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λου 27-ΑΘΗΝΑ 
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"υνδρομίςΐ Έξίμηνη 50 δραχμές 

Ετήσια 100 δραχμές

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ

ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ

ΖΗΤΩ η Εργατική 
Πρωτομαγια

Απόφαση του Κ.Ο. της Κ.Ο. Μ αχητης

Σέ λίγες μέρες ξημερώνει ή Πρωτομαγιά, ή πιό με
γάλη γιορτή τής παγκόσμιας ΕΡΓΑΤΙΑΣ, μέρα διεθνής 
ταξικής αλληλεγγύης,μέρα αδιάλλαχτου 5αξικο0 αγώνα. 
Κάθε χρόνο τούτη τή μέρα οι γροθιές ολων τΟν^εργα- 
τΟν ένώνονται σέ μιά γροθιά,γιά νά δείξουν στή βρω
μερή τάξη τΟν άστΰν πώς δέν ξέχασαν τό αιμα τΟν η- 
ρωΙ’κΟν νεκρΟν τής προλεταριακές· υπόθεσης. Τούτΐ} τή 
μέρα, ot κραυγές τΟν έργατβν ολου τοϋ κόσμου ένωνο- 
νται σέ μιά μυριόστομη κραυγή, σέ ενα πολεμικό σάλ
πισμα: ΚΑΤΩ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΖΗΤΩ Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. 
Τούτη τή μέρα τό μεγάλειΟδες σύνθημα τοϋ Μάρξξ ΠΡΟ
ΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ αντιβουίζει από τή 
μιά μέχρι τήν άλλη ακρη τής γής, δείχνοντας στό πα
γκόσμιο προλεταριάτο τό δρόμο τής νίκης. Τούτη^τή 
μέρα ot κομμουνιστές μπαίνουν μπροστάρηδες τΟν έρ- 
γατικΰν μαζβν καί διακηρύχνουν ανοιχτά καί μεγαλό
φωνα πώς αγωνίζονται γιά να φέρουν στήν Ανθρωπότητα 
τήν άνοιξη καί τό λυτρωμό άπό τά δεσμά τοϋ καπιτα- 
λισμοϋ.

Τό Κ. 0. τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΧΗΤΗΣ 
τούτη τή μέρα γαιρετίζει επαναστατικά τούς έργάτες 
καί τούς λαούς ολης τής γής πού αγωνίζονται ένάντια 
στόν καπιταλισμό καί τόν Ιμπεριαλισμό.Χαιρετίζει α
γωνιστικά τούς έργάτες τής ‘Ελλάδας, τούς “Ελληνες 
κομμουνιστές,τά^μελη καί τούς δπαδούς της, χαιρετί
ζει κάθε τίμιο άνθρωπο πού αγωνίζεται γιά μιά καλύ
τερη ζωή.

Χαιρετίζει ιδιαίτερα τόν 4γ«νιζόμενο λαό τής Πα
λαιστίνης, τούς αντάρτες τοϋ Ζ α ΐρ , τό λαό τοϋ Πακι
στάν, πού τούτη τή στιγμή δίνουν μάχες ενάντια στή 
ντόπια καί διεθνή αντίδραση.

’Ακόμα χαιρετίζει τούς λαούς τής ’Ινδοκίνας, τής 
'Αγκόλας καί τή^ Μοζαμβίκης, πού χτίζουν σήμερα μιά 
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση καί καταπίεση, μιά κοι
νωνία έργατική.

Τούτη τ^ν ωρα σκέψη κι ή καρδιά μας είναι κο
ντά στους εργάτες ι̂ αί στό λαό τής Λατινικής 'Αμερι
κής,στή Χιλή,στήν Αργεντινή,στή Βραζιλία,στά αδέρ
φια μας πού δέν^θά γιορτάσουν μαζί μας τήν ταξική 
γιορτή, πού δέν θ ’ άνεμίσουν τά κόκκινα λάβαρά τους 
γιατί βρίσκονται στίς φυλακές,(στίς έξορίες, μέ τό 
ντουφέκι στό χ£ρι ένάντια στόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό καί τήν αστική τάξη.

‘Η κόκκινη έργατική Πρωτομαγιά τοϋ 1977 έρχεται 
σέ μιά στ>-γμήι πού τό παγκόσμιο έπαναστατικό κίνημα 
βρίσκε;$αι σέ ανοδική^οοεία. Σέ μιά στιγμή πού κόκ
κινος άνεμος φυσάει απ ακρη σ ακρη στή Μαύρη 'Αφρι
κή, σε μιά στιγμή πού ό διεθνής ιμπεριαλισμός,ξεδο
ντιασμένος από τά χτυπήματα τής έργατιδς, υποχωρεί ακαταπαυστα.

Ο



"Ερχεται, σέ μιά στιγμή πού τδ βιομηχανικό 
προλεταριάτο τής χώρας μας βρίσκεται μαζικά 
στό μετερίζι τοΟ άπεργιακοΟ αγώνα. Σέ μιά 
στιγμή^πού ή άγανάχτηση τής έργατιβς καί τοΟ 
λαοό, άπό την πείνα,τήν ανεργία καί τήν τρο
μοκρατία τής άντίδρασης, κορυφώνεται.

Ερχεται σέ μιά στιγμή πού τ* άδέοφια μας 
τής Κύπρου ξεπουλιοΟνται στό διεθνή ιμπερια
λισμό, ένΟ έξακολουθοΟν νά ζοΟν με χιλιάδες 
στερήσεις.Σέ μιά στιγμή πού τά φασιστικά κα
θάρματα κυκλοφοροϋν έλεύθερα καί τρομοκρα- 
τοΟν τό λαό.

Μέσα λοιπόν σ ’αύτές τίς συνθήκες,ή φετει- 
νή Πρωτομαγιά άποχτάει ιδιαίτερη σημασία γιά 
τ<5 έργατικό μας κίνημα,γίνεται μέρα αποφασι
στικής Αναμέτρησης τής εργατιδς μέ τήν κεφα- 
λαιοκρατία.

Σήμερα πού οί ήρωί'κοί απεργοί τής ΛΑΡΚΟ 
κλείνουν 90 μέρες σκληροΟ άπεργιακοΟ άγώνα 
κόντρα στούς ροπαλοφόρους τής Ν.Δ. καί τούς 
μπράβους τοΟ Μποδοσακη, σήμερα πού oj μεταλ
λωρύχοι τής Μαδέμ-Λάκο συνεχίζουν απτόητοι 
τήν πάλη τους,οί κομμουνιστές,πάντα πρωτοπό
ροι στους έργατικούς άγΟνες,οφείλουν νά άνα- 
λάβουν αποφασιστικά δράση γιά τήν δργάνωση 
μιδς Αγωνιστικής κόκκινης Πρωτομαγιδς, ε£ω 
καί κόντρα στίς φιέστες πού ίργανώνουν οί ε
γκάθετοι τής ΓΣΕΒ καί οί ρεφορμιστές.

Τό Κ.Ο. τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑ
ΧΗΤΗΣ καλεΓ δλους τούς εργάτες καί τούς έρ- 
γαζόμενους,καλεΤ δλο τό λαό καί τίς δργανώ- 
σεις του,να γιορτάσουν μαζικά καί αγωνιστι
κά τήν 1η τοΟ Μάη,κόντρα καί εξω από τούς 
πουλημένους έργατοπατέρες τής ΓΣΕΕ, κόντρα 
καί εξω άπό τούς ρεβιζιονιστές, τούς νεκρο
θάφτες τοΟ κινήματος.

ΚαλεΓ τήν έργατιά καί τό λαό, τήν έπανα- 
στατική νεολαία τής ’Αθήνας σε άγωνιστική 
συγκέντρωση στήν πλατεία ΚοτζιΒ.τήν Πρωτομα
γιά στίς 10.50 τό πρωΥΤ γιά νά γιορταστεί ή 
ταξική γιορτή τής παγκόσμιας έργατιδς.

Τέλος καλεΓ δλους τούς συντρόφους καί 
τούς συναγωνιστές, δλους τούς φίλους τής δρ- 
γάνωσης,να ριχτοΟν μέ πεΓσμα καί ένθουσιασμό 
στήν πρωτομαγιάτικη μάχη, γιά ν' άκουστεΓ τό 
έπαναστατικό κάλεσμα τής δργάνωσης δσο γίνε-

Εν Ονοματι του
Τήν Παρασκευή,1η 'Απρίλη, στό Ε'Τρι

μελές ΠλημμελιοδικεΓο, εγινε ή δίκη τοΟ 
όδηγοΟ τοΟ αυτοκινήτου πού χτύπησε τόν 
σύντροφό μας Σιδέρη ’ίσιδωρόπουλο, δταν 
κυνηγημένος από δυό αστυνομικά δργανα, 
γιά ν άποφύγει τή σύλλη\|τη έπειδή κολ- 
λοϋσε άφίσσες γιά τήν έργατική Πρωτομα
γιά,επεσε στό αυτοκίνητο καί σκοτώθηκε.

Τό δικαστήριο προσπάθησε νά δώσει 
στή δίκη τδ% χαραχτήρα έν<5ς "τροχαίου α
τυχήματος".‘Η προανάκριση τδ ειχε χαρα- 
χτηρίσει σάν τροχαΓο, τροχαϋο τό χαρα- 
χτήρισε καί ή αστυνομία,ετσι καί το δι
καστήριο εναρμονίστηκε.

Κι δλα αυτά γιατί ή κυβέρνπση Καρα
μανλή,πού είναι υπεύθυνη γιά τη δολοφο
νία τοΟ συντρόφου μας,jήθελε καί τή βό
λευε νά είναι τροχαίο ατύχημα.Γιατί δέν 
?πρεπε νά μάθει δ λαός μας δτι ό Σιδί- 
ρης ήταν θύ^α τής καραμανλικής τρομο
κρατίας,δέν επρεπε νά μάθει δτι £να δε- 
καεφτάχρονο παιδί δολοφονήθηκε άπό τήν 
αστυνομία τοΟ Καραμανλή, δέν επρεπε νά 
μάθει ή παγκόσμια εργατιά δτι στήν *Ελ-
ο

ται πιό μακριά,γιά νά ξεπεραστοΟν τά έμπόδια 
πού η κυβέρνηση Καραμανλή καί οί ρεβιζιονι- 
στές θά ορθώσουν γιά νά έμποδίσουν τήν αγω
νιστική έκφραση τής έργατικής θέλησης,γιά νά 
σφραγιστεί μέ επιτυχία ί| πρωτομαγιάτικη κινητοποίηση.

ΕΜΠΡΟΣ μέ τό σύνθημα Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ νά πλρμ^υρίσουμε τούς δρόμους 
τήν Πρωτομαγιά καί ν' αγωνιστοΟμε γιά:

• Ψωμί-δουλειά-λευτεριά
• Σταμάτημα τΟν άπολύσεων
• Κατάργηση τοΟ νόμου 330
• Αύξηση 50 ο/ο στά μεροκάματα
• Πενθήμερη βδομάδακ40 ώρΟν
• "ίσοι μισθοί γιά ιση δουλειά
• Διπλασιασμό τόν συντάξεων
• 'Επιδότηση δλων τΟν άνεργων στά 80 ο/ο 

τοΟ μεροκάματου.
ΕΜΠΡΟΣ νά κάνουμε τήν έργατική Πρωτομαγιά 

μαχητικό σάλπισμα νίκης, βροντοφωνάζοντας:
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΕΞΩ 01 ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΩ Η "ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ"ΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΩ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ νά ένώσουμε τίς φωνές μας μέ τίς 
φωνές δλων τών έργατών τής γής,βροντοφωνάζο
ντας: ΝΟΜΟ,Σ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - 
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ.
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΑ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ

ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ
ΖΗΤΩ 0 ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΛΞΝΙΝΙΣΜΟΣ. Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΛΕΤΑ

ΡΙΑΚΗ ΤΛΚΟΛΟΓΤΑ
22 ’Απρίλη 1977 

Τό Κεντρικό "Οργανο
τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μ Α Χ Η Τ Η Σ

Ελληνικού Λαου!
λάδα δολοφονοΟνται άγωνιστέ^ γιατί κά
νουν τό έγκλημα νά κολλάνε αφίοσες "5- 
νευ άδείας τής αστυνομικές αρχής?.

β0μως ή έργατική τάξη κι ό λαός τό 
εμαθε καί καταράστηκε τους φονιάδες τ£5ν 
παιδιΟν του. Τό εμαθε καί η παγκόσμια έργατική τάξη καί κατάλαβε ποσο κάλπικη είναι ή "Νέα Δημοκρατία" τοΟ Καραμανλή.
( *Η δίκη τής 1ης ’Απρίλη μετατράπηκε 

σ* 2να κατηγορβ ένάντια στούς πραγματι
κούς ένοχους, τήν αστυνομία καί τ αφε
ντικά της.

Τελικά^τό δικαστήριο εβγαλε τήν από
βαση πού επρεπε: 'Οχτώ μήνες φυλακή γιά 
ανθρωποκτονία εξ αμελείας στόν όδηγό 
τοΟ αυτοκινήτου καί 30 δρχ. ψυχική 
οδύνη στούς γονεΓς τού σφντροφου Ζιδ€- 
ρη.'.' Κι αυτή ή απόφαση,δπως τόσεξ άλλες 
παρόμοιες,βγήκε "έν όνόματι τοΟ έλληνι- . κοΟ^λαοΟ"'

*0μω<| 6 έλληνικός λαός κι δλοι οί 
τίμιοι άνθρωποι αύτοΟ τοΟ τόπου πιστεύ
ουν δτι ό θάνατος τοΟ συντβόφου μας ?)—

συνεχεία στη σελ 13



ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ

ΣΙΚΑΓΟ 1886 το προήεταριατο Βάφει 
με το αψα του κόκκινη τη σημαία του αγώνα

'Η έργατιά, κάθε 1η τοΟ Μάη 
γιορτάζει τήν ταξική της γιορ
τή. Mid γιορτή όχι τών λουλου- 
διών καί τής άνοιξης τής φύσης 
άλλά μιά γιορτή τής δικής της 
τής κοινωνικής άνοιξης, τής ά
νοιξης έκείνης πού θά φέρει τό 
λυτρωμό της άπό τά δεσμά τής 
έκμετάλλευσης καί τής καταπίε
σης,τό λυτρωμό της άπ’τά δεσμά 
τοΟ καπιταλισμοΟ.Αυτή τή μέρα, 
τά εκατομμύρια οί έργάτες σ’δ- 
λο τόν κόσμο, ανεξάρτητα άπό 
χρώμα καί θρησκεία, γλώσσα καί 
φυλή, ένώνουν τίς γροθιές τους 
σέ μιά γροθιά,γιά νά έκφράσουν 
τήν άκλόνητη πίστη τους στά ι
δανικά τους, γιά νά έκφράσουν 
τή θέλησή τους ν ’ άγωνιστοΟν, 
γιά νά καταργηθεϋ τό σύστημα 
τής μισθωτής δουλείας.

Αυτή τή μέρα,τό μεγαλειώδες 
σύνθημα τοΟ Μάρξ; "Προλετάριοι 
δλων τΟν νωοών ένωθεϋτε". βρί
σκει τή ζωντανή του υλοποίηση. 
Ot κραυγές τών έργατΟν δλου 
τοΟ κόσμου ένώνονται σέ μυριό
στομη κραυγή, σέ πολεμικό σάλ
πισμα:

ΚΑΤΑ 0 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ:
2HTQ 0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ:

*
"’Οχτώ δρες δουλειά, δχτώ δρες 

ανάπαυση καί μόρφωση,δχτώ δρες ύ
πνο."

Μέ τοϋτο τό σύνθημα,ή έργα- 
τιά τοΟ Σικάγου ρίχνεται στή 
μάχη γιά νά κερδίσει ?να άν- 
θρώπινο ωράριο δουλει8ς,τή με
γαλειώδη χρονιά τοβ 1886. 'Η
’Αμερικάνικη ’Ομοσπονδία ’Ερ
γασίας, δυό χρόνια πρίν, είχε 
πάρει τήν Ιστορική της άπόφαση 
στό πρώτο της συνέδριο.Ot προ
λετάριοι τής ’Αμερικής, ot μι
σθωτοί σκλάβοι τών καπιταλι
στήν, αυτοί πού μέ τόν Ιδρώτα 
τους γέμιζαν τά πουγγιά τών 
μπόσηδων δουλεύοντας άπό τ’δ- 
γρια χαράματα μέχρι αργά τό 
βράδυ, επρεπε νά σηκώσουν τό 
κεφάλι τους, καί νά παλέψουν 
γιά τό δικαίωμα τής 8ωρης δού
λε iff ς.

Τοϋτο τό αίτημα βρισκόταν 
στό έπίκεντρο κάθε έργατικής

κινητοποίησης εδώ καί μιά 20ε- 
τία, τόσο στήν Ευρώπη, δσο καί 
στήν ’Αμερική. *Η έργατιά είχε 
συνειδητοποιήσει άπόλυτα πώς 
τό στράγγιγμα τής έργατικής 
της δύναμης μέσα στά καπιταλι
στικά κάτεργα μέ τίς 18 καί 12 
δρες δούλειϊς όδηγοΟσε στό φυ
σικό καί ηθικό θάνατο, γι’αύτό 
είχε καταλάβει πώς ό άγώνας 
γιά τή μείωση τών ωρών δούλει- 
δς ίταν άγώνας ύπαρξης. 'Η νε
αρή αμερικάνικη έργατική τάξη 
ά π 'τ δ  1877, μέ μιά σειρά άπερ- 
γιακβν κινητοποιήσεων σέ διά
φορες πόλες είχε δείξει τή 
δύναμή της.'Η οικονομική κρίση 
τοϋ 1883-85, πού εφερε μεγάλη 
Ανεργία καί έξαθλίωση γιά τήν 
έργατιά, άποτέλεσε τήν αιτία 
γιά τό ξέσπασμα ένός μεγάλου

11 ΝοεμΙρίου 1 8 4 7  s e l 4  έργάτες Σ * ά ϊ ς  · ισ α «  ρ, Πάρβονς, Έ γ κ ε λ , Λδηγοϋντοκ οτή » κρεμάλα



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

'ΠγιτκοΟ κι.νήματος πού κορυ- 
,-*·>: στά 1886 μέ τήν κηρυζη
■Γνής Απεργίας σέ έθνική 

κλίμακα γιά τήν καθιέρωση τοΟ 
δώρου.

Στό Σικάγο, τό μεγαλύτερο 
βιομηχανικό κέντρο τής έποχής, 
δπου γινόταν τό πρβτο βήμα γιά 
τήν συγκεντροποίηση τδν κεφα
λαίων καί τή μαζική έκβιομηχά- 
νιση,ή έργατική τάξη βρισκόταν 
γερά ύργανωμένη. Μέ όρμή καί 
πάθος ρίχνεται στή μάχη άπ’τίς 
αρχές κιόλας τ'’Απρίλη. Πρδτοι 
καί καλύτεροι οΐ έργάτες τβν 
σφαγείων τοΟ Σικάγου, περίπου
35.000,κηρύχνουν απεργία διαρ- 
κείας.Σέ λίγο ή απεργία ξαπλώ
νεται στούς περισσότερους κλά
δους. Στό έργοστάσιο τοΟ Μάκ- 
Κόρμικ, ή άρνησή του νά δώσει 
τό 8ωρο φέρνει τή βίαιη σύ
γκρουση τΟν έργατΟν μέ τά μι
σθοφορικά σώματα πού χρημα
τοδοτεί ό βιομήχανος. ’Εκείνη 
τήν έποχή πολλοί καπιταλιστές 
χρηματοδοτοΟσαν γκάγκστερς κι 
άλλα λοΟμπεν απόβλητα στοιχεία
- ?)ταν οί γνωστές συμμορίες 
Πίνκερτον -,πού χρησίμευαν γιά 
τήν καταστολή τ£5ν έργατικΟν 
κινητοποιήσεων. Δολοφονώντας, 
ξυλοκοπώντας,άπειλώντας, προσ- 
παθοΟσαν νά σπείρουν τό φόβο 
στήν έργατιά καί νά τήν κάνουν 
νά κρυφτεί στό καβούκι της. Μά 
ό χείμαρρος δέν σταματιέται,κι 
ή έργατιά δέν πισωπατδ.*Η απο
φασιστικότητα τΟν άπεργβν φέρ
νει σέ πολλές βιομηχανίες τό 
8ωρο."Αλλοι δμως άπ’τούς έργο- 
δότες φέρνουν απεργοσπάστες 

ί σχεδιάζουν μαζί μέ τήν ά- 
ομία? τήν έθνοφρουρά καί 

τίς συμμορίες τους νά χτυπή
σουν τούς απεργούς. Οί αστικές 
φυλλάδες ρίχνουν τό δηλητήριό 
τους φωνάζοντας γιά τή σωτηρία 
τής πατρίδας άπ’ τόν κομμουνι
στικό κίνδυνο. Μιά άπ’αύτές, ή 
"Νταίηλυ", εγραφε:

A

"Δυό είναι οί υποκινητές πού 
έπιζητάνε νά ξεσηκώσουν τήν πόλη. 
Δυ<5 είναι ot τεμπέληδες πού θέ
λουν ν<5 προκαλέσουν ταραχές.'0 Ε
νας άνομάζεται ΠΤΙρσον καί δ άλλος 
Σπάϊς...

Παρακολουθείστε τους άγρυπνα' 
Τά μάτια σας πάνω τους/Καταστήσα- 
τέ τους προσωπικά υπεύθυνους γιά 
δ,τι συμβεί. ’Αν συμβοΟν ταραχές 
αυτοί πρβτοι θά πρέπει νά πληρώ
σουν. "

Τήν Πρώτη τοΟ Μάη 350.000 
άπεργοί έργάτες διαδήλώνανε 
στούς δρόμους τοΟ Σικάγου τήν 
άκλόνητη πίστη τους πώς ο αγώ
νας θά φέρει δπωσδήποτε τή νί
κη. 'Η αντίδραση απάντησε μέ 
ντουφέκια. 01 πρώτοι δολοφονη
μένοι έργάτες πότισαν μέ τό 
αίμα τους τόν αγώνα.01 έργατι- 
κές έφημερίδες έμψύχωναν τούς 
έργάτες μέ έπαναστατικές προ
κηρύξεις. Μιά άπ’ αύτές, τής 
"'Εργατικής ’Εφημερίδας",ελεγε:

" ’Εργάτες/
'0 πόλεμος τβν τάξεων άρχισε.
Χτές ντουφέκισαν τούς έργάτες 

μπροστά στό έργοστάσιό τους. Τό 
αίμα τους γυρεύει έκδίκηση.

Ποιός αμφιβάλλει τώρα δτι ot 
τίγρεις πού μ8ς κυβερνοΟν διψοΟν 
τό αίμα τβν έργατΠν;

Ot έργάτες ομως δέν είναι πρό
βατα. Στή λευκή τρομοκρατία θά α
παντήσουν μέ τήν κόκκινη τρομο
κρατ ία/ί Καλύτερα 6 θάνατος παρά 
ή δυστυχία/

’Αν ντουφεκίζουν τούς έργάτες 
θά τούς απαντήσουμε μέ τέτοιο 
τρόπο πού νά μδς θυμοΟνται πολύ 
καιρό ot άφεντάδες μας. *Η ανάγκη 
πιά μδς κάνει νά φωνάξουμε: Στά 
δπλα.'...

Χτές ot γυναίκες,τά παιδιά τΟν 
δυστυχισμένων κλαίγανε τό σκοτω
μένο πατέρα καί άντρα τους. Μέσα 
στά παλάτια ot πλούσιοι γέμιζαν 
τά ποτήρια τους μέ ακριβά κρασιά 
καί Επιναν είς υγείαν τ55ν δολοφό
νων πού έπιβάλλουν τήν τάξη.

Σκουπίστε τά δάκρυά σας έσείς 
πού πάσχετε. Κάντε καρδιά, σκλά - 
βοι σηκωθείτε.'"

Στίς 4 τ°β Μάη 80.000 απερ

γοί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι 
στήν πλατεία Χαιημάρκετ γιά νά 
διαμαρτυρηθοΟν γιά τά φονικά. 
'Ολόγυρα ο τόπος είναι γεμάτος 
4πό γκάγκστερς παρέα μ’αστυνο
μικούς. Τή στιγμή πού μιλάει ό 
τελευταίος ρήτορας τΟν έργατών 
180 αστυνομικοί όρμοΟν νά δια- 
λύσουν τή συγκέντρωση. Ταυτό
χρονα μιά βόμβα σκάει μέσα στό 
κόσμο, "άγνωστο άπό ποιόν ρί
χτηκε." Σκοτώνονται μερικοί α
στυνομικοί κι αρκετοί έργάτες.

Τίς επόμενες μέρες ϊνα ά
γριο ανθρωποκυνηγητό έξαπολύε- 
ται έναντίον τΟν έργατδν.Δεκά
δες οΐ νεκροί καί οι τραυματί
ες. Συλλαμβάνονται οΐ ήγέτες 
τών έργατών. 'Οπως γράφει ένας 
δημοσιογράφος, "σ’ όλόκληρη τή 
χώρα βασιλεύει τό χάος." Διε
φθαρμένοι δικαστές καί αστυνο
μικοί, στήν υπηρεσία τΟν μονο 
πωλίων, συλλαμβάνουν ανεξέλεγ
κτα πολίτες καί τούς ρίχνουν 
στίς φυλακές.'Ακολουθεί ή δίκη 
τ£5ν συλληφθέντων ήγετΟν, τοΒ 
Αυγουστου Σπάίς,'Αδόλφου Φίσερ, 
Μικαέλ Σβάμιο,Σάμουελ Φίλντεν, 
’Αλμπερτ Πήρσον,Τζώρτζ "Εγκελ, 
Αούΐς Αίνγχ, ’Οσκαρ Νήμπ, ΡοΟ- 
ντολφ Σκάουμπελτ καί Αούΐς Σέ- 
λιγκερ.'Η δίκη κρατάει 49 όλό- 
κληρες μέρες.'Εκτός άπ'τόν Σέ- 
λιγκερ,πού σπάει καί μεταβάλ - 
λεται σέ χαφιέ, δλοι οί άλλοι 
υπερασπίζονται μέ πάθος τίς Ι
δέες τους καί τήν έργατική τά
ξη. 'Η απολογία τοΟ Αυγουστου 
Σπάις συγκλονίζει. Τό μήνυμά 
της γιά τή νίκη τοΟ σοσιαλι- 
σμοΟ φτάνει στά πέρατα τοΟ κό
σμου καί μπαίνει στό παγκόσμιο 
πάνθεο τών προλεταριακών αγώ
νων γιά νά φωτίζει τό δρόμο 
τής έργατιϊς. 'Η αστική τάξη 
στομώνει τή λύσσα της στέλνο
ντας στήν κρεμάλα τόν Σπάίς, 
τόν Πήρσον, τόν Φίσερ καί τόν 
’Εγκελ,καί τούς υπόλοιπους στά 
μπουντρούμια. Σΐίς 11 Νοέμβρη 
τοΟ 1887 άπαγχονίζονται οΐ ή- 
ρωικοί ηγέτες τής άμερικάνικης
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έργατιδς.
Δυό χρόνια μετά, τό 1889, Γ

Β' Διεθνής όρίζει τή μέρα πού 
βάφτηκε κόκκινη μέ τό αίμα τΟν 
άπεργβν τοΟ Σικάγου, τήν Πρώτη 
τοΟ Μάη,σάν επίσημη μέρα πάλης 
τοΟ διεθνοΟς προλεταριάτου.

Τόν έπόμενο χρόνο,ή έργατιά 
άρχισε στή Γαλλία,Γερμανία,'Ι
ταλία καί άλλοΟ νά γιορτάζει 
τή μέρα της μέ απεργίες καί 
διαδηλώσεις.Τό 1892 ή Πρωτομα
γιά βάφτηκε καί πάλι κόκκινη 
μέ αίμα εργατικό. Στή Λυών τής 
Γαλλίας,ανήμερα τήν Πρωτομαγιά 
οί υφαντουργοί κήρυξαν απεργία. 
'Η διαδήλωση πού έκαναν χτυπή- 
θηκε άπό τήν αστυνομία. Σκοτώ
θηκαν πολλοί έργάτες.Πρώτοι ε- 
πεσαν δνας έργάτης καί μιά έρ- 
γάτρια πού προπορεύονταν μέ 
σημαία γαλλική,πού βάφτηκε μές 
στό αίμα. Άπό τότε είναι κόκ
κινη ή σημαία τής έργατιδς. 
Κόκκινη, πάντα βαμμένη μέ τό 
δικό της τό αΤμα.' Σ’ δλο τόν 
κόσμοί

Οί πρωτομαγιάτικες εργατι
κές κινητοποιήσεις άπ'τήν πρώ
τη στιγμή Εσπειραν τόν πανικό 
στούς έκμεταλλευτές πού κατα
λαβαίνουν πώς τό τέλος τους δέ 
θ' αργήσει.

Γι’ αυτό κι έκεΓνοι, άπ’τήν 
πρώτη στιγμή προσπάθησαν νά ε
μποδίσουν τίς πύρινες έκδηλώ- 
σεις τής έργατιδς, νά σβήσουν 
τούτη τή φοβερή μέρα. Μά δ,τι 
καί νά έκαναν, δ,τι καί νά κά
νουν, δέν θά μπορέσουν ποτέ νά 
τό καταφέρουν. Τήν εργατιά δέν 
θά μπορέσουν ποτέ νά τήν έξα- 
φανίσουν κι οδτε τή γιορτή της 
νά χαλάσουν. θί έργατικές Πρω
τομαγιές θά γιορτάζονται άγω^

νιστικά σ’ δλη τή γή, δσο αί
μα κι άν χρειαστεί νά τρέζει, 
δλες θυσίες κι άν χρειαστεί νά 
γίνουν.

θί έργατικές Πρωτομαγιές θά 
στέλνουν σ’ δλο τόν κόσμο τά 
μηνύματα τής ταζικής αλληλεγ
γύης καί τής απόφασης γιά άδι-

άλλαχτη πάλη κι ανυποχώρητο α
γώνα.

Οί έργατικές Πρωτομαγιές θά 
είναι πάντα κόκκινες, μέχρι νά 
γίνει κόκκινη καί σοσιαλιστική 
δλόκληρη ή γή, μέχρι πού τά 
κόκκινα λάβαρα τής νίκης νά ά- 
νεμίζουν σ’όλόκληρο τόν κόσμο.'

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΠΑΐΣ
Κύριοι δικαστές,

Αν σας ̂ περναε ι ̂η ιδέα στα^σοβαρά, πώς με τίς κρεμάλες σας 
μπορεΐτε να ^ταματησετε το κιγημα πού εξωθεί εκατομμύρια γο— 
νατισμένους από τήν καταπίεση εργάτες στπν εξέγερση, είστε μά 
την αλήθεια /πτωχοί τώ,,πνεύματι?. σ’ αυτή τήν περίπτωση μας 
κρεμάτε με το δικό σας. Επειτα,αυτό είναι τό καλύτερο που ε- 
χετε να κάνετε. ,Κςεμαστε ̂ μρς. Μά νά περιμένετε τό τέλος. Άν 
δεν το βλεπετε^εγω σας τό αναγγελλω^Τεντώνετε ενα σκοινί.Γύρω 
σας,κατω^σας,$ιπλα σας,πανω σας, απ όλες τίς μεριές, θεριεύει 
μια φωτιά.Το έδαφος^κουνιέται κάτω από τά ποδιά σας. Βαδίζετε 
κυριολεχτικά πάνω σέ^μιά υπόγεια φω·{ΐά. Μπορεΐτε να τήν αγνο
είτε.Δεν θά^τήν αποφύγετε.Θέλετε ν απαλλαχτείτε μιά γιά παντα 
απ ολογς τούς/συνωμότες" j Απαλλαχτείτε πρώτα άπ’δλα άπό αυ
τά τά αφεντικά τήςβ ιομηχανίας πού δημιούργησαν τήν ανήθι
κη περιουσία τους με τό κλεμμένο αντίτιμο τής απλήρωτης έργα- 
σιας  ̂ j ( t

Εινρι αυτό_ πού^εσεΐς αποκαλεΐτς: "αύξηση τοϋ έθνικοΰ πλού
του"/ Εθνικοΰ".' Τι ειρωνία^ τήν ευτυχία μερικών προνομιούχων 
τοϋ έθνους,νά λέτε.Κάντε κάτι καλύτερο.Καταργήστε τά τραίνα, 
τόν γηλέγραφο,τά τρλέφωνα,τά βαπόρια,,πρίν απ όλα καταργεϊστε 
τόν^ρυτο σας.θά εινρι τό ευκολώτερο άπ,όλα. Καταςγεΐστε πρώτα απ δλ(ΐ εσας τούς ίδιους.Γιατ ί ;Γ ιατ ί εσεΐς,μέ τή συμπεριφο
ρά σας,εισαστε οι πρώτοι πού προκαλεΐτε τήν^επανάσταση.^αταρ- 
γεΐστε/ήν αρπαγή καί,τό πλιάτσικο,κύριοι. “Ομως αυτή είναι/ 
δουλειά σας. Eivyy ή ανήθικη άποστολή μιας εκατοντάδας Ανθρώ
πων,πού θέλουν y απολαμβάνουν τά πάντα,χωρίς νά κάνουν απολύ- 
τως τίποτα, ψπ αυτήν ακριβώς τήν τάξη πρέπει ν’απαλλαγούμε. Κοιτάξτε τό οικονομικό πεδίο τής^μάχης. θί εργάτες ε^ουν πε
τσοκοφτεί, κι εσείς, ω^χριστιανοί μου καί καλοί κι ευγενικοί 
μπουρζουάδες, εσείς εισαστε οί κοινωνικοί γύπες πού τρώτε τη 
σάρκα τ̂ων πτωμάτων, θά θέλατε νά κάναμε μαζί μιά ξόλτα στα 
στενοσόκκακα τούτης της πόλης:έκεϊ πού περνάνε/ίς μέρες τους 
οί αληθινοί δημιουργοί τοΰ πλούτου}θά θέλατε_νά κατέξουμε μα
ζί στα ορυχεία τοϋ ί.όκιγκ-Βάλλεϋj Δεν θά βροΰμε ανθρώπους, θά 
βροΰμε πτώματα^πού έχουν α£χίσει νά σαπίζουν. 'Η γενική κρατι
κοποίηση τ2γ μέσων παραγωγής γίνεται αναπόφευκτη αναγκαιότητα 
Αρχίζει ή εποχή τοϋ σοσιαλισμφΰ καί τής παγκόσμιας συνεργα
σίας. θί κατέχουσες τάξεις θά απαλλοτριωθοΰν. _Εκείνοι πού λένε: "τοϋτο είναι δικό μου", θά τό δοΰν^ολα κοινά. Αυτό δέν θά γίν^ι γιά σκοπούς^κερδοσκοπικούξ,θά γίνει 
γιά τότκαλό όλων.Τοϋτο εδώ δέν είναι όραμα αιθέριο οπως νομί
ζετε.Είναι αναγκαιότητα.^ΐδαμε στήν ιστορία πώς δ̂ τι ηταν α- 
νάγκη^ά γίνει, εγινε. ,Αυτή είγαι ή λογική τής ζωης... Οποιος 
λεε], ιδιωτική β ιομηχανία,λεει αναρχούμενη / ιφμηχανια.Μετρημέ- 
ya άτομα χρησιμοποιοϋν πρός οφελός τους τίς εφευρέσεις και τά 
επινοήματα τοΰ νοΰ. 'θ κόσμος είναι για τούς λίγους. Δεξιά κι 
αριστερά πεθαίνουν οί συνάνθρωποί τους, θύματα τοΰ δικοΰ τους 
πλούτου καί τής καλοπέρασής 7ου ·̂« Λίγο τούς ένδιαφέρει.Κέ τίς μηχανές,τους μετατρέπουν το ανθρώπινο αίμα σέ σβώλους ^ρυσά - 
φι.Την ιδια τήν υγεία των ανήλικων.Μέ τήν πολλή δουλειά δολο
φονούν τά γυναικόπαιδα. Μέ την ανεργία σκοτώνουν.

Καίττώρα1οί ιδέες πού υπερασπίζω^έοώ,νά ξέρετε,είναι δικές 
μου. Είναι ενα κομμάτι άπό τόν εαυτό μου,μοΰ είναι αδύνατο να 
τίς εγκαταλείψ<̂ .Δέν είναι ροΰχα,νά^τά βγάλεις καί^νά τά παρατήσεις. Μά κι αν'μποροϋσα ακόμα, πάλι δεν θά τίς^εγκατελειπα. 
Σας περιφρονοϋμε μπροστά στό θάνατο. Εμπρός.” Καλέστε τό δήμιό σας...

_ _ _ _ _



Ματωμενες και Αγωνιστικές Π ΡΩ ΤΟ Μ ΑΓΙΕΣ  
του εήήηνικου ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ

'Η έργατική τάξη στήν 'Ελλάδα 
άπ'τό περασμένο κιόλας αιώνα συνέδεσε τό δρόμο της μέ τό δρόμο 
τής παγκόσμιας έργατιβς, καταλαβαίνοντας πώς έχουν κοινά συμφέροντα, κοινό εχθρό καί πώς κοινός πρέπει νά 'ναι κι ό αγώνας τους.'Ετσι καί τήν Πρωτομαγιά τήν είδε σ<£ν τήν ταξική της γιορτή, σάν μέρα που Ιπρεπε να έκφράσει άγωνιστικά τή διεθνή της άλληλεγ γύη καί τή θέλησή της γιά νά παλέψει γιά τό γκρέμισμα τοβ κα
πιταλισμοί) και τό χτίσιμο τοβ σοσιαλισμοβ. Καί δεν δείλιασε μπρός στίς φυλακίσεις, τίς διώξεις, τούς κατατρεγμούς, πού η αστική τάξη χρησιμοποιούσε ένάν- τιά της γιά νά τήν τρομοκρατήσει οϋτε δίστασε νά δώσει καί το ίδιο της τό αιμα ακόμα,γιά νά γιορτάζει δπως αυτή ήθελε τήν Πρωτομαγιά της.' *Από τήν πρώτη έ- κείνη Πρωτομαγιά τοβ 1894, μέχρι τά πέρσι μέ τό αίμα τοβ Σιδέρη/

Η πρώτη

Πρωτομαγιά
"Σήμερον, τήν 5 μ.μ., θά γίνη εν Σταδίω η συγκεντρωσις τδν εν ’ΐθήναις καί ΠειραιεΓ σοσιαλιστών.Τήν άνάπτυζιν τών άρχΟν τοβ σοσιαλισμοΟ θά κάμη 4 κ. Πλ.Δρακούλης. ’Από τής χθες έκυκλοφόοη- σεν είς τά όδούς μακροσκελής κλησις πρός τούς έργάτας,έν^τί 6t’

6 λαός νά συμμετάσχη τής διαδη- ιαύτη εχκλησις πε-λώσεως.Νία τοιαύτη 
ριελθοβσα είς τάςριελϋουσα εις τας χειρας τοΟ Φρουράρχου άπεστάλη είς^τ^ν Είσ- αγγελίαν. ‘Η αστυνομία άφ έτέρου Ελαβε τά κατάλληλα μέτρα πρός Λ- ρεμον διεξαγωγήν τής συγκεντρώσεις..."

Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ, ΐη τοβ Μάη τοΟ 1894.
’Εποχή πού ό καπιταλισμός άρ- γά-άργά άρχίζει ν άναπτύσσεται στήν Ελλάδα,εποχή πού τό προλεταριάτο, όλιγάριθμο καί συγκεντρωμένο αέ λίγες μόνο πόλεις,άρ- γά-σιγά ψάχνει νά βρεΓ τό δρόμο τής(τάξικής οργάνωσης καί πάλης.
’Η Ευρώπη, μάνα τοβ καπιταλισμοί), γίνεται μάνα τοΟ έπιστημο- 

νικοβ σοσιαλισμοβ.01 σοσιαλιστικές ίδέες ξεφεύγουν 4πό τά σπλάχνα της καί πάνε νά βρουν καινούργιους τόπους νά ριζώσουν. *0 Μαρξισμός γίνεται ή ιδεολογία 
τοβ παγκόσμιου προλεταριάτου'·

Στήν ‘Ελλάδα ο( πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες έρχονται στεφανω
μένες μέ τά ηρωικά κατορθώματα τής έργατιβς, Στήν Κομμούνα, στό Σικάγο, στή Λυών.

Γρήγορα-γρήγορα φτιάχνονται άπό διανοούμενους καί πρωτοπό

'Η μάνα τοτ Α.Τούση μπροστά στό πτώμα, καταριέται τούς μονιάδες του γιου της τδ Μάη τοΒ 36 στη Θεσσαλονίκη.
ρους έργάτες σοσιαλιστικοί δειλοί, πρβτα στήν Πάτρα καί στήν Αθήνα, βγαίνουν σοσιαλιστικές έ- »ημερίδες καί οί σοσιαλιστικές Ιδέες, άξεκαθάριστες άκόμα, άνβ- κατεμμένες μέ αναρχισμό καί μέ χριστιανισμό,άρχίζουν νά προπα - γανδίζονται.

'Η έργατική Πρωτομαγιά τοβ 
1894 θά δώσει τήν ευκαιρία στούς διάφορους σοσιαλιστικούς δμί- 
λους τής ’Αθήνας γιά μιά κοινή δράση, γιά Ενα κοινό γιορτασμό.Μέ προκηρύξεις καλοβν τήν εργατιά κι δλο τό λαό νά συμμετά- σχει στή Πρωτομαγιάτικη έκδήλωση 
στό^τάδιο.'Από τίς 4 κιόλας τό απόγευμα άρχισε νά μαζεύεται ό κόσμος.'Α- νάμεσά τους πολλοί έργάτες καί 
κάμποσες γυναΓκες.*Η συντηρητική "ΒΦΗΜΕΡΙΣ" τοβ Κορόμηλα περιγράφει τήν έκδήλωση:

"Περί τήν 6ην ωραν μ.μ. 5πας ό χώρος τοβ Σταδίου έκαλύφθη ΰπό ποικίλλου κόσμου άνδρβν,γυναικών καί παίδων,μεταξύ τδν όποίων δι- εκρίνοντο 50-60 περίπου σοσιαλι- σταί πάντες τίμιοι καί φιλόπονοι έργάται,φέροντες έρυθράς κονκάρδας έπί τοβ στήθους. Κατά τον χρόνον τ«ς συναθροίσεις έθεάθη- σαν αστυφύλακες τινές έκ τβν δι- αταχθέντων δπως έπιβλέψωσι τήν τάξιν,διανέμοντες κρυφίως διακη

ρύξεις είς τό πλήθος τών θεατών έρωτώμενοι δέ περί τούτων άπήν- των σιγανά νά μή δύναται νίτούς άκούη τρίτος "τι νά κάνωμε, μπλέξαμε καί μεΓς... Τό γεγονός παρήγαγε βαθείαν αΐσθησιν."
Πραγματικά "βαθείαν αΐσθησιν" προκάλεσε οχι μόνο αΰτό τό γεγονός, αλλά ή συνάθροιση γενικά τών 

σοσιαλιστών,στήν αστική τάξη,στή κυβέρνησή της καί στήν αστυνομία της. Αρχισαν νά βλέπουν πεντακάθαρα πώς ό σπόρος τών σοσιαλιστικών ιδεβν είχε πιάσει στό τόπο μας πιά καί πώς ή έργατική τάξτι αρχίζει νά αναδεύεται.
Εκείνη τ$ν Πρωτομαγιά γιά πρώτη φορά ακούστηκαν δημόσια 

σοσιαλιστικά προγράμματα.'Η συγκέντρωση έκανε δεκτό ψήφισμα γιά 
τή καθιέρωση τής Κυριακής αργίας τοβ βωρου,τής κατάργησης τών θα- 
νατικΟν έκτελέσεων, τής προσωπι
κής κράτησης γιά χρέη καί τής ά- 

3ύνταξης"ει 
ντα^ είς τήν

c σύνταέης"είς τούς παθόν- Ις τήν έργασίαν τους".Οταν ό σοσιαλιστής Καλλέργηςμερικές μέρες ϊργότερα έπιχείρη· σε νά διαβάσει τό ψήφισμα άπ' τά δημοσιογραφικά θεωρεία πανικός ε πεσε στούς "πατέρες τοβ Εθνους" πού νόμισαν δτι οι "άναρχικοί" ερριξαν μπόμπες καί πατώντας ό Ενας τόν άλλον προσπάθησαν νά βγοβν άπό τήν αίθουσα^ Γιά τούς αστούς μπόμπα ήταν στ αλήθεια τό



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

πρωτομαγιάτικο ψήφισμα τών κρότων σοσιαλιστήν. ΣυνειδητοποιοΟν χώς τ<5 κακά βρίσκεται μέσα στό σπίτι τους κι άποφασίζουν νά τό χτυπήσουν.Μέ τί άλλο; Μέ διώξεις φυλακίσεις καί βασανισμούς. Πολλοί άπό τούς πρωτεργάτες τής πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης συλλα^βάνονται καί προφυλακίζονται. Από τό πολν· ξύλο πού επεσε στά μπουντρούμια τής 'Ασφάλειας ένας άπ’αΰτούς,ό Μάργαρης, άρρώ- στησε καί τσέ λίγο πέθανε μέσα στή φυλακή. Ηταν ο πρώτος νεκρός που εδινε ήέργατιά γιά τή Πρωτομαγιά της.

Πρωτομαγιές στα 
πρώτα χρονιά του

Εργατικού Κινήμα
τος

Μέ τήν Ιδρυση τοΟ ΚΚΕ,τό ‘Ελληνικά προλεταριάτο άποχτάει τό καθοδηγητικό του κέντρο καί τό κίνημα μπαίνει στήν οργανωμένη του φάση.'Η εργατική τάξη αρχίζει νά άποχτάει συνείδηση τής ιστορικής της άποστολής. 01 άγώνες της γιά ψωμί καί δουλειά παίρνουν πολλές φορές πολιτικές προεκτάσεις. 'Η Μικρασιατική 'Εκστρατεία τής κυβέρνησης τοΟ Βενιζέλου λίγο άρ- γότερα γιά τά ξένα Ιμπεριαλιστικά ί^μφέροντα, καί τά δεινά πού φέρνει 6 πόλεμος στόν έλληνικό λαό,Οξύνουν στό έπακρο τίς ταξι
κές αντιθέσεις δημιουργώντας μιά 
έκρτιχτική κατάσταση.'Η πρώτη ενέργεια τής ΓΣΕΒ 
καί τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ ’ΕργατικοΟ 
ΓΚομμουνιστικοΟ) Κόμματος, μέ τά 
Ιδρυτικά τους συνέδρια τό 1918, 
Γ,ταν νά όρίαουν σάν έπίσημη γι
ορτή τής εργατικής τάξης κι δλων 
τΟν εργαζόμενων τήν ημέρα τής 
ΓΤρωτομαγ ι8ς.

Μέ απεργίες, διαδηλώσεις,διώ- ξεic, φυλακίσεις καί άφθονο αίμα ή έλληνική(έργατική τάξη πάντα γιόρταζε αυτή τή μερα, έχοντας συνείδηση τοΟ τί έκ^ράζει καί τί Αντιπροσωπεύει γι’αυτήν.Τό 1919 έγινε ή πρώτη μαζική μετά τήν Ιδρυση τοΟ Κόμματος έκ- δήλωση γιά τήν Πρωτομαγιά.Ταχυδρόμοι,τσιγαράδες,τροχιο- δρομικοί, τυπογράφοι καί πολλοί άλλοι έργάτες, έχοντας στίς πλάτες τους γραμμένο μέ κιμωλία Ινα πελώριο 8, διαδηλώνουν στούς δρ6 μους τής Αθήνας.’Από έκείνη τήν Πρωτομαγιά εγκαινιάζεται μιά περίοδος αγωνιστικών εργατικών κινητοποιήσεων γιά τη διεκδίκηση τών 8 ώραν δουλειβς.
'Η Πρωτομαγιά τοΟ 1921 πέφτει 

μαζί μέ τό Πάσχα .Μ ’αφορμή αυτό ή κυβέρνηση απαγορεύει δλες τίς έκδηλώσεις Στή Θεσσαλονίκη παρ δλα αΰτά άρχίζουν άπό τή Μεγάλη Παρασκευή νά μοιράζονται προκηρύξεις άπό τό Κόμμα καί άπό τά σωματεΓα, πού καλοΟν τό λαό σέ συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις τή μέρα τοΟ Πάσχα.'Η αστυνομία ομως

έπεμβαίνει κεραυνοβόλα καί συλλαμβάνει τούς πρωταίτιους,τό Δη- μητράτο, γραμματέα τής Κομμουνιστικής Νεολαίας,τό Στίνα,τό Τζά- λα,γραμματέα τών αρτεργατών κ.ά.Παρ Ολα τά έκτακτα μέτρα πού πήρε ή αστυνομία γιά νά έμποδί σει τό γιορτασμό τής Πρωτομαγι- Βς, ή έργατιά σέ πολλές συνοικίες με κόκκινες σημαίες καί έπα- ναστατικά συνθήματα διαδηλώνει τή θέλησή της νά παλέψει γιά τά δίκια της καί χτυπιέται μέ τήν έφιππη χωροφυλακή. Τό πιό σπουδαίο ομως πού γίνεται έκείνη τήν ήμέρα είναι δτι στασιάζει μιά αποστολή στρατιωτών γιά τή Μ.*Α- σία καί ένώνεται μέ τούς εργάτες.
Πανικόβλητη ή κυβέρνηση άπό αύτά τά γεγονότα κηρύσσει τό στρατιωτικό νόμο.Οί συλληφθέντες προσάγονται γιά νά δικαστοΟν στό στρατοδικείο τής 'Ανδριανούπολης σάν ένοχοι “έσχάτης προδοσίας". Μά τό δικαστήριο κηρύσσεται αναρμόδιο,γιατί τό άδίκημα, αν ύ- πήρχε,_έλαβε χώρα τή προηγούμενη μέρα άπό τήν κήρυξη τοΟ στρατιωτικοί) νόαου.
Τήν Πρωτομαγιά τοΟ 192^ - 40 μόνο μέρες έχουν περάσει από τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας στήν ‘Ελλάδα- τό ΧΚΕ καί η ΓΣΒΒ άποβα σίζουν νά τήν κάνουν άφετηρία α- γωνιστικΟν κινητοποιήσεων γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής έργατιβς καί τών έργαζόμενων.’Ολα τά βάρη τής Μικρασιατικής Καταστροφής, δλα τά βάρη τοΟ μακροχρόνιου πόλεμου τά ειχε φορτωθεί ό λαός, πού δέχονταν ταυτόχρονα καί τήν έπ'ίθεση άπ τό μονοπωλιακό κεφάλαιο πού ακάθεκτο Απλωνόταν σέ δλους τούς το- μεΓς τής παραγωγής.01 συνθήκες δουλειβς στά εργοστάσια ήταν απάνθρωπες,σκληρές 

καί δυσβάσταχτες, ύράςια δέν ύ- πήρχαν ουτε καμιά άπολύτως εξασφάλιση.‘Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση άποφασίζεται νά γίνει στό κέντρο 
τής ’Αθήνας,στήν πλατεία τοΟ Δη- μοτικοΟ θέατρου,σημερινή πλατεία Κοτζιβ, δπου βρισκόταν καί τό 'Βργατικό Κέντρο.Τό τπγκ μέ προκήρυξή του πρός τούς έργάτες μέσα στ’αλλα έλεγε: "'Η σημερινή μέρα είναι ή μεγαλύτερη γιορτή τής έργατικής τάξης, είναι ή γιορτή τής Πρωτομα- γιδς μας.Δέν πρόκειται -δπως τό ξέρετε πιά- γιά καμιά γιορτή άπό κείνες πού γιορτάζουν οί πλουτοκράτες. Δέν είναι οΰτε γιορτή στ δ- νομα κανενός άγίου. Ουτε γιορτή "εθνική". Ουτε τής "φύσεως".ϊΐναι μιά πολιτική γιορτή τών έργατών δλου τοΟ κόσμου. ..."Πρέπει κι έμεΓς οί 'Ελληνες έργάτες νά έπιδείξουμε τίς δυνάμεις μας πού δταν όργανωθοΟν κα
λά θά είναι Ικανές νά συντρίψουν τήν άλιγαρχία τών έκμεταλλευτδν μας καί να μ8ς καταστήσουν έμίς κυρίαρχη δύναμη..."

'Η κυβέρνηση τοΟ "πατέρα τής δημοκρατίας" Παπαναστασίου, γιά νά διαλύσει άπό μόνη της τίς αυταπάτες τοΟ κόσμου γιά τό πόσο δημοκρατική είναι, απαγορεύει στυγνά τή συγκέντρωση.Οί φοβέρες της δμως δέν πιάνουν τόπο. ’Από πολύ νωρίς, ο ί έργάτες κατεβαίνουν κατά έκατοντάδες στήν πλα

τεία.Τά κόκκινα λάβαρα άνεμίζουν περήφανα. Τά συνθήματα "Κάτω ή · 
τρομοκρατία καί ή στρατοκρατία" “Κάτω η πλουτοκρατία", "Ζήτω τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί ή Εργα
τιά τής ‘Βλλάδας" 
τιά τής 'Βλλάδας" δονοΟν τήν α
τμόσφαιρα.'Η άστυνομία μαζί μέ τήν Πυρο σβεστική πού έχουν πιάσει τά πόστα γύρω άπό τή πλατεία αποφασίζουν νά έπέμβουν γιά νά διαλΰ- σουν τή συγκέντρωση.Πρώτα βάζουν σέ κίνηση τίς μάνικες καί καταβρέχουν τόν κόσμο πού άπτόητος τούς άπιρδοκιμάζε ι, φωνάζο-caj: "Ζήτω ή Εργατική Πρωτομαγιά/Αυτή είναι ή δημοκρατία σας".Πολλοί άνεβαίνουν πάνω στίς άντλίες καί μέ σουγιάδες καί φαλτσέτες προσπαθοβν νά κόψουν τούς σωλήνες τοΟ νεροΟ. Τής επιχείρησης ήγεΓται 6 νεαρός ηθοποιός Τίμος Βιτσώρης.Βλέποντας πώς μέ τό κατάβρεγμα δέν γίνεται τίποτα διατάζουν τό στρατό νά χτυπήσει. Οί φαντάροι δμως άρνιοΟνται φωνάζοντας ""Οχι,δέ θά χτυπήσουμε τ’άδέρφια μας". Τότε μαινόμενοι οΐ αξιωματικοί άρχίζουν νά πυροβολοΟν οί Ιδιοι μέσα στόν κόσμο καί νά τόν τρυπάνε μέ τίς λόγχες τους. Πολλοί πέφτουν χτυπημένοι, 'Ενας δμως δέν ξανασηκώνεται'Είναι ό νεαρός κομμουνιστής ζαχαροπλάστης Σωτήρης Παρασκευα- ίδης πού έβαψε με τό αίμα του πραγματικά κόκκινη τήν Πρωτομαγιά.

"Συναντήσαμε καί πάλι τίς λό
γχες καί δώσαμε πάλι ν£α θύματα, 
γιατί θελήσαμε νά γιορτάσουμε τή 
Πρωτομαγιά μέσα στήν ’Αθήνα",κα
τάγγειλε ή Κ.Ε.τοΟ ΚΚΕ μέ προκή
ρυξή της, πού τέλειωνε: 
στρατοκράτες οί έργατοκτόνοιίΚά- 
τ«. ή αΐμοβόρα πλουτοκρατία' Ζήτω 
οί έργάτες καί οί χωριάτες.' Ζήτω 
τό Κομμουνιστικό τους Κόμμα.'"

Τήν έπόμενη μέρα ή κυβέρνηση τής "δημοκρατίας" άναγκάζεται νά άφήσει λεύτερους δσους εχει συλ- λάβει, κάτω άποτό φούντωμα τής 
όργής τοΟ λαοΟ καί τήν άπειλή τής ΓΣΕΕ δτι θά κηρύξει γενική άπκργία.

Στά έπόμενα χρόνια οί Πρωτο
μαγιές γιορτάζονται όχι στό κέντρο τής ’Αθήνας, γιατί τό απαγορεύουν οί άστικες κυβερνήσεις, (δέν πρέπει 6 κοσμάκης νά βλέπει τούς κομμουνιστές γιατί παρασύ - ρεται) μά άπόκεντρα, δπως στόν Αη-Γιάννη τό Ρέντη. (Καλή δ(3α δπως χαί στά δικά μας χρόνια. Η άρχή^έγινε πρόπερσι άπό τό Πεδίο τοΟ "Αρεως καί επεται συνέχεια, γιά τούε ρεβιζιονιστές βέβαια, γιατί οι επαναστάτες θά τή γιορτάζουν πάντα δπως πρέπει τήν Πρω τομαγιά.)'Η κυβέρνηση τοΟ Βενιζέλου τό 1929 δέν άρκέστηκε στήν άποκέν- τρωση.άλλά βάλθηκε νά απαγορέψει κάθε έκδήλωση γιά τήν Πρωτομαγιά. 'Ετοιμαζότανε νά βάλει σέ Ισχύ άπ'τίς 25 ’Ιούλη τό διαβόητο "ιδιώνυμο" γιά τήν έξόντωση.
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χομμουνιστβν χαί τής^χρειαζότανε 
νά μή διαταραχτεί οΰτε στό έλά- 
χιστο ή "δρμοσια τάξις καί Ασφά
λεια" τβν αστΟν.'.Βτσι Απ'τή παραμονή αρχίζουν προληπτικές συλλήψεις. Τά μπλόκα ?ξω Από τά συνδικάτα τής *Βνωτι- κής Γενικής Συνομοσπονδίας, τής ’Βργατικής λέσχης καί τοβ Ριζοσπάστη δίνουν καί παίρνουν. Συλ- λάβανε κάπου 3.000 χαί γεμίσανε τά μπουντρούμια.Μ*αΰτό τον τρόπο έξασφαλίσανε μιά ίσυχη Πρωτομα - γιά.

Τα γεγονοτα της 
Θεσσαλονίκης

*Η οικονομική χρίση πού συγκλονίζει τό παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα (απειλώντας νά τό τινάζει στον αέρα στά χρόνια 1929-1933, φέρνει σέ όλες σχεδόν τίς χβρες την δζυνση τβν ταξικβν αντιθέσεων. Στήν 'Βλλάδα οίκοδο- μείται ο κρατικομονοπωλιακός χα- πιταλισμός,πού ρίχνει δλα τά βά- η τής κρίσης στούς έργαζόμενους νΟ Από τήν αλλη προχωρεί σέ δλο χαί μεγαλύτερη συγχεντροποίηση.'Ο τιμάριθμος αυξάνεται άλμα- τωδβς -στά χρόνια#1 931 -32 διπλασιάζεται - ενβ ή ανεργία «τάνει σέ τρομερό ΰψος. Τό 1928 οι ανερ γοι είναι 82.000 γιά νά φτάσουν τούς 220.000 τό 1932. 'θ λαός έ- ζαθλιώνεται καί πεινάει, μά δέν τό βάζει κάτω. Μέ πείσμα χι Αποφασιστικότητα ή έργατιά χαί οι. 
εργαζόμενοι Αγωνίζονται γιά νά μήν τούς φορτώσουν στίς διχές
τους πλάτες τά βάρη τής χρίσης.Τό άπεργιακό κίνημα, πού ξεσκάει σάν χείμαρρος σέ όλόκληρη τήν 'Βλλάδα, απειλεί σοβαρά τήν Αστική τάξη. Τό 1933 απεργοβν60.000, τούς πρώτους μήνες τοΟ 
35 200.000 χαί τό 36 300.000.Στή Θεσσαλονίκη., μιά κόλη μέ μεγάλη παράδοση στό συνδικαλιστικό κίνημα,ξεσπάνε ot πιό πολ
λές καί οΐ πιό μεγάλες άκεργίες.Στίς 29 τ ‘Απρίλη, 12.000 χακνεργάτες, Ανάμεσά τους 7.500 γυναίκες, μέ Απόφαση τοΟ Α'Πανκα- πνεργατι,χοβ ’ΒνωτιχοΟ Συνέδριο* κηρύχνουν απεργία μέ αιτήματα 
βελτίωση τής Ασφάλισης,συνδικα - λιστιχές ελευθερίες.Τά μεροκάματα πείνας τβν κα- πνεργατΟν,άπό 50-60 δραχμές,πολλές φορές έπεφταν πολύ κάτι· &τό αΰτό τό οριο. Τή μεγάλη άνεβγίβ πού ύπήρχε στόν κλάδο, τήν εκμε ταλλευοντουσαν ot καπνέμποροι, προσλαμβάνοντας γυναίκες, ποο δούλευαν τζάμπα γιά νά μή χάσονν τά ένσημα τοβ ταμείου τους,τήν περίθαλψη χαί τή σύνταξή τους·

*Η Πρωτομαγιά τίς βρίσκει στό μετερίζι τοβ Αγώνα.Στίς 3 τοβ Μάη, 4 γενικός διοικητής τίς Μακεδονίας Πάλλης Απειλεί τούς απεργούς:"Τό κράτος θά έπιβληθή. “ϊχω τήν δύναμιν τοβ στρατοβ καί τής χωροφυλακής καί θά σδς τσακίσω έάν δέν έπιστρέψετε στίς έργασί- ες σας γιατί κινδυνεύει τό προϊόν.Αυποβμαι βέβαια δι' δσα θά

συμβοβν είς βάρος σας f) είς βά
ρος τβν οίκογενειβν σας Αλλά αυ
τό είναι τό καθήκον μου."Τίς έπόμενες μέρες ή Αστική 
τρομοχρατία δυναμώνει. Δεκάδες 
χαπνεργάτες συλλαμβάνονται, ένβ 
άλλοι ξυλοκοποβνται άπό τους χω
ροφύλακες καί διάφορες συμμορία» 
αλητβν. *0 Μεταξβς, διορισμένος 
πρωθυπουργός Απ’τό Γεώργιο τό Β' 
Απειλεί ανοιχτά μέ διχτατορία, 
ένδ τά Αστικά κόμματα Αδιαφο- 
ροβν.Στίς 8 τοβ Μάη μιά διαδήλωση τβν Απεργβν στό διοικητήριο δέχεται τήν έπίθεση τής χωροφυλα
κής πού πυροβολεί τό πλήθος. Τήν ίδια τύχη βρίσκουν καί 2.500 ύ- φαντουργοί, πού κι αυτοί Ικανσν πορεία στό διοικητήριο. 01 εργά
τε ς προσπαθοβν νά άμυνθοΟν μέ 
ξύλα, πέτρες κι δ,τι άλλο βροβν 
μπροστά τους.Τό αίματηρό αποτέλεσμα αύτής τής μέρας είναι 300 τραυματίες :·ιαί 30 συλλήψεις.’Ο κόσμος αρχίζει νά έξαγριώνεται. *Η Θεσσαλονίκη είναι ανάστατη.Ενβ ή έργατιά τής Θεσσαλονίκης, οΐ ύφαντουργοί,οΐ χαρτεργάτες ,τσαγκαράδες.λαστιχάδες ?χουν 
κατέβει ηδη σέ απεργία συμπαρα- στεκόμενοι στά Αδέρφια τους, τό ΚΚΒ, παγιδευμένο μές στήν ταχτική τΟν λαϊχβν μετώπων,δέν μπορεΓ να δεΓ τήν έπαναστατική κατάσταση χαί μέ τή στάση του όδηγεΓ τό προλεταριάτο στή σφαγή. ‘HjEvum- χή Συνομοσπονδία (θέος) αποφεύγει νά καλέσει σέ Γενική ’Απερ
γία τήν έργατική τάζη, προβάλλοντας τό πρόσχημα δτι θέλει νά συνεννοηθεΓ με τή ρεφορμιστική 
ΓΣΒΒ.

Τό Σάββατο,στίς 10^00 Μάη, ή κατάσταση ξεφεύγει άπ'τά πλαίσια αιδς καπνεργατικής Α περγ ία ς. '3  εργατική τάξη χι 6 λαός, στή βία τ«ς έχμεταλλεύτριας τάξης απαντάει μέ τή διχή του την έπανα
στατική δία.

Μέ συνθήματα "KATQ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ* , "ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ" άπό τά ξημερώματα χιόλας, ένβ ot καμπάνες χτυποΟν δαιμονισμένα, ό κόσμος ξεχύνεται στούς δρόμους τής Θεσσαλονίκης.'Η απεργία έχει γενικευτεί;, τά μαγαζιά είναι κλειστά, ένΟ περίπολοι στρατοβ καί χωροφυλακής σέ θέση μάχης έτοιμάζονται νά έπέμβουν.'0 λαός δμ^ς, νοιώθοντας τήν τεράστια δύναμή του. δέ λογαριάζει τίποτα.Κι δταν ή έπίθεση τβν χωροφυλάκων αρχίζει, μπροστά στά οπλα τους αντιπαρατάσσει τά γυ- νά του στήθια καί τόν άμετρο θουσιασμό του.ΟΪ συγκρούσεις παίρνουν διάσταση πρωτοφανή. Οι χωροφύλακες 
πυροβολοΟν στό +αχνό γιομάτοι λύσσα καί τραυματίζουν πολλούς. ’Αντίθετα,ot φαντάροι συναδελφώ- νονται μέ τούς διαδηλωτές. Στήν όδό ’Εγνατίας,δπου βρίσκεται τό σωματεΓο τβν αυτοχινητιστβν, γίνεται μεγάλη μάχη.οΐ αυτοκινητιστές, όδηγοί καί είσπράχτορες,όρ- μάνε σέ μιά κλούβα τής χωροφυλακής πού μεταφέρει συλληΦθέντες 
καί τούς Απελευθερώνουν.Οι χωροφύλακες πυροβολοΟν στά γεμάτα

μέ άποτέλεσμα νά σκοτωθεί & αυ
τοκινητιστής Τάσος Τοΰσης καί νά τρανματιστοβν πολλοί άλλοι.

*0 κόσμος τότε, Εξαλλος άπό 4ργή γιά τό φονικό, σηκώνει τό ΚΓ.λληχαρι πάνω σέ μιά πόρτα καί τό περιφέρει σέ δλη τήν πόλη. Τό
? ριχτό νέο μαθεύεται παντοβ.’Από λες τίς συνοικίες καινούργια 
πλήθη ξεκινάνε γιά νά ένωθοΟν μέ 
τούς διαδηλωτές.Τέσσερεις Αλάκε- ρες ώρες κράτησε ή μάχη μέ τά τάγματα τβν χωροφυλάκων. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στά χέρια τοβ λαοΟ ττις.Οι χωροφύλακες οχι μόνο έχουν άποκρουστει, άλλά πολιορ- χοβνται καί μέσα στά ίδια τσ«ς τά τμήματα.

Τό μεσημέρι δ λαός ύποχωρεΓ γιά νά Ανασυγκροτήσει τίς δυνά
μεις του αφήνοντας στούς δρόμους δώδεκα νεκρούς χαί 300 τραυματί- ες.Μιά σφαγή πού δείχνει Ανάγλυφα δλο το ταξικό μίσος τής Αστι- χής τάξης.

01 νεκροί είναι:Τάσος Τούαρς, Δημ.Ααΐλάκης, Βασ. Σταύρου, Αναστασία Καρανικόλα, 'Ιωάν. Πανόπουλος, 'Ιωάν Πετάρης Σ.Διαμαντόπουλος, Βύθ.Μάνος,Σαλ- 
|ατόρ Ματαράσσο,#'Βμ. Ζαχαρίου, Ιντο Σενόρ, Δημ.'Αλχιμίδης.

'0 λαός τής Θεσσαλονίκης στά 
σημεία πού σκοτώθηκαν £βαλε λουλούδια καί έπιγραφές δπως: "’Βδβ 
σκοτώθηκε ό Σταύρου γιατί Αγωνι
ζόταν γιά τό ι̂ ωμί τβν παιδιβν 
του".

Σχϊταο χης ίποχής χοϋ ’36 που δημοαιενθηχε χατα την 
τρίοδο τής ίαεργίας τώψ καπνεργατών.

'Η κυβέρνηση,νοιώθοντας τό ί -  
δαφος νά φεύγει κάτω Από τά πό
δια της, Αναθέτει στόν Αντιστράτηγο Ζέππο, διοικητή τοΟ Γ'Σώμα- 
τος Στρατοβ τήν τηρηση τής τάξης 
καί Απαγορεύει κάθε διαδήλωση.Παρ δλα αύτά τό απόγευμα ή έργατιά κι δλος 6 λαός ξαναχατε- βαίνουν στούς δρόμους, ζητώντας τή τιμωρία τβν ενόχων.Τά θεμέλια τοβ καθεστώτος τρίζουν κυριολε
κτικά, μά ot μάζες είναι μόνες τους. Αείπει ή ηγεσία τους. Το αΚΒ βρίσκεται πολύ μακριά.'0 Ζέππος,βλέποντας πώς μέ τή βία δέν μπορεΓ νά κάνει τίποτα προσπαθεί νά έξαπατήσ^ι τίς μάζες δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις Οτι δήθεν θά τιμωρηθοβν ot δολο
φόνοι,δτι θ'άπολυθοΟν δσοι φυλακίστηκαν κι άλλα πολλά, Αλλα κανείς δέν τόν λογαριάζει.

Τήν Κυριακή 'τό πρωί καταφτάνουν στό λιμάνι 4 πολεμιχά πλοία χι ?να σύνταγμα πεζικοβ Από τ^ν Λάρισα. *0 λαός δμως δέν φοβάται τίποτα. Κάπου 150.000 μαζεύονται γιά νά θά+ουν τούς νεκρούς τους.' Τραγουδώντας τό Πένθιμο ’Βμβατήριο,μέ φωνές "Κάτω ή κυβέρνηση" ,προχωροβν γιά τό νεκροταφείο. Στό δρόμο ένώνονται μαζί
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τους τμήματα στρατοΟ. Τ<5 ΚΚΒ,δχι μ<5νο χαί πάλι άπόν αλλά μεθοδεύει. τό μάντρωμα τοβ κόσμου. Μέ τό ουλευτή του Μ.Σινάχο έρχεται νά γγυηθετ γιά τήν τήρηση τβν ύποσχέσεων τοβ Ζέππου, χαλώντας τό λαό νά γυρίσει στά σπίτια του."Βτσι 6 λαός πείθεται νά έγ- χαταλεί+ει^τή μάχη,ύποχωρεΓ, γιά νά βρεθεί έκθετος στή χειρότερη τρομοχρατία.Οταν ή ΓΣΕΒ ξυπνήσει χαί χα- λέσει σέ 24ωρη πανελλαδική άπερ- γία στίς 13 Μάη, είναι πλέον άρ- γά. '0 κίνδυνος Εχει άποσοβηθεΓ, τό καθεστώς Ζχει γλυτώσει.
Ο δρόμος γιά τίς 4 Αύγούστου καί τό φασισμό έμεινε Ανεμπόδιστος ί

Πρωτομαγιά 1944

Ξεχωριστή θέση άνάμεσα σ’δλες τίς Πρωτομαγιές, £χει ή Πρωτομαγιά τόβ Ί 944.200 κομμουνιστές τή σφράγισαν μέ τό αίμα τους, τήν αντρειοσύνη χαί τό μεγαλείο τους.'Τεσσεράμιση μήνες μένανε γιά νά λευτερωθεί ό τόνος άπ’τή φασι 
στιχή άκρίδα. *Η έργατιχή> τάξη μαζί μ'δλο τό λαό, σ δλα αύτά τα 4 χρόνια τής γερμανικής κατοχής χαρά τή στυγνή βία τΟν καταχτη- τΟν,παρά τήν Αβάσταχτη χείνα καί τίς τρομερές στερήσεις,δέν λιχο- τάχτησε οδτε προσκύνησε τό καταχτητή, μά πάλε+ε γιά νά τόν ξω- χετάζει κι αυτόν μά καί τοός 
ντόπιους συμμάχους του καί ύχο - στηριχτές του.

Στό γιγάντιο Αντιστασιακό κίνημα πού Αναπτύττηκε μέ τό ΒΑΜ ψυχή καί κορμός,Οπως είναι ιιυσι- κό, ήταν οι χομμουνιστές. Αυτούς πού *ί διχτατορία τοβ Μεταξί βάλ θηκε νά εξοντώσει μέ χίλια δυό ασανιστήρια, μέ φυλακίσεις καί Εορίες, αυτοΰς *ού κάθε Αστιχή τάξη θά θελε νά μποροΟσε νά έξα- φανίσει άπ'τή γή γιά νά γλυτώσει τό τέλος της.
Χιλιάδες κομμουνιστές,( χοό βρίσκονταν στά στρατόπεδα^’Αχρο- ναυπλία,’Ανάφη,Χαϊδάρι,χ.ά.παρα- δόθηκαν άχό τή διχτατορία στούς Γερμανοός, χοό μέ τόν ίδιο ζήλο συνέχισαν τό £ργο της. Πάνω τους ξέσπαγαν τή λύσσα τους γιά τήν αντίσταση τοβ έλληνικοΟ λαοβ, καί γιά τά κατορθώματα τοβ ΒΑΜ- ΒΑΑΣ. Τό έκτελεστικό άπόσπασμα δούλευε καθημερινά'’Αχό μιά ενέδρα τοβ ΒΑΑΣ στούς Ηολάους τής Πελοχοννήσου στίς 27 τ’*Αχρίλη 1 944,σκοτώθηκε ϊνας Γερμανός στρατηγός καί κά- χοσοι αχό τήν άχολουθία του. 'Η κδίκηση τΟν Γερμανών έτοιμάστη- κε στά γρήγορα.Στόν τύπο τής Κατοχής δημοσιεύεται ή διαταγή τοβ στρατιωτιχοβ διοικητή 'Βλλβδας:

Στρατιωτικός Aioixmric ,gλλά6oc:
Δολοφονία ΓερμανοΟ Στρατηγοβ:Τήν 27.4.1944, κομμουνιστικοί συμμορίαι χαρά τοός Ηολάους, κατόπιν μι8ς έξ ένέδρας έπιθέσεως έδολοφόνησαν Ανάνδρως Ινα Γερμανόν στρατηγόν χαί τρεΓς συνοδοός του Αξιωματικούς χαί έτραυμάτι- σαν χολλοός Γερμανούς στρατιώτας. Βΐς άντίποια θά έκτελεστοβν:

1) Τυφεκισμός 200 κομμουνιστβν τήν 1ην Μαΐου 1944.2) Τυφεκισμός όλων τών άνδρϋν τοός οποίους θά συναντήσουν τά Γερμανικά στρατεύματα έχί τής ό- δοβ Μολάων πρός Σπάρτην, εξωθεν τΟν χωρίων.
'0 Στρατιωτικός Διοικητής 

'Βλλάδος
01 200 διαλέγονται άχό τό στρατόχεδο τοβ Χαΐδαριοβ. 'Η είδηση κυκλοφορεΓ τήν χαραμονή τό βράδυ άνάμεσα στούς κρατούμενους 

μά δέν έντυπωσιάξει κανένα.'Ολοι είναι έτοιμοι .να πεθάνουν κάθε στιγμή, γι’αύτό τό στήνουν στό χορό καί στό τραγούδι. ‘Ολόκληρο τό στρατόπεδο τραντάζεται άπό τό 
πανηγύρι τΟν μελλοθάνατων. ’Απο- χαιρετοβν λεβέντικα αυτή τή ζωή, πού τόσο μόχθησαν κι Αγωνίστηκαν

νά τήν Αλλάξουν καί νά τή κάνουν 
καλύτερη, λεβέντικα,δπως λεβέν
τικα τήν εζησαν.'Τήν άλλη μέρα, στό προσκλητήριο, μαθαίνουν ποιοί θά φύγουν.Ανάμεσά τους είναι κι δ Ναπολέων Σουκατζίδης,πού εκτελεΐ χρέη στρατοπεδάρχη. 'θ Γερμανός διοικητής Φίσσερ προσπαθεί νά βίλει στή θέση του κάποιον άλλον μά έκεΓνος περήφανα άρνεΓται: "Δέχομαι τή ζωή, Αλλά μέ τόν δρο νά μήν τήν πάρω από κανένα αλλο.Μέ τόν δρο ή θέση μου νά μείνει κενή." Κι δταν ό Γερμανός διοικητής τοΟ λέει δτι αυτό είναι άδύνατο, έκεΓνος απαντάει; "'Η ζωή τοΟ κάθε ’Ελληνα Αξίζει δσο κοίί ή δική μου. Δέν δέχομαι νά γίνω δολοφόνος καί προδότης."ΤοΟτα τά λόγια θά μείνουν γιά πάντα γιά νά δείχνουν τό μεγαλείο τοΟ κομμουνιστήί01 200 κομμουνιστές,17θ'Ακρο- ναυχλιΒτες καί 30 ΑναφιΟτες,με- ταφέρονται στό Σκοχευτηριο τής ΚαισαριανΙΙς, σ’ αυτή τήν ήρωίχή κόκκινη μανα τβν άνατολικών συ- νοικιβν.Στό δρόμο καταφέρνουν νά ρίξουν σημειώματα μέ τά στερνά τους λόγια.Κι δταν στήνονται στό τοΤχο τοβ Σκοχευτήριου κι ό Γερμανός διοικητής δίνει τό χαράγ- γελμα, ot 200>στητοί κι αγέρωχοι δίνουν τό κομμουνιστικό τους παρών ζητωκραυγάζοντας γιά τό Κομ

μουνιστικό Κόμμα,γιά τΛ λευτεριά χαί τό Σοσιαλισμό, άφήνοντας άναυδους τούς φασίστες δήμιούς τους.Τά μηνύματα πού έριξαν οι μελλοθάνατοι στό δρόμο, διαβάτες πού τά’βραν τά χαράδοσαν στίς οι κογένειές τους. 'Ανάμεσα σ’ αύτά ξεχωρίζει τό σημείωμα τοβ Αευτέ- ρη ’Αναστασιάδη:"ϊΐδοποιε^στε τή χήρα μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδου, όδός Λομβάρδου 2,’Αθβναι,δτι πεθαίνω γιά τήν έλευθερία τόν 'Βλλήνων."Τό μήνυμά του, ό Αευτέρης ’Α- ναστασιάδης, δικηγόρος, άναπηρος τοΟ Αλβανικοβ Βπους μέ κομμένα τά δυό του χόδια, τό ίγρα^ε χάνω στό ξύλινο χοδάρι του.Κάποιος ά- στυφύλακας άχ*αυτούς χοό μεταφέρανε τά χτώματα, τό βρήκε καί τό πήγε στή μάνα του.
Στίς 10 Αύγούστου, τοβ 1944 στό παράνομο δελτίο "Τής σχλαβι-

δς καί πάλης.τής ’Αθήνας", πού έβγαζε τό. ΕΑΜ, διαβάζουμε:

\ —"Ιβ "Λΐ
"...Ot τσολιάδες φορτώσανε τή τελευταία είκοσάδα χα^πήραν τα πτώματα τΟν τελευταίων ’Αχροναυ- πλιωτΟν γιά τό νεχροταφεΓο...’ΑθηναΙ'χέ λαέ, δέν πρέπει νά
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ξεχάσουμε ποτέ τούς 200 ήρωες τοΟ Μάη.Δβσαν τά νειάτα τους στό βωμό τής Λευτεριβς τή στιγμή πού γύρω τους ή φύση χαρούμενη τούς καλοΟσε, τή στιγμή πού η χαραυγή τής απελευθέρωσης ροδόσκαζε.ΔΟσαν τ<5 αίμα τους χωρίς παράπονο,χωρίς δειλία,μά χαρούμενα 
K\f Απλόχερα, γιατί νοιώθουν πώς αυτό φέρνει κοντύτερα τή Λευτεριά το0 λαοΟ. 'Ας όρχιστοΟμε έχ- δίχηση. 'Ας όρχιστοΟμε πώς ένω- μένοι θά σταματήσουμε τό δολοφον ιχύ χέρι τοΟ χαταχτητή καί τΟν προδοτΟν. 'Ας όρχιστοΟμε πώς τ<5 παράδειγμά τους θά φωτίζει πάντα τό δρόμο μας."Οί διακόσιοι πέθαναν μέ τόν Ιδιο ήρωϊσμό,^ μέ τήν ίδια αυταπάρνηση πού εζησαν δλη τους τή ζωή, πραγματικοί κομμουνιστές, μπροστάρηδες τοΟ Αγώνα τής έργατικής τάξης χι δλου τοΟ λαοΟ γιά τά [δανικά τής λευτεριβς,τοΟ σοσιαλισμοί) χαί τοΟ κομμουνισμοβ, στήνοντας τ<5 βωμ<5 τής υπέρτατης θυσίας τους, τή μέρα τής ταξικής του γιορτής.'Η Πρωτομαγιά διαλέχτηκε έπί- τρδες Από τούς δήμιούς τους. Μέ αυτό τόν τρόπο προσπαθοϋσαν νά τρομοκρατήσουν τήν έργατική τά
ξη, δείχνοντας ταυτόχρονα δλο τό ταξικό τους μίσος. *0 φασισμός, Ινα Από τά πολλά πρόσω
πα τής Αστικής διακυβέρνησης, συμπλήρωσε τό κατάλογο τΟν ματωμένων ΠρωτομαγιΟν τής έργατικής τάξης από τις τόσες "δημοκρα - 
τικές" κυβερνήσεις ποΰ πέρασαν 
κατά καιρούς Απ'τήν ’Ελλάδα, φανερώνοντας μέ τίς πράξεις τους, τή συγγένειά τους.

