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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αυτή η έκδοση του βιβλίου του Αβραάμ Μπεναρόγια αποτελεί α
νατύπωση της πρώτης έκδοσης που έγινε το 1975 από τις εκδόσεις 
"Ολκός” . Π ροχωρήσαμε σ ’ αυτήν γιατί το βιβλίο όντας εξαντλημένο 
από πολλά χρόνια αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην γνώση της 
αρχικής-”ηρωικής”  εποχής διαμόρφωσης του εργατικού κινήματος. 
Αποτελεί, απ 'όσο  ξέρουμε, το  μοναδικό γνωστό ιστορικό των απαρ
χών του εργατικού κινήματος στον εικοστό αιώνα που έχει γραφτεί 
από έναν από τους πρωταγωνιστές του. Ιδιαίτερα σ 'ό ,η  αφ ορά την 
Φ ε ν τ ε ρ α σ ι ό ν  της οποίας ο Μπεναρόγια υπήρξε ιδρυτής, το 
κείμενό του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές για την ιστο
ρία του εργατικού κινήματος.

Ο Μπεναρόγια και η Φεντερασιόν γενικότερα αντιπροσωπεύουν 
για το ελληνικό εργατικό κίνημα μια σημαντική παράδοση. Μια πα
ράδοση διαφορετική από την ολίγο επαρχιώτικη παράδοση του υπό
λοιπου εργατικού κινήματος. Γιατί παρ 'όλο που η Θεσσαλονίκη και 
η Βόρεια Ελλάδα ήταν σχετικά καθυστερημένη βιομηχανικά συγκρι
τικά με το ελεύθερο βασίλειο, όμως δεν παύουν να αντιπροσωπεύ
ουν μια παράδοση πιο ευρύτερη και πολύ πιο διεθνιστική. Το γεγο
νός ότι η Θεσσαλονίκη αποτελούσε κέντρο της ευρύτερης Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας, το μεγαλύτερο μετα την Κων/πολη στα Βαλκά
νια, το  γεγονός ότι ο ίδιος ο πληθυσμός της αποτελούσε μια παν
σπερμία, στην οποία Ισραηλίτες, Βούλγαροι, Μακεδόνες, Έλληνες, 
Μουσουλμάνοι, Αρμένηδες και Δυτικοευρωπαίοι διαμόρφωναν ένα 
πολύχρωμο μωσαϊκό, έδινε ένα διαφορετικό ”αέρα”  διεθνισμού και 
κοσμοπολιτισμού στο εργατικό κίνημα της περιοχής. Η επαφή με το 
βουλγάρικο, το γιονγκοολαΰικο και το ρουμανικό εργατικό κίνημα, 
που ήταν πολύ πιο π|Η>χωρημένα από το  ελληνικό, ήταν αποφασι
στική. Ο ίδιος ο Μπεναρόγια είχε περάσει σ το σοσιαλισμό κάτω από 
την επίδραση των Βουλγά|>ων, μια και μέχρι το 1908 ζούσε στη 
Βουλγαρία kui ανήκε σε μια τ|ΐίτη ομάδα, ανάμεσα στους "στενούς” 
και τους "φαρδιούς” Βούλγαρους σοσιαλιστές.

Αυτή η διαφορετική πραγματικότητα του διεθνισμού kui των ευ
ρύτερων οριζόντων διαμόρφωσε τη Φεντε|Μΐσιόν σαν οργάνωση πο-
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λυεθνική, καθόλου σεκταριστική και σαφ ώ ς μαζικότερη από οποια- 
δήποτε άλλη σοσιαλιστική κίνηση στην Ελλάδα.

A no τη στιγμή που με τους Βαλκανικούς πολέμους η Μακεδονία 
μοιράστηκε και η υπερεθνική ενότητα της Οθωμανικής αυτοκρατορί
ας διαλύθηκε στον εθνικισμό των βαλκανικών εθνώ.ν, η Θεσσαλονίκη 
και η Φεντερασιόν έχασαν τις ευρύτερες διασυνδέσεις τους, αλλά 
γονιμοποίησαν αποφασιστικά το ελληνικό εργατικό κίνημα. Χωρίς 
την Φεντερασιόν, τον Μπεναρόγια kui τους συντρόφους του,η δια
μόρφω σή του θα αργούσε πολύ περισσότερο και θα ήταν και ποιοτι
κά κατώτερη. Γιατί επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Φεντερα
σιόν και γενικότερα το εργατικό κίνημα της Βόρειας Ελλάδας υπήρ
ξε το πρώτο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας του καπνεργατικού 
προλεταριάτου, που αποτέλεσε τη βάση, σε μαζική κλίμακα, του ερ
γατικού κινήματος για tu επόμενα χρόνια. Αυτός ήταν ένας επι πλέ
ον λόγος που εξηγεί τη μαζικότητα και την συγκροτημένη λειτουρ
γία της Φεντερασιόν. Πιστεύουμε πως αυτή η πραγματικότητα που 
αδρά διαγράψαμε ανιχνεύεται και στην ποιότητα και το ήθος των 
κειμένων του Μπεναρόγια.

Ευχαριστούμε λοιπόν τον Αντώνη Καρκαγιάννη των εκδόσεων 
’’Ολκός" που μυς παραχώρησε το βιβλίο για τη δεύτερη έκδοση, και 
μας επέτρεψε να το αναπαράγουμε όπως ακριβώς κυκλοφόρησε 
στην πρώτη έκδοση, όπως και τον Ά γ γ ελ ο  Ελεφάντη, που είχε κά
νει την επιμέλεια της έκδοσης, και συμφώνησε για αυτή την επανέκ- 
δοση.

Βέβαια το γεγονός ότι αυτή η έκδοση αποτελεί ανατύπωση της 
πρώτης, δημιουργεί ορισμένη προβλήματα, όπως ότι μένουν αδιόρ
θω τα τα ορθογραφικά λάθη. Δεδομένου ότι η πρώτη έκδοση είχε γί
νει με στοιχειοθεσία δεν είναι δυνατή η διόρθωσή τους με φωτοσύν
θεση. Ό μ ω ς  πιστεύουμε ότι τα λάθη αυτά, απλά ορθογραφικά λά
θη, δεν δικαιολογούν μια εκ νέου στοιχειοθέτηση του κειμένου που 
θα επιβάρυνε υπέρογκα το κόστος της έκδοσης, αλλά και την τιμή 
του βιβλίου. Γι αυτό προτιμήσαμε να περιοριστούμε σε μια απλή επα- 
νέκδοση του βιβλίου, τέτοιου που κυκλοφόρησε το 1975 από τις εκ
δόσεις ’’Ο λκός” .

Κομμούνα
Μάης 1986
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Π ΡΟ ΛΟ ΓΙΚΟ  ΣΗΜ ΕΙΩΜ Α

Ό  'Αβραάμ Μτιεναρόγιας γεννήθηκε οτό Βιδίνι τής Βουλ
γαρίας τό 1887. Άπ6 ηολυ νωρίς άοτιάζεται τΙς σοσιαλιστικές 
Ιδέες και θ' άναητύξει εύθνς έξαρχής μεγάλη δραστηριότητα για 
την όργάνωοη τών δμοεθνών του *Εβραίων προλετάριων τής 'Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Θεσσαλονίκη έγκαθίοταται τό
1908 δ7ΐου δουλεύει ώς δάσκαλος καί τυπογράφος στην έβραϊκή 
κοινότητα' έχει γρήγορα θ' άναόειχθεϊ ok μια άπό τΙς σημαντι
κότερες φυσιογνωμίες τοΰ οοοιαλιοτυωΰ κινήματος των Βαλ
κανίων τής έ7ΐοχής. 'Από τους πρωτεργάτες τής Ίδρυσης τής Φεν- 
τεραοιόν (Federation Socialista Laboradera), άρθρογράφος, 
ρήτορας οτίς λαϊκές συγκεντρώσεις, συνδικαλιστής, στόχος των 
άοτυνομιχών διώξεων άλλα καί θαρραλέος μαχητής τής σοσιαλι
στικής Ιδέας. Τό 1905 Ιδρύει την 7ΐρώτη σοσιαλιστική έφημερί
δα στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, την El journal del labora- 
dor («ΈφημερΙς των 'Εργατών» )  καί λίγο άργότερα την Solida- 
ritadOberaiera (u Εργατική ’Αλληλεγγύη»), δργανο τής Φεντε- 
ρασιόν.

Ό  Μπεναρόγιας, δπως οΐ τιερισοόιεροι δαλκάνιοι σοσιαλι
στές τοΰ καιρού του, είναι σφοδρός πολέμιος τοΰ διαμελιομοΰ τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί, ταυτόχρονα, έχθρός τής οιω- 
νιοτικής Ιδέας, που έκέίνη την έποχή κερδίζει έδαφος οτίς κοι
νότητες τής έβραϊκής διαθ7ωράς. "Ay καί Ισραηλίτης, θεωρεί 
δτι ή ίδρυση αυτόνομου κράτους τοΰ 'Ισραήλ δέν έχει έννοια. 
Προβάλλοντας, λοιπόν, τήν Ιδέα τής σοσιαλιστικής άλλαγής, τάσ
σεται έναντίον των βαλκανικών πολέμων πού, άντί νά λύσουν, 
ύξύνουν τό έθνικό πρόβλημα, καί έναντίον τοΰ τιρώτου μεγάλου 
Ιμπεριαλιοτικοΰ πολέμου. Γιά τόν Μπεναρόγια, ή λύση τοΰ έ- 
θνικοΰ προβλήματος τών πολλαπλών έθνικών δμάδων τών Βαλ- 
κανίων θά περνούσε μέοα άπό τόν άγώνα γιά τήν κοινωνική άπο- 
λύτρωοη τών λαών ατό πλαίσιο μιας όμοοπονδιαχής πολυεθνι-
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κής Πολιτείας. Στη βάοη αυτή, θά ουγχρονοτεϊ άργόιερα μέ 
τούς «έθνιχιοτές» οοοιαλιοιές (Γιαννιός) που προπαγανδίζουν 
τήν Ιξο ίο  τής 'Ελλάδας οτόν πόλεμο οτό ηλευρύ ιών Άγγλογάλ
λων, άλλά καί μέ τόν βενιζελιομό. "Ιδια είναι, άλλωοτε, ή d- 
φετηρία τής Ιδιόρρυθμης ουμμαχίας, οιίς έκλογές τής 31ης 
Μ at ου 1915 τής Φενιεραοιόν ( και τών έλλήνων οοαιαλιστών γε
νικά) μέ τους άντιβενιζελικους - μοναρχικούς πού προπαγάνδι- 
ζαν τό ούνθημα τής νμικρας καί i n Ιμου Ελλάδος», καί τής 
ουδετερότητας».

Πρός τήν λήξη τοΰ ηαγκοομίου πολέμου ό Μπεναρόγιας 
πρωί αγωνιστεί οτην ίδρυση τοΰ Σοοιαλιοτικοΰ Εργατικού Κόμ
ματος Ελλάδος (Νοέμβριος 1918) τοΰ όποιου θ' άποτελέοει 
ϊνα άπό τά σημαντικότερα ηγετικά στελέχη ώς τό 1924. Τό 
1918, οτή φερώνυμη ιιΔιάοκεψη τοΰ Φεβρουάριου τοΰ ΣΕΚΕ», 
μαζί μέ τόν Ν. Δημητράτο, τόν “Ατζελ, τόν Α. Σιδέρη καί τόν 
Βεντονρα, είσηγείται τη γραμμή τής «μακράς νομίμου νπάρ- 
ξεως». Σύμφωνα μ' αύτή τήν ταχτική, τό κόμμα θά Ιπρεπε, άφ’ 
ένός νά στηριχτεί στην κοινοβουλευτική χαί τήν έν γένει νό
μιμη δράοη κι άφ' έτέρου ν  άποφΰγει τήν όργανωτική σύνδεση 
μέ τήν Τρίτη Διεθνή, νά μην τήν άναγνωρίσει δηλαδή ώ ς καθο- 
δηγητικό κέντρο. Ή  ίλενοη, δμως, τών κομμουνιστών φαντάροι 
χαΐ ή ίνσωμάτωσή τους στήν ζωή τοΰ κόμματος, δίνει νέα ώ
θηση οτίς ριζοοπαοτικίς τάσεις· ταυτόχρονα τίθεται ίκποδόν, 
σχεδόν, όλόχληρη ή Ιδρυτική γενιά τοΰ ΣΕΚΕ, μαζί καί ό 
Μπεναρόγιας. Γιά Ινα διάστημα θά προσπαθήσει, μάταια, μέ τό 
περιοδικό ΝΕΑ ΕΠ Ο ΧΗ  και μέ μιά μικρή όμάδα σοσιαλιστών 
νά μετατρέψει τή στρατηγική κατεύθυνση τοΰ Κ.Κ.Ε. Γρήγορα 
δμως φάνηκε δτι ή δίκιά του προοπτική ήταν άνέφικτη γιά τόν 
έλλαδικό χώρο. Άποούρεται λοιπόν άπό τήν ένεργό πολιτική 
δράση τής έργατικής τάξης καί περιορίζεται ατό πλαίσιο τής 
έβραϊκής κοινότητας τής Θεσσαλονίκης. Ό  ίδιος στήν ΠΡΩ
ΤΗ  ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΟ Μ ΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛ Η Ν ΙΚΟ Υ Π ΡΟ ΛΕΤΑ
ΡΙΑ ΤΟ Υ Ιστορεί μέ γλαφυρότητα τά περιστατικά τής μακρό
χρονης αυτής διαδικασίας καί τής τιροοωπικής τον τιορείας. 
“Ετσι, θά ήταν &οκοπο νά προσθέσουμε οέ τοΰιο τό σημείωμα πε
ρισσότερες λεπτομέρειες. Λ ίγα λόγια δμως, άχόμη γιά τή ζωή
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τον; Στη διάρκεια χής γερμανικής χαιοχής ό Μπεναρόγιας συμ- 
μερίοχηχε χή μοίρα χών χιλιάδων 'Εβραίων τής Θεοοαλονίχης 
οχα ναζιοχικά σχραχόπεδα συγκέντρωσης. Άλλα έπέζηοε.

Μεχά χδν μίλβμο ό Μπενχιρόγιας άρνεϊιαι νά έγχαιαοταύεϊ 
οχ6 νεοούοχαχο χράχος χοΰ ’Ισραήλ. Αύχός ό σφοδρός, ini δεκα
ετίες, άντίτιαλος χοΰ σιωνισμού δέν ύέλει νά συνεργήσει οχήν 
έπικράχηοη μιας πολιτικής πού σ’ δλη χου την ζωή είχε πολε- 
μήοει. Όχαψ δμως κατά χήν έχχίμηοή χου χά πράγματα παίρνουν 
άνέχκλητα χδ δρόμο χους 9' άνα&εωρήοει χην οχάοη χου. Τδ 
1053 μεχαναοχεύει όριοχιχά οχδ Ίοραήλ. Ζει από χόχε έχει, 
στην κωμόπολη Χολόν κοντά οχδ Τέλ - Ά δί6 . "Αν  χαϊ υπε
ρήλικας ουμμε χέχει ένεργά οχ ή σύνταξη χοΰ οοοιαλιοχιχοΰ περιο- 
διχοϋ ΕΛ ΤΙΕΜΠΟ.

Ό  Μιχεναρόγιας δημοσίευσε χην Π ΡΩ ΤΗ  ΣΤΑ ΔΙΟ ΔΡΟ 
ΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛ Η Ν ΙΚΟ Υ Π ΡΟ ΛΕΤΑΡΙΑΤΟ Υ οχδν «Γα-
χυδρόιιο» χής θεοοαλονίχης από 8 Μαρχίου ίω ς 2 'Απριλίου
1931 μέ χδν χίχλο ό Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  Ο ΡΓΑΣΜ ΟΣ Μ ΙΑΣ  
ΕΙΚΟ ΣΑ Ε ΤΙΑΣ. Είχε χόχε διαιρέσει χά Ιοχοριχά χου —  χαϊ 
μέχρι Ινα σημείο 6ιογραφιχά χου —  οημειώμαχα ok δυδ μέρη. 
Σχδ τχρώχο, χδ άνχιχείμενό χου ήχαν ή «Συμβολή χής Μακεδονίας 
είς χδ έργαχιχδ χίνημα Ελλάδος». Σχδ δεύιερο περιέγραψε έν 
γένει χην «Πρώτη αχαδιοδρομία χοΰ έλληνιχοΰ προλεχαριάχου», 
χίχλο πού χραχήοαμε χαϊ γιά χην ίχδοσή μας. Τδ 1966 Ιφερε 
δριομένες μικροδιορδώοεις οχδ άρχιχδ κείμενο χαϊ χδ έμπιοχεύ- 
ύηχ* οχδ γάλλο Ιοχοριχό, χαΰηγηχη Georges Haupt Ιχφράζον- 
χας χην έλπίδα δχι χάποια μέρα ύά δημοοιεύονχαν στην 'Ελλάδα. 
Αύχδ χδ χείρμενο (που ό Haupt μέ χή σειρά χου μάς χδ ίμπι- 
οχεύ&ηχβ) έχδίδεται, μί χδν γενιχδ χίχλο Η  Π ΡΩ ΤΗ  Σ Τ Α Δ ΙΟ 
ΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛ Η Ν ΙΚΟ Υ Π ΡΟ ΛΕΤΑΡΙΑΤΟ Υ, θεω 
ρήσαμε χρήσιμο νά προτάξουμε χή μικρή μελέχη χοΰ Georges 
Haupt γιαχΐ Ιχαι ό άναγνώοχης ύά χαχανοήοει χαλύχερα χήν 
έποχή χαϊ ιό πολιχιχδ πλαίοιο μέσα σχδ όποιο Ιδραοε δ Μπε- 
να ρόγιας. Τέλος άπδ τά πολλά δημοοιεύμαχα τον Μπχναρόγια 
oid τούρκικα, σέρβικα, Ιοπανοεβραϊκά συμπεριλαμβάνουμε οχήν
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έκδοση x a i  δνό του άρύρα που είχαν πρωτοδημοοιευθεΐ οτην 
Κ ΟΜ Μ ΟΥΝ ΙΣΤΙΚΗ  ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ , θεωρητικό δργανα 
τοΰ ΣΕΚΕ. Στό πρώτο, ( «Ό  έπαγγελματιχός άγων τον έλληνι- 
κοΰ προλεταριάτου», ΚΟΜ ΕΠ, τεϋχ. 1, 2  xai 3  ’ /αν. Άπρ. 
1921), προσπαθεί νά κάνει μια έπιοχόπηοη τής χατάοταοης 
τής έργατιχής τάξης οτήν 'Ελλάδα. Στό δεύτερο («01 άγρότες 
οτην Ελλάδα», ΚΟΜΕΠ, τεϋχ. 11, Νοεμβρ. 1922) 7ΐροο7ΐα- 
θεί νά δώοει μια εΐκάνα τής έλληνιχής άγροτιάς. Και τά δνδ 
περιέχουν πολύτιμα στοιχεία.

Πολλούς 7οως ξενίοει ή χαθαρενουαα τοΰ Μπεναρόγια. Σ ί
γουρα, &λλ(οοτε, κάποιος άλλος τόν βοήθησε οτή σύνταξη τών 
σημειωμάτων του. Τά έλληνιχά του ήταν δσχημα· τά ίμαθε με
γάλος στην θεοσαλονίχη μετά τό 1908, δταν ή πολιτική του δρά
ση τόν ύποχρέίοοε νά έπικοινοονήοει μέ τους Ελληνες οτή γλώσ
σα τους. Δέν πιστεύουμε, δμως, δτι ή γλώσσα αυτή θά γίνει 
έμπόδιο ok δσους μέ ένδιαφέρον άντιμετωπίζουν την Ιστορία 
τοΰ έργατιχοΰ κινήματος οτόν τόπο μας.

Δέν θεωρήσαμε σκόπιμο νά έτιεκταθονμε oh μιά κριτική έχ- 
τίμηοη των άπόψεων xai τής άγούνιοτικής προσφοράς τοΰ Μπε- 
ναρόγια. Τά κείμενα που δημοσιεύονται Ιχονν χαρακτήρα μαρτυ
ρίας· σκοπός μας ήταν πάνω άτι δλα νά διαφυλαχτεΐ καί νά 
δημοσιοποιηθεί αυτή ή πολύτιμη μαρτυρία. Παρά ταΰτα, κλεί
νουμε Ίοΰτο τό σημείωμα μέ δνδ λόγια πού Ισως ουντελέοουν 
ok μιά άνάγνοίοη τής «Πρώτης σταδιοδρομίας τον έλληνικβν 
προλεταριάτου» που δέν θά παγιδευτεί άπό ήθιχές καί πολι
τικές φορτίσεις μέ τΙς όποιες, μιά όρισμένη Ιστορική άντίληψη, 
πάγια καί άμετάθετη οτίς γραμμές τοΰ Κ .Κ Έ . μετά τό 1931, 
έχει έπιδαρύνει την προσωπικότητα τοΰ Μπεναρόγια. θέλουμε 
δηλαδή νά πούμε δτι ή έχτίμηση πώς «δέν ήταν παρά ίνας σο
σιαλδημοκράτης που τό έπαναοτατιχό κίνημα άπέδαλε άπό τΙς 
τάξεις του», τιολύ σχηματικά καί βιαστικά ξοφλά μέ Ινα φαι
νόμενο Ιδιαίτερα σύνθετο καί τιολυοήμαντο.

Τόν Μπεναρόγια ίκτόπιoar άπό τό Κ Χ Έ . οί όπαδοί της
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«μηολοεβικοπρίησης»; χάση πού άναπτνοαεται μετά τήν μικρα- 
οιφική .καταστροφή. Ώ ς  τότε στό Σ Ε Κ Ε  τρεις τάσεις 
«άριστερώ>, «δεξιά» καϊ «κέντρο» άντιπαρατάσοονταν άλλά πο
ρεύονταν π α ρ ά λ λ η λ  a, Ή  κομμουνιστική ΙδεοΛογ ία δέν 
ήταν άχόμη γνώρισμα τοΰ νέου κόμματος. Γιατί, &ν ή Ίδρυση τοΰ 
ΣΕ Κ Ε  άποτελεϊ την κατάληξη μιάς μακρόχρονης διαδικασίας 
μέσα άπό. την όποία 7ΐέραοαν οί πρώτες σοσιαλιστικές όμάδες, 
ωστόσο, τό γεγονός αυτό, μόνο τυπικά μπορεί νά θεωρηθεί ώς 
άπαρχή τής κομμουνιστικής φάοης γιά τό έλληνικό έργατικό 
κίνημα. Στό ΣΕ Κ Ε  πού οέ λίγο θά τιάρει τό όνομα Κομμουν ι- 
οτικόν Κ6μμα 'Ελλάδας (1924) διατηρούνται δλα τά προϋπάρ- 
χοντα Ιδεολογικά καϊ πολιτικά στοιχεία, σχεδόν άναλλοίωτα, χω
ρίς νά Ιχουν καταλήξει οέ μιά νέα σύνθεση. Στά πρώτα χρόνια, 
δέν υπάρχει παρά μιά παράθεση, κάτω άπό τήν Ίδια κομματική 
έπωνυμία, τών παλαιών όμάδων άλλά δχι ουσιαστική άνάπλαοη 
καϊ Οργανική συγχώνευση τών έτρερογενών στοιχείων. Ό  κόσμος 
τοΰ κόμματος δέν γνωρίζει άχόμη τήν όμοιγένεια. Γ ι αύτό καί 
ή σύγκρουση άντιφατικών καί άουμδίβαστων τάοείον θ ’ άποτε- 
λέοει. γιά πολύ καιρό τό δασικό γνώρισμα τον ΣΕΚΕ.

°Ομως, ή πορεία τής 'Οκτωβριανής ’Επανάστασης ώθεί 
άποφασιοτιχά πολλούς Ιλληνες σοσιαλιστές πρός νέους δρόμους. 
01 έκπρόοωποι τών έπάνασταιικών άντιλήψεων —  ττού τήν. Ίδια 
έποχή Ιχουν τεράστια άπήχηση σ’ δλη τήν Εύρώπη, Ιδιαίτερα άνά- 
μεσα στους, νέους πού Ιχουν γνωρίσει άπό κοντά τή φρίκη καϊ 
τήν δαρδαρότηία τών χαρακωμάτων—  είναι άνεπιφύλακτα όπα- 
δοΐ τής ύργανικής σύνδεσης μέ τήν Τρίτη Διεθνή· ταυτόχρονα 
άποκρούουν κάθε Ιδέα λεγκαλιομοϋ καί πρόταση συνεργασίας μέ 
τά άστικά κόμματα, μηδέ τών ριζοσπαστικότεροι τάσεων τον βε- 
ηζελιομοΰ Ιξαιρουμένων. 01 περισσότεροι άπό τούς ήγέτες τής 
«μπολοεδικοποίηοης» είναι πολεμιστές τοΰ μικρασιατικού μετώ
που.

Ά π ό τήν δλλη μεριά οί περισσότεροι έκπρόσωποι τής Ιδρυ
τικής γενιάς τοΰ ΣΕΚΕ, τιαλιά συνδικαλιστικά -  σοσιαλιστικά στε
λέχη, ώς κεντρικό άξονα πλεύσης τοΰ ΚΚΕ, προπαγανδίζουν τήν 
γραμμή τής «μαχράς νομίμου ύπάρξεως». Ό  Μπεναρόγιας βρί
σκεται άκριδώς ατό Μ κεντρο αύτής τής διαμάχης. Καί τό νέο
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ρεύμα άπίβαλε άπό τό Κ ΚΕ σχεδόν ιό σύνολο τών Ιδρυτικών με
λών xai στελεχών, δηλαδή όλόχληρη την παλιά φρουρά τών ίλ- 
λήνων σοσιαλιστών πού είχαν συνδεθεί μέ την πρώτη σταδιοδρο
μία τοΰ έλληνικοΰ προλεταριάτου xai είχαν άναδειχτεϊ μέσα ατούς 
έργατικούς Αγώνες τών δνό πρώτων δεκαετιών τοΰ αΙώνα μας. 
Συνακόλουθα άποβλήθηκαν λαϊκά στοιχεία πού ήταν οΐ φορείς 
τής άγωνιοτικής πείρας, οί συνδετικοί Ιστοί τοΰ κόμματος μέ τά 
λαϊκά στρώματα. Μετά την άπομάκρυνοη τής Ιδρυτικής γενιάς, 
τή θέση της παίρνουν οί «παλαιοί πολεμιστές» πού θά προσπαθή
σουν νά έκφράοουν την ριζοσπαστικά ρηξικέλευθη Αντίδραση 
πρός τόν έλληνιχό άστισμό τών Ανθρώπων πού γνώρισαν ατό μέ
τωπο την καταστροφή καί την πςοδοοία.

'Αλλά τό δραμα τών «παλαιών πολεμιστών» δέν έχει Ακόμη 
ριζώσει στις ευρύτερες λαϊκές μάζες. ”Ετσι, τό ΚΚΕ μετά την 
Απομάκρυνση τής παλαιός φρουράς μοιάζει ξεκομμένο Από τΙς 
λαϊκές καταβολές τον και την τιαράδοσή τον την Ιδια. Στην προ· 
οπάθειά του νά χαράξει τό δρόμο τής έπανάοταοης καταλήγει σ' 
Ινα εϊδος Ακύρωσης τής λιγόχρονης Ιστορίας του και τής μακρο
βιότερης προϊστορίας του, χαρακτηρίζοντάς τες «ρεφρμοοιτιχές -  
οοοιαλδημοχρατικές». Αύτή ή Αχύρωοη δέν θά μείνει χωρίς ου- 
νέττειες. Καί ή σημαντικότερη ήταν τό ξέχομα Τοΰ νέου κόμματος 
Από τόν κόσμο πού ώς τότε είχε πάρει τό δρόμο τον αοοιαλισμον 
και είχε όροθετήοει, Ιοτω και συγκεχυμένα, τό μέτωπο σύγκρου
σης πρός την Αστική τάξη. “Α ν λοιπόν ή έχδοχή τών αρεφορμι- 
οτών», δπως τον Μπεναρόγια, δέν ουνιοτοΰοε μιά νέα ποιότητα 
γιά τό έργατικό κίνημα, <LUa έτεινε πρός Ινα είδος πολιτικής 
Αναμονής ή Ιδεολογικού ουμφιλιωτιομοϋ, ή νεοπαγής Αριστερά πού 
Αναδεικνύεται στήν ήγεσία τον Κ ΚΕ (Μάξιμος, Πουλιόπουλος, 
Γιατοόπουλος, Σταυρίδης κλπ) πάσχει Από έπαναοτατιχό έγχεφα- 
λιομό. Ούτως ή άλλως, τό Κ ΚΕ θά πληρώσει βαρύ τίμημα: Τό 
φάομα τοΰ «σοσιαλδημοκράτη» — Αργότερα τοΰ λικδιηαριοτή, 
κεντριστή, φραξιονιστή, τιτοίκον. Αναθεωρητή κλπ.—  θά κατα
διώξει Αμείλικτα πολύτιμες δυνάμεις τοΰ έργατιχοΰ κινήματος 
xai V  Αμαυρώσει σημαντικές προσφορές. Κυρίως, δμως, γιά τήν 
Ιποχή που συζητάμε, θά άφησει στό περιθώριο λαογενή xai λαο
πρόβλητα στοιχεία έν δνόμαχι τής προλεταριακής καθαρότητας.
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Τό Κ ΚΕ  γιά πρώτη φορά άχνρώνει τήν Ιδια τον tήν Ιστορία 
καί τήν παράδοσή του. Τό φαινόμενο άναηραίνεται xat* ίηανάλει- 
γη  Ιχτοτε, oi σημείο μάλιστα πού /  άπστελεϊ μιά Ιστορική στα
θερά τον έλληνικοΰ κομμουνιστικού κινήματος.

Τονίσαμε αύτή την 7ΐλενρά τον ζητήματος γιατί συνδέεται 
άμεσα μ& την Α ν ά γ ν ω σ η  των Σημειωμάτων τον Μτιεναρό- 
για. θελήσαμε δηλαδή ν dποφνγονμε παγίδες τον τύπου: Μπε- 
ναρόγιας =  «ρεφορμιοτής -  σοσιαλδημοκράτης», ή άντίστροφα: 
Μπεναρόγιας =  «ή σωστή έχδοχή γιά τό έργατικό κίνημα που 
τότε την Λφηοαν μεσοστρατίς =  Επιστροφή σιΐς ρίζες». Τά πρά
γματα είναι πολύ πιό σύνθετα. Ή  ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ, μποςεϊ νά μάς δεί
ξει, δν μή τΐ δλλο, τουλάχιστο την πολνπλοκότητα τής διαδικασίας 
μέοα άπό τήν όποία πίραοε ή πολιτική συγκρότηση τής έργατικής 
τάξης, πολνπλοχότητα πού δέν ύπακούει οτήν διχοτομική άπλού- 
σιενση: Επαναστάτες άτώ τή μιά ρεφορμιστές άπό τήν Λλλη.

θ ά  ήταν βέβαια, ύπερβολή νά θεωρηθεί τό μικρό χρονικό 
του Μπεναρόγια ώ ς ή Ι σ τ ο ρ ί α  τον Σ Ε Κ Ε  καί των προδρό
μων του. Άποτελει δμως σημαντική μαρτυρία, μία άπό τΙς Ελάχι
στες σωζόμενες γιά τήν τιρϊν τό 1930 περίοδο, μετά τήν άνήκον- 
οτη ύήωαη πού, άρχεΐα, ύλικά, tnvna καί άνθρωποι, ϊχονν (πια
στεί. Ή  Ικδοση των Σημειωμάτων τοΟ Μπεναρόγια άποτελει fra 
δφειλόμενο χρέος, Ισως άηό καιρό ληξιπρόθεσμο· &χι μόνο πρός 
τόν Ιδιο <LU’ άπέναντι οτήν Ιδια τήν Ιστορία τοΰ Ιλληνικοΰ έργα- 
τικοΰ κινήματος.

άγγελο ς  ΕΛΕ·ΛΝΤΗ2
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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η  Σ Τ Η Ν  ΙΣ ΤΟ Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ  

GEORGES H AU PT

Ή  Ιστορία τής ’Εργατικής Σοαιαλιοτιχής 'Ομοσπονδίας τής 
Θεσσαλονίκης ή Φεντερασιόν δέν άποτελεϊ άνέκδοτο θέμα. Τής 
είναι Αφιερωμένες πολλές σελίδες σέ διάφορες μελέτες σχετικά 
μέ τήν Ιστορία τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος στήν ‘Ελλάδα καί στη 
Μακεδονία, καί πρώτα in ’ δλα στό έργο τον Γ . Κορδάτου.1 'Υπάρ
χουν μάλιστα χαί δυδ μελέτες που άοχολοϋνται άποκλειστικά μέ 
τή δραστηριότητα τής Φεντερασιόν: ή μιά, τοΰ Γιοσούα Στάρ, 
δημοσιεύτηκε τό 1946 στό περιοδικό «JEW ISH SO C IAL STU
DIES» («Εβραϊκές Κοινωνικές Μ ελέτες»)2 καί ή άλλη, τοΰ 
Τοντόρ Σιμόφσκι, στό ιιΓκλάονικ», πού έκδίδεται άπό τό ’Ινστι
τούτο 'Ιστορίας ατά Σκόπια.3 ‘Ωστόσο οί μελέτες αύτές έπιχει- 
ροΰν μιά άπλή προσέγγιση στό ϋέμα, χωρίς τήν πρόθεση νά τό 
έξαντλήοουν, μιά καί οί λιγοστές πηγές πληροφοριών περιορί
ζουν τήν τιροβληματική τον.

Σέ τοΰτο τό σύντομο δοκίμιο θά έπιδιώξουμε νά παρουσιά
σουμε τά πρώτα συμπεράσματα άπό τις μέχρι τώρα έρευνες, πού θά 
έπιτρέψουν νά δπνρυνθει σημαντικά ή τεκμηριωμένη βάση οτή 
διάθεση τοΰ Ιστορικού καί νά ξεχωρίσουν Ιτσι καλύτερα τά προ
βλήματα πού θέτει ή δραστηριότητα τής Φεντερασιόν.

Ή  κύρια πηγή γιά τούς περισσότερους Ιστορικούς είναι ή 
άναμνήσεις τοΰ ’Αβραάμ Μπεναρόγια, Ιδρυτή καί ήγέτη τής Φεν- 
τερασιόν, πού δημοσιεύτηκαν τό Μάρτη 1931 στήν έφημερίδα 
« Ταχυδρόμος» τής Θεσσαλονίκης καί τΙς χρησιμοποιεί πλατιά 
καί ό Κορδάτος στό έργο του.* ' Υπάρχουν δμως κι άλλες έντυπες 
πηγές, πού όφείλονται πάλι στόν Μπεναρόγια χαί δέν τΙς Ιχουν 
χρησιμοποιήσει οί Ιστορικοί, άν καί δέν είναι δύσκολο νά βρε
θούν: π.χ. τά διάφορα πληροφυριαχά άρθρα πού δημοσιεύτηκαν
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σιά 1910— 12 οέ σοσιαλιστικά περιοδικά τής Ιποχής, δτιως τό σέρ
βικο uBORBA» μέ διευθυντή τόν Ντ. Τούκοβιτς, τό βουλγάρικο 
«N ACIALO» μέ έχδότη τόν Νικολάϊ Χαρλάμωφ, τό uSOZIA- 
L I  STIC  H E  Μ ON A TSH EFTE» xA.

Σ τϊς Ιντυτιες πηγές μπορούμε νά προσ&έσονμε καί τις Εφη
μερίδες που έξέδιδε ή Φενχερααιόν άνάμεοα στα 1909 καί 1917, 
δτιως ή «Έφημερϊς τών Ε ργατών», που Ιπαψε νά κυκλοφορεί 
την άνοιξη τού 1910 γιά οίκονομικους λόγους, ή «’Εργατική ’Αλ
ληλεγγύη» ( ((Σολιδαριδάδ Όδραόέρω))  που βγήκε τό 1911 καί 
τό «Εμπρός» («Α βάντι») πού Ακολούθησε άπό τόν Όκτώβρη 
1912, μετά την 7ΐροοάρτηοη τής Θεσσαλονίκης οτό έλληνικό κρά
τος.6 Ό  Βούλγαρος Ιστορικός Στέφαν Βελίκoxffi μπόρεσε νά συμ
βουλευτεί όριομένα φύλλα τής «’Εφημερίδος τών Ε ργατώ ν»  πού 
είχε φυλάξει μέ θρησκευτική εΰλάδεια ό ήλικιωμένος συνδικαλι
στής νΑνγκελ Γκ. Μάρκωφ. ‘Αλλά σχεδόν πλήρεις σειρές τών 
τριών αυτών Ιφημερίδων σώζονται οτό άρχείο ένός άλλον Αγω
νιστή. Πρόκειται γιά τόν Μπέν ΤοβΙ, τόν κατοπινό τιρόεδρο τού 
Κράτους τού 'Ισραήλ. Ό  Μτιέν Ταβϊ στά 1908 —  1914 πηγαι
νοέρχονταν άπό τήν Παλαιστίνη οτην Κωνοταντινοντωλη, όντας 
ίνας άπό τους ήγέτες τής σοσιαλιστικής σιωνιοτικής όργάνωσης 
Ποάλε Το ιόν καί, μ’ αύτή τήν Ιδιότητα, άντί7ΐαλος καί συνάμα 
σύμμαχος τής Φεντερασιόν.

Είναι φανερό πως τά Ινινπα αύτά, πού είχαν δλα διευθυν
τή τόν Μπεναρόγια, δέν μπορεί νά τά διαβάσει παρά ίνας είδι- 
κός πολύγλωοσος: τά Ιοπανοεβραϊκά, τά τουρκικά, τά βουλγαρι
κά καί τά έλληνικά, τΙς γλώσσες οτίς όποιες δημοσιεύονταν, κατά 
κανόνα δέν τΙς γνωρίζει δλες ό μεμονωμένος έρευνητής. Ευτυ
χώς οί σοσιαλιστές τής θεσαλονίκης χρησιμοποίησαν καί μιά 
πέμπτη γλώσσα οτίς έφημερίδες τους: τά γαλλικά.

Ά τώ  τΙς πηγές που έχουν μείνει άδιερεύνητες ή Ανέκδοτες 
θά σημειώσουμε δυό. Πρώτα τΙς άναμνήαεις τοΰ Ντιμιτάρ Βλά- 
χωφ, πού δημοσιεύτηκαν τό 1970 στά Σκόπια ( N O V Α Μ.ΑΚΕ- 
D O N IA) καί είναι πολύ χρήσιμες γιά τή μελέτη τοΰ σοσιαλι
στικού κινήματος στά Βαλκάνια. αΥστερα μιά άνέκδοτη πηγή πού 
μέ Ιβαλε στά Ίχνη ένός θέματος μέ τό όποιο μόλις Ιχω  άρχίοει 
νά Ιξοικειώνουμε, δηλαδή τήν Αλληλογραφία τών ίκπροοώπων
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τής Φεντερασιόν μέ τόν Καμ'ιλ Ύομάν (H U YSM AN S), γραμ
ματέα τοΰ Διεθνούς Σοοιαλιοτοχΰ Γραφείου. Πρόκειται γιά μιά 
οειρά γράμματα χαί έχθέοεις πού στάλθηκαν σέ κανονικά διαστή
ματα στις Βρυξέλλες άνάμεσα ατά 1908 και 1914 έϊτε άπό τόν 
Σαούλ Ναούμ, τόν άντιπρόαωπο τής Φεντερασιόν ατό Διεθνές 
Σοσιαλιστικό Γραφείο, που έμενε τότε στό Παρίσι, είτε άπενϋείας 
άπό τή Θεσσαλονίκη άτιό τό γραμματέα τής όργάνωσης.

II

ΤΙ ένδιαφέρον παρουσιάζει ή μελέτη τής Ιστορίας αυτής 
τής όργάνωσης; Προφανώς θά μποροΰαε νά θεωρηθεί μιά άπλή 
μονογραφία μέ τοπικό χαρακτήρα, μιά τιαραμελημένη και σημαν
τική σελίδα τής Ιστορίας τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος στην Τουρ
κία, τήν 'Ελλάδα xal τή Μεκαδονία. 01 πηγές δμως μάς υπο
χρεώνουν ν άπαντήοουμε οτό πιό πάνω έρώτημα μέ όλότελα 
διαφορετική προοπτική, δηλαδή νά θεωρήσουμε αύτή τήν Ιστο
ρία Ινα ξεχασμένο κεφάλαιο τοΰ σοσιαλισμού ατά Βαλκάνια μέ 
διεθνείς διαστάσεις xal σημασία, χαί γιά τΙς περιπλοκές του καϊ 
γιά τά έ(ΐπόδια που συνάντησε ή Φεντερασιόν. Μ’ άλλα λόγια 
ή Ιστορία τής Φεντερασιόν μπορεί νά ουμδάύΙβι στό νά ξεπεραοτεϊ 
ή «ενρωποχεντρική» άποψη στις σπονδές τής Ιστορίας τοΰ σοσι
αλισμού.

"Α ς άσχοληθοΰμε λοιπόν μέ τό χώρο xal τό χρόνο. Ό  χώ
ρος: ή Θεσσαλονίκη, πόλη που βρισκόταν στά σύνορα Ευρώπης 
και ’Α σίας καί τή χαρακτήριζαν, τήν έποχή που μάς ένδιαφέρει, 
έντελώς Ιδιόρρυθμες έθνικές, κοινωνικές xal οΐχονομιχές συν
θήκες. Δνό άγγλοι περιηγητές οιά τέλη τοΰ 19ον αίώνα, 6 M AC
KENZIE καί ό IR B Y , άνακάλυφαν μέ θαυμασμό τό «περίεργο 
δείγμα πόλης τής Θεσσαλονίκης», μέ τόν πολυεθνικό πληθυσμό 
πού τόν άποτελοΰσαν μιά κοινότητα 'Εβραίων Ισπανικής κατα
γωγής ( αεφαρδιτών) ,  ή πιό πολυάριθμη τής πόλης, μιά σημαν
τική έλληνική κοινότητα, Βούλγαροι, Μακεδόνες, Ινα κοινωνικό 
στρώμα Μουσουλμάνων μικροϊδιοκτητών καί μιά κοινότητα έξ- 
ιολαμιομένων 'Εβραίων, Ντολμέδων ή τών Ντονμέδων. ΟΙκο- 
νομικά ή Θεσσαλονίκη έλέγχει μιά πολύ άνεπτυγμένη περιοχή
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μέ άγροτιχή ένδοχώρα φεονδαρχιχή καί καθυστερημένη. Ά π ό  
ι ΐς άρχές τοΰ 19ου αΙώνα γίνεται τό οπουδαιότερο άατικό κέντρο 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά τήν πρωτεύουσα καί πρίν 
Απ’ τό Σαράγεβο.

Στα τέλη τον Ίδιον αΙώνα ή πόλη γνωρίζει μιά γοργή άνά-  
πτύξη, μιά διαδικασία έκβιομηχάνιοης που τή μεταβάλλει ah ol- 
κονομικό κέντρο τής Αντοκρατορία^. Σύμφωνα μέ άτελεϊς στατι
στικές τής έποχής, & πληθυσμός της τό 1910 Ίίεριλαμβάνει 60000 
σεφαρδίτες 'Εβραίους, 20.000 Μουσουλμάνους, 20.000 Ντονμέ- 
δες, 40.000 "Ελληνες, 5.000 Σλάβους καί 3.000 Ευρωπαίους.7 
Άλλά ό πληθυσμός αυτός άποτελειται μέ τή σειρά του άπό διά
φορες κοινωνικές όμάδες καί τάξεις. Ή  άνάπτυξη τής βιομηχα
νίας όδηγει στη διαφοροποίηση τών κοινοτικών δομών, στην Αφο- 
μοίωση πολλών κοινωνικών καί έθνικών όμάδων. Βέβαια οΐ διά
φορες κοινότητες έμφανίζουν είδικά τιολιτιστικά χαρακτηριστικά 
πού δημιουργούνται άπό τΙς διάφορες κοινωνικές συνθήκες, Ή  
κοινωνική δομή άλλάζει άπό τή μιά κοινότητα οτήν άλλη, πράγμα 
που έξηγει τΙς διαφορές καί τΙς δυσκολίες που συναντά ή διαδι
κασία τής διαφοροποίησης που άναφέραμε στΙς διάφορες κοινό
τητες. 'Έτσι ή κοινότητα τών σεφαρδιτών ‘Εβραίων έμφανίζει 
τόν τύπο μιάς «ΰτνοδειγματιχής» κοινωνικής 7ΐόλωοης. Σ τ ίς άρχές 
τού 20σΰ αιώνα τό μεγάλο έμπόριο καί ή βιομηχανία βρίσκονται 
στα χέρια τών σεφαρδιτών 'Εβραίων τής Θεσσαλονίκης. Μλλά 
τα δύο τρίτα τών έργατών είναι κι αύτσί οεφαρδίτες. Τόν Αύγου
στο 1908 τό τιρολεταριάτο τής Θεσσαλονίκης τό άποτελοϋν 10.000 
έργάιες τιου δουλεύουν σέ διάφορα έργαατάαια, άλλοι τόσοι πού 
Απασχολούνται στις βιοτεχνίες τοΰ καπνού καί 3 ώς 5.000 που 
κάνουν μεταφορές, οΐ περισσότεροι φορτοεκφορτωτές στό λιμάνι. 
Ή  πιό δυναμική κατηγορία αυτού τοΰ 7ΐρολεταριάτου είναι οΐ 
καλλιεργητές, συγκεντρωμένοι σέ μεγάλες μονάδες τιαραγωγής. 
Σύμφωνα μέ τΙς έκθέσεις τής Φεντερασιόν που παρουσιάστηκαν 
στό Συνέδριο τής Κοπεγχάγης τό 1910, αυτοί ήταν οΐ πρώτοι 
που άπόκτησαν ταξική συνείδηση καί που έκαναν Απεργίες μέ 
κάποια έκταση.

Ή  κοινωνική Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, συναρπαστικό άλλά 
δύσκολο θέμα, δέν Ιχει Ακόμα γραφτεί.



Μετά τό χώρο, δς  έξετάοουμε τό χρόνο. Τό ξεκίνημα καί 
τά πρώ τα χρόνια τής δραστηριότητας τής Φεντεραοιόν οτή Θεσ
σαλονίκη συμπίπτουν μέ μιά περίοδο κρίσιμη γιά τήν 'Οθωμανική 
Αύχοκραχορία: τήν περίοδο τής προετοιμασίας, τής Ανάπτυ
ξης καί τοΰ έκφυλιομοΰ τής έπανάστασης τών Νεοτονρκων. ‘Η  
Θεσσαλονίκη, κοιτίδα τής έτιανάσταοης αύτής, τό πιό δραοτηριο- 
τχοιημένο πολιτικά άσχικό κέντρο τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, υπήρξε ή ϊδρα ριζοσπαστικών τάοεων, είτε Εθνικού έπανα- 
στατικοϋ τύπου, δπως ή Ε Μ Έ .Ο ., είτε σοσιαλιστικού καί οοοια- 
λίζοντος τύπου. Πολύ πριν άπό τό 1908 ή Θεσσαλονίκη ήταν 
εστία σοσιαλισμού τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένός σοσια
λισμού που περιοριζόταν στις μειονότητες. Οί σοσιαλιστικές Ιδέες, 
πού άρχισαν νά διεισδύουν στην Τουρκία στά τέλη τοΰ 19ου αΐώ- 
να, χατάχχηοαν ώ ς τό 1910 όπαδούς σχεδόν άποκλειστικά άπό τΙς 
μή τονρικικές έθνότητες. Ά π ό τό 1896 ή Διεθνής δέχεται στά 
συνέδριά της Εκπροσώπους τών δύο Αρμενικών κομμάτων ι<Νταο- 
νάκ» και «Χιντσάκ», πού είχαν διακλαδώσεις στην Τουρκία.* Μπό 
τήν Ιίλλη μεριά, πολυάριθμοι μακεδόνες μετανάστες άπό τήν 
Τουρκία προσχώρησαν οτό σοσιαλισμό μέ τήν έπίδραση τών δουλ- 
γάρων σοσιαλιστών.*

Είναι γνωστή ή Ιστορία τής όμάδας πού διεύθυνε 6 Βασί- 
λης Γκλαβίνωφ,10 ένώ λίγα πράγματα ξέρουμε γιά τή δραστη
ριότητα τών άναρχικών όμάδων ή γιά τήν έπιρροή πού άσκησε 
ό Ί<οοήφ Νεχαμά (Ριζάλ), ό διευθυντής τών σχολών τοΰ Παγκό
σμιου Ίαραηλιτικοϋ Συνδέσμου (A L L IA N C E ) οτή Θεσσαλο
νίκη και άκούραστος προπαγανδιατής ένός Ανθρωπιστικού σοσια
λισμού έμπνευσμένου άπό τόν Ζωρές.11 Είναι άκόμα έλάχιστα 
γνωαζη και μελετημένη δλη αυτή ή προϊστορία — πον χρονολο
γείται στις παραμονές τής έπανάστασης τοΰ 1908, στην περίοδο 
πού οί φιλελεύθεροι, οί τέκτοντες, οί Αστοί έθνικιστές καί οί 
νεότουρκοι Επαναστάτες άναμιγνυονται μέ τά σοσιαλιστικά στοι
χεία οέ μιά κοινή τιάλη έναντίον τοΰ τρομοκρατικού καθεστώτος 
τοΰ ’Αδδούλ Χαμίτ. Κ ι δμως ή μελέτη αύτής τής περιόδου μπο- 
ρεί νά τιροσφέρει χρήσιμα στοιχεία γιά τήν κατανόηση τών Ανα
κατατάξεων πού ίγιναν οτή Θεσσαλονίκη μετά τό ξέσπασμα τής 
έπανάστασης, κι άκόμα γιά τήν κατανόηση τών δυσχερείων καί
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τής προπαγάνδας xal, τό πιό οημαντιχό, τής Αποτυχίας στόν πιό 
σημαντικό οτόχο, όηλ. τή συσπείρωση σέ μιά σοσιαλιστική όμο- 
οπονδία τών έργατών που άνήχαν οέ διάφορες έθνιχές όμάδες.

Παρόλες τΙς προτιαγανδιστικές xal όργανωτιχές προσπά
θειες, μόνο μετά τήν έπανάοταοη τοΰ Ίονλη 1908 άρχισε ούμφω- 
να μέ τήν Ιχφραοη τοΰ Γχλαδίνωφ, «ή Αληθινή τιερίοδος τοΰ 
σοσιαλιστικού κινήματος στήν ευρωπαϊκή Τουρκία». Τά τουρκι
κά τμήματα τών δύο Αρμενικών σοσιαλιστικών κομμάτων Ιγιναν 
πολιτικά κόμματα χαλά δργανωμένα xal δραστήρια προσαρμο
σμένα στή νέα πολιτική ζωή.1* "Οσο γιά τούς μαχεδόνες σοσια
λιστές, αυτοί μετέφεραν τή δραοτηριότητά τους στό έσωτεριχό 
τής χώρας. Τό 1909 υπήρχαν όργανώσεις τους στή Θεσσαλονίκη, 
στή Σόφια, στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν Άνδριανούπολη καϊ 
γιά τό συντονισμό τους χρησίμευε τό σοσιαλδημοκρατικό ηρύλλο 
«Ραμποτνίτοεοχα Ίοχρά» (u Εργατική Σπίθα»).

Στήν Κωνοταντινούτιολη μιά ύμάδα έλλήνων έργατών Ιδρυσε 
μιά όργάνωση τό Μάη 1909 καί τό 1910 Ιβγαλαν τήν έφημεριδού
λα «’Εργάτης».

Τό σημαντικότερο κίνημα Αναπτύχθηκε ότό ναυτικό καί βιο
μηχανικό κέντρο τής θεσσαλονχης. Ή  Φεντερασιόν, 7ΐού Ιδρύθη
κε Αρχικά άπό μιά όιιάδα διανοουμένων «γιά νά άνυψώσει τό ηθι
κό και διανοητικό Ιπίπεδο τών έργατών», μεταμορφώθηκε σύντο
μα ok πολιτική δμάδα μέ τό σκοπό νά υπερασπίσει «μέ νομικά 
καϊ οΐχονομιχά μέσα τά συμφέροντα τής έργατικής τάξης» χαί, 
γιά νά μπορέσει νά πλαισκσθεΐ άπό έργάτες δλων τών έθνο- 
τήτων τής Θεσσαλονίκης, όργανώθηχε οέ όμοοπονδιαχή δάση. 
Στήν πραγματικότητα τήν Αποτελούσαν χνρίως άγωνιοτές άπό τή 
μεγάλη έβραϊκή κοινότητα τής πόλης.13

01 διάφοροι σύνδεσμοι καϊ οί ποιχίλες σοσιαλιστικές όμά
δες πού σχηματίστηκαν στήν Τουρκία έπιδίωκαν άπό τή στιγμή 
πού έμφανίστηχαν νά ίρθουν σέ Ιπαφί) μέ τή Λιεθνί) xal νά 
προστεθούν οτίς τάξεις της. Τό 1907 τό Διεθνές Σοσιαλιστικό 
Γραφείο δέχεται τήν έγγραφή μιας υποδιαίρεσης τής τουρκικής 
’Αρμενίας, άποφαοίζοντας νά μή δημιουργήσει όθωμανιχό τμή
μα παρά μόνο μέ τόν δρο δτι αυτό ((θά ττεριλόδει δλες τΙς Εθνότη
τες πού βρίσκονται στήν Τουρκία».1* Δυό χρόνια άργότερα, τό



Νοέμβρη 1909, σνζητήθηκε στό Διεθνές Σοσιαλιστικό Γραφείο 
ή αίτηση έγγραφης χής 'Εργατικής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας 
τής Θεσσαλονίκης ( Φεντερασιόν)  πού Ιγινε δεκτή, σύμφωνα μέ 
πρόταση τοΰ Βάγιάν, μέ τόν Ιδιο τίτλο τής άρμενικής υποδιαί
ρεσης, οάν «υποδιαίρεση τοΰ όθωμανικοΰ τμήματος που μέλλει 
rd δημιουργηθεί».

Ή  άπόφαοη αυτή προχάλεσε δίαιες διαμαρτυρίες άπό τΙς 
μακεδονικές σοσιαλιστικές δημοκρατικές όμάδες τής Τουρκίας, 
που τΙς Επηρέαζαν πολύ οΐ «στενοί» δούλγαροι σοσιαλιστές,16

I II

“Ετσι έρχόμαοτε ο* ένα δεύτερο σημαντικό θέμα: τΙς βαθιές 
διαφορές που χώριζαν τή Φεντερασιόν άπό τή σοσιαλιστική όρ- 
γάνωοη μέ έπικεφαλής τόν Γκλα61ν(οφ που είχε καλή δργανω- 
τιχή διάρΰροχίη χαϊ Ιδεολογική συνοχή. Χωρίς νά Εξετάσω γιά 
τήν ώρα τΙς Ιδεολογικές αυτές διαφορές θέλω νά νττογραμμίσω 
σ' αυτό τό σημείο μιά παραμελημένη καί Ελάχιστα γνωστή πλευ
ρά τοΰ ζητήματος: ή άρχή τών διαφορών αυτών δρίοκεται στην 
ίδια τή διαδικασία τοΰ σχηματισμού τής Φεντερασιόν, τιού ή 
προϊστορία της τοποθετείται στην Επαύριο τής νεοτουρκικής Επα
νάστασης. Τόν 'Ιούλη 1908 ή Θεσσαλονίκη γίνεται έοτία μεγά- 
λων πολιτικών ζυμώοεο>ν καί έντονης λαϊκής έκρηξης, καί τότε 
είναι που άφυπνίζονται τά Εργατικά στρώματα, πού οί ζυμώσεις 
μεταφράζονται σέ άπεργίες καί πον Ιδρύονται άλληλοδοηθητικά 
τφμεία, υποτυπώδη συνδικάτα δργανωμένα κατά Επαγγελματικές 
κατηγορίες και Εθνικότητες. Μετά τό πραξικόπημα τοΰ Χαμϊτ 
χαϊ τήν άποτυχία τής Αντεπανάστασης τό Μάρτη 1909, μιά και
νούργια συνείδηση άρχίζει νά Εκδηλώνεται στό Εργατικό κίνημα 
που μόλις γεννιέται. Μιά μικρή όμάδα Αγωνιστών Εργατών άνα- 
πιύοοει Αξιοσημείωτη δραστηριότητα, πρώτα γιά νά όργανώοει 
μικρά συνδικάτα, δηλ. Επαγγελματικές δργανώοεις μέ Εργάτες 
δλων τών Εθνικοτήτων, καί έπειτα γιά νά ξεπεράοει τή συνδικα
λιστική φάση καί νά μετατραπεί σέ πολιτική όργάνωοη δημιουρ
γώντας Iνα Ενιαίο κίνημα Εργατών. Τήν προπαγάνδα γιά τήν 
2νωοη δλατν τών Εργατικών δυνάμεοτν, χωρίς διακρίσεις Εθνικό-



τήτων, οέ μιά μοναδική σοσιαλιστική δργάνωση, τή διευθύνει 6 
Σαμουήλ Σανχί, γραμματέας των ουνδικάτων τών έργατών τοΰ 
μονοπωλίου καπνού (Ρ εζί), τών τντνογράφων, που τους καθοδη
γεί ό ’Αβραάμ Μηεναρόγιας, καί τών ραφτεργατών, που ή φωνή 
τους έκφράζεται μέ τόν 'Αβραάμ Χαοόν. Καταφέρνουν νά Ιδρύ- 
οουν μιά μικρή όμάδα άρκετά δραοτήρια, που βάζει γιά πρώτο 
οτόχο ν άπαλλάξει τΙς έργατιχές όργανώοεις άπό τήν έπιρροή 
τής άοτικής λ έ σ χ η ς  τών Φίλων».

Ή  έπιτυχία τής γιορτής τής έργατ ικής Πρωτομαγιάς ΰά 
δώοει τήν ώϋηοη που θά Επιτρέψει νά ξεηεράσει τό ηλαίσιο τών 
'Εβραίων έργατών. “Ετοι κλείνει ή προϊστορία xai διαγράφεται 
ή διαδικασία τής δημιουργίας τής 'Εργατικής Σοοιαλιοτικής 
’Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης.,

Σ ’ αυτή τή δραστηριότητα τόν κυριότερο ρόλο τόν παίζει ό 
’Αβραάμ Μτιεναρόγιας, νέος άγωνιοτής, δάσκαλος τοΰ δημοτι
κού, που έχει ηεράσει άπό 'ό  οχολεϊο τοΰ βουλγαρικού σοοιαλι- 
ομοΰ καί έχει Εγκατασταθεί στή Θεσσαλονίκη τό καλοκαίρι τοΰ 
1908.

Ή  βιογραφία τοΰ Μπεναρόγια, που υπήρξε ό Ιδρυτής καί 
ίνας άπό τους ήγέτες τής Φεντερασιόν, παρουσιάζει κάποιο Εν
διαφέρον στην προοπτική τής γένεοης τών Ιδιεολογικών διαφο
ρών που άναφέραμε. Γεννήΰηκε τό 1887 σ' ένα χωριουδάχι κον
τά οτό Βιδίνι. Τέλειωσε τό γυμνάσιο τό 1907 καί ίγινε δάσκαλος 
τής βουλγαρικής γλώσσας οτό έβραϊκό σχολείο τής Φιλιππού- 
πολης (Π λόδνιιφ). Ό  Μηεναρόγιας προσχώρησε οτό σοσιαλι
σμό δταν ήταν οτό γυμνάσιο και άγωνίστηκε κυρίως σάν συνδι
καλιστής. Πρώτα μέλος τού κόμματος τών «στενών», ένώνεται 
μετά τή διάσπαση, τό 1908, μέ τήν Αμάδα «Προλετάριοι»16 τοΰ 
Νικολάι Χαρλάχωφ, που οί «στενοί» τή χαρακτήριζαν «άναρ- 
χοφιλελενδερη», και γίνεται γραμματέας τής όργάνωσης γιά 
τήν πόλη τής Φιλιππούπολης.

"Οταν άρχισε ή Επανάσταση τών Νεοτούρκων, 6 Μτιενα
ρόγιας έφυγε άπό τή Φιλιππούπολη καί πήγε οτή Θεσσαλονίκη 
μέοω Άνδριανονπολης. "Οπως μοΰ είπε 6 Ίδιος, τήν άπόφαση 
αύτή τήν πήρε μέ δική του πρωτοβουλία, μέ τό σκοπό νά Εκμε
ταλλευτεί τΙς καινούργιες δυνατότητες που άνοίχτηκαν οτή οο-

24



οιαλιοτική προτιαγάνδα μέ τή νεοτουρκική έπανάοταοη oh μιά 
τιόλη πού ή μεγαλύτερη κοινότητά της ήταν οεφαρδίτες 'Εδραίοιr 
όμογενεις όμόφυλοί του. Έ όώ  άς σημειώσουμε δτι ό Μτιεναρό- 
γιας είχε έκδώοει οτή Φιλιππούπολη μιά μπροσούρα μh τίτλο Τ ό 
ί 'δ  ρ α ϊ κ ό  ζ ή τ η μ α  κ α ί  ή σ ο ο ι α λ δ η μ ο κ ρ α -  
τ I α.17 Ή  Θεσσαλονίκη, oh πλήρη 7ΐολιτικό και κοινωνικό άνα- 
δραομό καί μέ Ισχυρούς άπεργιακούς άγώνες, πρόαψερε κατάλ
ληλο πεδίο γιά τή δραστηριότηα τοΰ Μπεναρόγια τονίζοντάς του 
τις συνδικαλιστικές του τάσεις. Ή  προπαγάνδα του άναπτύχθηκε 
άνάμεοα οτούς οεφαρδίτες έργάτες καί διανοούμενους, γιά νά 
κορνφωϋεϊ τό Σεπτέμβρη 1908 μέ τό σχηματισμό ένός σοσιαλι
στικού συλλόγου οεφαρδιτών, που όνομάοτηκε έργατικός καί σο
σιαλιστικός Σύνδεσμος τόν 'Απρίλη 1909. Παράλληλα ό Μπενα- 
ρόγιας έρχόταν oh έπαφή μh όριομένους βούλγαρους σοοιαλιστές 
στή Θεσσαλονίκη· άνάμεοά τους ήταν ό ’Άνγκελ Τόμωφ, γραμ
ματέας μιας βουλγαρικής σοσιαλιστικής όμάδας πού είχε σχη
ματιστεί τήν Ιδια έποχή. Ό  Μπεναρόγιας ϊμείνε συνδεδεμένος 
καί μέ τόν Χαρλάκωφ, πού πήγε οτή Θεσσαλονίκη θέλοντας νά 
βγάλει έκεΐ τό περιοδικό NACIA LO . ’Έτσι οί διαμάχες πού 
είχαν δημιουργηθεί οτή βουλγαρική σοσιαλιστική άριοτερά μετα
φυτεύτηκαν τό 1908 και οτή θεοοαλονίκη. Ό  Γκλαβίνωφ, πού 
ήταν πολύ οτενά δεμένος μέ τούς «στενούς», ίδειξε οτήν άρχή 
έπιφυλακτικότητα και κατόπιν έχθρότητα στόν Μπεναρόγια' οί 
όπαδοί τοΰ τελευταίου στα τέλη τοΰ Νοέμβρη έγκατέλειψαν τή 
βουλγαρική σοσιαλδημοκρατική όμάδα τής Θεσσαλονίκης, ποί’ 
έξέδιδε τήν έφημερίδα «ED IN STVΟ».

'Η  ίκθεση, πού παρουσίασαν οί ήγέτες τής Φεντερασιόν στό 
συνέδριο τής Κοπεγχάγης τής Β ’ Διε9νοΰς, τόν Αύγουστο 1910, 
δίνει μιά πιό ξεκάθαρη Ιδέα γιά ιό προτσές τοΰ σχηματισμού, 
τοΰ προγράμματος, τής δομής καί τοΰ προσανατολισμού τής όρ- 
γάνωοης. Ή  Φεντερασιόν Ιδρύθηκε τόν ’Ιούλη 1909, μετά τήν 
ίνωση τοΰ έργατικοΰ καί σοσιαλιστικού Συνδέσμου μέ τις δυό 
όμάδες τών βουί[γάρων σοσιαλιστών — ή μιά ήταν έκείνη πού 
είχε άρχηγό τό Βαοίλη Γκλαβίνωφ—  καί μh τήν προσχώρηση 
τής όμάδας τοΰ Α. Τόμωφ, πού ήταν ουνδεδεμένη μέ τό Ν. Χαρ
λάκωφ καί μέ τό περιοδικό «N A CIA LO ». ’Αλλά τό Σεπτέμβρη
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1909 ή όμάδα Γκλαβίνοιφ Αποχώρησε Από χήν Φεττεραοιόν, δι
καιολογώντας αν τή την Απόφαση μέ τήν «Αντεργατική καί χαιρο- 
σκοπική πολιτική τών μικροαστών τής τοπικής ’Επιτροπής τής 
έβραϊκής όμάδας, πού, οέ συμφωνία μέ όριομένονς καριερίστες 
δούλγαρονς σοσιαλιστές, καί μέσω τών παλιών τμημάτων τους, 
είχαν Αποδείξει ξεκάθαρα δτι ώθονοαν τήν όργάνωοη ττρός τήν 
μπουρζουαζία». Ή  διάσπαση είχε Ασφαλώς σοβαρές συνέπειες, 
αυτό δμως δέ δικαιολογεί τήν κρίση τοΰ Στ. Βελίκωφ πού, έξαί- 
ροντας Από τό γραφείο του τήν Αποφασιστική συμβολή τών δουλ- 
γάρων έργατών στή δημιουργία τοΰ έργατικοΰ κινήματος στήν 
Τουρκία, σχολιάζει τις συνέπειες αυτές ώ ς έξής:

«’Αγνοούμε πώς Αναπτύχθηκε στή συνέχεια ή Φεντερασιόν. 
θά  πρέπει πάντως να υπογραμμίσουμε πώς ήταν μιά καθαρά 
ρεφορμιστική όργάνωοη καί πώς Ιπαγε πιθανόν νά υπάρχει μετά 
άπό ίνα  - δυό χρόνια».

Ό  χαρακτήρας τής «καθαρά ρεφορμιστικής όργάνωσης» τής 
Φεντερασιόν18 Αποτελεί Αναμφίβολα ίνα ώραίο θέμα γιά μελέ
τη καϊ συζήτηση. 'Οπωσδήποτε ή Φεντερασιόν δχι μόνο δέν Ιπα- 
φε νά υπάρχει τό 1910 ή τό 1911, παρά συνέχισε νά Αναπτύσσε
ται έϊτε μέ τή διεύρυνση τής δραστηριότητάς της είτε μέ τόν 
προσδιορισμό τών έοωτερικών της τάσεων. Παρόλα τά έμπόδια 
καϊ τΙς διαφωνίες, οί προσχωρήσεις στους κόλπους της αυξάνουν. 
"Αν και έξακολουθεί νά έπικρατεί τό οεφαρδίτικο στοιχείο, έρ
χονται νά προστεθούν στους κόλτιους της Ενας σύλλογος μουσουλ
μάνων σοσιαλιστών, μιά μικρή όμάδα έλλήνων Αγωνιστών καί, 
τό κυριότερο, μιά όμάδα μαχεδόνων μέ Ινα νεοσύλλεκτο αξίας, 
τόν Ντιμιτάρ Βλάχωφ,19 βουλευτή Θεσσαλονίκης στό όθωμανικό 
κοινοβούλιο. Τό καλοκαίρι τού 1911 ή Φεντερασιόν έπιτυγχάνει 
νά ξεπεράσει ταυτόχρονα τά γεωγραφικά δρια τής ττόλης τής 
Θεσσαλονίκης καϊ τό πλαίσιο τον έδραϊκοΰ προλεταριάτου: οί 
όργανώοεις Απ’ δλη τή Μακεδονία πού προσχωρούν οτή Φεντε- 
ραοιόν αυξάνουν όλοένα καϊ ή στρατολογία Ανάμεσα οι iff διάφο
ρες έθνικότητες διευρύνεται σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ή Φεντε
ρασιόν γίνεται πραγματικά πολυεθνική όργάνωοη. Είναι Ιπίοης 
Ικανή, άπό δώ καϊ πέρα, νά Αντιστέκεται οτίς διώξεις πού ύφί- 
σταται Από τή νεοτουρκική κυβέρνηση. Γίνονται μιά σειρά δίκες
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ένανχίον τών συνδικάτων που έλέγχει ή Φεντεραοιόν μετά τήν 
ά&ώωση τών κατηγορουμένων στη δίχη έναντίον τον σπουδαίου 
συνδικάτου καπνεργατών, που είχε μεγάλη άπήχηοη, στην κοινή 
γνώμη, ή κυβέρνηση στρέφεται άμεσα έναντίον τής Φεντεραοιόν. 
Τό Νοέμβρη 1911 ή κυβέρνηση κλείνει τά γραφεία τής Φεντε- 
ραοιόν.

Ό  Ντιμιτάρ Βλάχωφ xai ή άρμενιχή σοοιαλιστιχή όμάδα 
τοΰ ό&ωμανικον κοινοβουλίου άρχίζουν μιά έχστρατεία διαμαρ- 
τιρίας πού χάνει την κυβέρνηση νά υπαναχωρήσει. Ή  νόμιμη 
δραστηριότητα τής Φεντεραοιόν έπιτρέπεται xai 6 Μηεναρόγιας, 
που τόν είχαν συλλάβει xai έξορίοει άπό τή Θεσσαλονίκη άφή- 
νεται έλεύθερος. 'Ωστόσο, &ν καί ή όργάνίοοη τής θεοσαλονίκης 
χατάφερε ν’ άντιστα&εί οτην καταπίεση, ή δργάνωση τής Κων- 
οιαντανντωλης, άντίϋετα, χαταστράφηχε' οί μουσουλμάνοι άγω- 
νιοτές έξορίστηχαν άπ' τήν προηευουοα xai οί Ελληνες άπελά- 
δηχαν οτην 'Ελλάδα.

"Οσο χι &ν φαίνεται περίεργο, ή Φεντεραοιόν ένιοχύϋηχε 
μ' αυτές τις περιπέτειες. Μπορούμε μάλιστα νά ποϋμε, φτάνοντας 
στά χρονολογικά δρια τοΰ θέματός μας, δτι ή Φεντεραοιόν παίζει 
σημαντικό ρόλο μετά τό 1912 οτή δημιουργία τοΰ σοσιαλιστικού 
κόμματος στήν 'Ελλάδα xai μετά τό 1918 στή δημιουργία τοΰ έλ- 
ληνιχον κομμουνιστικού κόμματος.

IV

”Α ς γυρίσουμε δμως ατό κεντρικό πρόβλημα, που τό έχουν 
ήδη έξετάοει οί Ιστορικοί άλλά έξαχολονθεϊ νά δημιουργεί δι
χογνωμίες xai νά χρειάζεται διασάφηση: θέλω νά πώ τή φύση 
τών διαφορών άνάμεοα οτήν ήγεσία τής Φεντεραοιόν και οτόν 
Γχλαβίνωφ, δπως έπίσης xai τών διαφορών άνάμεοα οτά διά
φορα ρεύματα οτό έσωτερικό τής Φεντεραοιόν. Προφανώς πρό
κειται γιά Ιδεολογικές διαφορές άνάμεοα οτόν όρθόδοξο σοσια
λισμό «έργατιχής» έμπνευσης xai o' Sva σοσιαλισμό τών άν$ρο>- 
πιοτικών Ιδεών τοΰ Ζωρές.

Στήν πραγματικότητα, χι αύτό είναι δική μου ΰτνίθεοη, οί 
διαφορές που άναφέρθηκαν είχαν πρώτα άπ’  δλα χαρακτήρα θε-
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ωρηχιχό καί πολιτιχό: αχό θεωρητικό έπίτιεδο τό έθνιχό πρό
βλημα xal ή λύση του οτό πλαίσιο * ή ς  όθωμανικής αύτοχρατο 
ρίας* οχό πολιτικό έπίπεδο ή θέση Απέναντι οχή νεοχουρκική 
έπανάοχαοη.

Γιά τή μελέτη τής πρώτης in  τΙς δυό προτάσεις ό Ιαχοριχός 
συναντάει μιά σημανχική δνοχολία. Μερικές άπό τϊς πρωχαγοινί- 
οτριες όμάδες δέν είχαν θεωρητικούς Ικανούς νά Αρθρώσουν καί 
νά έχφράοουν τϊς Ιδέες τους xal ιό έθνιχό τους πρόγραμμα, νά 
διαμορφώσουν τή διαλεκτική άνάμεσα οτό διεθνισμό χαϊ οτό έθνι- 
χό φαινόμενο, Ανάμεσα οτό σοσιαλισμό xal οτόν έθνιχό Απελευθε- 
ρωχικό Αγώνα.

Ή  όμοοπονδιαχή άρχή τής Φεντερασιόν (άρχή πού ό Γκλα- 
δίνωφ θεωρούσε «τό μεγαλύτερο λάθος»)  δέν είχε μόνο όργα- 
νωχικό χαραχχήρα, παρά προεικόνιζε xal μιά έκλογή γιά τό με
τασχηματισμό xal τήν άνανέωση τής δθωμανιχής αυτοκρατορίας. 
Οί ίδιοι της οί ήγέχες μιλώντας γιά τήν όμοο7ΐονδιακή δάση τής 
όργάνωσης τους, διευκρίνιζαν: «ό άθωμανιχός πληθυσμός Αποχε- 
λείχαι άπό πολυάριθμες έθνόχηχες πού ζοΰν οχήν Ίδια έπιχράχεια, 
ίχονχας ή χαθεμιά τή γλώσσα της, τόν πολιτισμό της, τή φιλο
λογία της, xal διαφορετικά ίθιμα xal χαρακτηριστικά. Γ ι’ αυ
τούς χούς έθνιχούς καί πολιτιστικούς λόγους θεωρήσαμε καλύ
τερο νά σχηματίσουμε μιά όργάνωοη πού μέσα χης θά μπορούν 
νά χωρέσουν δλες οί έθνόχηχες, χωρίς νά έγκαταλείψουν τή γλώσ
σα τους ή τόν πολιτισμό τους. "Η  καλύτερα, ή χάθε έθνότητα θά 
μπορει νά Αναπτύξει τόν πολιτισμό της xal τόν Ιδιαίτερο χαρα
κτήρα της σέ πλήρη Ανεξαρτησία, ένώ ταυτόχρονα θά ίργάζονχαι 
δλες γιά χό Ίδιο Ιδανικό: τό οοαιαλιαχιχό Ιδανικό».

Σχεχικά μέ τό έθνιχό ζήτημα βέδαια έχδηλώνονχαι πολλές 
τάσεις οχΙς διάφορες σοοιαλιοχικές όμάδες τής όθωμανικής αύ- 
τοκραχορίας, κυρίως σχήν Αρχική φάση χής έπανάοχαοης των 
νεοχούρκων. 01 ήγέχες τής Φεντερασιόν έχφράζανε τάσεις ένοω- 
μάτωσης xal μετασχηματισμού, πού ξεκινούσαν Από τό αίτημα 
τής υποταγής τοΰ έθνιχοΰ ζητήματος οτό ζήτημα τής νεοτουρκι
κής έπανάοτασης. Τό έθνιχό πρόδλημα θά λυνόταν οτό πλαίοισ 
μιας σοσιαλιστικής Ανανέοχιης τής όθωμανικής αύτοκρατορίας: 
άνχΐ γιά τόν Ανατολικό δεοποτιομό, Sva σύγχρονο κράτος, λαϊκό,
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μέ Αποκέντρωση τών έξονοιών, θά όόηγοϋοε οτή δημιουργία ένός 
σύγχρονον όθωμανικοΰ έθνους, nob μέσα τον οί διάφορες φυλές 
θά βρίσκανε τη θέση τους χαϊ την έλευθερία τους σέ μιά δμοσηον- 
διακή πλατφόρμα.

Μιά δεύτερη τάση, πού υποστήριζε έπίσης τήν όμοοπονδιαχή 
λύση, άλλά μέ τή μορφή μιάς έξωεδαφικής πολιτιστικής αύτονο
μίας τών έθνοτήτων στους κόλπους τής αύτοχρατορίας, ήταν έχεί- 
νη τών σοσιαλιστών έθνικιοτών, τών DROSCHAKS, κι άκόμα 
τών σοσιαλιστών τοΰ Χιντσάχ. "Α ς σημειώσουμε δτι αύτή τή λύση 
τήν υποστήριζαν καί μερικοί άγωνιστές τής Φεντερασιόν, σέ Αντί
θεση μέ τούς σοσιαλιστές σιωνιστές που, μέ Αρχηγό τους τόν Μτιέν 
ΤσβΙ καί υπαρχηγό τόν Μπέν Γκουρών, ζητούσαν τήν έδαφική 
αυτονομία οτούς κόλπους τής αυτοκρατορίας.

Δέ θά Αναλύσω έδώ τό έθνικό πρόγραμμα τοΰ Γκλαβίνωφ, 
πού ξεκινούσε Από τή θέση δτι ήταν Αναγκαίο νά διαμελιστεί 
ή Αντιδραστική αυτοκρατορία, ή καταδικασμένη πιά σέ θάνατο, 
καί πού θεωρούσε δεντερενον τό έθνικό πρόδλημα σέ σχέση μέ τή 
σοσιαλιστική έπανάοταοη. Μένει Ανοιχτό τό ζήτημα σέ άοι6 μέτρο 
τό πρόγραμμά τον έξέφραζε τΙς αύτονομιστικές τάσεις τις βαθιά 
ριζωμένες στ Ις μάζες τών μακεδόνων χωρικών, πού δέν άργησαν 
νά υποοτοΰν τήν καταπίεση τής νεοτουρκικής κυβέρνησης.

Ή  ίκτίμησή του γιά τΙς ίδιες τΙς προοπτικές τής Τουρκίας 
καί γιά τόν έθνικό Αγώνα τών μειονοτήτων καθόρισαν τή θέση 
τον ώς ηρός τήν έτιανάοταοη τών νεοτονρκων στ Ις διάφορες φά- 
οεις της. "Ενα άτιό τά χυριότερα στοιχεία τής κατηγορίας πού 
διετύπωοε ό Γκλαβίνωφ έναντίον τής Φεντερασιόν θά μπορούσε 
νά είναι 6 στενός δεσμός δρωμένων ήγετών της μέ τούς νεό- 
τονρκους- οί ήγέτες αυτοί είχαν φτιάξει συνδέσμους μέ τούς νεό- 
τονρκονς σέ δλη τή διάρκεια τής παρανομίας κι έπειτα τούς υπο
στήριξαν σημαντικά, βοηθώντας τους νά καναλιζάρουν τις δυνά
μεις πού άναπτύσσονταν Απ' τό έργατικό κίνημα οτή Θεσσαλονίκη 
καί οτήν Κωνσταντινούπολη.

Ή  θεωρητική διασάφηση τών έθνιχών ζητημάτων oil? τά
ξεις τών βαλκανικών σοσιαλιστικών κομμάτων άσκησε μεγάλη 
έπιρροή στό νεαρό σοσιαλιστικό κίνημα οτήν όθωμανική αυτοκρα
τορία, έπομένως καί οτή Θεσσαλονίκη. Τό Γενάρη 1910 Ιγινε



αχό Βελιγράδι ή πρώχη συνδιάσκεψη τών οοοιαλισχικών κομμά
των χών Βαλχανίων, που υίοάέτησε οάν προγραμματικό σχόχο 
χης τις άρχές τής δημοκρατικής ‘Ομοσπονδίας χών βαλχανιχών 
δημοκρατιών. Σχή συνδιάσκεψη πήραν μέρος χόοο οί έχπρόοωποι 
χής Φενχερασιόν δοο χαΙ έχεινοι χοΰ σοσιαλιστικού κέντρου χών 
Σχοπίων, μέ έπιχεφαλής χόν Γχλαβίνωφ. Ώσχόοο μιά νέα χαΙ 
δυναμική όργάνωοη έλλήνων, βουλγάρων, χούρκων χαΙ έδραίίύν 
οοοιαλιαχών σχήν ό&ωμανιχή πρωχεύουαα δρήχε χα&οδηγηχή: χόν 
Πάρδους, που έμενε χόχε σχήν Κωνοχανχινούπολη χαΙ έγινε αυ- 
νεργάχης xai φλογερός προπαγανδιοχής χοΰ προγράμματος που 
υΐο&έχησε ή πρώτη συνδιάοχεψη σχό Βελιδράδι. Ή  έπιρροή του 
δέν άργησε νά γίνει αίσ&ηχή σχή Θεσσαλονίκη, δπου έτιαιξε 
συμφιλιωχιχό ρόλο άνάμεοα σχή Φενχερασιόν xai σχήν όμάδα 
Γχλαιδίνωφ. ’Επίσης ό Κρίοχιαν Ραχόφσχι έπηρέασε άμεσα χήν 
έξέλιξη χής Φενχερασιόν τό 1911 έχανε σχή Θεσσαλονίκη χρεϊς 
διαλέξεις, στά γαλλικά xai στά βουλγαρικά, άναπχύοοονχας χαΙ 
ύποοχηρίζονχας χήν κοινή άποψη χών βαλχανίων οοοιαλισχών 
γιά χό έΰνιχό ζήχημα" τό χείμενο τής διάλεξής του γιά τή βαλ
κανική 'Ομοσπονδία τυπώθηκε xai χυχλοφόρησε πλατιά μέ τή 
φροντίδα χής Φενχερασιόν.

V
Καί Ιδού χό τελευταίο πρόβλημα, που άποτελεϊ άλλον Ινα 

λόγο γιά νά θεωρηθεί δτι τό χίνημα ιήξ θεοοαλονίχης καταλαμ
βάνει σημαντική θέση σχήν Ιστορία τοΰ διεθνούς σοσιαλισμού: οί 
σχέσεις άνάμεοα στους νεότουρχους xai ατό σοσιαλιστικό χίνημα 
που μόλις γεννιόταν.

Ή  νεοτουρκική έπανάστααη τράβηξε Ιδιαίτερα τήν προ
σοχή τών εύρωπαίων σοσιαλιστών τής ίποχής, είτε γιά τόν εύ- 
ρωπαϊχό της χαρακτήρα, είτε γιά τΙς ένδεχόμενες αυνέ7ΐειές της 
οτή διεθνή χατάοταση: άπαοχόλησε γιά πολύν καιρό τΙς πρώτες 
σελίδες τών οοοιαλιοχιχών έφημερίδίον χαΙ δημιούργησε πολυά
ριθμες διαμάχες.

Ό  διεθνής αοσιαλιστιχός Τύπος δέχχηχε μέ ένθουοιαομό 
xai υποστήριξε ένεργά τή νίκη τών νεοχούρχοίν τό 1908. Σπου-
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δαΐο ρόλο Ιτιαιξε ο αυτό και ό σοσιαλιστής ηγέτης Κρίστιαν Ρα- 
κόφαχι, που τόν είχαν άπελάσει άπό τή Ρουμανία καί είχε Εγχα- 
ταοταθει ατό Παρίσι· ή φήμη του οάν άγωνιοτή χαι γνώστη τών 
Ανατολικών προβλημάτων έχανε τις γαλλικές, τις ρωσικές καί τις 
γερμανικές σοσιαλιστικές Εφημερίδες νά του ζητήσουν συνεργα
σία. Ό  Ρακόφοκι θεωρούσε τή νεοτουρκική έπανάοταοη σπου
δαίο τιαράγοντα τιροόδου γενικά και είδικά γιά τή λύση τών Εθνι
κών προβλημάτων τής ύθωμανικής αυτοκρατορίας, u Αγωνίστηκα 
καϊ θά άγωνιοτώ — γράφει τό 1909—  γιά τήν Ενίσχυση τοΰ νέου 
καθεστώτος οτήν Τουρκίω).20 Ή  Διεθνής συμφωνούσε μ’ αυτή 
τή γνώμη. “Ηδη άπό τις 11 Όκτώδρη 1908 τό Διεθνές Σοσια
λιστικό Γραφείο είχε ψηφίσει μιά άπόφαση πού πρότεινε ό Ντε 
Μπουκέρ χαϊ χαιρέτιζε τήν πτώση τον καθεστώτος τοΰ ‘Αβδούλ 
Χαμίτ.

Ή  άνεπιφύλαχτη αύτή υποστήριξη διαφοροττοιήθηκε σύν
τομα, καθώς Εξαπολύθηκε οτήν Τουρκία ή Επίθεση Εναντίον τών 
σοσιαλιστών, που άναοτάτωοε τή Διεθνή. «01 νεότουρκοι ξεπέ- 
ρασαν άκόμα χαϊ τό παλιό καθεστώς τοΰ ’Αβδούλ Χαμιτ σέ πρά
ξεις Εγκληματικής δίας» διαβάζουμε σέ μιά Εκθεση γιά τήν κατά
σταση οτήν Τουρκία πού ύπόδαλαν στά Συνέδριο τής Κοπεγχά
γης τό σερδικό καϊ τό βουλγαρικό ( «στενό»)  κόμμα.

Είναι βέβαιο πώς οί σοσιαλιστές τής Τουρκίας ( Εκτός άπό 
τους μακεδόνες τοΰ Γκλαβίνωφ)  ιιλαιαίωοαν άνεπιφυλακτα χαϊ 
μέ Ενθουσιασμό τό 190821 τό Επαναστατικό κομιτάτο τών νεοτούρ- 
κων που άπελευθέρωοε τους πολιτικούς κρατουμένους, κατάργη
σε τή λογοκρισία καϊ Επέτρεψε οτϊς σοσιαλιστικές δργανώσεις 
τών Εθνικών μειονοτήτων νά παρουσιάσουν υποψήφιους οτϊς Εχλο- 
τοΰ 1908.22 Σύντομα δμως οί διώξεις ξανάρχισαν καϊ όγκώθη- 
καν,23 συντελώντας αίοθητά οτή συμφιλίωση τών διαφόρων σο
σιαλιστικών όμάόων τής Τουρκίας, που ώς τότε ήταν χωρισμένες 
ή χαϊ Εχθρικές άνάμεοά τους γιά Ιδεολογικούς ή Εθνικούς λό
γους. Τό Γενάρη 1911, σέ μιά συνδιάσκεψη πού όργάνωοαν οτή 
Θεσσαλονίκη, οί όμάδες αυτές ζήτησαν καϊ πάλι «τή βοήθεια τής 
Διεθνούς στόν άγώνα τοΰ ύθωμανιχοϋ προλεταριάτου Ενάντια οτήν 
άντ ίδραση».2*

Ή  γραμματεία τής Διεθνούς άνταποκρίνεται οτήν Ικκληση’
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πολυάριθμα ντοκουμέντα δημοοιεύονται οτό «LE PEU PLE» καί 
στέλνονται οτίς σοσιαλιστικές Εφημερίδες δλου τοΰ κόσμου μέοω 
\οΰ Σαουλ Ναούμ, Εκπρόσωπου τής Φεντερασιόν οτό Διεθνές Σ ο - 
οιαλιοτικό Γραφείο, jiov έμενε οτό Παρίσι. Άλλά τό Γραφείο 
δέν περιορίστηκε οτήν ττληροφόρηοη τής κοινής γνώμης· έπαιξε 
χαΐ καθοδηγητικό ρόλο. Ό  Ύομάν συμβουλεύτηκε διάφορους «φί
λους τών Νεοτούρκων» καί, σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τους, 
τιρότεινε σι ο Νασνμ καί στή Φεντερασιόν τής θεοαλονίκης νά 
βροΰν έναν τρόπο συνύπαρξης (MODUS VI VENDI )  μέ τούς 
νεότουρκους μέ τή μεσολάβηση «τοΰ Ζωρές, που είναι εύπρόοδε- 
χιος ( PERSONA G R A T A ), τοΰ Ντέ Πρεοοανοέ, πού είναι πρό
εδρος τού Συνδέσμου τών Δικαιωμάτων τοΰ Άνϋρώπου, τοΰ 
Μτιάξιον, βουλευτή χαί Προέδρου τής Βαλκανικής ’Επιτροπής 
οιό Λονδίνο» καί «τοΰ γαλλικού Ελευθεροτεκτονισμοΰμ.25 Ό  
Ύομάν φέρνει ακόμα οέ έπαφή τόν Σαουλ Ναουμ μέ τό δόκιορα 
Ρεφίκ Νεβζάτ, Εξόριστο οτό Παρίσι καί ήγέτη μιάς παρισινής 
ομάδας τοΰ όθωμανικοϋ σοσιαλιστικού σοσιαλιστικού κόμματος που 
τήν άποτελοΐσαν τούρκοι μουσουλμάνοι. «’Εφόοον δέ θά έχουμε 
μαζί μας μουσουλμάνους, δέ θά μπορούμε νά μιλάμε γιά ένότητα 
οτήν Τουρκία. Γ ι αύιό είναι απαραίτητο νά υποστηριχτούν οί 
μουσουλμάνοι αγωνιστές» γράφειό Ναουμ στον Ύομάν μετά άπό 
μιά συζήτηση μέ τό Ρεφίκ Νεβζάτ τόν Όκτώβρη 1911·26 Πρα
γματικά, ώς τά τέλη ιού 1911, μέ λίγες καί παροδικές Εξαιρέ- 
οεις, οί σοσιαλιστικές οργανώσεις στήν Τουρκία έλάχιστη σημα
σία έδιναν στό γεγονός δτι τό περιβάλλον τους ήταν μουσουλμα
νικό, όντας αιχμάλωτες ένός στενού έργατισμού καί Επηρεασμέ
νες άπό τις έθνικές μειονότητες.

Σ' αυτή τήν περίοδο έγινε ή Ιταλική Επίθεση οτήν Τριπολί- 
τιδα. Ή  Διεθνής άντιδρά καί, ένώ άπό τή μιά διακηρύσσει δτι 
ουδέποτε έκρυψε τις «<όλέϋριες συνέπειες» τής «άντεργατικής πο
λιτικής» τής νεοτουρκικής κυβέρνησης, άπό τήν άλλη, οτίς 3 Νο
έμβρη 1011 υποδεικνύει οτίς «Εργατικές όργανώσεις τών ευρω
παϊκών πόλεων», που τις έχουν καταχλύσει «σά σέ προσκύνημα 
τοΓρκοι κοινοβουλευτικοί», νά όργανώσονν μ’ αυτή τήν ευκαιρία 
«μιά Εκδήλωση ή μιά διαδήλωση»?1 Τόν ίδιο μήνα, οέ μιά προ
κήρυξη πού Απευθύνεται στους Εργάτες δλ ου τού κόσμου, προ-
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τείνει διεθνείς διαδηλώοεις ένάντια στην Ιτολική έπίθεοη, πού 
τήν όρίζει οάν «πράξη ληστείας». Ά π ό τή στιγμή αύτή <αό κύριο 
ένδιαφέρον» τής Διεθνούς ουνίοταται οτήν «πρόληψη χαϊ χατά- 
παυοη δλων τών ένότιλων συρράξεων ο τό μέτρο τών δυνάμεων που 
διαθέτει τό προλεταριάτο». Ό  άγώνας έναντίον τον πολέμου Εχει 
γίνει άναγχαϊο καθήκον.

01 βαλκανικοί πόλεμοι ήταν μεγάλη δοκιμασία γιά τή Φεν
τερασιόν, δοκιμασία δμως πού τήν ξε7ΐέραοε μέ έπιτυχία καί τιου 
τής έπέτρεψε νά σταθεροποιήσει τόν πολιτικό της προσανατολι
σμό. Ή  θέση τής Φεντερασιόν είναι καθαρά άντιιμπεριαλιοτική 
χαϊ διεθνιοτιχή χαϊ ό άγώνας άνάμεσα οτϊς διάφορες τάσεις 
της, πού είχε κρατήσει χρόνια, τερματίζεται μέ τήν έπιχράτηση 
τής άριοτερής της πτέρυγας μέ έπικεφαλής τόν Ίοχιήφ Χαζάν.

