμψυχώσουν τον στρατόν, άλλ' άνrιθέτως «έσεκοντάρ ιζαν» 
την ίδικήν μας άποψιν, προσθέτοντες συνήθως : 

-τί φταΊμε έμεlς ; Ό Βεν ιζέλος μδς ί::μτrλεξε σ' αύτιlν τιlv έκστρα
τεία. Καi δέν μποροuμε νό: την έγκαταλείψσυμε, γ ιατ i  τότε θό: π� δτι 
αύτος κερδίζει έδάφη γιό: τιlν ' Ελλάδα κ' έμείς τό: χάνουμε ! 

Δηλαδη το κομματ ικον ζήτημα έτίθετο ύπεράνω τοu έθν ικοu. Άλλό: 
το 'ίδ ιο έγίνετο καi άπο τοuς i::3 ενιζελικούς. 'Όταν ημεiς έλέγαμεν δτι η 
'Αγγλία μδς εστειλεν έδω ώς χωροφύλακας των συμφερόντων της καi 
συνάμα δέν μδς βοηθεl έπαρκως, ή βενιζελ ικη έπωδος ητο : 

-�Ας μη ί::φερναν τον ΚωνσταντΊνο καi δ:ς άφ ιναν τον Βενιζέλο 
νό: κuβερνq:, γ ιό: νό: μδς βοηθ� ή 'Αγγλία. Τότε θό: ν ικούσαμε γρήγορα. 

Ώσό:ν ο\ Άντιβενιζελικοi κυβερνijται νό: t;σαν 6λιγώτεροv πειθή
ν ιοι εΙς την Άγγλίαν άπο τοuς Βενιζελικούς ! 

Κ ΑΜΩΜΑΤ Α «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» 

Ή «dύμμαχος» Γαλλία μέ την σύμβασιν τής 'Αγκύρας καi τον 
Φραγκλέν Μποuγιον καi τον στρατηγον Γκουρώ τijς Κ ιλ ικίας, ποu πα
ρέδωσεν δλον το πυροβολ ικόν του καi τό: δπλα του εΙς τοuς Τούρκους 
διό: νό: μcχς πολεμήσουν, καi ή «σύμμαχος» ' I  ταλία, ποu έστε ιλε μέ το 
συλληφθeν πλοlον «'Αμπάτζια» πολεμοφόδια είς τον Κεμό:λ καi συνά
μα έδημ ιουργοuσε συνεχως έπεισόδια πρ�ς τό: δεξιό: τijς Στρατιδς τής 
Μ ικρδς 'Ασίας, διό: νό: την άναγκάζ\1 νό: δ ιατηρ� καi έναντ ι τijς Ιταλ ι
κως ζώνης κατοχής δυνάμεις προς 5φελος τοu Κεμάλ, δλα αύτό: έγίνον
το, κατό: τοuς Βεν ιζελικούς, δ ιότ ι ο\ «σύμμαχοι» αύτοi δέν f\θελαν τάχα 
τον Κωνσταvτlνον ! 

Πολλάκ ις σννέδη εΙς συσκέψε ις μέ κομ μουνιστό:ς εΙς το μέτωπον, 
yελωντες διό: την τοιαύτηv προπαγάνδαν των Βεv ιζελικων, ή όποία μδς 
έ/)οήθει εΙς τοuς σκοπούς μας, νό: παραδεχώμεθα, δ:ν καi κομμουνισταί, 
δτι ό Βασιλεuς Κ ωνσταντlνος ήτο ίκανος ν'  αύτοκτονήσι:J , ώς άλλος Κ ό
δρος, έav πράγματι θό: συνέβαινε νό: εΊναι αUτος ή αΙτία τής ύπέρ τοu 
t< εμό:λ βοηθείας τijς Γαλλίας καi τijς Ί ταλίας καi τής άνθελληνικής 
στάσεώς των, fjτις ·εΊχε τό: α'ίτ ιά της είς τον πρός την Άγγλίαν άνταγω
νισμόν των έν τ'(l Μεσογεί�, τον όποΙον έπλήρωνεν άπλως ή Έλλάς ! 
Αζιτό: δλα δμως έστερέωναν εΙς ή μδς την πεποίθησιν δτι ή άποψίς μας 
εΤναι 6ρθη καi δτ ι πράγματι δΕ::ν ε'ίμεθα παρό: lνα πιόνι τής 'Αγγλίας ! 

6 Τ  



Α Ι  ΕΡ Ι ΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞ Ι ΩΜΑΤ Ι ΚΩΝ ΚΑ Ι  Η ΚΑΚΗ Δ Ι Α  ΠΑ 
Άλλa καΙ άvτ ιθέτως, τί επταιεν δ Βενιζέλος είς τδ δτι οί Άντι6ε

ν ιζελ ικοί, κυριαρχήσαντες μέ σύνθημα την είρήνην, έξηπάτησαν τον Λα
ον μόνον διό: κομματικοuς λόγους καΙ συνέχισαν τον πόλεμον καΙ την 
ύπέρ τaς δυνάμεις τijς 'Ελλάδος έκστρατείαν; τί επταιεν δ Βενιζέλος, 
δταν, πάλιν δ ιά λόγους κομματικούς, εδιωξαν άπο τον Στρατον τόσους 
Βενιζελικοlις άξιωματικούς, οί δποΊοι ,  aν δέν ήσαν σποuδαlοι άπο άπό
ψεως έπιστημονικijς στρατιωτικijς μορφώσεως, πάντως ήσαν καλοl μα
χηταί, καλοί διοικηταί. έμψυχωταl τοϋ Σ τρατοϋ, μέ δρaσιν κατa τον 
πρc:Jτον παγκόσμ ιον πόλεμον, καi άνέθεσαν τaς διοικήσεις είς άνικά
νους στρατηγούς ; 'Όλους αuτοlις τοlις ε'ίδαμε άπο κοντa καi δ ιεπι
στώσαμεν δτι μό'vον προσόν των ή το δ φανατισμός των ύπέρ τοϋ . . .  Κων
σταντίνου ! Τίποτε άλλο ! 

Έaν είς δλα αuτa προστεθοΟν αί καθημεριναi εριδες Βενιζελικων 
καi Άντιοενιζελικων άξιωματικων, (ριδες καi συνάμα άντιδράσεις κατ' 
άλλήλων, η πάροδος τοϋ χρόνου καi το άτέρμον τijς έκΟ'τρατείας, η Ελ
λειψις έλπίδος κ&ν δριστικfις νίκης, η κακη δίαιτα το Ο Σ τρατοΟ ( οί ρέγ
γες, είς τaς δποίας οί στρατ ιωται έπερνοϋσαν φτερa καi τaς έ6αζαν είς 
τά δένbρα νa κελαϊδήσουν, τa σκουληκιασμένα κεφαλοτύρια, οί 6ρώμι
κες σάπιες έληές, τά μακαρόνια μέ άπαισίας 6σμijς λάδι καΙ τόσα 
άλλα ήδύγλωττα καi τερψιλαρύγγια, οίδηστόμαχα καi άλγηδονόκοιλα 
ορώματα ) ,  κακουχία ι τοϋ πολέμου, τa γράμματα άπο την Πατρίδα, 
άπο το χωριό, άπο ΤΟ σπίτ ι, ποlι (γραφαν δτι άρρώστησε το παιδί, που
λήθηκε το 6ωδι, δτι πουλήθηκε καi το χωράφι η το άμπέλ ι ,  δτι δ μπακά
λης δέν δίδει πλέον 6ερεσέ, δτι το άλεϋρι έτελείωσεν, δτι δ τάδε ζητεΊ 
τa δανεικa διa τa φάρμακα, καi τόσα άλλα ( κανεlς δέν μπορεl va φαν
τασθ!j πόσον κακον κάμνουν είς τον στρατιώτην αuτa τa γράμματα ά
πο το σπίτι, ποlι καλύτερα νa ελε ιπαν ) ,  δλα αuτά, μαζi μέ την άπογοή
τευσιν άπο την άποτυχίαν τijς έκστρατείας είς τον Σαγγάριον καi f:πει
τα προς την v Αγκυραν. εΤχαν δημ ιουργήσει είς το μέτωπον μίαν κατά
στασιν όχι εuνοϊκην aπλως, άλλa ύπερευνοϊκην διa την κομμοuνιστικην 
προπαγάνδαν. 

Άσφαλως επαιξε μέγαν ρόλον είς τι1ν κατάρρευσιν τοΟ μετώπου 
τfις Μικρaς 'Ασίας το Κ .  Κ .  Ε. ώς θa 'ίδωμεν. 'Αλλ' οuτε καΙ ο\ Βενιζε
λικοί, οuτε καi οί Άvτιοενιζελ ικοίι άλληλοπαρασυρόμενοι είς τον κα
τήφορον, πταίουν 6λιγι�τερον. Ό άναμάρτητος λοιπον τον λίθον πρωτος 
βαλέτω ! 

Η ΟΡΓΑΝΩΣ Ι Σ  ΤΗΣ ΔΡΑΣ ΕΩΣ 

Έγνωρίζαμεν f\δη δτι μέγας άριθμος των μελων τοΟ κόμματος εΤ
χεν έπιστρατευθ!j καi εύρίσκετο είς ·ro μέτωπον. Άλλa πως θa ήρχόμε
θα είς έπαφην μέ έ:να εκαc.<τον έξ αUτων ; Οί έν Σ μύρνι:J δέν εΤχciν είμη 
έλαχίστας πληροφορίας περi των διευθύνσεων μόλ ις τριων η τεσσάρων 
προσώπων. Δέν ύπijρχε λοιπον άλλη λύσις, είμη ν' άπευθυνθωμεν είς 
τaς οργανώσεις τοϋ κόμματος είς την 'Ελλάδα, διa νa μάθουν τaς διευ
θύνσεις άπο τa σπίτια των. Βέ6αια αuτο θ' άπαιτοΟσε κάποιον χρόνον. 
άλλ' ήτο δ μόνος τρόπος. Έστείλαμεν λοιπον έπιστολaς είς τοlις γραμ
ματεΊς των τμημάτων τοΟ κόμματος είς δλας τaς πόλεις τfις 'Ελλάδος, 
δπου έγνωρίζαμεν δτι ύπάρχουν οργανώσεις καi φυσικa έγνωρίζαμεν καΙ 
τοlις έπi κεφαλfις. τα γράμματα αUτa έστάλησαν μέν άπο διάφορα πρό
σωπα καi αί άπαντήσε ις ήλθον είς δ ιάφορα πρόσωπα μέ διαφόρους δι
ευθύνσεις, άλλa τελικως συvεκεντρώθησαν είς τa χέρια μας. 'Εγώ δ ί
διος δέν εστειλα ποτέ είς κανένα έπιστολην καi δέν έπijρα ποτέ άπο κα-
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νέ:να γράμμα. ΜΕτσι, εΤχα δημ ιουργήσει γύρω μοι.ι έ:να «Τεlχος άσφα
λείας» ! Πολλοί δμως άπο τοuς γράφοντας τeχ γράμματα αίιτeχ άνέφε
ρον, δταν ητο άνάγκη, η1ν φράσιν : «ΕΤναι έδω καί ο συγγενής σας 
Σταυρίδης καί θέλει νeχ μcWι:1 πληροφορίας διeχ τοuς έδC:ι συγχωριανούς 
του, ποϊι ύπηρετοϊιν, μήπως μπορέσι:1 καί συναντήσι;) κανένα>>. Mf. αuη1ν 
τfιν φράσιν η Ο:λλας παρομοίας, οί λαμοάνοvτες το γράμμα εΙς τeχ μετό
πισθεν γραμματεlς των τμημάτ�ν άντελαμοάνοντο τί έζητούσαμε. UΟ
λοι έγνώριζον i)δη το ονομά του καί αίιτο έφθανε δια να καταλάοουν τί 
έζητούσαμεν. 

Ο ΠΡΟΣ ΗΛΥΤ Ι ΣΜΟΣ 

Ένθυμοϊιμαι δτι πρC:ιτος άπ' δλους άπήντησεν ο Γ ιώργης Σάν
τος. άπο τfιν Καρδίτσαν, εΙς τfιν οποίαν μόλις εΤχεν ίδρυθ6 δμ ιλος τοϊι 
κόμματος τοϊι Σωματείου Καπνεργατων Καρδίτσης. 'Υπολογίζω δτι συνε 
κεντρώσαμεν τeχς διευθύνσεις μελων τοϊι κόμματος, ύπηρπούντων εΙς το 
μέτωπον, δ ιακοσίων καί πλέον. 

Έν τ� μεταξύ, ε'ίχαμε πάρει τον χάρτην καί έσημειώvαμε τeχς πό
λεις καί τeχς περιφερείας, δπου έ:δρων αί διάφοροι μεραρχίαι . Το σχέδιόν 
μας ητο VCx ορίσωμεν Ενα ύπεύθυvον της δράσεως εΙς κάθε μεραρχίαν, 
μf. το οποίον καί μόνον να έρχώμεθα εΙς έπαφήν. Καί φυσι•ι<eχ αίιτος ε
πρεπε νeχ εΤναι μέλος τοϊι κόμματος. Αuτο το τελεuταlον δf.ν κατωρθώθη 
νeχ γίνι;} παντοϊι, ε'ίτε διότι δf.v εύρέθησαν μέλη τοϊι κόμματος, ε'ίτε δ ιό
τι τα εύρεθέντα ησαν &κατάλληλα, άνίκανα καί δf.ν άνέπτυξαν δραστη
ριότητα, ε'ίτε διότι έφοοοϊιντο. τ α άντ ικατεστήσαμεν άμέσως μf. &.λλα, 
ποu πpοσηλυτίσθησαv έv τ� μεταξύ. Καί πρέπ.ει ν<'χ τοv ισdd ότι γρήγο
ρα προσηλυτίσθησαν πολλa καί μορφωμένα παιδ ιa, τΟ: όποία, χωρίς va 
εΤναι μέλη τοϊι κόμματος, Ε:δρασαν έκατοντάκις περισσότερον άπο &.λ
λα ποu ήσαν μέλη. Ή δλη άvτιπολεμική, ντεφαιτιστική, διαλυτική, δια
ορωτική, η δπως &.λλως θέλετε νa την πητε, δρaσις αUτη, f:γινε κυρίως 
μf. τέτοιους προσηλύτους. 

ΟΥΔΕΜ ΙΑ  ΑΝΤ Ι ΔΡΑΣ I Σ ΤΩΝ ΑΞ Ι ΩΜΑΤ Ι ΚΩΝ 
Το τριαδικον σύστημα έγκατελείφθη γρήγορα. Τοϊιτο &.λλωστε εΤ

ναι σύστημα συνωμοτικόν, Ισχϊιον έκεl δπου ύπάρχει πράγματι άντίδρα
σις, δηλαδτΊ έκεl δπου οί aρμόδ ιοι προσέχουν τον τοιοϊιτον άντίπαλον, 
έργάζονται δι(χ νeχ τον άνακαλύψουν καί να τον πατάξουν. ΕΙς το μ ι
κρασιατικον μέτωπον οuδείς άξιωματικός, μ ικροϊι η μεγάλου βαθμοϊι, 
άπησχολήθη ποτέ μf. τον Κομμοuνισμόν, εlμfι περί το τέλος σχεδον 
της έκστρατείας, δπότε καί μόνον έξύπνησαν. Άλλeχ οέδαια ητο πολl.ι 
άργeχ πλέον. 

ΜΟχι λοιπον τριαδ ικον σύστημα, άλλ' δμάδες στρατιωτων πολυ
πληθεί'ς έσχηματίσθησαv εΙς τοuς λόχους καί τΟ: συντάγματα, έπηρεαζό
μεναι άπολύτως άπο τοuς κομμουνιστάς. ποu περιέκλειον έντος αuτων, 
έ:το ιμοι πάντοτε νeχ ύπακούσοuν εΙς τeχ κελεύσματά των. 'Επίσης πολλοί 
ύπαξιωματικοί καί άρκετοί Ε:φεδροι άξιωματικοί εΤχον μυηθ6 εΙς τον 
κομμουνισμόν. · 

Πρέπει να σημειωθ6 έδω δτι το «φόρτε>> της δράσεώς μας άνε
πτύσσετο πάντοτε εΙς το Νότιον Συγκρότημα, έν� εΙς το Βόρειον δ�ν 
έπετύχαμεν πολλ(χ πράγματα καί ή έπικοινωνία μας μέ αίιτο ητο πολu· 
σπανία. Μόνον εΙς το Έσκη ΣεχτΊρ καί Σεϊvτη Γαζη ε'ίχαμεν έ:να πυρη
να κάπως lσχυρον καί όλ ιγώτερον Ισχυροuς εΙς Κ ιοuτάχεταν καί Προϊισ
σαν. 'Ανέκαθεν εΤχα την γνώμην δτι δρaσις τοιαύτη εΙς το Βόρε ιον Συγ-
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κρότημα δέν ήτο δυνατον οίίτε νό γίνι;ι οuτε νό κατευθύνεται aπο το 
Νότιον, δπου είιρισκόμεθα ημείς. '1-1 δρδ:σις είς το Βόρειον Σ υγκρότη
μα έπρεπε νό κατευθύνεται άπο τfιν Κωνσταντ ινούπολιν η aπο τό Μου
δανιά, λ ιμένα έψοδιασμοu τοu συγκροτήματος αύτοu. Άλλό διό τfιν τοι
αύτην δρδ:σιν έκ Κωνσταντ ινουπόλεως ωφειλε νό φροvτίσr:ι η έν 'Αθήναις 
Κε;ντρικfι Έπιτροπfι τοu κόμματος, f\τις δμως εΤχε πολU διαφορετικός 
aντιλήψεις καi ούσιαστικως ι']γνόει καi το τί έκάμναμεν ή μείς είς το 
μέτωπον. Άσφαλως δέ, έπειδfι η δρδ:σίς μας εΤχεν έvτα96 είς το Νότιον 
Σ υγκρότημα, δ ιό τοΟτο καi ή κατάρρευσις τοΟ μετ(�που προηλθεν άπο 
το τελευταίον αuτο καi οχι aπο το Βόρειον. Έόν δέ ίιπάρχοι.Ν - καi 
6ε6αίως uπάρχουν - γενικό αίτ ια της καταρρεύσεως τοΟ μ ικρασιατι
κοΟ μετώπου, διό τό· όποία εuθύνονται καi οΙ Άντ ιβενιζελ ικοi καi οΙ Βε
ν ιζελ ικοί, ταuτα βεβαίως Ισχύουν καi διό τό δύο Συγκροτήματα τοΟ με
τώπου, διότι είς &μφότερα αl γενικαi σwθηκαι της δ ιεξαγωγης τοΟ πο
λέμου ήσαν δμοιαι .  Το δτι δμως κατέρρευσε το Νότιον καΙ οχι το Βό
ρειον Συγκρότημα, τοUτο ε Τ ναι έργον aσφαλως τοΟ κ .  κ .  Ε I δηλαδη 
έργον της έντατικης εiς το συγκρότημα αuτο δράσεώς του. 

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ε Ι  Σ ΤΗΝ Δ Ι ΑΘΕΣ I N  ΤΟΥ Κ .  Κ .  

Καθ' δλον το διάστημα τi)ς δράσεώς μας είς τfιν μικρασιατικfιν 
έκστρατείαν, ητοι aπο τοu ' I  ουνιου τοΟ 1 92 1  μέχρ ι τοΟ Αuγοίιστου τοΟ 
1 922, ίιπηρέτουν ώς σιτ ιστfις της 1 ης πολυβολαρχίας τοΟ 1 ου τάγμα
τος τοΟ 3 1  συντάγματος πεζικοϋ, το όποίον ε Τ χε σχηματισθ6 εΙς Σ μύρ
νην ώς 1 ον σ6νταγμα μετόπισθεν .. άλλΠ δέν !Ξμε ινε καθό \σ.J είc τ& uε
τόπισθεν, λαβΟν άμέσως θέσιν είς το μέτωπον aπο τοu ίιποτομέως Τσι
βρiλ μέχρι σχεδον τοΟ Ναζλη. Έκάλυπτε τfιν προς νότον πλευρόν τοΟ 
μετώπου aπο των πηγων τοu Μαιάνδρου ποταμοΟ καΙ κατό μηκος της 
βορείου αuτοΟ οχθης μέχρι τοΟ Ναζλη, δηλαδfι μέτωπον, το όποίον σή
μερον θό έπρεπεν ίσως νό καλύπτεται άπο τρείς μεραρχίας. Δέν ένθυ
μοuμαι τfιν είς χιλ ιόμετρα έκτασίν του. 'Αρκεί δμως νό ε'ίπω δτι άπο το 
χωρίον Γκ ιούνεϊ, δπου έμεινε η πολυβολαρχία μας έπl δί μηνον, το πλη
σιέστερον της δ ιαμονηc μαc ΠΡΟC το Μπουλαvτάv, EfiC':XV �ου συν,·6γμα
τος, έκάμναμε διαδρομην μιΖ μουλάρια έπi 8 ιi>ρας, διό νό μεταφέρωμεν 
τρόφ ιμα, 6αδίζοvτες παραλλήλως προς τον ποταμον Μαίανδρον, χωρiς 
μεταξu Γκ ιούνεϊ καΙ Μπουλαντάν νό ίιπάρχr:ι έστω καi εν φυλάκιον τοϋ 
Σ τρατοu μας. Δηλαδη κενοv 8ώρου διαδρομης μέ μουλάο ια έπi της 
γραμμης αuτοu τούτου τοu μετώπου, aπο το όποίον οΙ ΤοΟρκοι θό ι']δύ
ναvτο νό περάσουν όλόκληρα σώματα στρατοΟ όπισθέν μας, χωρlς νό 
πάρωμε κδ:ν μυρωδ ιά, έ&.ν 6εβαίως καΙ αuτοl εΤχον διαθεσίμους δυνάμεις 

Λοιπόν, παρ' δλας τός άπεράντους ταύτας aποστάσεις, ή όργάνω
σις της δράσεώς μας είς το μέτωπον πολU γρήγορα έφθασεν είς σημεί'
οv, wστε ή έπικοινωνία μας μέ δλα σχεδον τό τμήματα τοΟ Νοτίου Σ υγ
γκοτήματος νό εΤναι ταχίστη, δση σχεδον καi τοΟ 'Επιτελείου της Στρα
τιδ:ς ! 

ΤοΟτο κυρίως έπετεύχθη, δ ιότ ι πολU γρήγορα έδάλαμε στο χέρι 
μας δλα σχεδον τό τηλεφωνικό κέντρα κατό τόπους. Κομμουνισταl η 
σvμπαθοΟντες έφρcντίσαμεν διa ποικ ίλων μέσων, άλλό προ παvτος διό 
της μεγάλης προθυμίας, δραστηριότητος, πειθαρχίας, &κόμη καΙ έπι
δείξεως αuτοθυσίας είς κινδύνους, είς μόχθους, είς άγρυπνίας νό το
πο9ετηθο0ν είς τa τηλέφωνα. Δέv νομίζω σκόπιμον ν' άναφέοω όνόματα 
ίιπαξιωματικων, δεκανέων καi στρατιωτων, ποu ιiσαν είς τό τηλεφωνι
κό κέντρα των μονάδων. ν Αλλωστε ποίαν άξίαν Eχouv σήμερον τό όνό
ματα αuτά ; 
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Α Ι  ΣΥΝΕΝΝΟΗ Σ Ε Ι  Σ ΜΑΣ 

τ οίιτο μόνον λέγω, δτι ωραν 21/2 μετα τα μεσάνυκτα έπήγαινα είς 
το τηλεφωνικον κέντρον τοϋ Μπουλαvτάν, δπου προϊστάμενός του ήτο, 
τ!] μερίμνι;ι μου, δ δεκανεuς Τσούρης, καπνεργάτης έκ Δράμας, γvω
mος ιiδη ό:πο έκεΊ, καΙ Ιiπαι ρνα το τηλέφωνον δια να συνδεθω καΙ συνο
μ ιλήσω μΕ: τον είς το τηλεφωνικον κέντρον «δικόν μας» οίασδήποτε πό
λεως ιiθελα ! Μποροϋσg να συνεννοηθω μΕ: την Σ μύρνην, το Άϊδίνιον, 
το Ναζλη, την Φιλαδέλφειαν, το Ούσάκ, το Σ αvτικλη, το Τουλοϋ-Μπου
νάρ το Μπαλ Μαχμούτ, το Άφιόν. Άπο το Άφιον καi πέραν, προς βορ
ρaν' &λλοι άνελάμοανον να μεταδώσουν τας όδηyίας η ν' άναφέρουν πλη
ροφ�ρίας. Φυσικα δΕ:ν συνεννοούμην μΕ: δλους καθε μέρα. Άλλα ολο ι, δ
ταν ιiθελαν ν' άναφέρουν κάτι η να ζητήσουν οδηγίςχς δια κάτι, ελεγαν 
είς τον Τσούρην δτι ιiθελαν να ίδοϋν τον τάδε (τα ψευδώνυμα ήσαν διά
φορα δια τον καθένα ) ,  οπότε είς τας 2V2 τοuς έπαιρνε δ Τσούρης είς το 
τηλέφωνον καi η έμιλοϋσα δ ίδιος η ελεγα είς αύτόν τί να π!]. Κανεlς 
ποτΕ: δΕ:ν έκαμε ελεγχον των συνομιλιωv των τηλεφώνων. 

Φυσικα ώμ ιλούσαμε καΙ μέ ώρισμέvα ίιπονοούμενα καi ίδίως μΕ: το 
σύστημα της ό:vταλλαγης λέξεων, π.χ. συγγενης n συγχωριανός ήτο δ 
σύντροφος, σπίτι ήτο το κόμμα, χρήματα ήσαν οί μπροσοϋρες, έφημερί 
δες κ.τ.λ. ,  καi πολλα &λλα, ΠΟU δΕ:ν τα θυμaμαι.  

ΤΟ Σ Ι ΔΗ ΡΟΔΡΟΜ Ι Κ ΟΝ Δ Ι  ΚΤΥΟΝ 
ΕΙ Σ ΧΕ Ι ΡΑΣ KOMMOYN I ΣΤΩΝ 

ν Αλλ η τεραστία γκάφφα, ούρανομήκης βλακεία, δια την οποίαν καi 
μόνην άσφαλώς έπρεπε να τυφεκισθοϋν οί ΥΕξ, δ ιότι καθ' δλα τα &λ
λα, δια τα δποϊα έτυφεκίσθησαν, ήσαν άθωοι: η μaλλον ήσαν τόσον ένο
χοι, δσον καi πλεΊστοι &λλοι ζωντες άκόμη, ύπίlρξεν ή άπρόοπτος καi 
άνέλπιστος ένίσχυσις τοϋ Κομμουνισμοί) είς το μέτωπον, ή είς αύτον πα
ράδοσις ολων των τραίνων, των σιδηροδρομ ικων σταθμων καΙ των τηλε
γραφικών των έγκαταστάσεων, δηλαδή, οUτε όλίγον, οUτε πολύ, δλοκλή 
ρcu τοϋ συγκοινωνιακοϋ δ ικτύου τfΊς Σ τρατιaς ! 

Μα την άλήθειαν, έαν άργότερον, τον Νοέμοριον τοϋ 1 922, οπότε 
έδικάζοντο οί "Εξ, δΕ:ν ημην κομμουνιστής, θα έπρεπε να παρουσιασθω 
είς το ΣτρατοδικείΌν έκεΊνο τοϋ Πλαστήρα καΙ Όθωvαίου καΙ vα τοuς 
ε'ίπω δτι «oi άνθρωποι αύτοl εΤναι άθωοι δ ι '  ολα οσα τοuς κατηγορεΊτε 
καΙ το κατηγορητήριόν σας δΕ:ν στέκεται .  ΕΤναι δμως ενοχοι ,  διότι άπο 
άπε ιρίαν, επιπολαιότητα η βλακείαν, παρέδωσαν το σιδηροδρομικον δί
κτυον της Στρατιaς είς τοuς κομμουyιστάς» ! 

Κ αi πως εΤναι δυνατόν να ζητηθοϋν· εύθϋναι πλέον άπο τοuς κομ
μοuvιστCτς δια την έν τ4) μετώπ(ι) δρaσίν των, έφ' δσον τόσον όγκώδε ις 
γκάφφες γίνονται άπο ταc: Κ υοερνήσεις ; 'Αλλ' έαν ή Κ υοέρνησις Γού
ναρη έκαμε τότε, ποu άκόμη δ Κομμουνισμος ήτο κατα βάθος άγνωστος, 
μ ίαν τόσον τερατώδη γκάφφαν, 0:ς μη νομισθ6 οτι &λλαι παρόμοιαι 
γκάφφαι δΕ:ν έγιναν καΙ άπο &λλας Κ υοερνήσεις καΙ έσχάτως άκόμη, 
καΙ δη άφοϋ έγvώσθη καλώς πλέον τί  έστι η μαλλον είς τί έξειλίχθη δ 
Κομμουνισμός. 

· 

Πως λοιπόν ή Κ υ6έρvησις παρέδωσε πότε τα τραΊνα της Μικρaς 
'Ασίας εiς τοuς Κομμουνιστάς ; 

'Απλούστατα, oi σιδηροδρομικοl άπήρyησαν είς τοuς Σ ΕΚ,  ζη
τοϋvτες αϋξησιν μισθωv καΙ προοάλλοντες &λλα οίκονομικα αΙτήματα. 
Το Κ ράτος, μΕ: τiΊν συνήθη έπιπολαιότητα, μΕ: τίΊν δποίαν άvτι μετωπί
ζει τα προολήματα των κοινωνικων Ιδίως άντιθέσεων, έξέδωσε διάταγμα 
έπιστρατεύσεως των άπεργων. Κ αΙ έπειδή, παρα το διάταγμα, πολλοl 
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δέν προσijλθον νό: έργασθοϋν, συνέλα6ε τριακοσίους σιδηροδρομικούς 
καJ προς έπιοολi]ν είς αύτοuς ((Π Ο ι ν ij ς», ΤΟUς έστειλεν είς ΤΟ μέτω
ΠΟν, είς τοuς σ ιδηροδρόμους της Μικρδ:ς Άσίας ! Καi έπijρεν άπο έκεΊ 
άλλους διό: τοuς :L EK .  Άλλ' δταν το ίδιον το Κράτος θεωρεί' τi]ν άπο
στολi]ν είς ΤΟ μέτωπον όχι «Τ I μ ή ν» άλλa ((Π 0 Ι ν ή ν», πως θέλετε νa 
τi]ν θεωροϋν οί είς αύτο άποστελλόμενοι ,  οί άποσπώμενοι άπό τό:ς οΙκο
γενείας των, ό:πλως δ ιότι έζήτήσαν δικαίως, κατ' αύτούς, αuξησιν μι
σ&ων ; Άρκετοi έκ των 300 αύτων ήσαν κομμουνισταί, ήγοuvτο άλλωστε 
τijς άπεργίας των Σ ΕΚ .  'λλλό: καi δσοι δέν ήσαν, μετό: τi]ν έπιολη
θεισαν είς αύτοuς «ποινιlν» τijς άποστολijς είς το μέτωπον, έγιναν κομ
μουν ισταί, η τούλάχιστον συμπαθοuvτες, άγανακτήσαντες καi έπανα
στατήσαντες ψυχικως δ ιό: τi]ν τοι'αύτην i:ναντ ι αύτων συμπJ;ριφοράv. 

Δύναται ν' ά"Πορ!J κανεiς τώρα διατί κατέρρευσεν έκεί' το μέτω
πον, δταν τοιαuτα μέτρα έλαμοάνοντο άπο τi]ν Κυβέρνησιν ; Οί 300 
σιδηροδρομ ικοi είς το μέτωπον, όχι μόνον έγ ιναν άριστοι σύνδεσμοι με
ταξu των ομάδων των κομμουνιστωv είς το μέτωπον, όχι μόνον μετέφερον 
τ.αvταχοΟ προπαγαvδιστικον ύλ ικόν,. έφημερίδας, «μπροσσϋρες», άλλό: 
και λιποτάκτο.ς έοοήθουν πολλοuς καi ταξίδια κομμουνιστικων στελεχων 
μεταξu των μονάδων η καi τijς Σ μύρνης, κρύπτοντες αίιτό: μέσα είς τό: 
ι;αγόνια η ίιπο στολό:ς σιδηροδρομικων ίιπαλλήλων, διό: νό: έκφεύγουν 
τον Ελεγχον των κατό: τόπους φρουραρχείων. ΡΕφθασε το πρδ:γμα είς 
σημείΌν, ώστε ή Στρατιό: Μικρδ:ς Άσίας νό: έχΙJ είς τό: χαρτιά της 60 
χιλ. λιποτάκτας ! Οί πλεiστοι έξ αίιτων εΤχον σταλ!J f\δη είς την 'Ελ
λάδα μέ τό: έπίτακτα πλοΊα, δποu ίιπijρχον ναuται κομμουνισταί .  Άλλό: 
μεγάλας ύπηρεσίας προσέφερεν είς τόν Κομμουνισμόν, ίδί{,jς διό: η1ν με
cαψορό:ν τοΟ «Ρ ιζοσπάστη», τijς «Κομμουνιστ ικijς 'Επιθεωρήσεως» καΙ 
των «μπροσουρων» τό νοσοκομειακόν πλοΊον «ΡΕλση», μέσα είς τό όποΙ
ον ύπηρέτουν εΤς ίατρός κο�μουνιστi]ς καi μερικαl νοσοκόμοι κομμουνί
στρ ιαι . τα στρώματα των κρεοοατιων πάντοτε κάτι έκρυπτον. 

'Εφημερίδες δμως χειρόγραφοι έξεδίδοντο καΙ άπο όμάδας τ ινό:ς 
κομμουvιστων είς τό μέτωπον μέ διάφορα ονόματα. Μίαν τοιαύτην έξέ
διδε καΙ ό μετέπειτα έκ των ήγετων τοίι κόμματος Παντελής Πουλιόπου
λος, ώς καΙ ό κομμουνιση1ς δημοσιογράφος τijς «Κ αθημερινijς» Γ εώρ
γ ιος Νίκολης, έπειτα άρχισυντάκτης τοϋ «Ρ ιζοσπάστη», καθώς καΙ άλ
λοι. Αί χειρόγραφοι αύται έφημερίδες μέ προπαγανδιστικόν καΙ ντεφαι
τιστικον περιεχόμενον καΙ μέ άν;Jλογον χιοuμορ άκόμη, άπό τό: συνήθη 
τοΟ Στρατοu, avτεγράφοvτο συνεχως καi μετεδ ίδοντο άπό χέρι σέ χέ
ρι,  μεταφερόμεναι παντοΟ μέ ήμ ιονηγοuς συνήθως. 

Σ χετικως μέ την άλληλογραφίαν, περιττόν νομ ίζομεν νΟ: είπωμεν 
δτι ή λογοκρισία των λόχων παρc:κάμπτετο, είτε διότι είχομεν πολλοuς 
φακέλλους σφραγισμένους μέ τό:ς σφραγίδας διαφόρων συνταγμάτων, 
ε ίς τό: «μικρό: έπιτελεΊα» των οποίων είχομεν κομμουνιστάς, είτε διό: 
πλαστογραφίας τijς μονογραφijς άξιωματικων, είτε διό: τijς γνησίας μο
νογραφijς συ_μπαθούντων η έχόντων έμπιστοσύνην είς ώρισμένα πρόσω
πα άξιωματικων. 

Μέ τό: τηλέφωνα, τό: τραί'να, τοuς ήμ ιονηγοuς ( μόνον ή πολυοολαρ 
χία είς την οποίαν ίιπηρέτουν εΤχε 67 μουλάρια, τό: όποΊα, ώς σιτιστής 
της, έχρησι μοποιοuσα διό: διαφόρους άποστολάς ) ,  εύρισκόμεθα είς θέ
σιν νΟ: είμεθα έγκαίρως ένήμεροι τijς έκάστοτε στρατιωτικijς καταστά
σεως, των δ ιΟ: των τηλεφώνων μετα6l.Ραζομένων διαταγων, πολλων έy
γράφων, έκθέσεων καi πληροφοpιων, είς τρόπον ώστε νό: δίδωνται έκά
στοτε καi είς τΟ:ς κομμουνιστικό:ς ομάδας αί άπαιτούμεναι άνάλογοι 
δSηγίαι . · · 
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ΟΠΟΥ Ο ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕί Π ΕΤΑ Ι 

Πρέπει δμως ν<'χ σημειωθ!] δτι δ:ν καΙ ηδυνάμεθα ν<'χ κάμωμεν άφθο
να σαμποτάζ, διότι οίιδεμία έπίδλεψις ίιπηρχεν οίιδαμοu, δf:v έκάναμε 
κανένα. Οvτε ηκολουθήσαμεν ποσC:ις τ<'χ διδάγματα τοu Κροπότκιν, της 
μετα6ολης δηλαδη τοu πολέμου είς έμφύλιον τοιοuτον, οVτε έδιδάξαμεν 
ποτf: το παράγγελμα «Μεταδολή ! », δι<'χ ν<'χ στρέψουν οΙ στρατιωται τa 
δπλα των κατά των άξιωματικων των μΕ: την άντίληψιν δτι «δΕν θ<'χ χά
σουν παρ<'χ τ<'χ δεσμά των καi έχουν ν<'χ κερδίσουν ένα κόσμον δλόκλη
ρον», κατ<'χ το κήρυγμα τοu Κροπότκιν. Οίιδf:ν σαμποτάζ, οίιδεμίά βλάδη 
ω. ικοu, οίιδεiς φόνος �ξιωματικοu, οίιδεμία στάσις στρατιωτικης μονά
δος. "Ολα αίιτ<'χ μποροuσαν νa γίνουν. Καi μάλιστα πολU εvκολα, διό
τι δf:ν ίιπηρχεν έπίολεψις, aντίδρασις. 

Διατί δΕ:ν έγ ιναν ; ΔΕ:ν ήσαν δλα αίιτ<'χ κομμουνιστικαi μέθοδοι 
δράσεως ; ΆσφαλC:ις ήσαν. Άλλ<'χ δf:ν υlοθετήθησαν, δ ιότι η aντιπολεμι
κή δρδ:σις δf:ν έγίνετο έvτος της χώρας μας, έντος της 'Ελλάδος, άλλ' 
έκτος αίιτi'jς, είς ξένην χώραν. ΔΕ:ν έπρόκειτο, έ<'χν έκάμναμεν δλα αίιτά, 
ν<'χ διαλύσωμεν τfιν όργάνωσιν τοu άστικοu στρατοί) καi ν<'χ σχηματίσω
J.Ιεν κομμουνιστικον στρατόν, δι<'χ ν<'χ καταλά6ωμεν ημεΊς την Έξουσίαv 
tν τ!] χώρςχ μας. Έ<'χν τ<'χ έκάμναμεν δλα αύτά, το οφελος θ<'χ ήτο μόνον 
τοu Κεμι'χλ καi των Τούρκων, οΙ δποΊοι θι'χ έκέρδιζον βέ6αια άμέσως τον 
πόλεμον. Ή έπιδίωξίς μας δf:ν ήτο τόσον η ήττα της 'Ελλάδος προς ό
φελος της Τουρκίας, άλλ<'χ το κα�· οΙονδήποτε τρόπον, σταμάτημα τοϋ 
πολέμου δι<'χ μ ιδ:ς είρήνης. 

· Α Ι  ΤΟΥΡ Κ I ΚΑ Ι  Δ Ι ΑΘΕΣ Ε Ι  Σ 

Γνωρίζων τfιν τουρκικην γλC:ισσαν, πολλάκις συνεζήτουν είς τ<'χ κα
φενεϊα των διαφόρων πόλεων της Μικρδ:ς 'Ασίας, ποu γυρίσαμε μf: τοuς 
Τούρκους προuχοντάς των. Καi πολλάκις μοu Ελεγαν δτι είρήνην δ Κε
μά\, έστω καi �ν f]ττδ:ται, δf:ν πρόκειται ν<'χ δεχθ!], έφ' δσον οΙ � Ελλη
νες δΕ:ν φύγουν aπο τfιν Μικρ<'χν Άσίαν. ΟΙ ΤQ.Ρpκο ι ζήτημα Θρaκης δf:ν 
έθεταν κό:ν. Μία πρότασις είρήνης μΕ: aποχ�pwί-ν μας έκ Μικρδ:ς 'Α
σίας, aλλ<'χ μΕ: δ ιατήρησιν της Θράκης είς '{iΊΙΙt.!'.Ελλάδα, καi φυσικ<'χ καi 
Ο:νευ έκδιώξεως τοu μ ικρασιατικοί) 'Ελληνισμόu, θa έγίνετο aμέσως δε
κτη aπο τοuς Τούρκους, οΙ όποΙοι, ως εΤχα δ ιαπιστώσει ,  ιiθελαν νa κά
μουν Κ ράτος μόνον aσιατικόν, έν Μικρ� Άσίςχ καi lοιάζοντο νΟ: φύγουν 
οΙ " Ελληνες δι <'χ ν<'χ διώξουν έπειτα τοuς Γ άλλους κ.q;i. Ό:rοuς ' I  ταλοuς άπο 
τ<'χς παρ' αίιτC:ιν κατεχομένας ζώνας. Είς αύτο το εΊδος τfις είρήνης aπε-
6λέπαμεν τότε. Ε'ίθε ν<'χ έγίνετο. 'Αλλ' ό Βενιζέλος μδ:ς έπηγεν εί.ς τήν 
Μικρ<'χν Άσίαν καi έπί'jρε τάχα τ<'χ έδάφη έκεΊνα ! � Ητο δυνατόν ό Άν
τιοενιζελισμος νΟ: τά παραδώσι:J , νa τ<'χ χάσι:1 ; Θ<'χ συνετρίοετο καi ό 
ίδιος κομματικC:ις καi δ ι '  αίιτο τοιαύτη πρότασις είρήνης δf:ν έγίνετο 
ποτέ, έστω καi δ:ν θ<'χ έσωζε την Θράκην. 

Σ ύνθημα «Mr1 πολεμδ:τε ! » δf:ν έδώσαμεν ποτέ. Το πως έγ ινεν είς 
το τέλος η κατάρρευσις, θ<'χ το ποΟμε. 'Αλλ' είς τι'χς μάχας, δταν έγίνον
το, αί κομμουνιστικαJ όμάδες έπολέμουν, ίσως δχι ηρωϊκC:ις, άλλ' όπως 
καJ οί άλλο ι, καJ δΕ:ν έπροπαγάνδ ιζοv' φυγιlv η ήτταν ! Άίιτο άλλωστε 
SSf:ν θ<'χ το r)κουεν είιμενC:ις κανένας α Ελλην στρατιώτης καJ θι'χ προεκά
λουν τιlν aντίδρασιν των Ιδίων στρατιωτων .. 

Ι<ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΗ Σ ΚΑ Ι  ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ 

Σ υνέβη μάλιστα καΙ το έξης είς έμf: τον ίδιον : . 

Το τάγμα μας κατεΊχε τον uποτομέα Τσιορiλ κατά το φθινόπωρον 
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τοο 1 92 1  με ταγματάρχη ν τον άεί μνηστον Χρηστον Δρέλλιαν (λοχαγον 
τότε) ,  σφαγέντα άγρίως, ώς γνωστόν, κατό: το 1 947, uπο των συμμο
ριτων είς το Κ ιλκίς, δπου ήτο νομάρχης. Μ&.ς έπετέθησαv οΙ Τοuρκοι ,  
τrολυπληθέστατοι, καΙ με ίππικον άπο το Ντένιζλη. Κατέλα6ον τό:ς δύο. 
yεφύρας τοu Μαιάνδρου, τi)ν Σ ιδηρ&.ν καΙ την Ρωμαϊκήν, δπως έλέγον-
1Ό, τό:ς δποίας έφρούρουν οΙ δύο λόχοι πεζικοu τοu τάγματός μας. Το 
τοuρκικον ίππικον εΤχε διέλθει τas γεφύρας καΙ έξεχύνετο είς τον κάμπον 
τοu Τσι6ρίλ. ΟΙ δύο λόγοι ήγωνιζοvτο νό: το συγκρατήσουν με ένα ού
λc.φον πολυ6όλων της πολυοολαρχίας μας. Ό ταγματάρχης Δρέλλιας, 
εΤχε ζητήσει ένισχύσει ς  άπο το Ούσάκ, άλλΟ: δεν έφαίνοvτο. 

Μ Ι Α  Α Ι ΦΝ Ι Δ Ι ΑΣΤ Ι ΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΣ Ι Σ  

Ό έτερος ούλαμος των πολυ6όλων μας, με τον δπο'ίον ημουν κ '  έ
yώ μαζl με μ ίαν δ ι μοιρίαv μόνον τοu 1 ου λόχου πεζικοu, έφρούρει ΤΟ· 
ίίψωμα Ί σικλij Ντάγ, uπερκείμενον τοu χωρίου Ί σικλij. την διμοιρίαv 
τrεζικοu δ ιο ικοuσεν ξνας fφεδρος άvθυπολοχαγος όνόματι Παπαδημη
τρίου, άνίκανος άνθρωπος, συλληφθεlς άργότερον αiχμάλωτος είς Όρ
τάvτζαν με άλλην διμοιρίαν. 

Αίφνης ένα πρωί, κατό: το δ ιάστημα τijς έπιθέσεως αύτijς των 
Τούρκων κατό: τοu Τσι6ρίλ, βλέπομεν νό: μ&.ς έπιτίθεται κατό: τοu Ί σι
t<λij Ντό:γ δλόκληρον τουρκ ικον τάγμα ! Ύπελογίσαμεν δτι θό: ήσαν 700 
περίπου Τοuρκοι ,  έρχόμενοι άπο το Ντινερ καΙ παρακάμπτοvτες τό: τε
νάγη, ποu δημ ιουργοuν αί έκε'ί άκρι6ως εuρισκόμεναι πηγαl TOU Μαιάν
δρου. Συνάμα i)ρχισε νό: βάλλι:ι κατό: τοu ' l σικλil Ντό:γ καΙ εν τουρκ ικον 
τrυeο6όλον των 7,5. ΚαΙ τΊμεΊς είμεθα έν δλ� 1 20, i)τοι 80 τijς δ ι μοιρίας 
τrεζικοu τοu Παπαδημητρίου καΙ 40 άνδρες των πολυ6όλων μας με δύο 
πολυ6όλα «Μαξlμ», τουρκ ικό: λάφυρα καΙ αύτά, με σφαΊρες Μάουζερ ! 

Τ ό: χρειαστήκαμε. Παρετήρησα ολων τό: πρόσωπα κάπως φο6ι
σμένα. Ό λοχαγός μου, άριστος aξ ιωματικός, Ελειπε κάτω είς το χω
ριο διό: νό: συνεννοηθ!] με τον ταγματάρχην, Οστ ις τον εΤχε καλέσει .  VΕ
υτειλα ένα ημιονηγον νό: τον είδοποιήσι:ι διό: την έπίθεσιν των Τούρκων, 
άλλ' εΤχε φύγε ι είς το Τσι6ρlλ με το άλογό του καΙ θό: f\θελε μίαν wραν 
τούλάχ ιστον νό: γυρίσι:ι . Τηλέφωνον δεν uπijρχεν. μΗλπιζα νό: είδοποιηθ1). 
άπο τον κρότον τοu τουρκ ικοu π.υρο6όλου καΙ νό: έπιστρέψι:ι. 

' 

τ ι  ΚΑΜΝΕ Ι  Η ΑΝΑΓΚΗ 

Ο ί  Τοuρκοι άρχίζουν τi)ν έπίθεσίν των με άλματα προς τον άνήφο
ρον. Οί δ ικοί μας άμύνονται καΙ τό: δύο μας πολυ6όλα δουλεύουν σό:ν· 
ραπτομηχανές. Οί ήμ ιονηγοi φέρνουν πυρομαχικό: καΙ ό:μέσως κάθηvται 
είς το χαράκωμα, δηλαδη είς πρόχειρα ταχύσκαπτα. Εύτυχως το τουρ
κικον πυρο6όλον βάλλει στο γάμο τοu Καραγκιόζη ! ΤΟ: βλήματά του
πέφτουν είς άπόστασιν. Σ κόπευσις μηδέν ! Άλλ' οί Τοuρκοι πεζοl προ
χωροuν δλονέν, πλησιάζουν, άνε6αίνουν είς το ίίψωμα ! 

Πλησιάζω τον άνθυπολοχαγον Παπαδημητρίου : 
- πως τό: βλέπε ις τό: πράγματα ; 
- Σ κοuρα ! Ό λο,χαγός σου δεν ήλθεν άκόμη ; 
- Θ' άργήσι:ι , φαινεται . τί σκέπτεσαι ;  
- �Αν προχωρήσουν άκόμη ο ί  Τοuρκοι ,  θό:  διατάξω uποχώρησι. 
- Ύποχώρησι γιό: ποu; Μήπως fχωμε πίσω άλλα έρείσματα · Θό:-

πέσωμε στον κάμπο καΙ θό: μ&.ς πετσοκόψουν ! ' 
- ΝΕ, τί θέλε ις, νό: μ&.ς πετσοκόψουν έδω; 

, Κι;χτάλα6� δτ ι εΤχε σκοπο νό: έyκαταλείψι:Ί το ίίψωμα γιό: φευγάλα: 
τrρος το Τσι6ριλ. 
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Ή άνάyκη κάμνει τοuς άvθρώπους γενναίους καΙ τοuς κομμοuνι
στας τοuς κάμνει . . .  π α τ ρ ι ώ τ α  ς ! 

- Φοινικόπουλε ! φωνάζω. , 
'Ο Φοινικόπουλος ήτο δεκανεύς, βοηθός σιτ ιστοϋ, έ:να καλό παιδι 

άπό τnν Αίyυπτον. , , - Τρέξε στο χωριό καΙ άνέβα στο τζαμί, έπάvω στον μ ιναρε, που 
φαίνεται άπ' έδώ καΙ να 6λέπι:ις στο δρόμο τοϋ Ούσάκ, &π' έκεί· ποu 
θa έλθουν αί ένισχύσεις. Πάρε μαζί σου &πό το γραφεΊο καΙ δύο _?"η\!αι
οίιλες για όπτικό. Μετα μ ισfι ώρα &κριβώς να μοϋ κάμι:ις άπό έκει σημα 
οτ ι ερχοvται ένισχύσεις ! 

- Κ ι' &ν δf.ν ερχωνται ;  
- Μωρf. ε'ίτε ερχονται, εί'τε δεν ερχονται, έσu θα κάμι:ι ς  σήμα πwc; 

l:'ρχονται ! Κατάλαβες; 
�Εφυγε τρεχδ:τος. 

EPXONTA I EN I ΣΧΥ Σ Ε Ι  Σ 

Το τυφεκίδι έξακολουθεΊ. Τα πολυβόλα μας θερίζουν τοuς άνερχο
μένους Τούρκους. Τά δ:λματά των γίνονται δυσκολώτερα. Πέφτουν κάτω, 
άλλ' &ργοϋν να σηκωθοϋν δ ι '  &.λλο δ:λμα. 

Γιά τfιν ώρα είχαμε μόνον τρεΙς τραυματίας. Τοuς έστείλαμε κάτω 
εις το χωριο με μουλάρια. 

Γιά μια στ ιγμη εγινα κ' έγw «μέγας πατριώτης» ! 
-- Παιδ ιά, άκοίιστε, φωνάζω. Oi Τοϋρκοι εΤναι περίπου 500 (έ

μείωσα κατά τι τον cφ ιθμόν ) .  Ή μεί'ς είμαστε 1 20. "Αν δ καθένας άπο 
μ.:iς ρίξτ:1 κάτω 2 μόνον, [ως οτου άνέβο�ν, θα πέσουν 240 ! Δηλαδη ο1 
μ ισοί ! Τοuς δ:λλους μ ισοuς θα τοuς περιποιηθοϋν τά δύο πολυβόλα μας. 
VΕπειτα, δταν πέσουν oi μ ισοί, ο1 &.λλοι μ ισοi θά φύγουν, δf.ν μποροΟν 
να σταθοϋν ! Βαστδ:τε, λοιπόν, καΙ προσοχή, 6αρδ:τε στο κρέας ! 

Τρέχω εΙς τον άνθυπολοχαγόν. 
- Mfιv τύχr:ι καi διατάξr:ι ς  όπισθοχώρησι,  χαθήκαμε ! � Av σωθού

με. θά σcvθοϋμε έδώ. Π ίσω είναι πολu χειρότερα. 
- Σε άκουσα τ ί  τοuς εΤτiες, μοϋ λέγει .  Στάσου να Ιδοϋμε τί θα 

·γ ίν1J . 
Oi Τοϋρκοι άκόμη άνέβαιvαν, άλλά .ώλιγόστευσαν. �Εφθασαν εΙς 

άπόστασιν 50 μόλις μέτρων καi επεσαν κάτω. 'Ασφαλώς το τελευταΊον 
&λμα aα nτο έπά1ιω μας. 

�Εξαφνα δ λοχίας Τσούρ6ας, τών πολυβόλων καΙ αύτός, φωνάζει : 
- Παιδιά, άρχi'στε χειροβομβίδες ! 
'Εν τ4) μεταξu καΙ δ Φοινικόπουλος κάμνει σήμα δτι Ερχονται ένι

σχύσεις. 
- 'Ενισχύσεις Ε:ρχονται !  φωνάζω. Κάνει σήμα δ Φοινικόπουλος ! 
Αύτό τοuς ένθαρρύvει δλους. Με τάς χειροβομβίδας οί Τοϋρκοι κάμ

πτονται καi έγκαταλείπουν τον άγώνα καΙ φεύγουν. Γλυτώσαμε ! 
U Ενας δεκανεuς ο δμως τών πολυ6όλων, Κ αββαδίας λεγόμενος, τοv 

οτrοlον είχα προσηλυτίσει εΙς τον κομμουνισμόν, με έπλησίασε καi μοϋ 
λέγει κρυφά : ' 

- Δεν καταλαβαίνω τίποτε ! � Αλλα μδ:ς λες καΙ άλλα κάνεις ! 'Ε
δώ Εγινες πολέμαρχος ! Ποϋ πδ:νε λοιπόν οί κομμουνιστικες θεωρίες ! 

- Μη γίνεσαι 6λάκας, ορέ ! Αύτά τα Ζεϊμπέκια, οί Τοϋρκοι, ΠοU 
fiρχοντο έπάνω μας, νοιώθουν τίποτε άπο κομμουνισμόν; Έαν σε fπια
ναν, νομίζεις οτ ι θά τοuς έλεγες πώς εΤσαι κομμουνιστfις καΙ θα γλίJ.. 
τωνες ;

, 
Δεν 

,
θα σε εσφαζαν; Κομμουνισμός �εν θά πt;], σφάξε με, άγ& 

μου, ν άγ ιασω ! 
ΝΕτσι, κατό: τάς περιστάσε ις, μπορεl ενας κομμουνιστης νό: έργά-
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ζεται διa νa χαλάση ενα μέτωπον δλόκληρον, άλλΟ: καi δ ιa μίαν στι
γμι']ν άνάγκης νa μεταδληθη είς πολεμ ιση1ν άδάμαστον. � Αλλωστε, ίδεο
λογικwς ή καλλιέργεια ήττοπαθείας καi φιλειρηνισμοί) των κομμουνι
στων δεν εΤναι βέ6αια άπόρροια δειλίας προσωπικης αίιτwν, διότι δμο
λογουμένως ενας κομμουνιστής, ποu κινδυνεύει κάθε ήμέραν είς η1ν έ
παναστατικήν του δρ[χσιν, δεν δύναται νa χαρακτηρισθij δειλός, bιότι 
άσκεΊ ήττοπαθη προπαγάνδαν, άπορρέουσαν άπο τοuς πολ ιτικοuς σκο
ποuς καi μόνον, τοuς δποίους έπιδ ιώκε ι .  

Η ΔΡΑΣ I Σ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟ Σ ΕΙ Σ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

'Αλλa κατa το δ ιάστημα αίιτό, κατa το δποlον ήμεΊς έκάμναμεv 
είς το μέτωπον ο,τι έκάμναμεν, ποία ήτο ή δρeχσίς τοίί κόμματος είς 
•iJν 'Ελλάδα ; Άσφαλwς οχι πολU σοδαρά, και δ ικαιολογημένως, δ ιότι 
τΟ: πλεΊστα των μελwν του, καi ίδίως τΟ: νεώτερα η1ν ήλικ ίαν, καi συνε
πwς τΟ: δραστηριώτερα,· εύρίσκοντο είς το μέτωπον. 

Ή δρeχσις_ τοΟ κόμματος περι�ίζετο κατa το 1 92 1  είς προσπά
θειαν έγγραφης μελwν δι '  άτομικων κυρίως προσηλυτισμwν κατa τόπους, 
εΙς προσπάθειαν άναπτύξεως της έπιqροης του είς το συνδικαλιστικον 
κ ίνημα καi έίς μορφωτικην τοιαύτην δ"ιa <ψπροσουρwν» καi δ ιa της έκ
δοθείσης ηδη «Κομμουνιστικης 'Επιθεωρήσεως», wς μηνιαίου θεωρητικοί) 
όργάνου αίιτοΟ. Ή πολιτικη δρeχσις περιωρίσθη είς τi]ν άρθρογραφίαν 
τοΟ «Ρ ιζοσπάστη». 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε Ι  Σ ΒΕΡΟΛ Ι ΝΟΝ 

Άκpιδwς δε λόγeι> της έπιστρατεύσεως πολλwν μελwν η συμπα
θούντων είς το κόμμα έργατwν, ή κυκλοφορία τοΟ «Ρ ιζοσπάστη» ήλατ
τώθη άρκετa καi τΟ: έλλείμματά του ήσαν πολU μεγάλα, μη δυνάμενα 
νa καλυφθοuν, παρa τοuς έράνους ποu συνεχwς δ ιενηργοuντο. Προς άν
τ ιμετώπισιν αίιτwν έγένετο άνάγκη καi πάλιν προσφυγης είς τi]ν Κομ-
μουνιστικi]ν Διεθνη. -

'Απεστάλη λοιπον ό τότε διευθυντής του Γιάννης Πετσόπουλος, μΕ. 
άναλόγους συστατικός έπιστολάς, είς τi]ν Γερμαvίαν, προς το έν Βε
ρολίνeι> Γ ραφεΊον της Κομμουνιστικης ΔιεθνοΟς. Γνώστης της γερμανι
κης κα1 άναμφι6όλως τετραπέρατος άνθρωπος, περισσότερον Εμπορος 
κα1 όλιγώτερον πολιτικός, τΟ: κατάφερε μιa χαρά. Δf.ν εΤμαι είς θέσιν 
νa γγωρίζω δ:ν έπέτυχε τίποτε περισσότερον. Γνωρίζω όμως ότι συνε
στήθη.. άπο την Κομμουνιστικι'Jν Διεθνη είς κάποιον έκεΊ έδραιογερμαvι
κον οΤκον, συνδεόμενον μΕ: την Διεθνη, κα1 τοΟ ήνοίχθη κάποια πίστωσις 
πρΟς προμήθειαν δημοσιογραφικοί) χάρτου διa τον «Ρ ιζοσπάστην». 

ΕΕΛ Ι Ξ Ι Σ 

Ό Πετσόπουλος εφερεν είς τi}ν 'Ελλάδα δημοσιογραφικον χάρτην 
περισσότερον άπο δσον κατηνάλισκεν δ «Ρ ιζοσπάστης» κα1 έπεδόθη είς 
το έμπόριον τοΟ ύπολοίπου. Φυσικa ό άνθρωπος έπλήρωνεν είς το έρ
yοστάσιον τaς όφειλάς του, πλι'Jν τοΟ ποσοΟ της πιστώσεως της Διε
θνοΟς δ ιa την κατανάλωσιν χάρτου τοΟ «Ρ ιζοσπάστη». ΑΙ παραγγε
λ ίαι διεδέχοντο άλλήλας καi οϋτω ό Πετσόπουλος έξε ιλίχθη είς εμπο
ρον δημοσιογραφικοί) χάρτου. ΔΕ:ν ίσχυρίζομαι ποσwς δτι δ Πετσόπου
λος έσφετερίσθη χρήματα έκ της πιστώσεως έκείνης η άλλων πιστώσεων 
τijς ΔιεθνοΟς. Έπ1 τ� δάσει μόνον της πιστώσεως έκείνης κα1 έν γένε ι 
έπ1 τ� δάσει τοΟ οτι .ήτο ""R"ρόσωπον, το δποΊον ή Διεθνiις συνέστησεν 
εiς τον έν λόγ(ι> γερμανικον οΤκον, δ Πετσόπουλος, χωρ1ς νa ΕΧΙ] ίδικά. 
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του κεφάλαια, έγ ινε χαρτέμπορος καΙ έπλούτησε. Ούδεiς φθόνος καi 
ούδεiς ψόγος. 'Εμπόριον έκαμεν ό &νθρωπος καi έπλούτησε. Ποίαν ση
μασίαν εχε ι, δ:ν ό έγγυηη1ς τρόπον τινα των πιστώσεων εΙς τον έν λό
γω γερμανικον οΤκον ήτο η Κομμουνιστικη Διεθνής; Μήπως έν 'Ελλάδι 
κai είς άλλας πολλας χώρας όλίγοι έπλούτησαν μέ έμπόριον με την έν 
"Ελλάδι «Σο6 ιετικην Έμπορικην Άποστολι1ν» η τας σο6ιετικας έμπο
ρικας 'Αποστολας &λλων χωρων; 

Οuτω ό Πετσόπουλος άπέτυχε μΕ.ν οlκτρωι.; εΙς τας πολιτικάς του 
φ ιλοδοξίας έντος τοu Κ . Κ . Ε. ,  έπέτυχεν δμως είς τας έμπορικάς. ΚαΙ ύπο 
τήν Ιδιότητά του ταύτην ώς έμπόρου έξυπηρέτησε καi μετέπειτα πο ι
κ ιλοτρόπως το κόμμα καΙ μετα άκόμη τήν έξ αύτοu διαγραφήν του, φυ
σ ικα πάντοτε μΕ. το άζημίωτον ! 

Η ΕΜΦΑΝ Ι Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΦΑΣ Ι ΣΜΟΥ 

Εύρ ισκόμεθα εΙς τήν άφήγησίν μας ταύτην εΙς έποχήν, καθ' ίlν συ
νέ6η εν άσφαλως κοσμοϊστορικον γεγονός. Τοuτο ύπf]ρξεν ή έμφάνισις 
τοu Φασισμοu είς την Ίταλιαν. Π ιθανον να έρωτήσr:ι τις ποίαν σχέσιν 
εχει τοuτο μΕ. την άφήγησιν των άφορώντων το Κ . Κ . Ε. ί::Jστε να παρεμ-
6ληθt] το ζήτημα εΙς τα γραφόμενά μας; Έν τούτοις, ή έπίδρασις ύ
τrijρξε, κατα τα έπόμενα έτη, τεραστ-\α, 6ε6αίως έπJ διεθνοίJς ΕΠιπέδου 
καΙ κατ' άντανάκλασιν, ώς ήτο φυσικόν, καi έπl τοu έν 'Ελλάδι κομμου
νισμοί). 

Έν πρώτο ις πληροφορω τοuς άναγνώστας δτι η έμφάνισις τοu 
Φασισμοu δια τοuς κατα το δυνσ:τον 6αθεί"ς μελετητας των πραγμάτων 
καΙ των έξελίξεων των Ιδεων, ύπf]ρρξεν ή πρώτη τσεκουριά, οuτως εΙπείν, 
ΙΊ όποία έκλόνισε σύρριζα το δένδρον οχι τοu Κομμουνισμοί), άλλα τοu 
Μαρξισμοί) ώς κοσμοθεωρίας. Έκλόνισε δηλαδη αύττΊν η'!ν βάσιν έπl 
της όποίας έστηρίζετο ή πίστις έκείνων που ήγωνίζοντο εΙς τας τάξεις 
τσϋ Κομμουνισμοί) καi τοu Σοq_ιαλισμοu, τοu Μαρξισμοί) έν γένει .  ΠρΙν 
i'1 ό Φgσισμος έξελ ιχθt] όργανωτικως εΙς δύναμιν κομματικήν, πρΙν γ ινr:ι 
Κ ράτος, πολU πρiν έπεκταθt] ώς σύστημσ εΙς &λλας χώρας, μΕ. τας ά
ναγκαίας παραλλαγάς, λόγ(.{J των πάσης φύσεως τοπικων Ιδιομορφιων, 
καΙ μόνον ώς θεωρία, ώς Ιδεολογία, έπληξε μΕ. την πρώτην έμφάνισίν 
του τον Μαρξ ισμον, ώς θεωρίαν, ώς ίδεολογίαΙΙ. Καi άσφαλως ΤΟ δτι ό 
Φασισμος προf]λθεν άπο τον Μπενί"το Μουσσολίνι, δηλαδη άπο ενα 
πρώην κομμουνιστήν ήγέτην, δΕ.ν εΤναι τυ.χαί"ον. Μόνον ενας κομμου
ν ιστης θα μποοοuσε να συλλά6ι;1 καΙ να δημ ιουργήσr;ι τον Φασισμόν. 
Έαν ό Μουσσολίνι δέν ήτο Μαρξιστής, κομμουνιστής, δέν θα μποροu
σε να συλλά6r:ι την ίδέαν TOU Φα\-ισμοu, να όργανώσr:ι το φασιστικον 
κόμμα καΙ να κινητοποιήσr:ι τας μάζας τοu Ιταλικοί) Λαοu, δια να κά
μτ;ι δ,τι έκαμε. 

ΦΑΣ Ι ΣΜΟΣ ΚΑ Ι  ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟΣ ΕΝ ΚΑ Ι  ΤΟ ΑΥΤΟ 

Δέν γνωρίζω πως θα κρίνr:ι άργότερον ή ' I  σ1ορία τον Μουσσολίνι, 
aν θα τον πάρr:ι άπο την σο6αράν του πλευραν η άπο την κωμικήν. Δ ιότι 
εχει. άμφοτέρας τας πλευράς. Ν I σως ύπf]ρξεν άτυχης δ ιότι ήτο Ί ταλΟς 
καi έφήρμοσε τα συστήματά του εΙς ' Ι ταλούς, ο'ίτινες έχουν ώς Λαός 
πολλα προτερήματα άλλα καi·, πολλα έλαττώματα, τα όποΙα εΤχε καΙ 
6 ίδιος ό Μουσσολίνι, ώς ' Ι ταλός. 'Αλλ' δ:ν άφαιρέσωμεν άπο τον Φα
σισμον το Ιταλικον αύτοu στοιχεί"ον μέ δλα τα συμπαρομαρτοuντα έ
λι;χττώματα καi τον λάδωμεν ώς σύστημα, τότε τα πράγματα δ ια
�ερουν. 

Ν I σως πολλοί, ποu δια6άζου� αύτά,-θα νομίσουν δτι ε Τ μαι έτοι μος 
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να φωνάξω : <<Ζήτω δ Φασισμός ! » Οί δf. κομμουνισταi ό:σφαλως eα έπε
θύμουν να το κό:μω, δ ια να κλονισθούν ό:μέσως δλα δσα γράφω ! /"Ας 
ήσυχάσουν. Δf.ν πρόκειται να γίνr:ι αύτό. Γ ράψω τα aνωτέρω άκριοως 
δια να καταλήξω «δτ ι Φασισμος καi Κομμουνισμος εΊναι το ίδ ιο πρa
γμα καi δτι, δπως επεσε το πρωτον, θα πέσr:ι ό:σφαλως καi ΤΟ δεύτε
pον» ! Καi το δτι ε Τ ναι ΤΟ ϊδ ιο πρaγμα, δf.ν το λέγω έγώ. Το εΤπεν ό . . .  
Λένιν ! 

Το γεγονος τούτο έχει ως έξης : υΟταν το πρωτον ένεφανiσθη .ό 
Φασισμος είς την Ί ταλίαν, δ διεθνης Κομμουνισμος καi αύτη ή Κομ
μουν ιστικη Διεθνης μf. ολους τοuς θεωρητιι<σύς της μαζί, έδοκί μασαν 
πρωτον εν αlσθημα έκπλήξεως, ή όποία μf. η1ν έξέλ ιξιν της άνόδου τού 
φασιστικοCι κ ινήματος, ήτις, ώς γνωστόν, εΙς την ' I  ταλίαν ήτο cφκετeχ 
ραγδαjα, μετε6λήθη είς κατάπληξιν, δια να καταλήξr:� είς ό:μηχανίαJ. 
Τούτο δf. διότι δf.ν ήδύναντο να δώσουν καμμίαν μαρξιστικην έρμηνείαv 
τοCι φαινομένου, έρμηνείαν έπi τι} βάσει τilς ίιλ ιστ :κης άντιλήψεως τi'ις 
' I  στοpίας καi δι (χ της δ ιαλεκτ ι κt1ς μεθόδου. 

"Ας J-Ιάς συηωρήσουν ο! ό:ναγνC:Jσταί μας, δ ιότι θa ένδιατpίψω
�εν δι' όλ ιγων έπi θεωρητικων ζητημάτων. ΤοCιτο καi θ(χ δ ιδάξr;1 ,  ό:λλ(χ 
συνάμα καi C:ια ώφελήσr:ι πολu είς την ό:νάλυσιν αλλων γεγονότων καi 
καταστάσεων, τα όποία θα 'ίδωμεν κατωτέρc..;. Συμφώνως προς τα τότε 
πρεσ6ευόμενα ίιπο της Κομμουνιστικης ΔιεθνοCις, έπi τ� βάσει τοCι ί
στορικοCι ίιλισμοϋ έρμηνεuούσης την διεθνη κατάστασιν, έπιστεύετο οτι ,  
μετeχ τον πρC:Jτον παγκόσμ ιον πόλεμον. ό Καπιταλισμος ίιφίστατο κρί
σιν δεινήν καi μάλιστα όχι κρίσιν κυκλ ικήν, περιοδικήν, <'χτrο τας γνω
ο:τας η1ς οίκονομικijς έπιστήμης, άλλα κρίσιν τοίΊ συστήματος ( cι·ise 
du regime) καi συνεπως θάττον η 6ράδιον θa κατέρρεε ! Έπιστεύετο ό:
κόμη δτι δ ί μπεριαλισμος των μεγάλων καπιταλιστικών χωρC>ν ήτο ή τε
λευταία φάσις τοϋ Καπιταλισμοϋ καi δτι συνεπως, μετα την τελευταίαν 
φάσιν ταύτην. δ μόνος διάδοχός του θα ilτo ό Κομμουνισμός, ίιπο την 
μορφιlν της δ ικτατορίας τού προλεταριάτου, άνερχομέvου είς τηv Έ
ξουσίαv ως τάξεως διαδόχου τοCι Καπιταλισμού. 'Όλα αύτα Ιfογαιvαν 
r:)ς άναπότρεπτος πορεία τijς ' I  στορίας, έπi τ� 6άσε ι τοίJ ίστορ ι :<σϋ ίι
λισμού καi τijς μαρξ :στικr]ς κοσμοθεωρίας, ή όποία οεοαίως έκηρύσ
σετο ό:λάθητος προφητε(α, ίερα άποκάλυψις ! Έμυκτηρίζοντο μάλισ•α 
άπο τοuς μεγάλους θεωρητικοuς τijς Διεθvοuς οί ό:στοi πολιτικοi καi οί
κοvομολόyοι ,  οί όποΙοι έκριναν τα πράγματα όχι μέ οάσιv τοv ο!κοvο
μ ικον vτετερμινισμόv, η1v ίιλ ιστικην άvτίληψιv της Ί στορίας, καί . . .  fjλ
πιζοv είς την καταπολέμησιν τijς μεταπολεμ ικijς κρίσεωc. 

ΠΟΣΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΥΟ ΚΑ Ι  ΔΥΟ. . .  

Ένθυμοϋμαι άριση;χ, διότι παρηκολούθουv μετα προσοχijς εiς τα 
θεωρητικα περιοδικα τijς Διεθvοϋς (την «Ν I νπρεκορ», το «Bulletin Com_ 
ι:ιuniste» τC:Jv Παρισίων καi η']ν «Rote Fahne» τοu γερμαvικοϋ κομμουνι
στικοCι κόμματος καi άλλα) δληv η\ν έξέλιξ ιν των θεωρητικων αύτωv 
συζητήσεων, δτι ό 'ίδιος ό Λένιν, ε Ιρωνευόμενος τοuς άστοuς οίκοvομολό
γους, έδήλου χαρακτηριστικως : 

- !όσον μεγάλη είναι ή aπόστασις τοu τρόπου,. καθ' ον ήμεί'ς 
οί κομμουvισταi βλέπqμεν καi έξετάζομεν τα πράγματα, ό:πο τοv τρό
πον μf. τον OΠOtOV τα έξετάζουν Οί aστοί, iJστε ήμεί'ς λέγομεν, έπi τ� 
δάσει τοCι ίστορικοCι ίιλισμοCι, δια τijς διαλεκτικης μεθόδου, δτι 2 καi 2 
κάμνουν 5 !  Δηλαδη πιθανον vα σφαλλώμεθα κατά τι .  Πάντως είιρίσκο
μεv δτι 2 καi 2 κάμνουν κάτι, ποu δf.v μπορεί' παρa vα είναι Ιtvας άρι
θμος καi τον ό:ρ ιθμοv αuτοv εuρίσκομεν δτι είναι 5, δηλαδη πολu κοντa 
είς το 4, ποu εΤναι το όρθόv. 'Εν� οί άστοί, μ·ε τοv τρόπον ποu βλέπουν 
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καi έξετάζουν τό: πράγματα, είναι σό:ν νΟ: λέγουν 2 καi 2 κάμνουν . . . 
σπαρματσέτο ! τ όσον μακρό:ν εύρίσκονται ό:πο την πραγματικότητα ! 

Δf.ν γνωρίζω, δέβαια, Ο:ν, δταν πάντα τφ)τα Ελεγεν δ Λένιν, τό: 
έπίστευε συνάμα η aπλώς τό: Ελεγε διό: λόγους προπαγανδιστικούς, δ ιό: 
ν ό:  έμφυσι1σΙJ ε ίς τοuς κομμουνιστ6:ς δλου τοu Κόσμου την πεποίθησιν 
έπl τfjς όρθότητος τόσον τfjς μαρξιστικfjς θεωρίας, δσον καi τfjς όρθό
rητος τών έπi τ� βάσει αύτfΊς γ ιγνομέν:ι.Jν i:κάστοτε παρό: τών ήγετών 
τfις Κόμιντερν ό:ναλύσεων τfjς διεθνοuς καταστάσεως. Δύναμαι δμως 
vό: βεβαιώσω δτι έκ τών ύστέρων τό: πράγματα aπέδειξαν - καi έγω 
έπείσθην aπολύτως - δτι έό:ν ο\ ό:στοi εΤναι πιθανον νό: λέγουν δτι 2 
καi 2 κάμνουν σπαρματσέτο, καί oi θεωρητικοi τfjς Διεθνοuς δΕ:ν πέ
φτουν κάτω, δ ιότι καΙ αύτοi aπεδείχθησαν λέγοντες δτι 2 καi 2 κά
μνουν, Ο:ν οχι σπαρματσέτο, ό:λλά . . .  ηιφλομυΊγαν ! Θό: ήδύνατο κα
νεiς νό: ό:παριθμήσι:1 σωρείαν προβλέψεων τών ήyετών τfjς Κομμουνι
στ ικfjς Διεθνοuς, είς τό:ς οποίας ο I κ τ ρ ώ ς ή π α τ ή θ η σ α ν, χω
ρΙς νό: τοuς ώφελήθι;ι ό Ιστορικός uλισμος καi ή διαλεκτ ικη μέθοδος ! 

Μία, 'ίσv.;ς ή πρώτη, δ ιότι έyω τούλάχιστον δΕ:ν γνωρίζω προηγου
μέvην, περίπτωσις, καθ' τ)ν ήπατήθη οίκτρώς δ Κομμουνισμός, εΤναι ό:
κρ ιοώς n έμφάνισιc τοu Φασισ!ΙΟU. 

Μόλις ένεφαν!σθη ό Φασισμος ώς κ ίνημα έv ' Ι ταλίςχ, τόσον ρα
γδαίως, θυελλωδώς μαλλον, όγκούμενον καi παρασύρον τΟ: πάντα καi 
τοuς πάντας, oi θεωρητ ικοi τfjς Κόμιντερν διηρωτήθησαν · 

- τί είναι τοuτο; Πώς έρμηνεύεται ; Ό Μό:ρζ δΕ:ν λέγει τίποτε πε
pi έj.lψανίσεως τοιούτου κ ινήμα:rος. Ποu κα1 πώς τοποθετεΊται ι�ο ι νωνι
κώς, Ιστορ ικώς, οίκονομ ικώς, πολ ιτικώς; 

ΚαΙ ώς ήτο έπόμενον Ε:δωσαν κατ' ό:ρχην την εύκολωτέραν έρμη
νείαν, πάντοτε βέβαια έπi τ� βάσε ι τοu «iσ:τορικοΟ ύλισμοu» ! Oi  μεγα
λύτεροι διδάσκαλοι τfjς Κόμιντερν, ό Ζηνόοιεφ, δ Μπουχάριν, ό Ράντεκ, 
δ Καμένεφ, δ Βάργκα, έκήρυξαν δτι «δ έν Ί ταλίςχ έμφανισθεiς Φασι
σμος ητο ή στυγνοτέρα καi aνευ προσχημάτων aντίδρασις τi1ς ίταλι
κfjς κεφαλαιοκρατίας καί δτι δ Φασισμός, ώς τοιαύτη άντίδρασ:ς, εΤναι 
ή τελευταία προσπάθεια τοu Καπιταλισμοί) νό: κρατηθι δη εΤνε συνε
πώς κατάστασις προσωρινη καί φαινόμενον παροδ ικον καί δτ ι ,  κατ' ό:
vάy)<ην, μετό: εν η δύο έτη, θό: κατέρρεεν είς την ' I  ταλίαν, διό: ν' ό:φήσΙJ 
πλέον έλεύθερον τον δρόμcν καi το πεδίον είς τόν . . .  Κομ μουν ισμόν ! 

·�ΔΥΟ ΑΝΤ Ι ΘΕΤΟ Ι ΟΨΕ Ι Σ ΤΟΥ Ι Δ Ι ΟΥ Π ΡΑΓΜΑΤΟ Σ »  

Γκάφφα ογκώδης, ί μαλαϊώδης ! Πρόβλεψις μηδέν ! Χρεωκοπία τοu 
ίστορικοu ύλισμοΟ καΙ τιlς διαλεκτιι<Υjς του _μεθόδου ! 'Αργότερα, μετό: 
δύο Ε:τη, κατό: το 1 923, δταν η ' Ι στορία ώμί�ησε πλέον καί τό: έν Ί τα
λίςχ γεγονότα ήσαν σαφη, δταν δ Μουσσολίνι καΙ δ Φασισμός του εiχον 
συγκεντρώσει το σύνολον σχεδον τfjς ίταλ ικΥjς έργατ ικi'jς τάξεως είς το 
.φασιστικον κόμμα, δταν τοuτο aπεδείχθη κόμμα έπαναστατικόν, έπίσης 
στραφΕ:ν καi πλi'jξαν την ίταλικi]ν κεφαλαιοκρατίαν καi δλα τΟ: ί rαλικό: 
άστικό: κόμματα καi αύτην &κόμη τi]ν ίταλικi]ν σοσιαλδημοκοατίαν, τό
τε, ε τότε, έβγfjκεν είς το προσκήνιον δ Λένιν, δστις δ ιέγνωσε πλέον τό: 
πράγματα καί δΕ:11 ώρρώδησε ποσώς νό: κηρύξ1.1 φανερό: καi δημοσίςχ, οτι 
«δ Φασισμος καi δ Κομμουνισμος εΤναι αί δύο aντίθετοι δψεις ένος καi 
τοu αύτοu πράγματος» ! Καi προσέθεσε το γαλλικον ρητόν : «Κάθε με
.,.άλλιον έχει καi την ό:ντίθετόν του όψιν». (Chaque medaile a son revers ) 

Καi αύτο ποu εΤπε τότε δ Λένιν, ή ' I  στορ ία το aπέδειξε τρανώτατα 
άληθές. ΝΟχι μόνον ό Φασισμος καi δ Έθνικοσοσιαλισμος τοu Χίτλερ 
άργότερον κατέκτησαν τό:ς έργατ ικό:ς μάζας, ό:λλa καΙ aπεγύμνωσαν 
τό: κομμουνιστικό: κόμματα ' Ι ταλίας καi Γερμανίας ό:πο δλα τό: στελέχη 
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καi τοuς aγωνιστaς των, δ ιότι δλα έγιναν oi καλύτεροι φασισταi καl. 
Νάτσις. Το δέ ρωσογερμαvικον Σύμφωνον aποτελεl την έπίσημον κύρω
σιν, τι)ν· σφραγΊδα τοu δτι aμφότερα τa καθεστωτα εΤναι αί δύο «aντί
θετοι» εστω όψεις, άλλ' έ ν ο ς κ α i τ ο u α ύ τ ο u π ρ ά γ μ α τ ο ς ! 
'Όπως το εΤπεν δ Λένιν ! 

ΘΑ ΚΑΤΑΡ Ρ ΕΥΣΗ ΚΑ Ι  Ο ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟΣ 
Ό Υ.τάλιν δi:ν περιέλαδεν aσφαλως εΙς τaς έκδόσεις ποv f:καμεν 

είς τa «u Απαντα τοu Λένιν» καi αύτa ποu εΤπε περi τοu Φασισμοu. Δέν 
τον συνέφεραν, τα aπήλειψεν, δπως aπήλειψε καi πολλa άλλα, δπως 
άπήλειψε καi δσα εΤπεν δ Λένιν δ ι '  αύτον τον 'ίδιον ! 'Αλλ' δσα καi δ:ν 
aπαλείψ1J , ύπάρχουν οί aδιάψευστοι μάρτυρες εΙς τa aρχε'iα των μη εΙς 
χε'iρας τοu Στάλιν εύρισκομένων κομμοuνιστικων έντύπων, τa όποΙα θa 
i:χ1) ύπ' όψει aσφαλως δ μέλλων ίστορικός. 

. uοταv λοιπον οί κομμουνισταi aγωνίζωνται νa έκμεταλλευθοuν την 
έννοιαν τijς Δημοκρατίας ·καi όμιλοuν περi δημοκρατ ικων θεσμων, έπι-· κρίνοντες τον Φασισμον καi τον Έθνικοσοσιαλισμόν, δf:ν ύπάρχει ό:νάy
κη νa καταναλίσκεται κανεiς  είς έπιχειρήματα νa τοuς άποδείξι:ι δτι καi 
αύτοi έiναι το ίδιον πρayμα μf: τοuς .φασιστάς, ό:λλa δύναται ν' ό:ντ ι
τάξ1) είς αύτοuς αύτην ταύτην την φράσιν τοu Λένιν, εστω καi δ:ν ίσχυ-· 
ρισθοuν δτι . . .  δf:ν την εΤπε ! 

Βέβαιον εΤναι δτι δ Κομμουνισμος ύπέστη τον πρωτον μέyαν κλο
ν ισμον όχ ι μόνον ως όργάνωσις καi ως δύναμις, άλλΟ: καi ως θεωρία 
μαρξιστική, aπο την έμφάνισιν καi f:πειτα την σταδιοδρομίαv τοu Φασι
σμοu καi aρyότερον τοu Έθν ικοσοσιαλισμοΟ. Καi έπαναλαμδάνω δτι ,  
έπειδη δ Φασισμος καi δ Κομμουνισμος εΤναι, δπως εΤπε καi δ Λένιν, 
το 'ίδιον πρayμα, εστω μΕ: τaς aντιθέτους αύτοΟ όψεις, π ιστεύω ό:κρα
δάντως δτι μΕ: μαθηματικην ό:κρίδειαν ή ίσ τ ο ρ ι κ η ν ο μ ο τ έ λ ε ι α 
θa όδηyήσ1J καi τον δεύτερον εΙς την κα:rάρρευσιν, δπως ωδήyησε καΙ: 
τόν πρωτον ! Διότι δf:ν εΤναι δυνατον νa καταρρεύση ,  νa σδύσr:ι ή μία 
δψις ένος πράγματος καi νa μείνr:ι ή άλλη έπi l!.Ολίι. Καi έav προ τρια
κοντcιετίσς ύπi]ρξα εΤς έκ των πρώτων ποu έκήρυξαv τον Κομμουν ισμον 
i.ν Έλλά�ι, κηρύττω καi τώρα τ ο τ έ ρ μ α  α ύ τ ο u, ως χρεωκοπησά
Jης έκ των πραγμάτων θεωρίας πρωτίστως, δχι δ ιa νa έπανορθώσω γε
νόμενα καi ούκ aπογιγνόμενα, άλλΟ: διa νa διαφωτίσω έκείνους ποu μέ. 
έπίστευσαν τότε καi οί όποίΌ ι δΕ:ν ήσαν όλίyο ι .  

�Ας μέ συγχωρήσουν oi  ό:ναyνοοται, δ:ν τοuς κατεπόνησα μέ θεω
ρίας. Νομίζω δτι δέν εκαμα σφάλμα παρεμ6αλων το κεφάλαιον αύτο 
έπi τής έμφανίσεως τοΟ Φασισμοu ως ίστορικοu φαινομένου. Κάτι θa ώ
Qελήθησαν έκ τούτου. 

Αύτος οοτος ό Χρijστος Καμπακτσήεφ, εΤς έκ των ήyετων καi ό κα
λύτερος θεωρητικος τοίi δουλyαρικοu κομμουνιστικοίi κόμματος (ό:πο-· 
θανων μετά τ ινα .ετη εΙς τaς φυλακaς τής Βουλγαρίας ) ,  δταν, κατa 
την έποχην ταύτην, τ_οίi 1 92 1 , έπέστρεφεν ό:πο το συνέδριον τοu Ιταλ ι
κοίi σοσιαλrστικοίi κόμματο.ς εΙς το Λ ιδόρνον, δπου Παρέστη ως aντι
πρόσωπος αύτijς ταύτης τijς Κόμ ιντερv, Ελεγεν, δταν διijλθεν έκ Πει-
ραιως : · 

- Όμολοyω δτι δΕ:ν μπορ(;) νa καταλά6ω τί φασοίiλι είναι αύτος 
ό Φασισμός. Κ τυπQ: τον Κομμουν:σμόv, κτυπQ: καi την Κεφαλαιοκρα-· 
τίαν ! Ποίi στέκεται κοινωνικως;, Ό Μaρξ δΕ:ν προέ6λεψε τοιαύτας έκδη-· 
λώσεις. Καi δμως δ Φασισμος αύτος κινητοποιεΊ έργα:rικaς μάζας ! 

Η ΑΠΕΡ Γ Ι Α  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ I ΣΜΟΥ 
Φ θ ι ν ό π ω ρ ο ν  1 92 1 .- Άπο aπόψεως δράσει:,)ς, το Κ .Κ .Ε  . .  
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κατΟ: η1ν έποχιlν ταuτην εiς η1ν Έλλά�α δΕ. ν εχ�ι 6έ651ια νΟ: � έπιδείξ τ:ι 
μεγάλα πράγματα. Ν Αλλως τε, δπως ειπομεν, ::.α πλειστα ,των σ;ελε; 
:χων εύρισκόμεθα εiς το μέτωπον. Κυρίως ή δρασις περιωρισθη εις το 
συνδικαλιστικον έπίπεδον. 

' Ι  διαιτέραν δΕ. δλως σημασίαv εΊχεν ή μεγάλη άπεργία τής 'Ομο
σπονδίας 'Ηλεκτρ ισμοΟ καΙ 'Ηλεκτροκινήσεως κατΟ: το φθινόπωρον ( Ό-
κτώ6pιον η Νοέμοριον) τοΟ 1 92 1  . , 

� Ητο μία άπεργία μΕ. καθαρως οiκονομ ικΟ:ς 6ε6αίως έπιδιωξεις. 
Μέσα δμως είς τΟ: συνθήματα �ou �ρρίπτοvτο είς �τοuς άπε�γοu5 ύπήr; 
χον φυσικΟ: καΙ τΟ: άντ ιπολεμικα. Το Κ . Κ . Ε. κατειχε σο6αραν θεσιν εις 
την δ ιοίκησιν τής 'Ομοσπονδίας αύτής. Είς τοuς ήλεκτροτεχνίτας εΤχε 
τον Μιχάλην Σ ιδέρην, μέλος τής Κ . Ε. τοΟ κόμματος, τον ΓειΞ'ργιον Πα
πανικολάου, μέλος τής Έκτελεστικfις 'Επιτροπής τής Γενικης Συνομο
σπονδίας των Έpγατων καΙ γραμματέα τής 'Ομοσπονδίας Ήλεκτροκι
vήσεως, τον Θεόδωρον, ΜάγκονJ ήγέτην έργατικον καΙ πρόεδρον των σ ι
δηροδρομ ικων τοΟ ΉλεκτρικοΟ Άθηνων-Πειραιως, τον Τσιολάκην των 
τροχιοδρ0μ ικων καΙ άλλους. 

Με την άπεργίαν έσταμάτησαν τΟ: τράμ, 6 Ήλεκτρικος 'Αθηνων
Πειοαιως, το <<θηρίο» τής Κηφισι&ς καΙ οΙ ήλεκτροτεχν'ίται καθυστέρη
σαν· κάπως. Συζητήσεις καΙ ζυμώσεις πολλαl έγίνοvτο μέσα είς αύτοuς 
καΙ ή Κυοέρνησις f\λπιζεν δτι δΕ.ν θΟ: γίνΙ:J άπεργία ήλεκτροτεχνιτων καΙ 
σuνεπως αί Άθfιναι δΕ.ν θΟ: εμεναν χωρίς φως. ΚαΙ τότε συνέοη το έ.ξής 
c;:.ρα'ίον : 

Ό Πpωθυπουpγος Γοuναρης, άμα τιj ένάpξει της συνεδριάσεως 
πjς Bouλijς, περί ώραν 6ην άποyευματινήν, άνηλθεν εiς το 6ημα, δ ιΟ: 
νΟ: πληροφορήσι:� την Βουλfιν έπl της άπεpyίας καΙ τfις εναντι αύτης 
στάο�ω.;; τής Κυοερνήσεως. ΕΤχεν άναλύσει f\δη τΟ: αίτ ια της άπεργίας, 
τΟ: μέ.τρα της Κυοεpνήσεως καΙ f\pχισεν έπικρίνων δριμύτατα τοuς ά
πεpγοuς, δτε . . .  

Τσάφ ! 
Σ 6uνουν τΟ: ήλεκτρικΟ: φωτα της Βουλης καΙ μένουν ολοι είς το 

σκότος ! 
� Ητο ή άπάντησις τfις έργατικης τάξεως εiς δσα Ελεγεν 6 Πρω

θυπουργος της χώρας ! 
Το yεγονος δΕ.ν ήτο σκηνοθετημένον. � Ητο άπλfι σuμπτωσις. Το 

κόμμα δΕ.ν ήτο είς θέσιν νΟ: κάμι:� τοιαύτας σκηνοθεσίας μΕ. τόσην άκρί-
6ειαv. 'Απλούστατα είς το έpγοστάσιον ήλεκτpοφωτισμοΟ Φαλήρου ε
πρεπε ν' άντικατασταθιj ή οάpδια -οί έργαζομενοι έργάται ήλεκτρο
τεχν'ίται- καΙ ή έπομένη 6άρδ ια, οΙ ό:ντικαταστάται των, δΕ.ν πηγαν, 
ό:πήργησαν. Ή άπερχqμένη 6άρδια, λα6ο0σα έντολτlν άπεpγίας, έστα
μάτησε τΟ:ς μηχανΟ:ς καΙ εσουσαν τa φωτα. 

Βε6αίως άργότερον έστάλησαν ό:πο τον Ναύσταθμον τεχνlται τοΟ 
r ι .  Ναυτικού καί έπανελήφθη ή λειτουργία τοΟ έργοστασίου καΙ 6 φ:.r 
τισμος των Άθηνων, Εν τινι  μέτρ(ι>. 'Αλλ' Εμειν�ν ώς ίστορικον γεγο
νος το σ6ύσιμον των φώτων της Βουλης την ώpαiι .ποu ώμίλε ι ό Πρωθυ
τιουργος τηc. χώρας κατa της άπεργίας ! Και  τέτοια πράγματα άπο
τελοΟν ίστορικaς παραδόσεις, α'ίτινες παραμένουν πάντοτε ό:νεξίτηλοι 
είς ττlν μνήμην καΙ έμπνέουν τοuς κοινωνικοuς άγωνας. ΔΕ.ν γνωρίζω &ν 
οι ήλεκτpοτεχνlται της σήμερον γνωρίζουν το έπεισόδιον αύτό ποu 
aφορQ: 6έ6αια την Ιστορίαν της όργανώσεώς των. 

I 

Ό Γούναρης θa έδέχθη άσφαλως μΕ. στωϊκότητα το «κάςο άτσι
ντέντε» αύτό, άλλα δΕ.ν συνέ6η το ίδιον μΕ. τaς άρμοδίας Άρχας. Έξε
μάνnσαν κατa των ό:περγων, έξεδόθη διάταγμα έπιστρατεύσεώς των 
έφ' δσον ή χώρα εύρίσκετο ήδη έν έμπολέμ<t> καταστασει, έκλήθησ� 
\/Cx προσέλθουν ό:μέσως είς τι1ν ύπηρεσίαv των άπο τοuς στρατιωτικσUς 
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.καΙ έπειδη δέν προσfιλθον, έγ ιναν εύρείαι συλλήψεις καi έπηκολοίιθη
σαν aρκεταl καταδίκαι είς πολυετεΊς φυλακίσε;ις. 

VΟλα αύτό: δμc.::ς είς τί συνετέλεσαν; 'Απλούστατα, είς το νό: ρι
φθ� δλόκληρος ή 'Ομοσπονδία 'Ηλεκτροκινήσεως εΙς τό:ς ayκάλας τοu 
Κο'μ μουνισμοu. ΤΟ: οίαια μέτρα, η σύλληψις καi ή καταδίκη των συν
δικαλιστικων των στελεχων, το σπάσι μον τfις aπεργίας διό: τfις 6ίας, 
ηu�ησε την aγανάκτησιν των μαζων καΙ ένίσχυσε την εΙς αύτό:ς έπιρ
_pοην τ

,
οu � . Κ . Ε. '�φεξfις,, μετό:, �οuς κ

,απν�ργ�ταs, οί ,ήλεκτροτεχ�lται 
ησαν ο δευτερος εργατικος κλαοος, εις τον οποιον το Κ . Κ . Ε. ησκει 
άπεοιόρ ιστον σχεδον έπιρpοήν. · Ταuτα aνέψερα διό: νό: καταδείξω πως δταν αi κρατικαl Άρχαl 
δέν γνωρίζουν να χειρισθοuν τΟ: ζητήματα καΙ μάλιστα τΟ: κοινωv ικί)ς 
.uφijς τοιαUτα, δταν εΤναι aμαθεlς καΙ δέν μελετο�ν 6αθει<'χ τΟ: πρα
γματα, ·πως ένισχύουν, aντ1 ν::'χ καταπολεμήσουν, ώς φαντάζονται ,  τ�ν 
Κομμοι;vισ,μόν ! 'Ανέφερα την περίπτωσιν δ ιό: νό: προσθέσω δτ ι τοιαJ
ται uπάρχουν χιλιάδει;, κατό: τό:ς δποίας το Κρότος, λόy(ι) aμαθείαc; 
των όργάνων του, ένισχύει τον Κομμουνισμον διό: των ένεβγειωv του, 
\iντl νό: τον καταπολεμ� ! ΚαΙ τότε μέν τοuτο eα ητο 'ίσως δ ικαιολογη
μένον, · δ ιότι όλίγο ι έγνώριζον τον Κ ομ μουνισμόv. Έξακολουθεl δμως 
-λύτο νό: συμοαίνl) κα1 σήμερον, καΙ αύτο είναι το έξωφρενικώτερον ! 

Η Δ Ι Α Σ Κ ΕΨ Ι Σ  ΤΟΥ ΦΕΒ Ρ ΟΥΑΡ Ι ΟΥ 1 922 

Δύναται νό: λεχθι) δτ ι ενας iστορικος σταθμος οια το Ι<όμμα ύ
:rfιρξε μία διάσκεψις, η1v δποίαν C.::,ργάνωσεν ή Κ εντρικη Έπιτροπi] 
τοu κόμματος κατό: Φε6ρ_gυάριον τοΟ 1 �22. Λέγω δτι aπετέλεσεv ίστο
ρικον σταθμόν, διότι δ ιό: τfις διασκέψεως ταιJτης, ή τότε ήγεσία aπε
κάλυψε τό:ς «σοσιαλδημοκρατικά<;» της τάσεις κατό: τρόπον έμφανfi, 
ίSστε νό: μη δυνηθι) ν::'χ σταθι) aρyότερον εΙς την θέσιν τ�c;. 

Έπωφελουμένη τοΟ γεγονότος δτι τΟ: πλεlστα στελέχη τοu κόμ
ματος, καΙ δη τΟ: έμφορούμενα aπο τό:ς έπαναστατικωτέοας των δια

·Θέσεων, εύρίσκοντο είς το μέτωπον, συνεκάλεσε διάσκεψιν καΙ οχι συ
νέδριον διό: νό: έπιοάλ.ι:� τό:ς aπόψε ις της καΙ προ παντος νό: ύπαναχω
ρήσl) κατ' ούσίαν κα] νCχ καταpγήσl) ούσιαστικως τaς aποφάσεις TOU 
S '  σuνεδρίου, κατό: το δποlον έ:γ ινεν ή προσχώρησις εΙς ττΊν Γ '  Διε
θvfι καΙ υίοθετήθησαν αί aπόψεις αύτfις. 

Δέv συνεκάλεσε συνέδριον, δ ιότι ή σύyκλησίς του δέv rjτo δυνα
τή, uφ' δ:ς προϋποθέσεις ώριζε το καταστατικον τοΟ κόμματος τnν σύγ
κλησιν τCJν συνεδρ ίων. Το καταστατ ικον δέν προέ6λεπε διάσκεψιν ως 
..Χντιπροσωπευτ ικον όργανον. Κ αΙ δμως διό: μ ιάς τοιαύτης έπεδ ιώχθη 
ή στροφη τοΟ πηδαλίου τοΟ κόμματος πρΟς την Σ οσιαλδημοκρατίαν. 
Δέν πρόκε ιται σήμερον, μετό: 30 έ:τη, νό: κρίvωμεν Ο:ν καλό: η κακό: 1::
καμαν. Ε'ίπομεν ήδη δτι έό:ν τότε δεν έδημιοίιργεΊτο κομμουνιστ ικον 
κόμ μα είς την ' Ελλάδα, θό: έδημ ιοuργεί'το aσΦαλως όλίγον άργότερον, 
δταν 6λέπομεν δτι σήμερον Κ . Κ .  εχει καΙ ή Κεϋλάνη, ή Ταϊτη καΙ ή 
Λιδ�η . 

«ΑΝΑΓΚ Η  ΜΑΙ< Ρ Α Σ  ΝΟΜ Ι ΜΟΥ ΥΠΑΡΞΕΩΣ» 

Δ ιό:  νό: μη καταπονήσωμεν τοuς aναyνώστας μας μέ θεωρητικa 
.ζητήματα, περιοριζόμεθα ν' aναφέρωμεν δτι ή δ ιάσκεψις αϋτη τοΟ Φε-
5ρουαρίου 1 922 έθέσπιζε διό: μ ιάc; άποφάσεώc; της, παμψηφεl δε λη
φθείσης ( ! ) , δτι «το κόμμα Εχει άνάγκην μακράς νομ ίμου ύπάρξεως». 
ΤοUτο έσήμαινεν άρνησιν κα1 aποσκορακ ισμον πάσnς έπαναστατικf\ς 
δράσεως, δ ιότι νόμ ιμος ϋπαρξις κα1 έπαναστατικη δpaσιc; δέν συνεο ι-
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6άζοντο. Σ υνεπwς κ�τ ο�σ�αν καl δ,τι , έκάμναμ�ν ή}:ΙεΊς, ε�ς το μέτ�
πον, ως έπ;χναστατικ,ον κα! , εκν?μ�ν, άντε!<ειτο πeος την �ποφασ:_ν ;αυ
την τοϋ κομματος. Επειδη δε οι συντακται της Λάποφ�σεως ι αυτης. 
προέ6�επον άvτ�δpασ!ν �ατ· αύτης, �ετ� την ε� του με;:ωπου έπι;ηρο
φήν των στελεχων του κομματος, προς αντι.μετωπισιν της άv;ιδρασεω�. ταύτης έξελέγη νέα έπταμελης καl οχ ι πενταμελής, ως προε6λεπε το 
καταστατικόν, 'Εκτελεστι�iJ 'Επιτροπ-ήί είς ;rr'\ν όποί?ν , περιελήφ�η
σαν δλοι ο\ «διανοούμενοι» έν 'Αθήναις εύρισκομενοι του κομματος, ινα. 
μΕ: το «Κuρός» των στηρίξουν τΟ:ς άποφάσεις ταύτας. Οuτω ή νέα Έ
κτελεστ ικη 'Επιτροπη άπετελέσθη μΕ: γεν. γραμματέα τον I .  Κορδδ:
ταν καl μέλη τοuς Ν. Δημητρaτον, Π .  Δημητρ&τον, Α. Σ ίδερ!lν, Γ. Γε
ωργιάδην, Μ. Σ ιδέρην καl Γ ιάννην Πετσόπουλον. Ό τελευταιqς οοτος, 
είς το κατΟ: το 1 946 έκδοθΕ:ν 6ι6λίον του, είρωνεύεται_ξ)ηκτικώτατα η1ν· 
άπόφασιν ταύτην περl <φακρδ:ς νομί μου ύπό:ρξεως τοu κόμματος», άλ
λΟ: τΟ: πρακτικa της διασκέψεως ταύτης τον φέρουν ύπερψηφίσαντα 
αύτfις. � Αλλωστε, aν άνηκεν είς την μειοψηφίαν, άνύπαρκτον είς την 
δ ιάσκεψιν ταύτην, δΕ:ν θΟ: έξελέγετο καl μέλος της Έκτελεστικης Έπι
τροπης. 'Αλλ' εΤναι συγγνωστέος ό Πετσόπουλος, δ:ν λέγι:ι πολλά, 
πλεΊστα δσα ψεύδη, είς το 6ι6λίον του αύτό, διότι ό άνθρωπος ί::κα
μνεν Ο:γωνα έπικρατήσεως η άμύνης προς τον Ζαχαριάδην, καl ενας 
κατηγο_9ούμενος έπιτρέπεται νa ψΕ;ύδεται είς την άπολογίαν του ! 

Η ΕΚΤΕΛΕΣ Τ Ι  Κ Η  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ Κ Α Ι  Η KOM I NTEPN 

'ΕννοεΊται δτ ι ή τοιαύτη Έκτελεστικη Έπιτροπr'\ ήγνόησε σχε-· 
δον τελείι..:ς τοuς δρwντας είς το μέτωπον καί, έκτος της άποστολiϊς 
ύπο τοu Σπύρου Καμ ιώτη, δ ιευθυvτοu τοu 6ι6λ ιοπωλείου TOU κόμμα
τος, ωρ1σμένων έντύπων («Ρ ιζοσπάστη», «Κομμουνιστικης 'Επιθεωρή
σεως», <<μπροσουρωv») ,  τίποτε άλλο, δηλαδη όδηγία τις . η πληροφο
ρία, δΕ:ν έστέλλετο. ΕΊδε δΕ: καi τον ΆοραΟ:μ Μπεναρόγιαν, μέλος της 
Έκτελεστ ικf!.ς ΈπιτροπfΊς της Γενικης Συνομοσπωδίας των Έργα
των, δστ ις δ ιηC-θυνε κατ' άpέσκε ιαν το συνδ ικαλ ιστ ικον κίνημα της 
χώρας, δ ιότι ο\ έν τη Κ . Ε. τοu κόμματος διανοούμενοι δΕ:ν εΤχον ούδε
μίαν γνωσιν των συνδικαλιστ ικων ζητημάτων, οuτε καi άμεσον έπαφi]ν 
μέ τοuς έ?γάτc:ς. 

Ή Έκτ ελεστ ικr'\ Έπιτροπη 80: ijθελεν ίσως νΟ: διακόψΙJ καi κάθε 
δεσμον μΕ: η1ν Κόμιvτερ;ι, άλλ' άφ' ξνος έφο6εΊτο τΟ: uέλη τοu κόμμα
τος, aφ' έτέpοu f\θελε νCχ καρποuται, διa το κόμμα 6έ6αίως των ΟίΚΟ-
VΟμ ικWν ένισχύσεων ποu εδιδεν ή Διεθνής. 

ι 

Ο ΠΕΤΣΟΓΙΟVΛΟΣ Ε Ι Σ ΓΕΡΜΑΝ Ι ΑΝ Κ Α Ι  ΒΟΥΛΓΑΡ Ι ΑΝ 

Μ ά ϊ ο ς 1 922.- Έπειδi) άκριοως δΕ:ν ήθελε νa διακόψι:ι τaς 
σχέσεις της μΕ: τi)ν Διεθνη, άπέστε ιλε τον Μάϊον τοu 1 922 τον riετσό

· 1Γουλον είς το ΒερολΊνον, δποu Cτυνfιλθε διάσκεψις των τριων Διεθνων, 
μΕ: έντολr'\ν συνάμα, κατa τi)ν έπιστροΦήν, ν' άντιπροσωπεύσι:ι το 
Κ .ΛΚ .Ε. Λκαl ;ίς τ._ο συν�δριον τοu Κ . Κ� της' Βουλγαρίαs κ<;i ε ίς το 'Γρα
ψε�ον ,της τοτε , ιδρυθεισl)ς Β�κανικης ,Κομμ?υνιστικης Ομοσπονδίας, 
η ο-τ;οια περιελαμοαν;: πε�τε κ?μματcι,, ητοι τr; Κ . Κ .  Βουλγαρίας, Ρου
μανιας, Γιουγκοσλαυ ιας, Ελλαδος και Τουρκιας. 

Γ ιατί Ε:στειλε τον Πετσόπουλον τότε ή Κ . Ε. · Πρωτον διότι αύ
;_ο,ς ήξερε γερμ,ανι�ά. 0\ �λοι δεν, ήξεραν ,καλΟ: ξέ�ας γλώσ::rας. 'Ο Α. 
L ιδερης, που εγνωριζεν αριστα ξεν�ς γλωσσας, ήτο πολu δεξιος καi 
εΤχε κα;rαψηφίσει καl αύτfιν τi)ν προσχώρησιν είς τi)ν Διεθνη. Συνεπως 
απεκλε ιετο. 'Αλλ' iδίως, προκει μένου νΟ: πάτ:ι κανεlς ως άντ ιπρόσωπος 
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.ι<αl είς το συνέδριον τοίί δουλyαρικοίί Κ . Κ .  καΙ νι:Χ όμιλήστ;ι έκεΊ, θι:Χ 
{ξετίθετο δπωσδήποτε παραπολU είς τι1ν 'Ελλάδα καΙ κανεlς άπο τοuς 
&λλους δέν ήθελε νι:Χ έκτεθίj, όμ ιλων «φ ιλο6οvλyαρικι:Χ» καΙ «φ ιλοτουρκι
κι:Χ» κατι:Χ τiiς έκστρατείας εΙς τι1ν Μικρι:Χν 'Ασίαν. 

Ό Πετσόπουλος πράγματι τι:Χ εκαμεν αίιτι:Χ καΙ τι:Χ δύο καΙ όχι 
μόνον αύτό ι!iλλι:Χ μέσα εΙς το συνέδριον τοίί δουλγαρικοίί Κ . Κ .  ένηγ
γαλίσθη κ�Ι ήσπάσθη τον Τοίίρκον κομμουνιστιlν άvτιπρόσωπον, άφοίί 
ώμίλησε κατι:Χ της μ ικρασιατικης έκστρατείας. Ό Πετσόπουλος είς το 
6ι6λίον τοv τοίί 1 Υ46, αότο το τελευταΊον το παρέλειψεν, άσφαλως 
σκοπίμως. 

Ό Ι lετσόπουλος έστάλη άπο τοlις άλλους άσφαλως διι:Χ νι:Χ έκτε
-θίj αύτος. καΙ όχι έκεlνοι ,  ι!iλλι:Χ καΙ δ ίδιος έδέχθη καΙ έ.πηγεν άσφα
.λ�ς άπο φ ιλοδοξίαν, διι:Χ νι:Χ τονώστ;ι τι1ν θέσιν του μέσα είς το κόμμα 
καΙ νa vπερφαλαγγίστ;ι τοuς άλλους είς τι1ν δ ιεκδίκησιν τf'!ς ήγεσίας. 
Είς τοuς vπερεπαvαστατισμούς του αύτοlις δ�ν έπίστευε πραγματικι:Χ 
ι<αι fiσαν μaλλον θεατρ ινισμοί. Πράγματι έδιώχθη καΙ vπέστη πσλλι:Χς 
.διώξεις, άλλa τaς πλείστας άπο έπιπολαιότητά του. 

Κατι:Χ το ίδιον συνέδριον τοίί δοvλγαρικοίί κομμουνιστικοίί κόμ
ματος καΙ έπειτα τοίί , Γραq)είου της Βαλκαvίκης Κομμουνιστικης Όμο
σπονοίας, έτέθη διι:Χ πρώτην φορι:Χν άπο τοuς Βουλγάρους κομμουνι
στι:Χς το ζήτημα της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καί Θράκης» ! Το 
έδ ικαιολόγησαν τότε δτι ρίπτουν η? σύνθημα τοίίτο δια νa προσελκύ
σουν αύτοί, δηλαδi) οί Βούλγαροι κομμουνισταί, τοuς έκ Μακεδονίας 
ι<αl Θράκης συρρεύσαντας είς Βουλγαρίαν πρόσφυγας, διότι άλλως θι:Χ 
ένετάσσοντο ολοι αύτοl εΙς τοuς κομ ιτατζηδες ! 

'Αληθές εΤναι δτι ό Πετσόπουλος έζήτησεν άνα6ολi)ν της συζητή
σεως τοu θέματος είς άλλο συνέδριον η διάσκεψιν, άφ' ένος μέν διότ ι  
δέν εΤχεν όδηγίας της Κεντρικης Έπιτροπflς έπ' αίιτοίί, άφ' έτέρου δέ 
bιότι άναμφιδόλως οίίτε κατεlχε το ζήτημα, οuτε τ_ο έννοοίίσεν_. άμφι
Gάλλ� δέ &ν το κατέχι:1 καi τώρα, έaν κρίνω άπο οσα σχετικa γράφει 
-�1ς το 6ι6λίον του τοu 1 946. Ή άνα6ολi) τοu θέματος δμως δέν έζη
τήθη μόνον άπο τον Πετσόπουλον, άλλι:Χ καΙ άπο τοuς Γιουγκοσλαύους 
άvτ ιπροσώπους καΙ vπεστηρίχθη καΙ άπο τον Τοuρκον_. έν� oi Ρου
μάνοι έμεναν ούδέτεροι εΙς το θέμα. ΚαΙ δ ι '  αύτο έπετεύχθη ή άνα-
6ολή. 

Ο ΑΞΩΝ ΤΗ Σ ΒΑΛΚΑΝ Ι Κ Η Σ  ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η Σ  ΤΗ Σ ΡΩΣ Ι .Α Σ  

Πληροφορω, έπl τίj εύκαιρίςι:, τοuς άναγνώστας, ότι το θέμα τοίί
το τflς «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ Θράκηc» θι:Χ μaς άπασχο
λήσι:J έπl πολύ, δ ιότι εΤνε τεραστίας σημασίας ζήτημα, άπο έθνικης 
μας άπόψεως, εΤνε δέ το μόνον θέμα τοίί Κομμουνισμοίί, διι:Χ το όποΊον 
οί U Ελληνες, καΙ αύτοl άκόμη οί κυδερνωντες, γνωρίζουν έλάχιστα 
ποάγματα, έν� αύτη ή σημερινη ήγεσία τοu Κ .  Κ .  Ε. δέν το κατέχε ι 
όλόκληρον. ΕΤναι δέ έπl πλέον καΙ θέμα, το όποΊον άποτελεί' σήμερον 
τ ο ν ά ξ ο ν α τ η ς β α λ κ α ν ι κ η ς π ο λ ι τ ι κ η ς τ η ς Ρ ω σ ί
α ς, θέμα το όποίΌν οχ ι μόνον δέν έληξεν, ι!iλλι:Χ θ' άποτελέστ;ι «μέγαν 
μπελaν» όχι πλέον μεταξu τοίί Κ .  Κ .  Ε. καΙ των άλλων κομμάτων της 
χώρας, ι!iλλι:Χ μεταξu των βαλκανικων Κρατων πλέον. 

Κολακεύομαι νι:Χ πιστεύω δτι το κατέχω, οσον ούδεlς άλλος, έν 
'Ελλάδι τούλάχιστον, διότι το έζησα καΙ το διεχειρίσθην κατι:Χ την 
κρισιμωτέραν του φάσιν, χωρlς ν' άποκλείωνται έφεξης καΙ έτι κρι
σι μώτεραι φάσεις του. uΟταv ΕλθΌ ή &φα του, θa ποοσπαθήσω νa 
διαφωτίσω πάντας, έπισήμους καΙ μτ1 κο_μ μουνιστι:Χς κάl μή, Μακεδό
νας καi Θρaκας καΙ μή. Π ιστεύω δέ δτι τοUτο θa ώφελήσι:J διa την 
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-F.iς το μέλλον παρα τοu Κράτους διαχείρι9"ίv του, δ ιότι δΕ.v εΤvαι πλέ
ον ζήτημα τοu Κ .  Κ .  Ε. 

Η ΣΥΛΛΗΨ Ι Σ  ΤΗΣ Κ .  Ε. ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 

Θ έ ρ ο ς τ ο Ο l 9 2 2. Εlvαι γvωστ�v, δτ ι κ�τα η1v α�τη,v έπc; 
χτ'ιv Εξεδόθη το περίφημοv «Δryμοκρι;ιτ ικοv. Μαvιφεσ;οv» τ�υ αε ι μvψ 
στου Άλεξάvδρου Παπαvαστασιου, το όποιον εΤχεv ως συvεπειαv την 
.σύλληψιv καΙ έγκάθειρξιv είς ;ας φυλακας " Συγ:rροu δλ�v τ�v ύπ?
γραψαvτωv ΤΟ μανιφέστΟΥ αύτο Οημοκρατικωv. Τ Ο γεγοvος τουτο ?εν 
Ε)(ει βεβαίως άμεσοv σχέσιv μΕ. τηv ίστορίαv τοu κ .  Κ .  Ε. Έσημειω
άέv δμως εvα κλοvισμοy τοu τότε καθεστCηος καΙ ό:σφαλως προητοί
μασε ττ'ιv κατάρρευσΊv του. 

'Επέδρασε δΕ. καΙ έπl της δράσεως της Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Ε., δ ιότι 
δΕ.v ήτο δυvατοv πλέον ό:στοl δημοκρατ ικοl vα έξεyείρωvται κατα της 
κρατούσης τάξεως πολιτειακως καΙ πολιτικως καΙ το Κ. Κ. Ε., κόμμα 
ταξικόv, έπαvαστατικόv, ό:vτιοασιλικόv, ό:vτιπολεμ ικόv, vα κάθεται α
δρανές, έv μοιρολατρικ� όμφαλοσκοπίςι: ! 

Έvετάθη λοιποv καΙ ή δρaσις τοu Κ .  Κ .  Ε." είς το ό:vτ ιπολεμικοv 
Ιδίως Επίπεδον, ό:λλα κυρί_ως μΕ. δημοσιεύσεις ό:ποφό:σεωv καi άρθρων 
εΙς τον «Ρ ιζοσπάστηv». 

Τοuτο ήρκεσεv είς ττ'ιv Κυβέρνησιν Γούναρη vα συλλά6τ:ι δλόκλη
ροv ττ'ιγ Κεvτρικτ'ιv Έπιτροπτ'ιv τοu κ .  κ .  Ε. και vα ρίψι:ι αuττ'ιv εΙς τας 
φυλακας Συγγροu, μΕ. κατηyορίαv έπl έσχάττ:ι προδοσίςι: ! 

Σ υνάμα ή Κυβέρνησις Ε:δωσεv, έπi τέλους, προσοχτ'ιv καi r::ίς το 
μέτωπον καi Εστάλησαν καi ΕκεΊ αuστηραi διαταγαl διώξεως των ΕΥ
τος τοu στρατεύματος δρώντων κομμουvιστωv καi είχομεv καΙ ήμεΊς Ε
κεΊ συλλήψεις 22 στρατιωτικωv, ο\ όποΊοι έρρίφθησαv εΙς τας φυλα
κας της Σ μύρvης, μεταχθέvτες δ ια vα δικασθοuv ό:πο στρατοδικείΌv, 
έπίσης έπi Εσχάτι:ι προδοσίςι:. Φυσικά, α\ συλλήψεις έστράφησαv εΙς 
τα ζωηρότερα μΕ.v στοιχεΊα, ό:λλα μδ:λλοv τα περισσότερον έκτεθέvτα. 
Τηv Κ .  Ε. τοu Μετώπου καi τοuς κυριωτέρους τ·ης όρyαvώσεως τοu 
μετώπου άρμοuς οuδόλως Ε:θιξαv, δ ιότ ι ,  ώς εiπομεv, ήδη δ ι '  ήμaς ύ
πήρχε «τείχος ό:σφαλείαQ ! 

ΤΑ Π Ρ Ο  ΤΗ Σ ΚΑΤΑ Ρ Ρ ΕΥ Σ ΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Μ π ο υ λ α v τ ά v, Α u y ο υ σ τ ο ς 1 9 2 2.  ΆφοΟ ό:vεφέραμεv 
τηv έv 'Ελλάδι δρaσιv τοu κόμματος, καθ' δv χρόνον εύρισκόμεθα εΙς 
το μέτωπον, Επαvερχόμεθα τώρα δια vα συvεχίσωμεv τηv τραγικι�ιv εΙς 
τοuτο έξέλ ιξιv των πραγμάτων. 

Πρέπει vα τοvισθ�, έv πρώτο ις, δτι κατά το θέρος τοu 1 922 «a
πόλυτος ήρεμία Επεκράτει εΙς το μέτωπον» ό:πο πολλωv μηvωv. «'Ηρε
;.ι ία είς το μέτωπον» η «OuδE.v νεώτερον ό:πο το μέτωπον», Εγραφοv τα 
έπίσημα ό:vακοιvωθέvτα της Στρατιaς. Σπανίως ό:ραιοl πυροβολισμοl 
η δρaσις περιπόλων, εΙς τοuς τομεΊς Ιδίως Άφιοv δια το Νότιον .Συγ
κρότημα καΙ Σεϊvτη Γαζη δια το Βόρειοv. 

Προς κατάπληξιν ίσως πολλωv πρέπει v' ό:vαφέρω δτι εv εΤδος 
«σιωπηρaς καΙ ό:vυπογράφου ό:vακω)(ης» ό:πο πολλωv μηvωv εΤχεv έ
πικρατήσει μεταξu 'Ελλήνων ό:φ' έVbς καΙ Τούρκων στpατιωτωv τοu 
Κεμαλ ό:φ' έτέρου, Ιδίως είς το Νότιον Συγκρότημα. Είδικως δΕ. εΙς 
τον Μαίαvδροv εϊ.χομεv καΙ «έπισκέψεις» καΙ ό:vταλλαγτ'ιv φ ιλοφρονή
σεων καί. . . .  τροφιμωv ! Πρωτότυπος πόλεμος. Φυσικα τοιαύτηv τρο
πτ'ιv εΙς τα πράγματα Ε:δωσαv ο\ έv τ4> στρατεύματι κομμουvισταί. 

Είς ΤΟΥ ποταμόν αuτοv oi aντίπαλοι στρατοl εΤχοv τα φυλάκιά 
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των έκατέρωθεν των όχθων του. Ή βορεία 6χθη κατείχετο άπο ήμaς, 
η νοτία άπο τοuς Κ εμαλ ικούς. Καi ό ποταμός εΤχε πλάτος είς πολ
λeχ σημεΊα μόλις 50 μέτρων, έν4> το βάθος του το καλοκαΊρι ήτο μό
"λ.ις έως τeχ γόνατα. Πολλές φορές 'Έ λληνες καΙ Τοuρκοι επλυναν μα
ζ\ τeχ ροuχά των η τeχ πόδ ια των εΙς το ποτάμι  συζqτοuντες. Πολλές 
.pορές Τοuρκοι Κεμαλικοi στρατιCηu:ι έφεραν εΙς τοuς Ιδικούς μας 
αύγά, τυρi καi φροuτα καi έζητοi..ίσαν σιγαρέττα. Τότε δέ το Κ ράτος 
έμοίραζεν ε Ις  τον στρατον κάτι σ ιγαρέττα μΕ. .καπνον τόσον άπαίσιον, 
ωστε οΙ στρατιωται δέν τeχ Ε:παιpναν κατeχ τeχς διανομeχς ( Vι πακέττο 
την ή μέραν ) ,  καi τeχ έλεγαν «Σ ιγαρέττα της αύτοκτονίας>> ! Αύτeχ τeχ 
πακέττα, μόλις έ6γflκεν αύτη η «μηχανη>> τi)ς άνταλλαγης μέ τοLις 
cέχθροuς Τούρκους», τ(χ έμάζευαν δι (χ νa τ (χ δώσουν εiς αύτοuς καi νa 
πάοουν αύγά, τυρί_, μέλι ,  φροϋτα. -

Σ υχνeχ oi Τοuρκοι έφερναν ολόκληρα άγριογούρουνα, σκοτωμένα 
:i.π' αύτοuς εΙς τον άπέραντον βάλτον τοu Ντενιζλij, δπου ύπi)ρχαν 
πολλά. Λόγcμ aπαγορεύσεως τοu Κορανίου, δέy τeχ Ε:τρωγαν. Κ αi πολ
λΕ:ς φορΕ.ς ο\ στρατιωταί μας ετρωγαν κρέας άγριοχοίρου, ποu έφερ
ναν οί Κφαλικοi στρατιωται ! Αί συζητήσε ις μπαξύ των ήσαν σχε
δον αί ίδιαι : 

- Πότε θeχ τελειώσr;ι αύτος 6 πόλεμος ; Βαρεθήκαμε κ' έμείς κ' 
έσείς. Οuτε σείς μπορείτε vex νiκήσετι:: όριστικeχ έμaς . οGτ' έμεΊς έσaς ! 
Αύτο aποδεικνύεται άπο τa γεγονότα. Καi Ε:τσι, χ9όνια τώρα, ύποφέ
ρουμε καΙ οί δυό ! 

Oi άξιωJ-lατικοi ήσαν έν γν�)σει των τοιούτων «έλληνοτουρκ ικών 
διαπραγματευσεων εΙρήνης>> μεταξu στρατ ιωτων, ώς καΙ τi)ς «άνταλ
λαγης έμπορευμάτων» δ ι' «έμπορ ικi)ς συμβάσεως» ! Ήμε'iς οί κομ
μουνισταi εί)ιαμεν πολλάκις άvτ ιμετωπίσε ι το θέμα δ:ν καi κατeχ πό
σον θ(χ ήτο δυνατον να έπιτύχωμεν μίαν «εlρήyην έκ των κάτω», δπως 
ττlν ώνό.μαζα έγώ ! Άλλeχ φυσικeχ .δ ιεπιστώσαμεν δτ ι ήτο άδύνατος. 
Δεν ήδυνάμεθα φυσικeχ νeχ Ε:χωμεν έμπιστοσύνην ε ίς τιlν μaζαν τοu 
τοuρκικοu στρατοu. Αύτο θΟ: ήτο έπιτευκτον 'ίσως, δ:ν ύπi)ρχε καΙ κομ
μοuνιστικη δρaσις μέσα είς τον τουρκικον στρατον καi συvάμα f\σκει 
εiς αύτον τόσην έπιρροήν, δσην ήουνάμεθα ν' άσκήσωμεν ήμεΊς εΙς 
τον Ιδικόν μας. 

Οί άξιωματικοl πολλάκ ις άπηγόpευοv τc'χς τό ιαύτας έπαφaς μέ 
IOUς «έχθροuς Τούρκους», άλλ(χ ποΊος τοuς τjκουεν εΙς .α φυλάκ ια ; Το 
πολu οΙ στρατιωτι;χι νa ετρωγαν μόνοι των τa αύγeχ η το τυρi καi νc'χ 
μη έδιδον είς τοuς άξιωματίκούς, άποκρύπτοντες τι']ν έπαφήν. Πε
ρ ιέργως ύπflρχεν aμοι6αία έμπιστοσύνη. Οuτε οί Τοuρκοι μaς έδωσαν 
ποτέ τρόφιμα δηλητηριασμένα η aπλώς χαλασμένα, οuτε ήμεΊς έσκέ
φθημεν κδ:ν τέτο ιο μέσον έξοντώσεως των έχθpων. Κατήντησε νeχ «συμ
Ήονοuμεν» aλλήλους δι(χ τάς ταλαι1J:ωρίας μας. 

Ο Α Ι ΦΝ Ι Δ Ι ΑΣΜΟΣ ΤΗ Σ ΟΡΤΑΝΤΖΑΣ 

Αύτη ήτο ή κατάστασις είς το μέτωπον, δταν, μετeχ ήρεμ ίαν εΙς 
αυτο πολλων μηνών, την 1 3ην Αύγούστου 1 922 εγινεν ένας άγριος 
αίφνιδ ιασμος των Τούρκων, aκρι6ώς_ εΙς τον τομέα · μας_. τον ύποτομέα 
Μπουλαντάν, δπου ηδρευε το σύνταγμά μας, το 3 1 ov σύνταγμα πε
ζικοu, με δ ιοικητην τον τότε avτισυνταγματάρχην καί επειτα στρατη
γον Γεώργιον Μαuροσκότην. 

Ή έπίθεσις αϋτη έξεδηλώθη τeχς πρωϊνeχς ωρας κατeχ τοu σιδη
ροδρομικοί) σταθμοu τi)ς. Όρτάντζας, εύρισκομένης έπi τοΟ Μαιάν
Sρου, εΙς τρίωρον άπόστασιν πεζi], μf. μονοπάτια όρέων, άπο το Μπου
λαντάv. ΕΙς τ.ηv Όρτάντ.ζ.αν δμως εΤχε την f.δραv του το 3ον τάγμα τοΟ 
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3 1 ου συντάγματος πεζικοu, μΕ: τα�ματάρχην τον Σπηλιωτόπουλο� 
Χρηστον. Το τάγμα μας εΤχε σχηματισει καi προγεφύρωμα πέραν του 
Ν\αιάνδρου καi εΤχεν έκεΊ τοποeετημένον-Ενα λόχον του. Ύπηρχε δε 
Κ:αi γέφυρα έπi τοu Μαιάνδρου είς τον σ:rαθμον Όρτάντζας. 

Ό αίφνιδιασμος των Τούρκων έπέτυχε πλήρως. 'Εν πρώτοις, δ 
λόχος τοu προγεφυρώματος δΕ:ν έπρόλα6ε I!' &ντιστ� καi κατα το ημι
συ συνελήφθη αiχμάλωτος. Το έτερον ήμισυ έτράπη είς φυγήν, έπέρα
σε τό ποταμι ( νερό εως το γόνατο) καi μετέδ�σε τον πανικον είς ηΊν 
Ε:δραν τοu 3ου τάγματος. 

n Ας μη &νησυκΏ κανείς : ΔΕ:ν κατέρρευσε το μέτωπον μΕ: αύτον 
τον πανικον τοu 3ou τάγματος. ·ΑληθΕ:ς εΤναι δτι το 3ον τάγμα έ
τράπη είς φuγην άτακτον άπο τον αίφνιδιασμον αύτον των Τούρκων 
καi οΙ στράτιC>ταί του έπηραν τeχ βουνeχ προς το Μπουλαvτάν. ΕΤδα 
δ ίδιος τον ταγματάρχην Σ πηλιωτόπουλον καi την σύζυγόν του με τα 
vvκτ ικά, δπως έξύπνησαv, έπάνω είς ένα μουλάρι, να fρχωνται εΙς 
το Μπουλαντάν. 

'Αλλ' ό Μαuροσκότης άντέδρασεν ό:μέσως. Ό νCιν &ντιστράτηγος 
έν &ποστρατείq:, τότε άπλc;>Ος λοχαγος τοu πυροδολικοu, Π&νος Καλο
γερόπουλος, μΕ: μίαν μόνον πυροδολαρχίαν όρειδατικοu πuροδολικοu, 
όχι μόνον καθήλωσε μΕ: πυρeχ φραγμοu τοuς Τούρκους, οχι μόνον έχά
λασεν &μέσως την έπi τοu ποταμοΟ γέφυραν, οχ ι μόνον διεσκόρπισεν 
όλοuς τοuς ΙππεΊς Τούρκους, ποu είσώρμησαν εΙς την πεδιάδα της 
Όρτάντζας, άλλΟ: καi τοuς έσφυροκό:πησε πολu άσχημα. Σ υγχρόνως 
δΕ: το 1 ον τάγμα πεζικοu τοu συντάγματος, ίιπο τον ταγματάρχην 
Τσακμάκην, άνελάμδανεν &ντεπίθεσιν· κα.i έξεδίωκε πέραν τοu ποτα
μοu τοuς Τούρκους, καταδιC>ξαv αύτοuς καΙ έντος της περιοχης των 
έπi πολύ. 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΑΝ 

Αύτος ό αίφνιδιασμος της Όρτάντζας ήτο το προοίμ ιον της τρα
γωδίας τοu Άφιον Καραχισάρ. ΟΙ Τοuρκοι,  ώς &πεδείχθη έκ των ίι
στέρων, εκαμαv τον αίφνιδ ιασμον αύτον ώς κροuσιν  δοκιμαστικήν, δια 
VCx ίδουv τηy &ντοχην τοu μετώπου μας. Καi φυσικeχ τα &ποτελέσματα 
ό.πέδειξαv οτι ή &ντοχη δεν ήτο πολU μεγάλη. Κατ' ούσίαν δΕ:ν άντε
τάχθη κδ:ν άμυνα καi εν τάγμα διελύθη, ένc;> ή άντίδρασις έξεδηλώθη 
μόνον !Χπο τήν έφεδρείαν τοu συντάγματος. Ή έπιτυχία της Όρτάν
τζας ένεθάρρυνεν &σφαλως τοuς τούρκους δι (χ την έπίθεσιν κατeχ τοu 
Άφιον Κ αραχισάρ. Πάντως, έπιτιθέμενοι έκεΊ, δΕ:ν έπερίμεναν βέδαια 
Ι<ατάρρεuσιν τοu μετώπου.-

Προκατα6ολικως δηλω είς πάντα ' Έλληνα, δτι,  &ποrεινόμενος πρΟς 
τοuς τούρκους δια τα έν Μι κ ρ� 'Ασίq: γεγονότα της καταρρεύσεως το Ο 
μετώπου, δύναται ίιπερη-φάvως νeχ λέγ-ι:ι : 

- ΔΕ:ν μaς ένικησατε ! Κ αΙ δ(ν μ&ς ένικήσατε, διότι δΕ:ν έπολε
μήσαμεν ! Ή μεΊς ήρνήθημεν νeχ πολεμήσωμεν ! 'Επρόκειτο ούσιαστι
ι.:C>ς περi &περγίας στρατιωτικης, έν ώρq: μάχης ! Έeχν έπολε,μ,ούσαμεν 
θeχ σaς έστέλναμεν καi πάλιν πίσω. Θeχ σaς ένικούσαμεν. Ι σως καf 
πάλιν ματαίως. 'Αλλeχ θeχ σ&ς ένικοίισαμεν. Καi το δτι δΕ:ν έπολεμήσα
μεν, &ποδεικνύεται &πο το δτι &πο τiς παλάσκες μας δΕ:ν Ελειπαν σφαΊ
ρες �αi τα οπλα μας δεν εΤχαν ξαvαλερωθ� &πο το τελευταίΌν καθά
ρισμα των. 

Νύκτα τfis 22ας πρΟς την 23ην Αύγούστοu. �Ωρα 3η πρωϊνή. Είι
ρισκομαι είς το τηλεφωνικόν κέντρον Μπουλαν-m:ν, κατόπιν έπειγούση�, 
συvθηματικrις η;ρ�κ��σεως ό:πο τό Ούσ&.κ. Πρ:ίρvω το &κουστικόν : 

- Ποιος ε�ει ; 

8 1  



- Λοχίας Άρ6ανιτάκης. 
- 'Εσύ, Στέλιο ; Λέγε. 
- τ ι:'χ πράγματα πi]ραν τον κατήφορο. Ό 'Αδαμόπ9υλος άπο το . 

Άφιον μοu τηλεφωνεΊ, δτι κατέρρευσεν έκεΊ το μέτωπον τi]ς 4ης μεραρ-. 
χίας. Τ ην ι:Χρχη_ν εκαμαν δύο δικοί μας. Δύο λοχία ι τοu 1 ου τάγματος 
τοu. 49ου συvτάγματος. ΝΕδωσαν το σύνθημα ττ}ς φυγi]ς, είιθuς ώς έξε
δηλώθη ή έπίθεσις των Τούρκων κσ( αίιτων ! 
. - ΠοΊοι εΤναι οί δύο λοχίαι ; 

- Δf.ν ξέρω όνόματα. Τ ι:'χ ξέρει ό Άδάμόπουλος καΙ ζητεΊ όδη
yίας τί θι:'χ γίντ:ι τώρα ; 

«ΣΤΑ Σ Π Ι τ Ι Α  ΣΑΣ ! »  

. - Ό στρατηγΌς Διγενi'ις, ή 4η μεραρχία, τί γίνεται ; Πολεμάει ; 
- ΝΟχϊ; ολοι διέρρευσαν, λέγει ό 'Αδαμόπουλος, πίσω άπο την 

1 2ην καi τι1ν 3ην μεραρχίαν, πρΟς το Μπι:'χλ Μαχμούτ. Αίιτf:ς οί δύο με
ραρχίες κρατοuν τι:'χς θέσεις των, άλλ' ή έπίθεσις έξεδηλώθη κατι:'χ .της 
4ης καi αύτη εσπασε. πωc; θι:'χ σταθοuν οί άλλες ; 

- Θι:'χ ξαναδ�ς τον 'Αδαμόπουλο ; 
- ΕΊπε δτι θα μΕ ξαναπάρτ:ι το πρωί". τί νι:'χ τοu πω ; 
- 'Αφοu έπi]ραν τέτο ια τροπι'J τι:'χ πράγματα, δf.ν μένει άλλο πα-

ρι:'χ νι:'χ ρίψωμεν το σύνθημα : «Στι:'χ σπίτια σας ! ». 'ΗμεΊς θι:'χ ι:Χνασυγ
κροτήσωμεν το μέτωπον ; Άλλι:'χ θέλω νι:'χ μάθω τι:'χ όνόματα των δύο λο
χιων τοu 49ου συντάγματος. Λοιπόν, σύνθημα γενικό : «ΥΟλοι στι:'χ 
ο-πίτια μας ! » «Ό πόλεμος έτελείωσε ! » Πρόσεξε καλι:'χ νι:'χ τι:'χ μετα6ι
δάσl]ς δπως πρέπει .  Καί . . .  συγκέντρωι:τις δλων τ.ων ίδικων μας στη 
Σ μύρνη, κοντι:'χ στον Β .  'ΕκεΊ θι:'χ συναντηθοuμε. Φρόντ ισε νι:'χ μf. ξανα
πάρτ:ις. 

' Δεν μπόρεσε νι:'χ μf. ξαναπάρτ:ι . Το σύνθημα «Στg σπί_τια σας», το 
Εδωσα ετσι, μΕ πρόχειρον σκέψιν. Δf.ν εΤχα καιρον νι:'χ σκεφθω. Τι:'χ γεγο
νότα μf. βρi]καν άπροετοίμαστον. ΔΕν περίμενα νι:'χ μάθω δτι μία όλό
κληρη μεραρχία έτράπη είς φυγήν. υοταν εδιδα βέβαια το σύνθημα 
-:<Στι:'χ σπίτια σας», δf.ν είχα ύπ" όψει το άρθρον τfις «Καθημερινfις» μΕ: 
τόν τίτλον «Ο'ίκαδε» ! Ποu νι:'χ εύρισκα «Καθημερ ινr'}ν» νι:'χ διαβάσω ; 
ν Αλλωστε δf.ν ξέρω καi ποίαν ήμερομηνίαν το ε Τ χε δημοσιεύσε ι .  

Ό Παντελfις Πουλιόπουλος άργότερα, δταν εσυζητήσαμεν ε ίς  την 
'Αθήνα τό πράγμα, rιou Ελεγε yελων : 

- Κομμοuνιστης έσύ, κu6ερνητικη έφημερiς ή «Καθημερ ινη:t, συν- . 

επέσατε είς το σύνθημα ! Τ ι:'χ «μεγάλα πνεύματα» συναντωvται ! Μό
νον ποu έσu το εΤπες στη δημοτικη γλωσσα.� κ' έκείνη στfιν άρχαία ! 

ΤΗΛΕΦΩΝ I Κ Η  ΑΠΟΜΟΝΩΣ I Σ 

Την άλλη νύκτα, έπfιγα είς τό τηλέφωνον. Ό Τσούρης μοΟ λέγει 
δτι δλα τι:'χ τηλέφωνα είναι κομμένα. ΝΕχομεν τηλεφωνικως άπομονωθfι. 
Μάτην έπαλαίσαμεν έπi ωρας νι:'χ συνδεθωμεν μΕ: οίανδήποτε πόλιν η άλ
λο τηλέφωνον μονάδος. Ό κ. δ ιοικητης τοu συντάγματος (ό Μαυροσκό
της ) είναι εξω φρενων. Προσεπάθησε νά σuνδεθ� μΕ: το Οίισάκ, όπου εΤ
ναι ή έδρα της 2ας μεραρχίας ( είς αίιτιlν ύπήγετο τό 3 1  ον σύνταγμα 
ώς προσ�εκολλημένον ) ,  άλλι:'χ !(ατέστη άδίινατον. 

Φαίνεται _δτ ι  oi Τοuρκοι κάτοικοι της περιοχi)ς έπijραν έντολην ά
πο τοlις Κεμαλικοuς καi μάς εκοψαν δλα τι:'χ σύρματα των τηλεφώνων. 
(τότε αί μονάδες δΕ:ν εΤχον άσuρμάτους) .  

- Τ σούρη, πρέπει νά συνδεθοΟμε ότrωσδήποτε. 
- Αίιτο λέγει καi ό διοικητής. 
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- ΝΕστειλε συνεργε'ία νa συνδέσουν τa σύρματα ; 
- πηγαν τι:ρος τfιν γραμμfιν τοϋ Ούσάκ, άλλα δέν γύρισαν άκ� 

;μη. Φο6οϋνται τ<'χ παιδιά. 
- ΠρΟς τa ποϋ εΤναι εύκολώτερο νa συνδεθοϋμε ; 
- Μά, πρΟς το Ναζλη, διότι το σύρμα εΤναι στον κάμπο της Όp-

τάντζας. ι 
- Δ?σιtου, ένα ;rηλεφωνηη1ν μέ τa συνεργα. 
- Τι θα τον καμl] ς ; , , , ι ι 
- Θa τον στείλω μαζί μέ έναν ήμ ιονηγο με δυο μουλαρια κατω 

στον κάμπο νa συνδέσουν το τηλέφωνο. Καί δταν συνδεθ�ς μέ το Ναζλη, 
ποu εuρίσκεται έκεΊ το 2ον τάγμα τοϋ συντάγματός μαv ν<'χ φροντίσ!]ς 
νa πάρl]ς το� λ<;>χία Γιαν�ακο�λόπ�υλο σιτο τηλ�φ�νικο κιέντρο ':Αϊ�ι
νίου. Αύτος θα ξερ!] πολλα, διοτι  θα συνδεεται με την Σ μυρνη και την 
Στρατιά. ι 

"Ολα εγιναν δπως τ<'χ εΤπα. Μέ δύο μουλάρια της πολυδολαρχιας 
συνέδεσα το τηλέφωνο πρΟς το Ναζλη καί έπήραμε τον ίιαννακουλ� 
πουλο είς τaς 6 το πρωί. 

ΚΑΤΑΡ Ρ ΕΥΣ Ι Σ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ Ν .  ΣΥΓΚ ΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Άπο αύτον έμάθαμε δτι δλόκληρον το μέτωπον τοϋ Νοτίου Σ υγ
κροτήματος κατέρρευσεν, δτι δ Τρικούπης περιεκυκλώθη, δτι δ στρα
τός, μπουλοϋκ ι πλέον, βαδίζει άσύντακτος προς τfιν Σ μύρνην καί δτι 
ίiλοι φωνάζουν : <<Στa σπίτια μας ! :.. · 

Ό Τ σού ρης με ρωτάει : 
- τί θa κάνοιψε ; Θa ποϋμε στον δ ιοικητη δτι συνεδέθημεν μέ 

·το Άϊδίνιον ; 
- ΝΟχι,  περίμενε ν<'χ σκεφθώ, γιατί θa μaς π� πώς συνδεθήκα

με καί ποιος διώρθωσε το τηλέφωνο. Η Αφησέ με νa σκεφθώ. Μετά τι
νας ώρας πάρε πάλιν τον Γ ιαννακουλόπουλο, νa Ιδοϋμε τί θa σοϋ π�. 

Έπ5γα εΙς τfιν πολυδολαρχίαν. Δέν μποροϋσα νa ήσυχάσω. Κα
νείς δεν ηξερε τίποτε διa το τί γίνεται εΙς το άλλο μέτωπον. Περίπου 

.έπί ένα τέταρτον εκαμα βόλτες νευρικές μέσα είς το γραφείΌν της πο
λυ6ολαρχίας. Τέλος άπεφάσισα νa ξυπνήσω τον λοχαγό μου. Έκοι μa
το σ' έν� σπίτι έκεΊ κοντά, μαζί μέ τοuς δύο άvθυπολοχαγοuς της πο
.λυ6ολαρχίας. Βχα πολU θάρρος μαζί του. ΟΙκειότητα μεγάλη. ΝΗξερε 
μέν δτι ημουν κομμουνιστής, άπο τa γαλλικa βιδλία ποu μέ εβλεπε νa 

.δ ια6άζω, άλλ' εΤχε τfιν Ιδέαν δτι εΤμαι άπλώς ένας Ιδεολόγος, μορφω_μέ
νος άνθρωπος, καί τίποτε περισσότερον. ν Αλλωστε ή δΡ.δ:σίς μου ητο 
δρaσις γενικijς κατευθύνσεως, έκτο'ί τιϊς πολυδολαρχίας, καί δέν ύπέ-
1τιπτεν εΙς τi1ν άντίληψίν του. ΕΙς την δουλειά· μου, ώς σιτιστής, ήμουν 

.&ριtττος. Μέ tξετίμα πολύ. ν Αλλωστε ό άνθρωπος ήξερε πολU λιγώτερα 
γράμματα άπο μένα. Βχε τελειώσει μίαν Έμπορικfιν Σ χολfιν καί ήτο 
.εφεδρος ίιπολοχ_αγός. · 

Μ Ι Α  ΑΠΟΦΑΣ Ι Σ  ΜΕ ΤΡΑΓ Ι ΚΑΣ ΣΥΝΕΠ Ε Ι ΑΣ 
Τον έξύπνησα σιγά, δ ιa νa μη πάρουν είδησιν οΙ δύο άvθυπολο

χαγοί .  
- Τί εΤναι ; μοϋ λέγει .  

ι - Ντυθητε γρήγορα καί σaς παρακαλώ σιγά, μη ξυττνήσ!] κα
-vεις. 

ν ';"iξευρεν" δτ,ι ήμην ε�ς θέσι� νa κρί�ω τ� πράγ�ατ� κ�ί δτι κάτι 
.ο·οδ�ρον θα συνε6αινε δια νa τον ξuττνησω ετσι και με τετοιες προ
.φυλαξεις. 
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, Μόλις ,έδγ�καJlεν είς τον δρόμον, τοΟ εΊπα τί fμαθα διa τήν κα
ταστασιν εις το μετωπον. 

- πως τa ξέρεις έσύ ; Ό διοικητής χθΕ.ς το βράδυ μό:ς εΤπεν δη 
είναι &πομεμονωμένος, δτι κόψανε τa τηλέφωνα καi δΕ.ν μπορεί νa έπι-
κοινωνήσr:ι καi νa πάf?r:ι όδη"(��ς ;ί νa κάJl'.l · • , , , .. , - Γ ο �έρω αuτο. 'Αλλα έγω συνεδεθην τηλεφωνικως με το Αιδι-
ν ι .  Μή ρωτ�τε τώρα "!ως καi, γιατί. ΔΕ.� εΤ�αι ώρα: Α�το θ_a σ�ς το ,π� 
άλλοτε. Μονον να πατε στον διοικητη τωρα και να του πητε αυτα 
'!roU fμαθ

κ
α.' 

� 
' , " ' 

ν θ ' , ι 

- αι αν με ρωτησ!J : τrως τα εμα ε ο σιτιqτης σου , 
- Πές του eχπο το 'Αϊδίνι. �Αν η γραμμή δΕ.ν ΕΧΙJ ξανακοπι]ι 0:ς. 

τrάρJ;Ί νa συνδεθι]. 
' νΕτσι καi �γινεν. Ό Μαυροσκότης σuνεδέθη μΕ. τον Ζεγγίνψ, δ

πως μοΟ εΤπεν ό Τ σούρης, fμαθε τa καθέκαστα καi aπεφάσισαν το μΕ.ν 
2ον τάγμα 'roCι Ναζλη τοΟ συvτάγματός μας νa προστεθι] είς την δύ
ναμιν  τοΟ Ζεγγίνη, τa δΕ. άλλα δύο μΕ. τον Μαυροσκότην νa βαδίσουν 
τrρΟς την Φιλαδέλφειαν διa νa συναντήσουν την έ,πιστρέφουσαν eχπο το 
μέτωπον τοΟ 'Αφιον μό:ζαν τοΟ φυγeχδος .στρατοΟ. Είθε καΙ το 2ον τά
γμα νa μη έπήγαιvε μΕ. τον Ζεγγινην, δπως καi μία μοίρα πυροδολικοΟ· 
Σ κόντα, ποu είχαμεν έκεί κοντά. Διότι ολοι συνελήφθησαν μΕ. τον Ζεγ
yίvην αiχμάλωτοι καi οΙ άξιωματικοί των έσφeχγησαν είς την Μαγνησίαν .. 

Π Ρ Ο Σ  ΤΗΝ Φ Ι ΛΑΔΕΛΦΕ Ι Α  

Τήν ίδια μέρα συνεκεντρώθη το 3 1  ον σύνταγμα (δηλαδή τa δύο· 
τάγματα l ον καi 3ον, διότι  το 2ον έπflγε μΕ. τον Ζεγγίvην διa νά . . .  αίχ
μαλωτισθι] ) καi το βράδυ έξεκινήσαμε ·δ ιa την Φιλαδέλφειαν μΕ. νυκτε
ρινf]ν πορείαν, άφοΟ άνετινάξαμεν τιlν άποθήκην τrυρομαχικων τοΟ συν
τάγματος. Έδαδίζαμεν δμως συντεταγμένοι καi ·πάνοπλοι .  Είχαμε μα
ζί μας όσα πυρομαχικό: μπορούσαμε νa μεταφέρωμεν έπάνω μας καi 
είς τa μεταγωγικά μας. Έδαδίζαμε μέσα άπο βουνa άπο μονοπάτια 
τrρΟς Βορρδ:ν, διότι ή Φι�αδέλφεια εΤναι άκριδως σχεδον βορείως τοΟ. 
Μπουλαvτάν. ΟΙ στρα..rιωταί μας δΕ.ν f\ξεραν τίποτε δ ιa την κατάρρευσιv
τοΟ μετώπου. Το ήξεραν μόνον οΙ eχξ.ιωματικοί, έγω καi δ Τσούρης, είς. τόν δποίον εΤχα πij νa μiι πι] τίποτε. ν Αλλωστε τέτοια διαταγη τοΟ f
δωσε καi δ ίιπασπιqτfις τοΟ συντάγματος, είς τον δποίον ίιπήγετο διοι-
κητικως το τηλεφωνικον κέντρον. . 

" Ί πτrευα μιa φοραδίτσα - λάφυρον μάχης εΙς το ΣΕ.Χ Άλδέν, ά
νήκοuσαν είς φονει.ιθέντα ΤοΟρκον eχξιωματικον - εΙς το τελος της φά
λαγγας, μαζi tιΕ. μεταγωγικό: τfjς πολυδολαρχίας. νΕξαφνα βλέπομεν· 
ένα ΤοΟρκον με γάϊδαρον νa fρχεται άντιθέτως προς ήμό:ς καi κατευ
θυνόμενον ΠpΟ? το Μπουλαντάν. άπο το όποίον μόλις είχαμε πρΟ μισης: 
ώρας φύγει. Τον έγνωρίζαμεν ολοι σχεδόν. ' Ήτο δ μουχτάρης τοΟ Μποu
λαvτάν. Μό:ς έχαφέτα· καi έπέστρεφεν είς το χωριό του. ΔΕ.ν ιiξερα δτι 
δ διοικητfις τοΟ συντάγματος τον εΤχε πάρει μαζί του φεύγοντας, ώς δ
μηρον, δ ιa νa μfι μό:ς βλάψουν οΙ κάτοικοι τοΟ χωριοΟ κατa τήν άνα
χώρησίν μας. ΆφοΟ είχαμεν άπομακρυνθι] άρκετά, χωρiς νa συμδι] τί.-
τrοτε, τον &πέλυσε καi δ άνθρωπος έγύριζεν είς το σπίτι του. 

. 

· ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ 

- Όγλάρολσοuν, σελαμέτλε, μποuλοuκ Έμινi έφέντη ! ( ·Ωρα 
καλή, μΕ. το καλό, κύριε σιτιστά) ,  μοΟ εΤπε περνωντας άπο κοντά μου. 

Έγνωριζόμεθα πολU καλa καi είχαμε πολλΕ.ς φορΕ.ς κοιιδεντιάσεt 
είς τa καφενεία τοΟ Μπουλαντaν μεταξu καφΕ. καi σιγαρέττου. 
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Τεσσεκιοuρ έντέριμ,  fϊδαλλαχ, Μουλ&. Χασάν ! ( Εύχαριστώ, είθε 
,δ Θεός ) . . 

Δεv πέρασαv όμως δύο λετττα καΙ άκούω πίσω μου f.vα ττuροδολι
σμοv κα1 τοv Μουλ&. Χασαv vα βγάζ!] μια στιγκλ!) φωvή κα1 �α 1Jέφτι:ι 
.&πο τοv γάϊδαρό του. Τρέ�ω με η'Jv φοραδίτ,σα. Τι �Τχ� C!υμ61],; ,Ε�ς 
ημ ι�vηγος τt;ς, πολυδολαρχ�ας ι:ας, Μι�ρασιc;πης �αι ,αυτος �ο το 0: 
-δεμησιοv, λεyομεvος Μπαχας, εμειvε λιγο πισω με το μουλαρι του και 
έπυροδόλησε κα1 κτύπησε τοv Μουλ&. Χασάν. 

- Γιατί βρέ, τοv βάρεσες ; τοv έρωτώ fξω φρεvώv. 
- τίί Θα τοv άφήσω, τοv Παλιότουρκο, μια ποu φεύγομε άπο το 

Μπουλανταv ; 
� Εvας άvθυπολοχαγος τt;ς πολυδολι:ι:_ρχίας κατέφθαqεν έπίσης με 

·το άκουσμα τοu πυροδολισμοQ. � Ητο Κ ρητι!<ός. 
- Διάολε τσ' άποθαμέvους σου, γιατ1ς μωρε τοv σκότωσες ; Μ&.ς 

έξυπηρετοuσε μωρέ .! 
Μιλια δ Μπαχ&.ς. 
- Μωρε θα σε πάω στο .§ ιοικητή ! 
Άvαγκάσθηκα va έπέμ6ω. 
- Ν  Αφησέ τοv, κ. άvθuττολοχαy�. ΝΕγιvε δ, τι fγινε. 'Αναφέρατε δ

, ι δ πυρο6ολισμος ήταv τυχαία έκπυρςτοκρότησις τοu όπλου ένΟς ή μιο
-\<ηγοu. 

Ό άνθυπολοχαγος με άκουσε καΙ fφυγε. 
�σταν άργότερα έμάθαιvα τaς σφαγaς ποu fκαμvαν οΙ Τοuρκοι 

κατα τώv ' Ελλήνων. τt;ς Μικρ&.ς 'Αgίας, έθυμόμουv τοv Μπαχ&. καΙ f
.Λεγα : 

- Κάτι τέτοια παλιοτόμαρα βρίσκονται καΙ έξάπτουv τa ττvεύμα
τα, τa πάθη κα1 τa μίση μεταξu τC,ν Λαών. 

Φαvτάζομαι τί θa έγιvε είς το Μπουλαvτάv, δταv θa βρi;καv τοv 
·Μουχτάρηv τωv σκοτωμέvοv η πληγωμέvον. Γιατl έμε'ίς τοv άφήσαμε 
r:αl φύγαμε. Έ6ιαζόμεθα. 

Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΗ Σ  ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ Σ 

Έπέρασε μία ώρα περίπου άπο το έπεισόδιον αύτο καΙ εύρισκόμε
·θα έv πορείςι:. ΝΕξαφvα, είς κάποιαν συvάvτησιv δύο δρόμων, άκούσθηκε 
μία φωviΊ άπο ένα άλλον προς τa δεξιa λόφοv, άπο τοv δπο'ίον i)ρχετο 
εvα μονοπάτι : 

- ΝΕ, σε'ίς, εΤσθε τοu 3 1  ου ; 
- Ναί, άπήvτησε κάποιος, έσu ποιος εΤσαι ; 
- Σ ταθt;τε, ΕRχομαι. 
Είς ένα μουλάρι κα6άλλα ήλθεν ένας στρατιώτης. uΕvας ά\ιθυττολο-

.Χαγος τοu πεζικοu μας τοv έπλησίαci-ε. 
- Άπο ποu (ρχεσαι, μωρέ ; 
- Άπο το Τσι6ρiλ ξεκινήσαμε. 
- τίvος μοvάδος είσαι ; 
- Tou 1 ου συντάγματος ΆθηνC>v. 
- Ποu βρίσκεται το σύνταγμα ; 
- Πt;γε προς το Ούσάκ, άλλΟ: τώρα το εχασα. 
- Πώς το ε�ασες ; 
- ΝΕμεινα πισω vα δ ιορθώσω το σαμάρι τοu μουλαριοu καΙ επει-

τα τοuς fχασα. Μη ξέροντας ποu vα πάω, πi;ρα εvα δρόμο. Βρt;κα fνα 
γέρο τ οuρκο καi μοu εΤπε δτι άπο έδώ π&.νε στο Μπουλαντάν. ΝΗξερα 
.Οτι έδώ εΤvαι το 3 1  ον σύνταγμα καΙ ήλθα, γιατl δεv ξέρω ποu να πάω. 

- Καλά, άκολούθησε κq:1 θ' άv_p:φέρω. 
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Ό άνθυπολοχαγος έφυγε καΙ ό ήμ ιονηγος τοCι 1 ου συντάγματος: 
ήι<ολούθησε με το μουλάρι του τa μεταγωγικά μας. 

Πέρασε άρκετι1 ωρα .. δταν έρχεται κοντά μου ό ήμιονηγος Τσαρου
χδ:ς, τijς πολυ69λαρχίας μας. Mou έκανε νόημα δτι μΕ: θέλει ίδιαιτέρως. 
Κατέβηκα άπο τι1ν ιtοράδα μου καί βαδίζαμε μαζί. 

- Ν  Ακουσε, μοu λέγει. Αύτος τοu 1 ου συντάγματος Άθηνων ποu 
ήλθε έζήτησε τι1v πολυοολαρχία πρC5τα καΙ επειτα έμένα, τον Τ σαρου-
�δ:. ΕΊναι «συγχωριανός» μου ! (Ό Τσαρουχ&ς ητο Ενας άπο έκείνους, 
ποu εΤχα διa νa δέχωνται γράμματα άπο διάφορα τμήματα, δ ιa va μη_ 
στέ.λλωνται είς έμένα τον ίδιον καΙ άποκαλυφθω) .  'Έχει λοιπον ενα. 
γράμμα μ�σαΛ στο σαμάρι το χα(-ασμένο τοu μουλαριοu του. 

- Το πηρες ; 
- ΝQχι.  
- Πάρτο καi φέρε μού το, χωρiς νa τοu πΏς τίποτε γ ιa μένα .. 

ΚαΙ έχε τον, τοv «συγχωριανό σου», η 6:ντοτε κοντά σοιι. 
ΝΕΑ OX I ΕΥΧΑΡ Ι Σ ΤΑ 

Το γράμμα προήρχετο άπο τον ύπεύθυνό μας TOU 1 ου συντάγμα
τος ΆΙ3ηνων τijς 2ας μεραρχίας άπο το Τσιδρίλ. Καi έλεγε περίπου· 
τa έ�ijς : uοτι το 1 ον σύνταγμα φεύγει προς το Ούσάκ, άλλ' δτι έμα
θε πως το Οίιcraκ καίεται .  UΟη δ μέραρχος τijς 2ας μεραρχίας συντα
Ίματάρχης Γονατδ:ς δΕ:ν εύρίσκεται είς το Ούσάκ, δπου ητο ή εδρα τi]ς. 
μεραρχίας καΙ δτι δ διοικητής τοΟ 1 ου συντάγματος Μαρούλης ε Τ ναι ε
ξω φρενων1 δ ιότι ό μέραρχος έγκατέ.λειψε την μεραρχίαν κα] έχάθη. "Οτι 
το 1 Ον συνταγμα σπεύδει νCχ ένωθΏ με τa άλλα τμήματα, ΠΟU ύπο
χωροuν άπο το Άφιόν, δσα μπόρεσαν, δ ιότι δ Τρικούπης περιεκυκλώθη 
καΙ συνελήφθη αίχμάλωτος με τοuς μεράρχους τijς 4ης, 1 2ης καΙ 3ης. 
μεραρχίας καΙ δΕ:ν γνωρίζει ποίους άλλους. Προσέθετε δΕ: δτι στέλλει 
τον ή μιονηγον μΕ κίνδυvον νa χαθΏ δ άνθρωπος κα] νa φροντίσωμεν δι'' 
αίιτόν. 

- Πές του, λέγω τοu Τσαρουχδ:, δτι ηταν πολU τυχερος ποu μάς. 
βρijκε στο δρόμο. Ν Αλλως θa τον έςέκαναν οί Τοuρκοι, δ:ν πήγαινε σΤΟ· 
Μπουλαντaν νa μδ:ς βρ!). 

τροχάδην με την φqpαδίτσα μου έτρεξα κοντa είς τον λοχαyόν μου. 
- Κύριε �οχαyέ, ' έχω νέα, οχι είιχάριστα. 
- Δηλαδη ; 
- Αύτο κι '  αύτό. ( UΟσα περίπου έγραφε το γράμμα) .  
- Μα πως τα έμαθες ; 
- Μη ρωτ&τε. Θa Ελθι;ι ωρα ποu θa σ&ς πω. Έaν έπι μένετε τώρα 

Ι.Ιa μάθετε πως τ(χ μαθαίνω, θa παύσω νCχ σaς λέγω Ο,τ ι  μαθαίνω. 
- Κ ατ�αοαίνω. Έσεί'ς ο\ κομμουνισταi εΤσθε μυστήριοι άνθρω

ποι ,  καταχθονιοι. 
- Κακό δΕ:ν κάναμε, νομίζω, ποu σδ:ς τa εΤπα. Μήπως καΙ την άλ

ΛΙJ ΦΟ(>Cχ ,στο_ f>!ιπουλαντaν προχθές, έβλαψε ποu συνδεθήκατε τηλεφωvι� 
κως με το Αιδινι  ; 

Λ 
-:- ΔΕ:ν λέγr.; οχ ι . � Η ταν σοοαρη έξυπηρέτησις. τ ώρα πάω νa τa· 

πω στον δ ιοικητη. 
- ΝΟχι, προς Θεοu ! Δεν εΤναι άvάyκη. Na τa ξέρετε μόνος σας. 

Αίιτος θa ζητήσι;ι έξηγήσεις. Θa τa μάθΙ:J άλλωστε το πρωl στη Φιλα� 
δέλφεια, ποu θa φθqq_ωμεν, πιστεύω. 

- Καλά, κάνω ύπομονιl εως το πρωί'. 
ΕΤχε καλa ξημερώσει, δταν έφθάσαμεν είς ενα ϋψωμα άπο το ό

ποΙον ?φαίν�το ·�άτ"? � κάμ�ος τij5 Φιλα�ελφείας �α] ή σιδηροδρομ ικη 
γραμμη προς το Ουσακ. Ειδαμε ομως την Φι�αδελφειαν είς τaς φλό-
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γας. Το περισσότερον ttέρος τf\ς πόλεως εΤχεν ήδη και} 7 Ητ? φανερ?ν 
οτι ψυχη δi:ν ύπf\ρχε μεσα είς τi]ν πόλιν, δ ιότι ή θερμοτης της Φ'fτιας 
ήτο τόσον δυνατή, ώστε τιlν αίσθανόμεθα καΙ ή μεΊς τόσον μακραν ά-
κόμη. , δ , ξ , , 'Ε , Ό διοικητης Μαυροσκοτης ιετα ε να σταματησωμεν. , νομ ισc;-
μεν οτι το f.καμε διa νa ξεκουρασθωμεν. Είδαμε ομως δτι έκάλεσεν ο
λους τοuς άξιωματικοuς άπόμερα διa συμ6ούλιον. Στερούμενος όδη
γ ιων καΙ πληροφοριων, δ ιηρωτ&το φυσικό: περl τοu πρακτέου. 

' ΕπίCπευεν άσφαλως οτι θό: εuρι:1 τi]ν CΙ>ιλαδέλφειαν κατωκημένην 
καΙ μΕ στρατιωτικaς ύπηρεσίας, δ ιa νa συνδεθι] με τον μέραρχον κ. 
Σ τυλιαvον Γονατ&ν διa νa ζητήσι:ι διαταγάς. uΟταν ομως εΤδε τi]ν Φιλα
δέλφειαν κα:ομένήν, άντελήφθη δτι δσαι μονάδες τοu Στρατοu μας διε
σώθησαν άπο τi]ν κατάρρευσιν τοu μετώπου καί δi:ν ήχμαλωτίσθησαν, 
εΤχαν ήδη περάσει άπο τr)ν Φιλαδέλφειαν, τi]ν f.καυσαν καί ύπεχώρουν 
πρΟς την Σ μύρνην. Σ υνεπως ή μεΊς ημεθα οΙ τελευταΊοι ποu ύποχωρού
σαμεν. 

Η ΠΟΡ Ε Ι Α  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ 

Καί αύτο δi:ν ηργησε νό: διαπιστωθι], διότι, έν� άκόμη ημεθα έπά
vω είς το ύψωμα, έδέχθημεν έπίθεσιν άπο έφίππους Τσέτες, άπο τον 
κάμπον τf\ς Φιλαδελφείας. " Ητο σαφi:ς δτι πίσω άπο τοuς Τσέτες θa 
ήκολούθει ο τουρκικός στρατός. . 

Το συμβούλιον των άξιωματικων άπεφάσισε νa συνεχισθι] σύντο
νος κάπως ή πορεία μας διa μέσου τf\ς καιομένης Φιλαδελφεiας προς 
τfιν Σ μύρνην. Δύο πολυtSόλα καί μία δ ιμοιρία πεζικοί} παρετάχθησαν 
ώς 6πισθοφυλακη καΙ έντος 1 Ο λεπτων f.τρεψsχν είς ψl!!γi]ν τοuς έπιτεθέν
rας Τσέτας. 

Το σύνταγμά μας ήτο συvτεταγμένον καi πάνοπλον. Μάλιστα, κα
θώς μοu Ελεγεν ό λοχαγός μου, ό Μαυροσκότης άντεμετώπιζε τι1ν πε
ρίπτωσιν της συναντήσεως μας μi: τό:ς διαλυθείσας μονάδας τοu Σ τρc.ι:
rοiJ, μi: το μπολοuκ ι ,  μi: τον συρφετοv έκεΊvον, ποu ύπεχώρει άσύvτα

ι... τος, καί έφοβεΊτο δ ικαίως μήπως διαλυθι] καί το σύνταγμα του. 
Έμελέτησα κ' έγώ το ζήτημα καΙ έσκέφθηκα δτι μεγαλυτέραv ά

σφάλειαv θa είχαμε O:v ημεθα συντεταγμένοι ,  έφ' δσοv άλλωστε είχα
με καΙ συνεχεί'ς έπιθέσεις έvοχλητικό:ς aπο τοuς Τσέτας, ποu μ&ς f.ρ
ριχvαv τουφεκιi:ς έξ άποστάσεως. Κάθε λίγο i:vα τμημα έσταματοuσε 
δ ιa νό: τοuς άποκρούσι:ι ,  οταv έπλησίαζαv πολύ. Συνέστησα λοιποv κ' 
έγώ είς τοuς «δ ικούς μας» δλων των λόχων ν' άποφύγουv την δ ιάλυσιv 
τοu συντάγματος καί va συγκρατήσουν τοuς στρατιώτας, οταv θa 
συναντηθωμεν μi: τον ογκοv της φευγούσηc; Στρατι&ς. Touc; εΤπα οτι το 
η&v ε Τ ναι va φθάσω μεν εωc; τι)v Σ μύρvηv. Διότι έκεl είχαμε δώσει έvτο
λίΊv συγκεντρώσεως όλων των ίδικωv μας, άπο δλαc; τaς μονάδας, κοv
τa είc; }_Ον Β .  ΚαΙ έγvώριζα καλa οτι έκεί' θa μi: έπερίμεναv ολο ι.  

«ΤΟ ΦΕΥΓΟΝ ΣΤΡΑτ Ι ΩΤ Ι ΚΟΝ Σ ΥΛΛΑΛΗΤΗΡ Ι ΟΝ» 

Έπεράσαμε τi]v καιομέvην Φιλαδέλφειαν άπο τον σιδηροδρομΊκόv 
της σταθμόν. ΕΤχεv άρκετa πτώματα, ποu έμύριζαv φο6ερa μαζί μi: την 
καπνίλα της πυρκαϊ&ς. Ποιος vό: προσέξι:1 τί πτώματα rjσαv ; Έπερ
νούσαμε βιαστ ικοί, σκυφτοί, μέσα άπο τοuς καπνοuς σό:v φαvτάσμα
τ<;e. Δια\ηΡ<?,ύσαμ� ολοι το ιjθ ικόν μ?c;· διό;ι fiμεθα ένο�λοι . Είχαμε καί 
την χαραv οτι,  έαν κατωρθωναμε να γλυτωσουμε άπο αύτi]v τi]ν κόλα
σ:v, �αδίζομεν π�έον ? ι� τά .. .; σ;rίτιc: μας, καi τίποτε δi:v μποροuσε πιό: 
να μας σταματησΊ) απο του να παμε. 

� Ac; έφώvαζεv ό Κεμάλ ; 
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- 'Έλληνε_ς, σταθijτε, έvθυμηθijτε η'Jν Ί στορίαv σας ! 
ΈΟ:ν έκείνην η'Jν ωραν ήτο δυl!ατον νΟ: τοu άπαvτήσι:ι κανείς, θΟ: 

fπρεπε νΟ: τοu :!1"6 : 
- Δεν φεύγουμε γ ιατl σε φο6ούμεθα ! Φεύγουμε, γ ιατi βαρεθή

καμε νa πολεμοuμε άσκοπα καΙ γ ιατi βιαζόμεθα νa πeχμε στa σπί-
τια μ

κ
ας ,! , Σ αλ λ Λ , β , , , , , .!Λ λ , αι το ιχ_ η το ρηκαμε να καιεται μεσα εις μεγU/\ας Φ ο-

γας. Είς τον σ ιδηροδρομ ικόν του σταθμον σακκιΟ: άλεuρι καΙ σταφίδας 
έκαίοντο, δ ιότ ι ήσαν ποτ ισμένα �π' εξω με πετρέλαιον. Αύτο μeχς έπει
σεν οτι ολίγας ωρας προηγουμένως είχεν άναφθ6 ή φωτιά. Ν Αρα δ Σ τ ρα
τος ποu εφευγε προς η'] ν Σ μύρνην δεν θa ήτο πολU μακράν. 

Πράγματι, μέτΟ: σύντονον πορείαν δύο ώρων, εϊδαμε άπο μακρΟ:ν 
το «Φεuγον στρατιωτ ικον συλλαλητήριον των άπεργων στρατιωτων», δ
πως το ώνόμαζα έγώ, δ ιΟ: νΟ: χρησι μοποιήσω κομμουνιστικτ)ν φρασεο-
λογία�Ι!_ο , Νδ έδόθ δ , , , 

ΝΗ θ .!!.� ταν τους ει αμε, η _!αταγη να σταματησωμεν. με α UΛ-
λωστε καΙ πολu κουρασμένοι .  Φαίνεται βέ6αιον, οτι μeχς εΤδαν καΙ αύ
τοί. Μία, δύο, τρείς φωτο6ολίδες τοu συντάγματός μας εδωσαν σημεία 
άναγνωρίσεως. τί έσήμαιναν τa χρώματά των, δεν ξέρω. Πάντως, ε'ίδα
με νΟ: σπεύδουν πρΟς ήμeχς μερικοi εφιπποι .  

�Ηταν ένας μοίραρχος με  ένα τμijμα έφίππου χωροφυλακijς της 
στρατονομίας. Ποίοι &λ�οι άπο τοuς χωροφύλακας θΟ: παρέμεναν συν
τεταγμένοι ; ΝΕφθασαν καλπάζοντες. Ό μοίραρχος εσπευσεν είς τον 
Μαυροσκότην. Γύρω του εσπευσαν ολοι οΙ <!ξιωμ_ατ ικοi καi πολλοl uπα
ξιωματικοi καΙ στρατιωται .  ΝΕτρεξα φύσικΟ: κ' έγώ. 

- Μετa ττ)ν δ ιαπίστωσιν ποίΌν σύνταγμα ήμεθα, δ άντισυνταγματάρ
χης Μαυροσκότης ήρώτησε : 

- Ποίαι μονάδες εΤναι ποu προπορεύονται ; 
- Δεν uπάρχουν μονάδες. Διελύθησαν δλαι .  Σ υρφετος στρατιω-

των, άξιωματικων καΙ κτηνων καi τίποτε &λλο. 
Ό Μαυpοσκότης έκόμπιασε. 
- Ύπαρχει κανεlς στρατηγος έκεί μέσα, ποu νΟ: ήγijται ; 
- ΕΤναι δ στρστηγος Φράγκου, άλλa κανεlς δεν τον άκούει ! 
Eic τό σημεϊον αύτο ό Μαυροσκότης δ ιέταξε νΟ: φύγουν ολοι γύρω 

του καΙ νa μείνουν μόνον οΙ aξιωματικοί. 

ΤΟ 3 1 ov. ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

'Απο τον λοχαγόν μου ί::μαθα οτι ί::δωσεν έντολτ)ν είς τον μοιραρ
χον ν' ό:ναφέρl] είς τον στρατηγον Φράγκου, δτι το 3 1  ον σύνταγμα θa 
μείνl] συντεταγμένον καi είς ό:πόστασιν άπο τον συρφετόν, τον δποίον 
6' άκολουθ6, καλuπτον αύτον έκ των οπισθεν, ώς οπισθοφυλακή . Ή 
έφιππος Χωροφυλακτ) ί::φυγε. 

Έπi τη εύκαιρίςι:, νομίζω σκόπιμον -νΟ: τονίσω οτι, κατΟ: ττ)ν uπο
χώρησιν, τελευταίον uπεχώρει συντεταγμένον μόνον το 3 1  ον σύνταγμα 
τοu Μαυροσκότη καi πίσω μας δεν uπijρχε μη αίχμαλωτισθείσα μονάς, 
εiμτ) μόνον Τσέτες καi τουρκικος στρατός. ΚαΙ έμείναμεν τελευταίοι ο
χι βέοαια άπο έξαιρετικη παλληκαριά, άλλa διότ ι  είχαμε άποκοπ6 ό:
πο την έπαφτ)ν με τΟ: &λλα τμήματα της Στρατιeχς καi τελευταίοι έξεκι
νήσαμεν άπο το Μπουλαvτάν, το δποϊον επεφτε κάτω δεξιΟ: καΙ οχι έπi 
της δδοu uποχωρήσεως. 'Εν τ� μεταξύ, ή 2α μεραρχία εΤχε καΙ αύτη 
διαλυθΏ. 

�Οταν έφθάσαμεν είς τον Κασαμπeχν, καΙ αύτος έκαίετο. Πάντως έ� 
κεί έσταμάτησεν δλος δ ογκος της μάζης .. τοu uποχωροuντος συρφε
τοu. 'Εκεί κατηυλίσθημεν καΙ ήμείς, ό:λλ' είc πολU μ ικρaν άπόστασιv 
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άπο τΟ:ς διαλυθείσας μονάδας_. Έπεινούσαμε ολοι φοβερά. ΟΙ λ ίγες 
γαλέττες καi μερικΟ: κουτιΟ: σαρδέλλες, πσU είχαμε ως έφεδρικΟ:ς τρο
φΟ:ς είχαν έξαvτληθ� πρΟ πολλοu. U Ενας σιτιστης πρέπει νό: εΤναι δ 
καλύτερον έφωδι�σμ�νος είς , τρ�φ ι μα άπο δ"λοuς, διό-τ;ι κι;χi τρ_?φιμ,α 
άνεξελεγκτως έκει διεθετε και μεσα μεταφορας εΤχεν εις την διάθεσιν 
του. 'Εν τούτοις, δταν είς τον Κασαμπ&ν, το βράδυ ποu έφθάσαμεν, ό 
ίδιος ό λοχαγός μου μοu εΤπεν δτι έπεινοuσεν άγρίως, δt.ν εΤχα νΟ:. τοu 
δώσω εlμη την μ ιση γαλέττα, άπο τιlν μ ίαν καi μόνον ποu εΤχε το 
σακκίδιόν μου. 

- τί 60: γίν1,1 ; μοu λέγει .  ΟΙ άνδρες πεινοuν. "Αν δt.ν βρεθίj τί
ποτε, 60: διαλυθοuν. 

- Ποu νΟ: βpC> τίποτε ; ΘΟ: κάνω μ ιΟ: βόλτα, μήπως άνακαλύψω 
τίποτε. 

Δf.ν εκαμα καμ μ ιό: βόλτα. �Ημουν πολ\.ι κουρασμένος. 'Έστειλα 
δμως ή μιοvηγοuς είς διάφορα σημεΊα γύρω καi άνεκάλυψαν κάτι κα
μηλες φορτωμένες μf. σακκιΟ: καi κάσσες. �Ησαν της έφοδιοπομπης 
τοu Γ '  Σώματος Στρατοu. Έτρέξαμεν έκεϊ. 

__:_ τί Εχουν ο\ καμηλες, βρf. παιδιά ; ρωτοuμε Ενα δεκανέα, ΠοU 
ητο έπi κεφαλης. 

- Κασέρι καi ζάχαρι .  
- Ψωμί ; Άλεuρι ; Γαλέττες ; 
- Ποu, τέτοια πράγματα ! 

<tΟΡ ΓΑΝΩΤ Ι ΚΗ ΑΠΟ Κ ΡΥ Σ ΤΑΛΛQΣ I Σ� ΤΗΣ ΔΡΑΣ ΕΩ Σ  

Μ&ς άφηκε νΟ: πάρω με. � Αλλωστε θ Ο:  παίρναμε, καi aν δf.ν μ&c; . 
άφινε ! Ν Ασκησις βίας έπιτρέπεται είς τοιαύτας περιπτώσεις. 

Ώδηγήσαμε τiς καμηλες είς το σύνταγμα, σπάσαμε τiς κάσσες 
καi βρήκαμε ζάχαρι είς τετραγωνάκια, καραμελλέ, καi τΟ: σακκ ιΟ: εΤ
χαν κασέρι ωραϊο, παχύτατο καi δχι κεφαλοτύρια σκουληκιασμένα. 

ΝΕπεσαν ολοι μf. τΟ: μοlιτρα. ΆλλΟ: τρώγεται ποτf. κασέρι χωρiς 
ψωμί  ; "Η καi μέ ζάχαρι ; Καi εΤναι δυνατον νΟ: χορτάσ1,1 κανεiς μf. 
αύτΟ:, δταν εΤναι νηστικος πολύ ; Πολλό: στομάχια χάλασαν. . 

Το γεγονος δτι ή πεϊνα ήρχισε νΟ: μ&ς μαστίζl',l , μf. εκαμε νΟ: σκε
φθω η1ν ίδίαν νύκτα, οτι πιθανον νeχ δ ιέρρεε καi το σύνταγμά μας, 
καi τότε 60: μοu εφευγαν καi δσοι ήσαν «δικοί μου». 'Επίσης μοu ήλ
θεν ή Ιδέα νΟ: συγκεντρώσω καi άπο τον συρφετον τοu στρατοu ποu 
ίιπεχώρει δσον το δυνατον περ ισσοτέρους «δ ικούς μας» κοvτά μου καi 
νΟ: βαδίζωμεν ολοι μαζί.  Αύτο έσήμαινε τι'Jν «όργανωτικι'Jν άποκρu
ο τάλλωσιν» τρόπον τινΟ: της είς το !lέτωπον δράσεώς μας. Έσκέφθη
κα δτι είς την Σ μύρνην δέν ξέρουμε τί 80: συναvτήσωμεν. Ύπελόγιζα 
·δτι έκεϊ ίσως 60: ύπηρχαν κρατικαi Άρχαί, συντεταγμένα τμήματα 
στρατοu, καi ό στρατηγος Πολυμεν&κος, δστις έγνώσθη ότι άνέλαβε 
την διοίκησιν της Στρατι&ς, μετό: την αίχμαλωσίαν τοu Τρικούπη. 

�Επειτα έγνώριζα δτι είς τΟ:ς φυλακΟ:_ς της Σ μύρνης είχαμε ύπέρ 
·τοuς είκοσι φυλακισμένους στρατιωτικοuς «δικούς μας» καi ότι αύτοuς 
επρεπε όπωσδήποτε νό: τοuς άπελευθερώσωμεν, έν άνάγκl',l καi διΟ: της 
βίας. Καλον λοιπον θΟ: ήτο νΟ: Εχωμεν ένα ώργανωμένον τμfiμα στρα
·τοu ενοπλον. 'Ακόμη μέ τό; δπλa καi μέ την βίαν μπορεϊ κανεiς 
νΟ: βρ� τροφήν. 

Ο Ι  ΤΡ Ι ΑΚ Ο Σ Ι Ο Ι  

Δι '  αύτό, μόλις ξημέρωσε καi σηκωθήκαμε, έκάλεσα ciιρισμένοuς 
·«δικούς μας» καi τοuς εΤπα νό: βαδίζουν μαζi ολοι, συγκεvτρωμένοι .  
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Άπο ηΊν πολυ6ολαρχίαν έξεχώρισα 3 5  «δικούς μας». Άπο ολον το 
3 1  ον σύνταγμα 1 32. Άλλά, κοvτό: σ' αύτούς, έοάδιζαv καi οί άλλοι .  
Τ οuς έμοίρασα μξ: τρόπον καΙ άλλα πυρομαχικΟ: ό:πο τΟ: μεταγωγικΟ: 
μό:χ.!Κ ΝΕπειτα έξαπέλυσα μερικοuς μέσα είς τον συρφετον των uπο
χωρούντων δ ιΟ: νa έρωτοuν _qυvτάγματα καi μερικΟ: όνόματα «δικωv 
μας» κατΟ: σύνταγμα. Βρήκαμε καμμιΟ: δεκαριά, ό:λλ' αίιτοi μδ:ς έ:φε
ραν καi άλλους άγνώστους. Ύπελόγιζα δτι εΤχε σχηματισθι] μία δύ
ναμις 300 περίπου άνδρων ένόπλων. �οταν ομως έφθάσαμεν είς το 
Νυμφαϊον, έγνώ�η, οτι δεν θΟ: βαδίσι;ι δ στρατος αίιτός, δ διαλελυ
μένος, προς τιΊν Σ μύρνην, άλλΟ: θΟ: προχωρήσι;ι πλαγίως καi ό:ριστε
ρa προς τον Τσεσμέν. Άπο έκεϊ θΟ: έγίνετο ή έπι6ί6ασις είς πλοϊα. 

Έγω ομως f\θελα όπωσδήποτε νΟ: φθάσω είς ηΊν Σ μύρνην. Ετχα 
δώσει έκεϊ σημεϊον συγκεντρώσεως δλων των «δικων μας» κοντΟ: είς τον 
Β .  Έκεϊ θΟ: έπερί μεναν. Δι '  αίιτό, την ίδίαν νύκτα ποu έμείναμεν είς το 
Νυμφαϊον, έ:δωσα είς τοuς «δικούς μας» το σύνθημα της δ ιαρροης προς 
την Σ μύρνην. ΚατΟ: μ ικρΟ:ς δμάδας οί 300 αίιτο1 άπεμακρυνοντο κα1 
έπαιρναν τον δρόμον της Σ μύρνης. Κατa τΟ: μεσάνυκτα έπηρα τοuς 
τελευταίους καi έ:φυγα κα1 έγω άπο το σύνταγμα, άπο τιlν πολυ6ολαρ
χίαv κα1 άπο δλα. 

uΟταν, μετΟ: ένα μηνα κα1 πλέον, δ λοχαγός μου μξ: έπεσκέφθη 
είς τΟ:ς 'Αθήνας, είς τΟ: γραφεϊα τοu «Ρ ιζοσπάστη», μοu εΤπε : 

- �Αν f\ξερα δτι θΟ: μοu διέλυες τιlν πολυβολαρχία κα1 το σύν
ταγμα, θΟ: σε σκότωνα ! 

- Δολοφονικ&ς ; Δεν εΤσθε ίκανος νΟ: το κάμετε ! Φανερά ; 'Ύ
στερ' άπο καυγδ: ; Δεν θΟ: μπορούσατε, γ ιατ1 f\μουν ίσχυρότερος ό:πο 
σδ:ς ! Π ρέπει νΟ: εΤσθε πολU είιχαριστημένοι, ποu δi:ν σδ:ς έκάναμε με
γαλύτερα πράγματα ! 

Ήναγκάσθη νΟ: παραδεχθι] δτι εΤχα δ ίκαιον. 

Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ 

Έφθάσαμεν ε ίς  τιΊν Σ μύρνην ΠαρασκεvιΊν άπόγευμα. Το τονίζω 
αύτό, δ ιότι το Σά66ατον πρω·ι έμπηκαν oi Τοupκοι .  Οί «δικοί μας» 
μδ:ς έπερίμεναν μξ: ό:γωνίαv, καθισμένοι είς τιlν Πούντα, είς την ό:πο6ά
Οραν, ποu έ:φευγαν τΟ: πλοϊα γεμδ:τα στρατον διΟ: την Χίον καi την 
Μυτιλήνην. �Ηλθαν κα1 έ:φυγαν πολλΟ: πλοϊα κα1 οί «δικοί μας>> δεν 
έπε6ιοάζοvτο, έν άvαμονι) νa ψθάσωμεν ήμεϊς κα] νa ίδοuν τί θa γίν!J . 
Oi φυλακισμένοι έ:σπασαν τ1ς πόρτες των φυλακ&ν κ' έ6γηκαν. 'Ήσαν 
δλοι έκεΊ. 

- Βρε παιδιά, ψωμί  ! �Ηταν ή πρώτη μου κουβέντα. Πεινδ:με Ο
λοι άγρια ! 

- Ποu νΟ: βρεθι] ; Κ '  έδω πεινάει δλος δ στρατός καi δ κόσμος ! 
Oi πολΊτες, κ ι '  δ:ν εχουν κάτι, το κρατοuν γιΟ: νΟ: ζήσουν oi ίδιοι .  Ν Αλ
λωστε καi δ στρατος φεύγει προς τον Τσεσμξ: κα1 χ ιλ ιάδες πολιτων. 

Π ράγματι,  στρατος κα1 πολlται, μξ: γυναικόπαιδα άνακατωμένοι, 
συνωθοuντο προς τον δρόμον διΟ: τον Τσεσμέ. 

- Πάντως κάτι πρέπει νΟ: βpεθι] νΟ: φδ:με. Άποθηκες τοu Σ τρα
τοu δεν uπάρχουν ; Δεν έ:μεινε τίποτε ; 

Κάποιος ίιπέδειξεν έκεϊ κοντΟ: μ ίαν άποθήκην της 'Επι μελητείας. 
Δέκα «δικοί μας», Ε:νοπλοι ,  εσπεuσαν νΟ: πάρουν ο,τ ι  εuρουν φαγώσι
μον, εστω καi διΟ: της βίας, έν άνάγκι;ι .  

Κάτι  Ε:φεραν έν θριάjJ6� γελωvτες. τί  ήταν ; ΚουτιΟ: λουκούμια 
κα1 μπουκό:λια μξ: μΠύρα ! Έφάγατε ποτε λουκούμ ια πίνοντες συγ
χρόνως μπύρα ; Έθυμήθηκα τον Κ ασαμπδ: μξ: το κασέρ ι καi τιlν ζά-
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χαρι ! τί τα ήθελεν ή 'Επιμελητεία τοu Σ τρατοί) μας τα λουκούμια 
και τι1ν μπύραν ; Δ'έν ητο ώρα δια να σκεφθωμεν τέτοια πράγματα. 

ΝΕγινε συνεδρίασις ολων των μελων τοu κόμματος. Μετέσχον τα 
ήδη έγγεγραμμένα είς το κόμμα μέλη προ της έκστρατείας. 0\ άλλοι, 
ο\ πολλοι, uπεχρεώθησαv να περι μένουν. Μερικοι έξ αύτωv διεμαρτύ-
ροvτο. 

Π δ 
, , 

β ' ζ θ 
Θ ,  , ' 

� 
.::' , , 

θ' ά - αt ια, μη ια εσ ε. - α  γιvετε και σεις μtJ\η, και τοτε -
ποφασίζετε. 

Θέμα πρωτον : Διαπιστώσεις έπl της καταστάσεως. 'Εξουσία 
δ'έv uπάρχει καμμία. Οίίτε πολιτική, οίίτε στρατιωτική. "Av θέλωμεv, 
κυριαρχοuμεv των πάντων. 'Έχομεν καΙ άρκετα οπλα. ΕΤναι δυvατοv
να εuρεθοuv και άλλα. "Av άρχίσωμεv vα 6γάζωμεv λόγους είς τouc 
οτρατιώτας, μποροuμε να Εχωμεν μαζί μας χιλιάδας. 

υ Ενας η δύο uπερεπαvαστάται, θερμόαιμοι, προτείνουν vα το κά
μωμεv, να καταλά6ωμεν η1v Έξουσίαν, vα άvασυντάξωμεv τον Σ τρα-· 
τον και να βαδίσω μεν κατά . . .  των Άθπνων ! 

'Εγελ�σαμεν. · Κάποιος άπήντησε· : 
- ΝΕχεις ψωμι να τοuς δώσι:ις να φ&νε ; 
ΚαΙ άλλος : 
- ΝΕχεις στόλο να τοuς μεταφέρι:ις στιΊv 'Ελλάδα η θα βαδίσω

μεν έπι των κυμάτων, οπως ό Χριστός ; 
- Να π&με δ ια ξηρ&ς άπο τον 'Ελλήσποντο και να περάσωμε. 

στη Θράκη ! Στο δρόμο θα βροuμε :τρόφιμα. 
Περιωρίσθηκα νζχ πω : 
- Να ό έξτρεμισμός ! Ή «παιδικη άσθένεια τοu Κομμουνι

σμοu», ποu γράφει ό Λένιν. 
ΑΔ Ι ΑΛΕ I ΠΤΟ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΖΑΝ 

Αύτο ήρκεσε δια να σιωπήσουν ολοι .  
- τί θα γίνι:ι , λοιπόν, μ'  έρωτ� κάποιος. 
- Μη ξεχν&τε οτι έρρίξ_αμε το σύνθημα «Στα σπίτια σας ! ». 

ΠΟλοι ο\ στρατιωται βλέπουν την θάλασσαν και τα μάτια τους δια
σχίζουν ΤΟ πλάτος της μf. τι1ν άγωνία πότε θα την περάσουν, δια να 
τρέξουν στα σπίτια τους. Αύτος εΤναι δ μόνος πόθος των. Γι'  αύτο 
καΙ μ&ς fjκουσαν. Τοuς είπαμε κάτι ποu το ποθοuσαv και αύτοί .  Δ'έν 
μποροuμε τώρα vα τοuς άποτρέψωμεν άπο αύτον ΤΟΥ σκοπόν. Κανένα 
άλλο σύνθημα δ'έν πιάνε ι .  Σ υvεπως θα πΟ:με κ' έμεlς μαζι μ'έ την μ&
ζαν τοu στρατοί) πίσω στην ' Ελλάδα. Έδω ή δουλειά μας έτελείωσε. 
Θα π& με να συνεχίσω μεν έκείΌ Ν Αλλωστε, uποθέτω, οτι ξέρετε δτι «Τ Ο· 
μ υ σ Τ ι Κ Ο ν Τ η ς Π Ο λ ι Τ ι Κ η ς Ε Τ ν α ι ή σ υ ν ε Χ η ς Κ α ι ά
δ ι ά λ Ε ι π τ ο ς έ π α φ η μ ε τ η_ ν μ α ζ α ν». Δ'έν πρέπει λοιποv ν' 
άποξενωθοuμε άπο την μ&ζαν τοu στρατοu. Άπο αύτην άντλοuμε την 
δύναμίν μας. "Αν κόψω με την έπαφή, οχ ι μόνον δ'έν κάνουμε τίποτε, 
άλλα και χαθήκαμε. Έμπρος λοιποv ολοι γ ια την 'Ελλάδα ! 

Ό λοχίας Στέλιος Άρ6αvιτάκης, ποu εΤχε τελευταίως συλληφθιJ 
καΙ ε Τ χε φυλακισθιJ και αύτος είς τας φυλακας της Σ μύρvης και είχε 
βγιJ μ'έ το σπάσιμον των φυλακων, διέκοψε : 

- 'ΕμεΊς, ποlι είμεθα φυλακισμένοι, δ'έv π&με σΠ]ν 'Ελλάδα ! 
τί θέλεις, σύντροφε Σ ταυρί δη. να μ&ς δ ικάσουν έκεΊ καΙ να μ&ς του
φεκίσουν ; Ν I σως ο\ δ ικογραφίες μας να εχουv κ ιόλα σταλi]. Ποu eα 
π&με, λοιπόν, έκεΊ ; Μόλις σωθήκαμε άπ' τις φυλακές. 

- ΝΕχεις δίκηο, Σ τέλιο. Να εyα θέμα, ποlι πρέπει να το σuζη
τήσωμεν άμέσως. Πόσοι εΊσθε ο\ φυλακισμένοι ; 

- Είκοσι δύο. 
- Μάζεψέ τους ολους χωριστά. 
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ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΡΩΣ Ι ΑΝ 

�οταν συνεκεντρώθησαν, τοuς ήρωτήσο:μεν : 
- Παιδ ιά, έμεί'ς θα παμε πίσω ση1ν ' Ελλάδα. Για σας ίιπάρχει 

:έκεΊ κίνδυνος να σας ξαναπιάσουν καΙ να σας δ ικάσουν, δ:ν έστάλη
σαν οί δ ικογραφίες σας μαζl μΕ: τα άρχεϊα. Θέλετε να έλθετε έκεί' μα
ζί μας καi να κρυφθijτε έκεl, έως οτου να ίδοuμε τί θα γίνΙJ il προτι
,μfuε να μείνετε έδω ; �Αν μείνετε, δ δμ ιλος των πολιτωv, ποu ε Τ ναι 
στι) Σ μύρvη, θα σας βοηθήσι:ι να βάλετε πολ ιτικα καΙ να έργασθijτε 
ώς πολί'τες κάπου να ζήσι::τε, εως δτου να ίδοuμε τί θα γίνΙJ έκεΊ σηΊv 
' Ελλάδα. Έμεί'ς θα σας γράψουμε. 

Φυσικα δΕ:ν προέβλεπε κανεlς δτι οί Τοuρκοι θα κάψουν η1ν Σ μύρ
.vη καΙ θα έκδιώξουν δλον τον έλληνικον πληθυσμόν. 

U Ενας δεκανεύς, τοu όποίου μοu δ ιαφεύγει ΤΟ ονομα, εΤπε : 
- ΔΕ:ν ίιπάρχει τρόπος, άπ' έδω να παμε στη Ρωσία ; Ή Ρωσία έ

r5οήθryσε τοuς Τούρκους στον πόλεμον αύτόν. Ή ρωσικη πρεσβεία τijς 
Άγκυρας δΕ:ν μπορεΊ να μας προστατεύσι:1 καΙ να μας πάρΙJ να μας 
.στείλΙJ στη Ρωσία ; 

...:.__ Κα1 αύτο εΤναι μία καλη σκέψις. Έγω άναλαμβάνω, τοuς εΤ
πα, να πω στην Κεντρικη Έπιτροπη TOU κόμματος - O:v καΙ δΕ:ν ξέ
ρω τί θα βρω στην 'Αθήνα, δ ιότι, δπως ξέρετε, καΙ εγραψε δ «Ρ ιζο
σπάστης», ή Κεντρικη Έπιτροπη σuvελήφtlη καΙ είιρίσκεται είς τας 
φυλακας - άναλαμβάνω, λέγω, να σταλη έ:γγραφον στη Μόσχα να 
;διαταχθη δ έν Άγκύρq: πρεσ6ευτής σύντροφος Άράλωφ ( αύτος ήτο 
τότε) να ένδιαφερθιJ για σας, να σας παραλάβΙJ άπο τοuς Τούρκους 
κα1 να σας μεταφέρουν στη Ρωσία. 'Απ' έκεϊ, επειτα, κανονίζουμε τα 
πράγματα άναλόγως τοu τί θα γίντ.1 στην 'Ελλάδα μΕ: την έκκρεμij 
ισας κατηγορία. Γράψετε τα όνόματά σας καΙ δόστε τα να τα Εχω. < 

'Εκ των 22 οί 1 5  άπεφάσισαν να μείνουν. ΟΙ 7 προετίμησαν να 
έλθουν μαζί μας είς την 'Ελλάδα, να έπιστρέψουν είς τΟ: σπίτια των, 
-τα δποί'α f\θελαν να ίδοuν, Εστω καi δ:ν έκ ινδύνεuαν να ξανασυλληφθοuν. 
Ό δμ ιλος τοu κόμματος έν Σ μύρνΙJ διετάχθη να παραλάβt;j τοuς 1 5, 
να τοuς βp!J ροuχα πολιτικα καi να τοuς βρf\ δουλειά, Εως οτου γίνι:1 
κάτι .  Τοuς είπαμε ν' άπευθυνθοuν, δ:ν μπορέσουν, καΙ οί ίδ ιοι άπ' εύ

'θείας είς την ΥΑγκυραν, είς τον σύντροφον Άράλωφ, τον πρεσβεuτηv 
τι]ς Ρωσίας, να TOU ίιπο6άλουν ΕΥ ίιπόμνημα, εστω έλληνιστί, να TOU 
:έξηγήσουν δτι εΤναι κομμουνισταί, ότι δ ιώκονται είς τιΊν ' Ελλάδα δια 
τfίv είς τον στρατον δρασίν των καΙ να ζητήσουν την προστασίαν του 
καΙ τιΊν είς Ρωσίαν μεταφοράν των, τονίζοντες δτι, δ:ν δυσπιστΏ, δ:ς 
!έρωτήσΙJ ι δια τijς Μόσχας, την Κεντρικην Έπιτροπην TOU κ .  κ .  Ε. 
.Περl τi)ς τύχης αύτωv θα δμ ιλήσωμεν. περαιτέρω. 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠ Ι Β Ι ΒΑΣ ΕΩΣ 

Οί ύπόλοιποι δ ιΙJ ρέθημεν ε ίς  δύο, έφ' όσον κέντρα συγκεντρώσε
-ως τοu έπιβ ιβαζομένου είς τα πλοί'α στρατοί) f\σαν δύο : ή Χίος καΙ 
ή Μυτιλήνη. Κατα την έπικρατήσασαν &ποψιν, επρεπε, όπου συγκεν

--rροίlται μαζα στρατοu, να εΤναι καΙ «δικοί μας». 
Μόνον εν πλοί'ον ήλθεν έως το βράδυ είς τi]ν Πούνταν, καΙ αύτο έ

-πρόκειτο να πάρΙJ στρατιώτας δια Μυτιλήνην. ΜΕ: αύτο άνεχώρησε το 
'δια την Μυτιλήνην τμijμά μας. ΕΤπα είς δλους, όταν πaνε είς τα σπί
τια τους, να φροντίσουν να έλθουν είς έπαφi]ν μΕ: τα τμήματα τοu κόμ
ματος τijς πρωτευούσης τοu voμou των καΙ δηλώσουν δτι, δ:ν θέλουν βε-
6αιώσεις τijς είς τον Σ τρατον δράσεώς των, ν' άπευθυvθοuν εΙς έμέ
να, είς τα γραφεΊα τοu « Ρ ιζοσπάστη» έν 'Αθήναις. ΔΕ:ν ύπijρχε κ α-
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vεiς λόγος πλέον σννωμοτισμοu καi δλοι Ε:μαθαν το πραγματικόν μο� 
ονομα. 

Έμείναμεν οί ίιπόλοιποι ξαπλωμένοι εΙς η1ν Πούντα. Ένύχτωσε 
καλά. Το θωρηκτόν «Λfιμνος», ήγκυρο6ολημένον εΙς κάποιαν άπόστα
σιν άπο τον λ ιμένα, f\pχισε νa δίδ!J σήματα με τόν όπτικόν, με τa 
φwτα, προφανως πρΟς τό Κορδελ ιό, δπου θa ήτο άκόμη κάποιο κλι
μάκιον τοϋ Σ τpατηyείου. 

Είχαμε fνα τηλεγραφητην καλόν. � Ητο τό έπάγγελμά του, τη- . 
λεγραφητης τοϋ Κράτους. Τόν έκάλεσα κοντά μου. 

- Διά6αζε, τοΟ λέγω, τί λέγει η «Λfιμνος». 
Δια6άζει ; 

- • • •  Ν Α6αξ, ά6άκιον, Ά6ακού,μ. Ν Α6υδος . . .  'Αγαμέμνων, Άγή-
v�ρ, Ά;γ�θοκλfις, ';"�ριανός, 'Αδριατική . . .  άζιμούθιον. . . .  • 

- Τι εΤναι αυτα ; 
- Κ ρυπτογραφικά. 
- Ν Αστα να πάν' στό διάβολο ! 
vΕνας ταγματάρχης μάς πλησιάζε ι .  
- τί κάθεσθε σεΊς έδω ; 
- Περι μένουμε βαπόρι γ ιΟ: την Χίο. . 
- Δεν πρόκειται νa Ελθi'J άλλο βαπόρι έδω. Τ ραδάτε στόν Τ σε-

α μέ. 
- Γιατί va μην Ελθι:ι ; 
- Δεν ξέρω, άλλα δεν θa Ελθi'J ψ.λο. τό καλο ποο σάς θέλω 

είναι νa πάρετε τQ.ν δρόμο γιΟ: τον Τσεσ.μέ. 
Δεν κουνηθήκάμε: �Ημαστε τόσο κουρασμένοι καi νηστικοί. 'Ελ

πίζαμε νa Ελθι:ι καi άλλο βαπόρι διa τi]ν Χίον. 
- τί ξέρει κι' αίιτός ; εΤπε κάποιος διό: τον ταγματάρχην, δ δ 

ποΊος εΤχε φύγει.  
Έπέρασε περισσότερον άπό μία ώρα άν�αύσεως. Θό: έπλησία-

ζε 1 Ο η 1 01h βραδυνή. · 

ΝΕξdφνα βλέπουμε τούς προβολεΊς τfις «Λή}!νου» va ρίπτωνται 
έπάνω είς τα ύψώματα προς τi]ν Μαινεμένη. Καi εψαχνε με τούς προ-
6ολεΊς σCχν κάτι νa ζητοuσε, νa άνιχνεύσι:ι .  

- Παιδ ιά, φώναξε κάποιος, φαίνεται δτι fρχονται οΙ Τοϋρκοι η 
τίπ�οτε Τσέτες. Αίιτούς θό: ψάχνι:ι νό: βρΌ με τούς προβολεΊς της ή' 
,�ημνος» ! 

Π ΡΟ Σ  ΤΟΝ Τ Σ ΕΣΜΕ 

Δεν 8έλσ;με &λλη κουδέντα. Κουρασμένοι, νηστ ικοί, μ ισοκοιμ ι-. 
σμένοι, πεταχθήκαμε δλοι οpθιοι. 

- ΈμπρΟς γιΟ: τον Τ σεσμέ ! 
Οί δρόμοι τf'ις Σ μύρνης σκοτεινοί, άλλΟ: κόσμος άρκετός, πρΟ 

παντος πολΊται και γυναικόπαιδα, προχωροϋν, ολοι άνεξαιρέτως, πρΟς_ 
τον δρόμον διa τa Βουρλά, διa τον Τσεσμέν ! Σπάνια κανένας στρα
τιώτης. Σ τρατιωτικοi μόνον έμεΊς. 

ΝΕξαφνq, κοντa είς το ΦρουραρχεΊον, εΙς Ενα εΤδος πάρκου, βλέ
πομεν δεμένα ζωα τοϋ πυρο6ολικοϋ. Μουλάρια θεόρατα, περισσότερα 
άπο 50, καi μερικό: άλογα. Οί πολΊται δεν έτολμοϋσαν νa τό: πλησιά
σουν. Μόνον έμεΊς, στρατιωται καi Ε:νοπλοι. 

- Παιδιά, καδαλλfιστε τa μουλάρια ! 
Κανεiς δεν τό: έφύλαγε. ΕΤχαν έyκαταλειφθΌ . .  'Επάνω είς τa σί

δερα των σαμαριων τοϋ πυροδολικοϋ έκαδαλλήσαμε άπο δύο. -Εμει-
vαν καΙ μερικ.οi άκόμη πεζοί. 
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'Αρχίσαμε η)v πορεία πρΟς η1ν Χίο, ξεπερvωντας συνεχως μΕ: τeχ 
ιμουλάρια τοuς πεζούς, είτε στρατιώτας, είτε πολίτας. 

Περ ιττοv 1-a περιγράψω το δρ&μα αύτο της φυγης τού πληθυσμού 
της Σ μύρνης (όχ ι  όλου ) ,  διότι αύτeχ f:χουν γραφ6 τότε. 

ΔΕ:ν ί,;ίχαμε προχωρήσει πέραν άπο η1ν Καραντίναν (σ\ινοικία 
της Σ μύρνης ) 1 δταν aκοuμε ένα φορτηγον αύτοκίνητον πίσω μας νeχ 
κοονάρQ I διa νa τού aνοίξΙJ δρόμον δλος έκεΊνος δ κόσμος, ποu έκά-· 
.λυΠτεν ολον το πλάτος τού δρόμου. 

ΤΟ Α ΥΤΟΚ I ΝΗΤΟΝ ΜΕ Τ Α ΕΠ I ΠΛΑ 

Ό σωφφέρ του έκόρναρε, έ:νας λοχίας πλάϊ του έφώναζε νa φύγ1.1 
-.ό κόσμος διa νa περάσ1.1 το φορτηγο αύτοκίνητοl καΙ ένας κύριος κα
λοντυμένος μΕ: πολιτικa1 ορθιος1 κοντa είς τον σωφφέρ, ώμ ιλούσεν είς 
έντονον utoς είς τον λοχίαν. Καvεiς δμως δΕ:ν το έκουνούσε aπο το πλη
·θος δ ιq ν' άφήσ1.1 τόπον νa περάσ1.1 το αύτοκίνητον, το δποΊον iiτo, ση
μειωτέον, γεμ&το επιπλα ! 

Έγίναμε fξω φρενων. Ή κομμουνιστική μας συνείδησις έξηγέρθη. 
Ό έπαvαστατισμός μας είς το ζενίθ ! 

- Ποιος εΤναι αύτός1 ποu θέλει νa τού κάμτ;ι τόπο δ κόσμος, δ 
.λαός, ή μ&ζα, το προλεταρι&τον, διa νa περάσQ μΕ:. το αύτοκίνητον καi 
τa επιπλά του ; 

Σ τρέφομεν τa μουλάρια προς το αύτοκίvητον καi σύρομεν πέντε
.i:ξη τa πιστόλια . . 

- Στάσου, ρΕ: σωφφέρ ! εΤπεν ένας έπιτακτικά. 
- ΠοιοΙ εΤσθε σεΊς ποu θa μ&ς πi]τε νa σταθούμε ; λέγει δ λοχί-

- ας aπο το αύτοκίvητον. 
- Σ κασμος έσύ, καΙ κατέδα κάτω γρήγορα ! Καi σu δ πο-

. λίτης ! 
- Ma εΤμαι ύπάλληλος τi]ς Άρμοστείας καΙ αύτa εΤνεχι τα ε

·πιπλα τού κ. :Στεργιάδη ! ΜΕ: διέταξε νa τa μεταφέρω στη Χίο ! 
- Ή άρμοστεία τού Στεργιάδη πασ& f:ληξε ! Έμπpός, κατέ-

6α κάτω νa π&ς πεςη, &ν θέλτ;ις νa σωθ6ς1 δ ιότ ι θa σε πετάζωμε κάτω 
-σηκωτόν ! Ό σωφφερ νa μείνι;ι στη θέσι του ! 

Είς την θέαν των πιστολιων, ή διαταγη ποu Ε:δωσε κάποιος δ ι
-ι<ός μας έξετελέσθη ό:μέσως. 'ΕμεΊς έγελούσαμε. ' Επάνω είς το φορ
τηγον αύτοκίνητον ό:νέ6ηκαv δ ικοί μας, ποu εμε ιναν πεζοί, καi μερικαi 
·γυναΊκες ποu έμαζέψαμε είς τον δρόμον. 

- 'Ακούς έκεΊ aναίδεια ! Ό Στεργιάδης πασ&ς νa θέλτ;ι νa σώ
·στ;ι καi τa Ε:πιπλά του, ό:φοΟ εφυγε καi έγκατέλειψεν έδω τον κό
.σμον νa σφαγ6. 

ΝΕτσι προχωρfισαμε δλην την νύκτα τi]ς Παρασκευi]ς πρΟς το 
Σά66ατον. 

Ε Ι Σ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ 

Έκάμαμε μΕ: τa μουλάρια δύο-δύο μ ίαν σειρiχν �γαϊδουρομουλα
�ροκαδαλλαρίας» καΙ πίσω μας aνοίγαμε δρόμον διa ν' aκολουθ6 το 
�ορτηγον αύτοκίvητον, τού δποίου φυσικa πετάξαμε τa Ε:πιπλα. 

Πρωί-πρωί έφθάσαμεν είς τa Βουρλά. ΠρΙν μποuμε είς ττlν ήρωϊ
κήν, δσον καi δύσμοιρον αύτ�ν πόλιν, βρήκαμε είς ένα μποστάνι μερι
κeχ πεπόνια, τeχ τελευταΊα που κάμνουν ο1 πεπονιΕ:.ς καi δΕ:ν προλαμδά
νουν νa ώρι μάσοuν. � Ησαv ξυλάγγουρα. Καi δμως πεινούσαμε πολu 
κ' έφάγαμε aρκετά. Λίγο πιο πέρα, είς κάποιο aμπέλι, βρήκαμε ό:πο-



μεινάρια σταφυλιών, λίγες ρόγες σταφύλια κα] κάτι άγρια ό:χλάδια. τα 
έφάγαμε όλα. 

Τέλος έμπήκαμε είς τα Βουρλά. Είς ηΊν πλατεΊαν ο\ Βουρλιώτες 
(;λοι με ζωνάρια δεμένα είς τα κεφάλια. τα καφενεΊά των γεμδ:τα. Έμ
πήκαμε είς ενα. 'Όλοι μδ:ς t:6λεπαν περίεργα. Ζητήσαμε ψωμί .  

- Δεν ύπάρχει ! ήτο ή ό:πάντησις. 
- Καφετζη, τί μπορεΊς να μδ:ς δώσι:�ς ; 
- Μόνο τσάϊ ! 
- Με τέτοια ζέστη ; "Έστω, φέρε μας ό:πο ενα τσαι .  
Λεφτα είχαμε μερικες παγκαvότες (τουρκικες χάρτινες λ ίρες) . 
Κάποιος ηρώτησε : 
- Γιατί ο\ κάτοικοι μαζεύτηκαν καΙ μδ:ς κυττδ:νε περίεργα ; 
- Ρώτησέ τους. 
- Δεν μδ:ς λέτε, πατριώτες, γιατί μδ:ς κυττδ:τε ετσι περίεργα ; 

εΤπεν ενας δεκανεuς πρΟς TOU) Βουgλιώτες ποu μαζεύτηκαν γύρω μας. 
- Σδ:ς κυττδ:με, παρετηρησεν (νας ύψηλΟς σο6αρος &vθρωπος, 

πενηντάρης περίπου, ποu έφαίνετο να EX1J κάποιαν θέσιν είς την κω
μόπολιν, γ ιατ] έπέρασαv άπ' έδώ πολλοl στρατιώται καΙ περνοuν συν
εχώς, άλλα δεν εΤχαv όπλα καΙ φυσίγγια, έvc1> σεΊς t:χετε ! 

- Κα] τί σ&.ς ένδ ιαφέpουν τα όπλα : 
: !--.Τα θέλουμε, γ ιατl έμεΊς έχουμε άπόφασι v' ό:vτι�αθοίiμε 
στοuς Τούρκους ! 'ΕσεΊς φεύγετε καΙ μδ:ς άφίνετε, ό:λλ' έμεΊς δεv ό:φί
νουμε τα σπίτια μας. Θα πολεμήσουμε καΙ θα πεθάνουμε ολοι έδώ ί\ 
δεv θα πατήσουν Τοuρκοι στο χωριό μας ! 

'Ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα πολύ. Δεν ίιπάρχει, εΤπα μΕ τοv 
νouv μου, καμμία 'Αρχή, ' Εξουσία, να π6 είς αίιτοuς τοuς ό:νθρώπους, 
cτι αίιτο ποu λέvε να κάμουν εΤναι τρέλλα ; 

ΟΠΛΑ Δ Ι Α  ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ 

Ό ίιψηλος Β ουρλιώτης συνέχισε : 
- Μδ:ς δίνετε τα όπλα σας καΙ τα φυσίγγιά σας, μια ποu έσεΊς 

eα φύγετε ; τί να τα κάμετε ; Παραπέρα θα τα ρίξετε, όπως τα t:ρρι
ξαν καΙ οί άλλοι. Δόστε τα σ' έμδ:ς ποu τα χρειαζόμεθα ! 

Έσιωπήσαμε. Δεν ξέραμε τί ν' ό:παvτήσουμε. 
�Ενας δικός μας εΤπε : 
- Έγω σάς δίvω το όπλο μου καΙ τa φυσίγγιά μου, άλλα θέλω 

i::vα ψωμί  ! 
Είιpέθη ή λύσις ! 
ΟΙ Β ουρλιώτες έδέχθησαν να φέρουν μία όκα ψωμl δ ια κάθε ό

πλον. τα βουρλιώτικα ψωμια ήσαν κάτι πλαστα τώv πέντε όκάδων ε
καστον, σπιτικά. 'Έφεραν δέκα τέτοια. Έπilραν όμως ύπΕρ τα 70 ό
πλα άπο μδ:ς μΕ τα φυσίγγιά τους. 

Πολλο] έκρατήσαμε τα όπλα μας. Έπ] πλέον ο\ της πολυβολαρ
χίας είχαμε καΙ πιστόλια με 80 σφαΊρες δια το καθένα. 

Καλύτερα να μη τα έδίδαμεν τα όπλα αίιτα κα] νa τα έπετούσα
J.Ιε παραπέρα. " Ι σως, χωρiς αίιτά, να μη ό:vθίσταvτο είς τοuς Τούρκους 
κα1 να t:φευγαv καΙ αίιτο1 να σωθοuv καΙ να μη σφαγοίiv. 

Άλλa τα φρέσκα ψωμια ήσαν τόσον έλκυστικά, ώστε δι '  αίιτα 
έδόθησαν καΙ 70 ότrλα. 

ΕΙς τα Άλάτσατα δεv βρήκαμε τίποτε να φδ:με, έκτος άπο οοζο ! 
Μερικο1 ήπιαν aρκετό. Μάτην έφωνάζαμε : Μην πίνετε, θα πέσετε ό:-
πο τα μουλάρια ! Ποιος ήκο.uε ; 

· 
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Ε Ι  Σ ΤΟΝ Τ Σ Ε ΣΜΕΝ 

Τέλος έφθάσαμεν είς τον Τσεσμέν. 
Χιλιάδες aλογα, μουλάρια, είς τό: χωράφ_ια, κοντό: είς τιlν παρα

λίαν, ποu έπρόκειτο νό: έπι6ι6ασt:ιωμεν. Άφίνομεν έκεΊ καi τό: bικά μας 
καi το αύτοκίνητον. Περνοuμε άνάμεσα είς τό: ζωα, καi πολλες φορες 
κάτω άπο ηΊν κοιλιά των, διό: νό: φθάσωμεν είς ηΊν παραλίαν. 

' ΕκεΊ, ενας νεαρος ύπολοχαγος τοϋ πυροδολικοϋ, _με τρεΙς στρα
τιώτας, προσπαθοϋσε νό: έπι6ι6άση έπάνω είς μαοϋνες &λογα μεγά
λα τοϋ πυροδολικοϋ, διό: νό: τό: μεταφέρΙJ είς τό: πλοΊα, είς άπόστασιν 
ικατοντάδος μέτρων. 

Μπήκαμε έμεΊς άμέσως καi κατελάδαμεν τΙς μαοϋνες. Δύο-τρεΊς 
ήσαν γεμaτες &λογα. 

- �Εξω ! φωνάζει δ ύπολοχαγός, φαvταζόμενος δτι θα έπι6άλr.1 
πειθαρχίαν. 

Έμεί'ς γελάσαμε. ' ΕκεΊνος fγινεν fξω φρενων. 
- Σ aς διατάσσω νό: βγfιτε εξω ! . ΟΙ μαοϋνες eα μεταφέρουν 

πρCηα τό: &λογα καi fπειτα τοuς στρατιωτες ! 
- Γιατί, ρε κύρ ιε ίιπολοχαγέ ; Τό: ζωα fχουν μεγαλύτερη άξία 

άπΟ τοuς άvθρώπους; παρετήρησεν Ενας στρατιώτης κομμοvvισtrιlς, 
ό).λό: καi μάγκας. 

- Βέβαια, συνέχισεν δ ίδιος-, τό: ζωα τα πληρώνετε, τοuς άvθρώ
πους τοuς στρατολογεΊτε τζάμπα ! 

Ό ύπολοχαγος άντελήφθη, έπi τέλους, περi τίνος πρόκειται, έγύ
ρισε καi εΤδε γύρω του πολλοuς ένόπλους, έννόησεν δτι δλοι ήσαν άλ
ληλέyγυοι καi άμέσως fδαλε νερΟ στο κpασί του. 

- τίνος μονάδος εΤσθε σεΊς ; 
- Ν  Αφησε τiς μονάδες. Έμεί'ς είμεθα δεκάδες ! εΤπε ενας . . .  Ε-

ξυπvος. 
- Ποιος εΤναι δ έπi κεφαλfις σας ; 
- τί να τον κάνΙJ ς ; Κ ανείς ! . 
- Τέλος πάvτων, ρε παιδιά, νό: μπητε καi σεΊς στiς μαοϋνες, 

άλλα β:ς μποΟν καi τό: &λογα. Βαστατε καi κανένα &λογο, ί::ως ότου 
νό: πaμε στο βαπόρι. Νά, δυΟ βήματα εΤναι .  

. 

- Τ ώρα μ ίλησες ομορφα, λέγει δ μάγκας. Αύτο μάλιστα. 

Η <<ΑΥΤΟΚ Ρ I T I  Κ Η» 

� Ετσι έμπήκαμε είς το πλοΊον καi μετα μιση wρα άπε6ι6αζόμε-
6α είς τιΊν Χίον. 

Άπο την στιγμην ποu fπαυσα νό: πατω το fδαφος τfις Μικρaς 'Α
σίας καi έμπfικα είς τιlν μαούνα δια να έπι6ι6ασθω τοΟ πλοίου, εΤπα 
κατα νοϋν : · 

· 

- Έδω τώρα, στο στρατο καi στο μέτωπο ή δουλεια τέλειωσε ! 
·ο,τι ήταν νό: γίνr.1 , fγινε ! Περισσότερο άπ' αύτο η δεν ήτο δυνατόν 
να γίνη η τέλος πάvτων έμεΊς δεν είμαστε σε θέσι νό: το κάνουμε. Φυ
σικα θό: fγιναν καi σφάλματα, Άλλα την κριτικη η αύτοκριτικη θό: τιΊν 
κάνωμε στιΊν 'Αθήνα. Τώρα πρέπει δλοταχως να σπεύσουμε έκεΊ. 

Καi ή σκέψις μου ήταν πως θό: σπεύσω είς τό:ς 'Αθήνας το ταχύ
τερον. Παρεμπιπτόντως πρέπει νομίζω νό: προσθέσω, πρΟς πληροφό
ρησιν των παρακολουθούντων το Ιστόρημα τοϋτο διό: νό: διδαχθοϋν κά
τι,  δτι τόσον ό άγων ίιπερ τοΟ Κομμουνισμοί) έκυριάρ((ησεν είς τι')ν 
σκέψιν μου, τόσον άπορροφημένος ήμουν με την πολιτικην δρδ:σιν τοϋ 
t<όμματος, ωστε οίίτε έσκέφθην κδ:ν νό: στείλω ενα γράμμα είς τi)ν πα
τρίδα μου, την Άνατολικi)ν Θράκην, είς τό: έκεί' τρία άδέλφια μου, δια 
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νa τοvς πω ότι έσώθην άπο τfιν μικρασιατικijν καταστροφήν, έφ' όσον 
έπόμενον ήτο ν' άνησυχοϋν, δπως δλος ό κόσμος άνησυχοuσε διa τοuς 
ίδικούς του, ποv ήσαν έκεΊ, έως δτου νa μάθι:J aν έπέζησαν, έσώθησαν 
η ήχμαλωτίσθησαν. ΚαΙ ετι πψισσότερον επρεπε νό: γράψω, έφ' οοον 
καΙ η έκκένωσις της 'Ανατολικής Θράκης έπεκειτο, διότι καΙ ό Σ τρα
τός άπ' έκεΊ t:φευyε καΙ ό πληβυσμος δεν έyνώριζε ποu νό: uπάyι:� ! 
Έγιiι δΕ ώφειλον νό: γράψω εΙς τ' άδέλφια μου, τούλάχιστον δ ιό: νό: τό: 
πληροφορήσω ποΟ θό: με εύρισκαν, έρχόμενα ώς πρόσφυγες εΙς την 
'Ελλάδα. 'Αλλ' ό Κομμοuνισμος δεν ά�ίνει τον aνθρωπον νό: σκεφθij 
οlκοyένειαν καΙ πνίγει πδ:ν άλλο αίσθημά η �ίλτροy. 

ΕΙς τfιν Χίον δεν fμεινα εlμη μόνον ένα βράδυ. ΕΤπα σ' δλους δ
τ ι  έγιiι πρέπει νό: σπεύσω είς 'Αθήνας, νό: Ιδω τί γίνεται έκεΊ, έφ' όσον 
i) Κ εντρικη Έπιτροπι'J τοΟ κόμματος ήτο εΙς την φυλακήν, δπως ήτο 
γνωστον άπο τον «Ρ ιζοσπάστην» . ..  Οτι αύτοl πρέπει εΙς την Χίον νό: 
�ϋρουν καΙ τοuς άλλους Ιδικούς μας, δσους θό: συναντοuσαν, νό: εχουν 
συ.νοχijν μεταξύ των καΙ δταν φθάσουν εΙς τό: σπίτια των, άργότερον, 
νό: Ελθουν εΙς έπαφην με τό:ς κατό: τόπους όργανώσεις τοΟ κόμματος� 
vοποιος δε θελήσι:� νό: μοu γράψι;ι τίποτε-' aς στείλι:� το γράμμα του 
εΙς τον «Ρ ιζοσπάστην». 'Οπωσδήποτε θό: το λάδω. · 

'Ακόμη εΙς την Χίον δεν εΤχε κ&ι γίνει λόγος περl της 'Επαναστά
σεως Πλαστήρα - Γ ονατδ: - Φωκδ:: "Μλωστε ό πολUς στρατος ηρχετο 
aκόμη άπο η1ν Μικρό:ν Άσίαν. Έό:v μεταξu των άξιωματικων εΤχεν ά� 
χίσει νό: γίνεται τοιαύτη συζήτησις, δεν γνωρίζω. Πάντως, άκόμη η
μεΊς οΙ κομμοuνισταl δεν είχαμε είδησιν. Π ιστεύω μ&λλον δτι άργότε
ρον συνελήφθη ή Ιδέα της ' Επαναστάσεως, δταν πλέον έξησφαλίσθη 
ή σύμπραξις τοΟ Σ τόλου. Διότι άνευ Στόλου τίποτε δεν ήτο δυνατον 
νό: γινι:� βεδαίως. Ή δε «Λημνος» καi το «Κ ιλκlς» έπροστατεuον άκό
μη τijν έπιδίδασιν τοΟ ΣτρατοΟ εΙς τ(χ. πλοΊα, έκατέρωθεν εuρισκόμένα 
της χερσονήσου της Έρuθραίας. · 

97 
7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑθΗΝΑΣ 

Μόλις έφθασα είς τaς • Αθήνας μi: το πρ&"Fον έπίτακτον πλοίον έκ 
Χίου, εσπευσα, ως ήτο φυσικόν, είς τaς φυλακaς ΣυγγροΟ, διa νa έ
πισκεφθω την Κεντρικην Έπιτροπην καi διa νa μάθω τi]ν κατάστασιν 
αύτfις καi τοΟ κόμματος, άλλa καΙ διa ν' άναφέρω το ·τί έκάναμεν είς 
το μέτωπον. 

'Αλλ' οuτε το Ε.να, οuτε το W..λο συνέβη την ή μέραν έκείνην. Μόλις 
μi: εΤδαv, καΙ πplν σχεδΟν μi: καλωσορίσουν, μi: μίαν φωνην μοΟ εΤπαν : 

- ΕΤσαι δ dπο μηχανfις θεός ! Καλa ποu ήλθες ! Δf:ν ξέραμε τί 
νa κάνουμε. Πήγαινε στa γραφεία τοΟ «Ρ ιζοση:άατ.η�, .άνάλαβε έκεί 
ως άρχισνντάκτης, βάλε το 6νομά σου στην έπικεφαλίδα τfις έφημε
ρ-ίδος καΙ φρόντισε, δπως μπορέσι:ι'i! yιa τη συνέχισι τfις έκδόσεώς 
του. Ό διαχειριστης Χαλκιaς ρυθμίζει κάπως τa οΙκονομικά. Ό μέ
χρι χθες άρχισuvτάκτης Λασκαρίδης τa παράτησε κ' έφυγε. Προφαν&ς 
φοβήθηκε. Ν Αλλωστε ε Τ ναι καΙ θεοπάλαβος . . ( Ε  Τ ναι γνωστον δτι άργό
τερον δ δυστυχης ηύτοκτόνησε) .  

- Ma καλά, έλάοατε τέτοια άπόφασι ;  ΠοΟ ξέρατε δτι θa Ελθω; 
- Την άπόφασι την παίρνουμε τώρα ποu σε ε'ίδαμε. Σ κεπτόμα-

στε τί νa κάνουμε καΙ δεν βρίσκαμε λύσι. τ ώρα ποu ήλθες, βρέθηκε ή 
λύσις. Τώρα εχουμε τον άνθρωπο ποu μaς χρειάζεται .  

- Καλά, άλλa θέλω cχετικον εγγραφον γ ι a  νa πεισθοίiν, &ι 
καvεlς άμφισοητήσι:ι την Ιδιότητά μου αύτήν. 

ΕΠ Ι Κ ΕΦΑΛΗ Σ ΤΟΥ 4:Ρ I ΖΟ Σ ΠΑΣΤΗ» 

- Ποιος θa τι1ν άμφισοητήσι:ι ; Δεν σε ξέρουν ολοι ; ΕΤναι δυνα
τον νa βάλι:ι ς  το δνομά σου, ως άρχισυντάκτου στην έφημερίδα, χωρlς 
νa fχι:ις την εγκρισι τfις Κεντρικfις Έπιτροπfις. 'Επίσης θa εΤσαι καΙ 
δ έκτος των φυλακ&ν έκπρόσωπός της. Γ ράψε στον «Ρ ιζοσπάστη» σχε
τικην άνακοίνωσι τfις κ .  Ε. νa άπευθύνωνται σε σένα yιa 8, τι θέλουν 
άπο το κόμμα. 

- Καλά. 'Αλλa πέστε μου την έδ& κατάστασι, την θέσι σας 
έδώ . . .  

- Αuριο αύτά. Τρέχα τώρα νa ΙδΌς πως θ a  έκδοθΌ αuριο δ « Ρ ι
ζοσπάστης>> καi αίJριο ξαvαέλα VCx τa ΠΟUμε. 

Πfιyα στην έφημερίδα καi άνέλαοα ούσιαστικως τa πάντα : καi 
έφημερίδα καΙ κόμμα. Ή έξέλιξις των πραγμάτων ύπfιρξεν, ως θa ί
δωμεν, τοιαύτη, ωστε εφυγα άπο έκεΊ κατ' ούσίαν μόνον το 1 928, δ
ταν εφυγα οlκειοθελ&ς καΙ άπο το κόμμα. Διότι εΤναι ίστορικον γεγο
νο). δτι χιλιάδες άvθρώπων ένεγράφησαν είς το Κ .  Κ .  Ε. καΙ άρκετοi 
ό:νηλθον εΙς τa άνώτατα αύτοίi άξι.Wατα, ολοι δμως, δσοι εφυγαν, έκ 
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-των ήγετων, διεγράφησαν, άπεκλείσθησαν, μόνος δε έγω εΤμαι δ οί
κι:ιοθελως άποχωρήσας, χωρiς κανεiς νό: με διαγράψι:ι, δ ιότι καi οίι
-δεiς θό: εΤχε η1ν δύναμιν νό: με δ ιαγράψΙJ,  έό:ν μόνος μου δεν εΤχα πει-
-σθ6 δτι ίδεολογικως μεν "διώκω χίμαιραν, δτι θεωρητικως πιστεύω είς 
οίιτοπίαν, δτι πολιτικως δε όδηγω είς καταστροφi]v καi ήθικως είς 
.έΕουθένωσιv. 

ΆλλΟ: διό: vό: πεισθω δι.' δλα αίιτό: έπέρασαν χρόνια, έως το 1 928, 
.είδα πολλά, εμαθα πολλά, διεπίστωσα περ ισσqτερα καi επαθα .οίικ 6-
Λίγα. Διό: vό: μη τό: πάθουν καi άλλοι γράφω δλα αίιτό: σήμερον. Καi Ο
χι διό: vό: περιαυτολογήσω. Καi συνεχίζω. 

Η ΚΑΤΑΠΤΩΣ I Σ Τ Η Σ  Κ ΕΝΤΡ I Κ Η Σ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠ Η Σ  

Σ ε π τ έ μ δ ρ ι ο ς 9 2 2 .  Έπfιγα είς τον « Ρ  ιζοσπάστην» καi 
-άvέλαοα τό: πό:ντα. uοσοι δύνανται v& είίρουν φύλλα του τfις έποχfις έ
.κείvης καi ,flετέπειτα είς τi]ν •'Εθνικi]v Β ιολιοθήκην, δύνανται vό: βεδαιω
·θοΟν δτι φερουν το οvομά μου. Το tότε προσωπικοv τfις έφημερίδος ή
το βέβαια περιωρισμένοv. Ό ΠαΟλος Καλαποθάκης έκαμνε το πολιτι
κον ρεπορτάζ, ό Μαλαοέτας καi δ Β ιδάλης τό: ύπουργεΊα, δ Τάκης δ 
Φίτσος έργατικοv ρεπορτό:ζ καi δ Γ. ΒοΟρος, μέλος . τότε τfις Κομμοuvι
-στικfις Νεολαίας καi αύτός, κάτι εyραφε βοηθητικως. Τ 0: άλλα ήσαν με
ταφράσεις κυρjως aπο ξένα · κομμουνιστικό: φύλλα: Έγω εΤχα φυσικό: 
τi]v ό:ρθρογραφίαv, τό: άρθρίδια καi τfιv γενικi]ν τfιi; · έφη μερίδος κα
τεύθυνσιν. 

UΟταv δμως έπεσκέφθηv κατό: τό:ς έπομένας ήμέρας έπανειλημμέ
νως η1ν είς τό:ς φυλακό:ς Σ υγγροΟ Κ εντρικι1v Έπιτροπήν, διεπίστωσα 
.έλεειvi]ν κατάστασιν : Κατάπτωσιv τοΟ ήθικοΟ των περισσοτέρων, ·aγω
νίαν διό: την τύχην των, άδιαφορίαv διό: το κόμμα άπο την ό:ποψιν τfις 
προαγωγfις τfις πολιτικfις του δράσεως καi aντιζηλίας καi διαμάχας 
μεταΕύ των. 

Ό Γ. Γεωργιάδης, ό Ν. Δημητρaτος, δ Π .  Δημητρaτος -καi δ Μ. 
Σ ιδέρης κατό: τοΟ Πετσοπούλου, τον όποΊον μοΟ κατηγόρησαν ίδιαιτέ

.ρως ώς άλλοπρόσαλλον, τυχοδιώκτηv, πολιτ ικάvτην, προσθέσαvτες δτι, 
τρέμωv μήπως καταδικασθ6 έπi έσχάτι:ι προδοσίςι:, εγραψεv έπιστολό:ς 
είς τό: 'Ανάκτορα, παρακαλων καi ίκετεύων τον Βασιλέα ΚωνσταvτΊνον 
vό: έπέμ6η πρΟς σωτηρίαν του, δηλωv πίστιν καi άφοσίωσιv προς αίιτόν, 
καi ύποσχόμενος είς το μέλλον vό: γράφι:ι είς ΤΟΥ «Ρ ιζοσπάστην» ύπερ 
τοΟ . . .  Βασιλέως ! Καi δτι τό:ς έπιστολό:ς 'ταύτας διεδίοασεν είς τό: 'Α
νάκτορα μέσeι> τοΟ τότε βασιλόφρονας προέδρου των τροχιοδρομικωv 
:Χαμπέρη καi άλλώv βασιλοψρόvωv έργατικων παραγόντων. Ώς ι'}το φυ
σ ικόν, εμειvα κατάπληκτος άπο δλα αύτά. 

'Αφ' έτέρου ό Πετσόπουλος ίδιαιτέρως κ.ατηγόρησεν είς έ_μΕ: δλους 
·τοlις άvωτέρω ώς δεξ ιούς, σοσιαλδημοκράτας, αίιτουργοuς ·της άποφά
·σεως τfις διασκέψεως τοΟ Φέ6ρουαρίου «Περi νομίμου ύπάρξεως τοΟ κόμ
ματος», ώς καταδικάζοντας τι1ν ίδικήν μας δρaσιv, είς το μέτωπον καi 
·συνάμα άγωνιζομένους καi αίιτοuς vό: σωθοΟν άπο η1ν φυλακην καi άπο 
την κατηγορίαv έπi έσχάτι:ι προδοσίςι: δ ι '  έπιστολων προς άστοuς πο-

· λιτικοuς διό: μέσου των δύο έργατικων βουλευτων τοΟ ΛαϊκοΟ κόμματος 
Παναγιώτου καi Κρεμεζfι. Έπίσnς κατειρωνεύετο τον Γ. Γεωργιάδην, ώς 
aνισόροοπον, ώς φοροϋν1 α γιακ&v καi γοαδάταν δμοια με τό: τοΟ Έ

.λ�υθεοίου, Β ένιζέλου καΙ προσπαθοΟντα νό: μ ιμηθΏ τό:ς κ ινήσεις του καi 
:τας έκφpαοεις του. 

Μόνον 6 'Αριστοτέλης Σ ίδερης στωϊκώτατα ύπέμενε η1ν φυλάκι
σίν του, με έχαιρέτησεν _ό:πλως, άξιοπρεπέστατα, δέν κατηγgοησε κα
νένα, άλλΟ: καi δέν έvδιεφέρθη vό: δώσι:ι όδηγίαν τινά, Ό I .  Κοpδaτος ή-
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· το μεν άπογοη_τευμένος άπο τι1ν δλην αύτι1ν κατάστασιν, καi ίδίωc; άπο 
τa χάλια αύτα τfιc; Κεvτρικfιc; Έπιτροπης, κατηγόρησε δε τόσον τον 
Πετσόπουλον, δσον καi τouc; άλλους καi με έ6ε6αίωσεν δτι δλοι δεν 
,φροντίζουν δ ιa τίποτε άλλο, είμη πωc; νa σωθοuν. Τελικωc; δ άνθρωπος 
· ·οϋ είπε : ,.. 

- Φροvτίστε σεΙς τί θό: κάμετε. 'Απ' έδω μην περιμένετε τίποτε ! 
- Μά, σύντροφε Κορδ&τε, σu εΤσαι γενικοc; γραμματεuc; τοΟ κόμ-

ματος. τ· θ"'" ' • έ • ' ' ά I έδ Λ • ' �λ ' - ι U\ειc; να καμω γω, μονος, και π ω μεσα, με ο ουc; αv-
τούc;; ν Αλλωστε. κουράστηκα ψυχικωc;. 

Έπίστευσα τον I .  Κορδδ:τον. Άπο την Κ . Ε. δεν επρεπε νa περι
�έvω τίποτε. �Ενα συνέδριον μόνον θό: έξεκαθάριζε την κατάστασιν. Έ
π!Ί_γα είc; τον «Ρ ιζοσπάστηv» καi συνέχισα τi)v δουλειό: μόvοc;, άποφα
σίζων μόvοc; καΙ έvεργωv μόνος. νΕπαυσα καi νa έπισκέπτωμαι συχva 
τό:c; φυλακό:c; ΣυγγροΟ. Εύτυχωc;, έντοc; όλίγωv τΊι-ιερωv, έξεδηλώθη η 'Ε
πανάστασις Πλαστήρα, ήτις «εσωσε την καταστασιν» άπο πολλaς 
πλευρCχc; καi δχι 6έ6αια μόνον τfιv κατάστασιν τοu Κ . Κ . Ε. 

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΠΑΝΑΣ ΤΑΣ Ι Σ  

'Αλλ' έav ή 'Επανάστασις Πλαστήρα «εσωσε τi)v κατάστασιν» είc; 
το Κ . Κ .Ε.,  καi το Κ . Κ . Ε. προηγουμένως ε σ ω σ ε τ η ν Έ π α  ν ά 
σ τ α σ ι ν Π λ α σ τ ή ρ α ! Καi άσφαλωc; καi τον Πλαστήρα τον ίδιον ! 

Ή περίπτωσις εχει ώς έξης : 
Είπομεv ήδη δτι, δταv άvεχώρησα έκ Χίου, δΕν ύπijρχε ζήτημα έ

παvαστάσεωc; κατό: τοu έv 'Αθήναις καθεστωτοc;. �σταv όμως άργότε
ρον άvέκυψεv, οΙ έv Xίct> κομμουνισταl τοΟ Σ τρατοu καΙ οί παρ' αύτοΟ 
έπηρεαζόμεvοι Ελα6οv την άπόφασιv νa ταχθοuv ύπερ τr]c; 'Επαναστά
σεως καi διό: λόγους ίδεολογικοuc; ( δημοκρατικούς, άvτι6ασιλ ικούc;, άv
τικωmαvτιvικούc;) ,  άλλa καΙ διa λόγους έπιλύσεως, δ ιa της μετα6ολης 
τοu καθεστωτόc;, ποικίλων πολιτικων ζητημάτων τοΟ κόμματος καi ί
δίως σωτηρίας έκ των διώξεων τόσον της Κεvτρικης Έπιτροπης TOU κόμ
ματος, ήτις εύρίσκετο είc; την φυλακήν, δσον καΙ των uποδίκωv τοu στρα
τοδικείου Σ μύρνης, άλλΟ: καΙ γενικώτεροv των λ ιποτακτωv TOU μετώπου 
καi άλλων. Ύπελογίσθη ότι μία έπαvάστασις, έπικρατοΟσα, θa παρεl:
χε κατ' άvάγκηv άμvηστίαv. 

Παρ' όλα ταuτα όμως, έλλείψει όδηγιων TOU κόμματος, άπεφάσι
σαv va ταχθοuv μεν έκ Χίου ύπερ τής 'Επαναστάσεως, μόλις όμως φθά
σουν είς τιlν 'Ελλάδα (δεν έγvώ-(Jιζον ποu θa άπο6ι6ασθοuv) vό: σπεύ
σουν νa Ελθουv είc; έπαφi)v με την ήγεσίαv TOU κόμματος διa νa ζητή
σουν όδηγίαc;. Κυρίως έφο6ο0vτο μήπως άποτύχι;ι η ' Επανάστασις καΙ 
έπιδειvωθt] η θέσις γενικωc; όλων, προστιθεμένης μιac; κατηγορίας έπl 
στάσει είς τa τόσα άλλα τοΟ μετώπου. Ό δε φόβος της άποτυχίαc; προ
ήρ'Sετο, άvεξαρτήτωc; τοu συσχετισμοu των δυνάμεων μεταξu Έπαvα
στασεωc; κα] καθεστωτοc; Άθηνων, συσχετισμοu άγvώστου είc; αύτούς, 
άπο το γεγονος δτι οΙ στρατιωται τι]c; ' Επαναστάσεως δεν εΤχοv δρεξιν 
διa τίποτε άλλο, είμη διa το πω) καΙ πότε νό:. «πavε στά σπίτια τους:., 
σύμφωνα με το γεvικω� ριφθεν συvθημα της φυγfιc; άπο το μέτωπον δ ιa 
τa σπίτια. σύμφωνα με τό . . .  «Οίκαδε» ! . . .  

·οταν λοιποv άπε6ι6άσθησαv- ό l  έπαvαστάται τοu Πλαστήρα -
Γονατa - Φωκa εί� το Λαύριοv, άπεστάλησαν άμέσως άπο τouc; μεταξu 
αύτωv κομμουνισταc; ένας δεκανεύς, λεγόμενος Ρόζης, καΙ δύο στρατιω
ται, ο! δποlοι με χίλια δάσαvα, νύχτα, κατώρθ�σαν νa διαφύγουν άπο 
το στρατόπεδον Λαυρίου καΙ νa Ελθουν είς 'Αθήνας διά va λάδοuv όδη
γίας τοΟ κόμματος;. 
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Εtχαν περάσει τα μεσάνυκτα, δταν έπf\γαν εΙς τα γραφεΊα τοΟ cP ι
ζοσπάστη» ( Πειραιως 24 ) κρυφά, δια v' ά·ποψύγουν τας περιπόλους τοΟ 
Φρουραρχείου. ΑΙ Άθi]vαι ήσαν εΙς κατάστασιν πολιορκίας. ΕΙς τοuς 
δρόμους ψυχή. Μόνον έvισχυμέvαι περίπολοι .  Ό « Ρ ιζοσπάστης� έστοι
χειοθετεΊτο τοτε είς τα τυπογραφεΊα τi]ς «'Ακροπόλεως», έπl τi]ς Πλα
τείας Κλαυθyωvος. 'ΕκεΊ εuρισκόμουv κ' έγώ. 

Μόλις εφθασαν είς τα γραφεΊα, δ κοιμώι-ιεvος έvτος αίιτωv κλητfιρ 
έφοδήθη. Έζήτησαv ΤΟΥ διεuθυvτήv. Ό �ητηρ τοuς εΤπε : <<ΔΕν εΤvαι 
ι.:αvεlς έδω». Τέλος δ Ρόζτις ήρώτησε δι ' έμέ, έπειδfι με έγvώριζεv άπο 
την Σ μύρvηv. Τότε δ κλητηρ άπεφάσισε vα μοΟ τηλεφωvήσι;ι είς το τv
'ΠογραφεΊοv. 

ΟΙ έργαζόμεvοι τfιv v(ικτα δημοσιογράφοι είχαμεv aδειαv κυκλοφο
ρίας τfιv νύκτα έκ μέρους τοΟ Φρ9υραρχείου. ΝΕτρεξα είς τα γραφεΊα. 

- Κ �ς τα παιδ ιά ! τί νέα, Ρ όζη; 
- ΝΗλθαμε άπο το λαύριο. 'Εκεί' άπεδιδάσθημεv μαζl με την Έ-

παvαστατικηv Έπιτροπήv. Μδ:ς Ε:στειλαν vα μδ:ς δώσετε δδηγίας. τί θα 
κάνουμε; Θα uποστηρίξουμε τfιv Έπαvάστασιv; �Η θc'χ φύγουμε δλοι vα 
πδ:με στα σπίτια μας; 

- τί λένε ο! στρατιωται ποu άπε6ι6άσθησαν; 
- VΟλοι θέλουν vα φύγουν vα πδ:vε στα σπίτια τους. 01 άξιωμα-

τικοl τοuς συγκρατοΟv μf. το «Αϋριο θ' άπολuθi]τε. Λίγη uπομοvή�. 
- Έαv κάνουν ο! δικοί μας τιlv άρχη κα1 συνεχίσουν το σύνθημα: 

«Παιδιά, στα σπίτια σας», θα φύγουν πολλοί ;  
- Π ιστεύω ολοι .  r Evα τέτοιο περιμένουν. Έav μάλιστα άπειλή

σουμε τοuς άξιωματικοuς vc'x μη τολμήσουν vα κιvηθοΟv, θc'χ φύγουν δλοι ! 

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤ Α Σ  I Σ 

- WΕτσι ποu μοΟ τα λές τό: πράγματα εΤvαι σav vα λf.ς &τι άπο 
μδ:ς έξαρτδ:ται δ:v θc'χ σταθιJ ή 'Επανάστασις η θα καταρρεύσι;ι ! 

- Δηλαδή, Ετσι εΤvαι σήμερα. � Av αuριοv άρχίσουv μάχες σοδα
ρf.ς μέ τοuς Κωvσταvτ ιv ικούς, θc'χ φύγουν ολοι καΙ χωρ1ς vα το ποΟμε έ
μ.εΊς. «�Ηρθαμε, λέγουν, γιc'χ vα πδ:με στα σπίτια μας. ΆφοΟ δf.v πο
λεμήσαμε τοuς Τούρκους γ ι ' αίιτο θό: πολεμήσουμε τώρα με U Ελληνας;� 
Αίιτι) εΤ�αι τΊ γενική νοοτροπία. 

- Δf.ν συμφέρει αίιτό, παιδιά. Ή 'Επανάστασις αύτη δf.ν (χει 
καμμια σχέσι 6έδαια μ' έμδ:ς. Άλλa πρέπει να σταθ� καΙ νc'χ έπικρατή
ο ι;ι .  Άλλοιως, τα πράγματα θc'χ εΊναι πολU χειρότερα. 01 Κωνσταvτι
vικοl θc'χ ρίξουν έπάvω μας δλην την είιθύvην τi]ς καταρρεύσεως τοΟ με
τώπου καΙ θα (χουμε πολU κακα ξεμπερδέματα. Πρέπει vα σταθi]τε. 
Πρέπει vα μι) φύγι;ι κανείς. 

- Κ ι ' &ν γίνουν μάχες; Καvεlς δf.v (χει ορεξι γ ιc'χ μάχες ! 
- Δf.v πιστεύω νc'χ γίνουν. 01 Κωνστατιvικοl τα (χουν χαμένα. 'Ή 

δf.v (χουν δυνάμεις. Ό στρατηγος Κωvσταvτιvόπουλος έκήρυξεv tδω, ώς 
στρατιωτικος δ ιοικητής, έπιστράτευσιv, άλλc'χ καvε1ς σχεδον δf.v έπi]γε. 
Τώρα Ε:μmJα στην έφημερίδα δτι στέλνουν τον στρατηγον Παπούλα γιc'χ 
διαπραγματεύσεις. Nc'x κρατηθi]τε δπωσδήποτε κα1 νc'χ συγκρατήσετε Ο. 
λους. 

- Δός μου ένα γράμμα γιc'χ νc'χ πιστέψουν αύτα ποu μοΟ λές. 
- ΚαΙ l'xv σοΟ παραπέσι;ι ; · 

- Θc'χ το φάω. Δf.v θc'χ μοΟ παραπέσι;1 . 
- ΝΕδωσα εvα σημείωμα διc'χ τc'χς δμάδας κομμουvιστωv είς το 

Λαύριοv καΙ Ε:φυγαv. Τοuς εΤπα, l'xv παραταθιJ η φασαρία, vc'x ξαναστεί-
λουv ένα να με κατατοπίσι:ι τί γίνεται έκεΊ. 

. . 

ΝΕτσι έσώθη η ' Επανάστασις Πλαστήρα, έν άγνοίςχ ίσως τοΟ Πλα-
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υτήρα, όστις θα ένόμιζεν δτι Εχει τον Σ τρατο\1 μξ: το μέρος του. Η Ε
πρεπε να μη συμπίπτουν τα πολιτικα συμφέροντα τοu Κ . Κ .Ε .  προς την 
έπανάστασιν καi θα έολέπαμεν Ο:ν δ Πλαστήρας θα έξεθρόνιζε τον Βα- ·  
σιλέα Κωνσταντίνον η Ο:ν δ Κωνσταντινόπουλος θα έτυφέκιζε τον Πλα
στήραν ! · 

Ο Ι  ΕΠΑΝΑΣ ΤΑΤΑ Ι Ε I Σ  ΤΑΣ ΑΘΗ��ΑΣ 

ΕΤναι γνωστόν, οέοαια, δτι ή 'Επανάστασις τοu 1 922 έπεκράτησε . 
σχεδόν aμαχητί. Οί παραταχθέντες uπο τοϋ στρατ ιωτικοu δ ιοικητοϋ Ά-. 
θηνων στρατηγοu Κωνσταντ ινοπούλου aνδρες, έλάχιστα πυρα aντήλλα
ξαν μξ: τοuς έπαναστάτας. Έαν 

δ Κωνσταντ ινόπουλος εΤχε το σθένος vα 
έπιοληθ-6 είς τας ούκ όλίγας δυνάμεις, τας δποίας διέθετεν, έαν πρΟ 
παντός � τότε Κ υοέρνησις καi τα 'Ανάκτορα δεν έχαναν aμέσως το ή
θ ικόν των καi ήσαν είς Θέσιν να δώσουν έστω καi μίαν μόνον μάχην, a
ι;τφαλως οuτε ή Έπαναστατικη Έπιτροπij Πλαστήρα - Γονατa - Φω
κa, οuτε καi ήμείς οί ΚQμμουνισταi θα ήδυνάμεθα να συγκρατήσωμεν 
τοuς στρατιώτας τοΟ με"τώπου aπό τοΟ Ι!α διαρρεύσουν είς τα σπίτια 
των. Το σύνθημα «Στα σπίτια σας» έκυριάρχει είς τι)ν σκέψιν των. Κ α
λύτερα ποu έγινε έτσι η χειρότερα, άγνωστον. Πάντως, &λλην τροπι)ν 
eα έλάμοανεν η σύγχρονος πολιτικη ίστορία η1ς χώρας μας, έαν εστω 
καi μόνον δύο η τρεΙς ημέρας aκόμη. aντεϊχε τότε το καθεστως των Ά-
θηνων. · 

Πρωτος έκ των έπαναστατων είσίlλθεν είς τας 'Αθήνας μΕ: τοuς ίπ
πείς του δ συνταγματάρχης τοΟ ίππικοϋ Σ κανδάλης κα1 έγκατεστάθη 
είς το Φρουραρχείον. 'Αμέσως μΕ: την είσοδόν του διέταξε καi aπεφυλα
κίσθησαν έκ των φυλακων Σ υγγροΟ οί δημοκρατικοi τοu «Δημοκρατικοϋ 
Μανιφέστου» Άλ. Παπαναστασίου, Π ετμεζaς, Άραοαντ ινός, Θεολογί-· 
της καi &λλοι. 

Μ Ι Α  Σ τ Ι ΧΟΜΥΕ) Ι Α  

Μόλις το εμαθα, ετρεξα καi έπijρα μΕ: εν.α αύτοκίνητον τον γενικόν 
γραμματέα τijς Γεν ικijς Σ ιινομοσπονδίαο των Έργατων Εύάγ. Εύαγ
yέλου, μέλος τοΟ Κ .  Κ .  Ε., καi μαζi μ' αύτον παggυσιάσθημεν είς τον · 
Σ κανδάλην καi έζητήσαμεν καΙ την aπόλυσιν τijς Κεντρικijς Έπιτρο
πίlς τοu Κ .  Κ .  Ε., flτις έπίσης εuρίσκετο είς τας φυλακας Σ υγγροu. Το 
αίτημα διετυπώθη ώς αίτημα τijς Γενικijς Σ υνομοσπονδίας των Έργα
των, ,δηλαδη· ώς αίτημα τijς έργατικijς τάξεως. Φυσικα η έργατικη τάξις· 
δΕ:ν έΤχεν . . .  έοωτηθβ ! 

Ό Σ κανδάλης μaς απήντησε, μασωντας τα λόγια του : 
- Μά, ακόμη δΕ:ν έπήραμε τι)ν Έξουσίαν. Περι μένετε να Ελθι:J 

να έγκατασταθ"6 ή Έπαναστατικη ' Επιτροπή. Άπευθυνθίlτε τότε είς 
αύτήν. Έγω δΕ:ν έχω άομοδ ιότητα. Έγω εΤμαι έ.δω μόνον δια να έπιοά
λω προσωρινως την τάξιν. 

- Ναί, άλλα πως aπεφυλακίσθησαν οί δημοκρατικοί τοu Μανιφέ-
στου : 

- Μήπως αύτοuς τοuς aπεφυλάκισα έγώ ; ΔΕ:ν ξέρω τίποτε. Η I σως 
ή Έπαναστατικt) Έπιτροπη να έστειλεν έντολijν είς τον διευθυντι1ν των 
ψυλακ

π
ω�. δ Σ δ ' λ δ ' Η " " έζ ' Δ' Ηθ λ αντως καν α ης εν εκαμεν ο,τι του ητησαμεν. εν η ε ε ; 

ΔΕ:ν aνελάμοανεν άρμοδιότητα, ποu δΕ:ν εΊχε βεοαίως, δΕ:ν γνωρίζω. ΗΕ
φυγα aπό έκεί θυμωμένος, λέγων κατ' έμαυτόν : 

- Τέτοιοι εΤσθε καi σείς. Άλλά τώρα τί να σοu κάνω ; ΗΕπρεπε 
προ όλίγων ή μερων να σaς διαλύσουμε στο Λαύριο καi να λέγαμε στοuς. 



οτρατιώτας νό: φύγουν στΟ: σπίτια των, δπότε. θό: σοG έλεγα έγώ, &v 
θό: ήσουν φρούραρχος, δ ιό: νό: μποΡ.Ι)c; ν'_&ποφυλακίζτ;ις άλλους η θό: 
ήσουν φιιλακισμένος καΙ υποψήφιος . . .  νεκρός. 

Κ απριτσωμένος άπο τfιν στάσιν τοΟ Σ κανδάλη, δέν ό:πησχολήθην 
πλέον μέ τfιν ό:ποφυλάκισιν η)ς Κεντρικης Έπιτροπης. Άπεφυλακίσθη
σαν δμως, μετό: δύο η τρεΙς ήμέρας, κατόπιν ένεργειων των Ιδίων φυ
λακισμένων διό: μέσου των δημοκρατικων καΙ Ιδίως των Πετμεζδ: καΙ Ά
ρα6αντινο0 καΙ κατόπιν έλεεινης συναλλαγης. Τfιν όνομάζω έλεεινfιν τώ
ρα, διότ ι  τότε τfιν έθεώρουν αlσχράν. ΚαΙ ήτο τοιαύτη καΙ ό:πο τfιν &πο
ψιν της κομμουνιστικης ήθικης καΙ ό:πο τι)ν άποψιν της ό:στικης τοιαύ
της. Άπο την άποψιν τΓις κομμουνιστικης ήθικης ήτο αΙσχρά, δ ιότι ήτι;> 
συναλλαγfι πολιτικης φύσεως μέ άστοuς πολιτικοuς καΙ ό:ποκλειστικωc; 
διό: λόγουι:; φιλοτομαpισμοΟ. Άπο τijc; άπόψεωc; τijς ό:στικης ήθικης ήτο 
αΙσχρά, δ ιότι το � - Κ Ε. άνελάμ6ανε τfιν ύποχρέωσιν νό: στηρίξτ;ι τfιν 
Έπανάστασιν Πλαστήρα είς το νό: δ ιώξτ;ι τouc; πολιτικούς της aντιπά
λους διό: η'Jν κατάρρευσιν τοΟ μετώπου, εΙς τfιν δποίαν το ίδιον ήτο &ν 
όχι δ μόνος, πάντως εΤς των πρωτευόντων ένόχων, fστω καΙ &ν ήτο 
τοιοΟτος διό: λόγους Ιδεολογικούς. 

Ο Ι  KOMMOYN I Σ ΤΑ Ι  ΥΠΕΡ ΤΗ Σ ΕΚΤΕΛΕ Σ ΕΩΣ ΤΩΝ Ε 

Έπi τ6 βάσει της συναλλαγης ταύτης, έξεδόθη ό:μέσωc;, μετa τfιν 
άποφυλάκισιν τijc; Κ εντρικης 'Επιτροπης τοΟ Κ .  Κ .  Ε. , έγκύκλιοc; τόσον 
τοu κόμματος πρόc; τό:c; όργανώσειc; του, δσον καΙ της Γενικης Σ υνομο
σπονδίας των Έργατων προς δλα τΟ: έργατικό: σωματεία της χώρας, 
μέ τfιν έντολfιν νό: καλέσουν συνελεύσε ις των μελων των καΙ νa έκδώ
σ·ουν ψηφίσματα υπέρ της καταδίκης των UΕξ, ο'ίτινεc; έν τ4ι μεταξu εΤ-
χον συλληφθιl. . · · 

Δέν πρόκειται έδω ν' ό:ποσείσω εύθύνας των UΕξ η νό: κρίνω τfιν 
δίκην των καΙ η1ν άπόφασιν της καταδίκης των. Είπομεν fjδη δτι διό: τfιν 
κατάρρευσιν τοu μετώπου πτα·ιουν πολλοi καΙ φυσικό: καΙ οΙ u Εξ η 66 
η 666 ! ΆλλΟ: το Κ .  Κ .  Ε. δέν έδικαιοCιτο νό: δμ ιλ6 έν προκειμένctJ, δ ιότι, 
το όλιγώτερον, ήτο συνένοχον των U Εξ. 

. 

Το κωμικώτερον πάντων ήτο δτι, καθ' δλην η1ν διάρκειαν της δί
κης των U Εξ κατέφθανον συνεχ&ς τΟ: τηλεγραφήματα των όργανώσε
ων καΙ των σωματείων, των έπηpεαζομένων υπο τοΟ Κ .  Κ .  Ε., έδημο
σιεύοντο υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ω c; εΙς δλας τό:ς έφη μερίδας των Άθηνων, 
'<ατόπιν εlδ ικης διαταγης της ' Επαναστάσεως, καΙ έζήτουν τι'Jν κατα
δίκην εlc; θάνατον τοu Γούναρη, Θεοτόκη, Πρωτοπαπαδάκη, Στράτου, 
Μπαλτατζη, Χατζηανέστη; Γούδα καΙ λοιπων, έπl πλέον δέ προσετί
θετο καΙ το ονομα τοu άστυνομ ικοΟ διεuθυντοy της πόλεως, ό:πο τι)ν 
C.ποίαν έστέλλετο το τηλεγράφημα, διότι οΙ ό:ποστέλλοντεc; τΟ: εΤχαν 
μέ τfιν Άστυνομίαν τοu τόπου των ! ΚαΙ f6λεπε κανεlc; νό: ζητηται tΊ 
είς θάνατον καταδίκη διό: τfιν κατάρρευσ.υ! τοu μετώπου των Γούναρη 
καi Σ ία καΙ έπi πλέον κάποιου μοιράρχου η aνθυπομοιράρχου η καΙ 
ένωμοτάρχου τοu Δήμου. . . .  Παρακαμπυλίων η της Κοινότητος Κατσι
κοχωρίου, ώς . . .  ένόχου καi αύτοu τοu δυστυχοuc; είc; την κατάρρευσιν 
τοu μετώπου ! 

ΘΑ ΗΤΟ ΠΟΛΥ ΔΥ ΣΧΕΡ Η Σ  Η ΘΕΣ Ι Σ  ΤΟΥ Κ .  Κ .  
ΧΩΡ Ι Σ  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣ ΤΑ Σ Ι Ν  ΤΟΥ 22 

Όμολογω δτι καΙ άλλαι μέν έφημερίδεc; το fκαναν, όλλa καΙ έ
γώ, ώc; aρχισυντάκτης τοu «Ρ ιζοσπάστη» το fκανα, δηλαδfι έδημο
σίευα τΟ: τηλεγραφήματα αύτό: μαζi μέ τΟ: όνόματα των μοιράρχων, 
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ώιθυπομοιράρχων καi ένωμοταρχών,. ώφιβώς διό: νeχ γελοιοποιηθίj ή ίι
·πόθεσις. Δf.ν έχώνευα η1ν σuναλλαγην μεταξu Κεντρικijς Έπιτροπijς 
τοu κόiι.ματος καi 'Επαναστάσεως, χωρiς βε6αίως να συμπαθώ καθό
λου τούς δικαζομένους. Φαντάζομαι την θέσιν τοu ταλαιπώρου ανθυπο
μοιράρχου η ένωμοτάρχο�,. άστvνομικοu σταθμάρχοι;: μ ιδ:ς έπαρχια
κijς κωμοπόλεως, νCχ βλέπτ:ι νeχ δημοσιεύεται το ονομά ίΌυ είς τeχς ά
θηναϊκeχς έφημερίδας καΙ νeχ ζητijται ή είς θάνατον καταδίκη του μαζl 
μέ τοuς πολιτικούς, διότι_ τάχα ήτο καΙ αίιτός . . . .  ενοχος τijς μικρασια
τικijς καταστροφfiς ! 

ΕΤναι άναμφισοήτητον βε6αίως δτι, έeχν δf.ν έπεκράτει ή ' Επανά
στασις τοu 1 922, ή θέσις τijς κ .  Ε. τοu Κ .  1< . Ε.,  άλλα καΙ πολλών άλ
λων στελεχών τοu κόμματος καi άσφαλώς καΙ τοu σήμερον, μετeχ 30 
ετη γράφοντος δλα αύτά, θeχ ήτο πολU δυσχερής. Διότι ,  χωρi ς  άλλο, 
το καθεστως έκεΊνο, ή Κυοέρνησις Γούναρη θeχ εΤχε πάντα λογον, π&ν 
πολιτικον συμφέρον, νeχ έπιρρίψτ:ι, δσον θeχ ήδύνατο, τeχς εύθύνας τijς 
καταρρεύσεως τοu μετώπου είς το κ. κ. Ε., είς η1ν έν τίj φυλακίj 
Κεντρικην αύτοu Έπιτροπήν, κql μf. μίαν εύρuτάτην άνάκρισιν ν' άνα
καλύψτ:ι καi νCχ συλλά6τ:ι μέγα μέρος τών είς το μέτωπον δρασάντων 
κομμουνιστών. Με μ ίαν δf. θεαματικην καΙ θεατρικfιν δίκην καΙ κατα
δίκην καΙ έκτέλεσιν δεκάδων τίνών ιφμμουνιστών θςΧ ήδύνατο ίσως νeχ 
πείστ:ι κατeχ μέγα μέρος τον έλληνικον Λαόν, δτι δλα τα επταιεν ό Κομ
μουνισμος καΙ δτι ολοι οί άλλοιJ δηλαδη ή ίδία, οί στρατηγοί της, οί 
«Μεγάλοι μας Σ ύμμαχοι» καi οί ίιπόλοιποι ίιπεύθυνοι ήσαν άθώαι πε
ριστεραί ! Καί άσφαλώς είς τοuτο θeχ εuρισκεν άφθόνους συνηγόρους 
τόσον είς το έσωτερικόν, δσον καi είς το έξωτερικόν. 

Η ΤΥΧΗ TQN Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ ΣΜΥΡΝ Η Σ  

Πρiν κλείσωμεν το κεφάλαιον αύτο τijς μικρασιατικijς έκστρατεί
ας, θεωροuμεν άναγκαΊον νeχ δμιλήσωμεν καi διό: την τύχην τών κομ
μουνιστών στρατιωτικών, ποu εμειναν είς -ττlν Σ μύρνην, φοοούμεvοι νeχ 
ελθουν είς την 'Ελλάδα. 'Ασφαλώς θeχ f\ρχοντο, έeχν έγνώριζον δτι θeχ 
έγίνετο ή ' Επανάστασις τοu 1 922. 

Οοτοι, μόλις εΤδον δτι οΙ είσελθόντες είς τi]ν πόλιv τijς Σ μύρνης 
Τοuρκοι εκαuσαν αύτfιν καi έξεδίωξαν τον έλληνικον πληθυσμον μα
ζi με τοuς όλίγους πολίτας κομμουν ιστάς, ο'ίτινες καΙ τοuς περιέθαλ
πον, μη έχοντες ποu νeχ σταθουν καi πώς νeχ ζήσουν, τρέμοντες δf. 
καi τον ά�ηνιασμένον τουρκικον δχλον, έφόρεσαν την στρατιωτικήν των 
στολήν, την όποίαν εΤχαν βγάλει, προσθέσαντες κανένq: παλιο πολι
.τικο πανταλόνι, καi έσπευσαν νCχ παρουσιασθοuν άπ' εύθείας είς τον 
στρατηγον Νουρεντiν πασδ:v, δστις κατέλα6ε τi)ν Σ μύρvην. ΝΕθεσαν 
δ11λαδτl είς ένέργειαν το σχέδιον ποu τοuς είχαμε είπίj. 

Είς τον Νουρεντiν πασδ:v ίιπέοαλον Ε:γγραφ� ύπόμνημα, συvτε
ταγμένον έλληνιστi καi συνάμα ωμίλησαν είς αύτοv καi προφορικώς, 
διότι τοuς έδέχθη. 

Τόσον διό: ζώσης, δσον καi διό: τοu ίιπομνήματος έτόνισαν δτι εΤ
ναι στρατιώται τοu έλληνικοu Σ τpατοu, δτι εΤvαι κομμουνισταi, δτι 
είργάσθησαν ντεφαιτιστικώς είς τον έλληνικον Στρατον τοu μετώπου, 
avέπτυξαv την θεωρίαv έπl τοu χαρακτijρος τijς μ ικρασιατικijς έκστρα
τείας ώς ίμπεριαλιστικijς διό: λογαριασμον τών w Αyγλων καi προς πε
pιφρούρησιν τ�ν πετρελαίων τijς Μοσούλης καΙ τijς όδοu τών ' I  vδιών 
καi κατέληξαν είς την παράκλησι.ν δπως, έφ' δσον καi ή Σο6 ιετικη Ρω
σία έοοήθησε τi)ν Τουρκίαν κατeχ τον πόλεμον αύτον καi εΤναι φίλη τijς 
Τουρκίας, παραδοθοuν οοτοι UΠQ τώv τουρκικών Άρχων είς την έν Άγ-
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κύρQ: σοοιετικην πρεσ6είαν, ίνα δ πρεσ6ευτης Άράλωφ τοuς έξαπο
_στείλΙJ εΙς Ρωσίαν, δπου καi έπιθuμοuν να μείνουν. 
. Ό Νοuρεντiν πασqς τοu ijκοuσε μετό: πολλijς προσοχf\ς, διερμη
νεύοντος ένός άξιωματικοu ίδικοίi του, γνωρίζοντος άριστα τό: έλληνι
κά, προφανως Τοuρκοκρητικοu. �Οταν δεν έτελείωσαν έκε'ίνοι δλην αύ
τfιν τfιν εκθεσίν των, ήρώτησε : 

-;- Ν  Αλλο τίποτε έ:χουν νό: προσθέσουν ; (Χωρ\ς νό: έρωτήσι;ι καΙ 
&ν γνωρίζουν γράμματα . . . .  ) .  

ΕΙς άρνητικην άπάντησιν, εΤπε : 
- Θό: μείνουν άπόψε εΙς τό Φρουραρχε'ίον καi αuριον θό: λά6ω ά

"Πσψάσεις. 
Οίιδεiς βέοαια γνωρίζεr av δ Νουρεντiν συνεοουλεύθη την Ν Αγ

κuραν τί νό: κάμΙJ έν προκει μέν43. Την έπομένην ομως οί κομμουνισταΊ 
στρατιωτικοi άπό τό Φρουραρχεϊον, χωρiς καμμίαν έξήγησιν, μετήχθη
σαν καi έρρίφθησαν, μαζi μέ τοuς άλλους σ Ελληνας στρατιώτας αlχμα 
λώτους είς τό στρατόπεδον αΙχμαλώτων, άπ' δπου μετήχθησαν άργό
τερον εΙς τό: βάθη τf\ς Μικρ&ς Άσίας μαζi μέ αίιτούς. 

'Ή δ Νουρεντiν έλάχιστα έννοοuσεν άπο Κομμουνισμον και η
κοuσεν δλα αίιτa· βερεσέ, η έ:λα6ε τοιαύτας δδηγίας έξ 'Αγκύρας. Αίι
τό: μδ:ς εΤπαν μετό: 1 1  μijνας, δταν τινές έκ των αl)(!lαλώτων τούτων 
έπέστρεψαν εΙς την 'Ελλάδα μετό: η)v άπελεuθέρωσίν των δυνάμει της 
συνθήκης. 

'Αλλ' έό:ν δ Νουρεντiν 1\ασδ:ς δέν έγνώριζεν άπο Κομμουνισμον η 
ή Ν Αγκυρα δέν ijθελε νό: κάμ!j έξαίρεσίν τι να διό: τοuς κομμουνιστό:ς 
στρατιωτικοuς καi ήδ ιαφόρησεν, πως νό: έξηγηθΏ η τελεία άδιαφορία 
τοu Ρώσου πρεσοευτοΟ έν ΆγκύΡQ: Άpάλωφ, τi}ς σο6ιετικf\ς Κυοερνή
σεως καΙ τf\ς Κομμουνιστικi}ς Διεθνους ; Διότι τόσ_ρν οί αiχμάλωτοι 
αίιτοi άπηύθυναν έπιστολό:ς πρΟς τον «σύντροφον» Άράλωφ εΙς την 
"Αγκυραν, σταλείσας άνευ λογοκρισίας τωv, στρατοπέδων, μέ το πολι
τικον τουρκικον ταχυδρομε'ίον, δσον καΙ το κόμμα, τ� εlσηγήσει μου, 
έπανειλημμένως έζήτησε την έπέμοασιν τf\ς Κόμιντερν καi τijς σοοιετι
κf\ς Κ u6ερνήσεως διό: τοu Άράλwφ προς την Τουρκίαν καi την άπό
σπασιν των αiχμαλώτων τούτων η την έξακρί6ωσιν τf\ς τύχης των, δ ιό
τι  δέν έγνωρίζαμεν Ο:ν ήχμαλωτίσθησαν. 

ΕΙς τό: έ:γγραφα αίιτό: καΙ τό:ς έκκλήσεις μας οίιδεμίαν έλά6ομεν 
άπάντησιν, οUτε καΙ δταν σο6ιετικος άπεσταλμένος έν 'Ελλάδι, ώς θό: 
ίδωμεν περαιτέρ(ι), άνέλα6ε νό: ένεργήσι:� ! πως έξηγοuν, οί καΙ σήμε
rιον άκόμη κομμουνισταί, τιlν τοιαύτην άδιαφορίαν τf\ς σο6ιετικf\ς Κ υ-
6ερνήσεως ; 

«Μ Ι Κ ΡΟΑΣ Τ Ι  Κ Α Ι  Π ΡΟΛΗ Ψ Ε Ι  Σ» 

Αί τότε σχέσεις Μόσχας καi 'Αγκύρας οχι μόνον ήσαν άρισται, 
άλλΟ: καi βοήθε-ιαv άρκετό: σο6αρό:ν εΤχε δώσει ή Ρt;Vσία εΙς την Τουρ
κίαν εΙς τον πόλεμον έκε'ίνον. Έπl πλέον δ άρμόδιος Τοuρκος ύπουργος 
των Έξωτερικων, προς το όποΙον θό: έγίνοvτο τό: δ ια6ήματα, δ γνω
στος Τε6φηκ Ρουρδf\ Άράς, ήτο πρώην κομμουνιστής ( ! )  καi μάλι
στα ώς τοιοuτος εΤχε μετάσχει τοu διεθνοuς συνεδρίου τf\ς Κόμιντερν, 
ώς άντιπρόσωπος τοu τουρκικοίi κοpμουνιστικοu κόμματος ! Σ υνεπως, 
φuσικον ήτο νό: κατανοΏ την σημασιαν έvος τοιούτου σο6ιετικοu δια6ή
ματος ύπέρ 'Ελλήνων κομμουνιστων αiχμαλώτων καi νό: ένεργήσι:J . 

ΆλλΟ: προφανως τοιοuτον δ ιάδημα δέν έ:γιvεν έκ μέρους τf\ς Ρω
σίας, λόγ(ι) άδιαφορίας ! 'Αλλό: τί ένδιαφέρον δι '  όλίγους άνθρώπους 
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ήδύνατο νa έπιδείξι:� ή Ρωσία, Ε.στω καΙ κομμοuνιστάς1 οταν κατa έ
κατομμύρια έκεΊ οί άνθρωποι άπέθνησκον τijς πείνης τοτε καΙ έξοντώ
νοvται είς η1ν Σ ι6ηρίαν τώρα ; Τοιοϋτοι _αίσθηματισμο� σΟ:ν τοuς δ ι
κο�ς μας, θεωροΟvται έκεΊ ως 4ψικροαστικαl προλήψεις καΙ aδuναμί
·αι» ! Πρέπει προφανως νa εΤναι κανεlς σφαyεuς καΙ σκληρός, ώμός, 
έyκληματίας, διa νa ε Τ ναι Ισχυρός τον χαρακτfιρα ! 'Αλλ' αύτη aσφα
λ&ς ε tναι �vτίληψις άπολιτίστων, πρωτογόνων aνθρώπων, ως εΤναι οι 
ΣλαUοι .  · 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Ό κ τ ώ 6 ρ ι ο ς 1 9 2 2. Μόλις &πεφυλακί�η ή Κεντρικη Έπι
φοπη έκ των φυλακων, δλοι ήξιώσαμεν την σύγκλησιν έκτάκτου συνε-· 
δρίου τοu · κόμματος προς έκκαθάρισιy τίlς θέσεως τόσον της Κ εvτρι
κfΊς ΈπιτροπfΊς έν τciJ συνόλct>, δσον καΙ των &λληλοκατηγορουμένωv· 
μελων της. Έπi πλέοy δε ήθέλαμεν ν' &νατρέψωμεν καΙ τ<'χς &ποφάσεις. 
τιlς περιωvύμου διασκέψεως τοu Φεδρουαρίου, ήτις €γινεν έν &πουσίι;c:. 
τών πλείστων μελων εΙ� το μέτωπον καΙ Ελα6εν &ποφάσεις σοσιαλδη
�οκρατικό:ς καi Ιδίως τιlν aναφερθεΊσαv _ήδη &πόφαqίν της περl τi]ς. 
-ι:aνάγκης μακρaς νομίμου ύπάρξεως τοu κόμματος», ήτις κατ' &νάy
:-:ην &πέκλειε πaσαν παράνομον δρaσιν. 

ΝΗρχιζε κατ' ούσίαν εΤς &γων Ιδεολογικος κατ<'χ τijς δεξιaς πτέ
ρυγος τοu κόμματος, ήτις κατεΊχε σχεδον το σύνολον τijς Κεντρικijς 
Έπιτροπijς (πλην τοu Κορδάτου) ,  καΙ aφ' έτέρου κατ<'χ τοu Πετσοποu-· 
λισμοu, ώς τάσεως τυχο6ιωκτικης καΙ &λλοπροσάλλου, μεταπιπτού
σης &πο ύπερεπαναστατισμοuς έν Βουλγαρίι;c:, εiς έπιστολ<'χς εύσπλαγ
χνίας καΙ συγγνώμης προς τά. . .  'Ανάκτορα ! 

Κατα τijς δ ιασκέψεως τοu Φεδρουαρίου καΙ τι';,ν &ποφάσεών της: 
f\ρχισα τον iδεολογικον &γωνα πρωτος έγω δια σχετικων άρθρων μου 
εΙς η1ν «Κομμουνιστικην Έπιθεώρησιν», το θεωρητικον όργανον τοu 
κόμματος, τοu όποίου καi την διεύθυνσιν εΤχον ήδη &ναλά6ει .  Ό &γων 
δεν ήτο καΙ πολU δύσκολος. Με άπλijv παράθεσιν κειμένων aποφάσε
ων των συνεδρίων τijς Κόμ ιντερν, λόy_ων TOU Λένιν., TOU Ζηνό6ιεφ, TOU 
Μπουχάριν κςι:Ι άλλων ήγετων, έν aντιδιαστολ!J πgpς τ<'χς &ποφάσεις. 
TOU Φεδρουαρίου, &πεδεικνύε�ο το άσυμ§_ί6αστον αuτων κα1 συνεπως 
αί aποφάσεις τοΟ Φε6ρουαρίου έσήμαινον &πομάκρuvσιν &πο τ<'χς κα
τευθύνσεις τijς Κόμιντερν. 

Άλλα καΙ ή Κεντρικη Έπιτροπη δεν εφερΈν aντ ιρρήσεις εiς την 
σύγκλησιν συνεδρίου. Ή πλειοψηφία της ήθελεν έν πρώτοις ν' &παλλα
y!J aπο τον Πετσόπουλον. 'Επίσης έπίστευεν δτι εiς το συνέδριον θiχ· 
Εi_χε πλειοψηφίαν καΙ δτι θ<'χ έκυροΟντο αί &ποφάσεις τijς διασκέψεως. 
-τοΟ Φεδρουαρίου καΙ δτι aκόμη θ<'χ έκυριάρχει εiς αύτο καΙ έπi τijς 
άριστερaς πτέρυγος δ ι<'χ τijς έπιδολijς καi τοΟ κύρους των «διανοου
μένων» της. 

Ήπατήθη δμως οiκτρως, δ ιότ ι ή πλε ιοψηφία τοίί συνεδρίου έκεί-· 
νου &πεδείχθη &ντίθετος πρΟς αύτην καi δια τ<'χς δεξιάς της aποκλί
σεις καi διά την aδράνειάν της &πέναvτ ι τοίί μετώπου, &λλ<'χ καi δ ια 
τι)ν στάσιν της ε Ις  τ<'χς φυλακας καΙ τ<'χς έμμέσους δι<'χ των &στων πο
λιτευομένωv ένεργείας της πρΟ5 σωτηρίαν _της. 'Η μεΊς, οί τijς &ριστε
ρaς, είχομεν έπi τrλέον την «αιγλην» (giν το0το δύναται να όνομα�!J 
αίγλη ! ) τijς έπιτυχίας τijς διαλύσεως τοίί μετώπου, ήτις aπο καθα-
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p&ς κομμουνιστικης άπόψεως ήτο δρaσις έπαvαστατική. Οί περισσό
τεροι .των συνέδρων κα1 Ιδίως οί της Μακεδονίας, οί της Θεσσαλίας κα1 
-οί τοΟ Πειραιως ήλθον εΙς το συνέδριον μέ την έντολΓιν των όργανώσε
ων τοΟ κ§μματος ν' άκολουθήσοuv τfιν γραμμην της άριστερaς, της δ
·ποίας οί κυριώτεροι έκπρόσωποι έκείvην την έποχην ήσαν φυσικc:'χ οί έκ 
τοΟ μετώπο'! έπαvελθόvτες, κα1 Ιδίως δ γράφων, έφ' δσον Jj_τo ηδη κα1 
προηγουμένως πασίγνωστος, άλλc:'χ κα1 μέλος της Κεvτρικης Έπιτρο
πης τοΟ μετώπου. 

Το συνέδριον αίιτο σuvηλθεν εΙς τc:'χ γραφεία της Γενικης Σ υνομο
-σπονδίας των Έργατων, κενc:'χ τότε προσωρινως (Λυκούργου 1 0 ) .  Αί 
.συζητήσεις ύπηρξg.ν όξύταται καl τc:'χ έπεισόδια πολλά. Άλλa κυρίως 
δϊετυπώθησαν κατηγορίαι άφ' ένΟς μέν όπο της πλειοψηφίας της Κεν
τρικης ΈΠιτροπης κατc:'χ τοΟ Π ετσοπούλου, δστις κατηγορείτο έπ1 τυ
χοδιωκτιciμ� κα1 άλλοπροσαλλισμ�, άλλg κα1 δ ιc:'χ τc:'χς έπιστολc:'χς προς 
-τc:'χ 'Ανάκτορα, άφ' έτέρου δέ κατc:'χ των ύπολοίπων μελων της Κεvτρι
χfiς Έπιτροπης (δηλαδη των της πλειοψηφίας κα1 κατηγόρων τοu Π ε
-:-σοπούλου ) έκ μέρους αίιτοΟ. 

Η ΕΕΤΑΣΤ Ι Κ Η  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗ 

Το συνέδριον έξέλεξεν έπιτροπήν, δπως έρευνήσr;ι κα1 προ61] εΙς 
:άνακρίσεις έπ1 των κατηγοριων κα1 είσαγάyr;ι ·το πόρισμά της είς αίι
·τό. Ή έπιτροπη αuτη άπετελέσθη άπο τον Ν. Σ αρyολόγον, άvτιπρό
σωπον κα1 γραμματέα τοΟ τμήματος Θεg:g_gλονίκης τοΟ κόμματος, ά
πο τον Ζc:'χκ Βεντούραν, Έ6ραίον δημοσιογράφον, άvτιπρόσωπον Θεσ
σαλονίκης έπίσης (σαπωνοποιηθέvτα είς το � Αουσ6ιτς, οπου· άπήχθη 
λ.ιπο των Γ ερμαvων) ,  άπο τον Θ. Μάγγον, πρόεδρον των σιδηροδρομ ι
.κων τοΟ ΉλεκτρικοΟ Άθηνων, άντιπρόσωπον Άθηνων, τον Π .  Άγγε
.λην, άντιπρόσωπον Πειραιως, καΙ τον γράφοντα. Ό Πετσόπουλος είς 
το β ι6λίον του άναφέρει μέν τον Σαργολόγον καΙ έμέ, ώς μέλη της έ
πιτροπης ταύτης, δ ιότι εΤχεν ύπ' c5ψει του ν' άσκήστ;ι άνόητον πολεμι
.κfιν έναντίον μας, ώσc:'χν ήμείς νa ένδιαφερόμεθα διa την παρc:'χ τοΊς 
κομμουνισταΊς θέσιν μας, παρέλειψεν δμως τον Βεvτούραν, τον Μάγ
γον κα1 τον 'Αγγελην, δ ιότι δι '  αίιτούς, νεκροuς ηδη ολους, δέν εΊχε τί
ποτε νa είπτ;ι έναντίον των ! ΚαΙ έκμεταλλευόμενος την λόγ� της πα
ρόδου τοΟ χρόνου άγνοιαν των πραγμάτων καΙ τfiς Ιστορίας τοΟ Κ .  
Κ .  Ε., τοuς άvτικατέστησε μΕ: τον Α .  Σ ίδερην, τον Γ. Γεωργιάδην καi 
1ον Μ. Σ ιδέρην. 

Αίιτοi ήσαν μΕ:ν οί κατήγοροί του, άλλa συνάμα καi ύπόδικοι, κα1 
δέν ήτο δυνατον νc:'χ ε Τ ναι καi δ ικασταί του. � Αλλωστε, ώς ομολογεί ό 
ίδιος, δύο ήμέρας μετ' αίιτον διεγράφησαν καi αίιτοi ύπο τοΟ συνεδρί
ου καΙ άπεκλείσθησαν έκ τοΟ κόμματος. Διότ ι ή έξεταστικη αuτη τοΟ 
-συνεδρίου έπιτροπη διεπίστωσε τr)ν άλήθειαν άμφοτέρων των κατηγο
ρ ιων καΙ δΕ:ν έδίστασε va είσηγηθ!] είς το συνέδριον την διαγραφην 
πρωτον μΕ:ν τοΟ Πετσοπούλου καi επε ιτα κα1 των κατηγόρων του, οί 
-όποίΌι ομως διεγράφησαν κυρίως διa την προς τa δεξιc:'χ άπόκλισίν 
των, έν� δ Πετσό:πουλος διa τc:'χς προς τc:'χ 'Ανάκτορα έπιστολάς του, 
άντίγραφα των όποίων προσεκόμ ισεν εΙς τ-Γ,ν έπιτροπην δ τροχιοδρο
·μικος κ. Χαμπέρης, διc:'χ μέσου τοΟ δποίου, ώς βασιλόφροvος έργατι
κοΟ ήγέτου, δ ιε6ι6άσθησαv. 

'Αλλ' είπομεν ηδη, δτι «δ πνιγμένος άπο τa μαλλιά του πιάνε
··rαι», κατa την παροιμίαν, καi δ Πετσόπουλος, άγωνιζόμεvος έv τ!] κου
φότητί του προς τον Ζαχαριάδηv, έvόμισεv δτι δύναται vc:'x ε'ίπτ;ι κα1 
μερικc:'χ ψεύδη, τροποποιωv κατa 6ούλησιv την. ίστορίαv τοΟ Κ .  Κ .  Ε. 
ΨεΟδος έπίσης εΤvαι καΙ το άvαφερόμεvοv εΙς το βι6λίοv του, δτι ήτο 
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ίδρυτικον μέλος τοu κόμματος1 διότι ·μόλις  κατΟ: ' I  αvουάριον τοu 1 92,0, 
ένεγράφη ε!ς αu;:ο καΙ �;�ε χίλια �άσαvαι _παρακ�ων τοuς π�ντας,

, 
δ ιc;· 

τ ι  κανεlς δεν του εΤχεν εμπιστοσυνην. ΨεUδος έπισης είναι το παρ αυ
τοu άναφερόμενον δτι διετέλεσε γενικος γραμματεuς τοu κόμματος/. 
διότι ούδέποτε διετέλεσε τοιοuτος. ΚαΙ μέλος δε της Κεντρικης Έπι
τροπης διετέλεσε μόνον άπο τοu Φεδροuαρί<?υ 1 922 μέχρι Όκτωδρίοv-
τοu Ιδίου έτους/ δπότε καΙ διεγράφη δριστικως. " πως έπανευρέθη μέλος τοu κόμματος το 1 944/ αύτο άφορq: Ciλ
λους, �γνο?uντας άσφ�ως ;ο παρελθόν το�. v

,
0σ?ν �φοι;Q: τ(χς έν, 

τ� 
μεταξυ σχεσεις του προς το Κ .  Κ .  Ε., περι αuτου θα καμωμεν λογοv· 
περαιτέρω. 

KYP I APX I A  ΤΗΣ ΑΡ Ι ΣΤΕΡΑΣ 

Το συνέδριον έκεϊνοι έκτος των διαγραφων αύτων, ηκυρωσε καί 
τΟ:ς άποφάσεις της διασκέψεως τοu Φε6ρουαρίου καΙ έξέλεξε 
νέαν δ ιοίκησιν τοu κόμματος, άποτελεσθεϊσαν κυρίως άτrο έργατικΟ:. 
στελέχη, δ ιότι ίιπηρχε γενικι\ κάπως κατΟ: των διανοουμένων άντίδρα
ο ις. Γενικος γραμματεuς τοu κόμματος έξελέγη δ Ν ικ. Σαργολόγοςι. 
γραμματεuς τοu τμήματος Θεσσαλονίκης/ μέλη δε αύτης δ Μάγγοςι 
δ Λαγουδάκηςι δ Γ ιαμογιάννηςι έρyατικΟ: στελέχη/ καΙ .δ Κορδ&τοςι 
κατΟ: τοu δποίου ούδεν τρωτον προέκυψεν έκ της έρείινης έπl της πα
λαι&ς Κεντρικης Έπιτροπης. Ό γράφων, δ Μπεναρόγιας καΙ ό Γ ια
τσόπουλος έξελέyησαv μέλη της Κεντρικης Έξελεγκτικης Έπιτροπης. 
Έπειδη δμως τΟ: περισσότερα μέλη της Κεντρικfις Έπιτροπης ήσαν· 
έργάται1 περιωρισμένης μορφώσεως,ι_ πλι'Jν τοu Κορδάτου/ βεδαίωςι το 
συνέδρ ιον δι'  άποφάσεώς του συνεστησεν δπως ή Κ .  Ε. συνεδριάζ1.1 
πάντοτε δμοu μετΟ: της Έξελεγκτικης. Κατ' ρύσίαv πλέον ή διοίκησις 
τοu κόμματος περιηλθεν ε!ς χεϊρας της όμάδος των έκ τοu μετώπου.
έ.πανελθόντων στελεχων. 

Η Π
-
ΕΡ Ι ΟΥΣ Ι Α  ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟ Σ 

Ό Πετσόπουλος είχε κληθι] ηδη ίιπο της προηγουμένης Κεντρι-
κης Έπιτροπης, ώς άναφέρει καi είς το βιβλίον του/ νΟ: παραδώσΙJ 
εΙς το κόμ μα τΟ: είς χεϊράς του περιουσιακΟ: στοιχεϊα αύτοu. Τοuτο φυ
σικΟ: ήξίωσε καΙ ή έξεταστικι'J έπιτροττή. ΚαΙ όφείλομεν νΟ: όμολογή
σωμεν, δ ιότι πρΟ παντος πρέπει νΟ: είμεθα δίκαιοι, δτι ό Πετσόπουλος 
οχι μόνον δεν έφερεν άντίρρησίν τινα, άλλΟ: παρέδωσεν εΙς το κόμ-· 
μα καΙ πράγματα, τΟ: όποϊα ήσαν δικαιωματικως άτομική του περιου
σία. Τ οUτο τον έξίιψωσε κάπως άπέναντι τοu κόμματος καΙ συνετέλε
σεν ε!ς το νΟ: διατηρηθοuν μεταξu αύτοίι καΙ τοίι κόμ ματος ώρισμέ
ναι σχέσεις/ περl των όποίων θ' άναφέρωμεν. 'Αληθες ε Τ ναι δτι δεν έ
κηρύχθη, έχθρδς τοu κόrιματος καi δεν Ελα6ε στάσιν έχθρικήν πρΟς αίι
τό, ώς επραξεν ή δεξια, περl της δποίας θΟ: δμ ιλήσωμεν. 

Ό Πετσόπουλο5 παρέδωσεν εΙς το κόμμα πρωτον τον τίτλον της 
έφημερίδος «Ρ ιζοσπαστης», δστις ήτο Ιδιοκτησία του άκόμη. Βεδαί
ως δι' αύτον ό τίτλος οCιτοςι δεν εΤχε καμμίαν ούσιαστικι'Jν άξίανι δ ιό
τι μόνος του δεν ήτο εΙς θέσιν οlκονομ ικως νΟ: συνεχίσ1.1 τι'Jν έκδοσίν· του� άφοuι μαζl με το κόμμα/ μόλις ή κυκλοφορία του άνήρχετο εΙς 
3.0u0 φύλλα, αύξηθεϊσα κάπω5 μετΟ: τι'Jν έπίστροφι'Jν έκ τοu μετώπου· 
πολλων μελων παλαιων καΙ νεων. ΈΟ:ν δμως ό Πετσόπουλος άφήρει 
άττο το κόμμα τον τίτλον τοu «Ρ ιζοσπάστψ, το δικαίωμα της στεγά
σεώς του είς τΟ: γραφε'iα της όδοu Πειραιως 241 το δ ικαίωμα έπl της
συμβάσεως τοu να τυπώνεται εΙς τΟ: τυπογραφε'iα της «'Ακροπόλεως;,./ 
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·έπ1 της Πλατείας Κλαυθμώνος, όκόμη κα1 τα fπιπλα τών γραφείων, 
τα όποΊα κατα το πλεί'στον όφηκε εΙς αυτον, aσφαλώς το κόμμα άμφι
δ&λλω πολU &ν θα ήδύνατο να εuρΙ] τα μέσα της έκδόσεω.ς άλλης έ

·ψημερίδος, διότι η διαγραφεlσα Κεντρικfι Έπιτpοτrfι &φηκε ταμεΊον 
άπολύτως κενόν. Τ ούλάχιστον μέχρι νέας σοδαρ&ς ένισχύσεώς του ό
πο την Μόσχαv, το κόμμα δέν θα ήτο είς θέσιν να ΕΧΙ:Ί έφημερίδα. 

'Ωσαύτως δ Πετσόπουλος παρέδωσεν είς το κόμμα το &γορασθέν 
.κα1 έν Γερμανίq: όκόμη εί.ιρισκόμενον, δ ιότι δέν εΤχεν &ποσταλ!] όπο 
•ο έργοστ&σιον, καινουργές περιστροφικον πιεστήριον. Το πιεστήριον 
τοUτο ε Τ χε ζητήσει δ Πετσόπουλος κατα την είς Γ ερμανίαv μετάδα
σίν του κατα Μάϊον, περ1 ής όνεφέραμεν ήδη, όπο τfιν Κομμουνιστικfιν 

.Διεθνη, δια λογαριασμον τοΟ κόμμ<!fος. Ή Διεθνης όμέσως παρήγγει
λεν είς εν γερμανικον έργοστάσιον Ενα Rototif τελευταίου τύπου (δια 
τι)ν έποχην έκείνην) κα1 τα σχετικα συμβόλαια έγιναν είς το όνομα 
τοΟ Πετσοπούλου. Την όξίαν του έπλήρωσεν όλόκληρον η Κόμιντερν. 
Ψεύδεται δέ δ Πετσόπουλος είς το βιδλίον του τοΟ 1 946 Ισχυριζόμε
νος δτι το ήγόρασε μέ λεΠτα τοΟ κόμματος καί . .. δικό του. Λεπτα δ ι
κό του δέν ί.ιπηρχον τότε είς τα θυλόκ ιό του. 'Απο τότε άκριδώς κα1 

.iπειτα έγέμισαν τα θυλάκ ιό του, ώς προείπομεν ήδη. Το πιεστήριον 
αύτο έφθασεν όργότερον είς την Έλ�άδα. Περ1 της τύχης του θα δμι

.λήσωμεν. UΟλα αύτα τα περιουσιακα στοιχεΊα παρέδωσεν ό Πετσό
πουλος είς το κόμμα, όλλ' έπειδη το κόμμα, δπως δλα τα κόμματα, 
δέν ήτο νομικον πρόσωπον δια να ΕΧΙ:Ί περιουσίαν, τα παρέδωσε δ ια 
-συμδολαίου εΙς τον Λεωνίδαv Χατζησταύρου, γραμματέα της Καπνερ
γατικής 'Ομοσπονδίας, ίδρυτικον μέλος τοΟ κόμματος κα1 όπολαΟον 
πόσης έμπιστοσύνης αύτοp. 

"Αλλο περιοιριακον σ-i'οιχεί'ον τοΟ κόμματος ήτο Ε. ν καλλιτεχνι
κον τυπογραφείΌν, έγ.κατεστημένον είς την δδον Ψαρρών, είς το όνομα 

·τοΟ Παπαδόγιαννη. Αύτο το τυπογραφεί'ον έσχηματίσθη σιγα-σιγα ό
πο το 'ίδιον το κόμμα, δταν &κόμη εΤχε τα γραφεί'ά του είς την δοοv 
.Εύριπίδου 1 4. ΕΤχε συνδυασθιJ μέ το « Σοσιαλιστικον Β ιδλιοπωλεί'ον» 
τοΟ Σ οσιαλεργατικοΟ κόμματος κα1 έξέδιδε τ1ς σοσιαλιστικές μπρο
.σοΟρες. Έτύπωνεν έπίσης κα1 την «Κομμουνιστικην Έπιθεώρησιν». Ό 
Ι 1απαδόνιαννης σιγα-σιγα ί::γ ινε κυριος αύτοΟ όνεξέλεγκτος. Νομ ικος 

·τρόπος δια να το τrάρΙ:Ί πίσω το κόμμα όπο τα �έρια του δέν ί.ιπηρχε. 
J Ιολλακ ις η Κεντρικι') Έπιτροπη '\θ.Q.ησε να τον όντικαταστήσι:ι μέ 
έμπιστόν της προσωπον, όλλ' αύτος δέν παρέδιδε το τυπογραφεί'ον. 
Έτύπωνε βεδαίως τα ί::ντυπα τοΟ κόμματος, όλλα κα1 έπληρώνετο ό
vαλόγως, δ ια να μή, ώ� Ελεγε, καταορεύσΊ;Ί η έπιχείρησις. Πάντως έ
καρποΟτο τα κέρδη του τυπογραφείου κα1 ποτέ δέν ί::δωσε λογαρια
σμον τών είσπρόξεων κα1 έξόδων του. Κα1 το κόμμα, μη δυνάμενον 
vομ ικώς να κάμι;ι τίποτε, ήνείχετο ·την κατάστασιν αύτήν. Τότε, βλέ
πετε, δέν ήτο έν χρήσει εΙς το Κ .  Κ .  Ε. ή μέθοδος της κουμπούρας, 

- ώστε iιό: σταλ!] κανε1ς σφαγεuς είς τον Παπαδόγιαvνην κα1 νό: τον έκ-
6 ιάσι;ι νό: παραδώσι;ι το τυπογραφείΌν τοΟ κόμματος. Ήμεί'ς «έσυχαι-

·vόμεθα τα αϊματα» ! "Επρεπε να Ελθουν όργότερον οί έκ Μόσχας <<έ
·παναστάται έξ έπαyγέλματος», δια να tγκαινιάσουν την μέθοδον 
rαύτην. 

-

" Αλλην περιουσίαν το κόμμα δέν εΤχεν, οίίτε φανεράν, οίίτε κρu
· ψήν, κατα την έποχην έκείνην. Al μέν τοπικα1 όργανώσεις έκ&λυτrτον 
τα ί::ξοδά των όπο τας σuνδρομας κα1 καταδολας τών μελών τοΟ κόμ
ματος κα1 τών πρΟς αύτο συμπαθούντων έργατών καί άλλων. Πολλά
κις έργάται, κα1 Ιδίως καπνεργάται, κα1 πρΟ παντος είς τας παραμο

·νας έκ_λογών, εlργάσθησαν είκειοθελώς μ ίαν Κ υριακην καί έδωσαν ό-
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λόκληρον το ήμερομίσ1Jιόν των εΙς το κόμμα. Ή Κεντρικfι ΈπιτροmΊ 
tκάλuπτε κuρίως τα fθοδά της έκ των έμ6ασμάτων τijς Κόμιντερν. 

ΕΝΑΣ ΜΥΣ ΤΗ Ρ Ι ΩΔΗ Σ ΕΠ Ι Σ Κ ΕΠΤΗ Σ 

Ν ο έ μ 6 ρ ι ο ς 1 9 2 2.- 7 Ητο ένα ψuχρΟ καΙ 6ροχερ0 πρωί τοϋ 
άθηναϊκοΟ φθινοπώρου. Μόλις  ε Τ χα φθάσει είς τα γραφεια τοΟ «Ρ ιζο
σπάστη» ( Πειραιως 24 ) ,  τοΟ δποίοu ή μην ήδη άρχισυντάκτης καΙ με
τα τfιν διαγραφfιν τοΟ Πετσοπούλου, καΙ ούσιαστικος δ ιευθυντής, έφ' 
δσον fπειτα άνέλα6ε τfιν διεύθυνσιν δ I .  Κορδaτος, ώς θα ίδωμεν. 

Ό Πετciόπουλος, μετα το σπάσιμο των γραφείων τοΟ «Ρ ιζοσπά
στη», κατα Νοέμ6ριον τοΟ 1 920 (τα Νοεμ6ριανά) ,  καΙ μετα τfιν άπο
ζημίωσιν ποu ελα6εν άπο το Κ ράτος, εΤχεν έπιπλώσει πολυτελέστατα 
τα γραφεΊα τοu «Ρ ιζοσπάστη». 'Ομολογουμένως ήτο μερακλijς είς τοι
αΟτα ζητήματα. Καναπέδες, πολυθρόνες βελούδινες, γραφεΊα, τραπε
ζάκια τελευταίου στύλ μαuρα σCχν έ6ένινα. Καμμία έφημερlς των Ά
θηνων δεν εΤχε τfιν κεφαλαιοκρατικfιν έπίπλωσιν τοu κομμουνιστοu « Ρ ι
ζοσπάστη» . . .  

Έδιά6αζα έφημερίδας καΙ fπινα το τσάϊ μου, όταν fξαφνα ήνοι
ξεν ή πόρτα καΙ έμπijκε ενα παιδί, ποu είχαμε ώς κλητfiρα. Έλέγετο 
Γεράσιμος Λοuκaτος, άπο τfιν Κεφαλληνίαν. · 

- Σ ύντροφε διευθυντά, Ενας ξένος θέλει να · σε lδij. 
Φυσικα πάντοτε ήμεθα έπιφuλακτ,ικοl fναντι έκείνων ποu έδεχό

μεθα. Είς τοuς ξένους περισσότερον, διότι πολλοl ύποπτοι καΙ πολλοi 
ξένοι παραπλανημένοι άλijται η κακοποιοl ήρχοντο πολλάκις είς τfιν 
tφημερίδα, προσεποιοuντο τον διωκόμενον άπο τfιν πατρίδα των κομ
μουνιστήν, δια να έπιτύχουν περίθαλψιν, ύποστήριξιν καΙ βοήθειαν πά
σης φύσεως. 

- Πως κατάλα6ες, Γεράσιμε, δτι είναι ξένος ; 
- Γιατl εΤπε «Κ αμαραντ Σταυρίδης>> καΙ όχι «σύντροφος». 
- τί aνθοωπος εΤναι ; 
� Καμμιtχ σαρανταπενταρια χρονων, με ενα παλτο πολu τριμ

uένο καΙ με ενα κασκέτο έργατικό. Μελαχροινος πολύ, μάτια μ ικρά, 
άσχημος aνθρωπος. Τ α παπούτσια του ε Τ ναι δμως καλά. 

Μ Ι Α  Π ΕΡ Ι ΕΡΓΟ Σ  Δ Ι ΑΔ Ι ΚΑΣ Ι Α  

Ό Γεράσι μος εΤχεν έντολfιν να περιεργάζεται καλα τα αγνωστα 
πρόσωπα ποu fμπαιναν εΙς η1ν έφημερίδα. Κα1 σαν fξυπνος Κεφαλ
λωνίτης εκανε καλα τfιν δουλε;�ά του. ΝΕπειτα προσέθεσε : 

- Φαίνεται πολU στενοχωρημένος. Γυρίζει συχνα καi βλέπει 
πρΟς τfιν πόρτα ποu έμπijκε μέσα. 

ΕΤχα ijδη σχηματίσει η\ν Ιδέαν ότι θα έπρόκειτο δια κανένα ξέ
νον ποu ήρχετο δια βοήθημα καΙ έσκεπτόμην τί να τοΟ πω, διότι το 
κόμμα δεν διέθετε τότε χρήματα, δ δε « Ρ ιζοσπάστης» εΤχεν έλλείμμα
τα. Άλλα το τελευταΊον ποu εΤπεν δ Γεράσιμος, δτι γυρίζει συχνα καi 
βλέπει προς τfιν πόρτα ποu μπijκε, φανέρωνε δτι δ a_yθρωπος αύτος 
έφο6εΊτο μήπως παρακολουθijται. Καi το ότι ήτο στενοχωρημένος έσή
μαινεν οτι τον έστενοχώρει προφανως ή είσοδός του είς τα γραφεία 
τijς έφημερίδος. 

- Ν Αφησέ τον να μπij, ε Τ πα είς τον Γ εράσιμον. 
Ό aνθρωπος ποu έμπijκε εΙς το γραφείΌν !)το πράγματι όπως 

·τον περιέργραψεν δ Γεράσι μος. ΜCχλλον κοντός, όλίγον χονδρός έμπij
kε με βijμα σταθερόν. Έπλησίασε με κάποιαν άξιοπρέπειαν ις_�1 άφοu 
έδγαλε τον σκοuφόν του καi έχαιρέτησε με ήρώτησε γαλλιστί : 
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- Ό σ. Σ ταuρίδης ; 
- Μάλιστα. 
- Ό  ίδιος ; 
.
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δ
,ως. , 
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λ ' Ε  
, , 

να μει ιαμα τοτε ιεγραφη εις τα χει η του. φαινετο καπως 
fκαyοποιηθείςΊ διότι με είίρισκε. Πάντως δεν μοu έφαίνετο δτι ήτο κα
νεlς παλαιος γνώρι μος, ποu δεν τον ένεθυμούμην. 

- MoG έπιτρέπετε νc'χ καθήσω ; μ' έρωτQ:. 
- Φυσικά. 
'Έ6γαλε το παλτό του καΙ το έκρέμασε μαζl με τον σκοGφόν του 

εΙς τό κρεμαστάρι.  
· 

ΝΗρν ισα νc'χ δυσανασχετω, διότι  δεν μοu Ελεγε ποΊος εΤναι, καΙ 
ήτοι μαζόμην νc'χ τον έρωτήq-ω κατc'χ τρόπον κάπως αίιστηρόν, δταν τόν 
εΤδα fξαφνα νc'χ 6γάζι;ι καΙ τό. .. σακκάκι του ! Αίιτο μΕ. έξέπληξε καΙ 
έκέντησε την περιέργειάν μου νc'χ Ιδω τί έπρόκειτο νc'χ κάμι;ι.  Το κρuο 
δεν δ ικαιολογοuσε το 6γάλσιμο τοu σακκακιοu, Ετι δε περισσότερον 
εΙς ένα ξένον καΙ έπισκέπτην. 

Τότε τον βλέπω va κάθεται, νc'χ βγάζι;ι άπό την τσέπη- του ένα 
ψαλιδάκι, νc'χ γυρίζι;ι τό σακκάκι του άπό το πίσω μέ.f>ος καΙ ν' άρχίζ'J vc'x ξηλώνι;ι με μεγόλην προσοχην την φόδραν άπό το πίσω μέρος του 
γ ιακά τοu σακκακιοu του. 'Αντελήφθην δτι κάποιο fγγραφον θc'χ ε Τ χε 
κρυμμένοΥ έκεΊ μέσα. 

Η ΤΑΥΤΟΤΗ Σ  ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ 

- Έδω μέσα, είμεθα ό:σφαλεΊς ; ήρώτησε. 
- ν  Οχ ι καΙ τόσο, ό:πήντησα. Πάντως, δΕ.ν πιστεύω vc'x εχουμε 

τώρα ό:μέσως ό:νεπιθυμήτους ένοχλήσεις. 
- Διατάξτε, σάς παρακαλω, vc'x μην μπ6 κανεlς άλλος μέσα. 
Ό Γεράσι μος πilρε ό:μέσως την έντολιlν νc'χ μη μπ6 κανείς. 'Αλλ' 

ήρώτησε : 
- �Αν Ελθι:ι κανένα άπο τc'χ άλλα μέλη της Κεντρ ικης Έπιτρο

πflς τοu κό_μματος ; 
ΔΕ.ν f\ζερα τί ν' ό:παντήσω είς τόν Γ εράσι μον εΙς αίιτην την έρώ

τηο:ίν του καΙ έκύτταξα τόν έπισκέπτην μου. 
Αίιτός κι:χτάλα6ε δτι κάτι συμ6αίνει καΙ έστάθη άπορων. Τ ou έ

ξήγησα την έρώτησιν τοu Γερασίμου καΙ ό:πήντησεν είς uφος κάπως 
διατακτικόν : 

- Κανείς, ό:πολύτως κανείς ! 
Κ αΙ προσέθεσε : 
- Οuτε καΙ νc'χ ΠQ είς κανένα δτι εΊναι μέσα κάποιος ξένος ! 
Διc'χ νc'χ διασκεδάσω τc'χς άνησυχίας τοu μυστηριώδους ξένου, ποu 

μ' έπεσκέφθη είς τό γραφεΊόν μου είς τόν «Ρζοσπαστην», έσηκώθ')κα, 
έκλείδωσα ό:πό μέσα την θύραν τοu γραφείου καΙ εΤπα είς τον Γερασι
μον νc'χ ΠQ είς δποιον ελθ;;ι ,  δτι δ q. Σταυρίδης εφυγε, κλείδωσε καΙ 
πi]ρε καΙ τό κλειδl μαζί του. 

Έν τ� μεταξu δ ξένος έξήλωσε την φόδραν τοu γ ιακά του, fδγα
λεν ό:πό μέσc;χ ένα πανάκι ό:πο χασέ, διπλω}'Ιένο κανονικά, καΙ μοu το 
ί:δωσε νc'χ το διαδάσω. " Ήταν γραμμένο με. γραφομηχανη έπάνω είς 
τον χασε γαλλιστί. Μόνον αί ίιπογραφαi ήσαν ψuσ!_κc'χ χειρόγραφοι. ΕΤ
χε καΙ σ�pαγΊδα. 

Είς το πανάκι αίιτό έδιάδασα : -
«Π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ν 

�·ο έπιφέρων τό παρόν σύντροφος 'Αλεξάντερ Τσετούγιεφ, μέλος 
της Κεντρικης Έπιτροπflς τοu Ρωσι_κοu Κομμουνιστικοu Κόμματος, 
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Εκτακτος άπεσταλμένος καi πληρε�ούσιος ύπουργος τής Σο6ιετικης 
'Ενώσεως έν Β ιέννι:J, έχει τήν έντολην νa περιοδεύσι;ι καi νa Ελθι:ι είς 
άμεσον έπαφην μΕ. τa κομμουνιστικa κόμματα της Βαλκανικης, ήτοι 
Ρουμανίας, Γιοuγκοσλαυίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας καi ' Ελλάδος, νa 
μελετήσι:ι έπi τόπου τήν κατάστασιν αύτων καi νa ύπο6άλι:ι σχεηκitν 
εκθεc;τιν. Άι Κ εvτρικαi Έπιτροπαi των κομμάτων τούτων έvτέλλοvται 
νa παράσχουν είς τον έν λόγ� σίιvτροφον πδ:σαν αίτοuμένην πληρ�ο
ρίι.ΧV καi vCx τον 6οηθήσοuν είς το ταξίδιόν του καi είς τι1ν πηρεσιαν 
1 0υ. 

'i>Μόσχq., τ-(1 . . . . .  1 922. 
»Ό Πρόεδρος της Κόμ ιvτερν 

»Ζ η ν ό 6 ι ε φ 
»Ό Γενικος Γραμματεuς 

» ( τ. Σ . )  �Ο τ τ ο  Κ ο υ ο υ ζ ί ν ε ν». 

ΑΜΗΧΑΝ Ι Α  

Έσηκώθηκc άμέσως 6ρθιαι; .καi εκπληκτος ! Ε1χα μπροστά μου 
λοιπον δ>ς_ι μόνον ένα <iπεσταλμέvον της Διεθνοuς, άλλa καΙ τον έν 
Β ιέννι:ι Ρωσον πρεσ6εuτήν ! Α.ίιτος έκρύπτετο κάτω άπο το . τρι μμένο 
έκεΊvο παλτο καi το βρώμικο έργατικο κασκέτο ! 

Mou έζήτησεν άμέσως το πληρεξούσιόν του πίσω. Τ ou το έδωσα. 
• Ει'3γαλε γρήγορα άπο τήν τσέπη τοu σακ.κακιοu του βελόνα καi κλω
στη άπο μιαν βελονοθήκην καί fίρχισε νa ξαναppά6ι:ι το Πανί τοu πλη
ρεξουσίου του μέσα είς τι1ν φόδραν τοu γιακδ: του. 

Όμολογω ότι τa είχα χάσει λίγο. Δεν ήξερα τί νa κάμω. Πως 
νa φερθω. Ή πρώτη μου σκέψις ήτο νa ίδω &ι ήτο άσφαλής. Ή είιθύνη 
μου ήτο μεγάλη. � Ητο φανερΟν ότι μπηκε είς την ' Ελλάδα κρυφά. Φαν
τασθίlτε &ι άπεκαλύπτετο άπο τήν Άστυνομίαν καί συνελαμ6άvετο ό 
έν Β ιέννι:ι Ρ&σος πρεσ6εuτfις είς τaς 'Αθήνας καi δ:ν aπεκαλύπτετο 
δτι ήτο καi άvτιπρόσωπος της Διεθvοuς ! Φυσικa τότε η ' Ελλa� δf:ν 
εΤχεν άκόμη δ ιπλωματικaς σχέσεις μf: τήν· Σ ο6ιετικfιν υ Ενωσιν, την δ
ποίαν δf:ν εΤχεν άκόμη άναγνωρίσει, καi είς τijν έν 'Αθήναις ρωσικfιν 
rτρεσ6είαν εΤχεν άκόμη τιlν Εδραν του ό τσαρικος πρεσ6ευτής Ντεμlν
τωφ. Έaν ό Τσετούγιεφ συνελαμ6άνετο, 'ίσως θa περιήρχετο είς τfιν 
δικαιοδοσίαν τοu Ντεμίvτωφ, δηλαδfι των Τσαρικων. 

- Σ ύντροφε, τοu εΤπα, θξχ πάρετε Ε.να τσάϊ ; . , 

- ΠολU εuχαρίστως, άλλa νa το· φέρι:ι το παιδi ποu μf: εΤδε ήδη. 
Έξεκλείδωσα καi βγήκα. έξω: ΝΕστειλα τον Γεράσιμο νa φέρι:ι δ 

'ίδ ιος Ε.νc;χ τσάϊ άπο το καφενεΊο. 'Επί τ6 είικαιρίq. Ερριξα άπο τήν έ
;ώπορταν μιa ματιά, διa νa ίδω &ν παρακολοuθi)ται ή πόρτα. Άλη
Ι)f:ς εΤναι δτι οΙ «χαφιέδες», δπως λέγαμε τοuς μf: πολιτικa άστυνομ ι
κούς, δf:ν έλειπαν άπο τa πέριξ τοu c:P ιζοσπάστη», ·iδίως δf: τaς βρα
οuνaς &ρας, ποu παροuσίαζεν ή έφημερiς μεγάλην κίνησιν. Το πρωί 
tχαλάρωνεν ή έπιτήρησις, διότι  ή 'Αστυνομία τ]ξευρεν, δτι θa έλθουν 
έκεΊ δύο η τρεΊς τοu προσωπικοu. Καi μδ:ς έγνώριζε καλa δλους. Ν Αλ
λωστε, δf:ν έδιωκόμεθα καi ή έφημερίς έξεδίδετο νομίμως. 

Ε Ι Σ ΤΗΝ Δ Ι Α Σ ΤΑΥΡΩ Σ Ι Ν  ΤΩΝ ΤΡΑΜ 

·οταν έπέστρεψα είς το γραφείΌν, τοu εΤπα δτι τίποτε το υπο
πτον δεν ύπάρχε ι έξω καi δτι, μετa το τσάϊ ποu θa τοu φέρουν πρέπει 
νa φύγι:ι άμέσως, δπως ήλθε. ' 

- Πόσον θa μείνετε, σύντροφε; τον ήρώτησα. 
- Το πολU τρεί'ς μέρες. Δf:ν ε.χω περισσότερον καιρόν. 
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- Τώρα, φεύγοvτας άπο δώ, va πiχτε πρΟς τa κάτω, έπl τijς δ
δοu Πειραιως, καΙ μόλις συναντήσετε διασταυρούμενα τa σίδερα τοu 
τρaμ νa σταθijτε καΙ νa περιμένετε. Ετνε έκεί' ή στάσις τοίi τράμ. 

'Επρόκειτο περl τijς δ ιασταυρώσεως τοίi ύπ' άριθμ. 1 ο τρaμ των 
δδων Π ειραιως καΙ Κολωνοίi, κατa δε τοuς κανόνας τοΟ συνωμοτισμοίi, 
ή στάσις τοίi τ�μ θεωρεΊται ως ·το καλύτερον μέρος διa νa περιμέντ.1 
κανείς, �ωρlς να δώστ.1 είς κανένα ύπονοίας. 

Και ποοσέθεσα : 
- Μόλις φύγετε σείς, θa φύγω κ' έγiJ πρΟς την άντίθετον κα

τείιθυνσιν καί άφοίi κάνω μερικοuς γύρους είς τa στενa σοκάκια, δ ιa 
νa βε6αιωθω δτι δΕ:ν παρακολοuθοίiμαι άπc) κανένα, θa Ελθω νa σδ:ς 
σuvαvτήσω είς την στάσιν τοu τράμ. 

- Καλά1 .μοίi λέγει, θa περιμένω. 
·Ηπιε καπως βιαστικa το τσάϊ ποu :roQ έφεραν. Φυσικa δΕ:ν τοίi 

ήρεσε καΙ πολύ, διότι ιiτο συνηθισμένος είς καλιlς ποιότιγος τσάϊ. ΝΕ
δαλε πάλι το τριμμένο παλτο καΙ τον σκοίiφόν του καi εφυγε. 

'Αμέσως έφυγα κ' έγώ, άφοίi εΤπα καi πάλιν είς τον Γεράσι μον 
να μη κάμΙJ λόγον είς κανένα διa το δτι ιiλθεν ένας ξένος. 
. r Ενα σωρο σκέψεις έγύριζαν μέσα είς το μυαλό μου, διότ ι  μοu έ
φαίνετο πολU τολμηρον νa σηκωθ6 ένας πρεσ6εuτης άπο μίαν πρω
τεύοuσαν σaν την Β ιέννην καΓ νa· γυpfζ� μετημφιεσμένος είς τa βαλ
κανικa Κ ράτη, συνάμα δμως εΤχα καΙ καποιαν χαράν, διότι θa έλύον
το πολλα ζητήματα. Είχαμε πάρει /ι:lrOr..J� τU.ε.ιιrαΊρν ρυνέδριον την 
δ ιοίκησιν τοίi κόμματος, είχαμε διαγράψει την Δ'Εξιaiι καΙ τον Πετσό
πουλον, δΕ:ν είχαμε χρήματα καί έφο6ο�μηv πολu δτι .  δΕ:ν θa μπορέ
σωμε νa τa βγάλωμε πέρα είς την ' ήγεσίαν τοίi κόμματος. 

ΠΩΣ ΕτΑΞ Ι ΔΕΥΣ ΕΝ 

Μ��α πέντε λεπτa το'v εΤδα εiξ την στάσιν τοίi τράμ. 'Εκύτταζε 
πρΟς τa έπάνω, άπ' έκεΊ ποu θa κατέ6αινε το τράμ. ΝΗθελε νa δώσΙJ 
τι1ν έvτύπωσιν, είς δποιον τυχον τον έκύτταζεν, άνθρώπου άδημονοu� 
τος νa περάσΙJ το τρaμ νa μπ6 μέσα, σαν νa βιάζεται κάπου νa πάΙJ . 

Διa λόγους προνοίας δΕ:ν τόν έπλησίασα. Τ οCι έκαμα μόνον νόη
μα νa μΕ: άκολοuθησr;ι ι περπατωvτας άπο τό άπέναντι πάντοτε πεζο-
5ρόμιον καΙ φυσικa δχι είς :_το uψος τό δικό μου, κατa τοuς κανόνας 
τ οίi συνωμοτισμοίi. 

Έπροχωρf.ισαμε πρΟς το Μεταξουργείο, καΙ έκεl τον πijγα είς 
κάποιο γνωστο σπίτι, δπου ύπijρχεν άπόλuτος άσφάλεια. 

- 'Απο που έρχεσθε, σύντροφε, τον ή ρώτησα μόλις καθήσαμε. 
- 'Από την Κωνσταyτινούπολιν. 'ΕκεΊ μοu εΤπαν καΙ το δνομά 

..-al δτι πρέπει νa βpω πρCηα έσένα. 

Ο «ΠΛΑΣ I Ε» 

- Κ αλa δλα αυτα, άλλa ύπο ποίαν Ιδιότητα ταξιδεύετε , μΕ: τί 
δ ια6ατήριον καΙ πως περάσατε άπο τοuς έλέγχους ; 

I 

- Σ '  αύτa εΤμαι μαθημένος, μοu άπήντησε γελων. Ν Αλλωστε ε
χω αύστριακο δια6ατήριο, φυσικa ψεύτικό, καΙ μΕ: ψεύτ ικο δνομα αύ
στριακό. Ταξιδεύω ως πλασιΕ: i.Jρισ!J.ένων βιομηχανικων είδων καΙ ΤΟ 
διaδατήριό -.μου προ6λέπει ταξίδι του κύκλου Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
Τουρκίας, ' Ελλάδος, Γιουγκοσλαυίας. Τώρα άπο δω θa πάω γιa το 
Β ελιγράδι .  

- ΔΕ:ν σδ:ς ύπωψιάσθηκαν πουθενά ; 
- ΝΟχι ,  ξέρω την δουλε ιά μου. •Εχω καΙ δείγματα καΙ χαρτ ιa 
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·τών έργοστασίων μέσα ση1ν βαλίτσα μου στο ξενοδοχεΊο ποu έμεινα 
-στον Πειραι&. Ήλθα προχθές. Χθές γύριζα δλη η1ν ήμέρα μΕ: ένα συν-
-οδόν, ποu μοίί έδωσε ό ξενοδόχος μου, είς διάφορα καταστήματα τών 
.ό:γορών Πειραιώς καΙ 'Αθηνών, δια να πλασάρω τάχα τα είδη μου ! .ΥΕτσι ,  έαν ή 'Ασ:τuνομίαι ρωτήσ-ι:ι στο ξενοδdχείΌ, θα πάρΙ:J . καλΕ:ς 
πληροφορίες ! Σ ήμερα τοuς ε Τ πα δτι χθές κουράστηκα καΙ δτι σή
_μερα θ' aναπαυθώ καΙ θα έπισκεφθώ τα aξιοθέατα τών 'Αθηνών καΙ 
·τας άρχαιότητας. Αίίριον πάλι θα γυρίζω για πλασάρισμα · τών βιομη
.χανικών μου είδών ! 

- ΚαΙ δ:ν βρεθί) κανεlς να κάνι:� παραγγελίαν ; 
- Τ όσον το καλύτερον ! Θα έχω καΙ ποσοστα άπο τό. . .  έργο-

.στάσιον. ΝΕχω έντυπα τών έργοστασίων. Θα συμπληρώσι:� ένα. »Ε
χω φατοίίρες, τι μολόγια καΙ δλα τα άπαιτούμενα χαρτιά. ΠρΙν φύγω 
_μοu έκαμαν μάθημα. 

- Τώρα, τί θέλετε άπο μ&ς, άπο το · κόι-ιμα μας ; 
- Πολlιν χρόνον δΕ:ν διαθέτω. ΚαΙ πολλους δΕ:ν θέλω να ίδώ, οu-

τε να μΕ: ίδοίίν. ΕΤδα τώρα έσ&ς, σύντροφε. �Ας ίδώ άκόμη κανένα να 
.,.α ποίίμε. 

- Θέλετε να είδοποιήσω καΙ τον γενικον γραμματέα τοίί κόμ-
_ματος ; 

- ΓJοιος εΤναι ; 
- Ό σ. Ν. Σαργολόγος. 
- ΔΕ:ν τον fχω άκούσει. 
- 'Εξελέγη είς το τελευταίΌν συνέδριον. 
- Καλά, 0:ς εΤνε αίιτος καΙ σεΙς. ΝΕπειτα τα λέτε είς τοuς άλ-

.λους. Θα πρέπεJ να .συvαντηθοίίμε QύC? μόνον φορές άκόμη. Τι)ν πρώ-
1ην,_ .  δηλ�δη ' σήμερα �6αlα, θ� σ&ς, 'πώ έγω '  ωρι�μένα η>αγμ�α, 
·'<αθως και τι θέλω άπ έδω. Σ την δεuτερη συναντησι μας θα μου ά
.. παvτήσετε . - σciς . .εJ.ς. δ.::rι θα έρωτήσ� ,tγω ρ-ήμεpα κα1 δ,τι άλλο θέλετε 
να έκθέσω είs την 'Εκτελεστικην ΈirΤη)ο-ιΠ,� τής Κόμιντερν. Ή δευτέ

.ρά αύτη συναviησις πρέπει να γίνι:� μεθαύpίο το άπόγευμα, διότι αίί
·ρίο θα γυρίζω πάλιν στοuς έμπόρους, ώς πλασιέ . , 

- Θα π&τε τώρα .π άλιν στο ξενοδοχεlο .σας στον Πειραι&, δια 
·να κάμετε ηlν έjJφάνισί ctας καi να μη ύ"R:οψι�οuν μΕ: το τί έγίνατε, 
η προτψaτε να μείνωμε μαζl έως το άπόγευμα ; 

- ΝΟχι, θα πάω στο ξενοδοχεί'ο. Πρέπει να έμφαν ισθώ, να φάω 
'έκεl. Ποίί θα σuναvτηθοίίμε το άπόγευμα ; · 

- Τον στcχθμο τοίί ήλεκτρικοίί σιδηροδρόμου στον Πειραι& τον 
-ξέρετε ; 

- τον έ:μαθα. 
- Θέλετε να σ&ς περιμένω έκεl είς τας · 4 ·το άπόγευμα ; ΕΤ-

·ναι κόσμος, καΙ δΕ:ν παρατηρεlται ή άναμονή. 
- Σ υμφωνοι .  
Έχαιρέτησε καΙ έφuγεν, aφοίί τοίί Εδωσα μίαν· γuναlκα τοίί σπι

·τιοίί ποu ήμεθα, δια να τον όδηγήσΙ:J άπζ> το Μεταξουργεlο εως την 
"'Ομόνοια, δια να πάρ-ι:ι τον ήλεκτρικο δια τον Πειραι&. 

Το ίδιο aπόγευμα κατέβηκα είς -τον Πειραι& μαζl μέ τον Ν. Σαρ
Ύολόγον, γενικον γραμματέα τοίί κόμματος ·καΙ ό 'Αλεξάντερ Τσετού
γιεφ δΕν ήργησεν, είς τας 4.5 ' άκριδCJς, να μaς είJρΙ:J είς τον σταθμον 
·τοu ήλεκτρικοίί. Χωρlς να τοϋ όμ ιλήσωμεν καi να μ&ς όμ ιλήσΙ:J, τοu 
έκαμα νεuμα να μ&ς άκολοuθήσι:� . Ξανανεδήκαμε στην 'Αθήνα, δποu 
μ&ς έπερίμενεν ένα αύτοκίνητον uE: *Ψ.μbυνιστην σωφφΕ:ρ καΙ έπή
γαμε είς ένα άπόμερον κέντρον τής Κηq)ισιaς. Είς τον δρόμον έσταμα
ιιJσαμε το αύτοκίνητον τρεΙς η τέσσερες φορές, δήθεν διότι έχάλασε 
.κατι,  δια να μ&ς προσπεράσουν άλλα αύτοκίvητα ποu ήκολούθουv, δια 
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.,α βε6αιωθώμεν μήπως μάς παρηκολούθησε κανένα μΕ: άστυνομικούς. 
Μέτρα προφυλακτικό: τοίί συνωμοτισμοίί. 

Ό Τσετούyιεφ μάς t:δωσε πρώτον μερικό:ς πληροφορίας δ ιό: τi]ν 
κατάστασιν είς τι1ν Ρωσίαν, δ ιό: τό:ς τότε άντιδράσεις κατό: τής 'Επα
ναστάσεως, δ ιό: τό:ς άμέσους έπιδιώξεις τοίί Κ .  Κ .  Ρ .  καΙ τής σο
βιετικής Κ υβερνήσεως. Τον ήρωτήσαμεν καΙ ήμε'iς διάφορα σχετικά. 

ΝΕπειτα μάς εδωσε πληροψορ_ίας διό: τό: κ .  κ. Ρουμανίας, Βουλ
γαρίας καΙ Τουρκίας. Διό: το ρουμανικον μάς ετπεν, δτι ετναι μ ικρον 
καΙ δτι παλαίει μέ τι)ν έντος τών κόλπων του σοσιαλδημοκρατίαν. Έ
�έφρασε δέ καΙ άμφι6ολίας διό: την κομμουνιστικi]ν πίστιν τών τότε 
ηγετών του καΙ ίδίως τοίί περι6οήτου Ντομπροτζεάνου Κέρεα. 

' Ηταν ένθουσιασμένος άπο το βουλyαρικον Κ .  Κ . ,  έτόνισεν δτι 
εΤχεν 60.000 μέλη καΙ καλοuς ηyέτας, έξ ών δμως περισσότερον έξετί
μα τον Χρ. Καμπακτσήεφ, παρό: τούς Βασlλ Κολλάρωφ, yενικον τό
τε yραματέα τοίί Κ. Κ .  Β ., καΙ τον Γεώρyη Δημητρώφ, γενικον γραμ
ματέα τότε τής Γενικής Σvvομοσπονδίας τών 'Εργατών τής Βουλ-
γαρία

Δ
ς-, , ' κ κ � τ 

" 
·
τ ά ' • · ' ια το τουρκι�ον . . μας ε πεν, οτι ε ναι κομη εις τα σπαρ-

γανα, δτι εχει μέλη οUτε 200 καΙ δτι τό: πλεΊστα έξ αύτών δέν t:χουν 
ξεκαθαρισμένας άντιλήψεις. Έξήρεν δμως το πρόσωπον τοίί γενικοu 
γραμματέφς του, Σοuπχή. Τον Σουπχή αύτον ό Κεμό:λ τον άπηyχό
yισεν είς το Ντιαρμπεκι)ρ μαζl μέ τρεΊς άλλους κομμουνιστάς, μετά τι
να t:τη, χωρlς αl αύστηραi έπεμ6άσεις τής. Ρωσίας νό: δυνηθοίίν νό: 
τον σώσούν ! Ό Κεμάλ, έπαναστάτης καΙ αύτός, δέν lτρωγε χάπια 
καi δεν ήνείχετο άλλου είδους έπαναστάτας εί.ς τον τόπον τοu. 

Κ ΑΤΑΣ ΤΑ Σ  I Σ ΕΠΑΝΑΣ ΤΑΤ Ι Κ Η  

Σ χετικώς μ έ  τι)ν 'Ελλάδα, ή έπικρcΠοίίσα τόσον εΙς τι)ν Ρωσίαν, 
Οσον καi είς τοuς Βουλγάρους, ώς μάς εΤπε, κομμοuνιστό:ς άντίληψις, 
εΤvαι δτι ή κατάστασις έδώ εΤναι «a κ ρ ω c; έ π α  ν α σ τ α τ ι κ ή;ι, ! 
·ατι ή χώρα εΤναι κατεστραμμένη καΙ έξηντλημένη άπο τον δεκαετfι 
πόλεμον, έφ' δσόν άπο το 1 9 1 2  σχεδον συνεχώς έπολεμοίίσεν. vΟτι οΙ 
έ:πανελθόντες άπο το μέτωτ.r.ον στρατιώται, οί έρyάται, οί άγρόται καi 
tπi πλέον οΙ πρόαφuyες, ποu f\ρχοντο κατό: έκατοντάδας χιλιάδων τό
τε, δλοι αίιτοi εΤvαι · καΙ θό: μεινουν άyικφιοποίητοι είς τό: , οίκονομικ9; 
των ίδίως αίτήματα, καΙ αύτο παρεχει τεράστιον έδαφος κομμουνιστι
κής δράσεως ! ·οτι ή έπι6άσα τής 'Εξουσίας στρατιωτικι) δικτατο
eία, κλίκα, δπως την Ελεγε, δέν ετναι δυνατον τίποτε νό: διορθώσΥJ καΙ 
οτι κατ' άνάγκην 'μία_ πεΡ.ίοδος άνωμάλου πολιτικής καταστ.άσεως θό: 
έπικρατήσΥJ είς τι)ν 'Ελλαδά. · vοτι' ή χGiρα μεγάλην βοήθειαν όiκοvομι
κιlν δέν πρέπει vό: περι μένΥJ άπο την Άγγλίαν, έvcj:) ή Γαλλία .καi ή 
' Ι ταλία έξ άντιδράσεως πpbς τι)ν Άyyλίαν, δέv πρόκειται νό: βοηθή
σουν τι)v ' Ελλάδα, ή δέ Γαλλία υlοθέτησεν f\δη ώς «χαϊδεμένο της παι
SΙ:) τι)v Γιουγκοσλαυtαv, τι1ν όποίαν καΙ έτρ ιπλασίασε ! 

Τελικώς δτι το Κ .  Κ Ε. πρέπει νό: έκμεταλλευθι] τι)ν οϋτω δια
yραφομένην «έπαναστατικι)ν κατάστασιν» νό: κατακτήσΥJ δλας αύτό:ς 
τό:ς πτωχό:ς μάζα) μέ συνθήματα \κανοποιοuντα δλας τό:ς βλέψεις καΙ 
άπαιτήσεις των ( ιδίως το τής άπαλλοτριώσεως των τσιφλικίων ύπέρ 
τών άκτημόνων) καΙ έπl κεφαλής πλέον τών μαζών αίιτwν vό: προχωρή
σ!} κατό: τρόπον έπαvαστατικον προς τ�ν . . .  Έξουσίαν ! Έτόνισε δέ δ
τ ι  πουθενό: άλλοu δέν εΤναι τόσον εύνοϊκη διό: το Κ .  Κ .  ή κατάστασις ! 
Τέλος έζήτησε, διό: τι)ν άλλην συνάντησίv μας, εκθεσιν. τι1ς καταστάσε
ως τής χώρας, εκθεσιν τής . δυνάμεως τοu κόμματος, εκθεσιν τοu τί ζη
τοuμεν άπο τi]v Διεθνή καΙ τί μΟ:ς χρειάζεται .  
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· Χωρl5 ν' άπαντήσωμεν τίποτε είς δσα μδ:ς εΤπεν δ σο6ιετικ0ς 
άττεσταλμενος Τσετούγιεφ, έφύγαμε. , 

- Θό: τό: ξαναττοuμε, μδ:ς εlπε, δχι αίίριον, άλλό: μεθαύριον, και 
όλλοu, δχι έδω. 

"Ωρίσαμεν σuvάvτησιν πάλιν κατό: τον ίδιον τρόπον είς τον σταθ
J.ΙΟν τοu Πειραιως, άλλ' αύτην την φορό:v έπήγαμε είς τό Πέραμα. 

'Εν τ4J μεταξu έκαθήσαμε μΕ. τον Ν. Σαργολόγον καΙ έy�αμε 
τό:ς έκθέσεις ποu μδ:ς έζήτησεν. Είς τό: άλλα μέλη τfις Κ εντρικης ' Ε
π ιτροπής δΕ.ν είπαμε τίποτε, έφ' δσον δ ίδιος μδ:ς εΤχε πι] ότι δεν θέ
λει νό: Ι δι] άλλους καΙ νό: μη μάθουν την παρουσίαν του. 'Ανεκοινώσα
.μεν είς αότό: την Ελεuσίν του καΙ δλα τό: δ ιαμειφθέντα μόνον μετό: τfιv 
.άναχώρησίν του. 

ΕΙς το Πέραμα τοu έξεθέσαμεν τfιν κατάστασιν τής χώρας καΙ 
παρεδέχθημεν κατ' άρχην δτι εΤναι πράγματι <άκρως έπαναdτατική:., 
.,Jτι δλα τό: λαϊκό: στρώματα, άττολυbμενοι στρατιωται, έργάται, άγρό
ται καi πρόσφυγες, δΕ.ν πρόκειται νό: Ικανοποιηθοuν εΙς τό: αΙτή-ματά 
των καi δτι πραγματι το κ .  Κ .  Ε. ΕΧΕΙ εδαφος εύνοϊκώτατον · διό: τiιv 
προπαγάνδαν του, άλλ ' δτι άπέχομεν παραπολU άπο τοtί νa�·�κεφθω
μεν περl προσεχοuς η ό:πλως ταχείας κατακτήσεως των λαϊκων μαζωv, 
.εΙς βαθμον νό: σκεφθί:i κανε ίς κατάληψιν τής 'Εξουσίας ! 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣ Ι Σ  ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

Τοίι έξεθέσαμεν δτι καi το Κ . Κ . Ε. εΤναι μ ικρόν, οτι εχει μόλις 
2.000 μέλη, δτι τώρα έλπίζομεν νa έγγραφοuν πολλCχ άπο τοuς έπι
οτρέψαντας έκ τοίι μετώπου στρατιώτας, δτι μδ:ς χρειάζεται πολλiι 
.μορφωτικη έργασία, δτι όργανωτικως δεν ε'ίμεθα πολυ καλά, δτι εχο
μεν έπίδρασιν άκόμη των σοσιαλδημοκρατικων άπόψεων τής διαγρα
φείσης διοικήσεως τοίι κόμματος καi δτι προμηνύεται άγών έπικρα
·τήσεως μΕ. αύτryν, εστω καi εύρισκομένην τυπικως έκτος τοu κόμματος, 
ότι Ιδίως φοοουμεθα έπιρροήν της εΙς το συνδικαλιστικον κίνημα διa 
τοίι Μπεναρόγια, δστις δΕ.ν εΤχε �ιαγραφι], &ν καi συνεφώνει κρυφό μΕ: 
.tκείνους, δτι ό « Ρ ιζοσπάστης» εχει μόνον 3.000 φύλλα κυκλοφορίαν, 
τεράστια έλλείμματα, τa όποΊα σκεπτόμεθα νό: καλύψωμεν, ώς σuνή
·θως, διa γενικοί) έράνου, καi δτι δΕ:ν μδ:ς άφήκαν εΙς το ταμεϊον τού 
κόμματος οuτε δραχμην καi δΕ:ν ύπάρχουν τa μέσα κ ινήσεως κδ:ν διa 
μίαν περιοδείαν. Αύτό: δλα τό: άνεπτι.)ξαμεν καi προφορικως, τοu τa 
.έδώσαμεν καi ypαπτως. 

'Επείσθη δτι f:χομεν δίκαιον καi ύrrεσχέθη δτι θό: τό: άναφέρι;ι 
!.Jλα. Μδ:ς συνέστησεν Ιδιαιτέρως νa όργανώσωμεν τοuς παλαιοuς πο
λεμ ιστάς, τοlις έκ τοu μετώπου έπανελθόντας στρατιώτας, είς . Ιδιαιτέ
ραν πανελλήνιον όργάνωσιν, μΕ: τοuς Ιδικρύς μας μέσα εΙς τ&ς δ ιοική
.σεις, διa νa έπηρεάζωμεν τον δγκον αύτων μΕ: συνθήματα οlκονομικa 
. ιο.:αi διεκδικήσεις άπο το Κ ράτος των δ ικαιωμάτων των. Άπο αύτην τfιv 
σύστασιν έξεπήγασεν άργότερον το παλαιοπολεμ ιστικον κίνημα εΙς 
·όλην την χώραν, άπο την όποίαν σοοαρως ώφελήθη το Κ . Κ .Ε. 

Ο Ι  ΚΟΝΟΜ Ι Κ Η  ΕΝ Ι ΣΧΥ Σ  I Σ 

Μδ:ς ύπεσχέθη δτι θό: εlσηγηθι) εΙς τi]ν Κόμιντερν την ταχεϊον οl
i<ονομ ικι1ν ένίσχυσίν μας, καΙ προσωρινως, έπειδη το ταμεϊον τοu κόμ
.ματος δ€:ν εΤχε· τίποτε, εδωσε 200 λίρας 'Αγγλίας εΙς τον yραμματεα 
ιοu κόμματος Ν. Σ αργολόγον (δύο έκατοντάλιρα χαρτονομίσματα -
-.ότε ύπi)ρχε Ισοτ ιμ ία χρυσοu καΙ χαρτονομίσματος ) ,  διότι δΕ:ν διέθετε 
,μαζί του περισσότερα. 'Επίσης f:δωσε καΙ εΙς έμένα 300 δολλάρια μΕ: 
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τ ην δήλωσιν δτι αύτa δΕ:ν ε1ναι Ιδικά του, άλλΟ: τοu τa έδωσεν άπο την· 
Β ιέννην το 

'
ρωσικον πρακτορείΌν εΙδήσεων «Rosta - Wien», το όποίΌν 

ι)το ό προκάτοχος τοu «Tass», μΕ: την έντολην νa δρίσι:J έν 'Αθήναις άν
ταποκρι-iήν του, καi φυσικa δ ιώριζεν εμένα, ώς δημοσιογράφον καi άρ
χ ισυντάκτην τοu «Ρ ιζοσπάστη», καί οτι τa χρήματα. αύτa πρέπει νa . 
τα χρησιμοποiήσω διa τηλέγραφικa έζοδα, ταχυδρομικa η άλλα, καi 
ότι νa στείλω λογαριασμον άπ' εuθείας εiς το «Rosta - W.ιen» έν και
ρcί). Mou έδωσε καi μίαν διεύθυνi:τ ιν έν Ιj ιέννι:J,  προς την όποίαν νa τη
λεγραφω γαλλιστi είδήσεις η νa στέλΛω aνταποκρίσεις. 

ΗΕφυγεν, άφοu μ&ς άπεχαιpέτησε, δryλώσας δτι εtναι εύχαρ ιστη
μένος άπο τaς πληροφορίας ποu τοu έδωσαμεν, καi ίκανοποιημένος, 
διότι διεπίστωσεν δτι <<καλό: δλέ:πομεν καi ρεαλ ιστικa άντιμετωπίζο
μΈν», ώς εΤπε, την κατάστασιν. Δεν ήθέλησεν ούδεμίαν 6οήθειαν προς . 
συνέχισιν τοu ταξιδίου του εΙς Γ ιουγκοσλαυ1αν. 

- 'Αφijστε, ξέρω την .δουλειά μου. Μόνος μου τό: καταφέρνω κα
λύτερα, άγνωστος μεταξu άγvώστων. 

Άπο τότε ούbέποτε έyινε λόγος καi ποτε δΕ:ν fiκουσα πλέον το . 
όνοιlα 'Αλεξάντερ Τ σετούγιεφ. 

ΟΠΩΣ Ο ΝΟ.Υ.ΜΠΑΧΕΡ 

Άπο τό:ς 200 λίρας, ποu άφijκε, μόνον αί 1 00 έχρησιμοποιήθη
σαν άπο το κόμμα, δ ιότι αί άλλα ι ι 00 έχρειάσθησαν μετά τινας ή μέ
ρας νa πληρωθοuν είς κάποιαν τράπεζαν τό: ναuλα, ή άσφάλεια καi ό 
φόρος τοu περιστροφ ικοu πιεστηρίου, περi τοu όποίου άνεφέραμεν προ
ηγου}-Ιένως καi το όποΊον έφθασεν είς τον Πειpαι& μΕ: το άη.ιόπλοιον 
�Σ μυρνη» καi έτοποθετήθη είς τaς Γενικaς Άποθήκας. Μάλιστα κατa 
η1ν έκφόρτωσίν του άπο τό: 2 1  μεγάλα κ ιβώτια, έvτος των δποίων πε-· 
'ρ ιείχετο, το Ενα έπεσεν είς τι1ν θάλασσαν καi εσπασεν, άπΙJτήθησαν δΕ: 
.ε�οδα νa το βγάλουν, νό: μαζεύσουν τα κομμάτια, νa τa αλείψουν μΕ: 
λιπος καi νό: τό: τοποθετήσουν καi πάλιν είς το κ ιβώτιον. 

Π ρiν φύγι:J ό Τσετούγιεφ, μ&ς aπεκάλυψε καi μίαν άλλ'1ν Ιδιότητά. 
του, την όποίαν δΕ:ν άνέφερε το πληρεξούσιόν του. Μ&ς ειπεν δτι ή . 
δικαιοδοσία του, ώς πρεσδεuτοu τijς Σ οδιετικijς 'Ενώσεως έν Β ιέννι:J , 
δΕ:ν έπεκτείνεται μόνον έ.πi τijς Αύστρίας, άλλό: καi έφ' δλης τijς Βαλ
καvικijς, διότι οuδΕ:ν Κράτος τijς Βαλκανικijς έχει άκόμη άνq_γνωρίσει 
την Σ ο6ιετικην �Ενωσιν καi δι' αuτο έΤναι καi διa την Μόσχαv καi πο- 
λιτικος aντ ιπρόσωπος ( Πολιτίτσεσκη Πρεδστα6ίτελ) διa την Βαλκα- · 
νικήν. Αύτο μοu ένθυμίζει τον περιώνυμον Νόϊμπαχερ, ΠΟU ήτο καi αύ- 
τος άπο την Β ιέννηy, έκπρόσωπος τοu Χίτλερ δι '  δλην την Νοτιοαvατο- · 
λικιlν Εδρ?:ιπην ! ΜΕ: τό ίδιο μάτι προφανως έ6λεπαv καi ή Ρωσία καΙ 
δ Χίτλερ •n)li -Βαλκανικήν ! Είπομεν άλλωστε δτι άμφότερα τa συστή-
'ματα ε Τ ναι- το ίδΙον πρ&γμα \ 
· Ό ίSι'ος._δ Τσετούγιεφ άνέλαδε νa μεριμνiJσΙJ καi διa τοuς έν · 
.1 ουρκίq: αίχμαλώτους κομμουνιστάς, περi ών άvεφέραμεν, άλλ' άνευ a
ποτελέσματός τ ινος. Φαvτάζομαι δτ ι θa άνέφερεν, άλλ' είς ώτα μη ά-· 
κουόvτων ! 

9ην 
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Κ Α Ι  ΑΛΛΟ Σ ΜΥΣΤΗ Ρ Ι ΩΔΗ Σ ΕΠ Ι Σ Κ ΕΠΤΗ Σ 

Ντρίνγκ ! το τηλέφωνον τοu γραφείου 
έσπερ ινήν. 
- 'Εμπρός, ποιος εΊναι ;  έρωτω. 
- Ό σ. Σταυρίδτι

ς;  
- Ναί .  Λέγε. Ποιος έκεΊ; 

τοu «Ρ ιζοσπάστη», ώραν' 



- Ό  Μάξιμος. 
- Ποιος Μάξιμος; Δ'έν ξέρω κανένα τέτοιον. 
- Ό Σ εραφείμ. Άπο την Κωνσταντινούπολι .  
- Δέν έχω ίδέα. 'Ev πάσ-r:ι περιπτώσει ,  τί θέλετε; 
- Τώρα ήλθα άπο τι)ν Πόλη. Μόλις δγηκα άπο το δαπόρι. 
- ΝΕ, λοιπόν, καλως ωρισες, έφ' δσον τώρα ήλθες. 'Αλλa γιCχ: 

ποιο λόγο τηλεφωνεlς έδω; Αύτό νά μοίί ΠQς ! 
- Ma δέν ξέρω ποίί άλλοίί ν' άπεuθuvθω. 
- Τί θa ΠQ αύτό; Γιa μaς έρχεσαι ;  Ποιος σέ στέλνει ;  
- ΝΗ μουν γραμματεuς της Πανεργατικης Κωνσταντινουπόλεως .. 

ΚαΙ έφυγα. 
- Διώκεσαι άπο τοuς Τούρκους; 
- ΝΟχι, άλλa δέν μποροίίσα νa μείνω. 
ΔΕ:ν έγνώριζα Ε.ως τότε τον Σ εραφεl μ Μάξιμον. Οίίτε εΤχα άκού

σει ποτέ λέξιν περl αύτοίί. Άvτελή�θην άπο οσα εΤπε τηλεφωνικως δτι 
έρχεται γιa μaς, γιa το κόμμα η γιa τι)ν έφημερίδα, κάτι τέτοιο. Γ ι ' 
αύτο τοίί εΤπα : 

- 'Εν πάσ-r:ι πειπτώσει ,  τηλεφωνικως δΕ:ν συνεννοούμεθα καi έχω 
καi δουλειά. Έav πρόκειται ν' άνέδ-r:ι ς  στι)ν 'Αθήνα, έλα έδω νa συνεν
νοηθοίίμε 

Έvτός ήμ ισείας ωρας κατέφθασε. . 
. - Άτyο το τηλέφωνο δέν κατάλαδα τ[ θέλετε. Ν Ηλθατε άπο τι)ν 

Πόλη, εΤm:Jε έκεl γραμματεuς της Ιlανεργατ!κης, καλά, γιατί έφύγατε 
καΙ ήλθατε έδω; ΔΕ:ν εΤm:Jε έκεl πλέον γραμματεuς της Πανεργατικης; 

- ΝΟχι, μέ έδγαλαν καΙ έδαλαν ά)..λον. 
- ΝΑ Ι  Γιατί · 
- Ν  Η μουν, λέγουν, πολU άριστερός ! 
- ΝΗσουν μέλος τοίί τουρκικοίί k .  Κ .  ; 
- ΝΟχι, αύτοuς δΕ:ν τοuς ξέρω. 
- ϊότε, τί άριστερΟς ήσουνα; . 
- Ετχα σχέσεις μ'έ Ρώσους. 
- τί Ρώσους; Σ τι)ν Πόλη ύπάρχουν χ ιλ ιάδες Ροοοι τοίί Βράγ-

Ίελ ! 
- ΜΕ: Ρώσους σο6ιετικοuς πράκτορας ! 
- Ν  Α !  Κατάλαβα ! Ξέρεις ρωσικά; 
- Λίγα. ΝΕζησα στη Ρωσία Ε.ξη μηνες. 
- Ποίί δούλευες; 
- Σ τa δαπόρια. 
- Ναύτης; 
- ΚαΙ ναύτης καi στο -τι μόνι καi ά)..λες δουλειές. 
- ΝΕχεις ναυτικο διδλιάρ ιο; 
- Ν0χι. 
- τί γράμματα ξέρεις; 
- Πηγα καΙ στι)ν α' τάξι της Σ χολης τοϋ Γένους, δηλαδι) Α '  

Γυμνασίου. 
- τί ά)..λο ξέρεις; 
- Λίγα τουρκικά, λίγα γαλλικa καί λίγα ρωσ ικά. 
- �Ο λα άπο λίγα ! Κ αΙ λίγα έλληνικά ! Το έπάγγελμά σου 

καθαυτο ποιο εΤναι ;  Ναύτης; Καi δέν έχεις διδλιάριο; 
- Δέν έχω κανένα έπάγγελμα καθαυτό. ΝΕκανα δ, τι δουλειa εύ

ρισκα. Τώρα τελευταίως στι)ν Πόλη άνακατεύθηκα στa σuvδικαλιστικa 
κc;xi έγιν�. γραμ�ατεuς τη� Πανεργατικής. Ό Ν. Δημ!lτρaτος, μ'έ ξέρει, 
με εΤδε, οταν πηγαινε στη Ρωσια τό 1 920. Γνωριστηκαμε τοτε. 

- Κ αλά. Τώρα δ'έν ύπάρχει Δημητρaτος. Τώρα γ ιατί ήλθες στι)ν 
' Ελλάδα; τί ήλθες va κάμΙJς;  
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- ΆφοCι Ε:παuσα έκε! νι'χ είμαι γραμματεuς τijς Πανεργατικijς 
καi δέν εΤχα καi άλλη δουλειά, εΤπα νι'χ ελθω έδω, στό κόμμα, σ' έσ&ς, 
νι'χ μέ χρησιμοποιήσετε δπου νομίζετε. 

- 'Έχεις μελετήσει τόν Κομμοuνισμο καθόλου; 
- Λίγα πράγματα Ε:μαθα στη Ρωσία. 
- τα σuνδικαλιστικι'χ τοίιλάχιστοv ζητήματα τΟ: γνωρίζεις, έφ' 

δσον ήσουν γραμματεuς τfις Παvεργατικfις στιlν Πόλη ; 
- Άπ' αίιτι'χ κάτι περισσότερο καταλα6αίνω. 
- 'Έ ! τότε αίιριο θ' όναφέρω γιΟ: σένα στιlν Κεvτρικιlν Έπι-

τροπiι τοu κόμματος νι'χ ίδοuμε είς τί εΤναι δυνατόν νι'χ χρησιμοποιη
θι]ς. ΠοΟ θι'χ π�ς τώρα; ήρώτησα τόν Σ εραφεi μ  Μάξιμον. ' 

- Δέν ξέρω. Πρώτη ψο.R.<'χ Ε:ρχομαι στιlν 'Αθήνα. Καi λεφτι'χ δΕ:.ν 
έχω καθόλου. Μόλις μέ έφθασαν νι'χ Ελθω. 

- Τώρα, μάλιστα ! ΔΕ:.ν καταλα6αίνω, μι'χ την άλήθεια, πως ση
κώθηκες καi ήλθες έδω, άπέvταρος, χωρiς έπάγγελμα, χωρiς γvωστοuς 
καi γιΟ: πρώτη φορι'χ στιlν Έλ�άδα ! 'Ήλθες, λές, στό κόμμα ! Τί ε Τ
ναι το κόμμα; Γραφε!ον προστασίας ό:νέργων η έξευρέσεως έργασίας; 
Καi μήπως. εΊσαι κδ:ν μέλος του; �Οχι .  Λοιπόν; 

ΕΊπα . είς τον διαχειριστι)ν τοίί «Ρ ι'ζοσπάστη» Χαλκι&ν καi τοίί ε
δωσε μερικι'χ χρή_ματα, νά περάσι;ι μερικές ημέρες, έως δτου ό:ποφασί
σι;ι τι περi αίιτου η Κεντρικη Έπιτg_οπή, δ:ν θ' όπεφάσιζε ! 

. , 'Ενδιέτριψα όλίγον περ ισσότερον είς τόν τρόπον μέ τον δπο'ίον 
ι1λθε καΙ παρουσιάσθη δ Μάξιμος είς το κόμμα, όφ' . ένός δι <'χ νι'χ δοθοϋν 
ώρισμέναι πληροφορίαι περi αύτοϋ, λbγctJ τοu ρόλου ποu έπαιξεν άρ
γότερον είς το κόμμα, καi όφ' έτέpου δ ιι'χ νι'χ γνωσθι] δτι π&ν ά)J..ο η 
άπεσταλμένος τfις Μόσχας ήτο, ώς άφινεν άργότερον νι'χ νομίζεται όπό 
πολλούς, έvτός καi έκτός τοίί κόμματος, ώς έπίσης διι'χ νι'χ γνωσθι] δτι 
καi η μόφωσίς του ήτο πολU περιωρισμένη, έφ' δσον είς πολλοuς εκα
μνε τον πολu δια6ασμένον ! Δέν ξέρω δ:ν ζ ι] άκόμη καΙ δ:ν μένι;ι είς την 
Πράγαv, δπου ήτο τελευταίως ώς έκφωνητης τοϋ Ραδιοσταθμοu, η έ
στ�η η άπήχθη όλλοΟ. ΠολU φοβουμαι δτι «έξεκαθαρίσθη» μαζl μέ 
τούς Παρτσαλίδην, Καραγεώργην κλπ., δ ιότ ι μΕ:. τον Ζαχαριάδην ποτέ 
δΕ:.ν τΟ: εΊχε καλά, ή δέ άντιπάθεια μεταξύ των χρονολογε!ται, ώς γνω
ρίζω, όπό την Κωνσταντινούπολιν όκόμη, δπου καi οΙ δύο ήσαν είς 
·rην Πανεργατικήν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΏΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Τiιν έπομένην, πρωί - πρωί ι1λθεν είς τΟ: γ!)αφε'ία τοΟ « Ρ ιζοσπά
στη». 'Ανέφερα περi αίιτοΟ είς την Κεντρικην Έπιτροπήν. Αίίτη έτήρη
σε στάσιν έπιφυλακτικήν. 

- Δεν τον ξέρουμε ! ΚαΙ άφοίί δΕ:.ν ε Τ ναι καί μέλος κανενός κόμ
ματος κομμουνιστικοΟ, γιΟ: νι'χ ρωτ�σουμε καΙ λά6ουμε πληροφορίες 
γι'  αύτόν, άφησέ τον νι'χ πάι;ι δπου θέλε ι ! 

. 

Κάποιος μάλιστα έξέφρασε καΙ uπονοίας : 
- Ξέρουμε &ν δεν εΤναι καΙ κανένας τυχοδιώκτης κατάσκοπος καi 

θέλει νι'χ μπιJ στό κόμμα; 
Έκ ινδύνεuε νι'χ έγκαταλειφθι] τελείως είς _την 'Αθήνα. Τον λυπή

θηκα. τ ou Ε:δωσα μερικι'χ χρήματα καi τόν εστειλα μέ ενα δικό μου προ
σωπικό γράμμα είς τι)ν Κ αδάλαν. Τοuς έγραφα νι'χ τον χρησιμοποιή
sτουν είς το συνδ ικαλιστικόν κίνημα, είς τους -καπνεργάτας, δ ιότι, ώς 
ελεyε, κάτι κατεiχεν έπ' αίιτοίί. 

Το γράμμα μου έθαuματούρyησε. ΚαΙ ήτο φυσικόν, διότι εΊ;ι<α με
γάλην έπιρροήy. Ή έκε'ί όρyάvωσις τοίί κόμματος έπijρε τον Μαξιμον, 
τον εκαμε καπvερyάτην, χωρlς νι'χ είναι ,  τον εδαλε καi έκάθησε στι)ν 
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.ψάθα νό δουλέψr;] καπνά, καi έπειδη δΕ:.ν έγvώριζεν, έκάθησαν γύρω 
του άλλοι τέσσαρες καλοi καπνεργάται καi συνεπλήρωναν η1ν δουλειό 
ποu έπρεπε νό κάμr;] αύτός ! Αύτο έκράτησε τρεΊς μηνας ! ΝΕπειτα Ε
καμαν έκλογός καi έν τ� μεταξύ, aφou τον ένέγραψαν μέλος τοu σω
_ματείου καi TOU κόμματος, τον έξέλεξαν γραμματέα τοu Σωματείου 
Καπνεργατων Καδάλας, δηλαδη έπ\ κεφαλης 1 3 .000 καπνεργατων ! 
Έτσι έγλύτωσεν aπο την ψάθαν ! 

'Αλλ' δ άθεόφοδος ήτο aρκετό καυχησιολόγος καi έκεΊ καi Ο:φιvε 
-vό ένvοηθi) δτι ήλθεν ό:πο την Ρωσίαv τάχα σόν ό:πεσταλμένος, δ ιό va 
-δημιουργήσr:1 έvτυπώσεις, καi δτι δι' αύτο καi έγω τοu έδωσα έκεΊvο 
-το γράμμα ! Σ υνέπεια τούτου i;το έvτος δύο μηνων aπο της ·έκλογης 
του νό μποuν ψύλλοι στ' αύτιό των 'Αρχων, αί όποΊα ι έ6λεπαν Ε.να 
-ξένον καi Ο:γνωστον πρόσωπον νό ηγηται των καπνεργατων. Έπεί�η
.σαν δτι προφα�ς θό m-ρόκειται περι άπεσ-κχλμένου της Μόσχας ( ! ) 
.καi μ ίαν ώραίαν ή μέραν δ διοικητi]ς_ τοu Δ '  Σώματος Στρατοu έν Κ α
δάλ� στρατηγος Όθωναϊος συλλαμβάνει τον Μάξιμον, καi σιδηροδέ
.σμιον τον . στέλλει είς την νησον Σ ίφνον ! . Φυσικό τον έσώσαμεν aπο 
η1ν έξορίαν δι '  έπεμδάσεως της Γενικijς Συνομοσπονδίας των Έργα
,ων -έφ' δσον ήτο καi συνδικαλιστικον στέλεχος των καπνεργατων-

' προς τον ύπουργον των Έσωτερικων κ. Παπανδρέου (τότε δΕ:.ν ύπijρ
_χεν ύπουργεΊον 'Ασφαλείας Ιδιαίτερον( δπως καi τώρα) . 

Έπi τι) εύκαιρί� θα έπεθύμουν να έρωτήσω τον στρατηγον Όθω
ναΊον να μοu λύσr:1 την κάτωθι aπορίαν ; 

ΕΊναι γνωστον. το λεχθεν ύπο Ν Αγγλου φιλοσόφου, δτι «ΟΠΟΙΟς 
είς τα νειδ:τά του δεν εΤναι aριστερός, σημαίνει δτι δεν έχει καρδιά, 
καi δποιος μετό τό τριάvτα του χrόνια έξακολουθεΊ να εΊναι aριστε
.ρός, δέν έχει μυαλό» ! Αύτο έπεκαλέ�η δ 'Αριστείδης Μπριάν, οταν 
τον κατηγόρησαν δτι ύπηρξε πολu aριστερος καi μάλιστα aναρχικος 
είς τα νειδ:τά του ! Το 'ίδιον έπεκαλέ�η καi ό Μπίντελ Γ ουlλκυ, ίιπο

·ψήφιος Πρόεδρος των 'Ηνωμένων Πολιτειων της 'Αμερικης τοu κόμμα
τος των Ρεπουμπλικάνων καi aντίπαλος τοu Φράγκλιν Ροuσδελτ. Το 
ίδιον οέδαια δυνάμεθα νό έπικαλε�ωμεν καi ή μεΊς, δσοι είς τa νειδ:τά 
·μας ήμεθα aριστεροί, χωρiς να είμεθα δέδαια οuτε Μπριάν, οϋτε Γου
"ί'λκυ ! 'Αλλ' ό aθεόφοοος δ Ν Αγγλος φιλόσοφος δέν εΤπε ; «τί πρδ:γμα 
.δεν έχει έκεΊνος, δ δποϊος ε!ς τΟ: νειδ:τά του δεν εΤναι a()ιστερός καί γί
νεται μετα τό έοδομηντά του χρόνια», διό νό το έπ_!καλε�i) δ στρα
τηγος 'ΟθωναΊος, όστις τότε μεν συνελάμ6ανε καi έξώριζεν έκ Κ αδά
-λα� τοuς κομμουνιστάς, τώρα δε παρέχει είς αύτοuς το ονομά του 
·-προς έκμετάλλευσιν; Προφαvως, μετα τΟ: 70, έχει πάλιν κανεiς μ ό 
· ν ο ν κ α ρ δ ί α ν καi συγκινεΊται πολι) aπο τf!ν κοινωνικi]ν άvισότη
τα ! ΝΕτσι, φοδοuμαι καi έγώ, μήπως μετα τα 70, δταν τό φθάσωμεν, 
καi έav τό φθάσωμεν, μήπως ξαναγίνω . . .  κομμουνισΊ ής ! Πάντως κομ
,μουνιστής . . .  τύπου στρατηγοu Όθωναίου ! 

Κ Α Ι  ΑΛΛΟΣ ΕΠ Ι Σ Κ ΕΠΤΗ Σ ΟΧ / ΜΥ ΣΤΗΡ Ι ΩΔΗ Σ ! 

Φαίνεται δτι ήτο ή έποχη της έμφανίσεως διαφόρων aγvώστων μέ
ΧΡΙ τότε προσώπων είς το κόμμα. Ό Γεράσιμος, · ό Κεφαλλωνίτης κλη

·τήρ, μ()u aναγγέλλει έ:να κύριον ! Είς τον «Ρ ιζοσπάστηv» -κομμου\ιι
·-οτικήν, έργατικήν, λαϊκήv, προλεταριακi]v έφημερίδα - δέν ήρχοvτο 
·-πολλοί . . .  κύριοι ! Κύριος δέ έσήμαινε 6έ6αια κατ' aρχi]ν καλοενδεδυ
μένος Ο:νθρωπος. 

Είσηλθε πράγματι είς το γραφεΊόν μας ένας νέος μδ:λλον κον
·τός, οχι λιγνός, άλλ' οuτε καΙ πολU παχύς. Μορφη καλλ(ερyημένη, κα-
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ταφανως άνθρωπος των Γραμμάτων. Διοπτροφόρος, λεπτος τούς τρό
nους, άξ ιοπρεπής, μέ το άπαραίτητον μειδίαμα τής εύπροσηγορίας. 

Μετa τοuς τυπικοος χαιρετισμούς καi την nαράκλησίν μου νa κα
θήσr;ι μοϋ εΊπε : . 

- Ξέρετε, έρχομαι άπο το Παρίσι ! Έσπούδαζα έκεΊ πολιτικaς. 
έπιστήμας καί . . .  σχεδον έτελείωσα. Έσπούδαζα δμως μΕ: έξοδα τοίi 
έλληνικοϋ Κ ράτους, είχα έπιτύχει τη'! ύποτροφίαν αύτήν ! 

- Ναί, γνωρίζω, ύπάρχει κάποιος νόμος, μοϋ φαίνεται, πού το 
Κ ράτος σπουδάζει μέ έξοδά του ώρισμένους νέους, μΕ: την ύποχρέωσίν 
των νa ύπηρετήσουν έπειτα εΙς αύτό, ώς δημόσιοι ύπάλληλοι, έπi μί
αν δεκαετίαν. Καi δ:ν δεν ύπηρετήσουν, τότε ύποχρεοϋνται νa καταοά-· 
λουν εΙς το Κ ράτος τa έξοδά ΤΟΙ.ι. . 

- Άκριοως, περ1 αύτοϋ πρόκειται .  Άλλa έyω εΙς το Παρίσι ά
νεμίχθ.,ν εΙς τr]ν κομμουνιστικην κ ίνησιν, ένεγράφην μέλος τής Κομ
μουνιστ ικής Νεολαίας καi f\μην έσχάτως καi γραμματεuς τi)ς 'Ομο
σπονδίας τοϋ Σ ηκουάνα τής Κο}lμουνιστ ικής Νεολαίας. Σ υνεπείςι: της. 
δράσεώς μου ταύτης ό έν Π αρισιοις u Ελλην πρεσ6ευτης Νικόλαος · Πο
λίτης, δ ιέταξε νa σταματήσ1,1 η χορήγησις τής ύποτροφίας τής Κυβερ
νήσεως εΙς. έ_μένα, καi έτσι, έλλείψει πλέον μεσων, δ ιέκοψα τaς σπου-
5ας μου καi έπέστρεψα. 

- Λυπηρόν, πράγματι .  νΕπρεπε νa μr] σέ πάρουν είδησι μέχρις 
δτου τελειώσr,ς τaς σπουδάς σου ! 

Η Σ Υ Σ ΤΑΤ Ι Κ Η ΕΠ Ι ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ ΟΥΒΑΡ Ι Ν  

- τ ώρα δέν ξέρω άκόμη αν θa βρω τa μέσα νa nάω va τελειώ
σω, άλλ' έν πάσl,l περιπτώσει προς το παρον θa μείνω έδω άρκετa 
καi ένόμ ισα όρθον va έΛθω εΙς το κόμμα, νa παρουσιασθω καi νa ά
yωνισθω έδω. 

- ΠολU καλa έκάματε, σύντροφε. 'Η μείς, άλλωστε, έδω έχομεν 
τόσον μεγάλην άνάγκην μορφωμένων στελεχων καi είμαι 6έ6αιος ότι 
θa μδ:ς εΊσθε πολu χρήσιμος. ΝΕχετε δμως κανένα δελτίον ταυτότητος 
τοϋ γαλλικοϋ Κομμουνιστικοί) Κόμματος η τής 'Ομοσπονδίας τοϋ Σ η
κουάνα, δ ιa νa βε6αιωθοϋμε δτι αίιτa ποu λέτε ε Τ ναι πράγματι άληθή · 

Μέ συγχωρείτε δ ι '  αύτό, άλλa βέβαια άντιλαμβάνεσθε δτι πρέπει νό: 
είμεθα έπιφυλακτικοί ! 

· 

- Ναί, σωστά. Άκριδως, έχοντας ύπ' 6ψιν αύτr]ν 
·
,.ην περίπτω

σιν  καi έπε ιδr] έκεί' δΕ:ν έχουν τa μέλη δελτία εΙδικά, άλλ' εΤναι γραμ
μένα μόνον στα μητρr;,α, έζήτησα καi Ελα6α μ ίαν σuστατικr]ν έπιστο
λi]ν τοϋ συντρόφου Σ οuδαρίν, μέ τον όποίον συνδέομαι καi φιλικως ! 

- Τοϋ Σ ουβαρίν, είπατε; 
- Μάλιστα. 
- Τοϋ Βόριδος Σ ου6αρίv; 
- Άκριοως ! 
- Έaν έχετε συστατικr]ν έπιστολi]ν τοϋ Βόριδος Σ ου6αρίν, τί 

va τa κάμω τa δελτία ταυτότητος καi δλα τa άλλα έγγραφα; Ποϋ εΤ
ναι n έπιστολή: 

Τ ην έδγαλε άπο την τσέπη του καi μοϋ τi]ν έδωκε. 
Ό μολογω δτι έχάρηκα Ιδιαιτέρως, διότι θa προσετίθετο εΙς τον· 

άγωνά μας ένας νέος άριστα μορφωμένος, έφ' δσον έσπούδασε πολιτι
ι<.aς έπιστήμας στο Παρίσι ,  θa έγνώριζεν άσφαλως άριστα τον Κομ
μουνισμον θεωρητικως, θa εΤχε φάγει τον Μaρξ μΕ: το κουτάλι καi &
λους τοuς θεωρητικοuς καi έπi πλέον θa εΤχε καi πείραν σχετικr]ν όρ
γανωτικi)ν καi προπαγάνδας, δράσεως. Πάντως θa έξειλίσσετο εΙς ένα: 
πρώτης τάξεως στέλεχος, άπο τa όποία ε'ίχαμε τόσην άνάγκην. 
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'Η σύστασις τοu Σουδαρlν ήτο άκόμη μεγαλύτεp9ν πρ�σόν, έ�� 
δσον μάλιστd, ώς είπεν, ό Σουδαρlν τον έτί μα δι<'χ της φ ιλ�ας του ! 
Φυσικά έγώ έγνώριζα καλ<'χ τί έστl Σ ουδαρίν, δ ιότι ήτο, πασιγν�στο� 
καΙ διεθνοuς φήμης. Ό Βόρις Σουδαρlν ήτο Γάλλος, άλ�α ρωσικης κα
ταγωγi]ς, μέλος τi]ς Κεν;ρικi]ς_ Έπιτροπi]� τοu γαλλι�ου Κομμουνιστι:: 
κοu κόμματος διευθυντης του «Μπυλλετεν Κομμουν ιστ», θεωρητ ικου 
όργάνου τοu ί< . Κ . Γ. ,  άντιπρόcrωπος τοu Κ . Κ .Γ .  εΙς τ<'χ συνέδρια τi]ς 
Κόμιντερν, έκλεγεlς καΙ .μέλος τfις Έκτελεστ ικfις Έπιτροπi]ς τi]ς Κό
μ ιντερν. ' Εγνώριζα καλ<'χ τον Σουδαρίν, δηλαδιl το ονομά του μόνον, 
δ ιότι παρακολουθοuσα την δρaσίν του καΙ τ<'χ γραφόμενά του είς το
<ί.Κομμουνιστικον Δελτίον». 

Ν Ανοιξα την έπιστολi]ν ποu μοu έδόθη καΙ έδιάδασα πράγματι 
μ ίαν θερμοτάτην σύστασιν δι<'χ τον έπιφέροντα προς το Κ . Κ . Ε. έκ μέ
ρους τοu σ. Σουδαρlν μ€. τi]ν ύπογραφήν του. Έπόμενον ήτο μετ<'χ τοuτο 
ν<'χ έκλείψΙJ πaσα έπιφύλαξις άπέναντ ι τοu έπισκέπτου μου. Tou εΤπα 
δ€. οτι οσον άφορQ: τi]ν έγγραφήν του είς το κόμμα μας ν<'χ μη άνησυχ!J 
καΙ θ<'χ κανονίσω έγώ το ζήτημα άμέσως. 

Μιλήσαμε . δι<'χ διάφορα πράγματα τi]ς Εύρώ:ττης, τον ήρώτησα: 
δι<'χ το Κ . Κ . Γ. ,  δι<'χ το συνέδριον τοu Στρασ6ούργου, κατ<'χ το όποΊον 
εΤχε γίνει ή δ ιάσπασις τοu Σοσιαλιστικοί) κόμματος (·ΣΦ Ι Ο )  καΙ προ
έκυψε το Κ . Κ . Γ. ,  δι<'χ τον άγwνα κατ<'χ τi]ς Σ Φ Ι Ο, οστ ις δ ιεξήγετο ά
κόμη μεταξu τi]ς «Ούμανιτ€.» καΙ τi]ς «Ποπυλαίρ», καΙ πολλ<'χ άλλα. 
Tou είπα δ€. δτι έχομεν τώρα καΙ ή μεΊς άγwνα κατ<'χ τi]ς δεξιaς, ποu· 
τi]ν διεγράψαμεν, δστις θ<'χ ένταθ!J άσφαλwς προσεχwς. 

- Καi έγώ, εΤπεν, ε1μαι πρόθυμος ν<'χ βοηθήσω σ' αύτο και αν 
θέλετε ν<'χ γράψω κάτι .  

- Εύχάριστο θ<'χ ήταν νa μaς 6οηθοuσες. ' Εγώ άρχισα flδη τον· 
άγwνα άπο τi]ν «Κομμουνιστικιlν Έπιθεώρησιν». �Αν θέλ!] ς, γράψε 
καί σu κάτι νa το δημοσιεύσω σ' αύτήν. Ν Αλλωστε έχω καΙ άνάγκηv
άπο ϋλην θεωρητ ικi]ν γιΟ: το τεuχος ποu θ<'χ 6γ!J προσεχwς. 

«Μ I ΛΩΝ ΑΝΑΡΧΟΣ» 

VΕφυγε καΙ πράγματι η'Jν έπομένην μοϋ έφερεν f.να άρθρον του
διά τήν «Κομμουνιστικi]ν Έπιθεώρησιν». ΕΤχα τόσην πολλi]ν δουλειά, 
παραφορτωμένος μ€. f.να σωρο καθήκοντα. ' Επίσης εΤχα σχηματίσει 
τόσον καλην ίδέαν δι<'χ τον νέον αύτόν, ίδίως λόγeι> τi]ς συστάσεως τοϊr 
Σουδαρίν, ωστε έστειλα το άρθρον του είς το τυπογραφεΊον ν<'χ τυπω
θΏ είς την «Κομμουνιστ ικην Έπιθεώρησιν», χωρlς ν<'χ το διαβάσω ! 
Κατ' ίδίαν έλεγα, δτι αύτος ό σύντροφος θ<'χ ξέρ!] άσφαλwς τ<'χ πρά
γματα καλύτερα άπο έμένα, συνεπwς τί ν<'χ το διαβάσω; "Αν δf.ν είχεv
άξίαν, θ<'χ ήτο φ ίλος τοu Σουδαρίν; 

Το μόνον ποu έπεσεν εΙς το μάτι μου ήτο δτι δf.ν ύπέγραφε το 
άρθρον μ€. το ονομά του, άλλ' έδαλε Ε.να ψευδώνυμον «Μίλων Ν Αναρ
χος» ! Αύτο κάπως μ€. έξένισε. 'Αλλ' έπε ι δη έσκέφθην δτι είς την Γ αλ
λίαν, δπως άλλωστε καΙ είς την 'Ελλάδα, πολλοl γράφουν μ€. ψευδώ
νυμα, οχι διότι θέλουν ν<'χ κρύψουν το ονομά των, άλλΟ: δι<'χ ν<'χ δημιουρ
γήσουν θρuλον γύρω άπο το κρυπτόμενον ύπο το ψευδώνυμον πρόσω
πον. Συνεπwς συνεχώρησα μέσα μου τοuτο. Άλλά, πάλιν, εΤπα, τ ί  
ψευδώνυμον είναι αύτό : «Μίλων Ν Αναρχος» ! Το «Ν  Αναρχος>> τί θέλει ·ν<'χ π!J; Άναρχικος εΤναι καΙ οχι κομμουνιστής; 'Ή δf.ν έχει καμμίαν 
άρχήν; � Η δf.ν εχει άρχην καΙ τέλος; ΝΕπειτα flξερα δτι εΙς την άρχαιότητα ύπi)ρχεν f.νας «Μίλων ό Κ ροτωνιάτης», άπο την Κ ρότωνα τi]ς .Σ ικελίας, άλλ' έκεΊνος ήτο f.νας γίγας, άθλητής, όλυμπιονίκης. Δf.ν ήτο κανένας έπαναστάτης δι<'χ ν<'χ χρησι μεύ!] το ονομά του ώς ψευδώ-
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ννμον ενος κομμοuνιστού. Έκτος τούτου, ό νέος έκ nαpισίων, ούτε γί
γας ήτο, ούτε αθλητi)ς έφαίνετο. Διατί ό:pά γε έξέλεξεν fνα τέτοιο 
φεuδώνu!-Ιον, ποu δεν ε Τ χε καμμίαν σχέσιν με ΤΟΥ Κομμοιινισμόν; ν λλ
λον κανενα «Μίλωνα:ι> δέν f\ξεpα. 

ΘΥΕΛΛΑ 

' Εξεδόθη το τεύχος έκεϊνο τής «Κομμοιινιστικής 'Επιθεωρήσεως» 
.με το άρθρον τοιι. Οίκτρa άπογοήτειισις άπο τον iιεαρόν ! Θύελλα έξερ
pάγη εΙς τοuς κόλποιις τού κόμματος. aΟλοι τa €6αλαν φιισικa με έ
μένα, ως διειιθιιντην τ.οϊι · περιοδικού καΙ ύπεύθιινο� _δι' δσα έδημοσι
εύοντο είς αύτό. 

Το άρθρον ήτο μάλλον φιλολογικον καΙ οχι πολιτικόν. ΠολUς Ρο
.μα1ν Ρολλaν μέσα είς αύτό, καθόλqιι Μάρξ, καΙ άρκετος άκόμη Άνα
ϊολ Φράνς, «et ·patati, et patata:ι>, δπως (γραφε καΙ ό ίδιος ! 

Το άρθρον δεv το ήνείχετο · οtίη. ή διαγραφεϊσe: δεξιά. νΗνοιξεν ά
.μέσως πολεμικην έναντίον μοιι, πιιρa φραγμού. Ή Κεντρικη Έπιτροπf] 
ϊού κόμματος έπελήφθη τού θέματος. Ήνα:yκάσθην νa όμολογήσω οτι 
"fO έδημοσίειισα χωρlς να το δ ιαβάσω, λόγι.> φόρτοιι έργασίας καΙ διό
τι το τιιπογραφείΌν έζήτει ίίλην ! Το άρθρον έπεκρίθη δριμύτατα άπο 
.όλοιις άνεξαιρέτως ! Τινές, είρωνειιόμενοι το ψειιδώνιιμον τού γράψαν
τος. Ελεγαν : 

- Αύτος δεν ε Τ ναι Μίλων, ε Τ ναι μίίλος ! Τ a γιιρίζει ολα οπως θέ-
λει ! 

Πάντως έζήτησα νa έλαφριιvθώ άπο τa πολλa καθήκοντα ποίι εΤ
χα φορτωθ6. Τότε άνετέθη ή διεύθιινσις τοίί « Ρ ιζοσπάστη» είς τον I .  
Κ ορδ&τον. Έγciι παρέμεινα άρχισιιντάκτης αύτοίί, δ ιa το δημοσιογρα
φικον κιιρίως μέρος, έκράτησα την διεύθιινσιν τfις «Κομμοιινιστικής Έ
n ι θεωρήσεως» καΙ άπεφασίσθη νa έπιδοθώ είς θεωρητικaς μελέτας, 
τών όποίων εΤχεν άνάγκην το κόμμα διa τοίις Ιδεολογικούς τοιι άyώνας 
κατa τής δεξι&ς. 

Ό «Μίλων 'Άναρχος», πληροφορηθεiς τa καθέκαστα, δεν έξανα
πάτησεν ό άνθρωπος άπο τότε είς το κόμμα. Νομίζω δτι δεν έζημίωσε 
δι '  αύτό. Ή άπο κομμοιινιστικής άπόψεως άποτιιχία TOLI με το άρθρον 
lκείνο σιινετέλεσεν άσψαλώς είς ΤΟ νa μη παρασιιρθQ είς την δίvην TOU 
Κομμοιινισμοίί. Πρέπει σιινεπώς νa εύλογ6 την στιγμην τής άποτιιχίας 
τοιι έκείνης. Προς ίκανοποίησιν τής περιεργείας τών άναγνωστών δεν 
κωλιιόμεθα νa άναφέρωμεν δτι ό «Μίλων ν Αναρχος:ι> δεν ήτο άλλος άπο 
1 ον δημοσιογpάφον κ. Δημήτριον Ποιιρνάραν, μέχρι πρό τινος διειιθιιντην 
τfις έφη μερίδος «'Αλλαγή». 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΥΣ ΤΗ Ρ Ι ΩΔΕΣΤΑΤΟ Σ ! 

' I  α ν ο ιι ά ρ ι ο  ς 1 923.- Κατa τον μfινα τοίίτον ένεφανίσθη είς 
ϊό κόμμα fνας τύπος, ό όποΊος ήτο καΙ παρέμεινε γιa πάντα μιιστη
ρ ιώδης καΙ δι '  ήμ&ς άκόμη, έaν oi άλλοι ήσαν μιιστηριώδεις μόνον διa 
τοuς έκτος τής ήγεσίας τοίί κόμματος. Αύτος ί;το Βούλγαρος καi ήλ
βεν έκ Βοιιλγαρίας (τότε κιιριαρχοιιμένης ύπο τοίί Σ ταμπολίνσκιι) με 
κανονικον διαβατήριον. Κα1 οχι μόνον τοίίτο, aλλa καi είς τaς 'Αθή
νας εζη φανερά, χωρiς νa φιιλάyεται άπο την_ Άστιινομίαν, ίσως διότ ι 
·r1το έν τάξει άπό άπόψεως τύπων καi ήδύνατο νa προσφύγτ:ι ε!ς την 

·έν 'Αθήναις 6οιιλγαρικην πρεσδείαν. ν λλλωστε τότε καΙ είς την Βοιιλ
γαρίαv το Κ . Κ . Β .  €δρα νομίμως, εΤχε πολλοuς 6οιιλειιτaς μέσα είς την 
Σ οδράνιε, ή δε έφημερίς τοιι, έπίσημον 5ργανον τοίί Κ . Κ . Β . , «Ραμπο-
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τνίτσεσκη Βέστνικ», · έκυκλοφόρει παντού καi ήρχετο καi εΙς τeχς Άθή
vας. 

'Ελέγετο Τσώvωφ καJ κατήγετο άπο το Β ιδίνιον. Παρουσιάσθη_ 
είς το κόμμα ώς άπεσταλμένος τού Γραφείου τής 4:Βαλκαν ικής Κ ομ
μουνιστ ικής 'Ομοσπονδίας», δηλαδη τής όργανώσεως, ήτις συνεκέντρου 
τΟ: Κ . Κ .  τής Βαλκανικής κdi εiδικως τής Ρουμανίας, Β ουλγαριας, 
Γ ιουγκοσλαυlας, ' Ελλάδος καi Τουρκίας. ΝΕφερεν άπο έκεl έπίσημοv 
σχετικον έγγραφον. Κ αi ώς άντιπρόσωπος αύτής τής 'Ομοσπονδίας 
μετεlχε των συνεδριάσεων τής Κ . Ε. τού κόμματος. Έγνώριζεν όλίγα 
έλληνικά, μέχρι σημείου να συνεννοήται, έμπαινε δΕ: καi έ6γαινε άπο 
τα γραφεlα τού «Ρ ιζοσπάστη» σαν στο σπίτι του, χωρiς VCx ένδιαφέρε-
1αι  δ:ν τον δλέπΙJ ή 'Αστυνομία. ΝΕμεινεν εΙς τeχς 'Αθήνας δ aνθρωπος 
c.ιύτος περισσότερον άπο 6 μήνας κατ' αύτον τον τρόπον. Διέμενεν είς 
ι<.άποιο ξενοδοχεί'ον, το όποΙον ούδέποτε ένδιεφέρθην νeχ μάθω, έτρω
γεν είς τΟ: έστιατόρια καi προφανως εΤχε χρήματα, διότι ούδέποτε μδ:ς 
ηνώχλησε διeχ τοιούτον ζήτημα. ΕΤχε φέρει άπο τfιν Β ουλγαρίαν; Τού 
tστελναν έν τι;, μεταξύ; ΕΤχε πηγή ν τιvα� εΙς τCrt; · '-Αθήνας, άπο τfιv 
όποίαν έπαιρνε; Κανεi"ς δΕ:ν ήξερε, οuτε έμαθε ποτέ ! ΈΟ:v κάποιος θeχ. 
έπρεπε νeχ μάθΙJ,. αύτος . . θeχ έπρεπε νeχ εΤμq:ι.:�γώ, δ ιότ-i' τού μ ιλούσα καi 
οουλγαρικά., ποv τα εΤ*Cχ μάθει ώς ομηpος είς- τfιν Β ουλγαρίαν το 1 9 .1 τ 
- 1 9 1 8. 

. � 

� Ητο ένας αι.e·ρωπος στpυφνός, σ ιωπηλός, άμίλητος. Δf.ν τοv εΤδα. 
ηοτΕ: vex γελάσΙJ .  Π ροφανως ήτο μδ:λλον άμόρφωτος. Άπο κομμουνι
στικη θεωρία δεν έγνώριζε σχεδον τίποτε. ΝΕλεγεν δτι ήτο μέλος της 
τοπικης έπιτροπης τού Β ιδινίου τού Κ . Κ . Β .  Π ιθανόν. Άλλ' δ &vθρω
πος δεν ήτο είς θέσιν να συνεισφέρΙJ είς το κόμμα μας άπο άπόψεως 
γvωμων τίποτε. Είς τeχς συνεδριάσεις της Κ .Ε. παρίστατο, άλλΟ: πε
p ιωρίζετο νeχ έπικυρώνΙJ πάντοτε τfιν yvώμην τωv 'πολλων. Πολλοi δ ιη-. 
pωτωντο : 

- Γιατί μδ:ς τον έστειλαν αύτόν; τί να ΤΟΥ κάνουμε; 
Κ αi &λλοι άπήντων : 
- Προφανως δΕ:ν εΤχαν τί νeχ τον κάνουν, ήταν aχρηστος, καΙ 

6ρήκαν Ενα τρόΠΟΥ νCχ τού άναθέσουv τάχα δουλειά, στέλνοντάς ΤΟΥ 
έδω ώς άντιπρόσωπον της Β . Κ .Ο. 

Οuτε καλοv έκαμεν δ aνθρωπος οCίτε κακον είς το κόμμα. Άλλ' 
άπο το μυαλό μου δεν δγαίνει ή Ιδέα, ότι αύτος δ avθρωπος κάποιαν· 
άλλην άποστQλην εΤχεν εΙς τfιν 'Ελλάδα καi ή θέσις του ώς άντιπρο
σώπου τάχα ττlς Β . Κ .Ο. (της Βαλκανικης Κομμουνιστικης 'Ομοσπον
δίας ) ήτο μδ:λλον πρόσχημα. Κ αi ήμεlς δΕ:ν ήδυνήθημεν νeχ μάθωμεν· 
ποία ήτο ή &λλη αύτη άποστολή, δ:ν uπηρχε. 

Η ΑΔ Ι ΑΦΟΡ Ι Α  ΤΗ Σ Α Σ ΤΥΝΟΜ Ι ΑΣ 

Άπορω έv πάσΙJ περιπτώσει πως έπi ες μηνας καi πλέον η 'Α
στυνομία έδλεπε νeχ μπαίνΙJ καi νeχ δγαίνΙJ ένας Βούλγαρος μΕ: δουλ
Ί αρικόν δ ιαβατήριον, φανερeχ είς τοv «Ρ ιζοσπάστην», vex κάθεται μέσα 
έπi ωρας καi ποτΕ: δεν τον ήρώτησε ποΙος εΤναι καi τί ζητεΊ έκεl. Έκ
:ος ,έeχν ή 'f-σ;υνομfα ήτο έ� γ�σει της «&λ�ης του ,άποστο�ης», τfιν 
'JΠΟιαν ήμεις ηγνοουμεν. Τουτο ομως άποκλειεται, διοτι κατα το δ ιά
στημα της παραμονιlς του έσημειώθησαν πολλ(χ γεγονότα καί σπου
δαΊα, �(χ 

Ν 
δποlαJ έ�ν δ �ού�γαρος συ�ειf?γάςετο μΕ: τfιν, Άστυνομίαν 

μα5, �α επρ,επεν αυτη να τα μαθΙJ και να τα έξουδετεpωσΙJ, πρδ:γμα· 
ηου δεν συνεβη. 

,' Εκτο� τούτ�υ, δ Τσών�φ, άναχ�ρήσα5 ?ξ �Ελλάδος άργότερον 
καi επιστρεψας εις Βουλγαριαν, συνεληφθη υπο της βουλγαρικης K u-



οόερνήσεως μετά τιν_α ετη καi έξετελέσeη, ώς έπικίνδυνος κομμουνιστής. 
νΟταν, κατa το διάστημα τοuτο, ήλθεν εΙs την ' Ελλάδα καi άλ

λος Βούλγαρος κομμοuνιστης καi δουλεuτης της Σ οοράνιε, δ ΙατρΟς 
.Μάξιμωφ, έκ Πύργου τής Βουλγαρίας, δμ ιλων άριστα καi τa έλληνικά, 
ποu έγνώριζεν aπο μικρο παιδi εΙς τον έλληνικώτατον Πύργον, τον ή
ρώτησα περi αύτοu τοu Τσώνωφ, τί παριστάνει καi διατί μaς τοiι ε
στειλαν, μοu aπήντησε με μορφασμον περιφρονήσεως προς αύτόv : 

- ·οσταδη-γκου λούvτουτ ! (Ν Αφησέ τον, τον τρελλό ! ) . 
Έv τούτοις, καμμιa τρέλλα του δΕν είχαμε διαπιστώσει .  Πάντως, 

-δι '  έμε αύτος δ Τσώνωφ \fαραμένε.ι ή μυστηριωδεστέρα φυσιογνωμία 
ιτοu έγνώρισα aπο το κομμουνιστικον πάνθεον. 

0 ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ Σ ΔΕΞ Ι ΑΣ ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

' Εν τcj) μεταξύ, καθ' δλον το διaστημα τοϋτο, δ aγών κατa τής δε
ξιaς έξηκολούθει .  Ί δίως εΙς την όργάνωσιν Άθηνων τοu κόμματος ένεφα
.νίσθησαν άρκετa στ�έχη, έπηρεαζόμενα άπο τaς άvτιλήψεις τής διαyρα
φείσ.ης Κεντρ ικής ' Επιτροπής. ' Επίσης εΙς την Θεσσαλονίκην μερικοi Έ-
6ραΊοι,  t:)ς δ Άρδίττι, δ Π ινχάς, δ Βεντούρα, οί όποΊοι κυρίως f1σκουν έ
π ιρροfιν έπi των κ_οι,ιμοuνιστων ' Εδραίων τής Θεσσαλονίκης_ καi άκόμη 

.έπl τοϋ ήμίσεος σχεδον τοu έδραϊkοu πληθυσμ6ϋ τής πόλεως. 
Διa τοuτο ήμεΊς τόσον a_πο ;των στηλων τοu <ι: Ρ ιζοσπάστη�. όσον 

κιχ1 ά!fο τής «Κομμουνιστικης 'Επιθεωρήσεως», έξηκολοuθήσαμεν νa 
6αλλωμεν κατa .ηϊς δεξι&ς, ώς αΠαρνουμένης τaς κατευθύνσεις τής 
.Κόμιντερν κα1 ·τC>u β' σιιvεδρίου . τοu κόμματος, τοu aποφ'ασίσαvτος 
τιiν εΙς αύτfιν προσχώρησιν. 

ΈκΘ'μαμεν μίαν <<έκκαθάρισιν» τοu τμήματος 'Αθηνων καΙ διεγρά
ψαμεν περίποu 1 5  μiλη, aκολοuθοuvτα τι\ν δεξιάν. Τότε «έκκαθαρ ι

·σις» δεν έσήμαινε-ν άλλο τι εlμη aπλήν διαγραφfιν έκ τοu κόμματος, 
. .:)χι δπως τώρα, ποu σημαίνει καί . . .  θάνατον ! Μεταξu των έκκαθαρι
σθέvτων ήτο καi ό Β . , το δεύτερος μέλος τής Κεντρικής Έπιτροπi)ς 
τοu Μετώπου, περl τQu δποίου έχομεν όμ ιλήσει .  

Έπl πλέον, δ ιa ν' aποκτησωμεν περισσότερον κϋρος καί είς το 
.κόμμα καi εΙς το διεθνες &κόμη έπίπεδον, ηρχισα να γράφω ώρισμένα 
.3:ρθρα έπl τής έν ' Ελλάδι καταστάσεως καΙ νa τa στέλλω πρΟς δημο

·σίευσιν εΙς την «• l νπρεκορ» ( ' Ι vτερνάσιοναλ Πρες Κορρέσποντενς ) ,  έ
πίσημον όργανον τής Κόμιντερν. Ta εστελλα γαλλιστί. ' ΕκεΊ μετεφρά
-ζοvτο εΙς τfιν ρωσι_κfιν καi την γερμανικήν, διότι ή «• I νπρεκορ» έξεδί
δετο εΙς τρεΙς γλώσσας κα1 άπεστέλλετο εΙς δλα τa κόμματα δλου τοΟ 
Κόσμου. Το μέσον αύτο ύπήρξε πολU άποτελεσματικον διa τον aγωνα 

·κατa τής δεξιaς. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

VΟταν εΤδον δημοσιευόμενα εΙς αύτfιν άρθρα μΕ το όνομά μου, τa 
.μέλη τοu κόμματος δλα σχεδόν έκλιyαν προς τfιν πλευράν μας καi ά
πεσπάσeησαν άπο τfιν έπιρροfιν τής δεξιaς. Διότι ή σκέψις, τfιν ό
ποίαν εκαμναν, ήτο aπλή : Δια να _δημοσιεύωvται τa άρθρα αύτ(χ εΙς 
oro έπίσημον όργανον τής Κόμιντερν, σημαίνει δτι αί εΙς ςχύτa περιε
χόμεναι άπόψεις εΤναι όρθαl καΙ έγκρίνονται άπο τfιν Κόμ ιvτερν. ΈCχν 
δεν ένεκρίνοvτο, δεν θa έδηJ-Ιοσιεύοvτο. Το δε ' γεγονΟς δτι δημοσιεύον
ται με το όνομά μου, σημαινει δτι άναyνωρίζομαι παρ' αύτιϊς ώς πρό
.σωπον δυνάμενον να καταταχθι:J μεταξu τ�ν συνεργατων τοu' 

θεωρητι
κοu οργάνου τής Κόμιντερν, παραλλήλως πρΟς τα τόσα άλλα μεγαλα 
-όνόματα των θεωρητικων άλλων κομμάτων, TCx όποΙα έπίσης έδημοσι-
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εύοντο ! Αύτο άφώπλισε την δεξιc'χν εiς τc'χς έναντίον μου έπιθέσεις της, 
δ ιότι κυρίως κατ' έμοu f.δαλλε πάνff>.ΓΕ, ώς "FθiJ. --κ-�:ιpιω1-έβοο- τη� άν'f-1-
πάλου. 

Προσωπικώς εΤμαι πεπεισμένος δτι καΙ &λλος τις δ:ν ,εστελλε� έ-
κεί &ρθρον περl τfις, έν Έλλ�δι ��τασ;άσεως, κο�μουνιστη� βεβ�ιως: 
θc'χ έδημοσιεύετο έπισης, έκτος εαν βεδαια περιειχε δλακειας. ΑλλΛ 
ούδεlς &λλος έσκέφθη ποτε νc'χ στείλι:ι καΙ τc'χ μόνα δημοσιευθέντα έκει 
tξ 'Ελλάδος ήσαν τc'χ !δικά μου, περl τc'χ 1 5  άρθρα. ΤοCιτο συνετέλεσεν 
tπίσης εiς το νc'χ γνωσθίj το ονομά μuυ εiς τοuς κύκλους δλων των &λ
λων Κ .  Κ. τοCι Κόσμου,' καΙ συνέβη άργότερον νc'χ λαμβάνω πολλc'χς έ
π ιστολc'χς άπο άγνώστους είς έμε ήγέτας δ ι�φόρων κομμάτωiι τfις Εύ
ρώπης καΙ &λλων χωρων, είς τc'χ όποία μοu άνέλυον άπόψεις των η έ
ζήτουν γνώμας έπi διεθν�ν προβλημάτων τοCι ΚομμουνισμοCι, ίδίως δε 
έπi θεμάτων, τc'χ όποία θc'χ άπετέλουν άντ ικεί μενον συζητήσεως διε
θνων συνεδρίων. 

ΠΛΗ Ρ Η Σ  ΕΠ I Κ ΡΑΤΗ Σ  I Σ ΤΗ Σ ΑΡ I ΣΤΕΡΑΣ 

Πάντως, πιστεύω δτι είς την νίκην μας τότε κατc'χ τιϊς δεξιδ:ς συ
νετέλεσε πολu καΙ το γεγονος δτι κατείχομεν την δ ιοίκησιν τοCι κόμ
ματος, τον «Ρ ιζοσπάστην», τfιν «Κομμουνιστικην Έπιθεώρησιν», την 
όργάνωσιν τοu κόμματος εiς χείράς μας. Δηλαδη έφηρμόσθη καi έν 
προκειμένι.> ή παροιμία ή τουρκική, καθ' ην «δποιος f.χει το μουχιοuρι, 
αuτος εΤναι ό Σουλεϊμάν» ! ΚαΙ το «μουχιοuρ ι>>, δηλ. τi]ν σφραγίδα τοϋ 
κόμματος, την είχαμεν ήμείς. Δι' ·.ιι:Uτο καi f]μεθa . . .  ό Σουλεϊμάν ! 

Ή δεξιc'χ ήγωνίσθη άπεγνωσμένως, f.καμεν · όργανωτικc'χ κινήματα, 
τc'χ όποΙα έπατάχθησαν δ ιc'χ διαγραφων, άλύπητα καi χωρiς δισταγμόν, 
έξέδωσεν είς την Θεσσαλονίκην έδδομαδιαlον οργανον, την «'Εποχήν», 
άλλc'χ δεν i}δυνήθη νc'χ κάμι:ι τίποτε. �Ολα κατέρρευσαν καi εσδυσαν. 
Tc'x μέλη τοCι κό_μματος έπείσθησαν δτι ή Μόσχα ήτο μαζί μας ! Ή δε
ξ ιc'χ δεν εΤχεν άντιληφθ6 δτι περίπτωσις δημ ιουργίας σοσιαλιστικού 
κόμματος έν 'Ελλάδι δεν ύπfιρχε καi δτι εΤχε παρέλθει ή έποχη των 
σοσιαλιστικων κομμάτων, έφ' δσον εΤχε παρέλθε ι καi ή έποχη τfις Δευ
τέρας ΔιεθνοCις καΙ ύπfιρχεν ή Τρίτη τοιαύτη καi ή Ρωσία ως Κράτος. 
Την ύπόθεσιν τοCι ΜαρξισμοCι, τfiς κοινωνικfiς έπαναστάσεως, η1ν εΤ
χεν f]δη λάβει άνc'χ χεΊρας ό Κομμουνισμος άπο τον Σοσιαλισμόν. Ν Αλ
λο το ζήτημα τfις σήμερον με τι'lν iδεολογικi]ν κατάρρευσιν καΙ ήτταν 
καΙ τοϋ Κομμουνισμοu, συγκρουσθέντος πρός την πραγματικότητα. 
Αύτο εΤναι θέμα, το όποΊον θc'χ θίξωμεν περαιτέρω. 

Ο ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓ ΙΑΣ  

ΕΤναι ενα όνομα, τό όποΊον άσφαλως γνωρίζουν χιλ ιάδες Έλλή
ν�ν. Δι ' ,αύτο �Τνc;ι άνάγκη άκpιδως ν' ,άπα�χοληθωμ�ν ό�ίγο� με αύ
τον. Κ υριως δια ν άποκαταστησωμεν τα πραγματα εις την θεσιν των. 
Έγράψαμεν f]δη δτι ύπfιρξε τεραστία γκάφφα τοu 'Ελευθερίου Βενι
ζέλου, άπο προπαγανδιστικfις άπόψεως, τοCι νc'χ θέσι:ι τον Μπεναρό
γιαν άντ ιμέτωπόν του, εiπων τό : «nH έμε η τον Μπεναρόγιαν» ! Ν l σως 
καΙ ό ίδιος θc'χ ένόμιζεν, δτι τοCιτο λέγων, συντρίδει τον Κομμουνισμόν 
παρουσιάζων ώς ήγέτην αύτοu ενα . . .  'Εδραlον ! ΝΕκτοτε ό δυστυχης 
Μπεναρόγιας ύπfiρξεν ό στόχος πάντων, οχι μόνον ώς κομμουνιστής 
ά?'-λc'χ κ,αl ώς &;ομο�. "Ο,τι καΙ, δ:ν ε�αμνεν ό �ομμουνισμός, οί άδαεΊς 
το άπεδιδαν εις τον «καταχθον ιον Ε6ραιο6ουλγαρον (κατάγεται έκ 
!3ουλyαρία5) Μπε�αρ�γιαν», δστ�ς βυσι;rοδομε� δ ιc'χ νc'χ καταστρέψι:ι τι)ν 
Ελλαδα ! Ο πολυς κοσμος τοιουτον ένομ ιζε τον Μπεναρόγιαν. 'Εν του-
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τοις, ό δυστυχής, οίιδέποτε έπαιξε τον ρόλον ποu τοϋ άπεδίδετο, ούτε 
rιτο καΙ εΙς θέσιν νa τον παίξι:ι . 

ΔΕΞ Ι ΟΣ Σ Ο Σ Ι ΑΛΔΗΜΟ Κ ΡΑΤΗ Σ 

Ό Μπεναρόγιας, Έ6ρα'iος έκ Βουλγαρίας, κατέφυγεν εΙς Θεσσα
λονίκην, δπου ήσαν πολλοi όμοεθνεί'ς του, προ τοϋ 1 908, έφ' δσον, ως. 
έγράψαμεν ή_δη, έξεστράτευσε μετa των Νεοτούρκων κατa τοϋ Χαμίτ 
πρΟς έπι6ολην τοu Σ υντάγματος. Τυπογράφος το έπάγγελμα καΙ σο
σιαλ ιστής τi)ς «Φεντερασιον» · κατa τι1ν Ιδεολογίαν, έδιά6ασεν ό άν
θρωπος μερικa πράγματα, σχετικa Ιδίως μέ το συνδ ικαλιστικον κίνη
μα. Π ροφανως δέν εΤχε βάσε ις σο6αρaς άπο σχολεί'α, διa νa σuνεχίσι:ι 
τaς μελέτας του καί νa έξελ ιχθt). Δι' αύτο πολU όλίγα πράγματα έ
μαθε. 

Το σοσιαλερyατικον κόμμα τον εΤχε διαθέσει νa έργάζεται είς το 
σuνδικαλιστικον κ ιvημα καi τον είχε προωθήσει εΙς τι')ν Έκτελεστικι'ιν 
·ri)ς Γενικης Συνομοσπονδίας των Έργατωv. Πολιτικως οuδέποτε έπαι
ξε ρόλον τ ινa σο6αρον εΙς το κόμμα. Ούδέπο:rε ύπηρξε μέλος κΟΟ., τής 
Κ εντρικης Έπιτροπης τοu κόμματος. · Ακρι6ως τήν έποχήν αύτήν, δη
λαδή μετa το συνέδριον τοu Όκτω6ρίου 1 9>�2, έξελέγη μέλος της 'Ε
ξελεγκτικης Έπιτροπης τοu κόμματος, άλλ' ούδέποτε μετέσχε συνε
δρίας τινΟς της διοικήσεως γενικως τοu κζ>μματqς, διότι ήκολούθει καί 
ι.t:ι;rος τι'ιν διαγραφεί'σαν δεξιav καΙ εύρίσκετο εΙς aκραν άντίθεσιν 
πρΟς τοuς Ιθύνοντας τότε το κόμμα καi ίδίως προς τον γράφοντα. Σ υ
νεπως δλα δσα κατ' αύτοu καταμαρτυροuσιν είναι aδ ικα ! "Ο,τι έγi
νεν, δ,τι έκαμαν, το εκαμαν κομμουνισταί, " Ελληνες τήν καταγωγήν, 
έν 'Ελλάδι γεννηθέντες, καΙ όχι ό ταλαίπωρος Μπεναρόγιας, εστω καi 
Έ6ραιο6οίιλγαρος ! ΕΙς τaς άπόψεις του αίιτος ήτο πάντοτε μετριο
παθής, σοσιαλδημοκράτης, δεξιός, δπως δλοι σχεδον oi ' ΕδραΊοι κομ
μοuνισταί. 

Μ Ι Α  ΑΤΥΧΗ Σ ΑΝΑΜ Ι Ξ Ι  Σ 

w Αλλωστε εl<i . το κόμμα έθήτευσε μόνον άπο τοu 1 9 1 8  μέχρι τοv 
1 923, δηλαδή άπο της iδρύσεώς του ( ήτο iδρυτικον μέλος του) μέχρι 
τής έποχης ποu έφθασεν η έξιστόρησίς μας τώρα, δ ιότι άκρι6&ς κατa 
τι'ιν έποχην αίιτι)ν τον διεγράψαμεν καί έκτοτε ούδέποτε άνεμίχθη εΙς 
τa τοu κόμματος. Ή διαγραφη του έγένετο ως έξf1ς : 

Ό Μπεναρόγιας ήτο όπι;χδος της δεξιδ:ς. Ή δεξιa είχε διαγραφt], 
.:ιλλa δέν u"R'ηpχε τίποτε το όποΙον . νa δικαιολογήσι:ι διαγραφην κάi 
"'OU Μπεναρόγια. Έπi πλέον δ Μπεναρόγια5 .;το μέλος τi)ς Έξελεγκτι
κης Έπιτροπης τοu κόμματος, flτις εΤναι θεσις άνωτάτη, άφοv έχει δ ι
καιοδοσίαν εΙς ένδεχομένας περιπτώσεις καΙ έπl των μελων της Κ εν
τρικi)ς Έπιτpοπi)ς. 

'Αλλ' δ Μπεναρόγιας, δέν γνωρίζω τί μαθών η τί παθών, ήθέλη
σε περιέργως ν' άνα,flιχθt) όλίγον εΙς τa παρασκήνια της πολιτικi)ς κα
τa την πε:ρίοδον ταυτην. ΝΕχω την γνώμην δτι θa τον εΤχεν έξωθήσει 
πρΟς τοuτο ή δεξιά. Δέν φαντάζομαι νa έπεδίωκεν &λλο τι προσωπικον 
Οφελος, διότι άνέκαθεν ύπi)ρξε βιοπαλαιστής, πτωχός, Εντι μος. Έφοίτα 
λοιπον κατa την έποχην ταύτην είς τa γραφεί'α της έφημερίδος «'Ελεu
θερον Β i)μα», δπου συνεκεντροvντο οί κύκλοι της ' Επαναστάσεως τοu 
1 922, καΙ δπου έμαγειρείιοντο, ως γνωστόν, πολλά. 

Ή ύπηρεσία «άντικατασκοπείας» τοu Κ .  Κ .  Ε. μδ:ς είχε φέρει έγ- · 
ι<.αίρως την πλ'1ροφορίαν ταίιτην. ΤοΟτο δμως δέν t;το άρκετον διό: νa 
σταθt] κατηγορια κατa τοu Μπεν.αρόγια. 
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ΕΝΑ ΑΡΘΡΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗ Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1 922 

Τi]ν aφορμi]ν τfiς διαγραφfiς του έδωσεν ό 'ίδιος. 'Ένα βρaδυ έφερε� 
εiς τον «Ρ ιζοσπάστην» ένιnτόyραφόν του άρθρον, δι<'χ ν<'χ καταχωρηθr:� 
εΙς τi]ν έφημερίδα. Το παρέδωσέ δΕ: ε ίς τον Ι .  Κορδmον, διευθυντi]ν τό_:
τε τοCι «Ρ ιζοσπάστη», δστις, χωρ1ς ν<'χ το δια6άσr:�, έφ' δσον ήτο του 
Μπεναρόγια, γνωστοCι παλαιοCι καΙ άξιωματούχου κομμουνιστοCι, το έ
στειλεν είς τi]ν ύπηρεσίαν πρΟς δημοσΊευσιν, είς θέσιν μάλιστα κυρίου 
aρθρου, διότι δΕ:ν εΤχε γράψει δ ίδιος τοιοCιτον. 

Άργ<'χ τi]ν νύκτα το άρθρον αύτο ύπέπεσεν είς τi]ν aντίληψίν μου 
ώς aρχισυντάκτου τοCι «Ρ ιζοσπάστη». Ετχε μάλ ιστα στο ιχειοθετηθt:J. 
Πηρα τ<'χ χειρόγραφα κα] ήρώτησα ποΊος τ<'χ έστειλε. Mou εΤπαv δτι τ<'χ 
rστειλεν ό σ. Κοοδmος ! 

vΕγινα έξω "φρενων ! Το άρθρον ήτο οίίτε όλίγον, οίίτε πολu ύπΕ:ρ 
·rιϊς 'Επαναστάσεως Πλαστήρα καί δ ι '  αύτοu ή έργατικη τάξις, δι<'χ τοCι 
έκτελεστικοCι έπιτρόπου της Γενικιϊς Σι.ιvομοσπονδίας της! Άδρaiχμ 
Μπεναρόγ ια, έλάμδανε θέσιν παρ<'χ το πλευρΟν της 'Επαναστάσεως ! 
Χωρίς ν<'χ λάβω ύπ' δψιν τίποτε, fσχισα το άρθρον καΙ έγραψα άλλο, 
δικό μου, κατ<'χ τιϊς 'Επαναστάσεως, ξεχωρίζων τελείως τi]ν έναντι αύ
τιϊς θέσιν τιϊς έργατικιϊς τάξεως. Τό νέον άρθρον ήτο άνευ ύπογραφης, 
ώς προερχόμενον έκ τf]ς διευθύνσεως της έφημερίδος. Φuσικ<'χ τυπικως 
δΕ:ν εΤχα τοιαuτα δικαιώματα. Άλλ' ή θέσις μου είς το κόμμα ήτο τότε 
τόσον Ισχυρά, ώστε έγνώριζα δτι κανε1ς δΕ:ν θ<'χ Ελεγεν δτι δΕ:ν έκαμα 
ι-.:αλά. Έσχημάτισα άλλωστε κα1 τΥ,ν άντίληψιν, δτι ό Κορδδ:τος δΕ:ν το 
:::ίχε δια6άσε ι .  

ΣΥΜΜΑΧΟ Ι ΤΟΥ Ι .  ΜΕΤΑΞΑ ! 

την [πομένην aνέμενον την θύελλαν, πρΟ παντος δηλαδη τ<'χς δια
μαpτυρίας τοCι Μπεναρόγια. ΚαΙ πράγματι το εσπέρας της έπομένης 
ηλθεν ό Μπεναρόγιας πλήρης όργfiς ! Ό άνθρωπος άλλα προφανως εΤ
χεν ύποσχεθΌ είς τοuς περ1 το «'Ελεύθερον Βf]μα» κύκλους της 'Επανα
στάσεως καΙ άλλα αύτοί, δλως άvτιθέτως, εΤδον το πρωί δημοσιευόμε
να εΙς τον «Ρ ιζοσπάστην» ! 

Τi]ν διαμαρτυρίαν του φυσικ<'χ aπηύθυνε πρΟς τον Κορδδ:τον, ώς 
διεuθυντi]ν τοCι «Ρ ιζοσπάστη». Οuτος τοu εΤπε σαφως δτι τi]ν νύκτα ό 
Σταυρίδης ήλλαξε το άρθρον. Ό Μπεναρόγιας έγινεν έξω φρενων ! 

- τί εΊναι αύτος έδω μέσα ; Δικτάτωρ ; 
- Μάλιστα, τοCι aπαντω. γίνομαι καΙ δικτάτωρ, δταv έχω ν<'χ κά-

νω με aνθρώπους, οργανα της 'Επαναστάσεως Πλαστήρα, ποu γράφουν 
τέτοια άρθρα σ<'χv το δικό σου ! 

- 'Εγώ, λέγει δ Μπεναρόγιας, έγραψα μΕ: τi]ν ιJπογραφήν μου 
κα] νομ ίζω δτι τοιαύτη πρέπει ν<'χ ε1iιαι ή πολιτικη τοCι κόμματος ! Ή 
γραμμή, τi]ν όποίαν κρατεΊτε σεΊς, της aντιδράσεως κατ<'χ της 'Επανα
στάσεως Πλαστήρα, έξυπηρετεΊ μόνον τόν . . .  Μεταξaν ! 

Ό I .  Μεταξaς μόλις εΤχεν έμφαvισθΌ ώς πολιτικος άρχηγος καΙ έ
θεωρεΊτο ώς άκρα δεξιά, όλίγον σ<'χν φασΙσμός. 

- Τί εΤπες ; 'fou aπαvτω έξαλλος. 'ΕξυπηρετεΊ τον Μεταξ&ν · 
.\1\ήπως είμεθα ήμεlς οργανα τοu Μεταξa ; 

I 

' -,Δεν aποκλείεται ! aπαντξt ό Μπεναρόγ ιας, μαυροκ ίτρΙνος άπc 
τον θι.ιμον. 

Ο ΜΠΕΝΑΡΟΓ ΙΑΣ Δ Ι ΑΓΡΑΦΕΤΑ Ι 

Δεν συνεκρατήθην. Τον έρράπισα ! Ό παριστάμενος Κορδaτος 
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έπενέ6η. Ό Μπεναpόγιας έφυγε. την έπομένην ή δεξιa έπετέθη καi πά
λιν έναντίον μου : «'Ασέ6εια το ράπισμα προς τον Μπεναρόγιαν, πα
λαιόν άγωνιστην κ .τ.λ» ! 

Ή Κεντρικη Έπιτροπη άπησχολήθη άμέσως έν συνεδριάσει μΕ: το 
έπεισόδιον. Άνεγνώρισα φυσικa δτι παρεφέρθην καi οτι ή συμπεριφορά 
μου ήτο άνοίκειος. Άλλa καi άλλα έπιχειρήματα δΕ:ν ήδυνάμην νa έχω 
είς ένα άνθρωπον, Οστις με Ελεγεν όργανον τοΟ . . .  Μεταξ&, μεγίστην ϋ
δριν δ ιa κομμουνιστήν ! Μήπως έπρεπε δι ' έπιχειρημάτων ν' άποδείξω 
δτι δΕ:ν εΊμαι όργανον τοCι Μεταξa ; Έπετρέπετο συζήτησις κCΧν έπ' 
αύτοCι ; 

Ή Κεvτρικη Έπιτροπη είσίiλθεν έπειτα είς, την ούσίαν τοCι άρθρου 
τοΟ Μπεναρόγια, έδικαίωσε την ένέργειάν μου νa μη το δημοσιεύσω 
καi προέ6η είς την διαγραφην τοΟ Μπεliαρόγια έκ τοCι κόμματος. 

kΕτσι έληξε καi ή έν τ� κόμματι Ιστορία τοCι Μπεναρόγια. 'Απηλ
λάγη τοCιτο των συκοφαντιων οτι δ ιευθύνεται άπο τον Έ6ραιοοούλγα
ρον Μπεναρόγιαν, άπηλλάγη καi δ ταλαίπωρος Μπεναρόγιας άπο τaς 
κατ' αύτοCι αΙτιάσεις δ ιa η:gν ο,τι έκαμνεν δ Κομμουνισμος έν 'Ελλάδι ! 
Ό Μπεναρόγιας ήκολούθησεν έπί τι διάστημα την δεξιάν. ΝΕπειτα Ε
παυσε ν' άναμιγνύεται ό άνθρωπος εΙς τf]ν πολιτικήν καi εγινε πράκτωρ 
της Σο6 ιετικf\ς Έμπορικf\ς Άτμοπλοϊας ( Σό6τοργκφλοτ ) .  

Κατa την Κατοχήν άπήχθη, ώς ΈδραΊος, εΙς την Γερμανίαν. 'Ε
κεΊ έχασε την σύζυγόν του Ρόζαν καi τa ούο τέκνα του, μεγάλα παλλη
κάρια, τa όποΊα έμεγάλωσε βιοπαλαίων μΕ: πολλaς στερήσεις. Ό ίδιος 
έσώθη διότι ,  ώς μοCι ελεγεν ό ίδιος έν 'Αθήναις, οΙ Γερμανοi τον εΤχον 
έκλάοει οχι ώς Έ6ραΊον, άλλ' ώς Άμερικανόν κατάσκοπον, έπε ιδη i'jξευ
ρε μερικa άγγλικά, καi δΕ:ν τον ε6αλαν εΙς στρατ_.όπεδον μΕ: Έοραίους, 
άλλ' εΙς στρατόπεδον Άμερικανων αiχμαλώτων ! ΝΕτσι διεσc;;θη άπο 
την σαπ'fνοπο�ησ�ν. Γέ�ων ijδη, δ ταλ�ίπωρος,, άξ,ιος π,άσης άσφαλως 
συμπαθειας δια τα παθηματα του, έμμενε ι εις τας ά:ρχικας του σοσιαλι
οτικaς άρχaς καi άνήκει, ώς πληροφοροCιμαι, εΙς το κόμμα τοCι κ. Σ 6ώ
λου, το ΕΛΔ - Σ Κ Ε. Κατ' ούσίαν παντοτε ι)το μόνον σοσιαλιστής. 
Κομμουνιστ�ς ούδέποτε. 'Αδίκως δΕ: uπfΊρξεν ό στόχος πάντων. Είς τοΟ
το έπταισε μaλλον ή Ιδιότης του ώς Έοραίου καΙ δη έκ Βουλγαρίας ! 

«ΚΟΝΦΕΡΑΝ Σ ΝΤΕ ΠΡΕΣ  ! >> 

aΕνα τηλεφώνημα τοCι ύπουργείου Έξωτερικων προς τον «Ρ ιζο
σπάστην» είδοποίησεν οτι το βράδυ εΙς τaς 7, ό τότε ύπουργος των Έ
ξωτερικων κ. 'Απ. Άλεξανδρf\ς συνεκάλει είς το ύπουργεΊον τοuς διευ
θυντaς ολων των άθηναϊκων έφημερίδωΙΙ. Ό τότε διευθυντης τοΟ «Ρ ιζο
σπάστη>> Ι .  Κορδaτος, δΕ:ν ένθυμοCιμαι διό: ποίους λόγους ( γενικως άπέ
φευγε τaς τοιαύτας έπαφaς ) μΕ παρεκάλεσε νa πάω έγώ άντ' αύτοCι 
είς την «διάσκεψιν αύτην Τύπου» ! 

- Πήγαινε, σε παρακαλω, μοΟ λέγει, νa ΙδοCιμε τί θa π!] κ ι '  αύ
τός ! Ν Αλλωστε σu εΤσαι καΙ άνταποκριτης τοΟ Πρακτορείο'υ «Rosto 
Wien» καi 'ίσως νa π!] τίποτε πού θa πρέπε ι νa τηλεγραφήσΙJς στην 
Β ιέννη . 

ΕΙς τaς 7 i'jμoυv εΙς την όδον Φιλελλήyων, οπου ήτο τότε το ύπουρ
γεΊον Έξωτερικων. ΜΕ: εlσήγαγον είς μ ίαν αίθουσαν, δπου ήτο i'jδη 
μόνον ό διευθυvτης τf\ς «Πολιτείας» άείμνηστος Θ. Ν ικολούδης. Τον έ
γνώριζα μόνον έξ 5ψεως. Έχαιρέτησα. Έσηκώθη εύγενέστατα νa μΕ: 
�αιρετήσl'] . · 
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- Σταυρίδης, έκ μέρους τοΟ «Ρ ιζοσπάστη». 
- Χαίpω πολύ. 

· 

- ΣεΊς θa γνωρίζετε ίσως είς τί άφορQ: ή πρόσκλησις. 



- Δf.ν γνωρίζω άκριδως, άλλ' ύποθέτω οτι κάτι θα �Χι:\ ν' άνc;τκο�-
-vώσι:� ο κ. ύπουργός, δστις σήμερον έπανηλθεν έκ περιοδειας του εις ο-
λας 'σχεδόν τας πρωτευούσας της Εuρώπης. _ 

Έν τci:» μεταξu κατέφθασαν καί οί δ ιεvθυvταi η �ναπληρω;rαl τ�ν 
&..λων πρωϊν&>ν άθ"ναϊκ&>ν έφημερίδων. Τυπικαl σvστασεις, τεθεντος ο
τι οuδεlς μf. έγνώριζεν, ένιi:» φυσικα μεταξύ των έγνωρίζοντο. 

ΑΠΟΡ Ι Α  

ΕΤχα βέβαια το συναίσθημα οτι εύρισκόμην είς ξένον προς έμέ, 
·προς την ίδεολογίαν μου, περιδάλλον. ΚαΙ δ ιηρωτώμην τί γυρεύω έγω η 
..ό «Ρ ιζοσπάστης» έκεΊ μέσα ; Έσκεπτδμην μάλιστα οτι δ uπουργος πι
·Οανον va πΏ καi πράγματα πού δεν θα (πρεπε ίσως να μάθι:� ένας κομ
μουνιστής. Άλλα τότε δ ιατί μδ:ς έτηλεφώνησαν καi μδ:ς έκάλεσαν ; Πα
_ραλλήλως έντύπωσιν μοΟ Ε:καμνε το γεγονος οτι ήλθαν έκεΊ καμμια δε
><αρια δ ιεvθυvταi έφημερίδων, ολοι Ελαδον γνωσιν της παρουσίας έκπρο
σώπου τοΟ «Ρ ιζοσπάστη», άφοΟ τυπικως έγνωρίσθημεν, καΙ δμως οuδεlς 
..έξεδήλωσεν άπορίαν τινα η δυσφορίαν έλαχίστην δια την παρουσίαν 
μου. 'Αντιθέτως, ολοι έδείκνυον δτι την έθεώρουν . . .  φυσικήν ! 

- Στάσου να ίδοΟμε τί θα γίνι:� παρακάτω, εΤπα είς έμαυτόν. nH 
.-έδω δf.ν πρόκειται να λεχθΏ τίποτε τό άποκλειόμενον να το μάθι:� ένας 
κομμουνιστής, η, μα την άλήθειαν, αύτοi ολοι oi «άστοi» ύπουργοl καΙ 
·δ ιεvθυvταl έφημερίδων δεν ξέρουν τί τούς γίνεται ! 

Ό uπουργος κ. 'Απόστολος Άλεξανδρης είσηλθε μετ' όλίγον εΙς 
,.ην αίθουσαν. Χειραψίαι μf. ολους τοuς παρισταμένους καΙ καλωσορί
-σ ματα έκ μέρους αuτων. Φυσικα έχαιρέτησε δια χειραψίας καΙ έμένα 
μέ την σειράν. Ό Θ. Ν ικολούδης εσπευσε vc'x μf. συστήσι:� . Ύπουργικοv 
_μειδίαμα φιλοφροσύνης, άσφαλως άπο -.α συνηθισμένα, ύπεδέχθη τηv 
σύστασιν. Οuτε καΙ είς τον ύπουργον έκαμεν έντύπωσίν τινα ή παρου
σία μου. -Πφιέργως αuτη ή παρουσία μου μόνον έμένα έξέπληττε ! Τό 
περιδάλλον αuτο με στενο.χωροΟσε. ΕΤχα το συναίσθημα οτι κάτι το έ
·πlμεμπτον έγίνετο, το δποlον έγω μf.ν καταλά6άινα, ολο ι δε οί άλλοι 
κύριοι , ποu (πρεπε περ ισσότερον έμοΟ να το νοιC:)θουν, δεν το άντελαμ
·δάνοvτο . . .  