01 200 κομμουνιστές πού έκτε- λέστηκαν τήν Πρωτομαγιά τοΟ 44 στήν Καισαριανή,μαζί μέ δλους δ- σους προσφέρθηκαν όλοχαύτωμα γιά 
τά δίχια τής έργατικής τάξης,φωτίζουν τό δρόμο της,Ιερά σύμβολα τής πάλης της γιά τό σοσιαλισμό.

♦
Ot Αστοί,παντοΟ σ’δλο τόν κόσμο, χαί στήν 'Ελλάδα ΑσφαλΟς, 

τρέμοντας τή μεγάλη δύναμη τής έργατικής τάξης καί γνωρίζοντας 
πόσο Απειλητική μπορεΓ νά γίνει μιά λαοθάλασσα Αποφασισμένων έρ- γατβν, ?νας χείμαρρος πού μπορεΐ νά πνίξει τά πάντα στό διάβα του προσπάθησαν μέ τήν Απροκάλυπτη βία στήν Αρχή νά έμποδίσουν τόν γιορτασμό τής Πρωτομαγιβς.Οταν είδαν πώς δεν τά κατά- φεραν Ακολούθησαν ενα σχέδιο Αποπροσανατολισμοί) τής εργατικής τάξης,άνακηρύσσοντας τή Πρωτομαγιά σέ έπίσημη αργία. Πίστευαν πώς μιά κι οΐ έργάτεξ δέν θά’χαν λόγο νά κατέβουν σέ απεργία, θά ΑκινητοποιοΟνταν χαί θά πήγαιναν στίς έξοχές νά μαζέψουν λουλού- δια^γιά τό στεφάνι τοΟ Μάη.'Ετσι "σοφά* σκέφτηχε καί ό διχτάτορας Μεταξίς.Γι'αΰτό καί Ανακήουξε τήν Πρωτομαγιά σέ έπίσημη αργία.Τά ίδια έχαναν καί οΐ 

©

νεώτεροι διχτάτορες τής 21 τ” Α- πρίλη τοΟ 67. *0 φόβος «υλάει τά 
Ερημα.' 'Αν βρίσκονταν οι εργάτες έκείνη τή μέρα στή δουλειά τους ποΟ ξέρει κανείς τι γίνεται. 'Αν τούς Ιρθει καί κατέβουν στούς δρόμους ή πυρκαγιά πού θά Ανάβουν θά είναι σίγουρη κα^τότε ποιός τούς γλυτώνει.Βέβαια ή έργατική τάξη κατάλαβε πολύ καλά τό σκοπό τής "φιλεργατικής τους 
πολιτικής" χαί τό μόνο πού τήν έμπόδισε ν<ί τούς δώσει τήν Απάντηση πού επρεπε ηταν δτι βρισκόταν Αλυσοδεμένη χαί Ακέφαλη χωρίς τή φυσική της ήγεσία.Πάντως σή διάρκεια τής δεύτερης διχτατορίας, συγκεκριμένα τήνΠρωτομαγιά τοΟ 1974,εγινε μιά προσπάθεια νά γιορταστεί ή Πρωτομαγιά, άπό πρωτοπόρους έργάτες καί οργανωμένους Αγωνιστές. Μετά 
τή μεγαλειώδη έξέγερση τοΒ Νοέμβρη καί τήν Αγρια τρομοκρατία πού είχε έξαπολύσει ή χούντα,δ λαός περίμενε μέ αγωνία ενα καινούργια ελπιδοφόρο μΛνυμα γιά νέους αγβνες,γιά καινούργιες μάχες. ‘Η Πρωτομαγιά, τό κόκκινο σύμβολο πάλης τΤ̂ς έργατικήςτάξης, άποτελοΟσε τήν καλύτερη εύκαιρία γιά Ινα Αγωνιστικό ξεκίνημα.

Τή παραμονή τό βράδυ τής Πρω- τομαγιίς,πολιτικές επιτροπές πού καθοδηγούσε ή Κομμουνιστική 'Οργάνωση "ΜΑΧΗΤΗΣ" - έκείνη τήν εποχή ή Κ.0."ΜΑΧΗΤΗΣ" καταδιώκον- τα·» Α* τήν 'Ασφάλεια γιά τή συμμετοχή της στήν έξέγερση τοΟ Νοέμβρη χαί ξρισκόταν σέ βαθειά παρανομία - έριχναν στήν έργα- τούπολη τοβ ΠεριστεριοΟ έκατον- τάδες χειρόγραφες προκηρύξεις, πού εξηγοΟσαν στό κόσμο τή σημα- σία(τής έργατικής Πρωτομαγιβς.'Ανήμερα τή Πρωτομαγιά δμως Λ διχτατορία είχε λάβει δλα της τά μέτρα. 'Η πλατεία Κοτζιί είχε πλημμυρίσει από χαφιέδες καί χλοΟβες πού γέμισαν Από συλλη- φθέντες.

Μετά τή μεταπολίτευση ή έργατική τάξη πίστεψε δτι ίρθε πιά ό καιρός νά γιορτάσει τήν Πρωτομαγιά δπως(τής άξιζε,νά ξαναζωντανέψει γι’άλλη μιά φορά τίς ήρω ΐκές σελίδες τΟν ταξικβν της Αγώνων, νά δείξει στούς Αστούς τή δύναμή της χαί νά βροντοφωνάξει τήν απόφασή της νά 'ραλέψει γιά γ4 φέρει τή δική της τή κοινωνία ενώνοντας τή φωνή της μέ τή φωνή τΟν έργατΟν δλου τοΟ κόσμου.'Η αντιδραστική κυβέρνηση Καραμανλή δμως, πού τής(φορτώσανε στή πλάτη,καραδοκοΟσε.’Απαγορεύει τίς εκδηλώσεις τήί' Πρωτομα- γιδς, μέ τήν πρόφαση οτι πέφτει τή Μεγάλη Βδομάδα, προσδιορίζοντας την γιά τίς 9 τοΟ Μάη.'.'
Κάτι τό πρωτάκουστο,'Μιά αστική κυβέρνηση νά κανονίζει στήν 

έργατιά πότε θά γιορτάσει τή γιορτή της.'’Η δργή τής έργατικής τάΕης 
είναι μεγάλη.'Από ολους τούς ερ 
γατικούς χώρους άκούγονται Φωνές Αγανάχτησης καί ταυτόχρονα έκδη- λώνεται ή διάθεση νά δοθεΓ ή Α
πάντηση πού πρέπει στή κυβέρνη
ση τβν ΑφεντικΟν τήν 1 Αχριββς 
τοΟ Μάη.Ή  Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ.μαζί μέ άλλες οργανώσεις,κάνουν ο,τι μποροΟν.

Φτιάχνουν "'Επιτροπή γιά μιά 'Αγωνιστική Πρωτομαγιά",πού κυκλοφορεί χιλιάδες προκηρύξεις,Αφίσ- σες και τρύχ,χαλώντας τήν έργα- τιά νά κατέβει σέ απεργία καί σέ διαδήλωση τήν 1η τοΟ Μαιι.Τά πράματα αρχίζουν νά σκουραίνουν γιά τήν κυβέρνηση,οί φίλοι της δ|ΐως, 
ο ί ρεβιζιονιστές,δέν θά τήν αφή- σουν μόνη της.ΤιοθετοΟν τήν 9μα- γιά,έφαρμόζοντας τό κινητό θρ·η- σκευτικό έορτολόγιο καί ξεφτιλί
ζουν τήν ήμέρα πού γιορτάζει τό παγκόσμιο προλεταριάτο.Τήν 1 τοΟ Μάη ή κυβέρνηση δεί χνει καθαρά σ δλο τό λαό τό πραγματικό της πρόσωπο,αΰτό πού πολύ λίγο διαφέρει Από τής προκα- τόχου της. Κατεβάζει δλη τήν ά-

Πρωτομαγια1965
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στυνομία της καί δλες τίς αύρες 
της γιά νά τρομοκρατήσει τόν κόσμο καί νά μην κουνηθεί κανείς.Ot ύποκειμενικές αδυναμίες τΟν όργανώσεων πού άπαρτίζανε τήν" 'Επιτροπή γιά μιά 'Αγωνιστική Πρωτομαγιά" δέν έπιτρε+ανε τή πραγματοποίηση τΰν στόχων ποο 
είχαν βάλει. ΑφοΟ διαδήλωσαν φ«- νάζοντας συνθήματα στην πλατεία Κάνιγγος καί στό Σύνταγμα,διαλύθηκαν.'Ετσι ή έργατιά δέν γιόρτασε οδτε έκίνη τή χρονιά τήν Πρώτο - μαγιά της δπως θά ήθελε.Τήν έπόμενη χρονιά ή κυβέρνηση Καραμανλή ξαναεπιτίθεται.

’Απαγορεύει τήν συγκέντρωση στήν πλατεία Κοτζιδ γιά λόγους δΑθεν "τουριστικούς", όρίζοντας το Πεδίο τοΟ 'Αρεως σάν τόπο συγκέντρωσης.Ταυτόχρονα άπαγορεύει κάθε διαδήλωση στούς δρόμους τής 'Αθήνας.
Μά τούτη τή φορά, δέν θά τής 

περάσει.
Ot κομμουνιστές σημαίνουν συναγερμό. 'Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ, μέ τήν επαναστατική αδιαλλαξία πού τη διακρίνει πάντα δταν πρόκειται γιά τήν ύπεράσπιση τΟν προ- 

λεταριακβν συμφερόντων, ρίχνεται στή μάχη γιά τό γιορτασμό τής ΠρωτομαγιΒς ένάντια στήν κυβερνητική απαγόρευση,γιά τό γιορτασμό στήν πλατεία Κοτζιδ.Χιλιάδες προκηρύξεις της πλημμυρίζουν τούς δρόμους, τονίζοντας πώς Λ έπιλογή τοΟ Πεδίου Αρεως σάν τόπου γιορτασμοβ τής 
ΠρωτομαγιΒς, σημαίνει δτι π8ς μέ τό μέρος τής αστικής τάξης.Ot άφίσσες της τοιχοκολλιοΟν- ται παντοΟ καί γεμίζουν τήν ’Αθήνα καί τίς συνοικίες, καλώντας τήν έργατιά καί τό λαό:0AQI ΣΙΗΒ £01211 ΧΗΗ-------ΣΤΗ·Η------------------ -----------
ί ιά νά άγωνιστοΟαε κόντοα στίς πειλές τοΟ Καραμανλή "για τό *ω- ιιί καί τή δουλειά.γιά τό δικαίω^ ua λεύτερης δργάνωσης καί πιίλτιςΓ

’0 άγώνας τής Κ. 0. ΜΑΧΗΤΗΣ γιά τό γιορτασμό τής ΠρωτομαγιΒς στήν πλατεία Κοτζιδ σφραγίζεται μέ ϊνα συγκλονιστικό γεγονός.Στήν Κ. 0. ΚΑΙΗΤΗΣ πέφτει 6

μεγάλος χλήρος νά προσφέρει τό ζωντανό της τίμημα, τό ϊδιο της τό αίμα γιά τό πιστεύω της.'0 μαθητής Σιδέρης ’ίσιδωρό- πουλος,κυνηγημένος από αστυνομικούς γιατί εκανε τό μεγάλη έγκλημα νά κολλάει άφίσσες, σκοτώνεται άπό διερχόμενο αυτοκίνητο στήν ΠειραιΟς.Τό αίμα τοΟ Σιδερη
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Προκήρυξη ποδ ρίχτηκε παραμονή τής Πρωτομαγιδς τοΟ 1974· άπδ τίς πολιτικές έπιτροπές τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.
βάφει κατακόκκινη τή Πρωτομαγιά του 76.Τό νέο τοΟ θανάτου τοΟ μικροΟ f|p<ua Σιδέρη,μαζί μ’αύτό τοΟ αγωνιστή Παναγοόλη, δίνει μιά άλλη διάσταση στούς έργάτες καί τούς νεολαίους, τούς ατσαλώνει άκόμα περισσότερο καί τούς σπρώχνει στό σπάσιμο τής άπαγόρευσης τοΟ Καραμανλή.Συσπειρωμένοι κάτω άπό

τά κόκκινα λάβαρα τής KiO. ΜΑΧΗ
ΤΗΣ καί τΟν άλλων δργανώσεων, διαδηλιίνουν όρμητικά στούς δρόμους τήί 'Αθήνας,πού Αντιβουίζει άπό τά επαναστατικά συνθήματα: ■K0KKHJH ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ*"Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ"

Τήν Ιδια στιγμή στό Πεδίο τοΟ 
'Αρεως, μαζεμένοι ^  ρεΒιζιονι- στές,υπάκουοι στήν αστική επιτα- γη, γιορτάζουν τή ντροπιασμένη 
τ̂ ιυς Πρωτομαγιά, ένΟ στ’ αυτιά <ους φτάνουν οΐ φωνές τΟν πραγ - φατικών κομμουνιστΟν.‘Η Πρωτομαγιά τοΟ 1976,βαμμένη κόκκινη από τό αίμα τοβ σύ- ντροφου Σιδέρη, πήρε τή θέση πού τής αξίζει άνάμεσα στίς κόκκινες Πρωτομαγιές τοΟ παγκόσμιου έργα- τικοΟ κινήματος.*Η έργατική τάξη, πάντα, δσες προσπάθειες κι άν κάνουν ot αστοί νά τήν τρομοκρατήσουν, δσο κι άν προσπαθοΟν, μαζί μέ τούς πιστούς συνοδοιπόρους τους ρεβι- ζιονιστές, νά ευνουχίσουν τή γιορτή της, άφαιρώντας τό έπανα - 
στατικό της περιεχόμενο καί κά- νοντάς τήν "ήμέρα λουλουδιδν", 
αυτή θά συνεχίσει μαζί μέ τούς πραγματικούς κομμουνιστές νά βλέπει τήν Πρωτομαγιά της σά μέρα πάλης κι ανειρήνευτου ταξικοΟ 
αγώνα καί νά τή γιορτάζει μαζί μέ τήν έργατιά Ολης τής γής, μέ τό ίδιο τραγούδι στά χείλη της:
"Ολου^τοΟ κόσμου ot βουλευτές στόν ίδιο τό σκοπό ένωμένοι θάμαστε πάντα άδελφωμένοι,6 Βούλγαρος μέ τό Ρωμιό κι ό Χριστιανόο μέ τόν 'Εβραίο δλοι'μαζί στο ιδανικό τής αδελφότητας τ* ώραΓο.
Σάν αδελφοί μέ μιά καρδιά πάντα ένωμένοι στό σκοπό μας πάντα στόν πόθο μας μπροστά έκεΐ πού λάμπει τ' όνειρό' μας.
Ot κλέφτες κάτω τής δούλει5ς 
πού απ τόν Ιδρώτα μας γλεντάνε 
τά πάντα ανήκουνε σέ μ8ς 
καί γρήγορα δικά μας θάναι.

ΕΝ ΟΝΟ Μ ΑΤΙ ΤΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  ΛΑΟΥ

συνεχεία απο τη σελ. 4
ταν πολιτική δολοφονία,δτι ήταν μιά δο
λοφονία woo έντίσσεται "Αρμονικά" στό 
τρομοκρατικό κλίμα τής κυβέρνησης Καρα
μανλή. Γι'αύτδ καί χιλιάδες κόσμου ακο
λούθησαν άγωνιστικα τό φέρ£τρο τοΟ νε- 
κροΟ άγωνιστΑ, γι* αυτό καί πάνω άπό 
40.000 διαδηλ««»σαν στίς 4 Μάη 76 στή 
βουλή, κόντρα στήν Απαγόρευση τοΟ Καρα
μανλή. *0 λαός μας δέν διαδηλώνει δυνα
μικά γιά τά "τροχαΓα ατυχήματα", &\λά

μόνο δταν τοϋ χτυπάνε τίς καταχτήσεις 
του καί τίς έλευθερίίε^ του. ‘0 λαός μας δέν αποδέχεται ποτέ αποφάσεις δικαστη
ρίων πού άφοροΟν τροχαΓα ατυχήματα μέ 
συνθήματα ΚΑΤΩ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑ
ΤΙΑ, ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΜΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, 
ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ f ΖΗΤΑΕΙ κλπ.

Τότε λοιπόν γιατί ή απόφαση λέει "έν 
όνόμφτι τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ" καί δέν λέ
ει αυτό πού πραγματικά ισχύει,'

Πιστεύει κυβέρνηση πραγματικά πώς 
όποιαδήποτε απόφαση δικαστήριου θά κα
λύψει τούς πραγματικούς ένοχους;



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Σύντροφοι έργάτες! Πλησιάζει ή Πρωτομαγιά. Τή μέρα αύτή 
οί έργάτες δλων τών χωρών γιορτάζουν τό ξύπνημά τους σέ 
μιά συνειδητή ζωή, γιορτάζουν τήν ένωσή τους στόν άγώνα 
ένάντια σέ κάθε βία καί καταπίεση ανθρώπου άπό άνθρωπο, 
στόν άγώνα γιά τήν άπαλλαγή τών έκατομμυρίων εργαζομένων 
άπό τήν πείνα, τήν έξαθλίωση καί τήν ταπείνωση. Δυό κόσμοι 
στέκουν άντιμέτωποι στή μεγαλειώδικη αύτή πάλη: ό κόσμος 
τοϋ κεφαλαίου καί ό κόσμος τής έργασίας, ό κόσμος τής εκμε
τάλλευσης καί τής σκλαβιάς καί ό κόσμος τής άδελφοσύνης 
καί τής λευτεριάς.
Άπό τό ένα μέρος μιά χούφτα πλούσια παράσιτα. "Αρπαξαν 

στά χέρια τους τίς φάμπρικες καί τά εργοστάσια, τά έργαλεϊα 
καί τίς μηχανές. Μετέτρεψαν σέ άτομική ίδιοχτησία τους έκα- 
τομμύρια ντεσιατίνες γή καί βουνά άπό χρήματα. ’Ανάγκασαν 
τήν κυβέρνηση καί τό στρατό νά τούς ύπηρετοΟν, νά είναι πι
στοί φρουροί τοϋ πλούτου πού συσσώρευσαν.
Άπό τό άλλο μέρος τά εκατομμύρια οί άπόκληροι. Είναι υπο

χρεωμένοι νά ζητάνε άπό τούς πλούσιους τήν άδεια νά δουλεύουν 
γι' αυτούς. Δημιουργοϋν μέ τή δουλειά τους όλα τά πλούτη, ένώ 
οί ίδιοι στεροϋνται σ’ όλη τους τή ζωή κι αύτό τό ψωμί, ζητά
νε, σάν έλεημοσύνη, δουλειά, τσακίζονται καί ρέβουν άπό τήν 
ξεθεωτική έργασία, λιμοκτονούν στις φτωχοκαλύβες τών χω
ριών, στά ύπόγεια καί στις σοφίτες τών μεγαλουπόλεων.
Καί νά πού αύτοί οί άπόκληροι καί έργαζόμενοι κήρυξαν τόν 

πόλεμο στούς πλούσιους καί στούς έκμεταλλευτές. Οί έργάτες 
όλων τών χωρών άγωνίζονται γιά τήν άπελευθέρωση τής έργα
σίας άπό τή μισθωτή σκλαβιά, άπό τήν έξαθλίωση καί τήν άνέ- 
χεια. Παλαίβουν γιά μιά τέτοια όργάνωση τής κοινωνίας όπου 
τά δημιουργημένα μέ τήν κοινή δουλειά πλούτη θά τ’άπολαβαί- 
νουν όλοι οί εργαζόμενοι καί όχι μιά χούφτα πλούσιοι. Επι
διώκουν ώστε ή γή, οί φάμπρικες, τά έργοστάσια, οί μηχανές 
νά γίνουν κοινή ίδιοχτησία όλων τών δουλευτών. Θέλουν νά 
μήν υπάρχουν πλούσιοι καί φτωχοί, θέλουν οί καρποί τής δου
λειάς νά ανήκουν σ’ έκείνους πού δουλεύουν, θέλουν όλες οί κα
τακτήσεις τοϋ άνθρώπινου πνεύματος, όλες οί βελτιώσεις στή 
δουλειά νά καλυτερεύουν τή ζωή έκείνων πού δουλεύουν καί 
όχι νά χρησιμεύουν σάν μέσο καταπίεσης τοϋ δουλευτή.
Ό  μεγαλειώδικος άγώνας τής έργασίας ένάντια στό κεφάλαιο 

στοίχισε μεγάλες θυσίες στούς έργάτες όλων τών χωρών. Πο
λύ αίμα έχυσαν οί έργάτες, υπερασπίζοντας τό δικαίωμά τους 
γιά μιά καλύτερη ζωή καί γιά μιά πραγματική λευτεριά. Αναρί
θμητες είναι οί διώξεις, στίς όποιες ύποβάλλονται άπ’ τίς κυ
βερνήσεις οί αγωνιστές τής έργατικής υπόθεσης. "Ομως παρ’ ό
λους τούς διωγμούς, ή συμμαχία τών έργατών όλου τοϋ κό
σμου αναπτύσσεται καί δυναμώνει. Οί έργάτες ενώνονται όλο 
καί πιό στενά σέ σοσιαλιστικά κόμματα, ό άριθμός τών όπαδών 
τών σοσιαλιστικών κομμάτων ανεβαίνει σέ έκατομμύρια' βή
μα πρός βήμα προχωρούν σταθερά πρός τήν πλήρη νίκη ένάντια 
στήν τάξη τών κεφαλαιοκρατών-έκμεταλλευτών.
’Αφυπνίστηκε καί τό ρωσικό προλεταριάτο γιά μιά νέα ζωή. 

Προσχώρησε κι αύτό στή μεγαλειώδικη αυτή πάλη. Πέρασε ό 
καιρός πού ό έργάτης μας ξεθεωνόταν πειθήνια στή δουλειά, 
χωρίς νά βλέπει διέξοδο άπ’ τή ζωή τοϋ ύποζυγίου, χωρίς νά 
βλέπει φως στή ζωή τοϋ κάτεργου όπου ζοϋσε. Ό  σοσιαλισμός 
έδειξε αύτή τή διέξοδο καί μυριάδες άγωνιστές τρέξανε πρός 
τήν κόκκινη σημαία, σάν σέ όδηγητικό άστέρι. Οί άπεργίες 
έδειξαν στούς έργάτες τή δύναμη τής ένωσης, τούς δίδαξαν νά

προβάλλουν άντίσταση, τούς έδειξαν τί κοσμοχαλασμός είναι γιά 
τό κεφάλαιο ό όργανωμένος έργάτης. Οί έργάτες είδαν μέ τά 
ίδια τους τά μάτια ότι άπό τή δουλειά τους ζοϋν καί πλουτίζουν 
οί κεφαλαιοκράτες καί ή κυβέρνηση. Οί έργάτες τράβηξαν στόν 
κοινό άγώνα, πρός τή λευτεριά καί τό σοσιαλισμό. Οί έργάτες 
κατάλαβαν πόσο μοχθηρή καί σκοτεινή δύναμη είναι ή τσαρι
κή άπολυταρχία. Οί έργάτες έχουν άνάγκη άπό έλεύθερο πεδίο 
γιά τόν άγώνα τους, καί ή τσαρική κυβέρνηση τούς δένει χει
ροπόδαρα. Οί έργάτες έχουν άνάγκη άπό έλεύθερες συνελεύσεις, 
άπό έλεύθερα συνδικάτα, έλεύθερα βιβλία καί έφημερίδες, καί 
ή τσαρική κυβέρνηση πνίγει μέ τή φυλακή, τό βούρδουλα καί 
τήν ξιφολόγχη κάθε πόθο γιά λευτεριά. Ή  κραυγή: «Κάτω ή 
άπολυταρχία!» άντήχησε σ’ όλη τή Ρωσία. "Ολο καί πιό συχνά 
επαναλαβαινόταν ή κραυγή αύτή στούς δρομους, στίς πολυ
πληθείς έργατικές συγκεντρώσεις. Τό καλοκαίρι τοϋ περασμέ
νου χρόνου ξεσηκώθηκαν δεκάδες χιλιάδες έργάτες σ’ ολη τή 
νότια Ρωσία, ξεσηκώθηκαν στόν άγώνα γιά μιά καλύτερη ζωή, 
γιά τό λυτρωμό τους από τήν άστυνομική καταπίεση. Ή  αστι
κή τάξη καί ή κυβέρνηση ένιωσαν ρίγος στή θέα τής τρομερής 
έργατικής στρατιάς πού μέ μιά κρούση της σταμάτησε όλη τή 
βιομηχανία τεράστιων πόλεων. Δεκάδες αγωνιστές τής έργα
τικής ύπόθεσης έπεσαν άπό τίς σφαίρες τοϋ τσαρικοϋ στρατού 
πού στάλθηκε ενάντια στόν έσωτερικό έχθρό.
Μά ό έσωτερικός αΰτός εχθρός δέν μπόρεί νά νικηθεί άπό 

καμιά δύναμη, γιατί άπό τή δουλειά του καί μόνο διατηρούνται 
οί ιθύνουσες τάξεις καί ή κυβέρνηση. Δέν ύπάρχει στόν κόσμο 
δύναμη ίκανή νά λυγίσει τά έκατομμύρια τών έργατών πού γί
νονται όλοένα καί πιό συνειδητοί, ολοένα καί πιό ένωμένοι καί 
οργανωμένοι. Κάθε ήττα τών έργατών ξεσηκώνει νέες φάλαγγες 
αγωνιστών, άναγκάζει άκόμα πιό πλατιές μάζες ν’ άφυπνιστοϋν 
γιά μιά νέα ζωή καί νά έτοιμάζονται γιά νέο άγώνα.
Ή  παλιά Ρωσία πεθαίνει. Στή θέση της έρχεται μιά ελεύθερη 

Ρωσία. Οί σκοτεινές δυνάμεις πού φρουροϋσαν τήν τσαρική άπο
λυταρχία χάνονται. Άλλά μόγο τό συνειδητό, μόνο τό όργανω- 
μένο προλεταριάτο είναι σέ θέση νά δόσει τό θανάσιμο χτύπη
μα σ’ αυτές τίς σκοτεινές δυνάμεις. Μόνο τό συνειδητό καί όρ- 
γανωμένο προλεταριάτο είναι σέ θέση νά καταχτήσει γιά τό λαό 
μιά άληθινή καί όχι ψεύτικη λευτεριά. Μόνο τό συνειδητό 
καί όργανωμένο προλεταριάτο είναι σέ θέση ν’ άποκρούσει κά
θε άπόπειρα έξαπάτησης τοϋ λαοϋ, περικοπής τών δικαιωμάτων 
του, μετατροπής του σέ άπλό όργανο στά χέρια τής αστικής 
τάξης.
Σύντροφοι-έργάτες! Άς έτοιμαζόμαστε, μέ δεκαπλασιασμένη 

δραστηριότητα, γιά τόν έπικείμενο άποφασιστικό άγώνα! Άς 
ένώνονται πιό σφιχτά οί γραμμές τών σοσιαλδημοκρατών —  
προλετάριων! Άς άπλώνει όλο καί πιό πλατιά τό κήρυγμά τους! 
Άς άνεβαίνει πιό θαρραλέα ή ζύμωση γιά τίς έργατικές διεκ
δικήσεις! Ό  γιορτασμός τής Πρωτομαγιάς άς φέρει κοντά μας 
χιλιάδες νέους άγωνιστές καί άς διπλασιάσει τίς δυνάμεις μας 
στό μεγάλο άγώνα γιά τή λευτεριά όλου τοϋ λαοϋ, γιά τήν άπο- 
λύτρωση όλων τών έργαζομένων άπό τό ζυγό τοϋ κεφαλαίου!
Ζήτω τό 8ωρο!
Ζήτω ή διεθνής έπαναστατική σοσιαλδημοκρατία!
Κάτω ή έγκληματική καί ληστρική τσαρική άπολυταρχία!

Γράφτηκε στ ίς  2 (1 5 ) τον  ’Απρίλη 1904



πολίτικο διμηνο

Ο νομος " περι καταστασεως πολιορκίας Μ 
ενα ακόμη βημα στη φασιστικοποιηση 
του κράτους της Ν.Δ.„

Τό σύνταγμα αΰτό, πού μέ τόσο έξυπνο τρόπο τό έκαναν απαραβίαστο, 
ίταν ώστόσο σάν τόν ’Αχιλλέα τρωτό σέ ένα σημείο οχι δμως στή φτέρνα, 
μά στό κεφάλι., η καλύτερα στά δυό κεφάλια_δπου κατάληγε: στή__νομοθετική 
συνέλευση άπό τό ϊνα μέρος, στόν πρόεδρο άπό τό άλλο... Τί άρθρα 47-70 
τοΟ συντάγματος έχουν μέ τέτοιο τρόπο συνταχθεΓ, πού νά μπορεΓ ή βουλή 
νά παραμερίζει συνταγματικά τόν πρόεδρο, ενΟ ό πρόεδρος νά μήν μπορεΐ 
νά παραμερίζει τή βουλή παρά μόνο αντισυνταγματικά, καταργώντας δηλ.τό 
ίδιο τό σύνταγμα. ΒδΟ λοιπόν, αυτό τό ίδιο τό σύνταγμα προκαλεΐ τή βί
αιη κατάργησή του. (Κ. Η άρξ, *Η 18η Μπρυμαίρ τοΟ Λουδοβίκου Βοναπάρτη)

*Η ψήφιση τοΟ νόμου "περί καταστάσεως πολι
ορκίας" δέν είναι ψήφιση ένός νόμου ανάμεσα σέ 
τόσους αντιδραστικούς νόμους πού ψήφισε ή καρα- μανλική βουλή στά πλαίσια τής θεσμοποίησης του 
κρατικομονοπωλιακοΟ καπιταλισμοϋ. Αποτελεΐ το 
ποιοτικό άλμα γιά τό χτύπημα το0 λαΧκοΟ κινήμα- τος από τού$ αστούς· Οπως δλοι οι νομοί, ~ου 
χτυπάνε τίς ελευθερίες τοΟ λαοΟ μας, ετσι κι αυτός ψηφίστηκε μέ τήν "αντιπολίτευση" απούσα. Ε- 
γιναν πάλι τά καθιερωμένα: κραυγές απελπισίας, 
απειλές ποός θεούς καί δαίμονες, θεατρικές χει- ρονομίες,αποχώρηση απ τή βουλή· Καμία κινητοποι- 
ηση, καμιά αγωνιστική διαμαρτυρία - τίποτα απο- 
λύτως. Τό καθήκον τους τελειώνει εδΟ.Τίιν έξωκοινοβουλευτική πάλη τήν αποφεύγουν οι "ηγέτες" μας δπως ο διάβολος τό λιβάνι. Μιά φορά τήν άπο- τόλμησαν, δταν αναγκάστηκαν νά καλέσουν τήν ερ
γατική τάξη σέ γενική απεργία γιά τήν ψήφιση 
τοΟ νόμου 330> *αί θυμοΟνται ακόμα τόν πανικό πού ένιωσαν από τήν αγωνιστικότητα καί τή μαχη
τικότητα τής έργ τιας καί τΟν συγκρούσεων τής 
25ης Μάη. *Η αποχώρηση άπό τή βουλή δέν ξεγελάει 
κανέναν. Γίνεται για νά καλυφθεί ή συνενοχή τους 
στό "έθνοσωτήριο" έργο πού, από κοντά μέ τόν Κα
ραμανλή, σήμερα έπιτελοΟν.

'0 νόμος "περί καταστάσεως πολιορκίας" δέν 
είναι τυταΓο δτι ψηφίζεται άπό τήν κυβέρνηση τΟν 
άστβν, ουτε δτι ψηφίζεται ειδικά σήμερα. Ολα τά 
"δημοκρατικά" συντάγματα παρέχουν (στήν αρχου- σα τάξη τό δικαίωμα νά ψηφίζει,μέσα από τή βουλή 
της, τέτοιους νόμους πού νά προστατεύουν τήν πε
ριβόητη "αστική δημοκρατ ία",δηλαδή νά τήν καταρ- 
γοΟν. Τό σύνταγμα τοΟ 1975,®τδ άρθρο 48,δίνει τό 
δικαίωμα στόν πρόεδρο τής δημοκρατίας καί στόν 
πρωθυπουργό, "είς περίπτωσιν#πολέμουtη εις περί- πτωσιν σοβαρδς διαταραχής η έκδήλου απειλής κατά 
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας τοΟ κράτους έξ έσωτερικΟν κίνδυνων... νά θέσ^ εις έφαρμογήν τόν 
έκάστοτε Ισχύοντα νόμον περί καταστάσεως πολιορ
κίας καί να συστήσρ εξαιρετικά δικαστήρια". Ο 
νόμος λοιπόν αΰτός αποτελεί υλοποίηση τοΟ άρθρου 48 τοΟ συντάγματος, κι δς δψεται ή άντιπολίτευση 
πού εμεινε μέ σταυρωμένα χέρια δταν μβς αλυσόδεναν μέ τά 120 άρθρα τοΟ συντάγματος τοΟ 1975· θί 
κραυγές έκ τΟν υστέρων δέν εξαπατοΟν κανέναν. Είναι φανερό τό ΰπουλο παιχνίδι πού παίζεται σέ 
βάρος τοΟ λαοΟ.*0 νόμος "περί καταστάσεως πολιορκίας", ένΟ προτάσσει τήν περίπτωση τοΟ πολέμου, στήν ουσία 
ψηφίστηκεf γιά νά χτυπήσει τήν "κοινωνική ανατα
ραχή".Οί άστοί,δταν μιλάνε γιά "κοινωνική αναταραχή" ,εννοοΟν τίς λαϊκές κινητοποιήσεις γιά ψωμί 
δουλειά-λευτεριά. 'ΕννοοΟν τήν πάλη τής εργατιβς 
καί τοΟ λαοΟ γιά τήν ανατροπή τοΟ έκμεταλλευτι- κοΟ αστικοΟ καθεστΟτος. 'Η δικτατορία δέν είναι 
σέ καμιά περίπτωση κοινωνική αναταραχή γιά τούς αστούς,αντίθετα είναι "κοινωνική τάξη".’Εξ άλλου 
δέν είναι τυχαίο δτι 150 χρόνια τώοα ό κατά και
ρούς νόμος "περί καταστάσεως πολιορκίας" χρησι- 
μοποιήθηκε μόνο γιά τό χτύπημα τοΟ λαΐκοΟ κινή
ματος καί ποτέ γιά περίπτωση πολέμου, καί πάντα

άπό τούς ίδιους ανθρώπους,άπ'αυτούς πού ψηφίζουν 
τά συντάγματα, τή δεξιά καί τό μεγάλο κεφάλαιο. 
'Ολα τά αστικά συντάγματα επιτρέπουν τή βίαιη 
κατάργησή τους. Γιατί ό νόμος "περί καταστάσεως 
πολιορκίας" καταργεί τό.σύνταγμα καί μάλιστα έ- κεΐνα τά αρθρα πού προστατεύουν τά ατομικά καί 
κοινωνικά δικαιώματα τοΟ 'Ελληνα πολίτη (δικαίω
μα τοΟ συνέρχεσθαι,τοΟ συνεταιρίζεσθαι,τής απερ
γίας, τοΟ απαραβίαστου τής κατοικίας,τοΟ απόρρητου τΟν επιστολΟν, τής ελευθερίας τοΟ τύπου, τοβ 
φυσικοΟ δικαστή κλπ.). Αυτή είναι καί ή αντίφα
ση δλων τΟν άστικΟν συνταγμάτων,δτι δ^λ. νομιμο- 
ποιοϋν τόν όποιοδί^ποτε Παπαδόπουλο η Μεταξδ νά 
τά καταργεί, πρ^ς οφελος πάντα τής κυρίαρχης τάξης καί πάντα μ ενα σκοπό,τό τσάκισμα τοΟ λαΐκοΟ 
κινήματος.*0 νόμος "περί καταστάσεως πολιορκίας" ψηφί
στηκε σήμερα, πού τό άπεργιακό κίνημα άπλώνεται 
σέ δλους τούς κλάδους σάν πυρκαγιά, κόντρα στήν 
τρομοκρατία καί τά ξεπουλήματα, κόντρα στό νόμο 
330 καί τή ρεφορμιστική ήγεσία. Σήμερα,πού ή οι
κονομία τΛς χώρας βρίσκεται σέ άθλια κατάσταση, 
πού ό τιμάριθμος άνεβαίνει άλματώδικα καί δ πλη- 
θωριομός απειλεΤ τά ύπερκέρδη τΟν καπιταλιστβν, 
όλοένα καί πιό δυσβάσταχτα βάρη πέφτουν στίς 
πλάτες τής έργατιδς,μέ τήν αΰξηση Ολων τδν είδΟν 
πρώτης ανάγκης, γιά νά ξεπεραστεΓ ή κρίση «τά 
κόκκαλά της. Σήμερα, πού πρέπει νά ξεκληριστεί ή 
αγροτιά έν δψει τής Ενταξης τΠν χώρας μας στήν 
ΕΟΚ, ανώδυνα γιά τό σύστημα καί έπωδυνα γιά τούς 
Φτωχούς αγρότες. Σήμερα,πού i  Καραμανλής πάει νά ψηφίσει εναν αλλο νόμο 330 γιά τό φοιτητικό κί
νημα καί νά τό άλυσοδέσει στό άρμα τοΟ καπιταλι- 
σμοΟ.Ψηφίστηκε σήμερα,γιατί ή αστική τάξη πρέπει 
νά είναι πανέτοιμη στήν άμεστ) προοπτική ανάπτυ
ξης τοΟ λαΐκοΟ μας κινήματος. 0 νόμος 330,τό ’Ι
διώνυμο, ό νόμος "περί δπλων καί έκρηκτικών",δέν άρκοΟν, ένΟ μέ τό νόμο "περί καταστάσεως πολιορ
κίας" θωρακίζεται γιά τά καλά ή "Νέα Δημοκρατία" 
τοΟ Καραμανλή,γίνεται άτρωτη άπό τά λαϊκά χτυπή
ματα.Παρόμοια αισιοδοξία είχαν κι οΐ άλλου άστοί 
κυβερνήτες τής 'Ελλάδας, άλλά οΰτε κατάλαβαν τό 
πΟς τσακίστηκαν άπό τό βάθρο τους.'Ο ίδιος ό Κα
ραμανλής φαίνεται δτι ξέχασε πώς δέν τόν εσωσε τίποτα Οταν,χρεωκοπημένος δσο ποτέ, έφυγε γιά τό 
Παρίσι μέ ψευδώνυμο,ουτε κάν δ νόμος "περί κατα
στάσεως πολιορκίας",πού μεταχειρίστηκαν 4 χρόνια 
αργότερα, στίς 21 'Απρίλη 1967, τά παιδιά του.

Τέτοιοι φασιστικοί^νόμοι,χωρίς ν’άποτελοΟν έ- 
μπόδιο στή νικηφόρα έκβαση ενός δυνατοΟ έργατι- 
κοΟ κινήματος, σίγουρα άποτελοΟν ανασταλτικούς 
παράγοντες γιά τό κίνημά μας, πού σήμερα βρίσκε
ται ακέφαλο καί αποπροσανατολισμένο. Γι’αυτό καί 
πέρασε στά γρήγορα, γιά νά φρενάρει τήν ανάπτυξη 
τοΟ κινήματός μας. ’Εξ άλλου,μέσα άπ’αύτόν,ό Κα
ραμανλής περνάει δλους τούς άντιλαΐκούς νόμους 
πού θέλει (έκτοπίσεις,έκτακτα δικαστήρια,διάλυση 
6ργανώσεων( έρευνες, μπλόκα). Μέ τόν πανικό που 
νιώθει ή αστική τάξη είναι πολύ πιθανό σέ νέα 
γεγονότα τής έκτασης τΟν γεγονότων τής 25ης Μάη 
νά κηρύξει στρατιωτικό νόμο στήν ’Αθήνα η σέ άλ-
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λη περιοχή τής χώρας, γιά ν'<£ βάλει στό χέρι δλη 
την έργατική πρωτοπορία καί νά προλάβει τή γενί
κευσή τους.

’Η έργατική τάζη κι δ λαός,πού βρίσκονται χω
ρίς τή φυσική τους ήγεσία, δέν άντιδράσανε στήν ψήφιση αύτοΟ τοΟ φασιστικοΟ νόμου*.Δέν έκαναν,καί 
δέν μποροΟσαν νά κάνουν, πολιτική αντιπαράθεση στά βρώμικα σχέδια τοΟ Καραμανλή.Σήμερα,μετά από 
τό προσωρινό μούδιασμα οπου βρισκόταν μετά τό

νόμο 330, ή έργατική τάζη έχει αρχίσει πάλι τούς 
άγΟνες^ Η φάμπρικα,τό ορυγεΓο,τό μαγαζί,τό σκο
λειό, έχουν γίνει φρούρια αγώνα ένάντια στήν εκ
μετάλλευση καί τήν τρομοκρατία. Αυτό πού λείπει 
είναι τό έπαναστατικό κόμμα, πού θά ένώσει δλα αΰτά τά ρυάκια τής άγανάχτησης σ’ ένα γιγάντιο 
χείμαρρο, πού θά,πνίξει τους αντιδραστικούς,τούς νόμους τους κι αυτούς πού τούς στηρίζουν.

Το απεργιακο κυμα σφραγίζει τη 
σημερινη πολίτικη κατασταση

"Ενα σχεδδυ χρδνο μετ& τή 
ψήφιση του φασιστικού νδμου 
3 3 0 στή Βουλή, τδ άπεργιακδ 
κίνημα είναι καί πάλι μιά 
σκληρή πραγματικότητα γιά τήν 
άστική τά£ΐ} καί τή Κυβέρνηση 
Καραμανλή · ·

Οι έλπίδες της κεφαλαιο- 
κρατίας πώς οΐ εργαζόμενοι 
κάτω άπδ τή δαμόκλεια σπάθη 
τοΰ 3 3 0 καί μετά τδ συντρι
πτικό χτύπημα τής 25 Μάη δέν 
θά ξανασηκώσουν κεφάλι, άπδ- 
δείχτηκβν άκδμα μιά φορά 
όνειρα άπραγ^ατοποίητα.

Μετά άπδ ένα προσωρινό πι- 
σωπάτημα τοΰ έργατικοϋ κινή
ματος, ή έργατική τάξη κι* δ 
λαός μας σήκωσαν καί πάλι ψη
λά τή σημαία τής πάλης γιά
ψωμί καί δουλειά καί ρίχτηκαν 
στδν άγώνα πιό άποφασισμενοι καί πιο δυνατοί άπδ πρίν.

Δειλά-δειλά στήν άρχή. δλο 
καί πιδ θαρραλέα στή συνέχεια 
οι έργαζδμενοι, μέ μπροστάρη
δες τδ βιομηχανικό προλεταρι
άτο άντιδράσανε στήν πολιτική 
"λιτότητας" ττκυβέρνησης.

*Η βαθειά οικονομική κρίση 
πού έχει ρίξει τδ παγκόσμιο 
■καπιταλιστικό σύστημα σέ θα
νάσιμη παραγωγική στασιμότητα 
κάί ενει προκαλέσει καλπάζου- 
σα άνοδο τοΰ τιμάριθμου 
(12 ο/ο γιά τήν 'Ελλάδα τδ 
1976)j ή υπογραφή τής νέας έθνίκης συλλογικής σύμβασης άπδ τήν κρατική ΓΣΕΕ ποΰ προ
βλέπει 15 ο/ο αύξηση στά κατώ 
τατα μεροκάματα καί μάλιστα σέ δυδ δόσεις (Ιί)»οΙ μαζικές 
τρομοκρατικές άπολύσεις των 
καπιταλιστών,σπρώξανε εκατον
τάδες χιλιάδες έργάτες μέ τόν 
έρχομδ τοΰ καινούργιου χρόνου 
στο δρόμο τοΰ άπεργιακοϋ άγω- να.

"Ηδη τδ πρώτο τρίμηνο του 
1977. 600.000 έογάτες καί έρ-

Ο

γαζδμενοι δώσανε σκληρές μά
χες μέ τήν έργοδοσία άμφισβη- 
τοΰντες στή πράξη τή Συλλογι
κή Σύμβαση τών έργατοπατε'- 
ρων υπερασπίζοντας τδ δικαίω
μα στδ ψωμί καί τη δουλειά.

Παρά τίς "φιλότιμες" προσπάθειες τών ρεφορμιστικών πα- 
ραταξεων(κύρια της,ΕΣΑΚ) νά ά- 
ποκδψουν τήν ορμή τοΰ άπεργι- 
ακοϋ κινήματος, σπάζοντας καί 
υπονομεύοντας τούς εγατικούς 
άγώνες,οΐ έργαζδμενες μάζες 
διεκδιικοΰν άποφασιστικά τήν 
πληρωμή τδν.κδπων τους.

Ούτε ή "Κινδυνολογία" άσ- 
τών καί ρεβιζιονιστδν,ούτε οΐ 
παρδλες τοΟ Παπαληγούρα γιά 
τίς "δυσκολίες τής ‘Ελληνι - 
κης οίκονομίας" στάθηκαν ίκα-r 
νές νά καθηλώσουν τήν άγωνισ- 
τική διάθεση τής έργατιδς καί 
νά πνίξουν τήν άγανάχτηση της

Καθολικές άπ^ργίες ξεσπανε ή μία μετά τήν βλλη σέ όλδκλη 
ρους κλάδους έργαδμενων(6.000 
ίδ.εκπαιδευτικοί,80.000 δημόσιοι καθηγητές.8.000 εργάτρι
ες γυναικείων ενδυμάτων, 1000 
λιθογράφοι,12.000 τσαγκαράδες)

Δεκάδες έργοστάσια άπεργοϋν
στούς πιδ διαφορετικούς τομείς τής οικονομίας ενω οί έρ 
γάτες τών μεταλλευτικών επι
χειρήσεων μέ πρωτοπδρους τούς εργάτες τής ΛΑΡΚΟ και τούς με 
ταλλορυχους τής . Κάδεμ- Αάκο, συνεχίζουν τδ μεγάλο αγώνα 
τους κόντρα στή ■" τρομοκρατία 
των κρανοφόρων."Ενα γιγάντιο απεργιακδ 
κίνημα άπλωνεται άπδ τη^μιά 
μέχρι την άλλη ακρη τής ^ώρας 
δημιουργώντας σύγχιση και πα
νικό στις γραμμές τών άφεντι- κών.διαταρράσοντας τ^ "κοινω- 
νικη ηρεμία" πού με τόσους κόπους κυβέρνηση και άντιπο- λίτευση προσπαθούν τόσο καιρό 
νά άποκαταστήσουν.

Μέσα σ’αύτή τή κατάσταση 
φωνές αγανάχτησησ,γιά τή "με
τριοπάθεια" τής κυβέρνησης 
στήν άντιμετώπιση τής "κοινω
νικής Αναταραχής".δλο καί πιδ 
συχνά άκούγονται άπδ τούς κύ
κλους τής πλουτοκρατίας.

Δίπλα στή μερίδα τοΰ ΣΕΒ 
Εέροντας καλά ,τΐ κινδύύουςθά 
αντιμετωπίσουν μέ τήν Ενταξη 
τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ είναι 
δυσαρεστημένοι με τδ Καραμαν
λή,ήρθαν νά προστεθοΟν οί μο- 
νοπωλητές των μεταλλευτικών 
έπιχειρήσεων.

Ο άνηψιδς τοΟ Μποδοσάκη 
’Αθανασιάδης μιλάει γιά "έρ
γατική έπανάσταση" ή οποία υ
πονομεύει τδ κοινωνικό καθε
στώς καί κατηγορεί τήν, κυβέρ
νηση Καραμανλή πώς δεν "ακου- 
σε τίς είσηγησεις των βιομή- 
χανων" γιά τδ νδμο 330 καί Ε
φτιαξε ένα πολύ δημοκρατικό 
.ιόμο.\

’Απδ·κοντά σμήνος "οικονο
μικών έγκεφάλων" τής άστικής 
τάξης,πληρωμένοι κοντυλοφδροι 
καί προσωπικότητες τοϋ"πνεύ- 
ματος".γράφουν βαρύγδουπα άρ
θρα γιά νά έξηγήσουν τάχα τδ 
άπεργιακδ φαινόμενό.στή πραγ
ματικότητα δμως γιά νά συκο
φαντήσουν καί νά λερώσουν 
τούς τίμιους άγωνες τής έργα- 
τιας γιά ψωμί-δουλεια-λευτε- 
ριά.

Σ’ αύτή τή βρώμικη έκστρα- 
τεία δπως πάντα "πρωτοπόρο" 
ρδλο παίζει τδ "δημοκρατικδ" 
συγκρότημα τοΰ Λαμπράκη (ΝΕΑ, 
ΒΗΜΑ,ΟΙΚ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ).δπου μή
νες τώρα "έρευνάει τις αίτιες 
καί τούς υποκινητές" των
έργατικων άπεργιων χαραχτηρί- 
ζοντάς τες "έπικίνδυνο ωαινδ- 
μενο" καί βρίσκοντας την εύ- 
καιρία νά χύσει τδ άντικομ- 
μουνιστικδ του δηλητήριο μι
λώντας γιά τίς "έξτρεμιστικές 
με ιο̂ ιηφίες" .

Συγχιση καί πανικδς λοιπδν 
προκαλεΐται στίς γραμμές τής 
πλουτοκρατίας άπδ τδ μαζικό 
διεκδικητικδ κίνημα τών έργα-
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Σύγχιση καί πανικός πού 
μεταφερεται στούς κόλπους τρς 
κυβέρνησης Καραμανλή καί την κάνει περισσότερο αδύνατη καί
ευάλωτη,πού τή κάνει νά άντι- δρα σπασμωδικά καί έντείνει ακδμα περισσότερο τδ αδιέξοδο.

’Evffl ή άποστιλή της άπό τή φύση της σάν άστική κυβέρνη
ση,είναι νά έκφράσει συνολικά τα συμφέροντα της κεωαλαιο- κρατίας καί νά λύσει τα κατε- πείγοντα προβλήματα τοϋ συστήματος,άναγκάζεται κάτω άπό τήν πίεση της μιας ή τής άλ
λης μερίδας του κεφάλαιου νά παίρνει μέτρα τέτοια πού υπονομεύουν τή πολύπδθητη"κοινω- νική ηρεμία" καί μάλιστα σέ μιά ^ερίοδο , πού οι έκλογές δέν είναι μακριά.Τδ άγριο χτύπημα των άπερ- γων μεταλλωρύχων τοϋ Μαδέμ- Λάκο καί rj κατάσταση πολιορκίας πού ούσιαστικά εδω καί X μήνα εχε ι κηρυχτεί στή Λάρυμ- να,μπορεΐ άπό τή μιά μεριά νά "θεωρηθεί σάν εμπραχτη άπδ- δειξη καλής κεφαλαιοκρατικήςδιαγωγής τοϋ Καραμανλή, άπο * η \\ η 7 Τ /την αλλη ομως είναι ενέργειες
πού φορτίζουν έπικίνδυνα τήνπολιτική άτμδσφαιρα.*Η κυβέρνηση Καραμανλή εχε ι συναίσθηση της κρισιμό

τητας της κατάστασης.Ξέρει καλά. πολύ καλύτερα άπδ πολλούς "επαναστάτες",τήν 
τεράστια ενέργεια πού περι- κλείνει στούς κόλπους του τδ 
σημερινό μαζικό διεκδικητικό κίνημα καί γι’αύτδ θάθελε νά άποφύγει δσο τδ δυνατδ μιά ολομέτωπη σύγκρουση μέ τήν έρ- γατικη τάξη, αγνοώντας ακδμα καί τις υποδείξεις των άφεν- 
τικων της.θάθελε υ'άποφύγει τή^χρεω- κοπία των άστικων θεσμών στή συνείδηση των μαζών, γιατί γνωρίζει πόσο έπικίνδυνο είναι αυτό γιά τδ σύστημα."Ολα αυτά δμωο δεν σημαίνουν πώς τελικά θ άποφύγει νά βάλει σ ενέργεια, μαζικά πιά καί σέ κεντρικδ επίπεδο, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς

“Τδ χρονικδ πλάνο της ένταξης της * Ελλάδας στήν ΕΟΚ,πού επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς άνάπτυξης της οίκονοαίας καί η οίκονομικη κρίση που βαθαί
νει κάθε μέρα καί πιδ πολύ, μαζί μέ τίς δυσοίωνες γιά τους άστούς προβλέψεις γιγάντωσης τοϋ άπεργιακου κινήματος.θά φέρουν με σιγουριά άν- 
τιμετωπη τήν κυβέρνηση Καρα
μανλή με τδ έργατικδ κίνημα."Ετσι ot διεκδικητικοί ά- γωνεςτής έργατιάς γιά μιά ά-

κόμα φορά σφραγίζουν τή πολι
τική κατάσταση της χώρας μας 
καί γίνονται έμποδιο στα λη
στρικά σχέδια τής κεφαλαιο-fίνονται 

ι σχέδια κρατίαςίί
'Ετσι τδ έργατικδ κίνημα της χώρας γιά μιά άκόμα φορά' αναδείχνεται σάν ΙΙ^οναδικ^ 

<5cντj.tioXtτευση της κυβέρνησης ΚαραμανΧή_και μάλιστα μιά Αν
τιπολίτευση πού άρνεϊται νά πειθαρχήσει στούς κανόνες 
τοϋ "κοινοβουλευτικοί παιχνιδιού"::

'Η άπεργιακή χιονοστιβάδα θά μεγαλώσει στό άμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η έρ- γατιά τής 'Ελλάδας ακολουθώντας τό δρόμο των ήρωϊκων ά- περγων τοΰ Μποδοσάκη θά κατέ- 
βει μαζικά κάί μέ άποφασιστι- 
κότητα στόν άγώνα, άπαιτώντας 
ν^ πληρωθεί τον Ιδρώτα καί το 
αιμα της. ,

*Η εργατική επανάσταση,ή 
πραγματική, κι δχι αύτή που 
λέει 6 Μποδοσάκης,είναι άκόμα 
μακρυά.Αδτό δμως πού μέ άπδλυτη σιγουριά μπορούμε νά ποϋ^ε 
σήμερα, είναι πώς δύσκολες ώρες περιμένουν τούς ^αστούς 
καί τήν κυβέρνησή τους::

ΚΥΠΡΙΑΚΟ • φιάσκο οι συνομιλίες
της Βιέννης

. Άπό 30 Μάρτη μέχρι 7 Α
πρίλη έγινε στή Βιέννη 5ος 
κύκλος των διακοινοτικων συ
νομιλιών μεταξύ 'Ελληνοκύπρι
ων καί Τουρκοκυπρίων.

Οί συνομιλίες αύτές, πού 
πάνω τους είχαν στήριξε if τό
σες πολλές καί__μεγάλες ελπί
δες ο*ι κάθε λογης ^"μεσολαβη
τές" καί "ενδιαφερόμενοι" γιά 
τή λύση τοϋ Κυπριακοϋ Προβλή
ματος, άποδείχτηκε φιάσκο χω
ρίς προηγούμενο.

*0 Τουρκοκύπριος εκπρόσω
πος ’Ονάν δέν δέχτηκε ουτε 
κάν συζήτηση πάνω στις, προτά
σεις τής έλλτ|νοκυπ|3 ιακήζ 
πλευράς γιά τό εδαφικό, και 
άρνήθηκε προκαταβολικά τίς 
τρεις άρ^ές ζελευθερία^δ ιακί- 
νηση£, εγκαταστασης καί ιδιο
κτησίας), οί όποιες συνδέονται 
αμεσα μέ τό έδαφικο καθεστώς.

Στό συνταγματικό ζήτημα οί 
διαθέσεις ^των Τουρκοκύπριων 
έγιναν αυτή τη φορά ολοφάνερες

*0 ’Ονάν μίλησε καθαρά γιά 
συνομοσπινδία δύο χωριστών 
κρατών (ελληνοκυπριακό, τουρ- 
κοκυπριακό)} πού ίσως,στό μέλ
λον, δταν εκλείψουν οί λόγοι 
πού ^ωρίζουν^τά^δύο κράτη, γί
νει ομοσπονδία'

*Η ελληνοκυπριακή πλευρά, 
άοπλη καί γυμνή jj-ετά τή συμ
φωνία - πλαίσιο πού υπόγραψε ό 
Μακάριος μέ τόν Ντενκτας, έμ- 
φανίστηκε στή Βιέννη άναζητώ- 
ντας μιά συμβιβαστική λύση. 
πού θά έσωζε ταυτόχρονα και 
τό γόητρό της. 'Η άδιάλλαχτη 
δμως στάση των Τούρκων στρα 
τοκρατων, πού φορέας της είναι 
οί Τουρκοκύπριοι εκπρόσωπόι, 
δέν έπέτρεψε στόν ’Ελληνοκύ
πριο εκπρόσωπο Τάσο Παναγό- 
πουλο νά κάνει τόν παραμικρό 
ελιγμό ή νά κερδίσει έστω τό 
όποιοδήποτε έρεισμα.

"Ετσι, οί ιαχές θριάμβου 
τή^ κυπριακής μπουρζουαζίας, 
και δλόκλτιοου τοϋ άστικοΰ πο-

λιτικοϋ κόσμου τής χωράς μας, 
μετά τίς "Ιστορικές" συναντή
σεις τής Λευκωσίας, άποδείχτη- 
καν επιταγές χωρίς άντίκρυσμα.

*Η σκλήρυνση τής στάσης 
τής τουρκικής πλευράς καί ή 
υπαναχώρησή της άκόμα καί άπδ 
τρ φόρμουλα τής διζωνικής. πού 
ειχε συμφωνηθεΐ στίς δυο συ
ναντήσεις τ?)ς Λευκωσίας,μεταξύ 
Μακάριου και Ντενκτάς, σίγουρα 
έχει τήν αίτια της στά εσωτε
ρικά προβλήματα τής τούρκικης 
μπουρζουαζίας;, στήν οίκτρή πο
λίτικη και οικονομική κατάστα
ση τής Τουρκίας.

Αντιμετωπίζοντας οί Τούρ
κοι στρατοκράτες τό ενδεχόμενο 
νά χάσει τίς έκλογές τοϋ ’Ιού- 
νη} ό^ΰποτα^τικό^ lolxs Ντεμιρέλ 
και νά κερδίσει άλλος δχι τόσο 
υπάκουος καί πειθήνιος, ^ρησι- 
αοποιοϋν κάθε μέσο,φυσικά κάτω 
άπδ τή καθοδήγηση τοΰ Αμερι
κάνικου Ιμπεριαλισμού,γιά νά 
συντηρήσουν τδ κρυφοστρατιωτι-



πολίτικο διμηνο
κδ καθεστώς τους.

*Εκεΐ άκριβως στοχεύει ή ά- 
διάλλαχτη ταχτική της άστικής 
τάξης της Τουρκίας.

’Εκεί άκριβως στοχεύει ή 
προβολή,άνοιχτά ποιά,διχοτομι* 
κ£δν σχεδίων. Νά δημιουργήσει 
κλίμα έντασης καί σύγχισης ά- 
νάμεσα στους δυδ λαούς,κλίμα 
πού θά τδ έκμεταλλευτοϋν ot 
Ιμπεριαλιστές γιά νά προωθή
σουν τά άντιλαϊκά τους σχέδια 
στή^Κύπρο.

'Ετσι ένω φαινομενικά τδ 
ναυάγιο των διακοινοτικδν τής 
Βι,έννης,δδηγεΐ σέ έπιβράδυν- 
ση καί βραχυκύκλωμα τοϋ σχεδί
ου Βάνς στη πραγματικότητα συ
μβαίνει άκριβίος τδ άντίθετο.

Τδ σχέδιο Βάνς γοά τδ Κυ
πριακό προωθείται πετυχημένα.

Μιά άποτελμάτωαη των δια- 
κοινοτικβν μετά απδ τήν Αδι
αλλαξία των Τουρκοκυπρίων θά 
έχει σάν άποτέλεσμα άπδ 
τή μιά νά ίσχυροποιήσει ό 
Ντεμιρέλ τή θέση του στή Τουρ
κία καί άπδ τήν άλλη ο'ι ΕΠΑ 
μέσα άπδ τδν μεσολαβητικό καί 
διαιτη ικό ρόλο πού προφασί
ζονται πώς παίζουν στό Κυπρι
ακό πρόβλημα,θά ένισχύσουν τήν 
εξάρτηση των δυό χωρων καί θά

πετύχουν πιέζοντας άσφυχτικά 
τίς δυδ άστικές ταξεις('Ελλά
δας ,Τουρκίας) μιά "εντιμη^και 
ρεαλιστική"λύση τοϋ προβλημα- 
τος.

‘Η παρουσία τοϋ Ν.Λέτσκι 
διευθυντή τοϋ ^τμήματος Νοτίου 
Ευρώπης τοϋ Στέητ.Νταπάρτμεντ, 
σάν "παρατηρητή" στίς συνομι
λίες τής Βιέννης καί ή άποδε- 
δειγμένη^ εντον-ĝ παρασκηνιακή 
δραστηριότητα σ’δλη τή διάρ - 
κεια των συνομιλιών,κάνει όλο- 
φάνερες τίς προθέσεις των ίμ- 
περιιχλ ιστών.

*0 Ν.Λέτσκι, πού είχε έπι- 
σκεφτεϊ την Αθήνα μέ τδ μαν- 
τρδσκυλο τοϋ ’Αμερικάνικου Ιμ
περιαλισμού Κλάρκ Κλίφορντ, ή
ταν σίγουρα ό πιδ κατάλληλος 
ανΰρωποε γιά νά έξασκήσει πίε
σε ις γιά πάρα πέρα ύποχωρήσε ις 
πανω στήν 'Ελληνοτουρκική 
πλευρά.

Η σύσκεψη των ’Αμερικάνων 
πρεσβευτών^της ’Αθήνας.τής Ά 
γκυρας καί τής Λευκωσίας πού 
πραγματοποι^θηκε στήν ’Αθήνα, 
μετα τή ληξη των συνομιλιών 
τρς Βιέννης,κατω άπδ τή καθο
δήγηση τοϋ Λέτσκι.δείχνει πδσο 
μεθοδευμένα δρα ο ’Αμερικάνι
κος ιμπεριαλισμδς,προκειμένου

νά βάλλει τδ χέρι του στή Κύ
προ.

_0ι^αρχιτέκτονες τής έκθεσης 
τοϋ μέχρι χθες "δημοκράτη" Κα- 
ρτερ στό Κογκρέσο|μ.έ τήν οποία 
παρουσιάζονταν οι δι,ακοινοτι- 
κές τής Βιέννης-σάν άπδλυτα 
πετυχημενες (Ιί)ειναι σίγουρα 
τά μέλη αύτ§ς τ^ς διπλωματικής 
παρασυναγωγής της ’Αθήνας.

^'Η ^πδ^αση τοϋ Κογκρέσου 
γιά επαναληφη τής βοήθειας 
*ρσς τη Τουρκία σίγουρα άποτε- 
λεΐ ενα πολύ σημαντικδ έλιγμδ
τοϋ Προέδρου Κάρτερ πού ,άνοί- 
γει στό Ντεμιρέλ τδ δρδμο 
πρδς την έξ£υσία,

Μετά άπ ολα αυτά τά τράγε· — 
λαφικά ήtδήλωση τοϋ Καραμανλή 
πώς θά^ υπογράφει μέ κλειστά 
μάτια ο,τι^δεχτοϋν οΐ 'Ελληνο
κύπριοι στίς διακοινοτικές συ
νομιλίες,άποχτάει τεράστια ση
μασία γιατί δείχνει πώς ή ορι
στικής, διχοτόμηση τοϋ νησιοϋ 
δέν είναι μακρυά,γιατί δείχνει 
πώς μιά καινούργια Ζυρίχη πολύ 
χειρότερη άπδ τή προηγούμενη 
ετοιμάζεται ,ίτίσω άπδ τις πλά
τες τοϋ πολύπαθου Κυπριακοϋ 
λαοϋ.

•  Τό Λενινιστικό ρεΟμα δ’ άντρωδεΤ! 

Φ Τό ’Επαναστατικό κόμμα δά οίκοδομηδεί! 

•  Ή ’Επανάσταση δά νικήσει!



απ’ τα προβλήματα και τους αγώνες της εργατιας και του χαου μας

ΛΑΡΚΟ
30 μερες Απεργία κόντρα 
ατπ τρομοκρατία της κυβέρνησης

"Μέχρι τώρα έμεΓς είμαστε ή αρκούδα καί ί) ΛΑΡΚΟ 6 αρκουδιά- ρης, πού βάραγε καί χορεύαμε στό δικό του τ<5 σκοπό. Τώρα Ομως η άρκούδα ξύπνησε καί ζητάει περισσότερο φα’ι,άλλιΟς ό αρκουδιά- ρης θά μείνει χωρίς δουλειά.""Ετσι κατάληγε f|t προκήρυξη 
πού κυκλοφόρησαν οί απεργοί τής ΑΑΪΚΟ δταν ο Μποδοσάκης προσπάθησε, μέ πληρωμένες ανακοινώσεις στόν τύπο,νά παραστήσει πώς τά^α ή άπεργία είναι αδικαιολόγητη,α- φο0 οι έργάτες πληρώνονται μέ υπέρογκους μισθούς.Σήμερα, 3 μήνες από τότε, ή "άρκούδα" συνεχίζει νά μή χορεύει στό σκοπό τοΟ εκμεταλλευτή.Κόντρα στίς άπειλές καί τήν τρομοκρατία τΟν μπράβων τοΟ Μποδοσάκη,κόντρα στή βία τΟν κρανοφόρων τοΟ Καραμανλή,οί 1.200 έργάτες τής Αάρυμνας καί οί 300 μεταλλωρύχοι τοΟ Νέου Κόκκινου Θήβας συνεχίζουν τή μεγάλη τους ϊπεργία, πλαισιωμένοι άπό τούς 
χιλιάδες κάτοικους τΟν χωριδν τής περιοχής.Στή Αάρυμνα, στό Ακραίφνιο, στό Νέο Κόκκινο,μέ θαυμαστή ένό- τητα,μέ Ενα πρωτοφανέρωτο πείσμα καί δυναμισμό, οι ρυριάτες μαζί μέ τούς έργάτες αντιστέκονται στόν έχθρό πού ενα μήνα τώρα πο- λιορκεΓ τήν περιοχή, γιά νά προστατέψει τά συμφέροντα τοΟ άφε- ντικοό,γιά νά τσακίσει τό μέτωπο τής άπεργίας.

01 ξυλοδαρμοί τΟν γυναικΰν,οί δολοφονικές επιθέσεις τΟν μπράβων τοΟ Μποδοσάκη, τό "κατοχικό Πάσχα" πού πέρασαν, οί τρομοκρατικές απολύσεις μελΒν τοΟ Δ.Σ. τοΟ σωματείου, δέν φόβισαν οΰτε λύγισαν τούς ήρωϊκούς απεργούς, άντίθετα τούς ατσάλωσαν ακόμα περισσότερο,τούς έκαναν νά κατα
λάβουν ζωντανά πώς καμιά έμπι- στοσΰνη δ£ν πρέπει νά έχουν στήν 
κυβέρνηση τΟν αφεντικών.Τούς έκαναν νά καταλάβουν πώς μόνο στηριγμένοι στίς δικές τους δυνάμεις καί έχοντας σύμμαχους τ<£ ταξικά τους αδέρφια σέ δλη τή χώρα, θά φτάσουν στη νίκη.

'Βπισκεφτήκαμε τήΑάρυμνα αμέσως μετά τά πρβτα έπεισόδια ανάμεσα σέ απεργούς καί χωροφυλα
κή. ‘Η πρώτη έντύπωση που σου δη- μιουργε£ται μπαίνοντας στή Αάρυ- 
μνα, είναι Οτι βρίσκεσαι σέ μιά κατεχόμενη πόλη.ΠαντοΟ χωροφύλακες ,κρανοφόροι,αύρες και κλοΟβες. 
Μπλόκα>στούς δρόμους. 'Απαγορευτικές ανακοινώσεις τής αστυνομίας κολλημένες στούς τοίχους.Στίς

του Πάσχα εναντία στουςγωνιές δμά"καί στό βλέμμα τους διακρίνεικαι στό βλέμμα τους διακρίνεις 
τήν απόφαση jνά εϊναι^ αυτοί οι 
νικητές τοΟ άγώνα πού άρχισαν.Κουβεντιάσαμε μέ μέλη τοΟ Δ. 
Σ., απεργούς καί χάτοικους τής Αάρυμνας.Σχεδόν τά ίδια αχούσαμε άπ ολους. ‘Ο άντιπρόεδρος καί ό γραμματέας τοΟ σωματείου μ5ς εί
παν χαρακτηριστικά: "Κι άν ακόμα πάρουμε τήν άκραία περίπτωση,κάποιος άπεργός νά ήθελε, κάτω άπό τό βάρος τόν άναγκfflv του, νά γυρίσει στή δουλειά, βλέπουμε άμέ- 
σως πώς αύτό είναι αδύνατο,γιατί δέν θά τόν άφηναν ή γυναίκα του καί τά παιδιά του// 'Ο^γώνας έ- χει πάΛει νά είναι άγωνας τΟν 1.500 απεργΟν ένάντια στήν εταιρεία. "Εγινε ένας άγώνας ζωής καί θανάτου,ένας άγώνας τιμής θά λέγαμε, τΟν κατοίκων δλης τής περιοχής ένάντια στό Μποδοσάκη^ τή χωροφυλακή καί τό κράτος.. Οσο 
γιά τά καθάρματα πού μέ τήν ά- νοχή τΟν χωροφυλάκων προσπαθοΟν νά τρομοκρατήσουν τόν κόσμο προ- καλώντας, έχουμε προειδοποιήσει 
πώς δέν θά τούς άνεχτοΟμε γιά πολύ άκόμα."Αυτά τά καθάρματα είναι διάφορα βασιλοχουντικά ύποκείμενα, πού μέ κάθε τρόπο προσπαθοΟν νά 
δημιοίιργήόουν προβλήματα, μή διστάζοντας άκόμα καί νά προβοΟν σέ δολοφονικές ένέργειες."Σέ σπάνια τύχη τό χρωστάμε 
πού τώρα δέν θρηνοΟμε κάποιο νεκρό άπό τά παιδιά μας. ’ΕκεΤ,στή γωνιά τοΟ σπιτιοΟ τής Κούλας πού

άπε,ργοϋς της ΛΑΡΚΟ „ οί άναντροι έβαλαν τή βόμβα μέρα 
μεσημέρι, παίζουν πολλά παιδιά.
ftiTUYflf προχτές δέν^ταν κανένας ξω· Αυτά μος λέει ενας κάτοικος 
τής Αάρυμνας γιά τή βόμβα πού τοποθέτησαν οί πληρωμένοι δολοφόνοι τοϋ Μποδοσάκη, Σταματάκης καί Γκάζος.'Ο Γκάζος μάλιστα,πού τόν. λένε "γκάγκστερ", λίγο αργό
τερα τράβηξε στρατιωτικό πιστόλι 
καί μιά καραμπίνα καί απείλησε 
όμάδα άπεργβν.Βέβαια ή χωροφυλακή,πού ηταν^μπροστά στό γεγονός, 
ουτε είδε οΰτε άκουσε τίποτα. Η γνώμη πολλΟν άπεργδν γιά τούς αλήτες αυτούς είναι ξεκάθαρη."Είναι βαλτοί καί πληρωμένοι γιά νά κάνουν έπεισόδια, άκόμα καί νά σκοτώσουν. Είναι χωροφύλακες χωρίς στολή."Τούς ρωτάμε πβς τά πάνε μέ τούς χωροφύλακες. ‘Η έρώτησή μας 
σάν νά ρίχνει ενα στρΟμα πάγου στή συντροφιά. ’Αμηχανία μεταξύ τΟν άπεργβν πού είναι δλοι κάτοικοι τής έριοχής, έργατοαγρό - τες,καί στήν πλειοψηφία τουςιψη- φοφόροι τής δεξιβς. Κάποιος άπο- φασίζει καί μιλάει. "'Ακου νά δεΤς. 'Οταν ξεκινήσαμε τήν άπεργία, λέγαμε πώς έχουμε να τά βάλουμε μέ τό άφεντικό πού δέν μβς δίνει^αΰξηση.Μέ τούς χωροφύλακες δέν είχαμε τίποτα,πίναμε καί καφέ μαζι τους. Αίγο-λίγο δμως είδαμε πώς οι χωροφύλακες φύλαγαν 
τό άφεντικό καί όχι έμ5ς. Αυτοί μίς διώξανε άπό τό έργοστάσιο καί μίς φέραν στό χωριό. Τούς ά- περγοσπάστες αύτοί τούς φυλάνε.



Τό λοιπόν, αυτοί χτυπήσανε έμδς καί τίς γυναίκες μας προχτές. Τί άλλο νά σοΟ ποΟμε τώρα, πώς δέν είναι μόνο οΐ χωροφύλακες τοΟ Μποδοσάκη μά χαί ή κυβέρνηση πού τούς εφερε έδβ; Στίς άλλες εκλογές δέν ζέρω τί θά κάνω, πάντως Καραμανλή δέν ψηφίζω."
Κάποιος άλλος από δίπλα συμπληρώνει:
" Εμείς,φίλε,πάντως τό εχουμε Αποφασίσει. Ξέρουμε πώς θα μδς χτυπήσουν, Αλλά εχουμε χι έμείς έρια. Δέν θά δειλιάσουμε έμείς ταν οΐ γυναϊμες χαί τά παιδιά πάνε μπροστά.'”Αυτό είναι άλλη μιά πραγματι

κότητα. ΠαντοΟ πρωτοστατοΟν τά γυναικόπαιδα. ’Από τήν έπίθεση στό βενζινάδικο τοΟ απεργοσπάστη πού δημιούργησε τά έπεισόδια στό Μαρτίνο καί πήρε τήν απάντηση άπό 300 γυναικόπαιδα πού διαδήλω- σαν μέ πρόθεση νά τοΟ χάψουν τό 
πρατήριο, ώς τά γνωστά έπεισόδια τής Μεγάλης Πέμπτης,δταν προσπάθησαν νά σταματήσουν τούς Απερ
γοσπάστες καί χτυπήθηκαν άπό τή χωροφυλακή.

"ποροΟυε >& ποΟμε πώς στή Λά- 
υ^να άπεργοΟν 1.200 εργάτες καί γωνίζονται ένάντια στό Κποδοσά- κη δλα τά χωριά τής περιοχής.'Υπάρχει μια θαυμαστή ένότητα έρ- 
γατιδς καί κατοίκων,πού σφυρηλα- τήθηκε μέσα στόν αγώνα καί ά- ντρωθηκε άπό τό μίσος ενάντια 
στόν έκμεταλλευτή, στόν άνθρωπο πού σπέρνει τό θάνατο σέ δλ τήν περιοχή γιά νά κερδίζει χρήματα. 

Καί αυτή ή ένότητα μαζί μέ τή

συνειδητοποίησηj τοΟ ποιός είναι ό έχθρός τους, άποδείχνει τό πέρασμα τοΟ άγώνα τΟν εργατΟν τοΟ Μποδοσάκη σέ νέα άνώτερη φάση.
"’Οταν ξεκίνησε ή απεργία στή 

Αάρυμνα φτάναν 4 έφημερίδες δλες χι δλες τής άριστερδς.Τώρα έρχο
νται 100 καί δέν φτάνουν.""Τίς πρΟτες μέρες κοιτούσαμε μόνο άγρια τούς wαπεργοσπάστες. Τώρα τούς δώσαμε Ενα καλό μάθημα πού θά το θυμοΟνται. 'Αν τολμήσουν νά ξανάρθουν",μδς λέει Ενας 
Απεργός, "θά πάθουν χειρότερα. 
’Αλλά δέν νομίζφ πώς θά ξανάρ- θουν. Γιατί οΐ εφημερίδες δέν τά 
2γραψαν δλα. Δέν έγραψαν γιά τήν έπίθεση μέ τά βαρελότα. 'Οταν οΐ χωροφύλακες, χτγπώντος μας, τούς ανοιξαν δρόμο,αυτοί Εφυγαν.’Ομως 
μετά τό Νέο Κόκκινο, πρίν βγοΟν στήν 'Βθνική *Οδό, τούς είχαν στήσει καραούλι έργάτες χαί Μαρ- τινέοι. Μόλις φτάσαν τά πούλμαν, πίσω άπό τά βράχια, τούς Εριξαν 
μέ σφεντόνες βεγγαλικά. Τά πούλμαν επαθαν μεγάλες ζημιές καί οΐ απεργοσπάστες Ακόμα τρέχουν.Μετά ^π’αυτό,άν θέλουν άς έρθουν πάλι. Εμείς τούς περιμένουμε."

'Η ίδια κατάσταση έπικρατεΤ 
καί στό Νέο Κόκκινο,άν κι έδΟ Ε- JC8 1 αποδυναμωθεί τό μέτωπο τής απεργίας γιατί πολλοί έργάτες, κυρίως Πομάκοι άπό τή Θράκη, Ε- 
ουν «ρύγει γιά τά χωριά τους. Κι 60 ό πονοκέφαλος τής χωροφυλα

κής είναι τά γυναικόπαιδα πού μέ 
τίς κινητοποιήσεις τους κλείνουν τό δρόμο στά σχέδια τβν Ανθρώπων

τοΟ Μποδοσάκη. Τά γυναικόπα 
κυνήγησαν χι έδΟ τούς άπεργοσ 
στες μέ τίς πέτρες.Καί δΟ ξέσ 
σε πάνω τους ή μανία τΟν χωρο 
βλάκων Αρκετές φορές μέχρι τώρ 

Κι έδΟ τό μέτωπο τής άπεργ 
είναι Αρραγές,παρά τίς καθηιιει 
νές δπουλες μανοΟβρες τής έρτ 
δοσίας. Τίποτα δέν μπορεΤ νά ) 
γίσει τό Αδάμαστο φρόνημα τΟν 
ρωΤκΟν ΑπεργΟν τοΟ Μποδοσάκη.Σ Αάρυμνα καί τό Νέο Κόκκινο οΐ 
περγοί σηκώνουν ψηλά, γιά λογ 
ριασμό δλης τής έργατιδς, τή σ 
μαία τοΟ Αγώνα.

Στή Αάρυμνα, τήν πολιορκημέ πόλη, δλοι γνωρίζουν πώς θά χτ· πήσουν ξανά τά "τσακαλογούρουνι καί περιμένουν μέ τό κεφάλι ψι λά. ’Ετοιμοι.'Πάνω από τή Αάρυμνα καί 1 Νέο Κόκκινο,ό ουρανός είναι Ακ<ί μα καθαρός.ΟI καπνοί Από τά φου γάρα δέν μαυρίζουν τόν τόπο. 1 Απεργία συνεχίζεται. Τή θέση το 
χαπνοΟ Εχει πάρει τό τεραστι 
χέρΐ) τβν ΑπεργΠν, πού σφιγμέν σάν Ατσάλινη γροθιά, δλο άνεβαί· νει ψηλώτερα.Στή σκιά του κινοΟ- νται δλοι ot έχθροί τής έργατιδι έπίθεση τΟν χωροφυλάκων πο» ολοι περιμένουν από στιγμή σ< στιγμή, θά συντριβεί άπό αυτό τί τεράστιο σιδερένιο χέρι.Καί μαζί της δλοι οΐ έχθροί τής Απεργίας, ο Μποδοσάκης καί τό κράτος, οι Σταματάκηδες καί Γκάζηδες. Η έπίθεση ένάντια στούς άπεργούς θά είναι τό τελευταίο σπάραγμα τοΟ θηρίου.θά είναι η νίκη τοΟ άγώνα τβν ίιρωϊκΟν Αδερφβν μας τής ΛΑΡ— ΚΟ.

Το Εργοστασιακό Σωματείο τοα ΠΙΤΣΟΥ δείχνει 
το δρόμο για τη Ταξική οργάνωση της Εργατιας

’Οταν πέρσι ot έργάτες τοΟ 
ΠΙΤΣΟΥ, συσπειρωμένοι γύρω άπό τό έργοστασιακό τους σωματείο δίναν τή μάχη μέ δλους τούς έχ- θρούς τΑς έργατιδς (εργοδοσία, κράτος,αστυνομία, ψεύτικους φίλους) χαί κέρδιζαν τήν άπεργία τους, δέν γνώριζαν πώς άνοιγαν Ενα δρόμο γιά Ολη τήν εργατιά.Πώς μέ τόν άγώνα χαί τή νίκη τους καταξίωναν πλατιά την Εργοστασιακή μορφή δργάνωσης στό 
συνδικαλιστικό μας κίνημα.