01 συνέπειες τών βαλκανικών πολέμων δημιούργησαν έκτα
κτες συνθήκες χαϊ καινούργια προβλήματα. Ή  Θεσσαλονίκη, πού 
προοαρτήσθηχε στό έλληνιχό κράτος, έξακολουθει νά ζεϊ οέ κα
τάσταση πολιορκίας άκόμα χαϊ μετά τό τέλος τών έχθροπραξιών. 
«Ε μείς οΐ σοσιαλιστές τής Θεσσαλονίκης χρειάστηκε νά ύποοτού- 
με, περισσότερο άπ’ δ,τι οί σύντροφοι όποιουδήτιοτε άλλου μέρους 
τών Βαλκανίων, τΙς καταστρεπτικές συνέπειες τών τριών τελευ
ταίων πολέμων. Βρισκόμαστε άκόμα σέ ίνα έντελώς έκτακτο κα
θεστώς πού 7ΐεριορίζει δλη τή δραστηριότητα τοΰ κόμματός μας» 
γράφει ό Ίοχιήφ Χαζάν ατόν Πλεχάνωφ τό Μάρτη τού 1914. Ή  
προσάρτηση τής Θεσσαλονίκης οτήν 'Ελλάδα, πού οί σοσιαλιστές 
άρνήθηκαν νά τήν άναγνωρίσουν θεωρώντας την κατοχή, τούς 
έφερε άπέναντι οέ μιά καινούργια κατάσταση, μέ Ιδιαίτερο άπο- 
τέλεομα μιά έντονη οιωνιοτιχή κίνηση. Ό  ’Ιωσήφ Χαζάν σ’  Ινα 
προηγούμενο γράμμα του στόν Πλεχάνωφ είχε συνοψίσει τήν κα
τάσταση ήδη άπό τόν Ίούνη τοΰ 1913: «... ή κατοχή τής Θεσσα
λονίκης άπό τούς "Ελληνες 7ΐροκάλεσε στόν έβραϊχό πληθυσμό 
τής πόλης μας ίνα κίνημα πού αυξάνει δλοένα. Μετά τήν είσοδο 
τών έλληνιχών χαϊ βουλγαρικών στρατευμάτων σημειώθηκαν 
άγριότητες χάθε είδους χαϊ είδιχότερα οί 'Εβραίοι έγιναν στό
χος άντισημιτικών διωγμών άπό τους ντόπιους 'Έλληνες. Παρόλη 
τήν έφήμερη διάρκεια τής μικρής αυτής άντιοημιτιχής κίνησης, 
ό Ισραηλιτικός μας πληθυσμός άναπτύασει Svav έντονότατο έθνι-

33
3



χιομό που τώρα Εχει μεταβληθεί ok σιωνισμό. Τ6 σιωνιοτιχύ κί
νημα διευρύνεται συνεχώς xal Απειλεί νά χωρίσει τήν έβραϊκή 
Εργατική τάξη, που είναι πολυάριθμη στην πόλη μας, ok δυό 
Εχθρικά στρατόπεδα».

'Ελπίζοντας νά βροϋν οτό διεθνή σοσιαλισμό τις ένδείξεις 
γιά τή λύση τον προβλήματος, οί σοσιαλιστές τής Θεσσαλονίκης 
Επιχείρησαν μιά Ερευνα άνάμεσα ok «διακεκριμένες προσωπιχό- 
τητες», που τις χαλούσαν νά Απαντήοονν οτά έξης Ερωτήματα: «2. 
Τί σκέφτεστε γιά τό Εβραϊκό ζήτημα; 2. Τ ί σκέφτεστε γιά τή 
λύση τον έβραϊκον ζητήματος; 3. Ποιά πρέπει νά είναι ή στάοη 
τών Εβραίων σοσιαλιστών άπέναντι στό σιωνισμό,·.28

Τό γράμμα τον Χαζάν θέτει μιά σειρά Ερωτηματικά’ Απαν
τήσεις δέν μπορούν νά δοθούν οτό σημείο που βρίσκονται σήμερα 
οί Ερευνες. Μένει άκόμα νά Εμβαθύνουμε στήν άνάλυση τον άλλον 
μεγάλου προβλήματος πού Αντιμετώπισαν οί σοσιαλιστές τής Θεσ
σαλονίκης: τΙς σχέσεις τους μέ τΙς σοσιαλιστικές δργανώοεις τής 
χώρας που ττροσάρτησε τήν πόλη τους — μιά προσάρτηση πού οί 
ίδιοι άρνηθηχαν νά Αναγνωρίσουν,29

“Ετσι ήταν τά πράγματα δταν ξέσπασε ό πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Καί δέ λύθηκε κανένα Από τά τιροβλήματα πού Εθεσαν οί 
σοσιαλιστές τής Θεσσαλονίκης, Ενώ ή είδιχή τους κατάσταση καί 
ή Απομόνωσή τους τονς Εχαναν νά μείνουν σταθεροί οτίς διεθνι- 
οτικές θέσεις τους.
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Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜ ΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ





Eli ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
1908 -  1912

Ή Θεσσαλονίκη κέντρον της σοσιαλιστικής ζυμώ- 
σεως της Τουρκίας

Ή  νεοτουρκική έπανάστασις έξερράγη αίφνιδίως είς τήν καρξί- 
αν τ 'ς  Μακεδονίας κατά τάς άρχάς τοϋ μηνός ’ Ιουλίου τοΟ 1909. 
Ή  Θεσσαλονίκη κατέστη πάραυτα τό κέντρον έορτών, διαδηλώσε
ων, πολιτικών ζυμώσεων, στρατιωτικών παρελάσεων καί συγκινη
τικών σκηνών Αδελφότητος μεταξύ άλλοεθνών. ΈπΙ ή μέρας καί 
έβδομάδας ή νΟν όδός Βενιζέλου (τότε ΣαμπρΙ Πασαά) καί ό κή
πος τοΟ ΛευκοΟ Πύργου δέν ίβλεπον παρά παρελάσεις μέ σημαίας, 
μουσικάς, ζητωκραυγάς, δμνους πρός τούς σ· ·τήρας τής Τουρκίας 
πρός τούς έλευθερωτάς καί γεύματα μέ προπόσεις, λόγους καί άλ- 
λαλαγμούς. 01 λόγοι είχαν δλοι ίνα μοτίβο, ίνα τέμπο «...τριάντα 
τρία χρόνια τώρα, τριάντα έκατομμύρια άνθρωποι στενάζουν όπό 
τόν ζυγόν τοΰ δεσπότου σουλτάνου καί τριακοσίους του ύπηρέτας 
καί χαφιέδες. Τριάντα ήρωες έσήκωσαν τήν σημαίαν τής έπανα- 
στάσεως καί ή τυραννία ίπεσε. ΤΗλθεν ή έλευθερία, έλευθερία διά 
τούς Τούρκους καί τούς Χριστιανούς, έλευθερία δι’ δλους... Τώρα 
δλοι είμεθα άδέλφια, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Εβραίοι, ΤοΟρκοι 
’Αλβανοί, Άραβες, 'Ελληνες, Βούλγαροι, δλοι είμεθα πολΐται τής 
έλευθέρας ’Οθωμανικής Πατρίδος...» ΤοΟτο έπανελαμβάνετο δέ δι- 
αρκώς. Καί ό κοσμάκης τό έπίστευε. Μιά νέα πνοή έφύσησε άπ* 
άκρου είς άκρον τής Μακεδονίας καί δλης τής Τουρκίας. Είς τήν 
Θεσσαλονίκην κατέβαινον δλοι διά νά Γδουν μέ τά μάτια τους, καί 
ν’  άκούσουν μέ τά αότιά τους τήν μεταβολήν αύτήν. Καί αύτοί 
οί άντάρται καί κομιτατζήδες, άρματωμένοι καί σημαιοστολισμέ
νοι, «Ισήρχοντο μέ τραγούδια καί έγένοντο δεκτοί μέ κραυγάς έν-
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GouotaqioO. Εφημερίδες έξεδίδοντο είς ίλας τάς γλώσσας. Σιγά
—  σιγά μιά νέα ζωή ήρχιζε. Κέντρα έθνικά πολιτικά ήνοίγοντο έ- 
λεύθερα, κόμματα Ιδρύοντο. Όλοι άφυπνίζοντο άπό βαθύν δπνον, 
άπό μακράν άδράνειαν, άφυπνίζοντο διά τήν έθνικήν των όργάνω- 
σιν.

ΤοΟρκοι καί ραγιάδες άνέπνΐον, δέν έφοβοϋντο πλέον τούς 
χαφιέδες, ώμίλουν δι’  δλα καί μέ δλους έλεύθερα, δυνατά. Σάν μα
νιτάρια ξεφύτρωναν τό Ινα κατόπιν τοϋ άλλου τά «τζεμιέτ», ό «Πο
λιτικός Σύνδεσμος» τών Ελλήνων, «ίσραηλιτικαί λέσχαι, τό Κέν- 
τρον τών Βουλγάρων», «Συνταγματικοδημοκρατικών», τό τών «Όμο- 
σπονδημοκρατικών» κλπ. Καί αότοί ot έργάται ξύπνησαν ξαφνικά. 
Μέσα είς τούς στενούς δρόμους τής πόλειος έβλεπε κανείς δχι σπα- 
νίως διαδηλώσεις άπεργών μέ νταούλια καί ζουρνάδες, ot όποϊοι 
έζητωκραύγαζαν είς δλας τάς γλώσσας πού ώμιλοΟντο είς τήν πό- 
λιν ύπέρ τής έλευθερίας καί τών νεοτούρκων. Άπήργουν διά νά έ- 
ορτάσουν καί αύτοί τό μεγάλο γεγονός, άπήργουν Γνα δοκιμάσουν τήν 
έλευθερίαν καί νά ζητήσουν κάποιαν αδξησιν. ΟΙ έργάται τοΟ Μο- 
νοπωλείου Καπνού, ot καπνέργάται, ot ύπάλληλοι μεγάλων έμπο- 
ρικών καταστημάτων, ot ξυλουργοί, ot ραπτεργάται, ύποδηματερ- 
γάται, τυπογράφοι, άρτεργάται, δλοι άπεργοΟσαν. Ή  πρώτη πρΛ- 
ξις τών άπεργών ήτο ή παρέλασις μέ μουσικήν καί ζητοκραγάς 
ύπέρ τοΟ Κομιτάτου. Ή  δευτέρα ήτο ή έν διαδηλώσει παρουσίασις 
είς τό Κομιτάτον.1

ΤοΟτο είχε τήν πρωτοβουλίαν τοΟ διακανονισμοΟ τών διαφο
ρών μεταξύ έργατών καί έργοδοτών. Ώ ς έπΐ τό πλεΐστον μιά μι
κρή αύξησις, όλίγαι ύποσχέσεις ήρκουν διά τήν λήξιν τών άπεργι- 
ών. Ενίοτε δμως at διαπραγματεύσεις παρετείνοντο, ot έργοδότζι 
έφαίνοντο άνένδοτοι, άνεμιγνύοντο είς τάς διαπραγματεύσεις οί Ε 
θνικοί Σύλλογοι, ό «έλληνικός Πολιτικός Σύνδεσμος», ή «Ίσραηλι- 
τική Λέσχη τών Φίλων», 6 «’Ομοσπονδιακός Βουλγαρικός Σύνδε
σμος».

ΜερικαΙ άπεργίαι Εληξαν άδόξως. Ot έργάται Ιβλεπον πώς 
δέν άρκοΟν πάνοτε οί δμνοι πρός τήν έλευθερίαν. Τό Κομιτάτον εΐ- 
χεν άλλας πατριωτικάς άσχολίας, διά νά βαρεθ) γρήγορα τόν ρό

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
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λον τοϋ μεσάζοντος. Μετ’ όλίγον μάλιστα ήρχισε νά μήν εύνοή 
πλέον τάς άπεργίας. 01 έθνιχοΐ σύλλογοι προσεπάθουν νά τάς προ
λαμβάνουν. Καί ο[ έργάται ήρχισαν νά σκέπτωνται σοβαρώτερον 
περί τοΟ πρακτέου. Συζητήσεις ζωηροί ήρχισαν είς τά καφενεία, 
είς τά έργοστάσια. Ούδεμία μέχρι τότε συνείδησις ύπήρχε, ούδ’ ί 
χνος όργανώσεως. Ή  έπανάστασις τοϋ 1908 τούς άφύπνισε διά 
πρώτην φοράν. Τό Κομιτάτον τούς ένέπλησε έλπίδων. Καί ot έρ- 
γάται ϊτρεχον πρός αύτό. ’ΕπιτροπαΙ έπΐ έπιτροπών παρουσιάζον- 
το είς τό Κομιτ&τον. ΤΙ νά κάνουν; Ν’ άπεργήσουν; Τό Κομιτάτον 
τούς συνεβούλευε. Κάμετε «ταμεία», μαζέψατε παράδες, θά σάς 
χρειασθοΟν. At έφημερίδες έπανελάμβανον τήν συμβουλήν: Ιδρύ
σατε άλληλοβοηθητικά ταμεία. Ot έθνικοΐ σύλλογοι έπίσης. Είς 
τάς συγκεντρώσεις τών έργατών, είς τά καφενεία, εις τούς κήπους 
κάποτε καί είς αύτά τά έργοστάσια ρήτορες άπεσταλμένοι τοΟ Κο
μιτάτου ή προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι, φιλάνθρωποι καί άλλοι 
έπανελάμβανον: Πρέπει πρώτα νά κάνετε τά ταμεία σαςΙ

Έ  συμβουλή αύτή είχε τήν Εννοιάν της: Διά τής Ιδρύσεως 
τοϋ ταμείου άπεσοβείτο ό κίνδυνος τής άπεργίας, ό δέ έργατικός ά- 
ναβρασμός έλάμβανε μίαν ήρεμον διέξοδον διά τών άλληλοβοηθη- 
τικών ένώσεων. ’Εξ άλλου ot έργάται, συντεταγμένοι πλέονι, θά ή- 
δΰναντο νά χρησιμοποιηθούν κάπως. Ό  πρώτος έκλογικός σάλος ά- 
πέδειξε τήν άνάγκην όργανωμένων δυνάμεων καί δλοι προσπαθοϋ- 
σαν νά ώθήσουν τούς έργάτας είς τήν όργάνωσιν καί νά έξασφαλί- 
σουν δι’ έαυτούς τήν έπιρροήν των. "Ετσι ένεφανίσθησαν τά πρώτα 
άλληλοβοηθητικά «Ταμεία». Καί πρό τής νεοτουρκικής έπαναστά- 
σεως ύπήρχον τοιαϋτα, κρυφίως βεβαίως λειτουργοϋντα, μόνον με
ταξύ τών Ελλήνων (άρτεργατών καί άλλων) καί Βουλγάρων. Με
τά τήν έπανάστασιν δμως Ιδρύονται πάμπολλα. Χαρακτηριστικόν 
είναι ή έθνική κατάταξις αύτών: 01 'Ελληνες (άρτεργάται, τυπο
γράφοι, ξυλουργοί, ραπτεργάται, ύποδηματεργάται, έμποροΟπάλ- 
ληλοι, καπνεργάται καί άλλοι) είχον τά άλληλοβοηθητικά των τα
μεία, ot Ίσραηλϊται (καπνεργάται, έμποροϋπάλληλοι, ξυλουργοί, 
ραπτεργάται, τυπογράφοι,, σαπωνοποιοί κλπ.) είχον τά Ιδικά τους. 
Καί δλα αύτά εύρίσκοντο πέριξ τών έθνικών συλλόγων. ’Ανάμικτα,
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AHPAAM ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

δηλαδή διεθνή ταμεία ή σαν στήν άρχή δύο μόνον: Τό xajulov τών 
έργατών τής Ρεζή (Μονοπωλείου καπνοΟ) καί τών σιδηροδρομι
κών. ΟΙ τελευταίοι είχον μεταξύ τους όχι μόνον ’ Ελληνας, Ίσρα- 
ηλίτας, Τούρκους καί Βουλγάρους, άλλά καί Σέρβους, Γερμανούς, 
Γάλλους καί φυσικά, λόγω τοΰ άριθμοϋ έκάστης έΟνικότητος καί 
τοΰ είδους τής έργασίας των, ή ιδέα τής ένότητος ύπερίσχυσεν ευ
θύς έξ άρχής. 2

Μεταξύ τών άλληλοβοηθητικών ένώσεων δέν υπήρχε καμμία 
έπαφή. Ά ν  καί τά περισσότερα «ταμεία» είχον μάλλον χαρακτήρα 
συντεχνιών καί εύρίσκοντο πέρις Γυρισμένων Κέντρων, ο^ως προα- 
ναφέραμεν, έντούτοις καμμία σχεδόν συνεργασία δέν υπήρχε μεταξύ 
των. Τί σχέσιν μπορούσε νά ?χτ) π.χ. ό τυπογράφος μέ τόν ράπτην 
ή ό έμπορο'ύπάλληλος μέ τόν άρτεργάτην; Τούς συνέδεε βέβαια ή 
έθνική ιδέα, άλλά πέραν αυτής δέν είχαν τίποτε άναμεταξύ τους. 
Κάτι περισσότερον: ό Έλλην ξυλουργός δέν ένδιεφέρετο διά τόν 
Ισραηλίτην συνάδελφόν του, ό Ισραηλίτης καπνεργάτης δέν έσκέ- 
πτετο διόλου διά τήν ϋπαρξιν τοΰ Τούρκου καί Έλληνος συναδέλ
φου του. Ό  Βούλγαρος ύποδηματεργάτης έμισοΰσε τόν Έλληνα 
καί οΰτω καθεξής. Έγένοντο μάλιστα κάποτε κοιναί άπεργίαι, άλ
λοτε δμως άντέδρουν καί μεταξύ των. Ή  άπεργία τών γκαρσονιών 
κατά τό πλεϊστον 'Ελλήνων π.χ. Εδωσεν άφορμήν είς έλληνοβουλ- 
γαρικάς άντεγκλήσεις.

Οΰτως είχον τά πράγματα, όταν τόν Μάρτιον τοΟ 1909 ό έ- 
ρυθρός Σουλτάνος, μετανοήσας διά τήν παραχωρηθεΐσαν έλευθερί
αν, καί μή άνεχόμενος τήν ΰπαρξιν ένός νο|ΐοΟετικοΟ σώματος, ιδί
ως δέ ένός Κομιτάτου, τό όποιον άπό ήμέρας είς ήμέραν συνεκέν- 
τρωνε είς χείρας του τήν πραγματικήν έξσυσίαν, ήθέλησε να έπα- 
ναφέρη τήν άπολυταρχίαν καί νά έκδιώξη τούς άντιπροσώπους τοΟ 
λαοϋ. Τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον, τό όποιον παρέμεινεν είς τήν 
Θεσσαλονίκην, έκινητσποίησε άμέσως τάς δυνάμεις του, όργάνωσε 
τόν άγώνα κατά τοΟ Χαμήτ καί έδρασεν άστραπιαίως. Ώ  Στρατιά 
τής Θεσσαλονίκης, συμπληρωθεΐσα μέ πολλούς έθελοντάς δλης τής 
Μακεδονίας καί ’Αλβανίας, μέ έπικεφαλής τόν Μαχμούτ Σοβκέτ 
Πασάν καί τούς ήρωες τοΟ Κομιτάτου ’Εμβέρ καί Νιαζί, έβάδισε



χατά τής πρωτευούσης. Μεταξύ τών έθελοντών κατετάχθησαν 
πλεΐστοι Έλληνες καί Βούλγαροι χαί μερικοί Ίσραηλίται άχόμη. 
Ή  Κωνσταντινούπολις δέν έπερίμενε τόν αιφνιδιασμόν καί σχεδόν 
χωρίς άντίστασιν ή πόλις κατελήφθη άπό τά στρατεύματα τοϋ Κο
μιτάτου, άπό τούς έθελοντάς, τούς άντάρτας xal κομιτατζήδες. Ή  
όθωμανιχή Βουλή έπανέλαβε τάς συνεδριάσεις της καί έξεθρόνισε 
τόν σουλτάνον. Ό  Σουλτάν Μεχμέτ δ Β ' άνήλθεν είς τόν θρό
νον. Τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον τής Θεσσαλονίκης ϊγινεν κύριον 
τής καταστάσεως.

Ή  Μακεδονική Πρωτεύουσα έπανείδε τάς διαδηλώσεις τών 
έορταζόντων τήν νίκην νεοτούρκων, ήχουσε καί πάλιν τάς ζητώ- 
χραυγάς καί τούς ύμνους, τούς άλλαλαγμούς χαί τούς διθυραμβι- 
χούς λόγους. Νέα γεύματα νέαι προπόσεις, νέαι κάθοδοι εις τήν 
Θεσσαλονίκην. Άλλά τό Κομιτάτον είχε πλέον χϋρος, δύναμιν κχΐ 
έννοοϋσε νά θέση τέρμα είς τάς έορτάς διά νά όργανώση «τήν άμυ
ναν τής Νέας Τουρκίας».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΓΡΚΟΚΡΑΤΟΓΜΕΝΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Πώς έξεπηδησεν άπό τήν Μακεδονίαν τό έργατικό 
κίνημα είς δλην τήν Ελλάδα

Τά πρώτα σωματεία πού ύπίρχαν είς την Θεσσα
λονίκην. Ή προσπάθεια των σοσιαλιστών όπως 
τά άποσπάσουν άπό τάς παλαιάς άντιλήψεις. 
Καπνέ μπορος πρόεδρος τών καπνεργ<χτών. "Ε- 
νωσις τών ψιλών καί η 'Εργατική Λέσχη. 'Ό 
που ύποκύπτει καί τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον. 
Ή δρασις της Φεντερασιόν.
*Οταν τό Νεοτουρκικόν καθεστώς έστερεώθη αί λαΓχαΙ μ&ζαι 

άνεπτέρωσαν τάς έλπίδας των καί οί έργάται έπανήλθον είς τάς 
άπεργίας. Νέον χΰμα άπεργιών έξερράγη. Τήν φοράν δμως αύτήν 
τά γεγονότα έξελίχθησχν ύπό σοβαρωτέραν μορφήν. Άπήργησαν 
οι ξυλουργοί, οί χαπνεργάται, οί σιδηροδρομιχοΐ, οί μηχανουργοί. 
Μερικοί έξ αύτών άπήργουν διά δευτέραν φοράν. Ή δη οί έργά-
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ται άπήργουν δμαδικώς, Ινευ διακρίσεως έθνικότητος, μέ κάποιαν 
τάξιν, μέ έπιτροπάς έπΐ κεφαλής. Ot έθνικοΐ σύλλογοι έτίθεντο εΐ; 
δευτέραν μοίραν, τουλάχιστον κατά τάς ήμέρας τϊ]ς άπεργίας. At 
διαπραγματεύσεις έγένοντο πολλάκις άπ’ εύθείας μεταξύ έργατι- 
κών έπιτροπών καί έργοδοτών. Ή  μεσολάβησις τών «έθνικών» πα
ραγόντων δέν ήτο καί εύκολος καθ’ δσον ένδιεφέροντο πλεΐστοι άλ- 
λοεθνεϊς. Είς τάς συγκεντρώσεις τών άπεργών ήκούοντο σοβαρώτε- 
ροι λόγοι. Ή  λέξις «2νωσις» έπανελαμβάνετο διαρκώς ύπό τών ρη
τόρων. Καί πράγματι τά «ταμεία» έλειτούργουν μάλλον ώς έπαγγελ- 
ματικαί ένώσεις, παρά ώς άλληλοβοηθητικά σωματεία. Ή  λέξις 
σοσιαλισμός Ικαμε έπίσης τήν έμφάνισίν της.

Μεταξύ τών έργατών συγκατελέγοντο καί πολλοί έθελονταί, 
έπιστρέψαντες έκ τής «ένδόξου» έκστρατείας κατά τοϋ Σουλτάνου 
καί τής πρωτευούσης του, ot όποίοι έξήσκουν Ιδιαιτέραν έπιρροήν, 
ώς πλέον θαρραλέοι. ΕΓς έξ αύτών, μικρόσωμος Ισραηλίτης τυπο
γράφος, διεκρίθη μεταξύ τών ίσραηλιτών έργατών, διά τούς χα
ρακτηριστικούς σοσιαλιστικούς λόγους. Έπρότεινε νά Ιδρυθοϋν μι
κτά, διεθνή σιοματεΤα καί έπροπαγάνδιζε τήν άνάγκην Ιδρύσεως 
μι&ς πανεργατικής λέσχης. ’Αλλ’ at όμιλίαι του ήκούοντο μέ έν- 
διαφέρον μόνον άπό τούς όμοεθνεΤς του. Ot άλλοι, ιδίως ot 'Ελλη
νες, δέν έπρόσεχαν καί πολύ τούς λόγους αύτούς. Ot τελευταίοι οΰ- 
τοι είχον τόν πολιτικόν σύνδεσμόν των, ίστις άναπληροΟσε, κατά 
τήν γνώμην των, τήν λέσχην αύτήν. Τά Ισραηλίτικα σωματεία έ
πίσης είχον «τήν λέσχην τών φίλων», ή όποία τούς «έβοήθη», τούς 
καθοδήγει. Ή  λέσχη δμως αύτή άπετελεϊτο άπό έμπόρους, δικηγό
ρους καί γενικώς άπό μή έργάτας.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Ή Σοσιαλιστική Όργάνωσις

Κατά τήν έποχήν ταύτην μεταξύ τών Βουλγάρων Θεσσαλο
νίκης ένεφανίσθησαν τινές σοσιαλισταί, ot όποίοι έπροπαγάνδιζαν 
τήν Ιδέαν τής συνθέσεως δλων τών έργατικών δυνάμεων τής Θεσ
σαλονίκης είς μίαν Σοσιαλιστικήν Όργάνωσιν. ΑύτοΙ έδέχοντο
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τήν Γδρυσιν κοινής έργατικής λέσχης. Ή  Ιδέα αύτή έκαρποφόρησε 
γρήγορα. Πέντε— Ιξ ίσραηλϊται καπνεργάται μέ τόν γραμματέα 
τους Σαμουήλ Σααδί, δλίγοι τυπογράφοι μέ τόν Μπεναρόγια, έμ- 
ποροΟπάλληλοι τινές μεταξύ τών όποιων δ ’Αλβέρτος Ντάσσα, ραπ- 
τεργάται μέ τόν ’Αβραάμ Χασόν, τριάντα περίπου έν συνόλφ τόν 
άριθμόν, συνέπηξαν τήν πρώτην έργατικήν λέσχην μεταξύ τών ’ Ι
σραηλιτών. Είς Ιν καφενεΐον Εναντι τοϋ Διοικητηρίου Εγιναν δύο 
— τρεϊς προκαταρκτικαί συσκέψεις καί τέλος είς τό άνω πάτωμα 
ένός άλβανικοϋ μαγειρείου έπί τής δδοϋ ’Εγνατίας ένοικιάσθη δω- 
μάτιον πρός έγκατάστασιν τών γραφείων αύτής. Έμβλημα τής λέ
σχης ύπήρξε χεΙρ έργάτου κρατούσα σφυρί.

Ή  μικρά αύτή λέσχη άρχίζει μίαν ζωηράν δράσιν: διαλέ
ξεις, συζητήσεις, συσκέψεις, διεδέχοντο ή μία τήν άλλην. Ή  σπου- 
δαιοτέρα φροντίς τών άποτελούντων τήν λέσχην, μέ έπί κεφαλής 
τούς προαναφερομένους, ήτο πώς να άποσπάσουν τά έργατικά «άλ- 
ληλοβοηθητικά» σωματεία άπό τήν άστικήν «λέσχην τών φίλων» 
καί πρώτα νά προσελκύσουν είς τήν λέσχην τούς διοικούντας τά 
σωματεία αύτά.

Είς τήν ίδρυθεϊσαν Έργατικήν Λέσχην έγένετο λόγος περί 
πάλης τάξεων, περί σοσιαλισμού, διεθνούς όργανώσεως προλεταρί
ων καί όλίγον κατ’  όλίγον δ σοσιαλισμός έγένετο άποδεκτός άπό 
τά μέλη, τά δποΐα καί δλονέν έπληθΰνοντο.

Ή  Πρωτομαγιά, ή διεθνής αύτή ήμέρα τών προλεταρίων, έ- 
ωρτάσθη τό έτος έκεΐνο (1909) άπό τήν έργατικήν λέσχην κατό
πιν μεγάλης προπαρασκευής δημοσίως. Δύο - τρεις συμπαθούντες 
Τούρκοι, Βούλγαροι σοσιαλισταί (τυπογράφοι καί άλλοι) καί πλή
θος ’ Ισραηλιτών έργατών έν διαδηλώσει, μέ έρυθράς σημαίας καί 
μουσικάς, παρήλασαν είς τούς δρόμους τής πόλεως πρός μεγάλην 
κατάπληξιν πάντων.

Τούτο άπετέλεσε πράγματι ένα έξαιρετικό γεγονός διά τήν 
Θεσσαλονίκην. Γεγονός νέον καί πρωτοφανές, τό δποϊον Εκαμε ζω- 
ηροτάτην έντύπωσιν είς δλους, Ιδίως όμως είς τούς έργάτας. Ή  λέ
σχη έκέρδιζεν Εδαφος, ήρχισεν νά άσκή γόητρον καί ot συμπάθεια: 
της δλονέν καί έμεγάλωναν. Τά άλληλοβοηθητικά «ταμεία» διά

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΓΡΚΟΚΡΑΤΟΓΜΕΝΗΝ ΘΕΙΣΟΛΟΝΙΚΗΝ
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τών συμβουλίων των ήρχοντο πρός τήν λέσχην χαί έζήτουν τήν 
συμβουλήν της, τήν συνδρομήν της.

Τό μεγαλύτερον, τό τών καπνεργατών, έπΐ κεφαλής τοΟ όποι
ου είχε κατορθωθή νά εύρίσκωνται μέλη τής Έργατιχής Λέσχης, 
Αν χαί έξηκολούθει νά έξαρτδται Αχόμη άπό τήν «Λέσχην τών Φί
λων», μέλος τής όποίας είχεν xal τήν προεδρίαν του, συνεπάθει ά- 
ναφανδόν, τήν ’Εργατικήν Λέσχην.

Ό  Αγών διά τήν όλοσχερή κατάκτησιν τοΟ «ταμείου» τούτου 
παρά τής έργατιχής λέσχης έξεδηλώθη πρώτον είς τήν κατάκτη- 
σιν τής προεδρείας του. Ό  έγχατασταθείς ύπό τής «Λέσχης τών 
Φίλων» ώς Πρόεδρος τοΟ «ταμείου» ήτο... χαπνέμπορος! I! Έ  Ε ρ
γατική Λέσχη έξεμεταλλεύθη τήν Ιδιότητά του ταύτην. Έπρεπε 
νά έκλεγή έργάτης. Ό  άγών έπέτυχεν εόχόλως. Ή  έπιρροή τής 
Έργατιχής Λέσχης εισδύει όλίγον Ματ’ όλίγον καί είς άλλα «τα
μεία». Ή  Λέσχη τιτλοφορείται ώς σοσιαλιστική.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

“Η ίδρυσις της Φεντερασιόν

Έ ν τφ μεταξύ έπλησίαζεν ή πρώτη έπέτειος τής Νεοτουρκι
κής έπαναστάσεως. Τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτον προπαρασκευάζε- 
το διά τόν πανηγυρικόν έορτασμόν της. Πρός δλας τάς διευθύνσεις 
έστέλλοντο προσκλήσεις διά τήν συμμετοχήν των είς τόν έορτα
σμόν αύτής. Τό πανίσχυρον Κομιτάτον διέταζεν. ’Αλλ’ ή μικρά 
σοσιαλιστική Λέσχη είχε διαφορετικήν γνώμην. Καί έτόλμησε νά 
τήν διατυπώση «Έ  έπανάστασις θά έωρτασθή άπό τούς έργάτας 
χωριστά». Ή  Ικπληξις ύπήρξε μεγάλη καί γενική. ΕΙς μάτην τό 
Κομιτάτον έστελνε άπεσταλμένους πρός τήν Ίσραηλιτικήν Έργα- 
τικήν Λέσχην. Ό  Μπεναρόγιας, ό Ισραηλίτης τυπογράφος καί οί 
μετ' αύτοΟ δέν ήννάουν νά λάβουν μέρος είς τήν νεοτουρχιχήν έπί- 
σημον παρέλασιν. ’Επειδή αί άπειλαΐ δέν είχον κανέν άποτέλεσμα 
τό Κομιτάτον άπεφάσισε ν’ άφίσg τούς «έργάτας» νά χάνουν Ιδικήν 
των παρέλασιν.
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Ή  Έργ. Λέσχη έκάλεσε πράγματι τάς έπιτροπάς τών άλλη- 
λοβοηθητιχών σωματείων : τό Διεθνές (Μικτό), τοΟ Μονσπωλείου 
χαπνοΟ (Ρεζή), τών σιδηροδρομικών, τών Ισραηλιτών χαπνεργά
των τών Βουλγάρων καί ’Ισραηλιτών τυπογράφων, τών Ελλήνων 
άρτεργατών καί όργανώνει τήν «έργατικήν παρέλασιν», ήτις ύπήρ- 
ξε όγχωδεστάτη χαΙ μεγαλειώδης, Γση σχεδόν πρός τήν έπίσημον 
τοΟ Κομιτάτου.

Προχήρυξις, τυπωμένη' εις τέσσαρας γλώσσας (τουρχιχήν, 
έλληνιχήν, βουλγαριχήν χαΙ ί σπανό— εβραιΓχήν) έμοιράσθη δωρε
άν είς τρεις χιλιάδες άντίτυπα. Τό «Μανιφέστο» αύτό ήτο μία σοσι
αλιστική διαχήρυξις διά τής όποίας άνηγγέλλετο ή μετατροπή τής 
«Ίσραηλιτιχής ’Εργατιχής Λέσχης» είς ίσραηλιτιχόν τμήμα τής 
ύπό ίδρυσιν Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας, έκαλοϋντο δέ χαΙ οί λοι
ποί σοσιαλισταί "Ελληνες, ΤοΟρκοι, Βούλγαροι κλπ. δπως ιδρύ
σουν καί οδτοι τά τμήματά των. Ή  έπιτυχία τής δευτέρας σοσια
λιστικής διαδηλώσεως ήτο άνέλπιστος. Ό λοι ώμίλουν διά τήν 
νέαν όργάνωσιν, διά τήν Σοσιαλιστικήν 'Ομοσπονδίαν (F6d6ration 
Socialiste).

Τό Κομιτάτον, αί έφημ£ρίδες, ot σύλλογοι, καί περισσότερον 
δλων οί έργάται συνεζήτουν διά τόν σοσιαλισμόν. Τό Κομιτάτον 
δέν έτόλμησε νά έμποδίση τήν έμφανισθεΐσαν σοσιαλιστιχήν όργά- 
νωσιν. Ή  Φεντερασιόν ένεφανίσθη δημοσίφ τήν ή μέρα τής ίδρύσε- 
ώς της χαΙ άμέσως προσήλκυσε χαΙ συνεχέντρωσε τά περισσότερα 
άπό τά «ταμεία», τά όποϊα καί άναδιωργάνωσε είς έπαγγελματιχά 
σωματεία μέ ιδιαίτερα άλληλοβοηθητικά τμήματα. ’Επί κεφαλής 
τής Φεντερασιόν έτέθησαν δύο— τρείς διαννοούμενοι, μεταξύ τών 
όποίων καί ό έλθών τότε Άλβ. Άρδίττι.3

Παραλλήλως δμως μέ τήν έμφάνισιν τής Φεντερασιόν ένεφα
νίσθη καί μία βουλγαρική σοσιαλιστική δμάς, άποτελουμένη ώς 
έπΐ τό πλεΐστον άπό τυπογράφους καί άλλους έλθόντας έκ Βουλγα
ρίας διά τήν στοιχειοθέτησιν τών δύο βουλγαρικών έφημερίδων 
καί Αλλων όμοίων ύπηρεσιών.

Τί ήτο ή Φεντερασιόν. Σοσιαλιστικόν Κόμμα ή Σο
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ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

σιαλιστική 'Ομοσπονδία. "Εν συλλαλητήριον 
διά τόν Φερέρ. ΠροστριβαΙ μεταξύ Βουλγάρων 
καί Ισραηλιτών σοσιαλιστών. Η «ΈφημερΙς 
τών Εργατών».
«Φεντερασιόν» Ετιτλοφορήθη ή σοσιαλιστική όργάνωσις Θεσ

σαλονίκης. Ώνομάσθη ύπό τών ιδρυτών αυτής οδτω διότι Εφρό- 
νουν δτι είς Τουρκίαν, δπου ύπήρχον πολλαΐ έθνότητες, δέν ήδύ- 
ναντο άλλως πως νά όργανωθώσιν οί σοσιαλισταί.

Σχεδόν είς κάθε πόλιν τής Τουρκίας ύπήρχον άρκετά στοι
χεία άπό κάθε Εθνικότητα καί οί σοσιαλισταί Εδει νά σχηματίσουν 
τμήματα έξ έκάστης, συνδεόμενα μεταξύ των άφ’ ένός μέν διά τής 
συνδέσεώς των είς μίαν τοπικήν 'Ομοσπονδίαν, άφ’ έτέρου δέ διά 
τής συνενώσεως τών κατά τόπους δμοσπονδιών είς μίαν 'Ομοσπον
δίαν Όθωμανικήν. Τοϋτο άλλως τε Επέβαλλον λόγοι τεχνικοί: 
πώς ήδύνατο νά γίνη ή σύνθεσις ’Αρμενίων σοσιαλιστών (’Αρμε
νίας, Πόντου καί Κωνσταντινουπόλεως), Τούρκων σοσιαλιστών, 
πού ένεφανίσθησαν άργότερον, Βουλγάρων, Σέρβων, Ελλήνων, 
’Ισραηλιτών καί άλλων, άφοΟ δέν ύπήρχε κάν μία κοινή γλώσσα, 
ώς μέσον Επικοινωνίας καί άλληλοεπιδράσεως ; Ή  «Φεντερασιόν» 
ίδρύθη άπό τούς Ίσραηλίτας, άλλά μέ άπώτερον σκοπόν ένώσεως 
φυσικώς καί άβιάστως δλων τών σοσιαλιστικών δυνάμεων τής 
Τουρκίας.

Είς τόν ώς άνω τρόπον όργανώσεως τών σοσιαλιστών ύπήρ
χον καί ot άντιφρονοϋντες. Ot Βούλγαροι σοσιαλισταί Επί παραδεί- 
γματι, κυρίως ot έλθόντες Εκ Βουλγαρίας καί μαζί μέ αύτοΰς άρ
γότερον ot όλίγοι Έλληνες σοσιαλισταί Κωνσταντινουπόλεως Εφρό- 
νουν δτι καί είς τήν Τουρκίαν Εδει νά όργανωθή Εν ένιαϊον σοσια- 
λιστικόν Κόμμα καί δχι μία 'Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Όργά- 
νωσις τών διαφόρων κατά Εθνότητας σοσιαλιστικών δμάδων. Οί 
Ίσραηλΐται δμως έπέμειναν είς τήν άποψίν των καί ή Φεντερα
σιόν ήρχισε τήν δράσιν της Επί τή βάσει τών ώς άνω δμοσπονδια- 
κών άντιλήψεων.

Κατ’ Εκείνην τήν Εποχήν είς τήν 'Ισπανίαν κατεδιώχθη καί 
κατόπιν συλλήψεως, βασάνων καί δίκης κατεδικάσθη είς θάνατον
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ό άθρησκος παιδαγωγός Φερέρ διά τήν άθεΐστικήν του προπαγάν
δαν καί τάς πρός τήν έπίσημον θρησκείαν έπικρίσεις του. Παντοϋ 
είς τήν Εύρώπην έγένοντο συλλαλητήρια καί διαδηλώσεις είς Εν- 
δειξιν διαμαρτυρίας έναντίον τής ισπανικής άντιδράσεως έπαναφί- 
ρούσης τάς μεθόδους τής 'Ιερ&ς Έξετάσεως. Τά συλλαλητήρια καί 
αί διαδηλώσεις ώργανοΟντο άπό τούς σοσιαλιστάς, τούς τέκτονας, 
τούς διαννοουμένους, τούς συνδικαλιστάς, τούς άναρχικούς. Είς τήν 
Θεσσαλονίκην έπίσης ή είδησεογραφία τοΟ Τύπου έπροκάλεσεν 
ζωηράν άγανάκτησιν. Καί ή Φεντερασιόν έν συμπράξει μέ τάς τε- 
κτονικάς στοάς Θεσσαλονίκης ώργάνωοε μέγα συλλαλητήριον είς 
τόν Λευκόν Πύργον κατά τής Ισπανικής άντιδράσεως. Είς τό συλ
λαλητήριον αύτό έκ μέρους τής Φεντερασιόν ώμίλησεν ό έμποροΟ- 
πάλληλος Άλ6. Ντάσσα, τοΟ Μπεναρόγια διαφωνήσαντος διά τήν 
μετά τών τεκτόνων σύμπραξιν. Τό συλλαλητήριον ήτο πρωτοφα
νές είς δγκον καί άγανάκτησιν. ΜαΟρες σημαίες άνυψώθησαν καί 
μετά τό συλλαλητήριον έγένετο διαδήλωσις έναντίον τοΟ ίσπανικοϋ 
προξενείου. Τό γόητρον τής Φεντερασιόν άνυψώθη Ιτι περισσότε
ρον μετά τό συλλαλητήριον τοϋτο. Όλίγον άργότερον ή Φεντερχ- 
σιόν Γδρυε τήν δανειστικήν της βιβλιοθήκην καί τό σοσιαλιστικόν 
βιβλιοπωλεΐον ύπό τό δνομα «Φερέρ».

Ή  σοσιαλιστική βουλγαρική όμάς, ή όποία ήτο μικροτέρα μέν 
είς δγκον καί Επιρροήν τής Φεντερασιόν, άλλ* άρτιώτερον καταρ
τισμένη σοσιαλιστικώς καί ή όποία διετέλει είς σχέσεις μέ τήν 
Φεντερασιόν, δέν έπεδοκίμασε τήν σύμπραξιν μετά τών τεκτόνων. 
Ή  πράξις αΰτη τής Φεντερασιόν έν συνδυασμψ μέ τάς διαφωνίας 
αΓτινες ύφίσταντο μεταξύ ταύτης καί τής βουλγαρικής όμάδος ώς 
πρός τήν μορφήν, ήν Εδει νά λάβη ή όργάνωσις τών σοσιαλιστών 
δηλ. άν Ιδει νά έμφανισθή ώς μία όμοσπονδιακή όργάνωσις ή ώς 
ίν ένιαίον σοσιαλιστικόν κόμμα έδυσχέραινε τό Εργον τής μεταξύ 
τών δύο όργανώσεων συνεννοήσεως. Πράγματι δέ Εκτοτε άνεφύη- 
οχν προστριβαί μεταξύ τών Βουλγάρων καί ’Ισραηλιτών σοσιαλι
στών, άλλά καί μέσα είς κάθε μίαν τών δύο όργανώσεων. Μέσα 
είς τήν Φεντερασιόν ένεφανίσθη ύπό τόν ράπτην ’Αβραάμ Χασόν 
όμάς Εχουσα τάς αύτάς μέ τούς Βουλγάρους σοσιαλιστάς άντιλή-.
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ψεις χαΙ πρός στιγμήν ήπειλήθη χαΙ αύτή ή δπαρξις τής Φεντε- 
ραβιόν.

Ot άδιαλαχτικώτεροι έκ τών Βουλγάρων, ot καί περισσότεροι, 
οί όποίοι μάλιστα ήσαν συνδεδεμένοι μέ τό Σοσ. Δημοκρατικόν 
Κόμμα (Στενών) 4 τής Βουλγαρίας, διέκοψαν τάς διαπραγμα
τεύσεις μέ τήν Φεντερασιόν χαΙ συνέπηξαν ίδιχόν των Σοσιαλιστι- 
κόν Κέντρον. 01 άπομείναντες όλίγοι συμπαθοΟντες τήν Φεντερα
σιόν άπετελοϋντο άπό όπαδούς τών δύο άλλων σοσιαλιστικών κομ
μάτων τής Βουλγαρίας (τό τών «φαρδιών» καί τό τών «άποσχιθέν- 
των στενών» ή «φιλελευθέρων») καί άπό έντοπίους έργάτας. Με
ταξύ αύτών, όκτώ ή έννέα τόν άριθμόν, συγκατελέγοντο καί δ δη
μοσιογράφος Τύμπερ καθώς καί ό Νικολτσέτο, ύπάλληλος μεγάλου 
έμπορικοΟ καταστήματος τής πόλεως. (καί ot δύο άργότερον μειη- 
νάστευσαν είς τήν Βουλγαρίαν), δπου προσεχώρησαν είς τό Κο/ι- 
μουνιστικόν Κόμμα). Ot όλίγοι αύτοί ένεγράφησαν ώς μέλη τής 
Φεντερασιόν.

Ή  προσπάθεια τής Φεντερασιόν πρός Γδρυσιν έλληνικής καί 
τουρκικής όμάδος δέν έπέτυχε ποτέ. Δύο τρείς Τούρκοι συμπαθοϋν- 
τες (ένας δάσκαλος καί Ενας ξυλουργός) έβοήθουν άρκετά τό Ερ- 
γον. Έλληνες δμως δέν είσήλθον είς τήν Φενχερασιόν, έκτός ένός 
Πέτρου, έκ Βουλγαρίας, σιγαροποιού τό έπάγγελμχ, παρά μετά τό 
1912. Ούχ ήττον ύπήρχν 'Ελληνες έργάται, ot τής Ρεζή, οΓτινες 
εύρίσκοντο ύπό τήν έπιρροήν τής Φεντερασιόν, άλλά καί ούτοι πα- 
ρηχολουθοϋντο άπό τόν Πολιτικόν Σύνδεσμον χαΙ δέν έτόλμουν νά 
δυσαρεστήσουν τούς όμοεθνείς των προχωροϋντες περισσότερον άπό 
τήν άνοχήν.

Τό σπουδαιότερον Εργον τής Φεντερασιόν ήτο ή μεταξύ τών 
’Ισραηλιτών διδασκαλία, ή παρακολούθησις τών σωματείων, ή όρ- 
γάνωσις διαλέξεων, συζητήσεων κλπ. Τπήρχεν δμως Ελλειψις φι
λολογίας, βιβλίων καί Εφημερίδων. Ot έργάται δέν ήξευραν άλλην 
γλώσσαν πλήν τής 'Ισπανό— έβραιΐκής. “Επρεπε νά έκδοθή Εν 
φύλλον. Καί ή Φεντερασιόν έτέθη έπί τό Εργον. ’Οργάνωσε μίαν 
μεγάλην πράσινην έορτήν είς τόν Κήπον τών Πριγκήπων (Μπές 
Τσινάρ), προσεκάλεσεν *ίς τήν έορτήν τόν ’Αρμένιον σοσιαλιστήν
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βουλευτήν Μουράδ (άπαγχονισθένχα κατά τόν Α ' Παγκόσμιον Πό- 
λεμ ον άπό τούς Νεοτούρκους) καί έκ τών εισπράξεων αότής άνελ- 
θουσών είς 100 λίρας Τουρκίας (χρυσάς) περίπου Εξέδωκ· τό 
πρώτον σοσιαλιστικόν φύλλον Θεσσαλονίκης.

Ή  Εφημερίς αδτη έβαπτίαθη «Ή  ΈφημερΙς τών ’Εργατών» 
καί Εξεδόθη κατ’ άρχάς μέν είς 4 γλώσσας, Τουρκικήν, Έλληνι- 
κήν, Βουλγαρικήν, καί Ίσπανο— έβραιΓκήν, άκολούθως δέ είς δύο 
μόνον, Βουλγαρικήν καί Ίσπανο— έβραιΓκήν (τέσσαρα φύλλα τά 
πρώτα, πέντε άλλα τά δεύτερα). Τήν Βουλγαρικήν τήν διηύθυνε 6 
Τόμωφ, τήν δέ Ίσπανο— έβραιΓκήν ό Δ. Μενασέ μέ τόν Μπεναρό
για. Αί 100 χρυσές λίρες είχον έξατμισθή είς Εξοδα μεταφράσεως 
κυρίως καί «Ή Έφημερίς τών ’Εργατών» έξέπνευσεν μαζί των. 
Ά λλ’ ή Ιδέα τής Εκδόσεως Εφημερίδος δέν έταυάγησεν. ’Απεναντί
ας, άργότερον Εκαρποφόρησε.

Παραλλήλως πρός τήν διδασκαλίαν τοΟ σοσιαλισμοΟ ή Φεν
τερασιόν έφρόντιζε καί διά τά Εργατικά σωματεία. Ίδρυε νέα, δι- 
«οργάνωνε τά παλιά, τά συνεκέντρωνεν είς τό Κέντρον της, ώργά- 
νωνε τάς άπεργίας διά τήν μεθοδικήν καλλιτέρευσιν τής θέσεως 
τών Εργατών, προσεπάθει νά ένωση τά Εθνικά ώργανωμένα σωμα
τεία κλπ. ’Επέτυχε τήν Ενωσιν τών Βουλγάρων καί Ισραηλιτών 
τυπογράφων τών Ελλήνων άρνουμένων τήν μέ Βουλγάρους Ενω- 
σιν, Επίσης Επέτυχε τήν συνεργασίαν τών ’ Ισραηλιτών καπνεργα
τών μετά τών Ελλήνων —  Τούρκων (οί δποϊοι είχον ξεχωριστόν 
ταμεΐον — Τουρκικά «σανδοϋκι»). 01 Τούρκοι καί οί Έλληνες 
καπνεργάται δμως δέν ήθελον νά μεταβάλουν τό κοινόν ταμεΐον 
τους είς καθαρώς Επαγγελματικόν σωματεϊον (συνδικάτο), οδτε 
καί νά Ενωθούν τελικά μέ τούς Ίσραηλίτας «σοσιαλιστάς». Οί Ίσ- 
ραηλΐται καπνεργάται ήσαν ή πλειοψηφία καί ot Έλληνες καί ot 
Τούρκοι πού καί πού ΕΑαιζαν Ενα ρόλο μισοκιτρίνων (άπεργοσπα- 
στών). Πάντως ή συνεργασία κατά τάς κρισίμους στιγμάς ήτο γε
γονός. Ή  Φεντερασιόν Επέτυχεν Επίσης τήν Ενωσιν τών Τούρκων 
καί ’ Ισραηλιτών ξυλουργών.
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"Ενα πολιτικό συλλαλητήριον. Ή έφημερίς των 
Βουλγάρων σοσιαλιστών. «Πρωτομαγιά» τοΰ 
1909. Μία δίκη. Ό  Ρακόβσκυ είς Θεσσαλονίκην.

Ή  έργατική καί σοσιαλιστική ζύμωσις δέν άνεζωογονεϊτο μό
νον είς Θεσσαλονίκην. Είς Κωνσταντινούπολή, Σμύρνην καί άλλα- 
χοΟ καί εις αύτάς άκόμη τις πόλεις τής Μακεδονίας (Σκόπια, Βε- 
λεσσά κλπ.) ίδρύοντο έργατικά σωματεία, άπεργίαι κάπως γενι- 
κώτερχι έκηρύσσοντο, σοσιαλιστικαί όμάδες καί έργατικές έφημε- 
ρίδες ένεφανίζοντο. Ή  Νεοτουρκική Κυβέρνησις παρηκολούθει 
ύπόπτως τήν όλονέν άναπτυσσομένην ζύμωσιν. ’Απεργία τών σιδη
ροδρομικών δλων τών εύρωπαΓκών δικτύων έτάραξε τά νεΟρα τοΰ 
Κομιτάτου. Ό  τότε Υπουργός τών ’Εσωτερικών ΦερΙτ Πασσάς t j - 
νέταςε καί ύπέβαλε εις τήν Όθωμανικήν Βουλήν νομοσχέδιον διά 
τοΟ όποιου άπηγορεύετο τό δικαίωμα τής άπεργίας είς τούς Οπωσ
δήποτε έργαζομένους εις ύπηρεσίας «δημοσίας άνάγκης» (κοινω
φελείς) , ώς οί σιδηροδρομικοί, τροχιοδρομικοί., κλπ. Έ ξ άφορμής 
τοΟ νομοσχεδίου τούτου έξαπελύθη έκ Θεσσαλονίκης κΟμα άγανα- 
κτήσεως καί διαμαρτυρίας, τό όποΐον διέτρεξε τήν Μακεδονίαν καί 
Θράκην, μετεδόθη είς δλην τήν Μικράν ’Ασίαν. Τό πρώτον συλλα
λητήριον ώργανώθη έν Θεσσαλονίκη, ούχΐ δνευ έμποδίων καί προ
στριβών μέ τάς άρχάς, αί όποϊαι δέν ήννόουν νά τό έπιτρέψουν.

Ά λλ’ οί όργανωταί του, ή Φεντερασιόν δηλαδή καί οί ένδια- 
φερόμενοι σιδηροδρομικοί καί άλλοι, κατώρθωσαν νά ένεργήσουν 
μέ έπιδεξιότητα παρασύραντες είς αύτό δλα τά έργατικά σωματεία 
καί αύτά τά ύπό τήν κηδεμονίαν τών έθνικών συλλόγων, δλον τόν 
έργατικόν κόσμον καί οί μή ώργανωμένοι είσέτι. Αί άρχαί έθεώρη- 
σαν καλλίτερον δτι ίπρεπε νά, έπιτρέψουν τό συλλαλητήριον, δρί- 
σασαι τόπον συγκεντρώσεως τήν Εναντι τοΟ Τελωνείου πλατείαν. 
Τήν ήμέραν έκείνην δλος δ στρατός Θεσσαλονίκης ήτο έν έπιφυλα- 
κή, τό δέ ίππικόν είχε περιζώσει τήν πλατείαν. Μ’ δλα ταϋτα τό 
συλλαλητήριον έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. Μία άνθρωπο- 
πλημμύρα κατέκλυσε τάς όδούς καί έγέμισε γρήγορα δχι μόνον 
τήν πλατείαν, άλλά καί δλας τάς παρόδους. Τό δέ ίππικόν ήναγ-
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κάσθη διαρχώς νά εΰρύνη περισσότερον τήν περιζωθεϊσαν περιο
χήν διά νά περιλάβη δλον έκεϊνον τόν άνθρώπινον δγχον. Είς Ινχ 
έξώστην τών δύο μεγάλων κτιρίων Εναντι τοΟ Τελωνείου έστήθη- 
σαν at σημαϊαι τών σωματείων.

Σημαϊαι έρυθραί σοσιαλιστικαί, τουρκικαί μέ τήν ήμισέλινον 
ελληνικαί καί άλλαι μέ παντός εΓδους έμβλήματα καί έπιγραφάς. 
Είς άλλον έξώστην ώμίλουν ot διάφοροι ρήτορες, Ενας Αρμένιος 
δημοσιογράφος Κων)λεως, Ενας Τοΰρκος δάσκαλος, Ενας Σέρβος 
σιδηροδρομικός, δ Τόμωφ, δ Μπεναρόγιας, δύο 'Ελληνες έργάται. 
Ot λόγοι προυκάλεσαν φρενίτιδα. Μετά τό συλλαλητήριον καί πα
ρά τήν άπαγόρευσιν έγένετο μεγαλειώδης παρέλασις διά τήν «συ
νοδείαν τών σημαιών». Τά λάβαρα τών σωματείων έσυνοδεύθησαν 
πραγματικά άπό δλους τούς έργάτας, καταταγμένους κατά σωμχ- 
τεδχ καί έθνικότητας. Ή  παρέλασις διήλθε δλην τήν παραλίαν καί 
τήν Έγνατίαν, άπεχαιρέτησε τά έλληνικά λάβαρα,.δταν διήλθεν 
άπό τά γραφεία τοϋ Πολιτικού Συνδέσμου καί κατέληξεν είς τό 
Κέντρον τής Φεντερασιόν;, δπου πύρινοι λόγοι έξεφωνήθησαν έκ 
νέου καί ή μέθη τής έπιτυχίας Εφθασεν είς τό κατακόρυφον.

Ή  καθ’ δλην τήν χώραν άντανάκλασις τοϋ συλλαλητηρίου 
τούτου ύπήρξε μεγίστη. Τό παράδειγμα τής Θεσσαλονίκης έμιμή- 
θησαν καί άλλαι πόλεις, συλλαλητήρια δέ έπηκολούθησαν καί 
έκεΐ.

Ό  Φερίτ Πασσ&ς δχι μόνον ήναγκάσθη νά άποσύρη τό νομο- 
σχέδιον, άλλά καί παρητήθη.

Τό Βουλγαρικόν Σοσιαλιστικών Κέντρον &ν καί Ελαβε μέρος 
είς τό συλλαλητήριον δέν Εμεινεν έντελώς (κανοποιημένον. Ή. θέχ 
τών έθνικών, έλληνικών καί τουρκικών σημαιών παρά τό πλευρόν 
τών σοσιαλιστικών καί ή σύμπραξις μέ τόσα άνομοιογενή σωμα
τεία μή καλώς κατηρτισμένα καί μή πραγματικώς συνδεδεμένα 
μεταξύ των δέν άντεπεκρίνετο είς τήν άδιάλλακτον σοσιαλιστικήν 
άντίληψιν τών έν τφ Κέντρφ τούτφ. Άπεφάσισαν νά έκδώσουν δε- 
χαπενθήμερον έφημερίδα, τήν «Εφημερίδα τών Έργατών Τουρ
κίας», τήν δποίαν έτύπωναν είς Σόφιαν καί διένεμον είς Θεσσαλο
νίκην καί Μακεδονίαν.
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Ή  έφημερίς αύτή είχε Αποκλειστικήν σχεδόν Αποστολήν τήν 
κριτικήν τής Φεντερασιόν. Είς τήν κριτικήν ύπήρχεν Αρκετή δόσι; 
προσωπικής έμπαθείας κατά τών μελών τής Φεντερασιόν, ήτις Ιφ- 
θασε μέχρι καί συκοφαντίας Ακόμη, άλλ’ ή κυρία βάσις ύπήρξε 
ή πολτική της κατά τοΟ 'Ομοσπονδιακού ’Οργανισμού, κατά τής 
εύρείας πολιτικής δράσεως άνευ όργανικής προπαρασκευής, κατά 
τής εύκόλου έπιτυχίας. Ή  στενή σύνθεσίς της μέ τά προβλήματα 
καί τάς μεθόδους τού έν Βουλγαρία σοσιαλισμού έξήσκει άσφαλώς 
έπίδρασιν έπί τής άπόψεως ταύτης, αϊτινες δμως Αντιλήψεις, παρ’ 
8λην τήν δρθότητα εΓς τινας λεπτομερείας, δέν ήδύναντο νά τύχω- 
σιν έφαρμογής έν Τουρκίφ.

Ή  Φεντερασιόν έβάδιζε τόν δρόμον της. Μικρά σχετικώς, πα- 
ραβαλομένη μέ τάς εύρωπαϊκάς καί άλλας βαλκανικάς όργανώσεις, 
έξήσκει ούχ’ ήττον μεγάλην έπίδρασιν, τό δνομά της δέ έπέρασε 
τά σύνορα τής Τουρκίας καί ήκούσθη είς δλην σχεδόν τήν Εύρώ- 
πην. Είχε φθάσει πλέον ή στιγμή διά νά προσχωρήσω είς τήν Διε
θνή. At σχέσεις της μέ τά δύο ’Αρμενικά σοσιαλιστικά κόμματα 
(Δασνάκ καί Χιντσάκ),6 μέ τό Διεθνές Σοσιαλιστικόν ΓραφεΙον 
τών Βρυξελλών, καί μέ τά βαλκανικά σοσιαλιστικά κόμματα τής 
προσέδιδον μίαν διεθνή σπουδαιότητα καί ή Φεντερασιόν Απεφά* 
σισε τήν προσχώρησιν.

At Τουρκικαί Άρχαί ήρχισαν νά άνησυχούν καί ή παρακο- 
λούθησις τού κινήματος ήρχισεν. ’Επικολούθησαν νέαι προστριβαί, 
μεταξύ τών δποίων καί ή σύλληψις τοΰ Μπεναρόγια έν Γευγελή, 
δπου είχεν ούτος έκεϊ Αποσταλή διά νά όργανώστ) τούς έκεϊ κα
πνεργάτας. Κατόπιν τής προφυλακίσεως τοΰ Μπεναρόγια Απηγο- 
ρεύθησαν at δημόσιαι συγκεντρώσεις διά τήν διαμαρτυρίαν κατά 
τής συλλήψεως ταύτης. Πιέσεις τοΰ Κομιτάτου πρός τούς έθνικούς 
συλλόγους πρός άπόσπασιν τών έργατών άπό τής έπιρροής τής 
Φεντερασιόν καί άπειλαί έτέθησαν έν χρήσει. Ά λλ’ ή Φεντερα
σιόν είχε συμμάχους. Ot Αρμένιοι βουλευταί τών ώς άνω κομμά
των, ή Διεθνής καί τά Σοσιαλιστικά Κόμματα έκινήθησαν. At Ά ρ- 
χαί ύπεχώρησαν. At άνακρίσεις κατά τού Μπεναρόγια δέν Απέ- 
δοσαν τά Αναμενόμενα Αποτελέσματα. Ό  φυλακισθείς Απηλευθερώ-
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θη. ΑΙ έπιτυχίαι έξτ]κολούθουν.
Ή  πρωτομαγιά δμως δέν έωρτάσθη τήν φοράν ταύτην μβγατ 

λοπρεπώς. Τό Βουλγαρικόν σοσιαλιστικών Κέντρον έώρτασεν ξε
χωριστά είς τά γραφεία του. At πιέσεις άφ’ έτέρου παρεκώλυσαν 
πολλούς άμφιρρόπους. Τό φόλλον τής «Πρωτομαγιάς» έκυκλοφό- 
ρησεν εύρύτατα μέ άρθρα είς τήν Γαλλικήν καί Ίσπανο - έβραιΓ- 
κήν, τυπωμένα μέ έρυθράν μελάνην. Ή  άπεργία δμως δέν ήτο γε
νική καί αισθητή. Έν τφ μεταξύ ή Φεντερασιόν έξηκολοώθει τό 
Ιργον τής σοσιαλιστικής μορφώσεως τών έργατών. ΕΙς τό Ιργον 
της τοΟτο ύπεβοηθεΐτο άπό τήν άρκετά μεγάλην βιβλιοθήκην «Φε- 
ρέρ», ήτις ήρχισε νά περιέχη πλεΐστα γαλλικά σοσιαλιστικά συγ
γράμματα, ώς καί Ισπανό— έβραϊκάς έκδόσεις έπΐ τής Ιστορίας τοΟ 
έργατικοΟ έπαγγελματικοϋ κινήματος τοΟ Βελγίου καί ίλης τή; 
τής Εύρώπης, τής πάλης τών τάξεων, τοΟ σοσιαλισμού κλπ.

Μία περιπετειώδης δίκη τού σωματείου καπνεργατών (’ Ισρα
ηλιτών) έπέσυρε τήν προσοχήν τής κοινής γνώμης Θεσσαλονίκης 
καί τής Τουρκικής πρωτευούσης. At δικαστικαί ΆρχαΙ Θεσσαλο
νίκης διετείνοντο δτι τό σωματείον τούτο έλειτούργει παρανόμως 
καί έμήνυσαν τούς έπΐ κεφαλής αύτού. Κατεσχέθησαν τά άρχεΤα 
του, τό ταμεΐον του, συνελλήφθησαν ot διοικοΰντες αύτό, άπολυθέν- 
τες άκολούθως έπ’ έγγυήσει. Ή  δίκη Εγινεν είς τό Πρωτοδικεΐον 
μέ μεγάλην συρροήν κόσμου καί μέ συνηγόρους φερμένους άπό τήν 
Τουρκικήν πρωτεύουσαν. Ή  διαδικασία διήρκεσε μιά δλόκληρη 
ήμέρα. Τέλος ή άθωωτική άπόφασις έξεδόθη τήν νύκτα καί ot έρ- 
γάται Εξαλλοι άπό Ενθουσιασμόν, έν διαδηλώσει καί ζητωκραυ- 
γαΐς μετέφεραν είς τό Κέντρον τής Φεντερασιόν, δπου καί τό 
ταμείον τοϋ σωματείου τών καπνεργατών, τό άποδοθέν άρχείον καί 
ταμεϊον τοϋ σωματείου, δπου καί «έώρτασαν τήν νίκην».

Τό Νεοτουρκικόν καθεστώς έπανέφερεν έπΐ τάπητος τό ζήτη
μα τοϋ εύρωπαϊκού Ιμπεριαλισμού καί τής Βαλκανικής 'Ομοσπον
δίας. Τά θέματα αύτά άπησχόλουν κυρίως τούς σοσιαλιστάς τών 
βαλκανικών χωρών. ’Εκτός τούτου ή διεξαγομένη έκ μέρους τοϋ 
Βουλ. Σοσιαλ. Κέντρου πάλη έναντίον τής Φεντερασιόν εΖχεν ώς 
άποτέλεσμα νά έπισύρη τήν προσοχήν τών εύρωπαϊκών σοσιαλιστι
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κών κύκλων ύπέρ τής Φεντερασιόν καί τό Διεθνές Σοσιαλιστι- 
κόν Γραφείο ν άπέστειλε τόν Ρακόβσκυ, β διάσημον Ρουμανοβούλ- 
γαρον σοσιαλιστήν, μέλος τοΟ Δ.Σ.Γρ., είς Θεσσαλονίκην διά νά 
ένισχύση τήν Φεντερασιόν. Ό  Κρ. Ρακόβσκυ (διαδραματίσας άρ- 
γότερον έν Ρουμανία καί ιδίως έν Ρωσίφ πρωτεύοντα ρόλον κατά 
τήν Ρωσικήν έπανάστασιν τοΰ 1917 ώς Πρόεδρος τών ’Επιτρό
πων τοΰ Λ-αοΰ έν Ούκρανί^, ώς Απεσταλμένος τής Σοβ. Ρωσίας έν 
Γευνεύη καί ώς Πρεσβευτής τών Σοβιέτ έν Λονδίνψ καί Παρισί- 
οις, έξόριστος έν Σιβηρία άργότερον λόγψ τών τροσκιστικών του 
άντιλήψεων) ό έποϊος είχε μεγάλο κύρος καθ’ δλην τήν Βαλκανι- 
κήν ίκαμεν έν Θεσσαλονίκη τρεις συνδιαλέξεις είς Γαλλικήν καί 
μίαν είς τήν Βουλγαρικήν έπί τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας.

Ή  είς τήν πλατείαν τής ’Ελευθερίας διάλεξίς του είς Γαλλι
κήν γλώσσαν, ήτις έπανελήφθη έντός τοΰ καφενείου «Κρυστάλ» είς 
τήν Βουλγαρικήν, έξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν είς φυλλάδιον είς 
Γαλλικήν γλώσσαν.

Ή  διέλευσις τού Ρακόβσκυ έκ Θεσσαλονίκης καί μάλιστα 
Απεσταλμένου τής Διεθνοϋς, έκαμε μεγάλην έντύπωσιν καί έτόνι- 
σεν πολύ τό ήθικόν γόητρον τής Φεντερασιόν.

Ό  Βούλγαρος βουλευτής Βλάχωψ προσχωρεί είς 
την Φεντερασιόν. Ή «Εργατική ’Αλληλεγγύη». 
Ό  «’Εργάτης» Κωνσταντινουπόλεως. ’Οθωμα
νική Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψις Θεσσαλονί
κης. Ή έπίσκεψις του Σουλτάνου είς Μακεδο
νίαν καί ’Αλβανίαν. Συλλήψεις καί έξορία. Μία 
Βαλκοτνική Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψις.

Μεταξύ τών Βουλγαρομακεδόνων τής Μακεδονία^ καί Θεσ) 
νίκης ύπήρχον δύο κόμματα. Έ ν  ύπό τήν άμεσον έπιρροήν τών όρ- 
γάνων τής έπισήμου Βουλγαρίας ύπό τό ίνομα « Σ υ ν τ α γ μ α τ ι -  
κ ό ν  Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό  ν» καί έτερον ύπό τήν άμεσον έπιρρο
ήν τών «φεντεραλιστών» άντιπάλων τής έπισήμου Βουλγαρίας ύπό 
τό δνομα « Ό μ ο σ π ο ν δ ο δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν » .  Ό  χαρακτη
ρισμός «δημοκρατικόν» έχρησιμοποιείτο είς τήν όνομασίαν αύτήν
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μά/Λον μέ τήν Εννοιαν «λαϊκού»— λαοκρατικοΟ. Τό «Συνταγματικόν 
Δημοκρατικόν» άντεπροσώπευε είς τήν όθωμανικήν πολιτικήν ζωήν 
-ό Εθνικιστικόν βουλγαρικόν ρεύμα τό εύρισκόμενον ύπό τήν Επιρ
ροήν τών «βιρχοβιστών» κομιτατζήδων, όργάνων τής Βουλγαρικής 
Κυβερνήσεως. Άντιθέτως τό Ετερον άντεπροσώπευε τήν μικροστι- 
κήν μάζαν εύρισκομένην ύπό τήν Επιρροήν τών φεντεραλιστών 
Σ α ν δ ά σ κ υ  — Τ σ ε ρ ο ν ο π έ ε  φ —  Π α ν ί τ σ α 7 κλπ.

Κατά τάς πρώτας όθωμανικάς Εκλογάς ot «φεντεραλισταί» 
έπέτυχον μίαν βουλγαρικήν Εδραν Εν θεσ)νίκη Εκλεγέντος τοΰ Δ. 
Β λ ά χ ω φ ,8 καθηγητοΰ τής Χημείας, παλαιού σοσιαλιστοΰ. Ό  
Βλάχωφ Ετέθη Επί κεφαλής τού «'Ομοσπονδιακού» Κόμματος, άλ
λά θεωρούμενος πάντοτε ώς σοσιαλιστής καί Ελθών είς διαφωνίας 
μέ μερικούς άρχηγούς, ιδίως μέ τόν Σανδάσκυ (συμφιλιωθείς κατά 
τόν Βαλκανικόν πόλεμον μέ τήν Βουλγαρίαν) άπεχώρησε τού κόμ
ματος τούτου, μετά δέ καιρόν, άφού πρώτον έξεδηλώθη εις τήν 
Βουλήν ώς σοσιαλιστής καί συνηργάσθη μέ τούς ’Αρμενίους σοσι- 
αλιστάς Κων) λεως, καθώς καί μέ τούς πρώτους ’Ελληνας δημοτι- 
κιστάς καί δημοκρατικούς προσεχώρησε τέλος είς τήν Φεντερασιόν.

Ή  δράσις του Εκτοτε ύπήρξε πάντοτε σύμφωνος μέ τάς ύπο- 
οείςεις τής Φεντερασιόν, τήν όποίαν Εξυπηρέτει είλικρινώς καί 
άξιστάκτως. ’Από τό βουλευτικόν βήμα, άπό τάς στήλας τών Εφη
μερίδων (θεσ) νίκης καί Κων) πόλεως), ή μέ τάς διαλέξεις του τάς 
όποίας Εκαμε είς Γαλλικήν καί Τουρκικήν γλώσσαν, τάς όποίας 
ώμίλει άπταίστως, ύπεστήριξε σθεναρώς τάς σοσιαλιστικάς άρχάς 
καί τά συμφέροντα τής Εργατικής τάξεως. ΕΙχεν δμως μεταρρυθμί- 
στικάς τάσεις καί ή κριτική τού Βουλγ. Σοσιαλ. Κέντρου δέν έφ«ί- 
σθη αύτού.

ΑΙ πρωτοα έφημερίδες

Μέ τήν προσχώρησιν τοΰ Βλαχώφ είς τήν Φεντερασιόν αδτη 
Ελάμβανε νέον πολιτικόν κύρος καί ή άνάγκη τής έκδόσεως έφημε- 
ρίδος Εγένετο όλονέν αίσθητοτέρα. Κατόπιν Εντόνου προπαρασκευ-



ής χαΙ προσπαθείας πρός έγγραφήν συνδρομητών, συλλογήν έρά- 
νων κλπ. έξεδόθη ή έβδομαδιαία έφημερίς «’Εργατική ’Αλληλεγ
γύη» (Σολιδαριδάδ Όβραδέρα).

Σχεδόν ταυτοχρόνως είς τήν Κων)πολιν όμάς Βουλγάρων σο
σιαλιστών είχε κατορθώσει νά συγχεντρώση πέριξ αύτής όλίγους 
Έλληνας, Ίσραηλίτας καί Τούρκους. Ot Έλληνες οΰτοι, όπαδοΐ 
τής δημοτικής, έπηρεασθέντες καί άπό τάς σοσιαλιστικάς άρχάς 
έξέδωκαν τήν έφημερίδα «’Εργάτην», ot Ίσραηλίται έξέδωκαν καί 
αυτοί τόν «Εργάτην» (είς τήν ΙσπανοεβραΓκήν), ot δέ ΤοΟρκοι 
τήν «Ίστιράχ» (Εργάτην).

Πέριξ τών έφημερίδων τούτων έδημιουργεΐτο μία έργατική 
καί σοσιαλιστική ζύμωσις, όμοία μ’ έκείνην τών Βουλγάρων καί 
Σέρβων έν Μακεδονία καί θεσ) νίκη. Τό Σοσιαλ. Κέντρον Κων) 
πόλεως ώμοίαζε περισσότερον μέ τό Βουλγ. Σοσιαλ. Κέντρον θεσ) 
νίκης, άλλά Ιβλεπε τάς έν τή πράξει δυσκολίας του καί διετέλει 
είς στενωτέρας σχέσεις μέ τήν Φεντερασιόν, ή όποία καί διέδιδε 
έν θεσ) νίκη τόν «Εργάτην» (έλλην· καί ίσπανοεδρ. έκδόσεις), 
τής έλληνικής έκδόσεως διευθυνομένης ύπό τών Ν. Γιαννιοϋ καί 
Στ. Παπαδοπούλου, καθώς καί τό τουρκικό φύλλο.

Τά δύο άρμενικά κόμματα, άν καί ένδιεφέροντο διά τήν σο- 
σιαλιστικήν αύτήν ζύμωσιν τής Κων)πόλεως καί Μακεδονίας, ιδί
ως τό Κόμμα Χιντσάκ, έν τούτοις δέν ήλθον είς στενάς όργανικάς 
σχέσεις μέ αύτήν. Ot Κωνσταντινοπολίται σοσιαλισταί έθεώρησαν 
καθήκον των νά έπέμβουν μεταξύ τών διϊσταμένων Φεντερασιόν καί 
Βουλγ. Σοσιαλ. Κέντρου καί κατόπιν άλληλογραφίας μακρ&ς μέ 
άμφοτέρας τάς όργανώσεις ταύτας κατέληξαν είς συμφωνίαν διά 
τήν σύγκλησιν έν Θεσσαλονίκη μιας ’Οθωμ. Σοσιαλ. Συνδιασκέ- 
ψεως.

Ή Διάσκεψις έν Θεσσαλονίκη

Τήν όργάνωσιν αύτής τής διασκέψεως άνέλαβεν τό Βουλγ. 
Σοσιαλ. Κέντρον. Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΟ 1911 συνεκροτήθη αδ- 
τη έν θεσ) νίκη. 29 άντιπρόσωποι Ελαβον μέρος είς αύτήν.: 6 άντι-
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πρ. Εστειλεν ή Φεντερασιόν, 4 τό Βουλγ. Σοσιαλ. Κέντρον, 1 τό 
Σοσιαλ. Κέντρον Κων) πόλεως (Στ. Παπαδόπουλος, δστις άντεπρο
σώπευε καί τήν έλληνικήν έφημερίδα «Εργάτην»), 5 τό Σοσιαλ. 
Κέντρον Σχοπίων (Βουλγάρων χαϊ Σέρβων), 1 τό Τέτοβον, 1 ή 
Μητροβίτσχ, 1 τό Γχολούσεβο, χλπ. Τό Σερβιχόν Σοσιαλ. Δημ. 
Κόμμα, τό όποΐον είχε χαϊ τήν γραμματείαν τής ύπό Γδρυσιν Βαλ- 
Βαλχανιχής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας άπέστειλε τόν Άτσα 
Π α ύ λ ο β ι τ ς  ώς παρατηρητήν.

At συνεδριάσεις ήρχισαν βΐς τό Βουλγαριχόν Κέντρον χαϊ 
έξηκολούθησαν είς τά γραφεία τής Φεντερασιόν, διήρχεσαν δέ έπί 
τριήμερον. Ή  Συνδιάσχεψις, Αν χαϊ προπαρασκευαστική, προσέφε- 
ρεν έν τούτοις ύπηρεσίας είς τήν σοσιαλιστικήν ζύμωσιν. Κατ’ αύ- 
τήν έδικαιώθη ή Φεντερασιόν, είς τήν δμοσπονδιακήν δργανωτικήν 
άποψίν της, τό δέ Βουλγ. Σοσ. Κέντρον έδικαιώθη είς τήν προσπά
θειαν νά έξασφαλίση τήν όρθόδοξον έρμηνείαν τοΟ ΣοσιαλισμοΟ.

Ό  Αντιπρόσωπος τοΟ ΣερβικοΟ Σοσ. Κόμματος καί ό Αντιπρό
σωπος τοΟ Σοσιαλ. Κέντρου Κων) πόλεως ύπερήσπισαν σθεναρώς 
τάς Απόψεις τής Φεντερασιόν καί ήγωνίσθησαν άρκετά διά νά προ
λάβουν διάσπασιν. Τέλος τό Εδαφος τής συμφιλιώσεως εύρέθη καί 
Απεφασίσθη ή σύγκλησις συνεδρίου, τό όποΖον καί θά Ελυεν Αποτε
λεσματικά τά προβλήματα τοϋ όθωμανικοΟ σοσιαλισμοί).

’Αλλ’ ή ύπομονή τών Νεοτούρκων είχεν έξαντληθή. ΕΙς τό 
Κομιτάτον έγένοντο έπανειλημμέναι συσκέψεις μέ συμμετοχήν έρ- 
γοδοτών καί Αντιπροσώπων τών ’Εθνικών Κέντρων διά τήν Αντι- 
μετώπισιν τής σοσιαλιστικής ζυμώσεως. "Ηδη πρό τής Σοσιαλ. 
Συνδιασχέψεως συνεπείς ένός «Αψυχολογήτου» (καθώς τό έχαρα- 
κτήρισεν ό Αντιπρόσωπος τοΟ Σοσιαλ. Κέντρου Κων) λεως είς τήν 
διΑσκεψιν) Αρθρου, ό «ΈργΑτης» Κων) πόλεώς είχε παυθεί, 6 
ύπεύθυνός του, έργάτης, είχε φυλακισθή.

Τό Στρατιωτικόν Δικαστήριον Κων) πόλεως, δπου, παρεπέμ- 
φθη ή δίκη έθεώρησε τό Αρθρον ώς προερχόμενον Από ξένην προ
παγάνδαν (έλληνικήν) καί κατεδίκασε τόν ύπεύθυνον, τοΟ γρά- 
ψαντος κατορθώσαντος νά έξαφνισθή, είς θμηνον, φυλάκισιν καί 
πρόστιμον 50 λιρών. Ή  Συνδιάσκεψις ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν
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ταύτην, άπέστειλε τηλεγραφικήν διαμαρτυρίαν καί άπεφάσισβ τήν 
συλλογήν έράνων ύπέρ τοΟ φυλακισμένου.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Ή Πρωτομαγιά τοΟ 1911

Ή  πρωτομαγιά τοΟ 1911 έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς έν θεσ) 
vixig· Καί έωρτάσθη σχεδόν είς δλας τάς πόλεις τής ΕύρωπαΓκής 
Τουρκίας. Είς τήν μεγάλην παρέλασιν θεσ/νίκης έλαβον μέρος 
δχι μόνον Ίσραηλϊται xal Βούλγαροι, άλλά χαί άρκετοί Έ λλη
νες καί Τούρκοι... Μεταξύ τών ρητόρων συγκατελέγοντο: ό Β λ ά 
χ ω  φ, ό Παπαθωμάς, δ Ά  ρ δ ί τ τ ι, ό Τοϋρκος καπνεργά
της Ίχσάν καί ό Μπεναρόγιας. Τέσσαρες μουσικαί έτοποθετήθη- 
σαν μεταξύ τών χιλιάδων διαδηλωτών, κατατεταγμένων κατ’ έπάγ- 
γελμα, τά λάβαρα ήσαν δλα έρυθρά, σοσιαλιστικά, ή δέ Διεθνής, 
ό σοσιαλιστικός δμνος, ήρχισε είς διάφορες γλώσσες ταυτοχρόνως, 
12.000 έργάται άπήργησαν, 7-000 παρήλασαν. Ή το καθαρά πλέ
ον ή ύπερίσχυσις τών σοσιαλιστών.

Ά ί άρχαί άπεφάσισαν νά έπέμβουν. Ή  έπίσκεψις τοΟ Σουλ
τάνου είς τήν Μακεδονίαν καί ’Αλβανίαν, ή όποία είχε πολιτικούς 
σκοπούς, έχρησιμοποιήθη άπό τάς άρχάς διά νά έκκαθαρίσουν τήν 
πόλιν άπό μερικούς έπικινδύνους σοσιαλιστάς. Ύπό τήν πρόφασιν 
δτι ύπήρχε κίνδυνος διά τήν ζωήν τοΟ Σουλτάνου διετάχθη ή σύλ- 
ληψις τών Σαμουήλ Γ ι ο ν ά (Γραμμ. τοΟ σωματείου καπνεργα
τών) , Σαμπετάΐ Λεβή, Ίχσάν (γραμμ. τών Τούρκων καπνεργα
τών) καί τοΟ Μπεναρόγια. Οί τρεις πρώτοι έκρατήθησαν εις τά 
μπουδρούμια τοΟ Διοικητηρίου, δ δέ Μπεναρόγιας έξωρίσθη είς 
Σερβίαν. Σύσσωμος ή έργατική τάξις θεσ) νίκης άντέδρασε κατά 
τής αύθαιρεσίας τών Νεοτούρκων καί έπέτυχε μέν τήν άπόλυσιν 
τών κρατουμένων μετά τήν άναχώρησιν τοΟ Σουλτάνου, άλλά δέν 
κατώρθωσε νά έπιτύχη καί τήν έπάνοδον τοΟ Μπεναρόγια είμή κα
τόπιν θορύβου καί συζητήσεως είς τήν Βουλήν καί μετά γενικήν 
διαμαρτυρίαν καί κατακραυγήν τών έργατών καί σοσιαλιστών ίχ ι



μόνον τϊ)ς Θεσσαλονίκης καί Τουρκίας, άλλά καί τής Εύρώπης.
Είς τήν θεσ) νίκην ώργανώθη μέγα συλλαλητήριον, κατά τί> 

δποΤον ώμίλησαν ot Παπαζιάν (’Αρμένιος βουλευτής), Βλάχωφ, 
Σακαριάν (Αρμένιος δημοσιογράφος — σοσιαλιστής) καί ό Άρ- 
δίττης. Ό  παρά τή Διεθνή άντιπρόσωπος τής Φεντερασιόν Σαοΰλ 
Ναχούμ ύπεκίνησεν δλον τόν σοσιαλιστικόν τύπον τής Εύρώπης 
καί μόνον μετά όκτάμηνον έπετράπη είς τδν Μπεναρόγιαν νά έπα- 
νέλθη είς θεσ) νίκην, άφοΟ πρώτον είσήλθεν λαθραίως είς Κων) 
πολιν, έδικάσθη χάριν τών τύπων καί έλαβεν άδειαν έλευθέρας 
έπανόδου.

Άλλ’ ήδη, πρδ τής έπανόδου τοϋ Μπεναρόγια, ή τρομοκρατία 
εΓχεν έξαπολυθεΐ μέ άθρόας συλλήψεις σοσιαλιστών. Ό  παϋσις τοΟ 
«Εργάτου» Κων) πόλεως καί ή άναχώρησις τινών έκ τών Ελλή
νων, μεταξύ τών δποίων δ Ν. Γιαννιός, δ δποΐος μετηνάστευσεν είς 
τήν Ελλάδα, ή καταδίωξις τοΰ τουρκικού «Ίστιράχ» καί ή σύλλη- 
ψις ’Ισραηλιτών τινών (Κων) πόλεως), at πιέσεις τών σοσιαλιστών 
θεσ/νίκης καί άλλα, ήσαν δλα συνέπεια τής αύτής προσπαθείας 
νά ξεκαθαρισθή τδ Ιδαφος.

Ή  κατάστασις έν τούτοις τής Τουρκίας άπδ διεθνοΰς άπό- 
ψεως γενικώς έχειροτέρευε. Τό Νεοτουρκικόν Κιμιτάτον δέν κατώρ- 
θωσε νά σώση τόν «μεγάλον άσθενή». At σχέσεις Τουρκίας — Βαλ
κανικών Κρατών δέν έσημείωσαν βελτίωσιν, άπεναντίας, έχειρο- 
τέρευαν. Ot ΕύρωπαΤοι έκαραδόκουν τήν εύκαιρίαν διά νά έπιτε- 
θοϋν έναντίον τής Τουρκίας. Οί ’Αλβανοί έστασίαζαν.9 Μόνον ή 
διάστασις μεταξύ τών Βαλκανικών κρατών έκράτει τήν κατάστασιν 
είς φαινομενικήν ήρεμίαν.

Ή  ’Ιταλία πρώτη έκινήθη 10 Έκήρυξε τόν πόλεμον κατά 
τής Τουρκίας διά νά καταλάβη τήν Τριπολίτιδα. Καί είς τόν εύρω- 
παΐκόν δρίζοντα βαρέα σύνεφα ένεφανίζοντο. Ή  καταιγίς έπλησί- 
αζεν. Ot σοσιαλισταί τών Βαλκανίων, προβλέποντες τόν έπικείμε- 
νον κίνδυνον ήθέλησαν νά προπαρασκευάσουν Παμβαλκανικόν Συ- 
νέδριον διά τήν δργάνωσιν μιας γενικής άντιστάσεως κατά τοϋ πο
λέμου. Τή πρωτοβουλία τοΰ Σερβ. Σοσιαλ. Δημοκρ. Κόμματος11 
συνεκλήθη ε ί ς Β ι λ ι γ ρ ά δ ι ο ν  τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1911 Παμ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΓΡΚΟΚΡΛΤΟΓΜΕΝΉΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

63



βαλκανική Σοσιαλ. Συνδιάσκεψις. Είς αύτήν συμμετέσχον ή Σερβία, 
ή Ρουμανία, ή Βοσνία, ή Κροατία καί ή Τουρκία (Φεντερασιόν) 
καθώς καί ό Ρακόβσκυ ύπό τήν διπλήν του Ιδιότητα τοϋ Αντιπρο
σώπου τής Ρουμανίας καί τής Διεθνούς.

Τά βουλγαρικά σοσιαλ. κόμματα καί τά άρμενικά δέν ήδυνή- 
θησαν νά άντιπροσωπευθούν. Ή  Συνδιάσκεψις άπεφάσισε δπως τήν
5 Νοεμβρίου όργανωθοΰν καθ’ δλην τήν Βαλκανικήν συλλαλητήρια 
διαμαρτυρίας κατά τού πολέμου, καθ’ ά θά έγίνετο άνταλλαγή ρη
τόρων. Ή  Φεντερασιόν θεσ) νίκης δέν καθυστέρησεν είς τήν όργά- 
νωσιν συλλαλητηρίων.

Έκλονικός άγά>ν. Νέαι καταδιώξεις. Ή Χολέρα. 
Τό κρητικόν ζήτημα. Ή ’Αλβανική έπανάστα- 
σις. Παραμοναι τοϋ βαλκανικού πολέμου.

Ό  Ίταλοτουρκικός πόλεμος καί ή έσωτερική κατατριβή τού 
Νεοτουρκικού Κομιτάτου προυκάλεσεν καί τήν τουρκικήν άντίδρα- 
σιν. 'Γπό τό δνομα «Ίττελάφ» είχεν ήδη ίδρυθή κόμμα άντιπολι- 
τεύσεως. Είς τάς πολλαπλάς άντιδράσεις τών έθνοτήτων, είς τήν 
έργατικήν καί σοσιαλιστικήν ζύμωσιν, είς τάς έξωτερικάς δυσχε- 
ρείας προσετέθησαν καί νέοι έσωτουρκικοί περισπασμοί. Ό  Σαίτ 
Πασσάς, Πρωθυπουργός τότε τής Τουρκίας, συνεφώνησε μέ τό Κο· 
μιτάτον , δτι ή άνανέωσις τής έμπιστοσύνης τοΰ λαού διά νέων 
έκλογών έν έμπολέμφ μάλιστα καταστάσει καί ύπό στρατιωτικόν 
νόμον, όπότε ή έπιτυχία θά ήτο εύκολωτέρα, θά έπέτρεπεν 
είς τούς Νεστούρκους δπως Ισχυροποιήσουν τήν θέσιν τους καί 
καταστείλουν τάς άντιδράσεις. Πράγματι ή πολιτική αύτή έπέ- 
τυχε διά νά συνεχισθή ή καταδυνάστευσις τών έθνοτήτων, τών έρ- 
γαζομένων τάξεων, καί έν γένει τού Τουρκικού λαού. Ό  όθωμανι- 
κός δμως σωβινισμός τών Νεοτούρκων έπεκράτησεν δχι άνευ πά
λης καί συγκρούσεων. Ό  έκλογικός άγών διεξήχθη σκληρώς. Τά 
κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, μηδέ τών σοσιαλιστών έξαιρου{ΐέ- 
νων, ήναγκάσθησαν νά καταφύγουν είς κοινήν σύμπραξιν πρός Αν- 
τιμετώπισιν τής αύθαιρεσίας καί τής Απολυταρχίας.
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Ot ΕλευθερωταΙ Νεότουρκοι μετεβλήθηοαν είς τυράννους, δι
κτάτορας. Έ ν θεσ) νίκη έγένετο κοινόν μέτωπον μεταξύ τής Φεν- 
τερασιόν, τοϋ Τουρκικοϋ κόμματος τής άντιπολιτεύσεως καί τών 
κομμάτων τών έθνοτήτων. Άλλά καί τό Κομιτ&τον δέν Εμεινεν 
άδρανές. ΑΕματηραΙ συγκρούσεις σοσιαλιστών καθ’ όμάδας, Εξορία 
δεκάδων έκ τούτων (’Ισραηλιτών καί Τούρκων) είς κωμοπόλεις 
τής Θράκης ύπό άστυνομικήν Επίβλεψιν, άπειλαΐ έναντίον τών 
έθνοτήτων, δλα αυτά ήσαν μέτρα Ικανά διά νά προκαλέσουν σύγ- 
χυσιν καί άταξίαν είς τό έπίφοβον καί ήνωμένον άντιπολιτευτικόν 
στρατόπεδο.

Ή  Φεντερασιόν έξέδωκεν τήν Εποχήν Εκείνην τουρκικήν σο- 
σιαλιστικήν έφημερίδα διά τήν άντιμετώπισιν τής τρομοκρατίας, 
συνάμα δέ διά τήν διακήρυξιν καί έπεξήγησιν τοΟ σοσιαλιστικού 
προγράμματος.

Παρά ταύτα κατά τήν πρώτην ψηφοφορίαν διά τήν άνάδειξιν, 
Εκλεκτόρων πλεΐστοι δευτεροβάθμιοι Εκλογείς, ot όποϊοι καί θά 
ύπεδείκνυον τούς βουλευτάς, έξελέγησαν έκ τοϋ άντιπολιτευτικοΟ 
στρατοπέδου, μεταξύ δέ αύτών άνεδείχθησαν καί τινες σοσιαλισταί. 
Άλλά τό Κομιτάτον εΰρε τρόπον ν’ άπαλλαγή τούτων έκτοπίσαν 
αύθαιρέτως τινάς έξ αύτών είς άλλας πόλεις. Οδτως ό Μπεναρό- 
γιας έστάλη βιαίως είς Κων)πολιν, ot Γιονδς, Λεβή, Άμών κλπ. 
είς Ξάνθην. Ό  Άρδίττι ύπεχρεώθη νά δρφ έπί τινας ήμέρας έν 
κρυπτψ. Είχε σχεδιασθή μάλιστα καί έπίθεσις έναντίον τής Φεν
τερασιόν. Άλλά τά μέλη της, κυρίως ot έξ αύτών Βούλγαροι, ώπλί 
σθησαν καί έφύλαξαν ήμέραν καί νύκτα τό Κέντρον, δηλώσαντες 
είς τό Κομιτάτον δτι δέν θά Επιτρέψουν άνευ άντιστάσεως τήν κα- 
ταπάτησιν τών συνταγματικών Ελευθεριών. Ή  έπίθεσις έματαιώθη. 
Ή  Εκλογή δμως Εχάθη. Ot Νεότουρκοι, ώς ήταν Επόμενον, Εθριά· 
βευσαν.