ΕΚΚΛΗΣ I Σ Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι  ΣΜΟΝ 

Τ c'x λεχθέντα έκεΊ μέσα δf.ν δ ιέψευσαν τας προαισθήσεις μου. Ό 
·Κ. ύπουργος (καμεν έν έκτάσει γεν ικην άνασκόπησιν της θέσεως της 
'Ελλάδος είς το έξωτερικόν,- ώμίλησεν έπl των σvνομιλιων του μέ τοuς 
,ΕιJρωπαίους πολιτικοuς άνδρας_ καi μέ τοuς Γ ιουγκοσλαύους ίδιαιτέρως, 
διότι τελευταίως διηλθεν έκ Βελ ιγραδίου, άνέπτuξε τας δυσκολίας ποu 
.ιivτεμετώπισε, τc'χς έλπίδας του, τούς φό6οuς του καΙ κατέληξε μf. τηv 
«έμπιστεvτικην» εκκλησιν, οπως oi κ. κ. διευf.ιυvταl των έφημερίδων, διc'χ 
της άρθρογραφίας των, καΙ έν γένει δια των έφημερίδων των. ύποδοη
-θήσουν την προσπάθειαν της Κυβερνήσεως είς την έξωτερ ικήiι της πο.
λιτικην καi iδίως tπΙ τΏ προόψει των συζητήσεων- τf\ς .iuνtiήκης της · 
Λωζάννης. Τελ ικως έδήλ�σεν, οτι ολα αίιτα ποu εΤπε δεν- άποτελοΟν βέ
δαια δηλώσεις πρΟς δημοσίευσιν, άλλ' απλως ένημέρωσιν τωv κ. κ .  
-διεuθυντων των έφημερίδων, δ ια να τα έχΘυν ύπ' οψει των ε ίς  τον χειρι
σμον των ζητημάτων. Ν Αλλωστε δι '  αίιτο δεν έκλήθησαν oi πολιτικοl συν
τάκται των έφημερίδων, άλλ' oi κ. κ. διευθυνταί ! 
• , .Ομ,ολογω ότι δεν γνωf?ίζω �ν μ�σα είς ;ην σ�vέίδησίν μου ύπηρχεν 

-yπ�λοι,πον ;ι πατι; ιωτ�σμου και;α την_ έπ<;>χην έ�εινην, άλλ' (φυγα άπ' 
.ι::κει μολις Εληξεν η διασκεψις αuτη του Τυπου, η'τις σημειωτέον_ δ ιήρκε-
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σε δίιο ώρας, διότι έπηκολούθησαν διευκρινιστικαi έρωτήσεις των κ. κ. 
διειιθυvτων πρΟς τον uποuργόν, καταστενοχωρημένος, μΕ. πονοκέφαλοv 
καί ίσως καi πυρέσσων ! · 

- Μα τόσον τοuβλα εΤναι αίιτοl οΙ άνθρωποι, ποu τόσον όπαθως 
λέγουν αuτα δλα μπροστα είς ένα κομμουνιστήν, κtxi συνάμα τοu κά
νουν, καi είς αίιτον βέβαια, έκκλησιν να ένισχύσι;ι την έξωτερικήν των 
πολιτικήν ! ΠοίΌς ; Ό «Ρ ιζοσπάστης» να τοuς ένισχύσι;ι ; Προφανως 
δλοι αίιτοi δΕ.ν έχουν κfuι Ιδέαν περi Κομμουνισμοu ! 

Σ ΤΕΝΟΧΩΡ Ι Α  

ΚαΙ όκριβως αίιτο συνέβαινε. ΟΙ άνθρωποι δΕ.ν εΤχον άκόμη συνεί
δησιν τοu τί εΤναι πράγματι ό Κομμουνισ.μός ! 

Πάντως ή στενοχωρία μου ήτο μεγάλη καΙ έπl τοu τί έπρεπε να 
κάμω ! Να τηλεγραφήσω είς την Β ιέννην δσα εΤπεν δ uπουργος η οχι ; 
Το πρωτον έπέβαλλεν ή συνείδησίς μου ώς κομμοuνιστοu. ' Εν τούτοις, 
;{άτι μοu Ελεγε μέσα μου, δτι αίιτο δΕ.ν έπρεπε να το κάμω ! ΔΕ.ν ξέρω 
δ:ν αίιτο το κάτι ήτο uπόλειμμα πατριωτισμοί), η άπλως ή ήθικη πλευρα 
τοu ζητήματος δτι έφ' δσον έγένετο έκκλησις να μη δημοσιεuθοuν θα ήτο 
άνήθικον να κο ινοποιηθοuν τα λεχθέντα ! 

Έογίlκα έξω γρήγορα καΙ δΕ.ν θυμδ:μαι δ:ν έχαιρέτησα τοuς έπίσης 
lξερχομένους διευθuντάς των έφημερίδων. ΕΤχα άνάγκην να πάρω άέρα. 
Παρα το χει μερινον ψuχος, καi Ε:ξω είς τον δρόμον μοu έφαίνετο πώς 
εκαια. 

- ΕΤπε τίποτε σπουδα'ίο δ uπουργός ; μΕ. ήρώτησεν δ Κορδδ:τος, 
μόλις Ε:φθασα κατα τας 9Υ2 είς τον «Ρ ιζοσπάστην». 

- ΔΕ.ν βαριέσαι, καϋμένε Γ ιάννη, τί θα πι] ένας άστος uπουργός ; 
Αίιτοi κοιμοuνται ορθιοι ! τα_ίδια καi τα ίδια ! Πίlγε, εΤδε τον Μπρι
άν, τον τάδε καi τον δε'ίνα. Αίιτοi δίνουν σημασία στiς λεπτομέρειες 
των ζητημάτων καi τοuς διαφεύγει δ δγκος καi ή οίισία αίιτων ! ΔΕ.ν 
έγινα σοφώτερος ποu πηγα ! ΝΕχασα τΙς ώρές μου ! 

Ό Κ ορδδ:τος δΕ.ν έπέμεινε να έρωτήσι;ι τίποτε περισσότερον. Γενι
κως άλλωστε είχα}lε πάντοτε κάποιαν περιφρόνησιν προς τοuς άστοuς 
uπουργούς, οχι διοτι ήσαν άστοi καi άvτίπαλοι ,  άλλα διότι ώς έπi το 
πλε'ίστον, ώς άτομα, τα έθεωρούσαμεν άνευ άξίας ! Έλαχίστους έξαι
ρούσαμε. Καi είς αίιτοuς άπεδίδαμεν κάποιαν άξίαν άπο aπόψεως 
μορφώσεώς των ώς ό:στων. Είδ' άλλως δια τας ίδ ικάς μας άπόψεις, έ
γνωρίζαμεν δτι ολοι έχουν μεσάνυκτα ! 

"Ε�ινα μόνος την νύκτα είς τον «Ρ ιζοσπάστην» δια την συνηθ ι
σμένην δημοσιογραφικήν μου έργασίαν. 'Αλλα δΕ.ν μποροuσα να ή συ
χάσω. Κάτι  έπρεπε να τηλεγραφήσω εΙς τiιν Β ιέννην ! nηρα ένα χαρτi 
καΙ άρχισα να γράφω ένα τηλεγράφημα γαλλιστί. "Εγραψα πέντε σει
ρΕ.ς καΙ το Ε:σχισα ! Πηρα άλλο καi άλλο καi άλλο ! Τέλος κατέληξα 
εΙς ένα. ΈτηλεγραφοUσα είς την Β ιένvην μερικα ό:πο δσα εΤπεν ό uποuρ
γός, χωρiς βεβαίως να λέγω δτι τα εΤπεν ό uποuργος των Έξωτερικωv. 
ΔΕ.ν τα έτηλεγραφοuαα δλα. ΜΕ. αίιτην τι1ν μέσηv λύσιν τοu προβλήμα
τος ποu βρηκα.c ήσύχασα. 

Προκειμένου να πάω εΙς το τuπογραφε'ίον είς την Πλατε'ίαν Κλαιιθ
μωνοc;, δποu έτuπώνετο ό «Ρ ιζοσπάστης», έπέρασα ό:πο το τηλεyραφε'ί
ον καi έπέδωσα το τηλεγράφημά μου. Το έπλήρωσα άπο τα 300 δολ
λάρια ποίι μοu εΤχεν άφήσει δ Τσετούγιεφ εiδικως δι'  αίιτό. 

Η Σ ΥΝΕΧΕ Ι Α  ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

Την έπομέvηv δμωc; μΕ. έζήτησαν εic; το τηλέφωνον τοu «Ρ ιζο
σπάστη». 
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- Έμποός. ποιός : έοωτώ. 
- 'Εδώ, ΓραφεΊα ' Επαναστάσεως. Σ υνταγματάρχης Μαμούρης. 

flαpακαλω ό κ. Σ ταυρίδης ; 
- Μάλιστα. 
- ΕΊναι δυνατόν, σάς παρακαλω, να Ελθετε είς τα γραφεΊά μας 

j..Ι ια στιγμfι : 
- τ ώpα άμέσως ; . 
- Ναί, O:v εΤναι δυνατόν, θα με ύποχρεώgετε ! 
- ΝΕρχομαι .  
' Εγνώριζα οτι  δ συνταγματάρχης TOU πuρο6ολικοu Μαμούρης, ήτο 

έκ των κυριωτέρων σuνεργατωv τοϋ Πλαστήρα καΙ είς τα Γ ραφεΊα 
της 'Επαναστάσεως εΤχε σποuδαίαν θέσιν. 

' Επηγα. Έπερί μενα είς μ ίαν α'ίθοuσαν έπl άρκετήν ώραν. Τέλος 
iνεφανίσθη συνοδευόμενος άπο ένα δημοσιογράφον, γνωστον μεν είς έ
μέ, άλλ' όχι καΙ πολU σχετικόν. Ό Μαμούρης με έχαιρέτησεν εύγεvως. 
Ό δημοσιογράφος όχι καΙ τόσον εύγεvως ! 

- Ό κ. Σ ταυρίδης ; Άνταποκριτής τοu Π ρακτορείου «Rosto 
Wien» ; λέγει ό Μαμούρης. 

- Μάλιστα, όλόκληρος. 
- ΕΤσθε 'Έ λλην, κ. Σ ταυρίδη . 'Υπέθετα δτι ό άvταποκριτής τού 

<(Rosto Wien» θα ήτο κάποιος ξενος. 
- ΕΤμαι Υ Ελλην, δηλαδή τήν καταγωγήν, τόσον ΥΕλλην, δσον διJ

ναται να εΊναι ένας κομμουνιστής ! 
'Απο τήν έρώτησίν του άvτελήφθην δτι πρόκειται να ε χω όξεΊαν 

στιχομuθίαν, μάλλον καυγάν ! Ν Αλλωστε Ε:6λεπα τον δημοσιογράφον, 
�στ ις έκίνε ι  άπειλητ ικως τήν κεφαλήν του ! 

- Σ υγχαρητήρια, άπαvτc';ι ό Μαμούρης, εΊσθε πολU είλικρ ιvής ! 
- Δf.v νομίζω δτι εχω λόγον τι να να κρύψω δτι εΤμαι κομμουνι-

στής, άφοu εΤμαι συνάμα καΙ άρχισυvτάκτης τοu «Ρ ιζοσπάστη:. ! 
- Σωστά. Έστείλατε χθf.ς τήν νύκτα ένα τηλεγράφημα είς τήv 

Β ιένvην ; 
Κ αΙ ό Μαμούρης το Ε:6γαλεν άπο τήν τσέπην του. Ν I σως να ένόμι-

1:,εν οτι θα το άρνηθω καΙ ήτοι μάζετο να μοu το έπιδείξl) ! 
- Μάλιστα. ΝΕστειλα. 
- Α�τ� εΤναι ; 
- Αυτο. 
- Δεν μοu λέτε, σάς παρακαλω, πως γνωρίζετε σεΊς αύτα τa. 

πράγματα ποu τηλεγραφεΊτε � 
ΑΠ Ε I ΛΗ Δ Ι ΩΞΕΩΣ 

Ό Μαμούρης μ έκύτταξε με άγωνίαν, να ίδ6 τί θ' άπαντήσω. Ό · 
δημοσιογράφος, βλοσυρός, άπειλητικός, έφαίνετο σαν να i)θελε να μΕ 
.φάη ζωvτανόv ! . 

Έχαμογέλασα. ΝΗ μην πλέον βέβαιος δτι τοuς εfχα στο χέρ ι καΙ 
5f.v εΊχα λόγον να φο6οuμαι τίποτε. Έθύμωσα καΙ μf. τήν άπειλητικήv 
στάσιν τοu δημοσιογράφου, δστ ις, σημειωτέον, δεν εΤχεν έκεί' κανεv ά
ξίωμα, O:v καΙ ήτο «στα μέσα καΙ στα Ε:ξω» της ' Επαναστάσεως. 

'Απεφάσισα να τηρήσω στάσιν κάπως αύστηραv καΙ έγώ. Κ αΙ ά-. 
ηήντησα : 

- Δεν νομίζω, κ. συνταγματάρχα, δτι ένας δημοσιογράφος, ένας 

Σ .  Σ .  : ' Εάν ίιπάρχοuν περίεργοι άναyνώσται έπιθuμοϋντες νά μάθουν ττοίος 
iιτο ό δημοσιογράφος ποu σuνώδεuε τον Μαμοίιρην, &ς πληροφορηθούν δτ ι οδτος 
,-,το ό Κ. Καραμοίιζης ( Κώστας 'Αθάνατος ) .  
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άνταποκριτής, εχει ύποχρέωσιν να λέ1] τας πηγάς του, άπο τας δποίας: 
μαvθάνει το άλφα η το βητα ! Έαν σε'ίς, ώς συνταγ ματάρχης, άγνο
i]τε τα δημοσιογραφικα πράγματα, έρωτήσατε τον κύριον ποu σδ:ς συν
οδεύει .  'Υποθέτω οτι θα βεδαιώσ1:1 αuτο ποu εΤπα ! 

- �Α, έτσι ; Δf.ν φοδεΊσθε μήπως ύποχρεωθιlτε να όμιλήσετε έπi 
'1ων πηγων σας ; 

- 'Υπαινίσσεσθε ποιν ικήν δίωξιν ; Έ λησμόνησα δτ ι εΤσθε καi δ ι
ευθυντής τοu Δικαστικοί) της 'Επαναστάσεως. Πάντως, δf.ν νομίζω οτι 
δύναται να σταθ� δίωξις. 

- Δύναται . να σταθ� άριστα. Θα μδ:ς άναγκάσετε να σδ:ς στεί
λωμεν είς το στρατοδ ικεΊον. Μή λησμονιlτε οτι ίσχύει δ στρατ ιωτικοc;. 
νόμος καi η ' Επανάστασις εΤναι δ ικτατορία. Δf.ν μποpε'ί ό καθένας να 
τηλεγραφ� δ.τ ι  θέλει ! · 

. - �Ε τότε δf.ν ξέρω τί θα κάμω προ των δ ικαστwν, καi δ:ν θα πw 
άπο ποu τ� έμαθα ! 'Αλλά, έαν πω είς το δ ικαστήριον άπο ποu τα έ
μαθα θα καταδικασθ� . καi έκΈ'ίνος ποu μοu τα εΊπε ; 

� 'Ασφαλως, καi μf. μεγαλυτέραν ποινήν ! 
- 'Ά ! Τον δυστυχτ'ι είπα μf. είρωνικον χαμόγελον. Τότε δf.ν τΟ

λέω ποτf. ποιος μοu τα εΤπε ! 
Ό Μαμούρης σουλάτσαρε νευριασμένος. Ό δημοσιογράφος έστε

νοχωρεΊτο, δ ιότ ι δf.ν διετάχθη προφαvως άκόμη ή σύλληψίς μου. 
Ό Μαμούρης, σκεφθεiς προφανως ήρεμώτερον η άλλάξας τακτι

κήν, δπως συνήθως κάμνουν οί άνακριταί, μοu είπε : 
- Ξέρετε δτ ι τίποτε κακον δf.ν έκάματε I Το τηλεγράφημά σας 

δΕ:ν έστάλη, δ�ότι ή λογοκρισία τηλεγραφημάτων το περιέκοψεν είς: 
όλα τα σημεΊα ποu έπρεπε. 

- Δηλαδή το έτσεκούρεψε ! Τότε, τί χαλaτε τον κόσμον ; 
- Θέλομεν να μάθωμεν πως τα iiμαθες ! Αuτο εΤναι ποu μaς: 

ένοχλε'i. 
- Αuτο σημαίνει δτ ι αuτΟ: ποu τηλεyραφC) άνταποκρίνονται πρός 

τήν άλήθειαν, δ ιότ ι έΟ:ν ήσ� ψέματα δf:ν θΟ: σδ:ς Ε:μελε ! 
- Σ δ:ς παρακαλω πολU, κ. Σταυρίδη. ΝΕχετε κανένα ύπάλληλον 

τοu υπουργείου Έξωτερικων, δ όπο'ίος σδ:ς ένημερώνει ; ΘΟ: διατάξω 
άνακρίσεις καi θΟ: τον άνακαλύψω. Και  άλλοί μονόν του ! 

Έχαμογέλασα. Έδαρέθηκα τήν κωμωδίαν ποu έπαιζα. ΝΗθελα 
i<.αi νΟ: έκδικηθω λ ιγάκι τον δημοσιογράφον, ποu ήτο κοντά του καί μέ 
άπειλοuσε μΕ: τας κ ινήσεις τiις κεφαλης του. 

Δι '  αύτο εΤπα είς τον Μαμούρην : 
- ΘΟ: σδ:ς πω πως τΟ: έμαθα. Άλλ' δπως έσεlς Ε:χετε τΟ: μυστι

κά σας, Ε:χω κ' έγώ τΟ: ίδικά μου ! ΘΟ: το πω λοιποv είς σδ:ς, τον κ. 
Μαμούρην, τον συvταγματάρχηv, έav μείνετε μόvος έδω, καi έaν μoCF 
δώσετε τον λόγον σ,ας, οτ ι δf.v θΟ: το πτlτε είς κανένα άπολύτως ! 

Η ΑΠΟΚΑΛ ΥΨ I Σ ΤΟΥ «ΕΝΟΧΟΥ» 

Ό Μαμούρης έκαμε νόημα είς τοv δημοσιογράφοv ν' άποσυρθ�. 
Έγώ χαμοyελοuσα όλίγον τ ι  χαιpεκάκως. Ό δημοσιογράφος, οπως: 
λέγουν οί Γάλλοι ,  de pale devint l iv ide ! Αuτος ήτο ηδη φυσιολογικως: 
μαυροκίτρ ινος ! ΝΕγιvε κ ιτρ ινοπράσινος ! Mou έρριξε μ ιΟ: ματιΟ: μί
σους, σΟ:ν va τοu εΤχα σκοτώσει τον πατέρα ! Καi Ε:φυγε. 

- Καi τώρα, λέγω είς τον Μαμούρηv, τί θέλετε νΟ: σδ:ς πω · 
- 'Ασφαλως θΟ: έχετε κάποιον άνώτεροv ύπάλληλοv είς το 

'
ύ-

π?υeγε'ί�ν Έξωτερικf>ν καi σδ:ς ένημερώνει .  
Ν 
Αλλως, · πως θα ξέρατε. αυτα που τηλεγραφειτε ; 

- Μάλιστα. έχω ! 
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- Σδ:ς παρακαλω, ποιος εΤναι ; Πέστε το ονομά του Πως τον 
λένε ; -- Μα εΤπα, θα σδ:ς το πω ! Τον λένε Άλεξανδρην ! 

- Άλεξαvδρην, είπατε ; 
- Ναί, Άλεξαvδρην Άπόστολον ! , , 
- ΜΕ:. κοροϊδεύετε, κύριε ; λέγει δ Μαμουρης σο6αρευομενος μΕ 

τόνον αύστηρόν. 
- ΔΕ:.ν σδ:ς κοροϊδεύω καθόλου. Σ δ:ς εΤπα το ονομά του 
- Μα εΤναι το ονομα τοϊι κ. ύπουργοϊι ! 
- 'Ακρι6ως. Αύτος μοϊι τα ε·rπε ! Θα τον συλλά6ετε ; 

ΑΠΟΧΩΡ Η Σ Ι  Σ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΑΝΔΡ Η  

Κ αΙ έν συνεχείςι: άνέλυσα είς τον Μαμούρην ολην την σκηνην της 
.Sιασκέψεως Τύπου, ποu εΤχε γίνει τό περασμένο βράδυ είς το ύπουρ
yεΊον Έξωτερικων. 

τα. ήκουσε μΕ:. κατάπληξιν. νΕπειτα εΤπε : 
- 'Αλλα τί πταίει δ .. ύπουργός ; Άσφαλως θα διέ<αξε να καλέ

σουν τοuς δ ιευθυντας των έφημερίδων καΙ κάποιος άνόητος ύπάλληλος 
έκάλεσε καΙ τον δ ιευθυντην τοϊι «Ρ ιζοσπάστη» δια μίαν τοιαύτην δ ιά
σκεώ ι v τύπου ! . 

- Π ιθανον να εΤναι οπως λέτε. ΚαΙ έγώ Ετσι πιστεύω πώς θα ε
γ ινε κατ' άρχήν. 'Αλλ' δ κ.  ύπουργος Ελαδεν έγκαίρως γνωσιν της έ
κεΊ παρουσίας ·άvτιπροσώπου τοϊι «Ρ ιζοσπάστη», δ ιότ ι,  καθώς σδ:ς 
c:ίπα, ήμην άγνωστος καi ό Νικολούδης μΕ συνέστησε ! 

Με ηύχαρίστησεν ό Μαμούρης διa τας πληροφορίας καΙ εφυγα. 
ΔΕ:.ν ξέρω άν προέ6η είς άναφοραν τοίι γεγονότος πουθενά. Ξέρω μόνον 
οτι ό κ. 'Αλεξανδρης λίγο καιρο εμεινεν άκόμη είς το ύπουργεΊον Έξω
τερικων. ΔΕ:.ν φαντάζομαι ομως καi να συνετέλεσε το έπεισόδιον αίιτο 
είς το να έγκαταλείψ\1 το χαρτοφυλάκιον. Τον άντικατέστησεν ό κ. 
Ρ έντης. 

Ο ΡΑ-ΥΝΟΛΔΟ Σ Ρ Ο Σ Σ ι 
Κατα την ίδίαν έποχην f:γινε καΙ κάτι το νόστ ιμον, ί::να πάθημα 

τοCι Πλαστήρα, ώς άρχηγοϊι της 'Επαναστάσεως. ΔΕ:.ν πταίει βε6αί
ως ό 'ίδιος, πταίει ή ύπηρεσία του περισσότερον, ή όποία ώφειλε νa 
γνωρίζ\1 · πρόσωπα καi πράγματα καΙ να τον κατατοπίζΙJ . 'Αναφέρω 
το πάθημα αύτο τοϊι Πλαστήρα, οχι δ ιότι παίζει κανένα ρόλον είς 
την ίστορίαν τοCι Κ .  Κ. Ε., άλλα b ιότι άπλως περιηλθεν είς γνωσιν 
μόνον των κύκλων τοϊι Κ .  Κ .  Ε., λόγ� τοCι δτι ό δράστης τοϊι έπεισο
δίου εΤχε σχέσεις τότε μΕ: τοuς κύκλους αύτούς. 

Μέγας άριθμος Άθηναίων1 και· ίδίως οί δημοσιογραφικοΊ βε6αίως 
κύκλοι καΙ άλλοι τινΕ:.ς πολ ιτικοφ ιλολογικοί, θα ένθυμοϊινται τον τύπον 
έκεΊνον τοϊι άνισορρόπου Ραϋνόλδου Ρόσσι ! ν Αλλως, δ:ν δf.ν άπατω
μαι, πολu όλίγον καιρΟν εχει ποu όπέθανε, δ:ν καΙ το 1 923, όπότε εγι
νε το έπεισόδιον, ήτο f\δry γέρων ! ' Εγώ τούλάχιστον γέροντα τον έ-. 
γνώρισα, πάντοτε μΕ ι,ιαυρη ρεντ ιγκότα, σκληρΟ κολλάρο, ύψηλδ κα
πέλλο, μπαστοCινι, σαν ξεπεσμένον διπλωμάτην, Οστ ις κρατοCισε πάν
τοτε, άντl χαρτοφυλακίου, ύπό μάλης, ενας μάτσο έφημεοίδες ξένες yαλλικΕ:.ς η ίταλικές, 'ίσως έκδοθείσας πρΟ δεκαετίας ! 

· ' 

Λοιπόν, δ Ραϋνόλδος Ρόσσι έφοίτα τακτικά είς τα γραφεΊα τοϊι « Ρ ιζοσπάστη>>, δ ιότ ι ίσχυρίζετο μεν οτι ήτο άνταποκριτι')ς (πάντοτε άμ ισθος) δ ιαφόρων μεγάλων καΙ μικρων έφημερίδων τοϊι έξωτερικοCι τας όποίας άπέφευγε να καθορίq-\] , συνάμα ομως ίσχυρίζετο οτι ητ� 
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καi κομμουν ιστής ! Δf.ν γνωρίζω βεβαίως δ:ν επειδη ήτο δ μακαρίτης 
άνισόρροπος, δ ι '  αύτο ήτο καi κομμουνιστης η δ:ν επειδη ήτο κομμουνι
στης δ ι '  αύτο ήτο καί . . .  άνισόρροπος ! Δf.ν γνωρίζω άλλωστε δ:ν προη
γήθη ή aνισορροπία η ό Κομμουνισμός ! 

Μ Ι Α  « Σ ΥΝΕΝΤΕΥΞ Ι Σ» ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ 

Λοιπόν, μίαν ώραίαν ήμέραν τοu ' Ι ανουαρίου τοu 1 923, δ Ραϋ
vόλδος Ρόσσι, Ο:φοu εσιδέρωσε μόνος του η1ν ρεντιγκότα του, το παν
ταλόνι του καi έγυάλισε μf. τήν . . .  σκούπαν τό: παπούτσια του, έπηρε 
το μάτσο των έφημερίδων του ίιπο μάλης καi μετα6aς παρουσιάσθη 
εΙς TCx Γραφεϊα της 'Επαναστάσεως TOU Πλαστήρα, εΙς τον ίιπασπι
στην TOU Ο:ρχηγοu, κάποιον άξιωμcrτικον άνώτερον, ό όποΊος δf.ν τον έ
yνώριζε βε6αίως. 

- Ραϋνόλδος Ρόσσι, ετόν ισε μf. στόμφον, αύτοσυνιστώμενος 
·rrρος τον ίιπασπιστήν. 

- Χαίρω πολύ. 
Χειραψία. 
- Άvταποκριτης ξένων έφημερiδων καi Ιδίως γαλλικων καi Ιτα-

λικων. 
'Υπόκλισις τοu Ο:ξιωμcrτικοu. 
- Περάστε, καθηστε ! 
- Θό: σάς παρακαλέσω νά μf. Ο:ναγγείλετε εiς τον άρχηyον της 

'Επαναστάσεως κ. Πλαστήραν διό: μίαν σuνέντευξιν δημοσιογραφικήν. 
- Πολu εύχαρίστως. Na σάς άναγγείλω καi πιθανον δ άρχηγος 

va σάς όρίσι:t · συνέvτευξιν. 
- Παρακαλέσcrτέ τον έκ μέρους μου νό: μi: δεχθιj, δ:ν εΤναι δυνα-

τόν, Ο:μέσως. 
- Προφανως βιάζεσθε νό: φύγετε δ ι '  άλλην χώραν ; 
- Ναί. θό: φύyω ! 
Ό Πλαστήρας έδέχθη Ο:μέσως τον Ρ αϋνόλδον Ρόσσι, φανταζό

μενος δ δυστυχής, δτι ίιποδέχεται καi παρέχε ι συνέντευξιν εΙς κανένα 
σπουδαlον ξένον δημοσιογράφον ! Το ονομα Ραϋνόλδος Ρόσσι TOU εΤ
χε κάμει εντύπωσιν ! Τον εδξχθη όρθιος καi έπε ιτα TOU προσέφερε 
κάθισμα. 

- Χαίρω Ιδιαιτέρως ποu δμ ιλεΊτε τό: έλληνικό: τόσον καλά, εΤπεν 
ό Πλαστn!)ας. 

- Ναί, η μητέρα μου ήτο Έλληνίς, εΤπεν ό Ραϋνόλδος. 
- Σάς παρακαλω, εΤπεν δ Πλαστήρας, δστις ενδιεφέρετο τότε 

δλως εξαιρετικό: νό: δ ικαιολογήσ!] εΙς το έξωτερικον κυρίως την κcrτα
δίκην καi έκτέλεσιν των " Εξ, νό: γράψετε μf. δλην η1ν δύναμιν TOU κα
λάμου σας εΙς τό:ς έφημερίδας ποu γράφετε, κ. Ρόσσι, καi νa τονίσε
τε οτ,ι ή Έ λλό:ς δf.ν ήδύνα::ο νό: μη τ ιμcφήσι:t παραδε ιγματικως τοuς ίι
πευθυνους της κcrταστροφης της ! 

- Άσφαλως, πολU καλό: έκάμcrτε, άρχηγέ, τοuς άξιζε, προσέθε
σεν ό Ραϋνόλδος Ρόσσι,  ίκανοποιων ηΊν κομμουνιστικήν του νοοτροπί
αν καi συνείδησιν. 

ΚΑ Ι ΤΟΝ Β Ε Ν Ι ΖΕΛΟΝ ! 

' I  καvοποίησις έζωγραφίσθη καi εΙς το πρόσωπον TOU Πλαστήρα. 
- Ν Αλλωστε ήτο καi άπαίτησις τοu Λαοu ! προσέθεσεν δ Πλα

στήpας. 
- Ναί, έπαναλαμ6άνω, καλά. ποΛυ καλό: εκάματε, Ο:λλa δf.ν ε

πρεπε μόνον αύτούς, έπρεπε καi &λλους ! 
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- Μά, ξέρετε, δΕ:v θa έπρεπε va φαvωμεv τόσοv σκληροί .  μ Αλλω
στε δΕ:v εΤχοv δλοι τaς Ιδίας είιθύvας. 

- Να,ί, άλλ,Ο: έπρ�πε κα} το� fiλλov, έκείvοv τοv μεγάλοv ! 
- Μα, vομ ιζω . . .  οτι . . .  δεv θα επρεπε . . . .  ' Επρόκειτο . . .  περi έστεμ-

μέvης κεφαλης ! 
- Μά, γιΟ: ποιοv νομίζετε δτι λέγω ; 
- ΓιΟ: τοv Βασιλέα Κωvσταvτivοv, δΕ:v έvvοεΊτε ; 
- μΟχι ! 'Evvoω τόv . . .  Βεvιζέλοv ! ΝΕπρεπε καi αύτοv va τουφε-

κ ίσετε ! Αύτος τΟ: Φταίει δλα ! 
Καi ό Ραϋvόλδος Ρόσσι, έv παραφορ� καi έξάψε ι της άvισορρό

που διανοίας του f\ρχ ισεv έ:vα φ ιλ ιππικόv κατa τοϋ . . .  'Ελευθερίου Βε
νιζέλου ! 

Ό Πλαστήρας τΟ: έχασε. Αύτο δΕ:v το έπφίμεvε. ΔΕ:v το έφα
τάζετο δτι θa τοu το ΠrJ ό <<ξέvος» δημοσιογράφος ! Τέλος άπεφάσισε 
τί va κάμι:J .  Έσηκώθηκε, έκαμε κά.ποιο εΊδος χαιρετισμοί} της κεφαλης 
πρΟς τοv Ραϋvόλδοv Ρόσσι καi έφυγεv εΙς άλλο παραπλεύρως δωμά
τιον, άφήσας τοv Ραϋvόλδοv va έξακολοuθιJ τοv φ ιλ ιππικόv του κατa 
τοu Βενιζέλου ! 

Ό ύπασπιστής τοϋ Πλαστήρα, εlδοποιηθεiς, έσπευσε καi είδο
ποίησεv εύγεvως τοv «ξέvοv» δημοσιογράφοv, δτι η «συvέvτευξις έ
ληεε» ! 

Ό Ραϋvόλδος Ρόσσι, συvεχίζωv πάντοτε τοv κατa τοϋ 'Ελευθε
ρίου Βεν ιζέλου φ ιλ ιππικόv του, κατηλθε τfιv κλίμακα, άκολουθούμεvος 
ύπο τοu ύπασπιστοϋ μέχρι της έξωθύρας. 

Καi έσπευσε va έλθι:J άμέσως εΙς τΟ: γραφεία τοϋ <<Ρ ιζοσπάστη», 
.:Sπου, εΙς έπήκοοv πολλωv, δ ιηγήθη το γεγοvός, έv μέσct> ξεκαρδιστι
κωv γελώτων, οί όποίοι συvεχίζοvτο έπi μηvας, όσάκις έvεφαvίζετο ό 
Ραϋvόλδος Ρόσσι ! 

-· 

ΤΟ K I NHMA ΠΑΛΑ Ι ΩΝ ΠΟΛΕΜ Ι ΣΤΩΝ 

Εύθuς άπο τaς άρχaς τοu 1 923, το κομμουvιστικοv κόμμα, έκ ι
νητοποίησεv δσοv ήδύvατο τοuς παλαιοuς πολεμ ιστάς. Αί Κυοερvή
Jεις της 'Επαναστάσεως Πλαστήρα, λόγCtJ της μ ικοασιατικης κατα
στροφης καi της οlκοvομικης κρίσεως της χώρας ( ή  λίρα άvέ6αιvε συv
εχως, ό τ ι μάριθμος έπίσης, ό προϋπολογισμος εΤχε τεράστια έλλεί μ
ματα καi οί πρόσφυγiς εΤχοv άμεσοv άvάγκηv περιθάλψεως ) ,  δΕ:v ήσαν 
εiς θέσ ιv va προσέξουν κδ:v τοuς παλαιοu�. πολεμ ιστάς, οί όποίοι έμει
vαv άπροστάτευτοι ,  άνεργοι , πειvωvτες. Πολλοi τfιv vύκτα διεvυκτέ
ρευοv εΙς τaς Άθήvας εΙς τΟ: παγκάκια τοu Ζαππείου καi τοϋ Συντά
γματος. Ετχοv δΕ: σημειωθιj καi vυκτεριvαi έπιθέσεις αύτωv κ,ι:χτa δ ια-
6ατωv καi μικοοληστείαι .  

Δ ιa  va κατακτήσι:J τήv μδ:ζαν τωv παλαιωv πολεμιστωv το Κ .  Κ .  
Ε. δ ιέταξε τaς όργαvώσεις τοϋ κόμματος εΙ� δλας τaς έπαρχίας va 
ξεχωρίσουν άπο τΟ: μέλη τωv δσους παλαιους πολεμ ιστaς εΤχοv, va 
προσθέσουν εΙς αύτοuς δλους τοuς gυμπαθοuvτας προς το κόμμα έρ
γάτας η ύπαλλήλους παλαιοuς πολεμιστaς καi δ ι '  αύτωv va όογαvώ
σουv Έvώσεις Παλαιωv Πολεμ ιστωv, vόμ ι μα σωματεία, έγκεκριμέiια άπο 
τΟ: Πρωτοδικεiα, μΕ: σκοποv διττόv : 'Αφ' έvος μΕ:v η1v δ ιεκδίκησιv οί
κοvομικωv αΙτημάτων ύπΕ:ρ τωv παλαιωv πολεμιστωv (έπιδόματα άvερ
γ ίας, προτίμησιv είς έργασίας κ.τ.λ. , σύνθημα «Ψωμi καi δουλειa» ) ,  
άφ' έτέρου δΕ: τfιv καλλ ιέργειαν άvτιπολεμικοϋ πνεύματος. Καi τοϋτο 
δ ιότι f\δη ό Πάγκαλος ώργάvωvε τοv «Στρατοv τοu " Εορου>> λεγόμενο� 
καi εΤχοv f\δη κρατηθιJ ύπο τΟ: δπλα αί κλάσεις αί vεώτεραι τοϋ 1 9 1 7. 
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Δεν άπεκλείτο δ€. καΙ έπιστράτευσις καΙ τών παλαιοτέρων, έαν είc τfιv 
Λωζάννην ό Βενιζέλος καΙ ό Ί σμ€.τ Ί νονοu δ€.ν συνεφώνουν. 

ΠΛΗ Ρ Η Σ  Ο Ρ ΓΑΝΩΣ I Σ 

Άφοu 1δρύθησαv α1 Ένώσεις αuται τών Παλαιών Πολεμιστών, έ
i<.άλεσαv δ ιc'χ προκηρύξεών των δλους τοuς παλαιοuς πολεμιστό:ς τfις 
χώρας προς έγγραφήν. ΚαΙ πράγματι έδημ ιουργήθη τεράστιον πα
λαιοπολεμ ιστ ικον κίνημα μ€. δεκαδας χ ιλ ιάδων μελών είς ολόκληρον τfιν 
Lώραν, έν4> τc'χς διοικήσεις αύτών ε1χον καταλάβει ήδη κομμουνισταl 
η πρόσωπα συμπαθοuντα πρΟς το Κ .  Κ .  Ε. Παραλλήλως δ€. f\ρχισε 
καΙ ή όργάνωσις τών άναπήρων καΙ θυμάτων πολέμου, ύπο ηΊν έπιρ
ροi]ν τοϋ Κ .  Κ .  Ε. Περιττον βέβαια νc'χ είπωμεν δτι δλα αύτc'χ έγϊνοvτο, 
έν4> το Κ ράτος έκοι μaτο τον νήδυμον ! Οίiτε έννοοuσε κδ:ν τί γίνεται.  

ΑΙ παλαιοπολεμιστικαi όργανώσεις ώργανώθησαν βέβαια ώς έξω
κομματικαl φυσικά. Μέσα δμως είς τοuς κόλπους των ώργανώθησαν 
κομμουνιστικαl φράξιαι, α\ όποlαι είχον καΙ ηΊν κατεύθυνσιν αύτών 
ύπο τc'χς όδηγίας τοu κόμματος. Άπο το παλαιοπολεμ ιστικον κίνημα 
γενικώς το Κ . Κ . Ε. ώφελήθη παραπολu οχι μόνον είς τfιν πολιτικήν του 
5paσιν κατα τi]ν κ ινητοποίησιν τών μαζών, άλλα καΙ άπο όργανωτικης 
άπόψεως, δ ιότι πλεlστα δσα στελέχη αύτοu προηλθον άπο το κίνημα 
αύτό, μεταξu τών όποίων ο1 ΠουλιόπουλΟς, Μοναστηριώτης . . Πηλ ιώτης, 
Εύαγγελόπουλος, Άναγνωστόποι.ιλοςι Ταχογιάννηςι Καμμώναςι Βερ
δέοης καΙ πολλοl άλλοι.  

ΤΟ ΑΝΤ Ι ΠΟΛΕΜ Ι Κ ΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

Το κίνημα τών παλαιών πολεμιστών άπο μ"έν οlκονομικης άπόψεως 
δια της δ ιεκδ ικήσεως τών οΙκονομικών αΙτημάτων δ€.ν έτι:έ<!Jε!)ε σοβαyα 
άποτελέσματα, διότι το Κ ράτος δ€.ν i'jτo είς θέσιν να έπαρκέσr:ι .  Ουτε 
κδ:ν ένα νόμον/ σc'χν τοuς σημερινοuς 75 1 καΙ 1 8361 δεν έψήφισε, μολο
vότι καΙ τώρα/ ποu ύπάρχουν ο\ νόμοι u:ύτοίι δεν έ:γινε τίποτε το σπου
δαlον. Άπο άπόψεως δμως καλλ ιεργείας άvτιπολεμ ικοu, φ ιλειρηνικοί), 
ήττοπαθοuς · ρεύματος, έπέτυχε πλήρως/ δ ιότι καΙ ο1 τότε άξιωματικοi 
uκόμη τοu Στρατεύματος ώμολόγοuν δτι δεν εΤναι δυνατον οπωσδή
ποτε να κληθοuν ύπο τc'χ δπλα παλαιαi ήλικίαι, δ ιότι θα χαλάσουν καΙ 
τοuς ύπηρετοuντας τών κλάσεων 1 9 1 7  καi νεωτέρων. Δια τοuτο ό Στρα
τος τοu " Εβρου προητοι μάζετο κατc'χ το δυνατον με νεωτέ9ας ήλικίας. 
Το άντ ιπολεμ ικον δμως ρεuμα i'jτo τότε διάχυτον πανταχοu της χώρας 
καΙ ό άντίκτυπός του i'jτo ζωηρος καί είς τi]ν χώραν μας. 

ΠολU γρήγορα συνεδέσαμεν το παλαιοπολεμιστικον κίνημα τιϊς 
' Ελλάδος με την Διεθνη Όργάνωσιν τών Παλαιών Πολεμ ιστών (Asso
ciation International des Anciens Combattants ) έν Παρισίοις, παρα τιϊς 
όποίας καΙ έλήφθησαν άμέσως καταστατικά/ όδηγίαι, προγράμματα/ 
προκηρύξεις καΙ συνεχώς άπεστέλλοvτο δλα τα σχετικα έκδιδόμενα είς 
το έξωτεpικόν : έφημεpίδες1 πεpιοδικά1 εντυπα. Τοuτο συνετέλεσε συ
νάμα καΙ είς την καλλιέργειαν είς τοuς παλαιοuς πολεμ ιστας ένος πνεύ
ματος διεθνισμοί)/ άγώνων έπl δ ιεθνοuς έπιπέδου, ώς συνέφερεν είς τον 
Κομμουνισμόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

ΕΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ 

· Μ ά ϊ ο ς l 9 2 3. � Ητο μία ώραία βραδυα τοϋ ΜαίΌυ τοϋ 1 923 . .. Ε
νας κύριος περίπου 45 έτων, προφανως καλοζωϊσμένος, μΕ: φυσιογνωμ ίαv 
ραφφιναρισμένου Εύρωπαίου τ&ιν σαλονιων η των δ ιπλωματικων δεξ ιώ
σεων καi έσπερίδων, ένδεδυμένος άψογα, σύμφωνα μΕ: τi]ν τελευταίαν λέ
ξιν τijς μόδας, δροσίζεται εΙς την βεράνταν τοϋ άριστοκρατικωτέρου ίσως. 
τf\ς έποχijς έκείνης ξενοδοχείου τijς 'Ελλάδος, του «'Ακταίου» τοϋ Παλαι
οϋ Φαλήρου. Πλάϊ του εΙς το τραπέζι κάθεται μία γιιναίκα, ώραιοτάτη 
ουλφίς, καλλονη άπο τας ολίγας, ένσάρκωσις τijς Άφροδίτης, μετεμ
ι;ιύχωσις τijς Λαlδος ! Θηλυκότης, σέξ - άππηλ l 00 % ! ΕΙς το τρα
πέζι έπάνω τα έκλεκτότερα των έδεσμάτων καi το έπάργυρον δοχείΌν, 
ποu περιέχει την παγωμένην φιάλην σαμπάνιας «Μοuμ» ( γνησία μάρ
κα, δχι « ίμμιτασιόν») '  έν<;> είς τα ποτήρια σπινθηρίζει καi άφρίζει το 
σύγχpονον αύτο νέκταρ. 

Εύτυχεί'ς Ο:νθρωποι ! Γι '  αύτοuς έπλάσθη 6 Κόσμος ! 
Μιλοϋν συνεχως. γελοϋν συνεχως, χαριεντίζονται συνεχως, θωπεύ

ονται άκόμη συνεχως ! ΝΕξαφνα δμως, 6 άριστοκράτης αύτος κύριος, 
σηκώνεται δρθιος, άγρια θυμωμένος. Άποτείνεται γαλλιστi προς ένα 
• Ελληνα άξιωματικον τοu Π .  Ναuτικοu, καθήμενον έπίσης εΙς την 6ε
ράνταν τοϋ «'Ακταίου» μΕ: ένα φ ίλον του, καi εΙς ϋφος αύστηρόν, έπιθε
τικόν, μΕ: άπειλητικας κ ινήσε ις τijς χειρός του, τοϋ λέγει : 

-- ΕΤσαι άνάγωγος ! . . . ΔΕ:ν ε Τ σαι κύριος καi άπορω πως 9>ορεί'ς 
αύτην τι)ν στολήν ! Σ&ς βλέπω τόσην ωραν ποu μέ μορφασμους, μΕ: 
χ:ειρονομ ιας, μΕ: νοήματα, ένοχλεί'τε καi φλερτάρετε την κυρίαν ποu κά
θετε μαζί μου. ΔΕ:v γυρίζει κδ:ν να σ&ς Ιδ!], καi πολU δ ικαίως, δ ιότι δέv 
C(ξίζετε να γυρίσι:ι κανείς να σ&ς ίδΌ., καi δμως έπιμένετε να την ένο
χλijτε ! Δέν κατεδέχθη να μοϋ πι) τίποτε, άλλα μη νομίζετε δτι αl κι
�·ήσεις σας διέφυγον την πpοσοχην μου. ΔΕ:ν εΤμαι ζηλιάρης, άλλα καi 
δέν μπορω ν' άφήσω άπροστάτευτον μ ίαν κυρίαν, ποu μοu κάμνει την 
τ ι μην να εΤναι παρα το πλευρόν μου, άπο τας κακοήθεις ένοχλήσεις ! 

Ε Ι Σ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟΝ 

Ό άξιωματικος τοϋ Ναυτικοϋ δΕ:v έπερίμενεν άσφαλως αύτηv ;,ην 
έπίθεσιν. Πράγματι έφλέρταρε τι1ν κυρίαν. Άλλα δΕ:ν έφαντάζετο οτ ι 
6α δημ ιουργηθΏ έπεισόδιοv άπο τοv κύριον ΠΟU τι1ν συνώδευε. Έσηκώ
θη καi αύτός, κάτωχρος, δια να προστατεύσι:ι την ύπόληψίν του καί 
η1ν στολήν του. Καi εΤπε : 

' 

- Σ &ς παρακqλω, κύριε, ν' άνακαλέσετε δσα είπατε ! 
- ΝΟχι μόvον δΕ:v άνακαλω, άλλα καi τα έπαvαλαμ6άνω. Σοϋ ά-

ξίζουν· δλα ! 
Ό άξιωματικος μόλις συγκρατεΊται να σηκώσι:ι το χέρι του. Σ πεu-
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δουν άλλοι, δ διευθυντης τοϋ ξενοδοχείου, καΙ τον συγκρατούν, δ ιότι 
φοδοϋνται δτι θό: παραφερθ6 δ άξιωματικος τοϋ Ναυτικού καΙ θό: κτυ
πήσ!J τον ξένον ! 'Εν τούτοις, έπειδfι κανε Ι ς δέν κρατεΊ τον ξένον, αίι
·rός, έξαλλος, έπιτίθεται φωνάζων � 

- Νομίζε ις δτι σε φοδοϋμαι ; 
Κ αΙ δίδει ένα γρονθοκόπτjμα, το δποΊον δμως όλίγον θίγει τον ά

ξ ιωματικόν είς τον ώμον. Κ άποιος έξ έκείνων ποu έπενέδησαν νΟ: τοuς 
χωρίσουν, έφαγε το μεγαλύτεpον μέρος τής γροθιάς, χωρlς νa διαμαρ
τυοηθί] ! 

Τοuς έχώρισαν. Έν τi;) μεταξu δμως το τηλέφωνον τοϋ ξενοδο
χείου εΤχεν είδοποιήσει την Άστυνομiαν. 'Ένας άξιωματικός κατέφθα
σε. Πήρε τό: στοιχεΊα άμφοτέρων και μεpικων μαρτύρων, μεταξu των 
ί.ποίων δ κυρ ιώτερος ήτο ό δ ιευθυvτης τοί.i �ενοδοχείου. 

την έπομένην συνεχίσθη το έπεισόδιον είς το αίιτόφωρον. 
Είς το έδώλιον κάθεται ό ξένος ποu έκτύπησεν η προσεπάθησε νΟ: 

�τυπήσΙ] τον άξιωματικόν. 

ΕΝΑ Σ ΟΛΛΑΝΔΟ Σ ΑΡΧΑ Ι ΟΛΟΓΟ Σ 

Ό πρόεδρος έρωτQ; διΟ: διερμηνέως : 
- πωc: λέγεσαι : 
- Άντpέ Βό:ν Γκούτς. 
--' 'Εθνικότης ; 
- Όλλανδός. 
- 'Επάγγελμα : 
- Κ αθηγηη1ς τής 'Αρχαιολογίας. 
- Το διαβατήpιόν σας ; 
- Όpίστε. Πάpτε το. 
ΜετΟ: έξέτασιν ; 
- Έν τάξε ι .  
Ή δίκη διεξήχθη δμαλως. Ή κυpία έδεοοίωσεν δτ ι  ό άξιωματι

κος την έφλέρταρεν, άλλό: δέν άπέδιδε σημασίαν τινό: καΙ δι' αίιτό ό 
συνοδός της δέν έπρεπε νό: έξαφθ6. Ό ξενοδόχος εΤπε μασημένα λό
γ ια. Δέν ήθελε νό: δυσαρεστήσΙJ κανένα καΙ προ παντός τον πλουσιώ
τατον Όλλανδόν. ΕΤπεν δτι δ πελάτης του ήθελε μέν νό: κτυπήσ1,1 τον 
.iξιωματικόν, άλλό: δέν τον έκτύπησε, δ ιότι δέν μπόρεσε, δ ιό: τον λόγον 
5τι ή μποδίσθη άπό τοuς παρεμβάντας. Κ αΙ οί άλλοι εΤπαν περίπου τό: 
Ίδια. 

Άπόφασις ; Ό πρόεδρος συνέστησεν είς τον άξιωματικον νΟ: μη 
φλερτάρ1,1 τό:ς κυρίας των άλλων, έπέ6αλε δέ είς τον Όλλανδον άρ
χαιολόγον κάποιο πρόστι μον, το όποΊον, μαζl μέ δλα τό: έξοδα, έκαλύ
φθη μέ μίαν χρυσήν λίραν 'Αγγλίας, τίlν όποίαν δ άρχαιολόγος έδω
cπν είς τον ξενοδόχον διό: νΟ: πληρώσt;� καΙ έφυγε. 

Μετά τ ινας ή μέρας, δ 'Ολλανδός άρχαιολόγος Βό:ν Γκοuτς άνε
κοίvωσεν είς τον διευθυντην τοϋ ξενοδοχείου «'Ακταϊον>>, δτι θό: ήτο 
διατεθε ι μένος νό: κάμ 1,1 μ ίαν άρχαιολογικην δ ιάλεξιν είς την αίθουσαν 
ϊΟU ξενοδοχείου προς τοuς ένοίκους αίιτοϋ fι άλλους τυχον έπιθυμοϋν
τας νΟ: τον άκούσουν. Παρεκάλεσε δξ: τον διευθυντην τοϋ ξενοδοχείου 
ν' άνα�οινώσΙJ τοϋτο είς τοuς ένοίκους μέ την παράκλησιν - πρόσκλη
σ ιν δπως τ ι μήσουν τον όμ ιλητην διΟ: τfiς παρουσίας των. 

Έπειδη δ Βό:ν Γκοuτς έφαίνετο πολU πλούσιος, έκαμνε μετΟ: τής 
ώραίας Κυρίας, ή όποία τον συνώδευε, μεγάλα έξοδα είς «ΚΟνσομα
σιΟν» τοϋ ξενοδοχείου, έπαιζε πολλάκις μπρΙτζ μέ άλλους ένοίκους με 
σοοαρό: ποσά, έδιδε μεγάλα πουρμπουΟ:ρ είς τό: γκαρσόνια κα1 έν γέ
νει έζοϋσε «μεγάλην ζωίlν» πλουσίου άριστοκράτου, ό ξενοδόχος έπρο-
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θυμοποιήθη νό: γεμίσι:� τι1ν α'ίθουσαv μΕ. έκλεκτον άκροατήριον ένοίκων 
καί άλλων. Ό Βό:ν Γκ_οuτc; ώμίλησε γαΛλιστi έπi μίαv ώραv καi Εν τέ
ταρτον έπi των άρχαιοτήτων τιϊς 'Ολυμπίας, εlδικως δΕ. έπi τοu ναοιJ 
τοϋ 'Ολυμπίου Δ.ιοc; κατό: τfιν άρχαιότητα, κάμνων συνάμα μ ίαν ώ
ραίαv κριτ ικfιν τijς θρησκείας των · αρχαίων ' Ελλήνων, των οποίων έ
πλεξε το έγκώμ ιον, χωρίς νCχ παραλειψl:J νCχ τονίσι:J τfιν χαράν του, δ ιό
τι ευρίσκετο εΙς τfιν ώραίαv αύη'lν χώραv, νό: έξάρι:� τfιν φιλοξενίαv των 
συγχρόνων 'Ελλήνων, τοuς οποίους έγνώριζεν ώς γνησίοuς άπογόνους 
έκείνων, τηροuντας τaς πάραδόσεις τοϋ «Ξενίου Διός», κηρυχθεiς φ ιλέλ
λην καi δηλώσας οτι ΕJό: έθεώρε ι τιμήν του, έό:ν ήτο UΕλλην, καi έκφρά
σας την άπορίαν του διατί οί U Ελληνες δΕ.ν εΤναι,  ώς ώφειλον, ύπερήφα
νοι δσον πρέπει δ ιό: τfιν Ιδ ιότητά των ταύτην ! 

ΣΧΕΣ Ε Ι  Σ ΚΑΙ  ΕΚΔΡΟΜΑ Ι 

ΕΤπε πολλό: καi έ6εοαίωσε μΕ. τον έντοvώτερον τρόπον οτι πάν
τοτε θό: διακηρύσσι:� τfιν έξέχουσαν εΙς την ' I  στορίαv των Λαων θέσιν 
τ οu Έλληνισμοu καΙ τijς 'Αρχαιότητος, άλλό: καi τώρα. Θό: έπίστευε 
�ανεiς ότι αύτος δ άνθρωπος ε Τ ναι παθολογικως φιλέλλην ! Φυσικό: συ
vεκίνησε τοuς άκροατάς του καi έχειροκρqτήθη έπαvειλημ μένως, άπο
σπάσας τό: συγ;αρητήρια των παραστάντων, Ιδίως δΕ. ένος � Ελληνος 
Μητροπολίτου, pστις  δ ιέμενε τότε εiς το ξενοδοχεΊον αύτό. 'Από τότε 
δΕ. δ Bav Γ κοuτς έκαμνε συχνό: παρεαν μΕ. τον Μητροπολίτην καi συ
χνό: τον έ6λεπε καvε\ς  νό: συντρώγι:J μΕ. αύτον εΙς την οεράνταv τοu 
«,Ακταίου», δταν συνέβαινε νό: μη συνοδεύεται άπο τfιν ώραίαv συλφί
δα του. Σ υνεζήτουν δΕ: μεταξύ των οί δύο διάφορα φιλοσοφικό: θέματα, 
προ παντος γερμανιστί ,  δ ιότι δ Μητροπολίτης εΤχε σπουδάσει εΙς τfιν 
Γερμαvίαv, δ δΕ. Βό:ν Γκούτς, έκτος τijς όλλανδικijς «μητρικiiς» του προ
φανως γλώσσης, ώμίλει άριστα τfιν γαλλικήν, τfιν γερμαvικήν, τfιν άγ
·,·λ ικήν, διότ ι εΤχε ζήσει έπi πολλό: έτη εΙς τό:ς χώρας ταύτας. 

ΠολιJ συχνό: έζήτει άπο το ξενοδοχεΊον μ ίαv πολυτελίi κούρσαv, ή 
όποία τον μετέφερεν εΙς τfιν Όλυμπίαν, τοuς Δελφούς, τό:ς Μυκήνας 
καi άλλους άρχαιολογικοuς χώρους, διότι έμεινεν εΙς τfιν 'Ελλάδα έπi 
άρκετοuς μiJνας, έπιδιδόμενος, ώς έλεγεν, εΙς άρχαιολογικό:ς μελέτας. 
ΕΙς το δωμάτιόν του εΤχεν άρκετό: ξένα άρχαιολογικό: 6 ιδλία. 

vΕλεγεν έπίσης δη άyαπQ: τfιν θάλασσαν καi πολλάκ ις τό: 6ράδυα 
εκαμνε περιπάτους μΕ. λέμβον εΙς τό: άνοικτό: τοu Σαρωνικοu, πότε μα
ζί μΕ. τfιν ώραίαν συνοδόν του καi πότε μόνος, δταv έκείνη δ(ν ηθελεν 
ε'ίτε διότι ήτο κρυωμένη, ε'ίτε διότι φυσοuσε η ή θάλασσα ήτο ταρα
Ύ μένη. Μάλιστα κάποιος 6αρκάρης μΕ. μ ιό: πολυτελως στρωμένην βάρ
καν, έπε ιδfι προφανως έπληρώνετο καλά, έπερίμενε πάντοτε σχεδόν εΙς 
τfιν παραλίαν τοu «Άκταίου» με την έλπίδα νό: χρησιμοποιηθΏ παρ· 
αύτοu διό: περίπατον. 

ΑΡ I ΣΤΟΤΕΧΝΗ Σ ΤΟΥ Σ ΥΝΩΜΟΤ Ι Σ ΜΟΥ 

ΟΙ άναγνωσται τοu Ιστορήματος τούτου άντιλαμδάvονται άσφα
λως οτι δΕ.ν ύπiJρχε λόγος ν' άναφέρωμεν ένταlιθα την ζωfιν ένος πλου
σίου c.φχαιολόγου Όλλαvδοu εΙς το «Άκταlον» τοu Φαλήρου, aν δΕ.ν 
συνέτρεχεν εΙδικός λόγος. Καi δ λόγος εΊναι δτι δ περi ou πρόκειται 
δΕ.ν ήτο οUτε πλούσιος_. οUτε άριστοκράτης, οίίτε άρχαιολόγος, οίίτε 
Όλλανδός, οίίτε έλέγετο ΆντρΕ. Βό:ν Γκούτς, δπως τον έγραφε το δια
οατήριόν του. "' Ητο άπλούστατα ενας φο6ερος καi τρομεpος Μπολσε-
6Ίκος Ροοος, άλλΟ: συνάμα καΙ άριστοτέχνης τοu συνωμοτισμοu ! 

·ολην αίιτfιν τfιν ίστορίαv, την δποίαv άνεφέραμεν, τfιν έδημ ιούρ-
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yησε δια να καλύψι:Ί την πραyματικήν του Ιδ ιότητα, δια ν' άπομακρύνι;ι 
πaσαν τυχον δυνατην ύπόνοιαν τfiς 'Αστυνομίας πρΟς αύτόν. u Ενας 
Μπολσε6ί'κος, άπεσταλμένος τfις Κόμιντερν, έχει 6ε6αίως πάντα λό
γον νό: μη δημ ιουργιJ έπεισόδια με άξιωματικούς, καί μάλιστα γιό: έ
.ρωτοδουλειες καί φλέρτ, να άγεται είς τό: δ ικαστήρια, δπου ένδεχομέ
νως θό: ύποστιJ άνάκρισιν έξονυχιστικήν, νό: τ ιμωρfιται .  'Επίσης δεν 
.εχει κανένα λόγον νό: προκαλίj εΙς το &τομόν του την προσοχi]ν με μ ίαν 
τόσον ώραίαν γυναί'κα, εΙς ένα τόσον άριστοκρατικον ξενοδοχεί'ον, να 
σκορπξι τα χρήματα, νCχ κάμνι:Ί δ ιαλέξε ις άρχαιολογικάς, να συνανα
στρέψεται με Δεσποτάδες ! 

"Αλλ' ό περί ou πρόκειται ήκολούθησε την άντίθετον τακτικήν συ
νωμοτισμοu άπο έκείνην1 την όποίαv εΤχεv άκολοιιθήσει ό Τσετούyιεφ. 
Έκεί'νος, πρεσ6ευτης της Σοοιετικfις 'Ενώσεως εΙς Β ιέvνηv, έπέρασε 
i<.αi έπεκοινώvησε μαζί μας ώς πτωχος έργάτης μέ τρι μμέvο παλτό ! 
τ οuτο δ ιότι έπρόκειτο να ,μείνι:� όλίyας μόvοv ή μέρας καί δ ι '  όλίγοv 
χρόνον δύvαται κανείς vα δ ιέλθι:ι τρόπον τ ιvό: λάθρα, χωρίς vό: τοv πά
{)1] κω·είς χαμπάρι .  

«ΕΠ I ΣΤΗΜΟΝ Ι Κ Η» Π ΡΟΠΑΡΑ Σ Κ ΕΥΗ 

"Οταv δμως πρόκειται vα μείνι:ι καvείς έπί πολλοuς μfινας, τότε 
-τα πράγματα διαφέρουv. Πρέπει έγκαίρως καΙ έξ άρχfις vα έμπεδώσι:ι 
.είς τηv Άστυvομίαν την άντίληψιν, δτι εΤναι έν τάξει άπο πάσης πλεu
ρaς, δτι δεν έχει λόγον νa κρύψι:Ί τίποτε, δτι τάχα έμφανίζει το πρα
yματ ικόv του ονομα, πρόσωπον, Ιc ιότητα, άσχολίαv κλπ. καΙ οϋτω 
ν' άπομακρύvι:ι έγκαίρως πaσαν ύπονοιαv, εΙς τρόποv ωστε ή 'Ασιυvο
μία νό: καταλήξι:� εΙς το συμπέρασμα, δτι τ ίποτε τΟ ϋποπτον δεν ύ
πάρχει εΙς τον ξέvον αύτον καΙ να μη �ασχοληθιJ πλέον δ ι '  αύτόν. Κ αΙ 
.αύτο το έπέτυχε πλήρως ό «Όλλαv6ος» τοu «'Ακταίου» ! 'Ολόκληρον 
10 ξεvοδοχείΌν θό: ηδύνατο va δρκ ισθι:\, καί αύτος δ 'Έλλην Μητροπο
λ ίτης, δτ'ι πρόκειται περί εύγεvεστάτου, έξαιρετικα μορφωμένου κυρίου 
.καΙ έπιστήμονος cφχαιολόγου, Όλλανδοu 1 00 %, όμιλοuvτος συχvα 
·περί τrjς «πατρίδος» του, καΙ έπi πλέοv παθολογικού φιλέλληνας καΙ 
έλληνολόηJου ! 

Αύτο θα πιJ συνω!lοτ ισμός . . .  έπιστημοvικός ! Με τfjv στάσι ν του 
αύτήν, με τας ένεργείας του καί μΕ: όσα άκόμη μaς Ελεγεν .. όμολογω 
·ΟΤ ι πολλό: έδιδάχθημεv παρα τοu άνθρώπου αύτοu, οχι μόνοv έπl τοu 
uυνωμοτισμοu, άλλα καΙ έπl πλείστωv άλλωv έπιπέδωv. τ Ητο πράγμα
τι ένας άνθρωπος μεγάλης άξίας καΙ έξαιρετικfις μορφώσεως. τ Ητο 
ΡC>σος, άλλα άπο τοu 1 903 Μπολσε6'iκος καΙ δ ιωχ3εlς έπl Τσάρου f
.φυγεν είς τηv Έσπερίαv, καΙ δταν ό Λέvιν �ζη εΙς τήν Έλ6ετίαν, αύτος 
.fζfl εΙς την Όλλανδίαv, τήν Γαλλίαν, την Γερμανίαν καί τήv Άγγλίαv. 
Έγνώριζεv άριστα τας γλώσσας των χωρC>ν τούτωv, δπου έσπούδασε 
πολ ιτ ικας έπιστήμας, έργαζόμεvος συνάμα ώς ξυλουι:>yος εΙς έργοστά
σιοv δ ια να ζήσι:� .  Δεv εΤχε καμμίαν σχέσιν με τfιν άρχαιολοyίαν, άλλ' 
lκάθησε καΙ έμελέτησεv άπο ξένα άρχαιολογικα συγγράμματα το θέ
μα περl 'Ολυμπίας καΙ ναοu -ι:οu 'Ολυμπίου Διος μόνοv δια νa δώσι:ι 
11lll δ ιάλεξιv τοu ξενοδοχείου καΙ vα έμπεδώσι:� εΙς όλους τηv Ιδέαv δτι 
μόνον α\ άρχαιολογικαl μελέτα" τον κρατοuν εΙς την 'Ελλάδα ! ΕΤχε 
δ ια6ατήριον δλλανδικόν, καvονικόν. δ ιότι κάποιος νομάρχης τfις Όλ
Λcriιδίας τότε ήτο κομμουνιστής, δεν ένθυμοuμαι τίνος voμou ( μοu τοv 
.ι::Τχε πfι) καΙ τοu έξέδωσε το διαδατήριον. Άλλα καΙ το ονομα ΒCχν 
Γκοuτς ήτο ύπαρκτον ονοfλ.α, έvος κομμουνιστοu τfις 'Ολλανδίας, όστις  
τοu το έδάνεισεv έκουσίως, έτοιμος πάντοτε να δηλώσι:� δτι αύτος εΤχε 
-ταξιδεύσει εΙς την ' Ελλάδα, δια να καλύψι:Ί έν άνάyκι:� καΙ τον νομάρ-
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χην της 'Ολλανδίας καΙ τον ψευδο - ΒCχν Γκοuτς τοu «Άκταίου». ΝΕτσι 
ι<ατωχυρωμένος δ Μπολσε6ϊκος αύτος ό:πεσταλμένος, έμεινεν έπl πολu 
είς τι1ν 'Ελλάδα έστω καΙ &ι έφαγεν άρκετa δολλάρια της Κόμιντερν ! 

Λοιπόν δ fuιeρωπος αύτος έλέγετο πράγματι 'Αντρέί, δπως tλέ
γ ετο καΙ δ �ραγματικος ΒCχν Γ κούτ� δηλαδτ) συνέπιπτε μονον τόν μ ι
κρόν των όνομα. Καi είς τον «Ρ ιζοσπάστην» της έποχijς έκείνης θa είί
ρr;ι κανεiς είς τa δημοσιευόμενα πρακτικό: κάποιου ΈtJνικοu 2υμ6οu
λί

.
ου τοu Κόμματος, ποu έγινεν έπi παρουσίςι: του, τα έξης : «Ό σ. 

'Ανδρέας, λαοων τον λόγον, εΤπε το καi τό ! » Με το όνομα αύτό, «6 σ. 
Άνδρέας», τον έγνώρισαν ολα σχεδον τα μέλη τijς Κ εντρ ικfις Έπιτρο
πης καi άρκετa &λλα · στελέχη έκ των τ'Jγετων των τοπικων όργανώ
σεων. Το έπίθετόν του δμως τό έμαθαν καi το έγνώριζαν, καθως καi τaς 
αλλας ίδιότητάς του, μόνον τρία πρόσωπα : ό γράφων το παρον ίστό
ρημα, είς τον όποϊον καi εΤχεν έντολήν νa παρguσιασθ� κατa πρωτον, 
ό τότε γεν. γραμματεuς τοϋ κόμματος Ν. Σ αργολόγος καi 6 Π. Για
τσόπουλος, τον όποϊον ωρίσαμεν σύνδεσμον μεταξu αύτοu καi η μων. 

Ό 'Αντρέϊ Πεσκόφσκυ ( αuτο ήτο το έπώνυμόν του) ήτο μέλος 
τfις Κ εντρικης Έπιτροπης τοu ρωσικοu κομμουνιστικοί) κόμματος, φί
λος καi μαθηττ)ς τοu Λένιν, άπο τα παλαιό: μέλη τοu Κ . Κ . Ρ . ,  τα άπο
τελοuντα τι\ν λεγομένην «Παλαιaν μπολσε6ικ ικι)ν Φρουράν». Περ ιττον 
νa είπω δτι καi αuτος εΤχε τι)ν τύχην αlιτijς τijς «παλαι&ς μπολσεδικι
κijς φρουρ&ς», τυφεκισθεiς  όλίγον άργότερον uπο τοu Στάλιν διό: κα
ταδίκης με κατηγορίαν τοu Β ισίνσκυ, ώς Μπουχαρινιστής, δ ιότι πράγμα
τι ήτο φ ίλος καi σύμφωνος με τον Μπουχάριν. Μετa την έξ ' Ελλάδος 
έπιστροφήν του είς Ρωσίαν, άπεστάλη ως πρεσ6ευτι)ς τijς Σ ο6 ιετικijς 
'Ενώσεως είς το Μεξικόν, τότε ποu έγίνοvτο έκεϊ τa πολλa κ ινήματα 
καi uπijρχε κuμα άριστερισμοu. Άργότερον δε Ε:γινε γεν. γραμματεuς 
τfις ΜΟΠ Ρ ( Μεζντουναρότνα Όργανιζάτσια Πόμοστ Ρεοολουτσιοvά
ρη = Διεθνι)ς 'Οργάνωσις Βοηθειας προς τοuς Έπαναστάτας ) ,  τμijμα 
τής όποίας έν ' Ελλάδι ήτο ή λεγομενη «Διεθνι)ς Έργατικι) Βοήθεια» 
χ.αi έπi Κατοχης ή «'Εθνικι) 'Αλληλεγγύη>>, διa νa χρησι μοποιηθοuν έ
θνικιστικa συνθήματα, τa μόνα συγκινοίίντα τότε τι)ν λαϊκι)ν μ&ζαν. 

ΝΥΚ ΤΕΡ I ΝΑ Ι Σ Υ ΝΑΝΤΗ Σ Ε Ι  Σ 

Ή ώραία συνοδός του δεv ήτο κομμουνίστρια, άλλ' ήτο 'Ολλαν
δή, τι)ν όποίαν εφερε μαζί του γιa 6 ιτρίνα, προφανως γυναίκα τοu έ
λαφροu κόσμου των μεγάλων άριστοκρατικων κέντρων τijς Εύρώπης, 
καi ή όποία έμενε κοντά του διa λόγους συμφέροντος μ&λλον. Ό ίδιος 
.ωμίλει περi αύτijς μετa περιφρονήσεως, οσάκ ις έγίνετο λόγος. Φυσικa 
δεν uπijρχε λόγος va τι)ν γνωρίσωμεν καi τ'J μεϊς. Ττ)ν εΤδα δύο η τρείς 
φορaς είς τι)ν 6εράνταν τοu «' Ακταίου» μαζί του, δταν συνέδη νa πε
ράσω άπο έκεϊ έπi τούτCtJ διό: να τοu κάμω κάποιο σύνθημα άνάγκης 
συναντήσεώς μας. 

-

Περιττον 6έ6αια VCx είπω, δ ιότι άσφαλως θa το άvτελι)φθησαν oi 
άναγνωσται, δτι 6 δαρκάρης ποu πεpίμενε τάχα κάθε δραδυ μήπως 
χρησιμοποιηθ� η βάρκα του διό: περιπατον τοu Πεσκόφσκυ ήτο κομ
μουνιστι)ς καi δτ ι,  δταν αύτος έπήγαινε μόνος με ττ)ν 6άρκαν περίπα
•ον, μία &λλη 6άρκα εφευγεν άπο το Πασαλιμάνι με μένα καi τον Σαρ
γολόγον l(αi οί δύο 6άρκες συνηντωντο είς τa άνοικτά, δταν ένύκτωνε ! 
Αί τοιαuται συναντήσεις έγιναν είς τι'Jν άρχι)ν μέχρις δτου 6 Πεσκόφσκυ 
πεισθ� δτι ή 'Αστυνομία δεν άπασνολείται ttε αuτόν. Άφοίί έπείσθη 
περi αlιτοu, πολλαl συναντήσεις έγιvαν είς την Κηφισιάν, είς περιπά
τους προς το Κ αλαμάκι, ε ίς διάφορα άπόκεντρα της παραλίας οίνο
μαγειρεί'α άκόμη η καφενεί'α. Καθ' δλον δε το δ ιάστημα τfις έν 'Αθή-

1 43 



ναις πολυμήνου παραμονijς του ήλ3ε καi μερικ<'χς φορ<'χς εiς τ<'χ γρα
ψεϊα τοu «f-' ιζοσπάστη»' απροειδοποίητα ! Διότι i'}το πολύ τολμηρΟς 
άνθρωπος. 

Η ΑΠΟΙΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΕΙς τι1ν 'Ελλάδα άπεστ6:λη ώς άντιπρόσωπος τijς Έκτελεστ ικijς 
Έπιτροπijς τijς Κομμουνιστικijς Διεονοuς μέ έντολην ν<'χ παραμείνι:� 
έπl μr]νάς τινας δι<'χ ν<'χ 6οηθlj την Κ . Ε. αίποu, ν<'χ συμοουλεύι:� , ν<'χ ποδη
γετΏ τρόπον τ ιν<'χ το κόμ μα. ΚαΙ πeαγματι ήτο άξιος ν<'χ ΤΟ κάμι:� αίι
τό, 6χι δ ιότι Εψεpε σπουδαίας όδηγ ιuς έκεΊθεν, άλλ<'χ κυρίως δ ιότι ήτο 
οχι μόνον μορφωμένος πολύ, άλλ<'χ καΙ τετραyέρατος καΙ όξυνούστατος 
·rήν κρίσιν άνθρωπος, κατορθώσω; ν<'χ κατατοπισθ� πολιJ γρήγορα εiς 
τ<'χ έλληνικ<'χ πράγματα, τό�ον άπο άπόψεως πολ ιτικijς καΙ οiκονομι
κijς καταστάσεως τijς χώρας γενικά, της έργατικης ταξεως εiδικώτε
ρα. Οσον καΙ έπi τijς δυναμικότητος τοu κόμματος καΙ της ίκανότητος 
tνδς έκάστου έκ των στελεχων αίιτοu, τ<'χ όποΊα έγνώρισε. Ό σύνδε
σμος, τον δποΊον TOU έδώσαμε, δηλαοή δ Π .  Γιατσόπουλος, κάτοχος 
της γαλλ ικης, τοu μετέφραζε προφορικως εiς ώοισμένην καθημερινην 
συνάντησιν των δύο ( κάπου εΙς το Παλαιον Φάληρον ) μίαν περίληψιν 
Ί ων άρθρων καΙ των εΙδήσεων δχι μονον TOU «Ρ ιζοσπάστψ>, άλλ<'χ καΙ 
των κυρ ιωτέρων άστικων έφημερίδων, κατ' άπαίτησίν του. ' Ι διαιτέρως 
τοu μετέφραζε τ<'χ γραφόμενά μας εiς την «Κομμουνιστικην Έπιθεώρη
σιv:ι>. 

Έν� ήλθε καΙ αύτος μέ άντιλήψεις οπως τοu Τσετούγιεφ, α\ δ
ποί'αι προφανως έπεκράτουν περl Έ λι,άδος τότε εΙς την Κομμουνιστ ι
κην Διεθvij, οτι δηλαδη ή κατάστασις τijς χώρας μας εΤναι <<qκρως έ
παvαστατικη» καΙ παρεοάλλετο με την έν Ρωσίq: έπl Κ ερέvσκυ τοιαύ
την ( ! ) , λόγC+J τijς μ ικρασιατικijς καταστροφης, τοϋ προσφυγικού προ
δλήματος, τi]ς οlκονομ ικijς κρίσεως, των πολιτικων άvωμαλιων, τijς 
δυσφορίας καΙ άγανακτήσεως των έργαζομένων μαζων, τijς μη εΙσέτι 
έφαρμογης τijς άγροτικης μεταρρυθμίσεως (άπαλλοτρίωσις των τσι
φλ ικ ίων κ.τ.λ. ) ,  έν τούτοις, ό Πεσκόφί::τκu πολu γρήγορα καΙ μέ την με
λέτην της καταστάσεως της Έλλάbος έκ των έφημερίδων καΙ μέ τ<'χς 
συνομ1λίας του μέ ήμcΧς κατετσπίσθη πλήρως καΙ εκαμε τ<'χς άπαιτοu
μένας διαπιστώσεις του. 

K P I  I E I  Ι Δ Ι Α  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Έτόvιζε δέ πρΟς ή μc'iς πολλάκις οτι ή Κ όμ ιντ?ρν πρέπε ι ν<'χ κα
τ ατοπισθlj καλύτερον δι<'χ τi]v έν ' Ελλάδ ι κατάστασιν καΙ δέν πρέπει ν<'χ 
Εχι:� τ<'χς άντιλήψεις ποu εχει σήμερον καΙ ν<'χ μη περι μένι:� πολλ<'χ άπο 
το Κ . Κ . Ε. «Ή Ο Ικονομία της χώρας σας εΤvαι άκόμη καθυστερημένη 
j.;αl άνεξέλ ικτος. Κ ατ' οίισίαν ό καπιταλ ισμος δέν εχει άκόμη έδω όλο
κληρώσει την ίιφην τοϋ καθεστωτός του ( structure) . 'Υπάρχουν άκόμη 
καΙ εiς την Οiκονομίαν, μέ σο6αρ<'χς έκδηλώσεις καΙ εΙς την πολ ιτικην 
κονίστραν της χώρας, ίιπολείμματα φεουδαλισμού, ή δέ έργατική σας 
τάξις δέν εχει οuτε προλεταριακηv σuνείδησιν, οuτε έπαναστατικ<'χς 
�ταραδόσεις, οπως συμβαίνει εΙς τ<'χς βιομηχανικως έξειλιγμέvας χώ
ρας_. εχει δέ μ ικροαστικην ψυχολογίαν, δ ιότ ι ολοι oi έργάται σας η 
προέρχονται άπο μ ικροαστοuς έσχάτως έκπρολεταρισθέντας η προέρ
χονται άπο άγρότας συρρεύσαντας εΙς τ<'χς πόλεις μετ<'χ άπώλειαν των 
μέσων της άγροτ ικijς των παραγωγής. Δι<'χ TOUTO ολοι oi έργάται Ε
χουν άκόμη ζωηpοl!-το αίσθημα τής ίοιοκτησίας καΙ τείνουν εΙς το ν<'χ 
ξαvαποκτήσουν τοιαύτην. Αίιτοϋ τοu εlδοuς οΙ έργάται εύκολώτερα γί-
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vοvται άναρχικοί παρa κομμουνισταί, δ ιότι έ:χουν έ:ντονον άτομισμόv 
ι.;α1 δχι ταξικfιv 'συvείδησιv». Κα1 πολλa άλλα παρόμοια άνέπτuσσεν, 
Cλvαλύωv τι1v κατάστ�σιv τf\ς, χώρας, μας. � , , � u 

Πολιτ ικwς άvατεμνωv την καταστασιv της , Ελ�αδος ε�εγεv, οτ� 
•ο Λαϊκον κόμμα συγκεντρώνει κα1 εΤvαι δ φορευς των άvτιληψεωv και 
6 μαχητfις τwν συμφερόvτωv τοΟ σνντηρητικοΟ κεφαλαίου της μεγάλ!)ς 
uγροτικης Ιδιοκτησίας, τwν ύπολειμμάτων τi)ς φεουδαρχ�ας καΙ ,των 
κο.�υστέρημέvων συvτηρητικwν λαϊι<C>ν μαζwv, τwν στερρ"?ς έχομ�νω� 
τwν παραδόσεων, τwν πατρίων κ.τ.λ. Διa τοv Έλ. Βεvιζέλοv και το 
κόμμα τwν Φιλελευθέρωv Ελεγεν δτι ήτο δ φορεuς τιϊς δρμης τοΟ έμπο
ρικοίί καΙ 6 ιομηχανικο0 (χρηματιστικοΟ) κεφαλαίου, τοίί συνδεδεμένου 
με το διεθνΕ:ς χρηματιστικον κεφάλαιον, καΙ παρασίίρον τa ζωηρa �ροο
δευτικa καΙ έθνικόφρονα στοιχεία της έθνικi)ς έπεκτάσεως καi των έ
Θνικwv ίδανικwv. Τον Μιχαλακόπουλον έθεώpει έκπρόσωπον τοΟ συv
•ηρητικοΟ κεφαλαίου τιϊς μεγάλης άστικιϊς Ιδιοκτησίας καΙ τον Παπα
·.ιαστασίου τον προοδευτικώτεροv δημοκράτην, μοιραίως ύποχρεωμέvον 
va περιορίζεται εΙς μ ικρΟv κύκλοv qημοκρατικιϊς πρωτοπορίας, δ ιότι 
πρωτοπόροι εΤvαι πάντοτε οί όλίγοι. 

Διa το Κ .Κ .Ε. έπρέσ6ευεν δτι, έφ' δσον ή Έλλaς δεν εΤναι 6 ιο
μηχαvικwς έξειλιγμένη χώρα με προλεταριCiτοv έκ παραδόσεως έπανα
στατημέvον, εΤναι φυσικον το Κ .Κ .Ε. va μη δύvαται νa ΕΧ'.l μόνιμον, 
ίσχυρaν καΙ σταθερCχv δύvαμιv καΙ ότι κατ' άνάγκην θa γvωρίστ.1 πολ
λaς διακυμάνσεις (fluctuations) είς τfιv δύναμίν του καΙ τaς έπιτεύ
ςεις του. «'Η χώρα σας εΤναι μ ικρa καί πτωχfι καΙ πάντοτε αί μάζαι 
θa εΤναι ήγαvακτημέναι. Θa ήτο δύσκολοv διa το Κ . Κ .Ε. ν' άναπτυχθ!} 
f.δw, έav ή ΈλλCχς κατορθώσι:Ί va γίvι:ι μεγάλη, v' άποκτήστ.1 vέας με
γάλας καλλ ιεργημένας έκτάσε ις. 'Εφ' δσον θa εΤναι μ ικρa καi πτωχή, 
πάντοτε θa έ:χετε uλικοv έκμεταλλεύσιμοv ! » 

Γ ράφω έδw δλας αuτaς τaς άvτιλήφεις του καi δ ιαπιστώσεις του, 
δ ιότι ή μετέπειτα ίστορία καi της χώρας καΙ τοΟ Κ .Κ .Ε. άπέδειξεν, 
οτι δ άνθρωπος αuτος έ:6λεπεv άριστα τa πράγματα, δσον κανεiς έκ 
τwν μετέπε ιτα έλθόvτων έκπροσώπωv τιϊς Κόμ ιντερν καi δσον έλάχι
στα άπο τa στελέχη τοίί Κ .  Κ .  Ε. � Αλλωστε αί διαπιστώσεις αοται ί
σχύοuv καi σήμερον καi Ciς διδαχθοίίν έξ· αuτwν δσοι έ:χουν τι1ν καλωσύ
νην νά παρακολουθοίίν τa γραφόμενά μου. 

Ο ΣΤΑΛ Ι Ν  ΤΟΥ ΕΣ Ι ΑΞΕ ΤΗΝ ΓΡΑΒΑΤΑ 

Κατa τοuς μi)νας ποu έ:μεινεν είς τfιν ' Ελλάδα, έπειδη άκρι6wς 
�Τχα διαπιστώσει δτι ό &νθρωπος αuτος ήτο πολύτιμος ώς διδάσκαλος 
διa πλείστα πράγματα, άλλa --διατί va το κρύψω ;- άκόμη καi δ ιa 
νa κατακτήσω καi προσωπικwς την έμπιστοσύνην του καi τfιν έκτίμη
σίν του, δ ιότι άvτελαμ6ανόμην δτι αίιτος πάντοτε δπωσδήποτε θ(χ εΤ
χεν έξέχουσαv θέσιν είς τfιν Ρωσίαv καi ή γνώμη του θa έ6άρυνε δ ιa 
τa έν 'Ελλάδι ζητήματα, έφ' δσον ήλθε καi έ:με ινεν άpκετa είς αίιτήν, 
δ ιa τοuς άvωτέρω λόγους έcpρόντιζα πάντοτε νa εύρισκω τa 6ράδυα 
καιρόν, δύο η τρείς φορaς την έ6δομάδα, καi κατέ6αιvα είς το Φάλη
ρον μόνος. �Εκαμvα μ ιa η δυο 6όλτες έ:ξω άπο το «'Ακταίον», μέχρις 
δτου μΕ προσέξι;ι , διότι πάντοτε έκάθητο εΙς τfιν 6εράνταν, καi τοΟ έ:
καμνα σύνθημα va συναvτηθwμεν. Έπειδη δε έπί τ ινα καιοοv ΤΟ σύν
θημα ήτο το va κάμνω πώς <<σιάζω τήv γρα6άτα μου», με έπείραζε λέ
γων δτι μ ι μοίίμαι τόν . . .  Ρο6εσπιέρον, δστις «Εσιαζε την γρα6άταv του» 
δταν ήθελε va κάμι:Ί σi)μα εΙς ΤΟ έπαναστατικον δικαστήρ ιον κατa τιlν 
Γαλλικfιν Έπανάστασιν, δτι ό κατηγορούμενος ποέπει νa 'καρατομη
θιJ ! Δεν γνωρίζω Ciν καi το δη καθ' ήj.!άς λεγόμενον. άπε ιλητικwς : «�Εν-

1 45 
1 0  



νοια σου καΙ θά σοu σιάξω τiiν γραβάτα», έμεινεν ώς έκφρασις άπο τι1ν 
χε ιρονομίαν τοu Ρ οδεσπιέρου ! Π άvτως, δταν άργότερα, κατά το 1 935, 
δ:ν δέν άπατωμαι, έμαθα δτ ι δ άνθρωπος αύτος έτυφεκίσθη ώς Μπου
χαριν ιστης ίιπό τοu Σ τάλιν, παρ' ολον δτι είχα παύσει άπο έτCJV νά 
είμαι κομμουνιστής, έν τούτοις έλυπήθηκα είλικρ ινως. Κ αΙ χωρlς νά 
έχω προλήψεις ένεθυμήθην το «σιάξιμο της γραδάτας», ποu μέ έπεiρα
ζε καΙ μοu έλεγε : 

- ΝΕγινες Ροδεσπιέρος καΙ μέ καταδ ικάζεις είς θάνατον; 
Τον κατεδίκασεν ό Β ισίνσκυ κάl «τοu έσιαξε την γραδάτα» ό 

Σ τάλιν ! 
Τ Ι  ΕΛΕΓΕ Δ Ι Α  ΤΗΝ ΡΩΣ I AN 

Κατά τάς «φιλικάς» μας αύτάς συναντήσεις είς διάφορα οίνομα
yειρεί'α η δευτερεύοντα κέντρα της παραλιακης άκτης τοu Φαλήρου καi 
;ιέραν αύτοu, μεταξu ρετσίνας δ ι '  έμέ καΙ όλίγου οίιζου δ ι '  αύτον μέ 
μεζέδες διάφορα θαλασσινά, διΟ: τά όποΊα εΤχεν ίδιαιτέραν προτίμησιν, 
έστω ι_<αl δταν ήσαν μύδ ια τηγανιτά η μαρίδες, έλέγαμεν πολλά καi 
δ ιάφορα, δχι μόνον διά τιlν ' Ελλάδα καi το Κ. Κ. Ε., άλλά καi δι' άλ
λας χώρας, καi δ ιά τι1ν Ρωσiαν. ΔιΟ: την πατρίδα του, έyω τούλάχι
στον. συνεχως τον έρωτοϊισα 

Δι '  αύτίiν μοu έλεγε σαφως την γνώμην του καi έχω πάντα λό
ιον νά πιστεύω δτι ήτο εΙλικρινής, καΙ δ ιότι ώμjλει .πρΟς κομμουνιστήν, 
1 όν όποΊον ίδιαιτέρc.:ς έξετίμα ( ώς άπεδείχθη άργότερον) ,  άλλά καΙ 
δ ιότι τά yεγονότα τον έδικαίωσαν. 

ΝΕλεγε λοιπον πεοl Ρωσίας : 
- τί νά σοϋ πω, σύντροφι:.. . .  Έπήραμε βέδαια έκεί' την Έξου

σ ίαν. Άλλά το καθεστώς μας έκεΊ δέν είναι σταθερόν. Τά έξω της Ρω
ο ίας κομμουνιστικά κόμματα φαντάζονται ,  δτι ή Ρωσία γρήγορα θά 
"άμn έκστρατείαν κατά τοu άστικοΟ κόσμου καΙ μέ σύγχρονον έπανά
οτασιν των Κ .  Κ .  καi των έργατων του άλλου κόσμου θά έπικρατήσΙJ 
παντοu δ Κομμουνισμός ! Δέν θέλω έσu νά έχι� ς τοιαύτας αύταπά
τας ! Έδιά6ασα, δηλαδη μοu μετέφρασαν, πολλά Ο:πο δσα γράφε ις, 
καi στον « Ρ ιζοσπάστην» καΙ στην «Κομμουνιστικη Έπιθεώρησι», εΤδα 
κα1 δσα έγραψες είς την «Ν I νπρεκορ». Βέδαια έχεις μέσα στο μυαλό 
σου ό:κόμη πολλά, παραπολλά κενά, σοϋ λείπει ή πεΊρα, έχεις βέ-
6ο:ια καιρό νά δ ια6άσι�ς, είσαι δμως έξελίξ ι μος, δ ιότι έχεις τά φόν
τα της μορφώσεως ποu χρειάζονται διά νά έξελιχθιJς. Γ ι '  αύτο θέλω νά 
καταρτισθι]ς καλά. Γ ι '  αύτο θά σοϋ πω ίσως καi πράγματα ποu δέν 
λέγω δπουδήποτε. Λοιπόν, το καθεστώς μας στη Ρωσία δέν είναι ά
κόμη σταθερόν. Κ ινδυνεύει καi έσωθεν καΙ έξωθεν. Έγω περισσότερον 
φο6οϋμαι τοuς έσωθεν κ ινδύνους, παρά τοuς έξωθεν. Διότι δ Καπιτα
λισμοc: προσεπάθησεν ήδη μέ τοuς άντιδραστικοuς Τσαρικοuς στρατη
yοu_ς i<ολτσάκ, Γιούvτενιτς, Ντενίκ ιν, Βράγγελ καi άλλους νά μάς ά
vατρέψΙJ . Καi δ Π ιλσοuδσκι καi δ Μαχνο άκόμη μάς έκαμαν άρκετη 
ζηι:ι ιά. Έξεστράτευσαν καi oi Άyγλογάλλοι ,  κα1 έκ Νότου, μαζi μέ 
τους δ ικούς Όας � Ελληνας, καi άπο Β ορρά, άπο τον Άρχάγγελον, 
αλλ' δλα αύτά πέρασαν. Ή προσπάθειά των άπέτυχε ! Τώρα δ Κ απι
ταλισμός aντιμετωπίζει τiiν ίδικήν του δεινην κρίσιν καΙ δέν θά εΤναι 
ι:: ίς θέσιν νά μάς έπιτεθιJ πλέον, τούλάχιστον διά μίαν ε ίκοσαετίαν ! 
Σ υνεπως, άπ' έξω δέν έχομεν λόγον νά φο6ούμεθα τόσον πολU γιά δύο 
τούλάχιστον δεκαετηρίδας. 

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Κ Ι ΝΔΥΝΟΣ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝ Ι Α Σ  
»Κατ' έμέ, το πάν εΤναι νά μπορέσουμε νά κομμουνιστικοποιήσου-
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.με την Γ ερμανίαν ! 'Άν το έπιτύχουμε αύτό, λήγει ή κατάστασις  καΊ 
λύοvται δλα τό: προ6λήματα καΙ προ παντος το της έκ6 ιομηχαvίσε_ως 
της Ρωσίας. Έό:ν άντ�θέτc.;>ς ή Γερ_μαvία, ποu εfyαι c;τήμερα ή;rτημε� "αl σοσιαλδημοκρατικη δεν κομμουνιστικοποιηθ\1 και κατορθωσ!] ως 
Κράτος ν' άνασυγκροτηθ-Q, τότε ό μεγαλύτερος κίνδυνος της Ρωσίας θό: 

·προέρχεται έκ της Γερμaνίας ! (τότε ποu τό: ελεγεν αύτά, κατό: το 
·ι 923, Χίτλερ δεν έφαίνετο κδ:� είς Λτον� όρίζοντα κ��- είς την Γ�ρμαvί� 

. i:κυριάρχει ή σοσιαλδημοκρατια των Εμπερτ, Σαιντεμαv, Νοσκε, το 
δi: Κ. Κ. τijς Γερμανίας εΤχεν εν έκατομ μύριον μέλη τακτικά, άργότε
.ρον δε ό τέλ_μαν κατό: το .] 93 1 '  έλάμ6αvεν 6.000.000 ψήφους ώς υ
'ποψήφιος Προεδpος τijς Δημοκρατίας έκ μέρους τοίΊ Κ .  Κ .  Γ. ) .  

»'Αλλ' ό μέγας, κίνδυνος τοίΊ σημερινοίΊ μας καθεστCηος έν Ρω
σίc;χ προέρχεται έκ τοίΊ έσωτερικοίΊ ! Παλαίομεν προς έ:να χάος. Διερ
χόμεθα άκόμη την περίcδον τοu πολεμ ικοu κομμουνισμοίΊ. Κάμνομεν 
f.ργον άκόμη καταστροφης τοίΊ έκεΊ άστικοίΊ καθεστCηος. ΚαΙ το κα
ταστρέφειν έΤναι εuκολον. Τί θό: γίνΙJ ομως, όταν άρχίσΙJ το εργον της 
ΟΟιοικοδο'μήσεως τοίΊ Σοσιαλ ισμοίΊ ; Προκε ιμένου περl καταστροφης, 
ηΊν λαϊκιlν μδ:ζαν εΤναι δυνατον νό: την συγκρατήσ!]ς, δ ιότι ένθουσι�, 
δ ιότι με το νό: καταστpέψ\1 ίκανοποιει τό: κατώτερα ενστικτά της, την 
-�t<..δίκησιν, το μί'σος, · την τάσιν προς άρπαγήν. uοταν δμως άρχίσ!] ή 
.:tνοικοδόμησις, τότε χρειάζεται μόχθος, Ιδρώς, στερήσεις, καΙ τότε ή 
.μδ:ζα άγανακτεί' καΙ έξεγείρεται. Τότε νό: ίδοuμε πως θό: την συγκρα
·τήσοι.ψi: καi δ:ν μπορέσωμε νό: τό: βγάλωμε πέρα. 

»�Επειτα υπάρχε ι σωρεία προβλημάτων κατό: την μεταοατικηv 
·ταύτην περίοδον, ίδίως οίκονομικων καΙ κοινωνικων, τa όποΊα πρέπει ν' 
·U:.ντ ι μετωπίσουμε. Πολu φο6οuμαι δτι θ' άναγκασθοuμε νa κάνουμε 
-σοοαρό:ς υποχωρήσε ις έπi τοίΊ ίδεολογ ικοίΊ πεδίου. �Ηδη ό Λένιν έκή
·.ρυξε την ΝΕΠ (Νο6όγια Έκονομ ιστίτσέσκα Πολίτικα = Νέα Οίκονο-
1-.ι ικi] , Πο(,ιτι!<ή ) .  �ύτο ε Τ ναι f! ία <.!οοαρό:, ίιπο,χ:�ρησις, π?u ,δεν, μπ<?_ροίΊ-
σε να μη γιν1J . Ειναι σοοαρόν βημα προς τα οπισω. Τι θα γιν!] ομως 
δ:ν . άναγκασθοίΊμε νό: κάνουμε πολλa τέτοια βήματα ; ΚαΙ μέχρι ποίου 
-σημείου Ε:χουμε περιθώριον νό: ίιποχωροίΊμε ; � Αραγε αί υποχωρήσεις 
αύταΙ δΕ:ν θa συντελέσουν είς το νa δημ ιουργηθοuν δυνάμεις κοινωνι
καl έν ΡωσίQ. ίκαναi ν' άνατρέψουν το καθεστώς μας ; ΚαΙ ή δικτα
τορία τοu κόμματος, δηλαδη τοu προλεταριάτου, έπl πόσον χρόνον 
�ύναται νό: κρατijται ; Έπi πόσον χρόνον δυνάμεθα νa συντρί6ωμεν 
την άντίδρασιν διa θαvατώσεων όμαδικων ; 

»Έπl πλέον ή άνοικοδόμησις τοu Σοσιαλισμοu θ' άπαιτήσ!] δε
:<αετηρίδας πολλάς. Ή Ρωσία Εχει δλας τaς πρώτας ίίλας τοu Κό
σμου, πλην τοu καουτσούκ. 'Αλλ' ή έξαγωγη αύτων, ή παραγωγή των, 
'!i άξιοποίησίς των Εχουν άνάyκην τεραστίας βιομηχαvικijς οργανώσε
ως, την όποίαv δf.ν εχομεν και οuτε δυνάμεθα μόνοι μας νa κάμωμεv. 
Μδ:ς λείπουν oi άνθρωποι ,  οί είδικοί, οί τεχνικοί. Μδ:ς λείπουν άκόμη 
μηχανήματα βασικά, τό: όποΙα δf.ν μποροuμε νό: κατασκευάσωμεν καi 
·τό: όποΙα όπωσδήποτε θa πρέπει νa φέρωμεν άπο τaς καπιταλιστικό:ς 
χώρας. 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙ ΟΝ 

»Oi καπιταλισταl θa μδ:ς τό: δώσουν ; Π ιστεύω νa μδ:ς τa δώ
σουν, διότι εΤναι άρκετό: βλάκες η μδ:λλον δλα τό: πωλοuν διa τον χρυ
·σόν ! ΚαΙ εύτυχως ή Ρωσία έξάγει χρυσόν ! Θό: τοuς τον δώσωμεν δ
λον, άρκεl νό: μδ:ς δώσουν τa μηχαvήματα ποu μδ:ς χρε ιάζονται διό: νό: 
.t<bτασκf;ι1,ι•.Χσωμεν άλλΟ:: μηχανήματαJ άπαραίτητο: δ ι '  ήμδ:ς:, διό:. τιlv 
γεωργίαν μας, διa ηΊν βιομηχανίαν ποu θό: κάμωμεν, διό: την άνάπτυ-
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ξιν των συγκοιvωνιων μας. Κ αΙ έav ο! καπιταλισταl γελασθοuν καΙ μδ:ς 
·ra δώσουν, τότε τοuς παίρνουμε πίσω διa της βίας δλον τον χρυσοv 
τrou θa τοuς δώσωμεv διa va τ' άγοράσωμεv ! προσέθεσε γελωv. 

�·Αλλά. έκτος άπο αύτά, σύντροφε, είς ττ'Jv Ρωσίαv πρέπει νa έρ
γασθ� έπl Πολλaς δεκαετηρίδας τ ο Σ χ ο λ ε Ί ο  v. Χωρlς αύτο δεv γί
νεται τίποτε. Ό Λαός μας εΤvαι πολU πίσω, πολU άμόρφωτος διa va 
νοιώσ!), νa έργασθ�, v' άγωvισθ� v' άvοικοδομήσ!) τοv Σοσιαλισμόv. 
Γ ι' αύτο θέλουμε τούλάχιστοv 50 χρόνια γιa va ίδ� δ Λαος της Ρωσί
ας κάποιαν βελτίωσιv της θέσεώς του καΙ άνοδον τοu έπιπέδου της 
ζωίiς του, δπότε καΙ μόvον θ '  άγαπησ!) καΙ θa έvvοήσ!) το καθεστώς 
ο.ια� ! Άλλa θa μδ:ς άvέχεται έπl τόσα Ε:τη ταλαιπωρούμεvος ; Κ αΙ 
μποροuμε va στεκώμεθα είς την Έξουσίαv έπi τόσα Ε:τη δικτατορικως, 
θαvατώvοvτες κατa μάζας ; Κ αΙ άκόμη, θa μδ:ς άφήσοvv τα καπιταλι
στικa Κ ράτη ήσύχους v' άvοικοδομήσωμεv δλα αύτά ; Αύτa εΤvαι τα 
μεγάλα προ6λήματά μας ! Σοu τa λέγω διa νa μη ΕΧΙ:Ίζ αύταπάτας 
καΙ έδω σττlv 'Ελλάδα va ρυθμίζετε τα πράγματα άvαλόγως. 

«ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ Γ Ι Α  ΤΑ ΠΑ Ι Δ Ι Α  ΜΑ Σ• 

- Μά, σύντροφε, τοu εΤπα, Ε:τσι δπως τα λέτε, oi σημεριvοl άν
θρωποι έv Ρωσίςχ δεv πρόκειται va ίδοΟv άσπρη μέρα ! 

- 'Ασφαλως. Δουλεύουμε για τa παιδιά μας καΙ ίσως μόvο γιa 
τα έγγόvια μας ! 'ΕμεΊς θa πδ:με ετσι χαμέvοι, τυραννισμέvοι. Έμέ
vα ποu μΕ: βλέπεις τώρα έδω στό t�: ΑκταίΌv» νa τρώyω καi νa πίvω 
σι'χv κεφαλαιοκράτης, ίσως va εΤναι όλίγοι μίivες άvαπαίισεώς μου. 'Εγώ 
άπο το 1 903 έπl Τσάρου έτυραvvήθηκα, συvελήφθην, έδραπέτευσα είς 
το έξωτερικόv. ' ΕκεΊ πείvασα πολύ, δούλεψα σκληρa σαv ξυλουργος 
μΕ: ρόζους στa χέρια ! Το 1 9 1 7  πολέμησα σττ'Jν Έπαvάστασι .  Κ αi τώ
ρα στ� Ρωσία δουλεύω 1 8  ώρες τό 24ωροv διa vα προφθάσωμεv παv
τοu. Τι ·νa κάμωμε ; Κ αΙ αύτο θα έξακολουθήσ!:Ί μέχρις δτου άποθά
νωμεv ! Είμεθα σττ'Jν ' Εξουσία, άλλ' έργαζόμεθα, άvησυχοuμε, άδημο
νοuμε περ ισσότεροv άπο τηv έποχτlv κατa την δποίαv δΕ:v i]μεθα είς 
ττ'Jv Έξουσίαv. Άλλa ποιος λογαριάζει τό άτομόv του ; 'ΕμεΊς ετσι θα 
πδ:με χαμέvοι .  Άγωvιζόμεθα δια τaς έπομέvας γεvεάς. ΝΟχι διa τον 
έαυτόv μας ! 

Σ υvεκράτησα είς το μυαλό _μου δλα
. 

αύτά, δ ιότι μοu εΤχαv κάμει 
έξαφετικήv, ώς ήτο ψυσικόv, έvτυπωσιv. Δεv τiχ εΤπα τότε είς καvέvα 
Ciλλο μέλος τοu κόμματος η της Κ εvτρικίiς Έπιτροπf1ς. Mou το εΤχε 
συστήσει άλλωστε καΙ δ ίδιος. 

- Μην τα λΕ:ς είς κανέvα ! Π ιθανΟv vα τοuς άπογοητεύσΙJ ς. Ν Α
φησέ τους vα πιστεύουv, έav πιστεύουv, σε ταχεΊα νίκη τοu Κομμουvι
<7μοu σ' δλο τον Κόσμον ! ΝΕτσι μΕ: ττ'Jv έλπίδα αύττlv θα έvθουσιοuv 
καΙ θa δροuv. Σοu τα εΤπα έσέvα για να τa ΕΧΙ:Ίζ  ύπ' 5φει σου καi vα 
τrρολαμ6άv1) ς τοuς έξτρεμισμούς, τα σφάλματα έξ ύπερεvθουσιώδους 
έπαvαστατικότητος. Δεv χρειάζονται τρέλλες. Κ άνουμε άγωvα καΙ ή 
στρατηγική του θέλει βαθειa περίσκεψι .  Διεπίστωσα δτι σε άκούουν 
μΕ: προσοχτ'Jν καΙ Ε:χεις έπφροl)ν είς δλους. Σvvεπως θα εΤσαι είς θέ
σιv νa τοuς συγκρατ�ς, χωρiς βέ6αια να φεύγετε καΙ άπο τόv έπαvα
στατικόν δρόμοv καΙ vα κάμvετε σοσιαλδημοκρατικάς, δεξιας παρεκ-
κλίσεις. 

· 

Αύτα καΙ άλλα παρόμοια μοu Ελεγε τότε δ Πεσκόφσκυ είς τας 
κατ' Ιδίαν συvαvτήσεις μας. Φυσικα συζητούσαμε καΙ τα καθημεριva 
προβλήματα τοu κόμματος. 
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ΕΘΝ Ι ΚΟΝ Σ ΥΜΒΟΥΛ Ι ΟΝ ΤΟΥ Κ ΟΜΜΑΤΟ Σ 

Περl τa τέλη Μαίου συνηλθεν Έθνικον Σ υμβούλιον τοΟ Κόμμα
,.ος. τ οΟτο άπετελέσθη άπο TCx μέλη της Κ εvτρικης Έπιτροπης, της 
'Εξελεγκτικης ' Επι

,
τρο;rης καΙ Λ τούς Λγραμματε�ς δλων τ,C::ιν ,τοπικ�ν τμry

,μάτων. Σ υνf)λθεν εις τα γραφεια του «Ρ ιζοσπαστη» έπι δυο κατα σuvε
χειαν νύκτας. 'Ο Πεσκόφσκυ ήτο παρών. 'Επίσης καΙ δ Τσώνωφ, aν 
:<αl δ€.ν εΤπε τίποτε δ &νθρωπος. 

Το ' Εθνικον Σ υμβούλιον δ€.ν Ε:καμε σπουδαΊα πράγματα. Άπη
σχολήθη Λκυρίω_ς μ

�
€. τι1ν, πάτc:ξιν · της δ�ξ ι

,
aς, ένέκρ�νε δ? τaς δ�αγραφ�ς 

των μελων που ειχε καμει η Κ εντρικη Επιτροπη. Δυο έκ των μελων 
. .:χύτης δ Γιαμογιάννης καΙ δ Λαγουδάκης, δ ιεφώνησαv καΙ έτάχθησαν 
ύπ€.ρ 

'
των άπόψεων της δεξιaς. Σ υνεπείι:;χ τούτου παρι:ιτήθησαv aπο 

τijν Κ εντρικijν Έπιτροπijν καΙ aργότερα διεγράφησαν. Tijν θέσιν των 
κατέλα6ον &λλοι δύο, έπίσης έργατικοl παράγοντες, ό ' Επαμεινώνδας 
Άκρι6όπουλος, στέλεχος των σ ιδηροδρομικων, καΙ δ Λεωνίδας Χα
,.·ζησταύρου:· γραμματεuς της Κ απνεργατικης 'Ομοσπονδίας. Πήραμε 
.δύο στελέχη aπο δύο έργατικοuς κλ�δους, είς τοuς δποίους (jθέλαμεν 
·,; (χ διατηρήσωμεν καΙ νa αύξήσωμεν την έπιρροijν τοΟ κόμματος. 

Σ υνεζητήθη έπίσης καΙ μία έκθεσις έπl της πολιτικης καΙ οίκοvο
_μ ικης καταστάσεως της 'Ελλάδος, πρΟς χάραξη/ της ένδεδειγμένης τα
"τ ικης καΙ στρατηyικης τοΟ κόμματος. Tijν Ε:κθεσιν ταύτην, κατ' άπό
φασιν της Κ εντρικής Έπιτροπίlς, εΤχε συντάξει δ γράφων, δστ ις ήτο 
.καΙ είσηγητijς τοΟ θέματος εΙς το Έθνικον αύτο Σ υμβούλιον. 

Η ΕΚΘΕΣ Ι Σ 

Ή Ε:κθεσις προεκάλεσεν, ώς ήτο έπόμενοv, μακρaς θεωρητικaς 
συζητήσεις. ΕΙς αύτaς Ελα6οv μέρος, έκτος τοΟ εlσηγητοΟ, ό Πεσκόφ
σκυ, ό Κορδaτος, ό Ζaκ Βεντούρας, δ Θωμaς 'Αποστολίδης, ό Παvτε
λης Πουλιόπουλος, δστις δ ιa πρώτην φορaν παρίστατο είς τοιοΟτοv 
Σωμα τοΟ κόμματος, ώς έκπρόσωπος τοΟ τμήματος Άθηνων. Ή Ε:κθε
<ϊΙς ένεκρίθη καΙ έχαράχθη οϋτως ή κατευθυντήριος γραμμη τοΟ κόμ
ματος. Ό Πεσκόφσκυ έμεινε πολu εύχαριστημέvος aπο το Σ υμβούλιον 
αύτο καΙ πολλάκ ις έλεyεν, δτι το Κ . Κ . Ε. έχει μ€.ν όλίγα, aλλa καλa 
στελέχη, έξ δσων εΤχε γνωρίσει .  ΈξετΊμησεν έπίσης πολU τον Βεντού
ραv καi τον Πουλιόπουλον. 

Κ ατa το αίι:rο Σ υμβούλιον τοΟ κόμματος απεφασίσθη έπίσης, 
τ6 προτάσει μου, καi έπειδij εΤχε διαγραφfι ό Μπεναρόγιας, νa χρησι
μοποιηθ6 ό Σεραφεl μ Μάξι μος εΙς το συνδικαλιστικον κίνημα καΙ χω
ρiς νa έχι:ι καμμίαv θέσιν άκόμη είς τiΊν διοίκησιν τοΟ κόμματος τοΟ 
άνετέθη νa Ελθι:ι είς έπαψίΊν μ€. τον Εύάγ. Εύαγγέλου, γενικον γραμμα
,-έα τότε της Γενικης Σ υνομοσπονδίας των Έργατων, έγγραφέντα έπί
σης ηδη μέλος τοΟ κόμματος, καΙ νa παρακολοuθq το συvδ ικαλιστι
κον κίνημα έκ μέρους τής Κ .  Ε., προς τijν δποίαν και έκάστοτε ν' άνα
.φέρι:ι . Ό Μάξι μος, ώς είπομεv ηδη, εΤχεν άποσταλ6 έκ Κ αβάλας ύπο 
τοΟ στρατηγοΟ Όθωναίου είς έξορίαv καΙ εΤχεν έπιτευχθ6 ή &κύρωσι ς  
.,.ης aποφάσεως ταύτης, καΙ δ ι '  αύτο έμενεν είς τaς 'Αθήνας. 

Σ ΥΝΕΔΡ Ι Α  Ε Ι  Σ Σ ΟΦ Ι ΑΝ 

Ί ο ύ ν ι ο ς 1 9 2 3 .  Κ ατa τaς άρχaς ' Ι ουνίου του ετους τούτου 
.έλήφθη έγγραφον έκ Σ όφ ιας, δ ιa τοΟ όποίου άνηγγέλλετο δτι συνέρ
χεται έκεΊ συνέδριον τοΟ βουλγαρικοΟ κομμουνιστικοΟ κόμματος καi 
συνάμα διάσκεψις της Β αλκανικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίας, δη-
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λαδη δ ιάσκεψις των άντ ιπροσώπων των πέντε βαλκανικων κομμουν ιστι-
κων κομμάτων ( Ρ ουμανίας, Βουλγαρίας/ Γιουγκοσλαυlαςι 'Ελλάδος 
><α1 Τουρκίας) .  'Επίσης κα1 συνέδριον της Γενικής Συνομοσπονδίας τCJν 
έργατων της Βουλγαρίας. ΈκαλεΊτο δΕ: το Κ .  Κ .  Ε. νa στείλι:� άντ ιπρό- · 
σωπόν του είς την δ ιάσκεψιν της Β αλκανικης 'Ομοσπονδίας, ως μέλος 
αuτης/ έπίσης άντιτrρόσωπόν του/ τ ιμης ένεκεν, ε iς το συνέδριον τοίΌι . 
βουλγαρικοίΌι Κ .  Κ .  κα1 έπ1 πλέον άντιπρόσωπον1 συνδικαλιστ ικον στέ
λεχος/ τ ιμης ένεκεν/ είς το συνέδριον της Γενικης Συνομοσπονδίας των• 
Β ουλγάρων Έργατων. 

VΟλα αuτa τΟ: συνέδρια θa έγίνοντο νομ ί μως κα1 δημοσίςι:, δ ιότι 
τότε είς την Βουλγαρίαν έκυβέρνα άκόμη δ Σ ταμπολίνσι<υ καi το Κ .  Κ .  
Β . . ήτο νόμ ι μον κόμμα καi εΤχε καi πολλοuς βουλευτaς είς την Σο-
6ράνιε. 

Ή Κ. Ε. τοίΌι Κ. Κ. Ε. άπεψάσισεν άμέσως δπως εiς μΕ:ν τΟ: δύο
πρωτα πολ ιτικa συνέδρια άποσταλ� ως άντιπρόσωπος τοίΌι Κ .  Κ .  Ε. 
ό γράφων, εiς δε το συνδικαλιστικον της Γενικης Σ υνομοσπονδίας των 
Βουλγάρων Έργατων δ γραμματεuς της Κ απνεργατ ικης 'Ομοσπονδί
ας καi μέλος έπίσης της Κ. Ε. τοίΌι Κ .  Κ. Ε. Λεωνίδας Χατζησταύρου, 
Uστ ις είιρίσκετο ήδη εiς Θεσαλονίκηνι οπου ή έ:δρα της Καπνεργατ ι
κης 'Ομοσπονδίας/ καi δ ιετάχθη νa έκδώσι:� έκείθεν δ ια6ατήριον κανο
ν ικον καi νa μεταο� είς Σ όφιανι δπου θa εuρισκεν έμέ, διa νa λάοι:� 
καi όδηγίας, χωρiς νa γίνι:� άνάγκη νa κατέλθι:� προς τοίΌιτο είς Άθή- · 
vας. Διετάχθη νa είιρίσκεται είς Σόφιαν κατa τaς 1 8  ' I  ουνίου, διότι 
"'·o συνέδριον της Γενικης Σ υνομοσπονδίας των Βουλγάρων θa ijρχιζεν · 
εΙς τaς 20 ' I  ουνίου. UΟσον άφορξτ έμέι έπρεπε νa ίιπάγω είς Σ όφιαν 
ένωρίτερον1 δ ιότι ή δ ιάσκεψις της Βαλκανικης 'Ομοσπονδίας ήρχιζεν 
εiς τaς 1 6  ' I  ουνίου. 

Δ ι '  έμΕ: δμως παρουσιάσθησαν τυπικa κωλύματα διa η1ν έκδοσιν 
δ ιαβατηρίου. Σ τρατ ιωτ ικως βεοαίως η μην έν τάξει καi ε1χα άπολυτή
ρ ιονι δηλαδη φύλλον πορείας/ το δποΊον Ελα6ον έν 'Αθήναις/ μετa τι1ν 
έκ Μικρδ:ς 'Ασίας &φ ιξίν μου. ΆλλΟ: πιστοποιητ ικον τοίΌι Δήμου1 άλλο 
ποινικοίΌι μητρώου κ.τ.λ.ι  τΟ: δποlα απι:�τοίΌιντο τότε διa την έκδοσιν 
δ ιαβατηΡ.ίουι εΤχα μΕ:ν τον τρόπον νa έκδώσωι άλλ' έπρεπε νa τΟ: φέρω 
έκ Κα6αλαςι δπου ήμην έγγεγραμμένος είς τΟ: μητρωα άρρένωνι καi ό' 
διατιθέμενος χρόνος δεν έπήρκει διό: νό: γίνουν δλαι αuταi αi δ ιατυ
τ;ώσεις. ΝΕπρεπεν δπωσδήποτε νό: έκδοθ� διαβατήριον χωρiς τΟ: τυ
πικa πιστοποιητικa καi έπi τ� βάσει μόνον τοu στρατ ιωτικοίΌι άπολυ-
iηρίου. 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑ Σ ΤΑΣ I OY 

'Εν συσκέψει της Κ εντρικης Έπιτροπης άπεφασίσθη νa ζητήσω
μεν έπισήμως άπο το Κ ράτος τi]ν εκδοσιν δ ιαβατηρίου δι '  έμε προς τον 
σκοπον τοίΌιτον. Το Κ .  Κ .  Ε. ήτο κόμμα νομ ίμως ίιφιστάμενον. ΔΕ:ν ε\
χομεν κανένα λόγον νa κρύψωμεν δτι θa στείλωμεν άντ ιπρόσωπόν μας 
είς τΟ: συνέδρια .αuτάι τΟ: όποΊα έπίσης θa συvεδρίαζον νομ ίμως καi 
δημοσίςι:. Ό βουλγαρικος Τύπος δλόκληρος θa άπησχολεΊτο με αuτά. 
' Επίσης δ «Ρ ιζοσπάστης» θa έγραφε πδ:σαν λεπτομέρειάν των. ΝΕλα-
6ον λοιπον τi]ν έντολην της Κ εντρικής Έπιτροπης νa ζητήσω διαβατή
ρ ιον άπο τον τότε ίιπουρyον των Έσωτερικων κ. Παπανδρέου/ ως έν
τεταλμένος τοίΌι κόμματος/ νa μεταοω άντιπρόσωπος εiς τό: συνέδρια · 
αuτά. ΤΗτο ή πρώτη φορa ποu θa έζητούσαμεν άπο το Κ ράτος έπι
crήμως τοιαύτην ένέργειαν. 'Έως τότε δσοι έπηyαν είς ξένα συνέδρ ια 
έφυγαν άπο την Έλλάδαι χωρiς το Κ ράτος νa γνωρίζι:� ποίΌι θa πδ:ν�: 
ι<αi τ ί  θa κάμουν έκεΊ ποu θa πδ:νε. �Αν το έμαθε/ το έμαθε ν έκ των ίι 
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στέρων. Είς η1ν περίπτωσιν αύτi)ν έπρόκειτο να το γνωρίζ!] έκ των 
προτέρων καΙ ήθέλαμεν να δοκ ι μάσωμεν συνάμα ποίαν στάσιν θα έτή
ρει Ε:ναντ ι μ ιδ:ς τοιαύτης αίτήσεως τοu Κ .  Κ .  Ε. 

Προσωπικi)ν γιιωρι μ ίαν με τον κ. Παπανδρέου δεν εΤχα, Δεν έ
γνώριζα έπίσης καΙ τi)ν νοοτροπίαν του. Δεν ήξευρα πως θα το Ι!:παιρνε 
το ζήτημα. Δια τοuτο, πρΙν πάγω είς το ύπουργεlον Έσωτερικων ν� 'ί
δω τον κ. ύπουργόν, έπijγα είς τον άείμνηστον Άλ. Παπαναστασιου: 
τον όποΙον έγνώριζα καλά. Έπωφελήt!ην μάλιστα της εύκαιρίας, που 
uou εΤχε στείλει κατ' έκείνας τας ημtρας ενα β ιβλίον του, ποu εΤχεν έJ<
δώσει περl τοu «'Εκλογικοu συστήματος της άναλογικης άντιπροσω
πείας». ΚαΙ άφοu Ι!:γραψα είς τον «Ρ ιζοσπάστην» μίαν εύμενη κριτικi)ν 
!<αl τοu- έκλογικοu συστήματος ( ύπερ τοu όποίου άλλωστε καΙ το Κ .  
Κ. .  Ε. εΤχεν i'jδη ταχθιJ )  καΙ τοu β ιο�ίου του, τον έπεσκέφθην είς τi)ν 
οίκίαν Λοπρέστη. ' 

Tou Ε:θεσα σαφως το ζήτημα τοu ταξιδίου μου είς Σόφιαν, ώς aν
τ ιπροσώπου τοu Κ .  Κ .  Ε: είς τa έκεl συνέδρ ια, τοu άνέλυσα τα καθέ
καστα των συνεδρίων αύτων καΙ τον παρεκάλεσα να με συνδράμ!) προς 
τον ύπουργΟν των Έσωτερικων κ. Παπανδρέου, τον όποίΌν δεν έγνώρι
�α, διa την εκδοσιν διαβατηρίου, έπl η:\ βάσει μόνον τοu στρατιωτικοί) 
μου άπολuτηρίου, avευ άλλων πιστοποιητικων, τa όποΙα δεν έπρολάμ
eανα νa φέρω έκ Κ αβάλας. 

Ό άείμνηστος άρχηγος της Δημοκρατικής 'Ενώσεως έγνώριζεν 
6:ρκετα καλa η1ν σημασίαν καΙ την άπήχησιν είς την παγκcσμιον Κοι
νfιν Γνώι.ίην των σοσιαλιστικων έν γέvει συνεδρίων καΙ άπέδωσε μεγά
λην σημασίαν είς το ζήτημα. 'Απέδωσε δε ετι μεγαλυτέραν, δταν μοu 
ξ.ζήτησε νa ϊδ!] τi)ν η μερησίαν διάταξιν της διασκέψεως της Βαλκανι
κfiς 'Ομοσπονδίας των Κ .  Κ .  της Βαλκανικης, μέσα είς τi)ν δποίαν πε
ριείχετο τό περιλάλητον θέμα της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ 
της Θpάκης>> ! 

Δεν θ' άναπτύξω έvταuθα το τί δ ιημε ίφθη σχετικως μεταξu έμοu 
καΙ τοu Παπαναστασίου τότε, δ ιότι τa 'ίδ ια έλέχθησαν Ε:πειτα καΙ με 
τον τότε ύπουργον των Έσωτερικων κ. Π απανδρέου καΙ την στιχομu
Θ ίαν αύτην θ' άναφέρωμεν παρακάτω. Πάντως ό Παπαναστασίου έδέ
χθη καΙ" έπροθυμοποιήθη νa με βοηθήσ!] είς τi)ν Ε:κδοσιν τοu δ ιαβατη
ρίου. Συνεφωνήσαμεν τi)ν έπομένην νa έπισκεφθωμεν μαζl τον κ. Πα
πανδρέου. 

Ε Ι  Σ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡ ΕΟΥ 

Πολλοl άσφαλως θa γνωρίζουν δτι είς το ύπουρyείον Έσωτερικων 
'<αl οπισθεν τοu γραφείου τοu ύπουργοu ύπάρχει ενα στενο δωμάτιον 
η γραφεlον, το όποΙον δεν γνωρίζω μεν τώρα είς 'rί χρησιμοποιεlται, 
τότε δμως έχρησι μοποιε'ίτο διa τας δλως Ιδιαιτέρας καΙ έμπιστευτικaς 
τρόπον τ ινa συνομιλίας τοu ύπουργοu. " Ήτο ενα μικρο σαλονάκι, είς 
το όποΙον άπεσύρετο ό ύπουργός, δταν είχε νa κάμ!) δλως Ιδ ιαιτέρας 
συνομ ιλίας . .Είς αύτο το σαλονάκι μδ:ς ώδήγησεν ό κ. Παπανδρέου, δ
ταν τi)ν έπομένην τον έπεσκέφθημεν, δ Άλ. Παπαναστασίου καi έyώ, 
r.�θuς ώς τοu έδηλώσαμεν δτι θα έπεθυμοuμεν νa σuνομιλήσωμεν ίδιαι
τερως. 

Φυσικα τον λόγον Ι!:λαβε πρωτaς ό άρχηγος της Δημοκρατ ικής 
Έχώσεως. Έδήλωσε ποΙος είμαι, τί έκπροσωπω, τί  ε'ίδους ταξίδι θέ
λω νa κάμω καΙ προς ποΙον σκοπόν, καi έν σΙΝεχείc;ι: ηρχισε νa άνα
λύ!) τi)ν έπίδρασιν, την όποίαν εχουν έπi τής παγκοσμίου Κ οινης Γνώ
uης τa ψηφίσματα καΙ αί άποφάσεις των διεθνων σοσιαλ ιστικων σιΝε
_δρίων έν γένει καΙ πόσον συνετέλεσαν ε!ς την σύναψιν της είρήνης κα-
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"\"Cx η1ν λτ'Ίξιν τοCι πολέμου ( τοCι πρώτου παγκοσμίου πολέμου) τό: διε
Gνη σοσιαλιστικό: συνέδρια καΙ ίδίως τό: έν Σ τοκχόλμι;ι ( τοCι Τσίμμερ-
6αλντ καΙ τοCι Κ ί ινταλ ) μΕ: το ριφθεν παρ' αύτων σύνθημα της συνάψε
ως είρήνης «cχνευ προσαρτήσεων καΙ άποζημ ιώσεων» ( sons onnexions et 
indemnites ) .  Κατέληξε δΕ: είς το νό: συστήσι;ι είς την Κ υβέρνησιν νό: μοu 
δώσι;ι το αίτούμενον δ ιαβατήριον καΙ μάλιστα νό: μΕ: βοηθήσι;ι, δ:ν εΤνα.ι 
δυνατόν, καΙ γενικώτερον είς την άποστολήν μου διό: της έν Σόφιςι: έλ
ληνικης πρεσβείας κατό: την έκ.εΊ δ ιαμονήν μου, δ:ν θό: εΊχα έκεΊ άνάγ
κην βοηθείας τινός ! · 

Ό κ. Παπανδρέου, ά�οCι f\κουσεν δλα αύτά, συνεφώνησε μΕ:ν κατ' 
άpχην μΕ: δσα εΊπεν ό άειμνηστος Παπαναστασίου, προσέθεσε δΕ: δτι 
θ2χ εΤναι πρόθυμος νό: παράσχι:ι πaσαν βοήθειαν προς έμέ, δ:ν δ ιεπι
στοCιτο δτι άπο τό: έν Σόφιςι: αύτό: συνέδρια θό: ήδύνατο νό: προκύψι;ι 
ιΧπόφασίς τις η ψήg>ισμα, το όπο'iον θά ήδύνατο νό: ώφελήσι;ι τον Έλευ
θέριον Βενιζέλον, άyων ιζόμενον τότε έ11. Λωζάννι:ι κατό: τοCι ' I  σμΕ:τ προς 
σύναψιν της συνθήκης της Λωζάννης, ιjτ ις δΕ:ν εΤχε συναφθ� άκόμη. 

ΔΕ:ν είχα άκόμη προφθάσει νά είπω τίποτε, δΕ:ν εΊχα καθόλου άνα
μιχθ� είς την συζήτησιν καΙ δμως nοχισα νό: στεvοχωροuμαι διά την 
έκτασιν ποu έλάμβανεν ή ύπόθεσις τοu διαβατηρίου μου ! 

«Τί ψάλλουν αύτοί,  έλεγα καθ' εαυτόν, τί εΊναι αύτα ποu περι μέ
νουν άπο κομμουν ιστικα συνέδρια, καΙ ποu περιεπλάκην έyω μΕ: τιΊν 
.Jπόθεσιν τοCι διαβατηρίου μου ; Πρόκειται έδω να συνάψω καμμίαν 
συμφωνίαν συνεργασίας μΕ: τοuς άστοuς έπl δ ιπλωματικοu έπιπέδοu ; 
τί βοήθειαν καΙ πράσινα &λογα μ ιλοϋν να ζητήσω έγω στη Σόφια άπο 
την πρεσβείαν των ;»  

Ήτοι μαζόμην να έπέμβω, νό: διακόψω την συζήτησιν άμφοτέρων 
καΙ νό: θέσω το ζήτημα ώμό: καί . . .  κομμουν ιστικά ! Ήτοι μαζόμην 
νό: πω : 

: «Κ ύριε ύπουργέ, το Κ .  Κ .  Ε . ,  κόμ μα νομί μως πολ ιτευόμεvον, σaς 
ζητεΊ μικραν δ ιευκόλυνσιν τυπικην δια να στείλι:ι άντιπρόσωπόν του είς 
τό: συνέδρια αύτά. Τα πιστοποιητικό: ΠΟU λείπουν, δύνανται cχp ιστα να 
προσκομ ισθοCιν έν συνεχείςc. Άλλό: δ χρόνος εΊναι όλίyος. ΝΕχετε την 
καλωσύνην να μaς δώσετε διαβατήριον ; ΝαΙ η οίί ; 'Όλα τό: &λλα εί
ναι περιττά. Οίίτε &λλην βοήθειαν θέλω, οίίτε ύποχρέωσίν τινα άναλαμ
βάνω». 

Αύτό: θό: έλεγα, διό: νό: κόψω τον βηχα παντός. Άλλό: δf:ν έπρόλα-
6α. � Ησαν καΙ οί δύο συνομιληταί μου τόσον δεινοl συζητηταί, ωστε 
ποu νό: μείνι:ι δευτερόλεπτον κενον διά νό: άρθρώσω καΙ έγω μ ίαν έστω 
λέξιν ! Κ αΙ ή στιχομυθία πηρε τον κατήφορον. 

Ο ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑ Σ ΤΑΣ ί ΟΥ Π ΕΡ Ι  
ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ ΤΗ Σ ΘΡΑΚ Η Σ  

Ό 'Αλ. Παπαναστασίου άμέσως άπήντησε : 
- Είς την ή μερησίαν διάταξιν της διασκέψεως της Βαλκανικης 

'Ομοσπονδίας των Κ .  Κ .  Ρουμανίας, t3ουλγαρίας, Γιουγκοσλαυίας 
'Ελλάδος καΙ Τουρκίας, την δποίαν μοu έδειξεν ό κ. Σ ταυρίδης, άνα� 
γράφεται καΙ Ε:να θέμα «Περl αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ της 
Θράκης» ! Βεβαίως δf:ν άναφέρονται λεπτομέρειαι τοu θέματος καΙ δΕ:ν 
-;νωρίζω άκριβως τί έννοεΊ το θέμα. Καi περl μΕ:ν αύτονομήσεως τi]ς 
Μακεδονίας δf:ν δύναται νό: γίνι:J λόγος. Περl αύτονομήσεως δμως της 
Θράκης, το ζήτημα διαφέρει ! Έφ' δσον ό Ί σμf:τ είς την Λωζάννην ά
ξιο 'Ι δπως ή Άνατολικη Θράκη παραμείνι;ι είς την Τουρκίαν, νομίζω δ
τι μ ία Λύσις αύτονομήσεως ττ'Ίς Θρά15ης δΕ:ν θό: ητο &σχημη, καΙ μάλι
στα προτε ινομένη άπο Εν σοσιαλ ιστι κον 1� κομμουνιστ ικόν, άδιάφορον, 

1 52 



σwέδριον, είς
" 

τό δπ<?ίον θeχ , μετείχο� �� Τ?uρκο ι ,  aντιπρό:rωποι ,  καi 
Βούλγαροι ! Ενα τετοιο ψηφ ισμα Οπερ αυτονομησεως της Θρακης 
θ(χ ήτο σπουδαίον ντοκουμέντο είς χείρας τοu Βεν ιζέλου έν Λωζάν
" ι:l  ! ν Αλλωστε μ ίαν αuτόνομον Θράκην θeχ η1ν έκυοέρνων μοιραίως 
�Ελληνες, διότ ι άφ' ένος θeχ έπιστρiψουν είς αuη1ν δλοι οί έκ Θράκης 
·Ελληνες πρόσφυγες καi άφ' έτέρου θ(χ στείλωμεν καi άλλους έκ Μ.  
'Ασίας πρΟς έγκατάστασιν έκεl, δπότε θ(χ (χουν συντρ ιπτικι'Jν πλειο
φηφίαν εναντι τών Τούρκων καi τών ελαχίστων Βουλγάρων. Θeχ γίνι;ι 
ιΊ. Θράκη μία δευτέρα ' Ελλάς ! Κ αi είς εUθετον στιγμι'Jν ένοuται μξ: 
η1ν ' Ελλάδα. Μήπως ή Κ ρήτη δi:ν ήτο αύτόνομος πρiν ένωθ6 ; 

Auτex εΤπεν δ Παπαναστασίου, δστις εΤχε πάρει φόρα είς τeχς σκέ
ψεις του καi δi:ν έσταματοuσε ! Τό aληθi:ς εΤναι δτι το προσφυγικόν 
τrρόβλημα άφ' ένός τότε ήτο τόσον όξu καi ό:φ' έτέρου αί συζητήσεις  
είς τι'Jν Λ�ζάννην μεταξu Βενιζέλου καi ' I  σμf:τ τόσον δυσχερείς, έν� 
συνάμα δ Πάγκαλος ηπείλει aπο τόν J Ε6ρον να έπιδράμι;ι κατό: ηϊς 
'Ανατολικijς Θράκης, ωστε έδικαιολογεϊτο δ Παπαναστασίου να εύρί
•:1ΚΙJ ως σανίδα σωτηρίας ό:πο δλην αuτήν τι'Jν κατάστασιν μίαν «αuτο
vόμησιν τijς Θράκης» ! 

Τότε δ κ. Παπανδρέου έζήτησεν άπό έμξ: νeχ ϊδι;ι αuτι'Jv τι'Jv ή με
ρησίαν διάταξιν. Tou τι'Jν εδειξα. ΕΤδε το σχετικον θέμα <<Περi αύτο
νομήσεως τijς Μακεδονίας καi τijς Θράκης» καi μοu έζήτησεν έξηγή
cεις έπi τοu θέματος αίιτοϋ. 

- Δηλαδή, συγκεκρι μένως, μοu εΊπε, τί έννοείτε νeχ ζητήσετε μέ 
-τι'Jv έπi τοϋ θέματος αuτοϋ άπόφασιν της διασκέψεως αuτijς ; 

Έπi τέλους ήλθε καi ή σειρeχ vex πώ καi έγω δυο λόγια ! Πρά
γματι δέν έγνώριζα καi έγω καλeχ το θέμα άκόμη. Είσηγήσεις έπi τών 
Όεμaτων τijς ή μερησίας δ ιατάξεως δέν μ aς εΤχαν σταλΌ. Ή Κ .  Ε. τοϋ 
χόμματος ·μΕ εΤχεν έξοuσιοδοτήσει έν λευκ� νeχ κάμω δ,τ ι  νομίσω όρ
�όν. Έπi τοϋ θέματος αuτοϋ έyνώριζα μόνον δτι οί Βούλγαροι κομμου
νισταi τό (θεσαν καi το 1 922, δταν έπijγεν έκεl δ Πετσόπουλος, καi 
·rότε εΊπαν δτι θέτουν τό σύνθημα αίιτο τijς «Αuτονομήσεως Μακεδονί
-ας καi Θράκης», ίνα κατακτήσουν αuτοi είς τό Κ .  Κ .  Β .  τοuς έκ Μακε
.δονίας καi Θράκης · είς Βουλγαρίαν καταφυγόντας πρόσφυγας, διότι 
άλλως αuτοi οί πρόσφυγες θ(χ γίνουν κομ ιτατζijδες ! 'Επίσης έγνώριζα 
.ι-:αi το παρακάτω, τό δποίΌν εΤπα είς τόν κ. Παπανδρέου. 

• Απήντf!σα λοιπόν : . 

- Δυστυχώς, κ. ύπουργέ, προφανώς τeχ συνέδρια αίιτeχ έκλήθη
σαν έπειγόντως, διότ ι, έκτος τijς ή μερησίας αuτijς διατάξεως ποu βλέ
πετε καi ένος έγγράφου τής ΠρΟσΚλήσεώς μας νeχ στείλωμεν aντιπρο
σώπους, &λλας πληροφορίας σχετικeχς καi είδικeχς εiσηγήσεις έπi τών 
·Θεμάτων δεν έλάβομεν. Τό μόνον, τό δποlον γνωρίζω να σaς πώ εΤναι 
δτι, δταν δμ ιλοϋν περi «Αuτονομήσεως τής Μακεδονίας καi τής Θρά
κης», έννοοϋν πρώτον χωριστι'Jν αuτονόμησιν τής Μακεδονίας καi χωρι
οτι'Jν αuτονόμησιν τής Θράκης, δηλαtsη τον σχηματισμόν δύο αuτονό
μων Πολιτειών. Καi δεύτερον, δταν δμ ιλοϋν περi αuτονομήσεως τής 
Μακεδονίας, έννοοϋν αίιτονόμησιν δλοκλήρου τής Μακεδονίας, δηλαδη 
·rή5 Β ουλγαρικής, τijς Σερβ ικής καi τής ' Ελληνικής ! Κ αi δταν δμι
λουν περi αίιτονομήσεως τής Θράκης, ένvοοϋν παλιν δλοκλήρου τής 
Θρaκης, δηλαδη τής 'Ελληνικής, Τουρκικijς καi Βουλγαρικής ! Έκτος 
-άπο αίιτά, τίποτε &λλΌ δf:ν γνωρίζω σχεττκώς. υΟταν μεταβώ είς Σ ό
.φ ιον, έκεί θ(χ μάθω κ' έγω καi θeχ λύσω δλας τeχς ό:πορίας μου. 
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Α Ι  ΑΠΟΨ Ε Ι  Σ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡ ΕΟΥ 

- Ώς όρθότατά εΤπε καΙ ό άρχηγος της Δημοκρατικης ' Ενώσεως, 
παρετήρησε τότε 6 κ. Π απανδρέου, ζήτημα αύτονομήσεως της Μακεδο
νίας δf:ν τίθεται κaν ίιπο συζήτησιν, fστω καΙ aν πρόκειται καΙ περl 
·rης Σ ερ6 ικης καi της Βουλγαρικης. Κατ' έμf: όλόκληρος ή Μακεδονία 
είναι έλλην:κή, εστω καi aν δf:ν εχει άπελευθερωθfl άκόμη όλόκληρος. 
'Όσον άφορQ: τι1ν Θράκην, καΙ αύτη εΤναι άσφαλως έλληνικη έν τc';> συν
όλv,> της, άλλ' ή άποψις τοu άρχηγοu της Δημοκρατ ικης ' Ενώσεως, 
.Jστ ις εύρίσκει την λύσιν της αύτονομήσεως ώς προσωρινως σκόπιμον 
διό: νό: λύσωμεν καΙ το προσφυyικόν πρόβλημα καi ν' άποσπάσωμεν 
κατό: /::να τρόπον καΙ την 'Ανατολικην Θράκη ν άπο τ.οuς Τούρκους, ε Τ
ναι μ ία άποψις συζητήσι μος καi κατ' έμf: δf:ν εΤναι aπορριπτέα ! Πε
ριπλέκεται ομως ή Lιπόθεσις μf: το οτι είς ττΊν αύτόνομον Θράκην θό: 
πρέπει νό: περιληφθι] καi ή Δυτικη Θράκη, ήτις είναι i)δη έλληνική. 
Άλλ' έν πάσΙ] περιπτώσει προς το παρον πρόκειται μόνον περl της. 
εκδόσεως ένος σχετικοu ψηφίσματος ένός συνεδρίου καi ιίποτε περισ
σότερον. ·οσον ό:φορQ: το δια6ατήριόν' σας, προσέθεσε στρεφόμενος. 
προς έμέ, θό: ίδω aπόψε τον Lιπουρyον των Έξωτερικων κ. Ρέντην καΙ 
θό: συνομ ιλήσω μετ' αύτοu έπl τοu θέματος καΙ περάστε αίίριον νό: σδ:ς. 
πω. 

Έσηκώθηκα, ηύχαρίστησα καΙ fφυyα. Άφηκα έκεί' τον Άλ. Πα
Ιπαναστασίου. Άσφαλως θό: συνέχισαν τιlν συνομ ιλίαν έπi τοu θέ
ματος. 

'Ανέφερα ολην αύη1ν την στιχομυθίαν οπως περίπου έγ ινε, διό: ν' 
άντιληφθοuν οί ό:ναyνωσται τοu Ιστορήματος τούτου δύο πράγματα : 
Πρωτον οτι οίίτε ήμεί'ς, δηλαδiΊ οί ίθύνοντες τοu Κ .  Κ .  Ε., ε'ίχομεν τότε. 
άκόμη πλήρη συνείδησιν καΙ yνωσιν κ&ν τοu τί έπεζητεί'το διό: τοu συν-
6Jiματος αύτοu της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καi της Θράκης», 
οίίτε φυσικό: οί άστοi i�το δυνατόν ν' ό:ντιληφθοuν περισσότερα πρά
γ ματα έπ' αύτοu καi διό: τοuτο εολεπαν το θέμα άπο τι1v !δικήν των 
άποψιν, δηλαδη ό:πο το aν δύναται νΟ: βyfl τίποτε ό:πο την Lιπόθεσιν 
ταύτην, δυνάμενον νό: ώφελήσ!] τον Βενιζέλον είς την σύναψιν της συν-
Οήκης της Λωζάννης ! . 

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ 

ΝΕφυγα ό:πο το uπουργεΊον Έσωτερ ικων πολu στενοχωρημένος. 
'Έως τότε δf:ν εΤχα aποδώσει καi έγω μεγάλην σημασίαν είς το θέμα 
αύτο της ήμερησίας διατάξεως της βCΧΛκανικης δ ιασκέψεως των πέντε 
Κ .  Κ .  Κ αi f\ρχισα νό: σκέπτωμαι το θέμα πολu σο6αρώτερον. ΝΕλεγα 
κατΟ: νοuν : 

- 01 Βούλγαροι κομμουνισταί, καθ' δσον γνωρίζω, λέγουν οτι 
ρίπτουν το σύνθημe: αύτο διό: νό: κατακτήσουν τοuς έκ Μακεδονίας καi 
Θράκης πρόσφυγας είς Βουλγαρίαν, δ ιό: νΟ: μη γίνουν κομ ιτατζηδες ! 
Άλλ' οί πρόσφυγες αύτοi διΟ: νΟ: φύγουν είς την Βουλγαρίαν έκ Μακε
δονίας καi Θράκης θΟ: εΤναι άσφαλως_ Βούλγαροι άπο άπόψεως έθνικης 
συνειδήσεώς των. Ν Αλλως δf:ν θό: προσέφευγον είς Βουλγαρίαν. Καi 
ιiφοu εΤναι Βούλγαροι,  θό: θέλουν την προσάρτησιν της Μακεδονίας καΙ 
της Θράκης είς την Βουλγαρίαν. Διατί θό: θέλουν τιlν αύτονομ ίαν των ; 
Μfιπως ίιπάρχει κανεlς 'Έ λλην ΘρΟ:ξ πρόσφυξ ποu νΟ: θέλ!] την αύτονο
'Jομ ίαν της Θράκης η "Ελλην Μακεδων πρόσφυξ έκ της Βουλγαρικης η 
της Σ ερ6ικης Μακεδονίας ποu νΟ: θέλη τι1ν αύτονομ ίαν της Μακεδονί
αc καΙ οχι την Ι::νωσιν αύτης μf: την' Έλλό:δα ; τί φασοuλι πάλιν εΤναι 
αδ'τό που Εδγαλαν στη μέση οί Βούλγαροι κομμουνισταί ; Κ αΙ διατi 
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ό:κόμη δ:ν ύποτεθtj δτι οί έν Βουλγαρίςι: πρόσφυγες έκ Μακεδονίας καΙ 
Θράκής, έπιθυμοϋiπες τίlν αύτονομίαν, έστω των δύο χωρwν, διατί θa 
τίνουν κομμουνισταi καi θa παύσουν νa είναι έθνικισταί, έaν το Κ .  
Κ .  Β . ,  έστω καΙ ή Βαλκανικη Κομμουνιστικη 'Ομοσπονδία υ\οθετήσ-ι;ι 
το ύποτιθέμενον τοuτο αίτημά των καΙ το ρίψουν ώς σύνθημα ; 

»Δ'Εν έννοw όuολογουμένως τίποτε ! Διατί ο\ Βούλγαροι κομμου
νισταi δf.ν φροντίζουν νa κατακτήο-ουν τοuς πρόσφυγας τούτους, υ\οθε
�')ϋvτες καi άγωνιζόμενοι διa τa οίκονομικά των αΙτήματα, άλλa βρfι
...:αν αύτο το «περίεργον καi καινοφαν'Ες» δ ι '  έμε σύνθημα ; ΚαΙ τί πάω 
έyώ νa κάμω στη Σόφια έπ' αύτοϋ ; Ποίαν &ποψιν θa ύποστηρίξω ; 
Ή Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Ε. οuτε ξέρει τίποτε, οuτε είναι είς θέσιν νa μοu 
πn τίποτε». 

- Τέλος κατέληξα είς το «βλέποντας καΙ κάνοντας». Na ίδοuμε τί 
θa μάθωμεν είς τnν Σόφ ιαν καΙ άναλόγως θa κάμωμεν. 

Την &λλην ήμέραν έπεσκέφθην καΙ πάλιν μόνος τον ύπουρyον τwν 
Έσωτερικwν κ. Παπανδρέου. ΕΤχεν είλημμέvην την άπόφασίν του. ΔΕν 
γνωρίζω δ:ν εΤχε συνεννοηθtj μf. τον κ. Ρέvτην έπi τοu θέματος η οχι, 
τ1 δ:ν κατέληξαν είς άπόφασιν όριστικfιν συνομ ιλοϋντες με τον Άλ. Πα
Ίrαναστασίου,. μετa τίlν ό:ποχώρησίν μου. 

ΤΟ Δ Ι ΑΒΑΤΗ Ρ I ON 

Μόλις παρουσιάσθην μοϋ εΤπε : 
- Σaς Ε:χω έδw ετοι μάσει μίαν έπιστολην προς τον Νομάρχην 

Ά:rτικοοοιωτίας κ. Πετμεζaν (τον yνωστον λοyοyράφον κ. Λαύραν} 
καi συνιστω νa σaς δώσ\1 διαοατήριον μόvον έπi τtj βάσε ι τοϋ στρα
τιωτ ικοϋ σας άπολυτηρίου, δπως έζητήσατε. 

- Εύχαριστω πολύ, κ . ύπουρyέ. 
- Πάντως μαζi με την έπιστολήν μου νa πaτε καi μ ίαν α'ίτησιν 

καi το ό:πολυτήρ ιον τοϋ στρατοίί. 
- Άσφαλeι)ς. 
Ηuχαρίστησα, έχαιρέτησα καΙ έφυγαι άφοϋ μοϋ έδωσε την ίδιό

χειρόy του έπιστολήν. μΗμουν εύχαριστημένος πολu μf. την τοιαύτηv 
λύσιν τοϋ ζητήματος. 'Εγώ &λλωστε μόνον διαοατήριον ζητοuσα. Έφο-
6ούμην μήπως μοu πtj περl ψηφισμάτων ύπf.ρ αύτονομίας μόνον της 
Θράκης κατa την χθf.ς ό:ναπτυχθεί'σαν &ποψιν καi δf.ν fiμην διατεθε ι
μένος οuτε ύποχρέωσίν τ ινα ν' άναλάβω/ άλλ' οuτε βέδαια eα ημην 
κα1 είς θέσιν έyώ νa έπιοάλω τοιαύτας ό:πόψεις είς την διάσκεψιν. 
Εύτυχως δεν μοϋ είπε τίποτε σχετικόν. 

ΝΕτρεξα άμέσως είς την όδον Άyίου Κωνσταντίνου είς την Νο
μαρχίαν, καi έπέδωσα προσωπικwς είς τον ίδ ιον τον κ. Πετμεζaν τilv 
έπιστολίlν τοϋ ύπουρyοu, μαζl μf. τηv α'ίτησιν καi το ό:πολυτήρ ιον, τa 
cποί'α εΤχα rjδη Ε:τοι μα. Ό κ. Πετμεζaς διέταξεν ό:μέσως νa μοu δοθfι 
δ ιαοατήριον καi νa τεθtj είς τον σχετικον φάκελλον ώς δ ικαιολοyητ ικοv 
καi ή έπιστολιl τοu κ. ύπουρyοu. . 

Πfιρα το δ ιαοατήριον ηΊν έπομέvην, το έθεώρησα είς την βουλyα
ρικιlν πρεσοείαν &νευ έμποδίων καi έφυγα με πλοί'ον είς Καοάλαν καr 
ι'.κεί'θεν έκ Δράμας με το τραϊνο είς Βουλyαρίαν. 

Ε Ι  Σ ΤΗΝ Σ ΟΦ Ι ΑΝ 

Είς ηΊν βουλyαρικιlν πρωτεύουσαν, την όποίαν έyvώριζα rjδη ό:πο 
ηΊν έποχίlν τοu 1 9 1 8, δταν έπέστρεφα έκ τής έν Πλεύν\1 όμηρίας μου, 
καi είχα μείνει είς αύτίlν κανένα μfινα1 Ε:φθασα δύο η τρεί'ς ήμέpας προ 
ϊWν έτοι μαζομένων συνεδρίων. Άπο την πρώτην ήμέραν Υ]λθα f:ίς έπα-
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· :pf]ν με τοuς ίθύνοvτας το κ .  κ .  Β .  Γενικος γραμματεuς τοu κόμματΌς 
fίτο ό Β ασiλ Κολλάρωφ. Το γραφε'ίΌν του εΤχε μεγάλην κίνησιν. Με έ
δέχθη έγκάρδια, άλλ' εΤχε πολλf]ν άπασχόλησιν. Μετα πέντε λεπτC:ιν 
παραμονήν μου με παρεκάλεσε νό: σvvαντηθC:ιμεν τf]ν έπομένην, όπότε 
6α έολεπα καi άλλα μέλη της κ .  Ε. τοu κ .  Κ .  Β .  Διέταξε κάποιον να 
με σwοδεύσ1'J είς το ξενοδοχεΊον ΠοU εΊχαν όρίσει δ ια τοuς ξένους άν
τ ιπροσώποuς, το ξενοδοχεϊον «Πέτρογκραντ», δ ιότι τοu εΤπα δτι fj
μουν κουρασμένος άπο το ταξίδι καi συνάμα ήταν βράδυ. 

τ ην έπο μένη ν έγνώρισα είς τα γραφεϊα τοu κόμματος μεpικα έκ τC:ιν 
f,.'ελC:ιν της κ .  Ε., τον Χρηστο Καμπακτσηεφ, τον γέρο Μπλαγκόεφ, τον 
Γεώργη Δημητρωφ, τον Λουκάνωφ, ποu εΤχα ίδ� είς τf]ν Πλεuναν το 1 9 1 8, 
καi είς τον όποίον είπα το περιστατικόν έκεϊνο. 'Επίσης έγνώρισα τον 
Κλεντζάρωφ, ένα Βούλγαρον δικη_γόρον, ποu ήτο έyκατεστημένος είς τf]ν 

. Ξάvθην, δταν αύτη ήτο βουλγαρικη (πρiν ή Δuτικη Θράκη γίν1'J έλληνικf] ) 
καi ό όποϊος εΤχε μείνει είς τι1ν Ξάνθην καi καθ' δλον το διάστημα της 
γαλλικης έκεϊ κατοχης ύπο τον Γάλλον στρατηγον Σ αρπύ, μέχρις δτου 
.υπεγράφη κατα το 1 9 1 9  ή συνθήκη τοu Νεϊγύ. Αύτος μοu εΤπεν δτ ι, δ
ταν άκόμη εύρίσκετο είς τfιν Ξάνθην, εΊχε μάθε ι περi έμοu καi περi της έν 
Δράμ� !<Ομμουνιστικης δράσεώς μου. Αύτος μοu εκαμε παρέαν δλην την 
. ιiμέραν. Έγνώρισα καΙ άλλους διαφόρους, άλλα δf:ν τοuς ένθυμοuμαι, οίί
τε τοιΊc έσrι μείωσα. 

Τότε έγνώρισα τον Γεώρyη Δημητρώφ, περi τοu όποίου έγραψα 
εiς το «WΕθνος>> άνταπόκρισίν μq_υ έπi τ� εύκαιρί� τοu θανάτου του. 

Α Ι  ΑΞ Ι Ω Σ Ε Ι  Σ Κ ΗΔΕΜΟΝ Ι Α Σ  ΤΟΥ Κ .  Κ .  Β .  

Περi της ύποθέσεως της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ της 
Θράκης» δεν έπρόλα6α να μάθω τ ίποτε. 

Είς μ ίαν έρώτησίν μου σχετικf]ν πρΟς τον Κολλάρωφ, έφάvη δυσ
.ο:ρεστού_μενος καΙ μοu εΤπε κάπως άπότομα : 

- Τα ίδια ρωτοuν καi οί Γ ιουγκοσλαuοι άντ ιπρόσωποι .  Φαίνεται 
)τι σδ:ς ένοχλεϊ το ζήτημα αύτό ! 

- Δεν μπορεϊ να μδ:ς ένοχλ� ζήτημα ποu δΕν γνωρίζομεν. UΟταν 
· jό  μάθωμεν, θα κρίνωμεν &ν μδ:ς ένο.χλ� η όχ ι,  τοu άπήvτησα καi έγω 
.είς τον ίδιον τόνον. 

-

- Θα το μάθετε. WΕχετε όλίγην ύπομονήν. Π ιστεύω αίίριον να 
5ιc;wεμηθοuν αί εΙσηγήσεις. 

Με τον τρόπον του δ ιεπίστωσα δτι fjθελε να μδ:ς πάpfJ τρόπον τ ι 
να τον άέρα ! Το βουλγαρικον κομμουνιστ ικον κόμμα ήτο το μεγα
λύτερον καi παλαιότερον της Βαλκανικης. ΕΤχεν 60.000 μέλη, δσα δf:ν 
είχαν δλα τα άλλα τέσαρα μαζi της Βαλκανικης. Οί Βούλγαροι κομ
μουνισταi ήγέται ήσαν παλαιοi άγωνισταΊ καi εΊχαν τf]ν άξίωσιν ολοι 
οί άλλοι να τοuς άκούουν ! Έπεδίωκον πάντοτε - καi αύτο διεπι
στώθη άργότερον - εν εΤδος κηδεμονίας τC:ιν άλλων Κ. Κ. της Βαλκα
νικης. Έθεώρουν τον έαuτόν τω_y δτι εΊναι αύθεντίαι είς δλα τα κομ
μουνιστικα ζητήματα καi δΕν ήνείχοντο άντιρρήσεις ! Αύτο μοu έκα
με πολu κακfιν έντύπωσιν. Δεν έχασα καιρον καi άπήvτησα : 

- Ai είσηγήσεις αύταi έπρεπε να εΤχαν σταλ� έγκαίρως είς δ
'λα τα Κ .  Κ .  της Βαλκανικης_. δ ια να λά6ουν θέσ ιν έπ' αύτC:ιν αί Κ .  Ε. 
τC:ιν Κ .  Κ .  καi όχι να διανφηθοuν μόνον είς τοuς άντιπροσώπους ! 

- Διατί ; Οί άντιπρόσωποι δεν εΤναι είς θέσιν να τας κρίνουν ; 
μΕ έρωτ& κάπως είpωνικC:ις. 
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Α Ι  �ΕΘΝ Ι Κ Ι ΣΤ Ι Κ Α Ι �  ΑΝΤ Ι ΛΗ Ψ Ε Ι Σ 
- 'Ανεξαρτήτως αύτοu, πιθαvον αί Κεντρικαi Έπιτροπαi νc'χ �- · 

πέφερον τροποποιήσεις, τeχς δποίας οί άντιπρόσωποι καi av έπιφε-· 
ρουν, δf:ν θc'χ περι6άλλωνται αίιται με το κuρος τijς Κ .  Ε. ένος κόμμα
τος. Θc'χ εΤναι γνωμαι μόνον των άντιπροσώπων. 

- Ποίου είδους τροποποιήσεις ; ·οποιος όμ ιλεί' περi τροποποιή
:πων είς το θέμα τοϋτο, έπηρεάζεται προφαvως ό:πο «έθνικιστικc'χς» ό:ν-
τ ιλήψεις ! , όξ ' Δ' � δ ' , ' ' θ " Κ , Ό διαξιφισμος ήτο υς. εν •ιτο υνατον να τον ανεχ ω. αι 
aπήντηq

κ
α :

' δ ' δ' δ
' 

' λ θ Α 
' �δ έ ' 

Α β ' άλ - αι ιατι εν υναται να εχ ι:1 το ι ιον, πι τι:� ασει, μ ιστα 
περισσοτέρων δεδομένων, δι '  έκείνους, οί δποί'οι θέλουν νc'χ έπι6άλουν 
τc'xc άγνώστους είς ή μaς aπόψεις των τρόπον τ ινc'χ έξ ίιφαρπαyijς, χω
ρiζ νc'χ τc'χς έχωμεν μελετήσει καλc'χ προηγουμένως ; 

· Έσιώπησε καΙ {κατσούφιασε. Έσηκώθηκα καi έφυγα. Άπο τότε . 
ό Κ ολλάρωφ δεν μf: έχώνευε. Το όπέδειξεν cφγότερον, δταv έγινε γενι
κος γραμματεuς τijς Κόμ ιντερe κατc'χ το 1 924. 

ΤΟ Κ I ΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΩΦ 
Ύπijρξα τυχηρός. Δεν ξέρω τί θc'χ έγίνετο είς η']ν δ ιάσκεψιν α&

τι1ν τijς Βαλκανικijς Κομμουνιστικης 'Ομοσπονδίας, έc'χν έπραγματο
ποιεί'το. Διότ ι  εύτυχως δεν έγινεν ούτε αύτή, οuτε το συνέδριον τοίJ 
βουλγαρικοu κομμουν ιστικοu κόμματος, οuτε κδ:ν το συνδικαλιστικον 
τijς Γενικijς Σ υνομοσπονδίας των Βουλγάρων Έργατων. 

ΝΕφυγα ό:πο το γραφεlον τοu Κ ολλάρωφ καi με τον Κλιντζάρωφ 
έζήτησα νc'χ εϋρω τοuς δύο Γιουγκοσλαύους ό:ντιπροσώπους. 'Εφ' δσον 
μοu είπεν ό Κ ολλάρωφ δτι καi αύτοi έρωτοuν τc'χ ίδια πράγματα, έκρι
να σκόπιμον νc'χ τοuς εϋρω καi νc'χ συνεννοηθωμεν νc'χ κρατήσωμεν ένιαί
αν στάσιν άπέναvτ ι των Βουλγάρων είς το θέμα αύτό. U Εως το βράδυ 
ομως δε κατώρθωσα νc'χ τοuς εϋρω. Καπου εΤχαν πάει γιc'χ γλέντ ι με 
ίiλλους Βουλγάρους κομμουνιστeχς, έν άναμονι) τijς ήμέρας τijς δια
σκέψεως. 

Άλλc'χ τι1ν ίδίαν νύκτα δλα άνετράπησαν καi τc'χ συνέδρια έναυά
yησαv. �Ηταv περασμένα μεσάνυκτα, δταν 6 καμαριέρης τοu ξενοδο
χείου «Πέτρογκραντ» με ξύπνησε βιαστικά. 'Αμέσως μπijκε είς το δω
μάτιόν μου ό Χρijστο Κ αμπακτσijεφ, μέλος τijς Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Β . ,  
!3ουλευτf)ς τijς Σο6ράνιε, δ ικηγόρος καi θεωρητικος τοu κόrιματος. 

- Γρήγ9ρα, σύντροφε, ντύσου να φύγοιlμε. Έξερραγη κίνημα . 
κατc'χ τijς Κ υ6ερνήσεως Σταμπολίνσκυ. Ό Στρατιωτικος Σ ύνδεσμος . 
τοu στρατηγοu Βούλκωφ, ή U Ενωσις των ' Εφέδρων Άξιωματικων καi οί 
Κ ομ ιτcrτζijδες έξηγέρθησαv ν' άνατρέψουν τfιν Κ υ6έρνησιν. Μaς εί
δοποίησαv δτι δf:ν θc'χ μaς θίξουν, έc'χν δεν κ ινηθωμεν έναvτίον των. Στον · 
σταθμο περι μένει τραί'νο μΕ κομμουνιστc'χς σιδηροδρομ ικοuς νc'χ σaς πάι:� 
ά:μέσως προς νότον μέχρι των έλληνικων συνόρων. Θc'χ σaς πάω δ ίδι- . 
ος με αύτοκίνητον είς τον σταθμον νc'χ φύγετε. Τ c'x συνέδρια ό:να6άλλον
ται. Το πρωί θc'χ συνεδριάσι:� έδω ή Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Β .  διc'χ νc'χ ρυθμ ίσι:� 
η 1ν θέσιν της έναντι τοu κ ινήματος. Γρήγορα, πaμε ! 

.. Αρον-άρον, χωρiς νc'χ πω τίποτε, ταραγμένος, φοβισμένος άρκετά, 
ντύθηκα, πijρα τfιν βαλίτσα μου καi πήγαμε είς τον σταθμόν. Οί σ ιδη- · 
ροδρομ ικοi ίιπάλληλοι, είς τοuς όποίους μΕ παρέδωσεν δ Κ αμπακτσijεφ, 
με Ε:6αλαν είς ενα διαμέρ ισμα πρώτης θέσεως καi με κλείδωσαν μέσα. 
Mou εΤπαv μόνον νc'χ μη φοδηθω καi οτι αύτοi άγρυπνοuν. Τοuς εΤδα δτι 
ήσαν ώπλισμένοι μΕ περίστροφα. Το τραί'νον έφυγε καi δεν έσταμάτησε 
παρc'χ είς τον σταθμον TOU τριγώνου τοίί Κ αραyάτς. 
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«ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗ Σ »  ΤΟΥ Κ .  Κ .  ΒΟΥΛΓΑΡ Ι ΑΣ 

Μέσα είς το δ ιαμέρισμα οίίτε έκοι μήθηκα, οϋτε ήσύχασα. ΝΕ6λεπα 
σvνεχως &πο το παράθυρο τa σκοτάδια ποu εφευγαν μπροστά μου. Π ρο
φανως το Κ .  Κ .  Β .  είχε μεγάλην δύναμιν  είς τοlις σ ιδηροδρομ ικοlις ύπαλ
λήλους, δ ιότ ι δΕ:ν έξηγεΊται άλλως πως ή γραμμη ήτο παvτοu άvοικτη 
διa va περάσr:ι το τραΊνο, μΕ: το όποΊοv έταξίδευα. 

Κ ατέοηκa είς το Καραγaτς καί, O:v καΙ κομμουvισ-ι:ής, αύτομάτως 
η άσυvειδήτως . . .  έκαμα τοv σταυρόν μου ! Γλύτωσα. 'Ένας τελώνης έ
ψαξε η1ν βαλίτσα μου. Υ Αλλος εΤδε το δ ιαβατήριόv μου. 

- Διατί  δΕ:v το έθεωρήσατε, μοu εΤπεν, είς τaς έλληνικaς προξενι
i<.aς 'ΑΡχάς, έκεΊ στη Σ όφ ια ; 

__:_ Υ  Αχ ! Χριστιανέ μου, άπήντησα, δεν πρόλαβα νa πάω. Σ τη 
Βουλγαρία γίνεται μακελε ιό καΙ σίι μοu ζητ�ς θεωρήσε ις ; ΔΕ:ν λΕ:ς πως 
έσωθήκαμε ; 

ΥΕκαμα άμέσως τηλεγράφημα είς Θεσσαλονίκην είς τοv Χατζησταύ
ρου νa μι1 ξεκινήσr:ι διά Βοuλγαρίαν. '�ξενύχτησα διa δευτέραv νύκτα 
είς τόv στcriJμov καi τηv Ο:λληv ή μέραv μπηκα είς έλληvικον τραΊνο καΙ 
έπέστpεψα διό: Θεσσαλονίκης είς Άθήνας. 

ΟΙ Βούλγαροι κομμουvισταί, οί «σοφοl» ποu τa rjξευραν δλα καΙ 
-i]θελαv νa εχουν κηδεμονίαν έπl των Ο:λλωv Κ .  Κ .  της Βαλκανικης, καΙ ό 
ηολlις Κολλάρωφ, άπεφάσισαν η1v έπομένην νa κρατήσουν ούδετερό
Ί ητα είς το κίνημα έκεΊνο καΙ va μη σπεύσουν είς 6οήθειαν TOU Σ ταμ
-τrολίvσκυ ! Τηv γκάφφαν των αύτήν, τεραστίαν είς μέγεθος, δ:ν καΙ «έπl 
τG βάσε ι TOU ίστορικοu uλ ισμοu καΙ της διαλεκηκης. μεθόδου» ά
vέ!υσαv τιlv πολιτικιlν κατάστασιν της χώρας τωv, την έπλήρωσαv άρ
yότερον πολlι άκριοά, ώς θa 'ίδωμεν ! Καi αύτη ή Κόμ ιντερv τοlις έπέ
κ ρ ινε δ!Jι μύτατα. 

Πάντως έγώ δΕ:v έγλύτωσα μόνον άπό ΤΟ κ ίvημα κατa TOU Σταμ-
1 iΟ\ίνσκu, &λλa καi άπο τηv δυσχερη θέσιv, είς τήv όποίαv άσφαλως 
eα εύρισκόμην, έav έγίνοντο αύτa τa συνέδρια. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔ Ι Κ Η  ΑΠΕΡ Γ Ι Α  

Θ έ ρ ο  ς 1 9 2 3 .- Κ ατa τιlv έποχi]ν ταύτην έκηρύχθη ή πρώτη 
μεγάλη παvελλσ:δικιl άπεργία δλωv των έργατωv τι1ς ' Ελλάδος uπο τf\ς 
Γεv. Σ υνομοσπονδίας τωv Έργατων, εuρισκομένης τότε ύπο τi]v έπί
::;ρασιν TOU Κ . Κ . Ε. Κ ατa τοlις τότε uπολογισμούς μας, 1 70.000 έργα
"!ων κατηλθον είς την &περγίαν έκείvηv, διa πρώτην φορaν είς τιlν ίστο-
.pίαν τοΟ έργατικοu κιvιJματος της ' Ελλάδος. Ή πανελλαδικιl αuτη ά- · ι  -τrεργία, φυσικά, δέv έπετυχε τοuς σκοπούς της, τοuς οίκοvομικοuς των 
.έργατων, καΙ οίίτε ήτο δυvατον νa τοlις έπιτύχr:ι , άλλ' ύπηρξεν &φ' έ-
νοc «τa μεγάλα γυμνάσια>> τρόπον τ ιva TOU άγωνος, μέ Γεvικον ' Επι
τελεΊον τιlv ήγεσίαv τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  καΙ άφ' έτέροu άπο προπαγαvδιστι-
·<i)ς άπόψεως έτόνωσε τιlv όργάνωσιv αύτοu καi τιlν πεποίθησιν είς το 
.έσωτερικον καΙ το έξωτερικον δτι ΤΟ Κ .  κ .  Ε. εΤvαι μέν μ ικροv κόμ μα, 
άλλ' Εχει μεγάλην έπιρροιlν έπl της έργατικης τάξεως της χώρας καΙ 
Ί:i·)vαται va κ ιvητοποι6 τaς μάζας. Ούδέv Κ . Κ .  της Β αλκανικi)ς καΙ 
ούδεμία σuνδικαλιστ ικη εστω όργάνωσις αύτης ήδυvήθη ποτέ νa κ ιvη
'rΟΠΟΙήσr:ι τόσας έργατικaς μάζας συγχρόνως ! ΟΙ Βούλγαροι κομμου
vισταi ήγέται έμειναν κατάπληκτοι. ΟΙ Ροοοι καΙ ή Κόμιvτερν ένθου-
ο ιάσθησαν ! 

· 

Τότε &κρι6ως εγιvαν καΙ τa περίφημα «γεγονότα τοu Πασαλι
.μανιοu» είς τον Πειραιδ:, τa όποΊα έπλήρωσαν μΕ: τιlv ζωήv των 1 I έρ
yάται ! Έτραuματίσθησαν δΕ: &ρκετο\ άλλοι .  
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Ή έπιτυχία της πανεργατικης ταύτης άπεργίας είς δλην η1ν ' Ελ
λάδα ήτο άποτέλεσ_μα κυρίως έφαρμογης έπιτυχοuς στρατηγικης καi 
τίποτε άλλο. τ α γεγονότα αίιτό: έξειλίχθησαν ως έξης : 

Ή &περγιακη ζύμωσις f)ρχισεν άπο τοuς σ ιοηροδρομ ικούς. Ή 
'Ομοσπονδία Σ ιδηροδρομ ικων bεν εuρίσκετο ύπο την έπιρροην τοu Κ .  
Κ .  Ε .  Ε'ίχομεν βέβαια καi ή μεΊς ε ί ς  τοuς σ ιδηροδρομ ικοuς άρκετην έπιρ
ροην μέ τοuς Άκριοόπουλον, Ν ικολ&κον, Μαργιόλην, Γούναρην, Φωτιά
δην, Χαρισιάδην καi άλλους. ΆλλΟ: πάντως οί προσκείμενοι πρΟς το 
Κ . Κ . Ε. σιδηροδρομ ικοi ό:πετέλουν μειοψηφίαν. ι ·ενικος γραμματεuς 
τi}ς 'Ομοσπονδίας Σ ιδηροδρομικων ήτο ό Γ. Στρατf]ς, σταθμάρχης τοϋ 
Σ ι·ιΑΠ, άνήκων είς το κόμ μα τότε τοϋ Άλ. Παπαναστασίου. 0\ σιδη
pοδρομ ικοi κατό: πλειοψηφίαν ήκολούθουν την ίδικήν του συνδ ικαλιστι
κην γραμμην μετριοπαθείας. 

Η Σ ΤΑ Σ Ι Σ  ΤΟΥ Γ. ΣΤΡΑΤΗ 

'Αλλ' ό τ ι μάριθμος εΤχεν άνέλθει πολu μετό: την μ ικρασιατικτ)v 
κατq:στροφην καi οί μ ισθοi των σιδηροδρομ ικων δέν ε·rχον αίιξηθ�. ' Ε
πίσης εΤχεν άπολυθ� ενας άριΘμος σιδηροδρομ ικων, οί όποΊοι ήγωνί
ζοντο διό: την έπαναφοράν των είς τό:ς θέσεις των. τ α κύρια λο ιπον 
αΙτήματα των σιδηροδρομ ικων ήσαν ή αuξησις μ ισθων καi η έπανα
φe>ρό: των άπολυθέντων συναδέλφων των. ΑΙτήματα καθαρως συνδικα
λ ιστικά, άσχετα προς π&σαν πολιτικf)v έκδήλωσιν. 

Ό Στρατης ήτο στέλεχος τfjς έργατικfjς τάξεως, άντιτιθέμενοv 
προς το Κ . Κ . Ε. καi ίκανον άρκετό: διό: νό: παρακωλύτ;ι την δρ&σιν αίι
τοu έντος αίιτης καi ίδίως ε ίς τοuς σιδηροδρομικούς. Καi το Κ . Κ . Ε. 
ήyωνίζετο φυσικό: κατ' αύτοu διό: νό: με ιώστ;ι την έπιρροήν του. ' Ενέ
τεινε λοιπον την προσπάθειάν του είς την ύπέρ της κηρύξεως άπερ
γίσς ζύμωσιv έντος των σιδηροδροttικων. Διό: τον Στρατην έτίθετο f\δη 
�μό: το δίλημ μα : 'Ή νό: ταχθ� και αύτος uπέρ της άπερyίας καΙ ύπέρ 
των συμφερόντων των σιδηροόρομικων, προς αuξησιν του μισθοu τωv 
καi προς έπαναφορό:ν των συναδέλφων των είς την έργασίαν, η ν' άντι
ταχθΏ κατό: τ�ς άπεργίας, έφ' δσον άνιlκεν είς κόμμα συνεργαζόμενον 
μέ την Έπαναστασιν τοu 1 922, δηλαδη την Δημοκρατικην U Ενωσιν, 
όπότε θό: εχανε την έπ' αύτων έπιρροήν του. 

Το Κ . Κ . Ε. έτάχθη φυσικα άναφανδον διό: προκηρύξεώς του ύπέρ 
της κηρύξεως άπεργίας. Ή Γενικ1) Σ υνομοσπονδία των Έργατc�ν, ύπο 
τi)ν έπιρροi]ν τοu Κ . Κ . Ε. εύρισκομένη έπίσης, έδήλωσεν δτι 80: ύπο
στηρίξτ;ι την άπερyίαν των σιδηροδρομικΔν. Ό «Ρ ιζοσπάστης» έκάλει 
καθημερινως τον κ. Σ τρατην νό: ρυθμ ίσι:ι την θέσιν του καi νό: λά6τ;ι 
άποφάσεις. Υ Αλλ η λύσις δι' αίιτον δέν ύπηρχε : 'Ή aπεργία η άπώλεια 
πλήρης της έπιρροης του εiς τοuς σ ιδηροδρομ ικοuς καi άνατροπή του 
i.κ της διοικήσεως της 'Ομοσπονδίας των. Κ ατ' άνάγκην έτάχθη ύπέρ 
της άπεpγίας καi οϋτω πρωτον οί σιδηροδρομ ικοi έκήρυξαν την &περ
γ ίαν τωv. 

Τ ο Κ .  Κ .  Ε. δμως, προς έπαύξησιν τί)s έπιρροης του εΙς τοuς σι
δηροδρομ ικούς, έκτος τοu δτι διό: τοu «Ρ ιζοσπάστη» καθημερινως ύπε
στήριζε τον &γωνά των, έσπευσε νό: κάμτ;ι κάτ ι, ποu διό: πρώτην φορό:ν 
.καi τελευταίαν έγένετο έν ' Ελλάδι : Διό: τοu Πεσκόφσκυ, εύρισκομένου 
6εοαίως έν ' Ελλάδι, δ ιε6ί6ασεν είς την Ρωσίαν παράκλησιν, δπως οί 
Ρωσοι σ ιδηροδρομικοi ύπάλληλοι σπεύσουν είς οίκονομικτ)ν 6οήθειαν 
των άπεργούντων 'Ελλήνων σ:ιδηροδρομ ικων, είς ένδειξιν άλληλεγγύης 
έπi διεθνοuς έπιπέδου. Κ αi άμέσως έστάλησαν άπο τοuς Ρώσους σι
δηροδρομ ικοuς 2.000 δολλάρια άπ' εύθείας εΙς τοuς •Έλληνας σιδη
ροδρομ ικούς, εΙς η1ν Όμοσπονδίαν των, εΙς αίιτον τοuτον τον Στρατην ! 
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Οίιτος άφωπλίσθη ! τί νa π� πλέον κατa τοCι Κ .  Κ .  Ε. ,  ?τ5Χν μόνον α� 
τό, δ «Ρ ιζοσπάστης» καΙ μόνον οί Ρωσοι σιδηροδρομ ι κοι  εσπεuσαν εις 
6οήθειαv των άπεργοίιντων σιδηροδρομ ικων; 

Άλλa δΕ.ν f]ρκέσθημεν 6έ:!Sαια είς τοCιτο. Έκαλέσαμεν διa της Γε
vικης Συνομοσπονδίας των Έρyατων τaς άλλας 'Ομοσπονδίας, Μετά
φορών πρωτον, δηλαδη την 'Uμοσπονδίαν Ναuτεργατων καΙ Φορτοεκ
φοοτωτων, νa κατέλθουν καΙ αιίται είς τον άγωνα άλληλέyγυοι πρΟς 
το�ς σιδηροδρομικούς. Κ αΙ αύταΙ αi 'Ομοσπονδίαι δΕ.ν εύρίσκοvτ.ο ύπο 
τήν έπιρpοην τοCι Κ . Κ . Ε. Oi ηγέται των Κ οντaκος, Παπaς, Μπόγρης 
καΙ άλλόι, ήσαν μaλλον βασιλόφρονες. 'Αλλ' έκαλοCιvτο είς ό:περγίαv 
προς ένίσχυσιν των σ ιδηροδρομ ικων, έπίσης 'Ομοσπονδίας μη έπηρεα
ζομένης άπο το Κ . Κ . Ε. Έκτος τούτου, εΤχον καΙ αύταΙ έκκρεμη αίτή
ματα. Λείπουν ποτΕ. τa αίτήματα ό:πο τa έργατικa συνδικδτα ; Κ αΙ των 
·ομοσπονδιων αύτων αί μaζαι έκινήθησαv. Oi ήγέται των f]ναγκάσθη
σαv νa ύποκύψουν είς η1ν πίέσ ιν των μαζων. Κ αΙ έκήρυξαν καΙ αίιται 
την άπεργίαv. 

Το σπουδαlον άπο aπόψεως στρατηγικης είς την περίπτωσιν α&
τήν έγκειται είς το δτι κατωρθώσαμεν νa κ ινηθοCιν πρωται αi μη κομ
μουνιστικαl Όμοσπονδίαι των έpγατων. Αύτο ήτο το δυσκολώτερον. Το 
va κ ινήσι:ι το Κ. Κ . Ε. έργάτας κομμουν ιστaς είς ό:λληλεγγύην των συν
τηρητικων, ήτο εuκολον. Δύσκολον εΤναι, δ:ν μη πολλάκις άδύνατον, το 
va κ ιvήσι:ι κανεlς συvτηρητικσUς έργάτας είς άλληλεγγύην πρΟς κομ
μουν ιστaς άπεργοuντας. 'Αμέσως έπε ιτα διετάχθησαν ή Κ απvεργατι
κη 'Ομοσπονδία καΙ η 'Ομοσπονδία Έπισ ιτισ�οu ( μέ γραμματέα της 
τον Σ τύλον ) ,  έπηpεαζόμεναι ό:πο το _Κ : Κ . Ε., καΙ έκήρu.ξαν καΙ αίιται 
την άπεργίαv. Τότε άπε'φασίσθη πλέον η γενίκευσις αύτης καΙ η Γε
vικη Σ υνομοσποvδία των Έργατων διέταξε γενικην πανελλαδικην άπερ
γ ίαν, είς ένδε ιξιν άλληλεγγύης προς τοuς σιδηροδρομ ικούς, ναuτεργά
τας καΙ φορτοεκφορτωτάς, δηλαδη άκριβως προς τοuς συντηρητικσUς 
έργάτας ! Oi συντηρητικοl ηγέται πεpιεπλό:κησαν ούτω πολu τεχνικa 
είς την ό:περγιακην κίνησιν. ΔΕ.ν έτόλμων δέ είικόλως νa την δ ιασπά
σουν, δ ιότι oi άλλοι έργάται έφαίνοντο άπεργοuντες έξ άλληλεγγίιης 
πρΟς αύτούς, χάριν αύτων, χάριν των συμφερόντων αίιτων ! Έντρέπον
το λοιποv νa κάμουν αύτοί, oi κυρίως τρόπον τινa ένδ ιαφερόμενοι ,  την 
άρχην της διασπάσεως της άπεργίας ! 

- Σ εί'ς την έκηρύξατε, έ:λεγαν oi κομμουνισταl .παvτοu ε ίς τοuς 
συντηρητικούς. Ή μεί'ς έσπεύσαμεν είς δοήθε ιάν σας ! ΕΤναι δυνατον 
τώρα νa μaς έγκαταλείψετε πρωτο ι ;  Ta δ ικά σας αΙτήματα διεκδικοu-
μ� ! . 

ΟΜΟΣ ΠΟΝΔ Ι Α  ΗΛΕΚΤΡ I ΣΜΟΥ 

ΜΕ. την γενίκευσιν της άπεργίας έκ μέσους της Γενικης Σ υνομο
σπονδίας των Έργατων της ' Ελλάδος, έκινήtJησαν δεδαίως δλα τa το
πικa έργατ ικa Κ έντρα, Παvεργατικαί, Σω!.ιατεί'α καΙ των μ ικροτέρων 
άκόμη πόλεων της χώρας. Έvθυμοuμαι καλa δτι τηλεγραφήματα προσ
χωρήσεως είς την άπερyίαv f\ρχοvτο καΙ έδημοσιεύοντο ε ίς τον «Ρ ιζο
σπάστην» άπο τa σωματεί'α καΙ των πλέον όρεινων η άπομεμακρυσμέ
vων κωμοπόλεων. Γενικως έvθουσιασμος δλων των έρyατων της 'Ελ
λάδος ! ΝΕμενεν δμως ό:κόμη δ Ήλεκτροφωτισμος των Άθηνων - Πει
ραιως - Φαλήρου κ .τ.λ. Ή 'Ομοσπονδία Ήλεκτρισμοu καΙ Ήλεκτροκ ι
·.ιήσεως έκήρυξε 6έ6αια άπ�ργίαv εύθuς ώς _διέταξε ταύτην ή Γενικη Συν
<J_μοσπονδία των Έργατων: 'Αλλ' έσταμάτησαv μόνον τa τράμ, δ Ή
λικτρικος Σ ιδηρόδρομος, το <<θηρίον>> της Κ ηφισιaς ( Πάουερ δΕ.ν ύ-
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π ηρχεν aκόμη ) .  Τ ο φως δμως δf.v έκόπη. Ή 'Αθήνα καi ό Πειραιεuς 
ijσuν κατάφωτοι. 

Το Κ ράτος εΤχε 6άλει μυαλό. Ν Εχον ύπ' δψει την άπεργίαν των ή
λεκτροτεχνιτων τοίί 1 92 1 ,  περi ής έγράψαμεν ήδη, όπότε το φως της 
Βουλης έσδυσε τι1ν ώραν ποu ώμίλει ό Π ρωθυπουργος Γούναρης, έJ 
σπεuσεν aμέσως καΙ μΕ: άγημα ναuτων κατέλαβε το έργοστάσιον πα
ραγωγης ήλεκτρισμοίΊ Φαλήρου. Ν Εστειλεν aκόμη aπο τον Ναύστα
:;Jμον καi aρκετοuς ναύτας ήλεκτροτεχνίτας. ΝΕκλεισεν έπίσης μέσα εΙς 
τό έρyοστάσιον Φαλήρου καΙ μίαν οάρδιαν έργατων, ητις εύρέθη έκεϊ 
aκόμη κατa τι1ν κατάληψιν τοίΊ έργοστασίου ύπο των ναυτων. Φυσικa 
ήσαν -ήδη επιστρατευμένοι διa διατάγματος ό:πο τι1ν πρώτην ημέραν 
της κηούξεως της aπεργίας ! 

εiς τι1v ' Ελλάδα, δχι τότε μόνον, ό:λλ' &κόμη καΙ τώρα, ύπάρχει 
τόση παχυλη aμάθεια των Κ υ6ερνήσεων εΙς την aντι μετώπισιν των κοι
νωνικωv προολημάτων γενικως καΙ των aπεργιων Ιδιαιτέρως, ώστε νa 
νομίζουν δτι η κρατικη βία ίσχύει παντοίΊ καΙ πάντοτε καΙ δτι η έπι
στράτευσις των aπεργωv εΤνσ;ι τρόπος λύσεως μ ιδ:ς ό:περγίας, χωρlς 
νa σκεφθοίΊν δτι καΙ δταν aκόμη το μέσον τοίΊτο aποτελέσQ τρόπον λίι
σεως της aπεργίας, τΟ: Ιδεολοyικa κέρδη εΤναι ύπΕ:ρ τοίΊ Κ . Κ . Ε. καΙ η 
rτροπαyqνδα εuνοεϊ αuτό, μΕ: τεραστίαν ζημίαν πάντοτε τοίΊ Κ ράτους ! 
ΔΕ:ν κατανοεΊται σχεδον ποτΕ: aπο τοuς Ιθύνοντας· το Κ ράτος, δτι το 
Κ . Κ . Ε. ,  δπως καΙ κάθε έπαναστατικον κόμμα, ό:ποολέπει κυρίως εΙς 
το νa φέρι:� εΙς δσον το δυνατόν μεγαλuτέραν aντίθεσιν τaς μάζας τοίΊ 
Λ�οίΊ προς το Κ ράτος, νa ό ξ ύ ν ι:1 την πάλην των τάξεων. Καi την 
τάσιv ταύτη ν τοίΊ Κ .  Κ .  Ε. αί έκάστοτε Κ υ6ερνήσεις την ύπο6οηθοίΊν καΙ 
την έξυπηρετοίΊv διa σuvεχοίΊς σχεδον προσφυγης εΙς την οίαν, aκρι-
6ως δπως θa έπεθύμει το Κ . Κ . Ε., σuντ·ελοίΊσαι οϋτω καΙ αuται εΙς τι1ν 
c ξ υ ν σ ι ν της πάλης τωv τάξεων, έν� πδ:v συμφέρον, καΙ έθνικον καΙ 
κοινωνικον καΙ πολ ιτικοv καΙ οiκονομικον, συνηγορεΊ ύπΕρ της a μ-
6 λ ύ ν σ ε ω ς της πάλης ταύτης. Σ υνήθως αί Κ υοεpνήσεις aγνοοίΊv 
δτι αί aπεργίαι πρέπε ι νa π ρ ο λ α μ 6 ά ν ω  ν τ α ι κατ' aρχην διa 
συνεχοίΊς προεργασίας προς έπίλυσιν των προ6λημάτων, &τινα τaς προ
καλοίΊv. 'Όταν δΕ: δΕ:ν έπιτευχθ!] τοίΊτο καΙ συνάμα δΕ:ν εΤναι δυνατον 
νa ίκανοποιηθοίΊv καi τΟ: αΙτήματα των aπεργούντων έν δλct> η έν μέ
ρει, προτι μότερον εΤναι νa aφίνωνται αί ό:περγίαι va έκφυλισθοίΊν μό
ναι τωv, παρa va καταστέλλωνται διa της βίας. ΆλλΟ: καi δ ι '  δλα αuτa 
aπαιτεΊται στρατηγικη καi τακτικη καi έγκαιρος άσκησις αuτων, πρά
γματα τΟ: όποΊα ayνοοίΊνται ό:πο τοuς έν 'Ελλάδι ίθύνοντας, μη λα6όν
τας ποτΕ: τοv κόπον ν' aπασχοληθοίΊν μΕ: τοιαίΊτα προ6λήματα. 

Μετa την παρέκ6ασιν ταύτην περi aπεργιων καi έπιστρατεύσεως 
των aπεργω_νJ την όποίαν έθεωρήσαμεν ό:ναγκαΊον νa παρεμ6άλωμεν, 
έφ' δσον έπρόκε ιτο περi της πρώτης καΙ μόνης έν ' Ελλάδι ίστορικης 
πανελλαδ ικης ό:περγίας, έπεκταθείσης είς δλην τ.ην χώραν συγχρόνως 
καi είς δλα τΟ: έπαγγέλματα καΙ κλάδους, έπανερχόμεθα είς το έργο
στάσιον ήλεκτροφωτισμοίΊ Φαλήρου. 

Σ ΑΜΠΟΤΑΖ ! 

ΤΟ: μέτρα τοίΊ Κ ράτους είς το έργοστάό"ιον αuτό διa της έργασίας 
ναuτων ήλεκτροτεχνιτων καi μ ιδ:ς βάρδιας έκ των ήλεκτροτεχνιτων της 
aπεργούσης 'Ομοσπονδίας ό:πέκλειον πλέον πδ:σαν περίπτωσιν έπε
κτάσεως της aπεργίας εiς αύτό. Κ αΙ δμως, κατa την άποψίν μας ε
πρεπεν οπωσδήποτε YCx σ6ύσουν τΟ: φωτα των 'Αθηνων ! 'Εφ' δσο� ε
καιον τΟ: φωτα καΙ ύπηρχε ρείΊμα καΙ φωτιστικον καΙ 6ιομηχανικόν ή 
aπεργία ήτο μΕ:ν ήδη αί<rt3ητη είς τον πολUν Λαόν, δχ ι δμως καΙ �ον 
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θa ήτο αίσtJητι1 έaν τi]ν νύκτα επλεεν ή πρωτεύουσα είς το σκότος ! 
Το σκότος αίιτο θa ήνάyκαζε καi το Κ ράτος νa uποχωρήσ!J, έστω έν 
μέρει,  είς τa αίτήματα των έργατων. 

Είς το Κ .  Κ .  Ε. εϊχομεν κατανείμει την διεύθυνσιν της δλης άπερ
γιακης κινήσεως ώς έξης : Έστείλαμεν τον Σ εραφεi μ Μάζιμον ε ίς τον 
Ιlειραιδ:, το κυριώτερον Έργατικον Κέντρον, διa τi]ν τοπικi]ν διεύθυv
σιν τοΟ κ ινήματος. Αίιτος έγκατέστησε το έκεί' στρατηγείΌν του είς τό 
σπίτι τοΟ ήλεκτροτεχνίτου Ρουμελιώτου. ΠρΟς άσφάλειaν του δμως 
ύπηρχε καi μία βάρκα ψαράδικη, δπου κατέφευγε τaς περ ισσοτέρας 
C>ρας με ροuχα ψαράδικα καi παρίστανεν έκεί' τον ψαρό:ν μαζi με κά
ποιον άλλον πραyματικον ψαρδ:ν τοΟ Πασαλι μαvιοΟ ! Ό Σ αργολό
γος, ώς γραμματεuς τοCι κόμματος, περιωρίσθη είς το νa κινητοποιι] 
άvαλόγως τaς όργανώσεις τοΟ κόμματος καi νa δίδΙJ προς αύτaς όδη
γίας. ' Εγω δε άνέλα6α, έν συνεχεί' έπαφι] με τον Π εσκόφσκυ άφ' ένος 
δ ιa τοΟ συνδέσμου Π .  Γιατσοπούλου καi με τον Εύαγγέλου, γενικον 
γρα_μματέα της Γενικης Σ υνομοσπονδίας άφ' έτέρου, την γενικi]ν έπο
πτειαν καi κατεύθυνσιν της άπεργίας. Μετa τi]ν διαπίστώσιν δτι άπο
κλείεται ή άπεργία είς το έργοστάσιον Φαλήρου, έκρίvαμεν δτι δεν έ
μενε πλέον άλλη λύσις ε ί μη το σαμποτάζ ! �Επρεπεν οί μεν ναuται τοCι 
Ναυστάθμου νa φρουροuν το Εργοστάσιον, άλλ' αί μηχαναί του όπωσ
δήποτε νa σταματήσουν ! 

Τ Ι  ΘΑ ΕΓ Ι Ν ΕΤΟ 

Έζητήσαμεν άμέσως άπο τσUς τεχνικοuς ήλεκτροτ·εχνίτας νa μδ:ς 
ποuν πως δύναται νa γίνΙJ ένα σαμποτaζ έκεί' μέσα διa νό: σταματήσοΙ.ΛΙ 
αl μηχαvαί. Μδ:ς ύπεδείχθη ώς μόνος δυνατος τρόπος ό έξης : Άφ' έ
νος νa τρυπηθι] καταλλήλως το δοχεί'ον τοΟ έλαιου ποu συνεχως λ ιπαί
νει τaς μηχανaς διa νa ξηραvθοuν, ν' άναπτυχθ� μεγάλη θερμότης έκ 
της προστρι6ης, έν� οί έντεταλμένοι προς τοuτο έργάται της βάρδιας 
της κλεισμένης μέσα είς το έργοστάσιον θό: σιωποuν, προσποιούμενοι 
δτι δεν άντελήφθησαν δτι έτρύπησε το δοχεί'ον τοΟ έλαίου καi χύθηκε ! 
Παραλλήλως όμως νa ριφθ6 καi ώρισμένη ποσότης σμύριδος είς τοuς 
κυλίνδρους καΙ τό: έμοολα των μηχαvων διa νa γίνΙJ προστριβή, φθορά, 
μάγκωμα αuτων έσωτερικως καi νό: καταστι] άδύνατον πλέον νό: κ ινη
ι7οuν αί μ�χαναί ! 

Ή άπόφασις τοΟ σαμποτaζ, συμφώνως πρΟς αύτaς τaς uποδεί
ξεις των τεχνικων έλήφθη. Δύο ήλεκτροτεχvί'ται, &γvωστοι ώς κομμουνι
σταί, προσηλθον είς το έργοστάσιον νό: έργασθοuν ώς δηθεν άπεργο
σπάσται, άναγκαζόμενοι νa έργασθοuν δ ιότι εχουν άμέσους οίκογενεια
κό:ς άvάγκας με παιδιό: πολλα, ποu πεινοuν ! Έγένοντο άμέσως δεκτοi 
προς έργασίαν καi δ ι '  αuτων ε ίσήχθη ή έλαχίστη άλλωστε ποσότης 
σμύριδος, ποu έχρειάζετο διa νa γίνΙJ το σαμποτάζ. Oi διευθύνοντες έ
t<..εί' το έργοστάσιοv δΈ:v έσκέφθησαv κδ:ν δτι θa έπρεπε va τοuς κάμουν 
σωματικi]v έρευναv, Ο:ν καi ή σμύρις εΤχε τοποθετηθ6 μέσα είς τaς ρα
φaς τωv ένδυμάτων των. "Ωρα καθ' i)ν έπρόκειτο νa γίvΙJ το σαμποτάζ, 
δηλαδη νό: ριφθ6 η σμύρις είς τοuς κυλίνδρους κα] νa τρυπηθι] το δο
χεί'ον τοΟ έλαίου, εΤχεv όρισθι] άκρι6ως ή 1 V2 μετa τό: μεσάνυκτα. Ύ
πελογίζετο δτι είς τaς 2 περίπου θa πρέπει νό: έχΙJ γίνει ή φθορa της 
μηχαvης καi νa σταματήσ!J, νa σδύσουν δε καi τό: φωτα τωv Άθηνων ! 

ΕΤχα τi]ν έvτύπωσιv καΙ την Ικαvοποίησιv δτι με το σαμποτaζ αύτο 
eα έδίδαμεv είς τi]ν Κ uδέρvησιv το ((COup de grace» κα] θa ήναγκάζετο 
είς uποχώρησιv, πρωτοv είς τa αίτήματα τωv σιδηροδρομικων, κα] κυ
ρίως αύτωv, διότι άφ' έvος έφοδούμεθα μήπως αύτοi πρωτοι καμφθοuv 
καi διασπάσουν τi]v άπεργίαv, άφ' έτέροu δε ήθέλαμεν νa νικήσουν αύ
τοi είς τa αίτήματά των, διa νa πεισθοuv δτι μόvοv διa της έπαvαστα-
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τικης τακτικης, της ίδικης μας, καΙ οχι δ ιa  της μετριοπαθούς καΙ (Ι.χσλ-
6αδίστικης» τοϋ Σ τρατη, ήτο δννατον νa έπιτυγχάνουν τaς έπιδιώξεις 
των. Ήθέλαμεν νa κερδίσωμεν τοuς σ ιδηροδρομικοuς δλους καΙ νa έκ
τοπίσωμεν τοuς Σ τρατην, Σ υνανίδην καΙ λοιποuς άπο την ήγεσίαν των 
.σιδηροδρομικων. Διa τaς άλλας 'Ομοσπονδίας, Ναuτεργατων καΙ Φορ
τοεκφορτωτων θa μ&ς fjρκει fστω καΙ μερικη ίκανοποίησις των αίτη
jjάτων των. Δ�a τc'χς έπηρεαζομένας άπο το Κ .  Κ .  Ε. 'Ομοσπονδίας δεν 
μ&ς fμέλλε καΙ &ν άκόμη δεν έπετύγχανον τίποτε. Αίιταi ήσαν ήδη δι
κές μας. Διa τοuς έργάτας αίιτων ήδννάμεθα ν' άπασχοληθωμεν καi 

-άργότερον, όποτεδήποτε. 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ Σ ΑΜΠΟΤΑΖ 

Έκαθήμην έκεί"νο το βράδυ είς το σπίτι τοϋ γενικοϋ γραμματέως 
της Σ υνομοσπονδίας Είιαyγέλου μαζi με αίιτόν. � Ητο ή ώρα l l η πε
,ρίπου της νυκτος καΙ έπερι μενα νa Ελθι:� ό Π .  Γιατσόπουλος άπο το Πα
λαιον Φάληρον, δπου εΤχε μετα6ιJ δ ιa νa κατατοπίσι:� τον Πεσκόφσκυ 
-έπl της άποφάσεως τοϋ σαμποτc'χζ καΙ τοϋ τρόπου της διενεργείας του. 
Ό Είιαyγέλου μοΟ άνέπτυσσε τaς πληροφορίας του έπi της πορείας 
της άπεργίας κα\ περ\ των Κινήσεων ώρισμένων «Κιτρίνων» ( συντηρη
τ ικων) έργατικων ήγετων πρΟς διάσπασιν αU-:-ης. Ή κυρία Είιαyγέλου 
ι.μ&ς είχε φέρει καφέ. · 

- Δεν βαριέσαι ,  καϋμένε Βαγγέλη, τοΟ εΤπα, δταν άπόψε σ6ύ
.σουν τα φωτα της 'Αθήνας, ολοι οί έργάται άπεpγοi θc'χ ένθουσιασθοΟν 
άκόμη περισσότερον καi οί «κίτρινοι» θa μουλώξουν ! Θa ίδοϋν fργα ! 
·Θa ίδοϋν άντεπίθεσί μας κατiχ τοΟ Κ ράτους ! Θa ίδοΟν προέλασι προς 
την νίκη !' Κατa· τη γνώμη μου το π&ν εΤναι νc'χ γίνι:� το σαμποτaζ. 

Ό Είιαγγέλου εΤδε το ώDολόγι  του. 
- 'Ακόμη fχουμε πολλη ώρα νa περιμένουμε. Τοίιλάχιστον τρεΙς 

.ώρες. 
- ΚαΙ δεκατρείς περιμένω, άρκεί" νc'χ ίδω αίιτο το φως νc'χ σδύσι:J 

•Εχετε κανένα σπαρματσέτο, νa το χρησι μοποιήσουμε τότε ; 
- Ν  Ε χω λάμπα πετρελαίου, εΤπεν ή κυρία Είιαγγέλου. 
Ό Γιατσόπουλος ήλθε καi με έ6ε6αίωσεν, δτι ό Πεσκόφσκυ ένέ

·κρινε καθ' δλην την γραμμην τc'χς άποφάσεις μας περl σαμποτάζ. Κ αΙ 
-έκάθησε μαζί μας. Ό «Ριζοσπάστης» ήτο κλειστός, δ ιότι κατa διατα
γην της ' Επαναστάσεως άνεστάλη ή εκδοσίς του κατa την διάρκειαν 

·της άπεργίας. 

Μ Ι Α  ΜΕΤΑΜΕΣ ΟΝΥΚ Τ Ι Ο Σ  ΕΠ I Σ Κ ΕΨ Ι  Σ 

'Ώρα l 2V2 μετa τa μεσάνυκτα. Κ τυπξc η πόρτα τοΟ σπιτιοϋ τοϊι 
'Είιαyyέλου. Δεν περι μέναμε κανένα. 

, 
- Λες νa εΤναι 'Αστυνομία διa νa μ&ς συλλά6ι:1 ; έρωτQ: ό Είιαy

-γελου. 
- Δεν πιστεύω. Αίιτό, &ν γίνι:� , θa γίνι:� μετa το σαμποτάζ. Άλ-" 

λa τότε δεν θc'χ μ&ς βροϋν ! 'Ακόμη δεν κάναμε τίποτε το ποινικως διώ
'ξιμον. Οί έργάται άπεργοϋν, τοuς ένισχύσαμε. Ν Αλλο τ ίποτε δεν έκά
ναμε. Τοuς έπεστράτευσαν. Αίιτοi δεν προσηλθαν. 'ΕμεΊς τ ί  φταί"με ;· 
Το σαμποτaζ δμως θa το έπιρρίψουν είς η μ&ς, όπωσδήποτε, &ν καi 
δεν θa Ε:χουν άποδείξεις. 

Ή πόρτα ξαναχτυπQ:. Ή κυρία Είιαyγέλου με κυττάζει .  χλωμη 
κάπως, σaν νa με ρωτάι:� τί νc'χ κάμι:J .  Π ρiν άπαντήσω, η πόρτa χτuπQ: 

·δυνατa καi επανε ιλημμένως, έπιτακτικως η άγωνιωδως ! 
- Ρωτηστε ποιος εΤναι ; εΤπα είς την κ. Είιαγγέλου. 
- Ό Μιχάλης δ Σ ιδέpηc; ! μοΟ άπήντησεν δταν επέστρεψε. 
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Έσηκώθηκα έκπληκτος. 
- Αύτός ; η θέλε ι έδω ; τέτοια ωρα ; ΚαΙ ποια σχέσι έχε ι μ 

έμaς io Μ άλ δ Σ δ ' άλ , 'λ Λ ·ο δ' 'Η ιχ  ης ι ερης, π αιον στε εχος της �οσπον ιας -
λεκτροτεχνιτων καi πρώην μέλος τοu κόμματος καi . μέλος &κόμη της 
Κ εντρικης Έπιτροπiiς τοu Κ .  Κ. Ε., μΕ: τοuς Γεωργιaδην καi Δημη
τρ&τοuς, εΤχε διαγραφ� έκ τοu κόμματος μαζi μΕ: αύτοuς ώς δεξιος aπο 
το συνέδριον τοu 1 922, δηλαδη σχεδον προ ένος έτους. ΝΕκτοτε ήκολού
θει την δεξιαν είς τi}ν πολεμ ικήν της έναντίον μας καΙ ίδίως κατ' έμοu, 
ι<αl δΕ:ν είχαμε καμμίαv έπαφi}ν ποτΕ: μαζί, οuτε κ&v κάλημέραv ! 

- Κάτι  θα θέλΥJ,  εΤπεν δ Εύαγγέλου, κ&τι το σο6αρόν, για να 
ψθάσΥJ να ΕλθΥJ έδω στο σπίτι μου ! . 

..:.__ Βαγγtλη, δέξου τον έσύ. Έγώ θα πάω στο άλλο δωμάτιο. Θ' 
aκούσω τί θα σοu Π� καi θα κρίνω aν πρέπει να παρουσιασ{)ω. 

Ό Σ ιδέρης aνέοηκε καΙ aμέσως εΤπε είς τον Εύαγγέλου : 
- Βαγγέλη, τα πράγματα εΤναι πολU σο6αρά. ΝΕχετε μεγάλην 

εύθύνην. Ξέρω δτι έσu δΕ:ν εΤσαι καi τόσον ίιπεύθυνος, γ ιατi δλα τα κα
νονίζΥJ το κό,μμα. Άλλα δΕ:ν ξέρω ποu να βρω αύτη την στιγμη κανένα 
aπο τοuς ίθυνοvτας, τον Σταυρίδην, τον Σ αργολόγον η καΙ τον Μάξι
μον. Διέταξαν σαμποτΟ:ζ στο ήλεκτρικο έργοστάσιο Φάλήροu καΙ θΟ: 
γίνι:ι σε μια ωρα. Αύτο δΕ:ν πρέΠει να γίνι:ι . Θα εΤναι καταστροφη καΙ 
των ήλεκτροτεχνιτων καi τοu κόμματος ! 

Δ Ι Α  ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Μόλις άκουσα αύτά, βγηκα &πο το άλλο δωμάτιον, δπου εΤχα κα
ταφύγει μαζi μΕ: τον Γιατσόπουλον. 

- Γειά σου Μιχάλη, τοu λέγω, έδω εΤμαι. Πως ξέρεις έσu δτι διε
τάχθη σαμποτάζ ; 

- 'Αφοu i]μοuνα κ' έγω μέσα στο έργοστάσιο μΕ: την βάρδια ποu 
έκλείσθηκε μέσα κατα την έναρξιν της aπεργίας καi μοu το εΤπαν διΟ: 
νΟ: το έκτελέσωμεν ολοι μαζί.  κ ·  tγω διαφωνω ! 

- Καi. η-οιος σΕ: ρωτάει έσένα aν διαφωνι3ς ; 
- ΦυαικΟ: δΕ:ν έχετε λόγον να μ' έρωτήσετε, άλλα κ' έμεΊς, ώς 

rιλεκτροτεχνΊται καi ώς μέλη &κόμη της διοικήσεως της 'Ομοσπονδίας 
Ήλετκροτεχνιτων, έχουμε το δικαίωμα να ένδιαφερώμεθα δχι για το 
έργοστάσιο καi γιΟ: την έταιρεία, δπως ίσως φαvτάζεσ{)ε, σ. Σταυρί
δη, οίίτε κδ:ν διΟ: το φως των Άθηνων, άλλα για τi]ν τύχην καΙ για το 
ψωμl των ήλεκτροτεχνιτων ! Έπίσης, καΙ aν μaς διαγράψατε aπο το 
κόμμα ώς σοσ;::χλδημοκράτας, αύτο το κόμμα, ποu διευθύνετε σήμερα 
έσεΊς, το φτιάξαμε κ' έμεΊς μαζl καi δΕ:ν rιπορεΊτε νΟ: νομίζετε δτι δΕ:ν 
το πονοuμε, δΕ:ν το aγαποuμε. Άγωνιστηκαμε κ' έμε'ίς για νΟ: γίνΥJ . 

- Να σοu πω, Μιχάλη. 'Ανέκαθεν ε Τ χα την γνώμη ν δτι ε Τ σαι τί
μ ιος έργάτης καi κάλος aγωνιστής. π ιστεύω δτι παρεσύρθης άπο τοuς 
«διαvοουμένqυς» προς την δεξιάν. ΔΕ:ν άμφι6άλλω λοιπον δτι ένδιαψέ
ρεσαι καi για το κόμμα καi περισσότερο γιΟ: τοuς ήλεκτροτεχνίτας. 
'Αλλά, πές μου, γ ιατί το σαμποτΟ:ζ θΟ: καταστρέψι:ι τοuς ήλεκτροτε
χνίτας καΙ το κόμμα ; 

Α Ι  ΣΥΝΕΠ Ε Ι Α Ι  

- Ποιός σάς εΤπε, σ. Σταυρίδη, νΟ: κάνετε τέτοιου είδους σαμ
ποτάζ μΕ: σμύριδα καΙ μΕ: το λάδι ; 

- Οί τεχνικοί. Ήλεκτροτεχνίται δ ικοί μας, τοu κόμματος. Θέ
λεις όvόματα; η να τα κάνι:ις; ΔΕ:ν πρόκειται βέ6αια να τοuς προ
δώση ς ! 
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- Δεν θέλω ονόματα. Προδοσία θα εΊναι άκριβώς aν γίνι:1 το 
σαμποτάζ. Αύτοi ποu σδ:ς εΤπαν να το κάνετε Ι::τσι, δεν σδ:ς εΤπαν καΙ 
τί θα γίνr:] μ�τα

' 
την άπεργίαν; 

- Τι θα γ ινη : 
- Θα γίντ:ι δτι, έαν καταστραφοuν oi μηχανες τοu έργοστασίου με 

τέτοιου είδους crαμποτάζ, θα χρειασθοuν το όλιγώτερο έξη μfινες για 
να φέρουν άλλες μηχανες άπο το έξωτερικο yια να ξαναφτιάσουν το 
έργοστάσιο. � Εξη μfινες, σ. Σταυρίδη, θα εΤναι η 'Αθήνα χωρiς φώς. 
U Εξη μfινες τα έργοστάσια δλα χωρlς ρεuμα βιομηχανικό. υ ΕΙ;η μfινες 
άνεργία καi τών ήλεκτροτεχνιτών καi χιλιάδων άλλων έργατών ! Ποιός 
eα τοuς τρέφτ:ι ολους αύτούς, σ. Σ ταυρίδη ; ΚαΙ δεν θα στραφοuν ολοι 
αύτοi εναντίον έκείνων, ποu θα κάνουν το σαμποταζ αύτό, δηλαδη t
ναντίον τοu κόμματος, δ ιότι ολοι θα ξέρουν καi ο\ πάντες θα ποuν 
οτι το Κ . Κ . Ε. fκανε το σαμποτάζ ; Καi δλη ή 'Αθήνα καi ό Πειραιεuς 
aα στραφοuν κατα τοu κόμματος, ποu θα τοuς άφήστ:ι έξη μfινες στα 
σκοτάδια. 'Εγώ, σ. Σταυρίδη, ήμουνα μέσα στο έργοστάσιο. Μόλι ς  
έμαθα πώς 'διετάχθη τέτοιου είδους σαμποτάζ, δεν εΤπα τίποτε σε 
κανένα, γιατi ήξερα οτι για να μη γίντ:ι fπρεπε να μιλήσω σ' έσδ:ς. 
Χάρηκα ποu σ' εύρfικα έδώ. τί θα γινόταν δ:ν δεν σ' εϋρισκα; Έπήδησα 
ciπo ένα παράθυρο, fφυγα άπο το έργοστάσιο. U Ενας σκοπος ναύτης 
μ' έπυροβόλησε μέσα στο σκοτάδι .  Εύτυχώς δεν μΕ πέτυχε. ΝΕφυγα 
)' ια να προλάβω το κακό. Κ αταλαβαίνεις, σ. Σ ταυρίδη; Διατάξτε ά
μέσως να μη γίντ:ι το σαμποταζ αύτό. Κ αi γρήγορα, διότ ι  δεν ύπάρ)(ει 
ωρα ! ' Εγώ άvαλαμοάvω να κάνουμε άλλου είδους σαμπο+άζ, ποu να 
μπορ!] να διορθωθΏ μετα την άπεργία. 

ΝΕμεινα άναυδος άπο δσα μοϋ εΤπε. Πόση μεγάλη γκάφφα έ
πρόκειτο να κάμωμεν ! Οί τεχνικοi ποu ε'ίχαμε ρωτήσει ,  μδ:ς εΤπαν μό
νον το πώς καταστρέφουν ! ΔΈ:.ν μδ:ς εΊπαν καi το πώς fπειτα <<φτιά
νοuν» ! Οuτε ημείς έσκέφθημεν κδ:ν να το έρωτι1σωμεν. Μδ:ς παρέσu-· 
.Ρεν η προσπάθεια τοu να \'ιΚήσωμεν οπως-οπως, χωρlς να σκεφθώμεν' 
τας συνεπείας. 

Ό Εύαγγέλου μδ:ς έκύτταζεν άμίλητος. 
- Μιχάλη, εΊπα είς τον Σ ιδέρην, σ' εύχαριστώ πολύ. Αύτο ποu 

έκανες ήταν πολU σπουδαίο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Βέβαια δεν το 
[κανες για μδ:ς, το εκανι::ς για τοuς έργάτες, γ ια το σύνολον τοu άγώ
νος, άκόμα καΙ για το κόμμα. Δf.ν μf. δ ιέψευσες ποu σοu εΤπα οτι εΤσαι 
τ 'ί μ ιος έργάτης καΙ καλος άγωνιστιJς. Άλλα τώρα τρέξε μ' ένα αύτο
κίνητο στο έργοστάσιο να σταματηστ:ις το σαμποτάζ. Ή wρα περνδ:. 
Πές τους «κατ' έντολήν μου» ! Την άπόφασιν τοu σαμποταζ πfιρε ή 
Κ . Ε. τοu κόμματος. ' Εγώ μόνος μου δf.ν έχω βέβαια δικαίωμα να την 
άκυρώσω. 'Αλλ' άναλαμοάνω αύτην την εύθύνην άπέναντί της ! Μεγα
λυτέρα ε Τ ναι η εύθύνη τfις καταστροφfις ! Πάρε καi τον Γ ιατσόποuλο 
μαζί σου για να έπιστρέψτ:ι να μοϋ π!] οτι άπεσοοήθη το σαμποτάζ. 

- Δόσε μου ένα σημείωμά σου. Δεν θα με πισίτέψοuν χωρlς 
τέτοιο. · 

Tou fδωσα σημείωμα μΕ αύστηραν έντολην προς τοuς είς το έρ
γοστάσιον κομμουνιστας να μη γίνΙJ το σαμποτάζ. Συνεφωνήσαμεν το 
πρωί' ν& στείλωμεν ένα ήλεκτροτεχνίτην να έργασθ� είς την θέσιν του 
είς το έργοστάσιον καi να τον παρουσιάσι:J έκεί ώς άντικαταστάτην 
του καi να Ελθτ:ι ό Σ ιδέρης να με εϊiρτ:ι είς την 'Αθήνα. 

Μάτην ό Πεσκόφσκυ καΙ δλα τα άλλα μέλη τfις Κεντρικfις Έπι
τροπfις έπερίμεναν έκείνην την νύκτα να ίδοuν τα φώτα τών 'Αθηνών 
καΙ τοu Πειραιώς να σ6ύνουν ! Δεν εσοuσε τίποτε. Έπρολάδαμε το 
σαμποτάζ. Το σαμποτάζ, ποu θα κατέστρεφε πρΟ παντος το Κ . Κ . Ε. 
·Θα ήτο σαμποταζ ·εiς βάρος τοu Κ . Κ . Ε. 'Όλος ό κόσμος θα έστρέφετο 
:έvαvτίον του. Κ αi πρώτοι ο1 άνεργοι έργάται. 
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Κ Α Ι  ΣΑΜΠΟΤΑΖ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓ Ι ΝΕ 

την έπομένην μόλ ις το άπόγευμα συνηντήθημεν μΕ: τον Μιχάληv
Σ ιδέρην. ΝΗ μεθα κατάκοποι άπο το ξενύχτ ι καΙ επρεπε νc'χ κοι μηθοuμε. 
λίγο. Το μεσημέρι είδοποίησα τον Πεσκόφσκυ διc'χ τοu Γιατσοπούλου, 
γ ιατί εδωσα έντολην νc'χ μη γίνι:ι το σαμποτάζ. Το ίδιον εκαμα καΙ είς. 
τc'χ άλλα μέλη της Κ . Ε. Άπεφασί�η συνεδρίασις διc'χ το ίδιον βράδυ. 

- Τώρα, ποιό άλλο εΤδος σαμποτc'χζ μπορεΊ νc'χ γίνι:ι , Μιχάλη ; 
είπα εiς τον Σ ιδέρην, μόλις συvηντήθημεν, άφοu τον ηύχαρίστησα καΙ. 
πάλ ιν δ ιc'χ την χθεσινοβραδυνήν του σωτηρίαv έπέμ6ασιν. Σ αμποτάζ, . 
βέβαια ποu νc'χ μπορΏ νc'χ δ ιορθωθΏ μετc'χ η1ν ληξι της άπεργίας. 

__:__ v Ενα μόνον ύπάρχει καΙ σ' αύτο θc'χ σeχς βοηθήσω έγω ό ίδιος ! 
- Ποιό ; 
- Πρέπει νc'χ πeχμε στc'χ φρέατα, στc'χ πηγάδια, άπο τc'χ όποί'α' 

περνοu� τc'χ χονδρc'χ
' 
καJ:-ώδι

,
α, Π_?U με;αφέρο� το ρ�uμα στην

" 
'Αθήνα . 

J(αι στον Πειραια. Εγω ξερω ολα τα πηγαδια. Δεν εΤναι άλλωστε· 
πολλά. νΕπειτα δf:ν φ_ρουροuvται .  Την νύκτα θc'χ κόψουμε αύτc'χ τc'χ κα
λώδια καΙ θc'χ κοπΏ το φως, χωρlς νc'χ πάθι:ι τίποτε το έργοστάσιον. 

- ΣΕ: πόσον χρόνον δ ιορθώνοvται αύτa τc'χ καλώδια Επειτα ; ή
ρώτησα τρομοκρατημένος · μήπως πέσωμεν πάλιν είς καμμίαν άλλην · 
γκάφφαv. ' ' ' ι ' , ' ι u ' � . - Σε μ ια εβδομαδα το ολιγωτερο ! Χρειαζεται ομως να βρουμε . 
δυναμίτ ιδα γιc'χ το κόψιμο των καλωδίων. ΝΕστω φυσίγγια δυναμίτιδας 
άπο ψαοάδεc:. 

- Μ6 ψαλίδια δf:ν κόβουvται ;  
- 'Αδύνατον. ΕΤναι πολU χοντρά. ΝΕπειτα πρέπει νc'χ γίνι:ι κά-

πως ι-ιεγαλυτέρα ή καταστροφη της έγκαταστάσεως των καλωδίων γιc'χ 
νa μη μποροuν νc'χ δ ιορθωθοuν γρήγορα. 

- Καλά. Θc'χ τc'χ πω δλα στην Κεντρικη Έπιτροπη καΙ θc'χ φρον- · 
τίσουμε γιc'χ φυσίγγια δυναμίτ ιδας. 

Τον ηύχαρίστησα καΙ πάλιν καΙ ωρίσαμε την νύκτα σuνάντησιν · 
δ ι a  την έκτέλεσιν τοu σαμποτc'χζ της καταστροφης των καλωδίων. 

Δεν έδυσκολεύθηκα βέβαια καθόλου νc'χ πείσω καΙ την Κ . Ε. καΙ 
;ον Πεσκόφσκυ δτι 6ρθως ένήργησα, ποu πηρα πρωτοβουλίαv νc'χ δια
τάξω νa μη γίνι:ι το σαμποτc'χζ έκεί'νο μf: την σμύριδα καΙ το λάδ ι .  
·ολοι παρεδέχθησαν δτι έσώθημεν άπο μεγάλην καταστροφήν, προ 
παvτος πολιτικήν, τοu Κ . Κ . Ε. ! Το σφάλμα βέβαια ήταν των τεχνικων · 
μας, ποu δf:ν μeχς εΤπαv δτι ή καταστροφη θc'χ flθελε έξη μηνες διc'χ νa 
δ ιορθωθΏ. 'Αλλc'χ κ' έμεί'ς, άπειροι άπο τa τέτοια, δf:ν έσκέφθημεν κδ:ν νc'χ· 
τοuς έρωτήσωμεν σχετικως. 

Ό Γ ιατσόπουλος Ετρεχεν ό δυστυχης δλην την νύκτα με ένα αύ
τοκίνητον είς τον Πειραιa διc'χ νc'χ εϊiρι:ι φυσίγγια δυναμίτιδας άπο τοuς 
tiJαράδες, χωρ1ς νa το κατορθώσι:ι . .. ,  σως η άπεργία νc'χ ήτο ή αίτία, 
πο!) δεν εύρίσκετο δι;ναμί'τις. ' Εκείνη την έποχη το Κ . Κ . Ε. δεν εΤχεν, 
δπως κατc'χ τον Δεκέμβριον τοu 1 944, κάσσες δυναμίτιδας διc'χ ν' άνα
,. ινάσσι:ι μέγαρα ! Λίγα φυσίγγια χρειάσθηκε καΙ δεν κατώρθωσε νa · 
τa βρι:J. νΕτσι δεν Εγινε καΙ το σαμποτc'χζ των καλωδίων ! 

'Εφ' δσον δεν ητο πλέον δυνατον νc'χ σδύσουν καΙ τa φωτα των · 
Άθηνων, δ ιότι το έγχείρημα τοu σαμποτc'χζ δεν ήτο . δυνατον ν' άνα
οάλλεται περισσότερον, ό κύκλος της κινητοποιήσεως των μαζων έθεω
ρήθη δτι εκλεισε. uοσους έργάτας είμεθα είς θέσιν νc'χ κινητοποιήσω
μεν ύπερ της άπεργίας, τοuς έκ ινητοποιήσαμεν.Ν Αλλα περιθώρια τότε· 
δεν ύπηρχον. Ai άπεργίαι δημοσίων ύπαλλήλων καΙ τραπεζικων και · 
άλλων τοιούτων ήσαν άκόμη άγνωστοι έν ' Ελλάδι .  Τότε άκόμη oi δη
μόσιοι ύπάλληλοι, δεν γνωρίζω δ:ν 6ρθότερον η μή, εΤχον την άvτίλη- • 
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ψιν δτι εΤναι περισσότερον 'Αρχή, ' Εξουσία, Κ ράτος, παρα μ ισθόδου
λοι καί ίιπάλληλοι. Δf.ν έθεώροuv το Κ ράτος ώς έργοδότην των, δπως 
κατήντησε σήμερον, καΙ παρ' αύτfιν ταύτηv aκόμη τfιν θεωρίαν περl 
παροχi)ς μισθωτi)ς έργασίας να θεωρfιται, aλλα καΙ ό τελεuταlος γρα
φεuς έπίστευεν δτι κατa τι ποσοστόν μετέχει καΙ aσκεί' τfιν κpατικτlν 
έξουσίαν ! ΟΙ δf. τραπεζικοί, τόσον ίιψηλα κρατοuσαν τον. . .  aμανέν, 
ώστε οΙ μf.ν aνώτεροι έθεώρουν �αιποίις Ρότσιλντ, οΙ δf. κατώτεροι 
όπωσδήποτε δτι aνfικον είς ττlν ό:ριστοκρατίαν τοu τόπου ! τ οuτο βέ
βαια ώφείλετο είς τας σχετικως ίιψηλας aπο ό:πόψεως ό:γοραστικijς 
δυνάμεως ό:ποδοχάς των. Κ αΙ μετα6ολτl άλλωστε τijς νοοτροπίας δλων 
των ίιπαλλήλων τούτων, δημοσίων καΙ Ιδιωτικων, περισσότερον όφεί
λεται είς τfιν πτωσιν τijς aγοραστικijς δυνάμεως τοu μ ισθοu των καΙ 
όλιγώτερον είς την έπέκτασιν της προπαγάνδας των ό:ριστερων θεω
ρ ιων. Δf.ν μπορουσαμε λοιπον να έπιδιώξωμεν καΙ ό:περγίας άλλων 
κλάδων. Έκτος τούτου, oi κινητοποιηθέντες καi ό:περγοuντες έργάται 
δf.ν ήτο δυνατόν να κρατοuνται ό:δρανεlιs έπi πολύ. ΝΕπρεπε vα ριφθοίiν 
εiς το πεζοδρόμιον δια μαζικας έκδηλώσεις ! Μετα τfιν συγκέντρωσιν 
τοu «στρατοu», μετα την «Κινητοποίησιν>>, aρχίζει η «μάχη» ! ΝΕτσι 
5ιετάχθη η μεγάλη συγκέντρωσις τοίi Πειραιως, ώς τοίi σποuδαιοτέ
ρου κέντρου των έργατων. Ό Σεραφεl μ Μάξι μος, δ ψαρδ:ς, μέσα ό:πο 
τfιν βάρκαν του, πολλf.ς φορf.ς σκυμμένος έπάvω είς τα δίκτυά του, 
δ ιηύθυνε τfιν δλην κίvησιν έπl · τόπου. 'Εγώ μf. τον Γιατσόποuλον καi 
·rον Πεσκόφσκυ κατε6ήκαμε είς ττlν Φρεατίδα, δια να ε'ίμεθα κοντα 
προς παροχτlν δδηγιων δ ια πδ:ν ένδεχόμενον. 

Δ Ι ΑΤΑΡΑΧΗ ΜΟΝΟΝ ΤΗ Σ ΑΤΜΟ ΣΦΑ Ι  ΡΑΣ 
Δf.ν θα περιγράψω βέδαια τα γεγονότα. Περιεγράφησαν τότε. 

ΔΕν γράφο,μεν τα γεγονότα, aλλα τα «παρασκήνια>> αύτων, τα «Παρα
σκήνια του Κ . Κ . Ε.». Άπολογισμος της συγκρούσεως έργατων καΙ 
'Αστυνομίας, ένισχυμένης aπο Σ τρατόν, είς το Πασαλι μάνι, ήσαν 1 1  
νεκροi καi aρκετοl τράuματίαι έργάται. Δύο τάχα ό:στuvομ ι κοl έμω
λωπίσθησαν έκ λ ιθο6ολισ_μοu των έργατων ! 

Έπi τοίi προκειμένου, δ:ς μοu έπιτραπ5 να έκφράσω μ ίαν aπο
ρίαν. Κα\ παρέστην καΙ μετέσχον καΙ διηύθυνα δ 'ίδιος πλείστας δσας 
συγκεντρώσεις καi συλλαλητήρια κομμουνιστικά. Ν Αλλα έξ αύτων αί 
άστυνομικαl 'Αρχα\ δf.ν τα έθιξαν καi η;ριωρίσθησαν άπλως να τα 
παρακολουΘήσουν δια τfιν τήρησιν τijς τάζεως, δηλαδη να μη έκτρα
ποuν oi διαδηλωταi, να μη κάμουν ζημίας, να μη σπάσουν μαγαζια 
καΙ τα τοιαuτα. Είς τα συλλαλητήρια η συγκεντρώσεις ταύτας α1 λαϊ
καi μδ:ζαι έφώναξαν, δ ιεμαρτυρήθησαν, έχειροκρότησαν η κατηράσθη
σαν, έ6ράχνιασαν είς το τέλος καΙ διελύθησαν. Δf.ν έσπασεν οuτε μύ
τη, δΕν έχύθη σταγών α'ίματος, δf.ν εσπασε οί.ίτε ένα τζάμι μαγαζιοu. 
Αύτο i::γινε καΙ κατα τον Όκτώ6ριον τοu 1 944 ό:κόμη, δταν η 'Αθήνα 
ε1χε γεμίσει μΕ συλλαλητήρια τοu Κ . Κ . Ε. καi τοu Ε.Α.Μ. μΕ τiς κόκ
ι< ινες σημαlες καΙ τiς κόκκινες φορεσιές aκόμη των «σuvτροφισσων» ! 
Διατί δΕν διεταράσσετο ή τάξις aπο της πλευρδ:ς τοu να γίνουν σπα
σί ματα μαyαζιων, λεηλασίαι κλπ. ; Διότι άπλούστατα oi σκοποi ένος 
-τοιούτου συλλαλητηρίου εΤναι πολιτικο\ καΙ έπιδιώκονται συνήθως μό
νον μf. . . .  φωνές ! ΔΕν διαταράσσουν τi]ν τάξιν, aλλα μόνον τi]ν ό:τμό
σφαιραν ! 

Η MO I ΡΑ Ι Α  Σ Υ Ρ ΡΑΞ Ι  Σ 
Παρέστην επισης, μετέσχον καΙ διηύθυνα καΙ άλλα συλλαλητήρια 

η συγκεντρώσειζ Ταuτα ή 'Αστυνομία Ελαδε διαταγfιν των Άρχων να 
τα διαλύσι:1 ! Κάθε φορ(χν ποu έδίδετο τέτοια δ ιαταγη είς τfιν Άστυ
νομίαν, έπήρχετο ή μοιραία σύγκροοοις, έχύνοντο α'ίματα, έπιπταν 
νεκροί ! ΝΕτσι έπεσαν καΙ είς το Π ασαλιμάνι.  ΟΙ νεκpο1 δf.ν ήσαν κομ
μουv ισταl έργάται .  Oi κομμοuvιστα1 εΤναι οί όλίγοι κα1 ό:κόμη ξεύρουν 
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νό: φυλάσσωνται ! Τ ό: θύματα ε Τ ναι πάντοτε ο\ άθωότεροι των έργατων. 
ΚαΙ το χυνόμενον έργατικον αΤμα το έκμεταλλεύοvται πάντοτε οΙ κομ
μουνισταί .  

-Εϊδατε; Γιατl έζητήσατε το δίκηο σας, το ψωμί  σας, σδ:ς σκο
τώνουν ! Είναι λοιπόν δικό σας το Κ ράτος αύτο ποlι σδ:ς σκοτώνει,  
δταν ζητδ:τε το δίκηο σας; � Η  εΤναι Κ ράτος των έργοδοτων, των κεφα
λαιοκρατων, των έκμεταλλευτων σας, των δποίων τό: συμφέροντα υπο
στηρίζει καΙ δ ιό: των δπλων του άκόμη; 

ΚαΙ όργιάζει έπειτα ή προπαγάνδα, σκυλεύουσα τοuς νεκροuς 
κ.αl το χυνόμενον έκάστοτε αΤμα άθώων. 

Ή άπορία μου έγκειται είς το έξijς : 
' ΕκεΊνος, δ οΙοσδήποτε ύπεύθυνος κρατικος νοϋς, ό όποίΌς δ ίδει 

την έντολην τijς δ ιό: τijς βίας τijς 'Αστυνομίας καi τοϋ Στρατοϋ δια
λύσεως μιδ:ς έργατικijς, έστω καΙ κομμουνιστικijς, συγκεντρώσεως η 
συλλαλητηρίου, ποίαν σκοπι μότητα φαντάζεται ότι έξυπηρετεΊ ; � Η  
μήπως το κάμνει,  διότ ι  δi:ν ξέρει τί  άλλο νά κάμι:ι η διότ ι  f\κουσε δτι 
το ϊδιον γίνεται καi είς τό:ς Εύρώπας, δπου δμως η κατάστασις εΤναι 
διάφορος, διότι έκεΊ ύπάρχουν καΙ στοιχεια άλλης καΙ ποικίλης φύσεως 
μi: άλλους σκοπούς, κάθε άλλο παρc'χ πολιτικούς; 

Τοuς νεκροuς τοϋ Πασαλιμανιοϋ πάντως δi:ν έδικαιολόγει τίποτε. 
�Ηταν μία γκάφφα τijς Κ υβερνήσεως. 'Ενέργεια άδικαιολόγητος πρΟς 
βλάδην της καΙ ώφέλειαν προπαγανδιστικην τοϋ Κ . Κ . Ε. 0\ διαδηλω
ταl θό: έφώναζαν, θό: έδράχνιαζαν, θό: διελύοvτο. τίποτε περισσότερον. 
ΑΙ σφαΊραι, το αΤμα, οΙ τάφοι ό ξ ύ ν ο υ ν την άντίθεσιν των τάξεων, 
ένcj) το Κράτος έχει πδ:ν συμφέρον, ώς εϊπομεν, είς την ά μ 6 λ υ σ ι ν 
αύτijς. Κάμνει λοιπον κάτι άντίθετον προς το συμφέρον του. Κ άμνει 
έκεΊνο ποu θέλουν οΙ άvτίπαλοί του. 

Τ ό: γεγονότα τοϋ Πασαλι μανιοϋ ήκολούθησαν συλλήψΕις έργα
των, άπεργων. Ή έvτύπωσις έκ τijς συγκρούσεως καΙ τοϋ φόνου ένδεκα 
έργατων ητο τεραστία. Είς την 'Ελλάδα διc'χ πρώτην φορc'χν έσημειοCιντο 
τοιούτου ε'ίδους αίματηρό: γεγονότα μi: έργάτας ! Το Κ ράτος διό: πρώ
την φορό:ν διέτασσε πϋρ κατ' έργατικων διαδηλώσεων ! Η Αλλοι έργάται 
έπτοήθησαν. Η Αλλοι ήγανάκτησαν έτι περισσότερον. 

- ΠοιοΙ εΤναι αύτοi ποu μδ:ς τουφεκίζουν ; Ποιος τοuς έδωσε το 
δ ικαίωμα ; 

Το Κ . Κ . Ε. εΤχεν έπιτύχει τοuς σκοπούς του, κυρίως τοuς προπα
γανδ ιστικούς. Έδη μιουργοCιντο πλέον είς τοuς έργάτας «έπαναστσπι-' 
καΙ παραδόσεις» ! Η Αλλωστε καΙ θεωρητικως μία γενικη άπεργία είς 
έ:ν δλόκληρον Κράτος δέν διαφέρει άπο την έπανάστασιν παρό: κατό: εν 
μόνον δijμα. Το δijμα αύτο δi:ν έπρόκειτο νό: γίνι:ι . Κανε Ι ς δi:ν ε Τ χε 
σκοπον νό: κηρύξι:ι έπανάστασιν. Σ υνεπως έως έκεΊ ποϋ έφθάσαμεν ητο 
το τελευταΊον δριον, είς το δποΊον έπετρέπετο νό: προχωρήσωμεν, καΙ 
αύτο το έπετύχομεν. τί άλλο θέλαμε ! 

Το κωμ ικώτερον είς την δλην αύτην ύπόθεσιν ητο δτι oi άντι6ενι
ζ:::λ ικοl ολοι,  τό: κόμματα τc'χ κατό: τijς 'Επαναστάσεως τοϋ 1 922, ήσαν 
ενθουσιασμένα μΕ την κήρυξιν τijς πανελλαδικijς άπεργίας ! Ή έξέγερ
σις αϋτη τοϋ έργατικοϋ κόσμου ηρμηνεύετο μέ τc'χ στενό: ίδικά των κομ
ματικό: κριτήρια ώς κλονισμος τοϋ πλαστηρικοϋ καθεστωτος ! Αύτοl 
δέν ησαν είς θέσιν νό: κάμουν τίποτε. »Εχαιρον λο ιπον, δταν άνθίσταvτο 
αλλοι κατό: τοϋ τότε καθεστωτος ! Ώσό:ν αύτοl οί άλλοι ησαν ίδικοί  
των ! 

Παραλλήλως πρΟς τό:ς συλλήψεις έγένοντο καΙ πλάγιαι έπεμδά
σεις πολιτικων παραγόντων προς διάσπασιν τijς άπεργίας. Ό Άλ. Πα
παναστασίου έπίεζε πλέον τον Στρατijν καi άλλους ίδικούς του έργα
τικοuς παράγοντας νό: διασπάσουν η1ν άπεργίαν. ΚαΙ αύτοi εuρον έδα
φος είς τοuς τρομοκρατημένου<; άπο τό: γεγονότα τοϋ Πασαλι μανιοu 
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lργάτας. ΗΗρχισε λοιπον ή διαρρΟJ1 τών aπεργών πρώτον aπο τοuς σι
Sηροδρομ ικοuς καi πάλιν. Ήκολούθησαv aρκετοi ναυτεργάται καi φορ
τοεκφοpτωταί . 

Καi ήμεί'ς aντελήφθημεν εiς το Κ . Κ . Ε. ότι εΤναι aδύνατον πλέον νc'χ 
κρατηθ� ή ό:περγία. Κατηγγείλαμεν τοuς διασπαστc'χς aπεργοσπάστας 
Qς «κιτρίνους», «οργανα τών κεφαλαιοκρατών» κ.τ.λ. καi διετάχθη ή Γε
ν ικη Συνομοσπονδία τών ' Εργατών νc'χ λύσr:1 τi]ν aπεργίαν. 

ΝΕτσι έτερματίσθη δ σάλος της πρώτης ίστορικης παvελλαδικης 
aπεργίας τών έργατών. Άπολογισμος πολ ιτικός : Αuξησις της έπιρ
ροης τοu Κ . Κ . Ε. μεταξu τών περισσότερον aγανακτησάντων έργατών. 
Διαφοροποίησις μεταξu αύτών καi τών καταπτοηθέvτων. Κλονισμος 
τοu καθεστώτος της 'Επαναστάσεως, aποδειχθέντος οτι οχι μόνον ό 
ό:ντιοενιζελικος κόσμος εΤναι έναντίον της, aλλc'χ καi ό έργατικός, οστις 
τi]ν εΤχε στηρίξε ι  είς την έπικράτησίν της. Μείωσις της έπιρροης τών μη 
κομμουνιστών ήγετών εiς τc'χ συνδικaτα. Ε'ίχομεν δμως, έκτος τών 1 1  
νεκρών καί τινων τραυματ ιών, καi aρκετc'χς συλλήψεις. 

ΤΟ Κ I ΝΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡ ΔΟΠΟΥ ΛΟΥ 

Ή ' Επανάστασις ομως τοu 1 922 καi ή Κυοέρνησις αύτής δεν ήδυ
νήθη νc'χ κρατήσι;ι έπi πολUν χρόνον την κατα τοu Κ . Κ .Ε.  έχθρικην στά
σιν της. Ήναγκάσθη πολu γρήγορα νc'χ μεταοάλΙJ στάσιν καi οχι μόνον 
ν" aπολύσl] τοuς συλληφθέντας καi νc'χ παύσl] κάθε δίωξιν τοu Κ . Κ . Ε. ,  
.άλλc'χ καi ν'  aποστέλλΙ] διαφόρους φίλους της δημοκρατικοuς καi σο
σιαλ ιστc'χς προς τοuς iθύνοvτας το Κ . Κ . Ε. διc'χ νc'χ έπικαλεσθοuν την οοή
θειάν του ! Διc'χ μ ίαν aκόμη φορc'χν το Κ . Κ . Ε. έγινε καi πάλιν έκ τών πρα
Ύ μάτων διαιτητι1ς εiς το ποί'ος θc'χ έπικρατήσΙJ μεταξu τών δύο aντιπά
λων aστικών παpατάξεων ! Τοuτο έγινε με το κίνημα Μεταξa - Λεοναρ
δοπούλου - Γαργαλίδη. 

Tc'x γεγονότα ίστορικώς εΤνάι γνωστά. Το μόνον ποu έχω νc'χ προσ
f.ιίσω εΊναι οτι ποο της μάχης τοu Κ ιθαιρώνος καi παρc'χ την κάθοδον 
-τοu Κονδύλη έκ Θεσσαλονίκης όλοταχώς μ€: στρατόν, οί κύκλοι τής Έ
παναστασεως ησαν τρομοκρατημένοι .  Καi έξελιπάρουν το Κ . Κ . Ε. νc'χ 
συστήσr:1 εiς τοuς έργάτας νc'χ σπεύσουν νc'χ πολεμήσουν κατc'χ τοu Με
ταξa καi νc'χ προσέλθουν εiς την κηρυχθεί'σαv έν 'Αθήναις έπιστράτευ
σιν ! Πλεί'στα δσα πρόσωπα πολιτευόμενα, άλλα πλαγίως, άλλα έμ
μέσως, άλλα aμέσως, άλλα μ€: θεωρητικc'χς τάχα ό:ναλύσεις τής θέ
σεως, την δποίαν πρέπει νΡ: λάοr:1 το Κ . Κ . Ε.,  μaς παρεκάλουν νc'χ στη
ρίξωμεν την Έπανάστασιν ! Φυσικά, περi τοu νc'χ την κτυπήσωμεν καi 
ήμεί'ς δεν έτίθετο ζήτημα, δ ιότι αύτο θc'χ ητο συμμαχία μ€: τον Μετα
ξaν ! 

Εiς την συνεδpίασιν τής Κεντρικής 'Επιτροπής έπήλθε διαφωνία. 
Οί πλεί'στοι παρεδέχοντο δτι έπρεπε, δπως καi κατc'χ την έπικpάτησίν 
-ιης, νc'χ στηρίξωμεν την Έπαvάστασιν. Καi έζήτουν νc'χ έκδοθ� προκή
ρυξις προς τοuς έργάτας, προτρέπουσα νc'χ καταταχθοuν είς τον στρα
τοiί τοu Πλαστήρα. Μάλιστα την iδίαv ήμέραv έδημοσιεύετο καi σχε
τικη ό:νακοίνωσις τοu Ν. Γ ιανν ιοu, ώς ηγέτου τοu σοσιαλιστικοί) κόμ
ματος, οστις καi ό ίδιος έσπευσε νc'χ καταταχθ� εiς τον στρατον ώς έ
.φεδρος άξιω.ματικός. 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ 

'Εγώ και ο Κορδaτος έδεχόμεθα μέν κατ' �ρχην νc'χ μη επιτραπ� 
1i έπικράτησις τοu Μοναρχισμοu, καi συνεπώς να στηρ ιχθ� ή Έπανά� 
�τασις, άλλc'χ τοuτο νc'χ μη γίνr:1 άνευ aνταλλαγμάτων. Ζητούσαμε νc'χ 
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έξασφαλισθοuν άνταλλάγματα πολιτικά. ' Εγώ έτόνιζα τι1ν άvάγκην ά
μέσων έκλογων καi μΕ: άvαλογικnν. 

Ό Κορδaτος προσέθετεν, έκτος αίιτοu, κατάργησιν της λογοκρι
σίας, έλευθερίαν τοu Τύπου, άρσιν τοu στρατιωτικοί) νόμου, μετά τι)ν 
πάταξιν τοu κ ινήματος. 

' Ελήφθη άπόφασις μΕ: μέσην λύσιν : Νά έκδοθQ μΕ:ν άvακοίνωσις 
άμέσως, καταδικάζοuσα το κίνημα καi στηρίζουσα πολιτικως τfιν Έ
πανάστασιν, άλλά νά μη σuστηθQ είς τοuς έργάτας νά προσέλθουν είς 
τον στρατόν, &ν δΕ:ν δοθοuν έγγυήσεις με τά άνωτέρω άνταλλάγματα. 

Έκεί'νο το 6ράδυ, έάν to Κ . Κ . Ε. ήθελε νά κάμ!J νά κλίν1:1 τΊ πλά
στιγξ προς το κίνημα Λεοναρδοτrούλου - Γαργαλίδη, μΕ: μόνον μίαν εί
κοσιτετράωρον άπεργίαν των συγκοινωνιων, ήδύνατο νά το κάμ ΙJ .  ΚαΙ 
μόνον α\ δυνάμεις, τάς όποίας θό: ήτο ύποχρεωμένη η ' Επανάστασις 
Πλαστήρα νά διαθέσ1:1 διά τfιν τήρησιν της τάξεως μΕ: τοιαύτην άπερ
γίαν, έάν Ελειπον άπb τι)ν μάχην τοu Κ ιθαιρωνος, ό Κ ονδύλης δΕ:ν θα 
ένίκα. Έό:ν δΕ: έκάμναμεν καi συλλαλητήριον, παράνομον, ολοι ο1 άν
τ ι6ενιζελικοl των Άθηνων θά έτάσσοvτο όπισθέν μας ! Άλλ' η πολι
τ ικfι θέσις τοu Κ . Κ . Ε. ήτο τοιαύτη, ωστε νά μι) τοu συμφέpΙJ νό: τα 
κάμΙJ αίιτά. ΝΕτσι έσώθη καi τότε τΊ ' Επανάστασις Πλαστήρα, η ό
ποία τfιν μίαν ήμέραν μaς έτuφέκ ιζεν είς το Πασαλι μάνι καi την Cιλ
λην μ aς παρεκάλει νά . . .  τι) ν σώσω μεν ! 

Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Στ Ι Κ Η  ΕΠΑΝΑ Σ ΤΑ Σ Ι Σ  Ε Ι Σ ΒΟΥΛΓΑΡ Ι ΑΝ 

Κ ατά Όκτώ6ριον τοu 1 923 έξερράγη ή κομμουνιστικη έπανάστα
σις  έν Βουλγαρίς�: κατά τοu Τσαyκώφ καi τοu καθεστωτος, το όποΙον ά
νέτρεψε τον Σταμπολίνσκυ. Έγράψαμεν ήδη οτι,  κατά τfιν άνατροτrιlν 
τοu Σ ταμπολίνσκυ καΙ τοu · Άγροτικοu κόμματος της Βουλγαρίας, ή 
Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Β .  Ελα6ε την άπόφασιν να τηρήσΙJ οίιδετερότητα είς την 
διαμάχην. Ό Τσαyκώφ, μετό: την έπικράτησίν του έπί τι  χρονικόν δ ιά
στn_uα, δΕ:ν έ:θιξε μΕ:ν το Κ . Κ . Β .  λόγCιJ άκρι6ως της οίιδετερότητός του 
έκείνης, άλλά φυσικό: ή ολη πολιτική του ήτο άντικομμουνιστική, άντι
δραστική. Καi αίιτην άκό)lη την άγροτικην μεταρρύθμισιν (άπαλλοτρίω
σιν τσιφλικίων) ,  τι1ν όποιαν ό Σταμπολίνσκυ έπέ6αλεν άνευ άποζημιώ
σεων διά τοuς τσιφλικούχοuς, ό Τσαyκώφ την έτροποποίησεν, ηuξησε 
την εκτασιν των μη άπαλλοτριοuμένων κτημάτων καi τοu παραμένοντος 
είς τοuς τσιφλικούχους τμήματος αύτ&>v, έπέοαλε δΕ: aποζη μιώσεις δια 
·rάς άπαλλοτριοuμέvας ύπΕ:ρ των άκτημόνωv έκτάσεις. 01 «σσψοi» ηγέ
ται τοu Κ . Κ . Β .  Κολλάρωφ, Δημητρώφ καi Σ ία εκριναν οτι προτ ιμότε
ρον ήτο νά μη άναμιχθοuν είς την δ ιαμάχην Τσαyκώφ καi Σταμπολίν
σκυ, δ ιότι έό:ν μέν, κατά την κρίσιν των, ένίκα ό Σ ταμπολίνσκυ, δέν εΤ
�αν νό: χάσουν τίποτε, έό:ν δέ συνετρίοετο δ Σταμπολίνσχυ, έπίστευαv 
ι.>τι το 'Αγροτικόν κόμμα του θά έγκατελείπετο άπό τάς άγροτ ικάς μά
ζας καi αοται θό: εσπευδον προς το Κ . Κ . Β .  ! 

Η Κ ΟΜ Ι ΝΤΕΡ Ν ΕΠ I Κ Ρ  Ι ΝΕ Ι  ΤΟ Κ . Κ . Β .  

Φυσικό: ήπατήθησαν οίκτρως. Καi ή οίιδετερότης αuτη οχι μόνοv 
έπληρώθη άκρι60: άπό το Κ . Κ . Β . ,  άλλά καi έπεκρίθη σφοδρως άπό την 
Κόμ ιvτερν καi έκρίθη μάλιστα καi ώς ά ν τ ι μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή, δ ιότι δΕ:�ι 
Ελαοεν ύπ' Οψιv την τεραστίαν οντως κοινωνικfιν διαφοράν μεταξu των 
J<αθεστώτωv Σταμπολίνσκυ καi Τσαγκώφ. 'Αντιθέτως έπΙJ νέθη ή στά
σις τοu Κ . Κ . Ε.,  το όποΙον έπανε ιλημ μένως Ερριψε το 6άρος του ύπέρ 
τη_ς; ' Επαναστάσεως Πλαστήρα, &ν καΙ έπρόκειτο περi στρατιωτικης 
κλίκας, δ ικτατορικοί) καθεστωτος καi κοινωνικης ύφης πολu άvτιδραστι
κωτέρας της τοu Σταμπολίνσκυ. 'Εάν δΕ: το Κ . Κ . Β .  έτάσσετο aμέσωc; 
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ύπερ τού καθεστC:ιτος τοCι Σ ταμπολίνσκυ, ήτο άδύνατον ν<'χ έπικpατήσι:t 
ο Τσαγκώφ δΙότ ι αί δυνάμεις τού Κ . Κ . Β . ήσαν καλ<'χ ώργαvωμεναι και 
ωπλισμέναι' καΙ μαζl με τοuς άγρότας τού Σταμπολίνσκυ θ<'χ συνέτρι
uον το κίνημα καΙ η1ν δεξι<'χν έν Βουλγαρίςι γι<'χ πάντα. 

Ν Αf.λωστε πρέπε ι ν<'χ uπομνησθίJ έvταύθα ότι αί δυνάμεις τού κ ινή
ματος Τσαyκώφ ήσαν έλάχισται ,  διότι  ή Βουλγαρία κατ' άρχην ήτο 
.Χφωπλισμένη, λόγ"ί' της συνθήκης τού Νεϊγύ. Τακτικον στρατον

, 
δεν εΤ

χεν, ε ίμfι μ ικρfχ τ"μryματα τ�ξεωs, άστυν_?μί� περιωρισμένη�, λrpγfi' ο}κονομικων κυριως λογων. Αι δυναμεις του κ ινηματος ήσαν : Ολιγοι μο
νιμοι άξιωματικοl με μικρ<'χ τμήματα στρατοΟ, ό Σ ύνδεσμος των έφέ; 
bρων άξιωματικων, uπο τον στρατηγον Βούλκωφ, άόπλων, ώς έπl το 
πλεΊστοiι, κατελθόvτων είς το κίνημα μετ<'χ πρόχειρον έξεύρεσιν κανενο5 
δπλου η μόνον μΕ τ<'χ πιστόλια των, καΙ οί κομιτατζηδες τού στρατηγ� 
Πρωτογέρωφ καΙ τού άρχικομ ιτατζη Άλεξανδρώφ, δηλαδη της ΕΜΕΟ 
i. τnc Έσωτεριιι;ης Μακεδονικης Έπαναστατικης 'Οργανώσεως ) .  

· • Ό Σ ταμπολίvσκυ ήτο σκληρος μαχητης καΙ άγροτικος ήγέτης άπο 
τοuς όλίγους ποu uπάρχουν είς την Ί στορίαν τού Κόσμου. Σ υνεκίνει 
πραγματικ<'χ τοuς Βουλγάρους άγρότας, οϊτινες ήσαν τότε τ<'χ 70 % τοΟ. 
πληθυσμοΟ. Εtχε δε έξοπλίσει πλείστους άγρότας καΙ έ:καμνε καΙ έ:νο
πλα άγροτικ<'χ συλλαλητήρια έvτος της Σ όφ ιας πρΟς έπίδειξιν δυνάμεως 
καΙ τρομοκράτησιν των άστικων ίδίως πληθυσμων καΙ κομμάτων ! 

Η ΕΠ Ι ΔΡΑΣ Ι Σ  Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Προφανως όμως uστέρει είς θεωρητικη·ν μόρφωσιν και υπετίμα το 
)' εγονός, ότι δπωσδήποτε ή άγροτικη Οίκονομία εΤναι uποτεταγμένη είς 
η1ν Οίκονομίαν των πόλεων καΙ ότι άγροτικον κόμμα δεν δύναται νC:c 
σταθίJ, δι<'χ τούτο άκρι6ως, ε ίμη ώς προσωρινον κΟμα μαζων προς κα
τάκτ')σιν ώρισμένων καΙ συγκεκριμένων έπιδιώξεων, ώς ή άγf><Υ!"ικη με
ταρρυθμ ισις, καΙ δτι οΙ άyρόται δΕν άποτελοΟν ένια'ίόν τι συνολον κοι
νωνικη� τάξεως μΕ κοιν<'χ συμφέροντα, λόγCιίJ των μεταξύ των οίκονομικωv
διαφορων, δτι ή διασπορ<'χ αύτων είς δλην η1ν χώραν άποτελεΊ μειονέ, 
κτημα άπο άπόψεως μαχητικης δυνάμεως, ότι ώς τάξις, έ<'χv uποτεθίJ 
δτι κοινωνικως άναyvωρισθίJ ως τοιαύτη, δεν διαθέτει τ<'χ άπαιτούμενα: 
προσόντα καΙ στελέχη δι<'χ ν<'χ κυ6ερνQ: μίαν χώραν καΙ ότι εΤναι υπο
χρεωμένη ν<'χ δανεισθίJ ταύτα άπο άλλας τάξεις καΙ ίδίως άπο την μι
><ροαστικην των πόλεων. Αύτ<'χ καΙ άλλα ήγνόει φαίνεται η δεν έξετίμα 
cπαρκως δ Σταμπολίνσκυ καΙ ταΟτα εΤναι τ<'χ αίτ ια της ήττης του. 

�Ας μaς συγχωρήσουν οΙ άναγνωσται τοΟ Ιστορήματος τούτου διό
τι έπεκτεινόμεθα έπl μ ιaς σελίδος της 6ουλγαρικfις Ιστορίας. ΤοΟτο το 
πράττομεν, � ιότι τ<'χ γεγονότα τοΟ ' Ι ουνίου 1 923, με την πτωσιν τοv 
Σ ταμπολίνσκυ, καΙ τού Όκτω6ρίου τού ίδίου έ:τους, με την ήτταν των 
κομμουνιστων, εΤχαν τεραστίαν έπίδρασιν έπl της έξελίξεως των πολι
τ ικων γεγονότων καΙ της έν γένει καταστάσεως είς την Βαλκανικήν, καΙ 
εΙς αύτην την ' Ελλάδα. ΚαΙ το σπουδαιότερον, ή έπίδρασις αϋτη, ως. 
θ<'χ ίδωμεν, έξακολουθεΊ άκόμη καΙ σήμερον. 

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ Κ . Κ . Β .  

Το Κ . Κ . Β .  άντελήφθη, μετ<'χ την πτοοιν τού Σ ταμπολίνσκυ, ότι ή
πατήθη είς τ<'χς προ6λέψεις του. Ό Σ ταμπολίνσκυ έξωvτώθη, άλλ<'χ το 
ι.;όμμα του έ:μεινε. Οί Βούλγαροι άγρόται έ:χασαν την Έξοuσίαν, έ:πε
ο·αν πολλοί, έφυλακίσθησαν πάμπολλοι, άφωπλίσθησαν, άλλ' εμειναv 
είς το κόμμα των καΙ δεν έ:γιναν κομμουνισταί. ΟΙ άρχηγοί των, έκτος 
τοΟ Σ ταμπολίνσκυ, έ:φυγαν, άλλ<'χ δεν έ:παυσαν ν<'χ διευθύνουν το κόμ
μα εξωθεν καΙ παρανόμως. Οί uπουργοl τοΟ Σταμπολίνσκυ, δ ΝΟμπωφ, 
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.ό Κώστα Τεοντορώφ, ό Στογιι'χν Άτανάσωφ, εφρόντ ιζαv άπο την Γιου
yκοσλαυίαv νι'χ κρατοuν έπαφην με το κόμμα των, το δποίΌν uφίσταται 
,μέχρι σήμερον καi άνέδειξεν ενα Νικόλα Πετκωφ καi δρ� καi σήμερον 
άκόμη παρανόμως έν Βουλγαρίςι: κατι'χ τών κομμουνιστών. 

' Επίσης το Κ . Κ . Β .  άντελήφθη δτι, Ο:ν λόγCίJ της τηρηθείσης ούδε
"<ερότητός του, το καθεστως τοu Τσαγκωφ δεν το f:θιγεν άμέσως η καi 
διότ ι  το έφο6εί"το καi fjθελε πρώτον νι'χ προετοιμασθ� καλύτερον καi ε
πειτα νι'χ έπιτεθ� κατι'χ τών κομμουνιστών, καi μόνον το γεγονος δτι το 
καθεστως αύτο ήτο τόσον άντιδραστικόν, ωστε εστρέφετο φανερι'χ κατι'χ 

-τών αΙτημάτων τών λαϊκών μαζών, επέ6αλλεν εΙς το Κ . Κ . Β .  νι'χ κ ινηθ� 
πρώτον αύτο εναvτίον του καi νι'χ το άνατρέψr;ι . 

Οίiτω τον Όκτώ6ριον τοu 1 923 εξερράγη ή κομμουνιστικη έπανά
.στασις έν Βουλγαρίςι:. Τι'χ γεγονότα εΤναι γνωστά. Το Κ . Κ . Β .  συνετρί-
6η. ΕΤχεν 25.000 μέλη του νεκρούς. ' Ι δίως φοιτητάς, μαθητι'χς γυμνα
ο·ίων, διανοουμένους καi έργάτας. Έσημειώθησαv πλεlσται περιπτώ
σεις, καθ' &ς διδασκάλισσαι ή μύνθησαν μέσα άπο τι'χ παράθυρα τών 
.σχολείων των καi επεσαv μαχόμεναι .  Ό Κολλάρωφ καi ό Δημητρώφ, u
ποχωροUντες μΕ μαχόμενα τμήματα, κατέφυγον εΙς Ρωσίαν. Ό Καμπακ
τσηεφ συνελήφθη καi άπέθαvεν εΙς τι'χς φυλακάς. Το Κ . Κ . Β .  προσεπά
'θησε νι'χ έπαvορθώση μόνον του το σφάλμα ποu εκαμε, μη 6οηθησαv τον 
Σταμπολίνσκυ, άλλΟ: δεν ήδuνήθη καi συνετρί6η. 

Α Ι . ΕΚΛΟΓ Α I ΤΟΥ 1 923 

ΕΤναι γνωστόν, δτι ή 'Επανάστασις τοu 1 922 ήναγκάσθη, μετα ο
:λας αύτι'χς τι'χς εσωτερικι'χς διαταραχάς, της παvελλαδικης εργατικης ά
·πεογίας καi τοu κινήματος τών στρατηγών Λεοναρδοπούλου - Γαργα
.λίδη, νι'χ τερματίσr;ι κατι'χ Ενα τρόπον το άνώμαλον καθεστώς της καi νι'χ 
προκηρύξr;ι έκλογι'χς διι'χ τον Νοέμ6ριον τοu 1 923.  

ΑΙ έκλογαi επρόκειτο νι'χ γίνουν με σύστημα πλειοψηφικον μέν, 
αλλ' οχ ι μΕ σφαιρίδιον καΙ στενην περιφέρει αν ( πρωτοδικειακήν) ,  άλλΟ: 
μΕ ψηφοδέλτιον καi εύρεlαv έκλογικην περιφέρειαv ( νομαρχιακήν) .  Το 
.κόμμα ποu θι'χ ελάμ6αvε τι'χ περισσότερα ψηφοδέλτ ια εΙς Ε:να Νομόν, έ
λάμδανε καi δλας τι'χς 6ουλευτικι'χς (δρας τοu Νομοu. � Ητο η πρώτη 
ψορι'χ ποu κατηργεΊτο το σφαιρίδιον καi εlσήγετο το ψηφοδέλτιον. 

τα άντι6ενιζελικι'χ κόμματα έτάχθησαv κατι'χ τοu συστήματος τού
του. ' Επίσης έτάχθησαν κατι'χ της παροχης ψήφου εΙς τοuς μόλις άπο ε
τους άλλωστε άφιχθέντας πρόσφυγας έκ Θράκης καi Μικρδ:ς 'Ασίας. 
Έπειδη δεν f:γιναν δεκταi α1 άπόψεις των άπο τοuς κύκλους της ' Επα
ναστάσεως, οίτινες ότrωσδήποτε έvδιεφέροντο νι'χ νομι μοποιήσουv το κα
'θεστώς των, άπεφάσισαν ν' άπόσχουν τών έκλογών αύτών καi άπέσχον. 
Σ υνεπώς ή έκλογικη νίκη ήτο 6ε6αία διι'χ το καθεστως της ' Επαναστά
σεως, τι'χ δε ψηφοδέλτια αύτης περιελάμ6αvον δλα τι'χ πολιτευόμενα 
πρόσωπα όλων τών άσχηματίστων άλλωστε άκόμη παραφυάδων τοu 
κόμματος τών Φιλελευθέρων. 

Άvτίπαλος f:μενεν επi τοu έκλογικοu στίβου μόνον το Κ . Κ . Ε. 'Ε
κλήθη εκλογικον συνέδριον τοu κόμματος . κατι'χ τι'χ τέλη Σ επτεμδρίου 
διι'χ νι'χ ρυθμίσr;ι τι'χ τών εκλογών. 

Εύθuς έξ άρχης διεπιστώθη δτι περίπτωσις επιτυχίας κομμουνι
στών δουλευτών δεν uπηρχε με το σύστημα αύτο πουθενά, διότ ι, φυσικά, 
το Κ . Κ . Ε. έγνώριζεν δτι εΙς ούδένα Νομον ήτο δυνατον νι'χ σuγκεvτρώσr;ι 
πλειοψηφίαν. Συνεργασία με άλλα άστικι'χ κόμματα, μη uπάρχοντα άλ
λωστε, εφ' δσον τι'χ άντι6ενιζελικι'χ άπεί"χον, άπεκλείετο διι'χ λόγους άρ
χων. Άπεκλείσθη επίσης καi ή συνεργασία με έπαγγελματικι'χς όργα
·νώσε ις, ως μη πολ ιτικι'χς τοιαύτας. Διότ ι  καi τότε έκ ινήθησαv κάτι όρ-

1 72 



γανώσεις έπαγγελμάτιών καi συνεταιρισμών γεωργικών, άvευ δέδαια 
σοδαρών άποτελεσμάτων. 

Το K . k . E. κατηλθεν εΙς τ<'χς έκλογ<'χς έκείνας μόνον δι<'χ λόγους 
προπαγάνδας. Μία έκλογικη περίοδος εΤvαι aρίστη εύκαιρία προπα
yάνδιστικης έκστρατείας. Αί λαϊκαi μaζαι παρέχουν «εύήκοον ο�ς» εΙς 
όλους. Τ<'χ άποτελέσματα, τραγικ<'χ οντως δι<'χ το Κ . Κ . Ε., άπεκάλuψαv 
την πλήρη γυμνότητά του. Σ υνεκέvτρωσεν εiς δλην την χώραν μόνον 
1 8. 000 ψήφους ! Ποu ήσαν αί 1 00.000 τοu 1 920; Ποu ησαν οί πειθαρ
χήσαντες εiς το σύνθτjμα «Σ τ<'χ σπίτια σας» στρατιώται τοu μ ικρασια
τικοί) μετώπου; Ποu ήσαν αί δεκάδες χιλ:άδων άπεργών έργατών της 
παvελλαδικης άπεργίας; Δέν άνεμέναμεν 6έδαια έκλογικην νίκην που
θενά. 'Αλλ<'χ 'δέν έπερι μέναμεν καi τοιαύτη ν γυμνότητα ! Το μόνον δέ-
6αιον ήτο δτ ι αί ψηφοι αύται ,  αί 1 8.000, ήσαν πράγματι ψηφοι κομ
μουνιστ ικαί. Διότ ι  έψήφισαν το Κ . Κ .Ε. άποκλειστικώς καi μόνον δσοι 
είχον πιστεύσει πλέον εiς αύτό. ν Αλλωστε τ<'χ τακτικ<'χ μέλη τοu κόμ
ματος δέν ήσαν περισσότερα άπο 3.200 ! Συνεπώς είχομεν έξαπλα
σίαν τών μελών τοu κόμματος έπιρροήν. Κάτ ι  εΤναι κ ι '  αύτό. Μέ 1 8.000 
ό:νθρώπους, έγκατεσπαρμένους εiς όλόκληρον την χώραν, κάτι μπορεΊ 
ν<'χ γίνQ . 

. τό: aπέχοντα ό:vτι6ενιζελικ<'χ κόμματα έκράτησαv μακρ<'χν τών καλ
πών το μεγαλύτερον μέρος τών ψήφων των. Καi πολλοuς δασιλόφρονας 
άκόμη έργάτας. Οί Τοuρκοι είχαν φύγει ό:πο την Μακεδονίαν, λόγ't) της 
ιlνταλλαyης. Οί Έ6ραΊο ι έψήφισαν χωριστΟ: καi έξέλεξαν δικούς των. 
Οί όλίγοι σλαυόφωνοι της Δuτ ικης Μακεδονίας άπέσχον, ώς όπαδοi τών 
άvτιοε.ν ιζελικών κομμάτων. Προφανώς δμως καi πολλοi καταπτοηθέντες 
έργάται ό:πο τ<'χ γεγονότα τοu Πασαλι μανιοu δέν έψήφισαν το Κ . Κ . Ε. η 
<.iπέσχον. 

Το έκλογικον αύτο συνέδριον έξέλεξε καi νέαν Κεντρικην Έπι
τροπην τοu κόμματος, άποτελεσθεΊσαν aπο τοuς Θωμaν Άποστολί
δην, γραμματέα τοu τμήματος Βόλου/ έργάτην τυπογράφον, Σ ταυρί
δην, Μάξιμον, Άκρ ι6όπουλον, σ�δηροδρομ ικόν, καi Τζάλλαν, aρτερ
yάτην έκ Θεσσαλονίκης. Γ ραμματεuς τοu κόμμα·.-ος έξελέγη ό Θωμaς 
'Αποστολίδης, προτ ιμωμένων συνήθως έργατ ικών στελεχών. Ό Γιάν
νης Κορδaτος δέν έξελέγη μέν μέλος της Κεvτρικης Έπιτροπηςι πα
ρέμεινεν δμως ώς δ ιευθύντης τοu « Ρ ιζοσπάστη», ίιπο την έποπτείαν 
της Κ . Ε. Την θέσιν τοu ς):ρχισυντάκτου τοu «Ρ ιζοσπάστη» aνέλαοεν ό 
Ζ<'χν Ζεν<'χρ ( Πέτρος Π ικρός ) ,  διότι έγώ Ε:πρεπε ν' aπασχοληθώ μέ &λ
λα πολιτικ<'χ ζητήματα καi iδίως ν<'χ έργασθώ προς σύνταξιν τών «προ
γραμματικών θέσεων» τοu κόμματος. ν Αλλωστε ε Τ χα καi την «Κομ
μοuνιστικην Έπιθεώρησιν». Ό Ν. Σαργολόγος δέν έξελέγη μέλος της 
Κ . Ε. ,  aττοσταλεiς Υjδη προ τοu σιινεδρίου εiς Μόσχανι μέσCt> Γερμα
νίας, δι<'χ ν' aντιδροσωπεύσι:1 το Κ . Κ . Ε. εiς το συγκληθέν έκεί' Γ '  Σ υ
νέδριον της Κομμουνιστικης Διεθνοuς καi της Διασκέψεως της Βαλ
"ανικης 'Ομοσπονδίας. ' Επίσης λόγrtι τών συνεδρίων αύτών έν Μόσχq. 
καi διότι συνήρχετο έκεl καi συνέδριον τοu ρωσικοί) κομμουνιστικοί) 
κόμματος, &νεχώρησεν έξ ' Ελλάδος καi ό Άντρέγι Πεσκόφσκυ, μετ<'χ 
πολύμηνον έν ' Ελλάδι παραμονήν, κατ<'χ την όποίαν πολλ<'χ Ε:γ ιναν, 
πολλ<'χ Ε:μαθε καi πολλ<'χ έμάθαμεν aπο αύτόν. Ε'ίπομεν Υjδη δτι έτυφε
;..:ί�η ίιπο τοu Σ τάλιν, ώς Μπουχαρινιστής ! 

Κ Α Ι  Πλλ Ι Ν  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ 

Εiς το συνέδριον τοu ρωσικοu κομμουνιστικού κόμ ματος ή παρου
σία έκπροσώπων τών άλλων κομμάτων ήτο ό:πλώς τ ιμητική. Εiς το 
συνέδριον δμως της Κόμ ιvτερν ήτο ούσιαστικήι δ ιότι το Κ . Κ . Ε. διέθε
τεν έκεί' δύο ψήφους, aναλόγως προς την δύναμίν του. Εiς τι'ιν Βαλκα- · 
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νικην Κομμοuνιστικην Όμοσπονδίαν ήτο φυσικa εν έκ των πέντε κομ-
ι ιάτων ποο όπετέλουν αύτήν. · 

• 
Οί Βούλγαροι κομμουν ισταl ήγέται Β ασίλη Κολλάρωφ καΙ Γκε

ώργκη Δημητρώφ, οί καταφυγόντες, μετa την ήττάν των έν Βουλγα
ρίι;τ, εiς τι')ν Ρωσίαν, είσήγαyον είς το συνέδριον τόσον τi}ς Κόμ ιντερν, 
όσον καΙ τi}ς Β αλκανικi}ς 'Ομοσπονδίας, έκ νέου το ζήτημα τijς αύτο
νομήσεως τi}ς Μακεδονίας καΙ τi}ς Θράκης. Π ροηγουμενως όμως εΤχον 
κατορθώσει νa πείσουν τοuς Ρ ώσους καΙ πολλοuς άλλους όντιπροσώ
πους, δτι ή θέσις αϋτη, την δποίαν ύπεστήριζονl ήτο ή όρθη κομμου
νιστική. Ή Κόμιvτερν εΊχεν δρίσει ώς είδικον δ ιa τa βαλκανικa ζητή
ματα άπο τότε τον περίφημον Ντημήτρη Μανουήλσκυ1 Ούκρανον καΙ 
'<ύριον συνεργάτην τοΟ περιωνύμου Ρ ακόφσκυ ( τυφεκισθέντος καΙ αίι
τοΟ άργότερον μαζi μέ την παλαιaν φρουρav τοΟ Κ .  Κ .  Ρ . )  1 ζήσαντος 
iπi Τσάρου άκόμη είς τa Βαλκάνια καi είδικως έν Ρουμανίι;τ καi Βουλ
γαρίι;τ καi θεωρουμένου ώς αύθεντίας δ ιa τa βαλκανικa προ6λήματα. 
Ό Βασίλη Κολλάρωφ καί ό Γκεώργη Δημητρώφ είχον έξασφαλίσει 
.εΙς το ζήτημα αύτό τi}ς αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας καi τi}ς Θρά
κης την ύποστήριξιν των Ρακόφσκυ καΙ Μανουήλσκυ. UΟλοι οί άλλοι 
είχαν μεσάνυχτα φuσικa όπο τa ζητήματα αίιτa καi μόνον γεωγραφι
.κως έγνώριζαν ποΟ εύρίσκονται ή Μακεδονία καΙ ή Θράκη ! Έννοεί'
ται δτι, ώς άργότερα διεπίστωσα1 καi αύτος δ Μανουήλσκυ1 τον όποΙ
ον έγνώρισα, καi δ Ρ ακόφσκυ άσφαλως, τον όποΙον δέν έγνώρισα, έ
.λάχιστα πράγματα περi Μακεδονίας καi Θράκης ήξευραν καi προ παν
τος εΤχον παρεξηγήσει τελείως τον «μακεδονικον άγωνα» έπi Τ ουρκο
,κρατ.ίας, τον όποΙον έξελάμ6ανον ώς κ ίνημα άπελευθερωτικον έκ τi}ς 
-:rουρκικi}ς δουλείας μ ι α ς i δ ι α ι τ έ ρ α ς  8 λ ω ς έ θ ν ι κ η ς 
μ ε ι ο ν ό τ η τ ο ς τi}ς Τουρκικi}ς Αύτοκρατορίας ! ΔΕν έπεκτείνομαι 
·τώρα έπl τοΟ σημείου τούτου, δ ιότι άργότερα καi έπ' εύκαιρίι;τ άλλων 
γεγονότων, θ' όvαλύσωμεν έν πάσι:1 έκτάσε ι το θέμα τοΟτο. 

Γ Ι ΝΕΤΑ Ι ΔΕΚΤΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡ Ι Κ Η Π Ρ ΟΤΑΣ Ι Σ  

Το μόνον νέον στοιχεlον, το όποΙον είς το συνέδριον τοΟτο προσε
·τέθη ύπο των Βουλγάρων όντ ιπροσώπων Κολλάρωφ καi Δημητρώφ είς 
-την ύπόθεσιν αύτην τi}ς αύτονομήσεως τi}ς Μακεδονίας καi Θράκης, 
ι]το ΤΟ δτι δέν ώμίλουν μόνον περi προσελκύσεως είς τον Κομμοuνι
·σμον διa τi}ς υίοθετήσεως τοΟ συνθήματος τούτου των έκ Μακεδονίας 
κ�i Θράκης προσ_9>ύyων εί� Βου�γαρίαν, �ιa νa μ

'
η 

�καταcpύγουν
" 

οuτοι 
είς τους κομ ιτατζηδες, όλλα περι προσελκυσεως αυτων τουτων των κο
μιτατζήδων, δηλαδή της Ε.Μ.Ε.Ο. ( Έσωτερικi}ς Μακεδονικi}ς Έπα
ναστατικi}ς 'Οργανώσεως ) .  Κ αi προσέθετον δτι, έaν ήττήθη ή έπα
νάστασις τοΟ Όκτω6ρίου 1 923, τοΟτο συνέ6η διότι την έκτύπησαν ο1 
!�ομ ιτατζi}δες, καi δτι άνευ αύτων δ Τσαγκι�φ καi δ Β ούλκωφ δέν θa 
.�καμναν τίποτε. Κ αi δ ι '  αύτοΟ τοΟ τρόπου έπέοριπτον τρόπον τινa 
τήν εύθύνην τi}ς f\ττης των είς το δτι δέν εΤχεν υίοΕ!ετηθ6 προηγουμένως 
fιδη καΙ άπο πολλοΟ το σύνθημα τής αύτονομήσεως Μακεδονίας καi 
Θpάκης, το όποΙον ήτο καi σύνθημα των κομιτατζήδων ! Οuτως ή εύ
·θuνη τi}ς ήττης των μετε6ι6άζετο είς τa κομμοuνιcrτικa κόμματα τi}ς 
Β αλκανικi}ς, τa όποΙα δέν εΤχον άκόμη υΙοθετήσει το σύνθημα τοΟτο 

·ό.λλ' έπεφυλάσσοντο καi το συνεζήτοuν ! 
I 

Μέ την τοιαύτην .ύποστήριξιν των Βουλγάρων Κολλάρωφ καΙ Δη
μητρώφ καi την βοήθειαν τοΟ Ρακόφσκυ καi τοΟ Μανουήλσκυ καi άλ
λων Ρώσων έψηφίσθη τόσον είς το συνέδριον τi}ς Κόμιντεpν1 δσον καΙ 
:εiς την δ ιάσκεψιν τi}ς Βαλκανικi}ς 'Ομοσπονδίας ή όποδοχή της βουλ
γαρικής προτάσεως περi «αύτονομήσεως τi}ς Μακεδονίας καi Θρά
κη�» ! 
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Το συνέδριον της Κόμ ιντερν έξέλεξε φυσικα καΙ τfιν νέαν 40μελή 
ε:ύρεί'αv Κεvτρ ικfιν 'Επιτροπfιν (δλομέλειαν) της Κόμιvτερν, ώς καΙ τfιν 
'Εκτελεστικfιν τi]ς Βαλκανικi]ς ,'Ομαrποvδ�ας. Kc;rrα τfιν, έ�λοyfι� αύ
·rfιν το Κ. Κ. Ε. κατελάμδανε μ ιαιι- θεσιν εις άμφοτερα αυτα τα οργα
να καΙ συνήθως έκλέγεται, ώς εΤναι φuσικόν, δ παριστάμενος είς τa 
συνέδρια ταuτα άvτιπρόσωπος τοu κόμματος. Περιέργως δμως είς τfιν 
περίπτωσιν αύτι1ν δεν συνέδη να έκλεyι) δ Ν.  Σ αργολόγος, ώς eα ήτο 
το φυσικώτερον. 

UΟταν πάρι:J κανεlς τον κατήφορον, τον παίρνει άκατάσχετα. 'Ο 
Σ αργολόγος δυcrηρεστήθη κατ' άρχfιν πολύ, δ ιότι δf..ν έξελέγη αύτός, 
παρών είς τα συνέδρια ταuτα, καi έξελέγη άλλος, καΙ δfι άπών ! Έκ
τος τούτου, δ Σ αργολόyος έyνώριζεν ηδη δτι δf..ν εΤχε κδ:ν έκλεγι) καΙ 
μέλος της Κεντρικης Έπιτροπης τοu Κ .  Κ .  Ε. έν 'Ελλάδι .  Δf..ν το έ
μελε δι '  αύτό, έφ' δσον έπίστευεν δτι eα έκλεγι) είς τοuς άνωτάτους 
όργανισμοuς της Μόσχας. uοταν δμως δεν έξελέγη καΙ είς αύτούς, 
uντελήφθη δτι ή θέσις του είς το Κ .  Κ .  Ε. εΊχε πολu κλονισθι). Κ αi 
τοCιτο ήτο φυσικόν, διότι ή μόρφωσίς του ήτο πολU περιωρισμένη, εΊ
χε δε χρησιμοποιηθιJ προσωρινως ώς γενικος γραμματεuς τοu κόμμα
τος οχι λογcμ άξίας προσωπικης, άλλ' έπειδή, λόγcμ της δ ιαμάχης με
τα�Lι δεξι&ς καΙ άριστερ&ς, άπεκλείσθησαν τα δυναμικα στελέχη άμ
φοτέρων των παρατάξεων �αl εuρέθη δ Σαρyολόγος ώς μ ία μέση λιJ.
σις της κακης ώρας ! 

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟ Σ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΜΟ Σ ΧΑΝ 

Έπίση,ς δ Σ αργολόγος, παραμείνας ·είς Μόσχαν έπl δύο η τρεΙς 
μηνας, «ήράσθη έμμανως» μ ι&ς κάθε άλλο παρα καλλι μόρφου δακτυ
λογράφου της Κόμ ιντερν: Γερμανίδας η1ν έθ-νικότητα, καΙ άφοu συνη
ψεν έκεΊ μετ' αύτης πολιτικον γάμον, την έφερε κατa την έπιστροφήν 
του είς τας 'Αθήνας. Άπο την Διεθνη παρέλαβε δια να φέρ1',) είς το 
κόμμα καΙ ώρισμένον χρηματικον ποσόν, άρκετα σημαντικόν. ' 

Τον φαντάζομαι κάμνοντα έκ Μόσχας πρΟς τaς 'Αθήνας μf.. το 
«τρυφερόν του ημ ισυ» το ταξίδιον τοu μέλιτος η μ&λλον τοu οξους η 
της κινίνης, καΙ μονολογοuντα η καΙ συνομιλοΟντα μετα της �χαριτο
Όρύτου έκείνης Κατερινέττας του : 

- ΠοΟ π&με ; Κ αΙ τί θa κάνουμε τώρα ; Π ίστευα πως θα έκ
λεγω στη Μόσχα στοuς άνωτέρους αύτοuς όργανισμοuς καΙ νa μείνω 
'l"λέον έκεΊ, ποu i)σουνα κ' έσύ, θa Ελεγεν άσφαλως προς την σύζυγόν 
του. Τώρα ποu δf..ν έξελέγην, δf..ν εΤ�αι πιa καΙ μέλος της Κ .  Ε. τοΟ 
1( . Κ .  Ε.,  τί θa κάνουμε στfιν ' Ελλαδα ; Λεφτα δf..ν έχουμε. Δουλειa 
.Sf..ν έχουμε καΙ εΤναι άδύνατον νa βροuμε. Ποιος δίνει δουλειa σ' ένα 
τέως γενικον γραμματέα τοu Κ .  κ .  Ε. ; Το κόμμα δεν μπορεΊ να μΕ 
κρατιJ καΙ νa με συvτηριJ. (τότε έμισθοδοτεί'το μf.. 3 .000 δρχ, κατa μη
να μόνον δ γενικός γραμματεuς τοΟ κόμματος. UΟλα τa άλλα στελέχη 
.εlχον μ ισθοuς της έργασίας των, ε'ίτε είς τον « Ρ ιζοσπάστην», είτε είς 
το έπάγyελμά των, έκτος τοΟ κόμματος ) .  

- ΆφοΟ εΤναι έτσι: θa τοΟ εΊπεν ή σύζυγός του, τί θa κάνουμε 
va π&με στην ' Ελλάδα ; Θa π&με νa πεινοΟμε ; Έγω δf..ν μπορω έκεί' 
va έργασθω. ΔΕ.ν γνωρίζω οίίτε την yλωσσαν, οίίτε τ ίποτε. Δf..ν π&με 
-τότε στfιν 'Αμερική, ποu εχω έκεί' έγω άδελφον έγκατεστημένον ; 

Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΑΜΕΡ I Κ Η Ν  

Μετα μίαν τοιαύτην περίπου στιχομυθίαν, άσφαλως, άπεφάσισε 
-το ζεΟγος νa φύγι:J είς την 'Αμερ ικfιν καΙ νa μουντζώσι:ι καΙ Κο μ μου-
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νισμον καi Κ .  Κ .  Ε. καi όφφίκια έν Μόσχq. κί:χi έν 'Αθήναις καi δ,τιδή
ποτε άλλο σχετικόν. 

Ή σvvέχεια ήλθεν άφ' έαuτής, ώς σvvέπεια τής τοιαύτης άποφά
σεως. 'Απεφάσισαν νό: κρατήσοvv καi τα χρήματα ποu τοuς έδωσεν ή 
Κόμιντερν νό: φέρουν είς το κόμ μα ! τα έχρειάζοντο οί άνθρωποι διό: 
TCx εξοδα ταξιδίοu των καi διό: τι1ν έν 'Αμερικ� έγκατάστασίν των. Δέν 
τισαν άλλωστε καi όλίγα. Άπετέλοvv εν μ ικρΟν κεφάλαιον, τόσον κε
φάλαιον ποu οί είς Άμερικι'ιν μεταvάσται σπάν ια φέρουν, δταv φεύγονν 
άπο έκεl διό: την πατρίδα των, οχι δταv πηγαίνονν ! 

Παρ' δλα αύτό: δμως έπρεπε νό: Ελθουν είς την ' Ελλάδα. ΝΕπρε
πε νό: περάσουν άπο αύτήν, δ ιότι επρεπεν ό Σ αργολόγος νό: έκδώσΙJ 
οπωσδήποτε διαβατήριον καί άδειαv μεταναστεύσεως διό: την 'Αμερι
·κήν. Καi δι' αύτό ηλθον. 

ΕΝΩΠ I ON Τ Η Σ  Κ .  Ε. ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 

Β ράδυ ωρα 1 0  μ. μ. Σ υνεδρίασις τijς Κ .  Ε. τοϋ κόμματος. Πα
-ρόντες τό: μέλ!] αύ.τijς Θ. 'Αποστολίδης, ' Ελ. Σταυρίδης, Σ ερ. Μάξι
ι-�ος, Έπ. Άκριβόπουλος, Χρ. Τζάλλας. Καi έπi πλέον ό Ν. Σαργολό
γος, άρτι άφιχθεiς έκ Μόσχας. Ή σύζυγός του, Γερμαvίς, άναμένει είς 
.ίΧλλο γραφείον τοϋ «Ρ ιζοσπάστη>> ( Πειραιως 24 ) .  

Ό Ν .  Σαργολόγος άναπτύσσει το πως έξειλίχθησαν τό: συνέδρια 
i<αi τίνες άποφάσεις έλήφθησαν. βεβ'αιί::>Ι δτι είς το θέμα περi αύτοvο
μήσεως τijς Μακεδονίας έψήφισε καi αύτος ύ π έ ρ α ύ τ η  ς, δ ιότι Ο
λοι ι;σαv ύπέρ καΙ μόνον ο_ί δύο Γιουγκοσλαϋοι κομμοvvισταί άvτιπρό
σωποι έπεφυλάχθησαν, δηλώσαντες δτ ι δέν εχουν έντολι'ιν τοϋ κόμμα
τός των νό: ψηφίσουν ύπέρ η κατά ! 

'Αποστολίδης : Σ ιJ  εΤχες έντολι'ιν νό: ψηφίσι:1ς  ύπέρ ; 
Σ αργολόγος : ΝΟχι, δέν εΤχα καμμίαv έντολήν, οίiτε ύπέρ, οίίτε 

κατό: νό: ψηφίσω. 'Αλλ' έμένα μέ ήρώτησαν προ των Γιουγκοσλαύων 
καΙ εΤπα το ν α ί, άφοϋ δλο ι Ελεγαv ν α I μετό: τι'ιν είσήγησιν τοϋ Κολ
λάρωφ καΙ τοϋ Μανοuήλσκυ. �Οταv οί Γιοuyκοσλαϋοι εΤδα δτι έπεφυ
λάχθησαv, ητο aργό: πλέον νό: κάνω κ' έγω το ίδ ιο ! . Δέν το εΤχα σκε
ψθ� ποοηγουμένως. 

'Εν συνεχείq. άναλύει τό: τijς έκλογijς τijς Εύρείας Κεντρικfjς Έ
πιτροπfjς ( '.Ολομελε:ας) τfjς Κόμ ιντεpv κα:Ι τijς Έκτελεσ1•ικfjς τfjς 
!:3αλκαvικijς 'Ομοσπονδίας. Καi προσέθεσε : 

- ' Εκ μέρους τοu Κ .  Κ .  Ε. έπρόκειτο νa έκλεγ� Ενας, οστις θ(χ 
μετείχε καΙ ε ίς τό: δύο αύτό: όργανα. ΆλλΟ: δέν έξελέγην έγώ, &v καi il
μow πσ�ν. 

Μόξι μος : Ποιος έξελέγη ; 
- Ό σ. Σταυρίδης ! 
Σταυρίδης : πως συνέ6η αύτό ; ' Εγώ οίίτε παρών ήμουν, οίiτε μΕ: 

�έρουν έκεl στη φάτσα ! 
- Σέ έπρότεινεν ό Πεσκόφσκυ ! Αύτος σέ ύπεστήpιξε πολύ. Ό 

Κολλάρωφ έτάχθη έναvτίον σου καi εΤπε δτι σε εΤδε στη Σ όφια καi δτι 
φο6εlται μήπως έπηρεάζεσαι άκόμη άπο έθνικιστικό:ς aντιλήψεις. 'Αλλ' 
ό Πεσκόφσκυ έπέμενε καi έπλεξε το έγκώμιόν σου ! ΝΕτσι έξελέγης έ
σύ, δ ιότι δλοι έπίστεuσαν τον Πεσκόφσκυ καi διότι εχει κϋρος έκείΊ άλ
λΟ: καi δ ιότι εμεινεν έδω πολU καi σuνεπως έκρίθη δτι γνωρίζει πρόσω
πα καΙ πr.>άγματα ! . 

Σ ταυρίδης : ΝΕφερες τό: πρακτικό: δλα ; 
- τίποτε. Θό: .τό: στείλονν άργότερα, όφοϋ τό: συντάξουν καi τό: 

καθαροyράψσuν. 
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τ Α ΔΟΛΛΑΡ I Α ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΦτΕΡ Α. . .  

'Αποστολίδης : Λεφτα έφερες ; τ ί  σοu έδωσαν ; 
ΡΕκδηλος στενοχωρία τοϋ Σ αργc:ιλ?γου. , , , " " 

- Mou έδωσαν μόνον 1 .500 δολλαρια να φερω και μου εΊπαν οτι 
Oa στείλουν καΙ άλλα. Άλλά . . .  μοu σιινέδη κάτι τι . . .  το τρομερόν ! 

'Αποστολίδης : τί ; νΕχασες τα λεφτό: ; Σοu τα έκλεψαν λωπο
δύτες ; 

- Ναί . . . .  δηλαδη οχι λωποδύτες, άλλ' oi φασίστες ! � Ηλθα άπο 
rην 8 ιένvην μέσ4> ' Ι ταλίας. ΚαΙ την νύκτα, μέσ'α στο βαγόνι, κάπου 
ηοu έσταμάτησε το τραΊνο, άvέ6ηκαν φασίστες μΕ: μαuρα πουκάμισα, 
.;.καναν ερειιvά, έψαξαν τα χαρτιά, βρfικαν καΙ τα λεφτα στηv τσέπη 
μου καί . . .  τα πfιραν ! 

'Αποστολίδης : Πως τα πfιραν ; τί σοu εΊπαν , πως έδικαιολόγη
σαv το να σοu τα πάρουν ; 

- ΔΕ:ν το έδικαιολόγησαν καθόλου ! ΔΕν έτόλμησα vα μιλήσω', 
μήπως άποκαλυφθ� δτ ι f\μοιιv κομμοιιvιστιlς καΙ άντιπρόσωπος άπο το 
-συνέδριον της Μόσχας ! • 

Μάξι μος : πως ήτο δυνατον v' άποκαλιιφθ� αuτό, άφοu εΊχες κανο
νικον διαβατήριον άπο έδω δια Γερμανίαν καΙ έπέστρεφες ; 

- ΔΕ:ν ξέρω . . .  νά . . .  μοu τα πfιραν ! Μάλιστα ειlτυχως εΊχε ή γυ
ναίκα μου μεpικα λεφτα δικά της καΙ μΕ: αUτα f\λθαμε εως έδω ! 

Αίσθησις, κατάπληξις ! τα μέλη τfις Κ .  Ε. σιιvοφρυοuνται .  Άλλη
λο6λέποvται . Ετναι φανερον δτι κανεlς δΕ:ν πιστεύει είς αUτα ποu λέγει 
6 Σαργολόγος. 

Ή σιιvεδρίασις δ ιακόπτεται. ΔΕν χωρεΊ περισσότερη κουοέντα. 
την έπομένην σιιvήλθομεν έκ νέου δια να ίδοuμε τί θα κάμωμεν. 

Ή δικαιολογία τοΟ Σ αργολόγου ήτο χοvδροειδεστάτη καΙ κανεlς δΕ:ν ή
το δυνατον να την πιστεύσt;Ί . Άντελήφθημεν δτι εΊχε σκοπον νa κατα
χρασθ� τα χρήματα αuτα καΙ δτι συνεπως θa εΊχε καΙ σκοπον vα φύγt;Ί 
ιΙπο το κόμμα. 

Διετάχθη άμέσως ή uπηpεσία άντικατασκοπείας τοu κόμματος να 
τον παρακολουθήσt;Ί μερικας ήμέρας να φαν� τί θa εκαμνε καΙ ποu θα 
έπήγαινε. Έκρίναμεν δτι, άιpοΟ εΊχε τέτοιους σκοπούς, δΕ:ν Lιπηρχε άμ
ψiοολία δτι θα έπεκοινώνει καΙ μΕ: την Άστυνομίαν καΙ μΕ: τας 'Αρχάς. 
Καi φυσικα δΕ:ν ήπατήθη}lεν. Ό Πετσόπουλος εiς το βι6λίοv του lσχυ
;:ιίζεται δτι τάχα πρΙν έλθ\1 άκόμη 6 Σ αργολόyος εΙς την ' Ελλάδα άπέ
υτειλεν εκθεσιν εΙς το uπουργε'iοv Έξωτερ ικωv. Αύτο δΕ:v το πιστεύω. 
Αuτο θa έσήμαινεν δτι εΤχε δεσμοuς κρυφοuς μΕ: το Κ ράτος, πρΙν άvα
χωρήσ\1 δια Μόσχαν. 'Αλλ' αuτο άποκλείεται, δ ιότι δ Σ αργολόγος ή
το γενικος γpαμματείJς τοu κόμματος καJ έγνώριζεν Εως τότε τα πάντα, 
τα όποΊα eα έπρεπε να γνωρίζQ καΙ ή Άστιιvομία, &ν πράγματι εΤχε 
προηγουμένως δεσμοuς κρυφίους μΕ: το Κ ράτος. Κ αi το πρωτον βέ-
6αια ποu eα έπρεπε να γνωρίζt;Ί άπο τον Σαργολόγοv το Κ ρατος θα Yj
·ro ή έν 'Ελλάδι παρουσία έπl μηvας τοu Πεσκόφσκυ, πράγμα ποu δΕ:v 
το έμαθε ποτέ. 

Έκτος τούτου, δ Σ αργολόγος, έφ' δσον ήτο γενικος γραμματεuς 
τοu κόμματος, δηλαδη καλως η κακως, έφ' δσοv κατεΊχε το άνώτατοv εΙς 
το Κ. Κ. Ε. άξίωμα, τίνα λόγον θα εΤχε vα γίνt;Ί οργανοv τοu Κ ράτους 
καi cχν άκόμη, ώς άπεδείχθη, εΊχε τυχοδ ιωκτικηv ψυχολογίαν · τί πα
ραπάνω θα τον έκαμνε το Κ ράτος, άπο δ,τι τον έκαμε το Κ .  Κ .

' 
Ε. ; Δια 

τοuτο δΕ:ν εuσταθοuv αuτα ποu γράφει δ Πετσόπουλος δ οποΊος έκτος 
TOU κόμματος εuρισκόμενος τότε, δΕ:ν ήτο εΙς θέσιν να Ύνωρίζι;ι τiχ πρά
γ}lατα καΙ δταν έγραφε το βιολ ίον του άφfικε τηv φαντασίαν

' 
του άχα

λινωτον ! 

1 77 

1 2  



ΕΚΘΕΣ Ε Ι  Σ Ε Ι  Σ ΤΗΝ · ΚΥΒΕΡ Ν Η Σ  Ι Ν  

Είναι καταφανΕ:ς δτι δ Σ αργολόγος aπεφάσισε νc'χ φύγr:J άπο το 
κόμ.μα, δταν δεν έξελέγη είς τι1ν Μόσχαν. είς τc'χ έκεl συνέδρια, δταν εΤ
δεν δτι δεν έξελέγη οίίτε είς τι1ν Κ .  Ε. τοΟ Κ .  Κ .  Ε. ,  δταν εuρijκεν ως 
λύσιν την μετά6ασίv του είς Άμερικήν, δπου θc'χ εΤχεν ως aποκοΟμπι τον 
έκεl έγκατεστημένον aδελφον τijς συζύγου του Γερμανίδος δακτυλογρά
<jιου τijς Κόμ ιvτερν, την δποίαν δΕ:ν έγνώριζε βέ6αια δτι θc'χ νυμφευθ� 
έν Μόσχq., κα\. δταν εΤχεν rjδη είς τc'χ θυλάκ ιά του τον πειρασμον των 
χρημάτων τijς Κόμ ιvτερν διc'χ το κόμμα ! Αύτc'χ δλα συνετέλεσαν είς την 
ό:πόφασίν του. Κα\ αύτc'χ δεν ύπijρχον πρiν φύγr:ι είς την Μόσχαν. 

Ή παρακολούθησις ποu έ:γ ινεν έκ μέρους τοΟ κόμματος είς τc'χς κ ι
νήσεις τοΟ Σ αργολόγου άπέδειξεν aμέσως δτι προσέφυγεν είς το Κ ρά
τος. Φυσικc'χ uπέ6αλε τότε καΙ έκθέσεις περi πάντων δσων έγνώριζε. 'Α
αφαλως aνέφερεν δλας τc'χς ληφθείσας έν Μόσχq. aποφάσεις, ως καi την 
εκλογήν μου ε.ίς την 40μελij Εύρεlαν τijς Κόμ ιντερν καi την Έκτελέ
σ-:rικην τijς Βαλκανικιlς Κf;>μ μουνιστικijς 'Ομοσπονδίας, διότι παρετήρη
σα μετc'χ ταΟτα ί�ιαιτέραν δ ι '  έμf. παρακολούθησιν των κινήσεών μου έ
πί τι διάστημα uπο τijς 'Αστυνομίας. 

Ε Ι ΧΕ ΨΗΦ Ι Σ Ε Ι  ΥΠΕΡ ΤΗ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ 
Είς τc'χς έκθέσεις δμως ποu uπέ6αλεν, εΤπε καi ψέματα aρκετc'χ δια 

vc'x έλαφρύνΙJ καΙ νc'χ δικαιολογήσr:J κάπως την ίδικήν του θέσιν. 'Ανέφε
ρεν δτι τάχα αύτος δ I ε φ ώ ν η σ ε ν είς το έν Μόσχq. συνέδριον είς το 
.:ήτημα της αύτονομήσεως Μακεδονίας καΙ Θράκης, διc'χ νc'χ δικαιολογή
σr:ι &φ' ένος μf. πολιτικιΊ.ν καΙ ίδεολογικιlν τάχα διαφωνίαν την έκ τοΟ 
κόμματος άποχώρησίν του καΙ διc'χ νc'χ παρ�ήσ.f,l όλίγον τι τον «Εθνι
κόφρονα» καΙ «πατριώτην» πρΟς τc'χς 'Αρχάς, αϊτινες άμφιδάλλω δ:ν ή
σαν τότε είς θέσιν νc'χ γνωρίζουν δτι δΕ:ν συμ6ι6άζεται ή ίδιότης αϋτη μΕ 
ίiνα κcψμουνιστην καΙ μάλιστα γραμματέα τοΟ κόμματος. Κα\ άλλοι διε
φώνησαν μf. το σύνθημα αύτό, καi ό Κορδδ:τος καΙ έγw ( ως θc'χ άναπτύ
ξωμεν ) ,  aλλc'χ δf.ν παρεστήσαμεν τον «έθνικόφρονα» καΙ «πατριώτην», 
οίίτε δ;εφωνήσαμεν διc'χ τοιούτους λόγους, aλλc'χ διc'χ λόγους πραγματι
στ ικούς, πολιτικούς. 

τα πρακτικc'χ των συνεδρίων, ποu ήλθαν επειτα, ανέφεραν δτ ι ό 
Σ αργολόγος έψήφ ισεν uπΕ:ρ τής αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας καΙ Θρά
κης, καθwς εΤπε καΙ είς την Κεντρικην Έπιτροπιlν τοΟ κόμματος, δπου 
δεν ήδύνατο νa ψευσθ�, διότ-ι έγνώριζεν δτι θc'χ φθάσουν τc'χ πρακτ ικά. 
ΤαΟτα aνέφερον μόνον την έπιφύλαξιν των δύο Γιουγκοσλαύων aντι
προσώπων. 

� Αλλο ψεΟδος, το όποΊον ε!πεν δ Σ αργολόγος ε ίς τc'χς Άρχc'χς τοΟ 
Κ ράτους, εΤναι το δτι δijθεν, έπειδη κατεψήφισε το σύνθημα τijς αύτο
νομήσεως Μακεδονίας καΙ Θράκης, ή π ε ι λ ή θ η έ ν Μ ό σ χ q. νc'χ φο
νευθ6 ! Δf.ν γνωρίζω δ:ν τοΟτο έπιστεύθη άπο κανένα, aλλ' &κόμη είς 
την Ρωσίαν δf.ν εΤχεv έπικρατήσει δ Στάλιν, διc'χ νc'χ φονεύωvται oi δια
φωνοΟντες καi μάλιστα ξένοι aντιπρόσωποι κομμάτων. Έc'χν ή Κόμιν
τερν rjθελε ν' άσκήστ:ι τοιαΟτα μέτρα, θc'χ τα rjσκει καΙ κατc'χ των Γιουy
κοσλαύων. 'Αλλc'χ δΕ:ν ε Τ χε λόγον νc'χ τα άσκήστ:ι κατc'χ τοΟ Σ αργολό
Ύου, άφοΟ έψήφισεν uπέρ ! 

'Επίσης δ Σ αργολόγος είς τιlν προς τc'χς Άρχc'χς εκθεσίν του ά
πέκρυψε φυσικc'χ δτι εφψε χρήματα, ποΙον ποσόν, καΙ ότι το κατεχρά
σθη. Έc'χν το ελεγε, βε6αια, το Κ ράτος θc'χ επρεπε νc'χ κατάσχr:J τc'χ 
χρήματα αύτά, τc'χ όποΙα δΕ:ν ήσαν μόνον 1 .500 δολλάρια, δπως εΤπε 
ταχα είς την Κ .  Ε. :roO Κ .  Κ .  Ε. δτι τc'χ έπijραν oi μαυροχίτωνες τοΟ 
Μουσσολίνι είς την Ί ταλίαν ! Μάλιστα ό Σ αργολόγος οχι μόνον άπέ
κρυφεν aπο τc'χς Άρχας τοΟ Κ ράτους δτι εφερε χρήματα καi τc'χ κατε
χράσθη, άλλc'χ καΙ έζήτει aπο το Κ ράτος νc'χ τοΟ δώσr:1 χρήματα μαζi 
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ιιε το διαδατήριοv καi την aδειαν μεταναστεύσεως διά vά ταξιδεύστ:ι 
.::ίς την Άμερικήv. Καi το Κράτος TOU fδωσε το είσιτήριόv του καi της 
.συζύγου του Γερμανίδος καi κάποιο ποσοv έπi πλέον. ! Έπi ήμέρας 
πολλaς άvέμενεv εΙς την θύραν τοu Γεωργίου Κονδύλη, ίιποι.ιργοu τότε 
των Στρατιωτικωv, δ ιa vά έγκριθοuv τά ποσ'a αύτa καi ή κατ' έξαί
.μεσιv των κανονισμων μεταναστεύσεως- χορήγησις εΙς αύτοv της σχε
τικης άδείας, παρ<iγκωvιζομέvωv των έχόντωv ήδη σειρav μεταναστεύ
σεως, έφ' όσον το ποσοστοv αύτης εΙς Ήvωμένας Πολιτείας ήτο καi 
:τότε καθωρισμένον κατ' fτος. 

�aσον άφορq: το ποσον των χρημάτων, ποu κατεκράτησε, δεν ήτο 
1 . 500 δολλάρια μόνον, ώς εΤπεν εΙς ήμδ:ς, άλλά 7.500 δολλάρια, &ν
-τιστοιχοUντα πρΟς τf]ν έπιχορήγησιv μ ιδ:ς έξαμηvίας τοu Κ .  Κ .  Ε. έκ 
.μέρους τf\ς Κόμ ιvτερν, δ ιότι τa χαρτιa ποu μδ:ς ήλθαν άργότερον, ε
yραφαν δτι εΙς τον ψηφισθέντα προϋπολογισμοv τijς Κόμ ιvτερν άvε
γράφησαν 1 5.000 δολλάρια (30.000 χρυσδ: ρού6λ ια) ώς έπιχορήγη
-σις έτησία διa το κ .  κ .  Ε. καi ότι διά TOU Σαργολόγου άπεστάλησαν 
7.500 δολλάρια διa μίαν έξαμηvίαν. Φυσικa τότε το δολλάριον δεν ή
το ίιποτι μημένον όπως σήμερον καi τa 7.500 δολλάρια, Ισοδυναμοuv
τα προς 1 .500 λίρας χρυσδ:ς 'Αγγλίας, ήσαν κεφάλαιον με το οποΊον 
·-.τολλa μποροuσε νa κάμΙJ κανεiς έγκαθιστάμεvος έν Άμερικij. Π ιστεύω 
.Οτι ο πε ιρασμος τοu ποσοu αίιτοu συνετέλεσε πολu εΙς την άπόφαιrιv 
το:J Σαργολόγου. 

Ό Σαργολόγος, μετά την έvώπιον της Κ .  Ε. τοu κόμματος άvα
.φορaν τάχα των έν Μόσχq. πεπραγμένων του, ήλθεν εΙς τa γραφεΊα 
·τοu «Ρ ιζοσπάστη», μερικάς άκόμη ή μέρας, πάντοτε συνοδευόμενος ά
·πο τηv Γερμανίδα του, προφανως δ ιά νa έξακρι6ώσι:1 ποίαν στάσιν θά 
-.τηρήσωμεν άπέναvτί του καi νά διαπιστώσι:1 &ι έπιστεύσαμεν εΙς δσα 
.μδ:ς εΤπε. Δυστυχως, οί πλεϊστοι άπο μδ:ς δεν κατωρθώθη νa συγκα
λ6ψωμεν, ώς fπρ�πε, τaς σκέψεις μας καi το δτι άvτελήφθημεν την 
-ττρδ:ξίν του. �Ολοι σχεδον τοu έφέρθησαν ψυχρότατα, μερικοi μάλιστα 
.καi τον προσt6λεπαν &γρια ! 

Έτόλμησε va μοu κάμΙJ λόγον περi της έν τc\J κόμματι θέσεώς 
·του. Καi μ' έρώτησε : 

- Τί νομίζεις, σ. Σ ταυρίδη, δτι πρέπει νa κάμω έγώ τώρα, έφ' 
. -δσον δΕ:ν εΤμαι πιa μέλος τijς Κ .  Ε. τοCι κόμματος ; Σ κέπτεσθε νά μΕ: 
·χρησιμοποιήσετε σε καμμιά ίιπηρεσία ; 

- Στη Θεσσαλονίκη δεν ήσουν πρiν γίvl)ς μέλος της Κ .  Ε. καi 
γενικος γραμματεuς ; Πήγαινε πάλι στον τόπο σου. UΟταν ήσουν έκεΊ 
·τ ί  δουλειa εκανες ; Πήγαινε νa την ξανακάνl)ς  ! 

I 

ΜΑΝ Ι Α  Κ ΑΤΑΔ Ι ΩΞΕΩΣ 

Ό Σαργολόγος, Φραγκοσυριαvος την καταγωγήν, εΤχεν έγκατα
-σταθ� ε}ς Θεσσα?,ονίκην, �γνω?'το� πότε. ΕΤχεv έργα;rθij έκεΊ ,ώς έμ-
-πορουπαλληλος. Αναf1ιχθεις εις τον Κομμούνισμον επαυσε να εΤναι .Lμποροϋπάλληλος δεν ξέρω διατί .  ι 

. , - Ή, Κ .  ,Ε. δΕ:ν σκέπτεται νa με χρησιμοποιήσΙJ σε τίποτε ; με 
ηpωτl"!σεv εκ νεου. 

- ΔΕ:ν ξέρω. ΔΕ:ν έ:γινε λόγος γ ιά τέτοιο ζήτημα. 
Λ Άν;ελήφθη δτι άδίκως έπέμενε νa έρωτq:. ΝΕψυγε καi δΕ:ν ξαvα-ηλθε πλεον. 

Γ�ωf?ίζων φυ?"ι�a άρκετa πράγ}Jατα άfro σ;υνωμοτισμόν, δεν ηρyησε ν αντιληφθι:1 οτι παρακολουθειται άπο προσωπα τοCι κόμματος. -i<αi ,κα�ώς ήτο, φυσ!κον παρεξήyηι;:ε τηv αlτί_αv τf\5 παρακολουθήσεως. Ενομισεν οτι οι παρακολουθοuντες εΤχον σκοπον -va τον σκοτώ-σουν ! Αύτο τον έπείραξεν εΙς το vευρικόν του σύστημα καi fπαθε μα-
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νίαν καταδιώξεως. Έπέρασαv περισσότεροι άπο δύο μijνες, πρΙν κα
τορθώσr:ι v0: φύγτ:ι είς Ά μερικήν. Καθ' δλον αύτο το διάστημα, δποιον 
aγyωστόν του fδλεπεν εί� τον δρόμον έργάτην η αλλον νa πηγαίντ:ι πί
σω του η νa τον προσδλεπτ:ι ,  ένόμιζεν δτι εΤναι δ βαλτος τοu Κ. Κ .  Ε. 
δολοφόνος του ! ΚαΙ έπίεζε σvvεχώς τaς Άρχaς μΕ: τaς δποίας εΤχεν 
lπαφι)ν νa τον βοηθήσονν να φύγτ:ι το ταχύτερον ! 

Κ άποτε συvηvτήθημεν δλως τυχαίως είς τiiν στροφiiν τών δδών 
'Αριστείδου καi Εύριπίδου. Τ α fχασε. Κ ιτρίνισε. 'Έκαμε νa τραπ� 
εiς φυγήν ! Ν l σως νa ένόμισεv δτι eα τον έσκότωνα έγω δ ίδιος τiiν 
iδια ώρα ! Αύτο θeχ π� νa εΤvαι κανεiς άρρωστος πλέον. Τον λuπήθη
ι<α διa το κατάvτημά του. 

Φαίνεται μετεμελήθη, δ ιότι fκαμε νa φύyτ:ι καi έγύρισε. Με έχαι
ρέτησε, περιμένοντας νa ίδ� τί θa κάμω. Έκούvησα λίγο το κεφάλι 
καi fφuyα. 

Ή παρακολοίιθησίς του δ ιήρκεσεν όλίyας ημερας, μέχρις δτου 
διεπιστώθη ή έπαφή του μΕ: τeχς 'Αρχάς. Περ ιπτωσις νa φονευθ!J δΕ:ν ύ

'ι πijρχε. 'Αδίκως έφο6εΊτο. ' Η μεΊς τότε οίίτε έκτελέσεις έσκεπτόμεθα, 
ούτε έκτελεστaς είχομεv, οίίτε κ&ν διa τύπους σaν τον Σ αργολόyοv, 
πόσον μaλλον δι '  άθώους άvθρώπους, δπως το 1 944 ! 

ΆληθΕ:ς εΤναι δτι μερικοi θερμόαι μοι, πληροφορηθέvτες το τί fκα
με, εΤπαν : 

- Θέλει σκότωμα ό . . . .  
ΆλλΟ: τοιαύτη σκέψις οίίτε κδ:ν fγινεν είς τι)ν Κ .  Ε., οίίτε ήτο 

δυνατον νa γίνr:ι , δ ιότι θa ήτο γκάφφα τεραστία πολιτικώς. Το Κ .  Κ .  
Ε .  θeχ έξετίθετο καΙ ποινικφς καi πολιτ ικώς. Πράγματι θa έλέyετο δτι 
τον έσκότωσε, διότι  δ Σ αργολόγος ήτο πατριώτης καi δχι μόνον δΕ:ν 
ήθελε τι)ν αύτονόμησιν τijς Μακεδονίας, άλλeχ καi κατήγγειλε τaς ά
ποφάσεις τijς Μόσχας είς τaς 'Αρχάς ! Ό δΕ: έλεεινος Σαργολόγος θa 
έθεωpεΊτο θuy.α τοu . . .  πατ!)ιωτισμοu του ! 

ΝΕτσι άφέθη άvενόχλητος καi fφuγεν είς τι)ν Άμερικήν. Z!J άκό
μη είς το Σ ικάγον, είς άθλίαν κατάστασιν άπο πάσης άπόψεως, καΙ 
ίδίως οίκονομικijς, καθf.:ις fμαθα πέρυσι άπο κάποιον 'Έλληνα έκ Κ α
uτορίας ΠοU ήλθεν άπο έκεΊ. τί fγιναν τa 7.500 δολλάρια τijς Μό
σχας ; Π ροφανώς άνάλοyος προς το εΤδος τijς προελεύσεώς των ύπijρ
ξε καi ή τύχη των ! 

Ή Μόσχα, πληροφορηθεΊσα δ ι '  έκθέσεώς μας τa καθέκαστα πε
ρl τijς έξελίξεως τοu Σαργολόγου καi τijς κλοπijς τών άποσταλέv
των χρημάτων, fστειλεν αλλα έκ τοϋ κονδυλίου τijς δειπέρας έξαμηνί
ας τοu προϋπολογισμοι) τijς Κόμ ιντερν δια το Κ .  Κ. Ε. καi άργότερα 
l.ψήφισε συμπληρωματικiiν πίστωσιν. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ Π ΡΟΚΑΛΕ Ι ΣΑΛΟΝ 

UΟταν fφθασαν τeχ πρακτικα τοu συνεδρίου τijς Μόσχας καi της 
βαλκανικης διασκέψεως εiς το κόμμα, έπέφεραν κάποιαν άναστάτωσιν. 
ΟΙ λόγοι τijς άναστατώσεως ήσαν δύο : Ό πρώτος ήτο ή άπόφασις 
περl <<Αύτονομήσεως της _Μακεδονίας καΙ Θράκης». Ό δεύτερος λόγος 
1Ίτο ή έκλογή μου. ώς μέλους τijς Εύρείας τijς Κόμ ιντερν καi της Έκτε
λεστικijς τijς Βαλκανικijς Κομμουνιστικijς 'Ομοσπονδίας. Το πρώτον 
θέμα προεκάλεσεν άναταpαχι)ν είς ολα τα στελέχη τοu κόμματος, διό
τι δλα σχεδον Ελαοον γνωσιν τijς άποφάσεως ταύτης περi αύτονομήσε
ωc; της Μακεδονίας καi Θράκης. Το δεύτερον προεκάλεσεν άντιζηλίί:χς 
μεταξύ τών μελών τijς κ .  Ε. τοu κόμματος. 

Δια τiiν άπόφασιν τijς «Αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας καi της 
Θράκης», δ πρώτος πού δ ιεφώνησε φανερ(χ καΙ άνδρικα ύπijρξεν δ Γ ιάv
vης Κορδaτος. "Αν καi τότε μη μέλος τijς Κεvτρικijς Έπιτροπijς, άλ-
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λα δ ιεuθuvτης τοίι «Ρ ιζοσπάστη», έτόνισεν σαφως δτι το σύνθημα αύ
το εΤνε άνεδαφικόν. Δf:.ν εΤναι δυνατον να γίνεται λόγος περi αύτονομή-: 
ιτεως της Μακεδονίας καi Θράκης, διότ ι  ή μf:.� Μακεδονί� δ ιt;� ρέθη )\δη 
είς τρία τμήματα, ο\ δf:. κ,άτοι�οι ,της ?λλη�ικης Μ;:ικεδονια� εΤ�αι �
ληνες καi δf:.ν εΤναι δυνατον να γ ινΥJ εις αuτους λογος περι αυτονομη
σεως. ' Εαν ο\ Βούλγαροι κομμουνιό-ταi θέλουν να προσελκύσουν πρΟς 
Ε.αυτοuς τοuς έκ Μακεδονίας πρόσφυγας η τοuς κομιτατ_ζηδες,_ αύτο εΤ
ναι ύπόθεσις τοίι Κ .  Κ .  Β . ,  εΤναι ζ ή τ η μ α τ α κ τ ι κ η ς του Κ . Κ . Β .  
καi το Κ .  Κ .  Ε.,  δπως καi τα άλλα Κ .  Κ .  της Βαλκανικης, δf:.ν έ:χει. κ�
vένα λόγον ν' άναμιχθ!J είς η1ν ύπόθεσιν. «Γνωρίζω καλα την Μακεδονι
αν, Ελεγεν δ Κ ορδδ:τος, περ ιώ�ευσα είς αύτην καi διεπίστωσα δτι , εΤ
ναι άπολύτως ελληνική. ν Αλλωστε εν τοιοίιτον σύνθημα, καi αν άκομη 
εΊναι έΠωφελf:.ς δια το Κ .  Κ .  Β . ,  εΤναι όλέθριον καi καταστρεπτικον δια 
το Κ. Κ.  Ε. Κ αi συνεπως δf:.ν θα χαλάσωμεν το Κ.  Κ.  Ε. δια να δ ιορ
Θώσωμεν τiς γκάφφες των ήγετων τοίι Κ .  Κ .  Β . ,  ποu εκαμαν μf:. το δτι 
δf:.ν έοοήθησαν τον Σταμπολίνσκυ καi εκαμαν έ:πειτα μόνοι των έπα
νάστασιν ! »  

ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ Δ Ι ΑΣ ΑΦΗ Σ Ε Ι  Σ 

Ό Μάξι μος έτόνιζεν δτι,  άνεξαρτήτως της οuσίας τοίι ζητήματος, 
10 Κ .  Κ .  Ε. πρέπει έν πρώτοις να πειθαρχήσt;� είς τας άποφάσεις τοίι 
συνεδρίου της Κόμ ιvτερν, σύμφωνα μf:. το καταστατικον αuτης, καi δεύ
τερον, έαν δ ια ττlς υΙοθετήσεως τοίι συνθήματος τούτου πρόκειται να 
προωθηθ!J η ύπόθεσις της σοοιετοποιτJσεως της Βαλκανικης, δια της 
σοοιετοποιήσεως πρωτον της Βουλγαριας, τότε πρέπει να γίνt;� δεκτη 
ή άπόφασις τοu συνεδρίου ττlς Διεθνοϋς, εστω καi δ:ν πρόκειται να ε
λΥJ σοοαρας συνεπείας καi πολ ιτικας καi ποινικας καi φυσικα καi όρ
γανωτικας δια το Κ .  Κ .  Ε. 

Ό Θ. 'Αποστολίδης ήτον διστακτικος καi προσέθετεν δτι δf:.ν γνω-
r;-!ζει καλα την έν Μακεδονίq: κατάστασιν, είς την δποίαν δf:.ν εΤχε τα
ξ;δεύσει .  

'Απ' έδω έγw ύπεστήρ ιζα τότε δτι κατ' άρχήν, πρiν ποuμε δ:ν είμεθα 
vπf:.ρ η κατα τοϋ συνθήματος τούτου, πρέπει να το νοιώσωμε. Κ αΙ έγω 
δηλω καθαρα δτι δf:.ν το καλαοαίνω ! ν I σως να ε Τ μαι κουτός ! Άλλα δf:.ν 
.!<'.αταλαοαίνω άπο τι1ν άπόφασιν αuη1ν καi τα πρακτικα τοϋ συνεδρίου ποu 
η1ν άναφέρουν, ποΊοι εΤναι ο\ σοοαροi καi άποχρωντες λόγοι ,  δια τοuς δ
τrοίους θα πρέπει νa κηρυχθ!J δτι τασσόμεθα ύπΕ:ρ της αύτονομήσεως 
τijς Μακεδονίας καi της Θράκης καi πως τοϋτο θα κάμt;� τοuς πρόσφυ
γας έκ Μακεδονίας καi Θράκης είς Βουλγαρίαν νa γίνουν κομμουνισταi 
καi νa παύσουν να εΤναι Βούλγαροι έθνικ ισταί, πως αuτο το πρδ:γμα 
θα κάμ!] τοuς κομ ιτατζηδες ·νCχ γίνουν καJ αύτοJ κομμουνισαί, καJ άκό
μη πως θα προωθηθ!J ή σοοιετοποίησις της Βαλκανικης η καi μόνης 
τijς Βουλγαρίας, έaν ύποθέσωμεν δτι κατορθοϋται η αύτονόμησις· της· 
Μακεδονίας καi Θράκης, άφοϋ ή αuτονόμησις αuτη ζητεΊται να γίνt;� 
.έvτος τοϋ πλαισίου τοu άστικοϋ καθεστωτος. Δι' αuτο προτείνω, πρiν 
άποφανθωμεν έπi της άποφάσεως αύτης τοϋ συνεδρίου της Διεθνοϋς, 
νa ζητήσωμεν νέας διασαφήσεις άπο την Μόσχαν άφ' ένός, καi συνάμα 
να κάμωμεν καi περιοδείαν είς την Μακεδονίαν, να κατατοπίσωμεν τα 
:ωριώτερα στελέχη τοϋ κόμματος καi έπi της άποφάσεως ταύτης της 
Κομ ιvτερν καi άφοϋ οολιδοσκοπτJσωμεν καi την γνώμην αuτων, τότε να 
-σκεφθωμεν ποίαν στάσι ν θα τηρησωμεν. Σ υνεπως, πρέπει να άναοληθ!J 
η ληψις πάσης σχετικης άποφάσεωc. 

· 

Ή λύσις αύτη εγινε δεκτή. ' Εζητήθησαν άπο την Μόσχαν διασα
.φήσεις, δ ι '  έκτεταμένοu ύπομνήματος, μf:. την δ ικαιολογίαν δτι τα μf:.ν 
1τpακτικα εΤναι πολU περιληπτικα καi δf:.ν διαφωτίζουν το πρόολημα, 
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ό δέ άντιπρόσωπός μας είς το σννέδριον έκείνο, δηλαδη δ Σ αργολό
γος, μετα την έξέλιξίν του, δΕν ήτο δυνατον να θεωρηθ� ως πηγη δια-
ψωτίσ

Γ
εώς !λ ας .. ! 

, � Κ , , , , � , λ , ενικος ομως γραμματευς της ομ ιντερν κατα το πεpι ου ο ο-
γος συνέδριον τής Κομμουνιστικής Διεθνοuς εΤχεν έκλεγfi, μΕ πρόε
δρον πάλιν τον Ζηνό6 ιεφ, δ Βασίλη Κολλάρωφ, καΙ συνεπως το ύπό
μvημά μας έστάλη καΙ περιήλθεν εΙς χείράς του ! Είς την θέσιν ταύ
την τοu γεν. γραμj..Ιατέως τής Κόμ ιντερν ήτο προηγουμένως ό Φινλαν
δος �Οττο Κουουζινεν, δστ ις σήμεpον εΤναι Πpόεδpος τής Σ οβιετικής 
Δημοκρατίας τής 'Ανατολικής Κ αρελίας, η δε κόρη του Χέρτα ηγείται 
τοu Κ .  Κ .  τής Φινλανδίας. ΈcΧν ήτο δ Κουουζίνεν, θα έξητάζετο το ύπό
μνημά μας άμερόληπτα, άλλ' ό Κολλάρωφ ήτο ό πρωτουργος τής άπα
φάσεως καΙ το ύπόμvημά μας, άντl δ ιασαφήσεων έκ μέρους της Διε
θνοuς, προεκάλεσε θvμοuς τοu Κολλάρωφ καΙ έγγραφον άξιοuν πει
Οαρχίαν είς τας άποφάσεις των συνεδρίων τής Διεθνοuς καΙ έπικρίσεις. 
περl <ι:σοσιαλπατριωτικων» τάσεων, α'ίτ ινες πρέπει να παταχθοuν κ.τ.λ. 

Ο Ι  ΕΝΔ Ι ΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ι ΠΕΡ Ι ΤΗ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ 

την περιοδείαν ε ίς  τη�· Μακεδqνίαν προς δολιδοσκόπησιν των στε
λεχων τοu κόμματος άνέλαδα δ . ίδιος κατ' έντολην της Κ .  Ε. Διέδραμα. 
δλας τας πόλεις της καΙ παVτοu έκαμα ίδιαιτέρας συσκέψεις των κυ
ρ ιωτέρων στελεχων, είς τα όποία θα μπορούσαμε να 6ασισθοuμε, Οτι 
βεν eα τοuς ξεφύγι;ι λέξις ! τ οuς άνέλυα την άπόφασιν τοu συνεδρίου· 
της Διεθνοuς με δλα τα σχετ ικά, χωρlς δμως να λέγω ούτε γνώμην της_ 
Κ .  Ε., ούτε προσωπικην ίδικήν μου. Δέν ήθέλαμ�ν να έπηρεάσωμεν κα
νένα μΕ τας ίδικάς μας άπόψεις, δια να έχωμεν γνηί:τίαν τρόπον τινcr 
την Κοινην Γνώμην τοu κόμματος. 

Είς την πρό6λεψίν μου δέν διεψεύσθην. Είς δλους το πρΟ:γμα έφaί
νετο περίεργον, άνεξήγητον, άκατανόητον ! Οί πλείστοι έλεγαν : <<ΔΕν· 
καταλα6αίvοuμε τίποτε ! τί θα π� αύτονομία; Ποιος έζήτησε τέτοιο 
πρΟ:γμα; ΚαΙ τί μΟ:ς όφελε'! αύτό; Κ αΙ πως θα το άκούσι;ι δ κόσμος; 
Θα μΟ:ς ποuν όργανα των Βουλγάρων ! Θα χάσω μεν την έπιρροήν μας 
παντοu. ΚαΙ είς αύτοuς τοuς έργάτας ! Πάντως η άπάντησις ε Τ ναι δτι 
αύτο το σύνθημα δέν το καταλα6αίνομεν, ούτε τί έννοεί, ούτε είς πσ\'bν· 
σκοπον άπο6λέπει ! » 

Αίιτα άνέλvσα είς την Κ .  Ε., δταν έπέστρεψα άπο την περιοδείαν· 
έκείνην. Κ αΙ άπεφασίσθη να μείνι;ι το ζήτημα αύτο «κοιμώμενον», μέ-
χρις δτου ίδοuμε ποίαν έξελιξιν θα έλάμ6ανεν είς το μέλλον. 

ΑΝΤ Ι ΖΗΛ Ι Α Ι  Δ Ι Α  ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ 

·οσον άφορQ: τας άντιζηλίας ποu άνεπτύχθησαν με την έκλογήν· 
μου έν Μόσχq., το πρΟ:γμα ήτο εύεξήγητον, δ ιότ ι δια πρώτην φοραν· 
έξελέγέτο άντιπρόσωπος τοu Κ .  κ .  Ε. είς διεθνη Σώματα. Δια να άμ-
6λύνω τας άντιζηλίας αύτας έδήλωσα, δτι πρόκειται περl προσωπικής 
μου προτ ιμήσεως τοu Πεσκόφσκυ, προφανως, καΙ τίποτε περισσότε
ρον. «v_Ι σως να συνετέλεσαν, εΊπα, κατά τι καΙ τα &ρθρα ποu Ε:γραψα 
εis την «Ν I νπρεκορ». Πάντως, έτόνισα, καΙ aν κληθω, δεν πρόκειται να 
παω στη Μόσχα, δ ιότι έγω δεν θέλω ν' άποξενωθω της μάζης τοu κόμ
ματος. Έκτος τούτου καΙ ρωσικα δεν ξέρω. Πότε θα τα μάθω, για να 
μπορ(;) να παρακολουθω έκε'! τα πράγματα; Έκτος τούτου, δ Βασίλη 
Κολλάρωφ εΤναι γενικος γραμματευς της Διεθνούς. Αύτός, οπως εΤπεν· 
δ Σ αργολόγος, άντετάχθη είς την έκλογήν μου, γιατl στη Σόφια τοu 
μπηκα στο ρουθοuνι ! Τί να κάνω έκεί ; Να τσακώνωμαι με ΤΟ\/' 
Κ ολλάρωφ ; »  
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Αύτa καθησύχασαν κάπως τα πνεύματα καi ίδίως τον Μάξι μον, 
Οστ ις κυρίως δΕ:ν έχώνευε το γεγονος τfις έκλογης μου ! υοταν άργ?
τερα έκλt:Jθτυ! είς τιlν Μόσχαν άπήντησα ίιπο το άνωτέρω πνεΟμα �πλην 
των σχετικων μΕ: τον Κ ολλάρωφ ) I προσθέσας οτι χρειάζομαι έδω πε
ρισσότερον άπο έκε'i καi οτι ή Διεθνfις δΕ:ν έχει άνάγκην άπο τa ίδι
r<ά μου t!Ιωτα ! , , 

'Ο Πεσκόφσκυ μοΟ έγραψε προσωπικον γράμμα νa παω, �λ�α 
καi πάλιν τοΟ άπήvτησα νa μη έπι μένr;ι .  u Ενας έκ των λόγων, που δε� 
fιθελα να πάω, ήτο καi ο οτι έκε'i θa ήτο δύσκολον να διαφωνήσω μΕ Τ? 
.ζήτημα της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καi της Θράκης», δταν θα 
fiρχετο ή μοιραία ώρα νa τεθ6 τοΟτο ώμό. καi κατηγορηματικά. Όφε_ί
λω νa ό μολογήσω, οτι δΕ:ν εΤχα άκόμα άποφασίσει όριστικa τί θa κα
μω, δ:ν δηλαδfι θα διαφωνήσω η θa συμφωνήσω, aπλούστατα, δ ιότι δΕ:ν 
το καταλάβαινα καλό. αύτο το θέμα, οπως άργότερον έτέθη, άνελύθ!] 
καi έτοποθετήθη θεωρητικό. καi πολιτικά, καΙ οπως άργότερον καΙ έ!; 
aφορμης άλλων σοβαρωτάτων γεγονότων της Βαλκανικης θ' άvαλύσω
μεν είς τοuς άναγνώστας τοΟ ίστορήματος τούτου. 

Ο KOMMOYN I Σ ΜΟ Σ  ΤΩΝ ΑΡΜΕΝ Ι ΩΝ 

Κ ατa τa αίματηρa γεγονότα των Άθηνων τοΟ Δεκεμβρίου 1 944, 
rτλε'iστοι οσοι ,  καi αύταi αί κρατικαi Άρχαί, διεπίστωσαν δτι πολλa 
i:yκλήματα, κsxi μερικό. μάλιστα άπο τα πλέον άποτρόπαια, δ ιέπρα
(αν 'Αρμένιοι κομμουνισταί ! Κ αi πολλοi διηρωτήθησαν, τί ί)θελαν, τέ
λος πάντων, οί 'Αρμένιοι καi άνεμίχθησαν τόσον ένεργως είς Ενα τοιοΟ
τον άγωνα πολ ιτ ικόν, κοινωνικον μεταξύ 'Ελλήνων, το κάτω - κάτω της 
yραφης; Μήπως οί 'Αρμένιοι πρόκειται νa παίξουν ρόλον τ ινa πολιτι
κόν, έστω καi ώς κομμουνισταi ε ίς μίαν σο6ιετικfιν 'Ελλάδα; ΔΕ:ν άρ
κε'i οτι μετa τfιν Μικρασιατικfιν καταστροφfιν τοuς έδέχθημεν έδω ώς 
πρόσφυγας έκ Μικρδ:ς 'Ασίας καi Θράκης καi τοuς περιεθάλψαμεν, 
τοuς έστεγάσαμεν, τοuς έδώσαμεν ολα τα δικαιώματα των προσφύ
)'ων μας καi ή 'Ελλaς έφάνη καί ε ίς  αύτοίις ώς μητέρα, έν4ι εΤχεν 
; .500.000 Ιδικά της παιδιa νa περιθάλψr;ι καi ήδύνατο κάλλιστα νa 
π6 δτι δΕ:ν δύναμαι νa περιθάλψω καi ξένους ; Πηγαίνετε άλλοΟ, οπου 
θέλετε ! 

Θεωρω έπι6εβλημένον νa δώσω ώρισμένας έξηγήσε ις έπi τοΟ ζη
τήματος τούτου καi νa κατατοπίσω πλήρως τοuς άναγνώστας έπi τοΟ 
ΆρμενικοΟ έν 'Ελλάδι προβλήματος, το όπο'iον δΕ:ν εΤναι καi τόσον 
άνευ σημασίας, οσον τινΕ:ς φαντάζονται .  Αύτa δΕ: ποu θa πω, άμφι
οάλλω δ:ν κανεiς άλλος μη_ Άρμένιος εΤναι είς θέσιν νa γνωρίζr;ι . 

ΕΝΑΣ ΑΠ ΕΣΤΑΛΜΕΝΟ Σ ΤΟΥ Κ .  Κ .  ΑΡΜΕΝ Ι ΑΣ 

Κ ατc'χ τον Δεκέμβριον τοΟ 1 923 παρουσιάσθη καi πάλιν είς τa 
γ ραφεία τοΟ «Ρ ιζοσπάστη», δηλαδή τοΟ κόμματος, ενας μυστηριώδης 
i:πισκέπτης. Κ αi αύτος έζήτησεν έμέ, διότι οί έκ Κωνσταντ ινουπόλεως 
διερχόμενοι κομμουνισταi εΤχον μάθει νa ζητοΟν έμέ. 

� Ητο Άρμένιος καi έλέγετο Γερβάντ. ΔΕ:ν ένθυμοΟμαι το έπώνυ
μόν του, δ ιότι ήτο δυσκολοπρόφερτον άρμενικον καi δΕ:ν μπόρεσα να το 
μάθω ποτέ. Έπήγαινε καi ί)ρχετο μΕ: το δνομα Γεροάντ. � Ητο ενας 
<?-νθ,ρω;;ος 4 5  π�ρί,:rτου έτων, �λωμό<;, λ ιγνός, �ουeασμένος, προφανως, 
απο την δουλεια. Εφερε μαζι του ως μοναδικον εγγραφον ενα πιστο
η;οιητι�ον οτι ,εfναι μ9-ος ;οΟ κομ μc;>υνι�τικοΟ κ�'ψμα�ος της :Αρμενίας, 
� ις, γ�ωσσαy αρ�ενικ�ν, �ε �ρμενικ�ς υ,πογρα�ας και σφραγιδας, άλλ' 
ετ;ι ΤΙ] �ροοψε ι ,οτι δεν θα ξεpα}Ιε να το δ ια6ασωμεν, εΊχε μαζi συvημ
μενην μ ιαν μεταφρασιν, γραμμενην είς άθλίαν έλληvικfιν γλωσσαν. Το 
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c.φμενικον έγγραφον προήρχετο άπο το Κ .  Κ .  της Ά μπγαζίας καΙ έγι
vεν είς το Σοχοuμ άπο κάποιον U Ελληνα κομμουνιση1ν έκεϊ. ΚαΙ ή με
τάφρασις δμως καΙ το έγγραφον έφερον ύπογραφi)ν καΙ σφραγΊδα έπi 
πλέον άπο το Σοχούμ, δ ιa νa κυροϋται το έγγραφον της μεταφράσεως. 

Δf.ν εΤχα λόγους, δέδαια, ν' άμφι6άλλω διa τi)ν ταυτότητα τοϋ 
άvθρώπου. Άνεγνώρισα, λοιπόν, το έγκυρον των πιστοποιητικων του. 
Ώμιλοϋσε όλίyα γαλλικά. 

ΕΚΔΟΣ I Σ ΕΦΗΜΕΡ Ι ΔΟΣ 

- ΚαΙ τώρα τί θέλε!ς, σύντροφε ; τον ηρωτησα. 
- ΕΤμαι τυπογράφος καi με έστειλαν έδω στi)ν ' Ελλάδα νa έκ-

δώσω έφημερίδα άρμενική_ν. 
- Na έκδώσι:1ς έφημερίδα; Τόσον είίκολο το θεωρεΊς αύτό ; 
- Γιατί οχι ; ΝΕχω φέρει μαζί μου δλα τa aπαιτούμενα : ένα 

έπίπεδον πιεστήριον, στοιχεΊα άρμενικa διάφορα καΙ δλα - δσα χρειά
ζονται δ ι '  ένα τυπογραφεΊον. Συνοδεύομαι έπίσης άπο δύο άκόμη έρ
y άτας τυπογράφους Άρμενίους. ' ΕμεΊς ξέρουμε νa δουλέψουμε καi το 
πιεστήριον. Χαρτί, 6έ6αια, νομίζω, δτι μποροϋμε ν' άγοράσουμε άπο 
την ayοράν.Έφέραμε μαζί μας καi μερικa λεφτa διa τον σκοπόν αύτόν. 

- Καi ποιος θa γράφι:ι η)ν έφημερίδα; 
- Πάλιν έμεΊς. Έγω · ε Τ μαι καi τυπογράφος καΙ δημοσιογράφος 

καΙ άπ' δλα ! ΝΕχω 6ρη έδω καi ένα Άρμένιον άλλον, ποu ξέρει έλλη
-ν ικά, διa νa μδ:ς μεταφράζ!] άπο τaς έλληνικaς έφημερίδας. Ή έφημε
ρίς μας θa εΤναι μ ικρή, έ6δομαδιαία. Άπο σδ:ς θέλουμε νa μδ:ς δίνετε 
μόνον είδήσεις κομμοuνιστικaς καi νa μδ:ς 6οηθήσετε, δ:ν θa 6ροϋμε 
καμμιa δυσκολία άλλη. 

- ΚαΙ ποϋ θa έγκαταστήσετε 8λα αύτa τa πράγματα ; 
- Αύτο το έκανα ήδη. Βρηκα κάποιο πατάρι, το νοίκ ιασα καΙ 

έγκατέστησα 1-a μηχανήματα. ΕΤπα δτι θa έκδώσω άpμενικη έφημε
ρίδα διa τοuς Άρμενίους πρόσφυγας έδω. ΚαΙ ο ίδ ιοκτήτης δf.ν μοϋ 
εΤπε τίποτε. Πηρε το ένοίκιον γιa τρεΙς μηνες καΙ εΤναι εύχαριστημένος. 

- ΝΕχετε καιρο ποu ήλθατε ; ηρώτησα τον Γερ6άντ, τον έκ Τι
φλίδος άπεσταλμένον τοu Κ. Κ. 'Αρμενίας, ο δποΊος μοϋ aνήγγειλε τi)ν 
fκδοσιν άρμενικης έφημερίδος έν 'Αθήναις. 

- Περίπου ε'ίκοσι μέρες. ΝΗθελα νa κανονίσω πρωτα τa της έγ
καταστάσεώς μου, νa εΤμαι έτοι μος γιa την έκδοσι της έφημερίδος καΙ 
επε ιτα νa έλθω έδω νa σδ:ς πω τa καθέκαστα γιa νa μδ:ς βοηθήσετε. 
Σ δ:ς παρακαλω, δέ6αια, νa μfιν πητε σ' άλλους τίποτε γιa μδ:ς, έκτος 
&.aν εΤvαι άvάγκη . 

- Έφ' δσον τώρα άπο μδ:ς δf.ν ζητείτε τίποτε άλλο, έκτος aπο 
εΙδήσεις, αύτο ε Τ ναι είίκολο. Ν Αλλωστε, δ:v μεταφράζετε aπο τον «Ρ ιζο
σπάστη», θa έχετε δ,τι θέλετε γιa μ ιa άρμενικη έ6δομαδιαία έφημε
ρίδα. 'Αλλά, δf.ν μοu λές, σύντροφε, γ ιατί σηκώθηκες άπο τi)ν Τ ιφλίδα 
καΙ ήλθες έδω νa 6γάλ1]ς έφημερίδα γιa τοuς Άρμεvίους πρόσφυγας; 
Βρίσκεις έπικερδf.ς αιJτο το πρδ:yμα ; 

- Δf.ν πρόκειται περl έπιχειρήσεως γ ιa κέρδος. ΕΤχα έντολfι τοu 
Κ .  Κ .  'Αρμενίας. Στfιν 'Ελλάδα έχουν καταφύγει άρκετf.ς δεκάδες χι
λιάδων 'Αρμενίων άπο τfιν Τουρκίαν. Δf.ν _μποροuμε νa τοuς aφήσουμε 
αιJτοuς χωρiς προπαyάνδαν κομμουνιστικην, τώρα μάλιστα ποu εΤναι 
κατεστραμμένοι οίκονομικως ! v Αλλωστε, μεταξu αuτων ύπάρχουν 
καΙ άρκετοl όπαδοl τοu «Χιντσaκ - Τσαyκάν» ! VΗλθαμε έδω yιa νa 
δουλέψουμε κομματικa καi οχι έμπορικά. Γ ι '  αιJτο ζητοuμε καΙ τfιν 
βοήθειά σας. 

Όμολογω δτι έθαύμασα τfιν πρόvοιαν τοu Κ .  Κ .  της 'Αρμενίας 
τοϋ νa στείλΙJ πράκτορας aνθρώπους νa έκδώσουν έφημερίδα έν Έλλά-
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δι δ ια 30.000 περίπου Άρμεvίους κατdφυγόντας τότε είς τι1ν ' Ελλάδα 
έκ Θράκης καi Μικρδ:ς Άσίας ! 

- πως nλθατε έδω; ήpώτησα. 
- Κ '  έμείς μαζi με Άρμενίους πρόσφυγας άπο τήν Κωνσταντι-

vούπολι. Έvραφτήκαμε ήδη άπ' έκεΊ κι' έμεί'ς ώς πρόσφυγες ! �Ετσι 
είμεθα τακτοποιημένοι άπο χαρτιά ! 

Ο «ΚΩΔΩΝ>> 

'Εξεδόθη, λοιπόν, άπο τότε έν 'Ελλάδι άρμενική έ6δομαδ ιαία 
κομμουνιστική έφημερiς ύπο το ονομα «Γ εργκοuνyl<>> ( Κώδων ) ,  έκδι
δομένη άπο αύτον τον Γ ερ6αντ καi τοuς συνερyό:τας του. Τ ακτικα f\ρ
χετο εως τον «Ρ ιζοσπάστη» . καi έπαιρνε ν είδήσεις, ίδίως τήν τελευ
ταίαν ήμέραν ποu θα έξέδιδε την έφημερίδα του. Μδ:ς τήν έφερνε τα
κτικά, άλλα φυσικα ποΊος ήξερε άρμένικα να τήν δια6άσ1.1 ; Μερικας 
φορας τον ήρώτησα τί γράφει καi μοCι έξήγησε μερικα κομμάτια. 
Έκτος τοCι οτι παρεΊχε είδησεολογικον ύλ ικον είς τοuς Άρμενίους, άπη
σχολεlτο καi με ολας τας λεπτομερείας ηϊς έν ' Ελλάδι έγκαταστά
σεώς των, έπετίθετο κατα των 'Αρμενίων πλουσίων, δ ιότι δεν έδοήθουν 
έπαρκως_ τοuς �ωχ<;>Lις, Άρμεν�ους, �υ':ιστοCισε είς τοu� '�pμ�vίους να 
υυνδεθουν φιλικα και ν άyαπουν τους Ελληνας πτωχους εpyατας, το
νίζοντας οτι άπο αύτοuς μόνον καJ άπο κανένα άλλον δΕν πρέπει να 
περιμένουν 6οήθειαv. Κ αi έν τέλει εΤχε καi περιγραφας καi έκτεταμέ
νας άνταποκρίσεις άπο τήν � οδιετικην Άρμενίαv, δια vα τοvίσΙJ το 
i:κεl συντελούμενον έργον σοσιαλιστijς άνοικοδομήσεως ( σοδιετ ικοv 
Παράδεισον) έκ μέρους τοCι «Χιvτσακ - Τσαyκάν»' Δηλαδή αύτος ό 
ϊερ6Cχντ έκαμε πράγματι μίαν πολu έντεχνον προπαyάνδαν κομμουνι
στικήν είς τοuς Άρμενίους. ΜοCι έλεγε δε οτι δ ιαθέτει 2. 500 φύλλα 
κάθε έδδομάδα είς ολην τήν 'Ελλάδα καi ύπερκάλυπτε τα έξοδά του 
καi εΤ)(ε καi κέpδη ! 

Άρyότερον, κατα το 1 927 (έπειδή δεν θα έπονέλθω είς το ζήτημα 
αύτό ) ,  ή έφημερiς «Γεργκοuνγκ» έκλεισε καi έξεδόθη άλλη, «πάλιν 
άριστερά», με το ονομα «Νορ - Άλiκ» ( Νέον Φως ) . ΤοCιτο έy ιvε δια 
ν' άντιμετωπίσ1.1 τήν έκδοσιν τijς άστικijς άρμενικijς έφημερίδος, ύπο 
το ονομα «'Οριζον» ( 'Ορίζων } ! 

Περ ιττόν να προσθέσω, οτι το έλληνικον Κ ράτος καi ή 'Αστυνομία 
εΤχαv μεσάνυκτα άπο ολα αύτα τα τεκταινόμενα. Δεν ήσαv είς θέσιν 
\ια ξέρουν τί κάμνουν οΙ U Ελληνες κομμουνισταί, πόσον μδ:λλον οΙ 
Άpμένιοι ! 

Ο ΑΓΩΝ Δ Ι Α  ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤ Η Σ Ι ΑΝ ΤΗ Σ ΑΡΜΕΝ Ι Α Σ 

'Ανέφερα προηγουμένως δύο φορας το όνομα <<Χιντσακ - Τσαy
κάν», το όποΙον άσφαλως οΙ άvαyνωσται τοCι Ιστορήματος δf:v γvωρί
l:ουν τί είναι .  ' ΕπiG::χλλεται να δώσωμεν ώρ ισμένας έξηγήσεις δια να 
γ ίνΙJ καταληπτον άλλωστε δλόκληρον το άρμενικον ζήτημα, ώς τίθε
ται είς ολον τον Κόσμον καi φυσικα καi έν ' Ελλάδι .  Χωpiς ν' άναδρά
μωμεν είς τήν ίστορίαv τijς 'Αρμενίας, έπι6άλλεται να ύπομνήσωμεν 
δτι οΙ 'Αρμένιοι, γ\Ιtjσιοι ν Αρειοι τήν καταyωγήν, φυλή συyγενi)ς των 
άpχαίων Περσων, παρά την άσιατικήν των προέλευσιv καi η1ν γεω
γραφική·; θέσιν τijς χc;)ρας των μεταξu φυλων 6αρ6άρων_. εΤχοv άνα
·πτύξc:ι cφκετα προηγμένον πολιτισμον μΕ σο6αραν έπίδοσιν είς τα 
γράμματα, παρά το δύσχρηστον της γλώσσης των καί παpα τijν τε
τρ:χyωνικην έσχισμένην γραφήν της. ΝΕχουν δΕ καi συγγpαφείς καi 
-ποιητας καί μουσικοuς άκόμη δχι εύκαταφρονήτους. Ν Αλλωστε, ώς 
-γνωστόν, εΤχον φθάσει μέχρι τοCι σημείου ν' άναδείξουν καi ολόκληρον 
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δυναστείαν Αύτοκρατόρων τοu Β υζαντίου, τι'Jν δυναστείαν των 'Αρμε
νίων (Λέων ό Άρμένιος κ.λ.π. ) .  Ώς &πόγονοι της άρείας φυλης ήσαν 
μαχηταl σκληροί, εύφuεΊς, . δραστήριοι, πείσμονες, καΙ εχοuν συνείδη
σιν της ύπεροχης των έ-ιτj των άλλων γύρω της χώρας των ευρ ισκομέ
νων δαρδάρων Λαων. 

ΚαΙ bιa νa φθάσω μεν &μέσως εΙς τοuς συγχρόνους 'Αρμενίους, 
πρέπει νa τονισθ6, οτι κcrt)' δν χρόνον η χώρα των κατa μέρος μέν u
πήγετο εΙς τήν Τ σαρικι'Jν Ρωσίαν, κατa μίρος δέ είς τήν Όθωμανικην 
Α:.Jτοκρατορίαν, oi 'Αρμένιοι, ώς νοήμων καΙ μορφωμένος Λαός ( εΤχον 
πολλους δ ιαπρεπεΊς κληρικούς, έπιστήμονας, πλοuσίοuς έμπόρους κ. 
a ) ,  διεπνέοντο, ώς ήτο φυσικόν, &πο έθνικιστικa Ιδανικa καΙ δ κύριος 
σκοπός των ή το ν' &πελεuθερωθ6 η 'Αρμενία καΙ άπο την Ρωσίαν καΙ 
&πο την Τουρκίαν, νa ένοποιηθ6 καΙ νa γίνΙJ Ιδιαίτερον Κ ράτος, διa να 
συνεχίσΙJ την παλαιάν της ίστορικην σταδιοδρομίαν, την όποίαν ολοι 
οί Άρμενόπαιδες έδιδάσκοντ() εΙς τΟ: Ιδιαίτερα πάντοτε σχολεΊά των. 
Ώς όπαδοl της αίρέσεως τοu Εύτυχοuς, ώς μονοφυσΊται, δυσκόλως συ
νεχωνεύοντο μέ τοuς άλλους Χριστιανοuς 'Ορθοδόξους της Ρωσίας καΙ 
Τουρκίας καΙ οϋτω διετήρουν πάντοτε την Ιδιαιτέραν αύτων έθνικην u
πόστασιν, όσον καΙ δ:ν αί κοινότητές των ήσαν μ ικραί. 

ΑΚΑΡ Π Ο Ι  Π ΡΟ Σ ΠΑΘΕ Ι Α Ι  

Κ υρίαρχον κατεύθυνσιν εΙς την σκέψιν των καΙ τήν έθνικήν αυτωv 
τρόπον τ ινa ηγεσίαν, κcrt)' όλον το διάcrτημα τοuτο καΙ μέχρι της Ρω
σικης ' Επαναστάσεως καΙ της διαλύσεως της Όθωμανικi;ς Αύτοκρα
τορίας εΤχε το «Τασvaκ - Τσαγκav» ( κόμμα έθν ικιστικόν ) .  ΕΙς αύτο ά
νηκον όλοι oi μορφωμένο ι,  ολοι οί Ισχυροl οlκονομ ικως 'Αρμένιοι καΙ ή 
μεγάλη μδ:ζα τοu άρμενικοu Λαοu. Το κόμμα αύτό, το «Τασνaκ - Τσαγ
κάν», έδρασε ποικ ιλοτρόπως, πότε νομίμως καΙ πότε παρανόμως. Αύ
το &νέδει ξε 6ουλευτ0:ς εΙς τήν Δούμαν καΙ εΙς τήν τουρκικι'Jν Βουλήν, 
μετa το Σ ύνταγμα της Τουρκίας τοu 1 908, αύτο εκαμεν Επαναστάσει ς  
καΙ αύτο uπέστη τaς δ ιώξεις καΙ τaς σφαγaς των 'Αρμενίων έ κ  μέρους 
τοu Σ ουλτaν Χαμίτ. ΕΙς αύτο ά.vηκον ό πολιτικός ηγέτης Νουμπaρ 
πασδ:ς καΙ οί περίφημοι 'Αρμένιοι στρατηγοl καΙ ήρωες των Άρμενίωv 
Άντρανlκ καΙ Τοργκόμ, διa ν' &ναφέρωμεν τΟ: τελευταία πρ: ... ηεύοντα 
πρόσωπα των Τσασνακιστων. Kcrt)' δλον αύτο το χρονικόν διάστημα 
πολλάκ ις ·το «Τασνaκ - Τσαγκaν» ήγωvίσθη καΙ διπλωματικως καΙ έ
κτύπησε τaς θύρας των μεγάλων της Εύρώπης_ διπλωματων διa νa ζη
τήσ!J την σύστασιν &ρμενικοu Κ ράτους, Ιδίως δταν &πέθανεν ό μέγας 
&σθενης τοu Βοσπόρου, &λλΟ: δέν εuρηκε ποτέ εύήκοον οuς ! Ή Εύρώ
πη δέν συνεκινήθη οuτε καΙ κατa τaς μεγάλας σφαγaς των 'Αρμενίων 
έκ μέρους τοu Σουλτάνου Χαμίτ, καΙ οταν έπιτροπή 'Αρμενίων διεξε
τραγώδησεν έν ΛονδίνQ προς την Βασίλισσαν Β ικτωρίαν την φρικα
λεότητα της σφαγης πλέον των 50.000 γυναικοπαίδωv, ή Βασίλισσα 
εκλαυσεν ένώπιον της έπιτροπης καΙ ύπεσχέθη έπέμδασιν της 'Αγ
γλίας παρa τ6 Ύψηλ6 ΠύλΙJ .  ΆλλΟ: το Φόρεϊν νΟφφις διεφώνησε προς 
την Βασίλισσαν καΙ εκρινε σκόπι μον νa μη έπέμ6ΙJ,  δ ιότι εΤχε λόγους 
νΟ: μη δυσαρεστήσΙJ τότε την Τουρκίαν. 

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥ Σ  I Σ ΤΩΝ ΕΘΝ I Κ I ΣΤΩΝ 

Τότε έλέχθη έκείνο ποu εμεινεν ίστορικον έκ μέρους της Βασιλίσ
σης Β ικτωρίας της 'Αγγλίας, οταν η έπιτροπη των 'Αρμενίων ένεφα
νίσθη έκ νέου πρΟ αύτης διa νa παραπονεθ6 διa τήν μη έπέμδασιν. ΚαΙ 
εΤπεν ή μεγάλη Βασίλισσα : 
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- ' Εγώ, ώς γυναίκα κα1 ώς Βασίλισσα, συνεκινήθην κα1 έκλαυ
σα, δπως είδατε, δ ια τα δεινοπαθήματά σας, δ ιότι έγώ έχω καρδιά ! 
ΔυστυχC>ς δμως ή διπλωματία δΕ:ν έχει καρδιά ! . . .  

'Ηναγκάσθην ν '  άvαφέρω τ '  άνωτέρω δ ι α  να καταvοηθοΟν καλύτε
ρον τα κατωτέρω, δια να καταvοηθι] κυρίως ή ά π ο γ ο ή τ ε υ σ ι ς 
τ ω ν , Α ρ μ ε ν ί ω ν  έ θ ν I κ I σ τ ω ν, δταv εΤδαν δτι έσδυσαν δριστι
:<ως δλα τα έθνικιστικά των ίδανικα κα1 ονειρα. Κα1 ΝΕθνος χωρ]ς ίδα
vικά έστω κα1 όνειρα aκόμη, δΕ:ν δύναται να ζήσι;ι.  Κα1 ή άπογοήτευ
σις �uτη έκ της πλήρους έyκαταλείψεως των Μεγάλων της ύποθέσεώς 
των, εΤναι ή κυρία αίτία τfiς κατ' άρχην κομμουνιστικοποιήσεως τfiς 
jlεγάλης μάζης τοΟ άρμενικοΟ ΝΕθνους κα1 της διασπορ&ς είς τα πέ
ρατα τι1ς Γης των ήγετων κα1 δ ιανοουμένων των. 

Άλλ' έκτος τοΟ «Τασνακ - Τσαγκάν», τοΟ έθνικιστικοΟ . κόμμα
-; ος, άπό τ ινων δεκαετηρίδων, κα1 έπ1 Τσάρου άκόμη, εΤχε δημιουργηθι] 
είc την Άρμενίαν κα1 Ι:τερον κόμμα, το <<Χιντσακ - Τσαγκαν» ( σοσια
λιάτικον κόμμα ) .  Αύτο ήτο κόμμα σοσιαλδημοκρατικόν, μενσεδικικον 
καΙ οχι μπολσεδικικόν. vΟταν, μετα τον πρ(;)τον παγκόσμ ιον πόλεμον, 
δΕ:ν έ�πληρώθη ό πόθος των 'Αρμενίων ν' άποτελέσουν ίδιαίτερον Κ ρά
·rος έθνικ ιστικόν, οΙ δΕ: Μενσεοlκοι κατώρθωσαν να έπικρατήσουν έπ1 
των Μπολσεδίκων είς τον Καύκασον, έlf συνεχείι;χ της Δημοκρατίας 
τοΟ Κερένσκυ έν Ρωσίc;ι: κα1 έσχημάτισαν τότε τας Μενσεδικικας Δη
μοκρατίας τοΟ Καυκάσου είς την Γεωργίαv, την Ά μπγαζίαv, το 'Αζερ
μπαϊτζάν, τότε κα1 το <<Χιντσακ - Τσαγκάν>>, συνεργαστ!Ε:ν μΕ: τοuς 
Μενσεβίκους κα1 τον Τσερc:τέλι,  'ίδρυσε την Άρμενικην Δημοκρατίαv. 
'Αλλ' ώς γνωστόν, αl δημοκρατίαι αίιται δ ιετηρήθησαν μόνον έφ' δσον 
b ιήpκει δ άγών των Συμμάχων Άγγλογάλλων καΙ των Ρώσων τσαρι
κων στρατηyων Κολτσάκ, Γιούντενιτς, Ντενίκιν, Βράγγελ, κατα των 
Μπολσεδίκων. VΟταv οΙ Μπολσεοlκοι άπηλλάγησαν δλων αύτων, τότε 
έκαμαν έκστρατείαv ολόκληρον είς τον Καύκασον κα1 κατέλυσαν τας 
.Δημοκρατίας ταύτας το 1 92 1 . ΟUτω κα1 ή 'Αρμενία έγ ινε Σ οδ ιετικη 
Μπολσεοικικη Δημοκρατία. 

Τότε το <<Χιντσακ - ΤσαγκCχν» έκάλεσε συνέδριον είς την Τιφλίδα 
κα1 προσεχώρησεν είς την Κόμ ιντερν, υlοθετησαv τας άρχας κα1 το 
Καταστατικόν της, μεταδληθΕ:ν οuτω είς Κ .  Κ .  της 'Αρμενίας. Τούτου 
άπεσταλμένος ήτο ό Γεροαντ της έφημερίδος «Γεργκούνγκ». 

Άργότερον, έκτος της 'Αρμενίας, είς τοuς έν δ ιασπορ� Άρμενί
ους έδημ ιουργήθη άπο διανοουμένους κα1 τρίτον κόμμα άρμενικόν, 
«Ραμδαοαρ - Άσδαγκαν» λεγόμενον, δηλαδη άστικον δημοκρατικόν, 
το όποΙον άπετέλε ι μίαv προσπάθειαν πολιτικης προσαρμογης των 'Αρ
μενίων προς τας συγχρόνους δημοκpατικας κατευθύνσεις. Άλλ' αύτο δεν 
�ατώρθωσε ΠΟτΕ να Εχι;) εύρε(αν άπήχησιν μέσα είς τας άρμενικας μά
._,ας. 

Ο Ι  ΕΝ ΕΛΛΑΔ Ι APMEN I O I  

Μετα την μ ικρασιατικην καταστροφήν, τρέμοντες τοuς Τούρκους, 
�φυγαν έκ Θράκης καi Μικρ&ς 'Ασίας ολοι οΙ 'Αρμένιοι καi έξ αύτων 
πεpi τας 30.000 κατέφυγον είς την 'Ελλάδα. " I  σως κα1 περισσότερο ι .  
:lαντως πολλο1 έχρησιμοποίησαv την 'Ελλάδα μόνον ώς προσωρινον 
σταθμόν, συνεχίσαντες έπειτα είς &λλας χώρας την φυγήν των δια να 
είίρουν όριστικον aσυλον. Πολλοi έφιJγον είς την Εύρώπην κα1 την Ά
μερικην καΙ ίδίως είς τον Καναδ&ν. • 

01 άπομείναvτες άνήρχοντο περίπου είς 25.000, εύρισκόμενοι κυ
μίως είς 'Αθήνας, Θεσσαλονίκην κα1 τας κυριωτέρας μεyάλας πόλεις  
της Βορείου προ παντος ' Ελλάδος. VΟλοι αύτοi έτuχον άρκετfiς περι
θάλψεως μαζi μΕ: τοuς aλλοuς πρόσφυγας καΙ πολλάκ ις καi ίδιαιτέρας 
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.lκ μέρους ξέvων καi δή άμερικανικων όργανισμων καi φιλανθρωπικων 
οργανώσεων. • ' 

δ' � ·γ ' θ ' ' ' � θ 1 2  U Ελληvες υπηκοοι εν εγιναν. πηχ ησαν τοτε εις το αρ ρον 
η1ς μακαpιτιδος Κοινωνίας των Έθνων, το χαρακτηρίζον αίιτούς, δπως 
!{αi άλλα 1 2.000.000 άνθpώπων τήν έποχήν έκείνην, ώς «άνευ πατρί
-δος» ( Heimatlos ) ,  είς τοuς -δποίους έδόθησαν πιστοποιητικa ταυτότητος 
της Έπιτροπης της Κοινωνίας των Έθνων της ύπο τήν προεδρίαν τοu 
Νοp6ηγοu ,Φρίτγι� Ν�νσεν. �ε . τ� πιστο-τ;οιητικa, αίιτa Νάνσ�ν �μει
-�ο·αν . στερουμενοι μεν ψηφοv, μη υπεχοντες ομως και στρατιωτικην υπο
_χρέC.,σιν1 ένc';> άπήλαuόν πάσης άλλης έλεuθερίας καi δικαιώματος των 
' Ελλήνων πολιτων. 

Η Σ ΗΜΕΡ Ι ΝΗ ΘΕΣ Ι Σ  ΤΩΝ 

Ποία εΤναι τώρα ή aστική των κατάστασις, καi δ:ν ύπάγωνται είς 
1ον Όργανισμον Προσφύγων άκόμη τοu Ο .Η .Ε. πολλοi έξ αίιτων, δεν 
γνωρίζω. Πάντως, πλεΊστοι Ε:γ ιναν � Ελληνες ύπήκοοι καi ίδίως τa τέ
κνα των. 

ΟΙ διανοούμενοί των, οΙ Ε:μποροι ,  οΙ πλούσιοι γενικως Ε:φυγαν, ώς 
i.πi το πλεΊστον, είς άλλας χώρας. Καi αίιτοi ήσαν ολοι Τασνακ ισταί.  
Έδω Ε:μειναν οί πτωχοi κυρίως. Καi αίιτοί, έστερημένοι έθνικης των 
ήγεσίαc πλέον, πτωχοi καi ταλαιπωρημένοι είς ξένην χώραν, χωρiς 
πλέον έθνικa ίδανικά, διότι έπείσθησαν δτι δεν πρόκειται πλέον τΊ 'Αρ
μενία νa γίνι:1 άνεξάρτητον Κράτος, Ε:πεσαν θύματα της κομμουνιστι
κης προπαγάνδας καi Ε:γιναν κομμοuvισταί, δηλαδή Χιντσακ ισταί. Ν Αλ
λωστε ή 'Αρμενία ήτο πλέον χώρα κομμουνιστικfι καi πολλοi έξ αίιτων 
·έπίστευσαν δτι, εστω καi έντος τοu κομμουνιστικοί) πλαισίου, πιθανον 
ν' άποκτήσι:1 τfιν είιημερίαν της καi έτάχθησαν ύπερ αίιτί)ς. 

Δ Ι Α  Τ Ι  ΕΓ Ι ΝΑΝ K OMMOYN I Σ ΤΑ Ι  

Ή Σ ο6ιετικη Ρωσία εσπευσε νa ζητήσι:J τfιν παλιννόστησιν πολ-< 
Λων έξ αιJτων καi προπολεμικως Εψυγαν δύο η τρε'iς aποστολαί, περί
ΠΟυ 5.000 'Αρμένιοι .  Φαίνεται δμως δτι οί μεταοάντες έκεΊ δεν εστει
λαν είιχαρίστους είδήσεις περi ·της έκεΊ δ ιαβ ιώσεώς των καi άλλοι δεν 
ήθέλησαν νa μετα6οuν είς τον σο6ιετικον άρμενικον Παράδεισον, προτι
:μωντες τήν έν ' Ελλάδι πτωχείαν έν έλεuθερίςι:. Π ιστεύω δτι τώρα θa ε
.μαθαν δτι ή Σ οβ ιετική Ρωσία έκρωσίζει δλόκληρον τfιν Άρμενίαν με ό
.μαδ ικοuς έκτοπισμοuς 'Αρμενίων είς Σ ιβηρίαν καi έγκατάστασιν · έκεΊ 
Ρώσων, δπως Ε:καμε καi με τa Βαλτικa Κράτη καi ολλας χώρας, εύρι

•σκομένας παρa τa σύνορά της. 
Ύπο τοuς δρους αίιτοuς δεν 'πρέπει νa έκπλήσσεται κανεiς δ ιατί 

οί 'Αρμένιοι εΤναι Χιντσακισταί, δηλαδή κομμουνισταί. Τί νa εΤναι, δ
·ταν τa έθνικά των όνειρα διελύθησαν, τa ίδανικά των εσβυσαν ; 

Κατό: το 1 927, δεν ένθυμοuμαι ποίαν άκριβως ήμερομηνίαν, έωρ
ιάσθη έπισήμως έν 'Αθήναις καi είς το Θέατρον Κ υβέλης, η έπέτειος 
·της άνακηρύξεως τιϊς Άρμενικί)ς Σ οβιετικης Δημοκρατίας. Παρέστη καi 
δ πρεσβεuτfις τίl_ς Σο6ιετικί)ς ' Ενώσεως Γιουστίνωφ. ' Εκ μέροvς της τό
-:rε κοιvοβοvλευτικης όμάδος τοu Κ . Κ . Ε. ,  προσκληθείσης έπίσης, παρέ
στημεν έγώ καi ό Βεντούρας. Ώμίλησαν πολλοi ρήτορες άρμενιστί, καi 
άπηγγέλθησαν ποιήματα. Ώμίλησε καi ό Ρωσος πρεσβευτής ρωσιστί.  
U Ενας Άρμένιος επαιξε σόλο β ιολi κάποιο κομμάτι παλαιο της πατρί
'δος του. 

Μ Ι Α  ΕΟΡΤΗ Κ Α Ι  Μ Ι Α  Δ Ε Ι  Ω Σ I Σ 
"Όλοι συνεκ ινήθησαν. Πολλοi εκλαuσαν. Φυσικa έγώ δεν καταλά-
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6αινα τίποτε άπό δλα αύτά. ΕΤχα δμως έκπλαγΌ άπό τι1ν παροuσίcr.ι
..:αi τόν ένθουσιασμόν τόσων πολ�ων 'Αρμενίων, καi έλεγα είς τον Βεν-
τούραν : 

.:!.-- Πότε f.γιναν κομμοuνισταi ολοι οί Άρμένηδες ; Κ '  έμεΊς χαμπά-
iJι δεν f.χουμε ! 

'Ηκολούθησεν έπίσης δεξίω�ις είς τ�ν �οδιετικιlν πρε�δε!αν, "δη;,ου 
"'ό Γ ιοιιστίνωφ έδέχετο q-uγχαρητηρια. Πηγαμε έκεΊ. Μπορω να πω οτι 
eα έπέρασαν ν<'χ χαιρετήσουν τον πρεσδευτήν έκατοντάδες 'Αρμενίων ! 

ΝΕπειτα άπό δλα αύτ<'χ μπορεΊ' ν<'χ έρωτ� κανεiς διατί εuρέθησαν 
τόσοι 'Αρμένοι τόν Δεκέμδριον τοu 1 944, μαχόμενοι με τοuς Έλασί
τας ; 

Ν Αλλο τώρα τό ζήτημα τί πρέπει ν<'χ γίντ:� με τοuς έν 'Ελλάδι Άρ-
μενίους. Αύτό εΤναι θέμα, ποu άφορ� τοuς aρμοδίους. Ένόμισα σκόπι
μον ν<'χ παρεμδάλλω είς το ίστόρημα αύτό καi το ζήτημα των 'Αρμε
νίων καi δ ι<'χ ν<'χ έρμηνευθοuv ωρισμέvα γεγονότα, άλλa καi δια ν<'χ μάθτ:� 
τό Κοινόν δλα αύτα, τά όποΙα έv 'Ελλάοι άμφιδάλλω fuι άλλος τ ις, πλιlν 
των 'Αρμενίων, έξ &λλης πηγfις γνωρίζτ:� , έστω καi κομμουνιστής ! 

ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Κ.Ε. 
Κύριε Δ ι ευθυντa τοίί «"Εθνους-., 

Είς τa φύλλα τής 3 1  η ς  ' Ι ουλίου καi 1 ης καi 2ας Αύγούστου τής έγκρίτου ύ
μων έφημερίδος, 6 συνεργάτης σας κ. Έ.\εvtJ. Σταυρίδης,  έκθέτων τήν δράσι ν  τοίί 
Κ. Κ. Ε., &σχολεlται έπi τι] εύκαιρία καi μΕ; τό άρμενικόv στοιχείον. 

Καi δσον μΕν άφοιΧ;ι τήν περίοδον τοίί 1 927, είς iiν άναφέρεται ,  καi δή τήν 
δράσ ι ν  τοίί Γερ6άντ, δΕ:ν θa σάς άπασχολήσω, διότ ι τό περi ou πρόκει τα ι  πρόσω
πον τυγχάνει aγνωστον τόσον είς έμέ, Οσον καi είς τόν εύρuν κύκλον τών έν ' Ελ
λάδι 'Αρμενίων, οϋτε καi παροvσ ιάζει τό πράγμα ίδιαίτερόν τ ι  ένδιαφέροv. 

Τό μόνον, τό οποίον θa εΤχε νc'ι παρατηρήσο τ ι ς  εΤναι δτ ι α\ έπισκέψε ι ς  μεpι
κωv έκατοντάδωv εστω 'Αρμενίων έκ των 60 - 70.000 (καi ούχi 30 .000 ) 'Αρμε
νίων, οΙ όποίc ι ί1σαν τότε είς τήν 'Ελλάδα, είς τόν τότε Ρώσον πρεσ6ευτήν - ο
ταν μάλιστα 6 συνεργάτης σας παραδέχετα ι  τaς είδικaς συνθήκας, ύφ' δ.ς έτέ
λουν ci 'Αρμένι ο ι  λόγr.,> τής ύπαγω-yijς τής Πατρίδος των ύπό τr'ιν σο6ιετ ι κήν κu
ριασχίαν - δΕ:ν σημα ίνουν, δτ ι η πλειονότης τών έν ' Ελλάδι 'Αρμενίων ί'iσαν κομ
μοuv ιστα ί .  

' Εκεί δμως, οπου ό συνεργάτης σας δΕ:ν συμφωνεl πρός τιlν άλήθειαν, ϊσως ούγί έκ ι<ακής προθέσεως, άλλ' έξ άγνο ίας προσώπωv καi πραγμάτων, εΤνε κυρίως Γι 
περωιπιl τής άφηγήσεώς του, ή άναφερομέvη είς τa Δεκεμ,6ριανa γεγονότα καi 
εiς_ τa φρονήματα των άπομεινάντων 'Αρμενίων. Οίίτε πολu, ούτε ολίγον, ό κ .  Σταv
ρίbης ύποστηρίζ_ει δτ ι σημαντ ικός ίnπϊρξεν 6 άριθμός των 'Αρμενίων, οίτι νες έγ-
κλημάτησαν κατα τa τραγ ικa έκεlνα γεγονότα. Τό άληθΕ:ς έν τούτοι ς  εΤνε δτ ι ή ά
ναλογ ία των οίrτωσi δρασάντων έπi τοίί συνόλου ίnπϊσξε μ ι κοά, ώς άποδεικνύετα ι  
έ κ  τοίί μ ικροίί άριθμοίί τών καταδι κασθέντων παρά των διαφόρων δι καστηρίων. Έ
πi τέλους δέ, έφ' δσον οΙ πλεlστοι των 'Αρμενίων διε6 ίοuν είς τοuς συνο ικ ισμούς, tvθa ί1το, ώς γνωστόν, πανίσχυρον τότε τό Ε. Α. Μ., δΕ:ν εΤναι έκπληκτ ικόν έαν ά
ριθμός τ ι ς  πτωχων 'Αρμενίων παρεσύpθη άπό τον κομμουν ισμόν. Τοίίτ' άκρι6ως 
συνέ6ιι καi μΕ; τοuς έλληνικής καταγωγής πρόσφυγας .  Έκτος έaν ό συνεργάτης 
σας έκλαμ6άνει ώς 'Αρμενίους δλους τοuς έ� αύτων Τουρκοφώνους .  

Ένταίίθα, θa μοίί έπι τραπι) νa παρατηρησω, δτ ι δ πρώην ύπουργός των Σ τpα
τ ιωτ ι κώ• καi έκ των ήγετων τής κ ινήσεως τοίί κ .  Παπάγου κ .  Παν. Κανελλόπου
λο<;. δν εΤχον τιlν τ ι μιlν νa έπισκεφθω κατa το διάστημα τής ύπουργ ίας του άνε
γνωρισεν εύθαρσως ,  δτ ι είς τον συμμοριτοπόλεμον ούδεiς Άρμένιος μετέσχε.

' 
πρά

γμα Ειa το όποΙον έξέφρασε τιlν άπόλυτον 1κανοποίησίν του, τονίσας δτ ι έξ αύτοίί 
συνό-γετα ι  ι'ι νομ ι μοφροσύνη τοίί άρμενικοίί στοιχ�ίου τοίί άπομείναντος έν 'Ελλά
δ ι .  Προσέθεσεν άκόμη δ διαπρεπr'ις πολ ι τ ικός, δτ ι καi ή συμμετοχr'ι των 'Αρμενίων 
είς τα Δεκεμβριανa γεγονότα παρεστάθη έπi τό ίιπερ6ολικώτερον. 

Πλανάτα ι ,  δμως περαιτέρω δ κ. Σ ταυρίδης δταν ύποστηρίζει δτ ι ο1 άπομεί
ναντες έν 'Ελλάδι 'Αρμένιοι,  όλιγώτεροι των 1 0 .000 σήμερον μετa τr'ιν δμαδικr'ιν 
παλιννόστησι ν  έν [τε ι 1 946 - 47'  εΤναι δήθεν κατa πλειοψηφίαv άρι στεροί διότ ι  
δήθεν ή πλειονότης των έθν ι κ ιστων των άνηκόντων είς τr'ιν όσγάνωσι ν  «Τ�σνaκ» 
άvεχώρησα� είς τό έξ�τερικόν �αi ?:πέ�:�εινον δή�ε� ο1 πτ"fχοί .  Άκρι 6ως το άντ ίθε
:rον ι;:ι.. ιι6α ι νει . Δηλαδη οΙ κατα το μαλλοv κα ι ηττον ευκατάστατοι άπέμειναν tv 
Ελλαδι .  Άπόδε ι ξ ι ν  τούτοv τρανr'ιν άποτελεl τό γεγονός οτ ι ή μόνη έν ' Ελλάδι έκδι-

δ?μένΙJ σήμε�ν άρμενόΦω'(ος έφημεpiς c'Αζaδ 'Όp, (« ' Ελευθέρα 'Ημέρα») άνήκει 
ειc την §ργα_vωσι ν, «Τα�ναο, καi δ!εξάγει σφο§ρ(χ� π;ολεμ ι κr'ιν καi κατa τοίί κομ
μοuνισμου και κατ αuτη'1 ταυτn__ς; ττις- Σο6ιετ ικης Ενωσεως .  

, ·qσον άφορΟ: τr'ιν μ !l  πολι;ογραφησ ι�  μfρους · των 'Ασμενίων, έπιτραπήτω μο ι 
να τ�νισω /Sτι ,  ώς γνωρ ιζει και ή άρμοδι α  Υπηρεσία Άλλοδαπ&ν ην δύναται νa έρωτησο ό συvεργάτης σας, ολοι σχεδόν οΙ 'Αρμένιοι Ε'χουv ύπο6όλει άπό πολλων 
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΝ Ι Ν  

Ν I σως δεν θα επρεπεν είς τi)ν ό:φήγησίν μας ταύτη ν ν' άπασχολη
SC:ψεν μf: τον θάνατον τοΟ Λένιν, δ ιότι 6ε6αίως ούδεμίαν aμεσον έπί
δρασιν πολ ιτικi)ν η όργανωτικi)ν ιiτο δuνατον νό: EXIJ δ θάνατος οίιτος 
.έπi τοΟ Κ . Κ . Ε. ΝΑλλωστε πολU πρΟ τοΟ θανάτου του δ Λένιν εΤχε παίι
.σει, λόγeι> τfις καταστάσεως τfις ύγείας τοu, να παίζ-ι;1 τον ρόλον του. Ή 
παρουσία του δμως, εστω καΙ ως σκι&ς, δΕν έπέτρεπε να έκδηλωθοΟν είς 
-rον διεθνfι Κομμοuνισμον αί τάσεις, αί κατευθύνσεις, α! έξελίξεις, αί ό
ποΊαι έξεδηλώθησαν μετα τον θάνατόν του. 

Το Κ . Κ . Ε. δια τοu « Ρ ιζοσπάστη» έπένθησε τον ήγέτην τοu δ ιε
.θνοuς ΚομμουνισμοΟ, χωρiς 6έοαια να ύποπτεύεται κ&ι δτι, μαζi μf: 
aύτον ένταφιάζεται κατ' ούσίαν καi ό Κομμουνισμος ως κίνημα πολιτι
�ης δράσεως καi ό Μαρξισμος ως κοσμοθεωρία ! Τοuτο λέγομεν, οχι 
.διότι έαν εζη δ Λένιν δf:ν θα κατέρρεον άμφότερα είς τi)ν σύγκρουσίν 
-rων μf: τi)ν πραγματικότητα, άλλα διότι, ως άπεδείχθη έκ τfις έξελί
ξεως των πραγμάτων άργότερον, ό Λένιν ύπfιρξε πράγματι ενας πολι'.ι 
ίσχυρος άνθρωπος, δστις έπ�ρε είς τα χέρια του μίαν θεωρίαν καi η1ν 
μετέφερεν είς τi)ν πρ&ξιν, ένeι> ιiτό. έν πολλο\ς ό:vεδαφικi) καi ετι περισ

-σότερον ό:νεδαφικi) είς τi)ν χώραν, είς τι)ν δποίαν κυρίως έφηρμόσθη ! 
τοuτeι δf: τονίζομεν, διότ ι  δ μετα τον Λένιν έκδηλωθεiς Σ ταλινισμος ό:
.σφαλως δf:ν είναι οίiτε Λενινισμός, οίiτε Μαρξισμός ! τί εΤναι ό Σ ταλι
� ισμος είναι άλλη ύπόθεσις, ή όποία δΕν εχει τi)ν θέσιν της να έξετασθ6 
:ένταΟθα. 

Ι ΣΤΟΡ Ι ΚΟ Σ  Σ ΤΑΘΜΟΣ 
Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΕΕΛ Ι Ξ Ι Ν ΤΟΥ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΜΟΥ 

Ό θάνατος τοΟ Λέν ιν ούδεμίαν εΤχεν έπίδρασιν έπi τοu Κ . Κ . Ε. ,  
.Οπως δf:ν εΤχε καi δ άργότερον έκδηλωθεiς  Τροτσκυσμος καi ή μεγάλη 
c ιαμάχη μεταξu Σ τάλιν καi Τρότσκυ. Διότι, έCχν είς τi]ν 'Ελλάδα ένε-

έτC::,v αίτησιv  πολ ιτογραφήσεως . Ή άρμοδία ομως ύπηpεσ ία τοίί ύποuργείοu Έξω
·τερ•κiJv έγκρίvει ταύτας μετό: μεγάλη� φει δοίίs - ώς σuμ6αίvει  μ( δλας τό:ς τοι
αίι rας αίτήσε ι ς  άλλοδαπών, f.τι δΕ και σuνεπειςτ τής άκολοuθοuμένης ύπο τοv Κρά
τους πολ ι τ ικής. Πάντως ή άρμενική <Κοινότης διa διαβημάτων της προς τι'ιν Κu

·6έpνησ ιν  προσπαθεi νa έπ ι τύχι:ι τιlν πολιτογράφησ ιν  κα1 τών ύπολοίπων 'Αρμενίων, 
ο'ίτινcς έπιθuμοίίν ζωηρώς νa τύχοuν τής τ ι μής νό: καταστοίίν καί  αύτοi •Ελληνες 
·πολϊτα ι καi νό: ύπηρετήσοuν τι'ιν Πατρ ίδα καί ώς στρατ ιώτα ι ,  ώς πράττουν οί Ι]δη 
·πολ ι τογραφηθέντες δμογενεϊς των, διακριθέντες καi είς το άλ6ανικον μέτωπον καi 
·κατά τον σuΙ:ΨΟριτοπόλεμον διό: τι'ιν άνδρείαν καi αύτοθuσίαν των. 

Τέλος, όσον άφορQ: το θρήσκευμα τών 'Αρμενίων, πληροφορώ τον σuνεργάτην 
σας, δτι οΙ 'Αρμένιοι  δtν εΤναι μονοφuσϊται ,  καθ' . οσον δtν ήκολούθησαν τι'ιν αίρε
σ ι ν  τοίί r;,ύτuχοίίς, άλλ' άπεδοκίΗασαν ταύτην, καίτοι μετασχόντες μόνον των τεσ
σό;ιχuν πρώτων οίκοuμενικών συνόδων. Το τοιοίίτον ήδύνατο νa έξακρι6ώσι:ι δ σuνερ
}άτης σας σuμ6οuλεuόf'ενος, φέρ' εΙπείν, το Έγκuκλοπαιδικον Λε!;ικον τοίί Έλεu

· θεροuδάκη άπο το κεφαλαιον «'Αρμενία:t. t:νθεν θό: έπληροφορείτο δτι αl διαφοραi 
μεταξu τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας καί τής 'Αρμενι κή ς  δtν εΤναι τοι

·αίιτα! . ί.!στε η δευτέρα νό: θεωρηθή μονοφυσ ιτ ική. 
' Ελπίl:ω δτ ι έκ καθήκοντος ά}'εροληψίας κα) κατό: τιlν άρχι'ιν cAudiatur et al

tero pors» θό: θελήσητε νό: φ ι λοξενησητε τιlν παροίίσάν μοu εΙς τι'ιν i:γκριτον έφημε
.-ρ ίδα ι•α ς .  δι '  δ καi εύχαριστώ έκ τών προτέρων. Έv 'Αθήναι ς  τi.\ 6'(1 Αύγούστοu 1 95 1 .  

Μετό: τ ι μής 
Σ .  ΦΕτz Ι ΑΝ 

Δικηγόρος - Νομ ικος Σύμδοuλος καi μέλος τοίί Κεvτpικοίί Σ uμ-
6οuλ ίοu τωv έν 'Ελλάδι 'Ορθοδόξων 'Αρμενίων 

Σ . Σ . :  ΕΤναι· καταφανες δτι δ κ.  Σ .  Φετζιάν, έφ' Οσον μάλιστα εΤναι δικηγόρος 
-yομικοc; σύμ6οuλος καi μέλος τοίί Κεντρικοίί Σuμ6οuλίοu τών έ" 'Ελλάδι 'Ορθοδόξω� 

�ρμενι�ν, προσπαθεί δ ι καίως νa ύπεpασπισθf.\ τοuς δμοεθνείς τοu είς τa σημεία 
-��J:"οια έθεώρησεν δτ ι οuτοι θ ί γονται άπο δσα περi 'Αρμενίων έγράψαμεν άνω: 

Δεν άπασχολείται, γράφει δ κ. Φετζιάν, διa τι'ιν περίοδον τοίί 1927 καi διl 
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φανίσθη Τροτσκυσμος με έκπροσώπους τσUς Άρχειομαρξιστάς, δ Άρ
χειομαρξισμος ·προϋπηρχε τοu Τροτσκuσμοu έν 'Ελλάδι ώς μ ία νοσηρ(χ 
παρέκκλισις τοu Κομμουνισμοu, ετι περισσότερον άνεδαφικη άπο αύ-
1όν καi έαν κατέληξεν είς το να έμφανισθ� ώς Τροτσκuσμός, τοϋτο ε
γιν� μaλλον δια να εuρι:ι θεωρητικον ερεισμα έπi διεθνοuς έπιπέδου καi 
να μπορέσι:ι να σταθίj καταρρέουσα, χωρiς 6έ6αια νc'χ τό έπιτύχι:ι.  

·οταv' τα πυρο6όλα της Μόσχας άντήχουν άγγέλλοντα το οτι δ 
Λένιν «Κατήρχετο είς τον τάφον» η μαλλον δτι «δ Λένιν είσήρχετο ώς 
μούμια είς τον ί.ιάλινόν του κώδωνα» καi μυριάδες στομάτων έφώναζαν 
είς την Έρuθραν Πλατε'ίαν της Μόσχας, δτι «δ Λένιν άπέθανε, δ Λενινι
σ μος θα �ήσφ>, οuδεiς έφαvτάζετο δτι είς τον ί.ιάλινον κώδωνα, είς τα 
άvτισηπτικά καi εΙς το χρονοντούλαπο με ναφθαλίνην έτίθεντο τα πάν
τα, καi δ Μαρξισμος καi δ Λενινισμος καi δ Κομμουνισμός, δπως τον 
ώραματίσθη ό δημιουργός του καi δτι άπέθνησκε μαζi μΕ. τον Λένιν καi 
ό Λεν ινισμος καi ή Ρωσικη 'Επανάστασις καi το Μπολσε6ικικον κόμμα 
TOU 1 903" έγεννcΧτο δε δ Σ ταλ1νισμός, ποu άσφαλως δεν εχει καμ μίαν 
οuσιαστικην σχέσιν με δλα αuτα τα άνωτέρω ! 

"Αν καi λοιπον ό θάνατος τοu Λένιν δεν εσχεν Ο:μεσόν τ ινα έπίδρα
σιν έπi τοu Κ . Κ . Ε. καi της δράσεώς του, ένόμ ισα χρήσιμον να τονίσω 
Ιδιαιτέρως το γεγονός, διότι σ η μ ε ι ο 'ί ί σ τ ο ρ ι κ ο ν σ τ α θ μ ο ν 
ε Ις την δλην έξέλιξιν τοu Κομμουνισμοί) καi μοιραίως εΤχεν ά ρ γ ό 
τ ε ρ ο ν την εμι.ίεσον μέν, σο6αρωτάτην δΕ. έπίδρασίν του καi έπi τοu 
κ .  κ .  Ε. Ν Αλλωστε πρέπει να κατανοηθ� δτι εΙς την δλην ί.ιπόθεσιν τοu 
Κομμουνισμοί) ή έ ξ έ λ ι ξ ι ς τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν  έξαρτaται κατα μέ
γα μέρος έκ της έ ξ ε λ ί ς ε ω ς τ ω ν ι δ ε ω ν καi δ θάνατος τοu Λένιν 
επαιξε τεράστιον ρόλον εΙς την έξέλιξ ιν των ίδεων. Ν Αλλο το ζήτημα 
Ο.ν ή έξέλιξις αUτη ήτο έπi τα χείρω η έπi τα βελτίω. Αύτο εΤναι συζη
τήσιμον. Διότ ι ,  κατ' έμέ, ό Σ ταλινισμος έταλαιπώρησε καi ταλαιπω
ρεi μΕ.ν ίσως περ ισσότερον την άνθρωπότητα, άπο δσον θα την έταλαι
πώρει δ Λενινισμός, έaν διετηρε'ίτο, συνετέλεσεν δμως είς την πολu τα-
διά τ�v δράσ ιv  τοϊι Γερβάvτο. 'Αλλά διατi vά μ ι) aπασχολείται ,  aφοϊι ήμείς κυ
ρίως διά τήv τότε δράσ ιv  έγρό:ψαμεv. Καi πωs εΤvαι δυvατοv vά εΤvαι aγvωστος ι'ι δράσ ι ς  τοϊι Γερ6άvου εΙς τοuς 'Αρμεvίους, οταv ή έφη μερί ς  του «ϊεργκούvγκ» ( « Κώδων» ) έκυκλοφόρει εΙς 2 .500 avτ ί τιπτα μεταξu των Αρμενίων; Δέv ίιπάρχει 
Αρμ�vιος έvθυμούμεvος οτ ι ίιmϊρχεv έv 'Ελλάδι τοιαύτη έφημερ ί ς ;  ΕΤvαι δυvατον iι σύγχρονο� έv 'Ελλάδι Ιστορία τωv 'Αρμενίων προσφύγων vά άγvο,;) τήv <κδοσι ν  

μ ιάς άρμενικιiς /:φημερίδος άπο τάς 4 η 5 έ v  συvόλc,> ποu κατό: καιροuς έξεδόθη
σαν; "Av ό κ. Φετζιό:v εΤvαι τυχοv πολU νέος τήv ήλικίαv καi δέv Υiτο εΙς θέσιν  τότε 
vά yvωρίζη τa γεγονότα, άσφαλως θά ήδύνατο va πληροφορηθ(i άπό πρεσβυτέρους 
του τiιv !στορίαv τωv έv 'Ελλάδ ι 'Αρμενίων προσφύγων. Άλλό: μάλλον ό κ. Φετζ ιό:v 
θό: γvωρίζη aσφαλως ολα τό: άvωτέρω, άλλό: δεv θέλει νό: άπασχοληθ(i μΕ αίιτά, 
δι�τι δέ·.· δύνατα ι  vα άμφ ισ6ητήση τiιv άλήθειαv αύτΔv. Προσπαθεί δέ δ ικηγορ ι
κωτατα va μειώση τι':v σημασίαv τοϊι πρό:γματος, λέγων οτ ι «δΕv παρουσιάζει τοϋ 
το Ιδ ιαίτεροv έvδιαφέρον ! » .  'λλλ' aκριβως αύτό παρουσ ιάζει Ιδιαίτεροv έvδιαφέροv 
δ •ότ ι αίιτό άποδει κνύει έκείvο ποu γρό:φω εΙς τι'ιv aρχι'ιν τοϊι πεοi ' Αρμενίων κεφα: 
λαίου, οτ ι δηλαδiι ό Κομμουνισμός δέν μετεδόθη εΙς τοuς Άρμενίουc έv 'Ελλάδι 
άπι) "Ελληvας κομμουvιστάς, aλλό: μετεφέρθη έξ 'Αρμενίας μετ' αύτωv κατa τι'ιν 
(λευσίv τωv, avεξαρτήτως τοϊι &ν· έπρόκειτο περί μειοψηφίας των 'Αρμενίων . •  λλ
λως τε, οίιδεiς lσχυρίσθη οτ ι ή πλειοψηφία τωv Άρμεvίωv Υiτο η εΤvαι Κομμουvι
στα ί .  'Αλλ' έό:v δέv Εχη Ιδιαίτερον· έvδιαφέροv τοϋτο, κατό: τόv κ.  Φετζιάv ποίοv 
fχει Ιδ ιαίτφοv έvδιαφέρον, το δτ ι ο! 'Αρμένιο ι  nσαv τότε 50 - 70 .000 �α\ οχ ι �0.000 , οπως 5γραψα έγω η ,το Ο]' ι �Τvαι ό;παδό} τής ,ςι:fρέσεως τοϋ Εύτυχοϊις η τοϊι Νεrη;φ ιου; 9υτε στατ ιστ,ικας ηuv, Αρμεvιωv, εχ!:f. ουτε, α! ,θρησκευτικαί διαφοραί τ':?ν εχουv ,σ')_μερογ σημασ ιαv τ ινα .η σ;χεσιv με τα γι;!αΦοιtεvα 1.\ας . διότ ι ο! έξ αύτωv πολλοι η ολ ι γο ι  Κομμουvισται δεν εΤvαι άσφαλως ουτε κCiv Χριστιανο ί .  ' Εaν ό:νέγρcψι;χ κάτ ι σχετ ικως μέ τον aριθμόν των η μέ τό δόγμα τωv, τοϊιτο εγιvε παρεφπ ιπτοντως .  

, Πάντως, ,ό  κ .  Φετζιqv εΤvαι. aσφαλως άριστος δικηγόρος τής 'Αρμενικiiς ίιποθεσεωc;. γv'fριζC:Jν 1!1ς ";Οια ?'ημει<;'i πρέτrει νa .σ ιωπq καl filc ποία v(x όμιλ�.  /:ξεμεταλΖ,fΖίιθη δι; και ;rηv ΕΙ.Jκα ι ριαv , vα παραποvεθι:ι , κ.ατα του Ελληvικοϋ Κράτους, διότ ι , οεv ?ΠΕίιδει vα π?λι ";ογραφ!lση π�vτ<?'ς ,  τους ·�ρμεvίο!Jς . 'Ομολογουμένως, δ ι ό:  ;!ΌUς μη " κο�;�μου�ιστας Αρμεvιου::; δΕv uπαp�ει , λογο$ ν α  9'μφισ6ητ,;) καvεiς τι'ιv εvαvτ ι !ης Ε,λλαδος vομι μοφροσυvηv των. λλλ ήμεις έγραψαμεv περί των κομ-μουνιστωv κυρ ιως . Ε. Σ .  
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χυτέραν χρεωκοπίαν τοu Κ ομμουνισμού έν τι] πράξε ι, διa νa έκλείψΙ:J το 
ταχύτερον ό δραχνδ:ς αύτος άπο τον Κόσμον, όστις μόνον τότε θa εuρΙ:J 
τον δρομον του ! . 

VΟλα τa άvωτέρω επρεπε νa λεχθοίΊν, εστω καΙ άφορ&vτα θεωρη
Ί" ι κa ζητήματα, διa νa έρμηνευθοϋν καλύτερον όσα θa είπωμεν άργό
τερον. 

ΤΟ Κ . Κ . Ε. Κ Α Ι  Ο ΣΤΡΑΤΟ Σ 

Είναι γνωστον δτι ,  μετa τaς έκλογaς τοu 1 923, η1ν Κ υβέρνησιν 
άvέλα6ε το κόμμα των Φιλελευθέρων, ώς πλειοψηφοuν, άφοu άλλωστε 
τa άντ ιδενιζελ ικa κόμματα εΤχον άπόσχει των έκλογων. 'Αλλ' ή 'Επα
νάστασις τοϋ 1 922, &ν καΙ κατέθεσε την έvτολτlν είς την Β ουλήν, διε
<ηρήθη δμως ώς Σ τρατιωτικος Σ ύvδεσμος καΙ κατ' αύτον τον τρόπον ό 
στρατιωτικος παράγων δεν έπαυσε ν' αναμ ιγνύεται είς την πολιτικτlν 
έκ των παρασκηνίων. Ό Π ρωθυπουργος δμως 'Ελευθέριος Β ενιζέλος 
fιτο τόσον έγωκεντρ ισ,.ης ( ό  άνευ στέμματος Β ασιλεύς, δπως τον εΤπεν 
δ ΈμΙλ Λοϋγτδιχ μετa το 1 928)  καΙ δεν ητο όπο έκείνους ποv δέχον
ται νa μοιράσουν την Έξουσίαν με άλλους, καΙ δ ι '  αuτό, συγκρουσθεlς 
με τον Σ τρατιωτικον Σ ύνδεσμοv, όπεχωρησε της 'Εξουσίας καΙ εφυγεν 
ι:: ίς ττlν Εuρώπην, όπότε μΕ την aρωγην. κυρίως τοu «'Ελειιθξρου Βήμα
τος» έξελέγη άρχηγος των Προοδεuτικων Φιλελευθέpων ό Γ. Κ αφαντά
ρης, ένc\> ό Α.  Μιχαλακόπουλος ϊδρυε το κόμμα των Σ υvτηρητικων Φι
λελεuθέρων. 

Ό Γ. Κ αφαντάρης έγινε Πρωθυπουργός, όλλ' εύρέθη άμέσως καΙ 
αίιτος άντ ι μέτωπος τοϋ Στρατ ιωτικοu Σ υνδέσμου. ΚαΙ ό πείσμων Εlι
ρυτaν ητο άρκε,.α σκληροτράχηλος, εΤχε μαθητεύσει άλλωστε καΙ παρa 
•c!> 'Ελευθερί� Βενιζέλ� καΙ δεν ητο διατεθειμένος καΙ αίιτος νa ύπο
κύψ1J είς τοvς στρατιωτικούς. 

ΤΟ Κ Ι ΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡ Ι ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ 

Τότε εγινε το λεγόμενον «Κ ίνημα των τριων σuvταγματαρχωv», ή
τοι των συνταγματαρχων Θεοφ . Βουτσινδ:, Λάγγουρα καΙ δΕν ένθυμοϋ
μαι τίνος άλλου, οΙ όποΊοι ,  έπισκεφθέvτες τον Π ρωθuπουργον της χώρας 
Γ. Κ αφαντάρην, ήξίωσαν άπο αύτοv οuτε όλίγον οUτε πολιJ η νa προ
παρασκεuάσΙ:J δημοψήφισμα λαϊκον πρΟς κήρυξιν της Δημοκρατίας η 
·ιa παραιτηθι] ! � Ητο δε σαφες δτι το δημοκρατικον καθεστως έπεδιώ
κετο νa έγκατασταθι], όφ' ένος μεν διa νa νομ ι μοποιήσ'Ι:J ετι περισσό
τερον το ξργον της 'Επαναστάσεως τοu 1 922, ν' όποκλείσι:� την έπά
νοδον της Βασιλείας καΙ της Δυναστείας, με τυχοv έκλογaς δυσμενεΊς 
δ ιa το κόμμα των Φιλελευθέρων, καΙ προ παντος νa κατοχυρώσι:1 τοvς 
βαθμοvι; καi τaς θέσε ις, τaς όποίας εΤχον f\δη καταλάβει τa στρατιω
τικa στελέχη της ' Επαναστάσεως τοu 1 922, μετa ίδίως την άπόταξιν 
Uλλων 6ασιλοφρόvων όξιωματικων, μετa το κ ίνημα Λεοναρδοπούλου -
Γαργαλίδη - Μεταξa . 'ό Γ. Κ αφαντάρης, ώς γνωστόν, προετοίμησε va 
παραιτηθ6, παρa νa ύποκύψΙ:J είς τον έκ6ιασμον καΙ έσχη,f.Ιάτισε Κ υ-
6έρν,ησιν ό 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου διa νa προετοι μασΙ:J το δη
μοψηφισμα. 

υΟλ' αύτa τa γεγονότα ητο όδύνατον νa μη aπασχολήσουν το 
· !< . Κ . Ε. Ή Κ . Ε. αύτοu διεπίστωσεν δτ ι ,  άνεξαρτήτως των έκλογων ποu 
�γ ιναν καΙ όνεξαρτήτως της ύπάρξεως Βοuλης · καΙ κοιvοδουλεuτ ικης 
Κ υβερνήσεως, ό στρατιωτικος παράγων θa έξηκολούθει νa παίζι:1 σο-
6αροv ρόλον είς την πολιτικτlν ζωτlν της χώρας. ΝΗδη δ Κονδύλης ητο 
σχεδΟν μόνι μος ύπουργος των Σ τρατιωτικων καΙ δ Πάγκαλος όπο aρ
χιστράτηγος εΤχε γίνε ι  καΙ ύπουργος της «'Εννόμου Τάξεως» · ( νεοσύ-
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·στατον ύπουργεlον ) ,  μοιρασθεlς μξ: τον Κ ονδύλην η1ν έπl των ένόπλων 
ουνάμεων κυριαρχίαν, ένί;> δ Χατζηκυρι&κος, ώς στόλαρχος, ήτο το π&ν 
εiς το Ναυτικόν. 'Αεροπορία οuσιαστικως δΕν ύπfιρχε άκόμη, πλην έ
·λαχίστων πρωτογόvων άεροπλάνων ύπο τον στρατηγον Άδαμίδην. 

Δι<'χ τοuτο το Κ . Κ . Ε. άπεφάσισεν, οπωσδήποτε, ν<'χ ε ί σ Χ ω ρ ή 
σ n ε ί ς τ ο ν Σ τ ρ α τ ό  ν. ΝΕπρεπεν οπωσδήποτε ν' άσκί,'ι καΙ αuτο 
κ.άΠοιαν έπιρροην είς τ μημα εστω αuτοu, δ ι<'χ να δύναται ν<'χ έπηρεάζτ;ι 
κατ<'χ ενα τρόπον την έξέλ ιξιν της πολιηκης καταστάσεως. ' Εν προκει
μέν� υlοθετήθη τότε διττλη κατεύθυνσις : Ή μία ήτο έ κ τ ω ν κ ά τ ω, 
οηλαδη έν η:ρώτοις ή δημ ιουργία τριάδων κομμουνιστων μέσα είς τ<'χς 
μονάδας των ένόπλων δυνάμεων άπο κομμουνιστ<'χς στρατευομένους. Ή 
άλλη ήτο ή έ κ τ ω ν ά ν ω, δηλαδη συγκέντρωσις καΙ οργάνωσις άξιω
ματικων μξ: άριστεριζούσας οπωσδήποτε άντιλήψεις, οΙ οποίΌι θ<'χ f]δύ
ναντο ν<'χ άποτελέσουν εν εΤδος «φράξιας», έπηρεαζομένης έκ τοu Κ . Κ . Ε. 
έ.ντος τοu Στρατιωτικοu Σ υνδέσμου άφ' ένΟς καΙ γενικώτερον έντος τοu 
Στρατεύματος άφ' έτέρου. Οίίτω το Κ . Κ . Ε. θ<'χ άπέκτα η1ν δύναμιν ν<'χ 
έπnοεάζr:ι τ<'χς άναμίξεις τοu στρατιωτικοu παράγοντος είς την πολιτι
f<ην -ζωιlν της χώρας, ε'ίτε ένισχύον τΟ: τυχον έκδηλούμενα κ ινήματα, είτε 
ματά:ιωνον αuτά, έ<'χv δεν το συνέφερον, είτε δ ι<'χ καταγγελίας προς έ
κείνους, καθ' ών έστρέφοντο, είτε καΙ δ ι '  ένόπλου άντιδράσεαις έν άνάγ
t<ΙJ κατ' αύτων δ ι<'χ των έντος των μονάδων τριάδων στρατιωτων, ύπαξιω
ματικων καΙ άξιωματικων. 

ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ ΠΑΛΑ Ι ΩΝ ΠΟΛΕΜ Ι ΣΤΩΝ 

'Απεφασίσθη ν<'χ οργανωθοuν καΙ οΙ εφεδροι άξιωματικοί, οΙ έπη
ρεαζόμενοι άπο το Κ .  Κ .  Ε. καΙ ν<'χ ·έγγραφοuν είς τ<'χς οργανώσεις των 
έφέδρων άξιωματικων, έν συνδυασμ(\) πρΟς το κίνημα των παλαιων πο
λεμ ιστων, το οποΊον ήτο ολόκληρον ύπο την έπιρροf]ν τοu Κ . Κ . Ε. Μά
\ ιστα έκλήθη είς τ<'χς 'Αθήνας τότε καΙ συνέδριον των παλαιοπολεμιστι
κων οργανώσεων δλης της ' Ελλάδος, το οποίΌν συνηλθεν είς η1ν αίθοv
σαν τοu Συλλόγου 'Εμποροϋπαλλήλων, έπl τijς Πλατείας Μητροπό
λεως, τοu οποίου πρόεδρος έξελέγη δ Παντελf]ς Πουλιόπουλος, έκπρό
σωπος δξ: τοu Κ . Κ .Ε .  είς αUτο ήτο δ γράφων. Είς το συνέδριον αuτο 
παρέστη καΙ παρηκολούθησεν δλας τ<'χς συνεδριάσεις του, ώς έκπρό
σωπος τοu ύπουργείου Στρατιωτικων, ί::νας συνταγματάρχης, τοu δ
ποίου δεν έκράτησα το ονομα, δστις ήτο τόσον άφελης καΙ άδαftς των 
πραγμάτων δ δυστυχής, ωστε, ένi;> έκε'ί μέσα έκαλλιεργήθη το άντιπi)
λεμ ικον καΙ άντιμ ιλ ιταριστικον πνεuμα, ένi;> έπροπαγανδίσθη π&σα ήτ
τοπάθεια καΙ π&ν εΤδος φιλειρηνισμοu, έν(\) το συνέδριον έξέδωσε με το 
�διον πνεuμα δ ιάγγελμα προς τον Λαον καΙ προκήρυξιν προς δλους τοuς 
παλαιοuς πολεμιστάς, ένi;> άπέστειλε τηλεγραφήματα μξ: το ίδιον πνείί
μα είς δλας τ<'χς παλαιοπολεμ ιστικ<'χς όργανώσεις τοu Κόσμου καΙ εί
Gικως είς τf]ν έν Παρισίοις Διεθνη Όργάνωσιν των Παλαιων Πολεμι
στων, έν(\) ύπέδαλεν είς το Κ ράτος αίτήματα πλεΊστα καΙ άπραγματο
πuίητα δι<'χ το Κράτος ύπερ των παλαιων πολεμιστων, άναπήρων καΙ 
6uματων πολέμου, δ έκπρόσωπος τοu Κ ράτους άντισυνταγματάρχης, 
οχ.ι μόνον δεν άντελήφθη το τί γίνεται έκεΊ μέσα, άλλά, μετa το τέλος 
TOU συνεδρίου, έχειροκρότησε καΙ αUτος τον Πουλιόπουλον, δταν δ ι<'χ 
λόγου του fκλεισε τaς .έργασίας τοu ρ-υνεδρίου καΙ μ&ς σννεχάρη δ άν
θρωπος δι (χ την οργά.�σίν του, την διεξαγωγήν του καΙ τάς. . .  άποφά
σεις του ! Τέτοιους άντιπροσώποvς εΤχε το Κράτος είς τέτοια συνέδρια ! 

το ΑΜ Ι  

Το τμημα τijς δράσεως τοu Κ . Κ . Ε. είς τον Στρατον έλέγετο ΑΜ Ι 
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(άντιμ ιλ ιταριστικόν) .  Λόγ� τοίί ε'ίδους της δράσεως, ητις έπρεπε νΟ: 
είναι άκρως συνωμοτικι) καΙ όλως παράνομος, το ΑΜ I ιiτο κάτι άπο 
τΟ: άκρως άπόρρητα τοίί Κ . Κ . Ε. Οίίτε κ&ν τΟ: μέλη της Κ .Ε. τοίί κόμ
ματος δλα έγνώριζον το τί κάμνει το ΑΜ I .  Έγνώριζον μόνον δτι ύπάρ
.χει ενα τέτοιο τμημα καΙ δταν εΤχον άvάγκην νΟ: μάθουν κάτι,  δ ιΟ: το 6-
ποίΌv έχρειάζετο νΟ: έρωτήσουν τό ΑΜ Ι ,  ήρώτων το μέλος της Κ . Ε. ,  το 
οποΊον εfχε την έπί6λεψιν αύτοίί. 

Το ΑΜ Ι ώργανώθη άκρ ι6ως κατΟ: τΟ:ς άρχΟ:ς τοίί 1 924, μετ Ο: τΟ: 
άνωτέρω γεγονότα, άπο έμΕ: μΕ:ν έκ μέρους της Κ . Ε. ,  άπό τον Γ. Κ ολο
ζωψ δΕ: έκ μέρους της Ο . Κ . Ν . Ε. ,  δηλαδι) της 'Ομοσπονδίας Κ ομμουνι
στικων Νεολαιων 'Ελλάδος, της δποίας ό Κολοζώφ ήτο γεν. γραμμα
τεύς. Οίίτω η Κ . Ε. άπηυθύνετο εΙς έμΕ: νΟ: μάθι:ι δ,τι ήθελε σχετ ικως : 
�Αν π.χ. εΙς τι)ν Α η Β μονάδα διαθέτωμεν δύναμίν τινα, &ν δυνάμεθα 
νΟ: συστήσωμεν εΙς κανένα στρατιωτικον το Α η Β πρόσωπον, &ν δυνά
μεθα ν' άντιδράσωμεν εΙς τι)ν Α η Β κίνησιν κ.τ.λ. . 

Ό Γ. Κ ολοζώφ κατήγετο έξ 'Αλεξανδρουπόλεως, τον εΤχα γνωρί
σει είς τι)ν Δράμαν το 1 920, άκόμη παιδί, τότε δΕ: καΙ έγινε κομμουνι
στι)ς ώς Ε:φη6ος, φοιτων εΙς τό Γυμνάσιον καΙ συνάμα έργαζόμενος ώς 
:Jπάλληλος τοίί φαρμακείου Καραμερτζάvη. ΕΙς τΟ:ς 'Αθήνας ήλθε δ ιΟ: 
νΟ: σπουδάσι:ι εΙς το Πανεπιστήμιον, καΙ ώς φοιτητής, καθ' δλον το διά
στημα, ήτο καΙ γενικος γραμματεuς της Ο . Κ .Ν . Ε. Ήταν μελετηρός, 
δραστήριος, έχέμυθος, πείσμων καΙ πόλu φανατικος κομμουνιστής. Όρ
φανος πατρός, εΤχεν ύποφέρε ι πολU καΙ δ ίδιος 'διΟ: νΟ: σττουδάσι:ι καΙ η 
οΙκογένειά του, καΙ το μΙσός του κατΟ: της κοινωνικης άδικίας καΙ τοΟ 
καπιταλιστικοίί καθεστωτος ήτο άουσσαλέον. Έθuσίαζε τό πaν εΙς τόν 
άγωvα ύπΕ:ρ τοΟ Κομμουνισμοίί καΙ ήτο ετοι μος ν' άποθάvι:ι διΟ: τι)ν 1-
δεολογίαν του. ΑύτΟ: τΟ: γράφω, διότι δ νέος αύτός, άργότεροv, ώς θΟ: 
είπωμεv, έθυσιάσ{)η καΙ άπέθανεν εΙς τι)ν Ρωσίαν πίπτων άπό. . .  κομ
μουνιστικΟ:ς σφαίρας ! 

Π Ρ Ο Σ ΕΛΚΥΣ I Σ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΡΑΤ Ι ΩΤΏΝ 

ΜΕ: τόv Γ ιωργο Κολοζώφ έθέσαμεν τΟ:ς κατωτέρω 6άσεις όργανώ-
σεως τοίί ΑΜ Ι : · 

'Επειδή, μετΟ: τι) ν συνθήκην της Λωζάννης, δ ιελύθη ό Στρατός τοΟ 
' Έβρου, καi άπελύθησαν δλαι αl κλάσεις, αl όπο'iαι ε'fχον ύπηρετήσει 
c:lς τι)ν ΜικρΟ:v Άσίαν, άπό της κλάσεως 1 9 1 7-1 922, ποu εΤχον κρα
τηθ6 μετΟ: τι)ν μ ικρασιατικήν καταστροφήν, δΕ:ν ήδυνάμεθα νΟ: Ε:χωμεν 
μέσα εΙς τό Στράτευμα στρατιώτας κομμουνιστΟ:ς η όπωσδήποτε συμ
παθοϋντας άπό τοuς παλαιοuς της Μικρaς 'Ασίας. Ή μόνη κλάσις, ποu 
παρέμεινεν ύπό τΟ: δπλα, έξ έκείνων ποu εΤ�αν συμμετάσχει εΙς τι)ν Μι
;φΟ:ν Άσίαν, ήτο ή τοίί 1 922, άλλ' αύτη ειχε μετάσχει τοϋ πολέμου έ
κείνου μόλις κατΟ: τι)ν ληξίν του καΙ δΕ:ν έπρόλα6ε νΟ: «μολυvθ6» τρόπον 
1 ινΟ: άπό τό κομμουνιστικόν μ ικρό6ιον. Κ ατ' άνάγκην λοιπόν επρεπε ν' 
άπο6λέψωμεν εΙς τοuς νέους στρατιώτας των νέων κλάσεων. ΚαΙ οΙ νέοι 
;:ττρατιωται,  πρiν στρατευθοϋν, δΕ:ν ήτο δυνατόν ν' άνήκουν, λόγ� τi)ς 
rιλικίας των, εΙς τό κόμμα, άλλ' εΙς τι)ν κομμουνιστικilν νεολαίαν τοΟ το
που των. Δι' αύτό ή κυρ ιωτέpα δρδ:σις σχετικως άνετέθη εΙς τόν Γ. Κο
λοζώφ, γεν. γραμματέα της Ο. Κ .Ν . Ε. 

Οίίτω αl τοπικαl έπιτροπαl των ΚομμουvιστικC>ν Νεολαιων διετά
χθησαν άπο τήν Ο . Κ . Ν . Ε. ν' άναφέρουν εΙς αύτι)ν ποΙα μέλη των ύπη
ρετοΟν εΙς τΟ:ς ένόπλους μονάδας καΙ εΙς ποίας μΕ: τι)ν διεύθυνσίν των. 
Ν ' άναφέρουν πάντοτε έφεξης πο'iα μέλη των στρατεύονται έκάστοτε, 
C.κόμη δΕ: καΙ σuμπαθοϋντες έργάται η φοιτηταί, μαθηταl κ.τ.λ. �Οταν 
συνεκεντρώθησαν τΟ: στοιχεΊα αύτά, διετάχθησαν αl τοπικαl όργανώ-
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.σεις τοu κόμματος να όρίσουν εν έκ τών στελεχών των, ποu ν' aναλά6ι:ι 
το ΑΜ I ,  δηλαδη να Ελθι:1 εiς έπαφην με τοuς εΙς τας έκεΊ μονάδας uπη
ρετοuντας όλίγους εστω Ιδικούς μας καi να τοuς όργανώσι:� εΙς τριάδας. 
' Επρεπε να ίιπάρχοuν ίιπεύθuνόι εΙς κάθε λόχον, τάγμα, σύνταγμα, με
ραρχίαν καi έπαφη τοu ίιπευθύνου τfις aνωτέρας τοπικfις στρατιωτικfις 
μονάδος με τον ίιπεύθυνον τfις τοπικfις κομμοuνιστικfις όργανώσεως, εΙς 
'τρόπον ώστε το κόμμα να δύναται να δ ιοχετεύι:J ΕΚάστοτε εiς το στρά
τευμα τα κατάλληλα συνθήματά του. u0ταν έστρατεύετο κανεiς νεο
·σύλλεκτος, μέλος οίασδήποτε όργανώσεως τοπικfις Νεολαίας η καi ό:
πλώς συμπαθών προς το κόμμα, έπήγαινεν εΙς την μονάδα του σuστη
._μένος προς τον uπεύθυνον αύτfις ήδη uπηρετοuvτα δια να τον έντάξι;ι 
.εΙς μ ίαν τριάδα. 

Γ ενικαi όδηγίαι εΤχον δοθΏ πρΟς έκμετάλλευσιν εΙς την έντος τοu 
Στρατοu προπαyάνδαν δλων τών αΙτιών δυσαρεσκείας τών στρατιωτών 
κατα τών aξιωματικών των, κατα τοu Κ ράτους κ.τ.λ. Ή ένδεχομένως 
.κακη ποιότης τοu συσσιτίου, ή κόπωσις ό:πο τα γυμνάσια η τός πο
cρείας, ή αύστηρότης τών έπιοαλλομένων ποινών καi π&σα άλλη αΙτία 
δυσαρεσκείας τών στρατιωτών Επρεπε νό εΤναι aφετηρία προπαγάνδας . 
. Δια τοuς ίιπαξιωματικοuς, ή πολλη δουλε ιό ποu τοuς έφόρτωναν οί a
ξιωματικοί, ό παραγκωνισμός εΙς τας προαyωγάς, ή μ ικρα μισθοδοσία 

·των, έπεδιώχθη έπίσης νό γίνουν aντικείμενα έκμεταλλεύσεως. 
'ΑλλCχ το κ .  κ .  Ε. έγνώριζεν δτι δεν δύναται να EXI:J σο6αρCχς ιπι

τυχίας :1ς το Στράτευμα, aν δεν εΤχε μέσα εΙς αύτό, καθως καi εΙς 
·τας άλλας ένόπλους δυνάμε ις, μόνιμα στελέχη, δηλαδη μονίμους aξιω
_ματικοuς καi μάλιστα· aνωτέρων βαθμών. Καi φυσικα ήτο σχεδόν aδύ
νατοv ' ν' ό:ποκτήάι:J τοιούτους ό:μέσως. Άπεφασίσαμεν λοιπον με τον 
.Κολοζωφ να καταοληθΏ μέρι μνα να προπαρασκευασθοuν τοιοuτοι, εστω 
-καi μετό: Ε:τη πολλά. Προς τοuτο έζητήθη aπό τός τοπικός όργανώσεις 
τfις Κ ομμουνιστ ικfις Νεολαίας να ίιποδέίξοuν νέους μέλη των η συμ
·παθοUντας, προερχομένους aπό μ ικροαστικός οlκογεvείας, τελειοφοί
-,οι;ς Γυμνασίων, οί δποΊοι, μετα σχετικην προπαρασκευήν, τόσον δια 
.φροvτιστηρίωv, δσον καi δι' Ιδιαιτέρας έv Άθήvαις κομμουvιστικiJς κα
τηχήσεως, νό μετέχουv ΕΚάστοτε τών έξετάσεων είσαyωγfις ε�ς τας 
Σ χολός Εύελπίδων, Δοκίμων καi 'Αξιωματικών ΧωpοφυλάκiJς. Φuσικα 

-.a.ύτοi θα ήσαν άγνωστοι ώς κομμοuνισταi καi εΙς αύτοuς ό:κόμη τοuς 
.κομμοuνιστας καi γνωστοi ώς τοιοuτοι μόνον εΙς τον Κολοζώφ, έντεταλ
μένον vα παρακολουθΏ την σταδιοδρομίαν των η εΙς έκεΊνον, δστις ένδε
χομένr...:ς θα τον ό:νηκαθίστα εΙς το ΑΜ I ό:ργότερον, έόν παρουσιάζετο 

-ανάγκη aντικαταστάσεώς του. 

ΚΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΤΑ Ι Ε Ι Σ ΤΑΣ ΣΤΡΑΤ Ι ΩΤ Ι ΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ 

Έπi τοu προκειμένου γνωρίζω,_ δτι ό:ργότερον έπετεύχθη ή εlσα
-γωγη δεκάδος περίπου τοιούτων εΙς τός τρεΊς αύτας σχολάς, aλλ' ού
�δέποτε μοu έδόθη αΙτία να μάθω άπο τον Κολοζωφ ποΙοι ήσαv, δ ιότι 
άφ' ένος αύτο δεν μοu έχρειάζετο, aφ' έτέpου εΤχα τόσες άλλες σκο
τοuρες, ώστε νό μη φορτωθώ καi τέτοιες. ΝΑλλωστε ήξευρα δτι ό Κο

'λοζωφ θα κάμι:J καλό τηv δοuλεια αύτή. Το ι-ιόvον ποu θuμ&μαι εΤναι 
δτι δ Κολοζωφ μοu έζήτησε δύο . η τρεΙς φορες να διαθέσι:� το κόμμα 
..ώρισμέvα ποσα προς ένίσχuσιν οlκονομικι)ν τών τοιούτων σπουδαστών 
Ε ι '  ώρtσμένας , άνάγκας των, πρ&γμα ΠοU e)rtvε. ΕΙς ποΙον avέθεσεν δ 
Ι<.ολοζωφ το ΑΜ I '  κατα ΤΟ 1 928, δταν έφuλ�ίάθη καi επειτα έδραπέ-

· ιευσεν είς την Ρωσίαν, δεν εtμαι εΙς θέσιν va γνωοίζω, διότ ι  τοuτο Ε:γι-
·.νε μετα την έκ τοu Κ .  Κ .  Ε. aποχώρησίν μου. 

· 

ΈνvοεΊται δτι av κατα τα ετη 1 924 - 1 928 εΙσήχθησαν εΙς τας 
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στρατιωτικάς σχολάς καμμιά δεκαριά κομμοuνισταl μαθηταί, είτε οοτοι 
παρέμειναν καΙ όπεφοίτησαν ώς κομμουνισταl καΙ ε ίσηλθον ώς τοιοVτοι 
είς τάς ένόπλους δυνάμεις, είτε έν τι;, μεταξu έvτος των σχολων αύτων 
άπέ6αλον τάς κομμουνιστ ικάς των aντιλήψεις, το πρaγμα πλέον δεν 
iχει καμμίαν σημασίαν, aφou τόσον πολλοl aξιωματικοl παρουσιάσθη
σαν ώς κομμοuνισταl καΙ κομμοuνίζοvτες με τον ΕΛΑΣ καΙ μετέπε ι
τα, aφou είδομεν καΙ παλαιοuς στρατηγοuς καΙ ναυάρχους κομμοuνι
στάς, έστω καΙ aποστράτους σήμερον. Ή φορά των πραγμάτων καΙ δ 
ρωμαίϊκος τυχοδιωκτισμος ώθησε πολλοuς προς τά έκε:ϊ. 

VΟλα τά aνωτέρω δμως δεν σημαίνουν δτι δΕν uπηρχεν είς τον 
Στρατον καΙ μερίς, μ ικρά μέν, αλλ' aρκετά δυναμική, aριστερων άξιω
ματικων. � Ητο μία ομάς, τι1ν όποίαν άκρι6ως ήμεί'ς έλέγαμεν «'Ομάδα 
άριστερC:ιν άξιωματικων». Κ ατ' ούσίαν, κομμοuνισταί, έν δλτ;ι τΌ σημα
σί� της λέξεως, δεν ήσαν. ΕΤχον δμως άριστεράς, άρκετά άριστεράς ά
πόψεις. Ή δε έπαφή των με το κόμμα ήτο συνεχής. Τον σύvδεσμόν των 
με αuτο έξέλεξαν οί ίδιοι, συνδεόμενοι με τον Γ ιάννην Κ ορδaτον, ήμεί'ς 
δΕ: οΙ άλλοι δΕ:ν έίχομεν κανένα λόγον aσφαλως νά θέλωμεν άλλον, καΙ δ
ταν aκόμη ό Γ ιάννης Κ ορδCrτος διεγράφη άπο το κόμμα, άπο τοuς Που
λιόπουλον καΙ Μάξιμον, λόγ� της διαφωνίας του έπi τοϋ ζητήματος της 
αuτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ Θράκης, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. 

Ή όμάς αUτη των άριστερων aξιωματικων έφθασε νά άριθμΌ περi 
τοuς 20 περίπου άνωτέρους άξιωματικοuς, αλλ' δλους καλοuς aξιωματι
ϊ<Οuς έπαγγελματικως καi J-ΙΕ άρκετι1ν έπιρρσΓ)ν είς τον Σ τρατιωτικον 
Σ ύνδεσμον καi είς το Στρατεuμα γενικως. Έκτος τοu Εύριπίδη Μπα
κιρτζη, ό όποΙος ήτο ό μοχλΟς της κινήσεως, καi τοu Σ αράφη, δστις τό
τε καΙ 'ίσως καi έπειτα, καΙ τώρα, εΤχεν ώς έλατήρια περισσότερον τι1ν 
aμετρόν του φιλοδοξίαν, παρά τάς ίδεολογικάς του πεποιθήσεις, καΙ τοϋ 
ό:vτισυvταγματάρχου τοϋ Μηχανικοϋ Άθηνέλη, τοϋ όποίοu ό aριστερ ι
σμος ήτο aπόρροια μaλλον κουφότητος, δΕ:ν πρόκειται ν'  αναφέρω άλ
λα όνόματα, διότι σέβομαι την μνήμην πολλων έξ αίιτων, νεκρC:ιν ήδη 
καΙ ούδόλως συντρέχει λόγος νά θιyΌ ή uπόληψις των ο!κογενειων των, 
έξ άλλου δΕ: πολλων έξ αίιτων ή μετέπειτα διαγωγη ήτο άρίστη aπο 
έθνικής όπόψεως καΙ aπεδείχθη δτι ο aριστερισμός των ήτο ό καλως 
έννοουμενος aριστερισμός, δηλαδη ή όρθη άντίληψ ις περl της άνάγ
κης μεταρρυθμίσεων κοινωνικωv έν τΌ χώρα μας · πρΟς έπι6ολην μ ιaς 
κοινωνικης δ ικαιοσύνης καΙ κάθε άλλο παρά άvτεθνισμος καΙ κοινωνι
κη αναστάτωσις. 

Πάντως, το κόμμα τότε ήδύνατο έν τ ινι μέτρ� νά uπολογίζτ;ι καΙ 
εiς την δύναμιν της «ομάδος ταύτης των άριστερων άξιωματικων>>, της 
δποίας το φερέφωνον, ό Ιδεολογικος τρόπον τ ινά φορεuς των άπόψεών 
των διά δημοσιεύσεών του είς τον «Ρ ιζοσπάστην» ήτο ό «Έρυθρος Τ α
γματάρχης» πρωτον καΙ ό « Συνταγματάρχης» άργότερον Εύριπίδης 
Μπακιρτζi)ς. Έννοεlται δτι δλα τά γραφέντα έίς τον «Ρ ιζοσπάστην» 
άρθρα, τά φέροντα τιlν uπογραφιlν «'Ερυθρος Ταγματάρχης» η « Σ uν
τ�γματάρ2<ης» ?Ε:ν �σαν ftκ της γραφίδος τ;>Ο Μπα�ιρ

,τζη, διό�ι  σuνέ6,η 
να γρσ.φουν και άπο προσωπα της Κ .  Ε. αρθρα με υπογραφην τοιαυ
την,δταν ήθέλαμεν νά uπο6άλωμεν είς τοuς στρατιωτικοuς ώρισμένας 
άπόψεις καΙ νά έπηρεάσωμεν έμμέσως τάς κ ινήσεις των. 

της όμάδος ταύτης των άριστερων άξιωματικων θά κάμωμεv άρ
yότερον μνείαv διά ν' $iνσ;φέρωμεν τον ρ6λον καΙ τάς κ ινήσεις της έπl 
τΌ εύκαιρί� διαιpόρων κ ιVηματων καΙ πολιτικωv γεγονότων της χώρας. 

ΜΕ: την δμαδα ταύτην εΤχεν έπαφιlν τότε καΙ δ ' Ι ωάννης Σ οφια
νόπουλος. 
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ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙ Σ ΜΑ ΤΗ Σ ΔΗΜΟ Κ ΡΑτ Ι ΑΣ 

rΟταν προεκηρύχθη το δημοψήφισμα UΠΕρ της καταργήσεως τοu 
βασιλικοΟ θεσμοΟ καΙ έπι6ολης τοΟ δημοκρατικοΟ πολιτεύματος, άνε: 
φύησαν διαφωνίαι καΙ πάλιν είς τι1ν Διοίκησιν τοΟ Κ .  Κ .  Ε., δσον άφορQ: 
τι1ν τηρητέαν κατ' αύτο στάσιν. Ή διαφωνία προηλθεν έκ τοu τρόπου, 
καθ' δν έτίθετο είς τον Λαον το έρώτημα ν' άπαvτήσι:ι αν θέλι:ι Δημοκρα
τίαν ψηφίζων «ναi» η δ:ν θέλι:ι Βασιλείαν ψηφίζων «οχι» ! κατ: αύτον το� 
1-pόπον δεν έμεvεν άλλο τ ι  δια να ψηφίσι:ι κανείς. Κάθε ψηφοδελτιον, που 
θα περιεlχε κάτι περισσότερον άπο το ναΙ η το δχι, θα ήτο &κυρον. Ό 
ό:είμνrιστος Παπαναστασίου έρpύθμ ισε κατα τοιοCιτον τρόπον τι1ν ψη
φοφοριαν άκρι6ώς δια ν' άναγκασι:ι το κ .  κ .  Ε. να ψηφίσι:ι «ναi» καΙ τί
ποτε άλλο ! 

ΠρΟ τοΟ καθορισμοΟ άκόμη της τοιαύτης ψηφοφορίας καΙ δ ια να έ
πηρεάσωμεν κατά τι,  δ:ν ήτο δυνατον, τας άποφάσεις της Κυδερνήσεως, 
έγραψα έγω ένα άρθρον είς τον «Ρ ιζοσπάστην» μΕ τον τίτλον «Λαϊκη Δη-
μοκρ�Ε

ία». ' ' ' " ' οδέλ θ' ά ' ' λ ' ξ  .. λ πιστευετο ακομη οτι τα ψηφ τια νεγραφον τας ε εις <�η-
μοκρατία» η «Βασ ιλεία». Ό Σ ερ. Μάξι μος έπέμενε να ψηφίσωμεν .:Σο-
6ιετικη Δημοκρατία», έστω καΙ αν τα ψηφοδέλτιά · μας έκηρύσσοντο &� 
κυρα ! 

Το άρθρον μου έκεlνο με το σύνθημα «Λαϊκη Δημοκρατία», το δ
ποΙον δ καθένας δύναται να εuρι:ι εΙς τΟU) τόμους τοΟ «Ρ ιζοσπάστη:ι> 
της Έθνικης Β ι6λιοθήκης, προεκάλεσε θυελλαν έναντί ον μου. vΟλοι 
οΙ έξτρεμισταί, οί ύπεραριστεροl καΙ άκόμη οί έπιζητοuντες άφορμην 
άvτιπολιτεύσεως, το έπέκpιναν. Έκτος τοu Μαξί μου, καΙ δ Πουλιό
-πουλος καi δ Χαϊτaς, μετεπειτα μέλος της Κ. Ε. καΙ τότε γραμματεuς 
τοΟ τμήματος 'Αθηνών, f\σκησαν δρι μuτάτην κριτικήν. τί θα πδ «ΛαϊΚ:η 
Δημοκρατία» ; Είς την έννοιαν «Λαος» δεν ύπάρχει ταξικη έννοια ! 
Λαος εΤναι ολοι, καΙ οί άστο! μαζί ! ΝΕπρεπε να ρίψωμεν, κατ' αύτούς, 
το σύνθημα <<Σο6 ιετικη Δημοκρατία μέ Έργατοαγροτικην Κυ6έρνη
ΟΊν» ! Αύτο το τελευταlον ητο το σύνθημα της έποχης διεθνώς. Γελω 
τώρα καΙ με το τότε άρθρον μοι..r, το δποlον άπεδοκι μάσθη την έπομέ
νην άπο τον <<Ρ ιζοσπάστην», πάλιν δ ι '  άνακοινώσεως της Κεντρικης 
Έπιτροπης, γελώ δε άκόμη περισσότερον μΕ την τότε κατ' έμοΟ άντι
πολίτευσιν, οταν τα πράγματα έφθασαν είς το σημε(ον σήμερον να έy
;..:αθιδp;Jι;ι αύτη αUτη ή Σο6ιετικη vΕνωσις «Λαϊκας Δημοκρατίας» παν
τοΟ δ-που κατορθώνει να έπικρατδ ! Με αύτο δεν θέλω ποσώς να πω 
Οτt έyω έπροφήτευσα προ 25ετίας η έμάντευσα το τί έπρεπε να pιψθ5 
ώς σύνθημα, διότι άσφαλώς καΙ έγω τότε το έγραψα έκεlνο το άρθρον 
είς μίαν Εμπνευσιν της στιγμης, άλλα θέλω να δ ιατρανωθδ ποίαν άξίαν 
έχουν αί κρίσεις καΙ έπικρίσεις έπ1 τάχα Ιδεολοyικοu έπιπέδου παρα 
τοΙς κομμοuνισταlς. 