‘Η νίκη τής περσινής άπεργί- 
ας τους τούς συσπείρωσε Ακόμα 
περισσότερο γύρω Από τό σωμα
τείο τους, τούς δυνάμωσε καί 
τούς Ατσάλωσε Ακόμα πιό πολύ.Σήμερα,οΐ έργάτες τοΟ ΠΙΤΣΟΥ έχοντας δώσει μιά σειρά πετυχημένες μάχες μέσα στό εργοστάσιό τους. τόσο ένάντια στήν έργοδο- σία,δσο καί^στούς ψεύτικους φίλους τους, Εχουν καταλάβει πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει τό σωματείο καί πώς πρέπει νά τό δια- φυλάξουν Από κάθε προσπάθεια

πού στρέφεται έναντίον του.Σήμερα,δταν κουβεντιάζεις μέ έργάτη τοΟ ΠΙΤΣΟΥ, τόν άκοΟς νά σοΟ μιλάει μ’ένθουσιασμό γιά τό σωματείο του καί στό βλέμμα του διαβάζεις.μιά ΰπερηφάνια γι’αύ- τό.Καί τοΟτο δέν είναι βέβαια τυχαίο. £τό διάστημα πού πέρασε 
άπ’τή νικηφόρα άπεργία τους μέχρι τώρα, χρειάστηκε νά δοθοΟν πολλές μάχες ένάντια σέ δλους αυτούς πού βλέπαν μέ μισό μάτι τό σωματείο, καί πρβτα-πρβτα μέ τήν έργοδοσία.Μετά άπό κάθε νικηφόρα μά^η τό ηθικό τβν έργατβν ολο καί ανέβαινε,ή ένότητά τους σφυρηλα- τιό·"τν δλο καί πιό πολύ, τό δέσιμο τους μέ τό σωματείο γινόταν πιό σφιχτό.Παράλληλα, ■?> έργατιά εζω άπό τό εργοστάσιο, πού μάθαινε τίς έπιτυχίες τβν έργατβν τοΟΠΙΤΣΟΥ συνειδητοποιοΟσε τήν ανάγκη νά ακολουθήσει τό παράδειγμά τους 
Y.J.C νά φτιάζει τά έργοστασιακά της σωματεία.

'Η μεγαλύτερη μάχη πού έδω
σαν. ot εργάτες τοΟ ΠΙΤΣΟΤ ώς 
τώρα είναι ή μάχη μέ τό Αντισω- 
ματείο πού.Επιχείρησε νά Φτιά
ξει ή έργοδοσία. Μετά τήν Απερ
γία,. 6 γνωστός χουντοβασιλικός ΡοΟμπος, πού προμήθευε άπεργο - 
σπάστες στόν ΠΙΤΣΟ, Ανάλατε νί 
φτιάξει τό άντισωματείο.Γι αυτό 
τό σκοπό μάζεψε γύρω στά 300 ά
τομα, τά Εβαλε στό έργοστάσιο 
καί τά Εγραψε στό "σωματείο" 
του. Μέσα σ’ αυτούς,^ού στήν 
πλειοψηφία τους ηταν Αποπροσα
νατολισμένοι έργάτες, ύπήρχαν 
καί πολλοί πρώην κατάδικοι τοΟ 
ποινικοΟ δικαίου, πού σάν μονα
δικό τους Εργο είχαν νά δέρνουν 
τούς πρωτοπόρους εργάτες.01 εργάτες τοϋ ΠΙΤΣΟΥ τούς ύποδέχτηχαν δλους αυτούς δπως πράγματι τούς άξιζε. 'Οταν οι "ρουμπιχοί" μπήκαν στό έργοστά- σιο,άντίκρυσαν μιά μάζα έργατβν Αποφασισμένων γιά δλα.Πάνω στίς κολόνες τοΟ έργοστασίου, έκεί πού ή έργοδοσία συνήθως κολλάει
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τίς τρομοκρατικές της ανακοινώσεις,είδαν κολλημένες τίς άφίσ- σες τής άπεργίας.
Στά μάτια τΟν έργατΟν πού I- πρεπε νά δείρουν είδαν τά σημάδια άπό τή σύγκρουσή μέ τήν ά- ' στυνομία καί τούς επιασε κρύος Ιδρώτας. Μερικοί πού θέλησαν νά δοκιμάσουν νά χτυπήσο,υν κάποιον έργάτη - τρέχουν άκόμα."Οταν δ ΡοΟμπος θέλησε νά κάνει έκλογές στό "σωματείο" του, οί έργάτες,άκολουθώντας τό 

δικό τους σωματείο,απάντησαν μέ στάσεις εργασίας. 'Η εργοδοσία 
κατάναβε πώς δέν πετυχαίνει τίποτα μ’ αυτά τά κόλπα χαί αναγκάστηκε νά διώζει τούς τρα- μπούκους.Οί "ρουμπικοί" πού παραμένουν,είναι χι αύτοί σήμερα 
γραμμένοι στό σωματείο τϋν έργα τβν τοΟ ΠΙΤΕΟΥ.Μετά χαί άπό αυτή τή μάχη,οί- 
έργάτες,μέ άκόμα περισσότερο ά- νεβασμένο τό επίπεδο συνείδησής 
τους, σηκώνουν πιό ψηλά τή σημαία τοΟ άγώνα.

Γιά νά καταλάβει κανείς τί 
άκριββς γίνεταΊ μέ τό σωματείο τοΟ ΠΙΤΣΟΤ, φτάνει νά κάνει μιά βόλτα μέσα στό εργοστάσιο. Στίς 
κολβνες άκόμα βρίσκονται οί ά- φίσσες τίς άπεργίας καί άποκόμ- ματα άπο τόν τύπο έκείνων τΟν ημερβν. 01 περισσότερες συζητήσεις πού γίνονται μέσα στό εργοστάσιο στρέφονται γύρω άπό 
τούς άγΟνες τής έργατιίς καί τά προβλήματα τοΟ χώρου·Τό Γενάρη,οί έργάτες γιόρτασαν τήν έπετειο τρς μέρας πού τούς έπιτέθηκε #| αστυνομία, μέ δμιλίες,τραγούδια, εκθεση Εντυπον ύλικοΟ κλπ. μέσα στό έργο- στάσιο.Οί καταχτήσεις τΟν έργατΟν στό έργοστασιακό έπίπεδο είναι πολύ μεγάλες. Μέ τήν ύπογραφή τής φετεινής( συλλογικής σύμβασης πέτυχαν ακόμα περισσότερα. Μιά σπουδαία νίκη τους σ' αυτό τό έπίπεδο είναι η έζισωσρ τοΟ μεροκάματου τΟν άνήλικων εργα- τΒν. Ακόμα ή προέκταση τοΟ επιδόματος συεύγου σέ Ολους τούς έργάτες, οί αυλήσεις σέ Ολα τά επιδόματα, ή αύξηση 35 ο/ο στά μεροκάματα κι ή μείωση τοΟ ώρά- ριου. Ολα τοΟτα οί έργάτες τοΟ ΠΙΤΣΟΤ τά πέτυχαν μέ μόνο τήν έπίσκεψη τοΟ σωματείου τους στήν έργοδοσία. Η δύναμή τους καί ή ενότητά τους ανάγκασαν τούς έργοδότες νά λύσουν άμέσως τά αΐτήματά τους,μιά χαί γνώριζαν τί τούς περίμενε.Μιά άλλη κατάχτηση τϋν έργατβν είναι δτι αυτοί, μέσω τοΟ σωματείου τους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις προσλήψεις καί άπολύσεις έργατΟν.Εύκολα μπορεί νά προσληφθεί κάποιος έργάτης πού τό σωματείο θέλει,ενΟ αν δέ συμφωνήσει χαί τό σωματείο, δέν άπολύεταικανείς.'.' Οί έργάτες δέχονται απολύσεις μόνο σέ περιπτώσεις άποδειγμένης στούς ίδιους ευθύνης γιά δρισμένες πρά|εις, δπως π.χ. κλοπή κλπ.

Ομως 4 αγώνας τους δέν στα
ματάει στό έργασιακό έπίπεδο.
Εχοντας συνειδητοποιήσει μέσα 
άπο τήν έμπειρία τους τό πόσο 
απαραίτητη είναι γιά κάποιον 
κού αγωνίζεται ή συμπαράσταση,

δίνουν τή βοήθειά το̂ ς̂ δπου ιαστεί, έκφράζοντας ετσι τήν 
κή τους άλληλεγγΰη.
Δέν ύπάργει άγώνας τής έργα- 

τι8ς πού οι έργάτες τοΟ ΠΙΤΣΟΤ νά μή συμπαραστάθηκαν. Μόνο γιά τόν τελευταίο καιρό μποροϋμε νά άναφέρουμε χαρακτηριστικά τίς άπεργίες ΑΑΚΟ, ΕΤΑΑΒΗ,ΒΙΟΤΣΑΛ, ΝΕΟ ΕΟΚΚΙΗΟ, ΙΕ3 κλπ., δπου έστειλαν χρήματα. Στόν αγώνα τής ABG ή συμπαράσταση ηταν πιό ουσιαστική. Γιά ϊνα διάστημα γύρω στόν 1 μήνα δέν δούλευαν κανένα προϊόν τής ABG στό έργοστάσιό τους. “

Αυτοί είναι σέ γενικές γραμμές οί άγΟνες τΟν έργατΟν τοΟ ΠΙΤΣΟΤ. Μέσα από αυτούς τούς άγΟνες, δχι μόνο άνεβάζουν κάθε μέρα τό έπίπεδο άγωνιστικότητας xcti συνείδησής τους,μά καί όδη- γοΟν τήν έργατιά δλης τής χώρας στό δρόμο τής σωστής δργάνωσης. 'ΟδηγοΟν δλους τούς έργάτες στή καταχτηση τοΟ έργοστασιακοΟ σωματείου, τοΟ μόνου μέσου πάλης τή$ έργατιδς σήμερα στό συνδικαλιστικό έπίπεδο.Αυτός είναι καί δ λόγος πού δλοι,έχθροί χαί ψεύτικοι φίλοι, νιώθουν τό σωματείο τοΟ ΠΙΤΣΟΤ σάν καρφί στό μάτι τους καί προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά τό διαλύσουν.Πρωτοπόροι σ’ αυτή τή μάϊη γιά τή διάλυση τοΟ σωματείου,Ο
πως καί σέ κάθε άλλη άντεργατι- κή ένέργεια,οί ξεπουλημένοι έρ- γατοπατερες τής ΙξΣΑΕ. Πιστοί στίς διασπαστικές "θέσεις τής 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης" πρίν άκόμα αυτές ψηφιστοΟν, ρίχτηκαν μέ τά μοΟτρα στό διασπαστικό τους Ιργο.Βλέποντας πώς δ "κίνδυνος" γιά τήν έξάπλωση τΟν έργφστασιακΟν σωματείων ξεκινάει από τόν κλάδο τΟν ηλεκτρικΟν οίκιαχΟν συσχευΰνfxai ιδιαίτερα από τόν ΠΙΤΣΟ,σ'αΰτό τό χΟρο έβαλαν σέ έφαρμογή τά άντεργατι- κά τους σχέδια. ■Πρώτη τους ένέργεια ηταν νά

βάλουν μέσα στά μικρά έργοστά- σια τοΟ κλάδου ΚΝίτες γιά νά έχουν ένα άριθμό άτόμων νά κινη- θοΟν. Δεύτερη,νά καταθέσουν ένα 
^καταστατικό γιά τή δημιουργία χλαδιχοΟ σωματείου.

Αυτβ τή στιγμή, μετά άπό μιά 
σειρά υπουλες μανοΟβρες,τό κλαδικό σωματείο είναι έτοιμο, μέ έλάχιστα μέλη. Νομίζουν οί ρε- ^ίορμιστές εργατοπατέρες τής 
ΕΣΑΚ πώς θά μπορέσουν νά διαλύ- σουν τά έργοστασιακά σωματεία 
πού καλύπτουν 4.500 άπό τούς 
5.000 έργάτες τοΟ χλάδου.

ΓελιοΟνται δμως.Γιατί οί έργάτες τΟν ήλεκτρικΟν οίκιαχΟν συσκευΟν γνώρισαν μέσα άπό τήν 
πείρα τους τό συμφέρον τους."Ετσι, δχι μόνο δέν θά διαλύσουν 
τά σωματεία τους,μά θά προχωρήσουν στήν πραγματική ένότητα 
τοΟ κλάδου, μέ τή δημιουργία δευτεροβάθμιου δργανου, πού θά 
ένώνει δλα τά έργοστασιακά σωματεία.Πρωτοπόροι καί σ’αΰτή τή 
νίκη θά είναι οί έργάτες τοΟ 
ΠΙΤΣΟΤ πού θά συντρίψουν τά ύπουλα καί διασπαστικά σχέδια τΟν ξεπουλημένων έργατοπατέρων τής ΕΣΑΚ.
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A.E.G.
Μ ΙΑ  Α ΚΟ Μ Α  ΣΠΑΣΜ ΕΝΗ  
ΑΠΕΡΓΙΑ  ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Κ
Στίς 27 Γενάρη άρχισε ό Αγώνας τβν έργατβν τής ΑΕδ,μέ αίτη

μα αύξηση 35 ο/ο. 'Η εργοδοσία πρόσφερε ένα 15 ο/ο xaC ετσι οΐ έργάτες προχώρησαν σέ 2ωρες στάσεις, γιά νά τίς "κλιμακώσουν" Αργότερα σέ 7ωρες.’Από τήν πρώτη στιγμή τοβ άγώνα φάνηκε καθαρά πώς καμιά διάθεση δέν υπήρχε άπό τή μεριά τής ΕΣΑΚ, πού έλεγξε τό Δ.Σ.. γιά ουσιαστική κλιμάκωση τής Απεργίας.Γιά(νά μποροΟν μάλιστα νά ελέγχουν απόλυτα τόν πρό
εδρο τοβ εργοστασιακοβ σωματείου 
οΐ έργατοπατέρες τής ΕΣΑΚ κόλλησαν δίπλα του τόν πρόεδρο τοΟ κλαδικοΟ σωματείου τβν χυτΟν σιδήρου, μέ τό πρόσχημα πώ<; μέλη τοΟ σωματείου του (καί δ ίδιος.) δούλευαν στό εργοστάσιο.’Οταν ή έργοδοσία απάντησε μέ μαζικές Απολύσεις. τό μόνο πού βρήκαν νά κάνουν ήταν νά συμβουλέψουν τούς Απολυμένους νά βροΟν αλλοΟ δουλειά. Κάνένα μέτρο δέν πάρθηκε γιά τήν περιφρούρηση τοΟ Αγώνα,καί ot πιέσεις τών εργατών γιά κλιμάκωση σέ απεργία δέν εί- σακούγονταν.Μόνο ΰστερα άπό πολλές μέρες ot έργατοπατέρες τής ΕΣΑΚ προχώρησαν στήν έκδοση μιβς Αφίσσας καί σέ μια συναυλία. Κι αύτά είναι δλα πού έχουν νά ποΟν σάν απολογισμό ένός άγώνα 75 ήμερβν.Παρά τή μεθοδευμένη αδράνεια δμως τών έργατοπατέρων, τό ηθικό τών έργατβν βρισκόταν ψηλά. Γνωρίζοντας πώς μόνο δπλο γιά νά πετύχουν τήν αΰξηση καί τίς έπα- ναπροσλήψεις τβν συναδέλφων τους είναι κλιμάκωση τοβ άγώνα, Α- παιτοΟσαν τή μετατροπή τβν στάσεων έργασίας σέ απεργία διαρ- κείας, χωρίς νά πείθονται άπό τά γελοΓα Επιχειρήματα τής ΕΣΑΚ,πώς "δέν πρέπει νά προχωρήσουμε σέ άπεργία γιατί δέν θά μποροΟμε νά έλέγχουμε τόν κόσμο καί θά εχου- με Απεργοσπάστες".'Μέσα σέ τέτοιες συνθήκες συνεχίστηκε 6 αγώνας καί, στίς 4/4, ot έργατοπατέρες τής ΕΣΑΚ,νομίζοντας πώς i κόσμος εχει σπάσει,κάλεσε Γ.Σ. στό Ε.Κ. Πειραια.

'ΒκεΓ, γιά νά είναι σίγουροι 
πώς ο αγώνας θά σταματήσει, έπι- στράτευσαν γνωστούς έπαγγελματί- ες απεργοσπάστες, δπως οΐ Γαρυ- φαλλάκης καί Ζησιμόπουλος το^Ε. Κ.Π.'Ολοι μαζί μίλησαν στούς εργάτες μέ λόγια γιομάτα "φλόγα κι αγωνιστικότητα". 'Ο πρόεδρος τοβ κλαδικοΟ χυτών σιδήρου, 6 Μπέσης, ειπε μεταξύ άλλων^πώς "ot 75 μέρες ένότητας καί άγώνα είναι νίκη.καί δέν πρέπει νά^σπάσει αυτή ενότητα, Ακόμα κι άν χρειαστεί νά σταματήσει ο Ατώνας".Πώς "γιά

νά κερδηθεΤ ένας Αγώνας, πρέπει νά μην ύπάρχουν Απεργοσπάστες. Αύριο, άπό σίγουρες πληροφορίες,t θά μποΟν γιά δουλειά 50ατομα, γι αύτό πρέπει νά σταματήσουμε". Τά 
"γιούχα" τβν έργατβν ανάγκασαν τούς εργατοπατέρες νά( σταματήσουν ν*Η ψηφοφορία πού ακολούθησε ^ταν συντριπτικό χτύπημα γι’ αυτούς. Ot 47 ψήφισαν νά σταματήσουν, οί 140 νά συνεχίσουν.*ΑφοΟ απότυχαν σ’ αΰτή τήν προσπάθεια, πού τή θεωροΟσαν εδ- κολη, μιά καί ποντάριζαν στήν απογοήτευση τβν έργατβν πού Εντεχνα είχαν καλλιεργήσει, προχώρησαν σέ ανώτερες μέθοδες γκαγκ- 
στερισμοβ.ΚαλοΟν νέα Γ.Σ. γιά νά έξετάσουν τίς απαντήσεις τής έρ- γοδοσίας, πού είναι: 13-18 ο/ο 
αΰξηση, 1.500-2.000 δρχ. "Απςζη- μίωση" γιά τίς δρες τής στάσης, καί "μερικές έπαναπροσλύψεις". Η Γ.Σ. όρίστηκε γιά τήν Πέμπτη 7/4 ’Εγινε δμω^.,.μιά μέρα νωρίτερα, ωρίς νά ειδοποιηθοΟν ot απεργοί νβ αντίθετα είδοποιήθηκαν οι απεργοσπάστες.' 'Ετσι,μέ συμμετοχή ανθρώπων πού δέν συμμετείχαν στίς στάσεις έργασίας καί ΕΣΑΚα- τζήδων, πάρθηκε ί| Απόφαση γιά τό 
σταμάτημα τοβ άγώνα. 01 έργάτες "κέρδισαν" 13—18 ο/ο αΰξηση, τήν έπαναπρόσληψη όρισμένων συναδέλφων τους (από τούς 46 πού είχαν απολυθεί - χωρίς τά 2 μέλη τοΟ Δ.Σ.) καί το αστρονομικό βοήθημα τβν 1.500-2.000 δρχ. γιά τίς „ ώρες τοΟ άγώνα.

’Ετσι ξεπουλήθηκ£ γιά ψίχουλα ?νας άγώνας 75 ήμερβν,αγώνας πού .παρακολούθησαν μέ άγων ία χιλιά-1 δες πρωτοπόροι έργάτες.Τά γεγονότα πού ακολούθησαν μετά τό τέλος τοβ άγώνα κάνουν περισσότερο φανερή την προδοσία τής ΕΣΑΚ. *Η έργοδοσία περίμενε τούς "νικητές" έργάτες δείχνοντας τά δόντια της. Αφόρητη τρομοκρατία, μεταθέσεις έργατβν σέ *' £ένα γι’ αυτούς τμήματα καί νέες απολύσεις έργατβν. 'Ενας έπανα- προσλημμενος πού τόλμησε νά μοιράσει προκηρύξεις εξω άπό τό έρ- γοστάσιο, Απολύθηκε μέ τό αίτιολογ ικό πώς "ή προκήρυξη εγραφε ότι 0 ΑΓΟΗΑΣ ΣΥΝΕΙΙΖΕΤΑΙ"Οί δπουλες καί γκαγκστερικές μέθοδες τής ΒΣΑΚ δέν έσπασαν τό ηθικό καί τή θέληση γι’άγώνα τβν έργατΟν. 'Αντίθετα,τούς οδήγησαν νά καταλάβουν άκόμα πιό πολύ ποιοί είναι αυτοί ot άνθρωποι πού μοστράρουν γιά φίλοι τΟν έργατβν.Ot έργάτες τής AEG κατάλαβαν μέσα Από τήν πικρή τους πεί- - ρα πώς ot ένέργειες τβν ξεπουλημένων έργατοπατέρων δέν είναι άσχετες μέ τίς προσπάθειές τους

Οί έργάτες της AEG 
στήν 50ή μέρα της · 
απεργίας τους.

νά στήσουν στό χΟρο τβν ήλεκτρι- κβν οικιακών συσκευβν ενα διασπαστικό κλαδικό σωματείο. Γιά τοΟτο(θέλουν νά χρεώσουν ίνα χαμένο άγώνα στό εργοστασιακό σωματείο τής AEG. Γιά τοΟτο λέγαν συνεχβς πώς "ό ΠΙΤΣΟΣ δέν συμπα- ραστ εται". Ot έργάτες τοΟ κλάδου δμω^, πού παρακολούθησαν άπό κοντά αυτό τόν Αγώνα,2χουν κάνει τίς έκτιμήσεις τους. Καί ειτουν τοεώσε^ τό σπάσιαο τοΟ άγώνα στόν άπεοτοσπαστικό αηΐανισμό
Tfls gas.

Οί έργάτες τής AEG κατάλαβαν τί πο'πει ν<£ κάνουν καί,άπομονώ- νον: ς τά απεργοσπαστικά στοιχεία τής ΕΣΑΚ θά προχωρήσουν 
πλάι^στ* Αδέρφια τους τοβ ΠΙΤΣΟΤ καί ολου τοβ κλάδου γιά νά στήσουν τό δευτεροβάθμιο όργανό τους καί νά προχωρήσουν, γιά νέους Αγώνες καί νίκες.

* * *
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Τα Εργοστασιακα Σωματεία 
ΤΑΞ ΙΚ Α  Σχολεία της Εργατιας

Σήμερα, τό βιομηχανικό προλεταριάτο, καί κύρια ή πρωτοπορία 
του, καί στήν 'Ελλάδα καί σέ πολλές χβρες τής Ευρώπης πού ύπάρ- 
χει ζωντανό έργατικό κίνημα, προβληματίζεται σοβαρά πάνω στή 
μορφή οργάνωσής του.’Οργάνωσή κατά έπιχείρηση η κλαδική οργάνω
ση; ’Εργοστασιακά σωματεία η σωματεία κλαδικά, άκούγεται μέσα 
στίς φάμπρικες καί τίς έπιχειρήσεις.Πάνω σ’αΰτές τίς δυό μορψές 
δργάνωσης, παλεύουν λυσσασμένα καί οΐ έπαναστατικές δυνάμεις μέ 
τούς ρεβιζιονιστές,ή έργατική βάση μέ τούς έργατοπατέρες,ή αγω
νιστικότητα μέ τίς σφραγίδες καί τίς καρέκλες.

Τό παγκόσμιο προλεταριάτο, 
στίς άρχές άνάπτυξιρς τοΟ καπιτα- 
λισμοϋ, μέσα άπό αιματηρούς άγω— 
νες καί θυσίες'κατάχτησε τύν ορ
γάνωσή του,τά συνδικάτα."Τα συν
δικάτα άποτέλεσαν τεράστια πρόο
δο τής έργατικής τάξης? γιατί ά- 
ποτέλεσαν τό πέρασμα απ τή^ια- 
σπορά καί τήν αδυναμία τΟν έργα- 
τΟν στά έμβρυα τής ταξικές συνέ
νωσης." (Λένιν)

Μέ μπροστάρηδες τ8 συνδικάτα 
καί τούς κομμουνιστές,ή έργατική 
τάξη εκανε σπουδαΓες καταχτήσεις. 
Κέρδισε τό 8ωρο, τό δικαίωμα τής 
απεργίας, τό δικαίωμα τοΟ άγώνα. 
"Ετσι, μέσα άπό άγωνιστική βάση, 
τά συνδικάτα εγιναν πόλος συ
σπείρωσης τής πλειοψηφίας τΟν 
έργατων καί ταξικά σχολειά γιά 
τή συνειδητοποίηση τοϋ έπαναστα
τικοί) τους ρόλου. Κι αύτό βέβαια 
δέν είναι τυχαίο, γιατί καθοδη- 
γοϋνταν άπό τά έπαναστατικά Κ.Κ. 
πού πάλευαν γιά τήν άνατροπή τοϋ 
καπιταλισμοϋ.

Τό έλληνικό έργατικό κίνημα 
έχει νά μδς δείξει μιά σειρά τέ
τοιων σκληρβν ταξικΟν άγώνων πού 
ξεκίναγαν από τά έργατικά συνδι
κάτα,κάτω άπό τήν καθοδήγηση τοϋ 
ΚΚΕ, σχεδόν μέχρι τόν Β' Παγκό
σμιο πόλεμο. Κείνα τά χρόνια ό 
χαραχτήρας τΐ|ς καπιταλιστικής 
οικονομίας άπ τή μιά καί ή ύπαρ
ξη ένός μαζικοΒ έπάναστατικοϋ 
κομμουνιστικοϋ κόμματος άπ’τήν 
άλλη,προωθοϋσαν τήν κλαδική μορ- 
<ρή δργάνωσης τής εργατικής τάξης. Στά κλαδικά σωματεία οιtεργάτες είναι όργανωμένοι κατά ειδικότη
τα καί κλάδο μέ κοινά αίτήματα 
καί στόχους. ιΗ κλαδική οργάνωση 
βοήθαγε έκεΓνα τά χρόνια στή συ
νένωση τΏν έργατΑν πού δούλευαν 
σέ μικροβιοτεχνίες καί μικροερ- 
Υοστάσια καί πού ηταν διασκορπι
σμένοι σέ διάφορα μέρη τής Ελ
λάδας,πάνω στήν αγωνιστική διεκδίκηση τΟν αίτημα των τους, κάτω 
άπύ τήν καθοδήγηση τοϋ ΚΚΕ πού 
είχε χαραχτήρα έπαναστατικό.‘Η διάρθρωση δμως τής έλληνι- κής οίκονοαίας εχει πρό.χολλοϋ αλλάξει. Είναι πια κοινό μυστικό δτι ό κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός δχει αρχίσει νά οίκοδο- μεΐΐται σταθερά έδΟ καί χρόνια, πάνω στό αίμα τΟν εργατΟν. Τώρα πιά, στή θέση τΟν μικρΟν βιοτε- χνιΟν καί τΟν διασκορπισμένων

ι

£ργοστασί«ν ύψώνονται τά σύγχρο
να καπιταλιστικά κάτεργα,πού μέ
σα σ’αύτά δουλεύουν χιλιάδες έρ
γάτες μέ διαφορετικές είδικότη- 
τες καί άπλώνονται στά βιομηχα
νικά κέντρα Άθήνας-Πειραιδ,Θεσ
σαλονίκης ,Πάτρας,Βόλου,θή^ας κλπ. 
Αυτό βέβαια δέν σημαίνει οτι δέν 
υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, πού 
άντικειμενικά σήμερα δέν μποροϋν 
παρά νά είναι οργανωμένα κλαδικά 
π.χ. οί οίκοδόμοι,πού δουλεύουνε 
δέκα-δέκα στά γιαπιά, ή οΐ έργά
τες τΟν βιοτεχνιΒν, πού έξα- 
κολουθοΟν σήμερα νά συνυπάρχουν 
πλάι στίς μεγάλες βιομηχανίες.Σέ 
αύτή τήν περίπτωση,δλοι οΐ έργά
τες θά πρέπει νά συσπειρωθοϋν 
γύρω άπό τά σωματεΓα τους καί οί 
επαναστάτες νά δουλέψουν .̂έ υπο
μονή καί έπιμονή μέσα σ’αυτά,γιά 
νά τά μαζικοποιήσουν καί νά τά 
κάνουν ταξικά σχολειά.

'Η πλειοψηφία τοΟ βιομηχανι- 
κοϋ προλεταριάτου είναι καινούρ
ια καί στήν παραγωγή καί στούς 
γΟνες. Κύρια στόν καιρό τής δι- 
χτατορίας ή εισροή ξένου κεφά- 
λαιου καί ή γρήγορη συσσώρευσή 
του δημιούργησε μιά σειρά άπο 
μεγάλες βιομηχανίες, μέ καινούρ
γιο προλεταριάτο, πού^ροερχόταν 
από τήν ξεκληρισμένη άγροτιά.Πα
ράλληλα,έυω καί σαράντα περίπου 
χρόνια, δέν υπάρχει έπαναστατική 
κα-οοοηγηση, γιατί ιό ΚΚΕ,από τό 
1934-, ουσιαστικά εχει έγκαταλεί- 
ψει τήν έπαναστατική δράση κι ε
χε ι πέσει στό βοϋρκο τοΟ χειρό
τερου ρεβιζιονισμοϋ.

Μέσα σ' αυτές τίς καινούργιες 
συνθήκες, ή κλαδική δργάνωση εί
ναι ασύμφορη γιά τά εργατικά 
συμφέροντα,μιά καί είναι άδύνατο 
μέσα άπ’αΰτ^ νά κινητοποιηθεί τό 
σύνολο τΟν εργατΟν ένός εργοστα
σίου πού είναι χωρισμένο σέ εΐ- 
δικότ τες.

'Βξ άλλου ή πείρα τβν άπεργι- 
Βν τά τελευταία χρόνια εχει δεί
ξει οτι οΐ έργάτες βάζουν άνώτε- 
ρα αιτήματα, πού δέν έχουνfσχέση 
μέ τό σύνολο τΟν γενικβν αιτημά
των τοϋ κλάδου. 'Η έπαναπρόσληψη 
άπολυμένων άπό κάποιο εργοστάσιο, 
τό σταμάτημα τής τρομοκρατίας 
στό χ(3ρο δουλειδς,ί) αθλια συμπε- 
■ριφορά όρισμένων αφεντικΟν, δέν 
είναι αιτήματα πού μποροϋν νά

κινητοποιήσουν τό σύνολο τοϋ 
κλάδου, άλλά μόνο τό σύνολο τΟν 
εργατΟν ένός έργοστασίου?πού άν 
καί ε^ουν διαφορετικές ειδικότη
τες, αντιμετωπίζουν τά ίδια προ
βλήματα στόν συγκεκριμένο χ£5ρο. 
’Από τήν άλλη μεριά,ή ύπαρξη τ(3ν 
ρεβιζιονιστΟν στίς καρέκλες τΟν 
διοικήσεων τΟν κλαδικΟν σωματεί
ων δίνει δλα τά έχέγγυα δτι δέν 
θά γίνει καμιά κινητοποίηση. Κα
μιά κινητοποίηση, οΰτε κάν γιά 
οικονομικά προβλήματα, πού είναι 
ίσως τά μόνα πού άπασχολοϋν τό 
σύνολο τοϋ κλάδου, μιά καί υπο
γράφονται συλλογικές συμβάσεις 
γΐ’αύτά.Καί λέμε ίσως,γιατί άκό
μα καί σ’ αυτή τήν περίπτωση, οί 
εργάτες πού άνήκουν σέ κλαδικά 
δεσμεύονται άπό τίς συλλογικές 
συμβάσεις, ένβ μποροϋν μέ τόν ά
γώνα τους νά άποσπάσουν καλύτερα 
μεροκάματα άπό τό συγκεκριμένο 
εργοδότη.

Μέσα λοιπόν σ’ αΰτές τίς συν
θήκες,πρίν τή διχτατορία άποσπα- 
σματικά καί μετά άπ’ αύτήν μέ 
μορφή έπιδημίας, άρχισε άπό τούς 
πρωτοπόρους έργάτες τό χτίσιμο 
έργοστασιακΟν σωματείων καί έρ- 
γοστασιακΟν έπιτροπΟν,'θ εργατο
πατερισμός καί η έξαγορά συνει
δήσεων πού κυριαρχοϋσαν στό συν
δικαλιστικό έπίπεδο, συντέλεσαν 
άκόμα περισσότερο στήν όργάνωση 
τής έργατιδς σέ εργοστασιακή βά
ση, πού άποτέλεσε ενα ποιοτικό 
αλμα στή συνδικαλιστική συνείδη
ση τής εργατικής τάξης.

Τί είναι δμως τί εργοστασιακά 
σωματεία, καί γιατί τά πολεμοϋν 
|ΐέ τόση λύσσα ρεβιζιονιστές καί 
αφεντικά;

Τά εργοστασιακά σωματεΓα εί
ναι μιά μορφή οργάνωσης πού συ
σπειρώνει τύ σύνολο τΟν έργατΟν 
καί τβν μισθωτΟν πού δουλεύουν 
σέ ?να συγκεκριμένο έργοστάσιο. 
Συγκεντρώνει ολους ^αΰτούζ πού 
ζοόν κάτω άπό τίς ίδιες άθλιες
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συνθήχες. ασχετα Από είδικότητα καί μισθό,*ού έχουν τ6 ίδιο Αφε
ντικό,τόν Ιδιο επιστάτη,τήν ίοια 
Αθλια φυλακή γιά 8 ώρες. Γι αύτό 
χαί δλοι αύτοί έχουν μεταξύ τους 
δεσμούς Αλληλεγγοης,ένότητας καί 
συντροφικότητας.Πρίν τή διχτατορία χτίστηκαν 
Αρκετά έργοστασιαχά σωματεΓα, μέ 
πρωτοπόρο τό σωματεΓο τΟν έργα- τβν τής AAFKO, πού χτίστηκε^ στά 
1965·1Ιετά τή μεταπολίτευση,άρχι
σαν νά ξεφυτρώνουν παντοΟ χαί νά 
μπαίνουν μπροστάρηδες στούς με
γαλειώδεις Απεργιακούς ΑγΟνες τής έργατιβς.ΤΛν ίδια στιγμή πού 
οΐ ρεβιζιονιστες βρίσκονταν στά 
δικαστήρια γιά νά Αποδείξουν 
τούς τίτλους Ιδιοχτησίας τους 
στήν έργατική τάξη χαί στίς δι
οικήσεις τβν κλαδικβν σωματείων, 
τό βιομη]^ανικό προλεταριάτο, αυ
θόρμητα η πλαισιωμένο φπ’τοος ε
παναστάτες κομμουνιστές, έχτιζε 
τά φρούρια τοΟ ΑκεργιακοΟ του 
ϊγώνα,Ιχτιζε τά δικά τον όργανα, 
τά εργοστασιακά σωματεία.

λυτά τά σωματεία κράτησαν χαί 
χρατοβν τήν τιμή τοΟ έργατιχοΟ 
μας κινήματος, μέ τίς Απεργίες 
πού καθοδήγησαν, μέ τίς Ανώτερες 
μορφές πάλης πού χρησιμοποίησαν, 
μέ τήν ταξική Αλληλεγγύη ποο έκ- 
φράσανε,μέ τον πανικό πού έσπει
ραν στήν κεφαλαιοκρατία.Οί μεγα
λύτερες Απεργίες-σταθμοί στήν Ι
στορία τοΟ σύγχρονου "έργατικοΟ 
χινήματος ηταν οί Απεργίες τής 
ΝΑΣΙΟΝλλ ΚλΝ,τοΟ ΠΙΤΣΟΤ,τής ΙΖΟ- 
Λλ, τής ΕΣΚΙΜΟ, τής MBA,τής ITT, 
τής ΑΑΡΚΟ,τοΟ ΜΑΔΕΜ-ΑΑΚΚΟ χ.λ.π. 
πού δλες ξεκίνησαν Από έργοστα- 
σιαχά σωματεΓα.

'Αντίθετα, μέσα στά τρία χρό
νια, οί κλαδικές Απεργίες πταν 
σπάνιες, κι δποτε έγιναν, ή ηταν 
φιάσκο (κλαδικές οίκοδόαων,όπάλ- 
ληλοι ασφαλιστικΟν εταιρειών 
κλπ.) ί καναλιζαρίστηκαν Από τήν 
Αντίδραση μέ τό νόμο 32/39 "περί 
διαιτησίας*, πού χρησιμοποιήθηκε 
καί χρησιμοποιεΕται κατά κόρον 
γιά τό σπάσιμο τβν Απεργιβν 
(κλαδική λογιστβν, κλωστοοφα- 
ντουργβν, μεταφορβν κλπ.).

*Ας δοΟμε δμως ποιά 'είναι τά 
έπιχειρήματα τβν έχθρΟν τής έρ- 
γοστασιακής δργάνωσης, καί κύρια 
τής ΕΣΑΣ,πού,πανικόβλητη,στήν Γ' 
Πανελλαδική της Συνδιάσκεψη έβα
λε σάν κοριο στόχο τή διάλυση 
τΟν έργοστασιακΟν σωματείων.

1. Μ8ς λένε δτι τά κλαδικά 
σωματεΓα είναι μαζικά, μιά κ ί̂ 
συγκεντρώνουν τό σύνολο τοΟ κλα— 
όου,σέ άντίθεση μέ τά έργοστασι- 
ακά,πού είναι μικρά καί αδύναμα. 
Είναι σ'δλους γνωστό,σέ κάθε τί
μιο εργάτη πού πηγαίνει στό σω
ματεΓο του, δτι η πραγματικότητα 
είναι τελείως διαφορετική. Εξ 
άλλου, ή ίδια ή ΕΣΑΣ κι οι διοι
κήσεις τβν κλαδικβν τό παραδέχο
νται αύτό, μιά καί προσπαθοΟν νά 
τό ξεπεράσουν (.') Ανοίγοντας πα
ραρτήματα στίς συνοικίες.' Στά 
# λ α δ ι κ ά  σωματεΓα είναι γραμμένο 
ενα μικρό ποσοστό εργατβν τοΟ 
κλάδου, κι Απ’αύτό ένα Ακόμα μι
κρότερο συμμετέχει ενεργά στίς 
διαδικασίες. 01 διοικήσεις τοός 
κινητοποιοΟν μόνο στίς εκλογές 
καί μάλιστα τούς μεταφέρουν μέ 
πούλμαν τιά νά ιΐτηιρίσουν. "Ουι ιιό-
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νο δέν είναι μαζικά, Αλλίί κάτι 
παραπάνω, είναι σωματεΓα-σφραγί- 
δες. ΣωματεΓα μέ διοίκηση Αλλά 
χωρίς μέλη.Π.χ. τά’κλαδικά σωμα
τεΓα τβν οικοδόμων, πού θεωροΟ- 
νται τά πιό μαζικά καί Αγωνιστι
κά σωματεΓα, συγκεντρώνουν μέσα 
σέ σύνολο 100.000 οίκοδόμων πε
ρίπου 10.000, κι άπ'αΰτούς περί
που 5.000 ψήφισαν στίς τελευταΓ- 
ες έκλογές. Αυτή είναι ή μαζικό- 
τητα τβν ρεβ ιζιονιστβν.'

’Αντίθετα, στά έργοστασιαχά 
σωματεΓα είναι γραμμένο τό 99ο/ο 
τΑν έργατβν,καί μάλιστα συμμετέ
χουν καί ένεργά σέ δλες τίς δια
δικασίες τους, στίς συνελεύσεις, 
στίς συνεδριάσεις τβν Δ.Σ., στίς 
ψηφοφορίες,στίς απεργίες κλπ. Κι 
αυτό,γιατί τό σωματεΓο είναι κα
ταξιωμένο στά μάτια τους, είναι 
πάντα παρόν σέ κάθε αυθαιρεσία 
τοΟ έργοδότη.Παράλληλα Α διοίκη
ση £ρίσκεται κάτω Από τον Απόλυ
το ελεγχό τους, γιατί δουλεύει 
καί κινεΓται δίπλα τους.Τόν βλέ
πουν πβς συμπεριφέρεται σέ δλους 
τούς έργάτες και πβς Αντιδρδ σέ 
κάθε πρόβλημα.Γι'αύτούς τοός λό
γους τά εργοστασιακά σωματεΓα 
είναι μαζικά, γιατί Αγωνίζονται 
γιά τά συμφέροντα όλων τβν έργα- 
τΟν, (γιατί η μαζικοποίηση μόνο 
έσα Από ΑγΟνες πετυχαίνεται καί 
χι μέ τήν Αδράνεια, μέσα Από 

πράξεις κι όχι μέ λόγια.
... "Αλλο έπιχείρημα είναι δτι 

τά έργοστασιακά σωματεΓα είναι 
διασπαστικά,δτι δέν εξασφαλίζουν 
τήν ένότητα τοΟ κλάδου, σέ αντί
θεση μέ τά κλαδικά, ^ύτό είναι 
καί τό πιό άστεΓο επιχείρημα. 
Γιατί ή ένότητ·? τβν έργατΟν δια
σφαλίζεται μόνο μέ τά εργοστασι
ακά σωματεΓα, πού συγκεντρώνουν 
δλους τούς έργάτες.ανεξάρτητα Α
πό ειδικότητα. ’Αντίθετα,τά κλα
δικά διαιωνίζουν τή διάσπαση τής 
εργατικής τάξης σύμφωνα μέ καπι
ταλιστικά κριτήρια,δηλαδή σύμφω
να μέ ειδικότητες καί κλάδους. 
Παράλληλα, αυτή ή ένότητα σφυρη- 
λατεΓται καί διαφυλάσσεται μέσα 
άπό τοός άγΟνες γιά ψωμί καί 
δουλειά,πού διεξάγονται μέσα στά 
καπιταλιστικά κάτεργα.Γιατί στΛν 
Απεργία καί τούς Αγώνες συμμετέ
χουν δλοι οι έργάτες. 'Αντίθετα 
στό κλαδικό παρατηρεΓται τόφαι- 
νόμενο άλλες ειδικότητες ν’Απερ- 
γοΟν κι άλλες όχι, μέσα στό ίδιο 
εργοστάσιο."Ερα λοιπόν τά κλαδι
κά σωματεΓα είνα^αύτά πού κατα
κερματίζουν τήν ένότητα τβν έρ- 
γατΰν, κι όχι τά έργοστασιακά.

Στό έπιχείρημα τβν ρεφορ|ΐι- 
στβν δτι μπορεΓ νά καλυφθεί αΰτή 
ή Αδυναμία τβν κλαδικών μέ τήν 
δημιουργία έργοστασιακβν έπιτρο- 
*Ον πού θά έλεγχονται Από τό σω
ματεΓο, Απαντάμε δτι τέτοιες διο
ρισμένες έργοστασιακές έπιτροπές 
είναι Απολιθώματα καί όχι όργανα 
κινητοποίησης. ι Ιδιαίτερα σήμερα 
πού ό ν. 330 ιραγορεύει τίς κι
νητοποιήσεις από εργοστασιακές 
έπιτροπές ,,θά πρέπει αυτές νά πά
ρουν τήν έγκριση καί τήν κάλυψη 
τοΟ κλαδικοΟ σωματείου γιά δτι- 
δήποτε. Καί έπειδή Από τή μιά οί 
διοικήσεις τΟν κλαδικβν δέν θέ - 
λουν άγβνες κι Από τήν άλλη μέ
χρι νΑ πάρουν τήν έγκριση - αν 
τήν πάρουν - θά έχει ξεθυμάνει ή

Αγανάχτηση τβν έργατβν καί θά έ
χει χαθεΓ Από τήν Απεργία τό 
στοιχεΓο τοΟ αΐφνιδιασμοΟ,τέτοι- 
ες έπιτροπές είναι δβρον-αδωρον.

3. Τρίτο έπιχείρημα είναι δτι 
τά κλαδικά μποροΟν νά κινητοποι- 
ο0ν πιό εΰκολα τούς έργάτες, ένβ
ί’ντίθετα τά έργοστασιακά είναι 
νίκανα νά τό κάνουν. Αυτό τό έ
πιχείρημα ή ίδια ή ζωή έχει δεί
ξει δτι δέν Ισχύει.Τά στατιστικά 
στοιχεΓα τβν Αγώνων τής έργατι- 
κής τάξης δείχνουν δτι ελάχιστες 
Απεργίες καί κινητοποιήσεις έγι- 
ναν από κλαδικά σωματεΓα. “Οτι 
ποτέ κλαδικό σωματεΓο δέν κινη- 
τοποιήθηκε γιά απολύσεις συνδι- 
καλιστΟν, γιά σταμάτημα τής τρο
μοκρατίας, γιά συμπαράσταση κλπ. 
'Οσες φορές κινητοποιόθηκαν ηταν 
γιά στενά οικονομικά αιτήματα 
καί πάντα χωρίς καμιά κλιμάκωση 
τοΟ Αγώνα.'Η πιό άνεβασμένη μορ- 
ιρή πάλης ηταν #) 48ωρη απεργία.
Αντίθετα, τά έργοστασιακά σωμα
τεΓα καθοδήγησαν απεργίες γιά έ- 
παναπρόσληψρ,ένάντια στίς αυθαι
ρεσίες τβν αφεντικβν, απεργίες 
συμπαράστασης κτλ. Παράλληλα,οϊ 
περισσότερες ηταν απεργίες διαρ- 
κείας κ^ί συνοδεύονταν από συ
ναυλίες ,εράνουςψάκόμα καί διαδη
λώσεις.Γι αύτό ηταν κι oj περισ
σότερες πετυχημένες.Γι’αυτό κι- 
νητοποιοΟσαν τό σύνολο τοΟ κλά
δου, γι’αΰτό δέν ύπήρχαν απεργο
σπάστες, γιατί οΐ έργάτες αισθά
νονταν ^σιγουριά μέσα στά όργανα 
πού οΐ ίδιοι έφτιαξαν, πού οι ί
διοι ελέγχουν. 01 κλαδικές απερ
γίες ηταν δλες αποτυχημένες για
τί τίς σπάγανε οΐ διοικήσεις πού 
είναι στά χέρια τβν ρεφορμιστβν 
(απεργίες ΚΤΕΛ κλπ.).

’Εξ άλλου οΐ νόμοι τβν άστβν 
είναι έτσι φτιαγμένοι ώστε νά 
μποροΟν νά βάζουν στό χέρι τά 
κλαδικά σωματεΓα,δπως μέ τό νόμο 
"περί διαιτησίας", καί είναι πιό 
εύκολο νά δωροδωκοΟν καί νά έξα- 
γοράζουν τίς συνειδήσεις τβν έ- 
παγγελματιβν συνδικαλιστών.

4. Τώρα σχετικά μέ τό έπιχεί
ρημα δτι μέ τά έργοστασιακά σω
ματεΓα δέν μπορεΓ νά γίνει γενι
κή Απεργία, άς μας έπιτρέψουν νά 
αμφιβάλλουμε γιά τήν fαγνότητα 
του επιχειρήματος. Κι αύτό γιατί 
οΐ ρεφορμιστές δέν χρησιμοποιοΟν 
ποτέ τέτοιο δπλο. ’Απόδειξη δτι 
γιά τήν κινητοποίηση ένάντια στό 
φασιστικό νόμο,330 πού έξαναγκά- στηκαν νά τήν αποτολμήσουν,κατέ- 
£ασαν άλλους κλάδους σέ 24ωρη, 
άλλους σέ 48ωρη,άπεργία κι άλ
λους σέ ^τάσεις εργασίας.Αυτό δ
μως δέν ηταν γενική απεργία άλλά 
σαλάμι. Παρ’δλα αύτά,τό βιομηχα
νικό προλεταριάτο, εϊτε με τίς 
έργοστασιακές του έπιτροπές ε’ίτε
μέ τά έργοσιασιακά_του σωματεΓα 
εκανε 4βωρη γενική Απεργία. ’Εξ 
&λλου, μόλις τά έργοστασιακά σω
ματεΓα,πού είναι πρωτοβάθμια όρ- 
ανα, γενικευτοΟν, θά δημιουργη- 
οΟν ενώσεις τβν σωματείων καί 

θά μποροΟν νά κινητοποιοΟν^καί 
συνολικά κλάδους δλόκληρους.”Ηδη 
τά έργοστασιακά σωματεΓα τβν ερ
γοστασίων ήλεκτρικβν οικίακβν 
συσκευβν (ΠΙΤΣΟΣ, ΙΖΟΛΑ, ΕΛΚΟ, 
ΕΣΚΙΜΟ) φτιάχνουν σύνδεσμο τβν 
σωματείων τους.



απ τα προβχηματα και τους αγώνες της εργατιας και του χαου μας

5. "Ενα επίσης χυδαίο καί 
σκόπιμο έπινείρημα τΟν ρεφορμι- 
στων είναι οτι τά εργοστασιακά 
σωματεία μπορεΐ νά περάσουν στά 
χέρια τΟν άφεντικΟν,ένΟ στά κλα
δικά είναι δύσκολο κάτι τέτοιο. 
Πάνω σ' αύτό.ας δοΟμε τί λένε τά 
άφεντικά. 01 καπιταλιστές καί ό 
Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων 
λυσσάνε \ιέ τά εργοστασιακά σωμα- 
τεΓα, γι αύτό και βάλανε τόν Κα
ραμανλή νά φτιάξει τό ν.330, πού 
τυπάει κύρια τήν οργάνωση τΟν 
ργατΟν σέ εργοστασιακή βάση. Η 
μήπως είναι βλάκες καί δέν κατά
λαβαν δτι μποροΟν νά τά κάνουν 
όργανά τους,πράγμα πού κατάλαβαν 
οΐ ξύπνιοι συνδικαλιστές τής 
ΕΣΑΚ;ΕΪναι γεγονός δτι τ’αφεντι- 
κά μποροΟν να πάρουν στά χέρια 
τους τά έργοστασιακά σωματεία,άν 
άπολύσουν τίς διοικήσεις καί τά 
μέλη τους καί βάλουν μέσα δικούς 
τους χαφιέδες.Μπορεΐ νά γίνει ό
μως αυτό, χωρίς οί έργάτες νά ά- 
ντιδράσουν; Κραυγαλέο παράδειγμα 
είναι ή απόπειρα πού εγινε από 
τή βιομηχανία ΠΙΤΣΟΣ νά διαλύσει το έργοστασιακό σωματείο " Εργα
τική Ενότητα" καί μέ απεργοσπά
στες καί χαφιέδες νά τό κάνει 
όργανό της. Οχι δμως μόνο δέν τό 
κατάφερε, αλλα μετά τήν απόπειρα 
αύτή,τό σωματείο τής ΠΙΤΣΟΣ κέρ
δισε ακόμα περισσότερα, κι αύτή τή στιγμή κάνει αόνο του τίτ 
προσλήψεις, γιά νά μή αποΟν χα
φιέδες στό εργοστάσιο.Είναι αλή
θεια πώς δταν δέν πιστεύεις στή 
δύναμη τής έργατικής τάξης,ή πά

λη τ£5ν τάξεων γίνεται αστυνομικό μυθιστόρημα.Κι ή^ΣΑΕ μδς μιλάει γιά κλέφτες καί αστυνόμους.
Αυτά είναι λ έπιχεπήμα-τ τΟν ρεφορμιστΟν πού συνηγοοοΟ γιά τήν κλαδική δργάνωση.Πίσω ό

μως άπ’ όλα αύτά κρύβεται επιμε- 
λΟς ή αλήθεια. 'Η άλήθβια είναι ότι άπεργοσπαστικοί μηχανισμοί σάν τήν ΒΣΑΚ δέν μποροΟν νά είναι έπικεφαλής τοΟ εργατικοί κινήματος δσο θά ύπάρχουν έργοστα- σιακά σωματεία πού αναπτύσσουν τήν άγωνιστικότητα καί τήν πρωτοβουλία τβν έργατΟν, δσο θά υ
πάρχουν μαζικά όργανα κι ό^ι κομματικά παραρτήματα, δσο θά υπάρχουν φρούρια αγώνα κι όχι σφραγίδες, δσο θά ύπάρχει συνει
δητοποιημένη βάση κι όχι τό άλά- θητο τής διοίκησης, δσο θά υπάρχει έργατική δημοκρατία μέσα στά σωματεία κι όχι εγκάθετοι τρα- μποΟκοι.Γι* αύτό τά χτυπάνε μέ τόση λύσσα, γι* αυτό προσπαθοΟν νά τά διάλύσουν μέ λάσπη καί συκοφα- 
ντίες.Κοντά τους βρίσκεται ή κυβέρνηση Καραμανλή μέ τ'άφεντικά, πού για νά τά τσακίσουν έφτιαξαν 
τό νόμο 330.Γιατί μέσα άπό τά έργοστασια- κά σωματεία ή έργατική τάξη συνειδητοποιεί τήν ανάγκη τής πο
λιτικής όργάνωσής της,συνειδητοποιεί δτι πρέπει νά δργανωθεΓ πολιτικά γιά νά τσακίσει τούς 
έκμεταλλευτές της. Κι αύτό τό δρόμο προσπαθοΟν νά τής άνακό- ψουν οί καπιταλιστές.

’Ομως η έργατική τάξη, κόντρα

στ^ν τρομοκρατία τής κυβέρνησης καί στίς συκοφαντίες τΟν ρεφορ- μιστΟν, χτίζει τά σωματεία της καί περιφρουρεΐ αυτά πού πάνε νά τά διάλύσουν οί ΒΣΑΚατ£ήδες.
Σ* αυτόν τόν άγώνα η έργατική τάξη δέν βρίσκεται μόνη της. Οι 

έπαναστάτες κομμουνιστές, παρ'δ- λες τίς μικρές δυνάμεις τους,τήν καθοδηγοΟν δπου μποροΟν στό σω- στό δρόμο,στό δρόμο τοΟ άδιάλλα- 
χτου ταξικοΟ άγώνα. Καί μέσα άπό τούς νικηφόρους άγβνες του, τό βιομηχανικό προλεταριάτο μαθαίνει νά ξεχωρίζει τούς έχθρούς 
του άπό τούς φίλους του, τούς απεργοσπάστες από τούς αγωνιστές. 
Γι (αύτό απομονώνει τούς πρώτους κ^ αγκαλιάζει τούς δεύτερους.Γι αυτό στίς διοικήσεις τΟν εργο
στασ ιακβν σωματείων ot ΕΣΑΚατζή- 
δες μετριοΟντφι στά δάχτυλα, σέ 
αντίθεση μέ αυτέξ τΟν κλαοικβν 
σωματείων, δπου έχουν τήν πλειο
ψηφία. Καί δπου βρίσκονται είναι 
γιά νά διάλύσουν τά εργοστασιακά 
σωματεία άπό τά μέσα,γιά νά απομονώσουν τούς έργάτες, δπως στή 
ΧΡΩΠΕΙ καί στό ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ.
t "Ομως ή άπάντηση πού πήραν σέ 

αυτές τίς προσπάθειές τους δείχ
νει δτι θά κάνουν άκόμα πολλές 
πανελλαδικές συνδιασκέψεις, όχι 
βέβαια γιά νά καταφέρουν νά δια- 
λύσουν τά εργοστασιακά σωματεία, 
άλλά γιά νά καταλάβουν δτι είνσ 
δθλιοι καί μόνοι.'.'

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΣΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

'Ανάμεσα στίς άπεργίες πού ξέσπασαν σάν άπάντηση στά νέα μέτρα λιτότητας τής κυβέρνησης 
Καραμανλή, είναι καί f| απεργία τής ΒΙΟΤΣΑΑ,πού ξεκίνησε άπό τίς 
23 τοΟ Μάρτη.Στή ΒΙΟΤΣΑΑ, βιομηχανία πλα- στικΟν,Πέτρου Ράλλη και ΚρφισσοΟ, πού μαζί μέ τήν "ΣΟΜ" ανήκουν στόν Γ. Ράνο,δουλεύουν περί τούς 80 έργάτες. 'Ολοι τους είναι στό κλαδικό σωματεΓο (έργατΟν πλαστικΟν),πού έλέγχεται άπό τήν ΒΣΑΚ.'Η άπεργία ξεκίνησε κόντρα στό κλαδικό, πού στή συνέχεια ε- τρεξε άπό πισω γιά νά τήν καπελ- λώσει καί νά τήν κρατήσει μέσα σέ στενά πλαίσια,χωρίς οΰτε κάν μιά υποτυπώδη κλιμάκωση.Χαρακτηριστικό είναι δτι στίς 23 μέρες τής απεργίας ,Εχει βγεΓ μιά προκήρυξή, κι αύτή μέ τήν υπογραφή τοΟ κλαδικό? σωματείου,καί Εγινε ιά συναυλία γιά τήν οικονομική νίσχυση τΟν άπεργΟν.

Τά αίτήματα τής άπεργίας είναι: 1) Αύξηση 35 ο/ο πάνω στά καταθαλλόιιενα μεροκάματα,2Ανθυ

γιεινό έπίδομα 15 ο/ο καί 3) Ενα μπουκάλι γάλα.(ΤΗταν καταχτημένο δικαίωμα, μά ό έργοδότης τούς τό Εκοψε,μέ τή δικαιολογία δτι "τό γάλα καί οί χημικές ούσίες πού χρησιμοποιοΟνται γιά νά βγοΟν τά 
πλαστικά, πε ι ράςουν στό στομάχ ι".' 4) *όρμα γιά κάθε έργάτη. Πρέπει νά σημειωθεί έδβ δτι 6 έργοδότης δέν τηρεϊ τή συλλογική σύμβαση γιά τίς βιομηχανίες πλαστικΟν, πού είναι όποχρεωμένες νά δίνουν μιά φόρμα σέ κάθε έργάτη.5)Καλύ- τερες συνθήκες δουλειβς καί ύγι- εινής.Η Π.Α.Π. βρέθηκε στήν άπεργία τί|ς ΒΙΟΤΣΑΑ καί συζήτησε μέ τούς απεργούς γιά τά προβλήματά τους.

Χαρακτηριστικά, Ενας έργάτης μίς είπε:"Στή ΒΙΟΤΣΑΑ δουλεύω 14 χρόνια καί παίρνω τό βασικό σύν μιά τριετία, καί 5 ο/ο γιά τή μή Εργαζόμενη σύζυγο. ' θί δπόλοιποι φυσικά παίρνουν τό βασικό.Τά λε- φτά κοΰ παίρνουμε δέν φτάνουν γιά τίποτα. Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες κάναμε συνέλευση καί 
Εκλέξαμε μιά έπιτροπή. 'Ανεβήκαμε

στόν Ράνο νά συζητήσουμε γιά τά προβλήματά μας, καί αύτός οΰτε πού μ8ς ακουσρ. Καί μεϊς κατεβή- καμε στήν απεργία/*'
'Βνας άλλος άπεργός μδς είπε: "'Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία έδΟ, μόνο τό μαστίγιο μδς λείπει. Πα- λιότερα ελεγχε άκόμα καί τό χρό νο πού πηγαίναμε στήν τουαλέττα 

καί πόσες φορές πηγαίναμε.' "Οταν τοΟ ζητήσαμε φόρμες,πού είναι ύ- ποχρεωμένος νά μ8ς τίς δώσει,αυτός μβς Εδωσε καπέλλα.' '0 χώρος πού πάμε νά φάμε είναι άθλιος. Πρίν μποΟμε διώχνουμε τίς γάτες. 
'Τ*ήΡΧε £να μ«άρ παλιώτερα, αλλά τό Εκλεισε κι Εβαλε μηχανές. ’Ακόμα οί ούσίες πού χρησιμοποιοΟ- με είναι PVC τό όποιο είναι καρκινογόνο. ’Ακόμα πολυαιθυλένιο καί πολυστερίνη. *0 χβρος είναι Ακατάλληλος καί δέν εχει οδτε κλιματισμό.·Γιά νά σπάσει τήν άπεργία τβν έργατΟν, 6 Ράνος έπιστράτευσε ά- περγοσπάστες άπό τήν "ΣΟΜ", πού οί περισσότεροι είναι συγγενείς του. Ακόμα γυρίζει στά μπάρ καί στά σφαιριστήρια καί μαζεύει

Ώ
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παιδιά γιά νά κάνουν τή δουλειά του.Φυσικά άπό τό χΟρο τής απεργίας δέν λείπει καί ή ίστυνομία τοβ Καραμανλή.Κάθε πρωΐ καί κάθε μεσημέρι προστατεύει τούς άπερ- γοσπάστες, πού είναι έλάχιστοι καί ξένοι πρός τή δουλειά.
"Τό πιό συγκλονιστικό*, μδς είπαν ot απεργοί, "είναι πού τίς 

πρβτες μέρες τής απεργίας Εφεραν Ινα πούλμαν μαθητές γιά νά δουλέψουν.' Τά παιδιά δέν ήξεραν πώς άπεργούσαμε.’Οταν φτάσανε έδβ κι είδαν τά πανώ μας, κατέβηκαν άπό

τό πούλμαν καί φύγανε, άφοβ μδς άφησαν πρβτα μερικά χρήματα γιά την άπεργία μας, σάν οικονομική ενίσχυση."Στήν άπεργία τής ΒΙΟΤΣΑΑ έχουν συμπαρασταθεί πολλές παρατάξεις καί σωματεΤα. 'Ανάμεσα σέ αύτά είναι ή ΕΣΚΒ,ά εκπολιτιστι
κός σύλλογος "Κώστας Βάρναλης" τοΟ Αίγάλεω, τό σωματεΤο ΠΙΤΣΟΣ 
ot άπεργοί τής ΑΒΟ,σωματεΓα ΣΡΟ- ΠΒΙ,ΤεχνιτΟν Τυπογράφων, Μηγα- νουργΟν, ΠλαστικΟν Πειραιδ χ.α.Γήμερα οι έργάτες τής ΒΙΟΤΣΑΑ βρίσκονται στήν 35η μέρα τής α

περγίας τους, μέ μιά ένότητα καί 
μέ μιά αυτοπεποίθηση χοφ σπάνια συναντδς σέ απεργοός. Εχοντας “συνειδητοποιήσει βαθειά πώς οι έργατοπατέρες τοβ κλαδικοβ είναι 
ψεύτικοι φίλοι τους, δργανώνουν καί κατευθύνουν μέ προσοχή τόν άγώνα, έπιδιώκοντας νά έχουν οΐ ίδιοι τόν πρΟτο καί τόν τελευτά!^ λόγο γιά δλα τά προβλήματα τής απεργίας.

Μέ τέτοιες προϋποθέσεις, ή ά
περγία τής ΒΙΟΤΣΑΑ θά τελειώσει 
σίγουρα μέ νίκη.

Μ ΑΔΕΜ  ΔΑΚΟ  

οι κρανοφοροι εν δράσει

-"Πάνω άπό 2.000 μεταλλωρύχοι 
τοΟ Μποδοσάκη βρισκόμαστε σέ ά
περγία. Αύτόν τόν βοηθάει ή κυ
βέρνηση κι έμδς ή έργατιά.

Βλέπουμε τ ’ άδέρφια μας τής 
ΑΑΡΚΟ καί τά χαιρόμαστε. Ξέ
ρουν ν* άγωνίζονται καί γι’αυτό 
θά νικήσουν.'"
-"Έχει στείλει στόν τάφο πολ 

λούς άπό μας. Καί περισσότερους 
στά σανατόρια.Τώρα είναι ή σει
ρά μας."Αύτά τά λόγια άνήκουν σέ d- 
περγούς τοΟ ΜΑΔΕΜ—ΛΑΚΟ. Στούς 
ήρωί'κούς μεταλλωρύχους τής Χα
λκιδικής πού βρίσκονται σέ άπε
ργία άπό τίς 5 τοΟ Μάρτη διεκ- 
δικώντας καλύτερα μεροκάματα 
καί άνθρώπινες συνθήκες ζωής.

Ό  άγώνας των μεταλλωρύχων 
τής Κασσάνδρας ίρθε νά προστε
θεί δίπλα στόν άγώνα τής ΛΑΕΚΟ 
γιά νά δείξει στό φονιά Μποδοσά 
κη πώς οί ώραΐες μέρες τής άσυ- 
δοσίας του καί- των άτιμώρητων 
έγκλημάτων του πέρασαν γιά πά
ντα. Οί μεταλλωρύχοι του,πού γνω 
ρίζουν τή δύναμή του, προτι,μουν 
νά σκάψουν τό δικό του λάκκο, 
παρά νά συνοδέψουν κι ϊλλο κι
βούρι μεταλλωρύχου στό νεκροτα
φείο.

Οδτε οί αύρες πού έξβπόλυσε 
ή κυβέρνηση, οΟτε οί ροπαλοφό- 
ροι φονιάδες μπορούν νά σταμα
τήσουν τόν άγώνα τους. Μόνο ή 
νίκη θά σημάνει τό τέλος τής 
άπεργίας.

"Οπως στή Λάρυμνα, Ετσι κι 
έδω, στά Μαντεμοχώρια,οί έργά- 
τες έχουν τήν άπεριόριστη συμ
παράσταση &λων των κατοίκων καί 
των οίκογενειων τους.
-"Τή νύχτα τοΟ Αγίου Βαρθο

λομαίου, τότε πού άπάνω μας πέ
σανε οί σταχτόχρωμοι, οί λύκοι 
τοΟ Μποδοσάκη, τίς γυναίκες καί 
τά παιδιά χτύπησαν μέ μανία δο— 
λοφονική.Τέτοιες σκηνές είχαμε νά δοΟμε άπό τήν κατοχή.
-"Μιά νύχτα όλόκληρη μας ρίχ- 

ναν καί μας κυνήγαγαν. Μδς πε- 
τοΟσαν μέ ντουφέκια,ρουκέτες μέ 
καπνούς.Μετά μδς παίρναν τά δά
κρυα καί τρέχαμε."Οπου μποράγα- 
με ρίχναμε πέτρες.Μά ζσαν πολ
λοί καί ξεφύτρωσαν σά διαβόλοι 
τή νύχτα*Τά ούρλιαχτά άπ’τό αύ- 
τοκίνητο τους πού τρέχαν στό 
βουνό μδς τρύπαγαν τ ’αύτιά καί 
μας τρόμαξαν.’Εμένα μέ περιλά- 
βανε δυό καί μέ χτυποΟσαν μέ τά 
παλούκια πού κράταγαν. "Ασπρι

ζαν στό φεγγάρι τά κράνη, τους 
καί γέλαγαν. Μοδλεγαν "μωρή τί 
δουλειά ϊχεις έσύ έδω} δέν πας 
νά πλύνε ις πιάτα, παλιό..." .Kt.’ 
έγώ ϊκλαιγα γιατί φοβόμουν γιά 
τόν άντρα μου πού ήταν κλεισμέ
νος στίς στοές καί τά δυό μι- 
κρούλια μου πού τρέχαν στή νύ- 
χτο".
-•'Πολλές γυναίκες χτ-ύπησαν 

καί πολλά παιδιά.Έγώ δέν μπό - 
ραγα νά βγω άπό τό σπίτι.Γερά - 
ματα βλέπεις.Πάντως τέτοιο »ακό 
δέν έχει ματαγίνει στά Μαντεμο- 
χώρια"..
-"Αότός νομίζει πώς τελειώνα

με γιατί μας Εβγαλε άπ’τίς στο
ές."Ομως δχι έμείς συνεχίζουμε, 
μέχρι τό τέλος".

Οί μεταλλορύχοι τής Κασσάν
δρας βρίσκονται £ξω άπό τή στοά 
πού τή φυλοΟσαν, χωροφύλακες δ
ταν Εμαθαν τό νέο πώς Ερχονται 
αδρές καί κρανοφόροι.Μερικοί ί -  
τρεξαν στά χωριά γιά ένισχύσεις 
καί άλλοι σπάζοντας τό κλοιό 
των χωροφυλάκων μπήκαν στή στο
ά.Σέ λίγο φτάσαν οί όρδές των 
"άνδρων" τής "Νέας Τρομοκρατί
ας". ’Από τά χωρωί άρχισαν, νά 
φτάνουν οί ύπόλοιποι έργάτες μέ 
τίς γυναίκες καί τά παιδιά.
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θ£ φρουροί τοΕ Μποδοσάκικου 
μπεζαχτα 2>ρμισαν νά τούς διαλύ- 
σουν καί άναψε ή όλονύχτια μά
χη. “Αλλοι προσπάθησαν νά βγά
λουν Εξω τούς κλεισμένους στίς 
στοές μεταλλορύχους.Αύτοί δμως 
τούς άνάγκασαν νά φύγουν λέγον
τας πώς θά τιναχτούν στόν άέρα 
μαζί μέ τή στοά.

Τήν άλλη μετά τό πρωί λέγον
τας τους ψίμματα πώς οί έργάτες 
έχουν διαλυθεί καί πώς δέν θά 
τούς πειράζουν κατάφεραν. νά 
τούς βγάλουν Εζω.
-"’Εμείς δέν τδχαμε σκοπό νά 

βγοΰμε. Γνωρίζαμε πώς δσο είμα
στε μέσα θά γινόμαστε ή αίτία

ζιούχων στό ΠαλαΐΛχώρι μέ 150 
μέλη.’Από αύτοΰς μόνο 4 Ε
χουν συμπληρώσει τό δριο ήλικί— 
ας.Οί ύπόλοιποι. είναι άπό 20 ώς 
35 χρόνων.'.'.'

Αύτό νομίζουμε πώς τά λέει 
δλα γιά τίς συνθήκες πού έπι- 
κρατοϋν στούς τάφους τοΒ φονι3, 
-"‘0 άντρας μου είναι 30 χρό

νων καί δέν μπορεϊ νά φάει.Γα - 
κατεύτηκε.Ό πατέρας μου πέθω- 
νε στά 50.’Εγώ τοόλεγα τοΟ &ν - 
τρα μου:Μή πας στό Μάντεμ-Λάκο, 
έκεϊ φωλιάζει ό χάρος".

Αύτές είναι ο£ συνθήκες ζωής 
καί δούλει2ς στά Μαντεμοχώρια 
στίς στοές πού καταπίνουν τούς

έργάτες γιά νά βγάλουν χρυσάφι 
γιά τό φονιά κι’αύτός είναι ό 
άγώνας τους."Ενας άγώνας ζωής 
καί θανάτου πού δίνεται άπ’δ- 
λους στά Μαντεμοχώρια δπως καί 
στή Λάρυμνα.

"Ενας Αγώνας πού βρίσκει τή 
πιό πλατειά συμπαράσταση) δλης 
τής έργατιδς καί τοΰ λαοΟ γιατί 
γίνεται ένάντια στούς πιό μισητ 
τούς έχ&ρούς. τους. Στό φονιά 
Μποδοσάκη καί τή Κυβέρνηση Κα*- 
ραμανλή .

"Ενας άγώνας πού στά. τέλος 
του θά Εχει τή νίκη τής έργατι- 
3£.,·τή συντριβή τΟν ύπουλων σχί— 
διων τ fjc κυβέρνησης καί τοΟ 
Μποδοσάκη»

Ένας άγώνας πού θά πλουτί
σει άκόμα περισσότερο τίς έμ- 
πειρίες δλης τής έργατιϊς πού 
μέ τό κεφάλι ψηλά,συνεχίζει τόν- 
άγώνα της σ’δλα τά μέτωπα μέχρι 
τή Λευτεριά καί τό Σοσιαλισμό»

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ -ΤΗΜ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΙ. ΑΖΤΥΜΟμιΛΣ.
γιά νά Ερθουν σέ μας καί οί 5λ- 
λοι.'Όμως πολλοί άπό μας φοβόν
τουσαν τίς συνέπειες μιά καί 
δέν ^ταν προσχεδιασμένη ή κατά
ληψη γιά νά είμαστε δλοι άποφα- 
σισμένοι.’Έτσι άφεθήκαμε νάμ2ς 
κοροϊδέψουν καί βγήκαμε. Πάντως 
δλοι̂  μας τό μετανοιώσαμε πικρά.
“Οταν βγαίνοντας Εξω είδαμε πώς 
τ ’άδέλφια μας δέν είχαν διαλυ
θεί.Μπορεϊ νά μας Εβγαλαν εύκο
λα Εξω αύτή τή φορά.Μά τώρα πιά 
μάθαμε τά κόλπα τους καί τή δύ
ναμη μας καί δέν θά ξαναδειλιά- 
σουμε ούτε θά τούς πιστέψουμε 
πάλι"..
-Η*Εδω στά Μαντεμοχώρια είναι 

πιό καλά οί πεθαμένοΐι.Αύτοί εί
ναι δυό μέτρα κάτω άπό τή γή.
’Εμείς οί..^ζωντανοί. Είμαστε 
300.Μά γιατί θέλαμε νά τινάξου
με τή στοά. Γιά νά μήν είμαστε
έμεΐς πιό βαθειά άιίό τούς πεθα
μένους ".

"Οσο γιά ιατρική περίθαλψη 
άλλο τίποτα.Στά Μαντεμοχώρια ύ- 
πάρχει Ενας σταθμός τοΟ ΙΚΑ,πού 
Εχει γιατρό γιά 2 ώρες τήν ήμέ- 
ρα καί τί.... σύμπτωση. Εχει κι’ 
αύτός 1 στυλό καί τά άκουστικά 
του,δπως καί στή Λάρυμνα. Κοινό 
γνώρισμα των γιατρών τοΟ Μποδο— 
σάκη.'Υπάρχει καί Ενα σανατόρια 
τής Μάδεμ-Λάκο πού γνωματεύει 
πάντως σύμφωνα μέ τά συμφέροντα; 
τοΟ φονιά.

'Υπάρχει Ενα σωματείο συντα*.

ΟΑΟί στη  
ΚΟΤΖ1Α τη 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

X X 3 ( W

Γ ΜΑΗ
40 (opr*: 0ou/ju 

για οίκηση 50'·
ΜΐηφΥηση ν330
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Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
TS2IM ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

αποκαλύπτει 
την αδυναμία της κυβερνηαης
'Η έπιστράτευση τών ’ Ιδ. ’Εκπαιδευτικών τή 

40ή μέρα τής απεργίας τους, καί μ ά λ ισ τα μέ ϊνα φασιστικό νομοθετικό διάταγμα τοϋ Γκιζίχη, άπο- 
τελεί δίχως άλλο κορύφωση τής επίθεσης τών α
στών ένάντια στίς δημοκρατικές έλευθερίες τοϋ 
λαοϋ.

Δυό μόλις μέρες πρίν τήν 10η έπέτειο τοΟ φα- σιστικοϋ πραξικοπήματος τοΟ 1967, 6 Καραμανλής, 
έπιστρατεύοντας 6.000 δάσκαλους πού παλεύουν γιά ψωμί καί δουλειά, ηρθε ν<£ θυμίσει στό λαό 
πώς δέν είναι παρά συνέχεια τής χούντας. ’Ηρθε 
νά θυμίσει στό λαό πώς παραμένει ό πιό γνήσιος 
εκφραστής τών συμφερόντων τής πλουτοκρατίας.

Ταυτόχρονα δμως ή τρομοκρατική επίθεση τής 
κυβέρνησης ένάντια στόν^λάδο τών ’ίδ. ’Εκπαι
δευτικών αποκαλύπτει τό άδιέζοδο καί τόν πανικό 
τών άστών μπροστά στό φούντωμα τοϋ άπεργιακοβ κινήματος.

'Η άπεργία τών ’ίδ.’Εκπαιδευ- 
τικΠν άρχισε στίς 7 τοΟ Μάρτη μέ μιά πρωτοφανή ένότητα θέλησης 
καί δράσης.Οί ’ΐδ. Εκπαιδευτικοί,αντιμετωπίζοντας δεκαετίες όλόκληρες μιά στυγνή εκμετάλλευση καί κα
ταπίεση άπό τή μεριά τής εργοδοσίας, συνειδητοποιοΟν βαθιά τόν έμπαιγμό τοΟ ύπ· Παιδείας πού 2 
χρόνια τώρα τούς πηγαίνει "από 
τόν ‘Αννα στόν Καϊάφα", χωρίς νά 
τούς λύνει κανένα πρόβλημα,κατε- βήκανε στόν άγώνα, αποφασισμένοι 
νά γυρίσουν στά σχολεία ιιόνο νι-

"Εχοντας πίσω τους τήν πείρα δύο χρόνων άγώνων (μόνο πέρσι είχαν κάνει 20 μέρες άπεργία),έχοντας συσπειρωθεί μαζικά (στό 
σωματείο τους ^άπό 4.000 ’ΐδ. 
’Εκπαιδευτικούς Αθήνας-Πειραιδ, οί 2.500 είναι γραμμένοι στόν ΣΙΕΑ),ξεκίνησαν τον αγώνα γιά τή μονιμότητα, εναν άγώνα πού είναι συνδεμένος άπόλυτα μέ τήν ποιο
τική άνοδο τής παιδείας στόν τό- 
π° μας.Η απεργία τών Ιδ. Εκπαιδευτικών, πού κράτησε 40 δλόκληρες 
μέρες καί μάλιστα σέ πανελλαδικό
©

έπίπεδο, άποτελεί χωρίς αμφισβήτηση σημαντικό σταθμό στά χρονι
κά τοΟ συνδικαλιστικοϋ μας κινήματος, *αί δσο άφορ3(τή διάρκεια τών αγώνων καί οσο άφορδ τή μαζικότατα.Πρώτη φορά στήν 'Ελλάδα ϊνας κλάδος άλοκληρος έργαζόμενων ά- πέργησε. £να τόσο αεγάλο χρονικό διάστημα (40 μέρες), μέ τόσο μεγάλη συμμετοχή (70-90 ο/ο).Αύτό τό παράδοξο άπό πρώτη ά
ποψη,γιά κλαδικό σωματείο,φαινόμενο αγωνιστικότητας καί αποφασιστικότητας είναι ουσιαστικά εΰκολο νά εξηγηθεί,άρκεί νά γνωρίζει κανείς τό χώρο τής ίδ.εκπαίδευσης καί τά προβλήματα τών ’Ιδιωτικών ’Εκπαιδευτικών.

'Η ίδιωτική εκπαίδευση άποτε- λεί τή γάγγραινα τής παιδείας κι είναι αποτέλεσμα τής απροθυμίας 
καί τής άν ικανότητας τών αστών νά προσφέρουν εστω καί στοιχειώδη μόρφωση στό λαό.

Προσανατολίζοντας πάντα οί ά- 
στικές κυβερνήσεις τίς κρατικές 
έπενδύσεις σέ τομείς πού φέρνουν γρήγορο,#μεγάλο καί σίγουρο κέρδος,δέν ένδιαφέρθηκαν ποτέ μέχρι 
σήμερα νά αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα τής παιδείας, άκόμα

’Αντιμετωπίζοντας, ή αστική τάξη, μιά βαθειά 
καί μακρόχρονη οικονομική κρίση,δέν μπορεϊ ν'ά- 
νεχτεί^οΰτε^κάν τίς περιορισμένες έλευθερίες, 
που Τ] ιδια εχει ψηφίσει στό σύνταγμα τοϋ 1975 
γι’αυτό καί τό παραβιάζει ωμά. 'Ετσι αποδείχνει 
σ’όλόκληρο τόν έλληνικό λαό τή χρεωκοπία της.

Πέρα άπ’(αΰτό, ή έπιστράτευση γιά πρώτη φορά Ιδιωτικών υπαλλήλων (ετσι χαραχτηρίζει τό υπουργείο Παιδείας τούς έκπαιδευτικούς λειτουρ
γούς) έγκυμονει σοβαρούς κινδύνους γιά τό σύνο- 

, λο τής εργατικής τάξης καί τήν ύπαρξη τοϋ συνδικαλιστικοί! κινήματος.
Αύριο,μετά άπό μιά βίαιη καταστολή τών απερ

γών τής ΛΑΡΚΟ, η όποιωνδηποτε άλλων απεργών,ή 
κυβέρνηση Καραμανλή μπορεί, πατώντας στό Ν.Δ. 
τοϋ Γκιζίκη, νά τούς έπιστρατεύσει γιά λόγους "δημοσίας τάξεως".'/

κι δταν οί ίδιες οί άνάγκες τής παραγωγής τούς τό έπιβάλλανε."Ολες οί "εκπαιδευτικές με
ταρρυθμίσεις" τών άστών, πού μέ τόσο θόρυβο προβάλλονταν κάθε 
Φορά,, δέν ηταν παρά ημίμετρα πού 
δέν είχαν σάν στόχο νά λύσουν τό έκπαιδευτιχό πρόβλημα,άλλά νά α
ντιμετωπίσουν "στό πόδι" όρισμέ- 
νες πλευρές του.Κραυγαλέο παράδειγμα ή τελευταία "εκπαιδευτική επανάσταση" 
τοϋ Καραμανλή πού μέ τό νόμο 309 προσπαθεί νά"έκσυγχρονίσει" τήν 
παιδεία καί νά τή βάλει στήν ύ- πηρεσία τών μονοπωλίων.