Ή  νίκη των δμως ήτο νίκη καδμεία. Ot Εξοπλισμοί τής Ε λ 
λάδος, ή προκλητική στάσις τοϋ μακροσκοπικού Μαυροβουνίου, at 
συνεννοήσεις τών βαλκανικών κρατών προεμήνυον τήν καταιγίδα. 
Τό Κομιτάτον άσυναισθήτως διά τής άφρονος πολιτικής του Επετά- 
χυνεν τήν Εξασθένησιν τοϋ άρρώστου. Ή  Νεοτουρκική Έπανάστα-
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σις είχε πλέον λησμονηθή, είχε παρεκκλίνει τοΰ σκοποϋ, δν είχε 
τάξει εις αύτήν ή ιδεολογία τοϋ ΠανοθωμανισμοΟ. Ή  Τουρκία «I- 
χεν ήδη άρχίσει νά καταρρέιτ].

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΛ

Ή Χολέρα

Λιμός φοβερός ένσκήψας τήν έποχήν έκείνην έν Τουρκΰρ έπε- 
δείνωσε τήν κατάστασιν. Ή  Χολέρα είχεν ήδη έμφανισθή καί έδε- 
κάτιζε τόν πληθυσμόν τής Τουρκικής Αύτοκρατορίας. Είς τήν 
θεσ) νίκην Εκαμε θραϋσιν.

Πρό τής θλιβερές καταστάσεως καί τής άνεπαρκείας τών δη
μοτικών άρχών τής πόλεως τά μέλη τής Φεντερασιόν καί τής Σο- 
σιχλ. Νεολαίας όργάνωσαν έθελοντικάς όμάδας πρός ένίσχυσιν τοΟ 
πληθυσμού. Ί Ι  Φεντερασιόν έπέδειξε πράγματι είς τήν περίστασιν 
ταύτην τοιαύτην δραστηριότητα καί όργάνωσιν, ώστε at άρχαΐ καί 
τή παροτρύνσει τών ύγειονομικών δέν έδίστασαν νά έπικαλεσθοΟν 
τήν έπίσημον συνδρομήν τής Φεντερασιόν καί νά έμπιστευθοΟν 
κατ’ ούσίαν είς αύτήν τήν δλην διαχείρισιν τοϋ άγώνος διά τήν 
καταστολήν τής νόσου είς τήν θεσ) νίκην. "Ολαι at ύγειονομικαί 
δπηρεσίαι έτέθησαν ύπό τήν όργανωτικήν έπίβλεψιν τής Φεντερα
σιόν μέ βέτο. Ένφ δέ κατά τάς προηγηθείσας δημοτικάς έκλογάς 
θεσ) νίκης ot Νεότουρκοι Εκαμαν τό π&ν διά νά έμποδίσουν τήν εί
σοδον Εστω καί ένός σοσιαλιστοΟ εις τό Δημοτικόν Συμβούλιον, ήδη 
ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης καί παρά τήν άπέχθειαν, ήν 
Ετρεφον έναντίον τοϋ σοσιαλισμού καί τών έκπροσώπων του, ήναγ- 
κάσθησαν νά έξάρουν δημοσίως τό Εργον τοΟτο τής Φεντερασιόν.

Τό Κρητικόν ζήτημα

Έ  Χολέρα δέν είχεν άκόμη καταστολή καί τό Κρητικόν ζή
τημα άνεκινείτο. Ot Νεότουρκοι μαινόμενοι κυριολεκτικές ήρχι- 
σαν τήν έξαπόλυσιν ένός σωβινιστικοϋ ρεύματος έναντίον τών Έλ-
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λήνων καί δλων τών έθνοτήτων. Μετά τό μποΟκοτάρισμα τών Ιτα
λικών προϊόντων κατά τόν Ίταλοτουρκικόν πόλεμον ήλθεν ή σειρά 
τών Ελλήνων. Είς τά συλλαλητήρια τών έξαγριωθέντων Τούρ
κων ήνχγκάζοντο οί 'Ελληνες νά δμιλοϋν έναντίον τής Ελλάδος. 
Καί πράγματι τινές έκ τών θεσσαλονικέων προκρίτων έφιγουρά- 
ρησαν ώς ρήτορες τοϋ τουρκικών συλλαλητηρίων. Μόνον ή μικρά 
Φεντερασιόν τών ’Ισραηλιτών σοσιαλιστών έτόλμησε έν όνάμαπ 
τών δικαιωμάτων τών έθνοτήτων νά διατύπωση τήν γνώμην δτι δ 
Κρητικός λαός έχει τό δικαίωμα ν’ άποφασίση διά τήν τύχην του 
καί νά άπόσχη έπιδεικτικώς τοΰ κατά παρ«γγελίαν συλλαλητηρί
ου. Οί Νεότουρκοι δέν έσυγχώρησαν τήν τόλμην τής μικράς Φεν
τερασιόν. Έξώρισαν Αμέσως τόν υπεύθυνον τής «’Εργατικής ’Αλ
ληλεγγύης» ’Αβραάμ Ζακάϊ, ξυλουργόν καί παρέπεμψαν είς δίκην 
τόν άρχισυντάκτην της ’Αρδίττι, άλλ’ ή πρόσφατος δράσις τής 
Φεντερασιόν καί ή Αμέσως κατόπιν κηρυχθεΐσα ’Αλβανική ’Επα- 
νάστασις ήτις, άπερρόφησε τήν προσοχήν τών Νεοτούρκων, Απε- 
σόβησε τήν δίκην.

Ή  ’Αλβανική Έπανάστασις έπεδείνωσε τήν θέσιν τοΟ «Μεγά
λου ’Ασθενούς», δηλ. τής Τουρκίας. Ό  Σουλτάν ΧαμΙτ, παρά τήν 
διπλωματικότητά του, είχεν ήδη φέρει αύτήν είς τό χείλος τής κα
ταστροφής. Ή  Νέα Τουρκία ένόμιζεν δτι ήδύνατο μέ τήν Πανοθω- 
μανικήν Ιδεολογίαν νά διασώση έαυτήν άπό τάς δλοέν Απειλητικω- 
τέρας έπιβουλάς είς τάς κατωτέρας τάξεις καί τάς έθνότητας. ’Αλλ’ 
ήτο πλέον άργά. Ή  έθνική τουρκική συνείδησις ήρχισε νά Αφυ- 
πνίζεται. Ταυτοχρόνως ή εύρωπαΓκή δρεξις πρός κατάκτησιν καί 
διείσδυσιν δλοέν καί έμεγάλωνεν. ’Αλλ’ ή νέα ζωογόνος άστική τά- 
ξις τής τουρκικής κοινωνίας δέν είχεν άκόμη διαμορφωθή, ώστε 
νά έπιβληθή ώς κρατούσα τάξις καί νά περισώση τήν Τουρκίαν 
διά τής προοδευτικής πολιτικής. Τό Κομιτάτον ήτο Αναμφισβητή- 
τως δ πρόδρομός της, Απετελεΐτο δμως άπό Αξιωματικούς καί δια
νοουμένους, έμπνευσμένους άπό τόν Πανοθωμανισμόν, μεταβληθέν- 
τα σιγά— σιγά είς 2ν πανμουσουλμανικόν Ιδεώδες. Οί Αξιωματικοί 
οδτοι δέν ή σαν πραγματικοί έπαναστάται, έθνικοί καί κοινωνικοί 
άναμορφωταί, Αλλά σατραπίσκοι, χειρότεροι τού ’Αβδούλ Χαμίτ
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είς πλείστας περιστάσεις. Είς τήν ’Αλβανίαν έδειξαν τί ήσαν. Καί 
ό ’Αλβανικός Λαός διά πολλοστήν φοράν έπανεστάτησεν. Ή  Νεο
τουρκική νοοτροπία 8μως δέν διέκρινεν δτι ό βαλκανικός πόλεμος 
δπισθεν τής έπαναστάσεως αύτής ήτοιμάζετο γοργά. Καί άνέλαβε 
τό έργον τής αίματηρ&ς καταπνίξεώς της μέ δρακόντια μέτρα καί 
κινητοποιήσεις σημαντικοΟ στρατοΟ.

Καί είς τήν περίστααιν αύτήν ή Φεντερασιόν έτάχθη μέ τό 
μέρος τοϋ ’Αλβανικοΰ Λαοϋ. Ή  άνοχή τοΰ Κομιτάτου, ήτις είχε 
φθάσει είς τό κατακόρυφον, δέν ήδύνατο πλέον νά έπιτρέψη τοιαϋ- 
τα κηρύγματα. ’Ηρχισε πλέον τήν συστηματικήν έπίθεσίν του κατ’ 
αύτής. Αί πρόσκαιρο: παύσεις προεμήνυσαν δτι ή σοσιαλιστική 
έφημερίς θά έπαύετο όριστικώς.

Μία περιπέτεια τοΟ Μπεναρόγια είς Κων)πολιν. 
Νέα έξορία είς... ’Αθήνας. Έργατικόν Κέντρον 
’Αθηνών — Πλ. Δρακουλικ και «" Ερεονα». Ν. 
Γιαννιός καί «"Αμυνα». « Ανάστασις». Γιάννης 
Πικρός καί έργατικός ύμνος. Ή Πρωτομαγιά 
1912 είς ’Αθήνας.

Ό  βία «Απεσταλμένος» είς Κων/πολιν, κατόπιν κρατήσεώς 
του έπί τριήμερον καί έπεμβάσεως τών ’Αρμενίων Βουλευτών καί 
δημοσιογράφων άπελύθη άλλ’ έτέθη ύπό έπιτήρησιν. Ώ ς τόπος 
διαμονής του ώρίσθη ή Κων) πόλις ύπό τόν δρον δέ τής μή άναμί- 
ξεώς του είς τό έκεϊ έργατικόν κίνημα. Πλήν άλλαι μέν βουλαί Νε- 
οτούρκων, άλλά δέ κελεύουν τά πράγματα. Ή  έργατική ζύμωσις 
Κων) πάλεοις άνεπτύσσετο. Άργότερον έγένετο έκλογική ζύμωσις. 
Έκλογαί, άπεργίαι (έργατών Ρεζή, ραπτεργατών, ύφαντουργών), 
Χαντσάκ, Δασνάκ, Τοΰρκοι σοσιαλισταί, δλα Ιπρπε νά μελετηθοϋν. 
Καίτοι έπιτηρούμενος σιγά—σιγά ό Μπεναρόγιας άνεμιγνύετο είς 
δλα. Έκεϊ διαλέξεις, έδώ πύρινους λόγους, άρθρα, ό ύπό έπιτήρη- 
σιν άνθρωπος έκινεΐτο καί Εδρα παντοΰ. Άλλ’ ή άστυνομία Κων) 
πόλεως δέν έπαυσε νά τόν παρακολουθή έως δτου εύρήκε τήν εύ- 
καιρίαν νά τόν άπελάση έκ Τουρκίας έκ τοϋ έξής γεγονότος:

Εκείνην τήν έποχήν εύρίσκετο εις Κων)λιν δ διάσημος Ρω-
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σογερμανός σοσιαλ —  δημοκράτης Πάρβους,12 Ανταποκριτής έκα- 
τόν περίπου σοσιαλιστικών έφημερίδων τής Γερμανίας (άναλαβών 
άργότερον, ώς έλέχθη κατόπιν, κάποιον έμπιστευτικόν ρόλον Ιν 
συνεννοήσει μετά τής γερμανικής κυβερνήσεως κατά τδν Α' Παγ
κόσμιον πόλεμον) καί δ Μπεναρόγιας συνεδέθη μετ’ αύτοϋ. Καίτοι 
ή σύνδεσις αΰτη δέν είχε τίποτε τό έξαιρετικόν καί δέν ώφείλετο 
είμή μόνον είς άπλήν σύμπτωσιν, οόδεμίαν σχέσιν Εχουσαν μέ τήν 
έργατικήν ζύμωσιν, είς τήν δποίαν δέν άνεμίχθη δ Πάρβους, έν 
τούτοις ή Τουρκική άστυνομία ύπωψιάσθη δτι δ Μπεναρόγιας ένήρ- 
γει μέ συνεννόησιν μέ τδν Πάρβους καί άπεφάσισε τήν έξω τή; 
Τουρκίας άπέλασιν τοϋ Μπεναρόγια, δν καί έπεβίβασεν είς έλλη- 
νικδν άτμόπλοιον άναχωροϋν είς Πειραιά. Έτσι δ Μπεναρόγιας 
εύρέθη κατά τάς άρχάς τοϋ 1912 είς ’Αθήνας.

Πρώτη έπίσκεψίς του είς τδ Έργατικδν Κέντρον ’Αθηνών, τδ 
δποΤον είχεν ίδρυθή πρδ Ετους. ’Αλλ* δ σοσιαλιστής ’Ισραηλίτης 
άντικρύζει άμέσως περιβάλλον διαφορετικόν τοϋ έν θεσ) νίκη, Βε- 
λιγραδίφ καί Κων)πόλει. Είς τήν αίθουσαν τοϋ Κέντρου άντικρύ- 
ζει άντί τοΰ Μάρξ τήν εικόνα τοΰ Χριστοϋ, άντί τοΰ συντροφικού 
καί φιλόξενου ένδιαφέροντος τήν ψυχράν καί άδιάφορον στάσιν 
πάντων καί αυτών τών συναδέλφων τυπογράφων μή έξαιρουμένων. 
Διερωτάται μήπως ύπήρχε χωριστδ σοσιαλιστικό κέντρον είς ’Α
θήνας; Τδν συνοδεύουν μέχρι τοΰ δνομαζομένου τότε «Συνδέσμου 
τών ’Εργατικών Τάξεων» (ΣΤΕΤ) τοϋ Δρακούλη, δδδς Πειραιώς. 
Εισέρχεται καί άντικρύζει άλλην μίαν φοράν τήν μορφήν τοϋ Ίη- 
σοΰ άντί τοϋ Μάρξ. Ό  γηραιός σχεδόν Δρακούλης ύποδέχεται τδν 
πολιτικόν έξόριστον κάπως «σοσιαλιστικώτερα», άνθρωπινώτερα.

"Ετσι δ Μπεναρόγιας μανθάνει τήν δπαρξιν ένός «Σοσιαλι- 
στικοΰ Κόμματος» ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Δρακούλη καί ένός «Σο
σιαλιστικού Κέντρου» ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ γνωστοϋ έκ Κων) πό
λεως Ν. Γιαννιοϋ. Τδ Σοσιαλ. Κόμμα είχε ύπό τήν κηδεμονίαν του 
τό ΣΤΕΤ (Σύνδεσμον τών Εργατικών Τάξεων) καί δργανόν του 
τήν «Έρευναν» (περιοδικόν). Τδ «Σοσιαλιστικόν Κέντρον» είχεν 
ύπό τήν έπιρροήν του τδ Συνδικάτον «Ή Πρόοδος» μέ δργανον τήν 
«Άμυναν» (συνδικαλ. Ιδήμερος έφημερίς). *0 Μπεναρόγιας τρέ
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χει είς τό καφενείον «Κλαυθμώνος», δπου είς τό «πατάρι» του ή σαν 
τά γραφεία τοϋ Σοσιαλ. Κέντρου. Έδώ τόν ύποδέχονται διαφορετι
κά. Είναι ένας σύντροφος πού έρχεται άπό τό έξωτερικόν- Ή  σοσι
αλιστική αισθηματολογία, ή περιέργεια, τέλος άπλή άβρότης ύπο- 
δέχονται τόν ’Ισραηλίτην έξόριστον. Διανοούμενοι καί έργάτες πε
ριτριγυρίζουν τόν ξένον καί τόν πολιορκοϋν μέ χιλίας έρωτήσεις.

Οί σοσιαλισταί.

Κατά τήν έποχήν έκείνην είς τό «πατάρι» τοΟ καφενείου τού
του συνεκεντρώνετο δλος σχεδόν ό έλληνικός σοσιαλισμός. ΈκεΤ 
ένεφανίζετο ό άρχηγός του, 6 άλλοτε δημοτικιστής διδάσκαλος 
Κων)πόλεως Ν. Γιαννιός, συντάκτης τής πρώτης σοσιαλιστικής 
έλληνικής έφημερίδος Κων)πόλεως ό «Εργάτης», συνεργάτης καί 
αύτός τοΟ Στ. Παπαδοπούλου καί τοϋ σοσιαλιστοΟ βουλευτοΟ Βλα- 
χώφ καί τών όρθοδοξωτέρων αύτοϋ Βουλγάρων σοσιαλιστών Κων) 
πόλεως. Έδώ είς τήν 'Αθήνα ό Ν. Γιαννιός είχεν άναμφισβήτητον 
ύπεροχήν. Καθηγητής σοβαρός είχεν πάντοτε έναντι τών δπαδών 
του θέσιν καθηγητοΟ πού έδίδασκε τόν σοσιαλισμόν τήν νύκτα, 
δπως θά έδίδασκεν... Γαλλικήν τήν ήμέραν: μέ κΟρος καί αύστη- 
ρότητα. 'Εκεί ό Γιάννης Πικρός (ψευδώνυμον τοΟ τότε φοιτητοΟ 
καί νΟν δικηγόρου ΠαπαΤωάννου), ποιητής καί ζωηρός διανοούμε
νος έλθών είς τόν σοσιαλισμόν άπό τήν άριστοκρατίαν, έκεΐ ό Ήρ. 
Άποστολίδης, ισχυρός διανοούμενος δημοσιογράφος τότε, έκεΐ καί 
οί γνωστοί λογογράφοι Σ. Μελάς καί Δ. Χατζόπουλος (οί δύο τε
λευταίοι άποχωρισθέντες άργότερον λόγφ τών.·. «συνδικαλιστι
κών» των άρχών, συνέπηξαν Ιδιαιτέραν όμάδα, δ δέ Άποστολίδης, 
έλθών είς διάστασιν μέ τόν Γιαννιόν, άπήλθεν), έκεΐ καί δ X. Μι- 
χάλης, δ Ίωαννίδης, δ Ζέκος, δ Δελαζάνος, δ Παλιούρας κλπ. έρ- 
γάται.

Παρών έπίσης έκεΐ καί δ νεαρώτατος τότε καί νΟν Κ. Αθάνα
τος ήδη διακεκριμμένος δημοσιογράφος, συντάκτης άπό τότε τής 
«Άναστάσεως» περιοδικοΟ διά τήν σοσιαλιστικήν νεολαίαν. Διαλέ
ξεις, συζητήσεις μαθήματα διά τόν σοσιαλισμόν, τόν μαρξισμόν,
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έγένοντο τακτικώς. Ή ταν τά τέλη ’Απριλίου χαϊ έπρόκειτο νά 
έωρτασθή ή Πρωτομαγιά, διά πρώτην φοράν μέ τό νέον ήμερολό- 
γιον. Είς τδ Σοσιαλ. Κέντρον έγένοντο συζητήσεις, προετοιμασίχι. 
Είς τδ Κέντρον τοΟ Δρακούλη έπίσης. Ό  «Σύνδεσμος τών Εργατι
κών Τάξεων» άποφασίζει τδν έορτασμόν. Διεξάγονται διαπραγμα
τεύσεις διά τδν κοινόν έορτασμόν, άλλά δέν καταλήγουν είς συνεν- 
νόησιν καί τδ «Σοσιαλ. Κέντρον» άναλαμβάνει έλευθερίαν δράσεως. 
Ή  άπόφασις έλήφθη: τά μέλη τοΟ Σοσιαλ. Κέντρου καί δσα τοϋ 
συνδικάτου «Ή Πρόοδος» θελήσουν, θά συγκεντρωθούν είς τδ έξο- 
χικδν καφενεϊον «Μέτσι» έγγύς τοϋ Σταδίου. Ή  «Άμυνα» θά έκδί- 
δετο πανηγυρική. Έκεϊ είς τδ καφενεϊον θά ένεπετανύετο ή έρυ- 
θρά σημαία διά πρώτην φοράν, θά έξεφωνοΟντο λόγοι καί θά έψάλ- 
λοντο σοσιαλιστικοί ύμνοι. Έτσι είπεν δ άρχηγδς Ν. Γιαννιδς κχΐ 
Ετσι θά έγίνετο. Άλλά σοσιαλιστικοί ύμνοι δέν ήδύναντο νά ψχλ- 
λοΟν άπδ δλους, διότι οί περισσότεροι τούς ήγνόουν. Ό  Πικρός άνα- 
λαμβάνει καί έτέθη είς τδ Εργον- Μετέφρασεν δύο—τρεϊς. Καί δ 
Μπεναρόγιας άνέλαβεν τδ Εργον τοΟ μουσικοδιδασκάλου. Είς τό 
Ζάππειον, είς τούς άπομεμονωμένους πάγκους, έγένοντο προπαρχ- 
σκευαστικαί «συναυλίαι». Οί έργάται σοσιαλισταί τής Ελλάδος, 
άκόμη μία φούχτα άνθρώπων, έδιδάσκοντο τδν σοσιαλιστικόν ύμνον 
τήν Διεθνή, κατά μετάφρασιν Πικροϋ. «Εμπρός τής γής οί κολα- 
σμένοι...».

Τήν ήμέραν τής Πρωτομαγιάς τό πρόγραμμα έξετελέσθη δλό- 
κληρον. Ό  Ν. Γιαννιδς ώμίλησεν πρώτος, δ ποιητής Πικρός καί 
άλλοι άπήγγειλαν σοσιαλιστικά ποιήματα, δ φιλοξενούμενος ξένος 
ώμίλησεν έπίσης, ήλθεν ή σειρά ένός άλλου, τοϋ φοιτητοϋ Παπα- 
δημητρίου. Ή  Ερυθρά σημαία είχεν άναπεταθή, οί ήχοι τών σοσια
λιστικών ύμνων άντήχησαν μέχρι τών ώτων τών χωροφυλάκων, 
προτού δέ τελειώση δ λόγος τοϋ Παπαδημητρίου καταφθάνει ή 
άστυνομία, συλαμβάνει πάντας «Επ’ αύτοφώρφ» καί άφοϋ κατέβασε 
τήν σημαίαν ώδήγησεν δλους ύπό συνοδείαν —  καμμιά είκοσιπεν- 
ταριά έν δλψ — είς τήν διεύθυνσιν τής άστυνομίας. Οί συλληφθέν- 
τες —πτοηθέντες όλίγον έν άρχή—  παρά τάς ένθαρρύσεις τών ip- 
χηγών, συνήλθον καθ’ δδόν καί ή συνοδεία ταχέως μετεβλήθη είς
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διαδήλωσιν μέ ζητωκραυγάς, τραγούδια καί διαμαρτυρίας. *0 κό
σμος, περίεργος καί Εκπληκτος, συνεκεντροΟτο καί ή Πρωτομαγιά 
μέ τό νέον ήμερολόγιον, βοηθουμένη ύπό τής Αστυνομίας, Εκαμε 
τήν έμφάνισίν της έν μέσαις Άθήναις.

Είς τήν διεύθυνσιν τής Αστυνομίας ό διευθυντής κ. Ζυμβρα- 
κάκης, ήμιεύθυμος, ήμισοβαρός, Ανέκρινε τήν «Όργανωτικήν Ε π ι
τροπήν». Ή  θέσις τών συλληφθέντων πού ήρχοντο Ακόμη δέν είχε 
κριθή. Ό  έξόριστος Μπεναρόγιας ύπό τήν Απειλήν νέας έξορίας, 
παρά τάς παροτρύνσεις δπως ξεφύγη δέν ήθέλησε νά χάση Ενα τό
σο «σημαντικό» γεγονός. ’Αλλά ή συντρ. Άθηνδ Γαϊτάνου Γιαννιοΰ 
(μεταξύ τών έορταστών ύπήρχον καί τρεις γυναίκες) κατώρθωσε 
νά πείση Αξιωματικόν τινά δτι έπρόκειτο περί παρατυχόντος ξένου 
καί ν’ Απελευθερώση τόν «ξένον». ’Αλλ’ εύθύς Αμέσως εΓχομεν 
φθάσει είς τήν Διεύθυνσιν, καί οί συλληφθέντες δλοι Αφέθησαν 
έλεύθεροι μαζί μέ τήν «Όργανωτικήν ’Επιτροπήν» καί μέ ζητω- 
κραυγάς: Ζήτω ή ΠρωτομαγιΑ, ζήτω ό Ζυμβρακάκης (!) έξεχύ- 
θησαν είς τούς δρόμους.

Ή  διαδήλωσις γίνεται τώρα πολυπληθεστέρα καί ή πλατεία 
τοϋ Κλαυθμώνος Αντηχεί Από τάς φωνάς καί τά τραγούδια. Είς τό 
«πατάρι» δ Αρχηγός σοβαρός καί αύστηρός πΑντοτε, κΑμνει τόν 
Απολογισμόν τής ήμέρας καί ή έορτή λήγει.

Ό  σοσιαλισμός είς τήν Παλαιάν Ελλάδα

Καί ήδη άφοΟ έφθάσαμεν είς τήν Παλαιάν Ελλάδα, μέ τήν 
δποίαν θά Ασχοληθώμεν είς τά έπόμενα κεφάλαια τών ιστορικών 
τούτων σημειωμάτων, θ’ Ανασκοπήσωμεν δι’ όλίγων γενικών γραμ
μών τό σκοτεινό σοσιαλιστικόν παρελθόν αύτής.

Ό  σοσιαλισμός ένεφανίσθη πρώτον έν Κεφαλληνία καί μετα
ξύ τών φοιτητών έν Άθήναις τφ 1885. Ή το ή έποχή τής προ>- 
της Αναζωογονήσεως τοΟ σοσιαλιστικοϋ κινήματος είς τήν Εύρώ- 
πην μετά τήν Κομμούναν τών Παρισίων καί τήν έξαφάνισιν τής 
Α ' Διεθνούς. Είχεν ήδη ίδρυθή τό Σοσιαλδημοκρατικών Κόμμα τής
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Γερμανίας. Είς τό Βέλγιον, είς τήν Γαλλίαν άκόμη χαί είς τήν 
Ρωσίαν ή σοσιαλιστική ζύμωσις άνεπτύσσετο ταχέως. Είς τήν ’Ιτα
λίαν μέγα ρεύμα λαϊκό ν σοσιαλιστικόν ένεφανίσθη. Τό σοσιαλιστι- 
κόν αύτό ρεύμα Εφθασε καί είς τήν Ελλάδα διά τής Έπτανήσου. 
Ό  Πλάτων Δρακούλης είχε συγκεντρώσει τούς πρώτους σοσιαλι- 
στάς όπαδούς του καί έξέδωκε τήν «άνθρωπιστικήν» έφημερίδχ 
«Άρδην». Έπί δύο Ετη ή Αμορφος λαϊκή σοσιαλιστική ιδέα ήρχι- 
σεν οδτω νά έπισύρη τήν προσοχήν. Ό  Δρακούλης καταδιώκεται 
καί Αναχωρεί είς τό έξωτερικόν καταφεύγων είς τήν Γαλλίαν, δπου 
τφ 1889, Ελαβεν εις Παρισίους μέρος ώς Αντιπρόσωπος τής Ελλά
δος είς τό ίδρυτικόν συνέδριον τής νέας «Εργατικής Διεθνούς» 
γνωστής κατόπιν μετά τήν διάσπασιν τών Κομμουνιστών κατά τόν 
Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον, ώς Β ' Διεθνούς. Είχε συγκληθή τό συ- 
νέδριον αύτό έπ’ εύκαιρίιρ τής Διεθνούς έκθέσεως Παρισίων.

Μετά τι να Ετη, κατά τό 1904, ή Κεφαλληνία Εδωσε νέον Από
στολον τής σοσιαλιστικής ίδέας, τόν λαΐκόν σοσιαλιστήν Μαρίνον 
Άντύπαν, δστις άφοΰ Εδρασεν είς Κεφαλληνίαν καί έξέδωκεν τήν 
έφημερίδα «Άνάστασις» μέ τήν όποίαν διετάραξεν Αρκετά τήν 
ήσυχίαν τής νήσου, άνεχώρησεν εις Θεσσαλίαν, δπου εδρεν μίαν 
ήμιφεουδαρχικήν κατάστασιν είς τόν κάμπον.

Ή  φλογερά φύσις του τόν Εσπρωξεν μέσα εις τάς τάξεις τών 
κολλήγων, τήν έπίβλεψιν τών δποίων είχεν άναλάβει ώς έργασίαν. 
Ή  σοσιαλιστική διδασκαλία του γρήγορα μεταδίδεται μεταξύ αύ- 
τΰν, Αλλά τό μίσος τών τσιφλικάδων όργανώνει άμέσως μίαν συνω
μοσίαν διά τήν έκδίκησιν καί ό Άντύπας" πίπτει θύμα τών ιδεών 
του εις τόν θεσσαλικόν κάμπον δολοφονηθείς έν Πυργετφ παρ’ Αν
θρώπων τού τσιφλικούχου Μεταξά. Οί άγρόται δμως δέν έλησμό- 
νησαν τόν μάρτυρα τού άγώνος των. Άνήγειραν μνημείον είς τόν 
τόπον δπου Επεσεν.

Άλλ’ έκεΐ δπου Εδρασεν καί Επεσεν ό Άντύπας, εις τήν Θεσ
σαλίαν, Αρχίζει νέα ζύμωσις, τήν φοράν αύτήν καθαρώς Εργατική. 
Είς τόν Βόλον ιδρύεται «Έργατικόν Κέντρον» μέ πανελλήνιον άπή- 
χησιν, τό όποιον Εκδίδει έφημερίδα «’Εργάτης». ’Εμφανίζεται ό δι
κηγόρος Κ. Ζάχος καί μαζί μέ άρκετούς διανοουμένους καί έργά-
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τας καταπλήσσουν μέ ριζοσπαστικά καί σοσιαλιστικά κηρύγματα· 
Ή  κίνησις αύτή παρακολουθεΐται συμπαθώς άπό διανοουμένους καί 
έπιστήμονας, δπως 6 νϋν ιατρός Σχράτσης, δ παιδαγωγός καί δη
μοτικιστής Δελμοΰζος καί άλλοι.

Είς ’Αθήνας έμφανίζονται έπί σκηνής οί Κοινωνιολόγοι13 μέ 
έπί κεφαλής τόν Ά λ. Παπαναστασίου, άρτι έπανελθόντα έκ Γερμα
νίας, καί ύπό τήν έπίδρασιν των Ιδρύεται έν συνεργασία καί μέ τόν 
Σπ. θεοδωρόπουλον τό Έργατικόν Κέντρον ’Αθηνών κατ’ άρχάς 
καί τό Έργατικόν Κέντρον Πειραιώς κατόπιν, έπεκτεινόμενα καί 
είς άλλας πόλεις (Πάτρας), ύποβοηθούμενα δέ άρνητικώς άπό τόν 
έπικρατοΰντα σάλον μεταξύ τοϋ λαοϋ καί τής «συναλλαγής», τής 
«φαυλοκρατίας», τών «προσωπικών» κομμάτων·

Έτσι είσερχόμεθα είς τήν έποχήν τοΟ 1909, είς τό κίνημχ 
τοϋ Γουδί. ’Αξιωματικοί καί διανοούμενοι, οί ίδιοι παντοϋ, παρε- 
σκεύασαν τήν πολιτικήν άνοδον τής άστικής τάξεως, δπως άλλως 
τε είδομεν καί είς τήν Τουρκίαν τψ 1908, έπανεστάτησαν καί έδώ 
έναντίον τής όλιγαρχίας καί τής «φαυλοκρατίας», τών «παλαιών 
ήμιφεουδαρχικών κομμάτων» καί έζήτησαν τήν «άνόρθωσιν», τήν 
άναγνώρισιν τής νέας, τής άστικής κυριαρχίας εις δλας τάς πολι- 
τικάς έκδηλώσεις της.

Ή  έλληνική κοινωνία είχε πλέον διαμορφωθή κεφαλαιοκρα
τικούς καί ή νέα τάξις έζήτει έπιμόνως διά τοϋ στόματος τών άξιω- 
ματικών καί τινων άλλων έκπροσώπων της (ό Βενιζέλος έκ Κρή
της) , τήν άνοδόν της είς τήν έξουσίαν καί τήν άναδιοργάνωσιν τής 
πολιτείας βάσει τών «νέων άρχών» διά τήν περαιτέρω όμαλωτέραν 
καί ταχυτέραν «έθνικήν» άνάπτυξιν.

Ό τε οί διάφοροι Ζορμπάδες άπεδείχθησαν άνίκανοι νά άντι- 
|ΐετωπίσουν τούς έλιγμούς τής άντιδράσεως καί ήπειλεϊτο δ έκφυλι- 
σμός τής έπαναστάσεως, ένεφανίσθη έπί σκηνής δ θαρραλέος έκ- 
πρόσωπος τής μπουρζουαζίας, δ Βενιζέλος, καί διεκήρυξεν: «Όλη 
ή έξουσια είς χεϊρας τής άστικής τάξεως». Αύτή ήτο ή Ιννοια τής 
διακηρύξεως τοϋ Βενιζέλου. Έπικράτησις τής άστικής τάξεως συμ- 
βιβαζομένης μετά τοϋ θεσμοΰ τής Βασιλείας, έν άνάγκη δμως καί 
έπί θυσίφ τής τελευταίας!
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Ό  διακανονισμός τοΰ ζητήματος έπετεύχθη εδκολα, ή Βασι
λεία ύ-εχώρησεν. Ό  Βενιζέλος άνήλθεν διά νά έκτελέση τό πρό
γραμμά του. Καί μαζί του τό άστικόν πνεύμα έπεβλήθη έναντίον 
τοΰ κοτζαμπασισμοΰ, τών τζακιών. Ή  κρατική μηχανή έπέρασε 
άπό τάς χεϊρας τών παλαιών τζακιών, τών κληρονόμων έθνικών 
τίτλων καί προνομιούχων πολιτικών τής ήμιφεουδαρχίας είς τά 
τής άστοκρατίας. Ή  βασιλεία συνεβιβάσθη. Ή  νέα πνοή έπέτρεψε 
τήν άναζωπύρωσιν τών ριζοσπαστών, λαοκρατικών καί ύπολανθα- 
νουσών σοσιαλιστικών ίδεών.

Ό  Δρακούλης, έπανελθών έξ ’Αγγλίας, δπου έξέδιδε τήν 
«Έρευναν» φιλολογικόν καί κοινωνιολογικόν περιοδικόν, συμμετέ
χει είς τήν άνορθωτικήν τής άστικής τάξεως κίνησιν μέ πρόγραμ
μα σοσιαλιστικόν.

Μία ύποδοχή τοΰ Δρακούλη είς Βόλον Ιμεινεν Αλησμόνητος. 
Χιλιάδες έργάτικοϋ καί μικροαστικού λαοΰ έν διαδηλώσει τοΰ προ
σφέρουν... άργυροΰν στέφανον. Ό  Δρακούλης ιδρύει τόν Σ.Τ.Ε.Τ. 
(Σύνδεσμο τών Εργατικών Τάξεων) εις άντιστάθμισμα τοΰ ’Ερ

γατικού Κέντρου καί τό Σοσιαλ. Κόμμα Ελλάδος. Ή  «Έρευνα» 
συνεχίζεται, άλλ’ ώς έβδομαδιαία έφημερίς. Είς τόν Σ.Τ.Ε.Τ. πε- 
ρισυλλέγονται άδιακρίτως έργάται παντός έπαγγέλματος. Είς τόν 
Έργατικόν Κέντρον συγκεντρώνονται αί έργατικαί «συντεχνίαι». 
Κατά τήν έποχήν έκείνην ό Ν. Γιαννιός έν Αλληλογραφία διατε- 
λών μετά τοΟ Δρακούλη, φεύγω ν έκ Κων) πόλεως έρχεται είς 
’Αθήνας, διαπραγματεύεται μέ τόν Δρακούλην, δν καί Αναγνωρί
ζει ώς Πρόεδρον καί άναλαμβάνει τήν σύνταξιν τής «Έρεύνης».

’Αλλ’ δ νέος σοσιαλισμός τοΰ έξ ’Αγγλίας άφιχθέντος Δρα- 
κούλη, ήτο μίγμα σοσιαλισμού, χριστιανισμού, κομμουνισμού, άκρε- 
οφαγίας καί άκρατήτου φιλοδοξίας. Ή  όργανωτική «πείρα», ή σο
σιαλιστική «όρθοδοξία», ό δημοτικισμός καί τέλος ή φιλοδοξία τοΰ 
Ν. Γιαννιοΰ ήλθον ταχέως είς σύγκρουσιν μέ τά δικαιώματα τοΰ 
έπιβληθέντος Προέδρου τού ΣΤΕΤ. Ό  Ν. Γιαννιός μέ δέκα περί
που μέλη τοΰ ΣΤΕΤ άποχωρεΐ καί ιδρύει τό Σοσιαλ. Κέντρον, 
άφού πρώτον άνεμίχθη είς τήν άπεργίαν τών τροχιοδρόμων ’Αθη
νών (1911) καί ύποβοηθή τόν Οίκονόμου δπως 1δρύ<η) τό Συνδι-
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κάτον «Ή Πρόοδος» (Καφε—ύπάλληλοι, γκαρσόνια, μάγειροί, 
ξενοδοχοϋπάλληλοι).

Είς τήν Κέρκυραν μία δμάς φοιτητών, διανοουμένων καί έρ
γατών, μεταξύ τών δποίων Α. Σίδερης, Μοσούρης, Βαρότσης καί 
δ Κ. θεοτόκης συνέπηξεν Σοσιαλ. Κέντρον, έκδόσαντες καί έφημε
ρίδα τήν «Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν». Ή  ζύμωσις αδτη, πλέον 
διαμορφωμένη, έχουσα σπέρματα τοϋ νεωτέρου μαρξικοΟ σοσιαλι
σμού μετεδόθη πέραν τής νήσου, Ιδίως δμως είς Κεφαλληνίαν, δπου 
διετηροΰντο τά ίχνη τών προηγουμένων σοσιαλιστικών ζυμώσεων-

Έκ παραλλήλου πρδς τάς προσπαθείας τοϋ Σοσιαλ. Κέντρου 
’Αθηνών καταβάλλονται προσπάθειαι εις Πειραιά, δπου έπίσης έμ- 
φανίζεται Σοσ. Κέντρον μέ τούς Γκέλον, Σταυράκην, Τσαλαβού
ταν κλπ. Έ τσι ή έργατική καί σοσιαλιστική ζύμωσις τής Παλαι- 
&ς Ελλάδος παρακολουθεί βήμα πρδς βήμα τήν έμφάνισιν καί 
άνοδον τής έλληνικής άστοκρατίας. Καί δέν ήδύνατο νά συμβή 
διαφορετικά. ’Αστοί καί προλετάριοι, δημιουργήματα ταυτόχρονα 
τής κοινωνικής έξελίξεως, έμφανίζονται, συγχέονται, διασταυροΰν- 
ται καί τέλος άποχωρίζονται διά νά συγκρουσθοϋν είς τόν ίστορι- 
κόν κατ’ άλλήλων άγώνα.

Οί «άστοί» ίδεολόγοι «Βενιζελικοί», «’Ιάπωνες» (14) ,  κοινωνιο
λόγοι, μάλλον πολιτικοί, άνθρωποι «πρακτικοί» καί διαμορφωμέ
νοι κατά, τήν κοινωνικήν τάξιν, είς ήν άνήκον, διήλθον είς τήν 
έξουσίαν συμβιβασθέντες μέ τήν ίσχυράν είσέτι δυναστείαν καί δλί- 
γον κατ’ όλίγον έλησμόνησαν τάς λαοκρατικάς τω>» προελεύσεις, 
τά παλαιά των «Ιδανικά» καί έπεδόθησαν είς τό ϊργον τής διακυ- 
βερνήσεως τοϋ έθνους. Οί «πολιτικοί» τοϋ προλεταριάτου περισσό
τερον ίδεολόγοι καί πολύ όλιγώτερον παρασκευασμένοι λόγψ τής 
άντικειμενικής καταστάσεως τής έργατικής τάξεως διά τούς πολι
τικούς άγώνας παρέμειναν διασκορπισμένοι εις μικροομάδας άλλη- 
λοαντιθεμένας, άλληλοσπαρασσομένας μέχρι τής περιόδου κατά 
τήν δποίαν ή έργατική τάξις ηύξήθη διεμορφώθη περισσότερον καί 
ένεφανίσθη κοινωνικώς ίσχυροτέρα καί πολιτικώς μάλλον ύπολο- 
γίσιμος δύναμις.

Έτσι ή άστοκρατία άνέλαβεν μονοπωλιακώς τήν έκ τών άνω
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χαϊ έν όνόματι δλου τοΟ λαοϋ λύσιν δλων τών «Εθνικών» προβλημά
των άπό τήν άποψίν της άποχλειστιχώς, χωρίς νά άκούηται 1π* 
αύτών καί ή άποψις τής Εργατικής τάξεως. Καί πρώτον πρόβλη
μα Εμφανίζεται τό Κρητιχόν. Ή  έλαστιχότης τής άστικής πολιτι
κής Επέβαλεν δπως Εχδιωχθώσιν «εύπρεπώς» οί άντιπρόαωποι τοϋ 
ΚρητιχοΟ λαοϋ άπό τήν Βουλήν έχ μέρους αύτοΟ τούτου τοΟ Κρη- 
τιχοΟ πολιτιχοΟ, τοϋ Βενιζέλου. ’Οπισθεν δμως τών Επισήμων δι
πλωματικών «Ελιγμών» ή άστοχρατία τής Ελλάδος, δπως άλλως 
τβ καί ή άστοχρατία δλων τών άλλων βαλκανικών χωρών, προητοι- 
μάζετο διά νά δυνηθή νά λάβη μέρος είς τήν κληρονομιάν τοϋ χα- 
ταδιχασθέντος πλέον «μεγάλου άσθενοϋς». Ενώπιον τής Επιμόνου 
Νεοτουρκικής Πανμουσουλμανικής νοοτροπίας, άλλά χαϊ τοϋ κιν
δύνου τής καταβροχθίσεως μεγάλου μέρους τής κληρονομίας Εχ μέ
ρους ξένης μή βαλκανικής κεφαλαιοκρατίας ή βαλκανική άστοκρα- 
τία εδρε τόν τρόπον τοϋ συμβιβασμού διά τής συμπήξεως τής Βαλ
κανικής Συμμαχίας. Τά βαλκανικά κράτη ήτοιμάζοντο πυρετωδώς 
διά τόν μέλλοντα πόλεμον, Ενφ ή Τουρκία άπησχολεΐτο μέ τήν 
βαλκανικήν Επανάστασιν. Ό  πόλεμος κηρύσσεται.

Είς μάτην ot διπλωμάται τής εύρωπαΐκής κεφαλαιοκρατίχς 
προσεπάθησαν νά περισώσουν τι Εκ τής τουρκικής κληρονομίας. 01 
άν-χγωνισμοί τών δύο εύρωπαϊκών στρατοπέδων (Συμμαχία καί 
Συνεννόησις) Επέτρεψαν είς τήν βαλκανικήν άστοκρατίαν δπως 
έπωφεληθή τής περιστάσεως. Ό  βραχυτάτης διαρκείας πόλεμος 
«Επέστεψε» τάς Εθνικάς προσδοκίας πάντων τών βαλκανικών λαών. 
01 σοσιαλισταί τής Εύρώπης Εκινήθησαν, άντέδρασαν, πλήν ματαί- 
ως. Καίτοι προέβλεψχν πολύ πρό τής Εκρήξεως τοϋ πολέμου τάς 
συνεπειας αύτοΰ, ύπεχρεώθησαν νά άρκεσθώσιν έναντίον τοϋ πολέ
μου, είς πλατωνικάς διαμαρτυρίας.

Ή  μικρά Φεντερασιόν τής θεσ) νίκης ήκολούθησε τήν στάσιν 
τών σοσιαλιστών δλης τής Εύρώπης καί τής Βαλκανικής. Διά προ- 
κηρύξεως ύπογεγραμμένης άπό δλα τά Βαλκ. σοσιαλιστικά κόμμα
τα είς τήν «Έργατικήν ’Αλληλεγγύην» ήλεγξεν δριμύτατα τήν 
άνόητον Νεοτουρκικήν πολιτικήν καί τάς άστικάς «τρέλλας» τών 
βαλκανικών κρατών, ύπέδειξεν τόν κατήφορον τοΰ εύρωπαΓκοΰ κα-
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πιταλισμοΟ καί τήν Ανικανότητα τών εύρωπαίων διπλωματών νά 
λύσουν Ανευ καταστροφής τά μεγάλα προβλήματα τής έποχής, έν 
οίς καί τό έθνικόν τοΟ ΑΓμου. Ή  προχήρυξις αύτή προέβλεπεν δτι
6 βαλκανικός πόλεμος θά ήτο ή εισαγωγή είς νέαν περίοδον γενι
κών πολέμων καί Επαναστάσεων, τό τέλος τής κεφαλαιοκρατίας. 01 
νεότουρκοι, έξ Απροόπτου έμπλακέντες είς τήν πολεμικήν περιπέ
τειαν καί έξοργισθέντες εδρον τήν εύκαιρίαν νά Ασχοληθώσιν μέ 
τούς σοσιαλιστάς. Ή  όριστική παΟσις τής «Εργατικής ’Αλληλεγ
γύης» διατάσσεται Αμέσως. Ή  Φεντερασιόν έκδίδει είς τήν θέσιν 
της τό «’Αβάντι». Μέγας κατά τών Εθνοτήτων έρεθισμός έπεκράτη- 
σεν είς τήν θεσ) νίκην, θά έπηκολούθουν δέ αίματηραί συγκρού
σεις έάν τά έλληνικά στρατεύματα δέν είσήρχοντο έσπευσμένως 
είς τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
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ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

«Συνεχίζοντες τά ιστορικά αύτά σημειώματα αίσθανόμεθα τήν 
άνάγκην νά δηλώσωσιν ένταϋτα δτι εισερχόμενοι δσον οδπω είς τά 
πρόσφατα γεγονότα θά άναφερθώμεν κατ’ άνάγκην δλο καί περισ
σότερο είς πρόσωπα ζώντα καί ιδίως δρώντα άκόμη. Δέν Ιχομιν 
διάθεσιν νά θίξωμεν, άλλά δέν είναι δυνατόν είς μίαν (στορικήν έπι- 
σκόπησιν νά μήν δμιλήσωμεν διά τήν θέσιν καί διά τήν δρΛσιν το>ν 
είς τό κίνημα καί ώς ίχομεν ύποχρέωσιν θά δμιλήσωμεν άντικει- 
μενικώς μέ τήν γλώσσαν τής ειλικρίνειας καί τής άληθείας, ώς 
καί είς τό πρώτον μέρος έπράξαμεν. Εννοείται δτι δέν θά όμιλή- 
σωμεν ή περί πραγμάτων καί προσώπων, άτινα έχουν μίαν [στορι
κήν θέσιν είς τό έργατικόν κίνημα καί τά δποϊα ένδιαφέρουν άπό 
άπόψεως έμφανίσεως καί κατευθύνσεως τοΟ κινήματος. ’Επίσης θά 
τηρήσωμεν τήν ένδεικνυομένην έπιφύλαξιν διά πρόσωπα καί σχέ
σεις, τάς δποίας ειδικοί λόγοι έσωτερικής ISiqi φύσεως δέν παρέ
χουν άκόμη στοιχεία διά μίαν ίστορικήν κρίσιν. ΖητοΟμεν λοιπόν 
έπιεική κρίσιν άπό τούς άναγνώστας μας, εις τούς όποίους άφίνο- 
μεν πλήρη έλευθερίαν κρίσεως καί έρμηνείας τών γεγονότων».

Μέ τήν εΓσοδον τών έλληνικών στρατευμάτων εις τήν θεσ) νί
κην άρχίζει νέον καθεστώς διά τήν Μακεδονίαν, νέα περίοδος διά 
Φεντερασιόν. Τό «Άβάντι» συνεχίζει τήν έμφάνισίν του, έκδιδό- 
μενον τρίς τής έβδομάδος καί άσκοϋν δριμυτάτην κριτικήν· Ο! 
ΤοΟρκοι μπέηδες οί όποΤοι άφησαν τήν μάζαν τών λαϊκών τουρκι
κών στρωμάτων είς άθλίαν κατάστασιν, ένψ έφρόντισαν δι’ έαυ- 
τούς, οί Βούλγαροι στρατιωτικοί, οί όποίοι σφάζουν τόν ήσυχον 
τουρκικόν πληθυσμόν Στρωμνίτσης, αΐ έλληνικαί άρχαΐ at όποΐαι 
δέν προλαμβάνουν νέαν έμφάνισίν τής χολέρας, ή Ι&ραηλιτική κοι- 
νότης ή όποία δέν έπεκτείνει τό δικαίωμα τής ψήφου δι’ δλους τούς 
Ίσραηλίτας. Όλοι έλέγχονται άπό τό «Άβάντι». Ή  Φεντερασιόν 
δέν παύει νά άσχηλήται μέ τήν λειτουργίαν τών έργατικών σωμα-
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τείων. Ή  Σοσιαλιστική Νεολαία, ίδρυθεΐσα πρό Ιτους, άναπτύσσε- 
ται γοργά, όργανώσασα άθλητικάς όμάδας, τμήμα νεολαίας είς τόν 
σραηλιτικόν συνοικισμόν Καλαμαριάς καί μουσικήν ίδικήν της. 

Συζητήσεις καί διαλέξεις, μαθήματα καί παραδόσεις Οργανώνον
ται. Καλοϋνται ot έργάτες πάσης έθνικότητος νά συνδεθοΰν διε
θνώς. Μήπως καί ή άστοκρατία δέν Εκαμεν όμοίως; Γίνεται μία 
προσπάθεια συνδέσεως δλων τών έργατικών σωματείων είς Εν Γενι- 
κόν Έπαγγ. Συμβούλιον (Έργατικόν Κέντρον). Τά άποτελέσμα- 
τα Ερχονται περιωρισμένα. Τό σοσιαλιστικόν δμως πνεΟμα διεισδύ
ει βαθμηδόν. Νέοι διανοούμενοι εισέρχονται.

Τό πλεϊστον τών Βουλγάρων είχεν έπιστρατευθή καί Εγκατέ- 
λειψαν τήν θεσ) νίκην. ’Εμειναν ot Βλάχωφ, Τόμωφ καί Νικολ- 
σέτο. 0( Βαλκανικοί «σύμμαχοι» δμως έμπλέκονται μετ' οδ πολύ 
είς τόν νέον πόλεμον μεταξύ τους. Ή  θεσ) νίκη έκκαθαρίζεται άπό 
τούς Βουλγάρους τούς είσελθόντας μετά τά Ελληνικά στρατεύματα. 
Έ  σοσιαλιστική προπαγάνδα, Ιδίως είς τόν βουλγαρικόν στρατόν, 
ήτο περισσότερον είς τά περίχωρα τής θεσ) νίκης, ισχυρά, άλλ’ ό 
Τσάρος Φερδινάνδος καί ή κλίκα του ώς καί ή κυβερνώσα τάξις 
τών άλλων βαλκ. χωρών, Εσπρωξαν τά πράγματα πρός νέαν πολε
μική ν περιπέτειαν- Μετά τήν έκκαθάρισιν τών στρατιωτικών Βουλ
γάρων θεσ) νίκης, γίνεται έκείνη τών πολιτικών —  Βουλγάρων 
καί Μακεδόνων άκόμη. Έρχεται ή σειρά τοϋ Βλάχωφ. Οί Άστυ- 
νομικαί άρχαΐ τοΰ δίδουν προθεσμίαν διά τήν έγκατάλειψιν τής 
θεσ) νίκης. Οί άλλοι άποχωροΰν μόνοι τους. Όλος ό Ελληνικό; 
στρατός μετά τήν ειρήνην περνά άπό τήν θεσ) νίκην.

Οί σοσιαλισταί τής Φεντερασιόν, μεταξύ τών όποίων καί δ μό
λις πρό τής κηρύξεως τοϋ πρώτου βαλκανικού πολέμου Επανελθών 
εις θεσ) νίκην Μπεναρόγιας άναζητοΰν μεταξύ τών στρατιωτών 
τούς όμοϊδεάτας των, τούς γνωρίμους των. Ή  άνακάλυψις τοΰ Ν. 
Γιαννιοΰ ώς άξιωματικοΰ είς τό καφενεϊον τής πλατείας Ελευθε
ρίας ήτο δι’ αυτούς σημαντικόν γεγονός. Άλλ’ ό παλαιός σύντρο
φος ύποδέχεται τούς όμοϊδεάτας «Ίσραηλίτας» σοβαρός, ψυχρός. 
Μία τυπική έπίσκεψις εις τό Κέντρον τής Φεντερασιόν καί ό Ν. 
Γιαννιός χάνεται πλέον διά τήν Φεντερασιόν- Ό  στρατιώτης Γιάν
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νης Πικρός, 6 ζωηρός διανοούμενος τοΟ ΠαταριοΟ, Αριστοκρατικής 
καταγωγής, Εμφανίζεται καί αύτός. Ενθουσιασμός τόν καταλαμ
βάνει Αμα ώς έπ<σκέφθη τό Σοσιαλιστικόν Κέντρον θισσαλονίκης. 
Γίνεται τακτικός Επισκέπτης, βοηθός, διδάσκαλος, πραπαγανδι- 
στής. Έ τσι ή Φεντερασιόν Απέκτησε Εν τφ προσώπφ τοϋ Γ. Πι- 
κροϋ (Παπαϊωάννου) Ενα 'Ελληνα Αγωνιστήν ύπολογίσιμον. Είς 
τάς έργατικάς συγκεντρώσεις ώμίλει πάντοτε οδτος εις Ελληνικήν 
γλώσσαν καί έδίδασκεν τά πρώτα Ελληνικά σοσιαλιστικά ποιήμα
τα —  τραγούδια είς τούς Ίσραηλίτας. ’Αλλά μετ’ όλίγον άνεχώρη- 
σεν άφήσας αίσθητόν κενόν.

Όλίγον Αργότερον Εμφανίζονται ώς στρατιώται ol Α. Σίίε- 
ρης καί Μοσσούρης, σοσιαλισταί Εκ Κερκύρας. Οί διανοούμενοι 
αύτοί συνδέονται μέ τήν Φεντερασιόν. 'Ηρεμοι καί ψύχραιμοι ώμί- 
λουν είς στενών κύκλον φίλων περί μαρξισμοί) καί Ιστορίας τής φι
λοσοφίας.

At Επιστημονικά! όμιλίαι των Εκαμον μεγάλην έντύπωσιν. Ot 
Ρεκανάτι, Χαζάν, Άρδίττι, Άμαρίγλιο, Μπενρουμπί καί άλλ ot 
διανοούμενοι εδρισκον πολύτιμους συντρόμους. Επακολουθεί ή Απο- 
στράτευσις καί ή Φεντερασιόν Επανέρχεται είς τήν όμαλήν της 
δράσιν. 01 Έλληνες σοσιαλισταί, ot όποϊοι Επέρασαν Από τήν Φεν
τερασιόν Αφησαν Ιχνη τής διαβάσεώς των. Μερικοί Έλληνες ΕργΑ- 
ται Επηρεάσθησαν- Πρώτος ό Στ. Γκικόπουλος, Εργάτης τής Ρε- 
ζή, γίνεται μέλος τής Φεντερασιόν. ’Ακούραστος καί ειλικρινής, 
Αλλά στερούμενος γενικής μορφώσεως, δέν ήδύνατο νά Εκπροσω- 
πήση διανοητικώς τόν σοσιαλισμόν μεταξύ τών Ελλήνων καί νά 
Επιβληθή είς τούς δμοίους του. Ot άλλοι Έλληνες Εργάται εύρί- 
σκοντο χωριστά καί δέν Εδέχοντο συνεργασίαν μέ σοσιαλιστάς. Ώ ς 
τόσον ό πάγος Εθραύσθη.

Μετά τόν Γκικόπουλον Εμφανίζεται ό Παυλίδης, ΕμποροΟπάλ- 
ληλος μέ γνώσεις, κατόπιν βιβλιοπώλης. Μέ τήν είσοδον τοΟ τελευ
ταίου γίνεται εύρυτάτη συζήτησις περί τοΟ τρόπου προσελκύσεως 
τών Ελλήνων πρός τάς σοσιαλιστικάς Αρχάς. ’Αρχίζουν έκ νέου 
at συζητήσεις έπί τής όμοσπονδιακής όργανώσεως ή μή τής Φεν
τερασιόν. Έπρόκειτο περί Αλλαγής πλέον τοϋ καταστατικοΟ της,
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τό όποϊον κατά τόν Παυλίδην καί τόν μετά αύτοΟ έξ ’Αθηνών έπιχ- 
κοινωνοΟντα Ν. Γιαννιόν, ήμπόδιζε τήν άθρόαν είσοδον Ελλήνων 
σοσιαλιστών. ’Αλλ’ ot Ίσραηλΐται σοσιαλισταί δέν πείθονται άκό- 
μη, ή άφομοίωσις δέν είχεν είσέτι άρχίσει καί δέν δύναται άποτό- 
μως νά καταργηθή μία όργάνωσις Ικανή νά περιλάβη καί τούς 
Έλληνας. ’Αλλ’ ή άνάγκη άνεφάνη άργότερον. Τέλος καταργεί- 
ται ή όμοσπονδιακή όργάνωσις. Έλληνες καί Ίσραηλΐται άνήκουν 
πλέον είς μίαν ένιαίαν όργάνωσιν. Γίνονται μικταί συνελεύσεις. Ot 
δύο—τρεϊς Έλληνες όμιλοϋν έλληνικά, μεταφράζονται ot λόγοι. 
’Αρχίζει πλέον ή νέα πνοή, είσέρχεται νέα μάζα. Ot ’Ελληνες έρ- 
γάται άκούουν είς τήν γλώσσαν των τακτικάς διαλέξεις, μαθήματα.

Έν τψ μεταξύ διεξάγονται έπαγγελματικοΐ άγώνες, τό λοκά- 
ουτ τών καπνεμπόρων, άπεργία τής Ρεζή, τών ραπτεργατών. Ή  
έπαγγελματική αύτή ζύμωσις διεξάγεται δχι μόνον ύπό τήν έπ£- 
βλεψιν τής Φεντερασιόν, άλλά καί ύπό μικράς (διεθνείς) έπιτρο- 
πάς. Συντόμως ή έπιρροή τής Φεντερασιόν άρχίζει νά έπεκτείνε- 
ται καί είς τάς άλλας Μακεδονικάς πόλεις. Είς τήν Καβάλλαν., 
δπου ή καπνεργατική μάζα καί άλλοτε έκινήθη, άλλ’ δπου δ έθνι- 
κισμός τών Τούρκων καί τών Ελλήνων ήτο είς τό ϊπακρον άνεπτυ- 
γμένος μέχρι τοΟ σημείου νά καύσουν δημοσίως τά πρώτα φΟλλα 
τής «Έφημερίδος τών Έργατών», διότι δίπλα είς τήν έλληνικήν 
είχε τήν βουλγαρικήν ή δίπλα είς τήν τουρκικήν είχε άλλην γλώσ
σαν, ή κατάστασις είχε άρχίσει νά μεταβάλλεται ριζικώς. Κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας τής τουρκοκρατίας ήδη είχεν άρχίσει μιά 
συνεννόησις μεταξύ τών καπνεργατικών σωματείων θεσ) νίκης, 
Δράμας, Σερρών, Καβάλλας, Ξάνθης κλπ., ή όποία θά κατέληγεν 
άσφαλώς είς τήν Γδρυσιν μιας Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας, άφοί) 
καί συνέδριον είχε κλιθή έν θεσ) νίκη, άλλά ό πόλεμος έματαίωσε 
τήν ύπό τήν έμπνευσιν τής Φεντερασιόν προσπάθειαν αύτήν. "Ηδη 
δμως ή ζύμωσις αύτή έπαναλαμβάνεται, μάλιστα μέ ένεργόν συμ
μετοχήν τών Ελλήνων έργατών. Μία Σοσιαλιστική Νεολαία Ιδρύε
ται έν Καβάλλφ. Ή  έγκατασταθεΐσα έπί τινα καιρόν λογοκρισία 
έπΐ πολύ παρηκολούθει τό «Άβάντι» καί πλεΐστχι προστριβαί έση- 
μειώθησαν· Ή  θαρραλέα σοσιαλιστική κριτική δέν ύπέκυψεν δμως.
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01 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Τό Συνέ&ρισν των καπνεργατών Άν. Μοοκεδονίας. 
Γενική άπεργία. Κατοβδίωξις τοΟ «Άβάντυ», 
σύλληψης καί δίκη τοΟ Άρδίτπ. Άπέλασις τοΟ 
Μπεναρόγια καί Γιόνα. Ό  Δρακούλης είς θεσ) 
νίκην. Η νέα σοσιαλιστική ζύμωσις. Η έφημε- 
ρίς «Όργάνωσις». ΟΙ Δημητρατοι.

At πολεμικαί περιπέτειαι καί ή έλληνική έπικράτησις είς 
τήν *Αν. Μακεδονίαν ώθησαν τούς 'Ελληνας χαπ νεργάτας αότής, 
ΙΒΙψ τής Καβάλλας είς τόν χαθαρώτερον ταξικόν άγώνα. 01 διστα
γμοί χαί ό σωβινισμός έπέρασαν είς δευτέραν μοίραν· Ό  περιπε
τειώδης βουλγαρική κατοχή καί ή προπαγάνδα τής Σοσιαλιστικής 
Νεολαίας Καβάλλας καί τών σοσιαλιστών Βουργάρων στρατιωτών 
δέν ήμποροΟσαν παρά νά άφίσουν Ιχνη. Ή  Φεντερασιόν έκτός τοΟ 
«Άβάντι» τής ϊστειλεν άπεσταλμένον της πρός διαφώτισιν τών έρ
γατών. Τά δύο καπνεργατικά σωματεία τής θεσ) νίκης (τό τών 
Ισραηλιτών καί τό τών Έλληνοτούρκων), συνειργαζόμενα πλέον 
έφ’ δλων τών γενικών ζητημάτων, εύρίσκοντο είς έπικοινωνίαν μέ 
τά σωματεία Άν. Μακεδονίας άκόμη άπό τής έποχής τής Τουρκο
κρατίας. Άλλ’ ήδη έντατική προσπάθεια κατεβάλλετο έκ μέρους 
των πρός έπίτευξιν κοινής όργανώσεως, κοινής δράσεως. Συνδια
σκέψεις έγένοντο συχνά άς  Καβάλλαν καί θεσ) νίκην. Είς Κα- 
βάλλαν δπου συνεκεντροϋντο κατ’ έκείνην τήν έποχήν σχεδόν δλοι 
ot καπνεργάται Ξάνθης καί Κομοτινής, δπου ό Ζορμπ&ς έξέδιδε 
έργατικήν έφημερίδα καί ot διάφοροι παράγοντες (Γιώτας, Σιγά- 
λας), ot όποϊοι τότε δέν είχον άκόμη άπαλλαγή άπό τήν άστικήν 
έπιρροήν προσέδιδον είς τήν δρ&σιν των μίαν καθαρώς έπαγγελμα- 
τικήν έμφάνισιν, ot άντιπρόσωποι θεσ) νίκης, έπίμονοι καί θαρρα
λέοι, άπέκτων διαρκώς μεγαλυτέραν έπιρροήν καί συμπαθείας. Τό
1913 ήδη συνέρχεται είς θεσ) νίκην «Συνέδριον Καπνεργατών 
Ά ν. Μακεδονίας», τό όποϊον συνεδρίασεν εις τό Κέντρον τής Φεν
τερασιόν καί μέσα είς άτμόσφαιραν σοσιαλιστικήν άπεφάσισε τήν 
σύμπηξιν «Κεντρικής Επιτροπής Δράσεως» είς Καβάλλαν. Ό  σο
σιαλιστής Γιονάς, Γενικός Γραμματεύς τοΟ σωματ. ’Ισραηλιτών κα
πνεργατών, έγκαθίσταται σχεδόν μονίμως είς Καβάλλαν παρά τή

83



«Κεντρική Επιτροπή Δράσεως» μαζί μέ άλλους, έν οίς χαϊ δ Π. 
Σέκος, Γενικός Γραμματεύς τού σωματείου Έλληνοτούρκων. Ό  
Μπεναρόγιας Αναλαμβάνει τήν γραμματείαν τών καπνεργατών 
(Ίσραηλ.) θεσ) νίκης. Είς Καβάλλαν άποφασίζεται διά τάς άρ
χάς Μαρτίου 1914 (άρχάς τής σαιζόν έργασίας είς τά καπνομάγα- 
ζα) κοινός παγκαπνεργατικός άγών διά τήν βελτίωσιν καί έξίσω· 
σιν τών συνθηκών έργασίας είς βλην τήν Μακεδονίαν. Κατόπιν 
προετοιμασίας ή γενική άπεργία κηρύσσεται είς Καβάλλαν, Δρά
μαν, τέλος καί είς θεσ) νίκην. Οί καπνεργάται καί αί καπνεργά- 
τριαι θεσ) νίκης δλοι Εμπνευσμένοι καί ποτισμένοι άπό σοσιαλιστι- 
κάς άρχάς, άγωνίζονται μέ θαυμαστήν άντοχήν καί συνοχήν. 01 
καπνέμποροι έπιστρατεύουν κίτρινους (άπεργοσπάσται), ιδίως 
τουρκάλες καί άτσιγγάνους, περαστικούς μετανάστας, ύπό τήν 
προστασίαν τής χωροφυλακής. Οί άπεργοί κάνουν έπανειλημμένας 
Επιθέσεις κατά τών καπναποθηκών πρός παρεμπόδισιν τής έργασί
ας μέ άπεργοσπάστας καί κατά τών ύπό συνοδείαν μεταβαινόντων 
είς τά έργοστάσια κίτρινων. Ή  Εφιππος χωροφυλακή (Κρητών) 
έπίσης χρησιμοποιείται. ’Επί 8 ήμέρας ή θεσ) νίκη γίνεται θέα- 
τρον συγκινητικών περιπετειών μέ συγκρούσεις είς τούς δρόμους, 
τραυματισμούς, συλλήψεις. Τέλος έπεμβαίνει ή Διοίκησις καί Ιν 
«Γενικόν Συμβόλαιον Έργασίας» (ή πρώτη συλλογική σύμβασις εις 
τήν Ελλάδα) ύπογράφεται μεταξύ τών διαμαχομένων καί αύτής 
τής Διοικήσεως μέ πλείστας παραχωρήσεις πρός τούς έργάτας. 
'Ετσι ή άπεργία λήγει θριαμβευτικώς. Ή  έπιτυχία τοΰ άγώνος 
φυσικά συσφίγγει τάς σχέσεις τών δύο καπνεργατικών σωματείων 
θεσ) νίκης καί δημιουργεϊται κοινή διοίκησις άμφοτέρων·

Άλλ’ αί άρχαί ήρχισαν άνησυχοΰσαι. Προσπαθούν νά άναχαι- 
τίσουν τήν δραστηριότητα τής Φεντερασιόν καί τών συνεργαζομέ- 
νων σωματείων. Παρακολουθούν τήν κίνησιν, τό «Άβάντι». Μία 
κριτική έναντίον τών άρχών είς τό «Άβάντι» διότι έπέβαλον άρ- 
γίαν είς τάς άποθήκας καπνού έπί τή ό νομαστική έορτή τοΰ βασι- 
λέως, κριτική είς τήν όποίαν χρησιμοποιείται ή Εκφρασις «τι διά
βολος» θεωρηθεΐσα άνευλαβής διά τό πρόσωπον τής Α.Μ. δίδει 
άφορμήν. Τό φΰλλον κατάσχεται, ό συντάκτης τοΟ άθριδίου Άρδίτ-
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της συλλαμβάνεται, διεξάγονται άνακρίσεις χαΙ τέλος προφυλα
κίζεται ό ’Αρδίττης διά νά δικασθή Ιξ μήνας άργότερον είς Σέρ- 
ρας καί καταδικασθή ώς «δημοκρατικός» είς ένός Ιτους φυλάκι- 
σιν καί πρόστιμον.

Ή  δίκη προσήλκυσε τήν προσοχήν δλης τής κοινωνίας. Ό  
’Αρδίττης έμφανίζεται ώς ό πρώτος «δημοκρατικός» είς τήν Νέαν 
Ελλάδα. Ά ς  σημειωθή δμως : έπΐ κυβερνήσεως Βενιζέλου κατα
διώκονται οί σοσιαλισταί διά τάς «δημοκρατικάς» των πεποιθήσεις- 
Ή  έλαστικότης τής πολιτικής τής άστοκρατίας παρουσιάζει έδώ 
τόν Βενιζέλον υπερασπιστήν τής δυναστείας. Άργότερον ή Ιδία 
αύτή άστοκρατία μέ έπΐ κεφαλής πάλι τόν Βενιζέλον κηρύσσει τόν 
πόλεμον κατά τής δυναστείας καί έγκαθίσταται ό Βενιζέλος είς 
τήν θεσ) νίκην (Προσωρ. Κυβέρν.). Οί δέ όηαδοί του καταδιώκον
ται ώς «δημοκρατικοί».

’Αλλ’ ή καταδίωξις τοΟ «Άβάντι» καί ή σύλληψις τοϋ Άρ- 
δίττη δέν ήτο ή ή άπαρχή τής πιέσεως κατά τής Φεντερασιόν. Συμ- 
φωνούντων τοΟ Γεν. ΔιοικητοΟ Σοφούλη, τοΟ ΕΙσαγγελέως καί τοΟ 
ΔιευθυντοΟ τής άστυνομίας Παπαοικονόμου άποφασίζεται καί ή 
άπέλασις τών δύο κυριωτέρων παραγόντων τής γενικής άπεργία; 
Μπεναρόγια καί Γιονά, συλλαμβάνονται οδτοι ώς έπικίνδυνοι είς 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν καί έξορίζονται είς Νάξον, άφοΟ πρώτον 
παραμένουν είς τάς Κεντρικάς ’Ενωμοτίας Αθηνών (άργότερον 
|ΐετονομασθείσας Μεταγωγών) έπΐ είκοσαήμερον. Ή  έξορία αδτη 
δέον νά σημειωθή είναι ή πρώτη π ο λ ι τ ι κ ή  έξορία τής νεω- 
τέρας 'Ελλάδος. Καί οί ύπουργοί πού έκύρωσαν τήν έξορίαν αύτήν 
μέ τήν άπόφασίν των, δέκα—δώδεκα Ετη άργότερον έξορίζονται 
|ΐέ τήν σειράν των άπό τούς άντιπάλους των, διά νά γίνη ή πολιτι
κή έξορία είκοσι πέντε Ετη άργότερον κοινό μέτρον κατά χιλιάδων 
άνθρώπων.

Άλλ’ αί καταδιώξεις δέν πτοοΟν τούς άγωνιστάς τής σοσια
λιστικής Ιδέας. Αδται δέν Εκαμον άλλο τι ή ν’ άνοίξουν τούς όφθαλ- 
μούς δλης «τής κοινής γνώμης» έπΐ τής θαρραλέας δράσεως τών 
σοσιαλιστών. Καί ό σοσιαλισμός διεισδύει βαθύτερα μέσα είς τά 
στρώματα τών Ελλήνων έργατών καί διανοουμένων. Ό  Πλάτων
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Δραχούλης έπισκέπτεται τήν θεσ) νίκην καί τήν Φεντερασιόν, γ ί
νεται είς αύτόν ύποδοχή άρχηγοϋ, τοΟ όποιου ή συνδρομή φθάνει 
διά τούς καταδιωκο μένους σοσιαλιστάς είς τήν κατάλληλον στι
γμήν.

01 βαλκανικοί πόλεμοι μέ τήν έπιστράτευσιν είχον νεκρώσει 
πάσαν σοσιαλιστικήν ζύμωσιν είς τήν Παλαιάν Ελλάδα. Έ  έπι- 
στράτευσις, ό στρατιωτικός νόμος καί at έθνικαί νίκαι μετίβαλον 
τήν κατάστασιν. Άλλά συγχρόνως ot πόλεμοι ήνοιξαν νέους καί 
άνελπίστους όρίζοντας καπιταλιστικής άναπτύξεως διά τήν μικράν 
άλλοτε Ελλάδα. Καί μαζί μέ τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, τής 
ναυτιλίας καί τοϋ έμπορίου, τής μεταφοράς καί τής συγκοινωνίας, 
άναπτύσσεται καί ή έργατική τάξις. Ώ  σοσιαλιστική Ιδέα έπανευ- 
ρίσκει τήν έκδήλωσίν της. Ή  άπήχησις τής Φεντερασιόν Ιχει καί 
αύτή εόνοϊκήν έπίδρασιν. 01 σοσιαλισταί τοΟ Παταριοϋ συγκεν
τρώνονται έκ νέου. ΦοιτηταΙ τινες έμφανίζονται, προσηλυτίζονται. 
At συγκεντρώσεις γίνονται πότε είς Εν καφενεΐον (Παλιούρα) καί 
πότε είς τό σπίτι τοΟ Ν. ΓιαννιοΟ. Ό  έπίμονος δμως έγωκεντρι- 
σμός τοϋ άρχηγοϋ σπρώχνει τούς νέους μαθητάς είς άπόσχισιν. Αύ- 
τοί Ιδρύουν τήν Σοσιαλιστικήν Ένωσιν καί ζητοϋν άσυλον είς τό 
Κέντρον τοϋ Δρακούλη (Σ .ΤΈ .Τ.), ό όποιος τούς δέχεται ύπό 
«δρους» προσπαθών καί πάλιν νά έπιβληθή ώς Ισόβιος Πρόεδρος. 
Έ  όμάς αύτή έκδίδει σοσιαλιστικήν έφημερίδα «Όργάνωσις» ώς 
δργανον τοϋ άνασυσταθέντος ΣΤΕΤ. Άλλ’ ot Π. καί Ν. ΔημητρΛ- 
τος άγωνίζονται πλέον, μαζί μέ άλλους διανοουμένους καί εικοσά
δα έργατών, δπως κρατήσουν ύψηλά τήν σοσιαλιστικήν σημαίαν. 
Νέοι άπειροι καί άπροετοίμαστοι, άλλά μέ θέλησιν καί άφοσοίωσιν, 
οΐ μακρυνοί αύτοί «άπόγονοι» τών σοσιαλιστικών ζυμώσεων τής Κε- 
«οαλληνίας έπιδίδονται μέ πείσμα xal σταθερότητα είς τήν έργα- 
σιαν. Ot περί τόν Γιαννιόν καί αύτοί κινοϋνται, έπανιδρύουν τό Σο- 
σιαλιστικόν Κέντρον των καί έκδίδουν τήν έφημερίδα «Σοσιαλι
σμός».
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’Ανταγωνισμός. Φεντερασιόν, Σοσιαλιστικόν Κέν
τρον, και Σοσιαλ.‘ Ενωσις. Ή πρώτη πανελλα
δική συνδιώσκεψις πρός ΐδρυσιν κόμματος. Ό  
Ευρωπαϊκός πόλεμος. ΑΙ έκλογαΐ του 1915. ΣΙ- 
δερης καί Κουριέλ είς τήν Βουλήν. Έπιστρά- 
τευσις. Διάλυσις της Βουλής.

Μέ τάς καταδιώξεις τών σοσιαλιστών θεσ) νίκης τό σοσιαλι- 
στικόν κίνημα εισέρχεται είς νέαν φάσιν. At σοσιαλιστικοί όμάδες 
τής Παλαιάς Ελλάδος συνεκινήθησαν. Ή  παραμονή τών ύπό έξο
ρίαν κρατουμένων σοσιαλιστών θεσ) νίκης έπί είκοσαήμερον εις 
’Αθήνας δίδει άφορμήν είς τάς δύο σοσιαλιστικάς όργανώσεις ’Αθη
νών δπως κινηθοΟν· Έξ άφορμής τής έξορίας αύτής έξεδηλώνοντο 
άνταγωνισμοί μεταξύ τών διαμαχομένων. Ot ύπό έξορίαν έπικα- 
λοΰνται τήν έπέμβασιν άμφοτέρων τών μερίδων πρός ματαίωσιν 
αύτής, συνιστοϋν κοινά διαβήματα. Τό Σοσιαλ. Κέντρον μή ίεχό- 
μενον «ύποδείξεις» άλλων καί ΘεωροΟν τήν πρός τήν έφημερίδα 
«Όργάνωσις» καί τήν όμάδα του στάσιν τών ύπό έξορίαν συντρό
φων ώς άποδοκιμασίαν τοϋ Κέντρου καί «συμμαχίαν» μέ τήν «Όρ- 
γάνωσιν», έκτελεϊ τυπικόν ξεχωριστόν διάβημα καί άρκεΐται είς 
πλατωνικήν διαμαρτυρίαν. ’Απεναντίας ot τής «Όργανώσεως» κά- 
μνουν άληθινόν άγώνα, έκστρατείαν. Ή  «Όργάνωσις» έπιτίθεται 
δριμύτατα κατά τής Κυβερνήσεως, έπικαλεΐται τήν προσοχήν τή; 
έργατικής τάξεως έπί τών «παρανομιών» καί αύθαιρεσιών τής 
«πλουτοκρατίας», άνοίγει κατάλογον έράνων κλπ· Άλλ’ ot Μπενα
ρόγιας καί Γιονάς άποστέλλονται ύπό συνοδείαν είς Νάξον. Ή  γα
λήνη έπανέρχεται είς τάς τάξεις τοΟ Σοσιαλ. Κέντρου, ένφ ή «Όρ- 
γάνωσις» συνεχίζει τόν άγώνα της.

Ή  Φεντερασιόν ϊρχεται είς έπίσημον έπαφήν μέ τήν «Όρ- 
γάνωσιν»· Αντιπρόσωποι αύτής μεταβαίνουν είς Αθήνας πρός ένέρ- 
γειαν παρά τή Κυβερνήσει, έπικοινωνοΟν μέ τό Σοσιαλ. Κέντρον
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καί τήν όμάδα τής Ένώσεως πιό προθύμους δπως συνδράμουν αύ- 
τούς, έπιμένουν πρός Ινωσιν τών δύο όμάδων, άλλά δέν είσακούον- 
ται. Ό  έκ τών άντιπροσώπων τούτων Παυλίδης άποαπάται έκ τής 
Φεντερασιόν καί προσχωρεί είς τό Σοσιαλ. Κέντρον. Κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν τό Διεθνές Σοσιαλ. Γραφεϊον δίδει έντολήν είς τό τμή
μα της, τήν Φεντερασιόν, δπως άναλάβει τήν πρωτοβουλίαν τής 
συγκεντρώσεως δλων τών σοσιαλιστικών δυνάμεων τής Ελλάδος 
είς έν ένιαϊον κόμμα. ’Αρχίζει έκ μέρους τής Φεντερασιόν άλληλο- 
γραφία μέ τόν Βόλον, τήν «Όργάνωσιν» καί τό Σοσιαλ. Κέντρον 
’Αθηνών, τόν Πειραιά (δπου τό Σοσιαλ. Κέντρον άνασυντάσσεται) 
καί τήν Κέρκυραν. Ή  «’Οργάνωσις» παραλαμβάνει τήν ιδέαν καί 
άρχίζει σοβαρά ζύμωσις. Τό Σοσιαλ. Κέντρον Πειραιώς, προσκεί
μενον περισσότερον πρός τό τών ’Αθηνών, δέχεται έπίσης τήν Ιδέ
αν. ’Αλλά τό Σοσιαλ. Κέντρον ’Αθηνών δέν ήννόει νά ύποχωρήση. 
'Γπό τήν πίεσιν τής ζυμώσεως αύτής καί τής σταθερότητος τής 
Φεντερασιόν ύπέρ τής ένώσεως τών όμάδων ’Αθηνών είς τά γρα
φεία τής Σοσιαλ. Ένώσεως (Όργάνωσις) έπραγματοποιήθη τήν 
έποχήν έκείνην κοινή συγκέντρωσις τών μελών καί τών δύο όργα- 
νώσεων πρός έπίτευξιν συνεννοήσεως, μεσολαβοϋντος πρός τοΟτο 
καί τοΟ έκ Γερμανίας τότε άφιχθέντος λογογράφου σοσιαλιστοΟ Κ. 
Χατζοπούλου. Πρός στιγμήν έφαίνετο έπικρατεστέρα ή άποψις τής 
παραδοχής τής Ένώσεως. Ή  μεγάλη αίθουσα τοϋ ΣΤΕΤ, ήτις 
έχρησιμοποιεΐτο άπό τήν «Όργάνωσιν» καί τήν Σοσιαλ. *Ενωσιν, 
ύπερεπληρώθη άπό κόσμον. Ή δη ή κοινή έκτελεστική έπιτροπή 
είχεν έκλεγή.

Ή  Ινωσις τών δύο όμάδων ’Αθηνών έματαιώθη τήν τελευταί- 
αν στιγμήν διότι ό Ν. Γιαννιός ήθελε νά ίχη  κυρίαρχον θέσιν etc 
τήν Έκτελεστικήν Επιτροπήν, δπου έμειοψήφει. At δύο όμάδες 
έπαναρχίζουν τόν άλληλοεξοντωτικόν άγώνα. At σχέσεις μεταξύ 
Φεντερασιόν καί Σοσιαλ. Κέντρου έψυχράνθησαν περισσότερεον. Τό 
Σοσιαλ. Κέντρον Πειραιώς δπερ παρηκολούθει συμπαθώς τάς ένερ- 
γείας πρός Ινωσιν τών δύο σοσιαλιστικών όργανώσεων ’Αθηνών 
ήρχισε νά έννοή δτι δέν γίνεται τίποτε μέ τό Σοσιαλ. Κέντρον 
’Αθηνών. Μεταξύ τών άλλων σοσιαλιστικών όργανώσεων τοϋ έσω-
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τερικού έσυνεχίσθη ή ζύμωσις διά τήν Γδρυσιν κόμματος καί συσκέ
ψεις έγένοντο είς ’Αθήνας καί θεσ) ν£κην παρά τήν έχθρικήν πλέ
ον στάσιν τοΟ Σοσιαλ. Κέντρου ΓιαννιοΟ. Τέλος, κατόπιν συνεννο
ήσεων μεταξύ τής Φεντερασιόν καί τής όμάδος περί τήν «Όργάνω- 
σιν» τόν ’Απρίλιον 1915 καί έξ άφορμής τών έπικειμένων έκλο- 
γών έκλήθη είς ’Αθήνας συνέδριον, γνωστόν ϊκτοτε ώς Α' Σοσιαλ. 
Συνδιάσκεψις, είς τό όποΐον Ιλαβον μέρος, έκτός τής περί τήν «Όρ- 
γάνωσιν» Σοσιαλ. Ένώσεως, ή Φεντερασιόν, τό «’Αβάντι», τό Σο- 
σιαλ. Κέντρον Πειραιώς καί άντιπρόσωποι τοΟ Βόλου, Κερκύρας 
καί Μυτιλήνηβ, ήγνοήθη δμως τό Σοσιαλ. Κέντρον τοΟ ΓιαννιοΟ. 
Τό συνέδριον αύτό είχε θεωρηθή ώς τό Α ' Πανελλαδικό ν Σοσιαλι
στικών Συνέδριον, άλλ’ οί Ιστορικοί λόγοι έκ τών ύστέρων έπέβαλον 
νά χαρακτηρισθή ώς Α' Πανελλαδική Σοσ. Συνδιάσκεψις διά τήν 
ΐδρυσιν τοΟ Κόμματος.

Δεδομένου δτι είχεν ήδη κηρυχθή ό εύρωπαίκός πόλεμος ό 
κατά τοΟ πολέμου άγών άπησχόλησε άρκετά τό συνέδριον. Συνε- 
ζήτησεν δμως καί έπΐ τοΟ προγράμματος τοϋ Κόμματος καί έψήφι- 
σε πράγματι σχέδιον προγράμματος γενικών έπιδιώξεων καί με
ταρρυθμίσεων έπΐ τοϋ πολιτικού, οικονομικού, έκπαιδευτικού καί 
κοινωνικού, πεδίου, τό Οποίον θά έχρησίμευε καί ώς έκλογικόν 
πρόγραμμα τών μελλουσών έκλογών. Άπησχολήθη έπίσης μέ τήν 
όργάνωσιν τού Κόμματος, άφήκε δέ τήν πρωτοβουλίαν τής συγκλή- 
σεως άλλου συνεδρίου, τό όποιον θά άπησχολεΐτο μέ τό καταστατι- 
κόν τοΰ κόμματος, είς τήν όμάοχ τής «Όργανώσεως». Όσον άφο- 
ρ& τάς έκλογάς τής 31 Μαίου 1915, οί άντιπρόσωποι τής Φεντε
ρασιόν Πέτρου, ΜπενρουμπΙ καί Κουριέλ άνεκοίνωσαν τάς είς αύ
τήν γενομένας προτάσεις έκλογικής συμπράξεως παρά τών γουνα
ρικών, οΓτινες κατόπιν τής διαφωνίας Βασιλέως—Βενιζέλου, εύ- 
ρίσκοντο είς τήν άρχήν. Αί έκλογαί αδται έπρόκειτο νά διεξαχθοΰν 
ύπό τήν έπίδρασιν τών παγκοσμίων γεγονότων έπΐ τού θέματος 
ύπέρ ή κατά τοΰ πολέμου. Τό Βενιζελικόν κόμμα είχε κηρυχθή 
ύπέρ τού πολέμου παρά τό πλευρόν τών συμμάχων, τό κόμμα τών 
άντιπολιτευομένων «βασιλικών» ύπό τόν μόλις άνελθόντχ είς τήν 
άρχήν Γούναρην ήσαν ύπέρ τής «ούδετερότητος». Οί τής Φεντερα-
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σιόν κηρυχθέντες καί αύτοί έναντίον πάσης άναμίξεως τής Ελλά
δος είς τόν πόλεμον, έδέχθησαν κατ’ άρχήν πρότασιν Εκλογικής 
συνεργασίας έκ μέρους τών «γουναρικών», ot δποίοι, ώς είχον δη
λώσει διά τοϋ Γιον& μετά τάς έκλογάς έν περιπτώσει ύπερισχύσε- 
ως, πάντως δέν θά Εκαμον είς τήν Βουλήν άγώνα ύπέρ αύτών.

Τό Συνέδριον λοιπόν δέν άπέκρουσε κατ’ άρχήν τήν πρότχσιν 
τής Φεντερασιόν πρός έκλογικήν σύμπραξιν, βασισθέν καί είς τό 
γεγονός τοϋ πλειοψηφικού έκλογικοϋ συστήματος έν συνδυασμφ μέ 
τήν εύρείαν περιφέρειαν, ή δποία, παρά τήν έν τή πόλει τής θεσ) 
νίκης σοσιαλιστικήν πλειοψηφίαν δέν θά έπέτρεπε νά άκουσθή ή 
κατά τοϋ πολέμου σοσιαλιστική φωνή έν τή Βουλή καί άφήκεν 
έλευθερίαν ένεργείας πρός ρύθμισιν τοϋ ζητήματος είς τάς κατά 
τόπους δργανώσεις. Υπέδειξε δέ τούς Α. Σίδερην καί Π. Δημη- 
τράτον ώς υποψηφίους τοϋ ύπό Γδρυσιν κόμματος άναθέσαν ·Ις τήν 
Φεντερασιόν τήν έκλογήν ένός Ισραηλίτου. Ή  Φεντερασιόν ύπέ- 
δειξε τόν έλληνομαθή άρτι άφιχθέντα έκ Σμύρνης ’Ισραηλίτην καί 
μέλος αύτής ’Αλμπερ Κουριέλ.

Ό  άγών διεξήχθη είς τήν Μακεδονίαν σφοδρός. Ή  συνεργα
σία έγένετο άποδεκτή άπό Γεν. Συνέλευσιν τής Φεντερασιόν, άφοϋ 
ot γουναρικοΐ ύποχρεώθησαν νά δηλώσουν δτι κατ’ άρχήν ή σαν κα
τά τοϋ πολέμου. Ot δέ ύποψήφιοι σοσιαλισταί άνελάμβανον πλήρη 
έλευθερίαν δράσεως έν τή Βουλή ώς σοσιαλισταί. Έ  «κοινή γνώ
μη» at μικροαστικαί καί έργατικαί μάζαι ύπεδέχθησαν τήν συνερ
γασίαν μέ ένθουσιασμόν. ’Ογκώδεις διαδηλώσεις περιέτρεξαν τάς 
οδούς μέ τάς κραυγάς : Κάτω δ πόλεμος. Ζήτω δ σοσιαλισμός. Ot 
«άντιπολεμικοΐ» έπεκράτησαν είς τήν θεσ) νίκην. Ot Σίδερης καί 
Κουριέλ έξελέγησαν μαζί μέ δλην τήν παράταξιν τών γουναρικών. 
Ό  Π. Δημητράτος, ώς άνεξάρτητος σοσιαλιστής ύποψήφιος Κα- 
βάλλας, μέ μόνην τήν ύποστήριξιν τής Σοσιαλ. Νεολαίας συνεκέν- 
τρωσε άρκετούς ψήφους, άλλ’ άπέτυχε. Ό  Βενιζέλος έπικρατήσας 
γενικώς καί έπανελθών είς τήν έξουσίαν διατάσσει γενικήν έπι- 
στράτευσιν, διαφωνήσας δμως μέ τόν Βασιλέα παρ^τήθη xal όλί
γον κατόπιν διελύθη ή Βουλή.

Ή  χώρα εύρίσκετο τότε διχασμένη δαθειά είς «ούδετεροφί-
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λους» καί «άντατοφίλους». Οί σοσιαλισταί πλήν τής θεσ) νίκης καί 
Καβάλλας δέν μποροΟσαν νά άναλάβουν άκόμη έκλογικόν Αγώνα. 
Ή  δυναστεία έτέθη έπΐ κεφαλής τής μικροαστικής μάζας διά νά 
έμποδίση τήν παρά τό πλευρδν τών συμμάχων έξοδον τής Ελλά
δος. Ό  Βενιζέλος άνέλαβε τδν άγώνα έναντίον τή; βασιλείας, 6 
όποιος κατέληξεν είς τήν μετά τήν συνδρομήν τή; Άντάτ διαίρε- 
σιν τής Ελλάδος είς δύο κράτη: Εν έπαναστατικόν μέ Εδραν τήν 
θεσ) νίκην (Προσωρινή Κυβέρνησις) καί άλλο έν Άθήναις (Τό 
κράτος τών Αθηνών).

Ή Ε λλάς είς τήν Βαλκανικήν Σοσιαλιστικήν Συν- 
διάσκεψιν του Βουκουρεστίου. ΟΙ έξόριστοι της 
Νάξου. ΟΙ σύμμαχοι έν θεσ) νίκη. Ό  «Μαύρος 
Γάτος» καί Α συνεννόησή τών σοσιαλιστών έν 
Άθήναις. Ή εκδοσις του « Εργατικού Άγώνος». 
Διωγμός τών σοσιαλιστών ’Αθηνών. Ό  Γιαν
νιός προσχωρεί είς τό κίνημα τοΰ Βενιζέλου. 
Άπελευθέρωσις τών έξορίστων. "Ιδρυσις Έρ- 
γατικοΟ Κέντρου Θεσσαλονίκης.