Π ΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Το σύνθημα της «Λαϊκης Δημοκρατίας>> έπεκρίθη τότε ως καιρο
σκοπικόv, ώς δεξια παρέκκλισις, ώς δέν ξέρω τί άλλο ! Περιέργως δεν 
έπικρίνεται τώρα ώς τοιοuτον, δταν το έφαρμόζι:ι το Κρεμλlνον ! 

Έταλαντεύθημεν άρκετα καΙ έyκρινιάξαμεν άκόμη περισσότερον 
μΕ το τί πρέπει να ψηφίσω}lεν εΙς το δημοψήφισμα έκεlνο. Τέλος άπε
φασίσθη να ψηφίσωμεv «ναι», έφ' δσον το «οχι» άπεκλείτο, άφοΟ έσή
μαινε Βασιλείαν, καΙ έφ' δσον μέσα εΙς το ψηφοδέλτ ιον τοu «να1» δεν 
χωροuσε τίποτε άλλο έπ1 ποινδ άκυρότητος. 

· ΑΙ έκλογαl καΙ τα δημοψηφίσματα εΤναι δια τα Κ .  Κ .  δλου τοΟ 
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Κ όσμου μία εύκαιρ.ίά κα'rάλληλος καΙ πρόσφορος προς προπαγάνδmι,. 
προς ζύμωσιν, προς διάδοσιν των άπόψεώv των, προς κινητοποίησιν μα
ζων. 'Ανεξαρτήτως τοu ψηφοδελτίου καΙ τοu aποτελέσματος τοu δημο
ψηφίσματος, το όποίΌν οπωσδήποτε θa ήτο ύπέρ τfις Δημοιφατίας, ά
φοίί δλα ,τα βα�ιλόφρον� κόι;ιματα έt<;ή�υξ_αν άποχην ,καΙ ήρ�ήθησ,αν ν:

. άναγνωρισουν την νομι μοτητα του, δι ημας παρουσιαζετο ευκαιρια να 
"άμωμεν την προπαγάνδαv μας καΙ να όμ ιλήσωμεν πρΟς τον Λαόν. Έ
σκορπίσαμεν είς τας έπαρχίας. WΕμεινεν είς τας 'Αθήνας μόνον ό Θω
μδ:ς 'Αποστολίδης, yενικος γραμματεuς τότε τοu κόμματος. Ό Μάξι-· 
μος έπfιγεν είς τi]ν Θεσσαλίαν. Ό Πουλιόπουλος, &ν καΙ μη μέλος ά
κόμη τi\ς Κ .  Ε:, ό:νέλαβε να όμ ιλ� είς τας συγκεντρώσε ις ΆθηνC:ιν -
Πειοαιωc καΙ Σ τερεδ:ς ' Ελλάδος. Έγω fφυγα δια την Βόρειον ' Ελλάδα. 
Είς- την ίlελοπόννησον δέν είχαμε τότε σοβαρας δυνάμεις. 'ΕκεΊ φυσικα· 
έπλε ισψήφουν ο\ βασιλόφρονες καΙ ό:νεμένετο μδ:λλον aποχή. 

Δ Ι ΑΧΩΡ I ΣΜΟΣ 

Ό Μάξιμος ωμίληο·εν είς Λάρισαv, Βόλον, Τρiκαλα, καί μαζi μέ. 
τον Σ άντον, είς την Καρδίτσαv. Έγω ωμίλησα είς την Θεσσαλονίκην, 
Σέρρας, Δράμαv καί Καβάλαv. Είς την Καβάλαv έδόθη ή εύκαιρία να 
ξεκαθαpίσωμεν καί τi]ν ίδεολογικήν μας γραμμην σαφέστατα ό:πο τοuς 
Βενιζελικοuς καΙ έν γένει ό:πο τα Ciλλα δημοκρατικα κόμματα. Τοuτο f
γ ινεν είς την έξi\ς περίπτωσιν : 

Σ υνεκλήθη μεγάλη σύσκεψις είς το Έμπορικον 'Επιμελητήριον δ
λων των τοπικων οργανώσεων πάσης φύσεως, ύπο την προεδρίαv τοιJ. 
προέδρου τοu ' Επι μελητηρίου κ. Ν ίκου Τερμεντζή. Είς αύτi]ν παρέστη
σαν aντ ιπρόσωποι δλης τi\ς Καβάλας καΙ περιχώρων κατα όργανώσειc;. 
Παρέστησαν βέβαια καΙ aντιπρόσωποι των έργατικων όργανώσε(..)V καί 
έγω μετα της τοπικης έπιτροπijς τοu Κ .  Κ .  Ε., το όποΊον έπίσης εΤχε 
κληθ�, έφ' οσον ήτο γνωστον δτι θα έψήφιζεν ύπέρ τijς Δημοκρατίας. 
Είς την μεγάλην αύτην σύσκεψιν, μετα είσαγωγικην προσλαλιαν τοu 
προέδρου αύτijς, Ελαοε τον λόγον ό βουλευτης Κ αβάλας, ό ό:είμνηστος 
'Αχιλλεuς Παπαδδ:τος, καΙ άφοu ώμίλησεν έπi πολλην ωραv καi κατε
κεραύνωσε τον βασιλικον θεσμόν, την δυναστείαν καί ολα τα σχετι
κα προς το καθεστώς, καΙ fπλεξε το έγκώμ ιον τής Δημοκρατίας, ύπο 
τα αλλεπάλληλα χειροκροτήματα των παρισταμένων, ένόμ ισε σκόπι
μον, δέν ξέρω πως τοu κάπνισε, να χαιρετίσl,l είς το τέλος τοu λόγου 
·rou την παροuσίαν μας είς την σύσκεψιν καi να έξάρl,l το γεγονος τ�ς. 
ταυτότητος των άπόψεών μας καΙ της έπl το αύτο συνεργασίας τρο
πον τινα των τάξεων, άποσκοπων καταφαvως να δημοκοπήσl,l καi όλί-
γον μεταξu των έργατων Κ αβάλας. 

. 

ΑΓΩΝΕ Σ  ΠΑΡ ΑΛΛΗΛΟ I 

Τ οuτο μέ ήνάγκασε να έπέμ6ω άμέσως καΙ να τονίσω οτι ναΙ μέν 
ό:γωνιζόμεθα καΙ ή μεΊς ύπέρ τijς Δημοκρατίας, ώς ένος σταθμοu η βαθ
μΊδος δια την περαιτέρω έπίτευξιν των σκοπων μας, άλλ' η Δημοκρατία: 
έκείνη, την δποίαv έπιδιώκομεν, εΤναι πολu διαφορετικη έκείνης, ποu τ]
θελεν ό βουλευτης καΙ έπρόκειτο να έπι6άλ1,1 το δημοψήφισμα. 'Επίσης 
δτι πολU εσπευσεν δ 6ουλευτης να κρούσ'.l τον παιδ:να της συνεργασίας 
των τάξεt.Jν, διότι δ άγών μαs δ ε ν τ α u τ ί ζ ε τ α ι, ά λ λ' ε τ ν α ι π α
ρ ά  λ λ η λ ο ς, καί, ώς γ·vωριζει ό:σφαλως ό βουλευτής, α! παράλληλοι 
όσονδήποτε καΙ δ:ν προεκταθοuν ο ύ δ έ π ο τ ε σ u ν α ν τ ω ν τ α ι ! 

Τ αuτα, τηλεγραφηθέντα το ίδιο βράδu είς τον «Ρ ιζοσπάστην» καi: 
δημοσιεuθέντα1 aπετέλεσαν επειτα .την έπίσημον θέσιν, την δποίαν ε-
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λαβε το Κ .  Κ .  Ε. είς το δημοψήφισμα έκε'tνο, δ ιότι υίοθετήθησαν άπο ό

λους καΙ Εληξε �αl ή κατ' έμι;>Ο άντιπ�λίτευσις 
.
καΙ �πίκρισ_ις �ια ;ο �ρ

θρον της «Λαϊκης Δημοκ,ρατιας» ,! -τ_:οτε ήτο , εποχη,_ κ�τα �ν o-r;oι�v 
είς το Κ .  Κ .  Ε. ,  προκειμενου περι των προσωπων της ηγεσιας αυτου, 
i':να lopsu5 l i nguoe η lopsus co lomi ήτο άpκετον δια να σΕ χαντακώσΙJ , δ
σονδήποτε Lιψηλi]v θέσιν κα1 δ:ν κατεί'χες, δσηνδήποτε πρ�ωπικην έ
·πιρροην καΙ δ:ν εΤχες. Μία ρετσινια καιροσκόπου πολιτικως fφθανε ! 
Τοσαύτη ήτο ή προσήλωσις είς τι)ν όρθόδοξον θεωρητ ικι)ν πολιτικι)ν 
γραμμήν. ' ' "δ ξ , , 

δ 
, • " " Κ Το δημοψηφισμα δεν ε ει ε φυσικα τιποτε, ιοτι αι ψηφοι του . 

Κ .  Ε. άνεμιχθησαν μΕ: ολας τας δημοκρατικας ψήφους. Τι)ν δΕ: Κυβέρ
νησιν Παπαναστασίου διεδέχθη Κ υβέρνησις Μιχαλακοπούλου - Κονδύλη. 

ΜΥ ΣΤΗ Ρ Ι ΩΔΕ Ι Σ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΕΝ ΜΑΚ ΕΔΟΝ Ι Α. 
ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι  ΤΗ Σ ΕΛ ΣΑΣ 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Θ έ ρ ο ς τ ο Ο 1 9 2 4. Παρακαλώ τοuς πα
ρακολοuθοίlντας τα γραφόμενά μας να δώσουν ολως ίδιαιτέpαν Πpοσο
χι)ν είς οσα πρόκειται έφεξijς να γράψωμεν, δ ιότι κατ' ούσίαν άπο τοΟ
δε είσερχόμεθα είς το περιλάλητον ζητημα τijς αύτονομήσεως τijς Μα
δεκονίαc καΙ Θράκης καΙ άπο τοΟδε καΙ έφεξijς θ' άναλύσωμεν τοΟτο έν 
πλάτεί, -άφηγουμενοι καΙ τα γεγονότα ποu σuνέδησαν. Δέον να ση με ι ω
θ;) δτι τα γεγονότα ταΟτα ούδεlς άλλος γνωρίζει, έκτος έκείνων ποu τυ
χον τα έπληροφορήθησαν άπο έμένα κcri δύο η τριών έκ τών τότε κομ
μουνιστών ηγετών, οί δποίΌ ι όμως fμαθον μόνον τμijμα αύτών. Τοίlτο 
δΕ: διότι το δλον αύτο θέμα, κατα τι)ν έποχην έκείνην, έχειρίσθην κυ
ρίως έγω έκ μέρους τοΟ Κ .  Κ .  Ε . ,  ώς έκ Μακεδονίας προερχόμενος καΙ 
γνωρίζων ένταΟθα πρόσωπα καΙ πράγματα. Θ' άφηγηθώμεν τα γεγο
νότα, παρεμβάλλοντες έκάστοτε τας θεωρητικας άπόψεις καΙ πολιτι
κας πράξε ις, αί δποΊαι εΤναι συνδεδεμέναι πρός αύτά. 

Κ ατα την έποχi]ν αύτην έν Θεσσαλονίκι:1 καΙ είς την γωvίαν της ό
δοΟ Έγνατίας ι<αl της όδοΟ, ητις ωδήγει είς το τότε ο'ίκημα τοΟ Έρ
γατικοΟ Κέντρου καΙ είς την Έφορείαν ΎλικοΟ Πολέμου, όλίγον μετα 
την στάσιν τοΟ Κολόμ6ου, καΙ πρό της πλατείας Βαρδαρίου, όδοΟ, ή
τ ις, δ:ν δΕ:ν άπατώμαι, εΤναι ή σημερινη όδος Δωδεκανήσου (δ ιότι η &ν
οικοδόμησις εχει άλλοιώσει το τμημα έκεί'νο της πόλεως ) ι Lιπηρχε, δεξια 
τ� έξερχομένcμ, είς την όδον Έγνατίας, ένα παλαιο διώροφον ξύλινο 
σπίτι .  Μέσα είς το σπίτι αύτο κατοικοΟσε μία νεαρα Γερμαvίς, δνόμα
τι �Ελσα (το έπώνυμόν της ποτε δeν ήρώτησα να μάθω ) ,  ήλικίας 25 
περίπου έτών, μελαχροινή, άρκετα ώραία, άρκετα μορφωμένη, μαζl μΕ: 
•ον άδελφόν της �Οττο, ένα fφηβον, περιέργως ξαvθον καΙ μη όμοιά
ζοvτα προς την άδελφήν του ! Ή �Ελσα, έκτος άπο τα γερμανικά, ω
μ ιλοΟσε γαλ� ικά, άλλα καΙ εύχερέστατα, ως 'Ελληνίδα, τα έλληνικά ! 
'Αντιθέτως, δ �Οττο δΕ:ν έγνώριζεν ούτε γρΟ άπο άλλην γλώσσαν, πλην 
της μητρικής του, έφοίτα δΕ: είς το έν ΘεσσαλονίΚΙJ γερμανικον Γυμνά
σ ιον κα1 ήτο πολU μελετηρό παιδί, δ ιότι καΙ μετα το σχολεί'ον του, είς 
το σπίτι, συνεχώς έμελετοΟσε. Ό �Οττο ήτο μόλ ις 1 6  - 1 7  έτών καΙ 
ή �Ελσα f\σκει έπ' αύτοΟ μεγάλην έπι6ολήν. Κ υριολεκτικώς την fτρεμε ! 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡ I ON ΞΕΝΩΝ 

Ή �Ελσα έπορίζετο τα προς το ζΌν έvοικιάζοuσα δωμάτια είς το 
σπίτι αύτό, ποu έφαίνετο να εΤναι Ιδικόν της, καΙ περιποιουμένη τοuς 
ένοίκους. ΔΕ:ν έvθυμοΟμαι ποΙος μοΟ συνέστησε να έvοικ ιάσω καΙ έγώ 
δωμάτιον είς το σπίτι της, προκειμένου να διαμείvω μερικοuς μηνας είς 
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η1ν Βόρειον ' Ελλάδα, λόγ<tJ των γεγονότων ποu θό: άφηγηθC:ψεν, μΕ. έ
.Sραν βέβαια την Θεσσαλονίκην καi μΕ. ταξίδια μου είς άλλας πόλε ις 
τiΊς Βορείου 'Ελλάδος. 

Τό σπίτι ήτο παλιό, άλλ' ή ΝΕλσα το δ ιετήρει πολU καθαρό καi το 
εΤχεν έπιπλωμένον πολU καλά. Το γεγοvΟς δτι εuρίσκετο πολU κον
τa είς τό τότε Έργατικον Κέντρον, οπου έστεyάζετο καi το τμημα Θεσ
σαλονίκης τοϋ κόμματος, μΕ. έκαμε νa το προτι μήσω. Ν Αλλος λόγος δ ι '  
αύτο ήτο το οτι τότε �μάθαινα τa γερμαvικa καi θa μΕ. ώφελοϋσεν ή 
συνομιλία καθημερινως μΕ. την 'Έλσαv καi τον ·οττο. ·Ετσι ένοίκιασα 
έ.κεΊ ένα δωμάτιον άπό τa τρία τοϋ άνω πατώματος. 'Εκείνην δΕ. την 
.έποχην ή ·Ελσα εΤχε καi τa άλλα δύο ξενοίκιαστα, δ:ν καi περιέργως 
δΕ.ν έφαίνετο νa uποφέρι;ι οίκονομικως ! Horni soit qui mol y pense, έκ τοϋ 
γεγονότος οτι ή ·Ελσα ήτο νέα καi ώραία καi έκ τοϋ οτι f\μουν δ μόνος 
της ένοικιαστής ! Φαίνεται οτι ή γυναίκα αύτη εΤχεν άπασχόλησιν πο
λu σποuδαιοτέραν έν Θεσσαλονίκι;ι ,  άπο τiς έρωτοδουλε ιές. Κομμοuνί
στρια δΕ.ν ήτο καi αύτό δύναμαι νa τό βεδαιώσω. Πάντως το σπίτι αύ
.-ο έσχημάτισα την έ.ντύπωσιν οτι έξuπηρέτει ώρ ισμένους ξένους σκο
ποuς έν Θεσσαλονίκι;ι, δΕ.ν ξέρω δ' δ:ν γερμαvικοuς η βουλγαρικοuς η 
άλλους. 'Οπωσδήποτε ή ΝΕλσα δΕ.ν έκάθητο έκεΊ διa νa ένοικιάζι;ι δω
μάτια καi νa άποζfι έξ αίιτων. Μάλλον το σπίτι της ήτο κατάλυμα η 
έvτευκτήριον ξένων, ποu f\ρχοvτο η έπερνοϋσαv άπο την Θεσσαλονίκην 
καi έπήγαιναv έκεΊ συστημένοι .  ·Εσπασα το κεφάλι μου άργότερα νa 
θυμηθω ποίΌς μΕ. συνέστnσε νCχ έ.νοικιάσω έκεΊ δωμάτιον, χωρlς νa τό 
κατορθώσω. 

· 

Μ Ι Α  Α Π Ρ Ο Σ ΔΟΚ ΗΤΟΣ ΕΠ Ι Σ Κ ΕΨ Ι Σ 

ΔΕ.v εΤχα πολλΕ.ς μέρες ποu δ ιέμενα είς το σπίτι της · Ελσας, Ο-
ταν αύτή ]JE. ξύπνησε ένα πρωί στaς 6.  

- Τι τρέχει, φρόϋλαϊν ; 
- Σaς 'ζητεΊ μ ιa κυρία. 
- Μιά κυοία ! τ όσο Π!)ωί' ! 
- Λέyει· δτι  εΤναι άνάγκη vα σaς ίδfι άμέσως. ·Ερχεται, λέγει, ά-

πο την Δοαμα. 
- 'Απο τι1ν Δράμα ; πως λέγεται ; 
- ΔΕ.ν λέγει όνομα. Μοϋ εΤπε μόνον οτι σaς γνωρίζει καi την γνω-

ρίζετε καλά. 
- Περίεργο ! Τί ήλικία έχει, πως εΤναι ; 
- Περίπου 40 έ.των, 6μορφογuναίκα, λίγο παχε ιa καΙ καλοντυ-

μένη. 
- "Ας περιμένι;ι νa ντuθω. 
- Μοϋ εΤπε οτι βιάζεται να σaς ίδfι, καi δΕ.ν πειράζε ι,  δ:ν σaς ίδfι 

στο κρε66άτι ! Γνωρίζεσθε, λέγει, μΕ. μεγάλη οίκειότητα ! 
--; Διάδολε, ε,Τπα , μέ�α μου, ποια να εΤναι ; 
Τέλος εΤπα εις την_ Ελσαν : 
- "Ας Ελθι;ι να ίδοϋμε ποια εΤναι καi τί θέλει.  
ΔΕ.ν έπρόλα6ε νa βγΌ aπο το δωμάτιόν μου ή ·Ελσα καΙ ένεφανί-

σθη είς την πόρτα ή έπισκέπτρ ια. 
- 'Εσύ, Μπόvτσω ! εΤπα εκπληκτος. 
- Φυσικά, δΕ.ν μΕ. περίμενες, μοϋ λέγει γελωσα. 
Ή Μπόντσω ήτο Βοu�γαρίς, σύζυγος ομως ένος " Ελληνος κα

πνεργάτου, οστις έλέγετο Κουvτοuρaς, καΙ εΤχε γ ίνει έπε ιτα κλητηρ της �ημαρχίας Δράμ,ας. Ή, Μπόντσω, ώρ�ιοτάτ,η �uναίκα, στα νειCχτα της, 
ητο δια6ολογuναικα και ήτο συvδεδεμενη με τας κομ ιτατζηδικας όργα
νώσεις. Ό σύζυγός της ήτο κομμουνιστής, καi τόσον οταν έγώ f\ μουν 
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ε ίς τι'Jν Δράμαν κατa το 1 920 καi 1 92 1 ,  δσον καi δσες φορΕ:ς έπερνοίι
σα άπο έκεΊ με

' 
έφιλοξενοίισε είς το σπίτι της. Δι '  αύτο εΤχεν οiκειότητα 

καi δεν την έμελλεν δ:ν θό: την έδεχόμουv είς το κρε6δάτι .  
. 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ Σ ΠΟΥΔΑ Ι ΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

- Κάθησε, Μπόντσω. 
- Δεν θό: καθi!σω. βιάζομαι . 
- τί συμδαίνει ; πως έδω ; 
- ' Ηλθε στη Δράμα ο Λάκωφ καi μΕ: πηρε νa έλθουμε μαζί έδω 

νa σέ βροίιμε. ΝΕμαθσ;ν πως εΤσαι έδω καi θέλει νό: σέ ίδί]. Με έστειλε 
ιώρα π�ί-πρωί έδω νό: σέ είδοποιήσω καi νό: κανονίσι:1ς πότε θέλεις 
·.ιό: τον ιδί;ις. ΕΤναι άνάγκη νό: σέ ίδί] γρήγορα, έντος της ήμέρας, καΊ 
σέ παρακCχλεΊ δ:ν εΤναι δυνατόν, καi τώρα το πρωί ! Μέ έστειλε τόσο 
πρωί μην τίιχι:J καi σηκωθί]ς καi φύγι;]ς  άπο το σπίτι . 

- ΚαΙ πως ξέρατε δτι μένω έδω ; 
- Δεν ξέρω. Αύτο το r)ξερε δ Λάκωφ. 
- ΠολU Περίεργο. Ξέρεις τί με θέλει ; 
- νΟχι. Πάντως ξέρω δτι μεγάλα πράγματα πρόκε ιται νό: γί-

vουν ! Δέν μοίι εΤπε άκριδως τί θό: γίνι:J , άλλό: μόνον δτι σπουδαιότατα 
Ύεγονότα έτοψάζονται ! 

- ·Ε, τοτε, πές του να ελθι:1 έδω μετό: Jl ια ωρα. Νό: σηκωθω, να 
-ιτλuθω, νό: ντuθω καΙ δ:ς ελθι:1 να πάρουμε καφε. 

Ή Μπόντσω έιpυγε. �Ηταν μία δια6ολογυναίκα, ποu εΤχεν έξυπη
ρετήσει έπανειλημμενως καi τοuς κομιτατζηδες καi τοuς κομμουνιστάς. 
Ετχε κάμει πολλό: ταξίδια μεταξu 'Ελλάδος καΙ Βουλγαρίας καi έγνώ
ριζεν δλους τοuς μεγάλους κομ ιτατζηδες καΙ τοuς μεγάλους Βουλγά
ρους κομμουνιστάς. Άπο έ,μ&ς έγνωρίζετο πολU καλό: μΕν μέ έμένα, έν 
μέρει δέ καΙ μέ τον Μάξιμον, τον οποΊον έπηγα έγω είς το σπίτι της είς 
τι'Jν Δ!Jάμαν. 

Άκρι6ως μ ίαν ωραν άργότερον, δηλαδη κατό: τό:ς 8 το πρωί, ήλ
-θεν δ Λάκωφ. 'Επάνω άπο την σκάλαν τον εΤδα να μπαίνι:1 άπο την έξώ
πορταν. Έχαιρέτησε την •Ελσαν μέ χειραψίαν καΙ uπόκλισιν γεμάτην 
σε6ασμόν ! 'Αναμφισ6ητήτως την έγνώριζε καΙ προφανως την έσέ6ετο, 
δ ιότι έγνώριζε κάτι περί της θέσεώς της η της δράσεώς της. Ό τρόπος 
·του άπέναντί της ήτο τόσον λεπτός, uποτακτικός, καi δέν εΤχε τίποτε 
το δuνάμενον να έρμηνεuθι] ώς λεπτότης νέου πρΟς νέαv, με τι']ν οποίαν 
.συνδέεται η έπιδιώκει να σuνδεθι] έρωτικως η να φλερτάτι:J .  Καί ή ·Ελ
σα τον έδέχθη μέ κάποιαν χαράν, άλλα καΙ με σο6αρότητα καi άξιο
πρέπειαν. 

- Ό κ. Σταυρίδης σ&ς περι μένει έπάνω στο σαλόν ι, τοϋ ε1πε. Πε
,ράστε. Έγω θό: σ&ς φέρω τον καφέ. 

Ό Λάκωφ ήτο νέος τότε περίπου 30 έτων, μέ πρόσωπον λευκον 
καΙ ώραΊα μαϋρα μάτια. Μ&λλον uψηλός, εuσωμος, γερο παλληκάρι .  
Τον εΤχα γνωρίσει, δ ιότι άκρι6ως τον εΊχα συναντήσει είς την Δράμαν 
ε!ς το σ-πίτι της Μπόντσως, δποu είχαμε μείνει καi οί δύο. ΝΗξερα δτι 
ήτο κομιτατζης Βούλγαρος με ώρισμένην θέσιν είς την ΕΜΕΟ. Τότε 
ΠΟU τον εΤδα είς το σπίτι της Μπόντσως, εΤχεν είσέλθει κρυφα άπο την 
Βουλγαρίαν, έφθασεν είς το χωριο Βέσμη (σήμερον Έξοχη ) της Δρά
μας καi άπο έκεΊ κατέ6ηκε μεσα είς την Δράμαν. 'ΕκεΊ, είς το σπίτι της 
Μπόντσως, έφάγαμε καi μ ιλήσαμε διό: την Βοuλγαρίαν, άλλα τότε έκεΊ 
1κυριάρχει άκόμη δ Σταμπολίνσκu καi οί κομ ιτατζηδες δέν εΤχαν καμ
μίαν έπιρροήν. Τώρα ποu τον ξανάδλεπα είς το σπίτι της .Ελσας νό: μέ 

.ζητι] καΙ να φέpνι:J την Μπόντσω άπο την Δράμαν δι '  αύτό διηρωτώ-
.μην : τί να θέλl) άραγε ; 

ι 
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜ Ι ΤΑΤΟΥ 

Ντυμένος άψόγως, δλα καινούργια, πολυτελέστατα, πουκάμ ισο με
ταξωτό, γραβάτα &θ ικτη, παπο�τσια τijς τελευταίας μόδας. Μπijκε είς 
το σαλόνι τijς ΝΕλσας χαμογελωvτας, 

- Χαίρω ποu σδ:ς ξαvαβλέπω, μοu λέγει μιλωντας είς τον πληθυv
'1 ικον βουλγάρικα. Άσφαλως δf:ν θό: περι μένατε η1v έπίσκεψί μου 
αύτή ! 

- Εύχαριστω. Κ '  έγιiι χαίρω. Την έπίσκεψί σας την περίμενα άπο 
μ ιό: ωρα, μετό: την είδοποίησι τijς Μπόvτσως. Καθijστε. 

- Δf:ν πρόκε ιται νό: καθήσω πολύ. Θό: καθήσω μέχρις δτου η 
φροϋλάϊv ΝΕλσα φέρι:ι τον καφέ. Κάνει ώρα\ον καφε ή φροϋλάϊν ! 

- Βλέπω δτι γvωρίζετε καλό: καΙ αύτην καΙ τον καφέ της ! 
- Ναί, εΤναι ή τρίτη φορό: ποu ίiρχομαι στο σπίτι της. ΕΊναι έξαι-

οετική ! 
- Ν  Α ! Κ '  έγιiι ίiχω την ίδίαv γνώμην γ ι '  αύτήν. ΕΤναι άνεκτίμη

το κορίτσι.  ΚαΙ τώρα είμαι στη διάθεσί σας κ. Λάκωφ. 
- Δf:v πρόκειται νό: συvομ ιλήσουμε μαζl διό: την ύπόθεσιν περl 

ής πρόκειται.  ' Ήλθα άπλως νό: κλείσω ένα ραvτεδοu μαζί σας μΕ ένα 
fiλλο πρόσωπον, πολl.ι σπουδαιότερον ! Το πρόσωπον αύτο έπιθυμε\ νό: 
σδ:ς ίδ6 έπειγόντως. Έμάθαμε δτι εΤσθε έδω καΙ Ε:φερα την Μπόvτσω 
γ ιό: νό: μδ:ς συνδέσι;-ι .  Το πρόσωπον αύτο θό: μείνι:ι άρκετό: στη Θεσσα
λονίκη. �Ηλθε μόλις πρΟ 3 ή μερων άπο τό: Σ κόπια ! ΝΕχετε νό: πijτε 
πολλό: πράγματα οί δυό σας ! 

- Ποιος εΤναι ; 
- Ό ό:ρχηγος τijς ΕΜΕΟ, ό Πανίτσα ! 
- Ό Παvίτσα στη Θεσσαλονίκη ! έφώναξα (κπληκτος. Ό άρχι-

κομ ιτατζijς Παvίτσα ; ΚαΙ δf:ν φοβδ:ται μήπως συλληφθ6 ; 
- ΝΟχι .  ΝΕχει γ ιουγκοσλαυϊκο διαβατήριον κανονικον καΙ παρου

σιάζεται ώς ΓιουγκοσλαUος Ε:μπορος άπο τό: Σ κόπια με το ονομα Ά-
6ράμο6ιτς. Έγιiι δ Λάκωφ εΤμαι τώρα ύπασπιστης τοu Παvίτσα ! Φυ
σικό: μόνον έσε'ίς θό: ξέρετε δτι ό Ά6ράμοβιτς ε Τ ναι δ Πανί τσα. Ν Αλ
λωστε θό: σδ:ς το Ελεγε καΙ ό ίδιος. Τώρα, σδ:ς παρακαλωι νό: κλείσου
με ένα ραvτεδοu γιό: το βράδυ. Ποu καΙ πότε ; 

- Μό: τί θέλει ό:πο μένα ό Παvίτσα ; 
- Θέλει άπο το Κ .  Κ .  Ε. ΚαΙ ό:σφαλως ξέρουμε καλό: δτιι δταν 

όμ ιλ6 με σδ:ςι όμιλε'ί μf: το Κ .  Κ .  Ε. Γι '  αύτο χαρήκαμε ποu βρίσκεσθε 
έδω καΙ μάλιστα στο σπίτι τijς ΝΕλσας. Θέλετε νό: γίνι:ι έδω ή συνάν
τησις ; 

- Μά, νομίζω/ δτι ό:σφαλέστερα άπο έδω δεν εΤναι πουθενά. 
- Λοιπον έδω. Ποιό: ώρα το βράδυ νό: Ελθι:ι δ κ. Άδράμοβιτς ; 
- Θέλετε στΙς 1 0  μετό: το φαγητό ; 
- Κατάλληλη ε Τ ναι ή ώρα. Σ τΙς l Ο λοιπόν. 
- Θό: Ελθετε καΙ σε'ίς μαζί ; Έγω δf:ν γνωρίζω τον κ. Άδρά-

μοδιτς. 
- Έγω θό: τον φέρω. Θό: σδ:ς συστήσω κα1 θά φύγω. Δεν θέλει νό: 

είναι παρόvτες καΙ &λλοι .  Έγιiι θό: μείνω νό: κάνω βόλτες ίiξω γιό: λό
)' Ους ό:σφαλείας. Ξέρω την δουλειά μου. 

ΝΗπιε τον καφε καΙ Εψuγε. 
· Εως το βράδυ δf:ν ήσύχασα μf: το νά σκέπτωμαι την βραδυvηv 

συvάvτησιν μf: τον Παvίτσαι τον δπο'ίον εΤχα βέβαια άπο πολλό: χρόνια 
ό:κουστό: ώς τον αίμοδορώτερον ό:ρχικομ ιτατζijν ! 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ Σ Α ΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ 
Με στενοχωροιJσε πολl.ι αύτη ή βραδυνi] συνάvτησις μf: τον Παvί- ? 
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•σα. Δεν f)ξέυρα άκρ Ίοως τί fjθελεν άπο το Κ .  Κ .  Ε. Άλλa καΙ κατα
λάοαινα δτι αότο ποu θa μοu ελεγεν η θa έζητοuσε, δεν μποροuσε να. 
εΤναι aσχετον με το ζήτημα της «Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ 
της Θράκης», πρaγμα το όποΊον έγώ προσωπικως άπο μέσα μου δεν 
ένώνευα. Κ αΙ δεν έχώνευα δ ιότι δεν το έννοοuσα, δεν το χωροuσε ΤΟ· 
μ"ύαλό μου, δεν μποροuσα νa το έξηγήσω οίίτε θεωρητ ικως πως στέ
κεται, οίίτε πολιτικως εiς τί ώφελεΊ, οίίτε πρακτικως πως εΤναι δυvατον 
va γίνι:ι . Δεν μπορω νa πω δτι δ ιαφωνοuσα άπο τότε, διότι δεν μπορεΊ 
νa διαφωνΏ καvεlς η νa συμφωνΏ διa πρaγμα ποu δΕ:ν έννοεΊ. ΝΗθελα νa 
μάθω ποΧ"Λa σχετικa διa νa το καταλά6ω πρωτον καΙ επειτα νa πάρω 
(:)έσιν, νa πω aν συμφωνω η διαφωνω. 

υοσον άφορξι η1ν Κ .  Ε. TOU κόμματος, αύτη άπεφάσισεν έπισήμως 
ώς είδομεν, νa ζητήσι:ι διασαφήσεις καΙ άvέδαλε την ληψιν πάσης άπο
φάσεως. Ύπηρχεν δμως ή άπόφασις τοu συνεδρίου της Κόμιντερν καΙ 
της διασκέψεως της Βαλκανικης Κομμουνιστικης 'Ομοσπονδίας. Κ αΙ 
ιiς αύτaς ώφείλαμεν κατ' άρχην πειθαρχίαv. 'λλλa η1ν πειθαρχίαv η
μεΊς τότε εiς το Κ .  Κ .  την έννοούσαμεν σ υ ν ε ι δ η τ ην καΙ 5χι τ υ
φ λ ή ν, στρατιωτικήν ! ΝΕτσι την ήσθανόμεθα προς τοuς άνωτέρους Όρ
γανισμοuς καΙ τέτοιαν την άπαιτούσαμεν καΙ άπο τοuς παρακάτω άπο 
μaς ίσταμένους μέσα εΙς την ύφi]ν τής όργανώσεως τοu I< . Κ .  Ε. Δηλαδη 
πειθαρχω, άλλa νa ξέρω διατί πειθαρχω καΙ τίνα σκοπον έξυπηρετω 
διa της πειθαρχίας μου. Π ιθαvον νa δ ιαφωνω καΙ νa μεισψηφω εΙς κάτι 
τ ι ,  όλλa πειθαρχω εiς την άπόφασιν της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τaς, 
cφχaς TOU Συγκεντρωτικοί} Δημοκρατισμοu, δστ ις ήτο τότε ή βασικη 
όργανωτικi] άρχη τοu Κ. Κ. Ε. καΙ δλων των Κ. Κ. καΙ αύτης της Κό
μιντερν. 'Αλλ' όπωσδήποτε πρέπει νa γνωρίζω διa τί πειθαρχω καΙ εiς 
τί  πειθαρχω. 'Αργότερα ό Σταλινισμος έπέοαλε τi]ν τυφλήν, την στρα
τ ιωτικην πειθαρχίαν εΊς τa Κ .  Κ .  καΙ την έκτέλεσιν των άποφάσεων καΙ' 
έvτολων προς τοuς κομμουvιστάς, έν άγνοίςι: συνήθως των έπιδ ιωκομέ
νων σκοπων καΙ των αΙτίων ποu ύπηγόρευσαν την Α η Β .  άπόφασιν. 

Η ΑΦ Ι Ξ Ι  Σ ΤΟΥ ΠΑΝ Ι ΤΣΑ 

Ποίαν στάσιν λοιπον θa επρεπε νa τηρήσω άπέναvτ ι TOU Παvίτσα, 
έάν, ώς ήτο φυσικον νa πιστεύω, ή συνάντησις ποu έζήτει άφεώρα την 
<-:Αύτονόι,ιησιν της Μακεδονίας καΙ της Θράκης», δηλαδη την σχετικην 
άπόφασιν ; Θa έλάμοαvα ώς δεδομένον δτι ή άπόφασις αϋτη Ισχύει δι '  
iιμaς η δεν ίσχύει ; Αύτa κυρίως με στενοχωροuσαν. Πάντως κατέληξα: 
είς:; την άπόφασιν ν' άποφύγω, δσον ήτο δυνατόν, νa λάοω θέσιν έπ' αύ
τοu, καΙ περισσότερον ν' άκούσω τί θa ελεγεν αύτός, παρa νa πω έγώ, 
ι.:αl έaν με στενοχωροuσε μΕ: έρωτήσεις νa έπιφυλαχθω τάχα δτι πρΙν 
τοu άπαντήσω πρέπε ι νa έπικοινωνήσω μΕ: την Κ .  Ε. τοu κόμματος είς. 
τ·aς 'Αθήνας. 

�Ηλθεν είς το σπίτι της ΝΕλσας άκριοως είς τaς 1 0.05 '  τa βράδυ 
μαζl μΕ: τον. Λάκωφ. �Ενας άνδρας ύψηλός, ξανθός, μΕ: 5ψιν σκληραγω
γημένην, άλλ' 5χι τόσον άπαισίαv, δσον την περί μενα νa εΤναι, κατa 
την είκόνα ποu έφαvταζόμουν μέσα εΙς το μυαλό μου, δταν άπο μ ικρΟ 
τrαιδl είς τi]ν πατρίδα μου άκόμη, την Άνατολ ικην Θράκην, f)κουα διa 
τον φο6ερον άρχικομ ιτατζην Πανίτσα ! Θa ήτο τότε περίπου 55 έτων 
καΙ έφαίνετο άρκετc'i κουρασμένος ψυχικως. Άνέ6ηκε την σκάλαν, άφοu 
έχαιρέτησε με χειραψίαν την ΝΕλσαv, η όποία τοu Εκαμεν ύπόκλισιν. 
Έκεί'νος την έχάϊδεψεν είς την πλάτην προστατευτικά. 

Ό Λάκωφ εσπευσε νa μaς συστήσι:ι . Ό Πανίτσα μοu εσφιξε το 
χέρι 

ι 
δυνατά, είς εvδειξιν προφανως έγκαρδιότητος. Περάσαμε είς ΤΟ· 

σαλονι .  
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- Ν Εμαθα για σ&ς στa Σ κόπια, μοu εΤπεν, δταv έρώτησα τοuς 
·άρμοδίους τοu Κ .  Κ .  Β .  μΕ: ποιαJς κομμοuvιστaς τfις ' Ελλάδος θa πρέ
πει νa Ελθω είς έπαφήν. UΟλοι μοu εΤπαv το δνομά σας καΙ δύο η τρία 
·άλλα, ποu τa εχω γραμμένα. Άλλά, δπως μοU. λέγει καΙ δ Λάκωφ, μοu 
φθάνει ή έπαφfι μαζί σας. Βλέπετε δτι ξέρω άρκετa γιa σ&ς. 

- Μά, .νομ ίζω δτι έγω το δνομά σας το ξέρω ό:πο }.Ι ικρΟ παιδί, 
ίι:1;rάντη�α aποδίδων το φ ιλοφρόνημα, καi δΕ:ν εΤχα ό:ναγκην νa το 
μάθω τωρα; ' δ � άλλ ' δ '  θ '  έ θ ' ' ' - Ναι,  σuvεχισε μει ιων, α εν α φαvτασ ηκατε τοτε ποτε 

·δτι θa είχατε έπαφη μ' αύτον τον φοοερον ό:ρχικομ ιτατζfι Παvίτσα ! 
Αύτa έλέχθησαν 6ουλγαριστί, έως δτου va καθήσωμεν είς το σα

.λόνι. Ό Λάκωφ ύπεκλίθη καΙ εφυyε. 
- ΚαΙ τώρα, 0:ς τa ποuμε, f\ρχισεν δ Πανίτσα, .όμιλwν τώρα έλ

ληνιστί. Προτιμw νa κου6εντιάσοuμε έλληνικά, μιa ποu είμεθα στην 
'Ελλάδα. Θέλω va τΟ: συνηθίσω. ΤΟ: ξέρω ό:πο πολλa χρόνια, άλλa 
σπάνια τώρα τελεuταί'α μοu δ ίδονται εύκαιρίαι νΟ: τa μ ιλήσω. 

- Ν  λλλωστε κ' έγω τΟ: 6οuλγαρικa δΕ:ν τΟ: πολuκαταφέρνω. Φαv
τάζομαι δτι το θέμα θΟ: εΤναι ό:ρκετΟ: σο6αρό ! 

- Άσφαλwς γιΟ: μ&ς ! 'Ελπίζω καΙ γιΟ: σ&ς ! 
Ό Πανίτσα f\ρχισε νΟ: μ ιλι] μΕ: έλληνικa 6έ6αια πολU παρεφθαρ� 

μένα καi δπου έσκόvταφτε ό:νακάτευε λέξεις οουλγαρικΟ:ς καΙ τουρκ ι
ι.,:άς. � Ητο &νθρωπος τοu κέντρου τfις 6αλκαvικfις χερσονήσου καΙ συνή
·θως δλοι οί aνήκοντες είς την κατηγορίαv αύτην έyvώριζαv καΙ τaς 
τρεί'ς αύτΟ:c γλώσσας. 

· 

- ΔΕ:ν ·αμφιβάλλω, f\ρχισε μπαίνοντας ό:μέσως στο ψητό, δτι 
γνωρίζετε την σuμφωνίαν ποu έκάναμε μΕ: το Κ .  Κ .  Β .  

- ΔΕ:ν εχω ύπ' δψει καμμιΟ: σχετικη έκ μέρους του προς ή μ&ς 
είδοποίησιν. Ν Ακουσα μόνον δτι προκειται περl συνεργασίας μεταξu 
Κ .  Κ .  Β .  καi ΕΜΕΟ είς «Ένιαί'ον Μέτωπον», ή όποία δμως συνεργασία 
έπέφερε διάσπασιν τi)ς ΕΜΕΟ. 

- 'Ακριδwς αύτο σuvέ6η, άλλ' εχει καi αλλα πολλά. 
- Σ&ς παρακαλw θερμwς νΟ: μοu τΟ: πi)τε έν έκτάσε ι .  

ΜΕΤ Α ΤΗΝ ΑΝΑ ΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΩΦ, Η Α ΥΤΟΝΟΜΗ Σ I Σ 

Καi ό Πανίτσα J1ρχισε : 
- Γνωρίζετε βέβαια δτι έμεί'ς τfις ΕΜΕΟ έκτvπήσαμε τον Σταμ

·πολίνσκυ τον ' I  ούνιον πέρυσι καΙ επειτα καi τοuς κομμουνιστaς της 
Βουλγαρίας τον Όκτώδριον. Έκτυπήσαμε τον Σ ταμπολίνσκυ καΙ τον 
aνετρέψαμε ό:πο την Έξουσίαν, δ ιότι το καθεστώς του ήτο τελείως ξέ
vον προς τΟ:ς ίδικάς μας aπόψεις. Ό Σταμπολίνσκυ ένδιεφέρετο μόνον 
δι '  ό:γροτιιcΟ:ς μεταρρυθμίσεις έντος της Βουλγαρίας, εΤχεν έξωτερικην 
1rολιτικην είρηνόφιλον καΙ f\θελε νΟ: τΟ: EXIJ καλΟ: μΕ: δλους ! Οϋτε πεν
τάρα εδιδε διΟ: τΟ:ς ίδ ικάς μας έπιδιώξεις καΙ προ παντος διΟ: το ζήτη
μα τi)ς αύτονομίας καi ό:νεξαρτησίας της Μακεδονίας, δ ιΟ: το δποΊον 
><αl κυρίως ό:γωνίζεται ή ΕΜΕΟ. 'Ακόμη δΕ: καΙ ώρισμένα προνόμ ια, τΟ: 
.:ιποί'α εΤχεν ή ΕΜΕΟ είς την Μακεδονίαv τοu Π ιρlν ( Βουλyαρικη Μα
κεδονία ) ,  δπως π. χ. τον διορισμον ίδικwν μας ώς τοπ�ν Άρχwν καΙ 
την έπιδολην φόρων τινwν, είσπραττομέvων διa το ταμεί'ον τi)ς ΕΜΕΟ, 
ο Σταμπολίνσκυ σιya - σιγa προσεπάθει νΟ: τa καταρyήσΙJ,  δπότε θa 
!::πρεπε va διαλυθούμε ! Δι' αύτον τον λόγον έκτuπήσαμε τον Σ ταμ
πολίνσκυ μαζi μέ τον Τσαyκωφ καΙ τοuς Βουλγάρους ό:ξιωματικοuς τοu 
Σ τρατιωτικοu Συνδέσμου. 

» Ό Τ σαγκωφ μ&ς ε Τ χε ύποσχεθfι ό:ναyνώρισιν δλων αύτwν τwν 
δ :καιωμάτων μας είς την Μακεδονίαν τοu Π ιρίν, δπου, πρέπει νa ξέ-
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ρετε, δτι η EMEq ε Τ χε �λοτε, καΙ �ατό:. τον πόλεμ?ν άκόjlη, σ,χε�ν· 
ίόικόν της καθεστως, σχεδον αuτονομιαν της Μακεδονιας του Π ιριν. Ο 
Τσαγκωφ ύπεσχέθη άκόμη καΙ έπιχορήγησι·ν οίκονομικην είς την ΕΜΕΟ 
σοοαρΟ:ν έκ μέρους τοu οουλγαρικοu προϋπολογισμοί) καΙ 6ελτίωσιν 
τοu όπλισμοu μας, έφ' δσον μάλιστα η Βουλγαρία, λόγctι της σuνθή
ο.:ης τοu Νεϊγύ, δf:ν μπορεΊ νΟ: έξοπλισθ!J η ίδία μf: τακτ ικον στρατόν. 

» ΜετΟ: την έπικράτησιν τοu Κ ινήματος τοu Τσαγκώφ, αύτος άνέ-
6αλλε συνεχως την ίκανοποίησιν των αίτημάτων της ΕΜΕΟ, λόyctJ οί
κοΙΚ>μικων δυσ:χερειων, άλλΟ: καΙ δ ιότι μaς έλεγε δτ ι,  δ:ν δf:ν πατάξω
μεν καΙ τοuς κομμουνιστάς, δf:ν μποροuμε νΟ: ποuμε δτι έκυριαρχήσαμε 
εις την Βουλγαρίαν, καΙ δf:ν μπορεΊ ν' άσχοληθ!J μf: το μακεδονικον ζή
τημα, έφ' δσον εχει τον φόβον τοu Κ .  κ .  Β .  Ήλθεν ό Όκτώ6ριος καΙ 
c;υντρίψαμε καΙ το Κ . Κ . Β .  Άλλ' δ Τσαγκώφ, καΙ μετΟ: ταuτα, ήθέτησε 
τΟ:ς ύποσχέσεις του. Οί άξιωματικοl τοu Βούλκωφ δf:ν f1θελαν την ένί
σχυσιν της ΕΜΕΟ καΙ έλεγαν δτι η Βουλγαρία δf:ν μπορεΊ νΟ: γίνΙ:J ύπο
χείριος της ΕΜΕΟ, έξοπλιζομένης πλήρως, οUτε η έξωτερική της πολι
τικη νΟ: ρυθμίζεται άπο το μακεδονικον ζήτημα, δπως f1θελεν η ΕΜΕΟ. 
Έκτος άπο μ ικράς τ ινας οίκονομικΟ:ς ένισχύσεις, άλλο τίποτε δf:ν εκα
ναν γιΟ: μaς. Άντελήφθημεν δτι μaς έκαρόϊδεψαν οί Βούλγαροι 
έθν ικισταί .  

» Έν τ� μεταξu οί  άγροτικοl τοu Σ ταμπολίνσκυ καΙ οί  κομμουνι
σταί, δηλαδη oi ηττημένο ι,  συνέπηξαν, καθως ξέρετε, «'Ενια'iον Μέτω
πον» κατΟ: της Κυοερνήσεως Τσαγκώφ. ΚαΙ τώρα έργάζονται καΙ δροϋν 
aπο κοινοu παρανόμως μέσα στη Βουλγαρία, δπου ό Τσαγκωφ καΙ ό 
Στρατιωτικος Σ ύνδεσμος άσκοον κυριολεκτικως δ ικτατορίαν. 

» Το Κ . Κ . Β .  άπηθύνθη έπισήμως κατΟ: τοuς τελευταίους μηνας 
είς ηΊν ΕΜΕΟ καΙ έζήτησε νΟ: προστεθ!J καΙ αύτη είς το «ΈνιαΊον Μέ
τωπον» πρΟς άνατροπην έκ νέου της Κ υβερνήσεως Τσαγκώφ, δ ι 0: . 
ν έ α ς  έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  ά π ο  κ ο ι ν ο u  ό ρ γ α ν ο υ μ έ ν η ς  
ύ π ο τ ω ν Ά γ ρ ο τ ι κ ω ν, τ ο u Κ .  Κ .  Β .  κ α I τ η ς ΕΜΕΟ 
σ υ y χ ρ ό ν ω  ς ! Το Κ . Κ . Β . έδήλωσεν δτι υίοθετεΊ άπολύτως το κύ
ριον σύνθημα της ΕΜΕΟ, δηλαδη το της «Αύτονομήσεως της Μακεδο
νίας καΙ της Θράκης». ΚαΙ γνωρίζομεν τώρα δτι είλικρινως το λέγει 
cχύτό, δ ιότι έλήφθη σχετικη άπόφασις καΙ εiς το συνέδριον της Μόσχας 
καΙ δτι την «Αύτονόμησιν της Μp:κεδονίας καΙ της Θράκης» 80: ένισχύ
σετε καΙ σεΊs, δηλαδη το Κ . Κ . Ε. καi το Κ .  Κ .  Τιοuγκοσλαυίας. 

Ό Πανιτσα έσταμάτησε καi μf: έκύτταξε σΟ:ν νΟ: έπερίμενε έπι- · 
οεβαίωσιν των λέγομένων του έκ μέρους μου. 

- Ναί, τοu εΤπα, γνωρίζω την άπόφασιν της Μόσχας. Μaς Εχει 
κοινοποιηθη έγκαίρως. ΆλλΟ: πως 80: έπιδ ιωχθ!J πρακτικως η έφαρμο
γή τής δf:ν Εχομεν ύπ' Οψει .  Οίίτε καi το Κ .  Κ .  Β. μaς εστειλε κανένα : 
σχέδιον δράσεως πρΟς αύτονόμησιν της Μακεδονίας. 

Με αύτΟ: ηθελα νΟ: καταλάοω, &ι κατ' άρχην ύπάρχΙ:J κανένα τέ
τοιο σ;χέδιον πρακτικης ένεργείας πρΟς έφαρμοιγfιν της άποφάσεως 
τi]ς Μόσχας. 

- Δf:ν εΤναι ζήτημα άμέσου έφαρμογης της άποφάσεως της αύτο
νομήσεως της Μακεδονίας. Αύτο εΤναι πρCχγμα ποu 80: έπιδιωχθ!J άργό-
1Εpα. Τώρα πρέπει πρωτα ν' άνατρέψωμεν τον Τσαγκωφ εiς την Βουλ
γαρίαν. ΚαΙ δταν άνατραπ!J δ Τσαγκώφ, τότε, μαζl μf: το Κ . Κ . Β .  80: 
σκεφθοuμε δ ιό: την αύτονόμησιν της Μακεδονίας. 

' 
. - Διό: την άνατροπην τοu Τσαγκωψ ύπάρχει σχέδιον ; 

--; Δ.ι '  αύτο άκριβως ήλθα έδω. Το σχέδιον ποιJ ύπάρχει προδλέ
πει και την βοήθειαν τοu Κ . Κ . Ε. καΙ ένδεχομέvως άκόμη καi την βοή-
6ειαν της έλληνικης Κ υβερνήσεως ! 

- τί λέτε ; Της έλληνικης Κυβερνήσεως 



- Ναί ! Γιατί όχι ; Το σχέδιον εΤναι εuρuτερον. ΚαΙ Εχει υίοθε
ιηθη άπο η1ν 6αλκανικην διπλωματίαν. ΕΤναι έργασία ποu έπετεύχθη 
μέσct> των ύπουργων τοu Σ ταμπολίνσκυ καΙ τώρα πατρονάρει δλην την 
.ι<ίνησιν αίιτην η γαλλικη πολιτικη διa τijς Μικρaς Άντάντ ! �Ηδη 
έχουμε την ύποστήριξιν τijς γιοuγκοσλαuϊκijς καΙ τijς τσεχοσλο6ακικi]ς 
Κ u6ερyήσεως. Περι μένουμε πληροφορίας περi τijς στάσεως της ρουμα
νικi]ς. Θa ίδοuμε έδω τί θa πι] καΙ ή έλληνικη Κ υ6έρνησις. Φαντάζομαι 
va μ(χς βοηθήση ! 

UΟλα αίιτa μοu έφαίνοντο όχι περίεργα, άλλΟ: καταπληκτικά ! Ή 
Γαλλία, η ΜικρΟ: Άντάντ, η έλληνικη Κ υ6έρνησις, οί κομ ιτατζηδες, οί 
Σ ταμπολινσκικοί, τΟ: Κ. Κ .  ' Ελλάδος, Βουλγαρίας, Γιοuγκοσλαυίας, 
:.ίλα αίιτa τΟ: έτερογενij καΙ άντίθετα μεταξύ των πράγματα, έπρόκειτο 
·νa συνεργασθοuν κατa τοu Τσαγκωφ προς άνατροπήν του, δπως ίσχυ
.ρίζετο ό άpχικομ ιτατζης Πανίτσα ! 

- Σ&ς παρακαλω, τοu εΤπα, δεν είμεθα ημεί'ς είς το Κ . Κ . Ε. ένή
.μεροι δλων αίιτων των σχεδίων. Το Κ . Κ . Β . ,  παρανόμως πλέον δρων έν 
Βοuλγαρίq:, δυσκόλως Ερχεται τώρα είς έπαφην με μaς. ΕΤναι δυνατον 
..,α μοu άναπτύξετε έν πλάτει ολόκληρον αίιτο το σχέδιον άνατροπijς 
:rou Τσαγκωφ έν Βουλγαpίq: ; 

Α Ι  Σ ΥΝ ΕΝ ΝΟΗ Σ Ε Ι  Σ 

- Δεν Εχω κανένα λόγον νa σ&ς κρύψω τίποτε, δ ιότι εΤμαι βέ
Sαιος δτι θa συνεργασθοuμε. ΚαΙ πρέπει νa 6οηθήσετε δσο μπορεΊτε, 
διότι το έπιοάλλει το κοινόν μας συμφέρον. τα πράγματα έξειλίχθη
σαν ώς έξης : 

» Μετa η1ν ήτταν είς την Βουλγαρίαν των Σταμπολινσκικων, ό 
,Jποuργος τοu Σταμπολίνσκυ �Ομπωφ, κατέφυγεν είς τη\.1 Πράγαν, ό 
..Jπουργος Κώστα Τεοδωρωφ είς Βελιγράδιον καΙ ό ύπουργος Στογιaν 
Άτανάσωφ κατέφuγεν είς Γιουγκοσλαυί'αν καi μένει τώρα είς τΟ: Σ κό
πια. Οί τρεΊς αίιτοl ύπουργοl κατέπεισαν ό μεν �Ομπωφ τον ύπουργον 
ιων Έξωτερικων τijς Τσεχοσλο6ακίας Μπένες, δ δε Κώστα Τεοδωpωφ 
ιον ύπουργον των Έξωτερικων της Γ ιουγκοσλαuΊας Νίντσιτς, δτι συμ
-φέρον των χωρων αίιτων καΙ γενικως της Βαλκανικijς εΤναι νa άνατραπ� 
ΤΟ καθεστως τοu Τσαγκώφ, το οποΊον τρέπεται ήδη προς τ η ν π ο
λ ι τ ι κ τΊ ν τ ο u «ά ν α θ ε ω ρ η τ ι σ μ ο u» ( οε6ιζιονισμοu ) τ ω ν 

·ο· υ ν θ η κ ω ν, πολ ιτικην κατa της δποίας στρέφεται κυρίως ή πολι
τικτΊ τijς Γαλλίας καΙ της ύπο τi]ν έπιρροήν της Μικρaς Άντάντ. Ό 
Jλπένες καΙ ό Νίντσιτς υίοθέτησαν άμέσως τaς άπόψεις των Σταμπο
.λ ινσκικων ύπουργων, οί οποΊο ι συνάμα ύπεσχέθησαν δτι άνατρεπομέ
νου τοu Τσαγκωφ είς ττΊν Βουλγαρίαν καΙ έγκαθισταμένου έκ νέου κα
θεστωτος τοu Άγροτικοu κόμματος, η Βουλγαρία θa προσχωρήσι:ι καΙ 
uϋτη είς τi]ν ΜικρCχν Άντι;χντ η θa προχωρήσουν δλα τΟ: Κράτη της 
Βαλκανικijς είς ττΊν σύμπηξιν 6αλκανικοu συμφώνου. Ή γαλλικη δι
πλωματία Εχει τώρα υίοθετήσε ι την κίνησιν καΙ εΤναι ένήμερος αίιτijς 
"Καi η ίδική σας Κ υβέρνησις. 

- πως το ξέρετε ctε'iς αίιτό ; 
- ΜοΟ το εΤπε πρωτον δ ύπουρ;yος τοΟ Σ ταμπολίνσκu Σ τογιCχν 

�Ατανάσωφ στΟ: Σ κόπια, δ δποΊος το εμαθε άπο τον Ν ίντσιτς. 'Αντηλ
Λάγησαν ήδη σχετικαl συνεννοήσεις  μεταξu της γιουγκοσλαuϊκης καΙ 
τijς έλληνικi}ς Κuδερνήσεως. Συμφωνήσαμε με ·τον Στογιaν Άτανάσωφ 
...,α Ελθω πρωτον έγω έδω διa νa σuνεννοηθω άφ' ένος με σας, τοu 
Κ . Κ . Ε. ,  καΙ Επειτα με τοuς δικούς μας έδω της ΕΜΕΟ. 
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ΤΟ ΣΧΕΔ Ι ΟΝ Π Ρ Ο Σ  Α�ΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΩΦ 

- Ν Εχετε πολλοuς έδω στην 'Ελλάδα της ΕΜΕΟ ; 
- ΝΕχομεν είς δλα τό: σλαυόφωνα μέρη της Δυ;ικης Μακεδο�ίας, 

6.λλό: καΙ εΙς τό:ς περιοχό:ς Κ ιλκίςι Ποροίωνι Β ροντουςι Προσωτσ�ηςι 
Δράμας. ΝΕχω είς δλα τό: χωριό: σχεδόν έvτεταλμένους. ( Πρέπει να σ;η
k-'ειωθ� δτι δεν εΤχεν άκόμη σuναφθη η σύμοασις Καφαvτάρη-Μολλωφ 
καΙ δ�ν εΊχε γίv_ει φυσικό: η έθελουσία άνταλλαγτ'J μεταξu ' Ελλάδος καΙ 
Βουλγαρίας) .  

- τί σuνεvvόησιν πρόκειται νό: κάμετε με αuτούς ; 
- Θα σδ:ς το πω παρακάτω. Λοιπόν/ άττεφασίσθη νό: συγκεvτρω-

ΟοίΝ είς τό: σύνορα της Β ουλγαρίας τμήματα δικά μαςι δηλαδη τμή
ματα ένοπλα, άποτελούμενα άπο δικούς μας της ΕΜΕΟ έκ της Γιουγ
κοσλαυϊκης Μακεδονίας καΙ της Έλληνικης Μακεδονίας. 'Υπολογίζω 
uτι θό: συyκεντρώσωμεν 4.000 - 5.000 παιδιό: δικά μας ! Φυσικό: 
οί περισσότεροι θό: εΤναι άττο την Γιούyκοσλαυϊκην Μακεδονίαvι διό
τι εΤναι καΙ πολλοi φυγάδες άγροτικοί, κομμοuνισταi καi της ΕΜΕΟ 
άπο την Β ουλγαρίαv. υΟλους αuτοlις θό: τοlις συγκεvτρώσωμεν κρυ
φά, κατό: το δυνατόν, είς τό: βοuλγαρογιουγκοσλαuϊκό: καΙ τό: έλλη
νοοουλγαρικό: σύνορα. Περιμένομεν ττ'Jν συγκατάθεσ'Ιν της Ροι.ιμαvί
ας διό: νό: συγκεvτρώσωμeν τμήματα φυγάδων είς Ρουμανίαν Β ουλ
γάρων είς τό: ρουμαvοοουλγαρικό: σύνορα της Δοδρουτσδ:ς. 'Απεφα
σίσθη νό: μδ:ς δώσουν δπλα ή ΤσεχοσλοΟακία ·καi ή Γιουγκοσλαυiα1 
ό:λλό: προ παντΌς η πρώτη. Έπίσ)Ίς εΤπιψ δτι θό: στείλΙJ καi η 
Γαλλία, ίσως μέσeι> έλληνικοu λιμένος. Δεν γνωρίζω άκόμη άκριδως 
την στάσιν της 'Ελλάδος. Άφοu συνeννοηθοuμε μαζί, θό: πε
ρ ιμένω έδω στη Θεσσσαλονίκη νό: Ελθ!J άπο τό: Σ κόπια ό ύπουργος 
τοu Σταμπολίνσκυ Στογιό:ν Άταvάσωφ. Αuτος θό: Ελθ\1 ,  έν συνεννοή
σει μΕ τον Νίvτσιτς, καi θό: πάΙJ έπειτα ση1ν 'Αθήνα νό: συνεννοηθ� μέ 
τον ύπουργον των 'Εξωτερικόν καi Πρωθυπουργόν σας Μιχαλακόπου
λοv. Φαίνεται δτι η 'Ελλό:ς διό: νό: συγκατατεθ� νό: οοηθήσΙJ είς την κί
νησιν ταύτην ζητεί' ώρισμένας έγγυήσε ις η κάτι άλλο άπο το καθεστώς 
ϊi]ς Βουλγαρίας, το όποΙον 80: διαδεχθ� τον Τσαγκώφ. 

Τ Ι  Π Ρ ΟΕΒΛΕΠ ΕΝ Ο ΠΑΝ Ι ΤΣΑ 

»'Όταν δλα αuτό: θό: εΤναι ετοιμα, τότε τό: μεν έξωθεν άνταρτ ικό: 
αuτό: σώματα, ύπο η1ν ίδικήν μου στρατιωτικην ηγεσίαν, θό: είσορμή
οουν άπο τό: πέρ ιξ της Βουλγαρίας σύνορα έντος αιJτης, ένc';:ι συγχρό
νως είς την Μακεδονίαv τοu Π ιρlν θό: στρέφεται όλόκληρος η δύναμις 
ϊfjς ΕΜΕΟ ύπο τον έκεί' ηγέτην της Άλεξαvδρώφ κατό: τfjς Κυβερνή
σεως τ σα;ικώι!! . 

- Ποu έδρεύει τώρα ό Άλεξανδρώφ ; 
- Στη Γκόρνα Τζουμαγιά. Έκτος αuτων, θό: έπαvαστατήσουν 

Lντος της Βουλγαρίας ολοι οί άγροτικοl καi ολοι οί κομμουνισταί. 
�Ετσι δ Τσαγκώφ καΙ οί άξιωματικοl τοu Βούλκωφ καi οί άντάρται τοu 
Γlρωτογέρωφ θό: κτυπηθοϋν άπο παvτοu καΙ συγχρόνως άττο μέσα καΙ 
άπ' έξω άπο την Βουλγαρίαv. Θό: τοlις σαρώσωμεν κuριολεκτικως μέσα 
:είς μίαv vύκτα ! 

- Οί άvτάρται τοu Πρωτογέρωφ δέν εΤναι μαζί σας ; ΕΤναι έναv
·rίον σας, λόγeι> τοιJ δτι διεσπάσθη ή ΕΜΕΟ είς το ζήτημα τοu «'Ενιαίου 
Μετώπου» μέ τοuς κομμουνιστάς ; 

- Αuτο εΤναι μία πρόφασις μδ:λλον παρό: ή πραγματικη αίτία 
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τής διασπάσεως. 'Υπάρχει 6ασικη διαφορΟ: μεταξu η μωv καi τοu στρα
τηγοί) Π ρωτογέρωφ. 'Αλλ' αύτο εΤvαι πολU μεγάλη uπόθεσις καi μακρΟ: 
ίστορία. Φαίvεται δτι δέv γνωρίζετε καλΟ: τΟ: καθέκαστα τής ΕΜΕΟ. 

- Όμολογω δτι δέv τΟ: γνωρίζω, άλλΟ: παραπολu θό: ήθελα vO: 
τΟ: μάθω. 

- �Ας τ' άφήσουμε va τΟ: ποuμε αuριο. Θό: εχοuμε καιρό. Τώρα 
0:ς λύσουμε τΟ: έπείγοvτα ζητήματά μας. Μέ 6άσιv δτι θΟ: έφαρμοσθι:'J 
το σχέδιον αύτο τής είσ6ολής ίδικωv μας, δηλαδη τής ΕΜΕΟ, άvταρτι
κωv σωμάτων είς τηv Βουλγαρίαν άπο τΟ: έλληvο6ουλγαρικό: σύνορα, 
ποίαν 6οήθειαν θΟ: μποροuσε vό: μδ:ς δώσι:1 το Κ . Κ . Ε. ,  6οηθωvτας 6έ
ι5αια το Κ . Κ . Β . ,  το όποΊοv είναι τώρα σύμμαχόv μας ; 

- Mόvov είς το σημεΊον αύτο ζητεΊτε τηv 6οήθειαν τοu Κ . Κ . Ε. ; 
Δηλαδη μόvοv είς το ζήτημα τής άvατροπής τής Κυ6ερvήσεως Τσα
yκωφ είς τι1v Βουλyαοίαv : 

- ΠρΟς το παροv μόvοv αύτό. Ό πρωτος στρατηγικός μας σκο
πος εΤvαι αύτός. 'Όταν άvατραπ� ό Τσαγκώφ, θό: διαθέτωμεv εv Κ ρά
τος, τηv Β ουλγαρίαν όλόκληροv, καi τότε θό: μελετήσωμεv πάλιν δλοι 
άπο κοιvοu το ζήτημα τής αύτοvομήσεως τής Μακεδονίας καi τijς Θρά
κης. Αύτό: εΤvαι άπώτεροι σκοποί .  Είς αύτοv τοv πρωτοv σκοποv τiΊς 
ό:vατροπης τοu Τσαyκωφ εχομεv 6οηθοuς η uποστηρικη'χς fiλλα Κ ράτη, 
καθως . σδ:ς εΊπα. Είς τοv fiλλov σκοποv της αύτοvοΙJ.ήσεως αύτςt τΟ: 
Κ ράτη θΟ: εΤvαι άvτίθετα. Τότε θό: κάμωμεv άλλα σχέοια, πάλιν μαζί, 
ιiφοu τό: Κ . Κ .  της Βαλκαν ικης υίοθέτησαv το σύνθημά μας ! 

- .Π ρΟς τοv σκοποv τijς άvατροπijς τοu καθεστωτος τοLι Τσαy
χωφ έv Βουλγαρίq:, το Κ . Κ . Ε. δέv μπορεί" vό: ΕΧΙ:J καvέvα λόγον vό: μη 
σδ:ς 6οηθήσι:1 μέ δ,τι μπορεΊ vά συvεισφέρι:J .  Π ρόκει-ται περi μ ιδ:ς Κυ-
6ερvήσεως άvτ ιδραστικijς, φασιστικijς, ποu παρεμποδίζει τηv δρδ:σιv 
τοu Κ . Κ . Β .  καi συvεπως όφείλει vό: σδ:ς 6οηθήσι:J . Άλλό: δέv είμαι είς 
θέσιν τώρα vό: σδ:ς πω συγκεκρι μένως ποίαν βοήθειαv θΟ: μποροuσε va 
σδ:ς παράσχι:J .  Προτι μότεροv εΤvαι vό: μδ:ς πijτε σεΊς τί είδους 6οή
θειαν περιμένετε ·άπο το Κ . Κ . Ε. καi ποίας έκτάσεως, διό: va κρίvωμεv 
καi ημεΊς O:v μποροuμε va σδ:ς τηv χορηyήσωμεv, δηλαδη O:v τιΊv διαθέ
τωμεv, δ ιότι ι') πρόθεσις uπάpχει .  

-Γεvικως, διa va μη κατερχώμεθα είς λεπτομερείας, θέλομεv το 
Κ . Κ . Ε. va εΤvαι τρόπον τ ιvΟ: αί uπηρεσί·αι τωv μετόπισθεν τωv ίδικωv 
μας άvταρτικωv σωμάτων τijς ΕΜΕΟ, τό: οποΊα θΟ: είσ6άλουv έvδεχο
μέvως άπο το έλληvικοv εδαφος είς η1v Βουλγαρίαv. Π pωτοv vό: καμου
φλάρωμεv μαζi τό:ς συγκεντρώσεις τωv ίδι κωv μας. π ιθανοv vό: χρεια
σθοuμε καταλύματα είς σπίτια κομμουvιστωv. 'Έπειτα βοήθειαν είς τηv 
μεταφορav uλικοu ποu θΟ: χρειασθιJ. Τρίτον, έav κατa τηv είσ6οληv είς 
τηv Βουλγαρίαv εχωμεv μάχας, πιθαvοv vO: εχωμεv τραυματίας καi πρέ
πει va μδ:ς βοηθήσετε είς τηv περίθαλψίv τωv. Καvέvα γιατρό, φάρμα
κα, καvέvα κρε66άτι είς κανένα σπίτι κ.τ.λ. Γεvικως θέλομεv βοήθειαν 
ποu παρέχουν αί μετόπισθεν uπηρεσίαι είς εvα μαχόμεvοv τμijμα ! 

- Δέv μοu λέτε, η παροχη αύτijς της 6οηθείας άπο ήμδ:ς θa εΤvαι 
έv γνώσει τijς έλληvικής Κυβερνήσεως ; Τότε δέv εΤvαι δύσκολο το πρδ:
γμα, έav έξευρεθοuv τa άπαιτούμεvα οίκοvομικΟ: μέσα. 

- ΛεφτΟ: κατ' άρχηv θa έχουμε. Ό WΟμπωφ έκαvόvισε το ζήτημα 
αύτο μέ τηv Τσεχοσλο6ακίαv, 'ίσως καi μέ τηv Γαλλίαv, διΟ: τοu Μπέ
vες. Το O:v δμως θa δοθιJ η 6οήθειά σας έv γνώσει της έλληvικijς Κυ6ερ
νήσεως η δχι, αύτο θό: το μάθωμεv άφοu ελθι:J άπο τΟ: Σ κόπια ό Στογιαν 
'Ατανάσωφ καi άφοu συvαvτηθιJ μέ τοv Μιχαλακόποuλοv. Φαίvεται δτι 
sα ΤΟΥ παρουσιάσQ, ως μοu εΤπεv, δ έv 'Αθήναις Γιουγκοσλαuος πρε
σδευτης δλως Ιδιαιτέρως. 
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Η Γ Ι ΟΥΓΚΟΣΛΑΥ. Ι · Κ Η  Π Ρ ΟΣΤΑΣ Ι Α  

- Τότε, δ:ς περ ι μένωμεν νΟ: γίνt;� αύτό. Έν τc;J μεταξu 6έο�ια κ '  έ:. 
) ώ  θΟ: σuvεννοηθω μf: την Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. είς τΟ:ς 'Αθήνας. Σ εις, ό:φου 
[λθt;� δ Στογιί'χv Άταvάσωφ, θΟ: τον συνοδεύσετε είς τΟ:ς 'Αθήνας ; 

' - Ναί , θα πάω κ' έγώ, ό:λλΟ: έγ.ω δf:ν θΟ: παρουσια�ω εΙς τον Μι
χαλακόπουλον. μόνον αύτός. 

---Φυσικά σεΙς πως καΙ μf: ποίαν ίδιότητα θΟ: παρουσιασθητε ; 
"Αλλωστε δεν Φο6εl�ε ποu μένετε έδω και ποu θΟ: πfuε στijν Άθήvα, 
μήπως ό:ποκαλυφθι) ποιος εΤ�ε : 

- Είμαι δ Γιοvγκοσλαuος fμπορος Άοράμοοιτς, κατΟ: το Λ διαοα
τήριόν μου, ό:λλΟ: δf:ν φοοοuμαι, δ ιότι είς την Γ ιουγκοσλαυίαv ζω φαvε;
ρa ώς Παvίτσα, καi αί γιοvγκοσλαuϊκαi Άρχαi μοu fδωσαv αύτο το 
ψεύτ ικο δ ια6ατήριο. έν γνώσει τοu ποΙος εΤμαι. Ν Αλλοτε καi αύταΙ θΟ: 
μΕ κρεμοuσαv, ό:λλa τώρα τa Εχουμε καλά, άψΟU θa δράσουμε άπο KOι
VOU. Mou εΤπαv δε δτ ι, δ:v στiJν 'Ελλάδα άvακαλuφθω ποιος εΤμαι καi 
συλληφθω, θα έπέμοt;� ύπf:ρ έμοu ή Γιοvγκοσλαυία. Γ ι '  αύτο ήλθα καΙ 
δf.ν φο6οuμαι καθόλου. 'Εγώ τώρα fχω φό6οv νa δολοφονηθω μόνον άπο 
τοuς όπαδοUς τοu Π ρωτογέρωφ, δηλαδ� άπο Βα.ιλγάρους. 

«ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ::. . . .  

- Βούλγαρος έσεlς, φοδεΊ�ε μόνον άπο Βα.ιλγάρους; 
- Ποιος σaς εΤπε δτι έγώ εΤμαι Βούλγαρος; άνεφώνησε μf: άγα-

vάκτησιν πσV μf: έξέπληξε. "Ετσι νομίζετε καi σεΙς, δπως νομίζουν χ ι
λιάδες; Έμεlς της ΕΜΕΟ δf:ν είμεθα Βούλγαροι ! Έμεlς είμεθα Μ α 
κ ε δ ό ν ε ς  ! Πρέπει αuριΟ\1 νΟ: σaς τΟ: έξηγήσω αύτΟ: τΟ: πράγματα, 
χωρlς άλλο, άφοu καΙ σεΙς " άκόJlη oi κομμοuvισταl της ' Ελλάδος μaς 
θεωρεΊτε Βουλγάρους ! Καi πρεπε ι va ξέρετε δτι μaς ίιΟρίζετε, δταv 
μaς λέτε Βουλγάρους ! 

- Mf:. σvγ/(ωρεlτε -τοu εΤπα κατάπληκτος νΟ: ολέπω τον άρχι
κομιτατζην Παvιτσα, τον αίμοδόρον Βούλγαρον, δπως τον ήξευρα, νΟ: 
μοu λέγt;� έν άγαvακτήσει δτι τον ίιΟρίζω δ ιότι τον ε Τ πα Βούλγαι:;νν ! Mf:. 
υυγχωρε"ίτε, έπαvέλαοα, δf:ν ήξερα δτι θΟ: θ ιγητε. Σaς παρακαλω αu
ριοv νΟ: μf:. διαφωτίσετε δπωσδήποτε. ΕΤναι φο6ερ0ν νΟ: μη ξέρωμεν οuτε 
ιjμε"ίς κδ:ν τa καθέκαστα αύττ)ς της τόσον μυστηριώδους ύποθέσεως. 

- Ναί, θΟ: τΟ: ποuμε αuριον. Πό:λιν έδω στΟ:ς 1 0  το οράδυ; 
Σuvεφώνησα. "Εφuγεν, άφοu μf: έχαιρέτησε κάπως έκνευρισμένος. 

'Εγώ δεν μπόρεσα νΟ: κοιμηθω, σκεπτόμενος δλα αύτa ποu μοu εΤπε, 
ποu έπρόκειτο νΟ: γίνουν είς τijν Βαλκαvικ�ν, ποu έχαλκεύοντο καΙ έτε
κταίνοντο είς τΟ: διάφορα ύποupγεί'α των 'Εζωτερικων ! Κ αΙ είς δλα αύτΟ: 
έ.καλούμεθα καi ή μεiς νΟ: παίξωμεν ιον ρόλον μας ! 

Η ΤΑΚτ ι  Κ Η  ΤΟΥ ΕΝ Ι Α Ι ΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΔιΟ: vO: γίνουν περισσότερον καταvοητΟ: τα ανωτέρω άπο τοuς ά
γνοοuvτας έvδεχομένως τΟ: καθέκαστα των κομμοuvιστικων μεθόδων δρά
σεως, όφείλω έδω νΟ: έξηγήσω, εστω δι '  όλίγων, την τακτικην · τοu «'Ε
νιαίου Μετώπου», το δπο"ίον άvέφερα προηγουμένως, έξ άφορμης της 
υυμπήξεως «' Εν ιαίου Μετώπου» μεταξu Άγροτικων τοu Σταμπολίνσκu 
καi Κ . Κ . Β .  άφ' ένος καΙ ΕΜΕΟ καi Κ . Κ . Β .  πάλιν άφ' έτέρου. 

Ή τακτικη τοu «'Ενιαίου Μετώπου» άκριοως τότε ένεφαvίζετο διΟ:. 
πρώτην φορΟ:ν είς την κομμοuνιστικην δρaσιν έπl διεθνοuς έπιπέδου. 
"Ήτο τακ.τικη έγκpιθε'Ισα καi υίοθετηθε"ίσα ύπο της Κόμιντερν καi σuvε
πως oi έφαρμόζοντες αύτην δεν διέτρεχον τον κίνδuvον νΟ: κατηγορηθοuν 
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έπi δεξιξχ παρεκκλίσε ι ,  καιροσκοπ.ίc;χ η κάτι fiλλο τέτοιο, άπο τc'χς συνή
θεις .κατηγορίας η «ρετσινιές» των κομμουνιστων κατc'χ προσώπων η ο
μάδων, τa όποΊα ένδεχομένως θc'χ ήθελαν νc'χ «έκκαθαρίσοuν>> η νc'χ έκτο
π ίσουν οπωσδήποτε άπο ώρισμένq: πόστα, τc'χ 9ποία κατεlχον. 

Ή τακτικη τοu «'Ενιαίου Μετώπου», δ ιεθνως Front uni η yερμανι
στi Einheits front, ήτο τότε τρόπον τινc'χ τfις μόbας, έv χρήσει σχεδον 
ηαντοu. �Ολα τc'χ Κ . Κ .  τfις Εuρώπης έφρόviιζον νc'χ κάμουν εν «Ένια'ίον 
Μέτωπον» τοπικως μέ fiλλας πολιτικάς, κοινωνικc'χς η συνδ ικαλιστικc'χς 
δυνάμεις, μη κομμοuνιστικάς ! Ή τακτ ικη τοu «'Εν ιαίου Μετώπου» Ελα-
6ε κατc'χ καιροuς διάφορα όνόματα, καμουφλαριζομένη έκάστοτε καταλ
λήλως, άναλόγως των τοπικων ίδιομορφιων, των έπιδιωκομένων σκοπωv 
καi των μη κομμοuνιστικων δυνάμεων, μέ τc'χς οποίας συμπήγνυται το 
<r.Ένια'ίον Μέτωπον». Οuτω έν ' Ελλάδι ε;(χομεν έφαρμογc'χς τfις τακτικfις 
ταύτης τοu «'Ενιαίου Μετώπου» .πλείστας. Κατc'χ τaς έκλογc'χς τοu 1 926 
εϊχομεν το «Ένιαίον Μέτωπον έργατων, άγροτων καi προσφύγων», άρ
yότερον το «Ε.Α.Μ.» ( Έθνικον 'Απελευθερωτικον Μέτωπον ) I «Παλλαϊ
κον Μέτωπον», «Λαϊκον Μέτωπον», «Πανδημοκρατικον Μέτωπον», έπi 
TOU συνδικαλιστικοu έπιπέδου τον ΕΡ Γ.Α. Σ .  καi τώρα έχομεν τον «Δη
μοκρατικον Σ uναγερμόν;», 

Ή τακτικη τοu «'Ενιαίου Μετώπου» εΤναι έ:νας στρατηγικος έλι
γμός, άποσκοπων νc'χ προσκομίσι:ι είς το Κ . Κ . Ε. καi ε ίς πδ:ν fiλλο Κ . Κ .  
5υνάμεις, α\ οποΊαι δέν εΤναι ίδικαί του, δυνάμεις, α\ οποί'αι, διc'χ τfις 
μεθόδου ταύτης έναυλακοuνται καΙ στρ_�οvται πρΟς την κατεύθυνσιν 
ηοu θέλει νc'χ δώσι:ι το Κ . Κ . Ε. Κατ' άρχην η τακτικη αuτη, υlοθετηθε'ίσα 
είς την στρατηγικην των κ . κ ., άποτελε'i 6ε6αίως μίαν παρέκκλισιv 
( deviation ) άπο τον άκρατον δογματισμον των πρώτων χρόνων τοu Λε
νινιστικοu Κομμοuνισμόu. 'Αποτελεί' μ ίαν δογματικην ίιποχώρησιν. 'Αλλ' 
δπως λέγει καi ό Μc'χρξ είς το έργον του «Le 1 8  Bru.maire de Louis Bo
n:ιp3rte», συμ6αίνει πολλάκ ις «η ΈπανάΌ'τασις νά κάμνι:ι έ:να 6fιμα πρΟς 
τc'χ όπίσω, διc'χ νc'χ κάμι:ι έπειτα δύο 6ήματα π9ος τc'χ έμπpός» ! ΝΕτσι 
καi η τακτικη τοu «' Ενιαίου Μετώπου>> ίιπfιρξε πάντοτε σχεδον έπωφε
λι]ς διc'χ το Κ . Κ .Ε . ,  καi δταν άκόμη έvιναν σφάλματα είς την έφαρμογήν 
της. Την μεγαλυτέραν βεβαίως έπιτυχίαν της εΤχε μέ τό Ε.Α.Μ., τc'χ έξ 
αuτής δμως τεράστια διc'χ το Κ . Κ . Ε .  ώφελήματα έχάθησαν βέοαια άπο 
τc'χ έπακολουθήσαντα όγκώδη σφάλματα. 'Αλλ' έπ' αuτοu θc'χ όμιλήσω
μεv άπωτέρω. 

Ή τακτ ικη τοu <<' Ενιαίου Μετώπου» εΤναι βέβαια εν εΤδος συνερ
γασίας πολιτ ικfις τοu Κ . Κ . Ε. μέ fiλλας συγγενεΊς η οπωσδήποτε έπιδιω
'<Ούσας τον αuτον συγκεκρι μένον στρατηγικον σκοπον πολιτικaς δυνά
μεις. Θc'χ πι) κανεiς δτι το ιαuται συνεργασίαι γ ίνονται καi μεταξu τωv 
.:iλλων κομμάτων τής χώρας μας καi άσφαλως έγιναν καi γίνονται άρ
Ι<.εταl μέ διάφορα έκάστοτε άποτελέσματα. ' Εν τούτο ις, τc'χ άστικό: λε
γόμενα κόμματα, δταν κάμνουν συνεργασίας πολιτικάς, τό:ς κάμνουν 
έπl fiλλης βιiσεως καi κυρίως άποβλέποuν είς προσωπικό: η δευτερεύον
τα ώφελήματα, έν� το Κ .  Κ .  Ε. κάμνει τό:ς συνεργασίας αuτό:ς έπl τι) 
6άσει πάντοτε μ ιδ:ς πολιτικής προγραμματικfις βάσεως, μ ιδ:ς πολιτι
κfις πλατφόρμ, τιlν οποίαν πάντοτε αuτο ίιποδεικvύει καΙ ύπαyορεύει 
εΙς τοuς fiλλους συνεργάτας του, οΙ οποΊοι συνήθως άποβλέπουν καi 
αuτοi είς τοιαuτα προσωπικό: καi δευτερεύοντα ώφελήματα, έν� μένουν 
διa τ9 Κ .  Κ .  Ε. τc'χ οuσιώδη πο(-.ιτικό: κέρδη. 

ΣΥΝΕΡΓΑ Σ  I A  ΜΟΝΟΝ ΜΕ Α Σ ΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥ Σ 

Ί δίως βασικον στοιχεΊον .διό: τι1ν έφαρμογην τής τακτ ικής τοu «Έ
νιαί.�υ Μετώπου», το οποΊον οuδέποτε παραγνωρίζει το Κ . Κ . Ε. καΙ κάθε 
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Κ . Κ . , είναι το οτι ΤΟ «ΈνιαΊον αuτο Μέτωπον», ή πολιτικιl δηλαδιl συν
.. ερyασία, πρέπει πάντοτε νc'χ γίνεται με δυνάμεις, α\ δποΊαι νc'χ εΤναι 
ά σ θ ε ν έ σ τ ε ρ α ι άπο το Κ . Κ . Ε. Καi λέyοντες άσθενέστεραι, δf.ν έν
νοοϋμεν είς άριθμον μαζων, έπηρεαζομένων παρ' αuτων, άλλ' είς δ υ 
ν α μ ι σ μ ο ν γενικως. Διότι πιθανον το Κ . Κ . Ε. νc'χ συνεργασθ� με δυ
νάμεις άριθμητικως μεγαλυτέρας αuτοϋ, άλλ' δταν αύται δf.ν δ ιαθέτουν 
1ον μηχανισμον οργανώσεως, ποu διαθέτει το Κ . Κ . Ε.,  η1ν ίδεολογικi]ν 
ρώμην των πολιτικων κατευθύνσεων ποu εχει αuτό, τi]ν Ικανότητα των 
στελεχων κα.i η1ν πεΊραν των ήγετων αuτοϋ, τi]ν Ικανότητα συντον�σμοu 
της δλης δράσεως τοϋ κοινοϋ αuτοϋ μετώπου, έπόμενον εΤναι δ δ υ 
ν α μ ι σ μ ο ς vc'x εύρίσκεται προς το μέρος τοϋ Κ . Κ .Ε. καi συνεπως 
αuτό θc'χ ώφεληθ6 κυρίως έκ της συνεργασίας, έκ της ένιαιομετωπικης 
-ιαύτης δράσεως. Διότι είς τc'χς περ ιπτώσεις ένιαίου μετώπου η γενι
κώτερον πολιτικης συνεργασίας πάντοτε ώφελεΊται ό δυναμικώτερος καi 
.ζημιοϋvται ο\ άσθενέστεροι .  Δι' αuτο κανεiς πρέπει νc'χ κάμνΙJ τοιαύ-

. τας συνεργασίας μόνον με δυνάμεις μη δ ιαθετούσας δυναμικότητα με
γαΛυτέραν της ίδικης του. Διc'χ νc'χ γίνΙJ τοϋτο ετι περισσότερον κατα
\ηπτόν, θc'χ φέρω καi ενα παράδειγμα άπο μίαν συνεργασίαν άστικων 
ο<.ομμάτων. Κατc'χ τc'χς έκλογc'χς τοϋ 1 946 έσχηματίσθη ή Ε. Π . Ε. ,  έκ 
των τριων κομμάτων τοϋ κ. Βενιζέλου ( Βενιζελικων Φιλελεuθέρων) ,  TOU 
κ. Παπανδρέου ( Σ οσιαλιστικοϋ Δημοκρατικοϋ) καi τοϋ κ. Κ ανελλο
πούλου ( Ένωτικοϋ Κόμματος ) .  Ό κ. Παπανδρέου άπεδείχθη τότε δτι 
.είχε κόμμα δυναμικώτερον των Ciλλων. Τόσον δ ίδιος η τc'χ στελέχη του 
κατc'χ τόπους ένεφάνισαν μεγαλύτερον δυναμισμον πάσης φύσεως άπο 
τc'χ Ciλλα δύο κόμματα. �Ετσι ό κ. Παπανδρέου εΙσέπραξε τότε το σύ
νολον σχεδον των πολιτικων κερδων έκ της σιιΥεργασίας έκείvης.. έκ 
της Ε .. Π . Ε. ,  είς βάρος των κ.κ. Βενιζέλου καi ' . Κ ανελλοπούλου, των δ
ποίων έκαρπώθη :τc'χς ψήφους, έκλεγέντων ί,δικων του 6οvλευτων. Αuτο 
έγινε παντοϋ άλλοϋ, πλi]ν της Κ ρήτης; δττοu, έπειδi] δ κ. Βενιζέλος 
ίjτο έκεΊ δυναμ ικώτερος, έπεκράτησε. Το ίδιον επαθεν δ κ. Γονατaς, 
συνεργασθεiς τότε με το δυναμικώτερον αuτοϋ Λαϊκον κόμμα. Ό κ. 
Γ ονατaς θc'χ έλάμβανε πολU περισσοτέρους 6οuλευτc'χς τότε, έc'χν δεν 
συνειργάζετο μΕ το Λαϊκον κόμμα. Σ υνεπως 6ασικον στοιχεΊον, ΤΟ δ
ποΊον δεν άγνοοϋν ο\ κομμουνισταί, ώς πλειστάκις φωρωνται άγνοοϋν
·τες Ciλλοι πολιτικοi οργανισμοί, εΤναι το νc'χ συνεργάζεται κανεiς οχι 
με δυναμικωτέροuς του .! 

ΕΠ Ι Σ ΤΗΜΗ . . .  

�Ας μaς συγχωρήσουν ο \  άναyνωσταί μας δ ι c'χ  τi]ν άνάλυσιν ταύ
την της τακτ ικης τοϋ «' Ενιαίου Μετώπου», ώς στρατηγικοϋ πολιτικοu 
�λιyμοϋ, τi]ν οποίαν έκρίναμεν σκόπι μον νc'χ κάμωμεν διc'χ νc'χ κατανοη
Οοϋν άργότερον καi άλλαι έφαρμογαi της τακτικης ταύτης. άλλΟ: καί, 
έc'χν θέλετε, καi διc'χ νc'χ . διδαχθοϋν άκόμη μερικοi ποu κάμνουν τον σο
φον η ποu άσκοϋν η1ν πολιτικi]ν έμπειρικως, χωρiς νc'χ εχουν μελετή
·uει τίποτε ! Διότι ο-ήμερον αuτc'χ τc'χ . ζητήpατα των συνεργασιων των 
κομμάτων εχουν έξελιχθί} εΙς δλόκληρσv έπιστήμην. Με μίαν λέξιν, 
.εΙς κάθε συνεργασίαν πρέπει νc'χ τίθεται το . t,ώτημα : 

- Θc'χ τον φΟ:με τον σuνεργάτην μας .. Jl θa μaς φάι:Ί ; 
Καi μόνον δταν εΤναι 6ε6αία ή πράiτη περίπτωσις εΤναι ώφέλι

μος ή συνεργασία. � Αλλως καλύτερα νc'χ μη γίνι;ι . AUτc'x τc'χ ξεύρει κα
),(χ το Κ . Κ . Ε. �Οχι δμ:..:ς καi οί μετ' αιiιτοίJ. συνεργαζόμενοι έκάστοτε. 
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Η ΔΕΥΤΕΡΑ Σ ΥΝΑΝΤΗ Σ Ι Σ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝ Ι ΤΣ Α  

Το άλλο οράδυ ι)λθεν ό Πανίτσα είς το σπίτι της "Έλσας κάπως 
χαρούμενος. 

- Σ ημερα, J.IOU λέγει,  εΤμαι εύχαριστημένος. ΕΤδα μερικοuς άπο 
τcuς δικούς μας έδω της ΕΜΕΟ. Κατέοηκαν άπο τα χωριά, κατa την 
παραγyελίαν ποu είχαμε δώσει. ΜερικοLις εΤδε καΙ ό Λάκωφ, διότι δΕ:ν 
θέλω νa έμφανίζωμαι εΙς δλους. ΕΤναι έτο ιμοι να κάμουν δ,τι τοLις 
ποuμε. ΔΕ:ν τοuς εΤπα λεπτομερείας. Τοuς εΊπα μόνον να έτοιμάσουν 
καταλόγους νέων 1κανων νa όπλισθοΟν καΙ νa περιμένουν διαταγaς 
πότε καΙ ποu θa συγκεντρωθοvν. �Ολοι μοu ύπεσχέθησαν δτι θa συγ
κεντρώσουν δσους μποροuν περισσοτέρους. 

- Φαίνεται δτι εχετε �εyάλην πειθαρχίαν εΙς την ΕΜΕΟ καΙ 
αύτοl έχουν ένθοuσιασμον και πίστιν είς την άποψίν σας. 

- -Εχουν, δσοι EXOUV καταλάβει καλό: την ύπόθεσιν. οι άλλοι 
μ&λλον άκολουθοvν στa τυφλά. Αύτη εΤναι ή άλήθεια. 

- Τώρα περιμένω νa καταλά6ω κ' έyiι:ι το ζήτημα αύτο της 
ΕΜΕΟ, πως τίθεται, : πφς έδημιουρyήθη, διότι, δπως είπατε, το Κ Κ Β  
άπο σ&ς έπηρε καΙ υΙοθέτησε το σύνθημα της «Αύτονομήσεως της Μα
κεδονίας καΙ της Θράκης� καΙ το είσηyήθη fπειτα είς το συνέδριον τfις 
Κόμιντερ
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- ια να τu κατ αuετε κ α το εμα αυτο, και πρεπει να το 
καταλάδετε, yιa νa το νοιώσοvv erno σ&ς καΙ οΙ άλλοι κομμουνισταi 
της ' Ελλάδος, πρέπει ν' άναδράμωμεν πίσω κάμποσα χρόνια είς τι'ιν 
· Ι στορίαν. 

Κ αΙ δ Πανίτσα f\ρχισε την άφήyησίν του. Άφίνομεν τι'ιν κατ' έ
ρωταπόκρισιν συνομιλίαν καi θa έκθέσωμεν τα πράγματα δπως μ&ς 
τα άνέλυσε καi δπως άρyότερα έκ των γεγονότων άπεδείχθησαν δτι 
ήσαν. Έπi της άπόψεως δΕ: ταύτης έδράζεται δλόκληρος ή ύπόθεσις 
καΙ τοu κομμουνιστικοί) συνθήματος της «Αύτονομήσεως της Μακεδο
νίας� καΙ έν γένει το Μακεδονικον ζήτημα καi σήμερον άκόμη ! 

·ολοι ο1 γνωρίζοντες δπωσδήποτε την 1στορίαν τοv Μακεδονικοί) 
Άyωνος θa fiκουσαν το όνομα τοu Σ ανδάσκη. ·ολοι φυσικό: ο1 άκού
σαντες αύτο VΕλληνες, μετa τί'.:ιιι δποίων δεδαίως καi δ γράφων, εΤχοv 
καΙ ίσως πολλο1 θa fχουν άκόμη τι1ν άvτίληφιν, δτι δ περιδόητος αύ
τος Σ ανδάσκη ήτο aπλως εΤς άγριος καi αlμο6όρος, Βούλγαρος φυ
σικά, άρχικομιτατζης, άπο τοuς πρώτους τοv Μακεδονικοv Άyωνος. 
'Εν τούτοις, τα πράγματα εΤναι κάπως διαφορετ ικά. Π ιθανΟν δ Σαν
δάσκη νa ήτο άγριος καΙ αl μοδόρος, νa ήτο καΙ άρ�ικομιτατζης, καΙ 
ήτο άσφαλως. ΔΕ:ν yνωρίζω αν έκ καταyωyης ήτο Βουλyαρος. Πάντως 
ε Τ ναι δ άνθρωπος, οστις fκαμε το μεyαλύτερον κακον ·ποu ήδύνcrτ:ο · να 
κά�ι:ι ένας άνθρωπος εΙς η1ν Βουλyαρίαν; κατa πρ&3τον, εΙς την· πα
τριδα του Μακεδονίαν (ώς τόπον γεννήσεως) κατα δεύτερον λόγον, 
εις την Τουρκίαν κατa τρίτον λόγον, καi τώρ�, έν συνεχείq:,· εΙς τι'ιv 
'Ελλάδα ! 

Ό Σ ανδάσκη εΤναι δ έφευρέτης καΙ δ άπόστολος της Ιδέας περl 
cΜακεδονικοu -Εθνους» ! Κατ' άρχfιν άσφαλως δ Σ ανδάσκη ίιπηρξεν 
Ενας έπαναστάτης έθνικός, ένας άyωνιστfις κατa της τουρκικης κυ
ρ ιαρχίας. ΔΕ:ν εΤμαι είς θέσιν να δεδαιώσω &ν έπίστευε .-ίtράγματι δτι 
ol Μακεδόνες άποτελοw Ιδιαίτεροv -Εθνος η αν έφεvρε τι'ιν Ιδέαν καΙ 
τfιν έ:vvοιαν ταύτην διό: να έξεyείρι:ι εύκολώτερον δλους τοuς Μακε
δόνας κατa των Τούρκων. "Πάντως, έaν κρίνωμεν άπο την δρ&σίv του, 
erno τον θάνατόν του, καi έav πιστεύσιωμεν δσα μοv εΤπε περi αύτοΟ 
το π ρ ω τ ο π α λ λ ή κ α ρ ό ν  τ ο υ  κ α Ι  δ ι ά δ ο χ ό ς τ ο u 
ε I ς τ η ν ή γ ε σ ί α  ν τ ο 0 ά γ ω  ν ό ς τ ο u, δ έπίσης άρχικομιτα-
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τζιJ.ς , Π�ίτσα, τrρέτrει �α :ι:rc;ραδεχθωμεν� δτι ,ό Σ�σκη . έτrίστ�υεν 
εΙς την uτrαρξιν Μακεδονικου Εθνους, τοu ότrοιοu και ηγωνιζετο ν ά
φuτrνίσι;ι η1ν uτrνώττουσαν τάχα έθνικην σuνείδησιν ! 

Η ΘΕΩΡ Ι Α  ΤΟΥ Σ ΑΝΔΑ Σ Κ Η  

Π οΙον λο ιτrον ήτο το κήρυγμα τοu Σ ανδάσκη; Οοτος, καταγόμε
νος έκ της Μακεδονίας τοu Π ιρiν (της σήμερον 6ουλyαρικης ) ,  άνηκεv 
εiς τοuς λεyομένους σλαuοφώνους Μακεδόνας. ΕΤχεν δμως άρκετην μόρ
φωσιν καi άσφαλως μεγάλα ηγετικό: προσόντα καi χωρiς Ciλλο θέλη
σiν, άτrοφασιστικότητα, άνδρείαν καi έτrι μονιlν είς τον άγωνά του. 

Έκήρuσσεν δτι, δτrως άτrηλευθερώθη άτrο τον τουρκικον ζuyον το 
έλληνικον ΥΕθνος, το σεροικον καi το οουλγαρικόν, ήλθεν η ώρα νa ά
:τελευθερωθ6 καi το «Μακεδον ικον ΥΕθνος» καi νa γίνι:ι καi η Μακεδο
νία . (όλόκληρος ή τότε ύτrο την Τουρκίαν Μακεδονία) τελείως άνεξάρ
τητον Κ ράτος. Έκήρυσσεν δτι οί κάτοικοι της Μακεδονίας, ολοι άνε
ξαιρέτως, δf.ν εΤναι ο υ τ ε -Β ο ύ λ Υ α ρ ο ι, οuτε U Ελληνες, οuτε Κου
τσοολάχοι, εστω καi &ι όμ ιλοuν άλλοι το σλαυϊκον μακεδονικον Ιδίω
μα, δτrως καi ό ίδιος, η την έλληνικήν, η το κουτσοολαχικον ίδίωμα, το 
ότrο'iον εΤναι κράμα ρουμανικης, έλληνικης καi τουρκικης, άλλ' οΙ κά
τοικοι της Μακεδονίας εΤναι μόνον Μ α κ ε δ ό ν ε ς, γνήσιοι άτrόγονοι 
των άρχαίων Μακεδόνων, TOU Φιλίτrτrου καi τοu 'Αλεξάνδρου, οίτινες έ
πίσης καi έκε'iνοι δ ε ν η σ α ν UE λ λ η ν ε ς, άλλ' ίδιαίτερον ΥΕθνος Μα
:(εδονικόν, τrολεμησαν μάλιστα καi ν ικησαν τοuς U Ελληvας ! 

ΕΞΕΓΕΡ Σ I Σ ΕΝΑΝΤ I ΟΝ ΟΛΩΝ 

Έκήρυττεv άκόμη δτι το «Μακεδονικον ΥΕθνος» ο ί α  ν δ ή τr ο τ ε 
γ λ ω σ' σ α ν κ α i α ν ό μ ι λ ο υ ν ο ί ά ν ή κ ο ν τ ε ς ε ί ς α ύ τ ό, 
πρέτrει νa έξεγερθQ σύσσωμον κατa των τούρκων διό: ν' άτrοκτήσι;ι τηv 
άνεξαρτησίαν καi έλευθερίαν του, συνάμα δμως όφείλει νa κάμι:ι καi 
άγωνα κατa τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν κ α i κ α τ a τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν συγ
χρόνως, δ ιότι τα δύο ταuτα Υ Εθνη θέλουν ν' άτrοστrάσουν την Μακεδο
νίαν Ο:τrο τοuς Τούρκους, διό: νa τι1ν ύτrοδουλώσι:ι έκάτερον είς έαu
τό ! Διό: τοuτο δ Σ ανδάσκη έστρέφετο κατa των Τούρκων, κατa των 
Βουλγάρων καi κατa των 'Ελλήνων συγχρόνως ! Ύτrεστήριζεν δτι οΙ 
Μακεδόνες, ώς ΥΕθνος, άτrο aρχαιοτάτων χρόνων, λόy�· της κυριαρχίας 
των Ρωμαίων, Βυζαντινων, Νορμανδων, Σλαύων καi Τούρκων, κατa και
ροuς Εχασαν την Ιδίαν αύτων γλωσσαν καi άλλοι μf.ν ύτrοστaντες περισ
σότερον η1ν έτrιρροην των 'Ελλήνων ι<αi της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ό
μ ιλοuν έλληνικά, άλλοι ύτrο την σλαυϊκην έτrιρροην δμιλοuν το έν χρή
σει μακεδονικον σλαυϊκον ίδίωμα των βορείων κυρίως έτrαρχιων της Μα
κεδονίας, καi άλλοι, ύτrο η1ν έτrίδρασιν της ρουμανικf\ς τrροτrαγάνδας, 
όμ ιλοuν τa λεγόμενα κουτσο6λάχικα. Τοuτο δf.ν σημαίνει δτι οί Μακε
δόνες δ ε ν ε τ ν α ι Μ α κ ε δ ό ν ε ς  τ η ν έθ ν ι κ ό τ η τ α, άλλ' U Ελλη
νες, Βούλγαροι η ρουμανίζοντες Κουτσοολάχοι ! Ό Σ ανδάσκη δΕ:ν τrε
ριωρίσθη μόνον εΙς τον ί::νοτrλον άyωνα του καi είς την τrροτrαγάνδαν 
του ύτrΕ:� των άτrόψεών του τούτων, Ο:λλa τrροσετrάθησεν δσον ήδύvατο 
καi φυλλάδιά τινα σχετικό: νa έκτυτrώσι;ι καi μερικό: τραγούδια άκόμη 
μΕ: το τrνεuμα της Μακεδονικης έθνικης συνειδήσσεως. καλλιεργούμενον 
δ ι '  αι'.ιτων, νa διαδώσι:ι ! 

. 

Ή σύντονος τrροτrαγάνδα τοu Σ ανδάσκη δΕ:ν εορε φυσικό: άτrολύτως 
καμμίαν άτrήχησιν είς τοuς U Ελληνας της Μακεδονίας, οϊτινες ούδέτrοτε 
t:τrαυσαν νa θεωροuν έαυτοuς γνησιωτάτους U Ελληνας καi έν τrολλοlς 
11'ερισσότερον U Ελληνας άτrο τοuς έν τΏ έλευθέρςι: 'Ελλάδ ι τότε δια6ιοUν-
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ταc, τον δΕ: Σαvδάσκη Βούλγαρον άρχικομ ιτατζην, αlμο6όρον καi κα
"ούργον, άσκοuντα τοιαύτην «Μακεδονικιlν» προπαγάνδαν διό: νό: παρα
σύρr;] εΙς τό: δίκτυά του οσον το δυνατον περισσοτέρους J<ατοίκους της 
Μακεδονίας ! Έό:ν ομως ή προπαγάνδα τοu Σ αvδάσκη δΕ:ν είιρεν άπή
χησιν εiς τοuς 'Έλληνας της Μακεδονίας, είιρεν ομως άρκετijν απήχησιν 
ε ίς τοuς σλαυοφώνους κατοίκους αύτης καi Ιδίως της Μακεδονίας τοu 
Π ιοίν, της μετέπειτα βουλγαρικης. . 

ΔΕ:ν γνωρίζω &ν ή τότε έπίσημος Έλλό:ς έγνώριζε τό: τοιαuτα κη
ρύγματα τοu Σανδάσκη καi ποίας έκθέσε ις σχετικό:ς έκαμναν οί 'Έ λλη
νες πρόξενοι έν Μακεδονίςτ η οί ΜητροπολΊται καi πώς άντέδρασαv κα-· 
τό: της Προπαγάνδας τοu Σαvδάσκη αί τότε έλληνικαi Κ υβερνήσε ις η 
ήγνόοuν τελείως την διαφορό:ν αύτοu καi τοϋ κινήματός του, θεωροuσαι 
�<.α1 τοuτον, οπως ολοι οΙ • Ελληνες .. ώς Βούλγαρον άπλώς άρχικομι
τατζi]ν. 

'Εό:ν δμως δΕ:ν το έπρόσεξεν ή ' Ελλάς,. f\ης άλλωστε δΕ:ν ήνωχλή
θη άπο την τοιαύτην προπαyάνδαν, λόγ(i) της αύθορμήτου κατ' αύτijς 
;iντιδράσεως τών 'Ελλήνων της Μακεδονίας, έπρόσεξεν δμως τον Σ αv
δάσκη πολu περισσότερον ή άμέσως έκ της κ ινήσεώς του θ ιγομένη καi 
θιγε'\σα Βουλγαρία, f\τις καi έφρόντ ισε νό: τον έξοvτώσΙJ ,. χωρiς έκ τού
του νό: σωθβ ! 

Ό Σαvδάσκη, μετό: TOU Ντέλτσεφ, πρωτεργάτης κατό: το 1 903 τijς 
λεγομένης «'Επαναστάσεως Ήλ1-ντέν», δηλαδη της έπαvαστάσεως κα
τΟ: τijς Τουρκίας, της γενομένης η1ν 20ijν ' ί  ουλίου, ήμέραv έορτης τοu 
Προφήτου 'Ηλία ( Ήλ1-ντΕ:ν = ήμέρα τοu 'Ηλία ) ,  κατέστη έπίφο6ος 
5 ιό: τijν Βουλγαρίαv καi οΙ Βούλγαροι σω6 ιν ιστα1 άπεφάσισαv νό: τον 
έξοντώσουν, δ ιότι το κήρυγμά του δΕ:ν συνέφερεν είς αύτούς, ώς άντιτι
θέμενον είς τοuς σκοποuς προσαρτήσεως τijς Μακεδονίας είς την Βουλ
) αρίαv, έφ' οσον ή μπόδιζε τοuς σλαυοφώνους κατοίκους της Μακεδονί
ας νό: θεωροuν έαuτοuς Βουλγάρους κα1 έκαλλιέογει Μακεδονικιlν έθνι
κην συνείδησιν. Καi ή έξόvτωσίς του έγινε διό: δολοφονίας κατ' ούσίαν 
έκ μέρους τών Βουλγάρων. Τοuτο εΤναι Ιστορικώς πλέον άποδεδειγμέ
vον, άνεξαρτήτως &ν τον έφόνευσαv τουρκικαi σφαΊραι .  Ή προδοσία τοu 
τόπου της παρουσίας του έγ ινεν άπο Βουλγάρους καi TOUTO το γνωρί
ζε ι πλέον δλόκληρος δ κόσμος της ΕΜΕΟ . ν Αλλωστε ή βουλγαρικη αU
τη προδοσία ύπηρξεν ή πηγη τοu μίσους τοu άναπτυχθέvτος έν συνε
χε.ίςτ μεταξu τών δύο μερίδων της ΕΜΕΟ, δηλαδη τijς μερίδος Σ αvδά
σκη, Άλεξαvτρώφ, Πανίτσα, Μ ιχαήλωφ άφ' ένος κα1 της μερίδος τοu 
στρατηγοu Πρωτογέρωφ, άφ' έτέρου, της μΕ:ν πρώτης κεκηρυγμένης ύ
πi:ρ τi]ς άνεξαρτησίας καi αύτονομήσεως της Μακεδονίας, τijς δε δευ
τέρας ύπΕ:ρ τijς προσαρτήσεώς της είς την Βουλγαρίαv. 

Η ΔΟΛΟΦΟΝ Ι Α  ΤΟΥ ΣΑΝΔΑ Σ Κ Η  

Τό: γεγονότα τijς δολοφονίας τοu Σανδάσκη έξειλίχθησαν ώς έξijς : 
ΕΙς το t--:!ευροκόπιον είχε κληθι] μυστικόν συνέδριον τijς ΕΜΕΟ τ& 

1 909, οταν δηλdδη άκόμη το Νευροκόπιον κα1 ολη ή σημερινη βουλγα
ρ ικη Μακεδονία ήτο τουρκική. Είς το συνέδριον αύτο έπρόκειτο νό: κρι-
9� άκρ_ι6ώς ,&ν θό: �πικρατryσΙJ ή άποψις Σαvδάσκη η ή άποψις τών· 
Βουλyαρων εθνικιστω\Ι ε ίς τι;ν ΕΜΕΟ. 

Ό Σ αvδάσκη εύρίσκετο ε ίς το Μελένοικον κα1 έπρόκειτο, δύο ήμέ
ρας προ τοu συνεδρίου, νό: μετα6ι] ε ίς Νευροκόπιον,. οπου εΤχον ijδη 
συyκεvτρωθι] oi άντ ιπρόσωποι τών τοπικών όργανώσεων τijς ΕΜΕΟ, διό: 
νό: μετάσχΙJ τοu συνεδρίου, τοu δποίου θό: ήτο κα1 δ κύριος μοχλός . ώς 
ήγέτης της ΕΜΕΟ, έπηρεάζων την μεγάλην πλειοψηφίαν τών άντιΠρο
οώπων. Είς το συνέδριον αύτο έπρόκετιο νό: παραστι] κρυφό: είσερχό-
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μενος λάθρα εΙς το τουρκ ικον Ι::δαφος καΙ ό:ποκαλύπτων τιΊν ταυτότη
τά του έvτος αύτοu, διΟ: νΟ: έπηρεάστ:1 τοuς ό:vτιπροσώπους, καΙ ό Διά
δοχος της Βουλγαρίας τότε καΙ μετέπειτα Β ασιλεuς Βόρις ! 

Δέν εΤvαι γνωστον δ:ν ό Σ ανδάσκη έγνώριζεν δτι θΟ: παρίστατο ό 
Gόρις η δ:ν ή παρουσία του ήτο Ε:μπνευσις μόνον των Βουλγάρων έθνικ;ι
στων, διΟ: νΟ: καταπλήξουν καΙ προκαταλάβουν το συνέδριον καΙ αύτον 
τον Σ ανδάσκη. . 

' Η  περιοχi) Πετρlτς - Μελενοίκου - Νευροκοπίου ήτο περιοχi) τό
τε κυριαρχουμένη uπο της ΕΜΕΟ. Οί Τ οuρκοι ζαπτιέδες ( χωροφύλα
'<ες ) δέν έτόλμων κδ:ν νΟ: πλησιάσουν πρΟς τΟ: έκεΊ. ΚαΙ ό Σ ανδάσκη, 
i:φ ιππος, έξεκίνησεν ό:πο το Μελένοικον διΟ: νΟ: μετα6_6 μόνος εΙς Νευ
ροκόπιον, δπου το συνέδρ ιον. 

Έν4) δμως έπλησίασε καΙ εlσηλθεv εΙς μίαν χαράδραν, λεγομένην 
τότε ό:πο τοuς 'Έλληνας «Λάκκος», δ ιότι άπο έκεΊ περνοuσε ό δρόμος, 
έδέχθη πυρΟ: ένέδρας Τούρκων ζαπτιέδων, οί όποίΌι τον έπερί μεναν έκεΊ 
κρυμμένοι καΙ είχον περικυκλώσει το σημεΊον, εΙς το όποΊον θΟ: τοu έπε
τίθεντο. 

' Ι  στορικως εΊναι βεοαιωμένον δτι ό Σανδάσκrι πληγωμένος η μη 
aπο τi)ν πρώτην όμοοροντίαν των Τούρκων ζαπτιέδων, έπήδησεν ό:μέ
σως ό:πο το &λογόν του καΙ χρησι μοποιων κάποιο δένδρον ώς προμαχω
να ήρχισε μαχόμενος καΙ βάλλων κατΟ: των Τούρκων. 'Αλλ' έντος ολί
γου τοu έπετέθησcw κα1 άλλοι Τ οuρκοι ζαπτιέδες έκ των όπισθεν καΙ 
το έφόνευσαν. Το πτωμα του έξηκριt>ώθη δτι Ε:φερεν 23 σφαίρας. Οί 
5ούλγαροι σωβινισταί, διΟ: ν' ό:παλλαγοuν ό:πο τi)ν παρουσίαν του εΙς 
το συνέδριον καΙ γενικως ό:πο τιΊν δρδ:σιν του, εΙδοποίησαν τi)ν τουρκι
><ιΊν χωροφυλακi)ν καταλλήλως, δτι ό Σανδάσκη έπρόκειτο τi)ν ήμέραν 
έκείνην νΟ: περάστ:1 ό:πο έκεΊ. Ή προδοσία ητο καταφανής. 

Ό φόνος του προεκάλεσε κατάπληξιν καΙ το συνέδριον δΕν Ε:γινε. 
� Εξαλλοι οί aντιπρόσωποι δ ιελύθησαν uορίζοντες τοuς ό:γνώστους προ
δότας. Ό Σ αvδάσκη Ε:γινεν ήρως της ΕΜΕΟ. Χαρακτηριστικον είναι δτι 
το πτωμα του έτάφη οχι είς θέσιν βουλγαρικήν, ό:λλ' εΙς τi)ν τότε έλλη
ν ικi)ν Μονi)ν Ρουζινό, παράρτημα της έν ΆγιctJ �Ορει έλληνικης Μονης 
ϊων ' 1 6ήρων. Ό τάφος του Ε:γινεν ό:ργότερα uπο της ΕΜΕΟ μαυσωλεΊ
ον καΙ εΙς αύτο ό:ργότερον έτάφη καΙ ό δ ιάδοχός του εΙς τi)ν ήγεσίαν της 
ΕΜΕΟ, ό δολοφονηθε1ς έπίσης uπο ό:νθρώπων τοu Πpωτογέρωφ ό:ρχικο
μ ιτατζης Τόντωρ Άλεξανδρώφ. Το μαυσωλεΊον αύτο ήτο προσκύνημα 
της ΕΜΕΟ. Κ αΙ αί βουλγαρικα1 Κυοερνήσεις δi:ν έτόλμησαν νΟ: το θί
ξουν, δταν προσηρτήθη εΙς τi)ν Βουλγαρίαν ή Μακεδονία τοu Π ιρ ίν. 

Η ΕΜΕΟ ( Β .  Μ. Ρ. 0 . )  

Π ροϊον της προπαγάνδας τοϋ Σ ανδάσκη ό:κριοως είναι ή «' Εσωτε
ρικη Μακεδον ι�η Έπαναστατικi) 'Οργάνωσις» ( ΕΜΕΟ ) ,  βουλγαριστl δi: 
<<Β ήτρ ισνα Μακεντόνσκα Ρεβολουτσιόνσκα Όργκανιζάτσια» ( Β .Μ . Ρ .Ο. ) 
5ιεθνωc γνωστη γαλλιστl ώς «Organisation Revolutianaire l nterieure Macedo
niene» ( ΟRΙΜ ) .  'Όλοι δi: κοινως ώνόμαζον αύτι1ν έν Μακεδονίςι «Μακεδο
νικον Κομ ιτδ:τον». Αίίτη uπηρξεν ό όργανωτικος, πολιτικος κα1 Ιδεολο
γ ικος φορεύς, έκδηλωτi]ς καΙ ό:γωνιστi)ς της θεωοίας τοu Σανδάσκη πε
ρl uπάρξεως «Μακεδονικοϋ 'Έθνους» κα1 αϋτη εΤχεν ώς κεντοικον σύν
Θημα αύτης, έκφράζον άκρ ιοως τΟ:ς ό:νωτέρω ό:πόψεις τοu Σαvδάσκη, το 
σύνθημα «Ή Μακεδον ία διΟ: τοuς Μακεδόνας» ! ΕΙς το σύνθημα αύτο 
παρουσιάζονται ό:κρι6ως οί Μακεδόνες ώς Ιδ ιαίτερον �Εθνος ! 

Η Δ Ι Ε Ι ΣΔΥΣ Ι Σ  ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΑΞ Ι ΩΜΑΤ Ι ΚΏΝ 

ΜετΟ: τi)ν uπό των Βουλγάρων πr:Χ>οσίαν εΙς τοuς Τούρκους τοϋ 
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ιφησφυγέτου τοu Σ ανδάσκη καi τον φόvοv αύτοu, ή βουλγαρικη Κ υδέρ
vησις ήκολούθησεv &λληv τακτικi]v Ε:vαντι η)ς ΕΜΕΟ. ΈπιθυμοΟσα va 
έκμεταλλεuθι;i τi]v έπαvαστατικfιv ταύτηv κ ι νησιv κατa της τ οuρκίας 
έν Μακεδοvίq; καi κατa της 'Ελλάδος συγχρόνως εΙς ΤΟΥ ό:γωνα έπικρα
τήσεως έν Μακεδοvίq; καi σwάμα ό:vτιληφθε'Ισα δτι οΙ διάδοχοι τοΟ Σ αν
δάσκη, ε!δικως δ' δ Παvίτσα δεν εΤχοv τa ήγετικa καi μορφωτικa προ
σόντα αύτοΟ, προσεπάθησε va κατακτήσr.1 έκ τωv Ε:vδον τi]ν όργάvωσιv 
ταύτηv, έγγράφοuσα εΙς αύτi]ν πολλa πρόσωπα, ό:φωσιωμένα εΙς τi]v 
Ιδέαν τi]v uπο της Βουλγαρίας κατακτήσεως καi προσαpτήσεως της 
Μακεδσvίας ! Καi οίίτως εΙς τi]v ΕΜΕΟ έvεγράφησαν καi aπέκτησαν ση
μαιvούσας όργανωτικaς έv αύτι;i θέσεις πολλοi Βούλγαροι ό:ξιωματικοι ,  
έξελιχθέvτες φuσικa εΙς αΙμοσταγεΊς κομιτατζηδες. Οuτοι έvτος τωv κόλ
πων της ΕΜΕΟ προσεποιοuvτο δτι δέχονται τaς aπόψεις τοΟ Σ ανδά
σκ.η πεpi Ιδιαιτέρ-ου ΜακεδονικοΟ νΕθνοuς καi δτι ό:γωvίζοvται καi αύ
τοi uπερ της aπελευθερώσεως της Μακεδονίας ό:πο τοuς Τ ούρκοuς καi 
δημιουργίας ι δ ι α ι τ έ Ρ ο υ μ α κ ε δ ο v ι κ ο ι) . α ν Ε ξ α ρ τ ή τ ο υ 
Κ ρ ά τ ο υ ς, έν� ώς κρυφιον ίδιαίτερον σκοπόν είχον την προσάρτησιv 
αύτης φυσικa εΙς τi]v Β ουλγαρίαv, δι' δ καi ό:γωvιζόμεvοι κατa των 
τ ούρκωv δεv επαυον συγχρόνως νa έξοvτώνοuν . δπου ήδύναντο καi ΤΟΥ 
tλληvικον πληθuσμοv της Μακεδονιας. Σ υνάμα δε ή βουλγαρικfι Κ υ-
6έρνησις, διa νa uποτάξq πλήρως την ΕΜΕΟ εΙς τa κελεύσματά της, 
ήρχισεν ένισχύουσα αύτi]ν οίκονομικως, ήθικως, όργανωτικως, με σκο
ποv va κυριαρχήσ1',1 πλήρως έπ' αύη1ς, προσποιοuμένη πάντοτε ότι δέ
χεται το σύνθημα της αύτονομ ίας καi άvεξαρτησίας της Μακεδονίας. 

Ή Βουλγαρία καi οΙ Βούλγαροι aξιωματικοί, ο\ ένταχθέντες είς 
τι1v ΕΜΕΟ, έμφαvως παραδεχόμενοι το σύνθημα της ό:vεξαρτησίας καi 
αύτοvομίας τάχα της Μακεδονίας διa va έκμεταλλεuθοΟν uπερ τωv 
βουλγαρικων aπόψεων τιlv πολιτικi]ν έπιρροi]v καi ΤΟΥ δυvαμισμον έν 
γένει της ΕΜΕΟ, δεv ό:πέκρουον ό:κόμη καi τιlv περίπτωσιν της ό:νεξαρ
τησίας καi της αύτονομήσεως της Μακεδονίας, ώ ς π ρ ώ τ ο υ σ τ α δ ί
ο υ η β α θ μ ί δ ο ς ( etape ) προς τον πλήρη έκδουλγαρισμόν της καi 
τηv προσάρτησίν της. ΕΙς TOUTO uπελόyιζοv δ ιότι τάχα το μεγαλύτερον 
τμημα τοu πληθυσμοu τη_ς (δλοκλήρου) ώμίλει το σλαuϊκοv μακεδονικον 
Ιδίωμα ! Τοuτο δεν εΤvαι aπολύτως ό:ληθές, διότι, ώς έδόθη εύκαιρία 
va είπωμεv καi προηγουμένως, πλεΊστοι έκ των κατοίκων της Μακεδονί
ας τότε έγνώριζοv άριστα νa δμ ιλοΟv τρεΊς τούλάχιστον γλώσσας, δη
λαδfι τουρκικήv, έλληvικfιν καi το σλαυϊκον Ιδίωμα, πολλοi δε έπi πλέ
ον καi τa βλάχικα. Έχρησιμοποίουν δε κατa τaς περιστάσεις καi τaς 
τρεΊς γλώσσας. Το πάν δΕ:ν ήτο ή γλωσσα, αλλ' ή έθνικη συνείδησις αύ
των καi uπάρχουν χιλ ιάδες παραδειγμάτων πλείστων Μακεδόνων, ο\ δ
ποΊοι,  έν� ώμίλουν είς τι1ν καθημερινήν των ζωi]ν το σλαυϊκον Ιδίωμα 
της γλώσσης, εΤχοv ό:κραιφνη έλληνικτlv έθνικιlν συνείδησιv καi έπα
νειλημμένως ήγωνίσθησαν καi έθυσιάσθησαν ύπερ της έλληνικi'}ς των 
έθνικης ύποστάσεως, ό:ντιδρωντες κατa των Βουλγάρων. Ή Ιστορία TOU 
μακεδον ικοί/ ό:γωνος γέμει τοιούτοων παραδειγμάτων. ΤοιαιJτα δΕ: πα
ραδείγματα πλεΊστα ό:νέφερεν εΙς άρθρα του εΙς ττlv έφημερίδα της Θεσ
σαλονίκης «'Ελληνικος Βορράς>> καi ό έπίλεκτος πολιτευτης καi βου
λευτιlς Φλωρίνης καi έπανειλημμένως ύπουργος κ. Γ. Μόδης. 

Μ Ι Α  ΕΥΓΛΩΤΤΟ Σ Σ ΤΑ Τ Ι  Σ Τ Ι  Κ Η  

Έaν οΙ αναμφισβητήτως Π Ελληνες οοτοι ώμίλουν ε Ι ς  την οlκογε
νειακήν των ζωιlν καi είς το χωριό των το σλαuϊκον μακεδονικον Ιδίωμα 
καi όχι την έλληvικήv, τοuτο κυρίως όφείλεται εΙς το δτι εΙς το χωριό 
των το σχολεΊον καi ή έκκλησία είχον καταληφθι;i ό:πο έτωv βιαίως ύπο 
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ϊijς βουλγαρικής προπαγάνδας καΙ δi:ν ήδύναντο να διδάξουν τα τέκνα 
,ων την έλληνικήν, την δποίαν δμως ολοι έμάνθαναν άργότερον, όταν 
.κάπως έμεγάλωναν καΙ έδγαινc_:χν είς τιlν άγοράν. ν λλλωστε, ώς άνέφερα 
είς παλαιοτέραν πεοl Μακεδονίας του Βαρδαρίου ( γιοuγκοσλαuϊκijς ) 
άνταπόκρισίν μου πpος την έφημερίδα Άθηνων <[Εθνος>>, δταν το 1 943, 
.κατα την περίοδον τijς γερμανικής κατοχής τijς γιουγκοσλαυϊκijς Μα
�εδονίας έγινεν έκε'i άπογραφη των κατοίκων ύπ' αύτων τούτων των 
Βουλγάρων, τότε 30.000 άπογραφικa οίκογενειακα δελτία, ύπογεγραμ
μένα άπο ίσαρίθμους οίκογενειάρχας, εγραφον είς την στήλην τijς «κα
ταγωγής», 8τι εΤναι έλληνικίjς καταγωγf]ς, διότι οί άνθρωποι έγνώριζον 
-Sτι οί πατέρες των καΙ οί παπποι των ήσαν U Ελληνες καΙ δi:ν έφοδήθη
Jαν να το γράψουν, παρa την τότε βουλγαρικην τρομοκρατίαν ! Την 
ϊόλμryν των ταύτην έπλήρωσαν βέδαια · μi: διώξεις καΙ ένταξιν πολλων 
.ι:ίς ταγματα έργασίας, 8που εuροv οίκτρον έκ των στερήσεων θάνατον. 

«ΣΛΑΥ· Ι · Κ ΟΝ ΦΥΛΟΝ» 

01 Βούλγαροι έθν ικισταl η μCχλλον σω6ινισταl έκαμαν καΙ άλλην 
πρΟς χάριν τijς ΕΜΕΟ τότε ά6αρίαν. Παρεδέχθησαν δτι πιθανον μi:v το 
--.<Μακεδονικον WΕθνος» νa εΤναι ίδιαίτερον ΝΕθνος, δπως έπρέσ6ευεν ή 
ΕΜΕΟ, καΙ .δτι συνεπως οί Μακεδόνες δi:ν εΤναι οί:ίτε Βοvλγαροι, οίίτε 
rΕλληνες, οί:ίτε τίποτε άλλο, άλλa προσέθετον δτ ι το «Μακεδονικον αύ
το ΝΕθνος» εΤναι οπωσδήποτε ε ν φ u λ ο ν σ λ α υ ϊ κ ό ν ! Δηλαδη εν 
άπο τα πολλa φuλα ποu ήλθον είς την Βαλκανικήν, άπωθηθέντα έκ 
Sορρδ:, δπως οί Σέρ6οι, οί Βούλγαροι, οί Κ ροδ:ται, οί Σλοβένο ι κ.τ.λ. 
ΤοUτο Ελεγον οί Βούλγαροι ό:φ' ένος δια να κάμουν μίαν ύποχώρησιν 
πρΟς την ΕΜΕΟ, ό:φ' έτέρου διa νa συνδέσουν δια τijς κοινής τρόπον τινα 
1<αταγωγijς το «Μακεδονικον ΝΕθνος» πρΟς έαυτοuς καί τρίτον δια να δι
ι<αιολογήσουν τι1ν γλωσσικην διαφοραν τοu μακεδονικοί) σλαuϊκοu ί
δ ιώματος πρΟς την βουλγαρικιlν γλ&σσαν. Διότι οί όπαδοl τοu Σ ανδά
Q'κη καΙ τijς ΕΜΕΟ, ό:ντιτείνοντες είς τοuς ίσχυρ ισ:μοuς των Βουλγάρων, 
.ί)τι οί Μακεδό\ιες είναι Βούλγαροι (δσοι ώμίλουν το σλαυϊκον μακεδονι
ι,pν ίδίωμα ) ,  ήρώτων πως έξηγε'iται ή διαφορα της βουλγαρικής γλώσ
Q'ης άπο το ίδίωμα αύτο καΙ διατί έδημ ιουργήθη το ίδίωμα, έαν οί Μα
κεδόνες εΤναι όμαίμονες προς τοuς Βουλγάρους άδελφοί ! 

Οί όπαδοl τοu Σ ανδάσκη καΙ τijς ΕΜΕΟ ό:ντέκροuον πάντοτε τας 
· βουλγαρικας ταύτας aπόψεις, έμμένοντες είς την άποψιν οτι οί Μακε

δόνες εΤvαι οί γηγενεΊς κάτοικοι τής χώρας, οί άπόγονο ι των Μακεδόνων 
·τοu Φιλίππου, τοu Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καΙ τοu τελευταίου Βασιλέως 
τijς Μακεδονίας Περσέως, δτι εΤναι άπόγονοι των προ τijς καθόδου των 
Σ λαύων κατοίκων της Μακεδονίας, οϊτινες, δμως, κατ' αύτούς, δi:ν ησαν 
καΙ u Ελληνες, ό:λλ' άπετέλουν ί δ ι α ί τ ε ρ ο ν ΝΕ θ ν ο ς καΙ συνεπως ί
δ ι α  ί τ ε ρ ο ν W E  θ ν ο ς ό:πο τοuς r Ελληνας καΙ τοuς Βουλγάρους άπο
·τελοuν καΙ σήμερον ! Ι<αl τούτου τοu ίδιαιτέρου 'Έθνους έπεδίωκον δ 
Σανδάσκη καΙ . ή ΕΜΕΟ η1ν ό:vεξαρτησίαν καΙ αuτονομίαv. 

Η Δ Ι Α Σ ΠΑ Σ  I Σ ΤΗ Σ ΕΜΕΟ 

"Όταν λοιπον κατa το 1 923 .έγένετο το «Ένια'iον Μέτωπον» με
--ταξu Κ .  Κ .  Β. καΙ ΕΜΕΟ καΙ το Κ .  Κ .  Β. υΙοθέτησε το σύνθημα τijς «Αύ
τονομήσεως τijς Μακεδονίας καΙ τijς Θράκης>>, ήτο φuσικον να έπέλθη 
-ρήγμα είς τας τάξεις τijς ΕΜΕΟ. Κατ' ούσίαν δηλαδη το οijγμα αuτο 
.Uπijρχε καΙ ύπέ6οσκεν ό:νέκαθεν. Κα1 εΤχε την βάσιν του έiς τας έπι
:διώξεις των όπαδ&ν τοu Σ ανδάσκη καΙ τοu Πανίτσα καΙ έπειτα τοu 
'Άλεξανδρώφ ό:φ' ένός, έπιδιωκόντων μίαν τελείως ό:νεξάρτητον καΙ αύ-
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τόνομον Μακεδονίαν, καi των όπαδων τοίι Βουλγάρου στρατηγού Πρω
τογέρωφ άφ' Ε:τέρου, οϊτινες Jiσαν οί βαλτοi μέσα είς η1ν ΕΜΕΟ άνθρω
'Ι'fοι της βουλγαρικης Κ υ�ερνήσεως καi των Βουλγάρων σω6ινιστων έν 
-rένει καi οί δποίΌι προσεποιοίιντο μΕ:ν δτι δέχονται την αύτονόμησιν της 
Μακεδονίας δ ιa νa είιρίσκωνται μεσα είς τaς τάξεις της ΕΜΕΟ, άλλ' 
ένδομύχως άπέ6λεπον είς τι'lν προσάρτησιν της Μακεδονίας είς τι1ν· 
13ουλγαρίαν. 

ΜΕ: το «ΈνιαΊον Μέτωπον» μΕ: τοuς κομμοιιν ιστaς ή κατάστασις ήλ
/Ιοιώθη. Οί όπαδοi τοίι Πρωτογέρωφ έγνώριζον δτι οί κομμουνισταί, υίο
θετοίιντες το σύνθημα της αύτονομήσεως, δΕ:ν άπέβλerrrον βέ6αια είς τι1v 
προσάρτησιν της Μακεδονίας εις τi'Jν Βουλγαρίαν, άλλ' είς ούσιαστι
κnν αύτονόμησιν, δπως τι1ν f\θελον, δ Σ ανδάσκη καi ή ΕΜΕΟ, καi συνε
τrlJς άπόσπασιν καi αύτης άκόμη της βουλγαρικης Μακεδονίας τοίι Π ι
ρίν. Ώς έκ τούτου, διεφώνησαν είς τι1ν σύμπηξιν ένιαίου μετώποv της 
ΕΜΕΟ καi τοCι Κ. Κ. Β .  

' Επίσης ο ί  6παδοi τοίι Πρωτογέρωφ, ώς  έθνικισταi Βούλγαροι, ή
σαν ίιπΕ:ρ τοu καθεστωτος τοu Τσαγκώφ, το δποΊον καi έ6οήθησαν νa 
έπικρατησι:J , μΕ: το δποΊον συνε ιργάζοντο, άπο το δποΊον είχον πλεΊστα 
ώφελήματα, καi έyνώριζον δτι το ένιαΊον αύτο μέτωπον, ΕΜΕΟ καi Κ .  
Κ .  Β . ,  δμοu μΕ: τοuς άγροτ ικοuς τοϋ Σ ταμπολίνσκυ, έστρέφετο άκρι-
6ως κατa τοu καθεστωτος τοu τ σαγκωφ καi άπέβλεπεν είς. τι'! ν άνατρο
πήν του. πως ήτο δυνατον λοιπον νa συμφωνήσουν καi αύτοi είς το. έ
ν ιαίΌν αύτο μέτωπον ; Διa τοuτο λοιπον έπηλθεν, έκτος τοu προϋπάρ
χοντος κατ' ούσίαν ίδεολογικοu ρήγματος είς τaς τάξεις της ΕΜΕΟ, καi 
όργανωτικον ρηγμα. Καi το μΕ:ν εν τμημα (το έθνικ ιστικον βουλγαρι
κον) όπο τον στρατηγον Π ρωτογέρωφ εΤχε τι1ν έδραν του είς τι1ν Σό
φιαν καi ήτο είς τi'Jν ίιπηρεσίαν της βουλγαρ ικης Κυβερνήσεως, το δΕ. 
ίiλλο τμημα της ΕΜΕΟ, συγκεντρωνον τa 5 ) 6  σχεδον αύτης μΕ: άρχη
γον τον Άλεξανδρωφ ε Τ χε την έ:δραν του είς τι1ν Ν Ανω Τζουμαγιaν ( Γ  κόρ
να Τζουμαγιa) καi ήτο καθαυτο Μακεδονικον Αύτονομ ιστικόν. 

Το μέγ ιστον μέρος των Μακεδόνων της Μακεδονίας τοϋ Π ιρίν, άρ
κετοi έκ των Μακεδόνων σλαuοφώνων t τοu ίδιώματος ) της γιοuγκοσλαuϊ
κης Μακεδονίας καi άρκετο1 τοιοuτοι έκ των της Ε:λληνικης Μακεδονί
ας ( προ της έθελοuσίας μεταναστεύσεως κα1 της σvμ6άσεως Καφαν
τάρη - Μολλώφ ) ,  άνηκον κα1 έλάμβανον δδηγίας άπο το μακεδονι
κον αύτοvομ ιστ ικον τοuτο τμημα της ΕΜΕΟ. 

Ά6uσσαλέον μΊσος άνεπτύχθη, σο6οuν άλλωστε άπο έτων, J.ίετα
ξu των δύο τμημάτων τούτων της ΕΜΕΟ καί, έκτος της πολεμικης με-· 
ταξύ των, f\ρχισαv κα1 αί δολοφονίαι των ήγετων καi των στελεχων των 
μεταξύ των. Αί δολοφονίαι αuται ήσαν είς την ήμερησίαν διάταξιν κα
·ra τa ετη έκεΊνα κα1 καθ' ήμέραν σχεδον κάποιος έπλήρωνε μΕ: η'lv 
ζωήν του την διαμάχην. 

ΤΟ Κ ΡΑΤΟ Σ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΦ 

Ό 'Αλεξανδρωφ μετέβαλε σχεδον είς περιχαρακωμένον στρατό
τιεδοv την Μακεδονίαν τοϋ Π ιρίν, έτοποθέτησε πανταχοu σχεδον ίδι
κούς του άνθρώποuς ώς δ ιοικητaς κα1 αύτοi είσέπραττον άκόμη κα1 
τοuς κρατ ικοuς φόρους. Κ ατ' ούσίαν εΤχε καταργήσει το βοvλγαρικον 
Κ ράτος. Ό Τσαγκώφ δΕ:ν έτόλμα νa έπιτεθ� κατ' αύτοu διa δυνάμε
ων, δ ιότι ήτο καi δ ϊδιος άνίσχυρος, άλλ' έφο6εΊτο νa έξωθήσι:1 τa 
πpάyματα περισσότερον κα1 ήνείχετο την κατάστασιν. 

· 

Είς αύτο το σημεΊον είιρίσκοντο τά πράγματα είς την Βοvλγαρί
αν, δτ� δ Πανίτσα σuνωμίλει μαζί μοu έν ΘεσσαλονίΚι:J είς το σπίτι 
της 'Έλσας, διa νa 6ργανωθ� εσωθεν καi εξωθεν της Βουλγαρίας ή, 
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J:νατροπη τοu Τσαγκώφ. Ή Ε:ξωθεν δΕ: έπίθεσις ύπο άνταρτικων σω
μάτων έπεδάλλετο τόσον δια την είσοδον τμημάτων άρτίως έξωπλι
σμένων, δσον καΙ δια την είσαγωγην δπλων έν Β ουλγαρίq:, δ ιότι οuτε 
αί δυνάμεις τοίί Άλεξανδρωφ είς την Μακεδ9νίαν τοίί Π ιρiν εΤχον κα
λΟν όπλισμόν, οίιτε φυσικα οί έντος της Βουλγαρίας κομμουνιστ�Ι καl 
άγροτ ικοί. Δι'  δλους αύτοuς τα Ε:ξωθεν είσελαύνοντα τμήματα του Πα
νiτσα Επρεπε να μεταφέρουν δπλα. Κ αί, ως είπομεν τ)δη, όΛ ΝΟμπωφ 
είχε φροντίσει δ ι '  αύτο καi ή Τσεχοσλοβακία θα έ:διδε δια της Γ ιουγ
κοσλαυίας τον aπαιτούμενον όπλισμόν, ως καΙ ή Γαλλία, δ ι '  έλληνι
·κοίί ένδεχομένως λιμένος. 

ΕΡ ΓΑΤΟΑΓΡΟΤ Ι  Κ Η  Κ Υ Β Ε Ρ ΝΗ Σ I Σ 

Ήρώτησα άκόμη τον Πανίτσα ποlαι συμφωνίαι έ:γ ιναν μεταξu 
των Άγροτικων τοίί :Σταμπολίνσκυ, τοίί Κ .  Κ .  Β .  καΙ της ΕΜΕΟ, σχε
τ ικως πρΟς το καθεστώς, το όποΙον θα έγκατασταθ6 είς την Βουλγα
ρίαν, μετα την .έπιτυχίαν τοίί Κ ινήματος καi την άνατροπην τοίί Τσαγ
κ.ώφ. 

- Θα σχηματισθ� .. εΤπε, Κυβέρνησις « 'Ε ρ γ α τ ο α γ ρ ο τ ι
κ ή», έκ προσώπων τοίί Άγροτικοίί κομματος τοίί Σ ταμπολίνσκυ, μΕ: 
�άσιν τοuς φυγάδας ύπουργούς του �σμπωφ, Τεοντωρωφ καΙ Άτανά
σωφ, καi μερικοuς 'Εργατικούς, άλλά, φαντάζομαι, έδήλωσεν, οχι κομ
μουνιστάς ! 

Έγνώριζα τ)δη δτι αί «' Εργατοαγροτικαi Κ υβερνήσεις>> ήσαν τό
τε σύνθημα της Κόμ ιντερν, το όποΙον συνίστα να έφαρμόζεται, έφ' δ
σον θα ήτο δυνατόν, είς δλα τα άστικα Κ ράτη, δπου δΕ:ν ήτο φυσικα 
δυνατον να έπιδληθι;i κομμουνιστικον καθεστώς. 

- "Ωστε το Κ. Κ. Β.  δΕ:ν θα μετάσχι:ι βέβαια της Κ υβερνήσεως 
αύτης, δ ιότι κατ' ούσίαν θα εΤναι καί πάλιν άστικη Κ υβέρνησις, έ:cττω 
καi κάπως άριcττερα δημοκρατική, τοίί εΤπα. 

- Αύτο εΤναι φuσικόν. ΝΑλλωcττε το Κ .  Κ .  Β .  δΕ:ν έζήτησε κδ:v 
ι:τυμμετοχην τοίί Ιδίου είς την Κυοέρνησιν. Άρκεlται εΙς το δτι δΕ:ν θα 
καταδιώκεται ,  δπως τώρα άπο τον Τσαγκώφ, -άρκεlται δτι θα EXIJ τας 
.;;φημερίδας του, τοuς βουλευτάς του, την έλεuθέραν δρό:σιν του. ΔΕ:ν 
θέλει κυοερνητικας εύθύνας, έφ' δσον το καθεστως δΕ:ν θα εΤναι Ιδικόν 
του. Ν Αλλωστε, εαν έπρόκειτο εΙς την νέαν αύτην Κυβέρνησιν να μποίίν 
t:αi κομμουνισταί, ή Τσεχοσλοοακία, η Γ ιουγκοσλαυlα καi ή Γαλλία 
SΕ:ν θα μάς βοηθοίίσαν». 

«ΜΑΚ ΕΔΟΝ Ι ΚΟΝ Κ ΡΑΤΟ Σ »  

- Έσεlς της ΕΜΕΟ δΕ:ν θ α  μετάσχετε ε Ι ς  την νέαν Κ υοέρνησιν ; 
- Πάλιν τα 'ίδια ; Άφοu σό:ς άνέλυσα τ)δη δτι έμεlς της ΕΜΕΟ 

&εν είμεθα Βούλγαροι,  πως θα θέλωμεν να διοικήσωμεν την Βουλγαρί
αν ; 'Εμείς ε'ίμεθq: Μακεδόνες, αύτο θέλω να το νοιώσετε ! Θα κρατή
σωμεν την Μακεδονίαν τοίί Π ιρi-ν uπό την δ ιοίκησίν μας προσωρινως, 
δπως την έ:χομεν καi τώρα, δ ιότι ό Τσαγκωφ δΕ:ν τολμ� να μό:ς έπιτε
θ6. Κ αΙ άργότερον, μαζi μξ: το Κ .  Κ .  Β ., έσό:ς τοίί Κ .  Κ .  Ε. καi το Κ .  
Κ .  της Γιουγκοσλαulας, θ α  έπιδιώξωμεv την αίιτονομίαν της Μακεδο
νίας ό�οκλήρο�, 

'
δ ια Λνα κ�μωμεν, τό ίδικόν μας ,Κ ράτος, δπως το ω

ραματισθη και ο πρωτος αρχηγος μας, δ Σ ανδασκη . 
- ' Εν τοιαύτι;ι περιπτωσει,  ή Βουλγαοία δηλαδη θα παραδοθι;i καΙ 

πάλιν είς τοuς Άyροτικοuς τοίί Σταμπολ�νσκυ κυρίως. 
. 

- Άσφαλως. ΕΤναι προτι μότεροι άπο τον Τ σαγκώφ δ:ν καi δξ:ν 
είινοοuν καi αύτοi τi]ν ίδ ικήν μας ύπόθεσιν της αύτονομήσ�ως της Μα-
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- ι<εδονίας. Δf.ν την είινοοUν είς τό νa βοηθήσοw σο6αρC>ς. Δf.ν θ' av
τ ιδράσοw δμως, δταv έμεΊς μf. τοιJς κομμουνιστaς όλων των βαλκανι
κων χωρC>ν καi μέ την βοήθέιαv τιϊς Ρωσίας κινηθωμεν πρόc; δρ&σιν. 
'Αλλ' αίιτa θa γίνοw άpγότερον. Τώρα νa ίδοuμε πωc; θa έπιτύχι:ι ή 
άνατροπfι τοu τ σαγκώφ. . 

Mf. αίιτa Εληξε καi ή δευτέρα σvvομιλία μf. τόν Παvίτσα. Ν Αλλην 
.Ιδιαιτέραv σwάντησιν δf.ν είχαμε. Σ υμφωνήσαμε νa σwαvτηθοuμε, δ
ταv θa προχωρήσι:ι 1 ύπόθεσιc; τιϊc; άνατροπίΊc; τοu Τσαγκώφ, καi πά
λιν είc; τό σπίτι τιϊs Ελσαc;. 

Α Ι  ΕΝΕΡ ΓΕ Ι Α Ι  Ε Ι  Σ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Μετa δύο ήμέραc;, ό Παvίτσα μf. εΙδοποίησε μf. τόν ύπασπιστήν 
του Λάκωφ, δτι ό ύπουργόc; τοu Σ ταμπολίνσκυ Στογιaν Άταvάσωφ 
ηλθεν εic; Θεσσαλονίκην άπό τa Σ κόπια καi δτι τfιν ό:λλην ή μέραν θa 
έφευγαν μαζi ε ic; τac; 'Αθήνας, δ ιότι ό Σ τογιaν 'Αταvάσωφ ήθελε νa 
συναvτήσι:ι τόν Άνδρέαν Μιχαλακόπουλον, Π ρωθυπουργόν καi ύπουρ
)'ον των Έξωτε!)ικων. 

Την ίδίαv ήμέραv έσκεπτόμοw καi έγω δτι φρόνιμον θa ήτο νa 
σπεύσω εic; τac; 'Αθήνας. Άφ' έvόc; μεν νa κατατοπίσω την Κεvτρι
κην Έπιτροπην τοu κόμματος έφ' δλης τfις προπαρασκευαζομένηc; κα
τa τιϊc; Βουλγαρίας έπιθέσεωc;, έπi τού ρόλου, εστω καi βοηθητ ικοu, 
τον όπο'Ιον έκαλεϊτο νa παίξι:ι έν Μακεδονίςι: το Κ .  Κ. Ε. είς την ύ
πόθεσιν αίιτήν, καi άκόμη νa μάθω άμέσωc; τί θa π6 ό Μιχαλακόπου
λος καi συνεπωc; ποίαv στάσιν θa τηρήσ!) ή έλληνικη Κυ6έρνησιc; είc; 
την όλην αίιτην ύπόθεσιν. Διότι έσκεπτόμοw δτι πολl.ι είικολώτερα βέ-
6αια θa έκάμναμε την δουλει<'χν αύτην έν γνώσει τijc; Κ υβερνήσεως τιϊc; 

" 'Ελλάδος, παρa έ<'χν δf.ν ένέκρινε την κίνησίν. 
Μέ τac; σκέψεις αύτac; άπεφάσισα το ίδιο βράδυ καi εφυγα διa 

τac; 'Αθήνας. Eic; η1ν ΝΕλσαν καί εic; τι1ν όργάνωσιν τοu κόμματος έν 
Θεσσαλονίκι:ι εΤπα δτι θa έπιστρέψω έvτοc; όλίγων ήμερων. Έστενο
χωρήθηκα μόνο ΠοU δέν εΤχα έρωτήσει τον Πανίτσα η τον Λάκωφ ποu 
θa μποροΟσα νa τouc; βρω εic; τac; 'Αθήνας. Καi δΕ:.ν f\ξεuρα έκεΊ ποu 
νa τouc; άναζητήσω. 

Μ Ι Α  Ι Δ Ι Α Ι ΤΕΡΑ Σ ΥΝΟΜ Ι Λ Ι Α  

Μόλις έ:φθασα καi πijγα εic; τa γραφεΊα τοu κόμματος πρωί-πρωί, 
εύρίΊκα έκεΊ τον Θωμ&ν Άποστολίδην, yενικον γραμματέα τοu κόμμα
τος. Τόν πιϊρα καi βγήκαμε έξω. Δf.ν ήθελα ν<'χ έλθοw καi άλλοι ν' ά
ι<ούσοw δσα θa λέγαμε. ΝΗθελα πρωτα νa τa ποΟμε μόνοι μαc; καi Ε
πειτα νa σκεφθοuμε το τί καi πωc; καi πόσα άπό δλα αύτa θa ποuμε 
είς τa άλλα μέλη τijς Κ. Ε. Eic; το Κ. Κ .  Ε . ,  παρ' δλον δτι έπεκράτει 
κατa την έκλογην των μελων τιϊc; Κ .  Ε. είc; τa συνέδρια aκρατοc; τότε 
δημοκρατισμοc; καi δλα τa μέλη τοu κ .  κ .  Ε. εΤχαv δικαίωμα νa έκ
λεγοΟν εic; αύτήν, έν τούτοις, έπειδfι έξελέγοντο πολλάκις καi έργατικa 
οτοιχε\α, μη εχοvτα την άπαιτουμένην πολιτικην μόρφωσιν η κρίσιν, 
Qρισμένα ζητήματα, έξαιρετικωc; μυστικa η δυσχερίΊ, δf.ν άνεκοινοΟν
το είc; δλουc;, διa νa μη έπηρεασθοuν α1 άποφάσειc; άπο την ψίlφον των. 
Αύτο βέ6αια ήτο παράτuπον, άλλ' ό Πεσκόφσκυ μ&c; εΤχε π6 νa μη 
τι ροσέχωμεν τόσον πολl.ι τοuς τύπους, δταv πρόκειται va παρα6λαφθ6 
ή ούσία. 

Eic; την προκεινένην δf. περίπτωσιν, προκει μένου περi μ ι&c; τοι
αύτης συνεργασίας μf. την ΕΜΕΟ, δηλαδη τοuς κομιτατζίΊδεc;, δπωc; 
·τοuς έγνώριζαν καi τouc; Ελεγαv δλοι, το πρ&γμα ήτο δύσκολον νa κα-
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τανοηθι). 'Επίσης δΕν ήξευρα πως θ' άντελαμ6άνοvτο οί άλλοι δλην
αύη1ν 

'
η1ν θεωρίαν τοϋ Σ ανδάσκη περί uπάρξεως τάχα Ιδιαιτέρου. 

«Μακεδονικοϋ �Εθνους». · Λ 

Έκαθήσαμε με τον Θωμav Άποστολίδην είς τ<'χ «Κυδ�ει� της. 
'Ομονοίας καί τοϋ άνέλυσα δλα όσα άνωτέρω άνέγραψα με τον Πα
νίτσα. 

Ό Θωμaς 'Αποστολίδης μοϋ aπήντησ� : . _ 

- τί ν<'χ σοϋ πω ; 'Εγώ δεν τ<'χ γνωρίζω αύτ<'χ τ<'χ πράγματα της _ 
Μακεδονίας. Ποτε δεν έχω πάει έκεϊ. Κ άμε δπως καταλα6αίνεις. Έ
σu γνωρίζεις {κεΊ πρόσωπα καί πράγματα. Καί άπόφασιν τf\ς Κ .  Ε. 
έ<'χν θέλι:ις ν<'χ ληφθι), δλοι θ<'χ ρωτήσουν τί εlσηγεΊσαι έσύ, ώς γνώστης 
των πράγμάτων. 'Ο Κ ορδ&τος διαφωνεΊ, καθώς ξέρεις, στο μακεδονικό. 
Ό Μάξιμος aσχολεΊται με τ<'χ συνδ ικαλιστικά. �Εκαμε στfιν Κα6άλα έ
λάχιστον χρόνον. Τfιν άλλην Μακεt>ονίαν δεν γνωρίζει .  'Απο τον Τζάλ
λαν περιμένεις γν&iμες ; Κάμε, λοιπόν, δπως καταλcχ6αίνεις καί έπειτα 
μ&c: λές.

Καλ .  t , . �eελ , τ θ ι.....:. • • 
- α, ν πασι:ι περιπτωσει, η α να ε σ ε c.νο1μεροι, για να 

ένεργω με περισσότερον κϋρος, τρόπον τιν<'χ σ<'χν έξουσιοδοτημέvος άπο· 
ττ)ν Κ .  Ε. 

- Μ<'χ τώρα παίζουμε με τίς λέξεις ; ΠοιΟς έκεΊ έπάνω θ<'χ σοu άμ
φ ισ6ητήσι:ι το κuρος ; �Ας μη · δημιοvργοίιμε έδω . .  τ4>ρα άκαιρ�ς συ
ζητήσεις γι<'χ κομ ιτατζήδες καί ·τέτοια πράγματα. 'Εφ' όσον πρόκειται 
περί ένεργείας πρΟς άνατρο,την τοu Τσαyκώφ, περί ένεργείας ποu θ<'χ 
ιnν κάνουν άλλοι ,  καί δχι έμεΊς, καί άπό μ&ς ζητοUν μόνον βοήθειαν 
δέυτερεύουσαν, κάμε έκεΊ έπάνω δπως καταλα6αίνεις, δ, τι μπορέσl)ς . 
γι<'χ ν<'χ τοuς βοηθήσι:ι ς, δίνοντας όδηγίες έκεΊ στοUς δ ικούς μας. Καί ε
πειτα μ&c τ<'χ λέc. 

ΕΤχε δίκαιον. ΚαιpC>ς δι<'χ συζητήσεις δf:v ήτο. Καί έ<'χν ή έπιχείρη
σις κατ<'χ τf\ς Βουλγαριας προχωροUσε, επρεπε ν<'χ βοηθήσωμεν δπωσδή
ποτε. νΗρχισα μάλιστα ν<'χ σκέπτωμαι δτι θ<'χ έπρεπε ν<'χ περιοδεύσω εΙς 
τfιν Μακεδονίαν καί ν<'χ προετοιμάσω δ,τι ήτο δυνατον δ ι<'χ την παροχfιν · 
f>οηθείας πρΟς τ<'χ τμήματα τοu Πανίτσα, πσU θα εlσέ6αλλον έξ 'Ελλά
δος είς τfιν Βουλγαρίαν. ν l σως άλλωστε v<'x το έδέχετο καί ή έλληνικη . 
Κυ6έρνησις. 

Π Ρ Ο Σ  ΑΝΑΚλλΥΨ Ι Ν  ΤΟΥ ΠΑΝ Ι Τ Σ Α  

Έςοuσιοδοτημένος κατ<'χ τοιοUτον τρόπον άπο τΟν Άποστολίδην, . 
έσκέcpθην πως ν<'χ εuρω τον Πανίτσα δ ι<'χ νά μάθω τί εΤπεν δ Μιχαλακό- .. 
πουλος εΙς Ίον Σ τοyι<'χν Άτανάσωφ, έ<'χν συνηvτήθησαν. Άλλ<'χ ποu ν<'χ 
είίρω τον Πανίτσα; Ποu -άραγε κατέλυσε ; Δέν ε Τ χα έρωτήσει -αίιτο άπο 
τfιν Θεσσαλονίκην, διότι δεν εΤχα άκόμη άποφασίσει τότε ν<'χ κατεδω εΙς 
τ<'χς 'Α�νας. 

Μετ<'χ τfιν σκέψιν αίιτήv κατέληξα ότι μόνον άπο τ!Jν γιοuγκοσλαυϊ
κfιν πρεσ6είαν θ<'χ ητο δυνατον ν<'χ μάθω ποu ε Τ ναι δ Σ τογι<'χν Άτανάσωφ 
χαί άπο.· αύτον θ<'χ έμάθαινα δι<'χ τον Πανιτσα. 'Αλλ' ή 'Πρεσ6εία θ<'χ μοu · 

Ελεγε · δ,τι έζητοίlσα ν<'χ μάθω δι<'χ τόν Βούλγαροv πρώην Uπουργόν ; Πf\
ρα το τηλέφωνόv της : 

- τί θέλετε ; ήρώτησε έλληνικ<'χ κάποια φωνή . . 
- Σ &ς παρακαλω, έχετε την καλωσύνηv v<'x μοίί πf\τε, &ν γvωρίζε-

·rε, ποίί διαμένει ,  εΙς ποΊον ξενοδοχεΊον, ό κ. Σ τογι<'χν Άτανάσωφ πρώην . 
ύπουργος τf\ς Βουλγαρίας έπί Σ ταμπολίνσκυ ; 

' 

- Λάθος πήρατε, κvριε. Έδω εΤναι ή γιουγκοσλαυϊκη πρεσ6εία ! 
Na πάρετε τήν . . .  βοvλγαρικήν ! 

�Εμεινα κόκκαλο άπο τfιv τοιαύτην άπάvτησιν. ' Ητο το μόvοv ΠοU'• 
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δεν έπερί μενα. ΚαΙ δ ΓιουγκοσλαUοc; ύπάλληλοc; η κλητι1ρ εκλεισε το 
τηλέφωνόν του. Κατάλαδα δτι άπο έκε'i δΕν έπρόκειτο νό: μάθω τίποτε. 
Ή Γιοuyκοσλαυία πιθανον μΕν νό: βοηθοΟσε η1ν κίνησιν αύη1ν κατό: της 
Βουλγαρίας, άλλό: το εκαμνε κρυφά. Καί συνεπως ή πρεσδεία της δεν 
&ό: f\θελε νό: εΤναι γνωσταl αί σχέσεις της με τον Στογιό:ν Άτανάσωφ. 
νΑρα δεν θό: Ελεγε τίποτε. Έσκέφθηι<α πολu τί νό: κάμω. Τέλος άπεφά
σισα ν' άποταθω είc; τό: δελτία, ποu δίδουν oi ξενοδόχοι είc; την Άστυνο
μίαiι, διό: νό: είίρω είς ποΊον ξενοδοχεΊον κατέλυσεν δ ΓιοuγκοσλαUοc; εμ
πορος Ά6ράμοδιτc;. 'Αλλ' αύτο ητο έπικίνδυνον. Ή · Γενικη 'Ασφάλεια 
με έγνώριζε ποΊος εΤμαι καΙ αύτο I:Ja την εκαμνε νό: προσέξι;ι καΙ τον 
Άδράμοδιτς καi πιθαvΟν ν' άνεκάλuπτεν δτι έπρόκειτο περl τοΟ Πανί
·rσα, τοΟ φοοεροΟ άρχικομ ιτατζη ! Καi τότε ; Περιπλοκαl περιπλοκων 
rι περιπεπλεγμέναι περιπλοκαί ! 

Ο APXI  ΚΟΜ ι τΑΤΖΗ Σ ΑΝΕΥ Ρ  I Σ Κ ΕΤΑ Ι 

UΟλην την ήμέραν έδασάν ιζα το μυαλό μου νό: είίρω τρόπον νό: μά
·θω ποΟ εΤναι δ Πανίτσα μέσα είς την 'Αθήνα. Τέλος την άλλην ή μέραν έ
στειλα εiς την Γενικην 'Ασφάλειαν fνα εμπορον, όχι μέλος τοΟ Κ .  Κ . 
Ε., άλλό: κάπως συμπαθοΟντα. Σ υμφώνως προς τό:ς · δδηγίας ποu τοΟ 
.f.δωσα, πηγε είς την Γf:νικην 'Ασφάλειαν καi εΤπεν έκεΊ είς τον άρμό
Sιον έπi των δελτίων των ξενοδοχείων δτι έμπορεύεται με τήν Γιουγκο
σλαυίαν, δτι έπερί μενε ενα εμπορον άπό εκεΊ Άδράμοοιτς, μέ τον δ
ποίΌν τάχα συyαλλάσσεται δτι μετέοη είς τον σταθμον δ ιό: νό: τον ύ
ποδεχθιJ, άλλό: καθυστέρησε καi δεν τον σuνήντησε καi έπιθυμεΊ νό: 
,μάθι;ι δ:ν ήλθε καΙ εΙς ποΊον ξενοδοχειον κατέλυσε, διό: νό: τον είίρι;ι . 

Βολικος καi εύγενης ό άρμόδιος έκεΊ της 'Αστυνομίας, ·χωρiς άν
τίρρησιν καί χωρiς φυσικό: νό: ύποψιασθιj τ ίποτε, Εψαξε τό: χαρτιά του 
καi άνεκάλυψεν δτι ό Γ ιουγκοσλαΟος έμπορος Άοράμοοιτς ε Τ χε κατα
λύσει είc; το ξενοδοχεΊον της 'Ομονοίας «Μέγας 'Αλέξανδρος». 

Μόλις ήλθε καi μοΟ το εΤπεν, εΤπα καθ' έαuτόν : 
- �Επρεπε νό: το σκεφθω. Πολu φανατ ικος Μακεδων ό Πανί

τσα ! 'Ακόμη καi είς ξενοδοχεΊον με Μακεδονικον όνομα πηγε ! «Γνή
-σιος» άπόγονος τοΟ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, ως ίσχυοίζεται, έπόμενον 
rιταν νa πάη έκεΊ . . .  

. 

� Εστειλα τον εμπορον είς το ξενοδοχεΊον με Ενα σημείωμα, κλει
στον είς φάκελλον. ΤοΟ wρισα συνάντησιν είς το Ζάπ:πειον, είς την εί
σοδον άπ' εξω, το βράδυ, είς τό:ς '1, άφοΟ ήτο καλοκαΊρι. Ό έμπορος 
.ε.Τπε καi το όνομά μου ώς άποστολέως. Έ-πηγε άπόγευμα καi τον βρη
κε. είς το κσεδοάτι του. 

Η Σ ΤΑΣ Ι Σ  ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Μ Ι ΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό Πανίτσα ήλθε μαζi με τον Λάκωφ είς το Ζάππειον. Με εΤδαν, 
·τοuς εΤδα, άλλό: δ�ν έχαιρετηθήκαμε κάν. Έπροχώρησα πρΟς τό: όπι
·ΙJθεν τοΟ καφενείου «Αiγλη» δένδρςχ καi με ήκολούθησαν. Touc; άφηκα 
ι-.:αi έπροσπέρασαν, διά νό: έπισκοπήσω δ:ν τοuς παρακολουθΏ κανείς. 
Μέτρα προνοίας άπαραίτητα. Δεν άντελήφθην τίποτε το ίίποπτον. 

�Εσπευσα νό: τοuς συναντήσω. Έκαθήσαμε είς κάποιο καφενεδάκ ι 
.εiς την άρχfιν της δδοΟ Σ υγγροΟ, , άφοΟ έκάμαμε μιό: βόλτα. 

' 

Ό Πανίτσα μοΟ εΤπεν άμέσως :-
- Ένόμιζα δτι δεν θό: Ελθι;ι ς  έδω. 'Αλλ' άφοΟ ήλθες, καλύτερα. 

Έδω οί δικοί σας κυοερνηται εΤναι πολU έπιφυλακτικοί. Χθες την νύκτα 
κατό: τό:c; 1 Ο το βράδυ, ό Πρωθυπουργός σας Μιχαλακόπουλος έδέχθή 
Ιδιαιτέρως τον ΓιοuyκοσλαΟον πρεσδεuτην μαζi με τον Στογιό:ν Άταvά-
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υωφ. Tou άνέπτuξαν δλα τa σχετ ικά. Ό Μιχαλακόπουλος άπήντησε : 
» - Γνωρίζω το ζήτημα καί μοCι ώμίλησε σχετικως καi ό Γάλλος 

πρεσδευτής. ' Η  'ΕλλCχς άσφαλως θa τrροετί μα καi αύτή, δπως κ�i ή 
Γιουγκοσλαυία, νa μη uπάρχι:ι το σημερινον καθεστώς της Βουλγαριι:ς, 
το όποΊον έκτος τοu δτι εΤναι πδ:ν αλλο η δημοκρατικόν, φαίνεται οτι 
�χει καi �άσεις uπέρ TOU άναθεωρητισμοu ( ρεβιζιονισμοί)) των σuνθη
κων τοu πολέμου. Καi φυσικa ή ' Ελλας ένδιαφέρεται ζωηpως �a τηι?η
&οuν ο\ δροι τf\ς σuνθήκης τοu Νεϊγυ. Άλλa συνάμα ή έλληνικη Κ υδεp
νησις δέν νομίζει δτι δύναται νa βοηι;ήσι:ι είς τοιαύτην έκ τοu έδάφους 
1ης είσβολην είς το βουλγαρικον έδαφος η νΟ: προμηθεύσι:ι δπλα η άλ
λί:χ ύλικa διa η1ν τοιαVτην ένέργειαν, εστω καi δ:ν τa δπλα σταλοuν έ
δω έκ Γαλλίας, -δπως λέγετε, καi δπως εΤπε καi ό Γάλλος πρεσβευτής_ 
Ή Έλλaς δέv έπιθυμεΊ γενικως νa φαν�, δτι καθ' οΙονδήποτε τρόπον ά
ναμιγνvεται είς τα έσωτερικa άλλης χώρας. Ή ' Ελλaς θa προετίμα να 
ήγνόει δλην αύτην την ύπόθεσιν. 

»Τότε ό Γιουγκοσλαuος πρεσβευτης έπεμβαίνων εΤπε : 
» - ΚαΙ δέν ε Τ ναι δυνατον τούλάχιστον, νa τi]ν άγνοήσι:ι καΙ 

τώρα ; 
» - Δηλαδή, θέλετε να . πf\τε ,προσέθεσεν δ Μιχαλακόπουλος, να 

κάμl] πώς ττ'!ν άyνοεΊ ; 
» - Άκριδως. Νό: κλείσι:� τοuς όφθαλμοvς της καi τa ώτα της. 

ΝΑ ΚΛΕΙ  Σ Η  ΤΑ ΜΑΤ Ι Α  

:ι> - Αύτο εΤναι συζητήσιμον, &ν μπορ� να γίν ι:ι .  Διότι είλικρινως 
θέλομεν καi η1ν άλλαγην τοu έν Βουλγαρίςχ καθεστωτος καi συνάμα να 
ίκCΧΥΟποίησωμεν μ ίαν παράκλησιν φίλων καi συμμάχων Κ ρατων, δπως 
τι Γιουγκοσλαυία, ή Γαλλία καi ή Τ σεχοσλοβακία. 'Αλλ' έξαρτδ:ται το 
νa κλείσωμεν τa μάτ ια μας καi τa αύτιά μας άπο το έaν θa γίνι:ι τόσος 
θόρυδος, ωστε νa μη δυνάμεθα νa ίσχυρ ισθωμεν δτι δέν τον άκούομεν. 

» - Θa προσπαθήσωμεν νa μη γίνι:ι καθόλου θόρυβος. υΟπλα θa 
λάδωμεν άπο την Τσεχοσλοδακίαν καi Γαλλίαν μόνον μέσ4> Γιουγκο
?λαυ'Ιας;,. εΤ.πε τότε ό Στογιaν Άτανάσωφ. Βοήθειαν άπο την έλληνικην 
Κ uδέρνησιν δέν .θέλομεν καμμ ίαν. w Αλλης φύσεως βοήθειαν θa μδ:ς δώ
σ r:ι  το .Κ .  Κ .  Ε. Μδ:ς άρκεΊ μόνον η έλληνικη Κυβέρνησις νa κλείσι:ι τa 
μάτια της καi νa μη έμποδίσι:ι ή μδ:ς καi το Κ .  Κ .  Ε. ,  νa κινηθωμεν έπί 
1 ινας τ'!ι..ιέ.'1ας είc; τα σuνο;Jά της». 

Τέλος ό Μιχαλακόπουλος έδήλωσεv δτι την άποψιv τοu va άγνοήσι:ι 
rΊ μδ:λλοv v' άνεχθ� aπλως την κίνησιν ταuτην ή Έ λλaς θa η1ν μελετήσι:ι 
"ο/'ύτεροv καi θa μεταδώσι:ι είς τον Γιουγκοσλαuοv πρεσβευτην τaς ά
ποι�ειc του. 

- Μετa δύο ήμέρας ό Μιχαλακόπουλος, είς ίδιαιτέραν συνομιλίαν του 
ι-;έ τον Γ ιοuγκοσλαuον μόνον πρεσδευτήν, εΤπεν δτι δέχεται νa άyνοήσι:ι 
καi ν' άvεχθ� ή Κuδέρνησις τi]ν κίνησιν τα6την, πρδ:γμα ποu δ Πανίτσα 
μοu .έγvωστοποίησε μέ τον Λάκωφ, φεύγων δια Θεσσαλονίκην καi Σ κό
πια μαζi μέ τον Σ τογιaν 'Ατανάσωψ. 

Ή άπάντησις τοu Μιχαλακοπούλου δέν μέ Ικανοποίησε. Κατa τί
να τρόπον πρακτικως θa ήγνόει ή έλληνικη Κυβέρνησις την κίνησιν ·; 
Πως θa έκαμνε πρακτικως τα στραβa μάτια ; Έaν α\ στρατιωτικαi Άρ
χαi των παραμεθορίων περιοχων καi αί Άστuνομικαi των παραμεθορίων 
πόλεων καi χωρίων έπενέβαιvον ; Μποροuσε ή Κuβέpνησις να π� είς 0-
λοuς αύτοvς : <<Κάνετε τa στραβα μάτια"» ; Δέν θa Έξετίθετο αν' Ελεγεν 
αύτο είς δλους ; 

Αύτa τa έρωτήματα μέ ωθησαν νa λάδω μ ίαν άπόφασιν κάπως 
τολμηράν. aΩστε, εΤπα καθ' έαuτον, έφ' δσον ή Κ υδέρvησις λέγει δτι 
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eα κάμτ:ι στραδα μάτια καΙ το Κ . Κ . Ε. Θα δοηθήστ:ι η1ν κίνησιν, σκόπι
μον ε1ναι να συνεννοηθ� η Κ υβέρνησις καΙ μέ το Κ . Κ . Ε.,  ώστε καί ή 
βοήθεια, η1ν δποίαν θα παράσχτ:ι το k . K . E. ,  να γίντ:ι εύκαλώτερα, άνε
τώτερα καi χωρiς κανένα φόδον άπο έλληνικfjς πλευρ&ς καi συνάμα 
καi ή δουλεια νa γίντ:ι άθορύ6ως τελείως, οπως έπιθυμεΊ καi ό Μ ιχαλα
κόπουλος. Σ υνεπώς πρέπει να ί6ώ δ ϊδιος τον Μιχαλακόπουλον. Θα ζη
τήσω άκρόασιν ώς έκπρόσωπος τοu Κ . Κ . Ε. Καi f:Ja τοu τα πώ χuμα ! 
Δηλαδή οτι εΤναι μία uπόθεσις ποu καi σεΙς καi έμεί'ς θέλομεν νa γίντ:ι . 
Γ ιατί  λοιπον να μή συνεννοηθώμεν πώς θα γίνι:1 καλύτερα ; Θa κάμω 
μίαν άπόπειραν καi ο,τι ογt] ! 

Φuσικa δέν μέ έγνώριζεν δ Μιχαλακόπουλος, οίίτε εΤχεν άκούσει 
ποτέ τίποτε περi έμοu, έκτος έaν παρηκολούθει τα κομμουνιστικa 
πράγματα, ποu δέν το έπίστευα. 'Απεφάσισα να ζητήσω άκρόασιν έμ
μέσως, δ ι '  άλλου προσώπου. �Ηθελα φυσικa ν' άποφύγω τοuς Ιδιαιτέ
ρους καi τας uπηρεσίας. 

Έγνώριζα καλα ομως τον 6ουλευη1ν 'Έορου Χατζηλίαν, ποu ήτο 
τοu κόμ ματος τοu Μιχαλακοπούλου. Πfjγα λοιπόν εΙς το σπίτι του, 
κάπου είς τήν δδον 'Αγίου Μελετίου, καi άφοu Ιδιαιτέρως τοu άνέλυσα 
έν όλίγοις το θέμα, δια το όποΙον έζήτουν . άκρόασJν, τον παρεκάλεσα 
νa lδi] τον Π ρόεορον καi νa τοu άναφέρι:J οτι ό τάδ�, έκπρόσωπpς τοu 
Κ . Κ . Ε. ,  παρακαλεί' νa γίντ:ι δεκτος είς άκρόασιν έπi τfjς ίiποθέσεως 
ταύτης, δλως Ιδιαιτέρως, έφ' δσον ή ύπόθεσις άπαιτεί' έχεμύθειαν καi 
έφ' δσον καi ή Κ uδέρνησις έπιθυμεί' να κατοχυρωθt] ή έχεμύθεια αϋτη. 

Ο Ι  Δ Ι Σ ΤΑΓΜΟ Ι ΤΟΥ ΑΝΔΡ ΕΑ Μ Ι ΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό μακαρίτης ό Χατζηλίας έσπευσε να έξυπηρετήσι:1 άμφοτέρους, 
πεισθεiς δτι εΤναι προτιμοτέρα η συνεννόησις. Καi το άλλο 6ράδυ μοu 
ιΧνεκοίνωσε : 

- Τα εΤπα δλα είς τον Π ρόεδρον. Τα έγνώριζεν άλλωστε. Έ.δί
οϊασε να δεχθΏ τήν άκρόασιν. �Εκαμνε 6όλτες καi έσκέπτετο. «Δέν 
μποροuμε, εΤπε κατ' άρχaς, νa σvvομολογοuμεν τοιαύτας συνεργασίας 
ιJΕ τοuς κομμουνιστάς ! Νομίζω ότι έκτίθεμαι, έav δεχθώ τοιαύτην ά
κρόασιν έπi τοu θέματος αύτοu. Προτιμώ να τοuς άφήσω να κάμουν 
σχετικώς δ,τι θέλουν δια να βοηθήσουν τήν κίνησιν αύη1ν, έφ' όσον το 
ζητοCιν ή Γαλλία καi ή Γιουγκοσλαuία, άλλα δέν θέλω να έκτεθώ είς 
μίαν συμφωνίαν μαζί τους». Έσταμάτησεν όλίγον σκεπτόμενος, έξηκο
λούθησεν δ Χατζηλίας, καi έπειτα μοCι προσέθaσε : «'Αλλ' έφ' δσον ήδη 
ε.ίναι ένήμεροι άπο τοuς Βουλγάρους όλων τών γενομένων συνομιλ ιών, 
έφ' δσον γνωρίζουν οτι έδέχθημεν ν' άνεχθώμεν τήν κ ίνησιν, έχουν δί
καιον οτι μία συνεννόησις είναι δυνατον ν' άποτρέψι;J πάντα θόρυδον, διa 
vα μη έκτεθ� γενικώτερον η 'Ελλάς. Ν I σως ε Τ ναι προτιμότερον να έκτε
θώ κάπως δεχqμενος μίαν άκρόασιν τοιαύτην, παρa να έκτεθ� η 'Ελλaς, 
ώς άναμιγνuομένη είς τα έσωτερικα άλλης χώρας. Διότι, &ν κάμουν 
τίποτε ποu θα μ&ς έκθέστ:ι, τότε θ' άναγκασθώ να έπέμ6ω, να σταμα
τήσω κάθε δοήθειαν προς την κίνησιν, να. δυσαρεστήσω τήν Γ αλλίαν καi 
-την Γιοuγκοσλαuίαv. Καλύτερα λοιπον εΤναι να τον δεχθω:ι>. Έσταμά-
-τησε πάλιν, λέγει δ Χατζηλίας. ΝΕπειτα άποτόμως προσέθεσε: «Δέν 
ϊρέπει δμως νa τον ίδ� κανεiς καi να μη μάθι;J κανεiς δτι τον έδέχθην». 

:.--- Θέλετε, κ. Πρόεδρε, να εΤναι είς το σπίτι μου καi νa μοΟ κά
μετε τήν τ ι μην να μέ έπισκεφθfjτε καi σεΊς ; 

:.--- Αύτο εΤναι καλύτερον ίσως. Θα έχωμεν καi το έπιχείρημα οτι 
τυχαίως τον 6ρfjκα στο σπίτι σας. �Ας εΤναι αuριον 6ράδυ κατα τaς 
1 1 . Άργα καλύτερα, 

� Θα είμεθα έκεΊ, κ. Πρόεδρε. 
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Η Σ ΥΝΑΝΤΗ Σ I Σ 

ΕΙς το σαλόνι τοu Χατζηλία έπεριμέναμε τον Πρόεδρον της Κυ
δερνήσεως το &λλο βράδυ. Είς τό:ς 1 1 .  1 Ο '  έφθασε το αύτοκίνητόν, του. 
Ό Χατζηλίας εσ;τεuσε νό: , τον ,uπ�εχθΏ ε�ς τι'Jν π�ρτα. :Ετ;ερψενι:ι 
όρθιος, κάπως άνησυχος, διοτι δεν ηξευρα πως θα μου φερθΙ]. Α,πο το 
δτι έbίστασε τόσον νό: δεχθΏ τι'Jν άκρόασιν, έπερίμενα ψυχροτητα, 
σκαιότητα μδ:λλον συμπεριφορδ:ς άπέναντί μου. ΚαΙ ήμουν ψυχολογι
κως παρεσκευασμένος νό: τοu πω έν άνάγΚΙJ καi έγω, κάπως άποτόμως, 
σε συνήθη «κομμουνιστικι'Jν» Ιταμότητα : 

- Το κάτω-κάτω της γραφης, κ. Π ρόεδρε, δεν έζήτησα άκρόασιν 
διό: νό: σδ:ς ζητήσω κανένα ρουσφέτη η καμμιό: θεσοuλα ! Ένόμισα δτι 
11 uπόθεσις ένδιαφέρει καΙ τfιν Κυβέρνησιν, δπως καi ήμδ:ς. Έό:ν έχετε 
δ ιάφορον γνώμην, έπιτρέψατέ μοι ν' άποσuρθω ! 

Πάντως ι']σθανόμην τι'Jν άτμόσφαιραν στενόχωρον. 
Ό Πρόεδρος μπηκε εΙς το σαλόνι με δημα σταθερον, σοβαρο<;, ψυ

χρος, δπως τον έπερίμενα. Άπο πίσω του ό Χατζηλίας. Ή οίκογένεια 
"IOu Χατζηλία έλειπεν εΙς έξοχfιν η άλλοu. ΠρΙν καθήσl] άκόμη ό Π ρόε
δρος, ό Χατζηλίας με συνέστησε λέγων μόνον το δvομά μου καi τίποτε 
άλλο. 

- Γνωρίζω άρκετό: περi τοu κυρίου, έσπευσε vό: είπΙJ δ Π ρόεδρος. 
Δεν τον έγνώριζα βέβαια έξ δψεως, άλλ' έμαθα περl αύτοu άρκετό: έν
διαφέροντα πράγματα, δσον άφορ� την δρδ:σίν του καi τι'Jν θέσιν του 
είς το Κ . Κ . Ε. Τώρα μοu δίδεται ή εύκαιρία νό: τον γνωρίσω. 

'Αντελήφθην δτι πρiν ΕλθΙ] έζήτησε πληροφορίας περi έμοu καi 
δι '  αύτο έσπευσα νό: προσθέσω : 

- Δεν εΤναι δύσκολον άσφαλως διό: τον Π ρόεδρον της Κυβερνήσε
ως νό: λάοΙ] πληροφορίας δ ι '  οίοvδήποτε πρόσωπον. Δι '  έμε είδικως 
έχει πλήρη φάκελλον ή 'Αστυνομία ! 

- Με άδικε'Ιτε, κύριε, έσπευσε νό: μοu άπαντήσ!] άμέσως, δ:ν νο
μ ίζετε οτι αί πληροφορίαι μοu προέρχονται άπο τοuς φακέλλους της 
'Αστυνομίας. Ζωμεν καΙ ήμεΊς είς τfι-.ι Έ λλ6:δα καi παρακολοuθοuμεν 
έκ καθήκοντος τι'Jν δρδ:σιν τοu Κ .  Κ. Ε. καΙ τό: πρόσωπα ποu παίζουν ρό
λον είς αύτό. Έγω κάθε πρωί διαβάζω τον «Ρ ιζοσπάστην>) πρiν άπο 
δλας τό:ς έφημεpίδας ! 

- Αύτο μδ:ς περιποιεΊ τι μι'Jν, κ. Π ρόεδρε, το νό: μ&:ς προσέχετε 
τόσον πολύ ! 

ΝΑ ΜΗ ΑΝΑΜ Ι ΧΘΗ Η ΕΛΛΑ Σ 

-- Έζητήσατε νό: σας δεχθω. Αύτο εΤναι τρόπος τοu λέγειν. Ή 
uπόθεσις, διό: τfιν όποίαν έζητήσατε νό: με ίδητε, δεν εΤναι οuτε Ιδική 
σας άτομ ικι'J, οuτε τοu Κ . Κ . Ε. ΕΤναι πολU γενικωτέρα. Άσφαλως θό: θέ
λετε νό: έρωτήσετε κάτι σχετικως πρΟς την ύπόθεσιν αύτήν. Σ&:ς άκούω. 

-:- Π ράγματι έρώτησιν προτίθεμαι νό: κάμω καi τίποτε &λλο. 'Η
μεΊς, δηλαδη το Κ . Κ . Ε. ,  θό: προσφέρωμεν τi']ν βοήθειαν ποu μδ:ς έζη
τήθη είς την κίνησιν, τfιν έτοιμαζομένην προς άνατροπi)ν τοu Τσαγκωcp έν Β ουλγαρίςι:. Έπ' αύτοu θa έπεθύμοuv άπλως νό: μάθω δ:ν ή έλληνικη 
Κ υβέρνησις θό: μ&:ς άφήσ!] νό: το κάt-'ωμεν αύτο η δχι, καi έό:ν μ&:ς ά
φήσΙJ , πρακτικως πως θό: γίνn αύτο, δηλαδfι μ&:λλον πως προτι μ&:τ-ε 
νό: γίνΙJ ,  ώστε vό: μη δύναται νό: λεχθΏ ότι ή έλληνικη Κυβέρνησις εΤναι 
κ&ν έν γνώσει τi]ς ύποθέσεως ! · 

Ό Μιχαλακόπουλος έφάνη εύχαριστημένος, δ ιότι έγω έφρόντιζα 
κυρίως νό: καλιιφθ-Q ή Κυβέρνησις ! Φυσικό: το έκαrινα αύτο δ ιότι έγνώ-
ρ ιζα δτι μόνον έτσι θό: έπετύγχανα συμφωνίαν τινα. 

' 
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- Άκοuστε, κύρ ιε. Δεν εχω κανένα λόγον ν' άποκρύψω οτι είλι
κρινώς eα έπεθύμουν ή Έλλας να μη άvαμιχθ6 καθόλου είς αύη1ν την 
ύπόθεσιν 'Αλλ' οπως γνωρίζετε, καθώς εμαθα fjδη άπό τον άγαπητόν 
φίλον Χατζηλίαν δτι γνωρίζετε, ή Γαλλία καΙ η Μικρα Άvτavτ ένδια
φέροvται ζωηρώς διΟ: την ύπόθεσιν αύτήν. Δεν θέλω να ποuν οτι η ' Ελ
λάς άντιδρξι είς μίαν πολιτικήν των ένέργειαv. Κ αΙ έγώ άσφαλώς καΙ ή 
Έ λλας eα προτιμούσαμε να μη εΤχε άνατραπij δ Σταμπολίνσκυ είς την 
Βουλγαρίαν. Θα fjμεθα ήσυχοι άπό τijς πλευρδ:ς έκείνης. Το καθεστώς 
Ε.κεΊνο εΤχεν όπωσδήποτε καΙ έξ Ιδεολογικών λόγων την πρόθεσιν να σε-
6ασθ6 τaς συνθήκας. 'Η μεΊς θα έπεδ ιώκομεν καΙ καλας έμπορικας .σχέ
σεις. Κ αΙ θα ε'ίχαμε να ώφεληθοuμε άρκετα άπό το έμπόριον με την 
Βουλγαρίαv. Δεν ξέρω τί  Θα γίνΙJ με τον Τσαγκώφ, άλλ' άφ' ένός έκδη
λοuνται έκεΊ τάσεις άvαθεωρητ ισμοu τών συνθηκών καΙ πιστεύω δτι 
6πωσδήποτε το καθεστώς αύτό θΟ: καταστρατηγήσΙJ , εστω καΙ κρυφά, 
1 οuς όρους τijς είρήνης, όσον άφορξι τον άφοπλισφόν ίδίως τijς Βουλγα
ρίας, ποu μδ:ς ένδιαφέρει ίδιαιτέρως. Πάvτως, μδ:ς άναγκάζει να προσέ
χωμεν πρΟς τα έκεΊ. Εύχfις εργον δι '  αύτό θΟ: ήτο ν' άνατραπ6. Έφ' 0-
οον δε άνέλαδον να το καμουν άλλοι ,  οίοιδήποτε άλλοι, καΙ σεΊς μαζί, 
οί τοu Κ . Κ . Ε.,  η μεΊς. κατελήξαμεν Cχπλώς είς τι'Jv άπόφασιν να μη άvα
μιχθώμεν καΙ ν' άvεχθώμεν έθελοτυφλοuντες να το κάμετε. ΑύτΟ: εΤπα 
ιιαl ε ίς τον Γ ιοuγκοσλαuον πρεσ6ευτι1ν καi είς τον κ. Σ τογιαν 
Άταvάσωφ. 

Μ Ι Α  Σ ΥΜΦΩΝ Ι Α  

- Άκριδώς, κ .  Π ρόεδρε, ή έρώτησίς μου άφορξχ το κατα τίνα τρδ
ηΌν πρακτ ικώς έvvοεΊτε ν' άνεχθijτε, ν' ά:yvΌήσετε- τι1ν ύπόθεσιν. Κ ατα 
τ ίνα τρόπον θα έθελοτυφλεΊτε, δπως είπατε. Αί ,:'όΠικαl Άρχαί, διοικη
τικαί, στρατιωτικαί, άστυνομικο;ί, ποίαv στάσιν θa τηρήσουν, δταv 
ίδοuν, καΙ άσφαλώς Θα ίδοuν καi θCχ. άντιληφθοuν .. μικροσυγκεντρώσεις 
τμημάτων ένόπλων, κίvησιν ύλικοu καΙ ώρισμένων άτόμων είς τας Ίταρα
μεθορίους περιοχάς ; 'Η μεΊς έπιθυμοuμεν να γνωρίζωμεν ποίαν στάσιν 
aα κρατήσουν α\ τοπικαl 'Αρχαl έν προκει μέν� δ ια να προσαρμόσω μεν 
aκριδώς τας κ ινήσεις ταύτας καΙ τl]v 6οήθειαν ποu θα παράσχωμεν είς 
αύτας σύμφωνα μέ τας έπιθυμίας τώv 'Αρχών, είς τρόπον ωστε οϋτε 
Uόρυοος νΟ: γίνΙ] , οuτε κδ:ν ό έλληνικός πληθυσμός 7(JV περιοχών αύτών 
να άντιληφθη τίποτε, όπότε κατοχυροuται ,  ώς νομίζω, καλύτερον καΙ ή 
έκ μέρους τίΊς Κ uδερνήσεως &γνοια της ύποθέσεως. 

- Αύτα εΤναι πράγματα άφορώντα τας λεr.τομερείας τf\ς όργα
νώσεως τfις ύποθέσεως έκ μέρους έκείνωv ποu θα έvεργήσουν τl]v άπό
πειραν καΙ ύμων τοu Κ . Κ . Ε. 'Εγώ σκέπτομαι, όταν ΕλθΙJ η ωρα τijς 
ένεργείας ταύτης, ν' άναθέσω είς έ:να στρατηγόν να μετα66 είς την Μα
ι<.εδονίαv δλως έμπιστευτικώς με άπόλυτον πληρεξουσιότl,τα vα ελθη 
είς συvεννόησιv με τοuς έπl κεφαλijς τών τοπικών 'Αρχών καΙ να έvεργι] 
καταλλήλως, άvαλόγως τώv παρουσιαζομένων περιπτώσεων. Π άvτωζ 
θ' άποσύρωμεν ένδότεροv τας στρατιωτικάς μας μονάδας άπό τα ση
μεΊα τών συνόρων μας, άπό τa όποΊα ένδεχομέvως θα μποuν είς την 
Βουλγαρίαv Ε:vοπλα τμήματα άνταρτών, δ ιΟ: να μη ελθουv είς καμμίαv 
Ο:παφην κav μετ' αύτώv. Οuτε νa τοι'ιc ίδοuν ! 

- Νομίζω, κ. Πρόεδρε, ότι αUτη εΤναι άρίστη λύσις. -ΕΤναι δυνα
τον δ στρατηγος αύτος νa EXIJ παρα το πλευρόν του άλλον άξιωματι
κόν, εστω με πολιτ ικην έvδυμασίαv, δστις νa εΤναι σύνδεσμος μεταξu 
τοu στρατηγοί) καΙ η!-'ώv ; Έav τοuτο εΤvαι δυνατόν, ήμεΊς δι '  αύτοu 
θa δ ια6ι6άζωμεν εΙς τον στρατηγοv έκ τώv προτέοων πδ:σαv πληροφο
ρίαv περl πάσης προτιθεμέvης νa γίvΙJ ένεργείας

. 
η κινήσεως καΙ ετσι 
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1J στρατηγος θa έχQ την εύχέρειαν κα1 τον καιρον άφ' ένος μεν νa μaς 
ηληροφορ6 &ν έγκρίνQ την ένέργειαν η την κίνησιν, ως μη έκθέτουσαv 
την Έλλάcα, καi άφ' έτέρου νa λαμ6άνQ μέτρα, ώστε α\ τοπικα1 Άρ
_χαi νa μη έπεμ6αίνουν καi ν' άγνοοΟν την κίνησιν. 

- Αύτο νομίζω δτι εΤναι δννατον νa γίντ:� ύπο την προϋπόθεσιν, 
οτι ό σύνδεσμος αύτος άξιωματικος θa έρχεται δλως έμπιστευτ ικως καi 
ι.iνεπισήμως είς έπαφην με κάποιον ίδ ικόν σας, καi κατa προτίμησιν με 
σaς, κύριε, έφ' δσον τώρα με σaς σuνομ ιλοΟμεν καi εΤσθε f\δη έν γνώ
σει πάσης λεπτομερείας. Έφ' δσον άλλωστε ί;λθεν f\δη μαζί σας είς 
.έπαφην ό Π ρωθυπουργός, διατί va μη Ελθτ:� καi Ενας άξιωματικός ; Ν Αλ
λωστε φαίνεσθε άνθρωπος άναμιχθεiς είς πολλaς μυστηρ ιώδεις υποθέ-
σεις καi συνηθισμένος είς το νa κρατi;i έχεμύθειαν. · 

- Δι' αuτο μη άμφιδάλλετε. Ν Αλλωστε το συμφέρον της έχφυ
Οείας εΤναι κοινόν. αΟσον άφορξt το πρόσωπον της έπαφης, άσφαλως θa 
.ι:fμαι ό ίδιος. Οίίτε κ' έγfιJ άφίνω είς άλλον την ί:ιπόθεσιν αύτήν. 

- Έν τοιαύττ:� περιπτώσει ,  δεν νομίζω δτι έχομεν νa προσθέσω
_ μεν τίποτε. Άφήσατε είς τον κ. Χατζηλίαν την δ ιεύθυνσίν σας καΙ δταv 
iπιστ6 ή ώρα της ένεργείας θa μi: είδοποιήστ:� περi αύτοΟ ό κ. Ν ίντσιτς, 
ώς μοϋ εΤπεν ό ΓΊουγκοσλαΟος πρεσβευτής, τότε ό σύνδεσμος άξιωμα.
·τ ικος θa Ελθι:t va σaς βρ!) είς τfιν διεύθυνσιν ποιΊ θa δώσετε. 

Α Ι ΣΘΗΜΑΤ Ι Σ ΜΟ Ι Κ Α Ι  ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η  

Αύτa εΤπεν ό Μιχαλακόπουλος κα1 έσηκώθηκε κάπως στενοχωρη
·μένος. Έφαίνετο δτι έκαμνε κάτι ποu θa προετίμα νa μη το έκαrινε. Tov 
.έπείραζε ψυ�(Jκως φαίνεται μία τοιαύτη, έστω κα1 τόσον άσημαντος, 
.συμφωνία . με το Κ . Κ . Ε. Το πp(iγμα μοΟ έφαίνετο κάπως περίεργον, 
δ ιότι - πολλοi πολιτικοi δεν μaς εΤχαν συνηθίσει είς τοιούτους αίσθημα
τισμούς. � Ητο καταφανέστατον δτι δ Μιχαλακόπουλος έστενοχωρεί'το 
r:Χπο λόγους α!σθηματικης τρόπον .:rινa άποκρούσεως πάσης προς το 
Κ . Κ . ΕΞ. έπαφi]ς, ένί;> άντιθέτως ή · πολιτικη σκοπι μότης έπέβαλλε τηv 

lπαφήν. Ν Αλλωστε είς αύτηv ύπετάγη. Το. πρaγμα αύτο μοΟ έκαμεν έν-
1 6πωσιν ίδιαιτέραν καi έκ τοΟ δτι ή αίσθηματολογία θεωρητ ικως δεv 
πρέπει νa παίζι:t ρόλον είς την πολιτικήν, είμη άπο της πλευρaς τοu 
δτι ή πολιτικη ρυθμίζει καi έκμεταλλεύεται' την αίσθηματολογίαν είς 
·ra πλή_θη ! πως λοιπον ένας πολιτικος άνήp, τοΟ πολιτικοΟ (οχι τοu 
GJυσικου) άναστήματος τοΟ Μιχαλακοπούλου, ζυμωμένος καi ψημένος 
μέσα είς το καζάνι τi]ς πολιτικi]ς, ήτο δυvατον νa έπηρεάζεται άπο αί
c-θηματισ:μοιΊς τοιαύτης φύσεως ; 

Έχαιρέτησε τuπικa καi έφυγε. Ό Χατζηλίας τΟν συνώδευσε μέχρι 
-τf\ς θύοας. uΟταν γύρισε, μοΟ εΤπε : . 

- Ό Πρόεδρος στενοχωρήθηκε κάπως δ ι '  αύτο ποιΊ έκαμε, άλλa 
.έμεινεν ίκανοποιημένος. Φεύγοντας μοΟ εΤπε : «ΝΕτσι γλυτώνω κα1 άπο 
αύτον τον μπελa. ' Ελπίζω νa μη γ ίνι:t τίποτε ποιΊ νa μaς έκθέστ:�». 

Άφi]κα είς τόν Χατζηλίαν την δ ιεύθυνσίν μου καi έφυγα. ΝΕδωσα 
rτlν δ ιεύθυνσιν τοu σπιτιοΟ της ΝΕλσας είς η1ν Θεσσαλονίκην, OΠOIJ 
�ποόκειτο νa έπιστοέψω. 

Το πρωί τa ξαναείπαμε με τον Θωμaν Άποστολίδην. 
- Νά ποιΊ ύπάρχουν σημεί'α, μοΟ λέγει, πολλες φορες ποιΊ συμ

πίπτουν τa συμφέροντα τi]ς Κ υδερνήσεώς με τa δικά μας. 
- Αύτο συμβαίνει, τοΟ άπήντησα, 'δ ιότι πρόκειται πεοi δράσεως 

.ε ίς ξένην χώραν, f\τις αύττlν την στιγμηv' εΤναι έχθρικη καi δ ιi:χ ττlv έλλη-
t�� ικi]ν Κυβέρνησιν καi διa τό Κ . Κ . Ε. .,.. . 
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Ο Π ΡΩΤΟ Σ ΜΠΟΛ Σ ΕΒ I Κ Ο Σ  Π Ρ Ε Σ Β ΕΥΤΗ Σ 

- ΚαΙ τώρα, λέγει ο Θωμδ:ς, έχω να σοu πω άλλα πράγματα. 
� Ηλθε ο νέος πρεσοευτι1ς τijς Ρωσίας, δηλαδη ο Μπολσε5Ικος 
·.τλέον πρεσ5ευτης καΙ το μέγαρον τijς πρεσβείας έπl τijς οδοu Ήρώ
δου τοu Άττικοu παρεδόθη είς αύτόν. Ό Ντεμίντωφ το έξεκένωσε άπο 
καιρΟ καΙ έγκατεστάθη fjδη ολόκληρο το προσωπικον τijς πεσβείας. 

- Αύτa δλα τα ζέρω άπο τΙς έφημερίδες. Τα δ ιάβασα στη Θεσ
σαλονίκη. Έκεϊνο ποu θέλω να μοu πι]ς εΊναι δ:ν είδατε σεϊς τον σ. Γ ιου
στίνωφ, &ν πήγατε να τον συγχαρijτε για τον δ ιορ ισμό του, νΟ: τον κα
λωσορίσετε, ν' aποκαταστήσετε έπαφήν, καΙ τί σδ:ς εΤπε. WΕφερε καμ
μια οδηγία για το κόμμα ; Αύτα θέλω να μοu πι]ς. 

- Σ ' αύτα θα καταλήξω. Λοιπόν, ούδεμία έπαφή ! Οϋτε πήγα
με, οίiτε θα πδ:με, οίiτε πρέπει να πδ:με, ούτε θα έχωμεν καμμίαν έπα
φήν ! Μδ:ς εiδοποίησαν μέσct> ένος " Ελληνος άγνώστου, ποu έχουν στην 
ίιπηρεσία τους, δτι αί διαταγαl τijς σοβιετικijς Κ υβερνήσεως πpος την· 
πρεσ6είαν εΤναι αύστηρόταται είς το σημεϊον αύτό. Αί πρεσβεiαι δΕ:ν 
οα άναμιγνύωνται καθόλου εiς τα κομμουνιστικα κόμματα των χωρων, 
έiς τας οποίας έκπροσωποuν την σοβιετικην Κυβέρνησιν, δ ιότι αϋτη δΕ:ν 
Οi.λει να παρεξηγηθοuν δτι άναμιγνύονται εiς τα έσωτερ ικα των χωρων 
αuτων. ΝΑλλc..:.στε τα κ .  Κ .  έξαρτωνται άπο την Κόμ ιvτερν κα] οχ ι άπο 
την σοβιετικην Κυ5έρvησιν. Σ υνεπως δΕ:ν έχουν καμμίαν σχέσιν μΕ: τας 
πρεσβείας. Έκτος τούτου, φuσικον εΊναι καi ή 'Αστυνομία να προσέχ11 
όλως ίδιαιτέρως τας κ ινήσεις των προσώπων τi\ς πρεσοείας κα] εαν θα 
έχουν έπαφην η σύνδεσμον μΕ: μδ:ς. Δι'  δλα αύτα μδ:ς εΊπαν δτι δΕ:ν πρέ
πει να ύπάpχι:ι καμμία έπαφή . 

.. - Καλά, δλα αύτα εΤναι ή έπίσημος Ο:ιτοψις. νΕτσι διαγράφονται 
α! σχέσε ις άπο την νομ ικην πλευράν, άπο την πλευραν των διπλωματι-. 
κων τύπων καΙ πρωτοκόλλων. 'Αλλ' εΤναι δυνατον να μη έχωμεν άνεπί
σημον δεσμον μΕ: την σοβιετικην πρεσβείαν, έστω καi κρυφόν ; Φυσικα 
τώρα στην άρχη έτσι έπρεπε να ποuν αύτοl τijς πρεσβείας. ν Αλλως θα 
έκινδύνευεν ή πρεσοεία να πλημμυρήσ\] άπο κομμουνιστάς, δια ποικί
λους σκοπούς ! 'Αλλ' εΊναι δυνατόν να μη ύπάρχ\] ίδ ιαίτερος σύνδε
σμος μεταξu πρεσοείας κα] Κ . Κ . Ε. ; 'Οπωσδήποτε πρέπει να τον άπο
καταστήσωμεν. ΚαΙ αύτοJ- μδ:ς χρειάζονται καi ή μεϊς τοuς χρειαζόμεθα. 
• Ακουσε, Θωμδ:, πρέπει να έπι μείνετε να συνδεθi\τε, έστω καΙ δι '  αύτοϋ 
τοu «τύπου», μΕ: τον οποϊον σδ:ς εiδοποίησαrν. Έγω θα φύγω πίσω στη 
Θεσσαλονίκη για την άλλη ύπόθεσι .  Έσεlς φροντίστε γ ι '  αύτό. Κατα
λαοαίνεις δτι ή πρεσοεία πρέπει προ παvτος να πεισθι] να μδ:ς συνδέ
σ\1 μΕ: την Μόσχαν οποτεδήποτε. ΔΕ:ν μποροϋσε να περιμένωμεν πολλα 
μΕ: την κρuφη άλληλογραφία καi μΕ: κίνδvνον άποκαλύψεώς της κάθε 
ώρα καΙ στ ιγμή. 

ΕΡΩΤ Ι ΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ : . .  

Αύτο το πρό6λημα τijς άλληλόγραφίας μΕ: η1ν Κόμιvτερν μΕ: ένδιέ
φερε ίδιαιτέρως να ρuθμ ισθι] μέσeι> τijς πρεσ6είας καi δια λόγους μεγα
λvτέρας άσφαλείας καi δια λόγους ταχύτητος, άλλα καi δ ιότι άπετέλει 
Ι:να μπελδ:ν, ποu τον εΊχα άναλάοει έγώ, έφ' δσον δ ιεξήγετο φυσικα είς 
την γαλλικfιν κυρίως γλωσσαν. Μέχρι τό:τε ή άλληλογραφία αύτη δ ιεξή
γετο ώς έξijς, δηλαδfι μΕ: μέσα μδ:λλον πρωτόγονα, έCχν σvγκριθοuν 
πρΟς τα σημερινα ύπάρχοντα . -τοιαUτα των άσυρμάτων : 

Μία δεσποινίς, ώραία η μή, &διάφορον, έγραφεν ενα γράμμα έρω
τικόν, περιπαθές, συγκινητικόν, σπαραξικάρδιον, ποος τον σκληρον 
καi άσπλαγχνον «άγαπηpένον» της, δ ιαμένοντα έν Β ιέννΙJ δ ια σπουδας 
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η δι '  έμπόριον, ΤΟΥ όποΊον έπετί μα η παρεκάλει η γοvuπετιΊς ίκέτευε va 
μή τήv ξεχvQ:, νeχ τijς γράφr;ι τακτικeχ καi νeχ φροντίσr;ι vex γυρίσr;ι γρή
γορα, δ ιότι . . .  δΕ:v aντεχει vex στερijται τeχ φ ιλ ιά του, τήν aγκαλιά του 
καi δΕ:v ξέρω τί άλλο ! Το τrεριφλεγΕ:ς η πυριφλεγΕ:ς αύτο γράμμα έvε
κλέίετο είς φάκελλοv πολυτελείας, συνήθως ρόζ, μΕ: κορδελλίτσες, παρ
φουμαρισμένοΥ είς βαθμοv vex προκαλΏ έπαvειλημ μέvα πταρvίσματα 
εiς τον_ ταξιvομοΟντα τeχς έπιστολeχς είς το ταχυδρομεϊοv, καi aπεστέλ
λετο είς Β ιέvvηv είς ώρισμέvηv διεύθυvσιv. Τοιαύτας δ ιευθύνσεις είχομεν 
1τάvτοτε τρεϊς η τέσσαοας διeχ vex έvαλλάσσωντται .  

Ό άσπλαγχvος <<aγαπημένος», μόλις έ:παιρvε το γράμμα αύτό, 
ljτo τόσον άλιτήριος, ωστε οuτε το έδιάοαζε κ&ι δ aφιλότιμος, aδιαφο
ρων διeχ TCx αΙσθήματα τijς ταλαιπώρου vεάνιδος ! 'Απλούστατα επαιρ
vε λίγο βαμοάκι, το έ:ορεχε μi: λίγο perchlorade de fer καi άλειφε 
άπο πάνω TCx μεταξu των γραμμων τijς έπιστολijς τijς δεσποινίδος δ ιά
κενα, καi τότε, ώς διeχ μαγείας, έvεφαvίζοvτο άλλα ψιλeχ γράμματα, τeχ 
όποϊα καi έδιάοαζε μετeχ πάσης προσοχijς καi τeχ avτέγραφεv είς άλλο 
χαρτί, καταφεύγωv συχveχ είς κάποιαν σελίδα 6ιολίου τινός, ή όποία 
Ο:πετέλει τήν κλεϊδα διeχ vex έρμηvεύσr;ι ώρισμέvους aριθμούς, ποu πολu 
συχveχ περιεϊχοv τeχ ψιλeχ αύτeχ γράμματα, τeχ όποΊα ήσαν προηγουμέ
νως τελείως aφανij, διότ ι ήσαν γραμμένα μΕ: δ ιάλυσιv ferrocyanure de ρο,. 
tasse jaune, f.vα αί μοστατικοv φάρμακον, ποu πωλεΊται έλευθέρως είς 
τeχ φαρμακεΊα. 

Τά ύπόλοιπα ήσαν δική του δουλειά. νΕστελλεv είς τήv Μόσχαν 
ιήv μετάφρασιv τijς έπιστολης καi δταv TOU ήρχετο ή aπάντησις μ&ς 
τήv έστελλε διeχ TOU ίδίου μέσου. νΕτσι ή δεσποιviς ποu έστειλε το 
γράμμα η συχνeχ άλλη τις ό:ντi έκείνης έλάμοανεv aπάντησιν aπο τον 
<;άσπλαγχνον aγαπημένον» της, ή όποία δμως aπάντησις κάθε άλλο 
-rταρeχ τήν ένδ ιέφερε, παρ' δλον δτι ήτο περισσότερον ϊσως περιπαθής 
καi έξόμνει τeχ «ό:νύπαρκτφ> ένδεχομένως κάλλη της η προσόντα της 
i.ρωτικeχ η μή ! Διότι την έν λόγ(ι) aπάντησιν ή δεσποινiς οuτε KCxV ηΊv 
i:ολεπεν, ό:φοu εΤχεν έ!ντολιlν νeχ παραδίδr:ι τοuς φακέλλους κλειστούς. 
Αί δεσποινίδες ποu Ε:στελλαv καi έλάμοανον τοιούτους φακέλλους ήσαν 
τρεΊς η τέσσαρες κατeχ καιροuς κομμουνίστρ ιαι, ήγγυημένης έχεμυθείας 
1 00 %, δ:ν αύτή ή ό:ναλογία ε Τ ναι δυvατον vex ίσχύr:ι διeχ γυναΊκας ! Κ ά
ποια έξ αύτ&>ν είργάζετο είς το Μετοχικον ΤαμεΊον, άλλη είς τήν Τρά:.. 
πεζαν Χίου, άλλη είς εν ίδιωτικον συμοολαιογραφεΊον καi άλλη δΕ:v είρ
γάζετο καi έλάμοανε τeχς έπιστολeχς είς το σπίτι της/ ένζ> αί πρωται 
εiς τήv ύvηρεσίαν των. 'Επί τι δ ιάστη μα, καi πρiν προσλάοωμεv ώς δα
κτυλογράφοv τijς Κ . Ε. τήv γvωστi]v μεγάλην aργότεροv κομμουνί
οτριαν Χρύσαv Χατζηοασιλείου, μόλις πρό τ ινοc; aποθανοuσαv είς vO:.. 
σοκομεΊοv της Βουδαπέστης, έχρησίμευε καi αύτή ώς μία έκ των δε
σποινίδων ποu έλάμοανε τέτοια Ερωτικeχ γράμματα aπο τfμι Β ιέvvην ! 
Τότε είργάζετο aκόμη ώς δακτυλογράφος είς τeχς μηχανeχς Μόλχο, είς 
τήν όδοv Άρσάκη, δπου έγίνοvτο aντίγραφα διeχ το Κοινόν. 

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ Ι Α  ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ Κ .  Κ .  

ΜΕ: τeχ άλλα Κ . Κ .  της Εύρώπης, δταν έγίνετο aνάγκη vex Ελθωμεv 
εΙς έπαφήν, δΕ:v ύπijρχε λόγος VCx καταφεύγωμεν είς τοιαuτα μέσα, δ ιότι 
5E:v ύπijρχε λογοκρισία έπιστολωv, οuτε έv ' Ελλάδι, οuτε είς αύτa τα 
Κ ράιη. Προκειμένου δμως περi έπιστολων, aπευθυvομέvων είς τήv Β ιέv
νηv, εϊχομεv τήν πληροφορίαν aπο το ΤαχυδρομεΊον δτι aσκεΊται έπί-
6λεψις έπ' αύτωv, παρανόμως βέοαια, καi άνοίγεται κάθε ίίποπτοv 
γράγμα 5 Φ,άκελλος,, έστω καi δ:ν δf:v ίσχύr;ι λογοκρισία, ύπο τijς ύπη
pεσιας της Ασφαλειας. 
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Ν λλλωστε μυστικΟ: θέματα ε'ίχομεν μόνον με τι1ν Μόσχαν. Ή aλλη-· 
λογραφία μξ: τΟ: άλλα Κ . Κ .  θΟ: ι:Χφεώρα η πληροφορίας η συστάσεις διά 
κανένα πρόσωπον η θΟ: aφεώρα θεωρητ ικΟ:ς συζητήσε ις, αί οποΊαι θΟ: 
ήδίιναντο νΟ: γίνουν καΙ δημοσίςι: . 

. 'λλλά, aκόμη καΙ δταν η 'Αστυνομία η άλλαι ύπηpεσίαι τοu Κ ρ:i
τους συνέπεσε νΟ: λάβουν γνωσιν μυστικων έγγράφων τοu Κ . Κ . Ε., μή
-πως έγνώριζον νΟ: έπωφεληj3οuν αύτων ; Παρουσιάσθησαν περιπτώσεις, 
καθ' &ς περιηλθον είς χεΊρας της Άσφαλ�ίας τότε έγγραφα τοu Κ . Κ .Ε. ,  
ύργανωτικfΊς φίισεως, κατασχεθέντα έπl συλληφθέντων προσώπων η, 
κατΟ: τΟ:ς έρεύνας οίκιων η γραφείων, καΙ ένc';> aνεμένομεν έκμετάλλευ
σιν αύτων έκ μέρους της 'Αστυνομίας '\ άλλων ύπηρεσιων τοu Κ ράτους 
είς τοuς σχετικοuς τομεί'ς δράσεως, τοuς οποίους ι:Χφεώρων, έν τούτοις 
δΕν ε'ίδομεν την έκμετάλλευσιν των πληροφοριων ' των οποίων έγένετο· 
κάτοχον το Κ οάτος. ΚαΙ δ ιεπιστώσαμεν δτι τόσον άπαράσκευον ήτο το 
Κράτος καΙ τόσον άνίδεα των κομμοvνιστικων ζητημάτων καΙ μεθόδων· 
τΟ: οργανά του, ωστε εί'τε αί πληροφορίαι αvται δεν έγ ιναν έπαρκως. 
κατανοηταί, ε'ίτε δΕν aπεδόθη . είς αύτΟ:ς ή δέουσα σημασία, ε'ίτε δξ:ν 
ήξευραν οί aρμόδιοι πως ν' άντιδρ:iσονν, εϊτε ακόμη δεν διετίθετο κδ:ν 
άπο τοuς aρμοδίους μ ικρΟ: χρημqτικη πίστωσις, άπαιτοvμένη διΟ: την 
.):σκησιν ττl_ς άντιδράσεως ταύ:τ11e; ! . '·Εγνώσθη περίπτωσις, καθ' τ]ν ή 
Άστυνομ ικη Διεύθυνσις έζήτησεν έπειγόvτως μ ικρΟ:ν πίστωσιν διΟ: νΟ: 
στείλl) άξιωματικον νΟ: παρακολοvθήσl) μίαν σοοαρΟ:ν κίνησιν κομμου
;ι ιστικην καΙ οί aρμόδ ιοι  οίκονομικοl τοu Κ ράτους ΜανδαρΊνοι δεν την 
ένέκριναν δ ιΟ: τυπικοuς λόγους ! ΚαΙ φυσικΟ: ό άξιωματικος δΕν· 
απεστάλη. 

Ο Ι  <ι:ΧΑΤΖΗΔΕΣ» 

Ό μιλοuντες έξ άφορμης της άλληλογραφίας διΟ: τΟ:ς σχέσεις με
ταξu Κ . Κ . Ε. καΙ Ρωσίας κατ' έκείνην την έποχήν, όφείλομεν ν' άναλύ
σωμεν καΙ τΟ:ς σχέσεις των προσώπων της ηγεσίας τοu Κ . Κ . Ε. μξ: την 
Ρωσίαν. ΚαΙ έφ' δσον μΕν έζη δ Λένιν καΙ ή Κόμιvτερν ήτο όργανισμος. 
έχων ώς οάσιν την όργανωτικτΊν άρχrΊν τοu συγκεντρωτικοί) δημοκρατι-· 
σμοu, δλα τΟ: πρόσωπα, τΟ: άναδεικνυόμενα είς την ήγεσίαν τοu Κ . Κ .Ε. 
δ ιΟ: της ψήφου των συνεδρίων καΙ άπολαίιοvτα συνεπως της έμπιστοσύ
νης τοu κόμματος, ήσαν σεοαστΟ: καΙ δ ιΟ: την Κ όμ ιvτερν καΙ δ ιΟ: τr'ιν· 
Ρωσίαν καΙ δι '  δλους άνεξαιρέτως. Μέχρι τότε δεν εΊχε σημειωθη περί-· 
1rτωσις δυσπιστίας η προτι μήσεως έκ μέρους της Κόμ ιντε:ρν διΟ: το Α 
η Β πρόσωπον έκ της ήγεσίας των Κ . Κ . ,  πλr'ιν της διακρίσ�ως λόγ� 
άξίας. Άφ' ής στιγμης δμως έπεκράτησαν είς την Ρωσίαν δ Στάλι ν· 
καΙ δ Σταλινισμος καΙ f\ρχισε νΟ: καταργηται οαθμηδον δ σuγκεντρωτι
κος δημοκρατ ισμος καΙ νΟ: άσκηται η έκ των άνωθεν πίεσις, τΟ: πρά-
γματα ήλλαξαν τελείως, ώς θΟ: 'ίδωμεν. · 

Κ ατΟ: τι1ν · έπ:οχην έκείνην δσα έκ τwν μελων τοu κόμματος εΤχον· 
έπισκεφθ6 την Ρωσίαν, είτε λόγ� άποστολης τοu κόμ ματος, ε'ίτε διότι 
ίδιωτικως εΤχον κάποτε μεταοη έκεί', έλέγοντο άπο τοuς άλλους «Χατζη-. 
δες», έφ' δσον η «'Αγία Ρωσία» των Τσάρων iiτo διΟ: τοuς κομμοuνιστΟ:ς 
περισσότερον άκόμη 'Αγία, ώς οί 'Άγ ιοι Τόποι διΟ: τοuς Χpιστιανοίις ! 
Οί <<Χατζηδες» αύτοί ,  έλάχιστοι άλλωστε τον άριθμόν, έπόμενον ήτο· 
νΟ: κοκκορεύωvται κάπως δ ι '  αύτο καΙ διότ ι  έπάτησαν τΟ: «aγια χώμα
τα», διότ ι εΤδαν ώρισμένα πρόσωπα, εστω καΙ άπο μακρυά, διότι έγνώ
ρισαν τέλος πάντων την κοιτίδα τοu Κομμοννισμοu, έστω καΙ δ:ν έμει
ναν έκεΊ ένα φεγγάρι ! Άκριοως δέ δ ιότι έπάτησαν έκεΊ, έφαντάζοvτο• 
δτι τΟ: εμαθαν δλα, τΟ: ξέρουν δλα, εστω καΙ δ:ν ήσαν περιωρισμένης 
μορφώσεως άνθρωποι,  καΙ εΤχον άξιώσεις πολλΟ:ς νΟ: καταλάβουν θέσεις: 
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c-ο6αρ<'χς μέσα είς την ίεραρχίαν τοu κόμματος. Πάντως οί <<Χατζή9ες», 
καΙ διότ ι  ήσαν όλίγοι, καi δ ιότι δf:ν έγνώριζον πολλ<'χ πράγματα, εστω 
καi δι<'χ την Ρωσίαν καi τον Κομμουνισμόν, δf:ν άπέ6ησαν έπικίνδuvο� 
δι<'χ την 6ργανωτικην ύφην τοu κόμματος, οuτε δι<'χ τι1ν πολιτικην αuτου 
δρaσιν με ώρισμέvους έξτρεμισμοίις των έπαναστατικοίις. 

Ο Ι  Κ ΟΥΤΒ ΗΔΕΣ 

'Αλλ<'χ πολU χειρότεροι αuτων ήσαν οί  «Κ ο ύ τ 6 η δ ε ς» ! Διότι, 
επι τέλους, οί <<Χατζήδες» δ,τ ι  καΙ &ι εκαμναν, ήσαν πρόσωπα έξ ' Ελ
λάδος προερχόμενα, γνωστ<'χ είς τον τόπον των, έξηκρι6ωμένης προε
λεύσεως καi Ιστορίας της ζωης των ! Έν4> οί «Κούτ6ηδες», καi ίδίως 
οί πρωτοι έλθόντες, ήσαν δλοι άγνωστοι, μυστηριώδεις τύποι δλοι έκτος 
της 'Ελλάδος προερχόμενοι ,  συνήθως άγνώστου προελεύσεως καi άγνώ
στου παρελθόντος, δ ιότι έψεύδοντο σι.ινεχως είς τi)ν παροχην σχετικων 
-πληροφοριων δσον άφορq τον τόπον της γεννήσεώς των, την καταγω
γήν των, τ<'χς σπουδάς των, το έπάγγελμά των, την έπαναστατικην η 
άλλην πολιτικην δρaσιν των. Γενικως σκότος έκάλυπτεν όλόκληρον το 
παρελθόν τω1ι. 

«Κοίιτ6ηδες» είς το Κ . Κ . Ε. έλέγοντο οί έκ Ρωσίας έρχόμενοι κατ<'χ 
καιροuς είς την ' Ελλάδα, άπόφοιτοι τοu «Κούτ6». Το «Κοuτ6» ( ρωσι
οτi Κ ΥΤΒ = Κομ μουνιστικον Π ανεπιστήμ ιον των Άνατολικων Λαων) 
i)το σχολεΊον έσωτερικον δι<'χ μαθητ<'χς προερχφμένοι.ις έκ τοu έξωτερικοu 
καi ίδίως μόνον έκ των άνατολικων Λαων. Είς αύτο έφοίτων μαθηταi έκ 
, ων χωρων της 6αλκανικης χερσονήσου, τής Τουρκίας καi δλων των ά
CJ- ιατικων χωρων, μέχρις ' I  vδιων, Κ ίνας καi ' I  ciπωνίας. ' Ελέγετο το σχο
λεΊον τοuτο Πανεπιστήμιον ( Κομμουνιστίτσεσκη Οuνι6ερσιτέτ) ,  άλλΟ: 
πaν άλλο η Πανεπιστήμ ιον ήτο. Ό Κ ομμουνισμός, δπως έξηυτέλισεν δ
λας τ<'χς f]θικ<'χς άξίας, έξηuτέλισε καi την i:ννοιαν τοu Πανεπιστημίου. 
!Ίρωτον είς αύτο το σχολεΊον είσήρχοvτο ώς μαθηταi οΙοιδήποτε νεαροi 
κομμουνισταi των χωρων ποu άνεφέραμεν ( των άνατολικων Λαων) άνευ 
προσόντων σποuδων ! Άπο το δημοτικον σχολεΊον της πατρίδος του, 
άπόφοιτος η άκόμη καi -χωρiς ένδεικτικον τοu δημοτικοίΊ σχολείου, ήτο 
δυνατον ν<'χ είσαχθη κανεiς είς το «Πανεπιστήμ ιον>> τοuτο, άρκεϊ ν<'χ εΤχε 
uυστατικον i:γγραφον τοu κ . κ .  της πατρίδος του. 

τ ι  ΕΔ Ι ΔΑΣ ΚΟΝΤΟ 

νΕπειτα τ<'χ διδασκόμενα μαθήματα πaν άλλο η πανεπιστημ ιακ<'χ 
iiσαν, άνάλογα άλλωστε προς τοuς μαθητάς. Μαρξισμός, Λενινισμός, 
c;υνωμοτισμός, προπαγάvδα, καi ή ρωσικη γλωσσα, ήσαν τ<'χ κυριώτερα 
μαθήματα. Προσετίθετο όλίγη Γεωγρραφία καi διεστρε6λωμένη Ί στο
ρ ια, κατ<'χ τ<'χ συνήθως γινόμενα είς την Ρωσίαν ! Ή ζωη των μαθητων 
είς το σχολεΊον αuτο ήτο μαλλον στρατιωτική, ζωη έκπαιδευτικοu στρα
τωνος, καi ή δίαιτα άνάλογος προς την των Ρώσων στρατιωτων. Το 
Κ ρεμλίνον δι<'χ τr;- σχολής ταύτης ένδιεφέρετο ν<'χ προπαρασκεuάσt;Ί μό
νον στελέχη δι<'χ τ<'χ Κ . Κ .  των άνατολικCJν Λαων. Δι<'χ τοίΊτο καi τ<'χ δι
δασκόμενα μαθήματά του ήσαν τ<'χ άπαραιτήτως προς τοίΊτο άναγκαί'α 
καi ouχi γενικωτέρα μόρφωσις άξΙα προσοχης. Το Κ ρεμλίΎον ήθελε ν<'χ 
ι<άμt;Ί την δ ική του δουλει<'χ καi δχι ν<'χ μορφώσl) άvθρώπους δι<'χ ν<'χ ώφε
ληθοίΊν οί ίδ ιοι. ν Αλλωστε ή μοΊρα αuτων των άvθρώπων, άπο τf\ς άπό
ψεως ταύτης δυστυχεστάτων, ήτο προδιαγεγραμμένη. Μόνον δσοι, με
ταοάvτες είς την πατρίδα των, έξέφυγαν μετά τινα ετη άπο την κομ
μουν ιστικην έπίδρασιν καi κατώρθωσαν ν<'χ δημιουργήσουν άλλον τρόπον 
ζωης, διεσώθησαν. "Ολοι οί άλλοι κακοi κακως κατεστράφησαν, έσάπι-
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ο·αν είς τας φυλακας η άπέθαvον άσθενεί'ς η τυφεκισθέντες, πότε άπο 
σφαίρας άντικομμουνιστικάς, άλλα καΙ όχι όλίγοι άπο σφαίρας κομ
μοuvιστικάς ! 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΔΥΤ Ι ΚΩΝ ΛΑΩΝ 

Δια τοuς εύρωπαϊκοuς Λαοuς ύπijρχεν άλλο τοιοuτον σχολεί'ον των 
δυτικων Λαwν, το δποί'ον ήτο καΙ άνώτερον τοu «Κούτδ». Είς αύτο έφοί
τωiι μαθηταl των νεολαιων ίδίως των Κ . Κ .  των εύρωπαϊκων Λαwν Γάλ
λοι, ' Ι ταλοί, Γερμανοί, Ν Αγγλοι, Βέλγοι κ. τ .λ. Είς αύτο καΙ περισσότε
ρα προσόντα άπΙJ τbuντο δια την είσοδόν των καΙ άνώτερα μαθήματα 
C:διδάσκοντο, όχι μόνον είς την ρωσικην γλwσσαν, άλλα καΙ είς την 
γερμανικήν. Διότι ή Κόμιντερν τότε άνεγνώριζε τέσσαρας ως έπισήμους 
αύτijς γλώσσας : την ρωσικήν, την γερμανικήν, την γαλλικην καΙ την 
Sιεθνij γλωσσαν «Ν I ντο», fjτις εΤχεν aντικαταστήσει δι' άποφάσεως συ
νεδρίου τijς Διεθνοuς την «' Εσπεράντο». Ή Έ λλας κατετάσσετο, δπως 
�<αl δλα τα 6αλκανικα Κ ράτη, είς τοuς άνατολικοιJς καi όχι είς τοuς εύ
ρωπαϊκοuς Λαούς, καΙ δι '  αίιτο οί έξ αύτijς μαθηταl έσπούδαζον είς το 
<,Κούτο», το «Πανεπιστήμιον>> των aνατολικων Λαων καΙ όχι των δυτι
κwν (των εύρωπαϊκων ) .  'Ανώτερα φιλοσοφικα καi έπιστημονικα όντως 
μαθήματα έδιδάσκοντο είς το Πανεπιστήμ ιον Σ οερτλwφ, άλλα κανεlς 
έκ των έκεί'θεν έλθόντων κομμοuvιστων δΕ:ν εΤχε σπουδάσει είς αύτό. ·ο
λοι ήσαν «Κούτοηδες», δηλαδη άπόφοιτοι τοu «Κούτο», είς το δποί'ον 
ή φοίτησις, δ:ν δΕ:ν άπατωμαι , ήτο τριετής. Πολλοl δΕ: των φοιτησάντων 
είς αύτο ήσαν άπλοί' έρyάται .  

ΔΕ:ν γνωρίζω δ:ν έλάμοανον σχετ ικας δδηγίας έκ  τοu σχολείου των 
κατα την aποφοίτησιν να τηροuν άπέναντι των άλλων κομμουνιστων τοι
uύτην στάσιν η δ:v ήτο ίδ ική των σκέψις καi συμφωνία μεταξύ των. 
Πάντως, οί έρχόμενοι έκ Ρωσίας Κούτοηδες έκράτουν μίαν στάσιν f.
vαντι των άλλων μελων τοu κόμματος aνοήτως άγέρωχον καi περιφρο
νητικήν, ίσως διότι έπίστευοv ότι αίιτοl τα ξέρουν δλα, «εΤναι πλέον ξε
σκολισμένοι», έν� οί άλλοι δΕ:ν f.μαθαν τίποτε ! Μόλις καi μετα οίας, 
καi τοuτο δια λόγους μαλλον πειθαρχίας, παpα σε6ασμοu έξ έκτ ι μή
σεως, έτήρουν κάποιαν στάσιν έφεκτικην aπέναντ ι των μελων τijς Κ . Ε. 
τοu κόμματος, των δποίων, έννοεί'ται ,  τας πράξεις, τας γνώμας, τας λέ
ξεις aκόμη, καi αύτην τι1ν ίδιωτικήν των άκόμη ζωήν, έννοοuσαν συνε-
χως να έπικρίνουν ! • 

Ο Ι  Π ΡΩΤΟ Ι Κ ΟΥΤΒΗΔΕΣ 

Ό γεν. γραμt'ατεuς τοu κόμματος Θωμδ:ς 'Αποστολίδης ήτο πολU 
στενοχωρημένος με τοuς πρώτους έλθόντας Κούτοηδες. Διότι άκριοως 
κατα το θέρος τοu 1 924 εΤχε γίνει ή πρώτη aποστολη τοu «έμπορεύμα
τος» αύτοu έκ Ρωσίας είς την 'Ελλάδα. ΔΕ:ν το όνομάζω τώρα «έμπόρευ
μα». ΝΕτσι το f.λεγα καi τότε. ΝΟχι δ ιότι ήτο aνταλλακτ ικον εΤδος, aλλα 
διότ ι οί άνθρωποι αύτοi μοu έφαίνοντο σαν ένα εΤδος «πουλημένα τομά
ρ ια», τα δποί'α διότι τάχα ή Ρωσία τα f.μαθε «δέκα πράγματα» καi ν' 
άποστηθίζουν καi να ψελλίζουν μερικα χωρία των οιολίων τοu Μάρξ, 
TOU ΝΕγκελς καi τοu Λένιν, τα εστελνε είς τας χώρας των ως πράκτο
ράς της, δια να εupouv έκεί', δρωντα κατα τας δδηγίας της, την φυλακην 
καi τοv θάνατον ! 

Τοuς πρώτους Κ ούτοηδες είς τηv ' Ελλάδα, καθwς μοu aνέφεοε τό
τε δ 'Αποστολίδης, τοuς Ε:φερε μαζί της, δταν ήλθεv όλίγον aργοτερον 
ό;πο τον πρεσοευτι1ν Γ ιουστίνωφ, ή πρώτη γραμματεuς καi αναπληρώ
τρια τοu πρεσδευτοu, ή κ. Ροζλα6έτς. ΤοιJς Εφερεv, εΤναι τρόπος τοu λέ-
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yειν. Δηλαδη ήλθαν μαζi μi: αύτήνι μi: το ίδ ιον ρωσικον άτμόπλοιον1 το 
.ιΤσιτσέρ ιν». Είδ' άλλως, ή μέν κυρία Ροζλα6i:τς άπε6ι6άσθη μi: δλας 
rας τιμaς των διπλωματων, ένω ο\ Κούτ6ηδες άπε6ι6άσθησαν άπο το 
q:Τσιτσέριν» νύκτα καi κρυφά, είς άπόμερον άκτήνι δια τον Ο:πλούστα
Ίον λόγον δτι είσήρχοντο λάθρα είς την 'Ελλάδα, χωρiς δ ια6ατήρια καi 
άλλα yαοτ ιά. . 

_·_: . .-ιΊ να τοuς κάνω, έφώναζεν έν άγανακτήσει ό Θωμcχς 'Αποστολί
δης, δταν άφίχθησαν ο\ πρωτοι «Κούτ6ηδες». MCiς τοuς εστειλαν για 
να έργασθοuν τάχα καi να κάνουν κομ-μα:r ικη καi έπαναστατικη δουλεια 
στην 'Ελλάδα ! Άλλα πως θα μείνουν ()'την ' Ελλάδα πρωτα ; Χαρτια 
δi:ν εχουν, λεφτα δi:ν εχουν; έπάγγελμα δεν εχουν στα χέρ ια των καi δi:ν 
ξέρουν τίποτε να κάνουν ! τί ήλθαν λοιπόν; Ποιός θα τοuς ζήση αύτοuς 
i.δω πέρα ; Το κόμμα ; Αύτο δi:ν εχει να καλύψ!) τα ίδικά του f:ξοδα. Αύ
τοuς θα τρέφη ; Ποu να τοuς 6άλω ; �Οπου καi να πcχνε αύτοi θα πρέπει 
._α τρωνε χωρiς να δουλεύουνε, διότι δi:ν ξέρουν τίποτε να κάνουν ! Θα 
πρέπει δηλαδιl να ζοuν είς 6άρος τfις έργατικης τάξεως ! 

-Mou φαίνεται περίεργο, τοu άπήντησα είς την άγανάκτησίν του, 
πως δi:ν ξέρουν καμμ ια δουλειά. Π ρiν είσαχθοuν στο «Κοuτ6>> δi:ν δού
λευαν ; Τί δουλεια εκαναv ; Μήπως εΤναι ολοι νέοι αύτοi ποu ήλθαν καi 
5i:ν έπρόλα6αν να έργασθοuν ο\ άνθρωποι σε κανένα έπάyγελμα ; 

--Εχει καi νέους, άλλα Εχει καi μεγάλους. Πάντως, καi δ:ν άκόμη 
ξέρουν καμμια δουλειά, άσφαλως δf.ν θέλουν να την κάνουν, είτε άπο 
τεμπελιά, είτε δ ιότι δf.ν τοuς άρέσει, είτε δ ιότι εχου.ι άξιώσεις να κα
ταλά6οuν σο6αρα πόστα τοu κόμματος καi θέλουν νa διοικοuν καi να 
διατάζουν καΙ νa μη κάνουν τίποτε άλλο, ώς 6ιοποριστικο έπάγγελμα ! 

Ο ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ «ΚΟΥΤΒ ΗΔΩΝ» 

- -Ακουσε, Θωμcχ, τοu εΤπα1 σκόρπισέ τους εΙς δ ιάφορα σημεία, 
δός τους καi κομματικη δουλεια έπl τόπου καΙ ή σο5ιετ ικη πρεσ6εία 
ποu τσUς εφερε καi ή κυρία Ρ οζλα6f.τς 0:ς φροντισουν νa τοuς συντη
ρήσουν. 

- ' Εφ' δσον τώρα πρόκειται να ξαναφύγ!) ς y ιa η1ν Θεσσαλονίκη, 
να σοu στείλω καΙ κανένα άπ' αύτοuς έκεi ; 

-ΣτεΊλε κανένα, άλλ' άπο τοuς νεαροuς ποu λές. Κάπου έκεi θα 
ΤΟν 6ολέιΙJΟυuε. . 

Ό iιεαpος τον όποϊον εστε ιλε στη Θεσσαλονίκη ό Θωμcχς 'Απο
στολίδης δi:ν ι1το άλλος άπο τόν . . .  Νiκον Ζαχαριάδην ! � Ητο καΙ αύτος 
ιιαζl μf. τοuς πρώτους άποσταλέντας Κούτοηδες είς τήν ' Ελλάδα ! Μα
ζi μf. αύτον εΤχαν Ελθει δ Σ κυτάλης (τζινιέρης ) ,  δ Κώστας Σ κλάοος, δ 
Κ ρητικός, ό Ν ικολαlδης, καΙ άργότερον ή Στέλλα ! ΝΕτσι εφθασεν είς 
την ' Ελλάδα δ «Νiκος μας», δ μέγας «άνήρ»ι ποu :παρ' 6λίγον νa γίν!) 
ό «Στάλιν» της ' Ελλάδος κατa το 1 944 καi κα'rι'χ ·το 1 949 ! Άπο αύ
την την στιγμην άρχίζει ή έν ' Ελλάδι σταδιοδρομία του1 «λαοσωτήρ ιος, 
έΟνοσωτήρ ιος, έργατοσωτήριος» ! Εiς την Θεσσαλονίκην, ποu τον ε
<J1ειλεν δ 'Αποστολίδης, άνέλαοε θέσιν εiς την διοίκησιν της τοπικης 
έπιτροπης της κομμοuνιστικfις νεολαίας. 

Κ Α Ι  ΠΑΛ Ι Ν Ε / Σ ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι  ΤΗ Σ ΕΛ ΣΑΣ 

'Επέστρεψα ε iς  την Θεσσαλονίκην διc'χ. να περιμένω την έξέλιξ ιν 
των γεγονότων της άνατροπης τοu Τσαγκώφ είς η1ν Βουλγαρίαν. Ό 
Βούλγαρος πρώην ύπουργος τοu Σταμπολίνσκυ Στογιaν Άτανάσωφ καΙ 
ό Γιουγκοσλαuος εμπορος Άοράμοοιτς ( Πανίτσα) εΤχον μεταοι] είς τα 
Σ κόπια/ καθώς μοu εΤπεν δ Λάκωφ, τον δποiον άφηκαν είς την Θεσσαλο-
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vίκην. Αύη1ν η']ν φορaν εύρηκα τι']ν νΕλσαν πολU περισσότερον περι
ποιητικι']ν άπέναντί μου, προφανως διότι Ελα6ε σχετικaς όδηγίας το& 
Ιlανίτσα. Έκτος της λεπτης, εύγενοϋς συμπεριφορ&ς της, τι']ν δποίαν 
εΤχε καΙ προηγουμένως, έφρόντιζε νa προλαμβάνι:� τa πάντα καΙ νa ε
χω δ,τι έχρειαζόμην, χωρlς νa προλάβω νa το ζητήσω. Έφρόντιζεν ά
κόμη καΙ διa το κέρασμα έπισκέπτου μου τινος οΙουδήποτε. Έφρόντιζε 
μη τυχον καΙ μοϋ λείψουν σιγαρέττα π.χ. η δ,τιδήποτε άλλο ποu ξεχνξι 
χανεlς vc'x προμηθευθ6. 

Άπο δλα αύτa βεβαίως έστερεώθη ή πεποίθησίς μου δτι εΤχε δε
·:rμοuς μf: τι']ν ΕΜΕΟ. Άλλa Β ουλγάρα δf:ν ήτο βέ6αια. Σ vνεπως μό
νον λόγοι συμφέροντος οίκονομ ικοϋ θc'χ τι']ν σvνέδεον μf: τοuς κομ ιτατζη
Εες. Θa έπρεπεν δμως νa εΤναι πολU τολμηρο κορίτσι, νa έχι:� , Γερμανlς. 
αύτή, τοιούτους έπικινδύνους πολιτικοu5 δεσμους καΙ νc'χ καλύπτ!) μΕ 
·rι']ν γερμανικήν της Ιδ ιότητα καΙ το σπιτι της το ιαύτας σχέσεις μόνον 
διc'χ χρήματα. 

ΑΔ Ι ΑΛΥΤΟΝ ΜΥΣ ΤΗ Ρ Ι ΟΝ 

Προσεπάθησα έπιμόνως κατc'χ διαφόρους τρόπους ν' άνακαλύψω· 
Ο:ν ύπi\ρχε καΙ άλλο τι μυστήριον είς τι']ν ύπόθεσιν αύτι']ν της νΕλσας, 
χωρlς νc'χ κατορθώσω τίποτε. Άπέφιιyεν δλας τc'χς διφορουμένας έρωτή
σεις μου με πολλι']ν δεξιοτεχνίαν, ζηλευτι'Jν . δ ιc'χ πολλοuς u Ελληνας δι
πλωμάτας. ΕΤχε δf: πάντοτε ώς έπωδόν : 

- Κ ' έγω καΙ το σπίτι μου, κ. Σ ταυρίδη, θc'χ εΤναι πάντοτε στrr 
διάθεσί σας γιa δ,τιδήποτε μάς χρειασθητε ! 

- Εύχαριστω πολύ, φρόϋλαϊν, της έλεγα, καΙ δεν άμφιβάλλω γι '  
αύτό, άλλa πρέπει νa έχετε ύπ' όψει σας δτι  ήμεΊς δf:ν είμεθα είς θέσιν· 
νc'χ σ&ς άνταποδώσωμεν τc'χς ύπηρεσίας, τaς οποίας μ&ς προσφέρετε η 
Uc'x μ&ς προσφέρετε με τον τρόπο ποu σ&ς τaς άνταποδίδουν ένδεχομέ
νως άλλοι ! 

- ΚαΙ ποιος σ&ς μίλησε περl άνταποδόσεως ; Μήπως νομίζετε. 
δτι ύπάρχουν καΙ άλλοι ποu άνταποδίδουν γενναιόδωρα ; 

- Το ύπέθετα. ν Αλλως δf:ν θa ύπηρχε λόγος νa τοuς έξυπηρε
τητε ! 

- Γενικως συνηθίζω νa έξυπηρετω δποιον μπορω. ν Αλλωστε εΤναι 
παλαιοl γνωστοl τοϋ σπιτιοϋ μας. 

Το εΤ;τε αύτο μf: τρόπον τέτοιον, σaν νc'χ f\θελε νc'χ π6 : «Μι'] ρωτ&
τε περισσοτερα ! » 

Μιc'χ νύχτα ποu ξύπνησα καΙ βγηκα άπο το δωμάτιόν μου, παρετή
ρησα φως είς το δωμάτιον ποu έκο ιμάτο ή νΕλσα, διότι ή πόρτα του f
τυχε νa εΤναι μ ισοανοικτή. "' Ι σως δ ιότι έκαμνε ζέστην. Τότε διέπραξα 
τι']ν άδιακρισίαν νc'χ πλησιάσω άκμοποδητl δ ιa νa ίδω τί έκαμνε. Το ρο
λόϊ τοϋ τοίχου της σάλας έδειχνε 2. 1 5 ' μετa τa μεσάνυχτα ! Κ αΙ ή 
"'Ελσα έκείνην τι']ν ώραν . . .  έγραφε ! 

- ΆσφαλCJς, εΤπα κατa νοuν, Ο:ν καΙ ήμεΊς, ώς κομμοvνισταl καΙ 
έπαναστάται ,  είμεθα κατά τι μυστηριώδεις aνθρωποι ,  χωρlς aλλο ύ
πάρχοvv καi άλλοι μυστηριωδέστεροι άπο ή μάς καΙ έντος της 'Ελλά
δος άκόμη. ΚαΙ Ο:ν ήμεΊς μεταχειριζόμεθα τό: κορίτσια διc'χ πολλaς μυ
στηριώδεις ύπηρεσίας, άσφαλως καί άλλοι κάμνοvν πολu καλυτέραν ί
σως χρij_σιν αύτων. Πάντως αύτι'ι ή "'Ελσα, δ:ν ήτο κομμοvνίστρια, θc'χ 
μ&ς ήτο πολυτι μοτάτη ! 'Αλλa δεν ήτο. τί ήτο ; Παρ' δλην τι']ν σχετι
κψ μου πε'Ιραν είς τc'χ τοιαϋτα ζητήματα, δεν μπόρεσα νc'χ το έξακρι-
6ωσω. · 

Π ΡΑΚΤΩΡ ΞΕΝΟΥ Δ Ι ΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣ Κ ΟΠ Ε Ι ΑΣ 

Μίαν άλλην ή μέραν, κατa σύμπτωσιν, έβγαινα άπο το σπίτι δταv-
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ijλθεν ό ταχυδρόμος. Mou εΤχε κάνει f\δη έντύπωσιν δτι ό ταχυδρόμος 
rjρχετο συχν<'χ είς το σπίτι, σχεδον μέρα παρ<'χ μέρα. ΝΗκουα ποu έφώνα
ζεν όπο τi)ν πόρτα : «Ταχυδρόμοοος». Τώρα δμως δ ιεπίστωσα δτι €:φε
ρε καΙ όρκετ<'χ γρόμματα καΙ εντυπα ξένα, καλοσκεπασμένα μ€: τi)ν ται
νίαν ποu τ<'χ περιέκλειε. ΠρΙν .έλθΙJ ή ΝΕλσα ν<'χ τ<'χ πάρΙJ , έρριψα μι<'χ μα
ϊ ι<'χ είς τ<'χ πέντε η εξ γράμματα : Β ιέννη, Παρίσι, Γενεύη, Β ελ ιγράδι
ον αί προελεύσεις των. 'Όλα δι<'χ την ΝΕλσαν. Άλλ<'χ προφανως θ<'χ εΤ
χαν καΙ διακριτικό δι<'χ ν<'χ καταλαοαίνΙJ αιJτη &ν προωρίζοντο είς κανένα 
·!Jλλον. 

ΥΕσπευσα ν<'χ βγω μαζl μΕ τΟν ταχυδρόμον. Πήγαμε μαζl λίγα βή-
ματα

:__ Μ&.ς φέρνεις συχν<'χ τΟ: γράμματα καΙ πρέπει ν<'χ σοu δίνουμε 
καλο πουρμπουάρ, τοu ε1πα δι<'χ ν<'χ τοu δημ ιουργήσω την έντύπωσιν δ
·ι ι  ένδ ιαφέρομαι δι<'χ τ<'χ γράμματα, σ<'χν ν<'χ εΤναι δικά μου. 

- Υ  Α, δεν εχω παράπονο, κύριε. Ή δεσποινlς κάθε έοδομάδα σχε
δον μοu δίνει ποuρμπου<'χρ καΊ καλό. 

- Μ<'χ καΙ ή αλληλογραφία ποu φέρνεις εΤναι όρκετi) καΙ aξίζει 
ν<'χ σοu δίνΙJ..  

- Β έοαια, φέρνω πάντοτε όρκετ<'χ γράμrιατα καΙ έφημερίδες. Βλέ
πετε εΤναι ξένη καΙ εχει πολλ€:ς σχέσεις μ€: το έξωτερικό. Άπο το έσω
τερικο δf:ν ηϊς f:ρχονται γράμματα. 

- Αuτ<'χ τ<'χ ξέρω. Ν λλλωστε αί ύποθέσεις μας ε Τ ναι μΕ το έξωτε
ρ ικό. Έγω ταξιδεύω καΙ ή δεσποινlς κρατεΊ τi)ν αλληλογραφία. 

Τον όφηκα. Τώρα κατάλαοα γ ιατί ή ΝΕλσα f:γραφε καΙ είς τ<'χς 
2. 1 5 ' τ<'χ μεσάνυχτα. Πάντως ή έλληνικi) 'Αστυνομία δεν ξέρω τί θ<'χ 
C.:νεκάλυπτεν &ν έδιάοαζεν αuη1ν την ό:λληλογραφίαν. Δεν f\μην βέοαια 
έγω έκεΊνος ποu θ<'χ της &νοιγα τ<'χ μάτια !. Πάντως έκαμα πολU όπαι
σιοδόξους σκέψεις δι<'χ το έλλην ικον Κ ράτος καΙ δ ι<'χ την Ικανότητα των 
'Αρχων του έκείνης της έποχης. Δεν ξέρω τί γίνεται τώρα. 

Γεν ικ<'χ εΤχα σχηματίσει την έvτύπωσιν, οτι ή ΥΕλσα ήτο όσφαλως 
πράκτωρ κάποιου ξένου δικτύου κατασκοπείας, το όποΊον, κατ<'χ τ<'χς 
περιστάσεις καΙ κατ<'χ τ<'χ· συμφέροντα ποu έξυπηρέτε ι, συνειργάζετο καΙ 
όνεμιγνύετο είς διαφόρους μυστηριώδεις πολιτικ<'χς η &λλας ύποθέσεις. 

Η ΡΟΥΜΑΝ Ι Α  Δ Ι ΑΦΩΝΕ Ι 

Π ερισσότερον άπο δύο έδδομάδας έπερίμενα είς το σπίτι της ΝΕλ
σας την έξέλ ιξιν των γεγονότων, ποu θ<'χ όνέτρεπον τον Τσαγκωφ είς 
τi)ν Βουλγαρίαν. Ό Λάκωφ μοu f:φερνε, συμφώνως προς τ<'χς έπιστολ<'χς 
ποu έλάμοανεν όπο τ<'χ Σ κόπια, διαφόρους είδήσεις. Σ υνήθως δμως ό
πογοητευτικάς : «'Ακόμη τίποτε, άκόμη τίποτε ! » 

Τέλος μ ι<'χ μέρα μοu €:φερε τi)ν έξης είδησιν : 
- ' Ήλθεν ή άπάντησις τής Ρουμανίας. Ό Τιτουλέσκο, ποu εύρί

σκεται στο Παρίσι, παρ<'χ τ<'χς πιέσεις της γαλλικης Κυδερνήσεως, δεν 
συμφωνεΊ ποσως μ€: την ένέργειαν της άνατροπης τοu Τσαγκώφ, δ ιότι, 
λέγει, δf:ν γνωρίζει ποίας έξελίξεις θ<'χ λάδι:� f:πειτα ή έν Βουλγαρίι;χ κα
τάστασις. ΘεωρεΊ δλους τοu Σ ταμπολινσκικοuς άνισχύρους καΙ φο6εΊ
ται κομμουνιστικην έπικράτησιν. Ή δ€: Ρουμανία έχει f\δη άπο Β ορρ&. 
σύνορα μ€: κομμουνιστικην χώραν, την Ρωσίαν, δf:ν .θ<'χ έπεθύμε ι δ€: νa 
έ:χΙJ καΙ άπο Νότου ! 'Επίσης δτι μία τοιαύτη έξέλιξις θ<'χ ένίσχυε τi)ν 
ρωσικf]ν έπιρροην είς τον Εvξεινον Πόντον καΙ είς τον Δούναοιν, ένω ό 
Τ σαyκωφ όπο της πλευρ&.ς ταύτης δεν ένοχλεΊ την Ρουμανίαν ! Όπ�σ
δήποτε ή Ρουμανία άντιτίθεται είς τ<'χ σχέδια αuτ<'χ καΙ δf:ν θ<'χ συνεργα
σθ6. 'Αγωνίζεται δ€: δ ιπλωματικως ν<'χ προκαλέσΙJ τον ναυάγιόν των ! 

- ΚαΙ άπο τ<'χ Σ κόπια τί &λλο γράφουν ; Θ<'χ συνεχισθ6 ή έκτέλε-
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σις των σχεδίων η θΟ: σταματήσι;ι ,  λόγcι> της στάσεως ταύrης της Ρου
μανίας ; 

- Το π&ν έξαρτaται έκ της στάσεως της Γιουγκοσλαυlας καΙ της 
Τσεχοσλοδακίας. �Αν αύταΙ δεχθοϋν νΟ: σιΝεχίσούν τi)ν προσπάθειαν 
καΙ άνευ της Ρουμανίας, θΟ: γίνι;ι . Φαίνεται όμως ότι ή ύπόθεσις εγινεν 
ήδη ζήτημα κάπως γενικώτερον. Δf.ν εχομεν νΟ: κάμωμεv Ciλλο τίποτε 
παρΟ: νΟ: περιμένωμεν. 

Ο Τ ΣΑΓΚΩΦ ZHTEI  ΤΗΝ ΒΟΗΘΕ Ι ΑΝ ΤΟΥ ΜΟΥ Σ Σ ΟΛ Ι Ν Ι  

'Εν τ4) μεταξu όμως καΙ δ Τσαγκωφ, δ δποΊος aσφαλώς θΟ: Ελαδε 
πληροφορίας περl τών τεκταινομένων έν όλtι> η έν μέρει έναντίον του, έ
ζήτησε τi)ν βοήθειαv τοϋ Μουσσολίνι. τίνος Ciλλου θc'χ ήδύνατο νc'χ ζη
τήσΙ] ; 

ΚαΙ τότε ύπεγράφη εν Ιταλοδουλγαρικον Σ ύμφωνον, Εγινε λόγος 
περl έπεκτάσεως της ίταλικης έπιρροης είς τi)ν Β αλκανικην μf. τi)ν Άλ
δανίαv καi την Βουλγαρίαν, εγ ιvεν δ γάμος τοϋ Βασιλέως της Βουλγα
ρ ίας Βόριδος μf. την ' Ι ταλίδα πριγκήπισσαν Τζοδάναν, έδόθη όπο την 
' ί  ταλίαν κάποιο δάνειον είς τi)ν Βουλγαρίαν καi μf. τi)ν ίταλικην ύπο
cτήριξιν καi τον μοuσσολινικον όναθεωρητισμον ( ρεδιζιοvισμον) τών 
συνθηκών ή Βουλγαρία fjρχισε νΟ: δημ ιουργ� στρατόν, παρΟ: τi)ν συν
fιήκην τοϋ Νεϊγύ, όπως καi τώρα έδημ ιούργησε, παρc'χ τc'χς συvθήκας εί
ρι1νης τοιούτον, χάρις είς την ρωσικi)ν ύποστήριξ ιν. 

Ή άvτίδρασις της Ρουμανίας καi η όνάμιξις τοϋ Μουσσολίνι είς 
ηΊν ύπόθεσιν, έματαίωσαν τc'χ σχέδ ια της όνατροπης τοϋ Τσαγκώφ. Με
τΟ: τi)ν έπέμδασιν της ' Ι ταλίας, Εμαθα όπο τοuς της ΕΜΕΟ, ότι καi δ 
Μιχαλακόπουλος είδοποίησε τον Νίντσιτς δτι ή Έλλc'χς δf.ν θc'χ fjθελε 
παvτόπασι ν' όναμ ιχθ6 είς την ύπόθεσιν, εστω καi άvεχομένη τίποτε, 
S ιότι δf.ν θc'χ έπεθύμει δυσαρεσκείας καΙ προστριοc'χς μf. την ' I  ταλίαν ! 

Προφανώς έν προκει μένtι> ύπεχώρησε τελικώς ή γαλλικη διπλωμα
τία καi ή πολιτικη της Μικρaς Άντάντ, λόγc.ι> της έπεμοάσεως .τοϋ 
Μουσσολίνι κυρίως, όστις Ελαδεν ύπο τi)ν προστασίαν του τi)ν Βουλγα
pίαν, τον Τσαγκωφ καi το καθεστώς του. 

Η . ΔΟΛΟΦΟΝ Ι Α  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΦ 

' Εν τ4) μεταξu όμως καi δ Πρωτογέρωφ κατώρθωσε δι '  έμπίστων 
του νc'χ δολοφονήσι:ι καi τον είς την Μακεδονίαν τοϋ Π ιρlν άρχηγον της 
Ι:ΞΜΕΟ, τον όρχικομιτατζην Τόντορ Άλεξανδρώφ. Ή δολοφονία τοϋ Ά
λεξανδρωφ άπεγοήτευσεν έτι περισσότερον τοuς όπαδοuς της ΕΜΕΟ. 
Άλλc'χ δf.ν έπέρασε πολuς χρόνος καi άνθρωποι τοϋ 'Αλεξανδρωφ δολο
φονούν τον στρατηγον Πρωτογέρωφ έν μέσι:ι Σ όφια ! Μετc'χ εξ μηνας δΕ: 
ό:πο την δολοφονίαν τοϋ Πρωτογέρωψ, δολοφονεΊται παρc'χ μ ιaς γυναι
κός, λεγομένης Κατερίνας, άπεσταλμενης τών όπαδών τοϋ Πρωτογέρωφ, 
καi δ όρχ ικομιτατζης Π ανίτσα, μέσα είς το θέατρον της Β Ίέννης, κατc'χ 
την ώραν της παραστάσεως, πυροδοληθεiς έκ των 6πισθεν παρ' αύτης, 
καθημένης είς το 6πισθεv όκριοώς κάθ ισμα ! 

Μετc'χ τc'χ γεγονότα αύτΟ: έσώθη φυσικc'χ καi δ Τ σαyκω<!> καi το κα
fιεστώς του, δ ιc'χ νc'χ έχι:ι ο'ίαν εΤχεv έξέλιξιν ή Βουλγαρία καi το καθε
στως της Β αλκανικης έν γένει .  Διότι, έΟ:ν άvετρέπετο τότε δ Τσαγκώφ, 
πολU δημοκρατικωτέρα θΟ: ήτο η έξέλ ιξις τών πραγμάτων εΙς την Βαλ
κανικήν, καi δf.ν θΟ: εϋρισκεν έρείσματα είς αύτi)ν οuτε δ Μουσσολίνι,  
οίίτε άργότερον δ Χίτλερ, οuτε θc'χ έδημ ιουργεΊτο κλΊμα τοιούτον ώστε 
vO: σταθ6 είς μf:ν τi)ν Γιοuyκοσλαυlαν ή δικτατορία της «Λευκης Χει
ρος» ( Μπέλα Ρούκα) ,  είς δΕ: την 'Ελλάδα άργότερον ή 4η Αύγούστου. 
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Μετa τa γεγονότα ταίιτα, ή μέν ΕΜΕΟ εμεινεν ό:κέφαλος έπί τ: δ ιό::
στημα μέχρις οτοu έξελέyη ό:ρχηyός της δ Μιχαήλωφ, οί Άyροτικοι 
τοίι Σ �αμπολίνσκu έ:μειναv είς τηv Γ ιουyκοσλαulαν, έν ό:ναμονιJ έξελί
ξεως των πραyμό:των, καΙ το Κ .  Κ. Ε., τοίι οποίου άλλωστε δ ρόλος ήτο 
βοηf7ητικός, δΕ:ν ό:πησχολήθη πλέον μΕ: την ύπόθεσιν ταύτην. 

ΕΝΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤ Ι Κ ΟΝ ΣΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ 

Είς την Καβό:λαv τότε σuνηλθε συνέδριον της Καπνεργατικης Ό
μοσπονbίας, καΙ πάλιν μΕ: κύριον θέμα το αίωνίως άλuτον ζήτημα τ5ς 
tξαγωyης έξ 'Ελλάδος ό:νεπεξερyάστων καπνων. τί τραyικa ό:ληθως 
πράγματα συμβαίνουν είς τον τόπον μας ! Τότε ήyωνιζόμεθα νa μη 
έξάyωνται τa καπνά μας, τa όποΊα έχαρακτηρίζοvτο τότε ως <ι:ξαvθος 
χρυσός>>, ό: ν ε π ε ξ έ ρ y α σ τ α, ό:λλ' έ π ε  ξ ε ι ρ γ α σ μ έ ν α, δηλα
δη μΕ: έπι μελημένην έπεξεργασίαv, διa νa κρατήσωμεν καΙ το ψωμl των 
καπvερyατων είς τον τόπον μας, ό:λλa καΙ διa νa είσαyάyωμεν περισσό
τερον σuνό:λλαγμα,. πωλοίΊvτες αίιτa ό:κριδώτερα είς το έξωτερικον ως 
έπεξειργασμένα. 

Τ ώρα παρακαλοίιμεν τοuς πάντας νa τa πάρουν καΙ νa τa έξα
rάyουν, εστω καΙ ό:vεπεξέρyαστα, ω ς τ ό y κ ε ς, οπως θέλουν, οπως 
τοuς άρέσει ,  καΙ οσα - δσα, καΙ χωρiς συνό:λλαyμα καθόλου, μΕ: ό:νταλ
λαyην άλλων είδC:>ν πολλάκις περιττων καΙ συχνάκις ύπερτ ι μημένων, μΕ: 
μηδαμινιlν έσωτερικl]ν aξίαv αίιτωv ! ΚαΙ δ τότε «ξαvθός μας χρυσος:.
SΕ:ν ετναι σήμερον οuτε «κίτρινος τενεκές» ! ΧαΊρε, Β ιρτζίνια, ή μελ
λοΘάνατος Ξάνθη επαυσε va εΤvαι ξ α ν θ η ν ύ μ φ η του Βορρ& καΙ ε
γινε μ ε λ α ν ε ι μ ο ν ο ίι σ α χ ή ρ α ! τα καπνά της, ποu έπωλοίιvτο· 
tiλλοτε avτi μ ι&ς χρυσης λίρας κατ' όκάν, μαυρίζουν καΙ σαπίζουν είς 
τaς aποθήκας ! ΔΕ:ν μπορω νά .συγκρατήσω τον πόνον έκατοντάδων χ ι
λιάδων aνθρώπων της Βορείου 'Ελλάδος έκ τούτου καΙ ·νa μη το φωνά
ξω αίιτο έπl τιJ είικαιρίςι: ταύτr:J .  

νΕσπεuσα ε ίς  το συνέδριον αίιτο της Κ απvεργατικης 'Ομοσπονδί
ας, κατ' έvτολην της Κ .  Ε. τοίι κόμματος, .διa νa την έκπροσωπήσω, τε
Θέντος οτι ύπfjρχεv όρyανικη τότε aκόμη σύνδεσις τοίι κόμματος καΙ 
τijς Κ απvερyατικης 'Ομοσπονδίας. ΕΙς το συνέδριον αίιτο δΕ:ν ύπίlρχε 
δυσκολία τις έπικρατήσεως των άπόψεων τοίι κόμματος. Το πλεΊστοv 
τωv συνέδρων ήσαv μέλη τοίι κόμματος. νολαι αί δ ιοικήσεις των καπνεp
·rατικων σωματείων aπετελοvvτο άπο κομμουνιστaς καπνεργάτας. ΚαΙ 
ι.ί μη κομμουνισταl σύνεδροι ,  δηλαδη δσοι δέν ήσαv τακτ ικa μέλη τοίι 
κόμματος, ήσαv συμπαθοίιvτες. 

' Εκ μέρους της Γενικης Συνομοσπονδίας των Έρyατων παρέστη δ 
Είιάy. Είιαyyέλοu, γενικός yραμματεuς αύτης, καΙ αίιτος μέλος τοv κόμ
ματος. Αί είσηyήσεις εΤχον έyκριθιJ πλήρως άπο το κόμμα. Αί aποφά
σεις έλήφθησαv σχεδον παμψηφεί. Ό Γιώργης δ Σ άvτος παρίστατο ως_ 
σύνεδρος, ως άvτιπρόσωπος των καπvερyατων Καρδίτσης. Ή 'Αστυνο
μία Κ.αδό:λας παρηκολούθησε το συνέδριον δι '  άξιωματικοίι της. 

Ώμίλησα εΙς το τέλος των έρyασιων τοίι συνεδρίου έκ μέρους τοίι 
-<όμματος καΙ φυσικa κατεκεραίιvωσα έπαvαστατικώτατα τον Κ απιταλι
σμόν, τοuς καπνεμπόρους, έyχωρίους καΙ ξένους, ποu έξάyουν τa κα
πνa άνεπεξέργαστα, την Κυδέρvησιν, ή όποία δΕ:ν ό:παyορεύει διa νό
!JΟυ την έξαyωγιlν άvεπεξεργάστων, ως ορyαvον των καπνεμπόρων καi 
τοίι ξένου κεφαλαίου, χωρlς νa αίσθάvεται καΙ αύτη τοv πόνον τοίι Λα
οίι καΙ χωρlς νa προστατεύr:� το διαφείιyον οϋτως έθvικον συνό:λλαyμα. 
ΚαΙ φυσικa . κατέληξα μΕ: κομμουνιστικην προπαyάνδαv, οτι ολοι πρέ
πει va πεισθοίιν οτι προδλήματα δπως αίιτο θa λuθοίΊv μόνον δι '  έπαvα
οτάσεως καΙ ύπο καθεστώς . . .  κομμουνιστ ικόν ! 
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'Αμέσως μετΟ: η1ν λijξιν τοu συνεδρίου καi η1ν έκλογην νέας διοι
κήσεως της Καπvεργατικijς Όμοσποvδίας, φυσικΟ: κομμουνιστικijς, της 
ί.ιποίας τα πρόσωπα uπεδείξαμεν ημεί'ς, άvεχωρήσαμεν είς τfιν (:ιεσσα
λοvίκηv καi κατελύσαμεv καi πάλιν είς το σπίτι τijς VΕλσας. 

Μία έκ των άποφάσεωv τοu συνεδρίου τούτου των καπvεργατων 
προέολεπε το vO: διαφωτίσωμεv καΙ τΟ:ς &λλας έργατικάς, βιοτεχνικΟ:ς 
καi άγροτικΟ:ς μάζας έπi τοu δ ικαίου τοu άγωvος κατΟ: τijς έξαγωγijς 
άvεπεξεργάστων καπνωv καΙ vO: καταδείξωμεν καί είς αύτό:ς δτι ζημ ι
οίΊvται καi αύταΙ καi δχι μόvον οί καπvεργάται, οί όποΙοι,  έCχν είργό:ζον
το, δέv θΟ: κατέθεταν, βέοαια, τΟ: ημερομίσθιά των είς τΟ:ς Τραπέζας, 
άλλΟ: θΟ: τα διωχέτευοv είς την άγορό:ν προς δφελος των έπαγγελμα
τιωv, των βιοτεχvων, των ό:γροτων κ.τ.λ. 

Ύπο το πvείΊμα αύτο ·έκλήθη είς τηv Θεσσαλοvίκην καΙ είς το θέα-
1 ρον «Πάνθεον», εύρισκόμεvον είς μίαν πάροδοv τijς όδοίΊ Έθνικijς Ά
μύvης τότε (σήμερον Β ασιλίσσης Σ οφίας ) ,  μεγάλη συγκέντρωσις έξ 
άντιπροσώπωv δλωv τωv τάξεων καΙ τωv διοικήσεωv των 'Επιμελητηρί
ων, των Όμοσποvδιων έπαγγελματιων, βιοτεχνwv, των Γεωργικωv ' Ενώ
σεων Σ υνεταιρισμων, των προσφυγικωv τότε CJργανώσεων καi &λλων. 
. Ή Καπνεργατικι'J 'Ομοσπονδία μΕ: παρεκάλεσε νΟ: όμ ιλήσω έγω 

lπl τοίΊ θέματος. Καi (,.)μίλησα uπο τύπον δ ιαλέξεως έπl δίωρον ! · 
Ή έντύπωσις Lιπηρξεv άρίστη καΙ ολόκληρος η συγκέντρωσις ένέ

κριvε ψήφισμα προς τήν Κυοέρνησιv μέ το αίτημα της ψηφίσεως νό
μου, άπαγορεύοντος τηv έξαγωγfιν άνεπεξεργάστων καπνων. Αύτος ού
τος ό παριστάμεvος διευθuντi)ς τijς 'Αστυνομίας. Θεσσαλονίκης έσπευ
σε vex μέ συγχαρ!) bιΟ: τi)ν όρθι'Jν τοποθέτησιv του θέματος ! 

ΕΟ Ρ I A  Ε Ι  Σ ΤΑ ΚΥΘΗ ΡΑ 

'ΑλλΟ: μετΟ: μ ίαν ώραν ό 'ίδιος ό:στυνομικος διευθuντi)ς μέ έκάλε
σε δ ι '  άξιωματικοϋ του εΙς το γραφέιοv του. WΕσπευσα άνύποπτος. 

- ΣιΧς συνεχάρην, μοu εΤπε μόλ ις μπijκα είς το γραφεί'ον του, διΟ: 
η)v ώραίαv πράγματι διάλεξίν σας. ΆλλΟ: μόλις ήλθα έδω, η 'Υπηρε
σία μοίΊ άνέφερεv δτι χθές το βρό:δυ άκριοως μιΧς διεοιβάσθη άλληλο
γραφία έκ Κ αοάλας, περιλαμβάνουσα άπόφασιν της αύτόθι Έπιτρο
πι)ς 'Ασφαλείας, δυvάμει τijς όποίας πρέπει νΟ: έκτοπισθητε είς τi)v vη
σοv Κύθηρα έπi εν έτος, λόγfij έvος έπαvαστατ ικοίΊ λόγου, τοv όποίΌv 
έξεφωνήσατε sίς την Καοάλαν είς το έκεί' συνελθον καπ·νεργατικον συνέ
δρ ιον. Βέβαια ήμεlς ε'ίμεθα uποχρεωμέvοι νΟ: έκτελέσωμεν την ό:πόφασιν 
τijς Καβάλας. Καi θΟ: μείνετε φυσικΟ: έδω, (ως δτου το Τμημα Μετα
γωγων κάμΙJ την μεταγωγι'Jν εΙς ΠειραιιΧ, καΙ άπο έκεί' εΙς τΟ: Κ ύθηρα. 
Περάστε τώρα στη γραμματεία νΟ: uπογράψετε την κοινοποίησιν της ά
ποψάσεως της Έπιτροπijς 'Ασφαλείας Κ αδάλας. 

- Μίαν παράκλησιν, κ. διευθυντά. Κατ' ό:ρχι'Jν δΕ:ν έγνώριζα δτι 
ri 'Αστυνομία Καβάλας εΙσήγαγε τοιοuτον θέμα εΙς τi)ν έκεl Έπιτρο
πην 'Ασφαλείας. πως δηλαδη λαμοάνουν άποφάσεις, χωρlς νΟ: καλέ
σουv νΟ: έξετάσουν τον έκτοπιζόμενον ; WΕτσι, άναπολόγητα, λαμβά
νονται αύτές οί άποφάσεις : 

- Πρόκειται περl μέτρου διοικητικοί) καΙ δχι δ ικαστικοίΊ, διΟ: νΟ: 
χρειάζεται aπολογία. Μπορεlτε νΟ: κάμετε προσφυγην εΙς δευτερόδάθ-
μ ιον Έπιτροπην 'Ασφαλείας. · . 

· 

- Αύτο άναστέλλει την έκτέλεσιν τijς άποφάσεως της πρωτο6αθ
μίου ; 

- νΟχι .  Ή άπόφασις θΟ: έκτελεσθ!). ΈΟ:ν η δευτεροβάθμ ιος την ά
κυρώσι:ι ,  θΟ: έπιστρέψετε άπο την έξορίαν. 
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Η ΕΛΣ Α  ΣΥΓΚ Ι ΝΕ Ι ΤΑ Ι  

Κ ατάλαοα δτι, έav σωθw, θα σωθω μόνον είς τfιν 'Αθήνα. ΚαΙ δ ι' 
aύτο πι>οσέθεσα : 

- Κ ύριε δ ιευθυντά, θα σ&ς ζητήσω μίαν χάριν, ή όποία νομίζω δ
τι εΤναι της άπολύτου δικαιοδοσίας σας. Κάθε βράδυ σχεδον fχει βαπό
ρ ι  για τον Ι lειραι&. Νομίζω δτι εχει καi ό:πόψε. ΕΊναι δυνατον νa δ ιατάξε
τε. τό Τμημα Μεταγωγwν νa με στείλτ;ι στον Πειραι& aπο ό:πόψε με ένα 
χωροφύλακα ; Γιa yα μfι ταλαιπωροCιμαι είς τα κρατητήρ ια των Μετα-
γωγwν ; , , , , . 

Α 
, , , 

- Αυτο εΤναι πραγματι ζητημα της δ ικαιοδοσιας μου. Θα διαταξω 
να έπισπεύσουν νa γίνονν τα χαμτ ιa κσi να �ύΎετf. το ppάδυ. 

Πράγματι το βράδυ εΙς τaς 7.30 ' με μετέφερεν ένας χωροφύλαξ είς 
,.ο βαπόρι .  Τον παρεκάλεσα νa περάσωμε με ενα ταξi ό:πο τό σπίτι μου 
(τijς � Ελσας) διa να πάρω τι1ν βαλίτσα μου καi το παλτό μου. Δεν έδέ
χθη. � Η  ταν στραβόξυλο. 

- Σ οu τα στέλνουν aργότερα, εΤπε. Ξέρω 'γώ, δ:ν δέν μοu ξεφύγτ;ις ! 
Λίγο πρiν φύγt;� το βαπόρι δμως, ένας νέος εσπευσε, φορτωμένος τfιv 

βαλίτσα μου, το παλτό μου καi δύο κουοέρτες, καΙ μοϋ τα εφερε έπάνω 
είς το βαπόρι ! 

- Παρακολουθήσαμε, σύντροφε, μοu εΤπε με σε6ασμό, το Τμημα 
Μεταγωγwν καΙ είδαμε δτι σ' εφερναν στο βαπόρι.  Τότε έσκέφθηκα δτι θα 
Εχτ;ι ς  άνάγκη ό:πο τα ροuχα σου. Καi έπειδή, av θυμ&σαι, ήλθα κάποτε 
tκεΊ ποu μένεις για νΟ: φέρω ένα γράμμα, ήξερα το σπίτι καΙ πηγα στfιv 
δε.σποινίδα, της εΤπα δτι σε σννέλαδαν καί σε στέλνουν στον Πειραιδ: 
καi έζήτησα τa ροuχα σου. 

- Είιχαριστw, σύντροφε, σωστa έσκέφθηκες . . νΕκαμες καi τον κό
πο να φέρτ;ις δ ίδιος τijν βαλίτσα. ΕΤναι ό:ρκετα βαρειά ! 

- ΔΕν πειράζε ι .  Για ενα σύντροφο ποu συλλαμοάνεται δλα πρέπει 
να τα κάνουμε. 

- Εύχαριστw καi πάλιν. Άλλα έγω κουοέρτες δεν εΤχα. Μόνον 
βαλίτσα καi παλτό. 

- Mou τiς έδωσε ή δεσποινiς έκείνη τοu σπιτιοu, δεν ξέρω πwς 
λέγεται, καi μοϋ εΊπε να σοCι τiς φέρω, δ ιότι ό:λλοιώτικα θa κρυώστ;ις. 
Mou εΤπε να τiς δεχθ�ς έκ μέρους της, εΤναι δικές της. Καi να σοCι πw, 
σύντροφε, τiς πηρα γιατί, δταν μοϋ τiς εδινε� ήταν πολu συγκινημένη. 
Είχε δακρύσει ! 

Η Π ΡΩΤΗ Σ ΥΝΑΝΤΗΣ Ι :Σ: 
Κ αϋμένη, νΕλσα ! UΩστε παρ' δλην τijν ό:νάμιξίν σου είς μυστη

ρ ιώδεις ίιποθέσεις, διατηρεΊς καi τήν . . .  γυναικεία καρδ ιά ! 
- Έγω φεύγω, σύντροφε, ώρα καλη καΙ καλη ό:πελευθέρωσι .  
- Σ τάσου. Πwς λέγεσαι ; Θέλω νa ξέρω ποιος ήταν ποu έσκέφθη 

να μοu φέρτ;ι τα ροuχα μου καi τα έκουοάλησε καi έως έδw. Αύτο είναι 
κάτι ποu δεν θα το ξεχάσω. 

- ΝΊκος Ζαχαριάδης, λέγομαι, σύντροφε, της τοπικης έπιτροπης 
τiiς Νεολαίας. 

- ν  Α ! ΕΤσαι ό:πο έκείνους ποu ήλθατε τώρα ό:πο τijν Ρωσία ! 
Ι<: ατάλαοα. Μοϋ εΤπαν δτι θα έστελναν Ενα καi έδw. 

- Ναί, εστειλαν έμένα ! 
- Γι'  αύτο ξέρεις καλa τfιν δουλειά σου. Σ '  εύχαριστω καi πάλιν 

σ!Jντροφε. Π ιστεύω γρήγορα νa γλuτώσω ό:πο τijν έξορία. 'Εν τ� μετα� 
ξu σεΊς φροντίστε έδw yιa την Νεολαία. Προ παντος φρόντισε γ ια την 
κομμοννιστικη μόeφωσι της Νεολαίας. �Οσα ξέρεις νa τοuς τα μάθτ;ις-
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�·α] σ' αύτούς. Κάνε κάθε βράδυ η δποτε εί�αι δυνατόν δ ιαλέξε ις έν στε
�·�) κύκλctJ. Ν Αϊvτε, γειά σου, κα1 εύχαριστω. 

Αύτη ήτο ή πρώτη συνάvτησίς μου μΕ: τον Ν'i'κο Ζαχαριάδη. Μού 
i'..:αμεν έντύπωσιν ή πρόνο ια διό: τα ροuχα μου, ή μεταφορά των είς τΓιν 
τ ιλάτη του κα1 δ σεβασμός μΕ: τον όποΙον μοu ώμ ιλοuσε. ΝΕτσι ήτο συνη
Θισμένος νό: δμιλ� άπο την 1-'ωσίαv προς τοuς άξιωματούχους τοu κόμμα
τος έκεΊ. Πόσον μaλλον δ ι '  ί::να μέλος τijς Κ .  Ε. τοu κόμματος. Αύτος 
τότε το άξίωμα αύτο το έθεώρει ύψιστον. 

Πάvτως το μυαλό μου δΕ:ν άπησχολήθη πολU μΕ: τον Ζαχαριάδην. 
Περισσοτέραv έντύπωσιν μού εΤχε κάμει ή συγκίνησις τijς ΝΕλσας, την 
όποίαν δμως άπέδωσα είς θλΊψ ιν :rης διό: το πάθημά μου, το όποΊον ή 
ίδία άσφαλως θό: το έξελάμβανεν ώς σοβαρώτατον, διότι θό: ένόμ ιζεν ί
σως δτι άνεκαλύφθησαν μυστηριώδεις ένέργειαί μου ! 'Απέκλεια άλλης 
ψύσεως έρμηνείαν τijς συγκινήσεως τijς Ν Ελσας, διότι δΕ:ν εΤχα άλλα 
σχετικa δεδομένα. 

Κατ' αύτον τον τρόπον έφύγαμεν άπο τι1ν Θεσσαλονίκην. 
Μόλις μετήχθην έκ Θεσσαλονίκης εΙς το Τμijμα Μεταγωyων Άθη

νων, μΕ: έπεσκέφθη ό:μέσως δ 'Αποστολίδης. Έπειδη έπρόκειτο περl ό:
πλοu έκτοπισμοu κα] οχ ι φυλακίσεως, δΕ:ν εμενα είς το κρατητήριον, 
ό.λλ' εΙς το προαύλιον καΙ τοuς θαλάμους των χωροφυλάκων. ΝΕτσι μπο
ρίσαμε νό: μ ιλήσωμε μΕ: τον Θωμaν. 

Σ χετικως μΕ: την σύλληψίν μου κα1 τον έκτοπισμον είς Κ ύθηρα ε
y ιναv ό:μέσως, μοu εΤπε, διαδήματα προς άκύρωσιν τijς άποφάσεως τijς 
Έπιτροπijς 'Ασφαλείας Κα6άλας καΙ άνέμενεν aποτελέσματα. ΝΕκα
με διαδήματα έπίσης άπ' εύθείας κα1 ή Καπνεργατικη 'Ομοσπονδία, 
δ ιαμαρτυρομένη διό: τfιν άπόφασιν ταύτην έκτοπισμού, ληφθεΊσαv διό: 
λόγον, τον δποΊον άπήγγειλα έντος τοu συνεδρίου της. 'Οπωσδήποτε τό: 
διαβήματα αύτό: δΕ:ν έπέφερον καvΕ:ν ό:ποτέλεσμα καΙ μετά τ ινας ή μέρας 
άπεστάλην είς Κ ύθηρα διό: νό: έκτίσω την έvιαύσιον ποινilν έκτοπισμοu 
τijς Έπιτροπijς 'Ασφαλείας Κ αβάλσς. 

Η ΒΔΕΛΥΡΑ ΥΠΟΘΕΣ Ι Σ  ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ 

Κ ατό: την σuvομιλίαv μου δμως αύτfιν μΕ: τον Θωμaν Άποστολίδην, 
μοu ό:vέφερε την βδελυρό:ν κα] ό:ποτροπαίαv είς την έξέλιξίν της uπόθε
σιν Κ αρδαμάκη, ιϊτις άποτελεΊ 'ίσως το πρωτον στίγμα τijς ίστορίας τοCι 
Κ .  Κ .  Ε. Κ ατ' έμΕ: εΤναι το πρωτον έγκλημα τοu Κ .  Κ .  Ε., διότι δΕ:ν γνω
ρίζω να uπijρξε τοιούτον προηγούμενον. Ν Αλλωστε aν uπijρχε θό: το 
έγνώριζα κα] θό: το εΤχα ήδη άvαγράψει .  Ν l σως το fγκλημα αύτο νό: ε
χη τό: έλαφρυvτικά του, ίσως νό: κατέστη ό:vαγκαΊον, ό:ναπόφευκτον καΙ 
άσφαλως έκ των προτέρων δΕ:ν uπijρχε πρόθεσις νό: γίνη, δΕ:ν uπijρξε 
προμελέτη, έφ' όσον δ φονευθεlς δΕ:ν ήτο κδ:v έχθρος τοCι κόμματος, άλ
λa φανατικός κα] έvθουσιc.Sδης όπαδός του κα] δι '  αύτο ίσως uπijρξε θU
μα τοu φαvdτ ισμού κα] τ�ς ό:φοσιώσεώς του προς το κ .  κ .  Ε., έν σuv
δυασμ4) προς τfιν άδuvαμ ιαv τοu χαρακτijρος του κα] την των νεύρων 
του. n Ας ίδωμεν τώρα πως έξειλίχθησαv τό: γεγονότα, κατό: την ό:φήγη
σ ιν τοu Άποστολίδ1J., μέχρ ις ένος σημείου, δπως μού τό: ό:νέφερεν είς 
το Τμijμα Μεταγωγων Άθηνων. Ή συζήτησις f\ρχισεν έπl τού ζητήμα
τος ώς έξijς : 

- Λευτέρη, έχεις ό:vάγκη ό:πο λεφτά, τώρα ποu θό: πaς στα Κ ύθη
ρα έξορία ; μΕ: ήρώτησεν δ Θωμaς 'Αποστολίδης. 

τού άπήvτησα : 
- ΝΟχι, Θωμa, εύχαριστω. Mou εστειλεν ή ΚαΠνεργατικη 'Ομο

σπονδία 1 0.000 δραχμΕ:ς μόλις σu\ιελήφθην, δ ιότι το έθεώρησεv uποχρ'έ
ωσίν της, ό:φού συνελήφθην διό: ζήτημα ίδικό της. Αύτό: φθάνουν yιό: 
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τρεϊς μfiνες καi περισσότερο ίσως στα Κ ίιθηρα. Φαντάζομαι στα νησια 
αύτα να ύπάρχ1.1 φθήνεια. �Αν χρεια�ω λεφτά, μοu ε \"παν, να γράψω 
πάλιν ση1ν ΚαΠνερyατικη 'Ομοσπονδία, διότι έννοεϊ να βαστάσl.l αύτη 
τό βάρος των οίκονομικων θυσιC>ιν. Σ υνεπως δεν πρόκειται να έπιt5αρvν
θi,i το ταμεϊον τοΟ κόμματος, το όποϊον άλλωστε εΤναι καi τόσο φτωχό. 

ΕΝ Ι ΣΧΥ Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΤΑΜΕ Ι ΟΥ ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 

- 'Ακριδως αύτο θέλω νa σοu πω. Το ταμεϊον τώρα δεν εΤναι 
καi τόσον φτωχό, δσον f\ξερες. νΕχει πολλα λεφτά ! 

- * Εστειλαν δ:φθονα άπο την Μόσχα ; Πως το Ε:παθαν ; . 
- ·οχι, σιΝέ6η κάτι δ:λλο, το δποΊον με εχει μπλέξει πολU δ:σχη-

μα. ΕΤναι ενα ζήτημα ποu δσο πάει καi περιπλέκεται περισσότερο, καi 
ηθελα νa σοΟ το πω γιa να μοΟ πi,iς η1 γνώμη σου τί να κάνω, διότ ι  
εΊμαι πολu στενοχωρημένος. Καi το χειρότερο εΤναι δτι τα άλλα μέλη 
της Κεντρικτϊς Έπιτροπfiς, καΙ κυρίως 6 Μάξιμος καΙ δ Π ουλιόπουλος, 
έ.νif> πρωτα ένέκριναν την ένέρyειάν μου, τώρα ποu περιπλέκεται το ζή
τημα, δια να μή Ε:χουν τάχα εύθί·'Jας πολιτικας καi ποινικάς, νίπτοιΝ 
τας χεΊρας των, ώς Πόντιοι Π ιλfuοι, καi μοu λέyοΙΝ να κάνω δ,τι θέ
λω ! c:"Οπως τα Ε:μπλεξες τα πράγματα, φρόντισε καi νa τα ξεμπλέ
ξl.lς», μοΟ λέγουν. Αuτο εΤναι Ο:τιμον έκ μέρους των. Προφανως θέλουν 
καi οΙ ίδιοι νa έκμεταλλεuθοΟν την ύπόθεσιν δια να με έκτοπίσουν άπο 
την Κ .  Ε. καi την yενικην yραμματείαν τοΟ κόμματος ! 

Αuτα Ελεγεν δ Θωμάς 'Αποστολίδης μΕ πικρίαν, με παράπονον, 
μ€: άπογοήτευσιν, με πολu πεσμένον το ηθικόν του. 

- Μη στενοχωρfiσαι, Θωμ&, τοΟ εΤπα, δια να ένισχύσω το ηθικόν 
του. Τον ξέρω έyώ τον Μάξιμον. Πάντοτε μ€: κάτι τέτοιες πονηρίες άγω
νίζεται νa έπιπ�εύσ1.1 .  Αuτος άσφαλως παρασύρει καΙ· τον Πουλιόπου
λον. Πές μου την ύπόθεσιν καi θα σοΟ πω έyω τί νa κάν1.1ς. Πότε Ε:γι
vαν αuτό: ΠοU θa μοΟ m3ς ; 

ΔΩΡ ΕΑ ΕΝΑΜ Ι Σ Υ ΕΚΑΤΟΜΜΥ Ρ ί ΟΥ . . .  

- Τώρα εΤναι δεκαπέντε μέρες περίπου. Έσu f\σουνα στη Θεσσα
λονίκη. ' Ήλθε λοιπον στα yραφεϊα τοΟ κόμματος ( Πειραιως 24 ) έ:νας 
νέος, μ&λλον κοντός, άδύνατος, μελαχροινός. ' Ήταν κάπως φο6ισμένος 
καi κρατοΟσε ενα χαρτοφύλακα. ' Εζήτησε έμπιστεuτικως τον yενικον 
γραμματέα τοΟ κόμματος, δηλαδη έμένα, τον Θωμaν Άποστολίδην, με 
το όνομα, το όποϊον έγνώριζε. Τον έδέχθην. «Σ ύντροφε 'Αποστολίδη, 
μοΟ εΤπε, εΤμαι μέλος τοΟ κόμματος καi συχνα άκούω ποu μ&ς λέγοιΝ 
οΙ άνώτεροί μας στην όρyάνωσι Άθηνων, δτι το κόμμα δεν έχει λεφτα 
για τον άγωνα του, δτι δ «Ρ ιζοσπάστης» έχει έλλεί μματα καi συνεχως 
ζητεΊται να γίν1.1 Ε:ρανος για το ενα η γιa το δ:λλο ζήτημα. Λοιπον έγω 
εlμαι κλητήρας τfiς Τραπέζης «'Αμέρικαν Έξπρ€:ς Κόμπανυ ν l νκ>>, ποu 
[χει γραφεΊα στην όδον Σ ταδίου. Οί προϊστάμενοί μου έχουν μεγάλην 
έμπιστοσύνην είς έμένα καi πολλi:ς φορες μ€: στέλνοιΝ καi μεταφέρω 
χρήματα είς δ:λλας Τραπέζας η άπο δ:λλας είς την ίδικήν μας Τράπε
ζαν. Σ ήμερα με Ε:στε ιλαν να μεταφέρω είς την ίδικήν μας Τράπεζαν ά
πο μ ίαν δ:λλην 1 .500.000 δραχμάς. Πηγα καi τα πιlρα. Τα έχω έδω μέ
σα στον χαρτοΦύλακα αuτόν. Σ το δρόμο έσκέφθηκα καi άπεφάσισα ν α 
τ α φ έ ρ ω σ τ ο κ ό μ μ α y ι α ν α τ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ J.1  σ τ ο ν  
ά γ ω  ν α τ ο υ, να μην έχ1.1 άνάγκη άπο τοuς έράνους για να κάμι;ι τι1ν 
δουλειά του. Πάρτε τα, σ. 'Αποστολίδη ! Έγω φυσικα δf:ν θα ξανα
πάω στην Τράπεζα. Οίκοyένεια δεν Ε:χω, ύποχρεώσεις δf:ν Ε:χω. Έσεϊς 
ιφύψτε με καi άρyότερα, &ν θέλετε, καλον θα εΤναι να μέ στείλετε στη 
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Ρ ωσία, νc'χ μείνω έκεί'. 'Έτσι θό: σωθω κ' έγώ, καΙ θc'χ κάνι:ι τfιν δουλειά 
του καi το κόμμα ! Β έ6αια δΕν πρόκειται νc'χ λυπηθω τfιν Τράπεζα, ποu 
!:Jc'x χάσι:ι 1 . 500.000 δραχμές. Αύτοl είναι καπιταλισταί, Ε:χουν πολλc'χ 
εκατομμύρια καi δλα προέρχονται άπο τον ίδρωτα τοΟ ΛαοΟ. Το ονο
μά μου ε'fναι Κ αρδαμάκης ! » Αύτc'χ μοΟ εΤπε, προσέθεσεν δ Θωμ&ς 'Α
ποστολίδης, δ Καρδαμάκης, καΙ άμέσως Ε:6γαλε άπο τον χαρτοφύλακά 
του μάτσα τc'χ χιλιάρικα καi τό: άπλωσε έπάνω στο γραφεϊο ! Tc'x Ε:χα
σα, συνέχισεν δ 'Αποστολίδης. Δf.ν ήξερα τί νc'χ κάνω. Είχαμε άμεσον ά
νάγκην άπο χρήματα. Ό Χαλκι&ς, ό δ ιαχειριστης τοΟ «Ρ ιζοσπάστη», 
έστενοχωρεί'το νc'χ εϋρι:ι νc'χ πληρώσι:ι το προσωπικόν. Χαρτl χρωστούσα
με πολu στον Πετσόπουλο. w Αλλες άνάγκες τοu κόμ ματος μ&ς πεpιέ
σφιγγαν. Δέχθηκα τc'χ χρήματα καi άνέλα6α την ίιποχρέωσιν νc'χ κρυψω 
τον Καρδαμάκην καi νό: τον στείλουμε άργότερα ση) Ρωσία, δπως θc'χ 
το ζητοΟσε». 

ΟΠΟΥ Ο ΔΩΡ ΗΤΗ Σ METANOEI  . . .  

Π ρΙν άκό.Jlη άνησυχήσι:ι ή Τράπεζα «'Αμέρικαν WΕξπρες Κόμπανυ 
" I  νκ» καi άρχ ισι:ι νc'χ τον άναζητ6 δεξιc'χ καi aριστερά, ό 'Αποστολίδης 
έκάλεσεν ενα κομμουνιστην σωφφf.ρ έκ Βόλου; πολv γνωστόν του, καΙ 
μαζi μf. ενα άλλον σύντροφον, ίκανον γιc'χ τέτοιες δουλειές, Ε:6αλε τον 
Καρδαμάκην εΙς το αύτοκίνητον τοΟ σωφφf.ρ καΙ τοvς Ε:στειλε στον Βό
λον νc'χ τον κρύψουν έκεί', μέχρις δτου όργανωθ6 ή άποστολή του εΙς Ρω
σίαν διc'χ τοΟ άτμοπλοίου «Τσιτσέριν>>. 

- Καi τώρα είναι άκόμη στο Βόλο ; έρωτω τον Άποστολίδην. 
- Έκε\ τον Ε:χουν κρυμμένο. Ή 'Αστυνομία τον καταζητεί' παν-

τοΟ, άλλ' έκεί ποv εΤναι δf.ν πρόκειται νc'χ τον εϋρι:ι ποτέ. Πάντως Ε:χουμε 
τραγικc'χς έξελίξεις. 

- '.Ακούω, νc'χ ίδω την συνέχεια. 
- Το ίδιο βράδυ της ήμέρας ποv παρουσιάσθηκε σ1 έμένα ό Καρ-

δαμάκης, συνέχισεν ό 'Αποστολίδης, άνέφερα το ζήτημα στον Μάξιμον 
καi στον Πουλιόπουλον. Καi οί δύο μοΟ εΊπαν : «Καλό: Ε:κανες ποu έδέ
χθης τc'χ χρήματα. Θc'χ τον στείλουμε αύτον στη Ρωσία. Μόνον νc'χ μη 
aνακαλυφθ6, έφ' δσον θc'χ είναι έδω ! » Άλλc'χ άπο τον Βόλον μ&ς ηλθαν 
μετc'χ δύο η τρεΙς ήμέρες πολlι άσχημα μαντ&τα. Αύτος ό Κ αρδαμάκης 
μετενόησε γι '  αύτο ποu Ε:κανε ! Καi άρχισε νc'χ ζητ6 πίσω τc'χ λεφτc'χ γιό: 
νc'χ τc'χ πάι:ι στην Τράπεζα καΙ νό: παραδοθΊ] είς την Άστυνομ ίαν ! ΝΕ
χει, φαίνεται, τύψεις συνειδήσεως. «Ή Τράπεζα, λέγει, μοΟ εΤχε μεγά
?-ην έμπιστοσύνην καΙ έγω τijς Ε:καμα ενα τέτοιο πρ&γμα ! "Ας μf. άπο
λύσι:ι . "As μf. βάλουν φυλακή. Έγω πρέπει νc'χ πάω πίσω τc'χ λεφτά ! 
Δόστε μου τα νc'χ τό: πάω καΙ δ,τ ι θέλουν άς μf. κάνουν. Θό: όμολογήσω 
το σφάλμα μου ! » Κ αταλα6αίνεις, Λευτέρη, δτι αύτο δf.ν μπορεί νό: γί
"ι:Ί · Π ρωτον διότι εν τμijμα των χρημάτων αύτων το Ε:χουμε ήδη έξο
δεύσει καΙ είναι άδύνατον τώρα ν' άντικατασταθΊ]. Δεύτερον, αύτος θό: 
δμολογήσι:ι δτι Ε:φερε τό: λεφτό: <1το κόμμα, καΙ φαντάζεσαι τί ρεζιλίκι 
τοΟ κόμματος πρόκεiται νc'χ γ ίνι:ι καΙ ποία πολιτικfι έκμετάλλευσις τοΟ 
γεγονότος άπο τον άστικον τύπον καi άπο δλους τοuς άντιφρονοuντας. 
'Έπειτα καΙ αύτό: τc'χ μέλη τοΟ κόμματος θc'χ ποuν δτι έμεϊς έκμεταλλευό
μεθα το κόμμα, τfιν Ιδεολογίαν, δτι χρηματιζόμεθα καθ' Qίονδήποτε 
τρόπον, μη όρρωδοΟντες οίίτε προ μ ι&ς τοιαύτης κλοπijς, δτι έκθέτομεν 
πολ ιτ ικως και ήθικως το κόμ μα καi μf. το δίκιο τους θ' άγανακτήσουν 
καΙ θc'χ ζητήσουν συνέδpιον γ ιό: νό: μ&ς άνατρέψουv ! Ν Αλλωστε δf.ν Ε
χο�μέ νό: π?Ομε καΙ τίποτε πρΟς δικαιολογίαv μας. ΕΤναι φο6ερον αύτο 
που συμ6αιvε ι .  

- Ν  Ακουσε, Θωμ&, μιc'χ ποv ήλθαν τc'χ πράγματα σε τέτοιο ση-
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J..ΙείΌ, γ ιατί δεν έπισπεύδετε την άποστολη αίιτοu τοu Κ αρδαμάκη στι1 
Ρωσία ; 

. - Ma το άτμόπλοιο «Τ σιτσέριν» άργε'ί άκόμη νa Ελθι:� . Σ το 
πρακτορεΊο δεν εχουν άκόμη είδησι. Άλλa σuμοαίνει καΙ κάτι χειρό
·τερο : Αύτος δ Καρδαμάκης εχει φαίνεται άσθενη νεuρα καΙ δεν άντέχει 
ση1ν περ ιπέτε ια αύτή. ΝΕπαθε νευρασθένεια. Φωνάζει, εΊναι σαν τρελ
_λός. Δεν θέλει τώρα νa πάι:J οίίτε στη Ρωσία, οίίτε πουθενά. Φωνάζει : 
<<Δόστε μου τa λεφτa νa παροuσιασθω. Δεν εΊμαι λωποδύτης. ΕΊμαι τί
_μ ιος άνθρωπος ! Γ ιατί δεν μοu δίνετε τa λεφτά ; ' ΕσεΊς εΤσθε λωποδύ
τ ες !  Έγω πflpα τa λεφτa άπο την Τράπεζα κ' έσεϊς τa κλέψατε άπο 
.έμένα ! Ποu εΤναι ό 'Αποστολίδης, που τοu τa έδωσα ; ΕΊναι κ ι '  αύτος 
κλέφτης ! Δεν πάω σ-rη Ρωσία ! Προτι μω στη φυλακή, έδω σ-rην Έ λ

.λάδα ! ». Χθεσινο γράμμα άπο τον Βόλο, ποu πflρα άπο τοuς δυο συν
τρόφους ποu τον σuyοδεύουν, γράφει ότι ή κατάστασις έγινε άνυπόφο
ρη. Αύτος φωνάζει συνεχως ! Δεν τον fχουν μόνο κλεισμένο μέσα σ' ενα 
δωμάτιο, σ' ενα άπόμερο σπίτι έξω άπο τον Βόλο, άλλa τον έχουν καί . . .  
δεμένο, γ ιατl εΊναι π ιa τρελλός. UΟταν τον λύσουν, κτuπ� νa σπάσι:ι 
-ι. -ι ς πόρτες καΙ φωνάζει ν' άκούσουν άπ' έξω άλλοι άνθρωποι νa εlδο
οrοιήσουν την Άσ-rυνομία νa Ελθι:ι νa τον σώσr:1 ! ΟΙ δυΟ σύντροφοι, ποu 
τον φρουροuν, ζητοuν όδηγίες τί νa κάνουν, τί νa τον κάνουν ; ΕΊναι ά
.νυπόφορος, καΙ αύτοί, λέγουν, εως πότε θa τον κρατοuν ; Έ6αρέθηκαν . 
. Κ ινδυνεύοuν άλλωστε καΙ οί ίδ ιοι .  

ΠΕΡ Ι ΠΛΟ Κ Η  

»ΕI ναι φuσικa συνεργοl σ-rην όλην αίιτην ύπόθεσιν ! Το χειρότερο 
. .:Τναι τώρα, Λευτέρη, δτι δ Μάξιμος καΙ δ Ποuλιόπουλος, ποu τοuς εΤπα 
·όλα αύτά, άντl νa με οοηθήσουν σ-rη δύσκολη αίιτη περίπτωσι, νίπτουν 
τaς χε'ίράς των ! ΚαΙ λέγουν va ξεμπλέξω, όπως έμπλεξα, καΙ δτι αύ
·τοl δεν · άναμ ιγνύονται καΙ ούδεμίαν έχουν εύθύνην, σaν έγω νa δέχθηκα 
·τa χρήματα γιa την τσέπη μου καΙ οχι γιa το κόμμα !  τί έλεεινότητες 
.ε'iναι αύτές ! "Ας μη ένέκριναν την πρδ:ξίν μοu έξ άρχης, νa δώσω πίσω 
·την ίδια μέρα τ(χ .λεφτa στον Κ αρδαμάκη καΙ νa τοu πω ότι ((ΤΟ κόμμα 
δεν δέχεται τοιαύτης προελεύσεως χρήματα καΙ συνεπως πήγαινε πίσω 
ιρήγορα καΙ δός τα 'στι1ν Jράπεζα ! », Άλλa τότε δ Μάξι μος, οχι μόνον 

-δέχθηκε τa χρήματα, άλλ' έκανε καΙ λογαρισμο πόσες λίρες κάνουν με 
λίρα 250 δραχμες ποu έχει ! Κ υρίως ήλθα έδω, Λευτέρη, νa σε δω, μ ιa 
ποu π�ς έξορία, νa σοu δώσω λεφτά, δ:ν έχι:Jς άνάγκη, καΙ νa σοu πω 

. [;λα αύτά, νa τa ξέρι:Jς καΙ νa μοu π6ς τί νa κάνω. ΝΕστω μ ιa συμ6ουλή. 
- Τί νa σοu πω, Θωμδ: ; Ή ύπόθεσις αίιτη περιεπλάκη πολu 0:

·σχημα καΙ μπορεϊ νa έχι:J φοοερες συνέπειες, καΙ πολ ιτικες γιa το κόμ
μα καΙ ποινικες γιa σ&ς. Κατ' έμε δεν ύπάρχει άλλη λύσις, παρa νa 

-6ρflτε νa συμπληρώσετε τa λεφτa καΙ va τa δώσετε στον Καρδαμάκη 
·να τa έπισ-rρέψι:J στην Τράπεζα καΙ νa οάλετε ενα γιατρΟ νa τοu κάνι:J 
μ ι(χ θεραπεία των νεύρι:.:ίν, τίποτε ένέσεις, νeχ ήσυχάσι:J ,  νCχ πε-ισθ6 νiχ 
.μην άναφέpΙJ το κόμμα καθόλου σ-rην άπολογία του. Na ορflτε μαζl μ' 
α:ύτον κάποια άλλη δ ικαιολογία της καθuσ-τερήσεώς τοv έπl τόσες μέ
.ρες νa έπιστρέψι:J τa χρήματα. 

_ .. ΝΑ -Π ΡΟ Σ ΦΥΓΟΥΝ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΡΩΣ Ι Κ Η Ν  Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι ΑΝ 

- Κ αΙ ποu θa οροuμε λεψτa νa τa συμπληρώσουμε ; 
- Ζητflσ-rε έπειγόντως άπο την π'pε�ε!α. Νό: τονίσετε την άν:Χγ-

ικη Οϊον πρεσβευτή. , Αργότερα, δταν Ελθοvν άπο την Μόσχα. TOU τa 
.έπιστρέφοuμε. 'Εν άνάγκι:J πωλήσατε η ύποθηκέύσατε το πιεσ-rήριον τοu 
.κόμ ματος. Ό Πετσόπουλος έχει λεφτά. "Ας 'δ"ώσ-ΙJ καΙ δ:ς κρατήσ!) ένέ-
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χuρο το πιεστήριο. Τί νά κάνουμε; 'Πρέπει νά ξεμπλέξοuμε όπωσδήποτε 
άπό τr)ν άπαισίαν αύτr)ν ίιπόθεσιν. 'λλλά προ παvτος ν' άπεuθuvθf\τε 
στr)ν πρεσοεία ! 

- 'Εγώ δέν (χω άπ' εύθείας σχέσεις μέ αύτήv. 
- Το ξέρω. �Αν δέν φύγω το οράδu καi δέν μέ στείλουv μέ δαπόρι 

στΟ: Κ ύθηρα, στεΊλέ μου έδω τον Μάξιμο νά τοίί μ ιλήσω έγώ. ΕΤμαι 6έ-
6αιος δτι θά με άκούσr:ι καi θά παύσr:ι αύτές τiς πονηρίες νά σοίί φορ
τώσr:ι έσένα δλο το 6άρος τf]ς ίιποθέσεως. 

Ό Θωμδ:ς 'Αποστολίδης fφuyε κάπως ήσυ.χασμένος, κάπως ήθι
κως ένισχυμένος. Είς αύτο φυσικa άπέ6λεπα μέ οσα τοίί εΤπα. ΝΗξευρα 
δτι δεν ήθελε νa κάμ τ:ι  κακο είς κανένα. ΝΗθελε νά ώφελήστ:ι ΤΟ κόμμα, 
δεχόμενος τά χρήματα αύτa τοίί Καρδαμάκη, άλλά δέν έφαvτάζετο δέ-
6αια δτι θά fχτ:ι ή ίιπόθεσις τοιαύτας έξελίξεις καi συνεπείας. Δέν έπρό
λα6α νa ίδω τον Μάξι μον τr)ν έπομένην, δ ιότι ΤΟ ίδιο δράδυ εvας χωρο
φύλαξ με συνώδευσεν είς το 6απόρι διά ·τά Κ ύθηρα. 

ΠΩΣ «ΞΕΦΟΡΤΩΘΗ ΚΑΝ» ΤΟΝ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΝ 

Τfιν συνέχειαν τf]ς ίιποθέσεως Κ αρδαμάκη fμαθα μόνον δταν έγύ
ρισα άπο τr)ν έξορίαν κατά τον Νοέμδριον : Οί δύο φρουροi τοίί Κ αρδα
μάκη, ό σωφφερ καi ό &λλος, άπέκαμαν νά τον κρατοίίν δεμένον καi νa 
τον φρουροίίν. 'Οδηγίας ποu ζητοίίσαν άπεγνωσμένως άπο ΤΟ κόμμα 
δέν έλάμοανον, δ ιότι δ μέν 'Αποστολίδης τΟ: εΤχε χαμένα καi δέν ήξευρε 
τί νά τοuς πt;l, οί δε Μάξιμος καi Πουλιόπουλος, οί μόνοι γνωρίζοντες 
τr)ν ίιπόθεσιν, άπέφευγον πδ:σαν άνάμιξιν, φο6ούμενοι μr) φορτωθοίίν, 
έστω καi κατ' Ελάχιστον, πολιτ ικάς εύθύνας εναvτ ι τοίί κόμματος καi 
ποινικάς εναντι τf]ς Δικαιοσύνης. 

ΟΙ δύο φpουροi τοίί Καρδαμάκη, έγκαταλειφθέντες είς η)ν πρωτο-
6ουλίαν των, �πεφάσισαν ν' άπαλλαγοίίν όριστικως τοιJ «τρελλοu» αύ
τοιJ, καi φο6ούμενοι τaς ποινικάς εύθύνας είς περίπτωσιν άνακαλύψεώς 
του η δραπετεύσεώς του, τόν . . .  έφόνευσαν ! Το πτωμά του είιρέθη, μετά 
καιρόν, ώς εμαθα, είς κάποιο λατομεΊον τοιJ Βόλου ! 

ΝΕτσι δ Καρδαμάκης, έν9ουσιώδης κομμουνιστής; διέπραξεν Εγκλη
μα διά νά οοηθήστ:ι οίκονομικως το Κ . Κ . Ε. είς τον άγωνά του, κλέπτων 
τr)ν Τράπεζαν είς τr)ν δποίαν είργάζετο καi ή δποία 'rou εΤχεν έμπιστο
σύνην, καΙ· είς άvταμοιοr)ν είιρε τον θάνατον άπο το ίδιον το Κ . Κ . Ε.,  το 
δποΊον ήθέλησε νά 6οηθήσr:ι ! 

Ο ΕΠ Ι ΛΟΓΟ Σ 

Ή Δικαιοσύνη έπελήφθη φυσικά τf\ς ίιποθέσεως. ΟΙ δύο φρουροi 
τοιJ Καρδαμάκη άνεκαλύφθησαν καi .συνελήφθησαν. � Ησαν δμως «παι
διά τf\ς μπάτσικας» καi δέν εΤπαν ο(}τε λέξιν περi Κ . Κ . Ε. Το δικαστή
ριον τοuς έτι μώρησε μέ l Sετf\ πρόσφαιρα δεσμά, ώς συνενόχους τάχα 
τοιJ Καρδαμάκη είς τr)ν κλοπr)ν των χρημάτων τf\ς Τραπέζης. Διά το 
πως άπέθανεν δ Καρδαμάκης δεν άvεκαλύφθη τότε τίποτε, δ ιότι το πτω
μά του εΤχε δρεθt;\ μετά πολlιν χρόνον έν πλήρει άποσuνθέσει καi ίιπετέ
θη ώς αύτοκτονία λόγ� τύψεων ! Ό εΤς έκ των δύο τούτων καταδίκων, 
δραπετεύσας άργότερα έκ των φυλακων, επεσε θuμα άεροπορικοιJ δυσ
τυχήματος, φεύγων είς Βουλγαρίαν, κατά τr)ν έκεΊ πτωσιν τοίί άεροπλά
νου, τοιJ δποίου έπέ6αινεν. Ό &λλος, δ σωφφέρ, δέν γνωρίζω τί άπέ
γ ινε. 

Το 6δελuρ0ν αύτο έ:γκλημα έκόστισε πολU είς τον Θωμδ:v Άπο
στολίδην. ΠρΟ παvτος ψυχικως. Άπο τότε δεν συvf\λθεν δ δυστυχής. 
Ύπεύθυνος τοίί έγκλήματος δεν ήτο. Ποτε δέv ήτο δυvατοv va σκεφθί) 
τοιαύτηv έξέλιξιν των πραγμάτων. 'Εξ &λλοu, οΙ Μάξι μος καi Πουλιό-
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πουλος εuρον aμέσως η1ν εύκαιpίαν είς η1ν τοιαύτην ψυχολογικήν τοu 
κατάστασιν να τοΟ ποΟν ότι <ι:μια ποu ό:νεμίχθη όπωσδήποτε είς την ύ
πόθεσιν αύτήν, σκόπι μον εΤναι «δια να μη έκτεθ� το κόμμα>>, ν' ό:τrοσυρ-
0� ό:πο τας uπεuθύνους θέσεις αύτοΟ», ό:φίνοντες οUτω να έννοηθ� ότι 
αίιτος τάχα φέρει το σύνολον των είιθuνων, είτε πολιτικως, είτε ποινι
κως, καΙ ότι αύτοl ήσαν «Cχθωότεροι περιστερeχς», έν4) Ελα6ον γνοοιν 
.όλων των λεπτομερειων τοΟ δράματος. ΝΕτσι fρρ ιψαν τον Άποσ:τολίδην 
ι::ίς το περιθώριον καi ό:νέλα6εν ό Μάξιμος την γενικην γραμματείαν τοΟ 
κόμματος. Δηλαδή, ό:ντi να ένισχύσοuν το ήθικόν του, τον συνέτριψαν 
+,Θικως, έπιρρίπτοντες είς αίιτον το σύνολον της εύθύνης, δια ν' ό:τrαλλα
γοΟν αίιτοi . πάσης τοιαύτης, κα1 συνάμα τον έξετόπισαν κα1 ό:πο την 
k.. . E. κα1 ό:πο την γενικην γραμματείαν, δ ια να τοΟ πάρουν καi το ό:ξίω
μά του ! Αύτα δεν συνέ6αινον είς το καθεστως της «σαπιας μπουpζοuα
ζίας», ό:λλ' είς το Κ . Κ . Ε. ,  καi μάλιστα κατα το 1 924, δηλαδη πρΟ 27 
έτων, όπότε uπlτίθετο ότι ήτο καi αύτο uγιες έπαναστατικον κόμμα· καί 
sεν εΤχεν ό:κόμη τούλάχιστον «σαπίσει», δπως τώρα εχει σατr�σεr ! . 

'Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα, λέγει ή λαϊκη παροψία. 
Τοιαύτης προελεύσεως χρήματα δtν ήτο δυνατον να fxouν καλυτεραν 
τύχην. Δεν γνωρίζω πόσα έκ τοΟ ποσοΟ των 1 .500.000 δραχμω\1, ΠοU 
i:Seι.:σεν είς το κόμμα ό δυστυχιlς Καρδαμάκης, · διετέθησαν δια την κά
λυψιν έλλει μμάτων τοΟ « Ρ ιζοσπάστη». Πάντως αύτα δεν ήσαν περισσό
πρα των 200.000 δραχμων της έποχης έκείνης. Κ α1 μόνον αύτα δύνα
ται να λεχθ� δτι «Επιασαν τόπο», συντελέσαντα οUτως είς την σuνέχι
.σιν της έκδόσεως τοΟ όργάνου τοΟ κόμματος, διατεθέντα δια τον σκο
πον δια τον δποίον έκλάπησαν άπο την Τράπεζαν uπο τοΟ Καρδαμάκη. 

ΕΚΔΟΤ Ι ΚΟΣ Ο Ρ ΓΑΝ Ι Σ ΜΟ Σ  

Με τα uπόλοιπα ό:πεφασίσθη να ίδρuθι] καi ίδρύθη ό:νώνυμος έται
ρεία, ώς έκδοτικος όργανισ_μός, καi έξετυπώθησαν μετοχαί, ό:ρκετα1 των 
δποίων έπωλήθησαν είς τα μέλη τοΟ κόμματος, είς τρόπον. ωστε v' αό
ξηθ� το κεφάλαιον της ό:νωvύμου ταύτης μετοχικης έταιρείας. Είς την 
έ.ταιρείαν ταύτηv uπήχθη καi το τυποypαφεiον τοΟ κόμματος της όδοϋ 
Ψαpων, καΙ το έκ Γεομανίας ό:ποσταλεv uπο της Κόμιντερν καινοuργες 
:τεριστροφ ικον πιεστήp ιον, το δποίον fμενεν ό:κόμη μέσα είς τα κ ι6ώτια 
είς τας Γεvικας Άποθήκας, με συνεχη πληρωμην ό:ποθηκεύτρων. 'Επρό
κειτο ή έταιρεία αύτή, έμφανιζομένη ώς ξένη προς το κόμμα, ν' Cχνεγεί-
01] κτίριον, κατάλληλον να περιλά61] δλα αύτα (τυπογραφεiον, πιεστή
_ρ ιον κ. τ .λ )  I να πλουτισθ� με τα άvάλογα μηχανήματα καi uλικά, καΙ 
είς αύτην να τυπώνωνται ό «Ρ ιζοσπάστης», ή «Κομμουνιστικη 'Επιθεώ
ρησις», τα φυλλάδια προπαγάνδας, αί προκηρύξεις καΙ π&ν εντuτrον u
λικον τοΟ κόμματος. Φυσικα δλα θα έπληρώνοντο, δια να φαίνεται ότι 
ή έταιρεία τα τυπώνει έπl πληρωμ�, ώς ξένη προς το κόμμα ! Το κόμ
μα δμως θα έκαρποΟτο των κερδων, διότι αύτο εΤχε το μέγιστον μέρος 
των μετοχων είς χεiράς του καΙ τας uπολοίπους τα μέλη του, τα όποΙα 
6έ6αια δεν θα εΤχον κ&ν ό:ξιώσεις μερίσματος έπ1 των κερδων. Είς το 
διοικητικοv συμ6ούλιον της έταιρείας έτοποθετήθησαν φυσικα πρόσωπα 
τοΟ κόμματος uπο τηv προεδρίαν τοΟ δ ικηγόρου Χρήστου Πασχάλη, μέ
λους έπίσης τοΟ κόμματος, τοΟ Κ .  Παπαδόγιανvη, ώς ταμ ίου, τοΟ ίδίου 
Θωμ& 'Αποστολίδη καi τοΟ δ ικηγόρου Φωκ. Κ αμώνα. . . .  

Τί ό:πέγινεν ή έταιρεία αUτη ; VΟλα αύτα εγιναν κατα τιlν ε ίς  Κ ύ
-Θηρα έξοpίαν μου. 'Αλλ' ή τύχη της έταιρείας έκρίθη μετα τi]ν έπάνο
δόν μου καi τf!ν uπ' έμοΟ τοΟ ίδίου άνάληψιν της γενικης γραμματείας 
-roO κόμματος. ΚαΙ συνεπως εΤμαι είς θέσιν να γνωρίζω τα περ1 της τύ
χης της. Ή έταιρεία αϋτη κακη κακως διελύθη, χωρlς να κάμι;� τίποτε 
:κατα τα έν η δύο fτη της διατηρήσεώς της. Κατα ποικίλους καΙ ό:γνώ-
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στοίις τρόπους τcΊ: κεφάλαιά της έφαγώθησαν άπο τοuς διαχειριστάς 
της. Ούδείς ποτε εκαμεν Ελεγχον της δ ιαχειρίσεως των κεφαλαίων της. 
Το κόμ μα καΙ η Κεντρική του Έπιτροπη ούδέποτε ήθέλησαν νcΊ: ζητή
σουν λογαρισμόν, έφ' οσον έyνώριζον την προέλευσιν των χρημάτων καi 
δεν ήθελον ν' aναμιχθοuν είς τfιν δρωμερcΊ:ν αύτην uπόθεσιν. ΝΕτσι οΙ 
διαχειρισταl Εμειναν άνεξέλεγκτοι. Ό φό6ος τfiς άνακαλύψεως τfiς άνα
μ ίξεως τοu κόμματος έκράτει τι1ν Κ . Ε. είς aπόστασιν. ΚαΙ οΙ διαχειρι
σταί της την διέλυσαν, παρουσιάσαvτες δικαιολογητικό: είς το υπουρ
γεΊον Έθνικης Οίκοvομίας, τcΊ: οποΊα οΙ ίδιοι συνέταξαν. ' Ελάχιστα των 
μελων τοu κόμματος έξηργύρωσαν τcΊ:ς μΈ:τοχάς των. τα πλεΊστα τcΊ:ς, 
έσχισαν. Ό Π απαδόγιαννης πfiρε πίσω το τυπογραφεϊον τfiς δδοu Ψα
ρων καΙ το κόμμα πi]ρε το πιεστήριον καΙ πάλιν είς το ονομα τοu Λεω
νίδα Χατζηστ_αύρου, μέχρις δτου aργότερον το έπώλησεν είς τον Πε-· 
τσόπουλον, εναντι χρεων χάρτου τοu « Ρ ιζοσπάστη» ! Ό Πετσόπουλος. 
το €φερεv, ή Κόμιντερν το έπλήρωσε καΙ είς τον Πετσόπουλον έν τέλει 
κατέληξε. Άργότερον έ:μαθa· .δτι καΙ δ Πετσόπουλος το έπώλησε. 

Ί-i άπόφασις τfiς πωλήσεως "tλήφθη, διότι έκινδύνευε ν '  aποκαλv
ψθ� δτι aνήκει είς το Κ . Κ . Ε. καΙ νcΊ: κατασχεθ� uπο τοu Κράτους με 
τcΊ:ς διώξεις ποu ήρχισαν έπl Π αyκάλου. 

Ο ΘΩΜΑ Σ ΑΠΟ Σ ΤΟΛ Ι ΔΗ Σ  

Ό μόνος ποu δεν ώφελήθη έκ τοu συμδουλαίου της έταιρείας και 
της 6ρωμερ&ς αύτης uποθέσεως ήτο καΙ πάλιν δ Θωμ&ς 'Αποστολίδης, 
δστις ψυχικως συντετρψJlέvος ήδιαφόρησε τελείως διό: την τύχην της, 
μη έπιθυμων οuτε ν' aκουσι:1 κδ:ν περl αύτi]ς. Ρ ιφθεiς uπο των Μαξίμου 
καΙ Πουλιοπούλου είς το περιθώριον τοu κόμματος, άπεσύρθη τελείως, 
σχεδον έξ αύτοu κατcΊ: τcΊ: έπόμενα €τη,. δηλώσας σuνάμα δτι διαφωνεΊ καi 
έπl τοu έθνικοu ζητήματος, δηλαδη έπl τοu ζητήματος της Αύτονομή
σεως της Μακεδονίας. Ή πεποίθησίς μου εΊναι δτι δ 'Αποστολίδης,. a
πογοητευθεlς καΙ aηδιάσας άπο δλα αύτά, εύρε μ&.\λον ώς πρόσχημα
την διαφωνίαν έπl τοu έθνικοu ζητήματος, διό: ν' ό:ποχωρήσΙ:J τοu κόμ
ματος. Βεδαίως καΙ έπ' αύτοu ήτο aνέκαθεν διστακτικος καΙ έδήλου δτι 
άγνοεϊ το θέμα, ό:λλcΊ: κυρίως εtχεν uποστ6 yενικωτέραν aπογοήτευσιν. 

Έκτος τοu κόμματος εμεινε μέχρι τοu 1 944, δτε έτυφεκίσθη UΠΟ· 
των Γερμανων. Τον €φαyεν έν προκειμέν� η παλαιό: ίδ ιότης του ώς γε
νικοί) γραμματέως τοu κόμματος, δ:ν καΙ εκτοτε εΤχε παρέλθει ολόκλη
ρος είκοσαετία, κατcΊ: την οποίαν ούδεμίαν σχέσιν η έπαφην εΤχεν δ &ν
θρωπος προς το κόμ μα. 'Ελυπήθην πολύ, δταν Εμαθα τον aδικον τυΦι::-· 
κlσμόν του, οχι μόνον δ ιότι άφηκεν οίκογένειαν, άλλcΊ: καΙ διότι ήτο τί
μ ιος καΙ cΊ:γνος είς δλα καi ίσως δι '  αύτο άφελης όλίγον, ώστε νcΊ: τοu' 
έπιpρίψουν δλας τcΊ:ς εύθύνας &λλοι ! 

Η ΜΟ ΣΧΑ Δ Ι Α  ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣ Ι Ν  Κ Α Ι  ΤΗΝ ΗΘ Ι Κ Η Ν  ΠΛΕΥΡΑΝ' 

Την uπόθεσιν ταύτην Καρδαμάκη η Κ . Ε. aνέφερεν είς τι1ν Κόμιν
τερν είς τfιν Μόσχαν. ΚαΙ γνωρίζετε τί άπήντησεν ή Μόσχα; ΕΤπεν δτι 
δεν πρέπει ν'aποδίδεται τόση σημασία οίιτε είς ηΊν ζωην ένος άνθρώ
που νευρασθενοuς, οίιτε είς την ήθικην πλευρcΊ:ν της κλοπης χρημάτων 
ίιπΕρ TOU άγωνος άπο μ ίαν Τράπεζαν έκμεταλλευτων τοu Λαοu ! 'Υπέ
μνησε δε δτι καi δ Σ τάλιν έλήστευσε το ΤαχvδρομεΊον Τιφλίδος uπερ 
TOU άyωνος ! Το μόνον σημεΊον, Ελεγε, το δποΊον εΤναι &ξιον προσοχης, 
εΤναι το δτι δεν πρέπει νcΊ: yνωσθ� ή uπόθεσις, διό: νcΊ: μη δοθοuv δπλα· 
πολεμ ικης κατcΊ: τοu κόμματος είς τοuς aντιπάλους ! Δηλαδη ένδιαφέρει 
μόνον ή πολιτικη &ποψις τοίJ ζητήματος ! Άπάντησις ρεαλιστική. κομ-· 
μουνιστική ! 

· 
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Τότε ή ύπόθεσις αύτη τοu Καρδαμάκη έφαίνετο είς ή μaς τεραστία. 
Το ε'ίχαμε μεγάλο δάρος είς η1ν ψυχήν μας το νό: σκοτωθιJ ενας &vθρω
ιτος, πού ήλθε νό: κάμτ:t κ�ον είς το κόμμα, θυσιάζων την θέσιν του διό: 
λόγους ίδεολογικοuς. ' Εν τοUτοις τώρα, μετό: τό: φρικαλέα έγκλήματα, 
τά- κατ.:Χ την Κατοχήν, τον Δεκέμδριον τοu 1 944, καl την περίοδον τοu 
συμμοριτισμοu, η ύπόθεσις Κ αρδαμάκη φαίνεται μηδαμινή ! Πόσοι &λ
λοι Καρδαμάκηδες ; 

Η Δ Ι ΑΜΟΝΗ Ε Ι Σ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 
Άφοu εΤπα άρκετό: τραγικό: σχετικως με τον φόνον τοu Κ αρδαμά

κη, σκόπι μον εΊναι, πρΟς ψυχαγωyίαν των άναγνωστων μας, ν' άναφέ
pω καΙ μερικό: νόστ ι μα έπεισόδια, ποl.ι μοu σuνέοησαν είς τό: Κ ίιθηρα, 
την ώραίαν νησον, δπου η «άναδuομένη 'Αφροδίτη» έκ τοu άφροu της 
θαλάσσης έσκανδάλιζε τοl.ις π!)ογόνους μας ! 

Έφθάσαμε με το πλοίΌν, ποl.ι έπήγαινεν είς το Γuθειον καl είς τό:ς 
Καλάμας, είς την Άγίαν Πελαγίαν, με τον συνοδόν μου χωροφuλακα. 
Τότε λ ιμάνι δi:ν εΤχεν ή 'Αγία Πελαγία, ή όποία δi:ν ήτο κδ:ν χωριό, άλλa 
μόνον τόπος άπο6ι6άσεως διό: λέμδων άττο το πλοlον, το όποίΌν έστα
ματοuσεν ύπ' άτμον ολίγα λεπτά. U Ενα ύποτελωνεlον μόνον ύπηρχε μ� 
όλίγους ψαράδες με τό:ς λέμοους των. Κ άποιο «φιλότι μο» γαϊδουράκι 
επροθυμοποιήθη, μi: μ ικρό:ν άμοιοήν, νό: φορτωθι] τf]ν 6αλίτσαν μου, το 
παλτό μου καl τΙς δuο κουοέρτες της »Ελσας, καl νό: τό:ς άνε6άστ:t είς 
τον φο6ερ0ν άνήφορον πρΟς το χωριο Γl_,οταμός. Δεν έμείναμε έκεl. Ν Ε
πρεπε νό: πaμε είς -την Χώραν, την πρωτεuουσαν της νήσου, είς το &λλο 
{iκρον των Κυθήρων, ποl.ι 6λέπει πρΟς την Άφρικήν. Ν Αλλο γαϊδουράκι ,  
μΕ. ενα καλΟ γεροντάκι ώς άγωγιάτην, ό:νέλαοε νό: μεταφέρ!J τό:ς άπο
σκευάς μας, ένί;) έγw καi δ χωροφύλαξ, μΕ. τό: χαρτ ιό: της 'Αστυνομίας 
εΙς το χέρι, άκολοuθούσαμε πεζι] έπi τετράωρον, δση εΊναι η διαδρομη 
άπο τον Ποταμον είς την Χώραν. 

Πετρωδες μαλλον το fδαφος των Κυθήρων, με ώραiα μ ικρό: σπιτά
κια, έγκατεσπαρμένα παντοu, σχεδον χωρlς νό: σχηματίζουν συγκεντρω
μένους συνοικισμούς. Λίγα χωραφάκια, κ ι '  αύτό: γεμaτα πέτρες, πολ
λΕ.ς έληΕ.ς καi άρκετό: άμπέλια. Κ άπου - κάπου κανένα κοριτσάκι fδο
σ κε λίγες γίδες. Τόπος f\ρεμος καl fρημος ! Τόπος έξορίας ! 

- Αύτος λοιπόν, εΤπα κατό: νουν, εΤναι ό τόπος της έξορίας μου. 
· Ε  να χρόνο πρέπει νό: κάνω έδω ! Κ αλη ε Τ ναι η ήσυχία. Θ' άναπαuθω. 
Άλλό: μοu φαίνεται δτι καl θό: στενοχωρηθω. 

Εύτuχως εΤχα είς την δαλίτσαν μου μερικό: ο ι6λία. ' Ι δίως την γερ
μανικην μέθοδον, ί::να λεξικον καi μερικό: γερμανικό: 6ι6λία. «Θό: τελειο
ποιηθω είς τό: γερμανικά», έσκέφθηκα. 

Φθάσαμε στη Χώρα. Ό aστυνόμος, fνας ύπομοίραρχος της Χω
ροφυλακης, έςεπλάγη. ΔΕ.ν περίμενε νό: τοΟ στείλουν κομμοuνιστην έξό
ριστον ! Έδιά6ασε καi έξαναδιά6ασε τό: χαρτ ιά. Tou Ελεyαν δτι θό: μεί
νω έκεΊ, είς τό: Κύθηρα, φυσικό: έλεύθερος, ό:λλό: νό: μη φύγω άπο την νη
σον πρΟ της παρόδου ένός ετους. 

- Πρώτη φορά, μοu εΤπε, μοu τυχαίνει τέτοια περίπτωσις. ΔΕ.ν ξέ
ρω καλό: τί πρέπει νό: κάνω. Περιμένετε έδω στό γοαφεΊο νό: πάω νό: 
συμ6ουλευθω τον κύριο εΙρηνοδίκη. . .  

. 

Πηγε καi έπέστρεψε yρήγορα. 
- Θό: εΤσαι έλείιθερος έδω μέσα στη Χώρα, άλλό: θΟ: fρχεσαι κάθε 

πρωί ωρα 9 νΟ: δίνης τό «παρών» ! Κ αl δ:ν θελήστ:�ς νΟ: πξτς σ' &λλο χω
pιό της νήσου, νΟ: Ελθης νό: μοί) το πijς. 

- Πολl.ι καλά, κύριε aστυνόμε. 
-

- Βέβαια, δ:ν f\σουν καλός &νθρωπος, δΕ.ν θό: σΕ. έ:στελναν έδω έ-
ξοJ?ία,, �λ' έν ,πάσι;) περιπτώσει φρόντισε νΟ: καθήστ:�ς φρόνιμα, . yιατl 
έyω δεν αστειευομαι ! 
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Κ αί εστρ ιψε· τον μέγιστον μίιστακά του ! 
· - Καί τί φαντάζεσθε δτι εΤναι δΙ.Νατον νό: κάνω ; ήρώτησα χαμο
γελC:ιvτας. 

- Μήπως ξέρω· κ' έγω τί κάνετε σεί'ς οί κομμοuνιστάδες; w Αθεοι 
εί�ε, μωρέ, άvτίθεοι, &vτίχριστοι, τί εΤσΘε; 

- Μην άνησυχήτε, κύριε άστυvόμε, έδω . μέ εστειλαν, άκρι6C:ις διό
τι δέν ύπάρχει περίπτωσις νό: κάvr;ι -i-ίποτε έ:νας κομμοΙ.Νιστής. 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣ I Σ 
�Ενας ύπενωμοτάρχης, δ μόνος ύπαξιωματικος ποΟ ύπήρχεν έκεl, 

μΕ πήρε καΙ μΕ ωδήγησε, κατό: παράκλησίν μου, είς το μόνον δήθεν ξε
νοδοχεί'ον ποu ύπήρ�εν; ένος λεγομέvου Καλλίγεροu, ποu εΤχε δυο η 
τρία κρε66άτια διό: ςένους καΙ μ ίαv σαλαν μέ τραπέζι ώς έστιατόριον. 
Αύτος ό Καλλίγερος ήτο Κυθήριος, άλλ' εζη είς τιlν Σ μίιρνην καί έπέ
στρεψεν είς τον τόπον του μΕ τι'jν μ ικρασιατ ικι'jν καταστροφι'jν καί i]νοι
ξεν αύτο το ξενοδοχεΊον καΙ έστιατόριον. � Ητο δέ καί μανιώδης κuvη
γοs καί κάθε πρωί �φευγε καί κυνηγοΟσε πέρδικες, μπεκάτσες, όρτίκια, 
που εΊχε τότε άφθονα η νήσος, καί η ώραιοτάτη κόρη του Κ ρέουσα τό: 
έμαγείρευε νοστιμώτατα. 

Ή άφιξίς μου είς το νησί καΙ είς την Χώραv, ποu εΤχε μόλ ις 2.000 
ι-;ατοίκους, ύπήρ�εν, δπως συμ6αίνει είς δλα τό: μ ικρό: μέρη, το γεγοvός 
τής ημέρας ! · 

- � Ηλθε Ενας κουμμουνιστής ! Μπολσε6ί'κος ! Τρέξτε, τρέξτε ! 
Κ αί πρώτη η μαρίδα τοΟ χωριοΟ εσπεuσε νό: ίδΏ το «περίεργον� 

θέαμα, το τέρας αύτο ποu λέγεται Μπολσε6ί'κος ! 
Ή ό:πογοήτεuσις τής μαρίδας, ποu εΤδεν ό:πλC:ις έ:να πολU σΙ.Νηθι

σμένον άνθρωπον, έκάλμαρε η1ν περιέργειαν τοΟ χωριοΟ. Δέν συνέβη δ
μως το 'ίδιον μΕ τοuς διαvοουμένους. Αύτοί ήξευραv 6έ6αια δτι θό: ε6λε
παν έ:να συνηθισμένον άvθρωπον. 'Αλλ' αύτοl ήθελαν νό: iδοuν οχι τον 
κομμουνιστήν/ άλλό: τον Κομμουνισμόν. ΝΗθελαν νό: μάθουν τί πρεσ6είι
ουν, τέλος πάντων, αύτοί οί Μπολσε6ί'κοι .  

Δ ιό: τον λόγον αύτόν, μόλ ις έγκατεστάθην ε iς  αύτο το ξενοδοχεί'ον 
-aς το ποuμε ετσι- ήλθον το βραδάκι νό: μέ ίδοuν (νό: μέ έπισκεφθοuν) 
αί Άρχαl τοΟ τόπου ! Ό κ. είρηνοδίκης, ό κ. γυμνασιάρχης ( η  Χώρα 
εΤχεν ημιγυμνάσιον ) ,  ό έντόπιος καθηγητι'lς Γυμνασίου κ. Σ τάθης, ό δή
μαρχος κ. Πετρόχειλος καΙ έπί πλέον ό άδελφος τοΟ πολιτικοί) τοπάρ
χου τής νήσου φεουδάρχης αύτή ς κ. ' I  ερώνυμος Σ τάης ! Ό άλλοτε ύ
ποuργος καί μόνι μος 6ουλευη1ς τής νήσου, δ πολUς Σ τάης, ήτο δ άπό
λυτος κυρίαρχος έκεί' άπο πάσ_ης άπόψεως.  'Ελάχιστοι ήσαv οί Βενιζε
λικοί, καΙ αύτοί είς τον Ποταμόν. Είς τι'jν Χώραν οuτε μισός ! ΠοΙος θό: 
έτόλμα νό: ε Τ ναι ό:ντίθετος προς τον Σ τάην ; 

'Εδέχθην δλους αύτοuς ε!ς τι'jν α'ίθουσαv έστιατορίου καί φυσικό: 
διέταξα νό: φέρουν ποτό: καί μεζέδες, άφοΟ ήτο 6ράδυ. Ή συζήτησις ή
νοιξε μέ τιlν πρωτοδουλίαv τοΟ κ. είρηνοδίκου, δστ ις, τρόπον τινά, ώς 
δικαστικη 'Αρχή, f]θελε ν' άνιχνεύσr;ι το εδαφος, διό: νό: καταλά6r;ι κατό: 
τί μπορεί' δ έξόρ ιστος αύτός, ποu ιiλθεν είς τον τόπον τiΊς δ ικαιοδοσίας 
του, νό: εΤναι έπικίνδυνος ένδεχομένως είς τιlν τάξιν καί τιlν άσφάλειαν 
τοΟ τόπου ! Δέν f]ργησε νό: ελθr;ι καί δ ύπομοίραρχος. Καί ετσι παρή
σαν δλαι αί Άρχαί τοΟ τόπου πρός . . .  τιμήν μου ! Ν Αλλως οί ά-.λ3ρωποι 
ποΟ θό: εuρισκαν είς τι'jν μονότονον ζωιlν τής νήσου καλυτέραv άττρα
ξιόν; Μόνον δ δεσπότης, ό "Αγιος Κυθήρων, δέν ήλθε, διότι ιiτο συνοδι
κος είς τό:ς 'Αθήνας. Δέν ξείιρω δ:ν θό: i]ρχετο καί αύτός, δ:ν ήτο έκεΊ. 

ΛΥ Σ Ι Σ  ΑΠΟΡ Ι ΩΝ. 
Ή συζήτησις ήτο 6ροχη έρωτήσεων έκ μέρους των. Άπο τό:ς έρω

τήσεις έφαίνετο δτ ι έπεκράτε ι πλήρης σύγχυσις iδεων, δσοv άφορ� το 

248 



τί πρεσδεύει 6 Κομμουνισμός ! Ό είρηνοδίκης ένδιεφέρετο νό: μάθr;ι «δ:ν 
θό: κάμω μεν έπαvάστασιν» ! Τον δ ιεδε6αίωσα οτι τέτοιο πρ&γμα δΕ.ν 
πρόκειται νό: γίνr;ι τώρα κοντά, καΙ έν πάσr;ι περιπτώσει δεν θ' άρχίσr;ι 
άπο τό: Κύθηρα, ώστε ν' άνησυχ!J ! Ήσύχασαv καΙ αύτος καΙ δ άστννό
μος, ποu έκάθησε πλάϊ του, τρόπον τινό: διό: νό: τον σεκοντάρr;ι ! Ό γυ
μνασιάρχης ένοιεφέρετο δ ιό: την Θρησκείαν ! Διό: νό: μη δώσω λαδην σu
�ητήσεων, τοίί εΤπα άπλώς δτι ήμεΊς είμεθα ύπΕ.ρ τοίί χωρισμοί) της 'Εκ
κλησίας άπο τοίί Κ ράτους καΙ οίιτε ή ' Εκκλησία ν' άναμιγνύεται είς 
τήν πολιτικήν, οίιτε καΙ ή Κ υ6έρνησις είς τό: της 'Εκκλησίας. Αίιτο δΕ.ν 
το 6ρηκε καΙ τόσο κακό. 

Ό δήμαρχος, ποu ήτο συνάμα καΙ μπακάλης, ένδ ιεφέρθη διό: 1-ό: 
οίκονομικό: ζητήματα νό: μάθr;ι ! Αύτον τον κατεκεραι)yωσα, λέγοντας οτι 
δΕ.ν έπιτρέπεται ένας άξεστος καΙ άμόρφωτος έμποj:5ος, έπειδη έχει κε-
9άλαια, νa κερδίζr;ι 'Ιτολλά, έν4) μορφωμένοι καi ά\ιω'τέρας διανοήσεως 
άνθρωποι, δπ�ς οΙ δημόσιοι ύπάλληλοι ( οΙ παρόντες ) ,  6 κ. είρηνοδί
ι-:ης, 6 κ. άστu\ιόμος ( σίκ ! ) , δ κ. γυμνασιάρχης, οΙ κ.κ. καθηγηταi καi 
αλλοι, μόλ ις ν' άποζοίίν μΕ. ένα μ ικρον μισθόν ! Αίιτο ηύχαρίστησε φυσι
κό: δλους τοuς άλλους καi έκαμε τον <φπακάλην - δήμαρχον» ν:'χ μη ξα-
ναμιλήση ! · 

Ή συζήτησις έκράτησεν έ-πi τρίωρον σχεδον καi ολοι έφυγαv μάλ
λον εύχαριστημένοι, διαπιστώσαντες δτι ενας Μπολσε6Ίκος δΕ.ν εΊναι έπi 
τέλους καΙ τόσον φο6ερον καi τρομερΟν ον ! Την έπομένην τοuς εΤδα 
καΙ πάλιν σχεδον δλους είς το καφενεΊον τοίί Μουάτσου, το κυριώτερον 
της Χώρας. ' ΕκεΊ έπήγαινα κάθε άπόγευμα ( το πρωί έδιάδαζα γερμα
νικό:) καΙ έπαίζαμεν έπi ώρας μπεζίκι ! τί νό: κάμr;ι καvεiς άλλο είς τον 
τόπον της . . .  έξορίας του; 

Μ Ι Α  ΕΠ I ΣΤΟΛΗ ΤΗ Σ Κ ΕΝΤΡ.  ΕΠ Ι τΡ ΟΠ Η Σ  ΤΟΥ Κ ΟΜΜΑΤΟ Σ 

Την είδυλλιακην αίιτην ζωην τίjς κατ' άρέσκειαv μελέτης, ττ]ς άνα
παύσεως, της καλοφαγίας, τοίί κυνηγίου καΙ τών έρωτοτροπιών άκόμη 
μΕ. την Κ ρέουσαv ( ! )  ήλθε νό: διακόψr;ι, μετό: ένα μηνα περίπου -ποΊος 
άλλος;- ή Κεντρικη Έπιτροπη τοίί κόμματος ! Έπίjρα ένα έγγραφόν 
της διό: τοu Ταχυδρομείου ( άνευ λογοκρισίας) ,  είς το 6ποΊον μοίί έλε
yαv δτι συνεκλήθη είς την Μόσχαv συνέδριον της Κόμ ιντερν καi δτι ά
πεστάλησαv είς Μόσχαv. ώς άντιπρόσωποι τοίί κόμματος, οΙ κυριαρχή
σαντες πλέον είς αύτο Μάξι μος καi Πουλιόπουλος. "Οτι μετό: την έπά
νοδόν των θό: συγκληθι:l συνέδριον τοίί Κ . Κ . Ε. είς τό:ς 'Αθήνας ! "Οτ ι καi 
πάλιν θό: συζητηθη είς αύτο το ζήτημα της «Αύτονομήσεως Μακεδονίας 
καΙ Θράκης>> καΙ δτι έγω θό: έπρεπε νό: έτοιμάσω είσήγησιν έπi τοίί θέ
ματος αύτοίί, ώς είδικώτερον άπασχοληθεis μΕ αύτο έν Μακεδονίςι:, άνε
ξαρτήτως τών άποφάσεων ποu θό: έλαμδαvοντο σχετικώς είς την Μό
σχαν. "Οτι το συνέδριον τοu κόμματος θό: συνήρχετο περl τό: τέλη Νοεμ-
6ρίου ( 1 924 ) καi δτι αl είσηγήσε ις μου θό: έπρεπε νό: σταλοΟv άσφα
ί.ώς καΙ έγκαίρως. 

'Αντελήφθην δτι ή άπόφασις τίjς Κ .Ε. τοu νό: . προετοι μάσω έγω 
ε ίσήγησιν έπi τοίί θέματος ήτο πρότασις τοίί Μαξίμου κυρίως, δστις θa 
!;θελε διa της είσηγήσεώς μου νό: ταχθώ άντιμέτωπος τών άποφάσεων 
τοίί συνεδρίου της Κόμιντεpν, έφ' οσον έγνώριζεν δτι δΕ.ν εΤμαι σύμφω
νος μΕ. αύτό:ς καΙ οϋτω νό: μειωθώ έναντι της Διεθνοίίς καΙ τοίί κόμμα
τος καΙ νό: έξουδετερωθι:l ένδεχομένως ή έπιρροη ποu ήσκοuν είς το κόμ
μα καi ίδίως είς την Μακεδονίαv καΙ είς τiιν Νεολαίαv, ή όποία έπιρροη 
ε1χεv αύξηθij έτ ι περισσότερον έκ τίjς συλλήψεώς μου καΙ της έξορίας 
μου. τ οιοίίτοι άγώνες προσωπικης έπικρατήσεως δεν έλειπαν ποτΕ. καi 
άπο το Κ . Κ .Ε . ,  δπως άπο δλα τό: κόμματα, οχι μόνον τό: άστικό: τι1ς 
' Ελλάδος, άλλό: καΙ άπο τό: Κ . Κ .  τών άλλων χωρών. Αίιτό: έχει δ άκρα
τος δημοκρατισμός. Αύτό: έξέλιπον άργότερον μόνον μΕ. την έπικράτησιν 
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τοLι Σ ταλινισμοΟ διεθνως καi τοLι όργάνου αύτοLι Ζαχαριάδη έν 'Ελλάδι. 
Ή σκέψις ΠΟU έκαμα, οτι έπρόκειτο περί πλεκτάνης τοLι Μαξίμου, 

δεν με ήμπόδισε νό: γράψω την είσήγησίν μου. Είς αύτην άπέρριπτα την 
5άσιν οτι οί Μακεδόνες άποτελοΟv σήμερον ίδιαίτερον •Εθvος, το όποΊον 
τάχα ζητεϊ την αύτονόμησίν του καί άγωνίζεται uπΕ:.ρ αύτης, άπέρρι
πτα ώς ά6άσι μον καi άνεδαφικην την θεωρίαν τοϊι Σ ανδάσκη, τονίζων 
οτι είς την Μακεδονίαν, την όποίαν έχω δ ιαδράμει όλόκληρον καi ώς 
στρατιώτης κατa το 1 9 1  2 καΙ 1 9 1 3  έίς τοuς πολέμους καi ώς δημόσιος 
ύπάλληλος κατό: το 1 9 1 4, 1 9 1 5, 1 9 1 6  καi 1 9 1 9  (το 1 9 1 7  καi 1 9 1 8  
fiμην δμηρος είς Βουλγαρίαν) καi ώς πολιτευόμενος τοLι Κ . Κ . Ε. κατa 
το 1 920, 1 923, 1 924 ( το 1 92 1  καΙ 1 922 f\μην είς τι1ν ΜικρCχν Άσίαν ) 
καi διεπίστωνα δτι ή Μακεδονίά όλόκληρος κατοικεΊται άπο �Ελληνας, 
Βοίιλγάρους, Κουτσο6λάχους, ' Εδραίους, Άθιγγάνους, δ:ν θέλετε, ( οί 
ΤοLιρκοι εΤχον φύγει το 1 923 ) ,  'ίσως καΙ όλίγους Σέρ6ους, άλλa - δλοι 
αύτοi έχουν έθνικην συνείδησιν τοLι •Εθνους των καi κανείς δΕ:.ν λέγει δτι 
είναι Μακεδωv την έθνικότητα, πλην όλίγων μελων της ΕΜΕΟ, ή όποία 
άγωνίζεται νa δημ ιουργήσr;ι <<νέον .Εθνος» με τοuς Μακεδόνας. Είδικως 
δε μετa την &φιξιν καΙ έγκατάστασιν των προσφύγων, ή έλληνικη Μακε
δονία ΚCΝο ικεΊται κατa τa 90 % . άπο �Ελληνας καΙ έλαχίστους σλαυο
φώνους, Κουτσο6λάχους, Ί σραηλίτας της Θεσσαλονίκης καί Άθιγγά
νους. ΠοΊοι εΤναι λοιπον οί Μακεδόνες, ποu ζητοLιν την αύτονόμησίν των 
δ ιa νa τοuς ένισχύσr;ι το Κ . Κ . Ε., υίοθετοϊιν το σύνθημα της αύτονομή-
σεως Μακεδονίας καί Θράκης ; 

· 

•Αλλο το ζήτημα δ:ν το 6ουλγαρικον Κ .  Κ .  θέλr;ι νa έχr;ι μαζί τοu 
τnν ΕΜΕΟ διa ν' άνατρέψr;ι τον Τσαγκωφ καί το έν Βουλγαρίςχ καθε
στώς. Είς τοϊιτο δέχομαι νa τοLι παράσχr;ι το Κ . Κ .Ε. πaσαν δυνατην ένί
σχυσιν. Άλλ' αύτο εΤναι ζήτημα δ χ ι ά ρ χ η ς, ά λ λ a τ α κ τ ι κ η ς, 
ζητημα έπί τοϊι δποίου χωρεΊ πaσα συζήτησις καi πaσα διαφωνία. 

Ο ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΗ Σ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ Σ 

ΜΕ: αύτο το πνεLιμα συνέταξα τιlν ε ίσήyησίν μου. Κατ' έκείνας τaς 
ήμέρας είχε περάσει άπο την Χώραν των Κυθήρων ένας παπλωματaς, 
όνόματι Ζυγούρηc;, ό δποΊος εΤχεν έφαπλωματοποιεΊον εΙς τον Ποταμον 
των Κυθήρων. Αύτος εΤχε μείνει ένα 6ράδυ εΙς την Χώραν εΙς το ξενοδο
χεΊον ποu έμενα καΙ έyώ. �Τχεν Ελθει διa νa διαθέσr;ι παπλώματα. �Ο
ταν έμαθεν δτι f\μην έξόρ ιστος κομμουνιστής, μΕ: έπλησίασεν Ιδιαιτέρως 
καΙ μοΟ εΤπεν δτι καΙ αύτος ήτο κομμουνιστης καί δτι κατήyετο άπο το 
Γύθειον καί ήτο μέλος τοLι δμίλου τοLι κόμματος τοLι Γυθείου. ΜοLι εΤπε 
δi: συνάμα δτι δ:ν τον χρειασθω τίποτε νa τον εΙδοποιήσω είς τον Π ο
ταμον καi δτι το έφαπλωματοποιεΊόν του ήτο εΙς το κέντρον της άyορaς, 
δτι κοιμaται μέσα εΙς αύτο καΙ δτι εuρίσκεται είίκολα, διότι έχει έπι
γραφην με το όνομά του. 

·οταν λοιπον ήτοίμασα τΓιν είσήγησίν μου διa το συνέδριον, έσκέ
Qθην νa μετα6ω εΙς τον Ποταμον νa 6ρω τον Ζυyούρην, νa τοLι την δώσω 
μαtl μΕ: χρήματα καΙ νa ταξιδεύσr;ι δ 'ίδιος εΙς τaς 'Αθήνας νa την πάyη 
έκε�· καί συνάμα νa μοΟ φέρr;ι μερικa 6 ι6λία καΙ έφημερίδας καΙ πρΟ παν
τος δλα τa νεώτερα φύλλα της «. I πρεκορ», τοLι έπισήμου θεωρητικοί/ 
όρyάνου της Κόμιvτερν, διa νό: παοακολοuθήσω την διεθνη κομμουνιστι
κι1ν κίνησιν καΙ το συνέδριον της Μόσχας. 

ΔΕ:.ν f\θελα νa ζητήσω άδειαν άπο τον άστvνόμοv δ ιa νa πάω εΙς 
·rον Ποταμόν. Θa μΕ: ρωτοLισε : «Τί π<'7:ς νa κάνr;ις;»  ΔΕ:.ν εΤχα δ ικαιολο
γίαν. Έπl πλέον έφο6ούμην μη μΕ: παρακολουθήσουν, μη πιάσουν τa 
χαρτιa της εΙσηγήσεως ποu θa εΤχα μαζί μου καί μη uποψιασθοLιν τον 
Ζuyούρην, είς τον δποΊον θa κατέφευγα. 
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ΧΩΡ Ι Σ  ΑΔΕ Ι ΑΝ 
'Απεφάσισα λο ιπον νό: πάω νύκτα μόνος είς τον Π�ηcι.γον καί νό:: 

γυρίσω έως το πρωί. Τέσσαρες ώραι πεζιJ νό: πάω και τεσσαρες ώ
ραι νό: γυρίσω, έν δλQ 8 ώραι πεζοπορία ! Καί δμως άπεφάσισα νό: τό:ς 
κάμω ! ΝΕπειτα, εΤπα, νύκτα δεν θό: συvατήσω κανένα είς τον δρόμον διό: 
ν' άναφέρι:ι εΙς την Άστuνομίαν. Ετχα περάχει έρχόμενος μίαν φορό:ν τον 
5ρόμον. ' Ητο ό κεντρικος των Κυθήρων καί έπίστευα δτι θό: τον εuρω. 
Είχα υπ' Οψει δτι θό: συναντήσω κάποιο χωριο με καινούργια έκκλησία 
καi μερικό: &λλα σημάδια, ποu εΤχα 6άλει έρχόμενος διό: πaν ένδεχόμε
ιιον. uΟταν κανείς πάι;ι είς έξορίαν, σκέπτεται όλίγον καί την φυγην καί 
λαμ6άνει μέτpα. 

Έκοιμήθηκα το άπόyευμα καλό: διό: νό: εΤμαι ξεκούραστος. Σ ηκώ
θηκα είς τό:ς 6 καί έπfjγα εΙς το καφενείον, ώς συνήθως, διό: νό: μΕ lδouv 
δλοι δτι εΤμαι έκεl. Είς τό:ς 8 έγύρισα είς το ξενοδοχείον καί εφαγα. ΝΕ
πειτα ξαναπfjγα εΙς το καφενείον διό: καφέν. ΝΗθελα νc'χ με ίδ6 καί ό υ
πομοίραρχος έκεί, διό: πaν ένδεχόμενον, νc'χ εΤναι 6έ6αιος δτι εΤμαι έκεί. 
Πράγματι έκάθφο με τον είρηνοδίκην καί τον καθηγητην κ. Σ τάθην. 
Έκάθησα μαζί τους όλίγον καί επειτα, προφασιζόμενος πονοκέφαλον 
καί άδιαθεσίαν, εΤπα δτι θc'χ πάω νc'χ κοι μηθω. Ό καιρΟς ήτο συννεφια
σμένος καi 1'1πειλείτο 6ροχή. 

Πήγα εΙς το ξενοδοχείον νό: κοιμηθω. 
- Κ άτι  νωρίς άπέ>ψε, μοu είπεν ό ξενοδόχος. 
- ΕΤμαι άδιάθετος. Θc'χ κοιμηθω καί σε παρακαλω πολU φρόντ ισε 

1ιό: μ ή μΕ ένοχλήσι;ι κανείς ! 
JΕφερε μ ίαν κανάταν νερό, έν� έγώ προσεποιούμην δτ ι γδύνομαι, 

έ.καληνύκτησε καί έφυγε. τότε έκλείδωσα άπο μέσα το δωμάτιον διό: 
ν· άκούσι:ι δτι κλειδώνω. 

ΝΥΚΤΕΡ Ι ΝΗ ΠΟΡ Ε Ι Α  ΥΠΟ Β Ρ ΟΧΗΝ 
Μετc'χ εν τέταρτον ήτο άκρα ήσυχία. Οί άνθρωποι είς τc'χ χωριc'χ κοι

μοuνται ένωρίς. Σ ηκώθηκα γρήγορα, έτοι μάm:!ηκα, έφόρεσα καί μίαν 
καμπαρντίvαν ποu εΤχα, διότι έφο6ούμην δτι θό: κάμι;ι ψύχρα καi βροχή. 
nηρα είς την τσέπην τό: χαρτιc'χ καί σό:ν κλέπτης έξεκλείδωσα σιγc'χ -
σιyά, έξανακλείδωσα καi άκροποδητί εφuyα. 

ΝΕξω σκοτάδι πυκνό. Σ υννεφ ιc'χ βαρειά. Τοίχο - τοίχο καί μΕ προ
σοχfι βγαίνω εξω άπο το χωριό. Τ ό: δένδρα, οΙ έλη ες μοϋ φαίνονται σό:ν 
σκιες άνθρώπων καί κανένα κλαδί των έστραμμένον προς έμε σc'χν του
φέκι σκοποϋ, έτοιμο νό: πυρο6ολήσΙJ έναντίον μου ! 

Έβάδιζα με βημα γρήγορον μέσα είς το σκοτάδι, είς τfιν έρημιά, 
εiς ξένα καί άγνωστα μέρη. Εύτυχως ό δρόμος �το κεντρικος καi άρκε
τό: πλατuς καi διεκρίνετο καλά. Κάθε λίγο i:βλεπα το ρολόϊ μου. 'Ε
κάπνιζα με τfιν φωηό: τοϋ σιγαpέττου σκεπασμένη με το χέρι μου, διό: 
νc'χ μη με ίδιJ κανείς άπο μακρυα. Είς τον δρόμον, ψυχή. Σ ε  λίγο f]ρχισε 
νό: ψιχαλίζι;ι . Αύτο με ηύχαρίστησε. Με τfιν 6ροχfι δεν θc'χ i:γ6αινε κανείς 
είς τον δρόμον νό: με ίδ6. 

Έβάδισα δύο ωρας. Καί f]ρχισα ν' άνησυχω, διότι κατό: τοuς υ
πολογισμούς μου έπρεπε f]δη νό: έχω φθάσει είς το χωριο. με τfιν και
νούργια έκκλησία ! Καί ούτε αύτο 6ρfjκα, οuτε μπροστά μου έφαίνετο 
κανένα φως, ποu νc'χ προδίδι:ι δτι υπάρχει χωριό ! 

- Διάβολε, είπα, θάχΙJ γοϋστο νc'χ i:χασα τον δρόμο καί νc'χ πfjρα 
κανένα άλλον ! 

Ο «Δ I Κ Α Σ τ ι  Κ Ο Σ  ΚΛΗΤΗ Ρ» 
Έ6άδισα άκόμη ένα τέταρτο περίπου, όπότε εΤδα ένα φωτισμένο 

κάπως 1tαράθuρο μικρό. Έπλησίασα έκεί. ΝΗκουσα μέσα ένα κρότον. 
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" Ήταν έλαιοτριοεΊον, άπο τa πρωτόγονα ποu άλέθοvv τΙς έληες καΙ 6γά
ζουν λάδι διa τΓjς πιέσεως με μοχλόν. Έσκέφθηκα δτι έπρεπε νa μπω 
μέσα νa έρωτήσω διa τον δρόμον, διότι άλλοιώτικα, Ο:ν τον εΤχα χάσει, 
όπως έπίστευα, δεν θa τον εϋρισκα Εως το πρωί ! 

Κ τύπησα τrιν πόρτα καΙ μπftκα. 'ΕκεΊ ηταν τέσσαρες άνθρωποι 
καΙ είργάζοντο καΙ τι']ν νύκτα ε!ς το έλαιοτριοείΌν. Με κύτταζαν περίερ
γα. νΗμουν μούσκεμα άπο τι']ν 6ροχήν. Ή άπορία ηταν ζωγραφισ!Jένη 
εΙς τa πρόσωπά των. .. 

- Ξένος είσαι ; με έρωτ� ό γηραιότερος. Δεν σε γνωρίζουμε. 'Ε
δω γνωρίζουμε δλους.τοuς χωρικοιJς :γύρω. 

- t-.!αί, εΤμαι ξένος, δ ικαστικος κλητήρqς. ν Εδωσα κάτι χαρτ ιa 
στι'] Χώρα καΙ πΓjρα τον δρόμο νό: γυρίσω στον Ποταμο γιό: νό: προλά-
6ω το πρωί το β'απόρι στι']ν 'Αγία Πελαγία νό: φύγω. νΕχω νό: δώσω 
καΙ στον Ποταμο πρωί-πρωί μερικό: δικόγραφα τοίi Πρωτeδικείοu Γυ
θείου ! Άλλό: φαίνεται οτι μf. τ.ι'Jν βροχι'] καΙ το σκοτάδι έχασα τον δρό
μο ! ΚαΙ μπftκα νό: σδ:ς παρακαλέσω νό: μοίi τον δείξετε. 

- ΚαΙ βέ6αια τον έχασες. ΠΓ]ρες μιό: άλλη διακλάδωσι τοίi δρό
μου, ποu πάει στό: Μητδ:τα καΙ το Μυλοπόταμο. Ό δρόμος τοίi Ποτα
μοίi εΤναι άπο κάτω ! Κ άθησε λίγο νό: ξεκουραστι]ς καΙ νa στεγνώστ;ι ς  
καΙ το παιδl (έδειξε ενα νεαρΟν) θό: σε πάτ:ι εως τον δρόμο τοίi Ποτα
μοίi. Δf.ν εΤναι πολιJ μακpυά. 

- Δεν κάθουμαι, yιατl βιάζομαι νό: προλά6ω νό: κοιμηθω καi λί
γο στον Ποταμό. 

Το παιδl μf. πΓjρε καΙ άπο ενα μονοπάτι με έ6γαλε ό:κρι6ως έξω 
uπο το χωριο μf. τι']ν νεόκτιστη έκκλησία. Το ηύχαρίστησα δίδοντάς του 
i:να τάλληρο. Τοίi φάνηκε μεγάλο φιλοδώρημα άπό . . .  ενα δ ικαστικο κλη
τf}ρα ! 

Το ίιπόλοιπον τοίi δρόμου δεν εΤχεν έπεισόδ ια. Πftγα είς τον Ποτα
μόν, βρftκα το παπλωματάδικο τοίi Ζuγούρη, τον έξύπνησα, τοίi έδωσα 
τa χαρτιό: καΙ λεπτό: διό: τό: έξοδά του καi πέντε μεροκάματά του, διό: 
vό: φύγτ:ι το πρωί με το βαπόρι διό: τι']ν 'Αθήνα. 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨ Ι Σ 

Έπροθυμοποιήθη άμέσως νό: έκτελέστ:ι τι']ν ό:ποστολήν. Μοίi έψησε 
i<αφε καί μΕ: συνώδεuσεν έπί τι διάστημα είς τον δρόμον. Είς τό:ς 2 έ
φυγα άπο τον Ποταμον καΙ είς τό:ς 6. 1 5  • f\μην καΙ πάλιν είς τι']ν Χώ
ραν. Χώθηκα κρυφό: πάλιν εΙς το δωμάτιόν μου είς το ξενοδοχεΊον (η  
�ξώπορτα δf.ν εκλεινε ποτf.) καi έπεσα κατάκοπος νό: κοιμηθω. Αύτό: 
τό: βάο.:χνα έχοvv οί τοιαύτης φύσεως &γωνες ! 

Άλλ' η περιπέτε ια τοίi έλαιοτρι6είου δf.ν ι;το άνευ συνεπειων. Με
τΟ: δύο ημέρας, δ γηραιος έκεΊνος τοίi έλαιοτριοείου κατέοηκεν είς η1ν 
Χώραν, μf. εΤδεν είς το καφενεΊον, με άνεyνώρισε καί, ό:πορων πως ό «δι
καστικος κλητι']ρ», ποu έφυγε νύκτα, βρίσκεται έκεΊ πάλιν είς τι']ν Χώ
ραν, &φηyήθη τι']ν περιπέτειαν τοίi έλειοτριοείου είς άλλους καi αύτοl 
τον έπληροφόρησαν οτι έγω δεν εΤμαι δ ικαστικος κλητήρ, άλλό: κομμου
νιστι']ς έξόριστος ! 

Ή συνέχε ια είς τι']ν Άστvvομίαν. νΕγιναν άνακρίσεις. "Ολοι οί άν
θρωποι τοu έλαιοτριοείου έβε6αίωσαν οτι f\μην έγω τι']ν νύκτα έκείνην, 
άλλΟ: έφοροίiσα άλλα ροuχα (η1ν βρεμμένην γκαμπαρντίναν) .  Ή Κ ρέ
ουσα έ6ε6αίωσεν δτι έγω δεν έλειψα καμμιό: βραδυό: άπο το ξενοδο
χείΌν, καi μάλ ιστα έκεΊνο το βράδυ f\μην άδιάθετος. Έγω φυσικό: ήρ
νήθην ζωηρότατα, Ισχυριζόμενος οτι οί άνθρωποι τοu έλαιοτρι6είου πα
ρεγνώρισαν άσφαλως, οτι δf.ν εΤχα καvένα λόγον νό: γυρίζω νύκτα μf. 
βροχi]ν είς τι']ν ϋπαιθρον, ότι αύτο θό: εΤχε δικαιολοyίαν έό:ν έπρόκειτο 
vό: δραπετεύσω, άλλ' άφοu εΤμαι έδω, σημαίνει οτι δf.ν έδραπtτευσα ! 
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Έπεκαλέσθην το δτι είς τό:ς 9 το βράδυ μέ εΤδεν ό ίδιος ό ό:στυνόμος 
καΙ δτι εΤπα δτι f\μην ό:διάθετος καi το πρωί f\μην είς το κρεββάτι μου ! 

Ή ύπόθεσις έμεινε μπερδεμένη καi ό:νεξιχνίαστος. Πάντως ό άστυ
Ι-όμος μοίi είπε : 

- Προφανως θό: περιμέvι:�ς κανένα καίκι νΟ: Ελθι:� νΟ: σέ πάρι:� καμ
μ ιΟ: νύχτα άπο τον Αύλέμονα ( έ:να άπόμερον δρμον των Κ υθήρων ) . Καi 
Ι:Ja πijγες έκεΊ, άλλΟ: δέν t;λθε το καίκι καi γύρισες ! 

- Μη φοδδ:σαι καi δέν έμπιστεύομαι τi]ν ζωή μου σέ βάρκες καi 
καlκ ια μέ τέτοιες τρικυμίες ποu έχει ό Μαλέας καΙ δλη έδω ή θάλασσα. 

Το άληθές εΊναι δτι ό ύπομοίραρχος, μετΟ: δύο ήμέρας, μοίi ό:νε
κοίνωσεν, δτι διΟ: λόγους ό:σφαλείας, θΟ: μένω έφεξijς είς τον Ποταμόν, 
οπου ύπijρχε άστυνομ ικος σταθμός, έφ' δσον ό:πο έκεΊ εΤναι πιο μα-· 
κρυό: ό δρμος τοίi Αύλέμονος ! �Εχω δμως τi]ν έvτύπωσιν δτι είς τi]ν ό:
ηόφασιν τοίi ό:στυνόμου συνετέλεσαν καi ώρισμένα παράπονα τοίi ξε
ν:.>δόχου, πατρος τijς Κ ρέουσας, δστις εΤχεν ό:vτιληφθ6 τiς μεταξύ μας. 
. . . . έpωτοδουλειές ! 

Ε I Σ ΤΟΝ ΠΟΤ ΑΜΟΝ 

Μετεκομίσαμεv είς τον Ποταμόν. Ό (lοταμος εΤναι μεγαλύτερο χω
μιο άπο τiιν πρωτεύουσαν, τiιν Χώραν. ΕΤχε τότε 3.000 κατοίκους καΙ 
έ6δομαδιαίαν ό:γοράν. Ό άστυνομικος σταθμάρχης, ό:νθυπασπιστi]ς τijς 
Χωροφυλακijς, μοίi έφέρθη καλά. Διεπίστωσα δτι .;το aπογοητευμένος 
δ ιότι τον είχαν ρίξει έκεΊ. Έφρόvτισεν άμέσως νό: βρω. ενα δωμάτιον aρ
κετό: καλό, καi μάλιστα είς το σπίτι μιδ:ς γυναίκας, Κατερίνας όνόμα
, ι, πεvτηκοντούτιδος περίπου, ή όποία δμως ε Τ χε κάμει πολλό: χρόνια 
i.)ς ύπηρέτρια είς καλήν οίκογένειαν τijς 'Αλεξανδρείας καΙ f\ξευρε κα
λΟ: νΟ: περιποιηθ6 ενα ξένον. Καθαριότης άμεμπτος, νοικοκυρωσύνη, πε-
ριποίησις άφθαστος. · 

'Αλλ' 6 Ποταμος δέν εΤχε δ ιανοουμένους. 'ΕκεΊ εύρίσκετο τότε μό
vον ό ίατρος Σ ημαvτήρας, Κυθήριος, έπιστρέψας έκ Σ μύρvης, δπου ή
σκει το έπάyγελμά του, μετΟ: τiιν μ ικρασιατικi]ν καταστροφήν. Γενικως 
aνδρες έλάχιστοι, καΙ ίδίως γέροντες. Νέοι σχεδον Ελειπαν. � Αλλοι είς 
τον Πειραιδ:, Ο:λλοι άλλοίi καi ο\ περισσότεροι εΤχαν άvαχωρήσει είς Αύ
στραλίαν, ό:πο δπου ί::στελναν λίρες είς τοuς συyγε1ιεΊς των διa νa ζή
σουν. Μέ το σύστημα των φωτογραφιων έδιάλεγαv καΙ νύφες άπο τiιv 
πατρίδα των καΙ έστελναν τΟ: λεπτΟ: ποu έχρειάζοvτο διΟ: νό: πδ:νε ο\ 
νύφες έκεΊ. Κάθε χρόνον έφευγαν διΟ: τi]ν Αuστραλίαν τΟ: νέα παιδιά, 
οτοu έμεγάλωσαν, δ ιό: ν:'χ ξενητευθοίiν μαζl μέ τΙς νύφες, ποu εΊχαν έκ-. 
λεγ!J άπο τοuς έκεΊ Κυθηρίους ! Καραβάνια όλόκληρα. Ή τραγωδία 
τijς 'Ελλάδος νΟ: στέλλι:J τό: παιδιά της νΟ: άξιοποιοίiν ξένας πλουτοπα
ραyωγικό:ς πηyάς, άφοίi τό: βράχια της δέν μποροίiν νΟ: τΟ: ζήσουν. �Ε
τυχα είς τiιν ό:ναχώρησιν ένος τοιούτου καραοανιοίi. ΕΤδα το κλάμμα. 
καΙ τον σπαραγμοv καΙ των άvαχωρούντων καΙ των μενόντων, καΙ όμολο
γω δτ ι, fuι καi κανεlς βέδαια δέν t;το συγγενής μου, έχυσα καΙ έγώ 5χι 
όλίγα δάκρυα - Ο:ν καΙ άρκετΟ: σκληρος ώς κομμουνιστής ! 

Ο ΜΠΟΛ Σ ΕΒ Ι ΚΟ Σ  ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΑΓ Ι Α. . .  

Ήτο ή δευτέρα ήμέρα ποu εΤχα έγκατασταθ6 είς τον Ποταμόν. 
'Ο Ζυγούρη.ς είχε γυρίσει άπο τΟ:ς 'Αθήνας καΙ μοίi έφερε βιδλία, έφη
μερίδες ξένες, τi]ν «ν I μπρεκορ», καΙ λεπτά, άν καΙ δέν ε Τ χα ζητήσει ,  
διότι δέν εΤχαν τελε ιώσει ο\  1 0.000 ποu ε Τ χα δταv t;λθα. Μεγάλη φθή
νc:ια t;ταν τότε έκεΊ. 'ΕκεΊνο το άπόγευμα aπεφάσισα ν' ό:νέδω είς ένα 
λόφον, κοvτΟ: είς τον Ποταμόν, δπου .;το Ενα έκκλησάκι καi το σχολεΊον. 
Άπο έκεl έφαίvετο το στενΟν τijς θαλάσσης μεταξu Πελοποννήσου καΙ 
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·Κ υθήρων. Άπο το εvα μέρος ό Μαλέας, άπο το άλλο το Ταίvαροv. Ό 
fιλιος έδυε προς τ<'χ όπίσω καΙ το θέαμα ήτο ύπέροχσv. Φυσιι<η ζωγρα
φ :ά, &v καΙ δεv εΤμαι πολιJ έντριβfις είς τ<'χ μυστήρια τijς τέχνης. 

'Ανέβηκα είς ΤΟΥ λόφοv άπο εvα μονοπάτι ποu ώδηγοuσεv έκεί'. uο
·ταν έφθασα είς τfιv κορuφηv τοιJ λόφου, έ:δγαλα άπο τr']v τσέπηv μου μι<'χ 
παλι<'χ έφημερίδα, τr']v &πλωσα είς τ<'χ χόρτα προσεκτ ικ<'χ καΙ έκ�ησα ! 

Το ί'δ ιο βράδυ έ:γινε σούσουρο είς το χωριό ! Τ<'χ κορίτσια τοιJ χω
•ρ ιοιJ άπο τ<'χ παράθυρα τωv σπιτιωv των με είδαν ποu άvέβαιvα είς ΤΟΥ 
·λόφοv καi ποu aπλωσα κάτι έκεl καi fπειτα έκάθ ισα. ΚαΙ άμέσως είδο
ποίnσαν το εvα το Ciλλο : 

- Κορίτσια, v<'x μη περάσετε άπο το μονοπάτι ποu πάει έπάvω 
·στην έκκλησίτσα, γ ιατi πijγε ό Μπολσε6ί'κος ποu ήλθε, καΙ τον εΤδαν 
ποu έκανε . . . .  μάγια ! ΝΕ6γαλε άπο τηv τσέπη του κάτι χαρτ ι<'χ, τ<'χ έ
δ ιά6ασε καΙ επειτα έσκυψε καi κάτι έκανε στο χορτάρι ! Νά μη περά
·v !J  καμμι<'χ άπο έκεΊ ! Ν<'χ στείλουμε ΤΟΥ παπ& va δια6άσΙJ πρωτα ! . . .  

ΠΩΣ Δ Ι ΕΛΥΘΗ ΣΑΝ ΟΙ  ΦΟΒ Ο Ι  

Ή κυρό: Κατερίνα, ή σπιτονοικοκυρά μου, ποu δέv έπίστευεv είς 
τό: μάγια, λόγ<:t> τοιJ οτι έζησεv είς τηv Άλεξάνδρειαν, μοιJ άvέφερε το 
pράδυ δλα αι.Jτ<'χ γελωσα ! Άλλ<'χ τηv έπομέvην άπεδείχθη οτι ή Lιπόθε
σ ι ς δεv ήτο καθόλου γι<'χ γέλ ια ! Πijγα είς το καφεvεlοv v<'x πιω καφέ. 
Καi ολοι fκοψαν τήv κου6έvτα των καi έσιώπησαv. Ό καφετζijς ήτο Κυ

·θήρ ιος, ΠοU έζησεv είς τr']v Σ μύρνηv, καΙ μοιJ έφερε καφέ, άλλ' εvας μπα-
κάλης ήρvήθη vό: μοu πωλήσΙJ αι.Jγ<'χ καΙ τυρί, ίσχυριζόμεvος δτι δέv ε
χει,  έvc;) εΤχε ! Μερικ<'χ κορίτσια, δταν με σuναντοιJσαν, ήλλαζαv δρόμοv, 
μόλις με έβλεπαν, καi μερικες γυναικοuλες έσταυροκοποuvτο ! 

Π i]γα καΙ τό: εΤπα είς τον άvθυπασπιστfιv σταθμάρχηv. 
- τί θ<'χ γίvQ αι.Jτη η δουλειά ; Αίίριο 'ίσc..:ς δεv θό: μοιJ πωλοuv ο.Jτε 

•ψωμί ! 
- Τί v<'x σοιJ κάνω, άπήντησε. Μπορω v<'x τοuς άλλάξω τ<'χ μυαλά ; 

Πάντως θ<'χ μ ιλήσω είς μερικσUς προύχοντας. 
Ή κα-Γάστασις αuτη έκράτησε τρεΙς η μέρας. Ή τετάρτη η μέρΔ ιi

·το Κυριακή. Τότε έσκέφθην va δ ιαλύσω μόνος μου τοvς φό6ους καi τ<'χς 
προλήψεις των χωρικωv. � Ητο μία έμπνευσις ποu είχα. Σ ηκώθηκα πρωί 
καi μέ τι1v πρώτη καμπάνα έπijγα είς την έκκλησία ! ΝΗvαψ<χ ·τ<'χ μεγα
λύτερα κέpιό: ποu εΤχε το παγκάρι καΙ έστάθηκα ει.Jλα6έστατα είς εvα 
στασίδ ι,  άφοιJ έπροσκύvησα ολας τ<'χς είκόvας ! 'Έως το τέλος τijς λει
τουργίας δεv έκιvήθηv. Οί χωρικοl καi αί γυναΙκες των έ:μειvαv κατάπλη

·κτοι ό:πο η1v ει.Jσέ6ειάν μου ! 
- Χριστιανος εΤvαι,  καλέ, ό άνθρωπος ! Ν Αδικα τον λέμε Σατα-

ν& ! 
ΝΕμειvα καΙ έπροσκύvησα το Εuαγγέλ ιοv· καΙ έφίλησα το χέρι τοΟ 

·παπ& παίρνοντας άντίδωρο ! 

ΕΠΑΝΟΔΟ Σ ΕΚ Τ Η Σ  ΕΞΟΡ Ι Α Σ  

UΟταν έβγαινα σκεπτικΌς άπο τηv έκκλησία, τρεΙς-τέσσαρες χω
ρικοl μοιJ εΤπαν : «Καλημέρα>> ! ΝΕσπασεv ό πάγος ! Είς το καφεvεί'

·Ον ολοι χαμογελαστοί ! Κ άποιος με ήρώτησεν &ν δέχωμαι νό: με κε
ράσQ καφέ. Έqέχθην καΙ τον ηι.Jχαρίστησα. ΝΗvοιξεv η συζήτησις : Ά
πο ποιJ είμαι, ποιJ ζω, &ν έχω γοvεlς, οίκογέvειαν καΙ τ<'χ τέτοια ! Φυ
σικ<'χ αί άπαντήσεις μου ήσαν, δπως θ<'χ τ<'χς ήθελαν ν<'χ εΤvαι οί χωρι
κοί ! Άπο τότε καΙ επειτα έπέρασα καλ<'χ είς ΤΟΥ Ποταμόν. 

Άλλά δεv ήργησα vό: άπελεuθερωθω. Έ6αρέθηκα έκεί'. Ν Επειτα έ
πλησίαζε ν<'χ συνέλθQ το συνέδριον τοιJ κόμματος καΙ δεv ήθελα vό: λεί-
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πω άπο αύτ?, .ν' άcpήσω τ� πεδί_9ν έλεύθεpον ,εΙς τοuς ,Μάξιμον , κ� I, Π οu
λ ιόπουλον να άλωyισουν, οπως ηθελαν, εις τας άποφασεις, και ιδιως έ
πl τής αύτονομήσεως τής Μακεδονίας. 

�Εκαμα λοιπον f.να τηλεγράφημα διαμαρτυρίας με δύο άποδέ
,,_τας : η1ν Bouλijν των 'Ελλήνων καΙ τον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
δ ιαμαρτ�ρόμενος δι�τι με ,κρα;οuν ώς, πολ�τικ?ν ,!ξόρ�στον ! Το ;τηλε
γράφημα μου άνεγνωσθη εις την Βουλην και δυο η τρεις 6ουλευται δ ιε-
1 ιαρτυρήθησαν διότι ύπάρχονν πολιτικοl έξόριστοι ! ' Ι δίως δ βουλευ
τi]ς Δουζίνας, αν δεν άπατωμαι βουλεvτi]ς Λακωνίας. Το ούσιωδες εΤ
ναι οτι Ελαβε γνωσιν καΙ δ Μιχαλακόπουλος, οστ ις, καθώς μοu εΤπεν άp
γότερον δ Χατζηλίας, τον ήρώτησεν αν πρόκειται περl έκείνου ποu έ
γνώρισε εΙς το σπίτι του ! ΚαΙ μετα σχετικi]ν βεβαίωσιν τοu Χατζη
λία, 6 Πρωθυπουργος διέταξε την έπάνοδον έκ τής έξορίας καΙ την άκύ
ρωσιν τi)ς άποφάσεως τής ' Επιτροπής 'Ασφαλείας Καβάλας ύπο τοu 
ύπουργοϋ των Έσωτερικων ! 

ΝΕφθασα είς τας 'Αθήνας άκριβως το Ιδ ιο βράδυ, ποu εΤχε τελειώ
σει - το σννέδριον τοϋ κόμματος ! Τότε εμαθα ολα τα δ ιατρέξαντα τό
σον είς το συνέδριον τής Κόμιντερν εΙς τi]ν Μόσχαν, δσον καΙ εΙς το σνν
.;:δριον τοϋ Κ .  Κ .  Ε. 

Οί Μάξιμος καΙ Πουλιόπουλος εΤχον μετα6� εΙς Μόσχαν μέσct� Β ε
ρολίνου, μέ�ρ ι  τοu δποίου έταξίδεuσαν μ ε  κανονικον δ ιαβατήριον. Μά
λιστα 6 Μάςι μος έδυσκολεύθη πολu να πάρι:ι διαβατήριον, δ ιότι δεν ήτο 
έν τάξει στρατολογικως, δεν εΤχεν ύπηρετήσει ποτε εΙς τον Σ τρατον καΙ 
δεν εΤχε περάσει κάν καΙ άπο τας έπιτροπας ποu έρρύθμιζον τi]ν ήλικί
αν καi τi]ν κλάσιν των προσφύγων. ΕΤχε μόνον έγγραφ� εΙς το δημοτο
λόγιον τοu Δήμου 'Αθηναίων ώς πρόσφυξ. 'Αλλ' αύτο δΕν flρκε ι δια τfιν 
tκδοσιν δια6αττ1ρίου. Τέλος με διαφόρους έπεμβάσεις άστων πολιτευο
μένων κατωρθώθη ή fκδοσις δια6ατηρίου δια ΒερολΊνον. Ε I ς τ η ν Έ λ
λ ά δ α π ά ν τ ο τ ε  ε ύ ρ ί σ κ ο ν τ ο  π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι τ ω ν  
ςχ σ τ ι κ ω ν κ ο μ μ ά τ ω ν, ο ί 6 π ο Ί ο  ι έ ξ υ π η ρ έ τ ο υ ν τ ο ν 
'( ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ν έ ν τ � ά φ ε λ ε ί q. τ ω ν, _ π ι σ τ ε ύ ο ν τ ε ς 
δ τ ι ε ί ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α ε χ ο υ ν έ ξ α ύ ·τ ο ϊι π ο λ ι τ ι κ α 
κ α I δ η έ κ λ ο γ ι κ α ω φ ε λ ή μ α τ α ! ' Εκ Βερολίνου οί δύο άντι
πρόσωποι τοu· Κ .  Κ .  Ε. άπεστάλησαν εΙς Μόσχαν ύπο των έκεΊ σοβιετι
κwv πρακτόρων, καΙ τοuτο ήτο εϋκολον, δ ιότι ή Γερμανία τότε, ύπο το 
σοσια,\δημοκρατ ικον καθεστώς των �Εμπερτ, Σ άϊντεμαν, Νόσκε κ.τ.λ., 
εύρ ίσκετο έν άναρχίq. σχεδον καΙ εΤχε καi εν κομμουνιστικον κόμμα με 
έv έκατομμύριον τακτικα μέλη ! 

Η ΑΡΧΗ ΤΗ Σ ΑΎτΟΔ Ι ΑΘΕΣ ΕΩΣ 
Δ Ι Α  ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝ Ι ΚΟΝ ΕΘΝΟ Σ »  

Είς το έν Μόσχq. σννέδριον τόσον τής Κόμ ιντερν, οσον καΙ τιlν δ ιά
σκεψιν τijς Βαλκανικής Κομμοννιστικής 'Ομοσπονδίας έτέθη πλέον σα
φωc _καl συνεζητήθη έν πλάτει το ζήτημα τijς «Αύτονομήσεως τijς Μακε
δονiας καΙ τflς Θράκης». Έδιάβασα άμέσως τα λεπτομερij πρακτ ικά, 
ποu εφεραν άπο έκεΊ οί Μάξιμος καΙ Πουλ ιόπουλος. Το θέμα αύτο έφέ
ρετο πλέον ύπο τον τίτλον «Θέσε ις έπl τοu έθνικοu ζητήματος», δηλαδη 
tπ1 τοu ζητήματος των «έθνικων μειονοτήτων». ΥίοθετεΊτο δε ή άρχη «τής 
αύτοδιαθέσεως των έθνικων μειονοτήτων η μCχλλον τοu αύτοκαθορισμοϋ 
( διεθνεΊς οροι χρησιμοποιούμενοι ήσαν autodeterm ination εΙς τi]ν γσλλι
v.:tΊν, Sel bstbestimmung εΙς τi]ν γεpμανικi]ν) τής τύχης των. 

ΚαΙ έπειδη τάχα εΙς η1ν Μακεδονίαν (σερβ ικήν, βουλγαρικi]ν καΙ 
έλληνικήν, εΙς τα τρία τμήματά της δμοu) ύπήρχε μακεδονικον Ν Εθνος 
:διαίτεροv, λαος με μακεδονικi]ν έθνικιlν συνείδησιν, καταπιεζόμενος καΙ 
•καταδwαστεuόμενος ύπΟ τής σερβικi')ς, βουλγαρικijς καΙ έλληνικής 
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μπουρζουαζίας, έπιθυμων τάχα η1ν αύτονομίαν του, διό: τοϋτο τΟ: κομ
μουνιστικό: κόμματα των τριων βαλκαν ικων τούτων χωρων θΟ: επρεπε να 
ταχθοϋν, διό: λόγους cφχi]ς, τfις άρχf\ς τfις αύτοδ ιαθέσεως των έθνικων 
μειονοτήτων, ύπερ τοϋ αύτοκαιJορισμοϋ τf\ς τύχης τοϋ «μακεδονικοϋ τού
του ΝΕθνους» είς όλόκληρον η1ν Μακεδονίαν καΙ νΟ: τονίσουν η1ν άνάγ
κην τijς έπιτεύξεως τfις αύτονομήσεως ταύτης έ ν τ ό ς τ ο ϋ σ η μ ε ρ ι
v ο ϋ π λ α ι σ ί ο υ -τ ω ν  ά σ τ ι κ ω ν  κ α θ ε σ τ ώ τ ω ν  τ f\ ς  
Β α λ κ α ν ι κ η ς ! Τό 'ίδ ιον έλέγετο καΙ διό: η1ν Θράκην (τουρκικήν, 
6ουλγαρικi]ν καΙ έλληνικήν) ,  γενομένου παραδεκτοϋ δτι ύπάρχει Θ ρ α 
κ ι κ ό ν ΝΕ θ ν ο ς ! "Αν καΙ διό: η1ν Θράκην δΕν ύπfιρχε κδ:ν μία θεω
ρία Σανδάσκη, οuτε μία ΕΜΕΟ, καλλιεργοϋσα τοιαύτην άποψιν ! 

Ο Ι  Ρ ΩΣ Ο Ι  ΔΕΧΟΝΤΑ Ι ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡ Ι Κ ΗΝ ΑΠΟΨ Ι Ν  

ΦυσικΟ: τό βουλγαρικον Κ Κ .  ήτο ό είσηγητης τfις ύπάρξεως «Μα
κεδονικοϋ ΝΕθνους», υίοθετοϋν ηlν θεωρίαν Σ ανδάσκη καΙ τfις ΕΜΕΟ, 
χωρlς μάλιστα νΟ: ξεκαιJαρίσl] είς την είσήγησίν του δ:ν τό <<λλακεδονι
κον αύτο ΝΕθνος» ε\ναι οί άπόγονοι των παλαιων Μακεδόνων τοϋ Φι
λίππου, τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καi ·τοϋ Περσέως, δπως Ελεγεv ό 
Σ ανδάσκη, καi σ υ ν ε π ω ς δ ε ν ε Τ ν άΊ σ λ α υ ϊ κ ο ν �Ε θ ν ο ς, 
Ελθόν άργότερον είς τi]ν Μακεδονίαν η εfν"άι σλαοϊκον φϋλον, .Ρ.,θον μα
ζi μΕ: τοuς Σέρ6ους, Κ ροάτας, Σ λοοένους καi Βουλγάρους, δπως ίσχυ
;Jίζονιο οί ύπο τον Πρωτογέρωφ κομιτq:τζfιδες, οί όπο'ίΌ ι f\θελον ηlν αύ
τοvομίαν όλοκλήρου τfις Μακεδο\•ίας ως στάδιον προσωρινον άπορροφή
σεώς της άπο τi]ν Βουλγαρίαν. ΚατΟ: ταϋτα. είσηγούμενοι οί Κ ολλά
ρωφ καi Δημητρωφ είς τό συνέδριον έκεlνο, έζήτουν έν ονόματ ι τf\ς άρ
χfις τfις αύτοδ ιαιJέσεως των Έθνων, τi]ν αύτονόμησιν η1ς Μακεδονίας 
'<αi Θράκης, όλοκλήρου μέν, άλλ' έκάστης χωριστά. 

Οί Ρωσοι καi οί άλλοι τwν διαφόρων Κ .  Κ . ,τοϋ άλλου κόσμου άν
τιπρόσωποι,  άμυδρΟ:ν μόνον ίδέαν Ε:χονιες περi Μακεδονίας καi άγνο
οuντες τΟ: πράγματα, γνωρίζον-τες δε μόνον έξ άκοfις τοuς παλαιοuς ά
y ωνας τοϋ μακεδον ικοϋ Λαοϋ κατΟ: τfις τουρκ ικfις κυρ ιαρχ!ας ( τον λε
γόμενον παρ' τ']μlν Μακεδονικον άγωνα) καi ίσως δ ια6άσανιες μόνον τ.:Χ 
γνωστό: ξένα βιολία περi έθνογραφ ικοϋ συνοθυλεύματος έν Μακεδονίςχ · 
άπο τοϋ Φαλμεράγιερ μέχρι των περιωνύμων Ν Αγyλων Βουλγαροφίλων 
άδελφων Μπωξτον καi τοϋ άπαισίας μνήμης Μπάουτσερ, έδέχθησαν τi]ν 
εiσήγησιν των Βουλγάρων Κ ολλάρωφ καi Δημητρωφ καi έψήφισαν τi]ν 
έπέκτασιν τfις άρχi\ς των έθνικοτήτων καi είς τήν Μακεδονίαν μΕ: τι1ν έν
τολi]ν είς τΟ: κομμουνιστικό: κόμματα αύτf\ς ν' άγωνισθοϋν ύπΕ:ρ τf\ς αύ
τονομήσεώς της ! 

ΤΟ Κ .  Κ .  Ε ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ . . .  

Ό Δημήτρη Μανοuήλσκυ, ό Ούκρανος ύπουργος των Έξωτερικων 
σήμερον, έθεωρεlτο τότε ως ό «εiδικος» τf\ς Κ όμ ινιερν δ ιό: τΟ: βαλκανι
κό: ζητήματα i<αi αύιός, μη γνωρίζων άσφαλως περ ισσότερα άπο τοuς 
Ο:λλους η διό: νΟ: φανιJ άρεστος είς τοuς Βουλγάρους, οί όποΙοι εΤχον μέ
γα κupος, ως παλαιόν καΙ ίσχυρόν Κ .  Κ . , ύπεστήριξε καi αύτος ττΊν ά
ποψιν των Βουλγάρων. Οί Ρου.μavοι καi οί Τοϋρκοι ήδιαφόρησαν διό: η1ν 
Μακεδονίαν, δ ιότι τΟ: Κ ράτη των δΕ:ν κατεlχον τμf\μα αύτf\ς καi ή άπό
φασις δΕ:ν άφεώρα τΟ: κόμματα ταUτα. 'Αλ6ανικον κομμοvνιστικον κόμ
μα ήτο άνύπαρκτον καi δεν εΤχε τότε άνηπρόσωπον είς το συνέδριον. 
Ό Έt'οερ Χότζα δεν γνωρίζω τότε ποϋ εύρίσκετο καi ποίαν ήλικίαν εΊ
χε και δ:ν έφοίτα άκόμη είς κανΕν δημοτικον σχολεlον. 

Οί δΕ: άντιπρόσωποι τοϋ Κ .  Κ Ε., Μάξιμος καi Πουλιόπουλος, υίο-
6έτησαν καi αύτοl ττΊν άποψιν των Βουλγάρων καi έτάχθησαν ύπΕ:ρ τfις 

256 



<<Αύτονομήσεως της Μακεδονίας καΙ τής Θράκης». Κατα η1ν γvώμην μου, 
καΙ αύτοi δεν έγvώριζον καλώς τc'χ πράγματα. Ό Ποuλιόπουλος, γεννη
θεiς είς Θή6ας καi σποuδάσας νομικc'χ είς τc'χς 'Αθήνας, άριστος ώς δι
Κr]γόρος, έμ6ριθής, μελtτημένος καλά, μέ γαλλικc'χ καi γερμανικά, δεν 
εϊχε ποτέ μέχρι τότε ταξιδεύσει κδ:ν είς Μακεδονίαν. Ό Μάξιμος εΤχεν 
έπίσκεφθ!] καi δ ιέμεινεν έπ' όλίγους μfινας μόνσv είς την έλληνικωτάτην 
Κα6άλαν. Δέν έγvώριζον συνεπώς τc'χ καθέκαστα τfις Μακεδονίας, υΙο
Θέτησαν δέ τήν άπο�ιν τών Βουλγάρων περισσότερον δ ιc'χ νc'χ φανοίιν ά
ρεστοi είς αίιτοuς και είς τοuς κύκλουc:; έν γένει τfις Διεθνοίις, νc'χ φανοίιν 
περισσότερον τρόπον τ ινc'χ <<Μπολσεβίκοι'>, περισσότερον άπαρνούμενοι 
τc'χς έθνικ ιστικας άπόψεις τών ' Ελλήνων, να κατακτήσουν τι1ν εuνοιαν 
-rών Ρώσων καi τοίι Κολλάρωφ, όστις ήτο τότε γενικος γραμματεuς τfις 
Κόμ ιντερν, μέ πρόεδρον τον Ζηνόδιεφ. 

Θεωρώ εύτύχημα το ότι εύρέθην κατc'χ την έποχην αύτην έξόριστος 
είς τα Κ ύθηρα, διότι άλλως, κατα πδ:σαν πιθανότητα, θα έπήγαινα έ
yω είς το συνέδριον αύτο τfις Μόσ:t.ας καi το τί θc'χ έγίνετο έκεΊ μέ την 
όνάπτυξιν άντιθέτων άπόψεων δεν ζέρω. Πάντως θα έγίνετο κάτι περισ
σότερον άπο τi]ν δραματικην συζήτησιν, ποu διεξήχ�η μόλις έπέστρεψα 
έκ Κυθήρων καi την έπομένην τοίι σuνεδρίόu τοίι Κ .  Κ .  Ε. έν 'Αθήναις. 

Η ΘΕΣ I Σ ΤΩΝ Γ Ι ΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ 

Θα παρετήρησαν άσφαλώς οί άναyνώσται τοίι Ιστορήματος τούτου 
δτ ι, ένc;> άνέψε_Ρ.α τc'χς άπόψεις τών άλλων Κ Κ .  καi τών άντ ιπροσώπων 
τ�ν είς το συνεδριον αύτο τfις Μόσχας, δέν εΤπα οuτε μ ίαν λέξιν διc'χ τοuς 
Γ ιουγκοσλαύους άντιπροσώπους τοίι Κ . Κ . Γ. Τοuς άφfικα τελευταίους, 
λόγφ άκρι6ώς τοίι έξαιρετικοίι της άπόψεώς των ! 

Έvθυμοίινται οί άναyνώσται ότι, όταν κατα το προηγούμενον συ
νέδριον τfις Διεθνοίις συνεζητήθη καi πάλι.ν το θέμα, παρόντος .τότε ώς 
άντιπροσώπου τοίι Κ .  Κ .  Ε. τοίι Σ αργολόγου, δ τότε Γιουγκοσλαίιος 
κομμουνιστης aντιπρόσωπος δέν έψι)φ ισε την πρότασιν τών Βουλγάρων 
έπi της αuτονομήσεως της Μακεδονιας, άλλ' έπεφυλάχθη; δηλώσας ότι 
έπ' αύτοίι δέν εΤχεν όδηγίας τοίι κόμματός τού; Έψέξαμεν δέ τότε καi 
ή μεΊς τον Σ αρyολόγον, δ ιότι δέν έκράτησε παρομοίαν στάσιν. · 

Τώρα λοιπον οί δύο Γιουγκοσλαίιοι aντιπρόσωποι τοίι Κ . Κ . Γ. εΤ
χσv μετα61] πλήρως προητοι μασμένοι είς το συνέδριον αύτο τfις Μό
σχας. ' Εν τί;) μεταξu είς το Κ .  Κ .  Γ. εΤχον γίνει εuρύταται συζητήσε ις 
�πi τοίι θέματος καi οχι μόνον ή Κ Ε. ·τοίι Κ. Κ. Γ. ,  άλλc'χ δλόκληρον το 
κόμ μα εΊχε ταχθ!] άναφανδον κ α τ α τ ο ίι σ υ \ι θ ή μ α τ ο ς τ η ς α ύ
τ ο ν ο μ ή σ ε ω ς τ fι ς Μ α κ ε δ ο ν ί α  ς ! Καi ή γνώμη αίίτη τών Γι
ουγκοσλαύων εΤχε τεραστίαν σημασίαν, δ ιότι ή Γιουγκοσλαulα εΤχεν, 
δπως καi εχει βέβαια, το μεγαλύτερον τμημα τfις Μακεδονίας. ΟΙ Γιουγ
:<οσλαίΊοι άντιπρόσωποι έχαρακτήρισαν ώς γελοίαν την άπσψιν τfις ύ- · 
πάρξεως ίδιαιτέρου «Μακε�ονικοίι· ΝΕθνους», έχαρακτήρισαν φαντασιώ
δη οίιτοπίαν την θεωρίαν Σ ανδάσκη καi της ΕΜΕΟ καi εΤπαν ότι αuτοi 
άπορρίπτουν κατηγορηματικώς την βουλγαρικην είσήγησιν καi δέν υίο
θετοίιν το σύνθημα. Δέχονται μέν την άρχην τών έθνικοτήτων, άλλ' αίίτη 
�εν δύναται vc'x έφαρμοσθ!] έν Μακεδονίςι:, μη ύπάρχοντος «Μακεδονικοίι 
'Έθνους», ε ίμη μόνον είς τc'χ μυαλό: τών κο�;� ιτατζήδων τfις ΕΜΕΟ ! 

Έπi τ!] εύκαιρίςι: δ:ς μοίι έπιτραπ!] να κάμω μίαν έρώτησιν η δια
πίστωσιν έν σχέσει μέ την σημερινην άποψιν τοίι Κ :  Κ .  Γ. της Γιουγκό- · 
σλαυίας. ώς Κ οάτους καi τοίι τίτο. 

Πρώτον, δ Τίτο καi όλος δ Κόσμος μετ' αίιτοίι όφείλει νa γνωρί
ζι:ι ότι δεν εΤvαι δ πρώτος Γιουγκοσλαίιος κομμουνιστής, ποιJ έπανεστά
τησε κατc'χ της Μόσχαc:; ! ΠολU πρΟ αύτοίι το Κ .  Κ .  Γ. άπέρριψε το σύν-
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θημα της αύτοvομήσεως τj'ς Μακεδονrας- κατά πρόσωπον της Μόσχας, 
άρνηθεv vά πειθαρχήσι;ι είς &ποφάσεις τωv σuvεδρίων της Κόμιντερν. 
Κ αΙ αUτη δεv ελαδεv ούδΕν κατ' αίιτοΟ μέτρον πειθαρχίας η άλλο τ ι .  

Δεύτερον, έό:ν ό Τίτο γνωρίζι;ι καλά τι1ν ίστορίαν τοΟ κόμματος, 
τοΟ δποίοu σήμερον προlσταται, έστω καΙ δ:v το 1 924 ήτο μαθητfις ά
κόμη είς κάποιαν σχολήv της Μόσχας, καΙ γνωρίζει δτι τότε το Κ .  Κ .  Γ. 
άπέρριψε το σύνθημα τijς αύτΟ\'ομήσεως τijς Μακεδονίας, πως τώρα συμ
διδάζει τάς τότε άπόψεις τοΟ κόμματός τοu μΕ τό:ς σημερινάς ίδικάς 
του, έφ ' δσοv οχι yόvον υίοθέτησε τfιv αύτοvόμησιν τijς Μακεδονίας, πα
ραδεχόμενος την vπαρξιν «ΜακεδονικοΟ νΕθvοuς», άλλά καΙ τfιν έφήρμο
σεv, ίδρύσας τfιv δηθεν «Αύτόvομοv Λαϊκfιv Δημοκρccτίαν τοΟ Βαρδαρί
οu», δ ιεκδικωv διό: λογαριασμον αύτijς τfιν προσάρτησιν της «Μακεδο
νιας τοΟ Αiγαίου», ώς κατοικουμένης άπο «Μακεδόνας» τfιv έθvικότητα 
κατοίκους ; Ποία ήτα ή όρθη άπΟψις, έστω καΙ &πο κομμοuvιστικijς ά
τrόψεως, ή τότε τοΟ Κ Κ .  Γ. η ή σημεριvη τοΟ Τίτο ; Τότε το Κ .  Κ .  Γ. 
έπαvεστάτησε κατά της Μόσχας διό: το ζήτημα αύτό ! Τ ώρα ό έπανα
οτάτης κατά τi}_ς Μόσχας Τίτο συμφωνεΊ μΕ τijv Μόσχαν είς αύτό ! 
Πρόκειται περl ζητημάτων άρχijς η πρόκειται περl πολιτικης σκοπιμό
τητος καΙ συμφέροντος τοΟ έπεκτατ�κοΟ ΚομμοuvισμοΟ τί)ς σήμερον, τοΟ 
ιiποίου δεv εΤvαι άμοιρος καi δ Τιτοϊσμός ; 

ΠΩΣ ΑΝτ Ι ΛΑΜΒΑΝΕΤΑ Ι Ο T I TO 
ΤΟ «ΜΑΚ ΕΔΟΝ I ΚΟΝ ΕΘΝΟ Σ » ; 

ΚαΙ άκόμη, έάv ό τίτο παραδέχεται τι1ν uπαρξιν «Μακεδονικο.Ο ΝΕ-
9νους» καΙ καλλιεργεΊ έvτατικως μάλισ-rα τfιv ίδέαν ταύτην, όφείλομεν 
νά τον έρωτήσωμεν καΙ όφείλει vά μη σιωπq έπl τοΟ έξijς σημείου : 
Ποίαν άπσψιv «ΜακεδοvικοΟ νΕθvοuς� υίοθ�Ί ; Tqιr :rnς θεωριας τοΟ 
Σαvδάσκη, ώς &πογόνωv των Μακεδόνων των aρχαίων κατοίκων τfις Μα
κεδονίας η τfιν άποψιν δτι πρόκειται περi σλαuϊκοΟ φύλου ; 'Εάν υίοθε
τιj τijv πρώτην, διατl uπήγαγε η1ν Λαϊκfιv Δημοκρατίαν τοΟ Βαρδαpίου 
6πο τijv Γιοuγκοσλαυϊκfιv Όμοσπονδίαν καΙ δΕν τfιv άφίvει &πολuτως 
ό:vεξάρτητον, έφ' δσον πρόκειται περl ξένου προς τά σλαuϊκά νΕθvοuς ; 
'Εάν πάλιν υίοθετιj τfιν πεpl σλαuϊκοΟ φύλου θέωρίαν, τότε άvτιγράφει 
τον Πρωτογέρωφ ; 

ΚαΙ οί i)_γέται της Λαϊκijς Δημοκρccτίας τοΟ Βαρδαρίοu, ό Βλάχωφ 
καΙ δ Κοuλισεφσκυ, oi μέχρι πρΟ όλίγων άκόμη έτωv όπαδοl τijς ΕΜΕΟ, 
οί μηδεμίαv σχέσιv έχοντε:.; τότε μΕ τον Κομμοuvισμόν, γνήσιοι κομ ιτα
τζijδες έθvικ ισταί, φαντάζονται δτι .με προσω'Π"εΊοv τον Κομμοuvισμον 
t:ivαι είίκολον νό: δμιλοΟν Περl «ΜακεδοvικοΟ νΕθvους» δ ι '  έπεκτατικοuς 
σκοποuς καΙ καθημεριvως σχεοοv άπο τό: ραδιόιJ>ωvα καΙ &πο τfιv έφη
μερίδα «Μακεvτόvια» περl μακεδοvικωv μειοvοτητωv είς τfιv ΜακεδΟ\'ί
αv τοΟ Αίγαίου ; «Κόϊ-ε Μακεντόvετς πρfι νάς» ; ( ΠοίΌς εΤvαι Μακε
δων παρ' ήμΊv ; ) uπο τi)v έννοιαν δχι τι1ν γεωγραφικfιv, άλλό: τfιν έ
θνικήv ; 

Α Ι  Γ Ι ΟΥΓΚΟ Σ ΛΑΥ· Ι ·Κ Α Ι  ΑΝτ Ι Ρ Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Μετό: τfιν παρέκ6ασιv ταύτην, fιν έκρίναμεv άvαγκαίαν καΙ χρήσι
μον, διότι  οί ΓιουγκοσλαΟοι προπαγανδισταl πρέπει νά έχοuv νά κά
μοuv με έκείvους 'Π"Οu κατέχοuv τό: ζητήματα ταυτα καΙ οχι με τσUς ά
yνοοΟντας αύτό: UΕλληνας άρμοδίους, έπανερχόμεθα είς το σuvέδριον 
τfις Μόσχας καΙ είς τfιv έκ μέρους των άντιπροσώπωv τοΟ Κ .  Κ .  Γ. άπόρ
ριψιv της &ποφάσεως περ\ αύτοvομήσεως της Μακεδονίας. 

· Ό Κολλάρωφ καΙ ό Δημηρτωψ, πρΟ παντός ό πρωτος, διότι ό δεύ-
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-τερος έγινε. 
σπουδαίος t-tόνον μετCι τitν πvρκαϊav τοu Ρ άϊχσταγ, έπετέ

:θη άμέσως λα6ρως κατα των Γ ιοογκοσλαιJων άντιπροσώπων καΙ τοu .ις .. 

Κ .  Γ. διό: τitν άντίδρασίν των καΙ κατηγόρησεν αύτοuς ώς έπ.ηρεαζομε
νοuς άπο έθνικιστικό:ς άπόψεις, δτι εΤναι τάχα σοσιαλπατριωται καΙ δ-. 
τι δΕ:ν θέλοιιv ν' άποσπασθι] καΙ νό: αύrονομηθι] ή Μακεδονία, διότι το 
μεγαλίιτεροv τμημα αύτης κατέχει ή Γ ιοuγκοσλαuία, καΙ Ε.τσι το Κ .  Κ .  
·r. παίζει ρόλον πράκτορος της γ ιουγκοσλαuϊκης μπουρζουαζίας ! 

Ό Κολλάρωφ εΤχε πρόχειρον πάντοτε τι'Jν κατηγορίαν αύrην ΠΡ?"" 
.κειμένου περl τοu θέματος τούτου. τ ό: ίδια/ ώς άνεγράψαμεν f\δη εΙς την 
.άρχην σχεδον τοu iστορήματος τούτου, εΤχε πι] καΙ είς έμένα εΙς την 
Σ όφιαv όπότε τον εΤχα σιιvαντήσει ώς γραμματέα τοu κ .  κ .  Β .  

'Αλλ' οί Γ ιουγκοσλαιJοι άvτιπρόσωποι δΕ:ν ήσαν άπο έκείνους ποu 
μποροuσε ό Κολλάρωφ ·να καταδάλι:ι εύκολα. ' Ησαν σκληροl μαχηταί, 
-συζητηταl καΙ άμέσως τοu άπήvτησαν, συντρί6οvτες τitν κατηγορίαν 
τrεpl έθνικ ιστικων τάσεων καΙ σοσιαλπατριωτισμοu : 

- Είμεθα Ετοιμοι ,  είπαν, νό: διακηρύξωμεν, &ν θέλετε, δτι oi κά
·τοικοι της σερ6ικης Μακεδονίας πρόσκεινται πρΟς την Βοuλγαρίαν, δτι 
το σλαuϊκον μακεδονικον Iδίωμα εΤναι πληρέστεροv πρΟς την 6ουλγαρι
κήν, παρό: πρΟς την σερ6ικην γλοοσαν, δτι εχοιιv 6ουλγαρικfιν ·tθνι
κην συνείδησιν, δτι έπl τέλους εΤvαι Βούλγαροι καΙ οχι Σ έρ6οι ! Αύrο 
'θό: το έκαμνε το Κ . Κ .Γ. εύκολώτερον, διότι θό: ήτο πλησιέστερον πρΟς 
την πραγματικότητα, παρό: το νό: πι] δτι oi κάτοικοι της γιουγκοσλαuϊ
κi)ς Μακεδονίας εΤναι «Μακεδόνες» τfιν έθνικότητα καΙ νό: παραδεχθi] 
-τήν uπαρξιν ΜακεδονικοιJ Ν Εθνοuς, έν<;-ι ή Μακεδονία σήμερον εΤναι μόνον 
γεωργαφικος δρος. Αύrο μποροuμε, &ν θέλετε, σ. Κολλάρωφ, νό: το κά
μωμε, διό: νό: έξuπηρετήσωμεν οϋτω τήν . . . 6ουλγαρικην καΙ οχ ι τfιν 

-σεο6ικΠν μπουpζουαζίαν ! 
Κ όκκαλο δ Κολλάρωφ ! Τοιαύτην άπάντησιν δΕ:ν έπερίμενε 

•βέ6αια. 

Α Ι  ΥΠΕΡ Τ Η Σ  ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ !ΞΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ  Σ 

Οί Βούλyαροι άπηρίθμησαν εΙς το συνέδριον της Μόσχας τό:ς δυ
·v�μεις, αϊτινες θiχ επρεπε κατ' αύrοuς νό: κ ινηθοιJv uπΕ:ρ της αύτονομή
-σεως της ΜακεδΌνίας. ΚαΙ ίrπελόγιζαν τό:ς έξης διιvάμεις : 

Α '  την ΕΜΕΟ, μΕ: την όποίαν εΤχαν κάιJ.ει ένιαlον μέτωπον, ώς άρ
_χικον καΙ κύριον φορέα της Ιδέας τi)ς αύrοvομήσεως τfις Μακεδονίας. 
Αϋτη θό: Επρεπεν ένόπλως ν' άρχίσι:ι έπανάστασιν έν Μακεδονίq, έξε
γείρουσα δλους τοuς Μακεδόνας ( φυσικό: τοuς σλαιιοφώνους κυρίως) ,  
.ι:Jς εχοvτας τάχα Μακεδονικfιv· έθνικfιν σuνείδησιν ! Ύπελόγιζοv δε δτι 
-<.ίλος ό Λαός της Μακεδονίας τοιJ Π ιρίν, το μέγιστον μέρος τοu ΛαοΟ 
της γ ιουγκοσλαυϊκi)ς Μακεδονίας καΙ άρκετον τμημα της Δυτικi)ς Ελ
ληνικi)ς Μακεδονίας με μέρος τοϋ πληθιJσ1!.ΙΟU των παραμεθορίων πε
·ριοχων Κ αρατζό6ας, Κ ιλκίς, Ποροίων, Σ ιδηροκάστρου, Β ροvτοuς καΙ 
Δράμας, θό: έτάσσοvτο άμέσως παρό: το πλευρον της ΕΜΕΟ (ή έθε
λουσία άνταλλαγη των πληθuσμων μΕ: την. Βουλγαρίαν, διιvάμει της 
-συμβάσεως Κ αφαvτάρη-Μολλώφ δεν εΤχε γίνει ·άκόμη ) .  

Β ' .  Ai διιvάμεις των τριων Κ .  Κ .  Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαυίας 
καΙ " Ελλάδος. 

· · 

Γ ' .  Oi Κ οuτσό6λαχοι, ώς μειονότης, · προτι μωσα τfιν αύτονομίαν 
-,ης Μακεδονίας, άπό την κuριαρχίαν ·έπ' ςιι.}τfις άλλων Έθνωv. 

Δ Ό  Το Άλ6ανικον Έπαvαστατικον Κ ομιτδ:τον τοΟ Κοσσό6οu 
( Κοσσυφοπεδίου ) .  ' · . : · · , 

Ύπελόγιζον άκόμη καΙ εΙς τfιν ειiμενη ·στάσιν των ' I  σραηλιτων τfις 
:.Θεσσαλονίκης καΙ δλων τωv ' I  σραηλιτω�·- της Μακεδονίας, οίτινες θό: 
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προετίμων κατ αύτοuς τfιν αύτονομίαv καΙ θα έβοήθουν τον αύτονομι
στικοv άγώνα οίκοvομικώ<; καΙ πολι"ηκώς διεθνώς, δια της 6οηθέίάς τσιJ · 
διεθνοΟς · ι  ουδαϊσμοu ! _ 

Κ ατα το σχέδ ιόν των, μετα μίαν μ ικρc'χv περίοδον ένόπλου έπαvα
στατικijς δράσεως, θα έζητεΊτο ύπο τijς έπαvαστατικijς έπιτροπijς ;τοο 
άγώνος, ήτις θa έσχηματίζετο, άπο τfιν Κοιvωνίαv τών ' Εθνών δημοψή
φισμα εΙς "δλόκληρον ττ'ιν Μακεδονίαv ( τα τρία τμήματά της )  ύπο δ ιε
θνij Ελεγχον, καΙ έπί-στευον δτι το άποτέλεσμα τοu δημοψηφίσματος αύ
rοu - θα i'jτo ύπερ τijς αύτονομήσεως, ώς Ιδιαιτέρου Μακεδονικοu Κ ρά
rοuς, δ ιότι δλαι α\ άνωτέρω άπαριθμηθεΊσαι δυνάμεις θα έψήφιζον ύπΕρ 
τijς αύτονομήσεως. 

ΟΙ Βούλγαροι ύπεστήριζον- αύτα καΙ δεν άποκλείεται εν τοιοuτον 
δημοψήφισμα να εΤχεν αύτο το άποτέλεσμα. ΝΟχι διότι οΙ Μακεδόνες 
εfχον «Μακεδον ικi]ν» έθνικi]ν συνείδησιν, άλλα διότ ι  ο\ κάτο ικοι τijς σερ-
6ικijς Μακεδονίας, τijς πολυπληθεστέρας, περισσότερον προσκείμενοι 
πρΟς τi]ν Βουλγαρίαv καΙ πιεζόμενοι άπο τοuς Σ έρβους, οΙ κάτοικοι 
τijς Μακεδονίας τοu Π ιρίν, ο\ όλίγοι σλαυόφωνοι τijς έλληνικijς Μακε
δονίας, ο\ . ούκ όλίγοι Άλ6αvοl τijς σερβικijς Μακεδονίας καΙ δλαι α\ · 
άλλαι με ιονότητες ίσως θα προετίμων να ψηφίσουν ύπερ αύτονομήσεως, 
καλύπτοντες. τας ψήφους τών ' Ελλήνων κυρίως τijς Μακεδονίας καΙ τών 
όλίγων Σέρβων τijς σερβικijς Μακεδονίας. 

ΤΟ ΑΛΒΑΝ Ι ΚΟ Ν  Κ ΟΜ J τΑΤΟΝ 

Άλλα τί  i'jτo αύτο το Άλ6αvικον Έπαvαστατικον Κ ομιτΟ:τον τοu 
Κ οσσόδου, το δποΊοv άνέφερον οί Βούλγαροι ώς δύναμιν σύμμαχοv 
ύπερ τijς αύτονομήσεως της Μακεδονίας ; . 

ΕΤναι yνωστον δτι εΙς την γιουγκοσλαuϊκi]ν Μακεδονίαv, .. Ιδίως εi.ς 
την _ δυτικi]ν αύτης περιοχfιν καΙ .προ· παντος εΙς το άλλοτε τουρκικον 
Β ιλαέτιον τοu Κοσσυφοπεδίου ( Κόσσο6α Β ιλαετί ) ,  άλλα καΙ - έντος · 

άκόμη της Σ ερβίας, κατοικοuν πολλοl 'Αλβανοί. Δεν γνωρίζω άκρι6ώς 
τον άριθμόν των, άλλ' ύποθέτω δτι άνέρχονται εΙς έκατοντάδας χι
λιάδων. -

Οί &vθρωποι αύτοί, έθνικισταl κατ' . άρχήν, έπιθvμοΟν τi]ν ί::νωσίν 
των με τi]ν Άλ6αvίαν. ΚαΙ εΤχοv Ιδρύσει όργάνωσιν πολιτικήν, το λεγό
μενον Άλβαvικον Έπαναστατικον Κ ομ ιτΟ:τον τοu Κοσσόβου, τοu 
όποίου ό σκοπος συνίστατο εΙς την ένωσιν με την 'Αλ6αvίαν, την άπε
λεvθέpc.:>σιν αύτών καΙ τών έδαφών των άπο την Γιουγκοσλαuίαv. Έ
στρέφοντο δε κατα τijς Γ.ιουγκοσλαuiας φυσικά, άλλα καΙ κατα τοu Β α- . 
σιλέως τijς 'Αλβανίας Ζώγου, δστ ις έγίνετο πότε δργαvον τών Γιουγκο
σλαύων ( έπl Φc'xv -'Ι'Ιόλ ι )  καΙ πότε τ·ών ' Ι ταλών. Αύτοl f1θελον την Άλ-
6ανίαν μεγάλην καΙ άνεξάρτητον, δ ιότι περίπτωσις άπελευθερώσεώς 
των δεν ύπηρχεν, έφ' όσον α\ .άλ6ανικαl Κ υβερνήσεις - ύφίσταντο τijν 
έπιρροi]ν πότε τών Γιουγκοσλαύων καΙ .πότε τών ' Ι ταλών. Άντετάσσον
το δε εΙς την Ιταλικi]ν έπιρpοi]ν έπl τijς 'Αλβανίας, την δποίαν έθεώ
ρουν πρόδρομον ύποταγijς εις αύτήν, δπως εγινεν άργότερον. 

ΥΠΕΡ ΤΗ Σ ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ ΕΩΣ 

�Οταν λοιπον έτέθη το ζήτημα τijς αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας 
εΙς τi]ν Μόσχαν, εστειλαν καΙ αύ;τοl .έκεΊ άvτιπροσώπους, -οί οποΊοι έδή
λώσαν δτι το Άλ6ανικον Έπι:Χναστατικον ΚομιτΟ:τον τοu Κ οσσό6ου, 
το δποΊον ησκει πράγματι μεγίστην . έπιρροi]ν έφ' δλων τών 'Αλβανών 
τijς Γιογ; cοσλαυίας, τάσσεται καΙ αύτο ύπερ τijς αύτονομήσεως όλο
κλήρου τ ]ς Μακ€δονίας, ύτtΟ τον. δρον δπως .ή αύτόνομος Μακεδονία, 

ι. � . 
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,μετΟ: _την άπqκτησιν της άνεξαρτησίάι;. τής, παραχωpήσι; ι  δυνάμει τής 
Ιδίας άρχης των έθνικοτήτων, τΟ:. ύπό των Άλ6αν&ν κατΟ: πλεισψηφίαν 
�:<ατοικουμενα έδάφη της y ια.ιγκοσλαuϊκης Μακεδονίας, καΙ Ιδίως όλir. 
.κληρον τό άλλοτε Β ιλαέτιον Κοσσυφοπεδίου, είς τrιν Άλ6ανίαν. , 

Ή Κόμινfερν καΙ είδικώτεpον δ γενικός yράμματεuς αίιτης Κολ
λάρωφ εσπεuσαν νΟ: δεχθοuν καΙ την· προσφορΟ:ν καΙ τον ορον, ώς σύμ
·ίJ:ιωvον πρός τfιν άpχf]ν των έθνικοτήτων, άναζητοuντες συνάμα συμμά
.χους καΙ ένισχίισεις ε ίς  τf]ν άποψιν της αίιτονομήσεως. Οuτω καΙ 1-ό 'Αλ
δανικον Έπαναστατικόν Κομιτaτον τοΟ Κ οσσό6ου συγκατηριθμεί'το με
ταξu των ύπέρ της αύτονομίας της .Μακεδονίας δυνάμεων. 

Αίιτό -ι:ό καζάνι εβραζε κατΟ: τf]ν έποχfιν έκείνψ καΙ αίιτο ήτο τό 
ι:>ράζον καΙ κοχλάζον περιεχόμενόν του. 

Μ Ι Α  ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η  ΔΟΛΟΦΟΝ Ι Α  

Έπl η;] εύκαιρίςι: όφείλω va προσθέσω καΙ κάτι άλλο, το οποίον 
φέρει είς τον vouν ώρ ισμένας διαβολικaς δντως συμπτώσεις. � Ενα μεση
_μέρι_, πε_ρί ωραν 2αν τοu 1 930 η 1 93 1  ( δέν έvθυμοuμαι άκριβως) I εδγαι
να άπο τΟ: έπl τfjς όδοu 'Αγίας Σοφίας καΙ Τσι μισκη τfjς Θεσσαλονί
κης γραφεία της έφημερίδος «Ταχυδρόμος», τοu άει μνήστου πολιτεuτοϋ 
Ν ικολάου Δαρβέρη, Οστ ις άπέθανε πρό τινων έ<rC>v, καθ' ην ωραν ώμί
λει είς τfιν Βουλήν. ΕΤχα ήδη πρό τριετίας άποχωρήσεί ( τό 1 928 ) άπο 
το Κ . Κ  Ε. καΙ ε ίργαζόμην εiς τfιν έφημερίδα αίιτf]ν ώς άρθρογράφος, 
ι\ι'ιόλις Ε:φθασα εΙς η'ιν έξώθυραν, άκούω πολu κοvτa δύο πυροδολ ισμοUς 
προς ηΊ.v δδον Τσιμ ισκίj κα] μετΟ: πέντε βήματα ποu εκαμα προς τΟ: 
ΕΚεί βλέπω Ενα avθρωπον VQ πέφτ!] κάτω, έν4> Ενας άλλος Ερριπτε το 
πιστόλι άπο το χέρι του καΙ έτρέπετο είς φυγήν. Πέντε η εξ άλλοι δ ια-
6άται, παρατuχόvτες είς το δρaμα, Ε:τρεξαν προς τa έκεΊ. Οί άλλοι έκu
vήγησαν τον δολοφόνον. � Ετρεξα καΙ έγώ έκ των πρώτων. Χώθηκε μέσα 
είς την πόρταν ένος μεγάρου, ποLι ήτο άνοικτή. Πήγαμε δλοι έκεί'. Τον 
ε'ίδαμε άπο μέσα νa στέκεται εντρομος. Ε'ίχαμε γίνει έv τ4> μεταξu καμ
μ ιΟ: δεκαριά. Μόλις μaς εΤδεν, f\ρχισε νa φωνάζι;1 : 

- Μή, μή, μη μέ σκοτώνετε ! Έγκώ 'Αλβανός ! Ποu 'Αστυνο
μ ία ; Χωροφύλακα, τζαντάρμα, έγκώ τεσλίμ· ! ( δηλ. θέλω νΟ: πα
ραδοθω ) .  

Άντελήφθημεν δτι έφοβε'Ιτο μη τον σκοτώσι:1 το πλfjθος, μη τον 
λυντσάρι:1 καΙ δτι έζήτει τοuς άστυνομικοuς διΟ: νa παραδοθ-τ;\. 

Μπήκαμε καΙ τον πιάσαμε. Τον έπίiραν δυο - τρείς νa τον πaνε εΙς 
τήν Άστυνομίαν. Έν τ4> μεταξu Ε:φθασαν καΙ δύο χωροφύλακες. Ο Ενας 
τον έπίiρε, βοηθούμενος άπο δύο πολίτας. Ό άλλος Ε:τρεξεν είς τον τύ
φεκισθέvτα. 'Έτοεεα έκεϊ καΙ έΥώ. 

U Ενας γιατρός, ενας γ ιατρός ! έφώναξαν πολλοί .  

Ο ΧΑ ΣΑΝ Π Ρ  I Σ Τ Ι  ΝΑ 

� Ηλθεν " ενας καΙ διεπίστωσε τον θάνατον. Μία σφαΊρα τοu εΤχε 
·τρυπήσει τον αίιχέvα. Φαίνεται δτι δ δολοφόνος έπυροβόλησεν έκ των 
uπισθεν. 

Ό χωροφύλαξ διέταξε νΟ: μη έγγίσι:1 κανεiς το πτωμα, μέχρΊς δτου 
έλθουν αί Άρχαί, αί όπο'Ιαι Ε:φθασαν δλαι έvτός όλίγου. Ό φοvευθεiς 
ιiτο ήλικίας 60-65 έτων, καλοενδεδvμένος, ξανθός, κοντός, μαλλον 
τrαχύς, μέ χαρακτηρ ιστιka καλλιεργημένου άνθρώπου, πολιτισμένου 
καΙ μορφf]ν ήρεμον. ΘΟ: έλεγε κανεiς δτ ι ήτο καθηγητf]ς η Ε:μπορος. 
. . Αί 'Αρχαi Ε:ψαξαν τΙς τσέπες του. Ώς δημοσιογράφος παρηκο
.λούθησα τΟ: πάντα. Το πορτοφόλ ι του ήτο γεμ&το λεπτΟ: καΙ έλληνικΟ: 
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καΙ ξένα. Είς τa χέρια του Ελαμπεv Ενα δακτυλίδι μΕ: έ'.να διαμφ,τι με
γί:Χλο, τεραστίας aξίας. Xpuσo· ρολόϊ, χρuσδ: κουμπιa μανικιετιων. 

Άλλa καΙ δ ιαδατιJριον ! Γιοvγκοσλαuϊκόν ! Κάπως παλιό, δ ιότι 
6 κ. είσαγγελεuς δ ιεπιστωσεν aμέσως δτι δΕ:ν εΤχε θεωρηθη άπο το 
γ ιοuyκοσλαuϊκον προξενεΊον Θεσσαλονίκryς ! ΚαΙ το δνομά του ; 

χ α σ α ν π Ρ I σ τ ί ν α, aνεγνωσεν δ κ. είσαγγελεύς. Το 
όνομα αύτο δΕ:ν έκαμε φυσικό: ούδεμίσ:ν έντύπωσιν είς κανένα. Οuτε είς 
τaς 'Αρχάς, οuτε φυσικό: είς τa πλήθη, ποu εΤχαν μαζευθη έν τr;> μετα
ξύ. η ξέρει δ κόσμος ; Μόνσv έγω έμεινα κατάπληκτος ! Κ αi εΤπα : 

- ΔΕ:ς τώρα πως τa έφερε δ διάβολος να εύρεθω έδω μεταξu των 
πρώτων είς την δολοφονίαν τοΟ ΧασCχν Π ριστίνα ! 

Διότ ι  αμφέβαλλα πολU δ:ν ύπηρχεν έκείνην τιlν στιγμfιν έν 'Ελλάδι 
άλλος άνθρωπος, πλi}ν τοu δολοφόνου του aσφαλως, δ δποΊος να έyνώ
ρ•ζε τί εΤναι δ Χασαν Πριστίνα, τον δποΊον βέβαια έγνώριζα καi έγω 
μόνρν έξ aκοης παλαιοτέρας καi έ6λε�α διό: πρώτην φορCχν νεκρόν. 