Τίς άνάγκες τΑς παιδείας σέ διδακτικό προσωπικο, σέ σχολικά κτίρια, σέ όργανα διδασκαλίας, 
καί σέ βιβλία, τό άστικό κράτος άπό πολύ παλιά προσπάθησε νά τίς λύσει μέ τήν ίδιωτική πρωτοβουλία, δίνοντας στόν κάθε κεφαλαι- οϋχο, πού διάθετε "λευκό ποινικό 
μητρώο καί μπόλικη έθνικοφοοσύ- νη", τό δικαίωμα να Ιδρύει Ι δ ι ω 
τικά σχολεία. ,"Ετσι γεννήθηκε ή παραπαιδεία ενα έμπορικό "παρακύκλωμα", πού άδίσταχτοι κερδοσκόποι θιισαυρί ζουν, εκμεταλλευόμενοι τη δίψα τοϋ λαοϋ γιά μάθηση.

Οί "φάμπρικες τής μόρφωσης", πού άρχικά ηταν προνόμιο τών 
παιδιών τής μπουρζουαζίας, σιγά- 
σιγά πολλαπλασιάστηκαν καί μάζε
ψαν ϊνα μεγάλο τμΑμα τών μαθητών τής δημοτικής καί μέσης έκπαί- δευσης.

'Ιδιαίτερα στήν περίοδο τής διχτατορίας παρατηρήθηκε μεγάλη άνθιση καί πολλά κεφάλαια έπεν- δύθηκαν στό χώρο τής ίδ. έκπαί- 
δευσης,ένώ ταυτόχρονα,μέ τή συσσώρευση τοϋ κεφάλαιου,δημιουργή- θηκαν τεράστια σχολικά συγκροτήματα.
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- Μέσα στίς σχολικές αυτές έπι- 
χειρήσεις η θεση τοΟ δάσκαλου 
είναι τραγική. Χωρίς κααιά έπαγ- 
γελματική εξασφάλιση,αντιμετωπί
ζοντας καθημερινά τό ̂ φάσμα τής 
απόλυσης καί τής άνεργία^( 1 8.000 
δάσκαλοι καί καθηγητές (υπάρχουν 
σήμερα αδιόριστοι/.),ο εκπαιδευ
τικός γίνεται έρμαιο στά χέρια 
τών ίδιοχτητών πού βλέπουν τά 
σχολεία τους σάν μαγαζιά καί 
προσπαθοΟν νά κάνουν στόν πελάτη 
μαθητή δλες τίς διευκολύνσεις.

ΕΪκονικές έξετάσεις, παράνομα 
απολυτήρια,πλαστές παρουσίες,εC- 
ναι τά πιό συνηθισμένα ανταλλάγ
ματα πού ζητάει ό ίδιοχτήτης άπό 
τόν εκπαιδευτικό γιά ένα κομμάτι 
ψωμί πού τοΟ δίνει.

’Ετσι ό 'ΐδ. ’Εκπαιδευτικός, 
κάνοντας συνεχώς υποχωρήσεις,χά
νει κάθε ΐχνο^ ανθρώπινης αξιο
πρέπειας καί επιστημονικής έπάρ- 
κειας. Πολλές φορές κάνει υπερω
ρίες χωρίς να πληρώνεται, δέν 
τολμάει νά πάρει τίξ προαγωγές 
πού δικαιοΟται γιατί έτσι θά γί
νει άκριβώτερος γιά τόν έμπορο 
καί κινδυνεύει ν άπολυθεΓ, ένώ 
δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις 
πού υπογράφει πώς παίρνει έλό- 
κληρο τό μισθό,ένβ παίρνει λιγώ- 
τερα//

Οι "βιομήχανοι τής μόρφωσης" 
έχοντας συνειδητοποιήσει τήν 
"κοινωνική αποστολή" πού έχουν 
μέσα σ’αύτό τό σάπιο σύστημα,δέν 
κράτανε οΰτε κάν τά προσχήματα 
στήν κερδοσκοπική τους μανία.

Αυτή ή αισχρή κατάσταση, δπου 
μαθητές καί καθηγητές είναι θύ
ματα τοΟ ίδιοχτήτη,δέν είναι κά
τι κρυφό.*0χι μόνο είναι σέ γνώ
ση τοΟ κράτους, άλλά μποροΟμε νά 
ποϋμε πώς τφ κράτος κάνει τόν α
βανταδόρο σ αυτές τίς παράνομες 
συναλλαγές.Οί έπιθεωρητές,πού υποτίθεται πώς είναι οί επόπτες 
τής πολιτείας στά ιδιωτικά σχο
λεία, ξέρουν δλες τίς λο^ιτοΟρες 
των ιδιοχτητών,άλλά δέν επεμβαί
νουν.

Σπάνιο ^αράδειγμα κρατικές ε
πέμβασης είναι ή περίπτωση ιδ,ιω- 
τικοΟ σχολείου, πού τό 1 9 7 3 ανα
καλύφθηκε άπό ευσυνείδητο επιθε
ωρητή πώς λειτουργοΟσε όχι μόνο 
χωρίς μαθητές (10 ο/ο παρακολου- 
θοΟσαν), αλλά καί χωρίς καθηγη
τές.'/ Φυσικά, παρ’ολο τό θόρυβο 
πού ξεσηκώθηκε τότε,αύτό τό ιδι
ωτικό σχολεΓο συνεχίζει καί σή- 
μερα^νά έπιτελεΓ τό "μορφωτικό 
του έργο", πρός μεγάλη δόξα τοΟ 
"έλληνοχριστιανιχοΟ πολιτισμοΟ"/

Ζώντας καί δουλεύοντας δεκαε
τίες δλόκληρες μέσα σέ τέτοιες 
συνθήκες,οί^6.000 ’ΐδ.’Εκπαιδευ
τικοί τής χώρας μας δέν είναι α
νεξήγητο γιατί ριζοσπαστικοποιή- 
θηκαν καί κάνανε τόσους μεγάλους 
άγώνες άπό τή μεταπολίτευση καί 
δώθε.

Τό αίτημα τής μονιμότητας στά 
ίδ. σχολεία, δηλ. οί έκπαιδευτι- 
κοί νά κρίνονται,σέ περίπτωση α
πόλυσης, άπό τά ίδια υπηρεσιακά 
συμβουλια πού κρίνουν τους δημό
σιους καθηγητές, δέν είναι άπλά 
καί μόνο ένα δίκαιο αίτημά, άλλά 
καί ενας προοδευτικός στόχος, έ
νας στόχος πού ανεβάζει τή στάθ
μη τής παιδείας.

Μόνιμος ’Ιδιωτικός ’εκπαιδευ
τικός σημαίνει χτύπημα τής κερ
δοσκοπικής μανίας τοΟ ίδιοχτήτη, 
σημαίνει καλύτερη μόρφωστ; για τό 
.̂αό, καί τέλος άποτελεΓ ενα Απο
φασιστικό βήμα γιά τήν κατάργηση 
τής ιδιωτικής έκπαίδευσης.

Τό αίτημα τής μονιμότητας 
πραγματικά άιχΦίσβητοΟσε τούς α
στικούς θεσμούς καί άποκάλυπτε 
συγκεκριμένα καί καθαρά σ’δλο τό 
λαό τίς αντιφάσεις καί τίς βρω
μιές τοΟ συστήματος.

*0 άγώνα^ τΟν>’ϊδ. ’Εκπαιδευ
τικών ηταν ενας άγώνας πολιτικός 
ένας άγώνας πού στρεφόταν όλόν- 
σια ενάντια στήν κυβέρνηση τής 
κεφαλαιοκρατίας.

Γι’ αΰτό μαθητές καί γονιοί, 
έργάτες καί έργαζόμενοι,στάθηκαν 
άμετακίνητοι στό πλευρό τών ’ίδ. 
’Εκπαιδευτικών σ’ δλη τήν πορεία 
τοΟ μεγάλου άγώνα τους.

Γι’αύτό καί ή κυβέρνρση Καρα
μανλή αντιμετώπισε μέ άπροκάλυ- 
πτη βία τήν κινητοποίηση.

’ΑφοΟ δυό όλόκληρα χρόνια η 
κυβέρνηση γύριζε τήν υπόθεση τής 
μονιμότητας άπό δικαστήριο σέ 
δικαστήριο, προσπαθώντας νά τ£ν 
βγάλει αντισυνταγματική, άφοΟ ε- 
φτασε στό σημείο νά φτιάξει καί 
νέο δικαστήριο (.'/), το "’Ανώτατο 
Ειδικό Δικαστήριο", άλλά δέν κα- 
τάφερε τίποτα, τελικά πέταξε τή 
μάσκα καί δήλωσε πώς κινδυνεύουν 
οί άρχέξ τής "έλεύθερης ο ι κ ο ν ο 
μίας" αν υιοθετήσει τό αίτημα 
τόν ’ίδ. 'Εκπαιδευτικών.'

Γιά μιά άκόμα φορά,τό "άπαρα- 
ίαστο τής ατομικής ίδιοχτησία^" 
γινε πρόσχημα στά χείλη τών α
στών γιά νά χτυπηθοΟν οί τίμιες 
διεκδικήσεις τών έργαζόμενων.

?αί οσο ή απεργία τράβαγε,δσο ργοδότες άπαιτοΟσαν από τό 
ύπουργεΓο νά πάρει μέτρα, τόσο ή 
κυβέρνηση σκλΛραινε τή στάση της

'Η πολίτικη επιστράτευση τών 
’ίδ.’Εκπαιδευτικών άποτέλεσε τήν 
κορύφωση τής έπίθεσης τής κυβέρ
νησης Καραμανλή.

Σέ μιά στιγμή πού ό άγώνας 
βρισκόταν στήν κορύφωσή.του, σέ 
μιά στιγμή πού ή άπεργία έσπαγε 
πιά τά στενά διεκδικητικά πλαί
σια καί ένωνόταν μέ τίς ευρύτε
ρες λαϊκές μάζες,ί) κυβέρνηση πα
νικόβλητη καί άδυναμη νά καναλι- 
ξάρει τήν αγωνιστική διάθεση τών 
απεργών, χρησιμοποίησε τό τελευ
ταίο της χαρτί,τήν πολιτική επι
στράτευση.

'Η ήττοπάθεια καί ή συμβιβα
στική ταχτική τής ρεφορμιστικής 
ήγεσίας τοΟ κλάδου,δέν εκανε δυ
νατή τήν όλοκλήρωστι τοΟ άγώνα.

'Ακολουθώντας άπό τήν άρχή 
τΑς απεργίας τή γραμμή τής "λ^- 
γωτερης αντίστασης",ψάχνοντας α- 
γωνιωδώς σ’ δλη τή διάρκεια τής 
απεργίας γιά συμβιβαστική λύση, 
ηταν έπόμενο νά πανικοβληθοΟν α
πό τήν έπιστράτευση καί νά μετα
δώσουν έντεχνα τόν τρόμο τους 
στόν κλάδο,στή Γεν.Συνέλευση τής 
19ης ’Απρίλη.ι
t 'Κόβοντας οι έργατοπατέρες τήν 
απερνία^σέ ^έτες (5ήμερες απερ
γίες), αρνούμενοι νά κλιμακώσουν 
τόν άγώνα σέ άπεργία διάρκειας, 
άρνούμενοι νά μεθοδεύσουν κοινές 
αγωνιστικές εκδηλώσεις γονιών
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καί μαθητών, υπονόμευσαν άπό τήν 
άρχή τόν άγώνα τών ’ίδ.’Εκπαιδευτικών καί οδήγησαν τήν απερ
γία φυσιολογικά σε ¥|ττα.

Ουσιαστικά ποτέ δέν πίστεψαν 
στή ΝΙΚΗ τοΟ κλάδου καί στίς ά- 
ντικειμενικές δυνάμεις του, γι’ 
αΰτό καί γύριζαν άπό πολιτικό σέ 
πολιτικό, από προσωπικότητα σέ 
προσωπικότητα, γιά νά παίξει με
σολαβητικό ρόλο μέ τό ΰπουργεΓο 
Παιδε ίας.

'Η ορμή καί ό ένθουσιασμός 
τοΟ κλάδου φυσικά δέν έπιτρέψανε 
σέ δλη τή διάρκεια τής άπεργίας 
σέ κανένα νά σκεφτεΓ γιά ξεπού
λημα καί σπάσιμο.

Τό πάθημα τών "συνδικαλιστών" 
τοΟ ΚΚΕ.πού κόντεψε νά τούς λυν
τσάρει δ κόσμος δταν τόλμησαν σέ 
μιά φάση τής απεργίας νά μιλή
σουν γιά σταμάτημα τοΟ άγώνα (.) 
είχε γίνει μάθημα γιά τήν πλειο- 
ψηφία τοΟ Δ. Σ. τοΟ ΣΙΕΑ (Σύλλο
γος ’ιδιωτικών ’Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών) καί τής ΟΙΕΑ (’Ομο
σπονδία ’Ιδιωτικών ’Εκπαιδευτι
κών Λειτουργών).

Μόνο τήν 25η μέρα τής άπεργί
ας καί ένώ είχαν καταφέρει έντε
χνα νά δημιουργήσουν σύγχιση στό 
κλάδο, μπόρεσαν νά περάσουν πίσω 
άπό τίς πλάτες τοΟ κλάδου έ
να νέο αίτημα,ξεχνώντας τή μονι
μότητα.

Μέ τό επιχείρημα πώς "τό ύ- 
πουργείο είναι αδιάλλακτο κάί 
πρέπει νά κάνουμε έναν ελιγμό", 
υΙοθέτησαν,άντί τής μονιμότητας, 
τήν "έξαετία" (.'.'),πού είχε προ
τείνει ό Ράλλης στήν περσινή ά
περγία τών ’ίδ. ’Εκπαιδευτικών.

tH ύποχώρρση δμως αυτή έφερε 
τά άντίθετα άποτελέσματα άπ’ο,τι 
περίμεναν οί ρεφορμιστές.*0 Ράλ
λης σκλΛρυνε τή στάση του,άρνού- 
μενος να δεχτεί τώρα καί τίς δι
κές του προτάσεις/.'

Σ’ αύτό τό σημεΕο έκανε τήν 
εμφάνισή του καί ο κ. ΜαΟρος σαν 
μεσολαβητής, στήν πραγματικότητα 
ομως σάν ΰπονομευτής τής άπεργί
ας.'Εχοντας πολιτική συγγένεια 
μέ τόν μεγαλοβιομήχανο τής παι
δείας ’Αντ. Μωραΐτη,έκανε τά αδύνατα δυνατά γιά νά προωθήσει 
τίς απόψεις τΟν μεγάλων σχολεί
ων καί νά καταφέρει τή διοίκηση 
τοΟ κλάδου νά τήν υΙοθετήσει.Γι’ 
αυτό τό σκοπό έφτασε στό σημεΕο 
δημόσια νά καλέσει τούς ’ίδ.'Εκ
παιδευτικούς νά "γυρίσουν στά 
σχεολεΐα" καί διαχώρισε τή θέση 
του μέ τό αίτημα τΑς μονιμότητας 
ενΟ τήν ιδια στιγμή διαβεβαιωνε 
τούς έκπρόσωπους τοΟ κλάδου πώς 
είναι "ΰπέρ τής μονιμότητας"/.'

Μέσα σ’αύτό τό κλίμα τών συμ- 
3ιβασμών,ή πολιτική έπιστράτευση 
ε ο Ο Καραμανλή ηταν σανίδα σωτη
ρίας για. τους ^ήγέτες" τοΟ κλά
δου,που είδαν σ’αυτή μιά "έντιμη 
διέξοδο" άπό έναν άγώνα πού είχε 
αρχίσει νά γίνεται έπικίνδυνος 
για τήν "ήρεμία τοΟ τόπου".

Έγκαταλείψανε στά γρήγορα 
τήν άπόφαση τής Γεν. Συνέλευσης 
γιά πορεία διαμαρτυρίας στή βου
λή καί στείλανε τόν κόσμο "μέ 
ψηλά τό κεφάλι" στά σχολειά.
συνεχεία στη σελ. 49

©
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Ο  "Ν Ο Μ Ο Σ -Π Λ Α ΙΣ ΙΟ  „ για ταΑ.Ε.Ι.Ι 
προσπαθεια της πλουτοκρατίας να διασώσει 
το χρεωκσπημενσ αστικό πανεπιστήμιο

Κετά τήν ψήφιση τοϋ νόμου 
309 ("Νόμος περί Γενικής Εκ- 
παιδεύσεως" Μάρτης 1976} καί 
του νόμου γιά τήν Τεχνική καί 
Επαγγελματική Εκπαίδευση
(Μάρτης 1^77), ή κυβέρνηση Κα
ραμανλή ^ετοιμάζεται τούτο τόν 
καιρό νά καταθεσει γιά ψήφιση 
στη Βουλή ίόγ '^νόμο-πλαίσιο 
για τά^ΑΕΙ" £ Ανώτατα Εκπαι
δευτικά ’ιδρύματα), ετοιμάζε
ται νά φτιάξει τόν ν.330 του 
φοιτητικού κινήματος.

*0 "νόμος-πλαίσιο", πού 
tj ί^ά^νεται τούτη τήν ωρα πίσω 
απ τις̂  πλάτες γων φοιτητών καί 
τοΰ λαοϋ, στα αντιδραστικάτμα- 
γειρεΐα των μονοπωλίων, είναι 
τό καυτό ζήτημα τοϋ Φοιτητικού 
Κινήματος (ΦΚ).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ

*0 κεντρικός στόχος τής κυ
βέρνησης ^Καραμ^νλή < στό χώρο 
της παιδείας είναι ή^δημιουρ- 
για μιας παιδείας στρν υπρρξ- 
σία των μονοπωλίων. Είναι η έ
νταξη τής λειτουργίας τοΰ Πα- 
νεπιστήμιρυ στ° θεσμικό πλαί
σιο πού επιβάλλει ή ανάπτυξη 
τοϋ κρατικομονοπωλιακοϋ καπι
ταλισμού ̂ στή χώρα μας.(ι (

Γιά νά πραγματωθεΐ ο^ως αυ
τός ο^στόχος πρέπει πρώτα απ’ 
ολα νά χτυπηθοΰν τά καταχτημέ
να δικαιώματα κι οι δημοκρατι
κές ελευθερίες των φοιτητών, 
πρεπει ,το φοιτητικό κίνημα νά 
','ί̂ ει ανίκανο νά βλάψει τήν 
"ευρυθμη" λειτουργία τοϋ Πανε
πιστήμιου.

Την πρώτη δοκίμι) ή κυβέρνη

ση Καραμανλή τήν εκανε τό κα
λοκαίρι με τήν κατάργηση τοϋ 
Πανεπιστημιακού ασυλου,πού πέ- 
ρασε μέσα στόν ν.410 ( Ιδιώνυ
μο) κ̂αί τήν ολοκλήρωσε μέ τήν 
απαγόρευση τής διαδήλωσης γιά 
τήν 3η επετειο τοϋ Πολυτεχνεί
ου οτηγ ιΑμερικάνικρ Πρεσβεία. 
Μέσα απ τά^ δύο αυτά απανωτά 
χτυπήματα ή κυβέςνηση μέτρησε 
τη_δυναμη καί τίς διαθέσεις 
τοϋ φοιτητικοϋ κινήματος κι ε- 
κρινε οτι ηρθε η ωρα να εμφα
νίσει τόν "νόμο-πλαίσιο".
( Κι αύτό γιατί καί στά δύο 

αυτά ^τυκήματα ΦΚ δέν εδωσε 
κάμπια δυναμική απάντηση άλλ 
αντίθετα προσαρμόστηκε σγίς ο
ρέξεις τοϋ Καραμανλή.*Η επίση
μη ηγεσία τοΰ,ΦΚ,η ΕΦΕΕ καί τά 
κιρμ^ατα^ πού αντιπροσωπεύογται 
σ αυτή,εγουν φκέραιη τήν ευθύ
νη γι αυτό αλλά καί γιά τό 
συντριπτ·.κό χ ' ,ημα πού ετοι
μάζεται νά δεχτοί τό ΦΚ μέ τόν 
"νόμο-πλαίσιο".

Σύμφωνα μέ κατευθυνόμενες 
πληροφορίες πογ διαρρέουν στίς 
εφημερίδες απ ^τούς μάγειρες 
τ<ρυ̂  "νόμου-πλαίσιο"^ ό νόμος 
<ρτός ,θά περιέχει ενα σύνολο 
από αντιδραστικές διατάξεις 
καί(μερικές πεπονόφλουδες που 
σ αυτές θα πατήσουν οΐ ηγήτο
ρες τφϋ ΦΚ γιά νά περάσει όσο 
π^ο ανώδυνα γίνεται ό νόμος 
αυτός.

0 "νόμος-πλαίσιο" μέ πρό
σχημα^ τήΥ "καλυτέρευση των 
σπουδών" επιδιώκει νά καταργή
σει τά καταχτημένα δικαιώματα 
των φοιτητών, οπως τή μεταφορά 
των 2/3 των ̂ μαθηματων από ετος 
σέ ετος,^τήν 4η περίφδο στο 
πτυχίο, τή φο^τρτική ιδιότητα 
μέ διαγραφή απ τίς^σχολές άν 
μέσα σ ενα καθορισμένο διάστη
μά οί φοιτητές δέν πάρουν πτυ- 
χίο^κλπ.

“Ολα αυ^ά^τά^ αντιδραστικά 
μέτρα, πού από τώρα δίφοροι 
Σύγκλητοι τά βάζουν σ εφαρμο
γή, στοχεύουν στή μετατροπή των 
φοιτητών σέ αβουλα όντα. Στο
χεύουν στόν αποπροσανατολισμό 
τών <£οιτητφν(απ τά φοιτητικά 
προβλήματα,απ τά κοινωνικά καί 
πολιτικά ^ροβλήμι^τα τοϋ τόπου 
μας μέσα απ τήν^εντατικοποίηση 
τών σπουδών πού εχει πάρει το 
ονομα ’’καλυτέρευση ,των σπου
δών". Οι φοιτητές μ αυτόν τόν 
τρόπο θά ρίχνονται,μέ τά μοΰ- 
jpa στό διάβασμα, αποκομμένοι 
απ τό σύνολο τής κοινωνίας,γ^ά 
νά πάρουν ενα πτυχίο χωρίς α- 
ν^ίκρυσμα, ένα πτυχίο πού(δέν 
ει,ναι πιά μέσο· πλουτισμοϋ αλλά 
ουτε καν μέσο απλοϋ βιοπορι- 
σμοϋ.

Ταυτόχρονα ό "νόμος-πλαίσι
ο" δέν κ^ταργεϊ,,τόν θεσμό ̂ τής 
έδραςτκι ετσι ή εδρα συνεχίζει 
νά ε^ναι μέσο πλουτισμοϋ ^γιά 
τούς ιδιοκτήτες της,διαιωνίζο- 
ντας παράλληλα τον διαχωρισμό 
ανάμεσα σε ^καθηγητες-σοφούς 
καί€σέ,φοιτητες-παπαγάλους,

*Η ανυπαρξία διάλογου ανά
μεσα σέ καθηγητές καί φοιτη
τές, οΐ^υποχρεωτικές παρουσίες 
στα μαθήματα, τά εξοντωτικά ω
ράρια,οι σημειώσεις πού πρέπει 
νά κρατανε οΐ φοιτητές γιά γό 
μήν διαβάζουν τά ογκώδη καί α- 
νιαρά(συ^γράματα των. καθηγητών 
τους εντάσσονται θαυμάσια μέσα 
στό θεσμό τής έδρας.

Παράλληλα τό^αλάθητο1̂ τοϋ 
καθηγητή είναι αυτό που σύμφω
να με το υπουργείο παιδείας θά 
πρέπει νά καθορίζει τό περιε
χόμενά σπουδών στά ΑΕΙ, θέλο- 
γτφς^ετσι νά απέχει £ φοιτητής 
απ τή διαδικασία^ τής γνώσης 
καί νά γίνεται εύκολος δέκτης 
τής^ξεφτισμένης αστικής ιδεο
λογίας. ,Κι όποιος δέν συμβιβά- 
ζε^α^ αλλά κ^ί διαμαρτύρεται < 
γι αυτή τήν απαράδεκτη κατά
σταση τοϋ Πανεπιστήμιου, υπάρ
χει τό "πειθαςχικό" πού θά τι
μωρεί τούς "ατα^τους"^φοιτητές 
(όπως πάει_ νά γίνει μέ τούς 8 
φοιτητές τής Φαρμακευτικής).

'Η κυβέρνηση „μέσα από τό 
"νόμο-πλαίσιο" ε^ει βάλει^καί 
σ^ό^ους "προωθημένους" οπως 
αυτόν τοϋ χτυπήματος τών συν
δικαλιστικών ελευθεριών τών 
φοιτητών. #

Επειδή ξέρει πολύ καλά οτι 
δέν πρόκειται ποτέ ν̂ά {3άλει 
χέρι φτφϋς φοιτητικούς φύλλο- 
γους απ τα μέσα, μέσα απ ̂ τήν 
παραταξή ,της ΔΑΠ-ΚΔΦΚ, θέλει 
διοικητικά να^τούς ελέγξει καί 
ουσιασγικά νά τους χειραγωγή
σει. Σ αυτό στοχεύουν οι εξαγ
γελίες ότι^υποχρεωτικά€θά πρε* 
πει να ψηφίζουν ολοι,οι φοιτη
τές γιά νά είναι "αντιπροσω
πευτικά" τά διοικητικά συμβού
λια τών συλλόγων κι ή ΕΦΕΕ,κα
ταπατώντας ( καθε έννοια στοι
χειώδους ατομικής έλεγθερίας·^
Το ΦΚ 9μωζ ε ω̂σε τιίν απάντησή του σ’αυτό μέ μαχητική καί μα
ζική διαδήλωση στή^Βουλ^, τό 
καλοκαίρι τοΰ '75, όταν η κυ
βέρνηση θέλησε αιφνιδιαστικά 
νά περασει αυτό τό μέτρο, ξτσι 
πρέπει, νά δώσει πάλι τήν απά
ντηση από σήμερα γιά νι| μαται
ώσει _τήν ψηφιση τοΰ αντιδρα- 
στικοΰ "νόμου-πλαίσιο", γιά νά 
μήν φτάσει αυτός ο νόμος ποτέ 
στήν Καραμανλική Βουλή.
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01 ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ενώ η κυβέρνηση μεθοδεύει 
συντριπτικό (χτύπημα ενάντια 
στό ΦΚ,ενώ οί φοιτητές βρίσκο
νται σε αναβρασμό,€η επίσημη 
φο ιτητικη ηγεσία αδρανεί η 
μάλλον κάνει κάτι, ετοιμάζει 
τίς προτάσε ις ̂ της γιά νά περά- 
σουν μέσα στό "νόμο-πλαίσιο". 
Οι ρεφορμιστικές παρατάξεις 
ΠΑΣΠ((ΠΑΣΟΚ)| ΠΣΚ (ΚΚΕ) και ΔΑ 
(ΚΚΕεσ) πού έχουν την πλειοψη- 
φ£α μεσα^την ΕΦΕΕ βρίσκονται 
σ εναν αγώνα δρόμου γιά νά 
πείσουν (τό υπουργείο παιδείας 
γιά την ορθότητα των προτάσεων 
τους. μάζα^τών φοιτητών δεν 
συμμετέχει σ̂ε καμμιά διαδικα
σία. Το πολύ-πολγ νά την καλέ- 
σουν σε διήμερη αποχή όταν θά 
Ψηφίζεται ο "νομος-πλφίψιο" ό
πως έκαναν καί μεσα απάτην Ε- 
ΣΕΕ οταν ψηφίζονταν( ό νόμος 
γιά τήν^εχνική καί ’Επαγγελ
ματική Εκπαίδευση.

θί προτάσεις τά;ν ^ε^ορμι- 
στων στηρίζονται υτήν εζης λο
γική: πως θά μπορέσουν νά φτιά
ξουν τό Πανεπιστήμιο κατά τε- 
joio τρόπο,ωστε οι φοίί-'τέ* ν 
αποχταν^ ουσιαστικές γνώσεις 
καί νά εργάζονται πρός οφελος 
τοΰ κοινωνικού συνόλου.Ξεχνάνε 
όμως ότι^τό σύστημα που κυρί
αρχες καί στην οικονομία καί 
στο εποικοδόμημα είναι ο καπι
ταλισμός καί μάλιστα στό τε
λευταίο του σκαλ<;πάτ ι ,τόν κρα- 
τικομονοπωλιακό. Απ αυτό συνα-. 
γεται οτι,οσο καί νά μεταρρυθ
μίσουμε τούς θεσμούς αυτοΰ τοΰ 
συστήγατοςβ (καί(τ£ Πανεπιστή
μιο είναι ενας απ αυτούς τους 
θεσμούς) δεν θά μπορέσουμε να 
τούς κάνουμε νά δουλεψουν γιά 
οφελος -you λαοϋ καί^τής κοινω
νίας.^Αυτό μπορεΐ νά γίνει μό
νον αν γκρεμιστούν ο^καπιτα- 
λιστικοί θεσμοί καί οικοδομη- 
θοΰν στή θέση τους νεοι,προλε
ταριακοί θεσμοί πού θά δουλεύ
ουν πρός οφελος ολης της κοι
νωνίας, της σοσιαλιστικής κοι
νωνίας.

Η επιχειρηματολογία τους 
καί κύρια τής ΠΣΚ (ΚΚΕ) στηρί
ζεται στό^να μην ^υποβιβαστούν 
οι σπουδές και υποβαθμιστούν 
τά πτυχία".οΐ. ρεφορμιστές πςο- 
σπαθοΰν νά μας πουν, ότι αυτό 
πού φταίει καί δέν^βρίσκουν οΐ 
φοιτητές δουλειά είναι οτι δεν 
"αναχνωιρ ίζεται" τ ό  πτυχίο των 
σχολών απ τούς επιχειρηματίες. 
Περισσότερα μαθήματα λ ο ί Γ . ό ν ,  
’.ερ ισσότερο διάβασμα γιά νά 
μας προσλάβουν οι καπιταλιστές 
στις δουλείες τους,'/
, Οι φοιτητές όμως κι όλοι οΐ 
εργαζόμενοι ζερουν πως δεν 
φταίει^τό ότι δεν ζερουν πφλλά 
και δεν προσλαμβάνονται αλλά 
οτι φταίει η κρίση τοϋ καπιτα
λιστικού συστήματος, πού δημι
ουργεί στρατιές άνεργων πτυχι-

ουχων,πού αναγκασμένοι νά βγά
λουν το^ψωμί τoyς δουλεύουν g- 
που βρουν καί οχι εκεί πού έ
χουν σπουδάσει.

Μιά ματιά στη γε ιτον ική(’Ι
ταλία θά μας πείσει γι’α£τό.
Εκει οπου ̂ οι σπουδές είναι 
τελειοποιημένες καί εκσυγχρο
νισμένες^ γιατιτ η παραγωγική 
δραστηριότητα είναι πιό έντονη 
κι η βιομηχανική παραγωγή πιο 
αναπτυγμένη, ΰπάρχε], ή ίδια κα- 
τασταση:1.000.000 άνεργοι πτυ- 
χιοϋχοι των(ΑξΙ πού γυρεύουν 
δουλειά. n<jtg ολο ότι ζέρουν 
πολλά, παρ <}λο πού οΐ σπουδές 
τους στή^ ιμπεριαλιστική μη
τρόπολη είναι ανώτερες, τό κα
πιταλιστικό σύστημα δεν τούς 
χρησιμοποιεί η τους πετάει στο 
δρομο σάν στημμένες λεμονόκου- 
πες. „

Στό ιδιο^τόfσύστημα λοιπόν 
βρίσκεται η αιτία τοξ κακοϋ, 
στό σύστημα ^πού^δεν εχει τη 
δυνατότητα νά δώσει δουλειά 
στίς στρατιές τών^πτυχιούχων, 
στό σύστημα πού εχει φτασει 
πιά σέ κατάσταση τελείας απο
σύνθεσης καί γρησιμοποιεϊ εναν 
περιορισμένο αριθμό πτυχιούχων 
σέ διευθυντικές θέσεις της πα
ραγωγής η <̂ άν αναπαραγωγούς 
της αι̂ τςκής ιδεολογίας.

Γι αυτο κλείνουν τις πόρτες 
της μόρφωσης4 στά παιδια τοΰ 
λαοΰ,γι αΰτο υπάρχει^ή μέγγενη 
γών οΐξχδοχςκών εξετάσεων, ̂ που 
αφήνει εξω από τά ΑΕΙ χιλιάδες 
παιδιά πού θέλουν νά σπουδά
σουν. €

Βάζοντας λοιμόν οι ρεφορμι- 
στές σάν στρατηγικό στόχο μιά 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΛΑΪΚΗ ΣΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ καταλαβαίνουμε^ποΰ προ
σπαθούν νά στρέψφυν τό ΦΚ. Στό 
νά ζεχάσει τήν ουσία τής σημε
ρινής κοινωνίας καί να βλεπει 
όνειρα γιά μιά παιδεία τοΰ λα
οϋ σέ μιά καπιταλιστική "δημο
κρατική" * Ελλάδα.

"Τρέμετε" λοιπόν κύριοι 
Ράλληδες,Παπανοϋτσοι καί^Καρα- 
μανλήδες. ’Εμείς θά φτιάξουμε 
"οημοκρατική παιδεία, σέ δημο
κρατική Ελλάδα, ακόμα^καί^ αν 
είστε ε2ε^ζ στήν ̂ εξουσία"^ 

Παρ όλο που ισως από πρώτη 
άποψη ή κατάληξη της λογικής 
των ρ^φορμιστών 4φαγεΤ αστειι̂ , 
δέν είναι παςά ή ουσία τής α- 
ντεπαναστατικης γραμμής τών 
πολιτικών τους πατέρων,εξειδι- 
κευμςνη σ^ό φοιτητικό,χώςο.

Ουτε είναι τυχαία η σύμπτω
ση τών τριών παρατάξεων πάνω 
στό ζήτημα τοΰ "νόμου-πλαίσι-

”θπως στό γενικό πολίτικο 
επίπεδο τά προγράμματα καί η 
ραμμή (τών τριώντ κομμάτων 
ΚΚΕ,ΚΚΕεσ,Ι^ΑΣΟΚ) είναι ταυτό- 
σημα^ πέρα από φραστικές^αλλα
γές, όλοι παλεύουν γιά μιά "οη
μοκρατική" *Ελλάδα με καπιτα
λισμό, το ιδιο συμβαίνει καί 
στό^οιτητικό χώ^ο.

'̂Η "λογική" των ρεφορμιστών 
βρίσκει την αντανάκλασή της σέ 
.κάθε επί μέρους,θ£μα τοΰ "νό- 
μου-πλαίσιο". Μ'αυτή τή λογική 
μιλάνε γιά τό άσυλο τοΰ Πανε

\

πιστήμιου σάν νά είναι ιδιο
κτησία τους.Τό άσυλο λένε αφο- 
ςα μόνο τους φορείς τών ΑΕΙ οί 
<}ποΐοι θά αποφα2 ΐζουν π£τε θά 
ισχύει καί πότε οχι. θί άθλιοι 
ρεφορμιστςς,πού μαζί μέ τήν α
στυνομία έδιωξαν τούς ήρωΓκούς 
απεργούς τής ΜΕΛ άπό τα Προπύ
λαια ψε τη ^δικαιολογία" ότι 
"εδώ είναι χώρος τών φοιτητών 
καί ξτι δέν πρφσφέρεται γιά 
τούς εργάτες", αυτοί πού προ
σπάθησαν νά ματαιώσουν τήν κι
νητοποίηση ̂ τής 4ης τοΰ Μαη γιά 
τη δολοφονία τοΰ σ.Σιδερη I- 
σιδωρόπουλου βγάζοντας ανακοι
νώσεις τής ΕΦΕΕ ότι δεν πρέπει 
νά δοθεί τό Πολυτεχνείο στήν 
Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ καί όταν δέν^τους 
πέρασε προσπάθησαν νά κόψουν 
τά μεγάφωνα τοϋ Πολυτεχνείου, 
αυτοί πού τόν Νοέμβρη τοϋ 1973 
στή μεγαλειώδη καταληψη τοϋ 
Πολυτεχνείου προσπαθώντας "νά 
ελέγξουν τήν κατάσταση" όεν ά
φηναν τό λαό νά μπει στό Πολυ- 
τεχγεΐο,αυτοί είναι πού δίνογν 
τά^απαραίτητα εχέγγυα στήν α
ντίδραση γιά νά χτυπάει το λα
ό.Οι Πανεπιστημιακοί χώροι,κύ
ριοι φοιτητοπατέρες, δέν ανή
κουν στογς^"φορείς των ΑΕΙ",ij- 
πως σας αρέσει νά λέτε,άλλά α- 
νηκουγ _σέ όλο τό λαό, πού ^έ 
τούς αγώνες καί τό αιμα του ε- 
χει κάνει τά Πολυτεχνεία καί 
πού συνεχίζει νά κάνει τίς κι
νητοποιήσεις του σέ αυτούς 
τους χώρους. # m

Οσο γιά τά αλλα ζητήματα 
πού θίγει ό "νόμος-πλαίσιο" οί 
ρεφορμιστές με τήν πρα^τ^κή 
τους τόν απο§εΧ°ντα'· κο'- Ί^η 
έχουν ερθει σ αντίθεση μέ τούς 
φοιτητές. Μιά σειρά απφ σχολές 
(Μαθη^ατικό,^Γεωπονική, Εμπορι
κή κ.α.) στίς Γενικές^τους Σγ~ 
νελεύσεις, ψήφισαν υπέρ της ε;
λεύθεβΐ]ς_tS£I22°2“S_απο"ετ°5”σε3 ετος- και”εναντϊά 
στην προτάσή”των συνασπισμένων 
ρεφορμιστών (ΠΣΚ^ΕΑΣΠ,φΑ) .γιά 
μεταφορά 3 μαθηματων από ετος 
σέ ετος συν ενα μεταφορά μετα- 
φερομένου.'.' f

Η^θέση τους αυτή τούς^εφε- 
ρε σε πληρη αντίθεση μέ τίς 
πλατιές φοιτρτικές^μαζες^ και 
αντί,όπως θά εκανε ενας -̂ ι̂ ιος 
φορέας, νά παραιτηθούν απ τίς 
θέσεις τους στά ΔΣ, προσπαθούν 
νά σαμποτάρουν^ τήν αγωνιστική 
κινητοποίηση τών φοιτητών και 
νά ευνουχίσουν τόν αγώνα γους. 
Οι ΐξανφαρες τους γιά "ουσια
στικές σπουδές" τούς φέρνουν 
σέ κατάφωρη αντίθεσηt μεστούς 
φ9 ΐτητές, πού είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι υτά καταχτημένα 
τους δικαιώματα ^καί δέ̂ < ακοϋν 
κανένα, όσο "ψηλά" kl αν^βρί- 
σκεται^ όταν 9SKtl να τούς τά 
πα^αβιασει. Παράλληλα προσπα
θούν νά κάνουν πρόβλημα τών 
φοιτητών τή συνδιοίκηση καί νά 
τήν παρουσιάσουν σάν τόν κεν
τρικό στόχο τοϋ ΦΚ.

ο
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Η ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ

"Ολοι οί παραπάνω στςχοι 
των ρεφορμιστών λύνονται μ ενα 
μέσο: με τη συνδ ιο ικηση των 
τριών φορέων των ΑΕΙ,^δηλαδη 
των καθηγητών,#τών βοηθών και 
τφν φοιτητών. "Η ^συνδιοίκηση" 
είναι αυτό που θέλουν ο̂ι ρε- 
φορμιστες νά κατοχυρώσει ο̂ 
'^νόμος-πλαίσιο1̂ αφήνοντας στην 
άκρη tx& προζλημα^α των φοιτη
τών. ’Αλλά ουτε^καν γι αγτό το 
ρεφορμιστικό στόχο δέν αγωνί
ζονται, τόν παζαρεύουν με τό υ 
πουργειο. Παρουσιάζουν τη συν- 
δ^οίκηση σάν τό φάρμακο πού 
αυτό θα γιατρευτεί τό αστικό 
Πανεπιστήμιο καί θά λυθούν δλα 
τά προβλήματα των φοιτητών.Λύ
νει ομι̂ ς προβλήματα η,,συνδιοί- 
κηση η φορτώνει _κι αλλα στίς 
πλάτες των φοιτητών}Δυσκολεύε ι 
τούς αστούς σ^η διοίκηση του 
Πανεπιστήμιου η τούς διευκολύ
νει;,, # t

Είναι γεγονός ̂ πώς η '|συνδι- 
οίκηση",πού μοιράστηκε αφειδώς 
στους φοιτητές των ιμπεριαλι
στικών μη-^ροπολεψν γιά νά τούς 
ξεκόψουν από τό εργατικό κίνη
μα, δεν θά λύσει κανένα μά κα
νένα πρόβλημα. *Η διοίκηση τογ 
Πανεπιστήμιου^ θά καταφερει  ̂
α^τόν τον τρόπο νά φορτωθούν 
οι φοιτητές τά βάρη τοϋ συστή
ματος καί νά "παλεύουν" γιά 
τήν "καλή λειτουργία του". Οι 
φοιτητέςt θά αυταπατώνται. ξτι 
παίζουν αποφασιστικό ρόλο, ενώ 
οί^ αποφάσεις όπως συμβαίνει 
καί σήμερα θά παίρνονται στά 
επιτελεία τών μονοπωλίων καί 
της κυβέρνησης.0ί αντιπρόσωποι 
τών φοιτητών,καθισμένο^ στό ί
διο τραπέζι μέ τούς εκπροσώ
πους τών μονοπωλίων, θά "αντι
στέκονται" στά λόγια άλλά μετά 
σεβομενοι τούς κανόνες του 
παιγνιδιού θά υποτάσσονται 
στήν απόφαση τής πλειοψηφίας 
τής διοίκησές καί θά προσπα
θούν ν̂ά πεισουν τούς φοιτητές 
γιά τό "άίκιο1̂ τών αντιλαϊκών 
μέτρων πού παίρνονται^'

Τό καπιταλιστικό σύστημα, 
στήν επιθανάτια ^αγωγ£α του^ 
χρειάζεται οσο τίποτ α^λο, να 
ωραιοποιηθεί καί νά εξω̂ αΐ'- 
στεΐ, νά γίνει λιγώτερο απο- 
κρουστικό στίς καταπιείόμενες 
μάζες. Μπαίνοντας, οί φοιτητές 
στή διοίκηση τ^ύ αστικού Πανε
πιστήμιου τό εξωςα^ζουν ^αντί 
νά το πολεμούν, τό διαιωνίζουν 
αντί νά συντομεύουν τό θάνατ^ 
του. Κάπως ετσι προσπάθησαν οι 
καπιταλιστές τής^Ευρώπης καί 
τ<£ κατάφεραν ώς ξνα^βαθμό, νά 
ευνουχίσουν τούς εργάτες μέ τό 
σύστημα τήςt ̂ συμμετοχής στά 
κέρδη τών επιχειρήσεων", (J ι 
ρεφορμιστές "παλεύοντας"γι αυ
τό τό στόγο ειτε τό ξέρουν ει- 

0

τε δέν τό ξέρουν,παίζουντό παι 
γνίδι τής αστικής τάξης σέ βά
ρος του φοιτητόκοσμου, οί βλέ
ψεις τους να καταχτήσουν λει
τουργικές θέσεις μέσα στό σύ
στημα τοϋ κρατ ικομονοπωλιακου 
καπιταλισμού, τούς γέρνουν σέ 
κατάφωρη αντίθεση με τα φοιτη
τικά κα^ λαϊκά συμφέροντα, ijou 
είναι απραγματοποίητα σ αυτό 
τό συγκεκριμένο σύστημα καί 
μάλιστα σέ ^ποχή βαθειας καί 
ολόπλευρης οικονομικές κρίσης.̂

'Υπάρχει ομως αντίλογος στό
ΦΚ*Στή θέση τώγ ρεφορμιστών α
παντούν οι "επαναστάτες" μέ 
άρνηση. Κι ή μέν ΑΑΣΠΕ μέ ̂ τήν 
σχιζοφςενικη ταχτική^της θέλει 
"νά γίνουν οί σχολές κάστρα 
γιά την(προάσπιση καί διεύρυν
ση τής εθνικής μας ανεξαρτησί
ας 1 ή δε ΠΠΣΠ θέλει '̂ πάλη 
γιά τή δημοκρατία", ^υτή ή τα
χτική τών μαοϊκών, η αοριστία 
κι ή δημοκοπία πάνω στούς αγώ
νες τών φοιτητών, βοηθάει τό 
αντρωμα τωντρεφορμιστών.

Τό νά είσαι αντίθετος μέ 
τ<}ύς ρεφορμιστές, καί ^μάλιστα 
σ εν^ τοσο καυτό γιά fo ΦΚ θέ
μα, οχ^ κάτω απρ μιά επιστημο
νική ανάλυση αλλά επειδή τό 
λένε οΐ ρεφορμιστές, είναι πο
λιτικός σαλτιμπαγκισμός^ καί 
πολιτική της ουράς.Καί οι μαο
ϊκοί πού αποτελοϋν_σήμεραττήν 
"αντιπολίτευση" τοϋ ΦΚ^ είναι 
ουρά των ρεφορμιστών καί συνυ- 
πεύθυνοι γιά τήν αδρανοποίηση 
τοϋ ΦΚ.

Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η ΜΟΝΗ ΣΩΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ Φ Κ .

'θ στόχος πού πρέπει νά βά
λουν σήμερα οί πρωτοπόρες πα
ρατάξεις κι <ji πρωτοπόςοι,φοι- 
τητές είναι
£ος. Με τό φ5ϊτήτϊκο”εΧεγχδ-οΐ 
μ5ζες τών φοιτητών ενεργοποι
ούνται καί ελέγχουν τό αστικό 
Πανεπιστήμιο σ ολες τίς λει
τουργίες του.Χωρίς νά παιρνογν 
τίς ευθυνες του, βρίσκονται α
ντιμέτωποι μαζί τοΥ^τό καυτη
ριάζουν καί μέσα απ’τίς κινη
τοποιήσεις τους κερδίζουν προ
ωθημένες θέσεις.'θί φοιτητές 
στηςιγμενοι <*τ̂ ς( δίκες ^τους 
§υνάμεις μέσα απ τά κυρίαρχα 
όργανά τους,,τίς Γενικές Συνε
λεύσεις, θα εκλεξουν £ΐς επι
τροπές τ^ΰ φοιτητικού ελεγχου, 
πού θα ε^ναι υπεύθυνες και ΰ- 
πόλογες απέναντ( τους, κινητο
ποιώντας τους ανάλογα για τή 
λύση^τφν αιτημάτων^ους. 
m Οι επιτροπές αυτές πού θά 
έχουν τά πιό πολυποίκιλα καθή
κοντα (περιεχόμενο σπουδών,ια
τροφαρμακευτική περίθαλψη, σί
τιση, υποτροφίες,στέγαση κλπ,) 
θά μπορούν νά μελετούν τίς ι
διομορφίες κάθε κατάστασης, θά 
μπορούν _νά δςοϋν κεραυνο£όλα4 
θά μπορούν νά κινητοποιούν το

σύνολο τών φοιτητών. Θλ  είναι 
ϊό μάτι τών φοιτητών μέσα στό 
Πανεπιστήμιο.

*Η "γραμμή πλεύσης" τών ε
πιτροπών φοιτηγικοϋ ελέγχου,θά 
βγαίνει μέσα από τίς ανοιχτές 
δημοκρατ^κές^ διαδικασίες των 
Γ.Σ.,κι αν#τήν παραβοϋγ θά εί
ναι αμεσα ανακλητές,άπ τή βάση 
τών φοιτητών. Την ανάγκη τι̂ υ 
φοιτητικού ελεγχου την ειδε α
κόμα κι^ή Β$ΕΕ καί την προτεί
νει γιά τά φοιτητικά εστιατό
ρια.

*0 φοιτητικός ελεγ^ος δέν 
είναι άγνωστος στό ^ελληνικό 
φοιτητικο κίνημα. Στα πρώτα 
χρόνια τής μεταπολίτευσης οπου 
τό φοιτητικό κίνημα βγήκε δυ- 
ίαμωμένο άπ’τήν^εφτάχρονη φα
σιστική διγτατορία, 9 1 ελληνες 
φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
fov γνωρίσουν. Οι μαζικές καί 
αγων-ιστικές r σγνελεύφεις πού 
γίνονταν τήν ̂ εποχή ̂ εκε ινηοι 
αμεσα,άγακλητές καί ελεγχό^ε- 
Υες, άπ τή βάση_ τών (ξοι^ητων, 
επιτροπές σχολών^ που εκλεγο 
νταν,οί αγωνιστικές κινητοποι
ήσεις πού γίνονταν,αποτελςϋσαν 
τήν ουσία τοϋ φοιτητικού ελεγ-
χθυ*Ό · ' ~Βέβαια η γραμμή του φοιτη
τικού ελεγχου είναι διαμετρικά 
αντίθετη μέ τη σημερινή διάς- 
θ(3ω»η τοϋ ΦΚ. 0 καθοδηγητ ικός 
ρόλος τής ΕΦΕΕ ^πού στερεί^άπό 
χ^λ^αδες φοιτητές τό δικαίωμα 
ν αποφασίζουν γιά τήν τύχη 
τους, η υποκατάσταση τής μάζας 
τών φοιτητών άπό λίγους "συνε
πείς" συνδικαλιστές,,ειναι τά 
κύρια σημεία πού αποκλείουν 
^ήμεςα τόν ^φοιτητικό ελεγχο 
απ τό ΦΚ κα£ κάνουν τή συνδι- 
οίκηση μΐ{ απειλητική πραγμα
τικότητα ^χι μόνο γιά ,τούς 
φοιτητές άλλά καί γιά τό έργα- 
τικό^και λαϊκό,κίνημα πού γά- 
νει ετσι εναν εμπειρο καί ευέ- 
λιχτφ σύμμαχό του. # β

Αυτό ομως δέν σημαίνει οτι 
οί φοιτητές θά κάτσουν μέ 
σταυρωμένα ^έρια.Πλαισιώνοντας 
τίς πρωτοπορες δυνάμεις, τούς 
πραγματικούς κομμουνιστες,πρέ
πει νά ξαναζωντανέψουν τις^ηρω 
ϊκές παραδόσεις του ΦΚ καί νά 
δώσουν τήν απάντηση^πού πρέπει 
στό υπουργείο παιδείας καί τήν 
κυβέρνηση.*Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ καί ή 
Παράταξη "αΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟ- 
,ΡΙΑ" προωθοζν τή γραμμή τοϋ 
φοιτητικοϋ ελεγχου όπου βρί
σκονται 4 γιά^νά§ μήν μπορέσουν 
οί άστοι ^καί οί ρεβιζιον^στές 
νά_μετατςέψουν τό_^ΦΚ( σέ εργα
λείο ̂ προώθησης τών αντιλαϊκών 
σχεδίων τους.

’Α^αςαίτρτος ,όμως ορος γιά 
όλα αυτά είναι η σύνδεση τοϋ 
φοιτητικού κινήματος μέ τό ερ
γατικό μας κίνημα σέ μόνιμη 
καί σταθερή βάση. *Η μεγάλη ε
ξέγερση ^τοϋ Νοέμβρη απόδει^ε 
τή δυνατότητα καί τη σπουδαιο- 
τητα τής συνδιασμενης πάλης 
τοϋ φοιτητικού κινήματος και 
τοϋ ευρύτεοου λαϊκού.σήμερα έ-



Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΗΣ ΤΟΥ 1976
πηγη ηοήυτψης πείρας για την Εργατια

και τους Κομμουνιστές
*0 Μάης τοΟ 1976 άποτέλεσε σημαντικό σταθμό στήν Ιστορία τοΟ σύγχρονου έργατικοΟ.μας κινήματος καί λαμπρή σελίδα στό ταξικό βιβλίο τΟν έργατικβν άγώνων. 0 περσινός Μάης ήταν πραγματικά χόχχινος.Χωρίζ υπερβολή,όλόκΧηρο τό Μάη τοΟ 76 ή εργατική τάξη έδινε ταξικές μάχες μέ,τήν κυβέρνηση Καραμαν- λή.Κι αυτές οί μάχες βάφτηκαν πάλι μ αίμα έργατικό.Μέσα στό Μάη το0 76 ύπήρχε μιά τέτοια εναλλαγή μορφ<3ν πάλης καί μιά τέτοια ποικιλία πολιτικβν καταστάσεων,Οσες δέν είχαν τά δυό χρόνια τής μεταπολίτευσης.Παράλληλα τά διδάγματα τοΟ Μάη ατσάλωσαν την εργατιά καί τοΰς κομμουνιστές γιά τίς μεγάλες 

μάχες πού Ερχονται.
Τό έργατικό μας κίνημα,τό Μάη τοΟ 76,4χοτόλ

μησε κεντρική πολιτική(αντιπαράθεση μέ τήν xt>- 
βέρνηση Καραμανλή. 01 άπεργιακοί αγΟνες εκείνης 
τής εποχής, καί εξ αΙτίας τοβ μεγέθους τοος(200 
χιλ. άπεργοί τό πρΟτο δίμηνο τοΟ 76) χαί έζ αι
τίας τβν ανώτερων μορφών πάλης τους,μετατράκη- 
καν σέ πολιτικούς. Η κυβέρνηση Καραμανλή,Οντας 
στό πλευρό τΟν άφεντικβν καί βοηθώντας τους στό 
χτύπημα τΟν απεργιΟν, έγινε καρφί στό μίτι τής 
εργατικής τάξης καί κύρια τής εργατικής πρωτο
πορίας.Παραμονές Πρωτομαγιβς,ή όγκούμενη άγανάχτηση 
τής έργατιβς γιά τήν απαγόρευση τοΟ γιορτασμοΟ 
της στην πλατεία ΚοτζιΒ επαιρνε σάρκα καί ο σ τά .  
'Ανήμερα,χιλιάδες έργάτες καί νεολαίοι,μέ μπρο
στάρηδες τοός κομμουνιστές, άνεμίζοντας τά χό χ- 
κινα λάβαρα καί τίς κόκκινες σημαΓες,διαδήλωναν 
στούς δρόμους τής Αθήνας, μαχητικά καί άγωνς- στικαί Η απαγόρευση τοΟ Καραμανλή έμεινε σ τ4  χαρτιά,περιορίστηκε μόνο στ^ν δχυρωμένη από αύ
ρες καί ροπαλοφόρους πλατεία Κοτζιβ καί σ ' αύ- 
τούς πού, δειλοί καί Ηττοπαθείς, έκαναν άστιχή 
Πρωτομαγιά μέ λουλούδια στό Πεδίο τοΟ 'Αρεως. 
Βίναι σίγουρο δτι στήν Ιστορία τΟν άγώνων μας 
αΰτή ή Πρωτομαγιά Θά πάρει Ιδιαίτερη θεση,άπ τή 
μιά γιά νά στιγματίσει τοός ξεπουλημένους ρεβι- 
ζιονιστές κι άπ'τήν άλλη γιά νά χαιρετίσει τούς 
νέους κομμουνιστές,πού συνεχίζουν έπάζια τήν Ηρωική παράδοση δλων τΟν κομμουνιστΟν τής ’Βλλά- 
δας.

'Η δολοφονία τοΟ συντρόφου Σιδέρη καί τοΟ άγων ι στή Παναγούλη έδωσαν στήν αγωνιστική Πρωτο
μαγιά τοΟ 76 τή σφραγίδα τους,την έκαναν κόχχι- 
νη.'Η Πρωτομαγιά άποτέλεσε τό προμήνυμα τβν γεγονότων πού ακολούθησαν καί πού χαρακτηρίζονται 
από τή μαζική καί ενεργητική παρουσία τοΟ λαοΟ 
μας.':J κομμουνιστική κηδεία τοΟ συντρόφου μας,ή 
μαΓ.Μ,ή κηδεία τοΟ αγωνιστή Παναγούλη κι ή δια
δήλωση *ααμαρτυρίας στή βουλή στίς 4 Μάη ηταν 
μιά φυ <·* τυνέχεια.'Η διαδήλωση τής 4ης Μάη,ά- 
κριβως γ;ι·ί βρίσκονταν εκεΓ οΐ επαναστατικές 
δυνάμει ,άν,. ΒΟς γιατί δργανωνόταν άπό τήν Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ, Εφτασε βτή βουλή,έφτασε στόν προορισμό 
της, τρέποντας σέ φυγή τούς έγκάθετους καί τίς 
αύρες τοΟ Καραμανλή. Η τρομοκρατία γινόταν σκό
νη, η έπίδειξη δύναμης άποδείχτηκε αδυναμία καί 
τό κίνημά μας, γιά δεύτερη φορα μέσα σέ τρεΕς μέρες, κέρδιζε μιά σημαντική νίκη. Οι κομμουνιστές έδειξαν τό πραγματικό τους πρόσωπο στό λαό 
πού τό είχαν τόσα χρόνια λερώσει ot ρεβιζιονι- στές μέ τούς συμβιβασμούς καί τά ,επουλήματα.Ή 
διαδήλωση τής 4ηί Μάη ίταν ή πρώτη άπαγορευμένη 
ΐπ’τον Καοαμανλή διαδήλωση πού Εφτανε στό τέλος 
της, κι ας μήν ηταν τόσο μαζική δπως αυτές πού 
διοργανώνουν οΐ ρεβιζιονιστές. Ot 40.000 διαδη
λωτές διαθέτανε μαχητικότητα καί πίστη, είχαν 
δργή κι αγανάκτηση,ηταν κομμουνιστές,καί τέτοι
ες πολιτικές ποιότητες δέν μετριοΟνται μέ αριθμούς.Γι ’αύτό Εσπειραν πανικό στήν κυβέρνηση,γι’ 
αυτό διάλυσαν τά υπουλα σχέδια τΟν ρεβιζιονι- 
στΟν, πού μέ λάσπες καί ραδιουργίες προσπάθησαν 
νά σαμποτάρουν τή διαδήλωση.Γι αυτό νίκησαν.Αύ-

τές οΐ νίκες τΟν πρώτων ΗμερΟν τοΟ Μάη καθόρι
σαν τά γεγονότα πού ξέσπασαν άργότερα μέσα στό 
Μάη,δίνοντας μιά έπαναστατική διάσταση στούς α
γώνες τής έργατιχής τάξης. ,

'Η έργατιά,στό μετερίζι τοΟ απεργιαχοΟ αγώνα 
Εδινε σκληρές μάχες μέ τήν κεφαλαιοκρατία γιά 
*ωμί-δουλειά, γιά πολιτικές καί συνδικαλιστικές 
ελευθερίες. Αυτοί^οΙ άγΟνες έντείνανε τήν οικο
νομική κρίση καί όξυναν τίς αντιδράσεις τΟν κα- 
πιταλιστΟν καί τής κυβέρνησής τους.Τά υπερκέρδη 
τους κινδύνευαν καί προοπτικά κινδύνευαν καί τα συμφέροντά τους. 'Η κυβέρνηση,σέ συνεργασία μέ 
τόν Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, έτοίμασε Ενα 
νομοσχέδιο,πού άν τό χαρακτηρίζαμε απλώς άντερ- 
γατικό,δέν θά λέγαμε τίποτα, γιατί άντεργατικοί 
είναι ολοι οΐ νόμοι τβν άστών. Αυτό τό νομοσχέ
διο ήταν φασιστικό καί άποτελοβσε τήν χορύφωση 
τής επίθεσης τής μπουρζουαζίας ένάντια στό έρ
γατικό κίνημα.*Η έργατική τάξη δέν Εδειχνε δια
τεθειμένη ν| άφήσει τό νομοσχέδιο αύτό νά ^ίνει 
νόμος Ετσι άνώδυνα, δπως εγιναν καί τόσοι άλλοι 
άπό τήν αντιδραστική χυβέρνηση Καραμανλή.Αύθόρ- 
μητα καί δυναμικά προετοιμαζόταν νά δώσει τήν 
απάντησή της. Τά σπέρματα τΟν άγωνιστιχΟν έκδη- 
λώσεων τοΟ Μάη Εδειχναν καθαρά δτι θά βγάλουν 
καρπούς τοΟτες τίς μέρες.

’Εργάτεε μεταφέρουν τραυματισμένο νεολαίο στα γεγονότα της 25ης Μ η
Μέσα σ αυτό τό κλίμα χαί μέ κρύα καρδιά,τά κόμματα τής "άντιπολίτευσης5 αποφάσισαν νά χά

νουν Εξωκοινοβουλευτική παλη γιά νά^μήν άποχο- 
ποΰν άπό τήν έργατιά. Προσπάθησαν όμως σ'αύτή τήν πάλη νά δώσουν Ενα τέτοιο έχφυλισμένο χαρα
κτήρα, ώστε νά μή δημιουργήσουν πολιτικό ρήγμα στήν κυβέρνηση Καραμανλή. Βτσι έκαναν τή διημε- 
ρη πανεργατική άπεργία σαλάμι.χι άλλους κλάδους 
κατέβασαν σέ 48ωρη απεργία, άλλους σέ 24ωρη κι 
άλλους απλΟς σέ στάση έργασίας.'Η πλειοψηφία δ- ιής έργατικής τάξης, κόντρα στίς αποφάσεις 
τΟν σωματείων τους, κατέβηκαν σέ διήμερη πανερ
γατική απεργία καί συμμετείχαν μαζικά στήν πα- 
νεργατικ$ έκδήλωση τής 24ης Μάη. 'Από τή συγκέ
ντρωση αυτή προσπάθησαν ν άβαιρέσουν κάθε άγω- 
νιστική πνοή μέ τίς άνιαρές ομιλίες τους καί μέ

@



Ο ΣΙΛΕΡΗΣ ΖΕ1 A
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓ

Τ<5 κίνημα πολλές φορές γεν
νάει καταστάσεις τέτοιου μεγέ
θους,πού οΐ λέξεις δέν έχουν τή 
δύναμη νά έκφράσουν. Δημιουργεί 
συνθήκες καί γεγονότα πού ξεφεύγουν άληθινα άπό τήν πέννα εκείνου πού θά ήθελε να τά ά- 
ναπαραστήσει.Γι’αύτό, παρ’ δλο πού^έρασε Ενας δλόκληρος χρόνος άπό τή 
δολοφονία τοΟ Συντρόφου>μας Σι- δέρη, δηλώνουμε άπ τήν άρχή πώς 
τοΟτο τό κείμενό μας δέν μπορεί 
νά φανερώσει τήν δρμή καί τό μέγεθος τΟν συναισθημάτων πού 
συγκλονίζουν τίς καρδιές μας.'Η 
ύποσχεση πού μέ σφιγμένα χείλη 
δώσαμε πάνω στόν τάφο του, νά συνεχίσουμε τό δρόμο του, νά 
κρατήσουμε ψηλά τή σημαία πού μβς παράδοσε πέφτοντας,νά έκδι- 
κηθοΟμε τό θάνατό του,είναι γιά 
μδς αποφάσεις πού σφραγίζουν 
βαθιά τήν πορεία πού άκολουθάμε. 
Καί ή πραγμάτωσή τους σίγουρα 
θά ’ναι τό καλύτερο κείμενο πού 
θά μποροΟσε νά γραφτεί γιά τό 
νεκρό σύντροφό μας.

Τό περίγραμμα ένός άνθρώπι- 
νου κορμιοΟ σχεδιασμένο μέ κι
μωλία πάνω στήν άσφαλτο,τό αίμα 
καί τά θρυψαλλιασμένα τζάμια 
κάτω άπό τήν έτικέττα: "τρογαίο 
θανατηφόρο ατύχημα", είναι ο,τι 
κατάγραψε ή ανάκριση τής τρο
χαίας. Τίποτα παραπάνω.

ΟΪ άφίσσες τΤ}ς δργάνωσής μας σκορπισμένες στό κατάστρωμα τής 
Πειραιάς,τό ,κάλεσμα τοΟ λαοΟ σέ μιά κόκκινη άγωνιστική Πρωτομα
γιά, τό κίνημα πού μέ τήν κραυγή 
τοΟ Σιδέρη,αναπάντεχα καί ηρωϊ- 
κά ξαναδενόταν μέ τις κομμουνιστικές παραδόσεις, μαζί μέ τήν 
άπόφαση χιλιάδων κομμόυνιστΟν 
νά τσακίσουν τήν άστική τρομοκρατία καί νά προχωρήσουν στόν άγώνα γιά τό σοσιαλισμό, είναι 
δ,τι κατάγραψε ή Ιστορία.Δυό κόσμοι διαφορετικοί, δυό κόσμοι άντιμέτωποι - μέ τοΟτο 
τό θάνατο γίνονταν πιό έχθρικοί, 
πιό άδιάλλαχτοι.’ *0 κόσμος τΑς 
δουλειδς,τής προόδου,δ αυριανός 
κόσμος,κέρδιζε ϊναν ηρωα.'Ο κόσμος τής καταπίεσης , τής φθορδς, 
δ άπάνθρωπος κόσμος τΟν άστΟν, £χανε μιά μάχη. KaC η δολοφονία τοΟ συντρόφου μας άνοιγε τό 
δρόμο γιά καινούργιες νίκες ί -  " 
δείχνε πώς η ζωή δέν είναι τί
ποτα μπροστά στό μέλλον,πού τό
σα απαιτεί ή πραγμάτωσή του.

*0,τι μέ αίμα χτίζεται δέν 
είναι τυχαίο.ούτε έφήμερο.ΤοΟτο τό γνώριζε δ Σιδέρης. Τό είχε 
νιώσει άπ’ τά μικρά του χρόνια. 
Τό’χε άποδεχτεϊ. Οταν ξεψυχοΟ- σε στό Ρυθμιστικό τό πρωί τής

Πρωτομαγιδς τοΟ 76, στό πρόσωπό 
του ήταν χαραγμένο τό χαμόγελο 
τΟν 200 τής Καισαριανής, τό χα
μόγελο τοΟ Μπελογιάννη,τό χαμόγελο τοΟ Πέτρουλα.Αυτο τό χαμό
γελο πού τυραννάει χρόνια τώρα 
βασανιστικά κι έπίμονα,τόν ύπνο 
τΟν άστΟν. Αυτό τό χαμόγελο πού τό κομμουνιστικό κίνημα εχει 
στοργικά φυλαγμένο κάτω άπό τή 
χοντρή του χλαίνη.Αυτό τό χαμόγελο πού ξεσηκώνει τίς καρδιές 
μας καί πλανιέται πάνω άπ’τίς 
διαδηλώσεις μας,πάνω άπ'τούς ά- γΟνες καί τίς ελπίδες μας. ΠΟς 
λοιπόν νά κλάψει κανείς γιά τό 
χαμό τοΟ νεκροΟ συντρόφου;Γιατί 
νά θρηνήσει}’ΑφοΟ δ Σιδέρης δέν χάθηκε. ΑφοΟ ό Σιδέρης είναι ά- νάμεσά μας.‘ΑφοΟ δ Σιδέρης ζεί.'

Οί θρήνοι κι οί μεμψιμοιρίες 
είναι γιά τούς άλλους, γιά τούς 
μικρόι|τυχους. Γι* αυτούς πού δέν βλέπουν μπροστά.Γιά μ5ς: ή άπό- 
φαση, ή θέληση, τό μίσος.

Τά περιστατικά τοΟ θάνάτου 
του είναι γνωστά: ̂ τυπ-Λθηκε θανάσιμα στίς 30 τ’’Απρίλη το076 
άπό διερχόμενο αυτοκίνητο. Στήν 
δόό ΠειραιΟς. Προσπαθώντας νά 
διαφύγει άπό αστυνομικούς πού τόν κυντιγοΟσαν γιατί κόλλαγε ά- 
^ίσσες.*Αφίσσες πού καλοΟσαν σέ 
αγωνιστική πρωτομαγιάτικη συ
γκέντρωση στήν πλατεία Κοτζιδ.

Οί άστυνομικοί πού τόν καταδίωκαν δπω^ κι άλλους συναγωνι
στές, τόν αφησαν άβοήθητο καί 
καταμα-ρωμένο καταμεσής τοΟ δρόμου. 0 συναγωνιστής Στέλιος 
Μπογιατζής, μέλος τής Π.Μ.Π.,μέ 
σιδερένια ι|τυχραιμία πήρε στήν 
αγκαλιά του ,τό τσακισμένο σΟμα 
τοΟ συντρόφου καί προσπάθησε 
μάταια νά βρεί μιά κλινική γιά νά τοΟ δοθούν οί πρώτες βοήθει
ες.’Αδικα δ^ως.Οί πόρτες τών έ- 
μπόρων τής ανθρώπινης ζωής μεί
νανε κλειστές.'

Στό Ρυθμιστικό,δπου μετά άπό 
πολλές δυσκολίες μεταφέρθηκε, 
διαπιστώθηκε ή σοβαρότητα τής 
κατάστασής του. "Βαρειά εγκεφα
λική κάκωση^ετά Εσωτερικής αί- ιιορραγία^" ,άποφαίνονται οί για
τροί. Οι γονείς ,τσΟ συντρόφου 
μας,ειδοποιημένοι άπό τήν οργά
νωση, βρίσκονται στό προσκέφαλό του απ τήν πρώτη στιγμή,συγκρο
τώντας , τόν πόνο καί την δδύνη 
τους από τό άναπάντεχο γεγονός.

Στίς 12.30 τό βράδυ, τό Ιατρικό συμβούλιο άνακοινώνει πώς 
συντελέστηκε · "άπεγκεφαλισμός" 
καί πώς δ Σιδέρης Ισιδωρόπου- 
λος θεωρείται κλινικά νεκρός.

Ξεψυχάει άνήμερα τήν Πρωτομαγιά, στίς 9·30 τό πρωί.
'Ολόκληρο τό ρυθμιστικό άνα-

*Από τήν κηδεία του I
στατώνεται άπό τίς φωνές τοΟ 
τραγικοΟ πατέρα,πού δταν τοΟ α
νακοινώνεται δ θάνατος τοΟ μο- νάκριβου παιδιοΟ του, στήνεται 
δρθός, βάζει τήν φθαρμένη τρα
γιάσκα στό κεφάλι καί, σφίγγοντας τή γροθιά του,φωνάζει:"Ζή- 
τω η Κόκκινη Πρωτομαγιά.' Ζήτω δ 
Σιδέρης 'ίσιδωρόπουλος.'.'"

'Η είδηση τοΟ θανάτου συ
γκλόνισε χιλιάδες κομμουνιστές, χιλιάδες εργάτες, πού κείνη τή 
μέρα διαδήλωναν στό κέντρο τής 
Αθήνας.Συγκλόνισε τήν 'Ελλάδα. 
Συγκλόνισε τό ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνημα. Ηταν ?νας πυρο
βολισμός μέσα στό ήσυχο καί λα
μπρό πρωινό."Ηταν τό σύνθημα.*Η 
άφετηρ ία.
" Ή  Κ. 0. ΜΑΧΗΤΗΣ καταγγέλλει 

τήν κυβέρνηση Καραμανλή καί τήν 
αστυνομία της σάν υπεύθυνους γιά τό θάνατο τοΟ σ. Σιδέρη 'ΐ- 
σιδωρόπουλου, πού σκοτώθηκε κυνηγημένος άπό άστυνομικά όργανα."

Μέ τούς τηλεβόες, μέ τίς φωνές μας πού πιά είχανε κλείσει άπό τήν ένταση, μέ τήν ψυχή μας



ΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ
ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

έρη *Ισιδωρόπουλου
όλάκερη, διαδίδαμε τήν τραγική 
είδηση παντοϋ.

'Η έκπληξη καί ή άγανάγτη- 
ση χαράζονταν στά πρόσωπα όσων 
ακουγαν τό συνταραχτικό νέο.Δέν 
μποροϋσε κανείς νά πιστέψει,δέν 
μποροϋσε κανείς νά δεχτεί αυτές 
τίς λέξεις: σκοτώθηκε κυνηγημέ
νος άπό άστυνομικους...

Στά μάτια τΟν μεγαλύτερων Ε
βλεπες μιά λάμψη,μιά πίκρα,άλλά 
καί μιά ελπίδα.Τήν έλπίδα πού 6 
θάνατος τοϋ νεαροϋ κομμουνιστή 
εφερνε: ή πραγματικότητα τούς 
σύνδεε μέ τό κίνημα που ζήσανε. 
Τούς σύνδεε μέ τόν κόκκινο Μάη 
τοϋ 36,μέ τήν Πρωτομαγιά τοϋ 44. 
Φανέρωνε τόν ψυχισμό^μιβς όλό- 
κληρης γενιβς. Τούς εφερνε πιό 
κοντά στό σήμερα.Ναί'*0 θάνατος 
τοϋ Σιδέρη εδεσε τή σπασμένη ά- 

.λυσίδα.Μαζί μέ(τήν έζέγερση τοϋ 
Νοέμβρη,εγινε ο συνδετικός κρί
κος με το παρελθόν. ’Ιδιαίτερα 
γιά τούς πιό νέους, πού δέν ζή- 
σανε τέτοια Ηφαίστεια, τέτοιες 
εντάσεις/

Χιλιάδες φωνές σμίξανε μέ 
τίς φωνές μας. Χιλιάδες καρδιές

χτύπησαν δυνατά.Χιλιάδες γροθι
ές σφίχτηκαν σχηματίζοντας Ενα 
όλόκληρο δάσος από πυρακτωμένες 
προεκτάσεις τής καρδιδς. Κανείς 
δέν μποροϋσε νά πιστέψει,κανείς 
δέν μποροϋσε νά συχωρέσει, κα
νείς δέν μποροϋσε νά δακρύσει. 
Τό μίσος ?)ταν πιό δυνατό.' "Η ά- 
γανάχτηση πιό μεγάλη. *0 άνθρω
πος δεν συχωράει παρά μονάχα 
τόν άνθρωπο.Κι οί^δολοφόνοι τοϋ 
Σιδέρη δέν είναι άνθρωποι...

'}} πρωτομαγιά τοϋ 1976 μπήκε 
στό αρχαίο τής ιστορίας. Οι σε
λίδες αυτές γραφτήκανε μέ αίμα. 
'Ολόκληρη ή διαδήλωση πού κείνη 
τή μέρα τράβηξε γι,ά τήν πλατεία 
Κοτζιί, τράβηξε στό όνομα τοϋ 
Σιδέρη. Τό σύνθημα: "ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ EOTΖΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ",όδή- 
γησε τήν πορεία,όδήγησε τή σκέ
ψη,όδήγησε τήν καρδιά,άνοιγε τό 
δρόμο πού τόσο περίτεχνα είχανε 
κλείσει οΐ άστοί μαζί μέ τούς 
πρώην κομμουνιστές. 'Η Πρωτομα
γιά ε^ει πολλούς ηρω£ς.Σ’αυτούς 
τούς ηρωες προστέθηκε άκόμα έ
νας. 'Ο Σιδέρης0

Η ΚΗΔΕΙΑ

Γιά τήν κηδεία του κινητο
ποιηθήκαμε δσο & έλάχιστος χρό
νος έπέτρεπε. "Η δργάνωσή μας, 
χωρίς νά διαθέτει δλα έκείνα τά 
μέσα πού άπαιτοϋσε ή κάλυψη έ
νός τόσο μεγάλου γεγονότος, μέ 
υπεράνθρωπες προσπάθειες μπόρε
σε νά διαδώσει σ’δλη τήν Αθήνα 
καί τόν Πειραιδ τήν ώοα καί τόν 
τόπο τής κηδείας. 'Η εργατιά δ
μως, πού διαδήλωνε τήν Πρωτομα
γιά στό κέντρο τής 'Αθήνας, συ
γκλονισμένη από τό γεγονός,λει
τούργησε καλύτερα κι απ’τόν πιό 
άρτιο μηχανισμό. Διαδίνοντας τό 
γεγονός άπό στόμα σέ στόμα, Ε
στειλε μέχρι τήν πιό μακρινή 
πόρτα, μέχρι τήν πιό^ απόμακρη 
συνοικία τήν είδηση. 'Ετσι,στίς
2 τοϋ Μάη,στά Σουρμενα, μπροστά 
στό έρ^ατόσπιτο τοϋ Σιδέρη άπό 
νωρίς άρχισε νά μαζεύεται ό κό
σμος.

'Ενα πλήθος βου^ό,συγκινημέ- 
νο.Χιλιάδες μάτια υγρά.Χιλιάδες 
χείλη σφιγμένα.

Δίπλα στήν πόρτα ακουμπισμέ
νο τό σκέπασμα τοϋ φέρετρου.Πά
νω στό ξύλο του κολλρμένα τά 
άρθρα τοϋ Σιδέρη πού είχανε δη 
μοσιευτεί στήν>"ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ
ΠΟΡΙΑ".Πάνω απ’τήν πόρτα κι από 
τή μιά μέχρι τήν άλλη άκρη τοϋ 
σπιτιοϋ άπλωμένο Ενα τεράστιο 
πανώ εγραφε: "0 ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΕΙ ΑΥ
ΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ". 'Ανάμεσα στόν 
κόσμο, 6 πατέρας'τοϋ Σιδέρη, μέ 
Ενα κόκκινο γαρύφαλλο στό αυτί, 
μιλάει μέ τόν κόσμο.f "Μήν τόν 
κλαίτε.Συνεχίστε τόν άγώνα.Χτυ

πάτε τό φασισμό. 'Αποτελειώστε 
τον. '0 Σιδέρης ηταν αγωνιστής. 
"Ελεγε τά σύκα-σύκα... Ηταν έ
νας μικρός^ 'Αρης Βελουχιώτης. 
'Ανήκει σέ ολους σας.'Επεσε γιά 
τήν έργατική τάξη."

Μέσα στό σπίτι ή άτμόσφαιρα 
είναι βαρειά. Στή φτωχική σάλα 
πού 6 Σιδέρης τή χρησι^οποιοϋσε 
καί σάν γραφείο, γύρω απ'τό φέ
ρετρο κάθονται η μάνα,οΐ στενοί 
συγγενείς,οί σύντροφοι συμμαθη
τές του. Τιμητική φρουρά. Τόν
κυττουν άδάκρυτοι. Κάθε Ενα τέ
ταρτο ή τιμητική φρουρά άλλάζει 
Κάθε Ενα τέταρτο έκεΓνοι πού 
ζήσανε τόσες μέρες,τόσους μήνες 
μαζί μέ τοϋτο τό παιδί,πού τώρα 
κείτεται άψυχο, ύπόσχονται,ύπό- 
σχονται άδιάκοπα,έντονα,πώς θά 
νικήσουν.Τόν κοιτάζουν,τόν θαυ
μάζουν καί υπόσχονται.

Τά χέρια τοϋ νεκροϋ κρατάνε 
τή φωτογραφία τοϋ Μάρξ.Πάνω στό 
τραπέζι τά μαθητικά του βιβλία 
καί σ δλο τό δωμάτιο έκατοντά- 
δες άνθοδέσμες πού άναδίνουν τή 
μυρουδιά τής άνοιξης.

'Ολοι περνάνε μπροστά άπ' τό 
φέρετρο,σηκώνουν τή γροθιά,υπό
σχονται βουβά,τόν κοιτάζουν καί 
μέ τά μάτια αναζητοϋν ν* άκου- 
ψπήσουν κάπου, σέ κάποιο άπό τά 
αντικείμενα, ν'άφήσουν έκεΤ τό 
βαρύ καί άκαθόριστο φορτίο τΟν 
συναισθημάτων πού τούς τυραννά- 
νε. Ναί, ό Σιδέρης άνήκει στήν 
έργατική τάξη. Ανήκει στους 
φτωχούς καί καταπιεσμένους.Αύτό 
φαίνεται στά μάτια τΟν συντρό
φων πού περνάνε μπροστά άπ’ τό 
φέρετρο.'Οπως φαίνεται καί ή ύ- 
πόσχεση πού επίμονα εχει καρφω
θεί στα χαρακτηριστικά τοϋ προ
σώπου τους: "θά συνεχίσουμε τόν 
άγώνα πού εσύ εκανες."

Τώρα γύρω άπ’τό σπίτι δέν υ
πήρχε πουθενά χΟρος έλεύθερος. 
Χιλιάδες νεολαίοι,χιλιάδες κομ
μουνιστές είχαν κατακλύσει ο
λους τούς γύρω δρόμους καί πε- 
ρίμεναν καρτερικά τήν ώρα πού 
θά ξεκίναγε ή πομπή γιά τό νε
κροταφείο.

Τό σπίτι είχε χαθεί πιά πίσω 
άπό τίς δεκάδες τά στεφάνια καί 
μαζί μέ τίς άφίσσες τής έργάνω- 
σής μας, πού ο πατέρας τοϋ νε
κροϋ εΐχε κολλήσει πάνω στούς 
τόίχουςφλέγοντας "θ’άποτελειώσω 
έγώ τό εργο τοϋ παιδιοϋ μου",τό 
μικρό φτωχόσπιτο εμοιαζε μέ πα
ράξενο μνη.είο.