*0 άγών διά τήν Ιξοδον έκ τής ούδετερότητος διεξήγετο άπό 
τούς άνταντοφίλους δχι μόνον είς τήν Ελλάδα, άλλά καί είς τήν 
Ρουμανίαν καί Βουλγαρίαν. Οί σοσιαλισταί τών βαλκανίων ήθέλη- 
σαν νά κάμουν μίαν άκόμη προσπάθειαν διά νά προλάβουν τήν έπέ- 
κτασιν τής καταστροφής. Τότε συνεκλήθη νέα Παμβαλκανική Σο- 
σιαλ. Συνδιάσκεψις έν Βουκουρεστίφ, είς τήν όποίαν ίλαβον μέρος 
οί Ρουμάνοι μέ τούς Μπουζόρ, Ρακόβσκυ καί Δοβρουτσάνου — 
Γκερέα15, οί Βούλγαροι μέ τούς Κολλάρωφ καί Δημητρώφ, οί 
Σέρβοι έκπροσωπούμενοι άπό τούς Ρουμάνους καί οί Έλληνες, 
τούς όποίους άντεπροσώπευεν ό βουλευτής Α. Σίδερης. Οδτω τό 
ύπό Ιδρυσιν Έλληνικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα είχε τήν εύκαιρίαν 
δπως συμμετάσχη είς αύτήν τήν (δρυτικήν Συνδιάσκεψιν τής Βαλ
κανικής Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας. Αδτη, προπαρασκευασθεΐσα 
διά τών δύο προηγουμένων άλλων συνδιασκέψεων (Σόφιας καί Βε
λιγραδιού) Ιδρύθη πλέον είς Βουχουρέστιον μέ τόν άποκλεισμόν

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

9 ί



τοΟ Κόμματος τών Φαρδιών σοσιαλιστών τής Βουλγαρίας. Προκή- 
ρυξις έναντίον τοΟ πολέμου έψηφίσθη χαί συλλαλητήριον ώργανώ- 
θη έν Βουκουρεστίψ, είς τό όποΐον ώμίλησεν καί 6 Σίδερης. ΈκεΙ- 
θεν ό τελευταίος μετέβη είς Σόφιαν, δπου γενόμενος ένθουσιωδώς 
δεχτός, ώμίλησεν δημοσίως έπίσης. Έπανελθών είς τήν Ελλάδα 
ώμίλησεν έπΐ τοΟ Εργου τής Συνδιασκέψεως έν θεσ) νίκη χαί Ά - 
θήναις, έπΐ τοϋ σοσιαλιστικοί) καί συνδικαλιστικού κινήματος Ρου
μανίας καί Βουλγαρίας καί έπΐ τών έντυπώσεών του διά τήν γνω
ριμίαν του μέ τόν γηραιόν θεωρητικόν μαρξιστήν Δοβροτζάνου — 
Γκερέα, τόν Ρουμανοβούλγαρον διεθνούς φήμης σοσιαλιστήν Ρα
κόβσκυ, καί τόν παλαίμαχον ήγέτην τών στενών σοσιαλιστών τής 
Βουλγαρίας Μπλαγκόεφ.

Έν τφ μεταξύ ot Μπεναρόγιας καί Γιονάς παρέμειναν έν Νά- 
ξψ, δπου τούς έπεσκέφθησαν ot Πλ. Δρακούλης καί Ν. Δημητρϋ- 
τος, οίτινες πλήν τών ένθαρρύνσεων αύτών προσέφεραν είς αύτούς 
λεξικόν, γραμματικήν καί συντακτικόν τής έλληνικής γλώσσης, 
Ακολούθως ot Πικρός καί Κουριέλ. Ό  Πρωθυπουργός δέν τούς 
άπελευθέρωσε καί Εδωσεν άλλην έρμηνείαν είς τάς έν θεσ) νίκη 
δηλώσεις τοΰ Γούδα περί άντιπολεμικής πολιτικής. Έτσι έπΐ δύο 
καί ήμισυ Ετη παρέμειναν ot έξόριστοι έν τή νήσφ, έλθόντες είς 
έπικοινωνίαν μέ τούς σμυριδορύχους καί τούς ήσύχους χωρικούς 
τής Νάξου. Κατά τόν άποκλεισμόν τών νήσων τοΰ ΑΙγαίου εύρέ- 
θησαν οΰτοι έν άπομονώσει άπό κάθε έπικοινωνίαν μέ τούς Ιξω 
τής νήσου όμοϊδεάτας των. At έλληνικαί άρχαΐ τούς έθεώρουν 
«πλουσίους» καί δέν τούς Εδιδον τό γλίσχρον έπίδομα πού έδίδετο 
βΐς τούς πολλούς Βουλγαροφώνους καί άλλους έξορίστους τής νήσου.

Ot σύμμαχοι, κατόπιν τοΰ άποκλεισμοΰ τής Ελλάδος, καί 
άφοΰ ένίσχυσαν τόν Βενιζέλον είς τήν όργάνωσιν τού κινήματός 
του,τόν έγκατέστησαν είς θεσ) νίκην, ήν καί Εκαμον βάσιν τής είς 
τά Βαλκάνια δράσεώς των, κατόπιν μάλιστα τής είς τόν πόλεμον 
άναμίξεως πάντων τών βαλκανικών κρατών. Ot κινηματίαι, 6οη- 
θούμβνοι ύπό τού συμμαχικού στόλου, κατελάμβανον Εν πρός Εν τά 
νησιά τοΰ Αιγαίου καί έπεστράτευαν τόν πληθυσμόν των. ΕΙς τήν 
θεσ) νίκην έγκατεστάθη νέα Προσωρινή Κυβέρνησις ύπό τόν Bs-
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νιζέλον. Είς τάς ’Αθήνας διεξήγετο μεγάλη πάλη κατά καί ύπέρ 
τοΟ πολέμου, κατά καί ύπέρ τής δυναστείας, ή δποία έπολιτεύέτο 
διά τής «ούδετερότητος» έναντίον τής ’Αντάντ. Οί σοσιαλισταί εύ- 
ρον τήν εύκχιρίαν δπως διεξαγάγουν ταυτοχρόνως άγώνα κατά τοΟ 
πολέμου καί τής δυναστείας. Ό  Δρακούλης πτοηθείς έκ τής θαρ
ραλέας στάσεως τών περί τήν «’Οργάνωσιν» (καί είς τήν έποχήν 
έκείνην δέν ήτο εύκολον νά δμιλή κανείς έναντίον τής δυναστεί
ας) τούς έξωσεν έκ τοΰ Κέντρου του. Μία νέα προσπάθεια πρός συ- 
νεννόησιν μέ τό Σοσιαλ. Κέντρον έπιτυγχάνει καί ή ένιαία 6ργ4- 
νωσις έπονομασθεΐσα «Σοσιαλιστικόν Τμήμα ’Αθηνών» έμφανίζεται 
είς τόν «Μαϋρον Γάτον» (καφενεϊον γνωστόν διά τήν έκεϊ συγκέν- 
τρωσιν διαφόρων φοιτητικών, φιλολογικών καί σοσιαλιστικών πχ- 
ραγόντων). ΚαταργοΟνται τό Πατάρι καί τό ΣΤΕΤ, ώς κέντρα 
σοσιαλιστικής ζυμώσεως. Πέριξ τοΟ Σοσιαλιστικού αύτοΟ Τμήμα
τος ένεφανίσθη ήδη καί Σοσιαλιστική Νεολαία, άποτελουμένη άπό 
φοιτητάς, έν οίς δ Αιγδόπουλος, Δούμα, Καμιώτης, Τζουλάτης 
κλπ.

Κατ' έκείνην τήν έποχήν παρευρίσκετο είς ’Αθήνας δ Σό- 
ριν, δ Ρώσος μενσεβίκος μόνιμος άνταποκριτής τοϋ «Ρούσκοε Σλό- 
6ο», δ όποιος έπέδρασε σπουδαίως είς τήν τότε ζύμωσιν, πιέσας τό 
Σοσιαλ. Κέντρον (ΓιαννιοΟ) μέ τό κΟρος του πρός Ινωσιν μέ τήν 
δλοέν έπεκτεινομένην είς έπιρροήν δργάνωσιν Σοσιαλ. Ένωσιν. 
'Εκτός αύτοΟ, οί Σίδερης καί Κουριέλ παραμείναντες είς ’Αθήνας 
ένίσχυσαν διά τής συμμετοχής των τήν δλην ζύμωσιν. Έργάται 
τινες μεταξύ τών δποίων οί Πετρούσκας (σιγαροποιός ούγγρικής 
καταγωγής), Χιωτάκης (ραπτεργάτης), Σαραντίδης καί άλλοι 
προσχωρούν είς τήν Σοσιαλ. Όργάνωσιν καί έμφανίζουν τήν σοσι- 
αλιστικήν ιδέαν εις τάς έργατικάς (συνδικαλ.) όργανώσεις, ώς Αν
τιπρόσωποί των, έντός τών δποίων δλοέν αύξάνει ή σοσιαλιστική 
έπιρροή, Ιδία κατόπιν τής έκλογής τοϋ Γ. Χιωτάκη ώς Προέδρου 
τοΟ Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών.

Ή  ζύμωσις τής ένιαίας σοσιαλιστικής δργανώσεως συσχετι- 
σθεΐσα μέ μίαν άπεργίαν τών σιδηροδρομικών ’Αθηνών —  Πειραι
ώς (’Ηλεκτρ. Σιδηρόδ.) καί τών τροχιοδρομικών, μέ τήν ϊκδοσιν
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τής νέας έφημερίδος «Εργατικός ’Αγών», ή όποία έδημοσίευσεν 
είς τά πρώτο της φύλλα προκήρυξιν κατά τοϋ πολέμου, άλλά καί 
κατά τής βασιλείας, έπροκάλεσεν έπΐ Κυβερνήσεώς ΖαΓμη Ενα νυ- 
κτερινόν αιφνιδιασμόν είς τόν «ΜαΟρον Γάτον» δπου συνελήφθησαν 
πολλοί. Ό  έκ τών μελών Ν. Γιαννιός, ϊνα Αποφύγη τήν σύλληψιν 
προσχωρεί είς τό κίνημα θεσ) νίκης καί περιβληθείς ξανά τήν στο
λήν τοΟ άξιωματικοΰ κατετάχθη έθελοντής είς τόν ύπέρ τοΰ πολέ
μου «έθνικόν» στρατόν τοΰ Βενιζέλου.

Ό  Βενιζέλος διά νά κερδίστ) τάς συμπαθείας τών έργατών 
καί σοσιαλιστών θεσ) νίκης ένεθυμίσθη τούς έπΐ κυβερνήσεώς του 
έξορισθέντας καί έπΐ κυβερνήσεις Γούναρη παραμείναντας έν έξο- 
ρία καί διέταξε τήν άπόλυσίν των. Ή  έπάνοδος τοΰ Μπεναρόγια 
καί τοΰ Γιονά τόν Ιανουάριον τοΰ 1917 έωρτάσθη φυσικά, ένθου- 
σιωδώς έν θεσ) νίκη. Ή  έργατική καί σοσιαλιστική ζύμωσις ή 
όποία διαρκώς άφωμοιοΰτο πολλαπλασιαζομένων τών Ελλήνων 
καί έξελληνιζομένων (ώς πρός τήν γλώσσαν) τών ’Ισραηλιτών 
Ελαβε νέαν προώθησιν. Τό σωματεΐον σιγαροποιών καί τό σωματεί· 
ον τών γκαρσονιών προσχωρούν είς τήν σοσιαλιστικήν παράταξιν 
τών σωματείων. Πλεΐστα συνδικαλιστικά στελέχη καί δή τοΰ συν
δικάτου τών σιγαροποιών εισέρχονται όμαδικώς είς τήν Φεντερα
σιόν. 'Ελληνες Αναλαμβάνουν θέσιν είς τήν Έκτελεστικήν τής 
Φεντερασιόν ’Επιτροπήν.

Άπό τάς Αθήνας καί τόν ΠειραιΛ ήλθον κατ’ Εκείνην τήν 
εποχήν είς θεσ) νίκην παρά τή Προσωρινή Κυβερνήσει τοΰ Βενι
ζέλου πλεΐστοι όνομαζόμενοι τότε «φιλεργατικοί» ύπάλληλοι, έπι- 
θεωρηταί έργασίας, Εργατικοί παράγοντες κλπ. τή πρωτοβουλία τοΰ 
Υπουργείου ’Εθν. Οικονομίας τής Προσωρινής Κυβερνήσεώς καί 
κατόπιν τής «άποτυχίας» τών έργατικών παραγόντων τής ΠαλαιΑς 
Ελλάδος νά προσελκύσουν τά έργατικά σωματεία μέ τό μέρος τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεώς, συγκαλεΐται σύσκεψις είς τό γραφεϊον 
τοΰ Έπιθεωρ. ’Εργασίας Άναυπλιώτου έξ Αντιπροσώπων τών έρ
γατικών σωματείων θεσ) νίκης. Τίθεται ζήτημα ίδρύσεως Έργα- 
τικοΰ Κέντρου θεσ) νίκης. Παρόντες οί ΓιονΑ (Ίσρ. καπνεργα
τών) , Μπεναρόγια (Ίσραηλ. τυπογράφων), Κ. Αντωνίου (σιγα
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ροποιών) σοσιαλιστική παράταξις — οί Παπανικολάου (ύποδημα- 
τεργατών), Ζέχος (καπνεργατών Έλλ.) κλπ.

Ot σοσιαλισταί Ιθεσαν ώς δρον συμπήξεως τοΟ Εργατικού 
Κέντρου τήν μή άνάμιξιν τοΟ Υπουργείου. 01 σιδηροδρομικοί 
(Τσακιράκης) καί οί τυπογράφοι (Έλλην.) άπεχώρησαν μή συμ- 
φωνήσαντες μέ τόν δρον- Οί ύπόλοιποι έδέχθησαν τόν δρον τών 
σοσιαλιστών καί τό Ύπουργεϊον έδέχθη ν’ άφίση πλήρη Ελευθε
ρίαν είς τούς συνελθόντας δπως διακανονίσουν τά τής ίδρύσεως τοϋ 
Κέντρου μεταξύ τών άποδεχομένων χωρίς τήν άνάμιξίν του.

Οί σοσιαλισταί άνέλαβον τήν έκπόνησιν τοΟ καταστατικοϋ 
καί έπρότειναν νέαν σύσκεψιν είς τήν Φεντερασιόν. Κατόπιν συζη
τήσεων καί συνεννοήσεων άποφασίζεται δπως τό Ε.Κ.Θ. μένει άδέ- 
σμευτον πολιτικώς δπως ώς προσωρινά γραφεία τοΰ Κέντρου χρη
σιμοποιηθούν τά γραφεία τών Ελαιοχρωματιστών. Οί τυπογράφοι 
(*Ελληνες) άναθεωρήσαντες τήν άρχικήν άπόφασίν των προσχω
ρούν είς τό Κέντρον καί ό Εύάγ. Εύαγγέλου παρουσιάζεται ώς Αν
τιπρόσωπός των. Τό καταστατικόν έψηφίσθη κατόπιν άρκετών συ
ζητήσεων. Πάντως τό Έργατικόν Κέντρον ίδρύθη, καί ίδρύθη άπό 
τά έξής σωματεία: ’Ισραήλ, καπνεργατών καί τυπογράφων, σιγα
ροποιών, γκαρσονιών, ύποδηματεργατών, ραπτεργατών, Ελλήνων 
καπνεργατών, οικοδόμων, Ελαιοχρωματιστών καί Ελλήνων τυπο
γράφων. Άργότερον προσεχώρησαν οί άρτεργάται καί άλλοι. Άπό 
τήν πρώτην στιγμήν τής ίδρύσεως τού Εργατικού Κέντρου δύο πα
ρατάξεις ένεφανίσθησαν: μία σοσιαλιστική καί μία άντισοσιαλιστι- 
κή. Πρ&γμα χαρακτηριστικόν βενιζελικοί καί βασιλικοί έργάται 
εύρίσκοντο πάντοτε σύμφωνοι άπέναντι τών σοσιαλιστών. Άλλά 
τά ζητήματα τής ένοποιήσεως τών έργατών, τής ένώσεως ’Ισραη
λιτών καί Ελλήνων, τής καθοδηγήσεως τών άπεργιακών άγώνων 
καί έν γένει δλα τά προβλήματα τής συνδικαλιστικής δράσεως συν
δέονται στενώς μέ κοινωνικάς άντιλήψεις καί αί σοσιαλιστικοί άρ- 
χαί ύπερτερούσαν τών περιωρισμένων άντιλήψεων τών άλλων, οί 
δέ άντιπρόσωποι τών διαφόρων σωματείων άντελαμβάνοντο όλοέν 
καί περισσότερον δτι ό σοσιαλισμός τούς Εδιδε τήν άναγκαιούσαν 
θεωρίαν διά τήν λύσιν πάντων τών ζητημάτων- ’Εν τούτοις ή άν-
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τίδρασις κατά τών σοσιαλιστών δέν ύπήρξεν οδτε μικρά, οδτ* μι- 
χρδς διαρκείας. ΟΙ έπανελθόντες έχ τής έξορίας είχον ήδη μάθει 
τήν έλληνιχήν, οί δέ Αντιπρόσωποι τών σιγαροποιών έπρωτοστά- 
τουν θαρραλέως χαϊ σταθερώς είς τήν ύπεράσπισιν τών σοσιαλιστι
κών (ταξικών) άπόψεων. 01 πλεΐστοι έχ τών σιγαροποιών, 'Ελλη
νες έλθόντες έχ τοΟ έξωτερικοΟ καί μέ σοσιαλιστικά; άρχάς έπρω- 
τοστάτουν ήδη καί είς τήν σοσιαλιστικήν ζύμωσιν. Καί τό Έργα
τικόν Κέντρον έβάδισεν γοργώς είς τήν δδόν τής σοσιαλιστικής 
διαμορφώσεως.

Ό  Βενιζέλος είς ’Αθήνας. ΆναβΙωσις της Βουλής 
του 1915. Ή καταδιωξις του «’Εργατικού Άγω- 
νος». Ή θέσις τοΟ Σοσιαλιστικού Τμήματος 'Α
θηνών καί ή νέα άπώσχισις τοΟ ΓwxwioO. Ή 
Φεντερασιόν καί ή συμμαχική λογοκρισίαν Ή 
πυρκαϊά του 1917 έν θεσ)ιΗκη. Τό Έργατικόν 
Κέντρον Θεσσαλονίκης καί οί πυροπαθείς. Ή 
Ρωσική έπανάστασις.

Ή  παραίτησις τοΰ Βενιζέλου τφ 1915 καί ή έγκατάστασις 
τής προσωρινής του Κυβερνήσεως έν θεσ) νίκη δέν έγένετο άνευ 
περιπετειών πού διετάραξαν τήν ζωήν καί τήν κατάστασιν δλης 
τής Ελλάδος. Ή  Βουλή τοΰ 1915 είχε διαλυθεί καί νέαι έκλογαΐ 
είχον προκηρυχθή. Οί ΒενιζελικοΙ άπέσχον τών έκλογών είς Ινδει- 
ξιν διαμαρτυρίας διά τήν άντισυνταγματικότητα τής διαλύσεως ΐής 
Βουλής καί τής προκηρύξεως νέων έκλογών. Οί σοσιαλισταί άπέ
σχον καί αύτοί διά νά έκδηλώσουν τήν έμπρακτον μετάνοιαν διά 
τήν έκλογικήν συνεργασίαν μέ τούς γουναρικού;. 01 σύμμαχοι έπέ- 
βαλον πρώτα τήν άποστράτευσιν καί άρχίζουν έπειτα έναν άγριον 
άποκλεισμόν. Ή  σύγχρουσις μεταξύ Γάλλων χαϊ Ελλήνων δίδει 
είς τούς συμμάχους τήν εύκαιρίαν νά συνδράμουν τόν Βενιζέλον 
είς τήν Ικκρηξιν τοΰ κινήματος. Διά τελεσιγράφων δέ, έπιβάλλουν 
τήν διάλυσιν τής νέας βουλής. Ό  άποκλεισμό; τή; Παλαι&ς Ε λ 
λάδος καί ή διαρχώς αύξάνουσα πίεσι; τή; Προσωρινή; Κυβερνή-
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σεως θεσ) νίκης έπί τοΟ «Κράτους τών ’Αθηνών» έτερματίσθη μέ 
τήν έπικράτησιν τοΟ Βενιζέλου. Ή  Προσωρινή Κυβέρνησις διελύ- 
θη. Ή  Κυβέρνησις τοΟ Βενιζέλου έγκατασταθεΐσα χαί πάλιν είς 
’Αθήνας έπανέφερε τήν διαλυθεϊσαν βουλήν xal ot Σιδέρης χαί 
Κουριέλ έπανέκτησαν τήν βουλευτιχήν των Ιδιότητα. Ή  Ελλάς 
πού έπολέμησε είς δύο βαλκανικούς πολέμους είσήλθε πλέον σύσσω
μος είς τόν παγκόσμιον πόλεμον. Ή  κίνησις τών έπιστράτων πού εί
χεν έκδηλωθή ώς διαμαρτυρία κατά τοϋ πολέμου παραμείνασα ύπό 
τήν έπιρροήν τοϋ Βασιλέως παρά τάς ύπολανθανούσας ένιαχοϋ σο- 
σιαλιστικάς τάσεις, δέν είχε ή τήν σημασίαν παροδικοϋ «άντιπολί- 
μικοϋ» παροξυσμού·, οδτινος ήδύνατο νά έπωφεληθ^ μόνον μία Ισ
χυρά σοσιαλιστική όργάνωσις, ή όποία δέν ύπήρχεν. Ή  έπιστρά- 
τευσις τών Νέων Χωρών ύπό τής Προσωρ. Κυβερνήσεώς έγενικεύ- 
θη πλέον είς δλην τήν Ελλάδα.

Κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον κατόπιν τής χλιαρ&ς διαμαρ
τυρίας τών σοσιαλιστών δλης τής Εύρώπης, πάντες ot τελευταίοι 
έκηρύχθησαν άλληλέγγυοι πρός τάς Κυβερνήσεις τους καί έδιχά- 
σθησαν είς δύο στρατόπεδα άναλόγως τοϋ πολεμικοΟ προσανατο
λισμού τής χώρας των. Μιά δμως μειοψηφία τούτων είχεν άντι- 
δράσει θαρραλέως κατά τοϋ πολέμου. Ot Λύμπνεχτ καί Αούξεμ- 
βουργ είς Γερμανίανι, ot Μπολσεβίκοι τής Ρωσσίας, ot ’Ιταλοί σο- 
σιαλισταί, ot Βαλκανικοί (Βούλγαροι καί Ρουμάνοι) μέ τόν Ρα
κόβσκυ έπΐ κεφαλής, Γάλλοι τινες καί άλλοι έτάραττον τά νεϋρα 
τών έμπολέμων μέ τήν άκαμπτον άνϊιπολεμικήν των στάσιν. At 
συνδιασκέψεις τοϋ Σίμερβαλντ καί τοϋ Κίενταλ 16 είχον διακη
ρύξει τάς άντιπολεμικάς άρχάς των, άποθανατίσασαι τούς πιστούς 
όπαδούς τής έπαναστάσεως. Ή  σημαία τής έπαναστάσεως κατά 
τοϋ πολέμου ύψώθη.

Είς τήν Ελλάδα ό Δρακούλης έκηρύχθη «άντατόφιλος» καί 
ήλθεν είς σύγκρουσιν μέ τούς τολμήσαντας νά τόν άποκηρύξουν 
«άντιπολεμικούς» τής «Σοσιαλ. Ένώσεως». Οδτοι, συναποκομίσαν- 
τες άρχεία καί έπιπλα τοϋ ΣΤΕΤ μετεφέρθησαν είς διάφορα ση- 
jula διά νά καταλήξουν είς τόν «Μαϋρον Γάτον», δπου τούς παρη- 
κολουθήσαμεν ήδη. Ό  Γιαννιός είχεν ήδη κηρυχθή ύπέρ τής βενι-
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ζελικής πολεμικής πολιτιχής χαΙ προσχωρήσας ώς εΓδομεν είς τό 
χίνημα θεσ) νίκης δέν ήλθεν είς καμμίαν έπαφήν μέ τήν Φεντε
ρασιόν. Ή  τελευταία είχε χηρυχθή άντιπολεμική. Ούτως είχον xi 
πράγματα δταν δ Βενιζέλος έγκατεστάθη είς ’Αθήνας χαΙ έπανέ- 
φερε τήν Βουλήν τοΟ 1916. ΟΙ βουλευταί Σίδερης χαΙ Κουριέλ 
χατ’ έκείνην τήν έποχήν έξεδήλώθησαν καί αύτοί ύπέρ τής Άν- 
τάτ. ’Αλλά τό Σοσιαλ. Τμήμα ’Αθηνών (δπως ώνομάσθη πλέον ή 
Σοσιαλ. Όργάνωσις) καί δ «Έργ. ’Αγών» έσυνέχισαν τόν κατά 
τοϋ πολέμου άγώνα μέχρις δτου έξ Αφορμής μιΛς προκηρύξεως 
δημοσιευθείσης είς τόν «Έργ. Άγώνα» συνελήφθησαν οί έκ τών 
συντακτών του Π. Δημητρ&τος καί Κ. Κωνσταντινίδης. Ό  Γιαννιός 
έπωφελούμενος τής νέας καταστάσεως μόλις έπανελθών είς Αθή
νας προτείνει είς τό Τμήμα ’Αθηνών τήν έκλογήν «άντατοφίλου» 
Εκτελεστικής Επιτροπής πρός «έξευμενισμόν» τής Κυβερνήσεως 
καί Ινα μή θεωρή τούς σοσιαλιστάς... «γερμανοφίλους». Ή  συνέλευ· 
σις δμως τοΟ τμήματος άπέρριψε σχεδόν παμψηφεί τήν πρότασιν 
τοΟ Γιαννιοΰ καί δ τελευταίος μέ τούς δλίγους πιστούς «μαθητάς 
του άπεσύρθη καί έπανίδρυσε τό Σοσιαλ. Κέντρον ώς «άντατόφι- 
λον» μέ δργανον τά «Σοσιαλιστικά Φϋλλα». Καθ’ δν χρόνον είς 
Αθήνας κατεδιώκετο «Ό Έργ. Αγών» άπό τάς έλληνικάς άρχάς, 
είς τήν θεσ) νίκην κατεδιώκετο τό «Άβάντι» άπό τάς συμμαχι- 
κάς: Παυθέν ήδη έπΐ τρίμηνον τό «Άβάντι» κατώρθωσε δχι χω
ρίς δρους νά έπανεκδοθή, άλλ’ ή συμμαχική λογοκρισία ήμπόδιζε 
κάθε Ιχνος άντιπολεμικής προπαγάνδας. Ή  Φεντερασιόν έχαρα- 
κτηρίζετο, ώς καί τό Σοσιαλ. Τμήμα Αθηνών (Σοσιαλ. Όργάνω- 
σις) ώς «γερμανόφιλοι». Ή  έκλογική σύμπραξις μέ τούς γουνα- 
ρικούς άλλως τε έβάρυνε έπΐ πολύ τούς σοσιαλιστάς θεσ) νίκης, ή 
δέ άδύνατη προσπάθεια νά παρασύρουν τούς «έπιστράτους» πρός 
τόν σοσιαλισμόν έβάρυνε τούς σοσιαλιστάς τών Αθηνών.

Μεταξύ Εργατικού Κέντρου θεσ) νίκης καί Φεντερασιόν, πα
ρά τήν δπαρξιν σοσιαλιστικής παρατάξεως μέσα είς τό Κέντρον 
είχεν έκδηλωθή έν είδος άνταγωνισμοΟ καί δυσπιστία. ΟΙ τότ* πα
ράγοντες τοΟ Εργατικού Κέντρου Ζέκος, Παπανικολάου, Καββαδί- 
ας, Εύαγγέλου, Ίατροϋ, Τουρλίδης, Βιγκόπουλος κλπ. έθεώρουν
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τούς σοσιαλιστάς «γερμανοφίλους» καί €0νειροπόλους». Είς τήν 
Φεντερασιόν έπεκράτει έπίσης γνώμη δχι κολακευτική διά τό Έρ- 
γβτ. Κέντρον, ύποκινούμενον άπό τά παρασκήνια άπό τό Ύπουρ- 
γεΤον, πεποτισμένον άπό άκράτητον είσέτι έθνικισμόν καί σωβινι
σμόν.

Άλλ’ ή πυρκαϊά τοΟ 1917 ήλθε νά άνατρέψη ριζικώς τήν κα- 
τάστασιν. Σχεδόν δλη ή πόλις κατεστράφη βχι μόνον άπό τάς χι- 
νουμένας φλόγας καί τόν σφοδρόν άνεμον, άλλά χαϊ άπό τάς βόμ
βας τών συμμάχων. Ή  συμφορά ήνωσε έργάτας χαϊ σοσιαλιστάς. 
Ή  τραγική έκείνη νύκτα είναι άπερίγραπτος. Έπί ήμέρας κατό
πιν ή πόλις έκαίετο. Ή  καταστροφή συνετελέσθη. Όλος 6 πληθυ
σμός είχε μεταβληθή είς μάζαν πυροπαθών. Διά διατάγματος συ- 
νεστήθη «’Επιτροπή πυροπαθών» πρός όργάνωσιν καί διανομήν 
τών πρός τούς πυροπαθείς άρωγών. Αντιπρόσωπος τής Φεντερα
σιόν (Μπεναρόγιας) διωρίσθη παρ’ αύτ?). Μεταξύ τοΟ Εργατικού 
Κέντρου καί Φεντερασιόν έξ άφορμής τής συστάσεως τής Επιτρο
πής δπου ύπήρχε καί άντιπρόσωπος τοΟ Κέντρου, Ισχηματίσθη κοι- 
νόν μέτωπον πρός προστασίαν τών έργατών. Ό  συνεργασία αΟτη, 
ήτις έπεβάλετο διά τήν ένιαίαν διεκδίκησιν άρωγών ύπέρ τής έρ- 
γατικής τάξεως καί μέτρων τινών ύπήρξεν άπαρχή χαλαρώσεως 
τών μεταξύ Φεντερασιόν καί Ε.Κ.Θ. «διαφορών». Πρός άνακούφισιν 
τών άνέργων πυροπαθών έργατών είχεν Ιδρυθή φούρνος συναιτερι- 
κός, τή συνδρομή καί τοΟ σωματείου αρτεργατών, τή έγκρίσει τής 
’Επιτρ. Πυροπαθών, τή συνδρομή δέ τής Φεντερασιόν. Ό  πρόεδρος 
τών άρτεργατών Τουρλίδης, έπηρρεασθείς ήδη άπό τάς σοσιαλι- 
στικάς άρχάς, προσχωρεί είς τήν σοσιαλιστικήν παράταξιν τοϋ Έρ- 
γατ. Κέντρου. Οί Ζέκος (καπνεργάτης), Παπανιχολάου (ύποίη- 
ματεργατών) καί Εύαγγέλου (τυπογράφος), κατόπιν τής ώς άνω 
πρώτης έπαφής Φεντερασιόν χαϊ Κέντρου, τής έχδηλώσεως τού πα
ρά τάς άρχάς κύρους τής Φεντερασιόν καί τής όλονέν αύξανομένης 
σοσιαλιστικής έπιρροής είς τάς έργατιχάς μάζας άρχίζουν πολιτι- 
χήν συνεργασίαν μετά τών σοσιαλιστικών άντιπροσώπων εις τό 
Έργ. Κέντρον. Ή  νέα κατεόθυνσις τοΟ Έργ. Κέντρου κατόπιν 
τούτου, αισθητή πλέον, γίνεται ένθουσιωδφς δεχτή άπό τήν έργα-
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τικήν μάζαν καί ή έργατική ζύμωσις προσανατολίζεται γοργά πρδς 
τόν σοσιαλισμόν.

’Αλλ’ ήδη νέα παγκόσμια γεγονότα ήλθον νά έπηρεάσουν 
τάς έργατιχάς μάζας δλων τών χωρών. Ή  Ρωσσική έπανάστασις 
έκρήγνυται χαί θριαμβεύει. Ό  Τσάρος σαρώνεται είς τήν Πετρού- 
πολιν. 'Ιδρύονται Σοβιέτ έργατιχών, Χωρικών χαί Στρατιωτών. Τά 
Σοβιέτ συνεζήτουν περί εΙρήνης. Ό  Κερένσκυ άναλαμβάνει τήν 
Κυβέρνησιν, θέλει δμως νά συνεχίση τόν πόλεμον. ’Αλλ’ ot Μπολ
σεβίκοι πλειοψηφοΟντες πλέον είς τά Σοβιέτ, όργανώνουν τήν νέαν 
έπανάστασι τοϋ ’Οκτωβρίου καί έπιχρατοΟν. Νέα τεραστία σοσια
λιστική ζύμωσις άρχίζει «Ις δλον τόν χόσμον. Τά Σοβιέτ ύψώνουν 
τό σύνθημα τής χύτοδιαθέαεως τών λαών καί τό τής Ειρήνης. Ot 
σύμμαχοι κατ’ έκείνην τήν στιγμήν προσεπάθουν ματαίως νά πα
ρασύρουν τήν Σοβατιχήν πλέον κυβέρνησιν είς τόν πόλεμον. ΟΙ 
Μπολσεβίκοι ρίπτουν τήν Ιδέαν τής συγχλήσεως Παγκοσμίου Σοσι
αλιστικού Συνεδρίου ΕΙρήνης έν Στοκχόλμη. ’Αλλ’ αί Κυβερνή
σεις τών έμπολέμων χωρών ήμπόδισαν τήν σύγκλησιν τοϋ Συνε
δρίου τούτου. 0( ΣοσιαλισταΙ τής Ελλάδος (’Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης κυρίως) έκηρύχθησαν ύπέρ τού Συνεδρίου τής Στοκχόλ
μης καί παρηκολούθουν μέ ένδιαφέρον τήν έξέλιξιν τών γεγονό
των. Άλλ’ ή Κυβέρνησις τοΟ Βενιζέλου έτήρησεν τήν αύτήν μέ 
τάς άλλας έμπολέμους κυβερνήσεις στάσιν έναντίον αύτοΟ. Ό  
Στρατιωτικός νόμος καί ή λογοκρισία έπίεζε τό έργατικόν καί σο- 
σιαλιστικόν κίνημα.

Έ  Ρωσσική έπανάστασις δμως έπροχώρει ραγδαίως καί ή τε- 
ραστίχ άπήχησίς της είς δλον τόν κόσμον ήτο τοιαύτη ώστε ή ΕΙ- 
ρήνη έφαίνετο έπιχειμένη xal ot σοσιαλισταί μόνοι δυνατοί δη- 
μιουργοΐ τής ΕΙρήνης. Ot ΣοσιαλισταΙ τών συμμαχικών χωρών 
ήναγκάσθησαν δπως συγκαλέσουν Συμμαχ. Σοσιαλιστικήν συνδιά- 
σκεψιν έν Λονδίνψ.

ΟΙ "Ελληνες σοσιαλιστοΑ προσκαλοϋνται είς Λσν- 
δΐνσν. Ή Β' Πανελλαδική σοσιαλιστική συνδιά- 
σκεψις έν θεσ)νίκη. ΟΙ ΣΙδερης, Κουριέλ, καί
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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Γ. Δημητρατος άναχωροΟν είς Λονδΐνον. Φεντε
ρασιόν καί Σοσιαλιστική Όργάνωσις 'Αθηνών 
κατά τηο διασκέψεως του Λονδίνου και τών 'Ελ
λήνων απεσταλμένων. Καταδίωξις νεολαίας 
’Αθηνών. Διαπραγματεύσεις Φεντερασιόν - ’Αρ- 
γυροτιούλου.

Έ  συνδιάσχεψις τών σοσιαλιστών τών συμμάχων χωρών ήτο 
ή πρώτη συγχέντρωσις τών έπισήμων σοσιαλιστικών κομμάτων τών 
έμπολέμων χωρών καί άνεμένετο μέ ένδιαφέρον άπό τήν «χοινήν 
γνώμην» καί αύτάς τάς Κυβερνήσεις. Ό  χαραχτήρ της δέ ήτο κα- 
θαρώς σοσιαλιστικός άφοΟ έγένετο διάχρισις μεταξύ τών σοσιαλι
στών τών συμμάχων χωριών οΐ όποίοι χαΙ μόνον προσεχλήθησαν καί 
τών σοσιαλιστών τών Κεντρικών Αύτοχρατοριών, ot όποιοι άπε- 
κλείσθησαν. Πρόσχλησιν Ελαβον καί ot Έλληνες σοσιαλισταί, τό 
Σοσιαλιστιχόν Τμήμα ’Αθηνών δπερ μετά τήν Απόσχισιν τοΟ Γιαν- 
νιοϋ, άναδιοργανωθέν μετονομάσθη είς «Σοσιαλιστιχήν Έργατιχήν 
Όργάνωσιν» χαΙ ή Φεντερασιόν θεσ) νίκης. Ot Αντιπολεμικοί σο- 
σιαλισταί δλου τοΟ κόσμου άντέδρασαν κατά τής μονομεροΟς Συν- 
διασκέψεως' ot Έλληνες σοσιαλισταί έπίσης έκηρύχθησαν έναντίον 
αύτής. Ό  άνάγχη συνεννοήσεως μεταξύ τών σοσιαλιστών ’Αθηνών 
χαΙ θεσ) νίκης διά τήν άπό τής Α ' Σοσιαλιστικής Συνδιασκέψεως 
τοΟ 1915 άποφασισθείσαν Ιδρυσιν τοΟ κόμματος ύπεχρέωσε τό τμή
μα ’Αθηνών δπως έχμεταλλευόμενον τό ένδιαφέρον τών άρχών διά 
τήν συνδιάσχεψιν έπιτύχη Εκδοσιν διαβατηρίων τών Απεσταλμένων 
του διά Θεσσαλονίκην (δπου είσέτι ύφίστατο Συμμαχικός ίλεγ- 
χος) μέ τήν πρόφασιν δτι έπρόκειτο νά συνεννοηθοΟν μέ τήν Φεν
τερασιόν διά τήν... άποστολήν Αντιπροσώπων των διά τήν έν Λον- 
δίνιρ συνδιάσκεψιν διά τήν όποίαν ζωηώς ένδιαφέρετο ή Κυβίρνη- 
σις Βενιζέλου, φοβουμένη τήν έπίδρασιν τών Βουλγάρων κατά τήν 
σύναψιν τής Ειρήνης. Πράγματι κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου 
1918 ot Ν. Δημητράτος, Α. ’Αρβανίτης καί X. Σταυράκης άπεστά- 
λησαν είς θεσ) νίκην ώς άντιπρόσωποι τών Σοσιαλιστικών όργανώ
σεων ’Αθηνών καί Πειραιώς δπως συνεννοηθοΟν μέ τήν Φεντερχ- 
σιόν διά τήν όριστικήν Ιδρυσιν χαΙ όργάνωσιν τοΟ κόμματος.
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Έτσι συνεκροτήθη έν θεσ) νίκη ή άποχληθεΐσχ Αργόχερον Β ' Παν
ελλαδική Σοσιαλ. Συνδιάσχεψις ήτις συνεδρίασεν έπί τριήμερον 
είς τό Κέντρον τής νεολαίας Καλαμαρι&ς χεχλεισμένων τών θυρών. 
Ή  συνδιάσχεψις αδτη Ιχουσα ύπ’ δψει δτι έχ τοΟ μεγάλου ένδια- 
φέροντος τών Αρχών ύπέρ τής Συνδιασχέψεως Λονδίνου ΘΑ έπρό- 
χειτο μάλλον περί σκηνοθεσίας τών συμμαχικών κυβερνήσεων χαϊ 
ιχουσα Αντίληψιν δτι αδτη έκαλεΐτο μ&λλον πρός ματαίωσιν τοΟ 
Παγχοσμίου Σοσιαλιστικού Συνεδρίου τής Στοκχόλμης άπεφάσι- 
σεν δπως ot Έλληνες σοσιαλισταί μή συμμετάσχουν ταύτης καί 
περιορίσθη είς ίχδοσιν ψηφίσματος κατά τοϋ πολέμου καί ύπέρ τής 
Ειρήνης άνευ Αποζημιώσεως καί προσαρτήσεων. Τό ψήφισμα αύ- 
τό ύπεβλήθη ύπό ’Επιτροπής είς τόν Γενιχόν Διοιχητήν Π. Άργυ- 
ρόπουλον χαϊ έζητήθη ή Αδεια άποστολής αύτοΟ είς τόν Χένδερσον 
πρός χαταθεσιν ϊΐς  τήν συνδιάσχεψιν τοΟ Λονδίνου. Ή  Αδεια δέν 
έδόθη.

Ακολούθως ή Συνδιάσχεψις θεσ) νίκης ήσχολήθη διΑ μα
κρών μέ τήν Γδρυσιν τοΟ Κόμματος. Ot Αντιπρόσωποι τών ’Αθηνών 
είχον παρουσιάσει έπεξεργασθέν είς ’Αθήνας σχέδιον καταστατι
κό 0 τοΟ κόμματος τό όποΐον χαϊ συνεζητήθη Αλλ’ ή όριστιχή έπ’ 
αύτοΟ άπόφασις Ανεβλήθη διά νέαν συνδιάσχεψιν ήτις θά προηγή- 
το τής συγκλήσεως τοΟ Ιδρυτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου συγκα- 
λουμένη έν άνάγχη «μυστικά» είς ’Αθήνας μέ τήν συμμετοχήν 
δλων τών Σοσιαλ. Κέντρων καί όμάδων. Έ  συνδιάσχεψις Θεσσα
λονίκης ήσχολήθη μέ τόν Στρατιωτικόν νόμον τήν λογοκρισίαν καί 
τήν στάσιν τών σοσιαλιστών Ινάτι τών όλονέν Αναπτυσσομένων Ιρ- 
γατικών σωματείων καί κέντρων, δέν κατέληξεν δμως είς είδικάς 
ΑποφΑσεις πλήν έ κείνης τής ταχίστης συγκλήσεως νέας συνδιασκέ- 
ψεως.

Καίτοι ή συνδιΑσκεψις αδτη έγένετο σχεδόν «μυστικά» έν 
τούτοις at άρχαΐ οίτινες παρηκολούθουν έχ τών πραρασχηνίων τά 
πράγματα ίλαβον γνώσιν τής άποφάσεως τής μή συμμετοχής τών 
σοσιαλιστών τής Ελλάδος είς τήν Συμμαχικήν Συνδιάσχεψιν κχΐ 
πρός Αντιπερισπασμόν ένήργουν είς ’Αθήνας καταλλήλως διά τήν 
πάση θυσίφ Αντιπρόσωπευσιν τής Ελλάδος είς τήν συνδιάσχεψιν
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διά τής Αποστολής Αλλων. Ot βουλευταί Σίδερης καί Κουριέλ πα- 
ρεπείσθησαν δπως ένεργήσουν αύτοβούλως προτοΟ δέ ot έν Θεσσα
λονίκη Αντιπρόσωποι ’Αθηνών έπιστρέψουν είς ’Αθήνας καί λογο
δοτήσουν ή Έκτελ. Επιτροπή τής Σοσ. Έργατ. Όργανώσεως 
’Αθηνών συγκατατίθετο δπως ot Σίδερης, Κουριέλ καί Π. Δημη- 
τράτος Αναχωρήσουν διά Λονδϊνον. Τό Τπουργείον Ανέλαβε τά 
Ιξοδα τοϋ ταξειδίου. ’Αλλ’ ή αιφνιδιαστική καί παρά τάς Αποφά
σεις τής Συνδιασκέψεως Αναχώρησις τών Ελλήνων Απεσταλμένων 
προεκάλεσε τήν ΑγανΑκτησιν τών Αλλων, τηλεγραφικοί δέ διαμαρ- 
τυρίαι έστάλησαν έκ Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών Ακυροϋσαι τήν 
έντολήν πρός τούς Απεσταλμένους. Ή  Αδιαλλαξία αύτή τήν στι
γμήν μάλλιστα καθ’ ήν έγένετο λόγος περί έπικειμένης Ανακωχής, 
περί ύπογραφής τής είρήνης παρά σοσιαλιστών, περί τής δλοέν 
έξαπλώσεως τής ρωσικής έπαναστάσεως, περί έπικειμένης γερμα
νικής σοσιαλιστικής έπαναστάσεως, περί συγκλήσεως παγκοσμίου 
σοσιαλιστικού συνεδρίου είς Στοκχόλμην πρός έπιβολήν τής εΙρή
νης, έφαίνετο είς τήν Αντίληψιν τής Κυβερνήσεώς Βενιζέλου λίαν 
Ασύμφορος διά τά έθνικά συμφέροντα τοσοϋτο μάλλον καθ’ δσον τδ 
μεγαλύτερον μέρος τής Έλλην. Μακεδονίας κατείχετο ύπό Γερμα- 
νοβουλγίρων καί έπεβάλλετο κατά τήν κυβερνητικήν Αποψιν ή Ανα- 
γνώρισις τοϋ πρό τοϋ πολέμου στΑτους κβό καί έν Ανάγκη ή «αύ- 
τονόμησις» αύτής. Τά πρωτεία τής Αδιαλλαξίας είχον ot σοσιαλι- 
σταί ’Αθηνών κυρίως δέ ot τής Νεολαίας. Ή  Κυβέρνησις δμως δέν 
ήννοει νά συγχωρήση ΐήν Αδιαλλαξίαν ταύτην' έξ Αφορμής τής 
έπανεκδόσεως τοϋ φυλλαδίου τοϋ Κροπότκιν « Π ρ ό ς  τ ο ύ ς  
Ν έ ο υ ς »  είς νέαν έκλαϊκευμένην μετάφρασιν ύπό τής νεολαίας, 
συλλαμβάνονται ot Δ. Λιγδόπουλος, Δούμας, Κομιώτης, Κατσώνης 
καί ’Αργυρίου μέλη τής Διοικήσεως τής νεολαίας ώς ύπεύθυνοι τής 
έκδόσεως. Τδ έγκλημα ήτο τρομερόν. Είς τήν έπακολυοθήσασαν δί
κην ένώπιον τοϋ Στρατοδικείου ’Αθηνών, προεδρευομένου ύπό τοϋ 
Φατσέα, κατεδικάσθησαν ot τρομεροί έγκληματίαι είς 4 έτών φυ- 
λΑκισιν καί στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων έπΐ έξαετίαν. Ό  
μάρτυς ύπερασπίσεως κ. Κωνσταντινίδης κατεδικΑζεται καί αύτός 
είς διετή φυλάκισιν διά τήν κατάθεσιν του. Ή  ΑπΑντησις τοΟ Βενι-
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ζίλου ήτο πράγματι «αύστηρά» είς τούς ΑδιΑλλακτους νεανίσκους 
σοσιαλιστάς. Ό  σκοπός ήτο ή πίστις. Ή  δημιουργηθεΐσα Αγανά- 
κτησις καί ή διαμαρτυρία πρός τόν συγκαλέσαντα τότε τήν Συν- 
διάσκεψιν Λονδίνου Χένδερσον (νΟν Τπουργόν έπΐ τών Εξωτερι
κών τής Εργατικής Κυβερνήσεως τής Αγγλίας) Ιδωσε τόν και
ρόν είς τόν Βενιζέλον δπως έπανορθώση τήν «αύστηρότητα τοΟ 
Στρατοδικείου» καί νά δώση χάριν είς τούς έκτίοντας τήν ποινήν 
των εις τάς φυλακάς Ρέθυμνου τής Κρήτης καταδίκους.
Έν τψ μεταξύ ή Κυβέρνησις ίχουσα ύπ’ δψει δτι ή Φεντερασιόν ήτο 
τό μόνον άνεγνωρισμένον τμήμα τής Διεθνούς έν Έλλάδι, άπεπει- 
ράθη δπως έλθη είς άπ’ εύθείας συννενόησιν μέ τήν Φεντερασιόν. Ό  
τότε Γεν. Διοικητής θεσ) νίκης Π. Άργυρόπουλος έλάμβανε τήν έν- 
τολήν δπως μεσολαβήση διά τήν άναχώρησιν ένός έκ τών παρα
γόντων τής Φεντερασιόν είς ’Αθήνας πρός συνάντησιν μέ τόν Πρω
θυπουργόν. ’Απετάνθη είς τόν τότε γραμματέα τής Φεντερασιόν 
Μπεναρόγιαν, δστις δμως άπέκρουσε τήν πρότασιν, άλλά ύπέδειξε 
τήν άνάγκην ύποβολής έπισήμως πρός τήν Διοικ. Επιτροπήν τής 
Φεντερασιόν ώς άρμοδίαν. Ό  Άργυρόπουλος κατόπιν συνεννοήσεως 
μετά τών Αθηνών έδέχθη τούτο καί ή Φεντερασιόν ήσχολήθη ιιέ 
Ιγγραφον πρότασιν τής Γεν· Διοικήσεως περί τοΟ δτι δ Πρωθυ
πουργός θά ήτο λίαν Ικανοποιημένος δπως «συζητήση» μέ Αντιπρο
σωπείαν τής Φεντερασιόν είς Αθήνας. Είς τήν Φεντερασιόν ή συ- 
ζήτησις έπΐ τής πρωθυπουργικής προτάσεως άπησχόλησε δύο συ
νεδριάσεις, τών μελών τής διοικήσεως αύτής διχασθέντων σφοδρά 
συζήτησις έπΐ τής προτάσεως έπηκολούθησεν. Τπεβλήθησαν δύο 
προτάσεις διά τήν λύσιν τοΟ ζητήματος. Ή  μία άπέκρουσε πάσαν 
έπαφήν μέ τήν άστικήν Κυβέρνησιν. Ή  άλλη έδέχετο τήν πρόσ- 
κλησιν ύπό δρους. Έκάστη είχε τά έπιχειρήματά της. Ot σοσιαλι- 
σταί ήμποροΟν νά «λερωθούν» δέν πρέπει νά έπηρεασθοΟν είς τήν 
στάσιν των άπό τάς φιλοφρονήσεις τής Κυβερνήσεως, ϊλεγον ο£ 
μέν. Δέν είναι έτσι! Απαντούσαν οί άλλοι, ot όποιοι δέν «Ιχον όλι- 
γώτερα έπιχειρήματα. Ό  Στρατιωτικός νόμος καί ή λογοκρισία 
Απέκλειον σχεδόν έντελώς τήν δυνατότητα τής Αναπτύξεως δλης 
τής Απαιτουμένης κατά τήν περίοδον αύτήν δράσεως. Ή  κυβέρνη-
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τική πρόσκλησις ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή έκ μέρους τών σοσια
λιστών διά τήν έξαπόλυσιν μΐάς τεραστίας έργατικής καί σοσιαλι
στικής ζυμώσεως άν ot σοσιαλισταί διεχειρίζοντο καλώς τήν ύπό- 
θεσιν δέν θά έθυσίαζον τούς σκοπούς των. Μία λοιπόν ύπό δρους 
παραδοχή ήτο έπιβεβλημένη. Ot δροι ϊπρεπε νά είναι 1) προθε
σμία ένός μηνός διά τήν έλευθέραν συνεννόησιν πάντων τών σοσι
αλιστικών κέντρων καί όμάδων έπί τής προσκλήσεως. 2) έλευθέρχ 
σύγκλησις Πανελλαδικής Σοσιαλ. Συνδιασκέψεως έν Άθήναις, μό
νης άρμοδίας νά δεχθή καί νά άπορρίψη τήν πρόσκλησιν καί 3) 
παΟσις πάσης έναντίον τών σοσιαλιστών καταδιώξεως. Κατόπιν 
έπιμόχθου συζητήσεως ή πρότασις αύτή γίνεται άσπαστή καί έπι- 
τροπή τής Φεντερασιόν έπιφορτίζεται διά τήν παρά τφ Γεν. Διοι
κητή διατύπωσιν τής άποφάσεως. Ό  κ. Π. Άργυρόπουλος άναλαμ- 
βαίνει τήν μεταβίβασιν τής άποφάσεως εις τόν Πρωθυπουργόν. Εί- 
κοσιτέσσαρας ώρας άργότερον ή άπάντησις έδόθη «προφορικώς» 
δτι ό κ. Πρωθυπουργός έδέχετο τούς δρους καί ή Φεντερασιόν έτέ- 
θη ύπό τό Εργον τής συγκλήσεως τής Γ ' Πανελλαδικής Συνδιασκέ- 
ψεως έν Άθήναις.

Τό έργατικόν κέντρον θεσ) νίκης καί αί διαπρα
γματεύσεις Φεντερασιόν καί Γεν. Διοίκησε ως. 
Μία πρωτοβουλία τών Σοσιαλιστών μέσα είς 
τό Έργατικόν Κέντρον. ΠροστριβαΙ καί ζυμώ
σεις. Πρός τάς ’Αθήνας. Δύο ΙστορικαΙ συνδια
σκέψεις. έυναντησις σοσιαλιστών καί Βενιζέ- 
λου. Ή άπόφασις πεοί συγκλήσεως τών δυο 
Πανελλαδικών Συνεδρίων.
At έπισκέψεις τής Γεν. Διοικήσεως παρά μελών τής Φεντε- 

ρασιόν καί μάλιστα παρά τών σοσιαλιστών Αντιπροσώπων είς τό 
κέντρον έπροκάλουν τήν ύποπτον προσοχήν πάντων τών άλλων «πα
ραγόντων» τοϋ Έργ. Κέντρου. Ot «συντηρητικοί» Αντιπρόσωποι 
δέν ήδύναντο νά έξηγήσουν άλλως τάς διαπραγματεύσεις Φεντε
ρασιόν καί Γεν. Διοικήσεως ή ώς «έκτίμησιν» τών άρχών πρός τούς 
σοσιαλιστάς, δ σοσιαλισμός άπεκαλύπτετο είς τά δμματά των ώς 
δύναμις ύπολογίσιμος καί έμπνέουσα σεβασμόν. ΤοΟτο ήρκησ» Ινα
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άρχίσουν έκ μέρους τών συντηρητικών στελεχών τοΟ ’ΕργατικοΟ 
Κέντρου Ερωτοτροπίαι πρός τήν Φεντερασιόν. Ό  Αντιπρόσωπος τών 
Τυπογράφων Εύαγγέλου έπιζητεί τήν εΓσοδόν του είς τήν Σοσια
λιστική'/ όργάνωσιν άλλά άποκρούεται. ’ΑκολουθοΟν άλλοι. Μερι
κοί δμως γίνονται δεκτοί. Ή  ύπόθεσις τής προσκλήσεως τοΟ Πρω
θυπουργού καί τής έν Άθήναις συγκλήσεως Σοσιαλιστικής Λιασκέ- 
ψεως γίνεται γνωστή. Είς τάς Συνεδριάσεις τοΟ Κέντρου συζηχεί
ται ή ύπόθεσις έξ άφορμής τής όποίας έξετάζεται ή θέσις τών Ε ρ
γατικών Κέντρων τής Παλαι&ς Ελλάδος τά όποία δέν Εχουν τήν 
κατεύθυνσιν πού πρέπει νά Εχουν. Μία πρότασις περί συσχετίσεω; 
τής Σοσιαλιστικής Διασκέψεως μέ μίαν άλλην τών Ε.Κ. θεσ) νί
κης, ’Αθηνών καί Πειραιώς ύποβληθεΐσα άπό τήν σοσιαλιστικήν 
παράταξιν, γίνεται άφορμή ζωηρών συζητήσεων· Ό  πλειοψηφία 
άποδέχεται τήν πρότασιν μέ προθυμίαν· Διεξάγεται δμως συζήτη- 
σις περί τοΟ... ποιός ήμπορεΐ νά άναλάβη τήν άποστολήν αύτήν.

Μία έπιτροπή άποτελουμένη άπό τούς κ. Γ„ Παπανικολάου 
Εύαγγέλου καί Μπεναρόγια έκλέγεται είς τήν αύτήν συνεδρίασιν 
διά νά συνεννοηθή μέ τά άλλα Κέντρα τής Παλαι&ς Ελλάδος. Καί 
ένώ ή Φεντερασιόν άπησχολεΐτο είς τήν προπαρασκευήν τής Παν
ελλαδικής Σοσιαλιστικής Συνδιασκέψεως άφησε τήν Εκλογήν τών 
άντιπροσώπων της ώς τελευταΐαν φροντίδα της, τό έργατ. Κέν
τρον είχε πλέον έτοίμην τήν άντιπροσωπείαν του. Ή  Φεντερασιόν 
είχε άρχίσει συνελεύσεις, άλληλογραφίαν, ζυμώσεις διά νά κατα- 
λήξη είς τήν ύπόδειξιν τών άπεσταλμένων της, άντιθέτως τό Έργ. 
Κέντρον άρχισεν μέ Εκλογήν τών άπεσταλμένων του καί κατέλη- 
ξεν είς τήν όργάνωσιν σωματειακής ζυμώσεως πρός συλλογήν τών 
άπαιτουμένων Εξόδων. ΠροστριβαΙ ένεφανίσθησαν μεταξύ τών δια
φόρων άντιπροσώπων διά τήν έκλογήν, άλλά ή συντελουμένη ζό- 
μωσις τής Φεντερασιόν Ενώνει καί τά πέριξ αύτής Εργατικά σω
ματεία.

Ή  κίνησις μεταδίδεται καί είς τά άλλα .σωματεία. Τέλος 
οί άντιπρόσωποι κέντρου καί Φεντερασιόν άναχωροΟν 8ι’ ’Αθήνας. 
Είς τήν Σοσιαλιστικήν Έργατικήν όργάνωσιν ’Αθηνών οί άντιπρό-
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σωποι γίνονται δεκτοί μέ ένθουσιασμόν. ΕΙς τό Ε Ι ί . ’Αθηνών οί 
«άρμόδιοι κύκλοι» ύποδέχονται τούς Αντιπροσώπους «άνεπισήμως». 
ΟΙ Πολυδροσόπουλος (τυπογράφων), Τυπάλδος (σιγαροποιών), κ. 
λ.π. δέν βιάζονται έπιφυλλάσσονται δπως άσχοληθοϋν είς τήν συ- 
νεδρίασιν τής έκτελεστικής έπιτροπής τοΟ Κέντρου έπΐ τής πρω
τοβουλίας τοΟ Έργ. Κ. θ . Δέχονται μέν κατ’ άρχήν, άλλά πρέπει 
πρώτα νά βολιδοσκοπηθή τό Ε-Κ. Πειραιώς, μέ τό όποιον δέν εύ- 
ρίσκεται είς άγαθάς σχέσεις μέ τό Ε.Κ.Α. Είς Πειραι& οί «παρά
γοντες» τής τότε έποχής Κοκόλης, Μαχαίρας καί Άραβανόπουλος 
δέν συναντώνται εύκολα. Καί ένώ ή Γ ' Σοσιαλιστική Συνδιάσκε- 
ψις συνεδριάζει πλέον είς τάς έπΐ τής όδοΟ Εύρυπίδου 14 γραφεία 
τής Σοσ. έργ. Όργανώσεως, ή Συνδιάσκεψις τών Κέντρων δέν συγ
κροτείται εύκόλως.

Είς τά προσκόμματα τής μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραι
ώς διαστάσεως προστίθεται νέον πρόσκομμα. Τά σωματεία τών 
γκαρσονιών, μαγείρων, ύπαλλήλων ξενοδοχείων καί έστιατο- 
ρίων, συνδεδεμένα είς ίν Συνδικδτον ή «Πρόοδος» δέν άνήκουν 
εΐς τό Ε.ΚΑ. Είναι μία έργατική δύναμις είς ή όποία ή έπιρροή 
τών Δελαζάνου, Ίωαννίδου, καί άλλων σοσιαλιστών τοΟ Κέντρου 
τοΟ Γιαννιοΰ δίδει μιάν άκαθόριστον σοσιαλιστικήν κατεύθυνσιν. 
Πρέπει νά συμπεριληφθή. Μετά πολλάς συζητήσεις καί διαπρα
γματεύσεις ή Συνδιάσκεψις συγκροτείται έκ 3 άντιπροσώπων τοΟ 
Ε.Κ. Πειραιώς, 3 τοϋ Έργ. Κέντρου ’Αθηνών, 3 τοϋ Ε.Κ.Θ. καί 
ένός τής «Προόδου». "Ετσι τόν Αύγουστον τοϋ 1918 δύο ΙστορικαΙ 
συνδιασκέψεις συνεκροτήθησαν ταύτοχρόνως ε!ς ’Αθήνας μία έπαγ- 
γελματική έργατική καί μία σοσιαλιστική. Μεταξύ τών δύο αύτών 
Συνδιασκέψεων δέν ύπήρχε καμμία σύνδεσις πλήν τής ύπάρξεως 
δύο κοινών άντιπροσώπων- Τοϋ παρά τοϋ E JL  ’Αθηνών άντιπρο- 
σώπου τών δημοδιδασκάλων Π. Δημητράτου ό όποίος έξελέγη Αν
τιπρόσωπος τοϋ Ε.Κ. ’Αθηνών παρά τή Συνδιασκέψει τών Κέντρων 
καί ό όποιος άπετέλει μέλος τής Σοσιαλιστικής Συνδιασκέψεως έπί- 
σης, καί ό έκ Θεσσαλονίκης Μπεναρόγιας όμοίως Αντιπρόσωπος 
καί είς τάς δύο συνδιασκέψεις. Έ  είσοδος τών δημοδιδασκάλων είς 
τό Έργ. Κέντρον ’Αθηνών προβτοιμάσθη άπό τήν προηγουμένην
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Βρ&οιν τών σοσιαλιστών είς τό Έργ. Κέντρον καί έξεδήλων» τχύ- 
τοχρόνως τήν άνάγκην πού ήσθάνετο τό Ε.Κ.Α. άπό διανοουμένους. 
Είναι άλήθεια δτι ή παραμονή τών δημοδιδασκάλων είς τδ Ε.Κ.Λ. 
δέν διετηρήθη πολύ καί δτι πρό τής συγκλήσεως τοϋ Πανελλαδι
κού Έργ. Συνεδρίου οί δημοδιδάσκαλοι είχον διαγραφεί έκ τής δυ- 
νάμεως αύτοΟ (Οί δύο άλλοι άντιπρόσωποι θεσ) νίκης παρηκολού- 
θουν τήν Σοσιαλιστικήν Συνδιάσκεψιν συμπαθώς καί μέ προσοχήν). 
'Π σύμπτωσις εις τά αύτά πρόσωπα τής άντιπροσωπείας είς συν
διασκέψεις έσχολιάσθη δυσμενώς είς τήν Έργ. Συνδιάσκεψιν καί 
είς τά παρασκήνια τών έργατικών κύκλων. Άλλά ή πατρότης τής 
πρωτοβουλίας, ό πλούτος τών σχεδίων πρδς συγκέντρωσιν δλου τού 
έργατικού κινήματος καί τά άκαταμάχητα Επιχειρήματα τών θεσ- 
σαλονικέων άντιπροσώπων Εξουδετέρωσαν πάσαν άντίρρησιν καί 
αί συνδιασκέψεις έπροχώρησαν έπιτυχώς είς τό Εργο. Είς τήν Σοσια- 
λιστικήν Συνδιάσκεψιν καθορίζεται ή ήμερησία διάταξις τού Ιδρυ
τικού Συνεδρίου Εξετάζεται δ δργανισμός τού μέλλοντος νά ίδρυθή 
Κόμματος, συζητεΐται ή Επαγγελματική όργάνωσις τής έργατικής 
τάξεως, άποφασίζεται ή είς τό Ίδρυτικόν Συνέδριον πρόσκλησις 
πρός άπολογίαν τών Σίδερη, Κουριέλ καί Δημητράτου.

Μία όργανωτική Επιτροπή τού Συνεδρίου έκλέγεται έκ μέ
ρους έκάστης τών δύο Συνδιασκέψεων πρός παρασκευήν καί σύντα
ξιν τών είσηγήσεων τών δύο Πανελλαδικών τοϋ Εργατικού καί Σο
σιαλιστικού Συνεδρίου. Μία προκήρυξις πρός δλους τούς έργάτας 
έκδίδεται έκ μέρους τής Έργ. Συνδιασκέψεως. Εξαμελής Επιτρο
πή τής Σοσιαλιστικής Συνδιασκέψεως παρουσιάζεται είς τόν κ. Βε- 
νιζέλον· Ή  συνάντησις γίνεται τή παρουσία τού κ. Άργυροπούλου. 
Ό  κ. Βενιζέλος δείκνυται λίαν φιλόφρων πρός τούς σοσιαλιστάς. Έ  
συζήτησις διεξάγεται πέριξ τού ζητήματος τής ένδεχομένης ύπο- 
γραφής τής εΙρήνης παρά τών σοσιαλιστών καί τής άνάγκης ύπάρ- 
ξεως Ελληνικής σοσιαλιστικής άντιπροσωπείας Ικανής νά διαχει- 
ρισθή τά «Ελληνικά» προβλήματα πρός άντίταξιν τής βουλγαρι
κής. Ή  Επιτροπή ζητεί Ιον) τήν άδειαν διά τά δύο συνέδρια, 
2ον) δύο μήνας έλευθέρας δράσεως διά τήν Επιτυχίαν τών συνεδρίων 
καταργουμένου τοϋ στρατιωτικού νόμου καί 3ον) παύσιν κάθε άνα-
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μίξεως παρασκηνιακής τών Υπουργείων είς τά έσωτερικά τών έρ- 
γατικών σωματείων. Τά συνέδρια μόνα Αρμόδια, θά ήσχολοϋντο μέ 
τό ύπό συζήτησιν ζήτημα καί θά ήσαν έλεύθερα νά άποφασίσουν. 
Ό  κ. Βενιζέλος δέχεται τούς δύο δρους καί ύπόαχεται ϊπως δώση 
δδηγίας διά τήν χαλάρωσιν τοϋ στρατιωτικοΟ νόμου τόν δποΐον δέν 
δύναται νά καταργήστε 'Οσον άφορ$ τήν διάθεσιν τής άναμίξεως 
τών Υπουργείων διά τών έμπιστων όργάνων των δ κ. Βενιζέλος 
προσεποιείτο τόν έκπληττόμενον διαμαρτυρόμενος δέ ίσχυρίζετο δ- 
τι δέν συμβαίνει τό τοιοΟτον ώς μή ύπάρχοντος δήθεν ούδενός έμπι
στου τής Κυβερνήσεως είς τά έργατικά σωματεία. Είς τάς παρατη
ρήσεις τών Αντιπροσώπων σοσιαλιστών δτι Αναλαμβάνουν νά άνα- 
καλύψουν τούς είς τά σωματεία δρώντας Ανθρώπους τών Υπουρ
γείων, δ Βενιζέλος δηλώνει δτι εύχαρίστως δέχεται δπως Αποκα- 
λυφθοϋν ot ύπάρχοντες καθότι γνωρίζει έκ τών προτέρων δτι... δέν 
•υπάρχουν!

Μετά τήν συνάντησιν ταύτην έξαγγέλεται ή Απόφασις 
περί συγκλήσεως έν Άθήναις δύο Πανελλαδικών Συνεδρίων, (Εν 
πολιτικόν Σοσιαλιστικόν καί Εν έπαγγελματικόν συνδικαλιστικό';) 
καί ή περέργεια καί τό ένδιαφέρον τής «κοινής γνώμης» συγκεν- 
τροΰται έπί τής συντελουμένης ζυμώσεως. Εύθύς μετά τάς Αναγ
γελίας τής προσκλήσεως τών δύο συνεδρίων, τό έργατικόν κίνημα 
λαμβάνει μίαν νέαν έμφάνισιν. Άπό ύπόθεσις όλίγων διανοουμέ
νων ίδεολόγων γίνεται ύπόθεσις σχεδόν πανελληνίου συζητήσειος. 
Άπό ύπόθεσις στενώς συντεχνιακή μεταβάλλεται είς ύπόθεσιν με
γάλης κοινωνικής σημασίας. Ό  τύπος ΑσχολεΙται μέ τήν συντελου- 
μένην ζύμωσιν καί προσδίδει 2τι μεγαλυτέραν σπουδαιότητα είς τά 
Συνέδρια. Γίνεται πλέον μεγάλος λόγος περί τής σπουδαιότητος τής 
έργατικής τάξεως ώς νέας κοινωνικής καί πολιτικής δυνάμεως τής 
χώρας. Μέσα είς δλα σχεδόν τά έργατικά σωματεία μία έξαιρετι- 
κή ζύμωσις άναπτσύσεται. At λέξεις «Γενική Συνομοσπονδία», «Ε
παγγελματικοί Όμοσπονδίαι», «πάλη τών τάξεων», «Κοινωνικοί Α
γώνες» Ακούονται διά πρώτην φοράν είς τάς συνελεύσεις τών Εργα
τικών σωματείων. Ή  περίοδος τής συγκεντρώσεως τών δυνάμεων 
τής έργατικής τάξεως είχεν Αρχίσει.
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ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΛΡΟΠΑ

Ή κατάσταβσις της έργατικής τάξεως έν Έλλάδι. 
Ή μεγάλη διάρκεια της πολεμικής περιιτετεί- 
ας. Ή έπίδρασις τής Ρωσικής έπανοοστάσεως. 
Άνάλυαις καί προοπτική. Ή δρασις τών δύο 
όργανωτικών τών Συνεδρίων Επιτροπών. Τέ
λος τής προϊστορίας τοΟ εργατικού κινήματος. 
Ή άνακωχή.

Τό 1900 θεωρείται γενικώς ή Αφετηρία τής περιόδου Αναπτύ- 
ξεως τής Ελληνικές Βιομηχανίας. Άπό δέ τοΟ 1910 Αρχίζει ή 
περίοδος τής βιομηχανικής Ακμής. Ot βαλκανικοί πόλεμοι, διά τής 
προσαρτήσεως νέων χωρών, έπέδρασεν μεγΑλως έπΐ τής περαιτέρφ 
Αναπτύξεως τής βιομηχανίας. Ή  έοωτερική Αγορά ηύρύνθη καί 
τοΟτο ϊπαιξεν εύνοίκόν ρόλον. Ό  παγκόσμιος πόλεμος έσημείωσεν 
παντοΟ καί εις τήν Ελλάδα έπίσης, νέαν τεραστίαν Ανάπτυξιν. Τό 
1918 εις 700 καί πλέον μεγΑλας έπιχειρήσεις ήσχολοϋντο περί 
τούς 70.000 έργάτας βιομηχανίας. Άλλοι 60 - 70.000 τούλΑχιστον 
έργάται βιοτεχνίας καί έμπορίου δέον νά προστεθοΟν εις τόν Αρι
θμόν τών βιομηχανικών έργατών. Ή  συντεχνιακή μορφή τής παρε'- 
χώρησε τήν θέσιν της εις τήν καθαρώς χαφαλαιοκρατικήν. Ot 100 
περίπου χιλιάδες έργάται συνετήρουν πληθυσμόν ήμισυ περίπου έ- 
κατομμυρίου Ανθρώπων. Έ  νέα αδτή κοινωνική τάξις Ανθρώπων, 
δέν ήδύνατο ή νά έκδηλώνεται. Ή  έκδήλωσις αύτή βαθμηδόν παίρ
νει δλο καί έντατικώτερη μορφή- Ώ ς πρός τούς Απεργιακούς Αγώ
νας τοιοΟτοι έσημειώθησαν τό πρώτον είς τήν ΈλλΑδα τφ 1879 
καί 1883 εις ΣΟρον, ΠειραιΑ, Αθήνας, Λαύριον. Ή  όργάνωσις τών 
έργατών ύποτυπώδης καί Ακαθόριστος ένεφανίσθη τφ 1900 διά τής 
Ιδρύσεως τοΟ πρώτου σωματείου είς Αθήνας (Αδελφότης — τυ
πογράφων) . Τό δεύτερον τών καπνεργατών καί σιγαροποιών Α θη
νών, τφ 1901 καί ήκολούθησεν ή Γδρυσις τοΟ συνδέσμου τροχιο- 
δρομικών, Αλλων τινών σωματείων Πειραιώς. Μέχρι τοΟ 1914 τά 
περισσότερα «έργατικά» σωματεία τών έργατών βιομηχανίας Απο- 
τελοϋντο Από έργάτας καί έργοδότας, ήσαν μικτά. Τφ 1914 έξε- 
δόθη νόμος Απαγορεύων τήν δπαρξιν μικτών σωματείων. Έν τού- 
τοις τφ 1918 ύπήρχον είσέτι μερικά μικτά σωματεία. Τφ 1907
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ίδρύθη τό Έργ. Κ. Βόλου (τό παλαιόν), τφ 1910 τό Έργ. Κ. ’Α
θηνών, τφ 1912 τό Έργ. Κ. Πειραιώς χαϊ τφ 1913 τό ’Εργ. Κέν
τρον Θεσσαλονίκης. *0 νόμος 281 τοϋ 1914 ό όποιος άνεγνώρισε 
τά έργατικά σωματεία καί ϊκτοτε έπολλαπλασιΑσθησαν. Τφ 1917 
ύπήρχον πλέον καθ’ δλην τήν Ελλάδα καθαρώς έπαγγελματικά σω
ματεία 208, τφ 6έ 1918, 319. ’Οργανωμένοι δπως δήποτε έργάται 
κατά τφ 1918 ήσαν άνω τών 75.000.

Έ  πληθώρα τών σωμζτείων καί ό σχετικός μεγάλος Αρι
θμός όργανωμένων έργατών έν Έλλάδι δέν ώφείλετο μόνον 
είς τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας καί έν γένει τής κεφα
λαιοκρατικής παραγωγής, άλλά είς διαφόρους Αλλους έθνι- 
κοΓστορικούς λόγους, καθώς έπίσης είς τήν μεγάλην σχετικώ; 
πίεσιν τοϋ κεφαλαίου έν Έλλάδι λόγφ έξαιρέτων συνθηκών. Χαρα
κτηριστικά τής έν γένει καταστάσεως τής έργατικής τάξεως έν Έ λ
λάδι είναι ή μεγάλη προσφορά έργατικής δυνά|ΐεως, Ιδίως άπό τοϋ
1914 (μετά τήν κήρυξιν τοϋ παγκοσμίου πολέμου, δταν ή μετανά- 
στευσις Αρχίζει περιοριζομένη μέχρι τοϋ 1918), ή σχετικώς μεγά
λη καί διαρκής Ανεργία, τά πολύ μεγάλα ήμερομίσθια κλπ. Ή  κοι
νωνική καί πολιτική διατάραξις πού έπέφεραν είς τήν Ελλάδα οί 
δύο βαλκανικοί πόλεμοι, ό Ευρωπαϊκός μέ τήν μεγάλην του διάρ
κειαν, ό Αποκλεισμός καί αί ραγδαΐαι μεταλλαγαΐ συνέτειναν με- 
γάλως είς τήν ταχεϊαν όργάνωσιν τής έργατικής τάξεως.

Ή  διαμορφωμένη ίστορικώς Ελληνική Ιδιοσυγκρασία καί ό 
άστατος έμπορομεσιτισμός καί μικροαστικός χαρακτήρ τοΰ έλλη- 
νος «προλεταρίου» έπέτρεψε ώστε ή ιδέα τής όργανώσεως τών έρ- 
γατών νά λάβη τήν μορφήν τής άκρατήτου τάσεως δημιουργίας 
πλείστων τίτλων σωματείων μόνον μέ προέδρους καί σφραγίδας, δ
πως τοΰτο συμβαίνει καί μέ τάς όμαδικάς έμφανίσεις τής μικροα
στικής τάξεως έν Έλλάδι. "Ετσι άφ’ ένός καί λόγφ έξαιρετικών 
περιστατικών ύπέρ τό δέον μεγάλη έκμετάλλευσις, καί άφ’ έτέρου 
ή λόγφ τών διαταράξεων τής έλληνικής κοινωνίας τών ποικίλων 
καί παντίων έρεθισμών έκδηλωθεΐσα όργανικώς νέα τάξις, αδτη 
έμφανίζεται σχεδόν ταύτοχρόνως «συντελεστής» τής βιομηχανίας, 
δηλαδή ώς νέον έμπόρευμα, νέα μορφή κοινωνικής ύπάρξεως, νέχ
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κοινωνική θέσις, άλλά καί ώς Οργανωμένη οίκο νομική δύναμις.
Είς τά άνωτέρω, δέον νά προστεθή καϊ ή έπίδρασις τής Ρωχ- 

βικής έπαναστάσεως, ή όποία άναζωογόνησε παντοΟ τό έργατικόν 
κίνημα. Ή  έπίδρασίς της ήτο τοιαύτη, ώστε ot όργανωμένοι έργά- 
ται δλου τοϋ κόσμου έδιπλασιάσθησαν έντός όλίγου. Είς τήν Ε λ 
λάδα έπίαης ή έπίδρασις ήτο μεγάλη. Έ  τάσις πρός όργάνωσιν 
ένισχόεται. Έργάται οίτινες ώς έπίστρατοι Επαιξαν σημαντικόν ρό
λον, έπανελθόντες είς τάς Εργασίας των είχον άποκτήση σχετικήν 
όντότητα τήν έποίαν at είδήαεις περί τών έπαναστατικών κατορθω
μάτων άλλων έργατών άφύπνιζε Ετι περισσότερον· Έργάται ot ό
ποιοι διήλθον άπό πολεμικάς κακουχίας μυρίων ειδών, έπανελθόν
τες είς τά έργοστάσια άπέκτων συναίσθησιν τών δικαιωμάτων των 
καί ή έξέλιξις τών παγκοσμίων γεγονότων διετήρει ζωηράν — 
αύτήν τήν συναίσθησιν. Τά πάμπολλα δμως έργατικά σωματεία ή- 
γοϋντο άπό στελέχη έπιβληθέντα καί ούχΐ διαμορφωθέντα έκ τοϋ 
άγώνος τής έργατικής τάξεως. Όργανα ξένης έπιρροής έχρησι- 
μοποίουν τούς τίτλους καί τάς σφραγίδας τών σωματείων δι’ άτομι- 
κάς συναλλαγάς οικονομικής καί πολιτικής φύσεως ξένης πρός τους 
έργατικούς σκοπούς. Ot πρόεδροι τών έργατικών αύτών σωματείων 
παρήλαυνον κατά τάς διαφόρους έπιδείξεις τών πολιτικών καί ήλ- 
λαζον μέ τήν άλλαγήν τών πολιτικών- Ή  έπικράτησις τών στελε
χών αύτών ώφείλετο είς τόν τοπικιστικόν έγωΐσμόν τής μή διαμορ- 
φωθείσης έργατιχής μάζης, είς Ελλειψιν συναισθήσεως τοϋ ταξικοϋ 
άγώνος τής μάζης. Ot διοιχοϋντες τά κέντρα καί σωματεία είς ’Α
θήνας xal Πειραι& ιδίως, έμφοροϋντο άπό φιλοδοξίας ξένης πρός 
τάς ήδη άνάγκας τών πολλαπλασιασθέντων έργατικών μαζών. Τά 
έργατικά σωματεία Θεσσαλονίκης κάνουν χάποιαν έξαίρεσιν. Όλι- 
γότερα τόν άριθμόν, συγκεντρωτικώτερα, αύτά είχον σχετικώς έμ- 
φαινισθή άργότερα καί πλέον Επηρεασμένα άπό τάς «μαζικάς» έκ- 
δηλώσεις τών σοσιαλιστικών ένεργειών.

Ή  άνάγκη τής συγκεντρώσεως τών δυνάμεεων, τής ένο- 
ποιήσεως τών όργανώσεων ήτο πλέον άνάγκη αύτής ταύτης 
τής ύπάρξεως τής έργατικής τάξεως. Ή δη είχε δημιουργη- 
θή ή πρώτη Πανελλαδική ’Επαγγελματική Ένωσις, ή Ό -
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μοσπονδία τδν καπνεργατιχβν καί σιγαρσποιητικών σωματείων 
μέ Ιδραν τόν Βόλον. 'Αλλά at ΑναρχοσυνδυκαλιστικαΙ Αντι
λήψεις τοΟ Κουτσόγλου wal Αλλων τινών χαϊ ή Ιλλιιψις πείρας 
καί χαθοδηγήοεως δέν έπιτρέπει τήν διαμόρφωσιν αύτής. Ό  Ιδέα 
τής συγκεντρώσεως τής ένώσεως έπλανβτο (Ις τήν Ατμόσφαιραν. Έ  
σοσιαλιστική πρωτοβουλία τής όργανώσεως Πανελλαδικών Συνε
δρίων διά τήν σύμπηξιν Πανελλαδικών ταξικών Οργανισμών Αντα- 
πεκρίνετο πλήρως πρός τήν νέαν κατάσνασιν δι’ αύτό Ακριβώς ή 
συνδιάσκεψις τών τριών έργατικών Κέντρων καί τοϋ συνδικάτα 
«Πρόοδος» κατίληξειν είς τήν Απόφασιν τής συγκλήσεως τοΟ Πα- 
νελλαδικοΟ ΈργατικοΟ Συνεδρίου παρά τάς Αντιδράσεις. Έχρειάζε- 
το *ίς δλους δπως δημιουργηθή Ινας κεντρικός καθοδηγητής. ΟΙ Μα- 
χαίρας, Κόκολης, Άραβανόπουλος καί λοιποί «παράγοντες» έργα- 
τικοΐ τοΟ Πειραιώς δέν ήνοίχοντο τούς Πολυδωρόπουλον, Δασκαλά- 
κην καί Αλλους ’Αθηναίους «Αρχηγούς» έργατών· Ot μέν ήσαν Βε- 
νιζελικοΐ καί ot Αλλοι Αντιβενιζελικοί. Έχρειάσθη δπως οί Αντι- 
βενιζελικοΐ τών ’Αθηνών έκλέξουν τόν βενιζελικόν Ξναθάκην (ρα
πτοεργάτης) καί τόν σοσιαλιστήν Π. Δημητρ&τον είς τήν συνδιά- 
σκεψιν διά νά συνδιαλεχθοΟν οί Πειραιείς. Ή  Ιδρα τοΟ συνεδρίου 
έπίσης διεξεδικήθη μέ πείσμα. "Οπισθεν τής Ιδρος τοΟ Συνεδρίου 
έκρύβετο ή θύελλα πού έξέσπασε ·Ις αύτό τοΟτο τό Συνέδριον καί 
Αργότερα είς τήν Διο'κησιν τής Γεν. Συνομοσπονδίας περί τής έδρας 
αύτής. ’Αλλά ή σοσιαλιστική έπέμβασις ύπήρξεν Απαραίτητη καί 
μόνη σωτηρία.

Ή  όργανωτική 'Επιτροπή τοϋ Α ' Πανελλαδικοί} Συνε
δρίου τών έργατικών σωματείων συνεκροτήθη παρά τάς έλπί- 
δας τών Αντιδρώντων, έκινδύνευσε δίς καί τρίς τήν ήμέραν νά ναυα- 
γήση, Αλλά ή Απήχησις τής δράσεώς της είς δλας τάς έργατικάς 
μάζας, είς δλην τήν Ελλάδα ύπήρξε Απροσδόκητος διά διαφό
ρους έμπιστους καί έγκαθέτους των διαφόρων αύτών πολιτικών 
είς τά έργατικά σωματεία· Κάθε έγκύκλιος τής Οργανωτικής έπι- 
τροπής αύτής ήτο Ινα νέον εύαγγέλιον διά τήν έργατικήν τάξιν. 
Τά διάφορα σωματεία ήσχολοϋντο μέ τήν ήμερησίαν διάτοξιν τοΟ 
συνεδρίου, συζητήσεις έγένοντο πέριξ τών ζητημάτων κατευθύνσεως
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τοΟ νέου όργανισμοΟ τής έργατιχής τάξεως. Διαγράφονται ήδη άο- 
ρίστως τάσεις ύπέρ τής πάλης τών τάξεων ώς βάαις όργανώσεως. 
τής Γεν· Συνομοσπονδίας τών έργατών χαί κατά τής πάλης τών 
τάξεων. ΒενιζελικοΙ χαί άνιιβενιζελικοί, σοσιαλισταί, άκόμη χαί 
άναρχοσυνδικαλισταί προσεπάθουν νά πάρουν μέ τό μέρος των τάς 
μάζας. Τό συνέδριον προμηνύετο ζωηρόν. Ένώ δέ ούτως έξελίσ- 
σετο ή ζύμωσις διά τά Α ' Πανελλαδιχόν Έργατιχόν Συνέδριον, ή 
όργανωτική έπιτροπή τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ Συνεδρίου, άνέπτυσσε 
τήν δρδσιν της. Ύπεκίνει διά τών μελών τής Ό ργ. ’Αθηνών, διά 
τοϋ «ΈργατιχοΟ Άγώνος*, τά έργατικά σωματεία δπως έκλέξουν 
σοσιαλιστάς άντιπροσώπους διά τό Έργ. Συνέδριον. Συνάμα δέ ύ- 
πεκίνει τήν μελέτην τής ήμερησίας διατάξεως τοΟ Σοσιαλιστικού 
Συνεδρίου ώς είχε καθορίση αύτήν ή Γ ' Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψις 
άπ’ δλας τάς σοσιαλιστικάς όργανώσεις δημοσίως καί ένώπιον τών 
έργατικών μαζών έδημοσίευσε είσηγήσεις, σχέδια καταστατικοΟ χχΐ 
προγράμματος τοΟ Κόμματος ένέτεινε τάς προσπαθείας διά τήν προ
ετοιμασίαν τοΟ συνεδρίου καί τήν σύγκλησιν πάντων· Διαρκής σύν- 
δεσις δλων τών έπαγγελματικών δυνάμεων άφ* ένύς, σταθερά έ- 
νιαία όργάνωσις δλων τών σοσιαλιστικών δυνάμεων άφ* έτέρου ή- 
σαν οί δύο μεγάλοι σκοποί πρός τούς όποίους Ετεινε δλη ή σκέψις 
καί ή ένέργεια τών τότε όλίγων άγωνιστών τής οικονομικής καί πο
λιτικής _χειραφετήσεως τής νέας έργατικής τάξεως. Έτσι κλείνει 
μία μεγάλη σελίς τής Ιστορίας τοΟ έργατικοϋ καί σοσιαλιστικοΟ κι
νήματος, ή πρώτη διά νά άνοίξη μία άλλη, νέα, μεγαλειτέρα. Τε
λειώνει πλέον ή περίοδος τής σποραδικής έμφανίσεως τών διασκορ
πισμένων άτομικών προσπαθειών, τών πειραματισμών, ή περίοδος 
τής προϊστορίας. Αρχίζει πλέον ή όμαδική άναζήτησις, ή όργανω- 
μένη προσπάθεια, ή συστηματική ένέργεια, ή πρός πλέον σαφείς 
κατευθύνσεις πορεία, ή ιστορία.

Έ  Ιστορική σύμπτωσις ήθέλησεν δπως ή ζύμωσις διά 
τήν δημιουργίαν τών δύο μεγάλων ταξικών όργανισμών τής 
έργατικής τάξεως τής Ελλάδος τής Γενικής Συνομοσπονδίας 
τών έργατών καί τοϋ ΣοσιαλιστικοΟ ΈργατικοΟ Κόμματος συμ- 
πέσει μέ τήν κατάπαυσιν τοΟ μεγάλου πολέμου καί τήν σ'!*·
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ναψιν τής Ανακωχής, ή δποία Ινακουφίζουσα τούς Ιμπολέμους χαΙ 
μή λαούς Ανοίγκ τήν πίρίοδον τών μ«ταπολ*μικών παγκοσμίων 
ζυμώσιων πέριξ τής «ίρήνης καί τοΟ μέλλοντος πολιτικοΟ καί κοι- 
vtovtxoO καθ«<πώτος τοΟ κόσμου.
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Η 1ΔΡΥΖ1Ζ ΤΗΧ ΓΕΝΙΚΗΖ ΖΥΝΟΜΟΧΠΟΝΔΙΑΖ 
RFTATQN ΕΑΛΑΑΟΖ -  Η ΙΔΡΥΖΙΖ TOY Χ.Β.Κ.Ε.

’Επαγγελματικά συνέδρια. Τό ικχνεργαηκόν Συν- 
έδριον. Ή έδρα τής Γεν. Συνομοσπονδίας. Ή 
ΐδρυσις αύτής. Ή πάλη τών τάξεων. Μία ένδε- 
καμελής Διοίκησις. ΑΙ έντός αύτής τάσεις.

Ό  σύγκλησις τοΟ ΠανιργατικοΟ Συνεδρίου έσυνοδεύθη μέ προσ
πάθειαν δργανώσεως Πανελλαδικών ’Επαγγελματικών Ενώσεων.
—  Ή  δμοσπονδία καπνεργατών καί σιγαροποιών συνεκάλεσε Σο- 
νέδριον. Τά σωματεία τυπογράφων καί συναφών είχον δργανώσει 
Συνδιάσκεψιν διά τήν Ιδρυσιν 'Ομοσπονδίας* μεταξύ τών ναυτικών 
σωματείων έγένετο ζύμωσις διά τήν κατάλληλον μεταρρύθμισιν τοΟ 
«Συνδικάτου μεταφορών». Ot κτίσται καί οικοδόμοι, ot ραπτεργάται, 
ot ύποδηματεργάται δλοι συνεσκέπτοντο διά τήν έπαγγελματικήν 
ένωσιν, διά τήν σύμπηξιν 'Ομοσπονδιών. Καί αύτδς δ Πανελλήνιος 
σύνδεσμος σιδηροδρομικών Αντιδραστικός καί δυσκίνητος, έπηρεα- 
σμένος άπό τήν δλην έργατικήν ζύμωσιν διεσαλεύετο, διεταράσσετο. 
Ot διοικοϋντες αύτό συντηρητικοί δέν ήννδουν νά ύποχωρήσουν, 
νά άφομοιωθοΟν μέ τούς... έργάτας. Τό Πανεργατικόν Συνέδριον 
συνήλθεν εις ’Αθήνας, είς τό Βασιλικόν θέατρον, έτερμάτισε δέ τάς 
έργασίας του είς Πειραιά τό Σεπτέμβριον τοΟ 1918. Έλαβον μέ
ρος 214 σωματεία, άντιπροσωπεύοντα περί τούς 65.000 έργάτας. 
’Από τήν πρώτην στιγμήν είς τό Συνέδριον διαγράφονται πλεΐστα 
Ασταθή καί άδιαμόρφωτα ρεύματα. 1) Έ ν  «κόμμα» τών Πειραιω
τών μέ έπικεφαλής τόν Μαχαίραν, ένας συρφετός Ακαθόριστος Α- 
ποτελούμενος Από τούς περισσοτέρους Αντιπροσώπους Πειραιώς, Α
πό πλείστους Αντιπροσώπους Λιμενεργατών τών παραλίων τής Ε λ 
λάδος καί Αρκετούς Αντιπροσώπους τών νησιών. —  2) Έ ν  «κόμμα» 
τών ’Αθηναίων ήγούμενον Από τήν διοίχησιν τοΟ ’ΕργατικοΟ Κέν
τρου ’Αθηνών μικρότερον τοΟ προηγουμένου Αποτελούμενον Από τούς

116



Αντιπροσώπους 'Αθηνών κυρίως χ*1 Πιλοποννήσου. —  3) Έ ν  συμ
παγές καί πειθαρχημένον «κόμμα» τών θεσσαλονικέων tic τό ό
ποιον Επεχράτουν πλέον ot σοσιαλισταί χαί τό ΑποΙον συνηργάζετο 
μέ τούς όλιγωτέρους θεσσαλούς, Επηρεαζομένους άπό σοσιαλιστάς, 
ώς χαί μέ τούς σοσιαλιστάς Αντιπροσώπους ’Αθηνών χαί Πειραιώς, 
κυρίως ήλεκτροτεχνίτας, σιγαροποιούς καί Αλλους, καί 4) ή όμάς 
τών άντιπροσώπων τοϋ ΓιαννιοΟ μέ Επικεφαλής τούς ΔελαζΑνον 
καί Χ 'Ή ιχάλην συνεργαζομένους μέ τούς θεσσαλονικεΐς. Ό  ρευ- 
στότης τής καταστάσεως έπέτρεπε τάς παρασχηνιαχάς έπιρροάς, 
τάς Αλληλοεπιδράσεις, τάς Αλλεπαλλήλους προσκαίρους διαμορφώ
σεις αύτής. Πολλάκις ή ματαίωσις ή ή συνέχεια τοΟ συνεδρίου Ε- 
ξηρτήθη Από τό μηδέν. Μόνον ή συνετή Ομόφωνος, σταθερά κ*1 
πειστική στάσις τών σοσιαλιστών καί συμπαθούντων Επέτρεψε τήν 
περάτωσιν τών έργασιών καί ή Μακεδονία Επαιξε χαί Εδώ τόν πρω
τεύοντα ρόλον· Πρόεδρος τοΟ Συνεδρίου Εξελέγη 6 Γρ. Παπανικο- 
λάου.