Ο ΑΡΧΗΓΟ Σ 'tOY ΚΟΜ Ι ΤΑΤΟΥ 

Ό Χασaν Πριστίνα λοιπόν ·�ν �το άλλος &πο τον aρχηγον τοιl 
Άλβανικοu Έπαναστατικοu Κομ�ι;frου· τοu Κοσσό6α.ι . . � Ητο δ &ρχη
γος των ύποδούλων είς τfιν Γ ιοyγκοσλάulαν 'λλβανων ! . 

Π ολλαi σκέψεις μΕ: κατέλαβον ό:μέσως. �.Ητο φανερον δ ι '  έμΕ: δτι 
έπρόκειτο περi δολοφονίας μΕ: πολιτικα έλατήρια. ΑΙ 'Αρχαi έπλεον φυ
σικό: είς το σκότος. ΔΕ:ν ήσαν είς θέσιν &κόμη να κρίνουν διατί έγινεν ή 
δολοφονία αύτή. Έπερίμεναν νa μάθουν άπο τον δολοφόνον τa έλατή
ρ ια. 'Αλλ' αύτος θa τa aπεκάλιnττε ; .. 

Διηρωτώμην καi έγώ : Π οΊος άραγε έβαλε νa τον σκοτώσουν ; Ή 
cι\ευκιl Xεip» τοu στρατηγοu Ζίφκο6ιτ� της Γιουγκοσλαυlας η δ Β ασι
λεuς Ζώγου καΙ οΙ σuν αύτr;> ; Διότι καi αl δύο πλευραl εΤχαν συμφέρσv 
νa τον σκοτώσουν, διότι αντετίθετο είς άμφοτέρας. Φαίνεται δέ, έλε
γσv κατα νοuν, δτι δ Χασαν Πριστίvα κατέφυγεν άπο καιρΟν είς τιlν 'Ελ
λάδα καi έζη είς την Θεσσαλονίκην, μη δυνάμενος έν Γιοuγκοσλαulq; νa 
παραμείνι:J , δποu έπεκράτει ήδη καθεστως δ ικτατορίας της «Μπέλα 
Ρούκαι (Λευκης ΧειρΟς ) τοu Ζίφκοβιτς. 

' Εγκατέλειψα την aπασχόλησίν μαι μΕ: τιlν ύπόθεσιν αίιτfιν &κόμη 
καi άπο δημοσιογραφικης aπόψεως. Οuτε έγραψα τίποτε, οuτε εΤπα 
είς κανένα τίποτε διό: την δολοφονίαν τοίi Χασαν Πριστίνα. Άπέφuyα 
νa διαφωτίσω καi τας δικαστικaς 'Αρχάς. 

- η  τa θέλεις, εΤπα καθ' εαυτόν, έσU &πεχώρησες ·aπο το 
Κ . Κ .Ε.,  ζι]ς ήσυχος, τί θέλεις πάλιν va άναμιχθι]ς είς τέτοια ; "Ας 
6ροuν την άκρη αl Άρχαί. ΝΕπειτα φαίνεται δτι έδω αναμιγνύονται είs 
την ύπόθεσιν ξένα Κ ράτη, ή <<Μπέλα Ρούκα>> της Γιοuγκοσλαulας, τι 
άνακατώνεσαι έcru μΕ: τέτοια ζητή�ατα ; Κάτσε στ' αύγά σου ! 

Καi έσιώπησα. ΔΕ:ν ήτο καιρος άκόμη δια νa μιλήσω. "Αν μιλοuσα 
τότε, έστω καi . λίγα, αl δ ικαστικαi Άρχαl θα εΤχαν να μΕ: έρωτήσουν 
πολλά. Κ αi έπειτα δΕ:ν βρίσκεται άκρη. 

Ό δολόφόνος τοu Χαuaν Πριστίvα δΕ:ν ξέρω τί ε1πε καi πως έδι
καιολοyήθη. 'd φόνος ήτο σαφως έκ προμελέτης. 'Εν τούτοις κατεδικά
οθη είc μ ικ'p.Cχν σχετικως ποινήv, είς εlρκτιlν 5 έτων καi κάτι .  ΔΕ:ν ήθέ
λησα οΊJτε τi]ν δίκην νa παρακολοι.eήσω, διό: vα μη παρασυρθω καi &να
μιχθω λέγοντας τίποτε είς κανένα. Άπο τι1ν μ ικραν έπιβληθεΊσαν ποι
νi}ν κρίνω δτι άσφαλως θα έγιναν ξέvαι έπεμ6άσεις ύπΕ:ρ τοu δολοφόνου. 

Προσέθεσα αίιτa τa περl ΧασCχν Πριστίνα, διό: νa μη έπανέλθω 
άργότερον είς το ζήτημα τοu 'Αλδανικοu Έπαναστατικοu Κομ ιτάτα.ι 
τοu Κοσσόδου καΙ νa �είσω έδω το θέ'μα αίιτοu. 'Αλλa · δΕ:v δύναμαι 
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v' άvτ ιστώ εiς τον πειρασμον τοϊι νΟ: κάμω καΙ πάλιν μφικΟ: έρωτήματα 
είς τοuς τίτο, Βλάχωφ, Κ ουλισέφσκυ καΙ Σ iα : 

ΑΝΤ Ι ΔΡΑΣ Ι Σ  ΚΑ Ι Ο Π Ι ΣΘΟΔΡ ΟΜΗ Σ Ι Σ  

'Εφ'  δσον υίοθέτησαν τfιν 6άσιν της άρχης τών έθvοτήτων, τfιν 
�ποίαν καΙ έπικαλοϋνται προκειμένου περl Μακεδονίας, δ ιΟ: ποίΌν λό
γον δέν άπέδωκαν εiς τfιν 'Αλ6ανίαν τfιν δuτικfιν περιοχfιν τijς γιουγκο
σλαυϊκijς Μακεδονίας, κατοικουμένην άτrο 'Αλ6ανοuς κατΟ: μεγίστην 
πλειοψηφίαν, συμφώνως καi πρΟς τfιν παλαιΟ:ν ύπόσχεσιν πρΟς το Έπα
ναστατικον Άλ6ανικον Κομιτfχτον τοϊι Κοσσό6ου ; ΚαΙ τοϊιτο 80: fπρε
νε νΟ: γίνι;ι τοσούτ't) μαλλον, καθόσον καΙ ή 'Αλβανία εΤναι έπίσης <<Λαϊ
κfι Δημ�ρατία» καi όχι άστικΟν Κράτος. Κ αi Ιδίως τότε, ποu άκόμη 
δΕ.ν εΤχεν έπέλθει ή διάστασις τίτο καΙ Κ όμ ινφορμ. 

ΚαΙ άκόμη : Διατί δ τίτο καi οί σuν αuτ�, δηι-ι ιουργοϊιντες τfιν 
«1\αϊκfιν Δημοκρατίαν τοϊι Β αρδαρίου>>, ύπήγαγον αUτην εiς τfιν Γιοuy
κοσλαυϊκfιv Όμοσπονδίαν, πρδ:γμα πού Εδωσεν άφορμήν, ώς μη ώφει
λεν, είς τοuς Βουλγάρους ν' άρνηθοίιν τfιν εiς αύτfιν προσάρτησιν τijς 
Μακεδονίας τοu Γ1Ίρίν ; Κ αΙ τοuτο 6έ6αια πρΟ της δ ιαστάσεως τίτο 
καΙ Κόμ ιvφορμ. ' Εφ' δσον κατΟ: τfιν Chτοψιν τijς ύπάρξεως Ιδ ιαιτέρου 
«Μακεδονικοϋ ΝΕθνους», ή «Λαϊκή Δημοκρατία τοϊι Βαρδαρίου» καΙ ή 
ιVιακεδονία τοu Π ιρlν κατοικοϊινται άτrο δμοεθνεΊς Μακεδόνας κατοί
κους, κατΟ: ποίαν λογικήν, κατΟ: ποίαν έφαρμογfιν τίνος άρχijς έθνικο
τήτων δέv άνήκονν σήμερον εiς μίαν «Λαϊκfιν Δημοκρατίαν» iδικήν των, 
(χλλ' εiς δύο μη iδικάς τών ; Διατί δΕν ήνώθησαν πρiν έπέλθι;ι ή διάστα
σιc Τίτο καΙ Κόμ ιvφοομ : 

- Τοuτο σημαίνέι Ότι - αί έθvικ ιστικαl άπόψεις τοϊι σημερινοϊι δijθεν 
άτrο άρχΟ:ς δ ιεπομένου Κ ομμουνισμοϊι, έξελιχθέντος εΙς άτrαισίας μορ
φijς δλοκληρωτικον έπεκτατισμόν, ποu δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ έπέκ
τασιν 'Επαναστάσεως, άλλΟ: μόνον έπέκτασιν ξενικijς κυριαρχίας, α1 
έθν ικ ιστικαi άπόψεις, λέγομεν, fτrνιξαv καΙ άτrερρόφησαν τΟ: δόγματα 
καΙ τΟ:ς άρχάς. Αύτο άλλωστε εΤναι εΤς έκ τών λόγων, διΟ: τούς δποίους 
rψεΊς ίσχυριζόμεθα άτrο πολλοϊι δτι δ Κ ομμοuνισμος fπαuσεν άτrο πολ
λοί! έπίσης χρόνου νΟ: εΤναι έ π α  ν ά σ τ α  σ ι ς καΙ Εχει μετα6ληθij 
ήδη άπο πολλοί! ε i ς ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν, ε ί ς ό π ι σ θ ο δ ρ ό
μ η σ ι ν. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΔ Ι ΟΥ ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

Έπανερχόμεθα τώρα εiς το συνέδριον τοu κ .  κ .  Ε., διΟ: νΟ: 
\δωμεν τί έγινε κατ' αuτό. 'Εν πρώτοις πρέπει vO: τονισθ� δτι εiς 
αuτο παρέστησαν σποuδαΊαι «προσωπικότητες» : Ό yενικος γραμμα
τεuς τοϊι τσε;.:οσλοοακικοϊι κόμματος καΙ άρχηγος τής κοινοβουλευτικής 
ομάδος αuτοϋ εiς τfιν Βουλfιν τ-ής Π ράγας; συνάμα δέ μέλος τijς 'Εκτε
λεστικής Έπιτροπί'Jς της Κόμ ιντερν, σπουδαΊος θεωρητικος τοϊι Κομ
μουνισμοί!, δ Ρ ιχάρδος Σ μέραλδ. ΝΑρθρα αuτοϋ συχνΟ: έδημοσιεύοντο 
εΙς τι1ν «ν l ντrρεκορ». τί άπέγινεv ό Σ μέραλδ fκτοτε, δέν γνωρίζω. «'Ε
ξεκαθαρίσθη» καΙ Ι:'παuσε νΟ: γίνεται λόγος περl αύτοu, οίίτε δέ καΙ ένε
φανίσθη έκ νέου εiς το προσκήνιον τώρα ποu η Τσεχοσλοβακία fγινε 
κομμουνιστική. Π ροφανώς θΟ: εΤναι ηδη νεκρός πρΟ πολλοϋ. 

Δεύτερον δέ ό περιλάλητος καΙ τηλεκλuτος Ντημήτρη Μαvουήλ
σκυ, δ ύπουργος τών 'Εξωτερ ικών τijς Οuκρανίας, μέλος καΙ αUτος τijς 
Έκτελεστ ικ!lς τής Κόμ ιντερν καΙ είδικος διΟ: τΟ: 6αλκανικ0: προβλή
ματα ! Αύτός δ ίδιος ποu πρό τ ινων έτών μόλις fκαμε τόσην φασαρίαν 
μΕ. ττ1ν κατΟ: τijς ' Ελλάδος προσφuyήν του εΙς τον Ο.Η . Ε. 

263 



�Ητο προφανες δτι ή Κόμιντερν καΙ εlδ ικώτερον ίσως δ Κολλάρωφ 
aπέδιδον Ιδια,τέραν όλως ση�ασίαν εiς το σwέδριον τοΟ Κ . Κ .Ε .  καΙ 
Ιδίι..:ς εΙς τaς έπi τοΟ «έθνικοi.ι ζητήματος» αποφάσεις του, δηλαδi] έπi 
τοΟ Αuτονομ ιστικοCι τής Μi:χκεδονίάς. 

· · 

Ό Σ μέραλδι ώς βουλευτi]ς :τής Τσεχοσλο6ακίας1 ήλθεν εΙς η1ν 
' Ελλάδα μ[ κανονικον τσε)ί:οσλοδακικον δ ιαδατήριον έκ Πράγας. Ai 
έλληνικαl Άρχαl δεν είχον κανένα λόγον τότε νό: προσέξουν έ:να Τσέ
χοv, f.στώ καΙ 6ουλευτήν, έρχόμενοv εΙς τi]ν 'Ελλάδα. Ή Τσεχοσλοδα
κία τότε ήτο χώ·ρα, με τi]ν οποίαν είχομεν aρίστας διπλωματικaς καΙ 
.tμπορικa5 σχέσεις. Μήπως ύπήρχε τότε καμμία Άρχη η ΓραφεΊον εΙς 
ηΊν 'Ελλαδα (η μήπως ύπάρχει τώρα ; ) ποu νa παρακολουθ6 ποΊοι 
εΊναι κομμουνισταi βουλευταi εΙς ξένας χώρας, οοτε νa γνωρίζΊ;Ι δτι ό 
Σ μέραλδ ήτο ό:ρχήγος έκεΊ τοCι Κ .  Κ .  Τσεχοσλο6ακίας, δ ιό: νa διερωτη
θfι. τί f.ρχεται νa κάμΊ;Ι έδCJ καi νa παpακολου8ηθι} ; � Η  μij άργότερον, 
ποu ήλθε 6ουλευτi]ς κομμουνιστι1ς Γερμανος τοCι Ράϊχσταγ, έπf\ρε κα
νεiς χαμπάρι ; � Η  μήπως Ο:ν τώρα έλθι;ι εΙς τiιν ' Ελλάδα f.νας I άλλος 
fι Βέλγος π.χ. κομμουνιστiις βουλευτής, έCχν το δια6ατήριόν του δεν 
γράψΊJ δτι εΤναι βουλευτi]ς κάν, ·θα δώσι;ι κανεiς Ιοιαιτέραν σημασίαν 
είς τοuτο ; ΝΕτσι, δuστυχwς, γίνονται καi ρυθμ ίζονται τΟ: -πράγματα 
εΙς την 'Ελλάδα ! Μήπως το ύπουρyεΊον Έξωτερικων έσκέφθη ποτε να 
ζητήσι;ι ό:πο τaς πρεσ6είας τοΟ έξωτερικοΟ πίνακας των κατa χώρας 
βουλευτων καΙ στελεχων των κ .  Κ .  των διαφόρων χωρων, δια νa έφο
διάσι;ι μ[ είδ ικaς πληροφορίας τΟ: Κέντρα Άλλοδαπων ; ΚαΙ δμως, έaν 
τότε, φέρ' είπείv, ή 'Αστυνομία έγνώριζε τί έστi Ρ ιχάρδος Σ μέραλδ καi 
τον παρηκολούθθει άπλως, θa έλάμ6ανε γvCJσιν καi τού μυστικοΟ συνε
δρίου, ποu f.γινε, καi πολλων άλλων πραγμάτων. 

aaσov άφοJ?ξt τον Ντημήτρη Μανουήλσκυ, αύτος δΕ.ν ήλθεν έπισή
μως. � Ηλθε μ[ άλλο δvομα, ψεvτ ικο, ι<αi εΙσήλθε λάθρα εΙς την ' Ελλάδα, 
κατa τρόπον ποu δέv f.μαθα, διότι δΕ.ν ένδιεφέρθην να μάθω. Ν I σως να 
άπε6 ι6άσθη κρυφό: aπο· κανένα aπο τΟ: ρωσικό: άτμόπλοια «Τσιτσέριν» 
καi «Λένιν». Το ψεύτ ικό του ονομα δεν το ένθvμοuμαι, δ ιότι δΕ.ν άπέδω
σα σημασίαν είς αύτό, έφ ' δσοv ήμην μεταξu των έλαχίστωv, oi οποϊοι 
έγνώριζον ΤΟ πραyματικόν του δνομα. Είς το συνέδοιον oi σύνεδροι τοCι 
Κ .  Κ. Ε. έγνώριζον μέν δτι ή\ο ξένος καi ΡCJσος, aλλά, πλi]ν έλαχίστων, 
oi άλλοι δΕ.ν έyνώριζον ·ποίΌς εΤναι .  Τον Ελεγαν Ο:πλ&'Jς ο σ. Μιχάλης. ΜΕ. 
αύτο το δνομα άναφέρονται καi οί �όγοι του εΙς τα πρακτ ικό: τού συνε
δρίου έκείνοv, τΟ: έν .μέρει δημοσιευθέντα είς τΟ: Φύλλα τοΟ « Ρ ιζοσπά
στη» τijς 27ης, 28ης, 29ης καi 30ής Νοεμβρίου 1 924 . ΠοCι νeχ ξέρι;ι 
κανεiς δτι κάτω άπο το δνομα «σ. Μιχάλης>> κρύπτεται ο πολUς Μα
νουήλσκυ ! 

Το συνέδριον Ελα6ε τaς aποφάσεις του παμψηφεί, δπως τaς ήθε
λαν καi δπως τaς έσερδίρισαν οί Μανουήλσκv, Πουλιόπουλος καi Μά
ξιμος. Είς το ζήτημα των «θέσεων έπi TOU έθνικοu», δηλαδη έπi τijς «Αύ
τονομήσεως τής Μακεδονίας καi τijς Θράκης», η Ιδική μου είσήγησις, 
ποu εΤχα στείλει άπο τΟ: Κ ύθηρα, aνεyνώσθη καΙ άπερρίφθη, ώς άντι
τιθεμένη προς τaς ληφθείσας ύπο τοΟ συνεδρίου τijς Κ όμ ιντερν aποφά
σεις έν Μόσχq. καi ώς θέτουσα το θέμα ώ ς ζ ή τ η μ α 5 χ ι α ρ χ η ς, 
ά λ λ α  τ α κ τ ι κ η ς. Αuτο το τελευταΊον f.χει μεγάλην σημασίαν, διό
τι είς τΟ: ζητήματα aρχijς δέv χωρεΊ δ ιαφωνία, καi πδ:ς διαφωνων όφεί
λει ν' άποχωρl} τοCι κόμματος, έν� εΙς τΟ: ζητήματα τακτικijς έπιτρέ
πεται ή διαφωνία, χωρiς' .συνεπείας διό: τον διαφωνοuντα. μέ μόνην ύ
ποχρέωσίν του νa σεβασθ6 την γνώμ'ην τής πλειοψηφίας, συμφώνως 
προς τaς aρχaς τοΟ ΔημοκρατισμοΟ. Oi Μάξι μος καi Πουλιόπουλος 
-προσεπάθησαν μάλιστα νa είρωvεvθοLιν τi]ν είσήγησίv μου•, φυσικό: 
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.άπόvτος έμοΟ, άφοΟ έπέστρεψα .έκ Κ υθήρων το τελευταίο βράδυ ΠοU 
έλη.ξε το σννέδριον. 

Ο ΠΑΡΑΜΕΡ I ΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ Ι ΑΝΝΗ Κ ΟΡΔΑΤΟΥ 

Μόνον ό Γιάννης Κ ορδ<Χτος ό:νδρικώτατα άντετάχθη κατα τijς ά
nοφάσεως τijς αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας, χωρlς να uπολογίσι:J οίί
τε τας άποφάσεις τijς Μόσχας, οίίτε την παρουσίαν τών άντιπροσώπων 
της. Σ υνέπεια τούτου uπijρξε το να τεθ6 είς το πφιθώριον άπο τότε καi 
να μη τοΟ δοθ� uπεύθuνος είς το κόμμα θέσις, τijς όποίας δικαιωματι
κώς περισσότερον παντος άλλου ήτο άξιος. ΝΕμεινεν εκτοτε ό άνθρωπος 
με τας πεποιθήσεις του aναλλοιώτους, εχασε καi το μονάκρ ι6ο παιδί 
του, παλληκάρι όλόκληρο, κατα τα γεγονότα τοu 1 944 έν 'Αθήναις, έ
πεδόθη είς συγγραφ ικας έργασίας i:κτοτε καΙ όπωσδήποτε παραμένει ,  
ίιρθώς η μ ή, ( &διάφορον, ε Τ ναι ίδική του προσωπικη uπόθεσις ) ,  με τας 
1δίας άπόψεις/ ως Επανειλημμένως μοΟ έδόθη εύκαιρία να δ ιαπιστώσω. 
Γιάντως είναι άπο πάσης άπόψεως άξιος σεδασμοΟ καΙ έκτιμήσεως, έ
στω καΙ δ:ν έμμένr:1 είς έσφαλμένας καθ' ήμδ:ς άντιλήψεις. 

Δύο η τρείς cpοράς, κατα την περίοδον καθ' f\ν δ ιετέλοuν γενικος 
γραμματεuς τοΟ κομματος, έπεχείρησα να χρησιμοποιήσω τον Γιάννην 
i<.ορδδ:τον είς σοδαρας uπεuθύνους θέσεις τοΟ κόμματος καΙ προ παν
τος είς το να έκλεγ� βουλευτi]ς είς Βόλον κατα τι:'χς έκλογας τοΟ 1 926, 
άλλα συνήντησα την άκαμπτον άντίδρασιν τών Μαξίμου, Ποuλ ιοπούλου, 
Χαϊτ& καΙ άλλων. Έν τοσούτeι> πάντοτε uπijρξε πρόθuμος εΙς τi]ν πα
ροχi]ν uπηρεσιών είς το κ .  κ .  Ε. καΙ πάντοτε πολυτίμι·.Jν δ ι '  ο:ύτό. 'Υ
ποθέτω δτι καΙ ό ίδιος θα γνωρίζr:1 καλα δτι uπαίτιοι τούτου εΤναι οΙ 
;φαδαίνοντες τότε ϋπερθεν τών κεφαλών πάντων η1ν σπάθηv τοu «έθνι
κοΟ ζητήματος», δηλαδη τijς «Αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας», ως ζητή
ματος άρχijς καΙ οχι τακτικης, κατα παντος διαφωvοuντος, Μάξι μος/ 
καΙ Ποuλιόπουλος. Άπο τijς aπόψεως ταύτης, δηλαδi] aπο της πλευρδ:ς 
, ης aχρηστεύσεως τοΟ Γιάννη Κ ορδάτου δια το κ .  Κ .  Ε./ δύναται να λε
χθ�, δτι ό Γιάννης Κορδδ:τος εΤναι θϋμα τοΟ άγώνος του κατα της αύ
τονομήσεως της Μακεδονίας ! 

Η «ΜΠΟΛΣ ΕΒ I Κ Ο ΠΟ Ι Η Σ  I Σ» ΤΟΥ Κ ΟΜΜΑΤΟ Σ 

Μία άλλη έκ τών κυριωτέρων άποφάσεων τοϋ συνεδρίου αύτοϋ ήτο ή 
μεταδολη της όργανώσεώς του έπl το συνωμοτικώτερον/ προς άvτιμε
τώπισιv της περιπτώσεως π α ρ α ν ο μ ο π ο ι ή σ ε ώ ς τ ο υ, fιης προ
εβλέπετο δτι δεν θ' aργοuσε να καταστ6 άναγκαία. Σ οβαραl συζητή
σεις έπl τοu σημείου αύτοu δεν έγένοντο, διότι ούδεiς άπέκροuε την πα
ράνομον δρδ:σιν δ ια ν' aποκρούσr:1 καΙ την παρανομοποίησιν τοu όργανι
σμοΟ τοΟ Κ. Κ .  Ε., δηλαδη την τροποποίησιν τijς όρyανωτικfις αύτοΟ 
ύψijς ( structure ) ,  κατα τρόπον, ωστε να καταστ� άφανής, aσύλληπτος, 
καΙ σuνωμοτικος ό μηχανισμός του, διαφεύγων κατα το δυνατον την έ
πιτfιοnσιν τών κοατικών Άονών. 

· · � iΞως τότε �ο κόμμα εΤχέ τον όργανωτικον τύπον τών σοσιαλδημο
κρατικών τρόπον τινα κομμάτων, με τοπικας όρyανώσεις (τμήματα) ,  
όμίλοuς κ.τ.λ. Είς το συνέδριον αύτο uίοθετήθη το σύστημα τών πυρή
νων ( γ ιατσέϊκα, ό ρωσικος ορος) ,  με «aχτίδες» περιλαμ6ανούσας πολ
λοuς πuρijνας καΙ περιφερειακας γραμματείας κατα μεγάλας πφιο.χ.άς.. 
τα σχέδια τών καταστατικών τούτων διατάξεων έλήφθησαν aπο τας 
σχετικας «όργανωτικας θέσεις>> τijς Κόμιvτερν, αί όποΊαι ίσχυον δ ι '  ολα 
τα Κ .  Κ .  τοΟ Κόσμου. �Ησαν βαθεια _ μελετημένα πράγματα καΙ συ
στήματα δια την π"αράvομον δρδ:σιν καΙ έvεΊχον τα διδάγματα τijς πεί-

265 



ρας οχι μόνον των Μπολσε6ίκων άπο τής τσαρικής έποχής, άλλα καΙ 
των Άναρχικων καΙ των Μηδενιστων άκόμη, καΙ τής Όχράνας τοΟ Τσά
ρου, ετι δi: καΙ των Ί ησουϊτων τοu Λογιόλα ! Δια ν' άντιληφθι) κανεlς 
τας αiτίας καi τι'jν σκοπιμότητα, δια τας δποίας έθεσπίσθη κάθε διάτα
ξις, κάθε παράγραφος, κάθε φράσις, κάθε λέξις, το «καi» η το κόμμα 
καί ή τελεία έκάστης των «όργανωτικων τούτων θέσεων» η καΙ δλων δ
μοu ώς σύνολον, θα πρέΠει να εΤναι κάτοχος των κρατούντων· σήμερον 
<ι:Περl όργανώσεως» γενικως θεωρητικωv άπόψεων, α'ίτινες άποτελοuν δ
λόκληρον έπιστήμην. Δi:ν εΤναι βέ6αια θέμα τοu παρόντος να έπεκταθC>
μεν έπ' αίιτοu. Δι' αίιτο άκρι6ως, δ ια την Ελλειψιν τοιούτων γνώσεων, 
ε:ς τοuς άρμοδίους -των έλληνικων Άρχων δχι μόνον σημειοuνται πολ
λαl καΙ όγκώδεις πολλάκις άποτυχίαι καΙ σφάλματα, άλλα καi πλεΊστα 
δσα πράγματα παραμένουν δ ι '  αύτοLις άκατανόητα η δπωσδήποτε δυσ
νόητα η έρμηνεύονται έσφαλμένως μi: την γνωστι'jν αίιτων νοοτροπίαν 
τής ρουτίνας. Οίιδένα άπολύτως έκ των άρμοδίων, είτε άξιωματικόν, εί
τε άvώτερον λειτουργον τοu Κ ράτους, διέ6λεψα ποτi: έν ταΊς ένεργείαις 
του έκδηλωθέντα ώς κατέχοντα τα το ιαUτα ζητήματα, ένc;> θα επρεπεν 
iΊδη να έχουν έγκαίρως δ ιαμορφωθι) άρκετοί, δττως σuνέ6η εΙς άλλα Κ ρά
τη. Έξαίρεσιν τόύτου δύναμαι va είπω, ·δτι άποτελεΊ δ κ. I .  Πανόποu
λος, πρ<.;Jην Γεν. Διεuθuντι'jς τής 'Αστυνομίας Πόλεων εΙς το ίιπουργεΊον 
·Εσωτερικων. 

Η «EYP E I A» K ENTP I K H ΕΠ Ι τΡΟΠΗ 

Ή παρανομοποίησις τοu κόμματος προε6λέπετο έτι περισσότερον, 
'λόγφ άκρι6ως τής υίοθετήσεως παρ' αίιτοu τοu συνθήματος της <i:Αίιτο
νομήσεωc της Μακεδονίας καΙ τής Θράκης», διότι  άνεμένετο 6έ6αια δτι 
μία τοιαιJτη διακήρυξις αίιτοu δεν θα έ:μενεν άνευ άντεπιθέσεως λυσσα
λέας τοu l< ράτοvς κατα κόμματος ζητοuντος τι'jν άπόσπασιν έδαφων 
έξ αίιτοΟ. 

Δια των νέων τούτων καταστατικων διατάξεων έγένοντο τροποποιή
σεις καi εΙς την Κεντρικι'jν Έπιτροπι'jν τοu κόμματος. Αϋτη άπο πεν
ταμελijς ποu ιiτο έγινε δεκαπενταμελijς καi ώνομάσθη Εύρε'! α (ή  πε
ρίφημος 'Ολομέλεια) καi έξ αίιτης έξελέγετο έπταμελι'jς Έκτελεστικη 
'Επιτροπή. 

Ή ΕίιρεΊα Κεντρική Έπιτροπι'j εΤχε πλέον καΙ το δικαίωμα να 
συμπληρών!] καi έαυτijν δ ι '  άλλων μελων - στελεχων τοu κόμματος καi 
-να έκλέyι:ι έκ των μελων έαvτης άλλα μέλη της ' Εκτελεστικής 'Επιτρο
πής, έν δψει της παρανομοποιήσεως καΙ τής πιθανότητος συλλήψεων έκ 
των μελων των κεντρικων όργάνων τούτων της διοικήσεως τοΟ κόμμα
τος. Δια τι'jν άντικατάστασιν η σvμπλήρωσιν των συλλαμ6ανομένων το
πικων δ ιοικητικων όρyάνων τοΟ κόμματος eα έμερίμνα φυσικα ή Έκτε
λεστικι'j 'Επιτροπή. Κατ' αίιτον τον τρόπον, όσουσδήποτε καΙ δ:ν σuνε
λάμ6ανε το Κ ράτος, το κόμμα δεν θα έ:μενεν άκέφαλον, ούτε γενικως, 
οuτε τοπικως. 

Κ ατα τijν έκλοyι'jν της δ ιοικήσεως τοΟ κόμματος, δ Μάξιμος ίιπέ
μvησεν δτι θα επρεπε ν' άποκλεισθι) ή ίιποψηφιότης μου εΙς τι'jν διοί
κησιν, έφ' δσον έyώ διεφώνοuν εΙς τι'jν ίιπόθεσιν τής «Αίιτονομήσεως τής 
Μακεδονίας», το δπο'iον έθεωρε'iτο ζήτημα άρχης, τονίζων δτι δi:ν δύνα
ταί τις να έφαρμόσι:ι κάτι, εΙς το δποΊον δi:ν πιστεύει .  Σ uνήντησεν δμως, 
άπόντος φvσικα έμοΟ, τήν άμεσον άντίδρασιν δλων των μακεδονικων 
τμημάτων τοΟ κόμματος, τοΟ τμήματος Πειραιως καΙ τοΟ άντιπροσώποv 
τής 'Ομοσπονδίας Κ ομμοuνιστικων Νεολαιων Γ. Κολοζώφ, οϊτινες, έκ
τος άλλων, ίιπέμvησαν δτι ημην δ παλαιότερος πάντων των άλλων έν 
τci> κόμματι άγωνιστής, δτι δλοι oi παρόντες, μηδi: τοΟ Μαξίμου φυσικα 
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έξαφουμέ�υ, διετέλεσαν καi είργάσθησ_αν ίιπο τaς όδηγίας μου, δτι 
.:jπι:Χρχει δ�όκληρος Ιστορία δράσεως έν Μακεδονίι;τ καi Μικ� Άσίι;τ, 
i<αi έπειτα ι'ι νίκη· κατa τfις Σοσιαλδημοκρατίας έv τct> κόμματι καi δ έκ
τοπισμος αίιτfις έξ αίιτοΟ. Τώρα δέ, προσέθεσαν, εΤναι δ μόνος έκ των 
Ύιγετων τοΟ κόuματος, ποv είιρίσκεται διωκόμενος έν έξορίι;τ, καi δτι ά
ποτελεΊ αΤσχος ή πρότασις τοΟ ν' άποκλεισθ� ι'ι ίιποψηcι»ιότης είς την 
διοίκησιν, έvct> αίίτη θa έπρεπε νa εΤναι δχι μόνον κατ' άξίαv, άΛλq καΙ 
τι μητική ! 

Έπενέδη καi δ Σ μέραλδ κατa τοΟ Μαξίμου, δηλώσας δτι, &v καi 
δέν μέ έvνώρισεν, ήκουσεν άρκετa καi έδιά6ασεv άρθρα μου είς η1ν 
«� l νπρεκόρ» καi θεωρεΊ πολύτ ιμον την έκλογήν μου είς η'Jν διοίκησιν. Ό 
Μανουήλσκυ έσιώπα. 

Το άποτέλεσμα τfις ψηφοφορίας ήτο νa έκλεγω φυσικά, άλλa μέ 
τρε'ίς ψήφους όλιγωτέρας τfις παμψηφίας. 

Η Ι Δ Ι Α Ι ΤΕΡΑ Σ Υ Σ Κ ΕΨ Ι  Σ 

�Ε�θασα εΙς 'Αθήνας, δταν δλα αίιτa εΤχον ήδη γίνει καΙ το σι.rvέ
δριον εΤχε λήξει .  Ίην άφι�ίν μου έπληροφορήθησαv άμέσως δ Σ μέρcrλδ 
καi δ ΜανουrΊλσκυ. Κ αΙ έζήτησαν νa μέ ίδοΟν διa νa συνομιλήσωμεν. 
Ή συνάντησις ώρίσθη την έπομένηv το πρω'ί. 

. Είς τι'Jν συνάντησιν αίιτι'Jν έζητησαν άπο τον Μανοuήλσκυ νa πα-
ραστοΟν καΙ οΙ Μάξιμος καΙ Πουλιόπουλος. Έγώ δέν έφερα φuσικa καμ
μίαν άντίρρησιν. �Επειτα έζήτησε το ίδ ιον καi ό Χαϊτδ:ς. 'Εγένετο έ
πίσης δεκτός. Αίιτο έχαρακτηρίσθη ώς μία σύσκεψις intime. Δέν έκοι
νολογήθn δΕ: εlc άλλουc. 

Έγνώpιζα 6έ6αια δτι δέν δύναμαι νa μετα6άλω τaς άποφάσεις  
τοΟ συνεδριου. Ε1χα δμως σκοπον ν '  άyωνισθω ίιπέρ των άπόψεών μου. 
�Οσα εΤχα δ ιαβάσει τι'Jν νύκτα δλόκληρον είς τa πρακτικό: τοΟ σι.rvε
δρίου τιl"ς Μόσχας περl τfις έκεl στάσεως καΙ θέσεως, την δποίαv ελα-
6ον οί ΓιουγκοσλαΟοι άντιπρόσωποι, καΙ μέ ένεθάρρι.rvαν καΙ έvίσχυσαv 
τι1v έπιχειρnματολοyίαν μου. 

Ό Ρ ιχάρδος Σ μέραλδ, λαβών πρωτος τον λόγον, έζήτησε τaς ά
πόψεις μου έπl των «έπl τοΟ έθνικοΟ ζητήματος» θέσεων τοΟ σι.rvεδρίοv 
τfις ΔιεθνοΟς, άφοΟ είς έvα μ ικρόν, λίαν κολακευτικόν του, πρόλογον, 
έξ�ρε τι'Jν σημασίαν ποv άποδίδει είς τι'Jν γvώμην μου καi ώς παλαιοτέ
ρου άγωνιστοΟ, άλλa καΙ ώς δράσαντος έν Μακεδονίι;τ καi γνωρίζοντος 
καλύτερον Π.fΧ\ΓfΟς τa έκεΊ πρόσωπα καi πράγματα. 

Τόν ηίιχαρίστησα διa τa καλά του λόγια καΙ δσον άφορ� τaς έπi 
τοΟ έθνικοΟ ζητήματος άπόψεις μου, έδήλωσα δτι τaς άνέγραψα είς τι'Jν 
άναγνωσθεΊσαν ήδη προς το συνέδριον είσήγησίν μου, &v καΙ έτόvισα 
δτι ,  δταν έγραφον τι'Jν είσήγησίν μου ταύτην, δέν εΤχα ίιπ' δψει τaς άπό
ψεις τοΟ σι.rvεδρίου τfις ΔιεθνοΟς, τaς δποίας τώρα έφεραν oi άντίπρο
σωποί μας έκεΊ Μάξιμος καi Πουλιόπουλος. 

Σ μέραλδ : Είς τι'! ν είσήγησίν σας ίσχυρίζεσθε δτι δέν ίιπάρχει 
.;:Μακεδονικον WΕθνος», δτι ή Μακεδονία εΤναι μόνον γεωγραφ ικος δρος 
σήμερον καΙ σι.rvεπως δέν είισταθεΊ έφαρμογι'J τfις άρχfις τοΟ αίιτοκαj;!cr 
ρισuοΟ τfις τύχης, τfις αύτοδιαθέσεως των έθνικοτήτων. 

- - ΚαΙ έπι μένω είς τι'Jν άποψίν μου ταύτην. �Εχω γυρίσει δλόκλη
ρον τι'Jν Μακεδονίαν, καΙ ώς στρατιώτης καΙ ώς δημόσιος U1fάλληλος καΙ 
ώs προπαyανδιστης καΙ στέλεχος τοΟ κόμματος καi ώς πολιτευόμενος 
αύτοΟ. Γνωρίζω καλό: πρόσωπα καi πράγματα καΙ μέ γνωρίζουν καi οί 
πέτρες άκόμη. Έν τούτοις, είς μέν την έλληνικι'Jν Μακεδονίαν δέν θa είι
ρετε ποuθενa οuτε fνα va σδ:ς π� δτι δέν εΤναι � Ελλην η Βούλγαρος η 
Κουτσόβλαχος η Σ έρβος η 'Αθίγγανος η ' Ι σραηλίτης, άλλα va σδ:ς � 
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.Qτι εΤναι «ΜακεδώW> κατa την έθνικότητα. VΟλοι εΤναι Μακεδόνες όπο 
aπόψεως η:ωγραφικης, τοί} τόπου γεννήσεώς των, έφ' Οσον έγεwήθη
σά\ι" έν Μακεδονίq. Ετναι :το ίδιον ώσaν νa ποuμε πώς. oi Κ ρητες άπο
τελοίίν Ιδιαίτερον ΝΕθνος κα1 δf.ν εΤναι uΕλληvες. Καi η Κ ρ�τη εΤχε κά
ποτε αύτονομίαν καi αύτόνομος οuσα έζήτει την ενωό"ιν μ€. την 'Ελλάδα. 
Έaν κατορθώσετε va κάμετε αύτόνομοv την Μακεδονίαν, έκτος της άv
τιδράσεως- ποιJ θa 6ρητε άπο τον Λαον ·της έλληνικfiς Μακεδονίας, το 
πρc7ηον σύνθημα ποu θ' άκούσετε έκεΊ εΤναι το «"Ενωσις μ€. τι'Jν ' Ελ
λάδα», δπως άκρι6ως συνέβη με την Κ ρήτην. 

»�Ας Ελθωμεν τώρα εΙς τι'Jν γ ιουγκοσλαυϊκijν Μακεδονίαν. Αίίτη 
'<ατοικεΊται άπο σλαυοφώνους κατa πλειοψηφίαν σήμερον κατοίκους, οί 
περισσότεροι δμως των δποίων καλως η κακως εχοuν οοuλγαρικην μαλ
λον έθv ικην συvείρησιν και · αύτο1 θέλουν μ&λλον ενωσιν μ€. την Β ουλγα
ρίαν. Αύτη ε1ναι η πραγματικότης. Οί Σ έρ6οι άγωνίζονται νc'χ τοuς έξε
Θνίσουν καi νc'χ τοuς κάμουν Σ έρβους. Θa το έπιτύχουν η οχι, &γνωστον. 
Ή δυτικη γιουγκοσλαυϊκη Μακεδονία κατοικείται άπο Άλ6ανοuς τοu 
Άλ6ανικοίί Έπαναστατικοίί Κομ ιτ<χτου τοu Κοσσό6οu καΙ αύτο1 θέλουν 
την ενωσίν των μ€. την Άλ6ανίαν. Ύπηρχαν έκεΊ κω:i ύπάρχουν άκόμη 
"αi πολλο1 UΕλληνες, άλλ' αύτοuς τοuς έκδιώκοuν οί Σ έρ6οι καi Ερχον
ται ώς πρόσφυγες εΙς την 'Ελλάδα. Κ ανεiς έξ δλων αύτων δf.ν λέγει δτι 
εΤναι «Μακεδών>> ύπο τιΊν έθνικην Ε:ννοιαν. Κανεiς δf.ν Ε:χει «μακεδονικijν 
.έθνικijν συνείδησιν». uΟσον άφορςt την Μακεδονίαν τοίί Π ιρiν, την 6ουλ
yαρικην Μακεδονίαν, έκεΊ πράγματι η ΕΜΕΟ κατώρθωσε νc'χ δημ ιουρ
γήσ!] τοιαύτην έθνικijν συνείδησιν είς εν σο6αρον η.ιημα τοίί έκεΊ σλαυο
φώνου πληθυσμοίί, μετc'χ την έκδίωξιν τοίί έλλην ικου πληθυσμοίί τοίί Πε
τριτσίου_. Μελεvοίκου, Νευροκοπίου καi &λλων περιφερειων. 'Αλλ' έν 
πρώτοις "δλόκληρος η Μακεδονία τοίί Π ιρiν δεν άποτελεΊ είμη το εν Ε
βδομον i\ το εν ογδοον δλοκλήροu της . Μακεδονίας καi δεύτερον δλος δ 
πληθυσμος αύτης δf.ν εχει «μακεδονικijν έθνικην συνείδησιν>>, δημ ιουργη
ΟεΊσαν ύπο της ΕΜΕΟ, διότι πολλο1 έξ αύτων πρόσκεινται προς την 
Βουλγαρίαν καi εΤναι όπαδοi της aπόψεως Π ρωτογέρωφ καi οχι της 
θεωρίας Σ ανδάσκη. 'Εν τίνι δ ικαιώματι λοιπον δυνάμεθα νc'χ δμ ιλωμεν 
περi ύπάρξεως «Μακεδονικοίί ΝΕθνους», άπλως διότι εχει μακεδονικην 
συνείδησιν εν τμίlμα μόνον τοίί ένος έ6δόμου ολοκλήρου της Μακεδο
νίας, έν4J τc'χ &λλα. 6 ε6δομα καi πλέον αύτων δf.ν €χουν τοιαύτην; Άλλc'χ 
καΙ αύτοί ,  ποu Ε)(Ουν τώρα, προ τοίί 1 903, δηλαδή προ της δηθεν επα
ναστάσεως τοu «'Ηλ. Ντέλτσεφ� καi προ τοίί Ντέλτσεφ καi τοίί Σ ανδά
σκη εΤχον τοιαύτην. 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣ Κ ΕΥΗ ΕΘΝΟΥ Σ 

»'Απο τοίί 1 903 λοιπον καΙ έvτείίθεν έδημιουργήθη και ηρχισε νc'χ 
.Jπάρχ!] το «Μακεδονικον ΝΕθνος» ; . . .  ΝΕτσι ύπάρχουν, ετσι γεwωνται ,  
ετσι δημιουργοίίνται τ ε χ ν η τ ω ς ( artificiellement) τa ΝΕθνη ; ΝΕπει
τα, αύτf! ή περιώνυμος aρχη τοίί αύτοκαθορισμοίί της τύχης η της αύτο
δ ιαθέσεως των Έθνων, δf.ν προϋποθέτει πλειοψηφίαν έθνικf]ν εΙς τf]ν χώ
οαν, τήν όποίαν κατοικεΊ το έν λόγ� ΝΕθνος ; Εtναι δυνατον ό
λίγαι έκατοντάδες η χιλιάδες άνθρώπων έχόντων εστω ξεχωριστην 
έθνικf]ν συνείδησιν, νa ζητούν αύτονομίαν μι&ς έπαρχίας" την δ
ποίαν Ε:στω ' κατc'χ πλεισψηφίαν κατοικοίίν ; Δf.ν πρέπει νc'χ ληφθί;j 
ύπ' Οψιν εν «μίνι μουμ» πληθυσμοίί, άνερχομένου είς εν τούλάχιστον έ
κατομμύρ ιον aνθρώπων, διa νa δύνανται νc'χ θεωρηθοίίν ώς ίδιαίτερον ΝΕ
θνος καΙ νa ζητοίίν την έφαρμογf]ν της, aρχης των έθνικοτήτων; Έκτος 
τούτου, δf.v πρέπει νc'χ ληφθοίίν ύπ' οψιν &λλοι  παράγοντες πολιτικοί, οί
κbνομ ικοί, κοινωνικοί, πρiν 'ζητηθ6 μία αύτονόμησις; Έξητάσατε σεΊς, 
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οί ύποστηρικταl τής αύτονομήσεως τής Μακεδονίας, &ν ό μακεδονικος 
Λαος όλοκλήρου τfις Μακεδονιας, · άποτελούμενος άπο συνονθύλευμα Έ
θνων καi φυλων καί γλωσσων καΙ πiιεvματικων καΙ οίκονομικων δννά
μεων, άκόμη καΙ παραδόσεων, ήθων καΙ έθίμων καi έ:ξεων καi τάσεων 
καi αΙσθημάτων, δύναται νc'χ σταθ6 καi νc'χ . ζήσΙJ αύτόvομος, έvτος μάλι
στα τοί:ι άστικοί:ι καθεστωτος, δπως προβλέπεται νc'χ έπιτεuχθ6 ή αύτο
νομία του; � Η  θ' άποτελέσl'] ή αύτονομία άφορμην έκδηλώσεως μεγά
λων άvαταραχων καi άγώνων έvτος των σπλάγχνων αύτοί:ι μέ σύγχροvον 
φυσικc'χ έπίδρασιν καΙ άvάμιξιν έξωθεν των τριων πέριξ αύτοί:ι άστ ικων 
Κρατων, Βουλγαρίας, Σερβίaς καΙ 'Ελλάδος;  Την αύτονόμησιν ταύτην 
τfις Μακεδονίας, την όποίαv ζητεΊτε σεΊς, καΙ Ιδίως το Κ . Κ . Β .  καΙ ό 
Κολλάρωφ μέ την ΕΜΕΟ, την ζητεΊτε προς εύδαι μονίαν τοί:ι δηθεν κα
ταδνναστευομένοu σήμερον μακεδονικοί:ι Λαοί:ι ύπο των τριων μποuρζσυ
αζικων Κυβερνήσεων η πρΟς δυστυχίαv του μεγαλυτέραv τής σημε
ρινης;» 

«ΜΑΚΕΔΟΝ Ι ΚΗ ΕΘΝ Ι Κ Η  ΣΥΝ Ε Ι ΔΗ Σ  I Σ» . . .  

Ταί:ιτα λέγων δ:επίστωσα άπο την προσοχήν, μέ την δποίαv τc'χ 
ήκουε, καΙ η1ν φυσιογνωμίαv τοί:ι Σ μέραλδ, δτι τοί:ι έκαμναν έξαιρετικην 
έντύπωσιν. • 

Μάξιμος : Έγω πιστεύω δτι τούλάχιστον δλοι οΙ σλαuόφωνοι Μα
κεδόνες, καΙ της βουλγαρικής καi της γ ιουγκοσλαυϊκης καΙ τής έλληνι
κης Μακεδονίας, έχουν «μακεδονικι)ν έθvικην συνείδησιν», άλλc'χ φοβοί:ιν
ται νc'χ το ποί:ιν καi το έχουν μέσα των ! 

ΝΕσπευσα νc'χ τον άvτ ικρούσω : 
- Καi ποί:ι τοuς εΊδες καi ποί:ι τοuς ξέρε ιs σu αύτούς, άφοu ή μόνη 

πόλις της Μακεδονίας ποu πηγες είναι ή Κ αβάλα, ποu ούτε αύτή, ούτε 
ι'J περιοχή της έχουν έστω καi ενα σλαuόφωνον. Έγω ποu έζησα πλει
στάκ ις κοντά τους καi ξέρω καi την γλωσσάv των καi τώρα ποu τοuς 
είδα ως κομμουνιστής, ποu δέν εΤχαv λόγους νc'χ φοδοί:ιvται άπο έμένα 
νc'χ μοί:ι ποί:ιν τ ί ε χ ο υ ν μ έ σ  α τ ω ν, μοΟ εΤπον πολλοί, χωρiς νc'χ φο
οηθοuν, δτι ε Τ ν ε Β ο ύ λ γ α ρ ο ι, ίδίως είς την περιοχι')ν 'Εδέσσης καi 
Qλωρίνης, καvεiς δέ δέν μοΟ εΤπεν δτι εΤναι «Μακεδών». Νομίζω δέ δτι 
περισσότερον πρέπει νc'χ φοβοuvται λέγοvτες δτι εΤναι Βούλγαροι ζων
τες έν 'Ελλάδι ,  παρc'χ λέγοvτες δτι εΤναι Μακεδόνες. Διότι καi είς έ:να 
άξιωματικον της Χωροφυλακής &ν ποuν δτι εΤναι «Μακεδόνες», ζήτημα· 
εΤναι Ο:ν θc'χ ύποψια�5 τήν διαφορc'χν της έθνικης άπο η1ν τοπικην Εν
·�οιαv, πάντως δέ δέν πρόκειται ποινικως νc'χ σταθ6 δίωξις, διότι θc'χ π5 
ίίτι εΤναι Μακεδών ! 

ΜΑΝΟΥΗΛΣ ΚΥ, Ο «Ε I Δ Ι ΚΟΣ� Δ Ι Α  ΤΑ ΒΑΛΚΑΝ Ι Α  

Μαvουήλσκυ : Κ αi δμως ή εΙσήγησις τοΟ Κ ολλάρωφ δεδαιοϊ δτι 
οχι μόνον ύπάpχει <<λλακεδονικον ΝΕθνος», άλλ' ολοι ο\ κάτοικοι της Μα
κεδονίας έχουν μακεδονικην έθνικην συνείδησιν κατc'χ μεγάλην πλειοψη
φίαv, πλην όλίγων 'Ελλήνων προσφύγων, ποu ήλθον μετc'χ την μ ικρασια
τικι')ν ήτταv της 'Ελλάδος. 

τ ou άπήντησα : 
- Σ ύντροφε Μαvοvήλσκυ, σεΊς εΤ�ε δ είδικος της Κόμ ιντερν δια: .  

τc'χ οαλκανικc'χ ζητήματα. Δf.ν θέλω νc'χ μοίJ πήτε τί λέγει δ Κολλάρωφ. 
Ξέρω καλc'χ τί λέγει δ Κολλάρωφ καi δ ιατί τc'χ λέγει αύτά .. Θέλω νc'χ μοΟ 
πητε σεΊς δ ίδιος τί λέτε, τι')ν Ιδικήν σας προσωπικην διαπίστωσιν ως 
είδικοΟ της ΔιεθνοΟς διc'χ τc'χ δαλκαvικc'χ ζητήματα, έφ' δσον καi ή Μακε
δονία άνήκει είς την δαλκανικην χερσόνησον. 
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Μανου�λσκυ : Βέδαια, τώρα τελεuταlα δεν ήτο δuνατον νc'χ ταξι
δεvσω εΙs την Βαλκανικfιν μέσα εΙς τc'χ άστικc'χ Κ ράτη καi fτι όλιγώτε
ρον εΙς την Μακεδονίαν, δεν γvωρίζω δε τc'χς γλώσσας διc'χ νc'χ κάμω σχε
τικάς μελέτας καi εΤμαι ίιποχρεωμένος νc'χ στηρίζωμαι εΙς ξένας πηγάς. 
Έν τούτοις, γνωρίζω ότι δ μακεδονικος Λαος fκαμεν έπi fτη δλόκληρα 
τεράστιον άγωvα κατc'χ της Όθωμαvικης Αύτοκρατορίας ύπερ της άνε
ξαρτησίας του. Άπορl) πως άρvεlσθε η άγνοεlτε τον aγωvα αίιτόν ! 

ΠΑΡΕΡΜΗΝΕ Ι Α  ΤΟΥ ΑΓΩΝΟ Σ 

- Ό όλιγώτερον άγνοων τον άγωνα αίιτον εΤμαι έγώ. Άλλc'χ σεΙς 
παρερμηνεύετε τον άγωνα τοUτον. Δεν ήτο aγων ύπερ της άνεξαρτη
σίας καΙ αίιτονομίας της Μακεδονίας. ΤοιοΟτον άγωνα έκαμναν μόνον δ 
Σ ανδάσκη καΙ η ΕΜΕΟ. Ό aγων των 'Ελλήνων της Μακεδονίας ήτο 
άγων έθvικος κατc'χ της τουρκικης κυριαρχίας καi συγχρόvως κατc'χ της 
6ουλγαρικης έπικρατήσεως έν Μακεδονίςι:. Καi δ aγων των Βουλγάρων 
τi]ς Μακεδονίας ήτο άγων κατc'χ της τουρκικης κυριαρχίας καi κατc'χ της 
όφισταμένης ήδη έλληvικης πολιτιστικfjς (culturelle ) έπικρατήσεως, 
πρΟς πλήρη έκβουλγαρισμον της Μακεδονίας. νΕπαυσε δε δ άγων αύ
τος μόλ ις τc'χ βαλκαvικc'χ Κ ράτη έπετέθησαv κατc'χ τfjς Τουρκίας καi διε
μοιράσθησαν τίlν Μακεδονίαν. Αίιτοvομίαv καΙ άνεξαρτησίαν αύτης, ώς 
iδιαιτέρου Κ ράτους, δεν έζήτησε κανείς, οίίτε εΙς τι1ν σuvθήκην τοΟ Βου
κουρεστίου, οίίτε εΙς την σuvθήκην άργότερον τοΟ Νεϊγύ. Βλέπετε λοι
πον ότι παρερμηνεύετε τον άγωνα έκεlνον καί δεν γνωρίζετε καλc'χ τc'χ ζη
rήματα. 'Όσον άφορQ τον Κολλάρωφ, γνωρίζω διατί λέγει αύτά. Αίιτος 
θέλει δπωσδήποτε καΙ εΙς βάρος των άλλων Κ . Κ .  της Βαλκανικί)ς vc'x 
lxr:ι μαζί τοu τfιν ΕΜΕΟ, με τfιν έλπίδα ν' άνατρέψι:ι τον Τσαyκωφ εΙς 
τiJ.ν Βουλγαρίαν. ΕΙς τοUτο καvεiς δεν διαφωνε'ί καί εϊμεθα ολοι πρόθυ
μοι νc'χ τον βοηθήσωμεν καi δ,τι δυνάμεθα νc'χ κάμωμεν. Έγω εlδικως, 
<τ:ρiν έξορισθω, fμεινα εΙς τfιν Μακεδονίαν περίπου τρεΙς μί)νας διc'χ vc'x 
6οηθήσω τi}ν ΕΜΕΟ καΙ το Κ . Κ . Β .  πρΟς rον σκοπον τόUτον καi ή έκεl 
πι:χραμονή μου ήτο ή αίτία της έξορίας μου. 'Αλλ' αίιτc'χ όλα ε Τ ναι ζήτη
μα τακτ ικfjς καi οχι άρχης. 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔ Ι ΑΘΕΣΕΩΣ 

Μανοuήλσκυ : ΔΕν παραδέχεσθε ότι ή αίιτοδιάθεσις των Έθvων εΤ
"-Ιαι ζήτημα όρχi]ς, έφ' όσον έπl τtJ βάσει αύτης ζητεlται καΙ ή αίιτοvό
μησις τi]ς Μακεδονίας καΙ τi]ς Θράκης; Ό Λένιν ( εΤχεν άποθάνει ήδη ) 
λέγει, ότι τc'χ Κ . Κ .  όφείλοuν vc'x σπεύσουν εΙς 6οήθειαν των άγωνιζομέ
νων διc'χ τήν άνεξαρτησίαν των Έθνων η έθνικων μειονοτήτων. Πως λοι
η-ον θέτετε εΙς τfιν εlσήγησίν σας το θέμα ώς ζήτημα όχι άρχί)ς, άλλc'χ 
τακτικί)ς; 

- Εύχαριστω, σύντροφε, ποu μοΟ ίιπεvθυμίσατε τί λέγει πράγμα
rί δ Λένιν. Βεβαίως ή αύη�διάθεσις, δ αύτοκαθορισμος της τύχ'}ς, αν 

θέλετε, των Έθνων καi των έθνικων .μειονοτήτων εΤναι άσφαλως ζητημα 
άpχης. ΚαΙ την άρχfιν ταύτην καi πιστεύω καi πρεσβεύω. Θc'χ γνωρίζετε 
δε .<:αi σεΙς ότι ή άρχfι αύτη δΕν εΤναι άρχfι κομ,ι.ιοuνιστική, άλλc'χ καi ά
στική, fστω καi αν παρά τινων όστικC>ν Κρατων δΕ:ν τηρεlται .  Πολλαi 
:ε.iναι α\ άρχαί, τc'χς δποίας παραδέχ:όvται τc'χ άστικc'χ Κ ράiη. μόνον μΕ: 
τc'χ λόγια, χωρίς νc'χ τ�ς τηροΟν. Θc'χ Ύvωρίζετε έπίσης ότι ή άρχη αϋτη 
περιε!χετο η μCχλλον ήτο 'μία έκ τωiι περιωνύμων 1 4  όρων τοΟ Ούίλσω
νος: Σ υνεπως άμφισβήτησις της άρχης ταύτης έκ μέρους μου δΕ:ν ίιπάρ
χέι:  'Έγω Ισχυρίζομαι δ-fι δεν ίιπάρχει έν Μακεδονίςι:- δάσις έφαρμογί)ς 
της άρχί)ς ταύτης, έλλείψει «ΜακεδονικοΟ νΕθνοuς». Καi ήμεlς γνωρίζο-
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με� δπωσδήποτε τό τί λέγει δ Λένιν, ίσως οχι τόσο\Α καλά, δσον σεΊς, 
σύντροφε Μανουήλσκυ, άλλα πάντως κάτι έδια6άσαμε. ΌρθC:ις δ Λένιv 
λέγει δτι τα κ . κ .  όφείλουν να σπεύσουν είς 6οήθειαν τωv άγωνιζομένων 
έν τι) χώρςι: των δ ια τι)v άνεξαρτησίαν των ΈθνC:ιν η έθvικων μειοvοτήτων. 
Δεv λέγει δμως δ Λένιv να δημιουργήσωμε έκ τοΟ μι) δντος «Μακεδονι
κόν ΝΕθνος», επειτα να τό 6άλωμεv να ζητι] τι)ν άνεξαρτησίαν η αύτο
νομίαν του καi επειτα να σπεύσωμεν είς 6οήθειάν του ! Διότι έσεΊς αύ
..-ό θέλετε να κάμωμεν, δ ιότι αύτό ζητεΊ ό Κολλάρωφ. Θέλε ι να βοηθήσω
μεν τι)ν ΕΜΕΟ να κατασκευάσι:ι τεχνητως «Μακεδονικόν ΝΕθνος», να τό 
6άλωμεν ν' άγωνισθι] δια τι)ν άνεξαρτησίαν του η αύτονομίαν του καΙ 
ν' άγωνισθC:ιμεν μαζί του, δια να παραδώσωμεν επειτα, tαv τό έπιτύχω
μεν αύτό, δλόκληρον τι)ν Μακεδονίαν πλέον είς τι)ν ΕΜΕΟ να τι)ν· κυ6ερ
vήσι:ι ώς Ιδιαίτερον Κράτος, έν4'> ή ΕΜΕΟ εΤναι άστικι) έθνικι) οργάνω
σις, κάθε άλλο 6έ6αια παρα κομμουνιστική, καΙ i:πειτα έντός της αύτο
vόμου αύτης Μακεδονίας να κάμωμεν Ενα Κ . Κ .Μ. (Μακεδονίας) δια ν' ά
γωνίζεται ν' άνατρέψι:ι τι)ν ΕΜΕΟ καi να κάμι:ι τι)ν Μακεδονίαν Κ ράτος 
κομμουνιστικόν ! Μά, σας παρακαλω, ε Τ ναι αύτα σο6αpα πράγματα να 
λέyωνται, ν' άποφασίζωνται καΙ να έπιδιώκωνται ;  

Σ μέραλδ : Αύτα δλα ποιJ λέτε, σύντροφε Σταυρίδη, δεν τ α  είχαμε 
ίιπ' δψει είς τό συνέδριον της Κόμιντερν, δταν έλαμ6άνετο ή άπόφασις 
αϋτη. Όμολογω δτι μοΟ κάμνουν έξαιρετικι)ν έντίιπωσιν. 

- ΝΩφειλον να σας τα ποΟv oi άντιπρόσωποί μας τοΟ Κ . Κ . Ε. εΙς 
το έκεί συνέδριον, άλλ' ίσως καΙ αύτοl δεν τα εΤχαν ί.ιπ' Οψει, διότι δεv 
γνωρίζουν τι)ν Μακεδονίαν. 

Oi Μάζι μος καi Ποuλιόποuλος έσιωποΟσαν. 
Σ μέραλδ : Πάντως πολU σκόπιμον ε Τ ναι να κάμετε, σύντροφε Σ ταυ

ρί δη, Ενα ί.ιπόμνημα προσωπικόν, Ιδικόν σας, να το στείλετε εΙς τι)v 
Κόμιντερν, ποu να περιλαμ6άνι:ι δλα αύτα ποu είπατε καΙ δσα άλλα 
επιχειρήματα ί.ιπΕ.ρ των άπόψεών σας εχετε, δια να τα ξαναμελετήσω
μεν έκεί τα θέματα αύτά. Διότι ή άποψίς σας εΤναι μεν άντίθετος 'Ι'ώpα 
πρΟς τας άποφάσεις τοΟ συνεδρίου της Κόμιντερv, άλλα μοΟ φαί.νε:ται 
81 ι, δ:v οχ ι έν τ4'> συνόλeι> .. πάντως κατα μέyα μέpος πιθανον να i:χετε 
δίκαιον. Ν Αλλωστε φαίνεται δτι κατέχετε το ζήτημα καλύτερον παντος 
άλλου. 'Οπωσδήποτε η άποψίς σας εΤναι π ο λ ι τ ι κ ω τ έ ρ α, θέτετε 
πολ ιτικώτερα το ζήτημα. Ν l σως καΙ ή άπόφασις τοΟ συνεδρίου της Διε
θνοΟς να έ:χι:ι άνάγκην σο6αρας τροποποιήσεως. Θα τα έξετάσωμεν δλα 
αύτά. Ν l σως να γίνι:ι άνάγκη να Ελθετε καΙ δ ίδιος είς τι)ν Μόσχαν, δια 
να τα ποΟμε έκεΊ έν έκτάσει στι'ιν Έκτελεστικι) της Κόμιντερν (δ  Σ μέ
ραλδ ήτο μέλος αύτη ς )  . 

Μανουήλσκυ : Πάντως έγω νομίζω δτι αi άποφάσεις τοΟ σννε
δρίοu της Κόμιντερν πρέπει να έκτελεσθοΟv, να τεθοϋν είς έφαρμογι)ν 
άπό τώρα. 'ΑπαιτεΊται πειθαρχία αύστηρά, μπολσε6ικική, λενιστική. 
Είπαμε δτι τό Κ . Κ . Ε. πρέπει να «μπολσε6ικοποιηθι]». ΔΕν εΊναι δυνα
τόν α\ άπόψεις ένΟς συντρόφοu, Οσονδήποτε σημαντικαl καΙ δ:ν εΊναι, 
·./ άναστέλλουν τι'ιν έκτέλεσιν άποφάσεων σννεδρίων τi)ς Κόμ ιvτερν. 

Δ Ι ΑΤ Ι  ΜΟΝΟΗ Δ Ι Α  ΤΗΝ -ΜΑΚ ΕΔΟΝ Ι ΑΝ ; 

'Απήντησα : 
- Γνωρίζομεν τι)ν πειθαρχίαν, σύντροφε Μανοvήλσκυ, καΙ τας ύ

ποχρεώσεις μας. 'Αλλα τι)ν πειθαρχίαν τι)ν έννοοΟμεν συνειδητήν, οχι 
τυφλήν. Να καταλα6αίνωμεν τί ζητοΟμεν, τί άποφασίζομεν, διατί το ά
ποφασίζομεν, να το πιστείιωμεν καΙ να το έφαρμόζωμεν. ΝΕπειτα πρέ
πει ν' άποφεύγωμεν καΙ τα όγκώδη σφάλματα. Κατ' έμέ, .ή άπόφασις 
αVτη εΤναι όγκωδες σφάλμα, ποιJ θα 6λάψι:ι πολU το Κ . Κ . Ε., το δποΊον 
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μΕ: τόσους άyωνας καj θυσίας έδημιουργήσαμεν. ' Εάν διακηρίιξωμεν δη
μοσίςr: η1ν αύτονόμησιν τf\ς Μακεδονίας καi της Θράκης, δέν φο6οuμaι 
καθόλου τί θά μaς κάμι:J τό έλληνικον Κ ράτος. Άπέδει�α έπανειλημ μέ
vως δτι δέν τρέμω τάς δ ιώξεις, φο6οuμαι δμως δτι δ μέv μακεδονικός 
Λαός θά μaς !\υvτσάρι:J , δσον δ' άφορ� τον θρακικόν, διά την Θράκην 
( μη λησμονf\τε δτι ε Τ μαι Θράξ) ,  θά yελάσι:� είς βάρος μας σαρκαστι
κώτατα καi θά μaς πΏ τρελλούς ! ΣΕΙς δέ, σύvτροφε Μανουήλσκυ, ποu 
κόπτεσθε διά το τί λέγει δ Λένιν διά την δοήθειαν των Κ . Κ .  προς τάς 
άγωvιζομένας έθνικάς μειονότητας διά τι'Jν άνεξαρτησίαν των, διατί έ
φαρμόζετε την άρχfiν των έθνικοτήτων είς την Μακεδονίαν, δποu δέv U
πάρχει «Μακεδονικον ΝΕθνος>>, άγωνιζόμενον ύπέρ αύτijς, καi δέv τι']v 
έφαρμόζετε έκεΊ δπου ύπάρχουν έθνικαi μειονότητες, άγωνιζόμεναι ύπέρ 
ιf\ς άνεξαρτησίας, αύτοvομίας η άπελεuθερώσεώς των δπωσδήποτε; 
Διατί το ρουμανικον Κ .  Κ .  δέν κηρύσσεται ύπέρ τf\ς έπιστροφfΊς τfΊς Δο-
6ρουτσaς είς τι'!ν Βουλγαρίαv, άφοu κατοικεΊται άπο Βουλγάρους, καi 
·roJ Ζιμπενμπροuκεν (τijς ΤρανσυΜανίας ) είς την Οί.ιγγαρίαν, άφοu κα
τοικε·Ιται άπο Οuγγρους; Διατί το γιοuγκοσλαι/ίκον Κ . Κ ., όρθως κηρυ
χθέν κατά τf\ς αύτονομήσεως τf\ς Μακεδονίας, δέν κηρύσσεται ύπέρ τf\ς 
;Ιποδόσεως .τfiς περιοχfις Κοσσι.ιφοπεδίοu είς την ΆΜανίαν, έφ' δσον 
κατοικεi'ται άπο Άλ6ανούς, καi ύπέρ τfις άνεξαρτησίας της Κ ροατίας 
κ-αi Σ λο6ενίας, ποu άγωνίζοvται δ ι '  αύτήν; Διατί το άλ6ανικον Κ . Κ .  δέν 
ι<ηρύσσεται ύπέρ τfΊς άποδόσεως τf\ς Βορείου 'Ηπείρου είς την 'Ελλά
δα_, το άγγλικον Κ . Κ .  ύπέρ τf\ς άποδόσεως τfΊς Κ ύπρου είς την '.Ελ
λάδα καi ΤΟ παράνομον ήδη !ταλ ικον Κ . Κ .  (δ Μουσσολίνι το εiχεν ήSη 
έζαναγκάσει νά παρανομοποιηθQ ) δΕν κηρύσσεται ύπέρ τf\ς άποδόσεως 
των Δωδεκανήσων είς την ' Ελλάδα, έφ' δσον είς δλα αύτά τά μέρη κα
τοικοuν άναμφισδητήτου ύπάρξεως καi έθνικης ύποστάσεως έθνικαί 
μειονότητες, άγωνιζόμεναι διά την άνεξαρτησίαν των η αύτοδιάf3εσίν των 
..)πωσδήποτε; Άλλά 6ρήκατε μόνον τι']ν Μακεδονίαν, δπου δέν ύπάρχει 
.-.:Μακεδονικον Η Εθνος», έπειδη το θέλει ό Κολλάρωφ καi ή ΕΜΕΟ ! Γνω
ρίζετε, σ. Μανουήλσκυ, δτι είς το προηγούμενον συνέδριον τf\ς Κόμιν
τερν έξελέγην καi έyω . μέλος τfις Έκτελεστικijς της. Δέν ήλθα, δταν έ
κλήθην έκεΊ, καi είς έκ των λόγων είναι ΤΟ δτι δέν ήθελα άκρι6ως νά μα
λώνω συνεχως μέ τον Κ ολλάρωφ ! Άπο την πρώτην στιγμην τfις συναν
τήσεώς μας στη Σόφια, δΕ:ν τά πήγαμε καλά μ' αύτόν. 

ΤΑ ΚΑΛ.Α.. Κ Α Ι  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

Μανουήλσκυ : Βλέπω δτι ύπεpαμίινεσθε καi των έθνικ�� δ ιεκδ ι
'ι1σεων τfΊς ' Ελλάδος. Φαίνεται δτι έπηρcά:ζεσθε C:κόμη άπο έθνικ :στι
κάς άντιλήψεις. 

- Αύτο είπε καi δ Κολλάρωφ, έτόνισα χαμοyελωvτας. Μη τον άν
τ ιγράφετε. Αύτο δέν σaς ώφελεΊ. Έγω εΤμαι Ciτρωτος άπο τοιαύ.τας κα
τηγορίας, ·διότι έχω δρaσιν άντεθνικι']ν έν ΜικρQ: Άσίq:. ' Εάν άνέφερα 
την Βόρειον ΝΗπειρον, τά Δωδεκάνησα καi την Κ ύπρον, τά άνέφερα πα
οιχδειη.ιατικως μαζi μέ την Δο6ρουτσaν, το Ζι μπενμπροuκεv καi την 
Κ ροατιαν. Κ αi διά νά σaς πω δτ ι, έκΕ;Ί ποu θέλετε, άφίνε:rε νά κοιμων
ται τά ρητά τοu Λένιν, καi έκεΊ ποu σaς συμφέρει τά ένθυμε'Ισθε ! Πέ
στε, σaς _ παρακαλω, είς τον σ. Κολλάρωφ δτι αύτος ε Τ ναι περισσότερον 
Βούλγαρος καi όλιγώτφον κομμουvισ:της .καi όχι έyω περισσότερον 
• Ελλη� καi όλιγώτερον κομμουνιστής ! Διότ ι  σaς βλέπω πολU έπηρεα-
σμένον άπο τον Κολλάρωφ ! . . 

.Σ μέραλδ : ΕΤvαι περιττα\ αl . .άντεγκλήσεις. Έφωτίσt)ημεν άρκετά. 
Νά γίνι:� το ύπόμνημα καi νά σταλ6 στη Δ ιεθνfΊ. 

ΝΕτσι Εληξεν η intime αίίτη σύσκεψις. 
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Ο «Ε Ι Ρ Η ΝΟΦ Ι ΛΟΣ» 

·οταν πρΟ τεσσάρων έτων ό Μανουήλσκυ, ώς ίιπουργος των Έ
�ωτερικων της Ούκρανίας, είιρίσκετο ώς άντιπρόσωπος είς την Συνέλευ
σιν τοu Ο.Η .Ε.,  καi έκαμε την προσφυγήν του κατa της ' Ελλάδος, κα
τηγορC>ν αύτην δι '  έπιθετικaς των «μοναρχοφασιστων� διαθέσεις καi 
ώς έστίαν διαταράξεως της είρήνης είς τιlν Ι:!αλκανικήν, θa f\θελα πολU 
να f\μην έκεΊ, εΙς τό Φλάσιγκ Μήντοουζ, διa νa τον έρωτήσω δ:ν γνωρί
l;ΙJ τόν έλληνικον Λαον, τον δποΊον κατηγορεΊ ώς μή είρηνόφιλον, καi 
ά.ν έπεσκέφθη ποτέ την 'Ελλάδα διά νa την γνωρίσΙJ . Φυσικa θa άπέ
ιφυπτε την ελευσίν του, λόγ� τοu τρόπου καi τοu σκοποί) της άφίξε
r�ς του ! Καi τότε οχι μόνον θΟ. τοu έλεγα δτι ψεύδεται, Iσχυριζόμενος 
δ-τ ι δέν ήλθεν εiς την 'Ελλάδα, άλλα καi θ' άνέλυα πως καi δ ιατί ήλθε 
καi δτι τότε Υjλθεν αύτος δ ίδιος διa νa βάλ!] φωτιa είς την βαλκανικην 
πυριτιδαποθήκην καi ν' άνατινάζ!] είς τον άέρα την είρήνην της, εξ μό
λ ι ς  έτη μετa τον πρωτον παγκόσμιοv. πόλεμον, ένc;, τώρα (δηλαδη το 
i 947 )  παριστάνει είς τον Ο.Η .Ε. τον «είρηνόφιλον» κι;χi κατηγορεί' την 
' Ελλάδα ώς . . . .  πολεμόφιλον ! Άλλά, δυστυχως, οί "Ελληνες έκεί' άντι
.,.ρόσωποι, δ κ. Τσαλδάρης καi ό κ. 'Αλέξης Κύρου, δέν έyνώριζον δλα 
τa άνωτέρω, διa νa καθηλώσουν είς την θέσιν του τον κατήγορον της 
' Ελλάδος Μανουήλσκυ . . '_ Επίσης θa τοu έλεγα φυσικa καi πολλa &λ
λα σχετικa πρΟς την ύπόθεσιν της προσφυγης του σύγχρονα πράγμα
τα, άφορωντα την δρ&σιν τοu Κομμουνισμοί) τότε, πράγματα, τa ό
ποΙα ήγνοουν έπίσης οί έκεΊ u Ελληνες άντιπρόσωποι, ώς μη θητεύσαν
τες είς ττψ κομμοι.;νιστικην δράσιν. ι<αi θa τοu τa έλεγα ώς aπλοuς δη
μοσιογράφος, δημοσιεύων αύτa είς μ ιαν άμερικανικην έφημερίδα, έν ά-

· νάyκΙJ .  

Ο ΜΑΝΟΥΗΛΣ ΚΥ Σ ΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑ Ι Ε Ν  ΕΛΛΑΔ Ι ! 

�Αν καi κάπως άργά, έξύπvησεν έπi τέλοuς καi ή έλληνικη 'Αστυ
νομία, καi πρiν άκόμη άναχωρήσ!] ό Μανοuήλσκυ, συνελήφθη παρ' αύ
τfις ! ΑΙ έφημερίδες άvέγραψαν τότε aπλως δτι συνελήφθη κάποιος Ρω
σος σο6ιετικος ίιττήκοος η πράκτωρ καi δτι αί άvακρίσεις έξακολοuθοuν. 
Αί έφημερίδες έγρ� μόνον τοuτο, διότι η 'Αστυνομία μόνον αίιτο εΤ
χε νa π�. · Επιασε ενα Ροοον, ό δποΊος άπέδειξε μόνον ότι ήτο σοδιε
τικος ίιπήκοος. ΔΕ.ν έγvώριζεν οuτε άνεκάλuψε ποτέ δτι ό Ρωσος αύτος 
δέν ήτο έκεί'νος ποu i:γραφαν τa χαρτ ιa ποu παρουσίασε ( τa σοβιετι
κά) ,  άλλΟ: δ περίφημος Ντημήτρη Μανουήλσκυ ! Καi αύτο ποu f\ξευ
ρεν, αίιτο είπεν είς τοuς άστυνομικοuς συντάκτας των έψ,η μερίδων. Αί 
Άρχαί, μη γνωρίζουσαι τίποτε Ίτερισσότερον, .έπίστεuον ότι συνέλαδοv 
μέν 'ίσως Ροοον τινa ΠΡ..άκτορα, άΛλ' άσφαλως οχι σποvδαΊον, άλλ' a
σn_uoν. ·Επειτα πράξεις ύποπιπτοίισας είς ποινικην δίωξιν δέν εΤχ,αν 
διa νa διατυπώσουν κατηγορίαν. Καί, ώς γνωστόν, είς τοιαύτας περι-
1πώσεις, ό συλλαμ6ανόμενος ξένος άπελαύνεται άμέσως έκ τοΟ έλλψ.ιι
κοΟ έδάφους ! 

'Αλλ' έν τ� προκειμέν!] περιπτώσει, έκτος τοϋ δτι καi οί έλληνικοi 
νόμοι δέv πpοέβλεποv τίποτε περισσότερον άπο την άμεσσν άπέλασιν, 
έπενέδη άμεσως καi δ πρεσδεuτης της Σ οδιετικης Ρωσίας Γιουστίνωφ, 
όστις, χωρiς βέδαια νa π� δτι ό συλληφθεiς ήτο ό Μανουήλσκυ, ίιπουρ
γος της Οuκρανίας κ.τ.λ. ,  έδήλωσεν ότι ή πρεσβεία γνωρίζει την ένταu
θα παρουσίαν τοΟ ίιπηκόου τη ι; τούτου ( το ψεύτικον δνομα TOU Μα
νουήλσκυ )  ι δτι οuτος δέν διέπραξε τίποτε το ποινικως διώξιμgν, δτι αϋ
τη άναλαμδάvει πάσαν εύθύνην δ ι '  αύτον καi δτι έπίσης άναλαμδάνει 
va τον έπι6ι6άσ!] άμέσως τοΟ πρώτου σοβιετικοί) άτμοπλοίου ποu θa 
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φθάσΙJ είς Πειραιδ:, καi έζήτησε ν' άφεθι) έλείιθερος -άπο τας έλληνικας 
Άρχας καi να παραδοθι) είς τι'Jν σο6ιετικfιν πρεσδείαν, fiτις άνελάμδα
νε τι1ν εύθύνην να τον ιφατήσΙJ εΙς το μέγαρόν της μέχρι της άναχω-
ρήσεωτ

' ς, τ�•J. 
Λ 'Εξ Λ Λ 'Ελλ ' δ ' 'θ τ ' ο υπουργειον ωτερικων της α ος, ως συνη ως, ε ναι παv-

τοτε πολύ πρόθυμον είς τοιαύτας έςυπηρετήσεις ξένων πρεσβευτών, έ
στω καi της Δημοκρατίας της Λι&:ρίας ( ! ) , έτι δε περισσότερον έφ' δ
σον ή πρεσδεία ήτο ή μόλ ις πρΟ μι ινών έγκατασταθεΊσα της Σοσιαλι
στικης Σ ο6ιετικης 'Ενώσεως, με τήν όποίαν τότε προε6λέποντο έξελί
ξεις άρίστων σχέσεων διπλωματικών καi έμπορικών ! Οϋτως, ό Μα
νουήλσκυ, συλληφθείς, έγινεν άμέσως φιλοξενούμενος τοu πρεσ6ευτοu 
Γιουστίνωφ, μέχρις δτοu, μετά τινας ήμέρας, άvεχώρησεν, έπι6ας τοu 
σοβιετικοί) άτμοπλοίου της γραι-ιμης, είδοποιηθέντος σχετικώς τοu υ
πουργείου 'Εξωτερικών. 

Τί θα εκαμνε το ύπουργεΊον 'Εξωτερικών της 'Ελλάδος, έCχν έγνώ
ριζε τότε δτι ό συλληφθεiς εΤναι uπουργος καi δfι ό Μανουήλσκυ ; Θα 
ι�ζfπει έντόνως έξηγήσεις άπο την ΕΣ ΣΔ πώς είσηλθεν είς τfιν 'Ελλά
bα' καi τί ήλθε να κάμΙJ είς αύτfιν όχι «iνκόγνιτο», άλλα κρυφίως ό έπί
σημος ξένος, η . . .  θα έζήτει καi συγγνώμην δια τήν . . .  ένόχλησιν της . . .  
κατα παρεξήγησιν συλλήψεως ; Διότι είς τον τόπρν μας συνήθως ή έ
ξωτερικη πολιτική έκδηλοuται μόνοv δι' έπαvειλημμέvων αΙτήσεων συγ-
γνώμης καi έκεΊ οπου άλλοι μδ:ς άδικοuν ! . 

·Ετσι έφυγεν η έγλύτωσεν ό Μαvοuήλσκυ. Σ χετικώς μΕ τοv Σ μέ
ραλδ δεν έγινε λόγος, δ ιότι είχε κ�vονικον .τσεχοσλο6ακικον διαβατή
ρ ιον, ήτο βουλευτfις της Τσεχοσλοδακίας καi έφυγε φαvεράί δπως ήλ
θε .. χωpiς να τον ένοχλήση κανείς; 

Ο ΧΑ Ι -τΑΣ 

Μετ' όλίγας ή μέρας άvεχώρησε δια Μόσχαv καi ό 'Ανδρόvικος 
Χαϊτδ:ς, μέσ� Βερολίνου, όρισθεiς uπο της Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Ε. ώς άν
rιπρόσωπος παρα τι) Κόμιντερν (νέος θεσμος τοu καταστατικοί) της 
•.ψπολσε6ικοποιήσεως» να έχουν καi τα κ .  Κ .  διαπεπιστευμένους έκεΊ 
άντ ιπροσώπους ) .  Ό Χαϊτδ:ς, προφχόμεvος έκ Καυκάσου, έγνώριζε τfιν 
ρωσικήν. � Ηλθεν είς τfιν 'Ελλάbα ώς πρόσφuξ, ·Εγινεν. έδώ κομμουνι
στής, ώς φοιτητfις της Νομ ικijς τοu Γ:lαvεπιστημίοu. 'Αθηνών. Δίπλωμα 
Νc;ψικης, aν καi έπi πολλα έτη φοιτητής, δΕν. κατώρθωσε. νa λά6 ΙJ .  Το 
σbt3q:ρώτερον ήτο το ·δτι, έλθών ώς τrρόσφυξ έκ Σ οχοομ τοu Καυκάσου, 
fjτo ήδη έγγαμος, καi έγκατεστάθη είς Πορρόϊα ( Ροδόπολιν ) ,  λα6ώv 
άγροτικον κληρον. 'ΕκεΊ έγκατέλειψε τfιν σύζυγόν του Παρθενόπην, μΕ 
δύο μ ικρά, τελείως ά6οήθητον, και ήλθε καl έγκατε.στάθη είς Άθήνας, 
όπου έγινε μόνιμος φοιτητής, μέχρις "δτοο έγινε κομμουνιστfις καi άν
ήλθεν είς τfιν ήγεσίαv τοu κόμματος. Πώς έζη έως τότε ; Οίιδεiς yνω
Ι-'ίζει .  Πολλα έλέχθησαv, άλλ' οίιδΕν ε!ναι βέβαιον. Πάντως. ε Τ χε δεσμοίις 
με μερικας προσφuyικας όργανώσεις, τών 9ποίων τάχα έλεγεν δτι ήτο 
έμμισθος είδικος γραμματεύς. 

ΕΝΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΗ Σ Σ ΥΖΥΓΟ Σ Κ Α Ι  ΠΑΤΕΡΑΣ 

Κ άποτε ποίι έπρόκειτο να κάμω ταξίδι σιδηροδρομικώς εΙς Δρά
μαv, έπειδi) ή αμαξοστοιχία σταματοlισε είς τα Πορρόiα έπi 20 λεπτα 
τη5 ώρας, ήγόρασε μ ίαv τσάνταv σχολείου παιδικfιν καi ένα κουτi λοv
κουμια καi μοu τα έδωσε να τα δr�σω είς τα Πορρόϊα είς τfιν γυναΊκα 
του Παρθενόπην, κατα τα 20 λεπτα της έκεϊ διαμονης μου, τfιν τσάν
ταv δια το μεγαλίιτερον κορίτσι του, το όποΊον ύπελόγιζεν, δτι θα έ-

274 



-πρεπε να ί::χι:ι ήλικίαν σχολείου, έν� το άλλο θα ήτο μ ικρότερον. Πρά
γ ματι βρηκα άμέσως είς τα Πορρόϊα τι)ν σύζυγόν του, χάρις εΙς τι)v 
.fιοήθειαν τοu σιδηροδρομικοί} σταdμάρχοu Πορροίων κ. Χαρισιάδοu, 
.Qστις τότε ήτο μέλος τοu κόμματος. 

Ή Παρθενόπη ( δΕν γνωρίζω &ν ζfι έκεΊ άκόμη ) ,  μόλις της έδωσα 
τι)ν τσάνταν καΙ r_α λουκούμια καi της εΤπα άπο ποΊον προέρχονται, 
,μοu εΤπε : 

- Ζfι αίιτος άκόμη ; ΔΕν τον πηρε δ Χάρος ; 
Κ αΙ ί::ρριψε τα δC:φα κατα γης. 
- Ζfι, της ε Τ πα. � I σως τώρα ν' άλλάξτ;ι στάσι ν άπέναντί σας. Θα 

τοu μιλήσουμε καi μεΊς. Έγω τώρα έμαθα δτι εΤναι παντρεμένος καi 
.:χει παιδιά ! 'ΕσεΊς �δω πως ζητε ; 

- Αίιτος δΕν πρόκειται ν' άΛλάξΙJ μυαλά. Τώρα καΙ να Ελθτ;ι , δέv 
τον θέλω. Τί να τον κάνω ; Μ&ς άφησε κ' έφυγε. �Ερημη γυναίχα μέ δυΟ 
,μc..:ρά ! Μόνη μου, σέρνοντας τα παιόιά μου στα χωράφια, τα ωργωσα 
μΕ τα «νύχια μου>>, τα έσπειρα, τα έθέρισα καΙ τα έθρεψα καi· θα τα 
,μεγαλώσω τα παιδιά μου ! Τώρα οέν μοu χρειάζεται .  Έγω τον ξέ
γρJ:ΧΙ!Jα ! 

ΟUτε κλάμα, οuτε συγκίνησις. Φαίνετφ εΤχαν στερέψει τα μάτια 
·της άπο τα δακρuα. Μ&λλον θυμος κατ' q;ότοίί καi σκληρ(χ άντιμετώ
πισις της πρ<;ryματικότητος διείπον τΟν νοϊιν της. Καi ήτο άκόμη νεω-. 
-τάτη. 

. . 

Αύτος ήτο δ 'Ανδρόνικος Χαϊτ&ς, πσU άνεχώρησεν είς τι)ν Ρωσίαν 
.μέ κανονικον δ ιαΒατήριον μέχρι Βερολίνου. ' ΕκεΊ έφερε το ψευδώννμον 
Σ γουρδαΊος. Αίιτος έπίlρε μαζί του ι<αl το uπόμνημά μου προς τιlν Έκ
τελεστικι)ν της Κόμιντερν, το δ.ποϊον συνέταξα μετα τι)v intime σύσκε
.ιjιιν μέ τον Σ μέραλδ καΙ τον Μαvουήλσκυ. Θα είπωμεν άργότερον ποΊον 
ijτo το τραγικον τέλος τοu Χαίτa. 

Τι)ν γενικι)ν γραμματείαν τού κόμματος άνέλα6εν δ Π αντελης Ποu
.λ ιόπουλος, έκλεγεiς uπο της Είιpείας Κ .  Ε. ( 'Ολομελείας ) .  

ΕΝΤΑΣ Ι Σ  Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι Κ Η Σ  Κ Ι ΝΗ Σ ΕΩΣ 

Παρ' δλον δτι εΤχεν άρχίσει εiς τι)ν Ρωσίαν δ ίδεολογικος άγων με
-ταξu Στάλιν καi Τ ρότσκυ καi εύρίσκετο είς το ξενiθ της όξύτητός του 
.έσωτερικως, χωρiς να ί::χτ:ι έπεκταθfι άκόμη είς το έξωτερικόν, είιρύτα
ται δε συζητήσεις δ ιεξήγοντο είς τα διεθνη κομμουνιστικα ορ:γανα έπi 
τοu &ν το κ .  Κ .  της Ρωσίας έπαιξε τον�}-εύοντα ρόλον εΙς τι)ν Ρωσι
·κi]ν Έπανάστασιν ( άποψις Στάλιν ) η δ : .. , 'ί�ρος ρωσικος Στρατος ( 0:
τrσψις Τρότσκυ )  καi έάν πρέπει να ui ' � , . �. ή κατεύθυνσις της «άνοι
.κοδομήσεως τοΟ Σοσιαλισμοu εΙς μίί:χ\ι ' ·• i\ί.fι\ι χώραν:�), τι)ν Σο6ιετικι)v 
Ρωσίαν, καi μετα τι)ν άνοικοδόμησιν ταύτην καΙ μέ βάσιν αίιτι)ν να γί-
4.11'J λόγος περi έπεκτάσεως της Έπαναστaσεως: εΙς άλλας χώρας ( ά
·ποψις Στάλιν ) η να υίοθετηθfι ή c:revolution: pe�αriente», ή συνεχι)ς έξα
·κολούθησις της έπεκτάσεως της Έπαν:c:iρ'tάσεως εΙς άλλας χώρας, ώς 
.μη δυναμένης οuτε να περικλεισθι),·είς .μίάv χώραν, δ ιότι ξεχειλίζε ι, άλλ' 
-οuτε καi να σταθΏ εΙς μίαν μόνην χώQc:wJ διότι θα καταρρεύσl') δπωσδή
ποτε, έφ' όσον δ Κομμουνισμος νοείται· . μόνον δ ιεθνως, ώς διεθνές κα
.θεστώς, δυνάμενον μόνον να σταθfι ( &πσψις- τ ρότσκυ) I έν τούτοις ή Έλ
λας καi το Κ .  Κ .  Ε. δέν έπηρεάσθησαν άμέσως άπο δλας αίιτας τας 
iJεωρητικας συζητήσεις. Τα κυριώτερα πρόσωπα της ήγεσίας τοu Κ .  
Κ .  Ε. παρηκολουθοuμεν τον τ ιτάνειον αίιτον άγωνα έπi διεθνοuς έπιπέ-
δου, χωρlς βέβαια ν' άναμιγνuώμεθα είς αύτόν, άναμένοντες τι)ν έξέλι
.ξιν τi!ς ίδεολογικiic; μάχης, 

Παραλλήλως τότε έγιναν σο6αρώτεραι μεταφράσεις καΙ έκδόσεις 
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κομμουνιστικ&ν Εργων, έξεδόθη καΙ το «Κεφάλαιον» τοv Μαρξ, δ ιάφορα 
βιδλία τοu Λένιν, το «Φινανσό6ιη Καπιταλ» (Χρηματιστικόν Κ εφάλαι
ον) τοu Χίλφερντινγκ, έκ ρωσικfΊς μεταφράσεως, τό «Oeconomische Lehre:. 
TOU Κάουτσκυ, «Ό Ιστορικός ίιλισμός» TOU Μπουχάριν καΙ άλλα. vο
λα αύτα συνέτειναν είς το να μελετηt:iοUν άπό διαφόρους έπιστήμονας 
καi να δημιουργήσουν ένα πλαίσιον άρκετα είιρu συμπαθούντων πρός 
το κ .  κ .  \:Ξ. διανοουμένων, ο'ίτινες γνωρίζοντες ξένα<; γλώσσας ελαtSον 
άφορμην να μελετήσουν καi άλλα ξενόγλωσσα βι6λία. 

ΑΠΛΩΣ «ΣΥΜΠΑΘΟΥΝΤΕΣ» 

ΑΙ κατα τοu κόμματος δμως διώξεις ήμπόδιζον τοuς διανοοι.ιμέ
νοuς τούτους νό: ζητήσουν τήν είς τό κομμα έγγραφήν των καi να κα
ταστοUν ένεργα καi δρωντα μέλη αίιτοu, δ ιότ ι ,  ώς έπi το πλεΊστον, έ
πρόκειτο περi διανοουμένων μ ικροαστων, ο'ίτινες bέv ήσαν καi ψυχολο
γικ&ς προητοιμασμένοι να bεχt:Jouν μεγάλα<; θυσίας δια τοιούτους ά
γ&νας, διετήρουν δέ τας μ ικροαστικας των άντιλήψεις καi ήσαν κατ' 
uνάγκην δυσήνιοι είς τό να ίιπαχθοuν είς την αίιστηρό:ν τοu κόμματος 
πειθαρχίαν να εΙσέλθουν είς πυρijνας τοΟ κόμματος, διότι τό κόμμα δέν 
fδιδεν είς τοuς δ ιανοουμένους, ώς έπερίμενον καi ώς συνέ6αινεν είς τό: ά
στικα κόμματα, έξαιρετικήν τινα θέσιν είς αίιτό, &μα τiJ εlσόδcμ των, 
άλλ' Ισοπέδωνε τούς πάντα<;, δ ιανοουμένους καi έργάτας, καi πολλάκις 
ο\ διανοούμενοι ήσαν ίιποχρεωμέvσι έκ τοu όργανισμοί) τοu κόμματος 
vα τεθοuν ίιπό τό:ς διαταγάς, τον fλεγχον καi την καθοδήγησιν έργατωv, 
πρ&yμα ποu προσέκρουεν είς την μ ικροαστικην φιλοτ ιμίαν των. Δια τou
TQ οί πλεί'στοι έξ αuτων παpέμενον απλως σ υ μ Π α θ Ο U ν τ ε <; προς 
τον Κομμουνισμον καi το κόμμα, χωρiς να έyγράφωνται μέλη αίιτοu, 
tξεδήλωνοv δέ την συμπάθειάν των ταύτην μέ οίκονομ ικας μ ικροεισφο
ρaς είς τοuς έράνους τοu κόμματος η τοu «Ρ ιζοσπάστη>> η τf)ς Έργατι
κf)ς Βοηθείας, ήσαν άναγνωσται τοίί «Ρ ιζοσπάστη», συνδρομηταi τfΊς 
«Κομ μουνιστικijς 'Επιθεωρήσεως», καi τέλος έψήφιζον καΙ έπροπαγάν
διζον πάντοτε ίιπέρ αίιτοΟ. 

Ό κύκλος αύτος των δ ιανοουμένων, πολλοi των δποίων ήσαν καi 
άγνωστοι είς το κόμμα, περιοριζόμενοι είς τό να γνωρίζουν ένα }Jόvον 
�<ομμουνιστήν, δια τοΟ δποίου καi ένίσχυον το κόμμα, δλονέν ηίιρυνετο. 
Πολλάκις συνέ6η να συναντήσωμεν συμπαθοuντας έκεί' δπου δέν τοuς 
άνεμένομεν καi να παράσχουν ούτοι εΙς το κ .  κ .  Ε. σοδαρας ίιπηρε
σίας, έστω καi aν αuται ήσαν μόνον πληροφορίαι σημαντικώταται δια 
το Κ. Κ. Ε. 

ΤΟ Σ ΥΝΔ Ι ΚΑΛ Ι Σ Τ Ι ΚΟΝ K I NHMA 

Είναι άνάγκrι να έπανέλθω έπ( τοu συνδικαλιστικοίι κ ινήματος, δ ιό
τι κατό: την έποχην άκριδως αίιτην έσημειώθη μ ία σο6αρα στροφη εΙς 
τοVτο. Είς . την Μόσχαν σuνfΊλθε σuνέοριοv της Πρόφινt'ερν ( Προφεσιο
iιαλίστισε Ί ντερνασιονCχλ = Έπαyελματικη Διεθνης) ,  της κοιν&ς λε
γομένης Κόκκινης Σ υνδικαλιστικης ΔιεθνοΟς. 'Εφ' δσον ή Σ υνδικαλι
στικη Ρεφορμιστικη Διεθvης τοΟ ν Αμστερνταμ έκράτει ίιπο την έπιρ
ροήν της καi πολ ιτικως ίιπο την έΠιρροιlν των σοσιαλδημοκρατ&ν τijς 
Β '  Διεθνοuς της Βέρνης τας έρyατικα σuνδικ&τα των χωρων Γερμανίας, 
Γαλλίας, 'Αγγλίας, . Βελγίου, 'Ολλανδίας, Έλδετίας, Άμερικης καi 
πλείστων άλλων έκ των μ&λλον βιομηχανικως έξειλιγμένων χωρων, μό
νον δέ μειοψηφίαι αίιτων εΤχον προσχωρήσει είς την Πρόφιντερν, δέν ή
δύvατο να λεχθί) δτι διεθν&ς το έργατικον κίνημα έπηρεάζιτο σο6αρ&ς 
άπΟ τας έπαναστατικας κατευθύνσεις της Κόμιντερν. 
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Διa τοUτο δ τότε γενικος γραμματεuς τής Π�ιντερν Λοζόφ�u 
καΙ δ γενικος γραμματεuς τής Γενικης Σ υνομοσπονδιας των Ρωσικωv 
Σ υνδικάτων Τόμσκυ ( &μφότεροι έχουν &πο πολλοu cέκκαθαρισθ�:., ό 
πρωτος έχει τuφεκισθ� ύπο τοί.i Στάλιν, δ δεύτερος ηύτοκτόνησεν εΙς 
τας φυλακaς τής Λιουμπλιάνας) ,  είς το συνέδριον αύτο τής Πρόφιντερν 
Lν Μόσχq. είσηγήθησαν καΙ έψηφίσθη ή «ένοποίησις» των διεσπαρμέ
νων συνδικάτων ( Σωματείων, Όμοσπονδιων καΙ Σ uνομοσπονδιων ) εΙς 
δλας τaς χώρας, καΙ δποu μεν έπλειοψήφουν οΙ κομμουνισταi θa έσχη
ματίζοντο δ ιοίκήσεις &πο κομμοuνιστάς, δπου δε έμειοψήφqυν οίιτοι θa 
έσχ'ηματίζοντο διοικήσεις · άπο ρεφόρμιστaς συνδικαλιστικοuς τ)γέτας. 
'Αλλ' οΙ κομμουνισταί, έστω καi ώς αντιπολιτευομένη μειοψηφία, θa έ
πίεζον έκάστοτε με τaς φράξιάς των τaς ρεφορμιστικaς δ ιόικήσεις ν' &
'.Ιαλαμδάνουν &γωνας ύπερ των &μέσων έργατικων οίκονομικων δ ιεκδική
σεων, εΙς τρόπον ώστε, έaν μεν αίιται έδέχοντο θ' άνελάμδανον κατ' &
·vάγκην έπαναστατικοuς &γωνας, έστω καi έπl τοιJ οίκονομικοϋ μόνον 
'Πεδίου καi όχι τοu &ναμίκτου οίκονομ ικοπολιτικοu, έστω ύπο την ήγε
σίαν των, κινητοποιουμένου τοu συνόλου της έργατικης μάζης, της έπα
ναστατικης μερίδος καi ρεφορμιστικfiς συγχρόνως. ΈΟ:ν δε ήρνοϋντο θ' 
-άπεκαλύπτοντο καi εΙς αύτa τa όμματα των όπαδων των έργατων, ώς 
άδιαφοροϋσαι δ ιa τΟ: συμφέροντα της έργατικης τάξεως, ώς όργανα των 
-iστικων κομμάτων καi των καπιταλιστων, δπότε θa έχανον έν μέρει η 
·tν δλ� την έμπιστοσύνην των όπαδων των έρyατων. 

ΤΟ EN I A I ON ΜΕΤΩΠΟΝ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ή νέα αUτη τακτική, ή ψηφ ισθείσα εΙς το συνέδριον έκεϊνο τη� 
Πρόφιντερν, εΤδος έφαρμογης τής τακτικης τοϋ «'Ενιαίου Μετώπου» έπι 
τοu συνοικαλιστικοu πεδίου με τa ρεφορμιστικa συνδικaτα, έφηρμόσθη 
εΙς δλας τaς χώρας ύπο των Κ .  Κ .  καi ωφειλε νa έφαρμοσθ� καi ύπο 
τοu Κ .  Κ .  Ε. έν ' Ελλάδι είς το έλληνικον συνδικαλιστικον κίνημα. 

Κυ_ρίc:ι;ς έπρεπε νa εΙσέλθουν καΙ νa περιληφθοuν εΙς την Γενικην 
Σ υvομοσπονδίαv των Έργατων αl 'Uμοσπονδίαι Σ ιδηροδρομικων, Ναu
τεργατων, Φορτοεκφορτωτων καi τa Έ::.ργατικa Κέντρα Άθηνων καi Πει
ραιως, διότ ι δλα αύτa ήσαν έκτος αύτης. Διa νa έπιτευχθ� δέ αύτό, 
το Κ. Κ .  Ε. έπρεπε νa κάμΙJ &δαρίαc;. ΝΕπρεπε νa διακόψι:Ί πρωτον 
τοuς όργανικοuς δεσμούς ποu εΤχε μέ την Γενικr,ν Συνομοσπο�ίαν των " Εργατων καi μέ τι1ν Καπνεργατικτ,ν Όμοσπονδίαν ( κατωχυρωμένους 
δ ι '  &ποφάσεων συνεδρίων αύτων ) .  ' Ενδεχομένως δέ ή διοίκησις τοu &
νωτάτου όργανισμοu της έργατικης τάξεως, της Γενικης Σ uνομοσπον.: 
δ ίας των Έργατων, ήτο δυνατον νa περιέλθι:ι κατa πλειοψηφίαν εΙς τοuς 
ρεφορμιστaς καi νa μείνουν οΙ κομμοuνισταi έν μειοψηφίq. καi &ντιπολι
τεύσει .  Κ αi είς τaς θυσίας αύτaς ύπεδλήθη το Κ .  Κ .  Ε. 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ ΕΝΟΠΟ Ι Η Σ ΕΩΣ 

Σ υνεκλήθη πανελλαδικον έργατικον συνέδριον της Γενικης Σ υνομο
σπονδίας των Έργατων της ' Ελλάδος, το δποίον &τrεκλήθη «Σ υνέδριον 
'Ενοποιήσεως», είς το όποΊον μετέσ)(ον, προσχωρήσασαι διa συνεδρίων 
των εΙς την Γενικr,ν Σ uνομοσπονδίαν, καi αί Όμοσπονδίαι Σ ιδηροδρομι
κων, Ναυτεργατων, Φορτοεκ9>ορτωτων, καi τa Έργατικa Κέντρα Άθη
-νων καi Πειραιως. Ή ένοποιησις έπετεύχθη καΙ ή Γενικη Σ υνομοσπον
δία των Έργατων περιελάμβανε πλέον όλόκληρον το σuνδικαλιστικον 
κίνημα της �ώρας. Ή Διοίκησις δμως της Γενικης Σ υνομοσπονδίας των 
Έργατων έζέφυyε κατa πλειοψηφίαν &πο το Κ .  Κ .  Ε., το όποiον καl 
ήναyκάσθη νa διακηρύξΙJ διa τοu «Ρ ιζοσπάστη» καΙ έπισήμώς την &νε-
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ξαρτήσίαν αίιτης. Διa τι'Jν έκλργην ,-ης Διοικήσεc..)ς της Γ�νικίiς �υνομο-
σπονδlας κατηρτίσi:Jη κοινον ψηφοδέλτιον� κατόπιν συμφωνίας, περ,λαμ
t>άνον ρεφορμιστaς καΙ κομμουνιστάς, το όποΙον καΙ έψηφίσi:Jη παρCι 
:ιτάiιτων τcJν συνέδρων. Γενικος Γραμματεuς της Γενικίiς Συνομοσπονδί
ας έξελέγη ό Γ .  Στρατης, ήγέτηc; των Σ ιδηροδρομικC)ν, στ�μάρχης των
Σ ΠΑΠ, . γνωστος ωc; άντιτιθέμενος πρός το Κ .  Κ .  Ε. ·ο πρώηv γενικοc;. 
:yραμματεuς αίιτης Είιάγ. Εύαyγέλου, έξελέγη μέλος της Διοικήσεως, 
ά)J..' ο\ κομμουνισταi άπετέλουν πλέον μειοψηφίαν έv αύτiJ. 

Η Γ. Σ .  Ε. Ε. ΠΑΥ Ε Ι  ΝΑ Ε Ι ΝΑ Ι  Ο Ρ ΓΑΝΟΝ ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 

Ό 
.
Στρατης υίοθέτει μέν τaς άμέσους οίκοvομ ικaς έπιδιώξεις δλωV' 

των έργατων, άλλa περιωρίζετq είc; ίιπομvήματα πρΟς την Κ υδέρνησιν, 
είς δια6ήματα μέ έπιτροπaς πρΟς τa ίιπουργεία, είς δ ιαμαρτυρίας διa. 
τοΟ Τύπου πρΟς ίκανοποίησιν τC)ν αίτημάτωv τούτων, είς άπειλaς ά
κόμη περί άπεργιων, ούδέποτε δμφς . άπετόλμα νa πραγματοποιήσι;� 
τaς άπειλάς του καi νa κηρύξι;� τ_aς άπεργίας, άναyκαζόμεvος μόνον 
τυπικως καΙ πλατωνικως νa έπιοο�ιμάζι;� τaς κηρuσσομένας τοπικaς η, 
κλαδικaς aπεργίας. . . 'Οπωσδήποτε ό Στρατής έφρόvτιζε νa μη δίδι;� λα6ην είς έπιθέσειc;. 
-:ιωv κομμουνιστων έvαντίον του, ούδέποτε δμως ιi�ελε νa έξωθήσι;� καi 
τοuς έργό:τας είς έπαναστατικηv δρ&σιν ό:περγιων καΙ συγκεντρώσεων, 
ό:ποφεύγων τοuτο άφ' ένος λόγrtJ ίδιοσuγκρασίας, πολιτικοκοινωνικων
του πεποιθήσεων καΙ άκόμη δι '  Ελλειψιν ρητορικοu ταλέντου καΙ δηtJ-ε
-yερτικων Ικανοτήτων, άφ' έτέρου· δέ, διότ ι  έ-yvώριζεv δτι μία τοιαυτη 
τακτικfι μόvον το Κ .  Κ .  Ε. θa ήδύνατο νa ώφελήσι;� καΙ θa έξέθετε συνά
μα αύτον είς τa δμματα των έργατων, δ ιότι έν τοιαύτι;� περιπτώσει καΙ 
ό ίδιος θa ωφειλεv, ως ήγέτης τής έργατικης τάξεως, νa τεθi.l έπl κε
φαλης τοu άγωνος τούτου, έξuπηρετων οίίτω τοuς κομμουνιστάς. . Κατ' αίιτον τον τρόπον, ή Γενικη Συvομοσπονδία των Έργατων· 
τijς ' Ελλάδος επαυσε πλέον νa εΤvαt δργανον είς χεί'ρας τοu κ .  κ .  Ε. 

Μ Ι Α  ΦΡΑΣ Ι Σ  ΤΟΥ Λ ΕΝ Ι Ν  

Δf.ν �Τ�ε περάσει οίίτε ένας μήνας σχεδον άπο το συνέδριον τοίF 
κόμμα'rοε; με τον Σ μέραλδ καΙ τον Μανοuήλσκυ, οuτε ένας μήvας δηλαδi} 
c.iπo τής άπελευθερώσεώς μου, · τί] έπεμ6άσει τοu Μιχαλακοπούλου, έκ 
τής έ�ορίας μου είς Κ ύθηρα, δταν συνελήφθην έκ νέου είς Βόλον. Αύτη 
εΤναι η μοΊρα των άναλαμδανόvτων τοιούτους &-yωνας καΙ άγωνιζομέvων· 
είς την πρώτην γραμμήν. 'Απο της έξορίας είς τηv φυλακιlv καΙ έvδεχο
μένως άπο τιlν φυλακην είς την ά-yχόνηv ! Ό Λένιν λέ-yει δτι «Εναc; έπα
ναστό:της πρέπει νa λά61) ίιπ' 6ψιv του, δτι άπο τοv άγωνα του δύο 
πράγματα εΤvαι δύlίάtον Ύa κερδίσι;� ; την Έξουσίαν η την άγχόνην» ! 
'Εκπλήττομαι δέ ·τώρα, δταν βλέπω κομμουνιστaς διαμαρτυρομέvους, 
δ ιότι τοuς έξορίζοίιν, τοuς φυλακίζουν η τοuς έκτελοuν. ΞεχvοUν τον Λέ
ν:ν η δέν τον έδι&δασαν η Ι$άμvουν πως δέν τοv ξέρουν ; Ήγωνίσθησαν 
νa πάρουν τιlν '�ξi:>uσίαν. Ήττήθησαν, άπέτυχαν. ΔΕν γνωρίζουν δτι δέν 
μπορεΊ νό. τοuς πφιμένι;� άλλο τίποτε παρa ή έξορία, ή φυλακή, ή άγ
χόvη ; Δεν το εΤχαν αύτο ίιπ' δψει, δταν ξεκινοUσαν κατ' εύθεΊαν διa τηv 
Έξουσίαν ; 

- ' Επίσης άπορω δ ιατί, δταν δ Β ισίνσκυ η ό Μαλlκ δ ιαμαρτύρωvται· 
είς τον Ο . Η . Ε. δι '  έξορίας, φυλακίσεις η έκτελέσεις κομμοuνιστων έν 
'Ελλάδι ,  δ ιατί οί U Ελληνες άντιπρόσωποι δέν τοuς κ�ώνοuν είς την 
θέσιν των μέ τa ίδια αίι:rcJν δπλα, μέ την φράσιν ταύτην τοu Λένιν, καi 
νa τοuς ποuν δτι «αίιτοί, ίιπέρ ών τάχα κόπτεσi:Jε, εΤναι . έπαναστό:ται 
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καί έπεδίωξαν νό: πάροuv την Έξοuσίαν. Δέν μπόρεσαν νό: την πάρουν, 
έπόμενον δέ εΤναι νό: τοιJς περιμένr:� ή έξορία, ή φυλακή, ή άyχόνη�. 
• Ετσι λέγει δ Λένιν. τί θό: άπαντήστ:� δ Μαλίκ ; Θό: διαψεύσr:� τ�ν Λ,ε
νιv · 'λλλό: φαίνεται οτι καi oi � Ελληνες έι<ε'ί άντιπρόσωποι άyνοουν τον 
ΛέvΊν καi η1ν άντι μετώπισιν τής κομμοuνιστικης δ ιπλωματίας διό: των 
iδίων αύτης δπλων. Κ αi δ ι '  αύτο μεταχειρίζονται τό:ς συνήθεις δ ιπλω
}.Αατικό:ς μεθόδους, τό:ς έν χρήσει fvαντι μη κομουνιστικων Κ ρατων, αί ό
-πο'ίαι δμως είναι άνωφελε'ίς εναντι κομμουνιστων. 

ΝΕτσι ·λοιπόν καi έyω τότε άπο την έξορίαν έντος μηνός έπηyα εΙς 
η'Jν φυλακήν. Καi τότε δέν έδαδίζομε\7 άσφαλως κατ' εύθε'ίαν πρΟς την 
Έξουσίαν, ή όποία ήτο πολύ, παραπολύ, μακρΟ:ν άπο ήμ&ς. Πάντοτε 
δε έφυλακιζόμεθα δ ιό: κανένα λόγον, δστις έκρίνετο έπαναστατικός. Τι-
μωρία καi ποινi) δ ιό: «λόγια», οχι έyκλήματα. � � . Έπηyα εic τον Βόλόν πρό τοϋ συνεδρίου τοu πανελλαδικου της Γε
v ικης Σ υνομοσΠονδίας των Έρyατων, διότι συνηλθεν έκε'ί fκτακτον συνέ
δριον της .Καπνερyατικης 'Ομοσπονδίας, άκριδως δ ιό: νό: λάδτ:� άπόφα
σ ι ν ·δ ι α κ ο π η ς τ η ς ό ρ y α ν ι κ η ς σ u ν δ έ σ ε ω ς τ ο u κ ό μ
μ α τ ο ς κ α ί τ η ς Ό μ ο σ π ο ν δ ί α ς τ α ύ τ η ς, πρ&yμα άπαραί
τητον διά νό: μετάσχr:� αίlτη τοu πανελλαδικοu · συνεδρίου. Αύτος ή το δ 
κυριος σκοπός_ της μεταβάσεώς μου. Θό: έπεθεώροuv έπίσης φυσικό: καi 
τήν λειτουρyίαν της έκεl όρyCΧΙiώσεως τοu κόμματος, παρεχων σuμδου.Λό:c; η όδηyίαc; δ ιό: την έπίλuσιν τοπΙΙ<ων πολιτικων προβλημάτων. 

ΕΙς τον Βόλον είχα πάει περαστικός πολλάκις με τό: πλοϊα Θεσ
σαλονίκης - Πεφαιως. 'ΕκεΊ άπο τό: κuριώτερα στελέχη, ποu με uπε
�i.χθησαν, ήσαν αί αύτων <<άσημότητεc;» τότε Γιάννης Ί ωαννίδηc;, κάλ
φας κουρεuc; εΙς κάποιο κουρεΊον άκόμη καi μετέπειτα ή αύτοu έξοχό
της ό «Πpωθυπουρyος» της Κ υ6ερνήσεωc; των Βουνων, δ Κώστας Θέοc;, 
r<απνερyατης φuμq:rικός, μετέπειτα βουλευτής, καi πολλό: άλλα πρά
) μαtα. καi άλλοι .  

ΕΠ Ι ΠΑΡΑΚ Ι ΝΗ Σ Ε Ι  ΤΟΥ ΠΛt'iΘΟΥ Σ Ε Ι Σ Σ ΤΑΣ Ι Ν  

Ώμίλησα εic; το καπνερyατικον συνέδριον μίαν καi μόνην φορό:ν 
καi άνέγνωσα ό:πόφασιν της Κ .  Ε. τοu Κ .· Κ .  Ε., σuγκατατιθεμένης είς 
την δ ιακοπην τοu uφισταμένου δεσμοu μεταξu κόμματος καi 'Ομοσπον
δίας, ό:φοu άνέλuσα τό: α'ίτια ποu έπι6άλλοul!. την θuσίαν ταύτην. Έπό
μενον ήτο εΙς τον έπίλοyον νό: καταλήξω πολu έπαναστατικώτερον, το
�·ίσας δτι ό όρyανικος δεσμοc; διακόπτεται, ό:λλ' ό ίδεολόyικος παρα
μένει άρρηκτος καi τό: τοιαuτα. 'Υπό τό: παρατεταμμένα χειροκροτή
ματα όλοκλήρου τοu συνεδρίου καi τοu &κροατηρίοu άπεχώρησα θεα
τρ ικώτατα άπο το συνέδριον, έρμηνείίων οUτω έμπράκτως δσα διό: λό
γων εlπcτ. 

Ό παριστάμενος μοίραρχος, κατάπληκτος προφανωc; ό:πο τον θό
ρυ6ον καi μfl κατανοων πλήρως τό: λεχθέντα, έπηyε είc; την Διεύθυνσιν 
τrjc; 'Αστυνομίας καi άνέφερε «τίς οΤδε τί», καi ένί;> το μεσημέρι fτρω
yα είς εν έστι'ατόριον τοu Βόλου, κεντρικόν, μόνος, διότι δλοι ήσαν ά
κόμη είς το συνέδριον, το δποίΌν έξηκολοίίθει, βλέπω τον ϊδιον μοίραρ
χον νό: ερχεται καi νό: κάθεται είc; μίαν yωνίαν, χωρic; νό: τρώy τ:� .  'Αντε
λήφθην δτι με έπερί μενε διακριτικώτατα νό: τελειώσω το φαγητόν μοu. 
. Π ράγματι,  μόλις έπλήρωσα καi έτοιμαζόμοuv νό: σηκωθω νό: φύγω, 
;.ιε έπλησίασε καi με παρεκάλεσε νό: τον .άκολοuθήσω είς την 'Αστu
νομίαν. 

Έπήyαμε μέ τi)ν Ιδέαν δτι θό: μοu ζητηθι:J άπλως κάποια έξήyησις 
,η_ς_ παρουσίας μοu η παραγράφου των οοωv ε Τ πα. Έκε� - ό μοίραρχος 
τότε καi έπί Κατοχίiς άρχηyος της Χωροφuλακί'jς Ντάκος διετύπωσε· μί- . 
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0.11 κατηγορίαν έπi έξωθήσει είς στάσιν τοίι πλήθους δι '  έπαναστατικών 
λόγων κ.τ.λ. ! 

Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΛΑΡ I ΣΑΝ 

Φαίνεται δμως δτι, όμιλwν είς το σννέδριον, ίδρωσα, έ6γi]κα άμέ
σως, ό καιρός ήτο ψυχρός καΙ έκρίιωσα καΙ το ίδιον άπόγεvμα εΤχα πu
ρετον 40. Έζήτησα iατρόν της 'Αστυνομίας καΙ εiσήχθην είς το Ά
χιλλοποίιλειον Νοσοκομεlον, Φf>9uρούμενος πάντοτε ύπο χωροφίιλακος. 

Μετa μίαν έοδομάδα έγινα καλa καΙ μετήχθην είς τaς φυλακaς 
Λαρίσης, δπου έπρόκειτο νa δ ικασθw. Έκεl, εiς τaς φυλακaς Λαρίσης, 
βρfικα τον Παπαρρήγαν, τόν πρό τι�tών έτών συλληφθέντα έν 'Αθήναις 
καi αύτοκτονήσαvτα δι' άπαγχονισμοίι έντός της φυλακfjς του πρώην 
γενικόν γραμματέα της Γεν)κης Σ υνομοσπονδίας τών Έργατwν, καθως 
καi τόν γερο-Βαλιανό:τον καΙ άλλα τοπικa στελέχη, φυλακισμένους δι'  
άλλην αiτίαν. • 

Τότε είς τήν Λάρισαν ήτο μέλος τοίι κόμματος καi ό δ ικηγόφος 
Ξενοφwν Ρ ιζόπουλος, ό μετέπειτα δοuλειιτής τοίι Λαϊκοίι κόμματος. Έ
-ττίσης καi ό Άστέριος Τσοίικαρης_ ίδιοκτήτης τοίι ξενοδοχείου «Έρ
μης» καi f\δη έπιχειρηματίας ξενοδόχος, έχων ξενοδοχεlα έν Λαρίσι;ι , 
Άθήναις καi Θεσσαλονίκu . 

'Αμφότεροι έσπευσαν va με ίδοίιν. ΕΙς τόν Ρ ιζόπουλον ε Τ πα νa 
Φε>οvτίσι;ι άπλwς νa έπισπεuσθ� ή δίκη. ΝΕμεινα ένα μfjνα άκριδwς είς 
τας φυλακaς έκείνας μΕ τόν Παπαρρήγαν καi τοuς άλλους. ΝΕ-ττειτα 
ώpίσθη ή δίκη. 

Η Δ Ι Κ Η  

Τt\ν παραμονήν της δίκης ό μακαρίτης Ξενοφων Ρ ιζό-ττουλος ήλθεν 
εiς τήν φυλακην διa νa συνεννοηθούμε πως θa δ ιαχειρισθ� τa τfjς δίκης. 

ΕΤχα δαρεθη τaς διώξεις καl · έ6ιαζόμουνα νa γλvτώσω, νa γυρίσω 
είς τaς 'Αθήνας. 

- ν  Ακουσε, τοίι ·λέγω, Ξενοφwν. Ή δίκη αύτη δεν θέλω νa ε Τ ναι 
Οεαματική, έντvπωσιακή. Na μην έλθι;ι κανεiς 'στο ά.κροατήριο. Εfναι 
καθημερινή. Κανεiς έργάτης η άλλος va μην άφήσι;ι την δουλειά του. 
Θέλω ή δίκη νa περάσι;ι άπαρατήρητη, έτσι σcrv μιa μικροϋπόθεσι. ΚαΙ 
σu νa -τταροuσιασθ6ς ώς ά-ττλοίίς συνήγορος, έπειδή τάχα πρέπει νa 
uπάρχι;ι δικηγόρος. Ta άλλα είναι δική μου δουλειά. Π ροπαγανδα στή 
δίκη αύτή δεν πρόκειται νa κάνουμε. Δεν σηκώνει το περιεχόμενον της 
uποθέσεως. 'Επρόκειτο yιa συνδικαλιστικό θέμα καi οχι πολιτικό. Έγω 
δ ίδιος θa διαχειρισθw την δίκην. Έσu νa σί.ιμμορφωθ�ς άνάλογα πρΟς 
τ(> τί θa πω έγώ. 

Το πρωί είς τό δικαστήριον ήσαν έλάχιστα πρόσωπα. Άκροατή
p ιον σχεδόν καθόλου. Μετa τήν άνάyνωσιν τοΟ κατηγορητηρίου, δ πρw
τος καi μόνος μάρτυς κατηγορίας, ό έκ Βόλου μοίραρχος ποu μΕ συνέ
λαβε, 6ε6αιοϊ άπλwς δσα έγραφε το κατηγορητήριον. Ν Αλλος μάρτυς 
ί:περασπίσεως, ένας καΙ μόνος αύτός, ό καπνεργάτης Σ απουvτζιϊς, μέ
λος της διοικήσεως τfjς Καπνεργατικης 'Ομοσπονδίας, μη μέλος τοίι 
Κ . Κ . Ε. ,  άλλa συμπαθwν προς αοτό, κάπως ήλικ ιωμένος, καλοεvδεδu
μέvος, άξιόπιστος κύριος, έπi τούτ� έκλεγεiς καi σταλεiς κατa παρά
κλησίv μου, 6ε6αιοl δτι έπfjγα εiς τό συνέδριον τοίι Βόλου διa ν' άvαγ
γείλω άπλwς οτι το Κ . Κ . Ε. συγκατατίθεται va διακόψι:ι τοuς δεσμοος 
πού εΤχε με την Καπνεργατικ�ν Όμοσπονδίαν καΙ οτι αύτο άπλwς έκα
μα. Καταθέτει καi την σχετικην δημοσιεuθεlσαν εiς τον «Ρ ιζοσπάστη� 
δήλωσιν. 
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ΟlΆΝ Η ΘΕΜ Ι Σ ΔΕΝ ΕΧΕ Ι  U YTE Ν ΕΥΡΑ .. ΟΥΤΕ Κ ΕΦ Ι Α  

' 9  πρόεδρος με ήρώτησεν, δταv έκλήθην ν' άπολογηθώ, μετa τa 
τuπικα : 

-- Τί θέσιν έχεις έσu στi)ν έφημερίδα « Ρ ιζοσπάστην» ; 
- Άπλοu uπαλλήλου. μισθωτοu. 
- Γιατί έστειλαν έσένα νa καμι:Jς αύτ� τι1ν δουλειa στο συvέ-

δρισv καi δΕ:ν πήγε κανένας άπο τοuς μεγάλους κομ μοuvιστaς ό:ρ
χηγούς ; 

- Δεν μπορώ . va ξέρω πως έϊ:τκέφθi)σαν καi έστειλαν έμένα, δ ιότι 
δεν μοu δίνουν λόγο γιατi κάνουν το ένά η το άλλο ! Οίίτε τολμω νa 
τοuς ρωτήσω. 'Υποθέτω δμως δτι;  έπειδrj ήτο μ ικροϋπόθεσις, δεν άξιζε 
το,ν κόπο νa μετακ ιvηθί) κανένας ό:πο τοιJς τρανοuς καi έστειλαv l:να u
πάλληλον ! 

- τί εΤπες στο συνέδριο αύτό ; 
- ' Εξήγησα άπλC>ς το περιεχόμενον αύτής τής δηλώσεως, ΠοU 

σάς κατέθεσεν δ μάρτυς Σ αποuντζής. 
- νΕτσι δπως τa λέγει έγιναν ; έρωτξτ δ πρό�δρος τον μοίραρχον. 
Μοίραρχοs.- νΟχι, κύριε πρόεδρι::, αίιτος εΤναι ρήτορας. 
- Δηλαδη, τί ρήτορας, τί εΤπε ; . 

Μοίραρχος.- ΕΤπε πολλά, δεν τά θυμοCιμαι ! 
Ό πι:>όεδρος με -ήpώτησε . 
- ΕΤσαι ρήτορας ; δπως λέγει δ κ. μάρτυς ; 
- Τί ρήτορας ; είπα γελC>ν, ένc;, ό Ρ ιζόπουλος δΕ:v μπορεί νa 

συγκρατηθί) άπο τa γέλια. Χρειάζεται νa εΤναι κανε1ς ρήτορας γιa νa 
έξηγήσι:J δέκα λόγια είς έργάτας ; προσέθεσα. 

Μοίραρχος.- ΕΤπε καi η1ν λέξιν «έπανάστασιν», κ. πρόεδρε ! 
- Δεν είπα «έπανάστασιν», εΤπα : «έπαvαστατικη τακτική», 

άπήvτησα, καi λάθος το καταλάβατε ! Κ αi εΤπα δτι είς το έξiiς ή Κα-· 
πνεργατικη 'Ομοσπονδία θ' ό:κουλουθί) τήν τακτικi)ν τής Γενικης· Σ υνο
μοσπονδίας, ποu δεν εΤναι έπαvαστατική ! 

Ό Σ απουντζης έpωτηθεiς έ6εtsαΊωσεν δτι εΤπα έτσι .  
Μοίραρχος.- Έγω ξέρω πως είναι ρήτορας ! Κα1 εΤπε πολλά ! 
- Ε1μαι ρήτορας, κ. πρόεδρε, παρετήρησα, τόσον ρήτορας, όσον 

είμαι καi ένώπιον τοu δικαστηρίου σας ! νΕπειτα, άφοu δ κ. μοίραρ
Χ?ς �ε θέλει νa είμαι ρήτορας, δεν είναι άσχημο νa εΤμαι η άν δΕ:ν εΤμαι 
να yινω ! 

Γενικη θυμηδία. Ή ΘΕ:μις άπέκτησε κέφ ια ! Ό Ρ ιζόπουλος ξεκαρ · 
δίζεται μΕ. τον τρόπον ποu διεχειρίσθην την ύπόθεάιν, χωρ1ς καμμίαν 
άνάλυσιν θεωριων, ποu ετοιμαζόταν νa κάμι:J .  

Μερικα1 κινήσεις τοu προέδρου I μέ  κλίσεις δεξιό: κα1 άρ ιστερά, 
με τον φάκελλόν μου προ τοu στόματος κα1 ή άπόφασις : 

- ΆθC>ος δ κατηγοpούμενος \ 
Έ6γήκαμε μέ τον Ρ ιζόπουλον, χωρiς νa μπορω νa τον κάμω νa 

συγκρατήσι:J τa γέλια. Πήγαμε είς το σπίτι του, δποv μ( έφ ιλοζένησε 
έκεί'νο το βράδυ, κα1 την νύκτα έπήρα τι'Jν ταχεί'αν διa τaς 'Αθήνας. 

Ή πείρα μΕ: εΤχε διδάξει δτι εΙς τa δικαστήοια δσο κάνει κανεiς 
τον «καμπόσο» η δσον ή δίκη λαμβάνει έπισημότητα μέ πολλa λόγια 
καi μΕ. πολλοuς κα1 διασήμοιις δ ικηγόρους, τόσον χειρότερα διa τον κα
τηγορούμενον. Πάντως, είς τi)ν δίκην αίιη1ν το δ ικαστήριον ήτο τελείως 
άπληροφόρητον καi περi τής οίισίας των λεχθέντων είς το συνέδριον τοu 
Βόλου άπο τ�ν Άστυνομίαν Βόλου, δ ιότι δ μοίραρχός της ήτο ξύλο
κούτσουρο, άλλa συγχρόνως καi περi τοu ποίος εΤναι δ κατηγορούμενος 
κα1 ποίαν θέσιν εΤχεν είς το Κ . Κ . Ε. Είδ' άλλως, πρόεδρος τοu δικαστη-
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ρίοu είς· η1ν Λάρισαv ήτο εΤς έκ τών έπιλεκτοτέρων ίεροφαvτων τijς Θέ
μιδος, ο μέχρι πρό τινος Πρόεδρος τοu Άρείου Πάγου κ. Παπαηλ ιοu ! 

A PXETA I Π ΕΡ Ι ΟΔΟ Σ Δ Ι ΩΞΕΩΝ 

ΠολU -πρΙν άκόμη άναλάδι;Ι την Έξουσίαv ό Πάγκαλο<; καi άπο 
τaς άρχaς άκόμη τοu 1 925 ή σννrηρητικη· Κ ιιδέρνησις Μιχαλακοπού
λου � Κ ονδύλη Ελα6ε μέτρα διώξεών ι::Ις εύρεί'αv κλlμακα. Πλεί'στα δσα 
στελέχη τοu κόμ ματος έξωρίσθησαν η έφυλακίσθησαν. Ai κατη-r:ορίαι 
διa τοuς φυλακισμένους ήσαν διάφοροι, ίιπijρχον δμως έν Θεσσαλον(κι:ι 
καΙ Άθτ)ναις καΙ κατηγορίαι έπl έσχάτι:ι· προδοσίc;χ διa το ζήτημα τijς 
αύτονομ ιας της Μακεδονίας. ' Επισήμως το κόμμα δΕν διεκήρυξεν άκόμη 
το σύνθημα τοuτο, έφ' δσον έθεωρε'ίτο είιρισκόμενον ίιπο συζήτησιν. Ή 
δημοσίευσις δμως των c:-ιετικ&ιν άποφάσεων τijς Διεθνοuς καi ή δημο
σίευσις των συζητήσεων τοu συνεορίοu, έν σuvδυασμc;J προς μερι κa . άρ
θρα τοu «Ρ ιζοσπάστη», εΤχον σuvαγείρει .τaς άρμοδίας Άοχάς. Έγνώ
σθη άλλωστε δτι δ Πουλιόποuλος καΙ ό Μάξι μος εΤχον μετα6ι1 είς Μό
σχαν, μετέσχον τοίJ έκεί' συνεδρίου, ΠοU Ελα6ε τήν σχε.τικijν άπόφασ·ιv, 
καΙ δτι έπαvηλθον κομίζοvτες σχι:::τικaς δδηγίας. 

' Εκ των πρώτων σuvελήφθησCΙ\1 ι<αl . έρρίφθησαv είς τaς φυλακaς 
Σ υγγροu δ · Πουλιeπουλος, δ 'Αποστολίδης, · δ Σ κλάδος, δ ίιπεύθuvος 
( νομικ&ις ). τοu «Ρ ιζοσπάστψ Τάκης Φίτσος. Ό Μάξι μος έξωρίσθη είς 
Σ κuρον καΙ &λλοι άλλαχ�u. . 

Είς τήν δ ιοίκησιν τοu κόμματος Εμειναv μόνον μερικοl «Κούτ6η
δες», άλλΟ: καΙ αύτοl ήσαν · νεοφερμένοι καΙ άδαεί'ς προσώπων καΙ πρα
γμάτων, άπει ροι  τf{ς πολιτικijς, μέ μόνον έφόδιον τα δσα εμαθαν είς τήν 
Ρωσίαν. Σ υνεκλήθη καi πάλιν ή Εύρεί'α Κ . Ε. ( ' Ολομέλεια) καΙ σuvέ
πεσεv άκρι6ως τότε ν' άθωωθω καΙ έγω άπο το δ ικαστήριον Λαρίσης 
καΙ νa Ελθω είς 'Αθήνας. Ή 1 5 μελης αύτη δλομέλε ια της Κ . Ε. έξέλε
!;εν άμέσως τον γράφοντα γεν. γραμματέα τοu κόμματος, έφ' δσο\ι ή 
θέσις εμενε κενf] άπό της συλλήψεως τοu Πουλιοuπούλοu. 

Η ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣ Ι ΛΕ Ι ΟΥ 

'Αμέσως μετa ταuτα δ ιωρίσθησαν νέα στελέχη είς διαφόρους θέ
σει.:;, πρΟς άντ ικατάστασιν συλληφθέντων στελεχων η άλλων κρινομέ
νων άνεπαρκων. Οuτω περιφερειακός γραμιJ.ατεuς είς Θεσσαλονίκην 
aπεστάλη δ Παστίας Γιατσόπουλος, με 6οηθόν του τον Ζαχαριάδην, 
δστις εΤχε γίνει fiδη γραμ ματεuς τijς . Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Τον 
Ί Ρ.αμματέα τοu τ μή ματος Άθηνων Λέανδρον Κ ρητι κον προσελά6αμεν 
ε iς η1ν Κ .  Ε. προς κάλυψιν κενων, λόγ� συλλήψεων. Είς η1ν όργάνωσιv 
Άθηνων γραμ ματεuς έτοποθετήθη δ Σ κυτάλης ( τζινιέρης ) ,  «Κ ούτ6ης» 
καi αίιτός. Ή μετέπε ιτα περιώνυμος ίιπ' άριθ. 1 κομ μουνίστρ ια Χρύσα 
Χατζηβασιλείου, η'Jν όποίαν σuvαvτησας κατa το 1 944, μετa τήν είς 
Π ειραιδ: δμ ιλίαν της, c.Jνόμασα άστειεuόμενος « Κλάραν Τσέτκιν» ( με 
το ονομα δηλαδη τι1Ξ γνωστijς Γερμανίδος κομ μοuvιστρίας, ή όποία εΤχε 
δράσει μετa τόv πρωτον παyκόσμιον πόλεμον ) ,  προσελήφθη ώς δακτυ
λογράφος της Κεντρικijς Έπιτροπijς. 

Διa των μετα6ολων τούτων αποκατεστάθη καΙ πάλιν ή .συνοχη 
καΙ ή μονολιθ ικη αύτοu ένότης, είς τρόπον ώστε, παρa τaς συλλήψεις,· 
νa δύναται ν' άνταποκρι86 όργαvωτικως καi πολιτικως είς τaς άναy� 
καιότητας της στιγμης η τaς άπαιτήσεις της· περιόδου ποu διηρχόμεθα. 

ΤΟ Κ I Ν ΗΜΑ ΤΟΥ. ΠΑΓΚ ΑΛΟΥ 

ΔΕν πρόκειται δε6αίως v' άναφέρωμεν πως εγινε τό κίνηfiα τοϊι 
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Παγκάλου. Αύrο εΤναι γvωστον άη:ο ι τότε. Πρόκειται ν' άναφέρωμεν 
-ποία ήτο ή θέσις τοu Κ . Κ . Ε. έναντι τοο Κ ινήματος, δταν έγινε τοUτο. 
'() Π άγκαλος, πρQετοι μάζων το Κ ίνημά του, άπηuθύνθη, ως ήτο φuσι
κόν, καΙ είς η1ν όμάδα των «άριστερων άξιωματικων», περl της όποίας 
t:χομεν ήδη όμ ιλήσει,  ζητων δχι μόνον τr)ν �οήθειαν αύτης έvτος τοu 
Στρατεύματος κφa το Κ ίνημα, άλλΟ: σνναμα παρεκάλεσε τοuς έπl κε
ctαλης αύrf1ς �ξιωματικούς, καΙ ίδίως τον Εύριπίδην Μπακιρτζιlν, νa Ελ-
91.1 είς έπαφr']ν μi: το Κ . Κ,Ε. καΙ νa σι,rζητήσΙJ μετ' αύτοΟ πως καΙ κατa 
τίνα τρόπον το Κ . Κ . Ε. θa ήδύ.νστο νa παρασχ1.1 είς τον Πάγκαλο.ν, κατa 
τr']ν ώραν τοu κ ι νήματος, το άπαιτουμενον «λαϊκον έρεισμα>> ( ποσά
κις δεν έζητήθη αύrο το «λαϊκον έρεισμα» ! ) .διό: τr']ν ήθικr']ν πλευρc'χν 
τοu Κ ινήματος καΙ την λαϊκωτέραν αύrοΟ έμφάνισιν, διό: νa μη παρου-
σ ιάζεται μόνον κίνημα στρατώνων. . 

Ό Πάγκαλος έζήτει διό: τοΟ Μπακιρτζη άπο το Κ . Κ . Ε. ,  οπως τοΟ
το, έaν ή Κ υοέρνη·σις Μιχαλακοπούλου - Κ ονδύλη άνθίστατο είς το Κ ί
\ιη μα δυναμικως - δ:ν καΙ δΕ:ν διέθετε, κατ' αύτόν, σοοαρaς δυνάμεις 
κηρύξι;ι άπεργίαν καΙ διακόψι;ι τaς συγκοινωνίας Άθηv&?ν, ένωθοΟν. δΕ: 
οί έργq:ται μΕ: τοuς κινη μάτίας .καΙ τΟ: στρατιωτικό: αίιτc4ν τμή ματα 
πρΟς κατάπv.ιξ!ν της άvτιδράσεως της Κ υ6ερvt1σεt.:�ς. ΈΟ:ν δΕ: έπετύγχα
νε το Κ ίνημα, τότε νa κάμΙJ μόνον ·σvλλαλητήριον των έργατων καΙ έν 
γένει νa λάδΙJ πρωτοδοvλίαν συλλαλητηρίου �αϊκοu, δσοιδήποτε κα� 
αν θa προσήρχοντο είς αύτό, διό: νa ψανQ δτι το κ ίνημα έπιδοκι μάζεταt 
παρa τοu .Λαοu. 

ΕΛΕΥΘΕΡ Ι Α  ΔΡΑ Σ ΕΩ Σ  Δ Ι Α  ΤΟ Κ . Κ . Ε. 

�Εναvτι της βοηθείας ταύτης· τοu Κ . Κ . Ε., δ Πάγκαλος υπεσχετο 
πλήρη έλεuθερίαν δράσεως τοu Κ . Κ . Ε. έvτος των κοινοβουλειπικων 
όρίων, έπάνοδον των έξορίστων, �ύρωσιν τοΟ κατηγορητηρίου των φυ
λακισμένων, έκλογaς έπειτα μΕ: άναλογικήν, έλεuθερίαν συγκεντρώσεων· 
καΙ μηδεμίαν άνάμ ιξιν τοu Κράτοuc; είς τΟ: σωματεϊα των έργατων. 
'Εξασφάλισιν καΙ παγίωσιν τοu δημοκρατικοί) πολιτεύματος καΙ έκτο
πισμον έκ τοΟ Σ τρατεύματος και έκ της Χωροφuλακης των βασιλο-
φρόνων άξιωματικων, όσοι εΤχον άπομείνει μετa το κίνημα Λεοναρδο
πούλου - Γ αpγαλίδn. . 

Ό Μπακ ιpτζης έβεδαίοu προσωπικως καΙ ό ϊδιος το Κ . Κ . Ε. οτι 
πράγματι δ Π άγκαλος θa τηρήσ1.1 τaς ύποσχέσεις τοu ταύτας καΙ 
προσεθετεν δτι, έό:ν δεν τaς έτήρει,  ή ομaς των «άριστερων άξιωματι
κων», κατa το κ ίνημα τοUτο, θa κατελάμβανε τοιαύτας σημαντικaς θέ
σεις είς το Στράτευμα, ωστε νa δύναται, όποτεδήποτε θελήσΙJ , ν' άνα
τρέψΙJ τον Πάγκαλον, έaν fιθέτει τaς ύποσχέσεις του. 

Είς την Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. ή συζήτησις έπl των προτάσεων τοu· 
Γιαyκάλου δ ιεξήχθη έπl διή μερον. Ή Κ υβέρνησις Μιχαλακοπούλου, καΙ 
λόγ� της γενικης αύτης πολιτικης, καΙ λόγ� της κοινωνικης αύτης κα
τευθύνσεως, καΙ λόγ� των κατa τοu κόμματος δ ιώξεων, έθεωρεϊτο ως 
έξαιρετικως συντηρητική, άντιδραστική. � Ησαν άλλωστε γνωσταl αl 
σχέσεις TOU Π ρωθvπουρyοΟ της καΙ των πλείστων έκ των ύπουργων της 
πpος το μέγα κεφάλαιον, καθως καΙ α\ άμφιδόλου είλικρινείας δημο
κρατικαl πεποιθήσεις τοu Μιχαλακοπούλου, έπανειλημ μένως έρωτοτρο
πήσαντος πρΟς το βασιλικον καθεστώς. 

Οϋτω ή Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ .  Ε. άπεφάνθη ύπΕ:ρ της άποδοχης των προ
τάσεων τοu Παγκάλου καΙ διεδίβασε τοΟτο διό: τοΟ Μπακ ιρτζη. �Ετσt 
το Κ ίνημα έγινε καΙ έπε6λήθη άμέσως άμαχητί, εύθuς ως κατελήφθη
σαν οΙ στρατωνες τοu Ροuφ ύπο τοΟ Παγκάλου καΙ δ Στόλος όλόκλn
ρος ύπο τοu Χατζηκυριάκου. Μία έπίσκεψις τοu άει μvήστοu Π απι;χνά-. 
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στασίου είς το ΡαUφ καi ό Μιχαλακοπουλος μέ τον Κοvδύλην παρητήθη
σαν καi κατέθεσαν τa δπλα ! Δέν έγέvετο συνεπώς άνάγκη νa κινητο
ποιήσl) το Κ .  Κ .  Ε. κανένα, ούτε κaν καi συλλαλητήριον έπιδοκιμασίας 
vα κάμl) ,  διότι δλα τa δημοκρατικa κόμματα έσπευσαν ν' άναyvωρί
σουν το νέον καθεστως Παγκάλου, καί, ως γνωστόν, εσπευσαν άκόμη va 
τοG παράσχσvν καi τον 4:κοινοδουλεvτικον μανδύαν», ψηφίσαντα τi)v 
Κυδέρνησίv του είς τiιν · Βουλιlν καi παρασχόντα είς αίιτοv έμπιστοσύ
νην, μηδ' αίιτοu τοu άνατραπέντος Κονδύλη έξαιρουμένσv ! 

Πόσον <ι:σοφοi» άληθ_ώς ήσαν τοτε oi δαστάσαντες τον c:κοινοδου
.λεvτικον μανδύαν», διa νa τον φορέσl) δ Πάγκαλος, καΙ πόσον κωμικτ) 
καi γελοία ήτο ή δικαιολογία τοG πράγματος, δτι τον έστήριζον τάχα 
5ιa τijς ψήφσv των, διa νa δύνανται, οταν θέλοvν, νa τον άνατρέψσvν καi 
πάλιν δ ι '  αύτijς ! 'ΕννοεΊται δτι ήπατήθησαν οίκτρ&ς. 

Δ Ι ΩΞ Ι  Σ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ 

Καi πρiν άκόμη ό Πάγκαλος κηρύξl) τfιν δικτατορίαν του, πρiν 
άι<όμη γίνl) το περίφημον έκεΊνο γεuμα τijς 'Αγίας Παρασκευijς, καi 
πριν ακομη άρχίσl) vα λέγl) δ ίδιος αίιτοειρωνεvόμενος η αίιτοκοκκο
ρεvόμενος, δτι «Θόδωρος κερν� καi Θόδωρος πίνει ! », ήθέτησε τaς ύπο
σχέσεις ποu fδωσεν είς τfιν δ μάδα των «' Αριστερ&ν άξιωματικών καi 
τό Κ . Κ . Ε. 

ΆληθΕ.ς μόνον εΤναι δτι οί μΕ.ν άριστεροi άξιωματικοi ελαδον ού
�· ιώδεις Θέσεις καi διοικήσεις σοδαρών μονάδων τοu ΣτρατοG, διa δΕ. το 
I<.. . K .E.  πράγματι fδωσεν έντολfιν καi έπανιJλθον έκ τijς έξορίας οί δια
�όσιοι , περίπου έξόριστοί"--τοv. Μεταξu αύτων έπανijλθε καi ό Μάξιμος 
εκ Σκυ!)οu. 

Άφοu δμως ελαδε η1ν ψijφον έμπιστοσύνης τijς Βουλijς (κοινο-
6ουλεvτικος μανδύας τijς δικτατορίας ) καi προ παντος άφοu ώργάvωσε 
τa περιώνυμα Δημοκρατικa Τάγματα, έκρινεν δτι πλέον έχει στηριχθij 
άρκετa καλa ώστε νa μη έχl) άνάγκην πλέον τοu «λαϊκοu έρείσματος», 
το δποΊον ε1χε ζητήσει κατ' άρχaς απο το Κ . Κ . Ε., καi έπεδόθη είς 
άγρίας δ ιώξεις κατa τοG Κ . Κ .Ε .  μΕ._ τήv φρούδην έλπίδα 8τ ι θa κατα
κτήσl) κατ' αύτοv τον τρόπον τaς μαζας των άλλων κομμάτων, των 
όποίων τοuς ήγέτας συγχρόνως κατεt)ιωκε καi έξώριζε ! 

Αί κατηyορίαι τών φυλακισμέvων καi ύποδίκων κομμοvνιστών οχι 
μόνον δΕ.ν ήκυρώθησαν, ως εΤχεν ύποσχεθιl άλλ' άντιθέτως έξεδόθησαν 
παραπεμπτικa βοuλΈύματα καi παρεπέμφθησαν ολοι είς δίκην. Περi 
έκίωγών φυσικa οUτε ν' άκούσl) f\θελεν ό Πάγκαλος, πολU δΕ. όλιγώτε
ρον μΕ. άναλοyικήν. 

ΚΛΕ Ι Σ Ι ΜΟΝ ΤΟΥ «Ρ I ΖΟΣ ΠΑΣΤΗ» 

Περi συγκεντρώσεων, συνδικοιλιστικ&ιv έλευθεριών κ.τ.λ. φuσικa 
δέν ήδύνατο νa γίνη λόγος, μετa η'Jν κήρυξιν καi τijς δ ικτατορίας του. 
'Ολίγον δΕ. χρόνον μετ' αίιτήν, έπωφεληθεiς άρθρων τινών τοu «Ρ ιζο
σπάστη», σχετικών μΕ. τaς συζητήσεις έπi τοG . «ΈθνικοιJ», δηλαδfι τijς 
«Αίιτονομήσεως ηϊς Μακεδονίας», διέταξε καi το κλείσι μον τijς έφημε
ρίδος ταύτης έπ' άόριστον καi έμεινεν αίίτη κλειστη καθ' δλον το διά
στημα τijς παγκαλικijς δικτατοριας. 

Είς τaς διαμαρτυρίας τοu Μπακιρτζη (πρΟ τοu κινήματος Μπα
κιρτζij - Καρακούφα) διa τfιν έναντι τοu Κ . Κ . Ε. στάσιv του, δ Πάγκα
λος έθύμωνε καi Ισχυρίζετο ότι το Κ . Κ . Ε. έδήλωσε μΕ.ν δτι θa. έδοήθει 
το κίνημα Παγκάλου, δΕ.ν προσέφερεν δμως τίποτε είς αίιτό. Ό Μπα
κιρτζijς άντέτεινεν 8τι, ναi μΕ.ν άληθΕ.ς εΤναι δτι δΕ.ν προσέφερε τίποτε, 
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άλλά δf:v έχρειάσθη νa προσφέρι:� ,  διότι το κίvημα έπε6λήθη άμαχητί,. 
διότι ή Κυοέρvησις ύπεχώρησε καΙ διότι τa άστικa κόμματα, πτοηθέν
τα, ύπετάγησαν άμέσως. ΈCχν δμωc; δf:ν συνέ6αινοv ετσι τa πράγματα 
καί έζητεί·το ή βοήθεια τοΟ Κ . Κ . Ε., τοΟτο θa προσέψερε πολλά. ' Ήτο 
ή έφεbρεία τρόπον τινa τοΟ παγκαλικοΟ κ ινήματος, f'ιτις δf:ν έχρειάσθη 
va χρησιμοποιηθ�. ' 

Ό Πάγκαλος· φυσικa δεν άνεγνώριζε τfιv όρθότητα της τοιαύτης 
επιχειρηματολογίας. Οuτω δf:v έτήρησε τaς προς το Κ . Κ . Ε. ύποσχέσεις_ 
ΤΟ!! χωρίς διa της πολιτικης ταύτης νa κερt>ίσι:1 καi τfιv εuνοιαν των 
aστικωv κομμάτων, οϋτε των άξιωματικων των προσκει μένων είς αίιτά. 
Έταλαντεύθη άρκετa μεταξu Βι::νιζελ ισμοΟ καΙ Βασιλοφρόνων (Εκαμεν 
άργότερον Πρωθυπουργόν του τον Άθ. Ει'.ιταξίαv) διa νά καταλήξι:ι είς 
το νa μη ΕΧι:J οι'.ιδf:v Ερεισμα κατa τfιν ώραν της άνατροπης του. 

ΕΚΤΟ Σ  ΝΟΜΟΥ 

Τό Κ . Κ . Ε. έστερήθη ίιπεροκτακοσίων στελεχων του, φυλακισθέν
των η έξορισθέvτων, έστερήθη καΙ τοΟ ήμερησίου του δημοσιογραφικοί) 
ι)ρy.άνου, έτέθη έκτός νόμου, εΊχε -δΕ: στερηθιJ πΡ-οηγουμένως καΙ τijς 
οιοικήσεως της Γενικης Σ υνομοσπονδίας των Έργατων, σποuδαιοτα
του όργάνου bιa ττΊv άσκησιν της πολιτικης του. 

Θεωρητικως ή Κ . Ε. τοΟ κ . κ. . tΞ. μΕ γενικον γραμματέα τον γρά
φοντα, εκρ ινεν δτι το καθεστως της δ ικτατορίας Γlαγκάλου ήτο εΊδος 
Βοναπαρτισμοί) suis generis ( έλληνικης κατασκευης ) καΙ, δπως δλα . 
είς τfιν 'Ελλάδα γίνονται νοθευμένα, έπόμενον ήτο καΙ ή δ ικτατορία 
μ ι&ς τοιαύτης στρατιωτικης κλίκας (Χούvτας, δπως ττΊν λέγουν οΙ ' Ι 
σπανοί καί οΙ Νοτιοαμερικανοί ) ,  νa μη δυνηθιJ νa διαρκέσι:� έπi πολύ. 
Είς ττΊν 'Ελλάδα, δπως όρθως έλέγετο τότε πρΟς θuμηδίαν, δλοι εΊναι 
κατa της δ ικτατορίας, πλήν της περιπτώσεως, καθ' flν θa εΤναι οί ίδιοι 
δικτάτορες ! Διότι έκαστοι:: � Ελληv θεωρεί" έαuτΟν Εν τι νι  μέτρctJ ϊκανον · 

νa είναι δ ικτάτωρ καΙ δ ι '  αίιτο εΤναι κατa της δικτατορίας άλλου τ ινός ! 
ΚαΙ δ Πλαστήρας ήτο 'Έλλην καΙ δ Πάγκαλος καΙ δ Κονδύλης καΙ δ . 
Μεταξ&ς καί δ ι '  αι'.ιτο έπολέμησαν τaς δικτατορίας άλλων καΙ επειτα 
έγιναν οΙ ίδιοι δ ικτάτορες ! 

Με τοιαύτην θεωρητικfιv βάσιν ή Κ .  Ε. τοΟ Κ . Κ . Ε. εσπευσε νa . 
•τροσανατολίσι:� τήν γενικήν πολιτικfιν τοίι κόμματος προς ττΊv κατεύ
θυνσιν της δπωσδήποτε άνατροπής τοϋ Παγκάλου. 

Η Δ Ι Κ Η  Δ Ι Α  ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜ Ι Σ Τ Ι ΚΟΝ 

Πολλa δ ιδάγματα διa πλεlστα πράγματα δύναται ν' άποκομίσι:� 
κανείς άπο η1ν δίκην, ή όποία διεξήχθη έπi Παγκάλου έπi τοϋ ζητή
ματος άκριδως τής «Αι'.ιτονομήσεως τής Μακεδονίας». Δεν ξέ!'Ει κανείς 
τί νa "πρωτοθαυμάσι:� είς την ίιπόθεσιν αύτήν. Το πεlσμα καΙ την δήθεv · 
Ισχυρav πυγμfιν τοΟ δικτάτορος η ττΊv &συνέπειάν του ; ΤτΊν ίδεολο
γικfιv δήθεν πίστιν των κατηγορουμένων η τfιv άπάρvησιv των «άρ
χwν», έν όνόματι των όποίων έκράδαινον ηΊν μάχαφαv της άποπσμπης 
�κ τοΟ κόμματος παντος άλλου; Την παχ.υλfιν άγνοιαν τοΟ ζητήματος 
εκ μέρους τοϋ δικαστηρίου η τήν πειθαρχίαν των στρατοδικων είς τον 
δικτάτορα; Τον άπεγνωσμένον άγωνα τοΟ συνηγόρου άει μνήστου ύ
πουργοϋ τής Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδ& νa σώσι:ι την ζωfιν δύο ήγε
των τοϋ Κ .  Κ .  Ε. η την άγvωμοσύνην των κομμοuνιστων, οΙ όποΙοι τον 
έδολοφόvησαν; Διότι προκαταδολικως όφείλω νa τονίσω δτι, έCχν ύπηρ
χεν εΤς καΙ μόνος άστος πολιτικος άνήρ, προς τον όποΙον το Κ . Κ . Ε. 
ώφειλεν ει'.ιγνωμοσύvην, καΙ δ όποΙος ήδύνατο νa ΕΧι:J άξιώσεις σεδα-



σμοu καi άπο εν κομμοuν.ιστικον άκόμη καθεστώς, αuτος ήτο ό άγρίως 
δολοφονηθεiς ύπο τοϋ Κ . Κ . Ε. άείμvηάτος Χρijστος Λαbό:ς. 

Ε'ίπομεν f\δη δτι πρΟ άκόμιι  τοu κ ινή ματος Ι lαγκάλου εΤχε συλ
.ληφθ6 ό f Ιουλιόποuλος, bιότι ή 'Αστυνομ ία, ίσως έκ των πρακτικων τοu 
συνεδρίου, των δημοσιευθέντων εΙς τον «Ρ ιζοσπάστην», 'ίσως έξ Ciλλων 
πηγwν, έμαθεν δτι αlιτος εΤχε μεταδ6 εΙς Μόσχαιι καi μετέσχεν έκεl 
τών άποφάσεων των σχετι κων με την αίιτονόμησιν · τijς Μακεδονίας. 
Διετύπωσε λοιπόν κατηγορίαν έναντίον του έπί έσχάτΙJ προδοσίςr, δu
vό:)Jει τοu άρθρου 1 23 τοϋ Ποινικοu Νόμου, δ ιότι τάχα διa τijς αuτ<>
νομήσεως τijς Μακεδονίας θ' άπεσπfuο τμijμα τijς ' t::πικρατείας κλπ. 

Ό Μάξι μος εΤχεν, ώς είπομεν, έξορισθr:i. εΙς Σ κuρον. Με την έπά
-.ιοδον τών έςορίστων κατa το κίνημα Γlαγκάλου έπανijλθεv έκεί'θεν. Άρ
γότερον δμc.:ς αί δ ι καστικαi Άρχαί, έξετάζουσαι την ύπόΒεσ ιν Πουλιο
πούλου, άνεκάλυψαν δτι κ::χi ό Μαξι μος μετ' αlιτοu εfχε μετα66 εΙς Μό
σχαν καi έξέδωσαν καi κατ' αίιτοu ένταλμα συλλήψεως, το όποΙον καi 
ltετελέσθη άμέσως. υΟ μοιον ένταλμα έξεδόθη καi κατa τοu Τάκη Φί
-ra.ου, τυπικοu έναντι των νόμωΎ, ίιπεuθύvου τοu «Ρ ιζοσπάστη», διότι, 
.iις γνωστόν, εΙς τaς κομ μοιινιστ ικaς έφημερίδας έτ.ίθε-rο πάντοτε ώς 
ύπεύθυvος έναντι των νόμων δεuτερειJον πρόσωπον, ώστε έν περιπ-rώ
vει σvλλήψεως καi φυλακίσεως αlι-rou, νa μη στερijται το κόμμα πρω
τεύοντος αίιτοu στελέχους. 

Η Δ Ι Κ Η  

Με τi]ν κήρυξιν τijς δ ικτατορίας τοu Παγκάλου καi μ ε  τον έφαρ
μοσθέvτα στρατιωτικον νόμον, ή δίκη αύτη περιijλθεv εΙς τηv aρμοδιό
, ητα τών Σ τρατοδικείων, ώς άφορωσα τi]ν άσφάλειαν τijς χώρας. ΥΕ
τσι άvέλα6ε τrlv έκδίκασιv το Στρατοδικεlον Άθηνων, άπο το Έφε
τείΌv, δπου προηγουμέν{ι.;ς ήτο, λόγ� τοu δτι ό Πουλιόπουλος ήτο δι
κηγόρος καi άπελάμ6ανεν εlδικijς δοσιδικίας. 

Γο Σ τρατοδικεlον άπετελέσθη άπο παγκαλ ικοu5, άξιωματικοuς 
τοu γεύματος τijς 'Αγίας Παρασκευijς καi ήτο σαφες ότι τηv άπόφα
σιv θeχ τι1ν uπηγόρεuεν οπωσδήποτε ό Πάγκαλος, εΙς τον όποΙον θa 
έπειθάρχει το Σ τρατοδ ικεlον. Το κόμ μα εΤχεν δρίσει ώς συνήγορον τον 
τότε κομμουνιστην δ ικηγόρον Γ ιομπρέν. Υ Αλλωστε καi ό ίδιος δ Ποu
Λιόπουλος, δ κατηγορούμενος, ήτο άριστος δικηγόρος καi πολλό;κις εΙς 
5ίκας εlχε καταπλήξει τοuς δ ικαστaς διa τi]ν έμ6ρίθειαν καi πολυμά
·θειάν του καi άπο νομ ικijς άπόψεω� διότι εΊχε μελετήσει καi πολλΟ. 
;ένα νομ ικa συγγράμματα. 

'Αλλ' ή μεΊς τijς Κ . Ε. τοϋ κόμματος, άνησυχοuντες δ ιa την έκ6α
σ ι ν  τijς δίκης αύτijς_. ήτις θa Ισοδuνάμει κατ' οlισίαν προς πολιτικην 
καi ίδεολογ ικi]ν μάχην καi μάλιστα έπi ζητή ματος οχι εlινοϊκοu διa τi]ν 
προπαγά�αν τοu .. κόμμι:χτος, φο6_qύμενοι έξ Ciλλου καi δ ιa τi]ν ζωi]ν 
των κατηγορουμένων, έιφίναμεν 'σι<όΠι μον νa προσθέσωμεν καi ένα έκ 
των άρίστων άστών δικηyόρων, κexi ώς τοιοuτον προε.κρίναμεν τον άεί
μνηστον Χρijστον Λαδ&.ν, δστις, καi άνέλαδε την ήγεqίαν τijς ύπερα
σπίσεως. 

Ο Χ Ρ Η Σ ΤΟ Σ  ΛΑΔΑ Σ 

Ό Χρijστος Λαδ&.ς, άνθρωπος κατ' άρχi]ν μΕ μεγάλη καρδιά, έκ
τος τijς έξαιρετικijς του θέσεως καi τοu κύρους του είς τον νομ ι κον 
κόσμον, ήδύνατο καi ώς πολιτευόμενος νa φαν6 χρήσι μος εΙς τοuς κα
τηγορουμένους, δ ιότι ή δίκη ήτο σαφως πολιτι κi] καi ή άπό�ασις θa 
�ξηρτ&.το περισσότερον άπο πολιτικa μέσα, παρa άπο νομ ικα έπιχει-
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ρήματα καi τι)ν. σοφίαv των νομοδιδασκάλων. Ό Χρηστος Λαδάς ήτο 
πρόεδρος η μέλος τοΟ Σ υμβουλίου (δi:ν γνωρίζω άκριοως) τοϋ έν 'Ελ
λάδι τμήματος τοΟ «Σ υνδέσμου των δικαιωμάτων τοϋ 'Ανθρώπου καi 
τοΟ Πολίτου» καi ίιπο τι)ν Ιδιότητά του ταίιτην πολλάκις εΤχε φαvι] 
χρήσιμος είς δίκας τοϋ κόμματος. Έπi πλέον πολλάκις εΤχε φαvι] οίκο
νομικος άρωγος εΙς φυλακισμένους καi έξορίστους τοΟ κόμματος έξ i
δίας αύτοΟ πρωτο6ουλίας. Παp' τ') μίΎ έθεωpείτο δχι βέ6αια ίδεολογικ&ις 
συμπαθων, άλλ' ώς ενας δημοκρατικος προωδευμένων άvτιλήψεων άν
θρωπος, έπi της πίστεως τοu δποίου είς τό:ς δημοκρατικό:ς apχό:ς καi 
i:λευθερίας ήδύνατο καvείς νό: EXIJ έμπιστοσύνην. 

Άπο άπόψεως όδηγιων πρός τοuς κατηγορουμένους, ή Κ .  Ε. τοΟ 
κόμματος τοuς άφηκεν aπολύτως έλευθέρους νό: ρυθμίσουν δπως ήθε
λαv τό: της ύπερασπίσεώς τωv, μέ τι)ν έντολι)ν δπωσδήποτε νό: σωθοΟν 
μi: οlαvδήποτε Ιδεολογικι)ν κατό: τι)ν κρίσιν των ά6αρίαν ! 

Δ Ι Α  ΝΑ Σ ΩΘΟΥΝ Ο Ι  Κ ΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ Ι 

Κ αvονικως θό: έπρεπεν ή Κ εvτρικι) Έπιτροπι) νό: διατάξτ:� τοuς κα
τηγορουμένους νό: ίιπερασπίσουν οχι έαυτοίις, άλλό: τό:ς άπόψεις τοΟ 
κόμματος, δηλαδι) νό: μετα6άλομν το έδώλιον τοu κατηγορουμένου εΙς 
βήμα προπαγάνδας ίιπi:ρ τοu συνθήματος τής «Αίπονομησεως τής Μα
κεδονία�», νό: διακηρύξουν εύθαρσως δτι το κόμ μα, κατόπιν άποcpάσεως 
τής Κόμ ιvτερν, κηρυσσεται ίιπέρ τής αύτονομήσεως της Μακεδονιας διό: 
τοuς δείνα καi δείvα λόγους, ότι αύτοi οΙ 'ίδ ιοι μετέοησαv είς Μόσχαv 
καi παρέστησαν κατό: τι)ν λflψιν των άποφάσεων καi συνεπως ήσαν καi 
άρμόδιοι νό: άναπτύξουν το θέμα. ΠολU περισσότερον διότι, ώς ε'ίπο
μεν, έν όνόματι της άποφάσεως ταύτης οοτοι έκράδαινον τι)ν σπάθην 
τοΟ Δαμοκλέους uπεpθεν των κεφαλων των δ ιαφωνούντων καi εΤχον έκ
τοπίσει r}δη τον Γιάνvην Κορδάτον άπο τό:ς ίιπεuθύνους θέσεις ! Έπει
ρ<;)vτο δέ νό: έκτοπίσουν καi άλλους. 

· Άvτi της άπόψεως τciύτης, η Κ .  Ε., τι] είσηγήσει μου, άνελάμ6α
νε τι)ν εύθύνην άπέναντι της Κόμ ιντερν νό: μι) τηρηθι] ή τακτικι) αUτη, 
άφ ' ένος διό: νό: σώστ:� τοuς κατηγοpουμένους, οΙ όποΊοι δi:ν θό: έσώζον-
1 0  δπωσδήποτε μi: τι)ν προηγουμεvην πολιτικι']ν γραμμήν, τι']ν ίδικήν 
των έν τ� κόμματι, άφ' έτέρου δε δ ιό: νό: μη λε�θι] δτι έπειδι) οοτοι οί 
δύο άvτtπολιτεύοvτο τότε προσωπικως τον γενικον γραμματέα τοΟ κόμ
ματος, δrιλαδι1 έμένα, τοuς ίιπεχρεώσαμεν νό: κάμουν τον παλληκαράν 
εναvτι του Σ τρατοδικείου, νό: τυφεκισθοΟν, διό: νά . . .  άπαλλαγωμεν αύ
τωv ! 

Μ Ε  Ο Ι ΑΝΔΗ ΠΟΤΕ Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι  Κ Η Ν  ΑΒΑΡ I AN 

Δι' αίπο άκριδως. τοuς έπεσκέ�θην εΙς τό:ς φυλακό:ς καi τοuς εΤπα: 
- Το θέμα το γνωρίζετε καλυτερα άπο κάθε άλλον. Το τί πρέπει 

νό: κάμετε καi ποίαv στάσιν νό: τηρήσετε εΙς το δ ικαστήριον έπίσης το 
Ύνωρίζετε καλύτερα άπο κάθε άλλον. Σ υνεπως εΤσθε έλεύθεοοι άπολύ
τως νό: ρυθμίσετε τι)ν στάσιν σας. Ή Κ .  Ε. σάς άπαλλάσει ό:πο πάσαv 
εναvτι τοΟ κόμματος εύθύvην νό: ίιπερασπίσετε τό:ς άπόψεις τοΟ κόμμα
τος έπi της αύτονομήσεως, δηλαδι) τό:ς άποφάσεις τής Κόμιvτερν. Άν:
τιθέτως έννοεί νό: φροντίσετε νό: σωθήτε μi: οlαvδήποτε Ιδεολογικι)ν ά6α
cίαv. Αίπο σάς έvτέλλεται, έστω καi &ν δέν E)<.IJ δ ικαίωμα νό: δίδτ:� έvτο
λό:ς άvτιθέτους πρΟς τό:ς άποφάσεις σuvεδριων. Θό: φροντίστ:� νό: σάς 
καλύψτ:� . 'Εό:ν δμως κάμετε τον παλληκαράν καi θελήσετε νό: διακηρύξετε 
τι)ν αίπονόμησιν της Μακεδονίας ώς ζήτημα άρχης, δπως τιΊ,ν διακηρύσ
σετε εΙς το συνέδριον, τότε τι)ν εύθύνην της άποφάσεως του Σ τρατοδι-
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t:είου θό: φέρετε μόνοι σας καi ή Κ .  Ε. δέν δύναται νό: σδ:ς φανΌ χρήσι
μος. Θό: σδ:ς τυφεκίσι:t ό Ι lάγκαλος, προσέξατε ! 

Κ ατέδασαν καi οΙ δύο τό: μοίίτρα, bιότι άvτελαμδάνοντο δτι έ
μειοίίvτο πολU κατ'· αίιτον τον τρόπον. 'Αλλ' δ κίνδυνος ήτο θάνατος. Ό 
5ικηγόρος Χρ. Λαδδ:ς μοίί Ελεγε : 

- I ιές τους να μη κάνουν τρέλλες καi παλληκαριές, γ ιατi εΤναι 
δύσκολον να σωε:!οίίν καi ό:μφιδάλλω δ:ν . θό: ΤΟ έπιτύχωμεv καi χωρiς 
αύτές. Πόσον μδ:λλον &ν διακηρύξουν τέτοια πράγματα ! 

Η ΜΟΣΧΑ Κ Α Ι  ΤΟ Κ ΟΜΜΑ 

οΟλος ό Τύπος έδωσε μεγάλην δημοσιότητα είς τήv δ ίκην. Σ κίτσα 
ε Ις τήv πρώτην σελίδα καi λεπτομερη πρακτικα. Αύτό μδ:ς έστενοχωροίί
σεν ήμδ:ς της Κ .  Ε., διότι ή μεγαλη αύτή δημοσιότης έbημ ιούρyει με
y άλας εύθύνας δι '  ήμδ:ς. Ή Μόσχα άριστα θα fιδύνατο vJ. μδ:ς πΌ : 

- Ποίί θό: είJρετε άλλην καταλληλοτέραν άπό αύτήν εύκαιρίαv vό: 
διακηρύξετε τό:ς άπόψεις σας έπl της αίιτονομήσεως της Μακεδονίας, 
άφοίί aφήσατε νό: περάσι:t τέτοια εύκαιρία vσ. yρ,άψΙJ όλος ο άστικος 
Τύπος τό:ς άπόψεις τοίί Κ .  Κ .  Ε. ; Δ ιατί έθέσατε ·τ ή ν ζωήν δύο άνθρώ
πωv uπερανω των άρχων καΙ τών άποφάσεωv των σ·ίιvεδρί�ν ; τί θό: έγί� 
νετο έό:v έτυφεκίζοvτο δύο ; Θό: ?]σαν τό: πρωτα θύματα uπέρ της αίι
τονομiΊσ�ς τi)ς Μακεδονίας ! 

Δ ιόη ή Μόσχα έτσι σκέπτεται .  Δέν δίδει σημασίαv -ε ίς  τήv ζωήv 
τωv άνθρώπων. � Αλλω&τε ώρισμέvοι «Κούτοηδες>> bιεμαρτύροvτο ήδη έκ 
των κάτω, δ ιότι ή κ .  Ε. δέν uπεχρέωσε τοuς κατηγορουμένους νό: δια
κηρύξουν τήν αύτοvόμησιν ! ' Ι δίως ή Ιδική μου θέσις, ώς γενικοίί γραμ
ματέως, ?]το πολU δύσκολος. 'Αφ' ένος έκινδύνεuα, &ν δέν fιγc.:Jνιζόμηv 
vό: τοuι; σώσω, νό: μοίί ποuν δτι τοuς άφηκα vό: τuφεκισθοίίν, λόγeι> της 
άvτιζηλίας των προς έμέ διό: τήv ήγεσίαν τοΟ κόμματος. 'Αφ' έτέρου έ
ι<ινδύvεuα ό:πο τήν Μόσχαν vό: μοίί ΠQ δτι δέν τοuς uπεχρέωσα νό: κη
ρύξουν έvτος τοίί δικαστηρίου τήv αίιτονόμησιv της Μακεδονίας, διότι 
έγc.J διεφώvουv έπ' αίιτης ! Ή θέσις μου ήτο έξαιρετικό: λεπτή. Το κόμ
μα ε Τ χε διχασθΌ. Ν Αλλοι uπέρ της σωτηρίας των οπωσδήποτε. Κ αi άλ
λοι uπέρ της διακηρύξεως της αίιτονομήσεως, έστω καί δ:v τuφεκισθοίίν. 
ΚαΙ άκόμη uπf)ρχεν δ κίνδυνος, δvως Ελεγεv ο Λαδδ:ς, νό: τuφεκισθοίίν 
1<αl χωρlς τήν �ιακήρυξιν της αίιτονομήσεως ! Δηλαδή καΙ τοuς άνθρώ
ποuς vό: χάσωμεν καi τήν δουλειό: τοϋ κόμματος νό:. μη τήv κάμωμεv ! 
Τότε δΕ: δλόκληρος ή μηνις δλων θό: έστρέφετε έναvτίον μου, ώς χείρι
στα δ ιαχειρισθέvτος το ζήτημα. 

Κ:ατό: τήν άκροαματικήν διαδικασίαν, δ Λαδδ:ς έκαμε πολλό:ς έν
στάσεις άναρμοδιότητος τοίί δ ικαστηρίου καi άλλας1 δλαι δμως άπερ
ρίφθησαν, άνευ πολλης συζητήσεως. ΟΙ στρατοδίκαι δέv έχαμπάριζαν 
aπο τέτοια. Έκιvήθησαν πολλοi δημοκρατικοi πολ ιτικοl παρασκηνια
κως ίιπi:ρ των κατηγορουμένων. Ό άείμνηστος Παπαναστασίου ήτο έξό
οιστος. Το άποτέλέσμα ήτο άπλως νό: μδ:ς πληροφορήσουν δτι δχι μόνοv 
δi:ν έπέτυχοv τίποτε, άλλ' δτι δ Πάγκαλος έχει σκοπον νό: τοuς τυφεκίσι:t 
όπωσδήποτε, διό: νό: έπιδάλι:ι παραδειγματl.κιlν καΙ έντυπωσιακήv τι μω
ι:.ιίαv είς κομμουνιστό:ς διό: το ζήτημα τfις αύτονομήσεως της Μακεδονί
aς, άφ' ένος διό: νό: μή τολμήσουν άλλην φορό:ν κομμουvισταi νό: όμι
λήσοuv περi αύτης καi άφ' έτέροu διό: νό: φι:;ι:vΌ είς τόv μακεδοvικοv Λαοv 
δτ ι το καθεστως θό: ίιπεστήριζεν δπωσδήποτε τήν άκεραιότητα της χώ
ρας καi τήν άσφάλειαv άύτης. �Ηθελε, μδ:ς έλεyαν, νό: δώσι:ι άλλο Ενα 
παοάδειγμα, όπως μi: τον Ζαριφόποuλον καi τον Δρακδ:τον ! Δηλαδη 
ΤΟ . κεφάλι των κατηγορουμένων έκ ινδύvεuε σοδαρώτατα, άνεξαρτήτως 
rou τί θό: ελεγοv αύτο1 εΙς τό:ς άπολογίας των ! 
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Μ Ι Α  ΕΡΩΤΗ Σ Ι Σ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓ Ι ΝΕ . . .  

- Εύρισκόμην ύπο τας δυσχερεστέρας σύvθήκας. Έφρόvτ ιζα να μη 
μάθουν τίποτε οί κατηγορούμενοι ,  ίt>ιως ό Πουλιόπουλος, ποu ήτο ένθου
ο ιώδης καi αίσiJηματίας καi ήτο έτοιμος να θυσιασiJ6 καi να μη άκούσΊJ 
κι;χνένα. Δια τον Μάξι μον ήξευρα δτι ήτο πονηρός, άλλ' όχι παλληκαράς 
καi ά.Ρκετα δειλός. 

·ο Λαδάς εuρηκεν εύκαιρίαν να δηλώσΊJ ότι η αύτονομ ία της Μα
κεδονίας δf:ν έπιδ ιώκεται ίιπο τοu Κ .  Κ .  Ε. έvτος τοu άστικοu καt:ιεστCr 
τος, ωστε να έμπίπτΊJ είς το άρθρον 1 23 τοu ΠοινικοΟ Νόμου, άλλ' εΤ
νaι θεωρητικη μόνον κατεύθυνσις, της δποίας η έφαρμοyη θα yίνΊJ μό
νον έav μπολσε6ικοποιηθ6 όλόκληρος η Β αλκανική ! Συνεπως τί μάς 
μέλλει έμάς, έav θα ε Τ ναι αύτόνομος ή · Μακεδονία, δταν η Βαλκανικη 
�<ομμουνιστικοπο·ιηθ6 ; Β έοαιον εΊναι δτι δf:ν πρόκειται να yίνΊJ το δεύ
τερον, ωσ-τε να yίνr;� καΙ το πρωτbν. Σ υνεπως η · κατηγορία εΤναι άστή
ρικτος. Δυνάμεθα να δικάζωμεν άvθρώποuς bια- το. τί θα . κάμΊJ η Ρω
σία την Μακεδονίαν, δταν κυριαp)(ήσι;i iiς -την - a·αλκανικ.ήv ; 

_ Καi τct ψεύδη αίιτα Ελεyεν ο άτυ�ης Λαδδ:ς δια να σώσΊ:J τοuς κα-
τηγορουμένους, ένcί) έκεΊνοι έσιώπών με τα κεφάλια σκυμμένα κάτω, ά.
φίνοvτες να πιστεύωνται αύτα άπο το Σ τρατοδικεΊον η το άκροατήριον. 

. ΔΕ:ν είιρέθη στρατοδίκης η έπίτροπος να έρώτήσΊJ τόι'.ις ίδίους &ν 
την αύτονόμησιν της Μακεδονίας την ζητοuν μετα η πρΟ της μπολσε6ι
κοποιήσεως της Β αλκανικης. U Ενα τέτοιο έρώτημα θα ήτο τραyικον δι'  
αύτούς ! Τί θα άπαντοuσαν ; ΠρΟ η μετά ; Το «ΠpΟ» έσήμαιvε θάνατον. 
Το «μετα» έσήμαινε σωτηρίαν Τσως, μη σωτηρίαν Τσως, άλλ' δπωσδή
τιοτε άπάρνησιν των άρχων ποu μάς t:φεραν άπο την Μόσχαν ! Εύτυχως 
δf:ν t:yινε τοιοί:ιτον έρώτη-μα. Τόσην άyνοιαν των πραγμάτων εΤχον καi 
δικασταi καi έπίτροΠοι καi· ολοι ο\ aρμόδιοι .  Ένcί) δ Χρ. Λαδάς, είς τον 
ότrοΊον εΤχα έξηyήσει ποu t:yκειται το κοιιμπi της ύποθέσεως, t:τρεμε μή 
y ίν!} τέτοια έpώτησις. · 

Ο ΝΤΕΛΑΒΑΛΕ Κ Α Ι  Ο ΜΟΡΩ ΤΖΑΦΦΕΡ Ι 

'Εν η) άyωνίςι; μας νΟ: σώσω μεν καi τοLις κατηyορουμένοιις, άλλΟ: 
νΟ: έξέλθωμεν καi άπο τήν δυσχερη ι:ιέσιν, είς τήν δποίαν είιρισκόμεθα ή
μεΙς Ιδιαιτέρως, ένομίσαμεν σκόπιμον νΟ: μετακαλέσωμεν ξένους διασή
μόυς δ ικηγόρους με τήν έλπίδα να έπηρεάσωμεν καi το δικαστήριον, 
�λΟ: πρΟ παντος τήν Κοινην Γνώμην καi τον πολιτ ικον κόσμον της χώ
ρας μας διΟ: τi)ς άναπτύξεως σοοορων νομ ικων έπιχέιρημάτων, τΟ: δ
ποΊα θΟ: έκλόνιζον τόσον σοοαρως την κατηyορίαν, ωστε μ ία άπόφασις 
καταδίκης νΟ: θεωρηθΏ παρΟ: πάντων ά ν ο σ ι ο ύ  ρ y η μ α καΙ κατάφω
ρος παραβίασις τ�ν θεμελ ιωδων άρχ_ων τοί:ι δικαίου, μΕ: τήν έλπίδα ότι 
καi μετΟ: την καταδίκην ·θ(χ ήδυνάμεθα έν τοιαύτΊJ περιπτώσει νΟ: έξεyεί
uωμεν την διεθνη ΚοινrΊν Γνώμην, βοηθούντων όλων των κ .  κ .  τοu Κ ό
σμου καi δλων των έρyατικων καi άριστεριζουσων δπωσδήποτε όργανώ
σεων τοu Κόσμου, διΟ: νΟ: ματαιώσωμεν διΟ: δ ιεθνοuς πιέσεως της παγ
κοσμίου Κοινi)ς Γνώμης τι)ν έκτέλεσιν των κατηγορουμένων ίιπο τοΟ 
Π αyκάλοu. 

Π ρΟς τοCιτο έδώσαμεν έντολήν είς την «Όρyάνωσιν Έρyατικης 
Βοηθείsι;ς» νΟ: ζητήσΊJ τήν ταχεΊαν άποστολr'ιν δικηγόρων μεγάλου κύρους 
ό:πο την «Διεθνη Έργατικήν Βοήθειαν», τ�ν «ΜΟΠ Ρ», περi της δποίας 
fιδη ώμ ιλήσαμεν καi της όποίας τότε yενικος yραμματεuς ήτο έν Μόσχςι; 
δ Άντρέϊ Πεσκόφσκυ. Καi άμέσως διετάχθη το yαλλικον κομμουνιστι
κον κόμμα νΟ: -άποστείλΊJ δύο διαπρεπεΊς Γάλλοιις μαίτρ, έκ των δποίων 
ό ·μεν ε Τς, δ Ντελα6αλf:, t:φθασεν άμέσως είς 'Αθήνας. _Οοτος δΕ: εΤχεν έν-
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τολήν, εUθuς ώς Ε:λθι:J είς έπαφi]ν με το δικαστήριον, νΟ: τηλεγραφήσι:J διό: 
νΟ: κατέλθΙJ καi ό περίφημος «μαiτρ» Μορώ Τζαφφερί .  

Την ένέργειαν ταύτην έκάμαμεν χωρiς νΟ: έρωτήσωμεν κ&ι τοuς 
'Έ λληνας δ ικηγόρους, ποu είχαμεν, καi προ παvτος τον άείμνηστον 
Χρ. Λαδ&.ν, διότι ένομίζαμεν δτι θΟ: θ ιγοϊιν έκ τfjς προσκλήσεως ξένων 
δ ικηγόρων. Ήθέλομεν νό: τοuς παρουσιάσωμεν ώς άποσταλέvτας έκ 
μέρους τfjς «Διεθνοϊις Έργατικfjς Βοηθείας», άνευ ίδικfjς μας αίτήσε
ως, έξ · iδίας αuτfjς πρωτοδουλίας, δτrότε βέβαια δεν 80: έθίγοvτο. 

Έλογαριάσαμεν δμως χωρ1ς τον ξενοδόχον ! Διότι, μόλις ήλθεν 
δ Ντελα6αλΕ: καi ή_λθεν είς έπαφην μΕ: τον Χρ. Λαδ&.ν, έπληροφορήθη 
παρ' αuτοu δτι άδίκως εκαμε τον κόπον νΟ: Ελθι:J , δ ιότι ή έλληνικη ποι
ν ικη δικονομία δΕ:ν έπιτρέπει είς τΟ: δικαστήριό: μας τi]ν παράστασιν 
ξένης ύττηκοότητος δικηγόρων ! Κατόπιν τούτου έτηλεγραφήθη καi είς 
τον Μορώ Τζαφφερi νΟ: μη κατέλθι:1 είς την 'Ελλάδα. 

Ο ΛΑΔΑΣ Σ ΩΖΕΙ  ΤΗΝ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ι Ν  

Ό ΝτελαδαλΕ: παρέμεινεν εΙς τac; 'Αθήνας καθ' όλην τi]ν δι�ρκ�ι
αv τfjς άκροαματικi]ς διαδ ικασίας, παρέχων την γνώμην του και τας 
συμοουλάς του έκτος τοϊι δ ικαστηρίου;· κατΟ: τΟ:ς συσκέψεις των συvη
γόρωΎ. Δf.ν δύναμαι iιa βεβαιώσω δτι προσέφερε τίποτε είς την ύπόθε
σιν, διότι μέχρις έκείνης τi]ς στιγμfjς δ Χρfjστος Λαδ&.ς εΤχε δ ιαχει
ρισθ!J άριστα αuτήν, παντοτε με σκοπον την σωτηρίαν των κατηγοροιι
μένων καi άοαρίας ίδεολογικάς, των δποίωv την εuθύvην είχομεν . άνα
λά6ει ή μεΊς, ώς κ .  Ε. τοu κόμματος, 'καi ό:ρμόδιοΙ Εναvτι τfjς Μόσχας. 

Έπλησίαζε νΟ: τερματισθ5 η άκροαματική διαδικασία. Οί κατη
'γορούμενοι εΤχον άπολογηθ6 �ουτσΟ:-στραοά, άπ�υγόντες νΟ: δηλώ
σουν έΟ:ν ή αuτον6μησιc; τfjς Μακεδονίας θΟ: έ'Π'εδ ιώκετο άμέσωc καi έν
τος τοu άστικοu καθεστωτος η μετΟ: μελλοντικην καi ένδεχομένην, πι
θανi]ν η άπίθανον, μπολσεοικοποίησιν τfjς Βαλκανικfjς, δπότε θΟ: εΤχε 
θεωρητικην μόνον σημασίαν καi έξέφευyεν έκ τοu Ποινικοu Νόμου, θέ
σιν, την δποίαν έπρόκειτο· άκριοως νΟ: ύποστηρίξΙJ ή ύπεράσπισις, θέσιν 
δμως άντίθετον προς τi]ν εννοιαν τfjς άποφάσεως καi τοu συνεδρίου τfjc; 
Κόμιντερν καi τοϊι συνεδρίου τοu Κ .  Κ. Ε. ΕUτυχC:ις, δπως ε'ίπομεν ήδη, 
οuδεiς των στρατοδικων η των έπιτρόπων εκαμεν έρώτησιν έπi τοu ση
μείου τούτου εic; τοuς κατηγορουμένους καi δ Λαδ&.ς άπέφυγεν, δπως 
δ Διάβολος το θυμίαμα, νΟ: δώσΙJ λαοi]ν είς τοιαύτην έρώτησιν, διότι 
έφο6ούμεθα κυρίως άκαιρον «παλληκαρισμον» τοu Π ο.υλιοπούλου. Τον 
είχα κατατοπίσει καλΟ: έπi τοu σημ�ίου τούτου. 

ΠΟΛ Ι τ Ι Κ Η  Η Δ Ι Κ Η 

Τi]ν έπομένην έπρόκειτο νΟ: δμ ιλήσΙJ ή ύπεράσπισις. Το τί 80: Ελε
γεν, εΤχε ρυθμισθ!J. Ό άείμνηστος Λαδ&.ς μf. έζήτησε νΟ: συνομ ιλήσωμεν 
ίδ1αιτέpως. 

- Μη περι μένετε, μοu εΤπε, σχεδον τίποτε άπο τac; άγορεύσει ς  
μας. ΔΕν πρόκειται νΟ: έττηρεάσωμεν τouc; στρατοδίκας δ,τιδήποτε καi 
&ν ποuμε. Ή δίκη αuτη δf.ν εΊναι δικανική. Είναι πολ ιτική. �σσα καi &ν 
πόuμε θa μποuν άπο το Ενα αuτi των στρατοδικων καi θΟ: βyοuν άπο το 
&λλο. ν l σως καi νa μη προσέχουν κ&.ν τί λέμε. ΑUτοuς τοuς εΤπεν δ Πάγ
καλος νΟ: καταδικάσουν τοuς κατηγορουμένους είς θάνατον διΟ: νΟ: τοuς 
έκτελέσι:J άμέσως διΟ: λόγους έvτυττωσιακούς. ΑuτΟ:ς τΟ:ς πληροφορίας 
Ε:χω καί άπο μ ίαν βολ ιδοσκόττησιν ποu εκαμα έμμέσως είς τοuς πολιτι
κοuς κύκλους τοu περιβάλλοντος TOU Π αyκάλου. Σ υνεπως ή 'σωτηρία 
5Εν εύρίσκεται είς χεΊρας των qτρατοδικων, άλλ' είς χεΊρας τοu Παγ-
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<Κάλου. Πρέπει αυτος να πεισθ!] να δώσ!] δ:λλην έντολfιν εΙς τοuς στρα
τοδίκας � 

'Η στενοχωρία μου ήτο άgιόρητος. Δηλαδfι έκάμαμεν τεραστίαν 1-
.δεολογ ικfιν ά6αρίαν με κίνδυvον να έπισύρωμεν τfιν μηνιν της �όσχας 
καΙ παρα τοuτο δεν σώζομεν καΙ τοuς κατηγορουμένους ! ΚαΙ έαν έκτε
.λεσθοuν, δεν άρκεϊ οτι χάνομεν αύτούς, πολυτί μους βέοαια τότε δ ι� το 
Κ. Κ. Ε. άγωνιστας καΙ ηγέτας, άλλα έκινδυνεύαμεν να κατηγορηθωμεν 
καΙ ήμείς έκ μεν τfjς άριστερ&ς έξτρεμ ιστικης των «Κούτ6ηδων» οτι ά
δίκως έκάμαμεν τfιν Ιδεολογικfιν �6αpiαν, έκ δε της δεξι&ς οτι άφήσα
μεν τοuς κατηγορουμένους να έκτελεσθοuν, δια ν' άπαλλαγc'.:>μεν αύτων, 
λόγ� τοu οτι αlιτοl άvτετάσσοντο εΙς τfιν ύπο τfιv. Ιδικήν μας ήγεσίαν 
πολιτικfιν γραμμfιν τοu κόμματος, δηλαδfι έξ ό:yr ιζηλίας ! 

Άπο τfιν δύσκολον αύτfιν θέσιν έσώθημεν καΙ φυσικα προ παντος 
έσώθησαν ο\ κατηγορούμενοι, χάρις εΙς μ ίαν fμπνεuσιν τοu άει μνήστοu 
Χρήστου Λαδ&. Ό Λαδ&ς ήτο τότε μέλος τοu Σ υμβουλίου τ]" πρόεδρος 
(δεν ένθυμοuμαι καλως ) τοu έν 'Αθήναις τμήματος τοu « Συνδέσμου 
προς προστασίαν των δ ικαιωμάτων τοu aνθρώπου καΙ τοu πολίτου», τοϋ 
όποίου η διεθνi]ς έδρα ήτο εΙς Παρισίους. Π ρόεδρος δε αύτοu τοu «lique · 
pour Ι ο protection des droits de l 'homme et du c itoyen» i'jτo δ Γ άλλος καθηγη- · 

·της Πανεπιστημ ίου Aulard. Λοιπον δ Λαδ&.ς εσχε τfιν εμπvεuσιν να στα- ο 

�οuν τ!Ίλεγραφήματα _πρΟς ;ον, κ�ηγητfιν Au �ard έκ μέρους, έργατ�κ� -· 
-οργανωσεων, παραλληλως δε να καμΏ τηλεγραφημα προς αυτον και τδ; 
i:.ν 'Αθήναις τμημα αύτοu τ6 μερίμνr:ι τοu ίδίου Λαδ&.. -

Φυσικα δεν άνεμέναμεν �ευτέραν σύστασιν. Τα τηλεγραφήματα ε
ψuγαν το ϊδ ιο βράδυ. Εiς αύτό έλέγετο οτι έπρόκειτο περl δίκης πολιτι
κης, κατα τfιν δποίαν έκινδύνευαv να καταδικασθοuν εΙς_ θάνατον &vθρω
ποι, οχι δ ιότι ΕΚαμαv τίποτε, άλλα Οιότι aπλως έσκέφtJησαν να κάμουν 
.κό:τι μετα τfιν μελλοvτικfιν έπικράτησιν των Ιδεων των, έάv ποτε αύτη 
λά6t;1 σάρκα καΙ όστQ:, καΙ έζητεί'το η έγκαιρος καΙ έπείγουσα έπέμ6α
σις τοu ζ(Σ υνδέσμου προς προστασίαν τών δικαιωμάτων τοu άvθρώποu 
καi τοu πολίτου» παρα τι';:ι ΠαγκάΛcy, οπως άποσο6ηθ!] το ό:πειλούμενον 

.ανοσιούργημα ! 
· 

Η Δ Ι  Κ Η  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑ Ι 

Το διάβημα τοuτο rjτo ή τελευταία μας έλπίς. 'Ολόκληρος- ή έπομέ
·vη η μέρq έπέρασε με άγωνίαν. ν Αραγε ό καθηyητfις ΏλCχρ θα έπενέβαι
νε καi μάλιστα έγκαίρως ; Ή έπέμβασίς του, δ:ν έγίνετο, eα έπηρέαζε 
τον Γ Ιάγκαλον ; 

Ή ύπεράσπισις aπεφάσισε να παρατείνι:ι οσον δύναται τοuς λό
γους της, διa να φαγωθ!] ολόκληρος η ή μέρα μΕ τfιν έλπίδα Ότι θa Ελθ!] 
τό τηλεγράφημα τοu Ώλάρ ! 

. 

- ·ο Χρηστος Λαδ&.ς ώμίλησε τελευταΊος έκ των συνηγόρων, διεξο
δ ικώτατα. ΚαΙ με τfιν έλπίδα οτι θα έγίνετο η έπέμβασις δια να διεu
.κολύνι;ι καΙ τον Πάγκαλον καΙ το δικαστήριον να λά6ουν άπόφασιν εί.ιμε
νfl ύπερ των κατηγορουμένων, έτόνισεν ότι το δικαστήριον δεν έπετρέ
πετο VCx σπεύσ!] να έκδώσ!] μ ίαν βεβιασμέvην ό:πόφασιν, δ ιDτι το θέμα 
ήτο καθαpώς «θεωρητικόν», Οτ ι έπρόκειτο περl «ΚΟμμουyιστ,ικων θεωρι
ών» κυρίως καΙ οτι ούσιαστικα στοιχεΊα ό:ρχης έκτέλέσεω _� _;:ης αύτονο
μήσεως τijς Μακεδονίας δΕν ύπίlρχαν η καΙ δ:ν κατα τfιν γVjfμην τοu δ ι
�ασ;τηρίου u-τ;ijρχ�, δπωσδήπ�τε ταϋτα ,fισαν �νε��ρ_(<�ια να ληφθi] 
αποφασις και κp;θηκον δικαιοσυνης ήτο ν άνα6αλ1J -τ'ό ·ΒΠ<αστήριον τfιν 
δίκην δια «ΚρείσσΟνας aΠΟδείξεις» ! • Ό _ 

- -

- Οϋτως δ Λαδ&.ς έδιδεν εΙς το Σ τρατοδικεΊον διέξόδον, - έCχν ήθελε 
-τοuτο να λά6ι;ι aπόφασιν οuτε καταδικαστικfιν, Οuτε ό:θωωτικήν. 
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Το δ ικαστήριον ό:πεσύρθη εΙς διάσκεψιν. Μετa τ'Jμίωρον μόλις ό:νήγ
yειλε η1ν ό:πόφασίν του c5τι ό:να6άλλει τήν δίκην έπ' aόριστον. 

vΕως τήν στιγμήν έκείνην δΕ:ν έγνωρίζομεν &ν δ Ώλaρ εΤχεν έπέμ6t;1 
η c5χι η δ Πάγκαλος μόνος του αΙφνιδίως ijλλαξε γνώμην. Μετa δύο η μέ
ρας έλήφθη έκ Παρισίων εΙς το έν 'Αθήναις τμημα τοu <ι:Συνδέσμου πρΟς 
-π ροστασίάν των δικαιωμάτων τοu άνθ.pώπου καΙ τοu πολίτου» άντίγρα
φον TOU προς τον Πάγκαλον τηλεγραφηματος T�U καθηγητοu Ώλάρ. "Ή
το άρκετa μακροσκελές, έχαρακτήριt,εν ώς στίγμα της Δικαιοσύνης, τοu 
έλληνικοu πολιτισμοu καΙ της ίστορίας της ' Ελλάδος μίαν καταδίκην 
δ ιώκοuσαν τήν «σκέψιν» καΙ ήπείλει άκόμη καταγγελίαν τfις έλληνικης 
Κ υβερνήσεως ένώπιον της διεθνοuς Κ οινης Γνώμης κα1 χαρακτηρισμον 
τfις χώρας μας ώς ημ ι6αρ6άρου, έaν διεπράττετο τοιοuτον έγκλημα ! 

ΝΕτσι εΤχε καμφθ!) δ Πάγκαλος κα1 έτσι έσώθησαν οί κατηγορού
μενοι.  Ό άείμνηστος Λαδάς έσωσε τότε τοuς κατηγορουμένους καΙ το 
Κ . Κ .  Ε. ό:πο η1ν δυσχερη θέσιν, είς τήν δποίαν εύρίσκετο. ΚαΙ αίιτος 
ό ίδιος έπέπρωτο νa δολοg>ονηθ!) κατa τον μάλλον έπαίσχυντον τρόπον 
άπο σφαίρας κομμοuνιστικάς, μΕ: δολοφονίαν άποφασισθεΊσαν άσφαλως 
κα1 όργανωθεΊσαν ύπο της ηγεσίας αίιτοu. Έaν ύπηρχον έν 'Ελλάδι άν
θρωποι έχοντες δικαιώματα έπ1 της είιγνωμοσύνης τοu Κ .  Κ .  Ε.,ι. εΤς έ� 
αίιτων ήτο άσφαλως κα1 δ Χρfιστος Λαδάς ! ΝΟχι  διότι ύπfιρςε ποτε 
κομμουνιστής η συμπαθων η συνοδοιπόρος, άλλa δ ιότι ήτο άνήρ προ
οδεuτικων ό:ρχων ώς πολιτικος κα1 άνθρωπος μΕ: μεγάλη καρδιά. 

ΠΩΣ ΕΕΔΗΛΩΘΗ Ή ΕΥΓΝΩΜΟ ΣΥΝΗ . . .  

Έχάρη τότε δ Λαδάς δ ι a  τήν σωτηρίαν των κατηγορουμένων πε
ρισσότερον ό:πο c5λους. 

- ΔΕ:ν εΤναι νίκη μας δικανική, ελεγεν, ό:λλa νίκη πολιτική κατa 
τοu Παyκάλου, κατa της δ ικτατορίας, καΙ εΤμαι ύπερήφανος δ ιότι συνε
τέλεσα κατά τι εΙς αίιτήν. 

·οταν τοu ώμίλησα σχετικως με τι1ν ό:μοι6ήν του ώς δ ικηγόρου, 
μοu ό:πήντησεν έν θυ�;�ιi> : 

- ΔΕ:ν νομίζω ότι σάς έκαμα τίποτε κακον δ ιa νa μΕ: προσ6άλλε
τε Ετσι, κύριε ! ΝΟχι μόνον δΕ:ν θέλω νa μοu κάμετε λόγον ποτε περl αίι
τοu, άλλa νά. . .  σταθfιτε. . .  πάρετε ένα χιλιάρικο διa τήν «Έργατικήν 
Βοήθειαν», διa τοuς φυλακισμένους. 

Κ αl έ6yαλε κα1 έδωσεν άμέσως ένα χ ιλιάρικον, ποu τότε ήτο άρ
κετον ποσόν. 

Αίιτον τον άνθρωπον έδολοφόνησε το Κ .  Κ .  Ε. κα1 η πράξις αύτη 
ό:ποτελεΊ εν ό:πο τa άμαυρώτερα στίγματα τfις ίστορίας του ! ΔΕ:ν χω
ρεΊ δε δ ικαιολογία τις, διότι αίιτων ΠοU γράφω ό:νωτέρω διa τον Λαδάν 
ήσαν τότε έν γνώσει πλεΊστα έκ των μελων TOU κ .  κ .  Ε.,  μεταξu των 
δποίων κα1 πολλa των προσώπων τfις σημερινης ηγεσίας τοu Κ .  Κ .  Ε. 

Μετa τήν άνα6ολijν έπ' άόριστον της δίκης ταύτης, οί κατηγορού
μενοι μετεφέρθησαν κα1 πάλιν εΙς τaς φυλακaς Σ υγγροu. Πάντως έ
δραιώθη η πεποίθησις c5τι έσώθησαν κα1 ότι ή δίκη αϋτη δΕ:ν έπρόκειτο 
νa έπαναληφθ!) κυ6ερνωντος τοu Παγκάλοu, διότι άλλως δΕ:ν ύπηρχε 
λόγος νa την άνα6άλt;) . 

·οσον άφορξt την Ιδικήν μου θέσιν είς την δ ιοίκησιν τού κόμματος, 
il εκ6ασις της δίκης έκρίθη μία έπιτυχία, μία έπιτυχης δ ιαχείρισις της 
uποθέσεως, ψεξαpτήτως βε6άίως τοu &ν η λύσις ωφείλετο κυρίως είς 
την fμπνευσι'"'-του άει μνήστου Χρήστου Λαδά. Αί διοικήσεις συνήθως 
έπωφελοuνται των έπιτυχιων, άνεξαρτήτως τfις μεγάλης η μ ικράς σuμ-
6ολης αίιτων εΙς αίιτάς. Ν Αλλωστε αuται φέρουν κα1 τaς είιθύνας ό:ποτu
χιων, δταν αίιτ�1 δΕ:ν _όφείλωνται τόσον εΙς τa Ιδ ικά των σφάλματα. ·ο-
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σον ό:φορ� η1ν γενομένην Ιδεολογικην 0:6αρίαν, ούδεiς έτόλμησε νc'χ κά
μ ι:J λόγον περi αύτης, διότι κατc'χ τi]ς 0:6αρίας θc'χ επρεπε νc'χ εΤναι οί ί
δ ιο ι  οί κατηγορούμενοι, ή δε 0:6αρία έγένετο χάριν αύτων καi αύτοi έ
σιώπησαν, δ ιότι ήσαν μειωμένοι Εναντι ήμων, έφ' δσον έγκατέλειψαν τc'χς 
άπόψεις των πρΟ τοΟ δικαστηρίου. Ή δε Μόσχα δεν εΤπε τίποτε, δ ιότ�, 
μετc'χ το ύπόμνημά μου καi τc'χς έκεΊ συζητήσε ις τοΟ Σ μέραλδ έπ' αύτου, 
έφ' δσον δε άνεφέρθη δτι εΤχον έκλεy� έν τi;:ι μεταξu γενικος γραμματεuς 
τοΟ κόμματος, έθεώρει καi αύτη ή Κόμ ιντερν το θέμα έπί μαχον εΙσέτι 
δ ιc'χ το κ .  κ .  Ε., το όποίΌν έθεώρει δ ι ι:� ρημένον έπ' αύτοΟ. Ν Αλλωστε ε'rχε 
ν' ό:ντιμετωπίσι:� την σο6αρωτέραν διαφωνίαν τοΟ γιουγκοσλαυϊκοΟ Κ , Κ .  

Μετc'χ το γεΟμα της Άγίας Παρασκευης καi την κήρυξιν της δικτα
τορίας τοΟ Παγκάλοl.!_, το Κ .  κ .  Ε. έπαρανο_μοποιήθη τελείως. ΝΑλλωστε 
ή Έπιτροπη 'Ασφαλείας Άθηνων Ελα6εν άμέσως ό:πόφασιν έξοpίας ίδι
κfiς μου είς την Άνάφην. 'Αλλ' αύτην την φορc'χν ή 'Αστυνομία δεν έπρό-
κειτο νc'χ με εuρι:J διc'χ νc'χ έκτελέσι:� την άπόφασιν. ' Ελήφθησαν όλα τc'χ 
aπαιτούμενα συνωμοτικc'χ μέτρα διc'χ τi]ν προστασίαν οχι μόνον έμοΟ, 
αλλ' όλων των μελων της Κεντρικης Έπιτροπης, ώς κα1 άλλων στελεχων. 

ΤΟ Μ Ι Κ ΡΟΑΣ Τ Ι ΚΟ Σ Π Ι Τ Ι  

Είς μίαν πάροδον της όδοΟ Κωνσταντινουπόλεως καi όλίγον μα
κρc'χν της σ ιδηροδρομικης γpαμμης ένοικιάσθη μία μονοκατοικία άπο Ε
να έπαyγελματίαν, μέλος τοΟ κόμματος, διc'χ λογαριασμον τάχα συγγε
νοΟς του οΙκογενείας, ή όποία έπρόκειτο νc'χ Ελθι:1 έκ της έπαρχίας. Έ
πληρώθη το ένοίκ ιον δ ι '  εξ μηνας, είς τρόπον ωστε νc'χ μη εχωμεν ένο
χλητικc'χς έπισκέψεις τού Ιδιοκτήτου, δστις άλλωστε ήτο γυναΊκα. Μέσα 
:::iς αύτο το σπίτι μετεφέρθησαν τc'χ )ραφεΊα της Κ .  Ε., τc'χ άρχεΊα τοΟ 
Κ .  Κ . ,  ένας πολύγραφος, γραφομηχαyαi καi άλλο ύλ ικόν. 

Είς αύτο το σπίτι έγκατεστάθην .έγώ, ή περιώνυμος ηδη μακαρί
-τισσα Χρύσα Χατζηβασιλείου, ή όποία εΤχε προσληφθ� ώς δακτυλογρά
φος της Κ .  Ε. ,  ο Λέανδρος Κ ρητικός, μέλος της Κ .  Ε., καi ή έκ τωv 
«Κούτβηδων» περιώνυμος Στέλλα. Το σπίτι εΤχε τρία δωμάτια, χώλ, 
κουζίνα, αύλή, πλυσταριο καi ήτο άρκετc'χ εύρύχωρον καi νεόκτιστον. 
Πρωτοι έγκατασταθέντες ημεθα ήμεΊς. Είς την γ.ε ιτονιc'χν της συνοικίας 
δεν έδόθη καμμία ό:φορμη ύπονοίας. Ή Χρύσα παρουσιάζετο ώς νοικο
κυρc'χ μξ: μιc'χ κεντημένη ποδιά, τελεία μ ικροαστή. Αύτη μόνον καi κα
·Jεiς άλλος είχεν έπαφην με τον μπακάλην της συνοικίας, τΟν yαλατ&v, 
τον μανάοην, τον ψωμ&ν, τον κρεοπώλην καi τον καροοuνιάρην. Αύτη έ
ψώνιζε καi έμαγείρευε, βοηθουμένη ό:πο τον Κρητικόν, δ δποΊος άπησχο
λεΊτο με τον πολύγραφον καi άλλας τοιαύτας έργασίας. 

Ή Σ τέλλα έψέρετο είς τήν γειτονιc'χν ώς φοιτήτρια, σuyγενης της 
Χρύσας, δ ιότι αι'Jτη εφευγε το πρωί καi ήσχολεΊτο μξ: έξωτερικc'χς ύ
τrοθέσεις, ώς σύνδεσμος της Κ .  Ε. με διάφορα πρόσωπα, κα1 έκανόνι
ζε καi τc'χ Ιδικά μου ραντεβού της νυκτός. 

Έγω δεν εβγαινα εξω άπο το σπίτι καθ' δλην την ήμέραν, aσχο
λούμενος μξ: την άλληλογραφίαν τοΟ κόμματος, μξ: μελέτας, μξ: ηΊν σύν
ταξιν διαφόρων έκθέσεων η όδηγιωv προς τc'χς όργανώσεις τοΟ κόμμα
τος, ώς καi μξ: την σύνταξ ιν τοΟ παρανόμως κυκλοφοροΟντος δελτίου τοϋ 
κόμματος. Ν Εβγαινα μόνον μετc'χ τaς 1 ο της νυκτος άπο το σπίτι κα1 
Είχα κάθε βράδυ τρία η τέσσαρα ραντε6ο0 εΙς διάφορα aπόκεντρα κα
φενεδάκ ια των 'Αθηνων με πρόσωπα βέ6αια έμπιστοσύvης καi οχ ι πε
ρισσότερα των δύο η τριων δμοΟ. 
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ΕΔΡΑ ΤΗ Σ Κ ΕΝΤΡ I Κ Η Σ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠ Η Σ  

vΟλοι ε'ίχαμε φυσικa ψευδώνυμα. Πόσα f\λλαξα κατa τaς περι
στάσεις δ�ν ένθυμοuμαι .  "Αλλωστε άναλόγως των προσώπων ποu συναν
τοUσα εΤχα συγχρόiίως καi δ ιάφορα ψευδώνυμα. Είς τΟ: f:γγραφα ύπέ
γραφα με το ψευδώνυμον Στούρμης, κάτω άπο κεί μενον γραφομηχανη
μένον άπο την Χρύσαν. Ή 'Αστυνομία δσους συνελάμοανεν ήρώτα νa. 
μάθι;ι ποΊος είναι ο Στούρμης, άλλ' έλάχιστοι το έγνώριζον καi κανεiς. 
ίξ άίιτων δεν θa το Ελεγε βέβαια. Π άντως καi aν ύπέθετεv δτι f\μην 
tγω δεν μποpοuσε νa με εuρι;ι .  

Το σπίτι αίιτό, ε ίς  το οποΊον ήτο έγκατεστημένη ή Κ .  Ε. τοu κόμ
ματος, ήτο γνωστον μόνον είς δύο η τρία άλλα μέλη τοu κόμματος. ΕΤς. 
έ.ξ αίιτων ήτο ο Γ. Κολοζώφ, γενικος γραμματεuς τijς 'Ομοσπονδίας 
Κομμουvιστικων Νεολαιων ( Ο Κ Ν Ε) . 'Επίσης ο Γεώρyης ο Σ άντος, ο Ο
ποΊος εύρίσκετο τότε είς 'Αθήνας, μετακληθεiς έκ Καρδίτσης διa νa 
άποσταλ!J ως περιφερε ιακος γραμματεuς τijς περιοχi]ς 'Ανατολ ικi]ς Μα
κεδονίας !<αi Θράκης με ί::δpαν την Κα6άλαν, καi τέλος ο ΝΊκος Ζαχα
ριάδης, δστις έγκατεστάθη είς το ίδιον σπίτ ι ,  έλθωv έκ Θεσσαλονίκης 
διa λόγους, τοuς οποίους θa άναφέρωμεν. 

Είς το σπίτι αίιτο έμείναμεν περισσότερον άπο Εν έ:ξάμηνον, διότι  
έπληρώσαμεν καi δεύτερον τοιοuτον είς την ίδιοκτήτριαν, ή οποία Ο:παξ 
μόνρν ένόμ ισε καλον νa μaς έπισκεφθ!J διa VCx ίδ!J το σπίτι της. Φυσικa· 
τnν έδέχθη μόνον ή Χρύσα, είς Ενα άπο τa δωμάτια, το οποΊον ήτο ά
κpι6ως προl']τοι μασμένον διa μίαν τέτοιαν περίπτωσιν, δηλαδη την πε
ρίπτωσιν 1-ijς εΙσόδου η τijς έπισκέψεως ξένου εΙς το σπίτι δι'  οίονδήπο
τε λόγον. �Ητο εν δωμάτιον είιπρεπισμένον κατa τρόπον ποu συνηθίζε
ται είς τaς μικροαστικaς οΙκογενείας, διa νa μη παρέχι:ι καμμίαν ύπό-· 
vοιαν εΙς τον έπισκέπτην. 

Α Ι ΦΝ Ι Δ Ι Α  ΕΑΦΑΝ Ι Σ Ι Σ  

Ή Χρύσα άπεδείχθη τελεία νοικοκυρa, έφρόντισε νa βρ5 άμέσωι; 
'fλυκΟ καi καφε va κερά�ι;ι ττlν έπισκέπτριάν της, τijς εΤπεν δτι εΤναι 
είιχαριστημένη άπο το σπίτ ι ,  δτι εΤναι βολικό, � γειτοvιa f\συχη κ.τ.λ. 
'1-iμεΊς ο1 άλλοι κρuφθήκαμε μέσα εΙς άλλο δωματιοv, διa νa φανΌ δτι, 
έκτος τijς Χρύσας, δεν ίιπi]ρχεν άλλος εΙς το σπίτι έκεΊνο το άπόγευ-· 
μα, ώραν έργασίας βέβαια δ ιa τοuς άνδρας. Κ αi ή νοικοκυρa ί:φuyε 
κατενθουσιασ'μένη, δ ιότ ι είιρi]κεν ολα έν τάξει καi πρΟ παντος έκ τοu δ
τι ο ένοικιαστής της ήτο προφανως είίπορος καi καλοπληρωτής, άφοu έ
πλήρωvε έ:ξαμηνίαν, χωρiς νa EXIJ το ιαύτην uποχpέωσιv, κατa τaς τό
τ ε  συνηθείας των ένοικίων, δπότε οί έκμ ισθωταi ί:τρεχαν πολλaς φορaς
είς τι1ν πόρταν ·των ένοικ ιαστων διa va πάρουν το ένοίκιον . . .  παρελθόν
των μηνων ! 

'Αλλa φαντάζομαι τ�ν εκπληξιν, τijς σπιτονοικοκυρδ:ς μας αίιτης,. 
τι1ν οποίαν βέ6αια ποτε δεν εΤδα, οϋτε με είδεν, δταv κάποιαν ή μέραν, 
δεν γνωρίζω πως, θa ί:μαθεν άσφαλως δτι το σπίτι της άπο ή μερων ήτο 
κενον καi δτι οί ένοικιασταί της έξηφανίσθησαv μίαν νύκτα, χωρiς va· 
11άρι;ι κανεiς χαμπάρι καi χωρ\ς φuσικa νa ποuν είς κανένα ποu πδ:νε 
καΙ τί άπέγιναν ! ΚαΙ εφυγαν χωρ1ς VCx ττlv είδοποιήσοuv, χωρiς νa τi]ι; 
παραδώσουν κανένα κλειδί, διοτι ολα τa άφηκαν έπάvω. είς τaς θύρας
άπο μέσα ! Το σπουδαΊον ήτο δτι εΤχαν άκόμη καιρΟν va καθήσοuv, διό-· 
τι εΤχαv άκόμη πέντε μηνιάτικα προπληρωμένα ! Το σπίτι εμεινε σχε
δον άνο ικτόν, άλλ' aν εμπαινε κανεiς μέσα δέν θa είJρισκεν, είμη πολ
λa χαρτιa καμένα είς το τζάκι.  

τί είχε συμ6!J ; 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ Σ Ι Σ  

' Η  Στέλλα ήλθεν !::να βράδυ ταραγμένη. Κ άποιος τι1ν παρηκολού
θησε ! τί άλλο παρα άστυνομικος μΕ: πολ ιτ ικά χαφιές, δπως τοuς έ-
λέγαμε. , ' λ ά ' ·- Ν  Ακουσε Στέλλα, τi]ς εΊπα μόλις μ&ς τα άvηγγει εν ρκετα 
φοβισμένη, οχ ι τόςrον δ ι� να μή συλ�η�Ώ αύ:_-ή, �λ<χ, διά να μη �νακι;:

λυφθ6 το κρησφύγετον της Κ .  Ε. και τα άρχεια του κομματος. Ποιας η-
λικίας άνθρωπος ήτο αύτός ; . 

- Νέος ήταν, περίπου 30 έτων. 
- Μα μήπως ήταν κανένας κορτάκιας, άπ' αύτοuς ποu παρακο-

λουθοuν τα ομορφα κοpίτσια ; Μην ξεχvqς δτι εΊσαι ομορφη, χωρ1ς βέ-
6αια κολακεία, γ ιατ1 δΕ:ν χωράει μεταξύ μας ! 

- Μακάρι να ήταν κανένας τέ�ιος, οχι μόνον γιατ1 θα ήταν άκίν
δυνος άλλα γιατ1 θα ήμουνα και· πρόθuμη να τον άγκαλιάσω. Ήταν 
άρκε;ά . .. νόστιμος ! ( Περιττόν βέβαια να πω δτι ή Στέλλα, άπόφοιτος 
τοu «Κοuτο» ήταν ήδη άπο πολλοu άπηλλαγμένη των «μικροαστικων 
προλήψεων» καi των άρχων τi]ς «άστικi]ς ήθικi]ς», ώστε να μη κωλύεται 
ν' άγκαλιάσr:ι Ε.ναν &νδρα τοu γούστου της ) .  

- UΩστε εΤσαι βεβαία δτ ι  δΕ:ν σε παρακολοuθοuσε για ερωτα, άλ
λα γιατ1 ήταν άστυνομικος κα1 τοu tφάvηκες ϋποπτη ; 

- Μα φαντάζομαι δτι ,  έav ήθελε ερωτα, θα μΕ: πλησίαζε καΙ κάτι 
θα Ελεγε σχετικό, κάτι θα ψιθύριζε, δπως κάνουν τόσοι άλλοι. 

- Σ ωστά, άλλα μπορεί' νό: nταν κανένας μάπας, δειλός στ1ς γυ
ναίκες, ντροπαλός. �Επειτα το δ:ν θό: σοu μ ιλουσε έξαρτ&ται κα1 άπο 
rrοια στάσι έκράτησες έσύ. τ ou έδωσες μΕ: την στάσι σου καθόλου θάρ
ρος να σοu μ ιλήσr:ι ; � Η  τον άγριοκύτταζες καΙ έφευγες μΕ: τ�ν Ιδέα 
ότι ήταν χαφιές ; Πέι:; μου πως εγινε δλη αύτη ή παρακολούθησις σου, 
γιατ] δέν μποροuμε τόσο είίκολα να διαλύσουμε το σπίτι κα1 να ψάχνου
με για άλλο καταφύγιο, O:v δΕ:ν ίιπάρχι:ι σοδαρΟς λόγος. 

- Κατάλαβα δτι μΕ: παρακολοuθοuσε στην όδον Πατησίων. Πέρα
σε άπο κοντά μου κα1 μΕ: κύτταξε στο πρόσωπο μΕ: προσοχή. "Έπειτα 
μΕ: προσπέρασε κα1 παραπέρα έ6ράδυνε το βi]μα για να τον φθάσω. 
Τότε μΕ: ξανακύτταξε καλά. Έταραχθηκα βέδαια κα1 έπετάχυνα το βi]
μα μου, χωρlς να γυρίσω να ξαναϊδω πίσω, σύμφωνα μΕ: τοuς κανόνας 
τοu συνωμοτ ισμοu. Ν Αλλαξα πεζοδρόμιο κα1 παρετήρησα δτι άλλαξε κι'  
αύτος πεζοδρόμιο. Σ ταμάτησα έμπρΟς σΕ: μ ια βιτρίνα ένος καταστήμα
τος, όπου καθρεφτίζονται μέσα δλqι οσοι περνοuν. ΕΤδα μέσα στή β ι
·φίνα δτι κ ι '  αύτος έσταμάτησε εΙς κάποιο περίπτερο για να πάρ1;1 τά
χα κάτι, ίσως σιγαρέττα. Έπροχώρησα κα1 έστριψα στι1ν πρώτη γωνια 
-τοu δρόμου. Κατα τήν στροφήν �Τδα δτι μΕ: παρακολουθοuσε. Τότε έπε
τάχυνα περισσότερο το βi]μα μΕ: τήν έλπίδα δτι θό: χαθω μΕ: άλλη στρο
·φή στον άλλο δρόμο, πρ1_ν προφθάσt;Ι να ΙδΏ ποu έστριψα κα1 να νομί
σ η· δτ ι έχώθηκα σΕ: κανένα σπίτι. Δυστυχως δΕ:ν πρόλαδα να κάνω δεύ
τερη στροφη κα1 μΕ: εΤδε. Άπο τότε άρχισε το κυνηγητό. Έπεδράδυνα το 
βi]μα τότε γιό: να μή τοu δώσω την έντύπωσιν δτι τον φοδοuμαι κα1 δτι 
τον άντελήφθην δτι μΕ: παρακολουθεΊ. 

ΑΤΥΧΗ Σ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ I Σ 

»νΗθελα, σύμφωνα μf: ΤΟUς καvόνας τοίJ συνωμοτισμοu, να νομίζ1;1 
δτι δΕ:ν τον έχω προσέξει καθόλου κα1 να φροντίσω να τοu ξεφύγω, χω
ρΙς νό: καταλάβι:ι δτι τον κατάλαδα, διότι άλλως, εΤπα μΕ: το νοu μου 
n ιθανον να μΕ: συλλάβι:ι ,  έαν ξέρr:ι ποιό:.εΤμαι κα1 γ ι '  αύτο μΕ: παρακολοV: 
θεί γ ια να μΕ: ίδ6 ποu eα πάω καi ν' άνακαλύψι:ι ίσως κ ι '  άλλους. ΝΕτσ.ι έ-
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φθάσαμε ση\ν οδόν Λιοσίων. Ετπα νό: πάρω το τράμ, χωρlς νό: προλάοτ:ι 
νό: το πάρτ:ι κ ι '  αύτός, άνεδαίνονταc την ώρα άκριοως ποu ξεκινοuσε. 
�Ετσι καΙ εκαμα μΕ: σκοπό νό: κατεοω μετό: δυο στάσεις καΙ νό: στρίψω 
μέσα στΟ: στε.νά. ΆλλΟ: ενα αύτοκίνητο έμπόδισε το τρό:μ νΟ: φύγτ:ι,  αν 
καΙ έξεκίνησε, ,καΙ πρόλι;χ�ε Νκι_' αύτ�ς v� μπ� μ�σα. ,Τότε έπείσθη_ν Οτ� 
ι1το άστυνομικος. Διοτ ι γ ια ερωτα δε� καvε ι κανεις  τετοιο κυνηγητο, έφ 
δσον θό: (πρεπε ν' άντιληφθ� δτι το «πουλάκι» φεύγει καΙ δεν κάθεται 
νό: πιαστΏ. 

- Σ '  αύτό εχεις δίκτ:ιο. 
- Έπήδησα άπό το τρό:μ πρiν σταθ�, σχεδόν έν κ ινήσει .  Αύτός 

μΕ: παρακολουθοuσε άπο την πόρτα τοu δευτέρου τράμ. Ή στάσις δΕ:ν 
Ί''jτο μακρυό: καΙ κατέβηκε καΙ εσπευσε πάλιν νό: μΕ: παρακολουθήστ:ι . Τέ
λος πηρα , &α στενό έδω, τρέχοντς,tς μέ όλα τό: δυνατά μου διό: νά τοϊι 

· ξεψύγω. ΝΕστριψα δυο-τρεΙς γωνίες τρέχοντας, χωρlς νό: γυρίσω νό: Ιδω 
11.αι τέλος ξέφυγα. uΟταν έστάθηκα δΕ:ν τον εΊδα πλέον πίσω μου. Πάν
τως με έχασε έδω κοντά. ΚαΙ γ ι '  αύτό φοδοuμαι μήπως ή 'Αστυνομία 
κάντ:ι μπλόκο την συνοικία καΙ Ε:ρευνα εΙς όλα τΟ: σπίτια. 'Οπότε . . .  

- ΕΊναι κ ι '  αύτο μ ία άποψις . . .  

Π ΡΟΦΥΛΑΞΕ Ι Σ 

Π άντως είς τfιν όλην αύτην ύπόθεσιν ήτο ένδεχόμενον κάποιο λα
. γωνικό της 'Αστυνομίας νό: έμυρίσθηκε τίποτε καΙ νΟ: έπηρε άπό πίσω 
τιlν Σ τέλλαν. Κ αΙ μόνον έό:ν άνεκάλυψαν τfιν συνοικίαν ποu f\μεθα, ε

. φθανε διό: ν' άνακαλύψουν έν συνεχείι;τ καΙ το σπίτι .  Έό:ν έρωτοϊισαν εΙς 
δλην την γειτονιάν, δι' όλους θό: έμάθαιναν κάθε λεπτομέρειαν, ένr;> δ ι '  
ήμ&ς δΕ:ν θό: ήξευρε κανεiς νό:  πi.\  τίποτε το συγκεκριμένον καi αύτό θΟ: 

. fφθανε διό: νό: έπισύρτ:ι η\ν προσοχην τijς 'Αστυνομίας είς το σπίτι μας. 
ΚαΙ η θό: εκαμνεν άμέσως εφοδον καi (ρευναν η θό: έκαιροφυλακτοuσε νΟ: 
ίδi.\ έκ νέου την Σ τέλλαν έξερχομένην ii κανένα άλλον η καΙ έμέvα τον ί.δ ιον τ�ν νύκτα. 

'Οπωσδήποτε άπεφασίσαμεν νό: στείλωμεv τον Λέανδρον Κ ρητικόν 
.νό: κάμτ:ι μ ιό: βόλτα με προφύλαξιν γύρω, διό: νό: κατοπτεύστ:ι μήπως ίδ� 
καμ μίαν ϋποπτον κίνησιν. Παραλλήλως ε6αλα είς μ ίαν βαλίτσαν τ& 
ϋποuδαιότερα (γγραφα τοu κόμμαyος καi άλλα χαρτιό: καΙ τό: έπηρε 
.ή Στέλλα με έvτολfιν νό: φύγι:ι άπό το πίσω μέρος τοu σπιτιοϊι καΙ νΟ: 
.πάι:ι μ' αύτό: είς τον Πειραι&, (?που εΤχεν άλλο όμοιον σπίτι διό: κατοι
.κίαν ή 'Ομοσπονδία Κ ομ μουνιστικων Νεολαιων ' Ελλάδος ( Ο Κ Ν Ε )  με 
τον Γ. Κ ολοζώφ. 

'Από το πίσω μέρος τοu σπιτιοu, έπάνω άπό το πλυσταριό, εΤχε 
.μ ιό: ταράτσα μ ικρή, κολλητfι είς τον τοίχον τijς αύλης. Π ίσω άπό τον 
.τοlχον αύτόν ήτο δ κijπος τοu πλαϊνοu σπιτιοu καΙ δ κηπος εΊχε πόρτα 
πρΟς την όδόν Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδη προς τό:ς yραμμό:ς τοG 
τραίνου. Το ϋψος τοu τοίχου ήτο 2Ίf2 μέτρα περίπου. 'Από καιρόν είχα
μεν έπισημάνει το σημείον αύτό ώς δρόμον διαφυγης έκ των δπισθεν, 
έό:ν ήπειλούμεθα έκ της προσόψεως τοu σπtτιοu. Είς τον τοlχον αύτew 
καΙ άπό το μέρος τοu γειτονικοί) σπιτιοu εΤχαν καρφω% δύο καρφιό: με
γάλα, δ ιό: νa χρησίμεύσουν ώς σκάλα καθόδου, δχι διότι το ϋψος ήτο 
μεγάλο, άλλΟ: διό: ν' άποφευχθi.\ δ κρότος πηδήματος καΙ πάρουν είδη
σιν οΙ ένοικοι τοG πλαϊvοu σπιτιοG. 'Απ• έκεί κατέ6ασα την Στέλλαν, 
τijς εδωσα την μικρfι βαλίτσα, f\νοιξε η1ν πόρταν τοG κήπου, ποιJ f\νοι
γεν άπό μέσα, κ;αi έπάνω άπό �ην ταοάτσαν τοG πλυσταριοu παρηκο
λούθησα μέσα είς το σκοτάδι (ή ώρα ' ήτο 9Ίf2 νυκτερινη ) την σκ ιάν της 
.vό: βγαίνΙJ προφυλακτικΟ: -είς τfιv δδόν Κ ωνσταντ ινουπόλεως καi επειτά 
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· τρέχοντας νa περνάΙJ τΙς γραμμΕ.ς τοCι τραίνου άπέναντ ι καΙ νa χάνε
ται είς τa στενά. ΕΤδα δτι δεν ηΊν παρηκολούθει κανείς. 

· Έπερίμενα με τι1ν Χρύσαν την έπάνοδον τοCι ΚρητικοCι. Στ ιγμές, 
δευτερόλεπτα, Jtεπτά, ποu φαίνονται ώρες. 

- ΠοCι γυρίζει κ ι '  αύτός, λέγει ή Χρύσα, άργησε. Μην τον έπιασαν; 
Αύτο δΕ.ν το εΤχα σκεφθιJ. ΈCχν εΤχε συμβιJ κάτι τέτοιο, θa π!] δτ ι 

είς όλίγα λεπτa θa Ελθουν νeχ πιάσουν καΙ έμ&ς ! ΈνστικτωδC:ις έπη
γα καΙ έφόρεσα την καμπαρντίνα μου καΙ ί::να κασκέτο καi έπίlρα δύο 
πιστόλια γεμ&τα, ενα σε κάθε χέρι· μέσα είς τiς δύο τσέπες τfiς κα.ι:ι
παρντίνας. ΕΤχα σκοπόν ν' άμuνθω πυρο6ολC:ιν προς άναχαίτ ισιν των 
άστυνομικων, μέχρις δτου ύποχωρC:ιν κατορθώσω νa φύγω άπο τa πί
σω, άπο έκεΊ ποu έφυγεν ή Στέλλα. 

Κ Α Ι ΟΝΤΑ Ι ΤΑ ΑΡΧΕ Ι Α  

- Χρύσα, της λέγω, πάρε αύτa τa περιττa χαρτιa καi κάτι ξένες 
έφημεpίδες καi ρωσικό: περιοδικά, ποu μ&ς έστελνε ή ρωσικη πρεσ6εία, 
καi καψε τα στο καζάνι τοCι πλυσταριοϋ. Βάλτα φωτιa καi aς καίωνται .  
�Επειτα νa εΤσαι ί::τοι μη νa φύγουμε, i5:v άργήσ!J δ Κρητικός, άπΟ τfιν 
πίσω μεριά. 

' 

Σ ε  λίγο το τζάκι τοCι πλυσταριοCι έκάπνιζε σCχν φουyάρο βαποριοϋ. 
Βχα σκοπόν, δταν ΕλθΙJ δ Κρητικός, νcΧ πάρΙJ τον πολυγραφο καΙ τfιν 
γραφομηχαvfιν καi νa φύγΙJ άμέσως. �Ετσι θό: έμεναν μόνον μερικa ροϋ
�α καi στοιχειώδη έπιπλα καi τίποτε ποu νa δείχνΙJ δτι έκεί' μέσα ήσαν 
ανθρωποι έχοντες σχέσιν μΕ. το Κ .  Κ .  Ε. 

Ή Χρύσα ήτο γενναία. Μόλις έτοιμάσθηκε σε λίγα λεπτa μοϋ 
λέγει : 

- Δόσε κ' έμένα ένα πιστόλι ! 
- ΔΕ.ν ξέρεις κaν τfιν χρησι του. 
- Ποιος το εΊπε ; Την Εέρω. 
- �Εχει κι '  ό Κρητικος δύο κάτω άπο το μαξιλάρι τοCι κρε66ατιοϋ 

του. Πάρε τα. �Αν ΕλθΙJ ,  τοCι δίνεις το ένα. ΈCχν οχ ι, δΕ.ν ε Τ ναι άνάγκη νa 
βοεθοCιν έδC:ι καΙ πιστόλια γεμ&τα καΙ σφαί'ρες. 

ΈσΟύσαμε καΙ το μόνον μ ικρον φC:ις ποu έκαίαμεν έως τότε καΙ 
-rρα6ηχθήκαμε είς το σκοτάδι ,  πίσω άπο τiιν έξώπορτα, ποu την είχαμε 
καλa κλειδωμένη καΙ άμπαρωμένη, ί::τοιμοι νa φύγωμε προς την τα
ράτσαν τοCι πλυσταριοCι έCχν ηρχετο είς την πόρταν ή 'Αστυνομία. 

· Έπεριf.ιέναμεν άρκετά. Σ υνεχC:ις έβλεπα το ρολόϊ μου. Τί  νa έγι
νεν άραγε δ Λέανδρος δ Κρητικός ; Τον έπιασαν ; 'Αγωνία καΙ δι' αύ
'1'όν. 'Αγωνία δ ι '  δλα. Αύτη εΤναι ή ζωiι ένΟς έπαναστάτου ! "Όποιος δεν 

·την ξέρει ,  aς την μάθΙJ διαβάζοντας αύτά. vΟποιος την ξέρει καΙ την 
έyκατέλειψεν1 aς κάμΙJ τfιν σύγκρισιν μΕ την σημερινήν του ζωήν. Κ α\ 
ίίποιος την ζ!] άκόμη, aς την έγκαταλείψ!J το ταχύτερον, δ ιότι άδικα τυ
ραννε'iται καΙ άσκοπα. 

Τέλος κάποιος έπλησίασεν είς την πόρταν μας σιγa-σιγά. Αύθόρ
_μητα έ6γάλαμε τa πιστόλια μΕ. την Χρύσαν. Άλλa δΕ.ν ήογήσαμεν νa 

Όάκούσωμεν το συνθηματικον κτύπημα τοCι Κ ρητικοCι. Ήνοίξαμεν. 
- Μη μιλ(χς, τοCι λέγω σιγανά. Στάσου νa ρίξω κ' έγω μιa μα

τιa έξω, μιa ποu άνοίξαμε. 

Ο Ι  ΔΥΟ ΥΠΟΠΤΟ Ι 

ΝΕσκυψα νa ίδω. Σ κοτάδια, δύο-τρία ψC:ιτα τοCι Δήμου εφεγγαν λί
γο κατa τμήpατα της παρόδου. Είς τον δρόμον ψυχή. Μπήκαμε μέσα. 
· - Γιατι άργησες, Λεανδρε ; τί εΤδες ; 

297 



- Κ '  έγω δεν ξέρω τί νό: πω. ' Ησυχία εΤναιι άλλΟ: δύο πρόσωπα 
στην &κρη τοίΊ δρόμου μας πρΟς τό: δεξιά1 έκεl κοvτό: στ� μ ικρη πλατεlα1 
μιλοϋν σιyό: μεταξύ τους καπνίζοvτας. Τοuς περίμενα επi πολλην ωρα 
νό: ίδω δ:ν θό: ψύγοuν καi ποίΊ θό: πάνε. 'Αλλ' άκόμα μ ιλοίΊν. Δεν Ε:φυγαν. 

- Μιλοϋν ζωηρά ; Κ άνουν χειρονομίες ; Διότι έό:ν εΤναι Ε:τσιι τότε 
δεν μπορεΊ νό: εΤναι άστυνομ ικοί .  Θό: έ:χοuν καμμιό: ύπόθεσι ο\ &νθρωποι1 
κάποιο δ ικό τους ζήτημα. 

- ΝΟχι  μ ιλοϋν ηρεμα καi σιγά. 
- Σ υνεχως μ ιλοϋν η σταματοϋν καi λίγο ; 
- Αύτο άπο μακρυό: δεν μπόρεσα νό: το έξακρι6ώσω. � 

- ΝΕχει κανεiς τό: χαρακτηριστικό: έκείνου ποu εΤπε ή Στέλλα ; 
- Ετναι καi ο\ δύο qτη σκιά/ στο σκοτάδι καi δεν διακρίνοvται χα-

ρακτηριστικά. 
- Π ιθανον νό: εΙδοποίησαν καi περι μένοuν ένίσχυσιι εΤπεν ή Χρύ

σα/ γιό: νό: ψάξουν ολη τnν συνοικία. 
- Ν I σως καi νό: περιμένουν μόνον γ ιό: νό: παρακολουθήσουν να ι

δοίΊν μήπως φαν!] κανένας .δ ικό μας ποu τον γνωρίζουν, έό:ν έγνώρισαν 
την Σ τέλλα, προσέθεσεν δ Κ ρητικός. Π άvτως δεν μπόρεσα νό: καταλά-
6ω γ ιατί περιμένουν έκεl τόση ωρα αύτοi ο\ δύο. Καi συνεχως καπνί
ζουν. Το ί::να σιγαρέττο έπάνω στ' &λλο ! 

ΜΕΤΑΚΟΜ Ι Σ Ι Σ  Ε Ι Σ Ν ΕΟΝ ΦΑΛΗ ΡΟΝ 

Τέλος άπεφασίσαμεν νό:' φύγωμεν άπο το σπίτι.  Είχαμε έκατον
τάδας φυλακισμένων καi Ε:πρεπε νό: φυλαγώμαστε ο\ ύπόλοιποι .  Έκεl 
κοvτάι είς ένα &λλον δρόμονι έκάθητο ί::να &λλο μέλος τοϋ κόμματος. Κά
τό: ληφθεlσαν άπόφασιν, δ Κ ρητικος έπήγεν είς το σπίτι έκείνουι τον 
tφιτνησε καi τον Ε:φερεν οχι είς το σπίτι/ άλλ' έκεl εί5 τον δρόμονι διό: 
να παρακολουθΏ την κίνησιν. ΝΕπειτα δε εφερεν Ενα καρρο/ είς κάποιαν 
cbτόστασιν, καi ο\ τρεΊς έφόρτωσαν την νύκτα τό: λίγα ροίΊχα ποu είχα
με, τό: κρεοοάτ ια μας/ τον πολύγραφον καi την γραφομηχανην καi κά
τι  &λλα χαρτιό: καi τό: έπήγαν με το κάρρο ο\ τρεΊς είς το Νέον Φάλη
ρον, είς ενα σπίτι σuyγενικον τοϋ Κ ρητικοί!. ΝΕτσι &δειασε το σπίτι 
νύχτα καi εμεινεν Ε:ρημον είς την δ ιάθεσιν τής σπιτονοικοκυρδ:ς. 

Πρiν άκόμη ΕλθΙJ το κάρρο, ή Χρύσα κ' έγω έφύγαμεν άπο το πί
σω μέρος/ πάvτοτε ενοπλοι πρΟς &μuναν, καi πεζι] άνε6ήκαμε είς τό: 
Πατήσια καi άπο έκεΊ είς τοuς Ποδαράδεςι οποu ήτο το σπίτι ποu έκά
θητο δ πατέρας τής Χρύσας ποu έζοίΊσεν άκόμη. 'ΕκεΊ την άφήκα. ΝΕ
φuγα, καi εως το πρω'i έξη_μερώθηκα, γυρίζοντας σό:ν άλήτης είς τοuς 
δρόμους, πότε κάμνοντας πως εΤμαι βιαστικός, οταν Ε:ολεπα κανένα ά
στυφύλακα, σό:ν καθυστερημένος άπο το σπίτι του μικροαστός/ καi πό
τε πίνοvτας κανένα καφε είς κανένα συνοικιακον καφενεΊον ποu έτύχαινε 
νό: εΤναι άκόμη άνοικτόν. 

ΑΥΤΗ Ε Ι ΝΑ Ι  Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥ 

vΟλα τό: άνωτέρω έ:γραψα δ ιό: νό: λά6ουν μ ίαν ίδέαν τής παρανό
μου ζωής ένος έπαναστάτου, Οσοι έκ των άναγνωστων μας δεν Ε:χοuν 
ίδέαν άπο τέτο ια πράγματα. Έγνώριζα βέβαια πολλό: σπίτια μελων 
τοϋ κόμ ματος, ποu θό: μποροίΊσα νό: -ι:rάω νό: κοιμηθω. Δεν έπήγα ομως 
δχι τόσον δ ιό: νό: μη άνησυχήσω κανένα ( ο\ τύποι αύτοi λείπουν άπο 
τοuς έπαvαστάτας ) ι άλλΟ: δ ιότι δεν ηθελα iιό: δώσω έξηγήσεις τοίΊ τί 
συνέβη είς κανένα, Ε:στω καi λέγοvτας ψέματα. 

Έ6άλαμε �εΊνον τον σύντροφον, ποu έκάθητο έκεΊ κοντά, νό: παρα
κολοuθήσ!J καi νό: μάθ!J &ν ή 'Αστυνομία έπήγεν άργότερα είς έκεΊνο 
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το σπίτι ποu άφήσαμε. τίποτε δεν συνέβη. Ή 'Αστυνομία δf.ν εΤχεv 
ε'ίδησιν. Καμμία ύπόνοια. ν Αδικα φοβηθήκαμε άπο τι)ν παρακολοίιθη
σιν της Στέλλας καΙ άπο τοuς δύο έκείνους ποu συνωμιλοuσαν ! Mόvov 
ή yειτονικΟ: έκουτσομπόλεψε, πώς χαθήκαμε αίφνιδίως ! 

- Φαίνεται θΟ: πηραν ο\ άνθρωποι καVένα τηλεγράφημα νΟ: πδ:vε 
πουθενΟ: έπειyόντως καi εφuyi:xv νύχτα ! 

Ό μπακάλης, ό μανάβης καi ο κρεοπώλης έλuπήθησαν διότι fχα
σαν καλον πελάτην, τι)ν Χρύσαν ! Ό καρδουvιάρης άκόμη περισσότε
ρον, δ ιότι εκαμνε της Χρύσας yλυκΟ: μάτιαι καΙ έκείνη τον έπείραζε 
καi τοu Ελεγεν δτι &ν καi μουντζουρωμένος εΤναι πολU νόστι μος ! Καi 
δταν μίαν ή μέραν ήλθε πλυμένος καi κάπως καλοντυμένος, τοCι εΤπε 
νCχ ψύγι;), δ ιότ ι τον θέλε ι . . .  μοuvτζουpω.μένον μΕ σκόνην καρβούνων ! 
'Αττραξιον της ζωης τοu έπαναστάτου ! 

Ο ΡΟΥΜΑΝΟ Σ ΜΠΑΝΤΟΥΛΕΣ ΚΟ 

Έyράψαμεν δ ιΟ:  το σπίτι αίιτο της παρόδου της  δδοu Κωνσταν
τινουπόλεως, πως έπήγαμεν καΙ πως έφύyαμεν. Έμείναμεν δμως έκεί 
περίπου έπτΟ: μηνας καi κατΟ: το διάστημα αύτο συνέβησαν βέβαια 
πολλΟ: άλλα. 

K�i πρωτ' �π' �λα1 κ�τΟ: τΟ:ς, �ρχeχς άκό�;�η τη_ς έγ"καταστάσ�ώς 
μας έκει ,  ήλθεν εις τας Αθηνας και εμεινεv έπι τρεις μηνας τοuλαχι:.. 
στον ένας Ρουμδ:vος κομμουνιστής, έκ των ήγετων τοu ροuμανικοu κ .  
Κ . ,  όνομαζόμενος Μπαντοuλέσκο. τί fγινε καi αύτος, δf.ν ξέρω. Ά
σφαλως θΟ: «έξεκαθαρίσθη» άργότερα, μετΟ: τι)ν έκ τοu Κ . Κ . Ε. άπο�ώ
ρησίν μου βέδs:χια. Δf.ν fiκουσα ποτε τίποτε περi αύτοu. τ ώρα που ή 
Ρουμανία fγ ινε κομμουνιστική, περίμενα νΟ: τον ίδω είς το · προσκή
ν ιον, άλλΟ: ποuθενΟ: δf.ν έφάνη. Τότε ήτο μέλος της Κ . Ε. τοu ρουμανικοu 
κομμοuvιστικοu κόμματος καi έκπρόσωπος αύτοu είς τι)ν Βαλκανικι)ν 
Κομμουvιστικι)ν Όμοσπονδίαν. 'Ήλθε δf. είς τι)ν 'Ελλάδα άκριβως ώς. 
εκπρόσωπος της τελευταίας ταύτης. 

� Ητο νέος, 30 περίπου έτων, ξανθός, κόκκινος, ύψηλός. ΕΤχε σπου
δάσει νομ ικΟ: καΙ έγνώριζε καλΟ: τι)ν yαλλικι)ν καi τι)ν γερμανικήν. ΕΤχε 
δ ιαμείνει καi εΙς τι)ν Μόσχαν άρκετον δ ιάστημα. Παντως τότε, δηλαδι) 
το 1 925, ποu ήλθε ν, ήτο έκ των κυριωτέρων ήγετων τοu Κ .  Κ .  της Ρου
μανίας. Ή ν Αννα Πάοuκερ ήτο άγνωστος τότε. Τώρα παρακαλεΊται νΟ: 
μδ:ς πληροφορήσι:ι τί fγινεν ό ΜπαVτουλέσκο ! Μήπως τον κατεσπάρα
ξεν ή τίγρις αuτή ; . . .  

Άλλa. καΙ η τίγρις κατεσπαράχθη τώρα άπο τον Γκεωργκίου Ντέζ, 
πρωθυπουργον της Λαϊκης Δημοκρατίας της Ρουμανίας καi Γενικον 
Γραμματέα τοu Κ . Κ .  της Ρουμανίας, δστις εΤναι βέρος Άτσίγγανος, 
άσφαλως δ πρc;)τος Άτσίγγανος τοu κόσμου ποu γίνεται πρωθυ
πουργός. 

ΚΑ}λ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ 

Ό Μπαντουλέσκο εΤχεν Ελθει, δπως καi δ Σ μέραλδ, μf. κανονικον· 
ρουμανικον δ ιαβατήριον, ώς Ρουμδ:νος ίιπήκοος. Κανεiς δf.ν τον έπρό
σεξεν άπο τι)ν Άστυνομίαν. & Ενας Ρ ουμδ:νος ήλθεν εΙς τι)ν ' Ελλάδα ! 
Χιλιάδες Ερχοvται καi φεύγουν ! UΕμε ινεν εΙς ένα ξενοδοχείον καi ε
πειτα ένοίκ ιασε δωμάτιον είς τον Πειραιδ:, τ�· φροντίδι της 'Ομοσπον
δίας Κομμουνιστικων Νεολαιων, εΙς κάποιο σπίτι κομμουνιστοu. 

Με τι)ν παρουσίαν του δέν εκαμε βέβαια τίποτε το έξαιρετικόν. 
ΜετεΊχε των συνεδριάσεων της Κ . Ε. τοu κόμματος, ώς έκπρόσωπος 
της Βαλκανικης Κομ μουνιστικης 'Ομοσπονδίας, Ελεγε τΟ:ς yνώμας. 
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του, άλλ' ήτο νουνεχης καi μετρημένος άνθρωπος καi εΤχε σuνείδησιν 
τοu δτι δεν ήτο γνώστης των έλληνικων πραγμάτων, ωστε νό: θέλΥJ νό: 
έπιδάλλΙJ ττΊν γνώμην του. Πάντοτε ό:φινε κάθε πρωτοοουλίαν εΙς ή
μaς. Έγίναμε καλοi φίλοι .  Πολλας φορό:ς ciψ ιλήσαμεν διό: τό: βαλκα
νικa ζητήματα καi έμείναμεν σύμφωνοι .  Σ υνεμερίζετο καi αύτος τό:ς 
άπόψεις μου σχετικως μξ: το Μακεδονικόν. Έξεφράζετο καi αύτος κατό: 
των Β9_υλγάρων κομμουνιστων καi εlδ ικως κατό: τοu Κολλάρωφ, διότι 
ι'jθελαν νό: παίζουν ρόλον κηδεμόνος τρόπον τινό: έπi των άλλων κ . κ .  
τijς Βαλκανικijς. ΕΙς αύτό: συμφωνούσαμε καi πολλό:ς φορό:ς συνεζητι)
·σαμεν νό: σuνεννοηθωμεν μξ: τοuς Γ ιουγκοσλάδους κομμοuνιστό:ς ήγε
τας καi εΙς κανένα συνέδριον της Βαλκανικijς Κομμουνιστικijς 'Ομο
σπονδίας η καi τijς Κόμ ιντερ, νό: βάλωμεν εΙς την θέσιν των τοuς Βουλ
γάρους άπο κοινοu. Έκάμvαμε1ι συχνό: περιπάτους μαζi εΙς έξοχικοuς 
άπόμερους δρόμους. � Ητο ένθοuσιασμένος άπο το κλlμα της 'Ελλάδος 
καi ή άδυναμία του ήσαν τό: φροuτα. Μποροuσε νό: τον συναντήσΙJ κα
νεiς εΙς την όοον Σταδίου κρατοuντα μίαν χαρτοσακκούλαν τεραστίαν 

.εiς το ενα χέρι καi μξ: το άλλο νό: τρώγί;Ι βαδίζοντας σταφύλια, ά
χλάδια, βερύκοκα η άλλα φροuτο.. 

- Αύτο δξ:ν παρεξηγεlται, μοu fλεγεv, άλλοu. ΊΕσεlς έδω το νο
μ ίζετε άτοπον ; Άπορω πως τρωτε άλλα φαγητό: καi δεν χορταίvετε 
μόνο μξ: φροCιτα, ποu ε Τ ναι τόσο φtιηvά ! 

τ οCι έφαίνοντο εύθηνότατα, διότι έχαλοuσε Ενα δολλάριον τότε καi 
.έτρωγε με αύτο πολλό:ς όκάδας φροuτα. 

· ΕΙς την ' Ελλάδα άπησχολήθη περισuότερον μξ: την όργάνωσιν 
.καi τηv μόρφωσιv τijς Νεολαίας και δι '  αίιτο περισσότερον εΤχε νό: κά
μ!J μξ: τι1ν ΟΚ ΝΕ. 

VΟταν έφυγε, μοu έγραψεν έπανειλημμένως άπο την Νεάπολιν τijς 
' I  ταλίας, άπο το Παρίσι, άπο το Βερολlνον καi την Πράγαν, διό: δ ιά
·Φοpα κομμουνιστικό: ζητήματα διεθνοuς ένδιαφέροντος τijς έποχijς έ
κεινης καi εlδικώτερον διό: τον άγωνα Τρότσκυ καi Σ τάλιν, ποu εύρί
σκετο εΙς τι1ν Εντασίν τοιι. 

Ό Μπαντουλέσκο f\ρχετο συχνό: εΙς το σπίτι τijς παρόδου τijς 
όδοu Κωνσταντινουπόλεως, άλλό: πάντοτε τον έφερνε ό Κολοζωφ, διό: 
νό: μη παραπλανηθ!]. Αί έντυπώσεις μου άπο αύτον ήσαν πάντοτε πολU 
καλαi καi ή μόρφωσίς του οχι τυχαία. 

Η Δ Ι Κ Η ΤΗ Σ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝ Ι Κ Η Σ  

Άνεφέραμεν έν έκτάσει τό: της δίκης των Πουλιοπούλου, Μαξίμου 
καi Φίτσου εΙς τό:ς 'Αθήνας έπi τοu ζητηματος τijς αύτονομήσεως της 
Μακεδονίας, διότι έκεl κυρίως διεξήχθη τρόπον τ ινό: ένώπιον τοu δικα
·στηρίου μία μάχη κρατερό: έπi τοu ζητήματος τούτου καi κατ' αύττΊν 
f.δόθη ή εύκαιρία ν' άναπτύξωμεν καi το δλον ζήτημα. 'Αλλ' aς μη νο
μ ισθ!] δτι ήτο ή μόνη δίκη έπi τοu αύτονομ ιστικοu. Προηγήθη μάλιστα 
τijς δίκης των Άθηνων άλλη όμοία δίκη έν ΘεσσαλονίκΙJ, τijς όποίας 
το άποτέλεσμα ύπηρξε πολU διάφορον. Ή μεlς δμως προετάξαμεν την 
των Άθηνων, δ ιότι ήτο καi ή σο6αρωτέρα καi δραματικωτέρα, άλλό: 
καί διότι- κατηγορούμενοι ήσαν άκριδως έκεlνοι ποu έψήφισαν το σύν
·θημα εΙς την Μόσχαν, το έφεραν εΙς τι1ν ' Ελλάδα, το εlσηγήθησαν καΙ 
το έπέδαλον. ΚαΙ αύτοi έσώθησαν καθ' δν τρόπον ήδη είπομεν. 

ΕΙς την Θεσσαλονίκην Ο!!ως τό: πράγματα fλαδον άλλην τροπήν. 
Είs ττΊν δίκην ταύτην κατηγοροιΝτο 1 2  έκ των κυριωτέρων στελεχων 
του κό�ιματος έν ΘεσσαλονίκΙJ.  Μεταξu αύτων ήσαν ό Τάσος Χαίνο
γλου, ' μετέπειτα δουλεuτης τοu Κ .  Κ .  Ε. καΙ κατάδικος εΙς Ισόδια 
δεσμό: bιό: κομμουνιστικην δρciσιv τελευταίως έν 'Αθήναις μαζl μξ: τον 
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Παπαρρήγαν. Ν Αλλοι κατηγορούμενοι ήσαν ό Γεώργιος Κουρτίδης, νίιν · 
έξόριστος, ό ήθοποιος ΤΙι-ιος Β ιτσώρης, άποθανων προ έτων, δ Γρ. 
Παπaνικολάου, γραμματευς τοίι Έργατικοίι Κέvτρου Θεσσαλονίκης 
καΙ μετέπειτα βουλευτης τοίι Κ .Κ .Ε:.., (> Γεώργιος Μαραγκός, δ Άριστ. 
Παπαδόπουλος, δ Ντού6ας άπο το Άγρίνιον, δ Μακρόπουλος καΙ ό 
ΕδραΊος Σαπόρτα. Έπ1 πλέον δΕ 1 2ος καΙ καλύτερος, δ ΝΊκος Ζα

χαριάδης ! 

ΕΠ Ι ΕΣΧΑΤΗ Π ΡΟΔΟ Σ Ι Α  

�οσον άφορ� τον έξ αίιτων Μακρόποuλον, ύποδηματεργάτην τότε, 
αίιτος ήτο κατηγορούμενος, διότι ήτο ύπεύθυνος τijς «Φωνijς τοίι Έρ
γάΊου», κομμοuνιστικijς έφημερίδος έκδ ιδομένης έν Θεσσαλονίκι:J .  �ο
ταν ό πρόεδρος τοίι Στρατοδιι..είου έφώναξε το ονομά του, δ 'Επίτρο
πος εΤπεν είς το δικαστήριον δτι «αίπος εΊναι ό «άνεύθuνος ύπεύθuνος» 
τ�ς έφημερίδος, μέ πρόθεσιν νa τον άπαλλάξι:1 τijς κατηγορίας, «δ 
αίρων τaς άμαρτίας των fiλλων». 'Αλλ' αίιτος διεμαρτυρήθη έvτόνως . 
δια τον χαοακτηpισ'μον τοίιτον \ 

Ό πρόεδρος Κ ολοκυθ&ς τον ήρώτησε: 
- Έσu γράφεις τά aρθρα της έφημερίδος; 
- 'Όχι, άλλ' έγω τά . . .  έγκρίνω ! 
WΕτσι τον πijρε ή μπόρα καΙ κατεδικάσfu,. 
Ή κατ' αύτων κατηγορία ήτο δμοία μέ την των Άθηνων, δηλαδιΊ · 

έπ1 έσχάτι:1 προδοσίςτ δι' άπόσπασιν τμήματος τijς χώρας κ.τ.λ. (aρ
θρον 1 23 τοu Ποινικοίι Νόμου ) .  

Άσφαλως ή κατ' αίιτων κατηγορία ήτο τελείως aδικος. Διότι, 
έφ' δσον ή ήγεσία τοίι κόμματος δέν έδιώκετο άκόμη, έφ' δσον κατ' οίι-

, σίαν το Κ . Κ . Ε. δέν εΤχε ρίψει έπισήμως το σύνθημα τijς αίιτονομήσεως 
καΙ είδικώτερον έφ' δσον τ1 έν Θεσσαλονίκι:J όργάνωσις τοίι κόμματος 
δεν εΤχε κάμει τίποτε το έξαιρετικόν σχετικως προς το ζήτημα τοίιτο 
καΙ δέν εΤχεν fiλλωστε δικαιολογίαν σχετικην πρΟς τοίιτο, ή δίωξις 
στελεχων τινων, άνεξαρτήτως τοϋ &ν ταίιτα εκαμαν τίποτε η οχι, ήτο · 
ά:πλως μία δίωξις σκοπιμότητος, διa νa φανί] άπλως δτι καταδιώκον
ται οί αίιτονομιστα] κομμουνιστα1 έν Μακεδονίςτ ! 

ΣΦΑΛΜΑ 

Πολιτικως ή δίωξις αϋτη ήτο μ 'ία βλακεία ! Διότι, ένc;:ι ήμεΊς οΙ 
Ιδ ιοι, οΙ διαφωνοίιvτες πρΟς την αίιτονόμησιν τijς Μακεδονίας κομμου
vιστα1 ήγέται, ήγωνιζόμεθα va πείσωμεν πάvτας καΙ αύτην την Κόμιν
τερ.ι δτι δέν ύπάρχει Μακεδονικον ΝΕθvος καΙ δέν ύπάρχοuν Μακεδόνες 
άγωvιζόμενοι διa τi]ν αύτονόμησίv των, ήλθε το Κράτος, ή Έλλaς κα1 
η Δικαιοσύνη :της νa καταδικάσι:1 1 2  πρόσωπα καΙ νa δώσι:1 οίίτω έπι
χειρήματα εiς τοuς ύπέρ τijς αιιτονομήσεως Βουλγάρους κομμοuνιστaς 
νa μ&ς άντικ_pούοuν καΙ νa μ&ς λένε : 

- Πως Ισχυρίζεσ€!ε δτι δέν ύπ�ρχοuν Μακεδόνες άγωνιζόμενοι 
διa τi]ν αύτονομίαν των, δταν τa δικαστήρια Θεσσαλονίκης μόλις πρό. 
τινος κατεδίκασαν έξ αύτων 1 2  έκ των . . .  ήγετων των ! 

ΚαΙ το γελοιωδέστερον της καταδίκηc ταύτης ήτο το δτι οΙ πε� 
ρισσότεροι έκ των καταδικασθέvτων δέν ήσαν κav Μακεδόνες,  άλλa 
τέσσαρες ήσαν Θρ&κες καΙ fiλλοι έξ ΠαλαιοελλαδΊται ! Ό ένaς ήτο . 
'ΕδραΊος, καΙ δ μόνος Θεσσαλονικεuς και · Μακεδών, ό Γ ρ. Παπανικο
λάου, οχι μόνον ήτο έλληνικωτάτης καταγωγijς, άλλa καΙ ήγωνίσθη 
ύπερ τijς 'Ελλάδος εiς τον μακεδονικον άγωνα ! 

ΟΙ δ ικασταί, άγνοοuvτες το βάθος τijς δλης ύποθέσεως, εύρijκαν · 
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1 2  άνθρώπους κατηγορουμένου� ότι θέλουν τiΊν αύτονομίαν της Μακε
δονίας καΙ τοuς συνέτριψαν. Τ ους κατεδίκασαν άλλους μεν είς τi'Jν ποι
νήν των προσκαίρων δεσμων 1 2  έτων, άλλους δε 1 8  έτων ! 

Άλλα καΙ οί κατηγορούμενοι έστάθησαν ένώπιον τοΟ δ ικαστη
ρίου πολU καλύτερον, άπο οσον έστάθησαν δ Πουλιόπουλος καΙ δ Μά
ξιμος. ΝΕχοντες ύπ' οψιν τας άποφάσεις των συνεδρίων της ΔιεθνοΟς 
καΙ τοΟ κόμματος, δεν ηρνήθησαν τιΊν κατηγορίαν, άλλ' έθεώρησαν τι1ν 
δίκην ώς πολιτικην εύκαιρίαν διακηρύξεως τοΟ συνθήματος καΙ παρε
δέχθησαν δτι κατα την ό:ποψιν τοΟ Κ . Κ . Ε. όλόκληρος ή Μακεδονία 
( έλληνική, βουλγαρικη καΙ γιουγκοσλαuϊκ ) πρέπει να αύτονομηθ6 ! 
Σ υνέπεια της τοιαύτης, κομμουνιστικωτάτης, στάσεώς των, ήτο φυσι
.κη η καταδίκη των. 

Ο ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ ΔΡΑΠ ΕΤΕΥΕΙ  

Οί  κατάδικοι μετεφέρθησαν είς τας φυλακaς 'Επταπυργίου, ώς 
βαρυποινΊται .  Μέσα είς _αύται; τότε ήσαν καΙ ό λήσταρχος Σαλικουρ
τζης με τοuς συντρόφους του, οί δποΊοι, ολοι, δπως συνηθίζεται είς 
τοuς «ίlρωας» τούτους των βουνών, ετρεφαν γενειάδα ! Τ a γένει_α αύτα 
·των ληστων fδωσαν είς τον Νlκον Ζαχαριάδην τιlν fμπνευσιν τοΟ τρό
που τf\ς δραπετεύσεώς του. 

Αί φυλακαl ' Επταπυργίου, ώς συνήθως αί έλληνικαl φυλακαί, δεν 
ήσαν βέβαια καλα ώργανωμέναι.  Oi έπισκέπται των φυλακισμένων i)ρ
χοντο είς ό:μεσον με αύτοuς έπαφιlν καΙ οί φυλακισμένοι ήσαν άνάμι
κτοι πολΊται καΙ στρατιωται κατάδικοι τοΟ Στρατοδικείου. Π ολλοl 
.κομμουνισταl έπεσκέπτοντο τοuς έγκαιιείρκτους κομμουνιστaς καΙ ίδί
tJς μέλη της Νεολαίας Θεσσαλονί�ης, της δποίας γραμματεuς - ήτο δ 
Ζαχαριάδης. 

· Ό .Ζαχαριάδης άφηκεν έν πρώτοις τα γένεια του άξύριστα καΙ fκαμε 
γενειάδα άρκετήν, οπως οί λησταl τοΟ Σαλικουρτζη. Ν l σως αύτο να το 
iκαμε, προολέπων δτι μ ίαν ήμέραν θα κατέφευγε καΙ αύτος είς τα βου
νά, ώς Σαλικουρτζης ! ΚαΙ μίαν ή μέραν έξυρίσθη αίφνιδίως, εοαλεν 
iiλλα ροΟχα, τα όποΙα τοΟ εφεραν fur' fξω μέλη της Νεολαίας καΙ μαζl 
με μ ίαν δμάδα αύτων έξηλθεν έκ των φυλακων, ώς δηθεν έπισκέπτης 
καΙ αύτός, χωρlς να τον γνωρίσΙJ ό φύλαξ της θύρας, πολU δε όλιγώ
τερον δ σκοπός αuτf\ς στρατ�ώτης, ποu ένηλλάσσετο συχνά ! 

Κ ατ' αύτον τον τρόπον έδραπέτευσε καΙ fζη επειτα έν Θεσσα
λονίκΙJ, κρυπτόμενος, ζωιlν παρανόμου έπαναστάτου. Αύτο ήτο το πρω
τον τόλμημά του, είς τιlν σειραν άρκετων άλλων τοιούτων. Διότι πρέ
'ϊl'ει να όμολογηθιJ δτι εΤναι πολu ριψοκίνδυνος άνθρωπος καΙ πολλάκις 
καΙ όταν δεν ύπάρχι:ι άποχρων λόγος ! Το άληθες ε Τ ναι ότι ύπηρξε 
τυχηρος καΙ τα τολμήματά του έπέτυχον. . 

Θα είπωμεν άργότερον πως άπεφυλακίσθησαν μετ' όλίγους μηνας 
.καΙ οί ύπόλοιποι έκ των καταδίκων κομμουνιστων αύτονομιστων της Θεσ
σαλονίκης. Έφ' δσον ή καταδίκη ήτο άπόρροια σκοπιμότητος πολιτικης, 
κακως ύπολογισθείσης, δ ιότι fδωσεν, ώς είπομεν, δπλα είς τοuς Βουλ
γάρους αύτονομιστaς κομμοvvιστάς, καΙ ή όπόλυσις αύτων ύπηρξεν 
άπόppοια άλλης πολιτικijς σκοπιμότητος. 

Ο ΑΝΤ Ι ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ Σ Κ Ο Ρ Κ ΟΖΩΦ 

Μίαν ώραίαν ή μέραν, έν4J άκόμη έμέναμεν είς το σπίτι της παρό
δου της όδοΟ Κωνσταντινουπόλεως, · fρχεται /::να βράδυ ή Σ τέλλα, ή 
όποία, όπως ε'ίπομεν, ήτο άπο τοuς « Κούτ6ηδει;», καΙ fμενε μαζί μας, 
καΙ μοΟ εΤπε 
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- Σ vντροφε, γεν. γραμματέα, μοu εΤπαν άπο πρεσβεία (τfιν σο-
6ιετϊκfι φυσικό:) οτι ήλθε άπο τfιν Ρωσία έ:νας σύντροφος, δ δποΊος εχει 
έντολην νό: μείν!] γιό: πάντα έδω στην ' Ελλάδα. ΕΊναι έξαιρετικό: μοp_: 
φωμένος καi ε Τ ναι άντισυvταγματάρχης στον Έρuθρο Στρατό. Mou 
εΤπαν έπίσης άπο τfιν πρεσβεία οτι νομίζουν σκόπι μο νό: τον πάρετε 
αύτον ση1ν Κ . Ε. τοΟ κόμ ματος, ώς μέλος αuτης, δ ιότι εΤναι πολu χρή
σι μος καi σπουδαΊος !· 

- Ποιος τον στέλνει αuτον έδω, Στέλλα ; ΕΤναι άπεσταλμένος 
της Έκτελεστικης της Κόμιντέρν ; Έχει σχετ ικό: εγγραφα μαζί του ; 

- Δf:.ν εΤναι άπεσταλμένος φαίνεται καi δf:.ν εχει έγγραφα, άλλό: 
μοΟ εΤπαν οτι εΤναι έξαιρετικό: μορφωμένος μαρξιστής, λεν ινιστής, καΙ 
θa εΤναι πολύτι μος είς η1ν Κεντρικfιν Έπιτροπfιν τοΟ κόμματος. 

- 'ΑφοΟ δf:.ν ε Τ ναι άπεσταλμένος, γ ιατί τον έστειλαν έδω vό: 
μείνΌ στfιν 'Ελλάδα ; Ύπο ποίαν ίδιότητα έρχεται νό: μείνΌ έδω 

ΕΛΛΗΝ Ι Κ Η Σ  Κ ΑΤΑΓΩΓΗ Σ 

- Μά, καθως κατάλαβα, εΤναι � Ελλην, η μάλλον έλληνικfις κα
ταγωγης, καi γι '  αuτο τον εστειλαν. 

- nΑν εΤναι U Ελλην, διαφέρει το πρ&γμα. Ξέρει έλληνικά ; 
- Μάλλον οχ ι. Δ ιότι αύτος μοu μίλησε ρωσικά. Προσπάθησε 

νό: πιJ δυΟ λέξεις έλληνικές, άλλό: δf:.ν τό: κατάφερε. Φαίνεται δτι οί γο
νεΊς του ήσαν � Ελληνες η οΙ παπποΟδές του ! 

- �Ωστε σu τον εΤδες ; Καi δf:.ν μοΟ το λές ; 
- Τον εΤδα. Τον fφερε μαζί του δ σύνδεσμος της πρεσβείας στο 

ρί:χντεβοΟ μας, ποu είχαμε, γιό: νό: μοΟ δώσ\1 την άλληλογραφία καΙ 
·τiς έφημερίδες καi τό: περιοδικό: ποu ήσαν γιό: το κόμμα. 

- τί άvθpωπος εΤναι ; 
- Νέος1 κοντός, μάλλον παχύς, μελαχροινός, καi κατάγεται άπο 

τη Νότιο Ρωσία. Μέχρι τώρα ϋπηρετοΟσε στον ΈρuθρΟ Στρατο καi 
είχε βαθμο άντισυνταγματάρχου ! 

- Καλά. Καi πότε θό: Ελθr:1 έδω νό: τον δοuμε ; 
- Ό σύνδεσμος τfις πρεσβείας μοΟ εΤπε νό: σδ:ς άναφέρω δλα 

αuτa καi έό:ν έσε'ίς πητε δτι τον δέχεσθε έδω Cτη1ν Κ . Ε. τοΟ κόμματος, 
τότε αίίριο νό: πάω νa σ&ς τον φέρω. 

- Καλά, φέρε τον αϋpιο βράδυ. 

Η ΕΠΕΜΒΑΣ Ι Σ  ΤΗ Σ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Σ  

ΑuτοΟ τοΟ είδους ή άφιξις τοϋ άντισυvταγματάρχου αuτοΟ τοΟ 
Έρuθροϋ Στρατοϋ, χωρiς νό: εΤναι άπεσταλμένος τfις Κόμιντερν, χω
ρΙς νa έχΌ έγγραφα σχετικό: γιό: το κόμμα, μοΟ έκαμεν έξαιρετικfιν 
έντύπωσιν. UΟλην τfιν νύκτα έσκεπτόμην τί νό: θέλr:� αuτος έδω καi 
διατί άποστέλλεται.  Κατ' άρχfιν δf:.ν μοΟ έκαλοφάνηκε αύτη ή άποστο
λή. Μέχρι τότε τό: πρόσωπα, τό: όποΊα άπετέλουν την Κ .  Ε. τοΟ κόμ
ματος, προήρχοντο δι' έκλογfις άπο το συνέδριον τοΟ κόμματος. Ναi 
μf:.ν λόγCΙJ της παρανομοποιήσεως τοΟ κόμματος καi τfις άδυvαμίας νό: 
συγκληθιJ συνέδριον ή Έκτελεστικη Έπιτροπη εΤχε δ ικαίωμα νό: 
προσλαμ6άνr:1 άλλα πρόσωπα ώς μέλη της, άλλa ταΟτα επρεπε νό: 
προέρχωνται έκ τfις Είιρείας Κεντρικfις Έπιτροπfις ( τfις 'Ολομελείας) 
-τοΟ P lenum, δπως Ελεγαν στη Ρωσία) ,  ή όποία έπίσης εΤχεν έκλε
γη άπο το συνέδριον. Ξένα πρόσωπα εΤχον το δικαίωμα νa μετέχουν 
των συνεδριάσεων της Κ . Ε. τοΟ κόμματος, άλλό: μόνον δταν ήσαν άπε
σταλμένοι πληρεξούσιοι άνωτέρων όργανισμων, δηλαδη τfις Κόμιντερν 
η της Βαλκανικfις Κομμουvιστικης 'Ομοσπονδίας. Αίιτος δ άντισυντα-
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yματάρχης δεν εΤχε καμμίαv τοιαύτηv ίδιότητα. Πως λοιποv θa τον 
έοεχόμεθα ώς μέλος τijς Κ . Ε. τοCι κόμματος ; 'Eav ήτο, οπως Ελεγεν 
ή Στέλλα, σπουδαΊος, χρήσιμος, μορφωμένος κ.τ.λ., δ ιατί δεν τοCι f:δω
σεv έ:vα σχετικοv πληρεξούσιον ή Έκτελεστικη τijς Κόμ ιvτερv ; Έκτος 
τούτου, τί έσήμαιvεv άραγε ή έπέμδασις τijς σοβιετικijc;. πρεσ6.είας . 
είς τa έσωτερικa τοCι κόμματος ; Κατa τaς γvωστaς ήδη οδηγία�, ποu 
εtχε καi ή πρεσβεία άπο την σοβιετικηv Κ υβέρνησιν καi το κόμμα άπο 
την Κόμ ιvτερv, οuτε ή πρεσβεία θa έ:πρεπε v' άvαμιγvύεται καθόλου 
είς τa τοCι κόμματος, διό: va μη έκτεθ6 ώς έπεμ6αίvοuσα είς τa έσω
τερικa τijς ' Ελλάδος, οuτε ήμεΊς είς τa τijς πρεσβείας, διό: va μη την 
έκθέτωμεv. ΆφοCι οUτε την έπισκεπτόμεθα, οuτε έγvώριζα κανένα έκ 
τοCι προσωπικοCι της, οuτε αύτοi μaς έγvώριζαv. ΕΤχαv μόνον ένα ίιπάλ
ληλοv τijς πρεσ6είας ώς σύvδεσμοv μαζί μας καi αύτος συvήvτα μακρCχν 
τijς πpεσδείας την Στέλλαv η άλλον κανένα άπο τοuς <ι:Κούτδηδε<;>>, ποu 
τοuς έγvώpιζαv, διότι αύτοi τοuς εφεραv, καi τοCιτο διό: τεχνικό: ζητή
ματα. Δηλαδη va δώσωμεv κανένα έ:γγραφοv διό: την Μόσχαv η va μaς 
δώσουν κανένα τέτοιο η έφημερίδας, περιοδικό: η καi χρή ματα άποστελ
λ9μεvα έκε'Ιθεv. 

Δ Ι Α  ΚΑΤΑ Σ Κ ΟΠ Ε Ι ΑΝ ; 

Δι'  αίιτο με έξέvισε πολu αύτη ή σύστασις τijς πρεσ6είας va· προσ
λάδωμε ί::ίς την Κ . Ε. τον vεοελθόvτα άvτισυvταγματάρχηv. Καi μάλιστα 
ή σύστασις ήτο κάπως .έπίμονος καi αύτο σvvέ6αιvε διό: πρώτην φοράν. 

· Αύτa έσκεπτόμηv την νύκτα καi άπέκλιvα προς την άποψιv οπως 
δεχθωμεv μεν τον vεοελθόvτα άvτισuνταγματάρχηv τοCι ΈρυθροCι .Σ τρα
τοϊι, άλλ' οχι ώς μέλος τijς Κ . Ε. ,  άλλa va τον χρησιμοποιήσωμεv καi 
αύτόv, άvαλόγως των Ικανοτήτων του, είς κάποιο άλλο, κατώτεροΥ βέ-
6αια πόστο. 

'Αλλ' έσκέφθηv έv τc;> μεταξu καi κάτι άλλο. Καi δ ιηρωτώμηv; διατί 
μaς εστειλαv Ενα στρατ ιωτικvό, ΤΟΥ όποΊοv δέ6αια θ' άπέσπασαv άπο 
την μονάδα του άφοCι ή μεΊς έδω f:χομεv πολιτ ικηv έργασίαv καi οχι 
στρατ ιωτικήv. Μήπως, εΤπα κατa voCιv, Ερχεται αύτος έδω ο στρατιωτι
κος διό: va όργαvώσι:t έv ' Ελλάδι κατασκοπείαv πρΟς 5φελος τfις Σ οβιε
τικijς Ρωσίας ; Ν l σως va Ερχεται διό: καμμίαv τέτοιαv στρατιωτικην έρ
γασίαv καi μ&ς ΤΟΥ στέλλουν είς το κόμμα, τάχα διό: το κόμμα, διό: va 
μη μ&ς ποCιv περ ισσότερα πράγματα. Καi το οτι δεν εχει χαρτ ιa τijς 
Κόμιvτερv, φαίνεται οτι δεν τον Έστειλεν αύτή, άλλ' ή σο6ιετικη Κυ6έρ
νησις η το σοβιετικοv ' ΕπιτελεΊον καi δ ι ' αύτο άvαμιγvύεται καi ή πρε
σδεία διό: πρώτην φορav είς την ίιπόθεσιv. Πάντως, κατέληξα, ή ίιπόθε
σι αύτη εΤvαι προφαvως πολU μυστηριώδης καi χρειάζεται μεγάλη προ
σοχη είς την δ ιαχείρισίv της. 

<ι:ΕΥ"ΓΥΧ I ΑΔΗ Σ »  

Μ ε  αύτaς τaς σκέψεις τ ο  πρω'ί έξαvακάλεσα την Σ τέλλαv. 
- ΣοCι εΤπα, τfις λέγω, va φέρι;ις το δράδυ αύτοv ΤΟΥ σύvτροφοv, 

ποu ήλθεv άπο την Ρωσίαν, καi εΤπες οτι ήτο άντισυvταγματάρχης στον 
Έρuθρο Στρατό. Na ΤΟΥ φέρl')ς. Θa καλέσω το βράδυ είς σuvεδρίασιv 
καΙ την Κ . Ε. τοCι κόμματος διό: va λά6ι;ι σχετι κηv άπόφασιν. Δεν σε ή
ρώτησα ομως καi δεν μοCι εΤπες πως λέγεται δ σύντροφος αύτός 

- ΜοCι εΤπε ο ίδιος οτι λέγεται Εύτυχιάδης ! 
- Αύτο θa εJναι ίσως το οvομα ποu άπεψάσισε νa φέρι:ι έδω στην 

'Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι νa έλέγετο Εύτυχιάδης καi στη Ρωσία, στον 
ΈρυθρΟ Σ τρατό ! Ξέρεις το πραγματικό του ονομα ; 
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- Το ξέρω. Mou το είπε δ σύνδεσμος της πρεσ6είας, δταν με 
συνέστησε. " Υστερο: έκε\νος δ 'ίδιος μοu εΤπε δτι λέγεται πλέον Εύτu
�ιάδης καΙ μοu εΤπε να μην πω σε κανένα το ρωσικό όνομα ποu ήκουσα. 

- Καλά σοu εΤπε να μην το πί:Jς σε κανένα. 'Αλλ' ό γενικός γραμ
ματεuς τοu κόμματος δεν εΤvαι δ .  . . κανένας ! Ξέρεις έσu δτι ε Τ ναι ή 
συνισταμένη τοϋ κόμματος. Αύτος πρ.έπει να τα ξέρr:ι δλα, για να ξέρι:ι 
ί<αl τί κάνει κό:i με ποιοuς έχει να κάνι:ι . Λοιπόν λέγε ! 

- Το καθαυτό του οvομα εΤναι Κορκόζωφ, άντ ισυνταγματάρχης 
Κορκόζωφ. w Ι σως το Εύi-υχιάδnς να έΤvαι παλα-ιό ι5νομα της οίκογενείας 
του, έφ' όσον κατάγεται άπο w Ελληνας της Ρωσίας, καθως λέγει. 

- Φρόντισε τώρα ποu θα τον φέρr:ις  να μάθr:ις δ, τ ι  εΤνq;ι δυνατον 
περi αύτοu, γ ια να καταλά6οvμε ένώπιον ποίου ε'ίδους άνθρώπου εuρι
uκόμεθα, γιατί, καταλα6αίνεις, Στέλλα, άπορω γ ιατί ή Κόμιντερν δεν 
τοu έδωσε καvέvα χαρτi για μ&ς, . άφοu τον στέλνουν έδω. 

Ή Στέλλα ήτο πολU πειθαρχικη καi τijν θέσιν τοίΊ γενικοu γραμ
ματέως τοίΊ κόμματος έτοποθετοuσεν είς την συνείδησίν της τόσον uψη
λά, ωστε έξετέλει πάντοτε δ,τι της Ελεγα. Έπi πλέον δε με έξετί)Jα 
τrολu καi ήτο πολu εύχαριστημένη, ποu τι)ν ε'ίχαμε είς την uπηρεσιαv 
c •Jτης ταύτης της Κ . Ε. τοίΊ κόμματος. 

Τ Ι  ΗΤΟ Ο Κ ΟΡ Κ ΟΖΩΦ 

Το ίδιο δράδυ cί-υνηλθεν ή Κ . Ε. τοu κόμμmος είς σvvεδρίασιν είς 
το σπί::rι της παρόδου · ,-ης �u ι<::ωνσταντινουπόλεως. Έντος όλίγοv 
(φθασε καi ή Στέλλα με τόν νέον σύντροφον «Εύτυχ ιάδην». 

- Στέλλα, της εΤπα, έφ' όσον δ σύντροφος δεν ξέρει έλληνικά, 
c.ίίτε άλλη γλοοσα, έκτος άπο ρωσικά, καΙ έπειδη κανεiς άπο μ&ς δεν 
ξέρει ρωσικά, κάθησε, σε παρακαλω, στη συνεδρίασι καi σύ, για να 
χοησιμεύσr:ις ως δ ιερμηνεύς του. 

τα θέματα της ήμερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως άφεώρων 
τα πολιτικα θέματα: της έποχης, θέματα καθαρως έλληνικά, της έλλη
νικης πολ ιτ ικης ζωης έπi παγκαλικijς δ ικτατορίας. τα συνεζητοuμεν 
μεταξύ μας οΙ υΕλληνες, φυσικα έλληνικά, καi ή Στέλλα μετέφραζεν είς 
τον νεοελθόντα είς το αύτί του τί έλεγεν έκαστος, δια να μη παρεμποδί
ί:εται ή συνομ ιλία. 

'Αφοϋ ε'ίπαμε άρκετά, ή Στέλλα μοϋ λέγει δτι ό νεοελθων σύντρο
φος θέJ.ει να όμ ιλήσr:ι καi αύτος έπi των συζητηθέντων. Φυσικα έδέχθη
μεν. Καί, μεταφραζούσης τijς Στέλλας παράγραφον προς παράγραφον, 
ό άντισυνταγματάρχης τοu Έρuθροϋ Στpα:rοϋ Κορκόζωφ η Εύτυχιάδης 
Ιjρχισε να μ&ς όμιλi) περi έπαναστάσεως,  περi δ ικτατορίας τοu προλε
ταριάτου, περl κινητοποιήσεως των μαζων, περi τοu τί λέγουν καi τί  
δεv λέγουν ό Λένιν, ό Μάρξ, δ ΗΕγκελς, δ Πλεχάνωφ καi άλλοι, καταλή
ξας δτι πρέπει το Κ . Κ . Ε. ,  οuτε πολύ, οuτε όλίγον, να συναγείρι:ι τας 
�Ιαϊκας μάζας, να κατακτήσι:ι προπαγανδ ιστικως τον Στρατον καi να 
!<ΙJΡύξι:ι, έπανcψτασιν δια ν' άνατρέψr:ι :rην Κ υβέρνησιν καi να καταλά6ι:ι 
την. . . .  Εξουσιαν. 

Καi αύτη ή Στέλλα, ΠοU τα μετέφραζεν, έστενοχωρε\το. τα άλλα 
uέλη τijς Κ . Ε. με έκύτταζαν άποροϋντα πως δεν τον διακόπτω, άφοu ως 
γεν ικος γραμματεuς προήδpευα τijς συνεδριάσεως. Έyω χαμογελοuσα 
Ι<αi τον άφινα να λέγr:ι, άφ' ένος δια να ίδω εως ποu eα φθάσι:ι καi άφ' 
έτέρου δια να κατατοπισθω με ποΙον άνθρωπον έχω να κάμω καi πόσον 
�υγίζει αύτος ποu μ&ς έστειλαν. 

rοταv έτελείωσεν, έπi τέλους, τοϋ εΤπα δια τijς Στέλλας, άντi πά
σης άλλης κου6έντας έπi των δσων εΤπε : 

- Πόσων έτων εΤσαι, σύντροφε ; Διότι τον έ6λεπα πολu νέον. 
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- ΕΤμαι 24 έτC:ιv. 
- Συγχαρητήρια:. Mόvov 24 έτC:ιv καΙ εΤσαι άντισυvταγματάρ-

χης ! . Σ τι'χ 30 θι'χ ήσουνα στρατηγος καΙ στι'χ 40 στρατάρχης της Ρω
σίας. Δf.v θι'χ έπρεπε νι'χ σε στείλουν έδC:ι νι'χ χάσι:ις την καρριέρα σου ! 

'λλλι'χ δf.v ηρκέσθην εΙς αύτι'χ τι'χ εlρωνικι'χ λόγια. Ένόμ ισα σκόπι
μον εύθuς έξ άρχης νι'χ τοu πάρω τον άέρα καΙ νι'χ τοu κόψω τον βηχα ! 

- Ξέρετε, σύντροφε, γ ιατί σaς έρωτC:ι πόσων έτC:ιν εΤσθε ; Διότι ,  
έι'χν τώρα εΤσθε 24 έτC:ιν, το 1 9 1 7, ΠΟUο έγινε ή ρωσικη ' Επανάστασις, 
θι'χ f\σαστε μόνον 1 6 έτC:ιν καΙ άσφαλC:ις &κόμη θι'χ f\σαστε μαθητής, δη
λαδη παιδί .  Καi έφ' δσον τότε f\σαστε παιδί, δf.ν f\σαστε εΙς θέσιν v<'x 
γνωρίσετε το άστικον καθεστώς. δηλαδη το τσαρικον καθεστώς, οίίτε 
τότε ώς παιδl μπορούσατε νι'χ νοιώθετε τίποτε άπο πολιτικήν. Ν Αρα 
τώρα ποu f\λθατε στην ' Ελλάδα προ δύο η τριC:ιν ήμερων, τώρα διι'χ 
-.rρώτην φορι'χν έρχεσθε εΙς έπαφην μf. άστικον καθεστώς. ΚαΙ χωρlς νι'χ 
ξέρετε τίποτε άπο πολιτικην είς άστικον καθεστώς, χωρiς νι'χ ξέρετε 
την χώραν κ&v εΙς την δποίαν ήλθατε, χωρlς νι'χ ξέρετε τίποτε άπο τι'χ 
προοληματά της, c:Χπο το κόμμα .  μας, άπο τόσα άλλα πρc:Χγματα, χωρlς 
v<'x ξέρετε ούτε την γλC:ισσαν της κ�ν, παρουσιάζεσθε έδC:ι, ένώπιον τη) 
Κ εντρικης Έπιτροπης τοu κόμματός μας, νι'χ μaς πητε οχι μόνον το τι 
λέγει ό Λένιν καi δ Ιiνας καΙ δ άλλος, πράγματα ποu κ' έμε'ίς λίγο-πολU 
τι'χ δια6άσαμε, c:Χλλι'χ καi νι'χ μaς πfιτε άκόμη τί πρέπει νι'χ κάμι:ι το κόμ
μα μας, νι'χ μaς δώσετε «σ ε 'ί ς» δδηγίας στη δρaσί μας ! Ποu ορή
�ατε αύτην ;ην η)λμην -,; Γ)�ιΟς;άλλος;_θfχ�το fκαμνε �ύτ� στη θέσ;ι σας ; 

Ηλθατε, συντροφε; στην Εlλ:'-αδα, σας εστειλαν, δεν ξερω γιατ ι,  πιθα
νον νι'χ ξέρετε πολλά, νa έδιαδάtr� πολλά;• δ&:Ύ άμφισοητCJ ϊCχς γνώσεις 
σας, είτε ύπάρχουν, ε.ίτε οχι, &λΑα,·κ-αθήσατε έδω τούλάχιστον 6 μηνες, 
γνωρίσατε την ' Ελλάδα, μάθετε · τfιν γλfuσαν, μάθετε νι'χ διαδάζετε 
εφημερίδες τούλάχιcτtον, νι'χ παρακολοuθητε τι'χ γεγονότα, καΙ έπειτα 
6ι'χ μιλήσουμε νι'χ ίδοϋμε &v θι'χ εΤσθε εΙς θέσιν νι'χ πητε τίποτε. Γιατi δλα 
αJτι'χ ΠοU μaς εί-wατε, πιθανον στη Ρωσία νι'χ σaς τι'χ λέγουν οί καθηγη
ταί σας ώς μάθημα, δf.ν λέγονται δμως εΙς μ ίαν συνεδρίασιν Κ . Ε. ένΟς 
κόμματος ! 

Κόκκαλο δ άντισuvταγματάρχης ! Έκοκκίνισε, κ ιτρίνισε, πρασί
νισε, ξεροκατάπιε καi έσηκώθηκε. Ή συνεδρίασις έληξε. Ή Σ τέλλα, 
κατακόκκινη καΙ αύτη τι'χ εΤχε χάσει. Δf.ν τ'\ξευρε τί νι'χ τοϋ πι) Ιδιαιτέ-
pως. ποu θι'χ έφευγαν μαl:ί ! · 

- Πές τόυ, της λέyω, δτι ή Κ . Ε. θι'χ οuθμίσr:ι το ζήτημα της έv 
τω κόμματι θέσεώς του. 

. 
· Κάl έφυγαν. 

Η ΣΟΒ Ι ΕΤ Ι Κ Η Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α  Κ Α Ι  ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

Φυσικι'χ θι'χ έπανέλθωμεν εΙς τον c:Χντισυνταγματάρχην Κορκόζωφ η 
Εύτυχιάδην, c:Χλλι'χ πρΙν έπανέλθωμεν καi έν συνδυασμι:';> προς αύτον πρέ
πει νι'χ ποϋμε καi μερικι'χ άλλα σχετικι'χ μf. τι'χς σχέσεις κόμματος καi 
σοοιετικίlς παεσοείας. 

αΟπως είπα�ε προηγουμένως, ή πρεσδεία δ ιεδίοαζε μόνον την άλ
ληλογραφίαν μας είς την Μόσχαν καi μaς fφερνε άπο έκε'ί γράμματα, 
έφημερίδας καi περιοδικά, καθώς καi χρήματα. 'Αλλ' δμως, προκει μέ
νου περi χρημάτων, είχαμε χάσει τον Λογαριασμόν. Μaς ήτο γνωστόν, 
δτι ό προϋπολογισμος της Κόμιντερν άνέγραφεν ώρισμένον ποσον διι'χ 
την έπιχορήγησιν τρόπον τινι'χ τοϋ Κ . Κ . Ε. Π ρiν ύπάρξι:ι ή πρεσοεία, τι'χ 
χρήματα αύτι'χ διεοι6άζοντο είς 'Αθήνας μέ_σft> Β ιέννης διι'χ προσώπων 
ποu f\ρχοντο έκε'ίθεν η κατι'χ την έπάνοδον άντιπροσώπων τοϋ Κ . Κ . Ε  εΙς 
Μόσχαν, δπως καi μf. τον Σαργολόγον ποu τι'χ κατεκράτησεν, η μέσ<:t> 
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Γ ερμανία.ς δια τοQ Πετσοπούλου καΙ μετα τι1ν δ ιαγραφήν του άκόμη έκ 
1οϋ κόμματος. Είς δλας αύτας τας περιπτώσεις έκρατούσαμε εiς τό 
τ<Χ(..ιεΊον μας λογαριασμόν, ξέραμε τί έπήραμε καΙ τί Εχομεν άκόμη να 
Λ�6ωμεν καi συνεπως έκανονίζαμεν καΙ τa έξοδά μας άναλόγως . 

. 'Από :rότε δμ�ς πού άνέλαδεν ή πρεσ6είq: · αίιτι1ν τι'Jν έξυπηρέτη
. ΙJιν .τοu Κ . Κ . Ε. ,  τi]ν οποίαν 6έδαια ήμεΊς έδέχθημεν ώς άσφαλεστέραν, 
zπεκράτψπ μία περίεργος οίκονομ ικη άταξία. Ή πρεσ6εία μaς διε6ί-
6αζε διά τινος έκ των «Κούτοηδων», πάντοτε κdτα δ ιαλείμματα, δ ιά
φορα ποσά, συνήθως μ ικρα καΙ άκffi!όνιστα, πότε λίγα, πότε περίσσό
τερα, πότε όλιγώτερα καΙ κατα ποικίλα χρονικα διαστήματα. Έκτός 
τούτου, μέ τi]ν δ ικαιολογίαν της μυστικότητος καΙ τοu φό6ου της άνα
_καλύψεως παρα· της 'Αστυνομίας τοu γεγοvότος τούτου, δέν έδιδε κα
νένα χαρτί, κανένα λογαριασμόν, καμμίαν άπόδειξιν είς τον μεταφέροv
ια τα χρήματα «Κούτ6ην», οίοσδήποτε καΙ δ:ν ήτο, δια να γνωpίζι:) καΙ 
ό ταμίας τοu . κόμματος, είτε ο Κ_ρητικος ήτο, είτε ο Τσατσaκος άργό
τερον, εί-:rε άλλος, πόσα Ελα6εν ό έν λόγφ «Κούτ6ης» πρΟς μεταφορCχν 
άπό τιlν πρεσ6είαν καΙ πόσα εφερε. 'Επίσης δέν έγνωρίζαμεν πλέον τa 
άποσταλέντα ποΊον ποσοστον τοu κονδυλίου τοu προϋπολογισμοU τ-ijς 
Κ ό μιντερν, τοu προοριζομένου δια τό Κ . Κ . Ε. ,  άντεπροσώπείιον καΙ 
συνεπως δ:ν εχωμεν να λά6ωμεν καΙ άλλα καΙ πόσα άκόμη έξ αίιτοu καΙ 
πότε θc'χ δοθοuν. 

Πολλές φορές, εχων ύπ-' :όΨει μου τα παράπονα τοu ταμίου, ήρώ-
τησα τοuς μεταφέροντας τα χf"ιή ματα 

- Μόνον αίιτα σοu έδωσαν ; - · . "  

- Ναί, μόνον. . . · .• . .  
- Δέν σοΟ εΤπαν τίποτε να μaς π�c;' ΟJ('Ιsτικως 
- ΝQχι. 

. 
- Πότε θα στείλουν άλλα ; 
- Δέν μοu εΤπαν. ΕΤπαν δτι δ:ν έχετε άνάγκήli..r να τούς πω να 

μaς δώσουν, έστω καi άπό τό ταμεΊον της πρεσ6εί&ί;; καΙ τα κρατοuν 
,έπειτα, δταν Ελθου1ι τα τοu κόμματος. 

- Ρώτα τους πόσα άκόμη έχουμε να λά6ουμε άπό τό κονδύλιον 
του έτους τούτου . 

. -;- Ρώτησα καΙ μοu εΤπαν δτι δέν ξέρουν ! 
Αίιτο το σύστημα δέν μοu i)ρεσε καθόλου. ΝΟχι άπο της άπόψεως 

των χρημάτων, δ ιότι έφ' δσον, όταν είχομεν άνάγκην, θα εδιδον, δέν 
μέ έ:μελε πόσα καi πότε θα δώσουν. Τό κάτω-κάτω της γραφης_. Ελε
γα, δικά τους εΊναι, δσα θέλουν δ:ς δώσουν καΙ δσα θέλουν δ:ς μι'> 
δώσοιJΥ. 

Δι '  έμένα το ζήτημα αύτο έλάμ6ανε σοβαρότητα ίδιαιτέραν άπο 
-&λλης άπόψεως, άπn άπόψεως όργανωτικης καi πολιτικης καi δχι 
ταμ ιαt<.ης. 

Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι Κ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩ Σ Ι Σ  

Π ρωτον ήσθανόμην δτι έφ' δσον ή πρεσβεία κρατεΊ τρόπον τινα 
τCι: χρήματα καi μaς δίδει δ9'α θέλει καi δταν θέλι:1, αύτό ίσοδυναμεΊ 
π ρ ο ς ο ί κ ο ν ο μ ι κ η ν ί.ι π ο δ ο ύ λ ω σ ι ν τοu κόμματος προς 
τί']ν πρεσ6είαν. ΚαΙ έν ούδεμι� περιπτώσει f]μην διατεθει μένος ν' άνε
.χθω �ύτi]ν τιlν, οίκονομ ικi]ν ύποδούλωσιν, ή οποία μποροuσε να ΕΧι:1 
πολλας σuνεπειας. 

Δεύτερον, κατα τi]v κρίσιν μου, δέv ήτο δυvατοv, προκει μένου ή 
I< . E. τοu κόμματος να λά61] άπόφασιν, να κάμι:) τi]ν Α η Β δαπάvην 
·δια τi]ν Γ καi Δ πολιτικi]ν η. όργανωτικi]ν κίvησιν, vα έξαρτ� τijv έκτε
λεσιν της άποφάσεώς της ταύτης άπο το έαν ή πρεσ6εία θα της δώσι:) 
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τΟ: άπαιτούμενα χρήματα καi έΟ:v τα δώσι:� καi έγκαίρως διό: νa έκτε
λεσθι] ή ληφθεlσα άπόφασις. 

�Επειτα ήμεί'ς δ ιενύαμεν τότε μ ίt(V περίοδον παραvόμοι) ζωijς 
καΙ παρανόμου δράσεως, ύπό την παγκαλικην διι.:τατορίαν, δ ιωχόμε
vοι συνεχως καi μέ έκατοντάδας στελεχων είς τaς φυλακaς καi την 
έξορίαν καi έπρεπε νa έχωμεν όπωσδήποτε χρήματα πάντοτε ετοιμα 
διa ν' άντιμετωπίσωμεν οΙονδήποτε άπρόοπτον, έκτός των τρεχουσων 
άναγκων 

Κ ΑΤΑΣ ΚΟΠΩ Ι 

Άλλ' άκόμη εΤχα δχι την ίιπόνι;>ιαν, άλλa την οεδαιότητα, δτι 
ώρισμένοι, τούλάχιστον άπό τοuς <ι:Κούτδηδες», συνδεόμενοι μέ την 
πρεσδείαν καi γνωρίζοντες την ρωσικήν, ήσαν οί πληροφοριοδόται τijς 
πρεσδείας, όσον άφορQ: την δρδ:σιν τοu κόμματος, τι'lν δρδ:σιν καi το 
'ΠΟΙΟΥ των έν αύτ� προσώπων, τaς γνώμας των, τaς διαθέσεις των 
iναντι τijς Ρωσίας καi την κομμουνιστικήν των συνείδησιν καi πίστιν, 
δηλαδή έπαιζαν ενα ρόλον .κατασκόπου τijς πρεσβείας· έντός τοu κόμ
ματος κai δτι ή πρεσδεία δ ι '  αύτωv παρηκολούθει τa πάντα έν τ� 
κόμματι, πρόσωπα καΙ πράγματα. Δέν ημηv δέ καθόλου 6έ6αιος άν 
όλοι αύτοi άνέφερον έκεl πάντοτε άληθεία.ς η Ελεγαv καi ψεύδη, τa 
όποΙα τοuς συνέφερον η καi άν έκ καλijς πίστεως ήγνόουν η παρερμή
νεuον ώρισμένα πράγματα. 'Επίσης ημην οέδαιος καi έπίστευα δτι 
δέν ήτο δυνατόν νa συμοαίvι:� καi άλλως, δτι καi ή πρεσδεία, έπi τι] 
6άσει των πληροφοριων ποu έδιδον εΙς αύτην ο! <ι:Κούτδηδες� αύτοί, 
άσφαλως t<αi αύτη θa έκαμvεν άναλόγοvς έκθέσεις είς τηv Μόσχαv, 
είς κάποιο έκεl γpαφεlον άνάλογον. Σ υvεπως ήτο δυνατόν άλλας έκ
θέσεις νa κάμνωμεν ήμεlς έπισήμως ώς Κ . Ε. τοu κόμματος είς την Κό
μ ιντερν καi άλλας διαφόρους η καi άντιθέτους νa κάμνι:� ή πρεσοεία 
διa το Κ . Κ . Ε, δ ιa τι1ν Κ . Ε. αύτοu η καΙ δ ιa τοuς ίθύvοντας έν γένει 
καΙ δ ι '  εκαστον αύτων χωριστa είς τηv Μόσχαv. Τεθέντος δέ δτι ο! 
πλεϊστοι των «Κούτδηδων)) δέν έκαμναν καμμ ιa δουλειά, ώς βιοπορι
στικόν τωv έπάγγελμα, καi ήσαν καi ιϊθελαν νa εΤναι «έξ έπαγγέλμα
τος έπαναστάται», άποζωντες έκ τοu κόμματος, εΊχα σχηματίσει τnν 
άντίληψιν δτι ή πρεσβεία, δ ιαχειριζομένη καθ' δν τρόπον είπομεν ιiδη 
το κονδύλιον έπιχορηγήσεως τοu �όμματος έκ μέρους τijς Διεθvοuς, 
έδημιούργησεν έπίτηδες την οίκονομικήν αύτι1ν άταξίαv καi την άνυ
παρξίαν λογιστικijς τακτοποιήσεως τωv ποσων, άκρ ιβως διa νa ΕΧ!J 
'tήv εύχέρειαν νa δίδι:� χρήματα έκ των τοu κόμματος είς τοuς έξvπη
ρετοuντας αύτην ποικ ιλοτρόπως «Κούτδηδες». 

ΠΑΡΑΓΚΩΝ Ι Σ ΜΟ Σ ΤΩΝ ΠΑΛΑ Ι ΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

'Επίσης δχι μόνον έγώ, άλλa καi άλλα στελέχη τοu κόμματος, 
μή «Κούτοηδες» καi μη «Χατζijδες», έθίyοντο δικαίως είς τηv φιλοτι
μίαν των, διότι κατ' αύτον τον τρόπον ή πρεσδεία, καi δι' αύτijς ή 
Ρωσία, γενικως έφαίνετο παραyκωνίζουσα τa παλαιά, καθαρως έλλη
vικijς έγχωρίαc προελεύσεως στελέχη τοu Κ . Κ . Ε.,  καi περιβάλλουσα 
μέ την έμπιστόσύνην της τοuς «Κούτδηδες», ποu έσπούδασαv είς την 
Ρωσίαv, η τοuς <<Χατζijδες», ο! όποΙοι όπωσδήποτε . την εΤχαν έπι-
σκεφθfi; , , , , , Λ w , , , Δεν ήτο δε δυνατον άπο τοτε, άπο του 1 925, ενα χρονον μετα τον 
θάνατον τοu Λένιν, vCx δάλι:� ό vouς μου, δτι ό Στάλιν ιiθελε νa έκτο
πίσι:� άπο τa Κ .  κ .  δλου τοu Κ όσμου τa παλαιa αύτων στελέχη καi va 
τοπόθετήσ!J είς την θέσιν των «άνθρώπους Ιδικούς του» ( ames 
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damnees ) τοu Σταλινισμοu, ώς ;θειλίχθησαν οοτοι άργότερον. Οίίτε 
ητο δυνατον νa φαντασθώ δτι αuτο ήτο το γενικον πρόγραμμα, ποu 
.:.iχεν άρχίσει vό: έφαρμόζεται κατ' αuτον τον τρόπον καi έν ' Ελλάδι 
άπο 1όπ. 

ΕΠ Ι Σ Κ ΕΨ Ι Σ Ε Ι Σ . ΤΗΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι ΑΝ 

Σ ή μερον ε Τ ναι ίσως άρκετa πράγματα γνωστa έν σχέσει με τi)v 
ί>ργάvωσιν τών σοοιετικών πρεσοει�ν είς δλον τον Κόσμον, δ ιότι πολ
λa έπεισόδια έσημειώθησαν ΙΙ<αi άρκετοi ώμίλησαν έπ' αUτών, ώς καΙ 
Ρώσοι δ ιπλωμάται, «έκλέξαvτες την 'Ελευθερίαν», άπεκάλυψαν. ΆλλΟ: 
η1ν έποχi]ν έκείνην, το 1 925, εν έτος μετa την άφιξιν σοβιετικοί) πρε
σ6ευτοu έν ' Ελλάδι, δεν ήτο τίποτε άπο αύτa γνωστόν. 

Με την ίδέαν λοιπον καi έγώ δτι καΙ ό πρεσοευτης τών Σ ο6ιf:.τ 
έχε ι έντος της πρεσοείας του την αUτην θέσιν καi έξουσίαv, την όποίαv 
έχουν οί άλλοι πρεσοευταi τών έλευθέρων 'Εθνών τοu Κόσμου, άπεφά
σισα μίαν ημέραν, μετa μάλιστα την έμφάνισιν τοu άvτισυvταγματάρ
χου Κορκόζωφ, νa πάω ό 'ίδιος είς την πρεσοείαν, ύπο την ίδιότητά 
μου ώς γενικοί) γραμματέως τοu κόμματος, νa συνομιλήσω με τον 
πρεσοευη]ν Γ ιουστίνωφ καi νa έπιλύσω με αuτον δλα τa έκκρεμη με
ταξu κόμματος καi πρεσδείας ζητήματα, οίκονομ ικά, όργαvωτικά, πb
λιτικa καi συνάμα την ύπόθεσιν Κορκόζωφ, πληροφορούμενος έπακρι-
6ώς τί συμδαίνει με αuτον καi διατί η πρεσ6εία έπι μένε ι va προσ
.ληφθQ ώς μέλος τf]ς Κ .  Ε. ·τοu κόμματος. 

- Θ' άρπάξω, εΤπα, κατa νοuν, τον ταuρον άπο τa κέρατα. Θa 
πάω άπ' εuθείας ό ίδιος στον πρεσ6ευτή, θa τοu τα πώ χuμα καi θa 
χωρίσουμε τά <<τσανά-κια μας». Αuτος va κυττάξr:ι την δουλε ιά του καΙ 
.έμεΊς την δ ική μας. Αu1ες άλλωστε εΤναι καi οί έπίσημες όδηγίες ποu 
έχουμε κ ι '  έμε"ίς κ ι '  αuτδc;. 

'Ομολογουμένως έσκέφθηκα έπi πολu το ζήτημα. Δf:.ν ήτο εuκο
λον νa έπισκεφθώ την πρεσοείαν τών Σ οοιέτ. 'Απέναντι άπο το έπl 
1 ijς όδοu Ήρώδου τοu Άττικοu μέγαρόν της εΤναι ό Βασιλικος Κ ηπος. 
ι\�έσα δΕ: άπο τa φυλλώματα καi τά κάγκελλα τοu Βασιλ ικοί) Κ ήπου ή 
'Αστυνομία εΤχε οάλει παρατηρητάς έναλλασσομένους, οί όποΊοι πάν
τοτε παρηκολούθουν το μέγαρον της πρεσβείας καi την θύραν του καΙ 
έπρόσεχαv δλας τάς :κινήσεις τοu προσωπικοί) της καi το ποιος μπαί
νει και το ποιος βγαίνει .  Οί άστυvομικοi αύτοl έγνώριζαν ήδη όλόκλη
ρον το προσωπικον της πρεσ6είας μέχρι τοu κηπουροί) καi της καθα
ριστρίας. 

Ή πρεσβεία έyνώριζε φυσικά άριστα δτι παρακολουθεΊται άπο 
τi)ν Άστυνομίαν καi δΕ:ν έδέχετο ποτε πρόσωπα δυνάμενα νa παρεξη
yηθοuν, πολU όλιγώτερον πρόσωπα τοu κόμjlατος. Ή 'Αστυνομία μας 
ijτo πολu άφελης νa πιστεύι:ι δτι άπο τa φυλλώματα τοu ΒασιλικοΟ 
κ ή που παρακολουθοuσα την ρωσικην πρεσβείαν έκαμνε κάτι το κρυ
φό, το άγνωστον είς τοuς «έξ έπαγyέλματος» τρόπον τινa Ρώσους κα
τασκόπους, οί όποΊοι έγελοΟσαν είς βάρος της ! Δι'  αuτο ή πρεσβεία 
πaσαν έπαφιlν μf:. το κόμμα τιlν έκαμνε διa συνδέσμων καi έκτος τi)ς 
πρεσ6είας, άφοΟ ό σύνδεσμός της, μαέστρος είς τον σuνωμοτισμόν, 
έ8εβαιο0το πρώτον δτι δf:.ν παρακολουθεΊται άπο κανένα. Κ αi η παρα
κολούθησίς του έκ μέρους τi)ς 'Αστυνομίας ήτο δύσκολος, δ ιότι έγνώ
_ρ ιζε καi πώς va η1ν άντιληφθQ καi νa ηΊν διαπιστώσι:ι καΙ έπειτα πώς 
\'Ct της ξεφύyι;ι καΙ νa χαθQ. Ν Αλλωστε καΙ η 'Αστυνομία τότε μΕ: τa 
ιλίσχρα μέσα, τa όποΊα διέθετε, (δεν γνωρίζω &ι τώρα διαθέτr:ι άφθο
να η τούλάχιστον περισσότερα) δf:.ν ήτο είς θέσιν νa κάμι;ι κότι, · καΙ 
.έaν άκόμη ύποθέσωμε_ν δτι έγνώριζε το πώς va το κάμ ι;ι .  'Αρκεί' va πω 
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δτι έπi άρκετό: έτη τότε η δίωξις η . η παρακολούθησις των κομμουνι
σ ι·wν εΤχεν άνατεθη εΙς τον άξιωματικόν τi;ς Χωροφυλακης κ.  Κουρεμ
πανδ:ν, μόλις άνθυπομοίραρχον το 1 922 καi- έπειτα ύπομοίραρχον. 
Δέν έπιθυμw ποσwς νό: μειώσω τι1ν άξίαν τοu άνθρώπου εΙς το καθη
κόν του, ό.λλό: θέλω νό: τονίσω όπόσην σημασίαv το Κράτος άπέδιδεν 
είς την δλην ύπόθεσιν, wστε μόνον ό.vθυπομοίραpχος η ύπομοίραρχος 
τοu έπερίσσευε δι '  αlιτήν ! 

'Αφ' έτέρου έγω ήτο δύσκολον νό: έπισκεφθw την πρεσδείαν, διότ ι  
κατεδ ιωκόμην, καθως εΤπα, μέ  άπόφασιν της Έπιτροπης 'Ασφαλείας· 
Άθηνwν διό: νό: έξορισθw εΙς την Άνάφην. Σ vvεπwς οί έπιτηροuντες 
το μέγαρον της πρεσδείας άστυνομ ικοi εΤχον την εlιχέρειαv καi την 
δ ικαιολογίαν νό: μέ συλλάβουν εlσερχόμενον η έξερχόμενον. 

'Αλλό: δλα αlιτό: δέν μέ έσταμάτησαv. ΝΕπρεπεν οπωσδήποτε νό: 
iδw τον πρεσδευτην καi νό: ρυθμίσω τό:ς σχέσε ις κόμματος καi πρε
σβείας, αί δποΊαι,  καθως άνέφερα, έλάμδανον έπικίvδυνον, ως έ:κρινα 
διό: την αlιτοτέλειαν τοu κόμματος έξέλιξιν. 

Είπα εΙς τον Κολοζώφ, γεν. γραμματέ� της Νεολαίας καi έντε
ταλμένον διό: το ΑΜ I ( της δράσεως εΙς τον Σ τρατόν ) ,  εΙς τον όποΊον 
ύπήγετο καi η ύπηρεσία άντικcrrασκοπείας τοu Κ . Κ .Ε.,  νό: φροντίσι;ι 
νό: έξακριδώσι:� αν η 'Αστυνομία παρακολουθi] το μέγαρον της πρε
σ6είας καi καθ' δλήν την νύκτα η μόνον την η μέραv καi μέχρι ποιας 
wρας της νυκτός. 

Αlιτός, καθως μοu άνέφερεν έπειτα, κατήρτισεν ί::να συνεργεΊον 
U:πο τρία κατάλληλα μέλη της Νεολαίας, έκ τwν όποίων το ί::να μέ 
ροuχα κηπουροu καi μέ μίαν τσουγκράναν εΙς το χέρι, έπήδησε το 
δράδυ μεσα εΙς τον Βασιλικον Κ ηπον ( τότε Έθνικον Κ ηπον ) ,  διότι 
είς τό:ς 7 έκλειεν η θύρα διό: το Κοινον καi έγίνετο έ:ρευνα νό: μη μείνι;ι 
κανεiς λησμονημένος έκεΊ. Οί δέ άλλοι δύο έφύλαττον άπ' έξω, ό ί::νας 
εiς την πλευράν, δπου ήτο άλλοτε το κέντρον «'Αγελάδες», καi ό άλ
λος εΙς την γωνίαv τwν δδwν ( Κηφισιδ:ς τότε ) Βασιλίσσης Σοφίας 
σήμερόν καi Ήρώδου τοu Άττικοu, διό: νό: έπιτηροuν την όδον καi νό: 
τον εΙδοποιήσουν μέ κατάλληλον σύνθημα νό: σπεύσι;ι νό: έξέλθι;ι . 

NYKTEP I NH ΕΠ Ι Σ Κ ΕΨ Ι Σ  
Ό εlσελθων παρηκολοίιθησε καl αύτος μέσα άπο τό: φυλλώματα. 

τον έπιτηροuντα το μέγαρον της πρεσδείας άστυνομικόν, ποu έκαμνε 
δόλτες. ΕΤχε μάλιστα διαθέσ ιμη καi μίαv καρέκλαν διό: νό: κάθεται 
οταv έκουράζετο. Αlιτο έγινεν έπi τρεΊς η μέρας κάθε δράδυ καi έτσι 
δ ιεπιστώθη δτι δ άστυνομικος έφευγεν, δταν τό: παράθυρα της πρε
σ6είαν έπαυαv νό: φέγγοvv καi έφαίνετο δτι οί έν αύτi] θό: έκοι μwντο η 
οπωσδήποτε εφευγαν άπο τό: γραφεΊα των. Αύτο έγίνετο κατό: τό:ς 1 Ο η 
1 0  Υ2 το δράQυ. Σ υνεπwς η πρεσδεία κατό: τό:ς 1 1  καi έπειτα δέν έπε
τηρε'iτο πλέον. 

Μετό: την διαπίστωσιν ταύτην ώργαvώσαμεν μαζi μέ τον Κολο
ζωψ τό: της έπισκέψεώς μου εΙς την πρεσδείαν καi εΤπα εΙς την 
Σ τέλλαν : 

- Νό: πi]ς στον σύνδεσμο της πρεσl$είας, δτι δ γενικοί; γραμμα
τεuς τοu κόμματος κρίνει aπαραίτητον νό: έπισκεφθi] οπωσδήποτε τον 
πρεσ6ευτήν, διότ ι  πρέπει νό: συνομιλήσοuν yιό: σοδαρώτατci ζητή
ματα. Ή πρεσ6εία δέν έπιτηρε'iται μετό: τό:ς 1 1  τηv νύκτα. "Ας ορί
σουν λοιπον αύτοί,  οί της πρεσδείας, ποιό: νύκτα άπο αί:ίριον θό: εΤναι 
δυνατον δ πρεσ6ευτης νa μέ δεχθi] κατό: τό:ς 1 1  V2. Θό: πάω μ' ί::να 
αύτοκίνητο, το οποΊον θό: μ' άφτ)σι:ι στην πόpτα καi θό: φύγι;ι άμέσως. 
Ό θυρωρος πρέπει νό: μέ περιμενι:ι πίσω άπο την πόρτα καi νό: μ' ά
vοίξι;ι άμέσως. ·οταν θό: φεύγω, θό: πάρουμε πρWτα σύνθημα άπ' έξω, 
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απο δικούς μας άvθρώπους, το δποΊον θc'χ σημαίνr;ι δτι δΕ:ν ίιπάρχει 
κίνδυνος, καΙ τότε θc'χ ξαvαπεράσr;ι το αύτοκίvητο νc'χ μΕ: πάρr;ι καΙ νc'χ 
φύγω. Πάντως δΕ:ν θc'χ φύγω πρΟ τijς 1 ης μετc'χ μεσονύκτ ιον. ΚαΙ νc'χ τοu 
τc'χ π6ς αύτc'χ · σήμερα καΙ αίίριο νc'χ σοu φέρr;ι άπάντησιν άπο την πρε
σοείαν. 

Κατόπιν συμφωνίας τοu πρεσδευτοu, ό οποΊος σημειωτέον έφε
ρ!'.'' άντιρρήσεις, λέγων δτι θc'χ ιiτο προτιμότερον νc'χ τοu γράψω ό,τι 
ί)θελα νc'χ τοu πω καΙ νc'χ μοu άπαvτήσr;ι, καί, μετc'χ άρνησιν Ιδικήν μου, 
δηλώσαντος δτι μόνον διc'χ συνομιλίας λύονται :τc'χ θέματα ποu είχα
μεν νc'χ συζητήσωμεν, ή έπίσκεψίς μου ώρίσθη μόλις μετc'χ πέντε ήμέ
ρας άπο τότε ποu έζήτησα νc'χ όρισθ6 καΙ άκριοως εΙς τc'χς 1 1 1h. 

ΥΠΟ ΕΝΟΠΛΟΝ Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι ΑΝ 

Ή δδος Ήρώδου τοu Άττικοu κατείχετο κατc'χ την ώραν έκείνην 
άπο πέντε η εξ κομμουνιστc'χς ένόπλους μΕ: πιστόλια, οΙ δποΊο ι κατc'χ 
διαστήματα:, προσποιούμενοι δτι εΤναι τυχαΊοι διαδάτα,ι, έπετήρουν 
-τοuς δ ιερχομένους άραιοuς διαδάτας μήπως κανεi.ς εΤναι άστυνομ ι
κός. Ή φρουρό: των άvακτόρων, ποu εΤναι εΙς την αίιτην δδΟν, δΕ:ν έδει 
ςε καθόλου σημεΊα δτι άντελήφθη τίποτε. 

�Ετσι το αύτοκίνητον, μέσα εΙς το δποΊον έπέδαινα μαζi μΕ: τον 
Κολοζώφ, διεuθuvόμενον φυσικό: άπΟr κομμοιivιστfrv σωφφέρ,, · εlσijλ

θεν εΙς n1ν δδον Ήρώδου τοu Άττικοu άπο κάτω, άπο την πλευρό:ν 
τοu Σταδίου. Τόσον έγώ, δσον καi δ Κολοζωφ καΙ δ σωφφΕ:ρ ώπλο
φορούσαμε μΕ: σκοπον άμύνης καΙ φυγijς δλοταχως διc'χ τοu αύτοκινή
·rου, c'Χν άστυνομ ικοl έπεδίωκον νό: μcχς συλλάδουν. Φuσικό: εΙς την 
περίπτωσιν αύτην δΕ:ν θc'χ έσταματούσαμε εΙς την πόρταν τijς πρε
u6είας, διc'χ νc'χ μη την άναμίξωμεν εΙς την ίιπόθεσιν. Το αύτοκίνητον 
έφερε ψεύτικον άριθμόν, δ ιc'χ νc'χ μη εύρεθοϋν τc'χ ίχνη του ένδεχομένως. 

Μόλ ις έφθάσαμεν εΙς την πόρταν τijς πρεσοείας, έπήδησα άπο 
το αύτοκίνητον, διότι οί έπιτηροuντες την δδον κομμουνισταl μ&ς έδω
σαν (δηλαδη εκαμαv εΙς τον Κολοζωφ, διότι αύτος εΤχε ρυθμίσει τc'χ 
ζητήματα αύτc'χ) σύνθημα, δτι άκρα ήρεμία έπικρατεΊ. Ή πρεσδεία 
έπλεεν εΙς το σκότος. Μόλις εκαμα δύο δήματα, ή θύρα i]νοιξε πρΙν 
πλησιάσω καΙ μπijκα μέσα προχωρων άμέσως εΙς το δάθος, χωρiς 
νc'χ στραφω νc'χ Ιδω κδ:ν τον θυρωρqν. 

Ό Κολοζωφ μΕ: το αύτοκίvητον έπροχώρησε προς τc'χ έπάνω, 
προς το Κ ολωνάκι, καΙ άμέσως σε λίγο σuvεκεντρώθησαv έκεΊ εΙς κά
ποιο καφενεΊον, κατc'χ τc'χς δδηγίαc; ποιJ εΤ_χαν, καΙ oi έπιτηροuντες την 
δδον Ήρώδου τοϋ Άττικοu κομμουνισται ,  διc'χ νc'χ μείνουν έκεΊ μέχρι 
τijς 1 ης μετc'χ μεσονύκτιον, δπότc: θc'χ έπήγαιναv έκ νέου νc'χ έπαναλά-
6οuv την έπιτήρησιν καΙ νc'χ δοθfι το σύvθημα τijς έξόδου μου. 'Όλαι 
αύταΙ αί προφυλάξεις έπεδάλλοντο οχι μόνον διc'χ ν' άποφευχθ6 ή 
σύλληψίς μου έκεΊ, άλλό: διό: νc'χ μη έκτεθfι καΙ ή πρεσδεία. 

ΠΟΛΥΤΕΛΕ Ι Α  Κ Α Ι  KOMMOYN I ΣΜΟΣ 

Μόλις εlσήχθην ε Ις την πρεσ6είαv, σημειωτέον διc'χ πρώτην φοράν, 
f\ναψαν φυσικό: ώρισμένα έσωτερι·κc'χ φωτα καΙ εΙς Ε:να διάδρομον μέ 
ώραΊον τάπητα ένεφανί�η κομψΟς ύπάλληλος, άγνωστος φυσικό: εΙς 
zμέ, όστ ις, άφοu εκαμεν ύπόκλισιν μειδιων έπιχαρίτως, μΕ: έχαιρέτησε 
γαλλ ιστί. Tou εδωσα το χέρι μου καi έπαvέλάδε την ύπόκλ ισιν κατc'χ 
τήν χειραψίαv. � Επειτα μΕ: παρεκάλεσε νc'χ τον άκολοuθήσω καΙ με 
(..)δήγησεν εΙς Ε:να σαλόν ι πολU εύρύχωρον, τοϋ δποίου ή πολυτέλεια 
μοϋ · εκαμε κατάπληξιν. Βαρύτ ιμα έπιπλα, τάπητες περσικοί, καvα-
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ηέδες με aτλάζια, χρώματος χρυσοκιτρίνου, κλαδωτά, πολυέλαιοι, 
κουρτ ίνες καi άλλα, των οποίων _περιττεύει 6έ6αια ή περιγραφή. 

Έκάθησα εiς μίαν πολυθρόναν καi έβλεπα δλην αίιη1ν η1ν κα
ταπληκτικi]ν πολuτέλε ιαν, σκεπτόμενος κατα πόσον συμβιβάζεται 
αίίτη μi: την κομμουνιστικi]ν iδεολοyίαν καi με εν προλεταριακον 
Κ ράτος, δπως ή Ρωσία. 

Ό όδηγήσας με έκεΊ ι'.ιπάλληλος διέκσψε τας σκέψεις μου : 
-Έvτος όλίγου ό κ. Π.ρεσtSεuτi]ς θα έ:λθι:ι,  μοu ε1πε. Δεν θα 

περιμένετε πολύ. 
- Δi:ν πειράζε ι, άπήντησα, δi:ν διάζομαι, έφ' δσον κατώρθωσα 

ijδη να έ:λθω. 
Έξηκολούθησο; να θαι.�μάζω τi]y πολυτέλειαv της έπιπλώσεως. 

Ό ι'.ιπάλληλος το παρετήρησε καi μοu εΤπε : 
Βλέπω δτι σδ:ς κάμνει έντύπωσιν ή έπίπλωσις. 
- Πράγματι είναι έξαιρετική. 'Υποθέτω δτι θα εΊναι άπο της 

έποχης των Τσαρικων. Θα τi]ν EXIJ κάμει άσφαλως ό «πρίγκηψ Ντε
μίvτωφ», ποu μέχρι πέρυσι έμενεν έδω. 

- Κάθε άλλο. Άνανεώσαμεν όλ6κληρον την έπίπλωσιν. WΕχο
μεν καi άλλο τέτοιο σαλόνι χρώματος έρuθροu. Αίιτο εΊναι κίτρ ινο. 
Ή έμφάνισις της Σο6ιετικης ' Ενώσεως εΙς, τα ξένα Κ ράτη πρέπει va 
είναι λαμπροτέρα όπο τi]ν ίδικήν των. Εiς το σημεΊον αίιτο δεν φει
δόμεθα έξόδων. Αύτη ή άποψις έπικρατεΊ είς δλας τας πρεσβείας. 

Ο ΥΨΗΛΟ Σ Π Ι ΛΟΣ ΤΟΥ Τ Σ J τ Σ ΕΡ Ι Ν  

Δi:ν εΤπα τίποτε. Ένεθυμήθην μόνον δτ ι,  δταν ό πρωτος 
�πο';'ργος των Έξωτερικων της Σ οδιετικης 'Ενώσεως, ό ·τσιστέριν, 
c:προκε ιτο να μετα66 δ ια πρώτην φοραν καi να έλθι:ι είς έπαφi]ν με 
ύπουργοuς των Έξωτερικων άλλων Κ ρατων το 1 92 1 ,  εiς την δ ιάσκε
ψιν της Γ ενούης ( πρΟ της έπικρατήσεως τοu Μουσσολίνι έν Ί ταλίq: ) ,  
παροuσιάσθη έκεΊ καi αίιτος καi ή συνοδεία του με καταπληκτικi]ν 
πολυτέλειαν, ένω είς την Ρωσίαν τότε άπέθνησκεν ό Λαός άπο την 
ηεΊναν κατα έκατομμύρια. Καi άκόμη δτι, προκειμένου να περάσι:ι 
άπο την Γ ερμανίαν ( τότε σοσιαλδημοκρατικήν) ,  το yερμανικον Κομ
.μουνιστικον Κ όμμ0: έζήτησεν όπο δλους τοuς Γερμανοuς έρyάτας, 
ΤΟUς ΟΠΟίους έπηρέαζε, να δώσουν δλοι μόνον όπο 5 πφένιχ δ ια να 
άγορασθ6 ώς δωρον δια τον τ σιτσέρ ιν ένα ύψηλΟν καπέλλο έπίση
μον. Καi φυσικα τόσα έ<Κατομμύρια Γερμανων έργατων έσπευσαν 
να δώσουν άπο 5 πφένιχ καJ ήγοράσθη το λαμπρότερον μεταξωτόν 
όκτάκτινον «τσίλιντρο» τοu Κόσμου1 ποu έκαμε πάταγον είς τijν διά
σκεψιν της Γενούης καi δια τi]ν έμφαν ισίν του άλλα βέβαια καi δια τον 
πι:-οπαγανδ ιστικον τρόπον της προσελεύσεώς του. 

Έντος ολίγου ένεφανίc;'.3η ό πρεσδεuτής, μειδιων, όλίγον βια� 
στικός, σαν να ηργησε. Mou έσφιξε το χέρι, έκφράζων την είιχαρί
στησίν του ποu ήλθα καi μΕ έγvώρισε, προσθέτων δτι πολλάκ ις εΤχε 
σκεφθι:J κατα τίνα τρόπον θα ήτο δuνατον να μΕ γνωρίσι:ι . 

Τον ηίιχαρίστησα φuσικα καi προσέθεσα δτι πιστεύω άπολύτως 
τα λόγια του αίιτά, έφ' δσον aπευθύνονται πρΟς ένα «σύvτροφον» 
άπο άλλον «σύντροφον» καi δi:ν εΊναι δuνατον να προέρχωvται άπο 
τηv έξιν των διπλωματω-;ι είς τοιαύτας έκφράσεις. 

Έγέλασε δια το πείραγμα αύτο καi άφοu με παρεκάλεσε να 
καθήσω, διότι φυσικα εΊχα σηκωθfj, αίιτος δi:ν έκάθησεν ό:μέσως, 
άλλά, περιέργως, έδλεπε προς την θύραν τοu σαλονιοu. 

Δεν ηργησα ν' ό:ντιληφθω δτι κάποιον έπερί μενε. ν I σως ε Τ πα 
να έλθΙJ Καt Ο πρωτος γραμματεuς της πρεσδείας (ό κατα Κανόνα 
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ό.ναπληρωτής του ) καi έγνώριζα ήδη δτι οίιτος ήτο ή κυρ ία Ροζλα-
6έ.τς, ποίι μaς εΤχε φέρει τοuς «Κούτδηδες». Δεν τι1ν έγνώριζα βέ
βαια καi αίιτήν, ό.λλa μόνον το ονομό. της ήξερα. 

Έντος ένος λεπτοu δμως καi σχεδον πρiν τελειώσω τι1ν σκέ
ψιν μου, δλέπω καi μπαίνει μέσα εiς το σαλόνι ένας άνθρωπος μαλ
λον κοντός, όλίγον εύτραφής, μαυροκίτριvος, άσχημος, ό:κανόνιστος, 
aσουλούπωτος, με μορφην μογγ.ολικην η μαλλον μπουλντώκ ! 

ΕΝΑ «ΜΠΟΥ ΛΝΤΩΚ>> 

Π ροσηλθε με 6ημα σταθερόν, χωρiς νa δλέπω εiς τaς κ ινήσεις 
του, εiς το πρόσωπόν του, εiς τijv στασιv του ϊχνος σε6ασμοu προς 
τον πρεσ6ευτήν, δστις θa επρεπε 6έ6αια νa εΤναι προϊστάμενός του. 
�Εκαμε νa μειδιάσr.1 προς έμένα κα1 με το μειδίαμα αύτο έ:γινεν ό:-:το
κρουστικώτερος, ό:παισιώτερος την θέαν τύπος. �Αν ήτο καi καμπού
,ρης καi κουτσός, θa ήτο ό:σφαλως ό:ντίγραφον τοίΊ Κ ουασι μόδου. 
Mou ετε ινε το χέρι διa χειραψίαν, ένω έγω έ:καμνα πως σηκώνομαι, 
χωρiς νa σηκωθω. Ό πρεσ6εvτι']ς Γιουστίνωφ μοu ε1πεν έ:να ονομα 
ρωσικόν : «Ταδάρις. . . . .  (δ σύντροφος . . . . .  ) », ποu δεν το συνεκρά
τησα. Ν l σως &λλωστε καi το ονομq: νό: μη ήτο το ό:ληθινόν του. Δι '  
έJ:.Ιέ αύτος ό ό.ποκρουστικος τύπος δέν εΤχεν άλλο ονομα ε iμη «μπουλ 
ντώκ». Καi aργότερα, δταν με την Σ τελλαν έκάμναμε λόγον περi 
αύτοu, αύτην την έ:κφρασιν μετεχειριζόμην ! Πφιέργως δε ό πρεσ6ευ 
της μοu εΤπε μεν ονομα, δέν μοu εΤπεν δμως ποίαν iδιότητα εΤχεν ό 
tλθών. 'Αργότερα έ:μαθα ό.πο την Στέλλαν καΙ έ:πειτα ό:πο την ' Ελ
ληνίδα δακτυλογράφον της σοδιετικfις πρεσδείας η1ν σύζυγον τοu 
καθηγητοu ' I  ορδανίδη, δτι αύτο το «μπουλvτC:)κ» ήτο γραμματεuς 
'1'0U πυρηνος της πρεσβείας, διότι ολοι οί ύπάλληλοί της, Φυσικa κομ 
μουνισταί, όμοu με τον πρεσδευτήν, άπετέλουν πυρηνα ( γιατσέϊκα) 
τοu ρωσικοί) Κομμουνισ:τικοu κόμματος καi αuτο το «μπλοLΝτωκ» 
ήτο γραμματεuς τοu πυρηνοι;. 

Κ ΕΡ Β ΕΡΟΣ . . . 

Ύπο την iδ ιότητά του ταύτην . εΤχε δ ικαιοδοσίαν έφ' δλου τοu 
προσωπικοί) της πpεσδείας καΙ έπ' αuτοu τούτου τοu πρεσ6ευτοu ! 
Με &λλα λόγια ήτο ό έκπρόσωπος τοu ρωσικοu Κ .  Κ ., ένω ό πρε
σ6ευτης ήτο μόνον τοu ρωσικοί) � ράτους εναντι των ξένων, δηλαδη 
τής έλληνικης Κ υδερνήσεως. � Ητο δηλαδτ)_ ό έπιτηρων έκ μέρους τοu 
Κ. Κ .  Ρ .  καΙ τοu Στάλιν την δρaσιν της πρεσ6είας καi των προσώ
πων της καi αuτοu τοu πρεσ6ευτοu, τοu όποίου παρηκολούθει καi 
ήλεγχε την δρaσιν, τaς ένεργείας, τaς κ ινήσεις ό:πο κομμουνιστικης 
άπόψεως .  Οuτε όλίγον, οuτε πολύ, δ πρεσδευτης ήτο αiχμάλωτος 
c:uτou τοu «μπουλντωκ» καί, καθ(,)ς έφάvη, το «μπουλντωκ» αuτο ήλ
θεν εiς την σuνάντησίν μου με τον πρεσδευτην δια νa μάθr.l τi θa πω 
καi τi θa μοu πι) αuτός ! ΝΕμαθα έπίσης δτι αuτο το «μπλουντωκ» 
fjτo καi ορyανον της Τσεκa τότε (της μετέπειτα Γκεπεοu, Ν ικαδεν
τέ καi τώρα ΝΕμ-Βέ-Ντε) καi εΤχε δ ικαίωμα νa συλλάδr.l καi νa στεί 
λr.1 εiς την Ρωσίαν οίονδήποτε έκ τοu προσωπικοί) της πρεσβείας καi 
αuτον τον πρεσ6ευτην, τvχΟν παρεκρεπόμενοv έκ. της κομμουνιστ ι
κης γραμμης καi των όδηγιων ποu έλάμ6ανε ! 

Η ΣΥΝΟΜ Ι Λ Ι Α  

Έκάθησαν καi οί δύο aπέναντί μου καi ό πρεσ6ευτι']ς Γιουστί
νωφ ευγενέστατα, άφοu έ:δγαλεν ένοΙ κοuτi ποuρα'Α6άνας καi μοίΊ 
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τrροσέφερε, μέ ήρώτησε cχν θ(χ δεχθώ νeχ τrάpωμεν, μετeχ τfιν συνομι
λιαν, Ενα σοuτrέ διΟ: νΟ: τΟ: παραγγείλι:J .  Είς δ:ρνησίν μου δέ δτι τΟ. 
θεωρώ τrφιττόν, έτrέμενε νΟ: τrάρωμεν τσάϊ, το ότrοΊον δέν ήδυνήθην 
6έδαια ν' άτrοφύγω. 

Δέν θΟ: �ουράσω τοuς ό:ναyνώστας μέ τfιν στιχομuθίαv τών δια
f!ειφθέvτων, διότι Ο:νέφερα ήδη τΟ: θέματα, τΟ: όποΊα εΤχα σκοπον νΟ:. 
συζητήσω μέ τον τrρεσ6ευrήν. ΘΟ: · τrώ μόνον τΟ: aποτελέσματα τijς. 
συζητησεωc-J έκό:στου θέματος, διότι τrολu διαφορετικηv εορijκα την 
κατάστασιν είς την πρεσδείαν άπο δ,τι την έπερίμενα. 

ΕΤχα την Ο:φέλειαv νΟ: πιστεύω δτι θΟ: άvέλυα είς τον πρεσ6ευ
τfιν τΟ: θέματα, θΟ: τοu Ελεγα τ1 έζητοuσα κα1 δτι αύτος θ(χ ήτο είς. 
θέσιν νΟ: δώσι:J λύσιν είς αύτά. 'λλλΟ: πολu γρήγορα διεπίστωσα δτι 
αύτος δ δυστυχης ήτο <<αίχμάλωτος» τοu «μπουλντωκ», δτι άπο αύ
τόν δέν έξηρτδ:το τίποτε άπο δσα ζητήματα έθιξα έγω κα1 δτι δλα. 
τά σχετ ικΟ: τΟ: Θκανόνιζε το «μπουλντωκ», το όποΊον έ6άδιζεν έπ1 
προδιαγεγραμμένου προγράμματος κα1 εΤχε τοuς σκοπούς του δρών 
κατΟ: τοιοuτον τρόπον. 

Ό πρεσ6ευτfις δ,τι κα1 δ:ν τοu Ελεγα έγω γαλλιστί, το μετέ
φραζεν aμέσως ρωσικeχ είς το «μποuλντώκ», δι(χ νeχ λάδι:J γνώσιν τοίJ· 
τi λέγω. Κ α1 συνάμα:, διΟ: νΟ: καλύψι:J την έξάρτησίν του ταύτην 
απο το «μπουλντώκ», έστηρίζετο είς το τuτrικον μέρος τών σχέσεων 
κόμματος κα1 πρεσ6είας κα1 μοu Ελεyεν εύγενέστατα δτι ή πρε-· 
σ6εία δέν άναμιγνύεται είς τΟ: τοu κόμματος, δτι ή πρεσ6εία μόνον 
τεχνικώς μετα6ι6άζει δ,τι θέλομεν ήμεΊς είς την Κόμ ιντερν, κα1 δ,τι 
ή Κόμιvτερν προς ήμδ:ς, έγγραφα: η χρήματα, δτ ι ήμεΊς δυνάμεθα 
ολα αύτΟ: ποu τοu εΤπα να τΟ: γράψωμεν είς η1ν Κόμ ιντερν κα1 ή πρε
σβεία aπλώς νeχ τ(χ δια6ι6άσι:J , rKαL τοίJτο οέ6αια γίνεται κρυφeχ κα) 
παρανόμως, κα1 δτι χρηματικώς δύναται νΟ: μδ:ς 6οηθήσι:J κα1 δταν· 
Ο:κόμη δέν Ελθουν χρήματα άπο τfιν Μόσχαv διΟ: το κομμα, δτι αύτος. 
ό ίδιος δέν παρακολουθεΊ 6έ6αια το τ1 μδ:ς δίδουν έκάστοτε, άλλΟ:. 
30: έξετάσι:� τάχα κα1 θΟ: σuστήσι:J νΟ: μδ:ς δίδουν περισσότερα, δταν· 
έχωμεν άvάγκην, κα1 τΟ: τοιαuτα. ! . 

Η ΤΑΣ Ι Σ  Π Ρ Ο Σ  ΥΠΟΔΟΥΛΩ Σ Ι Ν  ΜΑΣ 
�Οταν δέ Ελεγεν δλα αύτά, τΟ: μετέφραζε ρωσικΟ: καi είς τΟ. 

�μπουλvτώκ», το οποΊον περιωρίζετο άπλώς νΟ: έγκρίνι:J τΟ: λεγόμε
νά μου μέ έπι6ε6αιωτικ0:ς καταφατικΟ:ς κ ινήσεις τijς κεφαλijς του. 

Έπειδη άvτελήφθην δτι μέ τοιαύτας άπαντήσεις δέν λύονται τΟ:· 
ζητήματα καi δέν πρόκειται �α άλλοιωθΏ το καθεστως τών σχέσεω\1' 
κόμματος καi πρεσβείας, έδήλωσα : 

- Πάντως, σύντροφε πρεσδευrά, σδ:ς παρακαλώ νΟ: έχετε ύπ' 
δψει δτι οίίτε έγώ, οίίτε ή Κ .  Ε. τοu κόμματος, είμεθα δ ιατεθειμένο� 
ν' Ο:νεχθώμεν αύτοu τοu είδους την οίκονομικην, τρόπον τ ινά, ύπο
δούλωσιν τοu κόμματος είς τfιv πρεσ6είαv. Δέv μποροuμε νΟ: έξαρ-· 
τώμεv τηv δρδ:σιν μας, τΟ:ς κινήσεις μας, τΟ:ς άνάγκας τοu κόμματο<;. 
άπο το πότε, πώς 4<α1 πόσα χρήματα θΟ: μδ:ς δοθοuν άπο την πρε
σ6είαv. Θέλομεν νΟ: ξέρωμεν τi fχομεν καi άναλόγως νΟ: κ ινούμεθα. 
VΟ,τι στέλλεται διΟ: το Κ .  κ .  Ε. πρέπει νΟ: δίδεται άκέραιοv . καΙ aι-ιέ
σως είς το κ .  κ .  Ε., διΟ: νΟ: το διαχειρίζεται ή Κ .  Ε. αύτοu, μόνη αρ
μοδία. ΠολλΟ: η όλίγα, αύτο θΟ: το ρυθμίσωμεν μέ την Έκτελεστικfιν 
Έπιτροπηv τijς Κόμ ιντερν ! 

ΑύτΟ: τΟ: εΤπα είς κάπως fvτονον ϊίφος. Καi δταν δ πρεσ6ευτι'Jς 
τΟ: μετέφρασεν ε ίs το «μπουλvτώκ», αύτος έγινε περισσότερον κιτρι
νοπράσινος άπο ο,τι ήτο. Κάτι  εΤπε ρωσικΟ: είς τον πρεσδευrήν καr 
αύτος μοu άπήντησε : 
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- Ή πρεσβεία δεν έχει καμμίαν άντίρρησιν εΙς τοuτο. �σ,τι 
στέλλεται διό: σδ:ς, θό: σδ:ς το δίδι:ι άμέσως ! " 

- ' Επίσης θό: rjθελα νό: γνωρίζω δ:ν ή πρεσβεία χρησιμοποιτ:ι 
μέλη τοίι κόμματος δι '  ύπηρεσίας Ιδ ικάς της καΙ ποΊα μέλη, Ιδίως. 
έκ των τελευταίως έλθόντων έκ Ρωσίας. Νομίζω δτι αύτο δεν μπορεΊ 
νό: γίνεται έν άγνοίq: της Κ .  Ε. τοίι κόμματος, έφ' δσον τό: πρόσωπα 
αύτό: εΤναι μέλη αύτοϋ. 

-Ή πρεσ6εία, εΤπεν ό Γιουστίνωφ, μετa συνεννόησιν με το 
«μπολυντώκ», δεν χρησιμοποιεΊ εΙς καμμίαν ύπηρεσίαν της μέλη τοu· 
κόμματος, πλήν τι1ς δακτυλογράφου, τήν όποία11 γνωρίζετε, δ ιότι το. 
κόμμα μδ:ς τfιν συνέστησε. 

Κ ατάλαβα δτι Ελεγαν ψέματα καΙ δεν ηθελαν ν' άποκαλύψουν 
τό:ς Ιδιαιτέρας των σχέσε ις με ώρισμένους «Κούτ6ηδες» πληροφορ ιο· 
δότας των. 

Ο ΚΟΡ ΚΟΖΩΦ �Η ΕΥΤΥΧ Ι ΑΔ,Η Σ  

Μόνον σχετικως με τον ό:ντισυvταγματάρχην Κ ορκόζωΦ η Εύ-· 
τυχιάδην μοϋ εΤπαν τήν άλήθειαν. UΟτι δηλαδη αύτος άπεστάλη έδω 
κατόπιν γενικης διαταγης, δπως άποσταλοϋν εΙς τό:ς χώρας των 
ολοι οΙ κομμουνισταl έν Ρωσίq: μη ρωσικης καταγωγης, διό: νό: χρη
σιμεύσουν ώς στελέχη τοϋ κόμματος της χώρας των. ΚαΙ ό Κορκό
ζωφ άπεστάλη εΙς την 'Ελλάδα, δ ιότι εΤναι έλληνικης καταyωγης, 
έστω καΙ δ:ν ό ίδιος δεν έγνώριζεν έλληνικά, άλλα. θό: τό: έμάνθανε .. 

v Ο τι δεν ή το άντ ισυνταγ ματάρχης το Ο Έρυθροu Σ τρατοϋ μάχιμος, 
οίiτε άπόφοιτος φρατιωτικης τ ινος σχολης, άλλ' έχρησι μοποιεΊτο 
ώς διδάσκαλος τοϋ Κομμουνισμοί) είς ενα σύνταγμα τοu Έρυθροu 
Στρατοu, καΙ δτι εΙς αύτοuς έδίδετο όνομαστικως μόνον ενας βαθμός. 
διό: νό: έχουν κάποιο κϋρος iιό: διδάσκουν τον Κ οι;.ιμουνισμον εΙς άξιω
ματικοuς καΙ στρατιώτας καΙ δτι ό 6αθμος αύτος εΤναι τυπικος καΙ 
παύει νό: ύπάρχτ:ι μόλ ις παύσουν νό: έχουν την ύπηρεσίαν τοϋ διδα
σκάλου εΙς το στράτευμα. 'Επίσης οτι δεν εlσηγήθη ή πρεσ6εία νό: 
προσληφθ6 δ Εύτυχ ιάδης αύτος ώς μέλος της Κεντρ ικης Έπιτροπης. 
τοu κόμματος, άλλα μόνον νa κρατηθΏ εΙς την ύπηρεσίαν των γρα
φείων της Κ εντρικης Έπιτροπης, λόγ� της μορφώσεώς του μαρξι
οτικως, λενινιστικως, είς το νό: γράφτ:ι διαλέξεις, ποu πρέπει νa γίνουν· 
εΙς τό: μέλη τοϋ Κ .  Κ .  Ε. η &λλα qχετικa με τήν μόρφωσιν των στε
λε�ων πράγματα. ΚαΙ τοίιτο διότι, μη γνωοίζων έλληνικά, δεν μπο
ρει οίίτε είς τι1ν μδ:ζαν των έργατων νό: ριφθΌ, οίίτε καΙ άλλη καμμ ιa 
δουλειό: 6 ιοποριστικι1 νό: κάμτ:ι διό: νό: ζήστ:ι καΙ πρέπει μοιραίως, 
έως δτου μάθτ:ι έλληνικά, νό: εΤναι μισθωτος ύπάλληλος τοϋ κόμ-· 
ματος. 

ΆλλΟ: φαίνεται δτι οΙ μετα6ι6άσαvτες την σύστασιν της πρ�
σ6είας «Κούτ6ηδες» έκριναν σκόπι μον νό: έκμεταλλεuθοuν την συ
στασιν ταύτην διό: νό: τον χώσουν ώς μέλος της Κ .  Ε. καΙ νό: καταλά
βουν έτσι ένα σοδαρον «πόστο» μέσα εΙς το κόμμα, τοu όποίου την· 
ηγεσίαν άπο της άφίξεώς των άμέσως έπωφθαλμιοuσαν. 

Με αύτό: Εληξαν τό: δσα εΤχα νa πω η νό: μάθω έγώ. Δηλαδη 
κατ' ούσίαν δΕν έπετύγχανα τίπqτε. Το ίδιον καθεστώς έπρόκειτο νό: 
συνεχ ισθΌ εΙς τό:ς σχέσεις μεταξu κόμματος καΙ πρεσ6είας. 

Πήραμε το τσάϊ μας με πολυτελέστατα σερ6ίτσια καΙ ποικίλα· 
γλυκίσματα καΙ μ ιλήσαμε καΙ λίγο δ ιό: τf}ν έν 'Ελλάδι πολιτικιlν κα
τάστασιν της δ ικτατορίας Παγκάλου καΙ έφυγα κατό: τον ίδιον τρό
πον, χωρlς κανένα έμπόδιον άπο τί]ς πλευρδ:ς της 'Αστυνομίας. 
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ΕΝΑ Σ ΠΕΡ Ι ΕΡΓΟΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗ Σ 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η. Μεσημέρι, wρα περίπου 21h. Ζέστη Σ αχάρας, 
φύλλο δεν κουνιέται εΙς τΟ: δένδρα. 

� Ενας πλωτάρχης τοϋ Πολεμικοϋ Ναuτι�οϋ έφθασε με ένα ταξi 
εiε; τι1ν στάσιν των αύτοκινήτων τi]ς δδοϋ 'Αγίας Σ οφίας, λίγο παρα
πάνω άπο η']ν έκκληάίαν τi]ς 'Αγίας Σ οφίας. 

- ΘΟ: περ ιμένι:1 ς  νΟ: φάω, εΤπεν εΙς τον σωφφέρ, δταν κατέοαινεν 
άπο το αύτοκίνητον, καi νΟ: μην άπομακρuνθ�ς άπο το άμάξι καi σε 
ζητω. . 

- Θa εΤμαι πάντα στο βολάν. Δεν το κουνάω ροϋπι άπο δω. . 
Ό πλωτάρχης έπέρασεν εΙς το άπέναντι πεζοδρόμιον. ΕΙς την γω

νίαν των δδων 'Αγίας Σοφίας καi Καστριτσίου ύπrφχε τότε ένα στε
νό.μακρον κάπως έστιατόριον, το δπο'Ιον τώρα εΤναι βιολιοπωλε'Ιον. Μέσα 
εiς αύτο το έστιατόριον μπf\κε δ πλωτάρχης. 

Οί πελάται τοϋ έστιατορίου ήσαν άραιοί, δ ιότι ήτο κάπως άρ
yά, καi ο\ περισσότεροι εΤχαν φάγι:J . Τραπέζια άδειανΟ: πολλά. Κάποιο 
γκαρσόνι εΤπεν εΙς τpν πλωτάρχην : 

- Ό!)ίστε έδω. 
Καi τοu έδειξεν ένα τραπέζι. 

Μ Ι Α  ΕΜΦΑΝ Ι Σ Ι Σ , ΠΟΥ ΠΡΟ ΚΑΛΕΙ  ΕΚ ΠΛΗΞ Ι Ν  . . .  
Ό πλωτάρχης δεν άπήντησεν, άλλΟ: εΤδε κάποιο άλλο γκαρσόνι, 

ποu ήτο εΙς το βάθος κοvτΟ: εΙς τον μπάγκον. Αύτο το δεύτερον γκαρσό
νι δεν τον εΤχεν Ιδ� φαίνεται ικαi δ πλωτάρχης έπροχώρηc'� bύο
τρία οήματα είς το έσωτερικον TOU έστιατορίου. "Οταν το δεύτερον 
yκαρσόνι τον εΤδεν, έμεινε έκπληκτον. Παρ' όλίγον νΟ: πέσουν άπο τΟ: 
χέρια του μερικΟ: λερωμένα πιάτα ποu κρατοuσε. 

Ό πλωτάρχης χαμογέλασε. Το γκαρσόνι συνf\λθε καi άφi]κε τΟ: 
πιάτα δπουδήποτε καi έτρεξε κοντά τqυ. 

- Πεινω, εΤπε ξηρΟ: δ πλωταρχης. Ποu θΟ: καθήσω νΟ: φάω ; 
- Περάστε άπ' έδω, εΤπε το γκαρσόνι καi τοϋ έδειξε καi αύτο 

μΕ την σειράν του ένα τραπέζι .  
- ΥΟχι ,  θέλω νΟ: ε Τ μα ι  ε Ις  ένα τραπέζι, άπο το δπο'Ιον νΟ: βλέπω 

στην δδον Καστριτσίου. Περι μένω άπ' έκεΊ κάποιον. Τον έκάλεσα νΟ: 
φάμε μαζί. 

Το γκαρσόνι έσπευσε νΟ: έτοιμάσι:1 ένα τραπέζι κοvτΟ: είς την τζα
μαρίαν, ποu έχώριζε το κατάστημα άπο το στενόν πεζοδρόμιον τi]ς δ
δοu Καστοιτσίου. 

- τ
·
ί θΟ: σaς φέρω νΟ: φδ:τε; ΝΟ: ό κατάλογος, εΤπε το γκαρσόνι 

με κάποιον σε6ασμον καi χαρΟ:ν μαζί . 
- "Ο,τι καταλαβαίνει� ! u0Lτ ι  καλύτερο έχετε ! 
� Η  το καταφανες δτι το γκαρσόνι έγνώριζε τον πλωτάρχην και ε

χαιρε ποu τον f.ολεπε, ποu έπρόκειτο νΟ: τον περιποιηθ�. Καi δ πλωτάρ
χης εΤχεν έμπιστοσύνην εΙς το γκαρσόνι δτι θΟ: τοϋ έφερνε δ, τι καλύτε
ρον φαγητον εΤχε το κατάστημα. 

Ο ΜΟΝΟΣ ΑΝΔΑΛΟΣ 
Έπέρασαν όλίγα λεπτά, έως δτου σεροιρ ισθι:\ το φαγητόν. ΚατΟ: 

ιό δ ιάστημα αύτο δ πλωτάρχης ήτο σκεπτικός. Με το ολέμμα καρφω
μένον πρΟς την δδΟν Καστριτσίου εΤχε 6uθισθ� είς σκέψεις, άπο τΟ:ς δ
ποίας τον έογαλε το γκαρσόνι, δταν τοu έφεοεν ώρα'Ια καλαμαράκ ια, 
φρεσκοτηγανισμένα, μ ίαν ντοματοσαλάταν καi ένα έκατοσταοάκι ρετσί� 
� π��· 

. 
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- Μπράβο, Γιάννη, εΤπεv δ πλωτάρχης. Έμάντεψες τί θΟ: ήθελα. 
- Σ &ς έφερα θαλασσινά, άφοu εΤσθε θαλασσινός, είπε το γκαρ-

σόνι yελωντας. 
- Το ξέ.ρω δτι &ν καΙ εΤσαι Γιάννης, εΤσαι έ:ξuπνος. Γ ι '  αύτο ήλθα 

έδω νΟ: φάω. Πάντως τώρα f:χε τον νοu σου καΙ πρόσεχε λίγο καΙ έ:ξω νΟ: 
μfιν τΟ: κάνω με . . .  θάλασσα ! 

Ό πλωτάρχης ήρχισε νΟ: τρώγ!J μΕ. πολλην ορεξιν. ΝΗπιε καΙ δύο 
ποτηράκ ια ρετσίνα. 'λλλΟ: καi δύο φορΟ:ς κατΟ: το διάστημα αύτο ε-
6γαλε καi εΤδε το ρολόϊ του. Έφαίνετο πως άργοuσε έκείνος ποu περί
μενε διΟ: νΟ: φ&νε μαζί. 

Έτελείωσαν σχεδον τΟ: καλαμαράκια, δταν δ πλωτάρχης άντελή
φθη προφανως έρχόμενον έκείνον ποu έπερί μενε, διότι εσκυψεv όλίγον 
καi έ:βλεπεν είς το 6άθος τijς δδοu Καστριτσίοu. 

�Ενας νέος 23 περίπου έτων έφάνη νΟ: πλησιάζΙJ. Φοροuσε ένα κα
σκέτο κατεοασμένον είς το μέτωπόν του· καΙ μεγάλα μαuρα γυαλιΟ: τοu 
ήλίου. Λ ιγάκι έκούτσαινε καi έφοροuσεν είς το ένα πόδι παποuτσι καi 
είς το άλλο μίαν παντόφλαν δεμένην έπάνω είς το πόδι του, ποu ήτο 
δλόκληρον έ:ξω ό:ττο τηv παντόφλαν. Άσφαλως το πόδι του κάτι θΟ: εΤχε 
πάθει .  

Μ Ι Α  ΔΥΣΑΡ Ε Σ ΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗ Σ I Σ 

ΕΤχε πλησιάσει άρκετΟ: έ:ξω ό:ττο τΟ: τζάμια τοu έστιατορίου καi 
εΤδε μέσα είς αύτο τον πλωτάρχην. ΘΟ: έ:πρεπε va προχωρήσΙJ άκόμη, νΟ: 
κάμΙJ τι1ν στροφfιν τijς γωνίας πρΟς την δδον 'Αγίας Σοφίας καi νΟ: μπfJ 
εΙς το έστιατόριον, διότι άπο έ4<είνην την πλευρΟ:ν ήτο ή πόρτα του. 

'λλλ' ένi;> ήτο σχεδον άπ' έ:ξω ό:ττο τfιν θέσιν ποu ήτο το τραπέζι 
τοu πλωτάρχου, ένας άλλος, έρχόμενος ό:ττό την δδον 'Αγίας Σ οφίας, 
έσταμάτησε τον νέον μΕ. το κασκέτο, τΟ: γυαλιΟ: καi τfιν παντόφλαν. 

- Στάσου. Την ταυτότητά σου ! 
- Τί ταυτότητα; Ποιος εΤσαι σu ποu ζητqς ταυτότητες; 
- ΕΤμαι άστυνομ ικός. Λέγοντας ταυτότητα, ένvοω τί χαρτιΟ: έ-

χεις. ΝΕχεις άπολυτήριο τοu Στρατοu; 
- ΔΕ.ν έ:χω. ΕΤμαι πρόσφυξ. ΔΕ.ν ύπηρέτησα στον Στρατό. 
- Καλά. Πέρασε"ς άπο την Έπιτροπη έλέγχου ήλικίας τωv προσ-

φύγων; Δέν σοu έδωσε χαρτί ;  Δός το. 
- Δέν έ:χω. Δέν πέρασα άκόμη ό:ττο την 'Επιτροπή. 
- Άκολούθησέ με στο Τμijμα Κ αταδιώξεως. 'Εμπρός ! 
Ό πλωτάρχης παρηκολούθησε μέσα άπο το έστιατόριοv όλην αύ

τι1ν τfιν σκηνήν. �Οταv δ άστυνομ ικος εΤπεν είς τον μονοσάνδαλον νέον 
νΟ: τον άκολουθή_σι:� είς το Τμijμα, δ μονοσάνδαλος έρριψεν ένα φευγα
λέον ολέμμα προς τον πλωτάρχην καΙ αύτος δι'  δμοίου βλέμματος τον 
έ.6ε6αίωσεν δτι άντελ-ήφθη τΟ: συμοάντα. 

Ένi;> δ μονοσάνδαλος χωλαίνων έβάδιζε βραδέως παραπλεύρως τοΟ 
άστυνομικοu όργάνου προς το Τμijμα Καταδιώξεως, ό πλωτάρχης έση
κώθηκεν άπο το έστιατόριον άμέσως καί, άφοu fκαμε νεuμα είς το γκαρ
σόνι, fφυγε χωρiς νΟ: πληρώση το φαγητόν του βιαστικός. 'Έτρεξε σχε
δον είς το αύτοκίνητον, μέ το όποίον εΤχεν Ελθει .  

- Γρήγορα στρίψε καi παρακολούθησε άπο κάποια άπόστασι έ
κείvους τοuς δύο : τον κουτσο καi τον άλλον, ποu προχωροuν προς τΟ: 
κάτω. 

Ό σωφφέρ έ:στριψε καΙ ήκολούθει ό:ττο άπόστασιν 50-60 μέτρων. 
Το Τμijμα Καταδιώξεως Θεσσαλονίκης εύρίσκετο τότε πίσω ό:ττο 

την έικκλησίαν. της 'Αγίας Σοφίας, μέσα είς ένα παλαιόν σπίτι, άνάμεσα 
εiς έρείπια, διότι ή Θεσσαλονίκη δέv εΤχεv άκόμη άνοικοδομηθ5 είς το 
τμijμα έκείνο τijς πόλεως, δπου σήμερον εΤναι ή διαγώνιος δδος Παύ-
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.λου Μελ&.. Την όδΟν λοιπον έκείyην, δηλαδη την σημερινην Παύλου Με
.λ&., έπηρεν δ άστυνομικος μΕ. τον μονοσάνδαλον συλληφθέντα δια να 
τον δδηγήσr;ι εΙς το Τμημα Καταδιώξεως. 

Έαν ή δδος 'Αγίας Σ οφίας, ωραν 3ην άπογευματινην καλοκαιριοu, 
.μέσα εΙς την ζέστην, εΤχεν άραιούς τινας διαδάτας, ή όδος αύτή, ποu έ
πηρεν ο άστυνομικος μΕ. τον μονοσάνδαλον, ήτο fρημος. 

ΠρΙν το αύτοκίνητον, ποu τοuς ήκολούθει, εlσέλθr;ι είς τι'Jν οδόν αύ
·τήν, ο έντος αύτοu πλωτάρχης εΤπεν εΙς τον σωφφέρ : 

- Ν  Ακουσε, Κώστα, θα κανονίσι;ις τι)ν ταχύτητα τοu αύτοκινήτου 
.κciτα τέτοιο τρόπο, ωστε · να περάσωμε 'άπο κοντα άπο τοuς δύο αύτοuς 
,μΕ. μ ικρη ταχύτητα. Έγω _θα fχω την πόρτα τοu αύτοκινήτου άνοιχτή. 
"Οταν πλησιάσωμε, θα καλέσω τον κουτσό να μπ6 μέσα καΙ μόλις μπ6 

.eα φύγr;ις δλοταχως. Έαν δ συνοδός του άστυνομικος θελήσι;ι να τον 
.κρατήσι;ι , eα τον φοδερίσω μΕ. το πιστόλι μου. 'Οπωσδήποτε θq τοu τον 
πάρω άπο τα χέρια. Έαν ο άστυνομικος θελήσr;ι να σύρr;ι κ ι '  αίιτος πι
·στόλι, πρΊν τό κάμr;ι,  θα τοu πω νά σηκώσr;ι τα χέρια ψηλα καΙ θα τον 
.κρατήσω Ε:τσι εωc δτου μπ6 δ Ο:λλος μέσα καΙ άπομακρυνθ6ς έσu ολο
ταχως. Φυσικα δλα εχύτα πρέπει να γίνουν άστραπιαίως, καταλαδαί
·νε.ις; Άλλα δΕ.ν πιστεύω δ άστυνομικος ν' άντιδράσr;ι ,  διότι θα ΙδΏ έvα 
.κοτζαμ πλωτάρλη μΕ. χρυσ&. γαλόνια έπεμδαίνοντα καΙ θα τα χάσr;ι.  
" Εως δτου συνέλθι;ι άπο την κατάπληξι, έμεlς θα είμαστε μακρυά. 

- Πολu καλά, άλλα σεΊς να μοu πητε πότε να πλησιάσω. 
- Θα σοu πω τώρα. ΝΕχεις άλλάξει τον άριθμο τοu αύτοκ ινήτου 

..σου η όχι ;  
- Αύτος ποu fχω εΤναι ψεύτικος. Τον Ο:λλαξα μόλ ις μοu εΤπαν 

-δτι θα πάρω έσ&.ς. · . . 
- Καλά, λοιπόν, τον νοu σου ! Μόλις σοu πω πλησίασε, να πλη-

ο ιάσ!) ς ! 
ΚαΙ ο πλωτάρχης fδγαλεν ένα πιστόλι άπο τi]ν τσέπη του καΙ έ

δοκ ίμασε τον μηχανισμόν του. 

ΠΩΣ ΕΓ I ΝΕΝ Η ΑΠΑΓΩΓΗ 

'Εν τct> μεταξu δ άστυνομικος καΙ δ μονοσάνδαλος έπροχωροuσαν 
·Ο ι γα - σιγά. Δια μ ίαν στ ι γ μην δ μονοσάνδαλος εσκυψε δια να σιάξr;ι 
τi]ν δεμένην είς το πόδι του παντοφλαν. Κ αΙ δταν έσηκώθηκε δια να 
συνεχίσι:ι τον δρόμον του χωλαίvων πλάϊ εΙς τον άστυνομ ικόν, έπηγε 
προς τα άριστερα τοu άστυνομικοu καΙ fδαλε τον άστυνομ ικον πρΟς τα 
δεξιά. 

Οί γνωρίζοντες τi]ν Θεσσαλονίκην θα γνωρίζουν δτι έπl της δδοu 
Παύλου Μελ&. καΙ πλαγίως προς τον ναον της 'Αγίας Σ οφίας, δεξια τct> 
κατερχομέν"' τi]ν διαγώνιον αύτην προς τον Λευκόν Πύργον, εΊναι το 
'Αγίασμα καΙ το παρεκκλησι τοu 'Αγίου ' Ι ωάννου, εΙς βάθος 5 μέ
τρων καΙ πλέον ίσως" μέσα είς ένα λάκκον. Κατα την έποχήν, κατα τi]ν 
·όποίαν fγ ιναν, δσα γράφομενι ο λάκκος αύτος μΕ το Άyίασμα τοu 'Α
γ ίου ' Ι ωάννου δεν εΤχε το περιφραγμα ποu εχει σήμερον με στερεον κ ιγ
κλίδωμα. � Ητο κρη μνός άνοικτός. 

Ό μονοσάνδαλος, δαδίζων άριστερα τοu άστυνομικοu, τον εκαμε 
-ο ιγα - σιγα να δαδίζι;ι παρα το χεΊλος σχεδον τοu ·κοημνοu αύτοu. ΚαΙ 
ένc!> 0 πλωτάρχης μέσα ά1fο το αύτοκίνητον ήτοψάζετο να διατάξι;ι τον 
σωφφΕρ να πλησιάσι;ι δ ια να παραλάδι;ι τον μονοσάνδαλον, τον εΤδε να 
.κάμνι:ι μ ικραν κλίσιν τοu σώματός του, να παίρνι:ι τρόπον τινα φόρα, καΙ 
άστραπιαιως να δίδι:ι μ ίαν δυνατι'Jν σπρωξιαν εΙς τον άνύποπτον άστυ
νομικόν, τον μη φανταζόμενον δτι δ συνοδός του θα εφθανε . μέχρις έγκλή
ματος, καΙ να τον ρίπτι:ι είς το χάος τοu κρημνοu, καΙ επειτα να παίρνι:ι 
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δρόμο τρέχοντας με δλας τό:ς δυνάμεις του, χωρlς οuτε ή παντόφλα, 
οίίτε το πόδι ποu πονοΟσε νό: τον έμποδίζοuν ! 

'Ο άστυνομικός, πίπτων είς τον κρημνόν, fικούσθη φωνάζων : 
- �Αχ, μ' εφογες, σκυλί ! , 
τ α γεγονότα αύτό: Εγι\Ι<ΧΙΙ φuσικσ άστραπιαίως. Ό πλωταρχης 

διατάσσει τον σωφφέρ : ' ' 
- Κώστα, τρέχα τώρα νό: προφθάσΙJ ς τον κοuτσόν, νό: τον παρω-

με στο ό:μάξι .  
. 

' ' ' 
ΚαΙ έντος δευτερολέπτων δ μ�νοσάνδαλος έκάθητο κοντα εις !ον 

ττλωτάρχην ένιϊ> το αίιτοκίνητον εφθασε μέχρι Λευκοϋ Πύργου δλοταχως, 
.έκαμψε τι;ρός ;.St άνω, είς, τη� δδΟν Έθνι�i\ς ·�μύνης (σή�ερον �α?"ι�ίσ
σης Σοφ ιας ) εφθασεν εις το νεκροταφειον Ευαγγελ ιστριας, και απο έ
κεϊ άπο την

' 
οδόν 'Αγίου Δημητρίου, κατέληξ�ν είς κάποιο άπόμερον 

σπ
'
ίτι τi\ς δδοϋ Μοναστηρίου, δηλαδη είς την άλλην άκραν τfις Θεσσα-

λονίκης. ' '
δ . ελ uθ ' ' δ • τ ' δ - Ετσι το σχε ιον αττ ε ερωσεως, το ποιον ε χε καταστρωσει 

πλωτάρχης, δf:ν έτέθη είς έφαρμογήν, δ ιότι δ μονοσάνδαλος συνέλαβε 
καΙ έφήρμοσεν άλλο ίδικόν του σχέδιον, άλλ' έγκληματικόν ! 

ΠΟ Ι Ο Σ  ΗΤΟ Ο c:ΠΛΩΤΑΡΧΗ Σ »  

0 1  άναγνωσrαι τοΟ . 1στορήματος τούτου άντελήφθησαν 6ε6αίως 
οτι δ πλωτάρχης τοΟ Πολεμ ι-κοΟ ΝαuτικοΟ ήτο ψεύτικος καΙ ήτο κομμου
νιστής. n Ας προσθέσω μεν λοιπον δτι δf:ν ήτο άλλος άπο τον γράφοντα ! 
�Ητο άνάγκη νό: μετα6Δ τότε είς Θεσσαλονίκην . διό: ζητήματα κυρίως 
μf:ν όργανωτικά, άλλΟ: καΙ διό: μίαν μελέτην τfις - καταστάσεως διό: τqς 
οημοτικό:ς έκλογάς, αl δπο'ίαι έπρόκειτο νq προκηρuχθοΟν. Ή 'Αστυνο
μία δμως τfις παγκαλικfις δ ικτατορίας ήτο Ο:yρυπνος καΙ μf: άνεζήτει 
παvταχοΟ διό: νό: με έκτοπίσΙJ είς την Άνάφην. Ό μόνος τρόπος νό: τα
.ξιδεύσω ήτο νό: μεταμφιεσθΔ. ΚαΙ -τ:ί νό: 6άλΙJ κανείς;  

την έποχην έκείνην μόνον οί  στρατιωτικοl ήσαν κατ' ούσίαν άπο
λύτως έλεύθεροι,  διότι καΙ το καθεστώς �το ούσιαστικως στρατ ιωτικη 
-δικτατορία. Έσκέφθημεν λοιπον κατ' άρχην δτι μόνον ώς άξιωματικος 
-θa μποροϋσε κανεiς νό: περάσr;ι άπαρατήρητος η μaλλον άνεξέλεγκτος 
άπο την παγκαλικfιν Άστυνομίαν. Άλλό: συνάμα ένας άξιωματικος τοΟ 
Σ τρατοϋ, έό:ν μ(ν εΤναι μ ικροί) 6αθ�:�οu, ταξιδεύων μf: τραϊνον, εΤναι δυ
νατον νό: συνα\ιτήσr;ι κανένα άνώτει}όν του, να τον έρωτήσr;ι περi τnc 
μονάδος ποu ύπηρετε'ί, περi άλλων προσώπων τfις μονάδος του η καΙ 
περl άλλων σχετικων πραγμάτων καΙ ετσι ν' άποκαλυφθΌ ώς ψευτοα
-ξιωματ ικός. Δι '  αίιτο προεκρίθη ή μεταμφίεσις είς άξιωματικον τοΟ Ναv
τικοϋ, καΙ δ ιότι εΤναι όλίγοι καΙ διότι ζοΟν είς την θάλασσαν .. 'Επίσης 
-σ-κόπι μον εΤναι άπο συνωμοτικfις άπόψεως νό: μη φέpΙJ δ μετημφιεσμέ
νος είς άξιωματικον μ ικρον δαθμόν, οuτε καΙ πολU μεγάλον, διότ ι  τον 
μεν μικρον άξιωματικον δύνανται πολλοi να τολμήσουν νό: τον έρωτή
ΌΌυν πολλό: πράγματα, ένιϊ> είς ένα άνώτερον, κρατοΟντα μάλιστα κιΥ
ϊτοιαν σοβαρότητα, εστω καΙ σο6αροφάνειαν, δυσκόλως κανεlς τολμ� ν' 
·aπευθύνr;ι τον Μγον. Φυσικό: οίJτε καΙ πολU μεγάλον 6αθμον μπορεί' νό: 
χρησιμοποιήσr;ι κανείς, διότι δλοι οί fχοντες μεγάλους 6αθμοuς εΤναι 
γνωστοi είς πολλούς. 

Είιτυχως εύρέθη i:νας κομμουνιστής, fχων άδελφον πλωτάρχην, δ 
·όποΙος έταξίδευε μcχκρό:ν μ( το πλοί'όν του. ΜοΟ εφερε λοιπον μίαν στο
.λήν τ9υ, π?u εΤχεν άcpή,σει είς τ� σπίτι του καΙ μοϋ πfιγε άρ ιστα. ΜόΎον το πιληκιον ήτο όλιγον μικρον. 

· Καθ' δλον το ταξίδι μου μέσα εiς το τραί'νον άπο Άθηνων είς Θεσ
σαλονίκην δεν μοΟ συνέδη τ ίποτε το δυσάρεστον. Είς τον σταθμον 'Α
Ήηνων ένας άνθuπομοίραρχος με έχαιρέτησε. ΤοΟ άνταπέδωσα τον χαι-
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ρετ ισμον σοδαρώτατα. Μέσα είς το τραίΎον έδιά6!=Χζα συνεχώς κάποιο 
6ι6λίον η έβλεπα έξω άπο το παράθυρον. 'Απέφυγα κάθε συζήτησιν μf: 
τοuς &λλους έπιδάτας τοu κομπαρτιμqν, δ:ν καΙ οί άνθρωποι ήσαν άσχε
τοι μf: η1ν Άστuνομίαv : δύο έμπορευόμενοι καi μία κυρία. Άλλα οί κοu

·6έντες εΤναι περιττές. Ό συνωμοτισμός δf:ν έπιτρέπει πολλές, ε ίμη δταν 
είναι άνc;γκα'iες οί πολλf:i; κουδέντες. 

Είς την Θεσσαλονίκην εΤδα Ενα μο_ίραρχον μf: δύο η τρεΙς χωροφύ
λακας είς τον σταιJμόν. Οuτε έγύpισαν κδ:ν να μf: Ίδοίίν. Έπέρασα &λ-
λωστε είς κάποιαν άπόστασιν. · 

Π Ο Ι Ο Σ  ΗΤΟ Ο ΜΟΝΟΣΑΝΔΑΛΟ Σ 

•Η άνiιποίησις στολijς δf:ν ήτο δέδαια άδίκημα, το οποΊον μ.πο
ροίίσε ν' άπασχολήσΙJ Ενα έπαναστάτην. Πλημμέλημα, τ ι μωρούμενον μξ: 
τρίμηνον φυλάκ ισιν. Ν Αλλωστε ήτο μόνον άντιποίησις στολijς, δf:ν ήτο 
καΙ χρijσις τοίί άξιώματος συγχρόνως. Όταν καν'Εiς δ ιώκεται δια σο

_δαρώτερα πράγματα" δi:ν λογαριάζει τα μικρότερα άδικήματα. Κατ' 
αuτον τον τρόπον εΤχα γίνει καi πλωτάρχης ! Το κωμικον ήτο δτι δi:ν f\
ξευρα καΙ πολλα Πράγ�ατα άπο τα ζητήματα τοίί Ναuτικοu καi πρiν 
φύγω μοu Εκαμεν εvα μάθημα είς τον Πειραι& ΕΙ;'α<; κελευστης δ ικός μας, 
δ ια να ξέρω πέντε λόγια να πώ είς περίπτωσιν <ι:άpιακρίτων» έρωτήσεων. 

Είπαμε ποΙος ήτο δ πλωτάρχης. Άλλ' ό μqνοσάνδαλος, ποu ερpι-
·Ψε τον άστυνομ ικοv είς τον κρημνον έκεί'νον τοίί Άγίοu· Ί ωάνννου, ποιος 
ήτο; Ν Οχ ι &λλος άπο τόν . . .  Νlκον Ζαχαριάδηv ! Τοίί .ε Τ χα δώσει μέσ't) 
αλλου ραντεδοu είς το εστιατόριον έκεΊνο να φ&με μαζi καi να μοίί άνα
φέρΙJ τα καθέκαστα τijς όργανώσεως τijς Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Το 
γκαρσόνι τοu εστιατορίου ήτο έπΊσΙJ.ς κομι.ιουνιστης καi θα μ&ς προε
φύλαττε κάπως. Δι '  αύτο καi έπήγαμε λ ιγο άpγα μεσημεριάτικα μf: 
τήν ζέστη, δ ια να μη εΤναι πολλοi πελάται .  Φuσικα καi δ σωφφi:ρ τοίί 
αuτοκινήτου ήτο κομμουνιστής. 

Ο Α Σ ΤΥΝΟΜ Ι Κ Ο Σ  

·Όσον άφο� τον άστuνομικόν, αύτος έλέγετο Παπάς, το έπώvυ
μοv. Τον έγνώριζεν δ Ζαχαριάδης �ς όργανον τijς Είδικijς 'Ασφαλείας, 
ώς γνωστόν είς τοuς κομμοuνιστικοuς κύκλους «χαφιέν», άγριον διώκτην 
τών κομμουνιστών Θεσσαλονίκης. ΔΕ:ν εΤχε μεγάλον δαιJμόv. Ν l σως ήτο 
μόνον ένωμοτάρχης. Πάντως έθεωρεΊτο άπο τοuς έπικινδuνωδεστέροuς 
δ ιώκτας. Κ αi αύτος έγνώριζε τον Ζαχαριάδην καΙ τον έκuνηγοίίσε να τον 
συλλά6ΙJ . Φαίνεται δΕ: δτι τον άντελήφθη είσερχόμενον εΙς τι)ν όδον Κα
στριτσίου άπο την Πλατεlαν Ν Αθωνος; δf:ν τον κατεδίωξεv άμεσως έκ τών 
οπισθεν, δια να μη τοίί φύγΙJ,  καi έ15αμε τον κύκλον άπο την Έγνατίαν 
Όδόν, δ ια να φανi] μπροστά του αΙφνιδίως καΙ να μη μπορ!J να τοu 
ξεφύγ_JΙ; ' Τ " " δ ά ' έζ ' άπ' ' Ζ ι ο κωμικον ε ναι οτι,  οταν στuνομικος ητει ο τον αχα-
ρ ιάδην χαρτια ταυτότητος η στρατολογικα έγγραφα, έγνώριζεν δτι ό 
Ζαχαριάδης δf:ν έχει τέτοια καi έγνώριζε προς ποΙον δμ ιλεΊ, χωρlς να 
περι μένΙJ να μάθΙJ άπο τα έγγραφα ποΊος εΤναι .  Αύτα τα Ελεγε δια να 
είίρΙJ πρόσχημα τυπικον καΙ δ ικαιολογίαν να τον δδηγήσΙJ εiς το Τμijμα . . 

Άλλα καi δ Ζαχαριάδης έγνώριζε ποΙος εΤναι αύτος ποu τον έστα
μάτησε, δτι θα τον συλλά6ΙJ καi δτι είς το Τμijμα πάν &λλο παρα δια 
στρατιωτ ικα έγγραφα eα τοu μ ιλοuσαν. Ν λλλωστε λίγο καφο ε Τ χε ποu 
είχε δραπετεύσει άπο τας φυλακό:ς ' Επταπυργίου. Ό Ζαχαριάδης εΤ-

. χεv Ελθει εiς το ραvτεδοίί μΕ: το κασκέτο χαμηλωμένο καi μΕ: μεγάλα μαίί

. ρα γuαλιό: μΕ: την έλπίδα δτι δf:ν θα τον άvαyνωρίσΙJ κανείς. Άλλ' ό 
Π απ&ς τον άνεyνώρισε. Κ ίvδuvος ν' άvαyνωρίσΙJ καi έμένα δf:v ύπijρχε, 
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διότι δf::ν μΕ. fjξευρεν, οuτε τον ήξευρα. ΠολU δΕ. όλ ιγώτεροv θα μποροCισε 
να μΕ. &ναγvωρίσl) 6έοοια με σ:τοληv πλωτάρχου ! 

Ο Ι  Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΑ Ι Κ Α Ι  ΤΑ ΟΡ ΓΑΝΑ ΤΑΞΕΩΣ 

'Αλλ' δ άστννομικος αύτος πιθαvΟν μΕν να ήτο εξυπνος άνθρωπος, 
ά).λα δΕ.ν εΤχε προπαίδευσιν, δf::ν εΤχεν εΙδικότητα είς το f:ργον του. 'Εφ' 
δσον άντελήφθη τον Ζαχ_αριάδην, χωρlς έκεΊνος να τον άντιληφθι:J, fπρε
πε νCχ τον παρακολοuθήσι:J f-Ιόνον ποu θα ύπάγι;ι . ΚαΙ καθ' δδΟν να κα
λέσι:� είς 6οήθειav του είς την παρακολοvθησιν καΙ fνα η διJο χωροφvλα
κας. ' Εν τοιαvτι;ι περιπτώσει θα t:6λεπεν δτ ι δ Ζαχαριάδης θά fμπαινε 
εΙς το έστιατόρι'ον, θα συνέΎρωγε μΕ. ένα πλωτάρχην, όπότε θα ήτο δu
vατον να είδοποιηθi] ή 'Αστυνομία να μπλοκάρι;ι το έστιατόριον, θα συ
νελαμδάνετο ό Ζαχαριάδης καΙ θ' άπΕΙΚαλVπτετο συνάμα καΙ ποΊος ήτο 
ό πλωτάρχης. 'Αλλ' ε'ίΠομεν .ήδη δη ή 'Αστυνομία τότε δΕ.ν ήξευρε πολ
λά πράγματα άπο τέτοια. ΔΕ.ν ξέρω άν τώρα εχει τελειοποιηθι] πλήρως. 
Π ιστείιω όμως ότι θα έχι;ι άκόμ11 πολλας �λείψεις, παρά τας έπιτυχίας 
πσU εΤχεν εις τfιν δίωξιν κομμQΙJVιστων. ΚαΙ μόνον ή σκέψις δτι fνας 
δραπέτης των φυλακων κομμουνιστής σαν τον Ζαχαριάδην, δ!a νa 6γι:J 
μέρα μεσημέρι στο δρόμο, θa f:πρεπε νa f:χι;ι νa ·κάμι;ι κά:rι το σο6αρόν, 
καί }!όvον ή σκέψις αύτfι θa έπρεπε νa κάμι;ι τον άστuvομικον νa μfι 
σπευσ1:1 εΙς τfιν σvλληψιν, άλλa νa παρακολοuθήσΌ νa ίδι:J ποΊος ήτο δ 
σκοπός του Ύά 6γι:J καΙ να ρ ιψοκινδυνεVσΌ pίαν σvλληψιν. "f:\λλωστε 
γκάφφα τοu άστυyρμικοu ήτο νa δδηγι:J τον Ζαχαριάδην είς το .Τμijμα 
χωρlς χειροπέ.δας καΙ μεγαλuτέρα του γκάφφα νa 6αδίζι;ι παρa το χεΊ
λος τοu κρημνοu, χωρlς να ύπσψιασθι:J τον κίνδυνον τijς σπρωξιδ:ς TOU 
συλληφθέντος. ΆληθΕ.ς εΤναι δτι έως τότε ούδεlς .κομμουνιστfις συλλαμ
οονόμενος εκαμε π:οτf:: τέτοιαν άπόπειραν κατa άστυνομικοu όργάvου. 
V Ολο ι οί συλλαμοαν6μενοι, έπε ιδfι άκρι6ως έγνώριζον δτι διώκονται διa 
πολιτικοlις λόγους, ήκσλοVθουν είς ΤJΈ! φυλακιΊν η τήν Άστυνομίαν τα 
άστuvομικα οργανα, φροντίζοντες νά έλαφρύνουν η1v θέσιν των καΙ οχι 
va τι1ν έπι6αρύνοι;ν. Άλλ' δ Παπδ:ς δf::ν έγνώριζεν δτι εΤχε να κάμΌ μf:: 
«Κούτβην», μΕ. άvθρωπον έν Ρωσίq: έκπαιδευθέντα καi μη όρρωδοuντα 
πρΟ τοu έyκλήματος ! 

ΑΝΗ Σ ΥΧ Ι Α Ι  Δ Ι Α  ΤΑΣ ΣΥΝΕΠ Ε Ι ΑΣ 

Καθ' δλην την διαδρομfιν μΕ. το αύτοκίνητον μέχρι τοu σπιτιοu τijς 
δδοu Μοvαστηρίόυ, σπιτιού ένος καπνεργάτου κομμουνιστοu, δΕν άντήλ
λαξα οίίτε μίαν λέξιν μf:: τον Ζαχαριάδην. "Η μουνα πολlι ταραγμένος, 
χλωμος άσφαλως, φοο ισμένος διa τaς ποικίλας συνεπείας τοΟ έγκλι)μα
τος, ποινικας καi πολ ιτικάς. Βε6αίως_ προσωπικως δf::ν εΤχα κάμει τ ιπο
τε. Παρέστην μάρτυς, θεατfις τοΟ έγi<λήματος, δπω5 καΙ δ σωφφέρ. "Αλ
λωστε οuτε έγνωρίζαμεν δτι θa γίνΙJ , οuτε μπορουσαμε va το έμποδί
σωμεν. Έπήραμε μόνον τον δράστην καi ΤΟΥ έσώσαμεν. 'Αλλ' αύτο δf::ν 
i'jτo δυνατον ν' άποδειχθι:J, διότι καi έaν εΤδε κανεlς τον Ζάχαριάδην ρί
πτοντα είς τον κρημνοv τον Παπάν, δf::ν μποροΟσε νa ίδι:J. καi το δτι τον 
έπήραμε εΙς τό αύτοκίνητον, διότ ι  αύτο έγ ινεν άρκετa μακρCχν άπο τον 
τόπον τοu έγκλήματος. 

vΟταν έφθάσαμεv εiς το σπίτι τijς όδοu Μοναστηρίου, έδιωξα τον 
σωφφέρ, άφοΟ τοu συνέστησα να μη πι) τίποτε οuτε είς κανένα κομμοu
ν ιστήν, νa έλθΌ δf:: τfιν άλλην ήμέραν είς το ίδιον σπίτι, πολu πρωl, εΙς 
τaς 5.30 ' ,  μf:: το άμ4.ξ ι .  

UΟταν μπήκαμε μέσα εί5 το σπίτι μf:: τον Ζαχαριάδην, παρεκάλε
σα τήν σvζυγον TOU καπνερyατου, ό δποΊος έλειπεν εΙς τfιν δουλειά νa 
μοΟ κάμι:ι ένα καφf::ν διa νa συνέλθω. Ό Ζαχαριάδης δf::ν ήθέλησε κa'φέν. 
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Έκάθητο ό:μίλητος καί σκεπτικός καΙ κάπου - κάπου μοu ερριπτεν ένα 
βλέμμα μαλλον έταστικόν, βλέμμα μf. το όποίον προσπαθοuσε νc'χ μf. ψυ
χολογήστ:ι , νc'χ καταλάδι:ι τ ι  ε Τ χα άρά γε κατc'χ νοuν καί τί θc'χ τοu Ελεγα 
δι '  αuτο ποu εκαμε. 

ΕΠ Π Ι ΜΗ Σ Ι Σ  

Δf.ν μπόρεσα νa τοu πω τ ιποτε πρίν πιω τον καφf.ν καί συνέλθω 
κάπως. Πρώτην φορc'χν εΙς τι1ν ζωήν μου είιρισκόμην πρΟ έγκλήματος. 
Καί δσον σκληρός καί δ:ν εΤναι κανείς εΙς τον άyωνα, ό:γωνα έπαναστα
τικόν, μοιραίως ό:γωνα αϊμ_ατος, δf.ν μ-τrορεί νc'χ μη ταραχθβ ό:πο ένα . τέ
τοιο f:γκλημα, ποu γίνεται μπροστc'χ εΙς τc'χ μάτια του. ΕΤχα 1<αί έγω 
'?'ΚΟΠΟν 'ν' ό:πειλ�σω ' τον �στ�νομικον J-Ιέ ΤΟΥ πιστ�λι  'δ ι� νc'χ σώ?'ω . τ�ν 
Lαχαριαδην, ό:λλα μονον να τον ό:πειλησω, οχι και να τον.- �οτωσω, ε
στω καί δ:ν ό:κόμη έπρόκειτο νc'χ συλλάδτ:ι καί έμε τον ίδιον:' Πρρτψότε
ρον εκρινα νc'χ πάω έγω έξόριστος είς την Άνάφην δι '  ΕΥ« χ.ρόΙΙΦV, παρc'χ 
vc'x σκοτώσω άνθρωπον άφ' ένΟς καΙ νc'χ πάω ό:φ' έτέρου ό:ργότερα η κά
ποτε φυλακη γιc'χ πολλc'χ χρόνια η καΙ νc'χ τuφεκισθω ! 

Τέλος τοu εΤπα, i)ρεμα μέν, άλλ' αuστηρc'χ ---άλλωστε έως τότε 
μf. τον Ζαχαριάδην δf.ν είχαμε καί μεγό:λην ο Ικειότητα, δf.ν είχαμε ζή
σει, οίίτε συνεργασθΏ μαζί, δπως άργότερα, καΙ έκρατοCισα καί τηv 
ό:πόστασιν τοu ό:ξιώματος τοu γενικοu γραμματέως τοu κόμματος άπο 
τό τοu γραμματέωs άπλως τijς Νεολαίας eεσσαλονίκης : 

- Δεν μοu λες, σύντροφε Ζαχαριάδη --διότι aσφαλC>ς πρέπει τώ
ρα νc'χ ποϊιμε οΙ δuό μας μερικc'χ πράγματα- f:χεις πλήρη σbvαίσθησιν 
αuτοϊι ποu εκαμες; Δηλα�ή, πρiν το κάμι:ι ς, ίιπελόγισες τc'χς συνεπείας 
Π<;'U μπ<?ρεί' ,να ,ε:Χq το σκότωμα τοΟ άστυνομικοu, συνεπείας καί γιc'χ 
σενα και για το κομμα; 

«ΜΑΚΑΡ I ΝΑ Π ΕΘΑΝΕ� . . . 

- ' Εκείνη τι1ν ώρα, σύντροφε Σταυρίδη, δf.ν έσκέφθηκα τίποτε. 
Έσκεπτόμουνα μονάχα πως θc'χ σωθω. Τίποτε άλλο. ΥΗξευρα δτι δ:ν με 
πήγωνε στο Τμijμα, καί ξύλο πολU θc'χ μοϊι f:διναν καί δεν θc'χ έγλύτωνα 
χρόνια πολλc'χ aπό την φυλακή. Γ ι '  αuτο δεν έσκέφθηκα τίποτε άλλο. 
Λές νc'χ πέθανε; · 

- 'Υποθέτω. ΕΤναι δυνατόν vc'x ζήστ:ι ; 'Εκεί δ κρημνΟς αUτος εχει 
uψος περισσότερο aπό πέντε μέτρα καί άπο κάτω εΤναι σκορπισμένα 
κάτ ι μάρμαρα τεράστια. �Αν f:πεσε έπάvω σε κανένα μάρμαρο, θc'χ f:γι
νε το κεφάλι του σαλάτα ! Άλλc'χ καΙ δ:ν ζήστ:ι, άσφαλως θc'χ ταλαιπωρη
θΏ πολU vc'x γίνι:ι καλc'χ καΙ δπωσδήποτε θa μείντ:j σακάτης. Αuτο ποu Ε.
καμες, Νίκο, εΊναι φο6ερό, παράτολμο καί παρό:λογο. Δf.ν το χωράει ό 
νοuς μου. 

- Μακάρι vc'x πέθανε, γιατί δf.v θc'χ μ ιλήσι:ι ποτf. καΙ μόνον αύτ.ος 
ξέρει ποιος τον Ε.ρριξε έκεί' μέσα. 'Άv πέθανε, θc'χ μείντ:ι γιc'χ πάντα a
γ,νωστο π�ιος τον έρριξε καί δεv θc'χ μπόρι] vc'x στηριχθβ κατηγορία έvαν
τ ιον κανενος ! 

- Το λf.ς αύτο μf. τόση aφέλεια, σc'xv VCx εΤvαι κατ' ό:ρχηv μικρΟ 
πρδ:γμα νc'χ σκοτώστ:ι ς  εναν avθρωπο ! . 

- Τί;  Nc'x τον λυπηθω; Αύτος f\ταvε έχθρός μας; χαφιές. Αύτος ή
τανε Ικανος νc'χ σκοτώστ:ι πόσους δ ικούς μας ! 

ΑΓΩΝ Α Ι ΜΑΤΟ Σ 

- Βέ6αια, ιlταν άντίπαλος. 'Αλλc'χ δf.ν μοu λές, νομίζεις δτι συμ
φέρει σε μδ:ς, είς το κόμμα, νc'χ μεταδό:λωμεν τώρα τον πολιτικόν μας a-
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γωνα είς άγωνα α'ίματος ; Σ κότωσες έσu εναν άστυνομικό. ΔΕ.v μοϋ λές, 
τ ί  θc:Χ yίν13 Ο:ν τώ� ή 'Αστυνομία λυσσάξ13 όπο άyαvάκτησιν καΙ φu
.σικc:Χ μέ το δίκ!Jό της, καΙ όρχίσ,ι;ι νc:Χ σκοτών\] δικούς μας, είτε φανερά, 
εΙ τε κρυφά, μΕ: διάφοpά μέσα ; Τί θc:Χ yίνΙ:J, έc:Χν είς την Άστuνομίαν πε
θαίνουν άπο το . ξύλο ο\ συλλαμδανόμενο ι καΙ δηλητηριάζωνται οΙ φυλα
κ ισμένοι ; Ξέρεις δτι ή Άστιινομία έχει είς τc:Χ χέρια τής 800 δικούς 
μας ; Ποιος εΤσαι σl.ι, ποu παίρνεις η)ν είιθύvην τi)ς ζωfις δλων αίιτων των 
.συντρόφων, μΕ: η)ν βλακεία σου τοϋ νc:Χ. σκοτώστ:ι ς εναν όστυνομικο καΙ 
νc:Χ Sώσ13ς όφορμην είς όvτίποιvα, νc:Χ τc:Χ βάλουν μΕ: τοuς φυλακισμένους 
καΙ έξορίστους μας ; Κ α\ όκόμη νc:Χ λές <φακάρι νc:Χ πέθανε», σκεΠτό
μενος τό τομάρι σου, yιc:X νc:Χ μη μιλήστ:ι ποιος τον έρριξε ! Κ α\ ·tαv 
i.κδ ικηθοϋν τοuς άλλους, έπειδη δΕ.v θc:Χ μποροϋν νc:Χ βροϋν τον ένοχον τοu 
ψόνου ; Βλέπω δτι μόνο τον έαυτό σου σκέπτε�αι .  Κ '  έγiιJ σοίΊ λέω, γιc:Χ 
νά μάθ τ:ι ς, δτι έc:Χν συνελαμ6άνεσο, χωρiς νc:Χ σκοτωθ!J δ άστuνομικός, 
δΕ:v θc:Χ έχανε το κόμμα τίποτε το σπουδαΊο, δ ιότ ι ή ζημια ποu κάνεις μΕ. 
τοuς έξτpεμισμούς σου εΤναι πολu μεγαλύτερη όπο την όργαvωτικη η 
μορψωτικη δουλειc:Χ ποu κάνεις στr) Νεολαία Θεσσαλονίκης. ΚαΙ να ξέ
ρτ:ις δτι έγω τέτοιους έξτρεμισμοuς δΕ:ν εΤμαι διατεθειμένος ν' άνεχθω. 
Έν άνάγκΙ:J, θα σέ βάλω σ' ένα βαπόρι, νc:Χ σΕ: στείλω πίσω στη Ρωσία, 
όπο έκεΊ ποu ήλθες, καΙ θc:Χ πω ότι <ι:αίιτος δέν μδ:ς κάνει .  Κ ρατi)στέ τον 
έκεΊ ! » ΜοίΊ φαίνεται πολu περίεργον πως δΕ:ν σδ:ς τα έδίδαξαν αύτα στο 
«Κοuτ6», νc:Χ σδ:ς ποίΊν δτι δi:ν μπορεΊτε να φθάνετε μέχρι τοίΊ σημείου 
να έγκληματfιτε, χωρlς νc:Χ ρωτδ:τε κανέναν ! Δέν καταλα6αίνεις δτι αύ
τος .) φονος τοΟ άστυνομικοίΊ μπορεϊ νc:Χ έχΙ:J τεραστίας συνεπείας δ ιc:Χ 
το κόμμα καΙ δτι έσu δΕ:ν μπορεΊς να μδ:ς βάζτ:ις σέ μπελάδες καΙ σΕ. 
κ ινδύνους, έπειδη fτσι το έκοψε ή κούτρα σου, γ ιc:Χ νc:Χ σώσ\]ς το τομά
ρι σου ; 

ΕΝ Ι ΣΧΥΣ Ι Σ  ΤΗΣ Δ Ι ΚΤΑΤΟΡ Ι ΑΣ 

- ΕΤναι άλήθεια, σύντροφε, δτι τ ίποτε όπο αύτα δΕ:ν έσκέφθηκα 
.έκείνη την ωρα. Τώρα ποu μοίΊ τα λές τc:Χ σκέπτομαι καi παραδέχομαι 
ότι δέν έπρεπε νc:Χ τον ρίξω στον κρημνό, οχ ι yιc:X. \Ίa· λυπηθω αίιτόν, άλ-· 
Aa γιc:Χ τΙς συνέπειες γιc:Χ το κόμμα. Άλλc:Χ τώρα ποu έγινε το κακό, τί _θc:Χ 
γίν13 ; . .. · _ 

- Ξέρω κ' έγrf> ; Θα δοίJμε τr)ν έξέλιξ ι .  Κ άποιος θα σέ εΤ� �'lfOU 
τον έρριξες. � ι σως άπο κανένα παράθυρο των γύρω σπιτιων. Μτrcψk'ί'·να 
μ ή ξέρουν ποιος εΤναι .  Ή 'Αστυνομία δμως θc:Χ καταλά613 δτ ι - θό: · �ταν 
.κάποιος κομμουνιστής, δ ιότι δ Παπδ:ς έδίωκε μόνον κομμουνιστάς. Κα\ 
θά έκστρατεύστ:ι δλοc δ Τύπος κατc:Χ τοίΊ κόμματος, θc:Χ ποίΊν δτι είμεθά 
.κοινοl δ9λοφόνοι, έγκληματίαι καΙ δλος δ κόσμος θc:Χ δικαιολογήστ:ι -jov 
Πάγκαλον ποu μδ:ς δ ιώκει όγρίως. Βλέπε ις καi όπο πολιτικfις όπόψέώς 
-rί ζημια έκανες ; Έvιqχύεις τον Πάγκαλον καi τr)ν δικτατορίαν του είς 
τc:Χς έναντίον τοίΊ κόμματος διώξεις του ! τί να σοίΊ κάνω, μωρέ, τέ
τοιος ποu εΤσαι ; Βέ6αια όνεγνώρισες το σφάλμα σου, άλλc:Χ μ' αίιτο δέν 
άποψεύγονται Ot συνέπε ιές 10υ yιa το κόμμα ! . Ό Ζαχαριάδης σώπαινε. � Ηταν κατακόκκινος. Δέν έπερίμενε τέ
τοιαν έπίκρισιν, τόσον κατάφωρον όπόδε ιξιν τfις έπι6λα6οίις είς τον ό
yωνα Πρ::Χξεώς του. 

- Έγω θc:Χ σ' ί::σωζα κατ' άλλον τρόπον, ό6λα6i) ( τοίι ε Τ πα το 
·σχέδιόv μου ) .  Άλλc:Χ δέν έπρόφθασα. �Επειτα, άφοϋ μΕ: εΤδες στο έστια
τόριο ι<αi είδες δτι όντελήφθην τr)ν σύλληψί σ9ιι" γ ιατί, δταν ό Παπδ:ς 
·Ο έ  ci>δήγει στο Τμfιμα, δέy έρριχνες μιc:Χ ματια πίσω νΟ: ίδ!Jς έγω τί κά
νω, χάθηκα η έρχομαι νc:Χ σέ βοηθήσω ; �Αν έ6λεπες το αίιτοκίvητον ποu 
σδ:ς ήκολούθει, δέν θc:Χ ΤΟ έκανες αύτο ποu εκανες. Αίιτά, ξέρε ις, εΤναι 
εξτρεμισμοί, ποu καταδικάζονται. Εfναι, δπως ξέρε ις, ή παιδικη aσθέ-
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νεια τοu Κομμοuνισμοϊι, ποu λέγε_ι ό Λένιν. ΚαΙ άπο αύτfιν πάσχεις καl 
σύ ! Ετσαι βέδαια νέος, άλλa όχί καΙ πολu. μ ικρότερος άπο μaς. Δια
φέρουμε, νομίζω, μόνον 8 χρόνια ! Αύτa τa μάθατε στο �Κοuτ6», άλλCχ. 
οτι1ν πρ&ξι δεν ξέρετε va τa έφαρμόσετε ! Τέλος, τώρα καταλαβαίνεις 
ότι δεν μπορεΊς πιa νa μείνι;ις στη Θεσσαλονίκη. Αίίριο το πρωt στΙς. 
5\h μόλις ξημερώσι;ι, εΤπα νa Ελθι;ι ό Κ ώστας με το άμάξι τοu. Θa μπi:Jc;. 
μμ;α καΙ θa σε πάr;ι στο Πλατύ. Έγω θa περάσω με το τραΊνο. Θa εΤ
μαι στο τrαράθυρο τijς πρώτης .θέσεως, ώς .:πλωτάρχης», δπως τώρα. 
Στο ίδιο τραΊνο θa μπiJς κ' έσύ, στην τρίτη θέσι, &πο το Πλατύ, γιατl. 
στον έδC:ι σταθμο δεν μπορεΊς βέδαια νa έμφαvισθiJς. Στην 'Αθήνα ή 'Α
στυνομία δεν σε γνωρίζει καθόλου, διότι δΕ.ν fμεινες, δεν fδρασες έκεi .. 
ΆπΟ τον σταθμο των ΆθηνC:ιν θa μΕ. &κολουθήσr;ις καΙ θa πaμε μαζί,, 
οπου πa

Π
με.

λ ' αλ ' , δ '  θ ' , , , Κ , ' Ε  - ο υ κ α, σuντροφε, εν α μ ε  τ ιμωρησr;ι η εvτρικη πιτρο-
-πή γι '  αύτο ποu fκανα ; ΔΕ.ν θa ζητήσετε την τ ιμωρία μοu ; 

- ΜΕ. τΙς τιμωρίες δΕ.ν βγαίνει τίποτε. ΔΕ.ν εΤvαι &ρκετη τ ιμωρία. 
αύτa ποu σοu εΤπα ; ΔΕ.ν σοu φθάνονν γιa νa διορθωθ�ς ; Ma την άλή
θεια, &πο σ&ς τοuς «Κοuτ6� περίμενα μεγαλuτέραν ώριμότητα σκέψεως. 
Τώρα έτοιμάσου νa Ελθτ;ι ς  στην 'Αθήνα. Σ τεΊλε τον ΠαUλο (τον καπνερ
yάτην πόu fμένε στο σπίτι αύτο) νa σοίJ ψέρι;ι έδω τa ροΟχα σοu. Πάρε 
καi μερικa λξφτa γιa τa vαΟλα σοu καi εξΦδά σου, Εως δτου φθάσωμε. 
στην 'Αθήνα (τοΟ fδωσα &νάλογα χρήματα) .  Κ '  έγω φεύγω. Γειά σου 
καΙ νό: μΙ\ βγf:tς &π' έδω έως τό πρ<4_ί. Καλην &ντάμωσι στό Πλατύ. 

Α Ι  ΥΠΟΘΗ Κ Α Ι  ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ ΠΟΥ 
�Εφυγα &πο τό σπίτι τijς όδοu Μοναστηρίου, έπijρα ένα ταξί, ποu• 

βρέθηκε μπροστά μου, καΙ έπijγα εΙς το σπίτι ποu έφιλοξενούμην, σπίτι. 
ένΟς άλλου κομμοuνιστοu. 'ΕκεΊ fδγαλα τa ροuχα τοu πλωτάρχου καΙ τa 
f6αλα εΙς την βαλίτσαν μου. Έφόρεσα πολιτικa καΙ έ6γijκα. Διa λόγους 
&σφαλείας &πεφάσισα νa μη Ελθω πλέον εΙς έπαφην μΕ. κομμοuνιdτάς. ΕΤ-
χα την έvτύπωσιν δτι ή ΆστΙ.Jνομία θa εΤχεν ήδη έξατrολιιθιJ διa νa κuνηγQ: 
τοος κομμουνιστaς παvτοΟ. Έπίστευα δτι θa συνελάμβανε πολλοuς διa ν·· 
&νακαλύψ!'J τόν δράστην τοΟ φόνου τοΟ Πατra μΕ. &νακρίσεις καΙ ξύλο. 

ΕΙς την Θεσσαλονί-κην εΤχα πολλοuς συγγενεΊς, Ιδίως πρC:ιτα έξαδέλ
ψια. Ποτε δΕ.ν έπήγαινα νa τa έπισκεφθ§>, διότι ολοι ήσαν &ντικομμοuνι-
σταl καΙ με έπέκριναν πάντοτε δρι μύτ_ατα, καθως έμάθαινα κάτrοu-κάτrου, 
άν σuναvτοuσα κανένα εΙς τον δρόμον καΙ έλέγαμε λίγες κοu6έvτες. Το 
σύνθημα τijς έπικρίσεως κατ' έμοu εΤχε δώσει ό &ποθανων κατa το 1 944 
Μητροπολίτης Ί ερισσοu καΙ 'Αγίου �Ορους Σ ωκράτης Σ ταυρίδης, δστις. 
ήτο &δελφό� τοu πατρός μου. Αύτός εΤχε κάμει δλοuς τοuς συγγενείς 
μου νa μη θέλr;ι νa με ξέpΙJ κανείς ! Κ άτrοu-κάποu μάλιστα μοΟ εστελνε 
καί έπιστολaς έπιτιμητικό:ς, παραινετικάς, πολλaς φορaς μΕ. έκκλήσεις
συγκινητικάς, «νa έπ�έλθω εΙς τιlν εύθεΊαν χριστιανικην όδόν» ! Φυ
σικa α1 έπιστολαί του fμεναν άνευ &παvτήσεως. 

- � Αφησέ τον, τόν Δεσπότη, Ελεγα κατa νοUν. Αύτός πιστεύει τώ
ρα δτι κάμνει το καθijκον του, θεάρεστον fργον, συμοουλεύων τον &vε
φιόν του, διa τον όποΊον Ελεγεν δτι «δuστυχC:ις έλαύνεται ύπό τοu Σ α-
τανά» ! 

Ε Ι Σ Ο Ι ΚΟΓΕΝ Ε Ι ΑΚΟΝ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝ 
·ΕκεΊνο το βράδυ δμως f'ίμουνα τόσον ταραγμένος, τόσον φο6ισμέ

vος, τόσον άνήσuχος καΙ τόσα ποικίλα συναισθήματα σuνεκρούοvτο εΙς 
τfιl! ψυχήν μου &πο το fyκλημα αύτο τοu Ζαχαριάδη, ώστε, &ποφασί
σας · νa μη Ελθω εΙς έπαφην μΕ. κομμοuνιστάς, αΙσθάνθηκα τον έαυτόν• 
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.μου πολύ _ μόνον, πολu μονα�όy\ 
Ν Ο� ι }όσ3ν άπο <eό6ον, δ�ότι, οϋ;ε , παλ

ληκαρ&ς, οϋτε δειλό5, μπο_?ω να πω οτι , ημ?υνα, �ον άπ<;> την αvαγ!<ηv 
va αlσθάvωμαι κοντα μου ανθρωπ'?v κατα τ<; δυνατ<;>ν «�ικο, μο�»- Και  έ
σκεπτόμουv ποϋ νa πάω ; Σ υμ6αι�ει κ�μ μ ι,αv φcψαν να, αισθάvετ�ι κα
νεlς η1ν μοναξιaν πολιλ παραπολυ, κα� μεσα ε•ς, χιλιαδ;ι:ς ,άvθρωπω:ι. 
'Υπο το κράτος μ ι�ς τέτοιας ψυχολοyικης, •κατ�στασεωs, εσκεφθηκ� Π]V 
.οlκοyένειάν μου, τους συγγεyεις μ_?υ ! �αι μ�τα �ολλους δισ�αγμο�ς α
πεφάσισα νa πάω εiς το σπιτι  _μ ιας πpωτης εξ�δέλψηςΝμου χηρας, .ΟΠ� 

iπίστευα οτι οχι μόνον θa τύχω καλυτέρας άl!Ο τους άλλους συγγενεις 
.μου ύποδοχης, άλλ' δπωσδήποτε θ' �κ�ύσω τ?ς ό?- ιyωτέpας , έ-ιyικρίσει� 
διa τιlν Ιδιότητά �ου ως κ.ο�μο�νιστου, ι�ως δ� και κα�μιαν �πικριι;τιν -
ΚαΙ Ι?ίως με έν�ιεφερε ι::υτο :_q· τε�ευτ�ιον. Ειχα .δι�οψ,ει τα,ς σχεσεις 
_μέ: τους συγγενεις μου, ακρι6ως διοτι ε ιχα βαρεθ-ι:1 τας επικρισεις των, 
τιlν γκοίνια των, διa το δτι ήμουν κομμουνιστής. 

' Επηρα λοιποiι μερ ικες σοκολάτες καΙ &λλα yλυκa διa τa .παιδά
κ\α της καΙ άπο διάφορα στενa σοκάκια της · Θεσσαλονίκης έπηγα εΙς 
10 σπίτι της μόλις εΤχε σουρουπώσει .  

Σ τi]ν άρχιl έξεπλάyη ποu μ ε  εΤδε, διότι ε Τ χ α  χρόνια ν a  πάω εΙς 
10 σπίτι της. ΝΕπειτα δμως με έδέχθη με χαρaν καΙ με περιποιήθηκε 
πολύ. Μπορω νa πω δτι εΙς το θερμον έκεΊνο καΙ i)ρεμον οlκογενειακον 
ίfΕρ ι6άλλον άνακουφίσθηκα πολύ, ΚΟ:ί, δεν το άποκρύπτω, έζήλευσα την 
ηρc:μοiι ζωην τοϋ περι6άλλοντος αύτοu, ποu ήτο άσφαλως πολU μακρυά 
ό.πο τa βάσανα καΙ τΙς σκοτοίίρες της άvώμαλης ζωί)ς ένος έπαvαστά
Ιου καΙ διl γενικοv γραμματέως τοϋ Κομμουνιστικού κόμματος ! 

Η ΑΣΤΥΝΟΜ Ι Α  ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕ Ι ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣ Ι Ν  
'Έμεινα έκεΊνο το βράδυ έκεΊ. Δf.ν μοϋ ε"iπεν οϋτε λέξιν διa την πο

λιτικήν μου Ιδεολογίαν. Μιλούσαμε συv�χως διa τΟ: διάφορα πρόσωπα 
τijς οΙκογενείας μας, των συγγενων μας καi Ε:μαθα πλεΊστα δσα πρά.
Ύματα, ποu δi:ν i)ξευρα, διa τον καθένα. 

ΕκεΊ εΤχα άπόλυτον το συναίσθημα τijς άσφαλείας. Καi δλους 
τοuς κομμουνιστaς της Θεσσαλονίκης Ο:ν πιάσουν, Ε:λεγα κατa νοUν, έ
·μέγα δεν θa με βροϋν, έδω ποu εΤμαι .  ΕΤναι άδύνατον νa το σκεφθτJ κα
νεις. 

Εiς τaς εξ το πρω"l" έσηκώθηκα, άπεχαιρέτησα καi Ε:φυγα. Ή πρώ
Ιη μου δουλειa ήταν ν' άγοράσω έψημερίδας, ολας τaς τοπικaς έψημε
p ίδας, διa νa Ιδω τί γράφουν διa τον σκοτωμον τοϋ Παπδ:, τοϋ άστuνο
μ ικοu όργάνου, ποu έρρίφθη άπο κάποιον κομμουνιση1ν εΙς τον κρημνόv 
τοu 'Αγίου ' I  ωάννου. Έπερίμενα νa Ι δω καi έπιθέσεις κατa τοu Δη
t-ιάρχου, ποu δi:ν εΤχε περιφράξει τον λάκκον έκεί'νον, ωστε νa μη συμ-
6� το κακόν. Έπερί μενα νa Ιδω την ε'ίδησιν με μεγάλους τίτλους καi μt 
ό:γ�ίαν έπίθεσι� κατa των Κ_?μμ�υνιστων κα� συστάσεις συλλήψεων, διω
γμων, καταδικων, τυφεκισμων, απαγχονισμων κ.τ.λ. 

·Η κατάπληξίς μου ήτο άνευ προηγουμένου, δταv εΤδα δτι καμμία 
έ<!!ημερiς δεv Ε:γραφε τίποτε ! Οuτε μ ίαν λέξιν ! Οϋτε κΟ:ν δτι εύρέθη 
καποιοs νεκρΟς η τραυματισμένος, ποu Ε:πεσεν εΙς τον κρημνον τοϋ λάκκου του 'Αγίου ' Ι ωάννου. ΝΕφαγα κυριολεκτικως τaς έφημεοίδας στίχον πρΟς στί�ον διa νa εuρω μ ίαν λέξ ιν διa το γεγονος αύτό. 'Αλλά . . . .  τίποτε ! Κ υοιως ένδιαφερόμην νa μάθω κατa πρωτον &ι 6 Παπδ:ς άπέθαvεν 
η οχι .  'Αλλά . . .  τ ίποτε ! 

- -

'� 'Α:στυ,νομίa έvόμ �σε ,σκόπιμον νa συyκα?-ύΨι:j την ύπόθεσιν. ΕΙδοπ_οιηθη αργοτερον, μετα την φυγfiv μας ·άπο τον τοπον τοϋ &θλου τοϋ Ζ<:χαρι�δη, ά.:rro δ ι;χ6,άταs ποu. εΤδ� κάτω , τον , πεσόντα, έπηγε, τον έπηρε, , τον έπ!Ίyεν υπ? πα<_!αv εχεμύθειαν εις το νοσοκομεί'ον καί . . .  δεν άνεκοινωσε τιποτε ! Απλως εΤπαν έκεi γύρω δτι έyλύστρησε καΙ Ε:πε-
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σεν -ενας άνθρωπος ! Οuτε ποΙος ήτο κ&ν δ πεσών ! Α\ έφημερίδες δΕν• 
έλα6ον γνοοιν κ&ν τοϋ γεγονότος ! 

Αύτfι ή σιωπfι της 'Αστυνομίας με άνησύχησε άκόμη περισσότερον_ 
- Τί διά6ολο σημαίνει αύτό ; εΤπα κατa νοϊιv. Διατί ΤΟ κρύ6ουν ; 

'Ετοιμάζουν τίποτε το φο6ερον καΙ τpομερον έναντίον μας καΙ θέλουν' 
χρόνον διa νa προετοι μασθοΟν ; Δι '  αύτο ΤΟ άνέ6αλαν ; 'Ή έπεκράτησεν· 
� �ποψις ,νζχ το κρύψ�υν διC; νa μry έ�τεθοϋ�, �κ T?U δτι εν, δρΥ,ανόν, τ�ν 
uπηρξε τοσον βλαξ, ωστε ν ό:φεθr:ι να ριφθr:ι εις τον κρημνον ; _ Αλλ αυ
τfι ή άποψις θ' άπετέλει πολu περίεργον περιφρούρησιν της ύπολήψεως, 
τοϋ Σ ώματος, δσον άφορq τaς Ικανότητας των όργάνων του. Διότι,  έaν 
fνας εύρέθηκε μπόσικος καΙ τfιν Ε:παθε, δεν έπεται δτ ι εΤναι ολοι τέ
τοιοι .  ΆσφαλC>ς κάτ ι θa έτοι μάζουν έναντίον μας καΙ δ ι '  αύτο σιω-· 
ποϋν. ν Επειτα, πέθανε δ Παπaς η δεν πέθανε ; Μήπως δεν πέθανε καl 
περιμένουν νa συνέλθr:ι διa νa μ :λήσr:ι ; Πάντως έyώ, 0:ς φύγω το τα-
χιίτερ,οΕ

ν !_ " ξ' έ -

άλ 
, , , , � , 

βαλ
' 

πηρα ενα τα ι, Ί"ηγα π ιν εις το σπιτι που ειχα την ιτσαν· 
μου� [γινα πάλιν «πλωτάρχης» καΙ με άλλο ταξl Ε:τρεξα εΙς τον σταθ
μόν. ΕΙς το Πλατu έπερίμενεν δ Ζα,χαριάδης. Έμπηκεν εΙς το τρα\νσ 
καΙ δταν έφθάσαμεν εΙς -τ:ην 'Αθήνα, τον ώδήyησα εΙς ΤΟ σπίτι της πα-· 
ρόδου τfjς δδοϋ Κωνσταντινουπόλεως. 

' Εκεί Ε:μεινε μαζί μας περίπου 4 μfjνας ! Τον έτοποθετήσαμεν ώς. 
μέλος τfΊς Κ εντρικης Έπιτροπfjς τfjς 'ΟμοσΠονδίας Κομμουνιστικης: 
Νεολαίας ( Ο Κ Ν Ε ) ,  κοντa εΙς τον Κ ολοζώφ καΙ άργότερα τον έπήραμε 
άπο την Νεολαίαν καΙ τον έ6άλαμε γραμματέα τfjς όργανώσεως τοϋ 
κόμματος εΙς τον Πειραιa. 

Ό Ζαχαριάδης έπανειλημμένως εκτοτε μοϋ εΤχεν εlπ6 δτι ανεγνώ
ριζε το σφάλμα του τfjς Θεσσαλονίκης σχετικως με τον Παπaν καΙ μοϋ. 
έχρεωστοϋσε χάριτας, διότι δεν τον �ιμωρήσαμεν, άλλa συνάμα καΙ δ ιa  
το δτι έγώ δεν εΤπα τίποτε εΙς κανένα άλλον δ ιa  το όγκC>δες έκε\νο σφάλ
μα του ωστε νa τον μειώσω μέσα εΙς το -κόμμα. 

Ύπηρξε πάντοτε πειθαρχικώτατος εκτοτε καΙ ύποστηρικτης των 6:
-πόψεών μου εΙς δλας τaς σχετικό:ς συζητήσεις η ψηφοφορίας τfjς όργα-· 
νώο:.:ωs Πειραιως η τfjς δλομελείας καΙ των συνεδρίων. Διό: τον Πειραι& 
ήτο παντοτε το δεξί μου χέρι .  Αίιτο όφείλω νό: ΤΟ δμολογήσω, &ν πρό
κειται τό: γραφόμενά μου αύτό: νό: [χουν άξίαν τινό: \στορικήν. 

vΟσον Ο:φορq τον άστuνομικον Παπ&ν.ι αύτος δεν άπέθανε, καθώς 
έμάθαμε άργότερα. Έτσακίσθηκε βέ�αια, εχασε το ενα του πόδι, Ε:μει
νεν εΙς το νοσοκομε\ον έπl εξ 1-!flνας μέσα εiς τον yϋψον, άλλ' έσηκώθηκε 
καΙ Εζησε. Κ αΙ δταν έ6γηκεν άπο το νοσοκομε\ον ένεζήτει per terra per 
more τον Ζαχαριάδην διό: νό: τον σκοτώσr:ι ! Γύριζε καΙ εΙς την 'Αθήνα 
έπl πολU διό: νό: τον εuρr:ι . ΆλλΟ: δεν το κατώρθωσε. Ό Ζαχαριάδης ύ
πηρξε καi εΙς τοϋτο τυχηρός. Δεν ξέρω &ν ζ6 δ Παπaς καi &ν άναζητfι 
άκόμη τον Ζαχαριάδην. Π ιθανον νό: τον εuρr:ι εΙς την Π ράγαν ! 

. 
Πάντως ή τακτικη της 'Αστυνομίας νό: σιωπήσr:ι ύπηρξεν άστοχος. 

Δεν Ε:γινε κ&ν οuτε μήνυσι_ς κατό: τοϋ Ζαχαριάδη έκ μέpους τοΟ Παπa. 
Έπεκράτησεν ή στενη άντίληψις νό: μη γνωσθ6 κάτ ι,  ποlι ήτο εΙς βάρος 
τάχα τοϋ Σώματος τί]_ς Χωροφuλακfjς, δ ιότι fνα όργανόν του την Ε:παθε ! 

Α Ι  ΔΗΜΟτ Ι Κ Α Ι  ΕΚΛΟΓΑ Ι . - ΠΑΤΡ Ι Κ Ι Ο Σ  

Δύναται νό: λεχθ6 δτι το π�C>τον πλi)γμα κατό: τοϋ Παyκάλου καΙ 
της δικτατορίας του έδόθη κατα τό:ς τότε προκηρυχθείσας δημοτικό:ς 
έκλογό:ς διό: τi)ς έκλογης ώς Δημάρχου Θεσσαλονίκης τοϋ ύποψηφίου 
τοΟ κομμουνιστικοΟ κόμματος κ. Μην& Πατρικίου, έσχάτως βουλεuτοίJ 
καi ύπουργοΟ τi]ς ΕΠΕ Κ . Φυσικό: το πληγμα εδωσεν ό Λαος τfjς Θεσσα-
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λονίκης, αλλα το κ .  κ .  Ε. ώργάνωσε καi διεξήγαγε ·ηΊν μάχην ν ικηφ?
ρως, έπi κεφαλijς τ?ϊι Λαrf; θε?'σ�ον!κης, έν41 τα άλλ� κόμμα;α της 
χώρας εΤ�ον διαλuθτ;ι σχεδον κ�ι ο� ηγ�ται ;yων ήσα� έξορισ;οι εις, δια
φόρους νησουs. Χαρακ:ηριστικ?ν ειναι .. οτι� στ'!'ω5 και �α'Σα την π�ριοδο� τfjς γερμανικης κατοχης, διελuθησαν κατ ουσιαν και εμεινε μον�ν το 
Κ .  Κ .  Ε. δια να όργανώστ;ι το Ε. Α. Μ., δ ιότι μόνον το Κ .  Κ .  Ε. διεθετε 
παράνομον όργανισμον διό: να δύναται να κ ινηθΏ καi να δράστ:ι μέσο: εiς 
τας λαϊκας μάζας, έτσι καi έπi τijς δικτατορίας τοϊι Παγκάλου, μονον 
άπο το Κ .  Κ .  Ε. ή το δυνατον να κινητοποιηθοϊιν λαϊκαi μaζαι κατα τής 
δ ικτατορίας. Καi αuτό έπετεύχθη εis η1ν Θεσσαλονίκην καi πάλιν δια 
τijς έφαρμογfjς τijς τακτικijς τοϊι «Έyιαίου Μετώποω>, περi τijς όποίας 
έγράψαμεν ηδη. 

Ή τοπικη όρyάνωσις τοϊι κόμματος έν Θεσσαλονίκτ;ι καi δ περιφε
ρειακός γραμματευς Παστίας Γιατσόπουλος έκριναν σκόπιμον ν' άκο
λουθηθΌ ή έξijς τακτικιl εΙς τας δημοτικας έκλογας έκείνας : Να δρισθΌ 
;ι4ποψήφιος Δήμαρχος έκ των γηγενCw κατοίικων τijς Θεσσαλονίκης 
καi συγκεκριμένως ό δικηγόρος κ. Φωκίων Καμμώνας,. &ττις ήτο υίος 
έγκρίτου οΙκογενείας τijς πόλεως, ό δέ πατήρ του, δικηγόρος έπίσης, 
είχε διατελέσει πρόεδρος τοϊι Δημοτικοί) Σ υμ6ουλίου Θεσσαλονίκης έ
πi πολύ. Έπi πλέον δ Φωκίων Κ αμμώiiας ήτο μέλος τακτικόν τοϊι Κ .  Κ .  
Ε. καi συνάμα ήτο παλαιός πολεμ ιστιlς κί:χi εΤχε διαπρέψει δια την δρCι
σ ιν του έντός τοϊι παλαιοπολεμ ι.στικοϊι :κινήματος. Συνεπως σuνεκέντρω
νεν δλα τα προσόντα δια vα εΤvαι ί.ιπσψήφιος Δήμάρχος Θεσσαλονίκης, 
χωρiς va παρουσιάζτ;ι τρωτaς πλευρaς έναντι των άντιπάλων. Έπi πλέ
ον ή οΙκογένειά του ήτο καi έκ των θεωρουμένων ώς φιλικως διακειμέ
νων πρΟς τοuς ' Εδραίους της Θεσσαλονίκης καi ό Φωκίων Καμμώνας θα 
ουνεκέντρωνεν άσφαλως καi πολλaς ψήφους των ' Εδραίων, οί'τ ινες κατ' 
άρχην ήσαν καi κατa της δικτατορίαs τοϊι Παγκάλου, τιlν όποίαν έφο-
6οϊιντο δτι ήτο δυνατον να έξελ ιχθΌ εΙς φασισμόν, όστις, άπο της έμφα
νίσεως τοϊι Μουσσολίνι, ήτο το νέον φροϊιτον τijς έποχης. 

Η «ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠ J τΡΟΠΗ Π Ρ Ο Σ ΦΥΓΩΝ>> 

'Από της άπόψεως συνεργασίας μέ άλλας λαϊκaς όργανώσεις, ή 
1οπικη όργάνωσις τοϊι κόμματος έν Θεσσαλονίκτ;ι καi δ περιφερειακος 
γραμματεuς ί.ιπέδειξαν δι '  έκθέσεώς των είς τιlν κ .  Ε. τοϊι κόμματος να 
γίντ;ι συνεργασία μέ τι'! ν λεγομένην «' Ανωτάτην Έπιτροπijν Προσφύ
γων», προεδρευομένην τότε άπο τον δ ικηγόρον κ. Μηνaν Πατρίκιον, Θρ�
κα τijν καταyωγήν. Ή λεγομένη αϋτη «,Ανωτάτη Έπιτροπη Προσφυ
yων» δέν εΤχεν άληθως σο6αρaν έπιρροην έπi των ποοσφυγικων μαζων 
καi είς το μεγαλύτερον μέρος αuτων ήτο κατ' οUσίαV άγνωστος, δπως 
καi δ πρόεδρος αuτijς. Ή μεγάλη προσφυγικη μaζα, ώς κυρίαν προσ
φυγικ'ήν όργάνωσιν έγνώριζ,ε την « Σuνομοσπονδίαν των Π ροσφυγικων 
'Οργανώσεων», της όποίας πρόεδρος ήτο τότε δ μετέπειτα Καφαvταρι
κος βουλευτης κ. Κ υριaκος Μητaκος, πολ ιτικος μηχανικός. 'Αλλ' ή Σ υν
ομοσπονδία αϋτη εί.ιρίσκετο ί.ιπο την έπιρροιlν τοϊι κόμματος των Φιλε
λευθέρων καi σuνεπως το Κ .  Κ .  Ε. δέν ήδύνατο νa συνεργασθΏ έκλογι
κως μέ αuτην την προσφυγικην όργάνωσιν, ήτις, άλλως τε, ήτο είς χεΊ
ρας των λεγομένων _ί.ιπο των Κομμοuνιστων «προσφυγοπατέρων». 'Εφ' 
όσον δέ έπρόκειτο νa έχτ;ι ί.ιπσψήφιον Δήμαρχον άπο της πλευρaς των 
γηγενων κατοίκων τijς Θεσσαλονίκης τον Φωκίωνα Καμμώναν, έπρεπε να 
κάμτ;ι το «Ένιαί'όν του Μέτωπον» μέ προσφυγικην όργάνωσιν, δ ια να 
προσελκύστ;ι καi προσφυγικaς ψήφους, μεταξu των δποίων τότε δ Κομ
Ιf.Ουνισμος δέν �Τχεν εl?"χc:ψήσει ά�όμη, 

,
δπως ,άργότερον. Κ αί, έλλείψει 

αλλης, συνειργασθη με την λεγομενην « Ανωτατην Έπιτροπτlν Π ροσφύ-
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γων», ijτις έπηγγέλλετο έπίσης δτι εχει σχετικως άριστερας κάπως κοι
νων ικας τάσε ις. Tr'jν τοιαύτην κα9ορ ισ1:Jεί'σαν εΙς τας τότε δημοτικας έκ
λογας τακτικι)ν τιlς τοπικi)ς όργανώσεως τοu κόμματος έν Θεσσαλονί
Κr.J ένέκρ ινεν ή κ .  Ε. TOU κομματος ως όρθήν. 