'Εκείνη τήν ώρα βγήκε τό φέ
ρετρο.Τό κράταγαν τέσσερεις σύ
ντροφοι. '0 Σιδέρης άφηνε γιά 
πάντα τό σπίτι πού μεγάλωσε. Α
φηνε γιά πάντα τή μικρή αυλή μέ 
τήν κληματαριά.Τό στενό καί λι
τό δωμάτιο, γεμάτο άναμνήσεις,
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κρούς της. 'Η κηδεία τοΟ μικρού 
χομμουνιστΑ είχε μετατραπεί σέ 
συνολική έκφραση συναισθημάτων 
απαγορευμένων,που κείνη την ωρα 
βρίσκανε διέξοδο, έκφραση,πραγ
μάτωση.' Κείνη τι̂ ν ωρα τ<5 κίνημα 
μετογσιωνόταν. Εβρισκε τό μπ<5ΐ 
του. Αντίκρυζε τό ανάστημά του. 
’Αναπτερωνόταν. Ναί, ό θάνατος 
γινότανε ζωή.

"Οταν τό φέρετρο έφτασε στόν 
τάφο, τά συνθήματα, ασταμάτητα, 
δυναμικά, ανεξάντλητα^ διαδέχο
νταν τό ενα τό άλλο. Επρεπε νά 
περάσει αρκετή &ρα γιά ν ’ άκου- 
στεί,παλλόμενη,βαθειά,άλλά στα
θερή,ή φωνήτοΟ συντρόφου μας:

Σύντροφε Σιδέρη:
'Η χτεσιυή Πρωτομαγιά γιορ

τάστηκε άπδ τήν έργατιά οπως 
τδθελες. "Οπως άγωνίστηκες για 
νά γιορταστεί. Χιλιάδες έργάτες 
ένωσαν τή φωνή τους με τή φωνή 
των συντρόφων σου γιά νά βρο- 
ντοφωνάξουν: ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ. Χιλιάδες 
στόματα κραύγασαν: ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ.

Ι̂ ιένο μέ αίμα.' Αυτήν τήν πορεία 
υπόσχονταν τά λόγια τΟν συντρό
φων συμμαθητΟν τοΟ Σιδέρη πού 
ειπώθηκαν πάνω στόν τάφο του:

"'Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟ
ΠΟΡΙΑ ορκίζεται στό αϊμα τοΟ 
νεκροΟ συναγωνιστή της καί δη
λώνει πώς θά παλέψει μέ μεγαλύ
τερο θάρρος κι αποφασιστικότητα 
γιά νά πετύχει τούς στόχους πού 
πιστεύει. Πως θά παλέψει μέ με
γαλύτερο μίσος ένάντια σ ’αύτούς 
πού,είτε τό ήθελαν εϊτε οχι,δο
λοφόνησαν τό συν. Σιδέρη, μέχρι 
νά πάρει τό αίμα του πίσω. Πώς 
θά παλέψει μέχρι νά σταματήσει 
στόν τόπο μας ή έκμετάλλευση 
ανθρώπου άπό άνθρωπο, μέχρι νά 
κάψει τό σύστημα τής μισθωτής 
σκλαβιΒς.Πώς θά παλέψει γιά μιά 
παιδεία >='.κή σέ μιά Ελλάδα 
λεύτερη καί σοσιαλιστική.

Τόν ίδιο χαραχτήρα είχανε δ- 
λα οσα ξίπώθηκαν έκείνη τήν ωρα 
”θλβς οι οργανώσεις τής άριστε- 
ρ8ς (ΕΚΧΕ,ΟΜΑΕ, ΒΛΕΚ,ΟΚΔΕρΟΠΑ, 
ΟΣΕ, οΐ μαθητικές παρατάξεις 
ΠΜΣΠ, AAMHE) πού χαιρέτισαν, ά- 
ποκαλύφτηκαν μπρος στό νεκρό

ελπίδες, χαρές,πόθους, θά μενε 
άπό δΟ καί πέρα άδειο;

'Η κραυγή "ΣΙΔΕΡΗ ΖΕΙΣ, ΕΣΥ 
ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ" συντάραξε τήν Α
τμόσφαιρα.Χιλιάδες γροθιές υψώ
θηκαν, αμέτρητα μάτια δάκρυσαν, 
αμέτρητα χέρια δέθηκαν σέ αλυ
σίδες. 'Η πομπή ξεκίνησε.

Τό φέρετρο, καλυμμένο μέ τή 
σημαία τής Κομμουνιστικές ’Ορ
γάνωσης ΜΑΧΗΤΗΣ,ηταν μπρος.Πίσω 
μιά κόκκινη σημαία μέ πένθος 
καί πιό πίσω δεκάδες πανώ, έκα- 
τοντάδες σειρές κομμουνιστήν μέ 
σκαμμένα άπ’τόν πόνο πρόσωπα.Τά 
συνθήματα "ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΤΖΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ", "ΚΑΤΩ Η ΚΑΡΑ- 
ΜΑΝΑΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ", "ΕΝΑΣ ΣΤΟ 
ΧΩΜΑ,ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ", "ΘΑ
ΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ι
ΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ", "Μ ΑΓΩΝΑ ΤΙΜΑΜΕ 
ΤΟΥΣ,ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ", άντηχοΟσαν 
σάν ομοβροντίες. Τό,μίσος ηταν 
καρφωμένο στά μάτια ολων. ’Η α
πόφαση γιά έκδίκηση ηταν τυπω
μένη άνεξίτηλα στο μέτωπο τΟν 
κομμουνιστΟν πού συνόδευαν τό 
νεκρό σύντροφο.

0 κόσμος είχε κατακλύσει τά 
γύρω μπαλκόνια ενώνοντας τή φω
νή του μέ τή φωνή τΟν διαδηλω- 
τδν. ,

'Η πορεία, στρίβοντας, μπήκε 
στή λεωφόρο.Τό πανηγύρι τ£3ν Πό
ντιων στήν κεντρική πλατεία τΟν 
Σούρμενων σταμάτησε. *0 κόσμος 
πού πρίν διασκέδαζε καό χόρευε 
τώρα δακρυσμένος αποκαλύπτεται 
^πρός στό φέρετρο. Τά συνθέματα 
ανεβαίνουν σέ ένταση καί πάθος, 
6 αέρας ηλεκτρίζεται, ή πλατεία αντιβούιζει.

Τδ φέρετρο βγαίνει άπδ τδ σπίτι
Στό νεκροταφείο ή πομπή δέν 

Ηταν πιά ποαπή. Ηταν θάλασσα α
ν εξέλεγκτη, ηταν χείμαρρος' Ηταν 
μεγάλη πολιτική διαδήλωσηίί

'0 φρεσκοσκαμμένος τάφος εί
χε άσφυκτικά κυκλωθεί.Τό νεκρο
ταφείο είχε πλημμυρίσει.Οΐ κόκ
κινες (σημαίες πού κυμάτιζαν πά
νω άπ’τά μνήματα,τά πανώ καί τά 
κόκκινα γαρύφαλλα δημιουργοΟσαν 
τήν αίσθηση πώς ζοΟσε κανείς σέ 
άλλους χρόνους, δπου ή νικήτρια 
έργατική τάξη τιμοΟσε τούς νε- 

φ

Me σηκωμένες γροθιές καί 
συνθήματα πού διακόπτανε τήν 
κάθε φράση γιά νά τή συνδέσουν 
μέ τήν έπόμενη,τοΟτα τ ’άπλά λό
για περνάνε^ μιά ανεπανάληπτη, 
μιά ανώτερη ένταση.’Ηλεκτρίζουν 
τήν καρδιά,τή σκέψη,τή διάθεση. 
Μ8ς ανυψώνουν/

Περήφανοι πού είχαμε τέτοιον 
ήρωα ανάμεσά μαί, περήφανοι πού 
αυτός ό ηρωας είχε γιά μάνα καί
ί ιά πατέρα έργάτες κομμουνιστές, πλούς λαϊκούς ανθρώπους,νιώθα
με πώς ή ιστορία ετσι γράφεται.
Ετσι μόνο σφραγίζεται αδρά,ου
σιαστικά,σέ βάθος. Μέ αίμα' Ε
πίπονα καί βασανιστικά.'Αλλά σέ 
βάθος" 'Από τό βήμα τοΟ μικροΟ 
παιδιοΟ ίσαμε τό σίγουρο περπά
τημα τοΟ ωρίμου άγωνιστή, ο,τι 
μετράει, δ,τι μένει.είναι γραμ-

|ΐας σύντροφο, ϊόν τίμησαν δπως 
επρεπε.Στάθηκαν στό ΰψος ποιί ά- 
παιτοΟσε f στιγμή,Δυό δρες κρά
τησαν περίπου οι ομιλίες.Τελευ
ταίος χαιρέτισε τό νεκρό 6 πα
τέρας: "*0 Σιδέρης ανήκει σ’δλη 
τήν εργατιά. Γι αυτήν ?πεσε.Για 
να γιορταστεί ή Κόκκινη Πρωτο
μαγιά. Μήν τόν ζεχάσετε.Μήν τόν 
κλαίτε. 0 Σιδέρης δέν θέλει 
κλάμματα.θέλει άγώναί’Ακολούθη
σε τή γενιά τοΟ Πολυτεχνείου. 
’Ακολουθείστε τον."Επεσε γιά τή 
Κοτζιδ τήν Πρωτομαγιά. Ακολου
θείστε τον.'Ο Σιδέρης ζεί,αυτός 
μδς δδηγεί. "0 ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΕΙ. ΑΥ
ΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ.' Μέ μι«ς άντι- 
βούηξε δ τόπος.Μέ μιβς χιλιάδες 
φωνές ένώθηκαν. Οί φωνές μας,οι 
κραυγές μας γ.ίνανε ενα/ Καί τό
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τραγούδι, άκούστηκ^. 'Υπόκωφο 
στήν άρχή, μετα αδρό, έπίμονο: 
"Πέσατε θύματα άδέρφι.α έσεΤς σέ 
άνιση μάχη κι άγώνα..."Τά μάτια 
βουρκώσαν, τά δάχτυλα τρέμανε,ή 
καρδιά άναρριγοΟσε,τό σΟμα στε
ριώθηκε,έδραιωθηκε,γιά νά πάρει 
χωρίς διακοπή τή δύναμη τοΟ 
στίχου: "’Εμπρός τής γής ot κο
λασμένοι, τής πείνας σκλάβοι ε- 
πρός,έμπρός..." Πιό δυνατά,πιό 
πίμονα,πιό ρωμαλέα,τό τραγούδι 
Ανυψώνεται,σκεπάζει τόν ούρανό: 
"Γιά νά λείψουν τά δεσμά μας, 
γιά νά πάψει πιά ή σκλαβιά, νά 
νιώσουν πρέπει τή γροθιά μας 
καί τής ψυχής μας^ή φωτιά...." 
'Υπόσχεση.η πιό αυτονόητη,ή πιό 
φυσική που μποροΟσε νά δοθεΤ ε
κείνη τήν ωρα πάνω στό μνΤ|μα. 
'Υπόσχεση άδιάλλαχτη.^ίαιη. Εκ
δικητική. 'Υπόσχεση ανάστασης. 
Κάλεσμα τελευταΓο.’Επαγαστατικό 
προσκλητήριο. *Η φωνή αντήχησε: 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΣΙΔΟΡΟΠΟΥΑΟΣίΚι ot δέ
κα χιλιάδες γροθιές σφίχτηκαν 
καί δέκα χιλιάδες φωνές απάντη
σαν: Π A f f Ν Ηταν ή δή
λωση πώς 6 αγώνας συνεχίζεται.
Ηταν η βεβαιότητα πώς ο Σιδέ- 
ρης βρισκόταν πάλι άνάμεσά μας 
κι άς κατέβαινε κείνη τή στιγμή 
στόν τάφο.*0 Σιδέρης δέν εμπαι-
νε στόν τάφο.'Ο Σιδέρης εμπαινε 
στίς καρδιές^μας. '0 Σιδέρης α- 
νασταινόταν.*0πως δλοι οι ηρωες 
κομμουνιστές, δπως δλοι οΐ ταγ
μένοι στήν εργατιά. Τό Σιδέρη 
τόν παίρνανε τά ροζιασμένα χέ
ρια τής δουλειδς, τά χέρια τοΟ 
μόχθου.Τόν κράταγαν.Δικόν τους. 
Μοναδικά δικό τους. Γιά πάντα 
δικό τους.

Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΙΣ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ

'Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ,μέσα στή δί
νη τΟν γεγονότων, δέν εχασε τόν 
κεντρικό πολιτικό της στόχο. I- 
σα-ϊσα πού ό θάνατος τοΟ Σιδέρη, 
ή δολοφονία^του, υπογράμμιζε ε- 
ντονώτερα αυτό τό στόχο. Οι δο
λοφόνοι τοβ συντρόφου μας, ot 
δυο αστυνομικοί τοβ 4ου,δλοι ot 
αστυνομικοί τελικά,τά πιστά μα
ντρόσκυλα ,τής κυβέρνησης τοβ 
Καραμανλή,επρεπε ν’άποκαλυφτοβν, 
νά ζεσκεπαστοΟν μπροστά στο λαό. 
"Οσοι τόν σκότωσαν - γιατί αύτή 
ή δολοφονία εχει πολλούς ηθι
κούς αυτουργούς,έκατοντάδες,χι-ι 
■λιάδες ηθικούς αυτουργούς - παρ* 
δλο πού δέν κατάφεραν νά μ8ς 
τόν πάρουν,επρεπε νά πληρώσουν. 
Κι αύτά(τά έγκλήματα δέν διατι- 
μΟνται.'Η πληρωμή τους είναι α
νυπολόγιστη.Τό τίμημα καθημερι
νό. 'Ανερ^όμενο, Απλησίαστο.

’Ο,τι εγινε ήταν μόνο ή άρχή. 
‘Η μεγάληtδιαδήλωση τής 4ης τοβ 
Μάη πού ακολούθησε την κηδεία 
ήταν ή αφετηρία. *Η„Ικανοπο ίηση 
θά πληρωθεί μονάχα οταν πραγμα- 
τωθεt τό γκρέμισμα τής αστικής 
;άζης. Τό γκρέμισμα τοβ άστικοβ

μύθου.
Αύτό ίταν στήν ουσία τό κε

ντρικό "σύνθημα" τής διαδήλωσης. 
Αυτή ηταν ί| απάντηση τής όργα- 
νωσής μας σ αυτούς πού,μετά τήν 
Ικταση πού πήρε τό "ασήμαντο 
τροχαίο ατύχημα τής όδοβ Πει- 
ραιΟς", τρέζανε γρήγορα-γρήγορα 
νά δηλώσουν δτι "6 μαθητής κρα- 
τοΟσε 3 άφίσσες γιά τον εορτα
σμό τής Πρωτομαγιβς πού ηταν 
νόμιζες καί είχαν τοιχοκολληθεΓ 
σέ αρκετά σημεΓα τής ’Αθήνας", 
πώς "δέν καταδιώχθηκε γιά άφισ- 
σοκόλληση καί οΰτε ήταν άλλωστε

δυνατόν νά καταδιωχθεΓ ωρα 6 τό 
απόγευμα" καί τέλος πώς "ούδείς 
αστυνομικός υπήρχε τήν ωρα τοϋ 
συμβάντος σ ’αύτή τήν περιοχή".

Πρίν τήν κηδεία τά "σοφά κε
φάλια" τής 'Ασφάλειας γιατί δέν 
κάνανε καμιά δήλωση; Γιατί άρ- 
νιόνταν άκόμα καί τήν δπαρξη 
τοϋ τροχαίου; Πρίν τήν κηδεία 6 
Σιδέρης δέν κράταγε άφίσσες; Κι 
από ποΟ κι ως ποΟ ή άστυνομία 
χαρακτηρίζει νόμιζες τίς άφίσ
σες αύτές;Γιατί η Ασφάλεια πά
ει ντέ και καλά νά μδς βγάλει 
"νόμιμους", άφοΟ έμεΤς ποτέ δέν 
ζ-ρτήσαμε τήν άδειά της καί τίς 
ευλογίες της γιά νά πράζουμε τό 
έπαναστατικό μας καθήκον;

Σ ’αύτά τά(έρωτηματικά ή άπά
ντηση είναι άπλή. Πανικόβλητη ή 
κυβέρνηση Καραμανλή μπροστά στό 
φούντωμα τής λαϊκής οργής,έχο
ντας νά^άντιμετωπίσει ταυτόχρο
να ενα άλλο στυγερό έγκλημα, τή 
δολοφονία τοΟ αγωνιστή Παναγού- 
λη, προσπάθησε οπως-δπως νά θο
λώσει τά νερά καί νά άποπροσα- 
νατολίσει τήν εργατιά καί τό 
λαό.

'Η άστυνομία αύτό τό στόχο 
σημάδευε μέ τήν ψεύτικη άπό την 
αρχή μέχρι τό τέλος ανακοίνωση.

Καί λέμε^ψεύτικηj γιατί καί 
άστυνομικά όργανα υπήρχαν στήν 
όδό Πειραιώς στίς 30 ’Απρίλη τό 
άπόγευμα (ό αστυνομικός διευθυ
ντής Βέρρας, δυό μήνες μετά τό 
θάνατο τοϋ Σιδέρη,θά άνα^καστεΓ 
ετά από διαβήματα πού εκανε ή 
ργάνωση νά δώσει κατάλογο 6 α

στυνομικών τοϋ Δ' καί ΣΤ' τμή
ματος πού εκείνη τήν ώρα είχαν 
υπηρεσία.'.') καί οΐ άφίσσες τής 
Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ δέν ηταν "νόμιμες” 
άφοΟ ^5 σύντροφοι πιάστηκαν στό 
διήμερο 29 καί 30 ’Απρίλη καί 
παραπέμφθηκαν σέ δίκη γιατί

τοιχοκολλσϋσαν "άνευ αδείας τής 
άστυνομικής άρχής".''

*Η άστυνομία, άπό τότε που συγκροτήθηκε σάν αναπόσπαστο 
κομμάτι τών μηχανισ^ν καταστο
λής.δέν εκανε τίποτ αλλοδαπό τό 
νά απαγορεύει.Νά απαγορεύει κά
θε αίτημα έλευθερίας.Κάθε έκδή- 
λωσή του. 'Ετσι λοιπόν καί στίς
4 τοϋ Μάη ΑΠΑΓΟΡΕΨΕ. ’'παγόρεψε 
τή διαδήλωση. Ηαη^λυ ^τά ^αγω- 
νικά της, κατέ · ίς αύρες, 
τούς κρανοφόρου ' .εισε τίς 
δδούς καί τίς παρόδους, εβγα’ε 
εκτακτες άνακοινώσεις στήν τη
λεόραση καί τό ραδιόφωνο,κάλυψε 
τήν ’Αθήνα μ ’Ενα μεγάλο Α Π Α 
Γ Ο Ρ Ε Υ Ε Τ Α Ι  . ’Απαγορεύ
εται ή διαδήλωση πού οργανώνει 
ή Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ.Καί περίμενε.Πε- 
ρίμενε νά υποχωρήσουμε.

Συνηθισμένη από τίς υποχωρή
σεις τΟν ρεβιζιονιστών και τΟν 
κάθε λογής έππορτουνιστών φαντα 
ζόταν πως τά πράγματα θά "έζε- 
λίσσοντο ήσύχως".

*Αλλά ξεχνιέται ετσι εΰκολα 
τό α^μα; Μπαίνει στήν μπάντα 2- 
τσι αβασάνιστα ϊνας τόσο μεγά
λος χαμός;”θχι βέβαια/'Η διαδή
λωση επρεπε νά γίνει κι εγινε.

'Η Κ.Ο.ιΜΑΧΗΤΗΣ, έκτιμώντας 
σωστά πώς ή δολοφονία τοϋ Σιδέ- 
ρη δέν είναι άπλά καί μόνο 5να 
πρόβλημα δικό της,άλλά πρόβλημα 
τοΟ κινήματος, παραμερίζοντας 
τίς στενά δργανωτικές σκοπιμό
τητες, εκανε από τήν άρχή επίμο
νες προσπάθειες γιά να πετύχει 
μιά κοινή συνδιοργάνωση μέ δ- 
λους τούς πολιτικούς φορεΓς πού 
βρίσκονται έξω άπό τό ρεβιζιο 
νιστικό χφρο.

Αύτή η πρωτοβουλία δυστυχώς 
ναυάγησε μπροστά στόν καιροσκο

πισμό καί τήν άνευθυνότητα ορι
σμένων φορέων (ΕΚΚΕ καί ΟΜΑΕ), 
οί όποΤΓοι,προτάσσοντας τήν "κα
θαρότητα τών άρχών τους", νόμι
σαν πως θά άναγκάσουν τήν 4ργά- 
νωσή μας νά κάνει πολιτικές ε
πιλογές μέσα άπό τό φάσμα τΟν 
οργανώσεων, καί άλλες νά δεχτεΓ 
σάν συνδιοργανωτές καί άλλες ν ’ 
άποορίψει. Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ έδωσεο
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τήν απάντηση πού επρεπε σ ’αΰτές 
τίς μικροπολιτικάντικες ένέρ- 
γείες, αναλαμβάνοντας μαζί μέ 
τήν παράταξη τοϋ Σιδέρπ τήν πο
λιτική ευθύνη τής διαδήλωσής.

Μέ κάλεσμα τής οργάνωσής μας 
καί τής Π.Μ.Π. πού κυκλοφόρησε 
σέ χιλιά^,ς αντίτυπα, μέ πολλές χιλιάδες αφίσσες πού κάλυψαν Ο
λη τήν πρωτεύουσα, μέ έκατοντά- 
δες χιλιάδες τρΰκ πίού γέμισαν 
δλους τούς δρόμους μέχρι τήν 
πιό μακρινή γειτονιά, ξεκίνησε 
μιά καμπάνια γιά τό τσάκισμα 
τής καραμανλικής τρομοκρατίας, 
_ιά κ::μτ: ' γιά τήν πραγμάτωση
■-ής. δ,:--·

Σ ’αύτή τήν προσπάθεια συμ~"- 
ταστάθηκαν ΰ> ιν/. καί ηβικά :;ο/ - 
λές οργανώσεις τής άρι'στρρΚτ, 
πολλοί έργάτες,πολλοί απλοί "ν- 
θρωποι τοΟ λαοϋ. Αυτή τήν προσ
πάθεια,πού τήν τράβηξε μέ αυτα
πάρνηση καί υπερένταση δυνάμεων 
ή οργάνωση καί η^Π.Μ.Π., ό λαός 
τήν αγκάλιασε. “Ηδη τό νέο τής 
δολοφονίας τοϋ συντρόφου μας 
είχε φτάσει παντοϋ.Τ ,Λεγραφήμα- 
τα συμπαράστασης άπό τή μακρυνή 
Αυστραλία, άπ|τόν Kava63j άπ ’τή 
Γερμανία,τήν -Ιταλία κι απ ολες 
τίς περιοχές τής 'Ελλάδας <ρτά- 
νανε συνέχεια στά γραφεία μας 
καί στό σπίτι τοϋ Σιδέρη.'Η συ- 
μπαράστασητήταν συγκινητική, ή
ταν άμεση. Ηταν ουσιαστική. ΤΗ- 
ταν ή άναγνώρισ-g τής "πολιτικής 
δολοφονίας" κι οχι τοΟ "τροχαί
ου ατυχήματος".

'Αλλα αυτό πού στάθηκε ιδι
αίτερα συγκινητικό ηταν τά χει
ρόγραφα ψηφίσματα δεκάδων σχο- 
λειΟν, αναγνώριση τοϋ κομμουνι
στή μαθητή, δικαίωση τοΟ άγώνα 
του.Ξεβάθρωμα τής αστικής ιδεο
λογίας.Να ί , ο ΐ μαθητές έκφράσανε 
όχι τή μαθητική τους αλληλεγγύη

"'0 Σιδέρης είναι ό πρβτος 
νεκρός τοϋ αγώνα μας. Πέθανε 
γιατί θέλησε να βρεθεί στό πλάϊ 
τής έργατιδς στήν πιό τΐ|_ιημένη 
μέρα της,τήν Πρωτομαγιά. 0 θά
νατός του δμως μ3ς βοηθάει νά 
άτσαλώσουμε τήν πάλη μας γιά νά 
ξημερώσουν καλύτερες μέρες στή 
^ώρα μας, γιά νά σταματήσει ί) 
εκμετάλλευση ανθρώπου άπό άν
θρωπο. Μδς δίνει τό θάρρος νά 
παλέψουμε γι|αΰτά πού κι ο συμμαθητής μας άγωνίστηκε.'0 θάνα- 
ιός του δέν μδς τρόμαξε κι ουτε 
πρόκειται νά σταματήσει τήν πο
ρεία πού άκολουθάμε... "Μαθήτριες 'Ελληνογαλλικής 

Πε ιραιδ
άλλά τή-y ταξική τους συμπαρά
σταση. Σ δλο της τό μεγαλείο.

Μέ τέτοιους συμμάχους λοιπόν 
στό πλευρό μας, πίστευε στ αλή
θεια ή κυβέρνηση πώ^θά υποχω
ρούσαμε; Πίστευαν στ άλήθεια οί 
εισαγγελείς τη£, πού μδς τούς 
παράταξε εν ειδει ασπίδας,δτι 
θά κάναμε πίσω;*Οτι θά ξεπουλά-' 
γαμε ετσι,τούς χιλιάδες αγωνι
στές πού άπό νωρίς είχαν κατα- 
κλύσει τό χβρο τοϋ Πολύτεχνεί-

Μοναδικό μελανό στίγμα σέ 
τούτη τή μεγάλη κινητοποίηση ή
ταν τά ξεπουλημένα ρεβιζιονι- 
στικά κόμματα,οι ψευτοκομμουνι- 
στές,πού δέν περιορίστηκαν αύτή 
τή φορά άπλά καί μόνο στήν αδι
αφορία καί στή σιωπή, άλλά έκα
ναν τό κάθε τί γιά νά σαμποτά
ρουν τή λαϊκή κινητοποίηση δια
μαρτυρίας.

Αυτοί πού ,μέ τήν πολιτική 
τβν συμβιβασμόν καί τβν(υποχω
ρήσεων έχουν κάνει τήν άφισσο- 
κόλληση θανάσιμο έγκλημα, αύτοί 
πού τήν Πρωτομαγιά μέ(τ^ν πολί
τική τής υποχώρησης αφήσανε α
κάλυπτους τούς συντρόφους |ΐας, 
τόν Σιδέρη καί δλους δσους αγω
νίστηκαν γιά νά γιορταστεί ή 
Πρωτομαγιά σττ̂ ν Κοτζιδ καί όχι 
στό Πεδίο τοϋ Αρεως, αυτοί οι

ίδιοι μετά τό θάνατο τοΟ συ
ντρόφου μας περάσανε στά γεμάτα 
μέ τήν αστική τάξη καί τήν κυ
βέρνηση Καραμανλή.

Ναί,χωρίς ντροπή,μέ τή μεριά 
τής αστικής τάξης ^καί τής κυ
βέρνησης Καραμανλή.'Οταν διαδί
δανε παντοϋ καί κρυφά-κρυφά σάν 
σπιο0νοι,"μι5ν πάτε στή διαδήλω
ση γιά τόν αριστεριστή". 'Οταν 
κόβανε τά καλώδια τβν μεγαφώνων 
τοΟ Πολυτεχνείου στίς 4 τοΟ Μάη 
γιά νά μήν άκουστεί τό κάλεσμα 
τής Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ στό λαό,γιά νά 
μ ν έρθει 6 κόσμος στή συγκέ- 
ντρωση-διαδήλωση, συνειδητά καί 
σχεδιασμένα άπόκρυβαν άπό τήν 
έργατική τάξη καί τό λαό τή δο
λοφονία τοϋ Σιδέρη.

Συνειδητά καί σχεδιασμένα 
βοήθαγαν τήν κυβέρνηση Καραμαν
λή να βγει άπό τή δύσκολη θέ
ση πού είχε βρεθεί.

Τό δτι ή έργατιά έγραψε στά 
παλιά της τά παπούτσια τούς άθ
λιους συνοδοιπόρους τοϋ Καρα
μανλή καί πλημμύρισε στίς 4 τοϋ 
Μάη τό Πολυτεχνείο δέν κάνει 
λιγώτερο άποκρουστική αυτή τους 
τήν ένέργεια,απλΟς κάνει περισ
σότερο φανερή τή χρεωκοπία τους.

Τή συγκέντρωση άνοιξε σύν
τροφος τής καθοδήγησης κάνο
ντας τήν κεντρική ύμιλία καί ά- 
κολούθησε τοποθέτηση -χαιρετι
σμός από τήν Παράταξη "ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" στήν όποία άνήκε ό νεκρός σύντροφος.

Ot χιλιάδες τοϋ λαοϋ,πού μετά βίας συγκρατοΟσαν τήν όργή 
καί τό μίσος τους,μέ τό σύνθημα 
"ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ" άρχισαν νά

κινοϋνται.
*0 πατέρας τοϋ Σιδέρη γίνε

ται δεχτός μέ παραλήρημα ένθου- 
σιασμοϋ από τόν συγκεντρωμένο 
λαό.Μέ τό σύνθημα "ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩ
ΤΟΜΑΓΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ"οΐ 
χιλιάδες τβν λαίκβν ανθρώπων 
τιμοϋν τόν εργάτη, τόν πατέρα, 
τόν κομμουνιστή.'.'

'Η άστυνομία ομως επιμένει. 
'Ακόμα καί τήν τελευταία στιγμή 
προσπαθεί μέ τρομοκρατικές μέ- 
θοδες νά φοβίσει τό λαό καί νά 
σταματήσει τήν πορεία. Στήν όόό 
Χαλκοκονδύλη καί Πατησίων, δέκα 
μέτρα άπό τό κεφάλι τής πορείας, 
6 εισαγγελέας _μέ τηλεβόα άνα- 
κοινώνει πώς ή πορεία είναι α
παγορευμένη καί "πδσα προσπά
θεια νά γίνει θά αντιμετωπιστεί 
διά δυναμικβν μέσων".

'Η κατάσταση έχει γίνει έκ- 
ρηκτική. Αύρες καί κρανοφόροι 
μπλοκάρουν τήν όδό Πατησίων καί 
προετοιμάζονται γιά έπίθεση. 
'Ωσπου τά μεγάφωνα τοϋ Πολυτε
χνείου μεταδίνουν μιά άνακοίνω- 
ση πού σκορπάει φρενίτιδα έν- 
θουσιασμοϋ μέσα στίς συγκεντρω
μένες μάζες.

"Τό Κεντρικό 'Οργανο τής Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ,έκτ ιμώντας τίς δοσμένες 
άντικειμενικές καί υποκειμενι
κές συνθήκες, δηλώνει δτι ή πο
ρεία πρός τή βουλή ΘΑ(ΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΘΕΙ κόντρα στήν άπαγόρευση 
τίς κυβέρνησης Καραμανλή. Καλεί- 
τόν ΰπουργο Δημόσιας Τάξης καί 
τήν είσαγγελική άρχή νά ανοίξει 
τό δρ^μο στό λαό άποσύροντας 
τίς αύρες άπό τήν όδό Πατησίων 
γιατί η πορεία πρός τή βουλή θά 
πραγματοποιηθεί όπωσδήποτε.. Υ
πεύθυνη γιά ότιδίποτε συμβεί ά
πό δβ καί πέρα είναι μόνο ή κυ
βέρνηση Καραμανλή.'.'"

Πρίν ακόμα τελειώσει ή άνα- 
χοίνωση,τό κύμα τβν 40.000 λαοϋ 
ξεκινάει ζητωκραυγάζοντας. Πια
σμένοι σέ σιδερένιες άλυσίδες, 
άπό τή μιά μέχρι τήν άλλη άκρη 
τοϋ δρόμου,_κίνησαν άποφασισμέ- 
νοι νά |-ΐήν άφήσουν κανένα έμπό- 
διο νά ανακόψει αΰτή τήν πο
ρεία, αυτό τό μεγάλο ανθρώπινο 
όδοστρωτήρα.

Μπροστά δυό σύντροφοι τοϋ 
Σιδέρη κρατάνε τό πανώ τής πα
ράταξής του. Γράφει: 0 ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ - Μ ’ ΑΓΩΝΑ 
ΤΙΜΑΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΝΕΚΡΟ. Πί
σω καί σέ απόσταση δεκαπέντε 
μέτρων άκολουθεϊ μιά πυκνή άλυ- 
σίδα πέντε σειρβν.Οικοδόμοι καί 
έργάτες. ’Αποφασισμένοι νά συ
ντρίψουν κάθε φράγμα άστυνομι- 
κΟν. Ατσάλινη δύναμη κρούσης 
τής πορείας. Πίσω άπ’ αυτούς τά
πανώ, κατακόκκινα,τεράστια,άνα 
γράφουν τή δύναμη τούτου τοϋ 
κόσμου. Προειδοποιοϋν.

Ακολουθεί f] μεγάλη διαδήλω
ση. Στήν κορυφή της βαδίζει ό' 
πατέρας τοϋ Σιδέρη κρατώντας τή 
σημαία τής Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ.

Τό θέαμα εΐναι πράγματι συ
γκλονιστικό. Τά συνθήματα άντι- 
βουίζουν στήν Πατησίων. '0 κό
σμος πού είναι συγκεντρωμένος
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’Απδ τή διαδήλωση της 4 τοΰ Μάη,ττδ κεφάλι της 
πορείας.

στά πεζοδρόμια χειροκροτεί καί 
μπαίνει στή διαδήλωση, πού προ- 
χωράει μέ βήμα γρήγορο καί στα
θερό. ,Μπροστά σ αυτό τό τεράστιο 
ανθρώπινο Εμβολο,τό πρΟτο φράγ
μα τΟν αστυνομικών υποχωρεί.Στή 
συμβολή Πατησίων καί Χαλκοκον- 
δύλη. 'Η αίσθηση πού προξενεϊ 
τούτη ή πρώτη ύποχώρηση, τοΟτο 
τό πρΟτο σπάσιμο τής καραμανλι- 
κής τρομοκρατίας είναι πράγματι 
βαθειά. 'Η νίκη είναι μεγάλη.'0 
λαός τό συνειδητοποιεί καί βρο- 
ντοφωνάζει: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΤΣ 
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ - ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ ΤΡΟΜΟ
ΚΡΑΤΙΑ - ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΙΛΑΕΙ, ΕΚΔΙ
ΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ - ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗ ΦΕΡΝΕΙ
0 ΑΓΩΝΑΣ.

‘Η πορεία περνάει στή Σταδί
ου. Τά συνθήματα τραντάζουν τίς 
γύρω πολυκατοικίες πού είναι γε 
μάτε; κόσμο.Τά πεζοδρόμια γεμά
τα κι αύτά. Οι αλυσίδες περι
φρούρησης συχνά αναγκάζονται νά 
ανοίγουν γιά νά περάσει μέσα 
στό τεράστιο μπλόκ_. ό λαός, πού 
ηδη έχει ένωθεϊ μαζί μας φωνά- 
ζοντας τά συνθήματα: ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΤΖΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΚΟΚ 
ΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η 
ΕΡΓΑΤΙΑ - ΣΙΔΕΡΗ ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΟΥΜΕ.

Τρομοκρατημένοι οί αστυνομι
κοί τοΟ δεύτερου φράγματος ίιπο- 
χωροΟν. Πίσω τους προσπαθοΟν νά 
μείνουν οί κρανοφόροι καί οί 
αύρες πού έχουν μπλοκάρει τή 
Σταδίoy στήν πλατεία Κλαθμβνος, “Ομως η διαδήλωση δέν κοντοστέ
κεται κάν.'Ορμητική προχωρεί.Οί 
αύρες ουρλιάζοντας δαιμονισμένα ύποχω^οΟν,οί κρανοφόροι διαλύο
νται ατακτα.*0 λαός πανηγυρίζει 'Η νίκη πράγματι είναι μεγάλη.

Φτάνουμε στό Σύνταγμα. Η δι
αδήλωση έχει γίνει πιά τεράστια 
λαοθάλασσα.Καταλαμβάνει δλη τήν

I

. λ έχ. τ\α ι „i ό
λη .

έκταση.’Εκεϊ τραγουδάμε τό Πέν
θιμο 'Εμβατήριο καί χ/) Διεθνή. 
Φωνάζουμε συνθήματα, ένΰ ό εν
θουσιασμός γιά τή νίκη μας φτά
νει στό κατακόρυφο. Οί σημαίες 
άνεμίζουν πανηγυρικά,οί γροθιές 
υψώνονται, τά μάτια λάμπουν.

Σύντροφος τής καθοδήγησης 
παίρνει τον τηλεβόα καί άπευθύ-

ή νίκη ανοίγει τό δρόμο στό κί
νημα γιά καινούργιες νίκες, δί
νει τή δυνατότητα στήν έργατιά 
νά καταχτήσει περισσότερα δι
καιώματα, νά προβάλει ανώτερα 
αΙτήματα..." Καί πράγματι αύτά 
τά λόγια θά έπαληθευονταν 20 
μέρες μετά άπό τήν ίδια τή ζωή.

Αυτή ηταν ή κετάλτιξη τφς με
γάλης διαδήλωσης. Αυτη ηταν ή 
πρώτη απάντηση πού έδωσε τό κί
νημα στούς δολοφόνους τοΟ Σιδέ- 
ρη.Καί λέμε δτι ί)ταν ή πρώτη α
πάντηση,γιατί τό αίμα τοΟ Σιδέ- 
ρη δέν θά βρεϊ ήσυχία άν δέν 
συντριβεϊ όλότελα τό κράτος τής 
βίας καί τής καταπίεσης, αν δέν 
δικαστοΟν άπ’τόν ίδιο τό λαό οί 
φονιάδες.

"Ετσι ξετυλίχτηκαν τά γεγο
νότα πρίν ένα χρόνο, τό Μάη τοΟ 
76.'0 σύντροφος Σιδέρης ’ίσιδω- 
ρόπουλος,ό 17χρονος προλετάριος 
μαχητής,μέ τό θάνατό του έσπασε 
τό φραγμα πού έμπόδιζε τ^ν έκ
φραση τής συσσωρευμένης οργής 
τΟν εργατικΟν καί λαϊκΰν μαζβν. 
Κατάφερε ένα σημαντικό χτύπημα 
ένάντια στή βία καί τήν τρομο
κρατία τής αστικής(τάζης.'Ο θά
νατός του έγινε ή σταγόνα πού 
ξεχείλισε τό ποτήρι τής άγανά- 
χτησης.Λειτούργησε σάν ζυγαριά, 
πού πάνω της μέτρησε τό μπόι 
του καί τή δύναμή του τό κίνημά 
μας, βρίσκοντας τό δρόμο του 
στίς 25 Μάη. Εικοσιμία μέρες ά- 
κριββς μετά τή δολοφονία τοΟ 
Σιδέρη.

Ποιός στ' αλήθεια μπορεϊ νά 
ισχυριστεί γιά τήν έργατική 
πρωτοπορία που στίς 25 Μάη έδω

δραση πού είχε ή διαδήλωση τής 
4ης τοΟ Μάη στήν επέλαση τής 
25ης τοΟ Μάη; Ποιός μπορεϊ νά παραβλέψει τό μεγάλο συνδετικό 
κρίκο ανάμεσα σ αυτά τά δυό τε
ράστια ΟΧΙ πού είπε ή έργατική 
τάξη στόν Καραμανλή καί τά τσι
ράκια του;

Νά λοιπόν γιατί δ θάνατος 
τοΟ συντρόφου μας άποκάλυψε 
πλατιά μέσα στό λαό τό πρόσωπο 
τής κυβέρνησης τΏν άστΟν, τό 
πρόσωπο τοΟ πιό αδίσταχτου, τοΟ 
πιό φανατισμένου έχθροΟ τής έρ
γατικής τάξης.Νά γιατί λειτούρ
γησε (μαζί μέ τό θάνατο τοΟ α
γωνιστή Παναγούλη) σάν πυροδό
της μηχανισμός τής έκρηξης πού 
ακολούθησε.

Τό κίνημά μας χρωστάει σ’αύ- 
τόν τόν κομμουνιστή - μαθητή τή 
διάσωση τοΟ εδάφους του, τό πο
λιτικό του άνέβασμα καί τή βα- 
θειά γνώση τοΟ ρόλου τόσο τ(3ν 
μηχανισμόν καταστολής δσο καί 
τής κυβέρνησης τΟν μονοπωλίων.

ΤοΟ χρωστάει όλα αύτά τά βή
ματα πού κέρδισε μέσα στή μάχη 
καί μέ αίμα - καί δέν είναι τυ
χαίο πού τά κέρδισε μέ αΐμα."Ε- 
τσι μόνο μετουσιώνεται τό μήνυ
μα καί 6 δρκος πού δόθηκε πάνω 
στόν τάφο του. *Ετσι μόνο πραγ
ματώνεται ή έλπίδα.'

Γιά τούς νεώτερους αγωνιστές 
μάλιστα,διπλή καί τρίδιπλη πρέ
πει νά στάθηκε ή σημασία τοΟ 
θανάτου του.Γιατί μπροστά τους, 
στά j μάτια τους, δυό'βήματα άπό την ccvacfcc τουζ,είδαν π63ς γράφε— 
ται,πΟς προχωράει η ιστορία.Εί
δαν οτι δέν μετράμε σάν άτομα 
τόσο πολύ δσο μ8ς μάθανε δτι 
πετράμε μέσα στό καμίνι τοΟ ά- 
'να.Είδαν δτι 6 ΕΝΑΣ, ό ΜΟΝΑΔΙ-

νεται στή συγκέντρωση: "Σύντρο
φοι ,συναγωνιστές καί φίλοι. Σή
μερα καταχτήσαμε μιά μεγάλη νί
κη. Σήμερα σπάσαμε τήν αστική 
τρομοκρατία. Σήμερα καθηλώσαμε 
τήν καραμανλική αστυνομία. Αύτή

σε δείγματα μεγάλου ήρωϊσμοΟ,ά- 
ποκρούοντας τήν έπίθεση τής 
.μπουρζουαζίας δτι δέν είχε κα
θοδηγητή τοΟ άγώνα της τό νεκρό ’ 
μας σύντροφο;Ποιός μπορεϊ ν ’άμ- 
φισβητήσει τήν καταλυτική έπί-
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X δένιυπάρχει παρά μόνο στά 
!λία. *Η ιστορία δέν λογαριά- 
τόν ΕΝΑ τόν ΜΟΝΑΔΙΚΟ, αλλά 

μονάχα αύτόν πού μπορεΓ νά γί
νεται ΕΝΑ μέ τήν εργατική τάξη. 
Τήν τάζη πού γράφει σήμερα την 
ιστορία. Καί τέτοιος σίγουρα ή
ταν ό Σιδέρης.Νά λοιπόν τό βαθύ 
νόημα τοΟ θανάτου του, Νά λ 
κραυγή του: ^υτ0€ πού τει υια 
σΰντροφο τήν εργατιά γράφει τήν Ι σ τ ο ρ ί α . .

Σήμερα,ένα χρόνο μετά τά ήρω 
ικά καί δραματικά γεγονότα,ή ν-

Σύντροφε Σιδέρη:
'Η χτεσινή Πρωτομαγιά γιορ

τάστηκε άπδ τήν έργατιά οπως 
τοθελες. "Οπως άγωνίστηκες για 
νά γιορταστεί. Χιλιάδες έργάτες 
ένωσαν τή ωωνή τους με τη φωνή 
των συντρόφων σου γιά νά βρο- 
ντοφωυάζουν: ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ. Χιλιάδες 
στόματα κραύγασαν: ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ.

Σύντροφε Σιδέρηί
'Η θυσία σου δέν πήγε χαμένη. 

Γιορτάσαμε μέ έπαναστατικδ^έν-^ 
θουσιασμδ τήν Πρωτομαγιά που γι’ 
αύτήν χάθηκες. Οΰτε καί πού^ε- 
λειψες στιγμή άπδ κοντά μας."Η
σουν δίπλα μας,μαζί μας,και μδς 
όδηγοϋσες.Τδ παράδειγμά σου φώ
τιζε τίς καρδιές μας. Μέσα μας 
φούντωνε ή φωτιά της καρδιάς 
σου, ή πίστη σου στδν^άγώνα για 
καλύτερες μέρες,γιά τή νίκη της 
έργατιας, γιά το ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. Τα 
στηθεια μας φούσκωσαν καί μυριδ 
στομη άκουστηκε ή κραυγή: 0 ΣΙ- 
ΔΕΡΗΣ ΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ.

Σύντροφε Σιδέρη:
’Η κραυγή μας ενώθηκε μέ τήν 

κραυγή όλων των^έργατών^της γής 
άκούστηκε άπδ δλους τούς εκμε
ταλλευτές μας, γιά νά τους τρο
μάξει και νά τούς κάνει νά τρέ
μουν μπροστά στη μανιασμένη έκ 
δίκησή μας. 0*ι δολοφόνοι σου,ά-

πόθεση τοΟ θανάτου τοΟ σύντρο- 
φρυ Σιδέρη 'ίσιδωρόπουλου εχει 
τυπικά κλείσει μέ τή δίκη καί 
καταδίκη τοϋ όδηγοϋ πού τόν χτ<5 
πησε. Καί λέμε τυπικά, γιατί ή 
τιμωρία τΟν πραγματικών ένόχων 
παραμένει παλλαϊκό αίτημα,παρα
μένει έρώτημα πού ζητάει καί θά 
ζητάει μιά δίκαιη απάντηση.

’Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ έχασε μές άπ’ 
τίς γραμμές ττ)ς έναν ακούραστο 
καί γιομάτο αυταπάρνηση αγωνι
στή,ή έργατιά δ|ΐως κέρδισε έναν 
ακόμα ήρωα,ένα ακόμα σύμβολο,έ

κούγγοντας τήν κραυγή μας, κατά 
λαβαν πώς δ άγώνας σου καί 6 
θάνατδς σου έγιναν ό φωτεινός 
φάρος των συντρόφων σου."Εγιναν 
οΐ άτσαλωμένες γροθιές πού θά 
συντρίψουν τδ σάπιο καπιταλι
στικό καθεστώς. *0 Καραμανλής, 
πού μέχρι σήμερα^έχει βάψει άρ- 
κετές φορές τά χέρια του μέ αι- 
μα άγων ιστών,τδ κατάλαβε κι αύ-? 
τδς πώς οΰτε μέ τά δικαστήρια, 
οίτε μέ τίς φυλακές,μά ουτε και 
μέ τίς δολοφονίες θά μπορέσει 
νά σταματήσει το πλαισίωμα των 
έπαναστατικων δργανώσεων άπδ 
τήν έργατιά καί το λαδ. Βλέπει 
πώς πολύ κοντά βρίσκεται ή κυ
ριαρχία της έργατιάς.Βλέπει πώς 
ή χτεσινή Πρωτομαγιά τοΰ δυσκο
λεύει τήν κατάσταση.Γιατί ή έρ- 
γατιά',παρά τήν τρομοκρατία του, 
παρά τίς τρικλοποδιές των ψεύ
τικων φίλων της, άκουσε τή φωνή 
των κομμουνιστών, τή δίκιά σου 
φωνή, σύντροφε Σιδέρη.

» Σύντροφε Σιδέρη:
Χτές,Ιη του Μάη,σέ πήραν μα

ζί τους οΐ ηρωές μας. Ot νεκροί 
των Πρωτομαγιων τοϋ 1924, τοϋ 
1936, τοΰ 19^4, σ’έχουν άνάμεσά 
τους καί σέ χαίρονται.

Εμείς, βάφουμε άκδμα πιδ 
κδκκινη τή σημαία μας καί δί
νουμε όρκο πίστης πάνω στδ σωρό 
σου πώς θά συνεχισουμε τδν άγώ- 
να μας μέχρι που νά πραγματωθεΐ 
αύτδ πού κι έσύ άγωνίστηκες νά 
φέρεις, δ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ.

Σύντροφε Σιδέρη:
Δέν θά σοϋ ποϋμε, σύντροφέ

ναν άκδμα τίτλο. '0 Σιδέρης τής 
δείχνει τό δρόμο.Τό δύσκολο καί 
κουραστικό δρόμο τής έπανάστα- 
σης...'0 Σιδέρης ’ίσιδωρόπουλος 
δέν πέθανε, ουτε πρόκειται νά 
πεθάνει. θά ζεΓ γιά πάντα μέσα 
στίς καρδιές τΟν συντρόφων καί 
τΟν συναγωνιστΟν πού πάλεψαν 
μαζί του στ’όνομα τής δργάνωσης, 
θά ζεΓ γιά πάντα μέσα στήν καρ
διά τής έργατιδς καί τοϋ λαοϋ. 
θά ζεΓ γιά νά όδηγεΓ τή γενιά 
τΠν νέων προλετάριων. Τή γενιά τΟν νέων μαχητΟν.

ΣΤΟ ΤΑΦΟ

μας, "άς είναι έλαφρδ τδ χωμα 
πού σέ σκεπάζει", καί άλλες πα
ρόμοιες ήλιθιδτητες πού ταιριά
ζουν σέ ηλικιωμένες κυρουλες, 
καί παραφουσκωμένους άπδ την 
κλεψιά άστούς.Δέν θά σέ κλάψου- 
με, ουτε θά σέ μοιρολογήσουμε. 
Αύτα ταιριάζουν σέ άλλους,Στούς 
κομμουνιστές ταιριάζουν άγωνες. 
’Εσένα, σύντροφε Σιδέρη, θά σε 
τιμήσουμε μέ τον άγώνα μας, θά 
σέ κάνουμε φλάμπουρο τής ΝΙΚΗΣ 
μας. *Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΑΧΗΤΗΣ, έδω μπροστά στδν τάφο 
σου σέ τιμάει λέγοντας τά λδγια 
πού είπε ο πατέρας σου μόλις έ
μαθε τδ θάνατδ σου: ΖΗΤΩ Η ΚΟΚ
ΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΖΗΤΩ 0 ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΙΣΙΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣί

Μπροστά στδ μνήμα σου, σύ
ντροφε, δίνουμε ορκο τιμής καί 
πίστης νά συνεχίσουμε τδν άγώνα 
σου μέχρι τέλους.Μέ^ρι νά πά^ει 
ή έκμετάλλευση άνθρωπου άπδ άν
θρωπο, μέχρι νδμος νά γίνε'ι τδ 
δίκιο τοϋ εργάτη. Μέχρι τήν τε
λική νίκη,τδ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ.Σέ άπο- 
χαιρετοϋμε φωνάζοντας: ΚΑΤΩ 0 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΖΗΤΩ 0 ΣΟΣΙΑΛΙ
ΣΜΟΣ.

Σύντροφε Σιδέρη:Τδ Κεντρικδ "Οργανο τής ΚΟΜ
ΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΧΗΤΗΣ, 
άποτίοντας έλάχιστο φδρο τιμής 
σέ σένα, σοϋ άπονέμει τδν τίτλο 
τοϋ μέλους τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΠΏΓΗΣ ΜΑΧΗΤΗΣ.
0 ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ ΠΑΝΩ

Ποίημκ. Τού 
Cipet'T’w Νικβ^ΐβΊι 
fii τόν Σιδέρη

Έπεσε τ ή ν  Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά

Μή λυπηθήτε σύντροφοι, 
μήν κλάψετε γιά μένα 
καί τής όργής σας τή σοδειά 
φυλαχτε τη στά στήθεια.

Κι αν έπεσα πρωτομαγιά 
ψηλά φτεροκοπώντας, 
τών άητών τής έργατιας 
άτσάλωσα τά νύχια.

Καί μέσα άπό τό μνήμα μου 
θά κοντάρομαχάω 
σπρώχνοντας τήν ταφόπλακα. 
’Εγώ δέν ξεψυχάω!

Τά νειάτα κι άν μ’ άφάνισαν 
στά δεκαφτά μου χρόνια, 
οί υψωμένες οί γροθιές 
θά μέ τιμοΟν αιώνια.

Κι αν μόνο αίμα καί νεκρούς 
στό πόστο μας μετρούμε, 
θδρθει τ’ άντάρτη ή στιγμή 
καί τότε, θά τά ποϋμε.

Φ
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Αρθρο του Σιδερη για την Ε.Π.Ο.Ν.

33 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Ε. Π. Ο. Ν.
Ό  ά γ ώ ν α ς  
σ υ ν ε χ ίζε τ α ι...

Ή  Ε .Π .Ο .Ν . ( 'Ε ν ια ία  Παν
ελλαδική ’Οργάνωση Νέων), ι
δρύθηκε σ τις  23 Φλεβάρη τοΟ 
1943, σάν Αποτέλεσμα της άρ
νησης τοΰ ‘Ελληνικού Λαού κα ι 
τής Νεολαίας να υποταχτούν 
στό φασιστικό ζυγό. Στήν Α ' 
Ιδρυτική συνδιάσκεψη, τής Ε. 
Π .Ο .Ν ., ελαβαν μέρος αντιπρό
σω πο ι άπό  10 όργανώσε,ις: 

τήν ’Αγροτική Ν εολα ία  'Ε λλά - 
δας,

τήν Ε ν ια ία  Έθνικοαπελευθερω- 
τική  Νεολαία, 

τήν Ε ν ια ία  Μαθητική Νεολαία, 

τήν "Ενωση Νέων ’Αγωνιστών 
Ρούμελης, 

τόν θ εσ σ α λ ικό  'Ιε ρ ό  Λόχο, 

τήν Λ α ϊκή  ’ Επαναστατική Νεο

λα ία , 

τήν Αεύτερη Νέα, 

τήν 'Ο μοσπονδία  Κομμουνιστι
κών Νεολαιών Ε λλά δα ς, 

τήν Σ οσ ια λ ισ τ ική  'Ε π α ν α σ τ α τ ι
κή  Πρωτοπορία 'Ελλάδας, 
κα ί

τήν Φϊλική Ε τ α ιρ ε ία  Νέων.

Ή  συνδιάσκεψη συνήλθε μέ 
πρω τοβουλία  τής Κ .Ε . του Ε. 
Α .Μ ., βάζοντας σ ά  βασικούς 
στόχους: τήν Ε θν ική  ’Α πελευ
θέρωση, τήν έξόντωση τοΰ φα
σ ισμού, κα ί τήν άποκατάσταση 
τής Λαϊκής Κυριαρχίας.

Ή  ΕΠ Ο Ν  ά ρχ ισε τό δύσκολο 
έργο της, έχοντας σάν έμψυχω- 
τή κα ί καθοδηγητή τους νεολαί
ους της Ο .Κ.Ν .Ε.

Ή  νεολαία, βλέποντας στό 
πρ όσ ω πο  τής ΕΠ Ο Ν  τόν σωστό 
ήγέτη τού νεολαιΐστικου κινή
ματος ένάντια στούς φασίστες, 
ά ρχ ισε  νά τήν π λα ισ ιώ νει ά π ’ 
τήν πρώ τη στ ιγ μή  μέ σ ιγουριά.

Οί νέοι έργάτες τών πόλεων, 
οΐ σπουδαστές, οΐ νέοι άγρό- 
τες, γεν ικά  δλη ή Ν εολα ία, συσ
πειρώθηκε γύρω ά π ’ τήν ΕΠΟΝ. 
"Ε τσ ι ή ’Ο ργάνωση, ά π ό  μερι
κές έκατοντάδες μέλη στήν άρ
χή, κατόρθωσε νάχει στήν με
γαλύτερη ανάπτυξή της 600. 
0 0 0  μέλη, χώ ρια  τ ’ «Α Ε Τ Ο 
Π Ο ΥΛΑ», οΐ μαθητές δηλαδή 
τοΰ Δημοτικού κα ί τού Γυμνά

σ ιου,, π ου  μέ τήν άγω νισ τ ικό- 
τητα  κα ί τήν αυτοθυσία τους 
βοήθησαν πο λυ  τήν Ε θ ν ική  μας 
’Αντίσταση.

Ζήτω  τ ’ ’Αετόπουλα. "Ο π λα  
-  'Ο π λ α

Ζήτω  τ ’ άετόπουλα, γ ε ιά  χα
ρά.

Τούς φασίστες / διώχνουμε.
"Ο π λ α  -  δπλα ,

Λευτεριά ή καρδούλα μας λ α 
χταρά.

Ή  Ε Π Ο Ν  εΤχε πολύ  γερή 
ένδοοργανωτική δομή. Ή  παρου
σ ία  της Ιγ ιν ε  α ίσθητή σ ’ δλη 
τήν 'Ε λλάδα. Μέ μεγάλη άγω νι- 
στικότητα πλα ισ ίω νε δλες τις 
Λαϊκές κινητοποιήσεις, τά  συλ
λαλητήρια, τ ίς  άπεργίες. Στό 
συλλαλητήριο ποδχε γ ίνε ι στήν 
’Αθήνα γ ιά  τήν έπιστράτευση, 
έπεσαν μπρός σ τά  φασ ιστικά  
πολυβόλα  2  σπουδάστριες Έ -  
πονίτισες.

Στ ις  έπαρχίες, ο ί άνταρτοε- 
πονίτες, κρατώντας τ ’  δπλο μέ 
τδνα χέρι, κα ί τραγουδώντας, ά - 
γωνίστηκαν έπ ά ξ ια  δ ίπ λ α  στόν 
Ε Λ Α Σ  μέχρι τό τέλος.

Σ τ ίς  πόλεις, γινόντουσταν 
χάθημερινά σ α μποτά ζ ένάντια 
στούς φασίστες. J .300  Έ π ο ν ί- 
τες κ ι Έ πονίτ ισ ες  έπεσαν τ ι- 
μημένοι στό πεδ ίο  τής μάχης. 
’ Ονόματα σάν τού Αύγέρη, τού

Κιομμενίδη , τοΰ Φαλτόπουλου, 
που  άγω νίστηκαν 7 όλόκληρες 
ώρες ένάντια σέ 200  τ α γμ α 
τασφαλίτες, δπως κ ι δλων τών 
άλλων άγων ιστών, θά μείνουν 
άθάνατα.

Ή  ΕΠΟ Ν έπά ξ ια  σήκωσε μέ
χρι τό τέλος μεγάλο βάρος ά π ’ 
τήν Ε θν ική  μας ’Αντ ίσταση

Μ4 τό τέλος τοΟ 2ου άντάρ- 
τικου, χιλιάδες Έ πονίτες ΰπέ- 
φεραν τ ά  πάντα. ’ Εξορίες, βα
σανιστήρια, διωγμούς ά π ’  τίς 
κυβερνήσεις τών αστών κα ί τών 
ιμπεριαλιστών.

Τώρα, 33  χρόνια  μετά τήν ί
δρυση τής Ε Π Ο Ν , δλοι οΐ νεο
λα ίο ι πρέπει νά  γυρίσουν στό 
παρελθόν κα ί ν’  άποτίσουν φό
ρο τιμής στούς "νεολαίους ά γω - 
νιστές. Σ ’  δλους αυτούς, ποΰ- 
δωσαν ά κόμα  κα ί τή ζωή τους 
γ ιά  μ ιά  Λεύτερη 'Ε λλά δα .

’Α λ λ ά  δέν φτάνει μόνο αύτό. 
Καθήκον δλων τών νεολαίων, της 
γενιάς τοΰ Πολυτεχνείου, εΐναι 
νά συνεχίσουν τόν άγώ να πού  
άρχισε ή ΕΠΟΝ.

’Οργάνωση κι άγώνας, εΤναι 
τά  συνθήματα, π ού  φτάνουν ά π ’ 
τούς ΕΠΟΝίτες.

Τ ΙΜ Η  Κ Α Ι ΔΟ ΞΑ Σ Τ Ο Υ Σ  
Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Ε Σ  Ε Π Ο Ν ΙΤ Ε Σ .

Ζ Η Τ Ω  Η Η Ρ Ω ΙΚ Η  ΕΠΟΝ.

Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Η Λ Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Α.Ε.

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
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τίς αλυσίδες περιφρούρησης τΏν εγκάθετων τής 
ΕΣΑΚ,ένάντια στούς πραγματικούς κομμουνιστές.Μ 
αύτό τόν τρόπο αναγνώρισαν δτι βρίσκονται πολύ
ΐπίσω άπό τήν αγωνιστικότητα τΟν έργατβν καί δτι 
τούς κρατάνε στό μαντρί μέ άλυσίδες καί λάσπη. 
"Ομως οΐ έργάτες άποδοκίμασαν πλατιά αύτ/) τήν 
άντικομμουνιστική ταχτική καί πολλοί άπ’αυτούς 
συμμετείχαν στή διαδήλωση στό υπουργείο 'Εργα
σίας, ποο τήν άλλη μέρα,25 Μάη, έμελλε νά μετα- 
τραπεί σέ ταξική σύγκρουση.

'Η κυβέρνηση Καραμανλή,νιώθοντας τήν ό >κλη~ 
ρωτική χρεωκοπία της,θέλησε νά κολλήσει τυ γύψο 
πού είχαν σπάσει οί λαϊκές μάζες στίς 4 Μάη, 
τρέποντας σέ φυγή τίς αύρες καί τούς κρανοφό
ρους.θέλησε νά πάρει τή ρεβάνς.Μόνο πού διάλεξε 
λάθος μέρα. "Εριξε τά κοράκια της στή μαχητική 
διαδήλωση πρός τή βουλή τ£5ν οικοδόμων και τβν 
(3 ιομηχανικΟν εργατΟν, πού πλαισιωμένοι άπό τίς 
έπαναστατικές οργανώσεις ίταν άκατανίκητη,κι έ
τσι ί) κυβέρνηση επαθε πανωλεθρία.Δώδεκα όλόκλη- 
ρες ωρες οί χιλιάδες τΟν ήρωίκΰν μαχητΟν, μαζί 
μέ έκατοντάδες απλούς διαβάτες,εσπειραν σύγχιση 
καί πανικό στίς γραμμές τΟν κρανοφόρων δολοφό
νων.Κράτησαν κάτω άπ τόν έλεγχό τους τήν 'Αθήνα 
ωντανεύοντας τίς πιό ήρωϊκες παραδόσεις τοϋ 
ργατικοΟ μας κινήματος. Τά γεγονότα τής 25ης 

Μάη,καί άπό άποψη έκτασης καί άπό άποψη μαζικό- 
τητας,ήταν πρωτοφανέρωτα τήν τελευταία δεκαετία 
(Χέ μόνη έξαίοεση τή μεγαλειώδη έξέγερση τοΟ Νο
έμβρη. Δεν ηταν μιά συγκρουση μέσα στίς τόσες 
άλλες, ήταν μιά ταξική σύγκρουση ιδιαίτερης ση
μασίας καί αποκορύφωμα τΟν γεγονότων τοϋ Μάη. 
'Ηταν μιά πολιτική νίκη τής έργατιβς καί τόΟ 
λαοϋ. Κι αύτό γιατί προξένησαν σημαντικό ρήγμα 
στήν ηδη απομονωμένη άπό τις λαϊκές μάζες κυ
βέρνηση.Γιατί διάλυσαν τήν "ευτυχισμένη" εικόνα 
τής έθνικής ένότητας, πού δυό χρόνια προσπαθοϋ- 
σαν νά κατασκευάσουν δλες οί πολιτικές δυνάμεις. 
Γιατί άποκάλυψαν τή χρεωκοπημένη φύση τοϋ ρεβι- 
£ιονισμοϋ, πού, γιά νά καλύψει την άπουσία του 
από τίς ταξικές μάχες, εριξε πάλι τό δηλητήριό 
του γιά^φασίστες καί προβοκάτορες. Γιατί άνεβα- 
σαν τό έπίπεδο συνείδησης τής εργατικής τάξης 
καί τΟν πλατειΟν λαΐκβν μαζΟν. 0 πανικός πού ε- 
σπειραν στούς άστούς, τούς ρεβιζιονιστές καί σέ 
ορισμένους δήθεν επαναστάτες (ΕΚΚΕ,ΟΜΑΕ) άπο- 
δεικνύει πόσο μεγάλη νίκη ηταν.

Παράλληλα όμως,τά γεγονότα τής 25ης Μάη ζταν 
καί μιά ταχτική ηττα τοϋ έργατικοϋ μας κινήμα
τος. *0 απολογισμός ζταν ιδιαίτερα βαρύς:δεκάδες τραυματίες,εκατοντάδες συλλήψεις, φάμπρικες δι- 
κΰν,κι Ενας νεκρός:μιά γυναίκα λιωμένη άπό αύρα 
πού μέχρι σήμερα οί δολοφόνοι της παραμένουν α
τιμώρητοι. 'Η έλλειψη τοΟ έπαναστατικοϋ κόμματος 
εκανε τού-ρη τήν ταχτική ηττα νά δημιουργήσει 
τεράστιες επιπτώσεις στήν έργατική τάξη και τό 
λαό„^Η ψήφιση τοϋ ν. 330,παρά τίς αιματηρές συ-' 
γκρουσεις, η ένορχηστρωμένη προβοκατορολογία ά- 
στων καί ρεξιζιονιστΟν πού άκολούθησε, ή τρομο
κρατία *ού εντάθηκε,οί μαζικές απολύσεις πού ε- 
γιναν,η δί^η καί ή καταδίκη 14 έργατόπαιδων σάν 
αυτουργΟν γιά τά γεγονότα τής 25ης Μάη καί ή 
δ(κη τεσσαρων^ολιτικΰν οργανώσεων σάν ήθικΟν 
αυτουργΟν γΐ(αυτά, δημιούργησαν ϊνα κλίμα ύπο- 
χώρησης καί αδράνειας. Παράλληλα, ή ταχτική τΟν 
ρεφορμιστΟν στόν έργατικό χϋρο,ταχτική άδράνει- 
ας καί ήττοπάθειας, εκανε τό ν. 330 πραγματικό 
φόβητρο καί μπαμπούλα γιά τίς έργατικές κινητο
ποιήσεις. Συνολικά,τό έργατικό κίνημα ανέστειλε 
τούς άπεργιακούς αγβνες. "Ετσι, το χτύπημα *ού 
βρίσκει την ευκαιρία νά δώσει I) κυβέρνηση μέ τή 
ψήφιση τοΟ ιδιώνυμου νόμου 410,δδήγησε σέ ακόμα 
μεγαλύτερη άδράνεια τό απεργιακό κίνημα.

"Ολο τοϋτο^τό διάστημα καμιά πολιτική κινη
τοποίηση δέν εγινε, κι αυτή γιά τήν έπέτειο τής 
17 Νοέμβρη έξελίχτηκε σέ νέα ήττα μέ τήν υποχώ
ρηση καί τούς συμβιβασμούς τΠν ρεβ ιζιονιστβν.
Ολο τό καλοκαίρι ή άντιπολίτευση ήταν άπασχο- 
λημένη μέ τό Χόρα καί τούς Τούρκους,έν<3 ή έργα
τική τάξη δεχόταν άγρια χτυπήματα από τ’αφεντι-ο

κά. Αυτή ή αρνητική έ*ί*τωσηι πού είχε ή ψήφιση 
τοϋ 330,καί τά γεγονότα πού άκολούθησαν στήν έρ 
γατική τάξη,είχαν άντανάχλαση μέ τή σειρά τους 
στήν πρωτοπορία. Πολλές "έπαναστατικές" δργανώ- 
σεις διασπάστηκαν η διαλύθηκαν (ΟΣΒ,ΕΑΕΚ),άλλες 
άναπροσάρμοσαν τήν τακτική τους ή μετατράπηκαν 
ειτε σέ εκδοτικούς οικΟυς (ΕΕΑΜ,ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ) 
είτε σέ_ άνώδυνους έθνικιστικούς Οργανισμούς 
(ΕΚΚΕ),άλλοι κρύφτηκαν βαθιά στό χΟμα (ΟΣΕ,τρο- 
τσκιστές,είσοδιστές) κι άλλοι για νά γλυτώσουν 
τατράπηκαν σέ κόμματα έν μία νυκτί (ΚΕΒ/μ-λ, 
Α/ΚΚΕ). Μόνο οί ρεβιζιονιστές"δούλευαν σκλη

ρά" δλο τό καλοκαίρι γιά ένα πετυχημένο φεστι
βάλ ΟΔΗΓΗΤΗ, πού τό χρησιμοποίησαν σάν μέσο γιά 
πλατιές στρατολογίες.Σέ τέτοιες περίοδες ύποχώ- 
ρηβτις,μόνο οί άπεργοσπαστικοί μηχανισμοί τροφο- 
δοτοϋνται καί άναπαράγονται. Τα έπαναστατικά 
σχήματα στρατολογοϋσαν καί στρατολογοΟν σέ άγ»- 
νιστική βάση, στρατολογοϋσαν καί στρατολογοϋν 
μέσα στή δράση, κι δχι στά φεστιβάλ. Κι άπό τήν 
αλλη μεριά, ένα έπαναστατικό σχήμα πού στηρίζε
ται στήν έπαναστατική θεωρία καί ταχτική τοΒ 
αρξισμοϋ-λενινισμοϋ, δέν μπορεΐ νά έπηρεάζεται 
πό τά σκαμπανεβάσματα τοϋ κινήματος. Η κατά
σταση τοϋ κινήματος,καί μάλιστα^η ύποχώρησή του 
μπορεϊ νά επηρεάζει μεμονωμένα άτομα, αλλα τά 
σφυρηλατεί κι άλλα τά τινάζει έ£ω άπό τίς όργα- 
ώμένες δια§ικασίες.Μπορεΐ καί^επηρεάζει σχήμα- 
> πού δέ'ΐ έχουν λόγο ύπαρξης.'Ετσι δσοι έπηρε- 
τηναν άπόδειξαν δτι δέν ηταν ποτέ έπαναστατι- 

ν.Λ σχήματα, καί δσοι αγωνιστές πήγαν στά σπίτια 
τους άπόδειξαν πώς κατα λάθοςfβρέθηκαν μέσα^στό 
νίνημσ. Ξεκαθαρίστηκε ή ηρα άπό τό στάρι. Ολα 
αύτά, πού έγιναν στά πλαίσια τής "πρωτοπορίας", 
είχαν μέ τή σειρά τους πάλι έπίδραση στό εργα
τικό κίνημα. Καί άν δλοι αύτοί δέν μποροϋσαν νά 
είχαν θετική έπίδραση στήν έργατική τάξη, μπο
ροϋσαν καί είχαν ώς ένα βαθμό αρνητική, μέ τ^ν 
άπουσία τους,μέ τό βοϋρκο καί τό βάλτο δπου ε- 
πεσαν. , , , ΎΚάτω απ’αύτό τό πρίσμα, μεγάλα ηταν τά καθή
κοντα τΟν κομμουνιστΟν.'Η ελλειψη τοϋ έπαναστα- 
τικοϋ κόμματος δυσκολεύει τόν άγώνα^καί επιβρα
δύνει τό έπαναστατικό προτσές.Αυτό δμως δέν ση
μαίνει πώς οΐ κομμουνιστές καί ή έργατική πρω
τοπορία άδρανοϋν η γίνονται μοιρολάτρες."ίσα-ί- 
σα τό αντίθετο.Δυναμώνουν τήν πάλη τους έχοντας 
συνείδηση πώς μ'αύτό τόν τρόπο καί τά προβλήμα
τα τΟν εργαζόμενων μαζΟν λύνονται,άλλά καί τό 
έπαναστατικό κόμμα οικοδομεΓται.

*Η έργατιά, στίς 25 Μάη μέ τό αίμα πού εχυσε 
στούς δρόμους, καταψήφισε τό ν. 330 κι αύτό εί
ναι ιδιαίτερα σημαντικό γιά τό μέλλον τοϋ έργα- 
τικοϋ μας κινήματος."Ηδη δημιουργήθηκε μιά και
νούργια φάση στήν πορεία άνασυγκρότησης τοϋ κι
νήματος . Γι ’ αύτό τά γεγονότα τής 25 Μάη άποτέλε- 

' σαν μιά σημαντική νίκη. Γιατί οί νίκες δέν με- 
τριοϋνται λογιστικά,δέν μετριοϋνται μέ άριθμούς 
άλλά μέ τό κατά πόσο άνεβάζουν τό έπίπεδο συ
νείδησης τών μαζΟν. Γιατί γιά νά κερδηθεΐ ό πό
λεμος θά χάσουμε πολλές μάχες πού θά μδς δώσουν 
πείρα καί γνώση.
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Το πρόβλημα "ΑΙΓΑΙΟ,, 

χρειαζεται μια απαντηση: 
την απαντηση 

της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Τά τελευταία στρατιωτικά γυμνάσια της Τουρ

κίας στό Αίγαϊο καί ή άχαλίνωτη "κινδυνολογία^1 
που έξαπολύθηκε άπδ άστούς, ρεβι£ιονιστές^ και 
κάθε λογής όππορτουνιστέ^ ξαναφερανε_ στο κέ
ντρο της έπικαιρότητας το πρόβλημα τοΰ Αιγαίου, 

θά μποϋνε στά χωρικά μας ΰδατα οί Τούρκοι: 
θά παραβιάσουν τά Τουρκικά άεροπλάνα τόν ε

ναέριο χώρο μας; _ , , , Μήπως μέ το κάλυμα των αεροναυτικών ασκήσε
ων οΐ Τούρκοι καταλάβουν κανένα(νησί μας^

Τί θά κάνει τό ναυτικό καί ή άεροποςιια μας 
σέ μιά τέτοια περίπτωση; θά άνεχτεϊ τίς προ
κλήσεις ή θά τούς δώσει κατάλληλη απάντηση;

Αύτά καί πολλά αλλα ηταν τά ερωτήματα πού 
πρόβαλλαν άπδ τίς στήλες τοΰ τύπου πρίν καί 
κατά τήν διάρκεια των Τουρκικών γυμνασίων δη
μιουργώντας κλίμα σύγχισης μεσα στό λαό.

'Από τόν "’Ελεύθερο Κόσμο" μέχρι τό^ Ριζο
σπάστη καί άπό τήν Ακρόπολη μέ^ρ ι τούς"Λαϊ- 
κούς άγώνες",δλοι* μαζί έν χορφ βι κάθε^λογης έ- 
παγγελματίες τής έθνικοφροσύνης καί του πατρι
ωτισμού πλαισιωμένοι και μέ τους σοσιαλσωβινι- 
στές νεοσσούς,μ’άφορμή τούς τυχοδιωχτισμούζ 
τής Τούρκικης στρατοκρατικής κλίκας σήκωσαν τη 
σημαία τής "υπεράσπισης τής πατρίδας καί τής 
εθνικής άζιοπρεπείας". , , ,'Απαίτησαν μέ θορυβώδη τ^όπο απο τ^ν κυβέρ
νηση Καραμανλή νά προστατέψει^ τά σύνορά μας 
άπδ κάθε έπιβουλή καί μέ τήν εύκαιρία τής εθ
νικής εορτής χύσανε τό σωβινιστικδ τους δη - 
λητήριο μέσα στίς έργατικές μάζες.

Φυσικά ή κυβέρνηση τής κεφαλαιοκρατίας ,παυ 
2 1/2 $ρδνια τώρα με τδ παραμύθι τοΰ "εθνι - 
κοϋ κίνδυνου" προσπαθεί ν’άπ^κοιμίσει την έρ^- 
γατική τάξη καί τό λαό μας,ειδε μέ μεγάλη εύ- 
χαρίστηση αύτό τό "πατριωτικό κρεσέντο'^καί ε- 
σπευσε νά φανεί άντάξια απόγονος^των ^ήρωϊκών 
ελληνικών παραδόσεων,θέτοντας σέ ετοιμότητα τό 
στρατό »αί πραγματοποιώντας παράλληλα μέ τούς 
Τούρκους άεροναυτικά γυμνάσια στίς Βδρειες 
Σποράδες.

Τό δγκούμενο άπεργιακό κίνημα πού απλώνεται 
άπδ τή μιά μέχρι τήν άλλη άκρη τής χώρας.οΐ ά= 
νατιμήσεις των τροφίμων καί των είσιτηριων,οΐ 
αυξανόμενες δυσκολίες τής Κυβέρνρσηζ Καραμανλή 
ν’αντιμετωπίσει πετυχημενα τά επείγοντα προ
βλήματα τοΰ συστήματος χρειάζονταν ενα άντίδο- 
το.

Τδ ίδιο άντίδοχο μέ τδ όποιο άπδ τή πτώση 
τής χούντας μέχρι σήμερα οΐ πολιτικοί έκπρδσω- 
ποι^των μονοπωλίων^δικαιολογοϋν τά χαμηλά με
ροκάματα,τήν ανεργία,τή φορομπηχτικη πολιτική 
τους^ή καταπάτηση των στοιχειωδών δημοκρατι
κών ελευθεριών,τό διευρυνόμενο έλλειμα στό ι
σοζύγιο πληρωμών,τά ^άλια τή^ παιδείας,τδ πλη
θωρισμό,τή παραγωγική^στασιμοτητα κ.λ.π.

Τό ίδιο αντίδοτο μέ τό όποιο οΐ έθνοπατέρες 
τής βουλής προσπαθούν νά γιατρέψουν τήν άνίατη 
ασθένεια τοΰ καπιταλιστικού συστήματος καί νά 
άνακδφουν τήν ορμή τοΰ έργατικοϋ καί λαϊκοϋ κ ινώματος.

ώτσι αποδείχνεται γιά ιιιά-άκόμα φορά πώς ή

κρίση τοΰ Αίγαίου,συνδεμένη καί μέ τό Κυπριακό, 
παραμένει ενα δοκιμασμένο ^αοτί στά χέρια τής 
αστικής τά^ης,ενα χαρτί που έγγυάται μιά μα|ΐα- 
κρόχρονη συγχιση καί αποπροσανατολισμό του έρ- 
γατικοΰ^,καί λαϊκοϋ μας κινήματος.

Τί είναι δμως τδ ζητημα τοΰ Αιγαίου.

ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ -  ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ -  

-  ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τδ ζήτημα τοΰ Αιγαίου οπως τούλάχιστόν έχει 
τεθεί απδ τίς δυό άντιμαχόμενες πλευρές,άποτε- 
λεΐται άπδ 3 συνιστώσες. η t

*Η υφαλοκρηπίδα τά χωρικά υδατα καί ο εναέ
ριος χώρος άποτελοϋν τή βάση πάνω στήν όποία 
έξελίσσεται έδω καί 3 περίπου χρόνια ή "Ελλη
νοτουρκική κρίση στδ Αίγαϊο,μιά κρίση πού υπο
κινούμενη άπό το Διεθνή Ιμπεριαλισμό δημιουρ
γεί έκρη^τική κατάσταση στή περΐ9χή τής Μεσο
γείου και άπειλεΐ μέ θανάσιμους κίνδυνους τούς 
δυδ λαού£.

Πρίν ομως προχωρήσουμε στήν ουσία τοΰ προ
βλήματος γιά νά δσΰμε πώς γεννήθηκε καί πού 
βαδίζει ή Ελληνοτουρκική διαμάχητγιά τό Αί - 
γαϊο,πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τί είναι άκριβώς 
η ΰφαλοκρηπίδα,τά χωρικά υδατα καί ό έναέριος 
χωρφς.

Η υφαλοκρηπίδα είναι στή Γεωλογία τδ τμήμα 
τοΰ βυθοϋ πού ξεκινάει άπό τδ άκρδτατο σημείο 
τής άκτής καί φτάνει μέχρι βάθος 200 μέτρων 
(σχ.Ι).  ̂ / _

Η σύσκεψη τής Γενεύης τδ Ι958^υιοθέτησε 
τόν ορο υφαλοκρηπίδα δίνοντάς του δμως άλλο 
νομικό περιεχόμενο."-Ήοι υφαλοκρηπίδα μιας χώ
ρας σήμερα στίς διεθνείς συναλλαγές λέγεται ό 
υποθαλάσσιος 5γκος των ηπειρωτικών μαζών πού 
ξεκινάνε άπο_το τελος_τών χω£ΐκων_ΰδάτων_ _τ?}£
ωβας καί_Εκτείνονται__μ£χβΐ_βαδος~2δθ μέτρων
Σχ.2ΐ: " " ~ "7 “ ;■

Σύμφωνα μέ τή σύσκεΦη τής Γενεύης,κάθε χωρα 
έχει απόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα σ’δλη τήν 
έκταση τής υφαλοκρηπίδας της, δέν έχει ομως κα
νέλα δικαίωμα στήν έπιφανε.ια τής θάλασσας,πού 
βρίσκεται πάνω άπδ ^τήν υφαλοκρηπίδα,ή οποία 
θεωρείται ανοιχτή θάλασσα ελεύθερη γιά τή ναυ
σιπλοΐα.

'Η συμφωνία τής Γενεύης δέχεται πώς καί τά 
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα ταυτόχρονα όμως μνη
μονεύει καί είδικές περιπτώσεις πού άφοροϋν 
γεωγραφικές^καί Ιστορικές ιδιομορφίες, στίς ό
ποιες δέν έχουν ίσχύ τά γενικά αρθρα τής συν
θήκης άλλά ή υφαλοκρηπίδα καθορίζεται μεσω δι
μερών ΐ| πολυμερών συμφωνιών των ένδ ιαφερομένων 
χωρών.

Τέλος ή συνθήκη τής Γενεύης άναφέρει πώς σέ 
περιπτώσεις χωρών πού συνορεύουν καί ταυτόχρο
να οΐ άκτε£ τής (/μιας βρίσκονται άπέναντι στίς 
άκτές τής άλλης,δπως η 'Ελλάδα μέ τή Τουρκία 
ή υφαλοκρηπίδα καθορίζεται μέ διμερείς συμφω-ο
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νίες."Αν όμως αΰτδ δέν σταθεί δυνατδν τότε σάν 
συνοριακή γραμμή της> ΰωαλοκρηπίδας θεωρείται ή 
μέση γραμμή ή οποία άπεχε ι έξ ίσου άπό τά κον- 
τιυώτερα σημεία τών άκτων τών δυδ χωρών (Σχ.3) 

"Οπως ηταν έπδμευο ή συμφωνία της Γενεύης 
τοΰ 1958 δέν ΰπογρά^ηκε άπ’δλες^τίς χώρες τοΰ 
κόσμου}παρά μδνο^άπ αύτές^πού εύνοοΰσε.