Ή  Ιδεολογική ρευστότης τοΟ συνεδρίου Εξεδηλώνετο είς τάς 
Εκλογάς τοϋ Προεδρίου καί τών διαφόρων Επιτροπών. Πάντως 
διεξήγοντο αδται μέ Εξαιρετικήν ζωηρότητα. At συζητήσεις Επε- 
ξετείνοντο Επί δευτερευόντων ζητημάτων, ot λόγοι δέν Ετερματί- 
ζοντο. Πρό παντός ή Εδρα τής (δρυομένης Συνομοσπονδίας Αποτέλει 
τό μήλον τής Εριδος. Έ  πλειοψηφία ΑπεφΑσισεν ώς Εδραν τόν 
ΠειραιΑ ύπό τάς Απειλάς τών Πειραιωτών δπως Αποχωρήσουν Εν 
Εναντία περιπτώσει. Ot ’Αθηναίοι πρός στιγμήν θ’ Απεχώρουν Αλλά 
μετεπείσθησαν. Ή  γενική Συνομοσπονδία τών Έργατών τής Ε λ 
λάδος είχεν Ιδρυθή. Ή  συζήτησις Επί τών βασικών κατευθύνσεων 
αότής διεξήχθη είς τό τέλος σχεδόν τοΟ Συνεδρίου. Ή  συζήτησις 
τών σοσιαλιστών δπως ή Γεν. Συνομοσπονδία βασισθεϊ Επί τής πάλης 
τών τΑξεων ΕπροκΑλεσε θυελλώδεις συζητήσεις. ΒενιζελικοΙ καί 
Αντιβενιζελικοί, «συνδικαλισταί» καί Ακαθόριστοι μακρολογώντας 
Εξαντλητικώς καταφέροντο Εναντίον τής πΑλης τών τάξεων. Όλοι 
ot μή σοσιαλισταί πλήν τών συμπαθούντων Εσχημάτιζον Εν ένιαίον 
μέτωπον έναντίον τής άρχής τής πάλης τών τάξεων χωρίς ν’ άντι- 
τάσσουν καμίαν Αλλην Αρχήν. Δέν Ελλειψαν βέβαια, αί Εξωθεν
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Επεμβάσεις, αί παρασκηνιακαί ένέργειαι ύπαλλήλων τοΟ Υπουρ
γείου. 'Αλλά ή συνετή στάσις τών σοσιαλιστών χαϊ ή θαρραλέα 
άντιμετώπισις τών παρασκηνίων έχ μέρους τών Μακεδόνων, μέ Ε
πικεφαλής τό Έργατικόν Κέντρον θεσσαλονίκης Εσωσεν τήν κα- 
τάστασιν χαϊ ή άρχή τής πάλης τών τάξεων έπεκράτησεν.

Τό δυσκολώτερον Εργον τοϋ Συνεδρίου, δεδομένης τής συνθέσεως 
αώτοΟ ήτο ή έχλογή τής Διοικήσεως. Ή  είσήγησις τής ’Οργανωτικής 
Επιτροπής περιείχε πρότασιν διά τήν έχλογήν 6 μελοΟς Διοικήσεως. 
'Αλλά πώς νά συμβιβαβθοΟν τά διάφορα «ρεύματα» μέ μίαν τόσον 
περιωρισμίνην άριθμητικώς διοίκησιν. Καί πώς νά ΙχανοποιηθοΟν 
ο( διάφοροι τοπικισμοί at φιλοδοξίαι τόσων ύποψηφίων. 'Ο χι, 5 
μέλη νά γίνουν 7, Ελεγον μερικοί, 9 έπέμενον άλλοι, 11 ot τρίτοι. 
Τέλος παρά τάς συστάσεις καί τήν Επίμονον έμμονήν σοσιαλιστών 
τινων (Ις τήν πρότασιν όλιγομελοΟς Διοικήσεως, τό Συνέδριον άπο- 
φάσισε μέ μεγάλην πλειοψηφίαν δπως έκλεγή ένδεχαμελής Διοί- 
χησις. Δέον νά σημειωθή δτι ή παράταξις τών σοσιαλιστών χαϊ 
συμπαθούντων δέν ύπήρξεν όμόφωνος έπί τοΟ χαθορισμοΟ άριθμοΟ 
μελών τής Διοικήσεως. Έπί τοΟ σημείου τούτου παρεσύρθη «Ις Ινα 
συμβιβασμόν άτακτον πρός τήν άντίδρασιν ώς Επάνοδον είς τάς 
προΐστοριχάς άμαρτίας άποδείξασα δτι Επασχον άπό Ελλειψιν θετι
κής άντιλήψεως Επί τοΟ ΙστορικοΟ της Εργου χαϊ τής εύθύνης της 
άπέναντι τής Εργατικής τάξεως.

Ή  έχλεγείσα ένδεχαμελής Διοίχησις άπετελέσθη άπό τούς 
Έ μ μ .  Μ α χ α ί ρ α ν  (συνταξιοΟχον σιδηροδρομικών γραμμ. 
Ε. Κ. Πειραιώς συντάκτην τής έφημερίδος «Άμυνα» νΟν δέ 
Βενιζελιχόν Βουλευτήν ΠειραιώΙ) , Γ ε ώ ρ γ .  Π α π α ν ι - 
κ ο λ ά ο υ (ήλεκτροτεχνίτης, άργότερον πρόεδρον τής ένώ
σεως ήλεκτροτεχνιτών), Ά ρ α β α ν ό π ο υ λ ο ν  (Διευθυντής 
τότε τοΟ Συνδικάτου Μεταφορών) , Κ α λ ο μ ο ί ρ η ν  (Πρόεδρος 
τών έργατών λιπασμάτων xal χημικών, νΟν γερουσιαστήν), Έ  μ μ. 
Ξ α ν θ ά χ η ν  (ραπτεργάτης τότε καί μέλος τής Διοιχήσεως Ε. 
ΚΑ.) , Ί ω α ν ν ί δ η ν  (άντιπρόσωπο πλοιάρχων Ιστιοφόρων Μυ
τιλήνης) X "  Μ ι χ  ά λ η ν (Ελαιοχρωματιστήν, τότε καί μέλος 
τής Διοικήσεως Ε.ΚΑ.) Ή  λ. Δ ε λ α ζ ί ν ο ν  (ύπάλληλος
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ξενοδοχείου δπνου) τοΟ Συνδικάτου «Πρόοδος» Ε ύ ά γ . Ε Δ α γ- 
γ  έ λ ο υ (τυπογράφος Θεσσαλονίκης άργότερον γραμματέα τϊ)ς 
Συνομοσπονδίας), Α. Μ π ε ν α ρ ό γ ι α κ α Ι Κ λ ή μ η ν  άντι- 
πρόσωπον ναυτομαγείρων Πειραιώς. Περί τόν Μαχαίραν ήσαν έξ 
συμφωνοΟντες μεταξύ των ώς πρός τήν μή σοσιαλιστικήν κατεύ- 
θυνσιν οί Χ 'Ή ιχάλης καί Δελαζάνος ήσαν σοσιαλισταί τοϋ Κέν· 
τρου Γιαννιοΰ, οί Παπανικολάου καί Εύαγγέλου συμπαθοϋντις 
είς τόν Σοσιαλισμόν, καί ό Μπεναρόγιας τής Φεντερασιόν. Οί πέντε 
τελευταίοι εύθύς έξ άρχής συνεδέθησαν καί έκράτουν περίπου τήν 
αύτήν στάσιν διά τά διάφορα ζητήματα. —  Ό  Καλομοίρης ήρκέσθη 
μέ τόν τίτλον του καί είς διάστασιν εύρισκόμενος μέ τούς Μαχαίραν 
κλπ. δέν ίπαιξεν ρόλον ή κατά τήν άργότερον έκδηλωθεΐσαν διά- 
στασιν προσχωρών είς τήν νέαν άντισυνομοσπονδίαν Πειραιώς. Γραα- 
ματεΰς τής Διοικήσεως έξελέγη ό Μαχαίρας, ταμίας ό Παπανικο- 
λάου. ΤΗ έξουσία ήτο διηρημένη, ή «δράσις» τής Διοικήσεως 
δυσιπόστατος, δυσκίνητος.

Τό έργον τής συγκεντρώσεως δλων τών έργατών συνε- 
τελέσθη. Αί έλλείψεις τής όργανώσεως τής Συνομοσπον
δίας ήδύναντο νά συμπληρωθοϋν σΰν τψ χρόνφ. Τό συνέδριον 
αύτό, περισσότερον διά νά ίκανοποιήση τάς πολλάς φιλοδοξίας πα
ρά διά τήν πραγματικήν δημιουργίαν ένός άνωτέρου Συμβουλίου ά- 
πεφάσισε τήν άόριστον σύγκλησιν αύτοΟ καί έτοποθέτησεν είς αύτό 
άρκετούς έκ τών Συνέδρων, θά  ήτο μία παράλειψις 4ν δέν άνεφέρχ- 
μεν έδώ τόν θάνατον ένός έκ τών Συνέδρων τοΟ μόνου άντιπροσώ- 
που τών έργατών μεταλλείων (τοϋ Λαυρίου) τόν Λ·... δστις άπε- 
βίωσεν άπό βροχοπνευμονίαν καί είς τόν όποΐον τό συνέδριον καί 
δλη ή έργατική τάξις ’Αθηνών καί Πειραιώς έκαμε μεγαλοπρεπε- 
στάτην κηδείαν. Συμβολικός πράγματι ό θάνατος τοϋ άντιπροσώπου 
τών έργατών πού έκ τών πρώτων άπήργησαν καί όργανώθησαν. 
Μαζύ του έκηδεύθη ή προϊστορία τής έργατικής τάξεως. Ό  θάνα
τός του ώς νά ύπέμνησεν είς τούς άναλαβόντας τήν εύθύνην τής 
ένιαίας όργανώσεως δτι οί πλέον διαμορφωμένοι προλετάριοι τής 
'Ελλάδος ύπέκυπτον ύπό τό βάρος τών κακουχιών καί στερήσεων 
καί προανήγγειλε τούς νέους άγώνας διά τήν καλλιτέρευσιν τών
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συνθηκών τής έργασίας.

Τό σοσιαλιστικόν Συνέδριον. ΑΙ διαφωνίαι είς τό 
πρόνραμμοε. Ή άποχώρησις τοΟ ΓιαννιοΟ. Ή 
ύπόθεσις τοΰ Λονδίνου. Ή ΐορυσις τοΰ Σοσια
λιστικού ’ Εργατικού Κόμματος. Τό Σοσ«χλιστι- 
κόν Συνέδριον καί ό «Ριζοσπάστης». Μία προο
πτική. "Εν ύπολανθανσν πρόβλημα.

Ή  Οργανωτική έπιτροπή τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ Συνεδρίου, άπο- 
τελουμένη άπό τούς Α. ’Αρβανίτην, Ν. Δημητρ&τον, Κόκκινον Α. 
Μπεναρόγιαν καί Λ. Αιγδόπουλον πιεζομένη άπό τούς σοσιαλιστάς 
Βόλου Αποφασίζει τήν πρόσκλησιν τοΟ Ν. ΓιαννιοΟ. Τό συνέδριον 
έκλήθη είς Πειραιά. ’Αντιπρόσωποι ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλο
νίκης, Βόλου, Κέρκυρας, Χαλκίδος, τών Νεολαιών ’Αθηνών, Βό
λου, Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς τοΟ «ΈργατικοΟ Άγώνος» τοϋ 
«Άβάντι» χαί ΣοσιαλιστικοΟ Κέντρου (ΓιαννιοΟ) συνήλθον κατά τάς 
άρχάς Νοεμβρίου 1918 είς Πειραιά καί έπελήφθησαν τοΟ Ιργου 
τής ίδρύσεως τοΟ Κόμματος. Δύο άντιπρόσωποι τής Γεν. Συνομο
σπονδίας ot ’Εμμ. Μαχαίρας καί Εύάγ. Εύαγγέλου παρηκολούθουν 
τάς έργασίας ώς παρατηρηταί. Τό Συνέδριον συνήλθεν είς τά παρά 
τήν Τούμπαν τοϋ Πειραιώς γραφεία τοΟ Συνδέσμου Μηχανικών ά- 
τμοπλοίων. Ή  συναίσθησις τοΟ έργου ή τάξις καί ή έμπεριστατο- 
μένη συζήτησις τών θεμάτων δίδει είς τάς συνεδριάσεις τοΟ μικροΟ 
αύτοΟ Συνεδρίου, έν συγκρίσει μέ τάς θορυβώδεις συνελεύσεις καί 
πομπώδεις άγορεύσεις τοΟ προηγηθέντος πολυπληθοΟς ΈργατικοΟ 
Συνεδρίου, μίαν έμφάνιαιν σοβαρότητος, συνάμα δέν έπιγνώσεως τής 
μεγάλης τοΟ Συνεδρίου άποστολής. Τά περισσότερα μέλη τοΟ Συ
νεδρίου ήσαν νέοι άκόμη. Πρόεδρος τοϋ Συνεδρίου έξελέγη ό έκ 
Θεσσαλονίκης καπνεργάτης II. Άντζελ (τής Φεντερασιόν). Έδώ 
ήσαν δλοι ot έκπρόσωποι τών σοσιαλιστικών ζυμώσεων παλαιοτέρων 
έτών, πλήν τοΟ ΙΙλ. Δρακούλη, ot ζωηρότεροι καί συνειδητότεροι 
έκπρόσωποι τοϋ έλληνικοϋ προλεταριάτου καπνεργάται, ήλεκτρο- 
τεχνίται, σιγαροποιοί, ναυτικοί, ot έκπρόσωποι τών νέων Ιδεολόγων 
διανοουμένων, φοιτηταί έπαναστάται, δοκιμασθέντες ήδη είς τόν
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Αγώνα ύκέρ τών Ιδεών των. Μία χοΟφτα Ανθρώπων περί τούς 30 
Ιν βλω ίθετον τάς βάσεις ένός νέου χαΙ Ιστοριχοΰ κόμματος τοΟ 
ΣοσιαλιστικοΟ Κόμματος, ήνοιγον τόν δρόμον τής πολιτικής σταδιο
δρομίας τής νέας κοινωνικής τάξεως, τοΟ έλληνικοΟ προλ(ταριάτου.

Τά ύ«6 συζήτησιν θέματα

Τά ύπό συζήτησιν θέματα ήσαν πολλά καί δύσκολα. At μι- 
γάλαι ΙστορικαΙ δοκιμασΐαι τών σοσιαλιστικών κομμάτων τής Εύ
ρώπης Ιθετον έν άχρηστί<ρ μβρικάς προπολεμικάς σοσιαλιστικάς Αν
τιλήψεις. Δέν είχον δμως άκόμη έπεξεργασθή νέας. At διαπραγμα
τεύσεις π«ρΙ «ίρήνης είχον προχωρήσει. Ή  γερμανική έπανάστασις 
προβμηνύετο άπό ήμέρας εις ήμέραν· Προβλήματα νέα έτίθεντο, 
ή ΕΙρήνη, ο[ δεκατέσσερεις δροι τοϋ Ούΐλσωνος, ή Κοινωνία τών 
Εθνών, ή άνασύνταξις καί νέα κατεύθυνσις τής Σοσιαλιστικής Διε- 
θνοϋς, ή Ρωσσική έπανάστασις. Τό συνέδριον άφοΰ έξέλεγξε τόν 
πληρεξούσιον τών άντιπροσώπων καί ήκουσε τήν ίκθεσιν τής ’Ορ
γανωτικής ’Επιτροπής συνεζήτησεν καί ένέκρινε τό «ιδρυτικόν ψή
φισμα» τό περιλαμβάνον τάς άρχάς τοϋ κόμματος καί τήν όνομασίαν 
αύτοϋ, έπροχώρησεν είς τό Ιργον του. At άρχαΐ συζητηθεΐσαι κατ’ 
έπανάληψιν εις τάς προηγουμένας συνδιασκέψεις, έψηφίσθησαν ώς 
είχον, σχεδόν αντίγραφο τοΰ προγράμματος τής Γερμανικής Σοσιαλ. 
Δημοκρατίας, τοΰ ψηφισθέντος εις τήν Έρφούρτην.

Τό δνομα τοΰ Κόμματος άπησχόλησε περισσότερον τό σ>νέ- 
δριον· ’Επεκυρώθη τό βνομα «Σοσιαλ. Έργατικόν» διά νά διευκρι- 
νισθή σαφώς ή άποχώρησίς του άπό τήν προϊστορίαν τοΰ έν Έλ- 
λάδι σοσιαλισμού καί νά έννοηθή δ έργατικός προλεταριακός χα- 
ρακτήρ του. Είς τάς συζητήσεις περί τοΰ προγράμματος ένεφανί- 
σθησαν διαφωνίαι ριζικαί. Είς τήν άκραν άριστεράν εύρίσκοντο οί 
Αιγδόπουλος, Κομιώτης, Δουλάτης, (φοιτηταί, ΙδρυταΙ τής νεο
λαίας ’Αθηνών) καί δ μάλλον πρός αύτούς προσκείμενος Ν. Δημη- 
τράτος. ΑύτοΙ ήσαν έπαναστατικώτεροι, πλέον άδιάλλακτοι καί ά-
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σφαλώς Ιπαιξαν τόν πλέον συγχρονισμένον ρόλον. ΕΙς τήν Ικραν 
δεξιάν εύρίσκοντο ot Γιαννιός καί Χ 'Ή ιχά λη ς ot όποίοι έθεώρουν 
τάς άρχάς τοΰ Ούίλσωνος ώς γνήσιον «μαρξισμόν». 01 Σιδέρης, 
Κουριέλ καί τινες έχ τών έπαρχιών δεξιοί χαϊ αύτοί άλλά θετιχώ- 
τεροι μαρξισταί, ήθελον τόν συμβιβασμόν τών άντιμαχομένων σο
σιαλιστών τής Εύρώπης, καί δέν άπέκρουον τήν Κοινωνίαν τών 
’Εθνών. Ό  Π. Δημητράτος χαϊ αύτός ήτο περισσότερον σύμφωνος 
πρός τάς άντιλήψεις τοϋ Σιδέρη. Τέλος τό Κέντρον άποτελούμενον 
άπό τόν Ά . Μπεναρόγιαν χαϊ έν γένει τούς άντιπροσώπους τής 
Φεντερασιόν, οί όποΙοι είς πλεΐστα σημεία συνεφώνουν μέ τήν 1- 
χραν άριστεράν άλλά είχον Ιδιαιτέραν όντότητα χαϊ ϊπαιζον ρό
λον συμβιβαστιχόν τών τάσεων. Καίτοι άργότερον ή μιχρά όμάς 
τοϋ Γιαννιοϋ άποχωρεί τοϋ Συνεδρίου, at δέ άντιλήψεις αύτής 
άπεδοχιμάσθησαν παρ’ όλοχλήρου τοϋ Συνεδρίου, έν τούτοις έπέ- 
δρασεν Εν τινι μέτρφ είς τόν συμβιβασμόν τών άπόψεων έπί ζητη
μάτων τινών τοϋ πολιτιχοϋ προγράμματος (Ιδία είς τό ζήτημα τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών). Τό Συνέδριον έχαιρέτισε τήν Ρωσσιχήν 
έπανάστασιν ώς παγχόσμιον Ιστοριχόν γεγονός, έκηρύχθη ύπέρ τής 
ειρήνης άνευ προσαρτήσεων xal άποζημιώσεων, έψήφισεν τό πρό- 
γραμ|ΐα μέ συμβιβαστιχάς τινάς λύσεις άλλαχοϋ μέν έπί τό ριζο- 
σπαστιχώτερον χαϊ άλλαχοϋ έπί τό μεταρρυθμιστιχτώερον χαϊ έπρο- 
χώρησεν είς τήν συζήτησιν τοϋ χαταστατιχοϋ τοϋ Κόμματος. Κατά 
τήν ψήφισιν τοϋ Καταστατιχοϋ ή δμάς Γιαννιοϋ βλέπουσα δτι χάθε 
έπιρροή της έξηφανίζετο, άπεχώρησε τοϋ συνεδρίου τοϋ Ν. Γιαν- 
νιοϋ έν ένδυμασία άξιωματιχοϋ παρουσιασθέντος είς τήν συνεδρίασιν 
έχείνην. Τό Συνέδριον έψήφισεν μομφήν είς τούς Σιδέρην, Κουριέλ 
χαϊ Π. Δημητρ&τον διά τό είς Λονδίνον ταξείδιον. Καίτοι οί Σι- 
δέρης, Κουριέλ χαϊ Π. Δημητρ&τος ύπέμνησαν είς τήν άπολογίαν 
των τήν Ιχθεσίν των διά τό έλληνιχόν έργατιχόν κίνημα, τό έναν
τίον τών καταδιώξεων ίργων των έν Λονδίνφ καί τήν έπίσχεψιν 
τοϋ άντιπροσώπου τοϋ ρωσσιχοϋ λαοϋ Λιτβίνωφ, έν τούτοις τό συ- 
νέδριον έστέρησεν τούς πρώτους δύο τοϋ δικαιώματος τοϋ έχλέγε- 
σθαι έπί διετίαν τοϋ δέ τρίτου έπί έξαμηνίαν· ’Ακολούθως τό Συ
νέδρων έτερμάτισε τάς έργασίας του διά τής έκλογής Κ. Ε. τοϋ
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ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!

Κόμματος μέλη τής δποίας έξελέγησαν οΙΝ . Δ η μ η τ ρ & τ ο ς ,  
Μ. Σ t δ έ ρ η ς (ήλβκτροτεχνίτης), Δ. Λ ι γ  6 ό π ο υ λ ο ς, Α. 
’Α ρ β α ν ί τ η ς  καί Κ ό κ κ ι ν ο ς .  Ό  Δ. Λιγδόπουλος έξελέ
γη Διευθυντής τοϋ «’ΕργατικοΟ Άγώνος» δστις άνεγνωρίσθη Επίση
μον κενκρικ&ν δργανον τοΟ Κόμματος.

ΟΙ ηαρακολουθήσαντες

Τό Σοσιαλιστικόν Συνέδριον παρηκολούθησαν διανοούμενοι τι- 
νές καί περισσότεροι έργάται, οίτινες άργότερον άνεδείχθησαν ώς 
οί πλέον κατηρτισμένοι, ot θαρραλεώτεροι καί πλέον άποφασισμέ- 
νοι άγωνισταί τοΟ νέου Κόμματος. ’Εξ δλων τών καθημερινών Εφη- 
μερίδων μία μόνον παρηκολούθει τάς συνεδριάσεις τοϋ Συνεδρίου 
καί μέ άπροκάλυπτον ένδιαφέρον έσχολίαζε τάς συζητήσεις αύτοΟ 
6 «Ριζοσπάσίης» διά τοΟ διευθυντοΟ αύτοΟ Γιάννη Πετσοπούλου. 
Ή  Εφημερίς αύτή ΙδρυθεΙσα έπΐ προσωρινής Κυβερνήσεώς έν Θεσ
σαλονίκη ώς έβδομαδιαΐα ριζοσπαστική καί προσφυγική έφημερίς, 
Εμφανίζεται μέ τήν έγκατάστασιν τοΟ Βενιζέλου έν Άθήναις ώς 
καθημερινή Αθηνών μέ τήν ύποστήριξιν τών ’Εμπειρικού καί Κα- 
φαντάρη μέ άρχισυντάκτην τόν Ν. Γιαννιόν καί μέ σκοπόν τήν Γ- 
δρυσιν άντιπολιτευτικοΟ ριζοσπαστικοΟ — δημοκρατικοΟ κόμματος. 
Πέριξ τοΟ «Ριζοσπάστη» Ιδρύεται ή «ένοχης τών δικαιωμάτων τοΟ 
άνθρώπου καί τοΟ πολίτου», μέ τούς Γιαν· Πετσόπουλον, Ν. Γιαν
νιόν, Λ. Νάκου, Γ. Γεωργιάδην, Α. Σιδέρην κλπ. Ή  ύπουργοποίη- 
σις τοΟ Καφαντάρη τερματίζει τήν «ζύμωσιν» περί τό ριζοσπαστικόν 
κόμμα, ή δέ Ενωσις τών δικαιωμάτων τοΟ άνθρώπου καί τοΟ πολίτου 
παρέμειναν πάντοτε νεκρά. Ό  «Ριζοσπάστης» προσανατολίζεται ά- 
ριστερώτερα. Έ  έργατική καί σοσιαλιστική ζύμωσις πέριξ τών δύο 
Πανελλαδικών συνεδρίων έδημιούργουν διά τόν «Ριζοσπάστην* κα
τάλληλον εύκαιρίαν καί ή έφημερίς αύτή Εγκαινίασε μίαν άνοικτήν 
φιλεργατικήν καί φιλοσοσιαλιστικήν τάσιν· Ό  παρακολούθησις τοΟ 
Σοσιαλ. Συνεδρίου καί ή δημοσίευσις τών συζητήσεων αύτοΟ φέρουν
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τήν διάσιασιν μτοβξύ Γιαννιοΰ χαΙ Πετσσπούλου, τήν άποχώρη- 
οιν τοΟ πρώτου έκ τής συντάξεως καί τόν προσανατολισμόν τοΟ 
«Ριζοσπάστη» πρός τό μόλις Ιδρυθέν ΣΕΚΕ. Ό  «Ριζοσπάστη;·» 
λαμβάνει πλέον περισσότερον τήν μορφήν ένός Ανεπισήμου κα
θημερινού δργάνου αύτοΟ. Τό σοσιαλιστικό έργατικό Κόμαμ I- 
καμ* τήν πρώτην έπίσημον έμφάνισίν δημοσία Ινα μήνα άργότι- 
ρον δργανώσαν χαθ* δλην τήν Ελλάδα δημοσίας συγκεντρώσεις. 
Είς τάς ’Αθήνας, «ίς τό έπΐ τής Πλατείας Συντάγματος θέατρον 
«Διονύσια» συνίρρευσ* μέγα πλήθος έργατίκοΟ καί διανοουμένου 
κόσμου Γνα άκούση διά πρώτην φοράν τό νέον πολιτικόν Εύαγγέλιον 
τής έργατικής τάξεως. Πανταχόθεν έξεδηλοΰτο ένθουσιασμό;· Τό 
μέλλον τοΟ νέου Κόμματος έπρομηνύετο λαμπρόν· At έργατικαί 
μ&ζαι άμέσως έστράφησαν πρός αύτό καί παρηκολούθησαν τήν έ- 
ξέλιξίν του.

Ή  νέα Κ. Ε. Ιπρεπε πλέον νά συνδεθή μέ τό διβθνέ; 
προλεταρι&τον. Είχεν δμως άναγγελθή ή Γδρυσις τής Γ ' Διεθνοΰς* 
χαΙ ή άνασύνταξις τής Β '. ΠοΟ Ιπρεπε νά προαχωρήση τό έν Έλ- 
λάδι Σοσιαλ. Έργ. Κόμμα; Ή  Κ.Ε. ρέπει πρός τήν Γ ' Διεθνή 
Ή  άπόφαση τοΟ συνεδρίου καίτοι ώριζ« τήν προσχώρησιν τοΰ κόμ
ματος είς τήν Διεθνή δέν προέβλεψε τήν Ιδρυσιν τής νέας έπανα- 
στατικής ΔιειθνοΟς. ’Εν Εγγραφον τής Κεντρικής Επιτροπής, πρό; 
τήν Β ' Διεθνή άνακοινοΐ «ίς αύτήν τήν Γδρυσιν τοΟ κόμ{ΐατο; καί 
τήν άπόφασίν του δπως προχωρήση είς τήν διεθνή, δηλοΐ δμω; 3τ: 
έπιφυλλάσσονται διά τήν δριστικήν προσχώρησιν καθόσον τό παρεμ- 
πεσόν γεγονός τής Ιδρύσεως τής νέας Διεθνοΰς έπιβάλλει νέαν έ- 
ξέτασιν τοΰ ζητήματος. Είς τό έγγραφον τοΰτο τοΰ νεοϊδρυθέντος 
κόμματος άπήντησε δ τότε γραμματεύς τής Β ' Διεθνοΰς κ. Χόϊ- 
σμανς κατά τρόπον δχι δλίγον φλεγματικόν. Ή  άπάντησις ένδια- 
λαμβάνει δτι τό Σοσιαλ- Έργ. Κόμμα τής Ελλάδος θά είναι πάν
τοτε λίαν εύπρόσδεκτον είς τήν Διεθνή άλλ’ έν έναντία περιπτώσει 
πρέπει νά γνωρίζη δτι ή Διεθνής δέν θά άπέθνησκεν άπό μα
ρασμό.
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Τό δίλημμα της Γ ενικής Συνομοσπονδίας καί έ κεί
νο του Κόμματος. Ή άπεργία των τραπεζιτι
κών. Ή διάστοοσις είς τήν Συνομοσπονδίαν. Ή 
έπικράτησις τών άρκττ&>ών είς τό κόμμα. Ή 
έπικράτησις τοΟ προγράμματος. Τό Α ' Εκτα
κτον Συμβούλων τοΟ Κόμματος.

Μετά χό σοσιαλισχιχόν συνέδριον etc τά έργατικά σωμαχνΐα 
έγένοντο ζυμώσεις ύπέρ καί κατά τοΟ νέου κόμματος. 01 όπαδοί 
τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ ΈργατιχοΟ Κόμματος συνησπίζοντο. Ot άντίθι- 
τοι έπίσης. Είς τήν Διοίκησιν τής Γεν. Συνομοσπονδίας ΰπήρχον 
ιςλέον δύο όπαδοί χοΟ Σοσιαλ. Έργατ. Κόμματος (Γ. Παπανικο- 
λάου, τών ήλεκχροτεχνιτών Αρτι προσχωρήσας χαϊ Μπεναρόγιας), 
δύο όπαδοί τοΟ ΓιαννιοΟ (X' 'Μιχάλης χαϊ Αβλαζ&νος) Ινας μεταξύ 
τών πρώτων χαϊ δευτέρων (Εύαγγέλου), 3-4 ίντισοσιαλισταί έργα- 
τοσωτήρες έξαχρειωμένοι έγκάθετοι τών αύτών πολιτικών Εχοντες 
έπί κεφαλής τό σχετιχώς ήθιχόν χαλοχάγαθον, άλλά πιστόν 6ενι- 
ζελιχόν Έμμ. Μαχαίραν· Ό  τελευταίος κάποτε έργάτης (μηχανο
δηγός σιδηροδρόμων) είχεν αίσθηματολογίαν «φιλεργατιχήν», ήτο 
συνδεδεμένος μέ πολλούς χαϊ παλαιούς δεσμούς μετά τών άκραι- 
φνών χαϊ έπιφανών δενιζελικών τοΟ Πειραιώς. Ό  φορεύς τής φι
λεργατικής πολιτικής τών βενιζελιχών είς τόν έργατικόν Πειραιά, 
ο Μαχαίρας, άμειφΟεΙς διά τάς ύπηρεσίας πού τελευταίως μέ τό 
βουλευτικόν άξίωμα δέν ήδύνατο νά προδώση τόν Βενιζελισμόν. Είχε 
δέ κάθε λόγον νά μή παρασυρθή άπό τούς «νεανικούς Ιδεαλισμούς». 
Ώ ς  Γεν. Γραμματεύς τής Συνομοσπονδίας ήλθεν άμέσως «Ις σύγ- 
κρουσιν μέ τούς συνησπισμένους άπέναντί του 5 σοσιαλιστάς. *0 μό
νος τρόπος νά λογικευθοΟν ot Ιδεολόγοι ήτο ό οικονομικός άποκλει- 
σμός. Τά σωματεία Πειραιώς καί έν γένει τά ύπό τήν έξουσίαν 
τών όπαδών τής άστικής έπιρροής σωματεία ύπεκινήθησαν είς 
μποϋκοτάζ. Καί τό δίλημμα τής χατευθύνσεως τής Συνομοσπονδίας
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λυθέν άπό τό Συνέδριον μέ δύο Αποφάσεις (τήν έχτός πάσης άστι- 
χής Επιρροής χαί τήν πάλιν τών τάξεων) — μετεμορφώθη είς 
δίλημμα οικονομικής ύπάρξεως τής Διοιχήσεως. Τό πολυμελές αύ- 
τής περιέπλεκεν Ετι περισσότερον τήν κατάσιασιν·

Ένώ ταΟτα συνέβαινον είς τήν Γεν. Συνομοσπονδίαν, πιεζομένην 
διαρχώς περισσότερον οΐκονομικώς, είς τό Σοσ. Έργ. Κόμμα έτίθετο 
άλλο δίλημμα τής προσχωρήσεως εις τήν Β ' ή είς τήν Γ ' Διεθνή. 
Τό Σοσ. Συνέδριον χαθώρισε μίαν χατεύθυνσιν συμβιβαστική ν τών 
διαφόρων τάσεων, άλλά ή Διοίχησις άπετελέσθη μάλλον άπό Αρι
στερά στοιχεία. Ή  δημιουργία τής Γ ' ΔιεθνοΟς Ισχεν είς τό χόμμα 
μίαν έπίδρασιν άδιστάχτου προσανατολισμού τών άριστερών πρός 
τήν Γ ' Διεθνή· Ή  οδτω προσανατολισθεΐαα Κ. Ε. Επιβραδύνει τήν 
δημοσίευσιν τοΟ προγράμματος (λόγφ τής ύπάρξεως παραγράφων 
Ασυμβιβάστων μέ τήν νέαν χατεύθυνσιν) χαί δημιουργεί είς τά 
τμήματα τοϋ χόμματος έμπιστους τής νέας χατευθύνσεως. Ή  Εξέ- 
λιξις τών παγκοσμίων γεγονότων, ίδίφ τής Γερμανικής έπαναστά
σεως Ενισχύει μεγάλως τήν έπίδρασιν τής άριστεριζούσης Κ. Ε. 
έπΐ τής χατευθύνσεως τοϋ Κόμματος.

Κατ’ έχείνην τήν έποχήν κηρύσσεται ή άπεργία τών τραπε- 
ζιχών ύπαλλήλων ’Αθηνών καί δλης τής Ελλάδος, άπεργία ή ό
ποία είχεν βαθυτάτην άπήχησιν Επί τής δλης Εργατιχής καί σο
σιαλιστικής ζυμώσεως. Διά πρώτην φοράν μία τάξις ύπαλλήλων, 
ot μ&λλον διανοούμενοι Εκ τών ύπαλλήλων χρησιμοποιεί τό δπλον 
τής Απεργίας διά τήν Επιβολήν δρισμένων χαθαρώς οικονομικής φύ- 
σεως αΐτημάτων. Έζητήθη μάλιστα Ενίσχυσις τής Γενικής Συνομο
σπονδίας. *Η διοίχησις αύτής διχασμένη ώς ήτο δέν ήδύνατο νά 
προσφέρη τι. ’Αλλά οί άγωνιζόμενοι Απεργοί ήγνόουν τά συ/τελού
με να έντός αύτής. Έ  ύπόθεσις τής Απεργίας αύτής προεχάλεσεν 
είς τήν Διοίχησιν τής Συνομοσπονδίας νέας προστριβάς, νέαν περι
πλοκήν. Ή  Κυβέρνησις άνεμίχθη ώς μεσάζουσα μεταξύ Ανέργων καί 
Διευθύνσεως. Ό  Μαχαίρας xal ot σύν αύτώ δέν ήμποροϋααν νά 
χρησιμοποιήσουν τόν τίτλον τής Συνομοσπονδίας διά νά Ενισχύσουν 
τήν φιλεργατιχήν πολιτιχήν τής Κυβερνήσεώς. ’Απεναντίας ot Σο
σιαλισμοί διά τούς πρός τούς Απεργούς λόγους των διά τοϋ τύπου
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(«Έργ. Άγώνα») χαΙ «Ριζοσπάστη» διά προκηρύξεων έπετύγ- 
χονον νά έμφανίσουν τήν συνομοσπονδίαν διατεθειμένην νά συν
δράμω τήν άπεργίαν μέ Αλλεπαλλήλους άλλας άπεργίας, iv  ot 
Τραπεζικοί έκρατοΟντο χαλά. Έ  Κυβέρνησις μή συγχωροΟσα τήν 
«έπαναστατικήν» αύτήν έμφάνισίν τής Συνομοσπονδίας, διά τοΟ άν- 
τιπροέδρου της Ρέπουλη Εχαμεν άπειλάς είς τήν παρουσιασθεΐσαν 
οδτω έπιτροπήν χαΙ παρααχηνιακώς δριμυτάτας παρατηρήσεις είς 
τόν έμπιστον τοΟ κόμματος φιλελευθέρων Μαχαίραν. Ή  διάστασις 
μέσα είς τήν Διοίχησιν τής Συνομοσπονδίας όξύνθη πλέον έπιχιν- 
δύνως.

Έ  έπιχράτησις τών Αριστερών στοιχείων είς τήν ΚΈ . τοΟ Σο- 
σιαλιστιχοΟ Έργατ. Κόμματος διά τοϋ άνεπιφυλάχτου προσανατο- 
λισμοΟ τοϋ Ν. Δημητράτου καί Μ. Σιδέρη είς τήν άριστεράν. (Δ. 
Λιγδόπουλος χλπ.), διά τής ύποχινήσεως είς τά έργατιχά σωμα
τεία τοΟ ζητήματος τής συνεργασίας των μέ τό Κόμμα έπροχάλε- 
σεν θύελλαν είς τήν συνομοσπονδίαν. Ή  διοίχησις αύτής διη- 
ρέθη είς δύο έξαμελή χαΙ πενταμελή. *Η άρθρόα προσχώρησις δλων 
τών σωματείων Μακεδονίας, Θεσσαλίας, χαΙ Πελοποννήσου άκό- 
μη, πλείστων δέ Αθηνών χαΙ Πειραιώς είς τήν έγκατασταθεϊσαν 
πλέον είς Αθήνας ήτο έργον τοϋ ΣοσιαλιστιχοΟ ΈργατιχοΟ 
Κόμματος, τό όποιον χαθοδηγοΟσε τά μέλη του πρός τήν κατεύθυν- 
σιν αύτήν. Άλλά ήτο έπίσης Ιργον αύτής τής καταστάσεως λόγφ 
τών μεγάλων Αντιδράσεων πάσης φύσεως έκ μέρους τών άντισοσια- 
λιστών τοΟ έπαγγελματικοΟ έργατικοϋ κινήματος. Ό  συνδετικός 
κρίκος τής πενταμελοΟς ήτο ό Εύαγγέλου, άναλαβών τήν γραμμα
τείαν.

*0 άγών διά τήν έπικράτησιν τής πενταμελοΟς, άγών στε- 
φθείς μέ έπιτυχίαν, καί λόγφ τών διεθνών έπιδράσεων, κυρίως δ
μως λόγφ τής άνάγκης έκκαθαρίσεως τής Συνομοσπονδίας άπό πά
σης άστικής έπιρροής, ή όποία δέν έπέτρεπε τήν στερέωαιν τής 
γενικής αύτής όργανώσεως τής έργατικής τάξεως, παρηκολου- 
θεΐτο άπό τόν διαρκώς Αναπτυσσόμενον άγώνα τοΟ Σοσιαλιστ. Έρ
γατ. Κόμματος ύπό τήν καθοδήγησιν τής ΑριστερΑς του, ύπέρ τής 
Ρωσσικής Έπαναστάσεως «ύπέρ τής Γ ' Διεθνοΰς, ύπέρ τής κο·.-
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νωνιχής έπαναστάσεως». Ό  «Έργαηχός Άγων» άλλά χαί 6 «Ριζο
σπάστης» ένίσχυον τήν δλην ζύμωσιν- Ό  KJS. τοΟ Κόμματος άκο- 
χτήσασα άρκπνράν πλειοψηφίαν έ δημοσίευσε τέλος, τό ψηφισθέν 
είς τό Συνέδριον πρόγραμμα τοΟ κόμματος, άλλά άφοΟ προηγουμέ
νως άφήρβσεν έξ αύτοΟ τά σχετικά μέ τήν Κοινωνίαν τών Εθνών 
μέρη ψηφιβθέντα ώς είδωμβν ύπό τήν έπίδρασιν τών μετά τοΟ Γιαν· 
νιοΟ συμβιβασμών-

Ό  Ιλλ<ιψις άρχβτής Ιδεολογικής προπαρασχευής, άλλά χαί 
ή διαρχώς αύξάνουσα πίκπς έπΐ τών στελεχών τοΟ κόμματος διά 
τήν πρός στερεάν ώθησιν τοΟ κόμματος χαί έν γέν«ι τοΟ έργατιχοΟ 
κινήματος δέν ήμποροΟσαν παρά νά φέρουν διαταράξεις τινάς καί 
έντός τοΟ κόμματος- Ό  σύγχλησις τοΟ Συμβουλίου τοΟ Κόμματος 
έπεβάλετο χαί κατά τά μέσα τοΟ 1919 έχλήθη είς Αθήνας. Έξη- 
τάσθησαν έν αύτφ ζητήματα τής προσχωρήσεως είς τήν Διεθνί], 
τής Συνεργασίας Κόμματος χαί Συνομοσπονδίας, τής δημοσιεύ· 
σεως τοΟ προγράμματος καί άλλα τινά όργανωτιχά ζητήματα. 
ΈπΙ τής ΔιεθνοΟς τό Συμβούλιον χαίτοι εύρέθη πρό αυτοβούλου 
καί χεχωρισμένης ένεργείας τής πλειοψηφίας τής Κ·Ε. διά τήν 
προσχώρησιν είς τήν Γ ' Διεθνή άπεφάσισεν δπως μή προσχωρήσω 
προσωρινώς είς καμμίαν διεθνή χωρίς νά έχδηλωθή κατ’ άρχήν 
κατά τής Γ ' ΔιεθνοΟς άναγνωρίσαν μάλιστα βτι κατόπιν τής με
γάλης Ιστορικής δοκιμασίας τής Β ' καί τής διασπάσεως αύτής δέν 
έπιτρέπετο ή προσχώρησις είς τήν Β '.

ΈπΙ τοΟ ζητήματος τής συνεργασίας, παρά τάς διαμαρτυρίας 
ένίων μελών χαί ιδίως τοΟ Μπεναρόγια, τό Συμβούλιον uto- 
θετεί τήν άποψιν τής χεχωριμένης συνεργασίας μετ’ Ομοσπον
διών τινων χαί χέντρων, άφήσας τό ζήτημα τής μετά τής 
συνομοσπονδίας συνεργασίας διά τό συνέδριον τοΟ Κόμματος. 
ΈπΙ τοΟ τρίτου ζητήματος ήλέγχθη ή Κ. Ε. διά τήν πλα- 
στογράφησιν τής άποφάσεως τοΟ Συνεδρίου χαί διά τήν έν 
άγνοίφ τής μειοψηφίας τής Κ-Ε- ένέργειαν τής πλειοψηφίας αύτής 
διά τήν προσχώρησιν είς τήν Γ ' Διεθνή έν συνεχείς δέ παρητήθη 
ή πλειοψηφία αύτής- Ό  έχ τής πλειοψηφίας Μ. Σιδέρης, έπείσθη 
δπως παραμένη άλλά οί Ν. Δημητράτος χαί Δ. Λιγδόπουλος έπέ-

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΚΗΛΡΟΓΙΑ
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]ΐ«ναν εις τήν παραίτησιν, παρά τάς περί τοΟ έναντίου έπεμβά- 
σεις, άντικατασταθέντες έν τέλει. Τήν γραμματείαν άντί τοΟ Γ. 
Δημητράτου άνέλαβεν δ ’Αρβανίτης. Είς τήν Διεύθυνσιν τοϋ «Έργ. 
Άγώνος» ώρίσθη 6 Ν. Δημητρδτος, δστις έξελέγη ύπό τοϋ Συμβου
λίου είς τήν Κ.Ε. διά πρώτην φοράν·

Τό παγκρατικόν συμβούλιον της Συνομοσιτονδίοος. 
Ό  Μαχαίρας όργανώνει άλλην Συνομοσπον- 
δίαν είς Πειροοια. ΆπεργιακαΙ ζυμώσεις. Ε ξο 
ρία της Πενταμελούς. Μία γενική πολιτική 
άπεργία. 2ον Συμβούλιον του Κόμματος. Ή 
πρώτη έπαφή μέ τήν Γ' Διεθνή.

Ή  διάσπασις τής Γεν. Συνομοσπονδίας έπέφερον κλονισμόν εις 
-ας έργαιικάς μάζας, άλλ’ ή πενταμελής Επιτροπή ταχέως συνεγ- 
κέντρωσε τήν συμπάθειαν καί τήν έμπιστοσύνην τών πλείστων έρ
γατικών σωματείων- Τά σωματεία τής Θεσσαλονίκης καί τής Μα
κεδονίας, έπρωτοστάτησαν εις τόν άγώνα κατά τής έξαμελοϋς καί 
έν γένει συνειδητοί έργάται συνέτρεξαν τό Εργον τής άποσπάσεως 
τής Γεν. Συνομοσπονδίας άπό κάθε έπιρροήν· Τό προγραμματι
κών Συμβούλιον τής Συνομοσπονδίας συγκληθέν ύπό τής πενταμε
λούς έν Άθήναις, παρά τήν άντίδρασιν έμπιστων τινων τοϋ Μχ- 
χαίρα όπαδών, έπεκύρωσε τήν στάσιν τής πενταμελοϋς καί άπε- 
κήρυξε τήν έξαμελή. Ό  Μαχαίρας δέν κατώρθωσε νά άποσπάση ή 
ούο - τρεϊς έκ τών συμβούλων καί νά (δρύση άλλην «Συνομοσπον
δίαν» είς Πειραιά μέ τήν συνδρομήν κυρίους τών ναυτικών καί 
λιμενεργατικών σωματείων Πειραιώς καί άλλων τινών πόλεων· 
Ά λλ’ ή πλειοψηφία τών έργατικών σωματείων, 'Ομοσπονδιών καί 
Κέντρων εϊχεν ήδη συνδεθή άρρήκτως μέ τήν πενταμελή, ήτις 
έπροχώρησεν είς τό Εργον της. Μέ τάς έγκυκλίους της, μέ τούς 
αντιπροσώπους της παρηκολοΰθει καί παρωθεί τό έπαγγελματι- 
κόν κίνημα τών έργατών πρός συγκέντρωσιν· Μέ τήν συνδρομήν 
τοϋ έργατικοϋ τύπου καί τής σοσιαλιστικής δράσεως ή όμοσπον- 
διακή όργάνωσις έπροχώρει γοργώς. Σιγαροποιοί καί καπνεργάται 
διαιροϋνται είς δύο 'Ομοσπονδίας. Ίδρύθη ή όμοσπονδία Όλεκτρο-

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
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κινήσεως (ήλεκτροτεχνϊται, τροχιοδρομικοί χαΙ έργάται φωταε
ρίου) , 'Ομοσπονδία έργατών τύπου, ύποδηματεργατών χαΙ βιομη
χανίας δέρματος. Μεταξύ τών παραμεινάντων !ξω τών δύο Συνο
μοσπονδιών, σιδηροδρομικών, μεγάλη ζύμωσις Αναπτύσσεται ύ
πέρ τής όμοσπονδιακής όργανώσεως, όμοίως μεταξύ τών κατωτέρω 
ύπαλλήλων Τ.Τ.Τ. Τά ναυτικά σωματεία έπίσης συνεκινοΟντο καί 
μία έντατική προπαγάνδα ύπέρ τής όμοσπονδιακής όργανώσεως 
διεξάγεται. Ή  άπεργιακή ζύμωσις παρηκολουθεΐτο άπό τήν πεντα
μελή καί μία προσπάθεια έγένετο πρός γενίκευσιν αύτών εις δλην 
τήν Ελλάδα πρός άνάδειξιν καί στερέωσιν τών έπαγγελματικών 'Ο
μοσπονδιών.

Ή  Κυβέρνησις παρηκολούθει άνήσυχος Ακόμη Από τήν 
Τραπεζικήν Απεργίαν τήν δλην έξέλιξιν τοϋ έργατικοϋ ζητή
ματος καί προσεπάθησε ν’ άντιδράση μέ τήν ώθησιν τοϋ Μαχαίρα 
δπως διασπάση τήν ένότητα. ’Αλλ’ άντιληφθεΐσα ταχέως δτι τίπο
τα δέν ήδύνατο νά Αποκομίση μέ τόν άντιπερισπασμόν αύτόν άπε- 
φάσισε νά «δράση» έντονώτερα. Ή δη είς τήν Δράμαν είχε δώσει 
τό παράδειγμα δπου περίπου 25 έργάται σοσιαλισταί συνελήφθη- 
σαν· ’Αλλαι συλλήψεις έδώ καί έκεΐ Αρχίζουν. Ή  πρώτη Μαΐου 
1919 έορτάσθη, παντού είς τήν Ελλάδα μέ ζωηρότητα καί με- 
γαλοπρεπώς είς κοινάς συγκεντρώσεις έργατικών σοσιαλιστικών 
όργανώσεων. Συνδυασμένοι Απεργίαι ήρχισαν νά κηρύσσονται, άλ- 
λαι παρεσκευάζοντο. Ή  Κυβέρνησις έσκέφθη δτι ήδύνατο νά άνακό- 
ψη τό ρεϋμα, άποκύπτουσα τούς διοχετευτάς αύτού. Ή  έξορία τής 
πενταμελούς Αποφασίζεται καί έκτελεΐται. Τά τέσσερα μέλη τής 
πενταμελούς συλλαμβάνονται διά νυκτός (τοΟ Γ. Παπανικολάου 
κχτορθοισαντος νά λάβη γνώσιν τών συλλήψεων καί νά Αποφύγη 
αύτήν) καί Απελαύνονται είς Φολέγανδρον· Σύσσωμος τότε ή έργα
τική τάξις συνεταράχθη καί έζήτησεν τήν έπάνοδον τών έξορί- 
στων· Ό  Κυβέρνησις δμως έφάνη Ανένδοτος καί ή Γενική Πολι
τική ’Απεργία έκηρύχθη παρά τάς πιέσεις τής Κυβερνήσεως· Ή  
δράσις τοϋ μόνου άπομείνοντος έπιτρόπου τής Συνομοσπονδίας Γ- 
Παπανικολάου κατά τάς ήμέρας έχείνας βοηθουμένου άπό τό Συμ-

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΛ
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βούλιον τής ’Ομοσπονδίας ήλεκτροκινήσεως άξίζει νά σημειωθή 
ίνταΟθα Ιδιαιτέρως.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ή άπεργία — Ιούλιος 1919

Καταζητούμενος καί παρανόμως δρών, δ Γ. Παπανικολάου 
κατορθώνει νά έλθη είς έπιχοινωνίαν μ’ δλα τά στελέχη τών έργα- 
τικών Οργανώσεων καί τοΟ κόμματος, νά όργανώση τή βοηθεία 
αύτών τήν καταπληκτικήν έκείνην γενικήν άπεργίαν κατά τήν δ- 
ποίαν κατήλθον είς άγώνα σχεδόν δλα τά έπαγγέλματα ταυτοχρό- 
νως. Ήλεκτροτεχνϊται, τροχιοδρομικοί, έργάται άεριόφωτος, τύπου, 
άρτεργάται, ύποδηματεργάται, γκαρσόνια, ζυθεστιατορίων καί κα
φενείων, καί πλεΐστοι άλλοι. Ή  άπεργία είχε άρχίσει έπεκτεινο- 
μένη καί είς τάς έπαρχίας. Ό  άπεργιακή ζύμωσις μετεδίδετο έπί
σης καί είς τούς ναυτικούς καί σιδηροδρομικούς, πλήν ή άντίδρα- 
σις τών διοικούντων έπεβράδυνε τήν πρόσχώρησίν των. Ή το ή πρώ
τη γενική καί ή μόνη μέχρι σήμερον πολιτική άπεργία τής έργα
τικής τάξεως έν Έλλάδι. Γενικόν σύνθημα τών άπεργών ήτο ή 
έπάνοδος τών έξορισθέντων ήγετών τής Γεν. Συνομοσπονδίας. Ό  
κήρυξις τής άπεργίας αύτής άνευ τής δεούσης προπαρασκευής ήτο 
ταύτοχρόνως ίνδειξις τής δυνάμεως πού άπέκτα ή Γεν* Συνομοσπον
δία, άλλά καί τής άδυναμίας τής έργατικής τάξεως. Ή  σύμπτωσις 
τής προπαρασκευής μερικών συνδιασμένων έπαγγελματικών άπερ- 
γιών έπέτρεψαν, είναι άλήθεια μεγάλως είς τό νά κατέλθουν είς 
τήν γενικήν άπεργίαν συμπαγή έπαγγέλματα, άλλ’ ή Ιλλειψις προ
ηγουμένων δεσμών μεταξύ τών διαφόρων έπαγγελμάτων καί ή 
Ελλειψις Κεντρικής Διοικήσεως τής άπεργίας παρά τήν δμολο- 
γουμένην τότε δραστηρίαν ένέργειαν τοϋ διαφυγόντος τήν σύλ- 
ληψιν έκ τών μελών τής διοικήσεως τής Συνομοσπονδίας Γ. Παπα- 
νικολάου, παρουσίασεν άδυναμίας άνυπερβλήτους. Καίτοι τδ Σο
σιαλ. Έργατ. Κόμμα προσεπάθησε νά άναλάβη τήν καθοδήγησιν 
της καί μερικώς τούλάχιστον έπέτυχεν, παρά τάς άντιδράσεις τών 
Οπαδών τοΟ ΓιαννιοΟ, ή Κυβέρνησις κατόρθωσεν έν τούτοις νά μ*-
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τατρίψη τάς διαπραγματεύσεις καί ύποχωροΟσα εις τά καθαρώς 
Επαγγελματικά αιτήματα μετ έφερε τήν συζήτησιν είς Ατελείωτα 
παζαρεύματα οίχονομιχής φύσεως. Ό  *Αλ. Παπαναστασίου, τότε 
'Γπουργός τής Συγκοινωνίας, Αρχηγός νϋν τοϋ «έργατο - Αγρο
τικού» Κόμματος (Δημοχρ. Ένωσις) Επετέλεσε τήν κυβερνητί- 
κήν αύτήν Αποστολήν.

Ή  Απεργία Αρχίζει καμπτομένη χαί έκφυλιζομένη καί 
τέλος λήγει μέ ύποσχέσεις διά τήν Απελευθέρωσιν τών Εξόρι
στων μετά ΐινα χαιρόν. Ή το μία Αποτυχία. Άλλά ή Κυ- 
βέρνησις ήννόησε δτι μεριχαΐ δμοιαι άποτυχίαι, ήμπορούσαν νά 
συντελέσουν είς τήν Επιτυχή ΑνΑπτυξιν τών κεντρικών Οργανισμών 
τής έργατικής τΑξεως δι’ 8 χαί 7 μήνας Αργότερον Επαναφέρει 
τούς Εύαγγέλου χαί Χ"Μιχάλην χαί Δελαζάνον Αφήσασα είς Εξο- 
ρία μόνον τόν Α. Μπεναρόγια. Έξ Αφορμής αύτής Εδημιουργήθη 
ή πρώτη νέα σύγκρουσις είς τήν πενταμελή διοίχησιν τής Συνομο
σπονδίας. Τά έν αύτ$ μέ)*} τοΟ Σοσιαλ. Έργατ. Κόμματος Αντε- 
λήφθησαν δτι ή Κυβέρνησις Επεδίωκεν νέαν διάσπασιν τής Συνο
μοσπονδίας. Μία νέα πίεσις Αρχίζει πρός ψήφισιν τής συνεργασίας 
|ΐέ τό Σοσιαλ. Έργατ. Κόμμα ώς ΑπΑντησις είς τάς προσπαθείάς 
τής Κυβερνήσεώς. Ό  Ομοσπονδία ήλεχτροχινήσεως, ή Καπνεργα
τική, τό Έργατ. Κέντρον Θεσσαλονίκης χαί πλεΐστα σωματεία 
φ/φίζουν τήν Απ’ ευθείας συνεργασίαν μέ τό Κόμμα.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Κόμμα έντός Κόμματος

Έν τψ μεταξύ είς τό Σοσιαλ. Έργατ. Κόμμα ο( Οπαδοί τής 
Γ ' ΔιεθνοΟς συνδεδεμένοι μεταξύ τους διά Ιδιαιτέρων δεσμών, Απε- 
τέλεσαν κόμμα Εντός κόμματος- Ό  χατΑπνυξις τής σπαρταχιχής Ε-. 
παναστάσεως έν Γέρμανί<ρ είχεν συντελεσθή. Ot Κάρλ Λύμπνεχτ 
καί Ρόζα Λούξεμπουργχ δέν ύπήρχον πλέον. Άλλ’ ή Ούγγαρία γ ί
νεται Σοβιετική. Ή  Σοβιετική Ρωσσία ένισχύεται. ΕΙς δλα τά σο
σιαλιστικά κόμματα τής Εύρώπης διεξάγεται Αγών διά τήν προσ-
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χώρησιν είς τήν Γ ' Διεθνή· 01 'Ελληνες κομμουνισταί έμφανίζον- 
ται· Έ ν  δεύτερον Συμβούλιον τοΟ Κόμματος συγκαλεΐται συντόμως 
είς ’Αθήνας τό όποΐον Επαναφέρει τούς παραιτηθέντας Ν· Δημη- 
τράτον καί Δ· Λιγδόπουλον· Ό  ’Αρβανίτης παραιτεϊται. Ό  «Ρι
ζοσπάστης» Αναγνωρίζεται Ανεπίσημον δργανον τοΟ κόμματος παρά 
τάς Αντιρρήσεις ένίων άλλά ύπό τόν δρον τοΟ Ελέγχου τής Κ-Ε. 
καί μέ άρχισυντάκτας μέλη τοϋ κόμματος. Μετ’ όλίγον ό Γιάννης 
Πετσόπουλος εισέρχεται είς τό κόμμα συγχρόνως δέ Εμφανίζον
ται είς τάς τάξεις αύτοΟ άλλοι διανοούμενοι έν οίς οί Γ. Κορδ&τος, 
Γ. Γεωργιάδης, Ε. Παπαναστασίου, κλπ. οϊτινες Αναγνωρίζονται 
ώς μέλη τοΟ κόμματος. Τό Συμβούλιον τοϋ Κόμματος, άφοϋ Επα
νέφερε τήν άριστεράν πλειοψηφίαν είς τήν Κ·Ε· τοΟ Κόμματος καί 
έπεκύρωσε τήν προσχώρησιν τοϋ Κόμματος εις τήν Βαλκανι- 
κήν 'Ομοσπονδίαν είς τήν όποίαν συνελθοϋσαν έκ νέου είς 
Σόφιαν είχε Αντιπροσώπευσή διά τοϋ Δ. Λιγδοπούλου. Δε
δομένου δ’ δτι ή Β. Ο. είχε ήδη προσχωρήση είς τήν Γ ' 
Διεθνή ή συμμετοχή τοϋ Κόμματος είς τήν Β.Ο. άποτελεΐ τόν πρό
λογον τής προσχωρήσεως αύτοϋ εις τήν Γ ' Διεθνή· Πάντως ή 
προσχώρησις είς τήν Γ ' Διεθνή άφέθη δπως Αποφασισθή είς τό 
Β ' Τακτικόν Συνέδριον τοϋ Κόμματος τό όποιον θά συνήρχετο τό 
έπόμενο έτος, άφέθη δέ «ίς τήν Κ·Ε. δπως έν τφ μεταξύ ίλθη εις 
έπαφήν μέ τήν Γ ' Διεθνή διά τήν καλλιτέραν διαπίστωσιν τής δι«- 
θνοϋς καταστάσεως πρός διαφώτισιν τοϋ προσεχοϋς συνεδρίου τοϋ 
Κόμματος.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ή έπίσημος προσχώρησις τοΟ Κόμματος είς τήν 
Κομμουνιστικήν Διεθνή. — Τό έμβρυον τοΟ άρ- 
χειομαρξισμου. — Ό  άντικοινοβουλευτισμός. 
Συγκεντρωτισμός. — ΑΙ άντιδράσεις.

Ένώ είς έκτέλεσιν τών άποφααισθέντων άπό τό Συμβούλιον 
τοϋ Κόμματος δ Δ. Λιγδόπουλος περί τά τέλη τοϋ 1919 άναχω- 
ροϋσε διά τήν Μόσχαν είς τάς τάξεις τοϋ Σοσιαλ. Έργατικοϋ Κόμ
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ματος Αναμίνοντο μ ΐ Ανυπομονησίαν τά Αποτελέσματα τής πρώτης 
αύτής έπαφής μέ τήν Γ ' Διεθνή. ’Ελάχιστοι ήσαν οί όπαδοί τής 
μή προσχωρήσεως είς τήν Κομμουνιστικήν Διεθνή, άλλά πλίΐστοι 
άνέμενον νά χατατοπισθοΟν πιρισσότερσν διά νά Αποφασίσουν τ«· 
λειωτικώς. Έν τφ μεταξύ ή έσωτερική ζύμωσις τοΟ κόμματος έ- 
πληροΟτο μ± τάς ζωηράς συζητήσεις έπΐ τής προσχωρήσεως είς τήν 
Γ ' Διεθνή, τής συνεργασίας μέ τά έπαγγελματικά σωματεία, τοΰ 
χοινοβουλευτισμοΟ καί τοΟ συγκεντρωτισμού. Τό κόμμα δλο καί 
Αναπτύσσετο· Πλούσια έργατικά στελέχη, Ιδίως είς Θεσσαλονί
κην xal Μακεδονίαν προσχωρούν «Ις τάς τάξεις. Οί άλλοτε πολέ
μιοι τοΟ σοσιαλισμού, γίνονται Ενθερμοι όπαδοί του. Τό χόμμα— 
άπέχτα δλο χαί μεγαλειτέραν βαρύτητα είς τάς μάζας χαί προ
βλήματα τής πολιτικής καϊ δή τής κοινοβουλευτικής του δράσεως 
άπησχόλουν αύτό σοβαρώς. Άλλά τά παγκόσμια γεγονότα Εθετον 
τόν σοσιαλιστικόν Κοινοβουλευτισμόν έν δοκιμασ£$. Τό ζήτημα ιής 
Αμέσου έπαναστάσεως άπησχόλει δχι μόνον τούς ζωηροτέρους καί 
Αποφασιστικωτέρους Αρχηγούς τού Διεθνούς Προλεταριάτου, άλλά 
καί αύτάς τάς έργατιχάς μάζας τής Δύσεως. Μία Αντιχοινοβουλευ- 
τιχή τάσις έμφανίζεται είς τάς τάξεις τών Αριστερών σοσιαλιστών 
καί κομμουνιστών. Είς τήν Ελλάδα καίτοι ή έργατική τάξις ά
κόμη δέν είχε έξέλθη τών πρώτων αύτής έκδηλώσεων καί δέν εί
χε καμμίαν προετοιμασίαν δχι μόνον διά μίαν έντατικήν έπαναστα- 
τικήν ένέργειαν, άλλά καί δι’ άπλήν πολιτικήν ένέργειαν, ώς Απέ- 
δειξεν ή πρώτη πολιτική Απεργία, έν τούτοις ένεφανίσθησαν οί 
όπαδοί τοϋ Αντικοινοβουλευτισμού. Μερικοί έκ τών άλλοτε όπαδών 
τού Αναρχοσυνδικαλισμού (Κουχτούγλου, Σπέρας, Φαρνουράκη;) 
καί άλλοι, οϊτινες είσήλθον είς τό κόμμα Απησχόλουν αύτό μέ 
τάς πλέον Ανιαράς έχδηλώσεις τής < παιδικής άσθενείας» τού 
κομμουνισμού. Ώ ς Αρχηγός τής άντιχοινοβουλευτικής αύτής τά- 
σεως παρουσιάσθη, ό πρό όλίγου είσελθών είς τό Κόμμα Διχη-' 
γόρος Ε. Παπαναστασίου, δστις έχήρυττεν δτι ή συμμετοχή τοΟ 
Κόμματος άντέκειτο είς τήν κομμουνιστιχήν όρθοδοξίαν. ΈπΙ τού 
όργανισμοΟ τοΟ Κόμματος ή όμάς τών Αριστερών ώς χαί βασική 
τοΟ Κόμματος, Ισχυροτέρα δέ καί πλέον «συμπαγής» είχε τήν Αν-
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τίληψιν δτι ίνα κόμμα πρωτοπορείς τοΟ έλληνικού προλεταριάτου 
Ιδει νά δργανωθή έπί βάσεως συγκεντρωτικής. Είναι άλήθεια δτι 
ή προσπάθεια αύτή δέν παρουσιάσθη έπίσης άρχετά ίδεολογικώς 
καί φυαικώς έδημιουργήθησαν ώρισμέναι άντιθέσεις χαϊ Αντιδράσεις 
ιδίως έχ μέρους τών ϋπεραριστερών «άντικοινοβουλευτικών». Άλλά 
τά παγκόσμια γεγονότα έξελίσσοντο ραγόαίως χαϊ δέν έπέτρεπον 
δμαλήν χαϊ μεθοδικήν ίδεολογικήν έξέλιξιν χαϊ τοϋ έν Έλλάδι 
Κόμματος. Έπί πλέον ή σύγχλησις τοϋ Β ' Συνεδρίου παρημποδίζε- 
το ώς έκ τί)ς έπιβραδυνομένης έπιστροφής τοΟ Δ. Λιγδοπούλου.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Τό Β' Συνέ&ριον — Ό  θάνατος τοΰ Λιγδόπουλου

Τπδ τήν έπήρρειαν τών άνωτέρω συζητήσεων καί διαφωνιών 
χαϊ κατόπιν ματαίας άναμονής τής έπανόδου τοϋ παρά τή Γ ' Διε
θνή άπεσταλμένου συνήλθεν τδ Β ' Συνέδριον τοϋ Κόμματος χατά 
τάς άρχάς τοϋ Απριλίου 1920, έν Άθήναις. ΕΙς τδ Συνέδριον 
αύτδ άντιπροσωπεύθησαν 7 τμήματα μέ 18 Αντιπροσώπους, 8 δμιλοι 
μέ ψήφους, 8 νεολαίαι χαϊ 3 συνεργαζόμεναι δμοαπονδίαι. (Κα
πνεργατική, ’Ηλεκτροκινήσεως, προσωπικού Τ. Τ. Τ .), πλή
θος δέ κόσμου παρηκολούθησεν τάς έργασίας. Ή  Κ. Ε. τοϋ 
Κόμματος άνέφερε είς τήν ίκθεσίν της τούς άκολούθους άρι&μούς 
«1000 μέλη τοϋ κόμματος, 500 τών νεολαιών, 6.000 άναγνώαται 
τοϋ «Εργατικού Άγώνος», 60-000 οί δποΐοι έδιάβασαν «προσούρες», 
άνω τών 10.000 άναγνώαται τοϋ «Ριζοσπάατη» κλπ. Πρόεδρος τοϋ 
Συνεδρίου έξελέγη δ έχ Θεσσαλονίκης άντιπρόσωπος Ν. Καστρι- 
νός, δημοσιογράφος. Είς τδ Συνέδριον αύτδ άπεφασίσθη διά παμ- 
ψηφείας (πλήν δύο άρνηθέντων ψήφον) ή προσχώρησις εις τήν Γ ' 
Διεθνή κατόπιν τής είσηγήσεως τοϋ δρισθέντος παρά τήν Κ. Ε. 
έπί τούτου Γ. Γεωργιάδη. Ό  έν Φολεγάνδρφ άκόμη έξόριστος Μπε
ναρόγιας, μέλος τής Κεντρικής Έχτελεστικής Επιτροπής τηλε- 
γραφικώς έδήλωσεν χαϊ αύτδς προσχώρησιν. Τδ χόμμα λα|ΐβάνη 
χαϊ τδν τίτλον χομμουνιστιχδν Ιν παρενθέσει τοϋ άρχιχοϋ του δ-
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νόματος. Ό  άντικοινοβουλευτισμός κατ’ Αρχήν καταψηφίζεται. Ό  
συγκεντρωτισμός γίνεται δεκτός. Καταργείται τό Συμβούλιον τοΟ 
Κόμματος. Ό  «Ριζοσπάστης» γίνεται καθημερινόν δργανον τοΟ Κόμ
ματος καί τό συνέδριον έπιβάλλει είς τήν Κ.Ε. τήν φροντίδα τής 
έξαγοράς του, τοϋ «Έργατ. ’Αγώνος» παραμένοντος έβδομαδιαίου 
όργάνου τοϋ Κόμματος ώς έκ τών ύπαρχουαών Αμφιβολιών διά τήν 
τελειωτικήν παραχώρησιν τοΟ «Ριζοσπάστου» εις τό Κόμμα. ’Αμέ
σως μετά τό Συνέδριον ή νέα Κ. Ε. άποτελεσθεϊσα εις τήν παλαιάν 
σύνθεσιν Από πλειοψηφίαν Αριστερών (προστιθεμένου είς τήν πα- 
λαιάν σύνθεσιν τοϋ I. Κορδάτου) τίθεται έπΐ τό Εργον- ’Αλλά μετά 
τό Β ' Συνέδριον έξεδηλώθησαν έντονώτεραι at Αντιδράσεις τόσον 
κατά τής νέας κατευθύνσεως δσον καί κατά τής έπανεκλογής τοΟ Ν. 
Δημητράτου καί τών μετ’ αύτοΟ συνδεδεμένων συγκεντρωτικών. At 
Αντιδράσεις αύταί προήρχοντο έκ διαφόρων μερών, πρώτον έκ μέ
ρους τών άντικοινοβουλευτικών (Παπαναστασίου) μέ τόν άκράτη- 
τον φρασεολογικόν Αριστερισμόν των, δεύτερον Από έργατικά τινά 
στοιχεία τά όποια ήσθάνοντο πιεστικήν τήν έπέμβασιν τοΟ κόμ
ματος είς τά «έσωτερικά» τών σωματείων των καί τά όποια παρηγ- 
κωνίζοντο πλέον ώς «παράγοντες» καί εις αύτά τά Επαγγελματικά 
ζητήματα, ένώ ήθελον νά κυριαρχοΟν τοϋ κόμματος.

Αύτοί δλοι Εβλεπον τόν συγκεντρωτισμόν μέ άπέχθειαν καί 
προαωπικήν έμπάθειαν κατά τών όπαδών των καί συνέτρεχον τούς 
όπωσδήποτε διαφωνοΟντας μέ τήν Διοίκησιν. Ένώ δέ δλαι αύταί %( 
όμάδες συνηντώντο είς τόν άγώνα των κατά τής πλειοψηφίας τών 
διοικούντων, διεμορφώθη μέ τόν καιρόν καί ένεφανίσθη μία άλλη 
6μάς χαρακτηριζομένη μάλλον διά τήν πολιτικοφοβίαν της παρά 
διά τήν πολιτικήν της άποτελουμένη δέ άπό νεαρούς τινάς φοιτη- 
τάς καί έργάτας όπαδούς τής «μορφώσεως διά τήν έπανάστασιν» 
(Τζουλάτης, Σχραντίδης κλπ.) — Αύτοί Εβαλον δχι μόνον κατά 

τής διοικήσεως άλλά γενικώς κατά τής καταστάσεως τοΟ κόμματος 
δρώντες μάλλον μυστικώς καί δυσηρεστημένοι κυρίως μέ τήν τά- 
σιν τοΟ Κόμματος, δπως παίξη ήδη πολιτικόν ρόλον. Αύτοί έξέδωκαν 
τόν «Κομμουνισμόν» καί έγκαταστάθησαν είς τήν έπΐ τής όδοΟ Πει
ραιώς αίθουσα τοΰ Δρακούλη. Έ  όμάς αύτή παρά τάς ιίλικρινβίς
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διαθέσεις περί μορφώσεως, δέν ήδυνήθη νά συνέχιση τήν δρ&σιν 
της, προσεχώρησε δέ άργότερον είς τό Κόμμα κατόπιν συνεννοή
σεων μετά τής Κ.Ε. διά νά άντικαταστήση τήν νεολαίαν ’Αθηνών, 
τήν δποίαν ή Διοίκησις τοΟ Κόμματος είχε διάλυση διά διαφόρους 
Αντιδράσεις. Μέλη τινά τής όμάδας αύτής μή ηύχαριστημένα άπό 
τήν προσχώρησιν είς τό κόμμα, άλλά καί μή θέλοντα νά Ελθουν 
είς σύγκρουσιν μετ’ αύτοϋ προέβησαν έν Ετος άργότερον εις ϊκδο- 
σιν τοΰ «μορφωτικού» περιοδικού «Άρχειον τοΰ Μαρξισμοΰ» 17 τό 
όποΐον περιορίσθη είς μεταφράσεις ιστορικού καί θεωρητικβΰ χαρα- 
κτήρος.

Ό  Δ. Λιγδόπουλος Επεσεν θΰ|ΐα τοΰ άγώνος μέ τόν άντιπρό- 
αωπον τής Γ ' Διεθνοΰς *Ελληνα Κομμουνιστήν έκ Ρωσσίας Άλε- 
ξάκην καί τόν Ρώσσον Σ. Όϊκίν, σφαγέντων πάντων παρά πειρατών 
Λαζών είς τήν Μαύρην θάλασσαν ένώ έπέστρεφεν είς τήν Ε λ 
λάδα. Δέν ήδυνήθησαν νά Ελθουν είς συνδρομήν τοΰ Κόμματος 
πρός έκκαθάρισιν τών άντιδράσεων, αίτινες έπολλαπλασιάζοντο 6- 
σημέραι μέ κοινόν στόχον τήν Διοίκησιν τοΰ Κόμματος. Οί άντι- 
κοινοβουλευτικοί άποτυχόντες είς τό Συνέδριον έσυνέχιζον τήν ύ- 
περαριστεράν δημαγωγίαν. Οί κατά τοΟ συγκεντρωτισμού έκινοϋν- 
το είς τάς έπαρχίας είς Βόλον ιδίως, άλλά καί είς αύτήν τήν 
Θεσσαλονίκην πρός έκβίασιν τής Κ.Ε. Ό  Γ. Πετσόπουλος φοβού
μενος ένίσχυσιν τής Διοικήσεως τοΰ Κόμματος παρέλκυε τήν έκτέ- 
λεσιν τής περί τοϋ «Ριζοσπάστη» άποφάσεως τοΰ Συνεδρίου. At φι- 
λοδοξίαι διά τό βουλευτικόν άξίωμα ώθουν πλεΐστα σχετικώς νέα 
μέλη είς τήν άντιπολίτευσιν τής Κ.Ε. διά τόν «άπολυταρχισμόν» 
τής όποίας ήκούοντο έξ δλων τών μερών διαμαρτυρίαι μομφαί καί 
παράπονα.

Επάνοδος του Μπεναρόγια. Διάσιτασις της πεν
ταμελούς. Τό Β' Συνέδριον της Συνομοσπον
δίας. Ή Μικρασιατική Εκστρατεία. ΑΙ έκλο- 

γαΙ της 1ης Νοεμβρίου 1920. Τό ’Έκτακτον Συνέ- 
δριον τοΰ Κόμματος. Ή έπάνοδος του Bam- 
λέως Κωνστχχντίνου.
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Ό  έπάνοδος τοΟ Μπ€ναρόγια έκ -ri); έξορίας έορτάσθη δημο
σίως έν Άθήναις. Μεγάλη συγκέντρωσις έπεσφράγισεν τήν νίκην 
τοΟ Σοσιαλ. Έργατ. Κόμματος έπί τών όλίγων όπαδών τοΟ Γιαν- 
νιοΟ. Οί Χ"Μιχάλης καί Δεζαλάνος άποχωροΟν τής Συνομοσπον
δίας καί προσχωρούν εις τήν άντισυνομοσπονδίαν τοϋ Μαχαίρα, ή 
διοίκησις τής όποίας γίνεται όκχαμελής. Έ  διάσπασις τής πεντα- 
μελοΟς είχε συντελεσθή. Πρός στιγμήν τά έσωτβρικά τοΟ κόμ
ματος τίθενται εις δευτέραν μοίραν, Ανέρχονται εις τήν έπιφάνειαν 
τά έσωχερικά χής Συνομοσπονδίας. Τά έργατικά σωματεία έτέθησαν 
έν κινήσει. 01 χρείς έπίχροποι χής συνομοσπονδίας, έπέχυχον νά έ- 
ξηγήσουν τά πραγματικά αίτια τής νέας λιποταξίας τών δύο όπα- 
δών τοΟ ΓιαννιοΟ καί νά συγκαλέσουν τό Β ' Συνέδριον τή; Συ
νομοσπονδίας τόν Σεπτέμβριον τοΟ 1920 έν Άθήναις. Ταυτοχρόνως 
συνεκάλβσεν έν Πειραιεΐ Συνέδριον καί ή όκταμβλής γενομένη Δι- 
οίκησις χής Άνχισυνομοσπονδίας χοΟ Μαχαίρα. Τό έν Πειραιεΐ 
Συνέδριον ύπήρξε ή ύσχάχη προσπάθεια τοΰ βενιζελισμοΟ νά έ- 
ξασφαλίση τήν έπιρροήν χου έπί χής έργαχικής χάξεως. Ή  άρχή 
χής συνεργασίας μέ χήν άσχικήν τάξιν χάριν τής όποίας ίγινε ή. 
πρώτη διάσπασις, δσον έσκεμμένη καί άν έξεδηλώθη, έχρεωκόπησε 
πλέον τελείως, δέν ήχο συμπαθής εις χάς μάζας καί ή συμμεχοχή 
τών όπαδών χοΟ ΓιαννιοΟ εις τό έργατοβενιζελικόν συνέδριον χοΟ 
Πειραιώς έξεδηλώθη μέ νέαν «άρχήν» τήν «άνεξαρχησίαν» τοΟ έ- 
παγγελμαχικοΟ κινήμαχος. Ή  «Άμυνα» γίνεχαι καθημερινή διά 
χινα χρόνια, ό δέ Γιαννιός άναλαμβάνει τήν σύνταξιν αύτής. Παρ* 
δλα δμως ταΟτα τό Συνέδριον χοΟ Πειραιώς είχε οίκχράν Αποτυ
χίαν · Άπενανχίας χό Συνέδριον χών Αθηνών άπεχέλει ίσχορικήν 
συνέχειαν καί όργανωτικήν πρόοδον τής έργατικής τάξεως. 157 
Σωματεία κέντρου καί 'Ομοσπονδίας χά πλέον συμπαγή, χά μάλ
λον δρώνχα, άνχιπροσωπεύονχα 32.000 μέλη έπεκύρωσαν χήν δρά- 
σιν χής τριμελοΟς εις δλας χάς φάσεις αύχής καί άπεκατέπησαν 
τό κΟρος καί τήν πραγμαχικήν άνεξαρχησίαν τής Γενικής Συνομο
σπονδίας. Τό Συνέδριον έψήφισεν διά μεγάλης πλειοψηφίας τήν 
συνεργασίαν μέ τό Σοσιαλ. Έργατ. Κόμμα. Έ ν τφ μεχαξύ ή μυ
στική όργάνωσις τών έργαχών έσυνεχίζετο. Ή  ’Ομοσπονδία χών
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σιδηροδρομικών βϊχ«ν (δρυθή μέ Ισχυράν μειοψηφίαν σοσιαλιστι- 
κήν. Ή  'Ομοσπονδία βυρσοδεψεργατών είχεν έπίσης σχηματισθή 
άποχωρησάντων τών ύποδηματεργατών εις ιδιαιτέραν 'Ομοσπον
δίαν. Δύο μήνας μετά τό Β ' Συνέδριον τής Συνομοσπονδίας Ιδρύε
ται πλέον xal ή Ναυτική 'Ομοσπονδία. Άπό ένός Ιτους ύφίστα- 
το καί Εδρα θαρραλέως ή 'Ομοσπονδία κατωτέρου ΠροσωπικοΟ Τ. 
Τ .Τ. Άλλά ή Μικρασιατική Εκστρατεία, ό έκλογικός σάλος καί 
at άκολουθήσασαι περιπέτειας τής Χώρας Ερχονται νά σταματήσουν 
τήν μεγάλην όργανωτικήν προσπάθειαν καί νά περιπλέξουν έπι- 
κινδύνως τήν κατάστασιν τής έργατικής τάξεως.

’Οκτώ Ετη πολεμικών περιπετειών δέν ήταν άρκετά διά τήν 
Αστοκρατία. Ot Σύμμαχοι είχον άνάγκην μι&ς Απασχολήσεως τής 
Τουρκίας είς τά Μικρασιατικά παράλια διά νά κανονίσουν έν τφ 
μεταξύ τάς «έντολάς των»· —  Ή  μικρασιατική έκστρατεία τής 
Ελλάδος ήτο Απαραίτητος διά τούς Άγγλογάλλους ίμπεριαλιστάς. 
Ή  κούρασις ο|ΐως τών μαζών έδημιούργει άντιδράσεις. Σιγά - 
σιγά ή Αντιπολεμική λαϊκή ζύμωσις έμεγάλωνε καί Εφερε Αντιπε
ρισπασμούς είς τήν Κυβέρνησιν. Τό Σοσιαλ. Έργατ. Κόμμα έμφα- 
νι^Οέν καί Αναπτυχθέν έν μέσψ πολέμου καί μέ ζωηράν άντιπο- 
λεμικήν δρασιν δέν ήτο δυνατόν καί νά συνεχίση τάς Αντιπολεμι- 
κάς του ένεργείας. Ή  προκήρυξις τών έκλογών, συμπέσασα μέ τάς 
ζυμώσεις αύτάς, έδημιούργησεν ζοφεράν κατάστασιν. Ά φ’ ένός οί 
γουναρικοΐ μέ τή μικροαστικήν πολεμικήν έναντίον τοΟ Βενιζελι- 
σμοΟ, Αφ’ έτέρου ο( σοσιαλισταί - κομμουνισταί, μέ τήν σφοδράν 
καί Αντιπολεμικήν των δρϊσιν παρουσιάζοντο ώς ρεύματα Ισχυρά 
καί ήπείλουν τ?}ν κυριαρχίαν τής Αστικής τΑξεως. —  ΑΙ καταδιώ
ξεις είχον φέρει Αντίθετα Αποτελέσματα. Ό  Γραμματεύς τοΟ Σοσιαλ. 
Έργατ. Κόμματος Ν. Δημητράτος συνελήφθη ώς ύπεύθυνος μι&ς 
προκηρύξεως κατά τοΟ πολέμου. Ό  Γ. Πετσόπουλος κατεδικά- 
σθη διά τά Αντιπολεμικά Αρθρα τοΟ «Ριζοσπάστη». Προηγουμέ
νως είχε ήδη διεξαχθή σφοδροτάτη πολεμική κατά τής Ελληνικής 
έπεμβάσεως είς τήν Ούκρανία, πολεμική ή όποία προβκάλεσεν Αρ- 
κετάς καταδιώξεις. Άλλά τό λαΐκόν ρεΟμα όγκοΟτο κατά τοΟ πο
λέμου καί at έκλογαΐ προμηνύοντο καταπληκτικαί.
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Τό Σοσιαλ. Έργατ. Κόμμα (Κομμουνιατικόν) συνεκάλ«εν 
συμφώνως μέ σχετικήν Απόφασιν τοϋ Β ' ΤακτικοΟ Συνεδρίου, Έ 
κτακτον τοιοϋτον έν Άθήναις διά τόν καθορισμόν τής έκλογικής 
στάσεως τοϋ Κόμματος. Τό Έκτακτον Συνέδριον συνεζήτησεν έκ 
νέου περί τής κοινοβουλευτικής δρΑσεως καί Απεφάσισεν παμ- 
ψηφεί όπως χρησιμοποιήαη καί τήν κοινοβουλευτική ν δράαιν, πλήν 
τοϋ Ε. Παπαναστασίου, ό όποίος ακολούθως Εκαμεν δήλωσιν υπο
ταγής είς τήν πλειοψηφίαν καί... άπεδέχθη τήν υποψηφιότητά 
του είς τούς νομούς Άττικοβοιωτίας καί Άχαϊοήλιδος.

Προτάσεως γενομένης έκ μέρους τών άντιβενιζελικών πρδ; 
έκλογικήν συνεργασίαν διά τής παραχωρήσεως τριάκοντα θέσεων 
είς τό Σοσιαλ. Έργατ. (Κομμουνιατικόν) Κόμμα Απεκρούσθη. Πε
ρί τούς τριάκοντα ύποψηφίους είς τάς κυριωτέρας άπό έργατικής 
άπόψεως έκλογικάς περιφερείας Άττικοβοιωτίας, Άχαϊοήλιδος, 
Δράμας, Καβάλλας, Λαρίσης, Βόλου, Θεσσαλονίκης κατήλθον είς 
τόν άγώνα αύτοτελώς ώς ύποψήφιοι τοΟ Κόμματος μέ Αντιπολεμι
κά κυρίως συνθήματα. Ό  άγών διεξήχθη σχεδόν παντοϋ μετα
ξύ τριών παρατάξεων Βενιζελικής, άντιβενιζελικής καί Σοσιαλ. 
Έργατικής. —  Ή  τελευταία είχεν ώς Εμβλημα «τό σφυρί - δρε
πάνι». Είς τάς έκλογάς αύτάς έπεκράτησαν ώς γνωστόν οί άντιβε- 
νιζελικοί.18 01 ύποψήφιοι τοϋ Σοσιαλ. Έργ. Κόμματος έπέτυχον 
νά συγκεντρώσουν περί τάς 35.000 ψήφους. Είς τήν Δράμαν μά
λιστα λόγφ τής στενότητος τής έκλογής τρεϊς έκ τών υποψηφίων 
τούτων (ΟΙ Γεωργιάδης, Κωνσταντινίδης, καί Μιχαηλίδης) ήλθον 
μεταξύ τών έπιτυγχόντων. Άλλά ή έπαναληπτική έκλογή (δύο 
έκλογικών τμημάτων τουρκικών) άνέτρεψεν τά Αποτελέσματα. Είς 
τήν Θεσσαλονίκην οί ύποψήφιοι τοϋ Κόμματος συνεκέντρωσαν άνω 
τών 1.500 ψήφων είς τήν πόλιν μάλιστα ήλθον έπιτυχόντες έκ 
τών πρώτων. Είς τήν Άττικοβοιωτίαν έπίσης καί μάλιστα είς τάς 
Αθήνας καί τόν Πειραιά, δπως καί «ίς τήν Λάρισαν ή παράταξις 
τοϋ Κόμματος Απεκόμισεν άρκετάς ψήφους. Τό Αποτελέσματα αύτά 
ώφείλοντο κυρίως είς τόν θαρραλέον καί άκατάπαυστον άγώνα κα
τά τοϋ πολέμου Αλλά καί είς τήν έκδίωξιν τής μεγαλοαστικής τά- 
ξεως μέσα Από τάς έργατικάς μάζας. Κατά τήν προεκλογικήν ζύ-
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μωσιν πλεΐστοι έργάται μικροαστικών άντιλήψεων, ώς χαί αύτοί οΐ 
μικροαστοί άντιβενιζελικοΐ ένεφανίζοντο ύπό τήν σημαίαν τοΟ 
Σοσιαλ. Έργατ. Κόμματος χαί ένεφάνιζον {ΐεγαλυτέραν έπίδειξιν 
τοΰ Κόμματος. ’Αλησμόνητος είναι ή πρώτη έκλογική έκδήλωσις 
ή όποία διέσχισε τάς κεντρικάς όδούς τών ’Αθηνών- Καίτοι πλήθος 
άντιβενιζελικών ένθαρρυνόμενον άπό τόν θαρραλέον άγώνα τοΟ 
Κόμματος προσετέθη είς αύτήν, έν τούτοις ή διαδήλωσις άπέβη μία 
τεραστϊα άντιπολεμική όμαδική κραυγή «κάτω δ πόλεμος!», κραυ
γή αδιάκοπος καί έκνευριστική διά τούς βενιζελικοΰς μπράβους ot 
οποίοι έπετέθησαν δίς διά νά διασπάσουν τόν καταπληκτικώς αύ- 
ξανόμενον δγκον τών διαδηλωτών άλλ’ άπεκρούσθησαν. ΕΙς τήν 
Θεσσαλονίκην έπίσης αί έκλογικαί διαδηλώσεις είχον ζωηρόν χα
ρακτήρα άντιπολεμικόν-

Ό  Βενιζέλος ήττηθείς οΐχτρώς είς τάς έκλογάς έκεΐνας 
άπεχώρησεν. Ή  νέα κυβέρνησις έσχηματίσθη, ύπό τό σύνθη
μα τής έπανόδου τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, τρείς έβδομά- 
5ϊ ;  άργότερον διεξήχθη τό δημοψήφισμα τό όποίον έπανέφε- 
ρεν τόν Βασιλέα παμψηφεί. Οί ΒενιζελιχοΙ άπέσχον, άπέσχε 
χαί τό Σοσιαλ- Έργατ. Κόμ|ΐα λόγφ τοΰ δτι άπηγορεύθη πάσα άλ
λη διατύπωσις πλήν τοΰ «ναΐ ή δχι». Έ ν  τούτοις πλεΐστοι έργάται 
χαΐ στρατιώται τοΰ Μετώπου άκόμη λαβόντες ι̂έρος είς τό δημο
ψήφισμα έκεϊνο έψήφισαν γράφοντες «κάτω δ πόλεμος», «ζήτω 
ό Λένιν», «μπολσεβικισ|ΐός» καί άλλος συνθηματικάς λέξεις- Ή  έπι- 
κράτησις τής μικροαστικής τάξεως έν τφ προσώπφ τής 'Ηνωμένης 
Άντιπολιτεύσεως, ή έπάνοδος τοΰ Βασιλέως, ή έπίδρασις αύτών 
έπι τής έργατικής τάξεως έπανέφερον πλείστους έργάτας είς τάς 
άστικάς καί μικροαστικάς έπιρροάς καί μία νέα σφοδρστέρα άντί- 
ορασις κατά τής συνεργασίας σωματείων καί κό|ΐματος έξεδηλώθη 
έντόνως- Ot τροχιοδρομικοΐ άντιδραστικοί, ot σιδηροδρομικοί ’Αθη
νών Πειραιώς, ot άλλοτε διοικοΰντες τά Ε-Κ-Α- καί Ε-Κ-Π. έπα- 
νέρχονται είς τούς παλαιούς πολιτικούς έρωτας.

'Αγροτική ζύμωσις. Τά γεγονότα τοϋ Βόλου. "Α
γριοι καταδιώξεις. Καταστροφή τών γραφείων
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τοϋ «Ριζοσπάστη» καί τοϋ Τμήματος τών 'Αθη
νών. ‘Αποστολή είς τό Γ' Συνέδριον τής Κομ
μουνιστικής ΔιεθνοΟς. Ή  άντιποΛεμική προπα
γάνδα.
Ό  έκλογική ζύμωσις τοϋ Σοσιαλ. Έργατ. Κόμματος είς τάς 

πόλεις άλλά καί «Ις τά χωριά τής Μακεδονίας χαϊ τής Θεσσα
λίας ήτο τεραστία. 'Ομιλοι τοΟ Κόμματος Ιδρύοντο είς τά χωριά 
τής Δράμας, τών Τρικάλων, τής Καρδίτσης, τής Λαρίσης, τής 
Θεσσαλονίκης. Ot δμιλοι αύτοί όνομάσθησαν «άγροτικοί». Τό Κόμ
μα έσκέπτετο σοβαρώς διά τήν όργάνωσιν τών άγροτών καί άπεφά- 
σισεν τήν σύγχλησιν άγροτιχών συνεδρίων είς τήν Θεσσαλίαν, Μα
κεδονίαν, άργότερον δέ καί είς τήν Πελοπόννησον· Πρώτον συ- 
νεκλήθη τό Συνέδριον τής Καρδίτσης, διά τήν Θεσσαλίαν, δπου 
έστάλησαν ot Μπεναρόγια καί Πετσόπουλος ώς έχπρόσωποι ΐή ; 
Κ.Ε. παρά τώ Συνεδρίφ. Έ  άποψις τής Κ.Ε. ήτο δπως οί άγροτι- 
κοί δμιλοι θεωρηθοϋν ώς ύποδεέστεροι καί ύπάγονται είς τάς κατά 
τόπους όργανώσεις τοϋ Κόμματος ΙδρυΟοΟν δέ Ιδιαίτεροι άγροτικοί 
συνεταιρισμοί, ένισχυθοΟν ot ύπάρχοντες τοιοΟτοι κολλιγικοΐ σύν
δεσμοι καί άλλαι «έπαγγελματικαί άγροτικαί ένώσεις». Ot συνε
ταιρισμοί συνδεδεμένοι μεταξύ των θά άπετέλουν Ιδιαιτέραν όργά- 
νωσιν, καθώς καί ot κολλιγικοΐ σύνδεσμοι καί άλλαι ένώσεις συνερ- 
γαζόμεναι μέ τό Κόμμα. Αύτή ήτο ή γραμμή τοϋ Κόμ<ιατος. Ό  
«Ριζοσπάστης» δμως είς τήν άρθρογραφίαν του δέν καθώρισεν έ- 
πακριβώς αύτήν τήν γραμμήν καί άφινε μίαν έντύπωσιν άορίστου 
πολιτικής έκμεταλλεύσεως τοϋ άγροτικοϋ κόσμου. 01 μετά τοϋ 
Κόμματος συνεργαζόμενοι παράγοντες άγροτικοί (Σιάντος, Παγ- 
κοϋτσος, Σχοινάς, Χατζούλης, Τσιακτάνης κλπ.) έπρόκειτο νά ξε
καθαρίσουν τό ζήτημα αύτό. Μερικοί έξ αύτών άργότερον ένεφανί- 
σθησαν μέ τόν X "  Γιάννην καί άλλους ύπέρ τής Ιδρύσεως τοϋ ά- 
γροτικοϋ Κόμματος.