Η ΥΠΟΔΕ Ι Ξ Ι  Σ ΤΟΥ κ. ΠΑΤΡ I Κ I OY 

'Εν τ� μεταξu ό Π άγκαλος t:χρισεν ως ύπσψήφιόν του τον Κ .  
Άγγελάκην, Βεν ιζελ:κόν, γηγενιϊ έπίσης, &(\λοτε Δήμαρχον Θεσσαλονί
κης, μηδόλως δημοφιλfi, οϊίτε εΙς αύτοuς τοuς γηγενεί'ς, ο'ίτ ινες, ως έπi το 
πλεί'στον, ήσαν άντ ιβενιζελικοί .  Ό Πάγκαλος είς τι']ν έkλογfιν τοu προ
σώπου τούτου εΤχεv οίκτραν ό:ποτυχίαν. Το γεγονός αύτο έτροποποίη
σε τας άπόψεις TOU κ .  κ .  Ε.,  το δποί'ον έσκέφ�η δτι περισσοτέρας προσ
φυγικας ψήφους θα έλάμοανεν, έCχν ύπεδείκνυε πρόσφυγα Δήμαρχον, τε
θέντος δτι η έπιρροή του ήσκεί'το κυρίως έπi γηγενων έργατων καi Ί σ
ραηλιτων, τοuς δποίους ήδίινατο να στρέψι:ι είς ΤΟ να ψηφίσουν τον πρόσ
φυγα Δήμαρχον,. έν� ήτο δυσκολώτερον να πείσι:ι πρόσφυγας να ψη
φίσουν γηγενij. � Αλλωστε, οuδεiς &λλος πρόσφυξ ύπσψήφιος θα ύπεδει
κνίιετq καi συνεπως οί έπηρεαζόι.ιενοι ό:κόμη τότε άπο τας Ιδιότητας αίι
τας τοu πρόσφυγος καi TOU γηγενοuς eα έψήφιζον άναλόγως τijς προε
λεύσεως TOU υποψηφίου. 

. Με αι'.ιτοuς τοuς συλλογισμοuς καi λόγft) δ ισταγμων TOU Φωκίωνος 
Καμμώνα vix δεχθ!] τfιν ύποψηφιότητα Δημάρχου, δοθέντος δτι το Κ .  Κ .  
Ε .  παρ' δλα ταuτα δf:ν έπίστευεv εΙς έπιτυχίαν TOU ύποψηφίου του, άπε
qφασίσθη να υποδειχθ!] πρόσφυξ Δήμαρχος καi συγκεκριμένως δ πρόε
δρος τfiς «'Ανωτάτης Έπιτροπf\ς Προσφύγων» κ. Μηνaς Πατρίκιος .  

Δ Ι ΑΤ Ι  ΕΤΕΘΗ Η ΥΠΟΨΗΦ Ι ΟΤΗ Σ 

Ό κ. Πατρίκιος δf:ν είχε δ ιατυπώσει άξίωσιν τοιαύτην. Εfχε δεχθ!] 
f\δη να εΤvαι υποψήφ ιος Δήμαρχος δ Φ. Καμμώνας, γνωρίζων δτι η όργά
νωσις τijς όποίας προήδρευε δέν εΤχε δυνάμεις δια να ό:ξιώσΙJ κάτι τέ
τοιο. � Ητο μ ία όργάνωσις σχεδόν εΙς τα χαρτιά ! Μία ταμπέλα καi μία 
σφραγiι, μf: εΙκοσάδα ίσως άνθρώπων, κινουμένων πέριξ  αι'.ιτων. Αuτη 
επρόκειτο μόνον μικρόν άριθμον ύποψηφίων δημοτικων συμβούλων να δώ
σι:ι εΙς το ψηφοδέλτ ιον TOU κ .  Κ .  Ε, .#-Ε τfιv έλπίδα τijς έπιτυχίας τού
των έκ τijς μειοψηφίας, δ ιότι κατα τον έ�λογικοv νόμον έκ των 30 δη
μοηκων συμβούλων τijς Θεσσαλονίκης οί 20 έπρόκειτο να ληφθοuν έκ 
τijς πλειοψηφίας καi οί ύπόλοιποι 1 Ο έκ τijς μειοψηφίας. Ή πρότασ ίς 
τοu να ύποδε ιχθ!] πρόσφυξ ύποψήφιος Δήμαοχος καi συγκεκρι μένως δ 
κ. Μηνaς Πατρίκ ιος προijλθεν έκ τοu Κ .  Κ .  Ε: 
. Βεοαίως ό κ. Πατρίκiος δf:ν ήτο κομμουνιστής, οϊίτε κδ:ν συμπαθων 
προς το Κ .  Κ .  Ε. � Ητο μάλιστα προηγουμένως τελείως &γνωστος εΙς αίι
τό. 'Αλλ' αuτο δf:ν μaς ένδιέφερε, πρωτον δ iότι δέv έπιστεύομεν είς τfιv 
έπιτυχίαν έκλογfΊς Δημάρχου, άλλα μόνον συμβούλων - καi συμοού
λους είμεθα εΙς θέσιν να έκλέξωμεv έκείνους ποu eα είχομεν προκρίνει 
νc'χ έκλεγοuv, δίδοντες έντολι']ν νc'χ προτιμηθοuν καi να Ελθοuν πρωτοι εΙς 
τό ψηφοδέλτ ιόν μας, έκλεγόμενοι εστω καi έκ τijς μεισψηφίας. Δεύτερον 
έπλαισιώσαμεv τον ύποψήφιον Δήμαρχον Πατρίκιον μέ κομμουνιστας ύ
ποψηφίους δημοτικοuς συμβούλους/ εΙς τρόπον ωστε, εΙς περίπτωσιν έκ
λογijς, νc'χ διατηροuμεv άπόλυτον τι']ν πλειοψηφίαv τοu Δημοτικοu Συμ
βουλίου καi δ ι '  αuτijς νc'χ κατευθύνι:ι τον Δijμov το Κ .  Κ .  Ε. 'Ωσαύτως το 
�κλογικον πρόγραμμα κατηρτίσθη ύπο τοu κ .  κ .  Ε. καi αι'.ιτο eα ήτο ή 
βάσις πάσης δράσεως είς περίπτωσιν άπιθάvου &λλωστε έπιτυχίας. 

Mf: αι'.ιτας τας σκέψεις ωρίσθη υποψήφιος Δήμαρχος ο κ .  Μηνδ:ς Πα-
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τρίκ ιος, οστις  καΙ εύχαρίστως έδέχθη, μετά τ ινος έκπλήξεως μάλιστα, 
διό: η1ν τοιαίιτην παραχώρησιν της θέσεως ταύτης έκ μέρους του Κ . Κ .Ε .  

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗ Σ I Σ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΑfΡ I Κ I ON 

ΕΙς την όδΟν Πατησίων ίιπiiρχε τότε εν ζαχαροπλαστείΌν μΕ: την 
έπωνυμίαν «Άτθίς�, όλίγον πρΟ της στάσεως Άγίου Μελετίου, το όποΙ
ον έyινεν άργότερον κ ινηματογράφος μΕ. το 1δ ιον ονομα. Ό περιφερεια
κος γραμματεuς τοu Κ .  Κ .  Ε. Θεσσαλονίκης Παστίας Γιατσόπουλος έ
λαβε την έvτολιlν νό: φέρι:� εΙς 'Αθήνας τον _15. Πατρίκιον προς συνεννόη
σιν μΕ: την Κ .  Ε. τοu κόμματος, πρΙν αϋτη έyκρίνι:J η1ν ίιποψηφιότητά 
·του. ΚαΙ ή συνάντησις ώρίσθη εiς τό ζαχαροπλαστεΊον «' Α-rt3ίς», δ ιότ ι ,  
έπειδη κετεδ ιωκόμην ό:πό την Άστυνομίαν, δΕ:ν ητο δuνατον οίί.τε τον κ .  
Πατρίκιον νό: δεχθω ε Ις  γραφεΊον τοu κόμματος, οίίτε έγώ νό: πάω εΙς 
κεvτρικον μέρος. �Ετσι, αύτό το ζαχαροπλαστείΌν είιρέθη ώς ήμ ικεντρ ι
κός τόπος συναντήσεως. 

ΟΟταν έφθασα έκεΊ, είιρfiκα τον Γιατσόπουλον, τον κ. Πατρίκiον 
καΙ τόν συνοδεύοντα αύτόν κ. Διαφωνίδην άναμένοντας. ΔΕ:ν έyνωριζόμε
θα φυσικa καΙ ό Γιατσόπουλος έκαμε τό:ς συστάσεις. Έγνώριζα ομως 
δτι ό κ. Πατρίκιος ήτο Θράξ, καΙ μάλιστα άπό τf}ν Καλλικράτειαν, κω
μόπολιν όλίγας μόνον ωρας ό:πέχοuσαν άπο την πατρίδα μου Σ ηλύβρι
αν. Τοuτο μοu έπέτρεπε νά yνωρίι,ω την νοοτροπίαv, την ψυχολογίαν, 
λ ίγο-πολu τό:ς άπόψε ις των aνθρώπων της πατρίδcς μου, καΙ όρθCJς ίιπε
λόγιζα οτ ι ό κ. Πατρίκιος δΕ.ν ήτο δuvατον νa εΤναι διάφορος. ·"Αλλωστε 
ό κ. Πατρίκιος εΤχεν ηδη δεχθ� δλας τό:ς άπόψεις τοu κόμ ματος έτrl τής 
συνθέσεως τοu ψηφοδελτίου τοϋ Δημοτικοu Συμδουλίοv, εΤχε δεχθfl το 
έκλογικον πρόγραμμα καΙ την ήγεσίαν τοu άγωνος έκ μέρους τοu κόμ
ματος, τον όποίον &λλωστε μόνον αύτο ήτο εΙς θέσιν νό: διεξαγάγ ι:J .  
"Επ' αύτων ολων δΕ.ν ίιπiϊρχε θέμα προς συζήτησιν. 

Τό μόνον σημείον, τό όποΊον r]θελα νa διευκρινίσω εiς τόν κ. Πα
τρίκ ιον, ώς γενικος yραμματεuς τοσ κόμμ<χτος, κατό: τον έπισημότερον 
τρόπον, iiτo τό ζήτημα της ίδ ικi)ς του θέσεως έναντι τοu κόμματος. �Η
θελα νeχ διαCJ"αψηνισθίj τοuτο πλήρως, ό:νεξαpτήτως έπιτυχίας ll μη είς 
τό:ς έκλογάς. Διό: τοuτο, μετό: τό:ς τυπικό:ς συστάσεις καi ό:λληλογvω
ρ ι μ ίας, τοίί εΤπα : 

- ΕΤμαι ένήμερος, κ. Πατρίκιε, των συμφωνιων ποu έκάματε μΕ. 
την όργάνωσιν τοu κόμματός μας διό: την έκλογ ικην συνεργασίαν έν 
Θεσσαλονίκι:� κατό: τό:ς δημοτικό:ς έκλογάς. Ό σ. Γ ιατσόπουλος μΕ. εχει 
κατατοπίσε ι πλήρως δ'ί' έκθέσεώς του, είς την όποίαν μάλιστα προσθέ
τει ,  οτι έξεφράσατε την συμπάθειάν σας πρΟς τό Κ .  Κ .  Ε. Σ ό:ς πληρο
φορω δτι φυσικό: δΕ:ν είσθε κομμουνιστης καΙ δΕ.ν ίιπάρχει κανεlς λόγος 
νό: έμφανισθi)τε ώς τοιοuτος. 'Αντιθέτως συμφέρον εΤναι νό: σό:ς ψηφί
ζΌ δ Λαος ο�ι ώς κομμοuνιστήν, δπότε ίιπάρχει ή πιθανότης νό: λάβετε 
καΙ περισσοτερας ψήφους. ΔΕ.ν κωλύομαι νό: σό:ς πω οτι καΙ Ο:ν ό:κόμη ζη
τήσετε την έγγραφήν σας είς το Κ . Κ . Ε. δΕ.ν πρόκε ιται νό: σό:ς έγγρά
ψωμεν, δ ιότ ι ή έγγραφη είς το κόμμα μας δΕ.ν εΤναι ,  οπως είς τό: &λλα 
κόμματα, είίκqλος . . Άπαιτοuνται χρόνος, δ ιαδ ικασία, δοκιμαί, μέχρις 
ότου πεισθίj τοuτο οτι ό έγγραφόμενος έμφορεlται πράγματι άπο τό:ς 
κομμουνιστικό:ς ό:ρχ&:ς. Σ υνεπως ζήτημα κομμουνιστικi)ς Ιδιότητός σας 
καΙ μέλους τοΟ κόμματος δΕ.ν τίθεται .  

ΤΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Άπο σό:ς δέν ζητοuμεν νό: . γ ίνετε κομμουνιστής. Ζητοuμεν μόνον 
VCx παραμείνετε πιστος είς την συμψωνίαν μας, δηλαδi] είς το υίοθετηθέν 
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έκλογικον πρόγραμμα, είς ένδεχομένην περίπτωσιν έπιτυχίας, διότι το 
έκλογικον. αύτο πρόγραμ μα θa εΤναι τό συμβόλαιον μεταξu uμων καi fι
μων άφ' ένος καi τοu Λαοu της Θεσσαλονίκης ό:φ' έτέρου. Αύτο θ' ό:vα
πτύξετε καi κατa τοLις λόγους σας προεκλογικως. Το δ€: πρόγραμμα. 
αύτό, δπως θa το έχετε ήδη μελετιlσει, δεν εΤναι καθόλου κομμουνιστι
κόν. Δηλαδfι δf:ν περιέχει καθόλου ζητήματα της έπαναστατικης μας κα
τευθύνσεως. Ετναι πρόγρc.ψμα άπλως φιλολαϊκόν. Ύποσχόμεθα δτι, έaν· 
έπιτύχωμεν va καταλά6ωμεν τον Δiiμο_ν Θεσσαλονίκης, θa ένδιαφερθc:>
μεν κυρίως διa τfιν Uδρεuσιν, τον φωτισμόν, τfιν όδοποιlαv, τfιν καθαριό
τητα των λαϊκων συνοικ ιων καi των σuvοικ ισμων καi όχι μόνον των κεν
τρικων όδων, δπου εΤναι τa μέγαρα καi κατοικοuν oi πλούσιοι, ώς γίνε-· 
ται σήμερον. 'Ότι θa μεριμνήσωμεν διa τfιν uγείαv καi τfιν περίθαλψιν· 
των πτωχων καi δτι θa διαθέσωμεν τa χρήματα. τοu Δήμου προς τοιού
τους σκοποuς καi όχι είς γεύματα, τελετaς καi έξωραϊσμούς, δταv αί 
Λαϊκαi συνοικίαι δf:ν έχουν οϋτε νερό, οuτε ψως, οuτε δρόμους. 'Όλα αύ
τa δf:ν εΤναι Κομμουνισμός. Δύναται νa τa υίοθετήστ:� οίονδήποτε δημο
κρατικον μεταρρυθμ ιστικον άπλως κόμμα. Έμδ:ς αύτa μδ:ς ένδ ιαφέρουv 
κα.i όχι το &ν ό Δήμαρχος θa εΤναι κομμουνιστfις η όχι . 

Ό κ. Πατρίκιός συνεφώνησεν είς δλα αύτά καi uπερθεμα.τίζων μά
λ ιστα έτόνισεν δτι, άνεξq.ρτήτως τοu &ν θa γίνι:� δεκτος νa έγγραφ� fι 
όχι είς το Κ .  Κ .  Ε., πάντως θa παραμείνι:� πιστος είς τfιν συμφωνιαν 
μέ αύτό. 

Μετa τfιν συμφωνίαv ταύτην, ένεκρίθη ό:πο τfιν Κ .  Ε. τοu κόμματος. 
ή ύποψηφιότΙ]ς του ώς Δημάρχου. 

· 

Α ΚΥΡΩΣ I Σ ΤΗ Σ ΕΚΛΟΓΗΣ 

Ai  έκλογαi έγιναν καi η καθορ ισθε'ίσα τακτ ικη έπέφερε τa aποτελέ
σματά της. Το ψηφοδέλτιον τοu κ. Πατρικίου έπλειοψήφισε καi οοτος έξε
λέγη Δήμαρχος με πλειοψηφίαν δημοτικων συμβούλων έκ τοu ψηφοδελ
τίου του. Εϊκοσι δημοτικοi σύμ6ουλοι ήσαν έκ τοu ψηφοδελτίου τοu Κ .  
Κ .  Ε. καi μόνον 1 Ο έκ τοu παyκαλικοu. 

Ό Πάγκαλος έξεμό:vη. Ήκύρωσε τaς έκλογaς καi διέταξεν έπανά
ληψιν αύτων. Καi φυσικa δλα αύτa παρανόμως, δικτατορικω δικαιώμα
τ ι .  Ό Πάγκαλος ήλπισεν δτι είς την δευτέραν έκλογην δ uπόψήφιός του 
·�γγε},�ης θa σ�νεκέντρωνε τ<:Χ5 ψήφους ,όλοκλήρου τοu συντηρητικοί/ 
κοσμου εναντι του «κομμοuvιστου» Πατρικιου ! 

, ·ο κ. Πατρίκιος έπαvηλθεν εΙς τaς 'Αθήνας διa νa συνεννοηθωμεν 
έκ νεου. 

,..--:. Το όνομα «Πατρίκιος� εΤναι θρuλος ! μοu εΤπε μόλις μ€: εΤδε. 
Κ αi ήτο πράγματι θρuλος. �Ολη ή ' Ελλάς, μετa την έπιτυχίαv του 

τη.ι πρώτην φοράν, εστρεψε τa βλέμματά της διa νa ίδι:� ποΙος εΤναι αύ
τός ποu εδώσε το πρωτοv πληγμα είς τον Πάγκαλον καi την δικτατο
ρ ίφι του. Το όνομά του έγινε γνωστον παvτοu καi ό:πο διάφορα μέρη 
της ΈΞ?-λάδος έλάμ6ανεν ένθαρρuvτ ικaς; έπιστολάς, τηλεγραφήματα συγ
χαρητηρ ια. 

Φυσικa συνεφωνήσαμεν νa έμμείνωμεv είς τον ό:yωνα καi νά δώσω
μεν την δευτέραν έκλογικην μάχην μ€: τον Πάγκαλον. 

Είς την όργάνωσιν Θεσσαλονίκης έδώσαμεν Ιδιαιτέρως την έντολfιv 
�<:Χ έκ6αθύντ:1 έτι περισσότερον κοινωyικως τον ό:γωνα. Na γίνι:�, εί δυ
νατόν, ό:γών πτωχων λαϊκων μαζων έκπροσωπουμένων ύπο τοu ψηφοδελ
τί?υ Πατρικίου, καi πλουσίων .κοινωνικων στρωμάτων ύπο τον Άγγε
λακην. 
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ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΤΑ Ι Ο κ. ΠΑΤΡ I Κ Ι Ο Σ  

'Ορισμένοι πλούσιοι Έ6ρα\οι έγκατέλειψαν, συνεπείςι τούτου, τας: 
τάξειs μας. Έν τούτοις, δσοι πτωχο_Ι δΕν εΤχον ψηφίσει προηγουμένως 
Παi-ρικιοv, τον έψήφισαν είς η1ν δευτέραv έκλογήν. Πολλοi &πο τοuς δια
νοουμένους έτάχθησαv ίιπέρ αύτοu, λόγ<tJ τοu δτι ό Πάγκαλος δέv έσε-
6άσθη τfιν λαϊκfιv ψηφον την· πρώτην φοραν καi παρανόμως ή κύρωσε τας. 
έκλογάς. 'Ο Λαος της Θεσσαλονί-κης, παρα τας &πειλας τοu Παγκάλου, 
παρα τας έπεμδάσεις, tδωσε νέον κόλαφον εΙς τον Πάγκαλον καi το 
ψηφοδέλτιον Πατρικίου έξελέγη μέ μεγαλuτέραv πλειοψηφίαν &πο τfιν 
πρωτην φοράν ! 

'Αλλ' ' Λ • 
'ζ " . ή ' " Ή νίκη ήτο μεγαλειώδης. ημεις εγvωρι αμεν οτι ν ικη αυτη· 

δέν ήτο νίκη κομμουνιστ ική, παρα μόνον &ντιπαγκαλική. Μόνον οί aντί
παλοι,  οί παγκαλικοi καi <'iλλοι έχαρακτήριζον τον Πατρίκιον ώς κομ
μουνιστήν. "Οσον &φορξt δμως την πλειοψηφίαν τοu Συμ6ουλίου δέν εΤ
χον &δικον, διότι ήτο δντως κομ..�:�ουνιστ ική . •  Αλλα το πvεuμα μΕ. το δ
ποΙον ό Λαος της Θεσσαλονίκης έψήφισε το ψηφοδέλτιον αύτο ήτο μόνον· 
άvτιδικτατορικόν, &ντιπαγκαλικόv. 

ΑΠΕ Ι ΛΑΙ  

Ό Πά:yκαλος αύτην την φοραν ήλλαξε τακτικήν. Ετδεν δτι δέν μπο
ρε\ να τα βάλη μέ τον Λαόν. Κ αΙ &vτi vα άκυρώση τας έκλογας καΙ πά
λ ιν, tθεσεν είς έφαρμογfJν τας &πειλας προσωπικως κατα τοu κ. Πατρι
κίου, τον όποίΌν ήπείλησεν δτι θα στείλι:ι είς έξορίαv ώς κομμοuνιστήν, 
έαν δέν προσχωρήση &μέσως πρΟς αύτον καi έαν δέv γίvη ίιποχείριός 
του ! Τα δικαστήρια &vεκήρυξαv τοv κ.  Πατρίκιον Δήμαρχοv Θεσσαλο
νικέων, ένι:';) δ παγκαλικος Γενικος Διοικητής Μπούμπουλης τον ήπείλει. 

Ό περιφερειακος γραμματεuς τοu κόμματος έν Θεσσαλονίκη Για
τσόπουλος είδοποιε\ την Κ .  Ε. δ:_rι δ Πατρίκιος, πρΟ των άπειλ&ιν τοu· 
Παγκάλου, κλονίζεται. Φο6ε'iται τας διώξεις καi δέν θέλει να χάσι;ι καΙ 
την Δημαρχίαν. Προφαv&ις θα ίιποχωρήση καi θCχ προσχωρήση εiς τοv· 
Πάγκαλον ! Έκλεγεlς μέ άντιπαyκαλι κας ψήφους, eα γίνη Δήμαρχος � 
παyκαλικός ! Άχαρακτήριστον καί &πο &στικης &κόμη πλευρδ:ς. 

Είς άπάντησιν έτονίσαμεν δτι επρεπε να ένισχuθι] το ήθικον τοu· 
Πατρικίου δ ια νa μη πτοηθ'ι]. Να ψωvάξη φαvερa μΕν δτι «δΕ.ν εΤναι κομ
μουνιστης», δπως καi δέν ήτο, &λλ' δτι δέν ήδύνατο νa προδώσι:ι τfιν λαϊ
κην έντολήν. "Οτι ώς Δήμαρχος θa έφήρμοζε το δημοσιευθέν ήδη έκλο
γικον πρόγραμ μα είς τον Δημον καi τίποτε περισσότερον. Καί δ:ν έτόλ
.μα ό Πάγκαλος, δ:ς τον έξώριζε, μετa μίαν τόσον παταγtΧ>η διπληv έκ
λογήν του ώς Δημάρχου. 

ΝΗ μεθα βέβαιοι δτι δ Πάγκαλος ήπείλε ι μέν, άλλα δέν θa έτόλμα 
να έκτελέσι:ι τaς άπειλάς του. Αί &π�λαί του δμως .lφεραν το έπιδιωκό
μενον παρ' αύτοu aποτέλεσμα. Ό Πατρίκιος ίιπετάγη είς τον Πάγκα
λον. �Ηλθεν είς τας 'Αθήνας καΙ προσέφερεν . είς αύτον γην καΙ uδωρ ! 
Έν 'Αθήναις εύρισκόμενος aπέφυγε πδ:σαν έπαφην μέ ή μδ:ς ! 

Διεμηνύσαμεν τότε είς τον Πατρίκιον δτι, &vεξαρτ1τως πλέον συμ
φωνι&ιν μξ το Κ. Κ. Ε . ,  &νεξαρτήτως τi]ς εύθύνης του εναvτι τοu Λαοu 
της Θεσσαλονίκης, καi &πο προσω'ΙΙ'κης του &κόμη άπόψεως.  αύτο πσU. 
εκαμνεv ήτο άσύμφορον. 'Αλλα δέν είσηκούσeημεv. 

. 

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ Σ EYK A I  Ρ I A  

Πολλάκ ις συμδαίνει είς μερικοος cΧvθρώπους νa δίδεται ή εύκαιρία
να τοuς προσμειδιάσι:ι ή τύχη, να Ερχωνται δλα βολικά, δ ια να γίνουν· 
μεγάλοι, πραγματικα μεγάλοι, άλλ' gύτοi εΤναι έκ φύσεως μ ικροί καi 
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δέν εχουν yεννηθΌ διό: νa γίνουν μεγάλοι καi κλωτσοuν η1ν τύχη των yιa 
-πενταροδεκάρες ! 

Έaν δ Πατρίκιος τότε _ μ&ς flκouεv, οχ ι δια να μείνι:ι πιστος εiς η1ν 
.συμφωνίαν του μέ το κ .  κ. Ε., οχι μόνον δια να εΤναι έν τάξει μέ τf]ν ψη
.φον τοu Λαοu της Θεσσαλονίκης, άλλ' άπλwς καi μόνον δ ια να έξυπη
ρετήσι:ι έαυτόν τf]ν φ ιλοδοξίαν του (&ν εΤχεν εύyενη τοιαύτην) εστω τον 
cφρ ιοιCτμόν το�, εύκαιρία ήτο νa yίνι:ι μεγάλος ! Na ίιψώσι:ι το άvάστη
.μά του εναντι τοu Παyκάλου, να προ6Ό είς δρι μuτάτας κατ' αύτοu δη
λc;)σεις διό: τaς άπειλaς διώξεώς του καi &ς έστέλλετο άπο τον δικτάτο
ρα είς έξορίαν. 

Έaν το εκαμνεν αύτό, άνεξαρτήτως της συμφωνίας του μέ το Κ .  
κ .  Ε. θα ήτο δ ήγέτης της αuριον, δ φορεuς καi δ ένσαρκωτης τοu άv
τ ιπαyκαλικοu ρεύματος. Κ αί, πίπτοντος μίαν ή μέραν τοu Παyκάλου, δ 
Πατρίκιος θa έπανήρχετο tambour bottant είς τf]ν Δημαρχίαν Θεσσαλο

.ν ίκης μέ ίιποδοχf]ν πλέον τοu συνόλου τοu Λαοu αύτης καi μέ έπεuφημί
.ας δλοκλήρου τοu Λαοu τfις ' Ελλάδος. Την στιyμf]ν έκείνηv θa ήδύvατο 
aριστα νa yίνι;Ί καi άρχηγος άκόμη κόμματος, δ ιότι, έaν μέ τf]ν πρώτην 
του έκλοyf]ν εΤχε γ ίνει «θρuλος» καi μΕ την δεuτέραν «ίνδαλμα», έaν δέν 
ύπετάσσετο καΙ έξωρίζετο fστω, θa έyίνετο πραyματικος ή y έ τ η  ς 
τ ?  u Λ α ο u ! Θa άπεδείκνυεν δτι ε'fχεν ήyετ ικι'Jν πvοήν, ήyετικa προ
·ο·οvτα. 

'Αλλ' δ &νθρωπος δέν εΤχε yεννηθΌ η>ιοΟτος. Ό Λαος τοu έ:δωσε 
πτερό: διό: νa άvέλθι:ι ίιψηλCχ ως άετός. Άλλ' άετος δεν ήτο. Έφοοήθη 
το uψος. Κ αi άνηλθεν είς την Δημαρχίαν Θεσσαλονίκης μόνον ως έρπε
τόν. Διότι κατa τό yνωστον λόγιον «είς τοuς άπορρwyας βράχους τwν 
ύψηλwν κορυφwν των όρέων άνέρχοvται μόνον οί άετοi καi τa έρπετά» ! 

Ό Πατρίκιος δέν έyνώριζε να έξυπηρετήσι:ι οuτε τον έαυτόν του ! 
.Δέν συνέλαβε κ&ν καΙ δέν ήδυνήθη νa έκμεταλλειιθΌ τf]ν τόσον λαμπρCχν 
παρουσιασθε)σαν είς αύτον εύκαιρίαν, τήν δποίαν άραγε πόσοι άλλοι 
.άναζητοuν χωρiς νa είιρίσκουν ! 

Άναλαοων την Δημαρχίαν ήναyκάσθη, έν συνεργασί� πλέον μέ 
ιοuς πι;ryκαλικούς, δ ια ν' άλλοιώσι:ι την �λειοψηφίαν τοu Δημοτικοu 
Σ υμΌουλίου, fjτις ήτο κομμουνιστική, να ίιποδείξι:ι η να δεχθΌ, εστω την 
.έ�ορίαν άpκετwν έκ τwν δημοτικwν συμβούλων τοu ψηφοδελτίου του καΙ 
την άvτ' αύτwν πρόσκλησιν δημοτικw\1 συμΌούλων έκ τοu ψηφοδελτίου 
τοu aντιπάλου του κ. Άyyελάκη ! 

Τό Κ .  Κ .  Ε. διέκοψε φυσικό: π&σαν πλέον έπαφi]ν προς αύτόν καi 
πρΟς τό περιβάλλον του, μερικοi δέ θερμόαι μοι της κομμουνιστικης Νεο
λαίας εΤχον σκοπόν νa τον δολοφονήσουν διό: τιlν παρασπονδίαν του. 
Εύτυχwς τοuτο περιηλθεν · είς yν_?)σιν της Κ .  Ε. τοu κόμματος, fjτις 
iπενέοη ό:μέσως, άνέλυσεν δτι μία τοιαύτη πρ&ξις θa f6λαπτε προ παν
τός το κόμμα, δτι αί πολιτικαl δολοφονίαι εΤναι πράξεις άναρχικαi καi 
-<Jέν περιέχονται είς την κομμουνιστικην τακτικi]ν (ποΙος έyνώριζεν δτ ι 
όλα αύτa θ' άνετρέποντο ως -δόγματα άπο τον Στάλιν ; )  καi κατέστησεν 
uπευθύνους τοuς τοπικοuς έν Θεσσαλονίκι:ι παράγοντας τοu Κ .  Κ .  Ε. διό: 
π&σαν τυχον άπειθαρχίαν είς την έντολήν της ταύτην καi άπόπειραν κα
τα της ζωης τοu Πατρικίου. 'Έτσι άπεσο6ήθη Ι_Οιαύτη έγκληματικη έκ
.δήλωσιc;. τοu Κ .  Κ .  Ε. άπό τότε. 

Ό Πάτρίκιος, στερηθεiς τοu λαϊκοu έpείσματος, έπi τοu δποίου έ
στηρίχθη διό: να έκλεyΌ, fyι·νε Δήμαρχος, πειθήνιον δρyανον τοu Παyκά
λου. Φυσικa έλησμονήθη καΙ τό έ_κλοyικόν πρόγραμμα, ποu εΤχε διαλα
λήσει προς τον Λαόν καi δ Δημος έδ ιοικήθη μέ την παλαιaν ρουτίναν τwν 
pουσφετιwν, δια νa καταλήξτ:ι τελικwς δ Π ατρίκιος είς τaς φυλακaς δια 
δ ιαχειριστικaς άνωμαλίας τοu Δήμου, άπαλλαyεiς τελικwς, μετa πολύ
μηνον φυλάκισιν, έyκαταλελειμμένος άπο όλους. Παρηλθεν δλόκληρος 
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μία είκοσαετία, καθ' ην διετέλη ούσιασ;τικως έν _άφανείςτ καί, μετ' �π�
νειλημμένας �οτ�χίας του είς δη_μοτι!<ας έκλοyας: κ�ωρθωσεν� έπι τε
λους, να έκλεγι;ι -ι;εταρτος βουλεvτ'1ς της, 

ΕΠ,ΕΚ και εις τη� δευτεραv, κα
,


τανομήν, οπως ;:ην 9ην _Σεπτεy6ριου,, ε�ς ,τας πρ�ηελευτ�ιι;χς έκλοΎας . 
Ποίος ; Ό Μηyας Πcrψικιος, ,οστι<i θα� ηδυν�ο να ε� ναι !σο6ιος �ημ�
χος Θεσσαλονικης, δεvτερος Ερριο της Λυων, δ:ν μη και άρχηγος κομ-
μαl'ος ! 

Ο ΠΑΤΡ Ι Κ Ι Ο Σ  Π ΡΩΘΥΠ ΟΥΡ ΓΟ Σ ! 

Δια v<'x μη έπανερχώμεθα πλέον ε\ς τα σχετικα με τον κ. Πατρίκι
ον ζητήματα όφείλομεν ν' άvαφέρωμεν οτι παρ' όλίγον eα έyίνετο καί . . .  
Π ρωθυπουργ6ς της ' Ελλάδος, άλλ' όχι πλέον με τα Ιδικά του πτερά, άλ-
λα έλέ(j) Παyκάλου ! . 

� Ητο ή έποχή, κατα ττlν δποίqv δ Π άγκαλος εΤχεν άvτιληφθi] δτι 
τό έδαφος εφευγε πλέον ύπο τοuς πόδας του καΙ δτι ή δικτατορία ·τοu· 
δi:ν έστηρίζετο καλά. Έσi<έπτετο δε πως θα εuρισκε ένα τρόπον να έπα
vέλθι;ι είς τ&.ι Κοινο6ουλεvτ ισμόν, - κcςrαργων τάχα ττlν δ ικτατορίαν τοu. 
Ή έ,;.ιτυ_χία του Qς Προέδρου της Δημοκρατίας είς τας έκλοyάς, τον εΤ
χεv έvθαρρύvει είς το να πιστείιι;ι δτι εΤχε παρα το πλευρόν τοu μεγάλην
μερίδα τοu Λαοu, έvδεχομένως καΙ πλε ιοψηφιαν η μειοψηφίαν δuναμέvην
vα yίνr:ι πλειΟψηφία με ώρισμέvας έπεμ6άσεις είς τας έκλογάς. Ν Αλλω
στε τα άλλα κόμματα ήσαν διαλελυμένα- ούσιαστικως καΙ οί άρχηγοί 
των έξόριστοι η καΙ δ:ν άπηλεuθεροϋvτο προέκλογικως δεν θα ήσαν είς
θέσιv ν' άναδιοργανώσοuν άμέσως τα κόμματά των, Εστω καΙ στοιχειω
δως. 

'Απεφάσισε λοιπον ό Πάγκαλος νά έγκαθιδρύσι;ι Κ υβέρνησιν τρόπον 
τινα «πgλιτικτlV» καΙ μη δικτατορικιlν καΙ έσοφίσθη η Εσχεν ίσως ύπό
δειξιν τοϋ περιβάλλοντός του να άvαθέσr:ι τόν σχηματισμον της Κ υβερ
νήσεως ταύτης ε!ς τον Δήμαρχον Θεσσαλονίκης κ. Μην&ι Πατρίκιον, Qς_ 
εχοντα τάχα την «δεδηλωμένην», δηλαδη μίαν πρόσφατον σχετικως έκ
δήλωσιν έμπιστοσίινης τοu Λαοu της συμπρωτεuούσης. Είς την Κυβέρ
νησιν δε ταύτην eα άvέθετε την διενέργειαν έκλογων πρΟς άvάδειξιν' 
Βουλης, κατα πλειaψηφίαν παγ_�αλικης, φυσικά, ώς ήλπιζε. 

«Ε Ι Ρ ΗΝΕΥΣ I Σ� . . .  

Ό κ. Μηνδ:ς Πατρίκιος ένημερώθη δ ι '  δλα αύτα παρα τοu hαγκά
ίiου καΙ προαλειφόμενος πλέον δια το πρωθuπουργικον άξίωμα ένόμ ισεν, 
δτι θα ήτο χρή_σιμον να πλησιάσι;ι καΙ πάλιν προς το Κ .  Κ .  Ε. δια ν' 
άνασuνδέσι;ι τους δεσμούς του καΙ να έπιτύχΙJ έκ νέου την συνερyασίαν· 
του ! Έπίστευσεν, έν τij άφελείq: του ίσως, δτι με ώρισμένας παροχάς, 
ώς ή άπόλυσις έκ των φυλακων ώρισμένων καταδίκων η φυλακισμένων, 
θα ήτο δuνατον να έπαναπ-οκατασταθοuν αl παλαιαi σχέσεις καΙ ή. 
πρώην συνεργασία. 

ΠρΟς τοuτο έζήτησε καΙ έπέτuχεv, έξ ίδίας αύτοϋ πρωτοβουλίας, 
καΙ χωρlς να τοϋ το ζητήσΙJ κανείς, την aμεσον άπόλυσιν έκ των φυλα
κων των καταδικασθέντων δια το ζήτημα της αύτονομίας της Μακεδονί
ας 1 2  στελεχων, τα δποϊα έκρατοuvτο είς τας φυλακας ' Επταπυργίου, 
καi έκ των δποίων δ Ζαχαριάδης εΤχε δραπετεύσει ! Το κωμικον της ύ
ηοθέσεως αύτfiς της άπολύσεως δεν εyκειται μόνον είς το νομικον μέ- 
ρος της αύθαιρέτου άπολύσεως_ δια δ ιατάγματος όνομαστικως καταδί-
κων, άλλα είς το δτ ι άπελύθησαν μόνον οί 1 Ο, δ ιότι ό 1 1  ος ό ήθοποιος 
Πμος Β ιτσώρης, εΤχεν έν τ4> μεταξu μεταχθη είς τας φυλα�ας 'Αθηνων 
τι) μερίμνr:ι τfiς άδ�φης τοu, ήθοποιοίJ Β ιτσώpη, ήτις κατfiλθε τότε έπJ 
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τ-οίιτω tε ' Ι ταλίας διa νa έπιτίιχr;ι τi,ν μεταyωγήν. ΚαΙ δ ταλαίπωρος ή
•θοποι'ος ΤΊμος Β ιτσώρης δΕ:ν περ�ελήφ&η εΙς το διάταγμα τοΟ Παγκάλου 
περl άπ<;>λύσεως, διότι άπλούστατα το διάταγμα συνετάγη έπl τiJ βά
·σει σημειώματος, ζητηθέvτος άπο τον διεuθυvττlν των φυλακων ' Επτα
πυργίου καi-οοτος εΤχε δ�σει μόν9ν 1 0  όνόματα, διότι μόνον 1 0  έκρα
τουντο εΊς τaς ύΠ' aότόν φuλακάς 1 ' Κ αi δ Πμος Β ιτσώρης άπελύθη μό
.λ ις μετa εν ετος καi πολV μετeχ ττlν πτωσιν τοΟ Παγκάλου, άφσU έτα
λαιπωρήθη πολu διa ν' άποδείξr:� δτι επpεπε νa περιληφθi.\ είς το ίδιον 
.δ ιάταγμα, ώς καταδικασθεiς μαζi μΕ: τους άλλους άπολυθέντας καi διa 
·τήν αύττlν ύπόθεσιν ! 

ΑΠΟΠΕ Ι  ΡΑ Π Ρ Ο Σ ΕΓΓ Ι Σ ΕΩΣ Ε Ι  Σ ΤΟ Κ .  Κ .  Ε. 

Ό Πατρίκ ιος, έπιτυχών άπο τον Πάγκαλον τi,ν άποφυλάκισιν των 
-αίιτονομιστων τοuτων καταδίκων τί)ς Θεσσαλονίκης, περi ών fχομεν ηδη 
-όμ ιλήσει προηγουμένως, fκρινε πλεον δτι διa τούτου έξιλεοΟται άπέναν-
τι τοιJ Κ .  Κ .  Ε. κqi δύναται συνεπως ν a  κρούσr;ι έκ νέου ττ'1ν θίιραν του 

.δ ιa νέας εύρυτέρας συνεργασίας, έφ' όσον εύρίσκετο πλέον είς την δδον 
τοΟ πρωθυπουργικοιJ θώκου ! ΕΤναι σαφΕ:ς δτι δ κ. Πατρίκ ιος δΕ:ν έγνώριζε 
τ.ότε καλως τa καθέκαστα τf\ς όργανώσεως καΙ θεωρίας τοΟ Κ. Κ. Ε. καΙ 

. Ε.νόμιζε δτι ήδύνατο va το μεταχειρίζεται δπως δλα τa άλλα κόμματα, 
πότε συνεργαζόμενος μΕ: αύτό, πότε φεύγων, πότε δ ιώκων, πότΈ έξιλεού
, μενος καi πλησιάζων έκ νέου προς αύτό ! 

Άπηυθύvθη λοιπον αύττlν ττlν φορaν οχι άπ' εύθείας πλέον, άλλ' έμ
, μέσως. Άπηυθύvθη πρΟς τον γραμματέα τf\ς Καπνεργατικf\ς Όμοσπονδί
· ας Λεωνίδαν Χατζησταύρου, ενα άπο τa παλαιότερα στελέχη τοΟ Κ. Κ .  
κλείετο νέα συνεργασία μΕ: τον Πατρίκιον, λόγct� της προηγουμένης στά
μέ πετραχήλια, δταν θ' άνελάμ6ανε την πρωθυπουργίαν, έζήτε ι έκ νέου 

. ο υνεργασίαν μΕ: το κ .  κ .  Ε., παρεκάλεσε δΕ: τον Χατζησταύρου νa διαοι
· 6άσr;ι πάντα ταΟτα είς 'Αθήνας είς τi,ν Κ .  Ε. τοιJ κόμματος. 

Ό Λεωνίδας Χατζησταύρου ήλθεν άμέσως δ 'ίδιος είς 'Αθήνας καΙ 
μοΟ άνέφερεν δλα τa άνωτέρω έν πάσr;ι λεπτομερείςι:. Περιττον νa πω δτι 
Όf.ν έδέχθημεν οίιτε κ&v συζήτησιν έπi τοu θέματος, οχι μόνον διότι άπε
· κλείετο νέα συνεργασία μi: · τον Πατρίκ ιον, λόγctι τf\ς προηγουμένως στά
· σεώς του, άλλa καi δ ιότι φυσικa δΕ:ν έπρόκειτο έν ούδεμι� περιπτώσει νa 
: έξυπηρετήσωμεν τον Πάγκαλον καΙ τa σχέδ ιά του, φοροuvτες είς αύτον 
νέον κοινοοουλευτικον μανδύαν ! 

ν Αλλως ήτο έποχή, καθ' ην είιρισκόμεθα f]δη είς €μμεσον έπαφτlν μξ 
τον Κονδύλην, δστ ις έτοίμαζε την άνατροπi,ν τοu Παγκάλου, δπως θa 

· ίδωμεν κατωτέρω. 
Διa τοuτο άπερρίψαμεν δσα μδ:ς άνέφερεν δ Χατζησταύοου έκ μέ

· ρους τοιJ κ. Πατρικίου καΙ €πειτα δ Πάγκ<χλος f\λΧαξε σχέδια πΈρΙ έπφια
··ψορδ:ς τοΟ ΚοινοοουλευτισμοιJ καΙ οίιτως δ Πατρίκιος δΕ:ν εγ ινε . . . .  Πρωθυ
πουργός ! 

I Σ Ω Σ  ΤΩΡΑ. . .  
Ν l σως δ τέως βουλευτης της ΕΠ ΕΚ κ. Μηνδ:ς Πατρίκιος νa μη έπεθίι

μει ν' άποκαλύψωμεν δλα τa άνωτέρω καΙ ν& δυσαρεστf\ται έκ τούτου. 
'λλλa τa γραφόμενα άvωτέρω άφοροuν τi,ν δημοσίαv αύτοu ζωτlν καΙ ώς 
πολιτευόμενος ποu εΤναι όφείλει νa €χr;ι φανερaν την δημοσίαν ζωήν του 
καΙ νa δικαιολογi.\ τaς πράξεις του, έay αΟται εχουν άνάγκην δικαιολο
γίας τινός, κατa την κρίσιν αύτοιJ τοu ίδίου καΙ των έκλογέων του. Ή
μεΊς γράφομεν γεγονότα έκ τf\ς ίστορίας τοιJ Κ .  Κ .  Ε., δπως τi,ν έζή-

· σαμεν, καΙ δΕ:ν δικαιούμεθα, νομίζο.:;εν, va παραλείπωμεν η νa τροπο
ποιωμεν αύτa διa νa μη στενοχωρηθiJ δ Α η δ Β η διa νa χαρiJ δ Γ καi 
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ό Δ I "Αλλωστε δ:ν δ κ. Πατρίκιος δΕ.ν εγινε τότε Πρωθυπουργος δια τοϋ 
Παγ�άλου έ:γιν�ν επειτα ύπουργος δ ιa τοu Πλαστήρα, καΙ εχει I Θε
ός ! Πάντ�ς, τοu έδόθ!1_ ή εύκαιρία ν_a γίνι:� , αύ;οδύναμ?ς Π ρωθυ,π�υρ
γος καΙ άπέδειξεν δτι δεν ήτο καμωμενος άπο τετοια παστα ! Αυτο δ-
πωσδήποτε πρέπει νa το παραδεχθί.Ί ! ' ' 

Κ άτι  το δποΊον δΕ.ν πρεπει άσφαλώς νa παρ�είψωμεν άτι;ο τα πα
ρασκήνια τοu Κ .  Κ .  Ε. της έποχης της παγκαλικης δ ικτατοριΛας, εΤναι 
αί έκ,λογαί, διa τών όποίων δ Πάγκαλος έξελέγη Πρόεδρος της Δημο-
κρατιας. , " , , "':ι.λ , "λ ζ' ' 'δ ξ ' ς  ΕΤναι γνωστον, οτι τοτε τα Uf\ α κομ ματα ο α μα ι υπε ειΛ αν ω 
κοινΟν καΙ μοναδικον ύποψήφιόν των εναvτι της ύποψηφιότητος του. Παγ
κάλου τον άείμνηστον Κ .  Δεμερτζην, συντηρητικον άνθρωπον είς τiιν 
πολιτ (κήν του δρaσιν καΙ πρώην βουλευτι)ν τοu Λαϊκοu κόμματος, δη
λαδι) κατ' ούσίαν βασιλόφρονα. 

Είς το Κ .  Κ .  Ε. έτέθη άμέσως φvσικa το έρώτημα ποίαν στάσιν 
eα τηρήσι:� είς τaς έκλογaς αύτάς, δηλαδfι τί eα πΌ νa ψηφίσουν τα μέλη 
του, οΙ οΠαδοί του, οί έργάται γενικώς καΙ δ κόσμος δ παρ' αύτοu καθ, 
οίοvδήποτε τρόπον έπηρεαζόμενος. · 

ΤΟ Κ .  Κ .  Ε. ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ ΩΝ ΣΤΑΝτ Ι ΝΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 

'ΗμεΊς, μεθ' όλοκλήρου της Κ εντρικης Έπιτροπης τοϋ κόμματος, 
έτάχθη μεν άνεπιφυλάκτως ύπΕ.ρ τοϋ νa ψηφίσι:� καΙ το κ. κ .  Ε. τον κ.  
Δεμερτζην ! Διότι, ώς πρώτον καΙ aμεσον άντικειμενικον στρατηγικον 
σκοπον της πολιτικης τσU Κ .  Κ .  Ε. έθέτομεν τι)ν άνατροπι)ν της δικτα
τορίας τοϋ Παγκάλου καi τι)ν έπάνοδον δπωσδήποτε είς τον Κοινο6ου
λευτισμόν, την ούσιαστικι)ν Δημοκρατίαν, τι)ν έλευθερίαν λόγου, Τύπου, 
συγκεντρώσεων κ.τ.λ. ,  τa όποΊα δλα είχομεν στερηθΌ. 

Είς την aποψίν μας ταύτην δμως_ εύρήκαμεν άντίδρασιν άπο δύο 
πλευράς : Π ρώτον άπο τοuς φυλακισμένους τών φυλακών Σ υγγροϋ, που
ρ ιτανοuς της κομμουνιστικης γραμμi)ς Πουλιόπουλον, Μάξιμον καΙ Σ ία, 
ο'ίτινες Ελεγαν δτι δΕ.ν πρέπει νa ρίψωμεν το βάρος μας είς την· πλάστιγ
γα ούδεμιaς έκ τών δύο άστικών βε6αίως παρατάξεων, άλλa νa ύποδεί
ζωμεν ίδιαίτερον ίδικόν μας ύποψήφιον Π ρόεδρον Δημοκρατίας καi εί
δικώτερον ενα έκ τών έρyατικώv στελεχών καi κατa προτίμησιν έξόρι
στον, εστω καi δ:ν δΕ.ν πρόκειται φυσικό: νa έκλεγ6, άλλa μΕ. τi]ν έλπί
δα δτι θa συγκεντρώσωμεν είς αύτον τaς ψήφους δλων τών έργατών καi 
ολων τών γνησίων δημοκρατικών, τεθέντος δτι ό μΕ.ν Πάγκαλος ήτο δ ι
κτάτωρ, δ δΕ. Κ .  Δεμερτζης ήτο γνωστος ώς βασιλόφρων. 

Την ίδίαν aποψιν ύπεστήριζον καi οί «Κούτ6ηδες», άφ' έτέρου, oi 
δποΊοι έλάμ6ανον προφανώς τaς Ιδιαιτέρας των άποφάσεις, δσον άφο
ρ� την έν τ� κόμματι στάσιν των, έν συνεργασίq: μΕ. το «μπουλντώκ» της 
-πρεσβείας ! 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡ ΑΤΗΓΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
Β ε6αίως καi ήμεΊς τfις Κ .  Ε. είχομεν πολλeχς καi δικαίας έπιφυλά

ξεις Εναvτι τfις ύποψηφιότητος τοΟ Κ .  Δεμερτζfι καi δι(χ τi]ν συντηρητι
κότητά του καi διa την βασιλοφροσύνην του καi άνεγνωρίζαμεν μέχρις 
ένος σημείου τi]ν όρθότητα των έπιχειρημάτων τών διαφωνούντων. Άλλeχ 
τeχ άλλα άντιπαγκαλικa ,κόμματα, δηλαδη δλα τ(χ άστικa κοινο6ουλευ
τ ικά, ύπέδειξαv f\δη τον Κ .  Δεμερτζfιν, χωρiς νeχ μaς έρωτιJσοw, καi εύ
ρισκόμεθα f\δη πρΟ τετελεσμένου γεγονότος. ΤαΟτα ένδιεφεροvτο κυρίως 
να λάβουν ύπερ τοΟ Κ .  Δεμερτζfι τaς ψήφους τών βασιλοφρόνων πολι
τών, νοyίζοντα δτι f\δη έχουν ύπΕ.ρ αuτοu τeχς δημοκρατικeχς τοιαύτας ! 
'Απεδειχθη δμως άπο τa πράγματα δτι έπλαvήθησαv, διότι, άνεξαρτή-
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τως των έπεμ6.άσεων των παγκsχλικwν Άρχwν είς τ.Ο:ς έκλογ<'χς καi τ<'χς 
κάλπας, δ Πάγκαλος Ελα6ε κυρίως δημοκρατικ<'χς ψήφους καi δλας - τ<'χς 
προσφυγικά<; ! Ό Κ .  Δεμερτζfις δεν σvvεκίvησε τον δημοκρατικον κό
σμον. 

Ή Κ. Ε. έπέμεινε ν<'χ ψηφισθι) δ Κ .  Δεμερτζfις, διό: v<'x μη δια
σπάσ!] τον άvτιπαγκαλικον άvτιδικτατορικον άγωνα, μέ την έλπίδα δ
τι . . ιi τοιαύτη ρεαλισ_τικη πολιτικη ήτο ή όρθοτέρα καi οτι ήτο ένδεχόμε
vον, μέ την προσθήκην τwν ψήφων τοu Κ .  Κ .  Ε., ν<'χ έκλεγι) δ κ .  Δεμερ
τζfις, έν<t'> άvτιθέτως ν<'χ χάσΙ] την έκλογήν. Έπi πλέον έπιστεύομεν οτι 
ό ίδιαί;ερος καi χ�ριστος ίδικός μας ύποψήφιος, οΙοσδήποτε καi &ν ή
το; έλαχιστας θ<'χ συνεκέvτρωνε ψήφους καi το Κ .  Κ .  Ε. θ<'χ παρουσίαζε 
γυμνότητα μεγάλψ καi δ ιότι ή όζίίτης τοu άγωνος ήτο μεγάλη καi θ<'χ 
παρέσυρε τούς παντας είς τον ΠάγκαλΟΙ/ η τον Δεμερτζfιν, άλλΟ: καi 
διότι το Κ .  Κ .  Ε. έστερεΊτο ύπεροκηχκοσίων στελεχwν του είς τ<'χς φυλα
κaς καi έξορίας, έστερεΊτο έφημερίδος _( ό  «Ριζοσπάστης» δέν έξεδίδετο, 
11.ατa δ ι.αταγην τοϋ Παγκάλουl. έστερεΊη:' τfις έλεuθερίας νa κινηθtj καί 
να δράσ!] έκλογικως, διότι καi τΟ: άποιlένοvτα στελέχη του κατεδιώ
κοvτο. 

Ώς ητο φυqικόν, ή Κ .  Ε. έπέδαλεν είς ολους την άπόφασίν της καi 
οuτω το Κ .  Κ .  Ε. έψήφισε τον Κ .  Δεμερτζfιν . ! 'Εστάλη δέ σχετ ικη έγ
κύκλιος είς δλας τ<'χς πόλεις καΙ όρyανώσεις τοu κόμματος 'μf: την έvτολην 
va ψηφίσουν Δεμερτζf)ν ! , 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ Κ ΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ Α Σ τ ι ΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
Μετ<'χ τftν άπόφασιν ταύτην, έκρίναμεν σκόπιμον ν<'χ Ελθωμεν είς έ

τrαφt)ν μέ τοuς ίθGνοvτας τον έκλογικόv άγωνα διό: λογαριασμον τοu υπο
ψηφίου Κ .  Δεμερτζfι, διό: ν<'χ ουvτονίςτωμεν την τrροεκλογικην δρ&σιν. 
Σ υγκεκρι μένως ήθέλαμεν πρwτον νό: άνακοινώσωμεν είς αύτοuς την ά
πόφ,ασιν τοu Κ .  Κ .  Ε. v<'x ψηφίσ!] Δεμερτζfιν. Δεύτερον νa τοuς ποuμε 
δπως δώσουν έvτολην είς τοuς κατ<'χ τόπους παράγοντάς των νό: χρησι
μοποιήσουν, &ν θέλουν, τούς τοτrικοuς κομμουνιστ<'χς δ ι '  έκλογικην δρa
σιν, προπαγάνδαν η καi ώς άvτιπροgώπους είς τΟ: έκλοyικ<'χ τμήματα, 
δ ιότι εχουν f\δη έvτολην νό: ταχθοΟν κατό: τοu Παγκάλου. Καi ταuτα πάν
,.α διό: νa δ ιευκολύνωμεν βεβαίως τον κοινόv πλέον άywνα. 

0\ πολιτικοi άρχηγοi Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Μιχαλακό
πουλος καi Κ ονδύλης εύρίσκοντο έξόριστοι είς την νfισον Θήpαν. �Ολοι 
δΕ: αύτοi δμοu μετ<'χ τοu Π. Τσαλδάρη εΤχον άν�έσει την όργό:νωσιν καi 
η1ν ήγεσίαν τοu έκλογικοu άγwνος ύτrΕ:ρ τοu Κ .  Δεμερτζfι είς .τον άρχη
γον τοu άρτισuστάτου κόμ ματος τwν 'Ελευθεροφρόνων, τον Ί ωάννην Με
ταξ&ν. Σ υνεπwς έπρεπε ν<'χ Ελθωμεν ξίς έτrαφην μέ τον Μεταξ&ν ! 
. Το έκλογικον κέντρον τοu άγwνος uπέρ τοu Δεμερτζfι, οπου εΤχε 

στήσει το «στρατηγεΊον» του δ Μεταξ&ς, εuρίσκετο είς κάποιο ο'ίκry
μα τi)ς όδοu Πανεπιστημ ίου (δέν ένθυμοuμαι τον άριθμόν ) .  Έφωδιασμε
νος με εν πληρεξούσιον Ε:yγραφον της Κ .  Ε. τοu Κ .  Κ . Ε. καi μέ εν άν
τίγραφον τfις άποφάσεως αύτi)ς ν<'χ φηφίσι:ι το Κ .  Κ .  Ε. τον Δεμερτζfιν, 
διό: νό: το καταθέσω έκεΊ, είς τόv Μεταξ&ν, καi νό: δημοσιεuθι) την έπομέ
νηv είς τον άστικον Τύπον, έμτrηκα ένα βράδυ, κατό: τ<'χς 81f.z' είς ένα τα
ξί,  &ν καi καταδιωκόμενος άπο την Άστuνομ ίαν; καi έπfιγα εΙς το <<έκ
λογικον στρατηγεΊον» τοu Μεταξa ! 

Μ Ι Α  Σ Τ Ι ΧΟΜΥΘ Ι Α  ΜΕ ΤΟΝ Ι ΩΑΝΝΗΝ ΜΕΤΑΞΑΝ 
Φuσικa δέν μΕ: έγνώριζε. ' ΕκεΊ ομως ήτο κόσ,ι:.ιος πολύς. Μέσα είς 

αύτοv τον κόσμον έμπi)κα καΙ έyώ. 'Απο κάποια πο'ρτα _άνΟικτη εΤδα τον 
Μεταξ&ν v<'x κάθεται είς ενα γραφείΌν είς το βάθος ένΟς δωματίου. Τον 
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έπλησίαζαν διάφοροι &yνωστοι ,  πρΟς τοuς δποίους προφανως έδιδεν ό
δηγίςχς. ΕΊδα καi κάποιον νεαρόν, ποu έμπαινό6γαινεν είς το γραφε\ον 
του καi έφαίνετο σόν ίδιαίτερός του γραμματεύς. 

ΕΙς αύτον άπετάθην : 
- Σ aς παρακαλω, εΤναι δuνατον νό ίδfl κανεiς τον κ. άρχηγον των 

' Ελευθεροφρόνων ; Μπορ(:> νό μπω μέσα ; 
. - τί τΟν θέλετε ; Ποιος εΤσθε ; 

- Θό ήθελα νό τοu δώσω μίαν πληροφορίαν, πολU. ένδιαφέρουσαν, 
νομίζω, σχετικην με τον έκλογικον άγωνα. 

- Μπορε"ιτε νό την πiJτε είς έμένα ! Δεν είναι δuνατον νό δέχεται 
δλους ! 

Μ
, 

δ
' • , , • ' • Μ ' I , �δ θ ' - α. . .  εν μπορω να την πω εις σας. οvον ε ς τον ι ιον α μπο-

ροΟσα νό την άναφέρω. ΕΤναι έμπιστεuτική ! 
Ό νεαρός με έκύτταξε περίεργα άπό πάνω έως κάτω ! 
- Καλά, εΤπε ξηρά. ΠοΙον ν' άναγγείλω, παρακαλω ; 
- Νό πιlτε άπλως δτι nλθεν ένας κύριος ποu θέλει νό σaς δώσr;ι 

μίαν έμπιστευτικην πληροφορίαν σο6αράν, χωρiς νό λέγι:ι ποιος εΊναι. 
θό το πfl μόνον είc; σac; ! 'Αναφέρατε αύτά καi &ν με δεχθfl, καλωc;. 
• Αλλως θά φύyω ! 

Ό νεαροc; με ξανακύτταξε αύτην τi]ν φορCιν ίιπόπτως ! 
Έχαμογέλασα διό νό διασκεδι:Χσω τάς ίιποψίας του καi προσέ

θεσα : 
- 'Αναyγείλ�τέ με, δπως σaς ε Τ πα, καi θό iδiJτε ότ ι καi θό με 

δεχθί] καi θό σδ:ς πfl ότι καλό έκάματε ποu μέ άναγγείλατε. 
Ό νεαρός, μορφάζων είς ένδειξιν άπορίαc;, έμπiJκε είς το γραφείον 

όπου έκάθητο δ Μεταξ&ς, καi τοu εΤπεν είc; το αύτi δσα τοu είπα. Παρη
καλούθησα άπ' έξω άπο την άνοικτην πόρταy τοu γραφείου τόc; κινήσεις 
των. Κάτι εΤπαν μεταξύ των. Προφανωc; δ Μεταξac; θa ήpώτησε τί  άν
θρωπος εΤναι ό αίτων νό γίνι:ι δεκτός. Ό νεαρός με έδειξε μακρόθεν καi 
6 Μεταξac;, άφοu με εΊδε, διέταξε νό μπω. 

Έπλησίασα κατ' εύθεlαν .κοντά του καi άντi πάσης άλλης λέξεως, 
μετό την καλησπέραν, τοϋ έδωσα τον φάκελλον, μέσα εΙς τον όποΙον ήτο 
το πληρεξούσιον της κ .  Ε. τοu κόμματος. 

Μόλις το έδιά6ασε με μιό ματιά, έμεινε κατάπληκτος ! Το χαρτi 
Ε:γραφεν οτι ό έπιφέρων εΤναι δ γενικος γραμματεuς τοu Κ .  Κ .  Ε., έξου
ο ιοδοτημένος νό συνομ ιλήσι:ι έπi τοu έκλογικοu άγωνος με τον διευθύ
νοντα τον άγωνα τοCιτον έκ μέροvς των άλλων κομμάτων. 

ΨΥΧΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗ 

Ό Μεταξ&c; έγύρισε καi με έκύτταξε κάπως ταραγμένος, άπορ(:>ν, 
σόν νό έσκέπτετο τί νό κάμι:ι,  ποίαy στάσιν νό τηρήσι:ι ! 

Διό νΟ: τον δ ιευκολύνω, εΤπα : 
- Προφανως δεν με έπεριμένατε ποτέ ! 
- Άσφαλως δχι ! Κ αi ούτε άντιλαμ6άνομαι τί εΤναι δuνατον νΟ: 

tχωμε νΟ: ποuμε μαζi διό τον έπικείμενοy έκλογικον άγωνα ! 
- ' Εν πρώτοις, θό σ&ς παρεκάλοuν νό μοu πiJτε &ν εΤσθε κατ' 

άρχfιν διατεθει μένος νό μi: άκούσετε καi &ν διαθέτετε τώρα τον άπαι
τούμενον χρόνον, δχ ι βέ6αια μακρόν, η θέλετε νό έλθω αλλην ώραν καΙ 
ποίαν. · 

- ΕΊμαι πολU περίεργος_ νό μάθω τί έχετε νό μοu πi)τε. Καi γι'  
αίιτο μ.πορείτε νό μοΟ το πiJτε τώρα. 

- Δεν σ&ς άπασχολω ; Δi:ν θό σ&c; ένοχλήσοuν άλλοι ; 
, ΕΙς άπάvτησιν εΤπεν είς τον νεαρόν νό μη μπfl κανεiς μέσα καΙ ή 

πορτα lκλεισε, 
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- Σ&ς άκούω, κύριε, καθηστε ! 
Καi πάλιν, άντi άπαντήσεως, τοΟ έδωσα τον άλλον φάκελλον, ποu 

i;το το άντίyραφον της άποφάσεώς μας νa ψηφίσΌ το Κ .  Κ .  Ε. τον Δε
μερτζην. Έπερίμενα νa το διαοάσΙJ . Το έδιάοασε δίς ! ΥΕπειτα έσκέ
φθη όλίyον, κρατων το χαρτi είς τa χέρια του, καi μού εΤπε : 

- ΥΕλαοον yνωσιν αύτοΟ, κύριε. ΥΕχετε νa προσθέσετε τίποτε ; 
Mou έκαμεν έξαιρετικην έν:rύπωσιν ό ζηρος τόνος με τον δποίΌν εΤ

πε τa άνωτέρω. Κατάλαβα δτ ι δεν i;το διατεθειμένος νa κάμΙJ συζήτη
σιν. Δι '  αύτο άπήντησα καi έyω είς τον ίδιον τόνον : 

- Δf.ν έχω νa προσθέσω τίποτε. � Ηλθα aπλως νa ·σ&ς άνακοινώσω 
μία άπόφασίν μας, ή όποία εΤχα την έντύπωσιν δτι σ&ς ένδιαφέρει πολU 
η ολίγον. Έav έκ της άποφάσεως ταύτης πρόκειται ν' άπορρεύσ1J τί
ποτε η 6χι, αύτο άπόκειται είς την ίδικήν σας πρωτοοουλίαν πλέον. Δεν 
ήλθαμεν νa ζητήσωμεν τίποτε. ΡΗλθαμεv νa προσφέρωμεν ! 

ΚαΙ έκαμα νa σηκωθω διa νa φύγω. 
. 

Ό Μεταξάς τότε, είτε δ ιότι μ�τέ6αλε γνώμην, είτε δ ιότι τοΟ έκα
μεν έντύπωσιν n τοιαύτη στάσις μου, άπήντησε : 
. - .Καθηστε, κύριε, μη βιάζεσθε. Είπατε δτι δ:ν πρόκε ιται έκ της 
άποφάσεώς σας ν' άπορρεύσΌ τίποτε, τοΟτο άπόκειται είς την ίδικήν 
μας πρωτο6ουλίαν. Δεν καταλαβαίνω τί εΤναι δuνατον ν' άπορρεύσΙJ .  
Το Κ .  Κ .  Ε .  Ε:λαοε την άπόφασιν, καθως γράφετε έδω, . νa ψηφίσΌ τον 
Δεμερτζιϊν. Φυσικά, διa νά λά613 τοιαύτην άπόφασιν, έχει τοuς λόγους 
iου. Καί δ ικαίωμά του είναι νa ρυθμίσΌ τaς ψήφους του δπως θέλει .  ΕΤ
ναι ύπόθεσις ίδ ική του άπολύτως. Άληθες εΤναι δτι τώρα συμπίπτει νa 
t:χωμεν καί ή μεlς καi το Κ .  Κ .  Ε. τον αύτον άντίπαλον. 'Αλλ' αύτο δεν 
σημαίνει δτι εί'μεθα «σύντροφοι μάχης» ! � .εΊς, κύριε, βάλλετε άπο άλ
λης σκοπι&ς καi ήμεlς βάλλομεν άπο άλλης. Δf.ν ε'ίf.ιεθ·α σύμμαχοι, οίίτε 
δυνάμεθα νa γίνωμεν σύμμαχοι ! 

Τον διέκοψα. Ετχε πάρει φόρα. 
- Μά, νομίζω, δεν έζητήσαμεν καμμίαν συμμαχίαν. ΚαΙ οίίτε φυ

σικά, μετa ένδεχομένην νίκην, δ ιανομήν των λαφύpων, διa νa μεταχειρ ι
σθω καi έyω στρατιωτικοuς δρους, δπως σεΙς. Σ&ς χαρίζομεν καΙ την 
νίκην καi τήν δόξαν αύτης καi τa λάφυpα. 'ΑρκεΊ νa έπιτευχ96 ή νίκη 
αίίτη. ΚαΙ διa νa έπιτευχθ� άκρι6ως θa σ&ς ήρώτων, δ:ν μοϋ έπιτρέπε
τε, δ:ν δεν χρειάζεται κάποιος σuντονισμος της δράσεως. 

- Είς αίιτο πιθανον va έχετε δίκαιον. Άλλά, τί νa σ&ς πω, κύ
ριε, φοοοϋμαι ! ΦοοοΟμαι μήπως, οίαδήποτε συνεργασία η έπαφη μf. το 
Κ .  Κ .  Ε. ,  οταν γνωσθ6, άφαιρέσΌ άπό ήμ&ς περισσοτέρας ψήφQυς άπο 
οσας θa προσθέσετε σεΊς διa της άποφάσεώς σας. Έπi πλέον δf.ν εί
μεθα διατεθει μένοι νa σ&ς ύποσχεθωμεν τίποτε διa ΤΟ μέλλον ! 

ΝΑ ΜΗ ΓΝΩΣΘΗ Η ΕΠΑΦΗ 

Αύτο το τελεuταίοv με έθ ιξε. ΚαΙ άπήντησα : 
- Κύριε Πρόεδρε, έρχόμεθα ώς αύτόκλητοι έθελονταl είς ένα τρα

χuν άyωνα καi διa σ&ς καi δι'  ήμ&ς. Δεν ζητοΟμεν, οuτε πρόκειται νa ζη
τήσωμεν άνταλλάγματα διa την συμ6ολήν μας είς τον άγωνα τοΟτον. 
Δεν ζητοΟμεν οuτε κδ:ν πυρομαχικa διa την μάχην, οίίτε Οδηγίας άπο 
τον στρατηyόν, τον διευθύνοντα αύτήν, έφ'. δσον δ ίδιος δεν κρίνει σκό
πι μον va μας έντάξΌ είς τaς ύπ' αύτον δυνάμεις διa νa μ&ς δίδΌ δια
ταγάς. Έaν ώμίλησα περl συντονισμοΟ, το Ε:καμα διότι γνωρίζω δτι τοΟ
το -εΤναι ζήτημα στρατηyικης τοΟ άγωνος καΙ δ στρατηyος εΤσθε σεΙς, 
εϊτε το θέλομεν, είτε 6χι .  Π ροτι μ&τε νa μείνωμεν έλεύθεροι σκοπεuταί ; 
Μένομεν τοιοϋτοι.  Πάντως qεν παραδεχόμεθα την άποψίν σας δτι θa χά
σετε περισσο.τέρας ψήφους άπο δσας θa λά6ετε άπο ήμ&ς, έaν - δπως 

:,38 



είπατε - σuνεργασθητε μαζί μας ! Άλλα ποίΌς ώμίλησε περί σuνερ- · 
yασίας ; την συνεργασίαv Cχποκλείομεν πρCηοι η μείς, διότ ι  ημείς ζη
μ ιοίiμεν έκ ταύτης. Άλλα &λλο συντονισμός καί όλλο συνεργασία. Ή
μας ένδιαφέρει να μη μείνουν έκτο::; της μάχης άχρησι μοποίητοι δυνάμεις 
καί χαθί] έκ τούτου η μάχη ! Ν Αλλο τίποτε δέν μας ένδ ιαφέρει. Θέλομεν 
νa πέσι:i ο Πάγκαλος. 'Όλα τα &λλα θΟ: τα 'ίδωμεν έπειτα. 

__: Αύτα ποu λέτε, κύριε, εΤναι σωστά. Άλλά, σας εΊπα, δΕ:.ν έπι
θυμω να γνωσθι] οτι ύπάρχει έπαφη μεταξu ημων καί τοCι Κ .  Κ .  Ε. Αύτό 
θα ώφελήσr:ι περισσότερον τον Πάγκαλον. 
. - ου�ε ημεΊς έπιθυμοίiμεν να γνωσθί]. Ν Αλλωστε οuτε καί έπαφη 

οοσιαστ ικη ύπάρχε ι ,  έφ' δσον έγω μέν άπλως ήλθα να σaς άναγγείλω 
την άπόφασίν μας, σεϊς δΕ: δέν κρίνετε σκόπιμον οίίτε άπλοCιν συντονι
σμόν της δράσεώς μας. 'Οπωσδήποτε, έαν χαθί] δ άγων καί ν ικήσr:ι δ 
Πάγκαλος, δέν θα δύναται κανείς να έπιρρίψr:ι εύθύνας είς η μ&:ς. 

Ο ΥΠ'  ΑΡ Ι ΘΜΟΝ 1 ΑΝΤ Ι ΠΑΛΟ Σ ΤΟΥ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΜΟΥ 

Έσηκώθηκα, έχαιρέτησα κα1 εφuγα. Ή στάσις αϋτη τοCι ΜεταξiΧ 
μiΧς έκαμε μεγάλην έvτύπωσιν. Ένί;) &λλοι πολιτικοί άρχηγοί πλειστά
κις έπεδίωξαν τfιν συνεργασίαν τοίi Κ .  Κ .  Ε. καί μΕ: άνταλλάγμCχτα πρΟς 
αuτό οχι μ ικρά, αύτός άπέκροuε ταύτην καί προσφερομέvην άνευ άνταλ
λαγμάτων. 'Από τότε έπείσθημεν δτι ό ΜεταξiΧς ήτο δ ύπ' άρ ιθμ. 1 άvτί
παλος τοu Κομμοuνισμοίi. 

Έψηφίσαμεν ύπέρ τοίi Δεμερτζη. Τά άποτελέσματα τijς έκλογijς 
είναι γνωστά. Ό Πάγκαλος, ε'ίτε δι '  έπεμ6άσεων, ε'ίτε μή, έπέπλευσε. 

Μετα την άποτυχίαv τοCι Δεμερτζij, αί έπικρίσεις έναντίον μας, ώς 
ητο φuσικόν, ένετάθησαν μέσα είς το Κ .  Κ .  Ε. , διότι  τάχα δέν ύπε6άλα
f.iεν ίδιαιτέραv ύποψηφιόττηα κομμουνιστοίi Προέδρου. Δια να λείψοw δέ 
αί έπικρίσεις αuται τόσον άπό μέρους των φυΛακισμένων των φuλακων 
:Σ υγγροCι, δσον καί άπο μέρους των « Κούτ6ηδων» καί τijς πρεσ6είας έμ
μέσως, ύπε6άλαμεν σχετικfιν εκθεσιν είς τfιν Κόμ ιvτερν καί έζητήσαμεν 
τήν γνώμην της έπί τijς τηρηθείσης τακτ ικijς. Καί η Έκτελεστ ικη τ�ς 
Κόμ ιντερv μiΧς έδικαίωσε πλήρως, τονίσασα δτι ή τακτική μας ύπijρζε 
ρεαλιστικη καί έπέκρινε τοuς στείρους δογματισμοuς των έξτρεμιστων. 

'Απέστειλε μάλιστα πίσω είς τfιν ' Ελλάδα τον μόνι μον παρ' αύτι] 
ό:vτιπρόσωπον τοίi Κ .  Κ .  Ε. 'Ανδρόνικον ΧαϊτiΧv η Σ γουρδαΊον δια να έρ
μηνεύσr:ι είς ολους τfιν 6ρθότητα τijς τηρηθείσης τακτικijς κατα τfιν άπο
ψίν της. Ν Εκτοτε έπαυσε κάθε έπίκρισις άπό τα ένδον τοίi κόμματος 
καί συνάμα τό «μπουλντCιJκ» τijς πρεσ6είας έκάθησεν έπί τινα καιρόν 
στ' αύγά του ! 

ΑΛΛΟ Κ Ρ Η Σ ΦΥΓΕΤΟΝ ΤΗ Σ Κ ΕΝΤΡ I Κ Η Σ  ΕΠ Ι ΤΡ ΟΠ Η Σ  

Είς το Ήράκλειον, οχι τijς Κ ρήτης, άλλα τijς Άττικijς, 6λίγον έξω 
άπό τας 'Αθήνας, καί 500 περίπου μέτρα πέραν άπό τον σταθμον τοΟ 
«θηρίου», δεξια των σιδηροδρομικων γραμμων, εύρίσκετο τότε μία επαu
λις μέσα είς ενα άρκετα έκτεταμένον κτijμα άπό .έλαιόδενδpα. ΠοΊος ήτο 
ό Ιδιοκτήτης τijς έπαύλεως έκείνης καi ποΊος Ε:iv.αι τώρα, δ:ν ύφίσταται η 
επαυλις αύτή, δΕ:.ν γνωρίζω. Οuτε καί τότε ·.fνδιέφέρθην να μάθω. � Η  
καί iXv μοΟ το εΤπαv δέν τ ο  έvθυμοCιμαι. Πάντως ή έπαυλις αύτη ήτο άκα
τοίκητος, 'ίσως διότι έχρησιμοποιεΊτο μόνον κατα το θέρος καi τότε εύ
ρισκόμεθα είς τfιν άνοιξ ιν το:J 1 926. 

Είς τfιν έπαυλιν αύτfιν κατέφυγεν ή Κ .  Ε. τοΟ Κ. Κ. Ε.,  δηλαδη είς 
αύτην μετεφέρθησαν τα γραφεΊα καi τα άρχεία τοΟ κόμματος, μετα την 
νυκτερινfιν φυγfιν καi την έξαφάνισίν μας άπό τfιν πάροδον τijς όδοίi Κων-
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σταντινουπόλεως. ΕΙς τι1ν Ιδίαν επαuλιν έπρόκειτο νa διαμείνω καi έγώ, 
ώς γενικός γραμματεuς τοϊι κόμματος, καθώς καi ό μόλις έκ Μόσχας 
έπανελθών μόνι μος άνηπρόσωπος τοϊι Κ .  Κ .  Ε. έκεΊ, «πρεσ6ευτής)) μαc: 
τρόπον τινά, 'Ανδρόνικος Χαϊτ&ς. 

Ο Ι  ΦΡΟΥΡΟ Ι 

Ή Επαuλις αύτη ήτο μεν άκατοίκητος απο τον νοικοκίιρην της, έ
φρουρεΊτο δμως άπο ενα θυρωρον καi άπο. δίιο σκίιλες. Ό θυρωρός ήτο 
άμισθος καi ήτο έργάτης, έργαζόμενος εiς οίκοδομaς με ήμερομίσθιον η 
όπου άλλοϊι εuρισκε χε ιρωνακτικην έργασίαν. Ήτο άδελφός τοϊι Στ. 
Τακα6ίτη, μέλους καi στελέχους συνδικαλιστικοί) τοϊι Κ. Κ . . Ε., καπνερ
γάτου εiς τον Πειραι&. Αύτος μ&ς έπροξένεψε το νέον καταφίιγιον, το 
όποiΌν πράγματι ί'jτο τέτοιο, ωστε νa μη εΊναι δυνατόν νa το ύποψιασθιJ 
ή 'Αστυνομία. Ό άδελφός του, δ θυρωρός, δεν ήτο μέλος τοϊι κόμματος, 
ά)J..' ή έπιρροη τοϊι Στεφ. Τακα6ίτη έπ' αύτοϊι ήτο τεραστία καi δ ι '  αύ
το ήτο καi συμπαθων εiς το κόμμα, άλλΟ: καi πρόθυμος πάvτοτε νa έκ
τελέσ!] τaς όοηγίας τοίί άδελφοίί του. 

Άπο τiς δύο σκύλες, φρουροuς άληθινοuς της έπαύλεως, ή μ ία ή
το δίπους : ήτο ή σύζυγος τοίί θυρωροίί, την όποίαν, av όνομάζω οϋτω, 
το κάμνω μόνον διa νa τονίσω την άφοσίωσίν της είς το νa μ&ς περι
φρουρq καi νa μ&ς περιποιηται .  ' Ήτο iκανη νa πεθάντ;ι διa νa μ&ς κα
λύψτ;ι ! Είδ' άλλως οίίτε άσχημη ήτο, είς βαθμον νa χαρακτηρίζετε κα
τά τοιοίίτον τρόπον - άλλωστε ήτο μεσόκοπη γυναίκα, vοικοκυρa καi 
καθαpη - οίίτε καi άγρία εiς έμφάvισιν. � Ητο Ρωσlς έκ της Νοτίου 
Ρωσιας καi εΤχε νυμφευθη τον άνδρα της έν Ρωσίςι:, προ τοίί 1 9 1 7, έλ
θοϊισα μαζί του εiς 'Ελλάδα, δταν εφευγεν άπο έκεΊ δ ' Ελληνισμός. 'Ελ
ληνικa έγνώριζε λίγα. 'Από Κομμουνισμον μηδέν. 'Αλλ' άγαποϊισε την 
πατρίδα της Ρωσίαν, άδιαφορουσα ποΊος κυ6ερν� έκεΊ. Σ υνεπάθει καi 
ήμ&ς, ώς φ ίλους της Ρωσίας, άλλΟ: περισσότερον διότι της το εΤπεν δ 
aνδρας της ! ΕΤχε τυφλην ύπακοην είς τον σύζυγόν της καi τον κοuνιά
δον της, μεγαλύτερον άδελφόν τοϊι συζύγου της. Τον κοuνιάδον της μά
λ ιστα ώνόμαζε «πατέρα» ! 

Α Ι  Π Ρ Ο Σ ΠΑΘΕ Ι Α Ι  ΤΗ Σ Α Σ"ΤΥΝΟΜ Ι ΑΣ 

Ή άλλη σκίιλα ή_το πραγματικη σκύλα ! � Ητο μία μαύρη, κατά
ιιαuρη ι με άστραφτερο δέρμα σκίιλα, μετρίου μεγέθους, άλλ' άγρία, ώς 
uαινα ! Την ήμέραv ήτο πάvτοτε δεμένη άπο την Ρωσίδα. Την νύκτα 
δμως έξαπελίιετο καi ήτο άγρυπνος φρουρός τfις έπαύλεως. Θa ώρμοΟ
σεv έπάvω είς οiονδήποτε θa έτόλμα να πλησιάστ;ι τηv είσοδον η το 
περίφραγμα τοϊι κήπου τfις έπαύλεως καi θa τοv κατεσπάρασσε χω
ρiς διαδ)κασίαν. Δεμέvη την ήμέραv, έγαίιγιζεν είς π&σαv έμφάνισιν ά
yνώστου είς αύτην προσώπου. ΕΤδα κ' επαθα εως δτου με συνηθίστ:ι ! 

Με τοιαύτην φρούρησιν έπιστείιαμεν δτι δεν έπρόκειτο νa αίφνι
διασθωμεν, έκτος βε6αίως τfις περιπτώσεως προδοσίας τοϊι κρησφυγέ
τοu μας. Ai πληροφορίαι, τaς δποίας είχαμε, ήσαv δτι ή Άστuvομία 
ε1χε βάλει δλα τα δυνατά της νa μ&ς συλλά6τ;ι, καθώς καi δσα περισ
σότερα στελέχη τοϊι κ. κ .  Ε. θa μποροϊισε νa εuρτ;ι,  είτε έδιώκοvτο δ ι
καστικως η με άποφάσεις έξορίας Έπιτροπων Άσ�αλείας, είτε δχι. 
Τaς άποφάσεις θa έξέδιδε μετa την σύλληψιν. ΤΟ: πραγματα εΤχαν στε
νέψει πολίι. Παvταχοϊι εΤχαv έξαπολuθιJ μυστικοi άστυνόμοι, «χαφιέδες:., 
δπως τοuς έλέγαμε. 

'Ελήφθη ή άπόφασις να μη ξέρτ;ι καvεiς ποίί είχομεν στήσει το «λη
μέρι» μας, πλην των μελων τfις Κ .  Ε. τοϊι κόμματος καi τfις Χρίισας, ή 
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όποία ώς δακτυλογράφος της Κ .  Ε., εΤχε σuνεχη καΙ ό:μεσον έπαφfιν 
μαζί μου. ΝΕμενεν είς τοuς Ποδαράδες ( Νέαν ' I  ωνίαν) I είς το σπίτι τού 
πατέρα της καΙ κάθε πρωί f\ρχετο είς το Ήράκλειον πότε με το c:Θη
ρίο» καΙ πότε πεζη μέσα &πο τa ακαλλιέργητα έδάφη, ποu χωρίζ?W 
την Νέαν ' Ι  ωνίαν &πο το Ήράκλειον. Δεν έπρολάμδανε ν' &γοραζΊ;Ι 
παπούτσια ! ΝΗρχετο, εγραφεν είς τfιν μηχανιlν δ,τι είχαμε διa γρά
ψι μον καΙ &φοu έλάμδανεν όδηγίας εφευγε με το «θηρίο» διa τιlν 'Αθή
να, προς έκτέλεσιν αύτων. 'Ομολογουμένως ήτο ακαταπόνητη, δ:ν καΙ 
έπίστευεν δτι ήτο φυματική, δ ιότι ή φυματίωσις ήτο οΙκογενειακή της 
aσθένεια καΙ άπέθαναν &πο αύτιlν δύο άδελφοί της ! 

Ο ΠΑΡΑθΕΡ Ι ΣΜΟ Σ . . .  

Ή Σ τέλλα εΤχεν &ποσυρθη είς τον Πειραιδ: μΕ τιlν Όμοσποvδίαν 
Κομμουνιστικων Νεολαιων, μέλη της Κεvτρικης 'Επιτροπής της οποίας 
ήσαν δ Γ. Κολοζώφ ( γεν. γραμματεuς) ,  δ Ν. Ζαχαριάδης, δ 'Αγησί
λαος Βλάχος, δ Ιατρος Γυφτοδήμος (δ περίφημος μετέπειτα Κ αραγεώρ
γης, δ ιευθυντιlς τοu «Ρ ιζοσπάστη» καΙ aντιστράτηγος ! ) καΙ δ Λευτέ
ρης 'Αποστόλου ( δ  έσχάτως <ι:πρεσδεuτιlς» εΙς Βουκουρέστι ον καΙ κατα
χραστής, ώς λέγεται, μεγάλων ποσων, άδελφος τής περιφήμου νοσοκό
μου 'Ηλέκτρας ) .  

Ή 'Ομοσπονδία Κομμοννιστικων Νεολαιων εΤχεν όρyανώσει εΙς 
τον Πειραιδ: άλλο καταφύγιον δ ιa τaς Ιδ ικάς της &νάγκας. 

Ή ζωιl ένος ύπο τοιαύτας συνθήκας ζωvτος καΙ καταδιωκομένου 
έπαναστάτου δΕν ήτο 6έ6αια πολu εύχάριστη. Κ αλfι ήταν ή &νοιςιάτι
κη λ ιακάδα η ή σκιa κάτω άπο τΙς έληές, άλλ' επρεπε νa κατεβαίνω τfιν 
νύκτα εΙς τaς 'Αθήνας διa διάφορα ραντε6οu με άλλους καΙ το «θηρίο� 
είχε πολλοuς κινδύνους. 

Το μεσημέρι καi το 6ρ::Χδυ Ε:τρωγα είς κάποιο οίνομαγειρείΌν, λίγο 
ΠΙΟ πέρα &πο τον σταθμο τοu 'Ηρακλείου. ΕΙς αύτο το οίνομαyειρέίΌν 
ύπηρετοuσε τοuς πελάτας, ολους έργατικοuς άνθρώπους, έ:να ώραίΌ, 
ξανθό, ύψηλΟ κορίτσι, μισοχωριάτισσα καί μισοεξελ ιγμένη Άτθίς, οταν 
έντύνετο. Διa λόγους συνωμοτισμοu, γιa καλο καΙ γιa κακό, έπιάσαμε 
φ ιλίες, &νακατωμένες μΕ λίγο φλέρτ ! Χρειάζονται κ ι '  .αύτά, τόσον διa 
ψυχαyωγίαν μέσα εΙς τa δάσανα της έπανασταηκης ζωης, οσον καΙ 
διa νa έξυπηρετηθοuν ώρισμέvαι σκοπι μότητες. ΝΕπρεπε νa βρω τρόπον 
νa δ ικαιολογήσω έκεΊ είς κάποιον ποΊος εΤμαι τάχα καΙ δ ιατί μένω έκεΊ 
εΙς το Ήράκλειον καΙ τρώγω τακτικa εΙς το οΙνομαγειρεΊον, εΙς τρόπον 
ώστε δ:ν κανεlς έρωτήσr.l ποΊος εΤναι αύτός, ποu Ερχεται έδω τακτικa νa 
ψάy r.1 ,  τί κάμνει καΙ δ ιατί μένει έδω, &φοu εΤναι ξένος καΙ άγνωστος, νa 
δpεθ6 κάποιος ν' άπαντήσr.l κατa τρόπον καθησυχαστικόν. 

Α Ι  ΣΘΗΜΑτ ι Κ Η  ΠΑΡ ΕΝθΕΣ I Σ 

Τής εΤπα λοιΠον οτι εΤμαι φοιτητης της Νομικης, 8τι πρόκξιται να 
δώσω έξετάσε ις νa πάρω το δίπλωμά μου καΙ δτι θέλω νa μελετήσω 
καΙ έπειδη έκεΊ ποu εΤχα νοικ ιασμένον δωμάτιον είς την 'Αθήνα έγίνετο 
πολUς θόρυβος &πο τρ::Χμ καΙ αύτοκίνητα, καΙ μέσα είς το σπίτι εΤχε 
παιδιa καΙ δεν μΕ ό:φιναν flσυχον, ένοίκιασα δ ι '  όλίyους μηνας έκεΊ, είς 
το Ήράκλειον, κάποιο δωμάτιον καΙ ολην την ήμέραν μελετω με τι'jν ή
συχίαν μου ! Φυσικa μΕ έπίστεψε. Κ αΙ δποιος θa ρωτοuσε ποΊος εΤναι 
auτός, αύτιlν τιlν aπάντησιν θa Ε:δινε αύτfι καΙ θa ώρκίζετο μάλιστα δτι 
έ:τσι εΊναι, άφοu ήμουνα πιa πρόσωπον <<σννδεόμ_ενο\1}> μαζί της ! ΠρΟς 
καλλιέργειαν μάλιστα των τοιούτων «δεσμων» άναγκάσθηκα νa της δώ
σω καΙ μερικa 6ραδυνa ραvτε6οu, γελώντας με τfιν άφέλειάν της κα1 
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πολλaς φορaς λuπούμενος α&η'ιν διa τι1ν εύπιστίαν της ! Διa νa κατο
χυρωθιϊ κανεlς είς τοιαύτας περιστάσεις παριστάνει καΙ τον έρωτεuμέ
νον ! � Ητο δΕ. πολU ύπερήφανη διa την κατάκτησίν της, διότι  θa έπαιρνε 
�δικηγόρον» ! 

ΔΕ.ν θa ξεχάσω το κλάμα της, οταν μετa μηνας, άφοu έφυγα άπο 
το Ήράκλειον, μΕ. συνήντησε τυχαίως είς τaς 'Αθήνας, ώς μη δ ιωκόμε
νον πλέον καΙ οουλεuτήν. Έκοπίασα πολιJ διa νa την παρηγορήσω ! 
τί τραοοuν, άλήθεια, τΟ: φτωχa κορίτσια, δταν πέφτουν μέ τΟ: μοuτρα 
εiς τον έρωτα, χωρlς νa έξετάσοuν πολλa πράγματα δι '  έκείνους ποu 
άγαποuν ! Φυσικa έγώ ένήργησα έτσι διa λόγους συνωμοτ ισμοu, δ ιa 
νa καλυφθω, καΙ αί σχέσεις ύπηρξαν μόνον αίσθηματικαl σχεδόν. ΔΕ.v 
συμοαίνει δμως πάντοτε .το ίδιον. 

Φυσικa της εΤχα πη κάποιο ψευδώνυμόν μου. Ά9γότε9α έμαθε, 
πολu άργa 6έ6αια, ποί'ος fiμouν ! 'Εκείνη έλέγετο Κατίνα καΙ ήτο κόρη 
τοu οίνομαγείρου. �Ετσι το πιάτο μου ήτο έξαιρετικa περιποιημένο ! 
ΔΕ.ν πιστεύω ξ)Ε. κανεlς ν.Ο: περι μένι;ι νa τοu πω τί άπέγ ιvε ! Οuδέποτε 
-ένδιαφέρθηκα νa μάθω. 

Ό συνωμοτισμός, ή άνάγκη τοu νa μη άνακαλυφθιJ κανεlς άπο την 
'Αστυνομία, τΟ: δικαιολογοuν ολα. � λλλωστε, άπο κομμουνιστικης άπό
ψεως, αuτa δΕ.ν εΤναι οuτε κaν πταίσματα ! Σ υντρί6εις καρδιΕ.ς καΙ δια-
6αίνεις ! Τώρα συντρί6ουv οί κομμοuνισταl καΙ τΟ: κεφάλια, οχι μόνον 
τΙ-ς καρδιές ! 

ΔΕ.ν εΤχαν περάσει παρa μόνον δυο μέσες ποu ε'ίχαμε καταφύγει 
είς το Ήράκλειον μαζl μΕ. τον Χαϊτa. � Ηταν C:φα 2.30 ' άπόγευμα, δταν 
μπηκα στο «θηρίο» μαζi μΕ. τον Χαϊτa άπο το Ήράκλειον διa νa κατε-
6οuμε είς την 'Αθήνα διa κάποιαν έπίσκεψιν. Ή μεσημεριάτικη αύτη 
ώρα έθεωρεlτο ώς κατάλληλη, δ ιότι το τραΊvο ήταν σχεδον άδε ιο, τού
λάχιστον προς την 'Αθήνα .. 
· · Φυσικά, δταv μπαίναμε είς το -φαίνον έπροσέχαμε καλa δλους 
τοuς έπι6άτας, ποu άνέ6αιναν είς το βαγόνι .  Αύτι']v τηv φοpaν έμπηκε 
άπο τον σταθμον της Νέας ' I  ωνίας έ:vας ποu δΕ.ν μοu άρεσε καθόλου. 
Έκαθόμουν είς μίαν άκρην τοu 6αγοvιοu, μακρυa άπο τον Χαϊτaν. Ό 
συνωμοτισμος δΕ.ν έπιτρέπει νa ε'ίμεθα μαζί, πολιJ δΕ. όλιγώτερον νa μ ι
λοuμε. Σ κόπιμον εΤvαι, aν ή 'Αστυνομία άντιληφθι} τον έ:να, νa μη συλ
λά6ι;ι μ' έ:να σμπάρο δυΟ τρυγόνια ! Είς τιlν μ ίαν άκρην έγώ, είς την 
αλλην δ Χαϊτaς. u Ενα δλέμμα άλλωστε άρκεΊ διa συνεννόησιν μετα

.ξύ μας. 

ΥΠΟΠΤΟ Σ ΕΞΕΤΑ Σ I Σ 

Αύτος ποu μπηκε μέσα είς το οαγόν ι μας απο την Νέαν Ί ωνίαν 
είχεv uφος &νήσυχον. ΜΕ. τΟ: μάτια του έ:ψαχνε νa ίδιJ ολους, σav νa έζή
τει νa εϋρι;ι κάποιον. Παρατηροuσε τaς φυσιογνωμίας ολωv τCJν έπιοα
των μΕ. έπι μοvήν. Δf.v μοu ί::μεvε σχεδόν καμ μία άμφι6ολία οτι i�το άστυ
νομικός. Σ Ε.  λίγο, χωρlς νa τον 6λέπω κατάματα, άντελήφθην, δια τοu 
κανθοu των όφθαλμων, δτι εΤχε στηλώσει έπάνω μου τΟ: μάτια του καΙ 
περ ιειργάζετο το πρόσωπόν μου, την σιλουέτταν, δλα, άπο πάνω έως 
κάτω . ! Δύσκολες στιγμές. �Οχ ι τόσοv δ ιότι έφοοούμην την σύλληψιν, 

- δ ιότ ι  εΤχα δοκιμάσει fiδη έπανειλημμένως καΙ τηv Φuλακην καΙ την έξο-
ρ ίαν, άλλ' έσκεπτόμην οτι όλίγοι είχαμε μείνει έξω άπο τaς φυλακaς 
καΙ έκείνην την ώραv ή σύλληψίς μοu 80: ήτο μεγάλο πλήγμα διa το 
κόμμα. uΟλα σχεδοv ήσαν είς τΟ: χέρια μου. Το πaν έξηρτaτο άπο την 
πρωτο6ουλίαν μου, άπο την δραστηριότητά μου. 

Το 6λέμμα του, "έταστικώτατον, έκρατήθη έπάνω μου άρκετι'Jν ώ
ραν. Το έ6άσταξα καρτερικώτατα, μf. ψuχραι μίαν, μf. άδιαφορίαν φαι-
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νσμ.ενικήν σaν νa μη το εΤχα άντιληφθfι. Κ ατάλαδα δτι ό περιεργαζό
μενος τη; φυσιογνωμίαν μου ίσως νa με εΤχεν ίδfι κάποτε, ό.λλa δΕ:ν ήτο 
6έ6αιος περi έμοu οτι ήμουν πρόσωπον ι'ίποπτον, ό.πο έκείνα ποu έζτ)τει 
c:ύτός. νΕσπευσα νa διαλύσω την ό.μφι6ολίαν του καi νa τον στρεψω 
προς άλλας κατευθύνσεις. 

νΕ6γαλα το ρολόϊ μου καi παριστάνοντας τον στεvοχωρημένον 
λέγω είς τον άγνωστον, ποu έκάθητο πλάϊ μου : 

- ν  Αχ ! Πέρασε η ώρα ! Δεν θa προλάβω την κηδεία ! 
- Ποιa κηδεία ; ό.πόρησεν δ ό.νύποπτος πλαϊνός μου. 
- Κηδεύεται ένας θεί'ός μου στaς 3 καi πρέπει νa προφθάσω στο 

σπίτι του, στι1ν όδον Στουρνάρα, κοντό: στην Διεύθuνσι τfις 'Αστυνο
μίας ! .. Ηταν καλος άνθρωπος, καλος οίκογενειάρχης καΙ προ παντος 
καλΟς Χριστιανος καΙ καλος πατριώτης ! Τον Ο:γαποuσα καΙ τον έκτι
μοuσα συγχρόνως. 

- Θεος συyχωρέσοι τον, λέγει δ πλαϊνός μου, μη εχοντας τί άλ
λο νa π!]. 

- 'Αμήν, εΤπα καΙ έγω κατa νοuν. 
Το κόλπο επιασε. Οί δισταγμοί, αί Ο:μφιδολίαι τοu ό.στυνομικοu 

δ ιελύθησαν. 
Πρωτα - πρωτα ένόμ ισεν δτι έγνωριζόμεθα μΕ τον πλαϊνόν μου, ό 

οπο'ίος ήτο κατa σύμπτωσιν τύπος ό.γαθcι\ί καΙ νοικοκύρη ό.νθρώπου. 
Κ αi φυσικa καi έγω θa ήμουν «περίπου τέτοιος», ό.φοu έταξιδεύαμε καi 
μιλούσαμε μαζί ! Δεύτερον έπήγαινα είς κηδείαν ( ! ) , καi μάλιστα κοv
· ι·ά είς τι1ν Δ!�:ι.Jθυνσιν τfjς 'Αστυνομίας ( ! )  I χωρiς να φοδοuμαι συνε
πωc: τΟ: Ο:στυνομικa 5ργανα ( ! )  καi έπi πλέον έκτι μοuσα τον πεθαμένον 
θε'iόν μου ( ! ) διότι ήτο καλΟς Χριστιανός ( ! ) καΙ καλος πατριώτης ( ! ) 
ν Αρα έγώ, το όλιγώτερον, δέν μποροuσα νa εΤμαι κομμουνιστής ! 

Ό ό.στυνομικος επαυσε νa με 6λέπι:1 πλέον. Γύρισε μάλιστα καί 
τι1ν πλάτην του. ΚαΙ αύτο ήρκεσε νa ίδ6 είς την άλλην άκραν τοu δαγο
νιοu τον Χαϊτaν ! Φο:ίνεται δτι τον ήξερε πολU καλύτερα άπο δ,τι έγνώ
ρ ιζεν έμένα. Έκύτταξα καΙ τον ΧαϊτCχν, ποu uφίστατο το ολέμμα τοu 
aστυνομικού λίγο ταραγμένος. � Ηταν νευρικος πολU καi δέν μπορούσε 
νa κρατήσ\1 την ψuχραι μ ίαν του. ΕΤδα τον ό.στυνομικον νa χαμογελ�. 

Σ ΥΛΛΗΨ Ι Σ  ΤΟΥ XA I TA 

.. Ητο εύχαρ!στημένος. ΕΤχε προφανως η1ν εύχαρίστησιν δτι «λαύ
ρακα Υ]λίευσε» ! Δέν ξέρω τί έσκέπτετο ό Χαϊτaς. ΜCχλλον uπετάσσετο 
εiς το μοιραί'ον τfjς συλλήψεώς του. ΔΕ:ν γύριζε νa μέ ίδ6 καθόλου, διό: 
νa μη δ?>σι:1 λα6ηv είς τον ό.στuνομικον να μέ ξαναπροσέξ'Q .  Αύτο έπέ-
6αλλεν ό συνωμοτ ισμός. 

ίο «θηρίο» εφθασεν ε ίς τι1ν 'Αθήνα. Κ ατέβηκα μεταξu των πρώ
των καΙ ό.πεμακρύvθην όλίγον, &φ' ένος διό: νa ξεφύγω ό.πο τa μάτια 
τοu Ο:στυνομ ικοu, μήπως μετανοήσr:ι ποu με έγκατέλειψε καi &φ' έτέ
ροu διa νa παρακολουθήσω τί θa γίντ:1 μt τον ΧαϊτCχν, σκεπτόμενος συ
νάμα aν μπορω νa τοΟ φανω χρήσι μος. 

Έκεϊνος κατέβηκε �αl πίσω ό ό.στυνομικός, ό όποΙος φαίνεται τον 
έ.περίμενε. Μόλ ις διελύθη ό πολuς κόσμος, ποu κατέοηκε άπο το τραί'νο, 
τόν έπλησίασε, κάτι τοΟ εΤπε, φuσικa δχι «λόγια Ο:yάπης καi φιλίας», 
καi συνέχισαν προχωροuντες μαζί. Τοuς ό.κολούθησα ό.πο ό.πόστασιν 
50 περίπου μέτρων, σκεπτόμενος τί να κάμω. Φαίνεται δτι δ Χαϊτaς μέ 
ά�τελήφθη, δ ιότι κρυφά, πίσω του, με το χέρι του, μοu εκαμε χειρονο
μιαν vά . . .  φ6γω ! ν Ι σως, εΤπα, θ(χ ΕΧτ:J σκοπον νa το σκάστ:1 ξαφνικα 
καΙ θέλει νa μιΊ εΤμαι κοντa είς η1ν φασαρίαν ποu θa yίντ:J . Κ αi εφυγα. 

Ό Χαϊτaς συνελήφθη καΙ aπεστάλη είς έξορίαν είς Άνάφην. Το 
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σπουδαιότερον aκόμη ήτο δτι έντος όλίγων ημερων συνελήφθη εΙς τον 
Πειραι& καi δ Γεώργιος Κ ολοζώφ, γενικος γραμματεuς τής Όμοσποv
δίας Κομμοvνιστικων Ν�ολαιων ' Ελλάδος ( Ο Κ Ν Ε ) .  

ΑΙ δύο αύταi συλλήψεις μ ε  έστενοχώρησαν πολύ, διότι οΙ δύο αύ
τοi άνθρωποι ί'jσαν πολύτιμα στελέχη καi οΙ κυριώτεροι των συνεργατων 
μου εΙς ηΊν διοίκησιν τοίί κόμματος. Άλλα το κυριώτερον ήτο δτι μοu 
έκαμεν Ιδιαιτέραν έντύπωσιν δ τρόπος τής συλλήψεως τόσον τοΟ ένός, 
όσον καi τοίί άλλου. 

Δια ηΊν σύλληψιν τοίί Κ ολοζωφ όλίγα πράγματα έμαθα aπο τοuς 
«Κούτοηδες�. ποu μοΟ τα εΤπαν. Πάντως ήτο μία σύλληψις aπρόοπτος 
καi χωρiς δ συλληφθεiς να κάμτ;ι κάτι ποu να έκτεθ6. 

Την σύλληψιν τοΟ Χαϊτ& ηΊν εΤχα παρακολουθήσει είς δλας τας 
λεπτομερείας της καi ήξερα δτι έπίσης άπρόοπτα καi aδικαιολόγητα 
εΤχε γίνε ι .  Ποϋ εύρέθηκε δ aστυνομικος εΙς ηΊν Νέαν ' Ι ωνίαν ; Διατί 
μπήκε έlς το βαγόνι ψάχνοντας με τα μάτια του να Ιδ6 κάποιον ; Ποιον 
ζητοϋσε i Ποίί ήξευρεν δτι μέσα είς το τραlνο θα εύρίσκετο <<λαύραξ 
πρΟς aλίευσιν» ; Κ αi aμέσως μοίί έπέρασεν aπο τον νοίίν η Ιδέα δτι δεν 
aποκλείεται «να μ&ς εΤχαν καρφώσει» ! Άλλα πο'ίος ; Κανένας δικός 
μας ; Άλλοίμονον ! 

Αύτη η σκέψις με έτάραξε, με όvησύχησε πολύ. Κατέοαλλα προσπά 
Θειαν να την διώξω aπο το μυαλό μου. Προσπαθοίίσα νa 6ρω δ ικαιολο
yίαν εύλογοφανή των κ ινήσεων τοϋ aστυνομικοΟ τής Νέας ' Ι ωνίας δια 
να καθησυχάσω τον έαvτόν tJOυ. 'Αλλα δεν εϋρισκα. τί έγύρευεν αύτος 
εΙς το τρα'ίνο τής Νέας ' I  ων ι ας ωραν 2 V2 μεσημεριάτικα, έαν δεν ήξευ
ρεν δτι με το τραΊνο αύτο κάποιος θό: κατέβαινε είς την 'Αθήνα ; Καi 
ποιος άλλος i]ξευρεν δτι θα κατεοοuμε είς την 'Αθήνα, έκτος όπο έκεί
νους ποu θό: μετεlχαν είς την σύσκεψιν ποu έπηγαίναμε με τον Χαϊτ&v ; 
Καi aπο αύτοuς μόνον δύο η τρεΙς έγνώριζαν δχι aκριοως δτι έμέναμεν 
είς το Ήράκλειον, aλλό: περίπου προς έκείνην την κατεύθυνσιν. Καi όπο 
αύτοuς τοuς τρεΙς, οΙ δύο ήσαν «Κούτ6ηδες>>. 

Έστάθηκα καi πάλιν σκεπτικός, μόλις τοuς έοαλα είς τον νοCιν 
μου. ΕΤναι aδύνατον, είπα. Υ Ανθρωποι ποu έσπούδασαν εΙς την Ρω
σίαν ! "Οσον καi δ:ν 6ιάζωνται νό: καταλάβουν αύτοi την δ ιοίκησιν τοϋ 
κόμματος, δεν είναι δυνατον να φθάσουν μέχρι τοΟ σημείου αύτοϋ, μέχρι 
τοΟ σημείου τοϋ νό: μ&ς έκτοπίσουν διό: τής . . .  'Αστυνομίας ! 

Έθυμήθηκα δσα εΤχα διαβάσει καi δσα άκόμη εΤχα Ιδή είς ταινίας 
κατασκοπείας, ποu οΙ aρχηγοi καταγγέλλουν είς την Άστuvομίαν των 
aντιπάλων των τό: δργανά _τ�ν, ποu θέλουν νa τό: ξεκάμουν, aπλως διότι 
έμαθαν πολλά, παραπολλά, καi φο6οίίνται μήπως είς καμμίαν ωραν 
aδυναμίας των τό: ποϋν. Με την σκέψιν αuτην έφριξα ! 

- Κάμνω, εΤπα, άγωνα κατα τοΟ Κ ράτους, κατό: τοΟ κοινωνικοΟ 
καθεστωτος, κατό: τής δ ικτατορίας τοΟ Παγκάλου. ΥΕχει καλως. Αύτος 
είναι ό ρόλος τοϋ aγωνός μας. Κάμνω καi άγωνα κατό: των ένδοκομμα
τ ικων aντιπολιτεvτικων τάσεων. Αύτο το έπι6άλλει ό δημοκρατισμός, 
ή κίνησις ίδεων, ή έλευθερία τής σκέψεως παντός. Άλλα νό: κάμνω καi 
τέτοιον όγωνα κατ' άτόμων, ποu θέλουν να μ&ς έκτοπίσουν διό: τής . . .  
'Αστυνομίας ; Αύτό, εΤπα κατα νοuν, πάει πολύ ! Δεν εΤναι δuvατον νΟ: 
το οαστgξτ;ι κανείς ! Καi ό νοϋς μου αύτομάτως έπήγεν εΙς το «μπουλ
ντωκ» τήζ πρεσοείας ! Δεν ξέρω δ ιατί, aλλ' aσυναίσθητα, aσυνείδητα, 
έπήγεν έκεl. ΜοΟ εΤχε σφηνωθή η Ιδέα δτι αύτος ήτο άρχηγος των 
«Κ.ούτοηδων» καi δτι αύτοi δροuν άπο κοινοϋ με αύτον καi ύπο τΟ:ς δδη
γ ίας του ! 

ΥΕδιωξα δμως πάλιν δλας αύτΟ:ς τΟ:ς σκέψεις aπο το μυαλό μου. 
Πήρα τον κατήφορο, είπα, είς τό:ς σκέψεις μου. Δεν εΤναι δυνατον να γί
νωνται αύτΟ: τΟ: πράγματα. Δεν εΤπα δμως οuτε λέξιν ποτε είς κανένα. 
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Θa ίδοϋμε η1ν έξέλιξιν, είπα. Θa εχω τά μάτια μου δέκα τέσσαρα ! Κ αΙ 
δ:ν πεισθω δ ιά κανένα δτι εΤναι τέτοιος, θά τον σκοτώσω μΕ. τά ίδια μου 
τά χέρια, λέγοντας : 

- Πάρτην, Ο.τιμε, γ ιατl σοϋ άξίζει 
Κ αΙ άσφαλως δΕ:ν θά τον πληρώσω οuτε είς το κόμμα, οuτε είς το 

Κ ράτος. Θa εiναι παλιοτόμαρο καΙ γιa τοuς δύο ! 
Κ αθησύχασα λίγο μ' αύτά. Είς η1ν όρισθεΊσαv σύσκεψιν δΕ.ν έπi'ι

γα. ΕΙδοποίησα ν' άνα6ληθ6 καΙ άνήγγειλα μόνον την σύλληψιν τοϋ 
Χαϊτ&, διά νά εύχαριστηθ6, έάν ύπηρχε κανείς ποu μ&ς την εΤχε καρφώ
σει ! Κ αΙ έν συνεχείςc ά_νέμενα την έξέλιξ ιν, χωρlς νά πω είς κανένα τί
ποτε, διa νa μη άντ ιληφθ6 καvεlς τaς ύποψίας μου καΙ πρΟ παvτος ό 
ένοχος η οί ενοχοι, έάν ύπfιρχαv. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Κ ΡΟΥΣ ΜΑ 

ΔΕ:ν ηργησα ομως πολU νa εχω νέα στοχεί'α, οχι μόνον διά νά έvτα
θοϋν αί ύποψίαι μου κατά των άγνώστων αύτων ύπονομεuτων «οχι τοϋ 
άστικοϋ καθεστωτος», άλλά μόνον της ήγεσίας τοϋ κόμματος δι' άτί
μων μέσων, διά νά έπιπλεύσουν αύτοί ! 

Μίαν ώραίαν ήμέραν εφθασαv είς την Κ . Ε. πληροφορίαι μέσeι> τά
χα μελων τοϋ κόμματος, οτι ό Ν .  Εύαγγελόπουλος, μέλος της Κ . Ε. τοϋ 
κόμματος, ήτο τάχα οργανον της 'Αστυνομίας έντος των κόλπων αύτης 
ταύτης της Κ . Ε. αύτοϋ ! Φυσικά δΕ:ν το έπίστευσα. Ό Ν. Εύαγγελό
πουλος ήτο είς την συνείδησίν μου 5χι μόνον άμεμπτος ώς άγωνιστής, 
aλλά εΤχε καΙ δρ&σιν σοδαρaν είς το μικρασιατικον μέτωπον καΙ επειτα 
είς το παλαιοπολεμιστικον κίνημα καΙ μέσα είς το κόμμα. ΆληθΕ.ς ήτο 
δτι συνεδέετο περ ισσότερον μΕ. τον Πουλιόπουλον, άλλ' αύτο ήτο φυσι
κόν, δ ιότι ήσαν μαζi φοιτηταί, μαζl δικηγόροι ,  μαζl είς το μέτωπον καΙ 
μαζl έμπηκαν είς το κόμμα. Μελετημένος, σο6αρός, μΕ. 6αθεί'αν κρίσιν 
καΙ πρΟ παντος μΕ: άκέραιον χαρακτηρα. Διά το κόμμα καΙ διά την Κ . Ε. 
πολυτι μότατος άπο κάθε πλευράν. 

'Εν τούτο ις αί εμμεσοι πληροφοοίαι έπέμενον δτι ήτο 5ργαvον της 
'Αστυνομίας ! Οuτε λίγο, οuτε πολύ, ό Μαλινόφσκυ, τοϋ Μπολσε6 ικ ι
κοϋ κόμματος της Ρωσίας ! Ώρισμένοι « Κούτ6ηδες» έπέμενον έπl τωv 
πληροφοριων καΙ έπεκαλοϋντο διαφόρους συμπτώσεις διά νά μΕ. πεί
σουν. Άλλά δΕ:ν το χωροϋσε το μυαλό μου ! 

- Γιατί, ελεγα κατά νοϋν, τόσα χρόνια ό ΝΊκος Εύαγγελόπουλος 
δέν ήτο 5ργανο της 'Αστυνομίας καΙ θά γίνι:� τώρα ; τί νά έπιδιώξι:� ; 
Μέσα είς το κόμμc: εΤχεν άνωτάτην θέσιν, ώς μέλος της Κ . Ε. τί περισ
σότερον θά ηθελε ; ΝΕξω άπο το κόμμα τί θά τον εκανεν ή 'Αστυνομία ; 

« ΚΟΥΜΠΩΜΑ» 

Οuτω κατέληγα ότι δΕ.ν εΤναι δυνατον νά συμοαίνι:� τέτοιο πρ6:γμα. 
Πάντως, γιά καλο καΙ γιά κακό, «κουμπωθήκαμε» ολοι έπί τι διάστημα. 
'Ανέκαθεν όλα τa μέλη της Κ . Ε. τοϋ κόμματος δΕ:ν έλάμοαvον γνωσιν 
όλων των πραγμάτων καΙ όλων των λεπτομερειων. Σ υνήθως έρρuθμίζα
μεν τa ζητήματα δύο η τρεΙς καΙ έλέγαμεν είς τοuς άλλους δσα επρεπε 
μόνον νa ξέρουν. Βέβαια αύτο δΕ:ν ήτο καΙ τόσον δημοκρατικόν. Άλλa 
καΙ ό οαθ�ος της έμπιστοσύνης, ό 6αθμος των Ικανοτήτων καΙ ό 6αθμος 
της εύθύνης άκόμη τc';)ν μελων της Κ . Ε. ήτp έκ των πραγμάτων δ ιάφορος. 

' I  δίως λόγeι:> της παραvομοποιήσεως τοϋ κόμματος έπl Παγκάλου 
·έπεοάλλετο αύτη ή διάφορος συμμετοχη των μελων της Κ . Ε. είς την 
διοίκησιν τοϋ κόμματος. Έπαύσαμεν λοιπον νΟ: καλοϋμεν τον Εύαγγε
Λόπουλον είς μερ ικaς συνεδρ ιάσεις τf)ς Κ . Ε. Κ άποτε μΕ: εύρηκε καΙ μΕ. 
·ι']ρώτησε : 
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- Καιρο εχουμε νό: κάνουμε σuνεδρίασι .  Ε!ναι δύο έ6δομάδες. 
Καi ύπάρχουν τόσα θέματα. 

- Ναί, ιΞ:χεις δίκ!JΟ, τοίΊ εΤπα. Θό: κάνουμε κατ' αύτάς. ΝΗ μουνα 
καi λίγο άρρωστος. . 

Φυσικά έψεuδομην. ΝΟχι διότι εΤχα f\δη πειο13η δτι ητο όργανον της 
Άστυνοuίας, άλλ' εΤχα uποχρέωσιν νό: φυλάττωμαι διό: πaν ένδεχόμενον. 

- Ξέρω κ' έγώ ; έλεγα. Έδω δλα κανεiς πρέπει νό: τό: περιμένΙJ ! 

Μ Ι Α  Π Ε Ι  Σ Τ Ι  Κ Η  ΔΟΚ Ι ΜΗ 

Διό: νό: δώσω τέλος είς τι1ν ύπόθεσιν αύτι1ν με τό:ς σχέσεις των 
άλλων μελων της Κ . Ε. ,  έξ ών τινες « Κούτβηδες», έπρότεινα νό: κάμωμεν 
δοκιμήν. Άπεφασίσαμεν μ ίαν σύσκεψιν στελεχων της όργανώσεως Ά
θηνων είς κάποιο σπίτι προς την ΚολοκυνθοίΊν, έν γνώσει τοίΊ Εύαγγελο
πούλου, εiς τακηΊν ή μέραν καi ώραν. Κ αi έοάλαμε δικούς μας νό: πα
ρακολουθήσουν av ή 'Αστυνομία θό: πάΙJ έκεΊ την ώρ ισμένην ώραν νό:. 
τοuς συλλά6ι;ι .  

Λοιπόν, ή 'Αστυνομία έπηyε ! Άλλό: φυσικό: δεν εύρηκε κανένα, 
δ ιότι ή σύσκεψις έyκαίρως διετάχθη νό: μη γίνΙJ .  Έyώ δ ίδιος, άπο άλλο. 
σπίτι, πίσω άπο μ ίαν κουρτίναν, παρηκολούθησα τό:ς κ ινήσεις των 
άστυνομικων. 

- ΕΤδες ; κατέφθασαν ώρυόμενοι οί διάφοροι καλοθεληταί . 
- ΕΤδα, είπα ξηρά. · 

Ή άλήθεια ε Τ ναι δτι έκλονίσθην άρκετά. 'Αλλα πάλιν Ελεγα 
- �Αν άλλο ι είδοποίησαν την Άστυνομίαν καi οχ ι δ Εύαγγελό

πουλος ; Θό: τρελλαθω έyώ έδω μέσα ! 
'Ομολογουμένως f\ρχοντο στιγμαί, ποu άηδίαζα με δλα αύτα καi 

Ελεγα : 
- Δεν τα μουντζώνεις, νό: πaς στο σπίτι σου να ησυχάσι:1 ς ; 
Σ τιyμαi άπογοητεύσεως, ψυχικοϋ καi ήθικοϋ κλονισμοίΊ. ΝΕπειτα. 

πάλιν έπήρχετο ή άντίδρασις καi έλεγα : 
- Έδω, άτοίΊ ! Θό: παλαίσι:ις ! Στον άγωνα ένωμένοι κ ι '  0:ς μη 

λείψι:ι κανείς ! 
Άλλό: κάθε άλλο παρό: ένωμένοι εολεπα νό: εϊμεθα 

ΑΠΟ Σ ΤΟΛΗ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΡΩΣ Ι ΑΝ 
- τέλος, τί θα yίνι:ι με τον Εύαγyελόπουλο ; Ελεyαν οί « Κούτοη

δες». 'Έως πότε, σύντροφε γραμματέα, θό: είσαι άναποφάσιστος, δ ιστα
κτικός ; Περι μένεις να μaς κάνι:ι κανένα μεγάλο κακό ; 

- τί θέλετε να τον κάνωμε ; 
- Πρέπει νό: λείψι:ι το ταχύτερον άπο τη μέση ! 
Το σχέδιον το εΤχαν μελετημένον τό: παιδιά : 
- Νό: τον στείλι:ι ς  δηθεν γιό: άποστολη στη Ρωσία. Κ αi να γρά

Ψι:ις επε ιτα τον έδω ρόλον του, διό: νό: τόν . . .  περιποιηθοίΊν ! 
ΝΕφριξα ! Ν Αλλο έγκλημα ; 
- Δεν φθάνει να τον άποκλείσωμε άπο δλα τό: πόστα καi τό: 

άξιώματα ; 
- ΝΟχι, γ ιατi ξέρει πολλά. Θό: μaς κάνι:1 μεγάλη ζημ ιά ! 
Τότε μοϋ ηλθε μία φαεινη ίδέα : Αύτοi θέλουν νό: στείλουν τον 

Εύαγγελόπουλον είς την Ρωσίαν καi έκεΊ νό: τον ξεκάμοuν. Θό: τοϋ προ
τείνω λοιπον νό: πάι:ι, ώς τάχα άπεσταλμένος τοίΊ κόμ ματος, δπως θέ
λουν αύτοί .  "Αν πράγματι εΤναι όργανον τfjς 'Αστυνομίας, θό: φο6ηθί] 
vό: πάι:ι ,  δεν θα δεχθi], καi θό: προσπαθήσι:ι ν' άποφύγι:ι με διαφόρους. 
δ ικαιολογίας. Τότε θό: πεισθώ δτι εΤναι όργανον της 'Αστυνομίας, διότι 
οίισιαστι_κη δ ικαιολογία άλλη διό: να μη πάτ:l δεν ύπάρχε ι .  
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"Αν δμως δεχθιJ άδιστάκτως νa πάι:J καΙ δηλώσι:J μάλιστα χαράν, 
ώς θa έπρεπε, διa την προτίμησιν καΙ την άποστολην ταύτην, τότε, άν
τιθέτως, θa πεισθω δτ ι κάθε &λλο παρa «χαφιΕ.ς» καi 6ργανον τής 'Α
στυνομίας είναι .  Κ αi τότε δλα αύτa θa εΤναι πλεκτάνη έλεεινιl 
κατ' αύτοϋ. 

Είς την γενομένην σuνεδρίασιν τής Κ . Ε. άνελύθη ή άνάγκη τής 
aποστολής είς Μόσχαν κάποιου aντιπροσώπου έκτάκτου, καi έφ' δσον 
δεν ήτο δυνατόν νa λείψω έγω δ ίδιος, έπρεπε να πάΙJ κάποιος &λλος. 
Έπροτάθη άπο δλους δ Εύαγγελόπουλος καί, δπως ένσυνειδήτως το 
έπίστευα, ό άνθρωπος έσπευσε νa δεχθιJ μΕ. κάθε προθυμίαν, προς. με
γίστην ίδικήν μου aγανάκτησιν. 

Διa νa μοϋ λείψι:J κάθε άμφιδολία, έοαλα δύο έμπιστα δ ικά μου 
μέλη τοϋ κόμματος καί τον παρηκολούθησαν έπ\ δύο ή μέρας, δια να 6ε-
6αιωθω αν θα συναντήσι:J κανένα ϋποπτον, ώς άστυνομικόν, διa να τοu 
aναφέρΙJ δτι θa πάΙJ είς την Ρωσίαν. Ή παρακολούθησις ίιπflρξεν άθωω
τική.  Ό άνθρωπος aπησχολείτο μόνον δια να φύγι:J καΙ έρωτοϋσε περ\ 
τflς έκεί άποστολflς του. 

Τότε δέν έοάσταξα, τον έπflρα ίδιαιτέρω5 καΙ τοϋ ε Τ πα δλην τηv 
έναντίον του σκεuωρίαν καi δτι φuσικa δΕ.ν έπροκειτο να πάΙJ πουθενά ! 

ΠΛΕΚΤΑΝΗ 

�Εγινεν ώχρος ώς σουδάριον ! Κα\ ήτο φυσικόν. Κ ατάλαβα πόσον 
�α&uν κλονισμον ύφίστατο δ άνθρωπος. Άλλα καΙ δΕ.ν μποροϋσα πλέον 
να τοϋ το κρύψω. Θα έσκαζα έγώ. Άπέφυγα μόνον να τοϋ πω τας &λ
λας προηγουμένας ίιποψiας μου καΙ τα μέχρι τότε δεδομένα ποu εΤχα, 
δια νa μη τον κλονίσω καΙ τον aπογοητεύσω περισσότερον. Έκούνησε 
το κεφάλι σχετλ ιαστικως, μέ ηύχαρίστησε καi έφυγε σκεπτικός. ΜΕ. το 
δίκΙJΟ του. Έγλύτωνε aπο ταξίδι . . .  προς τον � Αδην. 

Αί ύποψίαι μου ένετάθησαν. Ποϋ θα πά!J αύτη ή δουλειά ; Τα πυ
ρα εΤχον στραφιJ κατα τοϋ Εύαγγελοπούλου. � Ι σως, όποιοιδήποτε καΙ 
αν ήσαν οί βάλλοντες, δΕ.ν έτόλμων άκόμη να βάλουν καi έναντίον μου. 
� I ο ως flξευραν δτι δΕ.ν ήσαν είς θέσιν, οuτε εΤχαv το ό:νάστημα να μΕ. 
όντικαταστήσουν. ΔΕ.ν εΤχε σημάνει ό:κόμη ή C:φα των. Κ α\ προφανως 
μέ f]νείχοντο καi έ6αλλον κατa των πέρ ιξ μου ! �Ηθελαν πρωτα νc'χ μΕ. 
aποψιλώσουν ό:πο τοuς συνεργάτας μου ! � Ητο φανερον βέοαια δτι 
αuτη ή πλεκτάνη κατα τοϋ Εύαγγελοπούλου ήτο στημένη έκ των ένδον 
τοϋ κόμματος ! 

Κ αi ό κ. Ν. Εύαγγελόπουλος έφυγε καi αύτος ό:ργότερον ό:πο το 
κόμμα. Σήμερα εΤναι διεuθυντης τής ό:πογευματινflς έφημερίδος «'Ο 
Φιλελεύθερος». Έαν συμπέσι:� να διαδάσι:J τα γραφόμενά μου, θa θυμη
θιJ άσφαλως μίαν ό:πο τaς πικροτέρας ωρας τflς ζωflς του. "Ας μΕ. συγ
χωρήσ!J , δ ιότι τοϋ την θυμ ίζω. Ί στορικα γεγονότα γράφο μεν, δια νa 
διδαχθοϋν δσοι εΤναι άνίδεοι ό:πο τοιαύτας πικρίας. 

Ο Κ ΡΥΦΟ Σ ΠΟΛΕΜΟ Σ ΜΕ ΤΟ «ΜΠΟΥΛΝΤΩΚ» 

Ή στάσις τοϋ Εύαγγελοπούλου, κατα την άνακοίνωσιν ε ίς  αυτον 
τής πλεκτάνης είς βάρος του, μΕ. έπεισεν έτι περισσότερον περi τής ό:
θωότητός του, άλλa μΕ. άνησύχησε παραπολU ή &λλη πλεuρα τοϋ ζη
τήματος. Ποίος ήτο λοιπόν ποu σκαρώνει αύτa τα πράγματα ; Άσφα
λως ώρισμένοι δύο η τρείς «Κούτοηδες», ό:πο αύτοuς ποu έχουν έπαφην 
με την πρεσ6είαν, με το «μπουλντώκ>> ! 'Εκεί' κατέληξα είς τα συμπε
ράσματά μου. 
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'Ήξευρα ηδη δτι αύτοi βιάζονται νά πάρουν η1ν δ ιοίκησιν · τοCι 
κόμματος εΙς τά χέρια των. Δι' αύτο έπρεπε νά έκτοπίσουν τά παλαιά 
στελέχη, ένα - ένα, &ν θά μποροCισαν. Αύτο δεν ήτο εuκολον, διότι τά 
παλαιά στελέχη καi πε'ίραν εΤχον πολιτικην καi μόρφωσιν μεγαλυτέραν 
άπο αύτοuς καi προ παντος ε1χαν έπιρροην προσωπικην καi εΙς τά μέ
λη τοCι κόμματος, άλλά καi εΙς τάς έργατικάς μάζας. ' Ήσαν άνεγνωρι
σμένοι ηγέται τοCι κόμματος, διότι εΤχαν δράσει καi φανερά, εΤχαν χι
λ ιάκις έμφανισθΌ εΙς τά πλήθη. 

, � Ένc;> �ύτοi τί ήσαν ; "ΠοίΌς ;ou� ηξευpε ; Πο'ί�ς θά τοuς �ψήφιζ�ν 
είς εν συνεδριον ; ΕΊχαν ομως την υποστηριξιν του «μπουλντωκ» της 
πρc:σβείας καi αύτο έβιάζετο νά μ&ς άντικαταστήστ:� δλους μΕ άνθρώ
πους της Μόσχας, άνθρώπους τοCι «Κούτβ», άνθρώπους ύποχειρίους τοCι 
Στάλιν ! Άπο τότε ! 'Αλλ' έyω ποCι νά το ξέρω αύτό ; ΠοCι νά το μαν
τεύσω ; UΟλας τάς ένερyείας αύτάς τάς έξελάμβανα δτι προέρχονται 
μόνον άπο τον Ιδικόν των προσωπικον άρριβ ισμόν, άπο την σπουδήν των 
Ιiά καταλά6ουν την ηγεσίαν τοCι κόμματος. ΚαΙ ε1χα την άφέλειαν νά πι
στ<.:ύω δτι αύτο θά το έπεδίωκον δ ιά των γνωστων δημοκρατικων μέσων, 
δ ιά της έκλογης των εΙς συνέδρια. Κ αi άπο της άπόψεως αύτης δεν τοuς 
έλογάριαζα κaν οuτε έγώ, οuτε τά άλλα παλαιά στελέχη τοCι κόμματος. 

Μετά την ύπόθεσιν Εύαyγελοπούλου έπείσθην δτι εύpίσκομαι εΙς 
4:κρυφον πόλεμον» μΕ αύτοuς καi ποο παντος μΕ το <<μπουλντωκ» της 
πρεσβείας. Κ αi άπεφάσισα ν' άντιδράσω ένερyως πλέον. 

ΜΕ Ι ΩΣ Ι Σ  ΤΩΝ ΕΠ Ι ΔΟΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Κ .  Κ .  Ε. 

·οταν έθεσαν καi πάλιν ζήτημα Εύαyγελοπούλου, τί θά γίνr:t μΕ 
τf]ν άποστολήν του εΙς Ρωσίαν, δ ιότι δεν εΤπα εΙς κανένα δτι τοCι άνε
κοίνωσα την πλεκτάνην, άπήντησα, άπότομα πλέον : 

- Παύσατε ! Ό Εύαγγελόπουλος εΊναι άγωνιστης μΕ τά δλα 
του. Δεν εΊναι χαφιές. ' Επείσθην άπολύτως. ν Αλλοι εΊναι .  Δεν ξέρω 
ποΊοι .  Άλλά θά τοuς άνακαλύψω όπωσδήποτε. Κ αi άλλοίμονό τους ! 

Δεν έτόλμησε ν' άντείπr:t κανείς. Με εΤδαν πολU άγρ ιον. Έσιώπη
σαν, έζάρωσαν. Ν I σως κατάλαοαν δτι δεν έπιασεν η πλεκτάνη . Ν Ι σως 
ύπωψιάσθησαν δτι κάτι κατάλαοα καi έyώ. Ν Αλλωστε δεν άργησε νά 
συλληφθΌ καi ό Εύαγyελόπουλος άπο την Άστυνομίαν ! 

Άλλά δλα αύτά έδημ ιούρyησαν άλλην κατάστασιν. Π ροφανως το 
�μπουλντωκ» της πρεσβείας, άπο την ήμέραν ποu έπεσκέφθην την πρε
σ6είαν καi μΕ έyνώρισε καi εΤπα δτι δεν θά άνεχθω έπεμ6άσεις εΙς τά 
τοCι κόμματος καi οlκονομικην ύποδούλωσιν αύτοCι εΙς τf.]ν πρεσοείαν, 
δεν με έχώνευσε. Κ αi έ6ιάζετο ν' άλλάξr:t τά πράγματα εΙς την ηγεσίαν 
τοCι κόμματος διά των «Κούτοηδων». 

Ή άποστολη χρημάτων εΙς τον ταμίαν f1ρχισε νά γίνεται περισσό
τερον σπανιωτέρα καi τά ποσά μ ικρότερα. uΟλα έστένευαν, έν4) α\ ά
νάγκαι έγίνοντο μεyαλύτεραι καi έπιτακτ ικώτεραι .  Κατάλαοα δτι f1θε
λαν νά μΕ φέρουν εΙς άδιέ�οδον. 'Αλλ' f1ξευρα δτι καi κάθε διαμαρτυρία 
προς τιΊν πρεσ6είαν θά i'j_τo άνωφελής. Θά ήτο δ ιαμαρτυρία προς το 
ίδιον το «μπουλντωκ», άφοCι ό πρεσοευτης ήτο άναρμόδιος δι' αύτά 
καi σχεδον αίχμάλωτός του ! 

Η Δ Ι Α Σ Κ ΕΨ Ι Σ  ΤΗ Σ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝ Ι Κ Η Σ  

Ώς μόνη λύσιν εύpηκα νά καλέσω ένα άντ ιπροσωπευτικον Σ ωμα 
τοCι κόμματος, μίαν δ ιασκεψιν, δ ιότι συνέδριον, λόγ� της παρανομίας 
τοCι κόμματος, λόγ� της φυλακίσεως καi έξορίας πολλων στελεχων, 
λόγ� της έντάσεως των διώξεων άπο την Άστυνομίαν, ήτο άδύνατον νά 
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συγκληθ!J. � 'Επίσης άπεφάσισα να κληθ!J η διάσκεψις αυτη είς την 
Θεσσαλο'vίκην καl 6χι είς τας 'Αθήνας, άκριβi..>ς δ ια ν' άποφευχθ6 ή έπ' 
αύτfjς οίαδήποτε έπίδρασις τfjς πρεσβείας καl τοΟ «μπουλντwκ» δια 
των «Κούτβηδων». Αύτοl δεν θά έδίσταζαν να εΙδοποιήσουν την . Αστυ
vομίαν να συλλάοι:� πολλοuς δι '  άνωνύμων έπιστολων, η &λλως, δ:ν δεν 
την είδοποιοΟσαv Ύα συλλάοι:J δλόκληρον την διάσκεψιν συνε6ριάζοu
σαv ! 

Έκτος τούτου, ή Θεσσαλονίκη καl η Μακεδονία έν γένει ήτο τρό
πον τ ινα το «δικό μου» περιβάλλον. Έκεl η προσωπική μου έπιρροη 
ήτο άπόλυτος καi είς το κόμμα καi είς τοuς έργάτας. Κ αl το περι-
6άλλον πάντοτε έπηρεάζει .  

'Ανέθεσα λο ιπον δι '  είδικfjς έπιστολf)ς, σταλείσης με  σιδηροδρομι
κον ύπάλληλον είς τον περιφερειακον γραμματέα τοΟ κόμματος έν Θεσ
σαλονίκι:� Γ lαστίαν Γιατσόπουλον, να όργανώσι:� την διάσκεψιν έκεΊ καΙ 
ί::στειλα έγκύκλιον είς δλας τας οργανώσεις τοΟ κόμματος να στείλοuv 
άπο ενα άvτ ιπρόσωπον εiς Θεσσαλονίκην. 

'ΑπQ τας 'Αθήνας θα έπηγαίναμε όλόκληρος ή Κ .  Ε., πέντε πρό
σωπα, ενας άντιπρόσωπος τfjς Ο Κ Ν Ε  καl άνα εΤς των δύο οργανώσεων 
Άθηνων καi Πειραιως. Έμεlς οί όκτw θα έφεύyαμε ολοι μαζί. 

Είς την διάdκεψιν αύτην εΤχα σκοπόν, άπό συμφώνου μΕ: την Κ εν
τρικην Έπιτροπήν, να έξετάσωμεν άφ' ένος γενικα την πολιτικην κα
τάστασιν τfjς χώρας, την όργανωτικηv" τοΟ κόμματος, μετα τας δ ιώξεις 
καl συλλήψεις, την περίθαλψιν καi συvτήρησιν των φυλακισμένων καl 
έξορίστων δια τfjς Έργατικfjς Βοηθείας, έντεινομένων των κρυφων έρά
νων uπΕ:ρ αύτfjς καi ν' άναοαπτισθωμεv είς την έμπιστοσύνην τοΟ κόμ
ματος δια νέας έκλογfjς. 

· ι διαιτέρως, άτομ ικως, ε Τ χα σκοπον να φροντίσω να μη έκλεγι] 
κανεiς «Κούτδης» είς τι1ν Κ .  Ε. καi επειτα να τοuς σκορπίσω δλους 
άπο τας 'Αθήνας είς διαφόρους έπαρχίας δια v' άvαλάβοw έκεl κομμα
τικι'Jν έρyασίαv καl έτσι να μην ΕΧ!J το «μπουλvτwκ» όργανα να κάμνι:J 
τον κρuφον πόλεμον έναvτίοv μας. 

Κ ΑΘΥΣΤΕΡ Ε Ι  ΤΟ ΕΠ Ι ΔΟΜΑ. . .  

ΕΊχα π!J ε Ις  τον ταμίαv να ζητήσ!J σοβαρΟν ποσοv χρημάτων άπο 
την πρεσδείαv δια τι'jν όργάvωσιν τfjς διασκέψεως έν Θεσσαλονίκ!J . ΝΕ
πρεπε να σταλοΟν χρήματα καi είς τον Γιατσόπουλον δι '  αύτην τι'Jν δοu
λεια καl συνάμα να εχωμεν καi ή μεlς οΙ όκτw άρκετα δια να πδ:με μe 
μέσα συνωμοτισμοΟ είς την Θεσσαλονίκην, χωρiς να σuλληφθωμεν, χω
ρiς να πάρι:� χαμπάρι ή Άστwομία. 

'Αλλ' ή πρεσβεία καθυστεροΟσε. Το «μποuλντwκ:. δΕ:v εδιδε. Ό 
σύνδεσμος μΕ: αύτο σuνεχως Ελεγεν δτι δΕ:ν τοΟ εδωσαv άκόμη ! Κ αΙ 
flμεθα άδέκαροι ! ΝΕφθασεν ή ήμέρα ποu Επρεπε να φύγωμεν, δια vex 
εΊμεθα έγκαίρως εΙς Θεσσαλοvίκην καl χρήματα δΕ:ν εστελλεν ή πρε
σβεία ! 

Το πρδ:γμα εφθαvε τα δρια τfjς άντιδράσεως πλέον είς την δρδ:
σιν τοΟ κόμματος ! Κ αvεiς &λλος δΕ:ν ύπωπτεύετο τί γίνεται. Διατί ή 
ή πρεσβεία δΕ:ν στέλλει χρήματα ; 

την παραμοvi]v της διασκέψεως, δταv πλέον έπείσθην δτι δΕν θα 
δοθοΟν χρήματα δ ια να γίνι:� ή διάσκεψις, δ ιότ ι το <ι:μποuλvτwκ» άντε
ληφθη δτι δΕ:ν σuνέφερεν εΙς αύτο καl εΙς τοuς σκοπούς τοu vα γίνι:J , 
έστειλα εΙς την Θεσσαλονίκηv εΙς τον περιφερειακον γραμματέα ε�α 
τηλεγράφημα σuvθηματικον εΙς κάποιον έκεl τραπεζικον uπάλληλον ( μu
�ικη διεύθwσιν μόνον μεταξu έμοΟ καΙ Γιατσοπούλοu) καΙ τοΟ Ελεγα 
οτι άναβάλλεται έπ' 'άόριστοv ή διάσκεψις ! 
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Η ΤΥΧΗ ΕΝΟ Σ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟ Σ 

Το τηλεγράφημι;χ δμως αίιτό, ποu το ένεχείρισα είς ηΊν Σ τέλλαν 
διά νά το παραδώσΙJ είς το τηλεγραφείον, άντi της Θεσσαλονίκης, κατέ
ληξεν εiς τά χέρια τοu «μπουλντώκ» ! Διότι η l.. τέλλα το Ε:δωσεν εΙς 
ύ.λλον νά το παΙJ, έν άyvοίςι: των συμδαινόντων, καi αύτος ήτο άνθρω
πος τοu «μπουλντώκ», συντηρούμενος παρά τούτου . . .  

Ό Γιατσόπουλος άργότερα έπέμενε δτι δέν ελα6ε τηλεγράφημα ά
ναβολης καi έγώ έπέμενε δτι εστειλα, έ:ως δτου διεπίστωσα το τί  ε
) ινε, χωρiς καi νά μπορω νά διατυπώσω συγκεκρι μένην κατηγορίαv κα
τά της πρεσδείας καi τοu <<μπουλντώκ», δ ιότι θά επρεπε νά άναλύσω 
είς 'δλους δλας τας ίιπονοίας μου, πρδ:γμα ποu θά ε1χε μεγάλας συνε
πείας καi εΙς το κόμμα καi είς ηΊν· Μόσχαv ίσως. Καi bέν άπεκλείετο 
νά δικαιωθd τελικως το <φπουλντώκ», άφοu έξετέλει διαταγaς έκ Μό
σχας, καi νά καταλήξουν όλα εΙς βάρος μου ! 'Εσιώπησα λοιπόν, Ε:στω 
καi κατηγορούμενος δτι δέν εστε ιλα τηλεγράφημα άναοολης της δια-
σκέψ�ως. , " , , , , , , 

Ο Γιατσοπουλος ομως εΤχεν οργανωσει την διασκεψιν με τοπι;<α 
οΙκονομ ικά μέσα καi οί άvτιπρόσωποι δλων των οργανώσεων Μακεδο
νίας, Θράκης καΙ Θεσσαλίας εfχον συγκεντρωθ6 εΙς τι']ν Θεσσαλονί
κην. Άνέμενον ηΊν Κ .  Ε. καi τοuς άντ ιπροσώπους Άθηvων καi Πει
ραιως καΙ αύτοl δέν ένεφανίσθησαν ! Δέν εΤχαν πάρει καi κανένα τη
λεγράφημα η ε lδοποίησιν άναuολης. Ήγανάκτησαν λοιπον οί άνθρωποι, 
jJE το δίΚΙJΟ των, καi συνijλθον μόνοι των ! 'Εν άγνοίςι: τοu τί γίνεται 
εΙς τi]ν , Αθήνα, έστράφησαν κατa της κ .  Ε. τοu κόμματος, έπέκριναν 
αίιτi]v καί . . .  έξέλεξσ�!, άντιστάσεως μη οuσης, άλλην Κ .  Ε., μέ έντολfιν 
νά ΕλθΙJ εΙς τό:ς 'Αθήνας καi ν' άναλά6r:1 τfιν διοίκησιν τοu κόμματος ! 
Ή ίιπόθεσις καταντοuσε . . .  όπερέττα ! 

Ο Σ ΑΝΤΟ Σ 

'Εκ της έκλεγείσης δμως έν ΘεσσαλονίκΙJ άπο ημίσειαν διάσκεψιν 
νi.ας Κ .  Ε. μόνον δύο έτόλμησαν νa έλθουν είς 'Αθήνας. Oi άλλοι, φρο
νιμώτερο ι, έπέστρεψαν είς τaς έπαρχίας των. �Ηλθον μόνον ο Γεώργιος 
Σάντος, τον οποΊον ε'ίχαμε στείλει περιφερειακον γραμματέα Κ αβάλας, 
διότι έδιώκετο εΙς ηΊν Κ αρδίτσαν, τον τόπον του, καΙ ο Κώστας Κων
σταντινίδης έκ Δράμας. 

"Οταν δμως καi αύτοl ήλθον είς 'Αθήνας, άντελήφθησαv το άτο
πον της ένεργείας των, τοuς συνεβούλευσαν δέ καΙ oi φυλακισμένοι δι' 

.έπιστολης τΥJν, καΙ ετσι δ μi:ν Κ ωνσταντινίδης εφυγε πάλιν ε!ς την 

.Lφάμαv, έκρατήσαμεν δμως τον Σάντον ώς μέλος τijς Κ .  Ε.,  δυνάμει ά
ποφάσεώς μας είς πλήpωσιν κενης θέσεως, λόγ<iJ της συλλήψεως τοu 
ι=ύαγγελοπούλου. 

Δέν πέρασε πολlι καΙ συνελήφθη καΙ ο περιφερειακος Θεσσαλονίκης 
iΊαστίας Γιατσόπουλος καΙ άπεστάλη εΙς έξορίαv. ΕΙς την θέσιν του 
-άπέστειλα ώς περιφερειακον τον δικηyόρον κ. Μοναστηριώτην, καΙ σή
μερον δικηγοροuντα, ώς νομίζω, έν 'Αθήναις. 

Μετa δμως άπο δλα αίιτa τa γεγονότα κα] ίδίως λόγ<iJ τοu δτι 
δέν μποροuσα νa πω είς κανένα τaς ίιπονοίας μου καΙ τον «κρυφον πό
λεμον» ποu μδ:ς εκqμνεν η πρεσβεία διa τοu «μπουλντώκ», καΙ τοuτο μΕ: 
ώρισμένους «Κούτδηδες» (οχ ι πάντως τοΟ Ζαχαριάδη, δ δποΊος έ
δούλευε πειθαρχικa καΙ τακτικa εΙς τον Πειραιδ:) I κατάλαβα δτι εΤναι ά
.δύνατον νό: προχωρήσωμεν. 

Χωρlς νa πω τίποτε άπολύτως εΙς κανένα, συνέταξα έ:να μακρο
σκελές ίιπόμνημα γαλλιστl έκ μέρους τοu κόμματος. Πηρα μ ιa μέρα 
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ίδιαιτέρως τfιv Χρύσαv μόvοv, καΙ όφοu τijς τΟ: έξήγησα δλα, μόvοv είς 
αύτήv, διότι της ε1χα όπεριόριστοv έμπιστοσύvηv, τfιv παρεκάλεσα va 
μοu γράψΙJ είς τfιν γραφομηχαvήv, χωρiς νΟ: πij λέξιv είς κανένα. Το έ
καμε κατό:πληκτη δι '  δσα έμάνθαvε. κ. αi μοϋ εΤπε μάλιστα : 

- Άπορω πως όντέχεις είς τον δ ιμέτωπον αύτον &γωνα ! 
- Ν Ακουσε, Χρύσα : η θέλεις va κάvω ; ΝΟ: τc'χ παρατήσω καΙ 

νc'χ φύγω ; Nc'x τοuς μουvτζώσω δλους ; Nc'x · όπογοητευθω η νc'χ άγωvι
σθω μέχρι τέλους ; 

- - Εχεις δίκΙJΟ. Χρειάζεται όντοχη καΙ έπι μονή. 
- Αύτο το ύπόμvημα είvαι ή τελευταία μου έλπίς. 'Άv βροuμε το 

δ ίΚΙJΟ μας στη Μόσχα, εχει καλως. �Αν οχ ι, δΕ:v θa μΕ: έπικρίvt;}ς, έσu 
τούλάχιστοv, δ:v μΕ: ίδ�ς va φροντίζω vc'x βρω τρόποv ν' όπαλλαγω όπο 
δλα. ΘΟ: πi]ς δτι εχω δίΚΙJΟ ν' όπογοητευθω. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε Ι  Σ Β I ΕΝΝΗΝ 

Έπi]ρα το ύπόμvημα, το ύπέγραψα, το έσφράγισα καλΟ: καΙ έπi]
yα είς το σπίτι ένος έμπορεuομένου, μέλους TOU κόμματος. Ό έμπορευό
μεvος αύτος εΤχε «δοuναι - λαοεί'ν» μΕ: τηv Αύστρίαν καi τfιv Γερμαvίαν. 
Έγνώριζεν άριστα γερμαvικΟ: καi ε Τ χε καΙ Γ ερμαvίδα σύζυγοv. Έγω δ 
ϊδιος τον εΤχα προσηλυτίσει είς τον Κομμουvισμόν. ΝΕκαμvε διαφόρους 
ε ίσαγωγΟ:ς έκ Γερμαvίας καΙ Αύστρίας. �Ητο καi φίλος μου καi &κόμη, 
μπορω νa πω, καί. .. θαυμαστής μου. ΜΕ: όγαποuσε καΙ μΕ: ύπελήπτετο 
τΟ: μέγ ιστα. 

�Ας μοϋ έπιτρέψουv οί όναγνωσται νΟ: μη πω το 5vομά του. 'Ακόμη 
έξακολοuθεί' νΟ: εΤναι έμπορει.ιόμεvος έν 'Αθήναις. ΔΕ:v γvωρίζω av έξα
κολουθ� νa εΤvαι καi κομμουνιστής, διότι όπο τότε ποu όπεχώρησα έκ 
τοu κόμματος δΕ:ν ήλθα είς έπαφηv μαζί του. Ή φ ιλία του ήτο συvυφα
σμέvη τότε μΕ: την ίδεολογίαν. 

Έπi]γα λΟLΠΟV είς το σπίτι του καi τοu εΤπα : 
- Ν  Ακουσε, φίλε μου. ΘΟ: σηκωθi]ς καi θΟ: πξχς στη Β ιέννη. � Av 

πξχς έσύ, καvεiς δΕ:ν πρόκειται νΟ: ύπσψιασθ� τίποτε. Καvεiς δΕ:v σΕ: ξέ
ρει γιa κομμουvιστή. υΟλοι oi γνωστοί σου ξέρουv δτι έμπορεύεσαι μΕ: 
την Αίισφία καi τηv Γερμανία. Πi]γες πολλΕ:ς φορές. ΘΟ: ξαvαπξχς καi 
τώρα. Ν Αλλοτε πijγες γιΟ: τον έαυτό σου. Τώρα θΟ: πξχς γιa το κόμμα. 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ Κ. Κ. Ε. 

� Ητο πάντοτε όλιγόλογος. 
- ΘΟ: πάω, μοu λέγει, όφοu το θέλεις έσύ. 
- Δεv άμφέ6αλλα γι '  αύτό. Ν Αλλως δΕ:v θΟ: έρχόμουvα έδω. ΘΟ: 

πξχς με δικά σου εξοδα. ΔΕ:v έχω νΟ: σοu δώσω. ΘΟ: πξχς αύτον ΤΟΥ φά
κελλο στη δ ιεύθυνσι ποu γράφει έπάνω καi όπ' έκεί' θΟ: σοu δώσουv καi 
άρκετΟ: λεφτά, πιστεύω, νΟ: μοu φέρΙJς. Άπο αύτΟ: ποu θΟ: φέρΙJς, θΟ: 
σοu δώσω δ�α τa, έξο�ά �ου. ΝΟ: κρατήσΙJ ς  λογαριασμό. 

- Πολυ καλα. Θα παω. 
- ' Εκεί' ποu θa πaς, va τοuς πi]ς va σοu δώσουv καi γράμμα vex 

μοu φέρΙJς.  ΝΟχι προφορικως. Πότε θΟ: φύγΙJς ; 
- Άπο αuριο θa βγάλω όμέσως δ ια6ατήριο. ΕΤvε εuκολο γιΟ: μέ

να, δ ιότι έχουν δλα τΟ: στοιχεlα μου καΙ ξέρουν δτι πηγαίvω συχνά. 
- ΚαλΟ: καi φρόvτισε va γυρίσι:1 ς όμέσως. υΩρα καλή. Μόλις γυ

pίσt;Jς, θΟ: εϋρι:1ς έδω στο σπίτι σου, στη γυναlκα σου, σημείωμα ποιον 
νa είδοποιήσΙJς γιΟ: vex συvαvτηθοuμε. 

Είς το ύπόμνημα αύτό, όπευθυνόμενοv προς την Έκτελεστικηv Έ
π ιτροπηv τi]ς Κόμ ιντερν, όνέφερα εν· προς εν τΟ: έπεισόδια της έπισκέ-
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ψεώς μου εΙς τι1ν πρεσ6είαv, τι'Jν σύστασιν δια τον «άντισυνταγματάρ
χην:. Κορκόζωφ η Εuτυχιάδην, τι1ν καθυσ'rέρησιν εΙς τα χρήματα καΙ 
, ην άντίcφασιν. ξ) ιa τfιν bιάσκεψιν Θεσσαλονίκης. Έτόνιζα δτι, κατα τfιν 
κρίσιν μου, δλα προέρχονται άπο τον γραμματέα τοΟ πυρfινος τfις πρε
σ6είας, δηλαδfι άπο τό «μποuλντώκ», καΙ δτι δεν άνεχόμεθα οlκονομ ι
κfιν ίιποδούλωσιν τοΟ Κ . Κ . Ε. είς τfιν πρεσδείαν. 

Ν Εστειλα τον έμπορευόμενον με το ίιπόμνημα είς μίαv μυστικfιv 
· διεύθυνσιν τfις Β ιέννης, τfιν οποίαν μόνον έγω έγνώριζα, διότι άνέκαθεν 

είχα εΙς τα χέρ ια μου τfιν με το έξωτερικον άλληλογραφίαν. 
Ό έμπορευόμενος έπfιγε καΙ έντος 1 2  ι'Jμερων έπέστρεψε. ΜοΟ έ

φερε 2 .600 δολλάρια δια το κόμμα καΙ ένα γράμμα με όλίγα λόγια, το 
όποΙον έγραφεν, δτι δ άποδέκτης τfις έπιστολfις μου δεν εΤχεν έκείνας 
τας ημέρας περισσότερα διαθέσιμα χρήματα νά στείλι:� καΙ δτι προσε
χως θά στείλι:� καΙ αλλα. Κ αΙ δτι το ύπόμνημά μου το έλα6ε καi θα το 
δ ια6ι6άσι:� είς Μόσχαv, είς τfιν Κόμιντερν. τ ίποτε αλλο. 

τα 2.600 δολλάρια δεν ήσαν όλίγα καi έκάλυψαν δλας τας άμέ
σους άνάγκας τοΟ κόμματος με άρκετον ίιπόλοιπον. 

Μετα ένα μfιvα περίπου, ήλθε προφανως είς τfιν πρεσ6είαv έγγρα
φον έκ Μόσχας, το όποΙον έσήμαινε πλήρη νίκην ίδικήν μας εΙς τον 
<ι:κρυφον πόλεμον» με το <ι:μπουλντώκ:». /:1Εν έμαθα 6έ6αια,. ποτε τί εΤπεν 
ή Μόσχα εΙς τfιν πρεσ6είαν. Το «μποιιλντωκ» δμως άνεκλήθη άμέσως είς 
Μόσχαν καΙ τα χρήματα διε6ι6άζοvτο .πλέον τακτικά. Άλη�ες δμως εΤ
ναι δτι έστάλη έκ Μόσχας αλλος ως γραμματει'.ις τοΟ πυρi)νος τfις πρε
σβείας, δ όποΙος δμως δεν με έvδιέφερε ποΙος εΤναι καi τ ι  κάμνε ι .  ΟV
τε τον εΤδα ποτέ, διότι καi δεν μδ:ς ήνώχλησε ποτε έκτοτε. 

Προφανως . ή Έκτελεστικfι Έπιτροπfι τfις Κόμ ιντερν καΙ ίσως οΙ 
γνωστοί έκεl Πεσκόφσκυ καi Σ μέραλδ έπάτησαv πόδι να παύσοuv αί 
έπεμ6άσεις τfις πρεσ6είας είς το κόμμα. 

Μ Ι Α  AP I ΣΤΟΚ Ρ ΑΤ Ι Σ KOMMOYN I ΣΤΡ Ι Α  

'Από τfιν σκάλαv τοΟ έπi της πλατείας Συντάγματος ξενοδοχείου 
<ι:Γκρaντ - Ότελ» κατε6αίνει μία κυριολεκτικως έκπάγλου καλλονfις, έξε
ζητημένης κομψότητας, μυθώδους πολυτελείας καi σαγηνευτικης χάρι
τος δεσποινίς. Δεν ήτο περισσότερον άπο 24 - 25 έτων. 

Μδ:λλον ίιψηλή, λευκή, μΕ μάτια πράσινα πλουμιστά, με μυρίους 
ίριδισμούς, καi μαλλ ιa καστανά. Μετάξια καi άτλάζια είς κτυπητα 
χρώματα περιέ6αλλον μίαν σιλουέτταν, ποι'.ι θα τfιν έζήλευεν άσφαλως 
καi ή Λαίς ή Κορινθία ! Διάφορα βαρύτι μα κοσμήματα με δ ιαμάντια 
διαφόρων μεγεθων καi χρωμάτων περιέδαλλον λαιμον άλαδάστρινον, 
καρρε στήθους ήλεκτρον, χέρια έλεφαvτοστέϊνα. 'Αεράτη, ποζάτη, τρι
ζάτη, άδιαφοροΟσα δια τα γουρλωμένα μάτ ια, ποι'.ι έστηλώνοντο έπάνω 
της με �αυμασμον άνάμ ικτον με λαγνείαν, κατέδηκε τa σκαλοπάτια. 
Θηλυκότης 500%, σεξ - άππfιλ άκαταγώνιστον ! Κ αi αuτα τα μάρμα
ρα τοΟ πεζοδρομίου θa ριγοΟσαν άσφαλως μόλις θα πατοΟσε έπάνω 
των το τορνευτο πόδι της ! ΟΙ Μοlρες τfις εΤχαν χαρίο�ει άφειδως κάΒε 
τι ποι'.ι θα έ'πεθύμει μία γυναίκα διa να κάμΙJ τοι'.ις �εν άvδοας να λυώ
vοuv άπο πάθος, τας δε γυναlκας να σκάζοuv άπο ζηλειαv ! · 

" Εvα ταξί, άπο τa καλύτερα τής πρωτευούσης, τfιν έπερίμενε εΙς 
τfιν πόρταν τοΟ ξενοδοχείου. Ό γκρουy έσπευσε νa τfις άνοίξ!J νa μπij 
είς το ταξί.  Πpiν δμως να μπ�, τοΟ εΤπε γαλλιστί : 

- πες τοΟ σωφφέρ : Τράτrεζα Χίου ! 
Ό σωφφερ θα ήξευρεν άσφαλως τόσα γαλλικα, δ ιότι πρiν τοΟ το 

m3 δ γκροι'.ιμ έκούνησε το κεφάλι του δτι κατάλα6ε. 
Σε λίγα λεπτa πηδοΟσε άπο το αύτοκίvητον μπροστa είς τfιν Τρά-
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πεζαν Χίου, είς τfιν δδΟν Πανεπιστημίου. Ή 'ώρα θα ήτο μόλις 1 1  πρΟ 
μεσημδρίας καi η Τράπεζα ε Τ χε σ)(ετικfιν κίνησιν. Έμπηκε μέσα μf. U
φος �ριαμδεuτικόν, σαν να fμπαινε είς το σπίτι της. Τόσον όλίγον V..ο
γάpιαζεν όλους, όσους εστρεψαν ό:μέσως τα βλέμματα να τfιν θαιr 
μάσουν. 

Η «ΤΑΣ Ι �  
Κάποιος κλητfιρ έσπευσε νCχ Πιv έξυπηρετήσ!].  Μ.hλις έπλησίασε, 

τού εΤπε : 
- Μαμζέλ . . .  Τασία . . .  
(Το όνομα καΙ το έπώνυμοv ΠοV εΤπε δf.v ήτο αύrό . ..  Ητο κάποιο 

δλλο. Άλλα περιοριζόμεθα να ποuμε μόνον ένα μ ικρΟν οΙονδήποτε γιr 
ναικεΊον δνομα, διότι η δεσποινiς, ίιπάλληλος της Τραπέζης, τfιν δποίαν 
tζήτησεν, εlναι σήμερον έρίτιμος καΙ σεδαστfι κυρία, σύζυγος εύϋπολή
πτοu έμπόρου καΙ μήτηρ μεγάλων πλέον τέκνων. Δf.ν ίιπάpχει δε λόγος 
νCχ τfιν ό:νησυχήσωμεν, ό:ναμιγνίιοντες τώρα το ονομά της εις μ ίαν τοιάίι-
την ύπόθεσιν. �Ας τfιν ποuμε λοιπον c: Τ ασί�) . · 

Ό κλητfιρ fσπευσε να έξυπηρετήσl] τfιν · είσελθοοοαν ώραιοτάτην 
·ι πισκέπτριαν, πρ(χγμα ποu θα fκαμ'vεν όχι δ κλητήρ, άλλα καΙ δ διειr 
θι;ντfις της τραπέζης, ίσως δε &κόμη καί. . .  δ άγιος 'Ονούφριος ! 

Έπειδfι όλοι fδλεπαν τfιν Ύεοειp-ελθοUσαν μαζί, η Τασία ό:ντελή
φθη ό:μέσως ότι αίπην,έζήτει, όταν εfδε τον κλητηρα vα στρέφεται πρΟς 
το μέρος ΠοU έκάθητό. Κα\ ό:μέσως έσηκώθηκε καΙ εσπεuσε πρΟς τ�ν 
έπισκέπτριαν, η δποία της χαμογελοUσε. Ή Τασία ήτο κάπως ταραγιiε
νη, σι'χv νCχ τα εΤχε λίγο χάσει ό:πο τηv ό:πρόοπτον αίπην έπίσκεψιν i\ 
b.ν έπερίμενε την έπίσκεψιν, έπερίμεvε την έπισκέπτpιαν δ ιαφορετι κήν. 
Πάντως γρήγορα συvηλθε. 

ΤΟ ΡΟΖ ΜΑΝΤΗΛΑΚ Ι ΜΕ ΤΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ 

πpc;nη ή έπισκέπτρια εΤπε γαλλιστί, δίδοντας το χέρι της δια χει
ραψίαν : 

- 'Απο το ξενοδοχεΊο μου μf. συνέστησαν vα ζητήσω έσ&ς, δεσποι
vί� Τασία ! �ίvεται ότι θα ,εΤσθε yvωστ� το� ξεvοδόχο�υ ! Θέλω vα� χα; λασω ένα τσεκ 500 δολλαριων στην Τραπεζα σας. Σας παρακαλω να 
μf. δ ιευκολύνετε. Πρέπει όμως να το ύπογράψω πρ&ηα. 

. 

- 'Ορίστε να το ύπογράψετε στο γραφείΌ μου, εΤπεv άπλC>ς ή 
Τασία, δ ιότι εΤδε την έπισκέπτριαν vα ψάχνr:ι μf. τα μάτια vα βρfι τρό
π,οv τ�να κάπου να στηρίξr:ι τfιν κομψοτάτην τσάντα της γ ια να βγάλr:ι 
το τσεκ. · 

Αίπα τα f\κοuσαν δλοι οΙ πέριξ ύπάλληλοι της Τραπέζης, δ ιότι καΊ 
η έπισκέπτρια τα έλεγε κάπως φωναχτά. 

·οταν όμως έπλησίασαν κοντα είς το γραφεΊον της Τασίας, ή έ
πισκέπτρια, μαζi μf. .το τσέκ, δταν το ό:φηκεν έπάνω είς το γραφείον 
της Τασίας δια να το ύπογράψr:ι, &φηκε μαζί, χωρiς vα το παρατηρry
σι:ι κανείς, καΙ ένα μ ικρΟ ρΟζ μανδηλάκι ,  δ ιπλωμένον, σι'χv να το ξε
χασε ! 

Ή Τασία έκαμε πώς δf.ν το εΤδε. Μετα την ύπογραφήν, ώδήγησε 
την έπισκέπτριαν εΙς μίαν θυρίδα της Τραπέζης δια να δοθιJ το τσέκ, 
παρεκάλεσε τόν ύπάλληλον να έξυπηρετήσ� την έπισκέπτριαν καΙ έπαν-
ηλθεν εΙς το γραφεΊον της. 'ΕκεΊ fγραψε δυο λόγια είς ένα μ ικρόν χαρ
τάκι καΙ το fδαλε μέσα εΙς το διπλωμέvον μανδηλάκι ποu &φηκεν ή έ
πισκέπτρια. 

Παρηκολούθησε πότε αίπη θα τελειώσr:ι την είσπραξιν τοϋ τσέκ 
της εΙς δραχμας καΙ δταν Εκαμε vα φιJγι:ι fτρεξε καΙ της εΤπε : 
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- Δεσποινίς, παρvτόν, έλησμονήσατε το μαvδηλάκι σας ! 
- ·Α ! μερσi μπιέν, μαμζέλ. Άvτιέ ! 
Καi εφυyε. 
Δf:.ν πέρασαv δύο ώραι καΙ είς τι1ν μ ίαv άκριδως, ή έπισκέπτρια 

τijς Τραπέζης, σύμφώνα μΕ. το σημείωμα ποu βpijκε μέσα είς το μαv
δηΛάκι της, κατέοαινε άπό το α(Ιτοκίνητόν της καί έπροχωρούσε ΠpΟς 
-ιήν πλατειαν τοu Ζαππείου. ' Εκεί' τfιν έπερίμεναv δύο &λλαι δεσποινί
δες : ή Τασία τijς Τραπέζης Χίου καi η Χρύσα, ή δακτυλογράφος 
τής κ .  Ε. τοu κόμματος. 

ΠΟ Ι Α  ΗΤΟ Η ΑΡ Ι ΣΤΟ Κ ΡΑτ Ι Σ 

ΕΤναι καταφανf:.ς �6αια ότι το τσΕκ των 500 δολλαρίων, ή ίιποyρα
φή του καi το ρΟζ μανδήλάκι ήσαν σημεί'α άναγνωρίσεως μεταξu της 
�πισκεπτρίας καi τijς Τα_σίας. Είχαμε πάρει άπό τι)ν Β ιέννην ενα γράμ
μα, είς το δποί'οv μaς Ελεγαν ότ ι πρόκειται νό: κατέλθΙJ νό: μaς έπισκε:. 
φθι] μία κομ�ουνίστρια( έκπρόσωπος τijς Διεθνοuς 'Οργανώσεως των 
Γυvαικ&ν, ποu εΤχαν ήδη κάμει εlς τι1ν Μόσχαν ενα σννέδριον διό: την 
όργάνωσιν . τοu γυvαικεί·ου κ ινήματος, όπως έννοεί' τοUτο δ Κομμουνι
ο·μός,. διό: vό: φέρι;] τό: πρακτικό: τοu σύνβξiρίομ ,αiιτοu, vό: μελr.τήσl) 
τi}ν έν . 'Ελλάδι κατάστασιν τοu γυναικείού"" κ ινήιictrος, της οίκονομικης 
καi πολιτικijς χειραφετ�σεως τijς γυναίκας . καi νό: δώσΙJ +ό:ς σχετικό:5 
όδηγίας ε ίς τό:ς έν Έλλαδι κομμουνιστρίας πρΟς ·τοuτο. Μaς έζήτονν δε 
φυσικό: ενά τρόπον άναγνωρίσεως καi έπαφijς τijς -άντιπροσώπου ταύτης 

- με το Κ. Κ .  Ε. καi δ ι '  αύτοu κai κατa τfιν κρίσιν αύτοu. με C::ιρ ισμένας 
κομμουνιστρίας. · 

Έδώσαμε λοιπον τi)ν διεύθυvσιν τijς «Τασίας» είς τi)v Τράπεζαv 
Χ.ίοu καi έκανονίσθη νό: ζητήσιj ή έπισκέπτρια αύτήν, διό: νό: τfιν 
διευκολύνΙJ τάχα νό: χαλάσΙJ τσεκ 500 δολλαρίων, ν' άφήσr;ι το ροζ μαv
δηλάκι καi μέσα είς αύτο νό: τijς όρίσr;ι ή Τασία το άμέσως έπόμενον 
ραvτεδοu των μΕ ένα σημείωμα. Σ υνεπως ή Τασία ήτο ε ίδοποιημένη 
καi έπερίμενε μ ίαv τ.οιαύτηv έπίσκεψιν, άλλό: δΕ:ν έπερίμενε βέδαια μ ί
αv δεσποινίδα άριστοκράτισσαν, τόσον ώραίαv, τόσον κομψήν, ό:κόμη 
καi τόσον . . .  πλουσίαv ! Διότ ι  άσφαλως ή έκπρόσωπος τijς Διεθνοuς των 
Γυναικωv θό: ήτο πολU πλουσία ! 

Άπο το Ζάππειον, χωρiς νa καθυστερήσr;ι πολύ, μετό: όλιγόλε
πτοv συνεννόησιν των τρι&ν κοριτσιων, η Χρύσα έπijρε τfιν .ξένην καi μf:. 
τό 'ίδιον αύτοκίνητον τfιν εφερεv είς το Ηράκλειον, έν4) ή Τασία, έκτε
λέσασα την έντολήν της, εφυγεν είς το σπίτι της. 

Άφijκαv το αύτοκίνητον είς τον σταθμον τοu 'Ηρακλείου καi το 
έπλήρωσαν διό: νό: φύγr;ι .  Καi πεζi] έδάδισαν τό: 500 μέτρα ποu τό:ς 
έχώριζαν άπο την επαυλιν, δπόυ τό: γραφεί'α τοu Κ . Κ . Ε. 

,. τ ό: γαυγίσματα τijς μαύρης σκύλας μας, εvτονα, σννεχij, άπειλη
τικά, σχεδΟv άγωνιώδη, μf:. εκαμαν νό: σηκωθω καi · νό: ίδω -άπο το παρά
θυρον τί τρέχει μεσημεριάτικα, ωρα 2112, μόλις έπέστρεψα άπο το οίνο
μαγειρείΌν, ποu εΤχα φάγει .  

'Όταν εΊδα τfιν Χρύσαv μf:. αύτιlν τιlν ξένην δεσποινίδα, κατάλαβα 
μf:.ν· περi τίνος πρόκειται, άλλΟ: καi άπόρησα καi ό:νησύχησα. τί θέλουν, 
εΤπά κατa νοίJv, καi στέλνουν μιό: τόσο κτυπητη όμορφιά, τόσο πλου
σία έμφάνισι, γ ιό: μιό: δουλειό: τόσο κρυφή, τόσο μυστική, τόσο συνωμο
τική ; Καi αύτη ποιJ ήλθε, δf:.ν ήξερε νό: δάλr:ι καvένα ροuχο πιο φτωχικό, 
πιο συμμαζεμένο, νό: κρύψr;ι χλίγο τfιν όμορφιά της, νό: παρουσιασθί] 
φτωχικό: ντυμένη, σό:ν έργάτρια ; Ό μορφιό: καi πλούτη ερχεται νό: μοG 
πουλήσr;ι έδω η έπαvαστατικη δουλειό: ερχεται νό: κάμτ;ι ; 
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Μ Ι Α  ΠΟΛΩΝ Ι Σ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ 

ΜΕ. αύτaς τaς σκέψεις ήμουνa μ&λλον θυμωμένος, καπριτσωμένος 
καΙ οπωσδήποτε δuσμενως διατεθειμένος Ε:ναντι τijς ά'ιχθείσης. 'Επί
σης καΙ έ:τοιμος νc':t μαλώσω καΙ την Χρύσαν, ποu μΕ. τετοιαν έμφάνισιν 
μοu την Ε:φερεν έκεΊ, εΙς τcl «λιμέρι� τijς Κ . Ε. ! 

Αύτa έσκεπτόμουνα 6λέποντας άπο το παράθυρον την Ρωσίδα, 
σ ύζυγον τοu θυpωροίJ, νa δ ιώχνι;] τήν μαίιρη. σ:κφ.α _διa νa ΠεΡ,άqουν τa 
δύο κορίτσια. Άλλά, τί τa θέλετε, παντου τa πώσq ! Ή γοητεία μ ι&.ς 
γυναίκας διαλύει τοuς θυμοuς άμέσως, Ε:στω καΙ. 'δ:ν 6. θv.μωμένος εΊναι 
.φανατικος κομμουνιστης καi έξ UΠΟχpεώσεως τοu άξιώματόι; τQυ aύστη-
ρός ! ΔΕ.ν μπόρεσα νa πω τίποτε σχετικόν. . 'Αμέσως μετa τa καλωσορίσματα, μοu fδωσε το Ε:γγραφον, δι4 
τοu οποίου άπεδεικνύετο ή ταυτότης της καΙ ή Ιδιότης της ώς έκπρφώ
ΗΟυ τijς Διεθνοuς 'Οργανώσεως των Γ υν.αικων καΙ _συνάμα μέλους τ�ς 
Έκτελεστικijς Έπιτροπijς τijς Όργαν?>σεως ταύτης .; 

«Μ ά γ δ α Κ ρ ε σ τ ί  ν σ κ υ, Πολωνίς, μέλος καΙ έκπρόσω'1ΥΟ5 
.κ.τ.λ., Ε:ρχεται είς την 'Ελλάδα iνα μεριμνήσι:� δ ιa την όργάνωσ.ιν τοy . .  
γυναικείου κι·νήματος, νa μελετήσι:� την έκεΊ κατάστασιν τijς γυν�ίtc:ας 
καΙ νa uποδάλτ;ι fκθεσιν είς τήν Έκτελεστικην Έπιτροπi]ν τijςο Διε
.θνοuς 'Οργανώσεως Γ υναικων�. 

ΠρΙν άκόμη τελειώσω το διάδασμα τοu έγγράφου, μοu εΤπε : 
- ΔΕ.ν άμφιδάλλω, σύντροφε γενικΕ. γραμματέα, ότι θa μΕ. δQι<ιθή

σετε εΙς την άποστολήν μου. Ή συντρόφισσα Ροuθ Φίσερ, τοu yερμα
νικοu .κομμουvισηκοu κόμματος, μοu εΤπεν ότι θa εi)ρω σε σ&ς πολίιτι
,μον συνεργάτην ! 

ΠΛΟΥ Σ I A  ΚΑ Ι ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΡ I A  

- ΔΕ.ν γνωρίζω, συντρόφισσα, την Ροuθ Φίσερ, είμη μόνον το οyο
,μά της άπο τον διεθνij κομμουνιΟ'τικον Τύπον καΙ άπο την θέσιν της, ώς. 
μεταξu των ryγετων τοu γερμανικοu κομμουνιστικοί) κόμματος, καi άπο- . 
. ρω πως μΕ. ξερει αuτή. 

- Κ ι' αύτη δΕ.ν σ&ς ξέρει έξ Οψεως, μοu εΤπε, &:λλa &κουσε άλλους 
στryν Κόμιντερν νa γίνεται μεγάλη συζήτησις y ιa σ&ς καΙ yιa κάιποιό 
.ίιπομνημά σας έπi τοu μακεδονικού ζητήματος. Mou εΤπε δe ή Ροίιθ, 
όταν γυρίσω, νa φροντίσω νό: την πληροφορήσω γιό: σ&ς, διότι όσα γρά
φετε της fκαμαν μεγάλην έντύπωσιν. 

- Φοοοuμαι ότι θ' άναγκασθijτε νa τijς δώσετε πληpοφοοίες "Π'ΟU 
fJa την άποyο�τεύσουν, aν Ε:χτ;ι καλην Ιδέαν yιa rιένα, &:λλa νομίζω οτι 
το θέf.α μας δεν εΤναι αύτό. Πρωτεύει άπ' όλα να μιλήσωμε yιa την έν 
Έλλαδι παρουσίαν καi παραμονήν σας. Πόσον καιρον σκέπτεσθε νa. 
μείνετε ; 

- ΔΕ.ν Ε:χω ώρισμένην έντολήν. Θa μείνω όσον θελήσω. a Εως δτου 
κατατοπισθω είς όλα τό: ζητήματα τοu τομέως μου. 

- Καλά: Τώρα ποu μένετε ; 
- Σ το ξενοδοχεΊο «Γ κρό:ντ Ότέλ». 
- Γιατί πήγατε έκεΊ ; 
- Ποu νό: πάω ; Άπο τον σιδηροδρομικο σταθμο εΤπα στον σωφ-

·ΦΕι;> τοu αύτοκινήτου ποu πfιρα νό: μΕ. πάι:� ι:ι' ένα κεvτρικο ξενοδοχεΊο 
�<αι μΕ. πijγε έκεΊ. Καλο ξενοδοχεΊο εΤναι .  Mf: περιποιοuνται καλa &πΟ 
χθΕ.ς ποu ήλθα. wΕχω ώραΊο δωμάτιο ποu ·δλέπει στην πλατεΊα ! 

- Ναί, &λλa εΤναι πολu κεντρικό, έπάνω στην ΠλατεΊα Συvτά
γματοr . καi άοκετa &κρι6ό. 

' Ε  χαμογέλασε. 
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- Έav λόγοι άσφαλείας έπιδάλλουν νό: φύγω, έχει καλως. ·Όσον 
dψορ� το &ν εΤναι άκρι6ό, αύτο δi:ν μΕ: έvδιαφέρει .  ΔΕ:ν έξοδείιω χρήματα 
τijι;; όργαvώσεως, σΑλό: Ιδικά μου, προσωπικά, καi εύτυχ(.)ς έχω άφl:lονα ! 

- ·οστε ε·rσαι πλοuσία ; Καi κομμουνίστρια ; 

Η ΕΡΥΘΡ Α ΒΑΡΩΝ I Σ 

ΚαΙ ή Μάγδα μ&ς έξιστόρησεv ότι εΤναι κόρη Πολωνού συνταγμα
τάρχου, ίιπηρετοϋvτος μάλιστα εΙς το ΈπιτελείΌν μΕ: τον ΠολωνΟν στρα
τηγον Ρuτζ Σ μίγκλυ. νΟτι δ πατέρας της εΤναι δαp&>νος καi συνεπωι;; 
καi αύτη δαρωνίς ! ·οτι ή μητέρα της εΤχεν άποθάνει καi κατήγετο 
άπο πριγκηπικην οlκογένειαν της Πολωνίας. νΟτι είιρίσκεται, λόγ� των 
κομμούνιστικων της άρχων, εΙς διάστασιν μΕ: τον πατέρα της καi τον 
έπισκέπτεται σπανίως, όπότε καi πάντοτε μαλώνουν καi χωρίζονται !· 
·στι αύτή, ώς ένήλικος, Ελαβεν ήδη ίιπο την κατοχ-ήν της την τεραστίαν 
κτηματικfιν περιουσίαν της μητρός της, ή όποία συνίσταται εΙς άκίvη
τα είς την Βαρσοδίαν καi το Λδώ6 (Λεμβέργην) καi είς τεράστιον 
�ρόκτημα παρό: τον ποτα�ον Μποuγκ καi άκόμη εΙς διάφορα χρεώ
γραφα καi καταθέσεις εΙς τας Τραπέζας. ·οτι έχει μεγάλα εΙσοδήματα 
καi ότι όλα τό: Ε:ξοδά της πάντοτε τό: καλύπτει μΕ: · Ιδικά της χρήματα. 
·στι έσπούδασεν εiς τήν Σορ6όννην πολιτικό:ς έπιστήρ-άς, δτι έγινε 
κομμουνίστρια εΙς το Παρίσι καi άπο τότε ποu άπεφοίτησεν έρρίφθη 
εΙς τον �ωνα καi δi:ν κάμνει καμμιό: άλλη δουλειά. 

·ολα αύτό: εΤναι πολU έvδιαφέροvτα ποu �&ς λέτε, συντρόφισσα 
Μάγδα, σΑλό: δi:ν νομίζετε ότι εΤναι έπικίvδυνο να έμφανίζεσθε μΕ: τόσην 
πολuτέλειαν εΙς κεντρικό: ξενοδοχεlα καi συγχρόνως νa έχετε έπαφην μΕ: 
κομμουνιστάς ; Έκτίθεσθε καi σεΙς, έκθέτετε καi τοuς άλλους. 

- Νό: σ&ς πω : Νομίζω ότι με τέτοια πολuτελij έμφάvισιν, εΙς τι1ν 
δποίαν άλλωστε συνήθισα, εΤναι εύκολώτεpον νό: καλύψω τώρα έδω την 
Ιδιότητά μου ώς κομμουνιστρίας καi συνάμα νό: κάμω τήν δουλειά JlOυ. 
Έδω δΕν πρόκειται νό: Ιδω εlμη δίιο η τρία πρόσωπα; έσ&ς καΙ δυο η 
τρεΊς γυναΙκες. ΕΙς αύτi:ς θό: πω δ,τι Ε:χω νό: πω καi άπο αύτi:ς καi έσ&ς 
θCι μάθω δ,τι έχω νό: μάθω. 

- Ετχα σκοπον νό: σ&ς στείλω νiΧ μείνετε σε κανένα σπίτι μαζi 
μΕ. καμμιό: άλλry δική μας συντρόφισσα, άλλΟ: βλέπω δη Εχετε συνηθί
σει στιlν πολυτέλεια, δηλαδή cεΤσθε κακομαθημένη� καi ποuθενό: δi:ν θό: 
μπορέσουν νό: σ&ς εύχαριστήσουν ! , Αλλωστε, μ ιό: ποu πήγατε στο 
cΓκρό:vτ Ότέλ», πρέπει νό: μείνετε έκεΊ, διότι άλλως ή 'Αστυνομία πι
θαν<'>ν νa έ�ετάστ;ι, έav φύγετε άπο έκει ποϋ τrηγε καi τί έγινε μιό: τόσο 
όμορφη και πλουσίιχ Πολωνίδα. Πάντως, σ&ς παρακαλω, νό: μi: κρατijτε 
ένήμερον όλων των κινήσεων ποu θό: κά'μνετε καi όλων των κινήσεων, ποu 
έvδεχομέvως ·θό: γίνωΙΠαι γύρω .σας . . Διότι .π ιστεύω ότι πολλων εlδων 
κινήσεις θό: γίνωvται πέριξ σας στο περιβάλλον τοϋ ξενοδοχείου η άλ
λοϋ &ν π&τε. 

Έγέλασε φωναχτά. . 
- ΤΟ: ξέρω αύτό: ·καi γελω σuvεχως μΕ: πολλούς. Φαίνεται δτι έδω 

στιlν 'Ελλάδα όλοι οί άνδρες εΤναι πολU ζωηροί, θερμοί, ίσως λόγ� τοϋ 
κλίματος. 'Αλλό: μη φοδijσθε δτι εΤναι δυνατον νa έκτεθω άπο καμμίαν 
άπσψιν. Τον 'Απόλλωνα νό: μοϋ φέρουν μπροστά μου, δi:ν πρόκειται νό: 
τοϋ δώσω σημασίαν, ώς άνδρα, έφ' όσον δi:ν θό: εΤναι . . . κομμουνι
στής ! Μοϋ εΤναι άδύνατον άπο τότε ποu fγινα κομμουνίστρια νό: άvε
χθω άνδρα μη κομμουνιστήν. 
- - Τώρα μi: τήν Χρίισαν κανονίσατε τό:ς λεπτομερείας τijς συνερ

γασίας σας. Χρύσα, έσu εΙδοποίησε καi την. Ρ άϊκα νό: συνεργασθijτε αt 
τρεΙς, &v το νομίζετε σκόπιμο, διό: τό: ζητήματα των yuναικων. Δεν δλέ-

35� 



-πω ποιCχν αλλη κατάλληλη θα δρίό-κατε. Πάντως αίιτο θα το κρίνετε μό-
ναι σας. 

""'-θω έδ � " ή Μ '  δ ' θ '  ' ' ' "'-" ( - Αίίριο θα ι::J\ ω, είπεν σ:y α, και α φερω και μια ΟUΛ -

τσα με έγγραφά μου. Έδω θα σuνεργασθοuμε ; 
- ΜπορεΊτε κ' έδω μΕ: τι)ν Χρύσαv, άλλα ή Ρ άϊκα δεν θα Ελθ• 

tδω. Να �ν δρητε έξω στο σπίτι της fι άλλοu. 
ΚαΙ εφυγαv. 

Η ΔΡΑΣ Ι Σ  ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ 

'Η Ράϊκα (σλαυϊκι) μεταμόρφωσις τοu όνόματος Εlρήvη) f\το Jlίa 
άπο τας μ&λλον γνωστας τryς έποχης καΙ παλαιοτέρας κQμμοuvιστριας. 
Δωδεκανησία τiιν καταγωγην, fμενεν εΙς 'Αθήνας ίιπο κάπως περιέρ
γους συνθήκας. ΕΤχε κάποιον άδελφόν, άλλ' εΤχε τόσην άvεξαρτησίαv 
άπο αύτόν, ώστε θα Ελεγε κανεlς δτ ι είιρίσκοvτο εΙς διάστασιν. ·Εζη 
μ&λλον φτωχικά, άλλα καΙ δΕ:ν είργάζετο ποuθεvα καΙ κανεlς δεν f\ξW. 
ρεν δ:ν η1ν σuvετήρει δ άδελφός της fι οχ ι . Πάντως έκεΊνος δΕν f\το κομ
μουνιστfις καΙ ήτο άγνωστος είς το κόμμα. 

Ή Ράϊκα δεν είχε σοδαρaν μόρφωσιν καΙ .εΙς το κόμμα μέσα σννε
χ&ις έπεδίωκε κάποιον να παvτρεuθι), χωρlς να τα καταφέρντ;t ! 'Απέ
θανε φvματικη πρΟ τοu τελευταίου πολέμου. 

Ή Χρύσα καΙ ή Μάγδα σuvειργάσθησαv εΙς το Ήράκλειον έπα
νειλημμένως έπl των έγγράφων, ποu έφερεν ή Μάγδα δια το γuv.αικεiον 
κίνημα. 'Αλλ' ή συνεργασία αύτη έμεινε μ&λλον εΙς τα χαρτιά. Ή Χρύ
σα άvέλαδεν έν συνεχείc;χ να έφαρμόσΙJ μΕ τας Ο:λλας yυνα'Ικας καΙ τa 
κορίτσια τοu κόμματος δσα της εΤπεν ή Μάγδα καΙ όσα έγραφαν τΟ: 
χαρτιά. 

Ή Μάγδα δΕ:ν ένθοuσιάσθηκε άπο την Ράϊκαv, τiιν δποίαv είιρηκε 
aμόρφωτην ; 

- Αύτη δΕ:ν νοιώθει τίποτε, μοu Ελεγε. 
Είς τας 'Αθήνας ή Μάγδα έμεινεν 26 ήμέρας . ·οχι ότι εΤχε δοu

λεια σο6αρό:ν δλας αύτaς τaς ήμέρας, άλλa ήτο ένθουσιασμέvη άπο τiιv 
' Ελλάδα καΙ τaς 'Αθήνας ! Κάθε άπόγευμα έμαθε καΙ ηρχετο μόvη της 
πλέον είς το Ήράκλειον γ ια παρέα ! Δεν εΤχε ποu νa πάτ;t δγαίνοvτας 
άπο το «Γκρavτ ΌτΕ:λ> το άπόγευμα. �Επαιρνε ένα ταξl καΙ fiρχετο 
είς τον σταθμον τοΟ 'Ηρακλείου. ΚαΙ άπο έκεΊ πεζι) εΙς την έπαuλιν. Ή 
Ρωσίδα την περίμενε για την σκύλα. Άργα την νύκτα κατε6αίναμε σv
νήθως μαζl είς την 'Αθήνα μΕ: το «θηρίο», άλλα εΙς το 6σ:yόνι έκαθήμε-
θα είς άπόστασιν, σaν άγνωστοι μεταξύ μας. 

. 
ΜοΟ Ελεγε πολλα δ ια την Ρωσίαν, δπου εΤχε μείνει πολύ, δ ια το 

πολωνικον κομμουνιστικον κόμμα, δια το γερμαvικόν, δια το γαλλικόv, 
δια τοuς διαφόρους ήγέτας των, καΙ διάφορα έπεισόδι�, παρατράγουδα 

. 'οίκογενειακα» τ&ιν μεγάλων κομμουνιστων. ΚαΙ άπο δσα έμαθα άπΟ 
την Μάγδαν, δμολογ&ι δτι δΕν έσχημάτισα πολU καλην έντύπωσιν άπΟ 
τa έσωτερικa καΙ της Ρωσίας καΙ των μεγάλων Κ . Κ .  της Εύρώπης. Ή 
μόρφωσίς της της έπέτρεπε να 6λέπι:1 άρκετα καλα τα πράγματα καΊ 
μο9 έ�ωμολ�yήθη ?τι �ν καΙ μ� δ�ην της τηy ψυχην fiθ�ε, ν' άyωyι�Q 
και να θυσιασι:1 τα παvτα, και την περιουσιαv της και τα νειατα της 
καi την ζωήν της άκόμη δ ια τοuς φτωχοuς άvθρώποuς, δια τοιJς ·προλε
ταρίους της rης, έν τούτοις δεν ήτο ένθουσιασμέvη άπο τiιν ήγεσίαv, 
άπο τοuς ήγέτας των κομμουνιστικων κομμάτων. 

ΑΠΑ Ι Σ Ι ΟΔΟΞ Ι Α  Δ Ι Α  ΤΗΝ ΡΩΣ I AN 

Κατέκρινεν Ιδίως τας άvτιζηλίας, τfιν σαπίλαv μερικων, τον άρ-

357 



ριδ ισμον -άλλων καΙ έφοδε'ίτο πολU η1ν έξέλιξιν της καταστάσεως έν 
Ρωσίςι:, Ιδίως άπο οίκονομ ικης άπόψεως. 

- Ή  Ρωσία, σύντροφε Σταυρίδη, πεινξτ, δ Λαός της πεινξτ πολ(} 
περ ισσότερον άπο δσον πεινοUσε έπl Τσάρων καi δεν ξέρω πότε καi 
πως θa χορτάσι:ι ! Ή ' Επανάστασις t:χει 8 χρόνια ποu t:γινε καi άντl 
νa άνέλθι;ι το έπίπεδον τijς ζωης τοu Λαοu της Ρωσίας, κατέπεσε καΙ 
καταπίπτει συνεχως φοβερά ! Ποu θa πάι:ι αύτη ή κατάστασις ; 

- ΚαΙ τί μποροuμε νa κάνουμε έμε'ίς ; 
- ' ΕμεΊς, τίποτε. Σοu τa λέω γιa νa σε κατατοπίσω. 
- Εύχαριστω, άλλa μην τa ΠQς άλλοu, γ ιa πολλοuς λόγους. Καl 

δ ιότι θa άπογοητεύσι;ις πολλοuς καΙ δ ιότι uπάρχει φόβος νa πάθι;ις ! 
rΟταν κάποτε ·την ήρώτησα πότε σκ�πτεται νa φύγη, μοu άπήν

τησε : 
- Mou άρέσει ή 'Ελλάδα. ΕΤναι ώρα'ίος τόπος. ΚαΙ· oi άνθρωποι 

ttσλu καλοί, πρόσχαροι, πφιτ,tοιητικοί. 'Αλλa προ παντος ή χώρα σας, 
'δηλαδfι comme ciel . . . .  comme cl�mat . . . .  comme verdure ! . . . 

· Δια νa την πειράξω, της εΤπα·: : 
- Et comme . . . amour. 
- Comme amour aussi ! J '  en suis enchantee de tout ! άπήντησε γε-

λ&σα με δλη της την καρδιά. 
ΝΕφυγεν άπο την 'Ελλάδα. ΝΕγραψεν άπο την Β ιέννην, την Βαρσο

' 6ίαν καΙ Μόσχαν δύο η τρία γράμματα είς την Χρύσαν καΙ εΙς έμένα 
διQ: διάφορα ζητήι-ιατα ένδιαφέροντα το γυναικείΌν κίνημα καΙ άλλα δ ιε
θVή κομμοuνιστικα ζητήματα. Είς δλα τa γράμματά της δεν t:παυε νa 
tκθειάζι:ι ηΊν 'Ελλάδα καΙ νa τονίζι:ι δτι δεν θa ξεχάσ.ι:ι την έν 'Ελλάδι 
τταραμονήν της. 

- τί άπέγινεν ή Μάγδα ; uΟσον ξέρετε σεΊς, άλλο τόσον καΙ έγώ. 
Ε:ίς το προσκήνιον της κομμουνιστικης Πολωνίας δεν έμφανίζεται.  Φαν
τάζομαι δτι έγκαίρως θa έγκατέλειψε τον Κομμουνισμόν, άφοu άπο τότε 
ήτο άπογοητευμένη άπο τοuς ήγέτας του. ΖΏ άραγε ; Ή Πολωνία uπέ
άτη τόσας καταστροφaς καΙ περιπετείας. ΚαΙ μία γυναίκα σaν αύτηv 
δεν ήτο δυνατον είς δλα αύτa νa μη παίξι:ι τον ρόλον της. 

ΤΟ Κ Ι Ν ΗΜΑ ΚΑΡΑΚΟΥΦΑ 

·ολοι δεδαίως θa έvθυμοuντται το κίνημα Μπακιρτζη-Καρακού
φα. Δεν γνωρίζουν όμως πολλa άπο τa καθέκαστα της προετοιμασίας 

· του καΙ των σκοπων του. 
ΝΕχομεν δ,ΙJιλήσει ήδη περl μ ιδ:ς δμάδος άριστερων άξιωματικων, 

ή όποία, ένισχυσασα το κίνημα τοu Παγκάλου, εΤχε καταλάδει σχετι
κως σοβαρaς θέσεις μέσα είς το Στράτευμα. Είπαμε άκόμη δτι ή δμaς 

�αίίτη των ·άριστερ&ν άξιωματικων εΤχεν ήδη δυσαρεστηθη κατa τοu 
Π αγκάλοι:ι διa πολλοuς καΙ διαφόρους λόγους καΙ προ παντος της άθετή
σεως των uποσχέσεών του πρΟς αύτοlις καΙ προς το Κ . Κ . Ε. Έπεζήτει 
λοιπο-v ·εύκαιρίαν νa τον άνατρέψι;ι . ΠρΟς τοuτο το πδ:ν έξηρτδ:το άπο το 
νά πείσι:ι καΙ άλλους άξιωματικοuς δuσηρεστημένους κατa τοu Παγ
κάλου. 

Το δημιουργηθεν βαθμηδον άντιπαγκαλικον ρεuμα είς τον Λαόν, 
το άποδειχθεν διa της έκλογης τοu Πατρικίου, ή άνοησία έκείνη τοίJ 
Παγκάλοu νa είσβάλι:ι είς την Βουλyαpίαν καΙ νa έκθέση κατ' αύτον 
τον τρόπον το Στράτευμα, πληρώνοντας συνάμα καΙ άποζημίωσιv εΙς 
την Βουλγαρίαν, ή οίκοvομικη άτασθαλία με τον uπουργοv Τανταλίδην, 
με το κόψιμον των χρηι-ιάτωv κατa το εν τέταρτον, καΙ τέλος ή πολιτικη 
της «συμφιλιώσεως» με τοuς βασιλόφρονας διa της πρωθυπουργίας Εύ
ταξία, έπιτρέψασα νa ριφθ5 είς τοuς δημοκρατικοuς άξιωματικοuς το 

358 



σ ύνθημα δτι κ ινδυνεύει ή Δημοκρατία καΙ δτι ό Πάγκαλος θα η1ν πωλή
ο 1:J εΙς τοuς Β ασιλ ικοuς δ ια να σταθι] είς τfιν Έξοuσίαv, δλα αuτα μαζl 
έ;έτρεψαν είς τοuς άριστεροuς άξιωματικοuς να όργανώό"ουν το κίνημα 
κατα τοu Παγκάλου, το έποvομασθΕ:ν κίνημα Μπακιρτζη-Καρακούφα. 

ΤΟ ΣΧΕΔ Ι ΟΝ ΤΟΥ ΜΠΑΚ Ι ΡΤΖΗ 

Ό Εύριπίδης Μπακιρτζης, μΕ: τfιν γνωστfιν άμετρόν του φιλοδο
�ίαν ήτο ή ψυχη τοu κινήματος. 'Αφ' ένΟς εΤχε τοuς δεσμούς του με 
τους άξιωματικους, δηλαδη τfιν μεγάλην μ&ζαv των δημοκρατικων άξιω
ματικων, άλλq κρυφα άπο αύτοuς εΤχε τοuς δεσμούς του καi με το 
Κ . Κ . Ε. Δια τοu άvτισuvταγματάρχου τοu Μηχανικοί) Άθηνέλλη μ&ς 
είδοποίησεν έγκαίρως ότι εΤχε φθάσει ή ώρα καi δτι εΤχεν έτοιμάσει το 
κ ίνημα της άνατροπης τοu Παγκάλσυ. Μ&ς Ελεγεiι δτι ή φρουρα της 
Θεσσαλονίκης όλόκληρος ήτο μαζί του, δηλαδfι το Δημοκρατικον Τάγμα 
:rou Κ αρακούφα, το Γlυροδολ ικον δλόκληρον, τοu όποίοu ήγε'Ιτο ό ίδ ιος, 
καi το SΟον σύνταγμα Πεζικοί), τοu όποίοu ήγε'Ιτο ό τότε συvταγμα
τάρχ')ς καi νuν άvτιστράτηγος έν άποστρατείc;τ .καi έσχάτως άποτυχων 
ύποψηφιος οουλεuτfις της Ε. Π . Ε. Κ .  έν ΘεσσάλονίκΙJ Σ πανόπουλος. 
'Επίσης όλόκληρος ή 'Αστυνομία Θεσσαλονίκης μΕ: έπi κεφαλης τον 
ουνταyματάρχην της Χωροφυλακης Καλοχρι.στιανάκην. UΟτι το κίνημα 
&α κηρυχθ� έν ΘtσσαλονίκΙ:J,  δπου καi θα ·ιπικρατήσΙ:J άμέσως, δ ιότι 
δΕ:ν ύπάρχε ι έκεΊ άλλη δύναμις ν' άντιστι]. UΟταν δε ό Πάγκαλος στείλ!J 
δυνάμεις έξ 'Αθηνων κατα της Θεσσαλονίκης, τότε καΙ οΙ έν 'Αθήναις 
μεμονωμένοι άξιωματικοi θα κάμουν καi αύτοi κίνημα κατα τοu Παγ
κάλου. ΕΤχε δΕ: τfιν γνώμην ότι καi ό Ζέρδας μΕ: τα άλλα Δημοκρατικα 
Τάγματα θα έγκατέλειπε τον Πάγκαλοv δια να ταχθιJ καi αύτος. με το 
Κ ίνημα. . 

Είναι γνωστόν δτι τότε τα Κ ινήματα εΙς τfιν 'Ελλάδα ήσαν πρά
γματι ζήτημα όλίγων άξιωματικων, διοικητων μονάδων, καi ώρισμένων 
έπιτυχων κατα το μ&λλον η ήττον συνθημάτων της στιγμης διc'χ τον 
Σ τρατον καi τον Λαόν, Cxv καi τον Λαόν δΕν ύπηρχε λόγος να έρωτήσ!] 
ι<..ανείς ! 

Η Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 
. 

. Κατα το καταστρωθΕ:ν μεταξu τοu Κ . Κ . Ε. καi τοu Μπακιρτζη σχέ
bιον, μόλις έπεκράτει το Κ ίνημα εΙς τfιν Θεσσαλονίκην, κατ' έντολfιν 
τοu Κ . Κ . Ε. και · με έπίσημον πρόσκλησιν ύπο της Έπαvαστατικης Έπι
τροπης τοu κ ι νήματος, θα προσήρχοvτο ύπο τα δπλα ολοι οί μάχιμοι 
έργάται της Μακεδονίας, έξοπλιζομενοι άπο τας άποθήκας έπιστρατεύ
σεως, ποu ήσαν είς τfιν Μακεδονίαν, είς τρόπον ωστε το Κ ίνημα να EXI:J 
ύπεροπλίαv έπi τοu Παγκάλου καi δ:ν άκόμη ούτος θα ήδίινατο να πα
ρατάξ!] δυνάμεις πρΟς μάχην είς τfιν Θεσσαλίαν η άλλαχοu. Παραλλή
λως το Κ :Κ . Ε. θα έκήρυσσε γενικην άπεργίαν έν 'Αθήναις προς παρά
λυσιν των συγκοινωνιων τοu Παγκάλου, εύθuς ώς θα έπεκράτει το κ ινη
μα έν ΘεσσαλονίΚΙJ .  Έαν δε έπεκράτει, εστω καi τμηματικως, έν 'Αθή
ναις έκδηλούμενον Κ ίνημα, οΙ έργάται Άθηνων καi Πειραιως θα εσπευ
δον έπίσης προς ένίσχυσίν του. Συγχρόνως δΕ: θα προεκαλεΊτο καi γε
ΙΙιi<.ij έξέγερσις τοu Λαοu είς συλλαλητήριον κατα τοu Παγκάλου, της 
δ ικτατορίας, ύπερ τοu Κοινο6ουλευτισμοΌ της Δημοκρατίας καi των 
λαϊκων έλεuθεριων όμοu με οίκονομ ικα συ.;θήματα έπi των διεκδ ικήσεων 
των λαϊκων μαζων. 
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Σ ΤΡ ΑΤ Ι ΩΤ Ι  ΚΟΝ ΔΙ ΕΥΘΥΝΤΗ Ρ I ON 

'ΑφοΟ θα έπεκράτει πλέον το Κ ίνημα, δ Μπακιρτζής προέτεινεν 
δπως σχηματισθ6 άμέσως καi έγκαθιδρuθij « Σ  τρατιωτικον Διευθυν
τήριον», άποτελούμενον άπο αίιτον τον ίδιον, ώς έπi κεφαλής αίιτοΟ, τον 
Καρακούφαν καΙ ένα άξιωματικον τοΟ ΝαuτικοΟ, δστις θa έξελέγετο 
aναλόγως της στάσεως τοΟ Σ τόλοu έναντι τοΟ Κ ι νήματος, έκ τών άξιω
Ιλατικών τοΟ ΝαuτικοΟ, oi δποΊοι πρώτοι θa έλάμ6ανον στάσιν κατα τοΟ 
Παγκάλοu καi vπερ τοΟ Κ ινήματος. 

Κ ατα τας προτάσεις τοΟ Μπακιρτζfι, αύτο το « Στρατιωτικον Δι
ευθυντήριον>> θα έγκαθίδρuε Κ uδέρνησιν άριστερίζοuσαν με Πρωθuποuρ
γον τον Ί ωάννην Σ οφιανόποuλον, δστις έπίσης ήτο ένήμερος τοίJ Κ ινή
ματος, πλαισιούμενον άπο vποuργοuς έπίσης aριστερίζοντας, ίσως καί 
τ ινας vπαλλήλοuς καi aξιωματικούς. Ό Μπακιρτζής προέτεινεν έπίσης 
Οτrως ώρισμένα vποuργεlα καΙ Ιδίως τfις 'Εργασίας, Γεωργίας, Παιδεί
ας καi Έθνικης ΟίκΌνομίας άvαλάδοuν κομμοuνισταί ! 

Κ ατa τον ΜπακιρτζiJ.v, το <ι.Στρατιωτικον Διεuθuντήριονν θα Ε.
πpεπε να παραμείνι:ι είς την Έξουσίαν έπi 6 μήνας, κατα τοuς όποίοuς 
η vπο τον Σ οφιανόποyλοv άριστερίζοuσα Κuδέρνησις eα έξεκαθάριζε 
:τό έδαφος άπο δλας τας ένδεχομένας άντιδράσεις, ό Μπακιρτζfις θα ά
πτjλλάσσετο τοΟ Καρακούφα καi οΙουδήποτε &λλοu τυχον άντιδρώντος 
είς την πρΟς τα άριστερα στροφην άξιωματικοu η άλλου παράγοντος, 
καi έξοπλιζομένωv δλων τών έργατών θα περιήρχετο πλέον η 'Εξουσία έv 
τ4> συνόλcy της είς το Κ .  Κ .  Ε. καi τον Μπακιρτζfιν ! 

Η 'Σ ΤΑΣ I Σ ΤΩΝ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ 

Αύτα ήσαν τα σχέδια τοΟ Μπακιρτζή. ΕΙς ταuτα πάντα ημεlς 
oi τiJ.ς Κ .Ε. τοΟ Κ . Ε. εϊχομεν ώρισμένας έπιφυλάξεις. Κ ατ' 'tΧρχην έκρί
ναμεν δτι ή Έλλας δΕν ήτο ώριμος δ ια vα κομμουνιστικοποιηθ6, δτι το 
κόμμα μας, καi λόγcy τοΟ δτι ήτο μ ικρόν, άλλa καi λόγcy τfις άδυνα
μίας τοu γενικώς v' άvαλάδι:ι την διακυδέρνησιν της χώρας καi έτι πε
ρισσότερον να την κρατήσι:ι , διότι ημεlς έγνωρίζομεν περισσ!ότερον άπο 
τόν Μπακιρτζήν ποlαι κοινωνικαi πρώτον δυνάμεις καΙ τάξε ις θα άντέ
δρων καi δτι καi αί έξωτερικαi δυνάμεις δεν θα έπέτρεπον η1ν τοιαίιτην 
έν ' Ελλάδι έξέλιξιν τών πραγμάτων, η δε Ρωσία ήτο τότε τελείως άνί
σχυρος να προστατεύσι:ι μίαν κομμουνιστικην ' Ελλάδα, δι'  δλα αύτα 
�περρίψαμεν το σχέδιον Μπακιρτζή. 

'Εδέχθημεν το «Στρατιωτικον Διευθυντήριον» καi την πρωθυποvρ
γίαν Σ οφιανοπούλου. 'Εδέχθημεν τον έξοπλισμον τών έργατών καi την 
δοήθειαν πρΟς έπικράτησιν τοu Κ ινήματος. ' Εδέχθημεν να παράσχωμεν 
"είς το Κ ίνημα το περίφημον <<λαϊκον έρεισμα», το όποίΌν ολοι οί κ ινημα
τίαι άπο το Κ . Κ . Ε. έζήτουν. Ήρνήθημεν δμως να δώσωμεν είς την Κυ-
6έρνησιν Σοφιανοπούλου κομμουνιστας vπουργούς, δ ιότι θα προεκα
λοuμεν άμέσως aντίδρασιν yεγάλην καΙ ίσως καi ξενικην έπέμ6ασιν, 
δπότε θα άνετρέπετο η καταστασις πολU χειρότερα, δ ιότι οίίτε η 'Αγ
γλία καΙ η Γαλλία, οίίτε η μουσσολινικfι ' Ι ταλία, οίίτε τα βαλκανικα 
Κ ράτη θα ήνείχοντο κομμουνίζουσαν 'Ελλάδα ! 

Έκεlνο είς το όποΙον ημεΊς τότε της Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. περισσότε
ρον άπεδλέπομεν δεν ήτο ή Κυδέρνησις καΙ τα vπουργεlα, άλλα μόνον 
δ γενικος έξοπλισμος τών έργατών, διότι, έαν έπετυγχάvετο αύτός, ού
δεlς θα ήτο έπειτα είς θέσιν να έπιτύχΙJ τον άψοπλισμόν των Καi θα 
μπορούσαμε να έπέμδωμεν, δταν θα το έκρίναμεν σκόπιμον καΙ δυνα-
τον να yίνΙJ . 

. 

Είπαμε μάλιστα δια τοΟ Άθηνέλλη είς τον Μπακιρτζfιν, οστις ειJ-
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ρίσκετο έν ΘεσσαλονίκΙJ ,  ότι καi μετa τι1ν έπικράτησιν τοu Κ ινήματος, 
ήμεΊς ? ιό: τοu. «Ρ ιζοσπαστφ �α κάμνωμεν ό�ι συμπο�ίτε�σιν,, ό.JV.i1 }ν 
εΤδος α6λα6ους καί μεμετρημενης άντιπολιτευσεως, δ ια να φαινεται οτι 
ή Κ υοέρνησις πιθανόν μέ.ν νa άριστερίζ!J, νa σοσιαλίζ1,1, άλλ' δτι δέν 
είναι κομμουν ιστική. Διc'χ νa μπορέσ!] να σταθ6 καi νό: γί·νΙJ άνεκτή. Φυ
σικa θa είχομεν καi ήμείς γνώμην έπi τών ύπουργών ποu θa έξέλεγεν 
9 Σ οφιανόπουλ9ς, .άλλ' τ) γνώμη. μας :ι:uτι1 �α άφ�ρα �όνον το νa μτl 
Οπουργοποιηθουν άνεπιθυμητα εις ήμας προσωπα εκ των άριστεριζον
των δημοκρατικών. 

ΠΩΣ ΑΠΕΤΥΧΕ ΤΟ Κ Ι ΝΗΜΑ ΤΗ Σ Θ,JΞΣ ΣλλΟΝ Ι ΚΗ Σ  

Ta γεγονότα εΤναι γνωστά. Το Κ ίνημα εγινεν, άλλ' άπέτuχε. Άπέ
τυχεν όχι δ ιότι δέν ήτο καλό: ώργαvωμένον, οuτε το κΟ:τέστειλεν δ Πάγ
καλος. Ό Πάγκαλος τa εΤχε χαμένα, μόλις έξεδηλc3'θη, καi έτοίμασε 
τiς δαλίτσες του νό: φύγΙJ.  Άλλa .. τον Πάγκαλον καi το καθεστώς του 
11.αί τι1ν δικτατορίαν του εσωσε ττ)ν τελεuταίαν στιγμτ)ν δ συνταγματάρ
χης τότε καi νuν άντιστάτηγος έ. ά. Σ πανόπουλος. Οίιτος, δ ιοικητης 
τοu SOou συντάγματος ΠεζικοCι Θεσσαλονίκης καi μεμυημένος είς το 
Κ ίνημα, την Ιδίαν πρωί'αν τού Κ ινήματος, άντi νa ταχθ6 ύπΕ:p αuτοu, 
ίκίνησε το σύνταγμά του έναντί ον τοu Κ ι νήματος καi ύπΕ:ρ τοu Παγκά
λου, πλήξας τοuς Μπακιρτζην καi Κ αρακούφαν άπο έκεΊ ποu δΕ:ν το έπε
ρίμεναν ! Διότ ι  δλα τa ύπελόγισαν, άλλa δΕ:ν έφαντάσθησαν δτι σύντα
γμα ποu ύπελόγιζον ίδικόν των, θό: στραφ6 έναvτίον των άπο τa πρώτα 
pηματά των ! 

Β ναι διαπιστωμένον ότι δ συνταγματάρχης Σ πανόπουλος άπεφά
σισε ττ)ν τελευταίαν στιγμην νa ταχθ6 κατa καi όχι uπΕ:ρ τοu Κ ινήμα
τος. Έδειλίασε ττ)ν τελευταίαν στιγ�ήν ; 'Αντελήφθη τό:ς προθέσεις 
τοu Μπακιρτζη ; Μόνον ό ίδ ιο5 γνωρίζει δ ιατί το εκαμεν αuτό. Πάντως 
άφ' έσπέρας ήτο είλικρινώς συμφωνος με τοiι Μπακιρτζilν καi τον Κα
ρακούφp:ν. Κ αi λέγομεν εiλικρινώς, διότι άλλως, δ:ν εΤχεν J]δη ταχθ6 
κρυφίως uπΕ:ρ τοu Παγκάλου, θa τον εΤχεν εiδοποιήσει έγκαίρως, tνt:> 
ε ιναι 6ε6αιωμένον δτι ό δικτάτωρ εΤχεν αίφνιδ ιασθi\. 

Μ Ι Α  «ΠΑΡΑΣ ΠΟΝΔ Ι Α» ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ 

Μετa την τοιαύτη ν στάσι ν τοu Σ παvοπούλου καΙ τοu SOou συντά
γματος το κ ίνημα, φυσικά, δέν μπόρεσε να έπικρατήσι;], οuτε εiς την 
Θεσσαλονίκην, οί έργάται δΕ:ν έκλήθησαν ύπο τό: δπλα, δ κ.  Ζέρδας 
έμεινε παρa το πλευρον τοu Παγκάλου καi οί κ ινηματίαι συνελήφθη
σαν ! Ta λοιπό: είναι γνωσϊά. Ό Σοφιανόπουλος δΕ:ν έγινε Πρi.vθυπουρ
γος καi ή Έλλaς δέν . . .  έκομμουνισϊικοποιήθη. 

�Ολα αuτa σήμερον πιθανον νό: μδ:ς φαίνωνται παραμύθια. 'Εν 
τούτοις εΤναι γεγονότα καi τέτοιους κινδύνους τόσων μεγάλων άνωμα
λ ιών διέτρεξεν ή χώρα μας. Είμαι 6έ6αιος ότι δ στρατηγός Σ πανόπου
λος δΕ:ν έγνώριζε τa σχέδ ια τοu Μπακιρτζη δταν έστρεφε το SΟον σύντα
γ μα έναντίον του καi δΕ:ν γνωρίζω διό: ποίον λόγον «παρεσπόνδησε� 
προς τοuς άφ' έσπέρας συγκινηματίας αuτοu, πάντως ή «παρασπονδία» 
του έκείνη εδωσεν άλλην τροπιlν εiς ττ)ν πολιτικi)ν ίστορίαν της χώρας 
μας, UΠΟθέτω καλυτέραν έκείνης, τt'Jιι δποίαν Παpεσκεύαζε δι '  αuτi)ν 
το Κ ίνημα. 

'Οπωσδήποτε, δ:ς μάθουν οί V Ελληνες ποΙον κίνδυνον διέτρεξαν aπο 
τότε, πώς έσώθησαν aπο την «παρασπονδίαν» ένος άξιωματικοu, δ ια 
να γνωρίζουν έκάστοτε να έκτ ιμοuν τα γεγονότα όχι  μόνον άπο δσα 
φαίνονται, άλλa καi άπο δσα κρύπτονται όπισθεν αύτών. 
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Η ΦΥΜΑΤ I ΩΣ I Σ ΒΑΘΡΟΝ ΑΝΑΔΕ.JΞΕΩ Σ  

ΆναγκαίΌν vομίζομεν ν '  &ναφέρωμεν ένταvθα καΙ τ a  όνόματα 
τριC:ιv φυματικC:ιν έκ των στελεχC:ιν τοv Κ . Κ . Ε., οί δποίΌι όφείλοuν εΙς 
η1ν φυματίωσίν των τον ρόλον, τον δποίΌν fπαιξαν άργότερον είς το 
Κ . Κ . Ε. ΟΙ παλαιοi μυθιστοριογράφοι θa Εθεταν ώς τίτλον ένΟς τοιού
του κεφαλαίου τοQ μuθιστορήμματός των τον έξης : «uΟπου .ή φυμα
τίωσις δημιουργεί' πολι.τικοuς άνδρας � !  Έπειδη έδω δέν πρόκειται περi 
μυθιστορήματος, δέν χρησιμοποιοvμεν τοιούτους τίτλους,_ 

Ή φυματίωσις επαιξεν είς τό Κ . Κ . Ε. τοιοvτον ρόλον, διc'χ τον 
άπλούστατον λόγον οτι Lιπηρξεν ή αίτία της άποστολης ώρισμένων κομ
μουνιστων φυματικων είς f'ωσίαν προς θεραπείαν είς σανατόριον. Ή 
Σοβιετικη Ρωσία, διc'χ λόγους φυσικa προπαγάνδας, την δποίαν fχει 
άναyάγει είς έπιστήμην, Εχει Ιδρύσει είς τον Κ αύκασον, είς ώρισμένας 
uπωρείας αύτοv, καταφύτους καi uyιεινοτάτας, μερικc'χ ιJπέροχα σανα
τόρια καΙ είς αύτc'χ είσάyει φυματικοuς άπο ολας τc'χς χώρας τοv Κό
σμου, φυσικc'χ κομμουνιστc'χς η δπωσδήποτε σvμπαθοVντας έρyάτας, 
μόνον μέ εν Ε:yγραφον συστατικον των έκασταχοϋ κομμουνιστικων κομ
μάτων. Φυσικc'χ τc'χ Κ . Κ .  δέν στέλλοvv πολλούς, διότι καi ή άποστολι) 
δέν εΤναι είίκολος, άφοϋ πρέπει νc'χ φύyouv 'ipvφc'x άπο την χώραν των, 
άλλc'χ καΙ διότι Eχovv ιJπ' δψει οτι δέν μποροϋν νc'χ παραγεμίζουν τc'χ σα
να;όρ�α μέ ιpυματικούς της χώρας των. Το Κ . Κ . Ε. εστειλε κατc'χ και
ρους αρκετους. 

«ΦΟΡΤΩΣ Ι Σ  ΕΝ ΜΕΣΩ Π ΕΛΑΓΕ I »  . . .  

Τότε είχομεν την εύκολίαν νc'χ τοuς στέλλωμεν μέ τc'χ σοδιετικa 
άτμόπλοια της yραμμης, νc'χ τούς φορτώνωμεν δηλαδι) είς τc'χ σκάφη 
μετc'χ τον έκ Πεφαιως άπάπλουν των διc'χ την Ρωσίαν, έν μέσCtJ πελάyει, 
ώς «έμπόρευμc:Χ» ! Οίίτε διαβατήρια, οίίτε εΙσιτήρια, οίίτε ναuλα, οίίτε 
πιστοποιητικc'χ ίατρων ! V Ενα χαρτl της Κ . Ε. TOU Κ . Κ . Ε. συστατικον 
fφθανε νc'χ Εχουν είς το χέρι των. · 

'Ήτο άρκετον νc'χ είδοποιηθ� ή σο6ιετικη πρεσβεία περl της άνάy
κης της άποστολης φυματικοu τινος είς σανατοριοv είς Ρωσίαν καi ό 
γραμματεύς τοu πυριlνος της σοβιετικης πρεσ6είας, δηλαδη το «μπουλ
ντώκ», είδοποιοuσε, μέσcy τοu πρακτορείου τοu Σ ο6τοργκφλοτ ( Σ οδ ιε
τικοu Έμπορίκοu Στόλόυ } τον γραμματέα τοu πυρf1νος τοu άτμοπλοίου 
«Λένιν» η «Τσιτσέριν», δ ιότι καΙ τc'χ σο6ιετικc'χ άτμόπλοια Ε:χουν κομμου
νιστικούς πυρηνας είς το προσωπικόν των καΙ γραμματεί'ς αύτων, ο1 
όποΙοι εΤναι τc'χ «μπουλντώκ» ποu κρατοuν «αίχμαλώτους» τοuς πλοιάρ
χους των. Έρρυθμίζετο τό σημεί'ον είς τό πέλαγος, ποu θc'χ έπε6ι6άζετο 
δ άποστελλόμεvος, καi το κατάλληλον έκάστοτε σημα άναyνωpίσεωc; 
καί το άτμόπλοιον εκαμνε «κράτει» διc'χ νc'χ παραλάβι:ι το «πολυτι μον:. 
σωμα μέ τούς �ακίλλους τοΟ Κώχ ! 

Είς τον .Καύκασον είσήγοντο άμέσως είς σανατόριον, είς το δποί'ον 
συνήθως διέμενον έπi διεήαν, υποβαλλόμενοι είς δ ιπλην θεραπείαν, 
σώματος καί . . . πνεύματος ! Διότι έκαλότρωyαν 6έδαια είς 6άρος τοu 
πεινωντος ρωσικοu Λαοu, άλλc'χ συvάμα έδιδάσκοvτο καi έξεπαιδεύοντο 
κομμουvιστικώτατα ! Έκέρδιζαν είς 6άρος τοu σώματος, άλλc'χ καi είς 
γvώσεις κομμουvιστικc'χς καi άρκετc'χς της ρωσικης γλώσσης. vΟταv δΕ: 
μετc'χ διετίαν έπανήρχοντο είς τc'χς �ώρας των μέ την Lιγείαν των δπωσδή
ποτε βελτιωμένην (έθάπτοντο έκει οΙ μή έπιδεικτικοi βελτ ιώσεως της 
uyείας τωv ) '  έπέστρεφον πλέον ώς φανατικοl κομμοvvισταί, καθοδηγη
ταl καΙ Ινστρούχτορες ! 
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ΤΑ ΡΩΣ Ι ΚΑ ΣΑΝΑΤΟ Ρ Ι Α  

Κ αΙ με το δίκτ;ιο τους. Διότ ι  πρέπει νΟ: &ναyνωρίσωμεν ότι εΤχον 
δίκαιον. Είς ηΊν πατρίδα των εΤχον γίνει φυματικοί, ήσαν πτωχοί, &νί
κανοι μfχλλον πρΟς έργασίαν, άπηλπισμένοι έβλεπαν τον θάνατον να 
ερχεται καΙ τον τάφον να χαίντ;ι πρΟ των ποδων των ! Σ ωτηρία καμμία, 
pοήθεια aπο πουθενά. ΕΤναι ή ψυχολογία των φυματικων 11α μισοϋν τοuς 
uγιεΊς. 7 Ησαν καΙ πτωχοl καΙ έμίσουν τοuς Πλουσίους. 7 Ησαν καΙ ΚΟt-t
μουνισταl καΙ έμίσουν το καθεστώς. Ή πατρίδα των δεν ε.tχε δ ι '  αύτους 
σανατόρ ιον. Δεν εΤχε δ ια τοuς μη κομμουνισ-tάς, πόσc.> μfχλλον δια τοuς 
τοιούτους. Οuτε σκέψ ις κ&ν χωροϋσε να ζητήσουν να γίνοuν δεκτοl είς 
c:λληνικον σανατόριον. Ν Αλλωστε καΙ av έγίνοvτο δεκτοί, θα εμπαιναν 
δια ν' aποθάνουν έκεΊ καΙ 5χι δια να γίνουν καλά ! 

Εuρέθηκεν ό Κομμουνισμός, το Κ . Κ ,Ε., ή Ρωσία ! Τοuς πi)ρε, 
τοuς έθεράπευσεν έν τc;> μέτρc.> τοϋ δυvατοu, τελείως δωρεάν, τοuς έμόρ
φωσε κατά τι καΙ aκόμη τοuς εδωιπν επειτα καΙ τρόπον ζωi)ς ! Τ οLις 
fστειλε πίσω είς την πατρίδα των δια να γίνοΙ,Ν πλέον σπουδαΊοι παρά

.γοντες τοϋ Κ . Κ . Ε., δηλαδη σπουδαΊοι σαν να λέμε «πολιτικοl άνδρεc? 
τοu τόπου, ήγέται μαζων, βουλεuταί, υπουργοί ! 

Πως να μη εύγνωμονοϋν τον Κομμοuνισμόν, το Κ . Κ . Ε. ,  την Ρω
σ ίαν, καΙ να μι) εΤναι φανατικοl uπηρέται τοu Στάλιν ; Ό,τιδήποτε καΙ 
Ο:ν εΤναι δ Στάλιν, δ ι '  αύτοuς uπijρξε Θεός ! Π οΊος δύναται να touς 
άδικήστ;ι ; 

· 

Ο Ι  TP E I  Σ ΦΥΜΑΤ Ι Κ Ο Ι  Η ΓΕΤΑ Ι 

Σ υγκεκριμένως τοιοuτοι ήσαν ό Κώστας θέος, · δ Διονύσιος Πυλιώ
της καΙ ό Γ ιάννης Ταλαyάνης η Ζέδγος. ΚαΙ ή Χρύσα Χατζηδασιλείοu 
πήγε aργότερα ως φυματ ικη είς σανατόριον τijς Ρωσίας. 'Αλλ' αύτη 
ήτο σπουδαία καΙ πρiν να μεταδι:\. Δεν όφείλει συνεπως την θέσιν της 
είς το Κ . Κ . Ε. είς την φυματίωσιν. 

Θ' aσχοληθωμεν όλίγον με τοuς τρεΊς πρώτους. Ό Κώστας Θέος 
ήτο καπνεργάτης είς Βόλον. Π ροσ6ληθεlς aπο φυματίωσιν, επαυσε να 
�ργάζεται είς τα καπνομάγαζα καΙ έφuτοζωοuσε έκεl, άναμιγvuόμενος 
είς το συνδικαλιστικον κίνημα, δηλαδη είς το Καπνεργατικον Σωμα
τεΊον Βόλου, τιΊν ΠανεργατικιΊν Βόλου καΙ τιΊν Καπνεργατικην Όμο
σπονδίαν. Μόλις έγνώσθη ή δυνατότης τijς άποστολίlς φυματικων είς 
σανατόρ ια τοu Κ αυκάσου, δηλαδη κατα το 1 924, άπεστάλη έκεΊ έκ τω�t 
πρώτων. Κ αΙ έπανi]λθεν άκριδως κατα το 1 926. 

Ό Διονύσιος Πυλ ιώτης ήτο φοιτητης τijς Νομικής η τελε ιόφοιτος 
αύτή ς έν 'Αθήναις. Ώς κομμουνιστιΊς εuρίσκετο μδ:λλον έκτος τής κινή
σεως πρΙν μετα6ι:\ είς Ρωσίαν. 'Ανήκεν είς την κοrιμουνιστικιΊν όργάνω
ο ι ν Άθηνων καΙ τι:\ σuστάσει αύτής aπεστάλη έπισης το 1 924 είς σα
νατόρ ιον είς Ρωσίαν, έπανελθων έπίσης το 1 926. 

Ο ΖΕΒΓΟ Σ  

Ό Γ ιάννης Ταλαyάννης, καταγόμενος έκ Πελοποννήσου (έκ τοu 
Νομοu 'Αρκαδίας ) ,  κατα το 1 92 1  ήτο δημοδιδάσκαλος είς Βησότσια
νην, μ ικρον χωρίον τής Δράμας, άπέχον μόλις μίαν ωραν άττο αύτήν. 
Τώρα εχει άλλο 5νομα έλληνικόν, ΠΟU δεν το ένθυμοuμαι. " Ητο δ . μόνος 
δ ιδάσκαλος ένος μονοταξίου σχολείου. Κομμοuνιστης εγινεν άπο τότε 
καi είς τον Κομμουνισμον τον προσηλύτισα έγω ό ίδιος, όταν τότε εύρι
σκόμην είς Δράμαν. Άπο τότε ήτο άσθενικος καΙ εζη ζωιΊν στερήσεων. 
Εtχε τιΊν κατωτέραν 6αθμίδα των δημοδιδασκάλων, δ ιότ ι δεν ήτο άπό-
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φοιτος Παιδαyωγικης 'Ακαδημίας. Δf.ν ξέρω τί σχολεΊον εΤχε τελειώσει . 
.Πάντως ή μόρφωσίς του ήτο πολu περιωρισμένη. . 

Κατeχ το 1 926 ήλθεν εΙς τeχς 'Αθήνας, είς έλεεινi)ν δντως κατάστα
σιν άπο άπόψεως ύγείας. � Ηλθε κατ' εύθεΊαν προς έμέ, τον μόνον ποu 
έγνώριζεν &λλωστε. Mou εΤπεν δτι εΤναι φυματικος καi κάτι πρέπει νeχ 
γiν!] δι'  αίιτόν. 

Τον εστειλα άμέσως εΙς σανατόριον εΙς Ρωσίαν. Μέχρι τοίΊ 1 928, 
όπότε άπεχώρησα έyώ έκ τοίΊ Κ . Κ .Ε., αίιτος δf.ν εΤχε έπιστρέψει. Τον 
.είχα σχεδον λησμονησει .  VΟταν εφυγεν ήτο τόσον κατα6ε6λημένος, ω
.στε άμφέ6αλλα δ:ν θeχ έπιζήσι;ι . Προφανως fμεινεν εΙς τι'ιν Ρωσίαν άρ
κετeχ χρόνια, διότι έμφανίζεται κατeχ το 1 932 πλέον εΙς τι1ν ήγεσίαν τοu 
Κ . Κ . Ε. ώς Ζέ6γος κα·i δχι ώς Ταλαγάνης. Φαίνεται δτι εΙς τfiν Ρωσίαν 
_με τι'ιν 6οήθειαν τοίΊ κλίματος τοίΊ Καυκάσου άνέλαοεν, ύποστeχς θερα
πείαν έπi πολλeχ ετη, fμαθεν άρκετeχ πράγματα, ωστε να μπορΏ νeχ πα
_ριστάνι;ι έδω οχι μόνον τον ήγέτην, άλλeχ καi όλίγον τι τον «θεωρητι
.κον:ι> τοίΊ κόμμqτος, ώς μονόψθαλμος μεταξu τυφλων ! Καi επειτα, · το 
1 944, Ε:γινε καΙ" ύπουργος της' Γεωργίας. ΠοΊος ; Ό Ταλcryάνης, ό δά-
.σκαλος της Βησοτσιάνης, όπως τον λέγαμε εΙς ττ)ν Δράμαν ! Δf.ν έκ
πλήσσει 6έ6αια το γεγονος δτι ήτο δημοδιδάσκαλος, δ ιότι ύπάρχοw 
δημοδιδάσκαλοι μf. άρτ ιωτάτην μόρφωσιν καi ίκανοi νeχ έξελιχθοuν εΙς 
·ο,τιδήποτε. 'Αλλ' αίιτος δf.ν ήτο οuτε κδ:ν σωστος δημοδιδάσκαλος ! 
Τον εΊδα έδω είς τι'ιν Θεσσαλονίκην όλίγας ή μέρας πρiν δολοφονηθΏ κα1 
μ ιλήσαμε. Άλλeχ περi αίιτοίι, δταν φθάσωμεν εΙς τeχ καθέκαστα της έδω 
άποστολης του. 

Τ όσον ό Θέος, όσον καi δ Πυλιώτης, μόλις έπανίlλθον το 1 926 έκ 
Ρωσίας, εΤχον μεγάλας άξιώσεις ! ΟΙ άνθρωποι ήσαν «Χατζηδες», δη
.λαδι'ι εΊχαν πάει είς το χατζηλίκι, εΙς τοuς 'Αγίους Τόπους τσU Κομμοu
•·ισμοίι, ττ)ν Ρωσίαν, εΤχαν 6απτισθη είς τeχ νάματα τοίΊ κομμουνιστικοίι 
Ί ορδάνου (προφανως εΙς τeχ νερeχ τοίι ποταμοίι ΚουμπCχν τοCι Καυκά
σου ) ,  ήκουσαν εΙς το σανατόριον τόσας δ ιαλέξεις περi ΜαρξισμοΟ, Λε
νινισμοΟ, ΣταλινισμοΟ, σuνωμοτισμοΟ, προπαγάνδας, έπαναστάσεως 
καΙ πόσα &λλα. πως νeχ μη Ε:χοw ά) ιώσεις. 

Mf. τον Θέον τeχ έ6ολέψαμε ευκολα, δ ιότι τον διεθέσαμεν είς το 
.συνδ ικαλιστικον κίνημα. Συνδικαλισττ)ς ήτο, έκεΊ ήτο ή θέσις του. ν Αλ
λωστε ένδομύχως άvεγνώριζεν ό άνθρωπος ότι τeχ γράμματά του ήσαν 
όλίγα. Ό συνδικαλιστικος τομεuς ήτο σχεδον κενος άπο πολλeχ στελέ
_χη. ΕΤχε λοιπον τόπον καi δ ι '  αίιτόν. Τi)ν Γενικτ)ν Συνομοσπονδίαν των 
Έργατων κατεΊχεν ό Στρατης καi οΙ «κίτρινοι» λεγόμενοι.  Ό «έρυθρ0ς» 

-Θέος θeχ εκαμνεν άγωνα να τοuς έκτοπlσι;ι . 

Ο ΠΥΛ Ι ΩΤΗ Σ 

'Αλλ' άνοικονόμητος ήτο έκεΊνος ό Πυλιώτης. Μόλις έπέστρεψεν έκ 
·Ρωσίας άπο το σανατόριον, έζήτησε να μf. ίδ5, c5:v καi ήτο ή περίοδος 
των έντονωτέρων δ ιώξεων της δ ικτατορίας Παyκάλου. ΤοΟ ωρισα συ
νάντησιν εΙς f.να μ ικρον καφενεΊον τοΟ τέρματος της όδοΟ Άχαρνων. Κ αi 
ήλθε να μοΟ πΌ τί _; Οuτε όλίγον, οuτε πολύ, να τον κάμω μέλος . της 
Κ . Ε. τοΟ κόμματος ! Δικηγόρος έσπι�ύδασεν δ άνθρωπος, είς ττ)ν Ρω

·σίαν έπηγε, «Χατζης» fγ ινε, έκεΊ «πολλeχ» Ε:μαθε, δ ιατί νeχ μη γίνι;ι άμέ
σως μέλος της Κ . Ε. ; Τί παραπάνω εΤχαν οί άλλοι, ποu ήσαν ; Άδιά
φορον δ:ν Ε:λειπε δύο χρόνια, δ:ν δf.ν έγνώριζε τί fγινεν έν τ4) μεταξύ, δ:ν 
δέν έΤχε πρcηγουμένην εΙς το κόμμα σοοαρeχν δρδ:σιν καi σταδιοδρο
μ ίαν, έν4'> εΤχαν &λλοι, ποu δf.ν έτόλμων νeχ ζητήσουν νeχ γίνουν μέλη 
τι1ς Κ . Ε. 

Τ οίι προσέφερα τι1ν θέσιν τοΟ περιφερειακοίι γραμματέως Σ τερεδ:ς 
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'Ελλάδος άπΜ)ς δι<'χ ν<'χ τον ξεφορτωθω καΙ διότι ό:ντελήφθην δτι ήθελε 
κάποιαν θέσιν v<'x εχι:ι μισθΟν έκ TOU κόμματος δι<'χ ν<'χ ζήσι;ι, διότι δ� 
ijτo είς θέσιν ν<'χ όσκήσι;ι τό δικηγορικόν έπαγγελμα δ ι<'χ ν' όνταποκριθι:ι 
εΙς τa fξοδα τής ζωής �ου. Δf.ν έδέχθη τfιν θέσιν αύτήν, όξιων ν<'χ εΤναι 
μέλο.ς τi}ς Κ . Ε. _ τοu ιc:όι:ιμα;r�ς ! Έ:!fειδfι δf.ν .έδέχθην τfιν πα�ογον 
άπαιτησιν του, εγινε και αυτος έκ των λυσσαλων cό:ντιπολιτευομενων:. 
κατa τής Κ .  Ε. τής τότε ! 

τ α γράφω αύτa δια ν<'χ δώσω μίαν εΙκόνα τής έσωτερικής καταστά
σως TOU Κ . Κ . Ε. τότε, aν καi δεν ήτο διάφορος καi όργότερ,ον. Δηλαδη 
uπήρχαν καi είς αύτό τ<'χ �καλeu των όστικων κομμάτων : « Η μΕ: κάνεις 
uπουργό fι φεύγω:!), μf. μόνην τι'Jν διαφορ<'χν δτι oi τύποι Πυλιώτη Ελε
γαν : c�H μΕ: κάμνεις μέλος τής Κ . Ε. τοu κόμματος η γίνομαι (χντιπο�ι
τεuόμενος κατ' αύτής καi κατa σοu� ! Φυσικ<'χ δλα αύτά, έφ' δσον 
ίσχυεν δ δημοκρατισμός έν τcl3 κόμματι καi ή ήγεσία έξελέγετο όπό συ
νέδρια. Τώρα μΕ: τόν Σταλινισμόν, κcri τόν Ζαχαριάδην στηριζόμενον 
είς . τόν Στάλιν καi οχι εΙς τ<'χ σvvέδρια, δf.ν χωρavε τέτοια πράγματα. 
τ ώρα δλοι ίιποτάσσονται καi λείχοvv σ<'χν σκυλιa τοuς πόδας TOU Ν ί
κου, av θέλονν ν<'χ σταθοuν είς τ<'χ πόστα ποu εΤναι, καi πρέπει ν<'χ τον 
έγκωμιάζουν σvvεχC>ς, &ν θέλοvv ν' όVέλθοvv fστω καΙ ένα σκαλl παρα
πάνω. "Αν τολμήσουν καΙ σηκώσονν κεipάλι, δtν χάνουν μόνον τa πόστα, 
άλλ<'χ καi τό. . .  σηκωθΕ:ν όνόητον κεφάλι των ! Πνευματικη δουλει<'χ 
πλtiρης ! 

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

Έγράψαμεν ήδη ότι δλοι oi κινηματίαι τής έποχής τής Δημοκρα
τίας κατέφευγον πάντοτε είς το κομμουνιστικόν κόμμα δι<'χ ν<'χ όναζητή
σουν τό περίφημον cλαϊκόν fρεισμαι, δι<'χ. ν<'χ στηρίξουν ήθικως πρC>τον 
τό κίνημά των, ως έκ μέρους καi έν όνqματι τοu κυριάρχου Λαοu κινού
μενοι, καi ένδεχομένως παρουσιαζομένης όνάγκης καi δvvαμικως δι<'χ 
κινητοποιήσεως λαϊκC>ν μαζC>ν η έθελοντων η καΙ στρατολογίας. 

'Αλλ' έ<'χν είς άλλα κινήματα ή παροχη έκ μέρους τοu Κ-. Κ .  Ε. τοίJ. 
ζητουμένου λαϊκοί} έρείσματος δf.ν ιj_το δικαιολογημένη όπό ήθικής όπό
ψως, άλλ<'χ μόνον όπό κομμουνιστικης τοιαύτης, η παροχη τοu έρείσμα
τος τούτου είς τόν Κονδύλην Πρός όνατροπι'Jν τοu Παyκάλου ητο άπο 
πάσης όπόψεως έπιοεολημένη. -οχι μόνον τό Κ .  Κ .  Ε., τό όποΊον υ
φίστατο (χγρίας διώξεις, οχι μόνον δλα τ<'χ άλλα κόμματα, των δποίωv 
oi όρχηγοi ησαν έξόριστοι, όλλ<'χ καΙ δλόκληρος δ έλληνικός Λαός η
σαν πλέον κεκηρυyμένοι κατ<'χ τής παyκαλικής δικτατορίας, ήτις, ως 
είπομεν ήδη, έχαρακτηρίζετο παρ' ήμων ως κομμοvvιστων θεωρητικως 
ώς εν εΤδος περιέρyου έλληνικοu τύπου Βοναπαρτισμοί} suis generis ! 
' Επρόκειτο περi στρατιωτικής κλίκας:, ι'jτις έπεκάθησΈν αύθαιρέτως 
i.πi τοu τραχήλου τοu έλληνικοu Λαοu, χωρlς ν<'χ εΤνε κατ' ούσίαν φο
ρεuς ωρισμένων τάσεων κοινωνικων συμφερόντων. Καi δ ι '  αύτό άλλω
στε παρέπαιε κυριολεκτικως εΙς τιlν άσκησιν τής πολιτικής αύτής, όνί
κανος καi λόyft) έλλείψεως άκόμη εΙδικής κοινωνικοπολιτικής μορφώσε
ως των Ιθυνόντων ν<'χ .fχt;� σταθερCχν καΙ ένιαίαν διήκουσαν πολιτικην 
γραμμήν. 

Η Α Ι  ΤΗΣ I Σ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ Π ΡΟ Σ  ΤΟ Κ .  Κ. Ε. 

· ·οταν λοιπόν δ Κονδύλης όπετάθη πρΟ5 τό Κ. Κ .  Ε., ζητων την 
σvvδρομήν του δι<'χ τι1ν άνατροπι'Jν τοu Παγκάλου, ητο φυσικόν κα1 έ
πόμενον ν<'χ εuρι;ι π&σαν προθυμίαν έκ μέρους τούτου. Τό Κ .  Κ .  Ε. 
προσεφέρθη δπως την ήμέραν τοu Κ ινήματος έξωθήσι;ι εΙς τ<'χς δδοuc; 
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δσον το δυνατον μεγαλuτέρας λαϊκας μάζας, με η1ν πεποίθησιν οτι 
C.λόκληρος ό Λαος των Άθηνων θα ήκολοίιθει κατα τοΟ Παγκάλου τας 
πρώτας όμάδ·α5 των έργατί.Jν, ποu θα έκίνει είς τας δδοuς το Κ . Κ . Ε. 
Δέν είχομεν μαλιστα σκοπον να έμφαvίσωμεν το συλλαλητήριον αύτο 
ώς κο_tιμουνιστικόν, &ν καΙ κατ' άνάγκην κομμουνιση:χi θα ήσαv έπi 
κεφαλης αίιτοΟ, άλλ' ώς αίιθόρμητον λαϊκον τοιοΟτοv, δια να μη δ ιστά
ζι:� ό άθηναϊκος Λαος να το άκολουθήσι:J . τα συνθήματα θα ήσαν μό
νον κατα τιlς δικτατορίας, ύπΕ:ρ τοΟ Κ οινοδουλεuτισμοΟ, ύπi:ρ των 
λαϊκων έλευθεριων, ύπέρ �μέσων έκλογων με άναλογικήν, δηλαδη σνν
θήματα, τα όΠοΙα πCiς UΕλλην πολίτης ήδιJνατο να υίοθετήσι:J . ' Εργα
τικά τίνα αίτήμάτα, οίκονομ ικης φύσεως, ώς αίίξησις ή μερομισθίων, κοι
νωνικαl άσφαλίσεις (δΕ:ν ύπηρχον άκόμη ) θα προσετίθεντο είς τα συν
θή"ματα κατα την διάρκειαν της συγκεντρώσεως, καi ως μόνον πολιτι
κον σύνθημα ένδ ιαφέρον το Κ. Κ. Ε., ή έπάνοδος των έξορ ιστων, σύνθη
μα μη πpοσκροuον έίς το λαϊκον αίσθημα γενικως, διότι έξόριστοι ήσαv 
καΙ άρχηγοi άστικων κομμάτων, ό Καφαντάρης, ό Μιχαλακόπουλος, δ 
Παπαναστασίου. 

'ΕΠίσης το Κ .  κ. Ε. άνέλα6Έ να ένεργήσ!] σαμποταζ καΙ να κάμι:ι 
άπεpγίας είς συγκοινωνίας:, τας δποίας ένδεχοι-ιένως ό Πάγκαλος θα έ
χρησιμοποίει δια να κινητοτiοιήσι:� στρατιωτικας δυνάμεις, έCχν εύρισκε 
τοιαύταs, κατα τοΟ Κ ι νήματος. 'Ακόμη δΕ: να ένισχύσι:ι τας δυνάμεις 
τοΟ Κ ινηματος δι' έθελοντων έργατων, έCχν δ ιεξήγοντο μάχαι προς παγ
γαλικας τυχον δυνάμεις. 

Ό Κονδύλης, μέ τον όποΙον εΤχα δύο μυστικας συναντήσεις, η) 
μεσολαβήσει άξιωματικοϋ, είς την οίκίαv αίιτοΟ, μοΟ Ελεγεν δτ ι δέν έ
φαvτάζετο δτι ό Πάγκαλος θα εϋρισκε δυνάμεις ν' άντιτάξι:� κατα τοΟ 
κ ι νήματος, έαν ό Ζέρδας κq;1 τα Δημοκρατικα τάγματα εμενον πιστοi 
είς αίιτόν ! 

- Δεν εχετε άπόλuτοv έμττιστοσύνην είς αίιτούς ; τον ήρώτησα. 
- Μήπως μπορεί' κανεiς να ΕΧι:J άπόλυτον έμπιστοσίινην είς τοιού-

τους άνθρώποuς ; uΟπως έστήριζον τον Πάγκαλον καi τώρα τον προδί
δουν, άφοΟ άπεκόμισαv άρκετα ώφελήματα άπο αίιτόν, αίίριον εΤναι 
δυνατον να προδώσουν κ' έμένα. Κατ' οίισίαv αύτην την φορCχν παίζω 
προ:γματιι<α το κεφάλι μου, διότι έαν ό Πάγκαλος τώρα μέ βάλι:J στο 
χι.ρι,  θα μ·έ τουφεκίσι:ι όπωσδήποτε δ ια να τρομοκρατήσι:ι δλους καi να 
στηριχθι] δια πολλα χρόνια. ' 

Κι:.:i άληθως τα "Πράγματα ετσι ήσαv τότε. Έαν το Κ ίνημα έκείνο 
τοΟ Κονδύλη έναυάγει, κανεiς άλλος δεν θα ήτο είς θέσιν ν' άνατρέψι:ι 
τον Πάγκαλον καi οί άλλοι ψοφοδεείς η κόλακες ολοι θα εσπεuδοv να γί
νουν ύποπόδιον τ(.;)v ποδc:Jν του ! 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΟΡ I Σ ΤΩΝ Κ Α Ι  Η ΑΝΑΛΟΓ Ι  Κ Η  

Ό Κονδύλης έδέχθη δλα τα αίτήματά μας, τοΟ Κ .  Κ .  Ε., τ α  όποία 
άλλωστε ήσαν άπλως δημοκρατικα αίτήματα. Δια την έπάνοδοv των έξο
ρίστων μοΟ εΤπε : 

- Θα τοuς έπαναφtρω άι_.ιέσως δλους. ΝΟχι μόνον διότι εΤναι όρ
θόν, άλλα έγνώρισα καi μερικοuς εί·ς την έξορίαv ποu ημουνα κ' έγώ, ί
δίως τον κ. Γιατσόπουλον (τον συλληφθέντα έν Θεσσαλονίκι:� περιφε
ρειακον γραμματέα τοΟ Κ .  Κ .  Ε. ) .  ΕΤναι παιδi μορφωμένο, σο6αρ0, ά
ξιοπρεπές. Άπο τέτοιους άvθρώπους δεν μπορεί' να προέλθι:� κακό. Ν Αλ
λωστε ή Κ υ6έρνησίς μου θ' άποτελεσθι] άπο άκραιφνεΊς δημοκρατικούς. 

- Πάντως τας έκλογας θα τας κάμετε μΕ άναλογικήν. 
- 'Ασφαλως. Ν Οχ ι μόνον δ ιότι το_ ζητείτε σεΙς, άλλ' αύτη συμφέ-

ρει καi είς έμένα. Δέν έλπίζω ν?-ι πάρω πλειοψηφίαv μέ πλειοψηφικόν. 
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Το πλειοφηφικον συμφέρει τώρα Jlόvoν στοuς Βασιλικούς, ποu θa έμ
φανισθοuν ίσως ήνωμένοι είς τοιαυτην περίπτωσιν. 'ΕμεΊς οΙ δημοκρατι
κοί; έφ' δσον fφυγεν δ Βεν�ζέλος, δέν εΤναι δυνατο� νav 

ένωθωι:ιεν , ολοι. 
Ό Καφαντάρης, δ Μ!)(αλακοϊτi!υλος, δ Πατrαvαστασιου εχουν τα κομμα
τά των. Οuτε αίιτοί, εκαστος χωριστά, τάσσονται ύπο η1ν ίδικήν μου ή
γεσίαv, οuτε έγω ύπο τ!)ν ίδ�κήν· ;ων, οUτε κ�ε!ς έ� αίιτων ,ύπο τι]ν ήγ�
σίαν τοu άλλου. Σ υνεπως μονον η άναλογικη θα μας ξεπλυνr:ι έμας, την 
δημοκρατικi]ν παράταξιν. Το πλειοψηφ ικον άποκλείεται. Δf:.ν κάμνω Κ ί
νημα ν' άνατρέψω τον Πάγκαλον, δf:.ν παίζω το κεφάλι μου διa νa δώσω 
τήν Έξουσίαν είς τοuς Βασιλικοuς μέ πλειΟψηφικόν, διa νa άvατρέψοuv 
τήν Δημοκρατίαν. Συνεπως, έaν άνατρέψωμεν τον Πάγκαλον, οπωσδή
ποτε α\ έκλογαi θa γίνουν μέ άvαλογικi]ν καi 0:ς φωνάζr:ι δλος δ κόσμος ! . · Τον έπίστευσα, διότι πράγματι εΤχε δίκαιον είς τοuς συλλογισμο·ύς 
του. Ό Κονδύλης εΤχε συνάμα την γνώμην δτι τa δημοκρατικa κόμματα 
ώφειλον πάντοτε νa σuvεργάζωνται μέ το Κ .  Κ .  Ε., δ ιότι μόνον οϊιτω θa 
κατωχυροuτο το δημοκρατικον πολίτευμα, το δποίον ύπο τον Πάγκαλον 
έκ ινδύνευσε ! Καi δμως άργότερα, ώς γνωστόν, δ ίδιος Κονδύλης άνέ
τρεψε το δη)lοκρατικον έκείνο πολίτευμα καi fφερε τον Βασιλέα Γεώp
γιον τον Β .  

Η ΩΡΑ ΤΟΥ Κ Ι ΝΗΜΑΤΟΣ 

Είχαμε μεταφέρει ήδη άπο άρκετοu χρόνου τa άρχεία τοu Κ .  Κ .  Ε. 
καΙ τa γραφεία της Κ .  Ε. αίιτοu άπο το Ήράκλειον της Άττικης είς τaς 
'Αθήνας, είς τfιν όδον Μομφεράτου, παράλληλον πρΟς την Λεωφόρον 'Α
λεξάνδρας, προς τa έπάvω πηγαίνοντας προς τον σΙΝοικισμον Γκύζή. 
Ε:.ίς το ίδιον σπίτι fμενα μόνον έγώ, άλλa τi]ν ήμέραv ήρχοντο ή Χρύσα, 
ή Στέλλα καi μέλη τινa της Κ .  Ε. Είς το σπίτι αίιτο έφερα το ψευδώ
νυμον Λίβας ! Είς το ίδιον σπίτι κατώκουν μία χήρα γυναίκα μέ τέσσα
ρα� θυγατέρας, έργαζομένας είς δ ιαφόρους έργασίας καi ένα υίον κομ
μουνιστήν, έργαζόμενον είς άτμόπλοια καi ταξιδεύοντα καi είς τi]ν Ρω
σίαν. Ή οίκοyένεια αύτη δf:.ν ήτο γνωστη ώς κομμουνιστικη καi ή πα
ρουσία πολλων κοριτσιων μ&ς έκάλυτrτεν fναvτι της ΆστΙΝομίας. Ποu 
νa φαvτασθt) καvεiς δτι tιέσα είς τόσον κοριτσόκοσμον εΤναι ή Κ. Ε. τοCι 
Κ .  Κ .  Ε. v Αλλωστε ή όδος ΜομΦεράτου εΤναι μία όδος ήρεμος, δλο σπί
τια, χωρiς μαγαζιa καi καψενεία. 

VΕζω έβγαινα μόνον την νύκτα, μετa τaς 1 Ο, διa τaς συναντήσεις 
ποu είχα μέ διαφόρους. 'Εκεί είδοποιήθηκα άτrο τον Κονδίιλην δτι έφθα
σεν ή ώρα νa κηρυχθt) τi]ν έπομένην το πρωί' το Κ ίνημα πρΟς άνατροπi]ν 
τοu Παγκάλου. 

ΕΠ Ι ΦΥΛΑΚ Η  

Έκάλεσα άμέσως τοuς γραμματείς των δύο όργαvώσεων τοu κόμ
ματος, των Άθηνων τον . .Σ κuτάλην (Δάσκαλον έπιλεγόμενον) καi τον 
Ν. Ζαχαριάδην, άπο τον Πειραι&, καi τοuς άvεκοίνωσα δτι αuριον θa γί
νr:ι Κ ίνημα κατa τοu Παγκάλου καi πρέπει νa είμεθα έτοιμοι. Na δια
τάξουν ά.μέσως τοuς πυρf)νας τοu κόμματος νa fχouv το πρωί' δλα τa μέ
λη τοu κόμματος είς έπιφυλακήν, συγκεντρωμένα είς τaς 6 το πρωί' είς 
ωρισμένα σημεΊα κεντρικά, άλλa κοντa είς τa έργοστάσια, κοντa είς 
τaς έργατικaς μάζας. Θa διαταχθt) ή έπιφυλακη αύτή, άλλα δf:.ν θa ξέρr:ι 
καvεiς άλλος δτι πpόκειται νa γίνr:ι Κ ίνημα : Θa πητε δτι ένδεχομένώς 
θa γίνr:ι συλλαλητηριον είς τaς 'Αθήνας, άλλa καi δι '  αύτο θa περιμέ
νουν δδηγίας. Έaν δοθt) το σύνθημα συγκεντρώσεως είς τaς 'Αθήνας 
τότε θa ποuμε καi ποu θα γίνr:ι ή συγκέντρωσις καi ποίαν ώρ.ι:χ" καi τό� 
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τε θά προσπαθήσουν νά συγκεντρώσουν Οσον το δuνατον περισσοτέρους 
i:ργάτας. Νά κρατήσουν συνδέσμους με τοuς γραμματεϊς των πuρήνωΙΙ 
μέ τά ποδήλατα καΙ συνδέσμους μ' έμένα, ποu θά εύρίσκωμαι πρωί
πρωί στάς 6 εΙς το καφενεΊον (παJ εΤναι άκόμη καΙ τώρα μέσα είς τι1ν 
Στοάν Άρσάκη) ,  διά νά εΤι-ιαι κοvτ<'χ εΙς τi)ν Πλατεϊαν Ταχυδρομείου 
(δπου i\το τότε το Έργατικον Κέντρον, εΙς το κατεδαφισθέν Δημοτικον 
Θέατρον) ,  καΙ δπου ε Τ χα σκοπΟν νά έτοιμασθ6 το συλλαλητήριον διά νά 
έκκινήσ!].  

Σ υνέστησα έπίσης δσοι ε:Τχαν πιστόλια, νά τά Ε:χουν μαζί των, διά 
π&ν ένδεχόμενον 

"Όλην την νύκτα έμεινα φυσικά ά-γρυπνος. Έκράτησα τr'Jν Χρύ
σαν, τήν Στέλλαν καΙ &α μέλοc; της Νεολαίας εΙς το σπίτι της 6/?οΟ 
Μομφεpάτου καΙ συνάμα είδοπσιησα καi lνα σωφφέρ κομμουνιστι1ν v<'x 
lχ� το αuτοκίvητόν του έκεϊ κοντά εiς τfιν στάσιν τοu τέρματος Ί ππο-
ιφατοuς, διά πάν έvδεχόμεvον. . · . . . . . 

Δέν ένθυμοΟμαι βέ6αια πόσ� Παχέττα σίγαρέ.ττa έκάπvισα 'δληv 
τή11 νύκτα καi πόσους καφέδες ή'liιCL· Ή όγωνία ήτο άφdνταστος. Θά 
έπιτύχ!] άραγε το κ ίvημα ; θ<'χ τcl κάταψέρ!] . ό Κονδύλης ; Θά μείντ.t 
πιστΟς δ Ζέρ6ας η τι1ν τελεuταίαν στιγμΓιν θά έγκαταλείψΙJ τον Κοvδύ
ληv, όπως έφο6εϊτο καi δ ίδιος ; 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 

"Ήρχισε να ·ξημερώνr;ι. ΝΕστειλα τον μικρόν νά κάμ::ι μιά βόλτα 
v<'x lδi) τί γίνεται. Al Άθηναι κοιμωvται. 'Ηρεμία. Καi δμως πρέπει πολ
λοi νά άγρυπνοΟv. Μεταξu αίιτωv καi έγώ ! Είς ·τάς 6 άκριδως άφηκα 
τήν Χρύσαν καi τr'Jν Στέλλαν νά μείνουν είς το σπίτι. Έπηρα τον μικρό11 
καΙ έπήγαμε εΙς το αίιτοκίvητον κα1 κατεβήκαμε είς το καφεvεϊον τijς 
Στοάς 'Αρσάκη . 

. .. . _ _  'Ε-ιn:ο.ς .όλίyαu _εqιθ.ασ.αν δίιρ_ μέ. ποδήλατα, σύνδεσμοι των όρyαvώ
σεωv τοΟ κόμματος 'Αθηνων καi Πειραιως. 

Τ a γεγονότα τijς άνατροπijς τοu Παγκάλου ε Τ ναι γνωστά. Ό Πάγ
καλος, έγκαταλελειμμέvος άπο δλους, έτράπη είς φυyi]ν μέ το όvτιτορ
πιλλικοv «Λέων», διa νa συλληφθ� καταδιωχθείς. Ό Κονδύλης άvέλαδε 
τr'Jν Έξοuσίαν. 

Κατάκοπος άπο τήν άϋπνίαν καi τήν άyωνίαν, διέταξα vά λυθ� ή 
έπιφυλακfι των μελων τοu κόμματος καi έπijγα νa κοιμηθω. Ό Πάγκα
λος άνετράπη, χωρiς νά χρειασθ5 ή έπέμδασις τοu Κ. Κ. Ε. Άκριδως 
δπως καi δταν έπεκράτησεν δ Πάγκαλος, άνατρέψας τΟν Μιχαλοκόποv
λοv. 

"Αλλ η άγων ία. Ό Κονδύλης θa τηρήσι:� τώρα τaς ύποσχέσεις του 
ι), δ-πως δ Πάγκαλος, θά μaς έξαπατήσ!J. J5αl θά Ισχυρίζεται καi αίπος 
δτι δεν τοv έδοηθήσαμεν, άφοΟ δέν έχρειάσθη ή βοήθειά μας ; 

«ΑΡΧΗ ΑΝΔΡΑ ΔΕ Ι ΚΝΥΣ I »  

ΤΊ)ν έπομέvην έπεχείρησα νά Ιδώ τον Κονδύλην. Δf:..ι μπόρεσα. Ά
δvνατον νά κατορθώσω νά τον εΙδοποιήσω ότι θέλω νά τον Ιδω. 

Τήν άλλην ήμέραν έπρόκειτο νά έπανεκδοθ!J δ �Ριζοσπάστης:». "Ε
γραψ<χ λοιπον το πρωτον κύριον άρθρον, φυσικά έπi της νέας δημιουρ
γηθείσης καταστάσεως, καi άφοΟ κατεκεραύνωνα τον Πάγκαλον καi έ
ζήτοuv νa άπαγχονισθij άμέσως εΙς τr'Jν Πλατεlαν Συντάγματος, κατέ
ληγα διά τον Κοvδύλην μέ τr'Jν φράσιν : «'Αρχή άνδρα δείκνυσι» ! 

Νέα θύελλα άvτιπολι�ευτικη έκ των (νδον τοu κόμματος, τόσον ά-
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πό τοuς «Κούτοηδες>>, οσον καi άπο τοuς φυλακισμένους καi πολλοuς 
Ο:λλους. 

- τί θα πΏ αύτό : �'Αρχη &νδρα δείκνυσι» ; τί περι μένει ό γενι
κος γραμματεuς τοίι κόμματος άπο τον Κονδύλην ; Πως ή Άρχη θα δεί
ξ'Q τον Κονδύλην, ώς τί ; Θα Φ.ι::οντίσ"Q ό, Κον9ύλης δια ττ)ν έρyα;τικι'Jν τά
ςιν · Θα σώσ"Q το προλεταριατον ; 1'ι πραγματα εΤναι αuτα ; ΕΤναι 
κομ

'
μουνιστικι'J 'κουβέντα να λέμε έμεΊς για τον Κ ονδύλην : «'Αρχη &νδρα 

δεικνυσι» ; 
Είχαν δίκαιον. Θεωρητικως ή φράσις αuτη, λεγομένη δια τον Κον

δύλην, δέν ήτο κομμουνιστική. Δέν ήτο κδ:ν έπαναστατική. Έδημ ιούργει 
τήν ψεuδαίσθησιν καi την αύταπάτην είς τας �άζας, δτι κάτι εΤναι δυ
νατον να περ ι_μένουν, έστω καi άπο ένα Κονδυλην ! Κ αi τοιαVται ψευ
δαισθήσεις καΙ αύταπάται δέν έπιτρέπεται να δημ ιουργωνται .  Είς μί
αν κομμουνιστικι'Jν έφημερίδα δέν μπορεί' κανεlς να γράφr;ι δ,τ ι  τοu κα
τέοι:J ,  εστω καi δ:ν εΤναι γενικος γραμματεuς TOU κόμματος. 

Η « Ε Ι  Ρ ΗΝ ΕΥΣ I Σ» ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ 

UΟλα αύτα τα ήξερα βέβαια καi έγώ, 8πως καi οί φωνασκοuντες. 
Άλλ' έγω ήξερα καΙ κάτι &λλο, ποu δέν ήξεραν αύτοί .  ΕΤχα ύπ' c5ψει 
τας συμφωνίας, ποu εΤχα κάμει μέ τον Κ ονδύλην, τας ύποσχέσεις του, 
πράγματα τα δπο'ί'α ολοι oi &λλοι φωνασκοuντες δέν έγνώριζαν. Καi έ
γω κάτι έπερίμενα άπο τόν Κονδύλην. Έπερί μενα την τήρησιν των ύπο
σχέσεών του, τας όποίας, έαν δέν έξετέλει, δέν εΤχα πλέον καi κανέν 
μέσον να Τον έκοιάσω η να ΤΟν π ιέσω να τας έκτελέσr;ι . Εfχε πάρει ήδη 
τι'Jν Έξουσίαν, καi δ:ν ήθελε, μaς ήγνόει τελείως, δπως είχε κάμε ι καΙ 
ό Πάγκαλος. 

Έαν δέ μέ το πρωτον &ρθρον τοu έπανεκδοθέντος «Ρ ιζοσπάστη» 
δέν έτηρούσαμεν μίαν στάσιν  καπως έφεκτικην άπέναντί του, εν εΤδος 
άναμονης, άλλ' ήρχίζαμεν άμέσως άγρίαν κατ' αύτοu άντιπολίτευσιν, 
9πως έπεθύμουν οί «Κούτοηδες» καi οί φυλακισμένοι καi &λλοι τινές, 
τότε θa ΤΟν έξωθοuμεν να μή τηpήσι:J τας προς ημaς ύποσχέσεις ΤΟυ, 
δ ιότι τον ήξερα δτι ήτο &νθρωπος έπηρεαζόμενος άπο θυμοuς καi συναι
σθήματα τf\ς στιγμflς. Καi τί θα έκέρδιζα μέ τι'Jν άντ ιπολίτευσιν ; Εί
χαμε καιρον να την άσκήσωμεν άργότερον, άφοu πάρωμε πρωτα, δ,τι 
μaς ύπεσχέθη. Δι' αύτο προετίμησα να γράψω το «Άρχη &νδρα δεί
ι...νυσι», να κάμω ρεαλιστικι'Jν πολ ιτικι'Jν καi ν' άφήσω κατα μέρος τι'Jν 
θεωρίαν καΙ τον δογματισμόν. Καi έπέτυχα. Ό Κονδύλης τι'Jν τρίτην 
ήμέραν διέταξε τι'Jν άπόλυσιν δλων των έξορίστων καi φυλακισμένων 
κομμουνιστων ύποδίκων, πλι'jν των καταδίκων. Άλλα καταδίκους δέν εί
χαμε σχεδόν. ".Ολοι ήσαν ύπόδικοι καi έξόριστοι .  χΕγινε καi τότε ή «εί
pήνεuσις», δπως καi έσχάτως. Περi τοuς 800 έογf\καν άπο τας φυλα
κaς καΙ έπανf\λθον άπο τας έξορίας. Μαζi μέ αιJτοuς καi τα ηγετικα 
στελέχη, ό Πουλιόπουλος, ό 'Αποστολίδης, δ Μάξιμος καi &λλοι, άκρι-
6ως έκεΊνοι ποu έφώναζαν κατα τοu &ρθρου «' Αρχι'J &νδρα δείκνυσι» ! 
Άπο την έξορίαν έπέστρεψαν ό Γιατσόπουλος, δ Χαϊτaς, δ Κολοζώφ 
καi &λλο ι .  ΝΕτσι δ Κονδύλης έφάνη συνεπf]ς είς τας ύποσχέσεις του. Το 
κόμμα διέθετε πλέον δλα τα στελέχη του, ΤΟ δημοσιογραφικόν TOU οp
γανον, τας έλευθερίας κινήσεών του δ ια να 6αδίσωμεν προς τας έκλογάς. 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗ Σ 9ης Σ ΕΠΤΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 1 926 

Δέν έπέρασαν πολλαi ήμέραι δμως καi εΤχα νέαν είδοποίησιν άπο 
τόν Κονδύλην, Πρωθιιπουργον πλέον, δτι ήθελε να μέ iδΏ. Μόλις εφθα-
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σα είς το γραφεΊόν του, είς το Πολιτικον ΓραφείΌν, της άρχης της οδοu 
Κηφισιaς, καΙ έμείναμε μόνοι ,  μοu εΤπε : 

- Ή συνεργασία μας Ε:φερε·ν εως τώρα καλα aποτελέσματα, Ικα
νοποιητικά, ύποθέτω, δι' άμφότερα τα μέρη. Καi πρέπει να έξακο
λουθήσΙJ.  

- VΕχετε δίκαιον, κύριε Πρόεδρε, δσον άφορ� το πρωτον μέρος, 
δηλαδη τα ίκανοποιητικα aποτελέσματα. 'Αλλα δια να έξακολοuθήσι;ι 
Τ] συνεργασία μας, δέν νομίζω δτι ύπάρχει πλέον κανεlς κοινος άντικε ι
μενικος στρατηγικος σκοπός. Είχομεν ώς τοιοuτον τι1ν άνατροπην τοu 
Παγκάλου. Αύτο έ:γινε. Την Έξουσίαν την έπήρατε, τας ύποσχέσεις 
σαc προς ήμaς τας έξετελέσατε, δέν μένει συνεπως τίποτε προς έπιδίω
ξιν 

"
άπο κοινοCι. 

- VΕχετε λάθος. την Έξουσίαν η1ν πηρα καΙ δέν την πηρα ! Δια 
νά την πάρω πραγματικα πρέπει να διαλύσω τα Δημοκρατικα Τάγμα
τα ! Δέν μπορω να μοιράζωμαι την Έξουσίαν μέ τον Ζέρ6αν καΙ μέ τα 
6ημοκρατ ικα τάγματά του . . . Αύτα μέ το καλΟ δέν πρόκε ιται να δια
λυθοCιν. Θα τα δ ιαλύσω δια της βίας ! ΕΤμαι 6έ6αιος δτι θα άντιστα
θοCιν καi θα εχω}!εν μάχας. Ή δύναμίς των εΤναι σο6αρά. ΕΤναι οί καλύ
τερον έξωπλισμενοι ! ΚαΙ έγώ δέν Ε:χω έμπιστοσύνην άπόλυτον καΙ είς 
δλα τα άλλα τμήματα ποu διαθέτω. Λοιπόν καΙ πάλιν Ε:χω άνάγκην τi)ς 
6οηθείας σας. Για την άνατροπι1ν τοCι Παγκάλου δέν έχρειάσθηκε ή άνα
μιξ ίς  σας, διότι δέν f:γιναν μάχες. Τώρα δμως θα χρειασθ�, διότι  οπωσ
δήποτε θα γίνουν μάχες καΙ δέν γνωρίζω την Ε:κ6ασιν αύτων. 

- Συγκεκρι μένως τί θέλετε άπο μaς ; 
- Τα ίδια. Σκέπτομαι να τοuς κτυπήσω μεθαύριον το πρωl, στας 

9 τοCι μηνός. Βλέπετε δτι σaς Ε:χω έμπιστοσύvην καΙ σaς τα λέγω. 
- Μα πρέπει να μaς τα πfjτε, για να συντονίσουμε την δρaσι 

μας. v Α4λως πως θα γίνι:ι ; 
- Λοιπόν, ο Λαός πρέπε ι, άμέσως μέ την έπίθεσιν την δικήν μου 

κατα των Δημοκρατικων Ταγμάτων, να κατέλθι;ι είς συλλαλητήριον καΙ 
να φωνάζ!1 έναντίον των. Π ρέπει το r'jθικον μέρος να εΤναι μαζί μου. 

- Το πρωτον σύνθημα τότε πρέπε ι να εΤναι : <<Κάτω οΙ Πραι
τωριανοί» ! 

- Μπρά6ο ! Αύτός ο χαρακτηρισμος τοuς ταιριάζει .  Καi τέτοιοι 
είναι. Αύτοl fjθελαν ν' aντικαταστήσουν άπλως τον Πάγκαλον μ' έμένα 
καi να σuνεχισθ� τό 6ιολί .  Έγώ, δέν το κρύ6ω, θέλω να κυ6ερνήσω την 
' Ελλάδα, άλλα κοινο6ουλευτικως μέ το κόμμα μου. Άλλα γ ι '  αύτα θα 
μ ιλήσωμε άλλοτε. VΕπειτα, δ:ν χρε ιασθω ένίσχυσιν κατα τας μάχας, να 
μοίι δώσετε έργάτας. 

- VΕχετε δπλα να τοuς οπλίσετε ; 
- Α\ άποθηκαι θα εΤναι στα χέρια μου οπωσδήποτε. 
Την περίπτωσιν έπιτυχίας έξοπλισμοCι έργατων καΙ έν γένει ίδικων 

του aνθρώπων, το Κ . Κ . Ε. εΤχε πάντοτε μεταξu των έπιδιώξεών του. ' Ε
σκέφθηκα δτι καΙ μόνον έαν έπιτευχθ� έξοπλισμος των ύπο τοu Κ . Κ . Ε. 
i:πηρεαζομένων έργατων καΙ άλλων ίδικων μας, το κέρδος τοCι κ .  κ .  Ε.  
Θα ήτο σοοαρόν, δ ιότι ΕΠειτα δέν θα έδίναμε ΠΟΤΕ πίσω τα οπλα ΠοU 
&α πuίρναμε. 

- VΕχει καλως, κύριε Π ρόεδρε, το συλλαλητήριον θα γίνι:ι καi θα 
ξεκινήσι;ι άπο το Έργατικόν Κέντρον της Πλατείας Ταχυδρομείου δ ια 
της όδοu Σταδίου προς το Σ ύνταγμα. 

- Να Ε:χ1:1ς καλα τον νοCι σου, δ ιότι δλαι αί δυνάμεις ποu εΤναι 
δ ιαθέσιμοι καΙ ή Άστυνομίci μαζi θα μάχωνται κατα τοu Ζέρ6α. Κατ' 
άνάγκην θα εΤσθε τρόπον · τ ιvα ή οπισθοφυλακή μας. Θα φρουρητε καΙ 
τά νωτά μας ! 

- Φο6ε'iσθε τίποτε άπο τα νωτα ; VΕχει ο Ζέρ6ας φ ιλ ικας πρΟς 
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auτον δυνάμε ις, ποu μποροCιν ν<'χ (λ6ουν άπο άλλοCι προς 6οή6ειάν του ; 
- Μπa, δΕν πιστεύω. Αύτον 60: κτυπήστ:ι έκ των 6πισθεν ό στρα

τηγος Κλάδος μΕ. την μεραρχίαν Χαλκίδος, ποu 60: ελ6τ:ι νύκτα καΙ 60: 
ξημερω66 στΟ: νωτα του, διΟ: ν<'χ τον περικυκλώσωμεν. Π ιστεύω δλα ν<'χ 
πaνε καλ<'χ καΙ νΟ: παραδο6οCιν. 'ΑλλΟ: σεΊς φροντίστε, δπως σaς ε Τ πα ! 

- ΝΕννοια σας, κύριε Πρόεδρε. 
- ΈΟ:ν σaς χρειασ6ω, ποCι 60: σaς 6ρω ; 
- Τηλεφωνήσατε στΟ: γραφεί'α τοCι «Ρ ιζοσπάστη», όδος Πειραιως. 

Τ ώρα πλέον μένομεν έκεί'. ΔΕ.ν f:χομεν βέβαια λόγους ν<'χ κρυπτώμεθα, 
δπως Ciλλοτε, άπήντησα γελων. 

Η ΑΠΟΛΥ Σ I Σ ΤΩΝ Κ ΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Έχαιρέτησα καΙ εφυγα. Ή διαταγη τοCι Κονδύλη νΟ: έπιστρέψοuv 
οί έξόριστοι καΙ νΟ: άποφυλακ ισθοCιν οί φυλακ ισμένοι εΤχε δοθij, άλλΟ: 
άκόμη δΕ.ν εΤχεν έκτελεσθij. Τ 0: ύπουργεί'α Δικαιοσύνης καΙ Έσωτερι
κων μΕ. την γραφειοκρατίαν των καθυστεροCισαν. Έσκέφθηκα πρΟς στι
γ μην μήπως τελικως, μετΟ: την συντρι6ην των Δημοκρατικων. Ταγμάτων 
.καΙ τοCι Ζέρβα, όπότε δΕ.ν θΟ: μaς χρειάζεται ό Κονδύλης, δΕ.ν έκτελεσθiJ 
ή διαταγη άπολύσεως των φυλακ ισμένων καΙ έξορίστων, έφ' δσον συνά
μα έγνώριζον δτι ήτο φυσικον ν' άντ ιδρQ: καΙ ή γραφειοκρατία τωv ύ
πουργείων. Καi έμελέτησα το ζήτημα, &ν δΕ.ν 80: ήτο σκόπιμον, δταν ό 
Κονδύλης μΕ. τΟ:ς δυνάμεις του θΟ: έμάχετο κατΟ: τοCι Ζέρβα, νΟ: στείλω 
τμijμα έργατων ένόπλων μΕ. πιστόλ ια ν' άνοίξουν βιαίως τΟ:ς φυλακ<'χς 
Σ υγγροCι καi ν' άπελευθερώσουν τοuς δ ικούς μας, δ ιΟ: νό: δημ ιουργήσω 
πτελεσμένον γεγονός. 

' Εγκατέλειψα δμως το σχέδιον, δ ιότι έσκέφθηκα δτι τότε πιθανον 
ό Κονδύλης νΟ: εuρισκε δ ικαιολογίαν νΟ: θυμώστ:ι καΙ νό: μηv άπολύστ:ι 
Ciλλους καί τοuς έξορίστους καΙ άκόμη νΟ: διατάξτ:ι καi την σύλληψιν 
των κατ' αύτον τΟν τρόπον άποφυλακισθέντων. 

- �Ας άφήσωμεν, εΤπα, νό: έξελιχθοCιν τΟ: πράγματα όμαλά. Ν Αλ
λωστε, φαίνεται,  δτι ό Κονδύλης θό: έπι μείντ:ι είς την -Εκτέλεσιν τijς δ ια
ταγijς του, δ ιότι ύπολογίζει άκόμη καi είς Ciλλας «πολιτικ<'χς» συνερyα
σίaς ! ΝΑφησέ τον νa έλπίζι;ι άκόμη τέτοια πράγματα. Τόσα ξέρε ι, τό
<:ια λέει ! Κουκιό: εφαγε, κουκιΟ: μαρτυράε ι ! 

ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ Ι ΟΝ ΤΗ Σ 9ης Σ ΕΠΤΕΜΒΡ I OY 
ΜΕ. τον Κονδύλην εΤχα σuναντηθij είς τΟ:ς 7 Σ επτεμβρίου. 'Όλην 

την 8ην ήτοι μάσαμεν το συλλαλητήριον. Μία προκήουξις, ποu έτυπώ
.σαμεν δια νό: δ ιανεμηθ6 είς τΟ:ς 9 το πρωί - πρωl, Ελεyεν άπλως δτι,  
μετό: την άνα.τροπην τοCι Παyκάλου, Επρεπεν δλοι νΟ: συγκεντρωθοCιν 
εiς την Πλατεί'αν τοCι Τ αχυδρομείοιι, προ τοϋ ΈργατικοCι Κέντρου Ά
θηνωv, διά ν<'χ δ ιεκδικήσωμεv δι<'χ συλλαλητηρίου τΟ:ς οίκονομικΟ:ς καΙ πο-
.λιτικΟ:ς διεκδικήσεις μας. · 

Ό Ν .  Ζαχαριάδης άπο τΟ:ς 6 το πρωί τijς 9ης Σ επτεμβρίου εστελ
λε τοuς έργάτας μΕ. τον Ήλεκτρικον άπο τον Πειραιa είς την 'Αθήνα 
δπου ή συγκέντρωσις των έργατων εΤχεν άρχίσει .  

'Απο τ<'χς 5 τ ο  πρωί εΤχαν άρχίσει τ ά  πολυβόλα σ<'χν ραπτομηχα
ναl νό: βάλλουν άπο τον Λυκαβηττόv, τΟ: Τουρκοβούνια, το Γηροκομεί'ον 
t<.ατ<'χ των Δημοκρατικων Ταγμάτων. Ό Κλάδος εΤχε φθάσει άπο τηv 
Χαλκίδα μΕ. 900 άνδρας, δπως εΤχα μάθε ι .  Ή μάχη διεξήyετο άyρία 
είς τοCι Θων καi τΟ: πέριξ.  

Είς την 'Αθήνα ίχνος ΣτρατοCι, 'Αστυνομίας, Χωροφυλακijς δΕν 
:ίιπijρχε. Oi σύνδεσμοι μΕ. τΟ: ποδήλατα, ποu εΤχα στείλει πανταχοCι προς 
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ό:νίχνευσιν, μοu εΤπαν &τι ένα κορδόν ι χωροφυλάκων με πολυβόλα φρου
ρεί είς την άρχην τi)c; όδοu Κηφισιάς, μεταξu Παλαιων 'Ανακτόρων καl 
άρχης Πανεπιστημίου, καi δεν άφίνει νό: περάσr;ι κανεiς προς η'ιν όδΟν 
Κ ηφ ισιάς. υΟλη η έντεuθεν τοu σημείου έκείνου πόλις των Άθηνων εΤναι 
κενη άπο Άστυνομίαν καi Άρχό:ς έν γένει .  

- υΩστε άπο έκεΊ καi κάτω κυριαρχοuμεν έμεΊς ! εΤπα κατό: νοuν. 

Μ Ι Α  ΣΥΓΚ ΕΝΤΡΩΣ Ι Σ  ΒΑΣ Ι ΛΟΦΡΟΝΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ OMONO I AN 

Με ένα αίιτοκίνητσν σταθμεuον είς το στενΟν το μεταξu όδοu Λυ
κούργου καi Πλατείας Ταχυδρομείου, την όδον Άπελλοu, παρακολου
θούσαμε η'ιν συγκέντρωσιν των έργατων. Τρία Ciλλα μέλη τοu κόμμα
τος, άπο έκείνα ποu <<το Ελεγε ή ψυχή τους», ήσαν μαζί μου είς το αύ
τοκίνητον, έκτος άπο τον σωφφέρ. υολοι ή μεθα ένοπλοι, με δύο πιστό
λια ό καθένας καi aπο ] 00 σφαίρες. τί έπρόκειτο νCχ κάμω μεν ; τ ίποτε 
6έ6αια συγκεκριμένον δΕ:ν είχαμε σκοπον να κάμωμεν. Άλλό: διό: πάν 
ένδεχόμενον είς τέτοιες ώρες πρέπει κανεiς νό: εΤναι ενοπλοc;. Κ αi μέσα 
εic; το συλλαλητήρισν πολλοi εΤχαν πιστόλια. ΕΤχε δοθη έντολή, δσοι 
iχουν, νό: τα φέρουν μαζί των. ' Ι δίως οί Πειραιωται εΤχαν άρκετά. 

Ή ώρα ήτο 8η πρωϊνή, δταν με είδοποίησαν δτι λίγο παραπέρα 
&πο τό: Χαuτεlα καi είς την άρχην τi)ς όδοu Πατησίων συγκεντροuται 
άλλος κόσμος. ΝΕστειλα άμέσως δυο - τρεΙς νi'χ πάνε άπο την 'Ομόνοια 
καi νό: χωθοuν μέσα είς αύτοuς έκ των δπισθεν, διό: νό: μάθουν καi ν' άν
τιληφθοuν τί εΤναι αίιτοi ποu συγκεντροUνται έκεl. 

·οταν έπέστρεψαν μοu εΤπαν οτι εΤναι Β ασιλικοί, πολλοi άπότα
κτοι καi aπόστρατοι άξιωματικοi καi Ciλλοι . ·οτι πολλοi έξ αύτων ε
χουν οπλα πολεμικά, μάνλιχερ, καραμπίνες, πιστόλια, κυνηγετικά, μα
χαίρ ια καi ο,τ ι άλλο θέλεις ! 

- Πόσοι εΤναι ; ήρώτησα. 
- Τώρα είναι καμμ ιό: τριακοσαρ ιά, άλλi'χ συνεχως έρχονται καi 

Ciλλοι ! 
· 

- ·Ωστε νό: κ ι '  Ciλλος κίνδυνος, εΤπα καθ' έαυτόν. Na κ ι '  Ciλλοι 
ποu έσκέcpθησαν νό: κ ινηθοuν ! Βέοαια αίιτοi θi'χ θέλουν ν' άνατρέψουν 
όλους, και τον Κονδύλην μαζi με την Δημοκρατίαν ! ΕΤχε δίκr;ιο λοιπον 
ό Κ ονδύλης νό: θέλr;ι νό: τοu καλύψωμεν τα νωτα ! 

�Αν καi είχαν γεμίσει  η Πλατεία ταχυδρομείου κα1 α\ πάροδοι άπο 
έργάτας, έν τούτοις δεν fδιδα το σύνθημα της ·έκκινήσεως τοu συλλαλη
τηρίου δ ιό: της όδοu Αίόλου προς την όδον Σ ταδίου καi έκεlθεν προς το 
Σ ύνταγμα. Έσκεπτόμην τοuς Βασιλικούς. ΔΕ:ν μποροuμε νό: τοuς άφή
σωμε πίσω μας, Ελεγα κατό: νοuν. 

Είς τaζ 9 ήλθε κοντό: είς το αύτοκίνητον ό Ζαχαριάδης : 
- · Ετοι μοι ,  μοu λέγει .  τί θα γίνr;ι τώρα ; 
- .. Ηλθαν ολοι άπο τον Πε ιραιά οί έργάτες ; 
- Ήλθαν οί περισσότεροι, άλλό: με κάθε τραίνο άνε6αίνουν άκό-

μη. Αύτοi δΕ:ν θό: παύσουν νi'χ έρχωνται .  ΔΕν μποροuμε νό: περιμένουμε 
όλους. 

- Σωστά. Άλλό: πήγαινε να iδijς την συγκέντρωσιν των Β ασιλι
κων ! τί eα τοuς κάνουμε αύτούς ; 

- Na τouc; διαλύσουμε. Na τouc; έπιτεθοuμε. 
- ΝΟχι .  ΕΤναι κα1 αύτο1 ενοπλοι .  Θό: αίματοκuλισθοuμε. ΔΕ:ν ύ-

πάρχει λόγος. Θα περι μένουμε άκόμη λίγο την έξέλιξ ι  των πραγμάτων. 
Οί Βασιλικο1 δΕ:ν θα κινηθοuν, έφ' όσον 6λέπουν έμάς κα1 ξέρουν δτι δεν 
θό: τouc; έπιτρέψουμε να κάνουν 6ημα. Ν Αλλωστε γ ιό: την ώρα εΤναι λί
γοι για να τολμήσουν τίποτε. Πήγαινε κα1 6ρΕ:ς τον Σ κυτάλη κα1 νό: εΤ
σθε κα1 οί δύο είς έπαφην μεταξύ σας κα1 μΕ: τouc; γραμματεΊς των πυ-



ρήνων. Θ<'χ σδ:ς εΙδοποιήσω τί πρέπει ν<'χ γίνι;ι.  Μην άπομακρύνεσθε άπο 
την πόρτα τοu Έργατικοu Κ έντρου ( παλαιοu Δημοτικοu Θεάτρου ) .  

Κ ΑΤΑΛΗ Ψ Ι Σ  ΤΟΥ ΤΑΧΥΔ Ρ ΟΜ Ε Ι ΟΥ 

UΩρα 1 OV2. U Ενα &ρμα μάχης των Δη μοκρατικωv Ταγμάτων, κα
.θως εΤΠαv τοu τάγματος Ντερτιλij, διέσπασε τ<'χς γραμμaς τοu .Κ ονδύ
λη καΙ δι<'χ των όδων Κηφ ισιδ:ς καi Σταδίου, μΕ: δαι μον ιώδη κρότον έπi 
·τijς άσφάλτου, έμπνέοv τόν τρόμον παvτοu, είσελαύνει εΙς την Πλατεί'αν 
Ταχυδρομείου. 01 κάννες των δπλων των έπ' αuτοu στρατιωτων των Δη
μοκρατικων Ταγμάτων έξέχουν άπό τον θώρακά του, έ:τοι μες ν<'χ σαρώ
σουν το πδ:v. Το πλijθος των έργατων τijς πλατείας, αίφνιδιασθέν, άνοί
γει δρόμον τάχιστα. 

Μερικοl τσαλαπατοuνται δ ι<'χ ν<'χ σωθοUν άπο τοuς τροχοuς τοίί 
.&ρματοζ ποu σταματQ: έμπρος εΙς την πόρταν τοu Ταχυδρομείου. 

01 -κάννες των στρατ ιωτων τοu &ρματος άκινητοuν άμέσως δύο 
-ο τρατιώτας σκοπούς, ποu έφρούροuv την πόρταν τόu Ταχυδρομείου. v Ε
νας uπολοχαγος πηδQ: μΕ: το πιστόλι εΙς το χέρι άπο το &ρμα καi αΙχμα
λωτίζει τοuς δύο σκοπούς. Πηδοuν άμέσως καΙ άλλοι στρατιωται τοίί 
.Ciρματος. Μαζi μΕ: τον uπολοχαγον εΙσέρχονται μΕ: προτεταμένα τ<'χ Ο:. 
πλα, ί:τοι μα ν<'χ οάλουν είς το έσωτερικον τοu Ταχυδρομείου. Έντ.Ος αύ
τοu άφοπλίζουν καΙ αΙχμαλωτίζουν καΙ άλλους φρουρούς. Ψάχνουν va 
6ροuν έ:να άνθuπολοχαγόν, ο όποίος εΊναι ό έπl κεφαλijς τijς κοvδυλ ικijς 
φρουρδ:ς τοu Ταχuδρομείου, τijς όποίας τοuς στρατιώτας, καμ μ ιa δεκα
_ριά, άφώπλισαν flδη. Άλλ' ο aνθυπολοχαγος δΕ:ν εuρίσκεται ! Κάπου έ
;φύφθηκε ! 'Όσοι uπaλληλοι τοu Ταχυδρομείου, καi Ιδίως τοu Τηλε
γραφείου ή vυκτεp !νη οάροια, δΕ:ν έπρόλαοαν ν<'χ φύγουν μΕ: την εκρηξιv 
τοCι πατατρeχκ αίποu, έσήκωσcν τ<'χ χέρια καΙ παρεδόθησαν εΙς τον έπε
.λάσαvτα μΕ: το &ρμα μάχης ύπολοχαγόν, ο οποίΌς άπέολεπε ν<'χ κατα
λά6ι:ι το Ταχυδρο μεlον καΙ να τηλεγραφήσ\1 εΙς τeχς &λλας φρουρ<'χς τijς 
' Ελλάδος, οτ ι τα Δημοκρατ ικ<'χ Τάγματα έπεολήθησαv καΙ κατέλαδοv 
την 'Αρχήν, aνατρέψαντα τον Κονδύλην, καΙ ν<'χ καλέσι:ι τeχς &λλας φροu
ρaς νa ταχθοuν aλληλέγγι;οι προς τa Δημοκρατικ<'χ Τάγματα ! 

Ο Ι  Ι<ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΑ Ι ΑΝΑΚ ΤΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ Ι ΟΝ ! 

Δf.ν έπρόλαοεν ομως νa κάμ-r:J ολα αύτά. ΕΤχε τηv άπερισκεψίαv 
ν άφήσ-r:J εΙς ΤΟ &ρμα μάχης μόνον δύο στρατ ιώτας τοι; δ ι<'χ νa φρου
pοCιν αuτο καΙ τοuς δύο σκοποuς αlχμαλC:ηους της πόρτας TOU Ταμείου. 
Μέ το αύτοκίνητόν μας ε'ίχαμε σπεύσει κ' έμ.εlς έκεl κοντa εΙς την θύραiι 
ιοu Δη μοτικοί) Θεάτρου. Σ υνεννοηθήκαμε άμέσως καΙ καμμι<'χ εlκοσαριa 
·δ ικοί μας c:Jpμησαν έπάνω εΙς το σταθμεuοv &ρμα μάχης καi άφώπλ ισαv 
τοuς δύο φρουρούς του, οί όποΙο ι εΤχον ήδη περικυκλωθΏ άπο τ<'χ πλήθη 
καi μ ιλοCισαν μΕ: τοuς πολίτας, μη φαvταζόμενοι οτι θ<'χ ύποστοCιν έπίθε
σιν άπο πολίτας ! 

Οί ϊδ ιοι Ε:νοπλοι πολlται, μαζl μΕ: τοuς δύο Κοvδυλι κοuς φρουρσUς 
αiχμαλώτους, oi όποΙοι ξαvαπijραv τa οπλα των, ποu ήσαν μέσα εΙς το 
uρμα μάχης, έπήδησαv κάτω καΙ εlσώρμησαν μέσα εΙς το Τ αχυδρομεlοv, 
ό:φοπλίζοντες τώρα τοuς φρουροuς ποu άφijκεν εΙς τaς κλί μακας ό ύπο
λοχαγος τοu Ντερτιλij, συλλαΟόvτες έν τέλει καi αύτόν ! Ό άνθυπολο
χαyος τοCι Κονδύλη άνεκαλύφθη κρυμ μένος μαζl μΕ: δύο άλλους τηλεyρα
φικοuς uπαλλήλους εΙ� κάποιαν άποθήκηv. 

ΕΙδοποιηθήκαμε αμέσως δ ι '  δλα αύτά. 'Ανεβήκαμε έπάvω καΙ ε'ίπαμε 
.εiς τοuς δ ι κούς μας νa παραδώσουν την φρούρησιv τοCι Ταχυδρομείου εΙς 
τον άνθuπολοχαγον TOU Κονδύλη, ό όποΙος συνεκέντρωσεv έκ νέου τοuς 
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όλίγους στρατιώτας του καi έκλεισε τον αίχμάλωτον υπολοχαγον τοίΊ 
aρματος καi τοuς στρατιώτας του μέσα είς ενα δωμάτιον τού Ταχυδρο
με ίου μf. σκοπον aπ' έξω ίδικόν του. 

'Όταν έφύγαμεν, ο Ο:νθυπολοχαγος μάς παρεκάλεσε νc'χ μη ό:ναφέ
ρωμεν πουθενc'χ τίποτε διc'χ την στάσιν του. � Ητο άξιολύπητος. Ή μεί'ς 
δiν ό:νεφέραμεν, άλλΟ: δf.ν ξέρω τί έκαμαν οί ταχυδρομικοi καi τηλεγρα
φ ικοi υπάλληλοι .  

'Εν τζ> μεταξu δμως διάφοροι έργάται καi δύο η τρεΙς στρατιωται 
άνέβηκαν είς το &ρμα μάχης, κατέβασαν τον στρατ ιώτην σωφφέρ του, 
ευρi]καν &λλον σωφφf.ρ καi ωρμησαν μf. το &ρμα προς τήν οδον Αίόλου 
πρΟς τc'χ Χαυτεί'α ! 01 Βασιλικοi τi]ς οδού Πατησίων, έντρομοι προ τi]ς. 
f.πελάσεως τού &ρματος, ήρχισαν νc'χ υποχωρούν προς το βάθος της 0-
δοu ταύτης, πέραν ·της οδού Βερανζέρου. Οί τού &ρματος, άφού τοuς 
άπώθησαν όλίγον, έστράφησαν καi δαιμονιωδως τρέχοντες Ο:νηλθον την· 
όδον Πανεπιστημίου μέχρι της όδού Βουκουρεστίου καi κατέβηκαν ό:πο 
έκεί' είς την δδον Σ ταδίου, τρομοκρατοuντες τοuς πάντας καi τc'χ πάντα 
μf. τον δαι μονιώδη θόρυβον τοϋ &ρματος έπi της άσφάλτου καi μf. την· 
ταχύτητα ποu ανέπτυξαν είς τοuς έρήμους δρόμους. 

vΟταν είδαμε δτι οΙ Βασιλικοi υπεχώρησαν προ τού &ρματος καi 
δτι όλίγοι μόνον έξ αύτων έτόλμησαν νc'χ ξανασυγκεντρωθούν, έδώσαμεν· 
πλέον ΤΟ σύνθηjlα της έκκινήσεως προς την όδον Σταδίου. Θc'χ ήτο ή ωρα 
l l  1;2. Το αύτοκίνητόν μας έπροχωρούσε σιγά, έπi κεφαλης, ό:λλc'χ πολ-· 
λοi το προσπερνούσαν. Βναι ό:δύνατον κανεiς είς τέτοιες ώρες νc'χ κρα
τήσΙJ είς πειθαρχίαν τc'χ πλήθη ! 

Ο ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ 
ΘΕΛ Ε Ι  ΝΑ Κ ΑΤΑΛΑΒ Η  ΤΟ ΥΠΟΥΡ Γ Ε Ι ΟΝ Ο Ι Κ ΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ 

Ε'ίχαμε προσπεράσει λίγο τον Κi]πον τού Κλαυθμωνος, δταν μf. εί
δοποίησαν είς ΤΟ αύτοκίνητον δτι κάτι έγίνετο μέσα είς τον κ ηπον τού· 
ΚλαuθJ.Ιωνος καi δτι πολλοi τού συλλαλητηρίου έτρεχαν προς τc'χ έκεί'. 
'iΞκινδuνευε το συλλαλητήριον νc'χ κοπ� ! 

Διέταξα ό:μέσως «άλτ» ! ΕΤπα νc'χ σχηματισθί;t τάχιστα κορδόνι ά
πο δικούς μας καi νc'χ μη ό:φίνουν νc'χ προχωρήσΙJ κανεiς οuτε 6i]μα ! ' Ε
στράφη ΤΟ αύτοκίνητον καi έπήγαμε είς τον Κi]πον τού Κλαuθμωνος, 
άκρι6ως δπου έyίνετο ή φασαρία είς την πόρτα τοϋ παλαιού καi κατε
δαφισθέντος υπουργείου των Οίκονομ ικων. 

Τί εΊχε συμ6� ;  ' Εκεί', προ τi]ς θύρας τού uπουργείου, ή όποία ήτο · 
κλειστή, δηλαδη � έξώπορτα ποu ήτο μf. σιδηρά κάγκελλα, δ ιότ ι δf.ν εΤ
χεν άvοίξει ό:πο το πρωl το υπουργεί'ον, ευρήκαμε τον Ζαχαριάδην κρα
δαίνοντα μ ίαν ξ ιφολόγχην είς το χέρι, χωρiς το δπλον της. Μερικοi έρ
γάται Πειραιωται κοντά του κρατούσαν &λλοι δπλα μάνλιχερ καi άλλοι 
τc'χς ξιφολόγχας των δπλων αύτων. 'Ένας λοχίας έσύρετο άπο μερικοιJς 
έρyάτας κλαίων καi όδυρόμενος καi τρεί'ς άλλοι στρατ ιωται έπίσης έ
'κρατούντο εντρομοι καi άοπλοι ό:πο έργάτας. 

- τί κάνεις έδω; λέγω είς τον Νί'κον Ζαχαριάδην, δστ ις έσταμά
τησε μόλις εΤδε το αύτοκίνητον. 

- Τί κάνω; Νά, θc'χ καταλάβω με το υπουργεί'ο ! Θc'χ σπάσωμε την 
πόρτα καi θc'χ μπούμε μέσα ! 

- Δf.ν μού λές : Τ ρελλάθηκες ; 
- Γιατί! τρελλάθηκα; Γιατί νc'χ μη καταλάβωμε την Έξουσίαν, ά-

φοu μποροuμε; Θc'χ καταλά6ωμε αύτο το υπουργεΊο καi επειτα τc'χ άλλα ! 
- Κ '  έγω σοu λέω δτι δf.ν ε Τ σαι στΟ: καλά σου ! Πρωτον, ποιος 

σοu εΤπε δτ ι πάμε νc'χ καταλάβωμε την Έξουσίαν ! Καi επειτα νομίζεις 
δτι ' Εξουσία εΤναι τc'χ υπουργεί'α; ΤΟ: κτίρια; Τί (χει αύτο μέσα; ΤΟ: χαρ-
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τ ιά του 80: καταλάοι:ις ;  Άνόητε ! Πο ιος εΤναι αύτός; έρωτω δείχνοντας 
τον λοχίαν. 

- ΕΤναι ό λοχίας μΕ. τοuς στρατιώτας ποu φρουροCισαν το ύπqυρ
γεlον ! 7 Η ταν έκε'i μέσα ! 

ΜΑΤΑ Ι ΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠ Η ΒΟΛΟΝ ΣΧΕΔ Ι ΟΝ . . .  

'Αντίκρυ άπο την θύραν τοϋ ύπουργείου ήτο τότε Ενα μ ικρον φυλα
κείΌν, μέσα εΙς το όποΊον έμενεν ενας λοχίας μΕ. τρεΊς άνδρας, ποu έφρού
ρουν το ύπουργε'Ιον. ' Εναντίον αύτων έπετέθη ό Ζαχαριάδης μΕ. μίαν 
όμάδα έργατων τοϋ Πειραιως, τοuς άφώπλισε, τοuς δυστυχεΊς, καΙ τοuς 
συνέλαβε ! Ό καθένας δΕ. έκ των έργατων ηρπασεν &λλος το δπλον των 
καΙ &λλος την ξιφολόyχην των ! ΟΙ στρατιωται έτρεμαν άπο τον φόβον 
καΙ ό λοχίας έκλαιε διΟ: τΟ:ς συνεπείας ποu έφο6ε'Ιτο δτι θό: εΤχεν άπο 
τοuς άνωτέρους του, δ ιότ ι δεν μπόρεσε νά . . .  άμυvθί) ! 

Έν τ4J μεταξu μaζα έργατων άπεκόπη ό:πο το συλλαλητήριον καΙ 
ι:σπευσε προς τον Κ f\πον τοϋ Κλαυθμωνος δ ιΟ: νΟ: Ιδί) τί συμ6αίνει έκ πε
ριεργείας. 

- Δόστε πίσω στον λοχία καΙ στοuς στρατιώτας τΟ: δπλα των, 
ι:τόν ισα αύστηρά. Ή ' Εξουσία δf:ν καταλαμ6άνεται Ετσι ! 

· Κανεlς δf.ν έτόλμησε ν' άντείπι:ι . 
- Μην κλαΊς, 6ρέ 6λάκα, λέγω είς τον λοχίαν. Πάρε τΟ: δπλα σου 

καΙ τοuς στρατιώτας σου καΙ κάτσε έκεΊ στο φυλακε'iον, στη δουλειά 
οου ! 

ΔΕ.ν μπορέσαμε νΟ: 6ροϋμε καΙ τΟ: τέσσαρα δπλα. Μόνον τΟ: τρία 
καi δύο ξιφολόγχας. Οί &λλοι ποu τΟ: πf\ραν έχάθηκαν ! Ό λοχίας καΙ 
οΙ στρατιωται άπεσύρθησαν στο φυλακεΊον εύχαρ ιστοϋντες. 

- 'Έλα έσu μέσα στο αύτοκίνητον, εΊπα είς τον Ζαχαριάδην. 
Έστρέψαμε, πήγαμε πάλιν έπl κεφαλf\ς τοCι συλλαλητηρίου καΙ 

δ ιετάξαμεν νΟ: συνεχισθί) η πορεία πρΟς το Σ ύνταγμα. 
- ΔΕ.ν σοCι είπα, 6ρf. ΝΊκο, εΤπα είς τον Ζαχαριάδην μέσα είς το 

αύτοκίνητον, άφοιJ έματαίωσα το σχέδιόν του νa «Καταλά6φ> το ύπουρ
γεiΌν των Οlκονομικων, νΟ: παύσι:ι ς τοuς έξτρεμ ισμούς; τί άνοησία ήταν 
πάλι αύτη ποu (κανες ;  Δεν μοϋ λές, πως φαντάσθηκες πως μποροϋμε 
νά πάρωμε την ' Εξουσία; Με τ ί ;  'Όλοι αύτοl ποu μάχονται τώρα, δταν 
τελειώσι:ι ή μάχη, δΕ:ν 80: έστρέφοντο έναντίον μας; WΕπειτα, καΙ δ:ν μπο
ρούσαμε νΟ: πάρωμε την 'Εξουσία τώρα, πως 80: η1ν κρατήσωμε; ΝΕ
πειτα, τΟ: κτίρια εΊναι η ' Εξουσία; "Ας μπορούσαμε νΟ: την πάρωμε καΙ 
νά την κρατήσωμε καΙ σ' έμένο; δf:ν χρειάζονται τΟ: κτίρια των ύπουρ
γείων ! ΜποροCιμε νΟ: κυβερνήσω με προσωρινως καΙ άπο τΟ: γραφεΊα τοϋ 
«Ρ ιζοσπάστη» ! Μη σε μέλλει !  'Έπειτα, παρ' όλίγον νΟ: μοCι κόψι:ι ς το 
συλλαλητήριο ! Το καταλαβαίνεις;  ' ΕκεΊ στο «Κοuτβ» δf:ν έκάνατε βέ-
6αια συλλαλητήρια καΙ δf:ν ξέρε ις, φαίνεται, άπο την τεχνικη των συλ
λαλητηρίων. Χρειάζεται μαεστρία, τάκτ, στρατηγικη καΙ ψυχολογία 
γιΟ: νΟ: κρατήσι:ις καΙ νΟ: κατει-€ύνι:ις αύτον τον κόσμο. Δεν εΤναι στρα
τός. Οuτε ρωσικf.ς μaζες νΟ: τρέμουν την Γ κεπεοCι ( την τότε 'Αστυνο
μίαν 'Ασφαλείας τοϋ σοβιετικοCι Κράτους ) καΙ νΟ: άκολουθοϋν όπουδή
ποτε. Έδω χρε ιάζεται τέχνη νΟ: τοuς συγκρατήσι:ι ς. "Ας εΤναι, αύτΟ: 80: 
τΟ: ποCμε μετΟ: άπο το συλλαλητήριο. 

Ό Ζαχαριάδης σιωποϋσε. 7 Ηταν κατακόκκ ινος. Έπλησιάζαμε στο 
Σ ύνταγ μα, δταν μοϋ έζήτησε νΟ: κατεβί) άπο το αύτοκίνητον. 

- Κ ατέ6α, τοCι εΤπα, καΙ πρόσεχε. Γκάφφες δf:ν χρε ιάζονται .  
Το συλλαλητήριον ξεχύθηκε ε ί ς  τ ο  Σ ύνταγμα. 'ΕκεΊ ήτο καΙ &λλος 

κόσμος. 'Ανακατευτήκαμε ολοι .  Το αύτοκίνητον έσταμάτησε μπροστΟ: 
είς το κλειστον βέβαια καφενεΊον τοCι Ζαχαράτου. 
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- Θα μ ιλήσετε στον κόσι-ιο, σύντροφε γραμματέα; με ηρωτησεν 
ενας άπο τοuς δικούς μας, που άρκετοi i]ρχισαv να μαζεύωνται γύρω 
άπο το αύτοκίνητον, δ ιότι f\ξευραν δτι άπο έκεϊ θα έκαvονίζοντο τα πα
ρακάτω. 

- Σ ταθητε να ίδοuμε. Θα μ ιλήσωμε a:v γίν1:1 άνάγκη. Διότι, το 
να μ ιλήσωμε στον κόσμο είναι εuκολο. Άλλα τί θα ποuμε; Δf.ν ε'ίμεθα 
όπαδοi τοu Κονδύλη να μ ιλήσωμε uπf.ρ αύτοu καi κατα των Δημοκρατι
κων Ταγμάτων. 'Αλλ' οuτε καi κατα τοu Κονδύλη μποροuμε αύτη την 
στιγμη να μ ιλήσωμε, άφοu δ άvθρωπος μάχεται κατα των Ζέροα καi 
Σ ία. Ό κόσμος ε Τ ναι αύτη την στιγμη ψυχολογικως uπf.ρ τοu Κ ονδύλη. 
'Όποιος καi δ:ν μ ιλήσl:J, πρέπει να ταχθ� φαvερα uπf.ρ αύτοu. Αύτο έ
μεϊς δf.ν μποροuμε να το κάνω με ποτέ ! 'Άν ό κόσμος φωνάξ1:1 «Ζήτω ό 
Κ.ονδύλryς», έμεϊς τί θα κάνωμε; Θα φωνάξωμε κ' έμεί'ς ; Θα τον άφήσωμε 
νά φωναζQ ; 'Ή θα προσπαθήσωμε να πvίξωμε την φωνή του; τίποτε 
άπο δλα αύτα δf.ν πρέπε ι va γίνl:J . Γι' αύτο θα ίδοuμε δ:ν πρέπει να μ ι
λήσωμε καi τί να ποu�ε. Προ παvτος μf. ένδιαφέρει να μάθωμε πως πάει 
ή μάχη. Ν ικQ: δ Κοvδυλης; 

«MAXHT I K H Δ Ι ΑΔΗΛΩΣ I Σ »  

Κατέοηκα άπο το αύτοκίνητον καΙ έπροχώρησα προς τα έπάνω, 
πρΟς το «Ξενοδοχεϊον της Μεγάλης Β ρετταvίας» μαζi μf. μερ ικοuς άλ
λους. Είς την γωνίαv ήτο ί::νας άξιωματικος της Χωροφυλακf\ς καi πα
ραπέρα κορδόνι χωροφυλάκων, ποu f]μπόδιζε να περάσι;ι καvείς.  

- Ποu πaτε; έρωτQ: δ άξιωματικός. 'Απαγορεύεται .  
- Πουθενα δf.ν πaμε. Έρχόμεθα είς σaς ! 
- Τί θέλετε; 
- Ε'ίμεθα ή όργαvωτικη έπιτροπη ποu ώργάνωσε το συλλαλητή-

ρ ιον τοu Λαοu. Δf.ν θέλομε τίποτε. Θέλουμε μόνον να μάθωμε πως πaνε 
οί μάχες, για να ποuμε στον κόσμο να ήσυχάσl) . 

- 'Εγώ δf.ν ξέρω. 
- Ποιος εΤναι έδω έπi κεφαλης άνώτερος Ο:ξιωματικος νά μaς π6 

δυΟ λόγια; 
Ό άξιωματικος της Χωροφυλακης πηyε Π!JΟς το ζαχαροπλαστεϊον 

τοu Γιαννάκη, εΊδε κάποιον έκεϊ άνώτερόν του καi μaς !:φερε την πληρο
φορίαv δτι οί μάχες πftνε καλά, ό Κονδύλης νικQ: καi εχει κλείσει τα 
Τάγματα είς τι]ν περιοχf]ν τ&>ν στρατώνων των. Π ιστεύεται δτι θα πα
ραδοθοuν γρήγ�:ψα. 

uΟταν γυρισαμε είς το αύτοκίνητον, εΤπα : 
- Αύτο το σuλλαλητήριό μας δf.ν ήταv άλλο τίποτε παρα μία 

«μαχητ ικf] διαδήλωσις» ! Σ κοπός του ήταν να δείξ1:1 ό Λαος τον ογκο 
του, τf]ν δύναμί του, να έκδηλώσ1:1 την άντίθεσί του προς τοuς «Πραι
τωριανούς», ποu έστήριξαν την παγκαλικη δικτατορία. Αύτο ί:yινε. Ό 
Κονδύλης νικQ:. Ό σκοπός μας έπετεύχθη. 

Η Δ Ι ΑΛΥΣ I Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗ ΡΊ ΟΥ 

Να ποuμε στον κόσμο αύτα ποu εΤπε ό άξ ιωματ ικος κα1 να δ ια
λυθi] ; 

- Φυσικά, μπορεϊτε να τα διαδώσετε, άλλα να διαλuθ6, γ ιατί ; 
"Αφησέ τους έδω. Θα φύγουν μόνοι τους δσοι διάζονται. Έμεϊς δf.ν εί
μεθα 'Αστυνομία να δ ιαλύωμε τον κόσμο ! "Επειτα ό κόσμος αύτος εΤ
ναι ή δύναμίς μας. τί ξέρεις τί γίνεται ; " I  σως να μaς χρειασθ!J. Πάν-
1-ως άπο τα μέλη τοu κόμματος να μη φύγl) κανεiς άκόμη. 

Έμείναμεν έκεί' άρκετά. Κατα τας 2 το άπόγευμα! ή Χωροφυλακη 
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.Επαυσε νc'χ χρειάζεται ε ίς τον Κονδύλην καi έστράφη είς το να αποκα
ταστήσr:l την τάξιν. 01 δρόμοι έξεκενώθησαν. Δύο πολυβόλα είς την 
οδον Πανεπιστημίου καi άλλα δύο είς την οδον Σταδίου (ρριψαν με
ρ iκc'χς ρ ιπc'χς σύρριζα πρΟς την άσφαλτον οριζοντίως. VΟλοι εγιναν κα
πνός. 

' Εγκαίρως είχαμε γυρίσει μέ το αύτοκίνητον διc'χ της όδοu Έρμ.οu 
καi Αίόλου είς τc'χ γραφεί" α τοϋ «Ρ ιζοσπάστη». Ό Κ ονδύλης έπεβλήθη. 

Παρc'χ την έπικράτησιν δμως τοu Κ ονδύλη, δέν έπρόκειτο νc'χ στα
ματήσr:l έπi τέλους ή μετ' αύτοϋ συνεργασία τοu Κ .  Κ .  Ε. μέχρ ις ολο
σχεροϋς έπιτεύξεως των κοινων μας πολιτικων έπιδιώξεων. 

Ή διαταyη τοϋ Κ ονδύλη περi έπανόδου των έξορίστων καi άπο
λύσεως των ύποδίκων, παρc'χ την καθυστέρησιν έπί τ ινας ήμέρας, έπi 
τέλους έπετεύχθη. Διc'χ τοuς φυλακισμένους είς τc'χς φυλακc'χς Συγγροϋ 
διc'χ το ζήτημα της αύτονομήσεως της Μακεδονίας, ή άποφυλάκ ισίς των 
i.πετεύχθη διc'χ διακοπης της προφυλακίσεώς των, έφ' οσον ή δίκη των 
είχεν άναοληθ� έπ' άόριστον. 

Η ΑΝΑΛΟΓ Ι Κ Η 

'Αλλ' εμενε το ζήτημα της καθ ιερώσεως της άναλογικης ώς έκλο
γικοϋ συστήματος των έκλογών, α'ίτ ινες έπρόκειτο νc'χ διενεργηθοϋν. Ύ
πέρ της άναλογικfiς ήτο φυσικά, έκτος τοu Κ .  Κ .  Ε. καi τοϋ Κονδύλη 
(ή καθιέρωσίς της ήτο μεταξu των συμφωνιων πού έκάμαμε προ της 
άνατροπης τοϋ Παγκάλου ) καi ή Δημοκρατ ικη 'Ένωσις τοΟ Παπανα
στασίου. τα βασιλόφρονα δμως κόμματα ήσαν ύπέp τc:J πλειοψηφικο:J, 
καθώς καi ό Μιχαλακόπουλος. Ό Καφαντάρης, έξ &λλου, έδίσταζε νc'χ 
δεχθ� την άναλογικήν, ώς έκλογικον σύστημα, καi μάλιστα δι c'χ πρώτην 
φορό:ν έφαρμοζόμενον. Ό δΕ: Κ αφαντάρης ήτο τότε ό άρχηγος των Φι
λελευθέρων η των Προοδευτ ικών Φιλελευθέρων, οπως έλέyετο έπισή
.μως το κόμμα του. 

Περi τa τέλη λοιπον Σ επτεμβρίου μΕ: έκάλεσεν έκ νέου ό Κονδύλης 
είς το Πολ ιτικον ΓραφείΌv. 

- Τί θc'χ γίντ:1 λοιπον μέ την άναλογικήν ; μΕ: ήρώτησεν. 
- Έμέvα ρωτaτε ; Σ εΊς θό: η1ν καθ ιερώσετε. Μαζi μΕ: την προ-

κήρυξιν των έκλογων είς ΤΟ σχετικοv διάταγμα νc'χ ορίσετε η1v όvαλο
γικην ώς έκλογικον σύστημα. 

- Κ αλά, αύτο εΤvαι το εύκολώτερον. Παρουσιάζονται ομως aντ ι
δράσε ις. Oi Βασιλικοi θέλουν πλειοψηφικόv. Ό Μιχαλακόπουλος έπί
σης. Καi ό Κ αφα�·τάρης δΕ:ν λέγει το ναi διό: την άναλοyικήν. 

- Οί Βασιλικοi δΕ:ν εΤναι δυvατοv νa ληφθοϋv ύπ' 6ψ ιν. Αύτοi 
δέν θέλουν καi την Δημοκρατίαν. Αύτοuς θc'χ λοyαριάσωμεv ; "Αν μπο
pοϋσαν, 0:ς άνέτρεπον αύτοi τον Πάγκαλον ! 'Εκείνοι ποu όνέτρεψαν 
τον Πάγκαλον, έκεlvο ι θό: ρυθμίσουν τό: πράγματα. Τί τοuς ύτrολογίζε
τε ; 'Όσον όφορQ: τον Μιχαλακόπουλον, αύτος πάvτcτε ήτο aντιδρα
στικός. μ l σως στc'χ κρυφό: νό: μη θέλτ:1 καi την Δημοκρατίαν, όλλό: έν
τρέπεται νό: το π6 ! 'Αλλ' ο Καφαντάρης καi oi Βενιζελικοi, διατi δΕ:ν 
θέλουν την άναλογικήν ; Διατί δ ιστάζουν ; Θέλουν μέ πλειοψηφικον νc'χ 
υπερισχύσουν oi Λαϊκοί ; Μη λησμονητε, κ. Π ρόεδρε, δτι άπο της ' Ε
παναστάσεως τοϋ Πλαστήρα το 1 922, επειτα μέ τό:ς έκλοyό:ς τοϋ 
1 923, ποu άπέσχον oi Β ασιλικοί, μέ τc'χ Κ ι νήματα καi μέ τον Πάyκα
λον (χει άρκετό: φθαρ� ή δημοκρατικη παράταξις καi μέ πλειοψηφικον 
δέν aποκλείεται νό: έπιπλεύσουν oi ΒασιλΊκοi καi τότε όvατρέπονται δ
λα ! Δέν τΟ: σκέπτεται αύτc'χ ό Κ αφαντάρης ; 

- Δέν καταλαΒαίνεις, λέγει ο Κονδύλης, δ ιατί διστάζει ; Προ
ϊψξτ το πλειοψηφικόν, δψrι πιστεύει οτι μέ αύτο καi ό Παπαναστα-
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ο· ίου καi έγω καi ο Μιχαλακόπουλος θ' αναγκασθούμε vό: συvεργαο-eού
με μαζί του εΙς κοιvηv παράταξιv κατό: των Βασιλικωv καi έτσι θό: ά
vαγκασθούμε vό: τον ι:Χvαγvωρίσωμεv ως γεvικοv ι:Χρχηγοv ολωv μας, 
καi αύτος θό: Εχη την εύχέρε ιαv vό: ρvθμίσ!] τό:ς έ:δρας ποu θό: δώσl] 
στον καθένα μας ! Έvi;:> μ€. ι:Χvαλογ ικηv θό: πάρl] δ καθένας οσας μπο
ρέσΙJ,  αναλόγως των ψήφων του ! 

- μ  Α, ωστε διό: κομματ ικοuς λόγους διστάζε ι .  
- Φυσικό:. 

ΕΝ Ι ΣΧΥΣ Ι Σ  Δ Ι Α  Σ ΥΛΛΑΛΗΤΗ Ρ ί ΟΥ 

- Τότε μη ρωτάτε οuτε αύτόv. Έπιδάλλατε την άvαλογικηv καΙ 
ή Βουλη ποu θό: έκλεy6 θό: την έπικυρώσ!], δ ιότι δΕ:v εΤvαι δυvατοv vO: 
ι:Χvτιταχθ6 εΙς σύστημα μΕ: το οποίΌv θό: έχl] έκλεγη. Θό: εΤvαι σό:v vO:. 
δ ιαλύΙJ έαυτήv, έφ' οσοv μάλιστα θό: εΤvαι καi Σ υvτακτ ικη Έθvοσυvέ
λε..ισις. 

- Άσφαλως αύτο θό: κάμω, άλλό: θέλω έvίσχυσιv ήθικήv, διό: vό: 
έχω έπιχειρήματα Εναντ ι των δ ιαμαρτυρομέΙΜν. 

- Τί είδους έvίσχυσιv θέλετε ; Έό:v μπορούμε νό: σάς την δώσω
μεν, θό: την έχετε. Θέλετε vό: σάς στείλουν σχετικό: ψηφίσματα ι:Χπο ο
λας τό:ς πόλεις, τό: έργατ ικό: σωματεία καi οσα &λλα μπορέσωμε vO:. 
κιvήσωμεv ; 

- ΚαΙ αύτο καλο εΤvαι, άλλό: καΙ κανένα συλλαλητήριο στην 
'Αθήνα uπ�ρ ;iiς ό:v�ογ,ικηs θό: ήταν ό:κόμη καλύτερο. 

- Θα yιvoυv και τα δυο. 
- κ '  έγω θό: έχω ετοιμο το διάταγμα διό: vό: το δημοσιεύσω τη��> 

Ε.πομέvηv τού συλλαλητηρίου� 
Ό « Ρ ιζοσπάστης» έγραψεν άμέσως μίαν σε ιρav άρθρων καΙ συν

θημάτων uπΕ:ρ τi}ς ό:vαλογικης. Ψηφίσματα έστάλησαν εΙς το Πολ ιτικοv 
Γραφείον άπο ολας τό:ς πόλε ις πάμπολλα, έφ' οσοv ή Κ υβέρνησις έ6οη-· 
θούσε, καθως καi οί Παπαναστασιακοί .  'Άλλωστε εΙς πολλοuς vομοuς 
συνέφερε καΙ εΙς τοuς Φιλελευθέρους ή ό:vαλογική, δ ιότ ι εΙς τον vομόv 
των μΕ: πλειοψηφικοv θΟ: uπερίσχυεv ή παράταξις τwv Βασιλικωv. μΕτσι 
τό: ψηφίσματα uπΕ:ρ τijς ό:vαλογικης έγέμισαv το γραφεϊοv τού Κον
δύλη ! 

ΤΟ ΨΗΦ I Σ ΜΑ ΤΟΥ <<ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» 

Καi το συλλαλητήρ ιον t:γ ιvεv εΙς τaς 'Αθήνας. Έκτος των έργατωv 
δλωv, δ ιότι καi οί μη κομμουvισταί, δηλαδη σοσιαλίζοvτες καΙ &λλοι, 
δΕ:v ήτο δuνατοv va ταχθούν κατa της ό:vαλοyικi}ς, μη κομμουvιστικης 
άλλωστε θεωρητικως έπιδιώξεως, άλλΟ: καθαρως δημοκρατικης τοιαύ
της. Έκτος τούτου, &v ό Καφαντάρης καi το κόμμα των Φιλελευθέρωv 
είχοv δισταyμοuς εΙς την καθιέρωσίv της διa κομματικοuς κυρίως υπο
λογισμούς, οοτοι ήσαν δημοσίςι: aνομολόγητοι καi συvεπως δΕ:v έτόλμωv· 
va ταχθούν έμφαvως aντ ι μέτωποι τijς ι:Χvαλογικης. 

Αύτηv την φορav ώργαvώσαμεv το συλλαλητήριον εΙς τό:ς 6 το 
άπόγευμα, εΙς τρόπον ωστε έ:ως τό:ς 7, ποu θa έφθάvαμεv εΙς την Πλα
τεϊαv Σ υvτάyματος, va εϋρωμεv αύτη ν οπωσδήποτε yεμό:τηv ό:πο κό
σμοv, ωστε va γεμίσΙJ τελείως μΕ: το συλλαλητήριον. Έκεί έξεφούρvισα 
i:vα δεκάρικοv uπΕ:ρ της άvαλογικης καΙ μΕ μ ίαν έπιτροπηv έκ τωv προ
τέρων έτοίμηv έπροχωρήσαμεv εΙς το Πολιτικοv Γραφεϊοv μαζl μΕ: ένα· 
μέγα μέρος τού πλήθους, διό: va έπιδώσωμεv έπισήμως το ψήφισμα τού 
.;:Λαού των Άθηvi:Jv>? πλέον uπE:p τής ό:vαλοyικi}ς προς τον ό:vαμέvοvτα. 
αύτο Π ρωθυποuρyοv Κοvδύληv ! 
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ΠΩΣ ΕΠ ΕΒΛΗΘΗ Η ΑΝΑΛΟ,Γ Ι Κ Η  

" Ήταν μέσα στη χαρa καi γελοϋσεν όλόκληρος, δταν μπηκα είς 
το γραφείΌν του έπi κεφαλης της έπιτροπης τοϋ συλλαλητηρίου. Γελοϋ
σαν καi τa αύτιά του άκόμη. 

- Ώραί'α, ώραί'α ! μοϋ λέγει .  �Ηλθαν καΙ μοϋ εΤπαν. Κ αλa τa 
καταφέρατε. 

- Κ ύριε Πρόεδρε, rjρχισα νa τον προσφωνω, έξ όνόματος τοϋ Λα
οϋ των Άθηνων έχω την τ ιμην νa ύπο6άλω . . .  

- Ν  Αστα, άστα. Περιττεύουν ο ί  προσφωνήσεις. Δός μου το χαρ
τί ! Τώρα aμέσως θa στείλω το δ ιάταγμα στο Έθν ικο ΤυπογραφείΌ 
προς δημοσίευσιν ! 

ΝΕτσι έπεδλήθη διa πρώτην φορaν είς την 'Ελλάδα η aναλογικη 
ώς έκλογικόν σύστημα. Πάντως ητο τότε «έξησθενημένη», διότι ητο άν
ήλικος καi το κακο ποu έκαμε δεν ητο τόσον μεγάλο. ' Εσχάτως έμε
yάλωσε καΙ αύτη, έγ ινεν «ένισχυμένη» καΙ έπόμενον εΤναι καΙ η έξ αύτης 
ζημία καi aκυοερνησία νa εΤναι μεγαλυτέρα. 

Μ Ι Α  Α Π Ρ Ο Σ ΔΟ Κ ΗΤΟ Σ Π Ρ ΟΤΑΣ I Σ 

Φεύγοντας aπο το γραφεί'ον τοϋ Κονδύλη μΕ: την έπιτροπήν, ήκοu
σα ένα ύπάλληλον νa μΕ: φωνάζτ:ι aπο την σκάλαν. Μόλις γύρισα, ό Γε
ώργιος Κονδύλης, έν τ� aφελείςι: του, μοϋ εΤπε : 

- Κ αλά, τώρα έγινε καi ή aναλογική. Τί θa γίντ:ι, θa συνεργα
σθοϋμε καΙ έκλογ ικως ; Πρέπει νa τa ποϋμε ! 

Έχαμογέλασα διa η1ν aφέλειάν του ! Ό άνθρωπος δΕ:ν έγνώριζε 
τί θa π� Κ .  Κ .  Ε. καΙ έζήτε ι καi έκλογικην συνεργασίαν μαζί του ! 
ΆντΙ πάσης άλλης aπαντήσεως, τοϋ εΤπα : 

- Αύτa τa ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, δΕ:ν εΤναι της παρούσης 
στ ιγμης. Θa τa ποϋιJε άλλοτε. "Οταν Ελθτ:ι η ωρα των ! 

Διατί νa τον aπογοητεύσω aμέσως ; Ν Αφησέ τον, ε Τ πα, νa πι
στεύιj τέτοιο πρaγμα δτι εΤναι δυνατον νa γίνη ! Πρωθυπουργός εΤναι ,  
0:ς φέρεται εύνοϊκa προς το Κ.  Κ .  Ε., μέχρις δτου πεισθ� δτι  δΕ:ν χω
ράει τέτοια συνεργασία διa λόγους άρχης ! 

"Οταν κατεβήκαμε aπο το Πολ ιτ ικον Γ ραφεί'ον, aνηγγείλαμεν είς 
τa πλήθη δτι ό κ. Πρωθυπουργος άπεδέχθη το αίτημα τοϋ aθηναϊκοϋ 
Λαοϋ ύπΕ:ρ της aναλογικης καi έστειλε το διάταγμα προς δημοσίευσιν 
εiς το Έθνικον Τυπογραφεί'ον. Πράγματι τότε ήκοίισθησαν καi aρκεταi 
φωναί : 

- Ζήτω ό Κονδύλης ! 
Άλλ' άσφαλως δΕ:ν έπρόκειτο περi φωνων συνειδητων κομμουνι

στων. " Ενα τμημα τοϋ πλήθους, το κομμουνιστικώτερον άσφαλως, έφώ
ναξε τότε : 

- Παιδ ιά, πaμε στη σοοιετικη πρεσβεία ! 
Κ αi πράγματι έπροχώρησαν είς την όδον Ήρώδου τοϋ Άττικοϋ 

καi έστάθηκαν μπροστa είς το μέγαρον της πρεσοείας. Ετχαν δμως 6-
λ ιγοστεύσει παραπολύ. ΕΤχεν ήδη νυκτώσει .  Το μέγαρον της πρεσδείας 
ήτο κατάκλειστον καΙ σκοτεινόν. 'Ακόμη καi τa παντζούρια καi η έξώ
πορτα. Φαίνεται δτι έπηραν tγκαίρως ε'(δησιν δτι πηγαίνουν προς τa 
έ.κεί' δ ιαδηλωταi καi τa έκλεισαν διa νa μη έκτεθοϋν. Οί διαδηλωταl έ
�ητωκραύγασαν μερικaς φορaς καi μη έχοντες τί άλλο καλύτερον νa 
κάμουν διελίιθησαν ! 
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Ο Κ ΟΝΔΥΛΗ Σ . ΕΠ Ι ΜΕΝΕ Ι  Δ Ι Α  ΤΗΝ ΣΥΝΕΡ ΓΑ :?  I AN 

Ό Κ ονδύλης προσεπάθησε λίαν «ψ ιλοτίμως» νό: κάμΙJ ίδικούς του 
•σuνδυασμοuς καi f1ρχισε νό: όρίζ1.1 ι'.ιποψηφίους είς δλην την χώραν. Άλ
λΟ: συνήν:τησεν άπροθυμίαν καi δυσχερείας. Μόνον δευτερεύοντα δη
.μοκρατικό: στοιχεΊα τον έπλησίασαν. 

Ό Καφαντάρης, Jlε την βοήθε ιαν ίδίως τοϋ «'Ελευθέρου Βήματος», 
·κατώρθωσε νό: διατηρησ!J παρ' έαυτ4) τοuς πρώην βενιζελ ικοuς βουλευ
τό:ς καi πολιτευομένους καi μαζi με αuτοuς καi τον 6γκον των βενι
ζελικων πολιτων. 

Προ τijς το ιαύτης καταστάσεως, ό Κονδύλης έπανijλθε, μετ επι
μονijς μάλιστα, έπi τi)ς έκλογ ικijς συνεργασίας με το Κ .  Κ .  Ε. ! 

Άναγκάσθηκα τοτε νό: τοϋ έξηγήσω πρωτον δτ ι ή άναλογικη, ώς 
.σύστημα, δεν έπιτρέπει τοιαύτην συνεργασίαν ( δεν την f1ξευρε καλό: 
.οϊιτε ό ίδ ιος ποu η1ν έπέοαλε . . . .  ) καi πρΟ παντος ή συνεργασία αuτη 
δεν συμφέρει είς αuτόν. Διότι, έό:ν κάμωμεν κοινοuς συνδυασμούς, αu
τος δεν θό: βγάλ1.1 είμη έλαχίστους βουλευτάς. Το Κ .  Κ .  Ε. εχει συγ
κεντρωμένην καi ώργανωμένην την δύναμίν του, θό: συγκεντρώσ1.1 τοuς 
σταυρούς του προτιμήσεως είς τό: πρόσωπα ποu θέλει, δηλαδη είς Ε.να 
η δύο ι'.ιποψηφίους είς κάθε Νομον καi θό: τοuς φέρ1.1 πρώτους, ένc'iJ οί 
κονδυλ ικοi θό: ελθουν ολοι «πλασέ» ! 

Α Ι  Κ ΡΥΦ Ι Ο Ι  ΣΥΜΠΡΑΞ Ε Ι  Σ 

Έκτος τούτου, εΤναι άδύνατος ή έκλογικη συνεργασία με το Κ .  
Κ .  Ε .  δ ιό: λόγους άρχων. Το Κ .  Κ .  Ε .  δεν δύναται νό: συνεργασθ� με ά
στικό: κόμματα καi δτ ι έγώ ό ίδιος οuτε κδ:ν νό: το προτείνω ήτο δυνα
τόν. Δηλαδη τότε ίσχυεν αuτη ή cΧποψις καi μάλιστα με τόσον φανα
τ ισμον καi πεΊσμα, ωστε έό:ν έτόλμων έγώ η &λλος τις νό: το προτείνΙJ , 
θa επρεπε 6χ ι είς την ήγεσίαν τοϋ κόμματος νό: μη μείνΙJ ,  άλλό: καi 
νό: έκδιωχθ� αuτοϋ πύξ, λάξ, όδάξ, άναμίξ, παρα-r.λάξ ! Θό: τον Ε.λεγαν 
πουλημένον, τυχοδιώκτην, άρριο ιστήν, σοσιαλδημοκράτην, έπιδ ιώκοντα 
νό: γίν1.1 καθ' οίονδήποτε τρόπον βουλευτης κ.τ.λ. ! Έννοεlται δτ ι δο
γματικως άπεκλείετο ή συνεργασία μΕ άστικό: κόμματα, ώς άποτελοϋσα 
φυσικό: συνεργασίαν με την άντίπαλον τάξιν καi συνεπως προσκρού
ουσα είς αuτην ταύτην την άρχην τijς πάλης των τάξεων ! Άλλa μή
πως δεν έκάμναμεν σωρείαν συνεργασιων άνομολογήτων είς τό: κρυφά ; 
Δεν άπετέλει συνεργασίαν ή ένίσχυσις τοu Πλαστήρα το 1 922 κατό: των 
Βασιλικωv, ή έvίσχυσις τοϋ Παγκάλου προς άνατροπην τοϋ Μιχαλακο
πούλου, ή ένίσχυσις τοϋ Κονδύλη προς άνατροπηv τοu Παγκάλου καi 
πόσαι άλλαι ; Ή διαφορό: ήτο μόνον είς το δτ ι αί συνεργασίαι αοται 
ήσαν έν κρυπτ4) καi παραούστ(ι), έν4) μ ία έκλογικη συνεργασία θό: ε
πρεπε νό: εΊναι φανερό: καi δημοσία ! Θό: ήτο καi συνεργασία μαζων, 
έ.ν4) αί άλλαι, αί κρύφ ιαι, ήσαν συνεργασίαι ήγεσίας ! Θεωοητικως δεν 
διαφέρουν κατό: τίποτε ή μία άπο η1v &λληv καi έν τούτ(ι) άκριοως εγ
κειται ή φενάκη των σχετικων κομμουνιστικων δογμάτων. 

την καταδίκην των συνεργασιων αuτων εΤχε κάμει αuτος οοτος ό 
Λένιν καi ή Κόμιντερν με τοuς 2 1  δρους καi με πλεΊστα δσα άλλα ντο
κουμέντα, άποΦάσεις, λόγους, άρθρα ήγετων κ.τ.λ. 'Εν τούτοις.  αυτη 
αίίτη ή Ρωσία ·με τον Σ τάλιν, άπο τότε ποu εστειλε δ ιό: πρώτην φορό:ν 
τοv Λιτοίνωφ είς τi]ν Κοινωνίαν των Έθνων καi μετέσχε τοu όργανισμοu 
αuτijς, η1ν «Κοινωνίαν τωv Έχιδνων», δπως την έλέγαμεν τότε είρωνι
κως, εκαμεν έν συνεχείq: τόσας &λλας καi τόσον πολλό:ς συνεργασίας με 
άστ ικό: Κ ράτη, ωστε νό: φθάσ1.1 ό Σ τάλιν νό: σuνεργασθ� καi με αuτον 
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τόν Χίτλερ δ ια τοu ρωσοyερμανικοu συμφώνου, το όπο'Ιον καΙ έ.ξαπέλυσε 
τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον. 

ΤΑ ΜΕ Ι ΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗ Σ ΣΥΝΕΡ ΓΑΣ Ι ΑΣ 

'Αλλ' αύτα (γ ιναv άργότερον. Τότε &κόμη δΕ.ν χωpοuσε συνεργασία. 
μΕ. aστοuς καi σuvεπως οuτε καi συνεργασία Κονδύλη καi Κ .  Κ .  Ε. ' Εκ
Ίος τούτου, aνέλυσα εΙς τον Κονδύλην 8τι καi έκλογικως δΕ.ν συμφέρει ή 
συνεργασία αϋτη, διότ ι  το Κ .  κ .  Ε. συνεpyαζόμενον με τον Κονδύλην, 
tαν τοuτο ήτο δuvcrτoν να γίνt;Ί, θ(χ (χανε ψήφους, δ ιότι θ(χ κατεκρίνετο 
ι.χπο τοuς δογματιστάς. Καi ό Κονδύλης Θα έχανε ψήφους aπο aστούς, 
καταδικάζοντας η1ν συνερyασίαν του μΕ. το Κ .  Κ .  Ε. Δ ια ν' aπαλλα
yω δε ό:πο την έπίμονον προσπάθειάν του νa γίνt;Ί ή συνεργασία αϋτη, 
καΙ δ ια να έπιτύχω συνάμα την εuνοιαν της Κυβερνήσεώς του κατα το 
προεκλογικον στάδιον της έκλογικης μάχης, τοu εΤπα, ψευδόμενος βε-
6αίως : 

- Κύριε Π ρόεδρε, ό:φηστε να κατέλθωμεν χωριστα είς τάς έκλο
yάς. Σ δ:ς βεβαιω 8τι ετσ ι  εχομεν να κερδίσωμεν αμφότεροι. ΦυσικCχ.. 
eα ύπάρχt;Ί κcrτα ΤΟ διάστημα της προεκλογικης δράσεως ό:μοιβαία &- . 
ψοyος στάσις, ό:λληλοανοχη καi αλληλοεύνοια ! Μετα τας έκλογας καΙ 
έ.vτος της Βοuλης αi όμάδες των βουλεuτων μας δύνανται νa συνεργα
σθοuν. Θa ίδοϋμε τί θa ΕΧι:J ό καθένας καi θa «σuνεργασθωμεν» έvτος. 
της Βουλης. Έ<'χv oi βουλευταί croς δΕ.ν θa σδ:ς φθάνουν διa νa δ ια
τηρήσετε την Έξοuσίαν, ή μείς, δσοι κα1 &ν έκλεγωμεν, θa σδ:ς ένι-
σχύσωμεν ! 

Αύτο τον ηύχαρίστησε. Το έπίστεuσε ! ΚαΙ ύπεσχέθη νa έκδώσt;Ί 
διαταγaς νa μη παρακωλύεται aπο κανένα ή προεκλογικη δρδ:σις τοϋ 
κ .  Κ .  Ε. Καi πράγματι το εκαμε. ΝΑλλωστε κα1 έγω αύτο καΙ μόνον έ
πεδίωκα. Τίποτε &λλο. 

Η ΕΚΔ Ι Κ Η Σ  I Σ ΤΟΥ Κ ΟΝΔΥΛΗ 

Δεν (γινε &λλωστε aνάγκη νa έξαπατήσωμεν τον Κονδύλην έντος 
της Βουλης, μετa την έκλογήν, διότι όλίγον προ της ανακηρύξεως των 
ύποψηφίων βουλευτων ό Καφαντάρης καΙ &λλοι δημοκρcrτ ικοi κcrτώρθω
σαν νa πείσουν τον Κονδύλην νa δ ιαλύσt;Ί τοuς συνδυασμούς του, νa 
μη έκθέσι;ι οuτε δ 'ίδιος ύποψηφιότητα, διa να μη διασπασθοϋν αi ψη
φοι των δημοκρcrτικων, δ ιότι ήσαν πολλa τα δημοκρατικa κόμματα, δ
τι πρέπει να μείνt;Ί έν τ6 Κυβερνήσει ό:μερόληπτος καΙ έκτος τοu a
γωνος, ότι αύτοl δΕ.ν λησμονοϋν ότι αύτοc;_ τοuς άπήλλαξεν .aπο τον Πάγ
καλον καΙ ότι θa τοϋ δώσουν άμέσως έζέχουσαν θέσιν ( δ  Καφαντάρης_ 
τοϋ εΤπεν ότι θa τον εκαμνε Πρόεδρον της Δημοκρατίας, ό:ντ1 τοϋ γε
γηρακότος ναυάρχου Κουvτουριώτου) .  Ό Κονδύλης έπείσθη καΙ δ ιέ-
λυσε τοuς συνδυασμούς του. ΕΓχεν εϋρει &λλωστε καΙ δυσκολίας εΙς τον· 
κcrταρτ ισμόν των. 

UΟταν τοuς διέλυσεν, έπηγα καΙ τον ξαναεΊδα, πρΙν cpύγω δι '  έκ-
λογικην περιοδείαν. Αύτος μοϋ εΤπεν δλα τα aνωτέρω, μΕ. την δήλωσιν : 

- ΔΕ.ν πειράζει ! Θα συνεργασθωμεν κα1 παλιν aρyότερον ! 
Κcrταλαοο ότι δ &νθρωπος ήθελε νa παρηγορήσι;ι . . . .  έμένα ! Έπί-

στευεν ότι θλίβομαι, δ ιότι δΕ.ν θa έπιτευχθ6 συνεργασία μας έν τ6 
Βουλ6 ! Sancta simplicitas ! 

' · 

Είναι γνωστόν, ότι μετa τaς έκλογaς τa κόμματα κα1 ίδίως τa· 
δημοκρατικ<'χ βέβαια καΙ ή Οίκουμενικη Κ υβέρνησις, ήγνόησαν τον Κ ον
δύλην τελείως καΙ τον έ.ξηπάτησαν, πολλοl δ6 καΙ τον έμυκτήριζον δ ια. 
τήν βλακείαν του νa διαλύσt;Ί τοlις συνδυασμούς του ! 'Οπωσδήποτε 
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θc'χ επαιρνε καi αυτος, έν ηj Έξουσίq: άλλωστε εύρισκόμενος, ενα cφιθ
μόν οουλευτων. Έκεϊνος Ιδιαιτέρως τότε ϋοριζε καπηλικώτατα καi ώ
μνυεν έκδίκησιν ! Καi πράγματ ι τοuς το έπλήρωσεν aργότερον, προσ
χωρήσας είς ηΊν βασιλικfιν παράταξιν, aνατρέψας ηΊν Δημοκρατίαν, 
διc'χ τfιν έπιοολfιν 'τf\ς όποίας συνειργάσθη καί καταστc'χς πρωταγωνι
στfις τf\ς παλινορθώσεως τf\ς Β ασιλείας, διc'χ νc'χ πληρωθ� καi aπο αύ
τfιν μέ . . .  aχαριστίαν καi νc'χ ό:ποθάνη έν aπογνώσε ι,  ενας άνθρωπος, ποu 
aπο λοχίας εγινε Πρωθυπουpγος καί . . .  Άντιοασιλεύς ! 

Α Ι  ΕΚΛΟΓΑ Ι ΤΗ Σ 6ης ΝΟΕΜ Β Ρ  Ι ΟΥ 1 926 

Αί έκλογαi προεκηρύχθησαv ύπο τοu Κονδύλη διc'χ τfιν 6ην Νοεμβρί
ου 1 926, f\τοι παραμονfιν τf\ς έπετείου τf\ς Ρωσικf\ς 'Επαναστάσεως, 
ί;τις .έγ ινε μεν τfιν 25ην 'Οκτωβρίου, δ ι '  8 καi λέγεται 'Οκτωβριανή, ό:λ
λc'χ με το παλαιον ή μερολόγ ιον, το όποίΌν 'ίσχυεν έπi Τσάρου έν Ρωσίq:, 
καi f)τις aντιστο ιχεΊ' με τfιν ?ην Νοεμβρίου μΕ. το νέον ήμερολόγιον. �Αν 
καi οί κομμουνισταi εΤναι aπηλλαγμένοι aπο τοιαύτας προλήψεις συμ
πτώσεως ή μερομηνιων, έν τούτοις, ή μδ:ζα πάντοτε έπηρεάζεται aπο τό:ς 
προλήψεις ταύτας καi πολλοi έκ των προπαγανδιστων τοu κόμματος 
ελεyον είς τοuς έργάτας : 

- Είς τc'χς 6 Νοεμβρίου έχομεν έκλογάς. Είς τc'χς 7 ή νίκη μας είς 
αuτό:ς θc'χ εΤναι όμοία προς τf]ν νίκην της Ρωσικf\ς ' Επαναστάσεως ! 
Π ρέπει νό: συγκεντρώσωμεν τόσας ψήφους, ώστε νc'χ καταπλήξωμεν τοuς 
άντ ιπάλους μας ! 

Καi πραγματικό: συνεκεντρώθησαν τόσαι ψηφοι, ώστε, έc'χν δεν κα
τεπλάγησαν οί aντίπαλοι τοu Κ .  Κ .  Ε. δ ιότ ι συνήθως δεν μελετοuν κα
τό: βάθος τό: διaφορα γεγονότα καi ίδίως τc'χ έκλογικό: νούμερα, όπωσδή
ποτε κατεπλάγημεν ήμεΊς ! 'Αλλ' έπ' αύτοu περαιτέρω. 

ΤΟ ΕΚΛΟΓ Ι ΚΟΝ Π Ρ ΟΓΡΑΜΜΑ 

Έν 6φει λοιπον των έκλογων καi έπειδf] προέβλεπα γκρίνιες κα
τό: ηΊν σύνταξιν τοu έκλογικοu προγράμματος τοu κόμματος, έφρόντι
·σα νc'χ το έχω ετοιμον, συντεταγμένον καi έγκεκρι μένον aπο τfιν Κ .  Ε. 
αύτοu, πρiν aποφυλακισθοuν oi φυλακισμένοι καi έπανέλθουν οί έξόρι
στοι .  Καi μόλις ό . Κονδύλης έδημοσίευσε το δ ιάταγμα προκηρύξεως 
των έκλογων, έδημοσίευε καi ό «Ρ ιζοσπάστης» το έκλογικον πρόγραμμα 
τοu Κ .  Κ. Ε.  διc'χ τc'χς έπικε ι μένας έκλογάς ! 

Νέα θύελλα έξέσπασε κατό: της Κ .  Ε. τού κόμματος καi ίδίως κατ' 
.f.μou ! Το έκλογικον πρόγραμμα δ ε ν π ε ρ ι ε Ί χ ε  το σύνθημα τf\ς αύ
τονομήσεως τf\ς Μακεδονίας ! Κ αi φυσικc'χ ή μf\νις έστράφη κατ' έμοίί, 
δ ιότι ητο γνωστόν, δτι έγω κυρίως aντιτίθεμαι προς αύτό. Φυσικό: ήξευ
ρα δτ ι θc'χ έκσπάση αύτη ή ό:vτιπολιτευτικfι έπίθεσις. Περιωρίσθημεν ν' 
άναyράψωμεν μέσα είς το πρόγραμμα αύτο μόνον το σύνθημα τf\ς aρ
.xiiς τf\ς αύτοδ ιαθέσεως των Έθνων γενικως. 'Αλλ' δπως f\δη έγραψα, 
αύτο δεν ητο τίποτε, διότι αύτο το παρεδέχοντο καi ι) Κοινωνία των Έ
θνων, δλα τc'χ &στικό: κόμ ματα, το εΤχεν ό Ούίλσων μεσα είς τοuς 1 4  δ
ρους τοu πρώτου παγκοσμίου πολέμου καi Όυνεπως ητο σύνθη μα &-
6λαβές. 

Οί «Κούτβηδες», οί <<Χατζf\δες>> καi ό Μάξιμος με μερικοuς άλ
λους f\ρχισαν νc'χ φωνάζουν δτ ι όπωσδήποτε πρέπει νc'χ μπ� το σύνθημα 
τf\ς αύτονομήσεως τf\ς Μακεδονίας είς το έκλογ ικον πρόγραμμα, δ ιότι 
.έc'χν δεν διασαλπισθ� είς μίαν τοιαύτην &ρίστην προπαγανδ ιστικf]ν εύ
καιρίαv, ώς αί έκλοyαί, πότε άλλοτε θc'χ γ ίνη αύτό ; νΕπειτα ίιπάρχει 
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άνειλημμένη ίιποχρέωσις έκ των άποφάσεων των συνεδρίων καΙ της Κό
μ ιντερν καΙ τοCι Κ .  Κ .  Ε. 

Είς τaς φωνaς αύτaς άπηντήσαμεν άμέσως δτι έaν δ ιακηρύξωμεν 
το σύνθημα τfις αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας, οχι μόνον δΕ:ν θa έπι
τύχωμεν η1ν έκλογην οuδενος βουλεuτοCι, έστω καΙ μΕ: άναλογικήν, οχ ι 
μόνον θό: λάοωμεν ίσως μόνον τaς ψήφους των μελων τοCι κόμματος καθ' 
δλην την χώραν, τα οποϊα δΕ:ν ησαν τότε περισσότερα των 7.500, άλλ' 
oi ίιποψήφιοί μας, περιοδεύοντες έν Μακεδονίςι καΙ κηρύσσοvτες το σύν
θημα αύτό, άντl ψήφων θa δέχωνται άγριον ξυλοφόρτωμα ! ΚαΙ δΕ:ν γνω
ρίζω τίνος ή πλάτη άπο σάς άντέχει ! 

«νΕπειτα, έτονίσαμεν, είς το δικαστήρ ιον ε'ίχατε καταπι!] την γλωσ
σαν σας καΙ δΕ:ν μιλούσατε ίιπΕ:ρ τijς αuτονομήσεως καΙ τώρα, ποu έξέ
λιπεν ή άπειλη τijς κρεμάλας, ποu έστηνε ο Παγκαλος, άπεκτήσατε πά
λιν φωνήν ! Έν πάσΙJ περιπτώσει, έaν έπιμείνετε δλοι νa μπ!] είς το 
έκλογικον πρόγραμμα το σύνθημα τijς αuτονομήσεως τijς Μακεδονίας 
καΙ διαπιστωθΏ δτι ή πλειοψηφία τοCι κόμματος ΤΟ άπαιτεΊ, τότε aς 
μπ!], άλλ' έγω θa παραιτηθω καΙ οίίτε ίιποψηφ ιότητα βουλεuτοCι θa δε
χθω, οuτε άνάμ ιξίν τινα θC! εχω είς τaς έκλογάς ! » 

ΧΩΡ I Σ ΤΗΝ Α ΥΤΟΝΟΜΗ Σ I Ν 

Αύτο συνετέλεσε πολu είς το νa λογικειιθοCιν πολλοl καΙ να μη έπιμεί
νοuν. ' Επίσης άνεθάρρησαν άλλοι καΙ εσπευσαν να ένισχύσουν την ά
ποψιν τijς Κ. Ε. δπως μη τεθ!] είς το έκλογικον πρόγραμμα το ζήτημα 
τijς αύτονομήσεως τής Μακεδονίας. 'Απεδείχθη δΕ: άκόμη δτι καΙ ο Μά
ξι μος καΙ άλλοι τ ινΕ:ς έφώναζαν μΕ:ν δ ιa λόγους άντ ιπολιτεύσεως καΙ έ
τι περισσότερον διa λόγους δογματισμοCι καΙ διό: νa εΤναι άρεστοl είς 
την Μόσχαν καΙ είς· τοuς Βουλγάρους κομμουνιστάς, δτι τάχα σέβον
ται τaς άποφάσε ις των συνεδρίων καΙ πιστεύουν είς τι']ν αuτονόμησιν, 
ένδομύχως δμως δΕ:ν ήθελαν νa μπ!] μέσα εiς το έκλογικον πρόγραμμα 
το σύνθημα αuτό, δ ιότι ήθελαν νa έκλεγοCιν καΙ βουλευταί, έν4> μΕ αu
το δΕ:ν eα έξελέγετο άσφαλως κανείς ! 

νΕτσι εμεινε ΤΟ έκλογικον πρόγραμμα δπως το ε'ίχαμε συντάξει ,  
χωρlς την αύτονόμησιν τής Μακεδονίας, άλλa μόνον μ f:.  την αuτοδιάθε
σιν των Έθνων καΙ την προστασίαν των έθνικων μειονοτήτων ! 

Έκτος τοCι Μαξίμου, δστις έφωνάσκει ίιπΕ:ρ τοCι συνθήματος, εΤ
χον ταχθ!] ίιπΕ:ρ αuτοCι ο1 Χαϊτάς, Σάντος, Θέος, Ζαχαρ ιάδης, Σ κυτά
λης, Πυλιώτης καi άλλοι .  Κατa τής μη έγγραφης του δμως είς το έκ
λογικον πρόγραμμα εΤχον ταχθ!] ο1 Γιατσόπου�ος, Χατζησταύρου, Ά
κρι6όπουλος καi δλα σχεδον τό: στελέχη τijς Μακεδονίας, τa οποΊα 
έγραφαν : <<ΜΕ αuτο το σύνθημα είς ΤΟ πρόγραμμα οuτε μίαν ψήφον 
γηγενοCις η πρόσφυγος έκ Μακεδονίας πρέπει νa περιμένωμεν, έκτος 
άπο τaς ψήφους σλαuοφώνων τινων». 

Β ΟΥΛΓΑΡ Ι ΚΟΝ ΣΥΝΘΗΜΑ 

ΔΕ:ν άνεφέραμεν άνωτέρω ποία ητο ή στάσις τοCι Παντελij Πουλιο
πούλοu, δστις, ως έγράψαμεν r]δη, ητο εΤς έκ των δύο ποu μετέ6ησαν 
ε ίς Μόσχαν καΙ έψήφισαν το σύνθημα τής αύτονομήσεως τijς Μακεδονί
ας, εΤς έκ των δ ικαζομένων είς ΤΟ Σ τρατοδ ικεϊον τοCι Παγκάλου, εΤς έκ 
των φανατικωτέρων ίιπερασπιστωv καΙ θεωρητ ικωv έρμηvεuτωv τοCι συν
θήματος, καi ως έκ τούτου είς έκ των κuριωτέρωv ά.ν.τ�ολιτεuομέvωv διa 
τοv λόγον τοCιτοv τηv ίιπο τηv γεvικηv γραμματείαν μου Κ. Ε. 

Ό Πουλιόπουλ9ς, μόλις εΤχεv άπολιιθ!] άπο τaς φuλακaς τοCι Σ υγ
γροCι, έσπευσε νa έλθΙJ είς το γραφείΌν τοCι κόμματος καΙ νa μΕ έρωτή-
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Ο ΙJ Ιδιαιτέρως τί νεώτερα !:'.χω έν σχέσει μέ το ζήτημα της αύτονομήσε
ως της Μακεδονίας, τί t:γγραφα σχετικα ήλθαν νεώτερα, τί άλληλογρα
φία τέλος πάντων σχετ ικη εχει δ ιαμειφθ� καθ' δλον τον χρόνον ποu ήτο 
αι.ίτος φυλακ ισμένος. 

- Δέν ύπάρχει τίποτε νεώτερον, Παντελη, τοΟ είπα. Αύτο το ζή
τημα μένει έκκρεμές. Μ&.λλον λ ιμνάζει .  Ν Αλλωστε, άπο τότε ποu έναυά
γησεν ή ύπόθεσις της άνατροπης τοΟ Τσαγκωφ είς την Βουλγαρίαν καΙ 
i1 ΕΜΕΟ επαυσε σχεδον την σχετικην δρaσίν της καΙ το δουλγαρικον 
Κ. Κ .  εύρίσκεται έν παρανομίQ, καΙ έμεlς έν παρανομίQ μέ τον Πάγκα
λον, ούδεlς άπησχολήθη μέ το θέμα αύτό. 

- Ξέρεις, μοu φαίνξται οτι εχεις δίκι:ιο να φωνάζι:ι ς  οτι αύτο το 
σύνθημα το Υ]θελαν ο\ Βούλγαροι κομμουνισταl δ ι '  έσωτερ ικοuς λόγους 
ίδ ικούς των καΙ γι '  αύτο t:μπλεξαv ολα τΟ: Κ .  Κ .  της Βαλκανικης. ΚαΙ 
συνεπώς καλα Ελεγες δτι εΤναι ζήτημα τακτ ικης τοΟ βουλγαρικοΟ Κ .  Κ .  
κα·ι όχ ι ζήτημα άρχης. 

- Έπi τέλους ! Χαίρω πολύ, Παντελιlι ποu μέ δ ικαιώνεις. Βλέ
πεις οτ ι έπέρασεν ή περίοδος ποu το έχρειάζοvτο καΙ το έγκατέλειψαν. 
Οuτε κουδέντα πλέον κανουν γι '  αύτό ! 

- Ναί, σε δ ικαιώνω. 'Αλλ' έγω είμαι έκτεθειμένος ύπερ τοCι συν
θήματος καΙ δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να τροποποιήσω τι'Jν θέσιν μου. 
Ν Αλλωστε μέσα στη φυλακη έσκέφθηκα πολλα πράγματα καΙ Εχω κα
τασταλάξει είς aντιλήψεις διαφόρους, δια πολλα ζητήματα. Δεν μοΟ 
λές, πώς τα πξτς μ' αύτοuς τούς «Κούτδηδες» ; 

<<Λ I Κ Β I ΝΤΑ Ρ I Η/ιΟ Σ >> 

- Δεν ξέρεις ; Ν Εχομεν τι'Jν πολεμ ικήν των στα κρυφά. Αύτοl 
βιάζονται να καταλάδΟ\Ν την ήγεσίαν τοΟ κόμματος. Με ήνεχθησαν, διό
τι δεν ησαν είς θέσιν να με άvτικαταστήσουν. 

- ' Εγώ, λέγει ό Παντελης Πουλιόπουλος, θ' άνοίξω στα φανε
ρα πολεμ ικι'Jν έναvτίον των. Τί διάδολο, t;λθαν αύτοl οΙ άλητες να δι
οικήσουν το κόμμα, την έργατ ικην τάξιν, την ύπόθεσιν της ' Επαναστά
σεως στι'Jν ' Ελλάδα ; Θα κάνω άγώνα έναντίον των καΙ θα τοuς στείλω 
άπ' έκεl ποΟ ήλθαν ! 

- ' Εγώ, Παvτελη, τον άγώνα αύτον τον εκανα έως τώρα, άλλ' Ο
πως αύτοί : Κ ρυφα με πολεμούσαν καΙ όχι φανερά. Κ ρυφα τοuς πολε
μοΟσα κ' έγώ, οχι φανερά. Δικαίωμά σας εΤνε τώρα, ποu βγήκατε σεΙς 
άπο η1ν φυλακή, να τοuς κτι.rπήσετε φανερά. Πάντως να t:χτ;ις ύπ' Οψει 
σου δτ ι αύτοl εχουν t:ρεισμα στην πρεσδεία καΙ προφανώς καΙ στη Μό
σχα. Για να τοuς κτυπή_σι:ι κανεlς πρέπει να τοuς πλήξι:ι έκει δηλαδη 
να λείψτ;ι ή άπ' έκεΊ ύποστήριξίς των. Ν Αλλως ματαιοπονεΊ. Έγω αύτο 
διεπίστωσα. Πάντως δεν σε άπογοητεύω. Κ άνε δ,τι νομίζεις καλύτερο. 
Έγω είχα αύτοuς ν' aντ ιμετωπίσω, εΤχα κ' έσaς άπο την φυλακή, εΤχα 
καΙ την πρεσβεία, καΙ δλα αύτα είς περίοδον παρανομίας, με 800 στε
λέχη φυλακ ισμένα καΙ έξόριστα, χωρlς έφημερίδα, χωρlς έλευθέραν κί
νησιν, καΙ με την Γενικην Σ υνομοσπονδίαν τών ' Εργατών είς χεlρας τών 
«κιτρίνων». Καταλαβαίνεις με πόσες δυσκολίες έπάλαιψα ; Τώρα αλ
λάξαν τα πράγματα καΙ πρέπει να άναγνωρίσι:ι ς  δτι έκοπίασα πολU 
για ν' άλλάξουν. ΚαΙ έλευθερίαν t:χομεν καΙ τα στελέχη δλα άπελύθη
σαν καΙ ό « Ρ ιζοσπάστης» έκδίδεται, καΙ μεθαύριον θα t:χωμεν καΙ βου
λευτΟ:ς είς την Βουλήν. Με δλα αύτα άνοίγεται εύρύτατον πλέον πεδίον 
δράσεως. 

- Θα ί06ς ότι έγω θα τοuς τσακίσc.J ! 
- Τσάκισέ τους, τοu άπήντησα, δεν εΤμαι έγω έκε'Ινος ποu θα τοuς 

λυπηθώ. 
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Άπο τότε ό Πουλιόπουλος έξιφούλκησε κατΟ: των «Κούτ6ηδων» 
καi των «Χατζήδων» καi Σ ία. Άπο τόπ f\ρχισεν ή δ ιαμάχη καi ή κρί
σις τοCι Κ. Κ. Ε., ή φέρουσα την έπωνυμίαv «Λικβ ινταρισμός» ! 

Ό Πουλιόπουλος δf:ν f\ργησε ν' άρχίση την πολεμικήν του. Έν 
πρώτοις ομως έφρόντ ισε νΟ: κατοχυρωθι;'ι διa νΟ: μη έχη τρωτaς πλεu-
ράς. ΔιΟ: νa μη τοCι λένε οτι έπεδίωξε νΟ: βγιJ βουλευτης τοCι κόμματος, 
δέν έδέχθη ίιπσψηφιότητα ! Ή Κ .  Ε. τον ωρισεν οχι μόνον ίιτrοψήφιον, 
άλλΟ: καi άρχηγον των συνδυασμων Άθηνων καi Θεσσαλονίκης, δηλαδfι 
των δύο μεγαλυτέρων πόλεων. Είς τaς 'Αθήνας είχομεν άμφι6ολίαv άν 
το κόμμα θΟ: φθάση την βάσιν είς ψήφους διa νΟ: έκλέξη βουλεuτήν. 
'λλλΟ: διa την Θεσσαλονίκην εϊχομεν βεβαιότητα έκλογης δύο τοuλάχι
στον είς την πρώτην καταvομfιν καi ί::να είς τfιν δε:uτέραν. Σ υνεπως ό 
Πουλιόπουλος θΟ: ήτο βέβαιος βουλευτής. Καi τον θέλαμε είς τfιν Βου
λήν, δ ιότι άπο νομ ικης άπόψεως ήτο Ο:ριστα κατηρτισμέvος καi θΟ: έ-
6αζε τΟ: γυαλιa είς_ πλείστους άστοuς νομικούς. 

'λλλ' ήρνήθη νΟ: δεχθι] ίιποψηφιότητα. Ή Κ .  Ε. έπέμεινε καi έθεσε 
ζήτημα πειθαρχίας. 'Αλλ' αuτός, άποφασισμένος ν' άνοίξη άγωνα κατΟ: 
των «Κούτβηδων», δf:ν f\θελε νa γίνη βουλευτfις καί, άπειθαρχων, έκοι
νοποίησε δ ιΟ: δικαστικοCι κλητηρος προς τοuς Π ροέδρους των Πρωτοδι
κων Άθηνων καi Θεσσαλονίκης παραίτησιν έκ της ίιπσψηφ ιότητος, την 
όποίαv τοCι ίιπέδαλε το κόμμα. Έπi πλέον εφυγεν έξ 'Αθ')vων καi έπηγεν 
είς την πατρίδα του, τaς Θή6ας, διa νΟ: μη λάδη κδ:ν μερος είς τον έκ
λογικον άγωνα. 

Μ Ι Α  ΤΡΑΓ Ι Κ Η ΣΥΝΕΠ Ε Ι Α  ΤΗ Σ ΜΗ ΕΚΛΟΓΗ Σ  

Ή Κ .  Ε .  έδημοσίευσεν είς τον <<Ρ ιζοσπάστην» άπόφασίν της, έ
πιτι μοοα αuτον διa την άπειθαρχίαν του ταύτην. Ό δυστυχής, ώς έ
γράψαμεν f\δη, έπλήρωσε το οτι δέν έξελέγη τότε βουλευτης μέ αιJτην 
την ζωήν του, δ ιότ ι έτυφεκίσθη ίιπο των ' I  ταλων, φυλακισμένος είς τfιν 
Άκροναυπλίαν, κατξχ το 1 943, έν� άπηλλάγησαv τοCι τυφεκιcφοCι τfιν 
τελευταίαν στιγμην ό Σ κλά6αινας καi ό Γαβριηλίδης, άκρι6ως δ ιότι ίι
πηρξαv βουλευταi καi οί ' I  ταλοi δf:ν f\θελον νa τuφεκίσουν πολιτευόμε
να πρόσωπα ! ΔΕ:ν θΟ: έτυφεκίζετο συνεπως ό Πουλ ιόπουλος, έΟ:ν έδέχε
το τότε νΟ: έκλεγ6 δουλευτής. , λλλά, φυσικά, ποCι νΟ: το f\ξερε ; 

Έπανελθών, μετa τaς έκλογάς, είς 'Αθήνας έζήτησεν, οπως γ ίνη 
«yενικη έκκαθάρισις» των μελων τοCι κόμματος, μέ σκοπον νΟ: πλήξη 
τοuς «Κούτβηδες» καi τοuς <<Χατζηδες», ώς εξαλλα καi έξτρεμιστικΟ: 
στοιχεία, βλάπτοvτα το κόμμα, μη έργαζόμεvα, καi άποζωvτα έξ αu
τοCι, δ ι '  δ καi έπεδίωκον τaς ήγετικΟ:ς θέσεις αuτοCι, διa vCx παριστάνουν 
«τον έξ έπαγγέλματος έπαναστάτην» καi νa λαμδάνουν μ ισθον έκ τοu 
ταμείου αuτοCι. «ΜΕ: το νΟ: έμαθαν στο σχολείο των, το «Κ ούτ6», πέν
τε μαρξιστικa δόγματα, έλεγεν ό Πουλιόπουλος, δf:ν ί::πεται οτι εΤναι 
είς θέσιν νΟ: διευθύνουν το κόμμα, δ ιότι, κατΟ: τΟ: άλλα, εΤναι άμόρφωτοι ,  
δf:ν έχουν πολιτικην πείραv καί, το σπουδαιότερον, άγνοοCιν τ Ο:  έ ν  'Ελ
λάδι πρόσωπα καi πράγματα, την ίστορίαν καi την Οίκονομίαν της χώ
ρας καi ούτε κδ:ν τον έλλην ικον Λαον καi τaς σuνθήκας της ζωης του, 
τ ινf:ς δΕ: έξ αuτων δέν γνωρίζουν ούτε την έλληνικiJν γλωσσαv ! » 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΑΚ Τ  Ι Κ Η Σ  

'Όλα αυτα ποu έλεγεν ό Πουλιόπουλος, ήσαν όρθa καi άληθη. 
Έν τούτοις ίιπερετί μησε τaς ίδίαc; αuτοCι δυνάμεις είς το κόμμα καi 
έκαμεν ε!ς τον άγωνά του αuτον πολλΟ: σφάλ�ατα τακτικης. ΔιΟ: τοCιτο 
καi ήττήθη.  Εuθuς έξ άρχης, .καi μόλ ις έξιφουλκησε καi έρριψε το σύν-
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θημα της «γενικης έκκαθαρίσεως» των μελων άπο τa έξαλλα καi έξτρε
ρ ιστ ικό: στοιχεία, τον κατέστησα προσεκτικόν : 

- Δf.ν μπορείς, τοu εΤπα, νa τοuς κτυπήσι;ι ς δλους μαζί .  Προτι
μότερον εΤναι νa τοuς κτυπήσι;ι ς  ένα - ένα. Μόλις κανεiς άπ' αύτοuς κάνι;ι 
κανέναν έξτρεμισμόν, καi κάνουν συχνά, τοu δίνουμ·ε η1ν κλωτσιά. ΝΕτσι 
θΟ. σε βοηθήσω κ' έγω καi άλλοι .  Άλλa δλους μαζi είναι δίισκολον. 

Δεν ήθελα νa τοu πω λεπτομερείας δι '  δσα συνέβησαν μεταξu έμοϋ 
καί τοu «μπουλντωκ» της πρεσ6είας, δ ιότι θa τa έφανέρωνε, δια νa τa 
χρησιμοποιήσι;ι κατ' αύτC:Ιv είς την δ ιαπάλην έναντίον των καi θa μΕ 
περιέπλεκε καi έμένα μf. την πρεσβείαν καi την Μόσχαν, θa έφανερώ
νετο δημοσίςι δτι ή πρεσβεία άνεμιγνύετο είς TCx τοί) κόμματος καi ή 
περιπλοκη θa ήτο μεγάλη. 

Δεν μf. rjκουσεν δμως. Κ αi ήθέλησε νa τοuς κτυπήσι;ι κατa μέτω
πον. Παρό: το πλευρόν του έτάχθησαν ό Μάξι μος, ό Γιατσόπουλος, ό 
Χαίνογλου, ό Εύαγγελόπουλος καi άλλοι .  

Η «ΓΕΝ Ι Κ Η ΕΚ ΚΑΘΑΡ Ι Σ I Σ » 

Κατ' αύτοίί ήγέρθησαν φυσικa ολοι οί «Κούτβηδες» καi oi «Χατζf1-
δες», με έπi κεφαλης τον Χαϊτδ:ν, τον Εύτυχιάδην ( Κορκόζωφ ) I τον 
Θέον, τον Ζαχαριάδην, τΟν Πυλ ιώτην, τον Σ κuτάλην καi άλλους. Αύτοi 
έχαρακτήρισαν το σύνθημα της «γενικης έκκαθαρίσεως>> ώς Λ ι κ β ι v
'1 α ρ ι σ μ ο ν ( Liquidation, ρωσ. Λικ6ιντάτσιa) ,  δηλαδη ρευστοποίη
ο ι ν, δ ιάλυσιν τοu κόμματος, δπως εΙς το έμπόρ19V ! Τάχα ό Πουλιόπου
λος ζητεί οίίτε όλίγον, οuτε πολu <<δ ιάλυσιν τοίι καταστήματος» ! Το 
κατάστημα, έν τ6 προκε ι μέντ:ι περιπτώσει το κόμμα, ήταν τάχα α ύ 
τ ο ί, καΙ ή «λ ικ6ιντάτσια», ποu έζητοϋσεν ό Π ουλιόπουλος, νa διώξι;ι 
αύτούς, έσήμαινε «δ ι ά λ υ σ ι ν τ ο ϋ κ ό μ μ α τ ο ς» ! 

'Αληθf.ς ε Τ ναι δτι την λέξιν αύτην δf:ν η1ν έφεuρον αύτοί, άλλa τηv 
έδανείσθησαν άπο τον Λένιν. 'Εκείνος δμως την εΤχε χρησιμοποιήσει έv 
Ρωσίςχ είς το Μπολσεβικικον κόμμα είς άλλην, πολU διάφορον, περίπτω
σιν, εiς τιlν όποίαν καi έταίριαζε. 'Αλλa τa μέλη τοu κόμματος δf.ν έγνώ
ρ ιζαν βέ6αια οuτε την λέξιν κάν, οUτε έννοοuσαν το περιεχόμενον αύτfΊς 
άπο θεωρητ ικης άπόψεως, οvτε 'l!ωc; καi πότε καi δ ιατί την έχρησι μο
ποίησεν ό Λένιν. ΝΗκουσαν καi έδιάε$ασαν είς τον « Ρ ιζοσπάστην», δτ ι ό 
Πουλιόπουλος, ό Μάξι μος καi άλλοι είναι Λικβινταρισταi καi κατa το 
πλείστον έπίστευαν δτι πρόκειται περi έπιβλαβοuς θεωρφικης παρεκ
κλίσεως, ητις πρέπει νa καταπολεμηθ� ! 

Βεβαίως ό άγων έντος τοu κόμματος δέν έληξε γρήγορα. Δ ιήρκε
σεν έπi μ ίαν όλόκληρον δ ιετίαν, άπο τοu Νοεμβρίου τοu 1 926, μέχρι 
τοu Σ επτεμβρίου τοu 1 928. Έπi της δ ιαμάχης ταύτης θa έπανέλθω
μεν, φυσικά, δ ιότι αϋτη γεμίζει όλόκληρον την έσωτερικην ζωην τοϋ 
κόμ ματος κατa την δ ιετίαν ταύτην. 

Ό μόνος ΠοU δέν έλαβε θέσιν οuτε ύπέρ της μ ιδ:ς παρατάξεως, 
οιJτε ύπέρ της άλλης καi εμεινε ούδέτερος τελείως, ημην έγώ, δ ιότι άκρι-
6ως έγνώριζα, λόγ4) τfις θέσεώς μου ώς γενικοί) -γραμματέως, δλα τa 
προηγούμενα μέ την πρεσδείαν, τa όποΊα ήγνόουν oi άλλοι ,  καi rjξευρα 
δτι τελικωc; ή Μόσχα θa έτάσσετο ύπέρ των «Κούτβηδων», μέ τouc; δ
ποίους έγω δέν έπρόκε ιτο ποτέ νa συνταυτίσω την θέσιν μου εic; το 
κόi.ιμα. Άπο τότε, Ελεγα καθ' έαuτόν, έaν ή Μόσχα έπι μείνι;ι νa έπιδά
λ ι;ι  αύτούς, τούτο θ(χ έπι6ε6αιώσι;ι τaς πολλaς ήδη ύπονοίας μου δτι ό 
�ομ,μου� ι�μος λαμ�άνε,ι άλλην μο�φήν, , πολU δ�άφορον _έκείνη5, εΙς την 
όποιαν ενομ ισα και έπιστευσα έγω, και συνεπως, εν τι;ι τοιαυτι;ι περι
πτώσει ,  έγω πρέπει νa φροντίσω νa ξεκαθαρίσω τa τσανάκ ια μου, va 
Ιδω πως θa ξεμπλέξω, ( διότι δ:ς μη νομίσι;ι τις δτι εΤναι εuκολον νa 
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-ξεμπλέξ1:1 κανείς, δταν μάλιστα παίζ1:1 τόσον σο6αρ0ν ήyετικον ρόλον) ,  
νa τοuς μουντζώσω δλους καi νa φύγω άπο το κόμμα, δχι τόσbν διa τa 
ιν ' Ελλάδι χάλια τοu Κ . Κ . Ε.,  δσον γενικώτερον δ ιa η1ν έξέλιξιν τοu 
ΚομμουνισμοΟ διεθνως καi έν Ρωσίc:;ι. Διότι, εύθuς έξ άρχης, δεν εΤχα 
ύπ' όψει δτι θa κάμω τον Κομμοuνισμον έ π ά γ γ ε λ μ ά μ ο υ ( ! ) , 
οπως πολλοi τον εκαμαν, οίίτε δε .f\μην καi άνθρωπος μr) διαθέτων τa 
aπαιτούμενα έφόδια διa νa ζήσω κατa ένα τρόπον άξιοπρεπως, εστω 
καi μέσα είς αύτr)ν τr)ν «σάπιαν άστικr)ν Κοινωνίαν» ! 'λλλa περi αύ
ϊοu έν συνεχείc:;ι. 

Πάντως είς τον άyωνα των Λικ6 ινταριστων, εμεινα άμέτοχος καi 
<>ύδέτερος, προς κατάπληξιν άμφοτέρων των παρατάξεων, μr) δυναμέ
νων νa έξηyήσουν τοuς 6αθuτέρους λόγους τηc;_ τοιαύτης στάσεώς μου, 
καθ' δσον ύπηρξα προηγουμένως πρωταyωνιστης είς δλας τaς έσωτερι
κaς θεωρητικaς καi πολιτικaς δ ιαμάχας τοu κόμματος. 

Ο ΕΚΛΟ Γ Ι ΚΟ Σ  ΑΓΩΝ 

Είς τaς έκλοyaς της 6ης Νοεμβρίου 1 926, το Κ . Κ . Ε. κατηλθεν 
.ύπο η1ν έπωνυμίαν «'ΕνιαίΌν Μέτωπον έρyατi.Jν, άyροτων καi προσφύ
γc.::ν>>, εΤχεν δμως ως εμ6λημα είς το ψηφοδέλτιόν του το σφυροδρέπα
νον καi σuνεπως δεν εμενεν ούδεμία άμφιδολία δτι πρόκειται περi τοu 
Κ . Κ .Ε .  Ή άνωτέρω έπωνυμία έπεοάλλετο καi ως καμουφλάζ, διa νa 
παρασύρΙ:J καi ψηφους _μη κομμοuνιστικάς, άλλa καi διa λόγους έφαρ
μογης της τακτικης του «'Ενιαίου Μετώπου», περi της όποίας Εχομεν 
iiδ11 όμ ιλήσει,  καi η όποία εΤχεν άποφέρει τόσα έπιτυχη aποτελέσματα 
�ις ηΊν έφαρμοyήν· της είς τaς δημοτικaς έκλοyaς δια της έπιτυχίας 
τοΟ Πατρικίου. 

Έν τούτοις, ol συνδuασμοi τοu «' Ενιαίου Μετι;:ιπου έρyατων, άyρο
ϊων καi προσφύγων» .. άπετελέσθησαν άποκλειστικοος άπο κομrιουνιστάς, 
άπο μέλη τοΟ κόμματος. Κανεiς δεν 'έyένετο δεκτος άπο τους συμπα
Θοuντας καi σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο  υ ς, δπως λέyόνται σήμερον. Φυσικό: 
.μεταξu τωv ίιποψηφίων κομμουνισϊi.Jν ίιπηρχον κάi έρyάται καi άyρόται 
καi πρόσφυγες, δ ιa νa δ ικαιολοyηται ή έπωνυι;ία. 

Τό Κ . Κ . Ε. κατήρτισε πλήρεις συνδυασμους μόνον έκεl δπου εΤχεν 
·<'>πωσδήποτε σο6αρaς δυνάμεις, δηλαδi] είς δλους τοuς Νομοuς της Βο
ρείου ' Ελλάδος καΙ τοuς δύο της Θεσσαλίας (Λαρίσης καi Τ ρ ι κάλων) ,  
.εΙς τaς 'Αθήνας καΙ τον Πειραιa, καi ·είς τοuς Νομοlις 'Αχαίας, ΑΙτω
λοακαρνανίας, Κερκύρας, Άρyολιδοκορινθίας καi Μυτιλήνης. Άλλαχοu 
δεν είχε δυνάμεις διa νa σχη ματίσ1:1 συνδυασμούς. 

Ο Ι  ΑΡΧΗΓΟ Ι ΤΩΝ Σ ΥΝΔΥΑΣ ΜΩΝ 

Έπi κεφαλης των . σuνδuασμων έτέθ:ησαν φυσικa τa πρωτεύοντα 
·στελέχη τοu κόμματος, δι'  δσα άπεφασίρθq νa μετάσχουν τοu έκλοyι
k.ΟU άyωνος. Διa νa τηρήσωμεν yεωyραφ1.κi]ν σειρav άναφέρομεν, δτι 
lπi κεφαλης τοu σuνδuασμοu τοu Νομοv �Εορου έτέθη δ Τάσος Χαίνο
γλου, των συνδuασμων τοu ΝομοΟ Ροδόπης καΙ τοu Νομοu Κα6άλλας δ 
γράφων, τοu Νομοu Δράμας ό Κ .  Κωνσταντινίδης, τοu Νομοu Σ ερρων 
ό 'Αριστοφάνη5 Παπαδόπουλος, τοΟ Νσμοu Θεσσαλονίκης ( μετa τr)ν 
παραίτησιν του Ποuλιοπούλου) καΙ τοu ΝομοΟ Λαρίσης ό Σεραφεl μ 
.Μάξι μος, τοΟ ΝομοΟ Φλωρίνης ό Στέφανος Γεωργιάδης, τοu Νομοu Τρι
κάλων ό Γιώργης Σ άντος, Άθηvων ό Ποuλ ιόποuλος ( μετa τr)ν παραίτη
σίν του ούδεiς ύπεδείχθη ως ήyέτης τοu συνδuασμοu) καi Πειραιως ό 
:Ν ικολaκος. ΕΙς τοuς άλλους Νομους Εjlειναν τοπικa στελέχη. Είς τ�ν 
Κέρκυραν ύπεδείχθη ό καθηyητr)ς Β αροτσης, άλλ' αύτος τελικως ήρνη-
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θη καi άνέλα6εν δ Πρίφτης, δ . όποΊος νομίζω δτι τώρα εΊναι (δ:ν δεV' 
άπατωμαι ) ύπουργος τijς Άλ6ανίας τοu "Εμ6ερ Χότζα ! Αύτος Ε:μενε. 
πάντοτε έκεΊ είς τι)ν Κέρκυραν. Δεν τον έγνώρισα ποτε έξ όψεως καi 
δεν f\ξευρα δτι είναι όλ6ανικijς καταγωγijς, δ:ν καi το όνομά του δείχνει 
κάτι τέτοιο. Πάντως δεν ξέρω άκρι6ως δ:ν εΤναι ό ίδ ιος ύπουργος τijς 
Άλ6ανίας η πρόκε ιται περi συμπτώσεως όνομάτων. 

Το ούσιωδες ήτο δτι κανένα «Κούτ6ην» δεν έ6άλαμεν ύποψήφιον 
κάν. Λέγω ύποψήφιον κάν, καθόσον περi έκλογijς αύτων δεν έτίθετο ζή
τημα, δ ιότι καi αν έμπαιναν ύποψήφιοι, δεν θa έξελέγοντο, δ ιότι ήσαν 
�φ' ένος τελείως άγνωστοι είς τaς μάζας τοu κόμματος καi δεν θa έλάμ-
6ανον σταυροuς προτ ι μήσεως, άλλa συνάμα η Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. εΤχεν 
όρίσει έκ των προτέρων είς ποΊα πρόσωπα θa δοθοuν οί σταυροi προ
τιμήσεως καi ήτο γνωστον έκ των προτέρων ποϊοι περίπου θa έκλεγοuν, 
δ ιότι Ε:πpεπε νά μποUν είς τι'jν Βουλι']ν πρόσωπα, δυνάμενα δπ�σδήποτε 
νa έμφανίσουν τό κόμμα είς αύτήν. 

Β ε6αίως, έaν έ6άζαμεν ύποψηφιότητα οίοuδήποτε «Κούτ6η» είς 
έκλογικι)ν περιφέρειαν, δπου το κόμμα εΤχε σο6αρaς δυνάμεις, καi έδί
δι::το έντολι'] νa σταυρωθιJ, θa έξελέγετο καi αύτός. Άλλ' άφ' ένος δεν 
ίιπijρχοv μεταξu αύτωv έμφανίσιμα πρόσωπα καi άφ' έτέρου δεv τοuς. 
t6αλαμεv οuτε κδ:ν υποψηφίους ( Ε:στω καi χωρiς va έκλεγοUν) διa λό
γους πολεμ ικi}ς κατ' αύτων, δ ιa va τοuς δώσωμεv νa καταλάβουν δτι η 
θέσις τωv Έίς το κόμμα εΤναι τόσοv με ιωμένη, C:ιστε νa μι'] δύvαvται va 
έχουv τι)v άξίωσιν va εΤναι κδ:v ύποψήφιοι αύτοu. 

Πολu προσεπάθησα τότε νa τεθιJ· ύποψηφιότης τοu Γιάννη Κ ορδά
του είς tόν Βόλοv, με έντολι)v va έκλεγιJ. Άλλa σuνήvτησα άγρίαν άν
τίδρασιv πάντωv καi όχι μόνον των «Κούτ6ηδων», με τό άπλοuν έπιχεί
ρημα τijς διαφωνίας του έπi τοu αύτονομ ιστ ικοu ! Είς άπάvτησίv μου 
δτι αύτο δεv περιλαμοάvεται είς το -έκλογικον πρόγραμμα, δτι έγκατε
λείφθη ούσιαστικως καi δτι καi έγώ διαψωνω έπ' αύτοu καi δμως εΤμαι 
ύποψήφιος καi με έντολι)v έκλογijς είς δύο Νομούς, δπου εΤναι 6ε6αία 
ή έκλογή μου, Ελεγσν : 

- Ν  Αλλ η εΤvαι σήμερον ή ίδ ική σου θέσις στό κόμμα καi άλλη τοίJ. 
Κ ορδάτου. Δεν χωρεΊ παραλληλισμός. 

Κατ' ούσίαν έπρόκειτο περi άντιδράσεως κατa τωv παλαιωv στε
λεχωv, καi δι) τωv διανοουμένων τοιούτων. Άλλa φuσικa δΕν μποροuσαν 
va έκτοπίσουv δλους μαζί, έν4J άvτιθέτως καi έγώ f\θελα τοv Κορδδ:τον· 
'Προς .ένίσχυσιv άκρι6ως τijς κατ' αύτC>v 'Παρατάξεως, πρδ:γμα ποu άντε
λαμ6άvοντο 6ε6αίως. ΝΕτσι δ Κ ορδδ:τος δΕν ήτο ύποψήφ ιος. 

Αί έκλογαi δ ιεξήχθησαν δμαλώτατα. Ό Κονδύλης, μι) μετέχωv δ. 
ίδιος των έκλογων, έξησφάλισε δ ι '  δλους άπόλuτοv έλεuθερίαν καi άμε
ροληψίαν. Ούδεiς παρεπσνέθη κατa τaς έκλογaς έκείνας δ ι '  έπεμοά
σεις ούδεvός. 

Αί 'Αρχάi έφέροντο μετa πολλijς λεπτότητας καi εύγεvείας καΙ είς 
τaς περιπτώσεις άκόμry 'ΠΟU έγίνοvτο παρεκτροπαi τωv κομμουvιστων· 
εΙς 6άρος_ άλλωv κομματωv. Αί έγκύκλιοι τοu Κ9νδύλη εΤχον έπιφέρει 
άποτελέσματα θε-rι"κά. Είς το δάθος δμως τijς τοιαύτης στάσεως των· 
, Αρχωv ύπijρχεv Εν τιvι μέτρft) καi δ φό6ος μήπως είς τaς έκ:λοyaς πλειο
ψηφήσουν τa δασιλόφρονα κόμματα, δηλαδι) το Λαϊκοv τοu Π. Τσαλ-· 
δάρη καi το τωv Έλεuθερόφρόvωv τοu ' I .  Μεταξδ:. Ή vεαρa Δημοκρα
τία δέν ήσfJάνετο τa θεμέλιά της άρκετa στερεa καi . άπέφευγε va λάοι;, 
θέσιv κατa τωv κομμουvιστων, μέ τοv ύπολογισμόv, δτι αύτοί, καλοi il. 
κακοί, κουτσοί, στραδοi καi άvάποδοι, "άπο άλλας άΠόψεις πάντως εΤ
vαι ύπέρ τijς Δημοκρατίας ταύτης καi .έναvτίον τοu 6ασιλικοu θεσμοu. 
Καi δ άμεσος κίνδυνος κατa τfιν έποχfιv έκείvην προήρχετο άπο τοuς: 
6ασιλόφρονας. Οί άπανταχοu τijς 'Ελλάδος ίδίως δημοκρατικοi άξ ιωμα-· 
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τ ι.κοi δ ιηυκόλυν� πάντοτε κατa τaς έκλογaς έκείνας τaς περιοδείας 
των κομμουνιστων ύποψηφίων καi τaς συγκεντρώσεις αύτων παvταχοΟ, 
aκριβως δ ι '  αύτον τον λόγον. . 

' Εκ των aποτελεσμάτων των έκλογων άπεδείχθη, δτι οί φόβοι των 
bημοκρατικων διa τήν Δημοκρατίαν των ήσαν ά1)"ολύτως δ ικαιολογημέ
νοι .  Διότι aν καΙ δ ' Ι ωάννης Μεταξaς εΤχε κάμει, μετa τaς έκλογάς, 
τήν περίφ'ημον έκείνην δήλωσίν του «άναyνωρίσεως» τοΟ δημοκρατικοΟ 
-πολιτεύματος, οΙ βουλευταi τοΟ κόμματος των 'Ελευθεροφρόνων, 44 ΤΟ\/ 
άριθμόν, δ ιεμαρτύροντο σ�εχως δτι εΤναι βασιλόφρονες καi Ιδίφς ό 
υπαρχηγος τοΟ κόμματος κ. Τουρκοβασίλης. ΛαϊκοΙ δε καi Έ λευθερό
ψορνες άπετέλουν σχεδον ' τήν ήμίσέιαv Βουλήν, έλάχιστα ύπολειπόμε
νοι με το άθροισμα αύτων τοΟ άθροίσματος των δη�ωκρατικων βουλευ
των . ΠλεΊστοι δε δημοκρατικοi θεσμοi τοΟ Σ υντάγματος τοΟ 1 927 έψη
φίσθησαν μόλις,· χάρις εΙς τήν προσθήκην των ψήφων των κομμουνιστων 
6ουλευτων, ώς δ ιJεσμος τοΟ Σ υμβουλίου της 'Ε;πικρατείας, ή Αύτοδιοί
κησις καΙ ή Άποκέvτρωσις, τΟ: άρθρα 1 9  καΙ l 1 9  περi άπαλλοτριώ- • 

σεων, καi αύτος δ θεσμος της Γερουσίας, ώς θa 'ίδωμεν κατωτέρω, κα7 
Οώς καi πλεΊστα νομοσχέδια καΙ ψηφίσματα καΙ iδίως τΟ: περi άποτά
κτων άξιωματικων καΙ το περi κατοχυρ�σεως τοΟ δημοκρατικοΟ πολι� 
τεύματος, το ύποβληθεν ύπο τοΟ 'Αλ. Παπαvαστασίοv. . 

Το Κ . Κ . Ε  Ελαβεν 75.000 ψήφων, άριθμον άνέλπιστον δ ι' ή μaς, 
διότι ήτο δεκαπλάσιος των μελων τοΟ κόμματος. ΚαΙ ετι περισσότερογ 
άνέλπιστον, διότι αί ψηφοι αύταΙ συνεκεντρώθησαν δύο μόλις μηνας με
τa τήv παγκαλικιlν δ ικτατορίαν καi τaς άγρίας �π' αύτης δ ιώξεις των 
κομ μουνιστων. Καθ' ην στ ιγμην το κόμμα Έίς τai; έR·λογaς τοΟ 1 923 εΤχε 
συγκεντρώσει μόλις 23.000 ψήφων, το va συγkεν'rρώσΙJ το 1 926 75.000 
δεν ήτο �άτι το άσήμαντον. 'Απεδείχθη δτι ή πίεσις εφερε την άvτίδρα
σ ίν της, αί διώξεις έφαvάτισαν τΟ: μέλη καi τήν μaζαν των έργατων 
Ιδίως, διότι αί ψηφοι αuται ήσαν κυpίως ψijφοι των πόλεων καi οχι της 
.Jπαίθρου. ΕΙς τΟ: χωρία έλαχίστας ψήφους έλάβομεν. 

Ό Παπαναστασίου άνεγνώριζε δημοσί� πλέον δτι το Κ . Κ . Ε. εΊναι 
πολ ιτικη δύναμις ύπολογίσι μος καi δτι ούσιαστικως παρέσυρεν ήδη με 
τό μέρος του την άγωνιστικην μερίδα της άγροτ ικης τάξεως, ώς ί::λεγε, . 
την δπ�ίαν μάτην ήγωνίζετο νa κατακτήσΙJ έκε'Ινος δ ιa σοσιαλιστικωv 
συ\·θruατων · 

Β εοαί�ς επαιξε ρόλον και ή άναλογικη ώς σύστημα έκλογικόν. 
Διότι με το πλειοψηφ ικον πολλοi δεν ψηφίζουν έ:να κόμμα, το δπο'Ιοv έκ 
των προτέρων γνωρίζουν δτι δεν θa έκλέξΙJ βουλευτάς, διότι εΙς ούδένα 
Νομον πρόκειται νa λάβΙJ τήν πλειοψηφίαν καi πολλοi εΊναι οί νομίζον
τες οτι κατ' αύτον τον τρόπον ή ψ η φ Ο ς Τ ω ν Π ά ε Ι Χ α μ έ ν η ! 
'Αντιθέτως με την άναλογικήν ολοι γνωρίζουν δτι ΤΟ κόμμα θa έκλέξq 
όπωσδήποτε άριθμόν τινα βουλευτων, έvθαρpύνοvται, έvθουσιάζοvται κaι 
συγκεντρώνουν τaς ψήφους των καΙ άvαπτυσσουv τήν δρ&σίν των. 

'Εκ των 75.000 αύτων ψήφων Ενας άριθμός, 2.500 περίπου, ήσαν 
ψηφοι των 'Εδραίων τijς Θεσσαλονίκης καΙ άλλος τόσος ήσαν ψηφοι 
ολαυοφώνων της Δυτ ικης Μακεδονίας. Το κυριώτερον δμως πάντων, άπο 
το δπο'Ιον πρέπει πάντες va διδαχθοΟν κάτι το ούσιωδες, εΤναι το δτι α! 
διώξεις κομμουνιστων ώς άτόμων, ώς ί::πραξεν δ Πάγκαλος, δεν σημαί
νουν δτι πατάσσεται ό Κομμουνισμός, έΟ:ν παραλλήλως πρΟς αuτaς 
δΕν καταπολεμηται ό Κομμουνισμος ώς Ιδεολογία καi ώς όργάvωσις καi 
όf:ν θεραπεύωvται αί γενεσιουργοi της έπαναστατικότητος των λαϊκων 
μαζων οlκονομικαi καi κοινωνικαi άνάγκαι καi συνθηκαι. Δ ιότι άλλο 
πρ&γμα εΤναι ή δίωξις των κομμοuvιστων ώς άτόμων, με τήν δποίαν 
ό:σχολε'Ιται ή 'Αστυνομία, καi άλλο ή καταπολέμησις τοΟ ΚομμΟI.Νι
ο μοΟ ώς θεωρίας καi Ιδεολογίας καi όργαvώσεως, ώς καi ή θεραπεία 
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τών άναγκών τών μαζών, πράγματα ποu δΕ:ν εΤναι άσφαλώς δουλε ια τijς 
'Αστυνομίας, τα όποία είς τον τόπον μας δ Ε ν Υ ί ν ο ν τ α I ! 

Ο Ι  ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΑ Ι 

Το Κ . Κ . Ε. ,  δια τών 75.00 ψτΊφων του, έπέτυχε τότε την έκλογηv 
1 Ο δουλευτών ! Άκρι6ώς δσοuς έπέτυχε νά έκλέξ ι;ι καΙ μετα 1 0  (τη, 
το 1 93 6, καi τώρα ή Ε.Δ.Α., μετα 25 Ετη ! Δέκα το 1 925, 1 Ο το 1 936, 
1 Ο καi το 1 95 1 .  Αύτο θα το έξηγήσωμεν καi θα το σχολιάσωμεν άρyό
τερον. Σ κόπιμον εΤναι να ίδωμεν ποίοι ήσαν αύτοi οί δέκα καi τί εγι
ναv, δηλαδη ποίαν έξέλιξιν εΤχεν έ:καστος αύτων, έφ' οσον ήσαν τα πρω
τα στελέχη ποu ένεφάνισε το Κ . Κ . Ε. είς την πολιτ ικην κονίστραν . .  

Λαμοάνομεν καi πάλιν yε:ωyραφικώς την σειραν των Νομών : 
Είς τον Νομον υ Ε6ρου το Κ . Κ . Ε. κατέλαβε μίαν έ:δραν έκ τijς 

πρώτης κατανομijς καi έξελέγη ό Τάσος Χαίνογλου, Θραξ την καταyω
γήν, μορφωμένος, προερχόμενος έκ τοu κ ινήματος τών παλαιών πολεμι
στών. 'Ετάχθη άμέσως σχεδο\1' μΕ: την όμάδα Πουλιοπούλοv--Μαξί μου 
καθ' δλην την δ ιάρκειαν τijς δουλευτικijς ίδιότητός του, ήyωνίσθη ώς 
ΛικοινταρισττΊς καi διεγράφη ώ.ς--'-ιrοιοUτος έκ TOU κόμματος τον Σεπτέμ-
6ριον τοu 1 928 ίιπο τοu τότε σulίέδρίοο τοu κόμματος, το όποΙον διέ
γραψε τοuς Λικ6ιvταριστάς. Έκτος τοu κόμματος παρέμεινε μΕ. τας 
κομμοuνιστικας aντιλήψεις, έρyαζόμενος ώς δημοσιογράφος έν Θεσσα
λονίκι;ι είς την έφημερίδα «Φώς», λαϊκήν. ' ΕκινεΊτο κομμουνιστ ικως είς 
τα περιθώρια τοu κόμματος μέχρι τοu 1 944, όπότε κατijλθεν είς 'Αθή
νας. Συνελήφθη όμοu μΕ: την δμάδα Παπαρρήγα, ώς δρών πρόσωπον τοίι 
κόμματος, καi κατεδικάσθη €iς ίσό6ια δεσμά, τυχών άργότερον χάρι
τος καΙ έργαζόμενος ήδη ώς δημοσιογράφος έν 'Αθήναις. ΔΕ:ν γνωρίζω 
πότε έyένετο δεκτος έκ νέου είς το κόμμα. Πάντως δΕ:ν εΤχε παύσει vcr 
εΤναι κομμουνιστής, δ:ν καi ίιπέγραψε δήλωσιν μετανοίας ! 

Η K OMMAT I K H Π Ε Ι ΘΑΡΧ Ι Α ! 

Είς τούς Νομοuς Ροδόπης καΙ Κ αδάλας το Κ . Κ . Ε. είς τας έκλο
γας τοu 1 926 Ελαοε άνα μίαν Εδραν είς την πρώτην κατανομήν. Είς άμ
φοτέρας τας εδρας ταύτας έξελέγη ώς δουλεuτης ό γ ρ ά φ ω ν, ήγού
μενος τότε τών συνδυασμών άμφοτέρων των Νομών τούτων. Περ ιττον· 
είναι να λεχθοuν τα περl τijς έξελίξεώς του έν τ� κόμματι, δ ιότ ι τα μΕ:ν 
μέχρι τοuδε έλέχθησαν, τα δΕ: μετα ταuτα θα λεχθοuν έν συνεχείq;. 

Χαρακτηριστικον τijς πειθαρχίας, fl.τις έπεκράτησε τότε είς τοuς 
έκλοyεί'ς μας, δσον άφορ� τοuς σταuρους προτιμήσεως, εΤναι οτι είς 
μΕ:ν τον Νομον Καβάλας έπi 3.853 ψήφων, ποu Ε:λαδε το Κ . Κ . Ε. καi μΕ: 
δικαίωμα ένος μόνον σταυροu τών έκλογέων (έφ' δσον αί έ:δραι ήσαν 
κάτω τών 7 ) ,  Ό\αοον 3 .748 σταυρούς, έv� ό δεύτερος έλθών Β .  'Ασίκης 
ελαδε μόνον 22 σταυρούς ! Είς δΕ: τον Νομον Ροδόπης, έπi 4 .508 ψή
φων τοu Κ . Κ . Ε.,  Ελαοον 4.286 σταυρούς, καΙ δ δεύτερος Άθ. Σ ινόκας 
μόνον 83 ! λλ� αύτο δΕ:ν θέλω ποσώς να είπω δτι ή προτίμησις αύτη. 
έδόθrι προς το άτομόν μου, άλλ' δτι οί έκλογεί'ς έπειθάρχησαv άπολύτως 
είς την έvτοληv τοu κόμματος vα δώσουν σταυρΟν προτ ι μήσεως είς έμέ. 

• 'Έχω μάλιστα την γνώμην δτι καί τινες έκ τών συνυποψηφίων μου δΕ:ν 
έ6αλαν σταυρΟν είς τον έαuτόν των, τον ενα ΠΟU έδ ικαιοLιvτο, άλλ' είς 
έμέ, δι<'::: λόγους πειθαρχίας ! Έαv δΕ: Ελαδαν καΙ αύτοl σταυρούς τι
νας, πρόκειται περl ψήφων συγγενων καΙ φίλων των, μη κομμουνιστών, 
οί δποΊοι έψήφ ισαν το Κ . Κ . Ε. προς χάριν αύτών. 

Ταuτα άναφέρω μόνον προς παραδειγματισμον κομματικijς πει
θαρχίας δια τα άλλα κόμματα, είς τα όποΊα, ώς γνωστόν, γίνεται με-
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ταξu τών ίιποψηφίων aγριον μαλλιοτράδηγμα δια τοuς σταυροuς μαζl 
μέ πάσαν δυνατfιν πονηρίαν καΙ παλιανθρωπιαν άκόμη ! 

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ε Ι  Σ ΤΟ Κ .  Κ .  
ΠΑΡΑ Τ Η Ν  ΣΦΑΓΗΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ; 

Παραιτηθεlς της έδρας τοu Νομοu Ροδόπης, δ ιότι δέν ήτο 6έ6αια 
δυνατόν να κρατώ δύο δουλευτικας έδρας, άvτικατεστάθην εΙς αUτfιν ίιπο 
T OU 'Αθ. Σ ινόκα, γεωργοκτηματίου έν τ σατάλτσ'.l της Δράμας, προέ
δρου τοu αuτόθ ι συνεταφισμοu καπνοπαραγωγών. ΚαΙ ό Άθ. Σ ινόκας 
έτάχθη μΕ: τοuς Λικδιvταριστας καΙ δ ιεγράφη έπίσης έκ τοu κόμματος 
τόν Σ επτέμδριον τοu 1 928 ίιπο τοu συνεδρίου, κυριαρχουμένοu πλέον 
άπο �Κούτδηδες» καΙ �Χατζηδες» ! Ό 'Αθ. Σ ινόκας έπl ετη εμεινεν 
έκτος της πολ ιτικης κ ινήσεως τοu Κ . Κ . Ε. ,  έργαζόμενος ώς διεuθυvτi'ις 
τοu πρακτορείου σιγαρέττων Παπαστράτου έν Δράμq:, μέχρι τοu δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου, δπότε εφυγεν έκεί'θεν, μόλις διασωθεlς άπο 
τάς σφcrγας τών Βουλγάρων, οϊτινες κατέστρεψαν τfιν έν Τσατάλτζ1.1 
περιουσίαν του καΙ έφόνευσαν δύο άδελφούς του ! Δέν τον συνήvτησα 
εκτοτε, άλλα μετ' έκπλήξεως έπληροφορήθην οτι εΤχε κατα η1ν έαμικfιν 
περίοδον έπανασυνδέσει τας σχέσεις του μέ το Κ . Κ .Ε. ! Το πρόγμα μοu 
κάμνει κατάπληξιν, δ ιότι τί άλλο πρέπει νά κάμουν οί Βούλγαροι εΙς 
Ενα avθρωπον άπο το νά τον καταστρέψουν καΙ να φονεύσουν δύο άδελ
φούς του, δια νά παύσl,l να εuνο6 το σύμμαχον αύτών Κ . Κ . Ε. ; Είίχομαι 
ή τελευταία αϋτη πληροφορία μου να ε Τ ναι έσφαλμένη ! 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΒ ΡΑ Ι ΩΝ 

ΕΙς τον Νομον Δράμας το Κ . Κ . Ε. δέν κατώρθωσε να φθάσl,l τfιν 
6άσιν διά νά έκλέξ1.1 δουλευτfιν εΙς τfιν πρώτην κατανομήν. νΕλαδεν όμως 
�δραν εΙς τfιν δευτέραν κατανομfιν τοu ' Εφετείου καΙ έξελέγη δ Κώστας 
Κωνσταντινίδης (Μερκουρίου ) ,  έκ Δράμας έπίσης, όστις ήκολούθησεν έ
πίσης τοuς Λικδ ινταριστας καΙ δ ιεγράφη έκ τοu κόμματος τον Σεπτέμ-
6ριον τοu 1 928 ίιπο τοu συνεδρίου. νΕκτοτε επαvσεν ουσιαστικώς να εΤ
ναι κομμουνιστής, μεταβαλών άρδην τας άvτιλήψεις του, δ ιωρίσθη δημό
σιος ίιπάλληλος καΙ ήδη ίιπηρετεί, Ο:ν δέν άπατώμαι, εΙς Δωδεκάνησοv. 

ΕΙς τον Νομον Θεσσαλονίκης ή έκλογfι ένεφάνισεv ώρισμένας άνω
�αλίας. Ή Κ . Ε. τοu κόμ ματος εΤχε δώσει έvτολr'\ν να σταυρωθοuν δύο : 
ό Σερ. Μάξι μος καi δ Λεωνίδας Χατζησταύρου, γραμματεuς της 'Ομο
σπονδίας Καπνεργατών. τί συνέβη ομως; οι μέν V Ελληνες κομμουνι
σταi έδωσαν σταυρόν εΙς τον Μάξιμον καί, όσον άφορξτ τον δεύτερον, 
έδιχάσθησαν, δ ια να λάβl,l σταυρούς, έκτος τοu Χατζησταύρου, καΙ δ 
Γρηγόριος Παπανικολάου, γενικος γραμματεuς τοu Έργατικοu Κέvτροu 
Θεσσαλονίκης, καΙ μάλιστα περισσοτέρους άπο τον Χατζησταύροu ! 
Έπi πλέον δέ oi ' ΕβραΊο ι κομμουνισταi έσταύρωσαν (δχι τον Χριστον 
τfιν φοραν ταύτην ) ι άλλα μόνον τοuς ' Εβραίους ίιπσψηφίους, οϊτινες ιi
σαν δύο : ό zακ Βεντούρα καi δ Δαυίδ Μπεχαρ Σ ουλάμ. ΟUτως, εΙς μέν 
τfιν πρώτην κατανομfιν έξελέγησαν δύο, δ Μάξιμος καΙ ό zακ Βεντού
ρα, εΙς δέ τfιν δευτέραν δ Δαυίδ Μπεχαρ Σ ουλάμ. Παραιτηθέντος τοu 
Μαξίμου τήc έδρας ταUτης, δ ιότι έξελέγη καi είς τον Νομον Λαρίσης, 
άvτικατεστάθη ίιπο τοu Γρηγορίου Παπανικολάου. 'Έτσι oi κομμουνι
οταi βουλευταl της Θεσσαλονίκης ήσαν τρεϊς : δύο Έβραϊοι καΙ εΤς 
'"Ελλην ! 

UΟοον άφορξτ τfιν έξέλιξιν τώv τριών κομμουνιστών δουλευτών Θεσ
σαλονίκης, τοu υ Ελληνος κομμουνιστοu δουλευτσU Θεσσαλονίκης Γρη
γορίου Παπανικολάου καi τών 'Εδραίων zακ Βεντούρα καi Δαυίδ Μπέ .. 
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χc'χρ Σ ουλάμ, πρέπει νc'χ άναφέρω δτι καi οΙ τρε'ϊς ήκολούθησαv τοuς 
Λικδινταριστc'χς καi δ ιεγράφησαν .έκ τοϋ κόμματος τον Σ ετπέμδριον τοu 
1 928. Παρέμειναν δμως κατc'χ τc'χς άντιλήψεις κομμουνισταί. 

Έκ τούτων ό Ζc'χκ Βεντούρα είργάζετο, καi προ της έκλογης του 
ώς βουλευτοu καi μετc'χ την διαγραφήν του έκ τοϋ κόμματος, ώς bημο
σιογράφος είς τc'χς έδραϊκc'χς Ισπαvοφώνους καi γαλλοφώνους έφημερί
δας της Θεσσαλονίκης. Κατc'χ την είσοδον των Γερμαvων είς Θεσσαλο
νίκην, φοδούμενος, οχι άδίκως, τσUς Ναζί, κατέφυγεν είς 'Αθήνας καi 
έκε'ϊθεν είς Κρήτην, μετc'χ της συζύγου του καi τοu τέκνου του. Κατα
ληφθείσης καi της Κ ρήτης uπο των Γερμανων, έμεινεν έκεΊ, μη δυνηθεiς 
νc'χ φύγ1,1 έγκαίρως, παριστάνων τον a Ελληνα. Κ ατc'χ την Ε.ναρξιν της 
διώξεως των ' Εδραίων uπο των Ναζi άνεκαλύφθη ώς ΈδραίΌς είς Κ ρή
την καi άπήχθη μετc'χ της οΙκογενείας του είς Γερμαvίαv, δπου έσαπω
νοποιήθη ! 

Ό Δαυίδ Μπεχc'χρ Σουλάμ, άρτοποιος το έπάγγελμα, έμεινεν είς 
Θεσσαλονίκην. Σ υνελήφθη uπο των Γερμαvων, προ της 15 ιώξεως άκόμη 
των 'Εδραίων, μαζi με ομάδα άλλων ' Εδραίων κομμουνιστων, καi έτυ
φεκίσθη μετ' αύτων έν Θεσσαλονίκ 1,1 .  

Ό Γρηγόριος Παπανικολάου, μετc'χ την έ κ  τοu κόμματος διαγρα
φήν του ώς Λικ6ιvταριστοu, έπαυσε νc'χ .εΤναι καi συνδικαλιστικον στέ
λεχος αύτοϋ καi λόγ({J ήλ ικ ίας άπεσύρθη πάσης πολιτ.ικης άναμίξεως. 
Διωρίσθη u'Πάλληλος τοu Δήμου Θεσσαλονίκης καi τώρα, γέρων ήδη, 
είναι συνταξιοϋχος τοϋ Δήμου. 

Τ c'x τοιαϋτα άποτελέσματα των έκλογων τοϋ Νομοϋ Θεσσαλονίκης 
άπετέλεσαν ώς ιiτο φυσικόν, άντικείμενον εύρυτάτης συζητήσεως είς 
τfιν Κ . Ε. τοu κόμματος. Το δτι οί ΈδραίΌι άπεδείχθησαv περ ισσότερον 
' Εδραίοι καi όλιγώτερον κομμουνισταi η μό:λλον το δτι άπεδείχθη δτι 
οΙ ' ΕδραΊοι παραμένουν ΈδραίΌι καi δταv άκόμη εΊναι κομμουνισταi 
καi άπειθαρχοuν εΙς το κόμμα προκει μένου νc'χ ψηφίσουν όμοεθνε'iς των 
προεκάλεσεν άγαvάκτησιν. Ή άπειθαρχία αuτη έπρεπε νc'χ παταχθ6. 
Ή Κ . Ε. τοϋ κόfματος έννοεΊ πάντοτε νc'χ έκλέγωνται τc'χ πρόσωπα, τc'χ· 
όποΊα uποδεικvυει αίίτη, οχι μόνον είς βουλευτικc'χς έκλοyάς, άλλa καi 
δημοτικc'χς καi οΙασδήποτε άλλας, καi αύτων άκόμη των διοικήσ�ωv των 
μ ικροτέρωv έργατικων σωματείων. 

Άvτεμετωπίσθη ή περίτπωσις τοϋ νc'χ διαταχθοuν άμφότεροι οί 
ΈδραίΌι βουλευταi νa παραιτηθοuν της βουλευτικης των Ιδιότητος, διc'χ 
νa έλθουν άμέσως είς την θέσιν των οί έπόμενοι δύο 'Έλληνες. 'Αλλ' 
άφ' ένος εν τοιοUτοv μέτρον θc'χ έχαρακτηρίζετο ώς άντισημιτιαμος καi 
ώς τοιοuτος άvτίκειται προς τaς κομμουνιστικc'χς άρχάς. 'Έπειτα πολι
τικως θc'χ δυσηρέστει. φυσικό: τοuς ' Εδραίους της Θεσσαλονίκης καi το 
Κ . Κ . Ε. θa Ε.χανε τfιν έπ' αύτων έπιρροήν του. 'Επηρέαζε δε τότε δλα 
σχεδοv τc'χ έδραϊκc'χ έργατικc'χ στρώματα. Τρίτον, uπηρχεν ό φόδος νc'χ 
μη πειθαρχήσουν οΙ δύο ΈδραίΌι βουλευταi είς τι1ν έντολην τοu κόμ
ματος πρΟς παραίτησv, όπότε θc'χ έπρεπε νc'χ διαγραφοuν έκ τοu κόμ
ματος καi νc'χ έμφαyισθ6 ή πρώτη έκλεγομένη κοιvοδουλευτικη όμc'χς 
TOU κόμματος διασπωμένη άπο τc'χ πρωτα αύτης βήματα, πρό:γμα το 
όποΊοv θc'χ εΤχε χείριστοv άvτίκτυπον ε!ς τc'χς λαϊκc'χς μάζας γενικως, τc'χς 
έmψεαζομένάς έκ τοu Κ . Κ . Ε. καi αί όποΊαι καλως η κακως πολλc'χ 
πραyματα έπερίμεναν άπο τοuς l ο βουλευτάς των ! 

Κ Α Ι  ΑΛΛΟ Κ ΡΟΥ Σ ΜΑ ΑΠ Ε Ι ΘΑΡΧ Ι Α Σ 

Έξ άλλου, άvεγνωρίσθη δτι uπιlρξε σφάλμα καi τοu κόμματος, 
διότι δεν έδωσεν έντολην νc'χ σταυρωθΏ καi εΤς ' ΕδραΊος (ε iς άντίποινα 
της σταυρώσεως τοu Χριστοu; ) υποψήφιος, άφοu είχε καi τόσους Έ-
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6ραίους έκλογείς, άλλ' έδωσεν έντολην νa σταυρωθούν δύο 'Έ λληνες, 
έφ' δσον οί σταυροi διa την Θεσσαλονίκην Υjσαν δύο, λόγ� τοu μεγά
λου ό:ριθμοu των έδρων. 

Mf:. αύτην τήν έπιχειρηματολογίαν ούδf:.ν μέτρον έλήφθη κατa της 
aπειθαρχίας των Έ6ραίων καi έμειναν ώς βουλεvταi Θεσσαλονίκης οί 
Ζaν Βεντούρα, Δαυlδ Μπεχaρ Σουλaμ καi Γρηγόριος Π απανικολάου. 

' Εκ τής δευτέρας ομως κατανομής τοu ' Εφετείου Θεσσαλονίκης 
τό Κ . Κ . Ε. Ελα6ε καi δεvτέραν έ:δραν είs την Φλώριναν. Έκεl εΤχε δοθΏ 
έντολη νa δοθοuν οί σταυροi είς τον ηγέτη ν τοu συνδυασμοί) Σ τέφανον 
Γεωργιάqην, Πόντιον, δ ικηγόρον έν Θεσσ.αλονίκι;ι . Καi έκεl έσημειώθη 
άπειθαρχία, δ ιότι περισσοτέρους σταυροuς συνεκέντρωσεν δ Ν. Κυρια
r<όπουλοc, έντόπιος, συγκεντρώσας τοuς σταυροuς των σλαυοφώνων καi 
;3λαχοφώϊιων έκλογέων, ποu έψήφ ισαν κατά τι ποσοστον το Κ .  Κ .  Ε.,  
προς μεγίστην έκπληξιν των κ .κ .  Φ. Δραγούμη καi Τσόντου Βάρδα, 
ο\'τ ινες πάν 6.λλο η έκλογην κομμουνιστοϋ βουλεvτοu έπερί μεναν είς την 
Φλώριναν ! Ό Κ υριακόπουλος, aμόρφωτος καi άπο κομμουνιστικής 
άπόψεωc τελείως aστοιχείωτος, aπετέλεσεν είς την Βουλην μόνον νού
μερο. (Μόνον αύτός; Πόσαι έκατοντάδες 6.λλων ! ) .  Ήκολούθησε τον 
Λικ6ινταρ ισμον, χωρiς νa καταλα6αίνι:ι τίποτε περi αύτοu, άλλΟ: δ ιότ ι 
το πλεlστον των κομμουνιστων βουλευτων ιiσαν τοιοVτοι καi διεγράφη 
καi αύτος μαζi μf:. τοuς άλλους τον Σ επτέμ6ριον τοu 1 928 uπο τοu 
Σ υνεδρίου. 

Έπιστρέψας είς Φλώριναν, δf:.ν ήδυνήθη νa ζήσι;ι έκεί, λόγ� των 
όχλήσεων ποu εΤχε συνεχC:ς aπο την Άστυνομίαν, ολως aSίκως, δ ιότι 
ό άνθρωπος δf:.ν ένοιωθε τίποτε άπο Κομ μουνισμον καi (γ ινε Βουλεvτης 
τοΟ Κ . Κ .Ε .  κατa παρεξήγησιν, aπογοητεuθεiς δ' έπώλησε το σπιτάκι 
του καi τa χωραφάκ ια του καi έφυγε μετa της οίκογενείας του είς Ά
μερικήν, χωρiς έκτοτε νa δώσι;ι σημεία ζωης ! ΕΤχε κάτι συγγενείς έκεί. 

Είς τον Νομον Λαρίσης έξελέγη είς την πρώτην κατανομην ό Σ ε
ραφεi μ  Μάξι μος, δστις καi έμεινε βουλευτης Λαρίσης, παραιτηθείς, ώς 
είπομεν, έκ της έ:δρας της Θεσσαλονίκης, είς δf:. τΥ,ν δεvτέραν κατανο
μην έξελέγη ό ·κώστας Θέος, έκ Βόλου. Περi της έξελίξεως αύτων θa 
δμ ιλήσωμεν περαιτέρω, δ ιότι η ίστορία αύτων δf:.ν τελειώνει έδω. 

Ό Γιώργης ό Σ ιάντος, δ:ν καi ηγεlτο τοu συνδυασμοί) Τρικάλων, 
δf:.ν έξελέγη, δ ιότ ι τa Τρικαλα καi η Καρδίτσα δf:.ν έδωσαν τόσας ψή
φους διa νa καλυφθη ή βάσις .  Κ αi είς τι1ν δεvτέραν κατανοuην ή Λά
ρ ισα καi δ Βόλος εΤχον μεγαλύτερον uπόλοιπον καi πήρε τη11 έ:δραν ό 
Θέος. 

Είς ούδένα aλλον Νομον έξελέγη βουλευτης τοΟ Κ .  Κ .  Ε. Οί:Πως 
οί 1 0  βουλευταi αύτοu είς την Έθνοσvνέλευσιν τοΟ 1 926 Υjσαν : 'Έβρου 
Τάσος Χαίνογλου, Ροδόπης Άθαvάσιος Σ ινόκας, Δpάμας Κώστας 
Κωνσταντινίδης, Κα6άλας, 'Ελευθέριος Σ ταυρίδης, Θεσσαλονίκης Ζaκ 
Βεντούρα, Δαυίδ Μπεχaρ Σ ουλάμ, Γρηγόριος Παπανικολάου, Φλωρί
νης Ν. Κ υριακόπουλος, καi Λαρίσης Σ εραφεiμ Μάξιμος καi Κώστας 
Θέος. 

ΚΑΙ ΟΛ Ι ΓΑ Π ΕΡ Ι . . .  Κ Ι ΝΑΣ ! 

Θa μaς συγχωρήσουν ΟΙ αναγνωσται μας, aν ποiν είσέλθωμεν είς 
τήν aφήγησιν της λίαν ένδιαφερούσης καi aπο πολλων άπόψεων διδα
κτικης δ�άσεως της τότε έκλεγείσης κοινο6ουλευτικης δμάδος τοu Κ .  
Κ . Ε. ,  έντος καi έκτος ( καi έπi τa αύτa μέρη ; )  της Βουλης, μεταφέ
ρωμεν αύτοuς νοερως μόνον (οχι ούσιαστ ικως, άλλοίμονον ! )  είς την 
. . .  Κ ίναν ! ΆλλΟ: ποίαν σχέσιν (χει ή Κ ίνα μf:. το Κ . Κ . Ε. ; Είς τον Κομ
;μουνισμόν, διεθνη 6.λλωστε, δλα (χουν σχέσιν μεταξύ των. Σ vνεπως καi 
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ή Κ ίνα μΕ το Κ . Κ . Ε. ! Ή σχέσις &φεώρα βεβαίως Εν θεωρητ ικον ζήτη
μα, &λλα ζήτημα ούσιωδες καi βασικόν, ζήτημα το όποίΌν καi σήμερον 
άκόμη Εχει τεραστίαv σημασίαv καi κατ' έμΕ: μένει άλυτον &κόμη. � Ε
χει δε καί σήμερον το ζήτημα ετι μεγαλυτέραv σημασίαv τόσον δια τα 
τελευταία γεγονότα έν Κ ίνςι, δια τα όποΙα ούδεiς θ' &vτείπr:ι δτι Ε:χουν 
τεραστίαν διεθνη έπίδρασιν, δσοv καi διότι το θεωρητι κον αύτο πρό
βλημα Ισχύει δια μέγα μέρος της &vθρωπότητος σήμερον καi Ε:παιξε 
καi τότε εΙς το Κ. Κ .  Ε. σοοαρον ρόλοv εΙς τi]ν δ ιαμόρφωσιν ώρισμένων 
&ντιλήψεων είς τινα έκ των στελεχων του, καi δη εΙς έμΕ: καi τον Που
λιόπουλον. 

Θα μaς συγχωρήσουν oi &ναγνωσται μας έπίσης, δ:ν τοuς ζαλί
σωμFν όλίγον με θεωρητικα ζητήματα. Έav θέλουν μόνον ξηραν άφή
γησιv γεγονότων, θα ήτο εύκολώτερον vα ίκαvοποιηθi) ή έπιθυμία των. 
'Αλλ' δ σκοπος των γραφομέvων μας δΕ:ν ε Τ ναι μόνον να γράψω μεν EV 
ένδιαφέρον κατα το μCχλλον η fιττον ίστόρημα, οuτε να δώσωμεν μόνον 
πραγματικα στοιχεlα εΙς τον μέλλοντα να γράψr;ι την ίστορίαv της συγ
χρόνου πολιτικης μας, εΤναι καi το να διδάξωμεν εΙς πολλοuς ό:ρκετα 
πράγματα καi ό:κόμη να πείσωμεν καi πολλοuς κομμουvιστας σήμεροv 
έπi της σαθρότητος της όδοΟ, την όποίαv άκολουθοΟν. 

ΡΩΣ ι Κ Η ΕΚ ΜΕΤ ΑΛΛ ΕΥ Σ ι Σ ΤΟΥ Κ I ΤΡ ι ΝΟΥ ΕΘΝ ι Κ I ΣΜΟΥ 
'· 

ΕΤναι. γνωστον, δτι κατα το 1 923 &κόμη, ή τότε . κινεζικη Κυοέρ
νησις τοο · έθνικ ιστικοΟ κ ινεζικοΟ κόμματος ΚουΟ-ι-ιiν-τάνγκ, (τοΟ κόμ
ματος, το όποΙον 'ίδρυσε το 1 909 κατα την κινεζικην έπαvάστασιν κατα 
της Φεοuδαρχίας καi των Υίων τοΟ ΟύραvοΟ Βασιλέων αύτης, ό ίδρυ
της καi τijς_ Δημοκρατίας αύτijς μέγας οντως πολιτικος ό:νηρ Σοuν
Γ ιατ-Σέν ) ,  έδpεύουσα είς Ναvκίν, Ελαοεν αύστηρα μέτρα κατα των ξέ
νων, θίγοντα ζωτικώτατα συμφέροντα, Ιδίως &γγλικά, γαλλικά, &μερι
κανικα καi Ιταλ ικό:, καταργοΟσα τας λεγομένας ζώνας «παραχωρήσε ις» 
είς τηv Σαγκάην, μΕ: πολλα έκεl αί ματηρό: έπεισόδ ια. Άρχηγος καi τότε 
τijς κ ινεζικης Δημοκρατίας ήτο δ διάδοχος τοΟ Σοuν-Γιm-Σέν, δ στρα
τάρχης Τ αγκ-Κάϊ-Σ έκ, ήyέτης τοΟ Κ ουο-μiν-τάνγκ. 

Ή Σ οδιετικη Ρωσία τότε, ζωντος &κόμη τοΟ Λένιν, έπενέδη δια 
νά έκμεταλλεuθιJ τον κ ινεζικον έθνικισμόν κατα των Μεγάλων Δυνά
μεων, αί δποϊαι, δια να προστατεύσουν τα συμφέροντά των, εστειλαν 
έκεl στόλους καί έοομ6άρδισαν μάλιστα το Νανκίν. Ή έπέμοασις της 
Σ οδιετικης Ρωσίας έγινε κατα δύο τρόπους. Άφ' ένος δια προπαγάν
δας εΙς ολόκληρον τον Κόσμον μΕ: το σύνθημα: «Κάτω τα χέρια άπο 
τι1ν Κ ίναν» ( τα έπίσημα κεί μενα τα έγραφαν γερμανιστί : «Ήande weg 
von China» ) .  Είς δλον τον άριστερον Τύπον τοΟ Κόσμου &vτήχει το 
σύνθημα τοΟτο. Διετάχθησαν δΕ: καί συλλαλητήρια καi συγκεντρώσεις 
πρΟς &νάλυσιν τοΟ συνθήματος αύτοΟ εΙς δλον τον Κόσμον. ΈvθυμοΟ
μαι άριστα δτι έγώ ό ίδιος ώμίλησα έν Θεσσαλονίκι:ι το 1 923 εΙς το 
κ ινηματοθέατρον «Έθνικον», ένώπιον καταπλήκτου &κροατηρίου χ ιλ ιά
δων έργατων έπi τοΟ συνθήματος αύτοΟ, διερωτωμένων των δυστυχων, 
ποίαν σχέσιν έχουν αύτοi με την κ ί\•αν καi πως δύνανται δ ια των φω
"ων «Κάτω τα χέρια άπδ την Κ ί ναv» να σταματήσουν τον ό:γγλογαλλι
κόν στόλον να βάλλι:ι κατα τοΟ Νανκίν ! 'Εξήγησα βέβαια την σχέσιν 
ταύτην, μη παραλείψας &κόμη ν' άναφέρω καi τον «κίτρινον κίνδυνον» 
τοϋ Αύτοκράτορος Γουλ ιέλμου τοϋ Β ' .  

Ο ΜΠΟΡΟΝΤ Ι Ν  

Π ράγματι δέ τότε ή Σ οδιετικη Ρωσία έξεσήκωσε τον άριστερΟν 
Κόσμον κατα τοΟ «κολονιαλισμοϋ» ( της άποικιοποιήσεως ) των Μεγά-
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λων Δυνάμεων κα1 ώφέλησε η1ν έθν ικ ιστικην Κ ίναν, διότι αί Μεγάλα ι 
Δυνάμεις ήναγκάσθησαν κα1 ήλθον είς συμ6ι6ασ}.ιον μΕ: τοuς Κ ινέζους 
έ:θνικιστaς "κα1 έγκατέλε ιψαν πλεlστα έκ των έκεϊ προνομίων κα1 συμ-
φερόντων των; " δ, , , θ , , , 'Α , θ , , , ξ Ή Ρωσια ομως εν ηρκεσ η εις αυτο. πεπειρα η να υποτα t:ι 
αύτη την Κ ίναν δχι κατακτωσα αύτην διa στρατοu ίδικοu της η κ ινεζι
ι<οu, όπως τώρα μέ: τον Μάο-ΤσΕ:-Τούνγκ, άλλa διa τftς προπαγάνδα,ς, 
κατακτωσα έκ των ένδον το κυ6ερνων κόμμα, δηλαδη το έθνικ ιστικον 
κ ινεζικον κόμμα, αύτο τοί:ιτο το Κ ουΟ-μlν-Τάνγκ, έκμεταλλεuομένη πρΟς 
τοuτο την &ρίστην έντύπωσιν, την δποίαν εκαμεν είς τοuς κ ινέζους ή 
βοήθειά της κατa των aποικ ιακων Δυνάμεων. ΝΕστειλε δε έκεl έν Κ ίνq: 
ένα &πο τοuς σποuδαιοτέρους αύτftς πράκτορας προπαγάνδας, τον 
περίφημον Μποροντίν, ό όποίΌς κατώρθωσε νa προσεταιρισθ5 μέγα μέ
ρος των στελεχων τοu Κ ουΟ-μlν-τάνγκ, καΙ ίδίως όλους τοuς νεαρσUς 
μορφωμένους Κ ινέζους, άποφοίτους Πανεπιστημίων η φοιτητάς, συν ι
στων ν' άναλά6ουν cr.Jτo1 την ήγεσίαν τοu Κ ουΟ-μlν-τάνγκ, έκτοπίζον
τες τοuς παλαιοuς στρατηγούς, των όποίων φυσικa οί πλεΊστοι ήσαν 
πλούσιοι καi φεοuδάρχαι καΙ εΤχον καΙ δεσμοuς μΕ: το παλαιον φεοu
δαρχικον καθεστώς, -άλλοι δέ: έπληρώνοντο καΙ μεθίσταντο, κατa τaς 
περιστάσεις, πότε ύπΕ:ρ τftς Άγγλtας καΙ πότε κατ' αύτftς ( δρα 
Τσaνγκ-Τσο-Λίν, Β οU-Πεϊ-Φοu κλπ. ) .  