*Η Ελλάδα καί ή Τουρκία δέν επικύρωσαν τή 
συμωωνία. της Γενεύης,ή μέν πρώτη γιατί "ηταν 
γεμάτη άσάφειες που^άντί^ νά λύνουν τδ ζήτημα 
τδ περιπλέκουν" ή δέ δεύτερη γιατί διαφώνησε 
μέ τή νησιώτικη υφαλοκρηπίδα,,

"Επρεπε νά περασουν 24 ολόκληρα χρδνια άπδ 
τή σύσκεψη τής Γενεύης γιά νά θυμηθοΰν οί "Ελ
ληνες άστοί τη συμφωνία τ?)ς Γενευηςίί

Χωρικά ΰδατα η αίγιαλιτιδα £ωνη μιας χώρας 
είναι ή θαλάσσια ζώνη πού εκτείνεται άπδ τόν 
αίγιαλδ (τδ σημείο της άκτής που σκάει τδ κϋ - 
μα) Μ-έχρι μιά καθωρισμένη άπδ διεθνείς συμφω
νίες άπόσταση.

Μέσα στά έθνικά χωρικά του ΰδατα κάθε κρά
τος έχε ι κυριαρχικά δικαιώματα έπιφανείας καί 
βάθους .Κανένα πλοίο ξένιες έθνικότητας δέν μπο
ρεΐ νά^περάσει χ̂έσα άπο τά χωρικά ΰδατα χωρίς 
νά ζητήσει^τήν άδεια^της κυρίαρχρς χώρας.Κανέ
να πλοίο £ένης έθνικότητας δέν εχει τδ δικαί
ωμα της αλιείας η της επιστημονικής ερευνάς 
τοΰ βυθοΰ μέσα στά χωρικά ΰδατα της συγκεκρι
μένες χώρας,άν δέν τοΰ παραχωρηθεΐ η άδρ ια̂ ,άπό 

^*Η απόσταση των χωρικών ΰδάτων δεν ^ειναι 
μ·ιά γιά πάντα δοσμένη,άλλά έζαρταται άπό τούς 
κάθε φορά ίσχύοντας κανόνες διεθνούς δικαίου 
πού κι’αύτοί μέ τή σειρά τους καθορίζονται 
άπδ τό παγκόσμιο συσχετισμό των δυνάμεων καί 
τά συμφέροντα τών ιιεγάλων κρατών. Τ

Μέχρι τδ 1974- όλες^οΐ χώρες τοΰ κδσμου εί
χαν υιοθετήσει τά 6 μίλια σάν αίγιαλιτιδα ζώ
νη.’ Απδ τδ 1974 δμως καί δώθε άρχισε νά^εκδη
λώνεται μιά κίνηση άπδ χώρες τοΰ λεγάμενου 
Γ'κδσμου μέ επικεφαλής τη Κίνα μέ αίτημα τήν 
έπέχταση της αίγιαλίτιδας ζώνης στά 12 μιλιά, 
'ΐ.διαίτερα στή Β'διάσκεψη για τό Δίκαιο τών 
θαλασσών τό ζήτημα τών 12 μιλίων μπήκε πιε
στικά καί μάλιστα ή Κίνα υποστήριζε μέ θέρμη 
τήν άνάγκη έπέχτασης τών χωρικών ΰδάτων άκόμα 
καί σέ 200 μίλια γιά τίς χώρες πού έχουν ά- 
νοιχτές θάλασσες ή ώκεαυούς.

Τελικά ot περισσότερες χώρες τοϋ Γ' κδσμου 
καί μερικές καπιταλιστικές· χώρες τής Εύρώπης 
συμφώνησαν κατ’άρχήυ 6τά 12 μίλια χωρικά υδα- 
τα καί στά 200 μιλιά σάυ ζώνη οίκονομικής κυ
ριαρχίας τών παραχτίωυ χωρών,χωρίς δμως νά υ
πάρξει καμμιά δέσμευση. Ετσι η Α.Σ.Δ της ’Αλ
βανίας έπέχτεινε τά χωρικά της ΰδατα στά 17 
μίλια στήν^’Αδριατικη θάλασσα,η ’Ισλανδία στά 
200 μίλια,άλλες χώρες στά 12 μιλιά καί άλλες 
παραμείνανε στο παλιό καθεστώς τών 6 μιλίωυ.

’Εναέριος χώρος κάθε χώρας θεωρείται ό χώ
ρος πού βρίσκεται πάνω άπο τήν αίγιαλιτιδα ζώ
νη τρ£ συγκεκ^ιμμένης χώρας.

Σ ολη τήν έκταση τοΰ έναέριου του χώρου τδ 
άυτίστοιχο κράτος εχει κυριαρχικά δικαιώματα.

Σύμφωνα μέ τους κανόνες του Διεθνούς Δίκαι
ου άπαγορεύεται η διέλευση ξένων άεροσκαφών 
μέσω τοΰ έναέριου χώρου,χωρίς νά έχουν τήν ά
δεια τής κυρίαρχης χώρας.

Μάλιστα σέ ώρισμενεςπεριπτώσεις,ή παοαβία - 
ση τοΰ έναέριου χώρου άπό ξένης εθνικότητας 
πολεμικό άερόσκάφος,μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν αί- 
τία πόλεμου (GASUM BELI).

Κάθε χώρα έχει τήν υποχρέωση άλλά καί τήν 
ευθύνη να διευκολύνει καί νά όδηγεί τά έπιβα- 
τικά άεροσκάφη ξένων χωρών έν δσψ ΰπερίπτανται 
τοΰ έναέριου χώρου της.

Είδικά στή περίπτωση τής 'Ελλάδας ή ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ τ^ς εχει άναθέ- 
σει άπδ τδ 1952 τδ δικαίωμα άλλά και την υπο
χρέωση νά έλέγχει καί νά διευκολύνει^ τη πτήση 
κάθε έπιβατιγοΰ άεροσκάφους στδν έναέριο χώρο

που εκτείνεται "μέχρι τήν Ιδεατή συνοριακή 
γραμμή πού χωρίζει τήν ‘Ελλάδα άπδ τή Τουρκία.>

ΠΩΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 

ΖΗΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

*Η 'Ελληνοτουρκική διαμάχη γιά τδ Αίγαΐο 
δέν αποτελεΐ ενα παλιό πρόβλημα πού ίσως ξανα
ζεστάθηκε ̂ στή βάση καινούργιων έξελίξεων, άλλά 
μιά καινούργια ΰπδθεση.

Παρ’δλο πού οΐ δυδ χώρες βρίσκονται 150 
χρδνια τώρα σέ μιά μόνιμη άντιδικία μέ δια
λείμματα ύφεσης, ποτέ δέν είχε μπει πρόβλημα 
Αίγαίου άπο καμμιά πλευράί

’Ακόμα καί στ^ συνθήκη τής Λωζάννης,ή οποία 
καταπιάστηκε μέ όλα τά έκκρεμη θέματα των δυό 
χωρών,δέν υπάρχει ουτε μιά λεξη πού νά άναφέ- 
ρεται σέ πρόβλημα Αίγαίου.
t Οΐ άξιώσεις τής Τουρκίας πάνω στδ Αίγαΐο 
αρχίζουν τό Νοέμβρη του 1973,λίγες μέρες μετά 
τήν άπόφαση τής Ελληνικής χούντας νά κάνει 
γεωτρήσεις στήν υφαλοκρηπίδα τοΰ- Αίγαίου γιά 
τήν άνέρευσΐ} πετρελαίου.
" Στήν άρχή^ χλιαρά^αί δσο πέρναγε ό καιρός 
ολο καί πιο έντονα η Τούρκικη μπουρζουαζία 
πρόβαλλε τίς,διεκδικησεις της πάνω στήν υφαλο
κρηπίδα τοΰ ’Αν.Αίγαίου ποντάροντας στή πραγ
ματική άσάφεια τής συνθήκης τής Γενεύης (1958).

’Αμφισβητώντας τήν ύπαρξη τής^νησιωτικης υ
φαλοκρηπίδας γιά τά πολυάριθμα ελληνικά νησιά 
(3000 περίπου) οΐ Τοΰρκοι στρατοκράτες άρχι
σαν νά ζητοΰν άπδ τίς άρχές τοΰ 1974- μιά γρή
γορη ρύθμιση τοΰ προβλήματος,προβαίνοντας πα
ράλληλα καί σέ σχεδιασμένες προκλητικές ένέρ- 
γειες (κυκλοφορίας χαρτών τοΰ^ Α|γαίου πού τδ 
παρουσιάζανε διχοτομημένο),πού είχαν σάν στδχο 
τή δημιουργία τοΰ κατάλληλου κλίματος γιά νά 
περάσουν οι Τούρκικες άπδψεις.

’Ιδιαίτερα τδ καλοκαίρι τοΰ 1974- μετά τήν 
εισβολή στή Κύπρο καί τή κατοχρ 4-0/οο τοΰ νη- 
σιοΰ το κρυφοστρατιωτικό^καθεστώς τής Τουρκίας 
έχοντας συνείδηση τοΰ εύνοϊκοΰ γι’αυτδ συσχε- 
τισμοΰ T(Svtδυνάμεων,κλιμάκωσε τις πιέσεις του 
πάνω στήν ‘Ελληνική πλευρά γιά να τίς κορυφώ- 
σει δυό χρόνια άργότερα μέ τήν άποστολή τοΰ 
σεισμογραφικοΰ σκάφους "Σισμίκ" γιά έρευνες 
στίς διαφιλονικούμενες περιοχές τοΰ Αίγαίου.

Παράλληλα μέ τίς άξ ιώσεις της πάνω στήν ύ
φαλοκρηπίδα τοΰ ’Αν.Αιγαίου,ή Κυβέρνηση Ντεμι- 
ρέλ έβαλλε καί ζήτημα ρύθμισης τοΰ έναέριου 
χώρου,προειδοποιώντας ταυτόχρονα τή <Κυβέρνηση 
Καραμνλή νά μή έπεχτείνει τά ‘Ελληνικά χωρικά 
ΰδατα στά 12 μίλια γιατί αύτό θά θεωρηθεί "πο
λεμική ένέργεια".

*Η 'Ελληνική άστική τάξη άπδ τήν άλλη μεριά 
θέλοντας νά βγει άλώβητη απδ τήν έπικίνδυντ) 
περιπέτεια τής διχτατορίας ^αί έπαναχτήσει ττ) 
φιλελεύθερη μάσκα της πού ε ιχε ξεσκιστεί άπο 
τά τδσα έγκλήματα τής χούντας.θέλοντας νά κάμ
ψει τό λαϊκό κίνημα πο^ ειχε αρχίσει νά f άνα- 
πτύσσεται έπικίνδυνα;ε ιδε μέ καλό μάτι τρ δη
μιουργία έθνικοΰ ζητηματος στδ Αίγαΐο,πού ^θά 
τής εδινε τήν ευκαιρία νά σπεκουλάρει τόν "εθ
νικό κίνδυνο" άποπροσανατολίζοντας τδ λαό καί 
συσπειρώνοντας κάτω άπδ τή χιλιοτρυπτ^μένη ση
μαία τής "υπεράσπισης τής πατρίδας'^όλες τίς 
πολίτικες δυνάμεις τοΰ τοπου.

Φυσικά ή μπουρζουαζία καί ή κυβέρνησή της 
ξέροντας νά μετράνε το συσχετισμό τών δυνάμε
ων,κράτησαν γιά τδν έαυτό τους,τδ ρόλο τοΰ δι- 
αλλαχτικοΰ^,καί συμβιβαστικοΰ παράγοντα,ένα ρό- 
ρο άχαρο,είναι άλήθεια,πού δμως πληρώνεται κα
λά άπδ τους Ιμπεριαλιστές.

Εξ άλλου η ‘Ελληιιική άστική τάξη ποτέ δέν
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ειχε πιστέψει, πώς τδ Αιγαίο ήταν ίδιοχτησία 
της,ουτε_ειχε τη παραμικρή έλπίδα πώς θά έκμε- 
ταλλευτε'ΐ μδνη της τό θησαυρό που κλείνει μέσα 
του^ό βυθός τοϋ Αιγαίου.

"Ετσι ένώ άρχικά έπέμενε πώς δέν υπάρξει 
πρόβλημα γιατί τό "Αίγαϊο είναι "Ελληνικό από 
άρχαιοτάτων^χρόνων",στή συνέχεια - άκολούθρσε 
μιά φανερά, υποχωρητική καί συμβιβαστική στάση 
άπέναντι στίς διεκδικήσεις των Τούρκων, χωρίς 
ομως νά. προχωρήσει καί στή ρύθμιση μέ διμερείς 
συμφωνίες τοϋ προβλήματος τής υφαλοκρηπίδας 
τοϋ ’Ανατολικού Αίγαίου.

Σ’αύτδ τδ σημείο ομως προβάλλει μιά σειοά 
εύλογα έρωτήματα πού θα πρέπει νά άπαντήθοϋν 
γιά νά γίνει μιά όλοκληρωμένη άνάλυση τοϋ θέ-: 
ματος. ·

Ποιές είναι οί αίτιες πού ώθησαν τήν άστική 
τάζη τής Τουρκίας νά θέσει £ήττ)μα Αίγαίου τδ 
1973; Ποιές αίτίες ώθησαν την 'Ελληνική χούντα 
νά υπογράφει τδ 1972 τή συνθήκη ^τής Γενεύης 
πού ηταν ξεχασμένη 24 δλδκληρα χρόνια; Σχετί
ζεται τό πρόβλημα τοϋ Αίγαίου μέ τη Τούρκικη 
είσβολή στή Κύπρο; Ποιδς βρίσκεται πίσω άπδ ό
λα. αυτά :

‘Η κρίση τοϋ Αίγαίου γεννήθηκε ' άπδ μιά 
σειρά πολιτικούς καί οίκονομικούς λδγους, πού 
όμως δέν πρέπει ν’άναζητηθοϋν στο έσωτερικδ 
των δυδ χωρών (παρ’όλο ότι υπάρχουν) άλλά στήν 
άποσύνθεση τοϋ ίμπεριαλιστικοϋ συστήματος.

'Η βαθειά οίκονομική κρίση πού άπδ τά τέλη 
τοϋ 1972 άρχισε νά πλήττει τό παγκόσμιο καπι
ταλιστικό σύστημα είχε σάν άποτέλεσμα τήν δ- 
ζυνση τών ένδοιμπεριαλιστικών άντιθέσεων.

* Η άνακοπή της μεταπολεμικής άνοδικής πο
ρείας τής καπιταλιστικής οίκονομίας καί ο καλ- 
πάζων πληθωρισμός πού ξεκινώντας άπδ τί^ ΕΠΑ 
μπήκε βίαια στίς Ευρωπαϊκές μητροπδλεις. εκανε 
στάχτη τά όνειρα τών καπιταλιστών γιά ανεμπό
διστη άνάπτυζη τών παραγωγικών δυνάμεων καί 
γιά περισσότερη συσσώρευση υπερκερδών. Σύγχιση 
καί πανικός επεσε στίς γραμμές των έκμεταλλευ-
των.

α

"Οπως συμβαίνε,ι σ’αύτές πάντα τίς περιπτώ
σεις ή περιλάλητη "ένδτητα" τοϋ Δυτ ικοΰ^κδσμου 
πήγε περίπατο.'Η κάθε Ιμπεριαλιστική χώρα,κα
ταπατώντας τίς συμφωνίες καί τούς οίκους αίώ— 
νιας πίστης καί συνεργασίας πού ειχε δεχτεί 
μετά χαρας σέ περίοδες^οίκονομικής^συγκυριας, 
προσπάθησε μεμονωμένα νά βγει άπδ τή θανάσιμη 
οικονομική άποτελμάτωση.βαθαίνοντας τήν οίκο- 
νομική κρίση καί τδ άδιεξοδο.

Τό Διεθνες νομισματικό σύστημα κατέρρευσε,η 
ΕΟΚ μετατράπηκε σέ ένα χαλαρό σχήμα άλληλομι- 
σούμενων καί άλληλουποβλεπδμενων καπιταλιστι
κών χωρών,,ή άνεργία ερριξε στή,πεΐνα καί^ την 
άβεβαιδτητα πάνω άπδ 12 έκατομ.έργάτες στη Δυ
τική Ευρώπη καί πάνω άπδ■8 έκατομ.στήν Αμερι
κή.” , ,*Η ενεργειακή κρίση πού ακολούθησεjάπoτελε- 
σμα τής οίκονομικής κρίσης καί δ^ι αιτία(της} 
όπως Ισχυρίζονται σκόπιμα οί διάφοροι αστοί

οικονομολόγοι,επιδείνωσε καί καταβαράθρωσε τίς 
καπιταλιστικές οικονομίες κύρια τίς Ευρωπαϊκές 
μειώνοντας ταυτόχρονα τά κέρδη τών παντοδύνα
μων ’Αμερικάνικων έταιρι,ών πετρελαίου.

Μέσα σ’αύτές τίς δύσκολες γιά τούς Ιμπερια
λιστές συνθήκες,έμπαινε έπιταχτικά γιά λύση 
τό ζήτημα τής εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων 
πετρελαίου πού, πρίν μερικά χρονιά Τ μέ 
τδ χαμηλό κδστος τών ’Αραβικών πετρελαίων,ηταν 
οικονομικά άσύμφορο.. "Ετσι ή ‘Ελληνική διχτατορία κάτω _απδ^τη 
προτροπή τοΰ ’Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού ε - 
σπευσε τδ 1972 νά κατοχυρώσει νομικά τά δικαι— 
ώματά της,στή πλούσια σέ πετρέλαιο υφάλοκρηπί- 
δα τοϋ Αίγαίου.υπογράφοντας τή συνθήκη τής Γε
νεύης, ένώ σχεδόν ταυτόχρονα ή Τούρκικη μπουρ
ζουαζία άπαιτώντας μερικά άπδ τά κολοσσι - 
αΐά μελλοντικά κέρδη διατύπωσε τίς άξιώσεις 
της πάνω στδ Αίγαΐο. t r

Μ'αύτδ τδ τρόπο οί ληστρικές επιδιώκεις των 
’Αμερικάνων Ιμπεριαλιστών συνδεμένες αρμονικά 
μέ τίς άπαιτήσεις τών δυδ αστικών τάξεων άπο- 
χτοϋσαν μιά νομική ΰπδσταση.

"Αν δμως οί ληστρικές έπιδκί>£εις^τών ’Αμερι
κάνων γιά τά πετρέλαια τοϋ Αιγαίου ήτανε γεν - 
νεσιουργοί παράγοντες τοϋ ζητηματος,αύτό δέν 
σημαίνει πώς ηταν οί μόνοι καί οί κυριώτεροι.

Οί πολιτικοί λόγοι πού σχετίζονται μέ τήν 
στρατηγική άναδίπλωση τοϋ ’Αμερικάνικου ίμπε
ρ ιαλισμοϋ, είναι αυτοί πού όπως καί στή περί
πτωση τής Κύπρου δημιούργησαν τή κρίση τοϋ Αί- 
γαίου.

Οί άπανωτές ήττες τοϋ ’Αμερικάνικου ίμπερ ι- 
αλισμοϋ σέ μια σειρά περιοχές τής γής,τδ φούν- 
τωμα τών απελευθερωτικών κινημάτων τής Μέσ^ς 
^.Ανατολής}πού μετάτ τδ πδλεμο τοϋ 1973 Ηαί την 
ήττα τοϋ Ισραήλ,είχαν ^δημιουργήσει συνθήκες 
δύσκολες γιά τη παραμονή τοϋ Αμερικάνικου ιμ- 
περυαλισμοΰ στή περιοχή, ή φθορά τής ’Ελληνι
κής διχτατορίας πού κάτω άπδ τά ανελέητα χτυ
πήματα τοϋ λαοϋ παράπαιε καί οί αύξανδμενες 
δυσκολίες τής Τούρκικης μπουρζουαζίας νά καθη
λώσει τό άντιμπεριαλιστικό κίνημα τοϋ Τούρ - 
κικου λαοϋ,άνάγκασαν τό Διεθνή Ιμπεριαλισμό νά 
έπιδιώξει στά γρήγορα τή σταθεροποίηση τών θέ- 
σεών του στή Μεσόγειό καί τή "νομιμοποίηση" 
τής παρουσίας του σ'αΰτή τή " θερμή" περιοχή 
τής γής. . , ,

Παράλληλα η ισχυρή(/παρουσία τής Σοβιετικής 
"Ενωσης στή Μεσόγειο ενα βήμα άπό τίς ,.πετρε- 
λαιοπαραγωγικές χώρες τής Μέσης ’Ανατολής,έκα
νε άκόμα περισσότερο άναγκαία τή γρήγορη "ρύθ
μισή" τοϋ θέματος.

_*Η Τούρκικη εισβολή στή Κύπρο τδν ’Ιούλη 
τοϋ J974 όπως καί ή κρίση τοΰ Αίγαίου δέν εί
ναι άσχετα μεταξύ, τους γεγονότα αλλά εντάσσον
ται μέσα στά στρατηγικά σχέδια τοΰ ’Αμερικάνι
κου ίμπεριαλισμοϋ, σχέδια πού έγκυμονοϋν θανά
σιμους κινδύνους^ γιά τούς λαούς τής περιοχής 
και μετατρεπουν τή Μεσόγειο σέ πυριτιδαποθήκη.
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Σ’αύτές τίς Ιμπεριαλιστικές μανούβρες η
* Ελληνική καί Τούρκικη άστική τάξη παίξαν καί 
παίζουν τούς ρόλους πού τούς άναθέτει ο Διεθ
νής Ιμπεριαλισμός,Syi άπδ δουλικδτητα οΰτε άπδ 
φόβο, άλλά γιατί ετσι προωθούν τίς πολιτικές 
καί οίκονομικές τούς έπιδιώξεις καί σταθερο
ποιούν τήν εκμεταλλευτική τους θέση πάνω στούς 
6υδ λαούς. , , ,’Αντιμετωπίζοντας_σοβαρά πολίτικα και οικο
νομικά προβλήματα καί οί δυδ μπουρζουαζίες Ι
διαίτερα οί Τούρκοι πλουτοκράτες,άπο τήν συνε
χή άνοδο των λαϊκών κινημάτων χρησιμοποιούν 
τήν ένταση στδ Αίγαΐο σάν φάρμακο πού γιατρεύ
ει δλες τίς άρρωστειες του συστήματος.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στδ Αιγαίο σήμερα παίζεται ενα πολύ έπικίν- 
δυνο παιγνίδι,ενα παιγνίδι πού έγκυμονεϊ θανά
σιμους κινδύνους γιά τούς δυδ λαούς.

'0 'Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός μέ άβανταδδ- 
ους τούς Ιμπεριαλιστές τής EOKj καλλιεργούν 
ντεχνα κλίμα έντασης άνάμεσα στις δυό χώρες, 

άνάμεσα στούς δυό λαούς,έπιδιώκοντας νά λύσει 
τά στρατηγικά προβλήματα τοϋ συστήματος.

’Αγκαλιάζοντας πότε τόν ενα καί πότε τόν 
άλλο "νατοϊκό σύμμαχο",μοιράζοντας δάνεια παί 
δπλα πότε στήν ‘Ελλάδα καί πότε στή Τουρκία, 
προσφέροντας καί άπαιτώντας λύσεις,οί 'Αμερι- 
κάνοι Ιμπεριαλιστές έχουν δημιουργήσει μιά έκ- 
ρηχτική κατάσταση στη περιοχή,μιά κατάσταση 
που άρκεϊ μιά σπίθα για ν'άνάφει πυρκαγιά.

Τδ κρυφοστρατιωτικδ καθεστώς τής Αγκυρας 
μπροστά στην έπιδείνωση τής Τούρκικης οίκονο - 
μίας,έπιδείνωση πού δξύνει στό έπακρο τίς τα
ξικές άντιθέσεις απέναντι στό άνερχό^ενο άν- 
τιμπεριαλιστικό κίνημα πού άγκαλιάζει.οχι^μόνο 
τίς φτωχές άγροτοαγροτικές μάζες άλλά καί τίς 
μειονότητες (Κούρδους) στοέφει ενα δπλο μέ δυο 
κάνες.Μιά κάνη στραμμένη πρός τά μέσα,πρός τήν 
άγωνιζδμενη^φτωχολογιά τής Τουρκίας.καί ^μιά 
κάνη πρός τά εξω πού σημαδεύει τή Κύπρο καί τό 
Αίγαΐο.

01 υποσχέσεις γιά προσαρτήσεις καί κέρδη 
άπδ νικηφόρους πόλεμους,γίνονται ετσι άντίβαρο 
καί "συγχωροχαρτι" ταυτοχρονα,γιά τήν άγρια 
καί στυγνή βία τών Τούρκων στρατοκρατών σέ βά
ρος του Τούρκικου λαοϋ.

Οί Τούρκοι άστοί γνωρίζοντας πολύ καλά τή 
δύναμή τους,δύναμη πού πηγάζει άπδ τή σπουδαία 
στρατηγική θέση τής χώρας τους (^Δαρδανέλλια 
έχτεταμένα σύνορα μέ τή Σ.Ε,γειτονία μέ τίς ά- 
ραβικές χώρες),προβάλλουν είναι άλήθεια προ
κλητικά τίς αξιώσεις τους πάνω στδ Αίγαΐο.
0

^Τδ ένδια^έρον τών^ Σοβιετικών νά άποκατα- 
στήσουν σχεσεις φιλίας μέ τή Τουρκία,σχέσε ις. 

■> πού θά διευκολύνουν τό πέρασμα άεροπλανοφόρων 
άπδ τά Δαρδανέλλια) κατά παράβαση τής συνθήκης 
τοϋ Κοντραί καί άπό τήν άλλη θά καλυπταν τα 
νώτα τής Σοβιετικής "Ενωσης,δίνει στή Τούρκικη 
μπουρζουαζία μιά πραγματική θέση υπεροχής άπέ- 
ναντι στήν 'ελληνική αστική τάξη.

Τά έπανειλημμένα Τούρκικα γυμνάσια στό Αι
γαίο, ο ί άπειλητικές δηλώσεις τοϋ Τούρκου πρω
θυπουργού Ντεμιρέλ, ή προετοιμαζδμενη^εζοδος 
τοϋ "Σισμίκ" στό Αίγαΐο τή Πρωτομαγιά (δχι τυ
χαία βέβαια"), δείχνουν πεντακάθαρα πώς ή
Τούρκικη μπουρζουαζία εχει τή πρωτοβουλία τών 
κινήσεων στά χέρια^της^είχνουν πώς η 'Ελληνι
κή μπουρζουαζία πού τούτη τή περίοδο πυρετώδι- 
κα έτοιμάζεται νά ένταχτεΐ στήν ΕΟΚ δέν έπιθυ- 
μεΐ ουτε άποδέχεται μιά σύγκρουση μέ τή Τούρ- 
κικρ μπουρζουαζία.

Απδ την άλλη μεριά ή ’Ελληνική μπουρζουα*- 
ζία,^ωρίς νά είναι λιγώτερο άρπαχτική,πραγμα 
πρύ εχει άποδείζει πολλές ς>9ρές στδ παρελθόν 
(εκστρατεία Μικρας ’Ααίας),είναι άναγκασμένη 
λόγω τής φανερής της άδυναμίας νά έμφανίζεται 
διαλλαχτικη ,καί υποχωρητική, κωλυσιεργώντας 
ταυτόχρονα τή ρύθμιση τοϋ θέματος γιά νά κερ
δίσει καιρό, μήπως καί άλλάξει ή παγκόσμια συγ
κυρία πού εύνοεΐ τή Τουρκία καί γιά νά πάρει 
μεγαλύτερο μερίδιο.

Αυτή ή κατάσταση έντασης μεταξύ τών δυό χω
ρών εύνοεΐ τίς ΕΠΑ πού εμφανίζονται σάν "διαι
τητές" καί προωθοϋν τίς αντιλαϊκές τους έπιδι- 
ωξεις.

Φυσικά οΐ 'Αμερικάνοι Ιμπεριαλιστές ξέρουν 
μέχρι πού τραβάνε τό σχοινί.

Δέν θέλουν σέ καμμιά περίπτωση ενα ‘Ελληνο
τουρκικό πόλεμο πού θά μετέτρεπε σέ καμίνι ττ| 
περιοχή,μέ άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τά δυο 
νατοϊκά καθεστώτα και γιά τή παραμονή τοϋ 'Α
μερικάνικου Ιμπεριαλισμού στή λεκάνη τής 'Αν. 
Μεσογείου.

Η υφεσρ πού ^παρατηρεΐται τούτη τήν έποχή 
στή Μέση 'Ανατολή μετά τδ συντριπτικό χτύπημα 
τής^ Λιβανέζικης επανάστασης καί ή πετυχημενη 
διείσδηση τών 'Αμερικάνων σε μιά σειρά μικροα
στικά 'Αραβικά καθεστώτα,δέ ξεγελάνε τδ πολύ
πειρο 'Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό πού γνωρίζει 
πώς ή κατάσταση είναι άκδμα ρευστή καί έπικίν- 
δυνρ γιά -ρά Ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.^

Ενας Ελληνοτουρκικός πόλεμος θά εβαζε^σέ 
βαθειά κρίση τό ΝΑΤΟ και θά άνέτρεπε ίσως δλα 
τά Ιμπεριαλιστικά σχέδια στή Μεσόγειο,λειτουρ- 
Υωντας σάν σπινθήρας γιά τήν άνάφλεξη τών επα
ναστατικών κινημάτων τής Μέσηςr’Ανατολής.

Κάτω άπ’αύτη τή σκοπιά λοιπόν καί με^τά ση
μερινά δεδομένα,πόλεμος γιά τό^Αίγαΐο δέν βρί
σκεται μέσα στίς ιμπεριαλιστικές επιδιώκεις.

Σήμερα αύτδ πού επιδιώκει δ Διεθνής ιμπερια 
αλισμός είναι,μέσα άπδ άλλεπάληλεςικαί έλεγχό- 
μενες οξύνσεις καί εκτονώσεις τής * Ελληνοτουρ
κικές διένεξης,νά πετύχει ενα διακανονισμό τοϋ 
ζητήματος σύμφωνο μέ τίς ιμπεριαλιστικές προ
διαγραφές.

Ενα Ελληνοτουρκικό Αίγαΐο πού οί δυδ χώ
ρες θά ε^ουν τή κυριότητα καί τά Ιμπεριαλιστι
κά μονοπώλια θά μπορούν άνετα νά εκμεταλλεύον
ται τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές του.

Μιά διχοτομημένη Κύπρος, ίμπερ ιαλ ιστ ικό ός>- 
μητήριο γιά τδ χτύπημα τοϋ έπαναστατικοϋ κινή
ματος τής Μέσης 'Ανατολής.

Αύτοί είναι οί στδχοι τοΰ 'Αμερικάνικου ίμ
περ ιαλ ισμοϋ.

Βέβαια τά πάρα πάνω δέν σημαίνουν πώς άπο- 
κλείεται γενικά ή περίπτωση 'Ελληνοτουρκικού 
πόλεμου."Αν κάποιο άπδ τά δεδομένα τοϋ προβλή
ματος άλλάξει τδτε είναι δυνατή ή έκρηξη ενός 
πόλεμου μεταξύ 'Ελλάδας καί Τουρκίας.ενός πό
λεμου πού παρ’ολο δτι θά είναι λιγοημερος θά
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προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στους δυό 
λαούς. ,"Ενας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και, Τουρκίας 
γιά τό Αιγαίο εΐναι^ ολοφάνερο πώς θά είναι 
ενας πόλεμος άδικος,ένας^πόλεμος Ιμπεριαλιστι
κός καί άπό τίς δυο μεριές·.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

'Η στάση κάθε πολίτικου φορέα απέναντι σέ 
όποιοδήποτε ζήτημα,δέν είναι τίποτε άλλο παρά 
ή άντανάκλαση στή σφαίρα €της πολίτικης των 
συμφερόντων μιας τάξης ενός στρώματος της 
κο ινωνίας, έκφραστής ττ]ς όποίας -άδιάφορο αν αυ
τό γίνεται συνειδητά η άσυνείδητα- είναι ό συγ- 
κεκριμμένος φορέας.

Ετσι και ή στάση των 'Ελληνικών κομμάτων 
καί όργανώσεων άπέναντι στό ζήτημα τοϋ Αίγαίου 
καί τοϋ ένδεχόμενου 'Ελληνοτουρκικού πόλεμου 
καθορίζεται άναμφισβήτητα άπό τή ταξική τους 
τοποθέτηση.

Τό κόμμα της Ν.Δημοκρατίας καί της ΕΔΗΚ,εκ
φράζοντας τά συμφέροντα της αστικής τάξης>καί 
Ιδιαίτερα του μονοπωλιακού της τμήματος, άκο- 
λούθησαν άπό τήν άρχή καί μέ^ρι σήμερα γραμμή 
υποχωρήσεων καί συμβιβασμών απέναντι^στη προ
κλητικότητα των Τούρκων,κυρίως γιά δυό λόγους:

Πρώτο γιατί τό 'Ελληνικό μονοπωλιακό κεφά
λαιο δέν εχει αυτόνομα συμφέροντα, άλλά είναι 
συνδεμένο στενά μέ τά ιμπεριαλιστικά μονοπώλια 
Καί δεύτερο γιατί φοβαται πώς μιά πολεμική πε̂ > 
ριπέτεια,εστω καί λίγων ήμερων_πας>'ολο που πι
θανόν θά διέσωζε τό γόητρο των άστων,θά μπο
ρούσε ν’ ανατρέψει δλα τά σχέδια του καί 
γι;ατί δχι νά βάλλει σέ κίνδυνο τή " κοινωνική 
ηρεμία" πού μέ^τόσους κόπους έχει καταφδρει να 
κρατήσει ή κυβέρνηση.

* Η ύπερπατριωτικη στάση τοϋ ΠΑΣΟΙν ("βυθίσα
τε τό Χόρα") καί ή πολεμοκαπηλία του συμπί
πτουν μέ τή πολιτική των μαοϊκών όργανώσεων 
καί ομάδων πού ξεφωνίζουν 2 χρόνια τώρα γιά 
τήν έπέχταση των "Ελληνικών χωρικων ύδάτων στά 
"12 μίλια" καί γιά τήν "υπεράσπισή των άπαρά - 
γραπτών έθνικών δικαιωμάτων στό Αιγαίο".

Καί ό μέν γιός τοϋ Παπαντρέου,πολιτικός μέ 
"υψηλούς στόχους" καί μέ θαυμαστή διορατικότη
τα παίζει τό ρόλο τοϋ πατριδολάτρη γιά αντιπο
λιτευτικούς λόγους, νο μ ίζο-ντας πώς έτσι θά εκ
θέσει ανεπανόρθωτα τό Καραμανλή καί ταυτόχρονα 
θά καταφέρει νά δημιουργήσει ερείσματα μέσα 
στό στρατό,καταχτώντας τήν έμπιστοσύνη των 
"πατριωτων άξιωματικων".

Οι μαοϊκοί δμως έχουν πάρει στά σοβαρά τό 
ρόλο τους,έκφράζοντας μέ...συνέπεια τά συμφέ
ροντα των καταστρεφομενων μεσοαστικών καί μι
κροαστικών στρωμάτων πού, μή μπορώντας νά δοϋν 
τήν αϊτία της καταστροφής τους στήν άνάπτυξη 
τ ο ϋ  κρατικομονοπωλαικοϋ καπι,ταλισμοϋ, τρέφουν 
φροϋδες έλπίδες γιά έπεχτάσεις καί^καταχτήσεις 
πού θά καλυτερέψουν τή θέση τους ”

"Εχοντας καταπιεί γιά τά καλά τήν άταξική 
θεφρία των τριών κόσμων,θεωρία πού υποκαθιστα 
τή ταξική πάλη μέ τή πάλη των έθνων καί 
κρατών και πιπιλίζοντας διαρκίΰς τή θεωρία των 
δυό ΰπερδυνάμεων (η καλύτερα της μιας ΰπερ - 
δύναμης γιατί ή άλλη έδω κι’ενα χ^όνο.,.ξεχά - 
στηκε),δε« είναι άφύσικο πού γλύστρισαν στό 
σοσιαλσωβινισμό καί τόν άντικομμουνισμό φτά- 
νοντας μάλιστα στό σημείο νά καλλιεργοϋν συ
νειδητά τό πόλεμο μεταξύ των δυό λαων.

Τό ΚΚΕ καί οί κάθε^ λογης ρε^ιζιονιστικές 
παραφυάδες,κρατοΰν , μιά λίγο-πολύ άσταθη στάση 
άπέναντι στό πρόβλημα τοϋ Αίγαίου καί στό έν-

δεχόμενο 'Ελληνοτουρκικοί/ πόλεμου.
* Η θέση τους συνοψίζεται ώ^ έξης:"'0 πόλε

μος είναι καταστροφικός γιά τους δυο λαούς καί 
θά πρέπει νά άποτραπεΙ."Αν δμως τελικά γίνει 
οί^κομμουνιστές θά βρεθούν στή πρώτη γραμμή 
γιά νά υπερασπίσουν τήν εδαφική άκεραιότητα 
της πατρίδας".

Παρ’όλο πού γράφουν καθημερινά στίς φυλλά- 
δες τους σελίδες ολόκληρες γιά τίς Ιμπεριαλι
στικές μανοϋβρες,κρύβουν σκόπιμα άπό τό λαό 
τόν ιμπεριαλιστικό χαραχτηρα ενός πόλεμου γιά 
τά πετρέλαια τοϋ Αίγαίου.'Ενώ καταψηφίζουν τίς 
άμυντικές δαπάνες στή βουλή ,καλλιεργοϋν σωβι- 
νιστικό κλίμα μέσα στήν εργατιά καί τό λαό καί 
ενορχηστρώνονται απόλυτα στή "κινδυνολογία"των άστων.

"Ντροπαλοί"σοσιαλπατριωτες καί σοσιαλσωβιj-t. 
νιστές στή^πραγματικότητα,οί φωΰτήρες τοϋ ΚΚΕ, 
δεν αποκαλύπτουν στήν εργατική τάξη καί τό λαο 
το βρώμικο ρόλο τοϋ^Καραμανλή σάν έντολοδόχου 
των> ιμπεριαλιστών,δεν προετοιμάζουν τό λαό γιά 
νά_αντιμετωπίσει τούς κινδύνους πού τόν άπει - 
λοϋν,δέν^παίρνουν ξεκάθαρη θέση πάνω στό ζήτη
μα τοϋ Αιγαίου,άλλα λένε αοριστολογίες και γε
νικότητες δημιουργώντας σύγχιση μέσα στό λαό
καί βοηθώντας τήν άστική τάξη νά προωθήσει τά 
άντιλαϊκά της σχέδια*.

Τό δτι μέχρι σήμερα δέν έχουν περάσει μέ τη 
μεριά των άστών ανοιχτά,στό ζήτημα τοϋ Αιγαί
ου, δέν είναι γιατί έκφράζουν συμφέροντα δι
αφορετικά μέ αυτούς, άλλά γιατί άκολουθοϋν 
κατά γράμμα τίς θέσεις τής ΕΣΣΔ πού στρ συγκε- 
κριμμενη περίπτωση τά κρατικά της συμφέροντα , 
καί ή άντεπαναστατική στρατηγική της οικονομι
κής περικύκλωσης τή κάνουν νά είναι άντίθετη
στίς ληστρικές επιδιώξεις της 'Ελληνικης μπουρζουαζίας.r

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ

Γιά τήν έργατική τάξη καί τό λαό μας δέν υ
πάρχει πρόβλημα Αίγαίου ή τουλάχιστον δέν υ
πάρχει δπως θέλουν νά τοϋ τό παρουσιάσρυν οι 
κάθε λογης ψεύτικοι φίλοι του.

'Η έργατιά μαζί μέ τούς συμμάχους της πα
λεύει μέσα στό καπιταλιστικό σύστημα άπό τή 
μιά γιά νά καλυτερεύσει_οικονομικά τή θέση της 
καί νά διευρύνει τίς δημοκρατικές της έλευθε-τ· 
ρίες καί άπό τήν άλλη γιά νά προετοιμάσει τίς 
άπαραίτητες πολιτικοοργανωτικές δομές γιά να 
πραγματοποιήσει τήν ιστορική της αποστολή,πού 
είναι ή άποτίναξη τοϋ ζυγοϋ της κεφαλαιοκρατί» 
ας καί ή οικοδόμηση τοϋ Σοσιαλισμοϋ καί τόϋ 
Κομμουνισμοϋ.

Στή μακρυά καί δύσκολη αυτή πορεία του τό 
προλεταριάτο είναι υποχρεωμένο ν’άντιμετωπίσει 
μιά σειρά άπό προβλήματα,πάντα ομως μέ μοναδι
κό κριτήριο τό προχώρημα της πάλης^του καί τό 
δυνάμωμα τοϋ άγώνα χωρίς νά ^άνει άπό μπροστά 
του ποτέ τό στρατηγικό του στο^ο.

Αυτές τίς αύτονοητές γιά τους(Μαρξιστές-Λε- 
νινιστές άληθε ιες,άλήθειες πού ο'ι δάσκαλοι τοϋ 
προλεταριάτου έχουν μέ τόση διαύγεια αναπτύξει 
καί πού ή πείρα τουλάχιστον ενός αίωνα άγώνων 
τοϋ έ(3γατικοϋ κινήματος έχει αποδείξει.έρχον
ται σήμερα διάφορα πολιτικά σαράβαλα να αναι
ρέσουν καί μάλιστα μέ θράσος άμέτρητο.

"Ετσι οι κάθε λογης καί απόχρωσης επίδοξοι 
"καθοδηγητές" τοϋ κινήματος καλούν σήμερα στά 
σοβαρά την εργατιά νά^πάρει ^θέση "στό ζήτημα 
τοϋ Αίγαίου"Λκαλοϋν σήμερα τή φτωχολογιά τοϋ 
χωρίου καί της(πόλης ν’άγωνισι,ει γιά νά "περι- 
φρουρήσει τήν υφαλοκρηπίδα" τοϋ ·' ’Ανατολικού
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Αιγαίου άπό τδ Τούρκικο έπεχτατισμδ καί γιά νά 
έπεχταθοϋν τά χωρικά υδατα της χώρας μας στά 
12 μίλια".

Μέ υστερικές πατριωτικές κραυγές γιά την 
"άπειλή της έδαφικής μας ακεραιότητας" καί τή 
"καταπάτηση τών άπαράγραφτων εθνικών δικαιωμά
των στό Αιγαΐο"^ό άστικός συρωετός μέ βαρύ 
τους πυροβολικό τή ρεβιζιονιστικη συμμορία καί 
τούς σοσιάλσωβινιστές τοΰ ΕΚΚΕ,καλοΰν τίς έρ- 
γαζομενες μάζες σέ εθνικό προσκλητήριο και τίς 
προετοιμάζουν ιδεολογικοπολιτικά γιά νά πέσουν 
"υπέρ βωμων καί εστιών".

Δηλαδή ουτε λίγο ουτε πολύ ή έργατιά^πού 
κανείς ποτέ δέν τη ρώτησε γιά το πόσο πρέπει 
νά είναι τά χωρικά )υδατα της ' Ελλάδας,r| έργα- 
τιά πού μέχρΐ(χτές αγνοούσε ακόμα καί τη λεξι̂  
υφαλοκρηπίδα,ή έργατιά πού δέν εχει ιδέα για 
τη συμφωνία της Γενεύης καί γιά τδ Δίκαιο τών 
Θαλασσών,πρέπει οπωσδήποτε...νά τοποθετηθείς 
στδ ζήτημα τοϋ Αίγαίου καί μάλιστα νά σταθεί 
στδ πλευρό των έκμεταλλευτων της γιά νά "σώσει 
τήν ελληνικότητα τοϋ Αίγαίου πελάγους άπδ τίς 
επιβουλές τών δυδ "ΰπερδυνάμεων"C

Φυσ.ικα τδ πδσο παραφρονίικά καί σέ τελευταία 
άνάλυση ύποπτα είναι τά σωβινιστικά κηρύγματα 
αυτής της ιερής συμμαχίας μπορεϊ ο καθένας να 
τδ καταλάβει,άκόμα και αν δεν εχει βάλλει τή 
ταμπέλλα του κομμουνιστή καί του πρωτοπόρου α— 
ρκεϊ νά σκεφτεϊ απλά καί λογικά.

Τί θά κερδίσει τδ έργατικδ καί λαϊκδ κίνημα 
της χώρας μας αν τά χωρικά υδατα επεχταθουν 
στά 12 μίλια καί αν^ή υφαλοκρηπίδα του Αν.Αι- 
γαίου κατακυρωθεί στήν 'Ελλάδα;

θά βελτιωθεί μήπως τδ βιοτικό έπίπεδο τοϋ 
λαοϋ μας;θά καταχτήσει περισσότερες δημοκρατικές έ- 
λευθερίες;

θά δυναμώσει τή πάλη του; θά έξασθενήσει τή 
θέση της μπουρζουαζίας;

θά κάνει πιο σύντομο τδ προτσέσο της έπανά- 
στασης;

"Αν εστω καί ενα άπ’αύτά τά έρωτήματα μπο
ροϋσε νά εχει καταφατική απάντηση τότε ή εργα
τική τάξη καί ό λαός θέ επρεπε νά πάρουν θεση 
στή ζήτημα της υφαλοκρηπίδας καί τών χωρικών 
ΰδάτων.στ§ ζήτημα του Αίγαίου καί οΐ κομμουνι
στές θα είχαν τήν υποχρέωση νά σταθοϋν στίς 
πρώτες γραμμές τοϋ άγώνα.

Τέτοια περίπτωση δμως είναι προφανές πώς 
δεν υπάρχει.Τό έργατικδ καί^ λαϊκδ κίνημα της 
χώρας μας τίποτε δέν θά κερδίσει άπό την "ελ
ληνικότητα" της υφαλοκρηπίδας,ουτε άπδ τήν ά
ποψη των κοντοπρόθεάμων στόχων της πάλης του, 
ουτε άπό^τήν άποψη τών στρατηγικών του στόχων.

Ισα-ΐσα τδ αντίθετο.Μπαίνοντας οΐ εργαζό
μενες μάζες στό Ιμπεριαλιστικό παιχνίδι πού 
αυτή τή στιγμή βρίσκεται σέ εξέλιξη στδ Αίγαϊο, 
ειτε τελικά τά πράγματα διευθετηθοϋν εΙρηνικά 
ε'ίτε γίνει πόλεμος,θά βορθαγαν τήν άστική 
τάξη νά ζεφύγει^άπο τδ θανάσιμο άγκαλιασμα της 
κρίσης τοΰ συστήματος καί τόν ιμπεριαλισμό να 
προωθήσει τά αντιδραστικά του σχέδια σ’αύτή τή 
περιοχή της γης.

Τδ προλεταριάτο σανΤκαταπιεζομενη καί εκμε
ταλλευόμενη τάξη πού είναι στή σημερινή κοινω
νία δέν μπορεϊ καί δέν πρέπει νά άνακατευτεΐ 
στίς διαμάχες^τών^άστών^καί τών ιμπεριαλιστών, 
δέν μπορεΐ καί δέν πρέπει νά πάρει θέση σε 
προβλήματα^πού άφοροϋν τήν άρχουσα τάξη της 
κο ινωνίας,αντίθετα μπορεΐ καί πρέπει νά τραβή
ξει (μιά ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή άνάμεσα 
σ αυτο^κα^ τή μπουρζουαζία.

Αυτή είναι ή μόνη συνεπής Μαρξιστικολενινι- 
στικη^ τοποθέτηση τοϋ ζητηματος,αΰτή είναι ή 
σκοπιά τοΰ^προλεταριάτου δλα τ ’αλλα είναι ά- 
στικα τερτίπια καί ύποπτες μανούβρες πού 
συνειδητά η ασυνείδητα ΰπηρετοΰνε τήν άστικί 
τάξη καί χτυπάνε τήν εργατιά καί τό λαό.

Καί λέμε 'ύποπτες μανούβρες γιατί άκόμα καί 
αν άντικρύσει κανείς τδ ζήτημα τοϋ Αίγαίου οχι 
άπδ τήν ταξική σκοπιά άλλα άπό τη σκοπιά  ̂ του 
έθνους,δπως κάνουν οί ρεβιζιονιστές καί οι ψευ
τοεπαναστάτες καί πάλι ή γραμμή τών 12 μιλίων 
είναι λαθεμένη καί άντιδραστική.

Πραγματικά άν γιά λίγο ξεχάσουμε πως η κοι
νωνία άποτελεϊται άπδ τάξεις μέ διαμετρικά άν- 
τίθετα συμφέροντα καί άρχίσουμε νά μιλίχμε^γιά 
'Ελληνικδ καί Τούρκικο έθνος,τότε είναι πού ά- 
ποκαλύπτεται πεντακάθαρα πδσο ξετσίπωτα άστικά 
είναι τά κηρύγματα τών σοσιαλσωβινιστών καί 
σοσιαλπατριωτών.

Γιατί αν δοϋμε τά πράγματα στήν " έθνική" 
τους βάση τότε πρέπει νά παραδεχτούμε πώς υ
πάρχει άντικείμενο διαμάχης στδ Αίγαϊο καί 
μάλιστα πώς τό δίκιο βρίσκεται άπδ τή μεριά 
τοΰ Τούρκικου έθνους,άσχετα άν ί) άρχουσα τάξη 
τής Τουρκίας διεκδικεΐ τά δικαιώματα της με 
προκλητικό τρόπο.

^*Η γεωγραφική Ιδιομορφία της περιοχής (3000 
διάσπαρτα Ελληνικά νησιά μέσα στδ Αίγαϊο πέ
λαγος) καί μάλιστα πολλά άπ’αύτά σέ απόσταση 
λίγων μιλίων άπέναντι άπδ τίς Τούρκικες άκτές 
πραγματικά βάζει θέμα διακανονισμού της συνο - 
ριακής γραμμής της υφαλοκρηπίδας μεταξύ τών 
δυδ χωρών.

Δεν είναι δυνατδν κανείς λογικδς άνθρωπος 
νά μή λάβει ΰπ’δψτ) του αύτή τή πραγματικότητα, 
καί νά έπιμένει να εφαρμοστεί ή συνθήκη της Γε
νεύης καί οί άποφάσεις τών χωρών τοϋ Γ Κόσμου 
σχετικά^μέ τά^Ι2 μίλια.
. Γιατί άν γίνονταν στή συγκεκριμμένη περί- 

πτωση_'Ελλάδας-Τουρκίας τυπική μεταφορά τών 
Διεθνών^συμι^ωνιών αύτό θά άποτελοϋσε μιά μεγά
λη άδικία σε βάρος τοϋ Τούρκικου έθνους πού θά 
εχανε ουσιαστικά κάθε δικαίωμα πάνω στην ΰφα - 
λοκρηπίδα, παρ’δλο πού οΐ δυτικές άκτές τής 
Τουρκ(ας(διατρέχουν σέ μήκος εκατοντάδων μι - 
λιων τδ^ Ανατολικό Aljaio,C

’Εξ ^λλου είναι^σ^ολους γνωστό καί θά επρε- 
να_ειναι^πρώτα άπ’δλα γνωστό στούς άπολογη- 

τες της Κινέζικης πολίτικης,πώς ή γραμμή τών 
12 μιλιων,που προωθεί ή Κίνα στίς δι^/,έφδΐ,ρ 
^ , „j!“ Δίκαιο ^τών θαλασσών, είναι μιά γραμμή 
που θελει νά"ενωσει τά καταπιεζδμενα εθνη καί 
χώρες σ ενα κοινό μέτωπο ένάντια στίς έπεχτα- 
τικες βλεψεις τών δυό "ΰπερδυνάμεων" καί δχι 
να^αντιπαραθεσει καί μάλιστα πολεμικά δυδ μικρές χώρες.

Αν λοιπόν πραγματικά δλος αυτός ό συρφετός 
των σοσιαλπατριωτών πίστευε εστω καί λίγο στη 
Τριτοκ^σμικτι πολιτική τοΰ ΚΚΚ,πού γιά μας βε- 
ραια είναι αντεπαναστατική,θά έπρεπε νά προω- 
ει την ειρηνική διευθέτηση τοϋ προβλήματος, και,οχι να/παίζει" τό πόλεμο.

«κομά ομως καί άν δέν υπήρχαν αυτές'οί γε
ωγραφικές ιδιομορφίες στδ Αίγαϊο πού περιπλέ-, 
κουν το ζητημα και κάνουν άναγκαία τή λύση του
[̂ έσα άπδ διμερείς συμφωνίες.άπδ πού κι’ώς ποΰ 
όλοι αυτοί οί σοσιάλσωβινιστές καί σοσιαλπα- 
τριώτες άποστάτες τοΰ Μ-Λ,καλοϋν τό λαδ νά "υ
περασπίσει τά άπαράγραωτα έθνικά δικαιώματα 
τής ‘Ελλάδας πάνω στο Αιγαίο";

^Πάνω σέ πιά λογική βάση προωθοϋν 'τδ^πόλεμο 
άνάμεσα^στούς δυδ λαούς γιά ενα θέμα πού μδλις 
πριν δυό χρόνια άνακινηθηκε; ξ}δτε ή υφαλοκρη
πίδα τοϋ τΑνατολικοΰ Αίγαίου ηταν ’Ελληνική;

Ποιά είναι τά "άπαράγραφτα έθνικά μας δι
καιώματα στδ Αίγαϊο" ;

Καί σέ τελευταία άνάλυση άν πρόκειται κάθε 
φορά πού μιά διεθνής σύσκεψη χωρων άποωασί.;ει 
τδ α ή τδ β,νά δημιουργεΐται ενταϋη άνάμεσα 
στά< διάφορα(Κράτη καί νά γίνεται πδλεμος τδ- 
τε όλδκληρη η γή θά επρεπε νά ειχε γίνει πρδ 
πολλοϋ ολοκαύτωμα.

"Ετσι άπδ τά’πάρα πάνω βγαίνει τδ συμπέρα
σμα,πώς άπδ δποια.σκοπιά καί νά δει κανείς τδ 
ζήτημα τον Αίγαίου,είτε σάν κομμουνιστής ( καί



ΑΙΓΑΙΟ

τότε δέν υπάρξει κάν ζήτημα) είτε σάν φιλελεύ
θερος άστός δεν είναι δυνατόν παρά νά στίγμα - 
τίσει τίς (ΐεγαλοελλαδίτικες διακηρύξεις καί τή 
σωβινιστική υστερία,δέν είναι δυνατό παρά να 
άπορρίψει^τίς απόψεις γιά "υπεράσπιση της πατ
ρίδας" σ’ενα πόλεμο μεταξύ ‘Ελλάδας καί Τουρ - 
κίας.

0 Λένιν ελεγε τόν 'Απρίλη του 1917 "οί σο
σιαλιστές στά λόγια καί σωβινιστές στή πράξη, 
είναι άνθρωποι που παραδέχονται τήν "ύπεράσπι- 
στ) της^πατρίδας" στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι ταξικοί αντίπαλοι
ιέχουν περάσει μέ τό μέρος τής”άστικής τά -

ζης".,
^Και πραγματικά αν αυτό ίσχυε μιά φορά γιά 

τους π^οδοτες της Β'Διεθνοϋς,ίσχύει δέκα φορές 
για τους νέους σοσιαλσωβινιστές πού άνοιχτα 
*2 9^ ια.ντροπα(περ ισσότερο καί άπδ τήν άστική τάξη) t δ ιακηρύότσε ι τίς έπεχτατικές της βλέψεις στο Αιγαίο.
, Ευτυχώς^ομως η εργατιά καί ό λαός μας δέν 

πεφτει _στή (καλοστημένη παγίδα των αστών,δέν 
συγκινειται απο τίς μεγαλοελλαδίτικες διακηρύ- 
ζει'ί’,με ° jo ιο προσωπείο κι’άν έμφανίζονται.^Το ̂ ^ολεταρ ιατο καί οί έργαζόμενες μάζες 
που αυτη_τη περίοδο βρίσκονται δρθές στίς έπά- 
λςεις του δ ιεκδικητικοϋ άγώνα άνεμίζοντας ψηλά 
τη σημαία που γράφει ΨΩΜΙ-ΔΟΥΛΕΙΑ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ έ
χουν νοιώσει βαθειά παρ’ολο πού λείπει ό πολί
τικος του; αρχηγός,το επαναστατικό κομμουνι- 
σ ρ κ ο  κομιια πως το πρόβλημα τοΰ Αιγαίου δέν είναι δικο τους πρόβλημα.

"Εχουν συνειδητοποιήσει πώς ο > καυγάς στό 
Αίγαϊο γίνεται γιά τδ πάπλωμα,γι’αυτό καί μέ
νουν 3 χρόνια τωρα παγερά άδιάφοροι μπροστά 
στήν "εθνική κρίση",γι 'αύτό καί γράφουν στά 
παλιά τους τά παπούτσια τά πολεμοκάπηλα κηρύγ- 
ματα του"υπερπατριωτη" Παπαν^ρέου^( ο οποίος 
σάν πολιτικός καριέρας πού είναι άρχισε να ^το 
διαισθάνεται καί ν’αλλάζει σιγά-σιγά τό μοτί - 
βοίί),τών ρεβιζιονιστών καθώς καί τίς " άντι- 
υπερδυναμικές" παρόλες των άφηνιασμένων μικρο
αστών.

"Οσο γιά τήν περίπτωση ένδς ‘Ελληνοτουρκι^- 
κοϋ πόλεμου ή θέση τοΰ προλεταριάτου καί των 
κομμουνιστών είναι σαφής.

*Η Ιστορία εχει μεχρι^σήμερα γνωρίσει δυο 
παγκόσμιους Ιμπεριαλιστικούς πόλεμους καί πάμ- 
πολλους τοπικούς πόλεμους,πού έγιναν γιά( νά 
άποδειχτεΐ ποιά ιμπεριαλιστική δύναμη ή ομάδα 
θά. πάρει τή μεγαλύτερη μερίδα άπό τή κλεμμένη 
υπεραξία.

'Ενας 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος σρμερα ανε
ξάρτητα άπδ τδ ποιός είναι έπιτιθεμενος καί

ποιός άμυνόμενος,άνε^άρτητα άπδ τδ ποιδς έμφα- 
νίζεται περισσότερο α^παχτικδς καί προκλητικός 
δέν μπορεΐ παρά νά είναι ενας Ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος,ενας άδικος πόλεμος καί άπδ τίς δυο 
μεριές.

Αύτή ή διαπίστωση καθορίζει καί τά σημερινά 
καθήκοντα των κομμουνιστών.

'Ο Λένιν χτυπώντας άμείλιχτα τούς σοσιαλσω- 
βινιστές καί σοσιαλπατριώτες της έποχής του 
μέσα στη λαίλαπα τοΰ Α'παγβόσμιου πδλεμου ελε- 
γε : t

"’Απδ μας άπαιτεϊται ‘ικανότητα νά έξηγήσου- 
με στίς μάζες οτι 6 κοινώνικοπολιτικος χαρα- 
χτήρας τοΰ πδλεμου δέν καθορίζεται άπδ τή "κα
λή θέληση" των άτδμων καί των ομάδων,άκδμα καί 
των λαων.άλλά άπό τή^θέση της τάξης πού διεξά
γει τό πολεμο,άπό^ τή πολιτική^αυττ)ς της τάξης 
π^ύ διεξάγει τό πόλεμο,πολιτική που ό πδλεμος 
είναι ή συνέχισή της,άπδ τίς σχέσεις τοΰ κεφά- 
λαιου σάν κυρίαρχης οικονομικής δύναμης στή 
σύγχρονη κοινωνία,άπο τόν ’ιμπεριαλιστικό χαρα- 
χτήρα τοΰ διεθνούς κεφάλαιου...".

Νά λοιπόν τί πρέπει σήμερα νά κάνουν οί 
"Ελληνες κομμουνιστές.

Πρέπει νά έξηγοΰν υπομονετικά στό λαό τό 
χα|3αχτήρα τής κρίσης τοΰ Αίγαίου,τίς αιτίες 
πού τή γέννησαν,^τίς (εύθύνες τής ‘Ελληνικής 
πλουτοκρατίας.Πρέπει άδιάλλαχτα να καταγγέλουν 
τίς ιμπεριαλιστικές μανούβρες στό Αίγαϊο,μα
νούβρες μέ τίς όποιες ό ’Αμερικάνικος ιμπερια
λισμός προωθεί τά οικονομικά καί πολιτικά του 
συμφέροντα στή λεκάνη τής ’Αν.Μεσογείου.

Πρέπει νά στοιθοΰν άντίθετοι στο άλληλοσκδ- 
τω^α των δυό λαων,άλληλοσκδτωμα πού εχει σάν 
στόχο νά επιβεβαιωθεί ποιά άπό τίς δυδ αστικές 
τάξεις θά πάρει μεγαλύτερο μερίδιο τοΰ Αίγαίου 
ποια απδ τίς δυό άστ^κές τάξεις θά γίνει πιό

πιστό σκυλί τοΰ ’Αμερικάνικου ίμπερ ιαλισμοΰ.
"Οταν ή άστική τάξη καί μαζί της οί κάθε 

λογής ψευτοεπαναστάτες εξαπατούν τό λαό σπε
κουλάροντας πάνω^στό "άπαραβίαστο τής έδαφικήο 
ακεραιότητας καί τής εθνικής άνεξαρτησίας* 
εμείς ε^ουμε χρέος να άποκαλύψουμε συγκεκριμ- 
μ. 2 τ3ν άντιδραστικότητα καί τή ψευτιά αυτών των διακηρύξεων πού θέλουν νά καλύψουν 
την αρπαχτική μανία τής μπουρζουαζίας.

Πρεπει νά καταδικάσουμε απαρέγκλιτα τίς με
γαλοελλαδίτ ικες καί μισαλλόδοξες άπόψεις των ψεύτικων φίλων τής έργατιας.

Αύτή είναι ή άπάντηση τής έργατικής τάξης 
στό πρόβλημα Αίγαϊο.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔ. Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν

σ υ ν ε χ ε ία  α πο  τη  σ ε λ .2 9
Οί πρωτοπόρες δυνάμεις τοΟ 

κλάδου, καί μέσα σ’ αυτές η Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ καί ή ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΑΓΩΝΙ
ΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" δέν κατάφεραν, 
μέ τίς μικρές ̂ ους δυνάμεις, νά 
σβήσουν τίς αυταπάτες^οϋ κλάδου 
και νά τραβήξουν τόν άγώνα μέχρι 
τό τέλος, μέχρι τή νίκη.

’Η άπεργία τΰν 'ΐδ.’Εκπαιδευ- 
τικΟν σήμερα ανήκει πιά στήν Ι
στορία. Η έργατική τάξη καί οΐ 
έργαζόμενες μάζες,δλοι οί πρωτο
πόροι αγωνιστές, πρέπει νά βγά
λουν τά συμπεράσματά τους άπό τή 
πιό μεγάλη σέ διάρκεια κλαδική 
απεργία τοΟ συνδικαλιστικοΟ μας 
κινήματος.

'Η ^αρνητικ^ καί θετική πείρα 
τοΟ αγώνα τβν ’ΐδ.’Εκπαιδευτικών 
ενάντια στίς αυθαίρετες απολύ
σεις τής εργοδοσίας πρέπει νά 
γίνουν μπούσουλας γιά τήν παρα
πέρα πορεία τοΟ διεκδικητικοΟ 
κινήματος.

Παρ'δλο πού ή 40ήμερη απεργία 
δέν σφραγίστηκε άπό επιτυχία, τό 
πολιτικό χτύπημα πού κατάφερε 
στήν κυβέρνηση Καραμανλή είναι 
προφανές.

ΜπορεΤ ή ψευτοαντιπολίτευση 
νά σταμάτησε στά γρήγορα τήν 
πλατωνική, της κριτική ενάντια 
στήν> έπιστράτευση "άπό τό φόβο 
τΟν ’Ιουδαίων", άλλά 6 λαός ειδε 
καί κατάλαβε πολλά.

Είδε κα( συνειδητοποίησε βα-

θειά τήν άντιδραστικότητα καί 
τήν άδυναμία τής πλουτοκρατίας 
καί αύτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιά τούς μελλοντικούς αγΟ
νες τοΟ έργατικοΟ καί λαικοΟ κι- 
ήματος πού ηδη φαίνονται στόν 
ρίζοντα.
'Η κυβέρνηση Καραμανλή κέρδισε μιά Πύρρεια Νίκη.'ί
Οί ’ΐδ. 'Εκπαιδευτικοί θά ζα- 

ναγυρίσουν καί πάλι πιό δυνατοί 
γιά νά διεκδικήσουν τά δικαιώμα- 
τά τους.

I
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ΣΧΟΛΙΑ -Α Π Ο Ψ ΕΙΣ

Ενα καθαρμα λιγωτερο

0 πιό στυγνός διώκτης τΟν ά- 
ντσρτΟν πόλης, ενας άπδ τούς έ- 
μπνευστές καί θεμελιωτές τοϋ νε- 
οναζιστικοΟ κράτους τής Δυτ.Γερ
μανίας, i εισαγγελέας Μπούμπακ, 
εκτελέστηκε μαζί μέ τή συνοδεία 
του άπό αντάρτες πόλης στήν 
Καρλσρούρ τής Δυτ.Γερμανίας.?να άγριο ανθρωποκυνηγητό εξαπολυθεί τοΟτες τις μέρες 
στή Γερμανία πρός δλες τίς κα
τευθύνσεις. Ενα πογκρόμ συλλήψε
ων άνταρτΰν πόλης καί όπαδΟν 
τους είναι ό πρΟτος άπολογισμός. 
'Η συνέχεια είναι γνωστή.Κάποιοι 
άπό αυτούς, άσχετα άν είναι οί 
δράστες ή οχι,θά παραπεμφθοϋν σέ 
δίκη γιά νά καταλήξουν στά λευκά 
κελλιά τής σοσιαλδημοκρατίας καί 
στόν άργό θάνατο.Τό κύρος τής α

στυνομίας καί τής δικαιοσύνης 
πρέπει νά διατηρηθεί Παράλληλα 
θά ένταθοΟν τά τρομοκρατικά μέ
τρα τής κυβέρνησης Σμίτ ένάντια 
στό γερμανικό λαό καί τήν πρωτο
πορία του, πού σήμερα εχει ξεκι
νήσει £ναν άγώνα ενάντια στά πυ
ρηνικά έργοστάσια καί στά ανε
λεύθερα μέτρα τής γερμανικής 
μπουοζουαζίας.

Είναι γεγονός πώς δταν ή ά
στική τάξη θελει νά χτυπήσει συ
ντριπτικά τό κίνημα,δέν χρειάζε
ται προσχήματα, οί μέθοδες δμως 
τής άτομικής τρομοκρατίας πάντα 
χρησίμευαν σάν προσχήματα στήν 
αστική τάξη,γιατί είναι ένέργει- 
ες άποκομμένες άπό'τό λαό, ενέρ
γειες πού σέ μεγάλο βαθμό 6 λαός 
σέν τίς καταλαβαίνει. Κύρια στή

Γερμανία,δπου τό έργατικό κίνημα 
άρχίζει σήμερα δειλά-δειλά τά 
πρώτα του βήματα, τέτοιες ενέργειες δέν τό βοηθάνε καθόλου καί 
μάλιστα κινδυνεύουν νά τό πισω
γυρίσουν. Γι’αΰτό οΐ κομμουνιστές 
δέν χρησι^οποιοϋν τέτοιες μέθο
δες (καί αντιπαρατάσσουν στή βία 
τΟν άστΟν τήν έπαναστατικη βία 
τΟν α̂ζβν.

Αυτό βέβαια δέν σημαίνει δτι 
λυπάται κανείς γιά τήν εκτέλεση 
αυτοϋ τοϋ ναζιστικοΟ καθάρματος.

*Η ηθική είναι ταξική. ’Ετσι γιά τήν εκτέλεση τόϋ Μπούμπακ 
λυπήθηκαν δλοι οΐ καλοταΐσμένοι 
αστοί,οΐ παχύσαρκες κυρίες κι οΐ 
άπανταχοΟ Κωνσταντόπουλοι. Δέν 
ξέρουμε μάλιστα άν άνοίχτηκε καί 
λογαριασμός στήν τράπεζα, ΰπέρ 
τΕν όρφανΟν τοΟ Μπούμπακ...

Σοσιαλσωβινιστικη υστερία
Παραλήρημα έθνικισμοΟ στάθη

κε ,κυριολεχτικά,ή τελευταία εκ
δήλωση τοϋ ΕΚΚΕ στό Σπόρτιγκ. 
Νόμιζε κανείς πώς παρακολουθοϋ- 
σε συγκέντρωση τοϋ Κόμματος τβν 
Φιλελευθέρων τοϋ Βενιζέλου στά 
1920, δπου οί φρενιασμένοι μικροαστοί φώναζαν τό " Εμπρός 
παιδιά, να πάρουμε τήν Πόλη".'.' '0 χαραχτήρας πού επικράτησε 
στό Σπόρτιγκ μόνο κομμουνιστι
κός δέν ηταν.’Εκτός τοϋ δτι,ή καθοδήγηση 
τΟν δψιμοιν σωβινιστΟν,βομβάρδί
σε τό ακροατήριό της μέ συνθή
ματα ΰπέρ-πατριωτικά,ύπέρ-ταξι- 
κά, δηλαδή α-ταξικά έντέλει, 
βάλθηκε νά μας δώσει καί μαθή
ματα έθνολογίας.Δέν ξέρουμε βέ
βαια άν κανείς άπό τήν καθοδή

γηση τοϋ KKkk διαθέτει πανεπι
στημιακό δίπλωμα η ντοκτορά πά
νω σ’αΰτή τφν επιστήμη, όμολο - 
γοϋμε δμως οτι ή άναφορά πού ε- 
κανε ό όμιλητής τοϋ Κεντρικοϋ 
Συμβουλίου γιά τήν καταγωγή τΟν 
’Ελλήνων, λέγοντας: "ή ρίζα μας 
είναι πολύ παλιά,καταγόμαστε ά
πό τούς Κύκλωπες",ηταν πάρα πο
λύ πετυχημένη^άν βέβαια σκε<ρτεί 
κανείς δτι οι κατ’εύθείαν άπό- 
γονοι τΟν Κυκλώπων (πού ίτανε 
μονόφθαλμοι) είναι σίγουρα οΐ 
ΕΚΚΕτξήδες, πού σάν μονόφθαλμοι 
(καί αρα κοντόφθαλμοι) βαστάνε 
άπό τή γενιά των Κυκλώπων.

Τό HKKW δμως δέν άρκέστηκε 
στή μυθολογία μας.θέλησε ν’άνα- 
στήσει καί τήν εποχή τοϋ 1821,

ντύνοντας εντελώς θεατρινίστικα 
τήν έκδήλωσή του μέ κλαρίνα, 
δημοτικά τραγούδια καί άλλα συναφή.

Είχε δίκιο λοιπόν κάποιος 
περαστικός άπό τήν ’Ομόνοια δ
ταν - δυό μέρες πρίν τή μεγάλη 
λαϊκ-Λ έκδήλωση τοϋ ΕΚΚΕ- ρωτοϋ- 
σε τά μέλη του, πού καλοϋσαν τό 
λαό στό Σπόρτιγκ,μέ τά συνθήμα
τα: " Εμπρός νά ύπερασπίσουμε 
τήν έθνική μας άνεξαρτησία, τήν 
εθνική μας ακεραιότητα,τά σύνο
ρά μας, τό Αιγαίο, τά πετρέλαιο 
(μας;)Π: "Αέν μοϋ λε'τε, ρέ παι
διά, μήπως πρέπει νά φορέσουμε 
φουστανέλλες, δταν θά ’ρθουμε 
στό Σπόρτιγκ;"

....... '
Η Γ ' Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΣΑΚ

'Η ΕΣΑΚ, στήν τελευται·- 
συνδιάσκεψη, τάχθηκε ανοιχτά έ- νάντια στήν εργοστασιακής μορ
φής όργάνωση (τής έργατικής τά
ξης,γιατί "ό εργοστασιακός συν
δικαλισμός δέν άποτελεί λύση 
τοϋ προβλήματος, γιατί όδηγεί 
στόν παραπέρα κατακερματισμό 
τοϋ συνδικαλιστικοϋ κινήματος 
καί δημιουργεί σοβαρές δυσκολί
ες στήν άνοδο τής ταξικής πάλης 
(ύπογρ. δική μας), στήν καλύτε
ρη άποτελεσματικότητα τΟν έργα- 
τικΟν άγώνων".

Βεβαίως,δέν χωράει καμιά άμ- 
Φΐβολία οτι ή ΕΣΑΚ είναι ύπέρ

.τής ταξικής πάλης. Τό έχει δεί 
ξει άλλωστε εμπραχτα πολλές φο
ρές , σπάζοντας δεκάδες απεργίες, 
άκριββς γιά... ν’άνεβεί ί| ταξι
κή πάλη. Τό έχει δείξει έπανει- 
λημμένα,συμπλέοντας μέ τούς έρ- 
γοστασιάρχες ένάντια στούς έρ
γάτες (ΠΕΣΙΝΈ, "22" κλ*.)είδικά 
γιά νά δξύνει τίς ταξικές άντι- 
θέσεις.'Επομένως θά ηταν κανείς 
άνόητος νά ισχυριστεί τό άντί- 
θετο.

*0μως. παρ’δλα αυτά,^μπαίνει 
εδώ ϊνα ερώτημα.Μήπως αυτός πού 
καθαρόγραψε τά πραχτικά τή̂  
συνδιάσκεψης εκανε λάθος κι α

ντί νά γράψει "δ έργοστασιακος 
συνδικαλισμός δέν άποτελεΐ λύση 
τοϋ προβλήματος γιατί όδηγεί 
στήν παραπέρα άνοδο τοϋ συνδι
καλιστικού κινήματος καί δημι
ουργεί σοβαρές δΰσκολίες στό 
πνίξιμο τής τάξικής πάλης", 2- 
γρα^ε δ,τι εγραψε;

Ας τό έλέγξουν αΰτό οΐ ύ- 
πεύθυνοι τής ΕΣΑΚ, γιατί τό ξέ
ρουν κι οί πέτρες πιά δτι μόνο 
τά έργοστασιακά σωματεία προάγουν καί τήν ταξική πάλη, αλλά 
καί τή συνειδητότητα τών έργα- 
τών. Νά μήν ξεφεύγουμε άπό τή 
γραμμή μας, συναγωνιστές/



πόλεμός στα παλατια, ειρηνη στις φτωχοκαλυβες 
θανατος στην εξαθλίωση και τον παρασιτισμό

106 χρονιά απο την 
ΚΟΜΜΟΥΝΑ του ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΒΙαικ/ιιι I 'arlin.

Ot ηγέτες της Κομμούνας

"'Η έπόμενη Γαλλική 'Επανάστα
ση δέν θά προσπαθήσει, νά περάσει 
τή γράφε ιοχρατική—στρατιωτική μη
χανή άπό τό £να χέρι στό άλλο,κα
θώς γινότανε ίσαμε τώρα, μα θά 
προσπαθήσει νά τήν καταστρέψει, 
καί είναι προϋπόθεση γιά τήν κά
θε πραγματική λαϊκή έπανάστα«η 
στήν Ευρώπη."

Αυτά γράφει 6 Μάρξ ατό τε
λευταίο κεφάλαιο τής 18ης Μπρυ 
μαίρ.’Η επαλήθευσή του πέρα ως 
πέρα ίρθε στα 1871.

'Η γαλλική άστική τάξη,μετά 
τήν έπανάσταση τοϋ 1848 πού φα 
νέρωσε τήν τεράστια δύναμη τοϋ 
προλεταριάτου, αναγκάστηκε νά 
παραδώσει προσωρινά τήν άσκηση 
τής πολιτικής έξουσίας^τό Να- 
πολέοντα Βοναπάρτη, άπ’ τή μιά 
γιά ν'άσχοληθεΓ απερίσπαστα μέ 
τήν ανάπτυξη τής παραγωγής καί 
άπ’τήν άλλη γιά νά γλυτώσει ά
πό τό βραχνά τοϋ προλεταριάτου.

Τό άντιδρασ5ΐκό καθεστώς 
τής διχτατορίας εφερε τήν ανά
πτυξη τοϋ καπιταλισμοϋ. Ταυτό
χρονα δμως ό^λαός βαρυγκομοϋσε 
καί δέν τό εκρυβε καθόλου, Οΐ 
αδιάκοποι πόλεμοι τής αυτοκρα
τορίας τόν είχαν τσακίσει, ενΟ 
σήκωνε καί δλα τά τεράστια βά
ρη τΠν φόρων.|θ τελευταίος πό
λεμος τής αυτοκρατορίας μέ

αρχος τρόπος παραγωγής(παγκό
σμια, σέ μιά εποχή δπου ή έργα
τική τάξη συνειδητοποιοϋσε σι- 
γά-σιγά τή μεγάλη Ιστορικής α
ποστολή της, σέ μιά έποχή δπου 
στεριώνονταν ή άκατανίκητη προ 
λεταριακή Ιδεολογία, ό Μαρξι
σμός, το γαλλικό προλεταριάτο 
άνοιξε πρώτο τό δρόμο τής έπα- 
νάστασης,χτίζοντας τό δικό του 
κράτος,τή διχτατορία τοϋ προλε 
ταριάτου.Πάνε άπό τότε 106 χρό 
νια,106 χρόνια δπου σ ’όλόκληρο 
τό επαναστατημένο Παρίσι άντη- 
χοϋσε άπ’άκρη σ ’άκρη μιά κραυ
γή: "Ζήτω ή Κομμούνα.'" Στίς 18 
τοϋ Μάρτη 1871, οι προλετάριοι 
τοϋ Παρισιοϋ παίρνανε τήν ε
ξουσία στά χέρια τους γιά τόν 
εαυτό τους.

'Η Μεγάλη Γαλλική 'Επανά
σταση τοϋ 1789, πού εφερε στό 
κοινωνικό προσκήνιο τήν αστική 
τάξη, δέν όλοκλήρωσε τόν άστι- 
κοδημοκρατικό σχηματισμό τής 
κοινωνίας. Μέ τίς επαναστάσεις
τοϋ 1830 καί 1848 έμπαιναν λι
θάρια σ' αύτό τό σχηματισμώ.Τό 
προλεταριάτο, στήν έμπροσθοφυ-
λακή πάντα, έχυνε τ<5 αίμα του 
γιά νά Εχει ωφέλεια τελικά η 
αστική ταξη.

"Πόλεμο στά παλάτια, ειρήνη 
στίς φτωχοκαλόβες,θάνατος στήν έ- 
ζαθλίωση καί τόν παρασιτισμό."

*Η παγκόσμια Ιστορία γνωρί
ζει τήν πρώτη διχτατορία τοϋ 
προλεταριάτου στίς 18 Μάρτη 
τοϋ 1871. Είναι ή Κομμούνα τοϋ 
Παρισιοϋ.

"Τό μεγάλο καθήκον τοϋ προλε
ταριάτου", εγραφε τό καταστατικό 
τής Α' Διεθνοϋς, "επειδή οΐ άφέ- 
ντες τής γής καί τοΟ κεφαλαίου 
χρησιμοποιούν πάντα τά πολιτικά 
τους προνόμια γιά νά υπερασπίζουν 
καί νά διαιωνίζουν τά οικονομικά 
τους μονοπώλια καί γιά νά υποδου
λώνουν τήν έργασία, είναι ή κατά
χτηση τής πολιτικής εξουσίας."

Στό γαλλικό προλεταριάτο, 
πού σήκωνε στίς πλάτες του μιά 
Ιστορία πλούσιων αγώνων, έλαχε 
6 μεγάλος κλήρος νά πραγματώ
σει πρώτο τό μεγάλο αυτό καθή- 
κον?γιά τό όποιο παλεύουν δλοι 
οΐ εργάτες σέ τούτη τή γή, μιά 
πού η τάξη τους είναι προορι
σμένη γιά νά άπελευθερώσει αυ
τή τήν κοινωνία άπ’ τά καπιτα
λιστικά δεσμά.