’Αλλ’ άπρόοπτα γεγονότα ήμπόδισαν τήν έκτέλεσιν τών σχ«- 
διαζομένων. Ό  έκ τών άντιπροσώπων τής Κ Έ . Μπεναρόγιας μ«τα- 
βαίνων «Ις Καρδίτσαν διά τήν παρασκευήν τοΟ άγροτικοϋ Συν·- 
δρίου διήλθεν έκ Βόλου δπου ή Πανεργατική Βόλου καί τό Τμή
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μα τοϋ Κόμματος είχον όργανώσει πανεργατικόν συλλαλητήριον έ
ναντίον τοΟ πολέμου χαΙ τής Ακρίβειας. Τό συλλαλητήριον «Ιχεν 
χαταπληχτικήν Επιτυχίαν. Ot καμπδνες τών Εκκλησιών Εδωσαν τό 
σύνθημα καί Εργοστάσια, καταστήματα καί γραφεία Εκλεισαν, δ 
δέ κόσμος συνεκεντρώθη δλος πρό τής Πανεργατικής· Διάφοροι 
ρήτορες ώμίλησαν μεταξύ αύτών έκλήθη νά όμιλήση καί δ Μπενα
ρόγιας· Μετά τό συλλαλητήριον όργανώθη διαδήλωσις. Ή  τεραστία 
άνθρωπομάζα έξεκίνησεν άπό τά γραφεία τής Πανεργατικής διά 
νά συνεχίση τήν διαδήλωσιν πρός τήν παραλιακήν δδόν. Άλλά δλί- 
γα βήματα πρό τής παραλίας Ενα μακαρονοποιεΐον εύρέθη άνοικτόν 
ot έντός τοΟ όποιου Εργαζόμενοι Εξήλθον μετά τών Ιδιοκτητών είς τά 
παράθυρα. Οί διαδηλωταί Εχλευάσθησαν άπό τούς Ιδιοκτήτες τοΟ 
μακαρονοποιείου. Αύθορμήτως μία Επιτροπή διαδηλωτών Επενέβη 
καί άπήτησεν δπως τό μακαρονοποιβίον κλείση καί ot Εργάται ά- 
φεθοΟν Ελεύθεροι νά λάβουν μέρος εις τήν διαδήλωσιν- Ο! διευθυν- 
ταΐ δέν Εδωσαν σημασίαν εις τήν Επιτροπήν καί προεκλήθη Επει- 
σόδιον. Αύτό ήρκησεν διά νά Εκμανή τό πλήθος καί Εν ριπή όφθαλ- 
μοΟ πόρτες, παράθυρα καί τζάμια τοΟ μακαρονοποιείου θραύονται. 
Ή  μανία τοΟ Εξερεθισθέντος πλήθους Εκσπδ είς τό σπάσιμο τών 
τζαμιών δλων τών πέριξ καταστημάτων. Ματαίως οί Μπεναρό
γιας, Άποστολίδης Κανάβας, Άδαμίδης καί άλλοι παρεκάλουν 
τούς θερμοαίμους δπως σταματήαη τό άσκοπον Εργον τής κατα- 
στροφής. Ό  άστυνόμος Επίσης καί δλοι ot Αξιωματικοί τής χοιρο- 
φυλακής ματαίως έπενέβαιναν. Έκλήθη ό στρατός συγκεντρίήθέν- 
τος εις τάς παρόδους τής παραλίας καί Ετοιμοι νά χρησιμοποιή- 
σουν^τά δπλα των οι στρατιώται άνέμενον τήν διαταγήν «πύρ». Ά λ
λά Επενέβησαν καί πάλιν ot ώς άνω διαμαρτυρό;ιενοι καί αίτοΟν- 
τες παρά τών Αξιωματικών δπως άποφευχθή ή αίματοχυσία, άνε- 
λάμβανον δέ δπως τερματίσουν τήν διαδήλωσιν- Ή  συμπάθεια τών 
στρατιωτών έφαίνετο πρός τό μέρος τών διαδηλωτών καί οί Αξιω
ματικοί φοβούμενοι, Γσως περιπλοκάς Επικινδύνους πλέον, Εδέχθη- 
σαν τήν πρότασιν· Τό σπάσιμο είχεν ήδη σταματήση. Ή  διαδήλω- 
σις Εσυνεχίσθη καί άπό τά μπαλκόνια τών σπιτιών άναπετάσσον- 
το Ερυθραί σημκΐαι πρός Εξευμενισμόν τών διαδηλωτών, οίτινες
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έν τέλβι ύπήκουσαν είς τάς συστάσεις τής ’Επιτροπής τοΟ συλλα
λητηρίου διά τό Λσκοπον τής καταστροφής, διά τήν άνάγκην ήσύ- 
χου διαλύσεως. Ρήτορες ύπεδείκνυον έκ τοϋ έξώστου τής Παν- 
εργατιχής δπου χατέληξεν ή διαδήλωσις τήν άνάγκην δπως σκε- 
φθοϋν διά τήν μεθοδικήν όργάνωσιν δλων τών έργατών πρός έπι- 
βολήν τών άπαιτήσεών των. Τό πλήθος διελύθη, ή άστυνομία χαί 
ό άστικός κόσμος άνέπνευσαν· Τηλεγραφήματα έν τούτοις άπε- 
στέλλοντο δτι δήθεν ή «μπολσεβικιχή» έπανάστασις είχεν κηρυ- 
χθή έν Βόλψ καί έζητεΐτο ένα σώμα στρατοΟ πρός κατάπνυξιν της.

Ό  Διευθυντής τής άστυνομίας ό όποίος έξελιπάρει πρό όλίγου τήν 
διάλυσιν τής διαδηλώσεως έλάμβανε πλέον «μέτρα». Ή δη στρατός 
φθάνει άπό τήν Λάρισαν, έν παρατάξει μάχης, είσελθών έν τή πό- 
λει Ανευ οόδεμι&ς άντιστάσεως έτέθη εις τήν διάθεσιν τής άστυ
νομίας. Άπό τά μεσάνυχτα άρχίζουν αί συλλήψεις διά νά τελειώ
σουν τό βράδυ τής έπομένης. Είς τά μπουντρούμια τής άστυνομίας 
έξελίσσο^το άγριαι σκηναΐ ξυλοκοπήματος. Άντι - συλλαλητήριον 
όργανωθέν μέ τήν προστασίαν τοϋ διαρκώς καταφθάνοντος στρα
τοΟ έζήτει τό λυτσάρισμα τών πρωταιτίων καί όμαδικαί έπιθέ- 
σεις τών άντιδραστικών είχον άρχίσει είς τά κρατητήρια. Τέλος 
τά πράγματα συνεβιβάσθησαν μέ μίαν παρέλασιν είρηνικήν άπό 
τά κρατητήρια πρός άποδοκιμασίαν τών «ήττηθέντων». Τήν έπομέ- 
νην τής «νίκης» τής άστοκρατίας ot συλληφθέντες καί στιβαγμένοι 
ώς σαρδέλλαι είς τά κρατητήρια 300 περίπου έργάται μετεφέρθη- 
σαν είς τάς έπανορθωτικάς φυλακάς μέ κακοποιήσεις μέ πολυπλη
θείς συνοδείας στρατιωτικάς καί άστυνομικ*:. Ot περισσότεροι άφέ- 
θησαν έλεύθεροι μετά τινας ήμέρας. Ot Μπεναρόγιας, Άποστολί
δης (τυπογράφοι) Κανάβας (σιδηροδρομικός), Άδαμίδης (τής 
Καπν. 'Ομοσπονδίας), Σαρόγλου (βυρσοδεψεργάτης), θέος (κα
πνεργάτης) , Φάσουλας κλπ. έκ τών πλέον γνωστών άγωνιστών 
έκρατήθησαν ώς άρχηγοί τής «στάσεως» καί έπΙ δύο καί ήμισυ 
Ιτη παρέμειναν φυλακισμένοι. Κατόπιν τών γεγονότων αύτών τό 
Συνέδριον τής Καρδίτσης έματαιώθη.

At καταδιώξεις τοΟ Βόλου ήσαν προοίμιον άγριων όμαδικών
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καταδιώξεων έναντίον τοΟ Κόμματος καθ’ δλην τήν Ελλάδα. ΕΙς 
τάς ’Αθήνας έπηκουλήθησαν άλλα γεγονότα. Μπράβοι έπίδραμον 
κατά τών γραφείων τοΟ «Ριζοσπάστη» καταστρέψαντες τά Ιπιπλα 
δλα, έπανειλλημέναι δέ άστυνομικαί έπισκέψεις καί Ιρευναι είς 
τό έπί τής όδοΟ Εύροπίδου 14 κέντρον τοΟ Τμήματος ’Αθηνών κα
τέληξαν είς έπίθεσιν καί καταστροφήν τών γραφείων· ’Αστυνομι
κοί φανεροί καί μυστικοί, συνελάμβανον τούς είσερχομένους είς τά 
γραφεία τοϋ «Ριζοσπάστη» καί τό κέντρον τοΟ τμήματος. ΕΙς τήν 
θεσ) νίκην έπίσης κατ’ έπανάληψιν έγένοντο έπιθέσεις κατά τοΟ 
Έργ. Κέντρου καί τοϋ έντός αύτοΟ στεγαζομένου τμήματος τοΟ 
Κόμματος. Καθ’ δλην τήν Ελλάδα έκατοντάδες είχον συλληφθή 
αί κακοποιήσεις τών όποίων είχον άρχίσει νά προκαλοϋν τάς δια
μαρτυρίας τής έργατικής τάξεως. Τρομοκρατία άρχίζει κατά τής 
έργατικής τάξεως. Έν τώ μεταξύ είχεν άποφασισθή ή συνέχισις 
τής Μικρασιατικής έκστρατείας, ή έπιστράτευσις έπεξετάθη καί 
νέος πολεμικός όργασμός έπεκράτησεν. At καταδιώξεις τών μελών 
τοΟ Σοσ. Έργ* Κόμματος δέν έσταμάτησεν τήν άντιπολεμικήν 
προπαγάνδαν καί τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΟ- Κόμματος. Τά 
μέλη καί ot συμπαθοΟντες καταδιωκόμενοι καί συλλαμβανόμενοι 
άπεστέλλοντο βιαίως είς τό μέτωπον. Μία άπεργία .σιδηροδρομι
κών καταπνίγεται καί ot συλλαμβανόμενοι άποστέλλονται έπίσης 
είς τήν Μ. ’Ασίαν, άναχώρουν δέ μέ τάς κραυγάς ζήτω ή άπεργία, 
κάτω ό πόλεμος.

Τό κόμμα, όλοέν περιοριζόμενον είς στελέχη έπί πλέον 
δέ κλυδωνιζόμενον ύπό έσωτερικάς διενέξεις συγκρατούμενον 
δμως άπό τήν όμάδα τών διευθυνόντων παρανόμως δρώντας, 
έξηκολούθει έντατικώτερον τήν κατά τοΟ πολέμου πάλην του. 
Έν μέσω τών γεγονότων τούτων κατά τό ΜάΓον τοΟ 1921 άντι- 
πρόσωποι τοΟ Κόμματος (Ν. Δημητράτος, Γ· Γεωργιάδης, Μιχα- 
λόπουλος κλπ.) άνεχώρησαν είς Μόσχαν δπως συμμετάσχουν τών 
έργασιών τοΟ Γ' Παγκοσμίου Συνεδρίου τής Κομ. ΔιεθνοΟς. Πα
ρά τόν στρατιωτικόν νόμον καί τήν λογοκρισίαν, παρά τήν τρο
μοκρατίαν καί τάς άπηνεΐς καταδιώξεις μετά τήν άναχώρησιν 
τής άντιπροσωπείας τό Κόμμα έσυνέχισεν τήν όργανωτικήν, άλλά
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xai τήν έκδοτικήν χαΙ μορφωτικήν δράσιν, τήν δποίαν Ιδία Από 
τδ Βον Συνέδριον, είχεν δργανώσει συστηματικώτερον διά τής Ιδρύ- 
σεως ΙδικοΟ της τυπογραφείου καί βιβλιοπωλείου διά Ιράνων διά 
τής Ιδρύσεως τής «Κομμουνιστικής Έπιθεωρήσεως» ήτις προωρίζε- 
το ώς δργανον θεωρητικής καθοδηγήσεως καί διαμορφώσεως πο
λιτικής τοΟ Κόμματος· £1ς τήν περίοδον αύτήν τής άναπτύξεως 
τοΟ κινήματος άμα δέ καί τής δλοέν έντεινομένης Ιδεολογικής συγ- 
χίσεως ή άνάπτυξις τής θεωρίας καί τής τακτικής τοΟ κόμματος 
ήτο διά τούς διοικοΟντας τδ κόμμα καί έν γένει τούς Αγωνιατάς 
μία έκ τών βασικών προϋποθέσεων διά τήν άντιμετώπισιν τών άνα- 
φαινσμένων μπάλων καθηκόντων καί προβλημάτων τοΟ κόμματος.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Νέα μεγάλη άπεργία. — Νέαι καταδιώξεις. — 
ΕΙς τάς Φυλακάς. — Είς τό Μέτωπσν. — Μιά 
στροφή.

Άπό τδ 1919 έκηρύχθησαν πλεΐσται μεγάλοι Απεργίαι. *Η 
θεσ) νίκη εΐδβ κινητοποιήσεις γενικάς μέ φυλακίσεις Αγωνιστών- 
Ό  Βόλος είδε τήν μεγάλην Καπνεργατικήν άπεργίαν τοΟ 1920, κα
τά τήν όποίαν κατήλθον είς τόν άγώνα δλα Ανεξαιρέτως τά έπαγ- 
γέλματα. Ot ναυτικοί, ot σιδηροδρομικοί, ot φορτοεκφορτωταί Πει
ραιώς, ot ήλεκτροτεχνίται, ot καπνεργάται δλης τής Ελλάδος κατ’ 
έπανάληψιν άπήργησαν· ’Αλλά ή άπεργία τής 'Ομοσπονδίας ήλε- 
κτροκινήσεως (ήλεκτροτεχνίται, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί Α 
— Π καί ot έργάται φωταερίου) τόν Νοέμβριον 1921 άποτελεΐ Ασ
φαλώς τήν μεγαλυτέραν έπαγγελματικήν μάχην πού Ιδωσεν ή έρ
γατική τάξίς τής Ελλάδος μέχρι σήμερον· Ή  δμοσπονδία είχε 
ύποβάλη αιτήματα είς τό 'ΓπουργεΙον Αλλά καμμία προσοχή δέν 
έδίδετο είς αύτά· Ό  Στρατιωτικός νόμος καί τά προληπτικά μέτρα 
έναντίον πάσης κινητοποιήσεως τών έργατών, ή άπειλή τής έπι- 
στρατεύσεως καί τής άποστολής τών πρωταιτίων είς τό μέτωπον 
έδημιούργησαν τήν δυσκολωτέραν κατάστασιν διά τήν προπαρα-
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σεκυήν μιΛς όμοδιχής Απεργίας. Ή  όμοσπονδία ήλεκτροκινήσεως 
παραοκευάζετο μ’ Ολα ταΟτα. At ίνδιαφερόμεναι Έταιρίαι ίπω- 
φελούμεναι τής καταστάσεως χαί μή πιστεύουσαι είς τήν χήρυξιν 
τής άπεργίας, έδείχθησαν Ανένδοτοι. At ΑρχαΙ έλάμβανον διαρ- 
κώς αυστηρότερα προληπτικά μέτρα. ΝαΟται χατέλαβον τό έργο- 
στάσιον Φαλήρου, χωροφύλακες έφρούρουν τούς σιδηροδρομικούς 
Α·— Π xal τούς τροχιοδρομιχούς, τό έργοστάσιον Αεριόφωτος πε- 
ρκχυχλώθη Από στρατιωτιχάς δυνάμεις· Μυστικοί Αστυνομικοί πα- 
ρηκολούθουν τά στελέχη τών σωματείων- Ή  έπΙ τής Απεργίας Ε π ι
τροπή Αποτελουμένη Από μέλη τοΟ Κόμματος ύπό τό πρόσχημα δτι 
συνήρχετο διά κάποιο «έορταστικό» γλέντι Αποφασίζει τήν κήρυ- 
ξιν τής Απεργίας. Κρυφίως xal μεθοδικώς λαμβάνοντκι δλα τά 
μέτρα διά τήν έπιτυχίαν τής Απεργίας. Καί αίφνιδίως έκηρύχθη. 
Ή  έπιτυχία ήτο μεγάλη άρχικώς. Σύσσωμος ή ’Ομοσπονδία χατήλ- 
θεν. Τά φώτα Εσβυσαν χαί είς αύτήν τήν συνεδριάζουσαν Βουλήν, 
ήτις διέχοψε τήν συνεδρίασίν της, καθ’ ήν στιγμήν ώμίλει ό Πρω
θυπουργός. 0 ( ήλεχτριχοΐ συρμοί έσταμάτησαν είς τό τοΟννελ ’Α
θηνών —  Πειραιώς.

’Αλλά ή Κυβέρνησις μεταχειρίσθη Αγρίως τούς Απερ
γούς. Έπεστρατεύθησαν ot έργάται καί δέν παρουσιάσθησχν- 
Ot Αρχηγοί τής Απεργίας χαταδιωχόμενοι καί καταζητούμενοι συν· 
εδρίαζον κρυφίως διατάσσοντες έμμονήν. Συλλαμβάνονται ot Απερ
γοί Αδιακρίτως χαί είσάγονται Απευθείας είς τό ΣτρατοδιχεΤον. 
ΈπΙ δύο ήμέρας έδίχαζε τό Στρατοδιχείον καί περί-τούς πεντήκον- 
τα έκ τών στελεχών τής Απεργίας χατεδιχάσθηααν είς βαρυτάτας 
ποινάς. Δεκαετούς καί είχοσαετοϋς εΐρχτής. 0 ( χατχδιχασθέντες 
έστάλησαν είς τάς φυλαχάς Παλαμηδίου καί Αίγίνης. Ή  συνέχι- 
σις τής Απεργίας άνευ στελεχών ήτο πλέον Αδύνατος. Συνάμα συ- 
νελήφθησαν πλείστα στελέχη τοΟ Κόμματος xal μέλη τής Κ.Ε. 
ώς χαί τινες βενιζελοδημοχρατιχοί παράγοντες έπΙ τή ύπονοία δτι 
συνεργάζοντο μετά τών κομμουνιστών διά τήν δυσχέρανσιν τοΟ Ιρ- 
γου τής Κυβερνήσεώς πρός Ανατροπήν τοΟ καθεστώτος. Ή  έπικρά- 
τησις τών Αντιδραστών εις τά σωματεία ήτο Αναπόφευκτος. Ή το 
φανερόν πλέον δτι ή έργατική τάξις ύπέστη ήτταν τήν όποίαν Ιδι
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αιτέρως ήσθάνθη τό Κόμμα. Τινές τών φυλακισμένων άπίργήν τοΟ 
Παλαμηδίου πτοηθέντες Αρχίζουν νά ίπικαλοΟνται τήν μεσολάβη- 
αιν τών πριγκήπων. ’Επιτροπή έργατών παρουοιάζεται είς τόν βα
σιλέα καί ζητεί χάριν. Μετά 25 ήμέρας δίδεται χάρις μετά τήν 
δποίαν δμως συλλαμβάνονται ot διαφυγόντες Αρχηγοί τής Απεργί
ας. Τδ Κόμμα τδ όποιον Ανέμενεν έκ τής έπιτυχοΟς έκβΑσεως τοΟ 
Αγώνος τής (σχυροτέρας τότε 'Ομοσπονδίας τήν βελτίωσιν τής θέ- 
σεώς του μεταξύ τών έργατικών μαζών καί ήλπιζεν δτι έν πάση 
περιπτώσει τδν Αγώνα θά ένίσχυον έν Ανάγκη καί άλλαι 'Ομο- 
«Λονδίαι, ύπέστη σημαντικάς ζημίας καί Απέτυχεν είς τάς προβλέ
ψεις του.

Ή  ήττα αύτή έσημείωσεν έπί πλέον τήν έπικρΑτησιν τοϋ πο
λεμικού όργασμοΟ. Κατόπιν τής συντριβής τής τελευταίας Απεργί
ας τής ’Ηλ£κτροκινήσεως, τών γεγονότων τού Βόλου, τής ήττης 
τών σιδηροδρομικών, τής έπικρατήσεως εις πλεΐστα σωματεία Αντι
δραστικών διοικήσεων, τής Αθρόας φυλακίσεως έκατοντΑδων στε
λεχών είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν καί ’Αθήνας, τδ Κόμμα 
έξήλθε όργανωτικώς καί πολιτικώς μειωμένον δχι δμως καί έξην- 
τλημένον. Παρανόμως καί παρασκηνιακώς δρών προσεπάθησεν ν’ 
Ανασυνταχθή, νά διατηρήση τά στελέχη του, νά τά προφυλάξη Από 
πάσης Ασκόπου έπιδείξεως καί νά Αναμένη Αλλας εύνοΐκωτέρας πε
ριστάσεις. Έσυνέχισεν δμως μέ πίστιν καί έγκαρτερικότητα τήν 
περιορισμένην δράσιν του. ΟΙ φυλακισμένοι περί τούς 30 έν Βό- 
λω (ot Αλλοι είχον Αποφυλακισθή) περί τούς 15 έν Θεσσαλονίκη, 
περί τούς 10 έν Καβάλα, περί τούς 20 έν Άθήναις καί Αλλαχού 
συνέδραμον κατά τδ δυνατόν τδ κόμμα δμαδικώς σκαπτόμενοι διά 
τήν περαιτέρω δρΛσιν, διά τήν περισυλλογήν έρΑνων, διά τήν δρ- 
γάνωσιν σισυτίων, διά τήν μόρφωσίν των. ΑΙ φυλακαί μετεβλήθη- 
σαν είς σπουδαστήρια καί κέντρα δράσεως. Είς τδ μέτωπον ή κού- 
ρασις καί at κακουχίαι, ή Ανάμιξις Απεργών έκ τών βιαίως Απο- 
σταλέντων κομμουνιστών μεταξύ τών στρατιωτών, ή διαρκώς ύπο- 
σχομένη καί διαρκώς άναβαλομένη Αποστράτευσις ύπεβοήθουν τήν 
Ανάπτυξιν τοΟ Αντιπολεμικοί) αίσθήματος. Μία εύρεΐα Αντιπολεμι
κή προπαγάνδα είς τδ μέτωπον καί τά μετόπισθεν Αναπτύσσεται.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
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’Οργανώνονται ένιαχοΟ στρατιωτικοί κύκλοι πρός μελέτην καί συ- 
ζήτησιν- Έ ν  Κόμμα Αντιπολεμικόν δημιουργείται «Ις τό μέτωπο ν. 
Αντιπρόσωποι τοϋ μετώπου έρχονται είς τήν Ελλάδα καί ζητοϋν 
δδηγίας, φιλολογίαν- ’Αλλά τό Κόμμα δέν ήτο *1ς θέσιν νά Ικανο- 
ποιήση Απαιτήσεις ύπερτέρας τών δυνάμεών του. Έντείνεται ή κα
τακραυγή κατά τών διευθυνόντων ώς ύπαιτίων τής Αδράνειας άν 
μή καί τής παρατάσεως τοϋ πολέμου.

01 έναπομείναντες «έλεύθεροι» Ιδρών κρυφίως καί παρανόμως. 
Έσκέπτοντο δμως δτι 6 Αγών Ιδει νά διεξαχθή έπΐ τοϋ έπιπέδου 
τής γενικής Ανασυγκροτήσεως, τής περισυλλογής, τής άποκατα- 
στάσεως τοΟ κύρους τοΟ Κόμματος καί τής Διοικήσεως αύτοΟ, τής 
έξουδετερώσεως τών έσωτερικών Αντιδράσεων, τής σκοπιμωτέρας 
έξασφαλίσεως τοϋ συνδέσμου τοΟ Κόμματος μέ τάς έργατικάς μά- 
ζ®ί, τής Ανυψώσεως τής πολιτικής θέσεως τοΟ Κόμματος. Έσκέ· 
πτοντο πώς καλύτερον νά προασπίσουν τήν νόμιμον ύπαρξιν αύτοΟ. 
Μία στροφή ήτο Απαραίτητος, έφ’ δσον ούδείς Ί)το δυνατόν νά σκε- 
φθή σοβαρώς δτι ή έργατική τάξις, Ακόμη Αμορφος καί Απαρά
σκευος, μέ τό κόμμα της Ακόμη άσύνταχτον καί Ανευ έπαρκών έφο- 
δ£ων θεωρητικής πολιτικής καί ύλικής φύσεως ήτο δυνατόν νά 
διαδραματίση πραγματικώς πρωτεύοντα έθνικόν ρόλον καί νά συγ- 
κρατηθή ή έργατική τάξις ή έπανερχομένη είς τάς μικροαστικάς 
της δοξασίας καί ή Απομακρυνομένη άπό τήν έπιρροήν τοϋ Κόμ
ματος, νά έμποδισθή περαιτέρω ή διαρροή.

Μόνον μία στροφή έσωζε τήν κατΑστασιν* Ot διοικοΟντες τοΰ Κόμ
ματος, μή δυνάμενοι νά συγκαλέσουν τακτικόν Συνέδριον Αποφασί
ζουν τήν σύγκλησιν μιας διασκέψεως. ’Αλλ’ ή Διάσκεψις αύτή έχου- 
σα νά άσχοληθή μέ θέματα έκτάκτου σοβαρότητος, προκειμένου νά 
κρίνη ή Ιδία έπΐ τής έπιβαλλομένης «στροφής» καί δλων τών συνα
φών προβλημάτων, δέν θά είχεν τό προσήκον κΟρος 4νευ τής προσυ- 
νεννοήσεως καί όμοφωνίας τών κυριωτέρων έκπροσώπων τών διαφό
ρων «τάσεων». Έ τσι συνήλθον είς προσύσκεψιν τά μέλη τής Κεν
τρικής ’Επιτροπής καί τής Κεντρικής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής 
οί Πετσόπουλος, ΣΙδερης, Γεωργιάδης, Κορδάτος καί έπαγ· 
γελματικοΐ τινες παράγοντες (Λαγουδάκης, Δαμίγος), πλήν τοΟ
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Ε. Παπαναστασίου μή χληθέντος «Ις τήν προσύσκεψιν τούτων. Μι- 
τ4 μακράν είσήγηοιν τής Κ Έ . χαϊ τών έχ τοΟ Γ ' Συνεδρίου τής 
Κομμ. ΔιεθνοΟς έπανελθόντων Αντιπροσώπων, άνεγνωρίσθη ώς 
άναγκαία ή σύγκλησις τής Συνδιασχέψεως, άντί τοϋ Συνεδρίου καί 
συμφώνως πρός τάς γενομένας έπί τής καταστάσεως διαπιστώσεις 
όμοφώνως ένεκρίθη ή προταθεΐσα «Ιοήγησις έπί τών θεμάτων τής 
συνδιασκέψεως, άπερρίφθη δέ πρότασις προερχομίνη άπό τούς Σι- 
δέρην, Πετσόπουλον χαϊ Κορδάτον περί έκλογικής ουμπράξεως 
μετ' άστικών κομμάτων. Μετά τήν προσύσκεψιν ή άποφασιαθεΐσα 
Συνδιάσχεψις γνωστή ϊκτοτε ώς Συνδιάσχεψις τοΟ Φεβρουαρίου 
συνήλθε πράγματι έν Άθήναις χαϊ Πειραιεΐ συνεδριάσασα κρυφίως 
ώς έκ τής πχρχχολουθήσεως καί διώξεως τοΟ Κόμματος, παρευρε- 
θέντων Αντιπροσώπων έξ δλων τών Οργανώσεων τοΟ Κόμματος καί 
αύτοΟ τοΟ Μετώπου.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Ή Συνδιάσχεψις τοΟ Φεβρουαρίου. Όργάνωσις 
και Διοίκησις του Κόμματος. Ή άνάγκη «νομί
μου ύπάρξεως». Τό ένιαΐον μέτωπον μέ έργα- 
τικους καί άγροτικους παράγοντες. Ό  άγών 
κατά τοΟ πολέμου. Ή έπαγγελματική τακτική. 
Ή θέσις τοΟ Κόμματος εις τήν Διεθνή. Ή νέα 
Διοίκησις τοΟ Κόμματος.

Έ  Συνδιάσχεψις τοϋ Φεβρουαρίου τοΟ 1922 άποτελει σταθμόν 
σημαντικώτατον έν τή μεγάλη σταδιοδρομία τοΟ έργατικοΟ καί σο- 
σιαλιστικοΟ κινήματος τής Ελλάδος. Άποτελει τέρμα τής συγ
κεντρωτικής περιόδου χαϊ άρχήν τής άποσυνθετιχής. Δι* αύτό θά. 
άσχοληθώμεν έχτενέπερον μέ τήν συντελεσθεΐοαν παρ’ αύτής έρ- 
γασίαν. Ή  συνδιάσχεψις διησθάνθη, όρθώς τήν χατάστασιν, τάς 
έπανειλημμένας ήττας, τήν ύπερίσχυσιν τής άντιδράσεως, τήν με
ταστροφήν τής έργατικής τάξεως τήν άνάγχην μιΟς στροφής, άλ
λά διατύπωσεν τάς σκέψεις αύτής κατά τρόπον μάλλον άφηρημέ-
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νον χαί άπόλυτον. Πάντως at άποφάσεις της έχτελούμεναι μεθοδι- 
κώς καί πισχώς θά συνεκράτουν Ασφαλώς χήν διαρροήν καί θά έπέ- 
τρεπον την ίδεολσγικήν διαφοροποίησιν χών χάσεων άσφαλώς καί μέ 
κέρδος διά χήν όργάνωσιν τής έργατικής τάξεως. Σχετικά μέ τήν 
Οργάνωσιν τοϋ Κόμματος, ή Συνδιάσκεψις υποδεικνύει διά πρώχην 
φοράν χήν περιφερειακήν όργάνωσιν τοϋ Κόμ|ΐατος, τήν εύρυνσιν 
τής δικαιοδοσίας τής Κ.Ε. καί χήν δμοιογενή καχάρχησιν αύχής 
έν συνδυασμώ πρδς χήν έπαναφοράν χοϋ Συμβουλίου χοϋ Κόμμα
τος (Εύρεία Κ.Ε·... ολομέλεια), χήν αΰςησιν τών μελών αύτής 
{άπδ 5 γίνονχαι 7) καί χήν έγκαινίασιν χοϋ βαθμοϋ χών δοκίμων 

μελών.
Σχετικά μέ τήν πολιχικήν Οέσιν χοϋ Κόμματος ή Συνδιά- 

σκεψις Αποφασίζει δχι «Τδ Κόμ·ια Αγωνίζεται πάντοτε έναντίον 
όλων τών Αστικών κομμάτων καί ιδιαιτέρως κατά τοΟ Κόμματος 
τδ όποιον κατέχει χήν έςουσίαν- ’Αγωνίζεται διά ν’ Αποκάλυψή 
τήν πολιτική χής Κυβερνώσης τάξεως καί δλην χήν δράσιν της 
έσωτερικώς καί έςωχερικώς. Δέν συμπράττει |ΐετ’ ούδενδς άλλου 
κόμματος είμή έφ’ δσον έξαιρετικαί άνάγχαι τοϋ Ιδιου Κόμματος 
θά έπιβάλλουν τήν ανατροπήν ώρισμένης καχασχάσεως άσυμφόρου 
διά τον αγώνα του. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη τδ Κόμμα διατηρεί 
πάντοτε χήν ιδίαν χου άνεξαρχησίαν καί αύχοχέλειαν». Προκειμέ- 
νου οέ περί τής τακτικής τδ Κόμμα δέχεται ότι «διατρέχη>ν ακό
μη περίοδον όργανώσεως καί προπαγάνδας έχει άνάγκην μακρδς 
νομίμου ΰπάρςε(ος. Ή  όςύτης τής έπιθετικόχητος τοΰ Κόμματος 
δέν δύναχαι νά ύπερβή χά 5ρια χής πολιχικής άνχοχής χής έργα- 
χικής τάξειος καί χής δλης ίχανόχηχος χοϋ κινήιιαχος εις χήν πε
ρίοδον αύτήν». Ι'ΐδικώς ώς πρός «τήν έκλογικήν χακχικήν ή Συν- 
διάσκεψις Αποφασίζει δχι ή έχλογιχή σύμπραξις χοϋ Κόμμαχος μέ 
άλλα Κόμ|ΐατα Αποκλείεται καχ’ Αρχήν. ΈπΙ τοΰ σημείου τούτου 
τδ Κόμμα έμμένει έπΙ τών αποφάσεων τοΰ Β ' Συνεδρίου ύπδ τήν 
ϊννοιαν δτι ή Διοίκησις καί τδ Συμβούλιον τοΰ Κόμματος θά έπι
τρέψουν τδν καρτισμδν τών ψηφοδελτίων καί τών συνδυασμών tv 
γένει τοϋ Κόμματος, ύπδ δρους τοιούτους ώστε νά ληφθοΰν ύπ’ δψει 
πάντες οί έπιδεκχικοΐ συνεργασίας κοινωνικοί παράγοντες (έργα-
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τιχοΐ καί αγροτικοί), οΐ άδέσμευτοι άπό άατικά κόμματα καί Ικα
νοί νά συντελέαουν ένεργώς «Ις τήν έκλογικήν έπιτυχίαν τοΰ Κόμ
ματος άλλά πάντοτε ύπό τό πρόγραμμα καί τήν σημαίαν τοΟ Κόμ
ματος.

Ή  οδτω διά πρώτην φοράν αναγνωριζόμενη τακτική «συ
νεργασία» μέ κοινωνικούς παράγοντας άδεσμεύτους άπό άστικά 
κόμματα μέ τούς όποιους θά έγένετο ένιαίον μέτωπον, θά μάς άπα- 
σχολήαη καί πάλιν έν τή συνεχεία τής Ιστορικής μας άφηγήσεως 
καί Ιδίως μέ τήν έκτέλεσίν της άπό τούς πολεμίους της. Ή  τακτική 
αύτή άποτελοΟσα τήν μεγαλυτέραν διασφάλισιν εύρύνσεως τή; 
έπιρροής καί ένισχύσεως έν γένει τοΰ Κόμματος άπέβλεπεν είς τήν 
πέριξ τοϋ Κόμματος συγκέντρωσιν δλων έκείνων τών έργατικών 
καί άγροτικών παραγόντων οϊτινες κατά τήν έποχήν έκείνην δρών- 
τες μάλλον ύπό τήν έπιρροήν τών συνθημάτων τοϋ Κόμματος θά 
ήδύναντο νά άποσπασθοΰν άπό κάθε πολιτικόν δεσμόν μέ τά άστι
κά κόμματα |ΐέ τήν άναγνώρισιν καί χρησιμοποίησιν τής σχετική; 
όντότητός των καί νά ύποταχΟοΰν οΰτως πολιτικώς είς τό πρό
γραμμα τοϋ Κόμματος Ζπερ οΰτω θά άπέβαινε ό μόνος Ισχυρός πο
λιτικός όδηγός τών έργατοαγροτικών μαζών είς τήν χώραν μας. 
Ό  άγών κατά τοϋ πολέμου άπησχόλησε τήν Συνδιάσκεψιν έπίση; 
άπό τήν Οετικήν του πλευράν, ή άπόφασις τής οποία; ορίζει δτ:: 
«Τό Κόμμα μα; παραμένει πάντοτε Ενα κόμμα άντιπολεμικόν καί 
αντίθετον πρός τάς έθνικιστικά; προσπαθείας καί Ιμπεριαλιστικά; 
συμμαχία; τών κομμάτων τή; αλτική; τάςει»;. Ί Ι  πολιτική του 
δμως έπΐ τοΰ σημείου τούτου δέν πρέπει νά συγχέεται πρός τόν πα
σιφισμόν καί νά στηρίζεται έπΐ τοΰ αισθήματος τοΰ άτομισμοΰ καί 
τή; δειλίας τών φυγοπολέμων. Ή  πολιτική του κατά τοΰ πολέμου 
πρέπει νά άποοεικνύεται πάντοτε διά τή; έκθέσειο; τών συμφορών 
καί τή; καταστροφή; ή όποια προσγίνεται είς τά συμφέροντα τή; 
Χώρχ; καί τού λαού έκ τών κίνδυνον πού προκαλοΰν αί φιλοπόλΐ-’ 
•ιοι τάσεις έναντίον τής ειρήνης καί τής συμβάσεως τών βαλκανι
κών κχϊ ανατολικών λχών·-.

Ί Ι  συνδιάσκεψις άπέβλεψεν Ιδιαιτέρως εΐ; τό έπχγγελ|ΐατικόν 
κίνημα καί έθεσεν τήν ένότητα τοϋ έπαγγελματικοΰ κινήματος ώ;
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σύνθημα τοΟ Κόμματος χωρίς νά παύση νά ύποδεικνύη (Ις τά 
Επαγγελματικά στελέχη του τήν άνάγκην τής Ιδιαιτέρας συνδέσε- 
ώς των διά τήν έπίδρασιν αότοΟ ώς πρός τήν ταξιχήν χατεύθυνσιν 
του. Ή  σχετική άπόφασις τονίζει δτι «Ή έπικράτησις τοΟ σοσιαλι- 
σμοϋ θά ήτο Εργον πρό παντός τής Εργατικής τάξεως. Έ να  άπό 
τά σπουδαιότερα καθήκοντα τοϋ Κόμματος είναι ή κατάκτησις τής 
πλειοψηφίας τής έργατικής τάξεως». *0 ύφιστάμενος όργανισμός τής 
έργατικής τάξεως καθώς καί ή μέλλουσα άνάπτυξις καί ή έξέλιξίς 
του άποτελοϋν τήν σταθεράν βάσιν διά τόν άγώνα τοϋ κόμματος πρός 
κατάκτησιν τής μεγάλης πλειοψηφίας τών έργατών· Παραλλήλο>ς 
τοϋ συνθήματος «ένότης τής έργατικής τάξεως» τά μέλη τοϋ κόμμα
τος ύποχρεοϋνται νά άνακηρύξουν τό σύνθημα τής πειθαρχίας είς 
τάς άποφάσεις τής πλειοψηφίας, συνθήματος άναγκαίου διά τήν 
δπαρξιν μι&ς όργανώσεως. Σχετικώς μέ τήν Διβθνή, ή Συνδιάσκε- 
ψις άποφαοίζει δτι τό κόμμα παραμένει πάντοτε άδιασπάστως ήνω- 
μένον μέ τήν Γ ' Διεθνή... «δτι θέλει είς εύθετώτερον χρόνον καθω- 
ρίσει στάσιν πλέον σύμφωνον πρός τάς έπιβαλλομένας ύποχρεώ- 
σεις ύπό τών άποφάσεων τοϋ Β ' xal Γ ' Συνεδρίου τής Κ.Δ. χαί 
δηλοΐ δτι έπΙ τοϋ παρόντος θέλει προσπαθήση νά έπιτύχη τήν Ινί- 
σχυσιν τοϋ όργανιομοϋ καί τήν έσωτερικήν του άνασυγκρότησιν 
διά νά δύναται νά άνταποκρίνεται πρός τά καθήκοντα καί τάς ύπο- 
χρεώσεις ένός έπαναστατικοϋ προλεταριακού κόμματος, (κανοϋ νά 
παρακολουθή σταθερώς τήν πολιτικήν τής Κ.Δ. Τπό τήν Εννοιαν 
ταύτην τό Κόμμα άποδέχεται δλας τάς μέχρι τοϋδε άποφάσεις τών 
συνεδρίων τής Κ.Δ. ώς δοκουμέντα ιστορικής σημασίας19 δυνά- 
μενα νά φωτίσουν αύτό είς τόν δρόμον του, άναλόγως πρός τήν 
[στορικήν περίοδον τήν δποίαν διατρέχει τό κίνημα έν Έλλάδι». 
Έπίσης ή συνδιάσκεψις άναγνωρίζει τήν άνάγκην έγκαταστάσ*- 
ως ένός μονίμου καί έπαρκοϋς άντιπροσώπου τοΟ Κόμματος παρά 
τή Εκτελεστική τής Κ.Δ. πρός διατήρησιν τής όργανικής καί ήθο- 
κής έπαφής τοΟ Κόμματος μετ’ αότής.

Έ  συνδιάσκεψις Ελαβε πάσας τάς άνωτέρω άποφάσεις της 
σχεδόν μέ κυριώτερον είσηγητήν τόν Ν. Δημητράτον, δστις καί 
διετύπωσεν τάς σχετικάς θέσεις. Μόνον δ Ε. Παπανασταοίου ήτο
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έναντίον τών άποφάσεων αύτών ΑντικρουσθβΙς άπό πάντας Ιδία άπό 
τούς Αντιπροσώπους τής θεσ) νίκης Π . Ά ν τζε λ  καί ΒεντοΟρα ώς 
καί άπό τόν Δ. Γιαμογιάννην- Άπό τήν έκλογήν τής νέας διοική- 
σεως έξηρτάτο πλέον ή έκτέλεσις τών Αποφάσεων· ΕαΙ ή έκλογή 
τής νέας διοικήσεως τοΟ Κόμματος Επαιξε τόν σπουδαιώτερον ρό
λον δχι μόνον διά τήν τύχην τών Αποφάσεων τοΟ Φεβρουαρίου, άλ
λά καί διά τήν μετέπειτα έξέλιξιν τοΟ Κόμματος. Ο&τω ή πρώτη 
παλινωδία καί ύπονόμευσις έμφανίζεται άπ’ αύτήν τήν Ιδίαν συν- 
διάσκεψιν ήτις ύποκύψασα «Ις προοωπικάς ροπάς καί παρασκηνια- 
κάς ένεργείας κατήρτισεν τήν διοίκησιν τοΟ Κόμματος κατά τρό
πον Ασύμφορον διά τήν διαχείρισιν καί έκτέλεσιν τής «καταστρο
φής» καί Ασύμφορον πρός τό πνεύμα τών άποφάσεων. Διοίκησις 
έξελέγη έπταμελής 20 άπό τούς Παπανικολάου καί Λαγουδάκην πε- 
ριελθούσης οδτω άποφασιστικώς τής πολιτικής κατευθύνσεως τοΟ 
Κόμματος είς τόν Διευθυντήν τοΟ μή παραδοθέντος είσέτι είς τό 
Κόμμα '«Ριζοσπάστην», Γ. Πετσόπουλον καί τόν μετ’ αύτοΟ συμ- 
πράττοντα Γ. Κορδάτον δστις έξελέγη Γραμματεύς. Τά χαρακτη
ριστικά σημεία τών άποφάσεων τής συνδιασκέψεως είναι Ανασυγ
κρότησή, προάσπισις τής νομίμου ύπάρξεως, θετική πολιτική κα- 
τεύθυνσις, ένότης έπαγγελματική, Ισχυρά όργάνωσις, όμοιογενής 
διοίκησις, προπαρασκευή διά τόν συντονισμόν τής δράσεως μέ τήν 
Κ. Δ. εισαγωγή τοΟ ένιαίου μετώπου. 'Οσον έλαττωματική καί άν 
ύπήρξε σέ πολλά σημεία ή διατύπωσις τών άποφασισθέντων ούδ«- 
νός τών μελών τής Συνδιασκέψεως τήν άντίληψιν διέφυγον δτι 6- 
λαι αί ψηφισθεΐσαι θέσεις ήσαν σπουδαία θεμέλια διά τήν περαι
τέρω άνάπτυξιν τοΟ Κόμματος δπερ έξεδηλώθη «Ις τήν χαρακτη- 
ριστικήν έπ’ αύτοΟ όμοφωνίαν τής Συνδιασκέψεως. Έκτοτε καίτοι 
έπέρασαν όκτώ καί πλέον Ετη, ή πολιτική ζύμωσις τής έργατι
κής τάξεως τής χώρας περιστρέφεται πέριξ τών θεμελίων αύτών 
χωρίς έν τούτοις νά δύναται τις νά Ισχυρισθή σοβαρώς δτι πρα- 
γματοποιήθησαν μέχρι σήμερον- Έκτοτε άρχίζει νέα περίοδος. 
Πώς έξετελέσθησαν καί πώς κατετροπώθησαν άπό τό Εκτακτον 
Συνέδριον τοΟ ’Οκτωβρίου 1922 αί Αποφάσεις αύταί θά Ιδωμεν 
είς τό Δ ' μέρος, τό τελευταίον τών σημειωμάτων αύτών-

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

154



Μετά τήν συνδιάσκεψιν. — Ό  Πετσόπουλος είς 
Σόφιαν. — Νέαι καταδιώξεις. — Ή Κ.Ε. είς 
τάς ψυλακάς. — Ή Μικρασιατική καταστροφή. 
— Ή έπανάστασις του Πλαστήρα.

Ή  νέα διοίκησις τοΟ Κόμματος άποτελεσθεϊσα ώς εΓδομεν 
άπό δλους τούς νέους παράγοντας τοΟ Κόμματος πλήν τοΟ Ε. Πα
παναστασίου, άνέλαβε τό βαρύ Ιργον τής χαθοδηγήσεώς του είς τάς 
κρίσιμους έχείνας στιγμάς. Καίτοι έχ τής διοικήσεως, άπεκλείσθη- 
σαν δλοι ot τέως τότε διοιχήσαντβς τό Κόμμα χαΙ δή ot έμπνευ- 
τταί χαΙ είσηγηταI τής Συνδιασχέψεως έχ τής άριστερΛς πτέρυ- 
γος περί τούς όποιους συγχεντροΟτο ή όργανιχή όμάς τοΟ Κόμ
ματος, έν τούτοις αύτοί έτέθησαν εϊς τήν διάθεσιν τής νέας διοι- 
χήσεως πρός έχτέλεσιν τών άποφασισθέντων. Μ* δλα ταΟτα ή νέα 
διοίχησις έχ τών πρώτων της βημάτων χατεδείχθη στερουμένη συ
νοχής ιδεολογικής χαΙ όργανιχής χαΙ εύρισχσμένη'έν άδυναμίφ νά 
προσαρμοσθή όμαδιχώς πρός τήν χαθορισθεΐσαν χατεύθυνσιν. Ό  
Tj'/τονισμός τής δράσεως της άπέβη άδύνατος λόγω χαΙ τών φα
νερών ή λανθανουσών προσωπικών άντιθέσεων χαΙ ροπών· ΈπΙ 
πλέον πέριξ τοΟ Παπαναστασίου έσχηματίσθη μετά τήν Συνδιά- 
σχεψιν μία όμάς «Αδιαλλάκτων» ύπερεπαναστατών είς τούς όποίους 
προσετέθησαν άργότερον καί άλλοι παντοειδείς άντιπολιτευόμενοι 
of όποιοι δέν έπαυσαν τόν κατά τών προδοτικών θέσεων τοΟ Φε
βρουάριου άγώνα. Ot φυλακισμένοι έπίσης άντετάσσοντο είς τάς «σο
σιαλ. δημοκρατικάς» θέσεις τής Συνδιασχέψεως. Ot Πετσόπουλος 
καί Κορδάτος, έκπρόσωποι τής νέας καταστάσεως, κηρύσσονται 
κατά τών άποφάσεων τής Συνδιασχέψεως θεωροΟντες αύτάς ώς 
4νευ σημασίας χα'ι άποδέχοντζι τήν «άχρήστευσιν» τών χαταχρινο- 
μένων θέσεων περί «μαχρ&ς νομίμου ύπάρξεως» χαΙ ένιαίου μετώπου 
μετά παραγόντων πέριξ τοΟ Κόμματος· Ό  άνατροπή τών άποφά
σεων είχεν έπέλθει ήδη ούσιαστιχώς. Μία εύρυτάτη ζύμωσις είς
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τάς τάξεις τοϋ Κόμματος χατά τών «όππορτουνιστικών» θέσεων Α
ναπτύσσονται τζ  άνοχή Αν μή τζ συμπράξει τής Διοικήσεως τοϋ 
Κόμματος.

Διάφοροι όπαδοί τοϋ Παπαναστασίου χαί Πετσοπούλου εις 
Πειραιά (*Αλεβιζάκης), Θεσσαλονίκην (Τζάλας, Σαργολόγος, 
καίχοι ψηφίσας εις τήν Συνδιάσκεψιν τής Θεσσαλονίκης χ.λ· 
π·) Δράμαν (Σταυρίδης), οί φυλακισμένοι τοϋ Βόλου, ot Εμπνεό- 
μενοι έκ τοϋ μετώπου, δλοι δσοι ύφίσταντο τάς προσωπιχάς έπιρ 
ροάς εΟρισχον άλλοι άπό ύστεροβουλίαν χαί άλλοι άπό άδυναμίαν 
σκέψεως δτι ή συνδιάσκεψις έπρόδωσεν τάς άρχάς τοϋ Κόμματος-

Έν τώ μεταξύ συνεκλήθη είς Σόφιαν Συνέδριον τής Βαλ
κανικής ’Ομοσπονδίας·2® Απεσταλμένος τής Ελλάδος ώρίσθη όΠε- 
τσόπουλος. Είς τό Συνέδριον Ελαβον μέρος διά πρώτην φοράν καί 
ΤοΟρκοι άντιπρόσωποι. Ό  Πετσόπουλος Ικανέ «Ις τό Συνέδριον 
δηλώσεις ύπερεπαναστατικάς, βεβαιώσας δτι ή έργατική τάξις τής 
Ελλάδος ήτο έτοιμη διά νά όρμήση χατά τής άστοκρατίας, δπερ— 
άνησύχισε τόν Έλληνα πρεσβευτήν τής Σόφιας. Γενομένου δμως 
λόγου περί τής Συνδιασκέψεως τοϋ Φεβρουάριου χαί τών θέσεων 
αύτής τό Συνέδριον ένέχρινε αύτάς όμοφώνως ώς άνταποκρινομέ- 
νας πρός τήν έν Έλλάδι κατάστασιν, ot δέ Βούλγαροι άντιπρόσωποι 
έδήλωσαν κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ Πετσοπούλου δτι αδται Εδει νά α- 
ποτελέσουν ύπόδειγμα διά τινα άλλα βαλκανικά κόμματα εύρισκό- 
μενα περίπου είς τήν αύτήν μέ τό έλληνικόν Κόμμα θέσιν· Ή  
έπάνοδος τοϋ Πετσοπούλου είς τήν Ελλάδα συνέπεσε μέ τήν Εν- 
τασιν τών καταδιώξεων- Ή  Εκθεσις τοϋ Έλληνος πρεσβευτοϋ έν 
Σόφια περί «έναγκαλισμοϋ» τοϋ Έλληνος καί Τούρκου άντιπρο- 
σώπου δέν άφισε άσυγκίνητον τήν Κυβέρνησιν ή όποία είχεν πλέον 
λάβει άποφάσεις έκμηδενίσεως τοϋ Κόμματος πού παρουσιάζετο 
ώς έμπόδιον «Ις τό Εργον τής συνεχίσεως τής μικρασιατικής Εκστρα
τείας. Άφορμάς είχε ήδη πολλάς. Έ  περί άποστρατεύσεως ζύμω- 
σις καί άλλαι Εκδηλώσεις τής όλοέν Επιδεινομένης καταστάσεως τή; 
χώρας έξώθουν τήν Κυβέρνησιν είς γενικώτερα κατά τοϋ Κόμμα
τος μέτρα. 'Ολόκληρος σχεδόν ή Κ-Ε- τοϋ Κόμματος συλλαμ- 
βάνεται μέ τήν κατηγορίαν τής Εσχάτης προδοσίας καί Εγκλείε
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ται είς τάς Φυλακάς ΣυγγροΟ. Δρακόντεια μέτρα έλήφθησαν κατά 
τών υπολοίπων Αγωνιστών· At φυλακαί δλου τοΟ Κράτους έπλη- 
ροΟντο διαρχώς, ένώ ot έχ τών συλλαμβανομένων στρατει>σιμοι άπο- 
στέλλοντο είς τό μέτωπον, δπου έπίσης είχον Αρχίσει άγριος διω
γμός τών χομμουνιζόντων στρατιωτών. Έ  θανατική καταδίχη μ·- 
λών τής Κ.Ε. έπλανάτο είς τήν Ατμόσφαιραν.

’Αλλ’ ή άπεργία τοϋ στρατοϋ είς τό μέτωπον Ελυσε τήν μι· 
κρασιατικήν τραγωδίαν. 'Η καταστροφή άναπόφευκτη καί ρα
γδαία συνετελέσθη, παρασύρασα καί τήν Κυβέρνησιν. ’Ηλθεν ή 
στρατιωτική έπανάστασις τοϋ Πλαστήρα προτοϋ δμως κηρυχθή ή 
έπανάστασις, προτοϋ έπέλθη ή καταστροφή άκόμη, τά έν ταΐς 
φύλακα!; ΣυγγροΟ εύρισκόμενα μέλη τής Κ·Ε. τοϋ Κόμματος 
άπειλουμένης τής ζωής των δείκνυνται εΟκαμπτα, συμβιβαστικά 
καί ταλαντευόμενα. Ό  Πετσόπουλος προκαλεΐ αύτοβούλως ύψηλάς 
μεσολαβήσεις. Άλλά ή κηρυχθεΐσα έπανάστασις δέν αυγκατατίθε- 
ται εις τήν Αποφυλάκισίν των είμή κατόπιν πιέσεως έπ’ αύτών 
δπως άναλάβουν ύποχρεώσεις διά τόν έν Θράκη πόλεμον. Έ πί τού- 
τω ή Κεντρική ’Επιτροπή συνεδριάσασα έν τή φυλακή δέν εύρέθη 
έντελώς όμόφωνος. Ot μέν Σιδέρης, Πετσόπουλος καί Κορδάτος 
δι’ Ενα ή άλλον λόγον ύπεστήριζον δτι δέον νά ύποστηριχθή δ έν 
Θράκη πόλεμος τής Ελλάδος ώς «Αμυντικός», ό δέ Γεωργιάδης 
έδήλωσεν δτι δέν συμφωνεί μέ τήν άποψιν περί άμυντικοϋ πο
λέμου «Αλλά διατηρών τάς άντιπολεμικάς άντιλήψεις του» θεωρη- 
τικώς «δέν θά άντέδρα κατά τής πλειοψηφίας». ’Επιτευχθείσης έν 
τοσούτω τής άποφυλακίσεως, ή Κ·Ε· άποσυντεθημένη ώς ήτο πρό 
τής φυλακίσεως δέν ήδύνατο ή ν’ άποσυντεθή Ετι μάλλον ήδη καθ’ 
δσον ό μέν Πετσόπουλος έσυνέχισεν διά τοϋ «Ριζοσπάστη» προσω- 
πικήν πολιτικήν άρνούμενος καί τήν παράδοσίν του είς τό Κόμ
μα, ot δέ Γεωργιάδης, Σιδέρης καί τά έργατικά μέλη τής Κ·Ε· 
άπεφάσιζον τήν σύγκλησιν τοΟ έκτάκτου Συνεδρίου τοΟ Κόμματος 
καί τήν είσήγησιν είς αύτό τής διαγραφής τοϋ Πετσοπούλου. *0 
Κορδ&τος δέν Ελαβε καμμίαν θέσιν έπί τοϋ ζητήματος.

Πρώτη μέριμνα τής έπαναστάσεως ήτο ή Απομάκρυνσις τοϋ 
Βασιλέως δευτέρα δέ ό Αφοπλισμός τοϋ στρατοϋ. Ot άοπλοι πλέον
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στρατιώται πολλαχοΰ μέ τάς χραυγάς, «ζήτω Λένιν» καί μέ έρυ- 
θράς σημαίας άπήτουν άπό τούς «έπαναστάτας» τήν άποστολήν των 
είς τά σπίτια.

Είς τήν Ραιδεστόν ένοπλοι όμά6ες μέ έρυθράς σημαίας χαΙ |ΐέ 
χραυγάς ζήτω τά Σοβιέτ! διέτρεχον τά χωρία διά νά χατέλθουν τάς 
’Αθήνας. Άλλά χαΙ αύτοί άφοπλίζοντο είς τόν δρόμον. Ή  έπανά- 
στασις τοΟ Πλαστήρα άφοΰ πρώτον πρός διχαιολογίαν τού έαυχοϋ 
της ,τυφεκίζει τούς Εξ, άποφασίζει τήν «άναδιοργάνωαιν» τού στρα
τού τήν άμυναν τής θράχης καί διαχηρύττει τήν άνάγκην·.·· έπα- 
ναφορδς τών κοινοβουλευτικών θεσμών- Μέ τήν κάθοδον τού στρα
τεύματος είς τήν χώραν άρχίζει χαΙ ή κάθοδος τών έλληνιχών 
πληθυσμών τής Μιχρ&ς Άσίας, πού Εφευγον πρό τής τουρκικής 
προελάσεως. Ή το ό πρόλογος μιάς γενιχής άναστατώσεως τής 
χοινωνιχής συνθέσεως τών λαών τής Ελλάδος χαΙ τής Τουρχίας 
Καίτοι όμάδες προσφύγων εΙσέρχονται είς Ελλάδα άπό τό 1915 - 
1916 καί μέχρι τοΰ 1922 είχον συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδων,22 
δμως ή μικρασιατική καταστροφή Ιφερε ώς θά είδομεν, έν καί 
πλέον έχατομμύριον νέων προσφύγων- Έ  έπανάστασις τοΰ Πλα
στήρα άνέθεσεν είς τόν Βενιζέλον τήν διαπραγμάτευσιν τής εΐρή- 
νης, δ βασιχός δρος τής όποίας θά ήτο ή άνταλλαγή τών πληθυ
σμών- Ή  άστοχρατία έπέτυχε χαΙ πάλιν νά διατηρήση τήν κυρίαρ
χον θέσιν της διά τοΰ στρατοΰ, άλλά χαΙ μέ τήν συνδρομήν τής άνυ- 
πολογίστου αύτής δυνάμεως τών προσφυγιχών μαζών- Ήδύνατο 
ή έργατική τάξις τής Ελλάδος ν’ άναλάβη τήν λύσιν τών έκ τής 
Μικρασιατικής καταστροφής προβλημάτων, τήν ειρήνην τήν i-  
ποκατάστασιν τών προσφύγων, τήν όργάνωσιν τής πολιτείας έπΐ 
νέων βάσεων, τήν άμυναν τής έργατικής πατρίδος άπό ξηράς χαΙ 
θαλάσσης; Τό χόμμα αύτής τής τάξεως, ώς ήτο ήδύνατο ν’ άνα
λάβη τήν λύσιν τής χρίσεως; Ή το τό Σοσιαλ- Έργατ. Κόμμα προ-' 
παρασκευασ|ΐένον δι* ίνα τοιοΟτον ρόλον; Καθώς είδομεν ήδη τοΰτο 
οδτε έσωτεριχώς, οδτε χαΙ έξωτεριχώς ήτο είς θέσιν Οχι μόνον νά 
διεξαγάγη άγώνα έπιχρατήσεως άλλ* ούδέ ν’ άναμιχθή ένεργώς 
είς τήν λύσιν τής χρίσεως ώς ύπολσγίσιμος πολιτικός παράγων. Ή  
προώθηυις τής άνευθύνου φρασεολογίας χαΙ τής άδιαμορφώτου

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

168



έπαναστατικότητος τών μελών τοϋ Κόμματος καί τών συμπαθούν
των άπό τούς διαφόρους άλλοπροσαλισμούς καί τυχοδιωκτισμούς 
καί τοΟτο παρά τάς άποφάσεις τής Συνδιασκέψεως τοΟ Φεβρουά
ριου ήτις καί άν διετύπωσεν έπιτυχώς τήν σχετικήν θέσιν τοΰ 
Κόμματος διησθάνθη πάντως αύτήν, έπροκάλεσεν άρχικώς μέν σύγ- 
χισιν έξασθένησιν καί έκμηδένισιν σχεδόν, άκολούθως δέ άποσύν- 
θεσιν καί διάλυσιν·

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΓ ΚΕΕ

Ή Διεθνής κατάστασις. Πώς διήλθεν 6 διεθνής 
καπιταλισμός τήν κρίσιν. Τό έκτακτον συνέ- 
δριον του Οκτω&ρίου 1922. Διαγραφή του Πε
τσοπούλου. Νέα Διοίκησις καί νέα άποσύνθε- 
δία διά τήν άνασυγκρότησιν. ΟΙ παλαιοί πολε- 
σις. ’Αποφυλακίσεις.

Ή  έξέλιξις τής μετά τήν έπανάστασιν τοΟ 1922 καταστάσεως 
έν Έλλάδι συνεβάδισεν μέ τήν σταθεροποίησιν τής έν Εύρώπτ} 
μεταπολεμικής καταστάσεως. Μετά τήν πρώτην ήτταν τοϋ γερ- 
μανικοϋ προλεταριάτου, τήν έγκατάστασιν τής Νέας ΟΙκονομικής 
Πολιτικής τής Σοβιετικής Κυβερνήσεώς23 χαρακτηρισθείσης άπό τόν 
Λένιν ώς έκδηλώσεως ύποχωρήσεως, τήν πτώσιν τής Βαυαρικής 
Σοβιετικής Κυβερνήσεώς καί τής Ούγγρικής τοιαύτης, τήν ήτταν 
τοϋ Έρυθροϋ στρατοϋ έν Πολωνίφ, τήν ήτταν τών Ιταλικών έργα
τών (κατάληψις τών έργοστασίων καί ύποχώρησις) μία άστική ά- 
ναζωογόνησις τής άστικής κυριαρχίας άνά τήν Εύρώπην άνεφαί- 
νετο. Πάντως ή κατάστασις δέν ήτο πλέον είς τό σΐ]μεΙον τοϋ 
1918 - 21. Ή  διαπίοτωσις αύτή άπτ]σχόλ«ι τόν τύπον έκείνης 
τής έποχής. Κομμουνισταί, σοσιαλισταί καί αύτοί ot έκπρόσωποι 
τής άστοκρατίας άνεγνώριζον δτι ό καπιταλισμός διήρχετο βαθυ- 
τάτην κρίσιν μέ τόν παγκόσμιον πόλεμον καί συνεζήτουν άν ή κρί- 
σις αύτή ήτο πρόσκαιρη ή δχι. Ό  έκ τών τότε ήγετών τοϋ έν 
Έλλάδι έργατικοϋ κινήματος Γεωργιάδης διετύπωσεν άρθρον δτι 
6 καπιταλισμός διήλθεν τήν μεταπολεμικήν κρίσιν. Τοϋτο ήρκησ* 
διά νά άναζωπυρώσζ «Ις τάς τάξεις τοΟ Κόμματος τάς συζιρήσεις
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καί νά έπαναδιακηρυχθή δτι ή έπανάστασις έπροδίδβτο. Ύπό τήν 
έπήρρειαν τών συζητήσεων αύτών καί τής δημιουργηθείσης μετά 
τήν κατάρρευσιν τοΟ μετώπου καταστάσεως συνεχλήθη τό Εκτακτον 
συνέδριον τοϋ Κόμματος κατά τόν ’Οκτώβριον τοΟ 1933. ’Αχοστο- 
λή τοΟ Συνεδρίου αύτοΟ Εδει νά είναι ή Εσωτερική ΐχχαθάρισις. 
Τό ζήτημα τής Διοικήσεως τοΟ Κόμματος άπετέλείοαν πράγματι 
τό χεντριχόν σημεΐον τών συζητήσεων τοΟ Συνεδρίου. ’Αλλ’ Αντί 
νά γίνη προσπάθεια Ιξυγιάνσεως τής έσωτερικής καταστάσεως t- 
πεχράτησε σύγχισις Ιδεών καί προσώπων έκδηλωθεΐσα κυρίως είς 
παρασχηνιακάς προσπαθείας έναντίον τών διανοουμένων. ’Απλοϊκοί 
τινες Αντιπρόσωποι ένόμιζον δτι ήλθεν ή ώρα τ!)ς διαγραφής δ
λων τών διανοουμένων. Πράγματι δέ Επρόχειτο περί τής δια
γραφής τοΟ Πετσοπούλου. Μία άναχριτιχή έπιτροπή άποτελουμένη 
άπό τούς Σταυρίδη, Σαργολόγου, Άγγελήν, Βεντούρα καί Γιαμο- 
γιάννην χατέληξεν είς τήν Αποδοχήν τής περί διαγραφής προτά- 
σεως λόγφ τών γενομένων Ανακαλύψεων, παρά τάς Αντιθέσεις μέσα 
είς τήν έπιτροπήν καί τήν ύποστήριξιν τοΟ Πετσοπούλου έκ μέ
ρους τοΟ Σταυρίδη, Σαργαλόγου καί ’Αγγελή. Τό συνέδριον παμ- 
ψηφεί έδέχθη τήν διαγραφήν· ’Αλλά πρός Αντιπερισπασμόν οί όπα- 
δοΐ τοΟ Πετσοπούλου, Αναγκασθέντες είς τήν Αποδοχήν τής δια
γραφής αύτοΟ έζήτησαν τή προτΑσει τοΟ Σταυρίδη, τήν διαγρα
φήν τοΟ Γεωργιάδη xal Α. Σίδερη.

Ό  έχ τών Αντιπροσώπων Πειραιώς ’Αγγελής (ναυτικός, Επίτρο
πος τής Γεν. Συνομοσπονδίας τότε) Ανελθών έπί καθίσματος προσε- 
κάλει τούς Εχοντας νά καταθέσουν έναντίον τών διανοουμένων, δπως 
διέρχοται έκ τοΟ γραφείου τής ’Ανακριτικής ’Επιτροπής, Τό Συνέ- 
δριον Ασχοληθέν μέ τάς Αποφάσεις τής Συνδιασκέψεως, προτΑσει 
πΑντοτε τοϋ Σταυρίδη καί Παπαναστασίου κατεψήφισεν τήν περί 
συνεργασίας μέ έργατικούς καί Αγροτικούς παράγοντας Απόφασιν 
δηλ. τό ένιαίον μέτωπον, ώς Αντιβαίνουσαν είς τήν Αδιάλλακτον 
τακτικήν, Εδωσεν δέ Ερμηνείαν εΤς τινας Αλλος Αποφάσεις ύπό 
πνεΟμα δογμοτικόν, καταστήσαν αύτάς άνεφαρμόστους. Έν τοσού
τω κατά τήν Εκλογήν τής νέας Διοικήσεως προσπάθεια έγένετο Ικ 
μέρους τής πλειοψηφίας πρός Επαναφοράν παλαιών τινών μελών
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τής μέχρι τοΟ Φεβρουαρίου διοικήσεως, άλλ’ α&τοί λόγφ τών άλ- 
λοιώσεων πού ύπέστησαν at θέσεις των Εδειξαν άσχοπον xai άχορ
δον Αδιαλλαξίαν.

Νέα διοίχησις προσωρινή έξελέγη έχ τών Σαργολόγου, 
Μάγγου, Κορδάτου, Ααγουδάχη χαΙ Γιαμογιάννη ήτις είχε νά 
χανοviwg τελειωτικά τό ζήτημα τής άναδιοργανώσεως τοϋ Κόμ
ματος χαΙ τής παραλαβής τοΟ «Ριζοσπάστη». ’Αλλά χαΙ ή 
νέα διοίχησις άρχίζει τό στάδιόν της άποσυνθετιχώς. Ό  Σαργολό
γος σπεύδει είς Μόσχαν δπου παρουσιάζει τήν έν Έλλάδι κατά- 
στασιν «Ις άχρον έπαναστατιχήν- Ό  Σταυρίδης άναλαμβάνει τήν 
διεύθυνσιν τής Κ. Έπιθεωρήσεως, δπου δημοσιεύει άρθρα τοϋ άλ
λοτε ύπερεπαναστάτου «Μίλων ’Ανάρχου» (Δ- Πουρνάρα, δστις έ- 
χατηγόρει τό Κόμμα άπό τών στηλών τής Ούμανιτέ, διά τήν— πα- 
ράτασιν τοϋ πολέμου) περί τής θανατηφόρου χρίσεως» τοϋ Κομμου
νισμού- *0 Κορδάτος διηύθυνε τήν πολιτιχήν τοΟ «Ριζοσπάστη» 
ώς χαΙ έπΐ τοϋ Πετσοπούλου. Ό  Γιαμογιάννης διαρχώς παραιτεί- 
ται μέχρις δτου άπομαχρύνεται είς ίνδειξιν διαμαρτυρίας διά τάς 
περιφήμους «έντολάς» τοϋ Σαργολόγου δπως χηρυχθή έπανάστα- 
σις. Ό  Λαγουδάχης παραιτεΐται χαΙ αύτός- Τόση δέ ήτο ή πε- 
ποίθησις τής έπαναστατιχής Κυβερνήσεως έπΐ τής άδυναμίας τοϋ 
Κόμματος ώστε παρά τάς περιφήμους «έντολάς» οί φυλακισμένοι διά 
τά γεγονότα τοϋ Βόλου Μπεναρόγιας, Άποστολίδης, θέος, Κανά- 
βας, ’Αδαμίδης, Β. Παπανικολάου χλπ. άφοϋ παρέμειναν έπΐ δύο 
χαΙ ήμισυ Ετη ύπόδιχοι Αποφυλακίζονται- Έ  έπάνοδος τοΟ Σαργο
λόγου ένέτεινε Ετι περισσότερον τήν άνασύνθεσιν μέ άλληλοσυγ; 
χρουομένας Εκδηλώσεις του χαΙ άμέσους διαπληκτισμούς Σαργο
λόγου καί τμήματος ’Αθηνών- Τάς παραιτήσεις μελών τινών τοΟ 
Τμήματος είς Ενδειξιν τής άγαναχτήσεως χαΙ τής άποσυνθετιχής 
χαταστάσεως διαδέχεται γενική χαλάρωσις δλου τοϋ όργανισμοΟ 
τοϋ Κόμματος.

’Αντιπρόσωπος τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας χατελθών 
είς τήν Ελλάδα χαΙ έξετάσας τήν δημιουργηθεΐσαν κατά- 
στασιν κηρύσσεται μετά τοϋ Ε. Παπαναστασίου, τοϋ Α. Σιδέρη, 
ύπέρ τής άνασυγχροτήσεως τής Κ.Ε. μέ συμμετοχήν τής όμάδος τής
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κηρυχθείσης ύπέρ τών άποφάσεων τοΟ Φεβρουάριου. Άλλά ή Κ- 
Ε. άνακαλύπτει είς τά γραφεία τοΟ «Ριζοσπάστη» τόν κατάλογον 
τών μελών τη;..· άλλοτε «Ένώσεω; υπέρ τών δικαιωμάτων τοΰ 
άνθρώπου καί τοΟ πολίτου» καί πείθει τόν Αντιπρόσωπον τής Β.Ο- 
δτι πΛσα νέα συνάντησις μέ τούς Γεωργιάδην κλπ. ήτο δχι μόνον 
περιττή, άλλά καί έπικίνδυνος. Οδτω έματαιώθη καί πάλιν ή 
άπόπειρα σχηματισμού συγκεντρωτικής Διοικήσεως· Έν τώ μεταξύ 
νέοι παράγοντες ένεφανίσθησαν έπΙ σκηνής. Ή  κάθοδος τών προσ
φύγων έδημιούργησεν είς τήν έργατικήν τάξιν δυσχερή θέσιν- Ή  
άπότομος αδξησις τής προσφοράς έργατικών χειρών καί ή άλλοίω- 
σις τής συνθέσεως τής έργατικής τάξεως, δέν ήδύνατο ή νά προκα- 
λέση τήν έπίθεσιν τοΟ κεφαλαίου έπΙ τών κεκτημένων δικαιωμά
των τών έργατών. Νέα καί γενική σύγκρουσις τών δύο τάξεων 
άναφαίνετο καί πάλιν άναπέφευκτος. Μέσα είς τάς νέας ζυμώσεις 
άναδεικνύονται ot νέοι παράγοντες τοΟ κινήματος. Ό  έκ Κωνσταν
τινουπόλεως Σερ. Μάξιμος συνδικαλιστής τής ΔιεθνοΟς Πανεργα
τικής Ένώσεως πού προσεχώρησεν είς τήν Γ ' Διεθνή κατέρχε
ται είς τήν Ελλάδα. ΈπισκεφθεΙς δίς προηγουμένως τήν Μόσχαν, 
άναλαμβάνει άμέσως ένεργόν δράσιν. Ot έκ τοΟ μττώπου έπανελ- 
θόντες έφεδροι μέ έπικεφαλής τούς Πουλιόπουλον, Νίκολην, Μονα- 
στηριώτην Γερογιάννη, Εύαγγελόπουλον καί Άναγνωστόπουλον 
άρχίζουν μίαν ζύμωσιν πρός όργάνωσιν τών παλαιών πολεμιστών 
Ό  όργάνωσις αύτή παρουσιάζεται άκριβώς κατά τήν μετά τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν περίοδον συνεκέντρωσε πέριξ της 8- 
λα τά ζωηρά καί δράσαντα είς τό μέτωπον στοιχεία καί ένεφάνισε 
πέριξ τοΟ κόμματος μίαν άξιοσημείωτον κίνησιν.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

ΔιαγραφαΙ καί παρατηρήσεις. — "Εντοκης τής 
άΐίοουνθέσεως. — Γενική άπεργία.— "Εν έκτα
κτον νέον συνέδριον. — ’EpyocTO - dry pern, κή κυ- 
βέρνησις ή δημοκρατίαν — ΑΙ έκλσγαΐ το01924.

Ή  Κ· Ε. Σαργαλόγου έκλαμβάνουσα τήν διαφοροποίησιν τής
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κοινωνικής συνθέσεως τής έργατιχής τάξεως λόγω τής εΙσροής τών 
προσφύγων χαί τών άποστρατευθέντων έφέδρων χαί τής έμφανί- 
σεως τών νέων παραγόντων (παλαιών πολεμιστών) ώς ένδει
ξής τής ώριμότητος τής έπαναστάσεως χαί παρααυρομένη άπό τά 
άνερμάτιστα ύπεραριστερά στοιχεία άποφασίζει τήν έξόντωσιν τών 
άντιπολιιευομένων στοιχείων, τών έπιδιωχόντων τήν άναδιοργάνω- 
σιν τοΟ Κόμματος. Μετά τήν άποχώρησιν τοΟ Γιαμογιάννη χαί 
Ααγουδάχη έχ τής Κ.Ε. άρχίζει σειρά διαγραφών χαί άποκλει- 
σμών. Ot Ν. Δημητρ&τος, Μ. Σιδέρης, Ααγουδάχης, Παπασω- 
τηρίου, χαί πολλοί άλλοι διαγράφονται έχ τοΟ τμήματος ’Αθηνών 
κατ’ άπόφασιν τής Κ.Ε. ΕΙς άπάντησιν τών διαγραφών πλεΐστα 
άλλα μέλη παραιτοΟνται όμαδιχώς είς Ινδειξιν Αποδοκιμασίας χαί 
διαμαρτυρίας, ώς ό Φραντζεσχάχης, Οίχονόμου, ΓεωργιΑδης, ΔοΟ- 
|ΐας, ’Αλεξάνδρου, Στράγγας, Κομιώτης, χλπ. Έ  συνεργασία τής 
Κ.Ε. μέ τόν Ε. Παπαναστασίου χαί τους όπαδούς του ύπήρξε Α
παραίτητος διά τήν άποσυνθετιχήν αύτήν δρ&σιν. ’Εν τψ μεταξύ ή 
έπίθεσις τοΟ κεφαλαίου Ετεινε είς τήν έλάττωσιν τών ήμερομι- 
σθίων. Πρός άντιμετώπισιν τής χαταστάσεως, πρός ένίσχυσιν τών 
διαρχώς περισσότερον πιεζομίνων έργατιχών μαζών άπό τήν συν- 
δυασμένην έπίθεσιν τοΟ άποχτήσαντος πεποίθησιν είς τήν έπανά- 
στασιν τοΟ Πλαστήρα κεφαλαίου άλλά χαί πρός άπόδειξιν τής ώ
ριμότητος τής έργατιχής τάξεως πρός έπαναστατιχήν δρΑσιν, ή Κ· 
Ε. Αποφασίζει τήν κάθοδον δλης τής Συνομοσπονδίας είς άγώνα 
«άμυντιχόν». Ή  διεύθυνσις τοΟ δλου άγώνος καί ή παραχολούθη- 
σις τής Γεν- Συνομοσπονδίας άνετέθη είς τόν Μάξιμον· Μία συν
δυασμένη γενιχή άπεργία προπαρασχευάοθη χαί δλη σχεδόν ή έρ- 
γατιχή τάξις τής χώρας χατήλθεν είς άγώνα. ’Αλλά χαί ή έπα- 
νάστασις τοΟ Πλαστήρα ή έπικρατήσασα έναντίον τοΟ μικροαστι- 
χοΟ άντιβενιζελισμοϋ έ θεώρησε καθήκον της νά μεταχειρισθή 6λα 
τά μέσα πρός Επικράτησιν έναντίον τής έργατικής «στάσεως». ΊΙ 
κατάπνυξις τής άπεργίας ήτο Αναπόφευκτη. Καίτοι ή ζωηρότης 
τών έργατών ήτο άρχετά σημαντική ιδίως είς τόν Πειραιά δπου 
at ναυτικαί όργανώσεις Εδειξαν ^ιεγαλυτέρα Ενότητα χαί σταθε
ρότητα, έν τούτοις ή άπεργία είχε Αρνητικά Αποτελέσματα. At
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φυλακαί έφιλοξένησαν τήν φοράν αύτήν δχι μόνον τούς άγωνιστάς 
τοΟ Κόμματος, άλλά καί αύτούς τούς φορείς τής άστικής έπιρ- 
ροής είς τάς έπαγγελματικάς όργανώσεις. Διά διατάγματος τοΟ 
Πλαστήρα διελύθησαν τά σωματεία χαϊ κατόπιν τών αίματηρών 
σνγκρούσ«ων τοΟ Π «ραιώς. Μ*τά τήν κατάπνυξιν τής άπεργίας 
τό διάταγμα αύτό έξουδιτιρωθη μ* άλλο πού άνεκάλυπτε δτι τά 
σωματιία δέν ήδώνατο νά διαλυθούν.·, αυμφώνως τής συνθήκης 
(ΙρήνηςΙ Ό  χατάπνυξις τής άπεργίας δμως συνετελέσθη τή άγρίφ 
καταδιώξει τών όπωσδήποτε γνωστών άγωνιστών· *0 Μπεναρόγιας 
εύρισχόμενος «Ις Αθήνας διά τό έπικείμενον Εκτακτον Συνέδριον 
τοΟ Κόμματος, μή έλθών «Ις καμμίαν άκόμη έπαφήν μέ τό κίνημα 
ένεκλείσθη είς τάς φυλακάς Άβέρωφ μέ τόν Μπόγρη χαϊ άλ
λους ναυτικούς παράγοντας τής άλλοτε άντισυνομοσπονδίας κατ*λ- 
θόντας έκ τών πρώτων είς τόν άγώνα. ΕΙς τά κρατητήρια κο|ΐμου- 
νισταί, βενιζελικοί, έργατικοΐ βασιλόφρονες συνεμερίζοντο τήν αύ- 
τήν τύχην.

Ή  άπεργία άπέτυχεν, ήτο νέα σημαντική ήττα διά τήν 
έργατικήν τάξιν, ήτις δέν είχεν άκόμη συνέλθιι έχ τών άλ- 
λεπαλλήλων χτυπημάτων, τά (/ποια είχεν ύποστή προηγουμένως χαϊ 
Ιδίως έχ τής άπεργίας τοΟ *0χτο)6ρίου 1921. Χιλιάδες άνέργων 
προσφύγων έπωφελήθησαν τής εύχαιρίας δπως καταλάβουν θέσεις 
άπεργών· Μέσα είς τά έργατιχά σωματεία ή άπογοήτευσις καί ή 
τάσις περί άνεξαρτησίας καί έπαγγελματικοΟ κινήματος κατακτά 
όλοέν περισσότερον έδαφος. Ό  άνοδος τής άντιδράσεως είς τήν 
Συνομοσπονδίαν *ϊχ*ν ήδη προπαρασκευαστή. Ό  πραγματοποίη- 
σις αύτής ήτο πλέον ζήτημα χρόνου. Άλλά ή Κ.Ε. καί ό Μά- 
ξιμος Ιβλεπον κίνδυνο έχ μέρους τών άλλοτε άγωνιστών, δέν 
διησθάνθησαν κάν τόν πραγματικόν κίνδυνον, άπεναντίας μάλιστα 
έθεώρουν έαυτούς «κυρίους τών έπαγγελματιχών όργανώσεων χω
ρίς σοβαρούς άντιπάλους—». Μέσα «Ις τήν άτμόσφαιραν αύτήν τής 
άπογοητεύσεως χαϊ άποσυνθέσεως διπλής έπαγγελματιχής διαρ
ροής, καί πολιτικής διαλύσεως συγκαλεΐται έκτακτον συνέδριον 
«Ις ’Αθήνας. ’Αποστολή του Ιπρεπε νά «Ιναι τό σταμάτημα τής 
διαλυτικής αύτής «στροφής» τών έσωτεριχών τής Συνομοσπονδίας
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χαΙ τοΟ Κόμματος. ’Αλλά τό άναποφάσκπο τών καλυτέρων (X '' 
Σταύρου, Β«ντούρα χλπ.) χαΙ ή μεγάλη ύπερίσχυσις τών Αλλων 
Ιφερνον τό χόμμα «Ες μεγαλυτέραν Αδιέξοδον- Είς τό Συνέδριον 
αύτό διαγράφονται σαφώς δύο ρεύματα. Ot Σταυρίδης, Σαρ
γολόγος, Τζάλας, Παπαναστασίου, Κορδάτος χαΙ Αλλοι ζητοΟντις 
τήν έξόντωσιν δλων τών όπωσδήποτε άντιπολιτευομένων τήν διοί- 
χησιν τοΟ χόμματος χαΙ ot Μπεναρόγιας, Βεντούρας, Χ"Σταύρου 
χλπ. ot όποιοι έζήτουν τήν έπάνοδον πάντων τών διαγραφίντων 
χαΙ παραιτηθέντων «Ις τό χόμμα καί τήν περιφρούρησιν αύτοΟ άπό 
χάθε τυχοδιωκτισμόν χαΙ διάλυσιν· Ό  Μάξιμος άντιπρόσωπος τοϋ 
Πειραιώς διαδραματίσας πλέον πρωτεύοντα ρόλον Εμφανίζεται ώς 
διαιτητής τής χαταστάσεως. ’Επέτυχε δέ συμβιβασμόν είς βάρος 
δμως τών διαγραφέντων χαΙ παραιτηθέντων, μετά ματαίαν άπό- 
πειραν δπως συμβιβάση διώχτας χαΙ διωχομένους. Νέα Κ.Ε. έξε- 
λέγη έχ τών Κορδάτου, Μάγγου, Μαξίμου, Σταυρίδου χαΙ Άχρι- 
βοπούλου. *Η νέα αύτή διοίχησις έσυνέχισε τόν άγώνα χατά τών 
παλαιών άγωνιστών έχρησιμοποίησε δέ τόν Σαργολόγον είς σπου
δαίας άποστολάς. Ή  άσθενής προσπάθεια τοΟ Μαξίμου πρός αυγ- 
χράτησιν τής άποσυνθέσεως δέν ήμποροΟσε νά φέρη χανέν άποτέλε- 
σμα. ’Απεναντίας ή άποσύνθεσις ένετάθη περισσότερον. Ό  έπανά- 
στασις τοΟ Πλαστήρα άπησχολεΐτο μέ τό πολίτευμα χαΙ τήν προ- 
παρασχευήν έχλογών- Έχτίθετο είς τό χόμμα τό πρόβλημα τοΟ πο
λιτεύματος.

*Η Κ. Ε. δψωσε τό σύνθημα τής έργατο Αγροτικής Κυ
βερνήσεως. Τό τμήμα θεσσαλονίχης διαφωνεί. Τό σύνθημα αύτό 
δέν άνταποχρίνεται πρός τήν 1<ποριχήν περίοδον διατείνονται ot 
θεοσαλονιχεΐς χαΙ έχηρύχθησαν ύπέρ τής «λαΐχής δημοκρατίας» 
ώς σύνθημα άνασυγχροτιστιχόν τών έργατιχών μαζών- Τό τμήμα 
θεσσαλονίχης τή έγχρίσει τοΟ Απεσταλμένου τής Κ-Ε- Σταυρίδου 
έγχαινιάζει μίαν ζύμωσιν πολιτιχήν ύπέρ τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας μέ τόν Μπεναρόγια ώς έχπρόσωπον. ’Ανατίθεται είς αύτόν ή 
άνάπτυξις τοΟ συνθήματος εις δημοσίαν συγχέντρωσιν έντός τοΟ 
κήπου τοΟ ΛευχοΟ Πύργου. Ό  Κ-Ε- έρχεται είς σύγχρουσιν μέ 
τό Τμήμα Θεσσαλονίχης χαί... διαγράφει τόν Μπεναρόγια έχ τοΟ
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Κόμματος. ΟΙ Αναποφάσιστοι Βίντούρας, X' 'Σταύρου, Παπανικο- 
λάου χλπ ύποχωροϋν- Ot Γιαμογιάννης, Μαστρογιάννης κλπ. πα- 
ραιτοΟνται τοΟ τμήματος- Έ  διαλυτική στροφή Εκτείνεται. Ot περί 
τόν Παπαναστασίου ’Αλιβιζάκης, Κουρτίδης, Άρβανιτάκης κλπ. 
Ιδρύουν τήν Κ ο μ μ ο ύ ν ι  ι τ ι χ ή ν  Έ  ν ω σ ι ν. Πέριξ 
τών Ν. Δημητράτου, Μπεναρόγια, Γιαμογιάννη, Μαστρογιάννη Ι
δρύεται όμάς άντιπολιτεύσεως « Ν έ α  Ε π ο χ ή » .  Πέριξ τοΟ 
Γεωργιάδη, Σιδέρη κλπ. Ιδρύεται Σ ο σ ι α λ .  Έ ρ γ α τ ι κ ή  
Έ  ν ω σ ι ς. Τό Κόμμα άντί νά έπι δράση έπΙ τής μεταπεργιακής 
καταστάσεως τής έργατικής τάξεως, άντί νά έπωφεληθή τής πολι
τικής ζύμωσε ως διά νά άνασυντάξη τάς' μάζας πολιτικώς ύπέστη 
καί αύτό τήν έπίδρασιν τών γεγονότων· Τά διαλυτικά στοιχεία ά- 
ποτελείωσαν τό ίργον των, Εκκαθάρισαν τό Κόμμα άπό τά στελέ
χη του.

Έ  Εποχή έκείνη ήτο Εποχή Εμφανίσεως νέων ζυμώσεων. ’Αλ
λά at ζυμώσεις αύταί είχον άλλον κοινωνικόν χαρακτήρα, ήσαν 
μία μεγάλη στροφή τών κοινωνικών δυνάμεων πρός τά όπίσω. Ή το 
κατάλληλος περίοδος πρός άνααύνταξιν, ΑναδιοργΑνωσιν, προετοι
μασία διά νέας Εξορμήσεις. Τό κόμμα Εν τούτοις τήν Εθεώρησεν 
παρά τάς προειδοποιήσεις τών παλαιοτέρων ώς περίοδον·... ριζι- 
σπαστικοποιήσεως τών μαζών· Ot νέοι οίτινες ήρχισαν Εμφανι
ζόμενοι διά τής περί τούς «παλαιούς πολεμιστάς» ζύμωσιν Εμπνεόμε- 
νοι άπό τόν πόθον δπως περισώσουν δτι ήδύνατο νά περισωθή είσέρ- 
χονται είς τό Κόμμα ώς πρωτοπόροι. ’Αλλ’ οδτοι μή Ιχοντες δργα- 
νικόν δεσμόν μέ τήν προηγηθεΐσαν Ιστορίαν τοΟ κινήματος τήν 
δποίαν ήγνόουν Εν πολλοίς εύρέθησαν πρό δυοχερειών Ανυπερβλή
των Αναγκασθέντ«ς δπως Ακολουθήσουν τό Εναντίον τών παλαιών 
Αγωνιστών «ρεΟμα» τής μάζας τοϋ Κόμματος.
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ΑΙ έκλογαΐ τοΰ 1923. — "Εν συμβούλιον τοΰ Κόμ
ματος. — Ό μάς «Νέα Έηοχή». — Τό «Κομμου
νιστικών Βήμα». — Ή Σοσιοελ. Έργατ. ‘Ένω- 
σις καί ή «Φωνή τοΰ Λαου». — Τό «Διευθυντή- 
ριον». — ΟΙ άρχειομαρξισταί. — Ή κρίσις της 
Γ' Διεθνοΰς.

At έπακολουθήσασαι έκλογαΐ24 τόν Δεκέμβριον τοϋ 1923 άπο- 
τελοΟν πλέον τήν έπικράτησιν τών διαλυτικών τάσεων· Τό κόμ
μα ύπέβαλεν 82 δποψηφίους είς 27 νομούς. Ή  μεγάλη αύτή δρα- 
στηριότης δυσανάλογος μέ τήν έσωτερικήν κατάστασιν καί μέ τάς 
δυνάμεις τοΟ κινήματος, καί μέ τήν καταψήφισιν τοϋ ένιαίου με
τώπου έπέφερεν άντίθετα τών έπιδιωκομένων Αποτελέσματα. Υπο
ψήφιοι ήσαν ot Μάγγος, Άγγελής Τσελεπής, Γιομπρίς, Δρίβας, 
Άκριβόπουλος, Μουτούσης, Εύαγγέλου, Ταχογιάννης, ’Αθάνατος, 
Σΐσκος, Πιτσίβας, Άρ. Παπαδόπουλος, Άποστολίδης, Κανάβας, 
Μιχαηλίδης, X ' 'Σταύρου καί πλεΐστοι άλλοι δευτερεύοντες μέ έπϊ 
κεφαλής τούς Κορδδτον, Σταυρίδην, Σαργολόγον καί Μάξιμον. Ό  
πολιτικός τυχοδιωκτισμός Ιφθασεν οΰτω είς τό κατακόρυφον. Ή  
έργατική τάξις τής χώρας έμφανίζεται πολιτικώς Αδιαμόρφωτος καί 
Ασχημάτιστος. Άπό τόν πολιτικόν της άγώνα έλλείπουν ή γενική 
έκπροσώπησις, ή Ιστορική σύνθεοις, ή κεφαλή. Καί at μαζαι 
άποδοκίμαοαν τό Κόμμα, δχι μόνον ούδείς έξελέγη άπό τούς 82 
ύποψηφίους, άλλ’ Ιναντι τών 46 χιλ. ψήφων πού (λαβε τό Κόμμα 
μέ 30 ύποψηφίους είς 6 νομούς κατά τό 1920, ήδη δέν έπλησίασεν 
κάν τόν άριθμόν αύτόν, παρ’ δλον δτι ύπήρχον 82 ύποψήφιοι είς 
27 νομούς, τοΟ Κόμματος, καταψηφισθέντος Ιδίως είς τάς έργα- 
τικάς περιφερείας (Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης) είς 
τάς όποίας Ιλαβ* 2 - 3 Εως 10ο) ο τών ψήφων ήτοι μόλις τό 1) 4 
τών ψήφων τοΟ Κόμματος κατά τό 1920. ’Εψηφίσθη έξαιρετικώς 
είς τάς περιφερείας έκείνας δπου ή έπιρροή τών παλαιών πολε
μιστών ήτο ίσχυροτέρα. Τό Συμβούλιον τοϋ Κόμματος τοΟ Φε
βρουάριου 1924, τό όποΐον είχεν νά έξαγάγη τά έκ τής πείρας συμ- 
Λίράσματα μή δυνηθέν νά έμβαθύνη είς τήν άνάλυψιν τής κατα-
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στάσεως κατέφυγεν είς τήν χρησιμοποίησιν τής δυνάμεως τών πα
λαιών πολεμιστών Αντιπρόσωπος τών όποίων, ό Π · Πουλιόπουλος 
όρίζεται είσηγητής.