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤ Ι ΟΝ ΑΛΜΑ 

Ό Μποροντiν αύτός, τόσον πολU ε ίσεχώρησε μΕ: την προπαγάν
δαν του μέσα είς το Κ οιιό-μίν-τάνγκ, καi τόσον μεγάλην δύναμιν &πέ
κτησεν ή άριστερa πτέρυξ αύτοu, είς την όποίαν εΤχε συγχωνευθ5 καΙ 
το Κ . Κ . Κ ., ωστε ήπείλει νa καταλά6ΙJ η1ν ήγεσίαν αύτοu καΙ συνεπως 
την διακu6έρνησιν τijς Κ ίνας. 

Τότε λοιπον έτέθη το μέγα θεωρητ ικον πρό6λημα, περl τοu όποίοu
ιiνεφέραμεν. 'Ετέθη δηλαδι) το έρώτημα : 

- ΕΤναι δυνατον ή Κ ι να, μια χώρα, ή όποία μέχρι χθΕ:ς ήτο φεου
δαρχ ική, νa περάσΙJ &μέσως είς τον Κομμουνισμόν, χωρlς νa διέλθΙJ 
διa τοu καπιταλιστικοί) σταδίου; ΕΤναι δuνατον είς την Ί στορίαν καΙ. 
εΙς την Κοινωνίαν νa γίνι;ι τόσον τ ε Ρ ά σ τ ι ο ν δ: λ μ α καi νa πη
δήσΙJ μία χώρα, καi δη τοιαύτης έκτασεως καi τοσούτου πληθυσμσϊι, 
&πο τijς Φεοuδαρχίας aπ' εύθείας εΙς τον Κομμουνισμόν; Μαρξιστικως, 
ματεριαλιστικως, έπi τΏ βάσει τοu ίστορικοu ύλισμοu, έρμηνεύεται τοι
οuτον άλμα; ΔΕ:ν aπαιτ6ται ή ώρίμανσις των ματεριαλιστικων όρων, 
ποu λέγει ό Μάρξ; 'Υπάρχουν παραδείγματα αλλα είς η1ν ' I  στορίαν 
τοιούτων κοινωνικων aλμάτων; Δύναται λοιπον va λείψΙJ τελείως το 
καπιταλιστικον στάδιον άπο την Κ ίναν καi συνεπως καΙ aπο οίανδή
ποτε άλλην χώραν, ζωσαν ύπο φεουδαλικaς παραγωγικaς σχέσεις &
κό�η, όπως είναι δλαι σήμερον αί άρα6ικαl καΙ ίνδικαl χωραι έν Άσίq:· 
και αλλαι έν ΆφρικΏ; 

Ta τεραστίας σημασίας ταuτα έρωτήματα έτέθησαν τότε. ΚαΙ 
aντιλαμ6άνονται βεβαίως οί aναγνωσται το μέγεθος τftς σημασίας των, 
δ ιότι έCχν είς το τελευταΊον άπαντήσΙJ κανεlς δτι «ναί, εΤναι δυνατον 
νά γίνΙJ το άλμα τοuτο», τότε δικαίως δύναταί τις νa φο6ijται η av 
είναι κομμουνιστης, νά έλπίζΙJ την κυριαρχίαν τοu Κομμουνισμοί) είς 
τήν Κ ίναν, τaς Ί νδίας δλας καΙ τον &ρα6ικον κόσμον δλόκληρον. Έaν 
&ντ ιθέτως άπαντήσΙJ είς το θεωρητ ικον αύτο έpώτημα μΕ: το «οχι, δέ:ν 
εΊναι δuνατον νa γίνΙJ τοιοί:ιτον άλμα είς την ' I  στορίαν καΙ νa ύπερπη
δηθ5 το καπιταλιστικον στάδιον τijς έξελίξεως», τότε πpέπει νa εϊπω
μεν ότι «ο,τιδήποτε καΙ aν κάμΙJ ή Ρωσία, καΙ Ο:ν &κόμη φάγΙJ τοuς 
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.δνυχάs της καi κόψι:ι τον λαιμόν της, οπωσδήποτε δεν δύναται νa κομ
,μουνιστοκοποιήσι:ι οuτε η1ν κ ίναv, ούτε τaς ' I  νδίας, σUτε τον άρα6ικew 
κόσμον» ! Καi σιιvεπως δεν εΤναι άνάyκη ν' άνησυχωμεν δι' αύτούς, 
δίότι άργa η γρήγορα αί άνωτέρω χωραι θa περάσουν άπο το φεοu
δαρχικον είς το καπιταλ ιστικον στάδιον, το όποϊον εΤναι άπαραίτητον 
ίστορ,ικως καi δεν δύναται νa παραλειφθ� η νa ύπερπηδηθ�. Καi μία 
κατάληψις αύτων άκόμη άπο τι1ν Ρωσίαv δΕν εΤναι διιvατον παρa νa 
ε.Τναι προσωρινή, δ ιότι θa εΤναι άναπόφευκτος ή έκ μέρους των �αων 
.καi των άντικειμενικων δρων άντίδρασις προς έγκατάστασιν καπιτα
λ ιστικοί} (άστικοu) καθεστωτος, ως μη δυναμένου ίστορικως νa παρα
λειφθιJ. 

Ποία λο ιπον ή άπάντησις είς το τεράστιον αύτο θεωρητικον έρώ
τημα, το όποίΌν κατ' έμε ίσχύει καi σήμερον, &ι καi δεν εΤναι τοu πα
ρόντος τόπου καΙ χρόνου διa νa άναλύσωμεν δ ιατί ίσχύει καi σ;ήμερον; 

Η ΑΠΑΝΤΗ Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΛΕΝ Ι Ν  

. Πρωτος είς το έρώτημα τοUτο άπήvτησεν, έξ άφορμfις άκρι6ως 
τοu κ ινεζικοί} προβλήματος, ό Λένιν, ό ποvτίφηξ τοu Κομμουνισμοί}, 
πρiν άποθάνι:ι . Καi φuσικa άπήvτησε κ α τ α φ α τ ι κ ω ς ! <ι:Ναί, δύ
ναται νa ύπερπηδηθ6 το στάδιον τοu Κ απιταλισμοί} καi μία χώρα νa 
,μεταπηδήσι:ι άπο τfις Φεουδαρχίας άπ' εύθείας είς τον Κομμουνισμόν. 
Σ υνεπως καi ή Κ ίνα !  Ν�ί, εΤναι διιvατον νa γίνουν τόσον τεράστια 
αλματα είς τήν ' Ι στορίαv καΙ έπi τοu έπιπέδου τfις κοινωνικfις έξελί
ξεως. 'ΑρκεΊ ό ύποκει μεν ικος παράγων (δηλαδί'j το προλεταριaτον τfις 
χώρας ταύτης, εχον έπt κεφαλfις το κ .  κ .  του) I νa ε'[ ναι ίκανον νa έ
πιδράσι:ι κατa τοιοuτον τρόπον έπi των Q:ντ ικει μενικων δρων τfις χώ� 
ρας ταύτης, ωστε νa τοlις μεταοάλι:ι άρδην διa να γίνΙJ δυνατον ΤΟ 
aλμα» ! 

Άλλa το κινεζικον προλεταριaτον καi το Κ . Κ .  του ήτο εί(; θέ
σιν ( καi εΤναι τώρα άκόμη είς θέσιν) νa έπιδράσι;ι ως ύποκειμενικος 
παράγων διa να μετα6άλr:ι άρδην τοlις άντικει μενικοlις δρους, fjτις με
τα6ολr'J θa έπιτρέψι;ι νa γίνι:ι το &λμα; Έπ' αύτοu δεν εiπε τίποτε ό 
Λένιν. Πάντως τότε αύτr'Jν τr'Jv άπάvτησιν έδωσεν ό Λένιν. Καί . . .  αύτος 
.lφα ! VΟλοι εσκυψαv το κεφάλι καi ε Τ παν δτι «Ετσι θa ε Τ ναι, άφοu ΤΟ 
λέγει ό Λένιν» ! 

'Αλλ' ό Λέν ιν μποροuσε νa μη άπαντήσι:ι έτσι είς το έρώτημα αύ
τό; Έaν δεν άπαντοuσε καταφατικως καi δεν έπίστευεν δτι εΤναι δυ
νατον νa γίνι:ι το aλμα, δ ιατί έστειλεν είς κ ίναν τον Μποροντlν καi 
.έξώδευσεν έκε'i καi τεράστια ποσa διa προπαγάvδαν; ΝΕπειτα μήπως 
ό Ι'δ ιος δεν Ε:καμε τήν έπανάστασίν του -είς μίαν χώραν φεουδαρχικήν, 
τι1ν Τσαρικr'Jν Ρωσίαν, προσπαθων νa τr'Jν κάμl) άπ' εύθείας κομμουνι
στικήν, χ.ωρlς νa περάσι:ι άπο το καπιταλιστικbν στάδιον ; Ν Αρα ό Λέ
νιν δεν μποροuσε ν' άπαντήσι:ι κατ' άλλον τρόπον είς το τεράστιον έ
ρώτημα, διότι έν τοιαύτι;ι περιπτώσει δεν θa ήτο συνεπιlς προς έαu
τόν ! Ν Αρα ή άπάντησις τοu Λένιν δεν πρέπει νa ληφθ� ύπ' Οψιν καΙ 
το έρώτ!].μα μένει άvαπάντητον, έν άvαμον� νa άτrαντήσουν τa γεγο
νότα. 

Η Δ Ι ΩΞ Ι Σ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟΥ Ε Ι Σ ΤΗΝ Κ Ι ΝΑΝ 

Έπαvερχόμεθα δμως τώρα είς το 1 926. Άκριδως κατa την πε
ρίοδον αύτi]ν των έκλογων μία είδη_σις έδημοσιεύθη είς δλον τον Τύ
πον, έγχώριον καi ξένον : Ή κ ινεζικί'j Κυqέρvησις, το Κ ουόμ ιτανγκ 
καi ό Τσaγκ-Κάϊ-Σέκ fβαλαν χέρ ι είς τοlις .κομμοιιvιστάς ! Διέγραψαν 
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έκ τού κόμματος την άρ ιστερav αίιτού πτέρυγα, συνέλαδον τον Μπο-· 
ροvτlν καΙ τον έστειλαν colis - postal είς την Μόσχαν, κατεδίωξαν καΙ 
συνέλαδον πολλοuς Κ ινέζους κσμμουνιστaς καί . . .  έςεκαθάρισο:ν η1ν 
κατάστασιν. Ή δεξιά, δηλαδη 6 έθνικισμός, έπεδλήθη της άριστεpaς, 
τού Κομμουνισμού. � Αρα ή Κ ίνα δΕ:ν κομμουνιστικοποιεΊται . � Αρα το 
δ.λμα είς την Ί στορίαν δΕ: ν γίνεται. � Αρα 6 Καπιταλισμός ε Τ ναι στά
διον της έξελίξεως άπαραίτητον, άνuπέρδλητον, άνυπερπήbητον ! Ν Αρα 
ό άποθανων i]t>η Λένιν δΕ:ν τa -εΤδε καλa τa πράγματα καΙ δ ιεψεύσθη. 
'Αρα ή διαλεκτικη μέflοδος, έπi τιJ δάσει τού Ιστορικού ίιλισμού, σφάλ
λεται καi δΕ:ν ε Τ ναι άλάνtιαστος Πάπας ! � Αρα έχει δίκαιον ό Μάρξ, 
ποu λέγει δτι πρέπει va ωριμάσουν οΙ ματερ ιαλιστικοi δροι .  � Αρα 
6ιαία ωρί μανσις δΕ:ν γίνεται ! ΔΕ:ν εΤναι ντομάτες νa τiς δάλωμε στον 
ijλιο ( ίιπο την έπίδρασιν τού υποκειμενικού παράγοντος) διa νa κοκ
κινίσουν ! � Αρα καi είς την Ρωσίαν δΕν άποκλείεται νa πάρουν μΕ: τa 
χρόνια την ίδίαν έξέλιξ ιν  τa πράγματα καi ν' άποδε ιχθιJ καΙ έκεΊ δτι 
ό Κομμουνισμός δΕ:ν εΤναι δυνατόν νa άνοικοδομηθιJ, οίίτε ν' άνοικοδο
μήσι:J, άλλa μόνον νa καταστρέψι:J ,  άφού κα} ή Ρωσία άπο φεουδαρχι
κή χώρα πέρασε άμέσως είς την κομμουνιστικοποίησιν. Πόσα «qρα;». 
Καi πόσα &λλα «άρα» μπορούν νό; παραταχθούν; 

Αύτa μaς έκαμαν τότε τεραστίαν έvτύπωσιν. ΠολλΕ:ς φορΕ:ς τa 
συνεζητήσαμεν μΕ: τον Πουλιόπουλον. Μέσα μας έκλονίσθησαν παρα
πολλa πράγματα άπο δσα Εως τότε έπιστεύαμεν. 

Είς τον ογκον δέδαια των πολλωv μελων τού κόμματος αύτa τa 
πράγματα οuτε κ&ν ήσαν γνωστά, οuτε παρετηρήθησαν, οuτε ήμεΊς 
έκάμαμε λόγον. ΔΕ:ν μπορούσαμε νa μεταδληθωμεν άμέσως είς κήρυ
κας θεωριων, κλονιζουσων τaς δάσεις τού Κομμουνισμού,. ποΊοι ; 'Η
μεΊς ποu πpωτοι τον έκηρύξαμεν είς . την 'Ελλάδα ! Πάντως μέσα μας 
κάτι ηρχισε νa ξερριζώνεται, νa καταρρέι:J ένας ολόκληρος ίδεολογικος 
κόσμος ! 

ΔΕΝ ΕΛΥΘΗ ΤΟ Π ΡΌΒΛΗΜΑ 

'Αρκετa έκουράσαμεν τοuς άναyνώστας μας μΕ: θεωρίας. �Ας έ
π ιστρέψωμεν λοιπόν άπο την κ ίναv το ταχύτερον, καi δ ιότι άρκετa έ
μείναμεν έκεΊ καΙ διότι  κ ινδυνεύομεν άπο τον Μάο - ΤσΕ: - Τοuνγκ καΙ 
ό ιότι ίιπάρχει φό6ος νa παρασυρθωμεν καi πδ:με καi είς τήν . . .  Κορέαν ! 

'Οπωσδήποτε δμως, καi τώρα ποu 6 κομμουνισ�ος κατέλαβε την 
1\. ίναν δ ιa τού Μάο - ΤσΕ: - Τουνγκ, δΕ:ν i]λλαξαν τα πράγματα. ΔΕ:ν 
σημαίνει δτι η κατάληψις της Κ ίνας ίιπο των κομμουνιστων έπαλη
θεύει τa δσα εΤπεν ό Λένιν, δ ιότι μΕ: την κατάληψιν αύτην οuτε ώκοδο
μήθη ό Κομμουνισμος είς την Κ ίναν, οuτε οΙ Κ ινέζοι έγιναν κομμου
νισταί, οuτε έλύθη συνεπως το πρόδλημα, &ν μία χώρα δύναται άπο 
τού φεουδαρχικού καθεστωτος νa πηδήσι:J είς το κομμουνιστικόν, χω
ρΙς νa περάσι:� το καπιταλιστικον (άστικον) στάδιον. Κατa την γνώ
μην μου, οuτε η Ρωσία, οuτε ό Μάο-ΤσΕ:-Τούνγκ της θa δυνηθούν νa 
)<Ομμουνιστικοποιήσουν την Κ ίναν, δηλαδη νa έφαpμόσουν έν τι:'J πρά
ξει τον Κομμουνισμόν, va κάμουν τοuς Κ ινέζους κομμουνιστάς, καΙ άρ
γa η γρήγορα η θa καταρρεύσι:� το καθεστως της σήμερον η θa τ ρο- . 
ποποιηθr;i κατa τοιούτον τρόπον, ωστε πδ:ν άλλο η κομμουνιστικον νa 
ε1ναι .  �Αλλωστε 6 Μάο-ΤσΕ:-Τοuνγκ άκόμη δΕ:ν i]ρχισε κ&ν νa έφαρμό
ζι:� τον Κομμουνισμον έπi τού οίκονομικού καΙ κοινωνικού έπιπέδου, 
περ ιοριζόμενος είς το Κ α τ α σ τ Ρ Ο φ Ι κ ο ν Ε ο γ ο ν τ Ο ύ Π Ο λ ε -
μ Ι Κ Ο ύ Κ Ο μ μ Ο υ ν Ι σ μ Ο ύ είσέτι καi μη τολμων νa είσέλθι:J κδ:ν 
είς το στάδιον της «άνοικόδομήσεως τού Κομμουνισμού» ! 

. 
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ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΑ Ι  Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ 

Έπικαιρότατον άσφαλως εΤναι το κεφάλαιον τοuτο τοu ίστορή
ματός μας, έφ' οσον άκριδως κατ' αuτaς είσηλθον είς την έλληνικην 
Βουλήν διά τρίτην φορaν κομμοuνισταi 6ουλευταί . Καi ή έπικαιρότης 
αίίτη άκρι6ως καθιστ� το κεφάλαιον τοuτο έξαιρετικa aξιοπρόσεκτον 
δ : '  δλους καi δ ι '  αuτοuς τοuς κομμουνιστaς δουλεuτάς ! 

ΠοΊος ό ρόλος των κομμουνιστων δουλεuτων μέσα είς εν άστι
κόν Κοινοοούλιον ; Κατ' aρχην μπαίνουν μέσα είς αuτο νa φτ ιάσουν, 
νa νομοθετήσουν, να οΙκοδομήσουν, η νa χαλάσουν, νa καταστρέψουν, 
νa γκρεμίσουν; Εiσέρχονται καi αUτοi ώς νομοθέται, οπως δλοι οί 
Ο:λλοι 6ουλευταi ( άδιάφορον aν διαφωνοuν καi αuτοi μετα>ύ των διa 
,ον τρόπον τοu νομοθετεΊν ) των αλλων κομμάτων η άντιθετως εΙσέρ
χονται διa νa παρακωλύουν κai νa παρεμποδίζουν, οση αuτο"ις δύνα
μ ις, την aνασύvταξιν της aστικης Πολιτείας, ττΊν θεραπείαν των κοι
νωνικων της πληγων, την 6ελτίωσιν της θέσεως των λαϊκων μαζων ; 
Μπαίνουν εις την Βουλην διa νa κάμουν έργον δημ ιουργικον ( Εστω κai 
μόνον ύπΕ:.ρ της έργατικης τάξεως ) η διa νa κάμουν έργον καταστρε
πτικόν; Πάλιν μπήκαμε εΙς θεωρητικον θέμα ! Άλλa τί va κάμωμεν; 
Το καλεΊ ή ωρα κai το θέμα που πραγματευόμεθα. Ν Αλλως τε είπαμε 
οτι πρέπει δχι μόνον νa άφηγούμεθα γεγονότα, άλλa καi νa διδάο j :ω
μεν. συγy_οόνως. 

Άναμφι6όλwς λοιπον οuτε τότε ήμεΊς εlσήλθομεν εΙς την Βου
λiJν έκείνην τοu 1 926 διa νa δ ιορθώσωμεν τa κακως έχοντα τijς χώ
ρας, οuτε οί το 1 936 οίίτε οί το 1 95 1  εlσελθόντες εΙς αuτην της Ε.Δ.Α. 
Άvτιθέτως oi κομμουνισταi δουλεuταi εΙσέρχονται κατ' άρχην εiς τa 
ό.στικa Κοινοβούλια διa νa κάμουν «έ π α  ν α σ τ α τι κ η δ ο u λ ε ι ώ>, 
καi τέτοια δουλειa εΤναι το νa χαλάσουν, νa παρεμποδίσουν, aν δυνη
θοuν, το νa γίνr;ι άπο τοuς αλλους τίποτε το δημιουργικόν. Το έντος αu
της έργον των εΤναι κατ' άρχην ά ρ ν η τ ι κ ο ν κ α i δ ι α λ u τ ι κ ό ν ! 
Αύτο εΤναι το πρωτεuον έργον των. Καi οταν άκόμη φωνάζουν νa γίνr;ι 
κάτι ύπΕ:.ρ η)ς έργατικης τάξεως η ύπΕ:.ρ των aγροτων η αλλων οlκονο
μ:κως άν:σχυρων, ύπερθεματίζουν εΙς τa αίτήματα των μαζων, ζητοuν 
περισσότερα άπο δσα ζητοuν αi ίδιαι αί μaζαι ,  αφ' ένος μΕ:.ν δ ιa νa έ
ξωθήσουν καi αύτaς νa ζητοuν τa περισσότερα, γινόμενοι καi αuτοi ά
μεστοΙ εΙς αuτaς δημοκοποuντες, aφ' έτέροu δΕ: διa νa στενοχωρήσουν 
περ ισσότερον τό:ς Κυ6ερνήσεις ποu πρόκε ιται νό: τa δώσουν, καi έκ 
τρίτου διa νa καταστίj δυσχερέστερον νa iκανοποιηθοuν αi aπαιτήσεις 
των μαζων, ώστε νa μη ίκανοποιηθοuν αύται, δ ιa νa γίν;:ι έπειτα έκ
μετάλλευσις έπαναστατικη της μη iκανοποιήσεως. 

Δεύτερος λόγος τf\ς εΙσόδου των κομμουνιστων εΙς εν aστικον Κοι
νο6ούλιον εΤναι το νa προπαγανδίζουν τaς aπόψεις των. ΔΕ:.ν ύπάρχει 
καλύτερον 6η μα δΊακηρύξεως πολίτικων aπόψεων καi πολεμικf\ς κατ' 
ιi:ντιπάλων πολιτικων άπο το 6f\μa της Βοuλης η άπο οiονδήποτε αλλο 
6ημα δημοσίας προσοχijς. Ν Αλλωστε καi δ μόνος λόγος, διa τον δποΊον 
καi η Ρωσία μετέχει σήμερον τοu Ο . Η . Ε. ,  εΤναι αuτός : Το νa παρεμ
ποδίζr;ι έκεΊ νa γίl!r.t κάτι καλον εΙς τον Κόσμον καi το νa προπαyανδί
ζr;ι τaς aπόψεις της, aσκοuσα συνάμα καi πολεμικijν κατa των aντιπά
λων της, διότι το 6ημα τοu Ο.Η . Ε. εΤναι 6ημα ποu προσέχει δλόκληρος 
ή ΟΙκουμένη. Έaν ελειπεν δ λόγος αuτός, δΕ:.ν θa f:μενεν οίίτε εν λεπτον 
της ώρας ή Ρωσία καi ο1 δορυφόροι της είς τον Ο.Η .Ε. 

Τρίτος λόγος, δεuτερευων κάπως 6έδαια, διa τον δποΊον οί κομ
μουνισταi εΙσέρχονται εΙς τijν Βοvλήν, εΤναι ή Χρησιμοποίησις των προ
νομίων, τa δποια παρέχουν συνήθως τa « ή  λ ι θ ι α »  aστικa καθεστω
τα, έπi τίj 6άσει των κακως έννοοuμένων δημοκρατικων aρχων δ ι '  ο -
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λ ο υ ς, τόσον είς τοuς ύπσψηφίους 6οuλεuτάς, κατό: την προεκλογικηv 
δρ&σιν, δσον καΙ Ιδίως εΙς τοuς 6ουλευτάς, μετό: την έκλογήν, ώς άσυ
λία, προνόμ ια κινήσεων, άπόλυτος έλεuθερία ( μ&λλον άσuδοσία) ,  δι
καίωμα άναμίξεως έν παντl καΙ πάντοτε ! Κατ' οuσίαν, άνοιγμα δλων 
των θυρων είς τοuς 6ουλευτάς ! 0\ αuτοl λόγοι Ισχύουν διό: την είσοδον 
κομμουνιστων καΙ είς τό: δημοτικό: η κοινοτικό: συμ6ούλια η άλλα άντι
προσωπευτικό: σώματα. 

Αuτο το έργον λοιπον εlσήλθομεν καΙ ήμεϊς τότε νό: κάμωμεν εΙς 
τi]ν Δ '  Σ υντακτικην Σ υνέλευσιν των ' Ελλήνων ! �Αν καΙ ήτο Συνέλευ
σις 372 πληρεξουσίων, έξ ών 362 " Ελληνες καi l Ο μη W Ελληνες ! � Η 
μ&λλον περ ισσότερον Ρωσοι, παρό: " Ελληνες ! 

Εuκαιρία προπαγάνδας δΕ:ν πρέπει νό: χάνεται .  Αuτο εΊναι άξίωμα 
όχι τοu Κομμουνισμοu μόνον, άλλό: της προπαγάνδας γενικως, ώς τέ
χνης έξελιχθείσης εΙς έπιστήμην πλέον, χάρις είς τοuς Μπολσε6ίκους 
καi εΙς τον ΓκαΊμπελς ! Σ υνεπως καΙ η προσέλευσίς μας είς την τελε
τήν τijς πρώτης συνεδριάσεως της 'Εθνοσυνελεύσεως εκείνης έπρεπε ν' 
άποτελέσι:ι εuκαιρίαν προπαγάνδας. 0\ σκηνοθέται επi το έργον. ΠλεΊ
στοι κομμουνισταi εστάλησαν είς την είσοδον της Βουλης (της παλαι&ς 
Βουλης καΙ έξω των κ ιγκλιδωμάτων τοu σημερινοu ύπουργείου Δικαιο
σύνης) .  Τό: πεζοδρόμια της όδοu Σταδίου εγέμισαν. Οί άστυφύλακες 
κρατοuν δέβαια άνοικτην την δίοδον. ν Αλλοι κομμουνισταί, Ιδίως φοι
τηταl καΙ εργάται, χωρlς νό: λείπουν καi α\ σuvτρόφισσαι, κατέλαβαν 
τό: θεωρεία τijς Βουλης πολU ένωρίς, διό: νό: �η χωροuν έπειτα ο\ μη κομ
μουνισταί ! ΠοΊον άστικον κόμμα θό: προε6λεπε νό: στείλι:ι εγκαίρως 
τοuς Ιδικούς του; 

Προσέρχονται ο\ 6ουλεuταi των άστικων κομμάτων. Κ οuρσες πο
λυτελεΊς, λιμουζίνες, Πακάρ, διάφορες άλλες μάρκες. Το πλijθος της 
i.ίσόδου σιγζi ! Οίίτε ί::να χειροκρότημα. Προσέρχονται ί::νας - ί::νας οΙ 
όρχηγοi των κομμάτων. Μάτην δύο - τρεΙς είς κάθε άρχηγον προσπα
θοuν νό: παρασύρουν τό: πλήθη είς χειροκροτήματα. Τό: χερια τοu πλή
θους εΊναι δεμένα ! 

Ή α'ίθουσα τijς Bouλijς εΊναι σχεδόν γεμάτη. Είδοποιούμεθα περl 
αύτοu καταλλήλως. 

Οί δέκα κομ�ουνισταi 6οuλευταi προσέρχονται δμαδικως συντε
ταγμένοι κατa δυαδας ! Είς την πρώτην δυάδα δ Σεp. Μάξιμος καΙ δ 
γράφων ! Μία κατακόκκ ινη μεταξωτή, άρκετό: εύμεγέθης, κονκάρδα εΊ
ναι καρφωμένη είς το άριστερΟν πέτο τοϋ σακκακ ιοu έκάστου. Προχω
ροuν πεζ�. Δι '  αύτοuς δΕ:ν έχει αuτοκίνητα ! ΔΕ:ν μποροϋσαν νό: πάρουν 
δύο ταξί ;  Άλλό: τότε τί είδους προλετά�ιοι θό: ήσαν; ' Εκπρόσωποι των 
προλεταρίων, έποχούμενοι αύτοκινήτων; 

ΔΕ:ν εΤχον άκόμη πλησιάσει οί κομμοuνισταί 6ουλεuταi είς την εί
σοδον; δταν εξέσπασαν, κατόπιν συνθήματος, τό: χειροκροτήματα τοϋ 
πλήθους τiis είσόδου, τό: σκηνοθετημένα χειροκροτήματα ! Οί άστυνο
μ ικοi ξαφνιαζονται !  τί τρέχε ι ;  ΠοΊος έρχεται ; 

Οί κομμουνισταi 6ουλευταί !  
Πολλοl 6ουλευταi άλλων κομμάτων 6γαίνουν είς την ε'ίσοδον της 

Βουλijς διό: νό: ίδοuν τί συμ6αίνει ! Πληροφοροuνται καi στρα6ομουτσοu
νιάζουν ! Auτol δέν εΤχον την πρόνοιαν οuτε νό: όργανώσουν κάτι τέτοιο 
δι '  έαυτσUς η διό: τοuς άρχηγσUς των κομμάτων των, οuτε κ&ν δ ιό: ν' άν
τ ιδράσουν είς μίαν τοιαύτην έκδήλωσιν των κομμουνιστων μΕ: άποδοκι
μασίας τοu πλήθους κατ' αuτων. 'Αλλ' αύτοi μήπως έχουν διαθέσιμον 
πληθος ; νΕχουν, καi μάλιστα πολλαπλάσιον, δ ιότι άλλως πως εκλέ
γονται βουλευταί ; νΕχουν πληθος, άλλό: δέν έχουν κόμμα, δηλαδη ώρ
γανωμένον κόμμα. νΕχουν μπουλούκια ! 
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Αί πέντε, έν δλ�, δυάδες των κομμουνιciτων βοuλεuτων άνέρχον-· 
τ αι η1ν κλίμακα τοΟ Κοινοβουλίου σο6αροί, παρό: την νεαρό:ν σχετικως 
ΙJλικίαν των, εύθυτενεΊς, άπαξιοίίντες νό: στρέψουν νό: iδοΟν πέριξ  των, 
σό:ν νό: aνήρχοντο τό:ς κλίμακας της . . .  ' Εξουσίας ! Κ άποιος έξ αύτων 
έι!• ιθuρισε : 

- Μέ το καλο καί . . .  σηΊν 'Εξουσία ! 
Μειδίαμα εύχαριστήσεως διέστειλε τό: χείλη της δεκάδος. 
Δ ιέρχονται έπίσης συντεταγμένοι τιΊν θύραν της Bouλijς. Καί . . . .  

περιέργως, aσφαλως αύτομάτως καΙ άσυναισ11ήτως, παραμερίζουν καi 
αuτοl οί άστοi βουλευταί, ΠοU συνωμίλουν εiς τοuς διαδρόμους, διό: νό: 
περάσουν, ποΊοι ; 

Οί κομμουνισταi βουλευταί ! 

Η · ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ Π Ρ Ε Σ Β ΕΥΤΟΥ 

Ή ε'ίσοδός των εΙς τιΊν α'ίθουσαν χαιρετaται με ραγδαΊα χειρο
κροτήματα, τό: έπίσης σκηνοθετημένα, άπό τό: λαϊκό: θεωρεΊα ! Διό: 
·κανένα άλλον δεν f]κούσθησαν χειροκροτήματα. ΟΙ πρεσδεuτ.αi aπο το 
διπλωματικον θεωρεΊον σκύδουν νό: ΙδοΟν τί συμδαίνει ! Καi φυσικό: η 
Έλλό:ς έκτίθεται, δ ιότι τό: θεωρεΊα, δ Λαός, χειροκροτεΊ μόνον τοuς 
κομμουνιστό:ς βουλεuτάς ! Τί ε'ίδους άραγε έκθέσεις θό: στείλουν oi 
πρεσοευταi εΙς τό:ς Κ υ6ερνήσεις των ! ΕIς το διπλωματικον θεωρεΊον 
είναι καi ό σ. Γ ιοuστίνωφ, πρεσδεuτιΊς της Ρωσίας ! Πλέει εiς πέλα
γος εύδαι μονίας ! Ή χαρό: ε"fναι ζωγραφισμένη εiς το πρόσωπόν του. 
Κ άτ ι  λέγει εiς €.να δ ικόν του, ποu τον συνοδεύει .  

Ο ί  κομμουνισταi �ουλεuταi καταλαμοάνουν 1 Ο €.δρας εΙς τιΊν ά
κραν άριστεράν. Φροντ ιζουν μάλιστα νό: μη κάθεται κανεiς άλλος βου
λευτιΊς κοντά των, aλλό: νό: χωρίζωνται aπο τοuς άλλους με μερι!<ός κε
νό:ς €.δρας ! ΠοΊοι εΤχαν χολέραν καΙ δεν έπρεπε νά. . .  μεταδοθιJ ; 

Μάτην άργότερον oi άλλοι βουλεuταl χε ιροκροτοuν τοuς εlσερχομέ
νους εΙς τιΊν α'ίθουσαν aρχηγοuς των κομμάτων των. Το πουλάκι έπέτα
ξε ! Τό: χειροκροτήματα των βουλεuτων δεν έχουν aξίαν. Είναι αύτονόη
τα διό: τοuς aρχηγούς των. Τό: θεωρεΊα έχειροκρότησαν μόνον τοuς κομ
μουνιστό:ς βουλευτάς ! ΚαΙ τιΊν άλλην ημέραν έτσι έγραψεν δ Τύπος 
εΙς τό: σκίτσα της Βουλης, ποu έδημοσίευσαν oi έφημερίδες, δσαι έδη
μοσίευσαν ·πιστιΊν εΙκόνα της πρώτης συνεδριάσεως. 

Αύτό θό: πιJ προπαγάνδα. Αύτο θό: π6 μαεστρία εΙς τιΊν τεχνικιΊν 
τijς προπαγάνδας. Τό: γράφω αύτό: διό: νό: παραδε ιγματισ11ο0ν μερικοl 
<(κόπανοι»  των άλλων κομμάτων ! 'Όλα αύτόματα καi αύθόρμητα δεν 
y ίνονται .  Χρειάζεται δουλειά, προπαρασκευή, τεχνική, πεΊρα καΙ πρΟ 
παντός . . .  όργάνωσις άρτία. 

Ο Ρ Κ Ο Σ  ΥΠΟ ΕΠ Ι ΦΥΛΑΞ Ι Ν  

Το ζήτημα τοu δρκου μας ως βουλευτων �aς άπησχόλησε πολu 
είς  Ιδιαιτέραν σύσκεψιν της κοινοοουλευτικης όμαδος τοu κ .  Κ . . Ε. Πρω
τα - πρωτα έκεΊνο το <<εiς το ονομα της Άγίας Τριάδος» ! ΝΕπειτα το 
«πίστιν είς τιΊν Π ατρίδα». Β ασιλεuς δεν ύπijρχε, δ ιότι ε'ίχαμε Δημοκρα
τίαν. 'Όσον aφopQ: το Σ ύνταγμα θό: το συνέτασσεν η ' Εθνοσυνέλευσις 
C:κείνη, fjτ ις  ήτο Σ υντακτική. 

ΚαΙ · φυσικό: τον δρκον δεν ήτο δυvατον νό: τον aλλοιώσωμεν ημεϊς . 
. Επρεπε ν:C τον aπαγγείλωμεν δπως ήτο. Ν Αλλως δεν μπορούσαμε νό: 
ι:.';μεθα βουλεuταί. Ν Επρεπε νό: βρεθΏ ενας τρόπος νό: παρακάμψωμεν 

· 10ν σκόπελσv εuθUς άπο τό: πρωτα βήματα τijς έμφανίσεως κομμουνι
στικης όμάδος είς την Βουλήν. 
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Κ αi ό τρόπος εύρέθη. Κ ατετέθη, όλίγον πρΟ τής ορκωμοσίας, f.γ
γραφος δήλωσις είς το προεδρείον τής Βουλής, διό: να καταχωρηθιj είς 
τα πρακτ ικά, ή όποία Ελεγεν δτι <<ή όμeχς των κομμουvιστων βουλευτων 
όρκίζεται μέ τι)ν έπιφύλαξιν τής έννοίας τής Πατρίδος, ως έvνοεΊ αύτη 
ταύτην (δηλαδι'! ως πατρίδα των πτωχων καi οχι ως πατρίδα των πλου
σίων ) καi μέ τι)ν έπιφύλαξιν των έπi τής θρησκείας άπόψεών της, δσον 
άφοpξτ τι)ν φράσιν «εiς το ονομα τής 'Αγίας Τριάδος». 

*Ετσι παρεκάμφθη ό σκόπελος. Η Αλλωστε τον δρκον δέν έγένετο 
άνάγκη να τον άπαγγείλωμεν, δ ιότι ημεθα ολοι παρόντες κατα τι)ν όρ
κωμοσίαv δλων των Ίiλλων βουλευτων καi ό δρκος άνεγνώcΠJη δι '  δλους. 

Ό προεδρεύων τής συνεδριάσεως πρωτος άντιπρόεδρος τής προη
γουμένης Βουλής κ. Άλαβ&νος, βουλευτι)ς Κ υκλάδων, έξεπλάγη φυσι
κό: μέ τήν κατάθεσιν τοιαύτης δηλώσεως καi δέν ηξευρε τί να κάμt;�.  
' I  σχύει δρκος ύπο έπιφύλαξιν, ύπο α'ίρεσιν ; Φαίνεται δμως δτ ι  συvε-
6ουλεύθη άλλους, καi ίδίως άρχηγοuς κομμάτων, καi τελικως έδέχθη 
τήν δήλωσιν. 

Κ ατeχ τον τρόπον αύτον οuτε έτόλμησε καvεiς νCχ πιj δτι ψευδως 
ώρκίσθημεν ως κομμουνισταί, οuτε δτι δέν ε'ίμεθα έν τάξει μέ τι1ν συνεί
δησίν μας. Διότι  ωρκίσθημεν πίστιν είς τι)ν Πατρίδα, άλλeχ τι'!ν Πατρί
δα δπως τι)ν έννοούσαμεν ήμεlς (την πατρίδα των πτωχων η τήν . . .  σο-
6 ιετικι)ν πατρίδα ; )  uΟσον άφορξτ την Άγίαv Τριάδα, ήτο έπίσης, μετeχ 
την έπιφύλαξιν των θρησκευτικων μας πεποιθήσεων, ζήτημα ίδ ικης μας 
συνειδήσεως aν πιστεύωμεν είς αύτι)ν η οχι. Κ ανεiς άλλος δέν ήδύνατο 
ν' ύ:ναμιχθιj. 

Περ ιέργως οί όρκ ισθέντες βουλευταi της Ε. Δ. Α. δέν κατέ
θεσαν καμμίαv τοιαύτην δήλωσιν καi ωρκίσθησαv καi πίστιν είς η1ν 
Πατρίδα, τον Βασιλέα, το Σ ύνταγμα κ.τ.λ. 'Ή οί άνθρωποι δέν εΤ
ναι κομμουνισταi καi άδίκως τοuς έκόλλησαv οί συκοφάνται των τέτοια 
ρετσινιeχ η άδιαφορούν διό: τι)ν ψευδορκίαv ! Ετναι καi αύτο ζήτημα συν
ειδήσεως, άλλeχ καi κομμουνιστ ικης συνειδήσεως ! 

Α Ι  Κ Ο Ι ΝΟΒΟΥΛΕΥΤ Ι ΚΑ Ι  ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ Κ .  Κ .  

Γράφοντες τeχ πολιτ ικό: παρασκήνια τού Κ .  Κ .  Ε. όφείλομεν ένταϋ-
6α νeχ δηλώσω_μεν δτι, μετeχ την έκλογην της πρώτης δεκαμελούς αύτοϊf 
κοινο6ουλευτ ικnς όμάδος, τα παρασκήνια ταύτα μετατίθενται κατα το 
κυριώτειDον αύτων μέρος άπο της Κεντρικής Έπιτροπης του είς τfιν 
κοινο6ουλευτ ικήν του όμάδα. ΕΤναι άληθές δτι είς δλα τeχ Κ .  Κ .  τού Κό
σμου ή κοινοοουλευτ ικι) αύτων όμeχς δέν εχει τι'!ν θέσιν, τfιν όποίαv ε
χουν αί κοινοοουλευτικαi όμάδες των άστικων κομμάτων, αί όποίαι κατ' 
ούσίαv είναι το πάν, αύτη αύτη ή ύπόστασίς των. 

Είς τeχ Κ .  Κ .  αί κο ινοοουλευτ ικαi όμάδες εΤναι άπλξτ οργανα της 
Κ .  Ε. αύτων διό: την έκδήλωσιν τής πολ ιτικης αύτων είς το Κοινοβού
λιον. Αί δέ Κεντρικαi Έπιτροπαi διατηρούν άκεραίαν οχι μόνον την ή
yεσίαv καi τι)ν έκπpοσώπησιν καi τeχς σχέσεις των κομμάτων πρΟς τον 
Λαον δ ιό: των όρyαvώσεών των καi προς τα άλλα κόμματα, άλλα καθο
δηγούν καi έλέyχουν, καi την κοινο6ουλευτικήν των όμάδα, fjτις όφείλει 
να πειθαρχιj είς τι)ν κ .  Ε. καi να έκτελιj τeχς έντολάς της, άνεξαρτήτως 
των άπόψεων των μελων της κοινο6ουλευτικης ομάδος, f.στω καi έν τι) 
όλότητί των. Κ αvονικως λοιπον καi σύμφωνα μέ το Καταστατικον τού 
Κ .  Κ .  Ε. (πρεπε ή κοινοβουλευτική του όμeχς νeχ ύπακούΙJ είς τfιν Κ .  Ε. 
μέχρι καi τfις τελευταίας λεπτομερείας της δράσεώς της. 

Ύπο τι1ν προϋπόθεσιν αύτι'Jν άντ ιλαμ6άνεταί τις δτι ή ήγεσία 
της κοινο6ουλευτικης όμάδος τού Κ .  Κ .  Ε. δέν έχει τον χαρακτήρα ποu 
εχει ή ήyεσία των κοινο6ουλευτικων ομάδων των άστ ικων κομμάτων, είς 
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τα οποία ι1 ήγεσία αϋτη είναι ό άρχηγος τοΟ κόμματος, είναι το παν 
ούσιαστ ικως. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ Σ ΗΓΕΣ Ι Α Σ  

Ή r1γεσία μιaς κομμουνιστικης κοινοοουλευτι κης όμάδος εΊναι κατ 
ούσίαν μόνον εΤς σύνδεσμος τρόπον τ ινό: της κοινο6ουλευτ ικης όμάδος 
προς την Κ .  Ε. τοΟ κόμματος. Δηλαδη ή Κ .  Ε. τοΟ κόμματος δίδει τό:ς 
όδηvίας της η τό:ς έvτολάς της είς τον ηγέτην της κοινο6ουλευτικης ό
μάδος καΙ αuτος μετα6 ιοάζει ταύτας είς τό: μέλη αuτης. Ρόλος συνδέ
σμου, ρόλος γραμματέως μ ιaς φράξιας, δ ιότι κατ' οuσίαν ή κοινοοου
λευτ ικη όμό:ς τοΟ Κ .  Κ .  δέν εΤναι άλλο τίποτε, παρό: μία φράξια roO 
κόμματος έντος τοΟ Κοινοοουλίου. 

Προκει μένου δμως περl της κοινοοουλευτ ικης όμάδος τοΟ 1 926 τό: 
πράγματα ήσαν κάπως διαφορα. Πρωτον είς την κοινο6ουλευτικην όμά
δα έ.κείνην περιελαμοάνοντο πρόσωπα της Κ .  Ε. τοΟ κόμματος, διατε
λέσαντα καΙ γενικοl γραμματεlς αuτοΟ, ως ό Μάξι μος καΙ ό γράφων. 
Δεύτερον ήσαν ο1 κυρίως γνωστοl είς τό:ς μάζας τοΟ κόμματος καΙ είς 
την χώραν γενικως ώς ήγέται αuτοΟ. Τρίτον τό: άλλα πρόσωπα της Κ .  
Ε. τοϋ κόμματος, πλην τοΟ Πουλιοπούλου, δστις άπεχώρησε της Κ .  Ε. 
δε� είχον προσωπικόν κΟρος είς τό:ς μάζας καΙ ήσαν άγνωστα σχεδόν 
είς αύτό:� καΙ ό ρόλος των μέχρι τότε ήτο δευτερεύων. Διό: τοuς λόγους 
αuτοuς το κέντρον τίlς βαρύτητας τijς οuσιαστικijς ηγεσίας τοίί κόμμα
τος εκλινεν εuθuς έξ άρχης προς το μέρος της κοινο6ουλευτικΓ]ς όμάδος. 
'Άλλωστε ή παράδοσις έν 'Ελλάδ ι συνηγόρει ωστε καΙ α1 λαϊκαl μaζαι ,  
κατό: το παράδε ιγμα των άλλων κομμάτων, νό:  θεωροϋν ήγεσίαν τοίί 
κόμματος την ήγεσίαν της κοινο6ουλευτ ικιϊς όμάδος. 

ΤΡ Ι ΜΕΛΗ Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕ Ι Α  

Το γεγονός αuτο δέν ήτο δυνατόν νό: παρέλθι:1 άπαρατήρητον απο 
1 ό:  άλλα μέλη τΓ]ς Κ .  Ε., τό: όποΙα δέν ήσαν βουλευταl - καΙ ταuτα 
Ο:πετέλουν φυσικό: την πλειοψηφίαν αuτης. Δι '  αuτο καΙ εuθuς έξ άρχης 
έ.ξεδηλC:Jθη έκ μέρους αuτων (άνθρώπιvα είναι δλα τa πάθη ) κάποια 
ζηλοφθονία εναντι των βουλευτων καΙ ίδίως κατό: τοΟ Μαtίμου καΙ έμού, 
η, ις κατέληξεν είς σαφη καΙ Εντονον άντίδρασιν της Κ .  Ε. κατό: της αύ
ξήσεως τοϋ κύρους των βουλευτων γεvικως καΙ ίδίως των δύο προμνημο
νευθέντωv. Το χειρότερον είς την περίπτωσιν αιJτην ήτο δτι καΙ μεταξu 
έμοϋ καi τοϋ Μαξίμου δέν ύπηρχε ταυτότης άvτιλήψεωv άπο έτων f)δη, 
Ο:λλ' άκόμη καΙ Εν εΤδος άντιζηλίας, έκδηλούμενον είς διαφορό:ς μέν γvω
μωv έπi τΓ]ς πολιτικftς τού κόμματος, είς συστηματικην δέ άvτ ιπολίτευ
ο ι ν αύτοϋ έντος τοϋ κόμματος κατό: το δ ιάστημα της ύπ' έμοϋ κατοχης 
τijς θέσεως τοϋ γενικοϋ γραμματέως. την δ ιάστασιν δέ ταύτην η άvτι
ζηλίαv, &ν θέλετε, έξεμεταλλεύ8η ή Κ. Ε., δηλαδη ή πλειοψηφία της, 
όσον ήδυνήθη, διό: νό: πλήξι:1 η νό: μειώσι:1 τι1ν θέσιν καΙ το κϋρος τijς 
κοινο6ουλευτικης όμάδος τοδ κόμματος. 

Εύθuς έξ άρχής λοιπόν, δταν έτέθη ζήτημα ήγεσίας τιϊς κοινοοου
λευτικης όμάδος έν τη Βουλη, ή Κ .  Ε., μη έπιθυμούσα ν' άνατεθη ή τl
yεσία οϋτε εΙς τον Μάξι μον, οίίτε εΙς έμέ, προέτεινε νό: σχηματισθ6 τρι
μελης γραμματεία τijς κοινοοουλευτικijς όμάδος, f]τις vό: κατευθύνι:1 αύ
τήν. ΚαΙ ι1 τρι μελης αϋτη γραμματεία άπετελέσθη {ξ η μων των δύο 
( Μαξί μου καΙ έμού ) καΙ έπl πλέον τοΟ βουλευτού Θεσσαλονίκης Γρη
γορίου Παπανικολάου, ώς έργατικού στελέχους, δ ιό: νό: δοθΏ ό άρμόζων 
χαρακτηρ τής έργατικijς Ιδιότητος τού κόμματος. Ή τρι μελης αύτη 
γραμματεία ωφειλε, συσκεπτομένη έν τιi Βουλη νό: ρυθμ ίζι:1 έκάστοτε 
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-ιήν στάσιν τijς κοινοοουλευτικijς ομάδος είς δλα τα ζητήματα καΙ να 
-όοίζι;ι συνάμα τrοΊος θα όμιλήσι;ι καΙ τί θα τrι] τrερίτrου είς κάθε θέμα. 
'Υτrο το τrνεΟμα TOUTO κατετέθη καi είς το ΠροεδρεΊον τijς Βουλijς 
5ήλωσις, δτι ή ομας δ ιευθύνεται ύτrο τρι μελοuς έτrιτροτrijς, aτrοτελουμέ
νης έκ των τριwν προαναφερθέντων βουλευτων. 

Α Ι  ΠΑΓΚΑΛ Ι Κ Α Ι  ΣΥΜΒΑΣ Ε Ι Σ ΜΕ ΤΗΝ Γ Ι ΟΥΓΚΟΣΛΑΥ· Ι -ΑΝ 

Είς τας τrρογραμματικας δηλώσε ις τijς Ο ίκουμενικijς Κ υβερνήσεως, 
.iiτις έσχηματίσθη aτro δλα τα έν τi] ΒουλΏ Κό,ΙJματα, τrλην φυσικα TOU 
Ι< . Κ .  Ε., τα καταφέραμε κάτrως καλά. Έμοιρασαμε τα θέματα μΕ τον 
.Μάξι μον καΙ έμ ιλήσαμε καi oi δύο, έ:καστος δ ι '  ώρισμένα θέματα. Άλ
λα τα έκάναμε κυριολεκτικwς μούσκεμα είς τας τrαγκαλικας συμοάσεις 
,μΕ: τfιν Γιουγκοσλαυίαν. 

Ύτrάρχουν πολλάκ ις μερ ικα θέματα, είς τα ότrοΊα εΤναι δύσκολον 
νά εύρεθι] aμέσως τrοία τrρέτrε ι να εΤναι ή στάσις ένος Κ .  κ .  Είς τα 
τοιαΟτα θέματα εfναι δύσκολον να εύρεθι] ή θέσις τοΟ Κ .  Κ .  καΙ οταν 
.U:κόμη Ε:χι:ι καιρον να σκεφθι]. Πόσον μ&λλον δταν δέν δ ίδεται ό aπαιτού
μενος χρόνος. 

ΕΊΎαι γνωστόν, δτι ό Πάγκαλος εΤχε συνάψε ι μΕ: τfιν Γιουγκοσλαuί
αν ώρισμένας συμβάσεις τrολu δυσμενεΊς δια τfιν ' Ελλάδα, aναγνωρι
.ζούσας είς τfιν Γ ιουγκοσλαυίαν σημαντικα δ ικαιώματα έν Θεσσαλονί
" IJ ,  ίδίως είς τfιν λεγομένην <<σερβ ικfιν ζώνην» τοu λ ιμένος. Ai συμβάσεις 
αuται avεγνώριζον καΙ δικαιώματα γιουγκοσλαυϊκwν ίδιοκτησιwν καi 
&λλα τrρονόμ ια, ειJκολίας δασμολογικάς, συγκοιvωνιακάς, τrράγματα, τα 
.ότrοΊα θα Ε:διδον το όλιγώτερον δικαιώματα συvεχοuς έτrεμ6άσεως τijς 
[ ιοuγκοσλαυίας είς τα έσωτερικa μας καΙ είδικwς είς τον λ ιμένα τijς 
Θεσσαλονίκης. ΔΕ:ν γνωρίζω τrwς ό Πάγκαλος, παρουσιαζόμενος ώς ύ-
11'εμεθν ικ ιστής, ύτrέγραψε τας συμβάσεις ταύτας. 

Ό Μιχα.λακότrουλος λοιτrόν, ώς ύτrουργος τwν Έξωτερικwν, εν έκ 
των τrρώτων νομοσχεδίων τrou Ε:φερεν είς τfιν Βοuλήν, ήτο το της κυρώ
σεως τwν συμβάσεων τούτων ύτrο της Βουλijς μΕ: είσήγησιν ίδικήν του 
ν' aτrορρ ιφθοΟν. Το θέμα έφέρετο ώς τrρwτον aναyεγραμμένον είς τfιν 
ήμερησίαν δ ιάταξιν τijς Βουλijς. ΔΕ:ν έτrρολά6αμεν ο:Jτε τας συμοά
σεις vα μελετήσωμεν, οuτε κδ:ν το νομοσχέδιον. Μόλις ανεγνώσθη ή 
εlσηγητικfι Ε:κθεσις, ό Μ ιχαλακόπουλος έζήτησεν aμέσως aτro τfιν Βου
λιlν να τας aτrορρίψι;ι aσυζητητi καΙ τrαμψηφεi δ ια να τrαρουσιασθιJ ή 
Έ λλας ήνωμέvη Ε:ναντι της Γ ιουγκοσλαυίας ! Κ ανεlς έκ των άλλων 
κομμάτων δέν έζήτησε τον λόγον. "Ολοι oi βοuλευταl ήσαν σύμφωνοι 
ν' aτrορριφθοΟν αί συμοάσεις αuται .  Ό Σ οφούλης_. Πρόεδρος της Βου
.λijς, τrροχωρwν aμέσως είς ψηφοφορίαν, έζήτησε να έγερθοΟν δσοι βου
λευταi εΤναι ύτrέρ τijς aπορρίψεως τwν τrαγκαλικwν συμβάσεων μΕ: τfιv 
ΓΊοuγκοσλαυί·αν. 'Όλοι οί βουλευταi δλωv τwv κομμάτων ήγέρθησαν. 

ΤΟ Κ .  Κ .  Ε. Ε Ι  Σ ΑΜΗΧΑΝ Ι ΑΝ 

ΤΙ θa Ε:καμναν οί 1 0  κομμοuνισταl βοvλευταί ; Άτrο έδw aρχίζει 
iι τραγωδία ! #Ημεθα τελείως aπαράσκευοι τί  να ύτrοστηρίξωμεν έν 
τrροκειμέv't'. Τόσον γρήγορα έγιναν δλα, ωστε δέν έτrρολά6αμεν vα 
μελετήσωμεν τί  θa κάμωμεv. 'Όταv εΤδα δτ ι δλη ή Βουλη έσηκώθηκε, 
iσηκώθηκα καi έγώ. Oi κομ μουvισταi βουλευταi Δράμας Κωνσταντ ινί
δης καΙ Ροδότrης Σ ινόκας μΕ ήκολούθησαν ( πάντοτε μέ ήκολούθοuν ) 
καi έσηκώθησαν καi αuτοί .  Ό Θέος ανασηκώθηκε λίyο καi έμισοκαθό
ταν μ� ξέροντας τί ν.:Χ κάμ ι;ι .  Ό Μ1:ξι μος δέv έσηκώθηκε καΙ οί ύτrό
.λοιτrοι τrέvτε τον ήκολο;Jθησαv, καθήμενοι καi αuτοί. 'Ολόκληρος ή Bou-
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λή, άποροuσα, έστράφη διΟ: vO: ίδί,i τί θΟ: έκάμναμεν τελ ικως. ΚαΙ ή μεlς 
παρουσιαζόμεθα διεσπασμένοι .  ΤρεΙς 5ρθιοι , f.νας μισοόρθιος καΙ εξ κα
θήμενοι. 

- Καθηστε κάτω ! μδ:ς εΤπεν δ Μάξιμος. 
- Σ ηκωθijτε κ' έσεΊς, aπήντησα έγώ. 
- Ψηφίζετε η1v &ποψιν τijς έλληνικijς μπουρζουαζίας ! μοu εΊπε 

κατακόκκινος καΙ Ε:ξω φρενων. 
- ΚαΙ σεΙς ψηφίζετε η1ν &ποψιν της σερβικijς μπουρζουαζίας ! 

τον aντέκρουσα καπριτσωμένος. 
Ό Σ οφούλης έπενέβη : 
- Κ ύριε Μάξι με, σδ:ς βλέπω καθήμεvοv, ώς καί τινας &λλους 

συναδέλφους σας. Σ δ:ς έρωτω : ΕΤσθε ύπέρ της άποδοχijς των παγκα
λικων συμβάσεων μΕ η1ν Γ ιουyκοσλαυίαv ; 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΜΨΗΦΕ Ι ΑΠΟΡ Ρ Ι Ψ Ι Ν  

Κόκκαλο δ Μάξι μος ! Τί vO: πί,i ; � Ηταv κόκκινος, έκιτρίvισε ! Ό 
Σοφούλης δέν έπέμεινεν είς την έρώτησίν του καΙ άvήγγειλε, σύμφωνα 
μΕ την έπιθuμίαν τοu Μιχαλακοπούλου : 

- Ή Β οuλη άπορρίπτει π α μ ψ η φ ε I τΟ:ς σuμδάσεις μέ τήv 
Γιουyκοσλαυίαν ! 

ΚαΙ δ Μάξιμος, δ:ν καΙ έξακολουθων νΟ: κάθεται μαζl μΕ πέντε &λ
λοuς κομμουνιστΟ:ς βουλευτάς, έσιώπα. Δέν διεμαρτύρετο διΟ: το π α μ
ψ η φ ε I τοu Σ οφούλη ! 

Ή συνέχεια, ώς ήτο φυσικόν, είς την σuνεδρίασιν τijς Κ .  Ε. τού 
κόμματος : 

- Γιατί έσηκώθηκες ; μέ ήρώτησεν δ Μάξιμος. 
- ΚαΙ σu γιατί έκάθησες ; ΕΤσαι ύπέρ των συμβάσεων αύτων ; 
- Έσu εΤσαι ύπέρ τijς <Ρτόψεως των ' Ελλήνων έθνικ ιστων. 
- ΚαΙ σu ύπέρ της άπόψεως των Σ έρβων έθνικιστων. ' Εγώ νομί-

ζω ότ ι, άνεξαρτήτως τοu οτι πρόκειται περl ζητήματος εριδος καΙ αν
τιθέσεως συμφερόντων μεταξu δύο άστικων Κρατων καΙ δέν μποροuμε 
βέ6αια νCχ κάμωμεν έπιλογην μεταξu τ(;)ν δύο συμφερόντων, πιστεύω Ο
τ ι  αί συμβάσεις αύταΙ θΟ: ήσαν καΙ είς βάρος τοu μακεδονικοί) Λαοu καl 
έσηκώθηκα δ ιΟ: νΟ: τΟ:ς καταψηφίσω με την άντίληψιν δτι συμφέρον τού 
μακεδονικοί) Λαοu εΤναι νΟ: μη κυρωθοuν. 

- Κ '  έγώ λέω, έτόνισεν δ Μάξιμος, οτι δέν επρεπε νό: πέσω μεν 
εiς την παγίδα τοu Μιχαλακοπούλου ! 

- Ποίαν παγίδα ; Δέν βλέπω καμμίαv παγίδα. ΝΕπειτα γ ιατί έ
σιώπησες, δταν δ Σοφούλης εΤπεν το «παμψηφεί» ; �Ας δ ιεμαρτύρεσο 
δτι δέν εΊναι παμψηφεί ! 

ΕΛΛΕ Ι Ψ Ι Σ  ΕΝ Ι Α Ι Α Σ  Κ ΑΤΕΥΘΥΝ Σ ΕΩΣ 

- ΝΕπρεπε πρΟ τijς ψηφοφορίας νΟ: καταθέσετε δήλωσιν ε ίς  το 
Προεδρεlον τijς Βουλijς, δτι δέν μετέχετε τijς ψηφοφορίας καΙ άδιαφο
pεί'τε διΟ: τΟ:ς εριδας τΟ:ς μεταξu έλληνικης καΙ σερ6ικης μπουρζουαζί
άς, παρετήρησεν δ Χαϊτδ:ς, έπεμβαiνων ώς μέλος τijς Κ .  Ε. 

- ΚαΙ αύτο δέν είναι σωστό, aπήντησα. τί θΟ: πί,i άδιαφοροuμεν ; 
Άδιαφοροuμεν δηλαδη καΙ τοuς άφίνομεν νΟ: κάμουν δ,τ ι  θέλουν ; 'Α
ναγνωρίζω δτ ι το ζήτημα εΤναι λεπτον καΙ δεν εΤναι εuκολον νΟ: βροuμε τ ί  
έπρεπε νΟ: κάμωμεν. ΆλλΟ: καΙ δεν μπορω νΟ: ταχθω ύπέρ των συμφερόν
των τijς σερβικης μπουρζουαζίας, aπλως καΙ μόνον διό: νΟ: μη ταχθω 
ύπέρ τijς έλλην ικi']ς ! Πάντως ε'ίμεθα τελείως aπαράσκευοι .  Είμεθα βέ-
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6αια καi άπειροι ό:κόμη. Μόλις έχομεν μίαν έδδομάδα είς την Β ουλήν. 
Δεν περίμενα τόσον γρήγορα νό: φθάσι:� το ζήτημα είς ψηφοφορίαv. 

- Δεν προλάδαμε οuτε νό: συνεννοηθοΟμε ή τριμελf)ς γραμματεία 
της κοινοδουλεuτικης όμάδος, εΤπεν ό Μάξιμος. Αuριον πιθαvως θό: τε
θοΟν καi άλλα τέτοια ζητήματα. Δεν μποροΟμε νό: έμφανίζωμεν το θέα
μα ποu παρουσιάσαμε διεσπασμένοι, άλλοι όρθιοι καi άλλοι καθ ιστοί. 
'Ένας πρέπει νό: κατεuθύνι:J ύπευθύνως. Το σύστημα της τριμελοΟς γραμ-
ματείας δεν εΤναι έφαρμόσιμον. . 

'Αντελήφθην οτι έπεδίωκε νό: ΕΧΙJ μόνος την ήγεσίαν της κοινοοοu
λευτικης όμάδος καi έσπευσα νό: προσθέσω : 

- Σ ' αύτο f;χεις δίκι:�ο ! Προτιμότερον νό: εΤναΊ ένας καi ύπείιθv
νος aπέναντι της Κ .  Ε. �Αν θέλι:� ς, ό:vάλαδε σύ ! Έγ& άλλωστε Ε:χω 
και διαφωνίας άρκετό:ς έπi ζητημάτων τ ινων, ώς το αίιτονομιστ ικόν, ί
σως καi είς άλλα, καi δεν μπορω νCχ έμφαvίζω τό:ς &πόψεις τοΟ κόμμα-
τος, οταν δεν συμπίπτουν με τό:ς ίδικάς μου. . 

- ΝΟχι, εΤπεν ό Χαϊτδ:ς, Οστις δεν .ήθελε, . νό: ένισχυθι] το κΟρος 
1οΟ Μαξίμου. Καi ό Μάξι μος έχει διαφορό:ς άπόψεων με την Κ .  Ε., άφσU 
ε ίς πολλό: σημεΊα συμφωνεί' με τον Πουλ ιόπουλον (Λικδ ινταρισμόν ) .  

- Ό Μάξιμος, άπήντησα, ύποθέτω δτι δέχεται καi είς τ ό:  ση
μεία ποu διαφωνεί' με την Κ. Ε. νό: ύποστηρίξr:� τό:ς άπόψεις τοΟ κόμ
ματος καi όχι τό:ς ίδικάς του ! Εfναι πολu περισσότερον εύέλικτος άπο 
i._μένα, ένc';) έγi.:ι εΤμαι σκληροτράχηλος καi πεισματάρης ! 

Ό Μάξι μος προσεποιήθη οτ ι διεμαρτύρετο, άλλό: τελικως έδέχθη 
νά άναλά6ι:1 τf)v ήyεσίαv της όμάδος είς την Βουλήν, λαμδάνων πάν
τοτε όδηγίας άπο τι1ν Κ .  Ε. ο ι '  δλα τό: ζητήματα. 

Πάντως <<εύyενC>ς» ζητεί' ό:πο την Κ .  Ε. νό: ύποχρεώσι:� καi έμένα vό: 
τού παρέχω τι1ν «συμπαράστασίν μοιι» είς τό: δύσκολα ζητήματα, δπως 
αί παγκαλικαi συμοάσεις με τi]v Γ ιοuyκοσλαυίαv, ποιJ δεν βρίσκεται 
εuκολα τί πρέπει vό: κάμr:ι ή κομμοuν ιστικη κοινοδουλευτικη όμάς. ν Ε
τσι άνέλαδε την ήyεσίαv της όμάδος ό Σεραφεi μ Μάξιμος, ό:ντi της 
προηγουμένης τρι μελοΟς γραμματείας, καi κατετέθη σχετικη δήλωσις 
εiς το Προεδρείον της Βουλi]ς. 

ΑύτΟ: τό: γράφω διΟ: νΟ: κατανοηθι] οτι εΤναι δύσκολον πολλάκις 
νά εύρεθ6 ή κομμουνιστικη θέσις είς κάθε ζήτημα, καi έΟ:ν οί ό:στοi βοu
λιυταί, καi ίδίως ο\ άρχηγοi τωv κομμάτων, ήσαν μελετημένοι είς τό:ς 
κομμουνιστικΟ:ς ό:πόψεις, θι'χ μποροΟσαv μυρ ιάκις νΟ: θέτουν τοuς κομ
μουνιστό:ς βουλεuτΟ:ς είς δύσκολον θέσιν, νΟ: τοuς γελοιοποιοΟν κυριο
λεκτικως η νa ΤΟUς έκθέτουν ένώπιον των λαϊκC>ν μαζων ό:vεπαvορθώ
τως ! Άλλό: τοιαΟται Ικανότητες δεν ύπάρχουν ξί5 . τοuς άστοuς βοu
λευτάς, διότι ποτε δεν έκοπίασαν νΟ: διαβάσουν ·1'.ιποτε διΟ: τον Κομ
μ{)vνισμόν ! Καi τότε μέν, χωρiς νΟ: θέλωμεν νa πε'ριαuτολογήσωμεν, ή
μεθα κάπως ό:ρκετa καλa είς θέσιν νCχ εuρωμεν την θέdιν ΠΟU Επρεπε νCχ 
λά6ωμεν. 'Αργότερα ομως, με βουλευτό:ς τον ό:σ:i9ιχείωτον Γα6ριηλί
όην, ως ήγέτην της όμάδος, καi τον Σ αρaφ·ην, : ποu ξέρει μόνον ό:πο 
στρατιωτικΟ: ίσως ζητήματα, ή όμΟ:ς τijς Ε.Δ,Α. θΟ: ήτο έκτεθει μέvη 
είς συνεχη γελοιοποίησιν καi ό:νεπαvορθώτους γκάφφας, έΟ:ν ολοι οι 
Εiλλοι βουλεuταi ιiξεραv νΟ: την «δουλέψουν�· -· · ·  

Α Ι  ΚΟ Ι ΝΟ Β ΟΥΛΕΥΤ Ι ΚΑ Ι  ΕΠ Ι τΡ ΟΠΑ Ι 

Ή 'Εθνοσυνέλευσις έκείνη εΤχε 278 δουλευτό:ς καi κατό: τον ψηφι
σθέντα καvονισμον τijς Βουλijς έσχηματίσθησαν α\ κοινοδοuλεuτικαi έ
πιτροπαί. Το κ .  κ .  Ε. με 1 0  βουλεuτό:ς έδικαιοUτο νΟ: έχr:ι ενα βουλεu
την είς κάθε μίαν κοινοδουλευτ ικην έπιτροπήν. Έπειδη δε α\ έπιτροπαi 
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αύταΙ ήσαν περισσότεραι άπο δέκα, ό Μάξι μος, ό Χαίνογλου καΙ ό γρά
φων έμπήκαμε είς δύο καΙ τρεΊς έπιτροπάς. 

'Αλλ' έαν ημεΊς ήμεθα φυσικα άρκετeχ άπροετοίμαστοι καΙ άπειροι 
είς τα καθέκαστα τοΟ άστικοΟ Κοινο6ουλίου, άλλο τόσον ήσαν άσυνή
θιστα βέ6αια καΙ τα άλλα κόμματα είς το να λαμ6άνουν έκάστοτε είc;. 
πaσαν ένέργειάν των uπ' δψιν οτι Ε:χουν να κάμουν καΙ με κομμουνιστας 
βουλευτάς ! Μεταξu λοιπον των σχηματισθεισων κοινο6ουλευτ ικων έ
πιτροπων περ ιέλα6ον είς τον κανονισμον τijς Βουλijς καΙ την γνωστην 
«έ κ τ ο Ο Σ υ ν τ ά γ μ α  τ ο ς ά π ο ρ ρ έ  ο υ σ α ν έ π Ι τ ω ν ' Ε::
ξ ω τ ε ρ I κ ω ν Έ π I τ ρ ο π ή ·V», flτις κατ' ούσίαν, δ:ν δεν ρυθμίζι:ι ά-· 
πολύτως την έξωτερικην πολιτικην τijς χώρας, πάντως έλέγχει τον u
πουργον των Έξωτε:pικων, Οστ ις όφε ίλει είς αύτi]ν να έκθέτι:ι τας ένερ
γείας του η πληροφορίας του, άκόμη καΙ τας έμπιστευτικωτέρας. Κ ανεlc;. 
δεν είχε προ6λέψει οτι είς την Έπιτροπην αύτf)ν δεν χωρεΊ κομμοuνιστηc;. 
βουλευτης ώς μέλος αύτijς ! 

Κ αΙ ομως είς τον πίνακα ΠΟU μaς έδόθη άπο το ΠροεδρεΊον τijc;. 
Βουλijς, να όρίσωμεν τοuς έκπροσώπους μας είς ολας τας κοινοβου
λευτικας έπιτροπάς, περιείχετο καΙ ή έπιτροπη αιJτη ! Είς έμένα δε 
ciκρι6ως ώρίσθη να έκπροσωπω -::ro Κ .  Κ .  Ε. καΙ είς την έπιτροπην αύ
τήν, όμοΟ με δύο άλλας, την έπl των Έσωτερικων καΙ την έπl τfις 
Έθνικijς ΟΙκονομίας. 

Η Π Ρ Ο Σ ΚΛΗ Σ I Σ 

Μίαν λοιπον των i]μερων Ελα6α μίαν πρόσκλησιν τοΟ Προεδρείου 
τijς Βουλfις, καλοΟσαν είς σuνεδρίασιν <<την έκ τοΟ Συντάγματος ά
πορρέουσαν έπl των Έξωτερικων έπιτροπην τijς Βουλfις» δια την έ
πομένην &φαν 1 1  ην είς την έν ηj Βουλ� αίθουσαν τοΟ κόμ�ατος των 
Π ροοδειrr ικων Φιλελεuθέρων, uπΟ την προεδρί�ν τοΟ Προεδρου τfις 
Βουλijς Σοφούλη, καθ' ην ό uπουρyος των Έξωτερ ικων 'Αν. Μ ιχαλα
κόπουλος έπρόκειτο να ένημερώσι:ι την Έπιτροπην της νεοεκλεγείσηc;. 
pέ&χια Βουλης, μετα η'Jν περίοδον της δικτατορίας Παγκάλου, γενι
κως έπl της έξωτερικijς θέσεως της ' Ελλάδος καΙ έπl της uπο τijς Κu-
6ερνήσεως άσκουμένης έξωτερικης πολ ιτικης, δια να ζητήσι:ι Ε:πειτα 
καΙ την γνώμην τijς Έπιτροπης. 

Πρωτος καΙ «Καλύτερος» εσπεuσα την έπομένην, άκρι6ως είς τας 
1 1  π.μ. ,  με την πρόσκλησιν τοΟ Προεδρείου άνα χεΊρας, να εuρίσκωμαι 
εiς την έν τ� Βουλ� άιθουσαν τοΟ κόμματος των Π ροοδεuτικων Φιλε-
λεuθέι;

0
ωv. 

- ' � νδ ' - " ' β ταν μπηκα μεσα ,,σαν η η παροντες τρε ις η τεσσαρες ου-
λε.υταί, μέλη έπίσης τijς Έπιτροπης, τοuς όποίους δεν έyνώριζα άκό
μη ποίΌι εΤvαι .  ,Πάντως ένας έξ αύτων ήτο ό Σ ωτηριάδης τοΟ ΛαϊκοίΊ 
κόμματος. Έχαιρ�τησα καi έκάθησα είς ένα κάθισμα, πέριξ  τijς με
γάλης τραπέζης, ποu εΤχε στηθ� η Lιπηρχεν είς το μέσον τijς αίθούσης. 

Κ ατ' άρχας ή παρουσία μου δεν Ε:καμε καμμίαν έντύπωσιν. Οί 
παρόντες συνεζήτουν μεταξύ των καΙ έγώ έκάπνιζα άρει μανίως, σκε
πτόμενος πράγματι «τί δουλεια Ε:χω έγώ μέσα είς αύτην την Έπιτρο
πήν ; Περι μένουν άπο ένα κομμουνιστην βουλευτην γνώμας έπl τijς έ
ξωτερικης των πολιτ ικijς οί άνθρωποι αύτοί ; »  

Μ Ι Α  ΑΠΡΟ ΣΔΟΚ ΗΤΟ Σ Σ ΥΝΑΝΤΗ Σ Ι Σ  

Οί παρόντες εΤχαν γίνει περίπου 1 Ο, οταν εΙσέρχεται είς την αί
θουσαν με το μονόκλ του καΙ μΕ: το ϋφος 500 Ταλλεϋράνδων τούλάχι
στον ό ' Ι ωάννης Ράλλης, ό μετέπε ιτα Π ρωθυπουργος της Κ ατοχijς. Έ-
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χαιρέτησε δια χε ιραψίας τοuς λαϊκοuς βουλευτάς, δια κλίσεως της κε
φαλης τοuς βενιζελικούς, όπότε, στραφείς, εΤδε καΙ έμένα ! Κ άτι  i::λε
γε καΙ τοu έκόπη ή λέξις εΙς τα χείλη ! Ν Εμεινε κατάπληκτος ποu μΕ: 
εΤδεν έκεΊ ! Sacrilege ! 'Ανοσιούργημα ! Κομμουνιστfις βουλευτfις εΙς 
τα άδυτα των aδύτων της έξωτερικης πολιτ ικης ! τί ζητεί' αύτος έδω, θα 
είπεν ό άνθρωπος μ"έσα του ! ΚαΙ έπειδfι είς έκείνην τfιν Βουλfιν μόνον 
1 2  βουλευταi ήσαν aντιπολ ιτευόμενοι της Οlκουμενικης Κuχερνήσεως, 
δηλαδfι οί 1 0  κομμουνισταl καΙ έπi πλέον ό Γιάννης Ρό:λλης καi ό Χαρά
λαμπος Βοζίκης, aσφαλως θα έσκέφθη δτι «νa θέμα aντιπολ ιτεύσεως 
προς τfιν Κυβέρνησιν ! Πως έκό:λεσε κομμουνιστfιν βουλεuτfιν νa μετάσχ\1 
της «έκ τού Σ uνrάγματος aπορρεούσης έπl των Έξωτερικων Έπι
τροπης» ; 

Σ vνi'ιλθε κάπως έκ της έκπλήξεώς του, συνωφρuώθη τρίς, i::6ηξε 
τετράκις, με έκύτταξε δια τοu κανθού των όφθαλμων καΙ Επε ιτα i::λα6ε 
τfιν aπόφασίν του. 'Έσυρε τον Σ ωτηριάδην aπο το μπράτσο εΙς μίαν 
γωνίαν της αΙθούσης καΙ κάτι τοu i::ψαλε ! 

Τ Α ΜΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ 

Άντιληφθεiς δτι έπρόκέιτο περi της έκεί' παρουσίας μου, προσε
ποιήθην δτι aδ ιαφορω, οτι δΕν τοuς βλέπω, έν� ούδΕ: στιγμfιν επαυσα 
να παρακολοι:θω καi τfιν έλαχίστην κίvησιν των μuων τοu προσώπου των 
ii των βλεμμάτων των. Τέλος δ Ράλλης πηρε το καπέλλο του καΙ i::φu
yε . . Ό Σ ωτηρ ιάδης κάτι εΊπεν εΙς δύο άλλους καΙ έ:φuγε καΙ αύτός. Μετ' 
όλίγον φεύγουν άλλοι δύο. Βλέπω το ρολόϊ μου. Ή ωρα ήτο 1 1 .3 5 '  . 
. Η συνεδρίασις δεν aρχίζε ι .  'Άλλοι δΕν i::ρχονται καΙ οί παρόντες φεύ
γουν. τί να συμοαίνι:� άραγε ; Άνεολήθη ή συνεδρίασις ; ΝΕπρεπε να 
εlδοποιηθω καi έγώ. Έμείναμε είς τfιν αίθουσαν μόνον δύο : ί::vας Βεv ιζε
λ ικος καi έγώ ! 

ΝΗ μουνα ετοι μος vα σηκωθω να φύγω, δταv •'> διευθuντfις τωv Γρα
φε ίων τής Βοuλης ήλθε καi με παρεκό:λεσε έκ μέρους τοu Προέδρου αύ
της Σ οφούλη νa περάσω εΙς το γραφείΌν του, δπου μΕ: ό:νέμενε. Δεv εΤ
χα κανένα λόγον να μη πaω. 

'Όταν μπηκα εΙς το γραφείον, βρηκα μέσα εΙς αύτο aρκετούς. 
Ι<.οντa ε Ις τον Σοφούλην έκάθητο ό Μιχαλακόπουλος, σοοαρώτατος δ
σον ποτέ. Ό Ράλλης, δ Σ ωτηριάδης, ό Άλ. Παπαναστασίου καΙ τρεΊς 
η τέσσαρες άλλο ι,  άγνωστοι aκόμη είς ήμaς βουλεuταί, δ ιότι μόλις τΊ 
νέα Βουλfι είχε ζωfιν δύο ίσως έοδομάδων καΙ δεv ε'ίχαμε; προλάβει va 
γνωρίσωμεν ποΊος εΤναι ό καθένας, έκάθηντο πέριξ  τοu γραφείου τοu 
Προέδρου της Βουλης. 

' Ε;χαιρέτησα καΙ έπροχώρησα. Ό Σ οφούλης ύπέδειξε καΙ εΙς έμΕ: 
i:να κάθισμα, σχεδον aπέναντί του. Ή στιχομυθία ήτο πολu ένδιαφέροu
σα καΙ δ ι '  αύτο τfιv παραθέτω δπως τfιν έvθυμοuμαι, δ ιότι κάτ ι τέτοια 
μένουν ό:νεξίτηλα εΙς τfιv μvήμηv τωv aνθρώπων : 

Σοφούλης ( συvιστωv πρΟς τοuς άλλους ) : Ό κ. Σταυρίδης, βοu
λευτfις Κ αοάλας, τοu Κ .  Κ .  Ε. 

σεως. 

'Υπόκλισις έκ μέρους μου. 
Μιχαλακόπουλος : Γνωρίζω τον κ. Σταυρίδηv έξ άλλης περιπτώ-

Παπαναστασίου : Κ αΙ ήμείς γνωριζόμεθα. 
Ράλλης ( ξηρως ) : Χαίρομεv πολύ. 
- Κ αi έγω έπίσης, aπαvτω. 
ΜικρΟ: σιγή. 
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«ΕΗΓΗ Σ Ε Ι Σ)ι) 

Σοφούλης ( ξεροκατατrίvων, καταφαvως στενοχωρημένος ) : Ξέρε
τε . . .  κύριε βουλευτa Κα6άλας . . . .  ή συνεδρίασις της συνταyματικης έ
πi των Έξωτερικων ,Επιτροπf\ς avα6άλλεται . . .  

- "Οπως κρίνετε ! 
- Ναί . . .  άλλά . . .  πρέπει νa σ&ς δώσωμεν μερ ικaς έξηyήσεις. Ή 

συνεδρίασις avε6λήθη. . .  άκρι6Wς λόyf{J της. . .  παρουσ·ίας σας ! Μη 
μ&ς παρεξηyf\τε πρΟ παντός, σπεύδω va προσθέσω, δ ιότι δi:ν πρόκειται 
περi τοΟ προσώπου σας, άλλa περί. .. τοΟ κόμματος, το όποΙον έκπρο
σωπεlτε είς την Έπιτροπήν . . .  

- Δi:ν σ&ς έννοω, κ .  Πρόεδρε. 
Μιχαλακόπουλος : Κ ύριε Πρόεδρε, έπιτρέψατέ μου νa έρμηνεύσω 

εyω είς τον κ. βουλευτην το ζήτημα. ( Καl χωρiς νa περιμέντ;ι την a
δειαv τοΟ Σ οφούλη συνέχισε ) : Ξέρετε, κ. βουλευτά, δτι ή σvvταyματι
κη έπi των Έξωτερ ικων Έπιτροπη εΤναι μία έπιτροπη τf\ς έθνικ.f\ς αν
τιπροσωπείας έξαιρετικως έμπιστευτικης φύσεως, είς την δποίαν άνα
κοινοΟvται καi πολλa μυστικa τοΟ Κ ράτους. Σ υνεπως, εΤμαι βέ6αιος, 
οτι άvτ ιλαμ6avεσθε καi σεΙς οτι δεν εΤvαι δυνατον νa μετέχτ;ι της Έπι
τροπf\ς ταύτης καi κομμουνιστης βουλευτής . . . .  

- Θa μοΟ έπιτρέ:ψετε, κ .  ύπουρyi:, νa σ&ς δ ιακόψω. Άσφαλως 
κατ' άρχην έyω δi:ν ήλθα αύθαιρέτως είς την σvvεδρίασιν τf\ς Έπιτρο
πης, οίίτε καi μετέχω αύτf\ς άνευ σχετικης άποφάσεως της Βουλf\ς κυ
ρωσάσης τον δ ιορισμον των Έπιτροπων. Καθ' δν τρόπον ώρίσθησαv ο
λα τa άλλα μέλη τi)ς Έπιτροπης, συμφώνως προς τον Κ ανονισμον τf\ς 
θουλf\5., τον έσχάτως ψηφισθέντα, κατa τον ίδιον τρόπον ώρίσθην καi 
έyω μέλος της Έπιτροπης. Προσf\λθον δΕ: δ ιότι Ελα6ον σχετικι'!ν πρόσ
κλησιν. Ί δοu αϋτιι (την έπιδεικνύω) .  

Σ οφούλης ( έςαιρετικa στενοχωρημένος ) : Ξέρετε, κ.  βουλευτά, ε
yινε λάθος . . . .  

- ΠοΙον λάθος ; ΆφοΟ γνωρίζω ηδη δτι εΤμαι μέλος της Έπιτρο
πης ταύτης καi τa έπίσημα πρακτικa της Β ουλης, ποu εχουν TCx όνόμα
τα των Έπιτροπων διαλαμβάνουν τοΟτο. Ν Αλλωστε γνωρίζω δτι καi ή 
κοινοδουλευτική μας δμaς είς έμε avέθεσε την έκπροσώπησίν της είς 
τι']ν Έπιτροπην ταύτην. 

Ράλλης ( κατακόκκινος άπο θυμόν) : Πρέπει νa καταvοηθιJ, δτι δi:ν 
εΤvαι δυνατον νa παρίσταται κομμοvvιστης βουλευτης είς τι'!ν Έπιτρο
πην ταύτην ! 

- ΝΕχετε σεΙς, κ. Ράλλη, ώς βουλευτης Άθηνων, περισσότερα δι
�αιώμ�τα άπ� �να βοuλε�την Κ α6άλας ; Νομίζω δτ� δ ,Λαος έξ�εξεν 
άμψοτερους με ισα δ ικαιωμq:τα ! Διατι, δηλαδη, σεις δυνασθε να πα
ρίστασθε καi έyω οχι ; Ό Λαος παρέχει είς σ&ς περισσοτέραv έμπι
στοσύνην άπο Οσην παρέσχεν είς ήμ&ς ; 

Μιχαλακόπουλος : Πρόκειται περi τοΟ δτι ή Κυβέρνησις δεν δύ
ναται ν' άνακοινώστ;ι είς σ&ς, λόy� τf\ς ίδιότητός σας, ώς κομμουνιστωv, 
δσα δύναται ν' άνακοινώστ;ι είς έθνικόφρονας βουλευτάς. Ή δε Κ υδέρνη
σις Ε:χει αύτο το δικαίωμα έν όνόματι της πλεισψηφίας της Bouλfiς, ής 
τfιν έμπιστοσύνην Ε:χει .  Ή δΕ Κυβέρνησις δΕν στηρίζεται καi είς την 
iδικήν σας ψηφον. 

ΔΕΝ E I XE ΛΗΦΘΗ Π Ρ ΟΝΟ Ι Α. . .  

- Έάν, κ. uπουρyέ, ώς  βουλευτης, σάς ζητήσω νa καταθέσετε είς 
τί']ν Βουλι'!ν φάκελλον τοΟ ύπουρyείοu σας έμπιστευτικόν, διa νa λά6τ;ι 
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yνοοιν ή Βουλή, καi συνεπως καi έyώ, δΕ.ν ίιποχρεοuσθε νa το κάμετε ; 
ΔΕ.ν θa το κάμετε ; 

Μιχαλακόπουλος : Ύποχρεοuμαι νa το κάμω έκ τσU Κ ανονισμοί) 
της Βουλης, άλλΟ: δΕ.ν θa το κάμω ! Θa ζητήσω τήν άδειαν της Βουλης 
ν6: μη το κάμω ! 

- Τότε ποίαν άξίαν έχει ή σχετικη διάταξις τοu Κ ανονισμοu της 
5ουλi'ις, δστις έπέχει θέσιν νόμου ; νΕπειτα, · δυνάμει τοu ίδίου Κ ανονι
σμοu, μετέχω καi έγi.J τώρα της Έπιτροπης ταύτης. Μήπως τον Κ ανονι
σμον αuτον ήμεΊς τον έψηφίσαμεν η σεΊς ; . 

Μιχαλακόπουλος : Άκρι6ως είς αuτο το σημεΊον έγκειται το σφάλ
μα. Είς το οτ ι δΕ.ν έλήφθη πρόνοια νό: τεθι) δ ιάταξις άποκλείουσα τοίις 
κομμουνιστό:ς βουλευτ<'χς άπο την Συνταγματικην έπi των Έξωτεpικων 
'Επιτροπήν. 

· 

- Θ<'χ jljτo άντ ισυνταγματική ! ' Εν τίνι δ ικαιώματι θ<'χ μaς άπα
κλείσετε ; Την αuτην έντολην έχομεν. άπο τον Λαον είς την δ ιαχείρισιν 
των κοιvων. Κ αi δμοίαν έμπιστοσύνην έχει δ Λαος καΙ είς σaς καi είς 
;'ηιaς ! Θ<'χ jljτo καi άντιδημοκρατικον αUτό. τί ε'ίδους Δημοκρατίαν έχο
μεν τότε ; ν Αλλοι βουλευταi έχουν Α δ ικαιώματα καi άλλοι Β τοιαUτα ; 
Ποu ήκούσθη αύτό ; 

Τον λόγον Ελαοε τότε δ 'Αλέξ. Παπαναστασίου, δμ ιλήσας μΕ. πνεu
μα δ ιάφορον. 

Παπαναστασίου : Κ ύρ ιε  Σ ταυρίδη, διατί ν<'χ μη συζητήσωμεν το 
ζι1τημα οχι τυπικά, άλλ<'χ ρεαλιστικά ; 

- ΕΤμαι ολος αUτιά ! 
- Το κόμμα σας είναι όργανικον τμημα της Κ όμιντερν ; 
- Μάλιστα, εΤναι .  
- 'Οφείλετε νό: κάμνετε έκθέσεις ε ίς την Κ ομ μουνιστικην Διεθνη 

c.πι παντος ζητήματος, ποu νομ ίζετε σκόπιμον ν' άναφέρετε είς τον 
aνώτατον αuτον όργανισμον, είς τον όποΊον άνήκετε ; 

- ΔΕ.ν το άρνοuμαι. 
- 'Εν τοιαύτι:� περ ιπτώσει ,  ο, τ ι  άκούσετε ε ίς την συνταγματικην 

έπi των Έξωτερικων Έπιτροπην δΕ.ν θό: το άναφέρετε είς τι1ν Μόσχαν ; 
Δi:ν ίιποχρεοuσθε έκ τοu καταστατικοu τοu κόμματός σας ν<'χ το κάμετε; 

- Το καταστατικον τοu κόμματός μας πράγματι μΟ:ς ίιποχρεοϊ, 
άλλ' ό ορ;ως TOU βοvλευτοu μΟ:ς δεσμεύει. 

- ΠοΊον έκ των δύο θό: τηρήσετε τεθέντος δτ ι έκάματε καi έπ ι
φύλαξιν εΙς τον ορκον σας ; 

- ΔΕ.ν δύναμαι ν<'χ σΟ:ς άπαντiισω έπ' αuτοu. Θa σκεφθωμεν ποΊον 
έκ των δύο θό: τηρήσωμεν. Έξαρτaται άναλόγως της σημασίας αuτων 
ποu λέτε ότι θa λεχθοuν είς τι1ν Έπιτροπήν. 

- ' I  δοu λοιπον διατί καi η μεΊς έχομεν έπιφιιλάξεις καi δΕ.ν θέ
λομεν νa παρίσταται κομμουνιστης βουλευτής είς τηv Έπιτροπην ταύ
την. Προσωπικη έπιφύλαξις διa σaς δΕ.ν ίιπάpχει, άλλΟ: διa την Ιδ ιότητά 
σας ώς κομμουνιστοu ! 

- Δηλαδή, φοοεΊσθε μήπως άναφέρωμεν είς την Κομμοvνιστικην 
Διεθνη οσα θό: μάθωμεν. νΕχει καλως. Άντιλαμοάνομαι οτι οπωσδήπο
τε ολοι εΤσθε σύμφωνοι νa μaς έκτοπίσετε άπο την Έπιτροπην αύτήν. 
Δf.ν έχομεν, κύριοι ,  την άξίωσ ιν νa μάθωμεν τa μυστικά σας, οuτε πρό
κειται βέβαια η μεΊς νa σaς δώσωμεν γνώμ�ς _ έπi της έξωτφικης σας 
πολιτικ6ς. 'Αλλ' έaν τροποποιήσετε διa νόμου νέου τον Κ ανονισμον της 
Βουλης, διό: ν' άποκλεισθοuν οί κομμουνισταi άπο την Έπιτροπfιν αU
τήν, δ ιότι το κόμμα των άνήκει είς την Κομμουνιστ ικην Διεθνη, είς την 
Κόκκινην Διεθνη, ώς εiπεν δ άρχηγος της Δημοκρατ ικης 'Ενώσεως, τό
τ� πρέπει ν' άποκλεισθι) έκ της Έπιτροπης ταύτης καi ένα άκόμη 
κομ μα ! 
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- ΠοΊον ; ήρώτησαν ολοι μαζί. 
- 'Ένα άκόμη κόμμα, διό. τον ίδιον λόγον, δ ι '  δν θ' άποκλεισθί) 

καΙ το Κ. Κ .  Ε. 
- 'Αλλό. ποΊον, λοιπόν ; 
- Το κόμμα της Δημοκρατικης ' Ενώσεως, τοu κ. Άλ. Παπανα-

στασίου, δ ιότι καΙ αύτο άνήκει είς δ ιεθνη όργάνωσιν παρομοίαν. ( ΚαΙ 
άπευθυνόμεvος προς τον Παπαναστασίου) : Δf:.ν ε Τ ναι άληθf:.ς, κ. ύπουρ
γέ της Γεωργίας, δτι προ δ ιετίας; aν δf:.ν άπατωμαι, μετέ6ητε είς Πρά
γαν καΙ έδηλώσατ.ε δτι το κόμμα σας προσχωρεΊ είς ττΊν Πρασίνην Ά
γροτ ικην Διεθνη ; 

Κόκκαλο ό 'Άλ. Παπαναστασίου, δ Μιχαλακόπουλος έμειδίασε, ό 
Σ οφούλης έγέλασε, δ Ράλλης έκάγχασε. Γενικη θυμηδία ! 

Ή παράστασις έληξε. Είς την έπομένην συνεδρίασιν της Βουλης 
ύπε6λήθη τροπολογία είς τον Κ ανονισμον της Βουλης, ψηφ ισθεΊσα ά
μέσως είς μ ίαν άνάγνωσιν, ώς κατεπείγουσα, δ ι '  ης «ή έκ τοΟ Συντάγμα
τος άπορρέουσα έπl των Έξωτερικων Έπιτροπi) άποτελεΊται άπο τοuς 
πρώην Π ρωθυπουργοuς i'ι ύπουργοuς έπl των Έξωτεpικων μόνον» ! 

WΕγραψα την άvωτέρω στιχομυθίαν καΙ δλον το έπεισόδιον, διό. νό. 
καταδείξω ΟJϊ καΙ τό: fiλλα κόμματα δεν ξέρουν νό. ρυθμίσουν την έναν
τι των κοf.!ι.ίουνιστων βουλευτων στάσιν των καΙ περιπίπτουν είς τέτοιες 
γκάφφες, διότι δf:.ν προολέπουν δλας τό.ς περιπτώσεις. 

Άπο τό.ς άρχό.ς άκριοως τοΟ 1 927 άρχίζει ή μεγάλη κρίσις τοΟ 
Κ .  Κ .  Ε. αϊίτη f\ρχισε βέοαια με την έκδήλωσιν  τοΟ λεγομένου «1\ικδιν
ταριdμοϋ», δστ ις κατ' ούσίαν δf:.ν ήτο fiλλο τίποτε παρό: ένας άγών έπι
κρατήσεως είς το Κόμμα μεταξu των παλαιοτέρων ήγετων αύτοΟ καΙ 
των έκ Ρωσίας έλθόvτων «Κούτ6ηδων» καΙ «Χατζήδων». Καi τό. προ
σωπικό: πάθη μεταξu των στελεχων έπαιξαν άσφαλως σο6αρ0ν ρόλον είc;. 
τι1ν κρίσιν ταύτην, άλλό. κυρίως αί δ ιαφωνίαι έπl πλείστων δ.σων ζητη
μάτων, δ ιαφωνίαι καi θεωρητικαl καΙ πολιτικαi (δηλαδη έπi της πρα
κτ ικης πολιτικης δράσεως ) .  

Η K ENTP I K H ΕΠ ι τΡΟΠΗ ΚΑ Ι Η Κ Ο Ι ΝΟΒ ΟΥΛΕΥΤ Ι Κ Η ΟΜΑ Σ 

'Εν πρώτοις 6έοαια το έθνικον ζήτημα ( δηλαδη το της Αύτονομή-· 
σεως της Μακεδονίας ) εΊχε φέρει f\δη μ ίαv γενικην άναστάτωσιν είς το 
Κόμμα. Περl αίιτοΟ έλέχθησαν f\δη πολλά. Ό «Λικοινταρισμος» ώξυνε. 
η1ν δ ιαμάχην. ' Εζητήθη άπο πολλοuς ν' άλλάξΙJ ή σύνθεσις της Κ . Ε. ,  
εiς τρόπον ώστε ή κοινο6ουλευτ ικη όμό:ς τοu κόμματος νό: μη την έπη
ρεάζΙJ,  καΙ νό. το κυ6ερνQ: κατό: το δοκοuν. Έπειδη δf:.ν ήτο δυνατόν νό.. 
y ίνΙJ άμέσως συνέδριον άνευ σο6αρaς προπαρασκευης, άπεφασίσθη νό. 
συγκληθί) μία σύσκεψις της 1 5μελο0ς κ .  Ε. της έκλεγείσης άπό το προη
γούμενον συνέδριον καΙ έξ αίιτης νό. έκλεγ6 μ ία Κ . Ε., είς την δποίαν νό. 
μή μετέχουν οουλευταί, διό. νό: τελ6 ή κοινο6ουλευτικη όμό:ς ύπό τό:ς 
άμέσους διαταγό:ς της Κ . Ε. καΙ ή οαρύτης της ήγεσίας τοΟ Κόμματος 
νό: ε1ναι έκτός τοu Κοινοβουλίου. Ή σύσκεψις αίιτη ώνομάσθη «σύσκε
ψις παραγόντων>>, διότι οίιδεlς εΤχεν ίδιαιτέραν έvτολην νό. μετάσχΙJ αίι
της, πλην της ίδιότητός του ώς έκλεγέντος ύπό προηγουμένου Σ υνε
δρίου. τέλος, έκ της 1 5μελο0ς αίιτης συσκέψεως της ολομελείας τρό
πον τινό. της Κ . Ε. ώρίσθη προσωρινως καΙ μέχρι τοΟ συνεδρίου μία 
7μελι'Jς Έκτελεστ ικη 'Επιτροπή. Περl τι'Jν Γενικι'Jν Γραμματείαν τοu 
Κόμματος, έκ της όποίας παρφήθη ό γράφων τότε, έφ' δ.σον ώς έκλε
yεlς 6ουλευτι'Jς δf:.ν ήτο δυνατόν νό. την διατηρήσΙJ συγχρόνως, έγινε. 
κρατερός άyών. 

Ό Μάξιμος άπεκλείετο, δ ιότι ,  δπως καi ό γράφων, ήτο βουλευτής. 
Ό Πουλιόπουλος άπεκλείετο ώς �κδηλωθεlς f\δη <<λ ικοινταριστης», μl\ 



δεχόμενος οuτε κ&ν μέλος της Κ . Ε. νΟ: εΤναι, Ο:ν δεν έξετοπίζοντο έξ αύ
της οί «Κούτδηδες». Αύτοl όιεξεδίκοuv τi)v Γ ενικηv Γ ραμματείαν καΙ 
προέτειναv δ ι '  αύτην τον Χαϊτav, δστις δf.ν ήτο μf.ν « Κούτδης» ήτο 
ομως «Χατζης» καΙ εΤχε συνταχθη με το μέρος των. Ούδεlς έκ των 
�ζΚ ουτδηδων» έτόλμα νΟ: ζητήσι;ι δι '  έαυτον την Γεν. Γραμματείαν, διότι 
ολοι συνι;ισθάvοντο δτι δεν είχαν το άνάστημα δι' αύτην καi ήσαν καi 
aγνωστοι' εΙς την μaζαν τοΟ Κόμματος καΙ εΙς την έργατικην τάξιν 
έν yένει. 

Τέλος, δ ιό: νΟ: μη άναλάδι;ι ταύτην ό Χαϊτaς προεκρίναμεν πάντες 
νά άνατεθ6 αύτη εΙς τον Γιατσόπουλον, δστ ις έθεωρεlτο ούδέτερος εΙς. 
τι1v διαπάληv ταύτην, συμφωνων μΟ:λλοv εΙς τΟ:ς άπόψε ις μΕ έμέ, διότι 
καi έvαντ ίοv των «Κούτδηδων>>, ώς άvισορρόπων καΙ έξτρεμ ιστων, ήτο 
κεκηρυγμέvος καΙ ώς «λ ικοιvταριστης» δf.v είχεν έκδηλωθη. Ν Ετσι έξεu
ρέθη Εν «μόντους 6ι6έντι». 

Διό: την άξιοπρεπεστέραν έμφάνισιν τοΟ κόμματος μετεφέρθησαν 
τΟ: γραφεlα αύτοΟ καΙ τοΟ « Ρ ιζοσπάστη» εΙς το έπl της όδοΟ Άγίοu 
Μάρκου 29 β ( τρίτον πάτωμα) μέγαρον, άκριδως έπi της συναντήσεως 
των όδων Αlόλοu--Εύριπίδοu καi 'Αγίου Μάρκου. · ΕΙς το τρίτον αύτΟ. 
πάτωμα, το όποΙον .εΤχεν ένοΊκιασθη όλόκληρον, ύπηρχε καi Ιδ ιαίτερον 
γραφεΊον της κοινοδουλεuτ ικης όιiάδος, δπου αϋτη έδέχετο τούς έπι
σκεπτομένους αύτήν. 

Η Δ Ι ΑΣ ΠΑ Σ  I Σ ΤΗ Σ Κ Ο Ι ΝΟΒ ΟΥΛΕΥΤ Ι Κ Η Σ  ΟΜΑΔΟ Σ 

Άπο τΟ:ς άρχΟ:ς άκόμη τοΟ 1 927 ή κοινοοοuλευτ ικη όμΟ:ς κατ' ού-· 
ο ίαν διεσπάσθη, άνεξαρτήτως τοu aν έφαίνετο ήvωμένη έναντ ι των Ciλ
λωv κομμάτων. 

Έv πρώτοις ή πλειοψηφία της Κ . Ε. με τούς «Κούτ6ηδες» καi τούς 
«Χατζηδες» i]θελε νΟ: ύποτάξι;ι πλήρως τι'Jν κοινο6ουλεuτικi]ν όμάδα, έκ
μεταλλεuομένη το καταστατικον καi τi]v κομματικi]ν πειθαρχίαν. Π ίσω 
δμως άπο την προσπάθειαν αύτi]ν δf.ν ύπηρχεν ή σύμφωνος τρόπον τ ινΟ:. 
καi ένιαία aσκησις της πολιτικης τοΟ κόμματος δ ι '  δλων των όργάνων 
αύ<ωu, i]τοι Κ . Ε. ,  «Ρ ιζοσπάστη» καΙ κοινοοουλευτικης όμάδος, άλλ' έ
κρύπτετο ή Ενοχος προσπάθεια των « Κούτοηδων» νΟ: ύποσκάψουν το 
κΟρος καi το γόητρον των 6ουλεuτων τοΟ κόμματος εΙς τΟ:ς μάζας !'ι 
τούλάχιστον νΟ: μη άφήσουν ν' αύξηθ� τοΟτο ! 

ΝΕφθασαν μέχρι τοΟ σημείου νΟ: ζητήσουν δπως εκαστος έκ των 
6ουλευτων ύποοάλι:1 γραπτως εΙς την Κ . Ε. τΟ:ς άπόψεις πού θΟ: ύπο
στηρίξι;ι εΙς την Βουλi]ν δ ι '  οίονδήποτε θέμα προς έγκρισιν των άπό
ψεων τούτων ύπ' αύτης ! Ή άπαίτησις αϋτη άπερρίφθη ύπο της κοινο
δουλευτ ικης όμάδος, ώς γελοία καi άvεφάρμοστος, προδίδουσα πολιτ ι
κήν άπειρίαν των μελων της Κ . Ε. ,  διότι οί 6ουλεuταi οuτε δύνανται νΟ: 
γράφουν τούς λόγους των, οϋτε γνωρίζουν έκ των προτέρων πάντοτε τί 
άκρ ιοως θΟ: ποΟν, έφ' δσον ή έξέλιξις των συζητήσεων είς τi]ν Βουλi]ν 
δημ ιουργεΊ πολλΟ: ζητήματα, καi αύτη δf. ή ή μερησία διάταξις της Βου
λης δf.ν τηρεΊται συνήθως. 

ΕΛΛΕ Ι Ψ Ι Σ  ΕΜΠ Ι Σ ΤΟ Σ ΥΝΗ Σ Π Ρ Ο Σ  ΤΟΥ Σ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ 

ΝΕπειτα ή άξίωσις αϋτη έσήμαινε παντελη Ελλε ιψιν έμπιστοσύνης, 
της Κ . Ε. προς τούς 6ουλευτάς, τούλάχιστον ώς προς τi]ν ίκανότητά 
των νΟ: κρίνουν τί πρέπε ι νΟ: ποΟν, έλλειψιν έμπιστοσύνης, ijτις ήτο άπα
ράδεκτος, έφ' δσον ή κοινο6ουλευτικη όμΟ:ς άπελάμδανε καi της έμπι
στοσύνης οχι μόνον των έκλογέων της, άλλΟ: καi τοΟ κόμματος ολοκλή
ρου, το όποΊον τούς uπέδειξεν ώς τοιούτους, έπi πλέον δf. άπετελεΊτο 
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.από δοκιμασμένους άγωνιστάς, παλαιοτέρους τών μελών καi της Κ . Ε. 
.καi δ ιοικήσαvτας το κόμμα, άσφαλώς δΕ: καΙ ήδη θά διώκουν αύτό, έάv 
δΕ:ν έπεκράτει ή άποψις τοu νά μη άποτεληται ή Κ . Ε. καi ή κοινοδου
.λευτ ικη όμό:ς κατό: πλειοψηφίαν άπό τό: ίδια πρόσωπα. 

Ώρισμέναι τοιαuται παράλογοι άπαιτήσεις της πλειοψηφίας τών 
«Κούτδηδων» της Κ . Ε. καi μερικό: άλλα παρατράγουδα, ώς λογοκρι
-σία τών λόγων, τών κινήσεων, τών ένεργειών τών βουλευτών είς τό:ς δη
_μοσιεύσεις τοu «Ρ ιζοσπάστη», λογοκρισία δ�ι πρΟς όφελος τοu κόμμα
τος, άλλ' άπλώς προς παρεμπόδισιν της αύξησεως τοu κύρους τών 6ου
),ευτών, έδημιούργησαν κυρ ιολεκτικώς χάσμα μεταξu Κ . Ε. καi κοινο-
6ουλευτικης όμάδος τοu κόμ·ματος. Μόνον είς περίΠϊωσιν άπολίιτου 
.ffiιcΧγκης έπήρχετο κάποια έπδ:φη πρΟς σuνεvvόησιν. 

Η ΑΠΟΚ ΑΤΑΣ ΤΑΣ I Σ ΤΩΝ Π Ρ Ο Σ ΦΥΓΩΝ 

Έξ δλης της κοινο6ουλεuτικης όμάδος, δηλαδη έκ τών 1 Ο 6ουλευ
·'1ών, μόνον δ Κώστας δ Θέος ήτο μΕ: το μέρος της Κ . Ε. 0\ άλλοι 9 ήσαν 
κεκηρυγμένοι κατ' αύτης. Διεπιστώθη δΕ: δτι δ Θέος εκαμνε «χαφιεδι
·σμόν» είς δάρος τών άλλων 6ουλεuτών καi ύπΕ:ρ της Κ . Ε. Παρηκολού
θει δΕ: κυρίως τον Μάξιμον καΙ τον γράφοντα τί θό: ποuν είς η)ν Βοu
λήν, ποίας ένεργείας η κ ινήσεις θό: κάμουν, μΕ: ποίους ένδεχομεvως ά
-στούς 6ουλευτάς θό: δμιλήσουν καΙ &ν εΤναι δυνατόν τί θό: ποuν,διό: νό: 
σπεύσι;ι νό: τό: άναφέρι;ι είς ηΊ.ν Κ . Ε. ΚαΙ ήμεΊς, είρωνεuόμενοι αύτόν 
καΙ την Κ . Ε. ,  έφροντίζαμεν νό: σκηνοθετοuμεν διάφορες φάρσεις καΙ δη
·θεν πολιτικό:ς κινήσεις καΙ συνομ ιλίας, διό: νό: σπεύσι:1 νό: τό:ς άναφέρι:J 
.είς η1ν Κ . Ε. ,  ώσό:ν αϋτη θό: μδ:ς t:κο6ε το νερΟ άπό το αύλάκι ! 

ΆλλΟ: καi οί ύπόλοιποι 9 είχομεν διαφωνίας. Είιθuς έξ άρχης διε
.φώνησα πρΟς τον Μάξιμον έπl τοu προσφυγικοu ζητήματος, διότ ι  τότε 
η άποκατάστασις τών προσφύγων ήτο εν τών κυριωτέρων προδλημά
·των της χώρας. 

Ό Μάξι μος ύπεστήριζε την άποψιν δτι ή κοινοδουλευτικη όρ.ό:ς 
τοu Κ . Κ . Ε. δΕν εΤχε κανένα λόγον ν' άναμιχθt] είς τό: ζητήματα της άπα
καταστάσεως τών προσφύγων, δ ιότι αύτο το πρόδλημα τών προσφύ
γων άπετέλει μίαν κοινωνικi]ν πληγην της άστικης Κοινωνίας καΙ έπι
.δεινώνει την οίκονομικi]ν κρίσιν της χώρας, πρδ:γμα ποu συμφέρει είς 
το Κ . Κ . Ε. τί νό: κάuι:1 λοιπον ή κοινοδουλευτικη δμό:ς τοu Κ . Κ . Ε. άνα
μιγνυομένη είς το ζήτημα αύτό ; Νό: 6οηθήσι:1 το άστικόν Κ ράτος πρΟς 

.έπίλυσίν του ; Αύτο θό: ήτο δλακεία ! Ν Αφησέ τους λοιπόν νό: κόψουν 
τον λαιμόν των ! 

Ο Ι  Π Ρ Ο ΣΦΥΓΕΣ Κ Α Ι  ΤΟ Κ .  Κ .  Ε. 

'Αντιθέτως έγω εΤχα την γνώμην, δτι ή θέσις αύτη άποτελεΊ άρ
νησιν. 'Ότι εΤναι άρνητικη πολιτικιJ . 'Ότι οί πρόσφυγες, λόyc}J της 
δυστυχίας των, άποτελοuν, είτε το θέλομεν, εϊτε δΕ:v το θέλομεν, μδ:ζαν 
προλεταρίων καΙ συνεπώς άνήκουν είς την τάξιν αύτήν, την δποίαν ύπο
τίθεται δτι το Κ . Κ . Ε. έκπροσωπεΊ πολιτικώς. Πώς λοιπον νό: την άγνοή
·σωμεν ; ΝΕπειτα εΤναι νοητόν, το Κ . Κ . Ε., κόμμα διεθνιστικόiι, νό: κά
.μνι;ι δ ιακρίσεις τοπικ ιστικάς ; ΕΤναι δυνατόν νό: εΤναι κόμμα μόνον τών 
γηγενών προλεταρίων ; ΝΕπειτα οί πρόσφυγες έν τ� συνόλ't) των ήσαν 
Βενιζελ ικοί .  Ό Βενιζελισμος εΤχε κατορθώσει νό: έπφρίψ!J είς το Λαϊ
.κον κόμμα την εύθύνην της μικρασιατικfiς καταστροφης καΙ συνεπώς 
'Y fiς δυστυχίας των. οι πρόσφυγες ήσαν 6εvιζελικον πολιτικον φέουδον 
καi ο\ ΛαϊκοΙ δΕ:ν ήδύναντο κδ:ν νό: τοuς πλησιάσουν. Μόνον το Κ . Κ . Ε. ,  
-δ ιό: καταλλήλων συνθημάτων οίκονομικών, θό: ήδύνατο νό: έπιφέρι:J την 
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C:νδεδε ιγμένην πολιτικην δ ιαφοροποίησιν ( differenciation ) είς τι'χς. 
προσφυyικι'χς μάζας, άποσπων τοuς έξ αύτων προλεταρίους άπο την 
έπίδρασιν τοu τσορμπατζιδισμοu της πατρίδος των. Σ υνεπwς ε'ίχομεν· 
ύποχρέωσιν ν' άπασχοληθwμεν μέ αύτούς, μέ την λύσιν τοu προβλήμα
τός των, μέ τΟ: σχετικι'χ νομοθετήματα, ποu Ε:φεραν είς την Βουλήν, διι'χ 
νι'χ ε ίσδύσωμεν είς τι'χς πενεστέρας μάζας αύτων καΙ νι'χ τι'χς κατακτή-
σωμεγ

Η
. 

δ ' � θ ' ' Κ Ε ' � έ ' θ ' λ ' ιαφωνια ηχ η ε ις  την . . και αυτη ταχ η κατα π ειοψιαν 
ύπέρ της άiτόψεως Μαξί μου, μέ έπίκρισιν μάλιστα κατ' έμοu δτι θέλω 
τάχα ν' άπασχοληθω μΕ. τοuς πρόσφυγας, έπειδfι είς τον Νομον Κ αβά
λας, τοu όποίου fιμην βουλευτής, ο\ πρόσφυγες άπετέλουν την πλειο
ψηφίαν των κατοί,ι,<ων� καΙ τοuτο, δ ιι'χ νι'χ δημ ιουργήσω προσωπικον βά
θρον συνεχοuς έκλογης μου ώς 6ουλευτοu ! 

�Ετσι ll κοινοοουλευτικη δμι'χς TOU Κ . Κ . Ε. δέν άηησχολήθη είς 
τfιν Βουλην τότε, οίίτε καΙ είς τον «Ρ ιζοσπάστην>>, μέ ΤΟ προσφυγικον 
πρόβλημα, πλην μιδ:ς σχετικης πραγματείας, ποu εΤχα γράψει ο 'ίδιος. 
ι:: ίς την «Κομμουνιστ ικην Έπιθεώρηι:τιν». Κ αΙ τοuτο βέβe(Ια προς μεγί
στην χαρaν τwν Β ενιζελ ικwν. Έπέρασαν χρόνια δ ιι'χ νι'χ ·κατορθώσι:J νό:. 
πλησιάσι;ι ο Κομμουνισμος τοuς πρόσφυγας, καΙ Ιδίως έπl Κ ατοχης, 
διά τοu ΕΑΜ, τότε, οπότε, κατ' ούσίαν έπαυσαν νι'χ εΤναι πρόσφυγες ! 

ΚαΙ άλλας διαφόρους δ ιαφωνίας εΤχα μέ τον Μάξ ι μον έπl καθη
μερ ινwν έν τ� Βουλι] άναφαινομένων ζητημάτων καΙ κατ' ούσίαν ή κοι
νο6ουλευτικη δμι'χς ητο διεσπασμένη, δ ιότι καΙ έγω ώμιλοuσα είς την 
Βο�λήν, δταν ήθελα, χωρlς νό: έρωτω κανένα, καΙ δ Μάξι μος εκαμνε ΤΟ 
'ίδιον ! 'Εκ των 9 ύπολοίπων, έκτος TOU Θέου, βουλευτwν, ο\ μέν Σ ινό
κας καΙ Κωνσταντινίδης ιiσαν μάλλον μαζί μου, οΙ δέ Χα'ίνογλου καΙ 
Παπανικολάου μέ τον Μάξι μον. 0\ δύο ' ΕβραΊοι κατεψήφ ιζον τΟ: πάντα. 
καί τοlις πάντας φυσικι'χ καΙ ένδ ιεφέροvτο μόνον δ ι '  έ6ραϊκά ζητήματα, 
έν4) ο βουλευτης Φλωρίνης Κυριακόπουλος, κατι'χ παρεξήγησιν βουλευ
τής, ώς μη έχων ίδέαν περi Κομμουνισ;1οu, ένδιεφέρετο μόνον διι'χ την 
6ουλευτ ικην άποζημίωσιν, γιΟ: το καλο φαyητον καi ΤΟ καλο κρασl 
καί . . .  γ ιΟ: καμμιι'χ γυναικούλα ! � Ι σως ιiτο ό πρακτικώ.fερος ! 

Ό Μάξιμος έξεμεταλλε6ετο κατι'χ τρόπον έλεεινον καΙ άξιοδάκρυ
τον την εύπιστίαν καΙ την περl Κ ομ μουνισμοu άγνο ιαν, τότε τούλάχι
στον, τοu άει μνήστου Σ οφούλη, προέδρου της Βουλης. 

Ό Σ οφούλης βαρέως έφερε το δτι δέν ητο τότε άρχηγος κόμμα
τος. ' Ι δίως δέν έχώνευε τον Κ αφαντάρην, διότι δ ιεδέχθη τον Β ενιζέλον 
εiς τfιν ήγεσίαν τοu κόμ ματος τwν Φιλελευθέρων, ηΊν δποίαν διεξεδίκει 
αύτός. �Επειτα δ Παπαναστασίου καi δ Μιχαλακόπουλος εΤχον κατορ
θώσει νι'χ γίνουν καi αύτοi άρχηγοl κομμάτων, έν(.;J δ Σοφούλης δέν το· 
εΊχεν έπιτύχει αί•τό. ΕΤχεν έκλεγη βουλευτης είς την Σ άμον, ως Φιλε
λεύθερος. ΕΤχε μέν φίλους του προσωπικοuς τοuς άλλους δύο 6ουλευτι'χς 
της Σάμου καi κάποιον, &ν δέν άπατωμαι, της Χίου, άλλ' αύτοl δέν 
Ε:φθαναν διι'χ ν' άναyνωρισθ� καΙ ο Σ οφούλης ·ώς άρχηγος κόμ ματος. 
Κ ατι'χ μίαν δέ δ ιάταξ ιν τοu Κ ανονισμοu τijς Βουλης, είσαχθεΊσαν ύπο 
τοu Παπαναστασίου, έπρεπε νι'χ έχι:ι 1 Ο τοίιλάχιστον 6ουλευτι'χς διι'χ νι'χ 
θεωρηται ώς κόμμα, μ ία κοινο6ουλευτικη δμάς. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΓ Ι ΝΕΤΟ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟ Σ 

Είς αίιηΊν τfιν ψυχολογικην κατάστασιν εύρίσκετο ό Σ οφούλης, 
δταν έξαφνα εΤδεν: εύθuς μετι'χ τι'χς έκλογι'χς έκείνας, δτι ύπάρχουν είς. 
η1ν Βουλην καΙ 1 Ο 6ουλευταl Jς_ωρlς άρχηγόν ! Τον Μ6:ξι μον η δήλω
σις άνέγραφεν ώς γραμματέα της κοινο6ουλευτικης ομάδος καΙ όχι άρ
χηγόν. �Επειτα ό Σοφούλης δέν έθεώρε ι 6έ6αια τον Μάξι μον δτι εΤναι 
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δυνατον νa παίξΙ] ρόλον πολ ιτικού ό:ρχηγού, δπως έννοούν τούτον τa 
αλλα κόμματα. Σ υνεπως δ ι '  αύτον οί ΊΟ κομμουνισταi 6ουλευταi δΕ.ν 
εΊχαν άρχηγόν ! Κ αΙ συνεπως t}το δυνατον νa προσχωρήσουν είς αύ
τόν, νa τον κάμουν άρχηγόν των, όπότε μαζί μΕ. τοuς 2 η 3 ποu εΤχεν 
αύτός, θa έγίνετο ό:ρχηγος 1 4  6ουλευτων μαζi μΕ. τον έαυτόν του ! 

Άγνοων τa περl Κομμουνισμού, δΕ.ν άπέδ ιδε σημασίαν είς ΤΟ δτι 
οί βουλεuταl αύτοl t}σαν κομμουνισταί ! ΔΕ.ν βαpυέσαι - θa έσκέφθη 
--Όπως ολοι άλλάζουν άπόψεις, θ' άλλάξουν καΙ αύτοί, . δταν θa μΕ. 
�καμναν άρχηγόν των ! 

ΜΕ. αύτr1ν η1ν νοοτροπίαν, ό Σοφούλης έκαλόπιασε τον Μάξι μον 
εuθuς έξ άρχης. Τον έκάλει είς το γραφείΌν TOU προέδρου της Βουλης 
νι:':ι: πάρουν τον καφέν των καi συνεζήτει περ1 διαφόρων ζητημάτων καΙ 
ίόίως έγίνετο καi το σύνηθες κουτσομπολιο είς βάρος &.λλων άρχηγων 
r) οουλευτων. 

Κ αΙ προς ήμaς τοuς &.λλους κομ μουνιστι:':ι:ς 6ουλευτaς έφέρετο ό 
Σοφούλης μΕ. προc:ήνειαν καi μΕ. χαμόγελα, έν4> ήμεί'ς άπορούσαμε 

·δι ' αύτό, μη γνωρίζοντες τί τρέχε ι .  Έπl τέλους, μ ίαν ήμέραν <<Εσκασε 
το παραμuθ ι» είς τον Μάξι μον καi TOU εΤπεν δτ ι μ ιι:':ι: ποu δΕ.ν Εχομεν 
άρχηγόν, νa προσχωρήσωμεν είς αύτόν, ύποσχόμενος λαγοuς μετι:':ι: καi 
όνευ πετραχηλίων ! 

ΑΦΕΛΕ Ι Α Σ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ Σ I Σ 

Ό Μάξι μος άντελήφθη άμέσως δτ ι χωρεί' εύρυτάτη έκμετάλλευ
σις της άγνοίας καi της άφελείας ταύτης τού Σοφούλη καi ετι περισ
σότερον της άντιζηλίας του Πf.Οζ τοuς &.λλους άρχ_ηγούς ! Κ αΙ οχι μό
νον δΕ.ν ό:πεθάρρυνε τ.ον Σοφουλην, έξηγων είς αύτον δτι δΕ.ν εiναι δυνα
τον νa γίνουν αύτa τa πρ::Χγματα, άλλa ΤΟ ένεθάρρυνε, τονίσας δτ ι 
ο:iσθανόμεθα καΙ η μεϊς την άνάγκην ένος <'χρχηγοu μΕ. κύρος καΙ πεlραν 
κοινο6ουλευτικήν, της όποίας στερούμεθα, δτ ι έμέναμεν μέχρι τοuδε 
χωρiς νι:':ι: έκλέξωμεν <'χρχηγον έκ των έν TQ Βουλ6 άρχηγCJν κομμάτων, 
διa νό: κρίνωμεν ποΙος είναι ό καλύπρος καΙ νa προσχωρήσωμεν είς 
αύτόν, δτ ι πράγματι άπο δλους τοuς &.λλους fjμεθα aπογοητευμένοι ,  
δτι  ό Κ αφαντάρης εΊναι τέτο ιος, ό Μιχαλακόπουλος τέτο ιος, ό Παπα
ναστασίου τέτοιος ( δπως έκάστοτε τοuς έχαρ::χκτήpιζεν ό Σ οφούλης ) 
καi δτι μόνον μΕ. αύτόν, τον Σ οφούλην, «ταυτίζονται» (σίκ ! ) αί άπό
ψεις μας, δτι αύτον προκρίνομεν μ&λλον άπο δλους τοuς &.λλους, ό:λλa 
l Ον έβλέπαμεν πρόεδρον της Βουλης καί . . . δΕ.v έγνωρίζαμεν av θa 
.f.δέχετο νa τ'1yεθ6 Ιδιαιτέρας κοινο6ουλευτ ικης όμάδος είς αύτήν ! Κ αΙ 
uκόμη δτι τώρα ποu TOU άνεκοίνωσε την τοιαύτην πρό8εσίν του, αύτός, 
δηλαδi] ό Μάξ ι μος, θa «μανουβράρl]» κατa τοιούτον τρόπον τa πρά
γματα, ωστε η κοιvοΌουλευτικη όμι:':ι:ς των l Ο κομμουν ιστων 6ουλευτων 
νa προσχωρήσ!] ε(ς αύτόν, δηλαδη τον Σοφούλην, ως τον «κράτιστον» 
πάντων κ. τ. λ. ! 

"Οπως μού έ:λεγεν Ι::πειτα ό Μάξι μος, ό Σοφούλης έχάρη είς 6α
-θμον άπίστευτον . . . Έννοεί'ται δτ ι ό Μάξ ι μος μοu τa εΤπεν δλα αύτa 
ύπο τi]ν Εννο ιαν, δτ ι έφέρθη κατa τοιοuτον τρόπον είς μ ίαν τοιαύτην 
πρότασιν, άφ' ένος μΕ.ν δ ιa νa γελάσΙJ καΙ νa «δουλέψl] »  τον Σ οφούλην 
έπ' όλίγας ημέρας, <'χφ' έτέρου δΕ. διa νι:':ι: τον έκμεταλλευθωμεν πολιτι
κC;ς, νa μ&ς καθιστQ: ένηrιέρους ωρισμένων τυχον πληροφοριων των άστι
κων κομμάτων η τοu Κ ρατους καΙ ό:κόμη νa μ&ς εύνο6, ως πρόεδρος της 
Βουλης, είς το νa μ&ς δίδΙ] τον λόγον κ.τ.λ. 
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Δ Ι ΠΛΗ Ε.ΞΑΡΓΥΡΩ Σ Ι Σ  

Έγελάσαί,ιε κυριολεκτικως μΕ: η1ν καρδιά μας διό: η1ν aφέλειαν 
·τοu Σοφούλη η μaλλον διό: η1ν περi Κομμουνισμοί) Ο:γνοιάν του, συνά
μα δΕ: έβγάλαμεν φυσικό: καΙ συμπεράσματα κάθε Ciλλο βέβαια παρό: 
κολακευτικό: διό: τον άστι κον πολ ιτικον κόσμον καΙ το Κ ράτος, ανεξαρ
τήτως TOU Ο:ν καΙ ήμεΊς, ώς ομάς, δΕ:ν i]μεθα καλύτεροι ! 

ΚαΙ δ Μάξι μος έξεμεταλλεύθη πράγματι η1ν εύπιστίαν ταύτην 
TOU Σ οφούλη έπl μηνας καΙ δχι μόνον πολιτικως, aλλό: καί . . .  ο iκονομι
κως aκόμη ! Διότι ,  έκτος TOU ότι TOU Ελεγε, μΕ: την Ιδέαν τάχα δτ ι θό: 
εΤναι μέλλων 6παδός του η συνεργάτης του, δ ιάφορα πράγματα έκ των 
παρασκηνίων της τότε πολ ιτικης ζωης τοu τόπου, έφρόντιζε νό: τον έν
ισχύΙJ καΙ οlκονομ ικως έκ τοu προϋπολογισμοί) της Βουλης, είτε το
ποθετων αύτον εΙς διαφόρους έπιτροπάς, ώς ή Έπιτροπη 'Εξουσιοδο
τήσεως κατό: τον χρόνον των διακοπων της Βουλης (όπότε οί μετέχοντες 
έλάμβανον δ ιπλην άποζημίωσιν ) ,  είτε έξ Ο:λλων άφορμων καΙ εύκαιριων, 
ποu μποροuσε νό: γίνΙJ καποια κομπίνα ! 'Αλλ' ό Μάξιμος πάντοτε σπά
ταλος εΤχε διαρκως ανάγκην χρημάτων. ΚαΙ τι] συστάσε ι TOU Σ οφούλη 
προς τον βουλευτf]ν Σάμου Μανταφούνην, δ ιεuθυντf]ν τijς χρεωκοπη
σάσης aργότερον Άγγλοελληνικης Τραπέζης, προεξώφλει είς αύτην την 
Τράπεζαν aποδείξεις βουλευτικης aποζημ ιώσεως μελλόντων μηνων, χω
ρίς ό Μανταφούνης νό: τό:ς έξαργυρώνΙJ έπειτα εΙς το Δημόσιον ΤαμεΊον, 
άλλ' &φίνων τον Μάξι μον νό: τό:ς έξαργυρώνΙJ έκ νέου εΙς αύτό ! Ό 
Μάξιμος δΕ:ν άπέκρυπτεν aπο μaς δλα αύτά, καγχάζων συνάμα, δ ιότι 
είχε σχηματίσει την ·έντύπωσιν, καi προφανως δΕν t']πατQ:το, δτι ό Σ ο
φούλης έπίστευεν, δτι διό: της μεθόδου ταύτης «Τον δωροδοκεϊ» τρόπον 
τ ινό: καi τον καθιστQ: ύποχε ίριόν του ! 

Ο Σ ΟΦΟΥΛΗ Σ Σ Τ Ρ ΕΦΕΤΑ Ι ENANT I ON ΜΟΥ ! 

'Ύστερα aπο δλα αύτά, έπόμενον ήτο κάποτε ό Σοφούλης νό: πιέ
σ1J τον Μάξ ι μον καΙ νό: τον έρωτήσ1:1 τί έκαμε τέλος πάντων καΙ πότε 
«θό: προσχωρr]σωμεν» προς αί.ιτόν ! Διότι παρηλθον πολλοl μήνες καΙ 
αύτο ποu έπερίμενεν ό Ο:νθρωτrος δΕ:ν έγ ίνετο ! Τότε δ Μάξι μος δΕ:ν έ
δίστασε, διό: νCι: δικαιολογηθ�, ν' aπαντήσl] : 

- Τί ν.:Χ σaς πω, ι<. Π ρόεδρε, αύτη ή ύπόθεσις θό: εΤχε λήξε ι ηδη 
προ πολλοCι, Ο:ν δέν εΤχα ν' άvτ ι μετωπίσω έντος της κοινοβουλευτικης 
μας όμάδος είς το ζήτημα τούτο την aντίδρασιν, την λυσ:σώδη μάλιστα 
άντίδρασιν, τοu βουλευτού Κ αβάλας κ. Σταυρίδη ! Αύτος εΤναι δ κα
κος δαί μων, ποu δέν aφίνει καΙ τοuς Ο:λλους νό: κάμουν το βημα ! ΕΤναι 
ciδιάλλακτος καi φανατικος· κομμουνιστής ! ΔΕ:ν τον παρετηρήσατε, καi 
όταν όμ ιλι], μέ πόσον φανατισμον καi άδιαλλαξίαν έπιτίθεται έναντίον 
ολων ; 

Ό Σοφούλης έζήτησε βέβαια πληροφορίας, Ο:ν ή «Cχντίδρασίς» 
μου αύτη μπορ!] νό: κάμ1:1 νa ναuαγήσ1:1 το σχέδιον καi ό Μάξι μος τον 
κ.αθησύχασεν, οτι οπωσδήποτε θa TCx «Καταφέρφ >  νa γ ίνΙJ ή προσχώρη
σις, έν aνάγΚΙJ κα( CXνEU τοu «cΧντιδρωντος φανατικοί) κα( aδιαλλάκτου» 
βουλεuτοu κ αοάλας ! 

Πάντως aπο της σ'τιγμης έκείνης ό Σοφούλης μένεα έπvεεν έναντί
ον μου ! Κάποτε μάλιστα έση μειώθη καi δημοσίςι είς την α'ίθουσαν της 
Βουλης το έξης χαρακτηριστ ικον έπεισόδιον, τοΟ όποίου τa έλατήρια 
ανάγονται άκρ ιβι:11ς είς την έχθρότητα, δλως αδικαιολόγητον βέβαια, 
τοϋ Σοφούλη έyαντίον μου, μΕ: τf]ν ίδέαν δτι εΤμαι ή αΙτία ποu δΕ:ν προσ
χωρεΊ εΙς αύτον ή κοινοβουλευτ ικη δμό:ς τοΟ Κ .  Κ .  Ε., διό: νό: γίνΙJ καi 
αίιτος άρχηγος κόμματος ! Κατa το έπεισόδ ιον αύτο άντηλλάγησαν με-
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ταξu τοu Σοφούλη καΙ έμοu δριμίιταται φράσεις καΙ συνάμα έξεδηλώ
θη καΙ έκ τρίτης πλευρδ:!; έπέμδασις, flτις το όλιγώτερον δύναται ν:i 
κριθ�. . .  περίεργος ! 

ΤΟ ΕΠΕ Ι  Σ ΟΔ Ι ΟΝ 

ΕΤχα ζητήσει τον λόγον άπο τον προεδρεύοντα της Βουλης Σο
φούλην καΙ έπερίμενα τfιν σειράv μου νό: όμ ιλήσω, δεν έvθυμοuμαι έπl 
τ ίνος θέματος, το οποΊον δεν εχει σημασίαv διό: το έπεισόδιον. 

Ώμjλησαv άρκετοl βουλευταl των άλλων κομμάτων. Παρετήρησα 
δτι έκαλοuvτο διό: νό: ομ ιλήσουν καΙ βουλεuταί, οΙ οποΊοι εΤχον ζητήσει 
τόν λόγον Ε:πειτα άπο έμέ, δ ιότι φανερό: τον έζήτησαv. Έσχημάτισα 
κατ' άρχfιν τfιν έvτύπωσιν,. δτι ό Σοφούλης «τοuς εκαμνε το χατηρι» νa 
τοuς προτάξι;ι . Αίιτο δεν με στενοχωροuσε, έφ' δσον θό: έκαλούμην νa 
όμιλήσω, Ε:στω καΙ τελευταΊος. Άλλά, κατάπληκτος, άκούω μετa τον 
λόyον κάποιου βουλευτοu, τον Σοφούλην λέγοvτα : 

- Έξαvτληθέvτος τοu πίνακος των ομιλητων, ή συζήτησις κηρύσ
σεται περαιωμένη ! 

Φυσικό: έπενέ6ην άμέσως : 
- Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δτι σδ:ς έζήτησα καΙ έγω τον λόγον καΙ 

προφαvως έκ παραδρομης δεν μοu τον έδώσατε. Σδ:ς παρακαλω νό: μοίJ. 
δώσετε τον λόγον, πρiν κηρύξετε περαιωμένην τfιν συζήτησιν. 

Ό Σοφούλης προσεποιήθη δτι έκύτταζε το σημείωμά του, ποl> 
άνέγραφε τό: όνόματα των ζητούντων τον λόγον. 

- Δεν έζητήσατε τον λόγον, κ. βουλευτά ! μοu λέγει κάπως ξη
ρά. Δεν φαίνεται έδω το ονομά σας ! 

- Δεν γνωρίζω, δ:ν φαίνεται η δεν φαίνεται το ονομά μου, άλλΟ:. 
βέβαιον εΤναι δτι έζήτησα τον λόγον, έκ των πρώτων μάλιστα. Έό:ν 
δΕ:ν με έγράψατε, το λάθος δεν εΤvαι ίδικόν μου. 

- Πάvτως ή συζήτησις τώρα έκηρύχθη περαιωμένη ! 
- Διαμαρτύρομαι. Δεν δύναται νό: κηρυχθ6 περαιωμένη, έφ' δσον· 

έζήτησα τον λόγοv. Αuτο εΤναι αuθαιρεσία ! 
- Αύθαιρέτως θέλετε νό: μ ιλήσετε σεΊς ! 
- Έγω έζήτησα τον λόγον . ΣεΊς παραοαίνετε τον καvονισμοv-

της Βουλιlς, δ:ν καΙ πρέπει νό: εΤσθε τηρητής του, ως πρόεδρος αuτης ! 
- Έό:ν δεν σέβεσαι τον έαυτόν σου, νό: σε6ασθ6ς τfιν Βουλήν ! 
- Ή  Βουλfι όφείλει νa έξαναyκάσiJ τον πρόεδρόν της νό: σέβεται 

τόν κανονισμόν της καΙ συνάμα νΟ: μη δμ ιλ� κατό: τοιοuτον τρόπον ! 

Μ Ι Α  ΑΠΡΟ ΣΔΟΚ ΗΤΟ Σ ΕΠ ΕΜΒΑΣ I Σ 

Ό Σοφούλης δηλοΊ δτι θεωρεΊ έαυτον θιγέvτα καΙ άδυνατεΊ νό: πα
ραμείνΙJ είς τfιν θέσιν του, έΟ:ν δεν άποφαvθ6 ή Βουλfι έπl τοu έπει-· 
σοδίου ! 

Ή Βουλfι φυσικΟ: έδικαίωσε τον πρόεδρόν της καΙ ο Σοφούλης πα
ρέμεινεν είς τιlν έ:δραν του. Κατ' αuτοy τον τρόπον δεν έπρόκειτο βέβαια. 
ν::Χ μοu δοθ6 ο λόγος ! 

Συνέ3η τότε κάτι το πολu άπρόοπτον, ποu ούδεiς κομμουνιστfις. 
έφαντάσθη ποτε δτι θό: έγίνετο. ' Ηγέρθη ό ' I  ωάν. Μεταξδ:ς, uπουργος, 
τrjς Συγκοινωνίας καΙ άρχηγος τοu κόμματος των ' Ελευθεροφρόνων καΙ 
σοβαρ:::ιτατος έζήτησεν άπο το προεδρεΊον τον πίνακα των δμ ιλητων ! 
Ε:ς έκ των yραμματέων τοu τόν εδωσε. Ό Σ οφούλης έγκατέλειψε τfιν· 
προεδpικήν έ:δραv. Τον άντικατέστησεν ό πρωτΩς άντιπρόεδρος στρατη
Ύος κ aκκC:�σς, . βο"υΛευτfις Θεσσαλονίκης, τοu κόμματος των 'Ελευθερο
φρόνων. Ό Μεταξδ:ς, άφοCι συνεδουλεύθη το σημείωμα, εΤπε : 
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- Βλέπω έδω στόν πίνακα το ονομα τού ζητήσαντος τον λόγοv 
βουλευτού Κ αβάλας έγγεγραμμέvοv καi σβυσμέvοv, χωρiς vό: τού δοθι] 
ό λόγος ! Νομίζω οτι ε ivαι άνάξιον της Β ουλης νό: μη δίδι:Ί τοv λόγοv 
εiς εvα βουλεvτήν, οΙασδήποτε άρχό:ς καi δ:v ΕΧΙJ,  έφ' όσον έστάλη έδω 
ώς aντιπρόσωπος τού Λαού. Κ ατ' αύτον τοv τpόποv παρουσιάζεται καi 
ή Βουλη ως φοβουμένη τηv άγόρευσιv ένος κομμουνιστού βουλευτού ! 
Δf.ν vομίζω δτι ο\ 268 βουλευταl τωv άλλων κομμάτωv δf.ν εΤvαι ίκανοl ν' 
άποστομώσουν l Ο κομμουνιστό:ς βουλεvτάς, wστε vό: καταφεύγω μεν είς 
το μέσον τούτο, τού νό: μη τοuς δίδωμεv τον λόγοv ! Είδ ικως διό: τοv 
ζητήσαντα τον λόγον βουλεvτfιν Κ αβάλας νομίζω δτι δf.v συντρέχει λό
γος νό: μη ομ ιλήσι:J , διότι πολλάκις ωμίλησεν f\δη είς τfιν Βουλfιν καi 
μετεχειρίσθη καΙ γλωσσαν κοσμίαv καΙ σεδασμοv προς τηv Βουλην έ
πέδειξε. Νομίζω δτι δεν πρέπει νό: άφεθι] ή έντύπωσις δτι έμποδίζομεν 
τοuς κομμουvιστό:ς βουλεvτό:ς vό: όμ ιλήσονν καi ή Βουλfι πρέπει v' ό:κού
σι:J τον ζητήσαντα τοv λόγον» ! 

ΕΛΕΕ Ι ΝΟΤΗΤΕ Σ  

Η Ακρα σιγή. 'Η μείς ο \  κομμουνισταi κατάπληκτο ι  ! Δf.v περιμένα
με τέτοιαν έπέμδασιν άπο τοv Μεταξav ! Ό προεδρεύωv της Βουλης κ.  
Κάκκαβος ήρώτησεν δ:ν ΕΧι:J κανεlς aντίρρησιν νό: μού δοθι] ό λόγος. Ή 
Βουλη έσιώπησε. Ό κ. Κ άκκαοος μού t:δωσε τον λόγοv καi ωμίλησα ! 

ΗΕτσι έπενέοη τότε ο Μεταξ&ς. Η Αλλο το ζήτημα δ:v ό τότε ύπε
ρασπιστης της έλεvθερίας τού λόγου έν τι] Βουλι], καi δ ι '  αύτοuς άκό
μη τοuς κομμουν ιστάς, μετό: δεκαετίαν, ως δικτάτωρ της 4ης Αύγού
στου, κατήργησε καi Βουλην καi έλεvθερίαν λόγου καi Τύπου καi 
δλα ! 

νΟταv μετό: ό:ρκετοLις μηνας ό:πεχώρησα έκ τού Κ .  Κ .  Ε. ,  συνεφ ι
λ ιώθην μf. τοv Σ οφούλην, ο όποΙος μού άπεκάλυψεv όσα ό Μάξιμος τού 
εΤπε σχετικως μf. τι1ν δηθεv διαφωvίαν μου vό: <mροσχωρήσωμεv» είς αύ
τόν. Τότε μού μετέδωσεν, δτι καi είς τfιν περίπτωσιν αύτήv, ποu δf.ν 
μού εδιδε τον λόγον, ό Μάξι μος τού εΤχε πι] vό: μη μοu τοv δώσι:J , δ ιότι 
είχα ορισθι] έγω είς το θέμα αύτο ως poι·te - parole τού κόμματος άπο 
την Κ .  Ε. καi i)θελε νό: όμ ιλήσι:J αύτός ! 

Τέτοιες έλεειvότητες έγίνοvτο τότε. 

ΤΟ Κ Ι ΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟ Ι Κ Ι ΑΚ ΏΝ ΛΑΩΝ 

'Άλλο σοδαρώτατον πληγμα κατό: τού . . . .  άλαθήτου των άπόψεων 
της Κόμ ιντερν, είς τό:ς οποίας ήξιούτο τυφλη πειθαρχία, ύπηρξεν ή 
πλήρης. aποτυχία τωv προβλέψεώv της, της δ ιατυπωθείσης έν γένει προ
οπτικης αύτης όσον ό:φορξι το κ ίvημα τωv άποικιακωv Λαωv. Κ αΙ αί a
πόψεις της αuται έστηρίζοντο βε6αίως έπi της θεωρίας τού Ιστορικού 
ύλισμού καi έπi τι] βάσει της διαλεκτικης μεθόδου, δπως άνέστρεψεν 
αύτην ο Μάρξ, μετενεγκων έπi τού ύλιστικού έπιπέδου, aφού την παρέ
λα6εν άπο τον Hegel. 

Ή παταγώδης διάψευσις των προ6λέψεωv της Κόμ ιvτερν έπi τοu 
τεραστίου τούτου διεθνούς προβλήματος έπέδρασε πολU είς τό: πvεύμα
τα τωv ίθυνόvτων τότε το κόμμα, ωστε vό: όξυνθι] ετι περισσότερον ή κρί
σις, την οποίαν i)δη ύφίστατο. Διά τ ινας μάλιστα έξ ή μωv δf.v έπρόκειτο 
περi κρίσεως μόνον τος! Κ . Κ . Ε. ,  άλλό: περi κρίσεως τού διεθvούς Κ ομ-
μουνισμού. 

· 

Έ�ηγούμαι : ΕΤναι γνωστον δτι, μετό: τον πρωτον παγκόσμ ιον πό
λεμον, όλοι σχεδav ο\ ό:ποι-κ ιακοi Λαοi έξηγέρθησαν κατό: των Μεγάλωv 
Δυνάμεων, α'ίτ ινες κατεϊχον τό:ς χώρας τωv. Πρωτος ό Μαχάτμα Γκάvτι 
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εΙς τaς ' I  νδίας έκήρυξε τi)ν παθητικήν του &ντίστασιν καi με τον &ργα
λειόν του ϋφανε τfιν κελεμπίαv του, διa νa δώσr:ι το παράδειγμα είς τa 
300.000.000 των · ι νδων va μη αγοράζουν &γγλικa ύφάσματα, κατενεγ
κών οϋτω το μεγαλίιτερον πληγμα, ποu έδέχθη ποτε ή &γγλικη Αύτο
κρατορία είς η].ν Οίκονομίαν της. Το πληγμα κατa της ύφαντουργικfις 
της βιομηχανίας καi τοCι έμπορίου βάμοακοςf}το τεράστιον καi εΤχε συν
επείας οχι μόνον οίκονομικάς, &λλa καi κοινωνικάς, ως f}το έπόμενον, 
με σωρείαν &περγ ιων των Ν Αyyλων έργατων καi τεραστίαν αuξησιν της 
άνερyίας. 'Άλλωστε δύναται άρ ιστα νa λεχθι] δτι ο άρyαλειος έκεϊνος 
τοCι Γκάντι έδωσε το πρΔτον ίσχυρον πληγμα πελέκεως είς τi)v &γγλι
κi)ν δρCιν καi &πο τότε fiρχ ισεν ή κατιοCισα τijς βρετταvικής δυνάμεως. 

Ό � I μπν Σ αοuντ είς την Άραοίαν άνεκηρίισσετο Βασιλεuς καi 
κατέοαλλε τον &γγλόφ ιλον έμ ίρην Φαϋζάλ, έπιτεθεiς καi κατa τοu ' Ι 
μάμη τής 'Υεμένης, τότε &γγλοφίλου. Οί ΔροCισοι είς τήν Σ υρίαν, κατελ
θόντες έκ τοCι Τζέμπελ Ντροίις, έπανεστάτησαν κατa των Γάλλων, έν� 
6 Ζαγλοuλ πασaς έκίνει τa πλήθη των Φελάχων τijς ΟύCχφντ κατa τί)ς 
aγγλικης έπi της Αίγίιπτου προστατευτ ικης κυριαρχίας ( προτεκτορα
του ) .  Είς τήν Λιδίιην αί φυλαi των Σ ενουσi έξηγέρθησαν έπίσης καi έ
ζήτουν η1ν &νεξαρτησίαν των, έν� είς το Μαρόκον ο Ν Αμπντ-έλ-Κρ iμ  έ
φερεν είς πολu δυσχερη θέσιν τοuς Γάλλους με τa στίφη των Ρ ιφαvΔν 
του. 'Όλοι σχεδον οί &ποικ ιακοi Λαοi, &πο τοCι ΕίρηνικοCι Ώκεανοu μέ
χρι τοCι 'ΑτλαντικοCι, έκατοντάδες πολλαi έκατομμυρίων ανθρώπων, 6y
κος &σίιντακτος, άλλa τεράστιος πράγματι, εύρίσκοντο έπi ποδος κα
τ;): τΔν «i μπερ ιαλιστικΔν κεφαλαιοκρατικΔν &ποικ ιακΔν Δυνάμεων». 

Α Ι  ΑΠΟΨΕ Ι Σ ΤΗΣ ΜΟ ΣΧΑΣ 

Το τεράστιον αύτο πρόολημα δεν ήτο δυνατον βεοαίως νa μη &πα
σχολήσr:ι έγκαίρως τιlν Κόμ ιντερν καi τοuς διαφόρους «σοφοuς» τής Μό
σχας ! Διετύπωσαν λοιπον τaς έπi τοu προολήματος τοίιτου έπισήμους 
«6έσεις» των ( th:!sen und resolutionen, δπως τaς f:λεyαν είς τa yερμανι
κa κεί μενα ποu μaς έστελναν) .  

Α! «θέσε ις» των αύταi έτόνιζαv δτι το κίνημα αύτο των &ποικια
κωv ΛαΔν εΤvαι βέοαια κίνημα έθνικ ιστικόv, διότι οί Λαοi αύτοi ήλαίι
νοντο &πο τιlν &φίιπvισιν της έθv ικής αύτΔv συνειδήσεως καi έκινοCιvτe 
μt έθvικιστικa συνθήματα. Ήτο έπίσης βέοαιον δτι τi)ν ήγεσίαν τωv κι
νημάτων αύτΔν εΤχεν ή ίθίιvουσα κοινωνικη τάξις είς αύτοίις, δηλαδη ή 
νεοσχηματιζομένη είς τaς χώρας αύτaς &στ ικιl τάξις.  Το προλεταρ ιaτον 
τΔv χωρΔν αύτΔv κατ' &νάγκην ίστορικi)ν ήκολοίιθει την &στικιlv αύτi)v 
τaξιν εic; τον &yΔνα κατa των ξένων &ποικιακων Δυνάμεων κατa τοCι κα
π ιταλιστικοί) ίμπεριαλισμοCι. 

Έν τοίιτοις δμως, έφ' δσον το κίνημα αύτο των &ποικιάκΔν ΛαΔν 
i.ν τ� συvόλ� του έστρέφετο κατa τοCι καπιταλιστικοί) ί μπεριαλισμοu, 
μοιραίως f}το κίνημα «συμμαχικον» προς τον &γΔνα τQίJ προλεταριάτου 
των εύρωπαϊκΔv καπιταλιστικΔν χωρΔν καi συνεπΔς έπρεπε νa έvι
σχυθι] &πο τΟ: Κ. Κ .  δλων των χωρΔν τοu Κ όσμου καΙ προ παντος &πο 
τΟ: Κ .  Κ .  τΔv ίμπεριαλιστικΔν χωρΔν 'Αγγλίας, Γαλλίας, ' Ι ταλίας κτλ. 

Δ Ι ΑΨΕΥ Σ  I Σ Π ΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Με την θεωρητ ικi)ν αύτi)ν βάσιν το κίνημα αύτο των &ποικιακΔν 
Λαωv ένισχίιθη δσον ήτο δυνατον καi ήθικΔς καi ύλικΔς &πο τΟ: Κ .  Κ .  
ολου τοίJ Κ όσμου, κατa την ληφθε'ίσαv έντολήν, ή δε Σοοιετικi) Ρωσία 
ένίσχυσε καi τa κ ινήματα ταίJτα καi διa προπαγάνδας καi διa χρημά-
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-των καΙ διό: πρακτόρων aποσταλέντων έκεΊ καΙ διό: παντος άλλου πο
λιτικοu θεμ ιτοu η αθεμίτου μέσου. 

Έπιστεύετο δΕ: δτι ό Καπιταλισμός, διατρέχων ό 'ίδ ιος δεινfιν έσω
τερικην κρίσιν, κρίσιν, ώς ε'ίπομεν, τοu συσ-τήματος, δΕν θό: ήδύνατο vO: 
-καταοαλΙJ τό: κ ινήματα ταuτα των aποικιακων Λαων, τό: όποί'α θό: έ
χρόνιζον, ώς δ ιατείνετο ή Κόμ ιv-τερν, διό: va παραταθοuν μέχρι της τε
λικης συντριβης τοu καπιταλιστικοί) καθεστωτος εΙς τον Κόσμον, έ:στω 
καΙ Ciν τοuτο θό: έπρόκειτο νό: διαρκέσι:1 δεκάδας έτων. 

τί συνέοη δμως ; Διεψεύσθησαν αί προβλέψεις καΙ αί έπ' αύτων 
.στηρ ιχθείσαι έλπίδες της Κόμ ιντερν ! Ό Κ απιταλισμος, κουτσος η 
.στραοός, aδιάφορον, διατρέχων η μη κρίσιν τοu συστήματός του, κα
τώρθωσε νό: κατα6Cχλt;1 δλα αύτό: τό: κ ινήματα τότε, παρό: την ένίσχuσιν 
αύτων ύπο της Ρωσίας καΙ ύπο των κ .  κ .  δλου τοu Κόσμου ! 

ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ Ε Ι  Κ Ο Σ  Ι Ν  ΕΤΗ 

Είδομεv τό: κινήματα αύτά, το εν μετό: το άλλο, να ηττωνται, νό: 
.i.κφυλίζωv-ται ,  νό: κατευνάζωνται η καΙ νό: συντρίοωνται διό: της βίας. 
Αί aποικ ιακαl Δυνάμεις, ή 'Αγγλία καΙ ή Γαλλία, aλλοu ύπεχώρησαν 
.ε ίς ώρισμένας έπιδιώξεις των Λαων αύτων, Cχλλοu συvεοιοάσθησαv μΕ: 
τοuς ι1yέτας των, Cχλλοu έκτύπησαν άλύπητα, άλλου μετεχειρίσθησαv 
έναλλό:ξ «la force et la ruse», δπως λένε οί Γ Cχλλοι, πάντως κατώρθωσαν 
νό: στηρίξουν έκ νέου τό: aποικιακό: αύτων Κ ράτη. 

ΝΕπρεπε νό:περ6:σ!J μία νέα εΙκοσαετία καΙ νό: yίν!J Ενας νέος δεύ
·τερος . παyκόσμ ιος πόλεμος, νό: . έξασθενήσουν πολu περισσότερον ό Κ α
πιταλψμος καΙ αί aποικ ιακαl Δυiίάμεις διό: ν' aναyεννηθ� νέον τώρα 
.κύμα έξέyέpσεc.:ς των aποικιακων· -Λαων, το οποίΌν καΙ εύρίσκεται f\δη 
.ασφαλως εΙς το όξύτατόν του ·σημtίΌν. 'Αλλ' έπ' αύτοu δΕ:.ν πρόκειται 
ν· aπασχοληθωμεν, δ ιότι έκφεύyει τοu θέματός μας. 

Τό 1 927 ούδΕ:.ν έκ των κ ινημάτων αύτωv των aποικ ιακων Λαων εΤχεν 
aπομείνε ι .  υΟλα εΤχον καταοληθιj καΙ ή· Κόμιvτερν διεψεύσθη παταyω
δως ! Ό Κ απιταλισμός, ό δηθεν &ρρωστος καί έτοψόρροπος, ό όπο'iος, 
κατό: την κομμουνιστικην &ποψιν, διήνυε την τελευταίαν αvτοu φάσιν, 
την ίμπεριαλισ-τικήν, κατώρθωσε νό: έπιβληθιj, εσ-τω . . . in extremis I Κ α� 
οχ ι μόνον έπεολήθη εΙς τό: κ ινήματα αύτά, ό.λλό: καΙ έ π έ ρ α  σ ε τ η v 
κ Ρ ί σ I ν τ ο v ! Διότ ι τέτοιος φετφaς έβyηκε άπο το Κ ρεμλίΎον, δτι δ 
Καπιταλισμος κατώοθc.:σε νό: περάσ!J την κοίσιν του ! 'Αλλ' άφοu ήτο 

•κρίσις όρyαvική, κρίσις τοu συστήματος, πωs ήτο δυνατον νό: ξεπερα
.σθιj ; Κρίσις τοu συστήματος ( crιse du regιme)  σημαίνει άρρώσ-τεια 
,ανίατος, οπωσδήποτε όδηyοuσα άρyό: η γρήγορα εΙς τον τάφον. ΔΕ:.ν ση
.μαίνει παροδ ικήν, περιοδικήν ! πως λοιπον fγιvεν αvτό ; Ν Αρα ή Κόμ ιν
τερν έσφαλμένως διεπίσ-τωσεν δτ ι ή κρίσις ήτο τοu συστήματος. Ν Αρα 
.σφαλλεται εΙς τό:ς διαπιστώσεις της, εΙς τό:ς προβλέψεις της, εΙς την 
πpοοπτικήν της. Ν Αρα δΕ:.ν ύπάρχει άλάvθασ-τοv η άλάθητον. Ν Αρρ; δf:.v 
.ειναι  καΙ τόσον σίγουρα πράyμa.τά.· τ(χ περ1 διαλεκτικijς μεθόδου καΙ 
.ίστορικοu ύλ ισμοu ! Κ αΙ πόσα &λλrί, &ρα ; 

«ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΜΠΛΕΩΜ& 

'Λλλ' δ:ν τεθιj τοιαύτη βΟ:σις, δτι δ f:. v  ε Τ ν α ι  κ α ί τ ό σ ο ν  σ ί
Ύ ο υ ρ ο π ρ a y μ α «ή ύλιστικη aν-τίληψις τijς · ι στορίας», τότε καταρ
ρέει ολόκληρος ή φιλοσοφ ικη βάσις, έπl τijς οποίας σ-τηρίζεται ό Κομ
μουνισμός. Κ αΙ έν τοιαύτι:1 περιπτώσει ή μεΊς, οί ταλαίπωροι, οί παρα
σvρθέντες εΙς τιlν δίνην αύτήν, οί θυσιάσαv-τες 1 Ο ήδη fτη τijς νεότητός 
,μας είς την ύπόθεσιν αvτήν, τί κάμνομεν ; Κ ενεμ6ατοuμεν , aουσσοδρο-
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μοίιμεν, άέρα δέρομεν, Σ ισύφου κυλινδοίιμεν λίθον καi εiς πίθον Δαναl
δων άvτλοϋμεν ; Κ αi δ ι '  αύτό έπαίξαμεν έπανειλημμένως καΙ παίζομεν 
έως τώρα τό μέλλον μας, τι1ν ύπόστασίν μας, τι1ν ζωήν μας ; 

Αύτa εΤναι τΟ: συμπεράσματα, είς τΟ: όποΙα κατελήξαμεν. Κ αΙ άν
τ ιλαμοάνεται δ καθένας δτι με τέτοια συμπεράσματα δεν δύναται κα
νεiς πλέον νa παραμείνι:t άγωνιζόμενος είς το Κ .  Κ .  Ε. Μετa άπό αύτ<'χς 
τaς διαπιστώσεις μας, έσημάναμεν ύποχώρησιν καi άπό τότε ή κυρία 
φροvτίς μας ήτο πως θ<'χ ύποχωρήσωμεν, πως θa ξεμπλέξωμεν, δ ιότ ι ό
μολογουμένως είχαμε προχωρήσε ι πολύ, παραπολύ, εύρισκόμενοι ού
σ ιαστ ικως καi άναμφισοητήτως είς την πρώτην γραμμην τοίι άγωνος η 
μαλλον εΙς την πρώτην τετράδα τijς φάλαγγος τijς ' Επαναστάσεως ! 
ΚαΙ λέγω «πως θa ξεμπλέξωμεν», διότι δεν εΊναι είίκολον νa ξεμπλέξι:t 
κανείς, καi δταν άκόμη δεν έχει μπλέξει τόσον πολύ ! 

Μ Ι Α  ΟΜΟΛΟΓ Ι Α  ΤΟΥ ΒΑΡΓΚΑ 

Το δτι δε  ή Κόμιντερν δ ιεψεύσθη ε ίς  τaς διαπιστώσεις, προολέ
ψεις καi έλπίδας της έν σχέσει με τι1ν κρίσιν τοϋ Κ απιταλισψοίι, καi δτι 
ό Καπιταλισμός κατώρθωσε νa περάσι:t την κρίσιν, ώμολόγησε διa βι-
6λίου του αuτός οuτος δ θεωρητ ικός. τijς Κόμ ιντερν οΙκονομολόγος Εύ
γένιος Βάργκα, &λλοτε καθηγητης τοCι Πανεπιστημίου τijς Βουοαπέ
στης ( έπi άστικοu καθεστωτος )  καi έπειτα ύπουργός των Οίκονομικων 
τi]ς κομμουνιστ ικijς Κ υοερνήσεως τοu Μπέλα - Κ ούν. Δικαιολογων δε 
ό Βάργκα την διάψευσιν των διαπιστώσεων τijς Κόμ ιvτερν, έγραφεν δτι 
«είπαμε πώς δ Κ απιταλισμός δ ιέρχεται κρίσιν τοίι συστήματος ύπό την 
προϋπόθεσιν δτι το διεθνες προλεταρι&τον θ<'χ άνθίστατο έρρωμένως είς 
τήν προσπάθειαν τοu Κ απιταλισμού νa έπιρρίψ!J είς αύτό τΟ: βάρη 
τοu πολέμου (τοίι πρώτου παγκοσμίου πολέμου ) ,  δπότε καi ή κρίσις 
αίιτοu θa καθίστατο καταστροφικη ( crise du regime ) .  ΆλλΟ: το διεθνες 
προλεταριδ:τον δεν ήδυνήθη va άντιστ6, όσον έπρεπεν, δ Καπιταλισμος 
έπέρριψεν είς την ράχ ιν του τΟ: βάρη των καταστροφων τοίι πολέμου 
καi έτσι κατώρθωσε νa περάσι:t την κρίσιν του, χωρiς νa γίνι:t αύτη κα-
ταστροφικη τοu συστήματός του» ! 

· 

Δικαιολογίαι σοφιστικαί, δ ιότι τ<'χ βάρη των πολέμων πάντοτε Βα
ρύνουν το σύνολον των Λαων. Μήπως τΟ: βάρη τοu δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου δεν τΟ: πληρώνει ό σοοιετικός Λαος καi είς αύτι1ν την Ρωσίαν, 
τήν κομμουνιστικην Ρ ωσίαν, όπου δεν ύπάρχει δ έκμεταλλεuτιlς Κ απι
,·αλισμός ; 

Τώρα, μετa τον δεύτερον πόλεμον, δ Βάργκα εΤπε παρόμοια πρά
γματα καi έπijλθε μάλιστα καi δ ια9>ωνία μεταξu Σ τάλιν καi Βάργκα 
έ.πi τijς σημερινijς μεταπολεμ ικijς κρισεCι>ς τοu Κ απιταλισf!ΟU, i]τις φαί
νεται ν<'χ εΊναι πράγ.ματι καταστροφική, κρίσις τοu συστηματος. 'Αλλa 
τώρα ή κατάστασιςεΤναι πολU διάφορος καi τον ύποχωροuντα καi σννε
χως χάνοντα έδαφος Κ αΠιταλισμόν διαδέχεται οχι δ Κομμουνισμός, άλ
λΟ: κάτι &λλο, δ ιότι καi' δ · Κομμοuνιqμος διέρχεται έπίσης κρίσιν κ<Χrα
οϊροφικιlν ( τοu συστήματός του) I . αΠοδειχθέντος δτι δ Μαρξισμός ήτο 
μάλλον άντικαπιταλισμος μόνον καi καταρρεούσης τijς θέσεως καταρ
pέει αύτομάτως καi ή άρνησις αύτijς, διa νa διαμορφωθ6 ή σύνθεσις, καi 
κατ' αύτι1ν άκόμη την διαλεκτικιlν τοu Κομμουνισμοί). 'Αλλ' αύτο το 
θεωρητικόν θέμα εΤναi τερι:Χστισν καi ο)('ι τοu παρόντος χώρου καi 
χρόνου. 

Η Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  ΤΟΥ Κ ΟΜΜΑΤΟ Σ 

Π ρΟς άντιμετώπισιν τijς βάθuτάτης 5ντως κρίσεως, τιlν δποίαν 
δ ιήρχετο τότε το Κ .  Κ .  Ε., άπεφασί�η, τ6 συγκαταθέσει πάvτων άνε-
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ξαιρέτως τwν διαφωνούντων καΙ διαμαχομένων, νό: σuγκληθιJ το Δ '  τα
κτικον συνέδριον τοΟ κόμματος, κατό: την άvοιξιν τοΟ 1 927. 

Κατό: τfιν γνώμην μου, βασι κιl αίτία της κρίσεως ταύτης δΕ:ν ήτο 
τόσον ή τάσις τwν «Κούτ6ηδων» καΙ «Χατζήδων» ν' άναλά6ουν την ήγε
σίαν τοΟ κόμματος, εστω καΙ άv εΤχον τfιν ύποστήριξιν της πρεσδειας, 
λόγrtJ της μυστικης καi άγνώστου άκόμη τότε είς ήμάς προσπαθείας τοΟ 
Στάλιν νό: θέσΙJ έπl κεφαλfις δλων τwν Κ .  Κ .  τοΟ Κόσμου πρόσωπα έκ
παιδεuθέvτα έν Ρωσίςι: καi άνήκοvτα ψυχιJ καΙ σώματι προσωπικwς εΙς 
αύτόν . Διότι, έό:v δλα τό: &λλα παλαιότερα καΙ πολU περισσότερον μορ
φωμένα καΙ (μπειρα είς τr'!ν πολιτικfιν στελέχη τοΟ κόμματος ήσαν ή
νωμένα καi οχ ι διεσπασμένα, θό: ήδύναντο άσφαλέστατα νό: έκδιώξουν 
τελείως έκ τοΟ κόμματος τοuς «Κούτοηδες» κα1 νό: ύποτάξουν τοuς «Χα
τζfιδες>> η το ολιγώτερον νό: στείλουν τοuς «Κούτδηδες>> πίσω είς την 
Ρωσίαν, δπως εΤχα άπειλήσει έγω τον Ζαχαριάδην, η νό: τοuς διασκορ
π ίσουν είς τό:ς έπαρχίας, είς τρόπον ωστε οιJτε έπαφfιν μξ: τfιν πρεσδείαν 
νό: έχουν, οuτε καΙ κατό: της Κ .  Ε. νό: βυσσοδομοuν, έξαναγκαζόμενοι 
νό: περιορ ίσουν η1ν δράσιν των καi την έπιρροήν τω\4 ένδεχομένως, έό:v 
κατώρθουν ν' άποκτήσουν το ιαύτην είς τό:ς μάζας, μόνον είς μίαν μ ι
tφό:ν τοπικfιν οργάνωσιν τοΟ κόμματος. 

'Αλλ' η διάσπασις έπηλθε καi είς τό: Παλαιό: στελέχη, ε Ις δλα τό: 
της πρώτης σε ιράς της ήγεσίας τοΟ κόμματος. Καi ή αΙτία τούτου πρέ
πει ν' άναζητηθ� εΙς βαθύτερα αϊτια. ΚαΙ τότε έπίστευα καΙ η έξέλιξις 
τwν γεγονότων δΕ:ν με διέψευσεν, δτι ή κυρία αΙτία της κρίσεως ήτο το 
οτι διό: της συγκεντρώσεως 75.000 ψήφων εΙς τό:ς έκ�γό:ς έκείνας , διό: 
της έμφανίσεως 1 Ο βοuλευτwν είς τfιν Βουλήν, διό: της άναπτύξεως της 
δράσεως τοΟ κόμματος καi της έπαφης του με τό: εύρύτερα λαϊκό: στρώ
ματα, διό: της έπισήμου τρόπον τινό: ε ίσόδου του είς την πολιτικην ζωηv 
της χώρας, το Κ .  Κ .  Ε. έξήρχετο άπο τό: μέχρ ι τότε πλαίσια μ ιάς «Π ο
λ ι τ ι κ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς>.> κατ' ούσίαν καi έκαλε'ίτο νό: παίξ!] ρόλον 
«Κ ό μ μ α τ ο ς μ α ζ ω ν», άvεξαρτήτως τοΟ aν ήκολουθεϊτο ύπο τοΟ 
1 ) 1 2  τοCι συνόλου τwν έκλογέων της χώρας κατό: τfιν έποχfιν έκείvην. 
Διότι καi ο\ μη άκολουθοCιvτες καΙ άvτ ιτιθέμενο ι προς αύτο έκλογεϊς 
ι']ναγκάσΘησαν όπωσδήποτε νό: το προσέξουν καί νό: το παρακολουθή
σουν, νό: ζητήσουν νό: πληροφορηθοΟν κατά τι ποσοστον τό:ς άπόψεις 
του . Ό δε πολ ιτικος της χeι')ρας κόσμος ήναγκάσθη οχι μόνον νό: το 
προσέξ!] ,  άλλό: καi νό: το άvτι μετωπίσ!] εν τιvι μέτρ� καi ώς πολιτικηv 
οντότητα καΙ οχ ι μόνον ώς άθροισμα κακοποιwν άτόμων διό: της 'Αστυ
νομίας, ώς προηγουμένως. Δηλαδη το Κ .  Κ .  Ε. �λθεv είς άμεσωτέραv 
έπαφην μΕ: τfιv έλληνικην πραγματικότητα, ήvαγκασθη εν τινι μέτρr+> ν' 
άντι μετωπίσr:ι αύτήv, συνεκρούσθη προς αύτην (σύγκρουσις της Ιδεολο
γίας του προς την έλληvικην πραγματικότητα) καΙ έκ τούτου κυρίως 
έπήγασεν η τόσον βαθεϊα αύτοCι κρίσις. Ή άδυναμία του νό: προσαρ
μοσθιJ προς την πραγματικότητα ταύτην προεκάλεσε η'lν κρίσιν, ήτις 
i]το φυσικό: καi ίδεολογικη καi οργανωτική. 

ΤΟ Σ ΥΝΕΔΡ I ON 

Την κρ ίσιν λοιπον ταύτην έπρόκε ιτο ν αντι μετωπίσ!] καΙ νό: εϋρr;ι 
τό: μέσα νό: η'lv ύπερπηδήσr:� το Δ' τακτικον συνέδριον τοΟ κόμματος, 
το όποίΌν συνιϊλθεν είς τό: γραφεϊα του, είς τijv όδον Άγίου Μάρκου 29β. 

Το συνέδριον αύτο ήδύνατο νeχ συγκληθιJ καΙ νeχ πραγματοποιηθΏ 
δημοσίςι:, διότ ι  το Κ .  Κ .  Ε. τότε εύρίσκετο έν νομ ι μότητι .  ΔΕ:v εδρα μΕ:ν 
μόνον νομίμως, διότι fδρα καΙ παρανόμως, δσον ήδύvατο, είς τον Σ τρα
τον καi άλλαχοu, άλλό: πάντως ώς πολιτικος όργανισμος εΤχε την έλευ
θερίαν νομ ικwς νeχ καλέσ!] δημοσίςι: το συνέδρ ιόν του, χωρlς νό: δύναται 
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κανεlς νό: τοCι το απαγορεύσΙJ , aφοCι ήτο κόμμα Εχον καΙ l Ο βουλευτό:ς 
Έ-iς η1ν Βουλήν. Οuτε έξορίστους είχαμε, οίίτε φυλακ ισμένους ( έκτος έ
λαχίστων δ ι '  αδικήματα κοινοCι ποινικοϋ δ ικαίου ) ι οίίτε κρυπτομένους 
φυyοδίκους, οί όποΊοι θό: εΤχον λόγους νό: μη δύναvται νό: παρουσια
σθοϋν είς εν συνέδριον δημοσίςχ συγκαλούμεν(;v. 

' Εν τούτοις, εύθιJς έξ aρχης, aπεκλείσθη το νό: συγκληθ6 δημοσίςι 
το συνέδριον τοuτο. Πρωτον δ ιότι θό: παρίστατο aντ ιπρόσωπος της Κομ
μουνιστικης Διεθνοϋς, δστις δi:ν θό: έ:πρεπε νό: έμφανισθ6 καΙ νό: δμι
λήσΙJ δημοσίςχ, aφ' έτέρου δε έπρόκειτο νό: γίνουν λογοδοσίαι, ν' aνα
πτυχθοϋν διαφωνίαι, νό: διεξαχθοϋν έπιθέσε ις καΙ aντεπιθέσεις κατό: πολ
λων έκ των στελεχων καΙ των ήγετων, δηλαδη έποόκειτο «νό: βγοϋν στη 
μέση τόσα πολλό: άπλυτα», wστε άπεφασίσθη νό: συγκληθ6 μυστ ικό: καΙ 
νό: δ ιεξαχθ6 κρυφό: το συνέδριον. 'Αντιπρόσωπος της Κόμιντεον είς αuτο 
fΊλθε καΙ παρέστη την φορό:ν ταύτη ν Γερμανός, δ βουλευτης τοu τότε 
Fόϊχσταγ Roemer, μέλος της Κ .  Ε. τοCι yερμανικοu κομμουνιστικοϋ 
κόμματος κα1 μέλος της Έκτελεστικf]ς της Κομ μουνιστικης ΔιεθνοCις. 

ΕuθιJς έξ άρχi]ς το συνέδριον αuτο παρουσιά�η δ ι ΙJ ρημένον είς 
ούο άλληλομαχομένας παρατάξεις, άντ ιτ ιθεμένας .προς όλλήλας καΙ ί
δεολογικως, άλλό: προ παvτος μΕ: προσωπικό:ς άντιζηλίας καΙ πάθη . ' 1 -
δεολογικως έχωρίζοντο κυρίως είς τοιJς λεγομένους ύπο των. aντ ιπάλων 
των «Λικο ινταριστό:ς» καΙ είς τοιJς, δ:ς τοιJς είπωμεν, «'Αντιλικοινταρι
στάς». Οί πρωτοι έτέλουν ύπο την ήγεσίαν των Πουλιοπούλου, Μαξί
μου. Βεντούρα, Χαίνογλου καΙ άλλων δευτερευόντων στελεχων. Οί άλ
λοι ,  ύπο την ήγεσ.ίαv κυρίως των Χαϊτa, Κολοζώφ, ΕUτυχιάδη ( Κορκό
ζωφ )  καΙ δλων των «Κούτ6ηδων» καΙ «Χατζήδων». 'Εκ των βουλευτωv 
μΕ: την δεuτέραv όμάδα εΤχε ταχθ6 μόνον δ Θέος. Οί άλλοι βουλεuταl, 
πλην τοϋγράφοντος, έν δλeι> πέντε άκόμη, δεν ήσαv μi:ν μέλη τοϋ συνε
δρίου, αλλ' ήτο γνωστον δτι προσέκειντο μaλλον πρΟς την πλευρό:ν Που
λ ιοπούλου - Μαξίμου. 

Η Ρ ΕΤΣ Ι Ν Ι Α  

. �aσον �φορQ: τό: έργ_ατικό: στελέχΙJ, πλην , τοϋ_ "ζραμ ματ�ως της 
Καπνεργατικης Ομοσπονδιας Χατζησταuρου και του Επαμ. Ακρ ιοο
πούλου (σιδηροδρομ ικοϋ ) ,  οlτινες εΤχον ταχθι] ύπi:ρ των άπόφεων Που
λιοπούλου - Μαξίμου, ολοι οί άλλοι ήσαv «άντ ιλικοινταρισταί», δηλαδη 
μΕ: τον Χαϊτaν καΙ τοιJς «Κούτοηδες>>. ΤοιοCιτοι ήσαv δ Σάντος, ό 'Α
σίκης, ό Βεροέρης, δ Παπαρρήγας καΙ άλλοι .  

ΟΙ «άντιλικο ινταρισταl» κατώρθωσαν κα1 πηραν με το μέρος των 
τό: έργατικό: στελέχη τοϋ κόμματος, έκμεταλλευθέντες δύο τινά : Πρω
τον την λέξ ιν «λικδ.ιiιταρισμος», δηλαδη την ρετσινό:ν (πόσον σύνηθες 
καΙ πόσον μέγα δπ:λον είς το Κ. Κ .  Ε. ύπηρξεν ή ρετσινιά ! ) δτι δ 
Πουλιόπουλος καi οί σιJν αuτc;':J ήθελαν νό: διαλύσουν το κόμμα ( ! ) , νό: 
το «λ ικοιντάρουν», τr.ρaγμα το όποΊον τό: έρyατικό: στελέχη, άγνοοCιν
τα κατό: οάθος τηiι i:ννοιαν της λέξεως, το έπίστευσαν, ένc\> ό Πουλιό
πουλος καΙ οί άλλοι f\θελαv νό: έκδιώξουν μόνον τοuς «Κ ούτοηδες» ( ο'ί
τ ινες δμως, ως άπεδείχθη άρyότερον, ήσαν οί φοοεΊς τοCι Σ ταλινισμοϋ 
ώς οuτος έξειλίχθη μεχρι σήμερον) .  

. ι 

Δεύτερον έξεμεταλλεύθησαν την μωροφιλοδοξίαν πολλων έργατι
κων στελεχων, τό: όποΊα f\θελαv νό: ε Τ ναι βουλευταi ( ! ) , κάμνοντας προ
παyάνδαv κατό: τηs κοινο6ουλευτ ικης δμάδος τοu κόμματος, fiτις πε
ριελάμοανε μόνον δυο έρyατικό: στελέχη, τον Θέον καi τον Γρηy. Παπα
νικολάου, ένc;J οί άλλοι όκτω ήσαv μαλλον διανοούμενοι η ήμ ιδ ιανοού
μενοι,  προερχόμενοι πάντως οχι aπο η1ν έρyατικήν, aλλ' άπο την μ ι
κροαστικην τάξιν . 
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- Διατί νό: μη εΤσθε σεΙς βουλευταί ; τοuς Ελεγαν. Το Κ .  Κ .  Ε. 
Ε�Vαϊ κόμμα κυρίως έργατικόν. Διατί va μη το έκπροσωπfιτε σείς είς 
τήν Βουλήν, άλλΟ: οί διάφοροι α&το1 ψευτοδιαvοούμενο ι ; Δ ιατί άκόμη 
ν:ι μην είσθε σεί'ς καΙ μέλη τfις Κ .  Ε. τοΟ κόμματος καΙ νό: ήγοΟνται έρ
γατικοϋ κόμματος αύτοί, έν� δεν εΊναι έργάται ; Είς το γερμανικον κομ
μοvνιστικον κόμμα, ποu εΊναι τεράστιοv καΙ παίζει ρόλον διεθνfι εύρύ
τατον, πως ήγεί'ται έργάτης, δ Τέλμαv, δστις ήτο κτίστης, καΙ έν� εΤ
χε νό: κάμl,l με τοΟολα, διαχειρίζεται τώρα μεγάλα διεθνfι προδλήματα ; 

Κ αΙ οί μωροφιλόδοξοι τό: εχαφταv αύτό: καΙ έπίστευαv πως μπο
ροΟσαν νc'χ γ ίνουν Τέλμαν ! Ούσιαστικως επεσαv είς τέλμα ! Ό Σ άντος 
έγινε «iμιτασιον τέλμαv>> κατό: το 1 943 μέχρι το 1 946, διό: νό: κάμl,l 
τέλμα καΙ την ' Ελλάδα καΙ το Κ .  Κ. Ε., είς τό τέλος δε καΙ έαuτόν ! 

"Οσον άφορ� τον γράφοντα, δι '  άμφοτέρας τό:ς παρατάξεις τοΟ 
συνεδρίου έκείνου ijμην η Σ φίγξ ! Κ αvεlς δεν ijξευρε με ποίαν άπο τό:ς 
δίιο παρατάξεις θc'χ ταχθω έντος τοΟ συνεδρίου. Οί «Λικδιvταρισταl» έπί
στευον οτι τελικως, λόγ� των άvτιθέσεών μου πρΟς τον Μάξιμον, θό: 
ταχθω με τον Χαϊτδ:ν καΙ τούς . . .  «Κούτδηδες>> ! Α&τοl πάλιν εΤχον τιΊv 
γνώμην οτι θό: ταχθω έναvτίον των καΙ λόγ� της δ ιαφωνίας μου έπ1 τοΟ 
έθνικοΟ ( αύτονομ ιστικοΟ ) ,  άλλΟ: καΙ δ ιότι έγνώριζον οτι εΤμαι έναvτίον 
των «Κ ούτ6ηδων». Είς ολας τό:ς διαμάχας μεταξu «Λικδιvταριστων» 
καΙ «άvτιλικοιvταριστωv>> εΤχα κρατήσει δ:ψογον οόδετερότητα. Δf.v 
είπα ποτf. λέξιν, δεν εΤχα έκφρα�Ώ ποτέ ! Καί με την στάσιν μου δεν 
ίπέτρεπα καΙ είς κανένα νc'χ μ' έρωτήσ1.1 κδ:v. "Ολα δε αύτό: τΟ: εΤχtχ 
κάμει, διότι είχα λάβει ijδη την άπόφασίν μου ν' aποχωρήσω έκ τοο 
;.;::>μ ματος, νa ξεμπλέξω, νό: τc'χ μουντζώσω ολα καΙ νό: φύγω, άδιαφορων 
ι-:αί δ ιό: τοuς μcν καΙ διό: τοuς δε καΙ δ ιό: το Κ .  Κ .  Ε. δλόκληρον, έφ'
όσον έκλονίσθησαv ijδη αί πεποιθήσε ις μου ό:πό την δ ιεθνfι έξέλιξιν 
τοΟ Κ ομμουνισμοΟ, έφ' Οσον διέολεπα άμυδρ&>ς καΙ χωρlς νό: εΤμαι 
Μπερξονιστι1ς δ ι1.1σθαvόμην ( Par intuition) δτι ό Στάλιν καΙ το Κ ρεμ
λίνον κάπου άλλοu τραοοuν καΙ οχ ι προς τό: έκεί' ποu ένόμιζα, εΤχα δε 
ό:ηδιάσει καΙ άπό τ]ς ραδ ιουργίες, τΙς ρετσινιές, τΟ: παρατράγουδα, τ]ς 
t.λεεινότητες καΙ τΙς μικρότητες τοu ένος καΙ τοu άλλου, έντος καΙ έκτος 
τ ijς Βουλής, έντος καΙ έκτος καΙ έπl τό: αύτό: μέρη τοu . . .  κόμματος ! 
'Αλλc'χ κανείς βέβαια δεν ήτο δυνατόν νό: ίιποπτεύεται οτι έχω κατό: νοΟν 
τοιαύτην aπόφασιν, δ ιότ ι ούδε1ς έφαvτάζετο οτι έγώ, δ παλαιότερος 
ηαντων των εiς το συνέδριον παρισταμένων ό:γωνιστης τοu κόμματος, 
κατέχων ό:κόμη πρωτεύουσαv θέσιν είς αύτό, ήτο δυνατόν νό: σκέπτωμαι 
νc'χ φύγω ! 

Δι'  αύτό ολοι με έδλεπαν με βλέμμα άπορίας διό: την στάσιν μου 
καί συνάμα ήσαν ετοιμοι  νc'χ με άγκαλιάσουν μέν, έό:ν έτασσόμηv ίιπερ 
αuτων, ν' άνοίξουν δε τΙς μπουκαπόρτες των τηλεοολοστοιχ ιων των καΙ 
νc'χ βάλουν πυρό: όμαδόν1 έό:ν έπρόκειτο νό: ταχθω έναντίον των ! Πάν
τως, έφ' Οσον έσιώπων, ήσαν ολοι έπιφυλακτικο] έπέναvτί μου με την 
έλπίδα οτι . . . .  ίσως η1ν τελεuταίαv στιγμην τοuς ένισχύσω. Κ αΙ φυσικό: 
ύπελόγιζον πολι) καΙ τι1ν ένίσχυσιν καΙ την πολεμικήν μου. Ταuτα λέγων 
δεν περιαυτολογω, δ ιότ ι το ιαύτη ήτο η θέσις μου είς το κόμμα. 

Πρόεδρος τοϋ συνεδρίου έξελέγη ό Λεωνίδας Χατζησταύρου, γεν. 
γραμματεuς τής Κ απνεργατικfις 'Ομοσπονδίας καΙ έκ των ίδρυτων τοΟ 
κόμματος, ό όποΙος προσέκειτο μεν προς την πλευρό:ν τοu Πουλιοπού
λου, ό:λλc'χ συνάμα έθεωρε'Ιτο όπαδός τοu «Ζαϊμισμοu», ήτο δηλαδη ίι
πf.ρ τfις έξευρέσεως τρόπου σvνδιαλλαγfις κα] συμφιλ ιώσεως των δύο 
παρατάξεων. Εiς το Κ .  Κ .  Ε. ίιπfιρξε καΙ μία έγχώριος θεωρία η μδ:λ
λοv τάσις, ή τοu Ζαϊμ ισμοΟ, έκ τοu όνόματος τοιJ 'Αλεξάνδρου Ζαlμη, 
οστις δεν έλάμβανε ποτε ένεργον μέρος είς τό:ς πολ ιτ ικό:ς διαμάχας 
Ι<αl έχρησίμευε πάντοτε διό: νό: έξυπηρετήσl,l μεσαζούσας η ούδετέρας 
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καταστάσε ις, καταλα6ών διό: τι1ς τακτικijς ταύτης δλα τό: ύψιστα ά
ξιώματα τijς χώρας ( Άρμοστης έν Κ ρήηι Διοικητης τfις Έθν ικ;]ς Τρα
τιέζης, Πρωθυπουργός, Άντι6αciιλεύς, Πρόεδρος Δημοκρατίας ) .  UΟσοι 
λοιπον είς το Κ. Κ. Ε. δεν μετεlχον είς Ιδεολογικός καi πολιτ ικό:ς δια
φωνίας καi δ ιαμάχας καi συνίστων ψυχραιμίαv, ήρεμία·;, διαλλακτικότη
τα, συμφιλίωσιν καi έκράτουν θέσιν οίιδετέραν, έθεωροΟντο όπαδοi τοΟ 
«Ζαϊμισμο0» ! Κ αi ό Λεωνίδας Χατζησταύρω λοιπον τότε έθεωρείτο 
ώς όπαδος τοΟ «ΖαϊμισμοΟ» καi τ� άνοχ� άμφοτέρωv τών παρατάξεων 
έξελέγη πρόεδρος τοΟ συνεδρίου. 

ΤΟ Σ ΥΝ ΕΔΡ Ι ΟΝ XOP EY E I  . . .  

· Άπο την πρc(ηην ήμέραν τοΟ συνεδρίου ή μάχη ή()χισε. Τακτικον 
συνέδρ ιον τοΟ κόμματος εΤχε νό: γίνι:1 άπο τον Νοέμ6ριον τοΟ 1 924, δπό
τε είς το Γ '  τακτικον συνέδριον εΤχον παραστ6, ώς εϊπομεν, ό Σ μέραλδ 
καi ό Μαvουήλσκυ. Τό: ένδιάμεσα γενόμενα �σαν [κτακτα καi δεν πε
ριελάμ6ανον λογοδοσίας τijς Κ .  Ε. τοΟ κόμματος. Φαντάζεται λοιπον 
καvεiς πόσα εΤχον νό: λε)(θοuν άπο το 1 924 εως το 1 927.  

Δf.ν πρόκειται βέβαια νό: ξαναποuμε δσα έγράψαμεν ήδη. Πάντως 
τιολλό: τό: τρωτά, τό: έπικριτέα ίιπijρχον Ε:νθεν κaκε'i'θεν. Κ αi με τό: πάθη 
καί τό: μ ίση ποu έπεκράτουν έλέγοντο καi ίιπερ6ολαi με προσωπικός 
έπιθέσεις έναvτίον άλλήλων, δ ιότι ό καθένας ήθελε νό: μειώση τοuς ά\ι� 
τιπάλους του. Φωναί, χειρονομίαι, διακοπαί, aντεγκλήσεις, ϋ6ρεις, σcip� 
κασμοί, προπηλακισμοί, χλευασμοί, μομφαί, δ,τι σέρνει η σκούπα, έλέ
γετο. Ό ενας ήγόρευεν, ό άλλος έπηδοΟσε νό: τον διακόψΙJ καi ό «Ζαϊ
μ ιστης» πρόεδρος μάτην συνίστα ήρεμίαv, ψυχpαιμ ίαν καi διαλλακτ ι
κότητα. Το συνέδριον κυριολεκτικώς έ χ ό ρ ε υ ε  Ι 

Πάντως το κύριον θέμα ήτο ό «Λικ6ινταρισμος» καi οί πρωταγωνι
σταi τijς δ ιαμάχης, ό Πουλιόπουλος καi ό Χαϊτaς, άμφότεροι σήμερον 
νεκροί, ό μf.ν πρώτος άπο ίταλικάς, ό δε δεύτερος - φεΟ ! - άπο 
σταλινικός σφαίρας, σφαίρας τοΟ Στάλιν, ύπερ τijς έπικρατήσεως τοϋ 
όποίου έκόπτετο είς το συνέδριον έκεlνο ! ! ! 

'Αλλ' άπό το0 1 924 μέχρι τοu 1 927, κατό: τό μεγαλύτε()Ον χοο
νικον διάστημα τijς περιόδου ταύτης γενικος γραμματεuς τοίΊ κόμματος 
δεν ήτο άλλος άπο έμέ. Σ υνεπώς ήλθε καi ή ωρα νό: παρουσιάσω καi 
έγώ εΙς το συνέδριον την λογοδοσίαv τijς ίιπο η1ν ηγεσίαν μου τρόπον 
τ ινό: Κ .  Ε. τοΟ κόμματος. ? Ητο ι1 τρίτη η μέρα τοΟ συνεδρίου. Μέχρι τό
τε δf.ν εΤχα π� οϋτε μ ίαν λέξ ιν. ΝΗκουον δλους καi έσιώπων. 

Λογοδοσία μ ιaς δ ιοικήσεως προς ενα συνέδριον σημαίνει βέβαια, 
ότι έκθέτει κανεiς τό: πεπραγμένα, γίνεται κριτικη έπ' αίιτών δ ιό: συζη
τήσεως καi άποφαίνεται το συνέδριον αν έγκρίνι:� την λογοδοσίαv η ο
χι ,  δ:ν όρθώς έπολιτεύθη καi διώκησε το κόμμα μία Κ .  Ε. η οχι, πρaγμα 
το όποΙον άποφασίζεται τελικώς διό: ψηφοφορίας. Ύπο την ενvο ιαv ταύ
την ό λογοδοτών εΊναι τρόπον τινό: κατηγορούμενος, έφ' δσον τίθεται 
uπο την κρίσιν καi την άπόφασιν τών άλλων. 

' Εγώ δμως είς την εκθεσιν τών πεπραγμένων τijς ίιπο την γενι
κην γραμματείαν μου έπιτροπijς άνέστρεψα τοuς δρους. Μετεβλήθην εΙς 
κατήγοRον δλων τών άλλων είιθuς έξ άρχi]ς. 

UΟταν Ελα6α τόν λόγον, έπεκράτησεν άκρα σιγή, δ ιότ ι ολοι εΤχον 
τι1ν περιέργειαν νό: μάθουν τί θό: πώ καi ύπερ τίνος θό: ταχθώ. Ήπατή
θησαv οΙκτρότατα καi οί μf.ν καΙ οί δέ. 'Αποφασισμένος νό: ξεμπλέξω ο
πωσδήποτε, άδ ιαφορών φυσικό: καi δ ιό: την παρουσίαv τοίΊ άντ ιπροσώ
που τi]ς Κόμ ιντερν ΓερμανοΟ 6ουλευτοίΊ Roen1e1Ί τό: έψαλα εic δλους 
χuμα ! 
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Π Ρ Ο Σ  ΟΛΑΣ ΤΑ Σ ΚΑΤΕΥΘΥΝ Σ Ε Ι Σ 

'Αναφέρων χρονολογικC::ς τa γεγονότα ενα - [να καi τfιν είς έ:καστον 
αύτων ένέργειαν τής Κ .  Ε. καi έμοu προσωπικως, κατεκεραύνωνα συνά
μα τι)ν στάσιν &.λλων έκ των παρόντων. 'Επέκρινα δριμύτατα τοuς 
4-Κούτβηδες» διa τον έξαλλον άριστερ ισμόν των, τον έξτρεμ ισμόν των, 
την δ ι '  ολων των μέσων ,θεμ ιτων καi άθεμ ίτων, προσπάθειάν των ν' ά
ναρριχηθοίίν ώς έρπετa είς η1ν ήγεσίαν τοίί κομματος, την άμορφωσιάν 
των, τι)ν άπειρίαν των, τΟ: 5 δόγματα το_ί} Μaρξ καi τaς 1 Ο σελίδας τού 
Λένιν ποu έμαθαν, το δτι δέν πδ:νε νa δουλέψουν διa νa ζήσουν καi θέ
λουν νa τρέΦωνται aπο το ταμεϊον τοίί κόμματος, το δτ ι έσφετερίζοντο 
τΟ: χρήματα- ποu τοuς ΙΞ:διδεν η πρεσβεία διa το κόμμα, το δτ ι ο ιαβάλ
λουν είς αύτι1ν καi συκοφαντοίίν ολα τΟ: παλαιΟ: στελέχη διa νa τΟ: έκτο
πίσουν καi έπιπλεύσουν, το δτι έσυκοφaντησαν aδίκως τον Εύαγγελό
πουλον καi γενικa δλα δσα f\ξευρα δτι έκαμαν. 

UΟταν Ελεγα δλα αύτά, η παράταξις των <<Κούτ6ηδων» έφρύαττε 
φυσικa ένανrίον μου καi έπίστευσεν δτι θΟ: ταχθω ύπέρ τού Πουλ ιοπού
λου. Άλλ' έπειτα έστράφην κατ' αύτοu καi τοu Μαξί μου καi τοl.ις κατη
γόρησα έπi avανδρίςι: είς το δ ικαστήρ ιον τοu Παγκάλου, έν� αύτοi έφε
ραν aπο την Μόσχαν το σύνθημα της αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας καί 
έκράδαινον μέ αύτο τι1ν σπάθην της σφαγης τC)ν διαφωνούντων, πρΟ 
,·ων στρατοδ ικων τοίί Παγκάλου έμούδιασαν καi έποίησαν την νrϊσσαν ! 
Κατέκρινα τον Πουλιόπουλον διa τaς διασπαστικάς του ένεργείας, διa 
ιην aπειθαρχίαν του νa γίνΙJ βουλευτής, έν� i;το τόσον χρήσι μος είς 
η1ν Βουλήν, καi διa τΟ: σφάλματα τακτ ικϊ;ς ποu έ:καμεν είς τον ayωνα 
ιου κατa των «Κούτβηδων>>. 

Ν Εψαλα καi τον aνα6αλλόμενον τοίί Μαξίμου δ ι '  δλας τaς έλεεινό
τητας ποu έκαμνεν είς τfιν Β ουλfιν είς βάρο5 μας καί τaς ύποσχέσεις 
ποu έδιδεν είς τον Σ οφούλην δτ ι θa προσχωρησωμεν είς αύτόν. 'Επέκρι
να καi πολλοuς άλλους άμφοτέρων τC)ν παρατάξεων δ ι '  δσα έκαμαν κα
ιΟ: τον χρόνον τϊ;ς γεν ικϊ;ς yρα}Ιματείας μου καi κατέληξα : 

- Σ ύντροφοι σύνεδροι ,  έχω άηδιάσει άπο δλα αύτά ! Δέν aξί
ζε ι τον κόπον ν' αγωνίζεται κανεiς καi νa παίζ!J συνεχως το κεφάλι του 
μέ τέτο ιους συναγωνιστάς ! ΈΟ:ν αύτο το θεωρήτε ϋΟpιν πpoc; σδ:ς, 
άδιαφορω, δ ιότι εΤναι ή πραγματικότης ! 'Ανέφερα γεγονότα. Άδιαφο
;:>ω καi διa τfιν aπόφασίν σας έπi τϊ;ς έκθέσεώς μου .;;Jς γενικοί} γραμμα
τέως I Έχόρτασα aπο aξιώματα, δσα δεν έγνώpισε κανεiς άπο σδ:ς ! 
• Εγινα &κόμη καi μέλος τϊ;ς Έκτελεστικf\ς Έπιτοοπϊ;ς τής Διεθνοvς 
καi aρνήθηκα νΟ: πάω. Δεν Ε:χω πλέον καμμίαν φ ιλοδοξ ίαν. Δέν θέλω νΟ: 
έκλεγω τίποτε. �Αν δεν ε Τ χα κάποια ύποχρέωσι ΙΞ:ναντ ι των έκλογέων 
μου της Κ αβάλας, θa παρΙJτούμην καi άπο βουλευτής ! "Αν πάλιν νοuί
ζετε οτι καi αύτο πρέπε ι νΟ: το κάμω, εΤμαι έτοι μος νΟ: το κάμω, av με 
καλύψετε Ε:ναντι των έκλοyέων Καβάλας. Σδ:ς τΟ: εΤπα δλα αύτΟ: χίίμα, 
άδιαφορων δι Ο: τaς δυσαρεσκείας σας. Η I σως διορθι.;θητε ολοι σας. Δεν 
εΊμαι με καμμιΟ: aπο τaς δύο παρατάξεις σας. Οuτε καi πρόκειται νΟ: 
ταχθω. 'Υπηρέτησα, δούλεψα, δ ιώκησα το κόμμα .. καi aν δεν θελήσετε 
νa το ομολογήσετε, εΤμαι βέβαιος δτι ένδομύχω·ς παραδέχεσθε ολοι ανε
ξαιρέτως, μηδέ τοίί πλέον aδυσωπήτως πνέοντος μένεα κατ' έμοu, οτι 
πολλa προσέφερα, ίσως περισσότερα aπο κάθε άλλον ! Γ ειά σας ! 

Κ αi άπεχώρησα aμέσως έκ τϊ;ς αΙθούσης τοίί συνεδρίου, κατa τρό
πον θεαματικόν, διασχίσας τfιν αίθουσαν, χωρ1ς νa περι μένω οuτε a
παντήσε ις, οuτε κριτικήν, οuτε άπόφασιν έπi της έκθέσεώς μου ! 

UΟλο ι (μειναν με άνοικτον το στόμα ! ··Αύτο δεν το περίμεναν ! Ύ
πο την έντύπωσιν αύτfιν δ πρόεδρος Ελυσε τfιν συνεδρίασιν. � Ητο ή w
ρα 6η άποyευματινfι καi έπηγα aμέσως είς την Βουλήν. 
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'Αργότερα ήλθαν καΙ ό Μάξι μος καΙ ό Θέος. Δ'έν μοΟ εΤπαν οuτε 
λέξιν. 'Απέφυγα καΙ έγω να τοuς μ ιλήσω. 

Μ Ι Α  ΑΝΩΝΥΜΟ Σ ΕΠ Ι Σ ΤΟΛΗ 

Το 'ίδ ιο Όράδυ, άργά, κατα τας 1 1  την νύκτα, ενας κληη1ρ τής 
Βουλής μοΟ έφερεν ένα γρ:Jμ μα, το δποίΌν έγραφεν έπάνω «' Επε'iγο\1))-, 
λέγοντας δτι το έφερεν ενας νέος καΙ παρεκάλεσε να μοu έπιδοθ!) άμέ
σως. Το i)νοιξα την Ιδίαν στιγμήν. ΚαΙ έγραφε : 

« Σ  ύντροφε Σ ταυρρ ίδη, 
Μετα άπο δσα είπατε άπόψε είς το συνέδρ ιον τοΟ κόμματος, δ'έν 

μπορεΊτε πλέον νa εΤσθε δουλευτής του ! Κ αλεΊσθε νa uποοάλετε άμέ
σως την παραίτησίν σας άπο τοΟ δουλευτ ικοΟ άξιώματος, έφ' δσον 
άκόμη διαρκοΟν αί έργασίαι τοΟ συνεδρίου, άλλως δ'έν πρόκειται νa 
οι�ετε την ζωήν σας · ! 

Ό μας μελων τοΟ κόμματος» 
( 'Αντl uπογραφης ) 

Κ αΙ το σκίτσο μ ιaς νεκροκεφαλfις ώς σφραγίς ! 
Κ ατα μοιραίQ:ν σύμπτωσιν, το ίδιο Όράδυ είχαμε μάθει τι']ν έκ 

μέpους μελων τοu· κόμματος δολοφονίαν τοΟ άρχειομαρξιστοΟ Γ εωρ
)'οπαπαδάτοίJ κάl συνάμα είχομεν τι']ν πληροφορίαν δτι είς τι']ν δολο
φονίαν αύτι']ν ήτο άναμεμιγμένος καΙ δ Ζαχαριάδης ! 

Ν Εκρυψα είς την τσέπην μου τι']ν άνώνυμον έπιστολι']ν καΙ έφυγα 
άμέσως άπο τι']ν Βουλι']ν δια το σπίτι μου. ΕΤχα άνάγκην Όέοαια νa 
ήσυχάσω καΙ να σκεφθω. 

Το σύστημα της δολοφονίας δια πρώτην φοραν είσήγετο ώς πολι
τικη μέθοδος εΙς την ίστορίαν τοΟ Κ .  Κ .  Ε. ΝΗ μην δ'έ Όέοαιος δτι ή άνώ
νυμος έπιστολτ1 αύτη ποu πήρα προήρχετο άπο μέλη τοΟ συνεδρ ίου, 
διότι Όέοαια μόνον αύτα f\κουσαν δσα είπα. Κ αi άσφαλως άπο της 
πλευρaς των «Κούτοηδων», δ ιότ ι ή πλευρα των λεγομένων «Λικο ιντα
ριστων» άπετελεΊτο άπο πρόσωπα, τα όποΊα ποτ'έ δ'έν θa μετεχειρί
ζοντο τοιαCιτα μέσα όχ ι κατ' έμοΟ, άλλ' οuτε καθ' οίοuδήποτε άλλου. 
Τοuς i)ξευρα καλα καΙ τοuς μ'έν καΙ τοuς δέ. 

ΠΑΡΑ Ι ΤΗ Σ  I Σ ΑΠΟ ΤΟ Β ΟΥΛΕΥΤ Ι ΚΟΝ ΑΞ Ι ΩΜΑ 

'Αντελήφθην δτι πρόκειται μόνον περl άπε ιλης καΙ όχι περl προ
θέ.σεως προς έκτέλεσιν αύτης καΙ δ ι '  αύτο δ'έν έφο6ήθην. Ν Αλλωστε 
δ'έν έζητοCισαν ν' άποχωρήσω έκ τοΟ κόμματος, άλλα μόνον έκ τοΟ 
δουλευτ ικοΟ άξιώματος. ΝΕκαμα την σκέψιν δτι πιθανον να το έπεθύ
μει αύτο ό άμέσως μετ' έμ'έ έρχόμενος είς σταυροuς υποψήφιος τοίJ. 
ΝομοΟ Κ αοάλας διa να Όουλευτοποιηθι] ! 'Αλλ' αύτος ήτο δ Β ασί
λειος 'Ασίκης, καπνεργάτης έκ Καβάλας, μέλος οέοαια τοu συνεδρίου 
καΙ της παρατάξεως Χαϊτa. 'Αλλ' αύτος ήτο τόσον φ ίλος μου, τόσοv 
6παδος καΙ θαυμαστής μου, μπορω να πω, πάντοτε, ωστε ήτο άδύνα
τον να σκεφθι] τέτοιο πρaγμα. Κατέληξα να πιστεύσω μaλλον δτι οΙ: 
<<Κούτβηδες» θέλησαν νa μ'έ έκτοπίσοuν άπο την Βουλήν, δια να οου
λευτοποιηθl) ό 'Ασίκης, ποu ήτο δικός των, καΙ 'ίσως άργότερα να έκα
μναν το ίδιον καΙ δ ι '  άλλους Όουλευτάς, δια να ένισχύσουν την είς την 
κοινοβουλευτ ικην όμάδα θέσιν των όπαδων των καΙ ν' άποψιλώσουν· 
'!Ον Μάξιμον. 

Πάντως το 'ίδ ιο δράδυ !iγραψα μ ίαν έπιστολην είς τον πρόεδρον 
τοu συνεδρίου, δια ν' άναγνωσθ!) είς το συνέδρ ιον. Σ υνήψα την άνώνυ-
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ι;ιον
, 

έπιστολήν και ακομη τι1ν παραίτησίν μου άπο τοΟ 6ουλευτικοϋ 
αξιωμ

Δ
crι:ος. . , , '

δ έ λ
" ".,. " • ' , ' 

ια της προς το συνε ριον πιστο ης ι:.Ι\εγα, οτι η ανωνυμος επι-
οτολη έγράφη άπο πρόσωπα αuτοΟ καi δτι τa προκαλω, οΙαδήποτε 
καi Ο:ν εΤναι, νa εχουν το θάρρος νa έμφαvισθοΟν καi νa 6ε6αιώσονν 
το περιεχόμενόν της, δ:ν δεν εΤναι δειλοl καi άτιμοι ! "Οσον άφορ� 
τήν παραίτησίν μου άπο τοCι οουλευτ ικοΟ άξιώματος, τi]ν θέτω καi 
ταύτην είς τήν διάθεσιν τοCι συνδερίου, έφ' δσον τοΟτο εΤναι κυρίαρχοv 
σωμα τοCι κόμματος καi έφ' δσον έγω έξελέγην διa ψήφων τοΟ κόμμα
τος. ΤοCιτο πράττω όχι διότι έπτοήθην έκ τfiς άπειλfiς των δειλων καi 
άτί μων άνωvυμογράφων, άλλa διότι έκ τfiς άνωνύμου έπιστολf\ς διαπι
οτοCιται δτι ύπάρχουν πρόσωπα, έδω μέσα είς το συνέδριον, τa όποΊα 
ίπιθυμοuν νa άποσυρθω τfiς Βουλfiς καi θέλω νa δώσω είς αuτa τi]ν 
εύκαιρίαν νa το ποCιν φανερa διa τfiς ψήφου των. Έaν το συνέδριον 
άποφασίσΙJ νa παραιτηθω, δπως εΤπα καi κατa τi]ν λογοδοσίαv μου, 
δεν εχει παρa νa ύποοάλη διά τινος άλλου 6ουλευτοCι τi]ν ύπο6αλ
λομένην είς αUτο παραίτησιν μου είς το Π ροεδρεΊον τfiς Βeυλfiς. Κ αΊ 
εiναι γνωστον δτι, κατa τον καvονισμον τfiς Βουλfiς, παραίτησις 6οu
λιuτοu &παξ ύποοληθεΊσα, δεν άνακαλεΊται .  Σ υνεπως θa έκπληρωθι;ί 
ή έπιθυμία των ι 

Β ΟΜΒΑ 

"Ολα αuτa τa εστε ιλα πρωί - πρωί είς τό συνέδριον, πρiν άρχίσι:t 
η σuνεδρίασίς του. Κ αi ό πρόεδρος Χατζησταύρου τa άνέγνωσεν άμέ
σως. Πfiγα καi ό ίδιος διa νa παρακολουθήσω τί θa γίνΙJ . 

Ή άνάγνωσις τfiς έπιστολfiς μου με τi]ν άvώνυμον καΙ τi]ν πα-
ραίτησίν μου άπο τοu οουλευτικοu άξιώματος επεσεν ώς βόμ6α ! 

Ό Ποuλιόπουλος άνεφώνησε : 
- τί εΤναι αuτό πάλι ; 
"Ολοι σ ιωποUν. Πολλοi κατε6άζουν τa μοCιτρα. Ό Χαϊτδ:ς σηκώ-

νει τοuς ώμους του, είς Ενδε ιξϊΝ δτι άγνοεΊ τί συμ6αίνει. 
Ό πρόεδρος Χατζησταύρου έρωτδ: : 
- Θέλει κανεiς τον λόγον νa όμ ιλήσΙJ έπl των έπιστολων αuτων ; 
Τσιμουδιά ! . Κανείς ! Κανεiς δεν τολμ� νa π6 τίποτε ! 
Καi τότε σηκώνεται,  κατακόκκ ινος άπό θυμόν, ό Γερμανός 

Ε.Τχε κοντά του δ ιερμηνέα, δστις τοΟ μετέφραζεν δλα τa λεγόμενα. 

Μ Ι Α  Π Ρ ΟΤΑΣ Ι Σ  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΝΤ Ι Π ΡΟ Σ ΩΠΟΥ 

Ό ΡαΊμερ άρχίζει : 
- 'Εάν σύντροφοι, έγνώριζα δτι θa Ελθω έδω διa νa παραστω 

είς τό συνέδριον κομμουνιστικοί} κόμματος, ποu παρουσιάζει τοιαύ
την είκόνα, σάς 6ε6αιώ δτι δεν θά έ5εχόμr,ν νa i:λθω ! Ή έπιστολi] 
αύτή, ή άνώνυμος, άποδε ικνύει δτι το Κ . Κ . Ε. διέρχεται κρίσιν 6αθυ
τάτην, πολU περισσότερρον 6αθεί'αν, άπο δ,τι ένόμιζα. Προκαλω καi 
t.γω έκείνους ποu εγραψαν τi]ν έπιστολi]ν αuτήν, τi]ν άνώνυμον, νa πα
ρουσιασθοuν ! "Αν δΕ:ν το κάμουν, αuτοi δεν πρέπει . . . νa ζήσουν ! 
Καi όχι έκεΊνος, προς τον όποίΌν τi]ν άπηύθυναν,. ό όποΊος εΤναι χρη
σι μώτατος είς το κόμμα, 'ίσως περισσότερον άπο κάθε άλλον ! Δεν θέ
λω νa πω περισσότερα καΙ περιμένω va έμφαvισθοΟν οΙ γράψαvτες ! 

Μιλιά ! Σ ιγη τάφου ! 
- Τότε, λέγει ό ΡαΊμερ, προτείνω νa καταδικασθοCιν ώς δειλοΙ· 

καΙ άτιμοι οΙ γράψαvτες τι1ν άνώνυμον έπιστολήν, νa μη γίνΙJ δεκτη ή 
παραίτησις τοu σ. Σ ταυρίδη άπο τοu 6ουλευτικοu άξιώματος, καΙ 
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.έπειδη aπο το γεγονός αuτο πείθομαι δτι καi αί κατηγορίαι ποu εΤπεν 
είς την λογοδοσίαν του κατa πολλων εΊναι aληθεlς, νa έγκρ ιθιJ καi η 
λογοδοσία του ! Παρακαλω τον πρόεδρον TOU συνεδρίου νa θέσι:ι ύπο 
συζήτησιν καi επειτα uπο ψηφοφορίαν την πρότασίν μου ! 

Χατζησταύρου : Θέλει κανεiς ·νa μ ιλήσι:ι έπi της προτάσεως 
Χατζησταύρου : Κ ανείς ; 
Ραlμερ : Na γίνι:ι ψηφοφορία όνομαστική ! 
Χατζησταύρου : "Οσοι έγκρίνουν την πρότασιν νa λέγουν «ναί» 
UΟλοι εΤπαν «ναί» ! U Ενα λευκόν, το δ ικό μου ! 
Χατζησταύρου : ' Εγκρίνεται η πρότασις TOU aντιπροσώπου της 

Κόμ ιντερν σ. Ραlμεp ! 

Η Π Ρ ΟΤΑ Σ Ι Σ  ΔΕΚΤΗ ΠΑΜΨΗΦΕΙ 

"Οσοι ήσαν έναντίον μου καi δλοι έψήφισαν ίιπέρ ! Διότ ι κανεiς 
δf.ν έτόλμησε ν' aντιταχθ6 είς την πρότασιν τοu άντιπροσώπου της 
Δ ιεθνοuς ! ΈCχν Ελειπεν αύτός, aσφαλως καi η λογοδοσία μου θa κα
τεψηφίζετο καi η παραίτησις aπο TOU 6ουλευτικοu aξιώματος θa έγί
νετο δεκτιJ ! 'Αλλ' ήσαν Ολοι «Τύποι» ΠΟU ιlθελαν VCx TCx EXOUV καλa 
jJ.E τηv Κομ ιvτερν ! ΝΕπειτα το «οχ ι» έπρόδ ιδε καi τοuς aνωνυμο
Ύ ράφους ! 

'Αηδίασα aκόμη περισσότερον καi aπο το «ναί» τους αύτό, δ ιότι 
iiξευρα aπο μέσα τους τί σκέπτεται 6 καθένας ! Έσηκώθηκα νa φύ
γω. Ό ΡαΊμερ μf: παρεκάλεσε νa καθήσω. Έπροφασίσθηκα δτι Ε:χω 
δουλειa είς την Βουλήν, είς μ ίαν κοινοβουλευτικηv έπιτροπήν. Τότε μΕ. 
παρεκάλεσε νa συναντηθοuμε το βράδυ είς τeχς 8 νa γευματίσωμεν 
μαζi διa νa συζητήσωμεν. 

Το βράδυ έπήγαμε μΕ. τον Ρ αlμερ είς το Φάληροv νa δειπνήσου
με. Έπi πέντε ολοκλήρους i.Jρας συνεζήτησα μΕ. τον Γ ερμανον κομ
μουνιστήν. Κ ατ' aρχην μοu έδήλωσεν δτι τa εΊχε χαμένα καi δΕ.ν f\ξευ
ρε ποίαν στάσιν νa τηρήσι;ι . 'Επίσης διεπίστωσεν δτι η γνώμη του 
επρόκειτο νΟ: παίξι:ι τον κυριώτερον ρόλον είς την έξέλ ιξιν των πρα
γμάτων καi δτι κατ' ούσίαν το μέλλον TOU Κ . Κ . Ε. έξηpτ&:το έκ τής 
λύσεως ποu θΟ: εδιδεν αύτός, ώς aντιπρόσωπος της Κόμιντερν, δ ιότι 
aντελήφθη δτι δλοι ήσαν ετοι μοι νΟ: πειθαρχήσουν είς την Κόμ ιvτερν, 
πλην ϊσως TOU Πουλ ιοπούλου. Κ ατ' αύτόν, το π&:v ήτο είς ποΊα πρόσω
πα θa άνετίθετο η διοίκησις TOU κόμματος είς το μέλλον. 

Tou έπεβεβαίωσα τΟ:ς προβλέψεις του δτι δλοι θέλουν νΟ: τΟ: 
tχουν καλa μΕ. την Κόμιντερν καi δ ι '  αύτο πειθαρχοuν, γνωρίζοντες 
οτ ι διαφωνοuντες δΕ.ν θΟ: έκλεγοuν είς την δ ιοίκησιν τοu κόμματος. Καi 
οτι εΤναι aναμφισ6ήτητον δτι θa έκλεyοuv τΟ: πρόσωπα ποu θΟ: ύπο
οείξι:ι 6 ίδιος. Tou εκαμα μ ίαν σύντομον έπισκόπησιν της ίστορίας τοu 
κόμματος καi τοu έτόνισα δτι ή κρίσις εΤναι βc:θεΊα καi τa δ ιατ ιθέμενα 
πρόσωπα aνίκανα ν' άντ ι μετωπίσουν αύτήν, έφ ' δσον 6 Πουλιόπουλος 
πi1ρε άλλην ποpείαν. 

Ο'ΠΕ Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι  Κ Η  ΟΜΟ Ι ΓΕΝ Ε Ι Α  ΟΥΤΕ ΨΥΧ Ι Κ Ο Σ  ΔΕΣΜΟ Σ  

' Επέκρινα την Διεθνη ποu στέλλε ι έδω τοuς «Κούτοηδες» μ Ε.  τέ
tσ ιες aξιώσεις, έπέκρινα την aνάμ ιξιν της πρεσβείας ύπΕ.ρ αύτωv, τον 
παρέπεμψα είς σχετικοv ύπόμνημά μου παλαιότερον προς την Έκτε
λεστικην της Διεθνοuς καi κατέληξα δτι εΤμαι παραπολu aπαισιόδο
ςος δ ιa το μέλλον τοu Κ . Κ . Ε. ,  δ ιότι δΕ.v ύπάρχει ο υ τ ε ί δ Ε ο λ ο
γ ι κ η 6 μ ο ι ο γ έ ν ε ι α, ο υ τ ε ψ υ χ ι κ ο ς δ ε σ μ ο ς μεταξu 
των aποτελούντων τον ήγετικον πυρfΊνα αύτοu, πρ&:γμα aπαραίτητον 
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καΙ 6ασικον δια π&v μΕ.ν κόμμα, Ιδίως δΕ. δ ι '  έπαvαστατικον τοιοuτον ! 
'Ότι τα έλατήρια των κ ινήσεων καΙ πράξεων έκάστου εΤναι δ ιάφορα,. 
ώς έπl το πλείστον προσωπικά, καi δτι αύτοi οί &νθρωποι δΕ.ν πρόκει
ται ·να δ ιορθωθοuν . 

Mou εΤπε τότε δτι εχει πλήρει έξουσιοδότησιν άπο τfιν Κόμ ιvτερν 
va ρυθμίσι:� τα� ζητήl!'ατα, άλλ,α �E.v ς�ρει τί ν,ά κ_ά

μ\1 άκόμη κ�i θέλει 
νά κατατοπισθι:ι καλυτερον κα..ι με έπεκρινε δια την απαισιοροξ ιαv μου 
δια το μέλλον, . τονίσας δτι δΕ.ν μοΟ έπιτρέπεται, Ε:πειτα άπο δεκαετη 
άγ&να είς η1ν πρώτην γραμμήν, ν' άπογοητεύωμαι, αλλ' όφείλω να . 
παλαίσω προς διόρθωσιν τών πραγμάτων. Mf. έπέκρινεν έπίσης διότ ι 
ι::δήλωσα είς το συνέδριον δτι δΕ.ν δέχομαι πλέον οuδΕ.ν άξίωμα τοu 
κόμματος, διότι αύτος σκέπτεται &κρ ιοώς να χρησι μοποιήσι:� έμΕ. ώc;. 
uξονα τής μελλούσης να έκλεγ6 Κ . Ε. μέ πρόσωπα &πο άμφοτέρας 
τας παρατάξε ις, λόγ� &κρι6ως της ούδετερότητός μου μέχρι τοuδε 
είς τfιv δ ιαμο.χην. Δ ιότ ι ,  &λλως, προσέθεσε, θa έκλεγ6 μονόπλευρος 
Κ . Ε. μΕ. μίαν i; ούο ψήφους περ ισσοτέρας άπο τfιν μ ίαν παράταξ ιν, θα 
συνεχισθα ή δ ιαπάλη αuτων καΙ το Κ . Κ .Ε. θά γίνι;ι σμπαράλια ! 

«ΔΕΝ ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑ Ι Ο Ι  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑ I »  

'Αντετάχθην &μέσως είς τfιν άποψίν του μΕ. τr)ν κατηγορηματικfιν 
δήλωσιν, οτι δΕ.ν έννοω νa Οεχθ& να γ ίνω οίιτε γραμματεuς πυρηνος . 
συνο;κιακοu κ&ν, δ ιότι δΕ.ν μπορ& να συνε.ργασθω πλέον οuτε μΕ. τοuς . 
μέν, οίίτε μΕ. τοuς δέ, καi είναι άδίινατον νU: γίνω ό κόμοος της μεταξύ 
των διελκυστίνδας. �Αλλωστε κουράσθηκα καi θέλω ν' &ναπαυtιω έπί 
τι χρονικον δ ιάστημα καi eα μείνω είς το περ ιθώρ ιον, έν &ναμον6 της 
παροδου της κρίσεως τοu κόμματος. 

- τί θα π6 αuτό, να ξεκουρασθ6ς ; μοu εΤπε κάπως θυμωμένα. 
Ξεκουράζονται oi έπαvαστάται ; vΟλοι  έχομεν άνάγκην νa ξεκοuρα
σθοCιμε, άλλa στfι ζωή μας δΕ.ν ύπάρχει &νάπαuσις, διότι δΕ.ν ύπάρχε ι 
άνάπαuλα είς τον άγώνα. 

Τότε eχναγκάσθηκα να τοu πω οτι έχω ώρισμένας έπιφuλάξεις καi 
έπi γενικωτέρων πολιτικων ζητημάτων, δπως τό αuτονομ ιστ ικΟν της 
Μακεδονίας καi &λλα. . 

Αύτο μοu το εΤπαν, δταv ήρώτησα &λλοuς για σένα. 'Αλλα· 
οίασδι)ποtε διαφωνίας καi fuι έχι:�ς  η έπιφuλάξεις, μποροuμε να τας. 
συζητησωμεν καΙ να τας έπ ιλίισωμεν. ΝΕρχεσαι στη Μόσχα ; �Αν θέ
λι;ις να φύγουμε τώρα, μετα το συνέδριον, μαζί. Θα πδ:με στο Βερο
λΊνοΥ καi &πο έκεΊ θα πδ:με στη Μόσχα να τα συζητήσουμε δλα. Ν Αλ
λωστε μοu εΤπαv &πο έκεΊ δτι καi &λλοτε σΕ. έκάλεσαν. 

Αuτο μΕ. έστενοχώρησε. Δ'έν ήξερα τί να άπαντήσω. πως να δ ι
κα ιολογήσω μίαν &ρνησιν ; ΚαΙ εΤπα : 

- Τώρα &μέσως εΤναι δίισκολον. Πηγαίνετε σεΊς, καΙ άργότερα, 
δ:ν κληθω άπ' ·έκεΊ, έρχομαι. 

ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑ Σ Ι Α  

Ύπελόγιζα δτι έν τι:;> μεταξu θα κατώρθωνα να άπαγκιστρωθω. 
τελείως άπο το Κ . Κ . Ε. 

- 'Εν πάσι:� περιπτώσει, θα μπ6ς στη δ ιοίκησι τοΟ κόμματος. 
�ε� μπορεΊ να γίνι:� άλλοιώτικα. ΕΤσαι άπαραίτητος &πο πολλας. 
αποφεις. 

- Σ&ς παρακαλω να μι)ν έπιμένετε. Τοuς έψαλα τόσα πολλα 
είς το συνέδριον, τοuς κατηγορησα μΕ: 6αρuτάτας κατηγορίας καi 
τοuς μΕ.ν καi τοuς δέ. πως εΤναι δuνατον να συνεργασθω μαζί τους ; 
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� Επειτα, φαντάζομαι, δτι καi αύτοi θό: άντιταχθοuν είς τοιαύτην πρό
τασίν σας. 

- Ν  I σως, άλλ' δταν έπιμείνω, θό: υποχωρήσουν. 
- Το ξέρω. Άλλό: κ' έγώ τί νό: την κανω τέτοιαν έκλογήν, στη-

ριζομένην είς την πίεσιν τοu άντιπροσώπου τi)ς Διεθνοuς ; Αύτο ση
J..Ιαίνει έμπιστοσύνην τi)ς Κόμιντερν, άλλ' δχι καi τοu συνεδρίου τοu 
κόμματος. Δf:ν θέλω νό: έπιδληθω έκ των Ο:νω. 'Αφηστέ με, σaς παρα
καλω. "Ας διοικήσουν καi άλλοι το κόμμα. Τόσα χρόν ια έκάναμε δ,τι 
μπορέσαμε. "Ας δοκ ι μάσουν καi άλλοι .  'Αργότερα πάλιν έχομεν 
καιρόν. 

-Μό: τότε έyώ δf:ν έχω άλλην λύσιν τοu προολήματος της Κ . Ε. 
ιi)ς αuριον. 

- Θa ορητε μ ίαν. Δυστυχwς κ' έyώ δf:ν εΤμαι είς θέσ ιν νό: σaς 
.ύποδείξω. Ν Αλλωστε δf:ν μπορw νό: έχω καί την εύθύνην μιaς uπο
.δείξεως. 

Έφύyαμε άπο το Φάληρον διό: την 'Αθήνα μf: τον Ραίμερ σιωπη
λοί .  Έφαίνετο οαρύθυμος, δ:ν καi εΤχε πιη άρκετη μπύρα. Δf..ν άντηλ
.λάξαμεν είς τον δρόμον οίJτε μίαν λέξιν. • Αλλωστε γυρίσαμε μf: τρaμ 
καi άπεκλείετο κάθε κουβέντα. Έχωρίσαμε καί δΕ:ν τον ξαναείδα, δ ιό
τι δΕ:ν έξαναπάτησα είς το συνέδριον έκεϊνο. Ν Εφυyε διό την Γερμα
νίαν καi άπο έκεί έπηγεν είς την Μόσχαν. 

Τί άπέyινεν ό Ραίμερ ; Δf:ν ξέρω. Μέχρι της άνόδου τοu Χίτλερ 
�ίς την Άρχην ήτο 6ουλευη1ς είς το Ράϊχσταγ. Άπο τότε δΕ:ν ήκουσα 
τ ίποτε περί αύτοu. ΟίJτε τώρα, μετό: τον πόλεμον, ένεφανίσθη είς η1ν 
ο κηνt'lν της πολ ιτικης της Άνατολ ικης Γερμανικης 'Ομοσπονδίας ,οuτε 
μεταξu των κομμουνιστων της Δυτικης Όμοσπονδ ιακης Δημοκρατίας. 
Ζ6 ; 'Ή ι')κολούθησε την μοίραν τόσων άλλων ; 

Το Δ '  αύτο τακτικον συνέδριον, ώς ήτο φυσικόν, δΕ:ν ι')δυνήθη νό: 
.έπιλύστ:ι την κρίσιν τοu κόμματος. Τελικως καί ό Ραίμερ, μη δυνηθεiς 
νά εϋρl] άλλην λύσιν τοu προδλήματος της δ ιοικήσεως τοu κόμματος, 
(καμεν ένα συμοι6ασμον καi έδέχθη τι1ν έκλοyην έπ-ταμελοuς Έκτε
.λεστικης Έπιτροπης έκ των Χαϊτa, Θέου, Σ άντου, Εύτυχιάδη καi Κο
λοζώφ ( ώς  έκπροσώπου της Νεολαίας τοϋ τελευ-ταίου ) ,  άπάντων &νη
. ...:όντων είς την παράταξιν των «Κούτοηδων» καi «Χατζήδων», δηλαδη 
των ό:ντιλικβινταριστwν καi συνάμα τwν Πουλιοπούλου καi Μαξίμου, 
ήyετwν τοu Λικ6ινταρισμοu ! Ό Πουλιόπουλος δΕ:ν έδέχθη τΊν έκλο
γήν του είς την δ ιοίκησιν καΙ άντ' αύτοu έξελέγη ό Τάσος Χαινοyλου, 
i.πίσης Λικδινταριστής. Ό Μάξιμος uπεχρεώθη καi έδέχθη νό: μη κά
μντ:ι τίποτε εΙς την Βουλήν, χωρiς νό: έρωτQ: την Κ .  Έπιτροπήν. Ή λίι
.σις αuτη, άντi νό: λύστ:ι,  περιέπλεξε καi έπεδείνωσεν, ώς θό: 'ίδωμεν, 
την κρίσιν τοu κόμματος. Γ ενικός yραμ ματεuς τοu κόμματος έξελέγη 
.δ Χαϊτaς. 

Ο Σ ΠΑΡΤΑ Κ Ο Σ  

ΕΤναι γνωστόν άπο ττ1ν ρωμαικην iστορίαν οτι ένας δοuλος, Θρό:ξ 
·την καταyωγήν, όνόματι Σ πάρτακος, δραπετεύσας άπο τον κύριόν του, 
οάλλό: σπουδαίος μαχητης καi μονομάχος της έποχης, προικισμένος δέ, 
ώς άπεδείχθη, μΕ: σπουδαία ήγετικό: καi όρyανωτικό: προσόντα, κατέφυ
yεν είς την ' Ι οηρίαν καi έκεί συνεκέντρωσε δούλους φυγάδας καi άπε
λεuθέρους, έσχημάτισε στρατον καί, &φοu ένίκησεν δλας τό:ς κατ' αύ
τοu άποσταλείσα� ρωμαϊκό:ς λεγεwνας, είσέοαλεν είς την Ί ταλίαν καi 
.ήπείλησε καΙ αύτην την Ρώμην. Έπi" μ ίαν όλόκληρον δεκαετίαν έπολέ
,μει ή Ρώμη κατ' αύτοu μέχρις δτου δυνηθι:J νό: τον καταδάλτ:ι .  

Τον ΘρQ:κα αύτον δοΟλον, τον Σ πάρτακον, ό Κομμουνισμός κατέ-
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ταξε μεταξu των σuμ6όλων του. Β ε6αίως ό Σ πάρτακος δεν ή το κομ
μουνιστής, οuτε ήτο δυνατΟν νό: εΤναι εΙς τήν έποχίΊν ποu εζησε καi έδρα
σε. Κύριον σύνθημά του ήτο η άπελευi:Jέρωσις των δούλων καi ή Ισοτι
μ ία των άπελεvθέρων με τοuς άλλους πολίτας, δηλαδη τοuς πλη6είους. 
'Εό:ν έπεκράτει άπο τότε, άσφαλως θό: ήτο πολu διάφορος ή ' Ι  στορ ία 
τijς άvθρωπότητος. Ύπο η1ν έννοιαv ταύτην δ Σ πάρτακος δύναται νό: 
είναι σύμ6ολον οχι μόνον τοίΊ ΚομμουνισμοίΊ, άλλό: παντός άνθρώποu 
κεκηρυγμένου κατα τοίΊ θεσμοίΊ τijς δουλείας. 

Πάντως ήτο μέγας έπαναστάτης καi έφ ' δσον ούδεμία άλλη Ιδεο
λογία έκρινε σκόπι μον νό: τον χρησιμοποιήστ:1 ως σύμ6ολόν της, δ Κ ομ
μουνισμος τον πijρε γιό: Ιδικόν του ! ΕΤναι γνωστόν, δτι ε Ις την_ Γερμα
νίαv α\ μαχητ ικαί ομάδες των Σ παρτακιστων κομμοuνιστων έδρασαν 
έvτατικώτατα κατό: το l Y2 l  καi 1 922 εiς την Σ αξωνίαv, την Θουριγ
γ ίαν, την Β αυαρίαv καi την Β υρτεμ6έργην. Μία γαλλικη κομμοuνιστικη 
εφημερiς έδημοσίευσεν είς έπιφυλλίοα ολόκληρον την ίστορίαν τοίΊ 
Σπαρτάκου μέ δλα τό: περισωθέντα στοιχεί'α έκ τijς ρωμαϊκijς ίστορίας. 

Τον Σ πάρτακον έπίσης έξέλεξεν ως σuμ6ολόν της καi η Λικ6ιντα
ριστικη όμό:ς τοίΊ Κ . Κ . Ε. καi όλίγον χρόνον μετό: το Δ '  τακτικον συνέ
δριον, έξέδωσε θεωρητικον περιοδικον uπο την έπωνυμίαv « Σπάρτα
κο::-». Κ αi f\ρχισε _t�ία άγρία διαπάλη μεταξu «Ρ ιζοσπάστη», εuρισκο
μΗου εΙς χεΊρας της Κ . Ε . ,  καi τοίΊ «ΣπαρτάΚΟV», εκδ ιδομένου ύπο των 
Λικ6ιvταριστων Πουλιοπούλοu, Μαξίμου καi Χαίνογλου, ο'ίτινες εΤχον 
6ε6αίως μΕ το μέρος των καi όμάδας τινό:ς μελων τοίΊ κόμματος κατό: 
τόπους. Οί Μάξ ι μος καi Χαίνογλου, οvτες συνάμα μέλη τijς Κ . Ε. καΙ 
6ουλευταί, άπεχώρησαv τijς Κ . Ε. ,  χωρiς νa παραιτηθοίΊν αuτijς, άλλό: 
επαυσαv μετέχοντες των συνεδριάσεών της. τα πάθη καi τΟ: μ ίση μετα
ζU των δύο όμάδων Ε:φθασαν εΙς όξύτατον σημεϊοv. Αί έπιθ�σεις κατ' άλ
λήλων άπο τον « Ρ ιζοσπάστην» καi τον «Σ πάρτακον» Ε:γιναv οχι μόνον 
πολιτικαί, θεωρητικαί, άλλΟ: καi προσωπικαί . Άλληλοεστολίζοvτο με 
ιa r.ωραιότεpα» έπίθετα τοϋ κομμοvvιστικοίΊ λεξιλογίου ! 

Κ αi μόνον ή Ε:κδοσις τοίΊ « Σπαρτάκου», ως έvτύπου πολεμ ικijς κα
τά τijς Κ . Ε. τοίΊ κόμματος, κατό: τοίΊ έπισήμοu αίιτοίΊ όργάνου τοίΊ «Ρ ι
ζοσπάστη», άπετέλει, κατό: τό Καταστατικον τοίΊ κόμματος καi τijς 
Κόμιντερν, τόσον οαρu πειθαρχικον παράπτωμα, ώστε εΙς οίονδήποτε 
Clλλο Κ .  Κ .  τοίi Κόσμου καi άv συνέδαινεv αύτο το πράγμα, τοίΊτο θό: 
ητο άρκετοv ν' άποκλεισθοίΊν καi νό: διαγραφοίΊν έκ τοϋ ι<όμματος oi έκ
δόται του, oi γράφοvτες εΙς αύτό, oi διαδίδοvτες καi oi aναγνωσταί του 
άκόμη ! 'Αλλ' oi παραμείναντες ως μέλη τijς Κ . Ε. Χαϊτάς, Εύτυχιάδης 
( Κορκόζωφ ) ,  Θέος, Σ άvτος καi Κολοζώφ, δεν εΤχον ούτε το aπαιτούμε

νον κίΊρος, οϋτε το σθένος vό: τολμήσουν νa διαγράψουν τοuς Πουλιό
,·ουλον, Μάξ ι μον, ΧαΊνογλου καi Σ ία ! 

ΑΓΩΝ ΕΠ Ι Κ ΡΑΤΗ Σ ΕΩΣ 

ΝΕτσι τό  Κ . Κ . Ε. δ ιτ:1ρέθη εΙς δύο άλληλομ ισοuμένας, άλληλομαχο
μένας μερίδας, δημοσίςι: διαπληκτιζομένας, αί όπο'ίαι έξεσκέπαζαv τό: 
«άπλυτα» άλλήλωv. Ή Κ . Ε. εΤχεν εΙς χεί'ράς της δλοv τον μηχαvισμον 
τοίΊ κόμματος καi τον «Ρ ιζοσπάστην». Oi Λικ6ιvταρισταi εΤχον την 
"Πλειοψηφίαv τijς κοινο6ουλεuτικijς δjlάδος (πλην τοΟ Θέου, δστις ήτο 
με το μέρος τi]ς Κ . Ε. καi έμοΟ, τελειως ούδετέρου εΙς την δ ιαμάχην καi 
φυσικa έλεεινολογοuντος aμφοτέρους ) ,  καθως έπίσης oi Λικ6ιvταρισταi 
είχον τον « Σ  πάρτακον», ως όργανόν των, καΙ σχετικον κuρος εΙς τό:ς 
μάζας των έργατων καi των μελων τοίΊ κόμματος, τοίi δποίου έστεροίιν-

10 οί της Κ . Ε. Οί τελευταΊοι όμως οοτοι εΤχον με το μέρος των καi την 
ρωσικην πρεσοείαv καί, ως διεπιστώθη άργότερον, η1ν Μόσχαv έν γένει .  
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Ή διαπάλη αϋτη, fjτις ήτο κυρίως άγων έπικρατήσεως είς η1ν δ ιοί
κησιν τοu κόμματος, διήρκεσεν έπi πολλοuς μfινας καi Εληξε μόνον τοv 
.L επτέμβριον τοu 1 928 διa νέου συνεδρίου τοu κόμματος. Κ αθ' δλον 
αύτο το χρονικον διάστημα, έπαφη κ .  ι:Ξ. καi κο ινοοουλευτ ικfις όμάδος 
( πλην Θέου ) δΕ:ν ύπfιρχε ! 

Είς αύτa τa χάλια εύρίσκετο το Κ . Κ . Ε. Καi δμως δλα αύτa έκ 
τfις άντιπάλου πλευρ&ς ούδεiς τa έπρόσεξε. Κ υβέρνησις, κόμματα, έφη
μερίδες, δ ιανόησις κ.τ.λ. <ι:δΕ:ν κατεδέχοντο» προφανως ν' άπασχοληθοuν 
μΕ: την βαθειαν κρίσιν, ποu διήρχετο το Κ . Κ . Ε. Λίαν «φ ιλανθρώπως» το 
aφ ιναν f\συχο νa <σιlν περάσφ> ! Κ ατa πόσον τοuτο σ τ ρ α τ η γ ι
κ ω ς εΤναι όρθόν, 0:ς το κρίνουν οΙ ίθίινοvτες τa τfις καταπολεμήσεως 
τοu Κομμουνισμοu, α ν ύ π ά Ρ χ ο υ ν τ ο ι ο υ τ ο ι ! Πολλάκις το 
Κ . Κ . Ε. παρουσίασεν άσθενικaς καταστάσεις καi πλείστας τρωτaς δχι 
πτέρνας, άλλa πλευράς, άλλ' οί άvτίπαλοί του έκοι μωντο τον νήδυμοv 
καi ούδΕ:ν βέλος έρρίφθη κατ' αύτοu έπικα·ιρως. 

Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ Σ Ι Σ  Τ Η Σ  ΜΑΚ ΕΔΟΝ Ι Α Σ  Ε Ι Σ ΤΗΝ Β ΟΥΛΗΝ 

Το ζήτημα της αύτονομήσεως τfις Μακεδονίας έπέπρωτο ν' άχθ!) 
καi είς την έλληνικην Βουλήν, κατa το φθινόπωρον τοu 1 927. 

οι λόγοι της είσαγωγfις αύτοu προς συζήτησιν δΕ:ν ήσαν ούτε έθνι
κοί, οuτε ποινικοί, Ο:ν καi η ύπόθεσις ένεφαν"ισθη άπο την ποινικην αύ
της πλευ;>άν. 

Έθνικος λόγος δΕ:ν ύπηρχε, διότι η έλληνικη Μακεδονία ούδαμως 
έκινδίινευεν, οuτε καi ή ύπόλοιπος Μακεδονία έπρόκειτο ν· αύτονομηθ�. 
·ολαι αl δυνάμεις, αϊτ ινες θa ήγωνίζοντο προς έφαρμογην τfις άποφό
σεως ταίιτης τfις Κόμ ιντερν, εΤχον έξουδετερωθη. Ή ΕΜΕΟ εΤχεν άδρα
νήσει πλέον καi ό άρχηγος αύτfις Μιχαήλωφ δ ιέκΟψε την συνεργασίαv 
του μΕ: τοuς κομμοuνιστaς της Βουλγαρίας, ο'ίτιvες εύρίσκοντο είς παρα
νομίαν, μετa την ήτταν τfις έπαναστάσεώς των κατa το φθι-νόπωρον τοu 
1 923. Ό Τσαγκωψ ήτο πανίσχυρος είς τήν Βουλγαρίαν καi ή έπιρροτ\ 
τοu Μουσσολίνι  έπ' αύτης Ισχυρά. 

Είς την Γιουγκοσλαυίαν έπίσης ή κατάστασις εΤχε σταθερσποιηθη 
καi ό Β ασιλεuς 'Αλέξανδρος μΕ: την Λευκfrν ΧεΊρα τοu Ζ ίφκοβιτς ήτο 
κυρίαρχος της καταστάσεως. 

Το Κ . Κ . Ε. διήρχετο έσωτερικην κρίσιν δειvήν. Ούδεiς λοιπον έσκέ
πτετο πλέον περi αύτονομήσεως της Μακεδονίας. Κ άπου - κάπου ό 
« Ρ ιζοσπάστης» ύπενθίιμ ιζε το ζήτημα, διa νa μη λησμονηται, καi τοϋτο 
ίιπο η1ν f:μπνευσιν της Κ . Ε. των <ι:Κοίιτβηδων», διa νa φαίνωνται πιστοi 
είς τaς άποφάσε ις των συνεδρίων της Κόμ ιντερν καi διa νa κάμνουν πο
λεμικ!}ν κατa των έντος τοϋ κόμματος διαφωνούντων. 

Η ΠΟ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι ΩΞ Ι Σ 

Το καθεστως τfις Β αλκανικης εΤχε σταθεροποιηθη. Ούδεlς λοιπδv 
έθνικος λόγος συνέτρεχε διa ν' άνακινηθ6 το ζήτημα είς ηΊν Βουλην έκ 
μέρους τfις τότε Οίκουμενικης Κ υβερνήσεως καΙ νa δώσι;ι άφορμην είς 
το Κ . Κ . Ε. νa διασαλπίσι;ι προπαγανδιστικως το σύνθημα τοϋτο, προς 
μεγίστην χαρaν των «Κο6τβηδων» ! 

Ποίνικος λόγος έπίσης δΕ:ν ύπηρχε, δ ιότι ούδεμία ένέργεια έγίvετο 
ούδαμόθεν προς αύτονόμησιν τfις Μακεδονίας. ΔΕ:ν ύπηρχεν Ερεισμα δ ιa 
\i Cx  στηριχθ� κατηγορία, καi μάλιστα κατa τοϋ συνόλου των βοuλεuτωv 
τοϋ Κ . Κ . Ε. ,  δ ιότι καi έaν έπρόκειτο νa γ ίνι;ι έvέργειά τις σχετ ικη η πρ&
ξις ποι-ν ικως δlcJ"ξϊμός, δΕ:ν έπρόκειτο 6έβαια νa την κάμουν οί βοuλεu
ταί ,  καΙ μάλιστα δλοι ! Ή Κ . Ε. τοϋ κόμματος καΙ ό μηχανισμος αύτοu 
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ολόκληρος θα έκινεΊτο σχετικώς, 'ίσως δi: να έχρησι μοποιοϋντο καΙ εΤς 
η δύο 6ουλευταί, κατα τό:ς περιστάσεις. Σ υνεπως, έαν έπρόκειτο ν' a
σκηθ6 ποινικη δίωξ ις, θα επρεπε ν' aσκηθ!] πρωτίστως κατα της Κ . Ε. 
καί των μετεχόντων μιδ:ς ένδεχομένης τοιαύτης ένεργείας καΙ δχι κατα 
της κοινοβουλεuτ ικijς όμό:δος καΙ μόνον κατ' αύτης ! 'Αλλ' είς τα μuαλα 
τοϋ πολ ιτικοϋ κόσμου της χώρας μας καΙ ίσως καΙ δλου τοϋ Λαοϋ, έλ
λείψει πολιτ ικης οιαπαιδαγωγήσεως, «κόμμα εΤναι οΙ βουλευταl» καi 
συνεπώς καΙ είς το Κ .  Κ .  Ε. οΙ δουλευταi Ε:πρεπε να διω�οϋν ποιν ικώς ! 

Έκτος τών aνωτέρω, ή Δικαιοσύνη, ώς εϊδομεν, εΤχεν ήδη έπιληφθη 
τοϋ ζητήματος έπi Παγκάλου δια τοϋ στρατοδικείου, ή δίκη έκείνη εΤ
χεν aπλώς διακοπη, οΙ κατηγορούμενοί της aπελύθησαv προσωρινώς. 
Σ υνεπώς, έαν έπρόκειτο να έπιληφθ!] έκ νέου ή Δικαιοσύνη τοϋ ζητήμα
τος, ώφειλε να έπαναφέρι;J έπi τάπητος την δίκην έκείνην, είς την όποίαv 
έκ τών δουλευτών κατηγορούμενος ητο μόνον ό Μάξ ιμος ! 

ΤΑ Κ ΟΜΜΑΤΑ Κ Α Ι  Η Δ Ι  Κ Α Ι Ο ΣΥΝΗ 

Έαν δμως δi:ν ύπηρχε λόγος έθνικος η ποινικος δια να Ελθι;J το ζή
τημα είς την Βουλήν, ύπί;ρχον λόγοι πολ ιτικοl καΙ κομματικοί. Κ αΙ έ
η ειδη ο\ λόγοι ησαν aκρ ιβώς τοιοϋτοι, ή δίωξις εστράφη κατα τοϋ συ
νόλου τών βουλευτών καi μόνον κατ' αίιτών. Δεν πρέπε ι να έκπλαγ!] κα
νεiς δ ια τοϋτο, δ ιότι ώρ ισμένα κόμματα μεταχειρίζονται δλα τα μέσα 
προς έπικράτησιν των aπόψεών των καi δ ιότι κάμνουν την δουλειάν των, 
την πολεμικήν των, τον aγώνά των, καθ' δν τρόπον νομίζουν σκοπιμώ
τερον. ΠροκαλεΊ ομως εκπληξιν το γεγονος δτι ή Δικαιοσύνη της �ώρας 
έyένετο τότε όργανον κομματικών σκοπών. 

Ε'ίπομεν ήδη δτι είς την Έθνοσυνέλευσιν έκείνην τα δημοκρατικα 
κόμματα, έν τ� συνόλ� των, εΤχον σχεδον ίσην δύναμιν με τά δασιλό
φρονα τοιαϋτα, δηλαδη το Λαϊκον καi το τών 'Ελευθεροφρόνων. Πολλά
κ ις δi: aποφάσε ις, συνταγματ ικαi διατάξεις (τοCι Σ υντάγματος τοϋ 
1 927 ) καi νόμοι πλεϊστοι έθεσπίσθησαv οπως ήθελαν τα δημοκρατικα 
κόμματα, χάρις είς τας ψήφους τών κομμουνιστών δουλευτών. Σ υνεπώς 
ύπijρχε σοοαpώτατος λόγος πολ ιτικος καi ΚΟμματικΟς δ ια τα δασιλό
ψρονα κόμ ματα να εϋρουν τρόπον να εκδιώξουν, εστω έπί τι χρονικον 
ο ιάστημα, έκ της Βουλης τοuς 1 Ο κομμουνιστας δουλεuτάς. Διότι, έw 
παρεπέμποντο είς δίκην καi έδίδετο έκ τijς Βουλης ή d:δεια δ ιώξεώς 
των θό: έφυλακίζοντο, καi μέχρις οτου γίνι:� ή δ ίκη, ijτις σκοπίμως θα 
εχρόνιζε, δεν θα ύπijρχον κομμουνισταi δουλευταi είς την Βουλήν, έφ' δ
σον μόνον μετα η1ν ένδεχόμένην καταδίκην των θα έξέπιπτον τοCι aξιώ
ματός των, δια ν' aντικατασταθοϋν aπο &λλους τijς παρατάξεώς των 
τrάλιν, κατά τον περi άναλογικης νόμον. 

Είς η'Jν έκτόπισιν λοιπον τών 1 Ο κομμουνιστών 6ουλευτών aπο 
την. Βουληv aπέβλεπε κυρίως ή δ ίωξις αίιτών, καi έπειδη ή έκτόπισις. 
αuτη συνέφερεν είς τα βασιλόφρονα κόμ ματα, την πρωτοβουλίαν τijc; 
δ ιώξεως εΤχον ταϋτα, καi είδικώς ό ύπουργος τijς Δικαιοσύνης καi ύπαρ
χηγος τότε τοϋ κόμματος τών 'Ελευθεροφρόνων κ. Τουρκοβασίλης. 

'Όσον aφορ� τά δημοκρατικα κόμματα, τα όποϊα τότε έκινδύ
νευον να χάσουν την ύποστήριξιν τών 1 ο κομμουνιστικών ψήφων είς ώρι
σμένα ζητήματα, aφορώντα ίδίως το δημοκρατικον πολίτευμα, τα των 
άπαλλοτριώσεων, τα τοϋ aγροτικοϋ νόμου, τΟ: τών ό:ποτάκτων aξιωμα
τ ικών, τα τών προσφυγικών aποζημ ιώσεων καΙ &λλα, ποu έχώριζαv έκ 
δ ιαμέτρου τοuς δύο aντιπάλους πολ ιτ ικοuς κόσμους, έτήρησαν διάφο
ρον εκαστον στάσιν, άναλόγως τών ύπολογισμών ποu εκαμαv. 

Ό Μιχαλακόπουλος, έκ πεποιθήσεως συντηρητιοος, Ε:κρινεν δτι 
σκόπιμον εΤναι να παταχθ!], ώς έπίστευεν ίσως, ό Κομμουνισμός, άπο-
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καλυπτόμενος δημοσίςι: οτι έπιδ ιώκει η1ν άπόσπασιν τής Μακεδονίας 
άπο τοu έλληνικοu κρατους, διc'χ ν' αύτονομηθΌ καΙ vc'x παραδοθΏ επειτα 
εΙς τοuς Βουλγάρους. Διότι το ζήτημα Ετσι ένεφανίζετο είς η1ν Koιviιv 
Γ νώμην καΙ είς την Βουλήν. 

Ό Παπαναστασίου ύπελόγιζεν, οτι σοοαρος άριθμος ψήφων έδόθη 
εΙς τοuς κομμουνιστc'χς άπο έκλογεΊς, είιρ ισκομένους έν άγνοίςι: τοu δτι 
οί κομμουνισταl έπιδ ιώκουν την αύτονόμησιν της Μακεδονίας, καΙ οταν 
τό μάθουν αύτο οί έκλογεΊς οοτοι, θc'χ παύσουν νc'χ ψηφίζουν τοuς κομ
μουνιστc'χς καΙ θc'χ ψηφίζοι.ιν την Δημοκρατικην Π Ενωσιν, το πλησιέστε
ρον προς την άρ ιστερc'χν κόμμα. Είς τοuτο δ Παπαναστασίου δεν είχεΝ 
aδικον. Ν Αλλωσε, ώς ε'ίπομεν, είς τό έκλογικόν μας πρόγραμμα δεν εί
χαμεν περιλάβει τi]ν αύτονόμησιν τf\ς Μακεδονίας. 

Ό μόνος ποu άvτελήφθη την εννοιαν της μανούβρας των βασιλο
φρόνων ήτο δ Κ αφαντάρης, άρχηγος τότε των Φιλελευθέρων καΙ κυρ ιαp
χοuσα τfις Οίκουμενικης Κuοερνήσεως φυσιογνωμία. Κ αΙ αύτος άντε
ταχθη σθεναρως κατc'χ της δ ιώξεως των κομμοuνιστων. 

Τ Ρ Ε Ι Σ ΑΝΑΒΟΛΑ Ι ΤΗ Σ ΨΗΦΟΦΟ Ρ Ι Α Σ  

'Όταν δ ε ίσαγγελεuς των Έφετωv (Ο:ν δεν άπατωμαι, δ Ρηγcχvq
κος ) έζήτησε δ ι '  έγγράφου του άπο την Β ουλην την δ:δειαν διώξεως τC>v 
1 ο κομμουνιστων οοvλεuτων, ώς έπιζητούντων την όπόσπασιν τμήμα
τος της Έπικρ<Χ'fείας κ .τ.λ. (άρθρον 1 23 τοu Ποινικοu Νόμου) έπl έσχά
τι:� προδοσίςι: καΙ άvέθεσε συνάμα τc'χς όνακρίσεις είς τον έφέτηy Παv
λόπουλον, δ ύπουργος της Δικαιοσύνης κ. Τουρκοοασίλης τρείς···Φορc'χς 
άλληλοδιαδόχως εφερε το ζήτημα πρωτον είς την ήμερησίαν δ ιάταξιν 
τf\ς Βουλης καΙ τρεΊς φορc'χς είδομεν τοποθετημένας κατωθι τοu προε
δρείου της Βουλf\ς τc'χς 1 Ο κόλπας με τc'χ στόμιά των, δίκην πυροβόλων, 
στρεφόμενα έvαντίον μας. ( Σημειωτέον οτι ή ψηφοφορία θa ήτο μυστι
κή, διότι το θέμα ήτο προσωπικόν καΙ θc'χ δ ιεξήγε-το με σφαιρίδ ιον/ εΙς 
το άσπρον η το μαuρον δ ι '  όνομαστικης κλήσεως των δουλευτών/ προσ
ερχομένων νc'χ ψηφίσουν την χορήγησιν η μη της όδείας της Βοvλ� 
πρΟς δίωξιν ) .  

Άλλc'χ καΙ τc'χς τρεΊς φορc'χς είς εν νεuμα τοu Κ αφαvτάρή/ είσελά
σαvτος είς την Βουλήν, δ πρόεδρος αύτης Σοφούλης άvέοαλε το θέμα 
καΙ διέταξε νc'χ σηκωθοuν αί κόλπαι όμέσως ! 

'λλλc'χ ήλθεν ή ώρα καΙ δ Κ αφαντάρης εφυγεν είς το Λονδ'Ινον πρΟς 
διακανονισμον των μετc'χ της 'Αγγλίας χρεων/ ώς ύπουργος των Ο ίκο
vομ ικων. ΚαΙ τότε δ κ. Τουρκοβασίλης είιρηκεν εύκαιρίαν νc'χ έπαναφέρ11 
10 ζήτημα είς την Β ουλήν. 

ΝΑ Δ Ι ΩΧΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ Ο Ι  ΒΟΥΛΕΥΤΑ Ι 

Εύθuς ώς άνεγνώσθη ε ίς την Βουλην το fγγραφον τοu εΙσαγγελέως 
' ίΞφετωv, ζητοuvτος την δ:δειαν διώξεως των 1 ο κομμουνιστων βουλεu
των διc'χ το ζήτημα της αύτονομήσεως της Μακεδονίας/ συνεκλήθη/ ώς 
i)το φυσικόν, κοινη συνεδρίασις της Κ . Ε. τοu κόμματος καΙ της κοιvο-
6ουλευτικης δμάδος, προς άντι μετώπισιν της δημιουργουμένης κατα
στάσεως. 

Ή Κ . Ε. δμως, δηλαδη οί πέντε, Χαϊτaςι Εύτυχιάδης ( Κορκόζωφ ) ,  
Σ ιάvτος, Θέος καΙ Κολοζώφ, μ η  οντες οουλευταί, καΙ χωρlς τον Μάξι
μον καΙ Χαίνογλουι ο'ίτινες εΤχον παύσει, ώς Λικο ινταρισταίι νc'χ μετέ
χουν της Κ . Ε. καΙ έξέδιδον τον «Σπάρτακον» f\δηι εΤχον συνεδρ ιάσει 
καΙ πρqnγουμένως. Κ αΙ ώς Κ . Ε. εΤχαν λάβει f\δη τc'χς aποφάσεις των1 
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ϊάς δποίας καi μδ:ς άνεκοίνωσεν δ Χαϊτδ:ς, ώς γεvικος γραμματεLις τού 
κόμματος. 

, , . 1 Ο 6 λ , Λ Κ Κ Ε θ , w λ έ Κατ' αύτους, λοιπον, οι ου εuται του . . . α ωφει ον ν-
-τος της Βουλης καi άπο τοίJ βήματος αύτfις νi'χ διακηρύξουν άναφαvδΟν 
καi κατi'χ τον έπισημότερον τρόπον το σύνθημα της αύτονομήσεως τfις 
Μακεδονίας καi Θράκης, συμφώνως προς την άπόφασιν των συνεδρίων 
.καi της Κόμιντερν καi τοίJ κόμματος. ' Επίσης ν' άvαλά6ουν οί 6ουλευ
-ταl otr,\ την είιθύνην καi δλας τi'χς συνεπείας τfις διακηρύξεώς των ταύ
της, έστω καi δ:ν δοθ� ύπο τfις Βουλfις ή άδεια δ ιώξεως αύτC>ν. ' Επίσης 
νά διακηρύξουν τα 'ίδ ια καi ένώπιοv τfις άνακρίσεως καi τοίJ δ ικαστη
ρίου, έστω καi δ:ν καταδικασθοLιν είς οίαvδήποτε ποινην ( ή  ποινη τού 
θανάτου μδ:λλον άπεκλείετο, έi'χν έχαρακτηρίζετο ώς πολιτ ικον το 
άδίκημα) . 

Κατ' αύτον τον τρόπον, κατi'χ την &ποψιν τfις Κ . Ε., άφ' ένος το 
κόμμα θα εϋρισκε την καταλληλqτέραv εύκαιρίαv νi'χ κάμl] την προπα
γάνδαv του ύπΕρ τοίJ συνθήματος άπο τού έπισημοτέρου Βήματος, τού 
-της Βουλfις, καi άφ' έτέρου την εύθύνην θ '  άvελάμ6αvοv οί δουλεuταi 
καi τα άλλα μέλη τοu κόμματος δΕν θα διέτρεχοv πλέον κίνδυνον έκ τού 
.ζητήματος τούτου ! Ν Επειτα ή ένδεχομένη φυλάκισις καi καταδίκη 1 Ο 
6ουλεuτων θα εΤχεv άπήχησιν 5χι μόνον έσωτερικως, άλλα και · διεθνC>ς, 
χαi Θα έκινητοποιεί'το ύπο τfις Μόσχας το Σ ύμπαν προς σωτηρίαν των 
τάχα, παρεχομένης εύκαιρίας δια προπαγάνδαv έπi διεθνοuς έπιπέδου ! 

Είς τον Μάξιμον είδικως έτονίσθη δτι αίιτός, ώς ψηφίσας είς το συ
νέδριον τfις Μόσχας το σύνθημα καi ύποστηρίξας αύτο μέσα είς το 
χόμμα, δΕν δύναται βέβαια να έχΙJ άντίρρησιν εΙς το να ύποστηρίξr;ι 
·αύτο έvτος τfις Β ουλfις, ώς ήγέτης μάλιστα τfις κοιvο6ουλευτικfις δμά
-δος, έκφράζων την άποψιν τοu κόμματος έπισήμως. 

Δ Ι Α  ΝΑ ΠΛΗΞΗ ΤΟΥ Σ ΑΝτ J ΘΕΤΟΥΣ 

Αύτα εΤπεν ή Κ . Ε. Καi όφείλω ·να όμολογήσω ότι απο κομμοwι
στικfι άπόψεως Ετσι έπρεπε νa τεθ� το ζήτημα. Διότι η το Κ . Κ . Ε. έπί
ο τευεν είς το ζήτημα της αίιτονομήσεως, δπότε δΕν έπρεπε να όρρωδi) 
προ ούδενος δ ια να το δ ιακηρύξΙ] άνεξαρτήτως των συνεπειων, η δΕν 
έπίστευεν είς αίιτό, δπότε θα Ε:πρεπεν άπο καιροu νi'χ το ΕΧΙJ άποκη
.ρύξει .  uoσov άφορςt την θυσίαv των 6ουλεuτων, καi είς τοuτο εΤχε δί
καιον ή Κ . Ε. ,  δ ιότι, οταv' καvεiς έκλέγεται κομμοwιστης δουλευτής, 
·όψείλει να EXIJ ύπ' δψει, δτι μπαίνει μπροστa ·εiς την μπούκαv τοu του
φεκιοu καi δτι τα πρC>τα βλήματα αύτΟν θα πλήξουν. 

Άλλα αύτα λέγουσα ή Κ . Ε. δΕν άπέδλεπε μόνον είς την ύποστή
ριξ ιν τfις πουριτανικfις τρόπον τ ινα κομμουνιστικτϊς άπόψεως. την έξε
μεταλλεύετο δια να πλήξ!J καi αϋτη ( δηλαδη οί «Κούτβηδες» ) την κοινο-
6ουλευτ ικην δμάδα, ίlτις ητο κεκηρυγμέvη έναvτίον της, πλην τοίJ Θέου. 
Ή Κ . Ε. εϋρισκεν εύκαιρίαν ν' άπαλλαγ� τfις πολεμικτϊς των κυριωτέ
·ρων Λικ6ινταριστων ( Μαξίμου, Χαiνογλου καi έτέρων 6 6ουλευτων, 
άκολουθούντων αύτοuς) καi συνάμα καi έμοu, τοu ούδετέρου, τfις 
«Σψιγγός», ποu δΕν έτασσόμην μΕ καμμίαv μερίδα .. Μία καταδίκη, ά
·σφαλC>ς πολυετής, δλων ή μων, θα &φινε διa παντος έlς . χεί'ράς των το 
κόμμα. Αύτοi θα έξύμνουν την θυσίαν των δουλεuτων ·δι ' · όλίγων άρθρων 
ε.Ι5 τον «Ρ ιζοσπάστην» καi Επειτα eα Εμενοv κυρίαρχοι τοu πεδίου ττϊς 
μαχης ! 

Μόλις έλάβομεν γνwσιν τfις άπόψεως τής Κ . Ε. ,  δ Μάξιμος κάτι 
·ιiθέλησε νΟ: π�, μδ:λλον άvαγνωρίζωv την όρθότητα της άπόψεως ταύτης, 
-άλλα τον δ ιέκοψα άμέσως καi άπευθυνόμεvος πρΟς τον Χαϊτδ:ν : 

- Είναι σαφές, εΤπα, δτι σεί'ς, ώς Κ . Ε. ,  συνεδριάσατε, συνεσκέ-
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φθητε καi aπεφασίσατε αύτό: ποu μδ:ς ε'ίπατε. Δf.ν γνωρίζω τί πρόκειται 
νά π6 τώρα ό Μάξι μος. ΆλλΟ: νομίζω δτι δf.ν πρέπει νό: π6 τίποτε. Θό: 
μδ:ς έπιτρέψετε νό: άποχωρήσωμεν, νό: συνεδριάσωμεν καi ή μεΊς Ιδιαι
τέρως, ώς κοινοβουλευτικη όμάς, κα1 επε ιτα νό: σδ:ς πούμε καi την ίδ ι
κήν μας άποψιν, δπότε θό: ίδωμεν δ:ν συμφωνούμεν μαζί σας η οχι καi 
τί θό: y ίντ;ι παρακάτω. 

υΟλοι οί βουλευταί, πλην τού Θέου, το έδέχθησαν καi ή Κ . Ε. ήναy
κάσθη νό: το δεχθ6. Πάντως έδήλωσεν δτι, έό:ν δf.ν συμφωνήσωμεν, θό: 
θέστ;ι ζήτημα πειθαρχίας, δ ιότι ή κοινοβουλευτικη δμό:ς όφείλει πειθαρ
χ ίαν είς η1ν Κ .  Ε. 

«EYKA I Ρ I A  ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΠΑΣΤΡ ΕΨΟΥΝ» 

'Απεσύρθη μεν εΙς το γραφεΊον της κοινοβουλευτικης όμάδος προς 
συνεδρίασιν. Ό Μάξιμος άμέσως μού εΤπε ; 

- Καλό: έκαμες ποu δf.ν μf. άφησες νό: μ ιλήσω. �Η μουν ήναγκα
σμένος νό: συμφωνήσω μf. τfιν άποψίν των. Τώρα έδω, μόνοι μας, έχομεν 
καιρον νό: σκεφθωμεν καλύτερα το ζήτημα. 

- Δf.ν εΤναι άνάγκη νό: βιάζεσαι νό: τοuς άπαντήστ;ις. Το ζήτημα 
είναι σοβαρώτατον καi ή άποψις της Κ . Ε. εΤναι μf.ν όρθη άπο κομμοu
νιστικης άπόψεως, άλλ' εΤναι 6ρθή uπο τήν προϋπόθεσιν δτι εΤναι όρθον 
το σύνθημα της αύτονομήσεως της Μακεδονίας καi πιστεύει κανε1ς είς 
αύτό. Τότε μόνον εΤναι 6ρθή ή άποψις της Κ . Ε. υΟταν δμως κανεό:ς δf.ν 
πιστεύτ;ι είς τι1ν ορθότητα τού συνθήματος, δπως έγώ, π. χ. ; Τότε πού 
είναι ή όρθότης ; �Επειτα, δπως καταλαοαί·νετε, αύτοi ο\ της Κ . Ε. μf. 
τήν εύκαιρίαν αύτfιν θέλουν νό: μδ:ς ξεπαστρέψουν δλους, μονοκοπανιά, 
διό: της δ ιώξεως έκ μέρους τού Κ ράτους, θυσιάζοντες συνάμα καi τον 
Θέον τους, άρκεl νό: ξεκάμουν τό: πρόσωπα της κοινοδουλευτ ικης όμά
δος. Σ υνεπως, ή όρθότης της άπόψεώς των δf.ν εΤναι καιJόλου άνυστερό-
6ουλος. Δι'  αύτο το ζήτημα θέλει μεγάλην προσοχην είς τήν δ ιαχείρι
σ ίν του. 

Μάξιμος ; Άκριδως αύτο εΤναι ποu έπιδιώκουν, κα1 γ ι '  αύτο πρέ
πει κ' έμεΊς οί βουλευταi νό: παρουσιασθωμεν ήνωμένοι άπέναντί των, 
διότι ό κίνδυνος εΤναι κοινος δλων μας ! Κ αi σύ, σ. Σταυρίδη, ποu εως 
τώρα έκράτησες στάσιν ούδετέραν καi μδ:ς κατέκρινες δλους, καi τοuς 
μf.ν καi τοuς δέ, τώρα πρέπει νό: μδ:ς δοηθήστ;ις, καi ή δοήθειά σου θό: 
εΤναι πολU σημαντική, δ ιότι έσu εως τώρα δf.ν πηρες θέσιν εΙς ττ)ν κρί
σ ιν τού κόμματος. Θ' άφήστ;ι ς τώρα τοuς «Κούτβηδες» νό: μδ:ς ξεκαμουν; 

<<.ΑΠ ΕΚΑΜΑ . . .  » 

- � Ακουσε, Μάξι με. ΕΤναι άληθf.ς δτι βαλλόμεθα άπο δύο πλευ
ρό:ς άντιθέτους. Άπο το Κ ράτος διό: της δ ιώξεως καi άπο τήν Κ . Ε. τού 
ίδίου κόμματός μας, ή όποία θέλε ι νό: μδ:ς ξεκάμτ;ι . Ή θέσις μας εΤναι 
πολU δύσκολος. Άλλά, δf.ν μού λές, τώρα ποu κινδυνεύεις, τώρα μf. θυ
μήθηκες νό: ζητήστ;ι ς την βοήθειάν μου ; ' Εγώ, νό: ξέρτ;ις, δf.ν χαρίζω 
κaστανα κανενός ! Λίγα εκαμες έναντίον μου κα1 έντος της Βουλης μf. 
τον Σ οφούλην καi έκτος αύτης, νομίζοντας δτι θό: σοu επαιρνα τό: άξιώ
ματα η δf.ν ξέρω γιό: ποιοuς άλλους λόγους ; Λίγα uπέστη_ν άπο σένα, 
:ιτσU τό: ξέρεις καλύτερα άπο κάθε άλλον ; Κ αi τώρα, που τό: βρηκες 
σκοuρα, ζητεΊς βοήθειαν, άπο ποιόν ; Άπο έμένα, τον όποίΌν πάντοτε 
έπεζήτησες νό: μειώστ;ις, νό: θίξτ;ις, χωρiς νό: το έπιτυγχάνι;1 ς !  υΟσον 
άφορ9; _τήν ούσίαν της υποθέσεως, ολοι γνωρίζετε οτι έγώ άπο χρόνια 
διαφωνω μέσα είς το κόμμα είς το ζήτημα της αύτονομήσεως της Μα
κεδονίας, δτι άνέκαιJεν το άπέρριψα ώς ζήτημα άρχης, άλλΟ: τώρα σUτε 
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καΙ ώς ζήτημα τακτικης κδ:ν δύναται νό: συζητηθ�ι δ ιότ ι καΙ ώς τακτικη 
έχρεωκόπησεν/ άφοΟ το 6ουλγαρικον κομμοuνιστικον κόμμα/ το δποίΌν 
έπρόκειτο νό: ώφελήσι;ι ώς τακτική/ ήττήθη f\δη κατό: κράτος καΙ έξέλι
πον οί σκοποί1 τοιΊς δποίοuς ή τακτικη αύτη θό: έξuπηρέτειι δηλαδη την 
σuνεργασίαν αίιτοΟ ( τοΟ Κ . Κ . Β . )  μέ την ΕΜΕΟ. Σδ:ς δηλω φανερό: καΙ 
ξάστερα οτι μη παραδεχόμενος ώς όρθον καΙ μη πιστεύων είς το σύνθη
μα αίιτο της αίιτονομήσεως, δέν εΤναι φυσικό: δuνατον νό:. το ύποστηρί
ξω άπο τοΟ 6ήματος της Βουλης ! Ποτέ δέν ύποστηρίζω άπόψεις, είς 
τάς όποίας δέν πιστεύω. "Ο/τι θέλετε κάμετε καΙ σεί'ς καΙ ή Κ . Ε. τοΟ 
κόμματος. ν λλλωστε/ μοΟ φαίνεται, οτ ι εφθασεν ή ώρα νό: δ ιατυμπανί
σω την δ ιαφωνίαν μου καΙ δ:ν θέλετε/ καΙ δ:ν τολμδ:τε μδ:λλονι καΙ σεί'ς 
καΙ ή Κ . Ε.1  διαγράψατέ με aπο το κόμμα/ ε'ίτε δ ιό: την άπειθαρχίαν, 
εϊτε διό: τι1ν διαφωνίαν1 ε'ίτε καi διό: τό: δύο μαζί ! Σέ έξουσιοδοτω, Μά
ξ ιμε, νό: δηλώσι�ς ολα τό: aνωτέρω είς την Κ . Ε.1 πρδ:γμα &λλωστε ποu 
θΟ: κaμι;ις  aσφαλως . . .  καΙ &νευ της έξουσιοδοτήσεώς μου ! ' Εγώ άπέ
><αμα πλέον. Δεν μπορω νό: διεξάγω aγωνα σκληρον κατό: τοΟ aστικοu 
Κ: ράτους, οπως τον δ ιεξήγαγον έπl 1 ο όλόκληρα ετη/ είς την πρώτryν 
ΥΟ"'" • ιήν, καΙ συνάμα νό: δέχωμαι έκ των 6πισθεν τό: πυρά, καΙ σοΟ, Μα
(; ιμε, καi &λλων πολλων, πρδ:γμα ποu σvνέ6η πολλάκ ις καΙ γ ίνεται καΙ 
τώρα έκ μέρους της Κ . Ε. 'Όταν κανεlς 6λέπι:ι αίιτό: ολα καΙ ξέρει το τί 
γ ίνεται ,  σιχαίνεται καΙ ο·δ:ς καi το κόμμα καΙ τον έαυτόν του/ ποιΊ περ ι
πλέκεται μέσα είς τέτοιον κι.;κεωνα ! 

Δ I AT I  Η ΕΦΕΙΠ Ι Κ ΟΤΗ Σ 

Μάξιμος ( κατακόκκ ινος ) : Καi τί θό: κάμι;ι ς  μέσα είς την Βου
:\ήν ; Θό: όμ ιλήσι:ι ς κατό: τοu συνθήματος της αίιτονομήσεως της Μακε
δονίας, δ ιακηρύσσων οτι δ ιαφωνεί'ς προς αuτο aπο έτων καi συνεπως 
..-ατό: των aπόψεων TOU κόμ ματος ; 

Ή έρώτησις Ενείχε πολλιlν πονηρίαν. 'Απήντησα : 
- Κ αi αuτο ποu λές δέν μπορω νό: το κάμω ! Π ρωτον/ διότι δέν 

έφυγα η δf.ν διεγράφην, άκόμη τοuλάχιστον1 άπο τό:ς τάξεις τοΟ κόμμα
τος ! Δεύτερον, δέν μπορω νC.. δώσω τώρα/ ποu διωκόμεθα, οπλα είς 
τοuς aντιπάλους aστοuς έναντίον τοΟ κόμματος. Τρίτον, δf.ν έπιτρέπε
ται νό: έμφανίσω είς τι1ν Βουλιlν τό:ς έσωτερικάς μας δ ιαφωνίας, εριδας, 
διαμάχας, ίδεολογικάς1 πολ ιτικό:ς καi προσωπικάςι καi τόσας έλεεινό
τητας, οπως κάμνετε σεϊς μέ τον «Σ πάρτακον», διότι, δ:ν aρχίσι:ι κα
νεiς νό: λέγι:ι , πρέπει νό: τό: π� ολα ! Τέταρτον, δεν θό: σδ:ς έπιτρέψω 
ΠΟΤΕ νό: πητε οτι έγώ έ6οήθησα τοιΊς aστοuς νό: σδ:ς στείλουν στη ·φυ
λακή, aναλύων διατ ί  διαφωνω έπi . τοΟ αuτονομιστ ικοΟ. Κ αi τελευταία, 
δέν μπορω νό: το κάμω αίιτό, δ ιότι ή δίωξις στρέφεται καi έναντίον μου 
καΙ θό: ένεφαν ιζόμην είς τό: 6μματα πάντων οτι έφο6ήθηκα την φυλακήν, 
έτρομοκρατήθηκα καΙ έκ δειλίας έλιποψύχησα ! Ξέρεις δε πολU καλό: 
οτ ι δέν εΤμαι οuτε δε ιλός/ οuτε παλιάνθρωπος/ ώστε νό: κάμω τέτοιο 
τι ρδ:γμα. ν l σως «&λλος τις>> εiς την θέσιν μου θό: τό: εκαμνε ολα αίιτά ! 

'Αντελήφθη τον ύπαινιγμον καi έκιτρίνισε. Άλλό: προσεποιήθη οτι 
δεν άντελήφθη τίποτε ! Ό Χαlνογλου έδαγκώθηκε. Ό Βεντούρα έχα
μσyελοuσε. 

Μάξι μος : Ma έπl τέλους τί θa κάμι:ι ς  εiς την Βουλήν ; Ύπf.ρ τοΟ 
συνθήματος aρνείσαι νό: μιλήσι:ι ςι διότι δf.ν πιστεύεις είς αίιτό1 κατό: τοΟ 
?"�θήμ�ος δηλοίς οτ ι δέν θό: μιλήσι;ις έπίσης. Ποίαν λοιπον στάσιν 
οα τηρησl]ς ; 

- 'Απλούστατα, θό: σιωπήσω ! Δf.ν θό: μ ιλήσω καθόλου ! Δέν 
i.χω τί νό: πω ! Ξέρω οτι καΙ ή ίδική σας θέσις εΤναι δύσκολος. 'Αλλ' ή 
;δ ική μου είναι aκόμη δυσκολωτέρα. Π άντως δΕν πρόκειται νό: κάμω το 
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ζήτημα «cause Comιnune» μαζί σας ! Κ άμετε σεί'ς δ, τ ι  νομίζετε καλύτε
ρον. Άπο έμένα δεν θa εϋρετε έμπόδια. 'Όσον άφορςχ η1ν Ιδικήν μου, 
έτι δυσκολωτέραν, θέσιν, έγω θ' άντεπεξέλθω μόνος μου, οπως μπορέ
σω. Δεν ζητω κανενΟς η1ν 6οήθειαν, οίίτε θέλω η1ν iδικήν σας, έvί;> σu 
ζήτησες η1ν Ιδικήν μου ! 

Τότε ό Μάξιμος έδήλωσεv δτι,  έφ' δσοv αύτος συμφωνεΊ έπl της. 
αύτονομήσεως της Μακεδονίας, θa ίιποστηρίξ!J την άποψιν τοu κόμμα
τος εiς την Βουλήν, κηρύσσων άπο τοu βήματος αύτης το σύνθημα ! 
c:Θά το ίιποστηρ ίξω, εΤπε, καΙ ο, τ ι  γίνΙJ δ:ς γίνΙJ ! » .  

ΕΥΘΥΝΟΦΟΒ I Α 

Μόνον ό ΧαίΎογλου συνεφώvησεν άμέσως μαζί του. 'Όλλοι οί &.λ
λοι 6ουλεuταl έδήλωσαν οτι, όμιλοuντες εΙς την Βουλήν, θa ποuν οτι εΙς. 

τό κόμμα πάντοτε επαιξαν δευτερεύοντα pόλον, οτι δεν μετέσχον εiς 
τι'Jν ληψιν των σχετικω11 άποφάσεων καΙ οτι δεν άπησχολήθησαν ποτi:. 
με την αύτονόμησιν της Μακεδονίας καΙ ούδεμίαν πράξιv εκαμαν ύπερ 
τf)ς έφαρμογης της ! Ό Μάξιμος έδέχθη νa μ ιλήσουν ετσι οί &.λλοι 
6ουλευταί ! 

Έγω δμως τa f:ψαλα καΙ σ' αύτούς : 
- Δεν μπορεΊτε, τοος εΊπα, νa πητε αύτa τa πράγματα στη Β ου

λή. Αύτa λέγονται στον άνακριτή, δ:ν παραπεμφθωμεν. Άλλa στη Βου
λη δεν λέγονται .  Ή Βουλη δεν πρόκειται νa σάς δ ικάσΙJ , γ ιa νa πητε 
av f:χετε σεΊς εύθύνην η δχι.  Ξέρω καλa πως κανένας σας δεν άνεμίχθη 
εiς τίποτε, άλλ' εΙς την Βουλην θα πf\τε πολ ιτικaς γνώμας καΙ δχι δ:ν· 
έχετε εύθύνην η δχι. Θα σάς ρωτήσουν δ:ν εΤσθε ύπεp η •κατa της αύτο
νομήσεως της Μακεδονίας. Έπ' αύτοu θα σκεφθητε τί θa άπαντήσετε. 
ΈΟ:ν πητε οτι εΊσθε ίιπέρ, ή Βουλη δεν θέλει τ ίποτε περισσότερον δια 
να σάς παραπξμψ!J στον άνακριτή. �Αν πητε δτι εΊσθε κατa της αύτο
νομήσεως, τότε άπαρνεΊσθε τaς άπόψεις τοu κόμματός σας ! ΚαΙ θα 
fχετε να κάμετε με η1ν Κ .  Ε. 

ΝΑ ΟΜ Ι ΛΗ Σ ΟΥΝ ΟΛΟ Ι 

Β εντούρα : ' Εσύ, &ν έρωτηθ�ς ετσι, τί θa άπαντήσ!J ς  ; 
- Έγω ξέρω τί θa άπαντήσω. Ή Ιδική μου θέσις εΊναι διάφορο5. 

Έγω πρωτον δ ιαφωνω με την αύτονόμησιν, ένί;> σεΊς δεν διαφωνεΊτε. Δευ
τερον, έyω δεν θa ομ ιλήσω εiς την Βουλήν, ώστε να δεχθω καΙ έρωτή
σεις, ένί;> σεΊς θa μιλήσετε, καθως λέτε. 

Μάξιμος : ΝΑφησέ τους. �Ας π� ό καθένας ο,τ ι θέλε ι,  έφ' οσον 
,-ην έπίσημον άποψιν τοu κόμματος θ' άναλύσω έγώ. 

- Πάντως, εΤπα έγώ, εχε ίιπ' δψει σου δτι έγω δεν δεσμεύομαι 
άπί; οσα θα π�ς. Δεν εΤμαι δ ιατεθειμένος οίίτε <<flρωας» να γ ίνω, πί
πτων μαχόμενος ύπερ μ ιάς ίιποθέσεως, i)τ ις  μόνον καταισχύνην δύναται 
νa μοu προσάψΙJ ,  άλλ' οίίτε καΙ νa κάμω τa κέφ ια καΙ νa έξυπηρετήσω 
τοuς ίιπούλους σκοποuς των «Κούτοηδων». 

Μάξι μος : Αίίριο πρωl θa πάμε νa τα ποuμε ολοι στην Κ .Ε. 
- Ν  Οχ ι ,  άπήντησα. Πήγαινε μόνος σου καΙ πέστα ολα. Περιττον 

νa πάμε ολοι μαζί. Τοuς κάνουμε μεγάλη τ ιμή ! 
ΚαΙ οί άλλοι συνεφώνησαν νa πάΙJ μόνον δ Μάξι μος καΙ να δώσΙJ 

την aπάντησιν εiς η'!ν Κ . Ε.,  οτι δηλαδη θa ίιποστηριχθ� ή άποψίς της 
εiς την Βοuλην ύπερ τοu συνθήματος, οτι ολοι οί 6ουλευταl θa ομ ιλή
σουν, πλην έμοu, δστις, διαφωνων με το σύνθημα, aπεφάσισα να σιω
πήσω καΙ νa μη λάοω καθόλου τον λόγον . 
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K ENO I ΛΟΓΟ Ι 

' Η  το ή 27η Νοεμβρίου 1 927. Ό Κ αφαντάρης Ελειπεν είς το Λον
δίνον δ ιa  η1ν ρύθμισιν των χρεων μΕ:. την Άγγλίαν. ΚαΙ ό ύπουργος της 
Δικαιοσύνης κ. Τουρκοοασίλης Ε:φερε καΙ πάλιν το ζήτημα της διώξεώς 
μας είς τι1ν Βουλήν. Αί δέκα κάλπαι έστήθησαν &κόμη μίαν φορaν κά
τωθεν τοu προεδρείου. 

Μόλις έτέθη το ζήτημα ύπο συζήτησιν ύπο τοu Σοφούλη, πλεί'στοι 
οσοι οουλευταl ολων των κομμάτων έζήτησαν τον λόγον. VΟλοι σχεδον 
ήθελαν νa ομ ιλήσουν, νa κατακεραυνώσουν τον Κομμουνισμόν, νa πω
λήσουν καΙ όλίγον πατριωτισμόν, κατa το σύνηθες, καΙ νa ύπεραμυν
Uοuν της «μηδαμως κινδυνευούσης άλλωστε Μακεδονίας». Ή δημοκοπία 
ητο το κύριον έλατήριον καΙ δ συναyωνισμος μεταξύ των ποί'ος θ<'χ ύπερ
θεματίσΙJ ! 

ΈΟ:ν ο\ όμ ιλήσαντες τότε είς την Βουλην οουλευταl των άστικων 
κομμάτων έγνώριζον το θέμα, έμελέτων την ύπόθεσιν κατa ενα τρόπον 
καi f\ξεpαν τί νa ποuν, τότε δΕ:.ν θa εΤχα κανένα λόγον ν<'χ μη άναγνωρίσω 
τό οτι εΤχαν δίκαιον ν<'χ ομ ιλήσουν. 'Αλλ' οί Χρ ιστιανοl αύτοl παρουσιά
σθησαν σχεδον ολοι αμελέτητοι ,  προχειρολογοuντες καΙ δμιλοuντες 
Ο:πλως διa νa όμ ιλήσουν, νa φανοUν οτι «κάτι εΤπαν κι '  αύτοl» ύπΕ:.ρ τfις 
fν'ιακεδονίας, ύπΕ:.ρ της Πα:rρ.ίδος καi κατa τοu Κομμουνισμοu. 

Ό γvωστος κοινοδουλευτικος οερμπαλισμος Ε:φθασεν είς το άπό
γειον της έντάσεώς του. Ύστερισμοl πατριωτικοί, προσωπικαl έκδου
λεύσε ις καi ύπηρεσίαι προς την Μακεδονίαν, άριθμοl θυμάτων, αίμά
των, δακρύων, άναμεμιγμένα μΕ:. uδρεις συνεχεί'ς κατa τοu προδοτ ικοί) 
Ί ης Πατρίδος καi έπαράτου Κομμουνισμοί), συμμάχου των Βουλγάρων, 
παρετάσσοντο ομοu μΕ:. στοιχεί'α Ιστορικά, έθνολογικά, γεωγραφικά, 
λαογραφ ικa καi μΕ:. όνόματα γνωστων συγγραφέων, απασχοληθέντων 
μέ ολα αύτά ! 

ΕΠ I ΤΡ I ΗΜΕΡΟΝ 

'Όλα αυτα εύρ ίσκοvτο έκτος τοu θέματος, διότι ό Κομμουνισμός, 
έπιδιώκων τι1ν αύτονόμησιν της Μακεδονίας, δΕ:.ν έπρόκειτο οuτε νa λά
UΙJ ολα αύτa ύπ' 5ψιν, οuτε έπ' αύτων νΟ: στηρίξΙJ την αύτονόμησιν, ήτις 
tκρίνετο μόνον ώς δυναμικη έπιδίωξις. ' Εν πάσΙJ περ ιπτώσει,  οί οου
λευταl των &στικων κομ μάτων Ε:τσι άντελαμ6άνοvτο το θέμα καΙ Ε:τσι 
ώμ ιλοuσαν. 

Ό Σ οφούλης εΤχε δηλώσ�ι οτι θa ομ ιλήσουν πρωτον ολοι οί οου
λευταί, οσοι θέλουν έκ των &στικων κομμάτων, καi τελευταί'οι οί κομ
μουνισταi 6ουλευταί, διa νa &παvτήσουv τρόπον τινa είς τaς κατ' αύ
των διατυπουμένας κατηγορίας καΙ ν' &ναλύσουν την άποψίν των. Αύτο 
εγένετο δεκτον &πο ολους. 'Επίσης καi &πο ή μδ:ς. 

Οί άρχηγοi των κομμάτων, δηλαδη oi παριστάμενοι Παπαναστα
σ ίου, Μιχαλακόπουλος, Μεταξδ:ς καi Π .  Τσαλδάρης, δΕ:.ν Ελαοον οί ίδιοι 
τον λόγον καθόλου, διa νa μη έπηρεάσουν τοuς οουλευτάς των. Έδήλω
σαν aντιθέτως ολοι οτι &φίνουν τοuς οουλευτάς των έλευθέρους πάσης 
κομματικης δεσμεύσεως, διa νa ομ ιλήσουν, οπως κρίνουν, καΙ νa ψηφί
σουν κατa συνείδησιν. Αύτο 6έοαια ήτο καi το όρθότερον. 

Έπi τρεΊς ήμέρας έταλαιπωρήθη ή Βουλή, άκούουσα τΟ: 'ίδ ια καi 
τΟ: ϊδ ια παρa διαφόρων οουλευτων των άστικων κομμάτων. Κ αi μόλις 
μετa τρεΙς ήμέρας Ε:ληξεν ο πίναξ των &στων ρητόρων καΙ έλύθη ή συνε
ορίασις διa την άλλην ή μέραν, οπότε θa .ώμίλουv οί <ΚΟμμουνισταl οου
λευταi καi θa έγίνετο ή ψηφοφορία. 
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«ΝΑ ΚΑΤΑΡ ΓΗΘΗ Δ Ι Α  ΝΟΜΟΥ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ! »  

Κ άποιος έκ των ρητόρων, όμιλων, καταφέρεται, μεταξu άλλων, 
καi κατα της «πάλης των τάξεων», την όποίαν καί κρίνει ώς αίτίαν δλων 
των κακωv ! 

Κ αΙ δ Ο:είμνηστος Γ. Μπούσιος, ό «Μακεδονικος Κ ρ ιός», ώς έλέ
γετο, έπεμοαίνωv δια δ ιακοπης : 

- Να την καταργήσωμεν δια νόμου ! 
Μειδιάματα πολλων, καγχασμοl ίδικοί μας. Ό κ. Φίλιππος Δρα

γούμης, παρακαθήμενος τοu Μπουσίου, τοu έξηγεΊ την γκάφφαν του. 
ΚαΙ αύτος σηκώνεται καi φεύγει, uπο τα ηύξημέvα μειδιάματα. 

μ Αλλο : Όμιλε 'Ι είς το οημα ό κ. Μπότσαρης, άλλοτε άξιωματι
κ6ς, επειτα Φιλελεύθερος 6ουλευτης καΙ uπουργος καΙ flδη έσχάτως άρ
χηγος τοu «Κόμματος της Πατριωτικης ' Ενώσεως>>, έvος έκ των 1 1  ο τοu 
πίνακο� τοu Άρείου Π άγου ! Κ αi άφοu, ώς ήτο έπόμενον, κατεκεραύ
νωσε τον Κομ μουvισμον ώς προδότην της Πατρίδος, ήθέλησεν ό Χρι
στιαvος να ε'ίπτ:ι η μ&λλον να «σκαρώσφ> ενα όρισμον τής Πατρίδος. 

Τ Ι  Ε Ι  ΝΑ Ι ΠΑΤΡ I Σ 

' Εν έξάρσει uστερικοu πατρ ιωτισμοu τονίζει ό κ. Μπότσαρης 
- Ή Πατρiς εΤναι δv . . .  

ΝΗθελε προφανως vα τοvίqτ:ι την uπαρξιν, την όντότητα τfις Πα
τρίδος ώς ίδέας, ώς δυνάμεως, άγωνιζόμενος νeχ συγκεκρι μεvοποιήστ:ι 
κατeχ f.vα τρόπον την ένvοιαν αύτης. Άλλα δεν είχε παρασκευασθιJ, ώμί
λει προχειρολογωv, καΙ έτσι έπάτησε την πίττα ! ΚαΙ έπανέλα6ε : 

- Ή Πατρlς εΤναι δν . . .  
Έκόμπιασεν έκ νέου, μη δυνάμενος να εuρι:J τ ί  νeχ ΠQ παρακάτω 

bιex νό: συμπληρι::ιστ:ι τον όρισμον τfις Πατρίδος. 'ΑκολουθεΊ βηξ (άπο
ρία οχι ψάλτου, άλλα ρήτορος ) καΙ επεται uδροποσία έκ τοu ποτηρίου 
τοu 6Υ.uατος ! Άσφαλως ένδομύχως θeχ ελεγε : <<Παρελθέτω άπ' έμοu 
τό ποτήριον τοuτο» ! · 

Άλλeχ προφαvως εχει αύτοπεποίθησιν. Δια τρ ίτην φοράν, λοιπόν, 
χωρlς ν' άλλάξr:ι πρότασιν λόγου, έπαναλαμ6άνει : 

- Ή Πατρlς ε Τ ναι ον . . .  
Νέον σταμάτημα. Κ αΙ τότε ήκούσθη φωνη έκ της αίθούσης τοu 

άγνώστου πάντοτε καλαμπουριστοu : 
- νΟχι, να μη εΤναι ώόν ! 
Θάλασσα γελώτων, είς την 6ποίαν έπνίγη καΙ ό ρήτωρ καΙ το θέμα 

καi εύτυχως οχι ή Πατρίς, άλλ' ό περi Πατρίδος όρισμός ! 
«τί δ ιά6ολο, είπαμε μεταξύ μας, είς την Σ χολην των Εύελπίδων, 

uπου είχε σπουδάσει,  δΕ.ν δ ιδάσκουν κανένα όρισμον τfις Πατρίδος, νeχ 
τον Ελεγεν έδω καi VCx έσώζετο άπο το άδ ιέξοδον ;». Αύτο είπαμε ή μεΊς. 
οι aστοl 6ουλεuταl γελοuσαν. 'Αλλ' άμφ ιοάλλω δ:v .κανείς άλλος έξ 
αuτων εΤχεν f.τοι μον vα είπτ:ι f.vα όρισμον τfις Πατρίδος, ν' άπαντήστ:ι 
είς το έρώτημα <<τί έστi Πατρlς» η «τί έστi μΕθvος» ! ΝΕχουν δμως, εύ
τυχως δ ι '  αύτούς, την έξυπνάδα ν'·aποφεύyουν τiς κακοτοπιές ! 

Ο ΤΑ ΠΑΝΤΑ «ΠΛΗΡΩΝΩΝ» 

ΝΑλλο : Ό μακαρίτης Ταλιαδοuρος, 6ουλευτης Καρδίτσης, όμιλων 
μέ φωνήv έγyαστρι μύθου, άyyέλλει περιέργως δτι έπληροφορήθη έκ θε
τ ικfις πηγης, δτ ι δ είσηγητης της αύτοvομήσεως τής Μακεδονίας ε ίς  το 
Κ . Κ . Ε. εΤναι ό 6ουλευτης Κ αβάλας, ό «παvταχοu παρών» κ. Έλεuθ. 
Σ ταυρίδης ! 
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VΟλοι γυρίζουν καi μέ βλέπουν. Μιa φωνη ακούεται : 
- ΠανταχοΟ παρωv καi τa πάντα πληρων ! 
Ό ΤαλιαδοΟρος εΤπεν αύτο το «πανταχοϋ παρών», δ ιότι προ όλί

yων μηνων μόλις εΤχα κάμει μίαν περιοδείαν είς όλόκληρον σχεδον την 
'Ελλάδα καi μέ εΤχεν ίδ� καi είς την Καρδίτσαν μαζi μέ τον Σ ιάντον. 
Μάλιστα ό Ο:νθρωπος μέ περιποιήθηκε είς την πατρίδα του καi μου εκα
με καi τραπέζι,  έπιθυμων νa μάθ ΙJ  τον σκοπον της έκεΊ παρουσίας μου. 
1 ou εΊχα π� δτ ι περ ιοδεύω δ ι '  όργανωτ ικοuς σκοπούς τοu κόμματος. 

'Εξεπλάγην δταν f)κουσα νa μέ λέγ!) «εiσηγηττ)ν της αύτονομήσε
ως» ! 'Αντελήφθην aμέσως δτ ι κάποια ραδιουργία πάλιν έκαμεν ό Μά
ξι μος, δ ιαδώσας δτι τάχα έγω εΊμαι ό είσηγητής ! 

' Επωφελούμενος της φωνης, πού εΤπεν «ό πανταχοu παρων καi τa 
πάντα πληρων», aπήντησα : 

- Δέν εΊμαι ό πανταχοu παρων καi τa πάντα πληρων, aλλ' ό τa 
πάντα προφανως πληρώνωv ! 

Καi προς τον Ταλιαδοuρον : 
- ΑΙ πηγαi των πληροφοριων σας εΊναι πολu vποπτοι .  "Αν δέν 

κωλύεσθε, aποκαλύψατέ τας ! 
- Το ΕJ_ιαθα aπο συνάδελφον 6ουλευτήν_. δστ ις το έπληροφορήθη 

άπο i::να ίδικοv σας ! Πάντως δΕ:ν δύναμαι νa τοιJς όνομάσω. 
- Mou aρκεΊ ή πληροφορία δτι δ ιεδόθη aπο συνάδελφόv μου 6ου

λευτήν ! Πάντως εΤναι έσφαλμένη ή πληροφορία σας. 
Ό Τ αλ ιαδοΟρος συνέχ ισε τήν aγόρευσίν του. 
Περιωρίσθηκα νa ρίψω 6λέμμα ο'ίκτου προς τον Μάξι μον διa τά 

κατάντημά του 1 
ΟΙ άλλοι κομμουνισταi 6ουλευταi εσπεvσαν νΟ: μέ δ ιαβεβαιώσουν 

Ότι αύτοi οέν είπαν πουθενa τέτοιο πρaγμα ! 
- Το ξέρω, το ξέρω, τούς aπήντησα. Περιττόν νa μοu το διαβε-

6αιώσ:::τε i 
. '' Εια aκόμη aξιομνημόνευτον aπο τa σημε ιωθέντα κατa ττ)ν συ-

ζητησιν περi αύτονομήσεως της Μακεδονίας είς την Βουλήν : 
Άγορεύοντος τοu Σ εραφεi μ Μαξίμου, ό κ. Φίλ ιππος Δραγούμης, 

6ουλευτi]ς Φλωρίνης, τοΟ Λαϊκοu κόμματος, όστ ις προφανως κάτι θa 
;;.Τχεν ακούσει σχετικως προς τaς έν Τ�) κόμματι συζητήσε ις έπi τοΟ 
θέματος, έρωτ<;ι τον aγορεύοντα Μάξ ι μον : 

- πως θέτπε το ζήτημα εiς το κόμμα σας : tJς ζήτημα aρxiiς 
ij ώς ζήτημα τακτικijς ; 

Καi ό Μάξιμος ύπεκφεύγων : 
- Ή αύτοδιάθεσις των Λαων δέν είνε ζήτημα aρχijς; Δ ιατί μέ 

έρωτaτε ; 
Καi ό κ. Δραγούμης σιωπ<;ι, προφανως Ικανοποιημένος ! Δέν κα

τεΊχε το ζήτημα διa νa έρωτήσΙJ έκ νέου δ:ν ή αύτονόμησις τijς Μακε
δονίας τίθεται ώς ζήτημα aρχijς καi οχι το τελείως Ο:κακον καi αeωον 
δό)· μα τijς αύτοδ ιαθέσεως των Έθνων. 

� Αλλο : Ό Μάξι μος, aγορεύων, έπικαλεΊται κάποιαν στ ιγμην τον 
Μaρξ διa νa στηρίξ!J τa λεγόμενά του. Ό 'Ανδρέας Μιχαλακόπουλος 
·διακόπτει : 

- Δεν εύσταθοΟν αύτa ποu λέτε ! 
Μ ά ξ ι μ ο ς :  Ma aφοϋ το λέγει καi ό Μάρξ ; 
Μ ι Χ α λ ό π ο υ λ ο ς :  Δf.ν μέ ένδιαφέρει τί λέγει ό Μάρξ. 
Μ ά ξ ι  μ ο ς :  Δf.ν παραδέχεσθε την όρθότητα των λεγομένων τοΟ 

1-λάρξ ; 
Μ ι χ α λ α κ ό π ο υ λ ο ς :  Μόνον έν μέρει έχει δίκαιον. Έaν πα

με�εχόμην την όρθότητα έν τc';J συνόλ� των, θa f)μην κ '  έγω κομμουνι
-στης. 
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Μ ά ξ ι μ ο ς :  Τώρα εΤσθε <<Εν μέρει μόνον κομμουνιστής>> 
(ΜειδιQ:) . 

Μ ι χ α λ α κ ό π ο υ λ ο ς :  Σ aς συνιστω να γίνετε καΙ σεΙς τόσον 
κομμουνιστι1ς, δσον είμαι καΙ έγώ ! Θα ήσθε περισσότερον έvτος της 
πραγματικότητος. 

Έvτος μ ιaς τοιαύτης aτμοσφαίρας διεξήγετο ή συζήτησις έντος 
1·ής Βουλης έπl τοu θέματος της αύτονομήσεως της Μακεδονίας. 'Οφεί
λω δμως1 δια τι1ν ίστορ ικην aλήθε:αv/ ν' aναφέρω οτι δύο μόνον έκ τωv 
6ουλευτων των aστικων κομμάτων ώμίλησαν περισσότερον aπο δλους 
έμπεριστατωμένα/ θετικά/ aντικε ι μενικα έπl τοu eέματος/ δπως έτίθετο. 
Ό εΤς έξ αύτων ήτο ό δουλεuτης τοu Πειραιως aείμνηστος Σ πετσιώτης 
καΙ δ δουλευτης Άθηνων κ .  Ν. Κ ραvιωτάκηςι δστ ις έθ ιξε μάλιστα έπι
τυχως καΙ την θεωρητικην πλευραν τοu ζητήματος. 

'Αλλ' δπως είς το Σ τρατοδικεί'ον τοu Παγκάλου/ ετσι καΙ είς την 
Β ουλην ούδεlς εύρέθη να έρωτήσ!Jι δ:ν ή αύτονόμησις έπιδ ιώκεται έκ 
t-ιέρους τοu Κομμουνισμοί) ώς άμεσος έπιδίωξις έντος τοu aστικοu κα
οεστωτοςι όπότε καi έμπίπτει εΙς τον Ποινικον Νόμονι η εΊναι θεωρη
τικη κατεύθυνσις/ ητις μέλλει να έφαρμοσθ� μετα ένδεχομένην κομμου
νιστικοποίησιν της ' Ελλάδος καi της Βαλκανικης όλοκλήρου, όπότε δΕ:ν 
ένδιαφέρει τον Ποιν ικον Νόμον/ δ ιότι aρκεί' να μη γ ίνΙJ ή κομμουνιστι
κοποίησις δ ια να μη γ ίνΙJ ή αύτονόμησις. Αύτο καvεiς δΕ:ν ήξερε να το 
έρωτήσ!] .  

Δ Ι ΑΤ Ι  ΔΕΝ ΩΜ Ι ΛΗ Σ ΕΝ Ο Χ Ρ Η Σ ΤΟ Σ  ΛΑΔΑΣ 

Ό μόνος γνωρίζων το έρώτημα αύτο καi ό μόνος δυνάμενος να το 
θέσ!Jι  ήτο ό δουλεuτης Άθηνωνι ό aείμνηστος Χρηστος Λαδaςι δστις  
το έγνώριζενι ώς  συνήγορος των κατηγορουμένων Μαξίμου καi Πουλιο
πούλου είς το παγκαλικον Σ τρατοδικεί'ον. Τον συvήντησα κάποιαν 
u τιγμην είς τοuς διαδρόμους της Βουλής καi τον ήpώτησα δ ιακριτικά : 

-- §>α μ ιλι)σε;ε ; • 

- Οχι. Τι να πω ; 
- Σ εί'ς γνωρίζετε το· θέμα καλύτερα aπο κάθε άλλον. 
- Αύτο εΊναι aλήθε ια. 'Αλλ' aκρ ιδωςι έπειδfι το κατέχω κάπως, 

οεν πρέπε ι να μ ιλήσω. UΟσα ξέρω σχετικως τα εμαθα aπο σaς, ώς 
συνήγορος είς δ ικαστήρ ιον. Μπορω να κάμω χρήσιν αίιτων; Εύρίσκο
μαι μεταξu τοu ορκου ώς δ ικηγόρουι aπαγορεuοντος να κάμώ χρησιν 
τωv δσων εμαθα ώς συνήγορος κατηγορουμένων/ καi τοu δρκου ώς δου
λευτοu, ύποχρεοuντος να έξυπηρετήσω έν προκε ι μέν(ι) την χώραν. Δf.ν 
ξέρω τί να κάμω. 

- Ποί'ος είναι έπικρατέστεροςι κατα την γνώμην σας ; 
- Μαι δρκοι εΤναι καΙ οί δύο. ΔΕ:ν ύπάρχει έπικρατέστερος με-

ταξύ των. Σ κέπτομαι να μη όμιλήσωι δ ιότι aφ' ένος εΤμαι δέδαιος δτ ι ή 
Μακεδονία δΕ:ν κινδυνεύει καΙ aιJ>' έτέρου δτ ι ή δfωξίς σας aποδλέπει 
c.ίς πολ ιτικοuς καΙ κομματικοuς σκοποuς έκ μέρους των βασιλοφρό
νων. Είς ήμaς τοuς δημοκρατικοuς δΕ:ν συμφέρει να έκτοπισθητε Ο:πο 
την Βουλήν. Αύτο λέγω καi είς άλλους δημοκρατικούς. Κ αi πολλοi ε'ί
μεθα ΠΟU θα ψηφίσωμεν να μη δοθή ή άδεια προς δίωξίν σας. 

Κ αi αlιτο έκαμεν ό Χρfιστος Λαδaς. Δf.ν ώμίλησεν, έν� ήτο ό μό
νος ποu μποροuσε να μaς συντρίψΙJ , δ:ν καi f.γνώριζε συνάμα καΙ την 
δ ιαφωνίαν μου ! Καi έψήφισε καi κατα τής δ ιώξεώς μας ! Κ αi δμως 
έδολοφονήθη aπο κομμοuvιστάς ! 

Π ρωτος δέδαια ε'λαδε τον λόγον ό Σ εραφεl μ Μάξι μος/ ήγέτης τfις 
κοινοδουλευτικfις όμάδος καΙ porte - parole τοu κόμματος, δια ν' Ο:vαπτύ
ξ!] την άποψιν τοu Κ . Κ . Ε. 'Αξίζει να διαβάσΙJ καvεlς την aγόρευσίν 
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του άπο τ<'χ έστενογραφημένα πρακτ ικ<'χ τής Βουλής η άπο τον τότε 
«Ρ ιζοσπάστην» είς τι1ν Έθνικην Β ι6λ ιοθήκην, μετ<'χ μάλ ιστα άπο δσα 
εlπαμε σχετικως προς το θέμα τής αίιτονομήσεως ένταuθα. " Ήτο μία 
άγόρευσις «μι<'χ στο καρφi καi  μ ι<'χ στο πέταλο». Ώμίλησε συγκεχυμένα 
ι<.αί πότε εφερνε το ζήτημα ώς τοιοuτον άρχής καi πότε ώς ζήτημα 
τακτικής. "Αλλοτε το παρουσίαζεν ώς <'χπλήν καi aκακον θεωρίαν, &λ
λοτε ώς εύχην μελλοντ ικην καi aλλοτε ώς πρόγραμμα πολ ιτικόν. "Αλ
λοτε το έπέρρ ιπτεν είς τοuς Βουλγάρους κομμοuνιστ<'χς καi είς την 
ΕΜΕΟ, &λλοτε ώς άπόρροιαν <'χπλως πειθαρχίας προς την Κόμιντερν 
καi &λλοτε ώς προστασίαν άπλήν των έθνικων μειονοτήτων ! Το άπο
τέλεσμα ήτο ν<'χ έπιτείντ:ι την σύγχυσιν ποl.ι εΤχον οΙ άστοi 6ουλεuταl 
i:πi τοu θέματος. 

Μετ<'χ την άγόρευσιν τοu Σ εραφεi μ Μαξίμου εγινε δ ιάλειμμα. Κ αi 
1Cx σχόλια των δουλευτων ήσαν ποικίλα καi άντίθετα. 

- Δf.ν κατάλα6α τίποτε, Ελεγαν μερ ικοί. 
- Δf.ν οαριέσαι, . καϋμένε, πρόκειται περi κομμουνιστ ικων θεω-

ριων, &νευ άξίας, άπήντων &λλοι .  
- Κ αi δμως θέλουν ν' άποσπάσοuν την Μακεδονίαν καi ώμολό-

γησαν δτι συνεργάζονται μf. τοuς Β ουλγάρους ! 
- Φυσικ<'χ, άλλ<'χ μf. τοl.ις Βουλγάρους κομμουνιστάς 
- .Κ αi μf. τοuς κομιτατζήδες ! 
- Μ<'χ κι '  αύτοi εγ ιναν . . .  κομμουνισταί ! 
Κ υκεών γνωμων. Κ ανεiς δf.ν εΤχε μπ!j ε ίς την ούσίαν τής ίιπο

Θέσεως ! 
Μετ<'χ την διακοπην δμ ιλοuν οΙ &λλο ι κομμουνισταi 6ουλευταί : 

Χαlνογλου, Βεντούρα, Σ ουλ<'χμ, Θέος, Π απανικολάου, Σ ινόκας1 Κ ων
σταντινίδης/ Κ υριακόπουλος. 'Όλοι ώμίλησαν έπi όλίγα λεπτ<'χ τής ώ
ρας, δηλώσαντες δτι δ ρόλος των ίιπήρξε δευτερεύων/ δf.ν μετέσχον των 
άποφάσεων των σχετ ικων μf. την αύτονόμησιν καi δf.ν ένήργησαν τίπο
τε ::.ιπf.ρ αύτής. 

Ί διαίτερον ένδιαφέρον δ ι '  ήμδ:ς τοl.ις aλλους κομμοuνιστ<'χς οου
λευτ<'χς εΤχεν ή άγόρευσις τοu Κ ώστα Θέου, δστις ήτο σύμφωνος μf. την 
Κ. Ε. καi είχαμε μάθει δτι τον λόγον του τον εΤχε γράψει ή ίδία ή Κ .  Ε. 
δι<'χ ν<'χ τον μάθτ:ι καi ν<'χ τον άπαγγείλτ:ι . 'Αλλ' δ Θέος, πάντοτε νευρι
κος καi εξαλλος, έξετράπη εύθl.ις άμέσως μόλις ηρχισε ν<'χ δμ ιλ!j είς 
ίι6ρεις καi ολοι επαυσαν πλέον ν<'χ δίδουν σημασίαν είς τ<'χ λεγόμενά 
του, δι<'χ ν<'χ κατέλθτ:ι έν τέλει τοu βήματος έν μέσct� είρωνειων καi σαρ
κασμων. 

Ό Βεντούρα, καθ' &. Έ6ραΊος, μετέφερε το ζήτημα καi ώμίλησεν 
ως έκπρόσωπος τής ίσραηλ ιτικής μειονότητος ίιπf.ρ των έλευθεριων 
των μειονοτήτων/ τονίσας τελικως δτι «εiς την εvνοιαν τής αύτονομήσε
ως τής Μακεδονίας περιλαμ6άνεται άκρ ιοως ή εννοια τής έλευθερίας 
των μειονοτήτων» ! Φυσικ<'χ ή Βουλη δf.ν έπερί μενε ν'  άκούστ:ι το πως 
oi ΈοραΊοι έννοοίισαν την αύτονόμησιν τής Μακεδονίας, άφοίι ταύτην· 
θ<'χ την έπε9ύμοuν καi οΙ άστοi ΈοραΊοι καi όχι μόνον οΙ κομμμοuνισταi 
τοιοuτοι ! 

Ν ΕΑ  ΤΡ I ΚΛΟΠΟΔ Ι Α  ΤΟΥ ΜΑΞ Ι ΜΟΥ 

ΕΤJ5ε τελειώσει την δμιλίαν του καi ό τελευταίΌς όμιλήσας κομ-
μουνιστης 6ουλευτης, δ Κ υριακόπουλος. 

Αίφνης άκούω τον Π ροεδρον τής Βουλής Σ οφούλην λέγοντα : 
- Τον λόγον . εχει δ οουλεuτης Καοάλας κ. Σ ταυρίδης ! 
"Εγινα εξω φρενων. Μόλις συνεκρατήθην : 
- Κύριε Π ρόεδρε/ νομίζω δτι δf.ν σδ:ς έζήτησα τον λόγον 
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Π ολλοi 6ουλεuταί :  Na μ ιλήσι;ι νa μ ιλήσ\1 ! 
Σ ο φ ο ύ λ η ς :  'Ορίστε, έχετε τον λόγοv. 
- Ma, δΕ:ν ζητω τον λόγοv, κ. Π ρόεδρε ! 
- Έγω σδ:ς, έχω γράψει,  δ ιότι έφ' δσον ωμίλησαν δλοι oi συνά-

δελφοί σας, 6ουλεuτα1 τοΟ κόμματός σας, ύπέθεσα δτι θc'χ δμ ιλήσετε 
καΙ σεΙς ! 

-- Έc'χν έπρόκειτο νa δμ ιλήσω, θa σδ:ς έζήτοuν καΙ έγω τον λό
γον, δπως έκεlνο ι .  ' Εφ' δσον δf.ν τον έζήτησα, σημαίνει δτι δf.ν προτίθε
μαι νa δμ ιλήσω. 

- Mc'x καΙ σεΙς διώκεσθε ύπο τοΟ κ. εΙσαγγελέως, δΕ:ν θ' aπαν
τήσετε εΙς τ·c'χ ς κατηγορίας; 

- Θc'χ άπαντήσω εΙς τον άνακριτήν, έc'χν μΕ: παραπέμψ\1 ή Βουλή. 
Π ο λ λ ο 1 6 ο υ λ ε υ τ α ί :  Έμάθαμε δτι δ ιαφωνείτε μΕ: τοuς 

άλλους, νc'χ μ ιλήσετε ! -
Σ ο φ ο ύ λ η ς :  ΔΕ:ν θέλετε νa μ ιλήσετε, δ ιότι συμφωνεί" τε μΕ: τοuς 

προλαλήσαντας συναδέλφους σας ; 
Ή aγανάκτησίς μου εΤχε κορυφωθ6 άπο την έπι μονην τοΟ Σ οφού

λη νc'χ μ ιλήσω. Παρ' όλίγον νc'χ τον ίιδρίσω. Κ αΙ aπήντησα : 
- ΕΤσθε Πρόεδρος της Βουλης η aνακριτής ; Έc'χν συμφωνω η 

οιαφωνω η δ,τι &λλο κάμνω, θc'χ το πω εΙς τον άνακριτήν, έc'χν παραπεμ
φθω. Σ εΙς, ως Πρόεδρος της Βουλης, νc'χ περ ιορισθητε, παρακαλω, εΙς 
τό νc'χ δίδετε τον λόγον εΙς δσους σδ:ς τον ζητοϋν καΙ δταν σδ:ς τοv ζη
τοΟν ! 

Αύτa εΤπα θυμωμένα. Έπηκολούθησε σύγχυσις, φωναi καΙ έλύθη 
η συνεδρίασις, δ ιc'χ νc'χ γίν11 δ ιάλε ιμμα, καΙ μετ' αύτο ή ψηφοφορία ! 

Άρκετοi γνωστοl 6ουλευτα1 των aστικων κομμaτων έτρεξαν κον
τά μου είς τον δ ιάδρομον. 

- Μaθαμε δτι δ ιαφωνείς. ΕΤναι αλήθεια; Δ ιατί δΕ:ν μίλησες ; Ν Αλ
λοτε εΙς τόσα θέματα μ ιλοΟσες. ΚαΙ σ' αύτό, ποu σε &φορ(?: καΙ προ
σωπικως, δΕ:ν μ ιλξtς; 

- πως μπορείτε νa ξέρετε σεΊς, δ:ν διαφωνω η οχι ; 
Γ. Μερκούρης : Ό Μάξιμος το είπε ! 
Δηλαδη δπως το εΤχα ύποψιασθ6 ! Ό Μάξι μος δ ιέδωσεν δτι δια

φωνω, ε6αλε καΙ τον Σ οφούλην νa μοϋ .δώσ11 τον λόγον καΙ νc'χ έπι μείν11 
νc'χ όμ ιλήσω γιc'χ νc'χ μ' έκθέσ11 . Δ ιότι ύπf.ρ της αύτονομήσεως aπεκλείετο 
νc'χ όμ ιλήσω. Κατ' αύτf\ς όμ ιλων θa έξετιθέμην ποικιλοτρόπως, καθως 
εί'παμε. 

- Σ δ:ς παρακαλω, άφηστέ με, εΊπα εΙς τοuς γνωστοuς 6ουλευ
τάς. ΔΕ:ν εΤναι · δυνατον νc'χ σδ:ς πω τίποτε. 

Το 'ίδ ιο εΤπα καΙ εΙς δύο η τρεΙς δημοσιογράφους, ποu ήλθαν νc'χ μΕ: 
<::ρωτήσουν. 

Η Ψ ΗΦΟΦΟΡ Ι Α  

Μετc'χ την έπανάληψιν της συνεδριάσεως ήρχ ισεν αμεσως ή ψηφο
φορία δ ι '  όνομαστικης κλήσεως. Πολλοl έκ των δημοκρατ ικων βουλευ
των εφυγαν, κατc'χ το διάλει μμα, διa νc'χ μη λά6ουν μέρος εΙς την ψη
.φοφορiαν. ΔΕ:ν ήθελαν νa ψηφίσουν ύπf.ρ της χορηγήσεως aδείας προς 
δίωξιν, δ ιότ ι άvτελαμ6άνοντο δτι έπρόκειτο περi πολιτικης δ ιώξεως, a
ποσκοπούσης είς τι1ν έκτόπισιν των κομμουνιστων 6ουλεuτων έκ της 
Β οuλης καΙ τίποτε περισσότερον. Σ υνάμα δΕ:ν ήθελαν καΙ νa ψηφίσουν 
κατc'χ της χορηγήσεως άδείας διώξεως, προκει μένου περl άδ ικήματος ως 
ϊό τf\ς αύτονομήσεως τf\ς Μακεδονίας. 

Τελικως έψήφισαν μόνον 1 28 6ουλεuταί. Τον μεγαλύτερον aριθμον 
καταδικαστικων ψήφων ελαδον οί Έ6ραlοι κομμουνισταi 6ουλευταί, ό 
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Βεντούρα, 98, ό Σ ουλaμ 96, έπειτα ό Θέος μέ 94 καΙ κατόπιν έyω μέ 
92 καταδικαστικάς ! 'Αλλa καΙ ο\ άλλοι, δ Παπανικολάου, ό Χαίνοyλου, 
ό Σ ινόκας, ό Κωνσταντινίδης καΙ δ Κ υριακόπουλος Ελα6ον 80-90 ψή
φους καταδικαστικάς ! Ν Ετσι έδόθη ή άδε ια τής Β ουλής διa τi'jν δίωξιν 
των 9 6ουλεuτων ! 

Κ αΙ ό Μάξιμος; Ό ήyέτης τής δμάδος; Αύτος Ελα6ε μόνον 68 
καταδικαστικaς ψήφους ! ΚαΙ αύται δέν έφθανον διa νa δοθΏ ή άδεια 
τής Βουλής προς δίωξιν ! Ν Επρεπε va λά6ι;ι τούλάχιστον 72 καταδικα
οτικάς, δηλαδτl το 1 ) 4  τοίΊ συνόλου των 6ουλευτων, κατa τον κανονι
σμόν, διa νa θεωρηθΏ δτι χορηγεί' τα ι ή άδεια ! ΝΕτσι προς το παρον δέν 
έχορηyεί'το ή άδεια τής Β ουλής καΙ· . δ Σ οφούλης έδήλωσεν δτι διa τον 
Μάξι μον θa έπαναληφθ!] ή ψηφοφορία μετa μίαν έ6δομάδα ! Ό Σ οφού
λης εκ α μεν δ, τι μπόρεσε διa νa μη παραπεμφθΏ ό Μάξι μος ! 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑ Ι Κ Α Ι  Ο Δ Ι ΑΦΩΝΩΝ ! 

Έκτος των 30 η 35  δημοκρατικων 6ουλεuτων, ποu έψήφ ισαν ά-
3ωωτικως, δηλαδiΊ είς το άσπρον, καΙ δ ι '  ή μ&ς, έψήφισαν άθωωτικως διCχ. 
τον Μάξιμον ό Σ οφούλης μέ δύο η τρεΊς ίδικούς του καΙ περίπου 1 5  
Λαϊκοί, έν οΤς ό Γ. Μερκούρης, δ Φ. Δραγούμης καΙ άλλοι .  Κατ' αύτον 
τόν τρόπον έσώζετο ό Μάξι μος, ό κατ' έξοχην ένοχος, ό ψηφίσας το 
σύνθημα τής αύτονομήσεως είς το συνέδριον τής Μόσχας, δ δ ιαyράφων 
τόν Κορδ&τον καΙ τον Άποστολίδην, δ ιότι διεφώνοuν, ό κατηγορούμε
νος δ ι '  αύτο είς το Σ τρατοδ ικεί'ον τοu Παyκάλου, ό έχων άκόμΙJ. έκκρεμή 
η)ν δίκην ταύτην, ό porte parole TOU κόμματος, ό uποστηρίζας τάχα 
την άποψίν του άπο τοίΊ 6ήματος τής Βουλιlς ! ΚαΙ παρεπέμποντο είς 
τόν άνακριτην---Οστις καΙ έξέδωσεν άμέσως τa έντάλματα συλλήψεως. 
- ο\ άλλοι 8 6ουλευταί, ποu δΕν εΤχον άναμιχθΏ είς τίποτε, καi έπi 
-πλέον έyώ, δ . . . διαφωνων καΙ άρνηθεiς νa δμιλήσω είς την Βουλήν ! 

Τοιαύτην άσuνέπε ιαν τijς Βουλijς ούδεiς έπερί μενε ! Περισσότερον 
άστήρ ικτος άπόφασις Βουλijς άπο αύτην δΕν uπijρξε ! Πολλοί έκ των 
καταψηφισάντων καΙ τον Μάξι μον, δηλαδη άπο τοuς 68, διεμαρτυρήθη
σαν. Τινές μάλιστα έδήλωσαν δτι αίιτο άποτελεί' έντροπην διa τiΊν Βου
λήν ! 

Την έπομέvην ή έφημερiς «'Ελεύθερον Β ήμω>, είς πρωτον άρθρί
διόν της, έπετίμα ολόκληρον την Β ουλi'jν διa την άσυνέπε ιάν της ταύ
την ! ΚαΙ έπειδη ή έφημερiς αuτη έθεωρεΊτο τότε ώς κατ' έξοχiΊν έφη
μερiς των άστικων συμφερόντων, ο\ κομμουνιστικοi κύκλοι ήρμήνευσαν 
τiΊν έπιτίμησιν ταύτην ώς έπιτίμησιν τijς άστικijς τάξεως κατa των έν· 
τΏ ΒουλΏ έκπροσώπων της ! 

Ό Μάξιμος, στενοχωρημένος τάχα διa το άποτέλεσμα τής ψηφο
φορίας, ταύτης, έyραψεν άμέσως καi κατέθεσεν είς το Π ροεδρείΌν τής 
Βουλijς δήλωσιν, δτι τίθεται τάχα άλληλέyyυος πρΟ ήμ&ς, τοuς παρα
πεμφθέντας είς τον άνακριτήν ! Είς την δήλωσίν του δμως δέν f:yραφε"' 
δτι παραιτεΊται τής βουλευτ ικijς άσυλίας, άλλa μόνον άλληλέyγυος 
. . . . θεωρητικως ! 

Όμολογω δτι έχάρηκα ίδιαιτέρως τόσον διότ ι παρεπέμφθην έγω 
καΙ ολοι ο\ άλλοι, δσον καΙ διότι έyλύτωνεν ό Μάξιμος ! Πράγματι,  
μεγαλυτέρα καταδίκη δι' αύτον άπο κομμοuνιστικijς άπόψεως, άπο το· 
νa σωθΏ διa τijς ψήφου των άστων βουλεuτων, δi:ν uπijρχε ! ΟΙ ψηφί
σαντες uπi:ρ αύτοίΊ άστο! βουλευταi, φ ίλοι του η δπωσδήποτε συμπα
θοίΊντες αύτόν, έπίστευον δτι τοίΊ έκαμναν καλΟν σώζοντες αύτον άπο 
ΤΟν άνακριτήν, ένί;) ήγνόοuν προφανως Οτι TOy έχαντάκωνα;ν είς ΤΟ 
Κ .  Κ .  Ε. ! 

Το δτι παρεπέμφθην έγώ, καΙ μάλιστα μi: ψήφους καταδικαστικaς 
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σχεδον 'ίσας προς τaς των ' Εδραίων, άττεστόμωνεν δλους τοuς έν τc;, 
κόμματι έπικριτάς μου, δ ιότι δ:ν καΙ διαφωνων προς το σύνθημα, έσιώ
πησα καΙ έδέχθην να διωχθω μαζl μέ δλους τοuς άλλους, ένc;, ό Μάξιμος 
έκινήθη παρασκηνιακως μεταξu των άστων βουλευτων δια να σωθί] ; 
«Α!σχος ! » έφώναζαν ο! «Κούτδηδες» καΙ όλα σχεδον τα μέλη τοΟ 
κόμματος. 

Ή Κ .  Ε. τοΟ κόμματος έπέκρινε δριμύτατα, ώς ήτο φυσικόν, τον 
Μάξι μον καΙ διό: η1ν άγόρευσίν του, f\τις κάθε άλλο παρa την aττο
ψιν τοΟ �όμματος διηρμήνευε, τον κατηγόρησε δέ καΙ άναφανδον δτι έ
παζάρευσε κρυφό: μέ τοuς άστοuς βουλετaς καΙ δ ι '  αύτο διεσώθη ! ΝΗρ
χ ισε δέ πλέον άναφανδΟν άγωνα έναντίον του καi δ ι '  αύτων άκόμη των 
στηλων τοΟ «Ρ ιζοσπάστψ>, χωρlς κανε Ι ς νa τολμήσι:� άλλος νa βγί] νa 
τόν ύπερασπίσι:� . 

Ό Καφαντάρης, έπανελθων έκ Λονδίνου, έξεμάνη διό: το γεγονος 
τfις έκτοπίσεως των κομμουνιστων βουλευτων έκ τfις Βουλfις, έπέπληξε 
τοuς ψηφίσαντας ύπέρ τfις χορηγήσεως άδείας διώξεως βουλευτάς του, 
δ ιότι δέν άντελήφθησαν την μανούδραν των βασιλοφρόνων η διότι παρ
εσύρθησαν έκ τfις έθνικfις άπόψεως τοΟ ζητήματος, καi fιξίωσεν άμέσως 
άττο τον Σ οφούλην νa έπαναληφθί] ή ψηφοφορία διό: τον Μάξιμον, κατα
λήξασα είς α Ρ ν η σ ι ν τfις Βουλfις νa παράσχι:� δι '  αύτον την aδειαν 
δ ιώξεως ! ΝΕτσι ή Βουλη έ 'Π ι σ ή Jl ω ς πλέον έπεκύρωνε τον άλλο
προσαλλισμόν της τοΟ νa προστατευι:� άττο την Δικαιοσύνην τον κυpί4 
ως ένοχον καΙ νa παραπέμπι:� είς αύτην τοuς ούσιαστικως άθώους ! 

ΟΥΣ Ι ΑΣ τ ι  Κ Η  ΑΤΟΝΗ Σ I Σ ΤΟΥ Μ ΕΤΡΟΥ 

'Αλλ' αύτο ποu ηθελαν ο! 6ασιλόφρονες έγινε. 01 έννέα παραπεμ
φθέντες είς τον άνακp ιτ:ην 6ουλευταi Ε'Παυσαν νCχ πpοσέpχωνται είς την 
aουλήν. Τ ρείς έξ αύτων, ό Σ ινόκας, ό Κ ωνσταντινίδης καΙ ό Κυριακό
πουλος, προσελθόντες είς τον άνακριτην έφέτην Παυλόποvλον, διό: ν' ά
νακριθοΟν, προεφυλακίσθησαν είς τaς φuλακaς Σ υγγροΟ ! 'Εδέησε νa 
παρέλθη τρί μηνον δια ν' άπολuθοΟν ύπο τοΟ δ ιευθυντοΟ των φυλακων, 
δυνάμει τοΟ Συντάγματος, ώς μη δικασθέντες έντος τρι μήνου. ' Ημείς ο! 
ύπόλοιποι, ίδόντες δτι προφυλακίζονται ο! προσερχόμενο ι προς άνάκρι
σιν, δf:ν προσήλθομεν είς τον άνακριτην καΙ άπεφασίσαμεν νa κρuφθοΟ
με καΙ ν' άποφύγωμε την σύλληψιν ύπο τfις 'Αστυνομίας, έν άναμονί] 
τιΊς έξελίξεως τfις ύποθέσεως αύτfις, ή όποία δέν έφαίνετο δτι όπωσδή
ηοτε θ(χ κατέληγεν είς δίκην. 

Π ροψανως δέ, τί] έπεμδάσει τοΟ Κ αφαντάρη, καΙ ή 'Αστυνομία δέν 
μaς κατεζήτει συντόνως καi τα έντάλματα συλλήψεως μCχλλον ήτόνη
ο αν. Διότι, κατa μέν τaς πρώτας ή μέρας δέν έκυκλοφορούσαμε πολU 
ι:: iς κεντρικaς όδούς, άλλ' άργότερον πηγαίναμε καΙ είς το Σ ύνταγμα 
καi κανεiς άστυνομ ικος δέν μaς σuνελάμδανεν, ένit'> μaς έγνώριζον ποίοι 
ε'ίμεθα. ' Επίσης κατa μfινα έπηγαίναμεν είς το δημόσιον ταμείον προς 
είσπραξιν τfις 6οvλευτικfις άποζημιώσεως καΙ ό ταμίας έπλήρωνεν, ένct'> 
έγνώριζεν δτι διωκόμεθα καΙ επρεπε νa ε'ίμεθα είς την φυλακήν, χωρlς 
καθ' δ ΈΤχε καθfικον, να πληρώσι:� μέν, άλλa να τηλεφωνήσι:� καΙ είς 
η1ν Άστυνομίαν. Π ροφανως εΤχε σχετ ικην διαταγην τοΟ ύπουργοΟ των 
Οiκονομικων Κ αφαντάρη. 

Ό Μάξιμος, μη διωκόμενος, συνέχισε va φοιτQ: τακτικό: είς την 
Βουλήν, μόνος, χωρlς έπαφi)ν μέ τt'Jν Κ . Ε. τοΟ κόμματος, καΙ μέ άγωνα 
κατ' αύτfις διό: τοΟ «Σπαρτάκου», μαζi μέ τον Πουλ ιόπουλον καΙ τοuς 
<·zΛικο ινταριστάς». 

Έγω καΙ ό Χαίvογλου έμέναμεν μαζl είς το 'ίδιο σπίτι, είς την δ
δον Κ εραμεικοΟ τότε, καi τa 6ράδυα σuνεκεντροΟντο έκεί καΙ άλλοι 
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6οuλευταl καΙ ό Πουλιόπουλος. Μαλώναμε φυσικΟ: συνεχως, λόγ(ι) της 
στάσεώς μου f.ναvτι αύτων καΙ των διαφωνιων μου με δλους. Ό Μάξιμος 
δi.ν έτολμοΟσε κaν νΟ: Ελθι:ι είς το σπίτι μου, μετΟ: aπο δσα f.καμεν είς 
την Βουλήν, διΟ: νΟ: με έξαναγκάσι:ι νΟ: όμ ιλήσω. 

Αύτη ή κατάστασις δ ιήρκεσε περίπου τρεΊς μηνας, εως δτου ό �
vακριτης Παυλόπουλος ύπέοαλε το πόρισμά του εiς το Συμοούλιον των 
'Εφετων καΙ τοΟτο έξέδωσεν a π  α λ λ α κ τ ι κ ο ν 6 ο ύ λ ε  υ μ α δι'  δ
λους τοuς κομμουνιστΟ:ς οουλεuτΟ:ς aπό της κατηγορίας περl αύτονο
μήσεως της Μακεδονίας. 

Η ΗΓΕΣ Ι Α  ΤΗ Σ Κ Ο Ι ΝΟΒΟΥΛΕΥΤ Ι Κ Η Σ  ΟΜΑΔΟ Σ 

Έπl τ� προόψει της έπανόδου των κομμουνιστωv 6ουλευτων εΙς 
την Βουλήν, είτε διότι Εληξεν fiδη το τρίμηνον των φυλακ ισ1θέvτων, είτε 
διότι, ώς έγνώσθη έγκαίρως, θΟ: έξεδίδετο aπαλλακτικον οούλευμα, ή 
Κ . Ε. ,  έπιθυμοΟσα νΟ: έξουδετερώσι:ι πλέον τελείως τοv Μάξι μον, κατΟ: 
το f.αρ τοΟ 1 928, καΙ στενοχωρουμένη σο6αρως aπο την έπίθεσιν τοΟ 
, Σπαρτάκου» κατ' αύτης, Ελα6ε μ ίαν κάπως παράξενον όπόφασιν : 

Καθήρεσε δ ιΟ: πράξεώς της τΟν Μάξιμον &πο την ήγεσίαν της κοι
νοβουλεuτικη� 6μάδος καΙ &νέθεσε ταύτην εΙς έμέ. ΥΕχω &κόμη εΙς 
χεϊράς μου το σχετικον f.γγραφον, διΟ: τοΟ 6ποίου &νέθετεν είς έμε την 
ήγεσίαν της κοινοδουλεuτ ικης όμάδος με την έvτολην νΟ: καταθέσω ά
μέσως είς το Π ροεδρεΊον της Βουλης σχετικην δήλωσιν έκ μέρους των 8 
6ουλεuτων, έΟ:ν ό Μάξιμος καΙ ό Χαίνογλοu δεν έπειθάρχουν είς την ά
πόφασίv της. Σ υνάμα δε παρεκάλει νΟ: προσέλθω εΙς συνεδρίασίν της, 
διΟ: νΟ: μοΟ παράσχι:ι έξηγήσεις έπi της aποφάσεώς της ταύτης. 

Έπηγα είς τι\ν συνεδρίασιv μόνον έκ περιεργείας, διΟ: νΟ: μάθω 
1 ίνος είδους έξηγήσεις θΟ: μοΟ έδίδοντο. 'ΕκεΊ Ελα6ε τον λόγον δ Χαϊ
τ&ς, ώς γεν. γραμματεuς τοΟ κόμματος, καΙ εΤπε : 

- Ή  Κ . Ε. άπεφάσισε ν' &ναθέσι:ι είς έσένα, σύντροφε Σ ταυρίδη, 
την ήγεσίαν της κοινο6ουλεuτικης 6μάδος, δπως γράφει καΙ το σχε
τικόν της f.γγραφον. Ό Μάξιμος κατ' ούσίαν έχρεωκόπησε με δσα εΤ
πεν εiς την όγόρεuσίν του έπl τοΟ αύτονομιστικοΟ, μέ δσα f.καμε διΟ: 
νΟ: σωθ� aπό την δίωξιν καi με δσα κάμνει παραμένων ήδη είς την Βοu
λην μόνος ! Έπl πλέον 6άλλει σuνεχως κατΟ: τοΟ κόμματος όπο τον 
« Σπάρτακον». Το κόμμα δεν f.χει ούδεμίαν πλέον έμπιστοσύνην είς αύ
τόν. Ή τύχη του θΟ: ρυθμισθ� εΙς το προσεχες συνέδριον τοΟ κόμμα
τος. Έ λπίζομεν δτι οί άλλοι 6ουλευταl τοΟ Κ . Κ . Ε. εύχαρίστως θΟ: δε
χθοΟν νΟ: ταχθοΟν ύπο την ίδικήν σου ήγεσίαν. Ν Αλλωστε, βολ ιδοσκοπη 
θέντες, δεν f.φεραν καμμίαν aντίρρησιν. ΝΟ: καλέσι:ις καΙ τον ΜάξιμοΥ 
νΟ: πειθαρχήσι:ι καΙ νΟ: ταχθ� καΙ αύτος ύπο την ήγεσίαν σου καΙ νΟ: 
κατατεθ� aνάλογος δήλωσις εΙς το ΠροεδρεΊον της Βουλης. �Αν δ Μά
ςι μος καΙ 'ίσως καΙ 6 Χαί'νογλου aπειθαρχήσουν, τότε ή δήλωσις aς κα
τατεθ� έκ μέρους των ύπολοίπων 8 6ουλευτων. τί λέγεις εiς δλα αύτά; 

ΜΕ ΑΝΟ Ι ΧΤΑ XAPT I A  
Έχαμογέλασα κάπως πικρά. 
- Έν πρώτοις, εΤπα, διατί δΕ:ν όναθέτετε την ιjγεσίαν εiς τον 

Θέον, δστις εΤναι σύμφωνος μαζί σας καΙ είναι καΙ μέλος της Κ . Ε. · 
Αύτο θΟ: ήτο το φυσικώτερον ! 

I 

- Άστειεύεσαι η εiρωνεύεσαι ;  λέγει 6 Χαϊτ&ς, παρόντος τοΟ Θέ
ου ! Πρωτον δ Θέος δεν f.χει τοιαύτην aξίωσιν, οίίτε καΙ δ άνθρωπος 
μπορεΊ νΟ: τΟ: 6γάλτ;ι πέρα. ΥΕπειτα ποΊος έκ των άλλων 6ουλευτων θΟ: 
�πε ιθάρχει είς τον Θέον; Έν<';':ι είς έσένα, οί 8, τούλάχιστον, θΟ: πειθαρ-
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χήσοvv, διό: πολλοuς λόγους, άλλό: καΙ δ ιότι σu δεν εΤσαι οuτε με η1v 
t-� ίαν, οίίτε με η1ν άλλην παράταξιν μέσα εΙς το κόμμα, άλλό: οuδέτερος. 

- Μά, δπως ξέρετε, κ' έγ(ιJ δ ιαφωνω άπο σδ:ς εΙς πολλό: ζητήμα
τα., χωρlς 6έ6αια νά συμφωνω με τοuς Λικ6 ιvταριστάς ! 

- Έσu δ ιαφωνείς έπl τοϋ αuτονομ ιστ ικοu τi)ς Μακεδονίας. Αuτο 
εληξε. Σ υνεζητήθη καΙ είς την Βουλήν, πi)γε καΙ στο 'Εφετείον καΙ λή
γε ι κ' έκεί. Το κόμμα δi:ν πρόκειται, προς το παρον τοuλάχιστον, νό: 
τό άνακινήσι:J έκ νέου. Σ υνεπως αuτο το ζήτημα θό: μένι:J κοι μώμενον. 
'Άρα μπο�είς ν' άναλά6ι:� ς την ήγεσίαν της κοινοβουλευτικης όμάδος. 

�Εκρινα περιττον πλέον ν' άνέχωμαι θολό:ς καΙ έρμαφροδίτους κα
ταστάσε ις. Άποφασισμένος νό: ξεμπλέξω πλέον, ωμίλησα έξω άπο τό: 
δόντια : 

- Άκοuστε, σύντροφο ι .  Ε1ναι περιττον νό: ύποκρ ινώμεθα. Γνωρι
ζόμεθα ολοι τόσον καλά, ωστε νό: γνωρίζι:� ό δ:λλος τό:ς Ιδ ιαιτέρας σκέ
ψεις των συνομιλητων του. Έφάγαμε μαζl πολλό: χρόνια ψωμi  καΙ ά
λάτι καΙ ξέρει ό καθένας μας τον άλλον μέχρι τοu τελευταίου κυττάρου. 
'Άς παίξωμε λο ιπον μi: άνοιχτό: χαρτ ιά. Έγω πρωτος θeχ μ ιλήσω άνο ι
χτό: καΙ σταρδ:τα. Σ είς, είτε φανερώσετε τeχ χαρτ ιά σας, ε'ίτε δχι, μοu 
κάνει το 'ίδιον. Έγω ξέρω τί χαρτ ιeχ κρατδ:τε. 

»ΕIς τον άγωνά σας έναντίον των <<Λικδ ινταριστων» τό: φέρατε άρ
ι-:ετ.ό: σκοuρα. Παλαίετε οπως μπορείτε καΙ δσον μπορείτε με τον «Ρ ι
ζοσπάστην», άλλά καΙ τό: γραφόμενα τοv « Σ παρτάκου» έχουν ό:πήχη
σιν. Πάμπολλα μέλη τοu κόμματος καΙ άλλοι συμπαθοvντες καΙ δ ιανο
ούμενοι παρακολουθοvν τiΊν διαμάχην καΙ δ ιαβάζουν καΙ τά δύο, περι
μi.νοvτας νά Ιδοuν πως θeχ λήξ\1 ό άγών. Έπειδη λοιπον τό: φέρατε 
σκοvρα. καΙ διό: νό: δώσετε ένα πληγμα προς τον Μάξι μον, άρκετά σο-
6αρόv, δσον εΤναι μ ία καθαίρεσίς του άπο τiΊν ήγεσίαν της κοινοβου
λευτικής όμάδος, έσκεφθήκατε νeχ έκμεταλλειιθητε ύπΕρ της παρατάξεώς 
ο ας η\ν_ δ ιάστασιν, τi']ν διαμάχην, την άντιζηλίαν, δ:ν θέλετε, η1ν ύφι
σταμένην άπο έτων μεταξu έμοu καΙ τοu Μαξίμου, δ:ν καΙ άπο της ίδι
κης μου πλευρδ:ς τοuλάχιστον, δi:ν ύπηρχεν άντιζηλία, δ ιότι δεν ξέρω τί 
μπορω νό: ζηλεύσω άπο τον Μάξι μον καΙ τί έχει έκείνος το όποίον δi:v 
έχω η δεν άπέκτησα έγώ. Έφαντασθήκατε λοιπον δτι, καθαιροvντες τον 
Μάξιμον άπο την ήγεσίαν τής κοινοβουλευτικής όμάδος καΙ άναθέτον
τες αuτην είς έμένα, έγω eα πηδήσω άπο την χαράν μου, θό: σδ:ς έvσ:y
καλισθω, θό: σςΧς άσπασθω, θά ταχθω παρό: το πλευρόν σας, κ' έσεlς 
Gό: 6γητε στο παζάρι άπο τον <<Ρ ιζοσπάστην>> νό: με έκθειάζετε, καi έ
τσι μαζi έπειτα θό: συντρίψωμεν τοuς «Λικβ ινταριστό:ς» καi θά καταγά
γετε εuκολώτερον κατό: πολU την νίκην κατ' αuτων ! �Ετσι δεν εΤναι ; 

P ! Z I K H Δ Ι ΑΦΩΝ Ι Α  

»Έκά}lατε δμως λάθος ! Αuτο το κόλπο το έσκεφθήκατε πολU άρ
yά ! Δεν ξερω, δ:ν το έσκκπτεσθε προηγουμένως, δ:ν θό: έπιανε. Πάντως 
τώρα εΤvαι πολU άργά. Άσφαλως δεν συμπαθω τον Μάξ ι μον, οχι τό
σον δι '  Οσα ΕΚαμε έναvτίον μου, διότι κατ' οuσίαν προσεπάθησε μέν νeχ 
μέ 6λάψ\],  νeχ με μειώσ!) οσο μποροuσε, άλλό: δέν το κατάφερε καi ά
πέτυχε πάντοτε. 'Ύστερα δέ άπο κάθε προσπάθειάν του άποτυγχάνου
σαν, αύτος έμειοuτο καΙ έγω έκέρδιζα. Δέν μπορω νό: τον συμπαθήσω 
μόνον διό: τον χαρακτήρά τοu, τό:ς ύποuλότητας, τό:ς ραδιουργίας, άνε
;αρτήτως των διαφωνιων. 

»'Αλλ' έό:ν δεν συμπαθω αύτόν, δέν σημαίνει δτι μπορω νό: σuνερ
yασθω μαζί σας. 'Εάν έ:χω έπιφυλάξε ις έ:ναvτι αύτοv, έ:χω καi έναντι ύ
μων δχι όλ ιγωτέρας. Ai διαφωνίαι μου δέν περιορίζονται πλέον μόνον 
είς το αuτονομιστικον ζήτημα, το όποΙον τώρα άπαρνεiσθε καi σεΙς, έφ' 
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όσον λέτε οτ ι θα το άφήσετε κ ο I μ ώ μ ε ν ο ν ! Τ ί  eα π6 κοι μώμενον; 
Έπαύσατε να πιστεύετε εΙς αύτό; Άποκηρύξατέ το. ' ΕξακολουθεΊτε να 
το πιστεύετε ; Έπιδιώξατέ το. 

»Αί δ ιαφωνίαι μου έπεκτείνοvται καΙ εΙς πολλα σλλα ζητήματα, όρ
γανωτικα καi πολ ιτικά, καi δΕ:ν άφοροuν μόνον το Κ . Κ . Ε. πλέον, άλλ' 
όλόκληρον τι1ν έξέλ ιξιν τοu Κομμουνισμοί) δ ιεθνως καΙ τfιν δpaσιν της 
Μόσχας εlδικώτερον. Έπιτρέψατέ μου να σaς πω, δτι uπάρχοvν κ�Ι 
πράγματα, τα όποΊα έγω γνωρίζω καΙ σεΊς δΕ:ν γνωρίζετε, δ ιότι σvνε,:
πεσε να τα μάθω δταν κατεΊχον έγω μέχρι προ ολίγου τι1ν θέσιν του 
γενικοΟ γραμματέως τοu κόμματος. 'Οφείλω λοιπον να σaς δηλώσω δτι 
οϋτε βέοαια οί «Λικο ινταρισταί», άλλ' οuτε καΙ σεΊς πρέπει πλέον να 
έλπίζετε τίποτε άπο έμΕ: καi να uπολογίζετε έπ' έμοu. Αύτα τα εΤπα 
καΙ είς τον Ρ αΊμερ, δταν f\θελε να μΕ: κάμΙJ άξονα της νέας δ ιο ικήσεως 
τοu κόμμ

κ
ατ?ς� , " λ '  , , , λ 'ζ , , � λ '  ό - αι εφ οσον εγεις να μη υπο ογ ι ωμεν επ ι σου, εγει 

Χαϊτaς, τί θα κάμΙJ ς  εΙς τι1ν Βουλήν; 
- Έαν έπιστρέψωμεν εΙς αύτήν, δ ιότι άκόμη δΕ:ν έπιστρέψαμεν, 

aα έξυπηρετω έκεΊ μέσα τα έργατικα συμφέροντα, δ ιότι έργάται μΕ: έ
ψήφισαν ώς οουλευη1ν καi πρΟ παντος τα των έκλογέων μου της Κ α-
6άλας. Κ αΙ τοuτο, καθ' δν τρόπον έγω θα νομίσω προσφορώτερον, χω
ρiς βέοαια να εχω άνάγκην οuτε συμοουλων, οuτε όδηγιων κανενός. Αύ
η1ν τfιν στάσιν θα τηρήσω. 

- Καi εναντι τοu κόμματος ; 
- Ποίου κόμματος; Tou uπο τον Χαϊτaν τμήματος αύτου η τοu 

ύπο τον Πουλ ιόπουλον; ' ΕσεΊς το έκομματιάσατε, το έκάματε δύο με
ρίδας άλληλοσπαρασσομένας. Π ράγματα εΤναι αύτα ποu γράφετε σεΊς 
στον « Ρ ιζοσπάστην» κ' έκεΊνοι στον << Σ πάρτακον» ; Έαν η Κόμιντερν 
fιξερε να κάμ!] έδω τi]v δουλειά της, θα επρεπε να διαγράψΙJ καi vα πε
τάξΙJ εΙς τα (Χχρηστα κ' έσaς κ' έκείvους ! Άλλα οέβαια δΕ:v πρόκειται 
έγω vα συμβουλεύσω τi]v Κόμ ιvτερv τί να κάμΙJ ! 

- 'Ώστε δΕ:v δέχεται τi]v ηγεσίαν της κοιvοβουλευτικης όμάδος ; 
- VΟχι ! Το εΤπα f\δη ! Οuτε άλλο κανένα πόστο η άξίωμα. Άφή-

(,.;ατέ με πλέοv fjσuχov ! 
ΚαΙ εφυγα άπο τi]v συvεδρίασιv. 

Κ Α Ι  ΠΑΛ Ι Ν  Ο Γ Ι ΟΥ Σ Τ Ι ΝΩΦ 
'Αλλ' δπως είπα f\δη, δΕ:v εΤvαι εuκολοv vα ξεμπλέξ1:1 κανεlς απο 

·1 ο Κ . Κ . Ε. ,  δταν άνακατευ86 μ' αύτό. Έvόμ ιζα δτι θα μ' άφήσοvν flσυ
χοv, μετα τα δσα εΊπα είς τi]v Κ . Ε. Λάθος εκαμα. Μετα δύο ημέρας ε
λαβα πρόσκλησιv της σοδιετικης πρεσβείας μΕ: τfιv παράκλησιν τοΟ 
πρεσβευτοΟ να τον έπισκεφθω, δταν εϋρω καιρόν, άφοΟ πρωτον τον εl
δο')l'οιήσω τηλεφωνικως περi της ημέρας καΙ της ωρας της έπισκέψεώς 
,ί-ΙΟU. 

Όμολογω δτι άπο τfιν πρόσκλησιν αύτην κάπως έφοβήθηκα. Τί 
μf: θέλει, εΤπα καθ' έαυτόν, ό πρεσβευτής; Τί δοuναι - λαβεΊν εχω έγω 
μ' αύτόν; ΔΕ:ν εΤμαι πλέον είς την διοίκησιν τοu κόμματος, δια να εχω 
t:παφας τοιαύτας. 

ΚαΙ έπειδη εΤχα κατα νοuν πλέον ν' άποχωρήσω έκ τοΟ κόμματος, 
ι1 έπαφη αϋτη μξ: στενοχωροuσε πλέον. 

- ' Εγώ, Ελεγα κατα νοuν, θέλω να κόψω κάθε δεσμόν, καi τώρα 
να έπισκεφθω τΟν πρεσβευτήν; τί θα μοΟ π6; Σ υμοουλάς, παρακλή
σεις, έκκλήσεις να σvνεργασθω μΕ: την Κ . Ε. ; Να δεχθω τfιν ηγεσίαν 
τiJ.ς κοινοβουλευτικης όμάδος; Δηλαδfι να έμπλακω άκόμη περισσότε
ρον, έν4J φροντίζω να ξεμπλέξω ; 'Ή θα μοΟ π6 καi πάλιν να πάω στη 
Μόσχα; 
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Αύτη ή Ιδέα με έφόβισε ! Καi ή φαντασία μου fjρχισε νό: καλπάζr:ι ! 
-- Θ&χι:Ί yοϋστο, εΤπα κατό: νοΟν, νό: μοΟ π� νc'χ πάω στη Μόσχα, 

κ ι '  δ:ν aρνηθω, νc'χ με βάλουν διc'χ της οίας εΙς κανένα κλειστο αύτοκίνη
το καΙ νc'χ με πδ:νε στο βαπόρι, το «Τσιτσέριν» νύχτα, διc'χ νa με μετα
φέρr:ι εΙς μωσίαν έκόντα &κοντα ! Δεν πάω καθόλου στην πρεσοεία ! 
Διότι ,  &ν το κάμουν αύτό, ποίΌς θό: ένδιαφερθιj νa έρωτήσr:ι κδ:ν τί άπέ
yινε ενας κομμουνιστης βουλευτής; Το Κ ράτος; τί avάγκην €.χει ;  'Έ
πειτα το κόμμα θc'χ δηλώσr:ι δτι aνεχώρησεν εΙς Ρωσίαν δι '  «ύψίστου έν
όιαφέροντος» συνομ ιλίας ! 

'Αλλ' επειτα πάλιν ά>-έκτησα την ψυχραι μ ίαν μου καi Ελεγα καθ' 
(αυτόν : 

- ΠοΟ ξέρουν αύτοi δτι έγω σκέπτομαι ν' άποχωρήσω aπο το 
κόμμα; Είναι μυστικο μόνο δικό μου. Μάλλον ό πρεσβευτης θό: με πα
ρακαλέσr:ι νa συνεργασθω με την Κ . Ε. ,  καi δ:ν μοCι πιj νό: πάω στη Μό
σχα, θc'χ τοΟ πω <<δέχομαι», εως δτου νa φύγω aπο την πρεσβεία, γ ιΟ: 
ν α  έτοιμασθω. Κ α\ δταν φύγω, θό: Ιδαι)με &ν θό: ξαναπάω ! 

Διό: νό: μοu φύγr:ι κάθε avησυχία, έτηλεφώνησα εΙς την πρεσβείαν 
δτι θό: πάω τι1ν &λλην ήμέραν εΙς τό:ς 1 1  το πρωί. Ή ήμέρα εΊναι πάν
τοτε καλυτέρα της νυκτός. Π ροηγουμένως, πρΙν  τηλεφωνήσω, κατέδηκα 
εΙς τον Πειραιδ: διό: νό: βεοαιωθω δτι δεν ε.Uρίσκετο έκεΊ κανένα βαπόρι 
σο6ιετικό ! Τώρα γελω ποu τό: θυμδ:μαι.  ΆλλΟ: περιγράφω πιστό: την 
ψuχολογικήν μου κατάστασιν. ΕΙς τό:ς 1 1  άκρι6ως έπfjγα με €.να ταξl 
είς την πρεσοείαν. Ό σωφφερ δεν ί)το κομμουνιστης καΙ συνάμα γνω
στός μου. Tou €.καμα μάθημα προηγουμένως. Δεν τοΟ είπα βέ
βαια τό:ς aνησυχίας μου, aλλό: τοu εΤπα νc'χ μη φύγl] aπο την 
πόρτα της πρεσβείας καi νό: με περιμένr:ι νό: βγω. Έό:ν βγιj 
κο:νεiς τijς πρεσβείας καΙ τον δ ιώξr:ι ,  λέγοντας δτ ι θό: μείνω 
η θc'χ με στείλουν με δικό τους αύτοκίvητον, πάλιν νό: μη φύγ r:ι καi νa 
περ ιμένr:ι νc'χ βγω. "Αν άργήσω περισσότερον aπο τaς 3 μ . μ.,  τότε νό: 
πάΙJ είς ενα τηλέφωνον καΙ νό: με ζητήσr:ι εΙς τον aριθμΟν της πρε
σ6είας, ποu τοΟ εδωσα καi τον έσημείωσε. "Αν τοCι μιλήσω ό ίδιος με 
· τήν φωνήν μου, ποu την έγνώριζε καi με ενα σύνθη μα ποu τοu έδωσα, 
τότε νό: κάμr:ι δ,τι τοu πω. "Αν πάλιν δεν μπορέσr:ι νc'χ συνδεθιj Τ"Jλε
φωνικως μ' έμένα μέσα εΙς την πρεσ6είαν, τότε νό: σπεύσr:ι νό: είδοποιή
σr:ι την Άστυνομίαν καi νό: πιj δτι με έπηγε μέσα καi μετό: τέσσαρας 
wρας δεν μπορεl νό: συνδεθιj τηλεφωνικως μαζί μου καΙ δτι κατ' έvτcr 
Λήν μου ζητεί" άπο την Άστυνομίαν νό: με ζητήσr:ι αύτη aπο ηΊν πρε:-
σ6είαν ! 

· 

Π ΡΟ Σ ΚΛΗ Σ I Σ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΜΟ Σ ΧΑΝ 

�Ωφειλα νa προφυλαχθω. VΕπρεπε νό: λάβω μέτρα διc'χ πδ:v Ενδε
χόμενον. ΚΗξερα με τί aνθρώπους εΤχα νa κάμω. Το παλαιόν έκεΊνο 
«μπουλvτωκ» εΤχε φύγει. Ή φυσιογνωμ ία του δμως δεν εΊχε σούσει ό:πό 
τήν σκέψιν μου. κΕπειτα ή Ρωσία έχει πολλό: τέτοια «μπουλντώκ» ! 

ΕΤχα πάρει μέσα είς την τσέπη μου καΙ εvα πιστόλι πλακέ, ποlι 
είχα, διc'χ πδ:ν ένδεχόμενον. Το ε Τ χα καi το €.ψαυα σό:ν παρηγορ ιά ! Μό
λις έφθασα, μέ ώδήγησαν πάλιν είς το κίτρινο σαλόνι, το πολυτελέστα
τον. Ό πρεσ6ευτης ήλθεν άμέσως. Με έχαιρέτησεν εύγενέστατα καΙ έ
καθιJσαμε. Περιέργως κανένα «μπουλvτωκ» δεν έφάνηκε νό: έρχεται νa 
καθησr:ι νό: παρακολουθήσr:ι την συζήτησιν. · 

Ό πρεσ6ευτης Γιουστίvωφ ( νεκρος τώρα καi αύτός, τυφεκισθεiς 
ό:πο τον Σ τάλιν ώς Μπουχαρινιστης μαζl με τόσους &λλους ) έμπηκεν 
άμέσως είς το ψητό : 

- Πηρα έντολή,  μοu εΤπεν, aπο την Κόμ ιvτερν, μέσeι> τοΟ ύποuρ
yείου Έξωτερικων, νa σέ παρακαλέσω νa δεχθιjς νa π�ς στη Μόσχα 
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καi να σού δώσω ολα τα μέσα δια να π�ς. �Αν θέλι:1ς μΕ. πλοίον, θα πε
ρ ιμένωμεν να ΕλθΙJ ένα δικό μας. 'Άν θέλι:1ς μΕ. τραίνο, να π�ς i:ως το 
Βερολίνον καΙ aπό έκεί θα φροντίσουν άλλοι δ ια τα περαιτέρω. ΝΕχω 
έντολην να σού δώσω όσαδήποτε χρήματα θα χρειασθούν. ΣΕ. θέλουν έ
κεl δια να 

,
συζητήσετ� ολας τας διαφω�ίάς πο� Ε:χε ις �ε το

_ 
κόμμα_ έδω; Ό Γερμανος 6ουλευτης σ. RoemeιΊ που εΤχεν ελθει έδω, πηγε έκει στη 

Μόσχα καΙ τοuς εΤπε τας δ ιαφωνίας σου καΙ έπίσης οτι δέχεσαι να 
ττ�ς, δ:ν σΕ. καλέσουν έπισήμως. Γι '  αύτο λοιπον σΕ. καλοΟν ! 

'Ησύχασα. « 'Εφ' οσον μΕ. aφίνουν να έκλέξω πως θα πάω, δf.ν κ ιν
δυνεύω aμέσως», εΊπα κατα νούν. Έθυμήθηκα οτι εΤχα δηλώσει εΙς τον 
Rf'emer οτι θα έδεχόμην να πάω, έCχν μΕ. καλούσαν έπισήμως. Άλλα το 
ι::ίχα π� δια ν' άποφύγω να πάω μαζί του, οπως έπέμενε να κάμω. ΚαΙ 
είπα aμέσως εΙς τον πρεσ6ευτήν : 

� Ναί, εΤχα ύποσχεθ� εΙς τον σ. Roemer να πάω καΙ φαίνεται δτι 
::χίιτος ένήργησε να κληθω. Θα τον εύχαριστήσω Ιδιαιτέρως δ ι '  αύτό, έαν 
lΟν 6ρι':J έκεί. Π άντως, σ. πρεσοευτά, δΕ.ν έπερίμενα τόσο γρήγορα να 
κληθω καΙ δf.ν εΊμαι προετοι μασμένος να σ&ς δώσω aμέσως άπάντησιν. 
Κ ατ' aρχην θέλω κ' έγω να πάω. Άντ ιλαμ6άνομαι οτι δΕ.ν μπορεί να 
γ ίνι:ι aλλοιώτικα. Πρέπει να ξεκαθαρίσωμεv έκεΊ τας aπόψεις μας. ΝΕ
τσι θα λυθ� καΙ ή κρίσις τοΟ κόμματος έδω. Άλλα θα σaς παρακαλέσω 
�·α μη έπι μείνετε να σ&ς άπαντήσω τώρα. Έvτος όλίyων ή μερων θα 
σ&ς εΙδοποιήσω δ:ν δέχωμαι να τaξιδεύσω, δηλαδη μaλλον θα δεχθω ( ! ) , 
ώς καΙ δ:ν θα πάω μi πλοΊον η μΕ. τραΊνο. Μού φαίνε•αι ομως δτι καλύ
τερα είναι μΕ. πλοΊον. Τώρα Εχουμε άνοιξιν. �Επειτα φαντάζομαι δτι οί 
Ρωσοι πλοίαρχοι θα μΕ. περιποιηθούν πολύ. 

- Γι '  αύτο έγγυωμαι, λέγει ό Γ ιοuστίνωφ γελων. Θα περάσι:1ς  
'θαύμα ! 

- Θέλω να περάσω να ίδω καΙ τi]ν Κωνσταντινούπολιν ! ΗΕχω 
χρόνια ποu f:φυγα. Άπο το 1 9 1 2  δΕ.ν ξαναπηγα. Άφίνουν οί ΤοΟρκοι 
νό: 6γ� κανεlς aπο ρωσικο 6απόρι ;  

- Θα 6γητε μαζl μΕ. τον πλοίαρχον να δ ιασκεδάσετε ! 
- Ώρα'iα. Είιχαριστω. Λοιπον θα σ&ς ε Ιδοποιήσω έντος όλίγων 

ήμερων ! 
Κ άποιο ποτο έφεραν καΙ Ε:φυγα. Οί φόοοι μου t;σαν a6άσιμοι .  

ΠΩΣ Γ Ι Ν ΕΤΑ Ι Η «ΕΚ ΚΑΘΑΡ I Σ I Σ» 

Φυσικά, εΤχα μ ιλήσει έτσι εΙς τον πρεσ6ευτi]ν δια να τοΟ έδραιώ
σω τi]ν πεποίθησιν οτ ι μ&λλον θα δεχθω να πάω εΙς τi]ν Μόσχαν, δια 
νά ξεφύγω aπο την πρεσ6είαν ! Οvτε στ ιγμi]ν δΕ.ν έσκέφθην να πάω 
εiς την Μόσχαν έκείνην την ώραν, καθ' ftν στ ιγμην δΕ.ν εΊχα πάει τότε 
ποu έ:πρεπε, οταν έξ�λέγην μέλος της Έκτελεστικης Έπιτροπης της 
k.όμιντερν. Τώρα θα πήγαινα, ποu flθελα να ξεμπλέξω ; 

Έπl τ� είικαιρίςc πρέπει να πω καΙ κάτ ι άλλο : Ε'ίς τ ινας φίλους, 
ποu έ:χω π�. αίιτι1ν την περιπέτειαν, μΕ. ήρώτησαν : «�Αν έπήγαινες, θα 
σέ: σκότωναν;» Η l σως το έρώτημα αίιτο κάμνουν καΙ άλλοι άναγνωσται 
τοΟ ίστορήματος. Άπαντω : ΗΟχι.  Κατα το τότε έπικρατοίJν σύστημα, 
οf.ν θα μΕ. εθιγαν καθόλου. Θα σuνεζητούσαμεν τας διαφωνίας μου. Έαv 
δέν έπειθόμην, θό: μΕ. κρατοΟσαν έκε'i, δ ίδοντας εΙς έμf. κάποιο «πόστο> 
ϊσως άνώτερον &πο ο,τι θα εΊχα έδω εΙς την ' Ελλάδα μέσα είς το κόμ
μα. Θό: μΕ. κρατοϋσαν μερικα χρόνια έκε'i, έως OTOU να ξεχασθω &πο 

.i.δω. ΚαΙ τότε θα με έ:παuαν καΙ aπο έκείνην την θέσιν, δ ια να μοΟ 
δώσουν μ ικροτέραν, έως οτου να καταλήξω, με κάποιαν πρό:J>ασιν, ε ίς 

· την Σ ιδηρίαν ! Το π&ν ε Τ ναι πρωτίστως να ξεχασθ� κανε Ι ς aπο τας 
.λαϊκας μάζας, ποu τυχον έπηρεάζε ι .  Αύτο λέγει ή θεωρία, ποu aκολα.ι-
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θεΊται , προκει μένου νa ξεκάμτ:ι ένα Κ . Κ .  η ή Κόμιντερν ένα στέλεχος, 
ποu aqκεl κάποιαν έπιρροήν. Πρέπει πρCηα ν' άποψιλωθ6 άπο η1ν έ
πιρροην ποu άσκεί' είς άλλους. 

ΑΠΟΧΩΡ Η Σ  I Σ ΑΠΟ ΤΟ Κ . Κ . Ε. 

Ό σωφφερ με περίμενε. Μόλις με εΤδε νa βγαίνω γρήγορα, μοΟ 
είπε : 

Έν τάξει ;  
- Ναί, πήγαινέ με στο ξενοδοχεί'ό μου. 
νΕμενα τότε είς το ξενοδοχεί'ον «'Αλεξάνδρα», ποu ευρισκεται είς 

την όδόν 'Αβέρωφ. ΕΤχα φύγει άπο το σπίτ ι τfjς δδοΟ ΚεραμεικοΟ, δ ιa 
νa χωρίσω aπο τον Χα'ίνογλου καΙ τοuς <<Λικβινταριστάς». 

Έξαπλώθ')κα είς το κρε66άτι μου νa σκεφθω. 
- �Η πρεπει va πάω στη Ρωσία, εΤπα καθ' έαuτόν, f\ πρέπει 

άμέσως νa φύγω aπο το κόμμα. ΤΟ: πράγματα στένεψαν πολυ. νΑλλο 
πέριθώριον χρόνου δεν uπάρχει .  

Την άλλη μέρα το πρωί τΟ: εκαμα δλα άμέσως. νΕγραψα μίαv 
έπιστολην είς τον πρεσ6εuτήν, λέγοντας δτι δεν θa μεταβω είς την Ρω
σίαν, δ ιότι αί δ ιαφωνίαι μου εΤναι βασικαl καΙ δτι θ' άποχωρήσω καΙ 
άπο �ο

Ε
κόμμα. , , , λ ' , , κ 

Ε , , , , � ... 
γραψα και μ ιαv επιστο ην εις την . ., εις την οποιαv t.Ι\εγα 

τΟ: ίδια κα� a�ό�-�;η δτι εχει, εiς, 
χε�ράς της τryν πα_r.αίτηι;ίν �ου ό:-τyο τοΟ 

6ουλευτικου αξιωματος, την οποιαv εΤχον υποοαλει εις το συνεδριον, 
δτι αϋτη εΊναι με άνο ικτην ήμερομηνίαv καΙ δτι δ:ν θέλτ:ι δ:ς προσθέστ:ι 
ήμ�ρο_μηνίαv καi δ:ς την στείλτ:ι είς την Β οuλήν. ΚαΙ δτι έγω άποχωρω 
του κομματος. 

νΕπειτα εστειλα τΟ: δύο αύτa γράμματα καi συγχρόνως έτηλεφώ
νησα άπο το ξεvοδοχεί'ον είς το uπουργεί'ον Προνοίας είς τον τότε u
πόυργον αύτοΟ -όποία είρωνεία τfjς Μοίρας ! - τον Μιχαf)λ Κ ύρκον, 
ότι έπιθυμω νa τον έπισκεφθω άμέσως. 

Ό Κ ύρκος με έδέχθη aμέσως. Έγνωριζόμεθα βέοαια καi ως Θρά
κες αμφότεροι. 

Tou εΤπα άμέσως δτι aπεχώρησα έκ τοΟ Κ . Κ . Ε. καi έπεθύμοuν νa 
προσχωρήσω είς το Προοδευτ ικον Κόμμα τοΟ Καφαντάρη. 

� Ησαν άρχαl τοΟ 'Απριλίου τοΟ 1 928. Ό Β ενιζέλος εΊχεν έπαvέλ-
6ει έκ τοu έξωτερικοu καΙ oi Βενιζελικοl βουλευταl έγκατέλε ιπον τον 
Καφαvτάρην, πατεί'ς με πατω σε, καΙ εσπευδον προς τον Βεν ιζέλον, 
6 ιότι ό Καφαντάρης εΤχε διαφωνήσει με τον έπαvελθόντα Βενιζέλον. 
Καi δ Καφαντάρης, με τοuς ό:πομείναντας είς αύτον όλίγους 6ουλεuτάς, 
μόλις πρΟ δύο ήμερων εί_χεν ίδρύσει το ίδικόν του Προοδεuτικον Κόμμα. 
'Ακριβως έδιάλεξα νa παω είς τον Καφαντάρην, δ ιότι ίδρυε νέον κόμμα. 
νΗλπιζα δτι το νέον αύτο κόμμα θa εΊναι πολu δ ιάφορον τοu παλαιοβε
νιζελικοu. Ύπελόγιζα άλλωστε δτι θa 6οηθήσω καi έγω va γίντ:ι διά
φορον. 

- Ό Κύρκος έχάρηκε. 
- Καλa εκαvες, μοu εΤπε. τί iJθελες έσu μέσα σ' αύτούς; Άπο-

ροuσα ποu σ' ε6λεπα. 
· Ποu νa φαντασθω τότε δτι μετa 20 ετη θa πήγαινε δ Κ ύρκος 

νa γίντ:ι κομμουνιστης καΙ νa uπηρετ6 τον Ζαχαριάδην ! Τώρα έδήλω
σεν είς την Βουλην δτι ε Τ ναι «Ρ ιζοσπαστικός» ! � Av αύτο σημαίντ:ι δτι 
έφυyε καΙ άπηγκιστρώθη άπο τοuς κομμουνιστάς, μπορω νa τοu πω 
καΙ έγω τΟ: ίδια του λόγια : 

- Καλa έ:καvες ! τί iJθελες έσu μέσα σ' αύτούς; Άποροuσα ποu 
ο '  ε6λεπα ! 
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Πάντως έyω f:φυyα άπο το Κ . Κ . Ε. το 1 928 καi δ Κ ύρκος έμ
�
πιϊκε 

καi δγιϊκε, άν δγi)κε, το 1 952 ! 'Οπωσδήποτε προπορεύομαι αύτου κα
τα μίαν 25ετίαv ! �Αν καi ε Τ ναι μεyαλύτερός μου κατα τfιν ηλικίαv. 
ΝΕπειτα έyω έγινα κομμουνιστfις είς τα νειδ:τά μου. Ό Κ ύρκος είς τα 
γεράματά του ! Η Εχει καi αύτο τfιν σημασίαv τοu . . .  

Τ Α  ΓΛΥΚ Α  Κ Α Ι  Α Ι  Π Ι Κ Ρ Ι Α Ι  

Όπωσδήποε τότε η Μοlρα ώρισε δια τοu Κ ύρκου να πάω είς τον 
Κ αφαvτάρην. · 

- Πδ:με, μοu λέγει, είς τον Πρόεδρον άμέσως ! 
Με το ύπουργικόν του αύτοκίνητον έπήγαμε είς το σπίτι τοu Κ α

φαντάρη, δστ ις ήτο άκόμη ύπουργος των Οίκονομικων. ' Εκεί' ήσαν άρ
κετοί .  Οί άείμνηστοι Μερλόπουλος, ύπουργος των Ναuτικων, Μάρκου 
καi οί κ. κ Γ. ' Εξηντάρης, ύπουργος τijς Γεωργίας, Μυλωνδ:ς (ό μέχρι 
πρό τινος διοικητης τijς Άγροτ ικijς ) ,  Στρlγκος ( Πρόεδρος τοCι Έπιμε
ληττfρίου Πειραιως καi βουλευτής ) ,  Κ ρεμεζijς καi άλλοι .  

Μόλις μπήκαμε, η κυρία Κ αφαντάρη έκερνοCισε λουκούμια τοCι 
Χατζij Μπεκήρ, · ποu ε Τ χε λάβει δωρον άπο τιlν Κ ωνσταντινούπολι .  

Ό Κ αφαντάρης, δταν έπληροφορήθη άπο τον Κύρκον τον σκοπον 
τijς έπισκέψεώς μας, έσηκώθη άμέσως καΙ μf. παρεκάλεσε να περάσω
μεν άπο το σαλόνι είς το γραφεΊόν του. Ή κυρία; Κ αφαντάρη δμως ε
σπευσε να μδ:ς σταματήσι:�,  δια να πάρωμε λουκοCιμ ι .  

- 'Ακόμη δεν τjλθαμε καλα - καλα, εΤπα ε ίς  τον άεί μνηστον άρ
χηγον των Προοδευτικων, καΙ σπεύδετε να μδ:ς . . .  γλυκάνετε ! 

- Γλυκαθijτε τώρα, άπαντξι δ Κ αφαντάρης, πρiν δοκ ι μάσωμεν Ο
λοι μαζl πολλας πικρίας, ποu μδ:ς έτοι μάζει δ Βενιζέλος ! 

Η Θ Ι Κ Η  ΕΝ Ι ΣΧΥΣ Ι Σ  ΤΟΥ Ν ΕΟΥ Κ ΟΜΜΑΤΟ Σ 

Μπήκαμε είς το γραφεΊον του μόνον ο\ δύο μας. ΟΙ άλλοι έμε ιναν 
είς το σαλόνι . 

- Κύριε Πρόεδρε, τού λέγω πρiν άκόμη καθήσωμεν, έγω έρχο
μαι καθ' r]ν στιγμfιν οί άλλοι σδ:ς φεύγουν ! 

- ΚαΙ δ ι '  αύτο άκριδως ή προσέλευσίς σας άποκτξι δλως ίδιαι
τέραν σημασίαν. ΕΤναι μεγάλη παρηγορία δι' έμε δτι έρχεσθε, καθ' i]ν 
στιγμfιν φεύγουν έκε'iνοι, ποu δεν ί:πρεπε να φύγουν, καΙ άκόμη περισ
σότερον ΕΧΕΙ σημασίαν το άπο ποCι ί:ρχεσθε ! Το δτι ί:ρχεσθε άπο έκεΊ 
ποCι f:ρχεσθε, με ένισχύει ήθικως παραπολU είς τfιν προσπάθειαν τijς Ι
δρύσεως νέου κόμματος. Ή προσέλευσίς σας άποτελεl άπόδειξιν τρα
νην δτι ή 'ίδρυσις τοCι νέου κόμματος άνταποκρίνεται προς άvτικε ιμενι
κιlν άνάγκην της χώρας. 

- Εύχαριστω δια τα καλά σας λόγια κα1 άσφαλως αίσιοδοξω 
καi έγω δ ια το νεοϊδρvθεν κόμμα σας ! 

Μιλήσαμε λίγο άκόμη δια τον Βενιζέλον, ποu ήλθε καΙ χάλασε το 
;:ργον της Οίκουμενικf]ς, καi γυρίσαμε είς το σαλόνι ,  δπου δ Κ ύρκος 
είχεν ηqη" ε'ίπει τα καθέκαστα. 

ΑΙ άπογευματινα1 έφημερίδες έγραψαν τfιν άποχώρησίν μου έκ 
τοCι Κ .  Κ .  Ε. καΙ τιlν προσχώρησιν είς τον Κ αφαντάρην. Ό «Ρ ιζοσπά
στης» ε'fχε τι1ν έπομένην ύ6ριστικώτατον άρθρον έναvτίον μου. Φυσικα 
ούδεlς άπέδωσε σημασίαν. Η Αλλωστε περ ιεΊχε μόνον U6ρεις, έξαντλου
μένου τοCι κομμουνιστικοCι ύ6ρεολογίου. 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ Θ. Σ ΟΦΟΥΛΗ 

Έπερίμενα να ύποδάλουν είς τιlν Βουλιlν την παραίτησίν μου άπο 
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τοu βουλευτ ικοί) άξιώματος. Πέρασαν πολλαi ή μέραι καi δέν τι1ν ύπέ
δαλαv. ΝΕμαθα δτι έγραψαν είς τι1ν Μόσχαv τa καθέκαστα τής άποχω
ριiσεώς μου έκ τοu κόμματος καi ρωτοuσαν δ:ν πρέπει νa ύπο6άλουν 
c:lς τι1ν Βουλi]ν τi]ν είς χεlρας των παραίτησίν μου. 

Έν τc!:ι μεταξύ, έγινε νέα Κυ6έρνησις στενωτέρου συνασπισμοί) 
μέ τοl.ις Κ αφαντάρην, Μιχαλακόπουλον, Μεταξδ:ν καi Π. Τσαλδάρην. 
!Ξίς τi]ν Κυ6έρνησιν αύτi]ν προσήλθον καi έγω είς τi]ν Βουλi]ν καi έδωσα 
yήφον έμπιστοσύvης. 

Τότε ό Σ οφούλης μέ βρήκε καί, παραπονούμενος διότι πήγα είς. 
τον Κ αφαvτάρην καi οχι είς αύτόν, μοu εΤπε καi τa καθέκαστα μέ τον 
Μάξι μον, πωc τον έξηπάτα καi τοu έλεγεν δτι έγω άντιδρω είς το νa 
προσχωρήσούν καi οί 1 0  κομμουν ισταi είς αύτόν ! Tou έξήyησα φυσι
ι<.a το τί έκαμνεν ό Μάξιμος. 

Ή Μόσχα άπήντησε μετa καιpον δτι, εαν μέν έξακολοvθω νa έχω 
έπιρροην εΙς τοl.ις έκλογεlς μου έν Κa6άλςχ, νa μη ύπο6ληθ6 ή παραί
τησίς ,!!Ου άπο βουλευτοu είς την Βουλήν, έaν δμως έπαυσα νa έχω έ
πιρροην, τότε νa ύποβληθfl ! 

Δέν έπρόλα6αν νa κρίνουν δ:v ·έπαυσα η δέν έπαυσα νa έχω έπιρ
ροi]ν έν Κ α6άλςχ, δ ιότι έπενέβη ό Βενιζέλος καi τον Ί ούλιον τοu 1 928, 
δηλαδi] τρεΙς μήνας μετa τi]ν άποχώρησίν μου άπο το Κ. Κ. Ε., διέλυ
ο·ε τi]ν Β ουλi]ν έκείνην καi ήσυχάσαμε καi έγω άπο το Κ .  Κ .  Ε. καΙ το 
Κ .  Κ .  Ε. άπό . . .  έμέ ! 

Α Ι  ΕΚΛΟΓΑ Ι ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΤΟΥ 1 928 

Είς αύτην την όξεlαν κρίσιν εύρήκαν το Κ.  Κ .  Ε. αί έκλογαi τής 
1 5ης Αύγούστου 1 928, τaς δποίας προεκήρυξεν ό Βεν ιζέλος μέ πλειο
ψηφ ικόν. Βε6αίως το Ι< . Κ . Ε. δέν εΤχεν έλπίδα μέ πλε ιοψηφικον σύστη
μα νa έπιτύχι:1 καμμίαν έ:δραν είς τi]ν Βουλήν. 'Αλλ' άνεξαρτήτως των 
�δρων. ώφειλε ·νa λάδι:1 έ:να άριθμον ψήφων. Καi έφ' δσον το 1 926, 
δύο μόλις μijνας μετa τi]ν δ ικτατορίαν τοu Παγκάλου καi τaς κατ' αύ
τi]ν δ ιώξεις, καΙ έ:να μijνα μόνον μετa τi]ν έκ των φuλακων καi έξοριων 
ό:πελεuθέρωσιν των στελεχων του, ελα6εν 75 .000 ψήφων, το 1 928,  
χωρiς δ ιώξεις, καθ' δλον το διάστημα τijς Οlκοuμενικijς Κ υ6ερνήσεως, 
μέ 1 Ο βοuλεuτaς είς τi]ν Βουλi]ν καi μέ τον «Ρ ιζοσπάστην» κuκλοφο
ροuvτα έλεvθέρως είς δλην την 'Ελλάδα, eα ώφειλεν, δ:ν οχι να αύξή
Ο ΙJ  τον άριθμον των ψήφων του, τούλάχιστον νa τον δ ιατηρήσι:J, Έν 
τούτο ις, ποΙον i;το το άποτέλεσμα των έκλογων έκείνων διa το Κ . Κ . Ε. ; 
�Ηττα καΙ πτωσις τοu άρ ιθμοu των ψήφων TOU τεραστία. Σ uvεκέντρω
σε μόνον 30 .000 περίπου ψήφων είς δλον το Κράτος ! Δηλαδη έχανε 
45 .000 ψήφων ! 

Τ Ο  Α Ι Τ Ι ΟΝ Τ Η Σ  ΜΕ Ι Ω Σ ΕΩΣ ΤΩΝ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Σ Τ Ι ΚΩΝ Ψ ΗΦΩΝ 

'Αξίζει το va έρμηνευθοuν τa αίτια, προς διδασκαλίαν των υπο
χρεουμένων νa μελετοuν τa άφορωντα το Κ .  Κ .  Ε. Έκτος τοu κόμματος 
βέ6αια εύρισκόμενος πλέον καi πολιτεvθεlς είς τaς έκλογaς έκείνας ώς 
Κ αφαvταρικος πλέον είς τον Νομον Κα6άλας, δμοu μέ τον κ. Γ. Έξην
τάρην, δέν έπαι;σα νa παρακολουθω, ώς ητο φυσικόν, τi]ν έξέλιξ ιν  των 
πραγμάτων τοu Κ .  Κ .  Ε. περισσότερον παvτος Ο:λλοu. Έπi πλέον, γνω
ρίζω καλως πρόσωπα καi πράγματα καΙ δ ιατηρήσας τοl.ις προσωπι
κ.οl.ις δεσμοl.ις μέ πλεlστα έκ των στελεχων αύτοu έπi άρκετον δ ιάστη
μα_, έμάθαινα δλα τα καθέκαστα καi τaς έσωτερ ικaς αύτοu έξελίξεις 
και άλλοιώσεις. 

Oi Βενιζελ ικοί ,  οί ν ικηταi των έκλογων έκείνων, έσπευσαν νa δια. 



κηρύξουν δτι τό:ς 45.000 ψήφων ποu έχασε το κ .  κ .  Ε. ,  τό:ς άφήρεσεν 
άπο αύτο το . . . .  χαμόγελο τοu Βενιζέλου, η γοητεία καi η αϊγλη τοu ύ
ποσχεθέντος «νό: καταστήσr;ι άγvώριστον τι'Jν ' Ελλάδα» μεγάλου άρ
χηγοu ! Κ ρίσις βέβαια σκόπιμος, έστω καΙ έπιπολαία. Π ολί'.ι εύχάρι
στον θό: ήτο άσφαλώς διό: τΟν άστικον κόσμον, έό:ν ηρκει εν χαμόγελον 
οίουδήποτε Βενιζέλου διό: νό: άφαιροuvται ψfιφοι άπο το Κ .  Κ .  Ε. 

Τ ό: αϊτ ια ε Τ ναι άσcpαλώς πολU βαθύτερα καi έτσι πρέπει νό: κρί
νωvται έκάστοτε τό: πραγματα. Κατό: την γνώμην μου, το βασικον αϊ
τιον τfις μειώσεως τfις έπιρροfις τοu κ .  κ .  Ε. έπl των λαϊκών μαζών 
τών έργαζομέvων ήτο ή ά ν α μ φ ι σ 6 ή τ η τ ο ς σ χ ε τ ι κ η ά ν ύ
ψ ω σ ι ς τ ο ο έ π ι π έ δ ο υ τ η ς ζ ω η ς α ύ τ ω ν. 

Ή ψήφισις τοu άγροτικοu vομου περi aπαλλοτριώσεως τών τσι
φλικίων καi ή κατανομη των κλήρων, ή χορήγησις 4 δισεκατομμυρίων 
καί πλέον δραχι-ιών τfις έποχfις έκείvης, μΕ: λίραν σταθεροποιημένην εΙς 
τό:ς 375 δραχμας, είς όμολογίας aποζημιώσεων προσφύγων, πολεμοπα
θών, βουλγαρικfις μεταναστεύσεως, aπαλλοτριώσεων καi άλλων, έ6ελ
τ ίωσαν κατό: πολu την οίκονομικην κατάστασιν τfις χώρ , περιέστει
λαν την άνεργίαν. Το τριμερΕ:ς έκ τοu έξωτερικοu δάνειον, το δάνειον 
Σ έλ ιγκμαν, τό: χρήματα ποu δ ιέθεσεν ή ΕΑΠ μΕ: τον Μοργκεvτάου ένί
σχυσαν την Οίκονομίαν τfις χώρας καi το βιοτ ικον έπίπεδον τών έργα
�ομέvων μαζών άνυψώθη. ν Αλλωστε ή έξuγίανσις αίίτη τών οΙκονομικών 
τi]ς χώρας εiχε καi τον άντίκτυπόν της είς τον προϋπολογισμον τοv 
Κ ράτους, οστις, δ ιό: πρώτην - καi φεu ! τελευταίαν μέχρι τοuδε -
φορό:ν είς τήν iστορίαν τfις ' Ελλάδος έκλεισεν όχι μΕ: έλλε ιμμα, άλλΟ: 
μf. πλεόνασμα 2. 500.000.000 περίπου δραχμών τfις έποχfις ! 

ΘΕΩΡ I A  ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

Ποu νό: εuρr;ι λοιπον έδαφος το Κ .  Κ .  Ε. διό: την προπαγάνδαν 
του ; Ή μαρξιστικη θεωρία εΤναι θεωρία στομάχου. Καi δταν ό στόμα
χος εΤναι π�ήρης, δΕ:ν ύπάρχει είς τον νοuν χώρος δ ι ' αύτήν ! νΕτσι το 
!( . Κ .  Ε., Ο:πο 75.000 ψήφους ποu ελα6ε το 1 926, έπεσεν είς τό:ς 
30.000 το 1 928 ! Έθuμήθηκα άμέσως τον Πεσκόφσκη, τον δfιθεν Όλ
λανδον τοu «' ΑκταίΟLΙ>>, περi τοu όποίοu έγράψαμεν, δστις άπο τοv 
1 923 μοu Ελεγεν, δτι θό: έχr;ι το Κ .  Κ .  Ε. είς την ' Ελλάδα μεγό:λας δ ια
κυμό:νσε ις τής δυνάμεως καi τfις έπιρροfις του κατό: καιρούς, άναλόγως 
1 ής έκάστοτε ο ίκονομικfις καταστάσεως τfις χώρας. 

Φuσικό: είς την πτwσιν ταύτην τwν ψήφων τοu Κ .  Κ .  Ε. ύπfιρχον 
καί άλλα α'ίτια. ΆλλΟ: τό: θεωρώ δευτερεύοντα. Ή κρίσις τοu Κ .  Κ .  Ε. ,  
ίδεολογικη καi 6ργαν ική, έπαιξε βέ6αια τον ρόλον της είς την πτοοιν 
-ιών ψήφων. Δf..ν έτέθη ή ύποψηφιότης ούδενος έκ των πρώην βουλευτών, 
δηλαδη τwν 9 (έφ '  δσόν έγω εΤχα ηδη aποχωρήσε ι ) ,  τών όπωσδήποτε 
γνωστών είς τοuς Νομούς των. Δf..ν έτέθη κaν ύποψηφιότης διανοοuμ,έ
νων στελεχwv, έκ φό6ου προς τοuς δ ιανοουμένους, δ ιότι έκαλλιεργηθη 
υπο τών «Κούτδηδων» συστηματικώς η καταπολέμησις πάσης έπιπλεύ
σεως διανοουμένων είς τό:ς ήγετικό:ς θέσεις τοu κ .  κ .  Ε. UΟλοι σχεδον 
oi ύποψήφιοι ήσαν έργάται η άγρόται καi έν μέρει ύπάλληλοι,  άγνω
στο ι  i::ως τότε είς το πολu Κ οινον καi μι] άσκοuντες ούδf..ν προσωπικόν 
κuρος είς τό:c; μάζας. Οί «Κ ούτοηδεc;» δf..ν έτόλμησαν νό: έμφανισθοuν 
ε lc; τον έκλονικον στίβον. Αύτοi ήθελαν νό: μένουν είς τό: παρασκήνια 
καi νό: διευθύνουν έξ αύτών, κρατοuvτες τό: νήματα άνδρεικέλων. Κατ' 
ούσίαν, δΕ:ν εΤχον το σθένος νό: προβάλουν την «προσωπικότητά» των 
πρΟ τών μαζών, δ ιότι θό: προεκάλοuν γέλωτα, δποu δΕ:ν θό: προεκάλοuν 
ά1rέχθειαν. 

Ή έκλογικη αί:ίτη πενιχρό: έμφάνισις καΙ ήττα οίκτοό: έπεδείvωσαν 
ώς ήτο φuσικόv, την έσωτερ ικην κρίσ ιν τοv κόμματος. 

. 
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ Ι ΟΝ «ΕΚ Κ ΑΘΑΡ I Σ ΕΩ Σ »  

Σ ε π τ έ μ 6 Ρ I ο ς 1 9 2 8 .  Π ρός aντιμετώπισιν τής δεινής ταύ
της κρίσεώς του, τό Κ .  Κ .  Ε. έκάλεσε τόν Σ επτέμ6ριον τοu 1 928 &λ
λο συνέδριον αύτοu εΙς τό:ς 'Αθήνας. Ή έκλοy ικη ήττα καi τΊ πτωσις των 
yήφων άπό 75.000 τό 1 926 εΙς 30 .000 έντός δύο μόλις έτων η μCχλλον 
i.ντός 22 μηνων ( Νοέμ6ρ ιος 6 )  1 926 - Αϋyουστος 1 5 ) 1 928 ) ,  δέν ή
το κάτι τό μ ικρόν. 'Επίσης θό: επρεπε ν' άντι μετωπισθ� όρyανωτικώς 
δ «Λικ6 ινταρισμός�. 

Τό συyκληθέν συνέδριον, εύρισκόμενον πλέον aπόλυτα ύπό τι1ν 
έπήρειαν των « Κούτ6ηδων» καi <<Χατζήδων», έρρύθμ ισε τό: ζητήματα, 
aντιστάσεως &λλωστε μη οϋσης, κατό: τό:ς aπόψε ις των. Δ ιέypαψεν ο
λους τοuς «Λικ6ινταριστaς», έκήρυξε χ ρ ε ω κ ο π ή σ α σ α ν τι1ν είς 
την προηγουμένην Β ουλην κοινο6ουλευτ ικην ομάδα καi διέyραψεν έπί
σης έκ τόu κόμματος τοuς Μάξι μον, Χα'ίνοyλου, Βεντούραν, Σουλάμ, 
Συνόκαν, Παπανικολάου, Κωνσταντ ινίδην καi Κυριακόπουλον, δηλαδη 
:rouς 8 βου)iiiιτάς, πλην TOU Θέου, οστις ήτο Ιδικός τωv ! Τούτους διέ
yραψεν ώς «Λικ6ινταριστάς>>. Τό κωμικώτερον ήτο δτι τελευταίον μετό: 
τοuς 8 αύτοuς άνέφερεν τΊ aπόφασις καi τό Ιδικόν μου οvομα ώς ο I α
Υ ρ α φ ο μ έ ν ο υ κ α i έ μ ο u, ένι� έyώ εΤχα aποχωρήσει άπό τόv Ά
πρίλιον, δηλαδτΊ τοuς εΤχα προ έξαμήνου f\δη δ ι α Υ Ρ ά ψ ε I έyώ δλους 
συλλή6δην καi άθρόως, άφοu εΤχα προσχωρήσε ι,  ώς εϊπομεν, είς το 
Κ αφανταρικόν κόμμα καi είχα πολιτευθ� τον Αϋyουστοv TOU 1 928 έν 
Ι<α6άλςι ώς Καφανταρικος μαζi μέ τον κ .  Γ .  Έξηντάρην. 

'Αλλ' ήθελαν νό: φαίνωνται οτ ι τάχα α ύ τ ο I μ Ε: δ ι έ y ρ α ψ α v 
κ α i ο χ ι δ τ ι ε φ υ y α μ ό ν ο ς μ ο υ, καθ' f]ν στιyμηv αύτο! 
μέν μοu άνέθετον την ηγεσίαν τής κοινοβουλευτικής ομάδος, τΊ δΕ: Μό
σχα μέ έκάλε ι παρ' αύτ� ! Γελο'ίες άλεπουδ ιές δ ιό: την ίστορίαν. 

Χ Ρ ΕΩΚΟΠ Ι Α  ΤΗ Σ Κ Ο Ι ΝΟΒΟΥΛΕΥΤ Ι Κ Η Σ  ΟΜΑΔΟ Σ 

Είς την άπόφασιν αύτήν, έv τούτοις, τοu συνεδρίου άvαγνωρίζω 
μ ίαν άλήθειαν : την άλήθειαν δτι ή κοινο6ουλευτ ικη έκείvη όμι'χς ε ί χ ε  
χ ρ ε ω κ ο π ή σ ε ι .  Αύτη τΊ διαπίστωσις τοu συνεδρίου έκείνου ήτο 
ό ρ θ ή. Το περίεργον εΤναι δτ ι, ώς θό: ίδωμεν, καi τΊ κατό: το 1 936 έκ
λεγε'Ισα 1 0μελης έπίσης κοινο6ουλευηκη όμό:ς τοu Κ . Κ . Ε. μέ τοuς 
Σ κλά6αιναν, Νεφελούδην, Τυρ'Ιμον, Θέον, Γλυνόν, Μανωλέαν, Παρτσα
λ ίδην, Κοέν, Σ άντοv καΙ Πορφυρογένην καi αϋτη έπίσης, ώς κοινο6ου
λευτικη όμάς, έ Χ ρ ε ω κ ό π η σ ε, καi μάλιστα οχ ι έντος 22 μηνων, ώς 
ή πρώτη, ά λ λ' έ ν τ ο ς 6 μ η ν ω ν μ ό ν ο  ν ! 'Ακόμη καi οί &κρως 
αρ ιστεροi βουλευταi , οχι της τελευταίας Βbυλης, άλλΟ: της έκ
λεγείσης κατα Μάρτιον τοu J 950, οί Χρηστaκος, Θυμ ιογ ιάν
νης καi Δημητρόπουλος, οί κατ' έξοχην έκπροσωποuντες εΙς αύ-
11lν το Κ . Κ . Ε. ,  έ χ ρ ε ω κ ό π η σ α ν, μη έπανεκλεγέvτες, δηλαδη μη u
-.το6ληθείσης κδ:ν ύποψηφιότητός των είς την ΕΔΑ ! 'Όσον άφορξχ δΕ: 
τοuς βουλευτας της ΕΔΑ, αύτοi έ χ ρ ε ω κ ό π η σ α ν ώ ς 
Κ 0 μ μ Ο υ ν I σ τ I Κ η Κ Ο I ν 0 Ο Ο υ λ ε υ τ I Κ η 0 μ Cx ς Πpiν προ
φθάσουν νό: εΙσέλθουν είς την Βουλήν ! 

UΟλοι θα παραδεχθοuν δτ ι το γεγοvος αύτο εΤναι άξ ιοπαρατήρη
τον. Κ αi κάτι τέτο ια άσφαλως πρέπει να μελετωνται καi οχι μόνον ά
πο τοuς κομμουνιστάς. ν I σως &λλοι να μη παρετήρησαν τοuτο" άλλα 
τό πρaγμα δέν ήτο δυνατον να διαφύγΙJ καi την ίδικήν μου άντίλη
ψιν. ΠοΊοι εΤναι οί λόγοι της χρεωκοπίας των κοινο6ουλευτικων ομάδων 
τοu Κ .  Κ .  Ε. ; 

Π ρο παντος δ:ς μη τολμήσΙJ κανεiς άπο τοuς βουλευτας των άστι-
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κων δ:ς τα εϊπωμεν οίίτω κομμάτων να iσχυρισθ�, δτ ι ή χρεω
κοπία αίίτη όφείλεται είς η'Jν δρ€χσιν, είς η1ν πολεμ ικήν, είς η1ν πολιτι
κήν δεινότητα πεlραν καi μαχητικότητα α ύ τ ω ν ! Κάθε Ciλλο. Τα αί
τια τijς χρεω�οπίας εύρίσκονται εντος τού Κ .  Κ .  Ε. καi οχ ι εκ;:ος αύ
τού εαν εφαιρέσωμεν την κατ' άρχην σύγκρουσιν των άνεδαφικων κομ
μοJ.ιιστικων θεωριων πρΟς την άντικειμενικην πραγματικότητα. 

ΔΕΝ Ε Ι ΝΑ Ι  Β ΗΜΑ Π Ρ ΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤ Ι ΚΟΝ 

Κ ατ' άρχην 6 ρόλος μ ιaς κομμουνιστικijς κοινο6ουλευτ ικijς όμάδος 
μέσα είς εν άστικόν, δ:ς το εϊπωμεν, (ή επιφύλαξις εχει τον λογον της ) 
1\.οινοδούλιον εΤναι άχαρις, δ ιότι εΤναι ρόλος άρνητικος καi οχι θετι
κός, ρόλος καταστροφijς καi οχι δημ ιουργίας. Κατ' άρχ�ν δεν περιμέ
νει τίποτε άπο το τοιούτον Κοινοοούλ ιον 6 κομμουνιστης βουλευτής, 
δηλαδη τίποτε άπο δσα επιδιώκει 6 Κομμουνισμός. Ό προπαγανδιστι
κος ρόλος των άπόψεών του, ή χρησιμοποίησις δηλαδη το.W..,. κοινο6ου
λευτικο0 βήματος ώς βάθρου δ ιασαλπίσεως των άπόψεών τοί:ί"'tΤναι δυσ
λερης κα1 άπο πολλοΟ το κοινο6ουλευτ ικον βijμα έ:παυσε να εΤναι τόσον 
τ η λ ε κ λ υ τ ό  ν, τούλάχιστον εν 'Ελλάδ ι .  τα λεγόμενα ύπο των πλεί
σ των βουλευτων δεν προσέχονται, οίίτε άπο τοuς aλλους κδ:ν βουλευ
τάς ! Πολu όλιγώτερον τα λεγόμενα ύπο κομμουνιστων βουλευτων ! 
Ό Τύπος δΕν άναγράφει πρακτικa της Βουλijς ε ίμη πολu σπανίως καi 
Ιδίως κανεν επεισόδιον ! Λόγοι δημοσιεύονται μόνον των ά9χηγων των 
κομμάτων, οΙ όποΙοι έγ ιναν ύ π ε ρ β ο υ λ ε υ τ α ί, συγκεντρώσαντες 
δλον το μυαλο των όπαδων των ! 'Αλλα καi αuτων οΙ λόγοι δημοσιεύον
ται πλήρεις  μόνον άπο τας προσκει μένας προς αύτοuς έφημερίδας. Κ αi 
ό Λαος δΕν δ ιαβάζει συνήθως λόγους έκφωνουμένους είς η1ν Β ουλήν. 
Παρijλθεν ή παλαια εκείνη «ώραίω> έποχή, καθ' f\ν έ:καμναν εντύπωσιν 
ή ρητορεία καί ή γλαφυρότης τοίι λόγου η η μαεστρία είς την πολεμ ικην 
δια τοΟ λόγου, aνεξαρτήτως τοΟ δ:ν 6 δεινος ρήτωρ άνέπτυσσε τας χει
ροτέρας η άναχρον ιστικωτέρας των πολ ιτικων aπόψεων. Δεν εδίδετο 
προσοχiJ είς το τί λέγει ,  aλλ' ε ίς το πως . . .  τα λέγει ! 

Τώρα το κοινοβουλευτικον βijμα έχασε πολU aπο την αίγλην του 
καi μαζi με αuτην εχάθη κα1 δ δ ι '  αuτοΟ προπαγανδ ιστικος ρόλος τού 
κομμουνιστοΟ βουλευτοΟ. v Αλλωστε κα1 αύτο τοΟτο το aξίωμα τοΟ βοu
λευτοίι έ:χασε τα 9 )  l Ο τοΟ παλαιοCι γοήτρου του. Τοuλάχιστον εν Έλ
λάδι. 

Ο Ρ ΓΑΝΕΤΤΑ ΤΟΥ Κ. Κ .  ( 

Άλλ' απο κομμουνιστικijς πλευρaς αι - κοινοβουλευτικαi όμάδες 
τού Κ . Κ . Ε. χρεωκοποΟν, άφ ' ένος μεν δ ιότι δεν έκλέγοvται καi δεν ύπο
δεικνύονται άπο το Κ . Κ . Ε. τα κατάλληλαΕρp σ  :ιτα, τα διαθέτοντα 
πεΊραν, μόρφωσιν καi Ικανότητας σχετικάς, ά 'ριον κριτήριον εΤναι 
ή πειθαρχία των, η μaλλον το να εΊναι 6ργανέττοc ijς Κ. Ε. τοΟ κόμμα
τος. Δεύτερον, ποτε δεν έχουν ίδεολογικην δμοιογένειαν μεταξύ των. 
Κ αi τρίτον, τρέμουν συνεχως μη ποΟν τίποτε ποu aπαρέσκει είς την 
Κ .  Ε. Με μίαν λέξιν, αί κο ινοβουλευτ ικαi δμάδες τοΟ Κ .  Κ .  δέν έχουν 
ίδίαν όντότητα, ίδίαν πολ ιτικην ύπόστασιν, οuτε ώς όμάδες, άλλ' οuτε 
κα1 ώς πρόσωπα. Ύπο τοιαύτας συνθήκας δεν δύνανται βεβαίως ν' ά
ναπτύξουν δρaσιν έξ Ιδίας πρωτο6ουλίας. 

Το σφάλμα είς η1ν ύπόθεσιν ταύτην έγκειται είς το δτι ή ήγεσία 
τοΟ κόμματος δεν μετέχει της κοινοδουλευτικijς όμάδος. Δεν συμ6αί
νει το ίδιον είς την Ί ταλίαν, δπου ό Τολιάττι, ε Τ ναι συνάμα βουλευτής, 
είς η1ν Γαλλίαν, δπου ό Τορεζ καi δ ΝτυκλΟ είναι καi βουλευταί, ώς 
καi είς τόσας άλλας εύρωπαϊκας χώρας. 
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'Αλλ' άκόμη το περι6άλλον της Βουλης, η έπαφη μΕ. τa μεγ.άλα 
ι<.αl aμεσα της χώρας προβλήματα έπιφέρει κάποιαν άvαταραχήν, av 
μη διαφοροποίησιν των άπόψεων έκάστου κομμοuvιστοΟ βουλεuτοΟ καΙ 
κλονίζει ,  εστω uποσuvε ιδήτως, άρκετaς άπο τaς πεποιθήσεις του έπl 
τής όρθότητος των κομμουνιστικων άπόψεων, έστω καΙ δ:ν δΕ.ν εΤναι βα
θuς μελετητιΊς των καταστάσεων, άλλ' άπλως σκεπτόμενος &vθρωπος. 

Είς τοιαΟτα κατ' έμΕ. αίτια πρέπει ν' άvαζητηθι] η χρεωκοπία των 
κο.ινο6ουλεuτικων άλληλοδ ιαδόχων όμάδων τοΟ Κ . Κ . Ε. 

Δ Ι ΑΓΡΑΦΗ Δ Ι ΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 

Το αύτο συνέδρ ιον, το όπο'iον ί::καμε τρόπον τινa την «έκκαθάρισιν»· 
tτσίστκα, ό ρωσικος δρος ) τοΟ Κ . Κ . Ε., άπο τοuς <<Λικ6ινταριστάς», 
διέγραψε καΙ άρκετοuς &λλους διανοουμένους ώς τοιούτους, άλλa κατ' 
ούσίαν έπρόκειτο περi άποκλεισμοΟ προσώπων, τa όπο!α ήδύναντο νa 
παράσχου πράγματα είς τοuς ίθύνοvτας «Κούτ6ηδες>> καΙ «Χατζηδες»· 
καΙ νa ά ισ6ητήσοuv έστω καi μελλοvτικως άπο αύτοuς την ηγεσίαν, 
μετa άπο την μοιραίαν φθοράν, την όποίαν θa uφίσταντο οίιτοι είς την· 
διοίκησιν τοΟ κόμματος, φθοράv, την όποίαν όνομάζω μοιραίαν δ ι '  αύ
τούς, ώς άμορφώτους, aπείροvς καi άνικάνους, διότι δέν παραδέχομαι 
ώς μ ο ι ρ α ί α ν την φθορav πάσης ηγεσίας, ώs συμ6αίνει νa πιστεύε
ται παρa πολλων προκει μένου περi μιaς οίασδηποτε Κυ6ερνήσεως της 
χώρας. 'Αλλa το τελεuταίΌν τοΟτο ζήτημα, καθαρως θεωρητικον θέμα, 
έκφεύγει τοΟ παρόντος θέματος, χώρου καi χρόνου. 

'Αλλa καΙ οί μη δ ιαγραφέντες διανοούμενοι τοΟ κόμματος έτέθη
σαν παρa της ηγεσίας αύτοΟ είς μειονεκτικην θέσιν, είς δεuτερεύουσαν 
μο'Ιραν, με την πρόταξιν έργατων είς δλα σχεδον τa πόστα καi διa λό
γους δημοκοπίας, άλλa καi διa λόγους τάχα περισσοτέρας έμπιστο
σύνης είς προλεταρίους, ώς έχοντας έκ γεvετης τρόπον τινa έπαναστα
τικην συνείδησιv καi έπαναστατικaς παραδόσε ις ! 

Ο Σ ΑΝΤΟ Σ Κ Α Ι  Ο ΘΕΟ Σ 

Αύτο δμως θa ήτο όρθόν, έaν uπηρχον fjδη δημιουργημένα πολιτι
κ.:Χ στελέχη έκ της έργατικης τάξεως, οπως σuμ6αίνει είς &λλας χώρας 
j)ιομηχαvικως έξειλιγμένας, καi έaν ύπηρχον πράγματι είς την 'Ελ
λάδα έπαvαστατικαi παραδόσεις είς έργάτας έπi πολλaς γενεάς, άλ-. 
ληλοδιαδόχως άνήκοντας είς την έργατικην τάξιν. 'Αλλ' είς την χώραν · 
μας, το μέγιστον μέρος των έργατων έχουν προγόνους μη έργάτας, ίδί
ως άγρότας καi μικροαστούς. 'Όχι οί πάπποι των, άλλ' αύτοi οί πα
τέρες των, ζήτημα εΤναι δ:ν ήσαν έργάται .  

'Οπωσδήποτε, έφ' δσον τa πολιτικa «πόστα» κατέλα6ον έργάται, 
ώς οί καπνεργάται Σ άντος καi Θέος, άρκεί', νομίζω, νa είπω δτι τον μf.v 
Σάντον, τότε, τa πλεί'στα των στελεχων δf:ν έθεώρουν ίκανον διa νa η
γηται οϋτε ένος καπvεργατικοΟ Σωματείου, είς δf: τον Θέον άvτετάχθη 
κατηγορηματικi] παρa τοΟ κόμ ματος &ρvησις, δταν έπεζήτησε ν' άνα
λά6η τi]ν γενικηv γραμματείαν της Κ απνεργατικης 'Ομοσπονδίας, δ ιό
τ ι  δf:ν ήτο άνεκτος άπο τοuς ίδίους καπvεργάτας ! uοταν δΕ. αύτοi οί 
δύο έκρίνοντο κατa τοιοΟτον τρόπον, αύτοi οί δύο, οϊτινες μόνον διa . 
λόγους σκοπι μότητος έμφανίσεως έργατων άνέλαοον τόσον μεγάλα πο
λιτ ικa πόστα είς το Κ . Κ . Ε. ,  άvτιλαμ6άνεται κανεiς  τί ήξιζαν οί άλλοι 
έκ των προωθηθέvτων είς τa πολιτικa άξιώματα έργάται . 

'Αλλ' έν συνεχείςι: καi μετa τaς διαγραφaς τοΟ συνεδρίου αύτοΟ, 
πολλοi διανοούμενοι έφυγαν άπο ΤΟ κόμμα καi άλλοι διέρρηξαν βαθ-· 
μ ιαίως τaς μετ' αύτοΟ σχέσε ις. Το φαινόμενον δμως αύτο της φυγης . 

458 



διανοουμένων δεν ητο τοπικον έν 'Ελλάδι, δ ιότι έσημειώθη, μετα το 
1 929 εΙς δλα τα Κ . Κ .  τοΟ Κόσμου, εΤναι φαινόμενον έπεκτεινόμενον 
i:πί δΊεθνοΟς έπιπέδου καΙ όφείλεται εΙς την έπικράτησιν τοΟ Σ ταλινι
σμοΟ εi5 τον ;ταγκόσμιογ Κομ,flουγισμόν, καi ίδίως ε}ς ;flν �πο τοΟ Σ τc;_χ
λινισμου καταργ-ησιν πασης εννοιας δημοκρατισμου εις τα Κ . Κ ., πρα
·1 μα το δποΊον ούδε1ς δ ιανοούμενος σεβόμενος έαuτον ήδύνατο ν' άνε
χθ�. ΕΤναι δε γνωστος ό ό9ισμος τοΟ ΣταλινισμοΟ, δπως μεταδίδεται 
άκόμη καi σήμερον άπο στόματος είς στόμα έν Ρωσίςι. Τον άντ ιγράφω 
έ.λληνιστί, aν κ_p:l είς την ρωσικην εχει, λογοτεχνικως βεδαίως, περισ
vοτέραν χά9ιν : 

- Μη σκέπτεσαι ! 
- Έαν σκεφθ�ς, μή το λές ! 
- Έαν το π�ς, μη το γράψ1:Jς ! 
- Έαν το γράψ1:Jς, άρνήσου δτι το fγραψες, fστω καi &ν πεθά-

v r.κ δ ιότι aν δεν το άρνηθ�s. θα πεθάν1;}ς ταχύτερα 
Αύτο εΤναι το περιεχομενον τοΟ ΣταλινισμοΟ. Ύπά9χει δ ιανοού

μενος να το άνεχθ� ; 
- Άλλά, θ' άντείπ1:1 τ ις, πwς ε!ς τα Κ . Κ .  τοΟ Κόσμου ύπάρχουν τό

σοι καi τόσοι διανοούμενοι ; Θα άντείπω με κάτι ποu εΤπεν δ Λένιν, 
παρασιωπηθεν μεν ύπο τwν δ ιαδόχων του, μη δ ιαψευσθΕν δμως ! ΕΤπε 
λοιπον δ Λένιν, καΙ πρiν άκόμη γνωρίσ1:1 τον Σταλινισμόν, δηλαδη τΟν 
έκτρωματικον Κ ομμουνισμόν, δπως τον διεμόρφωσεν ό Στάλιν : 

- Έπi 1 00 κομμουνιστwν, ενας μόνον ξέρει τί πράγματι έπιδιώ
κομεν, οί 39 εΤναι άγύρται, καΙ οί 60 εΤναι ήλίθιοι ! 

τί λοιπον καΙ &ν ύπάρχουν διανοούμενοι εΙς τα Κ . Κ .  τοΟ Κόσμου ; 
,. Η άνήκοuν είς τον ενα, ποu έκμεταλλεύται τοuς άλλους, η ε Τ ναι άγύρ
ται, έπ ιδιώκοντες τυχοδ ιωκτικwς ώφελήματα καΙ άνήκοuν είς τοuς 39 η 
είναι διανοούμενο ι καΙ σοφο\ ίσως είς την έπιστήμην των, τον κλάδον 
τών, άλλα πολιτικwς ήλίθ ιοι ! 

Δεν το λέγω έγώ, άλλ' δ Λένιν ! 

ΤΟ Ι Δ Ι ΏΝΥΜΟΝ 

ΤοΊ διώνυμον τοΟ ' Ελευθερίου Βενιζέλοv, το όποίον ό 'ίδιος ένε-
11νεύσθη καΙ είσηγήθη είς την Βουλην ώς μέσον καταπολεμήσεως τοΟ 
k.ομμουνισμοΟ κατα το 1 929, άποτελεί άσφαλwς ίστορικον σταθμον δια 
το Κ . Κ . Ε. καΙ δια την πολ ιτικτΊν άκόμη ίστορίαν τijς χώρας. Είχε λοι
πον τόσον μεγάλην σημασίαν το μέτρον έκεΊνο δια την καταπολέμησιν 
τοΟ ΚομμουνισμοΟ έν ' Ελλάδι ; ΝΟχι  ! Κάθε άλλο. Μ&λλον ώφέλησε το 
Κ . Κ . Ε.,  παρα το fολαψε ! Τότε, διατί άποτελεί' ίστορικον σταθμόν ; 

Ό Βενιζέλος έν πρώτοις άντελήφθη κάτι η μ&λλον συνέλαοε κάτ ι,  
τό όποΙον δεν εΊχε συλλάοει μέχρι τijς στιγμijς έκείνης ούδεiς άλλος 
πολιτικος άpχηγος η Κ υοερνήτης τijς 'Ελλάδος. Κα\ αύτο το κάτι το 
ο υνέλαοε μονον με το άναμφισ6ήτητον πολιτικόν του δαιμόνιον, είτε έκ 
δ ιαισθήσεως, ε'ίτε έκ δημ ιουργικijς φαντασίας. Αύτο το όποΙον συvέλα
οεν ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος ητο το δτι δια την καταπολέμησιν τοΟ Κομ
μουiιισμοΟ έν 'Ελλάδι η καΙ γενικώτερον δ ε ν η ρ κ ο υ ν ο ί κ ε ί μ ε
ν ο ι ν ό μ ο ι κ α 1 ίδ ί ω ς δ π ο ι ν ι κ ο ς τ ο ι ο Ο τ ο ς, 
διότι δ Κομμουνισμος δ ε ν ε Τ ν α ι μ ό ν ο ν ά π λ η ά ξ ι ό
π ο ι ν ο ς δ Ρ α σ ι ς ! Μόνον Εν τμijμα τijς δράσεως τοΟ Κομμουvι
σμοΟ ύπόκειται είς τοuς κειμένους νόμους καΙ είς τον ποινικον τοιοΟτοv 
Ιδίως. Κατα τας περιστάσεις δε το τμijμα τοΟτο, το ύποκείμενον είς 
τας κυρώσεις τwν νόμων τοΟ Κράτους, πολλάκις είναι μέγα, συχνα μ ι
κρότερον καΙ fστιν δτε άσήμαντον καΙ Τσως καΙ μηδέν. 
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Π ΕΡΑΝ ΤΩΝ Κ Ε Ι ΜΕΝΩΝ ΝΟΜΩΝ 

Συνεπως, προς καταπολέμησιν τού Κομμουνισμού, έσκέφθη ό συλ
_λαοων άσφαλως η\1! σκέψιν ταύτην Βενιζέλος, άπαιτεΊται καΙ κάτι άλ
λο, κ ά τ ι π έ ρ α ν τ ων κ Ε ι μ έ ν ω ν ν ό μ ω ν, κάτι το όποίΌν νό: πλη
.ροl το κενόν, το όποίΌν δύναται, πάλιν κατό: τό:ς περιστάσεις νό: εΤναι 
μέγα, μ ικρόν, άσήμαντον η μηδέν, το όποΊον άφίνει ή κει μένη νομοθε
σία καΙ Ιδίως ό πο ινικΌς νόμος. 

Κα\ προς πλήρωσιν τού κενού τούτου, το όποΊον μόνον αύτος εΤδε 
·πρωτος ( καΙ φοοούμαι καΙ τελευταΊος ! ) , ένεπνεύσθη, έσοφίσθη, έφεύ
pεν, aν θέλετε, καΙ εlσηyήθη τ ο I δ ι ώ ν  υ μ ο ν ά δ ί κ η μ α ! 

Ν Αξιος παντος έπαίνου η έγκωμίου ό Βενιζέλος μέχρι τού σημείου, 
καθ' δ συνέλαοε την σκέψιν καΙ δ ιεπίστωσε το κενόν ! Το κενον δηλαδη 
της νομοθεσίας, οχ ι μόνον της νομοθεσίας, θό: έλέγομεν ήμεΊς, ά λ λ ό: 
τ η ς δ λ η ς ύ φ η ς ( structure )  τ η ς κ ρ α τ ι κ η ς μ η χ α ν η ς, 
c:iς το ζήτημα της καταπολεμήσεως τού Κομμουν ισμού. 

ΔΕ:.ν δύναται δμως νό: συνεχισθ� ό Ε:παινος καΙ το έyκώμιον πρΟς 
τον Βεν ιζέλον, δσον άφορQ: την Ε:μπνευσιν, την έφεύρεσιν τού μέσου, 
-δ ι '  ou άπεπειράθη νa καλύψι:J το όρθως, όρθότατα παp' αύτού διαπι
στωθΕ:.ν ι<ενόν. Διότ ι το ' I  δ ι ώ ν υ μ ο ν, ώς νομοθέτημα καΙ ώς περιε
χόμενον, r}το πολιJ πενιχρον κατ' άρχην δ ιό: νa καλύψι:J το τεράστιον 
ϋντως κενόν, άλλa καi κυρίως διότι το κενον δεν καλύπτεται μόνον με 
το ιαύτα νομοθετήματα, Ε:στω καΙ l 00 ' I  διώνυμα, πολλαπλασίας αύ
.στηρότητος ! 

ΝΟΜ Ι ΚΩΣ ΑΣΤΑΘΕΣ ΚΑ Ι  ΠΟ Ι Ν Ι ΚΩΣ ΑΝΩΔΥΝΟΝ 
Το ' I  διώνυμον καi ν ο μ ι κ ω ς ά σ τ α θ Ε:. ς ήτο έντος δημοκρατι

-κού περιοάλλοντος καi π ο ι ν ι κ ω ς ά ν ώ δ υ ν ο ν διό: το Κ . Κ .Ε. έφ' δ
σον έπέοαλλεν όλιγόμηνον φυλάκ ισ ιν, άλλό: καi δΕ:.ν έκάλυπτεν ούδ' έλά
χιστον τμημα τού διαπιστωθέντος κενού, άλλ ' άντιθέτως άφήpει  aρμο
όιότητας καi έφαρμοyό:ς άλλων αύστηροτέρων νόμον καi ύπηγεν αύτaς 
είς έαυτό, έχον ήπιωτέρας κυρώσε ις ! Δηλαδη ό Βενιζέλος έπέτυχε μΕ:.ν 
είς την σύλληψιν της ύπάρξεως τού κενού, άπέτυχεν δμως οlκτρως εΙς 
το μέσον καλύψεως αύτού. 

Καi τούτο, δ ιότι ό Βενιζέλος εΤχε μΕ:.ν το δαιμόνιον το πολ ιτικόν, 
την διαίσθησιν, την δημ ιουρyικην φαντασίαν η καi κατό: το τότε λεγό
μενον ή δ ύ ν α τ ο ν ό: β λ έ π ι:1 κ α i δ ι ό: τ ε θ λ α σ μ έ ν η ς, έν 
τούτο ις είχε μόνον αύτά. Τού Ελειπε κάτι άλλο, έστω καΙ aν ό κ. Π .  Κα
νελλόπουλος πρό τινος, εΙς το γεύμα τού «Παλλάς», της άμερικανικης 
ι:ο ινο6ουλευτ ικι1ς όμάδος, Ισχυρίσθη οτι ό ' Ελευθέριος Βενιζέλος η τ ο 
κ α i θ ε ω ρ η τ ι κ ό ς ! 'Έ, λοιπόν, ά κ ρ ι ο ω ς α ύ τ ο τ ο ύ ε
λ ε ι π ε ! Έό:ν ό ' Ελευθέριος Βενιζέλος ήτο καi θεωρητ ικως κατηρτι
σμένος καi δΕ:.ν εΤχε μόνον τον πηyαίΌν τού δαι μονίου του αύθορμητι
·σμόν, aν ή διαίσθησις, ή όξvδέρκεια, ή δημ ιοvρyικη φαντασία εΤχον λά
βει διa τι'jς θεωρητικης _ι<αταρτίσεως την έπι μελημένην καλλιέρyειαν, τό
τε ό Βενιζέλος, aν Ε:καμε l Ο ύπΕ:.ρ της 'Ελλάδος, θa έκαμνεν l 00 καi 
προ παντος θa έλειπον τό: σφάλματα καi α\ τόσαι τραyικαi συνέπειαι .  
Άλλό: το θέμα δΕ:.ν είναι τού παρόντος. Το άνεφέραμεν έν συσχετ ισμy 
τt ρΟς το ' Ι δ ιώνυμον. 

Έό:ν ήτο καi θεωρητικός, τότε πρiν εlσηyηθί] το Ί διώνυμον, ώς 
,μέσον καλύψεως τού διαπιστωθέντος κενού, θ' άνέτεμνε καλύτερον τό: 
πράγματα, θa διεπίστωνεν δτι δΕ:.ν κάμνει τίποτε με το ' I  διώνυμον καi 
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προ παντος eα εϋρισκε τί πρέπε ι να κάμι:ι, μΕ τί θα ήτο δυνατον να κα
λυφθ6 το κενόν, έστω καΙ κατα σο6αρον αύτοu μέρος. , 

Οϋτω το ' Ι διώνυμον ως μέτρον emέτυχεν οίκτρως. Οί κομμουνισται 
οικαίως έμυκτήριζον το νομοθέτημα καΙ άσφαλως εΊναι το 6λιγ�τερο� 
π·:ιντος άλλου βλάψαν το Κ .  Κ .  Ε. 'Αντιθέτως άπό τινος πλευρας το 
ώφέλησε. Πρωτον, ένc';> ήτο τόσον άνώδυνον, εδωσεν aφορμην είς προ
παγάνδαν aγρίαν έπl διεθνοuς έπιπέδου περl δηθεν τρομοκρατίας έν 
' Ελλάδι περl καταπατήσεως των δημοκρατικων aρχων, περi δ ικτατο
ρίας τοG «ανευ στέμματος Βασιλέως», κατα τον ΈμΙλ Λοuντοιχ, περl 
ο ιώξεως της σκέψεως δ ια της έκμεταλλεύσεως τοu ν ο μ ι κ ω ς a σ τ η
ρ ί κ τ ο υ τοu νομοθετήματος. 

Προεκάλεσεν aντίδρασιν των λαϊκων μαζων με την Ιδέαν δτι δηθεν 
πράγματι πρόκειται περl μέτρου καταπιεστικοu των έλευθεριC)ν τοu 
Λαοu καi τοuτο ένίσχυσε το Κ . Κ . Ε. Ήνάγκασε καi τοuτο να περισυλ
λεγ6, ν' άνασυγκροτηθ6 οργανωτικως στενώτερον, να μεταθέσι:ι είς τον 
ηαράνομόν του μηχανισμον το κέντρον της βαρύτητος της δράσεώς του, 
να μη δρQ: πλέον έμφανως, aλλCχ μ&λλον συνωμοτικως, να μη ίιφίστα
•αι  συνεπως ή δ ιοίκησίς του τον Ελεγχον της μάζης καΙ έτσι να βοηθη
tJ6 αϋτη Ε ί ς τ Ο ν α Π ε ρ ά σ ι:Ί τ η ν Κ ρ ί σ ι ν τ Ο U Κ ό μ μ α τ Ο ς ! 

Αύτα έκαμε το aποτυχον ' Ι δ ιώνυμον, έγκαταλειφθεν τελικως ίιπο 
τοϋ Κ ράτους ως αχρηστον ! 'Αλλ' δ:ς μη νομισθ6 δτι δ:ν aπέτυχε το 
, ί δ ιώνυ.μον εΙς τον σκοπόν του, δεν aπέτυχον έξ ίσου καi δλα τα άλ
λα σχετικως ληφθέντα μέτρα, νόμοι η ψηφίσματα, μέχρι καΙ έσχάτως 
ιiκόμη, δ ιότι δλα δΕν ήσαν τίποτε περ ισσότερον είμη ' I  δ ι ώ ν  υ μ α. 
α ύ σ τ η ρ ό τ ε ρ α ! �Ας μη νομ ισθ6 δηλαδή δτ ι,  δ:ν aπέτυχεν ό Β ε-. 
νιζέλοc; με το ' Ι δ ιώνυμον, ίιπάρχουν άλλοι ποu έπέτυχον με τα ίδικά 
των ' Ι δ ιών,υμα η μ&λλον δ υ σ ώ ν υ μ α  ! Έαν το διαπιστωθεν κενον 
ύπο τοu Βενιζέλου δεν έκαλύφθη παρ' αύτοu δ ια τοu ' I  δ ιωνύμου, δεν ε
χει καλυψθ6 έπίσης καi ίι π ο ο ύ δ ε ν ο ς α λ λ ο υ ! 'ΕξακολουθεΊ να. 
παραμένι:ι ΚΕvΟν καi να εύρύνεται τώρα μΕ τα μέτρα είρηνεύσεως ! 

ΜΟΝΟΝ Δ Ι Α  ΤΗ Σ ΟΜΟ Ι ΟΠΑΘΗΤ Ι Κ Η Σ  ΟΔΟΥ 

Πρiν κλείσω το κεφάλαιον αύτό, aντιλαμβάνομαι, φίλε aναγνω
οτα, δτι εΊσαι έτοιμος να μ' έρωτήσι:ις, μετά τ ινος μάλιστα 6ργης καi. 
έπιτιμήσεως : 

- Δεν μδ:ς λέγεις λοιπον, σu, ΠοU 6ρίσκεις δτι aπέτυχεν Ενας Β ε- . 
ν ιζέλος η καi αλλοι με το ' Ι διώνυμον καΙ με τα δυσώνυμα, πως πρέπει. 
να καλυψθ6 αύτο το κενόν, τί μέτρα πρέπει να ληφθοuν δια η1ν κατα
ηολέ.;..ιησιν τοu Κομμουνισμοί} ; 

ΕΤμαι ίιποχρεωμένος ν' aπαντήσω. Πρωτον το θέμα δεν εΊναι τοϋ· 
παρόντος χώρου. Δεύτερον δτι δημοσίc;χ δεν ayγέλλει κανείς, οuτε άνα
κοινοί' εΙς τον aντίπαλον το πως θα τον καταπολεμήσι:ι . Τρίτον ή έρώ-· 
τησις aπευθύνεται aπο άνευθύνους προς άνεύθυνον. ' Εν πάσι:ι περιπτώ
σε ι δύναμαι αριστα να ε'ίπω τοϋτο καΙ μόνον δ ια να κλείσω το κεφά
λαιον : 

Α ' .  vοτι  άλλο πρδ:γμα εΤναι ή δίωξις των κομμουνιστων ως άτόμων· 
( είς το όποΙον καi aπέβλεπε το ' Ι δ ιώνυμον καi δλα τα «δυσώνυμα») ,  
καi άλλο πρδ:γμα ε Τ ναι ή κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ς τοu Κομμουνισ μοϋ 
ως ίδεολοyίας καΙ οργανώσεως. 

Β ' .  υΟτι είς την καταπολέμησιν μιδ:ς ίδεολογίας, 6ρθης η μή, σα
�ρδ:ς η μή, aδ ιάφορον, χρειάζεται ως άντίδοτον φάρμακον μ ί α  α λ λ η 
i δ ε ο λ ο γ ί α ίι γ ι η ς κ α Ι δ υ ν α μ ι κ ή, καΙ εΙς η1ν καταπολέ-· 
μησιν μ ιδ:ς καλης καi αρ ιστα σuγκεκροτημένης οργανώσεως χρειάζεται 
μ ί α  έ π ί σ η ς  α ρ ι σ τ α  σ υ γ κ ε κ ρ ο τ η μ έ ν η  ό ρ γ ά ν ω-
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σ ι ς ! Δηλαδη άπαιτεί'ται έφαρμογη της δμοιοπαθητικης μεθόδου, του 
οογματος «πάσσαλος πασσάλ(ι) έκκρόύεται». 

Αύτό: είναι τό: μόνα ποu δύνανται νό: λεχθοσν δημοσίςι: έν προκει
μένφ. Μόνον ετσι μπορεί' νό: καλυφθ6 δλόκληρον το κενόν, το δπο'Ιον 
πρC:ιτος δ ' Ελευθέριος Βενιζέλος συνέλαβε καΙ διεπίστωσε. Δι '  αύτο 
είπα δτ ι το ' Ι δ ιώνυμον, άνεξαρτήτως της άποτυχίαc; του ώς μέτρου, 
άποτελεΊ ί σ τ ο ρ ι κ ο ν σ τ α θ μ ο ν είς την καταπολέμησιν τοu Κ ομ
μουνισμοί) έν 'Ελλάδι .  

Ο Α Σ Τ Ι ΚΟΣ ΠΟΛ Ι Τ Ι  Κ Ο Σ  Κ Ο Σ ΜΟ Σ  
ΑΠΟΜΑΚ ΡΥΝΕΤΑ Ι Α Π Ο  Τ Ο  Κ .  Κ .  Ε. 

Ε'ίπομεν έξ άρχης δτι γράφο μεν «Πολιτικό: παρασκήνια τοu Κ Κ Ε». 
Δέν γράφομεν τι'Jν ίστορίαν αύτοu καΙ το διατί το έξηγήσαμεν. Δέν 
μπορεί' νό: γράψτ:ι ίστορίαν aνθρωπος ποu επαιξεν ενα ρόλον πρωτεύον
τα, έπi ώρισμένα εστω έτη, μέσα είς το κόμμα αύτό. 