Σέ μιά έποχή δπου 6 καπιτα
λισμός άναπτυσσόταν μέ ξέφρε
νους ρυθμούς καί γινόταν κυρί-

l.onguet.
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τούς Πρώσσους,φανερώνοντας δλη 
τή σαπίλα τοϋ καθεστΰτος εφερε 
τήν ανατροπή τοϋ Ναπολέοντα.Τό 
προλεταριάτο δέν ήταν Ακόμα 
προετοιμασμένο γιά τήν έπανά- 
σταση κι ετσι τήν έξουσία τήν 
πήρε στά χέρια της ή αντιπολί
τευση,σχηματίζοντας "κυβέρνηση γ»α τήν υπεράσπιση τής πατρί 
δας". 0 πρωσσικός στρατός,προ- 
ελαύνόντας νικηφόρα,βρέθηκε νά 
εχει περικυκλώσει τ<5 Παρίσι. 
^Μπρός στόν κίνδυνο ένισχύεται 
η έθνοφρουρά μέ 300.000 άντρες 
κι ετσι τό προλεταριάτο βρί
σκεται μέ τά δπλα στά χέρια.
Η κυβέρνηση προχωρεί στή συν

θηκολόγηση μέ τούς Πρώσσους,μέ 
δρους πού Αποφασίζει ή έθνοσυ- 
νέλευση πού έκλέχτηκε.

Στίς 18fToO Μάρτη, ή κυβέρ
νηση τΟν άστΰν, μέ επικεφαλής 
τόν αίμοβόρο θιέρσο, προσπαθεί 
νά άφοπλίσε^ τήν έθνοφρουρά.'0 
λαός δμως αυθόρμητα κατεβαίνει ' 
στούς δρόμους. Μέ κραυγές:"Πό- 
λεμο στά παλάτια, ειρήνη στίς 
φτωχοκαλύβες,θάνατος στην έξα- 
θλίωση καί στόν παρασιτισμό", 
τρέπει σέ φυγή τήν κυβέρνηση 
καί τόν ταχτικό στρατό, που 
δραπετεύουν στίς Βερσαλλίες.

"Ετσι ή έξουσία πέρασε στά 
χέρια τής έργατιδς καί τΟν συμ 
άχων της.Στό Δημαρχείο άνεμί- 
ει περήφανα ή κόκκινη σημαία, 
τό σύμβολο τής δημοκρατίας τής 
δουλειΒς.'Η Κεντρική ’Επιτροπή 
τής έθνοφρουρδς πού είχε έκλε- 
γεί άπό τή μεγάλη πλειοψηφία 
τ55ν ταγμάτων στή διακήρυξή της 
έλεγε:

"01 προλετάριοι τοϋ ΠαρισιοΟ, -< 
.'μέσα άπό τίς άποτυχίες καί τίς προδοσίες τΟν κυρίαρχων τάξεων, 
κατάλαβαν δτι έφτασε η ωρα νά σώσουν τήν κατάσταση παίρνοντας στά 
χέρια τους τή διεύθυνση τΠν δημό
σιων υποθέσεων... Κατάλαβαν δτι 
felvai έπιταχτικό τους καθήκον κ?ί 
άπόλυτο δικαίωμά τους νά γίνουν 
.κύριοι τής τύχης τους καί νά πάρουν στά χέρια τους τήν κυβερνη
τική έξουσία."

Μά τό προλεταριάτο δέν άρ- 
κέστηκε νά πάρει στά χέρια του 
τήν αστική κρατική μηχανή.Προ
χώρησε πάρα πέρα.

Μέ τήν Κομμούνα του,τήν κυ
βέρνηση πού εκλέξανε 230.000 
άνθρωποι καί πού άποτελιόταν 
άπό 32 ο/ο έργάτες,1 5ο/ο κατώ
τερους ύπάλληλους,15ο/ο μικρο- 
μαγαζάτορες καί 38 ο/ο έλεύθε- 
ρους έπαγγελματίες, προχώρησε 
στήν Αντικατάσταση τοΟ μηχανι
σμοί τοΟ ΑστικοΟ κράτους.

’Η ίδια ft Κομμούνα δέν ίταν 
μιά.κυβέρνηση σάν αυτές πού εί 
χε γνωρίσει δ κόσμος στό αστι
κό καθεστώς.ΤΗταν ένα σΟμα πού 
νομοθετούσε μά καί πού έκτελοϋ 
σε ταυτόχρονα.Τά μέλη τής Κομ
μούνας ηταν ανακλητά σέ κάθε 
στιγμή άπό τούς έκλογείς^τους. 
Ή  Κομμούνα κατάργησε αμέσως 
τόν ταχτικό στρατό,αντικαθιστώ 
ντας τον μέ τόν ένοπλο λαό.Τήν

ίδια τύχη βρήχε καί ή ΰπαλλη- 
λοκρατία.

Γιά πρώτη φορά στΛν Ιστορία 
τής ανθρωπότητας έργάτες κι ά- 
πλοί άνθρωποι τοϋ λαοϋ έκπληρώ 
ουν,χωρίς νά διαθέτουν κανένα 
πό τά "προσόντα" τ(3ν σοφδν 
προκατόχων τους,καθοδηγούμενοι 
Απ’τό ταξικό τους ενστιχτο καί 
τήν πίστη τους στήν έπαν^σταση 
μέ μεγάλη σεμνότητα κι ευσυνει 
δησία,έργο κυβερνητικό καί δι
οικητικό, μέ μισθούς πού ό με- 
αλίτερός τους μόλις έφτανε τό 
να πέμπτο τοϋ κατώτερου μι- 
σθοβ γραμματέα ένός σχολικοΟ 
συμβουλ,ίου.

Γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία 
τής Ανθρωπότητας μιά κυβέρνηση 
παίρνει μέτρα πού ώφελοϋν τήν 
πλειοψηφία τής κοινωνίας.’Απο
φασίζει τήν παράδοση τΟν έπι- 
χειρήσεων πού είχαν εγκαταλεί
πει τά πανικόβλητα Αφεντικά σέ 
συνεταιρισμούς έργατών.’Αποφα
σίζει την κατάργηση τΟν προστί 
μων γιά τούς έργάτες μέσα στίς 
επιχειρήσεις. Αποφασίζει τήν 
κατάργηση τής νυχτερινής έργα- 
σίας τβν Αρτεργατών.Χωρίζει τή 
έκκλησία Απ’τό κράτος καί σπά
ει τήν κηδεμονία τοϋ κλήρου 
πάνω στήν παιδεία, πού παρέχε
ται δωρεάν.

’Εκείνο δμως πού δέν σκέφτε 
ται νά κάνει καί πού θά αποτε- 
λέσει τήν αχίλλειο φτέρνα της, 
είναι απαλλοτρίωση τών έκμε- 
ταλλευτΟν.Μπρός στήν ατομική t 
διοχτησία αισθάνεται μικροαστι 
κό δέος καί παρασύρεται απ’τίς 
Ιδέες γιά μιά "Ανώτερη δικαιω- 
σύνη", #μιά "δικαιωσύνη γιά δ
λους·. ’Βνβ έχει στά χέρια της 
τήν Τράπεζα τής Γαλλίας, δπου 
βρίσκονταν συγκεντρωμένα τά 
πλούτη τΟν άστΟν^ διστάζει νά 
τά κατάσχει κι ετσι νά καταφέ 
ρει ένα Ισχυρό πλήγμα στίς Βερ 
σαλλίες. Καί οδτε σκέφτεται νά 
χρησιμοποιήσει φωτιά καί τσε
κούρι ένάντια στούς έχθρούς 
τοϋ προλεταριάτου. Νομίζει δτι 
είναι^δυνατό νά επηρεαστούν η
θικά. "Ετσι τούς αφήνει έλεύθε- 
ρους στίς Βερσαλλίες νά έτοιμά 
ζουν τήν αντεπίθεσή τους.

Μέσα στάν Κομμούνα έκφράζο- 
νται ot δυο ιδεολογικές τάσεις 
πού υπάρχουν καί μέσα στό ίδιο 
τό γαλλικό προλεταριάτο. '0 
προυντονισμός,μέ τό σοσιαλισμό 
τΟν μικρόιδιοχτητΟν μέσα οέ 
"έλεύθερες κοινότητες" καί ό 
μπλανκισμόί, πού πίστευε πώς 
μιά όμάδα αποφασισμένων έπανα- 
στατβν θά μποροΟσε νά έγκαθι
δρύσει τόν κομμουνισμό στή Γαλ 
λία.'Ο Μαρξισμός δέν είχε ακό
μα απλωθεί μέσα στό προλεταρι
άτο.

*Η Α'Διεθνής,μέ πρωτοβουλία 
τοϋ Μάρξ,κατάφερε μέσα στό κλί 
μα τοϋ μίσους καί τής ψευδολο
γίας πού ή διεθνής αντίδραση 
είτε δημιουργήσει γιά τήν Κομ
μούνα, νά ξεσηκώσει ένα κίνημα 
συμπαράστασης υπέρ τής Κομμού- ■

Άφίσσα της κομμούνας
νας.Οΐ προοδευτικοί έργάτες δ- 
λου τοϋ κόσμου υποδέχτηκαν μέ 
μεγάλο ένθουσιασμό τήν ανακήρυ 
£η τής Κομμούνας τοϋ ΠαρισιοΟ. 
Η Κομμούνα λάβαινε άπό διάφο
ρα μέρη τής γής χαιρετιστήρια 
μηνύματα.Τή δημιουργία τής Κομ 
ούνας τή χαιρέτισε μέ μεγάλο 
νθουσιασμό κι 6 Μάρξ. Παρ δλο 

πού είχε δεί τό πρόωρο τής έξέ 
γερσρς,μιά πού τό προλεταριάτο 
δέν ηταν άκόμα#γερά οργανωμένο 
τή στιγμή τής εξέγερσης,στέκε
ται μέ τό μέρος τοϋ προλεταριά 
του, μέ τό μέρος τΟν μαζΟν,καί 
μεταχειρίζεται δλα τά μέσα γιά 
νά έχει σύνδεση μέ τήν Κομμού
να, μέ τούς Φράνκελ καί Βαρλέν 
τής Παριστινής Οργάνωσης τής 
Διεθνοϋς.Συμβουλεύει,παρατηρεί, κριτικάρει,γιά νά βοηθήσει αυ
τούς πού κάνουν "έφοδο στόν 
ουρανό".

"'Οπως καί, νά ’ναι," έγραφε στίς 12 τ Απρίλη 1871 σ ένα 
γράμμα πρός τόν Κούγκελμανν, "αυτή η τωρινή έξέγερση τοϋ Παρι- 
oloO, άκόμα κι αν Οποκίψει στούς 
λύκους,τά γουρούνια καί τά παλιό- σκυλα τής παλιδς κοινωνίας, είναι 
τό πιό ένδοξο κατόρθωμα τοΟ κόμματός μας δστερα άπό̂ τήν έζέγερση 
τοϋ Ιούνη (1848). 'Ας συγκρίνει κανείς μ αυτούς τούς Παρισινούς, πού κάνουν έφοδο άκόμα καί στόν 
ουρανό, τούς δούλους τής γ^ρμανο- πρωσσικής Ιερής ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας μέ τίς μεταθανάτιες μασκα- 
άτες τους,πού μυρίζουν στρατώνα, 
κκλησιά,επαρχιώτικη αριστοκρατία 
καί πάνω άπ’δλα φιλισταΐσμό."

*Η άντίδραση δμως Ισχυροποι 
οϋσε τή θέση της. Προσπάθειες 
τΟν έργατΟν νά καταλάβουν τήν 
έξουσία στή Μασσαλία, τή Λυών,
Σαίντ’Ετιέν,Ντιζόν,καί νά ανα- 
κηρύξουν τήν Κομμούνα,δέν καρ
ποφορήσανε. Ot ΠρΟσσοι ίτστοί,
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γιά νά βοηθήσουν τούς αδελφούς 
τους,άφήνβυν έλεύθερουςΙΟΟ.ΟΟΟ 
αΙχμάλωτους Γάλλους στρατιΟτες 
Τό έπαναστατημένο Παρίσι καί η 
Κομμούνα του βρίσκονται πολιορ 
κημένοι.Τό έπαναστατημένο Παρί 
σι καί ή Κομμούνα του δέν θά 
κρατοΟσαν γιά πολύ άκόμα τήν 
κόκκινη σημαία τής δημοκρατίας 
τΟν έργατΟν^'Ενάντιά τους συνο 
μωτεΓ ολη η Γαλλία. 'Ενάντιά 
τους συνασπισμένος 6 κόσμος 
τοΟ χτές^ένάντιά τους συνασπι
σμένη ή αστική κοινών ία.Στίς21 
τοΟ Μάη τά βερσαλλιέρικα στρα
τεύματα καταφέρνουν νά σπάσουν 
τήν αντίσταση τΟν πολιορκημέ- 
νων καί μπαίνουν στό Παρίσι.Τό 
προλεταριάτο αγωνίζεται μονάχο 
του, έγκαταλειμμένο άπό τούς 
χτεσινούς συμμάχους του, τούς 
μικροαστούς, πού τό έχουν σκά
σει σάν τά ποντίκια μπρός στόν 
κίνδυνο.

"’Ας τελειώνουμε μέ τί μιλιτα- 
ρισμά.'Στό διάβολο τά έπ^λεία μέ 
τά γαλόνια τους καί μέ ολες τίς 
χρυσές ραφές τους' Τόπο στο λαό στούς μαγητές μέ(τά γυμνά μπρά
τσα.' ’Η ωρα τοΟ επαναστατικοί πολέμου σήμανε.'Ο λαός δέν ξέρει ά
πό σοφές μανοΟβρες,άλλά δταν 2χει 
?να ντουφέκι ^τό χέρι καί λιθό
στρωτο κάτω άπό τα πόδια του δέν 
φοβάται δλους τούς στρατηγούς τής 
μοναρχικές σχολής/

Στά όπλα. Πολίτες, στά δπλα. 
Πρόκειται, τό ξέρετε καλά, γιά τό 
αν θά νικήσουμε η θά πεθάνουμε 
στά άνελέιιτα χέρια τβν άντιδρα- στικΟν και τΟν κληρικαλιστΟν τΟν 
ΒερσαλλιΟν, αΰτΟν τΟν άθλιων, πού 
έχοντας πάρει τήν απόφαση,παράδω- 
σαν τή Γαλλία στούς Πρώσσους καί 
τήν κάνουν νά πληρώνει τό τίμημα τής προδοσίας τους..."

Μ* αύτά τά λόγια ή Κομμούνα 
έμ+υχώνει τούς μαχητές της.’Ο- 
γτώ μέρες κράτησε ή άνιση μάχη.
Οχτώ μέρες τό προλεταριάτο οί 
νει τή ζωή του γιά νά υπερασπι 
στεί τήν εξουσία του. Πίσω άπό 
τά όδοφράγματα παλεύουν γιά 
ζώή f| για θάνατο τά προλεταρια 
κά τάγματα.'Ολοι,άντρες,γυναί
κες,καί τά παιδιά άκό^α,ξεπερ- 
νοΟν σέ ήρωϊσμό τήν ανθρώπινη 
δυνατότητα.Δίπλα τους παλεύουν 
γιά τόν Ιδιο σκοπό τάγματα Γα- 
ριβαλδινβν καί Πολωνόν πολιτι 
κΟν έξόριστων,προσφέροντας στή 
πράξη δείγματα άφταστης ταξι
κής αλληλεγγύης.Μά τά όδοφράγ- 
ματα πέφτουν τό ένα μετά τό αλ 
Χο καί στίς 28 τοΟ Μάΐ], επειτα 
από 70 μέρες ζωής, πέφτει Kat 
η Κομμούνα.'
. ‘Η άστική τάξη παίρνει τήν 
εκδίκησή της.Γεμάτη λύσσα,δολο 
φονεΓ 30.000,κι άφοΟ είναι άδύ 
νατο νά τούς σκοτώσει δλους, 
στέλνει άλλες £5.000 στά κάτερ γα. Η εργατιά εχασε τά καλύτε
ρα παιδιά^της. Η αστική τάξη' 
μετά απ’αυτή τή.σφαγή, πίστεψε 
πιίς τό προλεταριάτο δέν θά τήν 
ένοχλοΟσε πιά. "Τώρα ξόφλησε

γιά πολύ^αιρό 6 σοσιαλισμός", 
ελεγε 6 ηγέτης της ο θιέρσος.

Σέ λίγο καιρό δμως ή παγκό
σμια άστική τάξη κατάλαβε πώς 
καμιά σφαγή δέν μπορεί νά σβύ- 
σει τήν Κομμούνα καί τό εργο 
της.

"Τό Παρίσι τΟν έργατΟν, μέ τήν 
Κομμούνα του,θάγιορτάζεται πάντα, 
σάν δοξασμένος προάγγελος τής νέας κοινωνίας. Τούς μάρτυρες τής 
Κομμούνας ή έργατική τάξη τούς έ
χει κλείσει μέσα στή μεγάλη της 
καρδιά.Τούς έξολοθρευτές της τούς 
κάρφωσε κιό,λ{ΐς ή Ιστορία στόν 
πάσσαλο τής άτίμωσης άπ’ δπου όέν 
μποροΟν νά τούς λυτρώσουν οΰτε δ- 
λες οΐ προσευχές τΟν ΙερΟν πατέ
ρων τους."
(Κ. Μάρξ: *0 έμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία)

φάρος της παγκόσμιας έπανάστα-
σης.46 χρόνια μετά. τή κομμούνα, 
τδ προλεταριάτο τής Ρωσσίας 
κάτω άπό τή καθοδήγηση τοϋ Λέ- 
νιν καί τοϋ μπολσεβίκικου κόμ
ματος. μετέτρεπε τά συμπεράσμα
τα 4π τή πείρα τής κομμούνας 
σέ πράξη.τσακίζοντας τδ καπι
ταλιστικό σύστημα καί έγκαθι
δρύοντας νικηφόρα τή διχτατο- 
ρία του.

Σήμερα 106 χρόνια μετά τή 
Κομμούνα αύτή έξακολουθεΐ να 
φωτίζει μέ τή λάμψη της τούς 
αγώνες όλων των καταπιεσμένων 
παρ'όλο πού ό διεθνής ρέβιζιο- 
νισμός,έχοντας γίνει στυλοβά- 
της τής αστικής κοινωνίας προ
σπαθεί άπεγνωσμένα νά θάψει 
στή λάαπη κι’αύτήν καί τό Μαρ- 
ξισμό-Λενινισμό.

Σήμερα 106 χρόνια μετά τή

Σέ λίγο καιρό όμως ή παγκό
σμια άστική τάξη κατάλαβε πώς 
καμμιά σφαγή δε μπορεϊ νά σβή- 
σετ τή κομμούνα καί τδ εργο 
της.*Η Κομμούνα δπλίξοντας τδ 
Μαρξισμδ-Λενινισμό μέ τή θετι
κή κι’άρνητική πείρα της,μέ τά έπαναστατικά διδάγματά της γιά 
τή διχτατορία τοϋ προλεταριά
του,έμεινε άθάνατη, φωτεινός

Κομμούνα αύτή έξακολουθεΐ νά 
ωτίζει καί στή χώρα μας τούς 
γώνες των πραγματικών κομμου
νιστών πού συνεχίζουν τή παρά
δοση των ήρωϊκων κομμουνάρων 
παλεύοντας κόντρα σ’ολες τίς 
"παλιές","νέες" καί"λαϊκές"δη- 
μοκρατιες,γιά τή _ διχτατορία 
τοϋ προλεταριάτου,γιά τδ Σοσι
αλισμό



ιδεολογικά θέματα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ

_Στίς ΙΟ ’Απρίλη κλείσανε 107 χρδνια άπδ τή γέννηση τοΰ Β.Χ, Λένιν. Τιμώντας τή μνήμη τοΟ μεγάλου δάσκαλου, άρχηγοϋ καί καθοδηγητη τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου,δημοσιεύουμε σήμερα άποσπάσματα άπδ τδ άρθρο του "Στή μνήμη της Κομμούνας", πού δημοσιεύτηκε στίς 15 ’Απρίλη τοϋ Ι9ΙΙ στήν έφημεριδα "Ραμπδτσκαγια Γκαζέττα" καί που άποτελεϊ μιά άπδ τίς πιδ συνοπτικές καί βαθυστόχαστες άναλύσεις πού γράφτηκαν ποτέ γιά τήν Παρισινή Κομμούνα.

. . . 'Η  Κομμούνα γεννήθηκε αυθόρμητα- κανένας δέν τήν είχε 
προετοιμάσει συνειδητά καί σχεδιασμένα. Ό  Αποτυχημένος πόλε
μος μέ τή Γερμανία, τά βάσανα τόν καιρό της πολιορκίας, ή 
Ανεργία στίς γραμμές τοΟ προλεταριάτου καί ή καταστροφή της 
μικροαστικής τάξης, ή Αγανάχτηση των μαζών ένάντια στίς ανώ
τερες τάξεις καί ένάντια στήν κυβέρνηση, που είχε  δείξει πλήρη 
Ανικανότητα, ό Αναβρασμός στους κόλπους τής εργατικής τάξης 
πού ήταν δυσαρεστημένη Από τήν κατάστασή της καί έπεδίωκε 
ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, ή Αντιδραστική σύνθεση της εθνο
συνέλευσης, πού ΑποτελοΟσε κίνδυνο γιά τήν τύχη της δημοκρα- 
τ αι»> αυτά, καί πολλά άλλα, μαζεύτηκαν καί έσπρωξαν τόν 
πληθυσμό τοΟ ΠαρισιοΟ στήν έπανάσταση της 18 τοΟ Μάρτη, ή
όποια παράδοσε Απροσδόκητα τήν εξουσία στά. χέρια της έθνο-
φρουρίς, στά χέρια της εργατικής τάξης καί τής μικροαστικής 
ταςης που είχε προσχωρήσει σ’ αύτήν.

. . .Σ τ ή ν  άρχή τό κίνημα αΰτό ήταν π ίρ α  πολύ συγκεχυμένο 
καί Ακαθόριστο. Προσχώρησαν σ’ αΰτό καί πατριώτες, πού έλπι
ζαν δτι ή Κομμούνα θά ξαναρχίσει τόν πόλεμο ένάντια στούς 
γερμανούς καί θά τόν φέρει σέ νικηφόρο τέρμα. Τό υποστήριξαν 
καί οί μικροί καταστηματάρχες πού τούς ΑπειλοΟσε ή καταστρο
φή, άν 8έ δινόταν Αναστολή στ/,ν εξόφληση τών γραμματίων καί 
τήν καταβολή τών ένοικίων (ή κυβέρνηση δέν ήθελε νά δόσει αυ
τή τήν Αναστολή, ομως ή Κομμούνα τήν έδοσε). Τέλος, στίς Αρ
χ ές  τό συμπ%θοΟσαν ένμέρει καί οί Αστοί δημοκράτες, πού φο- 
βοΟνταν δτι ή Αντιδραστική έθνοσυνέλευση (<ή χωριατιά», οί άξε
στοι τσιφλικάδες) θά έπαναφέρβι τή μοναρχία. Τόν κύριο δμως 
ρόλο στό κίνημα αΰτό τόν έπαιζαν, φυσικά, οί έργάτες (ιδίως οί 
βιοτέχνες τοΟ ΠαρισιοΟ), Ανάμεσα στούς όποους, τά τελευταία 
χρόνια τής Δ»ύτ=ρης αότοκρατορίας, είχ« γίνει δραστήρια σοσια
λιστική προπαγάνδα, καί πολλοί Απ’ αυτούς Ανήκαν καί στή 
Διεθνή.

Μόνο ο! έργάτες έμειναν ώς τό τέλος πιστοί στήν Κομμού
να. Οί Αστοί δημοκράτες καί οί μικροαστοί γρήγορα ξέκοψαν Απ’ 
αΰτήν - τούς πρώτους τούς φόβισε δ έπαναστατικο-σοσιαλιστικός, 
6 προλεταριακός χαρακτήρας τοΟ κινήματος· οί δεύτεροι ξέκοψαν 
δταν *Παν δτι ήταν καταδικασμένο σέ Αναπόφευχτη ήττα. Μόνο 
οί γάλλοι προλετάριοι δποστήριζαν άφοβα καί Ακούραστα τή  δ ι 
κ ή  το υ ς  κυβέρνηση, μόνο αύτοί μάχονταν καί πέθαιναν γ ι’ αύ
τήν, δηλ. γιά τήν όπόθεση τής Απελευθέρωσης τή ς έργατικής τά 
ξης, γιά Ινα καλύτερο μέλλον δλων τών έργαζομένων.

Έ γχαΛ λειμμένη  άπό τούς χτεαινούς τη ς συμμάχο υς καί χω 
ρίς καμιά δποστήριξη ή Κομμούνα έμελλε Αναπόφευχτα νά ήτ- 
τηθεί.

. . .Γ ι ά  νά νικήσει ή κοινωνική έπανάσταση πρέπει νά υπάρχουν 
τουλάχιστο δυό δροι: ύψηλή Ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμε
ων καί κατάλληλη προετοιμασία τοΟ προλεταριάτου. Τό 1871 
δμως καί οί δυό αύτοί δροι δέν δπήρχαν. Ό  γαλλικός καπιταλι
σμός ήταν Ακόμα Αδύνατα Αναπτυγμένος καί ή Γαλλία ήταν τό
τε χώρα κυρίως τών μικροαστών (βιοτέχνες, Αγρότες, καταστη
ματάρχες κ .ά). Ά π ό  τήν άλλη μεριά δέν όπήρχε εργατικό κόμ
μα, δέν υπήρχε προετοιμασία καί μακρόχρονη έξάσκηση τής έρ
γατικής τάξής πού στήν πλειοψηφία της δέν καταλάβαινε καί 
πολύ καθαρά τά  καθήκοντά της κα ί τούς τρόπους τής πραγματο
ποίησής τους. Δέν όπήρχε οδτε σοβαρή πολιτική δργάνωση τοΟ 
προλεταριάτου, οδτε μαζικά συνδικάτα καί συνεταιριστικές ένώ- 
σεις...

...'Ω στόσο , παρά τίς τόσο δυσμενείς συνθήκες, παρά τήν Ολι
γόχρονη δπαρξής της, ή Κομμούνα πρόφτασε νά πάρει κάμποσα 
μέτρα, πού είναι Αρκετά γιά νά χαρακτηρίσουν τό πραγματικό της 
νόημα καί τούς πραγματικούς της σκοπούς. Ή  κομμούνα Αντικα
τέστησε τά μόνιμο στρατό, τό τυφλό αΰτό δργανο οτά χιρ ια  τών

κυρίαρχων τάξεων, με τό γενικό έξοπλισμό τοΟ λαοΟ θέσπιςε τό 
χωρισμό τής έκκληοίας άπό τό κράτος, κατάργησε τόν προϋπολο
γισμέ τών θρησκευμάτων (δηλ. τή μισθοδοσία τών παπάδων άπό 
τό κράτος), έδοσ* στη λαϊκή μόρφωση καθαρά κοσμικό χορακτή- 
ρα καί κατάφερε έτσι ίσχυρό χτύπημα στούς ρασοφόρους χωροφύ
λακες. Στόν καθαρά κοινωνικό τομέα λίγα πρόφθασε νά κάνει, 
ωστόσο, αύτά τά  λίγα έκφράζουν πάντως Αρκετά καθαρά τό χ α 
ρακτήρα της, σάν λαϊκής, έργατικής κυβέρνησης: Απαγόρευσε τή 
νυχτερινή δ .υλ ιά  στά Αρτοποιεία* κατάργησε τό σύστημα τών προ
στίμων,^ τη νομιμοποιημένη αύτή ληστεία τών έργατών· τέλος έξέ- 
δοσε τό περίφημο διάταγμα σύμφωνα μέ τό έποίο δλες οί φάμπρι
κες, τά  έργοοτάσια καί τά έργαστήρια, πού έγκαταλείφθηκαν ή 
κλείστηκαν άπό τούς ίδιοχτήτες τους, παραδίνονταν στίς συνεργα
τικές γιά νά έπαναλάβουν τήν παραγωγή. Καί σά νάθέλε νά δπο- 
γραμμίοει τό χαρακτήρα της, χαρακτήρα μιας πραγματικά δημο
κρατικής προλεταριακής κυβέρνηοης, ή Κομμούνα καθόρισε δτι ή 
Αμοιβή τών υπαλλήλων τής διοίκησης καί τής κυβέρνησης δλων 
τών βαθμών δέν πρέπει νά ξεπερνάει τό κανονικό έργατικό μερο
κάματο καί σέ καμιά περίπτωση δέν πρέπει νά ξεπερνάει τά 6000 
φράγκα (λιγότερο Από 200  ρούβλια τό μήνα) τό χρόνο.

Ό λ α  αύτά τά  μέτρα έδειχναν Αρκετά καθαρά δτι ή Κομμού
να ΑποτελεΓ θανάσιμη Απειλή γιά τόν παλιό κόσμο, τό θεμελιω
μένο στήν υποδούλωση καί τήν εκμετάλλευση. Γι’ αύτό ή Αστική 
κοινωνία δέν μπορούσε νά κοιμηθεΓ ήσυχα οσο στό Δημαρχείο τοΟ 
Παρισιού Ανέμιζε ή κόκκινη σημαία τοΟ προλεταριάτου. Καί τέ
λος δταν ή οργανωμένη κυβερνητική δύναμη κατόρθωσε νά κατα
βάλει τήν άσχημα όργανωμένη δύναμη τής έπανάσταοης, οί βονα- 
παρτικοί στρατηγοί, πού τ ίς  έφαγαν Από τούς γερμανούς καί έκα
ναν τό γενναΓο απέναντι στούς νικημένους συμπατριώτες τους, οί 
γάλλοι αύτοί Ρενενκάμπφ καί Μέλ/ερ-Ζακομέλσκι, ίργάνωσαν 
μιά σφαγή, πού δέν είχε ξαναδεί τό Παρίσι. Περίπου 30 0C0 κά
τοικοι τού ΠαρισιοΟ σκοτώθηκαν άπό τήν έξαγριωμένη φανταρία, 
4 5 0 0 0  περίπου πιάστηκαν καί Αργότερα πολλοί απ ’ αύτούς έκτε- 
λέστηκαν, χιλιάδες στάλθηκαν στά κάτεργα καί τήν έξορία. Γε
νικά τό Παρίσι έχασε περίπου 100000  Απ’ τά παιδιά του καί 
Ανάμεσα σ’ αύτά τούς καλύτερους έργάτες Απ’ δλα τά επαγγέλ
ματα.

. . .  Τή μνήμη τών μαχητών τής Κομμούνας τήν τιμοΟν δχι μόνο 
οί γάλλοι έργάτες, άλλά καί τό προλεταριάτο δλου τοΟ κόσμου. 
Γιατί ή Κομμούνα δέν πάλαιβε γιά κάποιο τοπικό, είτε στενά 
έθνικό σκοπό, άλλά γιά τήν Απελευθέρωση δλης τής έργαζόμενης 
Ανθρωπότητας, δλων τών ταπεινών καί καταφρονεμένων. 'Η Κομ
μούνα, σάν πρωτοπόρος μαχητής τής κοινωνικής έπανάστασης, 
Απόσπασε τή συμπάθεια τοΟ προλεταριάτου παντοΟ δπου αύτό 
δποφέρει καί Αγωνίζεται. Ή  εικόνα τής ζωής καί τοΟ θανάτου 
της, ή μορφή τής έργατικής κυβέρνησης, πού πήρε καί κράτησε 
στά χέρια της πάνω Από δυό μήνες τήν πρωτεύουσα τοΟ κόσμου, 
τό θέαμα τής ήοωΐκής πάλης τοΟ προλεταριάτου καί τά βάσανά 
του μετά τήν ήττα, —  δλα αύτά Ανέβασαν τό ήθικό έχατομμυρίων 
έργατϋν, Αναπτέρωσαν τις έλπίδες τους, καί τράβηξαν τή συμπά- 
θειά τους πρός τό μέρος τοΟ σοσιαλισμοΟ. Ή  βροντή τών κανο
νιών τοΟ Παρισιού Αφύπνισε τά  πιό καθυστερημένα στρώματα τοΟ 
προλεταριάτου, πού ήταν βυθισμένα σ’ Ιναν βαθύ δπνο καί έδοσε 
παντοΟ ώθηση στό δυνάμωμα τής έπαναστατικής-σοσιαλιστικής 
προπαγάνδας. Νά γιατί τό έργο τής Κομμούνας δέν πέθανε· ζεΓ 
μέχρι σήμερα στόν καθένα Από μόίς.

Ή  δπόθεση τής Κομμούνας, είναι δπόθεση τής κοινωνικής 
έπανάστασης, όπόθεση τής ίλοκληρωτικής πολιτικής καί οικονο
μικής Απελευθέρωσης τών έργαζομένων, δπόθεση τοΟ παγκόσμιου 
προλεταριάτου. Καί μέ τήν έννοια αύτή τό έργο τής Κομμούνας 
είναι Αθάνατο.
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Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ε Ο Κ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΩΝ ΑΣΤΩΝ -
θά -μποροϋσε δμως κάποιος 

νά άντικρούσει τή πάρα πάνω 
άνάλυση λέγοντας πώς υπάρχουν 
σοβαροί πολιτικοί λόγος πού 
έπιβάλλουν τήν ένταξί μας στήν 
ΕΟΚ, πολιτικοί λόγοι πού ίσως 
ύπερκαλλύπτουν στίς σημερινές 
συνθήκες τίς δποιες οικονομι
κές άβαρίες.

" Ή  προστασία τής Δημοκρα
τίας άπό τίς διχτατορικές ά 
πειλές, ή περιφρούρηση τής έ~ 
δαφικής άκερα*ιότητας τής χώ
ρας άπό τούς έξω^ερικούς έχ- 
θρούς καί τέλος γιατί δχι ή 
άντίθεση τής ΕΟΚ μέ τόν ’Αμε
ρικάνικο ιμπεριαλισμό" είναι 
μιά σειρά λόγοι πού προβάλ
λουν οί άστικές φυλλάδες καί 
διάφοροι "δημοκρατικοί" κύ
κλοι γιά νά πλειοδοτήσουν 
στήν ένταξη τής 'Ελλάδας στήν 
ΕΟΚ.

’Ενώ οί άριστεροί τοϋ ΚΚΕ 
εσ. καί ό κ. Ήλιου,ξεπερνών- 
τας καί αύτόν τόν Καραμανλή 
σέ "Κοινοτικό" μένος, μιλάνε 
μέ τά καλύτερα λόγια γιά τήν 
"Εύρώπη των ’Εργαζομένων".

Οί άντιλήψεις αύτές πέρα 
άπ’τό δτι είναι άπαράδεκτες 
γιατί uio<t>i ~ν ι̂ί μορςή
έξάρτησης γιά νά άποφύγουν 
μιά δλλη μορφή έξάρτησης, εί
ναι σκόπιμα άποπροσανατολι- 
στικές γιά τό λαΐ'κό κίνημα.

Πρώτα-πρώτα ή διχτατορία 
μέ όποιαδήποτε μορφή δέν εί
ν α ι  π α ρ ά  γ έ ν ν η μ α  τ ο ΰ  ι ο ι ο υ  

τοΰ άστικοϋ καθεστώτος,γιά ν ά  

ξεπεράσει τά έμπδδια πού τον
αίουργεΐ ή ορμητική ανάπτυ

ξη τοΰ έργατικοΰ καί λαΐ'κοϋ 
κινήματος.

Ή  διχτατορία καί f) δημο
κρατία δέν είναι παρά μορφές 
έξουσίας τής Γδιας τάξης, τής 
τάξης πού έχει στά χέρια της 
τά έργοστάσια καί τά μεταλ
λεία, τά πλοία καί τίς τράπε
ζες, τής τάξης τών άστών.

”Αρα οί δνθρωποι πού προ
βάλλουν τό έπιχείρημα πώς ή 
ένταξη τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ 
θά μας σώσει άπό τούς διχτά- 
τορες ή είναι άστοί ή είναι 
πράχτορες τών άστών μέσα στίς 
γραμμές τοϋ λαοϋ.

' Λ λ ά 4ς δοϋμε άπό τήν C- 
δια μας τήν έμπειρία ποιά ί— 
ταν ή στάση τής ΕΟΚ, τών "δη
μοκρατικών" κυβερνήσεων τής 
Δυτικής Εύρώπης, άπέναντι στή 
στρατιωτική διχτατορία πού 7 
όλόκληρα χρόνια ματωκύλισε 
τόν Ελληνικό λαό.

Είναι γεγονός πώς ή ΕΟΚ 
μετά τίς 21 ’Απρίλη 1967 άνέ- 
στειλε ώρισμένα ίρθρα τής 
συμφωνίας σύνδεσης μέ τήν'Ελ
λάδα, άλλά αύτά τά άρθρα ά- 
φωροϋσαν μόνο τά πολιτικά δρ- 
γανα τής ΕΟΚ /ΕύρωπαΓκό κοι
νοβούλιο, Συμβούλιο 'Υπουργών 
κ.λ.π/,άφοϋ οί Δυτικοευρωπαϊ
κές κυβερνήσεις, προκειμένου 
νά κρατήσουν τή μάσκα τοϋ"κα- 
λοϋ ιμπεριαλιστή" δέν ί̂ ταν δυ 
νατό νά δεχτοΟν στά πλαίσιά 
τους φασιστικά στοιχεία.

’Αντίθετα δμως μέ τό πολι
τικό μέρος τής συμφωνίας, τό 
οικονομικό μέρος συνέχισε νά 
ισχύει καί αύτό είναι φανερό 
άπό τό πίνακα I, δπου οί συ
ναλλαγές ΕΟΚ καί 'ί,λλάδας έμ- 
φανίζονται ιδιαίτερα αύξημέ- 
νες στό διάστημα τής διχτατο- 
ρίας.Συγκεκριμένα ένώ στή πρώτη 
πενταετία τής σύνδεσης 1962— 
1967 παρουσιάζεται μία δνοδος 
τών έξαγωγών τής ΕΟΚ πρός τήν 
Ελλάδα 70 ο/ο,στήν πενταετία 
1967-1972 -ή περίοδος τής πιό 
στυγνής διχτατορίας- παρατη- 
ρεΐται αδξηση 90ο/ο.

Κι αύτά δν δέ λάβουμε ύπ- 
Βψη μας τή πλημμυρίδα τών 
Γαλλο-Γερμανικών κεφαλαίων 
πού μπήκαν στήν Ελλάδα στό 
διάστημα 1967-1974 καί έπεν-

δύθηκαν στή βαρειά βιομηχανία 
ύπογράφοντας ληστρικές συμβά
σεις μέ τή χούντα.

Κι ’αύτά δν δέ θυμηθοΰμε 
τίς τεράστιες ποσότητες πολε
μικών ύλικών πού πούλαγε ή 
Γερμανική Σοσιαλ/κρατία στό 
ματωβαμμένο φασιστικό καθε
στώς.

Ή  εικόνα τής "άντιδιχτα— 
τορικής"ΕΟΚ πού άστοί καί ρε- 
βιζιο>ιιστές δλων των άποχρώ- 
σεων προσπαθούν σ’δλη τή δι
άρκεια τής μεταπολίτευσης νά 
πλασσάρουν στό λαό, είναι κάλ 
πικη καί άποπροσανατολιστική.

Γιά ϊνα μόνο πραγμα πρέπει 
νά "εύγνωμονοΟμε" τούς άδί- 
σταχτους ιμπεριαλιστές τής 
ΕΟΚ,γιά τήν δμαλή μετάβαση 
τής χώρας μας άπό τή διχτατο- 
ρία στή Δημοκρατία.

Χωρίς τίς καλές ύπηρεσίες 
τών Δυτικοευρωπαίων άστών θά 
ίίταν άλήθεια πολύ δύσκολο γιά 
τόν ’Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
καί τήν Ελληνική πλουροκρα- 
τία νά βάλλουν στό σβέρκο τοΟ 
λαοΟ τόν "έθνοσωτήρα" Καρα
μανλή.

'Ας έρθουμε δμως στό δεύ
τερο έπιχείρημα τών ύπέρμαχων 
τής Ενταξης.
"Ή  ΕΟΚ θά έγγυηθεϊ τήν έ- 

δαφική μας άκαιρεότητα άπό 
κάθε έξωτερική έπιβουλή" λένε 
οί άστοί.

Ή  διαφύλαξη δμως τής έδα
φικής άκεραιότητας μιας χώρας 
είναι έργο μόνο τοϋ λαοϋ της 
καί τών λαών δλου τοϋ κόσμου, 
πού στή κρίσιμη στιγμή θά έκ- 
φράσουν μέ κάθε τρόπο τή δι
εθνή τους άλληλεγγύη καί τήν 
άντίθεσή τους ένάντια στίς 
ιμπεριαλιστικές έπεμβάσεις.

Έπειτα είναι άκόμα νωπή ή 
θύμιση τών "καλών υπηρεσιών" 
τής ΕΟΚ γιά τό ξεπούλημα τής 
Κύπρου στόν ’Αμερικάνικο ιμ
περιαλισμό καθώς καί ή στάση 
τών κρατών - μελών τής Koivfic

ο



Ε.Ο.Κ.

’Αγοράς στό ζήτημα τοϋ Αιγαί
ου πού δέν χάσανε εύκαιρία νά 
ρίχνουν λάδι στή φωτιά όξύ- 
ναντα.ς τήν Ενταση μεταξύ 'Ελ
λάδας καί Τουρκίας.

Τελευταίο άφήσαμε τό έπι- 
χείρημα των ένδοΐ’μπεριαλιστι- 
κών άντιθέσεων μεταξύ Εύρώπης 
και ’Αμερικής, άντιθέσεις πού 
"δν τίς Εκμεταλλευτεί κατάλ
ληλα ή ,'Ελλάδα θά άποσπαστεϊ 
άπό τήν άρπάγη τοΰ ’Αμερικά
νικου ιμπεριαλισμού" δπως λέ
ει τ<5 ΚΚΕεσ καί δ κ. 'Ηλιου.

Ή  πραγματικότητα δμως εί
ναι διαφορετική.

Ή  ΕύρωπαΙ'κή οίκονομική 
κοινότητα ούδέποτε είχε άντι- 
αμερικάνικες κατευθύνσεις. 
”Ισα - ϊσα πάντα είχε Χριστές 
σχίσεις μέ τίς ΕΠΑ πού μέσα 
άπό τίς ’Αμερικάνικες Πολυεθ
νικές έταιρεΐες της Εύρώπης, 
Επέβαλαν τίς άπόψεις τους στά 
θεμελιακά ζητήματα.

Οΐ ΕΠΑ δέν είδαν ποτέ στήν 
ΕύρωπαΙ'κή ένότητα Ενα θανάσι
μο άντίπαλο, άντίθετα 8λες οί 
μεταπολεμικές ’Αμερικάνικες 
κυβερνήσεις ύποστήριξαν θερμά 
τήν ΕύρωπαΙ'κή ένότητα τήν ό
ποια θεώρησαν άναγκαία γιά 
μιά ισχυρή άτλαντική συμμαχία 
καί συνεπώς δέχτηκαν δτι " ή 

, Κοινότητα ήταν τό καλύτερο 
μέσο τής εύρύτερης ένοποιήσε- 
ως" -Δελτίο ΕύρωπαΙ’κής Κοινό
τητας Δεκέμβρης 1S74-.

Δέν θά ύπερβάλλαμε καθό
λου δν λέγαμε πώς ή ΕΟΚ άπο- 
τελεϊ σ’Ενα μεγάλο μέρος ’Α
μερικάνικο κατασκεύασμα, Ενα 
μέσο προώθησης τών ιμπεριαλι
στικών έπεχτατικων της σχεδί-
ων*Μπορεΐ βέβαια οΐ ρεβιζιο- 
νιστές καί οΐ "ύπερεπαναστά- 
τες" νά ισχυρίζονται πώς ή 
ΕΟΚ άναώεικνύεται σ’Ενα μεγά
λο άνταγωνιστή τών ΕΠΑ, τά 
νούμερα δμως τούς διαψεύδουν.'

Στά τέλη τοϋ 1971, δηλαδή 
πρίν άρχίσει ή παγκόσμια οι
κονομική κρίση, οΐ συνολικές 
έπενδύσεις τών ΕΠΑ στίς 9 χώ
ρες τής Κοινότητας ήταν 23087 
έκατομ.δολλ. ένώ οΐ άντίστοι- 
χες έπενδύσεις τPJc Κοινότητας 
στίς ΕΠΑ Εφταναν μόλις τά 
8.282 έχατομ.δολλάρια.

Οΐ ΕΠΑ εισπράττουν κάθε 
χρόνο 1 δισ.δολλάρια μόνο άπό 
τούς τόκους τών έπενδυμένων 
κεφαλαίων της στίς χώρες τής 
ΕΟΚ.

Τό σύνολο τοΰ έμπορίου τών 
ΕΠΑ μέ τήν κοινότητα είναι 
όιαρκώς πλεονασματικό.
' Οΐ ’Αμερικάνικες έξαγωγές

Ο

άγροτικών προΐ'όντων αύξήθηκαν 
περισσότερο πρός τή Κοινότητα 
άπ’δτι αύξήθηκαν πρός τίς ύ- 
πόλοιπες χώρες τοΟ κόσμου.

Συγκεκριμμένα κατά τήν 
διάρκεια τής δχταετίας 1965- 
72 αύξήθηκαν κατά 67ο/ο ήτοι 
άπό 885 έκατ,δολλάρια πού ή
ταν τό 1965 Εφθαοαν τά 2049 
έκατ.δολλάρια τό 1972, ένώ οΐ 
’Αμερικάνικες έξαγωγές άγρο- 
τικων προϊόντων πρός τόνύπό- 
λοιπο κόσμο αύξήθηκαν κατά 
55/οο.

Κι δλα αύτά πρίν άρχίσει ή 
κρίση, γιατί στή συνέχεια ή 
έξάρτηση τής ΕΟΚ άπό τίς ΕΠΑ 
ένισχύθηκες περισσότερο λόγω 
των ένερ,γειακών άναγκών τών 
Δυ ικοευροπαΐ'κών χωρών.

Έξ δλλου δσο άφορ2 τίς 
πρατιωτικές σχέσεις των δυό 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων,ή ά- 
πόφαση τών κρατβν —μελΟν τής 
ΕΟΚ τό 1973 μέ τήν οποία συμ 
φωνοΰσαν πώς γ^ά νά στηρίξουν 
τήν άσφάλειά τους "χρειάζον
ται τή πυρινική άμερικάνικη 
κάλυψη καί τίς άμερικανικές 
όυνάμεις πού σταθμεύουν στήν 
Εύρώπη", είναι άποκαλυπτική 
τΤϊς άναμφισβήτητης ήγεμονίας 
τοΟ ’Αμερικάνικου ιμπεριαλι
σμού στό ιμπεριαλιστικό μπλόκ.

Μετά άπ’δλα αύτά τά άτράν- 
ταχτα στοιχεία τό νά ύπάρχουν 
κόμματα, δργανώσεις, άνθρωποι 
πού νά ύποστηρίζουν στά σοβα
ρά τήν άνταγωνιστικότητα τής 
ΕΟΚ άπέναντι στόν ’Αμερικάνι
κο ιμπεριαλισμό, έξωραίζοντας 
Ετσι τή Δυτικοευρωπαϊκή λη
στοσυμμορία θά ήταν έκδήλωση 
σχιζοφρένειας άν δέν λαμβάνα- 
με ύπ’δψη μας τίς διάφορες 
πολιτικές σκοπιμότητες πού ά- 
ναγκάζουν τούς "άριστερούς θι 
ασβτες τής ΕΟΚ" νά βλέπουν 
τά πράγματα μέσα άπό παραμορ
φωτικό φακό.

ιό. νά λες σήμερα, τό σωτή
ριο Ετος 1977,πού ή οικονομι
κή κρίση συνταράζει συθέμελα 
τής Δυτικοευρωπαϊκές οΐκονο - 
νομίες καταδικάζοντας τες σέ 
στασιμότητα, πού οΐ άνεργοι 
στίς χΟρες τής ΕΟΚ ξεπερνάνε 
τά 22 έκατομμύρια,πού ό πλη
θωρισμός Εχει γίνει έφιάλτης 
τΟν Κυβερνήσεων, πώς ή Ενταξη 
θά κάνει τήν 'Ελλάδα "κομμάτι 
τής Εύρώπης τών έργαζόμενων", 
δίχως άλλο έξυπηρετεϊ Οποπτα 
συμφέροντα.

*Η ΕΟΚ δέν είναι ή Εύρώπη 
τών "έργαζόμενων"γιατί άπλού- 
στατα σέ καμμιά χώρα τής Κοι
νής άγορας ή έργατική τάξη δέ 
βρίσκεται στήν έζουσία, άντί
θετα ζεΐ μέσα στή πιό στυγνή

Εκμετάλλευση καί καταπίεβη.
Ή  ΕΟΚ δέν είναι ή Εύρωπη 

τοϋ "ΔυτικοευρωπαΙ'κοΰ πνεύμα
τος" καί τής "Δημοκρατίας".

Είναι ή Εύρώπη τής ’Ιταλι
κής χριστιανοδημοκρατίας πού 

συνδέεται μέ χίλια νήματα μέ 
τό φασιστικό υπόκοσμο.

Είναι ή Ε.ύρώπη τών Γερμα
νών νεοναζί δολοφόνων τών Γε
ρμανών άγων ιστών.

Είναι ή Εύρώπη τών GRS -έ- 
πίλεχτα άστυνομικά σώματα τής 
Γαλλίας ειδικευμένα στή κατα
στολή τών διαδηλώσεων,καί τών 
"κοινωνικών συμβολαίων".

Σ’αύτό τό θαυμαστό κόσμο 
θέλει νά μδς βάλλει δ Καρα 
μανλής καί ή άστική τάξη,Ε- 
χοντας άβανταδόρους τά κάθε 
λογής ρεβιζιονιστικά άπόβλη- 
τα τοϋ κινήματος.

Βέβαια παρ’δλα αύτά ή Εν
ταξη τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ έ- 
ζυπηρετεϊ πραγματικά μεγάλα 
καί σπουδαία πολιτικά συμφέ
ροντα τής μπουρζουαζίας κι ’ 
δχι τοϋ λαοϋ.

"Οταν δ Καραμανλής λέει: 
"'Η 'Ελλάς έντασσόμενη στήν 
Εύρώπη θά έπιτύχει καί τήν έ- 
νίσχυση τής έξωτερικής της 
άσφάλειας καί τήν κατοχύρω
ση τοϋ δημοκρατικού της πολι
τεύματος" δέν ξεκαθαρίζει ά- 
πόλυτα τή πολιτική σκοπιμότη- 
ια πού κάνει άναγκαία κι έπι- 
τζχτική τήν ένταξη τής' Ελλά
δας στήν ΕΟΚ.

Αύτό δμως πού άφήνει νά 
έννοηθεΐ ό "ντροπαλός" Καρα
μανλής τό ξεκαθαρίζει άπόλυτα 
ό κ. Μποχόλες,σημαίνον στέλε
χος τοϋ ΔυτικοευρωπαΙ’κοΰ ίμ- 
περιαλισμοϋ καί Α'Γραμματέας 
τών Βιομηχανικών ’Επιμελητη
ρίων τής ΕΟΚ,λέγοντας "Εναντι 
άπειραρίθμων άπειλών έκ δεξι
ών καί άριστερών ζεϊ ή ΕΟΚ 
όμοϋ μετά τής ’Ελλάδος, έντός 
μιας κινδυνευούσης κοινότητος 
δημοκρατικών κρατών".

Γ*ά λοιπόν άπό τί κινδυ
νεύει ή 'Ελλάδα κ. ’Ηλιοϋ.’Α
πό τό λαό τηςίί

Νά άπό τί κινδυνεύουν οΐ 
ΕύρωπαΙ'κές χώρες,άπό τούς λα
ούς τρυς.'.'

Ή  Σοσιαλιστική ’Επανάστα
ση πρέπει νά συντρίβει μέ κά
θε θυσία.Τό προλεταριάτο πρέ
πει νά γίνει άνίκανο γιά νά 
άντιδράσει.

Νά γιατί είναι έπιβεβλημέ- 
ν,η ή ΕύρωπαΙ’κή Κοινότητα τών

συνεχεία στη σελ. 66



ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ

" '̂Η δίωξΐ} των φασιστικών κα
θαρμάτων θα^χρησιμοποιηθεί σάν 
πρόσχημα άπό την κυβέρνηση Κα
ραμανλή γιά τό χτύπ^μα,των κομ
μουνιστών καί γιά τον αποπροσα
νατολισμό τοΰ λαϊκού κινήματος" 
ειχε καταγγείλειΚ.Ο.^ΜΑΧΗΤΗΣ 
στι̂ ν έργατική τάξη καί τό λαό 
στις 20 Μάρτη.

Πρίν περάσουν μερικές μέρες, 
τούτη Τ) διαπίστωση αποδείχτηκε 
πέρα για πέρα αληθινή.^

Τήν περασμένη βδομάδα, o k "  
ανακριτής Δ. Γυφτάκης κάλεσε 
σέ άνάκςιση τους σ. Μπάμπη Βρό
ντο κα£ Γιώςγη Φωτιάδη - γνω
στούς άπό ,τήν πρωτοπόρα δράση 
τους στούς εργατικούς καί λαϊ
κούς αγώνες,δράση που τους εχει 
στοιχίσει μέχρι^σήμερα αφάντα
στες διώξεις - μέ' τήν αιτιολο
γία πώς υπάρχει καταγγελία άπό 
φασίστες §τι ή Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ ά- 
ναπτύσσει"ενοπλη δραστηριότητα" 
καί μάλιστα ̂πώς κυκλοφορησε π(30 
κη^ύξε^ς στό Αιγάλεω μέ τίς ο- 
ποιες"εδινε οδηγίες στό λαό γιά 
τήν κατασκευή... βομβών"'.'ί

Μέ αφορμή τούτη τήν προβοκά- 
τσια^ ο ανακριτές προχώρησε σέ- 
απαραδεχτες ερωτήσεις,ερωτήσεις 
πού δείχνουν, τί} νοοτροπία των 
ανακριτικών οργάνων καί τή συ
κοφαντική -̂ αχτική νά συσχετί
ζουν τήν επαναστατική πάλη των 
κομμουνιστών μέ τίς τρομοκρατι

κές έπιθέσεις των φασιστικών 
συμμοριών.
, Ετσι, ο Δ. Γύφτικης ρώτησε 
επίμονα τούς^ σ, ^άν υπάρξουν 
κομμάντος στήν οργάνωση" (..')̂  
"ποιά είναι η οργανωτική δομη 
της Κ.Ο. Ι̂ ΑΧΗΤΗΣ", ^πόσα μέλη 
και ποιά (αποτελοϋν τήν καθοδή
γηση τής οργάνωσης", "μέ ποιες 
οργάνωσεις^ συνεργάζεται ή Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ" t"av ̂ε ιναι αναγνωρισμέ
νη από το κράτος"κλπ.t

^Φ^σικά πρρε τίς απαντήσεις 
πού επρεπε__ από τούς συντρόφους 
μας,οι όποιοι κατάγγειλαν εντο- 
ya τήν απαράδεχτη ταχτική τής 
ανακριτικής αρχής νά συσχετίζει 
τίς ^κομμουνιστικές οργανώσεις 
μέ τίς αλητοσυμμοριες των φασι
στικών καθαρμάτων καί, κάτω από' 
τό πρόσχημα τής δίωξής τών φα
σιστών, να προσπαθεί να θεμελιώ
σει κατηγορία σέ βάρος τών προ
λεταριακών αγωνιστών.

^'Υπογςαμμ^στηκε στόν κ. Γυ- 
φτάκη πώς είναι αφέλεια νά πι
στεύει κανείς πώς μπορεΐ ποτέ 
κομμουνιστές νά^χαφιεδίσουν τρν 
οργάνωσή τους, όταν μάλιστα εί
ναι γνωστή ή στάση χιλιάδων καί 
χιλιάδων κομμουνιστων^ πού προ
τίμησαν νά βασανιστούν κ̂̂ ί νά 
εκτελεστοΰν ακόμα,παρά^νά ανοί
γουν τό στόμα τους στόν ταξικό 
εΧθ6°· , » ,Οσο για J0 αν η Κ.Ο. ΜΑΧΗ

ΤΗΣ "είναι αναγνωρισμένη νομι- 
*®"» 9ι,σύντροφοί μας απαντησαν 
πως ρυτό δέ χρειάζεται,αφογ ει-
yα̂ _̂ αναγ νωβ t σ̂ εν3_̂ από_τ·2ν ε£Ϊ“~τϊκζ_τα|2 και το~~Χαο μ|“τοΰς 
σκληρούς καί ματωμένους αγώνες 
τι̂ ς στ-Q διάρκεια τής διχτατο- 
ριας και στήν περίοδο τής μετα
πολίτευσης.

Τό Κ.Ο. της Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ κα
ταγγέλλει στον ελληγικό λαό αυ
τή τήν απαράδεχτη επίθεση ενά
ντια στίς κομμουνιστικές καί 
δημοκρατικές δργανώσεις,επ(θεση 
πού^στρέφεται^ενάντια στό £ργα- 
τικό^καί λαΐ'κό κίνημα καί εγκυ
μονεί ^σοβαρότατους ^κινδύνους 
γιά τήν αυτόνομη οργάνωση και 
πάλη της έργατιας. (

Καλεΐ^κάθε εργάτη,εργαζόμενο 
σπουδαστή,(κάθε προοδευτικό άν- 
θςωπο,,να υψώσει φωνή διαμαρτυ
ρίας ενάντια στις υπουλες μα- 
,νοΰβρες τής κυβέρνησης, που μέ 
τή θεωρία τοΟ ^αριστεςοχουντι- 
σμοΟ" προετοιμάζει τό έδαφος 
γιά νά χτυπήσει^συντριπτικά τις 
οργανώσεις πού έχουν γίνει καρ
φί στό μάτι της. ,

'Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ,έχοντας οδηγό τό Μαρξισμό-Αενιν^σμο,απόλυ
τα πεισμενη,γιά τήν ακατανίκητη 
δύναμη τής εργατιας,θά προχωρή
σει το δρομο τρς, χωρίς να_καμ- 
φθεΐ άπό τίς επιθέσεις τών α
ντιδραστικών.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Π. ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ή  ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ" από τήν αρχή μέχρι τό 
τέλος τής Απεργίας τβν 'ΐδ. ’Β*- 
παιδευτικΟν βρέθηκε στήν πρώτη' 
γραμμή τοΟ άγώνα καί άναδείχτηκε 
σέ αδιάλλαχτο υπερασπιστή τβν, συμφερόντων τοΟ κλάδου. Προώθησε 
μέ συνέπεια τήν αγωνιστική γραμ
μή καί άποκίλυψε έπανειλημμένα 
τήν ήττοπάθεια καί τίς ΰπουλες 
μανοββρες τοΟ Δ.Σ. καί τής 'Ομο

σπονδίας.
Μέσα από τήν ’Επιτροπή ’Αγώνα 

στήν πρώτη φάση τής απεργίας,εΕω 
άπ αύτή στή συνέχεια,ή Π.Α.Π. ε- 
δωσε δλες της τις δυνάμεις γιά 
νά διαφωτίσει τόν χλάδο γιά τούς 
κινδύνους πού έγκυμονοόσαν οι 
παρασκηνιαχές ένέόγειες τΟν ρε- 
φορμιστΟν καί ή επιμονή τους νά 
μήν κλιμακώσουν τόν αγώνα.

*Η Π.Α.Π.,κατεβάζοντας σέ κά

θε Γεν.Συνέλευση (γίνανε στή δι-· 
άρκεια τής άπεργίας 8 Γεν.Συνε
λεύσεις) πρόταση γιά άπεργία δι
άρκειας καί κάνοντας πετυχημένη 
ζύμωση μήσα στίς μάζες τΟν απερ- 
γΟν,κατάφερε νά οικοδομήσει στε
νούς Αγωνιστικούς δεσμούς μέ τά 
πιό πρωτοπόρα στοιχεία τοΟ χώρου. 
Συμμετέχοντας ένεργά σ’ δλες τίς 
διαδικασίες (συνεργεΓα περιφρούρησης ,αφισσοκόλληση,δργάνωση συ-
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ελεύσεων καί συγκεντρώσεων) χαί σχώντας άφόρητη πίεση πάνω στήν 
πανικόβλητη ηγεσία, μεταβλήθηκε 
παρά τίς μικρές της δυνάμεις, σέ 
σημαντικό παράγοντα τής κινητοποίησης.

01 πετυχημένες άποκαλόψεις 
καί καταγγελίες μέσα στίς Γεν. 
Συνελεύσεις τών διασπαστικών καί 
απεργοσπαστικΟν στοιχείων, πού 
είχε έπιστρατεΰσει η ΕργοδοσίαΪια νά διαλύσει άπό τά μεσα τόν 
γώνα τών ’ΐδ.’Εκπαιδευτικών,κάνανε ,τήν Παράταξη σεβαστή ακόμα 
καί(από τούς ρεβιζιονιστές.

'Η διαγραφή άπό τό σύλλογο έ- νός πράχτορα τΟν άφεντικΟν, ή 4- 
πόφαση γιά πορεία στή βουλή,ή ά- 
φισσοκόλληση χιλιάδων άφισσών 
σ’όλόκληρο τό λεκανοπέδιο Αττι
κής, ήταν μερικές μόνο άπό τίς 
προτάσεις πού ?κανε η Π.Α.Π.στίς 
Γεν.Συνελεύσεις καί υπερψηφίστηκαν άπό τόν κλάδο.

Ταυτόχρονα, καί οί πολιτικές 
παρεμβάσεις τής Π.Α.Π. μέσα στίς 
Γεν.Συνελεύσεις, καθώς καί ή πο
λιτική ζύμωση στό χώρο τής απεργίας. σφραγίστηκαν μέ έπιτυχί-.

01 κομμουνιστές δέν κατεβαί
νουν στούς -περγιακούς άγΟνες 
σάν εργατοπατέρες,άλλά σάν δργα- 
νωτές καί προπαγανδιστές. 'Οφεί
λουν νά πολιτικοποιοΟν τούς αγβ- 
νες tCSv jεργαζόμενων,νά τούς ανυ
ψώνουν άπό τό μερικό στό γενικό,’ 
προσέχοντας πάντα νά μήν ξεφεύ
γουν απ^ τό |ΐέσο έπίπεδο τοΟ χώ
ρου. Αυτό ακριβώς εκανε και ή 
Π.Α.Π.

'Η Π.Α.Π. προώθησε καί έπαλή- 
θευσε τή γραμμή τής Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ

ΧΡΩΠΕΙ : 
Εργοδοσία και

"Ολοι γνωρίζουμε πώς ή γραμ
μή τής ΕΣΑΚ είναι ύπέρ των κλα
δικών σωματείων χι άκόμα πώς 
γιά νά πετνχει τό στόχο της δέν 
διστάζει νά καταφύγει σέ κάθε 
άντεργατική Ενέργεια γιά νά 
διαλύσει τά έργοστασιακά σωμα
τεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ή περίπτωση άπόλυσης συνδιχαλί- 
στριας, μέλους τής Π.Α.Π., στή 
ΧΡΩΠΕΙ πού μεθοδεύτηκε άπό κοι- 
νοΟ άπό τήν ΕΣΑΚ μέ τήν Εργοδο- 
σία, Εχοντας χαί τήν άπόλυτη 6- 
ποστήριξη τοΟ ΚΚΚΈ■ 'Η μεθόδευ— 
ση γι* αύτή τήν άπόλυση ίρχισε 
άμέσως μετά τίς Εκλογές, δπου ή 
συναγωνίστριά μας κατέβηκε μέ 
ψηφοδέλτιο τής Π.Α.Π. κόντρα 
στούς Εργατοπατέρες πού θέλαν 
νά κατέβουν δλοι στό ψηφοδέλτιο 
των "παλιών καί τίμιων συνδικα
λιστών" .

’Ακόμα γιατί πήρε ξεκάθαρη 
θέση ύπέρ των Εργοστασιακών σω
ματείων καί κατάγγειλε αύτούς 
πού θέλουν νά τά διαλύσουν.
Φ

μέσα στό χώρο τών ’ΐδ.'Εκπαιδευ
τικών καί συσπείρωσε γύρω της τί 
πιό πρωτοπόρα στοιχεία.

'Η έγκριση δυό ψηφισμάτων συ-

Χρησιμοποιώντας προϊστάμε
νους χαί προσωπάρχες κατάφεραν 
ν’άλλάξουν τμήμα καί βάρδια στή 
συναγωνίστρια.Μέλη τοΒ Δ.Σ.γυρ- 
νοΟσαν μέσα στό τμήμα της καί 
τήν κατηγορούσαν πώς "δέν δου- 
λεύει"καί πώς"σαμποτάρει τήν Ε- 
ταιρεία".Μετά άπό Ενα έπεισόδιο 
πού Εγινε μ Ένα χαφιέ τής Εται
ρείας δταν αύτός τής &ρπαξε ά
πό τήν τσάντα κουπόνια τής ά- 
περγίας τής ΔΑΕΚΟ καί περιοδικά 
μέλος έot3 Δ.Σ. χωρίς Επιτυχία 
Προσπάθησε νά μαζέψει ύπογραφές 
γιά νά τή διώξουν.'/

Μετά άπό δλα αύτά καί άφοΟ ή 
Εργοδοσία κατάλαβε πώς τό σωμα
τείο θέλει νά ξεφορτωθεί τήν 
συναγωνίστριά μας, προχώρησε 
στήν άπόλυσή της,δταν αύτή μοί
ρασε στό Εργοστάσιο προκήρυξη, 
μέ τό αίτιολογικό πού τόσο και
ρό ζύμωναν μέσα στούς Εργάτες 
οί ΕΣΑΚατζήδες τοΟ Δ.Σ. πώς"δέν 
δούλευε καλά καί έχανε συχνές 
άπουσίες".

Εγινε μέσα στή Γεν.Συνέλευση τής
5 Μάρτη γιά τούς άπεργούς μεταλ
λωρύχους πού άπόφερε 17.000 δρχ. 
είναι μερικές χειροπιαστές απο
δείξεις τής πετυχημένης πολιτι
κής όουλειδς πού εκανε ή Π.Α.Π. 
<̂ τή διάρκεια τής άπεργίας τβν 
Ιδ. Εκπαιδευτικών.
Στήν πιό κρίσιμη στιγμή τοβ 

άγώνα, στή Γεν. Συνελευση τής 19 
’Απρίλη, οταν ή διοίκηση τοΟ σω
ματείου, Επισείοντος σαν μπαμπού- 
α τό στρατοδικείο καί τη φυλακή 
σπείρε τόν πανικό μέσα στό» 

κλάδο, ί| Π.Α.Π. στάθηκε αποφασι
στικά άντίθετη στό σπάσιμο τής 
απεργίας καί στή μεθόδευση τβν 
έργατοπατερικών στοιχείων.

πρότασή της γιά συνέχιση 
τοΟ αγώνα κόντρα στήν Επιστρά
τευση τοΟ Καραμανλή καί γιά όμα- 
δικές παραιτήσεις, άν καί βρήκε 
μικρή άνταπόκριση άπό τούς άπερ
γούς (52 ψήφοι), ί)ταν η μόνη 
γραμμή πού θά εσωζε τόν κλάδο 
τών Ιδ. Εκπαιδευτικών άπό τήν 
διάλυση καί τή συντριβή.

Τό σταμάτημα τής άπεργίας κάτω άπό τή δαμόκλεια Σπάθη τής 
πολιτικής έπιστράτευσης καί οί 
τελευταΕες πληροφορίες πώς τό 
νομοσχέδιο γιά τήν Ιδ. Εκπαίδευ
ση θά κατατεθεΕ πρίν τό καλοκαίρι στή βουλή γιά ψήφιση

Τό Δ.Σ., δχι μόνο δέχτηκε μέ 
άγαλλίαση τήν άπόλυση αύτή, μά 
πρόσθεσε καί δικούς του λόγους 
γιά νά τήν έχει πιό σίγουρη.Εί
πε πώς "μοίραζε προκηρύξεις καί 
άντιμιλοϋσε στόν προΐ'στάμενο".

Στό Δ.Σ. τής 22/4 συναγωνι
στές τής Π.Α.Π. πρότειναν νά 
μπει τό θέμα στή Γ.Σ. τής 24/4 
καί νά συζητηθεί άπό τούς Εργά 
τες. Τό μέλος τοΟ ΕΚΚΕ Σεραφείμ 
Δημακόπουλος -Εμβόλιμος μόνιμος 
φοιτητοπατέρας στόν Εργατικό 
χώρο - άντιτάχτηκε λέγοντας πώς 
δέν άπολύθηκε γιά συνδικαλιστι
κούς λόγους.'.'

Τελικά, παρά τίς προσπάθειές 
τους,τό θέμα μπήκε στή Γ.Σ. γιά 
νά άποδειχτεϊ πόσο καλά συνερ
γάζονται οί Εργατοπατέρες τής 
ΕΣΑΚ μέ τούς άντικομμουνιστές 
τοΟ ΕΚΚΕ, Ενάντια στούς Επανα
στάτες καί ύπέρ τής Εργοδοσίας.

ΆφοΟ ύπέρ τής άπόλυσης Επι
χειρηματολόγησε δλόκληρο τό Δ.Σ 
πού ύποστηρίχτηκε άπό τήν σιωπή

Ή  Γεν.Συνέλευση των Ίδ. Έχπαι- 
δευτιχΒν τΐ)ς 17 ’Απρίλη καταγγέλλει 
τήν τρομοκρατική ταχτιχιί τ^ς κυβέρ
νησης Καραμανλή, πού 15 μέρες τώρα 
προσπαθεί χρησιμοποιώντας όλόχληρα 
τάγματα κρανοφόρων,νά καθηλώσει τήν 
άγωνιστική διάθεση τ£5ν ήρωί'κων ά- 
περγΟν τ^ς ΛΑΪΚΟ.

Ή  κατάσταση πολιορκίας πού έχει 
οίσιαστικά κηρύξει σ ’ όλόκληρη τήν 
περιοχή τί(ς Αάρυμνας, οί δγριες κα
κοποιήσεις άπό τήν άστυνομία άπερ- 
γων, γυναικών, καί παιδιών άκόμα, ή 
διακοπή των τηλεπικοινωνιΒν καί ή 
άσυδοσία των μπράβων τοϋ Μποδοσάκη, 
θυμίζουν στό λαό τίς πιό σκοτεινές 
μέρες τίϊς φασιστικής διχτατορίας 
καί δείχνουν πώς 3 χρόνια μετά τήν 
πτώση τ?1ς χούντας ή έργατική τάξη 
καί ό λαός άντιμετωπίζει τήν ίδια 
άντιλαϊκή βία,διεκδικώντας ψωμί καί 
δουλειά.

Ή  Γ.Σ. των Ίδ. Έκπαιδευτ ικων , 
πού άπεργοϋν 40 μέρες τώρα,Εκφρά
ζουν τήν όλόπλευρη συμπαράσταση 
τους στούς ήρωί'χούς άπεργούς ττ!ς 
ΛΑΕΚΟ, πού ήδη κλείνουν τόν 3ο μήνα 
τί)ς μεγάλης άπεργίας τους καί βρο- 
ντοφωνάζουν μαζί τους:
01 ΑΠΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥ’.
μπαράστασης γιά τήν άπεργία τής 
ΑΑΡΚΟ χαί τών μεταλλωρύχων τοΟ 
Ηέου Κόκκινου Θήβας,όίρναος πού

ΕΣΑΚ απολυουν τους εργάτες
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τοϋ ΕΚΚΕ, τό λόγο πήρε ή προϊ- 
σταμένη τοϋ τμήματος τ σ υ ν α -  
γωνίστριάς μας πού είχε έπι- 
στρατευτεΐ ειδικά γι’αότό.

Παρ’ δλα αύτά δέν μπόρεσαν 
ν<£ πείσουν τούς έργάτες καί 
προχώρησαν κορυφώνοντας τήν έ- 
πίθεσή τους σέ δτι τό χειρότερο 
μποροϋν νά χάνουν. Καταπατώ
ντας καί τό καταστατικό τοΟ σω
ματείου χαί κάθε Εννοια προλε
ταριακής ήθιχής - δλλωστε είναι 
τόσο ξένοι οί ΕΣΑΚ καί ΕΚΚΕ μα
ζί της - πρότειναν χωρίς ντροπή 
τή διαγραφή τής συν. άπό τό 
σωματείο, μέ τό αίτιολογικό πώς 
δέ δούλευε,πώς άντιμιλοΟσε στόν 
προϊστάμενο καί γιατί μοίραζε 
προκηρύξεις.'.'

Έργάτες πού ίντιδράσανε σέ 
αότή τήν πρόταση σύρθηκαν άπό 
τραμπούκους τής ΕΣΑΚ στήν Ικρη

ένώ δλλοι,χωρίς άποτέλεσμα,προ- 
σπαθοϋφιν νά άναγκάσουν τούς 
έργάτεί νά σηκώσουν τά χέρια 
γιά νιί περάσει ή πρόταση.

Τελικά, μέσα στό πανδαιμόνιο 
πού δημιουργήθηκε,οΐ έργάτες ά- 
ποχωροΟσαν μέ τήν άπορία ζωγρα
φισμένη στό πρόσωπο. Δέν μπο- 
ροΟσαν νά καταλάβουν δν τό σω
ματείο τους είναι δικό τους ή 
τής έργοδοσίας.

"Ολα τοΟτα πού συνέβηκαν στή 
ΧΡΩΠΕΙ άποδείχνουν γιά μιά άκό
μα φορά πόσο κοντά βρίσκονται 
ΕΣΑΚ καί έργοδοσία. Μέχρι ποΟ 
μπορεϊ νά φτάσει ή γραμμή τΟν 
ρεφορμιστων προκειμένου νά έξυ- 
πηρετηθοΟν τά άντεργατικά τους 
σχέδια. Άκόμα άποδείχνουν τήν 
ξεκάθαρα άντεργατιχή καί προβο- 
χατόρικη ταχτική των άντικομ- 
μουνιστων τοΟ ΕΚΚΕ.

"Ολα δμως τοΰτα ή έργατιά, 
πού κάθε μέρα τά βλέπει καί τά 
νιώθει στό πετσί της, δέν τά ά- 
φήνει άτιμώρητα. "Ολο καί πιό 
πολύ ξεχωρίζει χαί άπομονώνει 
τούς ψεύτικους φίλους της. Παρά 
τίς άντεργατικές ένέργειες τής 
ΕΣΑΚ, τό ϊνα μετά τό δλλο ξεπη- 
δοΟν τά έργοστασιακά σωματεία 
σέ δλους τούς χώρους δουλειάς, 
κόντρα στούς ξεπουλημένους έρ- 
γατοπατέρες.

Ή  Π.Α.Π., άντλώντας δύναμη 
άπό ιήν άνεξάντλητη πηγή τής. 
έργατιδς, θά προχωρήσει κόντρα 
στίς βπουλες μανοΟβρες τΟν ψεύ
τικων φίλων της έργατιας, μέχρι 
νά γίνει ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡ
ΓΑΤΗ.

Οί έργάτες τής ΈΠΑΣ ΑΕ” χτίζουν τό 
εργοστασιακό τους σωματείο
Ή  έργατική τάξη συνειδητο

ποιώντας κάθε μέρα καί πίδ πολύ 
τήν άναγκαιότητα αύτδνομης δρ- 
γάνωσης, προχωράει στή δημιουρ
γία τών δικών της, τώυ έργοστα
σ ̂ ακώυ σωματείων.

Κάθε μέρα,τδ ενα μετά τδ άλ
λο ξεπετάγονται τά έργοστασιακά 
σωματεία, κόντρα στίς υπουλες 
μανούβρες τών αφεντικών καί τών 
ψεύτικων φίλων τή^ έργατιαο,πού 
μανιασμένα παλευουν ένάντια στήν έργοστασιακή μορφή δργάνω- 
σης.

“Ετσι καί οί έργάτες τΤης Ε- 
ΠΑΣ Α.Ε. καταλαβαίνοντας τδ τα
ξικό τους συμφέρον Ακολούθησαν 
τούς πρωτοπορους^ συναδέλφους 
τους της Π.Α.Π.,πού πρωτοστάτη
σαν στην κίνηση γιά τή δημιουργία τοϋ έργοστασιακοϋ σωματείου 
καί τώρα πιά Τ| δργάνωσή τους 
είναι ένα γεγονο^.’Ο Αγώνας που^έδώ καί^καιρδ 
η Π.Α.Π. ειχε αρχίσει στή βιο

μηχανία παρκέτων ΕΠΑΣ Α.Ε. δέν 
ηταν καθδλου εύκολος.

Είχε νά άντιμετωπίσει τήν 
τρομοκρατία της έργοδοσίας πού 
έκφράζονταν με συχνές άπολύ- 
σεις, τδν Αποπροσανατολισμό,μιά 
καί πολλοί έργάτες είναι συγγε
νείς καί χωριανοί τοϋ έργοδοτη, 
άκδμη καί τήν ΰπουλη προσπάθεια 
της έργοδοσίας νά χτίσει δικδ 
της σωματείο.

Παρά τίς δυσκολίες δμως' πού άντιμετώπισε ή Π.Α.Π.,προχώρησε 
Αποφασιστικά καί άφοϋ συσπείρω
σε τούς πρωτοπόρους έργάτες γύ
ρω άπδ τή γραμμή της, ολοι μαζί 
προχώρησαν στή δημιουργία τοϋ 
σωματείου τους.

Οΐ έργάτες^τής ΕΠΑΣ Α.Ε. Α
κολουθώντας τή γραμμή τής Π.Α.Π 
έκαναν τδ πρώτο, τδ πιδ μεγάλο βήμα γιά τή λύση τών προβλημά
των τους.Τώρα συσπειρωμένοι γύρω άπδ τδ έργοστασιακδ τους σωματείο

ετοιμάζονται γιά νά διεκδική-, σουν τη λύση τους.
Τόσα χρόνια χωρίς τό σωμα 

τεΐο τους, ή έργοδοσία μποροϋσε 
καί τούς έκλεβε Ανενόχλητα. Τδ 
μεροκάματο είναι μεροκάματο 
πείναο (τό βασικό τοϋ υπουργεί
ου),οι συνθήκες δουλειάς καί υ
γιεινής τρισάθλιες,καί η τρομο
κρατία πολύ μεγάλη.

Ot έργάτες της ΕΠΑΣ Α.Ε. 
νοιώθοντας σίγουροι μετά τήν 
πρώτη του^ νίκη, τή δημιουργία τοϋ σωματείου τους, θά προχωρή
σουν Αγωνιστικά καί σίγουρα θά 
πετύχουν δπως δλοι οί έργάτες 
πού παλεύουν μέσα άπδ τά εργο
στασιακά τους σωματεία.

Ή  Π.Α.Π. συνεχίζοντας τδν 
Αγώνα της.Αψοϋ^όδήγησε τους έρ- 
γατες σ’αυτη τήν πρώτη τους νί
κη, βρίσκεται καί πάλι μπροστά 
έτοιμη γιά τούς Αγώνες πού έρ
χονται .

Οι Λιθογράφοι -εκινανε Αγώνα για το 40ωρο
^Μπρδς στά καυτά προβλήματα 

πού αντιμετωπίζει έ κλάδος τών 
λιθογράφων,τδ Δ.Σ. τοϋ σωματείου 
Αναγκάστηκε νά κινητοποιηθεί γιά 
τήν έπίλυσή τους. Κυρίαρχη θέση 
στά αιτήματα τοϋ κλάδου κατέχει 
η 40ωρη πενθήμερη δουλειά, πού 
μαζί μέ τήν αύξηση, τδν ένα μήνα αδεια καί τήν υπαγωγή τών λιθο
γράφων στδ νδμο 2112 άποτελοϋν 
τά αιτήματα τήο κλαδικής άπεργί- 
ας τών λιθογράφων που Αποφασί-

στηκε στή Γ.Σ. στίς 24/4/77· Γεγονός πού δείχνει τή σπουδαιδτη- 
τα τών προβλημάτων πού πιέζουν 
τδν κλάδο είναι ή συμμετοχή 1300 
λιθογράφων σ’ αύτή τή Γενική Συ
νέλευση, δφειλδμενη κατά μεγάλο 
μέρος καί στήν καμπάνια πού εγι- 
νε πρδς αύτή την κατεύθυνση,τδσο 
Απδ τδ Διοικ. Συμβούλιο, δσο καί 
Απδ συνάδελφους Απ’ δλες τις πα
ρατάξεις που κινούνται στδν κλά
δο.

Παρ'δλη τή μαζικδτητα καί τήν 
Αγωνιστικότητα της Συνέλευσης,τδ 
Δ.Σ. (ΠΑΣΚΕ,ΕΣΑΚ).μήν έχοντας έ- 
μπιστοσύνη στή δύναμη τών λιθο
γράφων έργατών, δέν Εδωσε καμιά 
προοπτική στδν άγώνα καί έντεχνα 
μέ ΰπερεπαναστατικά λδγια κατά- 
φερε νά περάσει τίς προτάσεις 
γιά κατακομμάτιασμα τής κλαδικής 
Απεργίας.'Ενα γεγονδς δμως πού δείχνει 
πώς βλέπουν οΐ ρεφορμιστικές πα-
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τοΒ ΕΚΚΕ, τδ λόγο πήρε ή προϊ
στάμενη τοΟ τμήματος τής συνα- 
γωνίστριάς μας πού είχε έπι- 
στρατευτεΓ ειδικά γι’αύτό.