Τό Συμβούλιον * ύπό τήν πίεσιν τής νέας ταύτης δυνά
μεως διαγράφει τόν Ε. Παπαναστασίου ix  τοϋ Κόμματος ώς 
έχπρόσωπον τοϋ τυχοδιωχτισμοϋ, διετήρει δμως είς τούς κόλπους 
του τά στελέχη χαϊ δλην σχεδόν τήν ύπερεπαναστατιχήν του νοο
τροπίαν· 'Ενα διευθυντήριον άπστιλούμ*νον άπό τούς Κορδ&τον, 
Άποστολίδην χαϊ Μάξιμον έχλέγεται Ινα άναλάβη τόν άγώνα κατά, 
τοϋ «Σοσιαλ. δημοκρατισμού» χαϊ τοϋ τυχοδιωχτισμοϋ χαϊ διά τήν 
ταχυτέραν σύγχλησιν ένός τακτικοϋ συνεδρίου είς τήν Θεσσαλονί
κην. Έν τφ μεταξύ σχηματίζεται περί τούς Ν. Δημητρ&τον, Μπε- 
ναρόγιαν, Γιαμογιάννην χλπ·, ή όμάς «Νέα Εποχή» μέ δεκαπεν
θήμερον δργανον ύπό τόν Ιδιον τίτλον μέ σχοπόν τήν άνασυγκρότη- 
σιν τοϋ δλου έπαγγελματιχοϋ καί πολιτιχοϋ κινήματος καί μέ 
άντιπολιτευτιχήν τοϋ Κόμματος κατεύθυνσιν· ΕΙς Ινα Ανακοινω
θέν τής «Νέας Εποχής» τίθενται οΐ έξής δροι. 1) 'Οριστική άποκή- 
ρυξις δλων τών τυχοδιωκτικών τάσεων, 2) έκκαθάρισις συστηματι
κή τών άρνητιχών καί άναρχουμένων στοιχείων, 3) θετιχόν πρό
γραμμα άμέσου δράσεως έπί τή βάσει τών άποφάσεων τής Συν- 
διασκέψεως τοϋ 1922, 4) Ισχυρά διοίκησις διά τήν πραγματοποίη
σή τών άνωτέρω. Ύπό τούς δρους αύτούς έδέχετο νά έπανέλ- 
θη είς τό Κόμμα, άλλως θά παρέμενεν ώς άντιπολίτευσις Ινα τό 
ταχύτερον έπιτευχθή προσανατολισμός τοϋ Κόμματος πρός τήν 
θετικήν πορείαν·

Έ ξ άλλου ot περί τό Ε· Παπαναστασίου συνέπηξαν είς τάς 
Αθήνας τήν Κομμουν. *Ενωσιν Ιχουσα δργανον τό «Κομμουνιστιχόν 
Βήμα» διά νά συνεχίσουν Εξω τοϋ Κόμματος τήν δρ&σιν των καί τήν 
πομπώδη έπαναστατιχήν φρασεολογίαν, ώθοϋντες τό κίνημα είς με- 
γαλειτέραν άδιέξοδον·

Οί δέ περί τούς Γεωργιάδην καί Σιδέρην άποσχισθέντες συ- 
νέπηξαν τήν Σοσιαλ. Έργατ. *Ενωσιν μέ τόν αύτόν περίπου σκοπόν 
τής όμάδος «Νέα Εποχή» καί μέ (βδομαδιαίον δργανον τήν «Φω- 
ν ή τ ο ϋ  Λ α  οϋ». Έ  «Νέα Εποχή» προσχωρεί είς τήν Σοσ.
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Έργ. Ένωσιν Ινα άπό χοινοΟ έργασθή διά τήν άνασυγχρότησιν 
τοϋ Κόμματος. Τό Κόμμα «ύρισχόμενον ύπό τήν άμεσον έπίδρασιν 
πλέον τών Πουλιοπούλου, Μοναστηριώτη, Σκλάβου χλπ. «παλαιών 
πολεμιστών» χαί μέ τήν βοήθειαν τοΟ μόνου έχ τών παλαιοτέρων 
άπομείναντος θ .  Άποσχολίδη τυπογράφου χαί τοΟ Μαξίμου, έκκα- 
θαρίζεται μέν άπό τούς πλέον πιστούς όπαδούς τοΟ Παπαναστασίου, 
άλλ’ Ερχεται είς σύγχρουσιν μέ τούς άρχειομαξιστάς ot όποίοι άρ- 
χίζουν νά έχδηλοΟνται μέ τήν μορφωτιχήν των συνάμα χαί τήν άν- 
τιχομματιχήν των δρ&σιν. Μία νέα άποστολή άναχωρεί έχ μέρους 
τοΟ Κόμματος είς τήν Μόσχαν (Πουλιόπουλος, Μάξιμος χαί Μάγ- 
γος) διά νά λάβη μέρος είς τό δον Συνέδριον τής Κ.Δ. στήν δποίαν 
πλέον τά αότά γενιχά αίτια (ήτται χαί ύποχωρήσεις) ιχουν προ- 
χαλέσει λανθάνουσαν κρίσιν- Ή  χρίσις αύτή ήτο έπόμενον νά έπι- 
δράση σημαντικώς χαί έπΙ τοΟ ΈλληνιχοΟ Κόμματος ώς θά εΐ- 
δομεν.

Έν τφ μεταξύ ή *1ς τήν Ελλάδα χρίσις τοΟ Κόμματος έξε- 
λίσσεται Ιδιοτρόπως. Ot εις τό χόμμα έπικρατοϋντες έχ τής όμά- 
δος τών παλαιών πολεμιστών είς τούς όποίους έστηρίζετο πλέον ό 
θεωρητικός προσανατολισμός αύτοΟ προσεπάθουν διά τής ριζικής 
μεταβολής τοΟ όργανισμοΟ τοΟ Κόμματος χαί τής προσαρμογής 
του πρός μίαν παράνομον δπαρξιν νά κατευθύνουν τό κίνημα διά 
τήν άντιμετώπισιν τής δυνατότητος έν&εχομένης έπαναστατικής 
κρίσεως.

Έπίστευον είς τήν κρίσιν αύτήν καίτοι τά σημεία τής 
μεγάλης κοινωνικής όπισθοχωρήσεως τοΟ προλεταριάτου άνεφαίνε- 
το πολλαπλώς. Φανερόν καθίστατο δτι χαί ο( νέοι αύτοί άγωνισταί 
(χοντες ύπέρ αύτών τήν εύγένειαν τών προθέσεων, τήν δογματι- 
κήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν θά Εκαμον δυνατήν προσπάθειαν 
άναδιοργανώσεως θ’ άντιμετώπιζον δμως συντόμως τά αύτά προ
βλήματα προσαρμογής ώς καί ot παλαιότεροι καί θά ύπέκυπτον 
Άντιθέτως ot περί τήν όμάδα τής «Νέας Εποχής» έθεώρουν βτι 
τό πρώτον στάδιον τής έργατικής χχΐ σοσ. Ιστορίας τοϋ τόπου, 
ήτο δμοιον μέ τήν περίοδον πού διέγραψε τό παγκόσμιον έργατι- 
χόν καί σοσιαλ. κίνημα κατά τήν έποχήν τής 1ης ΔιεθνοΟς» χαί
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κατά συνέπειαν ύπερδολικός ρομαντισμός, :«Αρνητική πολιτι
κή, Αρριβισμός, έπικρΑτησις τών θορυβοποιών κλπ.» είναι Αναπό
φευκτα φαινόμενα τοϋ σταδίου «.Λτοϋ τά όποΐα έμποδίζουν τήν 
άναδιοργάνωσιν καί νέαν έξόρμηοιν τοϋ κινήματος διά τήν περαι
τέρω όργανωτικήν καί πολιτικήν σταδιοδρομίαν- Έθεώρουν Ακόμη 
δτι έδώ ή μεταπολεμική κρίσις τοΟ καπιταλισμοΟ είχε διέλθει τό 
όξύτατον στάδιόν της, ή Ελλάς δέν εύρίσκετο πρό έπαναστατικής 
λύσεως τοϋ έργατικοϋ προβλήματος. Ή  «Σοσιαλιστική Έργ. Ένω- 
σις» είχε δμως διαφορετικήν κατεύθυνσιν. Μετά Από τήν διαλυτι- 
κήν ζύμωσιν τοϋ κόμματος έφρόνει δτι έπεβΑλλετο ή ίδρυσις άλ
λου κόμματος.

Έ .όμάς τής Νέας Εποχής είχε προτείνει είς τήν «*Ενω- 
σιν» δπως αΰτη έλθη είς έπαφήν μέ τήν Κ.Δ- Άλλ’ ή πρότασι; 
Απερρίφθη- Είς τό ζήτημα τής συμμετοχής ή μή είς τούς έκλογι- 
κούς Αγώνας τής Σ.Ε. Ένώσεως έπίσης έξεδηλώθη διαφωνία καί 
ή όμας τής «Νέας Εποχής» Αποχωρεί τής Ένώσεως, διότι «είναι 
προφανές δτι ή τοιαύτη στάσις τής Ένώσεως ένώ όδηγεϊ αύτήν 
δπως έξέλθει δριστικώς τοϋ ίδεολογικοϋ περιβάλλοντος Από τό 
όποιον προήλθεν καί νά συνταυτίση τήν τύχη της μέ τήν τύχην 
ένός Αστικοϋ κόμματος, έφ' δσον θέλει νά μείνη ώς πολιτικός όρ- 
γανισμός Ανεξάρτητος ή Αντίθετος τοϋ όργανισμοΰ τοϋ παλαιοϋ 
κόμματος τροφοδοτεί Αρνητικώς τάς έξτρεμιστικάς Αναρχικάς καί 
τυχοδιωκτικάς τάσεις τών έντός καί έκτός τοϋ παλαιοϋ κόμματος 
στοιχείων συντελεϊ είς τήν διαιώνισιν τής Ιδεολογικής συγχύσεως 
καί παρεμποδίζει τήν Ανασ/ριρότησιν (Νέα Εποχή, ’Ιούλιος 1924).
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Η ΠΑΓΚΑΛΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ
-  Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΤΑΙ

"Εν άναδιοργανωτικόν Συνέδριον. — Πολιτική ζύ- 
μωσις καί καταδιώξεις. — Ή παράνομος δρά- 
σις. — Ή Παγκαλική δικτατορία. — Δίκαι καί 
καταδίκου — Άθρόαι έξορίαι.

Ό  έπικράτησις είς τό κόμμα τών νέων άγωνιστών δέν Αργη
σε νά φέρη τό άποτέλεσμά της. Νέα άναδιοργανωτική προσπάθεια 
έξεδηλώθη. Ή  πείρα τοϋ μετώπου χαί τής δράσεως τών παλαιών 
πολεμιστών παράλληλα μέ τήν σχεδόν άρνησιν τής άνάγκης νομί
μου ύπάρξεως Εφερον τήν άποκρυστάλλωσιν μιάς παρανόμου όρ
γανώσεως, ή όποία άντεπεκρίνετο δχι μόνον πρός τάς πεποιθήσεις 
τών πρωτοπόρων περί έπικειμένης έπαναστατικής κρίσεως, άλλά 
χαί τήν πρό πολλοϋ δημιουργηθεΐσαν δυσχέρειαν λειτουργίας μιας 
νομίμου όργανώσεως. Ή  έπιστροφή τής άπό τό £ ' Παγκόσμιον Συ- 
νέδριον τής Κ.Δ. σταλείσης άποστολής ένέτεινε τήν άναδιοργανω- 
τιχήν προσπάθειαν· Έ  «Νέα Εποχή» είχε παυσει τήν Εχδοσίν 
της. Ό  Σ ο σ. Έ ρ γ .  Έ  ν ω σ ι ς διαρχώς χαί περισσότερον 
άπεμαχρυνετο άπό τήν Ιδεολογιχήν βάσιν τής πρώτης έμφανίσεώς 
της. Ή  Κ ο μ μ. Έ  ν ω σ ι ς δέν χατορθώνει παρά νά φέρη σώγ- 
χυσιν xal τόν παραλογισμόν μέσα είς τάς τάξεις της όπως πρώ
τα έχπρόσωποί της Εφερον σύγχισιν xal παραλογισμούς είς τούς 
χόλπους τοϋ Κόμματος. Έ να ’Εκτακτον Συνέδριον τοϋ Κόμματος 
έπονωμασθέν συνέδριον «μπολσεβιχοποιήσεως» συγκαλεΐται τόν 
Νοέμβριον τοϋ 1924 είς ’Αθήνας τό όποϊον διατυπώνει είς άπο- 
φάσεις τό συντελούμενον Εργον τής άναδιοργανώσεως, τόν καταρ
τισμόν τής παρανόμου όργανώσεως. ’Αποφασίζεται ή έξαπόλυσις 
μιΟς πολιτικής ζυμώσεως. Μία νέα διοίκησις (Μάξιμος, Πουλιό- 
πουλος, Άποστολίδης, Νικολινάκος, Εύαγγελόπουλος, Σκλάβος καί 
Νικολαίδης), άναλαμβάνει τό Εργον τοΟτο. Καί πράγματι, άρχίζει
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νέα περίοδος ζωηρΛς δράσεως τοΟ Κόμματος. Οί πυρήνες φυτρώ
νουν έδώ χαϊ έκεϊ ή περιφερειακή όργάνωσις τελειοποιείται. At 
μεγάλαι συγκεντρώσεις προκαλοΟν χαϊ πάλιν τήν προσοχήν τών 
Αρχών. Ή  έργατική τάξις ξανακινεΐται. Τά έργατικά σωματεία 
συγκροτούνται μέσα «Ις τό πλαίσιον τής παλαιάς κατευθύνσεως. 
ΠοΟ χαϊ ποΟ Εκδηλώνεται ζωηρώς at άντιδράσεις, Αλλά ή προ
σπάθεια νά άντιμετωπισθούν δέν λείπει. Mcpixal 'Ομοσπονδίαι 
(ή Ναυτική, ή Σιδηροδρομική, σαλεύονται πιέζονται καί προχω- 

ροΟν). 'Αλλαι (Καπνεργατική, ’Ηλεκτροτεχνιτών καί Τροχιοδρο- 
μικών κλπ) συνεχίζουν όποσδήποτε τήν παλαιάν δράσιν των· At 
πολιτικαί συγκ«ντρώσεις τοΟ (τους 1925 διά τά φορολογικά, διά 
τό Πατριαρχικόν, συγκεντρώσεις γενόμεναι καθ’ δλην σχεδόν τήν 
Ελλάδα καί είς τάς όποίας Απειροι, νέος περίεργος κόσμος Ακούει 
τούς τολμηρούς λόγους τών ρητόρων, ώργανώθηκαν μέ πολιτικήν 
θετικότητα αίσθητήν. At συντεταγμέναι μάζαι άναζωογονήθηκαν, 
Αναπτερώθηκαν at Απελευθερωτικά! έλπίδες.

. . ’Αλλά ήδη at καταδιώξεις συνεχίζονται Αθρόαι. Ό  Μάξιμος 
πρωτεύων παράγων τής Απεργίας τοϋ Αύγουστου τοϋ 1923 είχε 
έξορισθεϊ «Ις Σκύρον διά τήν ζωηράν του κίνησιν, άλλά είχεν άπο- 
δράσει καί έκινεΐτο πάλιν· Έ ξ Αφορμής τών συγκεντρώσεων Ιδίως 
δέ τής έορτής τής Πρώτης Matou συγκρούσεις έσημειώθησαν καί 
συλλήψεις έπηκολούθησαν- Είς τήν θεσ) νίκην συλλαμβάνονται καί 
προφυλακίζονται ot Χαΐνόγλου, Γρ. Παπανικολάου, Άγγελούκας, 
Δούβας, Σαπόρτας, Γ. Μαραγκός, Ά ρ. Παπαδόπουλος, Γ. Κουρ- 
τίδης, Βιτσώρης, Μαυρόπουλος, Γεωργάκης καί πλεΐστοι Αλλοι» 
κατηγορούμενοι έπί έσχάτη προδοσία είσάγονται μετά τινας μήνας 
είς τό Σταρτοδικ«Ιον καί ot περισσότεροι καταδικάζονται είς 18 
καί 12 Ετη πρόσκαιρα δεσμά. Ή  Κυβέρνησις Σοφούλη έγκαινιά- 
ζει τάς όμαδικάς έξορίας, τάς όποίας συνεχίζει ή Κυβέρνησις Μι- 
χαλακόπουλου. Ή  νόμιμος δράσις καθίστατο δλο καί δυσκολώτε- 
ρη. Ή  παράνομος όργάνωσις Αρχίζει νά έκπληροΐ τήν Αποστολήν 
της. Έ  Κυβέρνησις Μιχαλακοπούλου Ιθεώρει σπουδαιοτέραν τήν 
παρακολούθησιν τής «Αντεθνικής» δράσεως τών φανατισμένων αύ
τών όπαδών τής κοινωνικής έπαναστάσεως, άπό τήν παρακολούθη-
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βιν τών παγχαλιχών δπαδών τής πολιτική έπαναστάσιως. Καί at 
φυλαχαί, έπληρώθησαν έχ νέου Από ipγάτας χαΙ χομμουνιστάς, 
ίταν μιάν χαλήν ήμέραν 6 κόομος Εμαθε μέ κάποια Εκπληξιν, Αλλά 
χαΙ μέ Αδιαφορίαν, δτι 6 ΠΑγχαλος άντεκατέστησε τδν Μιχαλακό- 
πουλον χαΙ έκηρύχθη διχτΑτωρ.26 Κατά τάς πρώτας ήμέρας τής 
Παγχαλιχής δικτατορίας έφαίνετο δτι ή δικτατορία ήτο Ανεκτι
κότερη Από τήν δημοκρατίαν τοϋ Μιχαλαχοπούλου. Καί αύτοί οΐ 
χομμουνισταί άπεφυλακίζοντο. Ot πιστοί στρατιώται τής δικτατορί
ας δέν διστάζουν νά Ελθουν είς έπαφήν μέ χομμουνιστάς πρός συν
εργασίαν.

’Αλλά χαρακτηριστικό τής δικτατορίας είναι ν’ άποβάλη 
ταχέως τήν μάσκαν τής «λαοκρατίας» καί δίαν αδτη χρειασθή είς 
τόν δρόμον της. ’Επρόχειτο Απλώς περί... έχλογής τοϋ Παγχάλου 
ώς Προέδρου τής δημοκρατίας. Ot έπανελθόντες δμως είς τό Κόμ- 
|ΐα όπαδοί τοϋ Ε. Παπαναστασίου έθεώρουν διαφορετιχάς τάς 
«συμπαθείας» τών Αξιωματικών παρ’ όλίγον νά παρασύρουν τό 
Κόμμα τής έργατικής τάξεως είς αύμπραξιν μέ τήν στρατοκρατί
αν. Ot πρωταγωνισταί τοϋ κινήματος δέν παρεσύρθησαν δέν άργη
σαν δέ νά τιμωρηθοϋν παραδειγματιχώς. ’ΑφορμαΙ είχον ήδη, δο
θεί. Τό Κόμμα ήσθάνετο δτι μεγάλα στρώματα κοινωνικά Εμενον 
Ανέπαφα Από τήν έπιρροήν του. Τό προσφυγικόν ζήτημα έτίθη είς 
Ανάλυσιν- Μία Εντατική δράσις Αρχίζει μεταξύ τών προσφύγων- 
ΕΙδικαΙ συγκεντρώσεις προσφυγικαί όργανώνονται- 01 «φιλελεύθε
ροι» προστάται τών προσφύγων έθεώρηοαν τήν δικτατορίαν άρμο- 
δίαν νά έπέμβη ύπέρ αύτών καί παρθμποδίση τήν καλλιέργειαν τοϋ 
χωραφιοϋ των Από άλλους- Καί ή δικτατορία έπενέβη- Συλλήψεις 
Ακολουθούν.

Μεταξύ τών συλληφθέντων είναι καί ό ΜΑξιμος. Δίκαι 
Ακολουθούν. Ot Πουλιόπουλος, ΜΑξιμος καί Φίτσος καταδικάζον
ται άπό Στρατοδικεΐον είς πολλών έτών φυλάκισιν. ’Εν τώ μετα
ξύ Αρχίζει ή όπόθεσις τής Μακεδονίας.28 Ot ΚομμουνισταΙ βασιζό
μενοι έπΐ τής Αρχής τής αύτοδιαθέσεως τών λαών κηρύσσονται 
ύπέρ τής Ανεξαρτησίας τής Μακεδονίας. Τοϋ·» έδημιούργει σύγ- 
χυσιν μέ τήν ύπέρ τής αύτονομήσεως τής Μακεδονίας Αρχήν τών
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Κομιτατζήδων. ΣυλλαμβΑνονται ot Πουλιόπουλος, ΜΑξιμος, Μο- 
ναστηριώτης, ΝικολινΑκος, Φίτσος Σκλάβος κλπ. χαί εΙσΑγονται 
τόν Αδγουστον τοΟ 1925 είς τό ΣτρατοδικεΙον κατηγορούμενοι έπΙ 
έσχάτη προδοσία. Ot κατηγορούμενοι Αποκρούουν τήν ύπόθεσιν 
περί συνδυασμένης ένεργείας μέ τούς Κομιτατζήδες. Έ  δίκη Ανα
βάλλεται διαταχθεισών Ανακρίσεων· ’Αλλά τόν Ίανουίριον τοϋ 
1926 είς τόν Σταθμόν θεσ) νίκης Αποδοχιμάζεται ό Πάγκαλος Από 
τούς έργΑτας καί ό θυμός του έφαίνετο Ετοιμος νά ξεσπΑση έπάνω 
είς τούς ύποδίχους. Γίνεται νέα δίκη είς τό Στρατοδιχεΐον καί νέα 
Αναβολή λόγω Ασθενείας ένός τών διχαστών- Τέλος τόν Φεβρουά- 
ριον έπαναλαμβΑνεται διά τρίτην φοράν χαί Αναστέλλεται έχ νέου, 
διαταχθείσης τής Αποφυλαχίσεως- Ό τ ι δέν ήδυνήθη νά χΑμη ή 
δικαιοσύνη τό Ιχαμε ή Απέλασις- Ot έπίμονοι Ιδεολόγοι, όμαδιχώς 
συλλαμβανόμενοι Απελαύνοντο είς τά νησιά, τά όποία έφιλοξένη- 
σαν δεκάδας πλέον ΑγωνιστΑς- Μάλιστα ή αύθαιρεσία καί ή Αδι
κία, ώς πάντοτε συμβαίνει έπεξετάθη πέραν τών κομμουνιστών- 
Κοντά «Ις τούς ΑσημΑντους καί φανατικούς έκπροσώπους τοϋ προ
λεταριάτου, Γιατσοπούλου, Κυπρηδήμον, Πουλιόπουλον, ΧΑΓτχν, 
Κολοζώφ, Γυφτοδήμον, Μοναστηριώτην, ’Αποστόλου κλπ. κλπ. ό 
Πάγκαλος έθεώρησεν διασκεδαστικόν νά στείλη χαί τούς μεγά
λους Ανδρος τής Αστοκρατίας (Κονδύλην, Παπαναστασίου, Κα- 
φαντΑρην) καί πολλούς Αλλους μεταξύ τών όποίων καί Ανώτεροι 
Αξιωματικοί-

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

ΟΙ έξόριστοι. — Τό Καλπάκι. — Ό  Σαργολόγος 
μυστικός. — Ό  Κορδατος διαφωνεί. — ΟΙ νέοι 
παράγοντες.

At έξορίαι Αγωνιστών τής έργατικής τΑξεως έν ΈλλΑδι έγ- 
χαινιάσθησαν τό πρώτον Από τόν Σοφούλην. Ώ ς  γενικός Διοικη
τής Μακεδονίας τώ 1914 διέταξε τήν έξορίαν τοϋ Μπεναρόγια καί 
ΓιονΑ. Ό ταν μετά τήν έπανάστασιν τοϋ Πλαστήρα Ιγινε πρω
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θυπουργός έπεξέτεινε τό μέτρον τής ίξορίας «Ις δλην τήν Ελλά
δα καί διέταξε όμαδιχάς έξορίας πρώτον άπό τήν Θράκην Αχολού- 
βως δέ άπό δλην τήν χώραν τά νησιά τοΟ Αιγαίου πελΑγους τά 
όποϊα άλλοτε είς τήν μεααιωνιχήν έποχήν, άλλά χαϊ είς τήν περί
οδον τήν μέχρι τών βαλχανιχών πολέμων τοιαύτην, έπαιζον σημαν
τικών πολιτικών, έμπορικόν, άλλά καί βιομηχανικών ρόλον, άπό τί
νος μετεβλήθησαν είς Σιβηρίαν τής Ελλάδος. Έκεϊ έξορίζονται κα
τά έκατοντάδας οί «έπικίνδυνοι εις τήν δημοσίαν Ασφάλειαν»· Άπό 
τοΟ 1923 είς δλα τά μεγαλύτερα σχετικώς νησιά Νάξον, Αμοργόν, 
Ίον , Θήραν, πρώτα εις δλα τά ξερονήσια άργότερον (Φολέγαν
δρον, Άνάφην, Μήλον, Σίκινον, Κίμωλον, Σίφνον, Σέριφον, Κέ
αν, Σχύρον, Σκόπελον, Σκίαθον κλπ.) έκτοπίζονται ot άντιβενιζε- 
λικοί, βουλγαρόφρονες, ρουμανίζοντες, ληστροφόροι, άλλά καί ot 
έξ ύποτροπής άδιόρθωτοι μικροί καί μεγάλοι κλέπτχι, άπατεώνες 
άκόμη δέ καί ήλίθιοι. Άγωνισταί τής έργατικής τάξεως δέν έστά- 
λησαν μέχρι τής Κυβερνήσεως Σοφούλη ή έλάχιστοι. "Εκτοτε 
δμως δλο χαϊ πολλαπλασιάζοντας Ό ταν δ. Πάγκαλος άνέτρεψε 
τήν Κυβέρνησι Μιχαλακοπούλου—Κονδύλη, 200 περίπου έργάται 
καί ΚομμουνισταΙ εύρίσκοντο έν έξορία. Ό  Πάγκαλος τούς Απε
λευθέρωσε σχεδόν δλους, άλλά δέν έβράδυνε νά διατάξη καί αύ- 
τός άθρόας έξορίας πολιτικάς. Πλεΐστοι άπό έκείνους πού άπελευ- 
θερώθησαν έπανήλθον ταχέως εις τήν έξορία. Νέοι έστέλλοντο 
δμως καθημερινώς. 01 έργάται καί κομμουνισταί ήσαν ot περισ
σότεροι-

Άλλά έδοκίμασαν τήν έξορίαν καί αύτοί ot πολιτικοί 
ιδίως τής Βενιζελοδημοκρατικής παρατάξεως· Ot έξόριστοι τής 
έργατικής τάξεως διήλθον πάντοτε δύσκολον ζωήν- Τό Κράτος 
παρεχώρει είς τούς έξορίστους έπίδομα τό όποιον πολλάχις είσέ- 
πραάττετο παρά τών «Αποσματαρχών» χωρίς νά δίδεται είς τούς 
δικαιούχους. Συμβαίνει ένίοτε ot έξόριστοι αύτοί νά θεωροΟνται— 
εδποροι καί τό έπίδομα νά μή παραχωρήται καθόλου- Εκτός άπό 
τό Ανάγνωσμα καί τήν γραφήν εις τήν έξορίαν δέν ύπάρχει καμία 
σοβαροΟ λόγου έργασία. Κατ’ άνάγκην ot έξόριστοι περνοΟν τόν 
καιρό τους διαβάζοντας καί γράφοντας. "Ετσι ή έξορία γίνεται ένί-
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οτ* Ινα σχολεΐον άνώτερον xal άπό αύτήν τήν φυλακήν. Άλλά ot 
έξόριστοι δέν παραλείπουν καί νά διασκεδάζουν- At διασκεδάσεις 
περίπατοι άνά άγρίους κάμπους, ψάρεμα καί κάποτ* κυνήγι, άλ
λά μέ τήν άδεια τής άστυνομίας. Ενίοτε διασκεδάζουν συγκρουό- 
μενοι μέ τούς χωροφύλακας δταν δέν συγκρούονται μεταξύ των, 
διότι καί αύτό δέν λείπει. Συνήθως δμως ο( πολιτικοί αύτοί έξόριστοι 
τής έργατικής τάξεως ϊχουν τήν όργάνωαίν των, τήν «κολεκτίβα» 
των αύτή όργανώνει τάς προσπαθείας διά τήν συντήρησίν των άλ
λά καί διά τήν μόρφωσίν των· Δέν είναι σπάνιον ο( έξόριστοι νά 
ζυμώνουν μόνοι των τό ψωμί τους ή νά συντηροϋνται κάποτ» μέ 
άγριο μέλι, φραγκόσυκα, νά κόβουν ξύλα νά πλύνωνται μόνοι. Τό 
δυσκολώτερον είναι ή προμήθεια βιβλίων καί έφημερίδων καθώς 
καί ή άλληλογραφία. Τά τεχνάσματα τά όποία μεταχειρίζονται 
ένίοτε ttvai πράγματι πρωτότυπα καί περίεργα. "Οχι σπανίως οί 
έξόριστοι συνδέονται μέ τόν πληθυσμόν τοϋ τόπου κάποτε γίνεται 
καί «δρ&οις». Προπαγανδίζονται οί έντόπιοι συνήθως χωρικοί, κά
ποτ* καί έργάται μεταλλωρύχοι ή άλλοι. Παρ’ δλα ταΟτα δμως ή 
μονότονη, άπομονωτική καί πενιχρά δπαρξις τών έξορίστων είναι 
Ινα μαρτύριον πού διαρκεΐ μήνες κάποτ* καί χρόνια καί σαλεύει 
τήν ψυχραιμίαν των άν μή καί τήν λογικήν των- Οί διατελέσαντες 
έξόριστοι καί δταν «σωφρονισθοϋν» μετά τήν άπελευθέρωσίν των 
δέν λησμονούν τάς «άναμνήσεις» των. Άλλά άν τά νησιά τοΟ ΑΙ- 
γαίου κατήντησαν τόποι μαρτυρίων διά τούς διαφόρους έξορίστους, 
τό Καλπάκι τής ’Ηπείρου καί τό Δέμα θερινή κατασκήνωσις τοϋ 
7ου πειθαρχικοϋ ούλαμοΟ Καλπακίου, καθώς καί ή τοϋ Μαρμάρου, 
είναι άσφαλώς τόπος έκτελέσεως τών ζωηρών νέων ο( όποίοι άπο- 
στέλλονται έκεΐ πρός άπομόνωσιν· Ό  πειθαρχικός αύτός ούλαμός 
συνεστήθη κατά τήν έπανάστασιν τοϋ Πλαστήρα, ή συστηματική 
δμως άποστολή κομμουνιζόντων στρατιωτών ήρχισε κυρίως άπό 
τοϋ 1924* Έκτοτε έκατοντάδες Ιχουν διέλθει έκεΐθεν Ιδίως έκ τών 
όπωσδήποτε γνωστών άγωνιστών* Έκεΐ ή άποκτήνωσις «Ιναι σκο
πός. Στήν άρχή μάλιστα ή έργασία διήρκει 16— 18 ώρας. Καί ή 
έργασία αύτή συνίσταται είς ύλοτσμίαν, όδόστρωσιν κλπ. Έ  άνά· 
γνωσις καταδιώκεται καθώς καί ή συζήτησις. Διανοούμενοι ot πε-
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ριοσότιροι ύποχρεώνονται πολλάκις «Ις τάς πλέον έξευτελιστικάς 
ύπη ρεσίας.

Ή  δίκη τοΟ Καλπακίου άπεκάλυψε πρό μηνών τήν 
άθλίαν ζωήν πού διάγουν έκ«1 οί άποστελλόμενοι. "Αν τά νησιά 
τοΟ Αιγαίου είναι Ελληνική Σιβηρία τό Καλπάκι είναι ή Σαχαλί- 
νη τής Ελλάδος. Κατά τήν έποχήν τοΟ Παγκάλου καί περί τό 
τέλος τής δικτατορίας έκείνης, ot περισσότεροι έκ τών έν έξορία 
καί είς τάς φυλακάς εύρισκομίνων άντιμετώπιζον τήν πείναν καί 
τήν μεγάλην δυστυχίαν· ’Αλλά καί ή δικτατορία Αντιμετώπιζε τάς 
αντιδράσεις της. Μή κατορθώσασα νά δημιουργήση μίαν κατάστα- 
σιν, έφαίνετο καταρρέουσα πλέον· ’Εξ άλλου οί άξιωματικοΐ έκι- 
νοΟντο καί πάλιν. At λαΐκαί μ£ζαι δυσανασχετοΟν δλο καί περισ
σότερον· Ot πολιτικοί τής άστοκρατίας ουνηνώθησαν καί συνεσκέ- 
πτοντο πώς ν’ άπαλλαγοΟν τοϋ δικτάτορος. Ό  Κονδύλης έπανελ- 
θών έκ τής έξορίας προετοιμάζεται. Ή  έργατική τάξις, έκινεΐτο 
καί αύτή. ΕΙς τό Κόμμα ή άπομάκρυναις τόσων άγωνιστών άφηνε 
τό έδαφος διά νά έπιπλεύσουν νέα πρόσωπα. "Ηδη μερικοί έκ τών 
πρωτεργατών τής περιόδου τής πρώτης κρίοεως έξηφανίσθησαν· 
Ό  Σαργολόγος έπιστρέψας έκ τής μεγάλης του άποστολής κατα
λήγει εις τήν μυστικήν άστυνομίαν καί άπό πρωταγωνιστής τής 
...έπαναστάσεως xoci διώκτης τών σοσιαλδημοκρατών γίνεται μάρ- 
τυς κατηγορίας τών καταδιωκομένων καί καταδικαζόμενων· Ό  
Κορδάτος άφοΟ πρώτα διεφώνησεν (Συνέδρων τοΟ Νοεμβρίου 
1924) μέ τήν πολιτικήν έπΐ τοΟ Μακεδονικού, διορίζεται ύπό τής 
Κ.Ε. διευθυντής τοΟ «Ριζοσπάστη». Κατά τάς καταδιώξεις δμως 
κοινοποιή έγκύκλιον άναγγέλων τήν διάλυσιν τοΟ Κόμματος λόγω 
τής·., παραλόγου έπαναστατικότητος τοΟ Κόμματος, καίτοι ό Ιδιος 
είχεν ύποστηρίξει τήν πολιτικήν τοΟ Κόμματος μέ σειρά άρθρων 
είς τόν άστικόν τύπον. ’Ολίγον άργότερον έξηφανίσθη καί 6 Κορ
δάτος.

Νέοι παράγοντες δμως ένεφανίσθησαν. ΧάΓτας, Εύτυχιά- 
δης, Κούτβης, Σκιτάλης, Κολοζώφ χ ΐ .π .  Ot παράγοντες οδτοι 
ύψωσαν τό σύνθημα τής «άριστερής» δημοκρατίας Ιναντι τής Παγ- 
καλικής δικτατορίας, έδικαιολόγουν δέ αύτό μέ τόν λενινισμόν.
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Ή  λαϊκή δημοκρατία ήτο σοσιαλδημοκρατική Απάτη. Ή  Αριστερή 
δμως δημοκρατία ήτο κάτι θετικώχερον δι’ αύτούς. Είς τήν Συνο
μοσπονδίαν ή κίνησις ήτο διαφορετική. Ό  Ευαγγέλου παραμείνας 
καί πάλιν μόνος σχεδόν διευθυνων, Εχανε τόν καιρόν του είς τούς 
ύπουργικούς προθαλάμους άπό τούς όποίους δέν ήννόει ποτέ ν’ άπο- 
χωρισθή καίτοι συνεργαζόμενος μέ τό Κομμουνιστικόν Κόμμα, πού 
έπερίμενε τήν λύσιν τών προβλημάτων άπό τήν έπανάστασιν. Καί 
ύπό τούς δρους τοιαύτης Οργανωτικής «δράσεως» συνεκλήθη τέλος 
μετά παρέλευσιν μιας βετίας τό Γ ' Συνέδριον τής Συνομοσπονδίας.

ΑΙ Δημοτικού έκλογαΐ θεσ)νίκης. Τό Γ' Συνέ- 
δριον της Σ υνοιιοσπονδίας. Τό πενταμελές τών 
‘Ομοσπονδιών. Ο Κσνδύλης άντικαθιστά τόν 
Παγκαλον. ‘Η έπάνοδοο τών έξορίστων. Ή συν- 
διάσκεψις τών παραγόντων. Τα συμπτώματα 
της νέας κρίσεως. Μία άποτυχοΟσα στάσις κα
τά τοΰ Κονδύλη.

Ή  Παγκαλική δικτατορία ύποχρεώθη νά προκήρυξή δημοτι- 
κάς έκλογάς διά νά δοκιμάση τήν κοινήν γνώμην· Άλλά ή κοινή 
γνώμη είχε ήδη στραφεί φανερά έναντίον του. Ό  Πάγκαλος δέν 
έπέτυχε νά δημιουργήση έν πολιτικό Κόμμα οδτε πρό τής έπιβο- 
λής του ούτε καί μετά. Είς τάς δημοτικάς έκλογάς θεσ) νίκης τό 
Κομμουνιστικόν Κόμμα έστήριξε τήν πολιτικήν του είς τό ένιαΐον 
μέτωπον. Ή  μετά τάς παλαιάς καταδιώξεις έξασθένισις τοϋ Οργα
νισμού τοϋ Κόμματος είχεν Ανοίξει τήν πόρταν διά τό ένιαΐον μέ
τωπον έργατών καί προσφύγων πρός διατήρησιν τής έπιρροής του. 
Αί δημοτικαί έκλογαί έδωσαν τήν εύκαιρίαν δπως δοκιμασθή. Είς 
τήν θεσ) νίκην έγινεν ή δοκιμή. Τό ένιαΐον μέτωπον ήλθε πρώτον 
μέ τόν Πατρίκιον έπί κεφαλής. Είς τήν θεσ) νίκην τότε έδημιουργή- 
θη νέα ζύμωσις πρός άντιμετώπισιν τής νέας τυχοδιωκτικής πολιτι
κής τοϋ Κόμματος. Ot Δημητράτος, Μιχαηλίδης, Γιαμογιάννης, Μα- 
στρογιάννης, κλπ. έν συνεργασία μέ τόν σοσ. βουλευτήν Πασσαλί- 
δην Ιδρυσαν όμάδα συνεργαζομένην καί μέ τήν άνασυσταθεΐσαν 
Σοσ. έργατικήν δμάδα Αθηνών ύπό τούς Γεωργιάδην, Σίδερην Α.
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Παπανικολάου, Γ. Παπανικολάου κλπ. Ή  έν θεσ) νίκη όμάς έξέ- 
δωκε έφημερίδα «'Ενωσις» είχε δέ αύτοτέλειαν ϊναντι τής όμά- 
δος ’Αθηνών πρός διατήρησιν μιας γραμμής Ανεξαρτήτου. Ή  γε
νική Συνομοσπονδία ύφίστατο κατά τήν έποχήν έκείνην τυπικώς. 
Καίτοι ot σιδηροδρομικοί είχον προχωρήσει πλέον είς αύτήν, έν 
τούτοις ή ΰπαρξις της δέν ήτο αισθητή παρά είς τά Υπουργεία. 
At έργατικαί μάζαι δέν έβλεπον είς αύτήν τόν καθοδηγητήν, άλλά 
έργολάβον. Συνεννοήσεις έγένοντο άπευθείας μεταξύ τών τριών 
'Ομοσπονδιών. Σιδηροδρομικής, Ναυτικής καί Ήλεκτροκινήσεως 
πρός σχηματισμόν «τριπλής συμμαχίας» διά τήν διεξαγωγήν κοι
νού άγώνος. ΈπΙ πλέον ή έπΐ τόσα έτη μή σύγκλησις τοΟ Γ ' Συνε
δρίου τής Συνομοσπονδίας ύπέσκαπτε τό κΟρος της καί Ιδιδεν τόν 
καιρόν είς πάσας τάς Αντιδράσεις δπως συσπειρωθούν είς Ανατρο
πήν της μή ύπαρχούσης άλλως τε ούαιαστικής διοικήσεως. Καί 
μάλλον ύπό τήν πίεσιν τών Αντιδραστικών παρά διά τήν συνέχι- 
σιν τής πορείας της ή διοίκησις έκάλεσεν τό Γ ' Συνέδριον τής 
Συνομοσπονδίας τώ 1926 είς ’Αθήνας. Πέριξ τού Κόμματος δμως 
είχε σχηματισθή μία άλλη έπαγγελματική ’Επιτροπή έπωνομαζο- 
μένη ’Επιτροπή 'Ομοσπονδιών- Τό Συνέδριον αύτό ΑποτελεΙ τόν 
Αντίποδα τού Α ' (1918). Ό ,τ ι έπετελέσθη είς τό Α' κατεστρά- 
φη εις τό Γ '. Μετά μίαν όκταετίαν ύπάρξεως ή Συνομοσπονδία 
έδέχθη είς τούς κόλπους της Σωματεία πού δέν όπήρχον ή εις τήν 
φαντασίαν. Ot Αντιπρόσωποί της ήλθον κατ’ έντολήν τών έν Πει- 
ραιεϊ όργανωμένων Αντιδραστικών, οί όποιοι κατώρθωσαν νά είσ- 
πράξουν άπό τόν Δήμον Π«ιραιώς ποσά σημαντικά διά τήν πλη
ρωμήν τών έξόδων των. Είς τό Συνέδριον ένεφανίσθησαν Ισχυροί 
καί όργανω|ΐένοι δλοι ot χρεωκοπήσαντες Αλλοτε, Καλαμάρας, 
Σπέρας, θειόπουλος καί δλοι ot Πειραιεΐς καί ’Αθηναίοι όπαδοί 
τής Αστικής έπιρροής. Τό Κόμμα διευθυνόμενον ύπό τόν Σταυρί- 
δην καί τδν Εύαγγέλου ϊκαμεν είς τό Συνέδριον οίκτράν έμφάνι- 
σιν. Παρά τάς προειδοποιήσεις τού 1923 ) 24 τό Κόμμα, παρέμει- 
νεν άδιάλακτον μέ τήν Αποψιν περί συνεργασίας τών δύο όργανι- 
ομών Εστω καί μέ κίνδυνον τής διασπάσεως. Ή  ένότης καί ή ύπο- 
ταγή είς τήν πλειοψηφίαν δέν άπετέλεσαν βάσιν τών συζητή
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σεων καί τό άποτέλεσμα ύπήρξε καταστρεπτικών · Διά νά έπιβλη- 
θή ή άντίδρασις συνελήφθηααν Ινδικά άντιπρόσωποι καί άπομο- 
νώθησαν μέχρι τΙ)ς «καταψηφίσεως* τής συνεργασίας. Ό  άλλοτε 
άσυγκράτητος έπαναστάτης Σπίρας έπΙ κεφαλής τών Αστυνομικών 
συλλαμβάνει τούς όπαδσύς τοΟ Κόμματος.

Είς τό Συνέδριον αύτό ένεφανίσθησαν τέσααρες τάσεις 1) ή 
τάσις τοϋ Κόμματος γνωστή ώς τάσις τής ’Επιτροπής 'Ομοσπον
διών, 2) ή τάσις όνομασθεΐσα σοσιαλεργατική, 3) ή τάσις τοΟ 
Στρατή σοσιαλίζουσα καί 4) ή τάσις τών ήνωμένων άντιδρα- 
στικών. Ή  άδιαλλαξία καί ή άπολυταρχικότης τών όπαδών τοΟ 
Κόμματος Ιδωσε τήν πρωτοβουλίαν είς τήν άντίδρασιν. Έ  συνερ
γασία μέ τό Κόμμα κατεψηφίσθη. Έ  άπομόνωσις τών όπαδών 
τοΟ Κόμματος ήτο όλοκληρωτική. Ot σιαλ. έργατικοΐ παρά τάς 
αποφάσεις τών θεσσαλνικέων περί συνεργασίας μέ τούς κομμου- 
νιστάς, παρεσύρθησαν άπό τούς ’Αθηναίους (Γεωργιάδην κλπ.) νά 
κάνουν ένιαΐον μίτωπον μέ τούς άντιδραστικούς. Έξελέγη δμελής 
έπιτροπή άντιπολιτεύσεως άποτελουμένη άπό τούς Μιχαηλίδην, 
Γεωργ. Παπανικολάου, Στρατή, Καλομοίρη καί θειόπουλον- Ot τοϋ 
Κόμματος συνέστησαν 5μελη έπιτροπή άντιπολιτεύσεως! "Ετσι τό 
Κόμμα έσημείωσε τήν μεγαλείτερην ήτταν του. Παρεχώρησε τήν 
Συνομοσπονδίαν είς τήν άντίδρασιν καί Εχασε πλέον τήν πρωτο
βουλίαν είς τό Επαγγελματικό κίνημα. 0( Μιχαηλίδης καί Πα- 
πανικολάου μή δυνάμενοι νά παραμείνουν είς τήν διοίκησιν πα- 
ρη|ΐέλησαν τά καθήκοντά των καί Ετσι ή Συνομοσπονδία παρέ- 
μεινε είς τά χέρια τοΟ Καλομοίρη καί θειόπουλου, τοΟ Στρατή 
παρακολουθήσαντος μόνον τήν «δράσιν». Ή  διάσπασις είχε κατ’ 
ούσίαν ήδη συντελεσθή. Δέν Εμενεν ή νά έπισφραγισθή. Τώ 1928 
συνττελέσθη καί όργανικώς. ’Αλλά ώς είπομεν ή δικτατορία τοϋ 
Πάγκαλου είχε άρχίσει διαρρέουσα. Ό  Πάγκαλος δέν έβράδυνε 
νά πέση τόσον άπροόπτως καί κατά τόν ίδιον τρόπον πού άνήλ- 
θε. Ή  έξουσία τοΟ Κονδύλη έχρησίμευσε τούλάχιστον διά νά έν- 
θυμηθή τούς κομμού νιστάς έξορίστους τούς όποίους άπηλευθέρωσε, 
τηρήσας οΟτω τήν ύπόσχεσιν πού είχε δώσει. Μέ τήν Επάνοδον 
τών έξορίστων τοΟ Κόμματος εΔρεθέντος σχεδόν άκεφάλου, γίνεται
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έν Άθήναις Συνδιάσκεψις... «παραγόντων» αύτοδιορισθέντων διά 
νά έξεχάση τήν δημιουργηθεϊσαν είς τό Κόμμα μέ τάς καταδιώ
ξεις καί χήν έπικράχησιν τών αντιδραστικών είς τήν Διοίκησίν 
χής συνομοσπονδίας καχάσχασιν· Ή  Συνδιάσκεψις αύτή χωρίς νά 
ίχη  καχασχαχικόν χαρακχήρζ άνέλαβεν έν χούχοις αποφάσεις 6α- 
σικάς, at δποΐαι έμελλον νά έπιδράσουν έπΐ τή περαιχέρψ έξελί- 
ξεως χοϋ Κλίματος. At απόψεις περί άριστερής Δημοκραχίας καί- 
τοι άποκρουσθεισαι άπό τούς Πουλιόπουλον, Γιατσόπουλον καί X "  
Σταύρον Επηρέασαν χάς άποφάσεις αύτάς καθώς καί at περί Ιδρύ- 
σεωες μονοπλεύρου Ένοιτικής Συνομοσπονδίας τοΟ Κόμματος.

Άλλά ήδη χά συμπτώματα νέας χρίσεως ένεφανίσθησαν. Ot ώς 
άνωχέρω χρεϊς άπεχέλεσαν άνχιπολίχευσιν, ή όποία ήγωνίσθη μα
ταίως διά χήν έκκαθάρισιν τοΟ «έκκαθαρισθέντος» ήδη κόμ]ΐατος. 
01 Χάϊχας, Εύτυχιάδης, Σκύχαλης κλπ. είχον λάβει πλέον τό χρί
σμα τής γραφειοκρατίας τής ΔιεθνοΟς. Ot άλλοι άποτελοβσαν τό 
κέντρον. Ή  Συνδιάσκεψις αύτή έξέλεξε καί Κ.Ε. άποτελουμένην 
άπό τόν Πουλιόπουλον, Χάϊταν, Εύτυχιάδην καί Αλλους. Ό  Που- 
λιόπουλος έξελέγη γραμματεύς, άλλά παρητήθη λόγφ άσυμφω- 
νίας του μέ τήν πλειοψηφίαν τής Κ.Ε. Ή  έπικράτησις τών νέων 
παραγόντων ήτο πλέον τετελεσμένον γεγονός. Ή  έκραγεΐσα «συζή- 
τησις» άργότερον συνεπλήρωσε τήν νέαν διάστασιν- Έν τώ μεταξύ 
δμως ή προσοχή δλων άφοΟ πρώτα συγκεντρώθη είς τήν άποτυ- 
χοΰσαν στάσιν τοΟ Ζέρβα καί Δερχιλή κατά τήν δποίαν ot 
δρόμοι τών Αθηνών ίπΐ ώρες εύρέθησαν εις τήν διάθεσιν τοϋ πλή
θους μεταξύ τοΟ όποίου ή Κομμουνιστική Νεολαία Ικαμ£ τήν £fi- 
φάνισίν χης, προσελκύθη όλοκληρωτικώς άπό τόν έκλογικόν σάλον. 
Έ  στάσις χοϋ Ζέρβα καί Δερτιλή Εδωσεν Ιτσι άφορμήν δπως δοκι- 
μασθή ή έπανασταχική ώριμόχης δχι μόνον τής άδια|ΐορφώτου μά
ζας, άλλά καί αύτών τών άρχηγών.

Ή  προσπάθεια καταλήψεως τοΟ ξεχαρβαλωμένου τάνκς πού 
διεύθυνε ό Ζέρβας καθώς καί ή προσπάθεια καταλήψεως τοΟ Τα
χυδρομείου ήτο στιγμιαία Εξαψις πλήθους βασιλικών, Παγκαλι- 
κών, άλλά καί κομμουνιζόντων έργατών χωρίς καμμίαν όργάνω-

181



σιν χαϊ διεύθυνσιν καί δέν μποροϋσε παρά νά σβήση ίσον ιδκολα 
άναψε ν ή ίξαψις. Πρός στιγμήν άνεπετάχθη ή έρυθρά σημαία, 
άλλά αί ύπέρτεραι καί συντεταγμέναι δυνάμεις, άφοΟ πρώτα συν- 
έτριψαν τήν στάσιν τών άξιωματικών, άπεχατέστησαν τήν τάξιν 
εύχολώτατα. Οί έργάται έπανήλθον είς τήν ήρεμίαν των. ’Ηρχι- 
σαν αί προεκλογιχαΐ ζυμώσεις.

ΑΙ έκλογαΙ τοΟ Δεκεμβρίου τοΰ 1926. Τό Γ' Συνέ
δρων του Κόμματος. Ή νέα κρίσις. Οικουμενι
κή Κυβέρνησις καί οίκουμενικαί Διοικήσεις τοΟ 
Κόμματος. ΔιαγραφαΙ καί παρατηρήσεις. ΑΙ 
νέαι «διαπιστώσεις».

Ό  Κονδύλης προεχήρυξε βουλευτιχάς έκλογάς μέ άναλογι- 
κήν· ΑΙ έκλογαΙ αύταί, αί όποΐαι ίγιναν τδν Δεκέμβριον τοΟ 1926, 
ήμποροΰσαν ν' άποτελέσουν τό σημεΐον τής.νέας σταδιοδρομίας 
τοΟ έλληνικοϋ προλεταριάτου· ’Αλλά δέν ύπήρχε πλέον Ενας πο
λιτικός πυρήν, μία ήγετική όμάς ή όποΖα νά παρασύρη τάς μά
ζας καί νά δημιουργήση τήν πολιτικήν όντότητα τής έργατικής 
τάξεως. Δέν ύπήρχε δι£τι οί άποτελοΟντες τήν ίδρυτικήν όμάδα 
είχον διαγραφή ή παραιτηθή· Οί νέοι άγωνισταί, άφοΟ ώθησαν 
τήν παράνομον δράσιν καί όργάνωσιν είς τόν άνώτερον βαθμόν, δέν 
Ιπέτυχον νά συμπήξουν μίαν όμοιογενή πολιτικήν όμάδα μέ σαφώς 
καθωρισμένην άντίληψιν τής περιόδου άναπτύξεως τοϋ έργατι- 
κοϋ κινήματος. Είς τήν Συνδιάσχεψιν τών παραγόντων δπω; είδο- 
μεν, είχεν ήδη Εκδηλωθεί διάσπαοις. Ή  έχλογική ζύμωσις Εθεσε 
πρός στιγμήν τό ζήτημα τής κατευθΰνσεως τοϋ Κόμματος ε·ς δευ- 
τέραν μοίραν. ΑΙ έκλογαΙ αδται παρέσυραν «ΐς τόν σάλον καί τούς 
έχτός τοϋ Κόμματος «Σοσιαλ· —  έργατιχούς». Ό  μέν Γεωργιά
δης διαψεύδων τόν έαυτόν του χαϊ τούς μετ’ αύτοϋ συνεργαζομένους 
διά δευτέραν φοράν συνεδέθη πολιτιχώζ μέ τόν Κ. Καφαντάρην.

Ή  όμάς περί τήν «*Ενωσιν» Θεσσαλονίκης Ελαβε μέρος είς τάς 
έκλογάς μέ- άνεξάρΐητο συνδυασμόν (Πασσαλίδην, Ν. Δημητρί-
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w ,  Γιαμογιάννη κλπ.) παρασυρθέντες χαί αύτοί άπό τό έκλο- 
γικόν σύστημα τών έκλογών. Τό Κόμμα καί αύτό άνεμίχθη είς τάς 
έκλογάς μέ ποίαν τινά δόσιν «μεγάλων έλπίδων». Πάντως άνέ- 
πτυξε ζωηράν δρΑσιν, χρησιμοποιοΟν τά δύο του σπουδαία κε
φάλαια. Τήν Ιστορικήν παράδοσιν καί τόν παλαιόν μηχανισμόν- 
Ό  Πουλιόπουλος ό μόνος άντιληφβείς τήν μεγάλην αύταπάτην, 
παρητήθη τής ύποψηφιότητος μή θέλων νά ένισχύση τήν πολι- 
τικήν καί ιδίως ίδεολογικήν σύγχυσιν τών μαζών- Έζητοϋσε πρώ
τα ίδεολογικήν έκκαθάρισιν- Τά άποτελέσματα τών έκλογών ήσαν 
45.000 ψήφοι τοϋ Κόμματος καθ’ δλην τήν Ελλάδα μέ 10 6ου- 
λευτάς (Μάξιμος, Χαΐνόγλου, θέος, Βεντούρας, Γρηγ- Παπανικο- 
λάου, Σταυρίδης, Σουλάμ, Σινώκας κλπ.) ,27 Ή  Σοσ- Έργ. Όμάς 
Θεσσαλονίκης διελύθη τοϋ Ν. Δημητράτου άποσυρθέντες κατόπιν 
τής έμπράκτου άποδείξεως δτι ή Ιστορική παράδοσις καί ή έμ- 
πιστοσύνη τών μαζών ήτο μέ τό μέρος τοϋ Κόμματος. Ό  Γεωργιά- 
δης έξελέγη ώς Καφανταρικός καί έσβησε γιά πάντα ώς πολιτι
κός τής έργατικής τάξεως. Ή  έπιτυχία τοϋ Κόμματος έν συγ- 
κρίσει μέ τό άποτελέσματα τοϋ 1920, ήτο μικρότερη, σημαντική 
δμως λαμβανομένης ύπ’ δψει τής έσωτερικής καταστάσεως. Δυστυ
χώς διά τήν έργατικήν τάξιν τής χώρας ή έπιτυχία αύτή δέν έ- 
χρησίμευσεν είς τίποτε σχεδόν! Τήν έπσμένην τών έκλογών ή 
συζήτησις καί ή διάστασις έπεξετάθη εις τό Κόμμα. Τόν 
Μάρτιον τοΰ 1927 συνεκλήθη τό Γ ' Συνέδριον τοϋ Κόμματος. 
Πρό τοϋ Συνεδρίου άκόμη τρείς τάσεις διεγράφησαν, ή τάσις τοϋ 
Πουλιοπούλου, έκείνη τών Μαξίμου —  Σκλάβου —  Χαΐνόγλου 
καί έκείνη τών ΧάΓτα —  Εύτυχιάδη — Κούτβη κλπ. Είς τό 
συνέδριον έπεκράτησεν μάλλον ή τελευταία ή όποία έξεπροσώπει 
τόν ριζοσπαστισμόν πού τρέφεται άπό τήν μεταπολεμικήν δυσα
ρέσκειαν τών μαζών καί τήν γραφειοκρατικήν συνάμα έπίδρασιν 
τής Κ.Δ. Ή  όμάς τών Μαξίμου — Σκλάβου — ΧαΤνόγλου άπε- 
τέλεσε τό κέντρον πολιτικής τήν νέαν έκδήλωσιν τής άνάγκης θε- 
τικοποιήσεως τοϋ κινήματος. Ή  τάσις τοΟ ΠουλούποΟλου πλου- 
σιωτέρα είς ίδεολογικάς θέσεις έπασχε άπό Ιλλειψιν πολιτικής κρί- 
σεως είχεν δμως σοβαράν άπήχήσιν είς τάς τάξεις τοΟ Κόμματος.
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Τό συνέδριον έξέλεξεν μίαν Ιίμελή διοίκησιν άποτελουμένην Από 
6 μέλη τής όμάδος Χάϊτα καί 4 τής όμάδος Μαξίμου γνωσθεϊσα 
Ικτοτε... ώς οικουμενική διοίκησις.28 Ή το περίοδος τής Οικου
μενικές Κυβερνήσεως.

Ή  άστοκρατία συνησπισμένη γύρω Από τήν ΟΙκουμενικήν προσ- 
επΑθησε νά σταθεροποιήση τό διασαλευθέν καθεστώς της. Καί τό 
πολιτικόν Κόμμα τής έργατικής τάξεως, ένόμιζε δτι ή οίκουμενική 
διοίκησίς του ήδύνατο νά σταθεροποιήση τό έσωτερικόν καθεστώς 
του. Μέ τήν διαφοράν δτι ή οίκουμενική τής έργατικής τάξεως 
δέν έπωφελήθη τών Ιστορικών δεδομένων δπως έκείνης τής ά- 
στοκρατίας. ’Αποτέλεσμα ήτο ή διαγραφή τοΟ Πουλιόπουλου καί 
μαζύ του περίπου 100 όπαδοί του, ή παραίτησις έκ τής διοική- 
σεως τής όμάδος Μαξίμου. Ένας νέος σφοδρότερος Αγών πού 
έτελείωσε μέ τήν έπικράτησιν τοΟ Χάΐτα —  ΕύτυχιΑδη κλπ. καί 
τήν διαγραφήν τών ύπολοιπομένων συνοδευομένην μέ τάς παραι
τήσεις τών όπαδών των·

01 διαγραφέντες καί παραιτηθέντες συνέπηξαν τήν όμάδα 
Σπάρτακος (Πουλιόπουλος, Μοναστηριώτης, ΜΑξιμος κλπ.). *Η 
δμάς αύτή είναι Ιδιόμορφος ίκδοσις τής παλαι&ς «οοοιαλ. δημο
κρατικής» όμάδος, έπανάληψις τής παλαι&ς χρίσεως τοΟ 1922 δπως 
Αποδεικνύουν αΐ διατυπωθεΐσαι ύπό τών Ιδρυτών της γνώμαι Ιον) 
Ό  σημερινή περίοδος τής άναπτύξεως τοΟ Κόμματος κλείνει μέσα 
της πλεΐστα στοιχεία πού χαρακτηρίζουν «Ις Ιλλας χώρας τήν 
περίοδον τής πρώτης άναπτύξεως τοϋ έργατικοϋ κινήματος. (’Α
νοικτή έπιστολή τοϋ Μαξίμου, Σκλάβου καί Χαΐνόγλου πρός τά 
μέλη τοϋ Κόμματος). Δηλαδή Ιχομεν εις τήν Ελλάδα τήν πε
ρίοδον τής διαμορφώσεως τοϋ προλεταριάτου, τής Αποκρυσταλ- 
λώσεως τοϋ πολιτικού του κινήματος-----2ον) Στήν ση|ΐερινήν πε
ρίοδον τής πρώτης άναπτύξεως τοϋ έργατικοϋ καί τοϋ έπαναστα- 
τιχοϋ κινήματος εις τήν χώραν μας καί συνεπείς τοϋ χαμηλοϋ πο- 
λιτικοΟ έπιπέδου τής έργατικής τάξεως είναι φυσικότατον νά Ιμ- 
φανίζωνται διάφορες όργανώσεις (τάσεις) αύτοκαλούμεναι έπανα- 
στατικαί, αΐ δποΐαι ξεκινώντας άπό διαφορετικές ταξικές τάσεις 
ένσπείρουν Ιδεολογικήν σύγχυσιν μέσα εις τάς γραμμάς τοϋ Έλ-
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ληνικοϋ προλεταριάτου παρεμποδίζουν τήν συνειδητοποίησίν του, 
Αποτελοϋν πρόσκομμα είς τό Ιστορικόν καθήκον τής σημερινής 
περιόδου (Ιδία έπιστολή). 3ον) Ή  Ελλειψις ένός ήγετικοϋ πυρήνος 
μέ μαρξιστικήν κατάρτησιν καί πολιτικήν Ικανότητα νά προσ
αρμόσουν τάς άρχάς είς τάς συνθήκας τής χώρας» (ΝΈΟ ΞΕΚΙ
ΝΗΜΑ Ηουλιόπουλος — Γιατσόπουλος) ΑποτελεΙ βασική Αδυναμία 
τοϋ κινήματος. 4ον) ΑΙ μέθοδοι καί ό μηχανικός τρόπος τής Επι
βολής των έκ μέρους τής Κ·Δ. είς τήν Ελλάδα είναι Εν στοιχείον 
έπί πλέον· διά τήν δημιουργίαν κινδύνου άποσυνθέσεως τοΟ κόμ
ματος («Νέο Ξεκίνημα»). δον) Ή  πολιτική άνάπτυξις τών μελών 
τοΟ Κόμματος μέ τόν κατάλληλον συνδυασμόν τής προπαγανδι
στικής μορφωτικής έργασίας είναι Απαραίτητος δρος τής άνυ- 
ψώσεως αύτοΟ. ΑύταΙ at νέαι διαπιστώσεις τής όμάδος «Σπάρ
τακος». 'Ομοιάζουν καταπληκτικά μέ τάς διαπιστώσεις τής συν- 
διασκέψεως τοϋ Φεβρουαρίου. Καί διαφέρουν δμως. Ή  διαφορά 
των είναι δτι at μέν Συνδιασκέψεις έγένοντο πρό τής Μικρασιατι
κής καταστροφής, περιέχουν στοιχεία Αοριστίας at δέ μετά πενταε
τίαν δλην διατυπωθεΐσαι ύπό τών Μαξίμου —  ΧαΓνόγλου —  Που- 
λιοποόλου είναι πλέον συγκεκριμέναι καί συνδυασμέ ναι μέ τήν 
άντικειμενικήν έξέλιξιν τής έργατικής τάξεως τής χώρας καί τής 
Κ.Δ. ή κρίσις τής όποίας ήνοιξε τά μάτια τών νέων Αγωνιστών· 

Ή  νέα κρίσις τοϋ Κόμματος καταλήξασα είς τήν σύμπηξιν τής 
όμάδος «Σπάρτακος» καθώς έπίσης καί ή έπισφράγησις τής δια- 
σπάσεως τοϋ έπαγγελματικοϋ κινήματος είς τό Δ. Συνέδριον τής 
Συνομοσπονδίας (1928) μέ τήν είς αύτό έπικράτησιν τών συνησπι- 
σμένων άντικομμουνιστικών τάσεων (Καλομοίρης, Στρατής, Άρ. 
ΔημητρΑτος Αλλοτε ύπερεπαναστάτης τής νεολαίας ’Αθηνών) ήτο 
Απλώς συνέχεια τής άποσυνθετικής περιόδου τοϋ έργατικοϋ, έπαγ- 
γελματικοϋ καί πολιτικοϋ κινήματος. Αύτήν κατέστησεν πλέον Εκ- 
δηλον ή έμφάνισις είς τάς έργατικάς όργανώσεις καί τών Αρχειο- 
μαρξιστών οί όποίοι καί αύτοί έτέθησαν έναντίον τής τακτικής τών 
όπαδών τοϋ Κόμματος. Έκδήλωσιν έπίσης τής Αποσυνθέσεως Αποτε- 
λεΤ καί ή διάσπασις ή συντελεσθεΐσα είς τήν δεξιάν τοϋ έπαγ- 
γελματικοϋ κινήματος μεταξύ Καλομοίρη καί Στρατή καθώς καί
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ή έμφάνισίς της «Αντιπολιτευτικής» κατά τοϋ κόμματος έπιρροής 
(άρχειομαρξιστικής καί «σπαρτακικής») είς τό έργατικόν κίνημα 

ώς καί αί άλλαι παντοειδείς έκδηλώσεις τών σοσιαλιστικών τά
σεων.

Διά νά συνοψίζωμεν, ή έπαγγελματική ζύμωσις τής έργα
τικής τάξεως διαγράφεται νϋν διά τών άκολούθων «τάσεων» ή κι
νήσεων, ή Οπαρξις τών δποίων συνέτεινε μεγάλως είς τήν σχετι- 
κήν άπάθειαν τών μαζών. 1) Μία της δεξιάς συντηρητικής συν
δικαλιστικής μερίδος ύπό τήν διεύθυνσιν τών Καλοινοίρη καί Ά . 
Δημητράτου μέ βάσιν τόν έργατικόν Πειραιά καί μέ έπιρροήν είς 
πλεϊστα στρώ|ΐατα τής παλαι&ς γενεάς τής έργατικής τάξεως, συμ- 
περιέχουσα τούς άλλοτε βενιζελικούς, βασιλικούς καί άκρως άρισ::- 
ρούς έκπροσώπους, μέ ροπήν πρός τήν διαμόρφωσίν της είς ίν 
συντηρητικόν κίνημα μέ «σοσιαλίζουσα» φρασεολογίαν καί προσα
νατολισμόν πρός τήν Διεθνή τοϋ Άμστερνταμ30 έξ άντιδράσεως 
πρός τήν Κομ. Διεθνή. 2) Μία άλλη περισσότερον σοσιαλίζουσα 
μερίς, μή άποβάλλουσα τήν άντιδραστικήν καταγωγήν άλλα 
πλέον συγχρονισμένην μέ τάς άντιλήψεις καί μεθόδους τής Διε- 
θνοϋς τοϋ ’Αμστερνταμ, διανοητικώς καί πολιτικώς πλέον βασι
σμένη, μέ βάσιν τούς σιδηροδρομικούς καί ιδιωτικούς όπαλλήλους 
|ΐέ κύριον έκπρόσωπον τόν Στρατήν. 3) Ή  άρχειομαρξιστική 
|ΐερΙς έκπροσωποϋσα τά στριίηιατα τής έργατικής νεολαίας, τά ο
ποία έπηρεάσθησαν άπό τήν έπίμονον προπαγάνδαν καί τήν κλει- 
στήν δράσιν τών φανατισμένων αύτών νέων τής κομμουνιστικής 
Ιδεολογίας καί τής ίδεαλιστικής άφοσιώσεως. 4) Διάφοροι μικρό
τεροι άνεξάρτητοι ή ένδιάμεσοι τάσεις μεταξύ τών όποίων ή εύρι- 
σκομένη ύπό τήν έπιρροήν τής όμάδος «Σπάρτακος» καί 5) ή 
τάσις τοΰ Κόμματος, έκπροσωπουμίνην άπό τήν ηγεσίαν τοϋ κόμ- 
|ΐατος ή περιέχουσα τάς μάζας τάς έπηρεασμένας άκόμη άπό 
τήν μεταπολεμικήν άνησυχίαν καί δυσαρέσκειαν, διαρκώς άνανεω- 
μένας, α( όποϊαι τείνουν περισσότερον πρός ριζοσπαστικωτέραν 
δράσιν.

Άλλά καί ή πολιτική ζύμωσις τής έργατικής τάξεως i z i  
τό 1928 καί έντεϋθεν έσημείωσεν άποσυνθετικήν τάσιν περισσό

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ



τερον ϊτι. Χωρίς νά είσέλθωμεν είς τήν έκθεσιν καί τά; λεπτομε- 
ρείας τών πλέον προφανών γεγονότων, δυνάμεθχ ν4 καταλογίσω- 
μεν τάς ακολούθους πολιτικάς τάσεις, είς τήν έργατικήν τάξιν. —
1) Ή  άμορφος μερίς τών έλάχιστα έξελιγμένων συντηρητικών μα
ζών (Πειραιώς κυρ£ως) έκπροσωπουμένην πάντοτε άπό τούς Κα
λομοίρη, Α. Δημητράτον, ot όποιοι προσπαθοϋν νά Ιδρύσουν 2να 
Σοσιαλιστικόν Κόμμα χωρίς νά άποβάλλουν καί τούς δεσμούς μέ 
τάς διαφόρους παραφυάδας τής άστικής τάξεως, χρησιμοποιούντο 
τήν Συνδικαλιστικήν Διεθνή τοϋ Άμστερνταμ καί αύτήν τήν Β ' 
Διεθνή είς τάς προσπαθείας των, 2) Ή  μερίς τών περί τόν 
Στρχτήν διανοουμένων σοσιαλιστών συνεργαζομένην μέ τόν Πα- 
σαλιοην άποβλεπόντων είς τήν Ιδρυσιν Σόσιαλ. Δη|ΐοκρατικοϋ Κό ι- 
ματος στηριζόμενοι έπΐ τών διανοητικώς πλέον έξελιγμένων στρωμ- 
μάτων τής έργατικής τάξεως μέ δεδηλωμένας μεταρρυθμιστικάς 
τάσεις. 3) At μικροομάδες περί τόν Γεωργιάδην (Ήνωμένον Ε ρ 
γατικό·/ Κόμμα), ή περί τόν Γιαννιόν (έθνικός «μαρξισμός») καί 
άλλων ανεξαρτήτων σοσιαλιστικών έκπροσωπούντων τάσεις τής 
προϊστορίας. 4) Ή  |ΐερίς τών άρχειομαρξιστών εύρισκομένη ύπό 
τήν τροτσκιστικήν έπιρροήν, ι̂έ άρκετόν μέν ιδεαλισμόν άλλά μέ 
ακαθορίστους είσέτι πολιτικάς κατευθύνσεις. — 5) Ή  όμάς «Σπάρ
τακο; ταλαντευομένη μεταξύ κομμουνιστικής άντιπολιτεύσεως καί 
κομμουνιστικής Διεθνοΰς περιέχουσα πολιτικά καί θεωρητικά στε
λέχη χωρίς δμως πιθανότητα θετικής δράσεως διά τήν πολιτι- 
κήν κατεύθυνσιν τοϋ προλεταριακού κινήματος. 6) Ανεξάρτητοι 
-αράγοντες ot όποιοι δέν άπέβαλον μέν τάς μαρξιστικάς των Αντι
λήψεις, δέν έχουν δμως προσανατολισθή πρός καμίαν έκ τών ύ- 
πο-,ρχουσών τάσεο)ν. Καί τέλος 7) Τό Κομμουνιατικόν Κόμμα, τδ 
όποιον έκπροσωπεϊ την ίστορικήν παράδοσιν καί τδν μόνον μηχανι
σμόν καθοδηγήσεως ύπό τήν άμεσον έπιρροήν τής σημερινής κα- 
τευθύνσεως τής Κ.Δ. Ή  άπαρίθμησις καί μόνον τών διαφόρων τά
σεων ρευμάτων καί ροπών τοϋ έπαγγελματικοϋ καί πολιτικού κι
νήματος τής έργατικής τάξεως, at όποΐαι άνταποκρίνονται πρός 
αύτήν τήν Ιδιαιτέραν έξέλιξιν τοϋ προλεταριάτου τής Ελλάδος, 
άλλά καί πρός τό τελευταίον στάδιον τής πρώτης σταδιοδρομίας
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του, ένδεικνύει δτι ή πρώτη αύτή σταδιοδρομία τερματίζεται μέ
σα είς τήν σύγχυσιν, διαίρ«σιν, χαϊ άλληλοεξόντωσιν, ήτις παρι- 
τηρήθη «Ις τήν έργατικήν τάξιν δλων τών χωρών κατά ή μετά τήν 
βπαρξιν τής Α ' ΔιεθνοΟςΙ At έσωτερικαί «Ιδισμορφίαι» (ταχυτάτη 
αδξησις τής έργατικής τάξεως ύπό τήν ώθησιν νέων οίκο νομικών 
δυνάμεων, πολεμική καταπόνησις, ή μετά τήν Μικρασιατικήν κα
ταστροφήν παρατηρηθεΐσα δυοαρέσχεια, ή Ελλειψις σοσιαλ.. δημο
κρατικής Ιστορίας χλπ.) καί αί έξωτερικαί έπιδράοεις (Ρωσσική 
έπανάστασις, μεταπολεμικοί κρίσεις, σταθεροποιήσεις καί ριζο- 
σπαστικοποιήσεις, δημιουργία Κ.Δ. καί κρίσις τής Κ.Δ.) δέν φαί
νεται δτι θά άπαλλάξουν τήν έργατικήν τάξιν τής Ελλάδος άπό 
τήν άνάγκην τής νέας πολιτικής άνασυνθέσεεως καί διαμορφώσεώς 
της διά τήν νέαν άνωτέραν σταδιοδρομίαν της.
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ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοπτικός ό σοσιαλισμός διέγραψεν έν Έλλάδι τά έξής 
τέσσαρας προοδευτικάς περιόδους:

Ιον. Περίοδος τοΟ ούτοπιστικοϋ σοσιαλισμού Ανάμεικτου μέ 
άλλας πλεΐστας θεωρίας συγγενικάς (1886 - 1907). Εκπρόσωποι 
αύτής τής περιόδου είναι ot Δρακούλης, Άντύπας κλπ. Έ  περίο- 
αδτη δσον άσθενή έκδήλωσιν καί άν έσημείωσεν καί ίσον καί άν 
άποτελή προσπάθειαν «μετεμφυτεύσεως» τών έπαναστατικών Ιδεών 
Εξωθεν έν τούτοις μ’ δλας τάς Ιδιομορφίας της όμοιάζει κυριολε
κτικά μέ τήν περίοδον τοΟ ούτσπιστικοΟ σοσιαλισμοΟ είς τήν Ευ
ρώπην.

2ον. Περίοδος προσαρμογής τών σοσιαλιστικών ίδεών πρό; 
τήν έργατικήν τάξιν (1907 - 1914). Χαρακτηριστική έκδήλωσις 
τής περιόδου αύτής είναι ό τοπικιστικός καί άορίστως δογματικός 
χαρακτήρ τών σοσιαλιστικών Ιδεών μέ στενωτάτην άκτίνα δράσεως. 
θεωρητικός έρμηνευτής τής περιόδου αύτής είναι ό έν Άλεξαν- 
δρείφ Ιατρός Γ. Σκληρός μέ τήν Εκδοσιν τοΟ «ΚοινωνικοΟ μχς 
Ζητήματος», δπου διατυπώνει πρώτος τήν άνάγκην τής πάλης 
τών τάξεων ώς Απαραιτήτου παράγοντος τής κοινωνικής προόδου 
καί προλέγει τήν έμφάνισιν τοϋ έλληνικοΟ προλεταριάτου. Εκπρό
σωποι δέ είς τήν δρΛσιν Εμφανίζονται ό έξ Αγγλίας έπανελθών 
Δρακούλης μέ τόν ΣΤΕΤ, ό Γιαννιός, μέ τό Σοσιαλ. Κέν. Αθηνών, 
ή «Σοσιαλ. Δημοκρατία» Κερκύρας, δ «Εργάτης» καί ό «Εργάτης 
Γεωργός» Βόλου, ή όμάς τών Κοινωνιολόγων. Καί ή περίοδος 
αύτή Ιχει τάς Ιδιομορφίας της, άλλά όμοιάζει μέ τήν είς τήν 
Εύρώπην περίοδον προσαρμογής, Ιδίως δέ μέ τήν είς τά άλλα Βαλ
κανικά κράτη όμοίαν περίοδον.

3ον. Περίοδος συσχετισμοΟ τοϋ Σοσιαλισμού πρός τήν έμφχ- 
νισθεϊσαν πλέον έργατικήν όργάνωσιν μέ τάσιν τήν Ινω- 
βιν δλων τών δυνάμεων (Φεντεράσιον Θεσσαλονίκης «Όργά-
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νωσις» Αθηνών 1914 - 1918) πρός παρασκευήν τής έμφχ- 
νίσεως τής έργατικής τάξεως έπαγγελματικώς καί πολιτικώς. Οί 
πόλεμοι 6 στρατιωτικός νόμος, ή λογοκρισία, άλλά καί αί άδυνα- 
μίαι τών τοπικιστικών τάσεων, καθώς καί ή ριζωμένη άστική έπιρ- 
ροή είς τά έργατικά σωματεία ήμπόδισαν δπως ή Ινωσις αύτή συν- 
τελεσθή ταχύτερον.

4ον. Περίοδος συγκεντρώσεως καί έκκινήσεως (1918 - 
1922). Ή  συνέπεια τών πολέμων ραγδαία άνάπτυξις τής Ε λ 
ληνικής Βιομηχανίας καί ή έπίδρασις τών διεθνών γεγονό
των τής μεταπολεμικής περιόδου (Ρωσσική έπανάστασις, Ει
ρήνη, ίδρυσις τής Γ ' ΔιεθνοΟς κλπ.) ύπεβοήθησαν τήν διαμόρφωσιν 
καί έμφάνισιν ένός δπως δήποτε όμοιογενοΟς πολιτικοΟ πυρήνος 
άναλαβόντος τήν συγκέντρωσιν τών έπαγγελματικών καί πολιτι
κών δυνάμεων τοΟ έλληνικοΟ προλεταριάτου (Γενική Συνομοσπον
δία, καί Σοσιαλ. Έργατικόν (Κομμουνιστικόν) Κόμμα. Αί συγ
κεντρωμένοι αδται δυνάμεις έξεδηλώθησαν ποικιλοτρόπως καί πα
ρουσίασαν σημεία ζωηρδς τάσεως άναδείξεως τής έργατικής τά- 
ξεως εις άνεξάρτητον πολιτικήν όντότητα είς στιγμάς καθ’ &ς 
ή έλληνική άστοκρατία είχε περιπλακεΐ είς έπικίνδυνον πολεμι- 
κήν περιπέτειαν ή δέ άστική τάξις είς δλον τόν κόσμον άντιμε- 
τώπιζ* σοβαράν μεταπολεμικήν κρίσιν. Βοηθουμένη άπό διεθνή 
καί έθνικά γεγονότα ή έλληνική έργατική τάξις έπίστευε καί ήλ- 
πιζε είς τήν σύντομον έπικράτησιν της, παραγνωρίζουσα τήν ά- 
κριβή Ιστορικήν της θέσιν· ’Αλλ’ ot ίδεολόγοι τής έργατικής τά
ξεως, άντιμετωπίζοντες παραλλήλως πρός τά δημιουργηθέντα όρ- 
γανικά προβλήματα, τόν έπιπόλαιον έπαναστατισμόν, όπαδών τι- 
νων καθώς καί τάς δυνάμεις τής άστικής κυριαρχίας μαζΰ δέ καί 
τάς άμφιταλαντεύσεις στρωμμάτων έργατικών, εύρέθησαν ύποχρεω- 
μένοι δπως σκεφθοΟν περί τής ένδεικνυομένης προσαρμογής τής όρ- 
γανώσεως πρός τούς άμεσωτέρους άγώνας τής έργατικής τάξεως 
κατά τήν περίοδον αύτήν· Έξ άλλου ή πρός στιγμήν κλονισθείσα 
έκ τής μικρασιατικής καταστροφής άστική κυριαρχία έπανεΟρ: τα
χέως τάς βάσεις της καί άναουνταχθεΐσα, ήρχισεν Ιντονον καί συ- 
στηματικήν έπίθεσιν κατά τοΟ «Ις τήν περίοδον τής μεγάλης πο
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λεμικής περιπετείας άνδρωθέντος κινήματος. Έν τψ μεταξύ ή μι
κρασιατική καταστροφή καί ή έπακολουθήσασα άνακατάταξις τών 
κοινωνικών δυνάμεων Εφερον πλεΐστα νέα στρώμματα τής έργατι
χής τάξεως είς ίνα τυχοδιωκτικόν ριζοσπαστισμόν ένώ άλλα στρώμ
ματα τής Ιδίας τάξεως εύρέθησαν άπρσπαράσκευα καί άσύνδετα 
μέ τήν δλην Ιστορικήν άνάπτυξιν- Τό έπαγγελματικόν κίνημα τήν 
άντοχήν τοϋ όποίου είχεν ύπερβή ή πολιτική τοϋ Κόμματος, άρι- 
θμητικώς καί ποιοτικώς έσημείωσε πλεΐστα βήματα πρός τά όπίσω. 
Τοιουτοτρόπως άπεδεικνύετο δτι δέν εύρίσκετο είς παραμονάς Ε
παναστατικής έκρήξεως. Έ  φαινομενική ριζοσπαστικότης ώρισμέ- 
νων στρωμμάτων δέν ήτο ή παροδική καί δέν είχε ούδεμίαν πιθα
νότητα συνειδητής προσηλώσεως πρός μίαν όργανωμένην πρωτο
πορίαν διά τήν λύσιν τοϋ κοινωνικοϋ προβλήματος είς τήν ίστο- 
ρικήν στιγμήν τής Εθνικής κρίσεως. ’Απεναντίας ή ύπάρχουσα 
πρωτοπορία παρά τάς καταβληθείσας προσπαθείας καί τάς γενο- 
μένας θυσίας, δέν προσηρμόσθη πρός τήν νέαν αύτήν καμπήν 
διά νά συγκρατήση τήν ένότητά τοΰ κινήματος νά διαμορφώση έγ- 
καίρως Εν πολιτικόν ρεϋμα Ικανόν νά παρακολουθήση τήν πολιτι- 
κήν ζύμωσιν τής άστικής τάξεως, νά έπιδράση πολιτικώς έπ’ αύ
τής καί νά έπωφεληθή τής πρώτης Ιστορικής εύκαιρίας διά νά 
βαδίση είς Ιναν άνώτερον σκοπόν. Ή  άδυναμία αύτή προήλθεν 
δχι μόνον άπό τήν χρίσιν τής Κ.Δ. άλλά καί άπό τό γεγονός δτι 
άπό τοϋ 1922 καί έντεϋθεν δέν κατέστη δυνατόν νά διαμορφωθή 
Ινας όπωσδήποτε δμοιογενής βασικός πυρήν τοϋ κινήματος. Μία 
άνασυνθετική περίοδος χαρακτηρίζει ίκτοτε δλο τό έργατικόν κί
νημα τής Ελλάδος. Έ  νέα διαμόρφωσις αύτοϋ έξαρτάται χατά 
ΐιέγα μέρος άπό τήν έξέλιξιν τής παγκοσμίου κρίσεως τοϋ καπιτα- 
λισμοϋ. ’Αλλά λαμβανομένων ύπ’ ίψιν τών τοπικών συνθηκών τών 
σπουδαιοτέρων διά τήν κατανόησιν τής Ιστορικής έξελίξεως τής 
δλης άπελευθερωτικής σταδιοδρομίας τής Εργατικής τάξεως τής 
Ελλάδος ή μελλοντική πολιτική διαμόρφωσις αύτής έξαρτάται 
πρωτίστως άπό: 1) τήν κατανόησιν τής ιστορικής περιόδου τήν 
δποίαν διαγράφει τώρα ή έργατική τάξις, 2) Τήν διαμόρφωσιν 
ένός Ιδεολογικοϋ πυρήνος Ιχανοϋ νά άνασυνδέση τάς μάζας χαί νά

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΓ ΚΚΕ
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ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

όδηγήση αύτάς etc τούς νέους Αγώνας, ώς τάξιν χαΙ ώς πολιτιχόν 
χόμμα, 3) τήν Αληθί) {ξήγησιν χαΙ Ιστοριχήν σύνδεαιν τών δια
φόρων φάσεων τής Ιστορίας τΙ]ς πρώτης σταδιοδρομίας τοΟ έλληνι- 
χοΟ προλεταριάτου. 4) Τήν περί ζωντανά συνθήματα, άνταποκρι- 
νόμενα πρός τήν τωρινήν χατάστασιν, περισυλλογήν τών μαζών, 
ώθησιν καί άνάπτυξιν αύτών μέσα είς τήν όμαδιχήν δρ&σιν, χαΙ
6) τήν έξουδετέρωσιν τών διαφόρων «νομίμων» προσκομμάτων τών 
τιθεμένων είς τόν δρόμο τοΟ προλεταριάτου άπό τήν άστικήν τά
ξιν· At προϋποθέσεις αύταί έξαρτώνται βεβαίως κατά μέγα μέρος 
χαΙ άπό τήν ύποκειμενιχήν χατάστασιν άπό τήν στάσιν τών Ιδεο
λογικών παραγόντων ot όποίοι δύνανται νά παρατείνουν ή νά συν- 
τομεόσουν τήν μεγάλην κατιοΟσαν καμπήν πού διαγράφεται άπό τό 
1922 καί έντεΟθεν· ’Αλλά πάντως ή έργατική τάξις δέν θά έξέλθη 
τής άποπνιχτιχής άτμοσφαίρας τής άποσυνθέσεως, άν δέν δημιουρ- 
γηθή ό άναγχαΐος ήγετικός πυρήν, ό (χανός νά συνδέση τάς δια
φόρους Ιστοριχάς περιόδους πού διήνοιξε τό προλεταριακό χίνημα 
μέχρι σήμερον χαΙ νά προσανατολίση συνειδητώς τάς έργατικάς 
μάζας πρός τούς συγκεκριμένους σκοπούς τής νέας σταδιοδρομίας.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Ν«οτουρχιχό χομιτάτο: Ή  χίνηοη xffiv ν·ότουρχων, συν4χ·ια παλαιΟν μ·- 
ταρριθμισπχβν τάσ«ων στήν ’Οβωμανιχή Αύτοχρατορία, άρχ(ζ·ι τό 1868 
μ* έπιχίφαλής τόν Μιντάτ - Πασβ. Ot νίάτουρχοι ίπιίιώχουν τόν tx- 
συγχρονισμό τής Αύτοχρατορίας χαΙ θέσπιση Συντάγματος, χατά τά. βυ- 
τιχά πρότυπα. Τό 1876 (ιποχρίωοαν τόν σουλτάνο Άββούλ - ΧαζΙζ (1861
- 1876) oi παραίτηση, 6 8έ βιάβοχός του ‘Αίδούλ - ΧαμΙτ παραχώρησ· 
τό πρΟτο Σύνταγμα τής ‘Οθωμανιχής ΑΑτοχρατορΙας. *0 σουλτάνος, Ο
μως, λίγο άργότιρα χατέλυσβ τή συνταγματική τάξη χαΙ ο( ν»ότουρχοι 
συνέχισαν τήν άνατρβπτιχή τους βράση Ιδρύοντας τό Κομιτάτο «Ένωτη 
χαΙ Πρδοβος» πού 4ργανών«ι 6πό τούς *Εν64ρ χαΙ ΝιαζΙ, τό χίνημα τής 
θ»οσαλον(χης τό 1908. Τόν Τόιο χρόνο έπανέρχιται τό Σύνταγμα τοΟ 
1876 χαΙ τόν Ιπόμτνο, Οταν θέλησ* ν’ άντιβράοιι, ό *Α6βοόλ - ΧαμΙτ έχ- 
θρονίζιται. Παρά ταΟτα, ή χίνηβη τ0ν ν«ότουρχων βέν χατάφβρ* νά σώ
ο* ι τόν «Μιγάλο Άο8«νή>. Άντ(θ«τα μάλιστα ό Ιβνιχιομός τους χαΙ ή 
χαταπ(«ση τών Ιθνοτήτων πού έγχαινίασ» άναζωογόνησαν τΙς αΑτονομι- 
στιχίς τάο«ις ’Αράβων χαΙ Κούρβων. Στό «ύρωπαΤχό Ιβαφος, ή ΑΑτο- 
χρατορ(α πλήττ·ται άπό τόν συνασπισμό τβν βαλχανιχβν χρατβν οτο4ς 
βαλχανιχούς πολέμους τοΟ 1912 - 13. Ή  προσπάθ«ια τών ν·ότουρχ»ν vd
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οτηριχτοΟν στήν Γ«ρμαν(α τοβ ΚΑΙζ*ρ όβηγ·Ι οτήν χατάρρηβη τής AV- 
τοκρατορίας.

9. Μέχρι τήν όριστική διαμόρφωση τβν βαλχανιχβν χρατβν ή θ·οοαλον(κη 
•Ιναι μιά πόλη πολοοθνική: Ιλλην«ς, τοΟρχοι, βούλγαροι, σέρβοι, Αρμέ- 
νηδις, έβρα Ιοι, βλΑχοι καί «όρβπαίοι Ιχουν Ισχυρές χοινότητ«ς. ΤΑ στα
τιστικά δβδομένα «Ιναι έντ«λβς ΑντιφατιχΑ. Δίνουμ* βοό παραδείγματα:

— Ό  ΚλιΑνθης ΝιχολαΙΒης οτό Ιργο τοο «Ό Μαχ«Β&ν» (ΒιρολΤνο 1899) 
ΒΙν·ι τά έξής οτοιχ*Τα: *Ελλην·ς 67.347, βοόλγαροι 8.800, τοΟρχοι 
98.673, τσιγγΑνοι 490, έβραίοι 73.700. Συνολικός πληθυσμός 173.096.

— Ό  Γ. ΊβΑναφ (Τ6 MaxtBoviκό Ζήτημα — Παρίσι 1930 /fcapoootA- 
ζ ·ι μιά αίσθητά Βιαφορ«τιχή «Ικόνα -rtjc έθνολογιχής σόνθ«σης τής θ·ο- 
σαλονίχης γιά τήν πρίν τό 1913 π*ρ(οΒο: Βούλγαροι 97.000, τοΟρχοι
38.000, Ιλλην*ς 31.000, βλΑχοι 9.000, Αλβανοί 3.600, Τσιγγάνοι 3.600 
έβραίοι 64.000, διάφοροι («όρωπαίοι) 3.600. Συνολικός πληθυσμός:
161.000.
Ό  καθηγητής Σ. Χώπτ (βλ. οχ·τιχή μ«λέτη οτήν Αρχή τοβ βιβλίου) 
δίν«ι τ* Ακόλουθα νοόμ*ρα: Ιλλην·ς 40.000, έβραίοι 60.000, μουσουλ
μάνοι 90.000, ντολμέ (έβραίοι προσηλυτισμένοι στή μ»αμ·θανιχή θρη- 
σχ*ία) 9.000, ολαΟοι 6.000, «όρβπαίοι 8.000.

9. ’Αλβέρτος ‘Αρδίττι: (1891 - 1949). ’Εβραίος σοσιαλιστής άπό τοός Ι
δρυτές τής Φ«ντ·ρασιόν. 'Αρχισυντάκτης τής «’Εργατικής ’Αλληλεγ
γύης» xal Αργότ·ρα τοΟ Άβάντι. Έλαβ· μέρος οτό Ιδρυτικό συνέδριο 
τοβ ΣΕΚΕ καί Απομαχρόνθηχ· άπό τό ΚΚΕ μαζί μέ τό Μποναρόγια καί 
γιά τΙς Ιδι·ς α(τ(·ς. ’Εξαφανίστηχ* στά ναζιοτιχΑ στρατόπβδα ουγχέν- 
τρωσης τό 1949.

4. Στ*νοΙ — Εύρ*Τς: τάσιις τής βουλγαρικής οοοιαλΒημαχρατ(ας ποό έμφα-
νίζονται μιριχά χρόνια μ*τά τήν Ιδρυση τοΟ Βοολγάριχου ΣοοιαλΒημο- 
χρατιχοΟ Κόμματος ‘Εργασίας (1894). 01 «Στ«νοί», μέ χόριο έχπρόσω- 
ottxo τόν Ντ. Μπλαγχό*φ (1866 · 1994), έπιβιώχουν νά οτηριχτοβν 
στήν έργατική τΑξη καί νά ΒιαπαιΒαγαγήοουν τήν ταξ'.χή συν«(6ηση τοβ 
βουλγΑριχου προλβταριάτου. ‘Οργανωτικά διαμορφώνονται έφαρμόζοντας 
τΙς Αρχές τοΟ μπολσεβίκικου χόμματος. *Αντ(θ·τα ot «Εΰρ»Τς», μ’ έχπρό- 
σωπο τόν Γιάνχο ΣαχΑζωφ ,ΘεωροΟν Αναγκαία τήν συνεργασία μέ τήν έμ- 
ποριχή Αοτιχή τάξη, τοός Αγρότες xal τά έλεόθερα έκαγγέλματα. 01 
Βυό τάσ«ις ΑντιστοιχοΟν στή ΒιΑκριοη μπολοεβίχων - μενσεβίκων τής 
ρώοοιχης σοσιαλδημοκρατίας. Ί Ι  τάση τών στενβν μεταΐράπηκε άρ- 
γότερα σέ Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας. ’Από τήν Ιδια τάση προέρ
χονται xal οί κομμουνιστές ήγέτες Αημητρώφ καί Κολλάρωφ.