Γράφων λοιπον παρασκήνια πολιτικά, όφείλω νό: δηλώσω δτι άτrο 
·rό ' Ι δ ιώνυμον καΙ μετέπε ιτα δ €. ν ύ π ά ρ Χ ο  υ ν «πολιτικό: παρασκή
νια>>, δμοια μ€. τό: προηγούμενα τοu ' Ι δ ιωνύμου. Δηλαδή, διό: νό: έξη
γούμαι καλύτερον, δέν ύπάρχουv πολιτ ικό: παρασκήνια έπαφων μεταξu 
TOU άστικοv πολιτικοί) κόσμου καΙ τοu Κ . Κ . Ε. Μετό: το ' Ι δ ιώνυμον, δ 
.:1στικος πολιτικος κόσμος άπομακρύνεται όπωσδήποτε άπο το Κ . Κ . Ε. 
καΙ παύει διό: πολU χρονικον διάστημα (έξαιρέσει τοu συμφώνου Σ ο
φούλη--Σ κλάβαινα κατό: το 1 936)  νό: Ε:χτ:ι έπαφό:ς πολιτ ικοί) περιεχο
μένου καΙ δοσοληψίας έν γένει μέ το Κ .  Κ .  Ε. ' Ένας άκόμη λόγος ε Τ ναι 
καΙ αύτός, δ ι '  δν εΤπα δτι το ' Ι δ ιώνυμον άπετέλεσεν ίστορικον σταθμον 
διό: το Κ .  Κ .  Ε. καΙ διa τijν σύγχρονον πολιτικfιν ίστορίαν της χώρας, 
άνc:ξαρτήτως τοv δ:ν ώς μέτρον άπέτυχε τοu σκοποϋ του. 

Ό άστικος πολιτικος κόσμος διa τοϋ ' Ι δ ιωνύμου καΙ μετ' αύτο 
λαμβάνει πλέον κάπως περισσότερον συγκεκρι μένην συνείδησιν τοϋ τ ί  
είναι Κομμουνισμος καΙ τί εΤναι το Κ . Κ . Ε. καΙ άπομακρύνεται αύτοv, 
παύει νό: έπιδιώκr:ι πολιτικa ώφελήματα έκ παροδικων συvεργάσιων καΙ 
i.παφων μετ' αύτοv, πεισθεiς έπi τέλους τόσον πεpi τοu άθεμίτου αύ
τώv, δσοv καΙ περi τοu έπιολαοοϋς άπο έθνικης, Ο:ν μη καΙ άπο κομμα
τ ικijς άπόψεως. 

μ Αλλωστε καΙ κατό: τfιν τετραετίαν 1 928- 1 932,. της άπολύτου 
έv τ6 ΒουλΏ καΙ τΏ Έξουσίςι: κυριαρχίας τοϋ Βενιζέλου καΙ ώς προσω
πικότητος καΙ ώς !σχυροu κόμματος, δέν ύπηρχε περιθώριον πολιτ ικον 
δι' έπωφελεί'ς προς ούδέvα πολιτ ικaς τοιαύτας παρασκηνιακό:ς ένερ
γείας. Ό 'ίδιος δ Βενιζέλος άφ' ένος ούδενος εΤχε τfιv άvάγκην, άλλ' ύ
πηρξεν, ώς κατ' έξοχfιν έθνικοc; ήγέτης, άνέκαθεν άντικομμουvιστήc;, καΙ 
όταν άκόμη ή πολιτική του εΤχεν η έλάμ6αvεν έπαναστατικον περιεχό
μενον ι πόσον μ&λλον κατa το 1 928- 1 932, δπότε δεν ητο πλέον δ έπα
ναστάτης Β ενιζέλος, οuτε πολιτικως, οuτ-ε κοινωνικως, άλλ' έκπρόσω
πος άκριβως πολιτ ικοϋ καΙ κοινωνικοϋ καθεστωτος, το δποί'ον έφερεν 
όπωσδήποτε την Ιδίαν αύτοv σφραγίδα, τfιν σφραγίδα της πολιτ ικης 
όντότητός του. 

Ό Βενιζέλος περιεφρόνει το Κ . Κ . Ε. καΙ τον Κομμουvισμον ώς πο
λιτικfιν δύναμιν καΙ ώc; κομματικfιν όργάνωσιν. Κ α\ δι '  αύτό, δσάκις 
( κατa τfιν μαρτυρίαν τοϋ Κ αφαντάρη καΙ lfλλων προσκειμένων πρΟς 
αύτον) έγίνετο λόγος περi Κομμουνισμοί), περi τοϋ Κ . Κ . Ε., περi άπε:ι
λης έκ της πλευρ&ς έκείνης, δ Βενιζέλος άπήντα καθησυχαστικως καΙ 
συνήθως γαλλιστί : 

- Pas des ennemis a gauche ! 
Ό Βενιζέλος πάντοτε Ε:ολεπε τοuς άντιπάλους του πρΟς τa δεξιά 
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του, εΙς την παράταξιν των Β ασιλοφρόνων, περιφρονων δμως καΙ το 
Κ . Κ . Ε. κα1 μηδέποτε άποδλέψας εΙς σuνεργασίαν μαζί του. Μόνον δε 
την μωρίαν των Ιθυνόντων το Κ . Κ . Ε. άποδεικνύει το γραφΕ.ν είς την 
«' Ελεύθερη 'Ελλάδα>> τής 22) 1 1  ) 44, δτι «cχν ζοuσε τότε δ Βενιζέλος 
8ά άκολοuθοuσε τον δρόμο τής συνεργασίας με το ΕΑΜ» ! Πόσον όλί
γον έγνώρ ιζε τον Βενιζέλον κα1 αύτος ό διεuθυvτης τής <<'Ελεύθερης 
· Ελλάδας» Μ. Κύρκος ! 

'Αλλ' έκτος τοu άστικοu πολιτικοu κόσμου, κα1 το Κ . Κ . Ε., μετ<'χ 
την ήττάν του είς τ<'χς έκλογ<'χς τοu 1 928 καΙ τ<'χς δημοτικ<'χς τοu 1 929, 
τήν ψήφισιν τοu ' Ι δ ιωνύμου, την φυγην έκ τοu κόμματος πολλων δια
νοουμένων κα1 έπ1 τιJ προόψει διώξεων, περιώρισε την πολιτικήν του 
δρ&σιν εΙς την άρθρογραφίαν σχεδον μόνον τοu « Ρ ιζοσπάστη», καΙ 
tτράπη εΙς την σ υ ν ω μ ο τ ι κ η ν δ ρ & σ ι ν, το κέντρον τής 6αρύ
τητος τής δποίας άπησχόλει πλέον τον π α ρ ά ν ο μ ο ν μ η χ α ν ι
σ μ ό ν του, &ι κα1 δ ιετήρει τuπικως καΙ τον νόμ ιμον τοιοuτον, έφ' δσον 
οί νόμοι τοu Κ ράτους έπετρεπον τοUτο. Έπαφη δΕ. fξω τοu Κ . Κ . Ε. πο
λιτ ικων πpοσώπων η δυνάμεων μΕ. τον παράνομον όργανισμον αύτοu δΕ.ν 
ήτο νοητη, καΙ αύτο άποτελε'ί έτερον λόγον άποvσίας πολιτικων παρα
σ-κηνίων κατ<'χ την περίοδον ταύτην. 

463 



ΚΕΦΑλΑΙΟΝ Ζ'. 

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ··ΚΡΑΧ" ΤΟΥ 1 929 

ΠρΙν ομως άσχοληθC:ψεν μέ τc'χ έσωτερ ικc'χ τοu Κ .  Κ .  Ε. παρασκή
ν ια, κατc'χ τι1ν τετραετίαν Βενιζέλου, δηλαδτ) τοu 1 928- 1 932, έπιβάλ
λεται ν' άσχοληθωμεν έπ' όλίγον μέ τρία δ ιεθνοuς σημασίας γεγονότα, 
τά 6ποϊα ί::δωσαν είδικην σ-τροφην είς την έξέλιξ ιν τοu Κομμουνισμοu, 
καθως καΙ είς την σύγχρονον ίστορίαν τοϋ Κόσμου, διc'χ νc'χ κατανοηθούν 
καλύτερον καΙ τc'χ μετέπειτα είς το Κ . Κ . Ε. συμβάντα. Διότι ύπάρχει 
&μεσος άλληλεξάρτησις των μέν άπο τc'χ δέ. 

Το πρωτον καi κύριον γεγονός εΤναι το μέγα «Κρc'χχ» της Ούωλ 
Σ τρήτ, το δποίΌν έξερράγη τον Σ επτέμβρ ιον τού 1 929 καΙ προεκάλεσε 
τόν πανικόν καi την άναταραχην της άμερ ικαν ικης Οίκονομίας άπό άπό
ιj:ι:.ως ύφης αύτης, παρασύραν (πειτα την 2 1  ην Σ επτεμβρίου τοu 1 93 1  
είς την κατάρρευσιν την Τράπεζαν της 'Αγγλίας, ητις ήναγκάσ9η vό: 
�γκαταλείψ1] τόv χρυσοuν κανόνα, ήττηθέvτα είς ενα άγωνα ζωης η 
θανάτου. 

" I  σως είς το «Κρc'χχ» έκεϊνο οί πολλοi νά μη δ ιεϊδον τίποτε το σο-
6αρον καΙ το ίδιαίτερον καί, δπως δ πολUς κόσμος, νό: νομίζουν δτ ι ,  
έκτος τωv οίκονομικων ζημιων καi συνεπε ιων διc'χ τό: Κράτη καi τό: άτο
μα, τίποτε το ίδ ιαίτερον δέν ε Τ χε το «κρό:χ» έκεϊνο I ! 'Εν τούτοις, πολιJ 
όρθως δ Γάλλος οίκονομολόγος Φρανσiς Ντελαιζi χαρακτηρίζει ως «'Ε
πανάστασιν είς τι1ν Ο ίκοvομίαv» τό: γεγονότα έκείΎα. Κ αi ύπi]ρξαν 
πράγματι έπανάστασις, διότ ι  άπό τότε έγκαταλείπεται πανταχού 6α
θμ ιαίως οχι μόνον 6 χρυσοuς κανών, άλλc'χ και ολόκληρος ή φ ιλελευθέρα 
Οίκονομία, Qηλαδτ) τό: δόγματα της φ ιλελευθέρας οίκονομ ικi]ς σχολης, 
διό: ν' άρχίσ1:1 νc'χ είσελαύν1:1 πλησίσ-τιος 6 Παρεμβατισμός, δ Έτατι
σμος καΙ τέλος 6 'Ολοκληρωτισμός, ως πολ ιτικοκοινωνικτ) συνέπεια των 
τοιούτων οίκονομικων έξελίξεων. Ή έφαρμογτ) τοu «Νιοu Νττ)λ» είς ττ)ν 
'Λμερικτ)ν ύπi]ρξε κατ' οίισίαv το σάλπισμα uποχωρήσεως τοu Κ απιτα
λισμοu, δσ-τις άπο τότε έξακολουθεί συνεχως ύποχωρωv καi έγκατα
λε ίπων ί::δαφος μέχρι σήμερον. 

Η ΕΠ Ι Κ ΡΑΤΗ Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΕΘΝ Ι Κ Ο Σ Ο Σ Ι ΑΛ Ι Σ ΜΟΥ 
Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝ Ι ΑΝ 

Κ ατc'χ τοuτο δέ το τελευταϊον σημεϊον εχει σχέσιν το «Kpax» της 
Ούωλ Σ τρτ)τ τοu Σ επτεμβρίου τοu 1 929, μέ το \στόρημά μας, ώς θc'χ 
'ί&ψεν. Π αρεμπιπτόντως πρέπει . νό: τονίσωμεν είς τοuς άναγνώσ-τας 
μας, δτι δέν γ_οάφομεν μέν ίστορίαν τοu Κ . Κ . Ε. ,  άλλ' οuτε καi τερπνον 
άνάγνωσμα άνεκδοτολοyίας. Διc'χ τοuτο θό: είιρουν είς τc'χ γραφόμενά 
μας καΙ σελίδας σο6αράς, κοπιασ-τικc'χς ίσως προς κατανόησιν, άλλc'χ 
δ ιδακτικάς, δ ιότ ι το κάτω - κάτω τi]ς γραφi]ς καΙ 6 Κομμουνισμός καΙ 
το Κ . Κ . Ε., δέν εΤναι οuτε παραμUθι, οuτε σενάριο κινηματογράφου. ΕΤvαι 



άγων οχι μόνον. ίδρ&ηος καi δακρύων, άλλα καi άφθόνου α'ίματος ! 
Ι αίiτα δι '  έκείvους ποu στεvοχωροίivται, δταν άσχολούμεθα τυχοv με 
θεωρητικα ζητήματα. 

Δεύτερον σο6αροv διεθvΕ:ς γεγονός, t:χον έπί?"ης aμεσον σχέσιν 
μέ ΤΟ προηγούμενον, είναι ή κατα τι)ν περίοδον αυτι)v άλματική, χ

,
ει

μαρρώδης οuτως είπεί'v avοδος τοίi Έθνικοσοσιαλισμοίi
_ 

έν Γερμ�νιc;τ, 
δια να φθάσΙJ το 1 933 μέχρι καταλήψεως αύτης ταύτης της Έξουι;ιας ! 
Το κίiμα αύτο τοίi 'Εθνικοσοσιαλισμοί), το όποΙον τόσα δεινα έπεφερεν 
είς τι)v άvθρωπότητα, εχει aμεσοv σχέσιν με το «Κράχ» της Ούωλ 
Στρήτ, δηλαδι) μΕ: η1v ύποχώρησιv τοu Καπιταλισμοu. Διότ ι  ό Καπι
ταλισμός, προ τοu <<κραχ» αύτοu, προ τοu κλονισμοί) του καΙ της ύπο
χωρήσεώς του κατώρθωνε vα συγκρατ!J τον γερμανικον Λαόν, τον ογ
κον τwv 86 συμπαγwv έκατομμυρίωv άvθρώπωv, έντος τοu πλαισίου τοu 
:L uvτάγματος της Β αϊμάρης καΙ της συνθήκης τwν Βερσαλλιwν, έπεμ-
6αίvωv, κατ' άρχaς μf:v με το σχέδιον Νταίη6ις καΙ επειτα μΕ: το σχέ
διον Γιωvγκ ( μ ικρογραφίας τοu σημεριvοίi Σ χεδίου Μάρσαλ, περιορι
ζομένου μόνον εΙς τι)v Γ ερμανίαν ) .  

"Οταν δμως ό Καπιταλισμος έσήμανεν ύποχώρησιν καΙ δΕ:ν ύπηρ
χε πλέον διa τι)ν Γερμαvίαν σχέδιον Νταίη6ις η Γιώvγκ, τότε έξαπελίι
θη δ Έθvικοσοσιαλισμος διa νa κατακτήσΙJ τaς γερμανικας μάζας καΙ 
δ ι '  αύτwv τι)v Γερμαvίαν καΙ τι)ν Εύρώπην ολόκληρον καΙ να άπειλήσΙJ 
η1ν Άμερικι)ν καΙ τον Κόσμον ολόκληρον. ΔΕ:ν θa Ισχuρισθ!J δΕ: κανεi ς  
άσφαλwς δτι τ ο  κuμα TOU Έθνικοσοσιαλισ'μοίi δεν εσχεν έπίδρασιν έπi 
της έξελίξεως τοu Κομμοuνισμοίi διεθνwς καΙ συνεπwς καi τοu Κ . Κ . Ε. 

Η ΕΠ Ι ΘΕΣ Ι Σ  ΤΟΥ Σ ΤΑΛ Ι Ν Ι Σ ΜΟΥ 

τρίτον γεγονός, εύρισκόμενον έπίσης έν ό:μέσ� συναρτήσει προς 
τa προηγούμενα, εΤναι ή «Ε π ί θ ε σ ι ς I ο ίί Σ τ α λ ι ν ι σ μ ο U», 
ώς ε'iδους προσωποπαγοuς τάσεως τοu Κομμουνισμοί) πρΟς έπι6ολήν 
του έπi τοu διεθvοuς ,κομμουνιστικοί) Κ ινήματος καi έν Ρωσίc;τ καi δ ιε
θνwς. Διότι δΕ:ν εΤvαι τυχαίον το γεγοvος δτι κατa τι)ν αuτι)ν περίοδον 
τi]ς ένάρξεως της ύποχωρήσεως τοu Καπιταλισμοu, δηλαδι) της οlκοvο
μ ικi]ς έπαvαστάσεως, δπως λέγει ό Ντελαιζί, καi της ραγδαίας άνόδου 
τοu κύματος τοίi Έθνικοσοσιαλ ισμοίi, κατa τι)ν ίδίαv περίοδον Ε:συρε 
καi ό Σ τάλιν το ξίφος διa va έπι6άλΙJ τον Σ ταλινισμόν του, μΕ: δλα τa 
έπακόλουθά του, δολοφονwν διa κωμ ικwν κατηγοριwv καΙ δικwν - σκη
νοθεσιwv δλους τοuς έν Ρωσίc;τ έπιφό6ους άvτιπάλους του, δλην τι)ν πα
λαιaν φρουρav τοίi Μπολσε6ικικοίi κόμματος, φονεύων κατ' ούσίαν δια 
rwν σφαιρwv του έκείνων τον παλαιον Κομμουνισμον τοu Λένιν, καi μά
λιστα, έν όνόματι τοu Λένιν καi τοu Λενιν ισμοίi - uψος ό:γυρτείας ( ! ) 
-διa νa έπι6άλτ:� έαυτον καi τον Σταλινισμόν του, δστις κάθε Ο:λλο 
είναι δυνατον να εΤναι,  πλι)v Κομμουνισμοu, εστω καΙ &ν έπιμένη νa 
λέγεται οuτω ! 

VΕως τότε δ Σ τάλιν ήτο πολu έφεκτ ικος καi ήγωνίζετο να έπικρα
τήσΙJ έν Ρωσίc;τ μόνον διa τοίi μηχανισμοί) τοίi κόμματος, τοίi Κ .  Κ .  Ρ .  
Άπο τi]ς στιγμi]ς έκείvης έπιτίθεται συγχρόνως καi δ ι a  τοίi μηχανι
σμοί) τοu Κ ράτους, ό:ψηφwν πλέον τι)ν διαταραχήν, τι)ν δπαίαν θa έπέ
φερε μοιραίως καi έντος τi]ς Ρωσίας καi έκτος αύτi]ς εΙς τα Κ .  Κ .  τοϊι 
Κοσμου. Διατί άπ.ετόλμησε τοuτο τότε ; Διότι διεπίστωσε τι)ν άδυνα
μ!αν TOU Καπιταλισμοί), διεπίστωσε η1ν έ:ναρξιν της ύποχωρήσεώς του, 
την άνεπάρκειάν του πλέον να έκμεταλλειιθ!J τι)ν έν Ρωσίc;τ διαταραχι)ν, 
f]τις θa έπήρχετο έκ τi]ς Ε:πιθέσεως τοίi Σ ταλινισμοίi κατα τwν άvτι
πάλων του ! 
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ΑΛΛΗΛΟΥΧ I Α ΤΩΝ ΤΡ I ΩΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ 

ΚαΙ πράγματι δλόκληρος ό καπιταλιστ ικός κόσμος παρέστη 
άπλοuς καΙ άπαtJης θεατης των έν Ρωσίςc τότε συμ6αινόvτων, μόνον 
σχολιάζων καΙ άνίκανος νeχ έκμεταλλεuθιJ την έκεl δημιουρyηθεlσαν κα
τάστασιν. Κ αΙ δ Σταλινισμός έπε6λήθη έν Ρωσίςc καΙ δ ιεθνως διeχ της 
pίας καΙ τοu α'ίματος ! 

Διατί καΙ τό: τρία ταuτα σοβαρώτατα βεβαίως διεθνιl γεγονότα 
uυνέπεσαν κατό: την αύτην περίοδον, έό:ν δΕ:ν εΤχον μεταξύ των η1ν 
ό: ν α γ κ α ί α ν ά λ λ η  λ ο υ χ ί α ν, την άπαραίτητον σ υ ν δ ε τ ι
κ ή ν γ ρ α μ μ ή ν ; Διατί καΙ τeχ τρία έξεδηλώθησαv κατό: τήν τε
τραετίαν 1 929 - 1 933 άλληλοδιαδόχως ; 'Απλούστατα, ως είπο
μεν, έκαστον αύτων εΤναι συνέπεια τοu προηγουμένου του η άμφοτέρων 
1 ων προηγουμένων του. Ό Στάλιν έγνώριζε πλέον δτι ή Ρωσία του εΤ
vαι έλευθέρα νeχ κ ινηθιJ καΙ έλίιθησαν α\ χεlρές του, διότ ι  δ Κ απιταλι
σμός ύπεχώρει καΙ συνάμα εΤχε ν' άντ ιμετωπίσ!,l το κuμα τοu ' Εθνικο
σοσιαλισμοί!. Κ αΙ άμφότεροι θeχ τον &φιναv fjσυχον έπί τ ι  διάστημα, 
κατό: το όποΙον αύτος έφρόντ ισε να έπι6άλ!,l τήν κυρ ιαρχίαν του, «έκκα-
6αρίσας» τοuς άντιπάλους του έν Ρωσίςc καΙ ύποτάξας είς έαυτον δλα 
τό: Κ . Κ .  τοu Κ όσμου ! 

'Από τότε τό: Κ . Κ .  εΤναι σταλινικά, δηλαδή ρωσικά, δΕ:ν έχουν 
ϊχνος οχι έθνικ ισμοu, άλλ' οuτε κaν «τοπικοί! χρώματος», οuτε ίχνος 
<αοπικης σκέψεως» ! Έeχν το Κ . Κ . Ε. προηγουμένως ήτο κ ό μ μ α  
τ ο u π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά  τ ο υ τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς, άπό τότε πλέον 
είναι μόνοv παράρτημα τοu Κ . Κ . Ρ .  καΙ τό: μέλη του έyyραφόμενα είς 
αύτό, υ\οθετοuν κατ' ούσίαv, έστω καΙ άσυνειδητως, οχι τήν ρωσικfιν 
μόνον ύπηκοότητα καΙ ίθαyένειαv, άλλό: τήν ρωσικfιν έθνικfιν συνείδησιν. 
Τό «Ot έρyάται δΕ:ν έχουν Πατρίδα» τοu Μeχρξ έγινε <ω\ έρyάται έχουv 
Πατρίδα την Σ ο6ιετ ικfιν Ρωσίαv» ! Τό «Προλετάριοι δλου τοu Κόσμου 
ενωθfΊτε» τοu Μό:ρξ έγινε «Προλετάριοι δλου τοu Κόσμου ένωθητε γύρω 
άπό την Σο6ιετικην Ρωσίαv», δηλαδή νeχ γίνετε στρατιωται τοu Στάλιν 
διά νό: έξυπηρετήσετε τάς 6λέψεις του, τοuς σκοπούς του ! Αύτό:ς τό:ς 
βα

_
σικeχς ο;υνεπείας διό: τό Κ .  Κ 7Ε. εΤχον τό: άνωτέρω άvαφερθέvτα δ ιε

ί)νη yεyονοτα. 
Η ΕΞΕΛ Ι Ξ Ι  Σ Ε Ι  Σ ΤΟ Κ . Κ . Ε. 

Μετό: την τοιαύτην έπισήμαvσιν των τριων τούτων σο6αρωτάτωv 
γεγονότων έπl δ ιεθνοuς έπιπέδου έπαvερχόμεθα είς το Κ . Κ . Ε. καΙ τfιν 
έν αύτ4> έξέλιξιν των πραγμάτων ύπο τό φως των γεγονότων αύτων. 
Πρέπει δΕ: νό: καταvοηθ6 δτι τό Κ . Κ . Ε. ύφίστατο πάντοτε μέν, άπό της 
περιόδου δΕ: ταύτης καΙ έφεξfΊς aμεσον τfιν έπίδρασιν των διεθνων γεγο
νότων, καΙ ως κόμμα διεθνιστικόν, μΕ: ίδεολοyίαv καΙ όργάνωσιν έπεκ
τεινομένην έπl δ ιεθνοuς έπιπέδου, άλλό: καΙ δ ιότι ή έξάρτησίς του άπό 
τήν Μόσχαv καΙ τόν Στάλιν είδικως έγινε πολU στενωτέρα καΙ έπι6λη
τ ικωτέρα. 

"Οπ"?s ε'ίπομεν είς δσα έξετέθησαv μέχρ ι τοuδε ήμεlς δλοι ο\ μέχρι 
τότε ίθύvοvτες τeχ τοu Κ . Κ . Ε. καΙ έσκεπτόμεθα, καΙ άπεφασίζαμεν, καΙ 
είχομεν άρκετeχ εύρεlαv πρωτο6ουλίαv δράσεως, έvτός τοu πλαισίου 
οε6αίως των yενικων άρχων τοu ΚομμουνισJlΟU καΙ των δδηyιων της 
Κόμμιντερν. Σ υνέβαινε δΕ: πολλάκ ις καΙ να δ ιαφωνοuμεν οχι μόνον με
ταξύ μας, άλλeχ καΙ προς τfιν Κόμ ιντερv, νό: άντικρούωμεν τό:ς άπόψεις 
της, νό: άνα6άλλωμεν τήν έκτέλεσιν των έντολων της, νό: ύπο6άλλωμεν 
uπομήματα έπl των διαφωνιων μας καΙ νeχ ζητωμεν τροποποιήσεις των 
άποφάσεών της ! Πάvτως, ε'ίχομεν yνώμηv έπl των έλληνικωv τούλάχι
στον καΙ έν μ�ρει των βαλκαvικωv ζητημάτων. 



'Απο τοuδε καΙ είς το έξης δλα αύτό: έλειψαν. ν Ανευ άντιρρήσεως 
αί έντολαl της Μόσχας επρεπε νό: έκτελC>νται ! Γνώμην έπ' αύτC>ν ο� 
δεΙς έτόλμα νό: έκφράσ!] ! ΆληθΕ.ς δyως �!ναι δτ� καΙ τό: π�όσω;πα τη� 
Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. έφεξης ήσαν τοιαυτα, ωστε ουτε ήσαν εις �εσιν ν� 
iχουν σο6αρό:ς γvώμας, οίιτε εΤχον καΙ το κuρος διό: νό: τολμησουν ,να 
τaς δ ιατυπώσουν δ ιότι  τι1ν θέσιν των είς την Κ . Ε. δΕ.ν ώφειλον πλεον 
c.lς τι1ν προσωπικ�ν αύτων έκτίμησιν των μελων TOU κόμματος, ώς συv�έ
Gαινε μέχρι τότε, aλλ' έπε6άλλοντο ώς ηγεσία τοu κόμματος �κ των 
ίχνω, δηλαδιl aπο την Μόσχαν. � αl έν τέλε_ι κα;τέληξε Μόσy..α ν α ,ε ,Τ
ν α ι ό Ν ϊ κ ο ς Ζ α χ α ρ ι α δ η ς, δ ιοτι η Μοσχα έπε6αλεν αυτον 
c:Ις την ηγεσίαν καΙ αύτος έξέλεγε τοuς συνεργάτας του καΙ την Κ . Ε. 
κατ' aρέσκειάν του ! 

Άπο το Σ υνέδριον της «έκκαθαρίσεως», περl TOU δποίου έγράψα
μεν, δηλαδη το Σ υνέδριον τοu Σ επτεμβρίου 1 928, έξελέγη Κ . Ε. έκ των 
��Κ ούτ6ηδων» καΙ «Χατζήδων» Χαϊτ&, Εύτυχιάδη ( Κ ορκόζωφ ) ,  Θέου, 
2- άντου, Κ ολοζώφ, Πηλ ιώτη, ώς 6ασικοu πυρηνος. Ν Αλλα δευτερεύοντα 
·;τρόσωπα aντικατεστάθησαν επειτα λόγ(j) συλλήψεων; 

Άλλό: πολU γρήγορα έπηλθε ρηξις μεταξu αύτων των μελC>ν της 
k.. Έ. καΙ έσχηματίσθησαν δύο δμaδες, η μία ύπο τον Χαϊτ&ν καΙ ή άλ
λη, περιλαμβάνουσα μ&λλον έργατικό: στοιχεί'α ύπο τον Σ άvτον καi 
Οέον ! ΑΙ διαφοραl ήσαν μ&λλον προσωπικαl καΙ όχι πολιτ ικαl - ίδεο
λογικαί, δ ιότ ι,  ίδίως η δμό:ς Σ aντοu---Θέου, δΕ.ν ήτο κ&ν εΙς θέσιν vό: 
ixΙJ πολιτικό:ς κατευθύνσεις καi δ ιαφορaς. Ν Αλλως τε, aμφότεραι αi 
6.μaδες εθuον άφθονον λ ιδανωτον είς ΤΟ\/ Σ τάλιν, άμ ιλλώμεναι ε ίς τοUτο 
μεταξύ των. 

Η ΔΡΑΠΕΤΕΥ Σ  I Σ ΑΠΟ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 

ΔΕ.ν aξίζει τον κόπον ν' άπασχοληθ6 κανεiς μΕ. τό:ς προσωπικό:ς 
αuτό:ς εριδας καi δ ιαφοράς, δ ιότι ούδεμίαν εσχον άπήχησιν είς τι)ν 
πολιτικijν ζωιlν της χώρας καi δΕ.ν δύνανται νό: χαρακτηρισθοuν ώς 
«πολιτικa παρασκήνια>> μΕ. τό: δποί'α καΙ άπασχολούμεθα. Ν Αλλως τε 
ιi Κ .  Ε. αϊπη γρήγορα διελύθη καi <<έ χ ρ ε ω κ ό π η σ ε ν» ώς έχα
ρακτηρίσθη άργότερον ύπ' αύτοϋ τούτου τού Κ . Κ . Ε. καi ύπο τοu άφι
χθέντος aντιπροσώπου τijς Κ ομμουνιστικης Δ ιεθνοuς Γερμανοu Γκροίί
Όε. Άπόφασις δΕ. της ' Εκτελεστ ικής της Κόμιντερν έπισήμως κατεδί
κασεν αύτιlν ώς aναξίαν, χρησι μοποιοuσαν· μόνον έΠαναστατικι)ν φρα
σεολογίαν, ίδίως δσον άφορQ: την δμάδα Σ άvτου ·- Θέου - Πη_λιώ
τη, διότι η δμό:ς ΧαϊτίΧ - Εύτυχιάδη - Κ ολοζώφ συνελήφθη κατα το 
1 929 καi , ώς γνωστον, έδραπέτευσεν aπο τό:ς φυλακό:ς Σ vyγpou κατa 

ιό 1 93 1 '  τ6 6οηθείc;ι: TOU δεκανέως της φρουρ&ς των φυλακων Μαρκο6ί-
τη �αi δ ιέφυγε μετ' αύτοu είς Ρωσίαν τ6 6οηθείc;ι: της σοδιετικης πρε
σ6ειας. 

ΔΕ.ν νομίζω σκόπιμον νό: άvαγράψω τΟ: γεγονότα ταίfτα είς το 
ίστόρημα τοίfτο, διότι άνεγράφησαν τότε είς τον Τύπον έν πάσΙJ λεπτο
μερείc;ι: \(αl δΕ.ν πρόκειται ένταuθα νό: έπαναλαμ6άνωμεν πράγματα γνω
-στό:, δημοσιευθέντα, aντ ιγράφοντες παλαιό:ς έφημερίδας. Αύτι)ν τι)v 
δουλειό: δπωσδήποτε δΕ.ν πρόκειται νό: την κάμωμεν. uο,τι άναφέρομεv 
πρέπει νό: είναι κάτι το νέον στοιχεί'ον, κάτι το άγνωστον μέχρι τοuδε 
.εΙς τοuς πολλούς. 

Διό: τοίfτο έπi τοu ζητήματο� τούτου, τΟ: μόνα ποu ΕJςΟμεν νa 
προσθέσωμεν εΤvαι τό: aφορωντα την τύχην των φυγάδων έκεινων ToU 
Σ υγγροu. Περi αύτων κάτι άνέφερε καi δ Ζαφειρίου είς το δ ι6λίον TOU 
«21f2 χρόνια είς τό: κάτεργα της Γκεπεοu», άλλό: τό: γραφόμενά του άφο
ιροuν κυοίως δεuτεοεύοντα πρόσωπα. 

467 



�Οσον ό:φορ� έν πρώτοις τον Άνδρόνικον Χαϊτaν, γενικον γραμ
ματέα τοu κόμματος, μετΟ: το συνέδριον τοu 1 928, οοτος, μόλις εφθα
σεν ώς φυγΟ:ς έκ τών φυλακών Σ υγγροu εΙς Ρωσίαν, δ ιωρίσθη, τί νομί
ζετε ; Καθηγηη1ς της Πολιτ ικης ΟΙκονομίας εΙς το Πανεπιστήμ ιον τοu 
Κουϊμπητσεφ, μ ιaς έκ τών σπουδαιοτέρων πόλεων της Βορείου Ρω
σίας, aνατολικώτερον της Μόσχας ! Ό Χαϊτaς ήτο φοιτητης της Νο
μικfjς είς το Πανεπιστήμ ιον 'Αθηνών, aπο έκείνους τοuς μονί μους φοι
Ίητάς, οί δποΊοι ποτέ δέν κατορθώνουν νΟ: πάρουν το πτυχίονν των. Άπο 
αύτο δύναταί τις νΟ: κρίνι:� κατΟ: πόσον ήτο εΙς θέσιν έν Ρωσίςχ νΟ: κα
ταλά6ι:� θέσιν καθηγητοu Πανεπιστημίου καi νΟ: κρίνΙJ περi τών ρωσι
κών Πανεπιστημίων καi τών Ρώσων καθηγητών ! 'Αλλ' δ δ ιορισμός του 
αύτος ύπηρξε δ ι '  αύτον μοιραΊος, δ ιότ ι aργότερον, κατΟ: το 1 93 5, κα
τηγορήθη οτ ι εΙς την προς τοuς φοιτητΟ:ς δ ιδασκαλίαν του aνέπτυσσεν 
aπόψε ις μπουχαρινικάς, παρεπέμφθη εΙς δίκην έκεΊ τοπικώς, ώς μπου
χαρινιστής, καi έτuφεκίσθη ώς το ιοuτος έπίσης εΙς το Κουϊμπητσεφ. 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥ Σ  I Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕ Ι ΣΟΝ 

Τραγ ικωτέρα ομως ύπηρξεν ή τύχη τοu Γ ιώργου Κολοζώφ. ΤΟ:ς 
περi αύτοu πληροφόρίας i::δωσεν δ ίδιος δ ι '  έπιστολης του, την δποίαν 
Ο.πέστειλε προς την έν ' Ελλάδι aποyείνασαν σύζυγόν του Δόμναν Κο
λοζώφ, ή όποία τώρα εύρίσκεται περαν τοu Παραπετάσματος, δ:ν δέν 
άπατώμαι. ΕΤχα συναντήσει την Δόμναν, νομίζω κατΟ: το 1 934 η 1 935 
c:.Ις την Θεσσαλονίκην ολως τυχαίως καi την ήρώτησα περi της τύχης 
τοu συζύγου της έν Ρωσίςχ, δ:ν εΤχεν εΙδήσεις  του. 

"Αν καi aπο έπταετίας ήδη εΊχα φύγε ι έγώ aπο το κόμμα, ή Δό
μνα, έπειδη έγνώριζεν οτ ι πάντοτε εΤχα έκδηλώσει ένδ ιαφέρον διΟ: το 
ϊlαιδi αύτό, ΤΟ όποΊον κατήγετο aπο aρίστην οlκογένειαν της 'Αλεξαν
δρουπόλεως καi εΤχε πάρει καi πτυχίον Νομ ικης, εσπευσε νΟ: μοu πΏ : 

- Ό Γιώργος εύρίσκεται είς το Νο6ορωσίσκυ. Φαίνεται ομως οτ ι 
είναι φο6ερ0: aπογοητευμένος aπο την έκεΊ κατάστασιν καi την ζωήν 
του. Μαλλον aπηλπισμένος. Κάποιο έλληνικο 6απόρι πfiγε στο Νο6ο
ρωσίσκυ καi ό Γ ιώργος κατώρθωσε νΟ: πλησιάσι:� ενα a Ελληνα ναύτην, 
άπο αύτοuς ποu 6γηκαν εξω στην-πόλι, καi TOU εδωσε κρυφΟ: Εvα γράμ
μα του γιΟ: μένα. Ό ναύτης, μέ κίνδυνον 6έ6αια, ΤΟ πηρε καi μοu το 
iΞφερε. Νομίζω οτι το f:χώ έδώι μέσα στην τσάντα μου. Νά, δ ιάοοσέ το. 
Ξέρω οτι τον συμπαθοuσες πολu καi τον έ6οήθησες νΟ: έξελιχθΏ μέσα 
στο κόμμα. 

Η «ΤΡΟΠΟΠΟ Ι Η Σ I Σ » ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝ Ι Κ Η Σ  ΟΡΘΟΓΡΑΦ Ι ΑΣ 

Πηρα το γράμμα καi ΤΟ δ ιά6ασα. 
Λοιπον δ Γιώργος Κολοζώφ έγραφεν εΙς την γυναΊκά του, δ:ν καi 

αύτην φανατ ικην κομμουνίστριαν : 
«Μόλις έφθάσαμεν έδώ, φυγάδες aπο τΟ:ς φυλακΟ:ς Σ υγγροu/ μaς 

οιεσκόρπισαν. 'Εμένα μέ εστειλαν έδώ στο Νο6ορωσίσκυ γιΟ: νΟ: aναλά
οω κομματικη δουλειΟ: μέσα στοuς UΕλληνας της Νοτίου Ρωσίας. ' Εδώ, 
στην περιοχη τοu Νοοορωσίσκυ, ύπάρχουν 36 έλληνικές κοινότητες. 
'Όλοι οί UΕλληνες εΤναι πάμπτωχοι καi πε ινοuν. "Ολοι εΤναι aμόρφωτοι ,  
δ ιότι aπο πολλΟ: χρόνια σχολεΊο δέν ύπάρχει .  Μέ  την 6άσιν οτι κάθε 
έ6νικότης δ ικαιοUται νΟ: �Χι:Ί δικό της σχολεΊο, έκάvαμε Ενα σχολείΌ, 
φυσικΟ: δημοτ ικό, καi εχω μαζεύσει κάμποσα ' Ελληνόπαιδα καi τΟ: μα-
9αίνω έλληνικΟ: γράμματα. Φυσικά, σύμφωνα μέ την τροποποίησιν της 
i:.λληνικης γλώσσης, ποu f:χει κάμει έδώ ό Κομμουνισμός, δηλαδη χωρiς 
πνεύματα, μέ Ενα μόνον τόνον εΙς τΟ:ς λέξεις, την όξεΊαν1 μέ κατάργη-
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σιν των διφθόγγων, με ένα μόνον ι, ,το γ ιω;α, ,με το Uψ!λον ώς op �αi 
μέ κατάργησιν των διπλων γραμματων. Επισης έκ,δ ιδομε� και μ ια:' 
έιpημεpιδούλαv έλληνικην με τον τίτλον <ι:Κομuvιστις», συμφωνα με 
την νεαν γραμματικην. , 

» �Ετσι πολλες ώρες την ήμέρα άπασχολοίiμαι σav δηιιοδιδασκ"α-
λος νa μάθω yράμ_ματ� έλ?--ηνικa ,στα παιδι� αύτ�, τ� δπ�ια �ει,νοu�, 
είναι καχεκτικα και ζουν μεσα στην άκαθαρσια και στην ψειρα . Εγω 
ο ίδιος δεν μπορω νa σωθω άπο την ψεί'ρα ! 

» Το βράδυ κάμνω ύποχρεωτικως δ ιαλέξεις στοuς μεγάλου� � Ελ
ληναs διό: νa τοuς κάμωμεν κομμουνιστάς ! - συνέχιζεν είς την έπι
στολην προς την έν 'Ελλάδι σύζυγόν του ό εύρισκόμενος είς την Ρωσίαv 
" Ελλην κομμουνιστης Γεώργ. Κ ολοζώφ. �Ερχονται, άκοίiνε ύποχρεωτι
;.;ως άλλΟ: δεν καταλαβαίνουν τίποτε ! υο,τι τοuς λές, δεν έχουν άvτίρ
ρησ; δ ιότ ι φοβοίiνται .  Mf. θεωροίiν κομμοuvιστήν, avθρωπον τοίi Κ ρά
τους: καΙ δf.ν μοίi έχουν έμπιστοσύνην διό: νa μοίi ποίiν τον πόνο τους. 
'Λλλa καΙ Ο:ν μοίi τόν ποίiν, τί νa τοLις κάμω ; τί μπορω νa 'Κάμω έγω 
έδω, τελευταίος τροχος της άμάξης ; 

» 'Επίσης γράφω καi όλην την έφημερίδα <ι:Κομυνιστlς» καΙ τ�ν 
στέλνω δωρεαν είς τας 36 έλληνικας κοινότητας. Κ υριολεκτικως τσακι
ζομαι στη δουλε ιά, καi τί δουλε ιά, νa άηδιάζΙJς ! 

�Εναvτ ι αuτων, τί νομίζεις δτι παίρνω; 'Ελάχιστα ρούβλια τον μη
να, τόσα δσα μf. φθάνουν να άγοράζω τa τρόφ ι μα ποu δίδει ή κολλεκτί6α 
καί το ψωμi γιa να διατηροίiμαι στη ζωή. Ροίiχα δf.ν έχω. ΕΤδα κ' έπα
θα να τοuς πείσω νa μοu δC:Jσουν ένα παντε-λόνι, έπειδη έλuωσε έκεί'νο 
ποu φοροίiσα δταν ήλθα καi θα έ:πεφτε άπο το σωμά μου ! τ α παπού
τσια ποu μοu έδωσαν εΤναι άπαίσια. "Αν μf. ίδ�ς, δf.ν θa μf. γνωρίσΙJς ! 

» Κ αΙ το χειρότερον aπο δλα εΤvαι δτ ι δf.ν ύπάρχει περίπτωσις η 
πιθανότης άλλαγης τοίi τρόπου της ζωης μου. Έδω θα πεθανω δάσκα
λος στο αλφαβητάριο των παιδιωv, γράφοντας είς τον «Κομυνιστί», 
ποu δf.ν τον δ ιαοaζει κανείς ! Μοίi έ:δωσαν καi ένα δωμaτιο μ ικρο καi 
λ ίγα ξύλα για μια μικρη σομπίτσα τοv χειμωvα ! 

» Γ ι'  αύτο λοιπον έγ�) έθυσίασα τa νει<Χτά μου να σπουδaσω vομι
κa, vα aγωνισθω στο κόμμα, για να καταλήξω έφ' 8ρου ζωης σ' αύτο 
τό κατάντημα ; Δυστυχ&:ς δf.v ύπάρχει καΙ τρόπος va φύγω, va έλθω 
η ίσω στην ' Ελλάδα, έστω καΙ av συλληφθω καΙ φυλακισθω ! Δέχομαι 
va κάτσω στας φυλακας Σ υγγροίi μέχρις δτου λήξΙJ ή ποινη ποu θa 
μοu δάλουν καΙ για τηv άπόδρασιν. Άλλα θα ξέρω δτι, Ο:ν βγω, θa γίνω 
παλιν α ν θ ρ ω π ο ς καΙ &ν Ε.χω ύγείαν καΙ χρόνια θa ξαναφτιάξω 
τήv ζωή μου. ΆλλΟ: να φύγω άπο έδω εΊναι άδύνατον. Οuτε να πλησιά
οωμεν στα βαπόρια μπορούμε. Mf. χίλια βάσανα σοίi στέλνω αύτο το 
γράμμα. �Εσβυσαν δλα τa Ιδανικά μου. ΕΤμαι ένας άπηλπισμένος άν
Θρωπος, ένας χαμένος ! » 

ΠΟ Ι ΑΝ ΛΥΣ I N  ΕΔΩΣ ΕΝ Ε Ι  Σ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗ Σ ΖΩΗ Σ ΤΟΥ 

Αύτα έγραφε περίπου ό Κ ολοζωφ στη γυναΙκά του ! ΕΤvαι 
ηρc:φαvf.ς 8τi εΤχε παύσει va εΤvαι καΙ κομμουνιστής, &ν καΙ ύποχρεω
τικως ήτο δάσκαλος τοίi Κομμουνισμοίi έκεί' στό . . .  Νοβορωσίσκυ ! 

ΕΤς έκ τωv φυγάδων π�ν φυλακων Σ υγγροίi ήτο καΙ 6 Βασίλειος 
'�σίκης, καπνεργάτης. Αύτός, ώς έργάτης, Ε.μεινε μόνον δύο χρόνια είς 
τηv Ρωσίαν προς μετεκπαίδεuσιν είς τον Κομμουvισμόν. � Επειτα .έπέ
ο;ρεψεν �Ι ς �ην > ' Ελλάδα. 4ηλ�η έ�αγε κι '  �ύτος τa χρόνια του, άμα 
yυρισε, εις τηv Ακροναυπλιαv εις τας φυλακας. 

, ,Τ�ν σuvήvτ!Ίσα το 1 ?48 εΙς τ� ν Θεσ<!αλ;>ν�κην, �πί�ς τυχαίως. 
Τον ηρωτησα διαφορα πραγματα και μεταξu αuτων και δια την έν Ρω-
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σίςι: δ ιαμονήν του καi διΟ: την τύχην των άλλων. Mou έοεοαίωσε τον τυ
φεκισμον τοu Χαϊτa, άλλΟ: καi τοu Κολοζώφ, δ ιότι καi αuτος έξεδήλωσε 
.τάσε ις άντιδράσεως. 

Εuρηκα φυσιολογ ικην την τοιαύτην έξέλ ιξιν. Το παιδi �uτο ευ�ηκε 
ιγαίνεται την λύσιν τοu τυφεκ ισμοu του ώς άντ ισταλινικου, ώς μονου 
τρόπου λύσεως τοu δράματος της ζωης του ! Έν τ� άπελπισίςι: του 
�φοε�ί.μησε νΟ: ;τεθάνη κατΟ: τοι<?_ίJτον τρ?πον, π�ρΟ: ν� συ�εχίζη ,την 
εiς την έπιστολην του περ ιγραφεισαν ζωην του. Ας τα 6λεπουν οσοι 
.έπιθυμοuν τον ρωσικον «Παράδεισον» . . .  · 

'Ο δεκαvεuς Μαρκοοίτης, έπί τι δ ιάστημα ήτο έκφωνητης είς τΟ: 
έλληνικΟ: είς τον Ραδιοσταθμον της Μόσχας. 'Έπε ιτα χάνονται καi αu
:ιοu τΟ: ίχνη ! 

ΧΑΩΔΗ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣ I Σ 

Ή κατάστασις ή δημ ιουργηθεΊσα είς το Κ . Κ . Ε. μετΟ: την χ ρ Ε ω
κ ο π ί α ν, ώς ο\ 'ίδ ιοι  κομμοvvισταi έχαρακτήρισαv, της τότε Κ .  Ε. 
u:uτou, μετΟ: την έ:κθεσιν τοu Γερμαvοu Γκροuοε καi την άπόφασιν της 
Κ όμ ιντερν (η1ν δποίαν δέν δημοσιεύομεν ένταΟΟα, διότι άναγράφει αu
·ιην καi δ Πετσόπουλος είς το 6 ιολίον του πολεμικ!)ς κατΟ: των Σ ιάντοu 
.καi Σ ίας, ώς καΙ ή Μεγάλη Έ λληνικη Έγκυκλοπαιδεια, είς τον είδικον 
τιερl ' Ελλάδος τόμον της, σελ. 870 ) ,  μόνον ώς Χ α ώ δ η ς δύναται 
νΟ: χαρακτηρισθΌ. . Ή Κόμιντερν δέν περιωρίσθη είς το νΟ: κηρύξη χρεωκοπήσασαv 
η1ν Κ . Ε. έκείνην, άλλΟ: καΙ την έπηρεν είς την Ρωσίαv καΙ έκράτησεν 
έκεΊ έπl δύο χρόνια τον Σ ιάvτον καi τοuς άλλους «προς μετεκπαίδευ
α ι ν» η μάλλον δ ιΟ: νΟ: λείψουν άπο την ' Ελλάδα, δ ιότι ολοι αuτοi ήσαν 
κατ' οuσίαν άνεπίδεκτοι πάσης μετεκπαιδεύσεως, καθ' δσον ή γενικη 
μόρφωσίς των καΙ ή σχολικη τοιαύτη ήτο τόσον πενιχρά, ωστε νΟ: λεί
πουν αί προσλαμ6άνουσαι παραστάσεις διΟ: περαιτέρω μόρφωσίν των. 

Ν Αλλο τώρα το ζήτημα δ:ν ή Κόμ ιντερν ΤΟ εκαμεν αuτο καΙ τοuς πη
ρε είς την Ρωσίαv διΟ: ν' άνοίξη συνάμα καΙ τον δρόμον διΟ: την πλήρη 
έπικράτησιν τοu Σταλινισμοu είς το Κ . Κ . Ε. ,  κυρίως δηλαδη την έπι
κράτησιν μ ιaς τυραννικης έκ των άνω έγκαθ ισταμένης ήγεσίας, uπο
τακτικης πλήρως είς την Μόσχαν καΙ άνεξελέγκτου άπο τΟ: μέλη τοu 
κόμματος. Δηλαδη άνευ 'ίχνους δημοκρατισμοu, δστις έπεκράτει προη
γουμένως είς δλα τΟ: Κ . Κ .  τοu Κ όσμου. Κ ατ' αuτον τον τρόπον ή Μό
σχα έξησφάλιζε την άνευ άντιρρήσεως έκτέλεσιν δλων των έντολων της. 

ΕΝΑΣ Ο Ρ Ι Σ ΜΟ Σ  ΤΟΥ Σ ΤΑΛ Ι Ν Ι Σ ΜΟΥ 

Ό Πετσόπουλος, εiς το οιολίον του, το δπο'iον εΤναι φυσικΟ: γραμ
μένον ώς πολεμικη ό:πο κομμοvvιστικης πλευρaς κατΟ: της άπο τότε 
καi μετέπειτα ήγεσίας τοu Κ . Κ . Ε. ,  κυρίως ( έκτος διαλει μμάτων τ ινων) 
ήγεσίας Ζαχαριάδη η πνεύματος καΙ νοοτροπίας Ζαχαριάδη, ώς έξης 
;_rεριγράφει την εκτοτε δ ιοίκησιν τοu κόμματος, είς σελίδα 65 τοu 01-
ολιου του : 

«� Ενα σατανικο σύστη μα διοίκησης τοu κόμματος, ποu μέ έπι μέ
λεια καΙ έπιμονη καλλιεργήθηκε καΙ ποu εuνοήθηκε άπο τΙς συvθηκες 
της παράνομης πάλης κατΟ: την Κ ατοχή, εΤχε κατορθώσει ως τώρα νΟ: 
π είση το κάθε κομματικο μέλος πώς ή τυφλη πίστη καΙ ή σιωπη μπρο
στΟ: στην ΠΙΟ παράξενη καΙ ΠΙΟ uποπτη έκδήλωση της κομματικης 
τακτ ικης ήταν δ καλύτερος τρόπο5 έξυπηρέτησής του. ΜιΟ: «σιδερένια  
πειθαρχία», ποu εΤχε στην uπηρεσια της :Ζvα δλόκληρο δίκτυο όργανω
μένης κατασκοπείας, άποτελοuσε διαρκη άπειλη διαγραφης καi ήθι-
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κής δολοφονίας, ?ια τοίΊ, δ ιασυρμοίΊ κ�ε" κομματικο9 μέλ?υς ποu το�
tJΟυσε �α ,? ιατυπω<?"!] γ�ω�η �ιαφ,ορετι�η η ,να ,συζητησ!] τη� κο�ματικη 
γραμμη. , Ετσι, κ�τω απ,ο την α:rει�η και την :ρομοκρατια :"% ήγε
σίας, που καθ ιστουσε, άδυ�ατο κα� τι:ν παραμ ι�ρο δημ'?_κρατ�κ� ελεyχο 
μέσα στό κόμμα καvενα μέλος του κομματος δεν τολμουσε να εκφρασ!] 
τις σκέψεις του, 

'
τiς άπορίες, τα έρωτηματικα ποu βασάνιζαν τό μuαλό 

-του καi η1ν Ψυχή του». 
Ό Πετσόπουλος ύπηρξε πολu άφελής. ΝΕγραψε τα άνωτέρω δ ιό: 

νό: πλήξ!] τόν Ζαχαριάδην καi η1ν ήγεσίαv τοίί Κ .Κ .Ε. γενικwς έπi Ζα
χαριάδη ' !  Καi ήγνόει 6 Πετσόπουλος, τοιαίίτα γράφων, δτι πλήττει 
τόν . . .  Στάλ ιν ! Διότι τα άvωτέρω δεν εΤναι τίποτε άλλο είμη 6 <<όρι
σμος τοίΊ Σταλινισμοίί» ! Αύτα άκρι6wς, δπως τα λέγει άριστα 6 Πε
σόπουλος, εΊναι 6 δρισμος τοίί Σ ταλινισμοίί. Καi 6 Ζαχαριάδης όρθwς 
;'.πι6ραοεύεται άπο τον Στάλιν, δ ιότι κατενόησε πλήρως το πvείίμα 
της πορείας τοίί Στάλιν καi το έπέ6αλεν, ώς έκπρόσωπος 'Εκείνου είς 
τό Κ . Κ .Ε. Καi τοιαίίτα γράφων 6 Πετσόπουλος, έπερίμεvε να μη ήτ
τηθQ καΙ ν' άνατρέψ!] τον Ζαχαριάδην ; Έπερίμενε να έπικρατήσ!] αύ
τος εiς το Κ . Κ . Ε. το 1 946 (οπότε έξεδόθη το 6 ι6λίον του ) ,  δταν, άπο 
-τό 1 93 1  ίσχύ!] το σύστημα αuτό της δ ιοικήσεως τοίί Κ .Κ .Ε. ; Έπε
ρί μενε να έπι6ληθΏ αuτος είς το Κ .Κ .Ε., έπικαλούμενος τον άπο τοίί 
I 93 1 καταργηθέντα δημοκρατισμον είς το Κ .  Κ. Ε. ; Έπερίμενε ν' άνα
Ύpέψr;ι τον Ζαχαριάδην, δταν παρέχε ι είς αύτον τοιαίίτα πιστοποιητικα 
άρίστης κατανοήσεως καi έφαρμογης τοίί Σ ταλ ινισμοίί ; 'Ή ό Πετσό
ηουλος εύρίσκετο τόσον μακρό:ν τοίί Κ .  Κ .  Ε., ωστε να μη άντελήφθη 
η'1ν fλλε ιψιν δημοκρατ ισμοίί έπi 1 5ετίαv ολόκληρον καΙ να ζητΏ το 
ί 946 συνέδρια καi κριτικην καi ύ π η ρ ε σ ι α κ α ς έπιτροπό:ς καi δη
μοκρατικας έν αύτc';> έκλογάς, άγνοων δτι δλα αύτα δεν σuμ6ι6άζονται 
,με τον Σταλινισμον καi δτι πλήττων τον Ζαχαριάδην έλάκτιζε προς κέν
τρα, διότι fπληττεν αύτον τον Στάλιν, δστις εκαμεv έπίσης 1 5  χρόνια 
lia κάμ!] συνέδριον τοίί ρωσικοίί κομμουνιστικοίί κόμμα-τος, &ν καΙ ήδύ
νατο νό: το κάμr;ι σκηνοθετwν αύτο κατα βούλησιν, ωστε να ΕΧ!J παμ
yηφίαν ; 

Η Δ Ι ΑΛΥ Σ Ι Σ  ΤΗ Σ Κ . Ο. Ε. 

Άλλα δεν άξίζει τον κόπον νΟ: άσχοληθΏ καvεiς με τον Πετσόποu
λοv, οuτε με τα 500 τετράδια -της άνεδαφικης κριτικης του, άvεδαφικης 
καί δταv εΤναι ορθή, δ ιότι «σΕ ποιον τα λέγει» ; ! Ό Στάλιν δι' αύ
τοuς άκρ ι6wς τοuς λόγους, καΙ κυρίως δ ιό: ΤΟΥ δημοκρατ ισμόν, τον δ
ποίΌν δεν έδέχετο, άπέπεμψε καi κατεπολέμησε μΕ τόσους άγwνας καΙ 
·�οσας θυσίας ί:να όλόκληρον τίτο μΕ όλόκληοον -την Γιοuγκοσλαuίαv 
ΎΟυ καi Θα i]vείχετο ό Ζαχαριάδης ενα Πετσόπουλον, ποu δεν εΤχε καμ
μ ιαv έπιρροην είς τας μάζας τοίί Κ .  Κ .  Ε. καΙ fζη πάντοτε εΙς το περι
tιώριοv αύτοCι ; Ό Πετσόπουλος γράφει είς το 1 946 καΙ ζΏ άκόμη εΙς 
τό 1 922, όπότε το πρwτον διεγράφη έκ τοίί κόμματος ! ' 

'Αλλ' έό:ν το Κ .  Κ .  Ε., κατα το δ ιάστημα αύτό, εύρίσκετο εΙς τέτοια χάλια, σχεδοv ύ π ο δ ι ά λ υ σ ι ν, έξ έσωτερικwν αύτοίί λόγων δεν σημαίνει δτι καi το Κράτος ij το κόμμα των Φιλελευθέρωv, ώς κυ6εpνwν κομμα, η τα άλλα κόμματα έσχοv την πρόνοιαν νό: έκμεταλλευθοCιν την τοιαύτην κατάστασιν τοίί άντ ιπάλου των κοινωνικwς καi ν' άvτεπιτεθοCιν κατ' αύτοίί είς μίαν περίοδον άδυναμίας του. Είς την 'Ελλάδα πάν:.οτε έπ�ήσ�ε;ο δ κ,ομμο�;�ν�σι;ιός,, δηλαδη 
'
μό�ον ,οι κομμοuνισταί, ώς ατομα, οχ ι η ιδεολογια και η οργαvωσις αuτοu μovov δ σ ά κ ι ς η ν ώΧ λ ε I κατα Ενα οΙονδήποτε τροπον το Κράτος: 'Εφ' δσον δΕν το t']νώχλει, δ ιότι δεν i'jτo είς θέσ ιν νό: το ένοχλήσ!], πάντοτε άφίνετο i]σuχος, 
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μέχρις δτου δυνηθ6 νa καταστ6 καΙ πάλιν ίκανον το Κ .  Κ .  Ε. διa νa 
ένοχλήσr:ι το Κ ράτος ! 

'Οσάκις δΕ: έτύγχανε νa ληφθοuν καί τινα μέτρα κατ' αύτοu, ταuτα 
ήσαν τοιαUτα, η έφηρμόζοντο κατa τοιοUτον τρόπον, ωσ-τε νa ένισχύ
ουν το Κ .  Κ .  Ε., άντi νa το πλήσσοuv ! � Εν τοιοuτον μέτρον, κατa το 
θέρος τοu 1 930 ύπηρξε καi ή δ ιάλυσις της Κ .  Ο. Ε., δηλαδη της Κ α
πνεργατικης 'Ομοσπονδίας της ' Ελλάδος, γενομένη δ ι '  άποφάσεως τοu 
Πρωτοδ ικείου Θεσσαλονίκης, ώς έκτραπείσης, τοu σκοποu της ! 

ΕΦΑΝΑΤ Ι ΣΘΗ Σ ΑΝ ΠΕΡ I Σ Σ ΟΤΕΡΟΝ 

τ ην άπόφασιν ταύτη ν προεκάλεσεν άσφαλώς σκέψις πολu άφε
λής πολU έπιπολαία, σχηματική, σκέψις άvθρώπων άγνοούντων στοι
χει�δη περi Κομμουνισμοu πράγματα, άλλΟ: καi στοιχειώδη άκόμη πε
ρi συνδικαλισμοu. ΟΙ Ciνθρωποι, οΙ εlσηγηθέντες το μέτρον, εΤπαν ά
πλώς : «Ή Καπνεργατικη 'Ομοσπονδία της ' Ελλάδος έπηρεάζεται ά
πο το Κ .  Κ .  Ε.». ν l σως μάλιστα νa έκριναν δτι εΤναι καΙ όργάvωσις τοu 
Κ. Κ .  Ε. « 'Εφ' δσον λοιπον έξυπηρετεΊ το Κ .  Κ .  Ε. ,  δΕ:ν την διαλύο
μεν ;» Καi μάλιστα εΙς την διατυπωθεΊσαν κατηγορίαν ένώπιον τοu δι
καστηρίου προσετέθη καΙ όλίγη «Αύτονοrιία της Μακεδονίας>> ! Οuτω 
διελύθη μ ία καθαρώς συνδ ικαλιστικη όργανωσις μΕ: κατηγορίαν π ο λ ι
τ ι κ ή ν ! 

'Αλλ' ή Καπνεργατικη 'Ομοσπονδία έπηρεάζετο άπο το Κ .  Κ .  Ε. 
άπολύτως, δ ιότ ι οΙ καπνεργάται, κατa πλε ιοψηφίαν μεγάλην, ησαν κομ
μουνισταi η έπηρεάζοντο άπο το Κ .  Κ .  Ε. Ε'ίπομεν δΕ: εiς την άρχην τοu 
Ιστορήματος τούτου πώς κατεκτήθησαν παρa τοu 1< . Κ .  Ε. Τοιοuτοι ον
τες, έξέλεγον διοίκησιν της Καπνεργατικης 'Ομοσπονδίας πάντοτε πρό
σωπα, μ�η τοu Κ .  Κ .  Ε. ύποδεικvυόμενα παρ' αύτοu, καi τa όποΊα έ
πί τοu συνδικαλιστικοu πεδίου έξετέλουν τaς έντολaς τοu Κ .  Κ .  Ε. Τί 
ίiγινε μΕ: την έκ μέρους τοu δικαστηρίου τυπικην δ ιάλυσιν της οργανώσε
ως ταύτης, της Καπνεργατικιlς 'Ομοσπονδίας ; Μήπως €παuσαν οί κα
'Πνεργάται νa έπηρεάζωνται κατa μεγάλην πλειοψηφίαν άπο το Κ .  
Κ .  Ε. ; Κάθε άλλο. Ήγανάκτησαν διa την δ ιάλυσιν της οργανώσεώς 
των καi έφανατίσθησαν περισσότερον ύπΕ:ρ τοu Κ .  Κ .  Ε. ! ΚαΙ f\ρχισαν 
νa έπηρεάζωνται παρ' αύτοu καΙ δσοι έξ αύτών δΕ:ν έπηρεάζοντο μέχρι 
τοτε. 

ν Αλλωστε καi 6 καθοδηγητης τοu κόμματος, 6 πανταχοu παρών 
τοuς εΤπεν άμέσως : 

I 

- Είδατε ; Το Κ ράτος αύτο δΕ:ν εΤναι Ιδικόν σας ! ΕΊναι Κ ράτος 
τών έκμεταλλευτών σας, τών καπνεμπόρων ! Διέλυσε την συνδ ικαλ ιστι
κήν σας όργάνωσιν διa νa μη δύνασθε δ ι '  αύτης νa δ ιεκδικήσετε τa αΙ
τήματά σας, διa νa μη μπορητε νa ζητητε αuξησιν ήμερομισθίου η βελ
τίωσιν συνθηκών έργασίας. Na γ ίνεται δλοι φυματικοί, εlσπνέοντες τον 
καπνον μέσα στa καπνομάγαζα, χωρiς νa τρώτε καλά, μΕ: μ ικρον ήμε
ρομίσθιον. ΜΕ: αύτο το μέτρον του έξυπηρετεΊ τοuς καπνεμπόρους εΤναι 
Κ ράτος Ιδικόν των, όχι Ιδικόν σας ! ΚαΙ ή Δικαιοσύνη του, δηθε� άπο
νεμει το δίκαιον, άλλa δίκαιον δΕ:ν εΤvαι νa μη έχετε το δικαίωμα νa ε
χετε συνδικαλιστικην όργάvωσιν. Είναι καi ή Δικαιοσύνη οογανον τών 
καπνεμπόρων, δ ιότι αύτών τa συμφέροντα έξuπηρέτησε διό: της άπο
φασεως αύτης ! Κατa τοuς κυβερνώντας, διa νa f.χετε συνδικαλιστικην 
όργάνωσιv, πρέπει νa ψηφίζετε καΙ νa τοποθετητε εΙς την διοίκησίν της 
καπνεργάτας κ ιτρίνους, φασιστάς, όργανέττα τών καπνεμπόρων. Τότε 
μ�ν�ν θ� σδ:ς 

,
άψήσουν ν_a Ε:χ�τε !. Γι' αύ;ο σ.5:ς_ λέμε δτ� το Κ ράτος 

αυτο πρεπει ν ανατραπr:ι, δ ιοτ ι  ε ιναι Κ ρατος των πλουσιων τών κα-
πιταλιστών, τών καπνεμπόρων ! 

ι 
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Καi οί:ίτω καθ' έ:ξi)ς. • 

Καi oi καπνεργάται έπίστευαν φυc;ικα, αύτ� τα λόγι� του καθοδry
yητοu. νΕτσι ή διάλυσις έδωσεν εύκαιριαν �νισχυσ�ως ;ου Κ .  Κ .  �· yε
σα είς τοuς καπνεργάτας καΙ έφεl?ε το cΧ:rr ιθε,::rον απ�τελεσμ<;, ά�ο ο;; ι 
έ.πεδιώκετv δ ι '  αύτi)ς. Ό είσηγητης λοιπ�ν , της δ ι�υσ�ωςι εαγ ητο �
\·ώτερος ι)πάλληλοςι θα έπρεπε ν' �πολ�-θι:J αμ�σως ω5 ασ�οιpειωτος �ις 
τόν 'ίδιον αύτοu τομέα δράσεω.sι έαν, δε , ήτο , υπ,ουργοςι _θα εη;ρεπε οχ, ι 
μόνον να παύσΙJ να εΤ�αι το�οuτ�ςι c;λ�α ,και ,να ,υποσ;τΙJ κυρωσ�ις δ ια 
τr)ν πολιτικήν του εύθυνην. Αλλ αυτα εις την Ελλαδα δεν γ ινονται 
πcτέ ! 

Π Ρ ΕΠ Ε Ι  ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΏΝΤΑ Ι 

ΚαΙ τώρα πρΟς διδασκαλίαν : Ai συνδικαλιστικαl οργανώσε ις δi:ν 
διαλύνοται δ ια δικαστικων άποψάσεωνι άλλα πρέπει να Κ α τ α Κ τ ω ν
τ α ι ! 'Εαν oi καπνεργάται ήσαν κομμοuvισταl η κομμοuνίζοντεςι θα Ε
πρεπε ν' άγωνισθ6 το Κ ράτος η τα &λλα κόμματα δια της ιJπέρ αύτων 
μερίμνης η της πειθοuς να τοuς κατακτήσουν δ ι '  έ:αuτα καΙ τότε θα Ε
παυαν να έκλέγουν καΙ κομμουνιστας εiς τr)ν δ ιοίκησιν της 'Ομοσπον
δίας τωνι όπότε δέν θα ιJπήρχε καΙ λόγος δ ιαλύσεως αύτijς. Άλλα το 
Κ ράτος δέν ηξερε/ οuτε καΙ τώρα άκόμη ξέρει πως να [καμνε η να κάμ'Ι] 
τι δ ια να παύσουν oi καπνεργάται η &λλοι έργάται να είναι κομμουνι
σταίι πιστεuον οτι μία διάλυσις μ ιaς οργανώσεως/ δια μ ιaς δ ικαση
κης άποφάσεωςι έξαλείφει τον Κ ομμουνισμόν άπό τα μέλη τής οργα
νώσεως ! 

Όποία τραyικ;Ί πλάνη ! Το μέτρον έφηρμόσθη καi είς aλλας πε
ριπτώσεις καΙ δ ι ' αύτό δράττομαι της εύκαιρίας δια να το καταδικά
σω. Ούδαμοu τοu Κόσμου διαλύοιΝ τας συνδικαλ ιστικας οργανώσε ις/ 
άλλ' ολοι φροντίζουν να τας κατακτήσοuν1 προσεταιp ιζόμενοι ίδεολογι
κως τας μάζαςι ποu άνήκοuν είς αύτάς ! Ή δ ιάλυσις εΤναι είίκολος1 ένcϊ> 
ή κατάκτησις μαζων θέλει κόπους/ άyωνας1 θυσίας καi προ παντός σκέ
ψιν καi μελέτην ! 'Αλλ' έαν είς τον τόπον μας ολα έγίνοντο μέ σκέψιν 
καΙ μελέτηvι θa ημεθα βέβαια πολu καλύτερα ! Έδω τα ζητήματα ρυθ
μ ίζουν οί άδαέστερο ι αύτων ! 

ΓΛΑΥΚ Ο Σ  Κ Α Ι  ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ 
Μέ η1ν χρεωκοπίαν ηϊς Κ .  Ε. έκείνης τοu κόμματος καΙ την είς 

Ρωσίαν άναχώρησιν των μελων τηςι των μέν ώς φυγάδων των φυλακων 
Σ υγyροuι των δέ κατ' έντολr)ν της Κόμιντερν, το κόμμα άποψιλοuται 
τελε ίως άπο ολα τα παλαιότερα ήγετικα αύτοu στοιχεία/ έφ ' δσον εΤχεν 
άπο το συνέδριον τοu 1 928 ό:ποψιλωθ� καΙ άπο δλους τοuς μέχρι τότε 
διοικήσαντας αύτο διανοουμένους η ήμ ιδιανοοuμένους. ΚαΙ ή ήγεσία f.
μεινε κενή/ δια να πληρωθΏ δχι βέβαια άπο συνέδριον τοu κόμματος/ αύ
το6ούλως ένεργοuνι ό:λλα ό:πο την Μόσχαν ! Δια πρώτην φοραν ιJπεδεί
κνuεν ή Μόσχα άπ' εύθείας την ήγεσίαν τοu Κ. Κ. Ε./ ό:νεξαρτήτως τοu 
άν έπειτα την ιJπόδειξίν της έπεκύρωσαν έκατον συνέδρ ια η 500 δλομέ
λειαιι ό:παρτιζόμενα άπο πρόσωπα άρεστα εiς την ιJποδειχθεί'σαν ήγε
σ��� ορχανc;τ αιJτης/ δ ιατηροuντα- τας έν τcϊ> κόμματι θέσε ις των έλέ(i) 
αυτης και μονον ! 

Ή Μόσχα εΤχε να κάμΙJ έκλογην μεταξu ·Ό·όc Γ προσώπων :-τσ&
r λαύκοu ( ψευδώνυμον) πραyμτιττκόν δνομα Κ ωνσταντ ινίδου καΙ τοu Νί
�ου Ζc;τχαριάδη. ,Αύ;α τ� δύο , πρόσωπα, Πpο,ετά?'σο,ντο αύτομάτωςι ώς 
·απομειναvται και τα πρωτα φεροvτα πλεοiι εις το κομμα. 

Ό Γλαuκοςι προήρχετο άπο η1ν Όμοσποiίδίαν Κομ μουνιστικων 
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Νεολαιων, είς τι1ν όποίαν άλλωστε άνηκεν, ώς άνεyράψαμεν, i)δη, καΙ 
ό Ζαχαριάδης. ΕΤχεν άρίστην μόρφω.σιν καi ε1χε τελειώσει την Νομικην 
τού Πανεπιστημίου Άθηνων. Μικροαστικης προελεύσεως καi όχ ι έρyά
της, ήτο νέος σοβαρός, μΕ άyωγην καλην καi τρόπους άναλόyους. Ώς 
κομμουνιστι1ς ήτο ίδεολόyος, άνθρωπος άφ ιερώσας Ε:αuτον ε ίς  την ύ
πόθεσιν τοu Κομμουνισμοί), δ ιότι έπίστευσεν είς την όρθότητα α�τοu 
καi ένόμισεν οτι ώφειλε νΟ: ύπηρετήσr;ι την ύπόθεσιν της «άπολυτρωσε
ω9> τού προλεταριάτου άπο την έκμετάλλευσιν . .,. Ητο περισσότερον άν
θρωπος τού βιβλίου καi της σκέψεως, παρΟ: της δράσεως. Π ροσωπι κως 
ήδύνατο βεβαίως νΟ: ζήσr;ι καi είς την άστικην Κοινωνίαν, δ ιότι τΟ: 
προσόντα του έπέτρεπον TOUTO καi ούδΕν προσωπικον συμφέρον τον 
συνέδεε μΕ ΤΟ Κ . Κ .  Ε. Ούδέποτε έσκέφθη νΟ: κάμr;ι τον Κομμουνισμον 
έπάyyελμα, οπως τόσοι άλλοι .  Δι '  αύτο καi άπεχώρησε. 

Κ ΟΛΑΣΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΣΑΡΟΥ 

Ή προτίμησις της Μόσχας, ώς προεξωφλεΊτο άλλωστε, εκλινεν ύ
πΕ:ρ τού Νίκου Ζαχαριάδη. Κ αi αύτος άνηyορεύθη ά ρ Χ η y ο ς τού Κ .  
Κ .  Ε. ! ΤΟ: Κ .  Κ .  οLιδαμού εΤχον άρχηyούς ! Ό δημοκρατισμος δΕ:ν έ
πέτρεπε τούτο. 'Αλλ' ό Σ ταλ ινισμος έπέβαλε τοuς άρχηyούς ! Κ ατεΊ
χον μΕ:ν την όρyαvικην θέσιν τού γενικού γραμματέως τού κόμματος, η 
μάλλον τού πολιτικού yενικοv γραμματέως (διότι άρyότερον προσετέ
θησαν καi άλλοι γραμματεΊς, όρyαvωτικος yραμματεuς κ. τ .λ. ) ,  είς ηlν 
μ&ζαv ομως Ελαβον τον τίτλον τού άρχηyού ! Κ αi ή άρχηyία σημαίνει 
Ισοβιότητα, σημαί·νει μη έξάρτησιν πλέον τού άξιώματος έκ της ψήφου 
συνεδρ ίου τ ινος η εστω ψήφου όλομελείας στελεχων η άλλου άvτιπροσω
πευτικού τ ινος της μάζης σώματος. ΝΕτσι ό ΝΊκος Ζαχαρ ιάδης εyινεν ό 
Στάλιν της 'Ελλάδος η μ&λλον δ έν ' Ελλάδι έκπρόσωπος τοϋ Στάλιν, 
6 άνθρωποός του, l'ame damnee τού 'Ερυθρού Τσάρου ! 

Τί έστι Ζαχαριάδης ; Άπο οσα ε'ίπομεν είς τΟ: προηγούμενα τού 
ίστορήματός μας, οί άναyν&ισται  του θc'χ έσχημάτισαv βεβαίως κάποιαν 
ίδέαv περi αύτοu. 'Επίσης καi άπο οσα έδιάβασαv 'ίσως Ιδικά του άρ
Ορα η βιβλία κάτι θc'χ άπεκόμ ισαν. Ώσαύτως καi άπο τι1ν δρ&σιν του 
είς ΤΟ κ .  κ .  Ε. καΙ είς την πολ ιτικην έν γένει της χώρας, άπο το πως 
κατηύθυνε ΤΟ Κ .  Κ .  Ε., όμού μΕ: ολας τaς έπιτυχίας του καi ολας τΟ:ς 
άποτυχίας του, ολα τΟ: σουξέ του καi ολα τΟ: σφάλματά του, κάποιαν 
σκιαyραφίαν αwτού, οχ ι βέβαια της μορφης του ( μυρ ιάδες φωτοyραφιων 
έκuκλοφόρησαν), άλλΟ: της <<προσωπικότητάς» του θΟ: έσχημάτισαν. 

Ώς ε'ίπομεν i]δη, είς την ' Ελλάδα ήλθε ταπεινός, ύποτακτ ικός, πει
θαρχικός, χωρiς άξιώσεις, άντιθέτως προς ολοuς τοuς άλλους «Κούτ
βηδες», ποu ήλθον ολοι ,  εύθuς έξ άρχfις, μΕ: άξιώσεις ! Ν I σως αύτο να 
ήτο δ ι '  αύτον ζήτημα τακτικfις . .,. Ητο μΕ:ν Ε:ξαλλος είς την δρ&σιν του 
καi εΤχε πολλaς έξτρεμιστικΟ:ς έκδηλώσεις, ώς ε'ίδομεν, άλλΟ: ποτΕ: δΕν 
εκαμνε πολεμ ικιlν καi άντιδικίαν μΕ: τc'χ άνώτερά του στελέχη διc'χ νc'χ ύ
περασπίσr:ι τιlν όρθότητα των ψεyομένων ένδεχομένως πράξεών του. Πα
ρεδέχετο οτι εσφαλε καi συνέχιζεν έρyαζόμενος, δρων, άεικίνητος, ά
κούραστος έκεΊ οπου έτάχθη. Ούδέποτε παρεπονέθη διc'χ το «πόστο» εί� 
το όποΙον έτάσσετο, άξιων μεyαλύτερον. Προφανως i)θελε νΟ: κατακτή
σr;ι οχι την έχθρότητα, άλλΟ: την έμπιστοσύνην των άνωτέρων του στε
λεχων. 

ΤΑ ΠΕΡ Ι ΦΟ Ι ΤΗ Σ ΕΩΣ 
Ε Ι Σ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΝ ΑΔΡ Ι ΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

UΟταν ήλθεν, ή μόρφωσίς του ήτο πολu πενιχρά, καi Οσον άφορ� 
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ττ'Jv έλλην ικi)ν γλC:Jσσαν aκόμη. 'Όταν aργότερον εγ ινεν ,aρχη'(ος ,τοu· 
Κ .  Κ .  Ε. καΙ τον έπρόσεξε το Πανελλήνιον, f)κουσα πολλc;χκις να λεyε: 
ται οτι έφοίτησε καi έτελείωσε το Γυμνaσιον Άδριανουπολεως ,! Α_υτο 
είναι ψεuδος ! w l σως το Κ .  Κ .  Ε. η ό ίδιο� να εκριν� σκόπιμ�ν ν� δωσΊJ 
εν στοιχείον καΙ τυπικfjς μορφώσ�ως εiς τ�ον aρχηγον, το�!, δ ια να πr;>οσ
δώσl] εiς αύτον κaποιο περισσοτερον κυρος μεταξυ των μορφ�μενων 
ανθρί.Jπων κα} δ ι ' ,αύτο διε?όθη ;οϋτο� Άντ�λα�;�οaν,ομαι, άριστα τηy σκο
πιμότητα του ψεvδους τουτοv. Αλλα κακως εξελεγη η Αδρ ιανουτyολις 
ι<αl το Γvμνaσιόν της δια να δώσΊJ πτυχίον εiς τον Νί'κον Ζαχαριαδην, 
δ•ότι ήτο εuκολος ,ό Ελ�γχος τfjς �ληθ�ίας τοΟ� πρaγ ματος., Ή ή�ικ�α 
τοΟ Νίκου Ζαχαριαδη ε ιναι γνωστη και aκριοως καθωρισμενη. Ουδε�ς 
δμως έκ των φο ιτησ�τω� εiς� το Γ�μνaσιο� Άδριο;νοyn;όλεως έ_κατο�ι;;χοων Άδριανουπολιτων ενταύθα ευρισκομενων και εχοντων την αvτην 
περίπου ήλι� ίαν με το� ,Ζαχ�ρι,a�ην, ένθvμε'Ιτα� να τον εΤ((ε _συ�;�μαθ�την 
η να εΊχε και σvμμαθητην με το ονομα Ζαχαριαδης ! Και το θεμα απη
σχόλησε τοuς 'Αδριανοvπολίτας. 

� 
w Αλλωστε, οπως ε Τ πα, τα έλληνικα καΙ ή μόρφωσις έν γένει τοv 

Ζαχαριaδη, οταν ήλθεν εiς ττ1ν. Έ λλaδα, ήσαν πολU πενιχρα καΙ "Παρ' 
όλον οτι είχε σπουδaσει καΙ εΙς το «Κοlιτο» τα κομμοvvιστικα «γράμ
ματα», δεν έτόλμα έπί δεκαετίαν εΙς το Κ .  Κ .  Ε. να γράψΙJ τίποτε, οίί
τε uπάρχει προ τfjς aρχηγίας του εΙς το Κ .  Κ .  Ε. άρθρον τι Ιδικόν του 
είς τον «Ρ ιζοσπάστην» η εΙς την «Κομμοvvιστικην Έπιθεώρησιν», ως. 
eα επρεπε να συμ6αίνΊJ δ ι '  ενα aπόφοιτον «ΚομμουνιστικοΟ Πανε'!fιστη 
μίου» καΙ συνάμα aπόφοιτον Γυμνασίου τfjς Άδριανουπόλεως. 

Ο ΜΥΘΟ Σ Π ΕΡ I ΠΤΥΧ Ι ΟΥ 
Το Γυμνάσιον τfjς Άδριανουπόλεως εΤχε κατα την έποχήν, καθ' f]ν· 

9α επρεπε να έφοίτα εΙς αύτο ό Ζαχαριάδης, ως γυμνασιάρχην, τον &εί
μvηστον Ζουμετί'κον, δόξαν τfις Μέσης ' Εκπαιδεύσεως τfjς ίιποδούλου 
' Ελλάδος, καΙ καθηγητας aρίστους, οί δε άπόφοιτοι αύτοΟ ούδόλως iΊ. 
Cλάχιστα U'!fελεί'!fοντο των aποφοίτων τfις Μεγάλης τοϋ Γένους Σ χολfjς 
τοΟ Φαναρίου. Ό Ζαχαριάδης, καΙ εξυ"ΠVος εΤναι καΙ μελετηρός, aσφα
λC:Jς θα ήτο φωστηρ εΙς τα γράμματα, έCχν aπεφοίτα τοϋ Γυμνασίου Ά
δρ ιανουπόλεως, καΙ δη έπi Ζουμετίκου. w Αλλωστε aργότερον το Γυμνά
σιον αύτο εκλεισε. Το μόνον, το όποί'ον εΤναι δυνατόv να γίνΊJ παραδε
κτόν, είναι οτι δ Ζαχαριάδης πιθανον να έφοίτησεν έπ' όλίγον εiς την 
πρώτην η καΙ δευτέραν τάξιν τοΟ Γυμνασίου τούτου. 'Αποκλείεται ομως 
'ΓΟ οτι εΤναι δυνατον να πfjγε καΙ παραπάνω. 'Αλλ' άκόμη εαν ό Ζαχα
pιάδης εΤχε τελειώσει το Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως, θα εΤχε παρα
πολλα προσόντα μορφωτικα δια να εuρΙJ έν Κωνσταντ ινουπόλει άλλην, 
πολu aνωτέραν έργασίαν, καi να μη εΊναι έργάτης καΙ μέλος τfις Παν-· 
εργατικfις αύτfjς, πρiν μάλιστα γίνl:J κομμουνιστης καi μεταοfι εΙς την 
Ρωσίαν καi εiς το <<Κούτο». υ Ενας ποu εχει χαρτi τοϋ Γυμνασίου Ά
δριανουπόλεως δεν γίνεται έργάτης, καΙ μάλιστα εΙς την Κωνσταντινού
πολιν, καi τότε, δπου ήσαν σπάνιοι ο\ aπόφοιτοι Γυμνασίου καΙ δη 
τοιούτου ! 

w Ας μείνι:ι λοιπον κατα μέρος το παραμύθι περi πτυχίου TOU Γ υ
μνασίου Άδριανουπόλεως. w Αλλωστε τί ΤΟ χρειάζεται . τί να το κάμΊJ . 
Δια τοuς κομμοvvιστας οπωσδήποτε θα είναι «σοφος» 'καΙ δσα λέγει θό 
είναι «θέσφατα» ! Μήπως ό Σ<rάλιν, δ πάτρων του δ έκδιωχθεiς aπο 
την Ιεpατικην, σ�ολην τfj5 Τιφλίδος το, δεύτερο�, δ:� δεν aπατC:Jμαι, ε
τος της φοιτησεως του, εμαθε περισσοτερα γραμματα aπο τον Ζαχα
μιάδην ; ' Ήτο δια τοuτο όλ ιγώτερον «πάνσοφος» · Δεν τον aνεγνώρι-· 
ζαν ως τοιοuτον έκατοντάδες έκατομμυρίων aνθ�πων ; ΚαΙ μεταξu 
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.αυτων καΙ ό Ζαχαριάδης ; Κ αί, φεϋ, πόσοι άλοι ,  οvτες έπιστήμονες 
καΙ σοφοl άκόμη είς το εΤδος των, άλλ' ηλίθ ιοι εΙς την πολ ιτ ικήν ; 

Ν Αλλωστε το χαρτl εΊναι περ ιττόν. Ό Ζαχαριάδης ήλθε με λίγα 
γράμματα εΙς την 'Ελλάδα καΙ με τa λίγα πράγματα ποu εμαθεν εΙς 
το «Κούτ6», δηλαδη τον Μαρξισμον έν μέρει, τον συνωμοτισμον, την 
προπαγάνδαv, καΙ τa όλίγα ρωσικά. 'Αλλ' όφείλω νa δμολογήσω, δ ιό
τι θέλω νa εΊμαι δίκαιος, δτι,  δπως εΊπα, ό Ζαχαριάδης εΊνε καi άγ
χίνους καi μελετηρός, καi καθ' δλα αίιτQ: τa χρόνια ποu πέρασαν άσφα
λώς έμελέτα. Διατί λοιπον νa μη παραδεχθώμεν δτι,  εστω καi χωρiς νa 
.έχ!] χαρτl Γυμνασίου, εΤναι αίιτοδίδακτος καi f:μαθε πολλά, δσα ξέρει 
σήμερον ; Αίιτο θa εΊναι περισσότερον προς τ ιμήν του. Αίιτο παρα 
·δέχομαι καi έγciι προκειμένου περl τοϋ Ζαχαριάδη, δηλαδη δτι ε ίρ
γάσθη συντόνως, έκοπίασεν, έμελέτησε καi έμαθε, πολu περισσότερα 
άπο δσα άλλοι ξέρουν μαζi με δέκα χαρτιά, ποu ένδεχομένως εχουν ά
πο Γυμνάσια, Πανεπιστήμ ια καi Είιρώπας άκόμη ! 

Η ΚΑ Τ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

"Αλλωστε, αίιτο το λέγω διa νa το καταλάοουν ολοι, δτι το Κομ
μουνιστικον κόμμα εΊναι τεράΟϊιον σχολεΊον, ύπέρτατον άπο πολλa 
Πανεπιστήμ ια, οχι βέοαια αίιτο καθ' έαυτό, άλλa δ ιότι ό έν αίιτ� διεξα
γόμενος άγών, ποικίλης μορφης καΙ πολυσχιδής, άναγκάζε ι τa πρώτης 
τοίιλάχιστον γραμμης Οϊελέχη του νa έργάζωνται νυχθημερον, νa ιiε
λετοϋν, νa μανθάνουν πολλά, διa νa δύνανται ν' άνταποκρ ιθοί/v εΙς τaς 
άνάγκας τοϋ άγώνος. 'Όλοι οί θητεύσαντες είς το Κ .  Κ .  Ε. πολU η όλί
γον έδ ιδάχθησαν καi f]ναγκάσθησαv νa μάθουν πολλά, δσα δεν θa έ
μάνθανον ποuθενa άλλοϋ. Αίιτο συνέοη καi με τον Ζαχαριάδην καi το 
τφδ:γμα δεν εΊναι καθόλου έκπληκτικόν. Δι '  αίιτο καi τονίζω, δτι πε
ρ ιττεύει δι '  αίιτον το ψεϋδος τοϋ χαρτ ιοϋ τοίί Γυμνασίου Άδριανουπό
λεως, διότι δεν προσθέτει τίποτε σήμερον, έaν ό «Στάλιν» της ' Ελλά
δος δεν πρόκειται άσφαλώς νa ζητήσ!] αίίριον θέσιν ύπογραμματέως 
ΕΙρηνοδ ικείου. ΈΟ:ν πάλιν άναγκασθ6, δπερ καi το πιθανώτερον, νa μεί
ν!] γ ιΟ: πάντα πέραν τοϋ Παραπετάσματος, τότε έκεΊ, καi χωρlς χαρτl 
δύναται νa δ ιορ ισθ6 .καθηγητης Πανεπιστημίου οίουδήποτε, δπως καΙ 
δ Χαϊτδ:ς ! 

'Όσον άφορQ: την καταγωγήν του, πολλαl πόλεις έρίζουσι δ ι '  αίι
τήν, δπως συμοαίνει δ ι '  δλους τοuς «μεγάλους άνδρας» ! Ή μεγάλη μδ:
ζα τοϋ Κ . Κ . Ε. τον φέρει ώς Άδριαvουπολίτην. ΕΊναι ή συμφερωτέρα έκ
δοχη πολ ιτικώς, διότι οίιδεlς δύναται ν' άμφισ6ητήσ!] την έλληνικότη
τα της Άδριανουπόλεως καΙ συνεπώς την έλληνικην καταγωγην τοϋ 
Στάλιν της ' Ελλάδος. Βέβαιον πάντως εΤναι δτι ό ΝΊκος Ζαχαρ ιάδης 
έπέρασε καΙ άπο την Άδριανούπολιν, δπόθεν δ πατήρ του εκαμνεν έμ
πόριον καττνών. ΈπικρατεΟϊέρα δμως εΤναι ή καταγωγή του έκ Ν ικο 
μηδείας, δπου, κατa πaσαν πιθανότητα, έγεννήθη καΙ δπου όπωσδή
ποτε ήτο ή /:δρα τοίί πατρός του. 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ 

Ό Ζαχαριάδης εΤναι έλληνικης καταγωγfiς 1 00%, τοίιλάχ ιΟϊον άπο 
της πλευρaς της μητρός του, κατa πάντα σεοαστης δεσποίνης, άποκη
ρυξάσης τον υίόν της, av καi νομίζω άπο μίαν μητέρα ούδεiς έχει δι
καίωμα ν' άπαιτήσ!] τοιοϋτόν τι ,  οίοσδήποτε καΙ aν εΊναι δ υίός της. Κ αi 
έπειδη εΊμαι βέοαιος δτι ούδεlς f]ξίωσε τοιοϋτόν τι ,  δεν δύναμαι νa την 
συγχαρώ διa την πρδ:ξιν της, δ ιότι ή αύθόρμητος άποκήουξις εΤνε χει
ροτέρα της κατ' άπαίτησιν τοιαύτης. Δι' έμε μία μητέρα

' 
πρέπε ι νa εΤ-
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ναι μόνον μητέρα καi ν� μη βλέπι:�, τίπο�ε άλλο είς τ,
ο παιδί ;η� παρCχ. 

μόνον το οτι είναι παιδι της ! Π ρεπει να εfναι κοντα του και οταν ,ά
κόμη το ϊδι:� έπi τής άγχόνης καi δταν δλη ή 'Υφήλ ιος εΊναι έναντιον 
του ! Καi .Υ.ότε ή μόνη ποlι πρέπει νc'χ εΤναι κοντά του πρέπει νc'χ εΊναι 
ή μάννα του ! Καi είς πδ:σαν έπίκρ ισιν ξένων ν' άπαντQ: : «Έyω εΤμα,ι 
ή μάννα του». 'Εν ονόματι αύτής τής έννοίας τής μάννας ζητουμεν ά;το 
τον Ζαχαριάδην νc'χ έπιστρέψι:J εΙς τiς μαννάδες των τc'χ 28.000 άρπαγεν
τα ' Ελληνόπουλα, τc'χ όποΙα κάθε άλλο παρc'χ Ζαχαριάδηδες εΤναι, άλλ' 
άπο τον Ζαχαριάδην καi τοlις σlιν αύτc{:> τc'χ ζητοuμεν, καi αύτοi θ' άπο
φασίσοuν, δ:ν το κάμουν, νc'χ μδ:ς τc'χ δώσουν. 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ Ο Α ΡΜΕΝ Ι Ο Σ Σ ΕΚ ΕΡ Ι ΑΝ 

'Όσον άφορQ: τον πατέρα του, προ πολλwν έτwν θανόντα, άπο πρό
σωπα ποlι έγνώρισαν τον Ν!κον Ζαχαριάδην είς την Κωνσταντ ινούπο
λιν καi πρiν Ελθι:� ε ίς η1ν ' Ελλάδα, εμαθα δτι εμενεν είς Ν ικομήδειαν· 
καi ijσκει έμπόριον καπνοu, άλλ' άνηκεν είς την κατηγορίαν των 'Αρ
μενορθοδόξων ( Χαϊχορούμηδων) καi κατήγετο άπο την Μερσίναν, τής. 
περιοχης Άδάνων, δποu ύπηρχcιι πολλοi 'Αρμένιοι ,  φέρων μάλισ{rα 
παλαιότερον καi το έπίθετον Σ εκερ ιάν, το δποlον μετεφράσθη είς Ζα-. 
χαριάδην ολίγον προ τοu γάμου του μΕ: την άκραιφνή ' Ελληνίδα σύ
ζυγόv του. Πάντως της πληροφορίας ταύτης τον D.εγχον οuτε Ε:καμα, 
οϋτε η μην ποτε είς θέσιν νc'χ κάμω. την μεταφέρω ένταuθα, ώς την ή
κουσα, καi ύπο πδ:σαν έπιφύλαξιν, διc'χ νc'χ είμεθα δίκαιοι. Π άντως δ 
πατήρ του ήτο μδ:λλον εϋπορος f:μπορος, άλλ' ό πρόωρος θάνατός του 
δΕ:ν έπέτρεψε προφανwς την εύχέρειαν προς εύρυτέραν μόρφωσιν τwν· 
τέκνων του. 

Ό ίδιος δ Ζαχαριάδης ούδέποτε ώμίλησε περi τής καταγωγης του, 
περi τwν σπουδwν του, περi τοu παρελθόντος του γενικwς. Φυσικa τc'χ 
πρwτα χρόνια της άφίξεώς του ούδεiς ένδιεφέpετο νa μάθι:J τc'χ κατ' αύ
τόν, δ ιότι δΕ:ν εΊχεν Ε.ξελιχθ6 είς «προσωπικότητα» καi ού5εiς τον ήρώτα. 
'Όταν δΕ: εγινε persona grata, φυσικc'χ ποΙος έκ τwν οπαδων του θc'χ έ-
τόλ�α νc'χ τον έρωτήσι:� ; Δι '  αύτοlις ήτο Διόσκουρος, υίος τοu Διος 
Σταλιν, ύψιπέτης καi ύψιπετής, βαρυΌρεμέτης καi νεφεληγερέτης καi 
Ε.ρίγδουπος, καi εί τι άλλο οί έμβρόντητοι κομμουνισταi κόλακες αύτοv
καλέουσι . . .  

Νομ ίζω δτι άρκετc'χ άπησχολήθημεν μ Ε:  το <<Νiκον μας», έπ' εύ
καιρίc;χ της άναρρήσεώς του είς το άρχηγιληκι  τοu Κ .  Κ .  Ε. Άλλc'χ τοu
το έπεδάλλετο διc'χ νc'χ γνωσθοuν καi μερικc'χ πράγματα &γνωστα ά
σφαλwς διa πολλοlις «θαυμαστάς» του καi έφ' δσον άποτελεΊ άκόμη 
την ύπ' άριθμ. 1 «προσωπικότητα» τοu Κ .  Κ .  Ε. 

Ό ΝΊκος Ζαχαριάδης, κατ' άρχήν, πρέπε ι νc'χ γνωσθ6, δΕ:ν εΊναι 
ΟύδΕ κατ' έλάχιστον Π Ο λ I τ I Κ ό ς, δηλαδη μΕ την ΚΟΙνWς παραδεδε
γμένην εwοιαν της λέξεως είς τc'χς έκφράσεις «πολιτικος άνήρ», «πο
λ ιτ ικος ήγέτης» κ.τ.λ. Ό Ζαχαριάδης εΊναι οργανωτης καλός, συνω
μότης &ρ ιστος, έπαναστάτης φανατ ικός, μαχητης σκληρΟς καi πεί
σμων, καi προ παντος έκτελεστης έντολWν άνuπέρ6λητος μέχρι κε-. 
ραίας. Άλλc'χ πολιτικος οχ ι ! Άλλc'χ καi ό Σ τάλιν τέτοιον ήθελε. τί 
νa τον κάμι:J τον πολ ιτικόν ; Ό πολιτικος f:χει ίδίας σκέψε ις, κρίσιν, 
γν�μας: δ ιαφ�νία5 ένδε�ομένω5, ύ;rο6άλλε ι, σχέδια, είσηγεlται μέτρα, 
και προ παντος διδει λυσεις εις τα προ6ληματα. 

Ό Σ τάλιν δΕ:ν !lθελε τέτοιον. vΗθελεν άνθρωπον νc'χ έκτελ6 πι
σ

,
τwς ;aς cΧ;τοφάσει�, τ

,
aς σκέψ�ις, τ�ς γ�ώμας :!'c'χς ίδ ικάς -ι;ου, ν� μη 

εισηγηται τιποτε και να έφαρμοζι:� τας λυσεις των προ6λη ματων όπως 
θa τaς έσερ6ίρ ιζεν ή Μόσχα έν ' Ελλάδι ! Καi τον εuρεν. Έaν δ Σ τάλιν 
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. ήρώτα καi έμένα νa 'τοu �ποδείξ� εν� �έτοιον, fχσφ�λ�ς θa ,τοu ύπ�

. δείκνυον τον Ζαχαριαδην. Ο Σταλιν επετυχεν ε ις την εκλογην του εν 
' Ελλάδ ι. 'Απέτυχεν εΙς τι'!ν έκλογην εΙς άλλας χώρας, εΙς την Βουλγα
ρίαν με τον Δημητρωφ καi εiς την Γιουγκοσλαυί·αν με τον Τίτο καi ϊσως 
r-.αi aλλαχοu, aλλ' εΙς την Έλλaδα έπέτυχε. 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ Δ Ι Α  ΤΗΝ ΡΩΣ Ι ΑΝ 

Το Κ . Κ . Ε. ώς πιόνι εiς το σκάκι της Ρωσίας εΤναι άπο τa πλέον άσή
μαντα ωστε νά μη εΤναι άπολύτως ύποτακτικον καΙ χειρόηθες, έστω 
και 00: πρόκειται να θυσιασθι:Ί όλόκληρον δια να σωθΏ άλλο πιόνι σπου
δαιοτέρας σημασίας - δπως συμβαίνει εiς το σκάκι νa δώσι;ι ό παί
κτης ενα πιόνι νa το θυσιάσι;ι οlκειοθελως, διa νa σώσι;ι κάποιο άλλο 
σπουδαιότερον: Αuτο συνέβη καi με το Κ . Κ . Ε. ' Επανειλημμένως έ9υ
σιάσθη ύπο τοu Στάλιν, ρ ιφθεν είς περιπετείας, διa νa έξυπηρετηθι;Ί 
εύρυτέρα κίνησις εΙς το πολ ιτικον σκάκι τοu Στάλιν. Καi πρέπει νa 
yνωσθi:J δτι ολοι ο\ κομμουνισταi εΤναι καλοi σκακισταi καi άσκοuνται 

. ε ίς το παιγνίδι αuτο, ποι'.ι τόσην σχέσιν έχει με την πολ ιτικήν. 
Ό Ζαχαριάδης, λοιπον, εΤναι ό άνθρωπος, ποι'.ι &νευ άντιρρήσεως 

.εΤναι ετοι μος νa θuσιάσι;ι το Κ . Κ . Ε. όλόκληρον, ν' άποθάνουν κυριολε
κτικως δλα τa μέλη του διa νa έξυπηρετηθοuν ο\ γενικοi σκοποi της 
ρωσίας. Καi τa μέλη τοu Κ . Κ . Ε. aς το έχουν αuτο ύπ' όψει των. Πδ:ς 

. άλλος εΙς την θέσιν τοu Ζαχαριάδη θ' άντέτεινεν ίσως εΙς την θυσίαν 
ταύτην. Ό Ζαχαριάδης δχ ι ! Δ ι' αuτο καi κανεiς δεν πρόκειται νa τον 

. άvτικαταστήσι;ι ,  έφ' δσον ή Ρωσία δεν εύρίσκει άλλον δμοιον, όσαδή
τrοτε σφάλματα έστω καi όγκώδη, καi aν κάμι;ι ,  δπως καi έκαμεν ήδη, 

. ό Ζαχαριάδης. 
Η ΑΥΤΟΦΩΤΟ Σ ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣ Ι ΛΕ Ι ΟΥ 

Ό Ζαχαριάδης, άναλαδων τιlν ήγεσίαν τοu Κ . Κ . Ε. έκ των ?ν�, 
.tρρύθμ ισε φυσικa τa της Κ .  Ε. έκάστοτε καΙ άλληλοδ ιαδόχως κατ' απο
λυτον βούλησίν του. Ό Ί ωαννίδης, ό Ζέδγος, δ Μπαρτζώτας, δ ΡοUσ

. οος, ό ΤυρΊμος, ό Μανωλέας, δ Βλαντδ:ς, ολοι εΊναι δημιουργήματά 
ιου, εΤναι τρόπον τινa τa Ζαχαριαδόπουλα, oi κομπάρσοι, οί δορυφό

' ρο ι του. Ό Σ ιaντος καΙ ό Θέος ήσαν οί «μπακιέδες», δπως λένε οί Τοuρ
r<οι, τa άπομεινάρια τοu παρελθόντος, τa όποΙα <<έπρεπε νa ζήσουν καi 

. αuτa», κάπου νa έξοικονομηθοΟν. UΟλοι αUτοl ήσαν τa έτερόφωτα, τa 
i:λκοvτα παρ' αύτοu την ϋπαρξίν των, ώ) στελεχωv, το κuρος, τaς θέ

· ·σεις, τa «ύπουργήματω> ! Μόνον ή Χρυσα Χατζηβασιλείου άπετέλει 
. c':ξαίρεσιν κατa την μετέπειτα περίοδον. ΑUτη ήτο αUτόφωτοv. ΑUτη 
δεν εΤχεν άvάγκην νa δανεισθι;Ί άπο τον Ζαχαριάδην οuτε την όvτότητα, 

- οuτε την Ιδιότητα τοu στελέχους, οUτε το κuρος ! Προϋπηρξε τοu Ζα
χαριάδη εΙς το Κ . Κ . Ε. ΕΤχεν ίστορίαν εΙς αύτό. ΕΊχε δράσει καΙ αuτη, 

. όπως αuτός. ΚαΙ έπi πλέον αύτη εΤχε μεγαλυτέραν μόρφωσιν σχολικην 
άπο αUτόν. ΕΤχε τελειώσει μίαν γαλλικην Σ χολην Καθολικων καλο
γραιων μέσης έκπαιδεύσεως εΙς το Όδεμήσιον της Μικρδ:ς 'Ασίας. Κα

. τεί)ςε καΙ την γαλλικην καi εΤχε διαβάσει πολλά. νΕζησε καi παρηκο-

. λουθησεν ώς δακτυλογράφος της Κ .  Ε. τοu κόμματος δλην την δρδ:σιν 
τοu Κ . Κ . Ε. άπο τοΟ 1 924, ·καi μάλιστα άπο το άvώτατον πόστο. νΕγι
νεν έπειτα δακτυλογράφος της σοδιετικης πρεσβείας καi έστάλη εΙς 
τήν Ρωσίαν προς μετεκπαίδευσιν καΙ έκεΊ έμαθε πολu περισσότερα 

. δ ιότι εΤχε προσλαμβανούσας παραστάσεις περισσοτέρας άπο τον Ζαχα: 
pιάδην. νΕμαθε καi τa ρωσικά. Σ uvεπως κατa τίποτε δεν ύστέρει άπο 
τόν Ζαχαριάδην. ΚαΙ αUτος ήτο ύποχρεωμένος νa την σέδεται καΙ νa 
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η1ν άνέχεται. ,Δεν ήδύνατο ,να τryν άyνοήσι:ι .  '�πi, πλέ?ν ιl;,ο γυναίκα. �α} 
δέν ύπijρχε φο6ος �ς τοιαυτry να, του παρ9 την, ηγεσιαν; �λ�ως τε Υ αυτη 
ητο καi άναντικαταστατος εις το ,γuναικειον κ ινη�α. Δεν �πηeχεν ?Χ' έ; 
φάμιλλος άλλ' οϋτε έξ άποστασεως προσεγγιζοuσα. Επι πλεον η 
Χρύσα η�ο άρκετa γνωστι1 καi είς την Ρωσίαν κ�Ι ό Ζαχαριάδης, έaν 
τήν ήγνόει, ώφειλε νa δώστ;ι λόγον δ ιατί την άγνοει .  

Σ Ι ΩΠ Η Ρ Α  ΣΥΜΦΩΝ Ι Α  

Π ιθανόν ολοι νa έφο6οCιντο τον Ζαχαριάδην. "Ήτο πράγματι \κα
νος νa τοuς συvτρίψτ;ι,  νa τοuς διαyράψι;ι, νa τοuς έκμηδενίστ;ι . ΕΤχε 
την δύναμιν νa το κό:μτ;ι , δπως εΤχε καi την δύναμιν νΟ: τοuς άνε6άστ;ι 
ύψηλa, δσον ήθελε. Μόνον έναντι τijς Χρύσας ή ίσχύς του έκάμπτετο. 
Μόνον αύτην έλογάρ ιαζε. Άλλa καi αύτη είχε συναίστJησιν τούτου καΙ 
δf:ν έκαμνε ποτ€. κατάχρησιν τijς ίδικfις της αίιτοδυνάι..ιου όντότητος είς 
το Κ . Κ . Ε. Ό Ζαχαριάδης εΤναι ό άρχηγος καΙ έφροvτιζε νa δ ιατηρ!] 
το κCιρός του. Έav τοCι έλεγε τίποτε, τοCι έκαμνε κάποτε καμμίαν παρα
rήρησιν διa κανένα σφάλμα, κατa την κρίσιν της, το έκαμνε πάντοτε 
Ιδιαιτέρως, δταν ήσαν μόνοι, δ ιa νa μη τον έκθέστ;ι ,  ένώπιον άλλων. 

Πως τa ξέρω αίιτά ; Άπο την ίδίαν την Χρύσαν ! vΟταν το 1 944 
έγινε το μεγάλο συλλαλητήριον τοCι ΕΑΜ είς την πλατεί'αν τοCι Σ υντάγ
ματος, πρΟ τοCι Δεκεμβρίου, μόλις έφυγαν ο\ Γερμανοl, έγινε παρόμοιον 
;;υλλαλητήριον καΙ είς τον Πειραιδ:. Είς τaς 'Αθήνας ώμίλησεν ό Σ ιW
roc. Είς τον Πειραιδ: ή Χρύσα. Έπληροφορήθην άπο τaς έφημερίδας 
οτι θa ώμιλοCισεν ή Χρύσα είς τοv Πειραιδ: και έπijγα έκεί'. τηv f\κοuσα 
va μιλ1] μαζl μΕ: δλον το πλfιθος. Περίμενα νa διαλuθ� το πλijθος καΙ 
δταν έπρόκειτο νa μπ1] είς Ε.να αίιτοκίvητον δ ιa νa φύγι:ι έφρόvτισα νa 
πλησιάσω δ ιa νa μ€. Ιδ1]. Π ράγματι μ€. εΤδε καi έσπευσε νa μ€. χαιρε
-ιήστ;ι . Κ ανεiς άπο τοuς γύρω της δf.ν ήξερε ποίος εΤμαι. Ώρίσαμε σι;. 
νάvτησιν διa την έπομένην τό πρωί είς τaς 'Αθήνας. Κ αi ήλθε καi μιλή
σαι-ιε τοίιλάχιστοv 2 1f2 ώρες ! Τότε μοCι εΤπε καΙ αίιτa μαζi μ€. άλλα 
που eα ποCιμε δταν φθάσωμεν είς το 1 944. 

«ΤΑ Π ΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ Κ. Κ. Ε.» 

ΕΤναι γνωστόν το τεύχος, ποu έξέδωσεv ή Κ .  Ε. τοCι Κ. Κ. Ε. διa την 
περίοδον αύτην της δράσεως τού κόμματος ύπο τον ό:vωτέρω τίτλον. 
Π ροκειμένου λοιπον περl των γεγονότων των άφορώvτων το Κ . Κ . Ε. 
δια ηΊν περίοδον αύτην δύναταί τις να προσφύγτ;ι είς το τεύχος αίιτο 
διa νa εuρτ;ι έκεί όχι την Ιστορίαν, άλλ' άπλως τηv Ζαχαριαδ ικην έκδο
χην τijς Ιστορίας τijς πενταετίας ταύτης ! Διότ ι  παντοCι καΙ πάντοτε 
ό Κομμοuvισμος έννοεί' νa κακοποι1] την \στορίαv περισσότ:ρον παντος 
άλλου. Υ Αλλωστε, δπως δf.ν άποκρύπτει καi το έν λόγr.tJ εvτuπον, ώς 
καi το γεγονος δτι έκρίθη σκόπιμον το 1 936 ·νa έκδοθ1] μόνον ή άπο 
τού 1 93 1  Ιστορία τού Κ . Κ . Ε.,  ή έκδοσις αύτη δηλοί' σαφως δτι, κατa 
τοv Ζαχαριάδην, ή Ιστορία τοCι Κ . Κ . Ε. άρχίζει άπο τότε ποu άνέλα6εν 
οuτος την ήγεσίαν του ! Αύτο κατ' άρχην χαρακτηρίζει τον Ο:vθρωπον. 
' ':Ιμείς �Εν πρόκειται ποσως va ίιπεραμuvθωJ..Lεν τijς προ τού 1 93 1  ίστο
pιας του Κ . Κ . Ε. ,  δ ιότι την έν αύτci> άvάμιξ ιν μας, καθ' δν τρόπον άνε
πτύξαμεν flδ'l δτι έγινε καΙ Ελη§ε, δ f. v ε χ ο μ ε ν ά ν α γ ρ ά
ψ ε  ι π ο σ ω ς  ε ί ς  τ ο  έ ν ε ρ y η τ ι κ ο ν  τ fι ς έ ν τ !]  
ζ ω 1] δ Ρ ά σ ε ώ ς μ α ς καi σuvεπως άδιαφορούμεν άτι'ό τijς πι»
��πικij5 μ_?:) άπό�εως δι(( το τί θa κάμι;ι η έκαμε το Κ . Κ . Ε. διa την 
ιοιαν αuτου ιστοριαν. 
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ΜΟΝΟΝ Δ Ι Α  Π Ρ ΟΠΑΓΑΝΔΑΝ 

Θίyομεν το θέμα μόνον δια να χαρακτηρισθοϋν ό Ζαχαριάδης καi 
οί σuν αίιτc;,, οΙ όποίΌι σ6ύνουν μοvοκονδυλ ια δλα τα προηγούμενα 
άπο την ήγεσίαν Ζαχαριάδη, τα όποiα ήδη έκ της ό:φηγήσεώς μας γνω
ρίζουν ο\ ό:ναγνωσται τοCι ίστορήματος τούτου καi συνεπως εΤναι ε ίς  
θέσιν να κρίνουν δ:ν εΤναι είίκολον ώς Ιστορία να σουσθοCιν. Άφ'  έτέρου 
uίyομεν το θέμα της εκδόσεως TOU «κ ιταπίου» τούτου δια να τονίσωμεν 
�τι τα έν αuτ(\> έγράφησav μf. γνώμονα την προπαγάvδαν κα] οχι την 
ίστορικην αλήθειαν καi μό:λιστα την προπαγάνδαν οχι τόσον ύπέρ των 
ό.πόψεων τοCι ΚομμουνισμοCι, δσον ύπέρ της ήγεσίας τοCι Κ . Κ . Ε.,  δη
λαδη τοCι Ζαχαριάδη καi της «δυvαστείας» του. ( Ή  λέξις δ υ ν α
σ τ ε ί α ένταCιθα τίθεται ύπο την δ ιπλην αuτης ξννοιαv, ήτοι καi της 
οiκογενειακης - ό:νάγνωθι κλίκας - κυριαρχίας έπi τοCι Κ . Κ . Ε. καi 
τ ήc, έννοίας της καταπιέσεως τ ο Cι κ α τ α δ υ ν α σ τ ε ύ ε ι ν τα 
μέλη TOU Κ . Κ .Ε. ! 

Δέν προτιθέμεθα ό:σφαλως ουτε ν' ό:ναφέρωμεν τα γεγονότα, ποu 
ό.ναγράφει  το «κ ιτάπιον>> αuτό, ουτε καi να δ ιορθώσωμεν τι1ν Ιστορίαv τοϋ 
Κ . Κ . Ε. ,  έκεl δπου δ ιαστρέφει προς ώρισμένον σκοπον τα πράγματα. 
Δέv εΤμαι Ιστοριογράφος τοCι έν Έλλό:Ι)ι Κ ομμουνισμοCι. Γνωρίζω δτι ό 
ίιάvvης Κορδδ:τος ό:vέλαοε κάποτε μίαν τοιαύτην προσπάθειαν, διότι 
προσέφυγε κατα το 1 943 προς έμέ, καi δη έν γνώσε ι τοu Σ ιάvτου καi 
Σ ίας, καi μοCι έζήτησε στοιχεϊα, τα όποΙα δέν ήρνήθηv να τοCι δώσω. 
Δf.ν ξέρω τί έκαμε σχετικως. 

ΠΟΛ Ι Τ Ι  Κ Η  Α Ι  Ρ Ε Σ  I Σ 

Το ό:ληθές είναι δτι κατα την περίοδον αuτην ό Ζαχαριάδης ήσχο
\ήθη περισσότερον μέ όργαvωτικα προολήματα τοCι Κ . Κ . Ε. ,  παρα μέ 
, ην πολ ιτικήν, flτις περιωρίσθη μόνον είς ό:ρθρογραφίαv καi δημοσιεύ
σεις είς τον «Ρ ιζοσπό:στην» καi είς aποφάσε ις ό λ ο  μ ε λ ε ι ων η 
μδ:λλον ό λ ι γ ο μ ε λ ε ι ω ν ! 

Πολιτικα παρασκήνια, μέ τα όποΙα κυρίως aσχολούμεθα έvταCιθα, 
κάπως σοοαρά, δ ε ν ύ π ά ρ χ ο  υ ν, δ ιότ ι,  ώς εlπομεν, καi ό ό:στ ικος κό
σμος στέκεται έρμητικως κ ο υ μ ο ω μ έ  ν ο ς εναντι τοCι Κ . Κ . Ε. καi ό 
Ζαχαριάδης καi οΙ σuν αuτ(\>, τύποι συνωμοτ ικοi καi έπαναστό:ται τοϋ 
,·Ι μ ίφωτος, δέν ογαίνουv είς. τό . . .  πολ ιτ ικον προσκήνιον. 

τα πολιτ ικα γεγονότα της χώρας παρέρχονται &νευ σχεδον ανα
μίξεως τοCι Κ . Κ . Ε. ,  ο υ τ ε έ μ φ α ν ω ς, ο υ τ ε π α ρ α σ κ η ν I α κ ω ς. 
'i-i σταθεροποίησις της δραχμης πίπτει το 1 932 καi μετ' αuτην πίπτει 
ά Βεν ιζέλος, σχηματίζει Κ υοέρνησιν το Λαϊκον κόμμα, μετό: τας έκλο
γaς τοCι 1 932, μέ άvαλογικήν, τ� ό:νοχ� τοϋ Βενιζέλου, ανατρέπεται  καi 
τούτο, αίρομένης της ό:νοχi\ς, άναλαμοάνει καi . πάλ ιν δ Βεν ιζέλος, γί
vονται αl έκλογαi τοCι 1 933 μέ πλειοψηφικον καi πίπτει δριστικως δ Βε
νιζέλος δια 500 ψήφους των συνοικισμων των Άθηνων, χό:ρ ις είς την ύ
τι όσχεσιν τοCι Π. Τσαλδάρη να χορηyήσι;, είς τοuς πρόσφυγας πρόσθε
·τοv άποζημ ίωσιν τοu 25 %, άναλαμοάνει έκ νέου την Κ υοέρνησιν το 
Λαϊκον κόμμα, μαζi μέ τον Κονδύλην, γ ίνεται ή άναπληρωματικη έκλο
γη της Θεσσαλονίκης, διεξάγεται πεισματωδέστατος ό:yών μεταξu Βε
ν ιζελικων καi Λαϊκων, άναπτύσσοvται τό: παλαια μ ίση καi πάθη μεταξu 
τών δύο μερίδων καi άπο δλα αuτα τα γεγονότα το Κ . Κ . Ε. α π ο υ 
σ ι ά ζ ε ι ! Οuτε κ&v αίσθητη γ ίνεται ή Uπαρξίς του. Κ άτ ι  ψάλλει άπο 
τον «Ρ ιζοσπάστην» μόνον, άλλ' οuδεiς το προσέχει .  Είς τας έκλογας 
λαμβάνει έλαχίστας ψήφους. ΕΤναι μόνον μία π ο λ ι τ ι κ η α 'ί ρ ε σ ι ς 
καί ό:γωvίζεται κυρίως έναvτίον μ ιδ:ς &λλης αΙρέσεως, της τοCι Άρχειο-
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μαρξισμοu, ήτις/νεδυν,αμ�θη ,κ�Ι το� <'χ)-Ιφ ισδ!ΊτεΊ πλέον τryν έπ'?"νc;χ�τα
τ ικι)ν πρωτ,οπορ�αν ,κc:;ι ε�ς αuτα� τας �κλογc;τς, κα;ερχομ�νη �ε ιδιου� 
συνδυασμους και με ιδ ικην της εφημεριδα, την «Παλην των Ταξεων» . 
ΈκεΊ κατήντησε το Κ . Κ . Ε. Cχπό πολιτικης eχποψεως. 

Μερικα1 eχπερyίαι, α�ορμήτ�ς κηρυ�θεΊσαι, εΤ,ναι ,  το, μ�νον �πί
πεδον, εiς το οποΊον έμφανιζεται αναμ ιγνυομενον, δια να τας οδηyησ!] 
καΙ αύτας είς άποτυχίας ! 

Αί δημοτικαl έκλοyαl τοu 1 934 τοu παρέχουν δύο άνελπίστους έ-
πιτυχίας εiς τι)ν Κc;χβάλαν," με τι)ν έκ�ογι)ν τοu �αρτ_9'αλίδ!Ί ως δ,ημάρ
χου καΙ τ�ν συμβ�υλων του ψηφοδ�τι�υ το�, και τ�υ Μενυ�τα εις τ�ς 
Σ έρρας λογω κυριως σφαλματων των αστικων κομματων, δ ια κατατμη
σεως τciν ψήψων των ε_ίς πολλοuς �ποψηφί�υς. Άλλα καΙ "τας �ροσδο; 
ι(ήτους ταυτας έπιτυχιας εΤναι άνικανον να έκμεταλλευθ!], άνικανον να 
κρατήσι:J τοuς δύο Δήμους, έλισσόμενον έντος των διαyεyραμμένων πλαι
σίων τοu ρόλου μ ιaς δημοτικης Άρχης καΙ χάνει άμφοτέρας μΕ τι)ν μω
ρav καΙ έξτρεμ ιστικι)ν άποψιν, ότι οί Δημοι δύνανται ν' άποτελέσουν 
ε ρ ε ι σ μ α έ π α ν α σ τ α τ ι κ η ς δ ρ ά σ ε ω ς, ένct> ωφειλε νό: 
τοuς έχ!] ώς έρεισμα μ ό ν ο ν π ρ ο π α γ α ν δ ι σ τ ι κ η ς τ ο ι α ύ -

τ η ς, χωρiς να δίδ!] λα6ι)ν νομικης έπεμδάσεως τοu Κ ράτους. ΆλλΟ: 
τέτοια πράηlατα προϋπέθετον πολιτικι)ν πεϊραν, τι)ν δποίαν δεν διέ
θετε τότε ή ηγεσία τοu Κ . Κ .Ε. 

ΤΟ Κ I ΝΗΜΑ ΤΟΥ 1 93 5  

ΚαΙ έπέρχεται τ ο  Κ ίνημα τοu 1 93 5  καΙ δ κ ί ν δ υ ν ο ς  τ ο u  δ η 
μ ο κ ρ α τ ι κ ο u π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς δ ιαγράφεται όλοφάνερα καΙ το 
Κ . Κ . Ε. ά π ο υ  σ ι ά ζ ε ι καΙ πάλιν άπο τι)ν πολιτικι)ν κονίστραν, μι) 
δυνάμενον κατ' έλάχιστον να έπηρεάσ!] αύτήν, ένct>, ώς άνεγράψαμεν 
·ήδη, καθ' δλα τα προηγούμενα Κ ινήματα το Κ . Κ . Ε. επαιξε σπουδαιό
τατον πάντοτε ρόλον καΙ με το βάρος του εκλινε τι)ν πλάστιγγα ! ΆλλΟ: 
1 αuτα άνi)κον είς τι)ν ίστορίαν, τι)ν οποίαν εΊχε δ ιαγράψει καΙ σ6ύσει 
ό Ζαχαριαδης ! 'Αλλ' είπομεν, ό Ζαχαριάδης εΤναι μόνον συνωμότης 
Ι<α1 όργανωτής, πολιτικος δεν εΤναι, καΙ δ ιό: τοuτο δ λ α τ α σ φ ά λ μ α
τ ά  τ ο υ ε Τ ν α ι π ο λ ι τ ι κ α καi τεράστια είς οyκον καΙ μέγεθος, δ
λαι δε αί έπιτυχίαι του εΤναι 6ργανωτικαί, συνωμοτικαί, ώς θ' άποδει
χθ� καΙ περαιτέρω. Έαν είς το Κ . Κ . Ε. ίσχυον αί παλαιαl 6ργανωτικαl 
6έσεις τοu Συγκεντρωτικοu Δημοκρατισμοu - καΙ οχι τοu «Δημοκρατι
κοί) Σ υyκεντρωτισμοu», ώς τον ονομάζει δ άyράμματος άπο κομμουνι
στικης άπόψεως Πετσόπουλος - τότε άσφαλως το Κ . Κ . Ε. θα περιέ
κλειεν έν έαuτct> καθ' δλα τα έτη ταuτα, καΙ άργότερον έτι μaλλον, πολU 
ίκανώτερα καΙ πολu περισσότερον μορφωμένα άπο τον Ζαχαριάδην στοι
χεΊα, &τιvα Θα τον έξετόπιζοv, καΙ θΟ: ήσαν πολU διάφοροι καΙ άπο πο
λιτικης άπόψεως ή δρaσις καΙ ή έξέλιξις τοίι Κ . Κ . Ε. Εύτυχως δια τι)ν 
'Ελλάδα, ό Σταλινισμος έπέβαλεν άκλόνητον τον Ζαχαριάδην καΙ άπε
σο6ήθη τοιαύτη τοίι Κ . Κ . Ε. έξέλιξ ις ! 

Έπιρρίπτομεv είς τον . Ζαχαριάδην πaσαν εύθύνην κατό: η1v περίο
δον ταύτην καΙ δσην &λλην δ ίδιος ήτο παρwν ( προ της συλλήψεώς του) 
είς τι)ν ήγεσίαν, δ ιότι αύτοίι παρόντος δεν ύπηρχε δευτέρα φωνι) η γνώ
μη. ΤΟ: πρόσωπα, ποu εΤχε πάντοτε σχεδον περισυλλέξει πέριξ  του δεν 
είχον κατ' ούσίαν φωνήν, καΙ διότι δεν έτόλμων ν' άντ ιτείνουν είς dύτον 
έκ q;όβου'- �λα" καΙ δ ιότ� ό�ολ,οy�υμένως ή δ�ανοητικότ"ης των ήτο κα
τωτερα της iδικης του και τον εθεωρουν «ποντ ιφηκα» του Κομμουνισμοίι 
έv ' Ελλάδ ι ! Ν Αλλωστε το να τον θεωροίιν ώς τοιοuτον, ήτο Εν έκ των προ
σόντων καΙ κριτηρίων δια να φθάσουν ν' άποτελοίιν μέλη τοίι περιδάλ
λοντός του, δηλαδιΊ της ήyεσίας τοu Κ . Κ . Ε. Άπο τι)ν τοιαύτην διανοη-
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τ ικότητα ·δεν έξαιροuνται οίίτε oi «έπιστήμονες» Πορφuρογένης καΙ 
Μπαρτζώτας, πολιl ?ε όλιγώτ�ρον ο} «θ�ωρητ ικοi» ΛΖέογ�ς καi Ρο�σσος 
i] ό aνισόρροπος, λογ(ι) συφιλ ιδος, ιατρος Γυφτοδημος η Κ αραγιωργης 
( μετέπειτα «όvτιστρότηγος» ! )  

Α Ι  ΕΚΛΟΓΑ Ι ΤΟΥ 1 936  

Κ ατ' ουσιαν το Κ . Κ .Ε .  έπανεμφανίζεται ε ί ς  η1ν πολιτ ικην σκηνην 
τής χώρας κατ<'χ τ<'χς έκλογ<'χς τοΟ 1 936, α'ίτ ινες ήσαν :καi πάλιν με �να
λογικήν. Θ<'χ Ελεγε κανεlς οτ ι ή παρουσία τοu 'Ελευθερίου Βενιζελου 
απο τοu 1 928 μέχρι τοu 1 935 ( εως το Κ ίνημα) δεν τοu έπέτρεπε νa 
δράση πολιτικως ωσ<'χν τρόπον τιν<'χ ή σκιά του το έκάλυπτε καΙ το έ
σκοτεΊνιαζε. ΝΕπpεπε ν<'χ φύγι:1 τρόπον τ ιν<'χ καi πάλιν ό Β ενιζέλος άπο 
την ' Ελλάδcχ, δι<'χ ν<'χ δυνηθι) ν<'χ έπανεμφανισθr;Ί το Κ . Κ . Ε. ! Ή διαπίστω
άις αϋτη πιθανον ν<'χ εΤναι άρίστη 6άσις δ ι<'χ ν<'χ έξάρουν i:τι περισσότερον 
την προσωπικότητα τοu Β ενιζέλου oi οΙοιδήποτε Εχοντες λόγους ν<'χ κά
μουν τοuτο. Έ<'χν δεν εΤχον κάμει μόνοι των την διαπίστωσιν αύτήν, τοuς 
την χαρίζομεν. Άλλ' aνελύσαμεν ηδη δτι τ<'χ α'ίτια τής aδυναμίας τοu 
Κ . Κ . Ε. ν.Χ κ ινηθι) πολιτικως κατ<'χ την περίοδον ταύτην οφείλονται είς 
την 6ο.θεlαν έσωτερικήν του κρίσιν άφ' ενος καΙ aφ ' ετέρου είς aντ ικει
μενικ<'χ αίτ ια διεθνοuς φύσεως, των όποίων ύφίστατο την έπίδρασιν. 

Έθίξαμεν προηγουμένως το ζήτημα της ύποσχέσεως τοu Π. Τσαλ
δάρη είς τοuς πρόσφυγας v<'x τοuς δώσι:1 το 25 % των aποζημ ιώσεων καΙ 
την έκ μέρους αύτων ψήφ ισιν τοu Λαϊκοu κόμματος, χάρ ις είς την ό
ποίαν έκέρδισε τοuτο κατ<'χ τ<'χς έκλογ<'χς τοu 1 933  την πλειοψηφίαν είς 
τήν Βουλην καΙ την Έξουσίαν, την όποίαν καr διετήρησεν ό Άντιοενι
σμος μέχρι της Κατοχης. Το ζήτημα δμως αύτο τοu 25 % δεν εδωσε μό
νον την Έξουσίαν είς το Λαϊκον κόμμα. ΝΗνοιξε καΙ τ<'χς πύλας τοu προσ
φυyικοu κόσμου είι:: το Κ . Κ . Ε. 

Διότι το Λαϊκον κόμμα ύπεσχέθη μέν, δεν έδωσεν δμως τό 25 %. 
Κ ατ' ούσίαν το σύνθημα ήτο πρακτικως aπραγματοποίητον. Ή ΟΙκονο
μία τής χώρας δεν έπέτρεπε ν<'χ γίvι:� τοιοuτόν τ ι .  'Αλλ' είς τον τόπον 
μας τ<'χ κόμματα δεν λογαριάζουν το τί ύπόσχονται είς τον Λαον καi aν 
αύτ<'χ ποu ύπόσχοvται μποροuν ν<'χ γίνουν η δχι .  Δεν δαρυέσαι, aς δώ
σουν τώρα ψήφους καi επειτα 6λέπομεν, εΤναι ή συνήθης δικαιολογία 
προς εαυτά. Ή ψηφοθηρία εΤναι δ μόνος &γιος σκοπος ποu έξαγιάζει 
τ ην άπάτην των μαζων. 

Κ αi σο6αρον τμημα προσφύγων, ποu έπίστευεν είς το οτι θ<'χ έλάμ-
6ανεν aπο τον Π .  Τσαλδάρην, τον κ. Μ. Κ ύρκον ( Τσαλδαρ ικον τότε) καΙ 
τον περίφημον Τζιγδέμογλου της ΠΟΑΔΑ το 25 %, δταν έξηπατήθη καΙ 
δέν το πήρε, aπογοητευθεν καi aπο τον Βενιζέλον, δστις, aφou δεν κα
τώρθωσε ν<'χ aγνωριστοποιήσι:1 η1ν ' Ελλάδα, καi aψou δι<'χ Κ ι νήματος 
δεν κατώρθωσε ν<'χ καταλά6ι:1 την Έξουσίαν, έφυγε, σο6αρον τμήμα των 
προσφύγων, λέγομεν, μη εχον τι αλλο ν<'χ κάμι:�, ετεινε πλέον εύήκοον 
οuς εΙς το Κ . Κ . Ε. καi το ήκολούθησε ! Ό Κ ομμοvνισμος είσήλασε πλη
σίστιος εΙς τοuς προσφυγικοuς συνοικισμούς. Μέχ.οι  τότε δεν έτόλμα 
ν� πλησιάσι:1 εΙς το δενιζελικον αύτο πολιτικον φέουδον. Ό Βενιζελισμος 
τον i:πνιγε. Ή aτμόσφαιρα ήτο τόσον φανατικ<'χ δενιζελική ωστε το 
κομμουνιστικον μ ικρό6ιον δεν ήδύνατο ν<'χ ζήσι:1 έν αύτc;>. 

' 

Ο Κ ΟΜΜΟΥ Ν Ι  Σ ΜΟ Σ  Κ Α Ι  Ο Ι  Π Ρ Ο ΣΦΥΓΕΣ 

Προ τοu 1 936 έλάχιστοι ήσαν oi  πρόσφυγες κομμουνισταl καΙ  αύ
τοi δχι τόσον προλετάριοι, άλλ<'χ μeχλλον μ ικροαστοί. 'Απο τοu 1 936 
καi επειτα aρχίζει ν<'χ κατακτQ:ται δ προσφvγικος κόσμος, ως  πτωχη 
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μάζα άπο το Κ . Κ . Ε. � Αλλωστε άπο το 1 928 i:ως το 1 936 έφαγώθη
σαν �αi αί ομσλσγίαι των 'Ανταλλαξίμων, τας οποίας εΤχε διανείμει το 
Κσάτος. , . 

'Οπωσδήποτε το 1 936 είς τας έκλογας το Κ . Κ . Ε. συνεκεvτρωσε 
κ.αθ' δλην την 'Ελλάδα 76.000 ψήφους, δηλαδη σχεδον δσας Ελα6ε κ�Ι 
το 1 926' όπότε συνεκέντρωσεν, ώς ε'ίπομεν, 75.000 ! Μετα μίαν όλο
κληρον δεκαετίαν άπο άπόψεως έπιρροης έπi των λαϊκων μαζων, εύρί
σκεται είς τον α:nον παρονομαστήν ! Κ αi μετα πτωσιν σo6αpav της 
έπιρροης του κατα τας έκλογας 1 928 ( βουλευτικάς ) ,  1 929 (δημοτ ι
κάς ) , 1 932 καi 1 933 ( 6ουλευτικας) ,  1 934 (δημοτικας ) καi 1 93 5  ( βου
λευτικας) μΕ: άποχην των Φιλελευθέρων. 

�Ετσι έχρεωκόπησεν, ώς ε'ίπομεν ήδη, καi ή δευτέρα κοινο6ουλευ
τικη ομας τοΟ Κ . Κ . Ε. ! ' Εκ των 1 Ο τούτων βουλευτων σήμερον εύρί
σκονται έν ζω6 οί Πορφυρογένης (πέραν τοΟ Παραπετάσματος) ,  δ Νε
ψελούδης, δηλωσίας (νομ ίζω έξόρ ιστος ) .  ΤοΟ Θέου καi τοΟ Παρτσα
λίδη άγνοεΊται ή τύχη πέραν τοΟ Παραπετάσματος. �Ολοι ο\ άλλοι εΤ
ναι βε6αιωμένως νεκροί ! Διότι πδ:ς είσερχόμενος είς το Κ . Κ .Ε. όφείλει 
να έχΙJ ύπ' δψει δτ ι είσέρχεται είς ε ν α ά γ ω  ν α α 'ί μ α τ ο ς καi ζi], 
όχι pericolosamente μόνον, δπως Ελεγεν δ Μουσσολίνι δ ι '  έαυτόν, άλλα 
συνεχως μΕ: ΤΟ ενα πόδι είς τον τάφον. Ό είσερχόμενος είς ΤΟ Κ . Κ . Ε. 
ε.iσέρχεται cΑήμερον κατα 90% ε ί ς κ ρ ε μ α 1' ό ρ ι ο  ν. Σ τατιστικαi 
δΕ:ν ύπάρχουν, άλλα τα 90% των στελεχων τοΟ Κ . Κ . Ε. άπέθανον έκ βι
αίου η προώρου θανάτου, λόγι.μ τοΟ άγωνος, τον δποΊον άνέλα6ον κατα 
πρόχειρον ύπολογισμον έκ της παρακολουθήσεως της τύχης των προ
σώπων, τα οποΊα έπαιξαν σχετικως σο6αρσuς ρόλους είς τον άγ&ινα 
τοΟτον. ΤοΟτο 0:ς έχουν δλοι ύπ' δψει καi δσοι θέλουν 0:ς δοκιμάσουν ! 
Καi το χειρότερον εΤναι δτι τοιουτοτρόπως άποθνήσκοντες, είτε άπο 
σφαίρας άντιπάλων, είτε άπο σφαίρας έπίσης κομμουνιστικάς, το καi 
συνηθέστερον, δχι μόνον δΕ:ν γίνονται «flρωες η μάρτυρες» της ίδεολο
γ ίας των, άλλ' δταν μΕ:ν πίπτουν άπο σφαίρας άστικας θεωροuvται μό
νον «Κ ο ρ ό ϊ δ α» καi ύμνοΟvται έπί τι διάστημα μόνον δια προπαγάν
όαν, δταν δΕ: πέσουν άπο σφαίρας .κομμουνιστικάς, τότε ύ6ρίζοvται χu
:Sαιότατα, έστω καΙ δ:ν έπl δεκαετηρίδας προσέφεραν το πδ:ν, δ,τι δ ιέ
θετον έν τ6 ζω6. 

Η ΔΡΑΣ Ι Σ  Ε Ι Σ ΤΟ Κ Ο Ι ΝΟ ΒΟΥΛ Ι ΟΝ 

�Ας ίδωμεν τώρα τί έκαμε\! ή δεκαμελης αί.ίτη κοινο6ουλευτικη δ
μας τοΟ Κ . Κ . Ε. είς την Βουλήν. Δυνάμεθα άριστα να ε'ίπωμεν ότι το 
.:Χπαντον της δράσεώς της ύπηρξε το « Σ ύμφωνον Σ οφούλη - Σ κλά6αι
να» ! Πρiν όμιλήσωμεν δ ι '  αύτο πρέπει να τονισθ6, δτι γενικα ή δμας 
αϋτη όχι μόνον δέν ήσκησε πολεμ ικήν τινα έν τ6 Βουλ6 κατα της Κ υ-
6ερνήσεως Δεμερτζη - Μεταξδ:, έφ' δσον αί.ίτη �φερεν όκόμη τον «Κοι
νο6ουλευτικον μανδύαν», τον δποΊον τα άλλα κόμματα, νομ ίζοντα δτι 
οuτως άποφεύγουν την δικτατορίαν, της έφόρεσαν, άλλ' οuτε κδ:ν ή
ν ώ Χ λ η σ ε ν άπλως αύτην η τά άλλα άστικά κόμματα. Δέv ύπ1Ίρξε-1 
ούτε κδ:ν έντοχλητικον έντομον της συνομοταξίας των ύμενοπτέρων η των 
�ολε?πτέρωΛν ! Το σφά�μα δ�ως �εν �το, ίδ ικό� της. ΕΤναι της ήγεσίας 
c:ν γενει του Κ . Κ . Ε. Διοτι ή ηγεσια εκρατει την κοινο6ουλευτικην όμά
δα κυρι�λεκ;ικ,ως ?εc�;μ ίαν !<αi ύπ,ο αύ_?ϊηρότατο� Ελ�γχ�ν, μη έπιτρέ-.τουσ<; εις αυ}ην, να ειπr:ι κατι ,  πριν Τ_?υτο έγκριθΙJ ά;rο την ήγεσίαν, ώς πο�λ�κι_ς �ου ;ο έ6ε6αιωσαν δ Τυρι μος, δ Μανωλεας καΙ άργότερον 
και αυτος ο Σ ιαντος. 

Άλλα καΙ Ο:ν άκόμη δέν ύπ!lpχεν δ Ελεγχος καΙ ή δέσμευσις, ή σ ύνθεσις της όμάδος τοΟ Κ . Κ . Ε. δεν έπέτρεπεν είς αuη1ν σο6αρ<Χν κοι-
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νο6οuλεuτικην δρδ:σιν δ ιότι ο! μf.ν 7 έργάται καΙ ό ΤvρΊμος δi:ν εΤχοv 
ούτε τfιν άπαιτοuμένήν μόρφωσιν, οίίτε την άπαιτοuμέvηv πολιτικηv πε'ί
ραv διa νa είπουν κάτι είς την Β οuλήν, Εστω καi μf. όδηγίας της Κ .  Ε. 

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑ Ι Ο Ι  ΤΗ Σ ΟΜΑΔΟ Σ 

'Ο ήγέτης της κοιvο6ουλευτικης όμάδος Σ κλάοαιvας μόνον ώρι
σμέvας δηλώσεις συνταχθείσας uπο της Κ . Ε., άvεκοίvωσε τρόπον τ ινά, 
άφοΟ τaς έξέμαθεv ό δυστυχι']ς άπο στήθους, οταv ή φύσις αύτων ήτο 
τοιαύτη ώστε va μη έπιτρέπεται uπο τοΟ κανονισμοΟ της Βουλης ή άπο 
χειρογράφου άvάyvωσις. Ό Γλryvος άριθμεί μόνον ώρισμέvας μικροε
πεμ6άσεις είς έκπαιδευτικa ζητηματα, είς τa όποΊα καΙ μόνον άvεμι
γνύετο. Ν Αλλωστε εuρίσκετο είς διάστασιv κατ' ούσίαν μΕ την Κ .Ε. καΙ 
άπέθαvε μi: τι']v πικρίαν τοΟ έξαπατηθέvτος Ιδεολόγου, Οστις άλλα ένό
μισεv ότι θa εϋρΙJ εΙσερχόμενος είς το Κ . Κ . Ε. καΙ άλλα εuρηκε ! �ο
σον άφορ� τον Πορφυρογέvηv, δΕν έγvώρισα ποτε τον άvθρωποv, διότι 
είσηλθεν είς το κόμμα μετa τι']ν άποχώρησίν μου έξ αύτοΟ. Άπο πλεί
στους ομως έκ των συvεργασθέvτωv μετ' αύτοΟ κομμουvιστων f\κουσα 
να τον χαρακτηρίζουν, άνευ έπιφυλάξεως, ώς ή λ ί θ I ο ν ! ΝΕτσι ΤΟΥ- ό
νομάζει καΙ ό Πετσόπουλος. Δf.v παρασύρομαι άπο τον χαρακτηρισμΟν 
αuτοΟ. Περισσότερον πείθομαι άπο άλλους καΙ ίδίως έκ TOU δτι το η.. 
κουσα καΙ άπο το στόμα της Χρύσας κατa το 1 944, δηλαδη δύο Ετη 
-ιφlv γράψΙJ ό Πετσόπουλος το β ιβλίον του. 

'Αλλa το Κ . Κ . Ε. έγκατέλειψε κατa τaς έκλογaς έκείvας καΙ το 
σύνθημα της αύτοvομήσεως της Μακεδονίας, καΙ μη εχοv πως νa δ ικαιο
λογηθιJ, έπέταξε τι']v «Πλέριαv ίσοτ ι μίαv των μειονοτήτων» ! ΓελοΊα 
πράγματα, διa μη σο6αρους άvθρώπους. ΚαΙ το σύνθημα της αύτο
\IΟμήσεως της Μακεδονίας έγκατελείπετο, διότι δi:ν Lιπηρχε πλέον άvτι
κειμεvικως εδαφος διa va σταθι). Ό Χίτλερ ήγεiτο της Γερμανίας, ο 
:l τογιαvτίvο6ιτς εΤχε βάλει πλώρη προς το ΒερολίΎοv, ό Κ ιοσεϊοάvωφ 
τijς Βουλγαρίας έπίσης προς τον Μουσσολίvι, το Κ . Κ .  Βουλγαρίας εΤ
χεν έκμηδεvισθιJ, μετa μάλιστα τι'Jv τρομοκρατικηv άπόπειραv της Σ οε
τa Νεvτέλια (της έκκλησίας της Άγίας Κuριακης της Σ όφιας ) ,  όπότε 
οΙ κομμουvισταi Ερpιψαv τον τροΟλλοv της έκκλησίας διa δυναμίτιδος 
έν ώρςχ έπισήμου τελετης καΙ έφόvευσαν 40 uπουργοuς καi στρατηγοuς 
Βουλγάρους, με συνέπειαν va φοvευθοuv έκατοvτάδες στελεχωv TOU πα
ρανό�ου �ηχ

"
αvισ_μοu τοΟ Κ . Κ . Β .  καΙ va άπαγχοvισθι) ό γεvικος γραμ

ματευς αυτου Φρ ιvτμαv. 
ΠοΊος λοιπόν θa έσκέπτετο πλέον την αύτοvόμησιv τijς Μακεδοvί

α5, δταv γεvικως ό Κομμουνισμός είς την Βαλκανικηv έχάvετο καΙ αύ
τος ό Σ τάλιν ετρεμε διa τι']v Ρωσίαν ; Δι '  αιΊτο έγκατελείφθη καi ή αύ
τονόμησις καi τa «ζητήματα άρχης» καΙ αί άποφάσεις τωv συνεδρίων 
καi ολα ! Έγκατελείφθησαv τότε διa va έπαvεμφανισθοΟv το 1 946 ύ
πο άλληv πλέον μορφήν. 

Η ΕΠ Ι Σ Κ ΕΨ Ι Σ  Ε Ι Σ ΤΟΝ ΒΑΣ Ι ΛΕΑ ΓΕΩΡΓ Ι ΟΝ ΤΟΝ Β . '  

" Ό Πετσόπουλος, είς το βιολίον του, uπεvθυμίζει τfιv έπίσκεψιν 
της κοινο6ουλεuτ ικης όμάδος τοu Κ . Κ . Ε. τοCι 1 936, διa va άσκήσΙJ πο
λεμικηv κατa της ήγεσίας αύτοCι τοCι 1 946 καΙ Ιδίως κατa τοΟ Πορψυρο
γέvη, Οστις έπ] κεφαλης των άλλων άvijλθεv είς TCx 'Ανάκτορα : «Ν Ε6α
λαν τa φράκα τους καi πijγαν vc'x uποοάλουv τc'χ σέοη των είς τον Βα
σιλέα>, γράφει ό Πετσόπουλος, έπικρίvωv τηv ήγεσίαv τοΟ Κ . Κ . Ε. Φu
σικa ή έπίκρισις στρέφεται μόνον κατa τοΟ Πορφυροyέvη καi των Παρ-
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τσαλίδη καΙ Θέου έν μέρει καΙ κατ<'χ τοu Π ολ ιτικοu Γραφείου, ποu ένέ
�ρινε την μετάδασίν των εΙς τ<'χ 'Ανάκτορα. 

'Αλλ<'χ μέσα είς την πολεμ ικην τοu Πετσοπούλοu, fjτις , έλάχιστα 
μ&ς ένδιαφέρει, ίιπάρχει καΙ -:ο �τ'?μικόν τ�οu π<;τρά'Πον�ν. Διοτι� ό «Κα
.κότuχος» (&πο κομμ"οuνιστι�ης, αΊΥοψεωγ ο�ι �ε6αια ΟJΚΟνομι�ης ) ,  ε}
ναι σ<'χν ν<'χ παραπονηται και να λεγl'] : « Εγω το 1 922 ενα γραμμα μο
νον εστειλα με ένα βασιλόφρονα" έργάτη� <;ο� Χ�μπέρην, ,τροχιο�ομι; κόν ) είς τον "Βαc:ιλε� '5ωνσταντι�ον, �αι �υτο δ ιοτι έ�ινδ�ν�uε� η ζ,ωη 
μου, καΙ έμου και των άλλων μελων της τοτε Κ .  Ε., και αυτο,το γραμ: 
μα το έπλήρωσα άμέσως με διαγραφήν μου καΙ emοκλεισμον έκ του 
κόμματος &πο , ένα συνέδe ιον, καΙ �ύτοί� β�υλ,ευταl, μάλισ-t;α οyτες τοϋ 
Κ . Κ . Ε. έπισκεπτονται τον Βασιλεα δια να υπο6άλουν τα σε6η των, 
χωρiς �α πιέζωνται &πο καμμία άνάγκη, καΙ δεν παθαίνου� τί�οτ� ! 
Καi 6χι μόνον δεν τ ιμωροuνται, άλλ' έξακολουθοιJν ν<'χ διοικοuν το κομ
μα &πο τότε σuνεχi:>ς καi έπl δεκαετίαν μέχρι σήμερα ! » 

Τέτοιο εΤναι το παράπονον τοu Πετσοπούλου καi εΤναι &σφαλi:>ς 
δίκαιον. 'Αλλ' είπομεν ότι ό Πετσόπουλος γράφει το 1 946 καΙ ζi] &κό
μη είς το 1 922 ! 'Από κομμοι.JVιστικιlς πουριτανικης &πόψεως, μία τοι
αύτη έπίσκεψις είς τ<'χ 'Ανάκτορα είναι &σφαλi:>ς καταδικαστέα. Πάν
τως είς το Κ . Κ . Ε. ούδείς, έκτος τοu Πετσοπούλοu το 1 946, έδγιlκε ν<'χ 
έπικρίνr:ι τι1ν έπίσκεψιν ταύτην, κυρίως διότι θ<'χ ήτο έπίκρισις ίθυνόν
των, καi ούδεiς έτόλμα ν<'χ την κάμr;ι. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕ Ι ΓΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛ Ι Ν  

'Αλλ' ή έπίσκεψις αϋτη, μετ<'χ τι1ν έξέλιξιν τοu Κομμοuνισμοu, υπο 
η1ν σταλινικήν του μορφήν, δεν εΊναι καΙ τόσον τραγική, δσον θέλει ν<'χ 
ιην παραστήσr;ι ό Πετσόπουλος. Ό Σ ταλινισμος i]λλαξε κατ<'χ πολU τ<'χ 
iiθη και τ<'χ fθιμα των κομμουνιστων, ώστε μία έπίσκεψις προς ένα Βα
σιλέα κομμουνιστc7Jν βουλευτων της ίδίας του χώρας ν<'χ μη εΊναι 5χι 
i:γκλημα, άλλ' οuτε κΟ:ν πταΊσμα. Καi άλλοι κομμουνισταl βουλευταl 
άλλων χωρi:>v έπεσκέφθησαν καi ώρκίσθησαν ώς ίιπουργοl ένώπιον Βα
σιλέων καΙ Προέδρων άστικων Δημοκρατιων. Ό ίδιος ό Στάλιν άντήλ
λαξε πλειστάκις εύχετήρια τηλεγραφήματα με ΒασιλεΊς καΙ Προέδρους 
άστικων Δημοκρατιων. 'Επίσης καi προς τον ίδιον τον Βασιλέα της 
'Ελλάδος Γεώργιον το Β '  I είιρισκόμενον έν ΑίγύπιCtJ, άπέστειλε τηλε
γράφημα με έγκώμια δι<'χ τ<'χς νίκας τοu έλληνικοu Στρατοu καΙ εύχ<'χς 
6ιa τον Βασιλέα καi έδέχθη παρ' αύτοu άvάλογον άπάντησιv. Διατί ο 
ilετσόπουλος δεν κατακρίνει καi τοv Στάλιν ; 

Άλλa φυσικa αί τοιαuται ένέργειαι τοu Στάλιν εΤχον την σκοπι
μότητά των καi ό Σ ταλινισμος γράφει είς τ<'χ παπούτσια του &πο έτi:>ν 
καi τον Μaρξ καΙ τον Λένιν καi τaς κομμουνιστικaς &ρχάς, δταν πρό
κειτc:ι ν<'χ έξuπηρετήσr:ι σκοπιμότητας. Ένct> ή έπίσκεψις των κομμου
νιστωv βουλευτωv uπο τον Πορφυρογέvην τότε ούδεμίαν ούσιαστικην 
.σκοπιμότητα έξuπηρέτει, ώς μοu Ελεγε καΙ ό ΤυρΊμος άργότεροv. 

ΝΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥΝ» ΤΟΝ ΒΑΣ ΙΛΕΑ . . .  

Έπηγαν ο ί  βουλευταl των άλλων κομμάτων, έπηγαν καΙ ο ί  κο�
μουνισταi τοιοuτοι . 'Εν τούτοις εΤχαν καi κά-ποιον λόγον v<'x κάμουν την iπίσκεψιν αύτήν. Διότι, όπως μοu εΤπεν ό ΤυρΊμος έπηγαν συνάμα νό: «συμβουλεύσουν» τρόπον τ ιva τον Βασιλέα, ώς κ�i οΙ άλλοι δημο·κρατικοi βουλεuταί, νc'χ μη δεχθi] τηv έκ μέρους τοu Μεταξ& κήρuξιν δι:. 
κτατορίας, ητις έφημολογεΊτο δτι θa κηρυχθi]. 

� Αλλο βέβαια το ζήτημα O:v &ποτελi] 'μωρίαν το ν<'χ μεταβαίνουν 
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κομμουνισταi βουλευταi νa «συμδουλεύουν» ΒασιλεΊ5 η νa πι;rτεύουν 
ϋτι α\ δ ικτατορίαι ώς ή της 4ης Αuγοίιστου, άποτρεπονται δια «συμ-
6ουλων» προς Βα�ιλεlς καi ouχi δι '  άγωνος κα;a των δικ�ατόρ�ν. Ι;Lι
τό εΤναι άπόρροια της πολιτικης άναπηρίας και άνεπαρκειας της τοτε 
ηγεσίας τοv Κ . Κ .Ε. . , , 
. Πu.ντu:,ς, κατa την μαρτ�ρίαν τοv. Τυρίμου_, γ�λοία ,ιiτο η ,αποφι;χ-
0 ι ς της έπισκέψεως, κωμική η παροuσιασις και με μειδιαμα ε�ρωνικον 
εγένετο δεκτη ύπο τοv Ι:iασιλέως Γεωργίου, έκτελοvντος άC?:φαλως τvπι
κον καθηκον δταν έδέχετο την κοινοbουλευτικην όμάδα του Κ . Κ . Ε. Ε1-
vαι γνωστόν: δτι ?\ σύγ�ρ�νοι Βασιλ,εΊς άναγκάζο�αι νa δέχ"?νται κc;i 
νa άνέχωνται, άκομη και ως κυδερνητας . . .  πολλ.οuς άνεπιθυμητ�υς ε,ις 
αuτούς . . .  καi σήμερον άκόμη ! Πάντοτε προς έκδηλωσιν σεοασμου προς 
τήν θέλησιν ·rov Λαοv των. 

� Αλλωστε είπομεν ήδη, δτ ι ό Πορφυρογένης ε Τ ναι πολιτικως ή -
λ ί θ ι ο ς καi ί�ως νa έπίστευσε προς στ ιγμην δτι ,  έπισκεπτόμενος τον 
8ασιλέα, θa ιiτο δυνατον νa γίνr:ι άπο Πορφυρογένης . . .  Πορφυρογέννη-
τος 

! ' ' 76 000 ' έ λ '  ' άλ ' Κ Κ Ε ' ' ' Και  με . ψηφοuς κ εγει και π ιν το , κατα τας εκ-
λογaς τοv 1 936, 1 ο βουλευτaς, δσους άκριοως καi το 1 926, προ δεκαε
τ ιας ! 'Εν τούτοις, ίιπάρχουν ώρισμέναι σο6αραi διαφοραi μεταξu των 
ψήφων τοv 1 936 καi των ψήφων τοv 1 926. Α\ διαφοραi αύται εΤναι α\ 
t�f\ς : - ' ' ' ' ' ' , - ' Πρωτον το 1 926 το Κ . Κ . Ε. επετυχεν εις την περιφερειαv του Εφε-
τείου Θράκης τέσσαρας εδρας, άνa μ ίαν εΙς τοuς Νομοuς 'Αλεξανδρου
πόλεως, Κομοτηνf\ς, Καβάλας καi Δράμας. Το 1 936  έπιτυγχάvει μόνον 
μ ίαν είς την Καδάλαv ! ΕΙς την περιφέρειαν τοv 'Εφετείου Θεσσαλονί
κης το 1 926 εΤχεν έπιτύχει τέσσαρας έδρας, τρεΙς εΙς την Θεσσαλονί
κην καi μίαν είς την Φλώριναv. Το 1 936  έπιτυγχάνει μόνον δύο έν Θεσ
σαλονίκη καi πουθενa άλλοv ! ΕΙς το 'ΕφετεΊον Λαρίσης το 1 926 εΤ
χεν έπιτυχει 2 (δρας, τaς όποίας διετήρησε καi το 1 936 .  ΕΙς το ' Εφε
τεΊον δμως Άθηνων ( 'Αθήνας - Πειραιδ: ) I δπου το 1 926 δΕν ε Τ χε φθά
σει κΟ:ν την βάσιν καi δΕν εΤχεv έπιτύχει συνεπως καμμίαv Ε:δραν, λαμ
οονει το 1 936  τέσσαρας (δρας καi μίαν άκόμη έπi πλέον είς το Έφε
τεlον ΑΙγαίου (την Μυτιλήνην) I δπου το 1 926 δΕν εΤχεν έπίσης συγκεν
τρώσει τι)ν βάσιν. 

Η ΕΠ Ι Ρ ΡΟΗ ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. ΜΕΤΑΤ ί ΘΕΤΑ Ι Π Ρ Ο Σ  ΝΟΤΟΝ 

νΕχασε δηλαδη πέντε fδρας είς την Βόρειον ' Ελλάδα καi έκέρδισε 
ταύτας είς τaς 'Αθήνας, Πειραιδ: καi Μυτιλήνην. τί σημαίνει αuτό · 
·οτι η έπιρροη τοv Κομμουνισμοί) μετετέθη προς Νότον, έμειώθη είς 
τήν Β όρε ι ον ' Ελλάδα κατa τa 5) 8 καi ηuξήθη άναλόγως είς τήν πρω
,εύουσαv ! Ή έξήγησις τοv φαινομένου είιρίσκεται είς το δτι είς μεν 
την Βόρειον 'Ελλάδα ή διακήρυξις TOV συνθήματος της αuτονομήσεως 
της Μακεδονίας καi Θράκης το έδλαψε σοδαρως, είς δε τaς 'Αθήνας καi 
τον Πειραιδ:, δπου το σύνθημα δεν εΤχεν οuδεμίαν έπίδρασιν, το ένί
σχυσεν ό κόσμος των προσφυγικων συνοικισiμων, δστ ις εΤχεν f]δη άπο
σπασθ� άπο τον Βενιζελισμον μΕ ΤΟ 25% της άποζημ ιώσεως τοv Π .  
Τσαλδάρη καi πηγε μ Ε  το Κ .Κ .Ε. ! 

Δευτέρα �ια�ορ�, την_ δποίαv παι;>ατηρεΊ τις π�οκε� μένου περi τοv 
Κ . Κ . Ε. ,  μετ_?:ξυ των ε�λογω� 1 926 και 1 936  �Τν�ι ,η συ�θεσις της κοι
vο_δουλεuτι�ης τ�υ �>μα?ος. � κοινο�ουλευ�ικry ομα5 του 1 926 περιε
λαμδανε μονον δυο εργατας, ενα άγροτην, δυο Εδραιους καi πέντε u Ελ
ληνας διανοουμένους η Υ)μ ιδιαvοουμένους, f\τοι έν δλ(ι) 7 τοιούτους. Ή 
κοινοδουλευτ ικη δμaς τοv 1 936  περιελάμοανεν 7 έργάτας καi 3 διαvο-
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οuμένους η ήμ ιδιανοουμένους ( Γληνόν, Πορφυρογένην, Τυ,ρ\μο�) .  ,Δrι�α
δή ή σύνθεσίς της ήτο περ!σσότερο� π ρ ο � �  τ �  ρ ι α κ ry, δ ια, ν� ε ιν�ι 
μaλλον «έπαναστατικιl» και περισσοτερον αξια εμπιστοσυνης απο άπο
ψεως Ιδεολογικης πί?ϊεως,, δ ιό�ι εΤχε κ<Ρ-λιεργηθ� έγκα,ίρως δυσ;τιστία 
προς τοuς δια�οουμενο�ς ε� μερ,ους του , Ζαχαρι�δη και 'f- ιας, ;π�διω;
κόντων όπωσδηποτε δ ια του ,τρ?πο,υ τουτ<;>υ ν απομ�κρυνου� αη;ο τα 
σοοαρa όπωσ�ήπ?τε ;rολιτ,ι κα, οφφ_ικ ια το�ς δ ιανι;ου�ενου5, επιφο�ους 
πάντοτε δ ιa την ηγεσιαν, άλλα και δυσηνιους και ουδαμως χειρ?ηθεις 
δι '  αuτήν. Κατa πόσον οί έργάται βουλευταl έφάνησαν περισσοτερον 
-των διανοουμένων πιστοl lδεολογικως, θa το 'ίδωμεν περαιτέρω. 

Ο Ι  ΝΕΟ Ι  ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΑ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΑ Ι 

Οί δέκα έκλεγέντες το 1 936  βουλεuταl τοu Κ . Κ .Ε. ήσαν οί Σκλά-
6αιvας Νεφελούδης, Γληνός, Μανωλέας, Τυρ\μος, Θέος, Πορφυρογένης, 
Ηερ6έpης Κοέν καi Παρτσαλίδης. Διa νa τονισθ5 ί::τ ι  περισσότερον ή 
προλεταρ;ακι'] σύνθεσις της ομάδος καΙ τοu κόμματος, συνεπως καΙ διa 
λόγους προπαγάνδας προς τοuς έργάτας, η γραμματεία της ομάδος, 
δηλαδι'] τρόπον τ ινa ή ήγεσία αuτης, άνετέθη είς τον Σκλάβαιναν, έργά
την τυπογράφον. 

'Απο τοuς παλαιοuς βουλεuτaς τοu Κ . Κ . Ε. τοu 1 926 εΤς καΙ μόνος 
περιλαμβάνεται είς τοuς βουλευτaς τοu 1 936, καΙ αύτος εΤναι ο Κώ
στας Θέος. Oi ι'iλλοι 9, ώς είπομεν ήδη, άπο τοu Σεπτεμδρίου ήδη τοu 
1 928 δέν είναι ο:Jτε κδ:ν άπλa μέλη τοu κόμματος ! 

"Ας 'ίδωμεν τώρα τί άπέγιναν καΙ πως έξειλίχθησαν οί δεύτεροι 
αύτοi l ο βουλεuταi τοu κ .  κ .  Ε., οί οποί' οι ι'iλλωστε διετέλεσαν τοισU
τοι μόνον έπl εν έξάμηνον, δηλαδη άπο των έκλογων τοu 1 936  μέχρι 
, ης 4ης Αuγούστου, όπότε έκυρύχθη ή δ ικτατορία Μεταξa καΙ διελύθη 
τι Βουλή. 

Ό ΓληνΟς άπέθανε πρωτος, βουλευτι']ς ων. Ό Τυρlμος καΙ ό Μα
vωλέας έγκατέλειψαν καΙ το Κ . Κ .Ε. καi τον Κομμουν ισμον καΙ σuνειρ
γάσθησαν κατ' αύτοu μέ τον κ. Μανιαδάκην, ώς ίιπουργον τfις Δημοσί
ας 'Ασφαλείας, ώς θa 'ίδωμεν. Ό Σκλάδαινας καΙ ό Νεφελούδης έγιναν 
ό η λ ω σ ί α  ι, ίιπέγραψαν δήλωσιν μετανοίας προς τον κ. Μανιαδάκην, 
άποδειχθέντος οϋτω δτι δέν έπίστευον είς τον Κομμοuνισμόν. Ό Θέος 
είχε περιπετείας πολλάς, πότε άπολαύων έμπιστοσύνης κα] πότε κατη
γορούμενος ώς οργαvον τfις 'Ασφαλείας, ώς χαφιές. Ό Κοέν έπέστρε
ψεv είς Θεσσαλονίκην καi δέν άνεμίχθη πλέον είς τ ίποτε, μέχρις δτοu 
είχε τι']ν τύχην των ι'iλλων 'Εδραίων, κατa τι']ν Κατοχήν. Ό Βερ6έρης 
i.τuφεκίσθη άπο τοuς Γερμανούς. Καi έμειναν μόνον οί Παρτσαλίδης καΙ 
Πορφuρογένης, έκ των οποίων, ώς γνωστόν, έσχάτως ό πρωτος καΙ έκ
καθαρισθεiς άκόμη άπεκηρύχθη άπο τον Ζαχαριάδην, διa νa μείνι;ι μό-
νον ό Πορφuρογένης παρa το πλεuρον τοu Ζαχαριάδη άκόμη. . 

Ό Καφαντάρης καΙ &λλοι βουλευταi των άστικων κομμάτων πολ
λάκ ις έκαμναν τι']ν σύγκρισιν μεταξu τωv κοινοδουλευτ ικων όμάδων τοu 
Κ .  Κ .  Ε. τοu 1 926 καΙ τοu 1 936  καΙ δέν άπέκρυπτον τι'] ν γνώμη ν των δ
τι ή δευ_:rέρα ήτο πολU πεν ιχρa έν συγκρίσει προς τι']ν πρώτην. Η Αλλω
οτ� πλειστο� εΤναι �,i βου�ε�ταi, ,oi yνωρ_ίσαντες �μφο;rέρας έν τ5 Βουλ5 
και εΤμαι βε6αιος οτ ι ουδει ς  θα με διεψευδεν ερωτωμενος. · 

Καί δμως το Κ . Κ . Ε. εΤχε καΙ κατa το 1 936 στελέχη πολU ίκανώ
τερα άπό τοuς δέκα βουλευτaς ποu εlσήγαγεν εΙς τι']ν Βουλήν, εΤχε δια
νοουμένους καλa κατηρτισμένοuς καi μέ άρκετι']ν πολιτικι']ν πεί'ραν άλλ' 
<:J.ύτοuς ο Ζαχαριαδισμός (ο  έν ' Ελλάδι Σταλινισμος ) τοuς έφο6εί'�ο καΙ 
cv οuδεμιξτ περιπτώσει ήθελε νa τοuς προωθήσΙJ είς τι']ν Βοuλήν είς το 
πολιτικόv προσκήνιον. Τι']ν αύτι']ν δέ πικρίαν τοu έξαπατηθέντος' καΙ ά-
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πογοητεuθέντος Ιδεολόγου/ ώς δ Γληνός1 έδοκίμασαν πλείστοι δσοι δ ια
νοούμενοι εlσελθόντες εΙς το Κ .  Κ .  Ε. καl δυσκόλως/ δυσκολώτατα ε
πειτα ά;αγκιστρωθέντες έξ αύτοCιι έexv δ Γληνος άπηγκιστρώθη δ ιa 
τοCι . . .  θανάτου ! Τέτοιο εΊναι το Κ .Κ . Ε. "Ας το μάθουν καl δσοι δεν το 
γνωρίζουν. 

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΟΦΟΥΛΗ - Σ ΚΛΑΒΑ Ι ΝΑ 

Το σύμφωνον αύτο Εμεινεν ίστορικον εΙς τι1ν πολ ιτ ικην ζωην τοCι 
τόπου. 'Απετέλεσε δε άφετηρίαν πολεμικης κυρίως μεν κατa τοCι Σο
φούλη άπο πολλCχς πλευράς/ άλλa καi πολεμ ικης κατa τοCι Κ .Κ . Ε. η 
μαλλον κατa των έκ τοCι Κ .Κ .Ε. πρωτεργατων αύτοCι στελεχων. Κατa 
-rην γνώμην μου1 δεν f\ξ ιζε τον κόπον καi δΕ.ν εΊχε κδ:ν τι1ν άξίαν της με
λάνης, f\τις έχύθη γύρω άπο αύτό ! Διότι τί Εγινε ; Μία συνεργασία 
προσωρινη δ ιa νa έκλεγ� Πρόεδρος της Βουλης δ Σοφούλης, προστιθε
μένων εΙς τοuς ψηφίσαντας αύτον των 1 Ο κομμουνιστικων ψήφων ! Συν
εργασία δ ιa την έκλογην ένος Προέδρου της Βουλης ! "Αν δχι παρωνυ
χ ίς, πάντως δχι καl σπουδαΊον ζήτημα. 

ΠρΟ τοCι συμφώνου αύτοCι εγιναν συνεργασίαι τοCι Κ . Κ . Ε. δχι μό
νον δ ιa πολU σοοαρC:ηερα πράγματα/ διa νομοσχέδια βασικά, διa συν
ταγματικaς διατάξεις, δ ιa το ζήτημα των άπαλλοτριώσεων, των άπο
τάκτων άξιωματικων καi 6λλα1 άλλa Εγ ιναν συνεργασίαι εΙς κ ινήματα, 
άπο τa όποία έκρέματο αύτη αϋτη ή 'Εξουσία έν τ� χώρςι; καl αύτη 
ή τροπη της ' I  στορίας αύτηςι ώς άνελύσαμεν f1δη είς προηγούμενα κε
φάλαια. Καl πάντοτε το Κ . Κ .Ε. συνειργάσθη με τa δημοκρατ ικa στοι
χεΊα της χώρας καl κατa των βασιλοφρόνων. 

Ποίαν άξίαν λοιπον εΤχεν αύτη ή συνεργασία διa την έκλογην ένος 
Προέδρου Βουληςι ωστε νa γίν1:1 τόσος πάταγος δι '  αύτο το σύμφωνον 
Σοφούλη - Σκλά6αινα ; Καi έaν δΕ.ν έξελέγετο δ Σοφούλης Πρόεδρος 
καi έξελέγετο άvτιβενιζελικος τοιοCιτος1 μήπως θa f\λλασσεν ή πορεία 
των γεγονότων καi δεν θa διελύετο ή Βουλη έντος έξαμήνου καi δεν θa 
εκαμνε την δ ικτατορίαν του δ Μεταξaς ; ΝΟχι βέβαια. Πολvς λόγος λοι
πόν διa το τίποτε ! 

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ I Σ 

Καi δμως ίιπάρχει κάποια διαφορa μεταξu των προηγουμένων συν
ερyασιων τοCι Κ . Κ .Ε. με άστικa κόμματα η παράγοντας η στοιχεΊα η 
στρατηγούς1 άπο την συνερyασίαν τοCι συμφώνου Σ οφούλη - Σ κλάβαι
να. Καi ή διαφορa εyκειται εΙς το δτι δλαι α\ η:ροηyούμεναι συνερyασί
α ι  �y ιναν ? ιa C!υμφωνιων ά y ρ ά φ ω νι ένi;:ι το σύμφωνον αύτο ήτο γραπτον ! Και  scrιpta manent, ένω ve1·ba volent. 

Πολλάκις f]ρώτησα δ ιαφόρους κομμουνιστaς νa μοCι ποCιν ποίος εΤ
χε την σαφην εμπνευσιν νa ζητήσ1J νa γίν1:1 ή συμφωνία y ρ α π τ ή.  Ή
ρώτησα κομμουνιστάςι δ ιότι βέβαια οί Σοφουλικοi εΤχον πάντα λόγον 
νa μη θέλουν νa γίνεται κδ:ν συζήτησις περl αύτοCι. 'Όσους f]ρώτησα 
δΕ.ν έyνώριζαν. Μαλλον δμως ή εyyραφος συμφωνία έζητήθη άπο τοuς 
κομμουνιστάς, νομίζοντας δτι ετσι «κρατοCιν τον Σοφούλην στο χέρ ι 
των» ! Δεν ξέρω/ άλλa μοCι φαίνεται δτι ή μοΊρα τοu Σοφούλη iiτo νa 
γίνεται άντικείμενον έκμεταλλεύσεως των κομμουνιστων . . Τον εΤχεν έκ
μεταλλευθ� δ Μάξιμος το 1 926 - 281 τον έξεμεταλλεύετο τώοα εύ
τυχως δι '  αύτον περισσότερον άνωδύνως, καΙ δ Σ κλάβαινας �ς 'έπί
οτευεν ό τελευταΊος ! Δ ιότι ό Σοφούλης έπηpεν δπωσδήποτε �ην πpοε
δρίαν της Βουλης. Ό Σκλάβαινας τί έπηρε- ; τίποτε. Το δτι έξέθεσε 
τον Σοφούλην, άποκαλύπτων το σύμφωνον ; Την έκ τούτου πολ ιτ ικην ώ-
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φέι\ειαν εΤχον οί άντιοενιζελικο1 καΙ δχι ο\ κομμουνιστα1 καl δ_ιa της ά
ποκαλύψεως τα�της οί κομμοuv_ιστα1 ,εδιδΟΟ;' οπλα ε�ς χε;ροτεΡ<?υς τοi 
Σ οφούλη άvτιπάλους των. Σ uvαμα δε έξετιθεvτο και ο\ ιδιοι, ως ,σuv; 
εργαζόμενοι μΕ: ά<?"τικa κόμ μ�α, άπ? κ�μ μοuvιc:τικης ,άπόψ,εω<?1 και, Τ? 
χειρότερον, άνευ αyταλ�αγματων: δι�ηι ,ο Σ ο�ου�ης δεν τ<;υς εδωσε τ_α 
άνταλλαγματα που έζητησαv δια να γ ιν!] το συμφωνον. Αρα β��ω
δης ή ένέργεια καi έκ μέρους τών κομμουνιστών, πού έζήτησαν το εγ
"( ραφον σύμφωνον. , , , , 

'Αλλa καi ο Σ οφούλης έφωράθη άκόμη μ ίαν φοραv άδαης εις τα 
π�ρl Κο,μ μουνισμο�. �ι�ηι,  έaν �εν έζήτψ,εy α�ύτος νa ύ;rογρ�Φι:\, τοι,
οίπον συμφωνον, τι το ηθελε ; Μηπως και εαv ητο γνωστον κα� δεν το 

tτήρουν οί κομμουνισταί, μη ψηφίζοντες αύτόν ως Πρόεδρον της Βου
λής ήδύνατο νa τούς άποκαλύψ!] ως παρα6άτας της ύπογραφης των, 
άpο'ο αύτό θa έζημίωνε πολιτικώς τον 'ίδιον, δπως έζημ ιώθη μΕ: την aπο
καλυψιν έκ μέρους τών κομμουνιστών ; �Ας ήρκεΊτο είς την άγραφοv 
σuμφωνίαν, ε'ίτε έτηρεΊτο, ε'ίτε οχι, άφοΟ καl ή γραπτή, έaν δΕ:ν έτηρεΊ
το, τοΟ ήτο άχρηστος. 

ΆλλΟ: την γραπτfιν έζήτησαv οί κομμουνισταί. νΩφειλε ν' άρνηθι;\. 
Καl νa τούς ΠQ : «�Αν θέλετε, τηρήσατε την &γραφον σuμφωνίαν, δ:ν 
Οέλετε δχι. Γραπτfιν δΕ:ν δίδω, διότι δΕ:ν προσθέτω δι '  έμΕ: τίποτε:ι>. τί 
θa εκαμναv οί  κομμουνισταί ; Θa άφιναν νa έκλεγι;\ άντ ι6ενιζελικος 
Πρόεδρος τiiς Βουλης ; νΟχι. Θέλοντας καl μη θa έψήφιζαν τον Σ οφού
λην, θa προετί μων τόν ύποψήφιον της δημοκρατικης παρατάξεως. Αύ
τη ήτο ή θέσις των έξ αύτών τών πραγμάτων, έφ' Οσον μάλιστα ή Δη
μοκρατία εΤχεν i]δη καταλuθι;\ καl δ Βασιλεύς Γεώργιος εύρίσκετο έπi 
τοΟ Θρόνου χάρις είς τον Κονδύλην. ΆλλΟ: ποΟ νa i]ξευρεν ό Σ οφούλης 
ποία εΤναι ή έκ τών πραγμάτων έπι6αλλομένη θέσις τών κομμουνιστών ; 
Καl δχι μόνον ό Σ οφούλης, άλλΟ: κα1 οί τόσοι δοκησίσοφοι σύμβουλοί 
του τότε καi μετέπειτα πού έvόμιζον πως τΟ: ξέρουν δλα κα] ήyνόοuv 
στοιχειώδη πράγματα, διότι παρόμοια σφάλματα εκαμεν ο Σ οφούλης 
καi άργότερα, κα] μάλιστα είς μεγαλuτέραν εκτασιν κα] μΕ: τρομερω
τέρας συνεπείας κατa τό 1 946 μέχρι τοΟ 1 948, λόγ� τών κακών συμ
βουλών τοΟ περιβάλλοντός του. 

<ι:ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΑ"» 

Αύτa δλα τa τονίζω διά νa καταλήξω, έξ aφορμi)ς τοΟ συμφώνου 
:Σοφούλη - Σ κλά6αινα, είς κάτι βασικόν .κα1 πολu σοοαρώτερον, άνεξαρ
τήτως τοΟ δ:ν πρόκειται περ1 συμφώνου Σ οφούλη - Σ κλάοαινα η περ1 
.ουμφι�νου ν Ατσεσον - Β ισίνσκυ η περ1 συμφωνιών Τ ρούμαv - Σ τάλιν η 
κα1 ν Αϊκ - Μαλένκωφ, καi δ:ν πρόκειται περ1 ένός Προέδρου Β ουλi)ς η 
ηερi τών συμφωνιών τοΟ Πότσνταμ κα] τi)ς είρήνης τοΟ Κόσμου ! 

Ό Λένιν όνομάζει «Κουρελόχαρτα» δλας τaς συμφωνίας μΕ: τούς 
aστούς. Αuται τηροΟvται άπό τοuς κομμουνιστaς μόνον έaν aποδίδουν 
ώφελήματα είς αύτοuς καi έφ' δσον χρόνον aποδίδουν τΟ: ώφελήματα 
ταΟτα. �Οταν παύσουν νa προσκομίζουν ώφελήματα, σχίζονται ως κου-

ρελόχαρτα. vοταν ζητi)ται κάτι άπό κομμουνιστάς, ο ζητών αύτό τό 
κάτι πρέπει νa ύπολογίσ!] καλa δ:ν ο\ κομμουνισταi εχουν συμφέρον η 
.υποχρέωσιν έκ τi)ς ίδίας αύτών θέσεως έκπηγάζοuσαv νa τοΟ τό δώ
σουν. �Αν εχοuν συμφέρον η τοιαίιτην ύποχρέωσιν νa τοΟ τό δώσοuv, 
τότε θa τοΟ το δώσουν κα] χωρ1ς χαρτιa κα1 χωρiς συμφωνίας θa τοΟ 
·το δώσουν κα1 δ:ν άκόμη δέν το ζητήσΙJ, θa τοΟ το προσφέρουν μόνοι τωv 
·δ't;"ως ή μεΊς τ? ) 926 �π1 Παγκ�ο� διετά�αμεν τ� Κ . Κ . Ε. νa �ώστ;ι τaς 
-ψηφους του υπερ του Δεμερτζη ως Προεδρου της Δημοκρατιας άνευ 
•ούδενος aνταλλάγματος. Αύτη ητο ή έκ τών πραγμάτων θέσις �οΟ Κ .  
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Κ . .Ε. 'Eav άντιθέτως δΕ:ν fχουν συμφέρον η τοιαύτην ίιποχρέωσιν έκ. 
τών πραγμάτων καi της θέσεώς των νa τοίι τό δώσουν, τότε δΕ:ν το παίρ
νει μΕ: τίποτε, μΕ: χίλια σύμφωνα καi ίιπογραφάς ! Άπλως δι' ήθ ικην ίι
ποχρέωσιν, λόγc.:> uπογραφης χαρτιων, oi κομμουνισταi δΕ:ν δίδουν άπο
λύτως τίποτε. Έaν κάμτ:ις μΕ: κομμουνιστaς μίαν συμφωνίαν, νa δώστ:ις. 
τό Α καi νό: σοίι δώσουν το Β, έaν δώστ:ις πρωτος το Α, fχασες τό Β, 
δ ιότι ή συμφωνία θa σχισθ� άπό αύτοuς μΕ: χίλ ιες δυό δ ικαιολογίες. 
Πρέπει πρωτος νά πάρτ:ις  τό Β η συγχρόνως ν' άνταλλαγοίιν το Α καi 
τό Β, διό: νό: έπιτύχτ:ις. Διό: τόν κομμουν ιστην τήρησις συμφωνίας μΕ: 
άστούς, χωρiς 'ίδιον αύτοίι 'όφελος η άνευ άσκήσεως πιέσεως η βίας. 
πρός τήρησιν αύτης έκ μέρους των, -εΊναι ήλιθιότης ! Ή Σοδιετ ικη Ρω
σ ία ήθέτησε δλας τaς συμφωνίας ,ποu ίιπέγραψε μΕ: άστικa Κράτη, δ
ταν έκαρπώθη έξ αύτων δ,τ ι  έπρόκειτο νό: καρπωθι]. 

Η Ι ΣΟΤ Ι Μ Ι Α  ΤΩΝ ΜΕΙ ΟΝΟΤΗΤΩΝ 

Κ ατό: το δ ιάστημα αύτό καi κυρίως άπο το 1 935, μετa τό Κ ίνη
μα, τό Κ . Κ . Ε. εκαμε μ ίαν στροφην είς τό ζήτημα της αύτονομήσεως. 
της Μακεδονίας, το περιδόητον «ζήτημα άρχης», τό όποίΌν το είχε συγ
κλονίσει, ώς ε'ίδομεν. Καi ή στροφη ήτο πλήρης -έγκατάλειψις τοίι συν
θήματος τούτου ! 'Επισήμως άπο τον «Ρ ιζοσπάστην» διεκήρυξεν ώς 
σύνθημα, άντi τοίι «'Ενιαία καi άνεξάρτητη Μακεδονία καi· Θράκη», το 
.:Πλέρια ίσοτ ιμία στiς μειονότητες» ! Καi έξήγησεν δτ ι «την άντικατά-· 
στασιν αύτην έπιδάλλει ή άλλαγη της έθνολογικης σύνθεσης στο έλ
ληνικο κομμάτι της Μακεδονίας» ! Την άπόφασιν αύτην Ελαοε τό 6ον 
συνέδριον τοίι Κ .Κ .Ε. ( Βλέπε βιδλίον «Πέντε χρόνια άγωνες», σελ. 66, 
η το ίιπέροχον βιδλίον τοίι κ. Γ. Π. Κανελλάκη, άστvνομ ικοϋ, «Κατηγο-· 
ρω το Κ . Κ . Ε. μΕ: μάρτυρα το ίδ ιο», σελ: 59 ) .  ΔΕ:ν άναφέρω τa σχετικa 
μΕ: το Sον συνέδριον τοίι Κ . Κ .Ε. ,  δ ιότι άφ' Θνος δΕ:ν πρόκειται περi πο
λιτικων παρασκηνίων, άφ' έτέρου δΕ: δ ιότ ι τaς άποφάσε ις των καi δλα 
τa σχετικό: άναγράφονται είς το βιδλίον «Πέντε χρόνια άγωνες κ.τ.λ.», 
καί ,  δπως άνέφερα ήδη, δΕ:ν πρόκειται έδω ν' άντιγράψω πράγματα i\δη 
δημοσιευμένα. 

Ή άπόφασις αύτη της μεταοολflς τοίι συνθήματος εΊναι το όλιγώ
τερον «γελοία» ! Μόλις το 1 935 λοιπον το Κ . Κ . Ε. άνεκάλυψεν δτι διό: 
τijς έγκαταστάσεως των προσφύγων εΤχεν έπέλθει πλήρης άλλαγη τflς
tθνολογικflς συνθέσεως της Μακεδονίας ; 'Αλλ' αύτο εΤχε γίνει άπο το 
1 923 ! Διό: νa μη ποίιμε άπο το 1 9 1 4  μΕ: τοuς πρώτους άκόμη έκ Τουρ-· 
κίας πρόσφυγας καi μΕ: την φυγην πολλων σλαυοφώνων καi Τούρκων 
λόγ� τflς έγκαταστάσεως τflς έλληνικflς δ ιοικήσεως, μετα την άπελευ: 
θέρωσιν καi · την σvvθήκην τοίι Βουκουρεστίου. 

ΠΛΗ Ρ Η Σ  I ΣΟΤ Ι Μ Ι Α  

Καi άφοϋ παρεδέχετο δτι τlλλαξεν ή έθνολογικη σύνθεσις, δια ποί-
ας μειονότητας ζητεί' «πλέριαν ίσοτιμίαν» ; Oi όλίγοι σλαυόφωνοι .  ποu 
έμειναν, ήσαν UΕλληνες καi μ ιλούν_ έλληνικa άπο τότε. Δια τοuς ' I  ό-ραη-
λίτας της Θεσσαλονίκης η δ ιό: τοuς Τούρκους της Θράκης ; 'Αλλ' αύτοi 
οί;δέποτε παρεπονέθησαν δι '  Ελλειψιν ίσοτι μ ίας ! Τό έλληνικον Κράτος 
μάλιστα, τόσον μετα θρησκευτ ικflς εύλαδείας πάντοτε έτήρει τaς άπο:. 
φάσεις της άει μνήστοu έκείνης Κοινωνίας των Έθνων περi μειονοτήτων 
ώστε δΕ:ν έπενέδαινε δι '  ένεργειων κατ' αύτων καi δταν άκόμη ώφειλε νci: 
έπέμδΊ;J καi πολλάκ ις ήδίκησεν 'Έ λληνας καi έαυτο διό: να μη παρεξη
"yηθι] δτ ι δΕ:ν άπολαύουν έλευθερίας καi ίσοτ ιμ ίας αί έλάχισται αίιται_ 
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μειο�ότητε5. �ίς τ�ς περιπτ�σεις ,ταύτ�ς c;>i 'Έλλη_vες θό: έπρεπε � 
ζητουν άπο το Κρατος των ισοτ ιμ ιαν, με τ�ς ι-ιειονο;ητας_ ! , 

'Αλλά καθως άνέφερα f\δη άνωτερω, την ισοτιμ ιαν των μειο�οτη
των έπροσ�άτευαν οχ ι μόνον _?i νόμοι ";ης ΊΞλλ�δος! άλ�ό: �αi -δλο�λη
pος κώδιξ περi μειονοτήτων της Κοινωνιας των Ε�ωνJ τον ο�οιον ειχεν 
ό:ποδεχθ'Ι] καi έτήρει η 'Ελλάς. �ίς το ,Κ . Κ . Ε. �οιπον ψεινε �α προ?'τα
τεύσΙJ τάς μειονότητας, μηδαμοθεν απειλουμενας και μηδεv έχουσας 
παράπονον ; 

Η Κ Ι ΝΗ Σ Ι Σ  ΜΑΖΩΝ 

Κάπως πολu περίεργα καi δυσεξήγητα διό: τοuς πολλοuς πράγμα
τα συνέ6αινον είς τι1ν Θεσσαλονίκην, κατό: τον Μάϊον τοu 1 936, μολο
νότ ι δ Πρωθυπουργος Δεμερτζης εΤχεν f\δη άποθάνει καi τον εΤχε διαδε
χθ'Ι] είς η1ν Πρωθυπουργίαν δ ' Ι ωάννης Μεταξδ:ς, ως κοινο6ουλευτικος 
Κυβερνήτης, λα6ων άπο τό: άλλα κόμματα τον «Κοινο6ουλευτικον μαν-
5ύαν», μέ τον δποΊον εΤχον πιστεύει δτ ι θ' aποφύγουν η1ν δικτατορίαν. 

Ε!χον κηρυχθ!) ώρισμέναι άπεργίαι, προεξαρχόvτωv φυσικό: των 
καπνεργατων, εΙς τοuς δποίους προσετέθησαν έν συνεχείq: καi άλλοι 
tργάται. Περιέργως δμως διό: τοuς πολλοuς αί άπεργίαι αuται τάχιστα 
μετεβλή_θησαν, έν Θεσσαλονίκι:1 κυρίως, δ:ν μη μόνον έν Θεσσαλονίκι:J, 
ε Ις «μαζικό:ς διαδηλώσεις>> ε ίς τό:ς δδοuς της πόλεως. Αί άπεργίαι των 
έργατικων σωματείων διεδέχοντο aλλήλας καi κορωνiς αύτων έπηλθεν η 
aπεργία των τυπογράφων, ή οποία έκλεισε καi δλας τό:ς έφημερίδας 
της Θεσσαλονίκης, ένc';) η aπεργία των συγκοινωνιων άπέκλειε την μετα
φορό:ν έφημερίδωv άλλων πόλεων. Αί <ι:μαζικαi δ ιαδηλώσεις» έξειλίχθη
σαν εΙς πραγματικον συναγερμον δλων των λαϊκων στρωμaτωv, τό: ό
ποΊα κατηλθον είς το πεζοδρόμιον σuν γuναιξi καi τέκνοις ! 

«HM I ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ I Σ»  

�Ε6λεπε κανεiς νό: κατέρχωvται aπο δλας τc'χς συνοικίας της Θεσ
σαλονίκης άνθρώπιναι μδ:ζαι πάσης ηλικίας καi παντος φύλου καi νc'χ 
έκχύνωνται εΙς η1ν Έγνατίαν Όδόν, η δποία εΤχεν όψιν Δουνά6εως μΕ: 
κ�ματα aνθρωπίνων κεφαλων. UΟλα τό: όχήματα εΤχοv έξαφανισθ!) καi 
ιά πλεϊστα των καταστημάτων είχον κλείσε ι .  Την 9ην Μαlου η λαϊκη 
αύτη έξέγερσις εΤχε φθaσει είς το aποκορύφωμά της, εΤχε φθaσει τό: 
δρ ια της «έπαναστάσεως», ήτο μία η μ ι ε π α ν ά σ τ α  σ ι ς ! 

Συνθήματα όνάμικτα, οίκονομικc'χ καi πολιτικά, ήκούοντο άπο χι-· 
λιάδας στομάτων, τό: πλεϊστα των δποίων άσφαλως aσυνειδήτως έφω
νάσκουν, χωρiς νό: άvτιλαμδάνωνται τον σκοπον μερικων τούλάχιστον έκ 
ιων συνθηματων τούτων. Κονκάρδες κόκκινες καi φουστόνια καi κορδέλ
λες καi μανδηλάκ ια κόκκινα έπρόδιδον σαφως καi δ καθένας aντελαμ
βάvετο δτι πίσω aπο δλα αύτc'χ εΤvαι το Κ . Κ .Ε. ,  το οποΊον έκίνει καi κα
τηύθυνε τc'χς μάζας. 

Ένθυμοuμαι δτι, έv συνεννοήσει μέ τον Ιδιοκτήτην της έφημερίδος �Μακεδονία» είς την δποίαν εlργαζόμην τότε, προετείναμεν εΙς τοuς: άπεργοuς τυπογράφους αύτης νό: έργασθοuν καi νό: έκδώσωμεν τι1ν έφη-· μερίδα, ύπο τον έλεγχαν αύτων τούτων των άπεργων έργατωv νό: γράψ�με� καi νό: δ_ημοσι,εύσ�μεν μόνον, δ,τι_θέλουν α�τοί ,  δ,τι έγκpίνουν αύται, ο,τι συμφερει εις την πολιτ ικην των άπερyων δηλαδη των ύποκ ινητων των. 'Η πρότασις έγένετο δοκιμαστικως χ�ρiς νό: ύπάρχι:J βέ-6αια η πρόθεσις νό: τεθ!) η έφημερiς εΙς την διάθεσιν τοCι Κ .Κ .Ε. Οί άπεργοi, έρ'(_άται , τuπ�γρ�φοι �νέφερα� την πρότα�ιν εΙς 7'ο σωματεΊον· των, κ.αι � τοuτ? ,ε ις τους, αρμοδιους του Κ; Κ .  Ε., οιτινες την aπέρριψαν· φυσικα, αν και η έφημερις ήτο δημοκρατικη. 
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ΤΡ Ι ΗΜΕΡΟΣ ΟΧΛΟΚΡΑτ Ι Α  

'Αλλα το Κ ράτος ; τί εΤχε γίνει το Κ ράτος ; Ί:f πόλις της Θεσσα
λονίκης έπl τριήμερον εΤχε παραδοθι) είς χεΊρας του δχλουι κατευθυν?
μένου ύπο τοΟ Κ .Κ .Ε. Τ� Κ ράτος έξηφανίσθ!l ! Χωροφύλα_�ι <;Πρ�τι� 
της ούδαμοΟ ! Οί χωροφυλακες εΤχον κλεισθι:ι έν έπιφυλακι:ι ε ις τα ά
στυνομικα Τ�ήμαται έτοι �ο ι  μόνον ν' ά�uνθ�όν ��τωνι κα} δ Σ:ρατό,ςι 
δλόκληρον Σωμα Στρατου1 έν έπιφυλακι:ι και αυτοςι έκλεισθη εις τους 
στρατωνας έπl τρεΊς ή μέρας. �_Ενας , άξ,ιωμα-yικόςι ταyμ�άρχηςι &ν �ν
θυμοΟμαι καλωςι παραπλανηθεις  και ευρεθεις μεταξυ των διαδηλωτωνι 
συνελήφθη παρ' αύτων καΙ τρέμων έσπευσε να δηλώσι:ι δτι τάσσεται πα
ρα το πλευρόν των/ δπότε άνηρπάγη είς τοuς ώμους των διαδηλωτων 
καΙ έποχούμενος κατ' αύτον τον τρόπον περιήγετο άνα τας δδούςι είτε 
.:Jς δεΊγμα προσχωρήσεως καΙ άξιωματικων είς ηΊν «ήμιεπανάστασιν:; 
ταύτηνι είτε ώς δεΊγμα κατακτήσεως δυναμικης τοΟ Κ . Κ . Ε. έπl τοΟ 
Στρατοu, τοΟ δποίοu δ περιαγόμενος έκπρόσωπος Jiτo τρόπον _τινα ό 

πρωτος αίχμάλωτος ! �Ολη ή Θεσσαλονίκη έvθυμεΊται άσφαλως η'Jν 
τοιαύτην «ήμιεπανάστασιν» ! 

Κ αΙ ταΟτα μΕ:ν ησαν τα γεγονότα. ΠοΙα δμως ήσαν τα αίτια καΙ οΙ 
σκοποl αύτων ; Καθ'  τ]ν ώραν διεδραματίζοντοι καθ' τ]ν ώραν το Κ .Κ .  
Ε.  συνεκέντρωνεν, ώθει, συνεκίνα καΙ σuνεκλόνιζε τας μάζαςι τρία έ� 
τήματα έτίθεvτο έvώπιόν μου/ είς τα δποlα προσεπάθοuν να δώσω ά
πάvτησιν. 

Τ Ι  ΗΘΕΛΕ ΤΟ Κ .  Κ. Ε. 

Τ α έρωτήματα ε Τ ναι τα έξης : 
1 ον ) Πως το Κ .  Κ .  Ε. κατώρθωσε να συναγείρι:ι τόσας μάζας λαϊ

.κάς, είς τόσον έλάχιστον χρονικον διάστημα ; ΚαΙ δ ιατί αύτο συμ6αί
νει μόνον είς τήν Θεσσαλονίκην καΙ δχι καΙ είς άλλας πόλεις ; ΚαΙ έπl 
πλέον παρέσυρε καΙ μέγιστον τμημα μαζωνι μή άνηκουσων άσφαλως 
.είς αύτο ίδεολογικωςι μη έΠηρεαζομένων κ&ν πολιτικως παρ' αύτοΟ, 
-άπλως άπο το συναίσθημα της μι μήσεως άφ' ένος κα] το συναίσθη
μα της χαράς των μαζων δια πάσαν άταξίαν, άναμπουμπούλαν, άνατα
ραχήν, έκλαμ6ανομένην ώς πλήρη έλεuθερίανι άσυδοσίανι κυριαρχίαν έ
πl των πάντων. Μυριάκις έχει λεχθι) δτ ι οί Λαοi όμαδικως έχουν ψυχο
λοyίαν παιδιων (δρα Γκυσταο ΛΕ: Μπον1 &ν καΙ αύτος έχει πλέον ξεπε
pασθ 6 )  καΙ τα παιδια άφ' ένος μ ιμοΟvται τα πάντα, άφ' έτέρου χαί
ρονται άτακτοCιvτα ! Αύτα τα δύο συναισθήματα έκίνοuν τότε τα πλή
θη, τα παρελαύνοντα είς τας δδοuς της Θεσσαλονίκης. 

2ον ) ΠοΙος εΤναι δ άμεσος Ο:vτικει μενικος στρατηγικος σκοπος τοΟ 
Κ . Κ . Ε. ,  έξωθοuντος τας μάζας είς «μαζικας έκδηλώσεις» τοιαύτης δλ
·κης, ύπερ6αινούσας τας έπιδιώξεις των άπεργιακων αίτημάτων, αϊτι
\Ές Εμειναν πλέον ώς πολU δευτερεύουσαι, διότι δ ογκος οuτος των μα
ζων δΕ:ν έκ ινεΊτο βε6αίως οϋτε δ ια τι'jν αϋξησιν των ήμερομισθίων των 
.καπνεργατων η των ύποδηματερyατων η άλλου τινός, πολu δΕ: όλιγώ
τερον των τυπογράφων, οϊτ ινες, ώς καΙ άλλοι/ εΤχον κάμει άπεργίαν άλ
ληλεγyύης μΕ:ν τυπικωςι πολιτικι'jν δΕ: τοΟ Κ .Κ . Ε. ούσιαστικως. Άλλα 
καΙ τοιοuτος άμεσος πολ ιτικος άντικει μενικος στρατηγικος σκοπος τοu 
Κ . Κ . Ε. δΕ:ν δ ιεγράφετο ποuθενα είς τας κ ινήσεις γενικως κα1 είς τα πο
λ ιτικα συνθήματα τοΟ Κ . Κ .Ε. 1 τα δποlα Jiσαν τα παλαια καΙ τετρ ιμμέ
vα κα1 σχεδον μόνιμα, άσύνδετα μεταξύ των καΙ άσυναρμόνιστα δια να 
κατευθύνουν τι'Jν πίεσιν τijς μάζης προς ώρισμένην πολιτικι'Jν έπίτευξιν. 
Προφανως είς τοuς τότε ίθύνοντας το Κ .Κ .Ε. έπεκράτει ή έπανειλημμέ
νως διαπιστωθείσα καΙ έπικριθεlσα τακτικη «της άπεργίας δ ια τι'Jν ά-
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πε.ργίαν», «τijς δ�αδηλώσεως δ�a την δ�α�ήλωσ ιv� κα! άνευ σuγ�εκριμέ
νου άντικειμεvικου στρατηγικου σκοπου. Ν\λωστε την &νyπαρξι� τοι
τούτου σοδαροΟ σκσποΟ άπεδείκνυε καi ή τοπικfι κ ιvητοποιησις τ':>v μ�
ι,ων μό,νον έ� Θεσσαλονί�Ι) καi οιJ!>αμοΟ άλλοΟ, δσον καl ή εύκολια τη<; 
έπιτυχιας της κινητοποιησεως ταuτης. 

_ 

Το 3ον έρώτημα, το δποίΌν έθετα τότε είς έμαι:τόν, παρα�ολC?uθ�ν 
τά πάντα έπl τόπου ήτο το αίτιον τijς άπουσίας, της παvτελους εκλει
ψεως τοΟ Κράτους ( ΕΤχεν ήτπιθ� �καl άπει;;ύρθη ,ή

ττημ�νον έκ το9 πε� 
δίου τijς μαχη_ς; ΕΤχε καταλuθτ:ι; \)χι ! Οuτε μαχην �αν εΤχε �ω?"ει . 
'Απεσύρθη προ τijς μάχης ! ΑΙ δυναμεις του ήσαν άνεπαφοι και εν έ
πιφυλακ� ! 'Ο ,Γεν ικο5 Διοικryτfις �τρατηγος, Πλατ5ς εΤχε �ετα6�, είc; 
τας 'Αθηνας και περι,εργως ,δεν έπε?"πεuδε �α �πανέ?'θτ:ι ! Τα, δημ,οσι,α

 
γραφεΊα ήσαν άvοικτα, άλλα καμμια δουλεια δεν έγινετο, έκτος έαν υ
πάλληλός τ ις, έξ ίδίας πρωτοβουλίας, έγραφε κανένα έγγραφον η τα
κτοπο ιοΟσε τα συρτάρια τοΟ γραφείου του ! Ή κρατικfι μηχανή, τοπι
κC:Jς έv Θεσσαλονίκτ:ι, εΊχε σταματήσει να λειτουργiJ, av καl δεν έφαίvε
το ότι εΤχε πάθει έμπλοκήν τ ινα ! 

ΤΟ ΧΕΡ I ΤΟΥ ΜΕΤ ΑΞ.Α 

πως έξηγοCιvται όλα αύτά, καl μάλιστα ΠρωθuπουργοΟντος ένΟc; 
Μεταξ&, έστω καi με κοινο6ουλεuτικον _μανδύαν, δταν δεν σuvέδαινοv 
πρωθυπουργοCιvτος τοΟ πλέον πλQδαρου ΠρωθuπουρyοΟ έξ δσων έ
γνώρισεν ή ' Ελλάς, διότι καΙ άνευ κυ6ερνητικijς πρωτοδουλίας θα έκι
νείτο όπωσδήποτε ή κρατικfι μηχανfι αύτομάτως, έξ άδρανείας, με τημ 
πρωτο6ουλίαν των τοπικC:Jν άρμοδίων 'ΑρχC:Jν. Διατί λοιπον άκινητεί' ; 
Το έρώτημα αύτο ήτο μεν έρώτημα ίσως διά τ ινας, διότι οί πολλοl δεv 
έμ6αθύνοuv οίίτε δια να διατυπώσουν κδ:v έρωτήματα, δ ι '  έμε δμως καΙ 
ίσως καΙ δ ι '  Ο:λλους, άσφαλC:Jς έλαχίστους, ήτο συνάμα έρώτημα κ α I 
ά π ά ν  τ η σ ι ς είς δλα τα έρωτήματα ! 

Ή κρατικη μηχανη έσταμάτησε, δ ιότι κάποιο χέρι τf]ν έσταμάτη
σε. ΚαΙ το χέρι αύτο δΕ:.ν μποροuσε YCx εΤναι Ο:λλο άπο το τοΟ ' Ι ωάννου 
Μεταξ& ! Καi έπε ιδη έσταμάτησεν ή κρατικη μηχανή, έκινήθη ή μ&ζα. 
'Ελλείψει φραγμάτων, έξεχίιθη το ρεΟμα καΙ έγιγαντώθη τάχιστα, άν
τιστάσεως μη οίίσης. ΚαΙ το Κ . Κ. Ε. ·ετέθη έπl κεφαλijς των μαζwν, ά
παράσκευον καΙ αύτό, χωρiς έκ των προτέρων προητοιμασμένον &με
σον στρατηγικον σκοπόν ! wΕγ ινεν ή άπεργία, ούδεμία άντίδρασις ού
δαμόθεν, προσετέθησαν αl &λλαι ,  i::γινεν ή πρώτη διαδήλωσις, το έδα
φος έλεύθερον, προσετέθησαν Ο:λλαι, άvτίδρασις μηδΕ:.ν καi οϋτω την 
9ην Μαίου ό γήταυρος - Λαος έμυκ�το είς τf]ν Θεσσαλονίκην, δ ιατρέ
χων τας όδούς, χωρlς να συναvτc?: έμπόδια ! WΕτρεξεν, 'ίδρωσε, κατηνά
λωσε τας δυνάμεις του, καΙ σαν ψοφijμι, έπεσε ! Τότε βγήκε οχ ι δ ταυ-
ρομάχος, άλλ' άπλC:Jς ό έπι μελητής του βοσκός, καΙ τον έδεσε καλα μΕ: 
τας άλύσους τής δικτατορίας του τijς 4ης Αύγούστου ! 

ΣΤΡΑΤΗΓ Ι ΚΟΣ ΕΛ Ι ΓΜΟΣ 
Διότι εΤναι καταφενες δτι τα γεγονότα έκεΊνα τής 9'1ς Μαίου έv

Θεσσαλονίκι;ι ύπijρξαν στρατηγικος έλιγμος τοΟ Μεταξ&, δια να δικαιο
λογήσι;ι καλύτερον τf]ν κήρυξιν τής δικτατορίας του. Έξεμεταλλεύθη a-· 
ριστα το άπεργιακον κίνημα τοΟ Κ . Κ .Ε. Άφf)κε τας άπεργίας νa έκ
δηλωθοΟν, άφήκε το Κ . Κ . Ε. ·να ώθήστ:ι τας μάζας, να παρουσιάστ:ι η1ν 
πρωτεύοuσαν τής Βορείου 'Ελλάδος, κομμουνιστοκρατουμέvην καi δ-
ταν αύτο σvvετελέm3η μέχρι τοΟ δρίου τοΟ άνεκτοΟ δι '  ένα στ�ηγικον 
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tλιyμόν, άντεπετέθη c5χι πλέον μόνον τοπικως, άλλa καθ' ολοκλήρου 
τοu έλληνικοu Λαοu, έπι6αλών τiΊν δικτατορίαν. 

Όμολογω δτι είιρijκα τότε άξιοθαύμαστον τον έλιyμον τοu Μετα
ξά άπο 

,
άπόψεως πολιτικijς σ;τ�.ατηγικfι_ς, ,εis. τiΊν <?_ποίαν, 

, ή μεί'ς τούλ�
χιστον οι &λλοτε κομμουνισται, οπως και οι νυν τοιουτοι ,  παντοτε προσε
χομεν καi δλως ίδιαιτέραν σημασίαν άποδίδομεν, πράγμα ποu δf:ν κά
μνουν δυστυχως οί ίθύνοντες yενικως τa άστικa κόμματα. Έaν κανεiς εiς 
τΟ: κόμματα αύτa έρευνήσΙJ νa εuρΙJ , κατa τίΊν άλληλοδιάδοχον άνέλ ιξιν 
της δράσεώς των, δ ιήκουσαν διa των πράξεων αύτων π ο λ ι τ ι κ iΊ ν 
y ρ α μ μ ήν, μάτην θa έρευνήσΙJ καΙ θa χάσΙJ τον κόπον του ! Δuστυχως 
.δροuν μόνον έμπειρικως, τυχαίως καΙ μοιραίως. 

Το χειρότερον διa το Κ . Κ . Ε. ήτο δτι δf:ν άντελήφθη καθόλου μέχρι 
τijς τελευταίας στ ιyμijς τον στρατηyικον αύτον έλιγμον τοu Μεταξά 
καi επαιξεν άκρι6ως τον ρόλον ποu fjθελεν ό Μεταξάς νa παίξ!J . ΔΕ:ν 
δ ιηρωτήθη διατί έξηφανίσθη το Κ ράτος προσωρινως έν Θεσσαλονίκη 
καi διατί άφέθη είς αύτο έλεύθερον το πεδίον, άλλΟ: μόνον τοπικως ! 

τα άνωτέρω άνέφερα ίσως κάπως έν έκτάσει, όχι μόνον διa τiΊν 
έρμηνείαν των γεγονότων καθ' έαυτά, δσον άφορξι: το Κ . Κ . Ε. η τον Με
ταξάν· η τίΊν χώραν, άλλa δ ιa νa παρουσιάσω εν παράδειγμα έπιτυχοuς 
οιρατηγικijς έπi τοu πολιτικοu έπιπέδου, καi μάλιστα στρατηγικfις 
.στρεφομένης έκ μέρους τοu Κ ράτους κατa τοu Κ . Κ . Ε. ,  άνεξαρτήτως 
τοu δ:ν ή νίκη ήτο στρατηyικiΊ νίκη ύπf:ρ δικτατορίας. Παρόμοιαι στρα
τηyικαi νί'και κατa τοu Κ . Κ . Ε. θa ήδύναντο έπi τοu πολιτικοu καi δχι 
μόνον έπi τοu στρατιωτικοu έπιπέδου νa σημειωθοuν πολλαί, έaν oi 
ίθύνοντες έκάστοτε τον κατa τοu Κ .  Κ .  Ε. άyωνα ενοιωθαν άπο τέτοια 
π ράγματα ! ΔΕ:ν το λέγω αύτο άπο άντιπολ ιτευτικiΊν διάθεσιν κατ' ού
-δενός, άλλ' άπο άπόψεως μόνον τοu έθνικοu συμφέροντος. Ν Αλλωστε ό 
Μεταξάς άπέθανε καi αύτa τΟ: έκαμε πρiν άναλά6η ό κ. Μανιαδάκης 
τό ύπουργείΌν Δημοσίας 'Ασφαλείας, ωστε νa μη δύναται νa τΟ: οίκειο
ποιηθ-6 σήμερον ώς ίδικάς του έπιτuχίας. 

ΠολU άρya έξύπνησε το Κ . Κ . Ε. διa ν' άντιληφθ-6 δτι διa των κινή
σΕ.ών του έκείνων έν ΘεσσαλονίΚΙJ έξιrπηρέτησε τίΊν δ ικτατορίαν Μετα
ξά είς τι1ν κήρυξίν της ! Καi δμως το Κ .  Κ .  Ε. εΤχεν άκόμη τοuς 1 Ο 6οι.'
λευτάς του είς τfιν Βουλήν ! 'Αλλ' ή πολιτικiΊ ε Τν α ι έ π ι σ τ ή μ η 
.ι< α i τ έ χ ν η σ υ y χ ρ ό ν ω ς καi δf:ν εΤναι δουλειa τοu οίουδήποτε 
άποτυχόντος δικηγόρου Πορφυροyένη, οuτε τοu κουρέως τοu Βόλου 
Ί ωαννίδη, οuτε καi άκόμη ένος άποφοίτου τοu Κούτ6, διδαχθέντος συ
ιωμοτισμόν, προπαγάνδαν καi παράνομον . όργάνωσιν με σελίδας τινaς 
Μαρξισμοί) καi Λενινισμοu, ώς ό Ζαχαριάδης. 

Ή άδυναμία τοu Κ . Κ . Ε. ,  κατa τfιν κήpυξιν τfις δ ικτατορίας τfις 
4ης Αύyούστου, έμφανίζεται τραγική. ΔΕ:ν ηδυνήθη νa προ6άλ1J καμ
μ ίαν άντίδρασιν κατ' αύτijς. ΔΕ:ν έτόλμησε νa κάμΙJ οuτε ένα 6ijχα, ένα 
y κ ί χ ! Καi μόνον αύτο θa fjρκει ύπο δ:λλας συνθήκας το Κ . Κ . Ε. 
ν ' άνατρέψΙJ τίΊν ήγεσίαν του καi τον άρχηyόν του Ζαχαριάδην, δστις 
�πο τοu 1 93 1  εφερε την κυρίως εύθύνην τfις ήyεσίας. Ν Αλλο το ζήτημα 
αν ή μετέπειτα σύλληψίς του καi μεταγωyίΊ είς τaς φυλακaς Κερκύρας 
( πράγματα γνωστά, ώς δημοσιευθέντα τότε έν έκτάσει είς τον Τύπον ) 

.έκάλυψαν τaς εύθύνας του διa τον χρόνον άπο 1 93 1  μέχρι τοu 1 936: 
�.αi δταν διέφυγεν αύτος τaς εύθύνας εναντι των μελων τοu κόμματος, 
δεν ήτο δυνατον νa φέρουν τοιαύτας οί ύποτακτικοί του, δταν ούδεlς 
άλλος εΤχε yνώμην ένώπιον αύτοu. 

ΚαΙ δμως το Κ . Κ . Ε. διέθετε τότε ένα όργανισμόν, καi μάλιστα 
παράνομον -η μΕ: ύφίΊν τοιαύτην, ωστε εύκόλως παρανομοποιούμενοv. 
'Αλλ' άνεξαρτήτως τούτου, ώφειλον άσφαλως ο\ Ιθύνοντες αύτο va ρί-
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ψουν τaς μάζας, τaς δποί�ς διέθετον τότε, �είς τ� η:εζο?ρόμ ια, �κατa της 
δικτατορίας. Αύτο μόνον το Κ . Κ .Ε. μπορουσε να το καμΊ;Ι πρωτον. 

ΟΥΔΕ Ι Σ  Ι ΚΑΝΟΣ Ν' ΑΝΤ Ι ΤΑΧΘΗ Ε Ι Σ ΤΟΝ I .  ΜΕΤΑΞΑΝ 

Τ Cx άλλα κόμματα της χώρας δΕν !]<;:αν είς θέ<;:ιν νa, Εχουν τη� πpω
ιο6ουλίαv, καΙ λόγrtι ψυχ?συvθέσ_εως τω� άρχηyων �αι, στ,ελεχων τ,ων 
καΙ λόγrtι μη έπαvαστατικης διαθεσεως των μαζων, τας οποιας έπηρεα
ζον. 'ΕΟ:ν δμως το Κ . Κ .,Ε. έκ?=μνε την �ρ�ήν, τf:ηε καl"τa &!'λα π�ηττό
μενα uτyo της δικτατορ�α� κο�μο;τα θα ηκολουθου�, ε�ν τα, συνθημα;:α 
ι'jσαν μονον δryμοκρατικα η και μο:ιον συντ�αγ�ατικα : � υπηρ,ασ-τ:ισις τ�ν 
έκ τοϋ Συνταγματος άπορρεουσων λαικων έλεuθεριων. Αι μ�ζαι των 
κομμάτων αύτwν θa προσετίθεντο είς τοuς πρωτοπόρους του Κ . Κ .Ε. 
καΙ πολλοl άπο τοuς άξιωματικσUς καΙ τοuς στρατιώτας τοϋ ΣτρατοΟ 
καi τι1s 'Αστυνομίας, έπηρεαζόμενοι άπο τΟ: άλλα κόμματα, θa fσπευ
δον έπισης προς f.ν μέτωπον «Δημοκρατικον Συνταγματικόν» ! 

τί διέθετεν δ ΜεταξΟ:ς την ήμέραν της 4ης Αύγούστου 1 93 6  ;, Άρ
γότερον πιθανον νa κατέκτησε πολλa καΙ την 'Αστυνομίαν και τον 
Σ τρατον καΙ τaς λαϊκaς μάζας κατa μέγα μέρος. 'Αλλa τaς πρώτας 
ήμέρας της δ ικτατορίας του σχεδον τίποτε. Μόνον το κϋρος τοϋ Βασι
λέως Γεωργίου, δ ιότι Ιδικόν του άκόμη δΕ:ν εΤχεν. ΆλλΟ: καi τοϋ Βασι
λέως δΕ:ν ήτο άκαταμάχητον, δπως fγινε μετa το 1 946. Άπόδειξις δτι, 
τιαρa την . νίκην τοϋ έλληνοϊταλικοϋ πολέμου, το κϋρος αύτο κατa την 
Κατοχην εΤχε μειωθη σημαντικώτατα. 

την ήμέραv της 4ης Αύγούστου δ ΜεταξΟ:ς έστηρίζετο μόνον άρ
vητικwς είς το δτι έντος τοΟ πολιτικοϋ κόσμου η τοϋ Στρατεύματος καi 
της 'Αστυνομίας δ Ε: ν u π η ρ Χ ε π ο λ ι τ ι κ ο ν ά ν ά σ τ η μ α 
ί κ α ν ο ν ν α ά ν τ ι τ α χ θ ι] είς μίαv θέλησιν τοϋ Βασιλέως καΙ" ένος 
:Ίρωθυπουργοϋ μΕ: στρατιωτικην προέλευσιν καΙ πυγμήν, ως έπιστεύετο 
ό ΜεταξΟ:ς. μ Αλλωστε ή κήρυξις δ ικτατορίας άπεδοκιμάζετο άπο δλους 
καΙ άπο το πλεlστον τwν ένόπλων της χώρας δυνάμεων. 

Η ΑΤΟΛΜ Ι Α  ΚΑ Ι  Η ΑΝ Ι ΚΑΝΟΤΗΣ ΤΟΥ Κ . Κ .Ε .  
Έaν λοιπον το Κ . Κ . Ε. άνελάμοαvε πρωτοδουλίαv άντιδράσεως, 

ώς κόμμα άλλωστε έπαναστατικόν, εΤναι ζήτημα δ:v δ ΜεταξΟ:ς δΕ:ν θa 
άνετρέπετο, οχι uπο τοϋ Κ . Κ . Ε. ,  άλλ' uπο άλλων δυνάμεων της χώρας, 
καi ένδεχομένως καΙ πιέσεων έκ τοϋ έξωτερικοϋ, έρχομένων μετa το 
Κ . Κ . Ε. είς το προσκήνιον της πολ ιτικης κονίστρας. ΈCχν δΕ: το έ:κα_μνεν αύτο ή ήγεσία τοϋ Κ . Κ . Ε. ,  τοϋτο καΙ είς περίπτωσιν άκόμη θυματων πολλwν έκ μέρους του, άσφαλwς ταϋτα θa ήσαv όλιγώτερα άπο δσα εσχεν έν συνεχείςι: κατa το δ ιάστημα της δ ικτατορίας καi έπl πλέον θa iκέρδιζε τεραστίως πολιτικwς καΙ είς κϋρος καΙ είς δύναμιν μελwν. ΆλλΟ: προ παντος δΕ:ν θa έπάθαινε έκεlνο ποu fπαθε κατ' αύτήν Ιδίως κατΟ: το 1 939-1 940, πρΟ:γμα το όποΙον μόνον ως «ρεζιλίκι» δύναται να χαρακτηρισθι], δ ιότι δΕ:ν είναι Ο:πλη έκμηδένισις, άλλΟ: καi έξουθένωσις άπο πάι;.της πλευρΟ:ς ήθικης, είτε της άστικης ήθικijς, είτε ετι περισσότερ?ν της κο�μοuv,ιστ�κης, fστ"? ήθικf\ς,- ΚαΙ έCχν δΕ:ν �γίνοντο όγκώδη ?"Φάλματ� �αι άπ9 της �ν; ιπαλ?υ του Κ,. Κ .Ε. ,πλ�υρας, άσφαλwς το Κ .Κ ;Ε. θα εκλ� ιενv ισως την ιστ?ριαν του τ<?_τε, δια ν,?= δημιουργηθι] ίσως αργοτερον μ ε α λ λ α π ρ ο σ ω π α α λ λ η ε κ φ α ν σ ι ς π ολ ι τ ικ η έκείνου το όποΙον έκπροσωπεl σήμερον. 
, ""':ο δτι τ� Κ .Κ .Ε. δΕ:y ήδυνήθη / άντιδράσΊ;Ι κατ' έλάχιστοv κατa 

�ην κηι;υ�ιν τη,ς δ ικ;:ατι;>ρ ιας Μεταξα �Τναι άπόρροια μόνον άνικαvότηι_ος και ατολμ ιας της ηγεσιας του. Τιποτε άλλο. Καi ήκολούθησεv δ 
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κατήφορος, το πλijρες ξέφτισμα, δπως ξεφτάει η κάλτσα δταν τρα� 
κανείς μ ίαν κλωστήν, έκείνην ποu πρέπει.  

Ο κ .  ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝ Ι ΑΔΑΚ Η Σ  

Πολιτικι'χ παρασκήνια ;οίΊ, Κ ;Κ . Ε. κατι'χ ,το δ,ιάστημα τi')_ς δ ικτα;ο
οίας τijς 4ης Αύγούστου δεγ υπαι;>χονν, έκτος, έ�ν �ε�ρηθουν τοιαυτι;χ 
τι'χ μεταξu τοίΊ κ. Κ .  Μανιαδακη και Κ . Κ . Ε. Και  δεν υπαρχουν πολιτικα 
wαρασκήνια δ ιότι ι'χπλούστατα δ ε ν ίι π ά ρ χ ε  ι Κ .  Κ .  Ε. ω ς ό p
y ά ν ω  σ ι ς

'
! Είδ' άλλως, έι'χv ύπηρχε Κ . Κ . Ε., οΙ δροι της ίιπάρξεως 

-ι:rολιτικων παρασκηνίων ήσαν εύνοϊκώτατοι, δ ιότι δλα τι'χ ό:vτίθετα πο
λιτικa κόμματα η παράγοντες η στοιχεΊα της χώρας, &παvτα είιρισκό
μενα νομ ικως έν δ ιαλύσει καί πολ ιτικως έν παρανομί'f, μΕ: τοuς άρχη
γούς των έξορίστους θ(χ έπρεπε νa συνεργάζωvται με το Κ . Κ . Ε. προς 
άvατροπην της δ ικτ�ορίας. νΕδαφος συνεπως παρασκηνίων ίιπijρχεν, 
άλλι'χ το Κ . Κ . Ε. ούσιαστικως δf:ν ίιπijρχε ! 

ΕΤχε κατορθώσει λοιπον δ κ. Κ .  Μανιαδάκης νι'χ έκμηδενίσΙJ το 
Κ . Κ . Ε. ; ΔΕ:ν δύναταί τις ν' άπαvτήσι;ι μΕ: ενα ναί η εvα δχι είς το έρώ
τημα τοίΊτο. Βέ6αιον ε Τ ναι δτι το Κ .  Κ .  Ε. έξεμηδενίσθη ώς όργάνωσις 
καί ως πολιτικη δρδ:σις. ΚαΙ είς το έργον αύτο έπαιξε δέ6αια σημαv
τικον ρόλον ό κ. Μανιαδάκης. 

Έν πρώτοις είς την ίιπόθεσιν αύτιlν ίιπό:ρχει μία έμπνευσις, μ ία  
σύλληψις μ ιδ:ς ίδέας. Άπο έκεΊ άρχίζει ή δλη έργασία. Κ αί φuσικι'χ δf:ν 
είμα ι είς θέσιν να γνωρίζω αν ό κ. Μανιαδάκης συνέλα6ε την ίδέαν αύ
την καί την υlοθέτησεν έπειτα δ Μεταξδ:ς η εfναι ίδέα τοίΊ Μεταξδ: καΙ 
έκάλεσε τον κ.  Μανιαδάκην, ως ύπουργον έπl τijς 'Ασφαλείας, να την 
έφαρμόσr;ι . Διότι ολοι θa ένθυμοίΊνται δτι δ κ. Μανιαδάκης δέν έγινεν 
ίιπουργος τοΟ Μεταξδ: ό:πο της 4ης Αύγούστου, άλλι'χ μετά τ ινας μη
νας. ι ιαντως, ποϊος έκ των δύο εΤχε πρωτος τι1ν φαεινην ταίιτην ίδέαv, 
αlιτο το ξέρει δέ8αια μόνον ό κ. Μανιαδάκης σήμερον καί θανόντος τοΟ 
Μεταξδ: δύναται έλευθέρως νι'χ την ό:ποδώσι;ι η είς έκεΊνον η είς έαυτόν. 

Ή ίδέα αuτη έγκειται είς την χ ρ η α ι μ ο π ο ί η σ ι ν π ρ ώ η ν 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ω ν προς καταπολέμησιν yενικως τοΟ Κομμουνι
σμοί) ! UΟλαι αί μετέπειτα έπιτυχίαι τοu κ.  Μανιαδάκη έχουν την 6ά
σιν των είς τοίΊτο. Διότι δλα τa μετέπειτα ήταν ύπdδείξεις πρώην κομ
μουνιστων, των δποίων έκτελεστης μόνον ύπijρξεν δ κ.  Μανιαδάκης. Δέν 
πρόκειται νa έπιχειρήσω τοϋτο λέγων μείωσιν τijς άξίας τοΟ έργου του, 
δ ιότι καί ή έκτέλεσις δf:ν ε Τ ναι το όλιγώτερον. ν Αλλωστε ή έκτέλεσις  
προίίττοθέτ.ει έγκρισιν τc':Jν ύποδείξεων καί δ ιό:θεσιν των προς τοίΊτο μέ
σων. Καί αύτο ύπijρξεν ό:ποκλειστικως Ιδικόν του έργον. 

'Εσχάτως ενας φίλος μου είς τaς 'Αθήνας, πρώην κομμουνιση)ς 
καί αύτος καi πολU μορφωμένος, μοΟ είπεν, δτι πρό τ ινος είς την Άγ
γλίαν έξεδόθη εν περισπούδαο-τον 6ιολίον ό:πο εξ δ ιανοουμένους πρώην 
κομμουνιστάς, μεταξu των δποίων εΤναι καί ό κ. Κ ρωσμαν. Mou εΤπε καί 
τόν τίτλον τοΟ ο ι6λίου αύτοίΊ, άλλa μοίΊ τον εΤπεν ό:γγλιστί καί έπειδη 
περιλαμοάνει πολλaς λέξεις δέν μπόρεσα να τον συyκρατ�::;v:ι, δ ιότι 
δΕ:ν ξέρω τι'χ ό:γγλικά. ΜοίΊ ύπεσχέθη δμως δτι δ:ν εuρτ:ι μετάφρασιν είς 
την γαλλικήν, θa μοu το στείλr;ι .  Λοιπον μοu εΤπε μερικa άπο δσα γρά
φει το ο ιολίον αύτο σπουδαιότατα πράγματα καί μεταξu αύτων γράφει 
καί το έξης : «Τότε μόνον θa καταπολεμηθΏ άποτελεσματικως δ Κομμου
·.ιισμός, δταν τι'χ έλεύθερα Κ ράτη κυοερνωνται άπο πρώην κομμονν ι
οτάς» ! Ν I σως αύτο νι'χ ε Τ ναι ύπεροολή, άλλa πάvτως ε Τ ναι οέοαιον δη 
μόνον αύτοί εΤναι είς θέσιν νι'χ γνωρίζουν τί  πρέπει νι'χ γ ίντ:ι καί πως νι'χ 
γίνι;ι καΙ πότε νa yίνι:t ! 

' 

Αύτο ποu λένε οί εξ προαναφερθέντες διανοούμενοι πρώην κομμου-
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vισταl είς το 6ι6� ίοv των (δ-τ;οιος το
, 

ε,ϋρl] καΙ �έρει ά
;
yγ� ικΟ: ι:υνιστω 

νά το διαδάσl] ) I ο κ. Μ,ανι�δακης έξ 
,
ιδιας �μπνε�σ7ως η τη_ς του Μ�τα: 

ξά, το έφήρμοσε φυσικα μονον εις τον τομεα του υπουργειου του απο 
"10 1 936 ! ' " 

' ΕΟ:ν ώς πολιτικΟ: παρασκήνια τοu Κ . Κ .Ε .  κατΟ: τfι,ν έποχην τη5 
δ ικτατορίας τής 4ης Αύγούrιτου θε�ρήσωyεv τ� μεταξυ � . Κ . Ε.

, 
κ�ι 

κ. Μανιαδάκη bιαδραματισθεντα, ταυτα ειναι μεν παρασκηνια, αλλα 
μάλλον άστννομικά, παρΟ: πολιτικά. ΚαΙ ίδοu διατί : 

'Ομιλοuντες πρό τινος yενικως περl καταπολεμήσεως τοu ΚομμοV" 
νισμοu ε'ίπομεν δτι &λλο πράγμα εΊναι ή δίωξις των κομμουνιστων ώς 
άτόμω� καΙ άλλο ή καταπολέμησις τοu Κομμουνισμοί) ώς ίδεολογίας 
καΙ ώς οργανώσεως. ΚαΙ &κόμη : "Οτι δ ιΟ: τfιν καταπολέμησιν μιaς 
Ιδεολογίας άπαιτεΊται &λλη ύγιfις καΙ δυναμικfι ίδεολογία καΙ δτι διΟ: 
η1v καταπολέμησιν μ ιaς οργανώσεως άπαιτεΊται &λλη οργάνωσις, έξ 
Ίσου καλΟ: ώργανωμένη. τί άπ' δλα αύτΟ: έκαμεν ό κ. Μανιαδάκης ; 

'Ασφαλως δίωξιν των κομμουνιστων ώς άτόμων i)σκησε. Κ αΙ κατΟ: 
μέγιστον μέρος δύναται νa λεχθ!J, δτι το έργον του άποτελεΊται άπο 
ο.ίιτfιν η1ν δίωξ ιν. Δηλαδfι έργον άστυνομικόν. 'Αλλ' ύπουργος τής 'Α
σφαλείας ήτο, δ τομεuς τής δράσεώς του αύτος ήτο, καΙ εiς αύτόν, ώς 
ί']το φυσικόν, έδρασεν. ΆλλΟ: καΙ τΟ: πρόσωπα των πρώην κομμουνιστων, 
ηοu έχρησι μοποίησε, δf:ν ήσαν είς θέσιν νa τοu ύποδείξουν πράγματα 
περισσότερα άπο αύτό, Δηλαδfι πέραν τοu νa TOU ύποδείξουν τα στε
λέχη τοu Κ . Κ . Ε.,  τΟ: πόστα ποu κατέχει εν εκαστον αύτων, τaς κ ινή
σεις των καi τfιν καθημερινήν των δρaσιν, δf:ν ήσαν είς θέσιν νa τοu 
προτείνουν σοδαρώτερα πράγματα. Ό ΤυρΊμος, ό Μάθεσης, δ Μιχαη
λίδης, ό Μανωλέας, ό Βύρων Καστρινός, δ Τατασόπουλος, ό Σ καφίδας 
καi εί τις &λλος έκ των χρησι μοποιηθέντων ύπο τοu κ. Μανιαδάκη δ ιΟ: 
τrιν δίωξιν των κομμουνιστων, προς παροχfιν είς τfιν Άστυνομίαν πλη
ροφοριων κυρίως, ήσαν πρόσωπα, τΟ: όποΊα δΕ:ν ήσαν είς θέσιν ό:πο άπό
yεως μορφώσεως νa προτείνουν, νa είσηγηθοuν η νΟ: κάμουν κάτι πε
οισσότερον άπο Ενα, δ:ς τον ποuμε, «χαφιεδισμόν», διΟ: νΟ: εuχαριστή
οωμε:ν καi τούς . . .  κομμουνιστάς ! 

ΚΟΜΜΑ ΦΥΛΑΚ I Σ ΜΕΝΩΝ 'Ή ΕΞΟΡ I Σ ΤΩΝ 

ν Αλλc.vστε τόσον ολοι αύτοί, δσον καi ό ίδιος δ κ. Μανιαδάκης, 
παρ' αύτων φωτιζόμενος, σχεδον καθ' έκάστην, εΤχον τfιν γνώμην δτι ό 
Κομμουνισμος καταπολεμεΊται διΟ: τής δ ιώξεως των κομμουνιστων ! Δη
λαδfι μΕ: η}ν άπλήν .καi σχηματικfιν έντελως ό:ντίληψιν δτι, έΟ:ν συλλαμ-
6άνωμεν κομμουνιστΟ:ς συνεχως, κάποτε θΟ: τελειώσουν, δf:ν θΟ: ύπάρ
χουv &λλοι καi συνεπως θΟ: λήξΙ] αύτη ή ύπόθεσις ! Κ ατ' αύτον τον 
·rρόπον σκεπτόμενοι δ κ. Μανιαδάκης καi οί συμδουλάτορές του έρρι
ψαν το κέντρον τής δαρύτητος τής δράσεεώς των είς τάς συλλήψεις 
κομμουνιστwν. ΚαΙ έπειδfι οί σύμβουλοί του έγνώριζον άσφαλως πρό
σωπα καi πράγματα, έγνώριζον όλόκληρον τον μηχανισμον τοu Κ . Κ . Ε. 
δ ιότι έξ αύτοu προήρχοντο, διΟ: τοuτο πλουσία ύπήρξεν ή συγκομιδ� 
είς συλλήψε ις, τόσον ό:πο ό:πόψεως ποσότητος των συλληφθέντων δσον 
καi ό:πο ό:πόψεως ποιότητος αύτων. Δηλαδη δf:ν συνελήφθησαν

, 
μόνον 

πολλοί ,  άλλΟ: καi δλα σχεδον τΟ: κυριώτερα στελέχη τοu Κ . Κ . Ε. κατΟ: 
τόπους. Κατ' αύτον τον τρόπον το Κ . Κ . Ε. ήτο σχεδον κ ό μ μ α φ υ
λ α κ ι σ μ έ ν ω ν είς τΟ:ς φυλακaς Π ύλου, 'Ακροναυπλίας Αίγίνης 
'Αθηνων καi &λλων πόλεων, μΕ: τον άρχηγόν του καί τινα &λλα πρόσω� 
πα είς τΟ:ς φυλακΟ:ς Κερκύρας, η κ ό μ μ α έ ξ ο ρ ί σ τ ω ν. 

"Ολα τΟ: καθέκαστα των συλλήψεων τούτων έyράφησαν έν πάσΙ] 
λεπτομερείc;ι: είς τaς τότε έφημερίδας καi δΕν πρόκειται άσφαλως έν'-
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ταίiθα: νa aπασχοληθώ μεν �ε τοιαύ-ι;ας ,λε�ομ�ρείας. τ αΛ μόν�, τα μη 
δημοσιευθέντα τότε ήσαν τα σχετ ικα με την συλληψιν του Τυρι μου. 

'Ο Τυρϊμος, tκ Μυτιλήνης καταγόμενος, έξελέγη 6ουλευτι1ς , το 
1 936 aλλa συνάμα ήτο καΙ 6 ρ γ α ν ω τ ι κ ο ς γ ρ α μ μ α τ ε υ ς 

τ ο ίί '  Κ .  Κ. Ε. σχεδον δηλαδι) aμέσως μετa τον Ζαχαριάοην το πρώ
τον στέλεχος �οίi Κ . Κ . Ε. Σ υλληφθεlς δμως, δχι μόνον έδήλωσε μετά
Ι-οιαν ό:λλa καΙ προσεφέρθη νa 6οηθήσ1J τον κ. Μανιαδάκην είς τον 
&.γών'ά το•J κατa τοu Κ . Κ . Ε. Ύπijρξε δε ό κυριώτερος τών συμβούλων 
του καΙ το κέντρον, πέρ ιξ τοu δποίου i:δρων ολοι ο! &λλοι, ο! χρησι μο
ποιηθέντες ύπο τοίi κ. Μανιαδάκη κατa τοιοuτον τρόπον, διa τοCιτο τa 
οχετικa με τιΊν σύλληψίν του δΕ:ν έδημοσιεύθησαν ποτέ, aλλ' άπεκρύ6η
οαν ύπο τi\ς 'Αστυνομίας, δ ιa νa μη έκτεθ6 δ Τυρϊμος είς τa δμματα 
τοu Κ . Κ . Ε. ,  ώς συνεργαζόμενος μΕ: την Άστυνομίαν. 

Α Ι  ΥΠΗ Ρ Ε Σ Ι Α Ι  ΤΟΥ ΤΥΡ Ι ΜΟΥ 

�Αν δμως δεν έδημοσιεύθησαν τότε, ήλθον aργότερα είς το ψCJς 
τijς δημοσιότητος, προ μερικών έτών, μετa την έξ Άργεντινijς έπάνο
δον τοu κ. Μανιαδάκη, είς τον «Έθνικον Κήρυκcu τών 'Αθηνών, δοθέντα 
άσφαλώς έν πάσΙ) λετττομερείQ: παρ' αίιτοϋ τούτου τοΟ κ. ι'ν\ανιαδάκη, 
1οϋ όποίου ηΊν πολιτικi]ν γραμμην ύπεστήριζε τότε δ «Έθνικος Κ ήρυξ:.. 

Τον ΤυρΊμον δεν έγνώριζα, καθ' δν χρόνον f\μην είς το Κ . Κ . Ε. ,  δη
λαδη μέχρι τοϋ 1 928, δ ιότι αίιτος τότε η δΕ:ν ήτο κδ:ν μέλος αίιτοu η 
ήτο aσήμαντον τοιοΟτον έν Μυτιλήνi;ι . Mou τον i:9ερεν είς το σπίτι μου 
το 1 940 δ Βύρων Καστρινός, έ:τερος πρώην κομμουνιστής, δστις με 
�γνώριζεν aπο ηΊν Κα6άλαν. �Επειτα ό Τυρί·μος με έπεσκέπτετο συ
χνa καΙ άπο αίιτον i:μαθα πολλa άπο έκεΊνα, τa όποϊα είπομεν f\δη η 
πρόκε ιται νa ποϋμε. � Η  το, ώς είπομεν, όργανωτικος γραμ ματεuς τοu 
κόμματος, άπελάμοανε της άπολύτου έμπιστοσύνης τοu Ζαχαριάδη καΙ 
συι·επώς έγνC:Jριζεν aρκετa πράγματα διa νa μaς διαφωτίσl) δια τa 
μετa το 1 93 1  γεγονότα τοu Κ . Κ . Ε. a π  ο π ρ ώ τ ο  χ έ ρ I ! Είς 
έμένα δέ, γνώστην έπίσης προσώπων καΙ πpαγμάτων, Ελεvε καΙ συνε
ζήτει καΙ δσα aκόμη είχε λόγους νa μη aναφέρl) είς τον κ. Μανιαδάκην. 
f.ε:.;ρητικώς κατηρτισμένος δεν ήτο καΙ δ ι '  αuτο aκριβώς δΕ:ν ήτο ε ίς  
θέσιν νa δώσι.1 είς τον κ. Μανιαδάκην περισσοτέρας συμ6ουλaς aπο 
οοας aφει�ρων συλλήψεις κομμουνιστών η πληροφορίας περl αίιτών. 
Όργανωτικa δμως ζητήματα κατεΊχε καΙ έπ' αίιτοΟ τοu έπιπέδου έφά
νη πολlι χρήσιμος είς τον κ. Μανιαδάκην. Οί άλλοι τijς ομάδος του ήσαν 
άκόμη όλιγώτερον μορφωμένοι καΙ χρήσι μοι δ ιa τον κ. Μανιαδάκην. 

Α Ι  «ΔΗΛΩ Σ Ε Ι  Σ ΜΕΤΑΝΟ Ι ΑΣ »  

'Λλλ' έaν τ a  σχετικa μέ τaς τότε συλλήψεις καΙ έξορίας τών κομ
μουνιστών aνεγράφοντο είς τον Τύπον καΙ δεν ύπάρχει λόγος νa μaς 
άπασχολήσουν σήμερον, aσφαλώς πρέπει νa μaς aπασχολήσl) ολίγον 
το ζήτημα τών δηλώσεων μετανοίας, τών ύπο6αλλομένων ύπο τών δια
φόρων κομμουνιστών προς τaς ό:στυvομικaς Άρχaς, κατ' άπαίτησιν 
.:ιίιτών. Τοuτο πρέπει νa μ&ς άπασχολήσl) Ιδιαιτέρως, δ ιότι το σύστη
μα αύτο έξηκολούθησε νa έφαρμόζεται καΙ μετa τον πόλεμον, καθ' δλα 
τά ετη μέχρι σήμερον, aπετέλεσαν δε καΙ το ούσιώδες στοιχεΊον τών 
μέτρωv εiρηvεύσεως, τa όποΊα έθεσπίσθησαν νομοθετικώς καΙ έφηρμό
σθησαv. Δεν γνωρίζω βεβαίως ποΊον περιεχόμενον i:χouv αί νεώτεραι δο 
θεΊσαι δδηγίαι πρΟς τaς άρμοδίας 'Αρχάς. 'Οπωσδήποτε καΙ πό:λιν αί δη
Λώσεις μετανοίας, αί έ:γγραφοι άποκηρύξεις τοΟ Κομμουνισμοί}, τοΟ 
Κ . Κ . Ε. ,  τοu ΕΑΜ καΙ δλων τών παρακλαδίων αύτών, uποθέτω παίζουν 
σο6αρον ρόλον ! 

498 



Πόσον έπιπόλαια, πόσον σχηματικό:, πόσον έπιφαvειακ� κρίvοντ�ι 
·τό: πράγμα;α μέ αίιτfχς τ�ό:ς δηλώσεις ! Α! δηλώσε,ις �ετανοι�ς έφευρε
Jησαν ώς μετρον κατα το� Κ . Κ .�. και �ατε('η�αv vα γ ινο� μετρον έπ�
.ψc.λές διό: το Κ .  Κ .  Ε. ! Δεν γνωριζω ποιος υπηρξεν δ πρωτος εισηγητη� 
τοu μέτρου. Πά_vτως δ ,εiΟ:!lγψης α�το� δέν ,κατεΊ\ε τό: κο�μο�ν ισ;ικι; 
πράγματα, έσκεφθη έπι τι;ι οασει των οεδομενων της άσ;,ικης ηθικης 'η  
·των τύπων των νόμων ώσeχν νCχ iiτo συμοολαιογpαψος η γpαμματευς 
.f iρωτοδικείου κc:Ι ε�ιδ� τό?"ον μεy�η� σημ�σί� είς, τό:ς uττ;ογρ,αφό:ς 
των ιωμμουνιστων, ωσαν να εΤχε να καμι;ι με ευυποληπτους εμπορο�ς 
τi]ς άγορ&ς, σεβομένους την ύπογραφήν των είς μ ίαν συναλλαγματικ:ηv 
ii μέ οαρώνοuς καΙ κόμητας τοu παλαιοu κώδικος της gentιlhommerιe, 
ικανοuς νCχ μονομαχι1σουν fi νCχ αίιτοκτοvήσουν διCχ η1ν παραοίασιν η 
aθέτησιν μιaς ύπογραφής των είς κάτι η σό:ν νό: έπρόκειτο α\ δηλώσεις 
αύται νό: εΤναι «τζέντλεμεν άγκρίμεντ>>, ώς έκείνη μεταξu Τσάμπερλαιν 
.καΙ Μουσσολίνι, την όποίαv δ δεύτερος δέν έσεδάσθη έν τούτοις ! 

Άπο τfjς «έψευρέσεως» τοu μέτρου τfjς ύπογραφης δηλώσεων με
τανοίας ύπεγράφησαν έκατοντάδες χιλιάδων τοιαuται. Το μόνον δφε
.λος ιiτο των έφημερίδων, ποu είσέπραξαν το άντίτιμον τfjς δημοσιεύ
σεώς των άπο τοuς δηλοuντας η δηλωσίας, κατό: την κομμουν;στικηv 
f:κφρασιν. ΚαΙ ολοι ο\ δηλωσίαι έπωφελήθησαv της δηλι�σεώς των ταύ
της. Ν Αλλοι έκαλύφθησαν έναντι δ ιώξεων, άλλο ι διετήρησαν θέσε ις, τό:ς 
όποίας eα (χαvον άνευ τοu διεξόδου της δηλώσεως, άλλοι άπέκτησαν 
τοιαύτας, τό:ς όποίας δέν eα άπέκτων άνευ τοu μέτρου της δηλώσεως, 
ι.':iλλοι έσώθησαν άπο φυλακό:ς καΙ έξορίας. ΝΕτσι το μέτρον ύπfjρξε σω
τήριον, σωσίδιον διό: τοuς κομμουνιστάς. Το δέ Κ .Κ .Ε. έπαvειλημμέ
νως (δωσε καΙ γενικό:ς καΙ είδικό:ς είς στελέχη του έντολό:ς νό: ύπογρά
-ψουν δήλωσιν μετανοίας προς ώρισμένον σκοπον έλευθέρας κινήσεώς 

τc..: ν .  ΝΕτσι εσωσε κατό: καιροuς πολλό: έκ των στελεχων του διό: νό: τα 
χρησιμοποιήσι:J i] aμέσως η ό:ργότερον. 

47.000 ΔΗΛΩΣ Ε Ι  Σ ΜΕΤΑΝΟ ΙΑΣ  

τα δΕ: aστυνομ ικό: οργανα, φ ιλοτίμως πάντοτε είς δλα τό: ζητήμα
·τα Εργαζόμενα, έφρόντιζοv VCx στέλλουν είς το ύπουργείΌν , Ασφαλείας 
όσον το δυνατον περισσοτέpας δηλι�σεις μετανοίας, ό:ναγκάζοντα νeχ 
.:.ιπο6άλλουν το:αύτας καΙ πρόσωπα μηδεμίαν ποτέ (χοντα σχέσιν μέ 
τόν Κομμουνισμον, aποκηρύττοvτα ίδέας, τό:ς όποίας οuδέποτε εΤχον ! 

· ·· Η σκέψις των άστυvομικων όργάνων ήτο άπλη : Έό:ν μέν εΤναι κομμου
vιστης δ δηλων, δ:ς άποκηρύξι;ι τον Κομμουνισμον, έό:ν δέ δέν είναι, δέν 
>...άνει τίποτε άποκηρύσσων αuτόν ! Άσφαλως · δ μη κομμοuνιστης δΕ:ν 
·χάνει τίποτε ό:ποκηρύσσων κό:τι ποu δΕ:v πιστεύει καΙ καταδικάζει .  Χά
νουν δμως το κuρός των καΙ την άξίαν των α\ δηλώσεις μετανοίας . δταv 
ύπογράψι:J τοιαύτας καΙ ή κοuτση Μαριό:, ή στραδη Σοφ ία καΙ ή w Αννα 
ή καμπούρα ! -

Είς τf]ν έφημερίδα «'Έθνος>> καΙ έξ ό:φορμης άλλης δημοσιευθείσης 
-σχετικ11ς μελέτης μου άνέφερα κάτι, το δποΊΌν νομίζω σκόπιμον VCx έπα
vαλάοω : Είς την Διεθνη ΝΕκθεσιν της Θεσσαλονίκης τοu 1 938 δ:ν δέv 
aπατωμαι, ή Κυοέρνησις Μεταξ& ό:vήρτησε πίνακας είς δημο�ίαν έμ
ψάνισιν, είς τοuς όποίους ό:νεγρaφοντο τό: πεπρα}'μένα τοί:ι t'ργου της 
κατό: ύπουργεlα. Λοιποv είς τον πίνακα τοu ύπουργείου 'Ασφαλείας 
�)ηλαδη τοu ύπουργείου τοu κ. Μαvιαδάκη, ό:νεγράφετο δτι μέχρι τότ� 
εlχο� ύπο6ληθιj είς το ύπουργείον 47.000 δηλώσεις μεταvοίας κομμου
_νιστ�ν. Άπο , τον ό:ριθμοv αuτοv άντ ιλαμ6άνεται καvεlς την ό:ξίαv των 
·5ηλωσεωv τουτων ! 
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Π ΟΣ Ο Ι  Η ΣΑΝ Ο Ι  K OMMOYN I Σ ΤΑ Ι  ; 

Έav 47.0000 κομμουνισταl έv Έ λλ�δι μ�τε:'όησαv καΙ διι'χ �δηλώ,
σεώς των άπεκήρυξαv τον Κομμουνισμον, θα επρεπεν ά<!Φα?'-ως να 
ύπάρχ!] καi έτερος άρ�θ μος τοι?ύ;ων, ,μfι μετανοησ:αντω,ν �αι tJηN δηλω
σάντων άποκήρ�ξι� τουτου. �αι  9 δε�uτερος άρι�μος �α�τος θα, επρε�ε 
νι'χ εΤναι ίσος τοuλαχιστον προς τον των «δηλωσιων>>, η εστω και μ ικρο
προς πάντως μεγαλύτερος των 1 5.000, διότι τόσοι περίπου ήσαν .οί 
φυλα�ισμένοι καΙ οί έξόριστοι,  οί άρνούμενοι νι'χ ύποοάλοuν δηλώσε ις. 
'ΑΛλ' έν τοιαύτ!] περιπτώσει ολοι οί κομμοuνισταl έν ·�λάδι θι'χ επρ�
πε ν' άνέρχωνται εΙς 70.000 η 75.000 τοuλάχιστον, ένctJ ήτο γνωστον 
οτι τι'χ μέλη τού Κ . Κ . Ε. τότε δΕ:ν ύπερέοαινον έν τci) συνόλ(ι) των τι'χς 
1 2.000 ! 'Αφού το 1 944, μετι'χ το ΕΑΜ, καΙ δταν ό Κομμουνισμός άνε
στάτωνε τι']ν ' Ελλάδα, τι'χ μΡ-η ;ού ,Κ . Κ .Ε.�  ήσαy ε!ς δληγ τfιν χ�ρ� 
μόνον 26.000, καταγεγραμμενα εις τα μητρ(ι)α των οργαvωσεων αυτου. 

Δf.v γνωρίζω δ:ν ό κ. Μανιαδάκης rjθελε διι'χ τού άρ ιθμού τούτου 
νι'χ ύπεροάλ!] την δύναμιν τού Κομμουνισμού έν ' Ελλάδι ,  διι'χ νι'χ δικαιο
λογήσ!] την . δ ικτατορίαν ετι περισσότερον η νι'χ έξάρ!] το ίδιον αίπού 
έργον Πατάξεως τού Κομμουνισμού. Πάντως, έι'χν ύπf\ρχον τότε εΙς τιlν 
' Ελλάδα 75 .000 κομμουνισταl, οίίτε ή δ ικτατορία θc'χ ήτο δυνατον νc'χ 
κηρυχθ6, οίίτε ό κ. Μανιαδάκης νι'χ εΤναι ύπουργός ! 

ΆλλΟ: δf.v άποκλείεται το ύπουργείον 'Ασφαλείας νι'χ ήθέλησε διι'χ 
των άριθμων αuτων νc'χ καλύψ!] τον άριθμον τωv 76.000 ψήφων, τc'χς ό
ποίας έ:λαοε το Κ . Κ . Ε. εΙς τc'χς έκλογι'χς τού 1 926 ! 'Αλλ ' &:λλο πρδ:γμα 
είναι μέλος τού κόμματος, δρων κομμουνιστιlς, καΙ άλλο πρδ:γμα ψη
φοφόρος, δστις δύναται νc'χ ψηφίσ!J το Κ . Κ . Ε. διι'χ πλείστους ψυχολο
Ύικοuς λόγους, εστω καΙ εΙς μ ίαν στιγμην η περίοδον δυσαρεσκείας 
καΙ άγανακτήσεως κατι'χ των &:λλων κομμάτων, η άδικούμενος, κατι'χ τι1ν 
κρίσιν του, ύπο τού Κ ράτους, η παρασυρόμενος άπο άπατηλc'χ συνθήμα
τα η καΙ διc'χ λόγους συγγενείας η φιλίας πρΟς τοuς ύποψηφίους του 
δουλευτάς. Κ αΙ το 1 926, ώς είπομεν, το Κ . Κ . Ε. Ελα6εν 75.000 ψήφους, 
άλλ' εΤχε μόνον το εν δέκατον των μελων, δηλαδη 7 .500 μέλη. Ένci) το 
1 928 Ελαοε μόνον 30 .000 ψήφους. Ν Αρα οί 45.000 ψηφοφόροι του τού 
1 926 δf.ν ήσαν κομμουνισταί ! 

Δ Ι Α  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞ Ι ΑΝ Α Ι  ΔΗΛΩΣ Ε Ι  Σ 

Θεωρητικως το ζήτημα των δηλώσεων μετανοίας καΙ άποκηρύξε
ως τού Κομμουνισμού - διι'χ νι'χ Εχουν κάποιαν άξίαν - τίθεται ώς 
έξf\ς : 

Πρωτον, πρέπει νι'χ γίνωνται δεκταl δηλώσεις μετανοίας η άποκη
ρύξεως τού Κομμουνισμού μόνον άπο στελέχη τού Κ . Κ . Ε.,  άσκοϋντα 
Ε.πιρροιlν έπl &:λλων κομμουνιστων η γενικως έπl μαζων τοπικως η γε
νικως, εΙς τρόπον ωστε ή δήλωσις δημοσιευομένη νι'χ κλονίζ!J την πί
στιν των άλλων είς τι'χς άρχι'χς τού Κομμουνισμού. Δηλαδη οί έπηρεαζό
μενοι παρa τού μετανοούντος πρέπει νι'χ κάμνουν την κρίσιν δτι «άφοu 
αuτος, το ήγετικον στέλεχος, ποu εΤχε μεγαλυτέραν άπο έμένα μόρφω
σιν, δρδ:σιν καΙ θέσιν είς το Κ . Κ . Ε. ,  το άποκηρύττει, σημαίνει δτι κάτι 
το σάπιο ύπάρχε ι είς τιlν ύπόθεσιν αuτιlν, ποu διαφεύγει τι']ν ίδικήν μου 
κρίσιν, καΙ καλι'χ θι'χ κάμω νι'χ άποσυρθω κ' έγώ». 

Δεύτερον, αί δηλώσεις δf.ν πρέπει ν' άvαφέρωνται τόσον είς τi]ν 
ίστορίαν τf\ς δράσεως τού δηλούντος, ώσι'χν νι'χ πρόκειται περl έξομο
λογήσεως ένώπιον πνευματικού η περl όμολογίας έγκλήματος έvώπιοv 
δ ικαστηρίου, άλλΟ: νι'χ περιέχουν άδρ(χ έπιχειρήματα, έρμηνεύοντα τοuς 
λόΥους, διι'χ τοuς δποίους μετανοεί καΙ άποκηρύττει τον Κομμοuvι-
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σμον, διότι τα έπιχειρή�ατα ποu, θ� ,παρα;άξΙJ, θeχ εΤν�ι 
Ν
καl κριτήρια 

της είλικρινείας τf\ς δηλωσεως �αι ακομη θα ,πειθοuν ,και ,άλλους �ημ,?
ο ιευόμενα. Άπο τeχ παρατασσομενα έπιχειρηματα θα κρ ινΙJ , κανε ι ς c;;v 
ταϋτα δικαιολοyοϋν μίαν άποκήρυξιν τοϋ Κομμουνισμου και συνεπως 
fuι αύτη εΤναι η δεν .εΤναι είλικρινής. 

ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ Ε Ι ΝΑ Ι  ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ Ι 

Τρίτον, δταν το περιεχόμενον τf\ς δηλώσεως εΤναι μόνον ίστορία 
τιϊς δράσεως τοϋ δηλοϋντος, , εΊδος έξομολ�γήσε�ς προς πνε�μα;ικο� η 
όμολογίας ένώπιον δικαστηριου, δημ ιουρyειται η έντυπωσις <;>τι  η_σκηθt] 
πίεσις καΙ 'ίσως βάσανος διeχ νeχ άποσπασθι] ή δήλωσις.  Δια τουτο αι 
δηλώσεις πρέπει νeχ yίνωνται δεκταl δχι έν C::φq: συλλήψεως, δίκης, .κα
ταδίκης η μετ' αuτάς, άλλa νa λαμοάνωνται ύπ' οψιν μόνον ο-τ;αν �(ναι 
αuθόρμητοι καΙ οχι άπαιτηταί. Οuτε κδ:ν έμμεσος ψυχολοyικη πιεσις 
δ�ν rrρέπει να άσκijται προς τούτο. 

Τέταρτον, ώς αΙτιολογία δηλώσεως μετανοίας κα1 άποκηρύξεως 
τοϋ Κομμουνισμοϋ δεν πρέπε ι να θεωρf\ται άρκετον το ν' άναyράφων
ται κο ινοτοπίαι, ·το δτ ι το Κ .  Κ .  Ε. ε Τ ναι κόμμα προδοτ ικόν, άντιπα
τρ ιωτ ικόν, φ ιλοβουλγαρικόν, φ ιλοσλαυϊκον κα1 άλλα παρόμοια. Auτex 
δf.ν έπηρεάζουν τοuς άλλοι•ς κομμουνιστάς, διότ ι αuτeχ τeχ ξέρουν. Tex ε
πιχειρήματα πρέπε ι νJ. εΊνα ι Ο:πο τeχ άφορωντα τι1ν κατάρρευσιν τοϋ 
Μαρξισμού ώς κοσμοθεωρίας, η1ν χρεωκοπίαν τοϋ Κομμουνισμοϋ έν η:\ 
πράξει,  η1ν μετάπτc..:σίν του άπο έπαναστάσεως είς άντίδρασιν κοινω
vικως, τfιν πτ�σ:ν τοίι έπ ιπέδου της ζωf\ς, τijς δ ιαίτης, τοϋ πολιτισμοϋ 
εiς τeχς χώρας δπου έπεολήθη, τον ίμπεριαλιστ ικον έπεκτατισμόν του, 
τfιν έξυπηρέτησιν σλαuϊκων έθν ικων ίδανικων. Με τέτο ια έπιχειρήματα 
δύναται μία άποκήρυξις νΟ: εΊναι είλικρινfις καΙ συνάμα νeχ έπηρεάσ!] 
Ο:λλους κομ μουνιστάς. 

Έπl τοιούτων ζητη μάτων θa μπορούσαμε νeχ ποϋμε πολλά. Άλλeχ 
δi.ν γράφο μεν aρθρον σχετικόν, γράφομεν «Παρασκήνια τοϋ Κ .  Κ . Ε.», 
καΙ ή τοιαύτης φύσεως θεωρητικfι άρθρογραφία δεν εΤναι άντικεί μενον 
τοϋ παρόντος. 'Άλλc..:στε, δ:ς μελετήσουν τeχ σχετικeχ θέματα οί aρμόδιοι 
ίιπουργοί, διότι ή μεΊς τοuλάχ<στον δεν άνελάβομεν να yίνωμεν καθη
γηταί των δια των έφημερίδων. 

' ΕκεΊνο δμc..:ς, το οποΊον 6ρθ�ς έσκέφθη καΙ προσεπάθησε να έφαρ
μόσ!] το ύπουρyείΌv 'Ασφαλείας, έπl τijς ύπουρyίας τοϋ κ. Μανιαδάκη 
ι<ατeχ τfιν έποχfιν τijς δ ικτατορίας τijς 4ης Αuyούστου, ήτο 6 καταρτι� 
σμος άτομικων φακέλλων δι '  δλους τοuς κομμουνιστάς, οί δποίΌι καθ' 
οίονδήποτε τρόπον έγίνοντο άντιληπτοl ώς τοιοϋτοι άπο τι1ν ύπηρεσίαν 
του. Βεβαίως 6 καταρτ ισμος άτομικων φακέλλων άφορQ: τfιν δίωξιν των 
κομμουνιστων ώς άτόμων, δ ια να σημε ιοϋται είς αuτοuς κατα το δυ
.ιατον ή κατeχ το παρελθον δρδ:σίς των καΙ οίοδήποτε άλλο στοιχεΊον 
σχετικον προς τfιν ταυτότητα, τfιν μόρφωσιν, τeχς ίκανότητας αuτων. 
Οί άτομ ικοl φάκελλοι ήσαν στοιχεΊον μδ:λλον άστυνομ ικf\ς καΙ ποινι
κijς Λδ ιώξεω5 αu;ωy. 7 Ησαν άπpρροια Λσκέψ�ως άστυνομ ικf\ς, εΊδος ποι
vικου μητρωου εκαστου, εΊδος ιστορ ικης έκαστου είς το Κ . Κ . Ε. δράσε
ως, τf\ς, ύποπιπτούσης, έννοεΊται, ε ίς τfιν άντίληψιν τοϋ Κ ράτους. 

Π;χντως, 6 καταρτ ισμος των Ο:τομικων φακέλλων ύπf\ρξε χρήσι
�ος κ�ι έπ�φελfιs εν τινι μέτ�Υ> καΙ �α ήτο άσ;φαλως άκ?μη έπωφελέστε
μος, εαν οι συντασσοντες τους φακέλλους τουτους έγνωριζον καλύτερον 
;.iιν δουλειάν των, δηλαδη έCχν έyνώριζον ποΊα κυρίως στοιχεiα δι' ενα 
�κc;στον θ� . �πρεπ� ν' �ναζη;:ωντ�ι δια νeχ καταyράφωνται.  ΔυστυχC>ς 
ο οyκος της εργασιας, ο όποιος εδημ ιουρyήθη διeχ τοΟ καταρτισμοΟ ά
τομ ικων φακέλλων δ ια δεκάδας χιλ ιάδων κομμουνιστeχς έπέ6αλεν ώστε 
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ή έργασία δλη νa μη γίντ;ι &π? ό:ξ_ιω�α�ικοuς τής Ά�τvνοι;ιία,ς κ,αl τιJς. 
Χωροφυλακής, αλλa ν' ,ανατεθτ;ι κ�ι ε ις, υ�α,ξ ιωματ ι�ους και ε;_ις απλους. 
αστυφύλακας η χωροφυλακας και κατ αναγκην να δ ιεξαχθτ;ι πληι;με
λως. 'Ακόμη δΕ: το γεyονός, c�ς εϊ"!'"ομεν, , τ5ς ,«Ψ ιλ�τί μου π�οσπα�εια1»· τού νa ζητούνται δηλωσε ις μετανοιας και απο προσωπα, τα όποια ου
δέποτε ε lχο� σχέσιν ι;ιΕ: τον Κ?μμο�νισμόν, , προεκ&�εσ� κα! τ?ν κ�ταρ
τισμον χιλιαδων φα�ελλων δια Λτους, �vθρ5"πους c;χυτο�ς, εντος ,τ�ν �
ποίων δ�ν ύπήρχεν άλλο στοιχειον ε ιμη της ταυτοτητος των και , η δη
λωσις μετανοίας των, μετανοίας δ ι '  «Εγκλημα, &δίκη�α, πλημμελημα, 
παράπτωμα η πταίσμα», το όποΙον ο ύ δ έ π ο τ ε δ ι ε π ρ α ξ α ν ! 

'Αντ ιθέτως δ ιΟ: κομμουν •στάς, ο\ όποΙοι  εΤχον μεγίστην δρδ:σιν, 
κατεlχον, μεγάλα άξ�c�ματα τοίι Κ ;Κ .Ε. κ_αl ί::δρα'?"αν πο ικ ιλ�τρόπως, o,t 
φάκελλοι των περιειχον πεν!χpοτα<ας πληροφοριας ! Παραδειγμα θα 
φέρω εν έπε�σόδ ιον, Π<:U συ�έοη είς έ�έ�α τον "ίδιο,ν, το δποl?ν ε!νε χαρακτηρ ιστικωτατοv του τροπου, καθ ον κατηρτ ισθησαν οι φακελλοι 
ούτοι.  

ΕΝΑΣ «ΔΡΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΗ Σ» 
Το 1 940, δηλαδη 1 2  ί::τη μετa την έκ τοίι Κ . Κ .Ε .  άποχώρησίν μου, 

yενομένην έντος τfiς Βουλfiς καΙ συνεπως γενομένην γνωστην είς δλον 
τον πολ ιτ ικον κόσμον καΙ &πασχολήσασα καΙ τον Τύπον, δχ ι μόνον τον 
«Ρ  ιζοσπάστryν», καΙ καθ' τ)ν στιγμην προσεχώρησα τότε εΙς το Προ
οδευτικον Κ ομμα τοίι Γ. Καφαντάρη, έπολιτεύθην επειτα συνεχως ώς. 
Καφανταρικος κατa τaς έκλογaς τοίι 1 928, 1 932, 1 933 καΙ 1 936_. έν 
τούτο ις, το 1 940, λέγω, ή 'Αστυνομία Άθηνων μΕ: εΤχεν &κόμη καταχω
ρημένον είς τΟ: β ιβλία της καΙ είς τοuς φακέλλους της ώς δ ρ ω ν τ α 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ν ! Άπο δλοv αuτον τον θόρυ6ον, ποu εΊχε γ ίνει 
το 1 928, δΕ:v πfiρε . . .  χαμπάρι .  

Τοίιτο απεκαλύφθη άπο ένα π ο λ u ν ό σ τ ι μ ο ν έπεισόδιον, ποu 
συνέβη το 1 940, δταν έκ Θεσσαλονίκης κατfiλθοv καΙ έγκατεστάθην 
εiς 'Αθήνας. Φαίνεται δτι κάποιος άστυνομικος 80: μΕ: εΤδεν είς τaς Ά
Θι)νας, μΕ: άνεγνώρισε καΙ άνέφερε την έδω παρουσίαν μου Ο:ρμοδ!ως. 
ΚαΙ &μέσως διετάχθη ή . . .  σύλληψίς μου, διότι τόσην ένημερότητα των 
πραγμάτων εΤχεν ή 'Αστυνομία, ωστε ένόμιζεν δτι έπl τόσα ετη ποu 
δέν μέ εβλεπε πλέον είς το προσκήνιον τfiς δράσεως τοίι Κ . Κ . Ε. ,  ελε ιπα 
εΙς το έξωτερικον ( προφανως είς την Ρωσίαν ) η ί::δρων παρανόμως έν 
κρυπτc\J καΙ παραβύστ�, έν(\J φι;σικό: ήρεμώτατα καΙ έμφανέστατα είρ
yαζόμην ώς δημοσιογράφος έν Θεσσαλονίκτ;ι ! 

Ό άστvνομ ικός, ποu &νέλαβε νa έκτελέστ;ι η1ν σύλληψίν μου, μΕ: 
Ο:νεζήτησεν εΙς τΟ: γραφεία τής ' Ενώσεως Σ υντακτων, έφ' δσον 6:νεζήτει 
δημοσιογράφον. 'Εκεί" κάποιος συνάδελφος, μέ τον όποΙον μόλις πρΟ ή
μ ισείας ωρας συνωμιλούσαμε μαζί, Ο:γνοων βέβαια δ ιατί μΕ: έζήτει δ 
άγνωστος (δ &στυνομ ικος ήτο μΕ πολ ιτικι1ν ένδuμασίαν) ,  Εσπευσεν «εύ
γενως» να τον πληροφορήστ;ι δτι μόλ ις προ ήμ ισείας ωρας εφυγα &πο τα 
γραφεΊα η1ς 'Ενώσεως καi, καθώς τοίι εΤχα εlπιJ, έπήγαινα εΙς το υ
πουργείον Τύπου (τότε έπl της όδοίι Φιλελλήνων εΙς το παλαιον uπουρ
γ�ίΌν των ,'ΕξΛωτερικ�ν) καΙ συγκεκe ιμένως εΙς �ο γ9αφεΊον τοΟ τμημα
ταρχου αυτου κ. Λεοντος Λεονταριδου, δημοσιογραφου καΙ αύτοΟ έκ 
Θεσσα?-ονί,κης, κα� δτι �:η�νεπως, έaν βιάζεται νa μΕ: εuρτ;ι, θa μΕ: εϋρι
σκεν εις το γραφειον αυτο ! 

, Πρώ-τ;η εκπληξι5 τ<;>Ο , &στvνο�ικοΟ ! , υΕν�ς «τέτοι<?<;» κομμουνιστης 
�,α ι έπισκ�πτ�ται κ,αι τ,α ,υπουργε;_ια, Χ<:fρ,ι ς ,  να, προφυλ�σσεται ; ,Μήπως 
αραγε κα! μεσα �ις το ,υπουργ,ει?ν αυτο υπαeχτ:ι κανενας πυρην κομ
μουνιστικος κρυφος ; Μηπως αυτος δ τμηματαρχης, ό κ. Λεονταρίδής 
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ιΜεταξικώτατος, ό aνθρωπος) ,  ήτο ,κομμ�υν ισ;iJς _κρυφός ; Ό, aσ�υν<;>
μ ικος ηρχισε να μυρίζεται μεγάλην επιτυχιαv ε ις λ ιαv μυστηριωδη υπο-
θεσιν ! � , " " , , 

ΝΕσπευσε λοιπον εΙς το ύπουργειον τ υπου, οπου ο�ως τον ayεμε-
νεν &λλη, τρομερωτέρα δι '  αίι;::ον εκzτληξις, πραyματικη . . .  ' κερα)lιδα ! 

ΕΙσήλθε βλοσυρος εΙς το yραφειον του κ. Λεοvταριδ?υ ��ι το� ηρωτησεν 
όχι δ:ν ή μην έκεl, άλλ' άπλως ,δ:v με yνωρί���- ι!'ε τη� ιδε�ν �η ι ό �<κ<;> μ-. 
μουνιστi]ς» κ. Λεοvταρίδης θα προσεποιειτο οτι δεν με ξερει, ι;>Π?τε 
τοuτο θa έσήμαινεν δτ} ηθ�ε ν� !:'ε καλύψι:ι, να μ? κρύ�ι:ι ,, ap� θα ητο 
καΙ αύτος κομμουνιστης ! Αλλ Ελαδε τρομακτικην δια τον αστυνομ ι-
κον aπάντησιν : , � ' - Μάλιστα, τοu εΤπεν ό κ. Λεοvταρίδης. Προ όλιγου ήτο έδω και 
μόλις προ 1 ο λεπτων εφυyε δια να μετα51] εΙς το ύπουργεJον 'Ασφα;
λείας δπου τον έκάλεσεν ό uπουργος κ. Μαvιαδάκης ! Πηyαινετε εΙς το 
ύπουpγείον σας, aφοΟ εΊσθε aστυvομικος (τοΟ το εΊχε δηλώσει ) καΙ 
πιστεύω να τον βρητε τώρα εΙς το γραφείον τοΟ κ. uπουργοΟ ! 

Κόκκαλο ό aστυνομικός. Αύτος εΤχεν έvτολi]ν να με συλλά5ι:ι , ώς 
τρομερον καΙ φοδερον κομμουνιστήν, καΙ έyω έκαλούμην &πο τον uπουρ
γόν του ! ΝΗρχισεν ό aνθρωπος να μη καταλαδαίνι:ι τίποτε ! Πράyμα-
1" 1 δέ, κατα εiρ;:.,νικi]ν σύμπτωσιν, ό κ. Μαvιαδάκης, οστ ις με έγνώριζεν 
aπο τi]ν Καοάλαν aκόμη, με εΤχε καλέσε ι εiς το ύπουργεlον έκείνην τi]ν 
ήμέραν, δ ιότι fiθελε ·να συνεννοηθ1] μαζί μου δ ια να έρyασθω ώς δη
μοσιογράφος εΙς την έφημερίδα «'Ελληνική», ήτις προσέκειτο περισ
σότερον προς το uπουρyεlον 'Ασφαλείας. Μάλιστα τi]ν Ιδίαν ήμέραv καΙ 
ώραν εΤχε καλέσει καΙ τον δ ιευθυντi]ν αύτης κ. Παπαδιαμαvτόπουλον 
(Ο:ν ένSυμοίιμαι καλως ) .  Πάντως ή «ΈλληνικrJ>> έvτος όλίyων ήμερων ε
κλεισε καΙ ετσι δέν έπρόλα6α νa έργασθω εΙς αύτήν. 

'Όταν Ε:δγαινα aπο το γραφείον τοΟ uπουργοΟ κ. Κώστα Μανιαδά
κη, ό ύπασπιστi;ς αύτοΟ, γελων, μοΟ Ε:δειξε τον &στυvομικόν, οστις έ
πηγε με τi]ν έvτολrιv να μέ συλλά5ι:ι ! Ή έντολi] εΤχε δοθ1] aπο κάποιον 
μοίρο:ρχον της Εlδικης 'Ασφαλείας, ήτις τότε ήτο εΙς την όδον 'Ελπίδος 
ό:ρ. 5. Φυσικα έδούλεψαν τα τηλέφωνα καΙ ό uπασπιστijς τοΟ κ. Μαvια
�<τκη, μεταξi] γέλωτος καΙ θυμοΟ δια την yκάφφαv της 'Αστυνομίας, έ
ζηγησε τα πράγματα καΙ ετσι δέν . . .  συνελήφθην ! Παρεκλήθην μόνον να 
περάσc.;ι aπ? τα 'γραφεΊα 'Ελπίδος 5 1ψος τακτοποίησιν τοΟ φακέλλου 
μου και προς . . .  α π ο χ ρ ω μ α τ ι σ μ ο ν . 

Έπιlγα μετά τινας ήμέρας. Ό μοίραρχος τα είχε χαμένα ! Τότε εΊδα καΙ έγω τον Ιδικόν μου aτομ ικον φάκελλον, ποu είχε καταρτίσει ή 
'Αστυνομία. τί νομίζετε λοιπον οτι εγραφεν ό φάκελλος αύτός ; ΟΙ aναyνωσται τοu ίστορήματος τούτου γνωρίζουν τ]δη δλην τi]ν δρ&σιν μου, ώς κομμοuνιστοy, εΙς το Κ . Κ .Ε. Λοιπον ό φάκελλός μου τi]ν ήγνόει τελείως ! Μετa τα στοιχεία της ταυτότητος, τα όποΙα καΙ αίιτα είχε λαν
Θασμένα έv μέρε}, ώς μόνην προσθήκην εΤχε τοuς χαρακτηρισμοuς τούτους : «Μορφωμενος, καλοενδεδυμένος καί . . .  δεινΟς ρήτωρ. Λίαv έπικίνδυνος» ! Με αύτας τας όλίyας λέξεις έξωφλοΟσε το Κράτος μέ μένα. · Ελεεινολόγησα την κατάστασιν. "Οταν δ ι '  έμε εΤχαν yοάψει εiς τον ά;ομ}κόν μ,ου φά�ε?-λον τόσ�ν όλίγα πράηlατα, τί ε'ίδους φακέλλους θα ει�αν,κ<;χμ�ι δι φ.λους, των όποι�ν 1 δραC?'ις ήτο κρυφή, έν� ή Ιδική 
μου, , ως �πι το π�ειι_::τον, 1το, ΦC1;Υψα ; , Εν μο�.ον ���αιο�ογητικΟν εύρηκεν ο μοιραι;>χος εκ�ινος της οδ�υ Ελπι?ος 5, οτ ι ,η ιδικη μου δρ&σις ήτι;> παλαιοτερα. Παvτως &νεγνωρισε τας τεραστιας έλλείψεις τοΟ φακέλλου. 

Κα!. Ε:πει:α, μ�τα 1 2  δryλαδiJ, &π? της aποχωρήσεώς μου έκ τοΟ Κ .  Κ ;,Ε. ετη, το Κ,ρατος ,πρ'?ε5η ε�ς τον ά π ο )$ ρ ω _μ α τ ι σ μ ό ν μου καΙ επαυσεv έπισημως να με θεωρι:ι κομμοννιστην. Το Κράτος μετα 1 2  
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Ι::τη ! Ή Κοινωνία · Ό κόσμος ό πολύς ; "ξ αίιτός, κατa τa συμφέρον
τά του έκάστοτε. {Αλλ' αίιτο εΊναι άλλο κεφάλαιον, ποu ίσχύει δ ι '  δ
λους δσους παύσουν νa εΤν,αι κομμουνιστ�ί. ΚαΙ εΤναι, σοβαρον κεφάλ;χι
ον δ ι ό τ ι δ υ σ κ ο λ ε υ ε ι π ο λ λ ο υ ς, π λ ε ι σ τ ο υ ς, ε ι ς 
τ b ν α π α ύ σ ο υ ν ν α ε τ v α I κ ο μ μ ο υ ν I σ τ α ί ! " I σως δοθιJ 
είικαιρία νa θίξωμεν το ζήτημα τοuτο c?-λο�ε. ' ' ' " ' Έννοεlται δτι καΙ δ άποχρωματισμος γ ινεται συνηθως επι τι:ι βα
σει τυπικων στοιχείων καΙ δχι ούσιαστικων. 'Αλλ' έδω δΕ:ν πρόκειται νa 
κάμω μεν μαθήματα, γράφομεν παρασκήνια. "Αλλο το ένα καΙ άλλο 
τό άλλο. 

Η Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι Κ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΜΟΥ 
Εϊπομεν δτι ή δ ικτατορία τijς 4ης Αύγούστου κατεδίωξε τοuς κομ

μουν ιστaς ώς άτομα μΕ: σοοαρΟ:ν έπιτυχίαν, λόγ"ίJ τijς χρησιμοποιήσεως 
κυρίως πρώην κομμουνιστwν προς τον σκοπόν τοUτον, καΙ μάλιστα μέ
χρ ις έκμηδενίσεως τοu Κ . Κ . Ε. ,  δύναται νa λεχθιJ, βοηθούσης βέβαια καΙ 
τijς διεθνοuς άτμοσφαίρας καΙ τοu κύματος τijς έπεκτάσεως τοu Φασι
σ μοu η Έθνικοσοσιαλισμοu. 

ΕΙς το ζήτημα δμως τijς καταπολεμήσεως τού l(ομμουνισμοu ώς 
Ιδεολογίας, ή δ ικτατορία τijς 4ης Αύyούστου δ ε ν ε κ α μ ε τ ί π ο τ ε ! 
Καi οχ ι μόνον δΕ:ν έκαμε τίποτε, άλλΟ: καi έζημίωσε την ύπόθεσιν καΙ 
έδημ ιούργησε κατάστασιν δμοίαν, τηρουμένων των χρονικων άναλογιων, 
προς την περίοδον των δ ιωγμwν τwν Χριστιανων ύπό των Ρωμαίων Αύ
τοκρατόρων, η προς την οτερίοδον τοu Τορκουεμάδα καl τής Ί ερδ:ς 'Ε
ξετάσεως, διa τijς δ ιώξεως των αίρετικων ! �οπως οί πρwτοι κατεδίω
κον τοuς Χριστιανούς, χωρlς νa σκεφθοuν καν νa εuρουν έπιχειρήματα 
ί<αταπολεμήσεως των χριστιανικων άρχων καΙ οί δεύτεροι !:καιον τοuς 
αίρετικούς, χωρlς ν' άναιροuν δ ι '  έπιχειρημάτων τaς Θεωρίας των αί
ρέσεων, δημ ιουργοuντες οuτω σωρείαν μαρτύρων καΙ άyίων, συμβόλων 
1 wν νέων δ ιδασκαλιων, ποu έφανάτιζον τοuς όπαδούς των, !:τσι καi ή δι
κτατορία τijς 4ης Αύγούστου, άντl νa καταπολεμήσr:1 ίδεολογικως τον 
Κομμουνισμόν, περιωρίζετο είς τό ν α κ α ί r:1 τα βιβλία του, άντl δ ι '  
έπιχειρημάτων ν '  άνατρέψr:J ,  αν ι']δύνατο, το περιεχόμενόν των ! " Ι  σως 
νa μη ι']δύνατο νa το κάμι:ι , άλλ' ώφειλε νa προσπαGήσι:ι . Θa εuρ ισκεν 
αν έφρόντιζεν, άνθρώπους νa την βοηθήσουν. Μποροuσε �0: δανε ιcn)ιJ σο� 
6αρa έπιχειρήματα καΙ άπο βιβλία τοu έξωτερ ικοΟ. ΆλλΟ: είς τον τόπον 
μας έλάχιστοι εΤναι έκεΊνο ι ποu δ ιαβάζουν κα] μελετοΟν τέτοια μεγάλα 
ηροβλήματα, αύτοl δΕ: δΕ:ν εΤναι οί έκάστοτε κυοερνωντες οί δποΊο ι «τa 
ξέρουν δλα» συνήθως κα] δύσκολα δέχονται νa φωτισθοόν άπο άλλους. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ Ι ΟΝ Δ Ι ΑΦΩΤ Ι Σ ΕΩΣ 
'Αλλ' όφείλομεν νa εϊμεθα δίκαιοι. Έπi τοu σημείου τούτου δεν 

τr,;αίε� οuτε δ Κ,· Μc:νιαδάκη�, <;>ί!τε � 'Αστυνομ ία, οuτε ή �ωροφυλακή, 
ουτε η Δικαιοσυνη. Ολοι αυτοι δρουν κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ω ς κατ(χ των 
κομμουν ιστων, οχι κατa των ίδεων τοΟ ΚομμουνισμοΟ. Καi πάλιν εκα
μαν το καθijκον των. "Επαυσαν δλα τa κομμουνιστικa εντυπα, κατεδίω
κον τaς προκηρύξεις, τοuς γράφοντας είς τοuς τοίχους, έκαιον καi τa 
κομμουνιστικa βιβλία. Φυσικa πολλοi άστvνομ ικοί, έλλείψει μορφώσε
ως, έκαυσαν καΙ τι') ν «Πολιτείαν» τοu Πλάτωνος, τοuς «'Αθλίους» τοu 
Ούγκώ, τα έργα τοu Τολστόϊ, τοu Ντοστογιέφσκυ τοu Τουργκένιεφ τοu 
Άντρέϊεφ, τοΟ Ποuσκ ιν, καi άλλων Ρώσων συγγpαφέων. 'Αλλa πόντο
τε μαζi μΕ: το ξερο καίεται καi το χλωρό ! 

Ό κ. Μανιαδάκης λοιπον καi είς τον τομέα τοίJτον μπορεΊ κανεiς 
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νά π(\ οτι ΕΚαμεν ο,τι άνηκεν είς τι1ν δ ικαι?δοσίαν το9 uπουργείο� τ?υ. 
' \ 'πε�θυνος διά τον τομέα τοCιτοv ητο βεοαιως περισ_?"οτερον π�ντος άλ
λου ό Θ. Ν ικολούδης, ώς uπουργος τοCι ΤύΠΟΙ;! και _της Δι_αφωτισ�ως; ο 

Καi έπi τοϋ σημείου τ9ύτου, το uποι;ργειο,v Τυπc;,υ τ'\ς έπ�χης εκε,ι
νης τΟ: εκαμε θάλασσα. Τουτο δεν σημαι�ει βεοαια ο-ι:_ι οι μετεn:_ειτι;: υ
πουργοi Τύπου καi Διαφωτίσεως ο\ έκαστοτε «Γκαιμπελς» της Ελ
λάδος, είργάσ-9ησαν καλύτερ<;>ν, &λλ' ο\ _δεύτεροι� έν γνώ'!ει Jσω5 ο\ 0:�
{)ρωποι ,  τfjς άδuναμίας των να έη;ιληιpθου� ζΙJτηματω,�, "του δεν τCf' κ�τει
χον, δ ε ν ε κ α μ α ν τ ί π ο τ ε, απλως δεν εθιξαν καν εδαφος, εις το ό-
'ΠΟ'ίον δεν έτόλμων νa θέσουν πόδα ! 

'Ο Θ. Ν ικολούδης δμως ώφειλε κάτι νΟ: π(\, δ ιότ ι άνέλαοε τρόπ<;>ν 
, ινΟ: η1ν ίδεολοy ικην τοCι ΚομμουνισμοCι καταπολέμησιν. ΕΊναι δυσχερες 
καi ψυχικως πολU κοπιαστικ?ν �· άναχκάζεται �ανε�ς νΟ: ψ�Υη_ νεκρούς: 
'Αλλ' ο\ άνθρωποι αύτοi δια της φ ιμωσεως του Τυπου δεν αφ ιναv να 
τοuς ψέξ!j κανείς, δταν εζων καi Ε:δρων, δηλαδη δεν άφιναν νΟ: διαφωνή
σ!J κανεiς καi δταν έπρόκε ιτο νΟ: τοuς π� πράγματα προς ένίσχυσιν τCJν 
<Jκοπων, τοuς όποίους αύτοi ο\ 'ίδιο ι έπεδίωκον. 

uΟλοι ένθυμοCινται δτι έπi δ ικτατορίας ό Θ. Ν ικολούδης Ε:γραψε 
πολλΟ: κατΟ: τοϋ ΚομμουνισμοCι, άρuσθεiς έπιχειρήματα άφ' ένος μεν 
παλαιa καi τετρι μμένο:, άπό τΟ: γνωστΟ: της ' I  στορίας, όμ ιλων περi 
προδοσίας κ.τ.λ., άφ' έτέρου δε άπο τΟ: έπιχειρήματα, τΟ: όποία τότε 
παρέτασσεν ό Έθνικοσοσιαλισμος κατΟ: τοCι ΚομμουνισμοCι. ΆλλΟ: τΟ: 
μεν πρωτα δεν πιάνουν καi εΊναι γνωστΟ: είς τΟ: χείλη δλων. Με το νΟ: 
πί)ς ί::να κομμουν ιστην προδότην της Πατρίδος του δεν τοCι άλλάζεις το 
μυαλό, δ ιότι αύτος το ξέρει αύτο καi το δικαιολογεί κατΟ: τον ίδικόν 
1'Ου τρόπον, παραδεχόμενος δτι αύτη ή Πατρiς δΕ::ν εΤναι ή ίδ ική του, 
&λ' ή_ Πατρiς των «έκμεταλλευτων κ.τ.λ.». σΟσον άφορQ: τΟ: είλημμένα 
έκ του ΈθνικοσοσιαλισμοCι έπιχειρήματα, ταCιτα δεν ήσαν πειστικά, 
διότι προήρχοντο έπίσης άπο σαθρΟ:ν ίδεολοyίαν, όμοίαν άλλωστε προς 
η1ν τοϋ ΚομμουvισμοCι, «άντίθετον δψιν τοϋ αύτοϋ πράγματος», ώς 
ε'ι'πομεν. 

ΤΑ <<ΕΘΝ Ι Κ Α  Ι ΔΑΝ Ι ΚΑ» 
'Αλλ' ό Θ . .  Ν ικολούδης, άπεδείχθη δτι δχ ι  μόνον τον Κομμουνισμον δεν έyνώριζεν, άλλ' οuτε καi τον Έθνικοσοσιαλισμον έyνώριζε κα·;0: βάθος καi θεωρητικως, οί δε κομμουνισταl wνόμαζον μεν Φασισμον r\ Έθνικοσοσιαλισμον την δ ικτατορίαν της 4ης Αύγούστου διΟ: λόγους προπαγάνδας καi δυσφημήσεως αύτης, άλλ' οί έξ αύτων βαθύτερον σκεητόμενοι έγνώριζον οτι δεν ήτο κατ' ούσίαιι Φασισμος η Έθνικοσοσια.λ ι�μός, �λΟ: «iμ ιτασιον τοιοϋτος» ! Δεν ξέρω aν εΤναι ζήτημα χαρακη;ιρος τογ ΛαοΟ μ�ς, fι.λλ' είς �ον τόπ<;>ν μας_δλαι αί i9έαι, καλαi η κακαι, νοθευονται, και γινονται «ι μ ιτασιον>> του πρωτοτυπου των. Αύτην την δ ιη;ίστωσιν uποθέτω δτι καi άλλοι σκεπτόμενοι 'Έλληνες θΟ: η1ν εχουν καμει . 
Μf;ι Ικανοποιημένος προφανως ό Θ. Ν ικολούδης άπο δσα έπιχειρή�ατα η';"fλησεν όθε�δήποτε , KCfτO: τοCι ΚομμουνισμοCι, δ: π α ν τ α β έ-6 α ι ,r;x α ρ � η τ ι κ α, δηλαδη α ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά καi κρίν�ν οτι, πρεπε ι οπωσδήποτε νΟ: περάσι;ι ά π ο τ η ν α ρ ν ;, σ ι ν ε ί ς ;r_η ν θ � σ ι ,ν,}σως καΙ ,δ ιότι τοΟ τ� uπέδει�ε κ�Ι ό Με�αξδ:ς (διότι καΙ ό �οιος, ως _θα ιδωμ�ν, κα_:rι η;ροσεπα�ησε να καμ 1J ) , ευρεν ώς θέσιν την ·υψωσιν τl)ς σημ�ιc:ς τ�ς αναc:τηλ"?σεως των θεσμων της Θρησκείας, τ!Ίς Πατρ ιδο> και της Ο ικοyενειας, ω� «έ θ v ι κ ω ν ί δ α ν ι κ ω ν» ! Κ αΙ �ειδο}lεν κc:ταπληκτ?ι, κ,ατa ;ην έπ<;>χψ _:riiς 4ης Αύyοίiστου, σωρείαν έπισημων αρθρων εις τον Τυπον με αγωνα άναστηλώσεως των θεσμων 

505 



τfις Θρησκείας, τfις Πατρίδος καΙ τfις ΟΙκογενείας, ως έ θ ν ι κ ω ν !
δ α ν ι κ ω ν ! 

Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι ΚΗ ΣΥΓΧΥ Σ Ι Σ  
'Η  όδηγήσασα είς τοίίτο σκέψις ήτο πολU άπλί'j, ρηχή, σχηματική. 

'Ο Κομμο:.Jν:σμος σ:,rρέpετ:χι κ�τa της Θρησκ�ί�ς, τfις Ι)ατρίδος, , τ�ς 
ΟΙκογενε ίας. Συνεπως ημεις θα φροντισωμεv ν αναστηλωσωμεν αυτας 
καΙ νa τaς aναyάγωμεv ε ί ς έ a ν I κ α ί δ α ν I κ ά ! ΚαΙ aσφαλως, τό
τε τούλάχιστον δΕ.ν έκινδύvεuεν, οϋτε ή Θρησκεία, οίίτε ή Πατρίς, οϋτε 
η ΟίκοyένΈ ια, εψ· δσον μάλιστα εΊχε συντρ ιοij το Κ . Κ .Ε. ύπο τοίί κ. Μα
νιαδάκη. Κα\ ο\ άνθρωποι, οί ταuτα κηρύσσοντες, έπίστευον δτ ι κατα
·πολεμοίίν ίδεολοy ικως τον Κομμουνισμόν, φωνασκοίίvτες' ύπΕ.p Θρη
σκείας, Πατρίδος καΙ ΟΙκογενείας, κα1 κηρύττοντες ταύτας ως έ θ ν ι
κ α ί δ α ν I κ ά. 'Απόρρο ια το.Jτων πάντων ί'jτο μία ίδεολογικη σύγχυ
σις, ενας κυκεων aντιλήψεων, ό οποΊος, aντl ν 0: δ ι α φ ω τ ί σ ΙJ, σ υ ν ε
σ κ ό τ I σ ε τ α π ά ν  τ α ! Μιa καθαρως ύλιστικη κα1 περισσότερον 
οίκονομικη θεωρία, ως ο Μαρξισμός, avτl νa καταπολεμηθΏ με έπιχει
ρήματα καΙ με iδανικa έδραζόμενα έπ1 παpομοίας βάσεως, έξ f;ς νa έκ
ι3εμελιωθοίίν οί είς αύτf]ν έμπηγέvτες (πάσσαλοι Φράνκ ι» (δ ιά νa δανει
σθωμεv ενα δρον τfις Άρχιτεκτονικί'jς) I avτεμετωπίζετο μΕ. ένvοίας ίδεα
λιστικaς καΙ καθαρως πνευματικάς ! Κα\ ταύτας aνεδαφικως τοποθε
τουμένας ! 

Διατί είναι έ θ ν I κ α ί δ α ν I κ α ή Θρησκεία, ή Πατρlς, ή ΟΙκογέ
νεια ; 'Έτσι αύθαιρέτως, έπειδη το f\θελεν ή 4η Αύγούστου ; Γpάφοvτες 
ένταίίθα δσα yράφομεν, &v καταπολεμοίίμεν τον Κομμουνισμόν, δεν πρό 
κειται νa χαρίσωμεν κάστανα είς κανένα, εστω κα1 &ν πρόκειται περi 
aντικομμουνιστικων καταστάσεων, aφοίί δεν έχαρίσαμεν κάστανα οίίτε 
είς τον έαυτόv μας καΙ τον a π  ε κ α λ ύ ψ α μ ε  ν πρωτον αύτόν ! 

ΗΘ Ι ΚΑ Ι  ΑΞ Ι Α Ι  Κ Α Ι  OX I Σ ΚΟΠΟ Ι 
τα έ θ ν I κ α ί δ α ν ι κ α εΤναι οί άντικει μενικο1 σ τ ρ α τ η Υ ι

κ ο 1 σ I{  ο π ο I έvος ΝΕθνους ; Εfναι οί σκοποi πρΟς τοuς όποίους κα
τευθύνεται εν ΝΕθνος, έν τ6 πορεί� του είς τον δρόμον τfις ζωfις. Έπί 
τοίί σημείου αύτοίί πρέπει κανεiς νa π6 πολλa καΙ φυσικa ού τοu πα
ρόντος. Λοιπον ή Θρησκεία, ή Πατρίς, ή ΟΙκογένε ια, εΤναι σ κ ο π ο ί ; 
ΕΊναι στρατηγ ικοl σκοποί, προς τοuς οποίους τείνει το ΝΕθνος, προς 
τοuς όποίους &γωνίζεται νa φθάσt;�, διa νa εΤναι έθ ν ι κ 0: ί δ α ν ι κ ά 
ών τf]v πραγμάτωσιν νa έπιδιώξt;� ; � Η  εΤναι μόνον ή θ ι κ α I δ υ ν ά: 
μ ε ι ς κ α 1 ή θ ι κ α i a ξ ί α  ι ,  κεκτημέναι ύπο τοίί ΝΕθνους ; 

ΈΟ:ν ή Θρησκεία, ή Πατρlς κα1 ή ΟΙκογένεια εΤναι έ θ ν ι κ 0: i δ α
ν _ι κ ά, δηλαδη σκοποl τοu 'Έθνους, τότε ενας "Ελλην, καλος Χριστια
νος, καλος πατριώτης καΙ καλος ο Ικογενειάρχης, σημαίνει δτι έπέτυχε 
τοuς σκοποuς τούτους καΙ σι.ινεπως έπραγμάτωσε δι' έαυτον τΟ: έθνικά 
του iδ,ανικά, ! �αl έπειδη ,καΙ ό Μ�ταξ&ς ,καΙ ό Ν �κολούδης ήσαν, ως. 
πιστει:ω και μεχρις &ποδει ξεως του έναντιου, καλοι Χριστιανοί, καλοl 
πατριωται κα1 καλοi οίκογενειάρχαι, επεται, κατa συνέπειαν λογικήν 
ότι αύτο1 είχον πραγματώσει τΟ: έθνικά των ίδανικa κα1 η σ α ν ά ν ε � 
t θ ν ι κ ω ν ί δ α ν ι κ ω ν, διότ ι τΟ: ίδανικa πραγματούμενα π α ύ ο υ \1" 
ύ π ά ρ Χ ο ν τ α κα1 τίθενται άλλα τοιαίίτα προς έπίτευξιν ! 

Είς τοιούτο�ς aτ�πο�ς c;υλ�οyιc;μοuς κι;χτ�ηγεν ολόκληρος ή a ρ
λ ο υ μ π ο � ο γ ,ι α, με τ�ν ο�οιαν η 4η Αυyουστο� προσεπάθησε νιΧ 
καταπολεμησt;� ιδεολογικως τον Κομμουνισμον. Και φυσικa aπέτυχεv 
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' ' τα' παν' τα, ω' c; α' πεδείχθη μετΟ: τη' ν πτωσιν οίκτρωc;, συyχυσασα μονον 
της. ' Λ ' ' Τ ' 'Ο κ. Δ. Σ 6ολόπουλοc;, yεν ικοc; yραμματΛευς ;ου , υ;τουρyει?υ, υ-
που την έποχιlν έκείνην, αίσθαvόμενοc;, προ,φαν�c; ,την ανα'(κη� ν� Ελθ;,� 
είc; βοήθειαν τοu ρ ιφθέντοc; άνευ σωσιβ ιου ε ις το πελαyοc; των ιδεων του
των uπουρyοu του, εσπευσε νΟ: έ,κδ�σΙJ τouc; «""!:έσσαρα5 Πειραματ�
σμούc;» του, δηλαδιl π�ιρ�ματισμουc; &λ�ων Κρατω)', μ ικρι;χν «μπροσου,: 
μαν», ό:σχολουμένην με τον Κοrιμουνισμ�ν έν Ρ,ωσιςι, έ� αντ ιπς;;ρα�ολΙJ 
προς άλλα δμοια όλοκληρωτικα καθεστωτα. Δεν φαvταζομαι οτ ι ο �· 
Σ οολόπουλοc; πιστεύει δτ ι «Οί Τέσσαρες Πειραματ ισμοl» ό:ποτελουν 
r::δ:ν «πειραματισμον», πέμπτον αύτόν, καταπολεμήσεως τοu Κομμουνι
σμοu έν 'Ελλάδι .  

UΕτερον βιολίον «ΤΟ: ε'ίκοσι χρόνια κομμουνιστικοu πειραματι-
σuοu» άποτελεΊ βεοdίωc; ούσιωδεστέραν συμοολην εic; την καταπολέμη
σ;ν τ;u Κομμουνισμοu, ό:λλ' ο:ύτο το β ιβλίον περιέχει όμολοyίαc;, δ ια
π ιστr..Jσειc; καΙ συμπεράσματα, τΟ: όποΊα λέγουν ξένοι, δ ξένος Τύπος 
καΙ ό 'Αντρ€: Ζίντ. Δεν πρόκε ιται περl έρyασίαc; έλληνικf\c;. 

ΠΡΟ  ΠΑΝΤΟΣ Η Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι Κ Η  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣ I Σ 
ΘΟ: ζητήσω καΙ πάλιν συγγνώμην ό:πο τouc; ό:ναyνώσταc; τοu ίστο

ρήματοc; τούτου, δ:ν τouc; καταπονω μ€: θεωρητικό: ζητήματα, ό:λλ' απο
δίδω, προκειμένου περl καταπολεμήσεως τοu Κομμουνισμοu, δλωc; έξαι
ρετικιlν σπουδαιότητα εic; την ί δ ε ο λ ο y ι κ η ν κ α τ α π ο λ έ μ η
σ ι ν α ύ τ ο u, άκρ ιοωc; δηλαδη έπl τοu έπιπέδου, εic; το όποΊον σχεδΟν 
τίποτε δέν έχει γίνει έν 'Ελλάδ ι .  Δ ιότι ολοι πρέπει νΟ: μάθουν δτι προς 
καταπολέμησιν τοu Κομμουν ισμοu χρειάζεται, ποωτον μf:ν β ο ύ τ υ
ρ ο ν, oπv.;c; είπε καΙ ί:ναc; 'Αμερ ικαvοc; γερουσιαστής, έννοον την σχετι
κην οίκονομικιlν εύεξίαν των Λαων, ωστε νΟ: δύνανται ολοι νΟ: τρώγουν 
όλίyον βούτυρον, δεύτερον, δπωc; πιστεύουν οί πολλοί, τ ά ν κ c;, ά ε ρ ο
π λ ά ν α  κ α ι ά τ ο μ ι κ α ι ο ό μ δ α ι, τρίτον δέ, δπωc; νομ ίζομεν ή
με'Ιc; καΙ άσφαλι'Jc; καΙ άλλοι, άπαιτεΊται κ α 1 π λ ή ρ η c; ί δ ε ο λ ο y ι
κ η φ α ρ έ τ ρ α. ΤΟ: δύο πρωτα δf:ν φθάνουν, δ ιότι ό Κομμοuνισμοc; εΤ
ναι δvνατον καΙ ήττώμενοc; νΟ: uφίσταται .  ΜΕ. το τρίτον συντρίβεται είc; 
την ρίζαν του καΙ έξαφανίζεται τούλάχ ιστον c'χπο τον νοCιν των μη πα
ραφρόνων. 

Σ uνεπωc; θΟ: ό:πασχοληθωμεν 6λίyον ό:κόμη μ€: την κατΟ: τοu Κομ
μουνισμοu ίδεολοyικην πάλην της δ ικτατορίας τijc; 4ηc; Αύyούστου, δ ιό
τι έπρόκειτο περl πειραμο:τισμοu (πέμπτου άσφαλωc; κατΟ: τον κ. Σ βο
λόπουλον ) '  aποτυχόντος μf:ν έπl του ίδεολοyικοu έπιπέδου. ό:λλ' άπο 
τον δπο'Ιον πρέπει οπωσδήποτε νΟ: έξαχθοuν πολλΟ: καΙ έξαιpετικΟ: χρή
σ ι μα δ ιό: το παρον καΙ δι Ο: το μέλλον συμπεράσματα. 

Ο I .  ΜΕΤΑΞ.ΑΣ ΚΑ Ι  ΤΟ «Κ ΕΝΟΝ» Ε Ι Σ ΤΟΝ ΑΝΤ Ι ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤ Ι ΚΟΝ ΑΓΩΝΑ 
. ' Σ υνεχί�ομεν λ?ιπ�ν τΟ:c; κρί_σε ιc;Λ μας έπl τοu άyωvoc;, τον όπο'Ιον 
δ ιεΛξrιyαy�ν η 4η Αυyουστου κατα του Κομμουνισμοu έπl τοu ίδεολοyι
κου επιπεδου. 

Λ 
Ό ' Ι ωάννης Μεταξδ:c; άσφαλωc; δεν εμεινεν ίκαvοποιημένοc; άπο 

της ά;rrόψε�c; τ�ύτηc;. � I σως νΟ: άν,;ελήφθη §τι τΟ: συνθήματα «θρησκεία, 
Πατρ�c;, Ο ικι;yενεια»,, ωc; θ ,ε σ, ι c; Λεναντι τ,ου Κ ομι-ιοuνισμοu, μετΟ: τΟ: άρ
νψικα σ�νθημ�τα τ� κατ αυ:;ου σ;τρεφομ;να δεν ήσαν άοκετά. Ν Ι σωc; 
να �ντελ!)Φθ!Ί οτι δεν }1σαν κ�ν ,θ �  σ ι c;, εστω καΙ άναyόμενα είc; τά
ξιν εθνικων ι δ α ν ι κ ω ν ! Δεν ηδυναντο πάντως νΟ: άποτελέσουν ά ν-
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τ ί ο α ρ ο ν των κομμουvιστικων έπαγγελιων, τοu ίδανικοu ένος παγκο-
σμ ίου κομμουν:στικοu Παραδείσου. , _ 

ΚαΙ έπι μένω δτι πρέπει νa είμεθα δίκαιοι. Ό ' Ι ωαvνης Μεταξας 
.ι:;πηρξεν εΤς έκ των 'Ελλήνων, δ δποίΌς συvέλαοεν, δπως δ Βενιζέλος, δ: 
1 ι κάτι λείπει ,  κάποιο κ ε ν ο ν υ π ά ρ χ ε  ι εΙς τον ίδεολογικον κατa του 
Κομμουνισμοu άγωνα. ΚαΙ έaν δ Βενιζέλος εΤχε νομίσει δτι καλύπτε ι το 
i<ενον αύτο μέ το ' I  �ιι�νυμον,_ δ Μεταξ�ς ύ;rηξ>ξεν εύ,τυχέ�ερος, ,ίσως 
διότι ε Τ χε το πρ,οηyουμενον ;ης ό:ποτυχ�ας εκειν�υ δ ια τ�υ � δι�νυ�ου, 
καΙ οuτω έπλησιασε περισσοτερον, πολυ περισσοτερον εις το να ευρ1J 
τί εΤναι έκεΊνο ποu χρειάζεται διa νa καλυφθ6 το κ ε ν ό  ν. Οί άναyνω
σται μας ήδη το γνωρίζουν. Διa νa καλυφθι] το κενόν, το είπομεν ήδη, 
χρε ιάζεται μ ί α & λ λ η ί δ ε ο λ ο γ ί α, ύ γ ι ε σ τ έ ρ α, δ υ ν α
μ ι κ ω τ F. ο α. 

Ό ' Ι ωάννης Μεταξ&ς δέν εuρηκε βέοαια ποία εΤναι καΙ πρέπει νa 
είναι η Ιδεολογία αuτη, δέν εύρηκε κδ:ν δτι άπαιτεΊται δλόκληρος Ιδεολο
γία δηλαδτΊ σCιστημα ίδεων, ώ ς θ έ σ ι ς  κ α I δ χ ι μ ό ν ο  ν ώ ς & ρ
v η �  ι ς τ ο u Κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο u. Διότι, άλλοίμονον δ:ν δ Κομμουνι
σμος είναι η θ έ σ ι ς καΙ εvαvτι αύτοu άντιταχθι] μόνον η άρνησις, δ 
άντικομμοuνισμός, δ ιότι ή άρνησις δέν εΤναι δ η μ ι ο υ ρ γ ί α. 

«0 ΤΡ Ι ΤΟ Σ  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟΣ ΠΟΛ Ι Τ Ι ΣΜΟΣ» 
τί εύρηκε λο ιπον 6 Μεταξ&ς ; Εύρηκε κάτ ι .  Εύρηκεν δτι άπαιτοuν· 

ται έ θ ν ι κ 0: I δ α ν ι κ ά. Έθνικa Ιδαν ικά, είς τΟ: όποία νa πιστεύσουν 
οί "Ελληνες καΙ προ παντος η Νεολαία, flτις δέν δύναται νΟ: ζήση κδ:v 
χωρlς ίδανικa καΙ τρέφεται καΙ έτράφη ίδεολοyικως, κατa τΟ: τελευ
ταΊα έτη, μέ τΟ: κομμουνιστικa τοιαuτα. Αύτο το εiχεν άντιληφθι] καΙ 
συλλάοει ό Μεταξάς πρΙν y ίν1J δ ικτάτωρ καΙ το έφώvαξε δnμοσίι;r είς 
τΟ: 70 άρθρα τοv ό:πο της έφημερίδος «Καθημερινή», άπαντων είς άλ
λα άρθρα τοu 'Ελευθερίου Βενιζέλου, καΙ προ παντος είς το 70ον άρ
Gρον του. ΤΟ: άρθρα ταuτα έχει δημοσιεύσει είς β ιβλίον η έφημερlς «Κα
θημερ ινή». �Αν λοιπον δ Μεταξ&ς δέν είιρε ττ'Jν όλοκληρ:.:>μένην ίδεολογ!αv 
rιτις θa έπρεπε ν' άντι μετωπίσ1J τον Κομμουvισμόν, είιpεν έστω δτι 
χρε ιάζονται Ιδανικά. ΚαΙ ώς δ ικτάτωρ καΙ ώς Κυοερνήτης έψαξε νa ορ6 τΟ: ίδαvικa ταuτα. ' 

" I  σως, δ:ν δέν ήτο Κυοερνήτης, νa τΟ: εuρισκε καλύτερον, εύκολώ
τερον, θετ ικώτερον, ούσιαστικώτερον. Δ ιότ ι ένας Κυ6ερνήτης δεσμεύε
ται άπο πολλa πpάνματα διa νa δμιλήσ!J έλευθέρως. 'Ένας Κυ6ερνή
της δέν δύναται άπο τοu πρωθυπουργικοu θώκου νa κηpύξ1J μεταξu των 
έθνικων ίδανικων καΙ έ δ α φ ι κ 0: ς α 'ί φ ν η ς έ θ ν ι κ ·α ς '  6 λ έ ψ ε ι ς, 
δ ιότι κωλύεται έκ της άσκουμένης ύπο τοu ίδίου έξωτερ ικης πολιτικης. 

Ν l σως δι '  αύτό, ίσως δι '  &λλην τινa αίτίαv, δ ' Ι ωάννης Μεταξ&ς 
έκήρυξεν, ώς ένθυμοuνται δλοι, ώς έθνικον !δανικόν, τον περιώνυμον 
«Τ ρ ί τ ο ν Έ λ λ η ν ι κ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό ν» ! ΚαΙ μέ αύτον 
προσεπάθησε νa σuμπληρώσΙJ άφ' ένος τΟ: άνεπαρκη <<έθνικa ίδαvικa» 
τοu Ν ικολούδη : «Θρησκεία, Πατρίς, Ο Ικογένεια», συνάμα δέ νa έμ
πνεύσr;ι τοuς " Ελληνας, νa κορέσ1J ττ'Jν ίδεολοyικτ'Jν πεΊναv της έλληνι
κ5ς Νεολαίας (έ,στω της ΕΟΝ )  καΙ νa έκτοπίσ1J ό:πο τον νοbν αύτης 
τον Κομμουνισμον ! 

τ� γρ�φομεν αύτa διa ν' άποφευχθοuν είς το μέλλον παρόμοια 
τραγικα σφαλματα. 

ΑΠΟΜ Ι ΜΗ Σ  I Σ Σ ΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡ / ΤΟΥ ΡΑ- / Χ  
Όρθως μέν δ Μεταξ&ς έψαξε νa βρι] ίδαvικa προς έμψύχωσιν των 
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' Ελλήνων, άπέτυχεν δμως είς η1ν έξεύρε?"ιν αύτω�. Καi ο�τω, δ�� ήδυ
νήθη καi αύτος νa καλύψΙJ τ ο κ ε ν ό  ν, το άπαιτο;ιμενο� δια τη:' ι�εολο,:
γικfιν καταπολέμησιν τοu Κομμοuvισμοu, δπως δεν μπορεσε vα το βρι:ι . 
καi δ Βενιζέλος δ ιό: τοu ' Ι δ ιωνύμου. 

'Ο «Τρίτος '�ληνικος, Πο�.ιτι?'μος» δ�ν συyεκίνησ�ν ά,πολύτως ,κσ;
νένα ως σύνθημα. Δεν yνωριζω αν ο Με;αξας, ριπτων τ<;> σ�νθημα �uτ?, 
έπίστευεν δ ίδιος εiς τfιν δυνατότητα της πραγματοποιησεως του, η εις 
τfιν δυνατότητα τούλάχιστο� τοu ν� σ�yκινήσr;ι τον ,έ�λη�ικο� f\αόν. , 'Ε� 
εΊχα τa μέσα νό: τόν πλησιασω, θα τον έρωτουσα επ αυτου τοτε. Αλλ 
ήτο άπροσπέλαστος. , • 

Κο:-τ' άρχfιν το σύνθημα ' εΤχε �α� κά�ι τό κ ω μ I κ f:> ν έν _εαuτ�. 
' Η  το όλίγον τι π ι θ η κ ι σ μ ο ς και απομιμησις συνθηματων της έπο
χης καi iδίως τοu «Τρίτου Ράϊχ». ΕΤναι καΙ αύτο μία άπόδειξις τοu ί
υχυρισμοu μου δτι είς την 'Ελλάδα δλαι αί ίδέαι κωμικοποιοuνται, δλα 
καταvτοuν «Iμ ιτασιόν» ! 

Κ ατό: βάθος το σύνθημα «Τρίτος ' Ελληνικος Πολιτισμος», ως i-
6ανικον προς πραγμάτωσιν έκ μέρους τοu έλληνικοu ΝΕθνους, fiτo έ κ
τ ο ς τ ό π ο  υ κ α i χ ρ ό ν ο  υ ! Διό: τοuτο δΕ:ν το Ε:νοιωσε, δΕ:ν το ήσθάν
θη κανείς, δεν εσχεν άπήχησιν εiς ούδεμiαν άτομ ικ1Ίν ψυχήν, πολu όλι
yωτερον είς την έθνικην ψυχήν, ως συνισταμέvην των ψυχων των 'Ελ
λήνων. 

Ώνομάσθη «Τρίτος 'Ελληνικος Πολιτισμος» καi έδόθη ή έξήγη
σις, δτι πρωτος τοιοuτος ήτο δ άρχαΊος κλασσικός, δεύτερος δ βυζαντι
νός, καi τρίτος θό: i']το δ επιδιωκόμενος δ ιa τοu συνθήματος τούτου ! 
Άλλά, προς Θεοu, έ:τσι άμελέτητα ρίπεται αύτο το σύνθημα «Τρίτος 
'Ελληνικος Πολιτισμός» ; Έξητάσθη, έμελετήθη βαθειό: δ ιατί καi πως 
ίιπήρξε καi έδημιουργήθη δ πρωτος κα1 δ δεύτερος, καi &ν αί γενε
σιουργοi αίτίαι, αί δημιουρyήσασαι τον πρωτον καi τον δεύτερον, υ
πήρχαν έν 'Ελλάδι, έπi Μεταξό:, διό: νό: δημιουργήσουν καi τον τρίτον ; 
Κα1 έ:πειτα, δ ιατί τρίτον καi οχι τέταρτον ; Ό άλεξανδρινος πολιτισμος 
of.v ήτο έλληνικός ; Δ ιατί σ6ύνεται η συγχωνεύεται ; 

ΤΟ ΕΠΟ Ι ΚΟΔΟΜΗΜΑ 
. 'Εν πάσι:ι περιπτώσει πολU θό: f\θελα νό: γνωρίζω πως δεν εuρέθη 

τ οτε κανε1ς έκ των aρμοδίων είδικων, αν uπηρχον τοιοuτοι ,  ν' άναπτύξΙJ 
εiς τον ' I .  Μεταξό:ν, δστις, Ε:χων στρατιωτικην μόρφωσιν, ίσως vό: μη 
.εΤχεν έyκύψει εί_ς τοιαuτα ζητήματα, δτι οί πολιτισμο1 μΕ: έθνικον χρω
μα ( couleur nat10nale )  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ι) ν τ α ι κα1 έ μ α ν ί ζ ο ν τ α ι 
c:ίς, την ' I  στορίαν των Έθνωv μόνον ε ί ς π ε ρ I ό δ ο υ ς α λ κ η ς κ α 1 
Ρ ω μ !) ς, ο ί ι<ι ο ν ο μ ι κ η ς ε ύ μ α ρ ε ί α ς κ α 1 π ο λ ι τ ι κ η ς 
ά ,κ μ η ς κ α 1 κ υ ρ I α ρ χ ί α ς τ ω ν Έ θ ν ω ·ν τ ο ύ τ ω ν. π ροϋ
Π?θεσις της δημ ιουργίας έθvικοu τ ινος πολιτισμοu εΤναι ή ίίπαρξις δυ
ναμεως,_ �λού�ου, δόξης, ,έv έν1_ λόγ�, ;ou ΝΕθνους έκείνου, ποu δη
μιουργει εθνικον πολιτισμον, πρωτον, δευτερον η έκατοστόν ! Αύτο εΤ
νι;χι το βάθ�ον τοu τr:ολ ιτισμο9, κα1 της άνθήσεως τοu πνεύματος ! ΕΤναι 
το έποικοδομημα ( uberbau, οπως το λένε οί Γερμανοί ) . �Οταν δΕ:ν u
τ.rάpχΙJ το βάθρον τοuτο, δΕ:ν εΤναι δυνατον νό: δημιουργηθΏ «'Εθνικος 
1 1ολιτισμος» ένος ΝΕθνους, οίίτε uπο την μορφην της ciνllisation ( τοu . 
ίιλ�Κ<?U ποf-ιτισμοu ) ι �uτε UΠΟ την μορφην της culture ( τοu πνευματικοu 
και ηθικοu πολιτισμοu) . 

ΑΠΑΡΑ Ι ΤΗΤΟΣ Π ΡΟ Υ.ΠΟΘΕΣ Ι Σ 
�Οταν f\νθει ,δ άρχαΊος κλασσικος πολιτισμός, κατό: τον χρυσοuν· 

αiωνα τοu Περικλεοuς, αί 'Αθήναι fiσαν πανίσχυροι είς την Μεσόγειον, 
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Ί ήν δποίαv, ηύλά�ωνον αί άθην�ϊκαi τριήρεις,Α καi τfχ aγ,αθ� της Γης 
καi δ χρυσος συvερρεοv πανταχοθεv, μεχρι του σημειου vα γιvωvται έξ 
α&τοu καi aγόλματα. Έό:v ελειπεv δ πλοuτος, ή ίσχuς δf:v θc'χ ύπηρχε 
καi δ κλασσικος έλληvικος πολιτ ισμος, ό πρώτος ! 

Άλλc'χ καi ό δεύτερος, δ βυζαvτιvος, ποτε έbημιουργήθη ; Ν Εφθα
σεv εiς το ϋψιστοv σημεΊον του έπi Ί ουστιvιαvοu, όπότε έγ ιvεv ή 'Αγία 
Σοφία καi πολλc'χ άλλα έργα καi πνευματικώς τό: σπουδαιότερα πvεv
ματικό κειμήλια ( Νεαραi κ.τ.λ. ) 'λλλc'χ καi τότε το Βυζαvτιvοv Κ ράτος 
�uρίσκετο εΙς τον κολοφώνα της δόξης του, τοu πλούτου, του, της Ισχύος 
του αί δΕ: στρατιαi τοu Β ελισσαρίου καi τοϋ Ναρση κατέκτωv τον τότε 
γvι,:;στοv κόσμον, δ δΕ: ' I  ουστιvιαvος έοασίλευεv ώς Αuτοκράτωρ έπi 
τριών ήπείρωv, aπο τοu Καυκάσου καi TOU Πασιτίγρητος μέχρι τοu 
'Λτλαντικοϋ Ώκεανοu ! 

Auτc'x δλα δf:ν ήξερε κανεiς νc'χ τc'χ εiπQ εiς τον Ί ωάννηv Μεταξav, 
πρiv κηρύξι:� το σύνθημα τοu «Τρίτου ΈλληvικοΟ Πολιτισμοu>>, ώς έθvι
κοu Ιδαvικοϋ της έποχης της δ ικτατορίας του ; Κ ανείς, ένvοώ, έξ έκεί
νων ποu εΤχοv τά μέσα vc'x τον πλησιάσουν. 

ΑΝΕΔΑΦ Ι ΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
Ύπi']ρχοv λοιποv έv ' Ελλάδι έπi Μεταξδ: η ύπηρχε προοπτικη δ

Τ ! θc'χ ύπάρξουν προσεχώς αί προϋποθέσεις, αί συvθi']και πλούτου καi 
ίσχύος καi δόξης τοu έλληvικοu ΝΕθvους, ωστε νό: δημ ιουργήσι:� τον 
<,Τ ρίτοv Έλληνικον Πολιτισμόv» ; 

Ό ρωμαϊκος πολιτισμός, ό γαλλικός, δ όγγλικός, ή γερμαvικη 
Κουλτούρ, δλα δf:ν έδημιουργήθησαν είς έποχό:ς πλούτου καΙ aκμης καi 
δυνάμεως τώv 'Εθνών τούτων ; Διατί τώρα έχομεν ολοι en vogue ΤΟΥ 
άμερικανικον πολιτισμόν ; Διότι ό πλοuτος καi ή Ισχuς καi ή δόξα έκείΊ 
επέτρεψαν νc'χ bημ ιουργηθ� τοιοuτος. 

Νό: λοιποv διατί το σύνθημα έκεΊνο, «Τρίτος 'Ελληvικος Πολιτι
ο μος» i1το aνεδαφ ικόv, έκτος τόπου καi χρόνου, καi διατί δf:v συνε
κί vησε κανένα. Ή 'Ελλc'χς έπάλαιε aγώνα ζωiiς η θανάτου, ήπειλεΊτο, 
δπ<.:ς καi άκόμη aπειλεΊται, αUτη αϋτη ή έπιοίωσις τοu Νθ:Jvους, καi δ 
' i  ωάvvης Μεταξδ:ς c'.>μίλει περί . . .  Τρίτου Έλληνικοu Πολιτισμοu ! ΚαΙ 
μf: αuτό: τc'χ χόλια, τα Ιδεολογικα χόλια, έπερι μέναμε μf: τέτο ια συνθή
ματα vc'x σ υ v τ ρ ί ψ ω μ ε ν i δ ε ο λ ο γ ι κ ώ ς τ ο ν Κ ο μ μ ο υ ν ι
σ μ ό v ! 

'Υποθέτω δτι ε'ίπομεν aρκετc'χ διc'χ vc'x καταδειχθQ διατί  αφ' έvος 
aπέτυχεν ή δικτατορία τοu Μεταξδ: έπi TOU iδεολογικοu πολέμου της 
κατα TOU Κομμουvισμοu καi συνάμα aνελύσαμεv ώρισμέvα πράγματα 
προς aποκόμισιv διδαγμάτων διό: το μέλλον. 

Έπαvερχόμεθα εΙς τον κ. Μαvιαδάκηv. Ε'ίπομεv δτι διό: νc'χ κατα
πολεμηθQ μία οργάνωσις aπαιτεΊται μία άλλη οργάνωσις, καλύτερον η 
έξ !σου καλc'χ ώργαvωμέvη. Έπi τοΟ έπιπέδου τούτου δ κ. Μαvιαδάκης 
κάτι εκαμε. Δf:ν έκαμε μf:v άλληv οργάvωσιv, διότι δf:v ίιπιlρχε καi άλλη 
ίδεολοyία διc'χ νc'χ έμψυχώσι:� τijv &λλην αύτijν όργάνωσιv, αλλ' εκαμε κά
τι άλλο : Κ α τ έ λ α 6 ε k α i έ κ ρ ά τ η σ ε ν έ π ί τ ι χ ρ ο v ι κ ο ν 
δ ι ά σ τ η  μ α ε i ς χ ε Ί ρ α ς τ ο υ α ύ τ ο τ ο u τ ο τ ο Κ . Κ . Ε. ! Δη
λαδη την οργάνωσιv τοu Κ . Κ .Ε .  UΕγιvεv, οuτε όλίyοv, οuτε πολύ, έπi 
άρκετοv διάστημα α ρ χ η γ ο ς τ ο ο Κ . Κ . Ε. ,  aντικαταστήσας τον κρα
τούμεvοv εΙς τc'χς φυλακό:ς Κερκύρας ΝΊκοv Ζαχαριάδηv ! Καi ήτο συνά
μα ίιπουργος της 'Ασφαλείας καi aρχηγος TOU Κ . Κ . Ε. ! �σσοv περίερ
"(ΟV καi όπίστευτοv καJ Q:y φαίνεται ΤΟ πρδ:γμα, OOOV καJ Q:y έvθυμίζΙJ 
τον Άρσέv Λουπf:v παρουσιαζόμενοΥ ώς διευθυvτην της 'Αστυνομίας, � 
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πραγματικότης είναι αυτη εν τΌ οίισίςχ της, έν δλΙJ τΌ ώμότητί _της. 
Διότι ό κ. Μαvιαδάκης εΤχεν ίδικήν του Κε�τρικην '_Επιτροτrι'!ν τ�υ � 
Κ.Ε. ε ί ς  την δποίαv έπειθάρχουv α\ όργαvωσεις του Κ . Κ .Ε. κc;ττα το
πους

' 
Ελάμδανον όδηγίας, ως καΙ οί φυλακισμένοι 'Ακροναυπλιας καi 

άλλcdν φuλακων, καi έξέδιδε καi παράνομον «Ρ ιζοσπάστην» ! 

ΤΑ ΧΡ ΗΜΑΤΑ Δ Ι Α  ΤΗΝ Κ ΑΤΑΠ ΟΛΕΜΗ Σ Ι Ν  ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

Τέτοιο κατάντημα τοu Κ . Κ . Ε. ,  τέτο ιο <φεζ ιλίκσ> ούδi:ν άσφαλως 
κομμοvνιστικ?ν κόμμα_ τοu �όσμc;>υ 

,
επ�θε ,! .�εο�ίως είς το�το συ�ετέ

λεσαv ωρισμεναι συνθηκαι ειδικαι, άλλα το οτι ο κ. Μαvιαδακης, εστω 
τι] εlσηγήσει των πρώην κομμουvιστωv τοu περιδάλλοντός του, καΙ 
iδίως τοu Τυρίμου, έξεμεταλλεύθη, δσον ήδυvήθη, τό:ς συνf:Jήκας ταύ
τας αύτο βεβαίως πρέπει ν' άναγραφΌ είς τό ένεργητικόν του. ΚαΙ 
έaν

' 
οί σύμδουλοί του, πρώην κομμουνισταί, εΤχαv μεγαλυτέρας ίκανό

·rητας δ ια να τοu είσηγηθοuν καi να έφαρμόσουν καi άλλα μέτρα, θ(χ 
δ ιετήρει την ήγεσίαν τοu Κ . Κ . Ε. έπi πολu περισσότερον χρόνον καi 
θά το εκαμνε να χάσΙJ το πδ:ν, καi προ παvτος να μη δυνηθ(i να κάμΙJ 
όσα εκαμε κατeχ καi μετ&. την Κατοχην μέχρι σήμερον. Άλλ' ο\ σύμ-
6ουλοί του τόσα μόνον μπόρεσαv ν&. σκεφθοϋν καi νό: κάμουν καi τόσα 
εκαμαν. 

Φυσικa, δ ιeχ νό: έπιτύχΙJ δλα αύτά, δ κ. Μανιαδάκης διέθεσεν άρκε
τa χρήματα άπο τον προϋπολογισμον τοu ύπουργείου του. Καi ορθό
τατα τό: διέθεσε καi ορθότατα δ Μεταξδ:ς ένέκρ ινε την διάθεσίν των, καi 
μάλιστα άνεξελέγκτως, διότι χρήματα τοu Δημοσίου διa τοιούτους σκο
ποuς δεν διατίθενται μΕ τοuς τύπους τοu Γενικοu Λογιστηρίου, το όποΙ
ον πρέπει νeχ άρκijται είς μ ίαν ύπογραφι'!ν ύπουργοu η Γlρωθυπουργοu 
έστω. Γ άποτελέσματα ποu έ:φερεν δ κ. Μανιαδάκης έκάλυπτον πολλα
πλασίως τα χρήματα ποu διέθεσεν, όσαδήποτε καi aν Ιjσαν. Πάντ�ς ή
σαν πολλοστημόριον των οσων διετέθησαv άργότερον είς τον κατ&. τοu 
Κ . Κ . Ε. άyωvα κατa καi μετ&. την Κατοχήν. Το λέγω αίιτο χωρiς νa έ:χω 
έλαχίστην ίδέαν των ποσων, άλλα κρίνων έκ των δυνατοτήτων ένος έλ
λην!ΚΟU προϋπολογισμοu. Το δτι δε δ κ. Μανιαδάκης δi:ν έδίστασε νeχ 
άναλά6ΙJ την είιθCινην να το κάμ!J  αύτό, εΤναι προς τ ιμήν του, δ ιότι δεν 
έπτοήθη έκ των σχετικων είιθυνων. 'Αποδίδω τον δίκαιον επαινον είς 
δv άvήκει, χωρiς τοuτο va με έμποδίσΙJ va είπω επειτα καi τα κατ&. η1ν 
κρίσιν μου σφάλματα τοu κ. Μανιαδάκη, δπως εΤπα τjδη τ ινά. 

ΑΚ ΕΦΑΛΟΝ ΤΟ Κ. Κ .  Ε. 

τα γεγονότα ταuτα έξειλίχθησαν ως έξijς καi έσημειώθησανκατα 
το 1 939  κυρίως. ΑΙ διώξεις εΤχον άποψιλώσει τό Κ . Κ . Ε. άπο τα κυριώ
τερα των στελεχων του πρώτης σειρδ:ς. Κατeχ τοuς κανόνας του συνω
μοτισμοu, έκάστη Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. ,  δπως καi α\ τοπικαi αύτοu δ ιοι
κήσεις, έχουν ύποχρέωσιν να έ:χουv έτοίμους πάντοτε άλλας διοικήσεις, έξ άλλων στελεχων, άλληλοδ ιαδόχους, α'ίτινες θα άναλάοουν αίιτομά
τως την διοίκησιν η την ηγεσίαν γενικως η τοπικως εύθuς ώς συλλη
φθοΟν τeχ πρόσωπα, τα όποΙα άποτελοuν την άσκο6σαν την δ ιοίκησιν 
Κ . Ε. η τοπικi]ν τοιαύτην. 
, , τ_ί συνέ�η δμ�ς ; 

,
Αί

, 
πο�λαi σ�λλήψ�ις άπεψίλωσαν το Κ . Κ . Ε. 

α;rο ;:α.,στελεχ� :οr:;ον :_α ασ�ουντ� την �ιοικησιν: κ<;χi ίδίως τi)_ς Κ . Ε. 
�υτο�, �σον και αη;ο έκει�α, ,τα όπc;>ια έπροκ�ιτο να τα δ ιαδεχθουν. ΚαΙ ετσι, υπ�ρ�ε 5!τιγμη,., κατα την δποιαν συvεληφθησαv τα μέλη τijς Κ . Ε. ,  χωρις να υπαρχουν ετοιμα, προειδοποιημένα, άλλα, να  άναλάδουν άμέ-
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σως τι1ν διοίκησιν τοu κόμματος. Οϋτω πρΟς στιγμην το Κ . Κ .Ε .  Ε:μεινεν 
άκέφαλον. · " έδ , λ Συγχρόνω_ς τινΕ:ς, έκ τών συλληφθέντων _κο_μ�οuνισ�ων , η ωσα�, 
άμέσως &μςι τι:1 ι;rυλληψει των! , μετα.νοι� κα.ι ακομη .την προθεσιν ν? 
έξυπηρετήσοuν τ�ν κ. �ανιαδακην ,εις ;η� διωξιν ,του Κομμοuνισ�ο�. 
Τότε ό κ. Μανιαδακης, τι:1 συνεργασιςι αuτων, του5 απη�ευ�ερωσεν αμ�
σως καΙ αύτοl παρουσιάσθησαν ώς μη σuλληφθεντες η �ς δραπετ;v: 
σαντες &μα τ6 συλ�ήψει των, έ<?'χημά;ισα� ι-ι Ία� Κ . Ε., του Κ:Κ . Ε. ,  εφ 
όσον καΙ προηγοuμενως εΤχσ; θεσιν εις · αυτην η δικαιωμα ν� καταλα-
6ουν αύτήν, ώς υποδειχθέντες προς τοuτο uπό προηγουμενων κ .  Ε. 
τcu Κ .  Κ .  Ε. 

Αί κατώτερα ι ό�γανώσεις τοu, κόμματ?.ς, , πιστε,ύουσαι &τ; ι ,ετσι θα 
lγινε δηλαδη οτι διεφuγον την συλληψιν η εδραπετευσαν, εδεχθησαν 
τήν �γεσίαν των ώς κανονικήν, έφ' δσον έπpόκειτο περl γνωστi)ν στε
λεχών τf]ς πρώτης σεφaς. 

Ο ΔΗΘΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ Σ «Ρ I ΖΟΣΠΑΣΤΗ Σ;,)  

, Αλλωστε ταuτα δΕ:ν έσχημάτισαν διοίκησιν μΕ:  την έπωνυμίαν 
Κ . Ε. τοu κόμματος, άλλα Γι ρο σ ω ρ ι ν ή ν Δ ι ο ί  κ η σ ι ν αύτοu, 
τρόπον τ ινά, τοu άκεφάλου κόμματος_. μέχρις όριστικijς διά τ ινος μu
στ ικα συγκαλουμένης όλομελειας τακτοποιησεc.:ς τοu ζητήματα:; της 
δ ;οικήσεως. Ύπο τι'ιν έπωνυμίαν αuτηv η προσωρινi] αύτή διο ίκησις 
.€γ ινεν εύκολώτερον άποδεκτη άπο το κόμμα. ΚαΙ δμως εΤχεν ώς πά
τρωνα τον κ. Μανιαδάκην, καΙ το uποuργεΊον 'Ασφαλείας έπλήρωvε τα 
t:ξοδα της δράσεώς της ! · 

Πρώτη της δουλεια ήτο να έκδώσι:1 «παρανόμως» τον «Ρ ιζοσπά
:πην» μΕ: εξοδα τοu υπουργείου 'Ασφαλείας, δια να στηρίξtj καλύτερον 
τi]ν θέσιν της είς τα μέλη τοϋ κόμματος. Ο.J�εlς βέβαια ητο δυνατον 
να φαντασθ6 δτι το uποuργείον 'Ασφαλείας έξέδιδε καΙ έκυκλοφόρει πα
ράνομον «Ρ ιζοσπάστην» ! ΚαΙ το Κ . Κ . Ε. έπΊστεuεν έν τ� συνόλ<t> του 
σεχδον δτι αύτη ήτο η κανονική του διοίκησ ις,. ή «νόμ ιμος» τρόπο·; τινό: 
Κ . Ε. ,  μετα τi]ν σύλληψιν τών προηγουμένων. 

"Ετσι έσχηματίσθη ή προσωρινιl διοίκησις/ uπο τι1ν καθοδήγησιν 
TOU κ. Μανιαδάκη, άπο τον ΤυρΊμοv/ τον Μόσχον, τον Μιχελίδην, μΕ: 
6οηθοuς τον Καστρινόν, τον Τατασ6πουλον καί άργότεροv τον Μα
νωλέαν. 

'Αλλ' uπijρχε καΙ μία άλλη Κ .Ε. TOU κόμματος, σχηματισθεΊσα 
άπο πρόσωπα, τό: όποΊα μπορεΊ να π6 καvεlς δτι ήσαν τα άπομεινάρια 
τών γνησίων Κεντρικών Έπι-:-ροπών, άποτελουμένη άπο τοuς Χτιστά
κην, Παπαγιάννην, Κανάκην, Πλουμπίδην, είς τοuς όποίους προσετέθη 
ό Σ ιάντος, ώς γραμματεuς τοu κόμματος, εως τον Νοέμ6ριον τοu 1 939, 
όπότε ό Σ ιάντος συνελήφθη. 'Αλλ' ή Κ .  Ε. αύτή, άφ' tνος ήτο άγνωστη 
είς τα πολλό: μέλη τοu κόμματος. 'Αφ' ετέρου κατηγορήθη άμέσως άπο 
η1ν προσωρινιlν διοίκησιν τοu κ. Μανιαδάκη δια τοu «παρανόμου» «Ρ ι
ζοσπάστη» της, ώς άποτελοuμένη άπο «χαφ ιέδες>>_. πρόσωπα τάχα 
προσχωρήσαvτα είς τi]ν 'Ασφάλειαν ! ΚαΙ τα μέλη τοu κόμματος έπί
σ rευσαν τον «παράνομον» «Ρ ιζοσπάστην» τοu κ. Μανιαδάκη καΙ ήονή-
Θησαν έπαφi]ν με τι1ν Κ .  Ε. αύτή ν ! 

· 

. Ή γνησία Κ . Ε. Χτιστάκη, Παπαyιάννη, Κανάκη καΙ Σ_άντου, μη έχουσα τό: μέσα ν' άντιπαλαίσι:J _. περιέπεσε κατ' άνάγκην είς άδράνειαν σχετικήν. Κυρίως έστερεΊτο- χρημάτων. Ή δΕ: Μόσχα. άπησχολημένη κc;xi αύτ� μΕ: τον ;><ίτλε� καΙ ,μΕ: τον φό�ον τοΟ πο�έμου ·κ�Ι μη οu�α είς Θεσιν να διερεuνησι:J τα πραγματα του Κ . Κ . Ε., εχασε την έπαφηv τελείως μΕ: αύτο καί, μη γνωρίζουσα οuτε ή ίδία ποία έκ τών δύο Κ . Ε. εΤ-
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ναι ή γνησία κα� ποί� ή πpοσκ�ιμέν;ι -τ;·ρ?ς το _ίτ�ουργεiον 'Ασφαλείας, 
δ ιέκοψεν δριστικως πασαν έ�αφην με ;ο Κ . Κ . Ε� . , , , :.. 

' Ετσι ή yνησία Κ . Ε. δεν ε\χ� χρηματ� κ,αι ;πολ� σπαν�ως ,εξc.δ ιδ� 
καΙ αuη1 i::vα παράνομον <<Ρ ιζοσπασ;•ιηv», τον οποιον ο�ως τα μελη, του 
κόμ ματος έ�εώρουν, .�)ς έπi τ? πλ,�Ίστον, ώς οργ�νον του κ. Μανιαδακη ! 
Ή έ:τικρατησασα συγχυσις ητο ανευ προη γ�υμενογ. , 

Άνέλπιστον οσον καΙ τεράστ ιοv εΙς ένδεχ?με�ας_ �υνεπειας yεγο:: 
νος ήλθε νΟ: ένισχuσΙJ τον κ. Μ�νια�άκην ε!ς τοv � άγωνα ;ου κατα , το� 
Κ . Κ . Ε. ,  wστε νa κατφθώσΙJ δια της «l l ροσωρ ιvης Δ�οικησεω,ς» α�το� 
νά ύπεισέλθΙJ ε Ις  τον 6ργ�νισμον α�τ�� -�αl νά ,b ιευθυν1J ,αύτο� δια δε 
τοJ «παρανόμου» «Ρ ιζοσπαστη», ποu εςεοωσεν εν σ�νεχειc;r, νc� κα;�υ
θύν!] καΙ τaς μάζας, τaς ύπο τοCι Κ . Κ . Ε. έ;πηρε�ζομεν�ας. Κατα Ιi\αιον 
5ηλc;δή το� .1 ς,.�9 ερχεται πλέον, δ ίδιος � άρχηγο� του. Κ .,Κ . Ε. να� �c;
'JαδωσΙJ αυτο ε ις τον κ .  Μανιαδακην ! Να παραδωσΙJ , Τ ροπος του Λε
� ε ι v .  Φuσ ικ� νa τ

v
ο πωλήσ!] ! v�ναντ ι �ντ�λαyμάτων ! " Π�λιτικων 

άνταλλαγματων ; Οχι .  Π ροσωπικων ! Κ αι εις τοuτο Ο:κριοως εγκειται 
ό δγκος καΙ το μέγεθος της πράξεως, κρινομένης ε'ίτε άπο aστ ικης 
πλευρδ:ς, ε'ίτε άπο κομμουνιστικης. Άπο άστικης εΊναι τ υ χ ο δ ι ω
κ τ ι σ μ ο ς κλασσικfjς μορφης. Άπο κομμουν ιστ ικης έ σ χ ά τ η 
ci σ φ α λ ω ς π ρ ο δ ο σ ί α τ ο Cι κ ό μ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς !
δ ε ο λ ο y ί α ς. 

Ό Πετσόπουλος ε!ς το ο ι6λίον του, άναφέρων έν ολ ίγοις η1ν πε
ρ ίπτωσιν, προσπαθεΊ ν' άντιπολιτευθ� τον Ζαχαριάδην καΙ νa τον πλή
ξ!] προσωπι κwς, χωρίς, διa της πράξεως ταύτης τοCι Ζαχαριάδη, νa «λε
ρωθΏ το Κ . Κ . Ε. ,  νa θ ιγJ] ό Κομμουνισμός» ! Π ροσπαθεΊ δ άνθρωπος, 
ώς κομμουνιστής, νa περισώσr:1 το κόμμα του καΙ η1ν Ιδεολογίαν του 
άπο τον ρύπον άφ' ένος της πρaξεως τοCι Ζαχαριάδη, άλλa συνάμα 
«αi άπο τΟ: γενικώτερα εΙς βάρος τοCι Κομμουνισμοί) συμπεράσματα, 
ποu βγαίνουν άπο τι']ν πρδ:ξιν ταύτην. Δ ι '  αuτο δ Πετσόπουλος όμιλε'! 
ηερi «σπασίματος» τοCι Ζαχαριaδη, περi κάμψεως τοί.ι f]θ ικοί.ι του δη
λαδη καΙ έyκαταλείψεως τοί.ι άγwνος τοCι Κ . Κ . Ε. ! Κα\ τοuτο βέβαια 
γ ινόμενο-ν άπο τον άρχηyον τοu Κ . Κ . Ε  εΊναι τεράστιον ε!ς συνεπείας 
γεγονός. Άλλά, κατa την γνώμην μας, δέν έπρόκειτο περi άπλοCι σπα
σί ματος ένος άτόμου, aλλa περ\ πολu μεγαλυτέρας σημασίας γε
γονότος. 

Ο ΖΑΧΑ Ρ Ι ΑΔΗ Σ Λ Ι Κ Β Ι ΝΤΑΡ Ι ΣΤΗΣ 
'Απο δσα μοCι εΤπεν δ Τ υρ'iμος, δστις  άσφαλ&:ς έγνώρ ιζε σχετικwς 

πολu περισσότερα aπο τον Π ετσόπουλον, δ ιότ ι συνωμίλησε καΙ μέ τον 
Ζαχαριάδην καΙ μέ τον Μιχαηλίδην, εΤχε δέ κα1 συνεχη έπαφηv μέ τον 
i<. Μανιαδάκην, τa γεγονότα έξειλίχθησαν ώς έξijς : 

Τον Μάϊω τοί.ι 1 939 δ Ζαχαριάδης εύρ ίσκετο aκόμη ε!ς τaς φυ
λακΟ:ς Κερκύρας, εΙς τaς όποίας έπίσης εύρίςτκετο καΙ δ κομμουνιστης 
Μιχαηλίδης. Ό Ζαχαριάδης εΤπεν εΙς τον Μιχαηλίδην νa ύποβάλr:1 δή�ωσιν μετανοίας κα1 νa 6y1] aπο τι1ν φυλακήν, δ ιότι  rjτo ή έποχή,' καθ' !]ν ο\ δηλωσίαι έσώζοντο, ώς έγράψαμεν fjoη. Αύτο Ε:γινε καΙ ό ΜιχαηΛίδης έβγijκεν aπο την φυλακήν. Ό Ζαχαριάδης τότε τοu εδωσεν έντολήν νa σπεύσr:1 εΙς 'Αθήνας, ώς ίΞ:μπιστος έντολοδόχος του καΙ νa ω<αθ,αρ ίσΙJ το κό�μα, α,πο ·:ou� χαφιέδες?>, δπως άρ,γότερα υ:�χθη άπο το Κ . Κ .Ε .  . Κ ατ ουσιαv επροκειτο πραγματι πεο ι  «έκκαθαρισεως» περl «� ιγ�6 ιντασ;ιόν»� περl «δ ι,αλύσεως τ?ί.ι κ�ταστήματος», τοCι φέpοντος Ί ην �πωνυ,μ�αν κ ._κ .Ε .  ! ο Ζαχαριαδης εγινε πραγματικος Λικδ ινταρι,στης, Κ_?ι ,οχ ι ψευτικ'?ς, δπως εΤχον κατηyορηθη ό Πουλιόπουλος καΙ ο\ συν αυτCtJ. Ο Ζαχαριαδης aπεφασισε ν α δ ι α λ ύ σ 1J τ ο Κ .  Κ .  Ε. 
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η μ � λ � ο ν , ν α  ;r o  μ ε τ ,α σ χ,η μ αΛτ ί ι;; !) ε ί ς  � ά τ ι Ο: λ λ ο, 
έπί τr.1 βασει ωρισμενου σχεδ ιου, το όποιον ο ιδιος συνέλαβε ! 

rΊρiν ποuμε τί είναι αύτό, το δποίΌν δ Ζαχαριάδης συνέλαβε καΙ 
έπεδίωξεν, όφείλομεν νΟ: ε'ίπωμεν πως έσκέφθη δ ια νΟ: κ<;χταλήξl',l ,εiς τ,Ο: 
συμπεράσματα ,αύτ�. UΟ!'α �ύτΟ: τα παρακάτω/ ποu -ι;rροκειται ,ν� γρα
ψω δέν εΤναι εικασιαι, αλλα πληροφοριαι, έκ συζητησεων που εκαμα 
άρyότερον μέ τον Τυρί'μον καΙ τας δποίας έπεβεβαίωσαν ώρισμένα γε
γονότα, τΟ: όποΙα καi θα άναφέρωμεν. 

ΣΥΝΕΠ Ε Ι Α  ΩΡ Ι ΣΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟ Γ Ι ΣΜΩΝ 
'Ο Πετσόπουλος λέγει ,  'ίσως διΟ: να κάμl',l να «πέσl',l στΟ: μαλακa» 

ό «άρχηγός του», κατΟ: τοu δποίου βάλλει/ δτι δ Ζαχαριό:δης «έσπασε», 
έκάμφθη λόγ� της τριετοuς φυλακίσεώς του έν Κερκύρζ{, κατα η1ν δ
ποίαν π ιθανον να ύπέστη πολλά. Έν πρώτοις, δπως έπληροφορήθην, 
τ ίποτε δέν ύπέστη δ Ζαχαριάδης είς τας φυλακΟ:ς Κερκύρας καΙ η με
ταχείρισίς του έκ μέρους τοu Κράτους ύπi)ρξε πολλΟ:ς φορΟ:ς καλυτέρα 
άπο τf]ν μεταχείρισιν ποu εΤχον ο\ Ο:λλοι είς την 'Ακροναυπλίαν. v Αλ
λωστε ό Ζαχαριάδης, δπως τον περιέγραψα, δέν εΤναι Ο:νθρωπος ποu 
,,σπάζει» διΟ: λόγους κακιϊς μεταχειρίσεως/ καΙ μάλιστα μέσα είς τρία 
χρόνια. ΕΊναι σκληρος άγωνιστf]ς καΙ άντέχει σωματικως καΙ ηθικως 
με πεί'σμα καi φανατισμόν. Το δίκαιον εΤναι αύτό. 'Αλλ' ό Πετσόπου
λος όμ ιλε'! περl «σπασίματος», διότι είναι καi έ:τοιμος νΟ: τον συγχω
ρήσΙJ,  άρκεΊ να άπεσύρετο της ηγεσίας, δια νΟ: τf]ν λάβr.1 . . .  αύτόςι 
ώς ένόμ ιζε. 

Λοιπον ό Ζαχαριάδης δ ε ν €. σ π α σ ε καΙ η ένέργειά του δέν 
riτo συνέπεια κλονισμοu τοu ήθικοu του, άλλΟ: συνέπεια ώρισμένων συλ
λογισμωv, συμπερασμάτων, έπl τ6 βάσει των όποίων κατέστρωσε συγ
κεκριμένον σχέδιον, τοu δποίου καi fiρχισε η1ν έφαρμογf]ν διΟ: της άπο
στολης τοu Μιχαηλίδη είς 'Αθήνας προς «έκκαθάρισιν» τοu κόμματος 
ό:πο τοuς «χαφιέδες>> η μδ:λλον άπο τοuς «γνησίους κομμουν;στάς» ! 

Τ Α Δ I ΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤ Α ΤΟΥ 1 939 

Κατ' άνάγκηv πρέπει νΟ: μεταφερθωμεν είς την διεθνη πολιτικf]ν 
κατάστασιν της έποχης έκείνης. ΚατΟ: τον Μάϊον τοu 1 939, το Ν Αν
ολους εΤχε γ ίνει1 το Μόναχοv καΙ η πτοοις της Τσεχοσλοοακίας εΤχον 
συντελεσθιϊ κα1 δ χ ιτλερικος 'Εθνικοσοσιαλισμός ήπείλει τΟ: πάντα. Ό 
πόλεμος έφαίνετο άvαπόφευκτος. Κα1 ό Ζαχαριάδης δέν ήτο δυνατον 
νC: άπατδ:τα ι  δσον άφορ� ηΊν πορείαν ποu eα έλάμβανεν ενας τέτοιος 
πολεμος. 
. Το Κ . Κ . Ε. εΤχε σχεδον έκμηδεvισθη καΙ δ ικαίως ό άρχηγός του 
ο:ντελαμβάvετο δτι περίπτωσις άνασυγκροτήσεώς του δέν ύπηρχεν, άφ' 
i.νος μεν διότι προοπτικη πτώσεως τijς δ ικτατορίας Μεταξδ: δέν ύπηρ
χε, δ ιότι αϋτη εΤχεν Υ]δη στρογγυλοκαθήσει είς την Έξουσίαv, κατα
κτήσασα κα1 σοβαρον τμijμα της έλληνικijς Κοινijς Γνώμης, άφ' έτέροu 
δέ &ν έπιπτε δια πολέμου/ ο\ διάδοχοί της θα ήσαν ο\ Γερμανοl έθvικο
σοσιαλισταl η ο\ ' I  ταλοl φασίσται . Κατ' άνάγκην έτσι έβλεπε τα πρά
γματα άπο τΟ:ς φuλακΟ:ς Κερκύρας ό άρχηyος τοu Κ . Κ . Ε. 

Βέβαια άνθρώπινον εΤναι νΟ: έσκέπτετο συνάμα καΙ τf]ν ίδικήν του 
'!_Ι'ροσωπικ,η�' τύχ,ην1 δ ιό;ι δ Ζ�χαρι�δης, &ν δέv εΤναι δειλός, είναι φιλό
δοξος, και αν δεν φοβηται την ζωην του τόσον,1 δέν παραιτεΊται εύκό
λως τωv φ ιλοδοξιων του, τΟ:ς όποίας δέν θυσιάζει .  Μέ μ ίαν τοιαύτην 
λοιπον έξέλιξ ιν των τrολ ιτικ&ν πραγμάτc.}ν διεθνως καΙ τοπικως, τ ί  
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μποροuσε νa περ ιμένΙJ δι '  έαυτον καΙ διa το κόμμα του μελλοντικ&ς δ 
C:φχηyος τοu Κ .  Κ .  Ε. ; 

Ο ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ Π Ρ Ο ΣΦΕΡ Ε Ι ΕΠ Ι ΤΟΥ Δ Ι Σ ΚΟΥ 
ΤΟ Κ. Κ. Ε. ΕΙ Σ ΤΟΝ κ. ΜΑΝ Ι ΑΔΑΚ Η Ν  

ΕΙς την καλυτέ�αν περίπτΥJσιν, , δηλαδη _:της, μ
η  ά�αμίξεως τiJς ' Ελ

λάδος είς πόλεμον, η δ ικτατορια του Μεταξα θα παρεμενεν άκλονητος, 
το Κ . Κ . Ε. θa διελύετο πλήρως, δπως εΤχεν ηδη δ ιαλυθη, καΙ ό άρχηyος 
θa εσάπιζεν επι f.τη είς τaς φυλακάς. ΚαΙ ο Ζαχαριάδης δf.ν εΤναι άν
θρωπος διa νa μένΙJ άδρανής. ΕΤναι άπο έκείνους, τοuς όποίους η άδρά
νεια, το μηδf.ν πρcΧττειν, τοuς σκοτώνει .  Είς την περίπτωσιν άναμίξεως 
τfiς 'Ελλάδος είς τον πόλεμον, παρa το πλευρον των Σ υ μμάχων, βε-
6αίως δ Ζαχαριάδης εyνώριζεν, δπως καΙ δλος ό κόσμος, δτι δf.ν Lιπηρ
χον επαρκεΊς δυνάμεις διa νό: σώσουν την 'Ελλάδα άπο μίαν Κ ατοχην 
( χωρlς νa φαντάζεται κανεlς καΙ το f.πος της 'Αλβανίας ) .  ΚαΙ την 
Κατοχην αύτην δικαίως την εφοβεΊτο ό Ζαχαριάδης καΙ πολ ιτικ&ς καΙ 
άτqμ ικως. Οuτε τοu Κ . Κ . Ε. ,  οuτε τοu άρχηyου του βεβαίως, καΙ δη φυ
λακ ισμένο�, θa έφεlδοντο ο\ ' I  ταλοl φασίσται η ο\ Γφμανοl Έθνικοσο
σιαλισταί, ώς δ ικαίως επίστευεν ό Ζαχαριάδης. 

Mf. αύτaς τaς σκέψεις ό Ζαχαριάδης Ελαβεν είς τaς φυλακaς Κ ερ
κύρας την μεγάλην άπόφασιν. την άπόφασιν τοu νa κάμ!] το μεγάλο 
η ήδημα. Ν Εστειλε λοιπον τον Μιχαηλίδην δχι προς την «yνησίαν Κ εν
-;-ρικην Έπιτροπην>> τοu Κ . Κ .Ε . ,  ώς ωφειλε, την uπο την yενικην yραμ
ματείαν τοu Σ ιάντου τελοuσαν, άλλ' εΙς τον κ. Μανιαδάκην, δι Ο: νa τοu 
προσφέρι:ι δχι yfiν καΙ ϋδωρ έκ μέρους τοu Ζαχαριάδη προσωπικ&ς, 
δ ιότι ό Ζαχαριάδης άνευ της ηγεσίας τοu Κ. Κ. Ε. καΙ έκτος τοu Κ . Κ. Ε. 
ε'ίναι μ η δ έ ν,  aλλa νa τοu προσφέp!] ε π ι δ ί σ κ ο υ α ύ τ ο τ ο Cι τ ο 
τ ο Κ .  Κ .  Ε., φυσικa μαζ\ μf. τον aρχηyόν του ! Γενομένης δε δεκτfiς 
τής προσφοράς, ό Μιχαηλίδης είχεν εντολην va πpοβιJ εΙς «έκκαθάρι
σιν)> τοΟ κόμματος, είς «λ ιyκβιντάτσιαν», δηλαδη δ ιάλυσιν αύτοu ώς 
κομμουνιστικοί), δχι «τσίσκαν», δηλαδη έκκαθάρ ισιν άπο ξένα πρΟς τον 
Κομμουν ισ_μον στοι�εί'α� ρίπτων ε�ω αύτ�Cι η �έσα είς �aς ,φυ_λακaς . τc:u 

κ. Μανιαδακη, κατα τας περιστασεις, ολα τα στοιχεια εκεινα, τα ο
;το�α ένδεχομέvc.:ς 60: έκρίνοντο εv συνεχείςι ώς aντιτ ιθέμενα προς τc'χ 
.μιλλοντ ικa σχέδια τοu Ζαχαριάδη περi . . . μετασχηματισμοί� τοιJ 
1( . Κ .  Ε. ε ίς κάτι άλλο ! 

ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ Π Ρ Ο ΣΩΠ I Κ Η Ν  ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡ Ι ΑΝ 

Δεν είμαι βέβαια είς θέσιν νa γνωρίζω crν η πίστ ις τοu Ζαχαριά
·δη είς τον Κομμουνισμον εΤχε κλονισθιJ. Δεν το aποκλείω δμως. Π Οπως 

. καΙ εγώ καΙ πολλο\ άλλοι, δf.ν aποκλείεται νa ΈΤχε κα1 αίιτος πε ισθιJ έ
πl τfiς aνεδαφικότητος τοu Κομμουνισμοί) καΙ uπο την μορφην τοu Στα
λινισμοu, δ ιότ ι καΙ αύτος ήτο είς θέσιν νa κρίνΙJ τΟ: πράγματα. Το δτ ι 
.έσποCιδασεν, δσα f.μαθεν, είς την Ρωσίαν, καΙ εyνώριζε καλύτερον ή μ&ν 
την εv Ρωσίςι κατάστασιν, άποτελεί' λόγον νa f.χι:ι κλονισθιJ είς την πί
στιν του ετι περ ισσότερον. Ν Αλλωστε καΙ άλλοι Κούτβηδες έκλονίσθη
σαν καί εγκατέλειψαν οίκε ιοθελ&ς το Κ .  Κ .  Ε., ώς δ Σ κυτάλης ό Σ κλά-
6ος, ό Ν ικολαΊδης κα1 άλλοι. Πάντως αί τότε ένέρyειαι τοu Ζαχαριάδη 
i'jσαν ενέρyειαι άνθρώπου ε y κ α τ α λ ε ί ψ α ν τ ο ς τ ε λ ε ί ω ς τ η v 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η ν ίδ ε ο λ ο y ί α ν, ε'ίτε πεισθέvτος έπ1 τfjς 
��ρότ!Ίτος ' αύτι15, ε'ίτε ε_yκατ�\είπSJν;ος αύ;ιlν a;το τγχοδιωκτ ισμόν, 
�ιο�ι δεν του συνεφερε πλεον, δεν του εξυπηρετει τα σχεδια, τό:ς φ ιλο
<>οξιας του. 
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ΝΕναντι τής τοιαύτης προσφοράς τοϋ Ζαχαριάδη προς τον κ. Μα
νιαδάκην διa τοϋ Μιχαηλίδη, τί άνταλλάγματα έζήτει ό Ζαχαριάδης ; 
Μέσα είc- το μυαλό του, ώς άπεδείχθη cφγότεροv, ε1"χε νa ζητήσr:ι πολ
λa πράyματα, δλα έξυπηρετοΟντα τaς προσωπικός του φ ιλοδοξίας. 
'λλλ' εuθuς έξ άρχής δεν έζήτησε τίποτε άλλο, ε lμη τfιν προσωπικήν 
του έπαφfιν με τον κ. Μανιαδάκηv, άπο τfιν όποίαν έν συvεχείq: θa έζή
-τε ι  η'Jν προσωπικήν του έλευθερίαν, δ ικαιολογημένην κατa ενα τύπον η 
τρόπον σύμφορον προς τaς έν συνεχείςc έπιδιώξεις του. 

'Ανέλπιστον γεγονός, το όποίΌν βε6αια δεν ή το δυνατον νa yνω
ρίζr:ι ό Ζαχαριάδης, άφοu (;;ις βόμδα έσκασε δι '  δλον τον κόσμον, ήτο 
κατ1 Αuyουστον τοu 1 939  το ρωσογερμανικον Σ ύμφωνον, το όποϊοv 
καΙ έξαπέλυσε τον πόλεμον εΙς δλον τον Κ όσμον. Διa τον Ζαχαριάδην 
καΙ τa σχέδιά του, το ρωσογερμανικον Σ ύμφωνον ήτο «βούτυρον είς το 
ψωμί του�ι ! Τον έκάλυπτεν ίδεολογικwς άπο πολλaς πλευράς, έσω
τερικwς καΙ έξωτερικwς. VΕvαντι τοu Κ . Κ . Ε. καi εναντι τής Μόσχας. 
� Αλλωστε ή Μόσχα εΤχεv, ώς ε'ίπομεν, διακόψει πάσαν σχέσιv με το 
Κ . Κ . Ε. καΙ συνεπwς οuδεlς θa τοu έζήτει λόγον τwν πράξεών του, αu
-τος δΕ: έvτο5 τοu Κ . Κ . Ε. ,ώς άρχηγός, έ:χων «κάρτα μπιάνκα» άπο τfιv 
Μόσχαν, ήδυvατο νa έ:ρμηνεύση το ρωσογερμανικον Σ ύμφωνον κατa το 
δοκοuν αuτ� καi νa πατάξr:ι παντα άντιδρwντα. 

"λλλωστε ποίΌς θa εΊχε το άνάστημα νa άvτιδράσr:ι κατa τοu «άρ
χηγοu», έξερχομέvου τwv φυλακwν, κα! δ:ν άκόμη ούτος ήρχετο είς έ
παφην με τον κ. Μανιαδάκην ; ΜΕ: ποΊον δικαίωμα ό μΕ:ν Μολότωφ έπε
σκέπτετο το Β ερολ'Ινον καΙ ό Στάλ ιν άντήλλασσε χαιρετιστήρια τηλε
γραφήματα μΕ: τον Χίτλερ καi ό Ρ ίμπεντροπ ίιπέyραφε το Σ ύμφωνον 
εΙς τfιν Μόσχαν, ό δΕ: Ζαχαριάδης δΕ:ν θa είχε το δ ικαίωμα νa διαπρα
γματευθΏ με τον κ. Μανιαδάκην ; πως ό Γάλλος κομμουνιση'Jς άρχη
γος Τορέζ, λιποτάκτης άπο τον yαλλ ικον στρατόν, έκάλει έκ Γερμανί
ας, άπο χιτλερικον ραδιοσταθμόν, τcvς Γάλλους πολεμιστaς νa πα
ραδοθοϋν εiς τον Χίτλερ, καΙ ό Ζαχαριάδης δΕ:ν θa είχε το δ ικαίωμα νa 
συνεννοηθ6 μΕ:ν τον Μανιαδάκην, ίιπουργον έν πάσr:ι περ ιπτώσει • Ελλη
να καi τfiς 'Ελλάδος ; 

Κ ΑΤΑΠΛΗΞ Ι Σ  Δ Ι Α  ΤΟ Σ ΥΜΦΩΝΟΝ 

Ό Πετσόποuλος έπικρίνει τον Ζαχαριάδην διa τfιν «προδοσί� 
τοΟ κ .  κ .  Ε. προς τον κ. Μανιαδάκην, χωρiς να άναφέρr:ι καθόλου το ρω
σογερμανικον Σύμφωνον τοΟ Αuγούστου 1 939, δ ιότι ό Πετσόπουλος θέ
λει μΕ:ν να πλήξr;] τον Ζαχαριάδην, οχι δμως καΙ τον Στάλιν, διότι 6 
άνθρωπος άγωνίζεται ν' άντικαταστήσr:ι τον Ζαχαριάδην (όποία άφέ
λεια ! ) ίιπο τaς εuλογίας τοίJ Στάλιν ! 

Το ρωσογερμανικον Σ ύμφωνον - πρέπει νa γίνr:ι γνωστον είς ό
λους - έπέφερεν άναστάτωσιν κα1 πλήρη σύγχυσιν ίδεολογικfιv είς τa 
κομμουvιστικa κόμματα δλου τοΟ Κόσμου. Οί δε έν 'Ελλάδι κομμοvν ι
σταl τa έχασαν κυριολεκτικwς. Είδα τότε καi συνωμ!λησα με πολλούς . �Εμεναν με το στόμα άνοιχτό. ΔΕ:ν έπρόκειτο μόνον περl άνατροπfiς Ο:ρ
δην των πεποιθήσεών των, δΕ:ν έπρόκειτο μόνον περl συμμαχίας δύο άν
τιπάλων, οίτινες έκήρυσσον ό εΤς τον άλλον ίιπ' άριθμον 1 έχθρόν των 
άλλ' ή Ρωσία άπεκαλύπτετο συνάμα άγρίως φιλοπόλεμος καΙ !μπερια� 
λ ιστικfι Δύναμ ις, συμμαχι1σασα μΕ: τον Χίτλερ προς δ ιανομfιν τοCι Κό
σμου μεταξύ των ! Κα1 άσφαλwς, δ:v δ ιετηρε'Ιτο ή συμμαχία έκείνη καi 
δέ:ν η'Jy έχαλοuσεν δ Χίτλερ, ό όλοκληρωτισμος θa έπεκράτει εΙς δλον 
τον Κοσμον. 

Το ρωσογερμανικον Σ ίιμψωνοv έκλόνισεν άκόμη περισσότερον τaς έπ1 τοu Κ ομμουνισμοiJ πεποιθήσε ις  τοv Ζαχα�ιάδη, συνάμα δμως η6-



νοει ernείρως κα1 τeχ σχέδιά του. Καi έπροχώρησεν εiς τι1ν έφαρμογήv 
τωy. 

Τ Ι Ε Ι ΔΟΥΣ «ΕΚ ΚΑΘΑΡ I Σ Ε I Σ »  ΕΚΑΜΕΝ Ο ΖΑΧΑΡ I ΑΔΗ Σ 

Ό κ. Μανιαδάκης τον Εφερεν είς τeχς 'Αθήνας κα1 τον έκράτει εΙς 
τeχ γραφε\α τi]ς 'Ασφαλείας, έπιδαψιλεύων εΙς αύτον πάσαs τaς δυνα
τeχς περιποιήσεις κα1 εύκολίας έπ1 πολλοuς μfινας. Δf.ν του Ελειψε κυ
ρ ιολεκτικως τ ίποτε ! Διι:�τCχτο δπως ούδέποτε εΙς τηv ζωήν του ! Κ αΙ 
αuτa εΊναι βεοαιωμένα πpάγματα, ωστε να μη χωρ!J &μφισοήτησις. Κ αΙ 
ο Ζαχαριάδης f\ρχισε νeχ δίδι:�, νa προσφέρι:� πρωτον αύτός, πρΙν ζη-
η]σι:� δσα ε Τ χε σκοπ?ν �α ζητήσ!J . , . Λ , 

Σ υνειργάσθη με την «Προσωρινην Διοικησιν» του Κ . Κ . Ε. ,  δηλαδη 
τήν \δρυθε'iσαν uπο τοu κ. Μανιαδάκη, κα1 έκαμεν Ε:τσι δλον τον όργανι
σμον τοu Κ .  Κ .  Ε. νa στραφ� η:ρος αuτον καΙ νa λαμβάνι:� έξ αύτοCι όδη
γίας καΙ νa δ ιαοάζι:� τον «παράνομον» « Ρ ιζοσπάστην» τοCι κ. Μανιαδά
κη ! Ό Πλουμπίδης συνελήφθη, τa τυπογραφεΊα τοu κόμματος κατε
σχέθησαν aπο την 'Αστυvομίαν, ό Σ ιάντος έπίσης συνελήφθη τον Νοέμ
θριον τοu 1 939.  'Αργότερα TCx μέλη της γνησίας Κ . Ε., δ Παπαγιάvνης, 
ό Κ ανάκης καΙ δ Χτιστάκης, άφοCι κατηγορήθησαν ώς χαφιέδες καΙ 
Ο::ξηυτελίσθησαν είς τa μέλη τοv κόμ ματος, συν:::λήφθησαν ο\ δύο πρί:Jτοι 
καΙ aπεστάλησαν εiς '.Ακροναυπλ !αv, οπου ό μέν πρί:Jτος aπέθανε φυ
ματικός, ό δέ �εύοερος έφαγε τa χρόνια του έκεΊ. Ό τρίτος, δ Χτι
στάκης, κατέφυyεν είς ·.-ην ·;τατρίδα του Κ ρήτην καΙ έκε'i έτυφεκίσθη &
πο τοvς Γερμαvο•.Jς, μετeχ τι1ν κο.τάκτησίν της παρ' αuτων. 

ΑύτοCι τοσ είδο!.Ις την «έ:<ΚαθάρισιV/) εκαμεν δ Ζαχαριάδηc;, έv συν
ερyασίςι: με η'Jν «Προσωριvηv Διοίκησιν>>, δ ιότ ι αvτη έξυπηρέτει TCx σχέ
οιά του, έφ' δσον ε ίχε κλον σ86 εΙς τΟ:ς πεποιΘήσεις του έπi τοu Κ ομ
μουν ισμοu, C��ς ar.τδείχθη έv σL•νεχείς<. 

Ε ί ΧΕ ΠΑΥ Σ Ε i  Ν.Α. !Ξ ! ΝΛ Ι  K OMMOYN I ΣΤΗ Σ 

Ό Ζαχαρ ι άδης οεv r1σθάvθη ποτf. την avάyκην νeχ δ ικαιολογήσι:� 
ιvώπιοv τοCι Ι< . :<: . r:: .  ηiv τότε στάσ ι ν του. Διότι τa γεγονότα ποu έπfιλ
θον τ;Ίν έκάλι-ψ::τν. Πάvτί.Jς οuτε σήμρον δύναται νa έξηyήσι:� δ ιατί τον 
έφερεν δ κ. λλαvιαδάκης c.�πο την Κ έρκυραν καΙ τον περ ιεποιε'iτο. Διατί 
συνειργάζετο με τ;']ν <<Προσωρινi]ν Διοίκησιν» ; Ήγνόει τάχα δτι αuτη 
r)το ορyαvον TOV κ . . ".�αv ιαδάκη ; 'I λλ' aφou τον συνήντων τa μέλη της 
μέσα είς τi]ν Άσφάλε;αν ! Ήyνόε ι 3τι ό ΤυρΊμος συνειργάζετο μf. τον 
:< . Μαv :αδάκην ; 'Όχ ι .  Σ !.ΙνεπC:ις πως συνειργάζετο με αύτόν ; Καλύ
πτονται αύτa τeχ γεγονότα ; "Ας έρcvτήσουν μf. αύτa τα έρωτήματα οΙ 
κομ μουνισταl τον aρχηγόv των η μaλλον ας τον καμαρώσουν ! 

Άλλ' δ &νθρωπος ε1χε δ !καιον. Ε Τ χ ε π α ύ σ ε ι τ ό τ ε  ν α ε Τ 
ν α ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς ! Κ αΙ έπεδίωκε νeχ γ ίνι:� κάτι άλλο, ποu θa 
ποuμε παρακάτω. "Αν δΕ:ν Εγινε καΙ ήναγκάσθη �α ξαναγίν� κομμου
vιστιlς καΙ πάλιν aρχηγος τοίι Κ . Κ . Ε. ,  εiς τοuτο δεν πταίει καθόλου 
ο.ύτός. Άκεραίαν η1ν εύθύνην φέρε; ό κ. Μανιαδάκης η δ Μεταξδ:ς η δ ?ασιλεuς ,ϊεώργιος Β '  i1 ή 'Αγγλία, η rι τότε κατάστασις. Πάντως οχ ι ο Ζαχαριαδης. 

Κ αΙ δ Ζαχαριaδης συνεχίζει τ6:ς παροχάς του προς τον κ.  Μανια-3ά:<ην. ΕΤναι γνωστον το τηλεγράφημα, ποu ό κ. Μανιαδάκης f:6αλε τον Ζαχαριάδην να στείλι:� εiς τον Μεταξδ:ν, προ ακόμη τοΟ έλληνοϊταλικοu πολέμου, το δποίΌν κατέληγε μέ την φράσιν : 
«Το Κ . Κ . Ε. ,  ξεχνώντας το παρελθόν, παίρνει θέσι στ1ς γραμμΕς Τ?ίJ πυρος για τi]ν έθνικη aνεξαρτησία κα] τi]ν aκεραιότητα κάτω aπ' τ ι ς  διαταγές σας. Ν 'i κ ο ς Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς 

Γραμματέας της Κ .  Ε. τοΟ Κ .  Κ .  Ε.». 
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ΚαΙ μΕ: η1ν εναρξ ι τοu έλληνοίταλικοu πολέμου Ε:yραψε η1ν άλλη 
έπιστολή, ποu έδryμοσιεύθη �ίς δλον τ�ν Τύπον τ5ς χ�ρα,ς, κα} η1ν ο
ποίαν άργότερα έογαλαν πως ήταν ταχα πλαστη και την διωρθωσαν 
μΕ: μ ίαν aλλην ! Αύτaς δ�ν τaς άναq;έρω, διότι εΤν�ι yνωσταl ,καΙ δη;
,..ιοσιευμέναι .  ΔΕ:ν ήτο καθολου πλαστη, ήτο γνησιωτατη, γραμμεν;1 άπο 
τ ο  χέρι τοu Ζαχαριάδη. 'Αλλ' aκριοως το τηλεγράφημα αύτό, που άνα
ψέραμε άνωτέpω καΙ ή έπιστολη τοu Ζαχαριάδη αύτή, ποu λένε πωc; 
,�1το πλαστή, έa� έζητήθησαν άπο τον κ. Μαν ιαδάκην νa '(ραφοu,ν καΙ 
ο ι '  αύτο έyράφησαν aπο τον Ζαχαριάδην, τότε άποτελουν γκαφφαν 
καΙ σφάλμα κυρίως τοu κ. Μαν ιαδάκη ! 

Α Σ ΤΟΧΟ Σ ΧΕΙ Ρ Ι ΣΜΟΣ 

τί τa  fjθελεν αύτa ο κ .  Μανιαδάκης ; Έπίστευε Π�)ς θa  εκαμνε τον 
Ζαχαριάδην Μεταξ ικόν ; ΝΟχι, φαντάζομαι. Έπίστευεν δτ ι θa κάμΊ:J 
τ ouc; κομμοuvιστaς νa πολεμήσουν προς τοuς ' I  ταλούς ! Είς αύτο 'ίσως 
va εΤχε λίγο δίκαιον, δ ιότι έπρόκειτο περl φασιστων, Ο:ν καΙ το ρωσο
y ερμανικον Σ ύμφωνον εΤχεν ανατρέψε ι τa πράγματα ! 

Π ροφανως ο κ. Μανιαδάκης f\θελε νa έκθέσΊ:J τον Ζαχαριάδην καΙ 
νa τον κρατ� δέσμιόν του, δηλαδη νa μη μπορ� νa τοu φύγΊ:J πίσω προς 
τοuς κομμουνιστάς. ΝΗθελε νa τον έκθέσΊ:J προ των όμμάτων τοu Ι< . Κ .  
Ε .  ! 'Αλλ' αύτο άκριοως εΤναι σφάλμα. Διατί νa τον έκθέσΊ:J ; Τ ί  νa τον 
κάμΊ:J τον Ζαχαριάδην εκπτωτον της ήγεσίας ; ΔΕ:ν ήτο προτι μότεpον 
νa τον έχΊ:J διατηροuντα την ήyεσίαν τοu Κ . Κ . Ε. ; Na τον ΕΧΊ:J ίδικόν 
του καΙ συνάμα νa εΤναι ήyέτης τοu Κ . Κ . Ε. καΙ χωρlς νa τοu φεύyΊ:J ; 
Διότι ο Ζαχαριάδης έπεζήτησε μόνος του νa ελθΊ:J άπο την Κέρκυραν 
καΙ ήλθεν άκριοως δ ι '  αύτό : νa συνερyασθ� μΕ: τον κ. Μανιαδάκην, μΕ: 
1'ον Μεταξδ:ν, μΕ: τηv 4ην Αύyούστου, aλλa μαζl μΕ: το Κ . Κ .Ε .  καΙ πα
ραμένων άρχηγος αύτοu ! 

'Αλλ' ο κ. Μανιαδάκης δέv εΤχεν άντιληφθ� προφανως πλήρως τaς 
τοιαύτας προθέσε ις  τοu Ζαχαριάδη, δ ιότ ι 'ίσως καΙ ο Ζαχαριάδης δf:v έ
τόλμησε νa τaς άποκαλύψΊ:J άκόμη είς αύτον πλι1ρως. Έv τούτοις ο κ.  
Μανιαδάκης ώφειλε νa yνωρίζΊ:J δτ ι έκθέτων τοv Ζαχαριάδην δ ιΟ: τοιού
των τηλεγραφημάτων καΙ έπιστολων είς τa δμματα τοu Κ . Κ . Ε . ,  καΙ δ:v 
άκόμη έκράτει τον Ζαχαριάδην ως ίδικόν του, θa εχανεv οπωσδήποτε το 
Κ . Κ . Ε.,  δ ιότι ο Ζαχαριάδης θa έχανε την ήγεσίαv αύτοu. 

Η ΥΠΑΝΑΧΩΡ Η Σ I Σ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡ I ΑΔΗ 
Πάντως ο κ. Μανιαδάκης δΕ:ν έχειρίσθη καλως τηv ύπόθεσιν αύτην 

καΙ εχασε καΙ τον Ζαχαριάδην, διότι αύτος κατώρθωσε, χάρ ις είς το 
κuρος του είς το Κ . Κ . Ε. ,  καΙ χάρις  είς τa μεσολαοήσαντα έπειτα γε
γονότα; μΕ: μ ίαν δήλωσιν, δτι ή έπιστολή του τάχα ήτο πλαστή, καΙ μΕ: 
μ ίαν δευτέραν έπιστολην διωρθωμένην, νa διατηρήσ!] την ήγεσίαν τοu 
Κ . Κ . Ε. καΙ νa έπιστρέψ!] είς αύτην καΙ είς τον Κομμουνισμόν, aπο 
τον οποΊον ο ί κ ε ι ο θ ε λ ω ς f\ θ ε λ ε ν a φ ύ γ ι:1 συ μ π α ρ α-
σ ύ ρ ω ν  κ α Ι  τ ο  Κ . Κ . Ε. ! , ,  

Ό κ.  Μανιαδάκης, διa τοu κακοu τούτου χειρισμοί) αύτης της ύ
ποθέσεωc;, έκαμε τον Ζαχαριάδην νa ύπαvαχωρήσι:1 'είς τa σχέδ ιά του 
ν' άνακρούσ!] πρύμναν, νa έπανέλθΊ:J είς τa 'ίδια, προς μεγίστην aπώ: 
λειαν ώφελημάτων, τa οποΊα θa έπετυyχάνοντο, έaν ήκολουθεΊτο άλ
λη γραμμη είς τον χειρισμον της ύποθέσεως ταύτης. 

Ό κ. Μανιαδάκης ήρκέσθη είς εν μ ικρον πολ ιτικον δφελος της 
στ ιγμης καΙ έκλώτσησεν η δf:ν συνέλαοε κδ:ν η1ν περίπτωσιν μεγαλυτέ
ρων καΙ σοοαρωτέρων ώφελημάτων. ' Εν συνεχείςχ άπεμόνωσε καΙ πάλιν 
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τον ύπαναχωρήσαντα Ζαχαριάδην καΙ έ:χασε καΙ αύτον κατ' άνάγκην 
οιά vα τον άφήσι;ι νά ξαναγίνι;ι άρχηγος τοu Κ;Κ .Ε. ! , , , , 

'Αλλ' εΤναι άπλοuν το ζήτημα. Κλωτσιεται πο�ε μια τετ�ια ,τυ-· 
χη, μία τέ;οια ε�καpία, �ά �ρ�εται εν,ας άρχηyος, τ?υ Κ .)< .,Ε. ,  να θελJ;] 
νά παραδωσι;ι το παν και να απ?κρου�τα,ι κ?ι αυτος και !'1 προσψορ<;' 
του ; ΕΤχε ξεζουμιc;rθf1 ό Ζα!(αριαδης ,<;ΧΠΟ τον κ; �ανιc:δακην δια �� 
πεταχθί] ώς στιμμενη λεμον?κουπ� ; Ν Η εΤχΛεν �κομ!Ί αφθονο ζ,ουμ ι , 
Άλλa προφανως ό κ. Μανιαδακης δεν ηξερε πως να στ ιψτ;ι περισσοτερον· 
το λεμόνι καΙ δ Τυρ'iμος έπίσης δεν έγνώριζε νά τοu το ύποδείξι;ι ! 

VΟταν κατά το 1 942, έπ1 Κατοχης, μοu άνέφερεν ολα αύτά ο Τυ-· 
ρlμος, καΙ τοu εΤπα άλλας άπόψεις έπl τοu πως έπρεπε νά φερθf1 δ κ. 
Μανιαδάκης άνεγνώρισεν οτ ι έκαμαν τεράστιον σφάλμα. 

ΠοΊα λοιπον r]σαν τά σχέδια τοu Ζαχαριάδη, οταν έπεζήτησε να 
!Ζλθι;ι έκ Κερκύρας είς 'Αθήνας δ ιά τοu Μιχαηλίδη ; 'Απλούστατα, εΤχεν 
απο'φασίσει νά γίνι;ι δ Ντοριο της 'Ελλάδος ! VΟ,τι έκαμεν ο Ντοριο 
είς τι1ν Γαλλίαν, ήθελε νά το κάμι;ι αύτος έν 'Ελλάδι ,  έν συνεννοήσει με 
τον κ. Μανιαδάκην, τον Μεταξaν, την 4ην Αύγούστου ! ΚαΙ φυσικά νά 
πάρι;ι ολον το Κ . Κ .Ε. μαζί του είς την στροφην αύτήν, είς τον μετα
σχηματισμον αύτόν ! Άπίστευτον ; Άπίστευτον διά τοuς πολλοuς καl 
6μως άληθf;ς καΙ συνάμα σύμφωνον προς την φυσιολογ ικην τijc; νοοτρο
π ίας του έξέλιξιν. 

Ό Ζαχαριάδηc;, ε'ίπομεν ήδη, οτ ι είς την Κέρκυραν έ:χασε την πί
οτ ιν τοu είc; τοv Κομμουνισμόν, 'ίσως καΙ προηγουμένως. Έφο6εlτο την 
παράτασιν της δικτατορίας τοu Μεταξa καΙ έπείσθη οτι το κuμα τοu 
Έ3νικοσοσιαλ ισμοu θά καλύψι;ι τον Κόσμον. Το ρωσογερμανικον Σύμ
γωνον τον έ:καμε νά πεισθ6 περισσότερον έπ' αύτοu. Διέ6λεψε στροφην 
..:αi τοu Στάλιν ! Άνασυγκρότησιν τοu Κ . Κ .Ε. δεν έπερίμενε πλέον πο
τέ. Ύπο το κuροc; τοu έπελαύνοντοc; Φασισμοu - 'Εθνικοσοσιαλισμοί) 
ijω 6έοαιοc; δτι άπο το Κ .Κ . Ε. δεν θά μείνι;ι τίποτε. Έφοοε'iτο καl δι '  
έαυτόν, δ ιά ττ')ν τύχην του. ' Ήτο άρχηγοc; τοu κομμουνιστικοί) κόμμα
τος τιic; ' Ελλάδος, άλλ' εΤχε διακοπi] καΙ άπο την Μόσχαν τελείως. 'Α
πεφάσισε λοιπόν νά γίνr:1 άρχηyός . . . .  Έ θ ν ι κ ο σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ίι 
κόμματος, συνεργαζόμενος με τον κ. Μανιαδάκην καi τον Μεταξaν ! 

Ε'ίπομεν δτι δ Κομμουνισμός καi δ Έθνικοσοσιαλισμcς εΤναι αί 
δύο άντίθετοι δψεις ένος καΙ τοu αύτοu πράγματος, οπως εΤπεν δ Λέ
ν ιν. Ό Ζαχαριάδης το ήξερε καλά αύτό. 'Απεφάσισε λοιπον νά άνα
σ τρέψΙJ το νόμ ισμα άπο την άντίθετον αύτοu δψιν. Διατί οχ ι ; Άφοu το 
κϋμα τοu Φασισμοίι - ' Εθνικοσοσιαλισμοί) θά καλύψι;ι τον Κόσμον, δ ια
τΊ αuτος νa περ ι μένι;ι έπικράτησιν τοu Κομμουνισμοί) καi νά μη κυριαρ
J:lΊσ!J καΙ ίκανοποιήσ!J τάς φιλοδοξίας του άπο την άνάποδη, διά τοu 
'Εθνικοσοσιαλισμοί) ; 

ΠCJς το έκαμεν δ Ντοριο είς η)ν Γαλλίαν ;· Αύτος ητο μόνον βου
λευτ

.
ης τοu Κ . Κ.: Γ. καi πijρε ενα κομμάτ ι  τοu κόμματος καΙ έyινεν άρ-

;..:ηγος yαλλ: κοu έθνικοσοσιαλιστικοu κόμματος κα:i συνειργάσθη· με 
τοCΙς Γερμανούς. Βέβαια, μετά την ητταν των ΓερμανCJν, οί Γάλλοι κομ
Jl?υν!σταi Λ τον έσκότ�σαv. '('λλ,ά το 1 9�9 δεν προε6λέπετο ηττα, άλ
λα. νι�η τ�ν Γεeμανων, μ�τα μαλιστα το γερμανοσοοιετικον Σύμφωνον 
και τας νικαc; της Γερμανιας. 

, Ό� Ζαχαριάδης θά �γίvετο εύκ�λώ;ε�ον Ν�οριο της 'Ελλάδος, διότι δεv !'!το βουλευτης του Κ .Κ .Ε. ,  άλλ αρχηγος του. Θά έκαμνε μ ίαν (ζ�Κ�αθαι:ισιν>> � ( �<λ ικ�ιντάτσιαν») ', θ(χ έξ,εδί�κεν έ� τοu κόμματος η κ α( �α εφυλα� ιζε ,ο ια το,υ κ. �ανιαδακη τους αyτιδρωντας ένδεχομένως, θά �καμνε μ ι�v ερ.f:Ιηνε ιc;:ν του , ρωσοyερμc;νικου Συμφώνου άνάλογον καί, 
c:πι κεφαλης, του ι:ιεγ ιστου ασφαλως μερους τοu Κ . Κ . Ε. ,  θά άνεκηρύσσεϊο άρχηγος του Έθν ικοσοσιαλιστικοu κόμματος της 'Ελλάδος, δη-
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λαδη ε ν ο ς σ ο σ ι
, 
α λ ι �  τ ,� κ ο ο � ό � μ '!- τ _ο ς έ ν

, 
τ, ο ς

, 
τ, ω y έ

θ ν ι κ ω ν π λ α ι σ ι ω ν, ως Ελεyεν εις τον l vρι μον, κα.� ομου με τον κ.  
Μανιαδάκην καi τον Μεταξaν θα έκυ6έρνων την Έλλαοα, στρεφόμενοι ,  
ώς έπίστεuε, προς τοuς I ερμανούς ! ·· Ετσ ι θά έy ίνετο ό Ντοpιο ιής 
' Ελλάδος ! " Εν έκατομμύριον καi πλέον μέλη τοu yερμανικοu κομμου
ν ιστικοί) κόμματος δf:ν έ:y ιναν χ ιτλερικοi έθvικοσοσιαλισταί ; Μήπως ό 
Χίτλερ aπο το Κ . Κ .Γ .  δf:ν f:στρατολόyησε τa καλύτερα στελέχη τοu 
κόμματός του ; Μήπως τώρα οί Ρωσοι δεν χρησι μοποιοuν πλεί'στα δσα 
στελέχη τοu χιτλερικοϋ Έθν ικοσοσιαλισμοίι είς πλείστας Ιθυνούσας θέ
σεις  · Διατί λο ιπον vO: φαν� παρaδοξον δτι καi ό Ζαχαρ ιάδης aπεφά
σισε 'το ια6την στροφην το 1 93 9  ; 'Ή μήπως οί φυλακ ισμένο ι τής 'Α
κροναυπλίας κομμουν ισταi δέν ένθουσιάσθησαν aπο την έπ ιστολην TOU 
Ζαχαριάδη καi δΕ:v εκλαιον άπο χαράν, προσαyορεύοvτες τον Μεταξaν 
<\Πατέρα>>, ετο ιμοι  νΟ: σπεύσοι.ιν νΟ: πολεμήσουν είς Άλοανίαν, λα
·rρεύοντες καi τον Ζαχαριάδην διΟ: ηΊν «έπιηιχtΊ>> στροφηv τfjς πολιτι
κi]ς του ; 

Αύτο λο ιπΌν i'jτo το σχέδ ιον τοCι Ζαχαρ :άδη, ποu συνέλαβεν είς τάς 
φuλακΟ:ς Κ ερκύρας καi έζήτησε νΟ: ελΘΌ είς τΟ:ς 'Αθήνας διΟ: νa τό 
iφαρμόσΙJ .  Δυστυχως ό κ. λι\αν ιαδάκης τοu έχάλασε τΟ: σχέδια η δΕ:ν 
τον ένεθάρρι.ινε, δf:ν τον έ6οι1θησε καί . . .  τον Ε:σ•rειλε π ίσω νά ξαναγίvΙJ 
aρχηγος τοCι K . i< . E. κατ' άνάyκην, δ ιότ ι δf:ν ε1'χε τί άλλο νa κάμιJ ! 

ΤΟ: σχέδ ιά του ταuτα ό Ζαχαριάδης τΟ: aπεκάλυψε μόνον είς τον 
Τυρί'μον, είς τον όποΙον, δταν πρωτοεΊοεν είς τάς 'Αθήνας, μετΟ: ηΊv 
μεταφοράv του, εΊπεν δτ ι : « Κ αλa i:::<αμες ποu πfΊγες μi: τον κ. Μανιαδά
κην μόλ ις συνελήφθης» ! Είς το συνέδριον τοu κόμ ματος TOU 1 946 τον 
έκήρυξε βέ6αια προδότην τοCι Κ ομμουνισμοϋ ! Ί\λλ' 6 Τvρίμος fjτo 
τrλέον νεκρος καi ο\ νεκροi δf:ν μ ιλοCιν ! 

'Όταν μοu τΟ: διηγε'iτο δλα αύτΟ: ό Τvρί'μος, κατΟ: το 1 94 1 ,  τον 
ι�ρC.:ηησα : 

- Ό κ. Μανιαδάκης ι)το έv γνcJσει τCJν σχε:Sίων :χvτΔν τοu Ζαχα-
ρ ιάδη καi ,πα�' δλα c;ύ;a ,τον έκλώτσησ;: ; , , . , , 

-- Δεν ξερω, μου απηντησεν δ Τuρι μος, αλΛσ cεν π :στ ειιw. 
- ' Εσύ, γιατί δέν το εΤπες στον κ .  Μαvιαδάι{η , 
- Διότ ι ό Ζαχαρ ιάδης μοu εΊπε va μ·η τοΟ τΟ: πCJ, δ ιότ ι fjθελε νC: 

τοCι τΟ: π6 ό 'ίδ ιος είς κατάλληλον χρόνον. 
-- Tou τa εΤπε ; 
- Δf:ν πιστεύω. v l σως πφίμενε νΟ: τον Ο:πελεuΒερeι"Jσ!] πρωτον. 
- ΆφοCι έσu είδες οτ ι ό κ. Μανιαδάκης, μετΟ: την έπιστολήν, τόν 

Ε:κλώτσησε κα! δi:ν έξεδήλωσε δ ιάθεσιν νΟ: τον χρησι uοποιnσΙJ εύpύτε-
ρον, δ ιατί τότε δf:ν τΟ: εΤπες είς τον κ. Μανιαδάκην ; ' ' ' 

- ΜΟ: τί νa τοu πω ; " Ηταν πιΟ: άρy&. Ό Ζαχαριάδης θύμωσε 
καi δf:ν i'jταν π ιΟ: δ ιατεθει μένος νΟ: κάμ1J τ ίποτε, δ ιότ ι Ελεγε δτι τον 
γελάσαμε μόνον δ ιΟ: νό: τον έκθέσουuε καi οχ ι ν ιΟ: νc':ι: συvεοyασθοCιuε 
εlλικρ ινΟ: μαζί του ! 

' ' ' ' 

- Δf.ν εfναι μεγάλο σφάλμα τοu κ. Μανιαδάκη αύτό ; 
- Άσφαλως εfναι .  ΆλλΟ: ήταν πιΟ: άργά. Δf.ν έχειρίσθηκε καλΟ: 

τον Ζαχαριάδην. ΘΟ: τον είχαμε aρχηγον τοCι Ι< . Κ .Ε .  καi ΤΟ Κ . Κ . Ε. 80: 
έyίνετο σιyΟ: - σιyΟ: κόμμα έθνικοσοσιαλ ιστ ικόν ! 

.. - Αύτο εΤναι aνόητο ποu σχεδίαζε νΟ: κάνι:J ό Ζαχαρ ιάδης. ΚαΙ 
αν άκόμη ό κ. Μανιαδάκης καΙ ό Μεταξaς έδέχοντο αύτο νcι γίν ι:1 ,  ό Β α-= 
σιλεuς Γεώργιος καi ή Άyyλiα δf:" 80: &φ ιναν την ' Ελλάδα vO: στοαφ6 
προς την Γερμανίαν. Σ υνεπως ό Ζαχαριάδης σ' αύτο το σημεί'ον ' i:πε� 
φτε εξω. ΆλλΟ: ό κ. Μανιαδάκης ώφειλε νa τον έκμεταλλωθ� μέχρι τέ
λο�ς, 'aκ�ψη_ εττ;ρε;ττε ν� τον ' πάρ:;) μαζί, του σηΊν Αίγυπτο, 'φεύγοντας, 
και να μη τον αφησΙJ εις τους Γερμανους. 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣ Ι Σ  ΤΟΥ ΤΥΡ Ι ΜΟΥ 

QΟλα c:ύτα τα aνωτέρω σχετ ικως προς τα τότε σχέδ ια τοu �αχα

;ριάδη μοu τά δ ιη-y;ήθη ό ,Τυρ}μ�ς μ ια �ύχτα έη:_l Κατο;<ής, όπ�τε, _εvτρ'?
μος , σό:ν κυνηγημενο έλαφι άπο σκυλια κυνηyω�, κα:εφυγεν ε�ς το σι.ι

τι μου είς τό:ς 'Αθήνας καί έζήτησε� &?"υλον, ' δ ιοτ ι τον _κυνηγουσ�ν �ομ

μουνισταί να τον σκοτώσουν καΙ του ε ιχαν ρ ιψει μερ ικες πιστολιες αvε

πιτυχως. Κατ<'χ το 1 944 τον έτραvμάτ ισαν, διαρκούσης της � ατοχης, 
.είς το Σ ύνταγμα, μέ ενα αύτόματον, μαζί μέ TCJν Κ αστρινόν. _Εμε :ν�ν 
πολu ε ίς το νοσοκομεΊον . Κ αΙ μετα την άπελεvθέρωσιν τοuς βρηκαν ε ις 
τ ας Πάτρ�ς καί _ τοuς

, 
έσκ�;:ι.::σαv� , , ., , , , , _ 

Λοιπον έκεινο το "βραου μο:..ι απεκαλuψεν ολα αυτα τα σχεδια του 

Ζαχαρ ιάδη ποu εΤχε το 1 939 είς η1ν 'Ασφάλε ιαν, τοvίζων : 
- Τ  ι:; λ έω τώοα πρώτη φοοά σε σένα. �Αν με σκοτώσουν, ν<'χ τα 

,ςέpι:J κάπο ιος καΙ Είς κατάλληλον χρόνον να τα π�, ν·:Χ τa μάθουν OA'J. 
τα 'μέλη τοΟ I( . K . E. "Αν νομίζουν οτι πρέπει νό: σκοτώσουν έμέν·:χ, 
πρωτα πρέπε ι va σκοτώσουν τόν άρχηyό τους ! 

Δέν iχω λόγους να π ιστεύω οτι 6 ΤυρΊμος !:λεγε ψέματα . Ν Αλλω
·στε ή ψυχολογ ική του κατάστασις ήτο τέτοια, C)σΤε ύπό το κράτος τοu 
τ ρόμου να μη είναι ε iς  θέσιν  va έφεύρ!] τέτο ια ψ[.!).ατα. 

ΕΝΑ Α Κ ΟΜΗ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ κ .  ΜΑ�� Ι ΑΔΑΙ<.Η 
Έπ1 τ5 εύκαφίςι: πρέπε ι  να έκφράσω η']ν δ ικαιολογημένηv ό:πο

.ρίαν, διατί ό κ.  Μανιαδάκης, φεύγων έξ ' Ελλάδος, έπί ι6 aφ iξει  τι'J'J 
Γερμανων, άφηκεν έδω ε ίς την 'Ελλάδα δλους αίιτο,)ς τ::>:Jς άνJρώποvς, 
η ρώην κομ μουν ιστό:ς, τοuς 6ποίους έχρησιμο-;τοίησε, ιzαi οΙ ό-:το':'οι τi:n 
.t6οήθησαν τόσον, είς 70 ελεος ιων ιωμ μουν ιστi:Jv ; Διατί Τ()!Jς Ο:φη�.� 
πε ινωντας καΙ έκτεθει μένους, άνυπερασπ ίτους ; Ποϊοv όπηpέτησc-.ν, &.ν 
μη τi)ν ' Ελλάδα ; Ποϋ ε1ναι 6 Τυρ'iμος, 6 Μανωλέας, ό Κ ατσόyιανvης, 
ό Τατασόπουλος, 6 Καστρ ινος κα1 τόσοι άλλο ι ; � Ολοι εΤναι νεκροί,  
σκοτωμένοι ό:πο τοuς κομ μοuvιστάς. Έαν δέv έφαvτάζετο κανεί ς οτι 
οί κομ μουv ιστc:ί θ<'χ σκοτώσουν τόσους άθώους, ii ro δυvατον ν'  άγ·.'ο δ 
ό κ. Μαν ιαδάκης δτι 96: έσκότωvαν οπωσδήποτε έι<ε ίvοvς ποu τον έξυ
πηρέτησαν ; "Ας τοuς επαιρνε μαζί του εΙς την Αίyuπτον καΙ 0:ς έyί
νοντο έκεΊ έστω στρατ ιωτα ι ε:ίς έ:vα έλλην ικοv λόχον. 7 Ησαν δλοι νέο ι .  
Κ αΙ δλο ι άφfj:<αν ο :κογεvε ίας κα; παιδι<'χ όρφανά, χωρlς καμ μ ι<'χ μέρ ι
μvα να ληφθ� δι' αuτ6:. Νομίζε ι ό κ.  Μανιαδάκης δτ ι με τοιαύτην Τ((
κτικήν, έαν ξαναyίνι:J ύπουργος της 'Ασφαλείας η &ν 5:λλος τις θελήσίJ 
ν<'χ τον μ ι μηθ6, θa EUP1J όμοίους άνθρώποuς δι<'χ ν<'χ τοuς χpησ ι μοΠΟ i1lσ\1 ; 

Τ Ι  ΕΠ Ρ ΕΠ Ε  ΝΑ Γ Ι  ΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΧΛΡ Ι ΑΔΗΝ 

" Εν δ ικα ιολοyητ ικον δύναται νό: ΕΧΙJ ό κ .  Μανιαδάι�ης : Το δτ ι 
φεύγων έξ ' Ελλάδος, δεν έγνώρ ιζεν αν είς την Κ ρήτην η είς -π1ν Αϊγυ
πτον θ<'χ έξηκολούθε ι va ε1ναι ύποuργός . 'Ή 'ίσως eα έγνώρ ιζεν δτι δεν 
θ<'χ εΤναι, C:6στε ν<'χ τοuς προστατεvσι:� έκεΊ. 'Αλλ' 0:ς τοuς μετέφερε καΙ 
ίiς τοuς Ο:φ ινε. ΕΙς την ' Ελλάδα τοuς ό:φi]κε διΟ: βέδαιον θάνατον, άνυ-1rερασπ ίστους. ' Εκεί τοuλάχιστον θ<'χ έχάνοντο μέσα ε ίς ξένα πλήθη . Το 
·οτι δi:ν έπηρε κα1 τον Ζαχαριάδην ήτο μέγα σφάλμα, άλλ' ήτο συνέπεια 
τi;ς κλωτσιας ποCι τού έδωσεv. Έav δεν έκαμνε ΤΟ σφάλ μα να τον κλω
· ισήσι:J,  θ<'χ τον έπαιρνε μαζί του κα1 το οφελος θ<'χ ήτο τεράστιον. Θ<'χ 
i:μεvεν άρχηγος τοϋ Κ . Κ . Ε. ό Ζαχαρ ιάδης , άλλa καΙ συvάμα συνεργά
της κρυΦος της έλληνικfjς Κ υοερνήσεως, θό: aπελύετο τάνα έκ της φυ:λακης μέ την έπίθεσιν TOU Χίτλερ κατα της Ρωσίας κα1 e&' έφαίνετο αίι-
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τ ο  ώς μία, φιλ ικη χε,ιρον�μία προς ,τον Σ τ� ·�, ,αί ?δ'lγίαι -τ;fις Ρ�σίας 
θό: διεοιοαζοντο προς τον Ζαχαριαδην και αυτος εκειθεν θα διηυθυνεν 
tδω το Κ . Κ .Ε . ,  το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ "  καi τό: πράγματα θό: έλάμ6ανον τε-
λείως δ ιάΦοΙJον τοοπnν. · 

'Ότάν ·ελεγά αύτό: ε !ς  τον ΤυρΊμον, μοΟ εΤπε : 
- Κ αλος καΙ ίκανος καi έξυπνος εΤνα ι δ κ. Μανιαδάκης καi aντ ι

λαμοάνετ<;ι �μέσως ;rολλά. :Αλλα. τί  τό: θέ_λεις, μ ιό:, πο� �εν είναι , άν
θρωπος να ΕΧ!J φοιτησει στο κομμουνιστικο σχολειο, να εχ!] περασει 
ίiπο το Κ . Κ .Ε . ,  όσα νό: τοϋ π�ς, δεν εΊναι γ ιό: μεγάλα πράγματα, γ ιό:. 
μεγάλα σχέδ ια. Αύτ?Ι δλοι aρκο,ϋν;_αι  στό: λ,ίγα, σ-τ;ό: μ ικρο�ητήμc;ι:τα. 
Δεν 6λέπουν περισσοτερο μακρυα. Εκαμε τη δουλεια του, τα παρατη-· 
σε. δλα, κ' έμaς μαζί, κ' έφυγε. Δεν έσκέφθη δ:ν κ' έμεΊς καΙ δ Ζαχαριά
δης μ ιό: ποu έπεσε στό: χέρ ια του, ε'ίμεθα χρήσι μοι  καΙ παραπέρα/ έστω 
καΙ ' δ:ν δ 'ίδ ιος δεν (μεινε ύπουργός. Μποροϋσε έκεΊ νό: μaς παραδ:.Jσ!] 
στό: χέρ ια τοϋ διαδόχου του. 

'Εξ δλων δσων aνεπτύξαμεν προηγουμένως είναι σαφες δτ ι ό έλ
ληνοϊταλ ικος πόλεμος εορε το Κ . Κ . Ε. ε!ς aθλίαν aπο πάσης, άπ6ψ�ω,ς. 
κατάστασιν. Άπο. aπόψεως δυνάμεως καΙ aριθμοϋ μελων αυτοϋ ευρι
σ κετο κυρ ιολεκτικως έκμηδεν ισμένον. � Ητο κόμ μα φυλακων καΙ έξο
ριων, δπου εύρίσκετο το μέγ ιστον μέρος των στελεχων του. Το χε ιρότε

ον δε ήτο δτ ι αί συλλήψεις  αοται έγιναν, ώς έπl το πλεΊστον, Ο:νευ aν
ιδράσεως έκ μέρους του. Δεν είχε πλέον την ίκανότητα τfις κατ' αuτων• 
τ ιδράσεως. Λόγ� δε τfις δ ιακοπfις τοϋ συνδέσμου καΙ με την Μό
αν, δεν είχε καΙ χρήματα προς συντήρησιν των φυλακ ισμένων καi 

ορίστων του, οuδε πρΟς 6οήθειαν των ο!κογενειων των, καΙ αύτο έπέ
α πολύ, παραπολu έπi τοu ηaικοϋ των ε!ς τό:ς φυλακό:ς καi την έξο-· 

ρί δ ιαο ιούντων, ωστε νό: ύπο6άλλουν άθρόας δηλώσε ις μετανοίας καi 
ά κηρύξεώς του. 

Σ Υ ΓΧΥ Σ I Σ 

Άπο aπόψεως 6ργανωτ ικfις είχεν οχι δ ιαλυθi], άλλa κάτι χειρό
τερον, είχε παραδώσε ι την 6pγάνωσίν του ε!ς τον κ. Μαν ιαδάκην, δ δΕ. 
..:Χρχηγός του κατέστρωνεν ε!ς τι']ν 'Ασφάλε ιαν σχέδια μετατροπfις του 
ε!ς . . .  έθνικοσοσιαλιστικόν, μεταοαλλόμενος ε!ς Ντοριό. Ν Επρεπεν έπl 
τοu σημείου αύτοϋ νό: ζ!] ό ΤυρΊμος, διό: νό: ε'ίπτ:ι πολU περισσότερα άπο· 
δσα έμαθα έγώ παρ' αύτοϋ. 'Αλλ' δ κ. Μαν ιαδάκης οuτε αuτον τούλάχι
ο τον, τον κυρ ιώτερον έκ των συνεργατων του, δεν τον πijpε μαζί του· 
είς τιlν Κ ρήτην καΙ ττΊν Α'ίγυπτον φεύγων. 

Άπο άπόψεως δε !δεολογ !κfις πλήρης σύγχυσις έπεκράτησεν ε!ς 
αύτό, δσον άφορξτ Ιδίως την θέσιν, τι']ν δποίαν (πρεπε νό: λάοι:1 έναντι 
τοΟ έλληνοϊταλ ικοΟ πολέμου. Π ιστεύω aκραδάντως δτ ι τι']ν σύγχυσιν· 
αύτη ν ύπέστη πρωτος ό Ζαχαριάδης. 'Ανελύσαμεν Υ)δη τι']ν τότε νοοτρο
Ίrίαν του, κατ<'χ τό:ς πληροφορίας τοΟ Τυρί μου. Άλλό: καi το έπελαuνον 
r.:Ομα τοu ' Εθνικοσοσιαλ ισμοί} καΙ τό: παραδείγματα των Γερμανων κομ
μουνιστων καΙ τοΟ Ντορ ιο έν Γαλλίq: καΙ έτι περισσότερον το ρωσογερ
μανικον Σ ύμφωνον το έπηρέασαν aσφαλως πολύ. 

Ή έπιστολή του, τι']ν όποίαν μάτην σή μερον προσπαθεΊ το Κ . Κ . Ε. 
ν� παρουσιάστ:ι ώς πλαστήν, aποδε ικνύε ι περιτράνως ττ1ν σύγχυσιν ποu 
ε!χεν εΙς το μυαλό του. Ή δευτέρα, ή διορθώνουσα την ·πρώτην, έγράφη 
μετό: τι']ν κλωτσιάν, ποu τοΟ έδωσεν δ κ. Μανιαδάκης, κακως κάκιστα· 
καθ' ή μaς. Ν Ετσι το Κ . Κ .Ε .  δεν έπαιξε κανένα ρόλον ε!ς τον έλληνοϊτα
λικον πόλεμον. Οuτε μπορεΊ νό: π!] κανεiς δτι ο\ κομμουνισταi έ π ο  λ έ 
μ η σ α ν καΙ αuτοi κατό: των ' Ι  ταλων, σύμφωνα με την πρώτην έπιστο-· 
λiiν τοϋ Ζαχαριάδη, οuτε καi δτι ά ν τ I π ο λ ε μ I κ ή ν τ I ν α δ Ρ α -·  



σ ι ν ά ν έ π τ υ ξ α " · "Αλλωστε το πολεμ ικον μένος, το όποΊον. άvέ-· 
πτυξεv δλος ό έλληνικος Στρατός, f\το τόσον ίσχυρόν, ώστε παρεσυρε 
1 οlις πάντας καi τa πάντα. 

Τ Α Ε Ι ΧΑΝ ΧΑΜΕΝΑ 

'Αλλa καi α\ θέσε ις, τaς όποίας υΙοθέτησαν ο\ τijς &λλης, τijς. 
,,y νησίας», δ:ς ποuμε, Κ . Ε. ,  περi ?-γγλ_ικοΟ ί μπεe ι�ισμοu �αi π�οσπα
θείας των "Αγγλων νa ώθι1σοvv τον Χ ιτλ�ρ κατα ;rης, Ρωσια5,, ειν�� ά-· 
σταθεΊς καi άπομεινάρια παλαιων άντιληψεων ,και θεσεων, δ ιο�ι, στ;αν 
έλαμ6άνοvτο α\ θέσε ις αύται εΤχε γ ίνει ηδη το ρωσογερμανικον Συμ-· 
φωνοv καi ό Στάλιν i'jτo ό κ�ρίως έξαπολύων τον πόλεμον κα} τον �ί
τλερ κατa των Δυτικων, έν� οΙ Ν Αγγλοι προσεπάθουν ν' άπ�φυγουν το� 
πόλεμον, δπως άiτεδείχθη ,εΙς τ� Μόν�χο�, δ�ότ ι tjσαν άπαρασκε�οι  ,κα! έξελιπάρουv τον Στάλιν να συναψΙJ με αυτους Συμφωνον. Φυσικα τ'2 τ ι  
λέγουν τώρα ο Ι  κ·ομμουνισταi _διa τ a  τότε, τ ο  τ ί  εΤπαv μετa ηΊν ρηξιν 
Χίτλερ καi Ρωσίας, έλέχθη ύπο το φως τijς συγκρούσεως ταύτης. Τότε 
(;λοι των, οχι μόνον ό Ζαχαριάδης, άλλa καi οί &λi.vι, τa εΊχαν χαμένα. 

"Ετσι ό έλληνοϊταλ ικος πόλεμος εΊναι ό μόνος ίσως πόλεμος, τον 
όποΊον δέν ήδυνήθη νa έπηρεάσι:1 το Κ . Κ . Ε. κατ' ούδένα τρόπον, οίιτε. 
ι'ιπέρ τής νίκης των έλλην ικων δπλων, οϋτε κατ' αύτijς. Καi τοuτο εΤναι 
μ ια aκόμη aπόδειξ ις τijς χρεωκοπίας του τότε. 

'Οπωσδήποτε, παρ.:Χ τΟ: γενόμεvα λάθη καi σφάλματα, μ' ιιρα\α 
άλλωστε δ ι '  aνθρώπους πρ:.:ηην φορaν aντ ι μετωπίζοντας τον Ι<ομμου
·J ισμόν, το έ:ργον τοu κ. Μαvιαδάκη δέον νa έξαρθQ, έ:στω καi δ:ν τον 
έ6οήθησαν αί συvθijκαι .  l< αi &λλοι έλαχον είς εύνοϊκaς συνθήκας, άλλa. 
oE:v έ:καμαν τίποτε. Πολλοi δΕ: παρεσύρθησαν είς συvοδοιπορίαν καi 
Ι:ολαψαν τεpαστίως. 

Ο ΖΑΧΑΡ Ι ΑΔΗ Σ Κ ΑΘΟΔΗΓΗΤΗ Σ Α Σ ΤΥΝΟΜ Ι Κ ΩΝ ! 

" Εν άκόμη κέρδος έκ τijς περιόδου τοΟ κ. Μαvιαδάκη εΤναι καi το 
οτι τΌ παροτρύvοε ι του πολλοi ι:Χξιωματικοi της 'Αστυνομίας Πόλεων 
ο<αi της Χωροφυλακής ήναyκάσθησαν νa μελετήσουν ι:Χρκετa πράγματα. 
περi τοϋ Κομμουνισμοί), των ι:Χρχων, των μεθόδωv του, τijς δράσεώς του, 
καi νa κατατοπισθοuν κάπcvς, ώστε νa είναι είς θέσιν νa τον aντι μετω
πίσουν, έστω καi ε Ις τον ό:στuνομικον τομέα. Η Αλλωστε δΕ:v δύvαταί τις 
vO: ΕΧΙJ η1v ι:Χξίωσιν νa τοv aντι μετωπίσουν καi είς &λλους τομε\ς, τον 
ίδεολογικόν, τον πολ ιτ ικόν, τοv όργανωτικον κ.τ.λ.  Τότε τί θι:'χ μείvΊ'Ι 
διc'χ τοuς πάντοτε aμελετήτους καi ι:Χκαταρτίστους πολ ιτικούς ; "Ολα 
τc'χ στελέχη τijς 'Αστυνομίας Πόλεων καi τijς Χωροφυλακής, τa όΠοΊα 
τώρα μεταπολεμικως εΤχον έπιτυχίας είς ηΊv δίωξιν τοΟ Κομμουνισμοu,. 
διεμορφώθησαν η fjρχισαν δ ιαμορφούμενα κατc'χ ηΊν περίοδον έκείνην. 
Καi αύτο δΕ:ν εΤναι κάτ ι το &νευ aξίας. Ό ίδιος b κ.  Μανιαδάκης, ώς 
έπληροφορήθην, έστειλεν είς τον Ζαχαριάδην, κρ· .τούμενοv τότε είς ττΊv 
Ί�σφάλειαν, ι:Χξιωματικοuς διa νc'χ συζητοuν μαζ. του καi νa μανθι:Χνουν· 
ο<ατι έκ τijς συζητήσεως. Καi ό Ζαχαριάδης δΕ:ν ύπijοξε φε ιδωλΟς είς δι
δαχην καi «καθοδήyησιν», ι�ς καλΟς «Iνστρούχτορας)> ! 

Έπijλθεν η Κ ατοχή. Ό Ζαχαριάδης παρελήφθη άπο τοuς Γερμα
νοlις καi μετεφέρθη είς το Νταχάου. ' ΕκεΊνο ποu δΕ:ν Ε:καμεν ό κ. Μανια
δάκης, νc'χ τον π6:ρι:1 μαζ ί του, το έκαμαν οί Γερμανοί, πολU περ ισσότε
ρ?ν πεπειρ�μένοι άπ_ο τον κ. ,Μανιαδάκηv. Κ α! δλ;>ι ξέρο�v σήμερα, δτι 
οι  Γερμαν�ι περ ιποιηθησαy το_ν Ζ;-ι:χαρ_ιαδην εις τ? Νταχαου, δπου εΤχε 
πpοvομ ι,ακηv θεσι,v μετα>υ των �λλ�vωv έγκ�ειστω� πάσης κατηγο
μ �α1. Ο ι _Γερμα�οι ,άv;ελryφθησαv ο,τ ι  ? �αχαριαδης ειχεv ι:Χκόμη πολλc'χ· 
vα αποδωσι:1 και τον εκρατησαv δ ια vα τοv έκ μεταλλευθοuv έv καιρ�. 
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Δ Ι ΑΤ Ι  ΤΟΝ ΠΕΡ Ι ΠΟ Ι ΗΘΗ Σ ΑΝ 

'Ασφαλως τοCιτο έγινε, δ ιότ ι θα έφρόντισεν έγκαίρως να γνωστο
-ποιήσΙJ είς αuτοuς τα σχέδ ιά του περl Ντοριοποιήσεώς του ! � Αλλως 
δεν θα είχαν κανένα λόγον να τον περιποιηθοuν. Μερι κοl κομ μουνισταί, 
προσπαθοuντες να δ ικαιολογήσουν την ύπο των Γερ μανων Νατσiς πε
ρ ιποίησιν τοu Ζαχαριάδη, λέγουν δτι τον περιποιήθησαν καΙ τον έκρά
τουν δ ια να τον aνταλλάξουν ένδεχομένως με κανένα ίδ ικόν των σπου
δα'iον αίχμάλωτον άτrο τούς Ρώσους ! Κωμ ικη ή δ ι καιολογία. ΔΕ.ν ξέρω 
κατα πόσον δ Στάλ ιν  θα έδιδε τότε, έστω καΙ i::να καπίκ ι  ( έκατοστον 
τοu ρου6λίου ) ,  δ ιΟ: το κεφάλι τοu Ζαχαριάδη. Άλλα διατί  δεν τον aντήλ
λαξαν λοι πόν ; Διατί δΕ.ν !::καμαν το 'ίδ ιον δια τον αίχμαλωτ :σθέντα 
παρ' αGτΔν ι;\ον τοCι Σ τάλιν, τον όποϊον ό πατήρ του έκλαιε καΙ 
S ιΟ: τον όποΙον aσφαλως θa έδιδε πολλοuς Γερμαvοuς αίχμαλώτους προ
κει μένου νa τον aπελευθερώσι:1 ; � Ητο σπουδαιότερος οια τον l τάλιν 
ό Ζαχαριό.δης άπο τον υίόν του, τον όποΙον ο\ Γ ερμανοi έβανι��-;-ωσαν ; 
''Αρα ο\ Γερμανοl πεpιποιήθησαν τον Ζαχαριάδην οχι δια η'ιν Ρωσίαν, 
aλλa δ ια τι1ν 'Ελλάδα, καΙ ε ίς  αuτι1ν θa τον έχρησι μοποίουν, έCχν ένίκων 
6έ6αια, δπv.:ς θa έχpησι μοποίουν καΙ είς την ι ·αλλίαν τον Ντορ ιό. Κ αΙ 
-ιοϋτο, δ ιότ ι ό 'ίδιος ό Ζαχαριάδης προσεφέρθη προς τοuτο, δπως ήτο 
2το ι μος να το κό:μΙJ μf: τον κ. Μανιαδάκην, δ:ν δΕ.ν άπελακτίζι::το 
προώρως. 

Άλλa τα περl τής έν Νταχάου δ ιαμονής TOU Ζαχαριάδη, δ:ν οχι 
καΙ τa πε.ρi τής αίτίας τής ύπο των Γερ μανΔν πφ ιπο ιήσεώς του, έδη
μοσίευσεν r]δη είς τον «Έθνικοv Κήρυκα» συντάκτης του, δ ιαμείνας 
μετ' αuτοΟ είς Νταχάου. Κ αΙ έπl των τότε δημοσιευθέντων οuτε ό Ζα
χαριάδης, οuτε το Κ . Κ . Ε. έτόλ μησαν να ομ ιλήσουν κδ:ν, οχι καi να 
S ι αΨεύσουν ! 

Α Ι  ΛΠΟΚΑΛΥΨ Ε Ι  Σ ΤΟΥ ΤΥ Ρ Ι ΜΟΥ 

Φαντάζομαι δτι τι�ρα με τας cηrοκαλύψεις ποu δη μοσι εύομΕ\) J<αi 
·ιaς δποίας ό Τυρϊμος, ώς ε'ίπομεν, μaς aπεκί:.::λuψεν, δταv πλέον δΕ'J έ
παιζε κανένα ρόλον καi έφοοεϊτο καi πpο!]m7άνετο οτ ι Θα φονευθ�, δλα 
-ιά μέλη τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  πληροφορούμενα τα τότε σχέδ ια TOU Ζαχαριάδη 
περi Ντοριοπο ιr'ισεώς του, Θα μποροuν να έξηγήσουν καλύτερον πολλα 
πράγματα, τa όποΙα έμενο-J μέχ ρ ι  τοuδε σκοτεινΟ: είς τον νοuν των :<αi 
θa δώσουν aπάντησιν ε ίς  πολλα έρωτή ματο:, τα όποϊα έμενον μέχ ρ ι  
τοϊιδε αναπάντητα δ ι '  αuτά. Β εβαίως ή διάψευσ ις  ολων αuτων εΊναι εu
�ολος με το νa π� κανεiς οτι έφ' οσον προέρχονται eχπο τον Τυρϊμον, 
6ργανον τijς 'Ασφαλείας, είναι ψεuδη. 'Αλλ' έν πρώτοις ό Τυρϊμος, δταν 
·ι α aπεκάλυπτεv είς έμΕ. έπl Κ ατοχης, eχπο διετίας καΙ πλέον εfχε παύ
σει να εΤναι δpγαvον της 'Ασφαλείας, κα] έξ 6:λλου τ<'χ μ€λη τοu Κ . Κ . Ε. 
ίΧς μη fξετ6:σουν, π?ϊος ;α aνεκ�!νω?"εν. 'Ά5 έξ:::τάσουν ι-ιόν�ν το _&.ν 
c υμ6ιδαζωνται με τα πραγματα, αν αποτελουν πραγματ : κην εpμηvείαν 
των γεγονότων, flτο ι ττ]ς μη πλασττ]ς έπιστολής τοu Ζαχαριάδη, τ-(ις 
αποστολής τοΟ Μιχαηλίδη, τf:ς έπαφfις του με την Π ροσωρινην Διοίκη
σ ι ν ,  τi'ις ένισχύσεv;ς αύτής έκ μέρους του, της περιπο ιήσεώς του έκ μέ
pους τοϊι κ.  Μανιαδάκη καi τέλος τής σωτηρίας του eχπο το Νταχάου 
καi τής έν αuτc;, περιποιήσεώς του ύπο των Γερ μανων. υΟλα αuτά, τ<'χ 
όποΊα aπέφυγε να έρμηνεύσι:1 δ Ζαχαριάδης, έρ μηvεύονται &ριστα με 
τας Cχποκαλύψεις τοϊι Τυρί μου. Κ αi έγω δ 'ίδ ιος, δταν τα πρωτοάκουσα, 
έπειδη γνωρίζω οέβαια τον Ζαχαριάδην, συνέζησα μαζί του είς το 'ίδ ι ο  
σπίτ ι καΙ συνειργάσθην μ Ε.  αuτόν, δΕ.ν τ α  έπίστεuα κατ' aρχήν. 'Αλλ' 
aφ' ένος ό τρόπος, ποu μοu τα ελεyεν δ Τυρί'μος, ή ωρα ποu μοu τα 



fλεyεJ, ή ψυχολογία ύπο το κράτος τής ό,ποίας μο� τΟ: ,f.i".,εγε, ��χολ�-· 
γία μελλοθανάτου, ό όποϊος έ'(λύτωσ� άπ<;> τοι;φεκι ες και η�ερι;_ οτ ι δεν 
οα σωθ� 'ίσως αuριον αλλ' άκομη και κυριως η προσ�ρμογη τ�ν �εγο
μένων του προς τa γ�γονότα, με έκαμαν νι:'χ τι:'χ πιστεvσω ' και να τα μι;_
ταφέρω τώρα, μετι:'χ δεκαετiαν όλό�ληρον, , εl5 ττ'Ιν, δημοσ�οτητα� Βε6c;ιω 
οε δτ ι ό:πο τότε εΙς ούδένα ό:πολυτως τα εχω ανακοινωσει ,  οπως άλ-
λωστε καΙ δλα δσα τώρα γράφω. 

, , , , � 

"Αν πάλιν δεν τον έπαιρναν οί Γερμανο1 ε ι ς  το Νταχαου και εμενεν 
έδw εΙς  τι1ν ' Ελλάδα, ε'ίτε είς ,η1ν 'Ακeο�α�πλί�ν, είτε εΙς ,w.λ�ς,φυ�ω(ά5, 
ασφαλwς θι:'χ έτυφεκίζετο κανενα .:πρωι ,άπι;> �ους _Γερμανου�, ο ι, ο;τ�ιο� το
σας Ο:λλας δεκάδας κομμοuνιστων και , μη 7τυ�εκισαν. (;>ι , α�το υ,π!"Ιρ�ε 
τrολu τυχηρός, δ ιότ ι καΙ έσώθη καΙ σuναμα η παροδος των �των και '1-ε ις  
τ ο  Νταχάου κράτη<;τίς  του, το: έξιλ�ωσαν �άπω5 ένώ,πι?ν του Κ_. Κ .,Ε . �οω
cαν , δε καιρ�v �συναμ,α δ ια νc:- έκλει,ψοu� ολοι οσοι, ηδuv�ντο να τον απ?"" 
καλυψο:.JV και ετσι, vα ξαναyιvτ:J,  κ�ι ,παλιγ ό:ρ>;ηγος το� Κ . � . Ε;, "Σ ρ ω
τ ο ς κ α 1 κ α λ υ τ ε ρ ο ς και να επανέλθτ:1 εκ Νταχαου με την α ιγλ�ν 
τοϋ «φωτοστεφάνου τοϋ μάρτυρος των στρατοπέδων συγκεντρώσεως των 
Ναζ ί» ! Ποϊος ; Ό ύποψήφιος Ντοpιό ! 

Ο «Ρ Ι ΖΟ Σ ΠΑΣΠ-I Σ» 

' Επl η1 εύκαιρίq: ποu όμ ιλοuμεν διι:'χ τον ΤυρΊμοv, σκόπιμον είναι νι:'χ 
t:ϊπωμεν καΙ κάτι σχετ ικοv μέ η1v τύχηv τοu «Ρ ιζοσπάστη». Ε'ίπομεν δτι 
ό κ. t/ιαν ιαδάκης μΕ: τον Τ uρlμov καΙ η1ν Π ροσωpιντlν Διοί;κησιν τοCι Κ Κ Ε 
κατι:'χ το 1 940 έξέδιδον τον δήθεν «παράνομον» «Ρ ιζοσπάστην» καΙ δτι 
ή aλλη Κ . Ε.,  τοu Χτιστάκη, Π απαγιάννη, καΙ Σ ίας, έξέδιδον, ό:ραιι:'χ καΙ 
n οϋ δταv ε1χαv λίγα λεπτά, Ο:λλον «παράνομον» Ρ ιζοσπάστην», τον καΙ 
γνήσιον. ' Επίσης, μετa την ό:πελευθέρωσιν τής χώρας, έξεδόθη ύπο τοu 
:z . K . E. ,  φανερό: πλέον, ό «Ρ ιζοσπάστης» καΙ έκυκλοφόρει μέχρι τοCι 
1 94 7 ,  TOU κλεισί ματός του. ΕΙς ηΊν uπόθεσ ιν αύττlν ή λέξις «παράνομος» 
χάνει ηΊv σημ::;:σίαν της aπο νομ ικής ό:πόψως, δ ιότι τa πράγματα aπο 
U:πόψΞ:ως Ιδιοκτησir;.ς τοσ τίτλου TOU «Ρ ιζοσπάστη» εχουν μπερδεuθή πο
λύ. 'ΑρκεΊ vO: ποCιμε δτ ι ό τίτλος τής έφημερίδος «Ρ ιζοσπάστης» ό:πο a
πόψεως κυρ ιότητος έπ' αύτοu δεν ό:vήκει εΙς το Κ .  Κ .  Ε . ,  οGτε είς κανένα 
;�έλος α6τοu νομ ικως ! 'Όπως έγράψαμεν εΙς την άρχτlν τοu ίστορήμα
τος τούτου, ό Γl ετσόποιιλος, ό:ρχικος Ιδιοκτι'ιτης, μετεοί6ασε τον τίτλον · 
ι.. ίς  το'.Ι Λεωνίδωι Χατζησταύροu, γραμματέα τής Κ απνεργατ ικής Όμο-. 
σποvδί::χς, ίδρυτικον μέλος τοCι κόμ ματος καΙ Εμπιστον πρόσωπον αύτοu, 
δ ιι:'χ συμβολαίου, συνταχθέντος ύπο τοu συμβολαιογράφου Π. Δημητριά
δη ( Ρήγα Γκόλφη ) καΙ φέροντος ό:ριθμον σuμ6ολαίοu 1 2 . 1 46 τής 1 9ης 
Όκτc.:Ε!)ίοu 1 922. 

Ό Λεωνίδας δμως Χατζησταύρου, έπί τ ι  χρον ικον δ ιάστημα ό:ρκε
τwv έτwν, ό:πεσύρθη τής ένεργοu δράσεως τοu κόμματος καΙ τότε έκάλε
σε τι\ν Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. νι:'χ ύποδείξι:1 άλλο πρόσωπον, είς το όποίΌν νa 
μετα'3 ιοάσΙJ τον τίτλον τοu «Ρ ιζοσπάστη», καΙ ό Ζαχαριάδης ύπέδειξε 
ί �ν ΤιιρΊι�ον, δστ ις :;ότε ήτο όρyανωτ ικος yραμματεuς τοu κόμ ματος καi μελος του Πολιτ ι ιωυ Γραφείου. Ό Τυρί'μος, ώς μοu ό:νεκοίvωσεv ό ϊδιοc δ tετήρησε ττlν ίδ ιοκτησίαν τοCι τίτλου τοu «Ρ ιζοσπάστη» καΙ μετa ττlν έ� 1 ou κόjψατος ό:ποσκίρτησίv του Δεν έvεθυμεΊτο ομως νι:'χ μοϋ π� είς ποΊον συμβοι;_αιογραφεΊον f:γινε το σuμ6όλαιον, δ ιι:'χ τοu όποίου ό Χατζησταύ�ου του μετεδίοασε τον τίτλον, δ ιότι δεν έyνώριζε καΙ τον Ρήγαν Γκόλφη_:ι, δ;,a ya ,yvωρίζτ:l, O:v έγιν,ε ;ο σ,υμοόλαιον είς τ? ίδιον συμβολαιογραφ�:οv }Ι ε ις  αλλο. ΠΛαvτως αυτος δεν εΤχε μεταο ι6ασει τον τίτλον ε! ς κα���α αλλ�ν. ,Σ uνεπως ήτο δ νόμ ι μος Ιδ ιοκτήτης τοu τ ίτλου καΙ δταν τον εζεδ ιδε με τοv κ. Μαν ιαδάκην. Έκuκλοφόρε ι μεν δήθεν «παρανόμως», έξε-
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. .)ίδετο δμως νομίμως ύπο τοu κατόχου τοu τίτλου. 'Αντιθέτως έξεδίδετο 
παρανόμως καi έκυκλοφόρει παρανόμως δ άλλος «Ρ ιζοσπάστης», δ της 
yνησίας Κ . Ε., των Χ;rιστάκη κ;τ.λ. ',Επίσης aττ;ο τοu 1 9�4 μέχρι τοu 
ί 947 το Κ . Κ .Ε .  έκδιδον έλευθερως τον «Ρ ιζοσπαστην», έξεδιδεν εφημε
ρίδα 'της όποίας' δ τίτλος δεν άνηκεν εΙς αύτό, άλλ' είς τον ΤυρΊμον, δη
λαδ� εΙς πρόσωπον, το δποΊον το Κ . Κ . Ε. εΤχε φονεύσει ! Βεοαίως τοuτο 
οιίδεiς έγνώριζε πλην έμοu καΙ τοu Ζαχαριάδη, καΙ ολοι έπίστευον δτι δ 
«Ρ ιζοσπάστης»' ήτο τοu κόμματος ! Το κόμμα 6έ6αια δέν εΊναι νομικον 
πρόσωπον καi δεν δύναται να ΕΧι:J περιουσίαν, άλλ' άσφαλως θα ύπέθε
. .  rον ολοι δτι κάποιο στέλεχος αύτοu θα εΤναι δ Ιδ ιοκτήτης τοu τίτλου. 