Παρ’ δλα αύτά δέν μπόρεσαν 
ν<£ πείσουν τούς έργάτες καί 
προχώρησαν χορυφώνοντας τήν έ- 
πίθεσή τους σέ δτι τό χειρότερο 
μποροΰν νά χάνουν. Καταπατώ
ντας καί τό καταστατικό τοΟ σω
ματείου χαί κάθε Εννοια προλε
ταριακές ήθικής - ϊλλωστε είναι 
τόσο ξένοι οί ΕΣΑΚ καί ΕΚΚΕ μα
ζί της - πρότειναν χωρίς ντροπή 
τή διαγραφή τής συν. άπό τό 
σωματείο, μέ τό αίτιολογιχό πώς 
δέ δούλευε,πώς άντιμιλοΟσε στόν 
προϊστάμενο καί γιατί μοίραζε 
προκηρύξεις

’Εργάτες πού (Ιντιδράσανε σέ 
αύτή τήν πρόταση σύρθηκαν άπό 
τραμπούκους τής ΕΣΑΚ στήν Ιχρη

ένΟ ϊλλοι,χωρίς άποτέλεσμα,προ- 
σπαθοΟσαν νά άναγκάσουν τούς 
ipydici νά σηκώσουν τά χέρια 
γιά νιί περάσει ή πρόταση.

Τελικά, μέσα στό πανδαιμόνιο 
πού δημιουργήθηκε,οί έργάτες ά- 
ποχωροΟσαν μέ τήν άπορία ζωγρα
φισμένη στό πρόσωπο. Δέν μπο- 
ροΰσαν νά καταλάβουν δν τό σω
ματείο τους είναι δικό τους ή 
τής έργοδοσίας.

"Ολα τοΟτα πού συνέβηκαν στή 
ΧΡΩΠΕΙ άποδείχνουν γιά μιά άκό- 
μα φορά πόσο χοντά βρίσκονται 
ΕΣΑΚ καί έργοδοσία. Μέχρι ποΟ 
μπορεϊ νά φτάσει ή γραμμή τΟν 
ρεφορμιστών προκειμένου νά έξυ- 
πηρετηθοΟν τά άντεργατιχά τους 
σχέδια. ’Ακόμα άποδείχνουν τήν 
ξεκάθαρα άντεργατική καί προβο- 
κατόρικη ταχτική των άντικομ- 
μουνιστων τοΟ ΕΚΚΕ.

"Ολα δμως τοϋτα ή έργατιά, 
πού κάθε μέρα τά βλέπει χαί τά 
νιώθει στό πετσί της, δέν τά ά- 
φήνει άτιμώρητα. "Ολο καί πιό 
πολύ ξεχωρίζει καί άπομονώνει 
τ·ούς ψεύτικους φίλους της. Παρά 
τίς άντεργατικές Ενέργειες τής 
ΕΣΑΚ, τό ϊνα μετά τό ϊλλο ξεπη- 
δοΟν τά Εργοστασιακά σωματεία 
σέ δλους τούς χώρους δουλειάς, 
χόντρα στους ξεπουλημένους Ερ
γατοπατέρες.

Ή  Π.Α.Π., άντλώντας δύναμη 
άπό χήν άνεξάντλητη πηγή τής. 
έργατιδς, θά προχωρήσει κόντρα 
στις Οπουλες μανοΟβρες τΟν ψεύ
τικων φίλων τής έργατιας, μέχρι 
νά γίνει ΝΟΜΟΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡ
ΓΑΤΗ.

Οί εργάτες τής ΈΠΑΣ ΑΕ” χτίζουν τό 
εργοστασιακό τους σωματείο
*Η έργατική τάξη συνειδητο

ποιώντας κάθε μέρα καί πίδ πολύ 
τήν άναγκαιδτητα αύτδνομης δρ- 
γάνωσης, προχωράει στή δημιουρ
γία των δικών της, των έργοστα
σ ιακων σωματείων.

Κάθε μέρα,τδ ενα μετά τό άλ
λο ξεπετάγονται τά εργοστασιακά 
σωματεία, κόντρα στίς υπουλες 
μανούβρες των αφεντικών καί των 
ψεύτικων φίλων τής έργατιας,πού 
μανιασμένα παλευουν έναντια στήν εργοστασιακή μορφή δργάνω- 
σης.

"Ετσι καί οΐ έργάτες τής Ε
ΠΑΣ Α.Ε. καταλαβαίνοντας τό τα
ξικό τους συμφέρον Ακολούθησαν 
τους πρωτοπορους συναδέλφους 
τους της Π.Α.Π.,πού πρωτοστάτη
σαν στην κίνηση γιά τή δημιουρ
γία τοϋ έργοστασιακοΰ σωματείου 
καί τώρα πιά fj δργάνωσή τους 
είναι ενα γεγονος.•Ο άγών^ς που^έδώ. καί^καιρδ 
ή Π.Α.Π. ειχε αρχίσει στή βιο

μηχανία παρκέτων ΕΠΑΣ Α.Ε. δέν 
ηταν καθόλου εύκολος.

Είχε νά Αντιμετωπίσει τήν 
τρομοκρατία της έργοδοσίας πού εκφράζονταν με συχνές απολύ
σεις, τόν Αποπροσανατολισμό,μ ιά 
καί πολλοί έργάτες είναι συγγε
νείς καί χωριανοί του έργοδοτη, 
άκόμη καί τήν ύπουλη προσπάθεια 
της έργοδοσίας νά χτίσει δικό 
της σωματείο.

Παρά τις δυσκολίες δμως' πού 
Αντιμετώπισε ή Π.Α.Π.,προχώρησε 
Αποφασιστικά καί Αφοΰ συσπείρω
σε τούς πρωτοπόρους έργάτες γύ
ρω άπό τή γραμμή της, ολοι μαζί προχώρησαν στή δημιουργία τοΰ 
σωματείου τους.

01 έργάτες τής ΕΠΑΣ Α.Ε. Α
κολουθώντας τή γραμμή τής Π.Α.Π 
έκαναν τό πρώτο, τδ πιο μεγάλο 
βήμα γιά τή λύση των προβλημά
των τους.Τώρα συσπειρωμένοι γύρω από τό έργοστασιακδ τους σωματείο

έτοιμάζονται γιά νά διεκδική-ι σουν τη λύση τους.
Τόσα χρόνια χωρίς τό σωμα 

τεΐο τους, ή έργοδοσία μποροΰσε καί τούς έκλεβε άνενόχλητα. Τδ 
μεροκάματο είναι μεροκάματο 
πείνας (τό βασικό τοϋ υπουργεί
ου)^! συνθήκες δουλειάς καί υ
γιεινής τρισάθλιες,καί η τρομο
κρατία πολύ μεγάλη.

Οί έργάτες τής ΕΠΑΣ Α.Ε. 
νοιώθοντας σίγουροι μετά τήν 
πρώτη τους νίκη, τή δημιουργία 
τοΰ σωματείου τους, θά προχωρή
σουν άγωνιστικά καί σίγουρα θά 
πετύχουν οπως ολοι οί έργάτες 
πού παλεύουν μέσα άπό τά έργο- 
στασιακά τους σωματεία.

Ή  Π.Α.Π. συνεχίζοντας τόν 
άγώνα της.Αφοΰ οδήγησε τους έρ- 
γατες σ’αυτη τήν πρώτη τους νί
κη, βρίσκεται καί πάλι μπροστά 
έτοιμη γιά τούς άγώνες πού έρ
χονται.

Οι Λιθογράφοι -εκινανε Αγώνα για το 40ωρο
^Μπρδς στά καυτά προβλήματα 

πού αντιμετωπίζει δ κλάδος των 
λιθογράφων,τδ Δ.Σ. τοΰ σωματείου Αναγκάστηκε νά κινητοποιηθεί γιά 
τήυ έπίλυσή τους. Κυρίαρχη θέση 
στά αιτήματα τοΰ κλάδου κατέχει 
η 40ωρη πενθήμερη δουλειά, πού 
|ΐαζί μέ τήν αύξηση, τδν ένα μήνα 
αδεια καί τήν υπαγωγή των λιθογράφων στδ νόμο 2112 Αποτελοΰυ 
τά αιτήματα τής κλαδικής Απεργί
ας τών λιθογράφων που άποφασί-

στηκε στή Γ.Σ. στις 24/4/77· Γε
γονός πού δείχνει τή σπουδαιότη- 
τα τών προβλημάτων πού πιέζουν 
τδν κλάδο είναι ή συμμετοχή 1300 
λιθογράφων σ’ αύτή τή Γενική Συ
νέλευση, δφειλ.δμενη κατά μεγάλο 
μέρος καί στήν καμπάυια πού εγι- 
νε πρός αύτή τήν κατεύθυνση,τοσο 
Απδ τδ Διοικ. Συμβούλιο, δσο καί 
Από συνάδελφους Α π ’ δλες τίς πα
ρατάξεις πού κινοΰνται στδν κλά
δο.

Παρ'δλη τή μαζικδτητα καί τήυ Αγωνιστικότητα τής Συνέλευσης,τδ Δ.Σ. (ΠΑΣΚΕ,ΕΣΑΚ),μήυ έχοντας έ- 
μπιστοσύνη στή δύναμη τών λιθο
γράφων έργατών, δέν Εδωσε καμιά 
προοπτική στδν Αγώνα καί έντεχνα 
μέ ΰπερεπαυαστατικά λδγια κατά- 
φερε νά περάσει τις προτΑσεις 
ιά κατακομμάτιασμα τής κλαδικής 
περγίας.'Ενα γεγονός δμως πού δείχνει πώς βλέπουν οί ρεφορμιστικές πα
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ρατάξεις (ΕΣΑΚ. ΠΑΣΚΕ, ΑΕΜ) τήν 
κλαδική απεργία τών λιθογράωων 
δπως άλλωστε καί κάθε άπεργια, 
είναι, ή κυκλοφορία κοινές προκή
ρυξης πρδς τή Συνέλευση των τρι,- 
ων αυτών παρατάξεων καί ή "ταξι
κή" τους ένότητα, δπως οί ίδιοι 
λενε, γιά ν'άπομονώσουν^ άπδ τδν 
κδσμο τοσο τήν Π.Α.Π., οσο καί 
τίς άλλες παρατάξεις πού κινού
νται στδ xCpOjKi αύτδ γιά νά πε- 
ράσουν τις ηττοπαθείς θέσεις 
τους,ή καθεμιά σίγουρα γιά δίκιά 
της(/προβολή.

Ενα αλλο γεγονός είναι ο δι- 
οριομδς άπδ το Δ.2. μιας "συντο- 
νιστικης"^έπονομαζδμενης έπιτρο- 
πης,1 που δπως σωστά είχε προβλέ- 
φει ή Π.Α.Π., στή Γεν.Συνέλευση 
τήν ^ετάτρεψαν σέ άπεργιακή έπι- 
τροπή,χωρίς τή συγκεκριμένη ψηωο 
εμπιστοσύνης της Συνέλευσης, λέ
γοντας απλώς δτι "τά παιδιά δού
λεψαν",

'Η ΐδια ή Γεν.Συνέλευση τελι
κά μετατράπηκε επιδέξια άπδ τδ 
Δ.Σ. σέ μονδλογδ του ούσιαστικά, 
άφοΰ κάθε άλλος δμιλητής είχε έ
να τρίλεπτο για ν άναπτύζει τίς 
άπδφεις του.Μέσα σ’αύτά τα 3 λε
πτά,ή Π.Α.Π. έθεσε τίς προτάσεις

της, πού ίταν άντίθετες'μ’αύτές 
τοΰ Δ.Σ.

α) Στήν πρδταση τοΰ Δ.Σ. γιά
rrw A itrM oe α γ θ ο π ά μ ν  εργατο ν

Αγωνιζόμαστε γιο

ορες 
δουλεία τη 

βδομσδιχ
μ η  m  π ι κ ο τ ζ η  ζπ ς η  ι.77

Π Ο «ΑΟΟΟΟΑ»
μεμονωμένηλήξη^τέςάπεργίας, 
προτείναμε τήν ενιαία λήξη τές

άπεργίας, άλλιώς δέν πρόκειται 
γιά κλαδική άπεργία.

β) Γιά 'χ&ρο συγκέντρωσης προ
τείναμε ένα άπ’τους τρεις:Κοτζια 
Προπύλαια,Πολυτεχνεΐο.

γ) 'Εκλογή Ι5μελοΰς άπεργια- κης επιτροπής καί
δ) 'Αμέσως μετά τή λήξη της 

48ωρης προειδοποιητικές,μετατροπή της σέ διαρκείας.
Φυσικά καμιά άπδ αύτές τίς 

προτάσεις δέν πέρασε,άφοΰ το Δ.Σ. 
άπευθύνθηκε στή Συνέλευση δημα
γωγώντας καθαρά (μέλος τοΰ Δ.Σ. 
μίλησε καί γιά κατάργηση τοΰ συ- 
στή^«τος)ί *

Ακδμα,ή Γ.Σ. έγκρινέ ψήφισμα 
συμπαράστασης πρδς τούς άπεργούς 
της ΛΑΡΚΟ καί ΜΑΔΕΜ-ΛΑΚΟ, πού 
προτεινε τδ Δ.Σ., καθώς και χαι
ρετιστήριο μήνυμα πρδς δλους τούς άπεργούς.

Η Γ.Σ. άπότισε φδρο τιμές προς τδ σ. Σιδέρη καί τδν άγωνι- 
στη Παναγούλη,κρατώντας ένδς λε- 
πτοΰ σιγη.

μ^ις γιά νά σφραγιστεί δ "άγώνας 
με νικηφόρο άποτέλεσμα.

Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΩΝ ΔίΩΞΕΩΝ

’Επτά όλόκληρους μήνες μετά 
τή θριαμβευτική κατάρρευση της 
υπουλης καί συκοφαντικής κατη
γορίας της "ηθικές αυτουργίας", 
με την οποία ή κυβέρνηση Καρα
μανλή επεδίωκε νά τσακίσει τίς 
κομμουνιστικές όργανώσεις καί 
νά^τίς τιμωρήσει παραδειγματικά 
γιά τήν πρωτοπδρα δράση τους 
στά μεγαλειώδη γεγονότα της 25 
Μάη, μιά καινούργια δίκη στήνε
ται μέ κατηγορούμενους τούς 
σύντροφους Τάσο Κατιντσάρο και 
Γιώργη Φωτιάδη γιά "περιύβριση 
άρχτις":: , ,

Η γνωστή άσφαλίτικί} μέθοδος 
των "υπευθύνων" ξαναχρήσιμοποι- 
εΐται γιά νά χτυπηθεί ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.

Συγκεκριμένα^ κατηγοροΰνται 
πώς είναι δπε^θυνοι γιά τήν 
προκήρυξη πού ειχε κυκλοφορήσει 
ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ στή διάρκεια της 
καμπάνιας ενάντια στήν "ήθικη 
αίιτουργία" καί μάλιστα γιατί ή 
δικαιοσύνη χαραχτηρίζεται "ά- 
στική δικαιοσύνη" και τά άσφα- 
λίτικα κδλπα τές προανάκρισης 
"άτιμη σκευωρία".

Μέχρι έδώ βέβαια δέν υπάρχει 
τίποτα έκπληχτικδ σέ τούτη τήν 
ΰπδθεση, μιά καί στή "Νέα Δημο
κρατία" τοΰ Καραμανλέ είναι ά- 
πδλυτα φυσικό νά δικάζονται καί 
νά καταδικάζονται κομμουνιστές 
γιά τίς πολιτικές τους άντιλή- 
Φεις, αλλά αυτό πού τήν κάνει 
ενδιαφέρουσα είναι^ή μέθοδος μέ 
τήν δποία "τεκμηριώνεται" τδ ά- 
δίκημα της "περιύβρισης άρχές"» 
μιά μέθοδος άπ δτι ξέρουμε πρω
τοφανής.

Λ

*Η Ιστορία αρχίζει ώς έξης:
'Αστυνομικοί βρίσκουν Tfjv 

προκήρυξη, "άγαναχτοΰν" καί την 
πηγαίνουν στον εισαγγελέα Τσε
βδή

’0 είσαγγελέας τήν μελετάει 
καί τήν στέλνει στον άνακριτή 
'Αλεξάκη̂  μέ τήν εντολή νά ένερ- 
γήσει προανάκριση.

0 ανακριτής καλεϊ άρχικά 
τδν πρώιρν άστυν. Διευθυντή 'Α- 
θήνας^Βε^ρα καί τοΰ ζητάει νά 
πει τήν άποψή του πάνω στδ κεί
μενο τές προκήρυξης.

*0 Βέρρας άρνεΐται νά κρίνει 
τδ περιεχόμενο της προκήρυξης, 
λέγοντας πώς "δέν είναι αρμόδι
ος νά πει αν συνιστα περιύβριση 
άρχης" καί προσθέτει πώς αύτό 
μόνο προσωπικότητες τοΰ νομικοΰ 
καί τοϋ πανεπιστημιακοΰ κόσμου 
μποροΰν νά τό κάνουνίί

0 κ.’Αλεξάκης μετά άπ’αύτδ 
καλεϊ σάν μάρτυρες τούς Δ.Κου
μάντο καθηγητή Πανεπιστημίου 
καί Τζανετατο θησέα καθηγητή 
της Φιλοσοφικές σχολές καί τούς 
ρωτάβι αν ή προκήρυξή τές Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ παραβαίνει το άρθρο 181 
τοΰ U.K.».

Ό  &νας άπ’αυτούς αν καί κα- 
θηγη'»% Φιλοσοφικές, μέ μιά σα
φήνεια ~χού θά τή ζήλευε άκδμα 
καί νομομαθής άπαντάει άπερί- 
φραστα:

"Οί χαραχτηρισμοί άναφέρο- 
νται είς άσκούντας 4ξουσίαν καί 
σχετίζονται άμέσως πρδς τήν ά- 
σκησιν τές εξουσίας ταύτης. Πε
ραιτέρω δέ διά τών χαραχτηρι- 
σμών τούτων άποδίδεται δόλος 
καί άλλα συναφή, μειδνοντα τήν

ήθική άκεραιότητα τών άσκούντων 
έν προκειμένω έξουσία,κλονίζουν 
δέ τοιουτοτρόπως τό θεμέλιου 
τές έμπιστοσύνης τοΰ πολίτου 
πρδς τήν άρχήν^ταύτην καί ως έκ 
τούτου συνιστα άδίκημα περιΰ- 
βρίσεως άρχης"::

Ενώ ολοι ξερουν πώς ή σκευ
ωρία τές "^θικης fαυτουργίας" 
φτιάχτηκε στη Γεν. ’Ασφάλεια ά
πό προσωπικότητες δπως ο Μάρκου 
καί ο Καραθανάο'ης,ένώ στή διάρ
κεια της δίκης άποκαλύφτηκε δλη 
ή άπάτη καί βούηξε δλος ό τύ
πος, έρχεται ό βαθυστόχαστος κα
θηγητής της Φιλοσοφικές καί ά- 
γχναχτεΐ πού ή προκήρυξη "περι
υβρίζει" τήν άρχή, δηλαδή τή 
Γεν. 'Ασφάλεια καί τδν Καραθα- 
νάση.

Τέλθ£ ή παράξενη αύτή παρέ
λαση των μαρτύρων κλείνει μέ 
τ'ν Λιθογράί|)0(Γιωτάκ0,στδ τυπο
γραφείο του οποίου τυπώνεται ιδ 
"ιΑΧΗΤΗΣ"::

^Ενας φτωχός βιοπαλαιστής 
καλείται γιά νά πάρει θέση γιά 
τδ περιεχόμενο τές προκήρυξης, 
τήν ίδια στιγμή πού ο 'Αστυνο
μικός Διευθυντής^ άδυνατεΐ νά 
πει τή γνώμη του.:

Μετά άπ αύτή τήυ άποκαλυπτι- 
κή διαδικασία,έμφανίζεται,ποιός 
άλλος, δ Καραθανασης καί μέ έγ
γραφο του άνακοινώνει στδν άνα- 
κριτή, πώς "υπεύθυνοι" τές Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ είναι οί δύο σύντροφοί 
μας καί πού έντελώς συμπτωματι- 
κά Ο  ήταν κατηγορούμενοι στή 
δίκη>της^"ήθικές αυτουργίας"!:Μ'αύτόν τδν εξωφρενικό τρόπο 
προετοιμάζεται δίωξη ενάντια 
στήν Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ και μάλιστα σέ
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μι,ά περίοδο πού δεκάδες σύντρο
φοι. δικάζονται, καί καταδικάζο
νται, γιά άφισσοκόληση καί δια
νομή προκηρύξεων,σε μιά περίοδο 
πού έκκρεμοΰν σέ βάρος μελών 
της δργάνωσης μιά σειρά άπό δί
κες γιά "περιύβριση άρχης".

Είναι φανερό πώς γίνεται 
προσπάθεια νά καθίσει στδ σκα
μνί ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ με δλους τούς 
"τύπους" καί τά "έχέγγυα τήβ ά-

ντικειμενικδτητας",γιά νά είναι 
σίγουρη μιά βαρειά καταδίκη 
της.ΤΕίναι φανερό πώς βρισκόμαστε 
μάρτυρες μιας μεθοδολογίας πού 
έγκαινιαζεται σέ βάρος της όρ- 
γανωσης, πού ή πρωτοπόρα δράση 
της την έχει κάνει καρφί στο 
μάτι δλων των άντιδραστικών.

Μέ ποινικά μέσα δμως είναι 
αδύνατο νά αντιμετωπιστεί ή πο

λιτική δράσηtένδς φορέα.Κι αυτή ή δίωξη, όπως τόσες 
άλλες μέχρι σήμερα,θά πέσει στο 
κενδ. '* Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ δέν πρόκειται 
νά λυγίσει κάτω άπδ τά χτυπήμα
τα της πλουτοκρατίας.

θα παραμείνει άδιάλλαχττ) στδ 
πδστο της, έχοντας πάντα σαν υ
πέρτατο νόμο της τδ^συμφέρον 
τ?)ς έργατικής τάξης καί τδ προ- 
χωρημα τής επανάστασης.

Η κινητοποίηση της Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ 
για τη δέκατη επετειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος

Στίς^2Ι 'Απρίλη 1977 κλείσαν^ 
δέκα χρόνια άπδ την έπιβολή της' 
φασιστικής διχτατορίας στδν τό
πο μας.

Σύσσωμη ή "άντιπολίτευση", 
παρ’ δλες τίς ’̂άντιστασιακες" 
δάφνες της, με τήν πρόφαση πως 
δέν πρέπει νά θυμώμαστε τίς 
"μαϋρες έπετείους" (SIC), δέν 
κάλεσε τδ λαό σέ καμμία κινητο
ποίηση.

Σέ μιά περίοδο πού καυτά πο
λιτικά καί οικονομικά προβλήμα
τα άπασχολοϋν τό λαδ,σέ μιά πε
ρίοδο πού οί δολοφόνοι τής έ- 
φταετίας κυκλοφοροϋν έλεύθεροι 
άνάμεσά μας καί οΐ φήμες γιά 
πραξικοπήματα δίνουν καί παίρ- 
νουν^ ή ρεβ ιζ ιονιστική συμμορία 
άρνειται νά "ζύσει παλιές πλη
γές^ γιά νά μην θυμηθεί ο λαός 
τά έργα καί τίς ημέρες της δταν 
τδν παρέδωσε χειροπόδαρα δεμένο 
στή στρατιωτική διχτατορία.

*Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ πιστεύοντας 
πώς ή έπέτειος τοΰ στρατιωτικού 
πραξικοπήματος άποτελεΐ σοβαρό μάθημα καί πηγή σημαντικής πεί
ρας γιά τδ λαϊκδ ι̂ας κίνημα, δπως κάθε χρδνο ετσι και φέτος 
άναλαβε πλατιά καμπάνια ζύμωσης 
καί κινητοποίησης,έξηγωντας μέ
σα στδ λαό τούς λόγους καί τίς 
αΙτίες πού οδήγησαν στη στρατι- 
ωτικοφασιστικη διχτατορία καί 
καλωντάς τήν έργατιά καί τδ λαδ 
τής 'Αθήνας σέ συγκέντρωση στά 
Προπύλαια,γιά. νά διαδηλώσει τήν 
άντίθεσή του στδ ωασισμδ καί 
στόν Ιμπεριαλισμό, ενάντια στήν Καραμανλική τρομοκρατία.

Παρ’δλο πού ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ 
διαφωνούσε δλοκληρωτικά μέ τήν 
άντιυπερδυναμική πλατφόρμα τής 
έκδήλωσης πού δργάνωσε τδ ΚΚΕ 
(μ-λ) καί τδ ΕΚΚΕ μετά άπό πα- 
ρασκψνιακά παζαρέματα, παρ’ δλο 
πού ηταν βέβαιη γιά τήυ Αποτυ
χία μιας τέτοιας εκδήλωσης,θεώ
ρησε σωστό νά πάρει μέρος στή 
συγκέντρωση τδν Προπυλαίων γιά 
νά όλοκληρωσει τήυ Ιδεολογικο
πολιτική άντιπαράθεση πού είχε 
άρχίσει πολλές μέρες πρίν ένα
υτία στά δππορτουνιστικά κομμα- 
τίδια, άντιπαράθεση πού είχε ά- 
ναγκάσει τούς έπίδοξους "καθο
δηγητές της έργατικης τάξης" 
μπροστά στην πολιτική τους γύ
μνια.νά χρησιμοποιήσουν μέθοδες

άπαράδεχτες καί καταδικασμένες 
άπδ τδ κίνημα.

’Επιδοθήκανε σέ μιά χωρίς 
προηγούμενο κινητοποίηση ξεσχί
ζοντας καί καλύπτοντας τίς ά- 
φίσσες τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ. γιά νά 
εμποδίσουν νά φτάσει στο λαδ τδ 
κάλεσμα τής δργάνωσης.

Ουτε δμως αυτές^ οί τρα^πού- 
κικες ένέργειες, ουτε τδ άγριο 
κυνηγητό τής άστυνομίας κατάφε- 
ραν νά σταματήσουν τήν καμπάνια 
τής δργάνωσης, πού έφτασε πετυ
χημένα μέχρι τδ τέλος.

*Η συγκέντρωση τής 21 ’Απρί
λη έπιβεβαίωσε την έχτίμηση τής 
Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.

’Εξελίχτηκε σέ πραγματικό 
φιάσκο,δπου παρουσία 2.000 άτδ- 
μων οί ύπερπατριώτες βγάλανε τά 
άντιυπερδυναμικά ά^ωθημένα
τους, "ξεχνώντας" γιά ποιδ λδγο 
κάνανε τήν έκδήλωση.

Ζωντας δπως πάντα στδν δικδ 
τους κδσμο και δίνοντας φαντα
στικές μάχες μέ φανταστικούς 
έ^θρους, οι Μαοϊκοί άποδύθηκαν 
σ ένα αγώνα νά πείσουν ot μέν 
τοϋ ΚΚΕ(μ-λ) δτι υπάρχει τδ 
"κόμμα τής έργατικής τάξης" καί 
οί δέ του ΕΚΚΕ δτι μδλις τώρα 
"έκολάπτ ε ται"ί ί

Καί ή Ιστορία θά ήταν^φαιδρή 
&ν δέν υπήρχαν καί σοβαρά γεγο
νότα.Ή  δργανωτική έπιτροπή τής 
συγκέντρωσης, μέ τραμπούκικο 
τρόπο θέλησε νά άναγκάσει τήν 
δργάνωσή μιας νά άποσυρε ι τά πα- 
νώ της μέ τήν πρωτοφανή αίτιο
λογ ία πώς γράφουν άντικαραμαν- 
λικά συνθήματα καί Αλλοιώνουν 
τδ χαραχτήρα τής έκδήλωσηςίί

Αΰτοι πού μέχρι χτές καταγ- 
γέλανε τούς ΚΝίτες σάν σοσιαλ- 
φασίστες, ακολούθησαν τίς ίδιες 
μέθοδες, έπίδιώκοντας νά άπομο- 
νώσουν τήν Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.

Φυσικά αυτές(όΐ μέθοδες Α- 
ντιμετώπιστηκαν δπως έπρεπε.

01 δόκιμοι «σοσιλαφασίστεςΛ 
τοΰ ΕΚΚΕ καί τοΰ ΚΚΕ(μ-λ) πήραν 
ένα καλδ μάθημα.

*Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ ζύμωσε τή 
γραμμή της μέ έπιτυχία καί Απο
φασιστικότητα Αγνοώντας τίς εύ- 
γενικές ίιποδείξεις (δταν κατά
λαβαν πώς δέν περνάνε οί άγριά- 
δες γίνανε εύγενικοί) τής οργα
νωτικής έπιτροπής.

Τά άντικυβερνητικά καί Αντι
φασιστικά συνθήματα τής δργάνω
σης πού συνδέανε συγκεκριμένα 
τη διχτατορία μέ τδ σημερινό 
καθεστώς τής Ν.Δ., ταράξανε τήν 
άντιυπερδυναμική ήρεμια των 
"κομμάτων" καί τά βαλτονέρια 
τοϋ σω^ινισμοϋ.

‘Η άρνηση τοϋ ΚΚΕ(μ-λ) καί 
τοϋ ΕΚΚΕ να δώσουν το λδγο στή 
Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ,δέν δείχνει παρά τδ 
πανικδ καί τδ μίσος των σοσιαλ- 
πατριωτών άπέναντι στήν ξεκάθα
ρη επαναστατική γραμμή,πού τούς 
δυσκολεύει πολυ στδ να περάσουν 
τίς Αντιδραστικές τους θέσεις 
μέσα στδ λαδ.

'Η καμπάνια τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ 
μ’άφορμή τή δέκατη έπέτειο άπδ 
τδ στρατιωτικό πραξικόπημα τής 
21 'Απρίλη, άν λάβουμε ύπ’δφη 
μας τίς δύσκολες συνθήκες μέσα 
στις δποΐες ξετυλίχτηκε,ασφαλώς 
αποτελεϊ έπιτυχία.

'Η συνθηματολογία τής Κ.Ο.ΜΑ 
ΧΗΤΗΣ μέ την οποία άποκαλύπτο- 
νταν ή φύση καί δ ρόλος τής κυ
βέρνησές Καραμανλή σάν συνεχεία 
τής χούντας,ή ξεκάθαρη πολιτική 
της γραμμή που δείχνει μέ τόν 
πιο απλό καί κατανοητό τρόπο 
πώς οί διχτατορίες είναι γέννη
μα καί θρεμα τοϋ καπιταλιστικοϋ 
συστήμκχτος, ευαισθητοποίησε τίς 
πλατιές λαϊκές μάζες,ηταν τελι
κά ή μόνη ταξική φωνη μέσα στδ 
ρεβιζιονιστικο καί σοσιαλσωβι- νιστικό πανδαιμόνιο. ___

Ν ομος Πλαίσιο 
σ υνεχεία  απο τη σελ  32

ποχή ανασυγκρότησης του εργα
τικού μας κινήματος,το ΦΚ μπο- 
ρεϊ καί πρεπει να παίζει ρολο 
ίοηθητ^κό, ρολο πλαγιοφυλακής 
στους αγώνες ,ττ)ς έργατιας. Το 
δυνά^ωμα των άγωνων τογ φοιτη
τικού κινήματος κι η αλληλεγ
γύη του στους αγώνες τής εργα- 
τιας καί τοϋ λαοΰ,είναι τό κα
λύτερο δωρο πού ^πςρεΐ νά προ
σφέρει τό ΦΚ στό εργατικό μας 
κίνημα. Καί παράλληλα είναι το 
μόνο μέσο γιά (να προωθήσει 
τούς δικούς του αγώνες, για νά 
κερδίσει καινούζγ^ες νίκες,γιά 
νά μην περάσει 5 αντιδραστικός 
"νόμος-πλαίσιο", γιά,νά γίνει 
τό φοιτητικό κίνημα ακατανίκη
το̂ ____________ ________

Λ
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ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

Το Κεντρικό "Οργανο της Κ.Ο. 
ΜΑΧΗΤΗΣ ^καταγγέλλει τό τρομο
κρατικό δργιο^πού εχει. εξαπολύ
σει ή άστυνομία καί ή κυβέρνηση Καραμανλή έν δφει της εργατικής 
Πρωτομαγιας. Πολλά μέλη της έ
χουν καταδιωχθεϊ καί συλληφθεΐ τοϋτες τίς μέρες γιά άφισσοκόλ- 
ληση. Αποκορύφωμα άποτέλεσε ή σύλληψη τοΰ σ. Γιώργου Τδλη, ό 
οποίος προσάχθηκε στδ Δ' ’Αστυ
νομικό Τμήμα καί κακοποιήθηκε αγρια άπδ τόν άστυνδμο Τάφα, έ- 
πειδή κολλούσε άφίσσες της δρ- 
γάνωσης στην Πανεπιστημίου,στίς 26 tΑπρίλη, στίς 8 u-μ„
, Ό  Τάφας, πού είναι μόνιμος 

μαρτυρας κατηγορίας στίς δίκες της οργάνωσης καί εχε ι ρεζιλευ
τεί επανειλημμένα,εχει κακοποι- 
ησει^ξανά μεσα σ' αυτό τδ φασι- 
στικδ άντρο τδ σ. ’Αντώνη Ταβά- 
ντ) καί τδν εργάτη Στέλιο Τονι- κ ιδη „
, Παράλληλα, έβριζε, απειλούσε την Οργάνωση κ^ί κράτησε καί τά 

κουπόνια πού ειχε πάνω του ό σ. 
γιά ^νά στρσει κα^ιά δίκη γιά 
"παράνομο έρανο", όπως τό συνήθιζε ι.

Εδω πρέπει νά σημειωθεί πώς 
στην περιοχή τοΰ Δ' άστυνομικοϋ 
τμήματος, σκοτώθηκε πέρσι τήν 
Πρωτομαγιά καί δ σ.Σιδέρης 'I- 
σιδωρόπουλος κυνηγημένος άπδ Α
στυνομικά όργανα.

Καταγγέλουμε αύτή τή φασιστική μεθοδολογία καί την τρο
μοκρατία της κυβέρνησης καί κα- 
λοΟμε τήν εργατική τάξη καί τδ 
λαδ νά άγωνιστεϊ γιά μιά Κόκκι
νη ’Εργατική Πρωτομαγιά στήν 
Πλατεία Κοτζια.

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Ι  Μ Α Η Σ  76 
συνεχεία απο τη σελ.42

Καί αν τελικά τό άπεργιακό κίνημα ΐ£χε μιά 
προσωρινή ανάπαυλα, πού ολοι βοήθησαν σ’ αυτό, 
τοΟτο δέν μετράει μπροστά στους μακρόχρονους 
καί σκληρούς άγΟνες πού έρχονται. Ούτε μετράνε 
οΐ δργανώσεις πού διαλύθηκαν καί οΐ αγωνιστές 
πού σπάσανε καί ακολούθησαν τή μικροαστική ζωή. 
Σέ τέτοιες φάσεις μένουν ορθιοι αύτοί πού ξέ
ρουν καλά τούς νόμους τής Ιστορίας καί τούς νό
μους τής έπανάστασης,μένουν αύτοί πού πιστεύουν 
στήν ανεξάντλητη δύναμη τής έργατιδς καί στό 
δίκιο τοΟ αγώνα της.Αυτά μετράνε.Καί πάνω άπ'δ- 
λα μετράει ποιές διεργασίες συντελοΟνται στά 
πλαίσια τής έργατιδς καί τοΟ(λαο0,ποιές προετοι 
μασίες γίνονται γιά τή νέα εμφάνισή τους στόν 
κοινωνικό στίβο, ποιές έπαναστατικές δυνάμεις 
μένουν άταλάντευτες στό^πλάϊ τής έργατιδς.

'Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ δέν εκανε πίσω στ^ν έκπλήρω- 
ση τΟν καθηκόντων της, παρ δλο πού αυτά ηταν ι
διαίτερα βαριά, μέ τί^ συνεχείς διώξεις^καί τά 
χτυπήματα πού δεχόταν. Αντλώντας δύναμη από τόν 
κόκκινο Μάη τοΟ 76, πού πρωταγωνίστησε μέσα σ’ 
αυτόν,κι άπό τήν ανεξάντλητη εργατική πηγή, συ
νέχισε μέ μεγαλύτερη ένταση τήν πάλη της. Χωρίς 
νά υπολογίσουμε κόπους καί θυσίες,έχοντας μάθει 
νά βλέπουμε τήν όργάνωσή μας μέσα άπό τό κίνημα

κι δχι τό κίνημα μέσα άπό τήν όργάνωσή μας,βοη
θήσαμε γιά νά μή γίνει ό νόμος 330 θηλειά στό 
λαι̂ ,ό τής έργατιδς.

Ολο τό καλοκαίρι παλεύαμε κόντρα στήν έθν^- 
κή σκευωρία τΟν άστών,μέ κεντρικό πυρήνα τήν η
θική αυτουργία.
( Σήμερα,ενα χρόνο μετά τόν κόκκινο Μάη τοΟ 76 

αύτοί πού βιάστηκαν νά ψάλλουν τόν επικήδειο 
τοΟ κινήματος βλέπουν παράξενα τό νέο άπεργιακό 
κίνημα,πού είναι ποιοτικά καί ποσοτικά ανώτερο 
άπό τό πεοσινό (600.000 απεργοί τό πρώτο τρίμη
νο τοΟ 77).Πολλοί μάλιστα άπ αυτούς έβγαλαν από 
τά μπαοΟλα τά "έπαναστατιχά" τους ροΟχα, γιά νά 
παίξουν^ πάλι σέ βάρος τής έργατικής τάξης. Τό 
κίνημα ομως δέν είναι θέατρο,καί τιμωρεί σκληρά 
αυτούς πού πάνε νά παίξουν μαζί του. ΤιμωρεΓ 
σκληρά τούς σαλτιμπάγκους τής πολιτικής καί 
τούς σπεκουλάντες τΟν εργατικΟν πόθων.Τέτοιο ά
σκημο τέλος θά βροΟν σίγουρα δλοι αυτοί πού σή
μερα μεταμφιέζονται γιά νά ξεγελάσουν τήν εργα
τική τάξη. “Ομως ή έργατική τάξη εμαθε μέσα από 
τή σκληρή της πείρα νά ξεχωρίζει αυτούς πού τ·ήν 
έγκαταλείπουν στίς δύσκολες στιγμές άπό αΰτους 
πού στέκονται άταλάντευτα δίπλα της.Γι’αύτό ξερ 
νάει σάν χολή τούς πρώτους καί αγκαλιάζει τούς δευτερους, πού μ αυτούς θά κάνει πολλούς κόκ
κινους Μάηδες,θά δώσει πολλές μάχες μέχρι τήν τελική νίκη.

Ε Π Ε Χ Ε  ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΤΖΙΑ
ΤΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ YOU 7«

- 3E(6epnc; Ιαιδωραπαυλας 
Ύ7 κ ρ α ν ώ ν  μαΒητης 
πρώτα Βυμα 
της Καραμανλ»*ης

τρομομοκραηας

Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α  
Θ Α  Ν ΙΚ Η Σ Ε Ι  Η  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΑ
ΟΛοι στη Πρωτομαγιάτικη 
εκδηλωοη - πολίτικο μνημόσυνό 
του αυντροφου 2Ει6ερπ 
που οργανώνει η Κ.Ο.'Ίνίαχητης,, 
τη Παρασκευή 23  7.30μμ
στο θέατρο ΑκαΒημος
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

«ΜΑΧΗΤΗΣ»



Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ

TE L  A L-ZA A TA R
ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Τέλ-αλ-Ζαταρ. ΣυαΒολο καί φωνή αγώνα.Ναί . TV 
ματωμένο στρατόπεδο ζεΐ στίς καρδιές μας xa, 
στά ντουφέκια μας.Ζεΐ γιά να^δείχνει,στις γε
νιές των(προλεταριων φενταγίν την αγριότητα 
καί την απανθρωπιά των δολοφόνων. Ζει γιά νά 
σηκώνουμε πιό ψηλά τά ντουφέκια μας. Ζεΐ γιά 
να σφίγγουμε πιο δυνατά τίς γροθιές μας. Ζεΐ 
γιά νά φωτίζει τούς λασπωμένους και μουτ^ου- 
ρωμένους της πατρίδας μας ^στό δρόμο της επα
νάστασης. Ζεΐ ^ιά να ποτίζει τό δέντρο της 
λευτεριάς καί της ζωής.

Μερικοί από σας ίσως δεν ζερουν καί αναρω
τιούνται τί συμβαίνει στην Παλαιστινιακή Ε
πανάσταση λτί είναι τό ^Μέτωπο Απόζρι^ης^ καί 
τί σ^έση εχει μέ την ^’οργάνωση γιά την ’Απε- 
λευθερωση τής Παλαιστίνης" την P.L.O. ,

*Η γραμμή τή^ απόρριψης( βγαίνει από τό 
J917, τότε που εκδηλώθηκε ή πρώτη Σιωνιστική 
^πίθεση καί ο Παλαιστινιακός λαός^ σήκωσε το 
ανάστημά του. Βγαίνει απ^τό 1919,τό 21,τ ό ^ ,  
τό 36 ̂ μέ τή γεν ̂ κη ̂ απεργ ία ̂ τών ( 6 μηνών καί α
πό τη μεγάλη αλλά πουλημένη επανασταση τοΰ 
λαοΰ μας> τό 36-39. 'Η γραμμής τρς άπόρςιψης 
βγαίνει από τό 47-̂ 48 όταν ο λαός άντιμ^τώπ^σε 
τους Σιωνιστές εισβολείς. *Η γραμμή αυτή εκ
φράζει τούς πόθους, τίς ελπίδες καί τά δίκαζα 
συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαοΰ γιά την ε
θνική καί κοινωνική του απελευθέρωση.

’Από τό 48 μέχρι τό 67 οΐ πρωτοπορίες προ
σπαθούσαν νά ξεπεράσουν τό αίσθημα τής ηττο
πάθειας καί νά οργανώσουν τό ένοπλο κίνημα.
Ηταν παράλληλα μια περίοδος οτγγνής καταπίε
σης τοΰ λαοϋ καί δίωξης γών αγωνιστών από 
του$ Σιωνιστές κα£ από την αραβική αντίδραση.

0 αγώνας ι̂ας ενάντια^στόν |χθρό δέν στα
μάτησε. ^πό τότ^ πού ξεκίνησε η σιωνιστική ε
πίθεση αυτός ο αγώνας επαιρνε διάφορες μομφές 
καί γερνούσε διάφορες φάσεις.^ Κετά τρν ηττα 
τιρϋ 67 ή Παλαιστινιακή ’Αντίσταση ειχε τήν 
ευκαιρία νά^παρουσιαστεί κφί ν£ δρα φανερά 
στήν ^Ιορδανία. Το^γ^γονός αυτό απο-ρέλεσε μιά 
φυσική καί(ιστορική απάντηση στήν επιθετικό
τητα,στόν επε^τατισμό(καί στήν κατοχή των Πα- 
λαιστ ιν^ακων^εδρρων^ από^ή μεριά τοΰ αγωνι
στικού εχθρού.Ay^ όμως ή παρουσία στήν Ιορ
δανία fδέν^ηταν αποτέλεσμα του αγώνα τοΰ λαοΰ, 
άλλα αποτέλεσμα τής κατάρευσης τής δομής τοΰ 
tΙορδανικοΰ^στρέτου μπροστά στόν σιωνιστικό 
εχθρό. Γιατί^ό Ι^ρδανικός στρατός ^έν δημι- 
ου^γήθηκε γιά^νά αντιμετωπίσει τόν εχθρό αλλά 
για^να πετυχαίνει τήν καταστολή των λαϊκών L·- 
^εγερσεων καί νά προστατεύει την άρχουσα τάξη 
απο την οργή τοΰ λαοΰ.

Τούτη τήν έποχή πού συντελοΰνται σημαντικές ανακατατάξεις στδ Παλαιστινιακό Κίνημα,τουτη(/τήν έποχή που 
ό διεθνής Ιμπεριαλισμός μανουβράρει ΰπουλα γιάνά πνίξει την Παλαιστινιακή ’Επανάσταση μέ τή δημιουργία ένδς φευτοκρατίδιου στη λωρίδα τ̂ ς Γάζας, είναι περισσότερο παρά ποτέ έπιταχτική άναγκη για τούς "Ελληνες κομμουνιστές, γιά τήν έργατιά καί τδ λαδ της 'Ελλάδας νά ξεκαθαρίσουν τίς πραγματικά έπαναστατικές δυνάμεις στό Παλαιστινιακό Κίνημα καί σ’ αύτές νά έκ- φράσουν τή διεθνιστική ταξική άλληλεγγύη.

Τδ Μάρτη, γιά πρώτη φορά στή χωρα μας,κάνανε δημόσια έμφάνιση ot "'Οπαδοί τοΰ Μέτωπου της ’Απόρριψης" δηλαδή τοΰ μέτωπου των παλαιστινιακΕν όργανώσεων πού άρνοϋνται νά δεχτούν τίς Ιμπεριαλιστικές λύσεις.*Η Κ. 0. ΜΑΧΗΤΗΣ χαιρέτισε μέ ένθουσιασμό τούτη τή σημαντικήςπολιτική ένέργεια καί τάχθηκε άνεπιφΰλαχτα στδ πλευρό των κομμουνιστών τ̂ ς Παλαιστίνης. Τδ παρα- 
/Αά,τω κείμενο είναι τμ?ϊμα τ!ίς κεντρικές ομιλίας τοΰ έκπρόσωπου των "'Οπαδών τοΰ Μέτωπου της ’Απόρριψης", στήν πρώτη δημόσια έκδήλωσή τους. *Η Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ,σάν έλάχιστη βοήθεια στούς Παλαιστίνιους συντρόφους δημοσιεύει τοϋτο τδ κείμενο γιά νά έρθουν όσο το δυνατό περισσότεροι άγωνιστές κοντά στούς Παλαιστίνιους έπαναστάτες. ________ '

'Η Παλαιστινιακή αντίσταση σ’αΰτή τή φάση 
αρχίζει ̂ νά δημιουργεί μιά έπαναστατικρ κατά
σταση μέσα στίς Παλαιστινιακές μάζες, αρχίζει 
νά επηρεάζει το φράβικο Ε^νικοαπελευθερω^ι- 
κό κίνημα καί νά αποσπα τό ενδιαφέρον των ^Ε- 
παναστατικων δυνάμεων στόν διεθνή ^ώρφ.Μέ αλ- 
λα λόγια αρχίζει νά τρομοκρατεί •yov ιμπερια- 
λιστικό-σιωνιστικό εχθρό καί(νά αποτελεΐ ^ιά 
σοβαρή πηγή κινδύνου γιά τό αντιδραστικό Ι
ορδανικό καθεστώς. ,

Γιά νά>αντιμετωπίσει ή αντίδραση στήν J- 
ορδανία αυτόν τόν άμεσο κίνδυνο,άρχισε νά οι- 
κοδομεϊ ιιιά δυνατή στρατιωτική οργάνωση^ και 
νά δουλεύει πυρετωδικα γιά τ-g μετατροπή τοΰ 
συσχετισμού των δυνάμεων πρός οφελός της.  ̂

0 ιμπεριαλισμός επίσης πού τά^συμφέροντα 
του στήν περιοχή είναι τεράστια, δέν καθυστέ
ρησε καθόλου. Οχι ι̂ όνο συμφώνησε^μέ^τό χτύπη
μα τής αντίστασης αλλά επαιξε καί τόν^πρωτε^- 
οντα ρόλο.Τό ιμπεριαλιστικό ςτχέδιο γιά ^ήν ε
ξόντωσή τής Πιρλαιστ ινέζ ικης (αντίστασης άρχιζε 
ν^μπαινει σ εφαρμογή. Τα Αράβικα καθεστώτα 
y εκείνη τή φάση, ηττημένα ̂ στρατ ιωτ ικά μέ τόν 
ε^θρό^δεν ήθελαν(να προκαλέσουν ενα^τελειωτι- 
κο χτύπημα στήν ’Αντίσταση. Καί αυτό γιά δύο 
λόγους:Πρώτα γιά νά εξασφαλίσουν μιά σταθερό
τητα στό εσωτερικό των χωρών^τους καί νά κα- 
λυψουν τίς αδυναμίας τους καί δεύτερο νά χρη
σιμοποιήσουν τήν Αντίσταση ^σάν^ενα ταχτικό 
χαρτί καί νά πιέσουν τόν εχθρό γιά ενα συμβι



SieBveq κίνημα
βασμό."Ενα συμβιβασμό όμως πού έέν^ξ^φευγε^ά« 
πρ 7® σχέδια του ιμπεριαλισμού,αλλά,ηταν^μέσα 
σ αυτά καί πού θ£ περιελάμβανε τήνταναγνώριση 
τοΰ κράτους τοΰ Ισραήλ. Γιά μας ειχε μιά^με- 
γάλη σημασία νά καταλαβουμε πώς ή αποδρχή ε
νός τέτοιου συμβιβασμοί σήμαινε φανερά αποδο
χή τής διάλυσης τοΰ κινήματος μας. 
t 'Η αντικειμενική ^αυτή κατάσταση όμως,(δέν 
αντιμετωπίστηκε σωστά εξ αιτίας των μη ανα
πτυγμένων υποκειμενικών δυνάμεων, τής ι̂ ικροα-τ 
στικής ργεσίας καί γης αδυναμίας τής αριστε- 
ρας να επιζάλει τίς ιδεολογικές,πολιτικές καί 
στρατιωτικές^έσεις της. Ετσι η Παλαιστινιακή 
Αντίσταση όδηγήθηκε σέ μιά σειρά πολίτικα 
σφάλματα:

- '̂Η ’Αντίσταση είχε τήν αφέλεια νά(πιστέ- 
ψει πως μπορεΐ νά ζεΐ καί νά δρά κάτω από ενα 
στυγνό χαριστικό καθεστώς.Με αυτή τή λαθεμένη 
πολίτικη αντίληψη διατηρούσε φανερές στρατιω
τικές ̂ βασεις, φανερή οργάνωση καί στελέχη,σά 
νά βρίσκονταν σέ απελευθερωμένη περιοχή. 'Υ
πήρξε (δηλαδή μιά^διπλή εξουσία πού αντικειμε
νικό εκφράζει μιά κοινωνική κρίση καί πού α- 
ποτελςΐ^μια μορφή ταξικής τράλης την παραμονή 
(ΐιας εξέγερσης. Καί?ειναι άποδειγμενο από την 
ιστορία πώς: αν οΐ επαναστατικές δυνάμεις δεν 
προσπαθήσουν νά λύσουν τό πρόβλημα τής διπλής 
εξουσίας μέ τήν επαναστατική βία -συμπεριλαμ
βανομένου καί τοΰ εμφύλιου- πρός οφελός τους, 
τότε οι δυνάμεις τής αντεπανάστασης θα νικη- 
οουν πάλι μέσα από εναν εμφύλιο πολεμο.

- Τέλος^ {ιπήρχε μιά μεγάλη καθυστέρηση στή 
στςατ^ωτική επιστήμη καί(μια^μεγάλη αδυναμία 
στήνtοργανωτική δομη τής ’Αντίστασης.

Αυτά ηταν τα^βασικά πολιτικά λάθη πού οδή- 
γησαν( στή σφαγή τοΰ^επτέμβρη τοΰ J970 καί 
στήν ανικανότητα ττ]ς, Αντίστασης νά αντι^ετψ- 
πίσει τά σχέδια ^ου ιμπεριαλισμού καί της α
ντίδρασης. ̂ Ετσι άρχισε η^εφαρμοχή τοΰ σχεδίου 
ROGERS γιά μιά προδοτική διευθετηση στην πε
ριοχή.

Μετά άπρ τό χτύπημα πού δέχτηκε_Αντί- 
σταση στήν Ιορδανία κα^τή μεταφορά τής #κυ- 
βίας πάλης στό Λίβανο, ο ιμπεριαλισμός καί,τα 
όργανά του στήν περιοχή -ο σιωνισμός κι ητ Α
ραβική αντίδραση- νόμισαν πως τό χτυπημα^ταν 
αρκετό γιά νά διαλυθεί τό κίνημα. "Ομως ο Πα
λαιστινιακός λαός πού ζεΐ στούς καταυλισμούς 
τοΰ Λιβάνου, διάψευσε τίς ψευδαισθήσεις ,του 
^χθροΰ καί^γρήγορα συσπειρώθηκε γυρω απ τίς 
επαναστατικές δυνάμεις.

Τρν ’Οχτώβρη τοΰ_'73 ^ξέσπασε μιά νέα φάση 
τοΰ Αραβρϊσραηλινρΰ πολέμου.T(j θετικά αποτε
λέσματα αυτής^της αναμέτρησης ηταν: ή διάλυση 
τοΰ μύθου περί υπεροχής τοΰ εχθρού HifC η μ ε 
γάλη δυνατότητα του Αραβα στρατιώτη. Α^λά τά 
πολιτικά αποτελέσματα τοΰ πολέμου t&cv ηταν η 
αξιοποίηση των πλερνεκτημάτων καί ή κλιμάκωση 
τοΰ άγώνα^ιά τήν Απελευθέρωση τ^ς Παλαιστί
νης,αλλά ή προώθηση μ^ας 5Ρ0δ°'ϊ κ̂Τ1ζ διευθέτη
σης στη περιοχή.Και αυχο ηρθε σά φυσική συνε
χεία τής πολιτικής πού όδηγησε στό πόλεμο τοΰ 
Οχτώβρη. f .

'θ Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διέκρινε ο- 
τι;τό Σιωνιστικό κράτος δέν ^πρρεΐ νά^επικςα- 
τήσει ολοκληρωτικά, πανω στά Αραβικά κ£ατη 
καί οΐ ’Αραβικές άρτικές τάξεις, πού μπήκαν 
στόν ^πόλεμο κάτω από τήν πίεση των μαζών 
τους,έχουν τήν διάθεση νά συμβιβαστοΰν^γιάινά 
τελειώνουν μέ τό έθγικό ζήτημα. Καί κάτω από 
φυτές τίς ουγθηκες αποφάσισε^νά μοιράσε^ την 
επιρροή του αναμεσα στό Ισραήλ καί στά Αρα
βικό καθεστώτα βάζοντας σέ εφαρμογή τό σχέδιο 
τής ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ,ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟΣ ^πού απο^ελοΰσε ρτη σύγχ£ονη Αράβικη ι
στορία, μιά αφετηρία αγώνα των Αραβικών μα- 
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Αυτή ή διευθέτηση εχει δύο στρχους. Τον ο
λοκληρωτική ελεγχο τής πεςιοχής^εκ μέρους της 
Αραβικής Αντίδρασης καί ταυτόχρονα την ύ
παρξη ένος δυνατοΰ Σιωνιστικοΰ κράτογς πού θά 
αποτελεΐ αγγύηση γιά τό κτύπημα τοΰ Αραβικοΰ 
Εθνικο-απελευθερωτικοΰ κινήματος σέ περίπτω
ση αποτυχίας τής 'Αραβικής 'Αντίδρασης.
^Ειναι φανερό ,πώς μετά τόν πόλεμο τοΰ ’ο

χτώβρη άρχισε μιά νεα^φάση. 'η φάση τής πολί
τικης διευθέτησης. Γιά νά πραγματοποιηθεί όμως 
αυτη πρέπει οπωσδήποτε νά ξεπεραστεΐ τό Παλαι
στινιακό εφόδιο,τό ένοπλο παλαιστινιακό κίνη
μα. Αυτό αποτέλεσε καί την όιρχτ} τής διάσπαρης 
Τοΰ κινήματος,σ αυτούς που τήν απορρίπτουν. Ε- 
οώ_ ακριβώς βρίσκεται ή βάση τής δημιουργίας 
τοΰ,Κετώπου ^πόρριψης τών συμβιβαστικών λύσε
ων από τίς 4 οργανώσεις ^Λαϊκό μέτωπο χιά τήν 
Απελευθέρωση^της Παλαιστίνης - ’Αραβικό Απε
λευθερωτικό Κέτωπρ-ΛαΓκό Μέτωπο,Γενική Διοίκη- 
ση-Μέτωπο ΛαΓκοΰ Αγώνα).

Η δημιουρχία αυτοΰ γοΰ μετώπου συμπίπτει 
χρονικά μέ |η (δωδεκάττ) Εθνοσυνέλευση τής PLO 
( Ιούνης). Σ αυτη δέν εγινε(καθαρή ή διαχωρι- 
στική χρα^μή που υπάρχει ανάμεσα στήν επανα
στατική θέση καί τή ρυ^βιβαστική.Καί αΰτό εδω- 
σε το δικαίωμα στην,επίσημη ηγεσία τής Ρ10 νά 
πατήσει στή ρευστή(απόφαση τής 'Εθνοσυνέλευσής 
και να παρεκλίνει από τούς στοχους τής Επανα- 
στασης. Οι οργανώσεις ,πρυ μετέχουν στό μέτωπο 
Απόρριψηςfαποχώρησαν απ τά εκτελεστικά όργανα 
τής PLO (εκτελεστική επιτροπή - κεντρικό>συμ
βούλιο) γιατί άρνήθηκαν νά πάρουν την ευθύνη 
τής ιστορικής παρεκλισης, παρέμειναν ομως στήν 
'Εθνοσυνέλευση (ανώτατο καθοδηγητικό οργανο 
τής PLC) . ξεκινώντας παράλληλα ενα αγώνα ενά-

Γυναΐκα καί παιδί σκοτωμένοι μετά άπδ βομβαρδι
σμό φαλαγγιτών σέ παλαιστινιακό στρατόπεδο.

ντια στή διευθέτηση, μέσα στίς μάζες καί μέσα 
στή PLO. ' r „

Τά μετέπειτα βήματα πρός τή διευθέτηση,εγι- 
ναν πιό συγκεκριμενα> μέ τα γεγονότα στό,Λίζα- 
νο,δικαιώνοντας τίς απόψεις του Μετώπου Απόρ
ριψης.

Τά γεγονότα τοΰ Λιβάνου ξεκίνησαν μέ τήν ε
πίθεση τών (ξασ^στών ενάντια σέ^λεωφορεΐο πού 
έπέστρεφε στον αθάνατο καταυλισμό τοΰ Τελ-αλ- 
Ζάταρ, από ενα συλλαλητήριο ^οΰ Μετώπου Απόρ
ριψης. Το,Μετωπο 'Απόρριψηςtοργάνωσε τό συλλα- 
λτ)τηριρ αυτό γιά τήΥ πρώτη ̂ έπέτε ιο τής πετυχη
μένης επιχείρησης αυτοκτονίας στό Κυριάντ-Σμο- 
να (^Αλ-Χαλσα). ,
( Μ̂έ τά γεγονότα αύτά Ρ̂Χΐ-σε ή συνομψσία καί 
άκό|ΐη συνεχίζεται.Καί οι στόχοι της είναι:
1) Η διάλυση τοΰ Παλαιστινιακού ανοπλου κινή
ματος καί επομένως ή διευκόλυνση τοΰ δρόμου



διεθνες κίνημα
τής_προδοσίας στους λεγόμενους μετριοπαθείς.
2) 'η Καταστολή τοϋ Λιβανέζικογ προοδευτικοϋ 
κινήματος, μιά πού οί ταξικές αντιθέσεις στό 
Λίβανο οξύνθηκαν επικίνδυνα γιά τήν αρχουσα 
τάζτ).

’Εζετάζονταςτ τούς στόχους τής συν^μωσίας * 
βλέπουμε^ πώς είναι αδύνατη ή^συμβίωση^ογτιθέ- 
των, μιά που η ■{αξική πάλη εφθασε στό ανώτατο 
ση^ε^ο της, τόν^εμίζύλιο πόλεμο. Με τό ξεκίνημα 
του εμφύλιου# τό,Μετωπο τής Απόρριψης ξεκαθά
ρισε πώς από αυτή τή σύγκρουση θά βγει ενας 
νικητής καί ενας^χαμένος. "Ετσι μπήκε στή μάχη 
αταλάντευτα μέ τή |ΐεριά τοϋ πρ^οδ^υτικοΰ ^ιβα- 
νικοϋ κινήματος ενώνοντας μ αυτό τόν αγώνα
του·, r > (·# Αυτή ή θέση ητξίν αντίθετη Ι*ε κε£νη τής ργε- 
σιας τής^PLO που ελεγε“οτΐ' εμείς είμαστε ουδέ
τεροι ̂ στή μάχη καί μεσολαβητές ανάμεσα στό Λι- 
βανικο κ^θεστως^ καί(τό Λιβανέζικο προοδευτικό 
κίνημα.Ε^ναι η^ιφια ηγεσία,πού μέ οδηγό jr\ θέ- 
ση της αυτή θά υπογράψει αργότερα την αστεία 
σειρά των 56 συμφωνιών καταπαύσεως τοΰ πυρός.
Το Μέτωπο τής ^Απόρριψης κάλεσε τίς δημοκρατι
κές δυνάμεις^να συνειδητοποιήσουν καί νά κινη
τοποιήσουν τίς μάζες γιά τήν υπεράσπιση τής ι- 
διας _τους>ιτής υπόθεσης.' Τόνισε ακόμη πως δέ 
μπορούμε ναμαστε^ουδέτεροι ανάμεσα σ^ούς κατα- 
π^εστες και στούς καταπιεζόμενους, ανάμεσα σ’ 
αυτούς πού ζητάνε τό κεφάλι μας καί σ αυτούς 
που μας υπερασπίζουν, θυσιάζονται καί παλεύουν 
γιια την υπόθεση μας. τήν κλιμάκωση τών μα
χών, οι μετριοπαθεις^αναγκάστηκαν νά μπουν στή 
μαχη. Τα ςε^ορμιστικά κόμματα αναγκάστηκαν να 
παρουν τα,οπλα^ κάτω από ^ήν πίεσή της βάσης 
τους, και αναγκάστηκαν νά ανατρέψουν τα ιδια 
τους τα προγραμματα.

Τά συνθήματα "ένοπλος αγώνας"^ καί "αντιμε
τώπισή τής αντιδραστικές £ι$ζ μέ ^πανασταγική 
βία" ηταν συγθηματά( που οι ίδιες ο ι ̂ μάζες,επέ- 
βαλαν μέσα απο τή συγχρουσή τους μέ τίς αντι- 
δραστικές(δυνάμεις. ,

"Ετσι ή Παλαιστινιακή Αντίσταση καί τφ Πα
τριωτικό λιβανέζικο κίνημα κατάφεραν νά ελέγ
χουν τό^82ο/ο τοϋ φιβανικοϋ εδάφους,Καί ενώ ε- 
πξ>επε νά γίνει τό επόμενο βήμα νά 9 κ̂°δομήσουν 
οι προοδευτικές δυνάμεις τή λαΓκή εξουσία στίς 
λευτερωμένες περιοχές, επεμβαίνει η ηγεσία τής
Αλ-Φατάχ κλείνοντας τό δρόμο σε μιά τέτοια 
διαδικασία.^Αυτό ειχε σά συνέπεια μιά εκδηλογ- 
μενη χαοτική κατάσταση στρ ζωρ τοΰ λαοΰ στά α
πελευθερωμένα εδάφη πού ειχε αμεσα αποτελέσμα
τα αρνητικά,κατά τη Συριακη εισβολή.

Τ̂ό Μέτωπο ’̂Απόρριψης δέν είχε ποτέ ψευδαι
σθήσεις γιά τό ςόλο της $υρίας καί χ <}ό οργανού. 
της Αλ-Σάϊκα μέσα στην^ Αντίστασή. Από καιρό 
προειδοποιούσε γιά τό ρόλο πού θα παίξει μέσα 
στή διαδικασία τής συνομ^τικής διευθέτησης. )η 
ηγεσία ομως^τής PLO §εν_ε|λεπε τόν κίνδυν^ αυ
τό γιατί τήν ενδιέφερε~η 5Ιεΰθέτηση καί^εδινε 
όλο καί μεγαλύτερες παραχωρήσεις στη Συρία μέ 
δ ιαβουλεύσε ις συναντήσεις καί συιιφωνίες.

'Η Συςία είχε τό^έξής σχέδιο κατά τήν ει
σβολή: Τά στρατεύματά της νά προχωρήσουν από 
δύο κατευθύνσεις πρός τη Βυρητό,ενώ ̂η t Αλ-Σά’£- 
πα .θά απασχολούσε το,κινημα γιά ν£ αφήνει ε
λεύθερο π^διο στούς εισβολείς. *Η εισβολή συν- 
φιάστηκε ακόμα μέ τήν κλιμάκωση τών φασιστικών 
επιθέσεων.’Από τίς πρώτες συμπλοκές μέ γ'ήν Αλ 
-ΣάΓκα τό Μέτωπο^τής Αποζριί^ης ζήτησε από τίς 
προοδευτικές δυνάμεις καί τίς λαΓκες^μάζες να 
διαλύσουν αυτή^τή Σ^ριακή συμμορία.£αί πραγμα
τικά μέσα σ£ λίγες ωρες, οΐ μάζες, η^κινρτηρια 
φύναμρ της ιστορίας διέλυσαν ενα μεγάλο αριθμό 
από αυτογς. T9 Μέτωπο τής ’Απόρριψης ζήτησε α
κόμη απ τρν^γεσία τής PLO νά διαγρα^ε ι,τήν
Αλ-^άΤκα απ’τρν PLO πράγμα πού ποτξ δέν εγι— 
νε, αντίθετα αυξήθηκε $ αριθμός τών αντιπροσώ
πων της στή τελευταία Εθνοσυνέλευση.

'Ο^λαός από τήν πρώτρ στιγμή αντ^λήφθηκε τό 
παιγνίδι τής Συριακης εισβολής καί ηταν διατε
θειμένος να δώσει τα πάντα γιά τήν υπεράσπιση 
τφΰ^ντουφέκ^οΰ του καί τής Αευτεριας,του.Είναι 
αυτός^ πού ,αντιστάθηκε στη Συριακή εισβολή τή 
στιγμή πού δέν υπήρχε γαμμιά πολιτική απόφαση 
γιά κατι τέτοιο.Είναι αυτός πού σήκωσε^τό ανά
στημά του ^στή Σιδώνα καί στό Σοφαρ, τή στιγμή 
που η ηγεσία τφυ εκ^νε συνομιλίες γιά καινούρ
για συνθήκη. Αυτός ο λαός^μέ αυτές^τίς ευθΰνες 
απέδειξε πως^ό πρώτος ΰπ^ύθυν^ς γιά την τραγω
δία τοϋ Τέλ- Αλ-ξάταρ είναι η Συρία καί τά α
φεντικά της.τέλ- Αλ-Ζάταρ.'θά ξημερώσει μιά(μέ- 
ρα^πο£ θά (ξανεΐ̂ τό μέγεθος τής τραγωδίας α£τής 
καί αν ακόμη οι ηρωες υπερασπιστές του είναι 
νεκροί. Με λ^να λόγια ό εγθρός χρησιμοποίησε 
και εδώ^την ιδια.ταχτική οπως στην Ιορδανία, 
με σκοπό νά φτάσει^τό κίνημα ξανά(σέ νέα πολι
τική fσφαγή. Μήπως §μως παντοϋ ό ιμπεριαλισμός 
δεν ακολουθεί τήν ιδια ταχτικής Μήπως οί προο
δευτικές δυνάμεις στόν^κόσμο δέ όφελουνται από 
αυτές τιςτεμπε ιριες καί πάντα τίς ακριβοπληρώ
νουν με αιμα;

Το σήριαλ των υποχωρήσεων δ£ σταμάτησε, οΐ 
56 συμφωνίες φαίνεται δεν<ηταν αρκετές για νά 
πάςει μαθήματα ή επίσημη ηγεσία. Ετσι πήγε στό 
£ιανττκαι υπόγραψε^μια καινούργια συμφφνια. Τι 
ομως^ηταν η ρυμφωνία τοϋ ^ιάντ καί τί αποφασι
στικό ρόλο επαιξε στήν εξέλιξη τοΰ Λιβανικοΰ εμφυλίου}

Πρώτα - πρώτα πρέπει ^ά εξετάσουμε τά μέρη 
τής συνδιάσκεψης. Αυτά είναι: ή Συρία, η ΡΙΟ,η 
Σαουδική φραβια4 ή Αίγυπτος, ς Σαρκίς καί το 
Κ^υβέΓ-f. Είναι ομως(δυνατό οι καταπίξστές νά' 
είναι απελευθεςωτέςιάναμφισβήτητα όχι^ Εδειξαν 
εξάλλου φανερά τις διαθέσεις τους οταν στή 
συμφωνία τους θεώρησαν τή μάχη το§ Λιβάνου σάν 
Αιβανο-Παλαιστινιακή διένεξη καί οχι σ$ν Λιβα- 
νική ταξική σύγκρουση πού πραγματική ηταν. 
προδοτική συνδιάσκεψη νομιμοποίησε ακόμη τίς 
Συριφκές δυνάμεις κατοχής( γιά νά συνεχίσουν 
τήν φποστολή τους μέ τίς ευλογίες τής " Αραβι
κής Αλληλεγγύης".

Τ̂ό Μέτωπο τής ’Απόρριψης^διακήρυξε πώς δεν 
πρόκειται (νά παραδώσει στους Σύρους οντε μια 
σ2αί£αί θά_ΰπε£ασπίσουιιε_τά_2πλα_^α5_καΤ_το_λάο
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στον -ρύπο καί τήν αφαίρεση τών ̂ λαύκών ελευθε
ριών από τούς Σύρους,καί αντιστέκεται μέ κάθε 
μέσο καί κάθε τρόπο ^στην προσπάθεια^τρομοκρά- 
τησηςττοϋ λαοϋ.Με δυό λόγια ή συμφωνία τοΰ^Ρ^- 
άντ ηο-̂ ε̂ γιά νά^ξεπε£άσει το ̂ Παλαιστινιακό - 
μπόδιο από τό δρόμο της διευθέτησης.

Αυτές τίς μέμες γίνεται ή Παλαιστινιακή ’Ε
θνοσυνέλευση γιά νά συζητήσει τό θέμα τής_συγ- 
διάσκεψης της Γενεύης καί τήν προοπτική τής ε
πανάστασης.

Τό Μέτωπο τής ’Απόρριψης ΰποστήςιξε στήν 
’Εθνοσυνέλευση τη μεγάλη^σημασία πού ε^ει ενα 
πολιτικό πρόγραμμα γιά ·$ή δημιουργία μιας στε
ρεής καί επαναστατικής Εθνικής (Ενότητας. Τό
νισε πώς αν δε)> παρθεΐ,πολιτικη απόβασηtγιά τή 
συνέχιση τοΰ ένοπλου αγώνα τοτε δεν #υπάςχει 
λόγος να παραμείνουμε στήν ΡΙΛ^γιατί οι δςόμοι 
μας γωρίζουν. Επίσης τοποθετ^θηκε #τό ζήτημα 
τής ενοποίησης ^τών στρατιωτικών δυνάμεων της 
επανάστασης ι<αί καθόρισε πφς αναγκαία προΟπο- 
θεση γιά την επίτευξή της είναι:^η ύπαρξη ενός 
λαΓκου απελευθερωτικού πολέμου.Τέλος τό Μέτωπο 
’Απόρριψης πρότεινε οτήγ Εθνοσυνέλευση ενα 
πολιτικό πρόγραμμα πού αποτελοΰσε συγχρόνως 
καί τή βι̂ ση γιά τήν Εθνική Ενότητα.Τά βασικά 
σημεία αυτοΰ τοΰ προγράμματος ητογ:



ς κίνημα
1) "Η συνέχιση του ενόπλου αγώνα ενάντια στον 
σιωνιστικό εχθρό καί η κλιμάκωση του μέχρι την 
τελική>νίκη.
2) '̂Η ’λπ0£ριψη των συμβιβαστικών λύσεων καί η 
συνέχισή της Επανάστασης μέχρι τήν Απελευθέ
ρωση όλοκληρης της Παλαιστινιακής γτ}ς μέσω τοΰ 
ΑαΓκου - Απελευθερωτικοϋ,πόλεμου. Εν$ πόλεμο 
των καταπιεζό^ενων λαών ^ενάντια στόν ιμπερια
λισμό καί τά όργανά του,ενα πόλεμο πού θά στη
ρίζεται στίς^υνάμεις καί στη θέληση τοϋ λαοϋ 
μας γ^ά μιά ανθρώπινη κοινωνία.m
3) Η αναπόφευκτη σύγκρουση τοΰ ένοπλου κινήμα
τος μ£ τά αντιδραστικά Αραβική καθεστώτα.
4) Η αγωνιστική σύνδεση μέ τό Αραβικό Εθνικό
- Απελευθερωτικό κίνημα θά κ^νει ικανή την Πα
λαιστινιακή ^Αντίσταση νά αντιμετωπίσει τίς 
συνομωσίες n<fC τά π£θδστικά σχέδια. 'Η^κινητο- 
ποίησί} των Αραβικών μαζών θά ̂ αποτελέσε ι μιά 
απερ ιοριστη > δύναμη γιά τρ σταμάτημα των συνο- 
Ιίω σ^ώ ν τών αντιδραστικώγ Αραβικών καθεστώτων. 
*Η Εθνοσυνέλευση πού αυτή τη στιγ^ή,συνεδριφ- 
ζει στηνfA ι^υπτο πρέπει να διδαχθεί άπό^τήν ε
ξέγερση οργής τοΰ^Αιγυπτιακοϋ λαοϋ. Πρέπει νά 
συνειδητοποιήσει oji τό σύνθημα πού φψνάχτηκε 
στό ΚαΓςο καί σ£ άλλες πόλεις, στήν εξέγερση 
τοϋ Γενάρη τοϋ 17: "Το αιμα τών αδερφών μας 
στη γραμιιη^Μπαρλέΐφ χύθηκε γιά την Απελευθέ
ρωση τκαί ο^ι γιά την Γενεύη", μας δείχνει πώς 
δέν είναι ^ονος του ο Παλαιστινιακός λαός στόν 
αγώνα του ενάντια ^τήν προδοτική διευθέτηση.
5)Νά καθοριστοΰν οι σχέσεις μας μέ τά Αραβικά 
καθεστώτα ^έ (3άση τίς θέσεις τους γιά τό_ 4πε” 
λευθερωτικό ζήτημα καί την συνέχιση τοΰ ένο
πλου αγώνα.

'Η έ̂νίσχυσΐ} της ̂ ^έ'ζερσης τοΰ λαοϋ μας ̂ στά 
κατεχόμενα εφαφη, ο αγώνας γιά την ^δ^ατηρηση 
}ής ̂ ένοπλης Α̂ν-ρίστασης στό Λίβανο,^ο Ενιαίος 
'Αχΰγας με τόν Ιορδανικό λαό γιά την συντριβή 
του αντιδραστικού Ιορδανικοϋ καθεστώτος, η ε

νίσχυση τών πατριωτικών δυνάμεων^στή Συ£ΐα^για 
τήν ματαίωση τών προδοτικών σχεδίων του Συρου 
εισβολέα, ή καταπολέμησή δλων_τών προδοτικών- 
συμβ ιβαστικών (τάσεων αποτελοϋν^ τά κυριώτεςα 
καθήκοντα της επανάστασής μας(στη σημερινή φά
ση.Είναι δέ συγχρόνως και οΐ απαραίτητες προϋ
ποθέσεις γιά να συνεχίσουμε αποφασιστικά τ̂όν 
ά^ώνφ στό δρόμο τών( 100.000 μαρτύρων μας,ι̂ έχρι 
την εκπλήρωση της Εθνικής καί ταξικής Απε
λευθέρωσης.
, Ξερουμε π̂ώς ό ̂ δρό̂ ,ος πρύ διαλέξαμε είναι 

δύσκολος^καί μακςύς, αλλά είναι ό μφνος δρόμος 
που_εκφράζε^ τούς πόθους καί τίς ελπίδάς του 
λαοϋ^ας. Είναι ο δρόμος πού διάλεξαν οι λαοί 
τής Ινδοκίνας,^τής Αγγολας καί της Μοζαμβίκης 

τή ̂ λευτεριά τους ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό,στην καταπίςση_καί τήν εκμετάλλευση. Είναι 
ο δςομος (στόν οποΤο|προχω£οδν οι άγωνιζόμενοι 
λαοι της Ασίας,της Αφρικής καί τής Λατινικής Αμερικής.

Πιστευου^ε πώς τό *Ελληνικό προοδευτικό κί
νημα και τό παγκόσμιο στρατόπεδο της έπανά- 
ρης θα β£ΐσκονται δίπλα μας στή συνέχιση τοϋ 
αγωνα^ του Παλαιστινιακού λαοϋ, γιατί ή δική 
μας νικη θα είναι και νίκη όλων τών άγωνιζό- μενων λαών.
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μονοπωλίων.'.'
Ό λ α  τ ’άλλα περί "Εδαφικές 

άκεραιότητας, ένδοΐ’μπεριαλι- 
στικών άντιθέσεων καί χουν
τικών κινδύνων" είναι παραμύ
θια καί φτηνά πολιτικάντικα 
τεχνάσματα γιά νά άποκοιμιέ- 
ται ό λαός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ά π ’δλη τή πάρα πάνω άνά- 

λυση βγαίνει τό συμπέρασμα 
πώς ή Ενταξη τ?)ς 'Ελλάδας 
στήν ΕΟΚ, τίποτα τό καλό δέν 
προμηνάει γιά τήν Εργατική 
τάξη καί τό λαό μας,παρά μόνο 
καινούργια βάσανα, καινούργια 
δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη.

Όταν καί μόνο μέ τό καθε
στώς τΤ|ς σύνδεσης οΐ Εργαζό
μενες μάζες πληρώνουν καθημε
ρινά μέ τόν ιδρώτα καί τό αί
μα τους τή προετοιμασία τ?ίς 
κεφαλαιοκρατίας γιά νά γίνει 
άνταγωνιστίκή, δταν οΐ μισθο
συντήρητοι χρόνια τώρα κα
λούνται σέ θυσίες καί μέτρα

"λιτότητας" γιά νά μπορέσουν 
οί μεγάλοι καρχαρίες ν ’άνα- 
πτυχθοΰν, δταν οΐ άπεργιακοί 
άγώνες τΤ5ς Εργατιας θεωρούν
ται "άνεύθυνες" καί "ϋποπτες" 
Ενέργειες γιατί Επιβραδύνουν 
τήν Ενταξη τ^ς 'Ελλάδας στήν 
ΕΟΚ, τότε μπορεϊ κανείς νά 
σκεφτεΐ εΰκολα τί πρόκειται 
νά γίνει δταν ή 'Ελληνική 
Μπουρζουαζία πάρει τήν θέση 
της στήν Εύρώπη τών 9.

Μεγαλύτερη Εκμετάλλευση 
καί καταπίεση γιά τό λαό, με
γαλύτερα κέρδη καί άσυδοσία 
γιά τούς καπιταλιστές,αύτό θά 
είναι τό άποτέλεσμα τοΰ "Ε- 
ξευρωπαί'σμοΰ" τ^ς 'Ελλάδας.

’Ισχυροποίηση τ?)ς Εξάρτη
σης άπό τό Διεθνές ιμπεριαλι
σμό , ξεπούλημα τ?)ς Κύπρου, πολ
λαπλασιασμό των βάσεων είναι 
μερικά άπό τά άγαθά πού θά 
φέρει γρήγορα ή ϊνταξη στήν 
ΕΟΚ.

Αύτό βέβαια δέν σημαίνει 
σέ καμμιά περίπτωση πώς τό 
προλεταριάτο είναι δυνατόν νά 
διαλέξει τή σημερινή κατάστα
ση άντί Εκείνης πού θδρθει.

Ή  Εργβτική τάξη καί ό λα
ός δέν πρόκειται ποτέ νά δια

λέξουν τούς Εκμεταλλευτές 
τους. Τό κεφάλαιο μέ όποιαδή- 
ποτε σημαία, μέ όπαιοδήποτε 
δνομα δέν θά πάψει ποτέ νά 
είναι άδηφάγο καί Εκμεταλλευ
τικό.

Τό ντόπιο κεφάλαιο είναι 
τό ίδιο άποκρουστικό δπως καί 
τό ξένο γιά τίς Εργαζόμενες 
μάζες.

'Η αιτία τ^ς μιζέρειας καί 
τ?)ς πείνας, τής άνεργίας καί 
τ?}ς άκρίβειας δέν βρίσκεται 
στή ποιότητα τ^ς Εξάρτησης 
ούτε κάν στήν ίδια τήν Εξάρ
τηση άλλά στό καπιταλιστικό 
σύστημα, στό σύστημα τής μι
σθωτές δουλείας πού γεννάει 
νομοτελειακά τίς οικονομικές 
κρίσεις καί τούς πολέμους,τίς 
διχτατορίες καί τίς σφαγές.

’Ακριβώς γι ’αύτό τό λόγο 
μόνιμη καί σταθερή Επιλογή 
τοϋ προλεταριάτου καί τοΰ Ερ
γαζόμενου λαοΰ δέν μπορεϊ πα
ρά νά είναι ή άνατροπή τοΰ 
Εκμεταλλευτικοΰ συστήματος 
καί ή οικοδόμηση μιας Σοσια
λιστικές κοινωνίας, μιδς κοι
νωνίας χωρίς άφεντι,κά.
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