ΠΟ Ι Ο Ι  Ο Ι  Ι Δ Ι ΟΚΤΗΤΑ Ι ΤΟΥ Τ Ι ΤΛΟΥ ΤΟΥ «Ρ I ΖΟΣΠΑΣΤΗ» 

Καi έγω μεν δεν εΤχα κανένα λόγον ν' aναμ ιχθω είς την ύπόθεσιν 
καi να θίξω τότε το ζήτημα αύτό, δπως δεν εΊχα πfι καi τίποτε άλλο εΙς 
κανένα. Ό δε Ζαχαριάδης, δστ ις έγνώριζεν δτι Ιδιοκτήτης τοu τίτλου εΤ
ναι δ φονευθεiς ήδη Τυρϊμος, δεν Ε:θιγε το ζήτημα, δ ιότι δεν τον συνέφε·
ρεν, aφpu δ νεκρος δεν fJδύνατο να μετα6ιοάσι:1 τοuτον εΙς άλλον. ΚαΙ 
iφ' δσον κατ' αίιτον ούδεiς άλλος έγνώριζε το ζήτημα, δ «Ρ ιζοσπάστης» 
εκυκλοφόρει ως έφημερiς τοu κόμματος, b ιότι οuδεiς θα δ ιενοεΊτο δτι νο
μ ικCJς δ τίτλος δέν άνήκει πλέον εΙς το Κ . Κ . Ε. Σήμερον καΙ aπο τοu 
1 944, δπότε έφονεύθη δ ΤυρΊμος, δ τίτλος τοu <<Ρ ιζοσπάστη» aνήκει φυ
σ ικΟ: νομ ικως εΙς τοuς κληρονόμους τοu Τ υρί μου. Οίιτοι δε το 1 944 ήσαν 
ι; γραί'α μήτηρ του καi ή aδελφή του, ijτις τότε έπηγγέλλετο την μc6ί-

·σταν καi κατώκει εΙς το Παγκράτι .  Ό Τυρί'μος δμώς δεν έΛεγε ποτέ εΙς 
αύτας τίποτε δια την δρ&σίν του καi δια τας κ ινήσεις του καi aμφι6άλλω 
.αν αόται γνωρίζουν η_ έγνώριζον ποτέ δτι ήσαν α\ Ιδ ιοκτήτριαι τοu τίτλου 
της έφημερίδος «Ρ ιζοσπάστης», δια να διεκδικήσουν νομικως άπο το 
Κ . Κ . Ε. τα άφθονα δντως κέρδη, τα όποΊα aπεκόμ ισεν δ «Ρ ιζοσπάστης» 
ό:πο το 1 944 μέχοι τοu 1 947.  

Πάντως αόται πρέπει νa εΤναι καi σήμερον α\ Ιδιοκτήτρ ιαι τοu τί
τλου, έκτος εαν Εχασαv τα δικαιώματά των, λόγφ μη aναvεώσεως αύτων 
L ιc'x καταθέσεως έκ νέου αύτοu. 'Οπωσδήποτε Ε:τσι Ε:χει ή ύπόθεσις τοu τί
τλου τοu «Ρ ιζοσπάστη». 

'Όταν δε ό Ζαχαριάδης εΙς τa Γ ραφεΊα της 'Ασφαλείας άvέπτυσσεν 
εiς τον ΤυρΊμον τα σχέδιά του περi μεταμορφώσεως τοu Κ . Κ . Ε. εΙς έθνι
..:οsτοσια�ιστικον κόμμα, τοu εΤπε συνάμα, κατa την προς έμε ό:φήγησιν 
του τ υ ρ ι μου : 

_ -;- ,Καi ό <<Ρ ιζοσπάστης», δ ικός μας δεν εΤναι ; Στο δνομά σου δέν 
c:ιναι ο τιτλος ; 

Καi είς καταφατικην ό:πάντησιν τοu Τυρίμου : 
- 'Αποδίδω σημασίαv εΙς αύτό, διότι ή μ&ζα συνήθ ισε να πιστεύι:1 

. ι:: ί5 ;ον «Ρ ιζο�π�στην». :ο;τοιος ε� ει τον «Ρ �ζοσπ�σηγ» στα χέρια τοJ, αυτος εΤναι το κομμα. Αυτο άπεδειχθη πολλακις εις το παρελθόν. 
ΤΥΧΗΡΟΣ 

Αύτο το τελευταΊον δύναμαι να οεοαιώσω καi έγώ. Πράγματι είς 
· ολας ,τaς Ιδε�λογι!<aς, μάχα5 καi συχκρούσε ις μ�σα είς το Κ . Κ . Ε. ,  ένίκη

ιπ παντοτε η μερις, η διαθετουσα τον «Ρ ιζοσπαστην». 
' Εκ των ύστέρων aποδεικνύεται, δτι δ Ζαχαριάδης ύπi]ρξε πολU τυ

�ηρός, δ ιότι δ κ. Μαvιαδάκης τον aφi]κεν έδω καΙ δεν τον πi]ρε μαζί του 
όπως καi δ ιότ ι οΙ Γερμαvοi τον πηραν είς το Νταχάου. ' Εaν τον Ε:παιρν� 
μαζί του δ κ. Μαvιαδάκης, θa έξuπηρέτει οέοαια πολU την ύπόθεσιν τοu 
συμμαχικοί! aγωνος, έπηρεάζων Ε:ξωθεν τaς κ ινήσεις τοu Κ .Κ .Ε. έν 'Ελ-
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λάδι άλλa ποίαν τύχην θa εΤχεν έν τέλει, δταν θ' άπεκαλ�π-ι;ετο_ κάπο;ε 
τό δ;πλΟ παιγνίδι ποu θa επαιζε, δΕ:ν γνωρίζω. Διότι και οι Ρωσοι � ις 
τi1ν Αίyυπτον εΤχαv τότε πολλa καί καλa λαγωνικa διa νa τον μυρισθουν. 

ΤΟ Κ .  Κ. Ε. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ Ν  
'Επί άρκετον χρονικον διάστημα μετa τον Άπρίλιον τοu 1 94 1 ,  δπό

τε έπεολήθη η γερμανικi] έν 'Ελλάδι 'κατοχή, το Κ . Κ . Ε. δΕ:� ήδυνήθη νa 
Δίρ!J τον δρ�μον, του, �ν καί ή έ,πακο�οuθryσασα ,έπ}θεσις το� Χί�λε� κ�
τa τijς Ρωσιας εξ�καθαι;ισε πλεο� αuτοματως τ;ην ιδεολ9γικ.�ν αυτ9υ θε
σιν. 'Η  όργαvωτικη του ομως καταστασις ήτο τοσον άθλ ια, ωστε δ;:ν ήτο 
εiς θέσιν νa έκδηλώσι:1 ούδf: η1ν έλαχίστην δρδ:σιν, οΙασδήποτε φυσεως. 
'Αριθμός τις μόνον έξορίστων κα� φυ_tακισμένων, κατώρθ�c;ε νa ά13:αλλ�
γ6 άπο τi]ν κράτησιν, έπωφεληθεις  της καταρρευσεως του ελληνικου Κ ρα
,·όυς καί των έντος τijς χώρας πολεμικwν γεγονότων. Προ παντος δμως, 
δΕ:ν εΤναι ψείιδος, δτι το παρέλυεν ή διακοπi] των σχέσεων μΕ: την Μόσχαν, 
fiτιc; εύρίσκετο είς τόσον δεινi]ν θέσιν, ωστε νa μη δύναται ν' άπασχοληθιJ 
δχι μΕ: το Κ . Κ . Ε. ,  άλλ' οϋτε μΕ: κανένα Κ .  Κ .  τοu Κόσμου, άπειλουμένη νa 
πέσΙJ είς χεΊρας των Γερμαvwν. Το παρέλυεν η διακοπi] τwν σχέσεων μΕ: 
την Μόσχαν, διότι άπο έκεΊ μόνον ήδύνατο νa εuρΙJ χρήματα διa νa 
κ ινηθij. 

Έκτος τούτου, η έπακολουθήσασα την Κατοχi]ν πεΊνα κατέρρ ιψε 
1όσον πολu το ήθικον τwν μελwν τοίι Κ . Κ . Ε. ,  δπως καί δλων τwν πτωχwν 
λαϊκwν μαζwν, ωστε εκαστον αύτwν, άγωνιζόμενον διa τi]ν έπι6ίωσίν του, 
διa τι1ν έξεύρεσιν τοίι έπιουσίου άρτου έαυτοu καί τijς οΙκογενείας του, 
δi:ν εuρισκεν οϋτε καιρόν, άλλ' οuτε καί μυαλΟ εΤχε νa σκεφθιJ την πολ ιτι
κήν, το κόμμα, τον Κομμουνισμόν, δστις καί έν Ρωσίq: έκ ινδύνευε. 

Κατa τι1ν κρίσιμον ταύτην ωραv, δταν δΕ:ν ύπijρχε σχεδον τίποτε 
άπο το Κ . Κ . Ε., 6 Λευτέρης 'Αποστόλου, άδελφος τijc; περιφήμου νοσοκό
μου ' Ηλέκτρας, άλλοτε μέλος τijς Κεντρικης Έπιτροπijς τijς 'Ομοσπον
δίας Νεολαιwν, προσεπάθησε νa κάμη κάτι,- νΟ: συγκεντρώσt;l εν εΤδος 
Κεντρικijς Έπιτροπi'ιc; τοίι Κ . Κ . Ε. ,  προς άvαδιοργάνωσιν αύτοΟ. Πάντως 
δΕ:ν έπέτυχε καί πολλΟ: πράγματα, διότι καΙ η προσπάθειά του δΕ:ν ήτο 
ciσφαλwς έκ των εύκολωτέρων. τα πλεΊστα των στελεχwν ήσαν είς τaς 
φυλακάς, είς τi]v Άκροναυπλίαv η είς άλλας φυλακάς. Χρήματα δΕ:ν 
ύπijρχον, άλλa καί δΕ:ν i'jτo δυvατοv νa εvρεθοΟν άπο έσωτερικοuς πόρους. 

'Όσον άφορ� τa γραφόμενα ίιπο τοίι Πετσοπούλοu περί όργανώ
σεως όμάδων Μ.Ε. Σ .  (Μετώπου Έθvικijς Σωτηρίας )  ώς προϊστορίας τοΟ 
Ε. Α. Μ., f\δη άπο τοΟ ' I  ουλίου τοu 1 94 1 ,  δ:v εΤvαι άληθη καΙ δχ ι προσπά
θεια προσωπικijς αύτοΟ καΙ άλλων τινwν έξάρσεως, πάντως ούδεμίαν 
iσχοv άπήχησιν καΙ περιωρίσθησαv είς σχέδια καΙ είς χαρτ ιά. 

Ο Ι  Β ΟΥΛΓΑΡΟ Ι ΕΝΗ ΡΓΗ ΣΑΝ 
Δ Ι Α  ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣ Ι Ν  ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ ! 

� , Γε_γοvος �ο δποΊον δέον νa έξαρθιJ Ιδιαιτέρως καΙ το δποΊον κατ' έ
ςοχην εlναι προς αΤσχος τοΟ Κ . Κ .Ε. ,  γεγονος το δποΊον είς πολλοuς άκό
�η μftvει ί<;!ως, άγv!"στ<;ν, :-Τ�αι το, δτι ά�ώτερα στελέχη τοu Κ . Κ . Ε. ,  τιJ 
ε�κρισει �ων ']γετων α�το� I ωαννιδη,, Θεο�, _Μπαρτςώτα κ. τ .λ., εύρισκο
ιJ�vων έντος των φυλακων Ακροναυπλιας, εξηλθον των φυλακwν τιJ έπεμ
οασει των οουλγαρικwν Άρχwν τοΟ Φιλώφ, δηλαδi] τwν Βουλγάρωv φασι
�τwν, ςητησάvτ�ν άπο τοuς Γερμανοuς τi]ν άπόλυσιν αύτwν καΙ φυσικa 
c.πιτυχοντων ταυτην ! 

Ta σχελέχη ταΟτα τοu Κ . Κ . Ε. ,  26 τον άριθμόν καταγόμενα έκ Δυ
τικijς καΙ Άνατολ ικijς Μακεδονίας, έδήλωσαν εic; τό:ς 6ουλγαρικ0:ς 'Αρ-
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χάς Κ ατοχης τώv έδαφών τ,ο:Jτ�ν δτι εί�α ι � ο ί; λ γ �  ρ ο, ι ύ π ι) � ο ο ι ,  
έφ'  δσο•J 6 τ_?πος ηϊ1 γ�νν�1σεως_ των, ε ίναι Ο?υ�γαρ,ικος, ως �ατ�χομενος 
ο ρ ι σ τ ι κ ω ς παρ αυτων, και έζητησ:::χν άπο τους Βουλγαpο�ς 9>ασ:ι
στάς νά έπέμοουv είς το�ς Γερμανοuς διά νa άποφυλ�,(ισΘοvν cπο τας, 
φυλακάς 'Ακροναυπλίας, ΟΠΟ'-' τάχα έ:φατοuvτο οχ • δ ιοτι ήσαν κομμο�
ν ισταί, άλλ' αύτονομ ισταί, δηλαδη ηyωvίζοντο δ ιά τrμι αvτοvόμησ ιν της 
πατρίδος των Μακεδονίας ! , , Κ αi αi 6ουλγαρικα1 φα;:τι�τ;κc:Ι Ί�ρχc;Ι έκινή3ησαν 9'υσ,ικ? κ�ι έπε: τυχον παρ::Χ τών �ερμανων ;:ην αποφυ�ακισιν των. ��εταξυ αυ�ων �το �αι 
δ περιώνυμος Τζι μας, έκ των_ πρωτεu9ντω� στ�ε)ςων, «πρεσο;vτης» άρ
γότερο� της «Κ�δ�p•Jήσ;εωs των_ �.ουνω,ν» ε ις την [ ιο�γκ?Ο"�α�ιαν , ! Είναι σαφες οτι, εκτος τοu οτι οι κομμοvν ιστα ι αvτοι απετ.::.Θησαν 
ι:.ίς φασιστάς Β ουλvάpοιις διά νa σωθοuν άπο τας φvλακάς, άποκλε:στι
κώς δια λόγους φ ιλ�τομαρισμού, έπl πλέο;: διά τής πρ�ξεώς των ταύτης 
6:νεγνώριζον ντε φάκτο δτι τα κατεχόμενα, έλέr.,) ϊ ερ μανών, ύ -:το των 
Βουλγάρων έδάφη ηϊς Δυτικης K::'il Άνατολικrlς Μακεδονίας Ε)'Ινο.v ορι
στικώς Όουλγαρικα καi ο\ κάτοικοί των, μεταξυ τώv όποίων καi oi 'ίδ ιο ι ,  
ήσαν πλέον Βούλγαροι ύπήκοοι ! 

Δηλαδfι ο\ κομμουνισταi α:jτοl i:πώλουν τfιν Μακεδονίαν στοuς 
Β ουλγάρους φασισταc; εναντ ι της προσι.:πικης των έλευθερίας, άπεμπο
λοuντες σuν6:μα καΙ τον κομμουv ισμόν των , διότι οϋτε ό Κομμουνισμός, 
ζητών αύτονομίαν της Μακεδονίας, ήννό�.Ι παρiδοσιν αύ;ής είς τοuς 
Βουλγάρους φασ ιστάς. ΚαΙ δμως το ό:ναμφϊσ6ήτητοv αuτο γεγονός, πρ:.J
Ί άκουστοv ώς περίπτωσις καi ε(ς αύτ(χ τα κομμοuvιστ ικα χρονικά, Εγιvε 
μετι'χ i:γκρ ισ ιν έκ μέρους της κομμουνιστ ικης τΊγεσίας ! 'Υπάρχει χειρό
τερος δ ο σ I λ ο Υ I σ μ ο c; άπο αύτόv, τον όποίΌν εκαμεν η τότε ήγε
ο·ία τοΟ K . I< . E. ; Κ αΙ δμως τοΟτο έφωνάσκει τάχα κατα των οίκοvομικr;)ν 
δοσιλόγωv ό:ργότεροv η έv πάστ:ι περιπτώσει κατα δοσιλόγων άτομικως 
ώφεληθέντων, έν�) έδώ πρόκε ιται περί δοσιλοyισμοu ένος δλοκλήρο:.ι κόμ
ματος ! Έτυφέκισε το Κ . Κ . Ε. τι'χ 26 αύτι'χ σ rελέχη του διι'χ τfιν έπαίσχυv
τον αύτfιν άπο πάσης άπόψεως πρaξίν τι.: •J κσi έκείνους έκ τών ήyετ&iν 
ίΌυ ποu τfιν ένέκριναν ; Κ αi ταuτα πάντα έyίνοvτο καθ' fιν έποχijν το 
i< . K . E. έπηγγέλλετο δ ιι'χ τοΟ Ε.Α.Μ. «έθνικι')ν άvτίστασιν» κατα το:J Κα
τακτητοu καi άπελευθέρωσιν άπο τοΟ ζυγοί) τοΟ Φασισμοu ! ! ! 

Πώς έδικαιολόγησε η1ν πρaξίν του ταύτην το Κ . Κ . Ε. άpyότεροv 
μετα τfιν άπελεuθέρωσιν ; 'Απλούστατα έσιώπησε η\ν σιγfιν τοu ένόχου 
καΙ δεν εΤπεν άπολύτως τίποτε. ' Εποίησε τι')ν νησσαν καi δεν προσεπά
οησε νι'χ δ ικαιολοyηθi) πολιτικώς εναντι τοΟ Λαοu, άλλ' οuτε καi ένδοκομ
ματικ&iς Ει<αμε σvζή;ησtν δι(χ να έλέγξ1] ϊούλάχιστον τοuς fιγέτας του 
ποu ένέκριναν τι')ν αύτόχρημα καi άπο έθνικi]ς καΙ άπο κομμουvιστικιϊς 
ό:πόψεως π ρ ο δ ο τ ι κ η ν ταύτην πρaξιν . 
.. , Δf.ν yvωρίζω. δλα τΟ: �νόματα" τών �ατa τοιοu;ον τρόπον, δηλαδη 
οι έπεμοασεως των Βουλγαρων του Φιλωφ, δ ιασωθεντων έκ τijς Άκρο
ναυπλίας. Ετς έξ αύτt'Jν εΤναι δ Τζίμας, δύο άλλοι εΤναι νεκροί. Πάντως 
σκόπι μον εiνα1 νι'χ δοθοΟν άπο τα άρχεlα των φυλακών 'Ακροναυπλίας τι'χ 26 ταuτα 6νόματα, δ ια νι'χ μάθτ:ι ό κόσμος ποiΌι i1σαν οί κομμουνισταί 
ποu έσώθησαν άπο τοuς Β ουλγάρους φασιστάς, δ ιότι ίσως άκόμη κά� "ιl Ο ΙΟς έ$ αιJτ&Jν να τολμq νό: έμψανίζεται ώς «ίjρως της άντιστάσεως», cχν 
�αi ύπεγραψεν δτ ι εΤναι Β ούλγαρος καi άνεγνώρισε τfιν Δυτικfιv καi 
·Ανατολ ι κfιν Μακεδοvίαv 6οvλγαρικάς, τi) έγκρίσει μάλιστα των Ί ωαν-νί5η, θέου, Μπαρτζώτα καΙ Σ ίας. ' 

Η Ι ΔΡΥΣ ! Σ ΤΟΥ Ε. Α. Μ. 

ΔΕ'J πρόκε!ται νa κατατριβC:ψεν ό:ναγράφοντες γv.ωστι'χ πράγματα, 
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δημοσιευθέντα τjδη. Θα ε'ίπωμεν δσα κρίνομεν ώς άγνωστα, τούλάχιστον 
ε ίς  τοuς πολλοι)ς. 

Σ ήμερον το _Κ . Κ . Ε. τ�π�θετεl Ιστι;ρικως ,την 'ί��υc;ιν τοϊι �� είς 
ϊ άς 27 Σεπτεμοριου � 94 1 ,  σποτ� εΤχον επι�τρεψει οι �ξοριστοι κ?ι :σ�η
ματίσθη ή νέα λεγομενη � . Ε. με γρ,αμμ�τε

,
α, τον � ιαντο_v. Κατ, ουσια� 

έπρόκειτο περl των προσωπων σχεδον των ιδιων, τα όποια καθηρεσε το 
1 930 άπο τι1ν Κ . Ε. ό Γερμανός έκπρόσωπος της Κόμ ιντερν οουλευτιΊς 
i κροϊιοε καΙ τα (στειλεν είς την Ρωσίαν, ώς έγράψαμεν f\δη. Τ α 'ίδια 
πρόσωπα κατέλαοον την Κ . Ε.,  έκτοπίσαντα τοuς Χτιστάκην καΙ Σ ίαν, 
τοuς όποίους δi:ν f.παυαν να καταγγέλλουν ώς χαφιέδες ! Έν τοσούσ� 
cέον να άμφισοητηθί) ή ήμερομηνία αϋrη της Ιδρύσεως τοϊι ΕΑΜ, δ ιότι 
τον Σ επτέμορ ιον τοϊι 1 94 1  ή Ρωσία έμάχετο άκόμη κατα τοϊι Χίτλερ πο
λύ μακρav της Μόσχας, ήτις μόνον κατα Νοέμοριον τοϊι 1 94 1  έκ ινδύνεv
σεν. Εlναι δi: γνωστόν δτι, προ τοϊι κινδύνου τούτου, το Κ ρεμλlνον (καμε 
την στροφην καi f\ρχισεν υlοθετοϊιν έ θ ν ι κ ι σ τ ι κ α συνθήματα, δια 
vα δυνηθί) να έξεγείρτ:ι τον ρωσικον Λαον προς &μυναν της . . .  Πατρίδος, 
τής 'Αγίας καΙ Μεγάλης Ρωσίας των ένδόξων Τσάρων καΙ της Όρθοδό
C:ου Π ίστεως ! 

Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΗ Σ ΡΩΣ Ι ΑΣ Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ ΕΘΝ Ι Κ Ι ΣΜΟΝ 

Πως λοιπον ήτο δυνατόν, πρΙν η ή Ρωσία στραφί) πρΟς τα έθνικ ι
στικα συνθήματα, να στραφοϊιν προς αύτα ό Σ ιάντος καΙ ό Παρτσαλί
bης καΙ ό Θέος, ποu δi:ν τjξεραν Π<?U πav τα τέσσερα ; Ή Ρωσία έκαμε 
ϊ ην στροφην προς τον έθνισμον καΙ τα έθνικιστικα σwθήματα, διαπι
στώσασα δτι τα κομμουνιστικα τοιαϊιτα δi:ν εΤναι είς θέσιν να έμπνεύ
σουν, να έμψυχώσουν καΙ να ένθουσιάσουν τας μάζας δια να θυσιασθοuν 
c.lς τας μάχας τοϊι πολέμου. Κ αΙ αύτο άκριοως άποτελεl, καθ' ή μ&ς, την 
χρεωκοπίαν τοϊι Κομμουνισμοϊι ώς θεωρίας καΙ πράξεως, έκτος της ά
ποτυχίας του έπl τοϊι οίκονομικοϊι καΙ τοϊι κοινωνικοί) έπιπέδου, καΙ δ ι '  
αύτο τονίζομεν πάντοτε δτι 'έav ή Ρωσία, ώς Κ ράτος σύμμαχον τC>v 
Δυτικων, ένίκησεν εΙς τον πόλεμον, ό Κομμουνισμός ώς θεωρία εΤναι ό 
μ έ γ α  ς ή τ τ η μ έ ν ο ς, έξ ίσου προς τον Έθνικοσοσιαλισμόν ! 

UΟταν λοιπόν το Κ ρεμλlνον, μόλ ις μετα δύο μήνας, (καμε στρο-
9ι1ν προς τον έθνικισμόν, πως f.καμε ταύτην ό Σ ιάντος δύο μηνας ένω
ρίτερον άπο την Ρωσίαν καΙ δi:ν έφο6ήθη να κατηγορηθί) ώς δεξιός, ώς 
σοσιαλπατριώτης, έφ' δσον το ΕΑΜ, ώς σύνθημα, εΤναι καθαρως έθνι
ι<ιστικόν, άφοϊι σημαίνει «Έθνικον Άπελευθερωτικον Μέτωπον» ; Π ρο
φανως τότε το Κ ρεμλΊνον άντέγραψε την «σοφίαν» τοϊι Σ ιάντου καΙ τοϊι 
Θέου καi έτράπη πρΟς τα έθνικ ιστικα συνθήματα ! 

ΝΟΘΕΥ Σ Ι Σ  ΤΗ Σ Ι ΣΤΟΡ Ι Α Σ  

Άλλα το Κ . Κ . Ε. τοποθετεΊ τfιν ίδρυσιν τοu Ε.Α.Μ. κατα Σ επτέμ-
6ριον τοϊι 1 94 1 '  νοθεϊιον, κατα το σύνηθες, τfιν ' I  στορίαν, δια να κατα
δείξτ:ι δτι τάχα αύτό δi:ν f.χασε καιpόν, άλλ' άμέσω5 μετα τfιν Κ ατοχην 
έκινήθη κατα τοϊι Κ ατακτητοϊι ! Μηπως vπάρχει τροπος V..έyχΟιJ των ή
μερομηνιων τούτων εΙς τας άποφάσεις  τοϊι Κ . Κ . Ε. ; 'Οπωσδήποτε καi 
αύτα τα μέλη τοu Κ . Κ . Ε. μόλις κατα τα μέσα τοϊι 1 942 Ελα6ον γνωσιν 
τοϊι ΕΑΜ καΙ έκιvήθησαν εΙς τα πλαίσια αύτοu. Καi τοCιτο εΤναι φυσι
κόν, δ ιότι ή πρΟς τα έθνικ ιστικα συνθήματα στροφη πρωτον fγινε πα
ρα της Ρωσίας καi f.πειτα ήκολουθήθη άπό τα Κ . Κ .  των κατεχομένων 
χωρων. ΚαΙ εΙς αύτfιν τfιν Γαλλίαν, ποu fπεσεν εΙς χεlρας των ΓερμανC>ν 
τον Μάϊον τοϊι 1 940, ή άντίστασις των Μακί, δ:ν καΙ δi:ν εΤχαν άποκλει-

529 

4 



στικως κομμουνιστικην χροιάν, δπως το ΕΑΜ έν ' Ελλάδ ι,  μόλ ις κατ<'χ το 
1 94 2  ώρyανώθη. 

'Οπωσδήποτε, ό χρόνος ίδρύσεως τού ΕΑΜ δ€.ν Ε.χει πλέον ε ι μη ο
λwς ίστορ ικην σημασίαν, ή όποία παίζει ρόλον μόνον δι<'χ το ζήτημα δ:ν 
ίδρυθ€.ν έγκαίρως έπρόλα6ε τfιν 'ίδρuσιν άλλων οργανώσεων aντιστάσε
ως κατ<'χ τού Κ ατακτητοu αύστηρως έθνικων. Κ αθ' ήμaς δtν έπρόλα6ε τί
ποτε, δ ιότι ή ΕΚ ΚΑ τοu Ψαρροu καi των σLιν αύτ4), &ν δΕ.ν προηγήθη, 
πάντως ύπηρξε σύγχρονος εΙς τfιv έκδήλωσιν της δράσεώς της μ€. το 
ΕΑΜ. Άφίνω κατ<'χ μέρος το ΕΔΕΣ καi τ<'χς Ο:λλας όργανώσεις Άντι
στάσεως, τ<'χς γνησίως έθνικάς, έ<'χν παραδεχθωμεν δτι ή 'ίδρυσις αύτωv 
ήκολο:Jθησε. 

Τ I ΗΤΟ ΤΟ Ε.Α.Μ. ; 

Είπομεν f\δη δτ ι ώς σύνθημα ητο έθνικ ιστικόν. Ώς όργάνωσις έξει
λ ίΧθη είς πλατει<'χν όργάνωσιν μαζων, κ ινουμένων κατ' ό:ρχfιν ό:πο το 
α'ίσθημα της έλευθερίας, της απελευθερώσεως δηλαδfι της χώρας ό:πο 
τον Κ ατακτητήν. Θεωρητ ικως ητο μία έφαρμοyfι έκ μέρους τοu Κ . Κ . Ε. 
της παλαιaς τακτικης τοu «' Ενιαίου Μετώπου», κατ<'χ τfιν όποίαv εύρί
σκει τις (έν προκειμένct� το Κ . Κ . Ε. )  μ ίαν πολιτικfιν πλατφόρμ, εvα μ ί
ν ι μουμ πρόγραμμα ό:μέσου δράσεως μ€. σκοποuς καi συνθήματα συyκι
νοuντα προς δρaσιν οχι μόνον τ<'χ μέλη της Ιδίας αύτοu όργανώσεως, ό:λ
λ<'χ καi τ<'χ μέλη άλλων οργανώσεων η καi yενικως τ<'χς λαϊκ<'χς μάζας έν 
τ4) συνόλct� των η έν μέρει δ ι<'χ ν<'χ έξωθήση προς δρaσιν μεγαλυτέρας δυ
νάμεις ό:πο . δσας ό 'ίδιος δ ιαθέτει,  Εκμεταλλευόμενος δι<'χ τοuς Ιδίους 
αύτοCι πολιτικοuς σκοποuς τ<'χς δυνάμεις των άλλων, τ<'χς έκφευyούσας 
προηγουμένως της Ιδικης του έπιρροης. Διa τοuτο καi ΤΟ Κ . Κ . Ε. δ ιε
πλάτυνε μ€.ν την 6ργάνωσιν τοu ΕΑΜ προς τ<'χς μάζας καi προς άλλα 
μ ικρ<'χ κόμματα η όμάδας, έφρόντισεν δμως ν<'χ κρατήση τfιν ήγεσίαν καi 
τον έπ' αύτwν Ε.λεγχον. 

Ούσιαστικως ίιπηρξεν ό προθάλαμος τοu Κ . Κ . Ε. Οί εΙς το ΕΑΜ 
εΙσερχόμενοι εlσήρχοντο εΙς τον προθάλαμον τοuτον καi ύφ ίσταντο έκεl 
τr1ν διαλογi]ν της εΙσόδου των είς το Κ . Κ . Ε. ,  όπότε καi άπήλαυον τής 
έμπιστοσύνης τfiς ήγεσίας. Οί εΙσερχόμενοι εΙς το ΕΑΜ δ€.ν είσήρχον
το εΙς 6ργάν�σιν δημοκρατικως λειτουργοuσαν ώς ίσότ ι μα μέλη αύτης, 
ό:λλ' είς όρyάνωσιν ίιποτεταγμένην είς Ο:λλην τοιαύτην, δ ιό:  ν<'χ έξυπηρε
τήσοuν τοuς σκοποuς έκείνης ! 

Κ αi αuτό ό:κρι6ως ύπηρξε το λάθος τού Κ . Κ . Ε.,  δ ιότι ή διαπίστω
σις  τούτου έκ μέρους των εΙσερχομένων είς το ΕΑΜ, τοuς Ε.καμνε νΟ: 
φεύγουν ό:πο αύτό, δταν δ€.ν ήθελαν ν<'χ γίνουν κομμουνισταί. 

Πρiν ποuμε άλλα πράγματα σχετικως μ€. το ΕΑΜ, έπι6άλλεται ν<'χ 
μ ιλήσωμε λ ίγο δι<'χ τον ΕΛΑΣ καi ίδίως σχετικως προς την δρδ:σιν του. 
Κ αi έν πρώτοις πρέπει νΟ: τονισθ� δτ ι αϋτη δ€.v ύπηρξεν Ε.μπνεuσις καi 
πρ:.vτο6ουλία της ήγεσίας τοu Κ . Κ . Ε. Ή ήγεσία του έσύρ9η μδ:λλο.ι εΙς 
τi]ν υίοθέτησιν της κ ινήσεως καi είς τοuτο τfιν έξηνάγκασαν δύο πρά
γματα κυρίως. 'Αφ' ένος το δτι ό Χίτλερ έπετέθη κατ<'χ της Ρωσίας καi 
αuτη έκ ινδύνευεν ήδη, δ δ€. Στάλιν έξελιπάρει δλόκληρον το προλετα
ρ ιδ:τον τοu Κόσμου καi φυσικ<'χ πρωτίστως τ<'χ Κ . Κ .  ν<'χ σπεύσουν �ίς 
βοήθειάν του καi Ιδίως το προλεταριaτον των κατεχομένων χωρwν ν' ά
ναπτύξη Ε.ντονον ό:ντίστασιν κατ<'χ τοu Κ ατακτητοu δι<'χ ν<'χ τον άναγκά
ση νΟ: διαθέτη μεγαλυτέρας κατ<'χ το δuνατον δυνάμεις είς τ<'χς κατεχο
μένας χώρας προς συyκράτησιν της κατοχης των, είς τρόπον C:ιστε νά 
μη δύναται ν<'χ στέλλη έφεδρείας κατ<'χ της Ρωσίας. 
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Δ Ι ΑΤ Ι  ΕΒΓΗ ΚΑΝ Σ ΤΟ Β ΟΥΝΟ 

Ό δεύτερος λόγος ήτο οτι αί πρωται όμάδες ποu βγήκαν είς το 
Εουνο aπετελοuντο aπο aνθρώπους ποu πήραν τό: βουνό: δ ιότ ι εΤχον λό
γους νό: φο6οuνται τοuς Γερμανοuς ε'ίτε διότι  ήσαν κομμουνισταl καΙ οΙ 
Γερμανοl θό: τοuς συνελaμδανον καΙ ένδεχομένως θό: τοuς έτυφέκιζον, 
εi'τε διότι εΤχοv λόγους νό: φο6οuνται γενικως τήν Δικαιοσύνην τής χώ
ρας, ώς κακοποιό: στοιχεlα, εi'τε άπλούΟϊατα διό: πλιάτσικο, είς έπο
χήν πείνας καi φτώχειας, έπειδή δΕ:ν εuρ ισκαν άλλο μέσον συντηρήσεως 
έαvτων καi των οίκογενειων των. 

Οί πρωτοι τυφεκ ισμοl έκ μέρους των Γερμανων aνθρώπων aθώων, 
.είς aντίποινα διό: πράξε ις άλλων, έσπρωξαν aρκετοuς είς το Βουνό. Ή 
παλαιό: παράδοσις τC.ν Κλεφτων έξανάζησεν, ίδίως είς τοuς aγρίι,ας. 
6ίς τό: Γεράνια, είς τήν Οϊτην, είς τήν Π ίνδον, aκόμη καΙ είς το Π αγ

γαlον, το κατεχόμενον ύπο τc�ν Β ουλγάρων, έ6γήκαν είς το Β ουνο aρκε
ιαl όμάδες καταδιωκομένων η πεινώντων aνθρώπων, έλαυνομένων άπο 
ιρία συναι�ήματα, τοu έκ των Γερμανων η Β ουλγάρων φό6ου, της πεί
νης καΙ τής άνάγκης τής όπωσδήποτε, έστω καΙ διό: κλοπων, έπι6 ιώσε
ως, καΙ τρίτον τής ό:ντισϊάσεως κατό: τοu Κ ατακτητοu, έν τι;, μέτρeι> 
τοu δυνατοu. 

ΠΟΤΕ ΤΟ Κ . Κ . Ε. Υ Ι ΟΘΕΤΗ Σ Ε  ΤΟ ANTAPT I KON Κ Ι Ν ΗΜΑ 

ΆληθΕ:ς ε Τ ναι οτι ό Ν Αρης Β ελουχιώτης, δ καπετό:ν 'Ορέστης, καΙ 
άλλοι ,  βγήκαν στο κλαρl μΕ: όμάδας, χωρlς ούτε το Κ . Κ . Ε. νό: :iρcvτή
σουν, οuτε νό: το λάβουν ύπ' όψιν κάν, καΙ οταν τοuς έπεδοκίμασε ! 

Διότι ε Τ ναι γνeι.:στόν, οτ ι ό Σ ιάντος, είς τήν 6ην Όλομέλειαν, ώμίλησε 
κατό: των όμάδων τούτων καΙ γενικως κατό: παντος ένόπλου άγωνος, το
νίζων δτι «ό Λαος -δΕ:ν θό: φά1.1 ψωμl μΕ: το κουμποuρι» ! ΔΕ:ν ένέκρινε δέ 
οίίτε καΙ τό: σαμποτάζ, δ ιότ ι προεκάλουν τάχα θύματα . . .  άσκόπως ! Au · 

τή ήταν ή στάσις τοϋ Κ . Κ . Ε. είς τό: πρωτα βήματα τοu άνταρτοπciλέμου. 
υΟταν το αuθόρμητον αuτο κίνημα ήρχισε κατό: περιοχό:ς νό: φουν

τών1'.1 , οί δΕ: σο6ιετικοl ραδιοσταθμοl fiρχισαν νό: έγκωμιάζουν κάθε κ ί
νησιν avτιστάσεeι.:ς καΙ νό: έξαίρουν σχετικό: κατορθώματα είς δ ιαφόρους 
χώρας, τότε έξύπνησε καΙ ή ήγεσία τού Κ . Κ . Ε., μετέ6αλεν άπόψεις, ά
πεφάσισε νό: υlοθετήσ1.1 το άνταρτ ικον κίνημα, το ώνόμασεν ΕΛΑΣ καi 
έογήκε καΙ δ Σ ιάντος είς το Βουνο διό: νό: μερ ι μνήσ1.1 , νό: ύποτάξ1.1 το 
άvταρτ ικον κίνημα είς το Κ . Κ . Ε. Σ υνέπε ια τούτου ύπήρξε καΙ ή έξόν
τeι.:σις τοϋ Ψαρροϋ, άνευ τής δποίας riτo άδύνατος ή ύποταγή τοϋ κι
νήματος είς το Κ . Κ . Ε. ,  έπιτευχθεlσα, ώς γνωστόν, μΕ: τήν βοήθειαν τοΟ 
Σ αράφη. 

Ο Ι  ΓΕΡΜΑΝΟ Ι ΕΝΘΟΥ Σ Ι ΑΣ ΜΕΝΟ Ι 
Δ Ι Α  ΤΗΝ ΥΠΕΡ Ι ΣΧΥ Σ Ι Ν  ΤΩΝ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΏΝ 

Αuτονόητον εΤναι οτι ή ύποταγη τοϋ άνταρτικοΟ κ ινήματος είς το 
Κ . Κ . Ε. προεδίκαζεν ήδη οτι το κίνημα αuτο θό: ύψίσϊατο σαφή έκτρο
πιlν τής κατευθύνσεώς του. ΚαΙ άπο κ ίνημα έθνικής aπελευθερώσεως θό: 
μετεοάλλετο είς κίνημα όχ ι κατό: των κατακτητων Γερμανων καΙ Ί τα
λων πλέον, άλλΟ: προς έπι6ολήν κομμουνιστικοί) καθεσϊωτος έν ' Ελλά
δι ,  μετό: τi]ν λfιξιν τής Κατοχής, έφ' οσον δΕ:ν θό: ύπήρχεν έν αuτ� έθνι
κος στρατός διό: νΟ: aμυνθ� τοϋ έλευθέρου αuτής καθεσϊωτος. 

Κ αΙ εΤναι γνωστόν, οτ ι δ ΕΛΑ Σ ,  ένι;, πλεlστα Οσα κατό: ' Ελλήνων 
έπραξε, σχεδόν οuδέποτε ήνώχλησε τοuς Γ ε ρ μανούς, μΕ: τοuς όποίους ε Τ
χε πάντοτε σχεδόν aνομολόγητον σιωπηρΟ:ν άνακωχήν μέχρι τοϋ ση-
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μείου ωστε ό πολuς Σ 6αΊρμπελ, ό Γερμανος διευθυνη1ς τοu Γραφείοι..ι 
Τύ-τ:rου, νa λέyι:J οτι εύτυχως ποu έπεκράτησαν είς το κίνημα άντιστάσε
ως των βοuνων οί κομμουνισταί, οί έχοντες άλλους σκοπούς, σκοποuς 
στρεφομένους κατa τfις ' Ελλάδος, καi έννοοCιν νa κρατοCιν τaς δυνάμεις 
των άνεπάφους δ ι '  έκείνην την ωραν καi δΕ:ν θίyοι..ιν τοuς Γερμανούς ! 
«'Εάν, προσέθηκε, τό κίνημα αύτό εuρίσκετο είς χεΊρας έθνικοφρόvων ά
ξιωματικων 'Ελλήνων, τότε θa έχρειαζόμεθα τούλάχιστον 8 μεραρχίας 
γερμανικaς διa va κρατήσωμεν την Κ ατοχήν, καi έπειδτΊ δέν τaς έχο
μεν τώρα ( αύτa τa έλεγε το 1 943 )  θa έπρεπε νa έyκαταλείψωμεν την 
'Ελλάδα ! »  

ΔΕΝ ΕΘ Ι ΓΑΝ ΤΟΥ Σ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ . . .  

Χαρακτηριστικον παράδε ιγμα Ε:χω ν '  άναφέρω την περίπτωσιν ποu 
μοu άφηγήθη ό:ξιόπιστος φ ίλος μου : Έταξίδεvε μΕ: ττΊν ώτομοτρiς είς 
Πελοπόννησον. Μέσα είς αύτην ήσαν καi δύο Γερμανοi άξιωματικοί. Είς 
κάποιον μ ικρΟν σταθμον πέραν τοu Πύρyοv της 'Ηλείας, μπfικαν μέσα 
είς ττΊν ώτομοτρiς τρεΊς ένοπλοι, ώς άστακοί, άντάρται .  Έζήτησαν νCχ 
έλέyξουν τaς ταvτότητας δλων. Οί Γερμανοi άξιωματικοi έχλώμιασαν. 
Έπερίμεναν η νa τοuς τυφεκίσουν η νa τοuς ό:παyάyουν μαζί των. · Ε
μεναν άκίνητοι,  ξεροi είς την θέσιν των. Οί ό:ντάρται έκαμc:ν τόν t'λεyχον 
των ταvτοτήτων των 'Ελλήνων έπιβατων καi έπηραν μαζί των τρεΊς έμ
πόροvς, ίσως διότι έκριναν δτι αύτοi θa έφερον χρήματα μαζί των. Έπέ
ρασαν μπροστa άπο τοuς Γερμανοuς άξιωματικούς, χωρiς va τοuς ποCιν 
οUτε λέξιν ! Μόλις τοuς είδαν, έκαμαν πως δΕ:ν τοuς βλέπουν ! Κατέ6η
καν ό:πο ττΊν ώτομοτρiς καi έδωσαν δ ιαταyτΊν νa συνεχίσι:J το ταξίδι της, 
φυσικa μαζi μέ τοuς Γ ερμανοuς άξιωματικούς, οί δποΊοι, κατάπληκτοι 
δ ιa την σωτηρίαν των, ήρώτων τοuς άλλους έπι6άτας μήπως αύτοi ποu 
μπηκαν δΕ:ν ήσαν άντάρται ! 

Τοιούτοv είδους ό:ντίστασιν κατa των Γερμανων έκαμνεν ό ΕΛΑΣ .  
Διατi τόσον εύκόλως το Κ . Κ . Ε. κατώρθωσε καi διa τοu ΕΑΜ νa 

προσεταιρι�ιJ μέyαν δyκον μαζων καi διa τοu ΕΛΑΣ νa έπι6ληθι) έπi 
τοu ό:νταρτικοu κ ινήματος, το όποΊον, ώς είπομεν, δΕ:ν ήτο έμπνεvσις καi 
πρωτο6οvλία ίδική τοv ; 'Απλούστατα, δ ιότι τa άλλα κό}Ιματα της χώ
ρας, «διαλvθέντα» έπi Μετα�a νομικως, σι..ινέχισαν νa uπαρχονν έν «δια
λύσει» καi κατa την Κ ατοχην. 'Αντιστάσεως μη οίίσης λοιπον το Κ . Κ .  
Ε .  έκαμε ττΊν δουλειά τοv ! Κ αi δχι μόνον αύτό, ό:λλa τfιν έκαμε καi μέ 
έθνικ ιστικa σvνθήματα, σv�ήματα τa όποΊα δΕ:ν άνηκον είς αύτό, ό:λλ' 
είς τa έθνικόφρονα κόμματα, δπως ή ό:πελεvθέρωσις της χώρας ό:πο 
τοuς κατακτητάς ! 

ΔΕ:ν πρόκειται νa ψέξωμεν ένταuθα τa άλλα κόμματα διa τfιν στά
σιν των, δ ιότι δΕ:ν δύναται νa ψέyι:J κανεiς κάτι ποu δΕ:ν ίιπάρχει.  Καi 
έπi Κ ατοχης εΤναι γνωστόν δτι τa άλλα κόμματα δΕ:ν ύπηρχον, δηλαδι'ι 
ώς όργανώσεις.  Τοvς πολιτικοuς ό:ρχηyοuς έπεσκέπτοντο ό:πο καιροu 
είς καιρΟν είς τa σπίτια των ώρισμένοι φ ίλοι των πολιτεvταi διa νCχ σιι
ζητήσουν άπλως τά νέα τής ή μέρας, λίγο πολιτικο κοvτσομπολιο καl τί
ποτε άλλο. Δρ(iσις ούδεμία. Καi κατά το δι..ινατον κανένα ρουσφετά�ι 
μέσφ των έκάστοτε Κ v6ερνήσεων Κ ατοχης. 

Ο Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡ Η Σ  ΚΑ Ι Ο ΠΛΗΘΩΡ I ΣΜΟΣ 

Περισσοτέραν κίνησιν εΤ�ε το σαλόνι τοu ό:ει μνήστου Γεωρyίοv 
Κ αφαντάρη, είς τό δποίΌν έφοιτα τακτικa καΙ δ γράφων, ώς ό:vήκων είς 
το Προοδεvτικον κόμμα. Είς αύτο σvνεκεντροuντο οί κvριώτεροι τοCι πο
λιτικοu κόσμοv παράγοντες, ώς δ Διομήδης, δ Μvλωνaς, ό Ρέντης, ό Έ-
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ξηντάρης, δ Σακαλης, δ ΕύριπαίΌς καΙ άλλοι. Κάποτε - κάποτε f1ρχετο 
καΙ ό Γονατaς. 'Επίσης άρκετοl άξιωματικοί. Πολλες φορες άποροuσα 
πως οί Γερμαyοί, ποu εΤχαν τa γραφεΊα των σχεδον πλάϊ είς το σπίτι 
,.ου ό:ειμvήστου Καφαντάρη ( Βασιλίσσης Σοφίας 8 ) ,  δεν άvτελαμ6ά
νοvτο τaς τόσας έπισκέψεις έκεΊ καΙ πως crv τaς ό:vτελαμ6άvοvτο, δεν 
έπεvέ6αινον. ΆλλΟ: διεπίστωσα δτι δεν άπέδιδον καμμίαν σημασίαν, 
διότ ι  έγνώριζον δτι τa πολιτικa κόμματα έν 'Ελλάδι δεν έκινοuντο καi 
δεν έκαμναν τίποτε, τούλάχισ-τον κατ' αύτων. 

Μία ό:πο τaς πολ ιτικaς πράξεις τοΟ Καφαντάρη, έξ δσων γνωρίζω, 
ήτο ή συμβουλή του προς τον Γκοτζαμάvην, δταν f:σ-τειλε κάποιον νa 
,.ον συμ6ουλεuθ� έπl των οίκονομικων της χώρας, ή οντως σωτηρία ό:
πάντησίς του : 

- Πες τοΟ Γκοτζαμάνη, έφ' δσον έστειλε νa ζητήσι:� τι1ν γνώμην 
μου, νa κό6ι:� συνεχώς χαρτi καΙ νa το μοιράζι:� στον κόσμο, uπο οίον
δήποτε πρόσχημα, διa νa ζήσι:J δ Λαός. Μόνον η μηχανιl θa σώσι:� τον 
Λαόν. �Ας μη φο6aται τον πληθωρισμόν. την εύθύνην της συμ6ουλf\ς 
μου ταύ-της ό:vαλαμ6άνω άκεραίαν, av με άκούσι:� . 

Καi δ Γκοτζαμάνης τον ί)κουσε. 

ΤΟ ΚΑΘΗ Κ Ο Ν  ΤΩΝ ΑΞ Ι ΩΜΑΤ Ι Κ ΏΝ 

Κάποτε μοΟ έδόθη η εύκαιρία, ποu flμεθα μόνοι με τον Καφαvτά
ρην, νa θίξω το ζήτημα τοu ΕΑΜ, τοΟ ΕΛΑΣ,  γενικa τf\ς Άvτιστάσεως, 
διότι πάντοτε προκει μένου περi κομμουνιστικων ένεργειων μοu έζητοϋ
σε την γνώμην μοu, άφοu flξερε το παρελθόν μοu. Tou εΤπα λοιπόν : 

- Διατί, κ. Πρόεδρε, ό:φήσατε το Κ . Κ . Ε. ν' άvαλά6ι:� την ήγεσίαv 
τοΟ κινήματος άντιστάσεως διa τοΟ ΕΑΜ καΙ τοΟ ΕΛΑΣ ; ' Επιτρέπε
ται τa άλλα κόμμο.ια, τa έθνικa κόμματα, νa μη εχοuν έν προκειμένι.> 
,.ην πρωτο6οuλίαν ; 

- Το ξέρω κ' έγώ, άπήντησεν, άλλ' αύτο προϋποθέτει νU. εχr.ι κα
νεlς νΟ: κάμι:� με κόμματα ώργανωμένα. 'Εδώ εχομεν νa κάμωμεν με άv
θρώποuς ποu δεν ε Τ ναι γιΟ: τέτοια  πράγματα. w Αλλωστε καΙ οί 6παδοi 
των έθvικων κομμάτων εlναι μaλλον μ ικροαστοl καΙ δεν άφίνουν το _μ.α
γαζί των, την δουλειά των, την οίκογέ.vειάν των, νa TCx παρατήσΟLΝ ολα 
καi νa π&νε στο Βουνό. Μη βλέπεις, οί κομμοuνισταl δεν έχουν τίποτε, 
εΤναι προλετάριοι, εΤναι καi έπαναστάται, συνηθισμένοι είς καταδιώ
ξεις, καΙ φεύγοντες στο Βουνο δεν άφίνοuν τίποτε va το χάσουν. 

- Σωστa αuτά, κ. Πρόεδρε, άλλΟ: τa κινήματα άλλων χωρων uπο 
Κατοχην δεν κuριαρχοuνται άπο τa Κ . Κ .  WΕχουν καΙ τa άλλα κόμματα 
δυνάμεις μέσα είς τa κινήματα αuτά. Έaν π._χ. δεν έπryγαιναv στο Βου
νΟ μόνον δ Ψαρρος καi δ Ζέρ6ας, άλλΟ: ΤΟ μεγισ-τον μερος των μονίμων 
άξιωματικων, ή κατάστασις δεν θa ήτο διαφορετική ; 

- 'Όσον άφορ� τοuς μονί μους άξιωματικούς, εχεις δ ίΚΙ.10. Κατ' 
έμε σήμερον η θέσις ένος μονίμου άξιωματικοu καθορίζεται αυτομάτως. 
�Η πρέπει νa φύγr:1 με πaν μέσον διa την Μέσην Άνατολi)ν προς τi)v 
Κυβέρνησιν τοΟ Καlρου, η πρέπει νa πάι:� στο Βουνο με τον Ζέρβαv, η 
πρέπει νa σχηματίσr:l έδω μέσα δμάδα ό:vτιστάσεως, κατασκοπείας ύ
περ των Συμμάχων καΙ σαμποτάζ. Έaν ένας μόνιμος ό:ξιωματικος δεν 
κάμνι:J εν άπο τa τρία αύτά, δεν εΤναι έν τάξει, δ ιότι ή Πατρlς yιa μιa 
,.έτοια ώρα τοlις έμόρφωσε καΙ τοuς πληρώνε ι χρόνια ολόκληρα. 'Εγώ, 
μετa την άπελεuθέρωσιν τf\ς χώρας, θa ζητήσω τi)ν άπόταξιν δλων δσοι 
οεν ό:ποδείξουν δτι δΕν άνηκον είς μίαν άπο τaς τρεΊς αUτaς κατηγο
ρίας ! 

- Διατί δεν το ύποδε ικνύετε αύτο είς τοuς ίδίους ; 
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- Το εΤπα είς ώρισμένους στρατηγοuς νa το συστήσουν. Τί θέ-
λεις, προκήρυξιν νa έκδώσω ; "Αν δεν πaνε, τί φταίω έγώ ; . 

- Ma δεν πρόκειται περi εύθυνων ίδικων σας. Πρόκε ιται περ\ 
τfjς άντ ιδράσεώς των είς το Βουνο κατa τfjς κομμουνιστικοποιήσεως. 
τοu κ ινήματος άντιστάσεως. Οί ίδ ιοι δεν γνωρίζουν τί τοuς περ ι μένε ι,  έav 
μετa τούς Γερμανούς, κυριαρχήσουν οί κομμουνισταί ; 

- 'Όλοι,  έκτος μ ιaς μερίδος βέβαια, δf:ν έχουν προφανως συνεί
δησιν  τοu τί γίνεται στο Βουνό. Έπειδη δεν φοροuν ροuχα άξιωματικοu, 
ν:>μίζουν δτ ι καi δεν εχουν τaς ύποχρεώσεις  ποu εΤχαν δταν τa φοροu
σαν. ΈCχν αύτοi έπήγαιναν στο Βουνό, θa μπορούσαμε νa τοuς στείλω
με τότε καi άλλους πολίτας, ώς στρατιώτας, καθώς καi λεφτa καi δ,τι 
άλλο. 'Εν� τώρα δ, τι καi ·νa στε ίλΙ]ς, το στέλνεις στοuς κομμουνιστάς ! 
&Ολοι αύτοi οί έργάται, ποu φεύΥουν ώς τοιοuτοι στη Γερμανία, θa μπο
ροuσαν νa σταλοuν στο Βουνο ώς στρατ ιωται .  Κ αi πόσοι άλλοι  άκόμη. 
Κ αi άσφαλως οί Σύμμαχοι θa έδ ιδαν τa μέσα, άφοu τa δίδουν ·εis τοuς. 
κομμουνιστάς ! 

- 'Ώστε δεν μπορεί' νa γίνl',l τίποτε ; 
- Το κόμμα μας εΤναι, δπως ξέρε ις, μ ικρό. ΥΕπειτα, μη βλέπεις 

το Κ . Κ . Ε. Αύτο εΤχε Ι:να παράνομον όργανισμον καi έκινήθη . . 'Η μεί'ς δεν 
έχομεν τέτοιον παράνομον όργανισμον στa χέρια μας. Δεν έχομεν κ&ν 
έπαφην με την μεγάλην λαϊκην μaζαν. Αύτοi εχουν τοuς πυρfjνας των, 
τiς άχτίδες, τiς φράξ ιες . . . .  - ξέρω κ' έγώ πως τa λένε ; 

Αύταi ήσαν σχετικως αί άπόψε ις  τοu άει μνήστου Κ αφαντάρη. Δf.v 
ξέρω τaς άντ ιλήψε ις  άλλων πολιτικων άρχηγων έπi τfjς τότε καταστά
σεως, άλλa φαντάζομαι δτι θa ήσαν παρόμοιαι,  δ ιότι ό Σ οφούλης τού-· 
λάχ ιστον τότε δf.ν εΤχε καμμίαν γνώμην καi ε ίς δ,τι ήρωτaτο άπήντα : 

-- τί λέγει ό Κ αφαντάρης ; 
Καi δταν τοu ελεγαν την άποψιν τοu Κ αφαντάρη συνεφώνε ι πάντο

τε προς αύτήν. 
ΥΕτσι το Κ . Κ . Ε. έμε ινεν άνενόχλητον είς την κυριαρχίαν του δ ιa τσίl 

ΕΑΜ καi τοu ΕΛΑ Σ .  

Μ Ι Α  ΑΠΟΠ Ε Ι ΡΑ ΕΝΟΠΟ Ι Η Σ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
Μίαν ή μέραν Ελα6α μίαν πρόσκλησιν τοu Γεωργίου Κ αφαντάρη, 

δια6ι6ασθεί'σαν έπειγόντως δ ιa τοu κ. Πότη Τσι μπιδάρου, δστις είς το 
σημ�ίωμά του προσέθετεν δτι σκόπι μον ήτο νa ίδω πρωτα αύτον καi ω
ρ ιζε τόπον συναντήσεως τa γραφεί'α τfjς καπνο6 ιομηχαν ικfjς έταιρείας 
σιγαρέττων Κ αρέλ ια. 

ΥΕσπευσα νa ίδω τον κ .  Τσιμπιδάρον, ό όποΙος εΤχε τη:ν καλωσύ
νην νa μf. κατατοπίσl'.l έπi τfjς ύποθέσεως, δ ιa την όποίαν μf: ήθελεν b 
Κ αφαντάρης. 

'Επρόκειτο περi μ ιaς προσπαθείας ένοποιήσεως τοu άγωνος άν
τιστάσεως, τΟν όποΙον θa έπρόκειτο νa κατεuθύνl',l μία έπιτροπή, σχη
ματιζομέvη άπο άvτιπροσώπους δλων των κομμάτων, δηλαδη των έθνι
κων κομμάτων, καi τοu Κ . Κ . Ε. συνάμα, έμφανιζομένου ώς ΕΑΜ. Δf:ν γνω
ρίζω ποΙος εΤχε την πρωτο6ουλίαν τfjς τοιαύτης κινήσεως πρΟς ένο
ποίησιν τοu άγC>vος τούτου καi &ν αuτη προήρχετο άπο το Κ . Κ . Ε. η ά
πο τa έθνικa κόμματα. Κ ατa την άποψιν αύτήν, ή έπιτροπη αUτη έπρό
κειτο νa έχl',l ύπο την δ ικαιοδοσίαν της το δλον κ ίνημα τfjς άvτιστάσε
ως, πολ ιτ ικως καi στρατ ιωτικως, οί δε άντιπρόσωποι των κομμάτων θa 
κατετόπιζον έκάστοτ·ε τοuς άρχηγοuς αύτων καi θa συνε6ουλεύοvτο φυ
σικa αύτοuς διa κάθε άπόφασίν των. 

Ή δρaσις αuτη θa ήτο φυσι κa παράνομος καi έν περ ιπτώσει άπα
καλύψεώς της οί άντιπρόσωποι των άρχηγων θa έπεφορτίζοντο δλην την 
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εuθύνην, καλύπτοντες τοuς aρχηγούς. Ή έπιτροπη θ<'χ έφρόντιζε φυσι
κ<'χ ν<'χ aρΙJ ,  ώς έπιστεύετο, τ<'χς διαφωνίας καΙ [ριδας μεταξu τοu ΕΛΛΣ 
καΙ τοu ΕΔΕΣ καΙ ν<'χ συντονίσΙJ την δρδ:σιν των δ ιαφόρων Cχνεξαρτήτων 
όμάδων aντιστάσεως, ένί;:J συνάμα θ<'χ έφρόντιζε ν<'χ ένισχύσΙJ είς &νδρας 
καΙ είς χρJΊμα το δλον κίνημα, ν<'χ Ε:λθι;ι δε καΙ είς έπαφην μΕ την Κυοέρ
νησιν τοu Καlρου καΙ το Σ τρατηΥείΌν τiΊς Μέσης ΆνατολJΊς. 

Η ΕΠ Ι ΤΡ Ο Π Η  

'Έσπευσα aμέσως ε ί ς  τ ο  σπίτι τοu Κ αφαντάρη. Δεν έγνώριζε βέ-
6αια δτι μΕ εΤχε κάπως κατατοπίσει ό κ. Τσι μπιδάρος. Μόλις μπJΊκα είς 
το γραφεlον του, μοu εΤπε : 

- Σ ε π·εριμένω aπο χθές ! 
- Κύριε Πρόεδρε, μόλ ις προ όλίγης ώρας Ελα6α γνωσιν δτι με 

ζητξπε. 
- Καλά. ΠολλΕ:ς φορΕ:ς μοu εκαμες λόγον yι<'χ το κ ίνημα aντιστά

σεως καΙ γι<'χ την μη <'χνάμιξιν των έθνικων κομμάτων. Ν<'χ λοιπον ποu ήλ
θεν ή ώρα ν' aναμ ιχθωμεν καΙ ήμεί'ς καΙ ο\ άλλοι .  Πρόκειται ν<'χ σχημα
τ ισθι) τώρα μία έπιτροπη έξ aντιπροσώπων δλων των κομμάτων, μαζl 
μΕ το Κ . Κ . Ε. ,  πρΟς ένοποίησιν τοu aγωνος. Ή έπιτροπη αύτη δεν έσχη
ματίσθη άκόμη. Έδήλωσα δτ ι καΙ το δικό μας κόμμα θ<'χ συμμετάσχι;ι 
είς αuτήν. Έσκέφθηκα δτ ι καταλληλότερον πρόσωπον το κόμμα μας aπο 
σένα δΕ:ν πρόκειται ν<'χ εϋρΙJ . ΕΤσαι ψημένος είς αύτ<'χ περισσότερον a
πο κάθε άλλον. Ξέρε ις την παράνομον δρδ:σι·ν, ξέρεις καλύτερα Cχπο κά
θε άλλον τ<'χς επιδ ιώξεις τοu Κ . Κ . Ε. ,  τ<'χς μεθόδους των κομμουνιστων καΙ 
-δ�νασαι ν<'χ τοuς aντι μετωπίσΙJς καλύτερα aπο τον καθένα, ποu δΕ:ν 
τοuς ξέρει .  Γ ι '  αύτο νομίζω δτ ι θ<'χ [χω τον καλύτερον Cχντιπρόσωπον γι<'χ 
μ ι<'χ τέτοια δουλειά. 

Έσταμάτησε λίγο, 'ίσως δι<'χ ν<'χ ίδι) ποίαν έντύπωσιν μοu έκαμεν ή 
πρότασίς του. ΒρJΊκα την εύκαιρίαν ν' aπαντήσω : 

- Κ ύριε Πρόεδρε, εuχαριστω πολu δι<'χ τfιν τ ιμην τοu ν<'χ σδ:ς ΕΚ
προσωπήσω είς μ ίαν τοιαύτην έπιτροπην καΙ δι<'χ τ<'χ καλά σας λόγια ύ
πέρ έμοu. ΕΤμαι είς τ<'χς δ ιαταγάς σας καΙ πρόθυμος ν<'χ κάμω δ,τ ι μοu 
πi]τε. 

- Μη βιάζεσαι, aγαπητέ μου ( έτσι συνήθιζε ν<'χ προσαyορεύι;ι ) ,  
δ ιότι δΕ:ν πρόκειται ν<'χ σε στείλωμε σε κανένα yάμον ! Αύτη ή ύπόθεσις 
έχε ι τεραστίους κινδύνους, τοuς όποίους 'ίσως δεν γνωρίζεις δι<'χ ν<'χ τοuς 
aναμετρήσJ;-ις. Πάντως έγω δεν βρJΊκα στο κόμμα μου καταλληλότερον, 
aφίνω το δτ ι 'ίσως άλλος τ ις  δεν θa εύρίσκετο ν<'χ δεχθι) τέτοια έπικίνδv
νη aποστολή, ση1ν όποίαν θ<'χ παίξΙJ κανεlς το κεφάλ ι του. 

- Το επαιξα πολλΕ:ς φορες ώς κομμουνιστής, κ. Πρόεδρε, δ ι '  ύπό
Εεσιν άναξίαν ν<'χ το παίξΙJ κανείς. Κ αΙ τώρα, γι<'χ ί::να τέτοιον aΥωνα, 
καΙ aπο μίαν τόσον τ ι μητικην θέσιν . . .  

- Γι'  αύτο άκριοως έσκέφθηκα έσένα. 'Εν πάσΙJ περιπτώσει, πολ
λaς πληροφορίας δεν έχω ν<'χ σοu δώσω, δ ιότ ι κ' έγω δεν ξέρω περισσό
τερα πράγματα. Θ<'χ πδ:ς έσύ, θ<'χ κατατοπισθι)ς καλ<'χ καΙ θ<'χ [λθ]Jς ν<'χ 
μοu πι)ς. Θ<'χ εύρισκώμεθα είς συνεχiΊ έπαφήν. 

- ΠοCι θa πάω, κ. Πρόεδρε ; 
- Ό Σ οφούλης ώρισεν ώς avτ ιπρόσωπόν του τον κ. Θ. Τσάτσον. 

Σ '  αuτον πρέπε ι νa πξτς. Άπο έκεϊ θ<'χ μάθ]Jς τ<'χ καθέκαστα καΙ αύτος 
θ<'χ σοu πι) είς ποΙον σημείον εύρίσκεται ή σύστασις τJΊς ΈπιτροπiΊς αύ
τiΊς, δ ιότι,  καθως Ε:μαθα, άκόμη γίνονται δ ιαπραγματεύσεις με τον 
Χατζήμπεην καΙ τοuς κομμουνιστ<'χς δι<'χ το πως θ<'χ συσταθι) ή 'Επ ιτρο
πή . Πάντως έσu θ<'χ πδ:ς είς τον κ. Θ. Τσάτσον, ώς έκπρόσωπος τοu 
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Προοδευτικοu κόμματος, η μ&λλον ώς έκπρόσωπος δ ικός μου. Γνωρίζεις 
-rον κ.  Θ. Τσάτσοv ; 

- Μόνον έξ άκοijς, ώς δικηγόρον έκ των έγκριτοτέρων. 
- Θa σοCι δώσω τώρα άμέσως Ενα γράμμα δ ι '  αύτον διa νa τοu 

πω δτι ό,Ρ.ίζεσαι έκπρόσωπός μου. 
- Οχι, κ.  Πρόδερε, σε τέτοιες δουλειες δεν δίδοw yράμματα. =ε

ρω έγώ τί γίνεται ; Π ιθανόν νa μη βρω άπόψε τον κ. Τσατσον, πιθανόν 
νa συμ6ι] τίποτε .καi νa παραπέσι:� το γράμμα. ' Εφ' δσον πρόκειται γιa 
τέτοιες δουλΕ ιές, ίσχύουν οί κανόνες τοu συνωμοτισμοu, ποu ξέρω έγώ 
ώς παλαιός κομμουνιστής. 

' ---;- ΝΕχεις δίΚΙJΟ. Na ποu aποδεικνύεται άμέσως δτι εκαμα καλιlν 
εκλογην. 

Π , Π , δ , 
λ ,  

� Θ Τ , Α ,  , - αρετε, κ. ροε ρε, το τη εφωνο του κ. - .  σατσου. υτος 
γνωρίζει δτι πρόκε ιται νa τοu στείλετε έ:να άvτιπρόσωπόν σας. Δεν 

εΤναι ετσι ; 
- Β έ6αια. Μάλιστα περί μενε χθες νa τον στείλω. 
- Τότε πέστε του στο τηλ{φωνο, άφοu τοu πijτε δτι τοu τηλεφω-

νεΊτε σεΊς ό ίδιος, νa σ&ς πι] πότε καi ποίαν ώραν νa πάι:� στο γραφεΊο 
του ό «πελάτης», τον όποΊον περιμένΕι έκ μέρους σας καΙ δτι ό «πελά
της» λέγεται Ε:τσι .  Κα\ νa σημειώσΙJ το δνομά μου. ' Εγώ, δταν πάω, θa 
τοu δείξω την ταυτότητά μου. 

Ο ΑΝΕΠ Ι ΘΥΜΗΤΟ Σ ΑΝΤ Ι Π ΡΟΣΩΠΟΣ 

Έπijρε το τηλέφωνο καi είδοποίησε τον κ. Θ. Τσάτσοv, δστις ώρι
σε νa τον έπισκεφθω την έπομένην το πρω"Ι. 

- ' Εφ' δσοv, κ. Π ρόεδρε, αϋριον θa πάω καi Ε:χομεν καιρόν, ήθε
λα νa σ&ς έρωτήσω δ:ν έσ.κεφθήκατε τιlν περίπτωσιν, καθ' i]ν, έφ' δσον 
θa μετέχουν τijς Έπιτροπijς καi κομμουνισταί, μήπως έγώ δf:ν γ ίνω δε
κτός είς αύτην παρ' αύτων ! Διότι αύτοί, δταν ίδοCιv δτι έγώ έκπροσω
πω το Π ροοδευτικον κόμμα η σ&ς προσωπικως, θa δαyκωθοCιv ! Δεν 
ξέρω βέ6αια ποίους θa στείλουν αύτοi ώς έκπροσώπους είς την Έπι
τροπιlν αύτήν, aλλ' οiοιδήποτε καi δ:ν εΤναι,  θa με γνωρίζουν, καi δ:ν δεν 
μξ: γνωρίζουν, θa μάθουν aπο ίδικούς των άλλους δτι ό Καφαντάρης ώ
ρισε έμένα ώς έκπρόσωπόν του. Καi ξέρουν αύτοi δτι έγώ εΤμαι είς θέ
σιν ν' αvτιληφθω aμέσως καi έγκαίρως τοuς σκοπούς των, ώστε νa μη 
τοuς περνάΙJ στην Έπιτροπη αύτο ποu θa θελήσουν. Καi μξ: βάσιν αύ
το η θa προτείνουν νa με aντ ικαταστήσετε καi δεν θa δεχθοuν τιlν πα
ρουσίαν μου, η θa με . . .  έξουδετερώσουν κατ' άλλον τρόπον ! 

- Αύτο δεν το έσκέφθηκα, aλήθεια. 'Αλλ' έCι:ν προτ·είνουν aντικα
τάστασίν σου, έγώ θa έπιμείνω, καi δ:ν δεν δεχθοCιv, θa σε ό:ποσύρω, χω
ρiς νa στείλω άλλον. Διότι αύτο θa εΤναι μία ό:πόδειξις τρανη τijς άνει
λικρινείας των είς την συνεργασίαν. ΈCι:ν εΤναι είλικρινεΊς συνεργάται, 
θa πρέπει νa χαροuν ποu θa ίδοuν έσένα, διότι μαζί σου θa σuνεννοη
θοCιv καλύτερα, ό:φοu τοuς ξέρεις  καi σε ξέρουν, θa τοuς καταλαδαί·νι:�ς 
καi θa σε καταλα6αίνοw. uοσον ό:φορ� το νa σέ . . .  έξουδετερώσουν κατ' 
άλλον τρόπον, δξ:ν εΤναι βέδαια καi αύτο άπίθανον καi θa το σκεφθωμεν 
καλύτερον. Τώρα πήγαινε είς τον κ.  Θ. Τσάτσον αίίριοv νa μάθωμε είς 
ποΙον σημεΊον εύρίσκονται τa πράγματα καi Ε:πε ιτα θa ξανασυζητήσω
μεν. 

ΤΟ Κ . Κ . Ε. ΑΞ Ι Ο Ι  ΤΗΝ ΠΛΕ Ι ΟΨΗΦ Ι ΑΝ Ε Ι  Σ ΤΗΝ ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗΝ 

Το πρωί ε ίς  τaς 9 ήμην ε ίς  το γραφεΊον τοu κ.  Θ. Τσάτσου, ε ί ς  τι)ν 
όδον Άσκληπιοu. ΆφοCι τοu εΊπα ποΊος εΤμαι καi δ ιατί έπήγα, μοu έ-
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τόνισεν δτι το ζήτημα αύτο δεν προχωρεΊ, δ ιότ ι οι αριστεροι εχοvv πα
ραλόyους άξιώσεις, δτι κατ' αύτοuς ή Έπιτροπη πρέπει ν' άποτελεσθ6 
άπο 1 1  πρόσωπα, έκ των δποίων τΟ: 6 νΟ: ύποδείξοvv αύτοl καΙ τΟ: 5 δ
λα τΟ: άλλα κόμματα ! ' Επίσης δτι α\ δ ιαπραΥματεύσεις έξακολουθοCιν, 
ότι έπρόκειτο νΟ: ί'δ!J τΟν Χατζήμπεην ·καΙ δτι έav προχωρήσοvv α\ δ ια
πραγματεύσεις θό: με είδοποιήσΙJ νΟ: πάω νΟ: σvvεννοηθωμεν. Έσημείω
σε τfιν δ ι·εύθυνσίν μου καΙ το τηλέφωνόν μου. 

νΕφυγα με την σκέψιν δτι το Κ . Κ . Ε. ,  άφοΟ ύπέταξε το κίνημα τής 
άντιστάσεως σχεοον δλόκληρον, πλfιν τοΟ Ζέρ6α καΙ τοΟ ΕΔΕ Σ ,  άπε
πειρfuο νΟ: βάλΙJ είς τον χορον καi τό: άλλα κόμματα καΙ νΟ: δια6ουκο
λήσΙJ καΙ αύτΟ: διό: τής 'Επιτροπής ταύτης νΟ: κ ινηθοΟν προς έξυπηρέτη
σιν των σκοπων του. Κ αΙ δ ι '  αύτο έζήτει νό: EXIJ την πλειοψηφίαν τής ' Ε
πιτροπής ! 

'Επήγα άμέσως είς τον Κ αφαντάρην καΙ τοΟ τΟ: εΊπα. 
- ν  Αφησε, μοΟ λέγει, νΟ: ίδοuμε πως θό: έξελιχθοΟν α! δ ιαπραγμα

τεύσεις αύταi καΙ βλέπομεν. υΟταν σε είδοποιήσΙJ ό κ. Θ. Τσάτσος, vO: 
πQ:ς νΟ: τον σvναντήσι;] ς, καΙ νΟ: μην πQ:ς πρΙν ίδ�ς έμένα. 

- Πολu καλά, κ. Π ρόεδρε. 
· 

Ό κ. Θ. Τσάτσος έπl 1 5  ήμέρας δεν με εΙδοποίησε καθόλου. νΕπει
δη δε τότε άκρι6ως έπρόκειτο νΟ: κάμω έ:να ταξίδι είς τι1ν Θεσσαλονίκην, 
καΙ έπε ι δη έσκέφθηκα rιήπως κ ατό: τι1ν άπουσίαν μου με ζητήσΙJ , τοu έ
τηλεφώνησα ότι θό: λειψω έπl 5 ήμέρας καΙ δτι &ν με χρειασθ�, μόνον 
μετΟ: 5 ήμέρας νΟ: μοΟ τηλεφωνήσΙJ .  

Είς άπάντησιν μοΟ εΊπεν, δτι μαλλον δεν θΟ: με χρειασθ�, διότι αί 
δ ιαπραγματεύσεις ναυαγοΟν. ΥΕσπευσα καΙ το εΊπα είς τον Κ αφαν
τάρην. 

- Καλύτερα, μοu εΤπε. ΓενικΟ: αύτη ή ύπόθεσις δεν μοΟ &ρεσε. 
Δf.ν μποροuμε νΟ: κάνωμε χωριο μf. αύτούς. ΆλλΟ:, γιό: νό: μην ποΟν δτι 
άρνούμεθα νΟ: μετάσχωμεν είς τον άyωνα, γ ι '  αύτο σf. έστειλα. Τώρα ή 
ύπόθεσις χαλάε ι έξ ύπαιτιότητός των. Ό κ. Θ. Τσάτσος καλΟ: διεχειρί
σθη το ζήτημα. 

Αύτό: ξέρω σχετικως μf. την άπόπειραν αύτην τής ένοποιήσεως τοΟ 
άyωνος. Ό κ. Θ. Τσάτσος γνωρίζει άσφαλως πολu περισσότερα σχε
τικως καΙ &ν θελήσΙJ δύναται νό: όμ ιλήσΙJ . 

" Εν ζήτημα, το όποΊον μέχρι τής στ ιγμής δf.ν έχει θ ιγ� άπο κα
νένα, ε Τ ναι καi το ζήτημα τής εύθύνης τής ήγεσίας τοΟ Κ .  Κ .  Ε. δ ιό: τον 
ύπο των Γερμανων καΙ ' Ι ταλών φασιστων τυφεκ ισμον πολλών κομμουvι
στικων στελεχων, εύρισκομένων είς τό:ς φυλακό:ς η συλλαμ6ανομένων. Ού 
σιαστικως ή ήγεσία τοΟ Κ . Κ . Ε. δέν έδειξε κανεν ένδ ιαφέρον δι' αύτούς, 
διό: νό: προλά6ι;] τον τυφεκισμόν των. 

Είναι γνωστόν, δτι έτυφεκίσθησαν &νθρωποι άθωοι καi μεταξu αύ
των δχι 6λίγοι ,κομμουνισταί, τοuτο εΤ.vαι άναμφισ6ήτητον, δ ιό: λόγους 
άντιποίνων διό: πράξεις, τό:ς όποίας &λλοι εκαμαν ικαl δ ιό: τό:ς όποίας 
αύτοl ήσαν τελείως άθωοι ,  ώς κρατούμενοι είς τό:ς φυλακό:ς κατό: τον 
χρόνον, καθ' δν έτελέσθησαν α\ πράξεις  αοται. Λοιπον ή ήγεσία τοΟ Κ .  
Κ . Ε. ώφειλε νό: φροντίσΙJ έγκαίρως νό: μη εΤναι είς τό:ς φυλακό:ς οΙ άν
θρωποΙ αύτοί. 'Εφ' δσον ήσαν κομμοvvισταl καΙ μέλη τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  παρα
μένοντες είς τό:ς φυλακό:ς καΙ ίδίως τής 'Ακροναυπλίας η τοΟ Χαϊδαρί
ου η άλλων στρατοπέδων, άκρι6ως καΙ μόνον δ ιότι ήσαν κομμουνισταί, 
ήσαν κατ' ούσίαν είς χεΊρας των Γερμαvων η Ί ταλων φασιστων, διότι 
καΙ &ν α\ φυλακαl έφρουροΟντο άπο έλληνικfιν Άστυνομ.ίαιι η Χωροφυ
λακήν, αϋτη δf.ν θό: ήδύνατο κατ' ούδένα τρόπον νό: τοuς προστατεύσ\1 
καΙ δ ιότι έτέλει ύπο τό:ς διαταγaς τοΟ Γερμαvοu στρατηγοΟ των " Ες 
ΝΕς, άλλό: καΙ διότι θa παρεξηγεΊτο άπο τοuς Κ ατακτητάς, έav τοuς 
έπροστάτευε. 
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ΝΑ ΤΟΥ Σ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥ Σ Η  Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι  ΚΩΣ 

Σ υνεπως η ηγεσία τοCι Κ . Κ . Ε., πολιτικως σκεπτομένη, ώφειλε να. 
κάμΙJ το πδ:ν διΟ: νΟ: σώσΙJ τοuς άνθρώπους αύτούς, μέλή καi στελέχη 
τοi.ί Κ . Κ . Ε  .. άπο τΟ:ς χεΊρας των Ί ταλων καi Γερμανων φασιστων, άπο 
τοuς όποίους δεν επρεπε βεβαίως νΟ: περιμένΙJ καλ')ν μεταχείρισιν. Καi 
το πρωτον ποu Ε:πρεπε νΟ: κάμΙJ ητο νΟ: τοuς άπαλλαξΙJ πάσης ίδεολογι
κijς δεσμεύσεως/ πάσης έναντι τοCι Κ . Κ . Ε. Lι:ποχρεώσεώς των1 διΟ: νΟ: δύ
νανται νΟ: Ο:παρνηθοCιν αύτό/ νΟ: το aποκηρύξουν διΟ: δηλώσεώς των/ είς. 
τρόπον ωστε νΟ: δύνανται νΟ: άποχρωματισθοCιν κατΟ: το δυvατον καi νΟ: 
δυνηθοCιν νΟ: σωθοCιν. ΤοCιτο θ.:Χ δ ιηυκόλυνε πολu καi τr)ν έλληνικr)ν Ά
στυvομίαν νΟ: βοηθήσΙJ είς τr)ν σωτηρίαν των1 δ ιότ ι 80: εΤχεν έρείσματα. νΟ: έπιτύχΙJ την άπόλυσίν των η τούλάχιστον τον μη τυφεκισμόν των. 

'Αλλ' ή ηγεσία τοCι Κ . Κ . Ε. δ ιετήρησε τr)ν ίδεολογικr)ν δέσμευσιν 
των φυλακ ισμένων καi δΕ.ν έσκέφθη κδ:ν κατΟ: τίνα τρόπον θΟ: ήτο δυνατον 
νΟ: βοηθήσΙJ προς σωτηρίαν πολ';.i;Jν. Αύτο το ζήτημα/ καθώς γνωρίζω/ · 
πολλάκ ις συνεζητήθη άργότερσν μεταξu έπιζησάντων/ τινf.ς των όποίων 
μάλιστα εφθασαν μέχρι τοCι σημείου νΟ: πιστεύουν δτι ή τότε ήγεσία 
τοu Κ .  Κ .  Ε. ( Σ  ιάvτοςι Παρτσαλίδης1 Θέος καi Σ ία) έπi τούτtt> δf.ν έν-· 
δ ιεφέρθησαν/ δ ιότ ι άκριοως ijθελαν νΟ: έκλείψουv άρκετΟ: έκ των στελε
χων/ τΟ: όποΊα επε ιτα θΟ: εΤχον η1ν δύναμιν καΙ τΟ: έφόδ ια διa νΟ: άμφ ι-· 
σοητήσουν άπο αύτοuς την ηγεσίαν τοCι Κ . Κ . Ε. 

Φυσικa το Κ . Κ . Ε. 1  μετΟ: τr)ν άπελεuθέρωσινι t:ρρ ιψεν όλόκληρον τιlv
εύθύνην των τυφεκ ισμων είς η1ν έλληνικιlν Άστυνομίαν καi είδικως είς. 
τιlν τότε Είδ ικr)ν 'Ασφάλειαν ( τοCι Λάμπου καi Σ ίας ) ι  χωρiς κανεiς νΟ:. 
έρωτήσΙJ το Κ . Κ . Ε. : 

- Σ εΊς τί έκάματε προς σωτηρίαν των ; Κ αΙ έΟ:v οΙ Γερμανοi καί 
οί ' Ι ταλοί/ ώς έχθροi ίδιαιτέρως των κομμουνιστων/ έτυφέκιζον κατΟ: προ
τ ίμησιν αύτούςι ποΊος Ε:λεγεν είς τοuς Γερμανοuς καi τοuς Ί ταλοuς δ
τ ι  ό Α η Β εΤναι κομμουνιστής ; Καi έΟ:ν uποτεθ� δτι αύτο το ελεγεν ή 
'Αστυνομία τοCι Λάμπου1 ποΊος ήμπόδιζε τοuς τυφεκισθέντας νΟ: άρνη
θοCιν είς τον Λάμπου τr)ν ίδ ιότητά των ώς κομμουνιστωνι νΟ: aποκηρύ
ξουν το Κ . Κ . Ε.,  νΟ: παύσουν/ εστω προσωρινως καi μέχρι σωτηρίας των/ 
νΟ: aνήκουν είς αύτό ; 

ΑύτΟ: τΟ: γράφω, δ ιότι γνωρίζω πολλΟ:ς άπορφανισθείσας οίκογε-· 
νείας, μΕ. παιδιΟ: μ ικρά/ αί όποίαι άλλαι μf.ν πιστεύουν δτ ι μόνον οί Γερ
μανοi η οί Ί ταλοi πταίουvι δ ιότι Εχασαν τον προστάτην των1 άλλαι δ
μως γνωρίζουν δτι ή ήγεσία τοCι Κ . Κ . Ε. τοuς άφησε νΟ: σκοτωθοCιν είτε. 
έξ 6λιγωρίας καi άδιαφορίας/ ε'!τε έξ aντιζηλίας καi φόβου διΟ: την 
θέσιν της. 

ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΤ Ι ΖΗΛ Ι ΩΝ Κ Α Ι  ΠΛΘΩΝ 

Ό μιλοCιμεν . σχετικως άπο aπόψεως aνθρωπιστικijς άφ' ένος καi 
απο aπόψεως aνευρέσεως τ ω ν ε ύ θ υ ν ω ν τ η ς ή γ ε σ ί α ς τ ο Cι κ .  
Κ . Ε. 1  aνεξαρτήτως τοCι δ:ν η ζωιl των τυφεκ ισθέντων κομμοuvιστωv θΟ: η
το έπωφελr)ς η έπιζημία έθνικως. ΔΕ.ν aπεκλείετο καi η πλήρης aνάvη- · 
ψ ις  τ ινων έξ αύτων/ όπότε θΟ: ητο η ζωή των άσφαλως έπωφελής. ' Επί-· 
σης τονίζομεν τΟ: aνωτέρω προς παραδε ιγματισμον άλλων κομμουνι
στων τijς σήμερον/ οί όποΊοι 6φείλουν νΟ: γνωρίζουν δτι δ:ν ό aγών των 
εΤναι άγών α'ίματος καi δχι Ο:πλως πολ ιτικος άγών, λόγ't) τijς έπαναστα
τ ικijς του uφijςι έν τούτοις πολu συχνΟ: πίπτουν θύματα δχ ι τοCι άγωνος
των τούτου, άλλΟ: τijς aντιζηλίας καi άλλων παθωv/ των ίδίων αύτων 
συντρόφων ! 'Υπάρχε ι καi συγκeκρι μένη περίπτωσις έξωθήσεως προς 
τον θάνατον κομμοuvιστικοCι στελέχους, λόγ't) aντιζηλίας έρωτικijς προς: 
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την σύζυγον τοu θανόντος άλλου έκ των ήγετων τοu Κ . Κ .Ε .  ! Δf.ν αναφέ
ρω την περίπτωσιν, δ ιότι δi:ν κατατρίοομαι μf. προσωπικό: ζητήματα καΙ 
σέοομαι καΙ τοuς aναγνώστας τοu ίστορήματος τούτου, οϊτ ινες βεοαίως 
δf.ν περι μένουν aπο τό: γραφόμενα μας νό: πληροφορηθοuν λεπτομερείας 
προσωπικων δραμάτων, aφθόνων καθημερ ινως, αλλό: μόνον πολιτικό: πα
ρασκήνια τοu Κ . Κ . Ε. 'Οπωσδήποτε εΤπον τό: aνωτέρω διό: νό: τό: (χουν 
ύπ' οψιν καΙ oi σήμερον aκόμη έναπομένοντες κομμοuνισταί. 

Η ΣΥΛΛΗΨ Ι Σ  ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΌΜΜΑΤΩΝ 

ΕΤναι γνωστόν, δτι το θέρος τοu 1 944 συνελήφθησαν ύπο των Γερ
μανων οί πολ ιτικοl aρχηγοί, δ Σ οφούλης, δ Άλεξανδρης, δ κ. Γονατaς, 
έπρόκειτο δf. νό: συλληφθ� καΙ δ Καφαντάρης. 'Αλλ' oi δύο Γερμανοl a
ξιωματικοJ , ποu πηγαν εΙς το σπίτι τοu aε ιμνήστου aρχηΥοu των Προο
δευτ ικων νό: τον συλλάβουν, τον εορον φλεγόμενον aπο πυρετον 40 βαθ
μων περίπου. 

Ό Κ αφαντάρης έδήλωσεν δτι λόγ� της καταστάσεως της ύγείας 
του ή το aδύνατον νό: τοuς aκολουθήσι:ι . Διεπίστωσαν καΙ οί ίδιοι δτι 
πράγματι ήτο aσθεντlς βαρέως. Μαζί των ήτο καΙ ί::νας νέος μf. πολ ιτικά, 
μελαχροινός, προφανως U Ελλην, έκτελων χρέη δ ιερμηνέως, aνήκων καΙ 
αύτος εΙς την ύπηρεσίαν των " Ες - " Ες πιθανώτατα. 

Προ της τοιαύτης καταστάσεως τοu Κ αφαντάρη, την δποίαν προ
φανως δf.ν έπερίμεναν νό: εuρουν, οί δύο aξιωματικοl των ' Ές - ' Ές καΙ 
δ νέος μf. τό: πολιτικό: συνεσκέφθησαν τί νό: κάμουν, συνομιλοuvτες με
ταξύ των γερμανιστί. 

Με τό: όλίγα γερμανικό: ποu f\ξερε δ Κ αφαντάρης Cχvτελήφθη δτι δ 
εΤς έκ των Γερμανων aξιωματ ικων έπέμενεν δτι, i:στω καΙ &v εΤναι aσθε
νής, πρέπει νό: συλληφθ� διό: νό: έκτελεσθ� ή ληφθεϊσα διαταγή. Ό άλ
λος άξιωματικος ήτο ί::το ι μος νό: συγκατατεθ� εΙς τοuτο. Τότε έπενέοη 
δ νέος μi: τό: πολιτικό: καJ τοuς εΤπεν δτι ή δ ιαταγη έδόθη έπl τ� προό
ψει δτι δ συλλαμδανόμενος εΤναι ύγιή5. « 'Εφ' δσον εΤναι aσθενής, το 
νό: τον πάρωμε εΤναι σό:ν νό: τΟν σκοτωνωμε, καΙ διαταyη νό: τον σκο
τώσωμε δi:ν (χομεν βέβαια. Σ κεφθητε δτι εΤναι πολιτικος άρχηyος καΙ 
αύτο θό: έχι:ι aπήχησιν εΙς τον Λαόν. Άλλό: πιθανον καΙ νό: μδ:ς κάμουν 
παρατήρησιν καΙ νό: μ aς ποuν οί άνώτεροί μας : 'Αφοu τον βρήκατε ε ίς 
τοιαύτην κατάστασιν, διατί τον πήρατε χωρ]ς νό: μδ:ς εΙδοποιήσετε ; 
Γ ι '  αύτο προτείνω νό: μείνι:ι Ενας έδω, μαζl μf. στρατιώτας, ποu έχομε 
στfιν πόρτα, κ' έγω μf. Εναν άπο σδ:ς νό: πaμε άμέσως στό: γραφεϊα των 
" Ες - " Ες καΙ νό: Cχναφέρωμε τfιν κατάστασι κα] νό: ζητήσωμε δδηγίας 
τί νό: κavουμε. "Αν μaς ποuν νό: τον πάρω με δπωσδήποτε, έρχόμεθα καΙ 
τον παίρνουμε». 

Αύτη ή πρότασις έκρίθη ή λογικωτέρα καΙ i:τσι (yινε. Ό άπομείνας. 
άξιωματικος των "Ες - " Ες ήτο δ προτείνας νό: τον σηκώσουν άρον - άρον 
νό: τον πaνε εΙς το Χαϊδάρι, δπου ήσαν οί Σ οφούλης, Γονατδ:ς καJ Άλε
ξανδρης. 

Ό άπομείνας άξιωματ ικος έκαλεσεν άμέσως Γερμανοuς στρατιώτας 
άπο τfιν θύραν της οΙκίας τοu Κ αφαντάρη, έτοποθέτησεν fνα φρcuρόν είς 
τfιν θύραν τοu κοιτωνος του, δπου ήτο ξαπλωμένος, καi (πειτα μf. ·'iλλοuς 
στοατιώτας, προφανως καθ' ήν εΤχε δ ιαταγήν, μετέφερεν άπο τ6 yραφεϊον 
τοu Κ αφαντάρη κάθε yαοτ] ποu βοηκε ε ίς αύτό. είς τό: συρτάρια του, 
είς τό:ς β ιολιοθήκας καΙ παvτοu. UΟλα αύτό: οί Γερμαvοl στραr·(�ται τa 
μετέφεραν είς τον κοιτωνα, χωρlς νό: άφήσουν ν' άναμιχθη κανε Ι ς τοu σπι
τιοu. 'Ασφαλως εΤχον κα] έντολfιν νό: κάμουν Ερευναν κα] διa την aνεύρε
σιν έπιληιιιίμων έγγράφων. 

Μετά τινα c':>ραν έπανηλθαν δ άξιωματικος καΙ δ νέος δ ιερμηνεuς μf. 
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τα πολιτικα ό:πο τα γραφεΊα των � Ες - " Ες καΙ ό:νεκοίνωσαν είς τον πα
ραμείναντα Γερμανον ό:ξιωματικον δτι ό σvνταγματό:ρχης των " Ες - " Ες 
Μπλοuμεν, τΟν όποΊον εΤδαν καΙ ό:νέφεραν τι1ν περίπτωσιν, διέταξε να μη 
συλλό:δοvν τον Κ αφαντό:ρην, έφ' δσον εΤναι τόσον βαρεια άρρωο-τος, άλ
λα να ένεργήσουν έρευναν. 

Έκό:θησαν λοιπον οί δύο ό:ξιωματικοl των " Ε� - "Ες παραπλεύ�ς 
τijς κλίνης τοϊι ό:σθενοϊιντος Καφαντό:ρη καi ό νεαρος διερμηνεuς έκαθη
σεν aπέναντι αύτων κα] έπαιpνεv bια - ένα τα χαρτ ια aΠΟ τον σωpΟν ΠοU 
ήσαν ριγμένα κάτω καi τοιJς το έδιάδαζε γερμανιστί, μεταφράζων άμέ
σως τα έλληνικα είς γερμανικα aπ' εuθείας. Τ όση ν μεγάλην εuχέρειαν 
ε ίς ττΊν μετάφρασιν εΤχε. 

Μ Ι Α  ΑΝΑΚ Ο Ι ΝΩΣ Ι Σ  Τ Η Σ  ΚΥΒ ΕΡ ΝΗ Σ ΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑ ! · ΡΟΥ 
Ό aείμνηστος ό:ρχηγος των Προοδευτ ικων εΤχεν έκκαθαρίσει το άρ

χεΊον του aπο κάθε έπιλήψιμον έγγραφον η έπιστολήν. Προνοητικός, δεν 
άφινε είς το σπίτι τοv τίποτε ποu να ήδύνατο να τον ένοχοποιήσι:J καθ' 
οίσνδήποτε τρόπον, δ ιότι καΙ ήμέραι πονηραi είσίν, δπως λέγει ή 'Εκ
κλησία καΙ θα Ελεγε καi δ έν Λονδίν(ι) φίλος μου κ. ' I  ασονίδης, Ελεγε 
πολλάκ ις γελων. Άλλα κατα κακτΊν σύμπτωσιν μόλ ις προ δύο η τριων 
ήμερων τοϊι εΤχαν φέρει, κρυφα βέδαια, εν f.γγραφον σποvδαιοτάτης ση
μασίας άπο ττΊν έλληνικην Κ υδέρνησιν τijς Μέσης Άνατολijς, το όποΊον 
άπηvθύνετο προς δλους τοuς πολιτικοuς ό:ρχηγους έν ' Ελλάδι ,  καΙ έπει
δι) aκριδως άπηvθύνετο καi είς άλλου� δεν το κατέστρεψεν, οuτε το ε
ο-τειλεν aλλοϊι, άλλα το έκράτει είς το γραφεΊον του δ ια να το δείξΙ"J 
καi είς τοuς άλλους άρχηγούς. 

Αύτο λοιπΟν το έγγραφον εύρίσκετο άσφαλως μεταξu των χαρτιων, 
ποu εΤχαν μπροστά των οί Γερμανοί. Κ αi το περιεχόμεvόν του ήτο τέ
τοιο, ωο-τε άπεδεικνύετο aσυζητητi καΙ άνευ aμφισ6ητήσεως ή συνεv�όη
σις μεν τον «έχθρόν», δηλαδι) τον έχθρον των Γερμανων. Ούδεμία δικαιο
λογία χωροϊισε. ΟύδΕν έλαφρυvτικόν. Κ αΙ μόνον το περιεχόμεvον τοϊι έγ
γράφου αύτοϊι ήτο τοιοϊιτον, ώστε να όδηγήσι:J είς το γερμαν ικον έκτε
λεστικον aπόσπασμα τον Κ αφαντάρην καi τοuς άλλους συ/<ληφθέντας 
πολιτικοuς aρχηγούς. Ό Κ αφαντάρης μάλιστα, σκεφθεiς άμέσως αύτο 
το f.γγραφον, έκρ ινεν δτι ή σύλληψις των άρχηγων καi αύτοu τοu ίδίου, 
ώς καi ή f.ρεvvα των χαρτιων τοu γραφείου του, eα ώφείλετο άσφαλως 
είς το δτι οί Γερμανοi έπijραν μυρωδια δτ ι ήλθεν ένα τέτο ιο έγγραφον. 

Με άγωνίαν λοιπον καi παρα τον πυρετόν του, ό Κ αφαντάρης πα
ρακολουθοϊισε την Ε:ρεvvαν των έγράφων του καΙ την μετάφρασιν αύτων 
άπο τον νεαρον 'Έλληνα διερμηνέα των " Ες - " Ες. 

Ή Ε:ρευνα των έγγράφων τοu aρχηγοϊι των Προοδεvτικων είς το 
σπίτι του άπο τοuς Γερμανοuς διήρκεσεν ώρας πολλάς. Έν τιΊJ μεταξu 
ένύκτωσε. Άφίνω τώρα τον άείμνηο-τον Κ αφαντάρην να άφηγηθ� τα πα
ρακάτω, δπως τα ijκουσα άπο το στόμα του, μαζi με τα προηγούμενα 
ποu Ε:γραψα : 

- τί να σδ:ς πω, άγαπητέ μου, ή aγωνία μοv ήταν τόση, ωστε εΤ
χα ξεχάσε ι τΟν πυρετό μοv, &ν καΙ έκινδύνευα να πεθάνω άπ' αύτόν. Το 
κεφάλι μου έ6ούϊζε, τα μηνίγγ ια μου χτυποϊισαν. ΝΕδλεπα τον σωρον 
των χαρτιων να μ ικραίνι:J , χωρ]ς να βρίσκουν τίποτ·ε το έπιλήψι μον, δ ιό
τι f\ξερα δτι δεν f.χω τίποτε το τέτοιο. Μόνον αύτο το Ε:γγραφο έφοδό
μοvvα μη βρεθι]. Κ αi επρεπε να εΤναι έκεΊ, δ ιότι το εΤχα είς ένα συρτά
ρι τοϊι γραφείου μοv ! 

»'Ο σωρος των χαρτιων εΤχε σμικρvνθι] πολU καΙ άρχισα να έλπί-
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ζω μήπως δΕν εΤναι μέσα σ' αίιτΟν το έπιλήψιμο Ε.γγραφο, μήπως το Ε.-
6αλα aλλοu, είς τi]ν τσέπην καvενος ρούχου μου, η μήπως το έδωσα είς 
καvέvα vό: το πάr.1 στον Σοφούλη η είς κανένα άλλον καi δΕ:ν το θuμό
μοuvα, όπότε νά το ! 

»VΕσκυψε ό διερμηνεuς να πάρι:ι άλλο χαρτi καi πi\ρε αίιτό ! Το 
έγνώριζα καλά, πολU καλα Cχπ' Ε.ξω. Σ το φώς τοu ήλεκτρικοu δ ιέκρινα 
το μf]κος ικαi το πλάτος τών γραμμάτων καi τiς σειρές τοu. ΔΕ:ν μοu Ε
μενε πλέον καμμία aμφιδολία δτι ό διερμηνεuς το κρατοuσε στα χέρια 
του ! 

»Τετέλεσται ! εΤπα ώς άλλος Χριστός. u Εως έδώ f\ταvε. ΔΕ:ν σω
ζόμεθα μξ: τίποτε. Καi παίρνω καi τοuς άλλους στο λαιμό μου, διότι δΕ:ν 
το Ε.κρυψα δσον Ε.πρεπε ! 

»vΕκλεισα τα μάτια δια να μη βλέπω το τί θα γίνl) παρακάτω. τ ί  
να το Ιδώ ; τ α παρακάτω τα ήξερα. Άπο τον νοUν μου πέρασε aμέσως 
δλη ή κινηματογραφικη ταινία της συλλήψεώς μας, τοu γερμανικοu στρα
τοδικείου, της καταδίκης, τοu τυφεκισμοu μας. 

Μ Ι Α  ΑΠ ΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣ I Σ» 

'ΑλλCχ aμέσως, σχεδον αίιτομάτως, �οιξαv τα μάτια μου όρθά
νοικτα, έκστατικά, κατάπληκτα ! τα αίιτιά μου κάτι άκουαν. Ό διερ
μηνεuς εΤχεν aρχίσει να μεταφράζι:ι, aλλα δΕ:ν Ελεγε έκεί'vα ποu Ε.γραφε 
το Ε.γγραφο ποu κρατοuσε στα χέρια του . ! Δεν ξέρω καλα τα γερμανι
κά, Cχλλα καταλαδαίvω πάντως περί-ττοι.ι το τί λέγει ό όμιλών, όπr..:σδή
ποτε δε το θέμα δια το όποΙον όμιλε!. Καi δ διερμηνεuς Ελεγε γερμανι
κα κάθε άλλο Cχπο έκεlνα ποu περιεlχε το Ε.γγραφον έκεlνο ! Νόμ ισα δ
τι όνειρεύομαι μέσα στον πυρετό μου ! ΔΕν πίστευα οίίτε τα μάτια μοu, 
οuτε τα αίιτιά μου. Ό διερμηνεuς οχ ι μόνον δεν Ελεγε αuτα ποu εΊχε το 
Ε.γγραφον, aλλα καi αύτα ποu Ελεγε, τα Ελεγε τόσον τροχάδην, τόσον 
φuσικώτατα, σαν να τα ε1χε προμελετημένα ·να τα πί]. ΜιλοUσι:: για κά
τ ι  ακίνητα, για κάποιον παλαιον νόμον, ποu πρέπει να καταργηιJ;:] .  καΙ 
δi:.ν ξέρω τί άλλο ! 

' 

»Τον κύτταξα στα μάτ ια. Οίίτε γύρισε να με ίδί], οίίτε σuvέσπα
σε κav το φρύδι τοu η κανένα aπο τσUς μuς τοu προσώπου τοu. Προχώ
ρησε λίγο aκόμη είς δσα εΤπε, δταv δ ΓερμαvΟς aξιωματικος τοu Ε.καμε 
νόημα μξ: το χέρι του οτι «φθάνει», καi αίιτος έπέταξε το Εγγραφον ΚΟV
τα στον σωρον τών άλλων διαδασμέvων καi έξηλεγμέvων καi Ε.σκυψε 
καi πi\ρε άλλο ! 

»'Ανέπνευσα βαθειά ! Άνακουφίσθηκα. Ί δρώς aμέσως μΕ: περιέ
λουσε καi δ πυρετος Ε.πεφτε. ΔΕν ξέρω ποίας άντιδράσεις τoiJ όργανι
σμοu δημ ιουργοuν τα ψυχικα συναισθήματα. ΓιατρΟς δΕ:ν εΤμαι. 'λλλα 
πράγματι αίιτο εΤχεν έπίδρασιν καi έπi τοu πυρετοu μου. Δεν με Ε.μελλε 
δια τα άλλα έγγραφα. �Η§ερα δτι δΕ:ν θα βροUν τίποτε άλλο. Έτελείω
σαv καi έπρόκειτο να �ύγοuv. Κάτι  εΤπαv οί τρεΙς μεταξύ των ίδιαιτέρως 
καi Ε.πειτα ήλθαν ·να με άποχαιρετήσοuv. · 

ΣΥΓΓΝΩΜΗ Κ Α Ι  ΕΥΧΑΡ Ι ΣΤ Ι Α Ι  . . .  
»'Ο aξιωματικος ό πρώτος μοu Ε.δωσε το χέρι του, ψιθυρίσας λέ

ξεις τ ινας συγγνώμης δ ια τi]ν ένόχλησιν καί ότι έκτελεl διαταγάς. Δια 
να μάθω το ονομα τοu UΕλληνος δ ιερμηνέως, όστις με Ε.σωσε καi έμένα 
κα1 τοuς άλλους καi άπέκρυψε τόσον Εντεχvα το περιεχόμενον τοu έγ
γράφου, Ε.σπευσα να έρωτήσω πρώτον το ονομα τoiJ Γερμαvοu άξιωμα
τικοu. Φuσικα δΕ:ν το σuvεκράτησα. Το ίδιο Ε.καμα κα1 στον δεύτερον 
άξιωματικόν. 
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»'Ο νέος " Ελληv δ ιερμηνεύς, χαμογελώv, μΕ aπεχαιρέτησε μΕ: σε-
όασμόv. 

» - Πώς λέγεσαι, παιδί μου ; 
» - Γ ρηγοριάδης. 
» - Εύχαριστώ, δf:v θa το ξεχάσω ! 
»ΚαΙ ΤΟΥ έκύτταξα χαρακτηρ ιστικά. Έγύρισε το πρόσωπόν του a

πο τηv άλλη μεριά. Ν l σως διa va μη προδοθ6 κάνοντας καμμιa κίvησι 
·τοu προσώπου. 

»Οί Γερμαvοl ύπεκλίθησαv διa va φύγουν. Τοuς παρεκάλεσα va 
δ ιαοι6άσοuv τaς εύχαριστίας μου εΙς ΤΟΥ συvταyματάρχηv Μπλοuμεv 
διa τηv δ ιαταγήν του va μη συλληφθώ, λόγeι> τfjς aσθενείας μου. ΜΕ

.φυγαv. 
»'Αμέσως πfjρα το έγγραφον έκείvο, έ6ε6αιώθηv δτι ητο αύτο καΙ 

το κατέστρεψα, μήπως τυχοv ξανάρθουν καΙ ξανακάμουv έρεuvαν». 
τηv έπομέvηv το πρωί ΕΥ τηλεφώνημα με έφερεv έπειγόvτως καΙ 

πάλιν εΙς το σπίτι TOU Κ αφαντάρη. -. Μισοκαθώταν εΙς το κρε66άτι του καΙ πλάϊ του έκάθητο ό 'Α-
λέξανδρος Διομήδης. 

- Εύτυχώς ποu ηλθες σχεδοv μαζl μΕ: τον κ .  Διομήδη. ΝΕτσι aπο
.φεύγω va τa λέγω δυο φορές. 

Καi έv σuvεχείςτ, σιγa - σιγά, δ ιότι έκτος τfjς aσθενείας εΊχε καΙ 
·τηv κούρασιv aπο τηv περιπέτειαν έκείvης τfjς νυκτός, μ&ς διηγήθη δ
λα δσα avεγράψαμεv άvωτέρω. 

Κ αθ' Οληv τηv δ ιάρκε ιαν τfjς διηγήσεώς του, τον έκυττάζαμε μΕ: 
Ο:vοικτοv το στόμα aπο τηv aγωvίαv va μάθωμεv το aποτέλεσμα. 

ΠΩΣ ΕΠ Ρ ΕΠ Ε  ΝΑ Χ Ρ Η Σ Ι ΜΟΠΟ Ι ΗΘΟΥΝ Ο Ι  Δ Ι ΕΡΜΗΝ Ε Ι Σ 

vΟταν έτελείωσεv, ό 'Αλέξανδρος Διομήδης εΤπε : 
- Αύτο το παιδί, ποu λέτε, εΤvαι ijρως, εvας aφανης ijpως. ΝΕ

·παιξε το κεφάλι του διa va σώστ:� τοuς πολιτ ικοuς ήγέτας τfjς χώρας 
του. Δf.v ξέρω διατί ίιπηρετεl ε Ις τa " Ες - " Ες. VΟπου καi &v uπηρετ�, 
laπέδειξεv δτ ι ε1vαι u Ελληv καi πατριώτης καi ijρως ! Ν I σως va είναι 
πολu πτωχο παιδl καi μη Ε:χοντας δουλειa Ο:vαγκάστηκε va έργασGι;ι έ
κεl, έφ' οσοv έγvώριζε τa γερμανικά. Δηλαδη τείνω va παραδεχθώ οτ ι 
κάποια οlκοvομικη άvάγκη ΤΟΥ άvάγκασε νa έργάζεται έκεί. 

- �Ακουσε, 'Αλέκο, εΤπεv ό Καφαντaρης, γ ιa το οτι εΤvαι f)ρως 
δf:v uπάρχε ι οίίτε Ο:μφ ισοήτησις, οίίτε aντίρρησις. Κ αi αύτο θa τοϋ το 
Ο:vαγvωρίσωμε μ ιa μέρα. voσov Ο:φορQ: το ποu δουλεύει, δ ικαίως βέ6αια 
κα-ταφερόμεθα έvαvτίοv διαφόρων το ιούτων διερμηνέων καi άλλων πα
λιανθρώπων, ποu έκόλλησαv κοvτa στοuς Γερμαvοuς καi έκαμαν πολλa 
.εΙς βάρος καi τfjς 'Ελλάδος καi τώv Έλλήvωv ώς Ο:τόμωv. ΚαΙ αύτοv έ
τσι θa τον έχαρακτήριζε κανεiς προηγουμένως, προ τfjς πράξεώς του. 
Νά, δμως, ποu aπεδείχθη Ο:δάμας. Φταlμε κ' έμεlς, 'Αλέκο, δ ιa πολλa 
πράγματα. ΝΕπρεπε έμεlς οί ίδιοι va βροuμε 'Έλληνας γερμανομαθεlς 
καΙ νa τοuς προωθήσωμε va π&vε va καταλά6ουv θέσεις καΙ ίιπηρεσίας 
εΙς δλας τaς γερμανικaς 'Αρχάς. Πλεlστ.α δσα ώφελήματα θa είχαμε. 
ΚαΙ τούλάχιστοv θa έλειπεν ή βλά6η έκ μέρους τώv έξ αίιτώv παλιαν
θοώπωv. · Κ αΙ ό Κ αφαντάρης, στρεφόμενος προς έμέ : 

- ΚαΙ τώρα, Ο:γαπητέ μου, ξέρε ις γ ιατί  σε παρεκάλεσα va Ελ
·θτ:�ς ; Πρέπει va φροvτίστ:� ς va π&ς va βρ6ς αύτοv ΤΟΥ σωτfjρα μας, ΤΟΥ 
flpωα, δπως λέει καΙ ό 'Αλέκος, ΤΟΥ Γρηγοριάδη. Έσu θa τa καταφέρτ:�ς 
va ΤΟΥ βρ6ς καΙ va TOU μ ιλήσ.ΙJς. Έσu ξέρξ:ις va μεταχειρισθ�ς ολα τa 
κομμοuvισηκa διδάγματα τοu συvωμοτισμοu, va παρακολοuθησι;ις, χω-
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,ρiς ·νc'χ σε πάρουν χαμπάρι οί Γερμανοί, εως δτου τον εuρι;)ς, τοv ξεμο
ναχιάσι;)ς καi τοίί μ ιλήσι:Jς. Σ &ς περιέγραψα ήδη τc'χ χαρακτηριστ ικά 
-του. Φαvτάζομαι νc'χ έργάζεται στc'χ γραφεΊα τών � Ες - ·Ες, ποu εΤναι, 
ξέρεις, έδώ παραπάνω πρός το Κολωνάκι .  Λοιπον καρ:rέρι θc'χ τοίί στή
.σι:Jς. τί θc'χ κάμ ι:J ς, έσu ξέρεις. 

- Καλά, κ. Πρόεδρε, θc'χ προσπαθήσω καi πιστεύω δτι θc'χ τc'χ κα
ταφέρω νc'χ τον βρώ καi νc'χ τοu μ ιλήσω. Πέστε μου τί θc'χ τοίί πώ. 

- Πρώτα νc'χ τοu πΏς, &ν τοu εfναι δυνατον νc'χ ξανάλθι:1 έδώ στο 
.σπίτι μου. 'Άν Ελθι:1 έδώ, τc'χ παρακάτω θc'χ τc'χ κάμω μόνος μου. 

- �Αν δΕ:v δεχθΏ νc'χ Ελθι:1 ; 
- τότε νc'χ σοίί πΏ ποίί θc'χ μποροίίμε νc'χ τον βροίίμε οποτεδήποτε. 

την διεύθυνσίν του την ίδιαιτέραν, τοu σπιτιοίί του, τής οίκογενείας του, 
&ν έχι:J .  

Η ΑΜΟ Ι Β Η 

Ό Άλ. Διομήδης δ ιακόπτων : 
- 'Ακοuστε, κ. Σταυρίδη, νc'χ τοίί πfΊτε άκόμη δτι ο κ. Καφαντά

ρης, έπειδη κρίνει δτι διc'χ λόγους οίκονομ ικοuς αναγκάζεται νc'χ έργάζε
ται είς τοuς Γερμανούς, σκέπτεται οχι είς aνταμοι6ην τής ύπηρεσίας 
-του, δ ιότι αύτη δΕ:ν πληρώνεται, νc'χ τοu δ ια6 ι6άσι:J χρηματικον ποσόν. 
Έc'xv δεχθΏ, θ' aποφασίσωμεν νc'χ τοu δώσωμεν ενα κάπως καλον ποσον 
.καi τc'χ χρήματα θc'χ τc'χ δώσω έγώ, κατέληξεν ό Διομήδης. 

Ό Καφαντάρης προσέβλεψε χαρακτηριστικώς τον Διομήδην, κ ι
vων συνάμα την κεφαλήν. Σ c'χν νc'χ ήθελε νc'χ πΏ : 

- Έγω εΤμαι φτωχος καi μΕ: aναπληροΊς έσύ, 'Αλέκο ! 
. ΔΕ:ν θκοψα πολλΕ:ς δόλτες έπιτηρών aπο μακρc'χν την πόρταν των 
� Ες - �Ες, κατc'χ η1ν l ην μ. μ . ,  ποu σταματοuσεν ή ύπηρεσία, δταν εΤδα 
.Ενα νεαρον μελαχρο ινόv, μ&λλον μΕ: c'iσχημον πρόσωπον, με μαίίρα σγου
ρc'χ μαλλιά, νc'χ 6γαίνι:1 aπο έκεί μαζi μΕ: ενα ΓερμανΟν λοχίαν. 

Παρηκολούθησα τον ι;ελαχροινον νέον, ποu τον ε1δα νc'χ έξέρχεται 
aπο τc'χ " Ες - " Ες μαζi μΕ: ενα Γερμανον λοχίαv, καi έφ' δσον ήμην άγνω
-στος τοuς έπλησίασα πολu έκ τών όπισθεν. ·Εμεινα κατάπληκτος, δταν 
τοuς ήκουσα νc'χ μ ιλοuν οί δυό τους έλληνικά. � Ητο σαφΕ:ς δτι καi ο Γερ
μανος λοχίας ήτο 'Έλλην. Τοuς έπροσπέρασα &δ ιάφορα. Είς την πλα
-τε'ίαν Κολωνακίου έχώρισαν. Ό Γερμανος λοχίας πήρε τι1ν οδον Σ κου-
-φ&. Ό ύποτ ιθέμενος Γρηγοριάδης η1ν όδον Κ αρνεάδου. Τον έπλησίασα 
.αμέσως : 

- Σ υγγνώμην, κύριε, ό κ. Γρηγοριάδης ; 
- Σ εΙς, ποιος εΤσθε ; 
- Φυσικc'χ θc'χ σ&ς πω, έc'xv 6ε6αιωθώ δτ ι όμ ιλω προς τον κ. Γρη-

γοριάδην. 
- Ναί, έγω εΤμαι,  τί θέλετε ; Έc'χν έχετε καμμίαν ύπόθεσιν τοίί 

γραφείου,,κ<tvένα συλληφθέντα η άλλο τ ι ,  τότε μη μοu λέτε τίποτε. Στο 
δρόμο δΕ:ν δέχομαι συζήτησιν γιc'χ τέτο ια πρaγματα. Έλ&τε στο γρα
-φεΊο τc'χς ώρας ποu δέχονται .  

- ΔΕ:ν πρόκειται περi αuτοίί, κ .  Γρηγοριάδη. Προχωροίίμε μαζί, 
·σaς παρακαλώ, γ ιc'χ νc'χ μη στεκώμεθα ; 

Ο ΦΟΒ Ο Σ  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΏΝ 
Έπ,ρ,οχωρήσαμε. 
- Ερχομαι, τοίί λέγω, νc'χ σ&ς συναντήσω έκ μέρους τοίί κ. Κ α

ψαντάρη. 
Ό διερμηνεuς aνετινάχθη μόλις ήκουσε το δνομα τοίίτο. 
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-Μη ταράττεσθε, προσέθεσα διa νa τον καθησυχάσω. Ό κ. Κα
φαντάρης μού εΤπεν ό:πλώς δτι τού προσφέρατε μ ίαν πολU μεγάλην έξυ
πηρέτησιν, δεν ξέρω ποίας φύσεως, πάvτως, έμπιστευτικήν. ΔΕν μού την 
άπεκάλυψε. MF:. παρεκάλεσε μόνοv va φροντίσω νa σδ:ς εuρω καi νa σδ:ς 
έρωτήσω δ:ν θa μπορούσατε νa πδ:τε στο σπίτι του νa σδ:ς ξαναϊδίJ. 

- Τί λέτε, κύριε ; • Στο σπίτι τού κ. Καφαντάρη ; Πέντε βήματα 
άπο τa γραφεϊα της Γερμανικης 'Αντιπροσωπείας τού Ράϊχ ; 'Αδύνα
τον. Έγω περvώ άπο μακρυa καi φοβούμαι νa γυρίσω νa ίδώ προς τό: 
έκεϊ. Μη ::το συζητητε, δf:.ν πρόκειται νa πάω. 

- Καλά, έν τοιαύτι:ι περιπτώσε ι, σδ:ς παρακαλώ, έaν εΤvαι δυνα
τον νa μδ:ς πητε πού μπορούμε ·νa σδ:ς βρίσκωμε ημεϊς, μιa διείιθυνσι 
Ιδιαίτερη, δηλαδfι τού σπιτιού σας η κάπου άλλού. 

- Τί νa η1ν κάμετε ; 
- Ό κ. Καφαντάρης θέλει νa μπορίJ va έπικοινωνίJ μαζί σας, δταν 

το νομίζι:ι σκόπιμον. 'Επίσης έπιθυμεί νa σδ:ς δ ιαοιοασθίJ είς την δ ιεύ
θυνσιν ποu θa μού πητε κάτι προς ό:νταμοιβf]v της μεγάλης ύπηρεσίας, 
τf]ν όποίαν τού έκάματε. 

ΤΟ ΤΡΑΓ Ι ΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩ- Ι · ΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟ Σ  
- Προς ό:νταμοι6ήν, είπατε ; έρωτQ: κάπως ό:γανακτημένος. τ ί  εί

δους ό:vταμοιβήν ; 
- Μό:, δΕν ξέρω. Νομίζω κάποιο χρηματικον ποσόν ! 
- Πώς είπατε, χρηματικον ποσόν ; 'Αδύνατον νa το δεχθώ. Οίίδε-

μ ίαv θέλω ό:vταμο ι6ήν, κύριε. Σδ:ς παρακαλώ νa πητε στον κ. Καφαντά
ρην νa μη άπασχοληται μf:. ζητήματα ό:μοι6ών. 'Ακόμη νa μη aπασχο
ληται καθόλου μf:. έμέ, έφ' δσον τούλάχιστον οΙ Γερμανοi θa εΊναι ε!ς 
τf]ν 'Ελλάδα. 'Όταν φύγουν οί Γερμανοi aπο τi'Jv χώραν, δ ιότι εΤvαι σα
φf:.ς δτι χό:vουν τον πόλεμον (εύρισκόμεθα είs το θέρος τού 1 944)  ι τότε 
έγω μόνος μου θa έπισκεφθώ τον κ. Καφανταρην. 

- Πολu καλά. MF:. αύτην τf]ν τελευταίαν δήλωσίν σας, δτι θa τον 
έπισκεφθητε, λύονται δλα. 

Τον άπεχαιρέτησα καi άνέφερα δλα αύτa είς τον Καφαντάρην. 
- �Ας έπιφυλαχθώμεν, εΤπε, νa κάμω μεν το καθηκόν μας, μετa 

την aπελευθέρωσιν. 
'Αλλa φεύ ! ΔF:.ν μπόρεσε νa έκτελέσι:ι το καθηκόν του αύτό. Ό 

Γ ρηγοριάδης, κατa τfιν aποχώρησιν τών Γ ερμαvών έξ 'Αθηνών, δf:.ν τοuς 
ήκολούθησεν είς την Γερμανίαν, άλλa παρέμεινεν έν 'Ελλάδι καί . . .  τfιν 
τρίτην ημέραν aπο της άπελευθερώσεως των 'Αθηνών εύρέθη νεκρος είς 
τfιν λεωφόρον Β ασιλίσσης Σοφίας μf:. δ ιερρηγμένον το κρανίον δι' όξέος 
όργάνου καi πεταγμένα τa μυαλa έξω, πληγεlς έκ των όπισθεν, έν<!:ι έ
οάδιζεν, ύπο κομμουνιστών, κατa τaς δ ιεξαχθείσας ό:vακρίσεις των αύ
τοπτών μαρτίιρων τού έγκλήματος. 

uΟταv ό Καφαντάρης το έμαθεν, έδάκρυσε καΙ έπεσε 6αρύθυμος 
εΙς τfιν πολιιθρόναν του λέγων : 

- Ή ' Ελλaς aπηλευθερώθη, άλλ' εΤναι καΙ αύτη τόσον έξησθενη
μέvη, ώστε δf:.v δύναται νa προστατεύσι:ι οίίτε τa καλύτερά της τέκνα. 
Πόσον θa διαρκέσι:ι αίιτό ; 

Έπl πολλaς ημέρας ήτο στενοχωρημένος, Ιδίως δταν έβλεπε τον 
Άλ. Διομήδην η έμένα, ποu ξέραμε το ζήτημα. Καi βλέποντάς μας κου
νούσε το κεφάλι του--γεγονος ποu έσήμαινε πολλά, παραπολλά. 

Η Ι ΔΡΥΣ I Σ ΤΗΣ Π. Ε. Ε. Α. 
Ή ϊδρυσις της Π .  Ε. Ε. Α., ως προσωρινης Κ υβερνήσεως τών υπο 

τού ΕΛΑΣ κατεχομένων τμημάτων της χώρας, μf:. θεωρητ ικην έστω δ ιεκ-
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δίκησιν τιϊς πολιτ ικτϊς έκπροσωπήσεως όλοκλήρου ττϊς χώρας, ως Ελευ
θέρου καΙ μη κατεχομένου Κ ράτους, ύπijρξεν aσφαλως μία πολ ιτικη 
πρaξις έ π ι τ υ χ ή ς. Mf:. μόνην την διαφορό:ν δτ ι ήτο πολu κ α θ v
σ τ ε ρ η μ έ ν η. 

Έό:ν το Κ . Κ . Ε., εύθuς ως ό ΕΛΑΣ κατώρθωσε νό: σταθεροποιήσι:1 
τιΊν κατοχην καΙ την κυριαρχίαv του έπl ένος ωρισμένου τμή ματος ττϊς 
χώρας, οΙουδήποτε, ε'ίτε δ ιότ ι οί Γερμανοl δf:.ν θό: εΤχον δ ιάθεσιν νa τσU 
το aμφισοητήσουν, ε'ίτε δ ιότι ό ίδιος θό: εΤχε την δύναμιν ν' ό:ντιστι:J είς 
μίαν έπίθεσιν των Γερμανων κατ' αύτοCι καΙ νό: το ύπερασπίσι:J , έaν, λέ
γομεν, το Κ . Κ . Ε. aπο τότε 'ίδρυε τιΊν Π . Ε. Ε.Α. η όπωσδήποτε μίαν τοι
αύτην Κ υβέρνησιν, f]τις θό: ήδύνατο μf:. i:να θετικον πρόγραμμα δρό:σεως 
νό: προωθήσι:J , έστω τοπικως, την γεωργικην παραγωγην καΙ νό: οελτιώ
σι:J τό:ς συνθήκας ττϊς ζωτϊς τοCι aγροτικοCι κόσμου τοCι τμήματος Θκείνοu, 
έό:ν δ ι '  aπαλλοτριώσεων έχορήγει δ,τι ήτο δυνατον είς τοuς aγρότας, 
έav τό:ς λίρας ποu έλάμοανεν άπο τό:ς ρίψεις των ν Αγγλων ( έν δλ�, κατ' 
έπίσημον aγγλικην άνακοίνωσιν, έρρίψθησαν είς τον ΕΛΑΣ διό: ρίψεων 
680.000 λίραι χρυσαί' 'Αγγλίας ) ,  τaς έχρησιμοποίει δ ι '  άγορaς έκ τωv 
χωρικων των είδων ττϊς παραγωγτϊς των, ( χωρlς να ένθυλακοίlvται αόται 
ύπο των στελεχων καΙ των καπεταναίων ) I μf:. την τεραστίαν μάλιστα τό
τε άγοραστικην δύναμιν ττϊς χρυστϊς λίρας, έav ή Κ υΟέρvησις αίίτη θα 
εΤχε την δύναμιν  νa έπιοaλι:1 την τάξιν  καΙ την πειθαρχίαν είς τΟ: ίδ ια 
αύττϊς οργανα, ωστε ν '  aποφευχθοCιν τό: γενόμενα έγκλήματα (λι;]στεί'αι ,  
κλοπαί, φόνο ι, λεηλασία ι ) ,  έaν ή Κυοέρνησις αϋτη ό:πι;] ρτίζετο δχι  ό:πο 
Σ ιaντοuς καΙ Παρτσαλίδηδες μόνον, άλλΟ: κατωρθοCιτο να περιληφθοίΝ 
καΙ πρόσωπα κάπως σοοαρώτερα καi μf:. περισσότερον κCιρος, τότε a
σφαλως τa πράγματα θa fλάμδαvον πολU δ ιaφορον τροπi]ν ό:πο έκείvην 
ποu Ελαοον. Δ ιότι μοιραίως όλόκληρον το ν Εθvος θa έστρεφε τοuς ό
φθαλμοuς πρΟς αύτην τι'Jν Κ υοέρνησιν των Βουνων καi αίίτη θa ήτο ό 00-
σιαστικος φορεuς ττϊς έθνικτϊς συνειδήσεως καi οουλήσεως, aποψιλουμέ
νης τελείως της γερμανοεγκαθέτου Κ υοερνήσεως των Άθηνων πάσης 
συμπαθείας. 

Η Π . Ε. Ε.Α. Κ Α Ι  Η Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤ Ι Κ Η  ΓΡΑΜΜΗ 

Άλλό: τοιαCιται εύρεί'αι πολιτικαl κ ινήσεις aπαιτοCιν καi έμπνεύ
σεις καΙ μόρφωσιν καi πεί'ραν είς τον ·χειρισμόν των, πράγματα άσχετα 
μf:. την τότε ήγεσίαν τοCι Κ . Κ . Ε., f]τις κυριολεκτικως ήτο i:ρμαιον των γε
γονότων καi των έκάστοτε είσηγήσεων των έπηρεαζόντων αύτην κατa 
τόπους καΙ καιρούς. Αί πράξε ις aποδεικνύουν έν τι:\ έναλλαγι:J των δτι 
ήτο κυριολεκτικως κάλαμος ύπο άνέμου σαλευόμενος. τα γεγονότα κα
τα συρροην της παρεί'χον τό: πάντα είς χεί'ράς της καi αϋτη ήτο aνίκα
νος νa τa κρατήσι;]. 

Έν πάσι:1 περιπτι:;)σει, ή 'ίδρυσις της Π . Ε . Ε.Α.,  έστω καi πολu κα
θυστερημένη, ήτο μία ένέργεια πολ ιτικως έπιτυχής. 'Αλλ' έπρεπε νa a
ποτελεσθι] aπο καλύτερα πρόσωπα καi έπειτα νΟ: παραμείνι;], χωρiς να 
δ ιαλυθι:J, δ ιε:κδικοCισα την πολιτικην όλοκλήρου της χώρας δ ιακυοέρvη
σιν καi έκπροσώπησι·ν τόσον άπο την Κ υοέpνησιν Άθηνων, f1τις μοι
ραίως 80: κατέρρεεν, δσον καi ό:πο την Κ υοερνησιν Κ αίρου, είς τιΊν δ
ποίαν ούδf:.ν 80: όνεγνώριζε κCιρος, ως μη aναyνωρίζοuσα καi τον Β ασ ι
λέα, δστις τιlν δ ιώρισε. ΤαCιτα άπο κομμουνιστικιϊς βεδαίως άπόψεως. 
Ή τακτικη αίίτη δf:.ν εΤναι καμμία έφεύρεσις ίδική μου, εΤναι ή όρθη κομ
μουνιστικη γραμμή, την δποίαν κάθε κομμουνιστης δύναται νa εϋρι;] καi 
τιΊν όποίαν έχρησι μοποίησεν ό τίτο καΙ έπέτυχε καθ' δλην τιΊν γραμμήν. 
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Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ κ. Σ ΒΩΛΟΥ 

Ή έκλογfι τοu κ.  Σ βώλου, ώς προέδρου της Π . Ε. Ε.Α. ,  δέν ί;το κα
θόλου έπιτυχής. Ό άνθρωπος αύτος ούδέποτε ύπηρξε συμπαθfις είς με
γάλας λαϊκaς μάζας καi πρiν &κόμη χαρακτηρι�ι] ώς συνοδοιπόρος 
καi πρi·ν παίξι:� τον ρόλον τοΟ ύπουργοΟ - φαγδ: των μικροκαταθέσεων 
των uπηρετρ ιων ! Φυσι:κa καi τa πρόσωπα ποu τον έπλαισίωναν δέν 
aπελάμ6ανον κύρους τ ινός, είτε δ ιότι ήσαν άγνωστα, ανακύψαντα καi 
άναφανέντα έκ τοϋ :κομμουνιστικοΟ πανθέου τοΟ παραvόμου όργανισμοu, 
είτε έπρόκειτο περi των πολ ιτικων τυχοδιωκτων τοΟ περιθωρίου τοΟ πο
λιτικοΟ μας κόσμου, έξ έκείνων, ο'ίτινες έτρεξαν, όλίγον προ της άπελευ
θερώσεως της χώρας, είς το Β ουνό, διa νa γίνουν καi αύτοi «Κορυσχά
δες», δηλαδfι βουλευταi τοΟ «Κοινοβουλίου» των Βουνων, φοοηθέντες μη 
χάσουν θέσιν έπειτα είς τον συνδυασμον τοu ΕΑΜ, τοu όποίου βεβαίως 
προεξώφλουν, όρθως ίσως τότε, τfιν έπιτυχίαν. 

Δέν άξίζει τον κόπον ν' Cχναφέρι:� τις όνομαστi τοuς τυχοδιώκτας 
αύτούς, ποu έτρεξαν είς το Βουνό, δ ιότι βέβαια ένταuθα δέν κάμνομεν 
προσωπικfιν πολ ιτικfιν έναvτίον ούδενός. Το χειρότερον εΊναι δτι τ ινές έξ 
αύτων, χωρiς νa έντρέπωνται δ ιa  τfιν πρδ:ξίν των έκείνην, έχουν τfιν θρα
σύτητα νa ποζάρουν είς το προσκήν ιον της πολιτικης σκηνης. 

ΤΟ «ΚΟ Ι ΝΟΒΟΥΛ Ι ΟΝ» 

Αί δηθεν δ ιεξαχθεΊσαι γελοΊαι έκλογαi προς σχηματισμον τοu 
«Κοινοβουλίου» της Π . Ε.Ε.Α. παρέχουν άκριβως το μέτρον της μωρίας 
των όργανωτων των έκλογων αύτων, ώς έCχν i'ιτο δυνατον αοται νa θεω
ρηθοuν ποτέ, εστω κα1 στο ιχειωδως, έγκύρως έκδηλοuσαι το λαϊκον φρό
νημα. Το φρονιμώτερον, άλλa καi το έκπροσωπευτ ικώτερον, θa ήτο νa 
σχηματισθι] αύτο το Κοινοβούλιον, ζητουμένου άπλως Α άριθμοu άντ ι
προσώπων των έργατων, έκ μέοους των οργανώσεών των η των έργοστα
σίων των, Β άριθμοu άγροτών, Γ άριθμοu ύπαλλήλων, Δ άριθμοΟ 
έπαγγελματιων καi βιοτεχνωv, Ε άpιθμοΟ άντιπροσώπων έμπόρων, 
άκόμη καi βιομηχάνων καi Σ Τ  άριθμοu διανοουμένων. Δέν θa έπείραζε 
δέ δ:ν έστέλλοντο καi μερικοi μη κομμουνισταί, δ ιότι θa άπετέλοuν μειο
ψηφίαν, σεβαστfιν είς τaς συζητήσεις, πρδ:γμα ποu θa έτόνωνε το κuρος 
καi τfιν γνησιότητα τρόπον τινa της λαϊκης έκπροσωπήσεως. 

Ή Π . Ε. Ε.Α. δέν κατώρθωσε νa συλλάβι:� δύο κυρίως πράγματα, 
τa όποΊα ήσαν τa ούσιαστικώτερα διa μ ίαν Κ υβέρνησιν καi τa όποΊα 
της παρεΊχον ύπεροχfιν άκαταγώνιστον fSναντι των δύο άλλων Κ υβερνή
σεων, της των Άθηνων καi της τοu Κ α'fρου : Πρ(;)τον το δτι ήτο μία Κ υ
βέρνησις έπi έλευθέρου όπωσδήποτε έλληνικοu έδάφους, έλευθέρα καi 
άδέσμευτος προς πάvτας, κυβερνωσα τμημα, μ ικρον η μέγα, &διάφορον, 
της χώρας. Δεύτερον δτι διέθετε προς στήρ ιξίν της καi έπιβολήν της 
ένα στρατόν, δ:ς τον είπωμεν έλληνικον - κουτσον η στραβόν, πάντως 
ένοπλον δύναμ ιν - τον όποΊον δέν διέθετεν άλλη Κυβέρνησις καi ώς a
πεδείχθη μέ ύπεραρκετον όπλισμόν, δ ιπλάσιον η τριπλάσιον τοΟ aπαι
τουμένου διa τfιν δύναμίν του. Κ αi άντi ή Π . Ε . Ε.Α., βασιζομένη είς τa 
δύο ταuτα αύτης τεράστια άτοΟ, νa aπασχοληται μέ τfιν έπίλυσιν των 
τοπικων προβλημάτων, προς έπιβίωσιν τοΟ λαοΟ καi πρΟς •Κατάκτησιν 
αύτοu, εκαμνεν «ύψηλfιν πολιτικfιν» καi δ ιαπραγματεύσεις νa στείλι:� άν
τιπροσώπους είς τον Λίβανον, είς άλλην Κυβέρνησιν, έκτος τής 'Ελλά
δος εύρισκομένην, avτi νa κηρύττι:� ώς μόνην έαυτιlν Έθνικfιν Κ u6έρνη
σιν, δπως εκαμνεν 6 τίτο ! 
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ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 
Αύτa τa γράφω διa νa πεισθοίίν οί άπομένοντες κομμουνισταi πό

.σον κουφιοκεφαλάκηδες ήσαν καi εΤναι οί της ήγεσίας των καi νa πει
σθοίίν οτι άπο γκάφφας εΙς γκάφφαν συνεχως έοάδισαν. Κ αθυστέρησαν 
τι1ν 'ίδρυσιν της Π . Ε. Ε.Α., εν4ι κατa τον συμμοριτ ικον άγωνα επέσπευ
σαν τήν 'ίδρυσιν της «Κυοερνήσεως των Βοuvων», πρiν άκόμη άποκτή
σουν ύπο τι1ν κατοχήν των σταθερον εδαφικον ερεισμα έντος τοίί έλλην ι
κοίί εδάφους. Καi διέλυσαν τι1ν Π . Ε. Ε.Α., χωρiς νa τοuς 6ιάσι:ι κανείς, 
εν4ι επi ετη διετήροuv εΙς ξένας χώρας το «σκ ιάχτρο» της «Δημοκρατι
κης Κ υ6έρνησης των Βουνων», περιάγοντες αύτο άπο χώρας είς χώραν 
προς διατήρησιν της ύπουργικης των Ιδ ιότητος ! 

'Αλλ' ολα αύτa δΕ:ν εΤναι τραναi άποδείξε ις, οτ ι πρόκειται περl 
Κ αραγκ ιόζηδων καi Χατζηαοάτηδωv ; ΚαΙ ύπάρχουν άκομη λογικευό
μενοι &νθρωποι πειθαρχοίίντες εΙς τοuς τύπους αύτούς, διa λόγους μ ιδ:ς 
Ιδεολογίας άποδειχθείσης ήδη άνεδαφικης καi χρεωκοπημένης ; 

Το τί εκαμαν οί Ροίίσσος, Πορφυρογένης καi Ζέογος επειτα εΙς τον 
Λίοανον είναι γνωστa καi άνεγράφησαν τότε, οοτε νa μη εΊνα ι άνάγκη 
νa τa επαναλά6ωμεν. Εύτυχι'Jς δ ιa τι'ιv ' Ελλάδα, δ ιεπράχθησαν τόσον 
όγκώδη πολιτικa λάθη καi άλληλοδ ιάδοχα, ώστε va δικαιοίίται ό κ. Π α
πανδρέου va λέγι:ι δτι τοuς επώλησε για πράσινο χα6 ιάρι ! 

«ΜΑΣ ΓΕΛΑΣΑΝ Ο Ι  ΑΓΓΛΟ Ι ,> 

Κ ατεlχον αύτοi την ' Ελλάδα καi ομως έτρεχαν να την οροίίν εΙς τον 
.Λί6ανον, ώσav να την κρατοίίσεν ό κ. Παπανδρέου εκεΙ, χωρiς να σκε
φθοίίν οτι ό κ. Παπανδρέου έπρεπε να Ελθι:ι νa εuρτ;ι αύτούς, δ:ν ήθελε νa 
έπανέλθι:ι είς την ' Ελλάδα ! 

- Μδ:ς γέλασαν οί Ν Αγγλοι ,  μοίί έλεγεν άφεΛέστατα το 1 945 ό 
Σ ιάντος, ε Ις σχετ ικην συζήτησιν. 

'Ωραία δ ικαιολογία ! τί έπερίμενες, ταλαίπωρε Σ ιάντο, να παρα
δώστ;ι ή 'Αγγλία την ' Ελλάδα εΙς το Κ . Κ . Ε. καi τοuς Ρώσους ; Δι '  αύτο 
Προσεπάθησε να την κρατήστ;ι εiς τι1ν Τ εχεράνην έξω άπο την ρωσικην 
σφαlραν επιρροης ; 

Ma μήπως καi εΙς την Καζέρταν δΕ:ν τοuς γέλασαν οί Ν Αγγλοι, οταν δ 
:Πορφυρογένης καi δ Ζέ6γος καi ό Σ αράφης εδέχθησαν να μη μπ� δ ΕΛΑΣ 

εΙς τιΎν 'Αθήνα ; Δηλαδη δ ΕΛΑΣ ήτο μέσα εΙς την 'Αθήνα μf\νας. Το 
να μη μπ� εσήμαινε ν α μ η π ά ρ IJ τ η ν Έ ξ ο υ σ ί α ! Κ αi δΕ:ν 
την πηρε, δ ιότ ι  οί κομμουνισταi εΤναι «καλa παιδιa» καi σέ6σvται την 
ύπογραφήν των εΙς την Κ αζέρταν ! Καi επειδτ) είναι άκριβως «καλa 
παιδιά», ε Ις άνταμοιβήν των ό κ. Παπανδρέου, μόλ ις επάτησεν εΙς το 
έλληνικον χωμα, ώς Πρωθυπουργος της 'Απελευθερώσεως, έδωσεν ε ίς  
το Κερατσίνι ενα σκαστο φ ιλ i  ε Ις τον Ζέ6γον, μη φο6ηθεiς νa κολλήστ;ι 
φυματίωσιν, σαν νa τοίί Ελεγε : 

- Μπρά6ο, παιδί μου, ποu δΕ:ν μπηκε ό ΕΛΑΣ εΙς την 'Αθήνα, 
δΕ:ν πf\ρε την ' Εξουσία, καi περιμένατε νa Ελθω έγώ νa κυβερνήσω την 
' ' Ελλάδα. 

Ή σκηντ) τοίί φιλιοίί τοίί Κ ερατσινίου, άναπαριστωμένη ένώπιον τοu 
Γ. Καφαντάρη, τον εκαμε νa άναφωνήστ;ι εν ίερ� άγανακτήσει : 

- Μά, τέλος πάντων, αύτος ό Ψηλέας ( δ  κ .  Π απανδρέου ) ,  άντi νa 
φέρτ;ι στρατον η, δ:ν δΕ:ν εΤχε τοιοίίτον, τούλάχιστον οπλα διa νa 6ροίίμε 
έδw στρατιώτας, τί μδ:ς έφερε, το μπόϊ του μόνον καi τα φιλιά του ; Με 
αύτa θa άντι μετωπίσωμεν τον Κομμουνισμόν ; 

Όμολογω οτι εν άπο τa άγωνιωδέστερα έρωτήματα, τa όποΙα έτί
θεντο τότε εΙς οσους 6ε6αίως εΤχον πλήρη σuvείδησιν της καταστάσεως, 
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είς τi'Jν όποίαν εύρίσκετο ή χώρα, ήτο το έρώτημα &ν ό Ρωσος στρατάρ
χης Τολμποuκιν, ό προελαύνων δι<'χ τijς Ρουμανίας καi Βουλγαρίας, θ<'χ 
σταματήσΙJ είς τ<'χ έλληνοβουλγαρικ<'χ σύνορα η &ν θ<'χ τ<'χ δ ιαβί:J καΙ θ<'χ 
είσέλθΙJ είς τi'Jν 'Ελλάδα. Το έρώτημα ήτο άγωνιωδες, δ ιότι έ<'χν ό Τολ
μποuκιν είσήρχετο δεν έπρόκειτο ν<'χ έξέλθΙJ είμη μόνον δι<'χ τijς βίας ! 
Καi ή βία τότε δεν ήτο διαθέσιμος μεταξu των Συμμάχων καΙ μάλιστα με 
Πρόεδρον των 'Ηνωμένων Πολιτειων τον άείμ·νηστον ΡοLισβελτ, ίιποχωρη
τ ικώτατον έ:ναvτι τοu Στάλιν, δι<'χ ν<'χ μη έκτραχύνΙJ τ<'χς συμμαχικ<'χς 
σχέσεις. 

Η ΣΥΜΦΩΝ Ι Α  ΤΗ Σ ΤΕΧΕΡΑΝΗ Σ  
ΚΑΙ  ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣ Ι Λ  

Το έρώτημα ήδύvατο ν<'χ μεταφρασθί:J καi ώς έξijς : Ή Ρωσία θ<'χ σε
δα�ί:J τi'Jν συφωνίαν τijς Τεχεράνης, ιϊτις άφ ινεν είς τi'Jν Άγγλίαν ηΊν ρύ
θμ ισιν των έν 'Ελλάδι πραγμάτων ; Βεβαίως ή Ρωσία έσεβά�η τi'Jν 
σuμφωνίαν ταύτην καi δ Τολμποuκιν δΕν δ ιέβη τ<'χ έλληνοβουλγαοικ<'χ σύ
νορα καΙ ή Έλλ<'χς έσώθη. Ή Ρωσία έσεβά�η τi'Jν συμφωνίαν τijς Τεχε
ράνης έκοuσα - άκουσα, προ η μετ<'χ το σχετικον εvτονον τηλεγράφημα 
τοu τσωρτσιλ, τfιν έσεβά�η δ ιότι δεν ήδύvατο ν<'χ κάμΙJ άλλως, έφ' όσον 
άκόμη δεν εΤχε πέσε ι ή Γερμανία καΙ έφοβείτο χωριστήν είρήνην των Δu
τ ικων με τον Χίτλερ. VΟλα αύτ<'χ δεν Εχουν καμμίαν σημασίαν σήμερον. 
Το βέβαιον ·εΤναι ότι έκείνην τfιν l:ιραν ό Τολμποuκιν έσταμάτησεν είς τήν 
έλληνοβουλγαρικi'Jν μεθόριον. ΚαΙ έφ' όσον τ<'χ ρωσικ<'χ στρατεύματα δεν 
τi'Jv διέβησαν τότε, όπότε ούδεμία άντίστασις θ<'χ προεβάλλετο είς αύτά, 
τώρα, σήμερον, δεν πρόκειται άσφαλως ν<'χ τi'Jν διαβοLιν ποτέ, είς αίωνα 
τον &παvτα ! Ή εύκαφία έχάθη δι<'χ παντός ! 

ΑΝΕΜΕΝΑΝ ΤΟΥ Σ ΡΩΣΟΥ Σ  . . .  

Παρ' όλα ταuτα δμως ή ήγεσία τοu Κ . Κ . Ε. καi όλόκληρον το Κ . Κ . Ε. 
μετ' αύτi'Jν καΙ έξ αύτijς ελκον φuσικ<'χ τ<'χς πληροφορίας του, έπίστεuον 
δτι «Ο ί Ρ ω σ ο I θ α κ α τ έ  β ο υ ν» ! Έπίστεuον ότι ό Τολμποuκιv 
θ<'χ προελάσΙJ προς νότον ! ΚαΙ άφοu έσταμάτησεν είς τ<'χ σύνορα, πάλιν 
έπίστευον ότι το σταμάτημα εΤναι προσωρινόν, ίσως δ ι<'χ ν<'χ «ξαποστά
σφ>, δ ιότι εΤχε κουρασθί:J ν<'χ κατέρχεται άπο τ<'χ Καρπάθια «μαχόμενος� 
ήρωϊκως δι<'χ στρατιωτικοί} περιπάτου μεταξu των ρουμανικων κα1 των 
6ουλγαρικων πεδ ιάδων. 

'Ολόκληρον το Κ . Κ . Ε. καΙ το ποίμνιον τοu ΕΑΜ δ ιεβουκολοuvτο καΙ 
έπίστεuον ότι «oi Ρωσοι θ<'χ κατέβουν». Πλείστα μάλιστα πράγματα, ποu 
Ε:πρεπε ν<'χ γίνουν, δΕν έγίνοvτο, διότι έκρίνοvτο περιττά, έφ' όσον ταLιτα 
αύτομάτως θ<'χ έγίνοvτο με το ότι <<θ<'χ κατέβαιναν οί Ρωσοι» ! 

Ή ήγεσία τοu Κ . Κ . Ε. ,  ή τότε άποκεκομμένη άπο έτων έκ τii_ς Ρω
σίας, δεν ήτο κατατοπισμένη είς τi'Jν συμμαχικήν ρωσικi)ν πολιτικην καΙ 
ήγνόει σuνεπως ότι, ίιπαρχούσης άκόμη όρθίας τijς Γερμανίας, ή Ρωσία 
εΤχε μεγαλυτέραv άνάγκην των Δυτικων της Σ υμμάχων, παρ' όσον οί 
Σύμμαχοί της εΤχον άvάγκην αύτijς, δ ιότι εν μόνον «κράτει� αν διέτασ
σον οί Σύμμαχοι τον 'Αϊζενχάουερ, οί Γερμανοi ήσαν άκόμη είς θέσιν ν<'χ 
ρίψσuν έκ νέου τοuς Ρώσους είς τον Βόλγαν, μή βοηθοuμένους μάλιστα 
δι<'χ πολεμικοu ίιλικοu ίιπο των Σ υμμάχων. 

Έπίστευον είς τi'Jν άπέραvτον ίσχuν τοu ρωσικοu στρατοu καΙ δι<'χ 
τοuτο εΤχαν τήν πεποίθησιν ότι 'Καi ό φοδερΟς κα1 τρομερός στρατάρχης 
τijς κατσαρόλας Τολμποuκιν θ<'χ ήδύνατο ν<'χ άψηφήσΙJ τ<'χ πάντα καΙ ν<'χ 
προελάσι:ι προς νότον πρΟς χάριν των. 
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Ο Ι  Α Π Ε ΣΤΑΛΜΕΝΟ Ι ΤΟΥ ΤΟΛΜΠΟΥΚ Ι Ν  Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚαΙ δ μf:ν Τολμποuκιν έσταμά-τησε. Έξαπέλuσεν ομως άρι<ετοuς ά
πεσταλμένος του προς το Κ . Κ . Ε. ,  τον ΕΛΑ Σ ,  το ΕΑΜ καΙ τα παρακλά
δ ια  των. Ρωσοι καΙ Β ούλγαροι άπεσταλμένοι ποικίλοι κατέφθαναν σuνε
χως μi: δ ιαφόρους άποστολας πολιτικάς, στρατιωτ ι κάς, οίκονομικάς, 
συνωμοτικάς, κατασκοπευτικάς, &λλοι άπλοΊ ταχυδρόμοι, &λλοι δοηθοί, 
&λλοι συμδουλάτορες κα1 άλλοι έλεγκταl καΙ δ ικτάτορες ! Ό Ποπωφ καΙ 
ό Πετκωφ καi ό Πετρώφ, ένηλλάσσοντο μi: τον Κόνεφ, τον Κότσεφ η τον 
Κοτσώφ. Τας 'Αθήνας, η1ν Θεσσαλονίκην, η1ν Κ αδάλλαν καi πλείστας 
&λλας πόλεις κατέκλυσαν άπεσταλμένοι της στρατιδ:ς Τολμποuκιν, ολοι 
μΕ άξιώΟΈ:ις, άπαιτήσεις  να γίνουν ο, τι ζητοuν άπο το Κ . Κ . Ε. η άπο τον 
ΕΛΑ Σ .  Βέδαια έφεραν καi άρκετα χρήματα είς το Κ .  Κ .  Ε. καi τον ΕΛΑ Σ ,  
άλλα καJ α \  άπαιτήσεις ν α  κατευθύνουν τ α  πάντα δf:ν ήσαν όλιγώτεραι .  

Τοιαύτη ύπηρξεν ή πρώτη άνασύνδεσ ις της ήγεσίας τοu Κ . Κ . Ε. με  
τι1ν Μόσχαν, δηλαδιΊ μέσ(ι) πλείστων καi ποικίλης μορφης καi φύσεως ά
πεσταλμέvων της στρατιδ:ς Τολμποuκιν. Το χειρότερον ήτο οτ ι ολοι αύrοl 
ο\ άπεσταλμένοι ήσαν άκατατόπιστοι με τα έν ' Ελλάδι πράγματα καΙ 
ε ίσηγοCιντο κυριολεκτικως έξωφρεν ισμούς, ο\ όποΊοι,  φυσικά, δi:ν έφηρ
μόζοντο. 

Ο Ι  Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΤΑ Ι Υ Π ΟΥ Ρ ΓΟ Ι 

Είς η'Jν ίστορ ίαν τοu Κομμουνισμοu διεθνως δi:ν ύπάρχει κωμ ικωτέ
ρα έyφάνισις κομ μουνιστων ύπουργων έντος άστικοu καθεστωτος άπο την 
έμφανισιν των κομμοuνιστων ύπουργων τοu Κ . Κ . Ε. κατα το διάστημα 
άπο της άπελευθερώσεως της χώρας μέχρι τοu Δεκεμδρίου. Καi οταν λέ
γωμεν έμφάνισιν .  δεν έννοοuμεν οεοαίως τα της ως προσώπων έμφανί
σεως, άλλα η1ν έν τ� εςασκήσει των ύπουργικων αύτων καθηκόντων έμφά
νισίν των. Κα1 είς &λλας χc()ρας συνέπεσε κατα περ ιόδους να γίνουν κομ
μουνιστα1 ύπουργο1 ύπο άuτ:κον καθεστώς. Είς τι'Jν Β αυαρίαν, τι'Jν Σ α
ξωνίαν, τι'Jν Θουρ ιγγίαν κα] τι'Jν Βυρτεμοέργην ύπουργοποιήθησαν κομ
μουνιστα] μετα τον πρC:ηον άκόμη παγκόσμ ιον πόλεμον κα1 ύπο το καθε
στως τοu Σ υντάγματος της Β αϊμάρης, μετα δi: τον δεύτερον παγκόσμιον 
πόλεμον, ως γνωστόν, καi ή Γαλλία καi ή ' Ι ταλία καi ή Φινλανδία εΊχον 
κομ μουνιστας ύπουργοίις. 'Εν τοσούτ(ι), ούδαμοu παρουσιάσθη ή άθλιό
της της έμφανίσεc�ς των έν ' Ελλάδι κομμουνιστwν ύπουργwν. 

ΕΦΑΣ Κ Ο Ν  Κ Α Ι  ΑΝΤΕΦΑΣ ΚΟΝ 

' Εν πρώτο ις ύπέστησαν σύγχυσιν τεραστίαν, οσον άφορξι τα καθή
κοντά των ως ύπουργwν, καi τι'Jν θέσιν των ως ·κομμουνιστων. Κ αi παροu
σιάσθησαν ως έκ τούτου δ ισυπόστατοι ! Είς το ύπουργικον Σ υμοούλιον 
κα] είς τα ύπουργεΊα, ύπο το κράτος των έντυπώσεων τοu περιοάλλοντος 
καi μi: το α'ίσθημα της εύθύνης τοu κυοερνwντος, τοu δποίου δi:ν εΤχαν καΙ 
πλήρη κατανόησιν, έδέχοντο καΙ ύπέγραφον άποφάσεις καΙ νόμους καΙ 
εγγραφα, δ ια τα όποΊα άργότερα άπεκάλυπταν δτι δΕν σuνεοιδάζοντο με 
τας κομμουνιστικας άντιλήψεις ! Έπήγαιναν λοιπον είς τα γραφεΊα τοu 
κόμ ματος καi έκεί', μαζi μΕ τα &λλα μέλη της Κ . Ε. ,  έλάμοανον άποφάσει ς  
άντιθέτους έκείνων, τας όποίας έδέχθησαν είς το ύπουργικον Σ υμδούλιον 
η οί ίδ ιοι  ύπέγραψαν είς το ύπουργεί'όν των, τ� είσηγήσει της ύπηρεσίας, 
της Οποίας οuτε τα Επιχε ιρήματα της είσηγήσεως {jδύναντο να άνατρέ
ψΌυν, οUτε κα] τα θέματα &λλωστε κατεί'χον. Ύπέγραφον λοιπΟν δ ια  να 
μη φανοuν καθυστερημένοι καΙ άδαεί'ς καi έπειτα μετενόουν δ ι '  δσα ύπέ
γραψαν ! 
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Κ αi το κόμμα έλάμοανε θέσιν άντίθετον προς τaς ό:ποφάσεις των 
Ιδίων Lιπουργων του ! Ό « Ρ ιζοσπάστης>> Ε:γραφε πράγματα ό:vτίθετα ά
πο οσα οί κομμουνισταi Lιπουργοi Lιπεστήρ ι ξαν εΙς το Lιπουργ ικον Σ υμ
οούλιον καi πολλάκις ο! έργάται έξωθήθησαν ύπο τοΟ Κ . Κ . Ε. είς έκδηλώ
σεις aντ ιθέτους προς τaς πράξεις κομμουνιστων Lιπουρyων, οπως συνέοη 
π. χ. με τοuς έργάτας πυριτιδοποιείου. 

' I  δ ιαιτέρως δ ιασκεδαστικη Lιπηρξεν ή περίπτωσις των λινοτuπων, ή 
όποία aποδε ικνύει πολλά, παραπολλά. 

Ό πολUς Πορφυρογένης, ώς Lιπουργος της 'Εργασίας, είς σύσκεψιν 
είς τι1ν Έκδοτ ικην Τράπεζαν μαζi με τοuς Σ οώλον καi Άγγελοπούλους 
καi άλλους δοκησισόφους καi σοοαροφανεις κουκουεδοσuνοδο ιπόρους, ά
πεφάσισαν, μετό: την νομ ισματικην μεταρρύθμισιν, νa καθορίσουν καi την 
κλί μακα των ήμερομ ισθίων των έρyατων έπi τ� βάσει τοΟ νέου νομίσμα
τος, της νέας δραχμης. 'Ώρισαν λοιπον το κατώτατον οριον ή μερομ ισθίου, 
δλα τa ένδιάμεσα, καi ώς ό:vώτατον οριον τοιούτου ί.)ρισαν τaς 480 δρα
χμaς με λίραν 'Αγγλίας χρυσην 1 . 800 δραχμάς ! Ή aπόφασις αί.ίτη έδη
μοσιεύθη καi έκοινοποιήθη παvτοΟ, φέρουσα καi τa:; Lιπογραφaς των κομ
μουνιστων Lιπουργων. 

Άλλa τί συνέοη ; Ύπηρχον έργάται άμει6όμενοι με ή μερομίσθια 
κατa ΠGλu ό:νώτερα τοΟ καθορισθέντος άvωτάτου δρίου. Οί λινοτύπαι π. χ. 
των έφημερίδων εΊχον κανονίσει ήδη, έπi τ� οάσει τοΟ προπολεμικοΟ των 
ή μερομ ισθίου με τοuς έργοδότας των, ώς νέον ή μερομίσθιον περίπου 900. 
- 1 .050 δραχμάς ! Μετa την άπόφασιν ομως των ύπουργων περi aνω
τάτου δρίου ήμερομισθίου, ωφειλε νa κατέλθι;] είς τaς 480 δραχμό:ς ! 

Ή συνέχεια ήταν κωμικωτάτη : Το ΣωματείΌν των λ ινοτυπων Ά
θηνων εΤχε ι�ομμουνιστικην Διοίκησιν. τί άλλο θa μποροΟσε άλλωστε νa 
έ:χι:J , οταν ολη ή 'Αθήνα Ε:πλεεν είς τa κόκκινα καi αί έpυθραi σημαΊαι δ ιέ
σχιζον τaς δδοuς με δ ιαδηλώσε ις συνεχεΊς καi τa γράμματα Κ . ι< . Ε. ,  μέ
γ ιστα, φωτεινά, έλαμπον έπi τοΟ μεγάρου της δδοΟ Άμερικης ( έπειτα 
ύπουργεΊον 'Αεροπορίας ) ,  έπισήμου (δρας τοΟ Σ ιάντου, τοΟ βαρυορεμέ
του Γέρου, γενικοΟ γραμματέως τοΟ Κ . Κ . Ε. ; 

Μόλις λοιπον έyvώσθη οτ ι, aποφάσει των κομμουνιστων ύπουργων, 
το ήμερομiσθιον των λινοτuπων έπρεπε νa κατέλθι;] είς τaς 480 δραχμάς, 
άμέσως οί λ ινοτύπαι συνrjλθον εΙς έκτακτον συνέλευσιν, καθήρεσαν την 
τότε Lιφισταμένην κομμουνιστ ικήν των Διοίκησιν, έξέλεξαν μη κομμουvι
στικην καi έπέμε ιναν είς το Lιψηλον ή μερομίσθιον, aπειλοΟντες aπεργίαν ! 
Κ αi αί έφημερίδες έπλήρωσαν το ή μερομίσθιον των 900- 1 .050 δρα
χμων, ποu εΤχαν προηγουμένως συμφωνήσει καi έξεδίδοντο, έν4> συνάμα 
έδημοσίεuον τι']ν άπόφασιν των κομμουνιστων Lιπουργων περi aνωτάτου 
ήμερομ ισθίου 480 δραχμων ! 

ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟΝ ΗΜΕΡΟΜ Ι Σ Θ Ι ΟΝ 

Κ ωμικοτραγικη ήτο ή θέσις  τοΟ LιπουργοΟ της 'Εργασίας Π ορφυρο
yένη εΙς το Κ . Κ . Ε. UΟταν έγνώσθη το τί συνέβη με τοuς λ ινοτύπας καi άλ
λους τινaς έργάτας, ολοι οί παραγκωνισθέντες καi μη ύπουργοποιηθέντες 
ήγέται τοΟ Κ . Κ . Ε. έρρίχθησαν τοΟ κ. LιπουργοΟ : 

- ΠοΟ το βρfrκες γραμμένο νa δρίζι:1ς καi άνώτατο ή μερομίσθιο ; 
Δεν Ε:φθανε νa δρίσετε μονον κατώτατο ; 'Όσα περισσότερα πάρουν οί 
έργάτες, τόσο καλύτερα. ΕΤναι κατακτήσε ις των, τiς δποΊες έμεΊς δεν 
μποροΟμε νa άφαιρέσουμε. UΕνα τόσο στοιχειωδες πρaγμα δεν ξέρεις ; 

- Ma ή άπόφασις έλήφθη μαζi με τοuς Σ οωλον, Άγγελόπουλον 
κ .λ. π. 

- Κ αi μήπως νοιώθουν αύτοi περισσότερα ; Έπιστεύσατε οτ ι θa 
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διοικήσετε στΟ: σο6αρ0: ηΊν χώραν καi θΟ: άνορθώσετε την άστ ικην οίκο
νομίαν, μf: σταθεροποιήσεις δραχμων, τιμων καi ήμερομισθίων ; 

Θύελλα κατΟ: τοu Πορφυρογένη. Την κεφαλήν του έπi πίνακι έζήτοuv 
ολοι .  Ό «Γέρος», δηλαδτ'ι ό Σ ιάvτος, καθησύχασε τΟ: πράγματα. 

Ό «Ρ ιζοσπάστης» άvέγραψεν άπόφασιν, δτι το Κ . Κ . Ε. μόνον κατώ
τατον ήμερομίσθιον δέχεται νΟ: όρισθι] καi δτ ι οΙ έργάται εΤναι έλεύθερο ι 
νΟ: έπιτύχουν οσονδήποτε μεγαλύτερον ήμερομίσθιον δύνανται άπο τοuς 
έργοδότας των. �Ετσι το κόμμα άπεδοκί μαζε τοuς uπουργούς του, ποu 
uπέγραψαν την άπόφασιν, έν4> συνάμα οίιτοι παρέμενον είς την θέ
σιν των ! 

Περιττόν ν' άvαφέρωμεν &λλα μ ικροεπεισόδια καi παρατράγουδα 
είς τΟ: uπουργεϊα με τοuς διευθuvτΟ:ς καi τοuς τμηματάρχας, τ ινf:ς των 
όποίων άπέφευγον σuο-τηματικΟ: τιΊν έπαφην με τοuς κομμοuvιστΟ:ς 
υπουργούς των. 

Ο ΔΕΚ ΕΜΒ Ρ Ι Ο Σ  

Κ άποτε λοιπόν ή ήγεσία τοu Κ . Κ . Ε. έπείσθη έπi τέλους δτι ό Τολ
μποuκ ιν δf:ν έπρόκειτο νΟ: κατέ6ι;1 καi δτι το σταματημά του είς τΟ: έλλη
νο6ουλγαρικ0: σύνορα ήτο όριστικόν. Είς τοuτο έπείσθησαν μδ:λλον δ ιότι 
οΙ 'ίδ ιοι οί δ ιάφοροι Ρωσοι άπεσταλμένοι, οχι πλέον της δ ιαλυθείσης έν 
τ4:> μεταξu Κόμ ιvτερν η τοu Πολιτμπυρω τοu Κ ρεμλίνου, άλλΟ: της στρα
τ ιδ:ς τοu Τολμποuκ ιν, τοuς εΤπαν καθαρά, δτ ι δεν πρέπει νΟ: περιμένουν 
τέτοιο πρδ:γμα, διότι ή Ρωσία έννοεl νΟ: σεδασθι] τΟ:ς συμφωνίας της Τ ε
χεράνης, έφ' δσον ή Γερμανία άκόμη δεν κατεδλήθη τελείως καi ό κίνδυ
νος ίδ ιαιτέρας σννάψεως είρήνης Χίτλερ καi Δuτικων έξακολοuθεl uφιο-τά
μενος. Τούλάχιο-τον το ζήτημα αύτο έτσι μοu το άvέλυσεν ή Χρύσα Χα
τζηδασιλείου, δταν, δπως άνέφερα ήδη, την συνήvτησα, μετΟ: την όμιλίαν 
της είς συλλαλητήριον τοu Πειραιως, καi ωρίσαμε την έπομέvην σuvάντη
σιν είς την «Α'ίyλην» τοu Ζαππείοu. 

ΜιΟ: λοιπόν ποu δεν «Κατεδαίνουν οΙ Ρωσοι», διΟ: νΟ: δ ιορθωθοCιν δλα, 
δ ιΟ: νΟ: πάρουν την Έξουσίαν έν 'Ελλάδι καi νΟ: την δώσουν είς τον Σ ιάv
τον καi το Κ . Κ . Ε.,  «δ:ς προχωρήσωμεν μόνοι μας προς κατάκτησιν αύ
της», έσκέφθησαν οΙ κομμοuvισταί. Κ αi έπροχώρησαν προς τόν . . .  «Δε
κέμ6ριον» ! 

Ό δυστυχης I .  Πετσόπουλος άγωνιζόμενος νΟ: περισώσι:1 άπο τον 
έξευτελ ισμον τΟ: uπολεί μματα uπολήψεως προς το Κ . Κ . Ε. ,  είς το όποΙον 
άνήκε ι,  προσπα9εl είς το β ιδλίον του νΟ: πείσ!J έαuτον καi τοuς άναyνώ
στας του, δτ ι το έγχείρημα τοu Δεκεμ6ρίου δ�ν ήτο «έπανάστασις προς 
κατάκτησιν της ' Εξουσίας έκ μέρους τοu Κ . Κ . Ε. ,  aλλΟ: μόνον άγων προς 
aμuναν η έπικράτησιv «άστικοδημοκρατικοu» καθεστωτος έν ' Ελλάδι» ! . . .  

Καi το κάμνει αύτό, γράφων βέδαια έ:να καi f\ μ ισυ έτος μετΟ: τον 
«Δεκέμ6ριον», διότι άφ' ένος έντρέπεται νΟ: πι] δτι ό «Δεκέμβριος» ήτο 
«έπανάστασις aπο6λέπουσα είς την κατάκτησιν  της ' Εξουσίας», δ ιότι 
έΟ:ν ήτο τοιαύτη ήτο «καρικατούρα>> έπαναο-τάσεως άπο την μίαν Οψιν καi 
φρικαλέα τραγωδία aπο την &λλην. Δεν εΤχε δε κανένα άπο τΟ: χαρακτη
ριστικΟ:, τΟ: όποΙα πρέπε ι νΟ: έχι;1 μία κοινωνικη έπανάστασις κατΟ: τΟ: 
«θέσφατα κιτάπια» τοu Μαρξισμοu - Λενινισμοu, πλην τοu Σ ταλινι
σμοu, δστ ις φuσικΟ: aπο πολλοu έπαυσε νΟ: εΤναι έπανάστασις καi μετέ
πεσεν ε ί ς κ ο ι ν ω ν ι κ η ν ά ν τ ί δ ρ α σ ιν. 

Π Ρ Ο Σ  ΚΑΤΑΚΤ Η Σ Ι Ν  ΤΗ Σ ΕΟΥ Σ Ι Α Σ  

Ε'ίτε ήτο δμως, είτε δεν ήτο έπανάστασις δ «Δεκέμ6ριος», το βέ
δαιον εΤναι δτ ι κατΟ: καi διΟ: των γεγονότων αύτοu το Κ . Κ . Ε. έ6άδισε 
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προς κατάκτησιv τijς 'Εξουσίας καi τίποτε άλλο. 'Αστικοδημοκρατικοv 
καθεστώς έν 'Ελλάδι δf:v uπijρχε λόγος νό: έπι6λ'1θt] βιαίως uπο τοΟ Κ .  
Κ . Ε. ,  δ ιότι δλη ή Έ λλό:ς κυριολεκτικως ένεφορειτο uπο δημοκρατικωv 
πεποιθήσεων, αίιτοi δf: οίιτοι οί «'ΗρακλεΊς τοΟ Σ τέμματος>> είχοv uπο
γράψει, ώς γvωστόν, πρωτόκολλα, aπαρνούμενοι ηΊv βασιλοφροσύνην 
τωv. Μετ' όλίγοv δΕ: ή Γιάλτα, δ ιό: των συμφωvιωv τωv τριων Μεγάλων, έ
πέοαλλε το aστ ικοδημοκρατικοv καθεστώς είς δλας τό:ς άπελευθερουμέ
νας χώρας. 

Μάτην λοιπον .ό ταλαίπωρος Π ετσόπουλος aγωνίζεται νό: πείσι:ι 
έαυτοv καi τοuς άλλους δτι ό <<Δεκέμορ ιος» δf:v &πέολεπεν είς κατάλη
ψιv τής 'Εξουσίας. Άξιέπαιvος ή προσπάθειά του aπο τijς πλευρ&ς τοΟ 
κόμματος, το όποίΌv έv τούτοις τον aπελάκτισεν, aλλό: τό: γεγοvότα μf: 
ψεύδη δf:v συyκαλύπτοvται .  

Δf:v γνωρίζω &ν είς τ ό:  μυαλό: τοΟ Σ ιάvτου καi έv γέvει τijς ήγεσί
ας τοΟ Κ . Κ . Ε., δταv έξαπελύετο ή έπίθεσις τοΟ Δεκεμορίου, uπijρχεv ή 
άvτίληψις δτι προχωροuv προς τιlν «κοιvωvικήv έπανάστασιν>>. Δf:v το a
ποκλείω καi αίιτό, διότι οί &vθρωποι αίιτοi δf:v εΤχοv πλήρη συvείδησιν 
τijς μορφής μ ι&ς τοιαύτης έπαναστάσεως. 

Άπο άπόψεως θεωρητικής, δf:v uπijρχov βεδαίως αί προϋποθέσεις 
μ ι&ς κοιvωνικijς έπαvαστάσεως, ώς καθορίζουν αίιτιlv τό: «θέσφατα κι
τάπια», τοίιλάχιστοv aπο οίκονομικοκοιvωvικijς aπόψεως. Άπο aπόψε
ως πολιτ ικijς, δf:v uπijρχε κav avάγκη έπαναστάσεως, διότ ι κατ' ό:ρχηv . 
τό:ς έπαναστάσεις κάμvουv αί μειοψηφίαι, α'ίτ ιvες διαρκούσης τijς έπα
ναστάσεως, πρέπει νό: γίvουv πλειοψηφίαι .  Το Κ . Κ . Ε. καi το ΕΑΜ, μαζi 
με τον ΕΛΑΣ ,  προ τοu Δεκεμορίου, δf:ν γνωρίζω &ν &πετέλοuv με ιοψη
φίαν η πλειοψηφίαν τοu έλληvικοu Λαοu. Π άντως, έό:v μf:ν ήσαν πλειο
ψηφία, αί πλειοψηφίαι δf:v εχουv avάγκην έπαναστάσεων, έό:ν δεν ήσαν 
με ιοψηφία, είμαι βέοαιος δτι αϋτη εΊχε τότε τιlv δυναμικότητα καi &vεu 
έπαναστάσεως vό: γίνι:ι η νeχ έμφαvισθt] ώς πλειοψηφία, διότ ι  οίιδεμία 
άλλη πολιτικιl δύvαμις uπijρχεv έv τι] χώρςι: ίκαvιl νό: όρθωθt] καi vό: τijς 
aμφ ισοητήσι:ι τηv πλειοψηφίαv ταύτηv. 

Άλλό: πολιτικως δf:ν uπijρχε καi avτικείμεvον έπαvαστάσεως, δ ιότι 
το μf:v fl μ ισυ τijς Κυοερνήσεως (τό: 7 οίισιώδη uπουργεία ) κατείχε το 
Κ . Κ . Ε. με το ΕΑΜ, το δε &λλο fl μ ισu τijς Κ υοερvήσεως εΤχεv ώς έρει
σμα έ:να διορισμοv aπο τον Β ασιλέα, θέσαvτα uπο αϊρεσιν  το aξίωμά 
του, η aπο έ:vα 'Αvτιοασιλέα, έπίσης δ ιορ ισθέντα ό:πο τόv uπο α'ίρεσιν 
Βασιλέα ! τί εΤχεv είς χεΊρας του ό •Κ . Παπανδρέου, δταν τό: 99 % τijς 
'Ελλάδος κατείχοντο aπο τόv ΕΛΑΣ μαζi μf: την μ ισιlv Κ υοέρvησίν 
της ; ΕΤχε τοuς Ν Αγγλους καi τοv Σ κόμπu ; 'Αλλ' έό:ν δf:ν προεκαλεϊτο 
ό Δεκέμοριος καi ή ρijξις προς τοv Σ κόμπu, οίιτος δf:ν έπρόκειτο aσφα
λως ν' aναλάοι:ι τηv είιθύvηv τijς δ ιακυοερvήσεως τής 'Ελλάδος, οuτε ό 
Λήπερ θό: εΤχε τιlv δύvαμιν νa δ ιορίζι:ι Κ υοερvήσε ις, aγvοων τό Κ . Κ .Ε. ,  
το ΕΑΜ καi τοv ΕΛΑ Σ ,  ποu aπετέλουν τιlν μόvην έν τι] χώρc;χ οίισιαστι
κιlv καi ώργανωμένην πολιτικιlv δύναμιv. 

Ό «Δεκέμt)ρ ιος» aσφαλως δf:v ήδύvατο vό: εΤvαι <<έπαvάστασις». 
Ν Αλλωστε, κατό: τό: <<θέσφατα κ ιτάπια>>, δf:v νοείται «Κοινωνικιl έ'Ιταvά
στασις», &vευ συμμετοχijς έvεργοΟ είς αίιτι'!v τijς έργατικής τάξεως, &
νευ συμπαθείας πρός αίιτιlν τωv aγροτων, &vεu οίιδετερότητος πλήρους 
τijς μ ικροαστικijς τάξεως. Κ αi εΤvαι βέοαιον δτι οuτε ή έργατικη τάξις 
έν τ� σuvόλctι της μετέσχε τής «Δεκεμοριαvijς έπιχειρήσεως», οuτε ή ό:
yροτ ικιl τάξις συνεπάθει  τιlν κομμουvιστικιlν ταύτηv έπίθεσιν, ώς μόνην 
avάμvησιν τ·ής κομμοuνιστοκρατίας τijς uπαίθρου έχουσα τό:ς ό:ρπαγό:ς 
τωv προϊόvτωv της, τό:ς aγγαρείας, τό:ς π ιέσεις, τό: έγκλήματα καi τιlv 
έπιοολιlv φορολογιωv. 'Όσοv άφορ� δε τιlν μ ικροαστικιlv τάξιv, αϋτη δ
χ ι  μόvοv δf:ν ήτο οίιδετέρα, άλλό: σαφως καi θετικως άvτίθετος πρός τιlν 
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κομμουνιστ ικην αύτην έπίθεσιν. Η Αλλc.vστε τον «Δεκέμβριον» έπλήρωσαν, 
ως έγικληματικην ένέργειαν, κuρί�ς ll έργατ ικη καi ή μ ικροαστικη τά
ξις ! Είς αύτaς aνήκει το σύνολον σχεδον των θυμaτων. Σ υνεπως ό <<Δε
κέμβριος» δεν δύναται οuτε καi κο ινωνικως νa χαρακτηρ ισθ� ως έπανa
στασις, έφ' δσον αί κοινωνικαi δυνάμεις, α'ίτινες ως ύποκε ι μενικος παρά
γων Ε:πρεπε νa κ ινηθοϋν είς μίαν τοιαύτην έπανάστασιν, δεν έκινήθησαν. 

Σ ΥΝ ΕΧΕ Ι Α  Τ Η Σ  Π Ρ ΟΕΛΑ Σ ΕΩ Σ  ΤΟΥ ΕΛΑΣ 
Π Ρ Ο Σ  ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Ό «Δεκέμβριος» δεν ήτο aσφαλώς «κοινωνικη έπανάστασις», εστω 
καi δ:ν ό Σ ιάντος καi oi σuν αύτι:';) έπίστεuον δτ ι εΊναι ! Οuτε κδ:ν καi 
«έ:νοπλος στaσις>> ( revolte armee-be\vaffneter Aufstand, κατa τοuς διε
θνως καθιερωμένους δρους ) δύναται νa χαρακτηρισθ� ό «Δεκέμβριος», 
δ ιότι δεν έπρόκειτο περi ένόπλου στάσεως τμήματός τ ινος Λαοu fι Σ τρα
τοu, έξερχομένου τρόπον τ ινa τής νομ ι μότητος καi aμφισ6ητοuντος το 
κuρος μ ιδ:ς νομ ί μου ' Εξουσίας. 

Ό ΕΛΑΣ καi oi σuν αύτι:';), κ ινηθέντες προς κατάληψιν τής 'Εξου
σίας τον Δεκέμβριον, δεν ύπήρξαν ποτε νόμ ι μον τμήμα των ένόπλων 
τr]ς χώρας δυνάμεων, δ ιa νa στασιάσοuν τον Δεκέμοριον κατa τής κρα
ηκr]ς ' Εξουσίας, δ ιότι ούδέποτε εΤχον πειθαρχήσει είς αύτην δ ιa νa παύ
σουν πειθαρχοuντες δ ιa τr]ς στάσεώς των ταύτης. 

Τί ήτο λοιπον δ «Δεκέμβριος» ; Μία άπλή συνέχεια τής στρατ ιωτι
κής προελάσεως τοu ΕΛΑΣ προς το κέντρον τών 'Αθηνών, προελάσεc.:ς, 
J1τις εΤχε σταματήσει, άφ' ένος λόγ't) τής μέθης τών μέχρ ι τότε έπιτυ
χ ιων καi τr]ς κομμοuνιστοκρατίας των 'Αθηνών διa τών συλλαλητηρίων 
καi άφ' έτέρου δ ιότι έπιστεύετο δτι θa «κατέβΙJ ό Τολμποuκιν», ώστε νa 
.μη εΤναι aνaγκη νά πολεμήσΙJ δ ΕΛΑΣ καi ό Σαράφης προς το Τάγμα 
Χωροφυλακr]ς Μακρυγιάννη, προς την ταξιαρχίαν TOU Ρ ί μ ινι καi τον Ί ε
ρον Λόχον. 

ΒΛΑΚΩΔΕΣ ΕΓΧ Ε Ι  Ρ ΗΜΑ 

Ε'ίτε λοιπον aπόπε ιρα συνεχίσεως τής προελάσεως τοίι ΕΛΑ Σ ή
το ό «Δεκέμβριος», ε'ίτε «ποuτς, προνουντσιαμέντο η coup d' Etat», ο
πωσδήποτε καi δ:ν χαρακτηρισθ�, ύπr]ρξεν όχι βέβαια μόνον νομ ικC)ς εκ
νομος πρΟ: ξ ι ς ( αύτο εΊναι το 6λ ιγώτερον ) ,  Cχλλa κοινωνικώς ή το aστήρι
Ικτος καi πολ ιτ ικώς β λ α κ ώ δ η ς ! 

Διότ ι το Κ . Κ . Ε. πολu περισσοτέρας π ιθανότητας εΤχε νa καταλά
βΙJ την Έξοuσίαν aνευ TOU «Δεκεμβρίου», παρά δ ι '  αύτοίι, δ ιότ ι δ Δε
κέμβριος άφ' ένος το εφερεν είς σύγκρουσιν με δυνάμεις με τάς οποίας 
συμcpέρον εΤχε ν' aποφύγΙJ πδ:σαν σύρραξιν, καi άφ' έτέρου, λόγtt> τής 
χειριστης δ ιαχειρίσεως τής δ ιεξαγωγής των έπιχειρήσεων καi τών έγ
κλημάτων, τών δλως άσκόπων καi aνοήτων, ωδήγησεν είς οίκτρaν ήτ
ταν καi μεταστροφην τοίι λαϊκοu ρεύματος κατa τοϋ Κ . Κ . Ε. καi τών 
.σLιν αύτc';). 

'Εάν, άντi τοu «Δεκεμβρίου», κατέχον τa 7 ύπουργε\α του, έζήτει 
καi ήξίου άπλως έκλογάς, άμέσως μάλιστα μετa την Γιάλταν καi προς 
·έφαρμογην των συμφωνιων τής Γιάλτας, πολU φοοοuμαι δτι το Κ . Κ . Ε. ,  
ω ς  ΕΑΜ, μ ε  εύρεϊς συνδυασμούς, θ a  έλάμ6ανεν aσφαλώς την πλειοψη
φίαν τών βουλευτών τής χώρας καi τότε θa ε1χε πδ:ν δ ικαίωμα ή Ρωσία, 
�π} τ� β�σει

, 
aκ� ιβώς τών συμφωνιών τ5ς Γιάλτας, νa aξιώσΙJ νa δοθ� 

η Εξουσια εις το ΕΑΜ ( καμοuφλαρισμενον Κ . Κ . Ε. με συνοδοιπόρους ) ,  
-ώς πλειοψηφοίιν κόμμα, οπότε aγνωστον δ:ν ή Έλλaς θ6: aπέφευγε τον 
·κ ίνδυνον νΟ: έγκλεισθ� έντος τοu Σ ιδηροίι Παραπετάσματος. 
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ΔΕΝ ΥΠΗ ΡΞΑΝ MATA I A I  Α Ι  ΘΥ Σ I A I  

Άπο της άπόψεως ταύτης ό «Δεκέμβριος» ύπi]ρξεν, άπο έθν ικi]ς 
άπόψεως, «ε ύ τ ύ Χ η  μ α» ! Διότ ι χάρις εiς αuτον μετεστράφη το λαϊ
κον ρεύμα κ ατό: τού Κ .  Κ .  Ε. καΙ τό: θύματα τοu «Δεκεμορίου» ε Τ ναι οί 
flρωες καΙ οί μάρτυρες, ποu έπότισαν μΕ: το αΤμα των τό δένδρον τi]ς 
'Ελευθερίας, της όποίας άπολαύομεν σήμερον. ΔΕ:ν ύπi]ρξε συνεπως μα
ταία η θυσία των καΙ αύτο πρέπε ι ν' aναγνωρισθιJ κατό: τον έπισημό
τερον τρόπον. μ Ανευ τοu «Δf!κεμορίου», δυσκόλως θό: έπήρχετο η έπελ
θοuσα μεταστροφη τοu λαϊκοσ ρεύματος έκ τi]ς προς τό: aριστερό: κατό: 
90 μοίρας κλίσεως, άφοu καi παρό: τον «Δεκέμοριον» η δύναμις τοu Κ .  
Κ . Ε. έξηκολούθησε νό: εΤναι άρκούντως σοοαρά, ωστε νό: έπιχειρηθίJ δ 
συμμοριτοπόλεμος καΙ ό τρίτος γuρος δ ιό: νό: κ ινδυνεύσι:1 έξ 'ίσου σοοα
ρως η ' Ελλάς. Φαντασθi'ιτε τί μποροuσε νό: γίνι:1 &νευ τοu «Δεκεμβρίου>>, 
δταν εΊναι γνωστον δτι προ αuτοu μέγα τμημα τοu πολιτ ικοu μας κό
σμου ήτο δυστυχως ετο ιμον - διατί νό: το aποκρύψωμεν ; - ν α κ α
π ι τ ο υ λ ά ρ ι:1 μΕ: τον Κομμουνισμόν ! 

Το Κ . Κ .Ε.  προσεπάθησε νό: έξυμνήσι:1 τον <<Δεκέμ6ρ ιόν» του ώς «η
ρωϊκον άγωνα τοu Λαοu» ύπο τι1ν καθοδήγησίν του ! Κ αi δμως το aλη
θΕ:ς είναι δτι ό Λαος των Άθηνων έμεινεν άμέτοχος εΙς το τελείως άμε
λέτητον καi άπονενοημένον αuτο έγχείρημα. ΕΙς τοuτο μετέσχον κυρίως 
μονάδες τ ινΕ:ς τοu ΕΛΑΣ καi αuται &νευ ένθουσιασμοu καΙ πίστεως εΙς 
τον άγωνα των, πρδ:γμα ποu άποδεικνύει έπίσης δτι κάθε &λλο παρό: 
επανάστασις έπιστεύετο δτι ήτο, έφ' δσον έλι:: ιπεν η έπαναστατικη πί
στις, ό έπαναστατ ικος &νεμος ένθουσιασμοu, φανατισμοu, έπιμονijς καΙ 
ήρωϊσμοu διό: τιΊν νίκην. Πανταχοu έντος των Άθηνων, δπου έγ ιναν Ο
χ ι  μάχαι, άλλ' άψι μαχίαι μόνον, ύπεχώρησαν η εγκατέλειψαν τον aγω
να πρωτοι οί Έλασϊτες, δταν δ ιεπίστωναν δτι δΕ:ν εΤναι εuκολος ή έπι
κράτησις. Έό:ν ύπijρχεν η έπαναστατ ικη πίστις καΙ ό έκ ταύτης έν
θουσιασμος δΕ:ν θό: ήτο δυνατον νό: άντ ιστίJ έπi τόσας ημέρας το Τάγμα 
Χωροφυλακης Μακρυγιάννη. 

ΣΦΑ Ι ΡΑ Ι  ΑΝΤ Ι ΤΟΥ ΠΛ Ι ΑΤ Σ Ι ΚΟΥ 

Κατοικων τότε εΙς την πλατεϊαν Κουκάκι ,  παρηκολούθησα δλας 
τό:ς μάχας καi έπιθέσεις κατό: τοu τάγματος Μακρυγιάννη έκ μέρους 
πολυπληθεστέρων Έλασιτων. Οί πλείστοι  έξ αvτων έπολέμουν χωρlς 5-
ρεξιν καΙ ό πόλεμος ήτο άπλως τυφεκιοοολιdμος έξ aποστάσεως μΕ: άρ
κετr'ιν άδ ιαφορίαν Ο:ν έπετυγχάνετο η οχι ό στόχος. Πολλοl έπυροοόλουν 
στον γάμο τοu Κ αραγκιόζη, οχι δ :ότι δΕ:ν f\θελαν νό: φονεύσουν τοuς a
μυvομένους χωροφύλακας, άλλΟ: διότ ι δΕ:ν f\θελαν νό: έκτεθοuν οί ίδ ιοι εΙς 
κίνδυνον δ ιό: νό: Ιδοuν καi νά σκοπεύσουν καλύτερον. ' Επίσης πολλοl ή
σαν οί δ ιαμαρτυρόμενοι, δ ιότι τάχα τοuς έφεραν εΙς τό:ς 'Αθήνας, ΟΠΟιJ 
τοuς εΤπαν δτι θa εlσήρχοντο χωρlς πόλεμον, μόνον μΕ: μ ίαν «παρέλα
σ ιν», δ ιότι οί <<λίγοι χωροφύλακες», ποu f]μύνοντο των Άθηνων, θό: δ ιε
λύοντο εΙς τr'ιν πρ�την έμφάνισιv των <<άρε ιμανίων Έλασιτων». Κ αΙ 6-
μως, διό: πρώτην φορό:ν εΙς τr'ιν ' I  στορίαν, ο\ χωροφύλακες, καΙ μάλιστα 
οί «λίγοι χωροφύλακες», ένίκησαν εvα στρατόν ! 

Οί Έλασϊτες, ήσαν, ώς έπl το πλείστον, χωρικοί, οϊτ ινες έλάχιστα 
aντελαμοάνοντο τον Κομμουνισμόν, κύριοv δΕ: ρόλον δ ι '  αvτοuς έπαιζεν 
ή τάσις προς το πλ ιάτσικο διό: τi]ς καταλήψεως τωv Άθηνων καΙ &λλων 
μεγαλοπόλεων, δπου ό πλοuτος καί . . .  τό: λάφυρα ! ΔΕ:ν έφαντάσθησαν 
βέοαια δτι άvτl τούτων f]δύναντο νό: εΙσπράξουν σφαίρας των χωροφυ
λάκων, η τi]ς Ταξιαρχίας τοu Ρ ί μινι καΙ τοu Ί εροu Λόχου καΙ aργότε
ρον των τό:νκς καΙ των άεροπλάνων τοu Σ κόμπυ. 
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ΤΟ ΕΝΟΠΛΟΝ «ΚΟΥΡ ΕΛΟ Π Ρ ΟΛΕΤΑΡ Ι ΑΤΟ» 

Έκτος τwν μονάδων τCJν Έλασιτwν, ΕΚ τοu πληθυσμοu τwν Άθη
νwν δέν μετέσχον τwν μαχwν τοu «Δεκεμορίου» ε lμη μόνον στοιχεία �α
κοποιά, άλητικά, ΕΚ τοu κουρελαπρολεταρ ιάτου ( τοu Lumpenproletanat, 
κατα τον Μάρξ ) '  τα όποΊα πδ:ν άλλο η κομμουνιστικfιν Ιδεολογίαν εΤ
χον. Έπfjραν εν δπλον εΙς τας χείρας, δ ια να έκμεταλλεuθοίΊv, ώς έπί
στευον, μ ίαν άνώμαλον περίοδον προς ϊδ ιον αύτwν άτομικον όφελος δ ια 
μ ιδ:ς «καλfjς μπάζας», κλοπfiς η ληστείας μετα η άvευ φόνου, έφ' δσον 
δλα δ ικαιολοyοuνται εΙς μίαν μάχην η έπανάστασιν ! ΕΙς τας γωνίας 
πολλwν δρόμων ε'ίδομεv μικρας ομάδας τοιούτων, δfiθεν μαχομέvας, κατ' 
ούσίαν έπi ήμέρας τυφεκιο6ολούσας άνευ αποτελέσματος η μέ αποτέλε
σμα τον φόνοv η τον τραυματισμον άvυπόπτου τ ινος δ ιαδάτου. τ οuς ή
ρωτήσαμεν rκαταλλήλως, δια vα δ ιαπιστώσωμεν τα «lδεολογικα έλατή
ρια>>, ποu τοuς ώθουν να πολεμήσουν. Κ αi έλάδομεν στερεότuπον σχε
δον τfιν άπάντησιν : 

- 'Έως πότε Εγώ θα πεινw κ ι '  αύτΌi θα τρwνε ; Θα τοuς πάρω ο,τι 
βρω· καi θα καθήσω έγώ στο μέγαρο, καi ας πάΙJ αύτος ό πλούσιος έκε'ί 
ποu κάθομαι τώρα Εγώ ! Θα άλλάξωμε θέσι .  � Ηλθε καi ή σειρά μας ! 

Ι ΔΕΟΛΟΓ Ι Α  ΚΑ Ι Σ ΥΜΦΕΡΟΝ 

ΝΕτσι άνεμ ίγνυεν ο aνθρωπος ττ1ν κομμουνιστι.κfιν Ιδεολογίαν, δπως 
τι1v έννοοuσεν, έν συνδυασμ� προς το άτομικόv του συμφέρον ! Άλλα 
φαίνεται δτ ι ετσι τοu εΤχαν πιJ το παραμLιθι, ετσι το κατάλαδε καi ετσι 
το Ελεγε. Δηλαδη εΤχον κολακεύσει τα κατώτερα εvστ ικτα τοu έν έκά
στCj) άνθρώπ(ιJ άνθρωπίνου κτήvους, δια να εϋρΙJ οίιτος ίκαvοποίησιν 
των παθwν του, δια τα οποία καi να πολεμήσΙJ ! 

'Ένας μάλιστα κτηνωδwς άσυνείδητος μδ:ς ώμολόγησεν, δτι «εΤχε 
βάλει στο μάτι μ ια δμορφl) πλούσια κοπέλλα στο Κολωνάκ ι,  ή οποία ο
πωσδήποτε δέν θα τοu ξεφυγφ >  ! 

Το Lιιmpenproletariat δέν μπορεί' να ΕΧΙJ aλλα έλατήρια άπο τέ
τοια. 'Αλλ' αύτο δέv εΤναι 6 Λαος τwν Άθηνwν, οuτε καν ή Εργατ ικfι τά
ξις.  Θα άπετέλει ϋδριν δ ια τfιν έργατ ικfιν τάξιν, Εαν το «Κουρελοπρολε
ταριδ:το» αύτο έθεωρεlτο τμfiμα της. Αύτο εΤναι ύπόστρωμα τfiς Κοινω
νίας, εΤναι κατακάθ ι άπο κάθε κοινωνικον στρwμα, δ ιότ ι μέσα εΙς αύτο 
το <<ΚΟυρελοπρολεταριaτο» μπορεί' κανεiς να βpιJ οχι μόνον Εργάτας καi 
άγρότας, άλλα καi μ ι·κροαστοuς καi Εμπόρους χρεωκοπήσαντας καi δ ια
νοουμένους καταπεσόvτας ήθ ικwς καi δ ιαφθαρέvτας, άκόμη καi ΕΚ κα
ταγωγfiς ύψηλfjς προερχομέvους καi κατολισθήσαντας. Το «κουρελοπρο
λεταριδ:το» εΤναι ύπόλειμμα, κατακάθι δλων, άνευ δ ιακρίσεως, τwν κοι
νωνικwν στρωμάτων. ΕΙς αύτο μπορε'ί να άνήΚΙJ ενας πρώηv έργάτης η 
άγρότης, άλλα καi 6 πρώην δοuξ καi ή πρώην πριγκήπισσα ! 

Ο Ι  ΑΞ Ι ΩΜΑτ Ι Κ Ο Ι  

Άπο τον πληθυσμον τwν Άθηνwν μόνον το τέτο ιο προλεταρ ιδ:το 
μετέσχεν είς τον <<Δεκέμδριον». 

Χαρακτηριστικον έπίσης εΤναι δτ ι οί πλε'ίστοι τwν άξιωματικwν, ποu 
εσπευσαν καi κατετάγησαν εΙς τον ΕΛΑΣ ησαν άπο τα μη ίκανα στοι
χε'ία, τα δευτερεύοντα τοu Σ τρατεύματός μας, τα όποΙα εσπευσαν έκεϊ 
οχι τόσον δια λόγους <<Iδεολογικούς», άλλα άπο rκαθαρον τυχοδ ιωκτι
σμόν, δ ιότι εΤχον πιστεύσει δτι ο ΕΛΑΣ θα εΤναι 6 νόμ ιμος στρατος της 
αuριον καi εσπευσαν έκε'ί οί άνθρωποι να καταλά6οvν τfιν θέσιν των, 
ν' άποκτήσουν τfιν προτεραιότητα, να κατακτήσουν περγαμηνάς, δ ια vα 
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κρατήσουν έν καιρc';> τον βαθμόν των καΙ με πιθανότητας προαγωγής, 
δ ιότι είς τον έθνικον Σ τρατον προέολεπον μό:λλον βεοαίαν τι)ν άπόταξ ίν 
-των, έλλείψει προσόντων καΙ περγαμηνων δράσεως. 

Ν Αλλο χαρακτηριστικον τοu «Δεκεμδρίου» των ήτο το δτι μέγας 
άριθμος κομμουνιστικων στελεχων, έκτος των αίιτοχειρισθέντων είς στρα
τηγοuς καΙ άναλαοόντων διοικήσεις μονάδων καπεταναίων, δεν .έπήρε το 
-τουφέκ ι νa πολεμήσ!J είς τι)ν γων;αν δρόμου τινός, άλλa έθεώρησε προ
τιμότερον καΙ προ παvτος άσφαλέστερον καΙ «έπωφελέστερον ν' άπασχο
λήται με «άστυvομικa» καθήκοντα, νa εΤναι έπl κεφαλής τής Πολιτοφυ
λακής η των (<J\αϊκων δικαστηρίων», δι(χ νCχ άσχολήται με «μίαν μ ικρaν ά
νάκρισιν», άπο τι)ν οποίαν μποροuσε νa βγίJ καΙ κάτι είς χρυσόν ! 

Δ Ι Α  ΝΑ ΜΗ M E I NOYN ΕΞΩ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟ Σ  

τα κορόϊδα μόνον πολεμοuσαν. Οί έξυπνοι έξεμεταλλεύοντο τaς 
περιστάσεις ! Τί διάβολο, στελέχη τοu Κ . Κ . Ε. ήσαν τόσον καιρό, Ο:ν 
δεν έπωφελοuντο τώρα τής 'Εξουσίας ποu εΤχαν καi ποu . . .  θa έπαιρναν 
άσφαλως ! 

'Ολίγον προ τοu «Δεκεμβρίου>> έβλεπα νa καταφθάνουν είς τaς 'Α
θήνας διάφορα στελέχη τοu Κ . Κ . Ε. άπο τaς έπαρχίας, παλαιa καΙ νέα, 
διότι καi oi παλαιοl κομμουνισταί, ποu εΤχαν φύγει η διαγραφη άπο το 
Κ . Κ . Ε. ,  έν δψει τής νίκης καΙ τής κατοχής τής 'Εξουσίας, έπωφελούμε
νοι σχετικής έγκυκλίου τής Κ . Ε. τοu Κ . Κ . Ε. ,  έσπευσαν νa ταχθοuν είς 
τι)ν διάθεσιν αύτής, διa νa . . .  μι) μείνουν έξω τοu νυμφωνος ! Κ ατa τον 
«ήρωϊκον Δεκέμβριον» ολοι φυσικa έχάθησαν καi εΤχαν σπεύσει. νa κα
ταλάδουν δ ιάφορα πόστα. Μεταξu αύτων καΙ άρκετοi άριστεροl δημο
σιογράφοι. Μετa τι)ν Βάρκ ιζαν, ένεφανίσθησαν καi πάλιν ολοι ,  άλλ' fλε
εινοi καΙ άξιοδάκρυτοι, σaν βρεγμένες γάτες η δαρμένοι σκύλοι με τι)v 
ούρaν ίιπο τa σκέλη καi τa βλέμματα φευγαλέα καΙ ύπουλα με τον φό
βον μήπως πέστ.1 άπο πουθενa ξαφνικό: καμμ ιa μαγκουριά. u Ενα μει
δίαμα πικρόν, μειδίαμα ένόχου, ποu προσπαθεί' με αύτο νa ίλαρύνQ , Ο:ν 
δυνηθη, το αύστηρον πρόσωπον τοu δικαστοu του, διότι ολοι αύτοl ή
σθάνοντο οτι ολος δ Λαος ήδύνατο δικαίως νa εΤναι καΙ δικαστής των, 
έφερον συνήθως είς τa χείλη των. 

ΔΕΝ ΕΞΕΜΕΤΑΛΛΕΥΘΗ Σ ΑΝ 
ΤΟ Σ ΤΟ Ι ΧΕ Ι ΟΝ ΤΟΥ Α Ι ΦΝ Ι Δ Ι Α Σ ΜΟΥ 

'Αλλ' Ο:ν δ «Δεκέμβριος» ίιπήρξε πολ ιτικως μία όγκώδης γκάφφα 
τοu Κ . Κ . Ε. ,  οuτε καi στρατ ιωτικως ώς έπιχείρησις ένηργήθη ώς ωφειλε. 
Δεν εΤμαι βέβαια στρατ ιωτικος καΙ δεν εΤμαι είς θέσιν νa κρίνω άπο τής 
πλευρό:ς ταύτης τι)ν ένέργειαν τής στρατ ιωτικής ήγεσίας τοu ΕΛΑΣ .  
Ένδιεφέρθην ομως νa έρωτήσω στρατιωτίκούς, παρακολουθήσαντας τι)ν 
στρατηγικι)ν καi τακτικι)ν άνέλιξιν των πραγμάτων. Καi μεταφέρω έδω 
δσα μοu εlπαν. 

Πρωτον ή ήyεσία τοu ΕΛΑΣ ,  ένC.J ήδύνατο άριστα νa έκμεταλλευθη 
-το στοιχεϊον τοu αίφνιδιασμοu, δεν το έξεμεταλλεύθη καΙ το άφήκε νa πα
ρέλθQ .  Ή Κυβέρνησις Παπανδρέου δε ν π ρ ο έ 6 λ ε ψ ε τον «Δεκέμ
βριον». Μέχρι τής τελευταίας στιγμής, οίίτε τι)ν άποχώρησιν των 7 Ύ
πουργων τοu ΕΑΜ προέδλεψεν, οuτε καi μετa τι)ν ό:ποχώρησιν διεlδεv 
aμεσον κίνδυνον ! ΚαΙ δ ι '  αύτο άπησχολεϊτο με διαπραγματεύσεις &να
συνθέσεως τής Κ υ6ερvήσεως ! 
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Τ Ι  ΩΦΕ Ι ΛΕ ΝΑ ΚΑΜΗ Η Κ Υ Β ΕΡΝΗ Σ I Σ 

Δεν γνωρίζω βέοαια aν θα ήτο είς θέσΊν νCχ κάμΙJ τι περισσότερον 
απο δ,τι έκαμεν, έav προέβλεπε την <<.Δεκεμδριανην έπίθεσιν» έγκαιρό
τερον. Πάντως, το όλιγώτερον ποu eα ήδύνατο να κάμΙJ ήτο να περισυλ
λέξ,Ό τα� ά-τ:rοrιεμον�μένας δ�νάμει� τη_ς t:.ίς τα πέρι,ξ τr?ν UΆθηνων καΙ 
άπο αίιτας άκομη τας σuνοικ ιας και τους σuνοικ ισμους εις εν περιχαρα
-κωμένον στρατόπεδον τοΟ κέντρου, πρ(Χγμα το δποίΌν έγινεν έπειτα, άλ
λα άφοΟ έχάθησαν, άποκοπεί'σαι  άρκεταl άπομεμονωμέναι δυνάμεις στα
θμων Χωροφυλακης καΙ άστυνομικων Τμημάτων, άνικάνων να άμυνθοίΝ 
κατα τοΟ ΕΛΑΣ μόνον δια των ίδίων αύτων μέσων. � Αλλωστε καΙ άπο 
της κρατικης πλευρδ:ς καθυστέρησεν άρκετα δ σuντονισμος της άμίινης 
ύπο ένιαίαν ήγεσίαν καΙ έπί τι κατ' άρχας διάστημα ή aμυνα ήτο τοπι
κως αύτοσχέδ ιος έκ μέρους των χωροφυλάκων, aστυφυλάκων, Χιτων, 
στρατ ιωτικων τμημάτων καΙ έθελοντων. 

Άκρ ιοως δε οuτε αύηΊν την κατάστασιν ήδuνήθη να έκμεταλλευθ� 
ό άρχηγος τοίί «ήρωϊκοΟ ΕΛΑΣ »  σποιιδα'ίος στρατηγος Σ αράφης καi δι
καίως κομμοuνισταί τ ινες έξεφράσθησαν άργότερον με πολuν σκεπτικι
σμον οσον άφορQ: την στρατιωτικην αίιτοΟ μόρφωσιν καΙ άξίαν. Κ ατα η1ν 
Cίποψιν έγκύρων στρατ ιωτικων, ό Σ αράφης άπο τας πρώτας ή μέρας τοΟ 
«Δεκεμορίου» καΙ πολU πρΙν άποφασίσ!J ή 'Αγγλία να ένισχύσι:ι στρα
τιωτικως τον Σ κόμπυ με μεταφορας στρατευμάτων, ώφειλε να δυνηθΏ να 
όλοκληρώσΌ την κατάληψιν των Άθηνων, δ ιότι διέθετεν άρκετας προς 
τοΟτο δυνάμεις, έαν άπετόλμα μίαν σuνδυασμένην πανταχόθεν κατα τοΟ 
κέντρου των 'Αθηνων έπίθεσιν πρΟ της βελτιώσεως της όργανώσεως η] ς 
άμύνης αύτοΟ. Άλλα προφανως, οπως άπο τον ΕΛΑ Σ ,  οϋτω καΙ άπο την 
ήγεσίαν αίιτοΟ έλειπαν ή πίστις καΙ ή ψυχή ! 

Ό κ. Παπανδρέου τότε, μη προδλέψας τi)ν έπίθεσιν τοΟ <<Δεκεμβρί
ου», παρ' όλίγον, άκουσίωc; οέ6αια, να άπο6Ώ Κερένσκυ της ' Ελλάδος ! 
Δf.ν εΊναι άνάγκη να προσπαθήσ!J να άμuνθΌ κατα μ ιδ:ς τοιαύτης έπικρί
σεως. Κ αΙ δ 'Αλέξανδρος Κερένσκυ αθελά του έγινεν ο,τι έγινε, δηλαδi') 
πρόδρομος τοΟ ΜπολσεοικισμοΟ. ΚαΙ αίιτος δεν προέολεψε τον Όκτώ-
6ριον TOU 1 9 1 7  δ ια να λά6ι;ι έγκαίρως τα μέτρα του, ωστε 30.000 έν ολφ 
Μπολσε6ί'κοι έν Ρωσίςι: να μη ύποτάξοι.Ν τότε 1 70 εκατομμύρια Ρώσων. 
Εύκολώτερον δε ό Παπανδρέου θα έγίνετο Κ ερένσκυ, διότ ι  οί 70.000 Έ
λασί'τες εΤχον f\δη ύποτάξει την 'Ελλάδα, πλι'Jν τοΟ κέντρου των Άθηνων, 
πολU πρΙν &κόμη φθάσω μεν είς τον «Δεκέμ6ριον>>. v Αλλωστε στρατιωτι
κως την ύπόθεσιν δεν δ ιεχειρίσθη τελικως οίίτε δ κ.  Παπανδρέου, οίίτε δ 
Πλαστήρας, δ ιαδεχθεlς αύτον μετα ηΊν οίκτραν άποτυχίαν του, ό:λλ' ό 
στρατηγος Σ κόμπυ, άφ' rjς ελαοε δ ιαταγfιν τοΟ κ. Τσωρτσιλ να άνα
μιχθ6. τας δάφνας λοιπον των μεν άμυνθέντων έρρωμένως στρατιωτικων 
τμημάτων, τάγματος Χωροφυλακης Μακρυγιάννη, Ρ ίμινι, Ί εροΟ Λόχου, 
Χιτων ικαl λοιπων στρατιωτικων τμη μάτων ούδεlς δύναται να ό:φαιρέσΌ 
άπο τοuς έπαξίως φέροντας αύτας καi να οίκειοποιηθ6, ολα δε τα παρα
κάτω άνήκοuν εic; τον Σ κόμπυ, τον Τσωρτσιλ, τι'Jν Άγγλίαν, τα ό:εροπλά
vα καΙ τα τάνκc;. 

Ο Ν Ι Κ . Π ΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑ Ι Ο κ. ΛΗΠΕΡ 

Ό Ν. Πλαστήρας, ώς  Π ρωθuπουpγος τότε, ήτο πολU διαφορετικος 
απο σήμερον. 'Εν� ύπέγραφε ηΊν Β αρκ ιζαν ώς Πρωθυπουργός, Uδpιζε 
συνάμα τouc; v Αγγλους δ ιότι δεν τον aφιναν να �καταδιώξι:ι» τοuς Έ λα
σίταc; καΙ να τοuς έξοντώση ολοuς ! Τόσον μένος καi μηνιν ετρεφεν έναν
τίον των ! Είς δε το περιβάλλον του έφαίνετο ώς λέων έν κλω6�, μη δυ
νάμενος να έξορμήσ!J με τι'Jν χαίτην άνεστραμμένην δ ια να κατασπαράξι;ι 
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τόν «έλασίτικο συρφετό», οπως έλεγε. 'Εσχάτως 6έ6αια ήτο πολU δ ιά
φορος ! Άλλα τότε άκόμη δεν εΤχεν «άνακηρύξει έαυτόν άρχηγόν κόμμα
τος» καΙ δεν έκαμνεν ό άνθρωπος «κομματικην πολ ιτικήν», οuτε εΤχε καi 
σύμ6ουλόν του τόν κ.  Κ .  Ρέντην, άλλα περισσότερον εΤχε τόν κ. Άλ. 
Ζάνναν ! 

- Τί θέλετε σύρε να κάνω ; Αύτοuς ou Ληπερ εΤναι π' δε μ' άφίν' 
να τοuς κυνηγήσου ! 

Ό Ληπερ λοιπόν έξεγέλασε τόν Σ ιάντον, οπως Ελεγεν ό ίδιος, καΙ ό 
Λιϊπερ δεν άφησε καΙ τόν Πλαστήραν να τοuς κυνηγήσl:J ! Προφανως πολ
λα πράγματα έκαμνε τότε «αύτοuς ou Ληπερ» ! Τόσα, οσα δεν κάμνει 
τώρα 6 κ. Πήκ, οuτε έκαμε καν ό κ. Π ιουριφόϋ ! 

· 

Οϋτω, έαν τό Κ . Κ .Ε. έπεδίωξε να κάμl:J τον «Δεκέμοριον» /::να Ό
κτώοριον ρωσικόν τοu 1 9 1 7, aποτυχόν είς τοuτο, εuριϊκεν άvτi τοu 1 9 1 7  
/::να 1 905. Κ αi έαν ό κ.  Παπανδρέου παρ' όλίγον να γίνl:J Κερένσκυ, ό 
Πλαστήρας, αν έπέτρεπεν ό Λιϊπερ, rjτo Ι::τοι μος να γίνl:J Τ ρεπωφ καi να 
στρώσr:ι οπως έκείΎος τοuς δρόμους της Πετρουπόλεως τό 1 905 με κορ
μ ια έπαναστατων, ό Πλαστήρας την όδόν άπό Άθηνων μέχρις 'Ολύμπου 
με κορμια Έλασιτων ! Κ αi δμως ό τότε Τρεπωφ - Πλαστήρας, έσχάτως 
rjτo Ι::το ιμος να γίνl:J αύτός Κερένσκυ καi έδίστασε πολu να θίξr:ι τας τρί
χας της κεφαλης τοu Μπελογιάννη ! Πως aλλάζουν, άλήθεια, οΙ καιροί ! 
Ό τότε Πλαστήρας ήτο ό εuζωνος τοu συντάγματος 5 ) 42 Εύζώνων, ό έ
σχάτως Π ρωθυπουργός Πλαστήρας ήτο άπλως <<φουστανελλaς» ! τί κά
μνει τό έρμο . . .  τό Κόμμα ! 

Η «ΕΠΑΝΑΣΤΑ Σ I Σ» ΩΣ ΜΑΡΞ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΑΡΧΗ 

Ό κομμουνιστικός <<Δεκέμ6ρ ιος» άπέδειξε τρανώτατα καΙ την χρεω
κοπίαν τιϊς 'Επαναστάσεως ως aρχης TOU Μαρξισμοu. 'Απέδειξε δηλαδη 
δτι δεν δύναται πλέον να γίνl:J έπανάστασις ένός Λαοu, ώς την άντελαμ-
6άνετο ό Μάρξ, πρός κατάληψιν uπ' αύτοu 6ιαίως της 'Εξουσίας, οτ ι η 
περi έπαναστάσεως μαpξιστικη θεωρία κατέρρευσεν έκ των πραγμάτων 
καΙ έχει ξεπερασθ� πλεον όριστικως aπό την έξέλ ιξιν καi τα γεγονότα. 
Μαρξισμός δΕ: χ ω ρ 1 ς έ π α  ν ά σ τ α  σ ι ν, aσφαλως δΕ:ν θα π� τίποτε, 
θα π� κατάρρευσι ν  αύτοu έν τω συνόλ� του. 

Κ ατ' άνάγκην καi πάλ ιν eα aπασχολήσωμεν έπ' όλίγον τοuς άνα
γνώστας μΕ: θεωρητικα ζητήματα, δ ιότι εΤναι άπαραίτητα πρός κατανόη
σιν των γεγονότων. Ή 'Επανάστασις λοιπόν, έπανάστασις λαϊκων μαζων, 
ώς την προγραμματίζει ό Μάρξ, έχει σήμερον ξεπερασθ� aπό τα πρά
γματα καi εΤναι άνέφ ικτος, χρεωκοπήσασα ώς θεωρητικη cφχη τοu Μαρ
ξισμοu καΙ τοu Κομμουνισμού. 

Ο Ι  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑ Ι Κ Α Ι  ΤΑ Σ ΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΑ 

Εiς τοuτο πταίει ή άλματικη πρόοδος της τεχνικης καΙ iδίως της 
τεχνικης TOU πολέμου. uοταν ό Μαρξ πρό έκατοvταετίας έγραφε περl ' Ε
παναστάσεως, οΙ στρατοl των Κ ρατων, ώς οργανα aσκήσεως δυνάμεως 
καi έπιδολης της κρατούσης τάξεως, δ ια να μεταχειρ ισθωμεν άποκλειστι
κως μαρξιστικην δρολογίαν, ήσαν ώπλισμένοι μόνον με λιανοτούφεκα καΙ 
δη με μ ικραν σχετικως δύναμιν πυρός αύτων. Ύπό τας σuνθήκας έκείνας 
φυσικόν ήτο Ι::νας έπαναστατων Λαός να δύναται ν' άντιμετωπίσl:J τα λ ια
νοτούφεκα καΙ τό πuρ των μΕ: δμοια λιανοτούφκα, οχι καΙ τόσον δυσεύρε
τα η δύσχρηστα. 'Άρα Ι:: να ς έπαναστατων Λαός θα ήδύνατο να καταδάλ ι:1 
καΙ ν' άφοπλίση /::να όλιγάριθμον σχετικως στρατόν, στήριγμα της κρα
τούσης τάξεως δυναμικως. ΝΕτι  δΕ: εύκολώτερον, έαν θα ήδύνατο να προσ
ετcιρισθ� καΙ μερίδα τοu στρατοΟ τούτου, δχι aπίθανον πρ&γμα, έφ' δ-
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σον τΟ: έν τώ στρατώ ύπηρετοίιvτα τέκνα τοu έπαvαστατοϋντος Λαοϋ εύ
κόλως θa ήδύνανrο v' aλλάξοuv στρατόπεδον μαζi μέ το δπλον των καi 
να περάσουν ε !ς τΟ: aντίθετα χαρακώματα. 

Σ ήμερον τΟ: πράγματα, λόγ� τf]ς τεραστίας καi άλματικf]ς προό
δου τf]ς τεχνικf]ς τοu πολέμου, έχουν άνατραπΏ τελείως. Σ ήμερον ή δύνα
μ ις πυρος ένος εστω καi μ ικροu τμήματος στρατοu εΤναι τεραστία, Ικανιl 
νa καταβάλτ;ι ε�α έπ�ναστc;τοuντc: Λαόν, μ� δυνάμεyον κατ' a�άγ�ην ν� 
εΤναι έφωδιασ.μενος με παρομοια οπλα μεγαλης δυναμεως πυρος, οταν η 
κρατοuσα τάξις κρατΏ τΟ: τοιαuτα δπλα ε!ς χεlρας Ιδίου αύτης έπαγγε�
ματικοu στρατοu. Έπi πλέον τΟ: σύγχρονα !σχυρa δπλα οίίτε aτομ ικa εί
ναι, δρώντα διa συλλογικης κ ινήσεως πολλών άτόμων, οίίτε εuχρηστα, 
δ ιότι aξιοuν ε !δικi]ν προπαίδευσιν, έλλείπουσαν aπο τον έπαναστατοuντα 
Λαόν, καi aν άκόμη οοτος κατώρθου νa γίντ;ι κάτοχος τοιούτων δπλων, δ 
δέ έφοδιασμός των aπαιτεl οιομηχανίαν η aποθήκας πυρομαχικών, πρά
γματα τΟ: όποΙα ή κρατοuσα τάξις κατ' aνάγκην φυλάττε ι ώς κόρην 6-
φθαλμοu. 

ΧΡΕΩΚΟΠ Ι Α  ΤΗ Σ ΘΕΩΡ Ι Α Σ  ΤΗ Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ ΕΩΣ 
Σ ήμερον λοιπον ί:νας έπαναστατών Λαος δέν ε Τ ναι δυνατον νa έπι

·οληθΏ ένος στρατοu, εστω καi μ ικροu, έaν οοτος εΤναι έφωδιασ'μένος μΕ: 
σύγχρονα δπλα μεγάλης δυνάμεως πυρός, ώς τάνκς, aεροπλάνα, πολu-
6όλα, χωρiς νa ύπολογίσωμεν τΟ: aτομικa δπλα η τΟ: aσφυξιογόνα καi 
δακρυγόνα aέρια, δταv χ ιλιάδες πολλαi δ ιαδηλωτών κομμουνιστών έν Βε
ρολίν� διαλύονται μόνον μΕ: ό:ντλίας ζέοντος ϋδατος η μελάνης ! 

Ό «Δεκέμδριος>> λοιπον aπέδειξεν ε!ς δλους, καi ύποθέτομεν προ 
παντος είς τοuς κομμουνιστάς, δτι ή θεωρία περi 'Επαναστάσεως κατέρ
ρευσε μαζi μΕ: όλόκληρον τον Μαρξισμόν, δταv 3 τaνκς καi 6 aεροπλάνα 
τοu στρατηγοu Σκόμπυ ηρκεσαν δ!Cχ νa διαλύσουν καi νa καταδιC:1ξΟ!.Ιν 
·ΟΧ Ι ενα έπαναστατοuντα Λαόν, aλλ' ενα ενοπλον στρατον 70.000 aνδρί::ιι, 
ώς ό ΕΛΑ Σ ! Διότι aσφαλώς το λ ιανοτούφεκο τοu Έλασίτου ήτο 6:νίσχυ
ρον κατa τών ξυριζόντων τaς κορυφaς καi τaς κλιτuς τών όρέων πυροοο
λων, τών τaνκς καi τών aεροπλάνων. 

� Αλλωστε καi ο\ κομμοuvισταi εχουν aντιληφθΏ πλήρως πλέον την 
")(ρεωκοπίαν της θεωρίας της 'Επαναστάσεως καί, έγκαταλείψαντες τον 
Μαρξισμον καi τaς θεωρίας του μΕ: το κήρυγμα «Ό Μ α ρ ξ ι  σ μ ο ς 
.δ ε ν ε τ ν α I δ ό Υ μ α», δΕ:ν προετοι μάζουν πλέον έπαναστάσε ις τών 
.Λαών, άλλ' έτοιμάζουν στρατοuς μΕ: δλα τΟ: σύγχρονα πολεμικa μέσα διa 
νa έκστρατεύσοuv καi καταλάβουν τοuς άλλους Λαούς ! Ή uπόθεσις λοι
πον i::παυσε νa εΤναι uπόθεσις ΜΟ:ρξ καi 'Επαναστάσεως, aλλa μετεβλήθη 
.είς ύπόθεσιν Ρωσίας καi στρατιών καi ε !σοολf]ς i::ξωθεν. 

Π ΕΜΠΤΑ Ι ΦΑΛΑΓΓΕΣ 
Αύτο άποδε ικνύε ι καi ή Κ ορέα, δπου δέν ώργανώθη έπαvάστασις 

·τοu κορεατ ικοί) Λαοu, άλλΟ: ε ίσοολη στρατοu της ρωσοκρατουμένης Β ο
ρείου Κορέας κατa της Νοτίου. Το ίδιον έγ ινεν είς τi]ν Κ ίναν, δπου ό Μάο 
Ισέ Touyκ δΕ:ν έκαμεν έπαvάστασιν, άλλ' ώργάνωσε στρατον καi έκαμε 
πόλεμον. Το αύτο συμδαίνει ε!ς Ί νδοκίναν, δπου ό Χο-Σi-Μiνχ όργαvώ
νει στρατον τοu Β ιέτ - Μiνχ καi οχ ι έπαvάστασιν. 

Ή ' Επανάστασις, λοιπόν, ώς άρχη μαρξιστική, άνήκει είς το παρελ
·θόν, έχε ι ξεπερασθΏ, καi τώρα πρόκειται περi είσβολf]ς στρατοu καi περi 
πολέμου. Διa τοuτο καi τΟ: Κ . Κ .  τοu Κόσμου δέν εΤναι πλέον πολ ιτ ικa 
κόμματα κατ' ούσίαv, άλλΟ: μόνον Πέμπται Φάλαγγες ξένων στρατών καi 
·τίποτε άλλο. ΔΕ:ν περι μένουν πλέον έξέγερσιν καi έπαvάστασιν τών Λαών, 
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W..λα περι μένουν εlσ6ολi]ν είς την χώραν των ξένων κομμοuνιστικων στρα
των, τοuς όποίοuς προτ ίθενται νΟ: ένισχύσουν έκ των ενδον. ' Εκ τούτου 
πηγάζε ι καi η στρατιωτ ικοποίησις τοίί Κ. . Κ . Ε. καi ή ό:πασχόλησίς του μΕ: 
κατασκοπείας, μετό:δοσιν στρατιωτικwν εΙδήσεων, σαμποτάζ, έργα δη
λαδή στρατ ιωτικα καi 6χι πλέον πολιτ ικό: ! 

Κ Α Ι  ΤΑΞ Ι Κ Η  Π ΡΟΔΟ Σ I A  

Κ αi έαν δια μίαν έπανάστασιν, προερχομένην ό:πο ί:να Λαόν, δπωσ
δήποτε κυρίαρχον είς τον τόπον του, έστω καΙ προς στ ιγμi]ν παραλογι
ζόμενον καi άπό δημηyέρτας κινούμενον, δύναται έπi τέλους να εύρεθι;i 
Ε ·ν ή θ ι κ ό ν Ε ρ ε ι σ μ α δ ι κ α ι ο λ ο y ί α ς α ύ τ η ς, οια μίαν ξε
ν ικi]ν Εiσοολήν, ύπΕ:ρ της όποίας έργάζεται σήμερον Εν Κ . Κ . ,  δΕ:ν δύναται 
να εύρεθ6 ποτε κανεν ήθικον έρεισμα, δ ιότι αϋτη άγει κατ' εύθεί"αν είς 
ύποδούλωσιν ξενικήν, ύπο την όποίαν σφαδάζουν σήμερον ο! Πολωνοί ,  ο! 
Τσέχοι,  ο! Ρουμ&vοι, ο! Οuγγροι, αύτοί οuτοι οί άληστο ι καi άσπονδοι  
«φ ίλο ι» μας Βούλγαροι καi τόσοι άλλο ι μ ικρότεροι Λαοί ! 

Δ ι '  αύτόν τον λόγον άκριοως οιJδΕ:ν ήθ ικον έρεισμα δύναται να έχι;ι 
ή σημερινi] δρ&σις τοu Κ . Κ . Ε. ,  περιέχουσα δλα τα στοιχεί'α οχι μόνοv 
της fflνικης προδοσίας, ό:λλα καi της ταξικης τοιαύτης, δ ιότ ι δΕ:ν τείνει 
πλέον κδ:ν εΙς την ό:πελεuθέρωσιν τοu προλεταρ ιακοί) κόσμου ό:πό τi]ν έκ
μετάλλευσιν εστω τοu έγχωρίου η ξένου κεφαλαίου, W..λα τείνει είς την 
ύποδούλωσιν τοu συνόλου τοu ΝΕθνους, . έκπρολεταριζομένου ό:σφαλως 
είς ί:να ξενικον ζυγόν, είς πολιτ ιστ ικi]ν όπισθοδρόμησιν καi πτοοιν τε
ραστίαν τοu έπιπέδοu της ζωης των λαϊκων κυρίως μαζων. Δι '  αύτο ό:
κριοως ίσχυρ ιζόμεθα καi τονίζομεν πάντοτε δτ ι ό Κομμουνισμος δε ν 
ε τ ν α ι π λ έ ο ν έ π α ν ά σ τ α σ ι ς κ α i π ρ ό ο δ ο ς, ως θέλει 
να έμφανίζεται, α λ λ' α ν τ ί δ ρ α σ ι ς κ α i ό π ι σ θ ο δ ρ ό μ η -

σ ι  ς !  
Ό κομμουνιστ ικος Δεκέμβριος εΤχε λήξε ι καi ό ΕΛΑΣ εΤχεν ό:πο

συρθιJ προς τα Τρίκαλα, φεύyων έσπευσμένως, σύρων 6πισθέν του την 
θλιοεραν ούράν του των ό:θώων θυμάτων του : των δμή!J:..)ν !  Είχον f\δη 
aρχίσει να συζητοuνται τα της συμφωνίας τής Βάρκ ιζας, τα προκαταρ
κηκά, με ένδιαμέσους τοuς Μιχάλην Κ ύρκον (ο ιευθuντήν Ε:πειτα της «'Ε
λεύθερης 'Ελλάδας») καi Σ τα μάτην Μερκούρην, όργανωτi]ν της Ρ .Ο. ,  
ό:ριστεριζούσης όρyανώσεως. 

Είς αύτi]ν ό:κρι οως την στ ιyμην δ ό:ε ίμνηστος aρχηγός των Προο
δευτικων μοu ό:νέθηκε νΟ: τοu συντάξω μ ίαν έκθεσιν έπi τοu δλου κ ινήμα
τος του Δεκεμορίου, δ ιότι ηeελε να έχι;ι την γνώμην μου, ως ε i δ ι κ ο Cι 
είς τα κομμουνιστικα ζητήματα, δ ια να μορφώσι:ι ίδικήν του τοιαύτην, 
προκειμένου ως ό:ρχηyος κόμματος να λάοι:ι θέσιν πολ ιτικi]ν έπi της έ
ξελίξεως των γεγονότων. 

Μ Ι Α  ΕΚΘΕΣ Ι Σ  Δ Ι Α  ΤΟ K I NHMA 

Tou συνέταξα μίαν μακροσκελη εκθεσιν, με ό:νάλυσιν τοu «Δεκεμ
βρίου» ό:πο πάσης aπόψεως, ήτις τοu έκαμεν 6vτως μεγάλην έντύπωσιν, 
είς τρόπον ωστε δ ια  τοu κ. Πέτρου Εύρ ιπαίου τi]ν δ ιεβίοασε προς τi]ν 
Κ υβέρνησιν Πλαστήρα, δ ιότι έκρινε σκόπιμον δτι καΙ αίίτη επρεπε να 
ένημερωθιJ έκ της έκθέσεώς μου δια πολλα πράγματα. 

'Αμφιβάλλω δ:ν ό Πλαστήρας καi ή τότε Κ υοέρνησις Ελαδον τον 
κόπον να δ ιαοάσουν τi]ν έκθεσιν ταύτην, βέβαιον μόνον εΤναι δτι αίίτη 
διεβιβάσθη τελικως είς το Γενικον Έπιτελεί'ον Στρατοu, το δποί'ον πρά
γματ ι την έμελέτησεν έμπεριστατωμένως, δ ια ν' ό:ντλήσι;ι βεδαίως έξ 
αύτης δ,τι ήτο στρατιωτικως χρήσι μον. 
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Το κύριον θέμαι είς το όπο'ίον προ παντος έπέμενον είς την έ:κθε
σιν έκε ίvην, ήτο ή ό:νάγκη της ό: ν τ ε π ι θ έ σ ε ω ς κατό: τοϋ Κομμουvι
σμοu γενικως, μετό: την ήττό:ν του. Ό Κομμουνισμος καΙ το Κ . Κ . Ε. εί
χαν ό:vαμφιοόλως ύποστ� μ ί α ν η τ τ α ν κ α τ ό:  τ ο ν Δ ε κ έ μ -

6 ρ ι ο ν έ κ ε ί' ν ο ν. ΚαΙ ή ήττα έκείνη δΕ:ν ήτο μόνον στρατ ιωτ ικη 
ό:λλό: καΙ ίδεολογικη καΙ πολιτική, με συνεπείας σοβαρό:ς καΙ έπl της 
όργανώσεως τοu Κ . Κ . Ε. καΙ τοu Ε.Α.Μ. 

Χωρlς νό: είναι ό:νάγκη νό: εΤναι κανεlς στρατιωτικός/ διό: νό: γνωρί
ζι:� στοιχειώδη πράγματα, εΤναι δόγμα δτι, δταν ό άντίπαλος έπιτεθij 
καΙ ήττηθ� aποκρουσθείς/ ένδείκνuται στρατηγ ικως ή &μεσος κατ' αύτοG 
α ν τ ε π ί θ ε σ ι ς, προς παρεμπόδισιν της ανασυγκροτήσεως των δv
νάμεών του, τι1ν όποίαν μοιραίως θό: προσπαθήσι:J νό: έπιδιώξι:Ιι καΙ πρΟς 
πληρεστέραν διάλυσιν αύτοu καΙ έπέκτασιν της fjττης του είς δάθος 
καΙ πλάτος. Ύπεδε ικνύομεν λοιπον την &μεσον ό:ντεπίθεσιν. Κ αΙ έπειδη 
την στj!>ατιωτικην ό:ντεπίθεσιν ό:πέκλειεν ό Ληπερι δπως Ελεγεν ό Πλα
στήρας, πρaγμα ποu δεν ό:μφισδητοuμεν καΙ ήμεlςι καΙ έφ' δσον την διό: 
ποιν ικwν διατάξεων ό:ντεπίθεσιν ό:πέκλειεν ή Βάρκ ιζα, fjτις οuσιαστικως 
ύπίlρξε μόνον ό:μνήστεuσις της ήγεσίας τοu Κ . Κ . Ε.1 &νευ λόγου καΙ πο
λιτικης σκοπι μότητος γενομένη, διότ ι  οuδεμία πίεσις ηδύνατο νό: ό:σκη
-8� προς τοίιτο, δεν Ε:μενεν είμη ή πολιτικη aντεπίθεσις, ή ίδεολογικη άν
τεπίθεσις καΙ ή όργανωτικη aντεπίθεσις κατό: τοu Κ . Κ . Ε. ΚαΙ ταύτην 
ό:κριβως ύπεδείξαμεν. Φυσικό: αuτό: δεν ήσαν fργον πλέον οίίτε τοu Στρα
τοϋ, οίίτε της Χωροφυλακης. Ήσαν έργον της πολ ιτ ικης ήγεσίας τσU 
τόπου. Φαίνεται δμως δτ ι είς την Έλλάδα1 η μaλλον είς την πολ ιτ ικηv 
ήγεσίαν αuτης, δεν ύπάρχουν &vθρωποι με σχετ ικηv πολιτικην προπαί
δευσιv, ωστε vό: ε Τ ναι είς αuτοuς κατανοητό: αuτό: τό: πράγματα ! Προ
φανως δ ι '  αuτοuς δεν εΤvαι άπτό: πρό:yματα τοιαϋται σκέψε ις καΙ ό:ντι
λήψεις. 

Δ Ι ΑΤ Ι  ΑΝΕΣΥΝΕΚ ΡΟΤΗΘΗ ΤΟ Κ . Κ . Ε. 
Ετς έκ τι7Jν τότε άpμοδίωv εΤπεν ό:φελέστατα : · 
- τί ψό:λλει αuτός δ χρ ιστιανος έδω; Άντεπίθεσις, λέγει, ίδεο

λογική, πολιτική/ οργανωτική ! πως γίνονται αύτά; Δεν μπορεl δ νοUς 
μου νό: τό: συλλάβι:� ! 

ΕΤχε δίκαιον ό &νθρωπος. Δεν μποροuσε νό: καταλάβι:� την ύπόθε
σιν. Το κακον δμως εΤναι δτι oi κομμουνισταl αύτό: οχι μόνον τό: κατα
λαβαίνουν καΙ τό: ξέρουν ό:π' εξω κ ι '  ό:νακατωτάι ό:λλ' έκμεταλλεύονται 
&ρ ιστα •καΙ το δτι oi aντίπαλοί των δεν τό: έννοοCιv. Το Κ .  Κ .  Ε. έπερί με
νε καΙ έφοδεlτο την ό:ντεπίθεσιν ταύτην. Δεν την εΤδεν έκδηλοuμένηνι έ
περχομέvην καίι ό:νασυνταχθεν 6αθμηδόν, i]ρχισεν αύτο έκ νέου την έπί
θεσινι διότ ι  γνωρίζει καΙ το παλαιον στρατιωτικον δόγμα : « Τ ο έ π ι -
τ ί θ ε σ θ α ι έ σ τ I ν ι κ α ν» ! ΝΕτσι aρχίζει κα] ή τακτ ικη τοu Μπό:λκ. 
Oi δε κομμουνιστα1 ήγέται,  fστω προς γvωσιν των πολ ιτικων μας/ δια
βάζουν καΙ στρατιωτικό: συγγρό:μματα καΙ πολλο1 ξέρουν καλό: τον 
Κ λάουζεβιτς καΙ τον Μόλτκε. 

ΝΕτσι ούδεμ ιaς φύσεως ό:ντεπίθεσις (γινε. Άλλό: μήπως fγ ινεν aν
τεπίθεσις κα] μετό: τι1v στρατιωτικηv ήτταν τοu σuμ μοριτισμοu/ μετό: 
τον Γράμμον καΙ το Β ίτσι ; Κ αΙ έπl τοu έπιπέδου αύτοu κάτι Εκαμε μό
νον ό Σ τρατός. Ή πολιτ ική μας ήyεσία οίίτε κ&ι συνέλαβε τi]ν ό:νάγκην 
της τοιαύτης ό:ντεπιθέσεως ! 

Άπο τοu 1 944 μέχρι τοu 1 947, όπότε ήρχισεν δ τρίτος γupος1 δ 
τοu συμμοριτισμοϋ, το Κ . Κ . Ε. fκαμεv αύτο τ η ν ν έ α  ν τ ο υ ί δ ε 
ο λ ο γ ι κ η v έ π ί θ ε  σ ι Υι έφ' δσοv μετό: τον «Δεκέμδριοv» δεν έξε
δηλώθη κc:τ' αύτοu άντεπίθεσις. 
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Μ Ι Α  ΒΟΛΤ Α Σ ΤΑ Β I ΒΛ Ι ΟΠΩΛΕ Ι Α  
Σ υνέπεσε τότε κάποιος έκ τών πολλών έναλλαγέvτων κατa ττΊν πε

ρίοδον έκείνην Π ρωθυπουργών της χώρας, άναμφισοητήτου έθνικοφρο
σύνης (δ ιότι κατηντήσαμεv va θέτωμεν uπο αίρεσιν καΙ η1ν έθνικοφροσύ
νην τών Π ρωθυπουργών μας ! ) νa μΕ: έρωτήσι:ι μερ ικa πράγματα σχετι
κά. Διa νa τοΟ καταδείξω το τί γ ίνεται ,  τοΟ εΤπα : 

- Διαθέτετε, κύριε Πρόεδρε, ήμίσειαν ώραν διa νa κάμωμεν μαζi 
ί::να περίπατον καΙ νa έπιθεωρήσωμεν τaς προθήκας τών ο ιολιοπωλείων 
της πρωτευούσης ; 

- τί θa ίδοΟμε ; 
- Θa ίδοuμε δτ ι τa 75 % τών νέων ο ιολίων, ποu έξεδόθησαν μετa 

τιlν άπελεuθέρωσιν της χώρας, εΊναι άριστερά, εΊναι θεωρία καΙ φ ιλο
λογία εuνοοuσα το Κ .  Κ. Ε. ! 

»ΚαΙ δτι τa ο ιολία αύτa έκδίδοvται μΕ: κεφάλαια έκδοτ ικών ο'ίκων, 
δηλαδη κεφαλαιούχων, οί όποίΌι κάθε &.λλο παρa κομμουνισταl εΊναι οί 
&.νθρωποι ,  άλλa διαθέτουν τa κεφάλαιά των δ ιa τιlν &.σκησιν της κομμου
νιστικης προπαγάνδας μΕ: μόνον έλατήριον το «κέρδος», δ ιότ ι, έλαφρ� 
τ� συνειδήσει, σοΟ λένε : 

>>-- Αιlτa περνοΟν τώρα ! 
- Κ αΙ άκόμη κάτι άλλο : UΟλα τa β ι6λία καΙ φυλλάδ ια, ποu θa 

ίδητε, κ. Π ρόεδρε, τυπώνονται μΕ: χαρτl της «Οίίνρρα», δηλαδιl κρατικό ! 
ΚαΙ ifτσι το ίδ ιο το Κ ράτος παρέχει τa μέσα είς τi]ν άσκησιν της κομ
μουνιστικης προπαγάνδας. Τόσον εΊναι ή λ ί θ ι ο ν ! Κ αΙ τυπώνονται 
μΕ: χαρτl της «Οϊίvρρα» αύταποδείκτως, δ ιότ ι δΕ:ν uπάρχει &.λλο ! Ta 
έλάχιστα έκτυπωθέντα κατa τιlν περίοδον ταύτην έθνικ ιστ ικοΟ περιεχο
μένου βιβλία, δΕ:ν ήσαν άντ ικομμοvv ιστ ικά, δΕ:ν εΤχον θέμα τον Κομμου
νισμόv, άλλa μaλλον &.σχετα προς αύτόν, ίστορικa ίδίως, άφορώντα το 
ifπος της 'Αλβανίας η &.λλα θέματα. Πολεμ ικη κατa τοΟ ΚομμουvισμοΟ 
οuδεμία ! Ή μΕ:ν άριστερίζουσα διανόησις ώ ρ γ ί α ζ ε κυριολεκτικώς, 
ή δΕ: έθνικόφρων δ ιανόησις έφαίνετο χ ρ ε ω κ ο π ή σ α σ α καΙ μη ifχου
σα τίποτε νa άντείπι:ι είς τa δσα έξεφούρνιζεν άπο τa τυπογραφεία ό 
Κομμουνισμός, φθάσας είς τi]ν θρασύτητα τοΟ Ζαχαριάδη νa παρου
σιάζι:ι καΙ αύτον τον Παλαμaν . . .  κομμουvιστίlν σχεδόν ! 

»Οί δΕ: έκδοτικοl οΊκοι, είς κάθε βι6λίον ποu τοuς παρουσίαζε κα
νεlς προς ifκδοσιν, πρΟ πάσης έξετάσεως, ήρώτων : 

- »ΕΤναι άριστερό ; Φέρτο άσυζητητί ! ΔΕ:ν εΤναι ; Μιlν κάνεις 
κδ:ν τον ·κόπον va το φέρι:ι ς  ! Διότι αuτa δΕ:ν περνοΟν ! Το Κ . Κ . Ε. κα
τώρθωσε νa έπι6άλτ:ι ως μόδαν τίlν άνάγvωσιν άριστερών . . .  β ιβλίων ! » 

Π Ρ Ο Σ ΠΑΘΕ Ι Α  Ι ΔΕΟΛΟΓΙ  Κ Η Σ  ΑΝΤ Ι ΔΡ Α Σ ΕΩ Σ  

Τοιαύτη ήτο ή ίδεολογικιl έπίθεσις τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  άvτl ν a  εΤχε γίνει 
ίδεολογικιl άvτεπίθεσις κατ' αύτοΟ καΙ το χαρτl της «Οϊίνρρα» καΙ τa 
κεφάλαια τών έκδοτ ικών οίκων νa χρησιμοποιηθοΟν κατ' αύτοΟ καΙ οχι 
uπΕ:ρ αύτοΟ ! 'Αλλa είς τi]ν 'Ελλάδα ποίος προσέχει καΙ ποίος νοιώθει 
τέτοια πράγματα ; 

Μόνον άργότερα, ως πρώτη προσπάθεια ίδεολογικης άντιδράσεως 
καιa τοΟ ΚομμοvvισμοΟ, έξεδόθη το 1 947 το β ιβλίον τοΟ κ. Πάνου 
Σ ταuροπούλου, γεν. γραμματέως τοΟ uπουργείου Δημοσίας Τάξεως. «Ή 
διπλοπροσωπία τοΟ Κομμοvvισμοu», καΙ το 1 950 το τοΟ κ. Γ. Π. Κ ανελ
λάκη «Κατηγορώ το Κ . Κ . Ε. μΕ: μάρτυρα το 'ίδιο». ' Εξεδόθησαν καΙ άλ
λα τ ινa φυλλάδια, άνάξια λόγου. 'Αναφέρω μόνον τa άνωτέρω δύο, διό
τ ι  σοοορaν έργασίαν &.λλην σχετικίlν δΕ:ν ifχω uπ' δψει μου. Κ αΙ δμως θa· · 

i]ξιζε τον κόπον, δ:ν ifχωμεν είς τa Π ανεπιστήμιά μας καθηγητaς όλ-
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κης καΙ άξίας, να ίδωμεν ενα έξ αύτών άνασκευάζοντα είς έμπεριστα
-τωμένον fργον του τον Μάρξ, κεφάλαιον προς κεφάλαιον, παράγραφον 
προς παράγραφον, δ ιότ ι πράγματι κατα το πλεΊστον τα λεγόμενά του 
εχουν καταρρεύσε ι έκ τών πραγμάτων. 

Είς τον Λαόν μας πρέπε ι να δοθοϋν έρείσματα, έπιχε ιρήματα, πει
στικα παραδείγματα, δια να δύναται καΙ μόνος του να &ντιδρ� κατa 
τών κομμουνιστικών ίδεών, συνθημάτων, προπαγανδιστ ικών ψευδολογη
μάτων. ΕΤναι καΙ τοϋτο μία τεραστίας σημασίας έθνικfι ίιπηρεσία, της 
δποίας το βάρος δεν γνωρίζω είς τίνα έμπίπτει .  

Η B AP K I ZA 

Δεν γνωρίζω ποΊος έσοφίσθη πρώτος τfιν ίδέαν της σuμψωνίαςζ ποu 
συνήφθη είς τfιν Βάρκιζαν ( δ  τόπος δεν fχει φυσικα σημασιαν) με τον 
ήττημένον ΕΛΑ Σ στρατιωτικώς καΙ με το ήττημένον πολ ιτικώς Κ . Κ . Ε. 
'Υποθέτω καΙ έκ τών ύστέρων έπείσθην, δτι τι']ν μεγαλυrέραν εύθύνη ι 
δια η1ν Βάρκιζαν fχουν οί � Αγγλοι .  Φυσικα καΙ δ Σοφιανόπουλος εύχα
,ρίστως άπεδέχθη τfιν &ποψιν Ληπερ, δ:ν δεν τfιν είσηγήθη καΙ πρώτος 
είς αύτόν. Δεν ε Τ μαι είς θέσ ιν βέοαια να γνωρίζω δ ιατί τότε οί � Αγ
γλοι ( κυ6ερνώvτος μάλιστα άκόμη τfιν Άγγλίαν τοϋ Τσώρτσιλ)  εΤχον 
έπιμείνει να γίντ:ι ύπουργος των 'Εξωτερικών δ Σ οφιανόπουλος. ΈCχν δ
μως το εκαμαν με τι1ν άντίληψιν δτι τοϋτο θα ητο εύχάριστον είς τοuς 
Ρώσους, πιστεύοντες δτι δ Σοφιανόπουλος ητο πρόσωπον aρεστον είς 
ιοuς Ρώσους, τοϋτο aποδε ικνύει ,  δτ ι καΙ οί � Αγγλοι πολU όλίγον έγνώ
ρ ιζον τότε τοuς Ρώσους, δ ιότι οί Ρώσοι, ώς κομμουνισταί, εΤναι aρκετα 
ρεαλισταί, ώστε να μη έπηρεάζωνται aπο αΙσθηματολογίας καΙ δη προς 
ώρισμένα πρόσωπα. Δι '  αύτοuς δλα τα πρόσωπα εΤναι aρεστά, έφ' δσον 
γινονται οργςι:νά των καΙ κάμνουν με αύτα η1ν δουλίτσα τους, ένcj:J avτι
'θέτως καΙ ό χθές μόλ ις φίλτατός των εΤναι δυνατον σήμερον να θεωρηται 
έχθρός των, έαν προς στ ιγμην παύστ:ι η aρνηθι) να συνεχίσι;ι να εΤναι ορ
yανόν των ! ΚαΙ ό Σοφ ιανόποvλος τότε, ώς ίιπουρyος τών ' Εξωτερικών, 
·ε ίς τα κελεύσματα τών � Αγyλων η τών Ρώσων ίιπήκουε ; 'Οπωσδήποτε 
·;:_ηv Βάρκ ιζαν έπέ6αλον οί � Αγγλοι .  ΚαΙ ητο μία πολιτικfι έκδηλώσεως 
πνεύματος συνδιαλλαγης προς το Κ . Κ . Ε. καΙ τοϋτο άποκλειστικώς διa 
χατηρι της Ρωσίας. Διότι κατ' ούσίαν άπο έλληνικης πλευρδ:ς τ ίποτε 
δέν έπέοαλλε την συνδιαλλαγιlν ταύτην, i]τις ητο aμνήστειισις της ήγε
σίας τοϋ Κ. Κ. Ε. δια το πολ ιτ ικον μέρος τοϋ άδ ικήματος τών Δεκεμορια
νwν, την δποίαν έν τούτοις ή Έλλας δέν εΤχε καμμίαν ό:νάγκην να πα
ράσχτ:ι,  μηδαμόθεν ό:ντ ικει μενικώς πιεζομένη προς τοϋτο. 

'Αλλ' οί � Αγγλοι f\θελαν να δείξουν διαλλακτικfιν προς τfιν Ρωσί
αν στάσιν, έφ' δσον διήρκουν aκόμη αί συζητήσεις της Γιάλτας, καΙ τfιν 
το ιαύτην πολιτ ικην αύτών f\σκουν είς βάρος της ' Ελλάδος ! ΚαΙ τοϋτο 
οχι βέοαια δ ια πρώτην η τελευrαίαν φοράν ! 

ΈCχν δέν έγίνετο ή συμφωνία της Βάρκιζας, καΙ χωρίς aκόμη να 
"Καταδιωχθι) δ ΕΛΑΣ ,  οοτος κατ' ό:νάyκην θα διελύετο, δλα δέ τα aμνη

' .στεvθέντα δια της Βάρκ ιζας στελέχη τοϋ Κ . Κ . Ε. θα ήναγκάζοντο, φο-
6ούμενα τας διώξεις, να καταφύγουν άπο τότε είς ΤΟ έξωτερι•κόν, είς 
τας χώρας τοϋ Παραπετάσματος, καΙ έκεί'θεν θα ητο πολu δvσκολrι'ηεροv 
να όρyανωθι) ό τρίτος yϋοος, δ συμμοριτοπόλεμος, δ ιότι θα Ελειπεν ή 
άκολοvθήσασα τον Δεκέμ6ρ ιον τοϋ 1 944 τ ρ ι ε τ η ς ν ό μ ι μ ο ς π ο λ ι
·τ ι κ η δ ρ δ: σ ι ς τ ο ϋ Κ .  Κ .  Ε. έ ν τ ο ς τ η ς χ ώ ρ α ς μέχρι της ένάρ
ξεως τοϋ συμμοριτοπολέμου τοϋ 1 947.  Διότι ή χορηγηθεί'σα είς την Βάρ
κι(αν aμvnστία καΙ ή μετ' αύτιlν άκολοvθήσασα νόμι μος τριετfις δρδ:σις 
ιοϋ Κ . Κ . Ε. ε ίς το έσωτερ ικον έπέτρεΨαν είς αύτο ν' ό:νασuντάξι;ι τας 
..Ουνάμεις του, να συσφίγξτ:ι τοuς άρμοuς τijς όργανώσεώς του έv πάσr:ι 
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ανεσει ,  νQ: τονώσι:1 τι1ν προπαγάvδαν του, νa συγκαλύψι:J καΙ ν' άπο
φύγι:J τaς σοβαρωτέρας συνεπείας της fjττης του, τοσούτctι μδ:λλον καθ' 
δσον μετ' αύτι1ν δεν έξεδηλώθη, ώς είπομεν fjδη, ούδεvος είδους κατ' 
αύτοCι άvτεπίθεσις. Οϋτω έδημιουργήθη είς δλα τa μέλη τοCι Κ . Κ . Ε. ή 
έvτύπωσις, δτι τοCιτο εΤναι άρκετa ίσχυρον ώς πολιτικη δύναμις, ωστε 
νa δύναται νa δ ιαφεύγι;} τaς νομί μους συνεπείας των άνατρεπτικων του 
ένεργειων καΙ στάσεων, ώς δ Δεκέμβριος, καΙ δτι Ε:χει την δύναμιν νa έ
πιβάλλι:J είς τa άλλα κόμματα νa μη τολμοCιv νa το θίξουν, δ,τιδήποτε 
καΙ &ν κάμΙJ ! 

Η ΑΠΟΘΡΑΣΥΝ Σ Ι Σ  ΤΩΝ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΩΝ 

Οϋτω, έντος όλίγου καΙ μόλις μετa πάροδον έλαχίστων μηνων με
τα την Βάρκιζαν, είδομεν τοuς δ ιαφόρους κομμουνιστaς, ο\ δπο'Ιοι εΊ
χαν ζαρώσει μετa την ήτταν των, νa άvακτοCιν το θάρρος των καΙ το γνω- . 
στον θράσος των καΙ με την πρΟ τοCι Δεκεμβρίου αύθάδειαν καΙ ίταμό
τητα νa προκαλοCιν καΙ νa άπειλοCιv τοuς πάvτας καΙ τa πάντα ! 

Αύτη ήτο fι συνέπεια της άγγλικης δ ιαλλακτικότητας καΙ της Β άρ
κιζας. Πρέπει να κατανοηθίJ δτι δ ΚΟfΟυνιστης δεν εχει ό ίδιος αίσθή
ματα άvθρωπιστικa η άλλα ύπαγορευομενα άπο ίδεαλ ισμόν, έφ' δσον δε 
ό 'ίδιος δεν εχει τέτο ια αίσθήματα, δεν παραδέχεται δτι καΙ ο\ άλλοι 
μποροCιν va κινοCιvται άπο λόγους άνθρωπιστικούς. Έaν διa τέτοιους 
λόγους τοCι χαρίσι:1 ς την ζωήν, θa ίσχυρισθίJ δτι τοCι την έχάρισες έξ ά
νάyκης, διότ ι τον φοβεΊσαι, δ ιότι δεν μποροCισες νa κάμl]ς άλλοιως, 
καΙ συνεπως δεν σοCι χρωστζχ τίποτε δ ι '  ό,τιδήποτε καΙ δ:ν τοCι κάμΙJς. 
ΝΕτσι καΙ ή Β άρκιζα έθεωρήθη άπο το Κ . Κ . Ε. ώς παραχώρησις έξ ά
νάyκης ! Κ αΙ δμως έπρόκειτο μόνον περl έπιδείξεως δ ιαλλακτικότητας 
έκ μέρους της 'Αγγλίας πρΟς την Ρωσίαv είς βάρος της 'Ελλάδος ! 

Ό Πετσόπουλος έπικρίνει την ήγεσίαν τοCι Κ . Κ . Ε., την τότε φυσι
κά, καΙ διa την Βάρκιζαν, ώσCχν αϋτη νa το έζημίωσεν, ένφ εΊναι σαφες 
δτι το ώφέλησε τa μέγιστα, ίσχυρ ιζόμεvος δτι δ:ν δεν ύπηρχεv ή Β άρκι
ζα, θa ίσχuον καΙ έν 'Ελλάδι α\ συμφωνίαι της Γιάλτας περl έπιβολης 
δημοκρατικων καθεστώτων είς τaς. άπελεuθερουμένας χώρας. 'Αλλ' α\ 
συμφωνίαι της Γιάλτας καΙ πάλιν 'ίσχυσαν, διότι το καθεστώς της 'Ελ
λάδος ήτο τόσον πολU δημοκρατικόv, ωστε καΙ μετa άπο εvα Δεκέμ6ρι
ον έyκληματικώτατον, το Κ . Κ . Ε. έλεuθέρως καΙ νομί μως Ε:δρα, α\ έφη
μερίδες του έκυκλοφόρουν, τa στελέχη του έκιvοΟvτο καΙ ήπείλουν, δ 
Ζαχαριάδης έπανήρχετο έκ Νταχάου έν τυμπάvοις καΙ χοροΊς, έν φω
ναΊς καΙ όργάvοις, ώρyάvωνε συνέδρια, έκήρυσσεν έλεuθέρως άποχaς ά
πο έκλογaς καΙ έκίνε ι πάντα λίθον κατa το δημΟψήφισμα προς έπαvα
φορCχν τοΟ Βασιλέως, μέχρις δτου ώργάvωσε καΙ τον τρίτον yΟρσv ! 

Η ΡΩΣ I Κ Η  ΕΠ ΕΜΒΑΣ I Σ 

τί άλλο Ε:πρεπε ν' άφεθίJ έλεύθερον το Κ . Κ . Ε. νa κάμΙJ δ ιa νa πα
ραδεχθίJ δτι ή ' Ελλaς εΊχε δημοκρατικον καθεστώς ; 'Αλλ' εΤναι ;ι:μο
ναρχοφασιστικόν>>, δ ιότι δεν ήμνήστεuσε καΙ τa κοινa άδικήματα ή Β άρ
κ ιζα, άλλa κατεδίκαζε ( χωρlς νa έκτελ!] ! ) είς θάνατον τον Μονέδαν καΙ 
τa σαρδελλοκούτια ώς φονικa 5ργανα ! 

Ό Πετσόπουλος ίσχυρίζεται δτι ή Β άρκιζα ή μπόδισε την έφαρ
μογην έv ' Ελλάδι των συμφωνιων της Γιάλτας καΙ την έvερyοτέραν έν 
'Ελλάδι έπέμ6ασιν της Ρωσίας ! Λάθος ! ΑΙ άποφάσε ις της Γ ιάλτας 
έφηρμόσθησαν κα] έν 'Ελλάδι περ ισσότερον ίσως άπο παvτοΟ άλλοΟ, ή 
δε Ρωσία δεν ήδύvατο νa έπέμ6ΙJ περισσότερον άπο δσον έπεvέ6αιvε δ ιa 
τοΟ ναυάρχου πρεσ6εuτοCι της Ροvτ ιόνωφ, δ ιότι ή 'Ελλaς άvηκεv είς την 
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σφαΊραν της άγγλικης έπιρροης, }lέχρις δτου ή Σ ο6ιετικιl � Ενωσις έπε
νέ6η δvναμικως διa τοu τρίτου γυρου, δστις ήτο σαφης δυναμικfι ρωσι
κη έπέμ6ασιc;. 

'Ο Σ ιάντος καΙ δ Π αρτσαλίδης καΙ δ Γα6ριηλίδηc; καΙ δ Μαργιό
λης καΙ οί άλλοι, ποu ήλθαν ,ώς έπιτρο� διa τιlν �άρκι,ζαν, έπilρα,ν δ,

,
τ ι  

τς>uς Εδωσαν έκεΊ δ Σ οφιανσπουλος και δ Περικλης Ράλλης, κατα τας 
δδηγίας τοu Ληπερ. 

Η Δ Ι ΑΛΥ Σ I Σ ΤΟΥ ΕΛΑ Σ 

Δεν έπρόκειτο va ζητήσουν, δ ιότι δεν εΤχον οίίτε δικαίωμα νa ζη
τοuν, οίίτε δύναμιν διa νa έπι6άλουv δ,τι θa έζήτουν. 'Εδέχθησαν κατ' 
άνάγκην δ, τι τοuς έδωσαν οί w Αγγλοι, καΙ τοuς fδωσαν πολλά, δ ιότι,  
έκτος της άμνηστίας, τοuς έζήτησαν μόνον 70.000 δπλα, έν� έγνώριζον 
ότι το Κ . Κ . Ε. δ ιέθετε ποΜ περισσότερα. WΕτσι έπφίσσευσαν πάμπολ
λα δπλα διa τον τρίτον γuρον, τa όποΊα καΙ έγκαίρως άπεκρύ6ησαν. 

-οσον άφορ� τιlν διάλυσιν τοu ΕΛΑ Σ ,  αUτη εΤχεν άρχίσει ήδη νa 
γίνεται αίιτομάτως, μετa ττ)ν ήτταν τοu Δεκεμβρίου. Ό ΕΛΑ Σ δεν ήτο 
δυνατον ήττημένος νa σταθ� πουθενa καΙ αίιτοδιελύθη κατ' οίισίαν είς 
τa έξ ών συνετέθη, δταν οί μεν άγρόται στρατιωται του έπεί�σαν δτι 
εληξεν ή πίεσις, flτις τοuς έκράτει ύπο τa δπλα καΙ fφυγαν είς τa χω
ριά των, οί δε λοιποl τυχοδ ιC>κται, οϊτινες τον άπετέλουν, έπείσθησαν δ
τι εληξε το πανηγuρι καΙ δεν ύπάρχει έλπlς άλλου πλιάτσικου, καΙ δτι 
δ καθένας δ,τι εΤχε πάρει i::ως τότε αίιτο ήτο ! Τον ΕΛΑΣ δεν διέλυσεν 
η ρήτρα της Βάρκιζας περl διαλύσεώς του, άλλa αίιτa ταuτα τα πρά
γματα. Δεν ήτο δυνατον πλέον νeχ σταθ�. 

Μετa τfιν συμφωνίαν της Βάρκ ιζας, το Κ . Κ . Ε. έπερί μενε κατ' ά
νάγκηv άvτεπίθεσιν κατ' αίιτοu μετeχ ττ)ν ήτταν του, ή όποία δμως, ώς 
είπομεv, δεν έγινε, διότι oi aρμόδιοι, ώς συνήθως, δεν νοιώθουν τίποτε 
άπο τον κατeχ τοu Κομμουvισμοu άγC>να. Το δτι το Κ . Κ . Ε. άνέμενεν άv
τεπίθεσιν, κατeχ πάντα άλλωστε δικαιολογουμένην, άποδεικνύεται άπο 
το κύριον σύνθημα, το όποίΌv ερριψεν άμέσως μετa την Βάρκιζαν. Κ α\ 
το σύνθημα αίιτο δεν ήτο άλλο άπο το «μαζικτ) λαϊκτ) αίιτοάμυνα» ! Μη 
δυνάμενον νCχ κάμΙJ τίποτε περισσότερον, ό:ψινε τaς «λαϊκaς μάζας» νa 
αuτοαμυνθοuν ! Φuσικa αί «λαϊκαl μeχζαι» δεν έκινδύνευαν άπο κανένα, 
διότι καΙ δεν έπταιον εΙς τίποτε, άφοu δεν μετέσχον καΙ εΙς τον «μεγά
λον καΙ ήρωϊκον Δεκέμοριον». Έaν έκινδύνευον μερικοl έγκληματίαι κομ
μουνισταί, εΤναι σαφες δτι το σύνθημα άπέβλεπεν είς το να κινητοποιή
σΙJ ,  &ν ήτο δυνατόν, λαϊκeχς μάζας προς προστασίαν καΙ σωτηρίαν αίι
-των, των ένόχων δι '  άδικήματα τοu κοινοu ποινικοu νόμου. 

Π ΕΡ Ι Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Π Ρ Ο Σ  ΤΟΥ Σ Κ ΟΜΜΟΥΝ Ι Σ ΤΑ Σ 

" Εν άντισύvθημα, ποu έχρειάζετο έν προκει μέν4', θa ήτο αί ίδιαι 
α\ παθοuσαι λαϊκαl μeχζαι οχι νCχ προστατεύσουν τοuς έγκληματίας τού
τους καΙ νa ύπεραμυνθοuν αίιτC>ν, άλλa νa τοuς συλλαμβάνουν αί ίδιαι  
καΙ νeχ τοuς παραδίδουν είς τeχς 'Αρχάς. Άλλ' ε'ίπομεv δτι  μυαλΟ δι'  
άντισυνθήματα δεν ύπηρχε, διότ ι δεν ύπίlρχε καΙ 6ργαvον (έπιτελεΊον 
πολιτ ικΟν) διεξαγωγfiς άντ ικομμουνιστικης πάλης. 

WΕτσι το σύνθημα τοu Κ . Κ . Ε., «μαζικfι λαϊκη αίιτοάμυνα», άπο 
σύνθημα άμύνης κατ' άναμενομένης άvτεπιθέσεως πολιτικης, ίδεολογι
κfiς, όργανωτικης καΙ ποινικων διώξεων, μετεβλήθη σuν τ� χρόν4' είς 
σύνθημα νέας κομμουνιστικης έπιθέσεως, διότι ή «αίιτοάμυνα» μετετρά
πη εΙς δμάδας έπιθέσεωc; καΙ πάλιν. Φυσικον εΊναι, δταν δ έχθρΟς ήττη-
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θ6 καΙ περιμένι:ι άντεπίθεσιν, ilτ ις δέν έκδηλοUται, ν' άνασuνταχθ6 καl 
να περάσι:ι κα] πάλιν ό ίδιος είς την έπίθεσιν. 

Διότι,  μετα την Βάρκιζαν, τόσσv το Κ ράτος, δσον κα1 όλόκληρος δ 
πολιτ ικός μας κόσμος, έλησμόνησαν άμέσως τον «Δεκέμοριον» καi τον 
κίvδvvον ποu έπέρασε κατ' αίπον η ' Ελλάς, καi α\ μέν Κ υοερνήσε ις έ
φρόντιζον να τηροίΝται άπαρεγκλίτως α\ δ ιατάξεις τfΊς Βάρκιζας, η χο
ρηγηθείσα άμνηστία, η έλευθέρα κίνησις καi η δρaσις των κομμοuνιστωv 
ήγετων καi των στελεχων, έφρόντ ιζον μη τυχον καi λείψι:ι χαρτi τfΊς 
«Οuνρρα» άπο τον «Ρ ιζοσπάστην», η1ν «Κομμοvvιστικην Έπιθεώρησιν� 
καi δλα τα άφθόνως έκδιδόμενα κομμουνιστικα Ε:ντυτrα καi β ιολία κα
τα τόπους ( Θεσσαλονίκη έφημερiς «Λαϊκη Φωνή» ) ,  ό δέ πολιτικός μας 
κόσμος, έν δψει έκλογων, f\ρχισεν έρωτοτροπων καi πάλιν προς το Κ . Κ .  
Ε .  καi το ΕΑΜ, μ έ  την έλπίδα δτ ι αίπο διαθέτει «πολλα κουκια» καi έν

·δεχομένως εΤναι δvvατον να δώσι:ι καi μερικα είς τοuζ γνωστοuς καi δο
κ ιμασμένους «φίλους του σίιvοδοιπόρους» ! 

Κατ' αίπον τον τρόπον διήλθομεν δυστυχως καi πάλιν μ ίαν περίο
δον, καθ' τ]ν περισσο-rέραν πολιτικην κίνησιν έολεπε κανεiς γύρω άπο τΘ 
Κ . Κ . Ε. καi το ΕΑΜ, παρα γύρω άπο τα &λλα πολιτικα κόμματα τfΊς . 
χώρας. 

Ή άφιξις τοu Ζαχαριάδη έκ Γερμανίας καi έπειτα η όργάνωσις τοu 
?ου Σ υνεδρίου τοu Κ . Κ . Ε. έν 'Αθήναις, άπετέλεσαν πολιτ ικα γεγονότα 
συγκεντρώσαvτα την προσοχην τοu Πανελληνίου, ώσCχν άπο αίιτα να 
έξηρτδ:το ή τύχη τfΊς ' Ελλάδος ! 

ΠλεΊστοι ήσαν ο\ πολιτευόμενοι, ποu έξεδήλουν φ ιλοεαμικας τά
σεις, έν Οψει έκλογων, δ ιότ ι οuτε βέοαια την άποχην έξ αuτων τοu Κ .  Κ .  Ε. 
έφαvτάζοντο, άλλά, το χειpότερσv, δέν διεπίστωνον καi την προς τα δε
ξια μεταστροφην τοu έλληνικοu Λαοu, μετα τον «Δεκέμοριον», βραδεΊαν 
μέν ίσως, άλλα βεοαίαν καi άσφαλi'], ητις καi δ ιεπιστώθη τρανώτατα είς 
τας έκλογας του 1 946, όπότε ό κ. Κ. Τσαλδάρης, λησμονημένος είς τας 
άντιδημοκρατικάς του άπόψεις πολιτευόμενος, άνεδείχθη, άνελπίστως 
καi δ ι '  αίπον τον ίδιον, πολιτικος άρχηγος ίσχυρaς κοινοοουλεuτ ικης 
πλειοψηφίας ! Ν λλλο το ζήτημα, &ν λόγctι προσωπικης άνικανότητος δέν 
ήτο είς θέσιν να την κρατήσι:ι .  

, λλλα διατί να έπικρίνωμεν τοuς μετα τον Δεκέμοριον τοu 1 944 
σννοδοιπόροuς καi έαμίζοvτας πολιτεuτάς, όταν καi τώρα άκόμη, μετα 
άτrο τον σuμμοριτοπόλεμον καΙ μετα άκόμη την έvταξιν της 'Ελλάδος 
είς το ΝΑΤΟ, όπότε λαμοάνει έπισήμως σαφη άντικομμοvvιστικην κα1 
άντιρωσικτlν θέσιν δέν εΤναι όλιγώτεροι ο\ φ ιλοκομμουνισταl πολιτεuό
μενοι ! 

ΤΑ Γ Ι ΝΟΜΕΝΑ ΤΟΤΕ ΩΧΡ Ι ΟΥΝ Π Ρ Ο  ΤΩΝ Σ ΗΜΕΡ Ι ΝΩΝ 

Αίιτα ταuτα τα μετέπειτα πολιτ ικα γεγονότα, τόσον τα έπισήμως 
καΙ φανερα διαπιστωθέντα δσον καi τα είς τα παρασκήνια τεκταινόμε
να, άτfοκλείοuν το να άναψέρωμεν άπλaς παρασκηνιακας έπαψας πολι
τεuομένων μέ κομμουνιστας, διότι προ των μετέπε ιτα ώχριοuν κυριολε
κτικως τα τότε παρασκήνια, τα όποί'α ήσαν πολl.ι ά:θωα ΠpΟ των της 
μετέπειτα έπl Σοφούλη καi επειτα έπl Πλαστήρα σwενοχης των συν
οδοιπόρων πολιτεuομένων μέ το Κ . Κ . Ε. Διότι τότε δέν uπηρχσv ότrωσδή
ποτε οuτε «ψουστανελλάδες», οuτε άγωνες σωτηρίας Μπελογιάννηδων, 
οuτε κατάφωροι παραοάσεις νόμων, άναμίξεις είς τα της Δικαιοσύνης, 
άτrειλαi κατα στρατοδικων καi τ ι μωρίαι αίιτων, δπως έγιναν επειτα, καΙ 
μάλιστα δχι μετα άτrο ένα <<Δεκέμ6ριον», άλλα καi μετα άπο ένα 
Β ίτσι ! 

Έαν τότε ένας πολιτευόμενος παρεκάλει κανένα uπουργον δια να 
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σώσι:ι κανένα έξόρ ιστον άπο κάποιο vησι η καμμίαν γυναΊκα άπο τaς 
φυλα'κaς η άπο το Τρίκερι, δι<'χ λόγους ψηφοθηρίας, εΊναι μηδαμινΟν το 
<'χμάρτημα Εναντι των μετέπειτα γενομένων. Κ αi έάv κανεiς έκ των πο
λιτ ικων άρχηγων, συνομιλων μξ; τον Σ ιάντον η τον Παρτσαλίδην, τοuς 
οποίους άλλωστε συχνa έδέχετο καi ό Λi]περ είς την άγγλικην πρεσδεί
αν, έλεγεν δτι συμπίπ-τουν α\ άπόψεις του μέ τ<'χς ίδικάς των έπi τοΟ πο
λ ιτειακοΟ, δεν έψείιδετο άσφαλως καi το <'χμάρτημα ούκ έστ ι πρΟς θάνα
τον. Τοιαύτη ήτο, τόσον άvώδυνος, κα1 ή συνοδοιπορία τοΟ Σ οφούλη έπί 
τι χρονικον διάστημα, μέχρι της ίιπο τοΟ ίδίου άvαλήψεως της πρωθυ-
πουργίας. 

, 
, , , _ , , , 

ΕΤναι γνωστος ο βαρυς χαρακτηρισμος του αει μvηστου Γεωργιου 
Κ αφαντάρη, δστις, θ ιγεiς είς τ<'χ δημοκρατικά του αίσθήματα έκ τοΟ δτι 
ή έλθοΟσα έξωθεν ταξιαρχία τοΟ Ρ ίμ ιν ι  έζητωκραύγαζε καθ' Οδον ύπξ:ρ 
τοΟ Βασιλέως, άπεκάλεσε τοuς Ρ ι μ ινίτας π ρ α ι τ ω ρ ι α ν ο ύ ς ! 

Τον χαρακτηρισμον τοΟ Κ αφαντάρη flρπασεν άμέσως ό «Ρ ιζοσπά
στης» κα1 διαρκοίιντων άκόμη των Δεκεμ6ριανων τον έδημοσίευσε μξ: πη
χυαίους τ ίτλους καi συνάμα μξ; τεραστίαν ε ίκόνα τοΟ Κ αφαντάρη είς την 
πρώτην του σελίδα. Το φύλλον αίιτο τοΟ «Ρ ιζοσπάστη» έκυκλοφόρησεν 
είς όλους τοuς συνοικ ισμοuς των Άθηνων. 

Βε6αίως ό Κ αφαντάρης έξεμάνη έκ της τοιαύτης έκμεταλλεύσεως 
τοΟ χαρακτηρ ισμοΟ ίιπο των κομμουνιστWν, άλλ' έξωργίσθη έκ τοΟ ότι 
καi έκ της άντιθέτου πλευρό:ς άπήντησεν είς αύτον ό τότε διοικητης της 
ταξιαρχίας τοΟ Ρ ίμινι  ταξίαρχος η1ν έποχi]ν έκείνην καi μετέπειτα άρ
χηγος τοΟ Γ. Ε. Σ .  στρατηγος Τσακαλωτος. 

- Ποιος εΤναι αύτός, έφώναζεν ό άείμνηστος άρχηγος των Π ροο
δεuτικων, ό πολιτικάντης αύτος άξιωματικός, ποu νομίζει ότι έχει δι
-καίωμα νa άπαντQ: είς δηλώσε ις πολ ιτικων άρχηγων ; Δεν ίιπάρχει ύ
πουργος των Στρατιωτικων, διa ν<'χ άπαντήσι:ι είς έμέ ; Διατί δεν τον 
πιάνουν άπο το αύτ1 νΟ: τον πετάξουν έξω άπο το Στράτευμα, έaν θέλτ;ι 
νa εΊναι πολιτικάντης ; ΕΤναι δυνατον ν<'χ έλθω έγω είς άντιδικίαν μξ; αίι
τόν ; Αύτο έλειπε τώρα, νa τοΟ άπαντω κα1 νa μοΟ άπαντQ: ! 

Ο Ι  ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤΑ Ι  ΘΕΩΡΟΥΝ Φ Ι ΛΟΝ ΤΩΝ 
ΤΟΝ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑ Ρ Η Ν  

Πάντως άπο τότε, άπο τi]ν δήλωσιν έκείνην τοΟ Κ αφαντάρη, οΙ 
κομμουνισταi έκριναν δτι οuτος θ<'χ ήτο δ ιατεθειμένος ν<'χ εΤναι «φίλος» 
των, η τούλάχιστον δτι εΤναι εύάλωτος είς το να καταστΏ «φίλος» των. 
Κ α1 ομολογουμένως τοΟ έκαμναν συνεχως όλόκληρον πολιορκίαν προς 
&:λωσιν, κυρίως έκμεταλλευόμενοι τi]ν προσήλωσίν του πρΟς το πολί
τευμα της Άδασιλεύτου Δημοκρατίας καi το μΊσος του, το 5ντως ά-
6υσσαλέον, κατ<'χ τοΟ άειμνήστου Β ασιλέως Γεωργίου τοΟ Β '  I τον ό
ποΊον δεv έννοοΟσε νa συγχωρήστ;ι ποτε δι<'χ την δ ικτατορίαν Μεταξό:. 

Οuτω μ ίαν πρωίαν έκλήθην κα1 πάλιν τηλεφωνικως είς το σπίτι  τοΟ 
Κ αφαντάρη έπειγόντως, κατ<'χ την aνοιξιν τοΟ 1 945. 

- Σε θέλω, μοΟ εΤπε, δ ιότ ι στaς l l  μξ: είδοποίησαν ότι θa έλ
θουν νa μξ: έπισκεφθοΟν ό Σ ιάντος κα1 ό Παρτσαλίδης. ΘΟ: τοuς δεχθω 
μέσα (στον κοιτωνα του ) I διότι ε Τ μαι άδιάθετος. Σι) να μείνι:ις έδω, στο 
γραφεΊο μου. ΘΟ: άκούσω τί θa μοΟ ποΟν. ΝΕπειτα θa βγω λίγο έξω μξ; 
κάποιαν πρόφασιν καi θa έλθω νa σοΟ πω. Θέλω την γνώμην σου, όταν 
πρόκειται γιΟ: κομμουνιστικa πράγματα. Έσu θa κqταλάδι;ι ς  ε ίς τί ά-
ποδλέπουν με αίιτa ποu θa ποΟν. 

· 

'Αληθξ:ς ε Τ ναι ότι μ ξ; συνεδουλεύετο πάντοτε, όταν έπρόκειτο περ1 
ζητημάτων έχόντων σχέσιν μξ: τον Κ ομμουνισμόν. ΤοΟτο όμως δεν έσή
μαινε καθόλου ότι κα1 μξ; /lκουεν είς ό,τι σχετικως τοΟ έλεγα. 'Άλλοτε 
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μΕ: f\κουε ·καΙ Ε:καμνεν δπως τοϋ Ελεγα καΙ &λλοτε οχι. Προφανως τότε 
ίrπηρχdν καΙ &λλοι λόγοι, άγνωστοι είς έμέvα, ol δποίΌι τον εκαμναν 
νa μη με ό:κούσι:J .  

Π Ρ ΟΤΑΣ Ι Σ  Π ΕΡ Ι «ΠΑΝΔΗΜΟ Κ Ρ ΑΤ Ι Κ ΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» 
ΕΙς τaς l 1 .5 '  ήλθε πρό:γματι δ Σ ιό:vτος με τον Παρτσαλίδην. Εί

σήχθησαν ό:μέσως είς τον κοιτωνα του. Τ οuς έδέχθη έκεΊ, προφασιζόμε
νος άδιαθεσίαν, καΙ οχι είς το γραφείον του, δ ιότι έφο6εΊτο μήπως κα
τΟ: σύμπτωσιν Ελθι:Ί καΙ κανεlς &λλος έπισκέπτης έκείνην τijν ωραν, καΙ 
δΕ:ν f\θελε νa μό:θι:j &λλος κανείς, πλijν έμοϋ, δτι σuvωμίλει με τοuς Σ ιό:ν
τον καΙ Παρτσαλιδην. ΝΟχι τόσον διότ ι  τa λεγόμενα ήσαν «Φο6ερeχ καΙ 
•τρΟμερό:», άλλΟ: δΕν ήθελε κατ' ό:ρχijν νeχ γνωσθιJ δτι εΤχε μΕ αύτοιJς 
Ιδιαιτέρας συνομ ιλίας. 

Έπερίμενα ό:ρκετό:. Τέλος έ6γfτκε καΙ ήλθε νeχ μοϋ πιJ. 
- Τί θέλουν ; τον ήρώτησα ό:νυπόμονος. 
- Θέλουν νa κό:μωμεν, λέγουν, «Παvδημοκρατικον Μέτωπον>> δλα 

τΟ: δημοκρατικό: κόμματα, τόσον διa τaς έκλογό:ς, οποτεδήποτε καΙ δ:ν 
τaς κό:μωμεν, δσον καΙ διό: το δημοψήφισμα, ποu θeχ κρίνι:J διa το πολί
τευμα. ' Ήλθαν, λέγουν, πρωτοv είς έμένα, καΙ έCχν συμφωνήσω έγώ, 
τότε θeχ πό:νε καΙ είς τοuς &λλους δημοκρατικοuς aρχηγούς. ΆλλΟ: χω
ρiς την έξασφό:λισιν της Ιδικης μου συμφωνίας, δf:ν θeχ πό:νε είς κανένα 
άλλον. Φuσικό:, λένε πολλά, μοϋ ό:φίνοuv την ήγεσίαν τοϋ «Πανδημοκρα
ιικοϋ Μετώπου» τούτου καΙ ό:κόμη ( χαμογελ� ό Κ αφαντάρης ) ,  μοϋ δί
.δοuv ό:πο τώρα καΙ τήν . . .  Προεδρίαν της Δημοκρατίας ! 

ΔΕ:ν ίιπηρχε λόγος νa ό:κούσω περισσότερα. Κ αΙ ήρώτησα : 
- τ οuς aπαντήσατε τίποτε ; 
- Ν  Οχ ι ό:κόμη. 
- Νομίζω δτι δεν πρέπει νa τοuς δώσετε καμμίαν ό:πάντησιν τώ-

ρα. Ζητήσατε χρόνον νa σκεφθητε καΙ θa ΕΧv)μεν καιρον νeχ τa ποϋμε. 
- Άσφαλως ετσι θeχ τοuς πω. ΆλλΟ: θeχ πρέπει νa τοuς ξαναδε

χθω διό: νa τοuς δώσω την ό:πάvτησιν. ΝΕστω. 
Μόλις εφυγε διό: τον κοιτωνα του, έσκέφθην νeχ φύγω ό:μέσι:..:ς καΙ 

έγw καΙ νa περιμένω Ε:ξω είς τi}ν όδον Βασιλίσσης Σοφίας τι1ν Ε:ξοδον 
τοϋ Σ ιό:ντου. Είχα πολλa χρόνια VCx τον ίδω καΙ ή μην περίεργος νa ίδω 
πως θό: μοϋ έφέρετο, δ:ν θό: με έχαιρέτα καΙ δ:ν θeχ μοϋ μιλοϋσε η δ:ν θeχ 
προσπερνούσε ψυχρά. ΝΟχι βέβαια δτι εΤχα σκοπον νeχ ό:νασυνδέσω σχέ
σεις, ό:λλ' εΤχα τi}ν περιέργειαν ν' ό:ντιληφθω ό:φ' ένος τό:ς διαθέσεις των 
Ε:ναvτι έμοϋ καΙ ό:φ' έτέρου, δ:ν μοϋ μιλοϋσε πρωτος βέβαια αύτός, νό: 
έρωτήσω καΙ νeχ μό:θω ίσως κάτι .  

Έπερίμενα ολίγον ε ίς  τi}ν γωνίαν της όδοϋ Β ασιλίσσης Σ οφίας 
καΙ Ήρώδου τοϋ Άττικοϋ, εως δτου εΤδα νeχ βγαίνουν ό:πο το σπίτι τοϋ 
Κ αφαντάρη ( Βασιλίσσης Σοφίας 8 )  ό Σ ιάντος καΙ δ Παρτσαλίδης. Τό
τε Ε:καμα πwς βαδίζω έγw προς τό: έκεΊ. Ό Σ ιό:ντος έγνώριζεν ήδη δτι 
ή μην Κ αφανταρικος ό:πο τότε ποu Ε:φυγα ό:πο το Κ . Κ . Ε. 

Έπροχώρησα σοοαρός, aποφασισμένος νa μη χαιρετήσω, δ:ν δεν 
μΕ: χαιρετήσουν, καΙ νό: μπω έκ νέου είς το σπίτι τοϋ Καφαντάρη, ώσaν 
va μπαίνω τότε, έφ' δσον αύτοl δεν έγνώριζον δτι ήμουν ήδη έκε'i μέσα 
καΙ ήξερα το τί εΤπαν. 

ΆλλΟ: δ Σ ιό:ντος, μόλις μΕ εΤδε μπροστά του, έσταμάτησε χαμο-
γελώνταsΩ

: 
λ , Λ λ , , Ν , , 'δ Λ Π Λ Λ Σ , - ρα κα η, μου εγει ,  χρονια εχω να σε ι ω. ου πας ; τον 

aρχηγό σου, ; I Λ • I I ' 1 <I - Γεια σου, Γιωργη, του ειπα καπως σο6αρα. Αληθε ια εΊναι οτι 
χρόνια Ε: χουμε va Ιδωθοίίμε. Ή ύγεία σου καλά ; 'Ακούω ποu σε λένε 
στο κόμμα Γέρο, ό:λλa δf:ν σε βλέπω καΙ πολU γερασμένο. 
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- Β ιάζεσαι ; Σ τάσου λίγο νc'χ τc'χ ποuμε, δ:ν ΕχΊ] ς καιρό. 
- Κ αιρο εχω. Πάω στον άρχηγό μου έτσι γ ιc'χ νc'χ περάσι:� ή ώρα. 

:Πηγαίνουν κα1 &λλοι .  Άντ1 νc'χ πδ:με στο καφενεΊο, τc'χ λέμε έδώ μαζί του. 

Ο ΠΑΡΤΣΑΛ Ι ΔΗ Σ  

Έν τ� μεταξu δ Π αρτσαλίδης, περισσότερον φαvατικος καΙ άδιάλ
λακτος άπέναντί μου, είχε προχωρήσει μερικό: βήματα καΙ έσταμάτησεν 
είς ό:πόστασιν, περιμένοντας τρόπον τινa τον Σ ιάντον. Έπειδη ή στά
σις του αύτη μΕ. έπείραξε, άπεφάσισα νc'χ τον έξευτελίσω. 

- Ποιος είναι αίιτος ποu σΕ. συνοδεύει ; λέγω είς τον Σ ιάντον κά
μνοντας πως δΕ.ν τον γνωρίζω. 

- Δf.ν τον ξέρεις ; Ό Παρτσαλίδης. Φαντάζομαι δτι θa τον ξέ
.ρι:�ς άπο την Κ α6άλα . 

.:..__ �Α, ναί, ναί .  Σ ό:ν νa τον θυμδ:μαι λίγο . ..  Ηταν τότε στa χρόνια 
μας μικρος καΙ τώρα θυμδ:μαι τι1ν φυσιογνωμία του . ..  Ηταν στη Νεο
λαία μοu φαίνεται .  Τον θυμδ:μαι ποu έτρεχε πίσω μου μαζl μΕ. &λ
Λους ! 

Ό Παρτσαλίδης έστράβωσε την μούρη του στενοχωρημένος. Πάν
τως δέν έτόλμησε νc'χ πι:] τίποτε. 

- Κάνουμε κανένα περίπατο ; μοu λέγει δ Σ ιάvτος. Θέλω λ ίγο νc'χ 
.κου6εντιάσω μαζί σου. Θέλω νa ίδώ, σεΊς οί άπ' έξω, οί παλαιοί, πώς 
-ra βλέπετε τa πράγματά μας. 

- Δf.ν εχω άντίρρησι,  Γ ιώργη, νa σοu κάνω το χατfjρι .  
Ό Παρτσαλίδης, ποu ί)κουσε τί εlπαμε, έσπευσε νa προσi)έσΊJ : 
- Έγω φεύγω, Σ ιάντο, καΙ 8ταν τελειώσΊ]ς ξέρεις ποu θa ε Τ μαι. 

Γειά σας ! 
· 

Κ α1 έφυγε. Είχα φοβηθι:] μήπως Ελθι:1 μαζί μας. Ή παρουσία του 
θa άπετέλει δέσμευσιν καi τοu Σ ιάντου καΙ έμοu. ΔΕ.ν θa μπορούσαμε 
νc'χ μ ιλήσουμε έλεύθερα, εστω καΙ δ:ν έπρόκειτο νa διαφωνήσουμε καΙ 
νc'χ τσακωθοuμε. 

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε. Α. Μ. 

Πήραμε την όδον Ήρώδου TOU Άττικοu καi τραβήξαμε πρΟς το 
Ζάππειο. 

- Πώς τa βλέπε ις έσύ, μοu εΤπε, τa δ ικά μας πράγματα ; Βέβαια 
·τc'χ βλέπε ις άπ' έξω καi δΕ.ν ξέρεις φυσικc'χ τa καθέκαστα. 'Αλλ' άπ' έξω 
πώς τc'χ κρίνεις ; Πάντοτε εΤχα έκτίμησι στΙς κρίσεις σου ! 

- Είιχαριστώ, Γιώργη, γιa το κομπλιμέντο. Βλέπω είιχαρίστως δ
τι έχεις έξελ ιχθι:] καλό: καΙ στα «άστικa>> κόλπα τfjς πολ ιτικfjς ! Κ α1 γιa 
νa σου άνταποδώσω το κομπλιμέντο πρέπει να σοu πω, δτι είλικρινώς 
έσένα καi μερ ικοuς &λλοuς παλιούς, 8πως την Χρύσα π.χ. ,  σδ:ς θαυ
μάζω γιa την άντοχή σας ! Τόσα χρόνια άγώνες, φυλακές, έξορίες, κυ
νηγητό, στενοχώριες καΙ άκόμα βαστδ:τε ! Δf.ν είναι μ ικρο πρδ:γμα αίι
τό, άνεξαρτήτως βέβαια τοu δ:ν εuρίσκεσθε στον σωστο δρόμο η οχι. 

- Βρίσκεις πολλa σφάλματα στη δρδ:σι μας ; 
- τί νa σοu πώ, καϋμένε Γιώργη, τa έκάνατε κυριολεκτικώς μού-

σ·κεμα ! ΕΤναι κουβέντα γιa va λέγεται ; Κ ατ' οίισίαν ε'ίχατε την 'Ε
ξουσία προσφερομένην στο πιάτο καΙ την χάσατε μέσα άπο τa χέρια 
σας, κα1 μ' έρωτ�ς δ:ν tκάνατε σφάλματα ; τί τα θέλατε τόσα έγκλήμα
·τα οχι μόνον στc'χ Δεκεμβρ ιανά, άλλa κα1 προηγουμένως στην ϋπαιθρον ; 
.. Ηταν άνάγκη νa σκοτώνωνται παπάδες, δασκάλοι, προύχοντες, έστω 
-καΙ άντίθετοι ; .. Ησαν άντίθετοι πρΙν καταλάβετε σεΙς τον τόπο των. 
·'Αφοu μπf]κε δ ΕΛΑΣ ,  έό:ν δΕ.ν τQuς πειράζατε, θa γίνονταν καΙ αίιτοl 
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δικοί σας η ούδέτεροι .  Το αΤμα ποu χύσατε σ&ς έχαντάκωσε, avεξαρ
τήτως των πολλων πολιτικων καΙ θεωρητικων σφαλμάτων, ΠοU δεν εΤναι 
ώρα νc'χ τc'χ συζητήσουμε έν έκτάσει .  · 

Ε Κ Δ Ι  K HT I  ΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

Τότε ό Σ ιό:vτος μοu εΤπε aρκετc'χ πράγματα, έν σχέσει με η1ν διε
ξαγωγην τοu δλου άyωνος τοu Κ . Κ . Ε. καΙ άπο αύτον έξηκρίδωσα καΙ 
έπηλήθευσα πλεί'στα όσα σημεί'α, έξ έκείνων ποu Ε:χω aναφέρει προη
γουμένως είς την άφήγησίν μου. Βεδαίως καΙ πολλc'χ μοu άπέκρυψε. 
'Αλλ' άπο ΤΟUς δισταγμούς του, aπο τ(χ μισόλογα ΠοU Ελεγεν είς aπαν
τησιν τωv έρωτήσεών μου, aντελαμ6αvόμην το τί f\θελε νc'χ πιJ. 

Σ χετικως με τc'χ έγκλήματα, μοu ώμολόγησεν ότι είς την aρχην Ε:
πνεεν έκδικητικον πνεuμα. ΝΕπειτα κατάλα6αν ότι αύτο φέρνει ζημ ιά, 
άλλc'χ δεν μποροuσαv πλέον νc'χ συγκρατήσουv κανένα. Ή κατάστασις  
εΤχε ξεφύγει άπο τc'χ χέρια της ήγεσίας τοu Κ . Κ . Ε., τc'χ όποΊα δεν ήσαν 
&ρκούvτως ίσχυρc'χ διc'χ νc'χ την κρατήσουν. 

Είς έρώτησίν μου σχετ ικην με δσα μοu εΤχε πιJ δ ΤυρΊμος διc'χ τον 
Ζαχαριάδην καΙ την συνεργασίαν του μΕ τον Μαvιαδάκην •καΙ τc'χ σχέ
δια περi Ντοριοποιήσεώς του, δ Σ ιάντος μοu απήντησε : 

- Ν  Ας τα νc'χ π�ν στο δ ιάοολο ! Είναι ένα κεφάλαιο, ποu εΤναι κα
λύτερα νc'χ μη το ξεψάχνι;ι καvείς ! Φασκελοκουκούλωσ' τα ! 

Σ χετικως μΕ την έπαφην με την Μόσχαv, άφοΟ με έδε6αίωσεν ότι 
δεν ύπηρχεν έπαφη άπο τοu 1 940 καΙ καθ' όλην την Κ ατοχήν, με έ6ε
δαίωσεν έπίσης ότι άκόμη μόνον με aπεσταλμένους της στρατιaς Τολ
μποuκιν εΤχε συνδεθιJ καΙ οχι με την Μόσ'Χιαν άπ' εύθείας, έφ' όσον ά
κόμη αί μάχαι είς την Γ ερμανίαν έξηκολούθουν ( άνοιξ ις 1 945 ) .  Με έ
δε6αίωσεν έπίσης δτι πολλοί Βούλγαροι κομμουvισταί, Γιουγκοσλαuοι 
'Καi άλλοι ό:vεμ ιγνύοντο, ίδίως είς την Μακεδονίαv, καΙ δτι τc'χ εΤχε χα
μένα, διότ ι  δεν f\ξερε ποΊον ν' aκούσι;ι aπ' αύτοuς η νc'χ τοuς στείλι;ι είς 
τον δ ιάοολο δλους ! 'Αλλ' αύτο δεν μποροuσε νc'χ το κάμι;ι πρΙν Ε:λθι;ι 
έδω καvέvας έπίσημος aπεσταλμένος aπο έκεΊ, καΙ aσφαλως θc'χ flρχετο 
τώρα, άφοΟ ή Γερμανία εΤχε συvτριδιJ τελείως. 

ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ Ι Π ΡΟ ΒΛΕΨ Ε Ι  Σ Δ Ι Α  ΤΟΝ ΔΕΚ ΕΜ Β Ρ  Ι ΟΝ 

Διc'χ τον «Δεκέμ6ριον» μοu εΤπεν δτι 6 Ληπερ τοuς γέλασε μΕ το δτι 
δεν θc'χ έπέμδουν οί Ν Αγγλοι .  ΝΕπειτα οί στρατιωτικοί τοu ΕΛΑΣ έπί
στευαν δτι οί Ν Αγγλοι δΕν εΤχαν άλλον διαθέσιμον στρατον νc'χ στείλουν 
είς την ' Ελλάδα, οίίτε δτι θc'χ f\ρχετο ή ταξιαρχία τοu Ρ ίμιν ι .  'Ακόμη ό 
ίδιος έπίστευε καΙ δλη ή Κ . Ε. μαζί του, ότι δ:ν έπενέδαινον οί ΝΑγγλοι, 
θc'χ έπενέ6αινον καΙ οί Ρωσοι διc'χ τοu Τολμποuκιν ! · 

'Οπωσδήποτε ή συvομιλία ήτο διαφωτιστικη δ ι '  έμε διc'χ πολλa 
σημεΊα έξ δσον ό:vέφερα f\δη είς τc'χ προηγούμενα. 

' Εν τέλει δ Σ ιάντος με παρεκάλεσε ·νc'χ συστήσω καΙ έγώ είς τον 
άρχηγόν μου Γ. Κ αφαvτάρην νc'χ δεχθi] ν' ό:vαλάδι;ι την ήγεσίαv τοu uπο 
σύστασιν Παvδημοκρατικοu Μετώπου διa την πάλην κατc'χ των. . .  Βα-
σιλοφρόνων. 

· 

- 'Οσονδήποτε, μοu εΤπε, καΙ δ:ν Ε:παuσες νc'χ Ε:χι;ι ς  τaς ίδικάς μας 
ό:vτιλήψεις καΙ δ ιαφωνεΊς μΕ τc'χς άπόψεις μας, δεν μπορεΊς νc'χ μην εΤσαι 
καΙ δημοκρατικός. Σ υvεπως τώρα ό άγών εΤναι άyών uπΕρ της Δημο
κρατίας, uπερ ένος άστικοδημοκρατικοu καθεστωτος. Μaς άπειλεΊ καθε
στώς μοναρχικόν ! 

Τον δ ιε6ε6αίωσα ότι θc'χ «πω είς τον Κ αφαvτάρην καΙ θc'χ συvηγο
ρήσω uπΕρ των aπόψεών των» ! 
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Μ Ι Α  Κ ΑΤΑΓΓΕΛ Ι Α  

Κ ατόπιν τούτου, έπειδη το έπίστευσε, μοϊι απεκάλυψε καi μ ίαv έκ
δούλευσιν προσωπικήν, τι1ν όποίαν μοϊι εκαμεν, έν άγνοίq: μου βέβαια, 
καi έπειδη εΤμαι βέδαιος δτι δΕ.ν μοϊι εΤπε ψέμματα, όφείλω νό: παραδε
χθω δτι ή έκδούλευσις αϋτη ήτο μεγίστη, δ ιότι ϊσως μοϊι εσωσε την 
ζωήν u! 

" � ' ' . 
Κ Ε " Κ Κ Ε ' e.λ 'θ ' ' ' Οπως μου ειπεν, εις την . . του . . . υπεο η η υπο κουκουε-

δων δημοσιογράφων (ό Σ ιάντος μοϊι εΤπε καi τό: όνόματά των, όλλό: έκ 
περιφρονήσεως μόνον δεν άναφέρω ) ,  μελων της ' Ενώσεως Σ υvτακτων 
Άθηνων, της δποίας τότε καi έγω ημην μέλος, μία fκθεσις έναvτίον μου, 
γραμμένη είς 8 γραφομηχαvη μένας σελίδας ! Είς την fκθεσιν α&την a
νεγράφοντο «δσα σέρνει ή σκούπα>> έναντίον μου καi ίδίως ή ό:vτικομ
μουνιστική μου δρaσις, δ ιό: την δποίαv καΙ έζητεΊτο aπο την Κ . Ε. τοϊι 
κόμματος, διαρκούσης της κυριαρχίας τοϊι ΕΛΑΣ κατό: τον «Δεκέμ
βριον», ή κεφαλή μου έπl πίνακι. 

ΚαΙ δ Σ ιάvτος έξηκολούθησε : 
- Έδιαβάσαμε την fκθεσιν α&την εΙς συνεδρίασιν της Κ . Ε. Πρω

τος έγω εΤπα δτι αύτό: ποu γράφουν γ ιό: σένα δεν μποροίΝ νό: εΤναι ό:λη
θη. Άσφαλως εΤναι ίιπερδολικά. 'ΕμεΊς γνωρίζομεν καλό: τον περl ow 
πρόκειται .  Έφάγdμε μαζί του «ψωμi καΙ άλάτι». Δεν εΤναι δυνατον νό:. 
fκαμε αύτό: ποι/ γράφουν έδω. Ή Χρύσα με ένίσχuσε. ΕΤπε δτι fτυχε vό:. 
σε iδΌ καi μ ιλήσατε. 'Απέκλεισε κάθε έvδεχόμενον ό:ληθείας των καταγ
γελλομένων. 

Τέλος δ Σ ιάvτος ήρώτησε ποΟ διαμένω καΙ Ε:μαθε ότι έκαθόμονν 
είς το Κουκάκ ι,  είς έλασοκρατουμέvην περιοχήν. 

- 'Έ, τότε, εΤπε, εΤναι στά χέρια μας ! Μέσα σε λίγες μέρες θό:. 
πάρουμε την ' Εξουσία ( ταΟτα συνέδαινον όλίγας ήμέρας προ της έπεμ
δάσεως τοΟ Σ κόμπυ ) καi τότε θό: τον καλέσωμε νό: μaς δώσι:� έξηγήσεις. 
γ ιό: δσα γράφουν αύτοi έδω. 

Αύτη ήτο ή περi έμοϊι aπόφασις της Κ . Ε. τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  κατόπιν της. 
έκθέσεως των κουκουέδων δημοσιογράφων ! Φuσικό: δεν έπηραv την Έ
ξουσίαν καi Ετσι δεν έκλήθηv •καi έγω vά δώσω έξηγήσεις έπi της όκτα
σελίδοu έκθέσεως των καλοθελητων συναδέλφων της ' Ενώσεως Σ uvτα
κτων Άθηvωv ! Οuτε είς τοuς ίδίους κατεδέχθην πατε νό: πω αύτό: πο& 
μοΟ εΤπεν δ Σ ιάντος σχετικως με την εκθεσίν των ! �Ας τό: μάθουν τώ
ρα καi 0:ς μάθουν μαζi δτι γνωρίζω καΙ τί Ε:γραφον είς την εκθεσίν τc...:ν 
καi ποΊοι εΤναι ! Κ αi δτι τό: Ε:μαθα CrnO πρωτο χέρι, aπο τον ίδιον τον 
Σ ιάντον, ό:πο τον δποΊοv έζήτουν την κεφαλήν μου έπl πίνακ ι ! 

Τον ηύχαρίστησα φυσικά διό: την περl έμοΟ κρίσιν του καi περιω
ρίσθηκα νό: δώσω ένα χαρακτηρισμον διό: τοuς ίιπογράψαvτας ! 

ΤΟ Ίον ΣΥΝΕΔ Ρ  Ι ΟΝ 

'Ολίγους μηνας μετό: τιlν aφιξιν τοΟ Ζαχαριάδη έκ Νταχάου ώργα
νώθη το Ίον συνέδριον τοΟ Κ . Κ . Ε. έν 'Αθήναις δημοσίq:. Τόσος ήτο δ δη
μοκρατικος aνεμος, ό πνέων είς την 'Ελλάδα, ωστε μετό: aπο ένα Δε
κέμδριον τοΟ 1 944, το φθ ινόπωρον τοϊι 1 945 το Κ . Κ . Ε. εΤχε τοσαύτην 
έλευθερίαv, ωστε συνεκό:λει δημοσίq: συνέδρια έν μέσαις 'Αθήναις. Καί, 
το χειρότερον, έδόθη τόση μεγάλη σημασία εΙς το πρaγμα, ωστε δλό
κληρος ή προσοχη τοΟ πολιτικοΟ μας κόσμου προσηλώθη εΙς το συνέ
δριον αύτό, ωσό:ν το μέλλον της 'Ελλάδος έξηρτaτο aπο τό:ς ό:ποφά
�εις του ! 

Το συνέδριον αύτο ύπηρξε μόνον ένας τρόπος πλήρους aποκατα-
στάσεως τοϊι κύρους τοΟ Ζαχαριάδη. ΕΤχεν aποσυρθη ό:vαγκαστικως 
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της ήyεσίας τοΟ Κ . Κ . Ε. aπο τότε ποί'.ι συνελήφθη καi aπεστάλη ώς κα
τάδικος είς τaς φυλακaς Κερκύρας, ώς ε'ίπομεν ήδη. Έμεσολά6ησαv ό
λα τa σχετικa μέ η1ν έπαφήν του μέ τον κ. Μαvιαδάκην καi έπειτα τa 
σχετ ικa μΕ: τιlν έπιστολήν του διa τον έλληνοϊταλικον πόλεμον. �Επειτα 
ή είς Γερμαvίαv μεταγωγή του καi ή είς Νταχάου δρaσίς τοu. Είς δλα 
αύτa ό Ζαχαριάδης εΊχε 6έ6αια πολί'.ι λερωμέvην ό:πο κομμοuνιστικης 
ό:πόψεως η1ν φωλιάν του ! 

Έν τοσούτ� το Ίον συνέδριον τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  το πρ&ηον μετa άπο δ
λα αύτa τa γεγονότα, καi ό:πο τόσα άλλα τεράστια πολιτικa ζητήματα 
τοΟ πολέμου καi μετ' αύτόν, δΕ:ν ύπηρξε παρά κατ' ούσίαν μία τ ε λ ε
τ ή u π ο δ ο χ η ς τοΟ Ζαχαριάδη, τοΟ «f\ρωος», ποί'.ι έπαvήρχετο tτπο 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως καi τa βασανιστήρια της Γκεστάπο ( εΤναι 
yνωστον δτι έκαλοπερασεν δσον ούδε i ς άλλος ) ,  τοΟ «μ ε y ά λ ο υ ή
Υ έ τ ο υ», δστις έπαvηλθεν έπi τέλους καi άνέλα6ε τιlν ήyεσίαv τοΟ 
Κ . Κ . Ε. διa νa το όδηyήσr;ι . . .  χωρiς  τa σφάλματα των άvτικαταστη
σάντων αύτον κατa το δ ιάστημα τοΟτο, πρός τήν . . . Έξοuσίαν ! 

Είς το συνέδριον αύτο καvεiς δΕ:ν 6yηκε νa τοΟ π� οuτε μίαν λέξιν 
έπικρίσεως διa η1ν κατa το δ ιαρρεΟσαv πολυετΕ:ς δ ιάστημα δρaσίν του. 
Κ αi δμως aρκετa έκ των στελεχων τοΟ Κ . Κ . Ε. την· f\ξεραv, έν δλφ η έv 
μέρει .  �Ολοι «έμούλωξαv», έσιώπησαν, ολοι κατέπιοv τi]ν yλοοσάν των ! 
�Ολοι άvθρωπάκηδες ! Ποϊος θa έτόλμα νa uψώσr;ι το aνάστημά του 
κατa τοΟ «μεγάλου aρχηyοΟ», τοΟ έπανερχομένου aπο εvα . . . Ντα
χάου ; Κ αi ή μaζα των μελων καi των όπαδων τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  ayvooOσα 
φυσικa τa καθέκαστα, έθαύμαζε τον «άρχηyον» καi δ πολί'.ις κόσμος, καi 
ό μη κομμουνιστικος aκόμη, εΤχε φθάσει είς το σημεϊον νa πιστεύr;ι δτι 
ό «έρχόμενος» η μaλλον ό έλθών ήyέτης τοΟ Κ. Κ . Ε. εtναι «προσωπικό
της» μεγάλης άξίας, μορφώσεως, κύρους, όλκfiς καi δΕ:ν ξέρω τί άλλο ! 

Π ΡΟΠΑΓΑΝΔ Ι Σ Τ Ι  Κ Η  Ν Ι  Κ Η  

Πολλοi έκ των γνωριζόντων το παρελθόν μου είς το I< . K . E. πολι
τεuομένων μΕ: ηρώτων τότε περi τοΟ Ζαχαριάδη καi ή έρώτησίς των δ ιε
τυποuτο κατa τρόπον τοιοuτον, ωστε έφαίνετο σαφως δτι οί άνθρωποι 
έπίστευον ήδη δτι δ Ζαχαριάδης εΤναι «μέγας ήyέτης» μΕ: δλα τa προ
σόντα τοΟ ήyέτου ! Καi f\μην είς δύσκολον θέσι-J νa τοί'.ις άπαvτήσω, 
δ ιότι ήσαν ήδη προκατειλημμένοι ύπΕ:ρ αύτοu, ωστε &ν τοί'.ις Ελεyα τi]ν 
aλήθειαν, δηλαδη τa δσα έ:yραψα ήδη πεpi αύτοu είς τaς σελίδας ταύ
τας, δΕ:ν θa μΕ: έπίστευαν καi θa Ε:λεyαν 'ίσως ·καθ' έαυτοί'.ις δτι έyώ έκ 
πάθους η ζηλοτυπίας η έξ άλλων προσωπικων λόγων θa προσεπάθουν 
νa μειώσω τι']ν aξίαν τοΟ ό:vθρώπου, ώσaν νa έπρόκειτο νa έπανέλθω είς 
το Κ . Κ . Ε. καi νa τοu διεκδικήσω τa «όφφίτσιά του» ! Διa τοlιτο είς 
πολλοuς έρωτωντας, διa νa aποφύγω ό:νιαρaς συζητήσεις καi έπειδη ε-
6λεπα δτι τοιαύτην aπάντησιν άνέμενον, έ6ε6αίουν δτι «πράγματι εΊναι 
σποvδαίΌς άνθρωπος>> ! Καi Ε:τσι έyλύτωνα. 

Τοlιτο δμως σημαίνει δτι ή κομμουνιστικi] προπαγάνδα εΤχεν ήδη 
έπι6άλει είς την Κοινi]ν Γνώμην τi]ν πεποίθησιν δτι δ ήyέτης τοΟ Κ . Κ . Ε. 
εΤναι «στrοvδαία προσωπικότης>> ! Καi αύτο εΤναι μ ί α ν ί κ η aπο 
προπαyανδ ιστικfiς aπόψεως. ΔΕ:ν εΤναι μ ικρον πρayμα νa κατορθώσr;ι 
ενα κόμμα vc'x κάμl] καi τοί'.ις άvτιπάλους του aκόμη νa πιστεύουν δτι ό 
ήγέτης του ε Τ ναι σ π ο υ δ α ί α φ υ σ ι ο y ν ω μ ί α ! 'Αντιθέτως είς 
τa έθνικόφρονα κόμματα ολοι κάμνομεν το πaν διa νa μειώσωμεν τοί'.ις 
ήyέτας των κομμάτων όχι δταν πράγματι δΕ:ν εχουν καμμίαν άξίαν, δ
πως συμβαίνει δυστυχως μέ τινας, aλλa καi δταν εxouv έπi τέλους κά
ποιαν σχετικi]ν εστω άξίαν. ΔΕ:ν έννοοΟμεν νa τοί'.ις ό:ναyνωρίσωμεν καμ-

572 



μ ίαν τοιαύτην, πολu δΕ: όλιγώτερον νό: καλύψωμεν κα1 μερικό: μειονεκτή
ματά των, τυχον ύπάρχοντα, διό: λόγους γενικωτέρας σκοπι μότητος. 

Ο ΚΥΡ Ι Ο Σ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 

Τότε ομως το Κ . Κ . Ε. συνεκάλυψεν δλοκλήρους καμήλους σφαλμά
των κα1 έκτροπ&Jν τοu Ζαχαριάδη, όχι οέ6αια διό: λόγους σκοπι μότητος, 
διό: νό: στηρίξΙJ το 1<uρος τοϋ άρχηγοu του, άλλΟ: δ ιότι ολοι τον έφοοοίιν
το .κα1 οuδε1ς έτόλμα νό: δμ ιλήσΙJ . ΜΕ: έ:να νεuμα ήδύνατο νό: άποκηρύξΙJ 
έκ τοCι κόμματος οΙονδήποτε. Τόσον μέγα ήτο τότε το κuρός του μέσα 
εΙς αuτό. Έν(j) κατ' οlισίαν Ε:πρεπε νό: εΤναι δ π ρ ω τ ο ς κ α 1 κ ύ
ρ ι ο ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ  μ ε ν ο ς ένώπιον τοCι συνεδρίου τοCι κόμματος, 
δηλαδη κατηγορούμενος άπο κομμουνιστικης άπόψεως. 

Ν Αλλωστε εΙς το συνέδριον αUτό, αΙσθανόμενος την τοιαύτην εΙς το 
κόμμα δύναμίν του, έπίlρεν uφος πσντίφηκος καΙ εΙς τον λόγον του, τον 
δποϊον έξεφώνησεν, άπένει μεν είίσημα καΙ εuαρεσκείας εΙς πολλούς, 
κα] Ιδίως εΙς έκείνους, ο'ίτινες έγνώριζοv τό: «ορεγμένα κα1 Ο:πλυτά του» 
καΙ έσιώπων, καΙ άπήγγε ιλε καΙ καταδίκας τ ινάς, Ιδίως κατό: νεκρwν ! 
ΝΕτσι ολα εγ ιναν μ έ λ ι κ α 1 γ ά λ α, ολοι εμειναν Ικανοποιημένοι 
καΙ ό 'ίδ ιος άποκατεστάθη πλήρως εΙς την ήγεσίαν ώς «πολύπλαγκτος 
flρως�� κα] «άναμενόμενος άρχηγός» ! 

" Χαρακτηρ,ισ�ικο� της δυν�μεως τ?Cι Ζα�αριά�η εΙς, το συνέδeι�ν 
έκεινο ε ιναι και το π�ημα· του Σεραψε ιμ  Μαξι μου. Ο Μαξιμος, του ο
ποίου την δρΟ:σιν Ε:χομεν ijδη άφηγηθη, εΤχε 6έ6αια εΙς το παρελθον μίαν 
ίστορίαν εΙς το Κ . Κ . Ε. Δ ιεγράφη έξ αUτοu τον Σ επτέμδριον τοCι 1 928, 
ώς λικδινταριστής, ώς είπομεν. 'Αλλ' ή ύπόθεσις αUτη έλησμονήθη εκτο
τε κα] δ Μαξιμος δΕ:ν εΤχε παύσει ποτΕ: νό: παραμένΙJ κομμουνιστής, κι
νούμενος δεοαίως έκτος τοu κόμματος, εΙς το περιθώριον αuτοu, καΙ δι'  
αUτο κατορθώνων νό: άποφεύγ!J κα1 τό:ς διώξεις. Κατό: την Κ ατοχην έκι
νεΊτο εΙς το ΕΑΜ κα1 μετό: την άπελευθέρωσιν εlργάζετο εΙς τό:ς έφημε
ρ ίδας τοCι ΕΑΜ κα1 τελευταίως εΙς την «'Ελεύθερη 'Ελλάδα» τοCι 
Κ ύρκου. 

Διαρκοuντος λοιπον τοCι ?ου συνεδρίου τοu Κ . Κ . Ε. ,  ένόμισεν έν τ6 
άφελείςι: του σκόπι μον νό: άποκαταστ�l] εΙς το Κ . Κ . Ε.,  έγγραφόμενος 
eκ νέου μέλους αuτοCι, κα1 ύπέδαλε σχετικην προς τοuτο α'ίτησιν εΙς το 
συνέδριον αuτό. Φαίνεται δΕ: οτι εΤχεν ένθαρρύνσεΗ; προς τοCιτο άπο τον 
Σ ιάντον κα1 άλλους έκ τwν Ιθυνόντων πρΟ της έλευσεως τοCι Ζαχαριάδη. 

ΑΠΕΡ Ρ Ι ΦΘΗ ΠΑΜΨΗΦΕ Ι 

Ή αίτησίς του ήλθεν εiς το συνέδρ ιον, κατό: το τέλος αuτοu, ύπο· 
συζήτησιν, κα1 μΕ: εν νεCιμα τοCι Ζαχαριάδη ά π ε ρ ρ ί φ θ η π α μ--
ψ η φ ε ί !  · 

Σ υνέπεσε τότε νό: τον συναντήσω εΙς τό: γραφεί'α της ' Ενώσεως 
Σ uντακτwν Άθηνwν κα1 τοu εΊπα : 

- Τί γκάφφα ήταν αuτη έκ μέρους σου, καϋμένε Σεραφεί μ  ! Ύ
πέδαλες α'ίτησιν έγγραφης σου έκ νέου εΙς το Κ . Κ . Ε., χωρlς προηγου
μένως νό: έξασφαλίσΙJς την συγκατάθεσιν τοCι Ζαχαριάδη ; ΝΕπρεπε νό: 
π�ς νό: τον Ιδl]ς, νό: τοu πl]ς οτι θέλεις νό: έγγραφl]ς κα1 δ:ν σοCι Ελεγε 
ν α ί, τότε νό: ύποδάλ!Jς την αίτησιν. · 

- 'Εγώ νό: παρακαλέσω αuτο τό . . .  (εΤπε μ ίαν λέξιν τουρκ ικην 
μη δυναμένην νό: γραφl] . . . ) . 

- Κ α1 δμως έχεις &δικον. ΔΕ:ν μπορεΊς νό: έκφράζεσαι Ε:τσι,  έφ' δ
σον θέλεις νό: π�ς στο κόμμα του καΙ νό: τον Ε:χ!J ς  άρχηγόν σου. 

- Γιατί, το κόμμα δικό του εΤναι ; Σ το μαγαζί του πηγα γιΟ: ύ-
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πάλληλος ; Αύτος το Ε:καμε ; Έμεlς δουλέψαμε καΙ αύτος τώρα καρ
ποuται τό: ωφελήματα των Ιδικων μας μό)5θων. 

- uΟσον άφορξτ έμένα, τοu τό: χαρίζω. Σ υνεπως άδιαφορω γι '  αύ
τό. Πάντως έξετέθης άδίκως. ΝΕπρεπε νό: ξέρι:ις δτι χωρlς την συyκατά
.θεσίν του δεν ξαναμπαίνεις στο Κ . Κ . Ε. 

ΟΥΤΕ Ι ΧΝ Ο Σ  ΔΗΜΟ Κ ΡΑΤ Ι  Σ ΜΟΥ 

Έστενοχωρήθη, έκοκκίνισε, δπως συνήθιζε, καΙ εφυyε κοuνωντας 
-το κεφάλι ,  δΕν ξέρω Ο:ν ένδομύχως άπειλων η σχετλιάζων ! ΝΕφυyεν Ε
,-ειτα είς την Πράyαν καΙ εμε ινεν έκεl διό: παντός. Δεν ξέρω 6έ6αια Ο:ν 
κατώρθωσεν έκεl νό: πείσι:ι τον Ζαχαριάδην νό: τον έπανεyyράψι:ι εΙς το 
� - � .Ε .  η άκόμη κ ινεlται είς το περιθώριον, χωρlς νό: εΤναι καΙ τοΟτο 

.απιθανον. 
Τοιαύτη ήτο τότε ή Ισχuς τοu Ζαχαριάδη μέσα εΙς το Κ . Κ . Ε. Οίίτε 

ίχνος δημοκρατισμοu εΙς ενα κόμμα, το όποΙον τάχα κόπτεται ίιπtρ της 
Δημοκρατίας καΙ άποτελεlται άπό . . .  «δημοκρατ ικοuς πολίτας» μΕ άρ
χηyον «άπόλυrον μονάρχην» εΙς αύτό ! 

Δεν άπασχολοuμαι με τa καθέκαστα τοΟ συνεδρίου έκείνου τοu 
Κ . Κ . Ε. ,  δ ιότι δλα τa σχετικa έδημοσιεύθησαν οχι μόνον εΙς τον « Ρ ιζο
σπάστην», άλλα καΙ εΙς τaς άλλας έφημερίδας. 

Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ Τ ΑΣ ΕΚΛΟΓ ΑΣ ΤΟΥ 1 946 

Το Κ . Κ . Ε. διa στόματος τοu Ιδίου Ζαχαριάδη, όμιλοΟντος δμως 
-έκεlθεν τοu Παραπετάσματος, καi μετa την ήτταν τοu σuμμοριτισμοu, 
άνεyνώρισεν δτι ή άποχή του άπο των έκλοyων τοu 1 946 ίιπηρξε σφάλ
μα ! Τοuτο άνεyνωρίσθη 6έ6αια eκ των ίιστέρων. ' Εν τοσούτeι> τότε, πρΟ 
των έκλοyων τοΟ 1 946, ή άποφασισθεlσα άποχη άπο των έκλοyων δεν 
έθεωρεlτο σφάλμα άπο τοuς Ιθύνοvτας το Κ . Κ . Ε., διότι εΤχον δ ιαπιστώ
-σει ιlδη την μεταστροφην της Κο ινης Γνώμης έναντί ον των, άφ' tνος μtν 
λόy�J των έyκλημάτων τοu «Δεκεμ6ρίου», άφ' ετέρου δε λόγeι> της έy
καταλείψεως τοϊι ΕΑΜ τόσον άπο τοuς μέχρ ι τότε παραπλανηθέvτας ά

·πο το έθνικ ιστικον τοuτο σύνθημα, δσον και άπο τοuς τυχοδιώκτας, (οί 
-όποΙοι δυστυχως εΙς τον τόπον μας δΕν ε Τ ναι όλίγοι ) I οί όποΙοι εσπεu
σαν προς το Κ . Κ . Ε. καi το ΕΑΜ, έφ' όσον έπίστεuον δτι ταΟτα είιρί
σκονται πλησίον της 'Εξουσίας καΙ fφυγαν μόλ ις διεπίστωσαν δτι άπε
μακρύvθησαν αύτης κατa πολύ. Ό δείκτης της κυκλοφορίας τοu « Ρ ιζο
σπάστη» καΙ της «' Ελεύθερης ' Ελλάδας», έν συγκρίσει προς το 1 945, 
τοuς Ελεyε πολλά. Ν Αλλωστε εΤχαν καΙ τaς άναφορaς των όρyαvώσεών 
του κατa τόπους. Το Κ . Κ . Ε. δεν εΤχε άνάγκην άπο κανένα Ί νστιτοuτον 
Γκάλλοπ διa νa σφυyμομετρήσι:ι την Κοινην Γνώμην. Ή Ιδία όρyάνω
σίς του καΙ ή ύφη αύτης εΤναι το καλύτερον Ί νστιτοuτον Γκάλλοπ. 

Π ΡΟ Σ  Σ ΥΓΚΑΛΥΨ Ι Ν  ΤΗ Σ ΆΔΥΝΑΜ Ι ΑΣ ΤΟΥ Κ .  Κ .  Ε. 
Σ υνεπως η άποχη εΤχε σκοπον νa συγκαλύψΙJ την άδuναμίαν του, 

ή άπόδειξις της δποίας θa το έξέθετε πολU τόσον εΙς τοιJς έν 'Ελλάδι ό
-παδούς του, άποyοητεuμένους πλήρως, δσον καΙ πρΟ παvτος εΙς το έξω
·τερικόν, εΙς τa άλλα Κ . Κ .  τοu Κ οσμου καΙ εlδικώτερον εΙς το Κ ρεμλl
νον, εΙς το όποΙον άπο της έποχης της παντοδυναμίας τοΟ ΕΑΜ καΙ τοϋ 
ΕΛΑΣ εΤχε δημιουρyηθη η έvτύπωσις δτι το Κ . Κ . Ε. εΤνε εν άπο τa 
Ισχυρότερα Κ . Κ .  της Β αλκανικης. την έvτύπωσιν αύτην τοΟ έξωτερι κοΟ 
δεν ήθελε νa μειώσι:ι ή ήyεσία τοΟ Κ. Κ. Ε. 

Δεν εΤμαι· εΙς θέσιν νa βε6αιώσω Ο:ν η ηγεσία τοΟ Κ . Κ . Ε.,  άπ<>
φασίζοuσα την άποχην κατa Μάρτιον τοϋ 1 946, εΤχεν ίιπ' οψει της ήδη 
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τον μετα εν καΙ πλέον Ι:τος άρξάμενον τρίτον γίιρον καΙ σννεπώς έν ό
ψει δυvαμικfις έπεμδάσεως έκρινε περιττον το κοινο6ουλευrικον 6fιμα, 
δ:ν

, 
καΙ δ Ζ�χαι;>ιά�ης έκήρυξε σ,::Φάλj-Ια την

, 
άποχην

, 
άπο 

,
τώ� έκ?'οyών έ

κεινων μετα την αποτυχιαν του τριτου γυρου, και μετα την αποφασιν 
περi έ�ανόδου είς άγώνας έντος τοϋ πλαισίου τfις aστικοδημοκρατ ικfις 
.έξελίξεως τών πραγμάτων, όταν δηλαδη δεν τοϋ Ι:μενε πλέον άλλο τίπο
τε να κάμι;ι καΙ όταν α\ δυvαμικαi λύσεις άπέτυχον. 

Η ΡΩΣ Ι Α  E I XEN ΕΓΚ Ρ Ι Ν Ε Ι  ΤΗΝ ΑΠΟΧΗΝ 

Ή γνώμη μου εΤναι οπωσδήποτε ότ ι, όταν άπεφασίσθη ή άποχi) 
.aπο τών έκλογών, δεν ητο aκόμη έν Οψει δ τρίτος γύρος τοϋ συμμοριτι
.σμοϋ, aλλ' αUτη aπέβλεπε μόνον είς την συγκάλυψιν τfις aδυvαμίας 
τοϋ Κ . Κ . Ε. aπο άπόψεως ψήφων. Ή άποχi) αuτη άλλωστε πολι'ι πρΟ 
τών έκλογών εΤχε γίνει καταφαvi)ς έκ τfις aρνήσεως τfις Ρωσίας να με
τάσχι;ι δι '  ό:ντιπροσώπου της είς την έπιτροπιΊν τών παρατηρητών έπi 
,-ης έλε�έρας δ ιεξαγωγfις τών έκλογών καi τfις γνησιότητος τοu άπο
τελέσματος α&τών. Τοuτο σημαίνει ότι καΙ το Κ ρεμλΊνον εΤχεν έγκρίνει 
·την άποχηv, δ ιότι έαν έπρόκειτο να μετάσχι;ι τών έκλογών έκείνων το 
Κ . Κ . Ε.,  το Κ ρεμλΊvον οπωσδήποτε θό: aπέστελλε παρατηρητην, οχι 

.δ ια την έξασφάλισιν τfις έλε�ερίας καi τfις γνησιότητος τών έκλογών, 
άλλα δια να προπαγανδίσι;ι καΙ νό: μεροληπτήσι;ι ύπερ τοu Κ . Κ . Ε. Τότε 
·Ομως το Κ . Κ . Ε. κα] το Κ ρεμλΊνον ήθελον να άπόσχουv καΙ δια νό: δύ
νανται να συκοφαντοuν έκ τοu άσφαλοuς τi)ν ' Ελλάδα ώς «μοναρχο
.φασιστικον» Κ ράτος. 

ΣΦΑΛΜΑ ΚΑ Ι ΘΕΩΡ Η Τ Ι  ΚΩΣ 

'Ανεξαρτήτως τοu aποτελέσματος τfις άποχfις καΙ τοu 9 % αύτfις, 
το δποΊον έξήγαγον ώς πόρισμα ο\ ξένοι παρατηρηταi, ή άποχιl aπο 
lκλογό:ς θεωρητικώς εΤναι πάντοτε σφάλμα, ώς πρ&ξις aρνητική, δταv 
γίνεται άπο μειοψηφίαν. Καi, δπως ύπάρχει σταθερον ποσοστον 1 5 %  
η 20 %, κατό: τό:ς περιστάσεις, aποχfις τών έκλογέων άπο τό:ς κάλπας, 
.{)ιό: ποικίλους λόγους, ετσι uπάρχει πάντοτε κα] ποσοστον συμμετο
χfις ·εiς τό:ς ·έκλογό:ς όπαδών τfις άπεχούσης άπο α&τό:ς μειοψηφίας. Δη

.λαδη, όταν εν κόμμα, οΙονδήποτε, κηρύξι;ι aποχi]ν, εuρισκόμενον έν μει
·οψηφίζ'(, όφείλει νό: γνωρίζι;ι δτι εν τμfιμα τών όπαδών του, δηλαδη έκ
λογέων, ο'ίτινες θό: το έψήφιζον, δεν θό: ύπακούσι;ι είς την έντολην τfις 
.�οχfις καΙ θα μετάσχι;ι τών έκλογών διό: ποικίλους λόγους, ψηφίζον 
άλλα κόμματα. Πολι'ι περισσότερον είς την 'Ελλάδα, δπου ο\ έκλογεΊς 
-κατα μέγιστον ποσοστον εΤναι πολιτικώς άδιαπαιδαγώγητο ι καΙ πολ
λοi πιστεύουν ότι όχι μόνον δταν aπέχουν, άλλό: καΙ δταν ψηφίζουν 
κόμματα η υποψηφίους, χωρiς μεγάλας έλπίδας έπιτυχίας, «χάνουν 
την ψfιφόν των» ! Κα] τό Κ . Κ . Ε. δεν έξαιρεΊται τοu κανόνος, παρό: τον 
.φαvατισμον τών 6παδών του. 

Ή άποχη θεωρητικώς θό: ητο ώς πολιτικη πρ&ξις θετικη, δταν κα
νεiς δ ι '  αύτfις κατορθώσι;ι να κρατήσι;ι μακρCχν τώv καλπών τόσον μέγα 
ποσοστον έκλογέων, ώστε να θεωρηθοuν α\ έκλογαi ώς ι'iκυροι καΙ μη 
:έγκρινόμεναι ύπο τοίι Λαοu. 'Αλλα δια νό: έπιτευχθ6 αύτο πρεπε ι νό: EXI] 
το ρεuμα τοϋ Λαού uπερ αύτοu, δπότε δεν Ι:χει καΙ λόγον να κάμι;ι άπο
χην, δ ιότι η θό: κυριαρχΏ έπi τfις πλειοψηφίας η θα δύναται νό: διεκδι
κήσι;ι την πλειοψηφίαv. Μέγα ποσοστον άποχfις δεν κατώρθωσαν νό: ε
χουν οίίτε τα άλλοτε δύο μεγάλα κόμματα τfις χώρας, το τών Φιλελεu
�έρων, δταν άπέσχεν εiς τας έκλογό:ς τfις 6ης Δεκεμβρίου 1 9 1 6, καΙ 
·το Λαϊκον, όταν άπέσχεν εiς τας έκλογας τοίι 1 923. 

Αύτηv δε την θεωρητικην βάσιν περ] άποχfις ώφειλον να γνωρί-
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_ζουν οί ήγέται τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  έc'χν εΊναι μελετητα1 καi των θεωρητικων της 
πολιτ ικης προΒλημάτων. 

Ο Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡ Η Σ  Κ Α Ι  ΤΑ ΣΧΕΔ Ι Α  ΤΩΝ KOMMOYN I Σ ΤΩΝ 

Είναι γνωστον, οτι κατc'χ τc'χς έκλογc'χς έκείνας, άπέσχε καΙ το 
Π ροοδευτικον κόμμα τοΟ άει μνήστου Γεωργίου Καφαντάρη. Είπομεν 
ηοη η1ν έπίσκεψ ιν τoiJ Σ ιάντου . καΙ Παρτσαλίbη πρός τον άρχηγον των 
Π ροοbευτικων. Ή έπίσκεψις έπανελήφθη δ iς  και τρiς  μΕ: άνανέωσιν 

των προτάσεων περi άναλήψεως παρ' αίιτοΟ τijς ήγεσίας ένος Π α ν
δ η  μ ο κ ρ α τ ι κ ο Ο Μ ε τ ώ π ο υ καi των ύποσχέσεων τοΟ Κ . Κ . Ε. 
περ ι  uποστηρίξεώς του ώς Π ροέδρου της Δημοκρατίας. 

Κ ατc'χ τάς σχετικc'χς συζητi1σε ις μου μΕ: τον άρχηγον μου τότε, δΕ:ν 
επαυσα νc'χ τον άποτρέπω άπό πάσης άναλήψεως ύποχρεώσεων Εναντι 
τοίι Κ . Κ . Ε. ΔΕ:ν εΊχα 6ε6αίως άκόμη τότε το παράδε ιγμα τοΟ Μπένες 
εΙς η1ν Τσεχοσλοδακίαν, διc'χ νc'χ τοίι το παρουσιάσω, ο ιότ ι τc'χ γεγονό
τα της Τσεχοσλοβακίας έσημειώθησαν άργότερα. 'λλλ' δ:ν διc'χ τον 
άεί μνηστον Καφαντάρην έχρειαζοντο τέτοια aπτc'χ παραδείγματα, δ ι '  
έμΕ: δΕ:ν έχρειάζετο τίποτε b ιc'x νά κρίνω πως θά μετεχειpίζοντο τον Κa1-
φαντάρην οί κομμουνισταi, δ:ν έδέχετο νc'χ ήγηθa Πανδημοκρατικοίι Με
τώπου η καi δ:ν άκόμη κατωpθοίπο νc'χ ύΠερ ισχύσΙJ είς το Δημοψήφι
σμα ή 'Αβασίλευτος Δημοκρατία καi έξέλεγον αίιτόν καi ώς Π ρόεδρον 
Δη μοκρατίας, τηροίiντες τc'χς ύποσχέσεις των. Το 6έ6αιον δ ι '  έμΕ: ήτο 
οτι τον ηθελαν ώς προπέτασμα της δράσεώς των καi δ ι '  αίιτο ηγωνί
σθην, οσον ήδυνήθην, νc'χ τον άποτρέψ:,), 

ΆληθΕ:ς εΤναι οτ ι δΕ:ν το έπέτυχα ε ίμή μόνον έν μέρε ι .  Οίιδεμίαν 
άνέλαοεν ύποχρέωσιν ήγεσίας Πανδημοκρατικοu Μετώπου, οίίτε έδή
λωσε ποτΕ: είς αίιτοuς δτι θc'χ έδέχετο έκλογήν του ώς Π ροέδρου Δημο
κρατίας, άλλc'χ καi παρc'χ τc'χς συστάσεις καi παρακλήσεις μου κατ' ίδι
αιτέρας συνομ ιλίας, δΕ:ν Ε:κοπτε τελείως τc'χς έπαφάς. 

ΆληθΕ:ς εΊναι έπίσης οτι τοίι έγένετο άληθής πολιορκία προς Ο:λω
σίν του καi 6χι μόνον άπό τοuς ήγέτας τοΟ Κ . Κ . Ε. ,  άλλά καi άπο πολ
λοuς άλλους συνοδοιπόρους της σήμερον καΙ της χθΕ:ς, των οποίων δΕ:v 
άναφέρω τc'χ όνόματα μόνον δ ιc'χ νc'χ μή άποδώσω είς αίιτοuς σπουδαιό
τητα, ποu δΕ:ν Ε:χουν, έστω καΙ δ:ν σήμt:ρον άνήκουν εΙς τον Ιθύνοντα 
πολιτικον κόσμον, καi δεύτερον, διc'χ νc'χ μή προκαλέσω διαμαρτυρίας η 
διαψεύσεις η άπαρνήσεις διc'χ πράγματα, τc'χ όποΙα δΕ:ν δύνανται ν' άπο
δειχθοίιν, έcp' οσον έπρόκειτο περi ίδιαιτέρων συνομ ιλιων. 

Ό άειμνηστος Καφαντάρης ήτο, ώς γνωστον, πρωτος άντιπρόε
δρος της ύπο τον άείμνηστον Σοφούλην έκλογικης Κυοερνήσεως. ΕΤχεν 
ύποδείξει δΕ: καi ύπουργοποιήσει εΙς τήν Κυβέρνησιν έκείνην, ώς Ιδι
κούς του ύπουργοuς, τοuς κ. Κ. Γ. , Αθανασιάδην-Νό6αν, των Έσωτερι
κων, Πέτρον Είιριπαlον της 'Αεροπορίας, Γ. Μπουρδάραν, των ΤΠ, 
καi Σ ταμάτην Μερκούρην, της Δημοσίας 'Ασφαλείας. Κ αi 6ιc'χ μΕ:ν τοιJς 
τρεΙς πρώτους δΕ:ν χωροΟσε καμμία συζήτησις. ' Ήσαν παλαιc'χ στελέχη 
τοίι κόμματος, εΤχον προσφέρει uπηρεσίας είς αύτο έπi έτη πολλc'χ καi 
ή ύπουργοποίησίς των ήτο φυσική συνέπεια. Έξένισεν ομως πολλοuς 
έκ των παλαιων στελεχων ή ύπουργόποίησις τοίι κ. Σ ταμάτη Μερκού
ρη, μόλις προ όλίγων μηνC)ν προσχωρήσαντος είς το Π ροοδευτικον 
κόμμα. 

Δ Ι ΑΤ Ι  ΕΓ Ι ΝΕΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο κ. Σ Τ. ΜΕΡ Κ ΟΥ Ρ Η Σ  

Ήpωτήθη ό Κ αφαντάρης ποία ήτο ή αΙτία της ύπουργοποιήσεως 
τοίι νέου μέλους, μή δυναμένου νc'χ EXIJ τοιαύτην άξίωσιν. Καi άπήν
τησε : 
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- Π ρόκειται περl εlδικης περιπτώσεως. ΕΤναι πρόσωπον άρεστΟv 
εΙς τήν . . .  άρ ιστερaν καΙ θa f\θελα νa yίνι;ι μία τοιαύτη έκδήλωσις  ! 

- Ma άκρ ιδως είς το ύπουργεΊον Δημοσίας Τάξεως, το έντεταλ
μένον την καταπολέμησιν της ό:ριστερδ:ς, εuρήκατε νa τόν δάλετε ; εΤwε 
κάποιος. 

- Άκριδως είς αίιτο έζητήθη νa μπ!] ! 
νΕμεινα κατάπληκτος ! Δf.ν έφανταζόμην οτι μία τοιαύτη έ,-ι. 

θυμία, δ:ν οχι τοίΊ Κ . Κ .Ε. τοίΊ ίδίου, Ι::στω των συνοδοιπόρων, θa έyίνετο 
δεκτη Ο:πο /::να Κ αφαντάρην. Διεπίστωσα οτ ι δf.ν εΤχε μf.ν άναλάδει ύ
ποχρεώσεις aπέναντ ι της άρ ιστερδ:ς καΙ τοίΊ Κ . Κ . Ε.,  δΕν ήθελεν δμως 
καi νa τa χαλάσr:ι μαζί των. 

Κ αΙ πράγματι ό κ. Σ ταμάτης Μερκούρης, 5χι μόνον διa της όργα
νώσεώς του της Ρ .  Ο. εΤχε συνεργασθΏ μf. τfιν ό:ριστερCχν, άλλa πρ6 
τ ινc.:ν μηνC:.ν: μό>λ ις  εΊχε παραστΏ . καΙ Ι::οyαλε καΙ λόγον ε ίς  πολιτικΟν 
μνημόσυνον, γενόμενον έν 'Αθήναις είς μνήμην τοίΊ φονευθέντος είς Θεσ
σαλίαν κομμουνιστοίΊ δημοσιογράφου Β ιδάλη. 

Έν τούτοις ό ίδιος ό Κ αφαντάρης Ι::γ ινεν εξω φρενων καΙ ήξίωσεν 
ό:πο τον Σ οφούλην την Ο:μεσον τηλεγραφικην καθ' όδΟν παίΊσιν ToU 
ύπουργοίΊ των Έξωτερικων Σοφ ιανοπούλου ( τον οποΊον εΤχον έπιδάλει 
οΙ νΑyyλοι ώς uπουρyον των Έξωτέ:ρικων ) ,  δταν είς τον Ο . Η . Ε., παρ(χ 
την έντολην της Κ υβερνήσεως, κατεψήφ ισε την Άργεντινijν καΙ έψήφι
σε καθ' ύπόδειξιν τοίΊ Μολότωφ ! 

«ΑΚ ΟΥ Σ Ι Ο Σ ΣΥΝΟΔΟ Ι ΠΟ Ρ Ο Σ »  

Ό Κ αφαντάρης είς τaς έκλοyaς τοίΊ 1 946 δf.ν ήτο uπf.ρ της ό:πο
χης κατ' ό:ρχaς, άλλ' έ σ ύ ρ θ η ε ί ς τ η ν 6: π ο χ η ν και εγι
νεν, ώς Ι::πειτα Ελεγεν, 6: κ ο ύ σ ι ο ς σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ς ! Κε
κηρυγμένος μf. πεΊσμα uπf.ρ της Άβασιλεύτου Δημοκρατίας καΙ κατa 
της έπανόδου τοϋ Β ασιλέως Γεωργίου τοϋ Β '  I καΙ βλέπων δτι το ρεu
μα είς τον Λαον εΤχεν Ο:ναστραφ!], λόγc.;ι των κομμοuνιστικων κυρίως 
έyκλημάτων, ϊσως ό:κόμη καΙ δ ιότ ι Ι::ολεπεν δτι είς τaς έκλοyaς έκεί
νας τοu 1 946  το κόμμα του, το Π ροοδεuτικον κόμμα, έλαχίστας είχεν 
έλπίδας νa λάοι;ι Ο:ρκετaς /::δρας είς την Βουλην μf. Ο:ναλοyικην, έκηρίι
χθη κατ' ό:ρχaς οχι ύπf.ρ της άποχης, 6: λ λ a u π f. ρ τ η ς 6: ν α-
6 ο λ η ς τ ω ν έ κ λ ο γ ω ν. ΚαΙ έπίεζε τον Σ οφούλην νa τaς άνα
οάλι;ι , παρa την ρητην uποχρέωσιν, ποu εΤχεν ό:ναλάδει οίιτος, ώς Πρω
θυπουρyος, νa διενερyήσι;ι τaς έκλοyaς ηΊν 3 1  ην Μαρτίου. Ό Κ αφαν
τάρ�ς τ]θελε ν' ό:να6άλr:ι τaς έκλοyaς καΙ νa προηyηθ!] πρωτον το δη
μοψηφισμα καi Επε ιτα νa γίνουν αl έκλογαί. ΝΕτσι έπίστευεν δτι το δτr 
μοψήφισμα, δ ιενεργούμενον ύπο τijς Κ υβερνήσεως έκείνης, θa ό:πέδαινε 
κατa της έπανόδου τοίΊ Β ασιλέως, όπότε τοuτο θa προεξώφλει καi τη.., 
έπικράτησιν της δημοκρατικης παρατάξεως είς τaς έκλογάς. 

Α Ι  ΥΠΟΣΧΕΣ Ε Ι  Σ ΤΟΥ Θ. Σ ΟΦΟΥΛΗ 

Ό Σοφούλης μέχρι της τελευταίας προ των έκλοyων έδδομάδος 
ύπέσχετο είς τον Καφαντάρην δτι θa άνα6ληθο0ν αl έκλογαί .  Ό κ. Πέ
τρος ΕύριπαΊος, έλθών είς Θεσσαλονίκην, ώς ύπουργος τi)ς 'Αεροπο
ρίας, μίαν Ο:κριοως έδδομάδα προ των έκλογων, με έ6ε6αιωσεν Ιδιαι
τέρως, έντος των γραφείων της Γενικης Διοικήσεως, δτι οπωσδήποτε 
θa ό:ναβλ�οUν αί έκλογαi καi νa rιιΊ φροντίσωμεν καθόλου δ ι '  αύτάς. 
Δf.ν γνωρίζω δ:ν ό Σοφούλης έξηπατα τον Κ αφαντάρην, λέγων οτι θa 
τaς ό:ναβάλ r:ι ,  η δ:ν εΤχε μf.ν καΙ αύτος την πρόθεσιν νa τaς Ο:ναδάλι;ι 
Ο:λλa δεν ήδυνήθη νa το κάμι;ι ,  uποστaς πιέσεις δ ιαφόρους. Πάντως άf 
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έκλογαl Ε:γιναν καΙ όλίγας ή μέρας πρΟ αυτων δ Κ αφαντάρης καΙ ο! 
ίιπουργοί του παρΙJτήθησαν καΙ το Προδεuτικον κόμμα, μη προπαρα
σκευασθΕ:ν δ ι '  έκλογό:ς ( δΕ:ν εΤχε κδ:ν ίιποβάλει ίιποψηφιότητας, ένc;> πα
ρηλθεν ή προθεσμία ) ,  έκήρυξεν άποχην άπο αύτό:ς, δπως καΙ οί κομ
μουνισταί .  Ν Ετσι καΙ πάλιν ό Κ αφαντάρης ένεφανίσθη <<ά κ ο ύ σ ι ο ς 
σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ς» ! Οί κομμουνισταi καΙ πάλιν άνέκρουσαν παιa
νας καΙ ύμνους διό: την άπόφασίν του ταύτην. 

Αίιτο συνετέλεσεν ώστε νό: θολc.:θούν άρκετό: τό: νερό: καΙ δταν 
άργότερα, έπi Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, αί κατό: τόπους Άστυνομ ίαι,  
δ ιό: νό: βεβαιωθούν aν ενας ύποπτος ώς κομμουνιστης εΊναι πράγματι 
τοιούτος, έζήτουν νό: ίδουν τό: έκλογικό: β ιολιά.Ρ.ια, διό: νό: βεβαιωθούν 
Ο:ν έψήφισεν η δχι, πολλοi κομμουνισταl ίσχυρ ιζοντο δτι δΕ:ν έψήφ ισαν 
διότι ί'jσαν . . .  Καφανταρικοί .  Καi αί Άστυνομίαι έζήτουν άπο αίιτοuς 
νό: φέρουν βεβαιώσε ις Καφανταρικων πολιτευτων, πιστοποιούντων την 
καφανταρικην �.ιότητά των. Πολλοl έξ αύτων προσέφυγC!v είς έμΕ: 
διό: νό: λάβουν την σχετικην βε6αίωσιν, ώς γvωστον έν ΘεσσαλονίκΙJ Κ α
φανταρικον πολιτεuτήν. Είς μερικοuς ποu έγνώριζα δτι δΕ:ν ήσαν κομ
μουνισταl η ήσαν παρασuρθέντες έαμικοl η μετανοήσαντες κομμουνι
σταi Ε:δωσα τοιαύτας βε6αιώσεις. 'Υποθέτω ότι το ίδιον θό: Ε:καμαν καΙ 
άλλοι Κ αφανταρικοl πολιτεuταί. 

ΝΕτσι λοιπον έσύρθη είς την άποχην δ Κ αφαντάρης, δστ ις μέχρι 
της τελευταίας στιγμης τού θανάτου του δΕ:ν εΤχε συγχωρήσει τον Σ ο
φούλην διό: την μη άναβολην των έκλογων έκείνων, πιστεύων δτι τον 
έξηπάτησε διό: νό: τον κάμΙJ νό: άπόσχΙJ καΙ νό: τού πάρ1:1 τό:ς ψήφους 
τού κόμ ματός του, δ ιότι άσφαλως δσοι Καφανταρικοl δΕ:ν άπέσχον έψή
φισαν Σ οφούλην. 

Η ΠΟΛ Ι Ο Ρ Κ Ι Α  ΣΥΝΕΧ Ι ΖΕΤΑ Ι 

ΜΕ: τfιν άποχην τού Κ αφαντάρη το Κ . Κ . Ε. ένεθαρρύνθη δτι θό: ήτο 
δυνατον νό: άλωθl] όριστικως το φρούριον καi δ Κ αφαντάρης άπομείνας 
μάλιστα έκτος της Βουλης, νό: δεχθl] νό: γ ίνΙJ άρχηγος τού <<Πανδημο
κρατικού Μετώπου». Κ αΙ ή πολιορκία συνεχfσθη. Οί συνοδοιπόροι δΕ:ν 
Ε:λειπαν άπο το σπίτι τού άει μνήστου άρχηγού των Π ροοδεuτικων. ΕΊχα 
ρυθμ ίσει τό: πράγματα, άμυνόμενος κατό: τiiς έπιρροης των ταύτης, 
ώστε νό: γνωρίζω ποίΌι τον έπεσκέπτοντο καθ' ήμέραν. ΕΤς έκ των ίδι
αιτέρων του γραμματέων μΕ: έοοήθησε πολu είς τοϋτο, μη έπιθυμων καΙ 
αύτος νό: παρασυρθl] δ άρχηγός μας προς τό: άριστερά. 

Προφανως δμως το φρούριον . άνθίστατο άκόμη καΙ άνθίστατο έρ
ρωμένως, παρό: τό:ς περιοδικό:ς συγκαταβάσεις καΙ την μη διακοπηv 
της έπαφης. Το Κ . Κ . Ε. δμως, μετό: τό:ς έκλογάς, έπείγετο νό: πέσΙJ το 
φρούριον καΙ διό: τοϋτο μετεχειρίσθη καΙ τό: μεγάλα μέσα, τό: όποΊα 
διέθετε. 

Μίαν πρωίαν άνέγνωσα είς το «Βημα» δτι «ό πρεσοευτης των 
ΣοβιΕ:τ έπεσκέφθη κατ' οΊκον τον άρχηγον των Προοδευτικων κ. Κ αφαν
τάρη\/)>. Π ροdετίθετο δτι δ ναύαρχος Ροvτιόνωφ παρέμεινε συνομιλων 
μετ' αύτού έπl πολλην ώραν. 

ΕΠ Ι Σ ΗΜΟΣ Κ ΡΟΥΣ Ι Σ  ΕΚ ΜΕΡΟΥ Σ ΤΗ Σ ΡΩΣ Ι ΑΣ 

ΝΕσπευσα άμέσως άπρόσκλητος είς το σπίτι του. Διέ6λεπα κ ίνδυ
vον άμεσον, τεθέντος δτι εΤχον άρχίσει αί ζυμώσεις διό: το δημοψήφι
σμα. Κατό: την γνώμην μου, ή έπίσκεψις αUτη τού Ροvτιόνωφ δΕ:ν μπο
ρούσε νό: ΕΧΙJ άλλην Ε:ννοιαν είμη την έπίσημον κρούσιν έκ μέρους δχι 
πλέον τού Κ . Κ . Ε. ,  άλλ' αύτης της Ρωσίας, διό: την πτωσιν τού φροv-
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ρίου. Καi όμολογω οτι έφο6ήθηκα μήπως πέσ !J .  Έπijγα είς το σπίτι 
του με άπόφασιν νό: μη τοu κάμω λόγον διa την έπίσκεψιν αύτηv, άλλα 
νό: περι μένω νa ίδω ΟΟι ό ίδιος θό: μοu Ελεγε τίποτε σχετικόν. •Ηξερε 6έ
δαια οτι έγω i)μην άντίθετος προς πδ:σαν με το Κ . Κ . Ε. δχι σuνεργα
.σίαν, άλλ' οίίτε καi έπαφήν. ·Εκρ ινα οτι έaν μΕ:ν δεν μοu έκαμνε καθό
λου λόγον διό: την έπίσκεψιν τοu Ροντιόνωφ, τοUτο eα έσήμαινεν δτ ι το 
.φρούριον έκλονίσθη, Ο:ν δεν επεσε, καi συνεπως δεν χρειάζονται πλέον 
.αί γνωμαί μου ώς συμ6ούλου του έπi των κομμουνιστικων ζητημάτων. 
ΈCχ.ν, άντιθέτως, μοu άνέφερε κάτι σχετικον καί με ήρώτα καi τίποτε, 
τοuτο θό: έσήμαινεν οτι το φρούρ ιον άνθίσταται καi αί γνωμαί μου 
άκόμη χρειάζονται .  

Δuστυχως ε ίς  το σπίτι βρi)κα πολλούς. Σ υνοδοιπόρους καi μή .  Ό 
Γεώργιος Καφαντάρης ήτο ά κ ο ύ σ ι ο ς σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ς, 
οπως ελεγεν ό ίδιος. Δεν συνέ6αινεν ομως το ίδιον καi με τοuς συχνά
ζοντας είς το σπίτι του συνοδοιπόρους. Τ Ησαν ολοι έ κ ο ύ σ ι ο ι 
τοιοUτοι καi cφγότερον καi τώρα άπεδείχθησαν ετι περισσότερον συνο
.δοιπόροι .  

ΑΓΩΝ Κ ΑΤΑΚΤΗ Σ ΕΩ Σ  ΤΟΥ 

Πέριξ τοu Καφαντάρη έγίνετο άγων κατακτήσεώς του. Βέ6αια το 
·περι6άλλον του δεν ήτο όλόκληροv συνοδοιποριακοv, άλλ' οί μή συνο
.δοιπόροι, έ:χοντες άπόλυτοv πίστιv καi έμπιστοσύvηv είς τον άρχηyοv, 
δΕν εκαμναv η καi δεν i�σαv είς θέσιν η κcαi δΕ:v έ6λεπαν κίvδuvον διό: να 
.κάμουν άγωvα κατό: της έπi τοu προέδρου συνοδο ιποριακijς έπιρροης. 
Ό μόνος ποu έπάλαιεν άπεγvωσμέvως κατ' αίιτιϊς ήμουν έγω καi δύο 
η τρεΙς άλλοι, τοuς όποίους εΤχα μυήσει είς τό: τοu κινδύνου, ποu δ ιέ
τρεχε το κόμμα μας. Φυσικό: εΤχα με το μέρος μου το άτοu οτι καi είς 
το παρελθοv ήκούοvτο αί άπόψεις μου με έξαιρετικήv προσοχήν είς τοι
.αuτα ζητήματα. 

Ή παρουσία πολλωv δεν παρέσχεv εύκαιρίαν vc'x συνομ ιλήσω ίδι
αιτέρως με τον Κ αφαvτάρην. Είς κάποιαν στιγμηv ΤΟΥ έκίιτταξα είς τό: 
μάτια έντατικά. Έχαμογέλασεv, άντ ιληφθεiς τήv έ:ννο ιαv τοu 6λέμμα

·τός μου. � Ητο βλέμμα άδημοvίας vό: μάθω τί εΤπεv ό Ροντιόνωφ καi συν
άμα βλέμμα δυσαρεσκείας τρόπον τιva έκ τοu φό6ου δτι κάποια υπο
χώρησις έ:yινε. Το χαμόγελό του μΕ: καθησύχασε κάπως, άλλ' έσκέφθηv 
.έπειτα μήπως ήτο έπιτετηδευμέvοv άκρι6ως διcΊ νcΊ μΕ: καθησvχάσΙJ .  

Έπερί μεvα είς το σπίτι τοu Γ. Κ αφαντάρη χωρiς μιλιά, πολλωv 
άλλων φλυαρούντων, εως οτου φύγουν καi εϊiρω εύκαιρίαν να μείνω μό
νος, μΕ: την έλπίδα νό: μοu π6 τίποτε σχετικόν. 'Όταν έφυγαν άρκετοi 
καi έσηκώθηκε καi δ 'ίδιος νa άποσυρθ6, έ6γijκα πρωτος είc; ΤΟ\/ διάδρο
μον καi τον έπερίμεvα. 

- Ξέρω τί θέλεις νό: μάθΙJ ς, μοu εΤπε μειδιων. Μήν άvησuχί)ς. Έ
γω τοuς άκούω δλους, άλλα δΕν όμιλω. Μόνον άκούω. ΔΕν τοUς κόπτω 
-τό:ς έλπίδας, δ ιότι δΕ:v συμφέρει .  Μη ξεχvδ:ς δτι πδ:με για δημοψήφισμα 
καi έχομεν άγωνα κ ατό: των Βασιλικων. Σ υνεπως. . .  πρΟς το παρόν . . .. 

·pas des enemis a gauche, οπως Ελεγε καΙ ό Βεvιζέ,λος ( ό  'Ελευθέριος ) . 
- Κ αΙ δ έπίσημος ποu ήλθε ; δΕ:ν βάσταξα κ&i ήρώτησα. 
- 'Εζήτησε γvώμας έπl των πιθανοτήτων TOU άποτελέσματος τοG 

-δημοψηφίσματος καi έξεδήλωσεv αίσθήματα φιλίας πρΟς όλους τοUς δη-
μοκρατικοuς άγωνιστάς. Ύπέδειξεv ένιαίΌν άγωνα καi uπεσχέθη βοή
-θειαν είς τοuτο ! 

- Ποίας φύσεως βοήθειαν ; 
- ΔΕ:v το καθώρισε. 
- Κ αi Ελα6ε καταφατικην άπάντησιν ; 
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1----- Άπλως δτι «θ<'χ γ ίν1:1 δ,τι εΤvαι δυνατον ν<'χ γίνφ> ! 
'Αντελήφθην δτ ι το φρούριον δΕ:ν έπεσε καΙ δτι δ Κ αφαντάρης «τοος 

έδούλευε>> καi τοuς κομμοuvιστ<'χς καi τον Ροντιόνωφ μέχρι τοu δημΟψη
φίσματος. 

Μ Ι Α  ΣΥΝΟΜ Ι Λ Ι Α ΤΟΥ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 

" Ενα άπόγευμα τοu θέρους τοu 1 946, παρ<'χ η'Jν μεγάλην ζέστην η 
μαλλον 'ίσως λόγCίJ τijς ζέστης, έπijρα το λεωφορεΊον καi έπijγα είς την 
Φ ιλοθέην δ ι<'χ ν<'χ έπισκεφθω τον άρχηγόν μου, δστ ις παρεθέριζεν είς το 
σπίτ ι τijς κ. Πλuτa, δπου άλλωστε καi άπέθανεν. Ό Κ αφαντάρης έκά
θητο έξω. είς τον κfιπον. Κ αi συνωμίλει μΕ: ποίους ; ΜΕ: τον Κύρκον καΙ 
τον Κ ιτσίκην ! Μόλις μΕ: εΤδεν είσερχόμενον είς τον κfιπον, έχαμογέλα
σε, δ ιότι έσκέφθη η1ν έντύπωσίν μου ποu τόν . . .  σuvελάμοανα τρόπον 
τ ιν<'χ έπ' αύτοφώρ(ίJ συνομ ιλοuντα μΕ: δύο τόσον γνωστοuς κουκουέδες ! 
:ο Κ ύρκος, μόλ ις μΕ: εΤδεν, έξύνισε τ<'χ μοuτρα. Έγνώριζεν δτι έγω δΕ:ν 
ήτο δuvατον ν<'χ εύνοο τ<'χ σχέδιά των. Ή παρουσία μου φυσικον ήτο ν<'χ 
διακόψΙJ η1ν συζήτησιν, έ<'χν αϊιτη άφεώρα προσπάθειαν Ιδιαιτέρας τι
νος συμφωνίας κατ<'χ τ<'χς κομμουνιστικ<'χς προτάσεις. Πάντως δ Κύρκος. 
δΕ:ν έφαντάζετο δτ ι δ Κ αφαντάρης θ<'χ ήτο δuvατόν, εστω καΙ κατ' Ελά
χιστον, ν<'χ έπηρεασθ� άπο έμένα είς τ<'χς σχετικ<'χς προς τοUτο άποφά
σεις του. Τον Κ ιτσίκην δΕ:ν έγνώριζα καΙ δι <'χ πρώτην φορ<'χν τότε έ:ολεπα. 
ΜΕ: η']ν σύστασιν τοu Κ αφαντάρη έ:μαθα ποΊος εΊναι .  Σ υνεπως αύτος έ:
μεινεν άπαθής, άγνοων ποΊος ήτο δ νεοελθών. 

Ή κ. Κ αφαντάρη προσέφερεν άναψυκτ ικά, καΙ δ Κ ύρκος, άντιλη
φθεlς φαίνεται δτι δΕ:ν μπορεΊ ν<'χ σuvεχίσ1:1 συζήτησιν παροuσίςc μου, &ν 
εΤχεν ίδιαιτέραν τοιαύτηv, έσηκώθηκε καΙ μαζl μΕ: τον Κ ιτσίκην έ:φυγαν. 

- τί θέλουν αύται ; ήρώτησα τον άρχηγόν μου, δταν έ:φυγαν. 
- Τ  <'χ συνηθ ισμένα. Κουοεντολόγι .  τίποτε περισσότερον. ΔΕν γνω-

ρίζεις δτι είς τι'Jν 'Ελλάδα ύπάρχουν πολλοί, οί δποΊοι θεωροuν ώς ά
σκησιν πολιτ ικijς το ν<'χ έπισκέπτωνται τ<'χ σπίτια των πολ ιτικων άρχη
γων καΙ ν<'χ συζryτοuν πολ ιτικ<'χ, δπως είς το καφενείον ; Γ ι '  αύτοuς αύτο 
εΤναι ή πολ ιτ ικη. ΡΕτσι πιστεύουν δτ ι κάτι κάμνοuv καΙ δτι εΤναι καΙ 
σπουδαίΌ ι. Ρ Αφησέ τους αύτούς. Κ άτι  άλλο Εχω ν<'χ σοu πω νέον. 

- ΕΤ_μαι δλος αύτιά. 
· 

- Πηρα ενα γράμμα άπο τι'Jν 'Αμερική. Το ύπογράφοuv μερικοl 
· Ελληνες καΙ μερικοl 'Αμερ ικανοί .  Μεταξu των 'Ελλήνων εΤναι δ Βλα
βιανός, δ Π ιστολάκης καΙ μερικοl άλλοι .  ΟΙ Άμερικανοl φαίνεται ν<'χ: εΤ
ναι σπουδαιότεροι. Δύο έξ αύτων εΤναι γερουσιασταl καΙ ενας πρώην· 
γερουσιαστής. 

- Κ αΙ τί θέλοuv ; 
- Μην άνuπομον�ς. Mou προτείνουν σχεδον τ<'χ ίδια. Ν<'χ σχημα-

τισθ6 ένιαίΌν πανδημοκρατικον μέτωπον έξ δλων των δημοκρατικων κομ
μάτων τijς χώρας δ ι<'χ τον άγωνα κατ<'χ το δημοψήφισμα. Ν<'χ δεχθω καΙ 
ν<'χ άναλάοω έγ(,) τι'Jν ήγεσίαν τοu μετώπου τούτου, είς το δποΊον ν<'χ έν
ταχθοuν δλα τ<'χ κόμματα, ποu θ<'χ κηρυχθοUν κατ<'χ τijς έπανόδου τοu Β α
σιλξως καΙ ύπΕ:ρ τijς Άοασιλεύτου Δημοκρατίας, άπο τοu Σοφούλη καΙ 
τοu Παπανδρέου μέχρι τοu Κ . Κ . Ε. συμπεριλαμβανομένου βέ6αια. Κ αΙ 
δτι έ<'χν αύτο γίνΙJ , όχι μόνον θ<'χ Ε:χωμεν την συμπαράστασιν δλου τοu· 
άμερ ικανικοu Λαοu, οαθύτατα δημοκρατικοu οέοαια, άλλ<'χ καΙ αύτοl 
άναλαμοάνοuv ν<'χ ένισχύσουν άμέσως τον άγωνα οίκονομικως μΕ: το πα
σον των 1 00.000 δολλαρίων (ποσον λίαν σο6αρον τότε) . ΚαΙ άκόμη ν<'χ 
τοuς γράψω δ:ν δέχωμαι καΙ ν<'χ όρίσω καΙ το πρόσωπον είς την έπιστο
λήν μου, είς το δποΊον ν<'χ στείλουν τ<'χ' χρήματα ! 

- Αύτοl δλοι θ<'χ εΤνα1 σuv.οδοιπόροι .  
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-Για τοuς UΕλληνας ξέρω οτι μερικοl εΤναι τέτο ιοι .  οι Άμερικα
νοl ,μοΟ εΤναι άγνωστοι .  

- ΚαΙ τί θα τοuς απαντήσετε ; 
- ΝΕκαμα ijδη εν dχέδιον aπαντήσεως. Θα σοΟ το δια6άσω. 'Ελ-

πίζω να μείντ;ις ικανοποιημένος. ( ΚαΙ έζήτησε να τοΟ το φέρουν aπο το 
γραφεΊον του) .  

- Δηλαδή, εΤπα έν τ� μεταξύ, μετα η1ν έπίθεσιν της Ρωσίας δια 
τοΟ Ροντιόνωφ, έπελαύνει τώρα καΙ η 'Αμερική, δηλαδη η aμερικανικη 
συνοδοιπορία. 

- ΝΕτσι φαίνεται.  
Είς τι1ν aπάντησίν του είς τας έξ Άμερικης προτάσεις τοΟ Βλαδια

νού, τού Π ιστολάκη καΙ μερικwν άλλων ' Ελλήνων, ώς καΙ Άμερικανwv 
περl έvιαίου πανδημοκρατικού μετώπου δια τον aγwνα κατα το δημο
ψήφισμα περi έπανόδου τού Βασιλέως, δ Γ. Καφαντάρης εγραφεν, δτι , 

πρwτοv, κατ' aρχην δf.ν θα εΤχεν aντίρρησιν να συνασπισθοΟν ολα τα 
δημοκρατικα κόμματα είς τον aγwνα τοΟ δημοψηφίσματος, &λλ' ομως 
πλιlν τοΟ Κ. Κ. Ε., δ ιότι η συμμετοχη αύτοΟ θα κ ο μ π ρ ο μ ε τ ά ρ r:ι 
τον άγwνα καi θα ζημ ιώστ;ι αίιτόν. Το Κ . Κ . Ε. δύναται να κάμτ;ι άνεξαρ
τήτως καi παραλλήλως τον ίδικόν του aγwνα ύπf.ρ της Άδασιλεύτου Δη
μοκρατίας, χωρiς να συγχέεται μΕ. τα άλλα δημοκρατικα κόμματα. 

Δεύτερον : UΟσον άφορ� την παρ' αύτοΟ τοΟ ίδίου aνάληψιν της η
γεσίας τού δημοκρατ ικού άγwνος δλων τwν δημοκρατικwν κομμάτων, 
πλην τού Κ .  Κ .  Ε. βέοαια, αύτο δέν έξαρτδ:ται aπο αύτον (τον Καφαντά
ρην ) ,  ωστε να δηλώστ;ι &ν δέχεται η οχι, aλλ' έξαρτδ:ται aπο τοuς άρχη
γοuς τwν άλλων δημοκρατικwν κομμάτων &ν δέχωνται να ύπαχθοΟν ύπο 
την ίδικήν του ηγεσίαν καi αύτοi εΤναι aρμόδιοι να τού το προτείνουν. 
Σ uνεπwς Qί ύπογράφοντες την έπιστολην 'Έλληνες καi Άμερικανοi «δη
μοκρατικο\ πολί'τα ι >> πρέπει έπi τού σημείου τούτου ν' aπεuθuνθοΟν πρΟς 
τοuς aρχηγοuς των άλλων δημοκρατικwν κομμάτων. 

Η O I KONOM I K H ΕΝ Ι ΣΧΥ Σ Ι Σ  

Τρίτον, οσον άφορ� την έκ μέρους τwν έπιστολογράφων οίκονομι
κi]ν ένίσχυσιν τού δη μοκρατικού aγwνος τού δημοψηφίσματος, Ελεγεν δ
τι αϋτη τ ιμQ: τοuς προτιθεμένους να τον ένισχύσουν, διότι ολα τα δημο
κρατικc'χ κόμματα εΤνε πτωχά, έν� ή προπαγάνδα τwν Βασιλοφρόνων 
δ ιαθέτει άφθονα χρήματα, καi θc'χ εΤναι εύπρόσδεκτος, έάν . . .  ώ ς π ρ ο ϋ
,τι! ό θ ε  σ ι ς αύτης δΕ:ν τίθεται ΤΟ να περιληφθ� καΙ το Κ .  Κ .  Ε. είς το 
κοινον αύτο μέτωπον ! 

' 

Έαν λο ιπόν οι έπιστολογράφοι θέλουν πράγματι να ένισχύσουν ύ
πο τας aνωτέρω προϋποθέσε ις τον aywνα ύπέρ της Δημοκρατίας, τον 
δποΊον το Προοδευτ ικον κόμμα οπωσδήποτε θα κάμΙJ ,  εστω καΙ μόνον 
του, 0:ς aποστείλουν το οιονδήποτε ποσον χρημάτων είς τον δεΊνα. ( Καi 
δ Καφαντάρης ύπεδείκνυε πρόσωπον μη πολιτικον καΙ της άπολύτου έμ
πιστοσύνης του) . 

Φuσικα τιlν άπάvτησιν ταύτην έθεώρησα κυριολεκτικwς νίκην κατα 
τοΟ Κ . Κ .Ε. Με αύτιlν δ Καφαντάρης άvθίστατο έρρωμένως καi είς τi]v 
έπίθεσιν της άμερικανικf1s συνοδοιπορίας, fiτις έ:ρριπτε το δέλεαρ τwv 
1 00.000 δολλαρίων, νομίζουσα οτι δλα τα πράγματα είς αύτον τον Κό
σμον αγοράζονται ! 

ΔΕΝ ΕΣΤΕ Ι ΛΑΝ ΟΥΤΕ ΔΕΚΑΡΑΝ ! 

'�vθοuσιάστηκα aπο την aπά�σιν αύτήν. την έθεώρησα καΙ όλί
γον τι ώς νίκην ίδικήν μου, δ ιότ ι έπάλαια μόνος σχεδΟν κατα της έπ' 
αίιτοΟ έπιρροης της συνοδοιπορίας. 
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Περιττον να προσθέσω οτι οϋτε δεκάραν έστειλαν, ο:Jτε άλλην έπι
στολήν. 

� Αλλωστε καi ό Καφαντάρης τότε μοu εΊπε : 
- Ό όγων ύπέρ της Δημοκρατίας έχάθη. Έγω εΤμαι άρρωστος, 

ό Σ οφούλης δέν εΤναι δ ι '  άγωνας, ό δέ κ. Παπανδρέου συνέστησεν είς 
τοuς βουλεuτάς του να μη άναμιχθοuν ένεργως είς τον άγωνα, άλλα ν' 
άφήσουν τον Λαον να κάμτ;ι ο,τι θέλει.  

Καi ό Καφαντάρης προσέθεσε : 
- Καταλαβαίνεις, άγαπητέ μου, οτι υπο το ιαύτας προϋποθέσε ις 

δέν γίνεται τ ίποτε. 
Έχαμογέλασα κα1 έγω μέ την σειράν μου. Λίγο - πολU τ]ξερα τα 

πράγματα. �Η μην εύχαριστη μένος μέ την άπάντησιν τοu άει μνήστου 
άρχηγοu μου προς την άμερικανικην συνοδο ιπορίαν. 

ΚΑ Ι ΠΑΛ Ι Ν  ΟΛ Ι ΓΗ ΘΕΩΡ Ι Α  

Έπi τ� εύκαιρίςχ ομως, κάτι άλλο πρέπει να τονισθ� είς τοuς ά
ναγvώστας τοu Ιστορήματος τούτου, έν σχέσει τόσον προς τας έκλογας 
τοu 1 946, οοον κα1 έν σχέσει προς το έπακολοuθησαν δημοψήφισμα. 
Κ αi αύτο το κάτι πιθαvον μέν να έχτ;ι θεωρητικην άξίαν, Ε:χει ομως έπί
δρασιν είς τfιν έξέλ ιξιν της πολιτικης μας ζωης κα1 τα τοιαuτα ζητήματα 
πρέπει να μελετωνται δ ια να έξάγωvται τα άνάλογα συμπεράσματα κα1 
τα έξ αύτων διδάγματα. 

Πολλο1 εΤναι οί έθνικόφρονες πολΊται, οί όποΊοι ένεθουσιάσθησαv 
κα1 ήλάλα�αν μέ τα άποτελέσματα των έκλογων τοu 1 946, όπότε οί 
συvδυασμοι τοu Λαϊκοu κόμματος Ελαδον την πλειοψηφίαv καi ό κ. Τσαλ 
δάρης . ένεφαvίσθη άμέσως ως άρχηγος μεγίστου κόμματος. Φυσικα α! 
έκλογα1 ύπηρξαv μία νίκη της έθνικόφρονος παρατάξεως κα1 μία ηττα 
τοu Κομμοwισμοu. 

Ν l σως να άπετέλουν έγω έξαίρεσιν, άλλα πιστεύω οτι κα1 πολλο1 
άλλοι eα ήσαν σκεπτικ ιστα1 σχετικως μέ τα άποτελέσματα των έκλο
γων έκείvων, χωρiς να τα συσχετίσωμεν μέ τα άποτελέσματα των έπομέ
νων έκλοyων. 

ΕΊναι γνωστόν, οτι το Λαϊκον κόμμα, δ τότε porte - parole της έ
θνικόφρονος παρατάξεως, κατήγαyε μέν νίκην κατα τοu Κομμουνισμοu 
το 1 946, άλλα μέ ά ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ α συνθήματα, την κατήγα
γε δηλαδfι ώς ά ρ ν η σ ι ς  τοu Κομμουνισμοu ! Ό Λαος το έψήφισεν ο
χι  διότι τ]θελε το Λαϊκον κόμμα, άλλα δ ιότι τοuτο εΤχε ταχθ� άναφαv
δΟν κατα τοu Κομμοwισμοu κα1 ό Λαος δ έ ν η θ ε λ ε τ ο ν Κ ο μ μ ο υ
ν ι σ μ ό ν ! Το λυπηρον είς τfιν προκει μένην περίπτωσιν ήτο οτι δ Κομ
μοwισμος ή τ ο ή θ έ σ ι ς κα1 το Λαϊκον κόμμα ή ά ρ ν η σ ι ς ! Ό δέ 
Σ οφούλης μέ τοuς Φιλελευθέρους του, σταθε1ς τότε είς το μέσον κα1 μη 
ων οϋτε θέσις, οϋτε άρνησις, συνετρίβη ! 

ΕΤναι δέ φο6ερον να εΤναι δ Κομμουνισμος ή θέσις καi το Λαϊκον 
κόμμα η δ οΙοσδήποτε έκπρόσωπος των έθνικοφρόνων να εΤναι μόνον άρ
νησις, δηλαδfι μόνον 'Α ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς ! Δυστυχως το Λαϊ
κον κόμμα είς ηΊν πολιτικfιν ίστορίαv τοu τόπου μας πάντοτε ύπηρξε 
f!όνον άρνησις κc:i μόνον ώς τοιαύτη Ε:ζη πολ ιτικως. 

Ν 
Αλλοτε ό Βενι

ζελισμος ήτο ή θ έ σ ι ς καi αύτο ήτο ή άρνησις τοu Βενιζελισμοu, δηλα
δή ήτο ό Άvτιδεvιζελισμός. 'Εκλιπόντος τοu Βενιζέλου (τοu 'Ελευθερί
ου) καi τοu Βενιζελ ισμοu ώς θέσεως, έξέλ ιπε καi ή άρνησίς του, δ Άν
τι6ενιζελισμός. 

Το 1 946 ό Κουκουεδ ισμος δυστυχως ήτο ή θ έ σ ι ς. Καi το νικη
σαv Λαϊκον κόμμα ή άρνησίς του, δ ά ν τ ι κ ο υ κ ο υ ε δ ι σ μ ό ς ! 
Σ υνετρίβη δ Κομμουνισμός, Ε:παυσε να ύπάρχτ;ι ή θέσις, συνετρίβη καΙ 
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το Λαϊκον κόμμα, ή άρνησίς του ! 'Υποθέτω δτι ό Ντίνος Τσαλδάρης, 
έστω καΙ έκ τc�ν uστέρων, θΟ: τΟ: ΕΧι:Ί έννοήσει τώρα δλα αίιτά, δ ιδα
χθεΊς έκ τών πραγμάτων. Δf.ν μπόρεσε νΟ: μεταδάλι:ι η1ν άρνησιν εΙς θέ
σιν διΟ: νΟ: σταθ!J. ΚαΙ έν τούτcy έγκειται ή χρεωκοπία του. 

Πάντως το δτι ό Κομμουνισμος τότε ήτο ή θέσις καΙ το ν ικijσαv 
κόμμα ήτο μόνον ή άρνησίς του, αίιτο εΤvαι κάτι ποu θΟ: έπρεπε νΟ: άπα
σχολήσι:ι δλους τοuς σκεπτομένους V Ελληνας, διότι δf.ν έπιτρέπεται ή 
κυοεpνώσα κατάστασις νa μη άποτελ!J θ έ σ ι V, άλλ' άρνησιν, ijτις ποτf. 
δf.ν εΤναι δημιουργική, καΙ VCx άφίνι:ι τον Κομμοuvισμον νΟ: άποτελ!J τηv 
θέσιν ! 

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦ I ΣΜΑ ΤΟΥ 1 946 

υΟσον aφopQ: το δημοψήφισμα καΙ τηv έπάvοδον τοΟ Βασιλέως 
Γεωργίου, τΟ: πράγματα Ελqδον διάφορον είιτυχώς έξέλιξ ιv. Άληθf.ς εΤ
ναι δτι ό άvτικομμουν ισμος τοΟ Λαοu, δηλαδη ή άρνησις τοΟ Κομμουνι
σμοu, έπαιξεν έπίσης μέγαν ρόλον εΙς το δημΟψήφισμα προς έπάvοδοv 
τοΟ Βασιλέως. Ό Λαος έπανέφερε τον Βασιλέα του καΙ ώς σύμβολον τijς 
ένότητος τοΟ ΝΕθνους καΙ ώς παράγοντα πολιτειακijς καΙ πολιτικijς στα
θερότητος, φοβούμενος την άvαρχίαv καΙ τον Κομμουνισμόν. 

'Αλλ' ο\ ΒασιλεΊς γενικώς κατώρθωσαν νΟ: μεταδάλοuv την άρνη
σιv έγκαίρως εΙς θέσ ιν καΙ συvτριδέντος τοΟ ΚομμουνισμοΟ ό θεσμος 
τής Βασιλείας έν 'Ελλάδι εΤναι σταθερός, δσον δf.ν uπijρξε ποτΈ: εΙς την 
πολ ιτικην Ιστορίαv τοΟ τόπου. Αίιτο ποu έπετεύχθη πολιτειακώς δf.ν το 
εΤχεν έπιτύχει ό κ. Τσαλδάρης κα] πολιτικώς. 

'Άν τοΟτο το τελεuταίΌν έπιτυγχάνεται τώρα έν συνεχείQ: καΙ μf. 
την σημερινην κατάστασι'\1, εΤναι άλλο ζήτημα. Όμ ιλοuμεν διΟ: το 1 946 
καΙ δχι δ ιΟ: το 1 953. ΝΕκρινα σκόπιμον νΟ: έπισημάνω το γεγονος δτι 
δεν έπιτρέπεται ό Κομμουνισμος νΟ: aποτελ!] τ η ν θ έ σ ι ν καΙ ή aντί
παλος αίιτοΟ παράταξ ις την ά ρ ν η σ ι ν, δ ιότι ή θέσις πρέπει νΟ: εΤναι 
ή έθνικόφρων παράταξ ις καΙ ό Κομμουνισμος ή άρνησις αίιτijς. 'Αργό
τερα μf. τοuς Πλαστήραν καΙ Βενιζέλον τΟ: πράγματα ήσαν aρκετΟ: 
μπερδεμένα έπ1 τοΟ σημείου τούτου. Αύτην την θ έ σ ι ν  aκριδώς aγωνί
ζεται νΟ: δημ ιουργήσι:ι τώρα ό «'Ελληνικος Σ υναγερμός». 

Ο Ι  ΣΛΑΥΟ Ι ΚΑ Ι Ο Ι  ΜΑΚ ΕΔΟΝΕΣ 

Κ ατ' ανάγκην τώρα πρέπει νΟ: έπανέλθωμεν εΙς το μακεδονικον ζ1-
τημα, διΟ: ν' aναλυθ!] ή νέα αίιτοΟ μεταπολεμ ικη φάσις. ΚαΙ ή φάσις αυ
τη εΤναι κατ' aνάγκην διάφορος τijς προπολεμ ικijς, διότ ι  ό πόλεμος καΙ 
τΟ: aποτελέσματα αίιτοΟ μετέβαλον βασικώς τοuς δρους καΙ τΟ:ς σuvθή
κας, uπο τΟ:ς όποίας έξητάζετο το μακεδονικον ζήτημα προηγουμένως. 

'Εν πρώτοις τότε έπρόκειτο περ1 προσπαθείας αίιτονομήσεως τijς 
Μακεδονίας έντος τοΟ πλαισίου a σ τ ι κ ώ ν Κ ρ α τ ώ ν  τijς Βαλκαvι
κijς. Τώρα ή Βαλκαν ικη κατΟ: μέγιστον μέρος (χει κομμουνιστικοποιηθ1]. 
'Έπειτα έπρόκειτο περ1 προσπαθείας δημ ιουργίας «μακεδονικού Ε
θνους», μακεδονικijς έθνικijς συνειδήσεως, 'ίνα έπ' αίιτijς στηριχθ!] ή aρχη 
τών έθνικοτήτων καΙ ή δυνάμει αίιτijς αίιτονόμησις. Σήμερον έπισήμως 
κηρύσσεται εΙς την γιουγκοσλαυϊκην καΙ βουλγαρικην Μακεδονίαv, δτι ο\ 
κάτο ικοι αίιτών εΤναι Μακεδόνες την έθνικότητα, (χουν ήδη οί τijς γιουγ
κοσλαυϊκijς Μακεδονίας κρατ ικην uπόστασιν (έ:στω ψεuδοϋπόστασιν) , 
χρησι μοποιοuν έπισήμως το μακεδονικον Ιδίωμα ώς γλώσσαν των, καΙ 
εΙς τΟ: σχολεΊα των δ ιαπαιδαγωγοuν τΟ: τέκνα των άπο έθνικijς άπόψεως 
ώς Μακεδόνας, aφou μf. μακεδονικην έθνικην σuvείδησιν μό:ς εστειλαv 
καΙ aρκετΟ: aπο τΟ: έπαναπατρισθέvτα 'Ελληνόπουλα, τΟ: Ο:ρπαγέντα ύ
πο τών συμμοριτών. 
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Προπολεμικως έπρόκειτο περi αύτονομήσεως τijς Μακεδονίας, κα
τα τfιν θεωρίαν τοu άρχικομιτατζη Σ ανδάσκη, ώς Λαοu έθνικως διαφέ
ροντος άπο Βουλγάρους, Σέρβους, 'Έλληνας καi Τούρκους, άπογόνου 
των παλαιων Μακεδόνων, τοu Φιλίππου καi τοu 'Αλεξάνδρου, ένι:';:ι σή
μερον γίνεται μεν λόγος περi <<μακεδονικοu Ε:θνους», ώς_ σλαυϊκοu δμως 
φύλου, έλθόντος καΙ αύτοu κατα τον Μεσαίωνα μαζi με τοuς Σ έρβους, 
Κροάτας, Βουλγάρους, κατα τfιν Ο:ποψιν 6χι τοu Σ ανδάσκη, άλλα τοu 
Βουλγάρου στρατηγοu Πρωτογέρωφ ! Οuτω οί κομμουνισταi της σήμε
ρον υίοθετοuν άπόψεις ένος Βουλγάρου σωοινιστοu στρατηγοu ! Καi με 
τfιν Ο:ποψιν δτι το τοιοUτον «μακεδονικον εθνος>> εΤναι σλαυϊκον φΟλον, 
περιέλαοον τfιν «Μακεδονικfιν Λαϊκfιν Δημοκρατίαν>> είς τfιν Γ ιουγκο
σλαυϊκfιν Όμοσπονδίαν. · 

ΤΟ Σ .Ν .Ο.Φ. Κ Α Ι  ΤΟ Ν.Ο.Φ. 

αΟσον άφορ� λοιπον τfιν έλληνικηv Μακεδονίαν, δεν τίθεται πλέον 
κav ζήτημα «αύτονομήσεως>>, άλλ' απλως προσαρτήσεως αύτης ( της 
Μακεδονίας τοu Αiγαίου ) είς τfιν uπάρχουσαν ήδη «αύτόνομον» ( sic ! ) 
«Λαϊκfιν Δημοκρατίαν των. Σκοπίων ! » ( τοu Βαρδαρίου ) .  Πρόκειται δη
λαδiι περi σ α φ ω ς σ α φ ε σ τ ά τ η ς δ ι ε κ ι κ ή σ ε ω ς έ λ λ η
ν Ι Κ ω ν έ δ α φ ω ν, άσυστόλως κα( συνεχως έπισήμως διατυπουμένης, 
άνευ άvτιδράσεως σοοαρδ:ς έκ μέρους τijς έπισήμου ' Ελλάδος. 

Δια να άvτιληφθοuν πάντες δτι καi αύτο το Κ . Κ .Ε. θεωρεΊ πλέον 
τοuς Μακεδόνας ώς σλαυϊκον φuλον καi συνεπως έγκρίνει την προσάρτη
σιν της έλληνικης Μακεδονίας είς τfιν των Σ κοπίων, άρκεΊ να άναφέρω
μεν δτι συγχρόνως μ(. τi]ν άπελευθέρωσιν της χώρας μας άπο τοuς Γ ερ
μανούς, έν τ6 έπιθυμίq: να έπεκταθ6 το ΕΑΜ είς τοuς σλαuοφώνους, ώρ
γάνωσε το Σ ΝΟΦ ( Σλαογιάνσκη Ναρόντεν Όσοομποντίτελ Φροντ = 
Σ λαυϊκον Έθνικον Άπελεuθερωτικον Μέτωπον ! ) Έπέρασαν μijνες δια 
να άvτιληφθοuν - οΙ μεγάλοι νόες - τιΊν γκάφφαν των, με τfιν δποίαν 
έβάπτιζαν ώς Σλαύους δλους τοuς σλαυοφώνους, εuρijκαν άvτίδρασιν καi 
άπο αύτοuς άκόμη τοuς παραδεχομένους τfιν θεωρίαν Σανδάσκη καi τό
τε ήναγκάσθησαν να σ6ύσουν το Σ καi το Σ ΝΟΦ εγινε ΝΟΦ = ΕΑΜ ! 

Η ΒΑΛΚΑΝ Ι Κ Η  ΟΜΟΣ ΠΟΝΔ Ι Α  Κ Α Ι  Ο ΤΡ Ι ΤΟ Σ ΓΥΡΟΣ 

Βεβαίως καi δ:ν  άκόμη δεν έθεώρουν το uπ' αύτων κατασκευαζό
μενον Μακεδον ικον ΝΕθνος ώς σλαυϊκον τοιοΟτον, καi έαν υίοθετεΊτο ή 
θεωρία Σ ανδάσκη, καθ' τ]ν πρόκειται περi άπογόνωv των παλαιων Μακε
δόνων τοΟ Φιλίππου καi τοu 'Αλεξάνδρου, πάλιν, κατα τfιν κομμοuνιστι
κτ)ν Ο:ποψιν, ή αύτόνομος Μακεδονία θα πρέπει να άνήκι:1 είς ττ)ν Βαλ
κανικτ)ν Όμοσπονδίαν, είς ττ)ν δποίαν άλλωστε eα πρέπει να άνήΚΙJ καi 
ή 'Ελλας δλόκληρος, ώς Ιδιαιτέρα Λαϊκιl Δημοκρατία ( κάτω τοu 'Ολύμ
που ) ,  καi ή ΆΜανία καi δλαι αί άποδεδειγμένως μη σλαυϊκαi χωραι 
της Βαλκανικfjς, δηλαδη ;1 Ρουμανία καi ένδεχομένως καi ή Οuγγαρία ! 
Άλλα βέοαια θα πρόκειται περi Βαλκανικης 'Ομοσπονδίας έντος τοu 
πλαισίου της 'Ενώσεως των Σ οβιετικων Σοσιαλιστικωv Δημοκρατικων 
καi οχι περί . . .  Γιουγκοσλαuϊκης 'Ομοσπονδίας τοΟ τίτο ! 

UΟταν δ Ταλαyάνης (δ Ζέβγος ) ,  όλίγον προ της Βάρκιζας, εσπευ
σεν είς την γ ιουγκοσλαυϊκfιν Μακεδονίαν, ώς άπεσταλμέvος τοu Κ . Κ . Ε. ,  
καi σuνήvτησεν έκεΊ τον μόλις άφιχθέvτα έκ  Ρωσίας Γεώργιον Δημητρώφ, 
οuτος τοΟ εΤπε σαφως, καθ' δμολογίαν τοu ίδίου Ζέβγου ( τον δποΊον, 
καθώς εγραψα ήδη, εΤδα όλίγας ήμέρας προ της δολοφονίας του έν Θεσ
σαλονίκΙJ ) ,  δτι δεν πειράζει &ν uπογράψουν τfιν Βάρκιζαν, δ ιότι ή γενικfι 
κατεύθυνσις εΤναι να προχωρήσουν είς τfιν συγκρότησιν της Β αλκανικης 
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Ό μοσπονδίας καΙ δέν θa άρyήσι;ι ή δρδ:σις προς κατάκτησιν καΙ τής 
uπολοίπου Μακεδονίας καΙ δλοκλήρου τής ' Ελλάδος (τρίτος γuρος, συμ
μορ ιτοπόλεμος) . 

ΜΟΝΟΝ Π Ρ Ο ΣΑΡΤΗ Σ I Σ 

'Αλλ' έκτος τούτου, δταv άργότερον ό Δημητρωφ, ώς Πρωθυπουρ
γος τής Βουλγαρίας, έπεσκέφθη τον Τίτο είς τό Μπλεvτ καΙ «τa εΤπαv 
.έκεΊ ο\ δuό των», εΤναι σήμερον 6έ6αιον, δ ιότι έχει άποκαλυφθi:; άπο 
γιουγκοσλαυϊκής πλευρδ:ς, μετa τον θάνατον τοu Δημητρώφ, δτι σuvε
.φώνησαv τόσον έπl τής έναντι τής Μόσχας «άνδρικής στάσεώς των» 
(τιτοϊστικής aπειθαρχίας ) ,  δσον καΙ διa τf]ν ταχεί'αν συγκρότησιν τής 
Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας διa τής καταλήψεως τής Μακεδονίας καΙ τής 
'Ελλάδος δλοκλήρου (δ ιa τοu συμμοριτοπολέμου) ,  τής όποίας Βαλκα
ν ικής 'Ομοσπονδίας ό μέν Δημητρώφ θa άνελάμ6αvε την προεδρίαν τής 
Δημοκρατίας, δ δi: Τίτο τf]ν πρωθυπουργίαν έν τ4J σuvόλc;;ι της, μέ «αύ
τονόμους» φυσικa ψευδοκυ6ερνήσε ις κατa χώρας ! Φυσικa δ Δημητρώφ 
δi:ν τa κατάφερε είς • τf]ν Βουλγαρίαν, δπως ό τίτο είς τf]ν Γ ιουγκο
.σλαυίαν, καi δ ι '  αύτο «έ6ιάσθηκε νa άποθάνι;ι τ ιμητικως είς κλ ινικf]ν 
τής Μόσχας», άφοu παρέδωσεν είς τf]ν άγχόνην τον πρωτον συνεργά
την του Κοστώφ ! 

Δ ΥΝΑΜ I Κ ΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 

Σ uvεπως μεταπολεμ ικως δi:ν τίθεται ζήτημα πλέον αuτονομήσεως 
τής Μακεδονίας, έπi τiJ βάσει τής άρχής των έθνικοτήτων, άλλa κατ' 
<>ύσίαν ζήτημα έπεκτάσεως έδαφ ικως τής «Λαϊκής Δημοκρατίας τοu 
Βαρδαρίου» προς τf]ν «Μακεδονίαν τοu Αίγαίου» ! Καi έκεΊ ποu Ε:φθα
σαv τa πράγματα, αύτο πλέον δεν εΤναι ζήτημα θ ε ω ρ I ω ν, άλλa 
ζήτημα δ υ ν α μ ι κ ό ν .  'Ή θa άναγ,κασθοuν άργa η γρήγορα, ώς 
πιστεύομεν, οΙ κομμοuvισταi καΙ οΙ Γιουγκοσλαuοι, μαζl με αύτοuς, νa 
ό: π α ρ ν η θ ο υ ν τ α ς θ ε ω ρ ί α ς περl <<μακεδονικοu έθνους», 
πιεζόμενοι άπο τf]ν γενικf]ν πορείαν τοu τιτανείου ό:γωνος μεταξu έλευ
·θέρων Λαων καi Κομμουνισμοu, η θa γίνι;ι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 
καΙ δλα αύτa τa ζητήματα θa λυθοuν πλέον δ ι '  αύτοu. Είτε δ Κομμου
νισμος θa ήττηθi:\ &νευ πολέμου (δ ιότι ύπάρχει καi ήττα χωρlς πόλε
·μον) , εϊτε θa γίντ:ι πόλεμος, δπότε καΙ πάλιν θa ήττηθi:\, δπωσδήποτε 
ή έλληνικη Μακεδονία θ(χ παραμείνι;ι έ λ λ η ν I κ ή ! ΚαΙ το Μακεδονι
κον, συνεπC:ις, δηλαδη τa περi αύτονομήσεως αύτής, εΤναι καΙ αύτο, 
-δπως καΙ τόσα &λλα προβλήματα τοu Κόσμου, άναγεγραμμένα έπl 
τοu κάλυκος τής άτομικής 6όμ6ας, &ν αίίτη έχει κάλυκα ! 

'Έτσι τίθεται πλέον το ζήτημα τοUτο καΙ αύτη εΤναι ή νέα φάσις 
του, έκφεύγουσα πλέον, φυσικa, άπο τa πλαίσια τής Βαλκανικής. 

ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝ Ι ΣΤ Ι ΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΜΑΚ ΕΔΟΝ Ι ΑΣ 

Κατa το έτος 1 946 ένεφανίσθη καΙ το Κ . Κ .Μ. ( Κομμουνιστικον 
Κόμμα Μακ�δονίας ) .  ΚαΙ αύτο ήτο εν βf\μα προς τf]ν έπίλυσιν τοu 
μακεδονικοu αύτονομ ιστικοu ζητήματος, διότι ή 'ίδρυσις η ή έμφάvισις 
.νέου κομμουνιστικοu κόμματος, κατa το καταστατικον τf\ς Κόμ ιvτερν 
καi γενικως κατa τοuς όργαvωτικοuς κανόνας των κ . κ ., έπιτρέπεται 

.καΙ δ ικαιολογεί'ται μόνον καΙ άποκλειστικως f!E τf]ν ίίπαρξιν η τf]ν δη
μιουργίαν νέου Κ ράτους. Κάθε Κράτος δεν δυναται νa έχτ:ι είμη εν καΙ 
μόνον κομμοuvιστικον κόμμα καΙ ούδi:ν κομμουνιστικον κόμμα δύναται 
·νa έπεκτείνεται είς δύο Κράτη, πλf]ν φuσικa της 'Ομοσπονδίας πολλων 
'Κ . Κ .  η της Κόμιντερν, ώς όργαvώσεων κομμάτων. 
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' I  δρυθείσης, λο ιπον, τijς «Λαϊκijς Δημοκρατίας τijς Μακεδονίας 
τοΟ ΒαρδαρίοU>>, έδέησε νό: lδρuθ6 καi το Κ . Κ .Μ., ώς Ιδιαίτερον κόμμα 
κομμουνιστικον, άσχολούμενον μΕ τfιν πολ ιτικfιν δρ&σιν τijς Μακεδοvί
ας. 'Αλλό: ποίας Μακεδονίας ; Μόνον τijς γιουγκοσλαυϊκijς, δηλαδiι τijς 
τοΟ Βαρδαρίου, η καi τijς έλληνικijς, δηλαδiι τijς τοΟ ΑΙγαίου ; Τό: μέλη 
τοΟ γιουγκοσλαυϊκοu κομ μοuv ιστικοu κόμματος, τό: κατοικοΟντα καl 
δρ&ιντα έν τ6 «Λαϊκ6 Δημοκρατίςχ τοΟ ΒαρδαρίοU>>, διεγράφησαν άπο 
το Κ . Κ . Γ. καi ένεγράφησαν εΙς το Κ . Κ .Μ. Θό: έγίνετο το ίδιον καl μe 
τό: έν τ6 έλληνικ6 Μακεδονίςc μέλη τοu Κ . Κ . Ε. ; Έό:ν έγίνετο αίιτο, θό: 
fπρεπε ταΟτα νό: λαμ6άvουν έντολό:ς άπο τό: Σ κόπια, οχι μόνον ώι; 
κομμουνισταi, άλλό: καl ώς Μακεδόνες τfιν έθνικότητα, διότ ι  μία τοι
αύτη μεταγραφη θό: εΊχε καi τiιν έννοιαν τijς ό:ναγνωρίσεως έκ μέρους 
αύτ&ιν τijς Ιδιότητός των ώς Μακεδόνων τfιν έθvικότητα πλέον ! 

ΤΟ Κ . Κ .Μ. ΕΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ . Κ . Ε. 

' Επίσης το Κ . Κ .Μ. θό: ήτο άρμόδιον δ ι '  δλα τό: πολιτικό: ζητήμα
τα τijς Μακεδονίας γενικ&ις καi συνεπως καi τijς έλληνικfις, άπο τiιll' 
δποίαv θό: fπρεπε νό: άποξεvωθ6 το Κ . Κ . Ε. ,  περ ιοριζόμενον μόνον εΙς. 
τiιν Παλαιό:ν 'Ελλάδα ! Δηλαδi] κομματικ&ις θό: έγίνετο ή «Π ρ ο σ ά ρ
τ η σ ι ς» καl τijς «Μακεδονίας τοu Αίγαίου» εΙς τi]ν «Μακεδονίαν τοΟ. 
Βαρδαρίου». 

'Αλλ' ή «Μακεδονία τοΟ ΑΙγαίου» ήτο έλληνικiι καi ή Έλλό:ς έκυ-
6έρνα αύτfιν, το δΕ: Κ . Κ . Ε. ήτο δ uπεύθυνος τfις κομμουνιστικijς πολιτι
κijς έν 'Ελλάδι .  Όργανωτικ&ις λοιπον το πρ&γμα ήτο πολU περίπλοκον. 
·Εγ ιναν έπαvειλημμέναι σχετικαi συσκέψεις μεταξι) των στελεχ&ιν τοΟ. 
Κ . Κ . Ε. καl τοΟ Κ . Κ .Μ. (τijς «Μακεδονίας τοΟ Βαρδαρίου» ) ,  ττρiν άκό
μη έπέλθτ:1 ή διάστασις τοΟ τίτο μΕ τiιν Κόμ ινφορμ, καi τέλος, δ ιό: μ ιδ:ς 
κοινfις «όλομελείας», άπεφασίσθη το Κ . Κ . Ε. νό: Ιδρύστ:1 έν έαuτi;> Ιδιαί
τερον τμfιμα τοΟ Κ . Κ .Μ. έξαρτώμενον μf:ν πολιτικ&ις παρ' αύτοΟ, uπεύ-· 
θυνον ομως διό: τfιν διαχείρισιν εlδ ικως των ζητημάτων τ&ιv έχόντωv σχέ
σιν  μΕ: τi]ν Μακεδονίαν καi συvδεόμενον μΕ: το Κ . Κ .Μ. των Σ κοπίων ! 
Έπειδη δμως ολα αύτό: έγίνοντο πλέον άρξαμένου τοΟ συμμοριτισμοu, 
κατ' ούσίαν καi το Κ . Κ . Ε. καi το Κ . Κ .Μ. εΤχον τi]ν ήyεσίαν των πέραv· 
τοu Παραπετάσματος καi συνεπ&ις δλα τό: ζητήματα τό: έπέλυον άπο 
κοινοΟ, καi μάλιστα καΙ μΕ την τταρουσί&ν ποικίλων Ρώσων, Γιουγκο
σλαύων, Βουλγάρων καl Άλ6αv&ιν άκόμη aπεσταλμένων, στρατιωτικ&ιν 
καi πολ ιτικ&ιν, μΕ ποικίλας Ιδιότητας ένος έκάστου αύτ&ιν, μέχρις οτου• 
έττfιλθεν ή διάστασις τίτο καΙ Κόμ ινφορμ, δπότε το' Κ . Κ .Μ. έμεινε 
πλέον ώς Κ .  Κ .  μόνον τfις «Λαϊκijς Δημοκρατίας τοΟ Βαρδαρίου» μe 
τήν . . .  έλπίδα νό: έπεκταθΌ ή δικαιοδοσία του κάποτε καl εΙς τfιν «Μα
κεδονίαν τοΟ ΑΙγαίου», δ:ν, ώς έλπίζομεν, δέν παύσΥJ νό: άσκfιται καΙ: 
έκε'i μετό: κατάρρευσιν τοu κομμουνιστικοΟ καθεστ&ιτος. 

Μ Ι Α  ΣΥΝΟΜ Ι Λ Ι Α  ΜΕ ΤΟ ΖΕΒ ΓΟΝ 

ΕΤχα έλθει εΙς τi]ν Θεσσαλονίκην προσωριν&ις έξ Άθην&ιν, δταv εΤδα 
τον Ζέ6γον ένα μεσημέρ ι έξερχόμενον άπο ένα κουρεΊον, ττοu εuρίσκε
ται σχεδόν άκρι6&ις άπεναvτι άπο τον ναόν τfις Άγίας Σ οφ ίας. Σ υναv
τηθήκαμε ξαφνικό:, εuρεθέντες εναντι άλλήλων, εΙς άπόστασιν όλίγων· 
6ημάτων. ΕΤχα νό: τον ίδ&ι χρόνια, άπο τότε ποu ήλθεν εΙς τό:ς 'Αθήνας 
έρείπιον άττο τi]ΙΙ φυματίωσιν καl έμερί μνησα νό: σταλ6 εΙς σανατόριον· 
τοu Καυκάσου, οπως έχω ήδη άναφέρει .  

Μόλις μ έ  εΤδεν, έξεπλαγη πρ&ιτον, έστενοχωρήθη fπειτα, μ η  γνω
ρίζων ίσως τί νό: κάμΥJ, έν σuvεχείςc εΤχε κάποιον δισταγμον καi έν τέ-
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λει έχαμογέλασεν, ύπερνικήσας προφανώς τα διάφορα ταύτα συναι
σθήματα, καi μοu εΤπε : 

- Καλημέρα. Πόσα χρόνια έχουμε να συναντηθοuμε ! �Εφυγα 
στη Ρωσία καi γύρισα καi δέν σέ 6ρηκα στο κόμμα. ΕΤσαι καλά ; Πολ
λές φορές ρωτοuσα να μάθω για σένα, δ ιότ ι δέν ξεχνώ δτι έσU μ'  εκανες 
καi κομμουνιστη στη Δράμα, έσu μ' εστειλες καi στη Ρωσία να θερα
πευθώ. 

- Έγω καλc'χ εΊμαι.  'Αλλ' έσu f\σουν άρρωστος, άνέρρωσες ; 
- Ν  Ε, δπωσδήποτε, κίνδυνος άμεσος δέν ίιπάρχει .  Oi ίατροi λένε, 

δτι έχει γ�νει
, 
&�6εστοποίησις τοu έσωτερ ικοu τοu πνεύμονος. 

- Π�ς ;δω
θ 

; 
ζ' ' ' Κ ' ' ' λ ιιθ '  ' - Να, ηρ αμε μα ι με τον υρκο για να παρακο ο ησουμε την 

δρeχσι της Έπιτροπης Έρεύνης τοu Ο .Η .Ε. (της πρώτης, προ της Βαλ
κανικης Έπιτροπης) . 

- Κατάλαβα, δηλαδη μαζi μέ τον Λα6ρησεφ ( τον Ρώσον &ντι
πρόσωπον είς την Έπιτροπην Έρεύνης καi f:πειτα πρεσ6ευτην είς την 
�Αγκυραν ) .  

- Καθήμεθα κάπου, να πάρωμε κάτι ; 
νΕκαμα πως δέν θέλω, ένι:";) f\θελα να ποuμε κ ι '  άλλα. 
- ΕΤναι μεσημέρι, καϋμένε, θα πeχμε να φeχμε. 
- ΝΟχι, Ελα τώρα, γ ιατi δέν ξέρω aν θα ξανασυναντηθοuμε ! 
Σαν να εΤχε προαίσθημα δτι μετά τ ινας ημέρας, δύο η τρεΙς, θα 

τον έδολοφονοuσαν. Έκαθήσαμε &π' f:ξω aπο το καφενεlον «Έρμης:�, 
εΙς μίαν άκραν. Έπειδη ή ωρα ήτο περασμένη, το καφενεlον δέν εΤχε 
πολλοuς πελάτας. 

- Π ίστευες, ποτέ, t']ρώτησα τον Ζέ6γον ένι:";) έκαθήμεθα εΙς το κα
φενεΊον «Έρμης>>, δια να τον πειράξω λίγο, δταν f\σουν δάσκαλος στην 
Βησοτσιάνη, δτι θα γινόσουν κάποτε καi ύπουργός ; 

- 'Ασφαλώς οχ ι. Άλλα το δτι εγινα ύπουργός, δέν εχει σημασίαν. 
'Ελπίζω γρήγορα να πάρουμε την Έξουσίαν έν τι:";) συνόλeι> της. Καi γι'  
αύτό, μια ποu σέ 6ρηκα, θα σοu aποδώσω το καλο ποu μοu f:κανες. Σ οίΊ 
συνιστώ λοιπον να ξανάρθι:ις στο κόμμα ! Έσu μeχς χρειάζεσαι πολύ. 
Καi ό Ζαχαριάδης ποτέ δΕ:ν εΤπε οuτε μ ια λέξι έναντίον σου, δσες φο
ρΕ:ς i:γινε λόγος. 

Έχαμογέλασα. Καi τοu έκοψα τον 6ηχα aμέσως : 
- Ν Αφησε αύτην την κουοέντα. Έγω δΕ:ν πιστεύω πια σ' έκεlνα 

ποu τότε πίστευα καi συνεπώς aποκλείεται να &κολουθήσω πολιτικην 
γραμμην ΠΟU δΕ:ν την πιστεύω. υΟλα τα άλλα ε Τ ναι περιττά. "Αν f\θελα 
να ερθω πάλι στο κόμμα, f\ξερα καλα τί επρεπε να κάμω. Άλλα έκεlνο 
ποu &μφισ6ητώ εΤναι το άλλο ποu εΤπες, δτι θα πaρετε γρήγορα την 
' Εξουσία ! ' ΕσεΊς την εϊχατε στα χέρ ια σας καΙ την χάσατε. Αύτο εΊ
πα καi τοu Σ ιάντου στην 'Αθήνα. Πώς τώρα θα την πάρετε ; 

Ο ΔΗΜΗΤΡΩΦ Δ Ι Α ΤΟ «ΝΕΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡ I »  

ΚαΙ τότε μοu &φηγήθη τ ί  τοu εΤπεν δ Δημητρωφ εΙς την Γιουγκο
σλαυίαν καi δτι γρήγορα θα &ρχίσι:ι νέον πανηγuρι (δ τρίτος γuρος ) .  
Καi δτι γι '  αύτο έπι μένει έγκαίρως νά . . .  έπανέλθω εΙς το κόμμα ηJ . . .  με-
ρίμνι:ι του ! 

' 

, - Δηλαδη θα γίνι:ι έξωτερικη έπέμ6ασις, πόλεμος κατα της ' Ελ
λαδος ; 

- ΝΟχι aκρι6ώς, &λλ' εν εΤδος έξεγέρσεως ίδικης μας, μΕ: την βοή
θειαν τών Λαϊκών Δημοκρατιών. Ή 'Ελλας δΕ:ν εχει στρατον κατ' ούσίαν. 
πώς eα aμυνθ� ; 

ΔΕ:ν ηθέλησα να τοu φέρω &ντιρρήσεις δια να π� περισσότερα. 
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- Σωστά, τοu εΤπα, Δεν fχει δυνάμεις. Έκτος έav βοηθηθ!J άπ' 
.έξω. 

- Άπίθαvον. � Εως ότου άλλωστε νeχ κινηθοuν οί άπ' fξω, θeχ ε
χωμεν τελειώσει ! 

- Κ' έσείς τ ί  δυνάμεις fχετε ; 
- ΝΕχουμε δπλα καi μποροuμε να fχουμε δ, τι θέλουμε. 'Ανθρώ-

πους γ ια να οπλίσουμε θeχ βροuμε. VΟλος ό φτωχος ό κόσμος, δταv τοu 
.δώσι:� ς δπλο, eα το πάρι:� καi θα το χρησι μοποιήσι:J .  

-- Σ '  αύτο εχεις δίκι:�ο, γιατi καi ψυχολογικως έξηγείται .  Ό ά
δύνατος λαχταρζχ η1ν δύναμι καΙ το δπλοv ε Τ ναι δύναμις. "Αλλωστε θeχ 
παίξι:� ρόλον καi το συνέδριο, ή μί μησις, ποu πάντοτε παίζει ρόλο στη 
μό:ζα. "Επειτα ό άνθρωπος fνοπλος αίσθάvεται τον έαuτό του περ ισσό
τερον έλείιθερον καi περ ισσότερον άσφαλή.  

- Αίιτeχ έσu τeχ ξέρεις καλύτερα άπο έμό:ς, γ ι '  αύτο σοu Ελεγα νeχ 
fρθι:�ς μαζί μας. Πάντως, σκέψου το ! ΝΕχεις καιρό ! 

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΖΕΒ ΓΟΥ 

"Επειτα ό Ζέογος μοu άvέπτυξε μερικό: σχετικό: περi Ρωσίας, δ
που εΊχε μείνει άρκετeχ καi τελικως μοu fδωσε πληροφορίας τινeχς προς 
έξακρίοωσιν γεγονότων τοu παρελθόντος, τeχ όποία fγραψα ήδη. 

ΝΕφυγε καi μετά τινας ήμερας έφονεύθη. Δεν π ιστεύω δτι ή ήγεσία 
τοu Κ . Κ . Ε. εΤχε λόγους νeχ τον ξεκάμι:J . Ό Ζαχαριάδης δεν εΤχε τίποτε 
:vex φο6ηθ� άπο τον Ζέ6γοv, διότι καi ό Ζέ6γος ήτο δημ ιούργημα μεv 
τοu Σ ιάντου, παρeχ τοu δποίου προωθήθη είς τeχ άνώτερα πόστα τοu 
κόμματος, τeχ έκράτει δμως μόνον χάρις είς την σuγκατάθεσιν τοu Ζα
χαριάδη. "Αλλωστε, έeχν ή ήγεσία τοu Κ . Κ . Ε. εΤχε λόγους να ξεκάμι:� 
τον Ζέογον, εΤχε προς τοuτο πολλοuς άλλους τρόπους, χωρiς νeχ πι
στεύι:� δτι δολοφονοιJσα αύτον έν μέσι:� όδ� τής Θεσσαλονίκης, θeχ ήδύ
νατο να έπιρρίψι:J είς ;ην Άστυνομίαv το εγκλημα ! Δια τοuτο πρέπει 
μό:λλον νeχ γίνι:� πιστεuτr) ή έκδοχr) τής Δικαιοσύνης, καθ' rjν δ δολοφό
:vος ένήργησεν έξ Ιδίας πρωτοοουλίας καi δ ιeχ λόγους Ιδιωτικούς. 

Ο ΘΑΝΑ ΤΟ Σ ΤΟΥ Σ I ΑΝΤΟΥ 

Το 'ίδ ιον Ισχύει καΙ διeχ τοv άργότερον έπισυμ6άvτα θάνατον τοu 
Σ ιάντου έν 'Αθήναις. 'Ελέχθη τότε δτι δ Ζαχαριάδης ε6αλε τον Ιατροv 
καθηγητην Κόκκαλην νeχ κάμι:� δολοφονικr)ν ενεσιν 'είς τον άσθενοUντα 
τάχα Σ ιάντον, δ ιότι οοτος τοu ήμφισοήτει την ήγεσίαv ! Κάθε άλλο εΤ
ναι δυνατον να συμοαίνι;J .  Ό Ζαχαριάδης δεν ήτο δυvατον να φο6ήται 
άπο τον Σ ιάντον τέτοιο πρό:γμα. Ό Σ ιάντος ε Τ χε τι) ν ήγεσίαv καi ήναγ
κάσθη άμέσως να τr)ν παραδώσι:� εΙς τον Ζαχαριάδην, μόλ ις οοτος ήλθεν 
έκ Νταχάου. Δεν ήτο λοιπον δυνατον άργότερα να τοu την άμφισοητήσι:J . 
"Αλλωστε το κuρος καi ή ήγεσία τοu Ζαχαριάδη στηρίζονται είς την εu
νοιαv τής Μόσχας, ητις έν τ� προσώπ� του εύρήκε τον άvθρωπόν της. 
Αύτο δε ό Σ ιάντος το ήξερε, καθwς ήξερε καi το δτι δ ίδιος δεν ήτο δυ
νατον νeχ εΤναι ό έκλεκτος τής Μόσχας, δ ιότι ή Μόσχα το 1 930 τον Ε
παυσε μαζi με δλην την παρέαν του άπο τi]ν Κ .  Ε. καi τον πήρε εΙς την 
Ρωσίαν. Ό Σ ιάντος ήγείτο τοu κόμματος, δταv τοuτο δεν εΤχεν έπαφην 
}lE τιlν Μόσχαν. Ζήτημα δε εΤναι - &ν ύπήρχεν έπαφη - &ν ή Μόσχα θeχ 
τον άφινεν έπi κεφαλής τοu Κ . Κ .Ε.  Σ υνεπως δλα αύτeχ εΤναι φαντασιο
κοπήματα. 

Σ ταματωμεν έδCJ εΙς το 1 947.  'Αρχίζει δ συμμορ ιτοπόλεμος. Κατ' 
αύτον πολιτικό: παρασκήνια δεν ύπάρχουν, άλλeχ μόνον στρατιωτικό: γε
γονότα. Αίιτeχ άνεγράφησαν είς τeχς έφη μερίδας καi ε Τ ναι γνωστά. �Αν 
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ύπάρχουν πολιτικα παρασκήνια πέραv τοίι Παραπετάσματος, δπου έ
δρεύει πλέον ή ήγεσία τοίι Κ . Κ . Ε. μαζi με τfιv «Δημοκρατικην Κuδέρ
vησιν τοίι Βουνοίι», αύτα δεν δύνανται να εχονν γενικώτερον έvδιαφέρον 
δ ια την ' Ελλάδα, δ ιότ ι c'χσφαλώς c'χφοροίιv καi έπεμοάσε ις ξένων είς τα 
τοίι Κ . Κ . Ε., οί δποΊοι έκεΊ έπάνω δεν Ελειψαv οίίτε άπο το έπιτελείον τού 
Μάρκου ο\ στρατιωτικοί, οίίτε c'χπο το Πολiτ - Μπυρω τοίι Ζαχαριάδη οΙ 
πολιτικοί . 

'Αλλ' έκτος τούτου, ύπάρχει καi άλλος λόγος να σταματήσωμεν 
μέ)<ρι τοίι 1 947, μέχρι τοίι συμμοριτοπολέμου το Ιστόρημά μας. Άφ' 
ένος δεν εχομεν π λ ή ρ η σ τ ο ι χ ε Ί α τών διαδραματισθέντων έκτος. 
τιls 'Ελλάδος καi c'χφ' έτέρου 8 σ α ε χ ο μ ε ν c'χφοροίιν γεγονότα, τα ό
ποια άκόμη δΕν δύναται να λεχθij δτι Cιvήκονν εΙς την ' I  στορίαv, ως έ
κεΊνα τα δποΊα c'χνεφέραμεν μέχρι τοίι 1 947. ΕΤναι γεγονότα, τώv όποί
ων αί σννέπειαι ύπάρχονν c'χκόμη καi εΤναι πράγματα, τα όποία δημο
σιευόμενα ίσως να δύνανται να έπηρεάσουν την έξέλ ιξιν τών πραγμά-
των, καθ' δ c'χρκετα πρόσφατα. . 

Σ κόπιμον πάντοτε εΤναι ή ' Ι στορία να σταματ� τούλάχιστον μίαv 
πενταετίαv πρΟ της σήμερον. Μετα πάροδον έτών τ ινων ίσως άλλος τ ις,. 
ένημερώτερος έμοίι έπi τών προσφάτων γεγονότων, φέρει καi πάλιν εΙς 
η1ν δημοσιότητα . . .  'rι1ν συνέχειαv τοίι παρόντος Ιστορήματος. 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ι  

Ε'ίπομεν καΙ έλαλήσαμεν. Δi:ν προσθέτομεν καΙ τi}ν συνέχειαν τής ρήσεως, . 
δτι «άμαρτίαν ούκ fχομεν», διότι fχομεν πολλάς. Ο ί  σχόντες τον «ήρωϊ
σμον» να μac; παρακολουθήσουν άναyνωσται τοίi «ΗΕθνους» Οά βε6αιώσουν 
άσφαλωc; δτι άνεξαρτήτωc; τοίi &ν τά εί'πομεν καλα η οχι , πάντως εί'πομεν 
πράγματα ayνωστα μέχρι τοίίδε, όπωσδήποτε yεyονότα καΙ οχι •,ταραμύθια. 
καΙ έπl πλέον οχι έλάχιστα ένδιαφέροντα. 'Όπου ήδυνήθημεν καΙ έφ' δσον· 
αl δ ιανοητικαί μας δυνάμεις το έπέτρεπον, δi:ν άπεφύyομεν να προσθέσωμεν 
το διδακτικον μέρος δια τής κριτικής των yεyονότων, δια τής άναπτύξεως 
θεωριων καi τίic; έξαyωyί}ς συμπεραάμάτων. vΕχομεν πάντως το συναίσθημα 
δτι ό «Ι1ρωϊκοc;» άναyνώστηc; μας δi:ν θα ε'ίπtι δτι έ6yήκε ζημιωμένος άπο οσα 
έδιά6ασε. Κα\ αύτο μaς ίκανcmοιεί. 

•*• 

Κα\ τώρα, ώς έπίλοyον των yραφέντων, aς μι:Χς έπιτραπQ να ε'ίπωμεν 
πρωτον λ ίyα λόyια προς τοuς κομμουνιστάς, προς έκείνους δηλαδη ποu έξα
κολουθοίίν άκόμη να εΤνε κομμουνιστα ί :  

- Γνωρίζετε δτι ύπήρξα εΤς έ κ  των πρώτων ΠΟU έκήρυξα τας άρχας αύ
τας εΙς τον τόπον μας καΙ ήyωνίσθην ύπi:ρ αύτων είς τi}ν πρώτην -yραμμήν. 
τα πλείστα των σημερινων στελεχων τοίί κόμματος ύπηρέτησαν ύπο τας όδη-

. y ίας μου καΙ πολλα έξ έκείνων ποu έχάθησαν διεμορφώθησαν εΙς τον άyωνα 
μαζί μου. Άπο τοίί 1 928, ποu άπεχώρησα έκ τοίi κόμματος, δtν εΤπα λέξιν. 
Τώρα τα εΤπα δλα δσα fiξερα. Νομ ίζω δτι ηλθεν ή ώρα να σac; πω δλους, πα
λιοuς καi νέους κομμουνιστάc;, έκείνους ποu μi: ξέρουν άπο τότε καi έκείνουc; 
πΌu δi:ν μi: ξέρουν ώς νεώτεροι :  'Όπως τότε έκήρυξα έκ των πρώτων τον Κομ
μουνισμόν, f:τσι τώρα κηρύττω τ η ν χ ρ ε ω κ ο π ί α ν του, καΙ δπως τότε 
μi: άκολουθήσατε πολλο ί, νομ ίζω δτι καΙ τώρα πρέπει να κάμετε το ί'διον. 
Να εΤσθε βέ6αιοι, δτι καΙ τότε καΙ τώρα μόνον άyνi} πρόθεσι ς  κexl δ πόνος 
προς τον έρyαζόμενον Λαόν, άπο τον όποίον προέρχομαι καΙ είς τον όποίον 
άνήκω, μ'ε ώδήyησαν. Γνωρίζω καλα τί θα ποίίν πολλοl άπο σι:Χς άπο τοuς 
εχοντας αύμφέρον άπο τον Κομμουνιαμόν. Θα ποίίν δτι «πληρώθηκ� άπο τούς 
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J<απιταλιστac; γι<'χ νa τa γράψω αύτa δλα» ! 'Αλλ' Ο:ν έπρόκειτο νa πληρωθω, 
νομ ίζω δτι περισσότερα θa έκέρδιζα παραμένων είc; τfιν �γεσίαν τοu Κ . Κ .Ε., 
τής δποίαc;, δπωc; ξέρετε, αl πηγαl χρηματισμοu, δταν θέλπ κανεic; ν<'χ χρη
ματισθΌ, εΤνε άπέραντοι . 

"Ac; ποϋν δ,τι θέλουν οΙ έπικριταί μου. Έγw παρέταξα έπιχειρήματα δι '  
αύτ<'χ ποu πιστεύω σήμερον καΙ δποιοc; θέλει 0:ς προσπαθήσπ ν<'χ τa άνατρέ
·ΨΠ · Αί συκοφαντ ίαι δέν εΤναι έπιχειρήματα. 'Άλλωστε το γεγονοc; δτι έξακο
λουθω νa εΤμαι πτωχοc; καΙ μισθωτοc; εlc; το έπάγγελμά μου άποτελεi άδιαπέ
ραστον θώρακα έντι μότητοc; άπο πάσης συκοφαντίας. Δι' αύτο καΙ Ε:χω το 
θάρρος νa σaς πω ν<'χ κάμετε καΙ τώρα το ίδιον, δπωc; μέ άκολουθήσατε καΙ 
-τότε, ποu έκήρυττα τον Κ ομμουνισμόν. Δια6άσατε οσα Ε:γραψα καi Oa -.τει
σθήτε δτι Ε:χω δίκαιον. 'Άλλωστε καi δ άγών σας εΤναι πλέον μάταιος. Καi 
αί θυσίαι σας aδικοι. Διότι δ άγwν μετετέθη πλέον έπi διεθνοuς έπιπέδου. 
ΕΙς σac; δέν πέφτει πλέον λόγος. Είc; τον τιτάνειον άγωνα μεταξu Ρωσίας 
καi 'Αμερικής, μεταξu Κομ μουνισμοu καΙ έλευθέρων έθνικων Δημοκρατιων, 
δέν μπορείτε πλέον ν<'χ παίξετε κανένα ρόλον. Έ<'χν νικήσπ είc; τον άγωνα αύ
-τον τον τιτάνειον ή p,>σία, τότε δλοc; δ Κόσμος θa γίνπ κομμουνιστικοc; καΙ 
.φυσικa καi ή Έλλάc;, Ε:στω καi Ο:ν δέν ίιπάρχπ εlc; αύτfιν οuτε ίtναc; κομμουνι
στής ! Θa είιρεθοuν χιλιάδες ποu θa σπεύσουν νa γίνουν τfιν τελευταίαν στι
γμi)ν, οπως Ε:γιναν τότε μέ το ΕΑΜ ! Έ<'χν πάλιν  εΙς τον &γωνα αύτον νική
·σπ ή 'Αμερική, δπερ καi το πιθανώτερον, τότε, καi Ει'χν τa 99 % των 'Ελλή
νων είναι κομμουνισταί, πάλιν δέν πρόκειται είc; τfιν 'Ελλάδα νa έπικρατήσπ 
δ Κομμουνισμοc; καi ολοι θa παύσουν νι'χ εΤνε τοιοϋτοι. Σ υνεπωc; αί θυσίαι 
σας είναι aδικοι καi μάταιαι.  

Καi όλίγα προς το Κ ράτος, το άπρόσωπον Κ ράτος, διότι δέν κάμνω πο
λιτικήν : 

- 'Όπως εΤσαι σήμερον, δi:ν εΤσαι εΙς θέσιν νa &ντι μετωπ ίσπ c; καi νa 
.άντιπαλαίσπ c; προς τον Κομμουνισμόν ! Αί πράξεις  σου εΤναι άλλοπρόσαλ
λοι .  Κάμνειc; κάτι δήθεν στρεφόμενον κατa τοϋ Κομμουνισμοί) καi συγχρόνως 
κάμνειc; aλλο, ποu τον ένισχύειc; περισσότερον. ΔΕ:ν Ε:χειc; μελετήσει ·rον ι1ντ ί
παλόν σου, δΕ:ν τον γνωρ ίζεις  καλa, δi:ν γνωρίζεις πως ν<'χ τον ·.τολεμήσπ c;. 
Ή καταπολέμησίc; του εΤναι κατ<'χ τι'χ 4 ) 5  πολιτική, Ιδεολογική, όργανωτική, 
οχι στρατ ιωτική, άστυνομική.  Ό Στρατοc; καi � 'Αστυνομία σου κάμνουν 
ο, τι μποροϋν, άλλ' � δρaσίc; των καλύπτει μόνον το 1 )5 τής ίιποθέσεωc;. Πο
λιτικως μηδέν, Ιδεολογικως μηδέν, όργανωτικως μηδέν. Δι' αύτο καi κινδυ
·νεύεις συνεχως. Καi θa εΤχες πέσει, θa εΤχεc; καταρρεύσει &πο τaς Ιδίας σου 
πράξεις, Ο:ν δΕ:ν σέ έστήριζεν οχι μόνον ίιλικως το έξωτερικόν, άλλι'χ καi ήθι
κως το διεθνές κλίμα καi προ παντος � άντίδρασιι; τής ψυχής τοu όπερόχου 
-τούτου λαοϋ σου ! 'Αλλ' ίtωc; πότε; Μάθε λοιπόν, Ο:ν μ ή τι aλλο, aν οχι νa 
διεξάγπι; καΙ πολιτικωι; &γωνα κατa τοu Κομμουνισμοu, τούλάχιστον νc'χ μη 
κάμνπ ι; πράξεις ένισχυούσαι; αύτόν ! Προι; τοϋτο χρειάζεται &νασυγκρότησιι; 
τής μηχανής σου, &λλαγfι των μεθόδων σου, διαμόρφωσις  νέων στελεχων 
·σοιr .'Όσον &ργεiι;, τόσον το χειρότερον διc'χ σέ . 

.... 

Κατc'χ το διάστημα ποu έδημοσιεύετο το Ιστόρημα αύτο εΙς το «"Έθνος:., 
·fλαδοv σωρείαν έπιστολων &πο πλείστους πολίται; καi &πο δλα σχεδον τc'χ 
μέρη τήι; Έλλάδοι;. 'Όλαι; &πο έθνικόφροναι; πολ ίται;. Ούδεμίαν &πο κομ.
μουνιστήν. J<αi οΙ . έθνικόφρονει; αύτοi πολiται, εύχαριστημένοι κατ' άρχfιν 

·άπο δσα έδιάδαζαν, διετύπωσαν σωρείαν έρωτήσεων έ'll'i διαφόρων θεμάτων, 
Ιδίως έπi τήι; μελλοντικής έξελίξεωc; τοϋ μεγάλου &γωνοc; μεταξu των δύο κό
-σμων, προσθέτοντεc; δτι &ποδίδουv Ιδιαιτέραν σημασίαv είc; τaι; γvώμαι; μου 
καi εlι; τfιv προοπτικήv μου, ωι; ΎVώστου των κομμουνιστικωv πραγμάτων • 
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Τοuι; εύχαριστω δημοσίc;ι δλουι;, μη δυνάμενοι; να άπαντήσω εlι; ί:να f:
tιαστον χωριστά, μΕ τfιν δήλωσιν, δτι τα τόσα θέματα, τα όποϊα θίyοuν, δεν 
άφεώρων τc'χ «Παρασκήνια τοu Κ . Κ . Ε.». Το Ο:ν θc'χ χειρισθωμεν εlι; το wρο
σεχΕς μέλλον καΙ θέματα έξ έκείνων, τc'χ όποϊα άναφέρουν, έξαρτaται wερισ
σότερον άπο τfιν διάθεσιν των στηλων τοu άyαπητοu «"Εθνους», ·παρ(ι ά1rΟ 
τfιν Ιδικήν μου πρόθεσιν. Πάντως, &ς έξακολουθήσουν νc'χ διαδάζουν το cwΕ
-θνος» καΙ άσφαλωι; κάτι θc'χ βροuν σχετικον πάντοτε. 

Κλείομεν καΙ τον έπίλοyον μΕ τfιν συνείδησιν δτι διc'χ τοu Ιστορήματ04; 
<tούτου διεφωτίσαμεν άρκετc'χ δσουι; θέλουν νc'χ διαφωτισθοuν. ΚαΙ εΙς το fρ
yον τίiι; διαφωτίσεως, ήμεϊι; τούλάχιστον, άwοδ ίδομεν τεραστ ίαν σημασίαν. 
Διc'χ τc'χ περαιτέρω caveant consules ! 

Τ ίΞ λ Ο Σ 
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