5. Ντασνάχ — Χιντσάχ: Αρμένιχα έπαναστατικΑ κόμματα ποό έδρασαν στά
τέλη τοΟ 19ου Αρχές 90ο0 αίώνα γιά τήν άνεξαρτησία τβν Αρμενίων. 
Τό Ντασνάχ, ποό ΙΒρόθηχ· οτήν Τυφλίβα τό 1890 είχε έθνολαΐκές τά
σι ις xal προπαγάνδιζε τήν όμοσπονβιαχή όργάνωοη τής ’Αρμενίας. Τό 
Τό Χιντσάχ ΙΒρόθηχ· οτό Παρίσι τό 1887* ήταν περισσότερο ριζοσπαστι
κό μέ καθαρά σοσιαλιστικές τάσ·ις. Ή  όμώνυμη έφημερίδα του έκδίδον- 
ταν περιοδικά καί στήν ’Αθήνα.

β. Ραχόβσχυ Κριστιάν Γκεοργκίεβιτς (1878 — ;). Γ·ννήβηχ· οτό Κότελ τής 
Βουλγαρίας. Σοπόθασ· γιατρός στήν Γαλλία xal έντάχτηκ· πολδ νέος 
στίς γραμμές τής ρώοοιχης σοσιαλδημοχρατ(ας. Σημαντικός ήταν ό ρό
λος του οτά Βαλκάνια, Ιδίως στήν όργΑνωση τοβ ΡουμΑνιχου Σοσιαλιστι- 
χοΟ χόμματος. Μ«τά τήν ’Οκτωβριανή ‘Επανάσταση γ(ν«ται μέλος τής 
Κεντρικής ‘Επιτροπής τβν Μπολοεβίχων. ’Εκπροσώπησε τήν ΕΣΣΔ στή
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διάσκεψη τίΐς Γενεύης (1933 — 1926). Τό 1928, δντας μέλος τής 
«άριστερής άντιπολίτευοης» έξορίστηκε. θά διωχτεί γιά δεύτερη φορά 
τό 1938 ώς στέλεχος τοΟ όνομαζόμενου «δεξιοΟ τροτσχιστιχοΟ μκλόχ». 
Πέθανε οτήν έξορία άγνωστο πότε. *0 Ρακόβσκυ ήταν σημαντικός θεωρη
τικός, Ιδιαίτερα άσχολήθηχ· μέ τό έθνικό ζήτημα. Άπό τά γνωστότερα 
Ιργα του: «Ρωοοία χαϊ Ανατολή» (1898).

7. Σαντάνσχι, ΙΙανίτσα: 'Ηγέτες τής ΕΗΕΟ, όπαδοί τοΟ αότονομιστιχοΟ συν
θήματος «ή Μακεδονία γιά τούς Μακεϊόνες» χαϊ σφοδροί άντ(παλοι τών 
βερχοβιστών. Ό  Σαντάνσχι, μόνος ήγέτης τής ΕΗΕΟ πού σώθηκε μετά 
τήν καταστολή τής έξέγερσης τοΟ Ήλιν - ντέν (1903), βολοφονήθη- 
χ« άπό τόν βερχοβιστή Άλεξανδρώφ τό 1913. Τήν Τβια τύχη είχε κι ό 
Πανίτσα' δολοφονήθηχε οτήν Βιέννη τό 1926, βταν οί τρομοκράτες τή; 
ΕΗΕΟ παράρτημα πλέον τής φασιστικής κυβέρνησης τοΟ Τσαγχώφ, εί
χαν έξαπολύσει γενικό προγχρόμ έναντίον κομμουνιστών άγροτών χαϊ τών 
παλαιών αύτονομιοτών.
Έπαναοτατιχή Μακεδονική ’Εσωτερική ‘Οργάνωση (ΕΗΕΟ). Ίβρύβη- 
χε τό 1893 άπό Ηαχεδόνες έπαναστάτες μέ αχοπό νά προετοιμάσει τήν 
έξέγεροη τών μαχεδόνων χαϊ τήν αότονομία τής Ηαχεδονίας. Τό κομι
τάτο ήταν δργανωμένο χατά τό πρότυπο τών καρμπονάρων τής Ιταλία; 
Ηέλος μπορούσε νά γ(ν«ι «χάθ· χάτοιχος τής εΰρωπαΐχής Τουρκίας 
χωρίς διάκριση γένους έθνιχότητας θρησκείας ή πεποιθήσεων». Σέ άντ;- 
περιοπασμό, ή βουλγάριχη κυβέρνηση τοΟ Φερδινάνδου Τβρυσε τό 189Γ> 
τό «Κομιτάτο τών βερχοβιστών» ή «Εξωτερική Ηακεδονική Έπαναστα- 
τιχή ’Οργάνωση» (ΟΡΙΗ), πού είχε σκοπό τήν Ινταξη τής Ηακεδονίας 
στή Βουλγαρία. Ή  ΕΗΕΟ όργάνωσε τήν περίφημη έξέγερση τοΟ Ήλιν - 
ντέν (20 Ιουλίου 1903) οτήν 6ποία έλαβαν μέρος Ηαχεδόνες άλλά χαϊ 
Έλληνες. 01 έπαναστάτες χατέλαβαν τό Κρούοοβο χαϊ όργάνωσαν τήν 
έφήμερη δημοκρατία τής Ηαχεδονίας πού Εζησε τρεΤς μήνες ύπό τήν 
προεδρία τοΟ μαχεδόνα σοσιαλιστή Νιχόλα Κάρεβ. Ό  τούρκικος στρατό; 
χατέπνυξε στό αίμα τήν έξέγερση. Άπό τήν έποχή αύτή άρχίζει ό έκ- 
φυλιομός τής EHRO. Βούλγαροι άξιωματιχοΐ είσχωροΟν στίς γραμμές 
της ένώ παράλληλα ένισχΰεται ή ’Εξωτερική ΗΕΟ. Δυό κυρίως τάσει; 
διαμορφώνονται: 01 ΜιχαηλοβιχοΙ (άπό τόν άρχηγό τους Ίβάν II·.- 
χαήλωφ) πού έπιβιώχουν τήν Ινταξή τής Ηαχεδονίας οτή Βουλγαρία 
xal οί 'Ομοσπονδιακοί πού θεωροΟνται γνήσιοι συνεχιστές τή; παράδο
σης (αύτονομιστικής — σοσιαλίζουσας) τή; ΕΗΕΟ. 01 όμοσπονδιακοΐ 
ύποοτηρίζουν τήν. αύτονομία Ηαχεδονίας χαϊ θράχης χαϊ τήν ΐϊρυτ.; 
τής Ηαχεδονιχής 'Ομοσπονδίας στό πλαίσιο μιάς Συνομοσπονδία; Βαλκα
νικών Κρατών, παλιό ίνειρο τών βαλκάνιων σοσιαλιστών. Ηετά τούς 
βαλκανικούς πολέμου; ή φιλοβουλγάριχη τάση τοΟ μαχεδονιχοΟ κινήμα
τος έπιχρατεΤ όριστιχά χαϊ τά περισσότερα στελέχη τών αυτονομιστών 
δολοφονούνται είτε έςορίζονται. Τδ 1925 6 Βλαχώφ, ήγέτη; τών όμο- 
σπονδιακών Ιδρύει τήν 'Ενιαία ΕΗΕΟ θέλοντας νά συνεχίσει τήν παλιά 
παράδοση. Ή νέα όργάνωση έχει τήν ύποστήριξη τής Γ' ΔιεθνοΟς. Δια
λύεται τελικά τό 1936.

8. Βλαχώφ Ντιμίταρ. Μαχεδόνα; αύτονομιστή;, βουλευτής στό Τούρκικο κοι
νοβούλιο καί Ιδρυτής τής 'Ενιαίας ΕΗΕΟ. Όταν τό 1936 ή όργάνωσή 
του διαλύεται καταφεύγει στή Ρωοοία. ’Επιστρέφει στή Μακεδονία τό 
1943 καί μετά τό πόλεμο γίνεται 4 πρώτος πρόεδρο; τή; 'Ομόσπονδη; 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ηαχεδονίας. Πέθανε τό 1949.

9. Αλβανική.Επανάσταση, συνέχεια παλαιών έπαναστατιχών κινημάτων τών
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’Αλβανών, παίρνει νέα ώθηση μετά τό κίνημα τών Νεοτούρχων. Τήν Α
νοιξη τοΟ 1910 ή άλβανική έπανάοταση μετατρέπεται οέ μαζική Ινοκλη 
έξέγερση πού ΘΑ χαταλήξει στήν άναχήρυξει τής αίτόνομης ’Αλβανία; 
Από τόν 'Ισμαήλ Κεμάλ οτίς 28.11.1912. Τό νέο Κράτος τίθεται 6κό 
τήν έπιχυριαρχία τοΟ σουλτάνου χαΙ τήν «προστασία» τών ΕύρωπαΤχών 
δυνάμεων (’Ιταλία, Αύοτρία, ’Αγγλ(α).

10. Ίταλοτουρχιχός πόλεμος. Ζέσπασι τόν Σεπτέμβρη τοΟ 1911. Ήταν τό 
πρώτο βήμα τών Ιταλών έθνιχιστών · άποιχιοχρατών γιά τόν έλεγχο τής 
Μίοογείου. Ή ’Ιταλία κατέλαβε τήν Τριπολίτιδα, Βεγγάλη, χαΙ Δωδεχά- 
νησα. 01 καταχτήσεις αύτές άναγνωρίστηχαν χαί έπίσημα άπό τήν Συν- 
θήχη τοΟ ΟΟοτΙ (’Οχτ. 1912). Ή  σοσιαλιστική Διεθνής είχε χαταγ- 
γ2(λϊΐ τ'.ς άποιχιοκρατιχές βλέψεις τής ’Ιταλίας χαΙ οί βαλχάνιοι σο
σιαλιστές ύποστήριξαν ένθερμα τήν Τουρκία.

11. Σέρβιχο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα: Ιδρύεται τό 1903 χαΙ υΙοΟϊ- 
τεΐ τό πρόγραμμα τής Έρφουρτ τής γ«ρμανιχής σοσιαλδημοκρα
τίας. Μεγάλο ρόλο στήν Ιδρυση τοΟ Κόμματος ίιαίραμάτι- 
σαν ό Ράντοβαν Ντράγχοβιτς (1878—1906), μαραγχός, χαΙ ό Ντιμίτρι» 
Τούχοβιτς, γυιός παπά. Συνεχίζοντας τό θεωρητικό χαΙ πραχτιχό Ιργο 
τών πρώτων σέρβων σοσιαλιστών Ζούζοβιτς χαΙ Μιχαήλοβιτς (1846 — 
1876), σχημάτισαν τΙς πρώτ·ς σοσιαλιστικές όργ ανώσεις στό Βελιγράδι 
όργανώνοντας έργάτες φοιτητές χαΙ μαθητές. Πολύ γρήγορα τό Σέρβιχο 
σοσιαλιστικό χόμμα άναπτύχτηχε χαί τό 1909 όργάνωο· στό Βελιγράδι 
τήν πρώτη σοοιαλιστιχή βαλκανική συνδιάσκεψη πού Ιλαβαν μέρος άντι- 
πρόαωποι τής Σιρβίας, Μοντενέγχρο, Τουρκίας, Κροατίας — Σλοβενίας, 
Βοσνίας — ’Ερζεγοβίνης, Μακεδονίας Ρουμανίας χαί Βουλγαρίας. Στό 
συνέδριο αύτό 6 Τούχοβιτς είσηγήθηκε τήν συνένωση τών βαλχανιχών 
λαών σέ μιά έλεύθερη χοινότητα χαί τόν χοινό άγώνα γιά τήν οΐχονο- 
μιχή πολιτιχή καί έβνιχή άπελευθέρωσή τους. Συνάντησε βμως τήν άν- 
τίδραση Κροατών χαί Σλοβένιων σοσιαλιστών. Ή  Ιδέα τής Σοσιαλιστικής 
Βαλκανικής ’Ομοσπονδίας, έχτός άπό τΙς παλιές ρίζες της (Ρήγας Φε- 
ραίος) παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στό βαλκανικό χώρο άπό τόν 
σοσιαλιστή έλληνομαχεδόνα ΠαΟλο Άργυριάδη τό 1894. ’Ο ’Αργυριά- 
6ης μέ τό περιοδικό πού έξέδιδε στό Παρίσι (Almanach de loquestion 
Sociale, Paris 1891 - 1901) πρότεινε τήν ίδρυση ένός «Συνδέσμου γιά 
τήν Βαλκανική 'Ομοσπονδία» πού τόν θεωροΟοε φραγμό οτόν Ιμπερια
λισμό τών Μεγάλων Δυνάμεων.

12. ΙΙάρβο»;. Τό πραγματικό του δνομα ήταν Χέλφαντ Άλεξάντερ Ίσραέλ 
(1867—1924) ΓερμανοεβραΤος σοσιαλιστής. Πέρασε πολλά χρόνια στήν 
Ι’ωσσία χαί έξορίστηχε στή Σιβηρία τό 1906. ‘Ανάμεσα 1910 χαί 1916 
βρίσχεται στήν Κωνσταντινούπολη άλλά Ιχει πλέον έγχαταλείψει τήν 
σοσιαλδημοκρατία καί διεχπεραιώνει άποστολές γιά λογαριασμό τής 
γερμανικής κυβέρνησης. Μ’ αύτή τήν Ιδιότητα άλλωστε μεσολαβεί τήν 
άνοιξη τοΟ 1917 γιά τήν διέλευση τοΟ Λένιν μέσα άπό τήν Γερμανία πρό; 
τήν Πετρούπολη.
Ό  Πάρβους ήταν δ πρώτο; πού διατύπωσε τόν θεωρητικό πυρήνα τής 
• ΛιιρκοΟς ’Επανάστασης» πού άργότερα άνέπτυξε ό Τρότσχυ.

13. Κοινωνιολόγοι: 'Ομάδα διανοουμένων πού μέ πρωτοβουλία ·τοΟ ’Αλέξαν
δρου Παπαναστασίου Ιδρυσαν τό 1908 τήν «Κοινωνιολογική ’Εταιρεία», 
Φιλοδόξησαν νά συμβάλλουν στήν άναμόρφωση τής έλληνιχής κοινωνίας 
χαί τόν έχσυγχρονισμό της. Στήν όμάδα τών «κοινωνιολόγων» άνήχαν οί 
οί θ. Κουτούπης, Π. ’Αραβαντινός, Ν. ’Εξαρχόκουλος, I. Αυμπερόπο·»-
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λος, β. Π«τμ·ζάς, Ζ. Μ«λάς, Κ. Ζάχος, Δ. Ζαράτσης. Ζτήν 16 ια «(νη
σί) Ιλαβαν μέρος άργότιρα οί δημοτικιστές Α. ΔβλμοΟζος, καί Κ. Tptxv- 
ταφυλλίδης. 01 ntpioedxcpot ήταν έπηρ«ασμένοι ·!τ» dud τόν σοσιαλι
σμό τοβ Πλ«χάν«*φ καί τοβ Ζωρές «Ττ» άπό τόν άναβι»ρητιχό μαρξισμό 
τοΟ Μπ«ρνστάΙν. Τό 1909 προσπάθησαν, πάλι μέ πρωτοβουλία τοΟ Πα
παναστασίου, νά ΙΒρόσουν χόμμα — τό όκοίο μάλιστα πήρι χαϊ τό δνομα 
«λαϊκό» — άλλά άπορροφήθηχαν βλοι άπό τό Κόμμα τβν Φιλελευθέ
ρων τοβ Βινιζέλου, τοΟ όποίου άχοτέλοαν τήν ριζοσπαστική — μ«ταρ- 
ρυθμιστική του τάση.

14. Ίάπωνβς. Προσωνυμία άντιπολιτ·υτιχής όμάδας στήν Βουλή τοΟ 1906 
(κυβέρνηση θιοτόκη). Πέντι ήταν οί βουλιυτές τής όμάδας αύτής: I. 
Δραγοόμης, Βοζίχης, Ρέπουλης, Γοόναρης καί Πρωτοπαπαδάκης. Ή  6- 
όμάδα Βιαλΰθηχ· τό 1908 Οταν ό Δραγοόμης προσχώρησι στόν θιοτόχη.

15. Γχέρια Ντομπρουτοάνου: Ρουμάνο; σοσιαλιστής. Σημαντικός θ·ωρητιχός 
μαρξιστής κι ένας άπό τοός πρωταγωνιστές τής πνευματικής άναγέννη- 
σης τής χώρας του. Ύποστήριξ» τήν άποψη Βτι σέ 6ποανάπτυκτ·ς χβρες 
βπως ο( βαλκανικές, οί οΐχονομιχές άλλαγές δέν άποτ*λοΟν άναγχαβτι- 
κή προΟπόθ«ση τών πολιτιχο · νομικβν έπαναστατικβν άλλαγβν, κι Βτι 
ot τβλβυταΐβς «Ιναι δυνατό νά προηγηθοΟν. Πρβτος έπίσης Οποστήριξ· 
τήν άποψη τοΟ «στρατβυμένου καλλιτέχνη» χι άρνήθηχ* τό όόγμα ή «τέ
χνη γιά τήν τέχνη·. Σημαντιχές ήταν έπίσης οί μ*λίτ*ς του γιά τό ά- 
γροτιχό πρόβλημα.
*0 Γκέρβα ΒιαΒραμάτισ· σπουδαίο ρόλο οτήν Τδρυση τοΟ Ρουμάνιχοο Ζο- 
σιαλΒημοχρατιχοΟ Κόμματος (1893) καί οτήν άναΒιοργάνωσή του, μαζί 
μέ τόν Ραχόβσχυ, βστ«ρα άπό τήν άγρια καταστολή τής άγροτιχής έξέ- 
γ*ρσης τοΟ 1907.

16. Τοίμβρβαλντ. Συνβιάσχ«ψη άριστ*ρβν σοοιαλιστβν ποό ουγχ*ντρώθηχαν 
στό Τοίμ«ρβαλντ τής Έλβ·τ(ας οτϊς 5 Σ»πτ. 1915.. Στό Ταίμ*ρβαλντ 
1γιν« μιά άπόπ*ιρα νά συσπ·ιρωΟοΟν οΐ σοσιαλιστικές' Βυνάμ<ις ποδ «I- 
χαν ταχθιΐ έναντίον τοΟ πολέμου χαϊ «Ιχαν χαταψηφίσ*ι τά χονβόλια 
γιά τΙς πολ«μιχές 6απάν·ς τβν κυβ«ρνήσ·ων τους, σ’ άντ(β«ση μέ τά 
κόμματα τής Β' Σοσιαλιστικής Δι·θνοΟς. Ή  δ*ξιά τάση στό Τσίμβρ- 
βαλντ ιαριορίβτηκ* σέ μιά φιλιιρηνιστιχή διακήρυξη, ένβ ή άριστ«ρά 
μέ έπιχ«φαλής τόν Αένιν, τάχ&ήκ* άνοιχτά έναντίον τοΟ συνθήματος 
«Οπτράσπιση τής πατρίδος· πού βιαιώνιζ» τόν (μπβριαλιστικό πόλβμο. Ή  
Βιάσΐκψη τοΟ Κίνταλ (23 Ιως 80 'Απριλίου 1916) προχώρησ· άκόμη π·- 
ρισσότ«ρο. Αιαχήρυξ· Οτι ή Ιργατιχή τάξη Ιπρσπ· νά άγωνιστ·! γιά τήν 
άμ«ση κατάπαυση τοΟ πολέμου, βίρήνη χωρίς δρους χαϊ προσαρτήσεις, 
κατάχτηση τής έξουσίας χαϊ κατάργηση τοΟ έχμβταλλιυτιχοΟ συστήμα
τος. ’Ηταν, κατά κάποιο τρόπο, ό πρόδρομος τής Τρίτης Κομμουνιστι
κής ΔκθνοΟς.

17. ΣτΙς έχλογές τής 1ης Νοιμβρίου 1920 τό Κόμμα τβν Φιλ·λ·υθέρων I- 
λαβ·: στήν Παλαιά Ελλάδα 172.717 ψήφους (40,3%) καί στή Νέα 
ΈλλάΒα 292.822 (44,1%). Ot άντίπαλοι τοΟ β·νιζ·λισμοΟ παρουσιάβτη- 
στηχαν συνασπισμένοι στήν «'Ηνωμένη * Αντιπολίτευση» (ΑαΤχό Κόμμα, 
Μ·ταρρυθμιστιχό, όμάβ«ς θ*οτόχη, Ηαυρομιχάλη, Δ. Ράλλη) χαϊ κέρ
δισαν στήν μέν Παλαιά ΈλλάΒα 255.437 ψήφους (59,7%) στή Βέ Νέα 
Ελλάδα 368.678 (66,9%). Κατανομή έΒρβν (έπί 869 σονολιχά): *ι- 
λ·λ·0θ·ροι 118, Ήνωμϊνη Άντιπολίτ«υση 251.
Τό ΖΒΚΒ, κατά τόν Ηπβναρόγια, Ιλαβ· 85.000 ψήφους. Μιά μ·τ·χλογι- 
κή άναχοίνωση τοβ κόμματος όκογραμμένη άπό τόν τότ* γραμματέα Ν.
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Δημητρίτο μιλ4 γιά 100.000 ψήφους. Τδ ΙΒιο νούμερο άναφέρει καί 6 
Γιάννης Κορδάτος ('Ιστορία τής Νεώτερης "Ελλάδος τ. Ε ', β. 544), 
άριθμό πού άμφιοίητεί 6 Άλ. Παπαναστασίου (Μελέται — Λόγοι χαί 
άρθρα, 'Αθήναι 1957). ΟΙ ψήφοι τοΟ ΣΕΚΕ Βέν μπορεί νά ΟπολογισθοΟν 
μέ άχρίίεια λόγω τοΟ συστήματος τοΟ οφαιριβίοο πο& έπικρατοΟο* τί·:* 
χαί τή; άνεπάρχειας τών έχλογιχών στατιστικών.

18. ’Αρχείο Μαρξ-.σμοΟ: Ή όμάδα τών άρχειομαρξιστών Βιατηρήθηχ* ώς τό 
1930. Κύρια Βραστηριότητά της ήταν ή Ιχδοση τοΟ π*ριοΒιχοΟ «'Αρχείο 
Μαρξισμού», βπου ώ; ίπΐ τό "λείστο δημοσιεύονταν μεταφρασμένα μαρ
ξιστικά έργα. Σ’ 6λο αύτό τό διάστημα οί άρχειομαρξιστές άπέφυγαν 
τήν άνοιχτή πολιτική Βράαη θεωρώντας ίτι προέχιι ή ταξική διαπαι- 
βαγώγηση τοΟ ΙλληνιχοΟ προλεταριάτου. Τήν άποψη αύτή συνόψιζαν οτό 
σύνθημα: «πρώτα (ΐόρφωαη κι Οστερα Βράση·. Μετά τδ 1930 τδ «’Αρ

χείο» αναγνωρίστηκε άπό τήν «Διεθνή 'Αριστερή ’Αντιπολίτευση» (Τρότ-
σχυ) ώ; τό Ιλληνιχό τμήμα της, όπότε άρχιο* ή ΙχΒοση τής «Πάλης 
τών Τάξεων». 01 άρχειομαρξιστές τό 1934 Βιαοπάστηχαν* μιά μερίδα 
τους συγχωνεύτηκε μί τήν όμάδα «Σπάρτακος» (Πουλύπουλος, Στίνας 
χλπ.) καί μαζί συνέχισαν τήν έκδοση τής «Πάλης τών τάξ*ων·.

19. Ή Ιννο:χ τής φράσης «ντοκουμέντα Ιστορικής σημασίας» είναι Βτι οΐ ά- 
ποφάσιις τή; ΔιεθνοΟς Ιχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα Βχι βμως &πο· 
χρεωτιχό - δεσμευτικό γιά τό ΣΕΚΕ. Ή άπόφαση αΰτή |ρχ*ται οέ άντί- 
θεση μέ τούς 21 ϊρου; χαί χαταργοΟσ* τήν καθοδήγηση τής ΔιεθνοΟς.

20. ΊΙ 5υνϊ:άσχ*ψη τοΟ Φεβρουάριου 1922 έξέλεξ* τήν άχόλουθη Κεντρική 
’Επιτροπή: Γ. Ι'εωργιάϊης, Γ. Πιτσόπουλος, Α. ΣίΒερης, Γ. Κορβίτος, 
Γ. ΙΙαπζνιχολάου, I. Λαγουβάχης xal Μ. ΣίΒερης. Γραμματέας της ή
ταν ό Γιάννης Κορ&άτος.

21. Ή Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία Ιδρύθηκε οτίς 20 Ίανουαρίου 
1920 άπό τήν Βιάσχεψη τών χομιιουνιστιχών — σοσιαλεργατικών κομ
μάτων τής Βαλκανικής.

22. Ot πρό τής Μιχραοιατιχής καταστροφής πρόσφυγες, όπολογίζονται οέ 
151.H92. Χώρες προέλευσης: Μικρά Άσ(α 37.728, Πόντος 17.428, Θρά
κη 27.057, Καύκασος 32.421, Βουλγαρία 20.957, xal ot θπόλοιποι άπό 
τήν 'Αλβανία, Σερβία, Κωνσταντινούπολη. 01 πρόσφυγες τής Μικρασια
τική; Καταστροφής xal μέχρι τή Συνθήχη τής Λωζάνης Οπολογίζονται 
οέ 1.0C9.957. Χώρες προέλευσης: Μιχρά 'Ασία 589.226, θράχη 229.578, 
ΙΙόντο; 164.U41, Βουλγαρία 28.050, Καύκασος 14.670, Κωνσταντινού
πολη 35.319 xal ot Οπόλοιποι άπό ’Αλβανία, Σερβία, Ρωσσία. (Στατι
στική 'Επετηρίδα 1931).

23. Νέα Οικονομική Πολιτική: Πολιτική πού έγχαινιάοτηχε στή Ρωσσία άπότό
10ο συνέδριο τοΟ ΚομμουνιστιχοΟ Κόμματος, Οστερα άπό είσήγηση τοΟ 
Λέν.ν στ!; 17 Μαρτίου 1921, καί συνίσταται στήν σχετική άποχατάσταση 
τοΰ χχπ·.ταλιατ·.χοΟ τομέα τή; οίχονομίας. Ή  ΝΕΠ έπεΒίωχε τήν οικο
δόμηση τών νέων οίχονομιχών βάσεων τοΟ σοβιετιχοΟ καθεστώτος, τήν ά
νοδο τού βκοτιχοβ έπιπέΒου, τήν όμαλή τροφοδοσία τών πόλεων, Ισορ
ροπία ανάπτυξη; βιομηχανίας xal γεωργίας, μείωση τής άνεργία; στε- 
λέ/ωση τή; οίχονομίας. Κυρίως βμως έπιΒιώχτηχ· ή ένίσχυοη τής έργα- 
τοαγροτιχή; συμμαχία;, πού χατά τόν Λένιν άποτελούσε τήν Απαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν οίχοΒόμηση τοΟ σοσιαλισμοΟ, γιατί ή συμμαχία αύτή 
είχε oocapi κλονιστεί στή διάρκεια τοΟ έμφυλίου πολέμου (1919 — 
1921) χαί λόγφ τής πολιτιχής τοΟ «χομμουνισμοΟ τοΟ πολέμου». Ή  ΝΕΠ
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μβτά τό 1925 Ιφαρμόστηχβ κυρίως καπιταλισμός τοΟ κράτους χαί τό 
1929 χατοιργήθηχ· καί έπίσημα.

24. Άπό τΙς έκλογές τής 16ης Δβκβμ. 1923 προήλθ· ή Λ' Συντακτική 2υ- 
ιέλβυση τών Ελλήνων ή όποία άνακήρυξβ στήν πρώτη συνββρίασή της 
οτίς 25 Μαρτίου 1924, τήν ’Ελληνική Δημοκρατία. Ή  άπόφαση αύ
τή τής Συντακτικής Ιπιχυρώθηχ· άπό τό βημοψήφισμα τήί 28ης ’Απρ. 
1924. Γιά τήν άναχήρυξη τής Δημοκρατίας πρωτοστάτησε ή «Δημοκρα
τική Ένωση· τοΟ *Αλ. Παπαναστασίου χαί τά Ου νομικά στοιχεία τής 
στρατιωτικής έπανάστασης τοΟ Πλαστήρα (Πλαστήρας, Κονβόλης, Πάγ
καλος, Χατζηκυριάχος κλπ.), Ινώ 6 Ββνιζέλος έτήρησβ στάση οΜΙτι- 
ρη. ΣτΙς ίκλογές τοΟ 1923 ο( άντιβ·νιζ·λιχοΙ (μοναρχικοί) βέν Ιλαβαν 
μίρο«·

25. Ό  θ. Πάγκαλος χατίλαββ πραξικοπηματικά τήν ίξουσία στίς 26 Ιου
νίου 1925. Ή  ‘Εθνοσυνέλευση καρά ταΟτα Ιβωσβ ψήφο ίμπιστοσύνης στήν 
κυβέρνησή του πράγμα ποό βέν έμπόβισβ τόν Πάγκαλο νά τήν βιαλόσβι 
οτίς 29 Σεπτεμ. 1926 μέ τήν βικαιολογία Οτι «άπώλβσ· τήν ίμπιστοσόνην 
τοΟ Έθνους». Στή συνέχεια όποοχέθηκβ ίκλογές, οί ΟποΤβς βέν Ιγιναν 
ποτέ. ’Αντίθετα, ό Πάγχαλος προκήρυξε προββριχές ίκλογές τΙς 'όποΤβς 
«ίχέρβιαε· Οντας μόνος Υποψήφιος. 01 άντίπαλοί του «Τχαν προβάλει Ας 
δποψήφιο τόν Δεμερτζή, άλλά τ«λιχά άπβίχαν φοβούμενοι τήν έτοιμτ- 
ζδμ«νη βόρειας Ικτασης νοθβία τοΟ ίχλογιχοΟ άποτβλέσματος. Ή  εύτρά- 
π*λη άλλά καί όβυνηρή γιά τόν Ελληνικό λαό Οικτατορία τοΟ Πάγκαλου 
άνατράπηκβ άπό τόν Γ. Κονβόλη οτίς 26 Σβπτβμ. 1926.

26. Μαχββονικό. Γιά τό ΣΕΚΕ τό Μαχεβονικό ζήτημα άρχίζβι τό Μάη τοΟ 
1922, Οταν στήν Όλομέλβια τής Βαλκανικής Κομμουνιστικής ’Ομοσπον- 
βίας ό βούλγαρος ήγέτης Κολλάρωφ παρουσίασε πρόταση γιά τήν «άνβ- 
ξάρτητη Μαχββονία καί Θράκη·. Τό ΚΚ Βουλγαρίας θβωροΟσ· Οτι τό 
σύνθημα αύτό θά μεγάλωνε τό κΟρος του μέοα οτίς μάζες τών έκπατρι- 
σμένων βουλγάρων τής Μαχ*®ονίας χαί θά χαθιστοΟσ· βυνατή τή ουμ- 
μαχία μέ τοός μαχββόνβς αύτονομιστές - φβντβραλιστές ποό ατό μβταξό 
είχαν Απομακρυνθεί άπό τήν ΕΗΕΟ χαί Τβρυσαν τήν σοσιαλίζουζα «·*ν- 
τβραλιστιχή Μαχββονιχή 'Οργάνωση· (Γουροόχωφ). *0 Ιλληνας άντι- 
πρόσωπος τοΟ ΣΕΚΕ Γ. Πβτοόπουλος άντέβρασε στήν πρόταση καί χό 
ζήτημα άφέθηχβ γιά χαλύτβρη μελέτη. Στό μεταξύ ή άγροτιχή κυ
βέρνηση τοΟ Σταμπολίνσχυ στή Βουλγαρία άνατρέπβται άπό στρατιωτι
κό πραξικόπημα τοΟ Τοαγχ&φ στό όποιο συνεργάστηκαν καί ot βυνάμβις 
τής ΕΜΕΟ μέ τοός Πρωτογερώφ, ’Αλεξανβρώφ. *0 Σταμπολίνσχυ καί ό 
Γιουρούχωφ βολοφσνοΟνται, (8 Ιουνίου 1923). Τόν Ιπόμενο χρόνο Ομως 
ίσωτεριχές προστριβές στήν ΕΜΕΟ ώθησαν τόν ’Αλβξανβρώφ νά συνάψ·ι 
συμμαχία μέ ίκπρόσωπο τής Γ' ΔιβθνοΟς σύμφωνα μέ τήν όποΐα ή Κο- 
μιντέρν άναλάμβανβ τήν όποχρίωση νά ύποστηρίξβι τΙς βιβκβικήσβις τή; 
ΕΜΕΟ. Στό Ε ' Συνέβριο τής ΔιβθνοΟς μέ «Ισήγηση τοΟ Μανουίλσκυ χαί 
Οποστήριξη τών Ζηνόβιεφ, Κολλάρωφ, Δημητρώφ χαί Καμπακτσήεφ uto- 
θετεΐται τό σύνθημα «*Ανβξάρτητη Μαχββονία καί Θράκη». *0 Ιλληνας 
άντιπρόσωπος τοΟ ΚΚΕ Σεραφείμ Μάξιμος, άντέβρασε όποστηρίζοντας 
Οτι ή άρχή τής «αύτοβιάθεσης τών λαών» ίφαρμοζόμβνη στήν προκβιμέ- 
νη περίπτωση ίπιβάλλει νά μήν προβληθβΐ τό σύνθημα τής «’Ανεξάρτητης 
Μαχ«Οονίας καί Θράκης», γιατί μ*τά τήν μικρασιατική καταστροφή χαί 
τήν άνταλλαγή τβν πληθυσμών άλλαξβ ριζικά ή έθνολογική σύνθεση τής 
Ιλληνιχής Μακββονίας, καί κατοικεΐται κυρίως άπό τοός Ιλληνβς μι- 
χρασιάτβς πρόσφυγες. Τήν ά*οψη αύτή βέν αομμ«ρ(βτΐ|Μ ή Διεθνής οβτ»
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6 ΠουλιΑπουλος (πού συμμβτ«Ιχ· οτήν άντιπροαωπία τοΟ ΚΚΕ) xal τδ 
ΚΚΕ άναγχάστηχ· νά άπο6«χτ·Ι τό σύνθημα οτ4 Γ' Έχταχτο Συνέδριό 
του (Νοέμβρ. 1924). Τό σύνθημα έγχαταλ·(φτηχ« οτήν Γ' Όλομέλιια 
τοΟ ΚΚΕ (1986) χι άντιχαταοτάθηκ* άπό γραμμή τής Ισοτιμίας χχΐ 
προστασίας τβν έθνιχβν μειονοτήτων.

27. Τό '«’Ενιαίο Μέτωπο ‘Εργατβν Προσφύγων» οτίς έχλογές τοΟ 1926, ουγ· 
χέντρωο· 41.982 ψήφους· Γιά πρώτη φορά οτό Ιλληνιχό κοινοβούλιο έ- 
χλέγονται ίέχα βουλιυτές κομμουνιστές: Τάσος ΧαΤνόγλου ('Εβρου), 
Θανάσης Σινόχας (ΡοΜπης), Ίάχωβος Ββντοόρα (θ*οοαλον(χης), ΔαυΙΒ 
Σολάν (θβοοαλονίχης), Γρηγόρης Παπανιχολάοο (θ·οοαλονίχης), Σ«ρα- 
φ»1μ Μάζιμος (Λαρίσης), Κώοτας θίος (Λαρίσης), Κώοτας Κωνσοαντι- 
τινίβης (Δράμας), Έλ*υθέριος Σχαυρίίης (Δράμας) καί ΝΤχος.Κυρια- 
χόπουλος (Φλωρίνης).

28. Στό Τρίτο Συνέβριο τοΟ ΚΚΕ (Μάρτης 1927) έχλέχτηχ· ή άχόλουθη 
Κίντριχή ’Επιτροπή: Β. ’Αοίχης, Κ. Εύτυχιάόης, Κ. θίος, Γ. Καραγιάν- 
νης, Σ. Μάξιμος, Ν. ΝιχολαΙβης, Β. Νιχολινάχος. Γρ. Παπανιχολάου, Δ. 
Παπαρήγας, Β. Πολυχρονάχης, Δ. Πυλιώτης, I. Τοατοάχος, Γ. Σιάντος, 
Κ. Σκλάβος, Τ. Χαΐνογλου, Α. ΧαΙτΟς χαί Λ. Χατζηοταύρου. — Τό Πο
λιτικό γραφ·Ιο ·Ιχ · 7 μέλη (χι 6χι 11 πο6 γράφ·ι 6 Μπ*ναρόγιας): 
Άνβρόνιχος Χαϊτβς (γραμματέας), Γιώργης Σιάντος, Κώοτας θέος, Κώ
στας ΕΑτυχιάΟης, Σ«ραφ«ίμ Μάξιμος, Κώοτας Σχλάβος χαί Τάοος Xat- 
νογλου.

39. ΔιιΟνής τοΟ 'Αμοτ·ρνταμ: Συνδικαλιστική Δκθνής 'Ομοσπονδία ποό «I- 
χ ι  τήν 18 ρα της οτό "Αμοτ»ρνταμ. Τό 1930 πιριιλάμβαν* 14 Ιχατομμό- 
ρια συνδικαλισμένων έργατών πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν έπιρροή τβν 
οοοιαλΒημοχρατικβν κομμάτων. Ίδρύβηχ* έπίσημα οτό ουνέβριο τής Βέρ
νης τό 1919, άν καί ή προϊστορία της άρχ(ζ·ι τό 1906.
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  ΑΓΩΝ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ

Δημοοιεύτηχ* otijr Κ Ο Μ Μ Ο ΥΝ ΙΣ ΤΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η ,  
ιβνχ. 1 - 3 ,  Ιατ. - Άτιρ. 1921.





Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΓ ΠΡΟ- 
ΛΕΤΑΡΙΑΤΟΓ

σ ')  Ή οικονομική πολιτική κατάστασιςτης χώρας

Ή  Ελλάς είνε μ&λλον άγροιιχή χώρα, χαίτοι έθνογεωγρα- 
φιχώς Εχει θέσιν ναυτιλιακής χώρας. Ή  βιομηχανία της είνε άχόμη 
ατά σπάργανα, e I ν ε δ έ σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η  ά φ’ έ ν ό ς  
μ έ ν  μ έ  τ ή ν  σ χ  ε τ ι x ώ ς ά ν « π τ υ γ μ έ ν η ν  
ν α υ τ ι λ ί α ν ,  ά φ ’ έ τ έ ρ ο υ  6 έ  μ έ  τ ά ς  π ρ ώ -  
τ α ς  δ λ α ς  τ ο Ο  τ ό π ο υ  ( μ ε τ α λ λ ε ί α ,  χ  α π ν ό ς, 
σ τ α φ ί δ α ,  έ λ η έ ς  χλπ.) χ α ί  μ έ  τ ά ς  ά ν ά γ χ α ς  
τ ο Ο  π λ η θ υ σ μ ο Ο  τ ή ς  ύ π α ί θ ρ ο υ  χ ώ ρ α ς  
( έ σ ω τ ε ρ ι χ ή  χ α τ α ν ά λ ω σ  ι ς).

Στατιστικές πληροφορίες διά τήν ©Ιχονομιχήν χατάστασιν τής 
χώρας δέν ύπάρχουν, έχτός διά τά περί είδιχοϋ μετά τών ξένων 
χρατών έμπορίου της (είσαγωγή χαί έξαγωγή) χαί έχ τών δποίων 
πληροφοριών έξάγεται τό συμπέρασμα δτι ή εισαγωγή civ* άπό 
τήν Γδρυσιν τοΟ έλληνιχοΟ κράτους μέχρι σήμερον πολύ μεγα
λύτερα τής έξαγωγής. "Αν χαί ύπάρχει τάσις βελτιώσεως τής μειο
νεκτικής θέσεως τής Ελλάδος Ενανα τής διεθνοΟς άγορ&ς, έν τού
τοι; ot πόλεμοι xai ot άλλαι έσωτεριχαΐ χαί έξωτεριχαΐ χρίσεις 
τής τελευταίας δεχαετηρίδος, χαθώς χαί ή προσάρτησις νέων με
ρών, φέρουν στόν Ισολογισμόν τής είσαγωγής χαί έξαγωγής άνω- 
μαλίας. Σήμερον άχόμη ή Ελλάς χάνει είσαγωγή σχεδόν διπλάσια 
τής έξαγωγής.

Ή  βιομηχανική στατιστική είνε άχόμη έν τφ γίγβοθαι. Ή  
σταττκττική τοΟ κράτους άναφέρει διά τό 1917:



ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

1.188 μιχρο«πιχ«ιρήο·ις μέ 3-546 έργάτας
843 μ*οαΙαι έπιχ»ιρήσ«ις 8-849 >
282 μβγάλαι » 23.730 >

2-313 έν δλω > 36.124 »

Δυνάμβθα νά παρατηρήσωμ*ν δτι λόγφ τής έπιστρατβύσιως 
χαϊ τής έλλ«(ψ<ως πρώτων ύλών χατά τό 1917 ό άριθμός τών έρ- 
γοοτών <Ιν> περιωριαμένος χαϊ δέν άντιπροσωπιύίΐ τήν πραγμα- 
τιχήν χατάστασιν. Έχτός τούτου ό άριθμός τών έργατών σχά μ«- 
ταλλ€ΐα, άνθρακωρυχιΐα χαϊ χημιχά έργοστάσια «Ιναι άκόμη πολύ 
«ύμβτάδλητος. Τά μτγάλα έργοστάσια έξ Αλλου σήμ*ρον tlv* Ανω 
τών 300. Έ  νέα βιομηχανική άπογραφή θά μάς δωσζ χαλλιτέραν 
(Ιχόνα τής χαταστά<»ως.

Κατά τάς αύτάς πληροφορίας τοΟ κράτους στά 1917 ύπήρχον: 
30 μηχανουργιχές έπιχ«ιρή<χις 
65 κλωστήρια καί όφαντουργνΐα 
53 έργοστάσια χημικών προϊόντων 
34 μηαλλ«ΐα καί άν#ραχωρυχ«1α 
28 κυλινδρόμυλοι 
43 βυρσοδ«ψ«ΐα μβγάλα

6 λαπαμιΐα μαρμάρου 
40 «ρίπου καπνομάγαζα μεγάλα
30 διάφορα έργοοτάσια (καχνοχοπτήρια, πιλοιτοκίά χτλ·).

Στά 1920 γίνονται νέαι προσπάθ*ιαι βιομηχανικής άπογρα- 
φής μή δημοσι«υθέντων τών άπσνλιβμάτων. Έ χ  τών πληροφο
ριών Ας Ιχομτν στά 1920 ύπήρχον:

19 μ*γάλαι μεταλλουργικοί έπιχ*ιρήσ«ις μ 2.516 έργάτας
7 μεγάλα έργοστάσια οικοδομής 850 *

69 κλωστήρια, ύφαντήρια » 8523 >
66 έργοστάσια (Ιδών διατροφής » 8.704 >
25 έργοστάσια χημικών προϊόντων » 2.316 >

7 Βιομηχανίαι δέρματος * 401 *



15 > χάρτου καI έκτυπώσβως > 1.116 »
6 » (Ιδών ΙμαησμοΟ * 6ββ »
8 > Ικ«ξ·ργασ(ας ξύλου > 419 »
7 > «γαρέττων » 1.726 »
2 έργοστάσια παραγωγής ήλεχτρισμοΟ » 217 >

213 έν δλων μ«γάλα έργοστάσια » 22.663 >

Έχομ*ν νά παρατηρήσωμβν: α ') Ό τ ι ή στατιστική δέν «Ιν* 
Αχόμη πλήρης, β ') 'O n  ή κατανομή τών έπιχίιρήστων στά 1920 
διαφέρι τής τοΟ 1917 καί δι’ αύτό δέν γίντπχι Αντιληπτή ή 
διαφορά* χαί γ ')  "Οτι ύπάρχουν άνακρ(6<ιαι λ.χ. τό Kcvrpi- 
χόν έργοστάσιον παραγωγή ήλτχτρισμοΟ Φαλήρου μέ τούς ύπο- 
σταθμοός του Ιχ*ι άνω τών 50 έργατών ένφ ή στατντπχή φέρβι 
217 έργάτας σέ δύο μ*γάλα έργοστάσια.

Κατά τάς γννιχάς όμολογίας τών κυ6«ρνώντων, έν δλφ ot 
έργάται τής χώρας «1ν« έως 140-000.

Καπά τάς πληροφορίας <1διχών χάθ* έπαγγέλματος ot έργά- 
ται αύτοί διανέμονται στούς διαφόρους κλάδους ώς έξής:

ΝΑΓΤΙΛΙΑ: Ναϋται 3.300, θιρμασταί 3-600, μηχανικοί 
2000, πλοίαρχοι 2Ό00, θβίλαμηπόλοι χαί ναυτομά- 
γιιροι 1.600, λογισταί 260, έν δλω 12-000

ΣΪΤΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΗΡΑΣ: Σιδηροδρομικοί Μαχιδονίας 
3500, ΛαρισαΙχός 1.600, Σ.Π .Α .Π. 1-600, ’Αττι
κής 700, θ«σσαλικοΙ 1-000, διάφοροι 500, έν δλω 10-000 
ΤροχιοδρομιχοΙ έν δλω 1-800

ΜΕΤΑΦΟΡΑ! : Π«ραι«ΰς 1500, θ « ) χ η  1.200, χαί 
«Ις τούς άλλους πολυπληθές λιμένας 3-000 καί άνω
έν δλω ......................................................................  6.000

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ —  Α - Π —  Φαλήρου 600, σέ
άλλα 18 έργοστάσια 18 κόλβων 500, έν δλω 1000

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ: ΆνθραχωρυχιΙα (’Αλι6«ρίου, Κόμης, Ώ - 
ρωποΟ, Κατιρίνής), 4.000, ΜπαλλωρυχιΙα (’Αντί

ο  ΚΠΛΓΓΒΛΜΛΤΙΚΟΖ ΛΓΒΝ
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ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

παρος, Σέριφος, Νάξος, Ααύριον, Λήμνος, Χαλκιδι
κή κλπ.) 3.000, έν δλω ........................................... 7Ό00

ΜΗΧΑΝΟΓΡΓΕΙΑ: Σ έ19  μεγάλα 2.600 καί οέ διάφορα
μικρά 3.600, έν δλω .................................................  6Ό00

ΔΙΑΦΟΡΑ: Κλωστήρια καί ύφαντήρια IOjOOO, βυρσοδε
ψεία 3.000, χημικών προϊόντων 6.000, άλλα 6.000
έν δλω ........................................................................  24.000

ΚΑΠΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Καβάλα 6.000, θεσ) νίκη 2.500,
Βόλος 1.600, Σέρραι, ’Αγρίνιον κ·λ.π. 6 ή 7.000
έν δλω ............... ....................................................... 15.000

Μικροεπαγγελματίαι, έργατστεχνΐται 50.000
Υπάλληλοι Εμπορίου 26-000

Έν δλω άνω τών .....................................................  140.000

Τά κεφάλαια τών μεγάλων Επιχειρήσεων είνε κατά μέγα μέ
ρος ξένα. Έχομχν γαλλικά, βελγικά, άγγλικά καί Αμερικανικά κε
φάλαια, άκόμη δέ καί γερμανικά, Ιταλικά καί αύστριακά. Τά 
έλληνικά κεφάλαια δλο καί έκτοπίζουν τά ξένα στήν ναυτιλίαν καί 
στήν μηχανουργίαν. Άντιθέτως, στά μεταλλεία, στά καπνά, στήν 
«παφιδοπαραγωγήν κλπ. τά ξένα κεφάλαια Ενισχύονται. Εξαγω
γή γίνεται: καπνοΟ, χημικών προϊόντων, άνεπεξεργάστου μετάλ
λου, κλωστής, έλαίου, σάπωνος, σταφ(8ος, βαμβακερών ύφααμάτων 
κλπ. Είσαγο>γή γίνεται: χαρβούνου, σίτου, μηχανημάτων, άλευριοΟ, 
μαλλίνων ύφασμά/των, βάμβακος, σιδήρου κλπ. Ό  Εθνικός πλοΟτος 
τής χώρας, είνε κατά τούς πλέον έξωγκωμένους ύπολογιαμούς δ έ
κ α περίπου δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  δραχμών· Ή  χώρα Ιχει 
κάρβουνα μετρίας καί καλής ποιότητος, τά μέταλλα Επεξεργάζον
ται μόνον στό Ααύριον· Τά άλλα: μολύβι, σίδερο* σμιρίγδι, μάρμα
ρο, χαλκός, χρώμιο, άροενικά κλπ. έξάγονται άνεπεξέργαστα. Τά 
έλληνική ΰφάσματα, ώς έπΙ τό πλεΐστον είν* βαμβακερά καί Εγχω
ρίου καταναλώαεως. Ό  χώρα παράγει Ιλαιον, οίνόπνευμα, κρασί, 
ήδύπσοα, διάφορα προϊόντα διατροφής κλπ. Πνεται δέ καί Εξαγω
γή καθώς καί Εσωτερική κανανάλωσις. Ό  σταφίδα Εκπροσωπεί,
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μαζύ μέ τόν καπνόν, τήν μ*γαλ«ιτέραν πηγήν τοϋ έθνικοϋ πλούτου.
Άλλά τά χρέη τής Ελλάδος αύξάνουν καταπληκτικώς: Άπό

260.000.000 πού ήσαν ατά 93, ηύξήθησαν σήμερον άνω τών 4.600. 
000-000 (κατά τάς ίηλώσβις τοϋ τέως ύπουργοϋ Νεγροπόντη καί 
τοΟ νΟν τοιοότου Καλογεροπούλου) · Τό π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν  δ
μως ϊλλεψ μα  τοϋ προΟπολογισμοϋ κατά τό 1920 ήτο περίπου
600.000.000 (καίτοι στόν έπίσημον προϋπολογισμόν ύπάρχει σχε- 
τικόν κονδύλιον κάτω τών 400.000.000) μέ προϋπολογισμόν άνω 
τοΟ 1-000.000-000. θέλει νά πή δτι τό Ελλειμμα είναι περισσότε
ρον τοΟ ήμίσεως τοΟ προϋπολογισμοϋ. Ό  προϋπολογισμός τοΟ κρά
τους ηύξήθη άπό τά 1911 όκτώ φορές (στά 1912 ήτο 140 έκατομ- 
μύρια, στά 1920 άνω τοΟ δισεκατομ.) - Ή  κατάστασις συνοψίζεται 
είς τό δτι τό ήμισυ καί πλέον τοΟ έθνικοΟ πλούτου άνήκβι ήδη 
στούς ξένους κεφαλαιούχους δανειστάς τής Ελλάδος, καί δτι κάβε 
χρόνο αύξάνει ή οικονομική ύποδούλωσις τής χώρας μέ ταχύτητα 
1: 2: 4: 8. "Αν προσθέσωμεν καί τήν φυσιολογικήν άνεπάρκειαν 
τής χώρας, λόγφ γεωγραφικών καί άλλων συνθηκών, θά καταλά- 
βωμεν δλην τήν βαθύτητα τής οίκονομικής κρίσεως πού περνάει 
ή χώρα.

Αύτή είνε ή οικονομική κατάστασις τής χώρας, έκ τής ό
ποίας έμφαίνεται ό μικροαστικός είσέτι χαρακτήρας τοϋ πληθυσμοϋ 
μέ τάσιν καπιταλιστικοποιήσεως. Ot άγρόται καί ot μικροαστοί τών 
πόλεων είνε ή άπόλυτος πλειοψηφία καί ή πολιτική ζύμωσις 
έκάστης στιγμής, χαρακτηρίζεται μέ τήν μικροαστικήν έπιπολαιό- 
τητα, ματαιοδοξίαν, μικροφιλοδοξίαν, προσωπικήν έμπάθειαν καί 
συντηρητικότητκχ. Τό σύνταγμα τοϋ 1864 Ετυχε νά ΐΐνε τό πλέον 
άστικοδη]ΐοχρατιχόν λόγφ τής έπιρροής τής Γαλλικής άστικής Έ- 
παναστάσεως στήν Ελλάδα. Ή  άπό τοϋ 1864 δμως πολιτική ζωή 
τής χώρας είνε κάθε άλλο ή συνταγματική. ’Ονομάζεται άπ’ δλους 
« π α λ α ι ο χ ο μ μ α τ ι σ μ ό ς » '  Άλλως τε τοϋτο έξηγεΐται 
καί άπό τήν έπίδρασιν έπί τοϋ μικροαστικοϋ χαρακτήρος τοϋ πλη
θυσμού τής μεγαλοποιουμένης άρχαίας καί βυζαντινής έποχής.

Άλλά τά ξένα κεφάλαια καί τά συμφέροντα τών πιστωτών τής 
'Ελλάδος Εκαμαν σιγά - σιγά τήν έπίδρασίν των- ΈσχηματίΛη
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οΰν τφ χρόνφ μιά μ ε γ α λ ο α σ τ ι κ ή  τάξις, ή 6κοία λαμ- 
βάνει συνείδησιν καί αίσθανομίνη τόν Iαυτόν της πανϊβχυρον οίκο- 
νομικώς, ένσχυομένη άπό τόν ένδιαφερόμενον «αγκόσμιον καπιτα
λισμόν καί άπό τό άστικόν πολίτευμα τής χώρας, δέν Ιχασε τήν 
εύκαιρίαν διά νά έπιβληθή ώς κυρίαρχος τάξις. Ό  ψευτοεπανάστα- 
σις τοϋ Γουδί Ιδωσεν αύτήν τήν εύκαιρίαν. Ό  Βενιζέλος έξεδήλω- 
ο«ν αύτήν τήν κατάστασιν- Ό  «παλαιοκομματιαμός» βαίνει πρός 
τήν δύσιν. Άπό τά 1900 καί έδώ ή μεγαλοαστική μειοψηφία, μέ 
τήν 6 ί α ν καί τήν ξενικήν βοήθειαν (λόγφ τών «προστατευ
τικών» καί άλλων έπειγουσών άναγκών τών καπιταλιστικών δυνά
μεων) , βασιλεύει οίκονομικώς καί πολιτικώς στήν χώραν.

Ή  «δκολη ίμως βασιλεία τής μεγαλοαστικής τάξ«ως δέν 
Ισταμάτησε τό οίκονομικόν κατρακύλισμα τής χώρας. Τούναντίον 
μάλιστα, αύτή τό έσυντόμευσε πολύ. Εκτός άπό τάς περιωρισμέ- 
νας προσπαθείας έκπαιδευτικής καί έργατοαγροτικής μ ε τ  α ρ - 
ρ υ 6 μ ί σ ε ω ς, ή άστοκρατία δέν Ιδωσε τίποτε τό καινούργιο. 
Απεναντίας, λόγφ τών διεθνών γεγονότων καί τής μικροαστικής 
έσωτερικής άντιδράσεως, ή μεγαλοαστική τάξις πολύ γρήγορα έ- 
πέβαλε τήν «δημοκρατικήν» δικτατορίαν, άπεκαλύφθη.

Ό  οίκονομική έξέλιξις έδημιούργησε καί τήν έργατικήν τάξιν· 
Εύθύς έξ άρχής οΐ πολιτικοί τής μεγαλοαστικής τάξεως έκατάλα- 
6αν τήν σημασίαν τής τάξεως αύτής καί έβάλθηκαν νά τήν «συν
δράμουν»· Έ  «φιλεργατική» πολιτική των, ό. σοσιαλισμός τοϋ κρά
τους, τούς έπέτρεψε νά τήν όργανώσουν ύπό τήν έπίβλεψίν τους, 
παρά τήν μικροαστικήν της ψυχολογίαν καί τά άντίθετα συμφέρον
τα τάξεως. Ή  «προστασία» αύτή μαζύ μέ τήν Ιλλειψιν στήν Ε λ 
λάδα (έξ άντανακλάσεως) μεγάλης σοσιαλιστικής έπιδράσεως, I- 
δωσαν τόν χαρακτήρα τής πρώτης έργατικής ζημώσεως ύπό άστι- 
κήν κηδεμονίαν-

Άλλά ή Ιμπεριαλιστική πίεσις τών καπιταλιστικών δυνά
μεων, ή έξβοσκηθεΐσα βενιζελοαστική δικτατορία, ot πόλεμοι, τό 
οίκονομικό χάος πού έδημιουργήθη καί ή κατά σύμπτωσιν άντί- 
θεσις τών συμφερόντων τής δυναστείας μέ έκεΐνα τής μ*γαλοα- 
σπκής τάξεως, ή άνάπτυξις τοΟ έργατικοΟ κινήματος καί ή έμφάνι-
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σις τής συστηματικής σοσιαλιστικής προπαγάνδας, χαθώς καί τά 
παγκόσμια γεγονότα (Ρωσσιχή ’Επανάστασις) έδημιοόργηααν μίαν 
Αντίστασιν κατά τής 6«νιζελοχρατ(ας, έχ δίεξιών έχ μέρους τής 
χρεοκοπημένης μικροαστικής μάζας καί τής πολιτικής τής δυνα
στβίας, έξ άρισιερών δέ έχ μέρους τοΟ σοσιαλιστικοΟ καί έργατικοΟ 
κινήματος πού δλοέν χαί όργανωνεται' κατ’ αύτόν τόν τρόπον προε- 
τοιμάσθη ή πτώσις τοΟ βενιζελισμοΟ.

Ή  πτώσις αύτή, πού δέν άργησε, δέν σημαίνει ή πολιτικήν ήτ
ταν τής μεγαλοαστικής τάξτως χαί τών συμμάχων αύτής ξένων κε
φαλαιοκρατικών Δυνάμεων. ’Αλλά ή οΐχονομιχή των κυριαρχία 
στήν Ελλάδα έχμηδενίζει ταχέως τήν πολιτικήν αύτήν όπισθο- 
δρόμησιν χαί ή μεγαλοαστιχή πολιτική δέν θά άργήση νά έπι- 
χρατήσ{|.

Ούχ’ ήττον ή μικροαστική μάζα, έν τή μέθ^ της, έπανήλ- 
θε στίς πρώτες της ματαιοδοξίες. Ή  μικροαστική αύτή έπιπολαιό- 
της παρέσυρε καί τήν έργατικήν μάζαν· Καί σήμερον εύρισχόμεθα 
ένώπιον Αναχρονισμών πολιτικοκοινωνικών χαρακτηριστικών- Αύτοί 
δμως οί άναχρονισμοί δέν δόνανται νά κρύψουν τήν π ρ α γ  μ α - 
τ ι χ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν ,  τήν άνιχανότητα τών μικροαστών 
«πολιτευτών» νά παίξουν άνεξάρτητον ρόλον, τήν άνιχανότητα τής 
μεγαλοαστικής τάξεως νά σώση τήν χώραν άπό τήν χρεωχοπίαν 
της καί νά τήν όργανώση καί τέλος τήν δημιουργίαν μιάς νέας 
τάξεως, άκόμη ύπό χηδεμονίαν άστιχήν ή μιχροαστικήν, άλλ* ή 
όποία είνε ή μόνη προοδευτική τάξις πού ήδη όργανώνεται πολι- 
τιχώς ώς τάξις, λαμβάνει συνείδησιν τοΟ έαυτοΟ της, τής δυνάμεώς 
της, τών προσωρινών χαί έπιταχτιχών χαθώς χαί τών σταθερών καί 
μελλοντικών συμφερόντων της. Ούτω δημιουργείται τό Κομμουνι
στικών Κόμμα, τό πραγματιχόν έπαναστατιχόν χόμμα τής χώρας, 
πού θά μπορέση νά όργανώση καταλλήλως τάς νέας οίκονομικάς 
χαί πολιτικάς δυνάμεις (τό προλεταριάτο), μέ τάς όποίας θά δυνη- 
θή νά άνορθώση τήν χώραν, νά Απελευθερώσω αύτήν δχι μόνον άπό 
τήν οΐχονομιχήν άλλά καί άπό τήν πολιτικήν ύποδούλωσιν.

Ή  μόνη δύναμις πού δύναται νά πρωτοστατήσω στόν κατά τοΟ 
ξένου Ιμπεριαλισμού καί τής ντόπιας καπιταλιστικής τυραννίας ά-
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γώνα clyc ή έργατική τάξις. *Η έπαγγελματική καί πολιτική όρ- 
γάνωσις αύτής τής τάξεως είν* τό πειό σημαντικό γεγονός τής 
νεωτέρας έλληνικής Ιστορίας άπ’ δλας τάς «έθνικάς», «πατριωτι
κές» καί άλλος «νίκας». Ή  έμφάνιοις καί όργάνωσις αύτής τής τά
ξεως είνε τό μόνον σημαντικόν γεγονός άπό τής έπαναστάσεως τοΟ 
21 καί έδώ.

Έ  σημερινή πολιτική κρίσις τής χώρας όφείλεται στήν άντί- 
θεσιν τής οικονομικής καί πολιτικής μας άστικοποιήσεως μέ τήν 
μικροαστικήν ψυχολογίαν μας, στήν πολιτικήν χρεωκοπίαν τής 
μεγαλοαστικής τάξεως, στήν Ελλειψιν μιΟς ώργανωμένης καί ί- 
σχυρ&ς έργατικής τάξεως πρός άντιμετώπισιν τών ώς άνω Αδυ
ναμιών καί στήν έθνικοκλιματολογικήν κβΐ γεωγραφικήν θέσιν 
τής Ελλάδος πού τήν θέτει στήν διάθεσιν τών ισχυρών άκόμη 
καπιταλιστικών Δυνάμεων.

Δεδομένης τής οικονομικής καί πολιτικής καταστάσεως τής 
χώρας δέν είνε δύσκολον νά έννοήσωμεν δτι αί άνωμαλίαι θά έξα- 
κόλουθήσουν αύξάνουσαι καί δτι ή σημερινή στιγμή τής έλληνικής 
Ιστορίας δύναται νά χαρακτηρισθή ώς κρίσιμος, άπό άπόψεως κοι- 
νωνικο - πολιτικής.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

β) ΑΙ συνθήκαι έργοοσίοος

Μέχρι τοΟ 1912 ή έργασία έγένετο ύπό τάς χειρίοτας συν- 
θήκας. Στατιστικές πληροφορίες έπί τοΟ προκεψ,ένου δέν ύπάρ- 
χουν. Άλλά άν κρίνωμεν άπό τάς πληροφορίας τών είδικών, κα
θώς καί άπό τόν δημοσιευθέντα ύπό τοΟ Τπουργείου Εθνικής Οι
κονομίας συγκριτικόν πίνακα έργατικών ήμερομισθίων τών έτών 
1914— 1920, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι τό πρό τοΟ 1914 
ήμερομίσθιον τών έργοτών ήτο:

1) Διά τούς μηχανουργούς κάτω τών 5 δραχμών.
2) Διά τούς έργάτας κλωστηρίων —  ΰφαντηρίων κάτω τών 

3,50 δραχμών*
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3) Διά τούς έργάτας οΐχοδομών άπό 2 (ως 7 δραχμάς: μέσος 
δρος 5,50.

4) Διά τούς έργάτας είδών διατροφή άπό 2 Ιως 7: μέσος 
δρος 4.50.

6) Διά τούς έργάτας τοΟ βιβλίου xal τύπου «ατά μέσον δ· 
ρον4.

6) Διά τούς έργάτας ήλεκτρισμοΟ χατά μέσον δρον 4 δραχμάς.
7) Διά τούς έργάτας μεταλλείων χατά μέσον δρον 3 —  3.50.
8) Διά τούς έργάτας χαπνοΟ χατά μέσον δρον 3 χτλ.
ΑΙ έργάτριαι Επαιρναν άπό 0.25 χαί άνω μέχρι 1.30. Σέ 

πολλούς βιομηχανιχούς κλάδους καθώς καί μιχροκπαγγελματικούς 
τό έργατικόν ήμερομίσθιον ήτο χατά γενιχόν κανόνα κάτω τών
3 δραχμών-

ΑΙ ώραι έργασίας γενικώς ήσαν 12 καί άνω- ΑΙ 10 Δραι ή
σαν Εξαίρεσις σέ μ«ριχά Επαγγέλματα, ώς τών τυπογράφων, κα
πνεργατών, λιθογράφων κτλ., δπου δηλαδή ύπήρχε χάποια έργα- 
τιχή πίβσις, χάποια όργάνωσις. Τπήρχον Επαγγέλματα δπου οί Ερ- 
γάται Εδούλευαν χαί 14 ώρες.

Ό  Εργοδότης ήτο τότε ό άπόλυτος κύριος. CM Εργάται ήσαν 
δοΟλοι του, χωρίς νά τολμοΟν άκόμη νά Ιχουν θέλησιν χαί γνώ
μην διαφορετιχήν τών Εργοδοτών των· ΤΗτο ή πλήρης άπολυταρ- 
χία τών Εργοδοτών πού κυριαρχούσε στά Εργοστάσια καί Εργα
στήρια. Καίτοι ύπήρχε άπό τά 1910 μία cEργατική» νομοθεσία, 
Εν τούτοις, άχόμα στά 1912 δ Εργάτης ύπβλογίζετο άπό τόν Εργο
δότην ώς άπροστάτευτο Εμπόρευμα τό όποΐον Εξβμ*ταλλ«ύετο ά- 
περιορίστως. Ό  μόνος πραγματικός προστάτης τών έργατών τό 
Εργατικόν σωματεΐον, άκόμη δέν ήτο Εργατικόν.

Τά πρώτα Εργατιχά σωματεία Ενεφανίσθησαν άκόμη άπό τά 
95, 96, 97. ΟΙ τυπογράφοι, οί βιβλιοδέται, οί λιθογράφοι «Τν« 
καί στήν Ελλάδα, οί πρώτοι Εργάται πού ώργανώθησαν σέ σωμα
τεία, δπως τούτο συνέβη καί σ’ δλα τά μέρη τοΟ χό<φου. 'Ακο
λούθως Ερχονται οί μηχανουργοί, ο! ήλεχτροτεχνίται, οί τροχιοδρο- 
μιχοΐ χαί οί σιδηροδρομικοί. ’Από τά 1905 καί ύστερα τά σωμα
τεία άρχισαν νά πολλαπλασιάζωνται μέχρις δτου, πρώτα στάς
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Πάτρας, άχολοόθως στήν ’Αθήνα χαί οτόν Πειραιά, χατά τά 
1910, Ιδρύθησαν τά πρώτα Ιργατιχά Κέντρα.

’Αλλά τά Ιργατιχά σωματεία ήσαν μόνον χατ’ δνομα έργα- 
τιχά. Δέν διαφέρουν καθόλου άπό τάς συντεχνίας μέ τάς όποΐας 
χαί συνειργάζοντο χαί ήσαν μάλλον (να «ΐδος άλληλοβοηθητικών 
ταμείων καρά πολεμικά όργανα τών έργατών έναντίον τής έχμε- 
ταλλεόσεως. Αύτά τά σωματεία άπίφευγαν τήν άπεργίαν. Καί οί 
άπεργίαι έκηρύσοοντο άπροπαρασχεύαστα χαί μάλλον άπό τούς 
μή ώργανωμένους έργάτας τών έργοστασίων·

’Από τά 1912 χαί έντεΟθεν ή χατάστασις αύτή μ<ταβάλλ«ται 
ταχέως- Τήν μεταβολήν αύτήν τήν έδημιούργησεν όλόκληρος σει- 
ρά γεγονότων έχ τών όποιων τά πειό σπουδαία είνε:

α ') 01 πόλ«μοι, 6 ') ή δι* έπιστρατεώσεως έλάττωσις τών έρ- 
γατιχών χειρών, γ ')  ή λόγφ τής προόδου χαί τών πολέμων έντα- 
τιχωτέρα άνάπτυξις τής βιομηχανίας, δ ') ή λόγφ τών πολέμων χαί 
άλλων άχόμη αΐτιών ταχεία ύπερτίμησις δλων τών προϊόντων, 
έπομένως χαί τών ήμερομισθίων, ε ') ή λόγφ τών πολιτικών δια
μαχών τών άστικών κομμάτων χαιροσχοπιχή προσπάθεια τών έρ
γατών, χαί στ') ή έντατιχή όργάνωσις χαί συνεννόηης τών έρ
γατών καί ή σοσιαλιστική προπαγάνδα.

Οί λόγοι αύτοί Εχαμαν τήν μεταβολήν τών συνθηκών Εργα
σίας άναγχαίαν:

α ') 01 πόλεμοι έδημιοόργηααν έργασίαν έντατιχήν είς όλο- 
χλήρους χλάδους βιομηχανίας. Τά μεγάλα χέρδη τών χρατιχών 
παραγγελιών έπέτρεπαν ατούς κεφαλαιούχους νά Ικανοποιήσουν 
περισότερον τούς έργάτας των χαί νά μήν συμπεριφέρωνται δλωσ- 
διόλου άπόλυτα, αύταρχιχά. Καί είς τούς έργάτας έπέτρεπαν νά 
κρατήσουν τήν θέσιν των περισσότερον.

β ') Ή  έπιστράτευσις πολλών χιλιάδων έργατών έπεβοήθη- 
αε Ετι περισσότερον τούς έναπομείναντας έργάτας νά κρατήσουν 
τήν θέσιν των παρά τήν άθρόαν είσαγωγήν τών γυναικών χαί 
τών παιδιών ατά έργοστάσια. At νέοι έργατιχαΐ δυνάμεις —  αΐ 
γυναίκες καί τά παιδιά —  δέν ήσαν καί τόσον ΙχαναΙ ν* άντιχα- 
ταστήσουν όλοσχερώς τούς έμχείρους έργάτας.
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γ ')  ’Αλλά οΐ πόλεμοι έ δημιούργησαν νέας βιομηχανίας xou 
Εδωσαν Αφορμήν ταχυτέρας προόδου τής βιομηχανίας. Ή  συγκέν- 
τρωσις τών κεφαλαίων *αΙ ή άνάμιξις ξένων κεφαλαίων οτήν βιο
μηχανίαν, ένίσχυσε τήν θέσιν τών έργατών σπουδαίως, χαϊ οβτω 
ένεφανίσθησαν ώς ν έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ή  τ ά ξ ι ς .

δ ') Ό  ταχεία ύπερτίμησις δλων τών προϊόντων Εφερνε ώς 
συνέπειαν τήν άναπόφευχτον άνάγχην τής αύξήαεως τοϋ ήμερο- 
μισθίου. Διά νά δώσωμεν μίαν Ιδέαν τής μεγάλης διαφοράς τών τι
μών πρό τών πολέμων χαϊ σήμερον, δίδομεν τόν έξής πίναχα:

Δηλαδή ή τιμή δλων τών είδών διατροφής χαϊ ένδυμασίας Ε
χει τετραπλασιααθή χαϊ πενταπλασιασθή. Αύτό δέν μπορούσε παρά 
νά φέρη άνάλογον αδξησιν ιών ήμερομισθίων· θ ά  Ιδωμεν δτι τό 
ήμερομίσθιον δέν ήδυνήθη χάν νά παρακολουθήσω τήν ύπερτίμησιν.

ε') Ή  διαπάλη μεταξύ τών δύο άστιχών μερίδων ώφέλησε 
τήν έργατιάν, διότι ή μΑζα έξεμεταλλεύθη έχάστοτε τάς άδυνα
μίας χάθε μιάς τών δύο μερίδων χαϊ χατώρθωσε νά πάρη εύκολα 
μεριχά αΐτήματα, διά τά δποΐα θά ύπεχρεοΟτο νά άγωνισθή.

στ') ’Αλλά δλα αύτά δέν θά έγίνοντο Αν μία έργατιχή τά
ξις δέν ένεφανίζετο χαϊ τά έργατιχά σωματεία δέν Ιδρύοντο, ή 
σοσιαλιστική προπαγάνδα δέν έπηρέαζε τήν έργατιχήν αύτήν ζύ- 
μωσιν. Διά νά δώσωμεν μίαν Ιδέαν τής ταχείας δργανώσεως τών 
έργατών θά σημίιώσωμεν τάς έξής πληροφορίας.

Εϊς τό ΤπουργεΙον Εθνικής Οίκονομίας είνε γνωστά σή
μερον 500 σωματεία πού διακηρύττονται ώς έργατικά. Πλεΐστα 
4ξ αύτών είνε ά λ λ η λ ο β ο η β η τ ι χ ά  τ α μ ε ί α .  
Άλλά είνε καί πολλά πού είνε μόνον κατ’ δνομα έργατικά, καί Αλ-

Πρό τοΟ 1914 Σήμερον 
2 —  
10—12 
3— 4 

90—100

Άσπρο ψωμί
Κρέας
"Οσπρια
Παπούτσια
’Ενδύματα

1.20 —  2 
0.70 —ΟΛΟ 

17 —21 
70 —80

0,60

400—460 κτλ.
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λα πού ύπάρχουν μόνον στά χαρτιά, ώς τίτλοι ώρισμένων προ
σώπων. Κατά τάς ϊδικάς μας πληροφορίας ύ π ά ρ χ ο υ ν  σήμερον 
κατ’ έλάχιστον 280 έργατικά σωματεία, έκ τών δποίων τά 50 «Ινε 
κίτρινα καί elve καί άλλα 50 πού εύρίσχονται Ανεξάρτητα (σιδηρο
δρομικοί, ταχυδροχιοί κτλ.), λόγφ τής θέσεώς των, ή λόγφ τής 
ξένης έπιρροής. Τά ύπόλοιπα Ανήκουν στήν Γεν- Συνομοσπονδίαν, 
καθώς φαίνεται Από τό Β ' Συνέδριον τής Συνομοσπονδίας, δπου 
Αντεπροσωπεύθησαν 137 σωματεία. Είς τόν Αριθμόν αύτόν δέον 
νά προστεθοΟν 35 περίπου σωματεία πού δέν Αντεπροσωπεύθησαν 
διά λόγους οίκονομιχούς. Κατά τά 1918, στό Α ' συνέδριον τής Συ
νομοσπονδίας Αντεπροσωπεύθησαν άνω τών 214 σωματείων. Ή  κα- 
τάστασις τοΟ 1918 δέν Εχει βελτιωθεί πολύ, δεδομένου δτι ή πίε- 
σις τών έργοδοτών καί τοΟ κράτους καί ή στάσις τών Αντεργα- 
τών (ΐάλλον έχαλάρωσαν τά σω|ΐατεΐα, έκ τών όποίων μάλιστα 
μερικά διελύθησαν έντελώς ένψ όλίγα νέα (δρύθησαν. Κατά τό 
1910 τά έργατικά σωματεία ήσαν μόλις καμμιά Ε ξ η ν τ α ρ ι ά -  
Κατά τά 1914— 1916 τά σωματεία αύτά Ανέρχονται στό διπλά- 
σιον 120—150. Στόν Αριθμόν αύτόν δέον νά συμπεριληφθοΟν καί 
τά σωματεία τών νέων χωρών. Γι’ αύτό καί τά 150 τά παίρνομεν, 
Αναλόγως τών όρίων τής Ελλάδος διπλάσια τών 60 τοΟ 1910. 
Τούς Αριθμούς αύτούς δέν τούς παίρνομεν Από κανένα βιβλίο. ’Αλ
λά ύπάλληλοι τοΰ Υπουργείου τής Εθνικής Οίχονομίας Εκαμαν 
χρήσιν αύτών είς διαφόρους περιστάσεις.

Ό  Αριθμός τών ώργανωμένων έργατών είνε Ακόμη πειό Αό
ριστος. *Η μόνη στατιστική ή όποία έδημοσιεύθη έπισήμως είνε 
ή τών ’Αθηνών —  Πειραιώς τοΟ 1917. ’Εξ αύτής παίρνομεν:

έργάται έπαγγ. έργάτριαι παιδιά ώργαν. 
’Αθηνών 33.456 94 4.868 1.620 8.384
Πειραιώς 30.746 114 3.888 854 12.349

64.202 208 8.756 2.474 20.733

’Αλλά ή στατιστική αύτή δέν είνε Ακριβής. Έν πρώτοις, ή
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Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΝ

έπιστράτευσις έκράτει άκόμη ύπό τάς σημαίας άρκετούς έργάτας. 
Έ ξ άλλου, πολλά τών έργοστασίων «Ιχαν κατά τό 1917, περιω- 
ρισμένην έργασίαν λόγφ τί)ς έλλείψβως πρώτων ύλών. ’Αλλά καί 
πλεΐστοι μικροεπαγγελματίαι έπέρασαν ώς έργάται.

Κατά τό 1918, τά 214 σωματεία πού άντεπροσωπεύθησαν 
είς τό Α ' Συνέδριον είχαν περίπου 65.000 μέλη. Τά 137 σωμα
τεία πού άντεπροσωπεύθησαν είς τό Β ' συνέδριον τής Συνομο
σπονδίας έχουν περίπου 32.000 μέλη. Πρέπει νά προσθέσωμεν 
άκόμα 10 — 12.000 ώργανωμένους στά σωματεία έξω τής Συνο
μοσπονδίας, ώς ot σιδηροδρομικοί, ταχυδρομικοί, μυλεργάται Α. —  
Π. κτλ., πού δέν άντεπροσωπεύθησαν στό Β ' Συνέδριον τής Συνο
μοσπονδίας.

Λεπτομερείς πληροφορίαι διά τήν έσωτερικήν κίνησιν τών 
σωματείων, τάς ά π ε ρ γ  ί ας, τάς αύξήσεις τών ήμερομισθίων 
δέν ύπάρχουν-

Μ’ δλον τούτο δυνάμεθα νά περιγράψωμεν τάς σημερινάς συν- 
θήκας έργασίας, βασιζόμενοι έπί τοΟ συγκριτικού πίνακος έργα
τικών ήμερομισθίων καί ώρών έργασίας τών 1914, 1918—20, 
το·3 δημοσιευθέντος ύπό τοϋ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κα
θώς καί έπί τής πείρας τών είδικών στά έπαγγελματικά πρά
γματα.

Τά ήμερομίσθια τών έργατών άπό τά 1914 καί έδώ, κατά 
ιόν ώς άνω πίνακα, έσημείωσαν τάς έξής αύξήσεις:

Μηχανουργεία ημερομίσθια
1914  1917 1918— 20

ΤορνευταΙ 3.80—6,50 5— 10 8— 15
ΈφαρμοσταΙ 2,50—6,50 3,50— 7 6,50—15 
Χύται 2—2,50 3—7,50 8— 14

Νηματουργεία - υφαντουργεία Μισθοί
Υφαντής 200 250—300 820
Κλώστης 160 200—300 760
Μηχανικός 200 250—320 800
'Γφάντρια 35—65 90—150 180—280
Νηματεργάτρια 30—50 50— 90 120—224
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Έργάται οικοδομών ήμερομίσθια
Σκαφείς 3—3,70 3,50—6 10—14
Λατόμοι 4—δ 6—9 14—19
Κτϊσται 4—6,75 5— 7,50 16—20
*Αββ«στοποιοΙ 2 - « 7— 10 15—20
ΚονιασταΙ 6—6 7—8 18—25
Ξυλουργοί 4—6 5,70—8 18—25
Σιδηρουργοί 4— 6 6— 7,50 20—25

’Εργάται ειδών διατροφής μηνιαίως
Θερμαστής 120 140—200 376
Λιπαντής 195 150—240 420
ΆνΘρακεύς 90 110—140 305
Βοηθός μυλωνά 140 180—220 305
Μυλωνάς 300 400—500 532— 750
Μηχανικός 250 300— 400 600
Έργάται 90—120 120—200 250—320

Ot κατάλογοι αύτοί τοϋ ύπουργείου dye έν μέρει έξογκωμέ- 
νοι, διότι προέρχονται μάλλον άπό δηλώσεις τών έργοδοτών. θεοί 
ροϋμεν περιττόν ν’ άναφέρωμεν καί άλλους καταλόγους. Έ ξ αύτών 
φαίνεται δτι μικρό μέρος τών έργατών μόλις έτετραπλασίασε τό 
ήμερο^σθιόν του, ένφ ή μάζα τών έργατών καί τών έργατριών δέν 
έτριπλασίασε κάν τό ήμερομίσθιον. ΕΓδαμεν δτι τά προϊόντα πρώ
της άνάγκης έπενταπλασιάσθησαν κατά γενικόν κανόνα καί πολ
λά άλλα προϊόντα, ίστω καί τελευταίας άνάγκης έκατονταπλασιά- 
σθησαν. Συμπέρασμα: ot έργάται δέν κατώρθωσαν νά φέρουν τό 
ήμερομίσθιον είς ισορροπίαν μέ τάς αυξήσεις τών έμπορευμάτων- 

Σήμερον κατά γενικόν κανόνα of έργάται δουλεύουν
10 ώρας. Υπάρχουν άκόμη έπαγγέλματα δπου δουλεύουν 12 —
11 ώρας. Μόνον τά έργοστάσια |ΐέ όλίγην έργασίαν προσωρινώ; 
δουλεύουν 8 ώρας. Ot μυλεργάται Α. Π·, ot τυπογράφοι καί άλλο*, 
δουλεύουν 8 ώρας διά λόγους άσχέτους μέ τόν έπαγγελματικόν 
άγώνα. Μόνον ot ήλεκτροτεχνίται καί τροχιοδρομικοΐ έκέρδισαν 
τό 8ωρον μέ άγώνας.
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“Ας Ιλ6ωμ*ν χαί «Ις τάς δρας έργασίας.

1914 1917 1918—
ΜηχανουργοΙ 12 11 10
Νηματουργοί 12 10

Έργ. οίκοδομών 22 11— 10 10—8
ΕΙδών διατροφής 12 12 10—8

Αρτοποιοί 12 11 10
ΧαλβαδοποιοΙ 12 11 10
ΟίνοπνευματοποιοΙ 12 12 10—8
ΣαπωνοποιοΙ 12 12 10
Ύπάλ. έστιατορίων 14 12 12— 10
Βυρσοδέψζι 12 10 9—8
’Ηλεκτροτεχνΐται 12 10 8

Ό  έπαγγελματικός άγώνας άκόμη δέν έξεδηλώθη ώς συ
στηματική προσπάθεια τών έργατών, πλήν έξαιρέσεων. 01 έργά- 
ται άκόμη δέν είνε καταδικασμένοι στήν έργααίαν πλήν ώρισμέ
νων βιομηχανικών κλάδων· Στά μεταλλεία άκόμη ot έργάται «Ινε 
καί άγρόται —  Ιδιοκτήται. At έργασίαι δέν είνε σταθεραί. Ό  ά- 
ριθμός τών έργατών είνε πολύ εύμετάβλητος. Τό Ιδιον συμβαίνει 
καί στά καπνά καί σ’ δλλες έργασίες. Στά καπνά, στήν στα
φίδα, στίς έληές ot έργάται δουλεύουν ώρσμένην περίοδον τοΟ 
χρόνου. Έν γένει ή έργατική τάξις είνε έν τφ γίγνεσθαι. Καί ή 
όπάρχουσα ήδη κάνει δοκιμάς. Άκόμη δέν άπεφάσισε νά άγωνισθή 
συστηματικώς διότι άκόμη δέν έπείσθη δτι δέν Εχει άλλην σω
τηρίαν.

Αύτή «Ινε ή μεγαλυτέρα άδυναμία τής έργατικής τάξης, άδυ- 
ναμία πού έπιφέρει έλαττώματα στήν έπαγγελματικήν όργάνωσιν- 
Τό έπαγγελματικόν κίνημα «Ινε άκόμη Ασταθές. Τά σωματεία είνε 
μάλλον ίνα λοΟσο γιά μερικούς καί ή μάζα δέν προστρέχει πρός 
αύτά παρά μόνον είς στιγμάς κρίσιμους τοΟ άγώνος. Ό  Αδιαφο
ρία τής μάζας πρός τήν έσωτερικήν ζωήν τών σωματείων είνε 
πολύ χαρακτηριστική. Μία αΙτία τής άδιαφορίας αύτής είνε καί ή
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άμορφωσιά. Στήν Ελλάδα οΐ έργάται είνε σχεδόν δλοι Αμόρφω
τοι. Τό γλωσσιχόν ζήτημα πταίει έν μέρει. ’Αλλά είνε πολλοί 
πού δέν ξεύρουν χάν άνάγνωση. Έ χ  τής μόνης στατιστικής τών 
έργατών ’Αθηνών —  Πειραιώς πού ύπάρχει συμπεραίνομεν δτι 
τό 1) 4 τών έργατών άνήκει στήν άνω κατηγορίαν*

Έ κ τών 64.202 έργατών Α. —  Π. έχεΐνοι πού δέν ξεύ
ρουν χαθόλου γράμματα είνε 18.627. Καί τοΟτο συμβαίνει στήν 
πρωτεύουσαν τής .Ελλάδος. £ τάς έπαρχίας, στά μεταλλεία Ιδίως, 
ή χατάστασις είνε άπελπιστιχή. ’Αφήνσμεν κατά μέρος δτι πλεΤ- 
στοι μόλις ξεύρουν νά γράφουν τά όνόματά των. Έν γένει τά 
60 % χαϊ περισσότερον έκ τών έργατών είνε άμόρφωτοι. Ά λ 
λη αιτία τοΟ άσταθοΟς τοΟ έπαγγελματικοΟ κινήματος είνε ή 
καιροσχοπιχότης ή χαλλιεργηθεΐσα άπό τούς άστούς πολιτευομέ- 
νους. Ή  έργατιχή μάζα, Ιδίως τών Αθηνών —  Πειραιώς, είνε 
πολύ χαιροσχοπιχή. Κάνει πολιτικήν τών περιστάσεων, χάριν τών 
ύλιχών ώφελιμάτων. At διαμάχαι τών άστιχών κομμάτων συνετέ· 
λεσαν πολύ είς τοΟτο. Καί ή προσπάθεια αύτών νά Εχουν' μαζό 
τούς έργάτας, τούς ήνάγχασε νά χάνουν παραχωρήσεις τινάς. Στή? 
Ελλάδα συνέβη περίπου έκεΐνο πού συνέβη στήν Αγγλίαν. Τ ί 
Κόμμα τών Ούΐγων καί τό Κόμμα τών Τόρρυ έχρησιμοποίησαν 
τούς έργάτας κάμνοντες παραχωρήσεις.

Ά ν  λάβιομεν ύπ’ δψει δτι καί έν γένει δ χαρακτήρας τοΟ 
ρωμιοΟ είνε άσταθής, θά έννοήσωμεν καλύτερα τάς άδυναμίας 
τοΟ Επαγγελματικού κινήματος πού Εχει πολλά στάδια έντατικής 
έκδηλώσεως καί άλλα παθητικής άδρανείας.

ΤοιαΟται είνε συνθήκαι έργασίας τών Ελλήνων έργατών σή
μερον. Ό  έργοδότης ύπεχώρησεν άπό τήν άπολυταρχίαν του καί 
έδέχθη νά κάμη συμβάσεις όμαδικάς μέ τούς έργάτας δχι άποχλει- 
στικώς λόγφ τής έργατικής πιέσεως, άλλά λόγφ τών έθνικών 
καί Επαγγελματικών περιστάσεων. Πλήν Εξαιρέσεων, ή όργάνω- 
σις έπεβλήθη στούς έργοδότας άπό τά Εκτακτα γεγονότα πολλές 
φορές χαϊ άπό τό κράτος διά λόγους κομματικούς τών άατών πο- 
λιτευομένων. Τό έπαγγελματικόν κίνημα εύρίσκεται στό στάδιον 
τής π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ί α ς ,  δέν Εγινε άκόμη συστηματικόν, συνει-
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δητόν χίνημα τών έργατών πρός βελτίωσιν χαί προστασίαν τών 
συνθηκών έργασίας.

Μις μένει τώρα νά έξετάαωμεν πλέον συγκεκριμένως τό έ- 
παγγελματιχόν χίνημα, τό παρελθόν χαί τό παρόν του, τήν αη- 
μερινήν κατάστασιν τών διαφόρων σωματείων χαί τέλος τό μέλ
λον πού διαφαίνεται χαί τάς ύποχρεώσεις τοΟ έπαγγελματικού μας 
•/.■.νήματος άπέναντι τού ΣοσιαλιστιχοΟ Κόμματος χαί τής Διε
θνούς έν γένει.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

γ ' )  Τό παρελθόν καί τό παρόν του έπαγνελματι- 
κοο κινήματος

Τό έπαγγελματιχόν χίνημα τής έργατιχής τάξεως στήν Ε λ 
λάδα περν$ τήν πειό χρίσιμή του περίοδο. Είνε ή σημερινή χρίσις 
άπόρρεια τής μέχρι τοΟδε έξελίξεως, συνάμα δέ χαί ή τελευ
ταία φάσις τής μεταβάσεως τοΟ έπαγγελματιχοΟ μας κινήματος 
άπό μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ο ύ  συντεχνιακού, διασκορπισμένου 
χαί άουνειδήτου, «Ις συνειδητόν, συγχεντρωμένον καί έ ρ γ  α τ t - 
χ ό ν  κίνημα τάξεως καί άπελευθερώσεως.

Καί πράγματι, άν βελήσωμεν νά έξετάσωμεν τό παρελθόν 
τών έργατιχών σωματείων, θά διαχρίνωμεν τρείς φάσεις στήν έ- 
ξέλιξίν των: α ') Τήν κατάστασιν τών σωματείων μέχρι τού Α’ 
Πανελλαδικού συνεδρίου. 6 ') Τήν άπό τού συνεδρίου μέχρι τής 
σήμερον θέσιν τών σωματείων χαί γ ')  τήν σημερινήν κατά- 
στασιν.

Κάθε μία τρών τριών περιόδων χαραχτηρίζ«ται Ιδιαιτέρως 
χαί άποτελεΐ μίαν ξεχωριστήν στιγμήν τής δλης έργατιχής έν 
Έλλάδι ζυμώσεως, τής όργανωτιχής έξελίξεως τού έπαγγελματι- 
χού ^ιας κινήματος. ’Ας έξετάσωμεν κάθε περίοδον χωριστά.

α ')  Ή  πρό τοΟ Α ' Πανελλαδικού Εργατικού Συνεδρίου πε
ρίοδος άρχίζει άπό τήν Ιδρυσιν τών πρώτων έν Έλλάδι έργα-ηχών 
σωματείων, άπό τά 1897 καί ένωρίτιρον άχόμη. Χαρακτηρίζεται 
δέ αΟτη μέ τήν Ιλλειψιν χάβε γενικής πανελλαδικής, άκόμη καί
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γενικής έπαγγελματικής προσπαθείας. 'Ορισμένοι έργάται, ώρισμέ- 
vou έπαγγέλματος μιάς πόλεως χατά μίμησιν περισσότερον παρά 
άπό χαθαράν συνείδησιν τάξεως, ώργανώθησαν είς σωματεία. 01 
κλειστοί τών έργατών ή ήσαν στάς συντεχνίας (μικτούς συνδέσμους 
έργατών xal έργοδοτών) ή δέν ήσαν χαθόλου ώργανωμένοι. 'Ακόμη 
χαί ή πρωτοβουλία τής Ιδρύσεως τών πρώτων έργατικών σωματείων 
δέν άνήχεν είς τούς έργάτας. Επίτιμοι πρόεδροι τών συντεχνιών, 
δικηγόροι καί άλλοι πολιτευόμενοι, χατά τό παράδειγμα τών μι- 
χτών έραγτο - έργοδοτιχών συνδέσμων, προσεχάλουν τούς τυπογρά
φους, τούς έργάτας λιμένος χαί τούς άλλους βιομηχανικούς έργάτας 
(χύτας, θερμαστάς κλπ.) νά ένωθοΟν, άποβλέποντες είς τήν πολι
τική ν των έχμετάλλευσιν. Τά καταστατικά των καμωμένα άπ' ai- 
τούς τούς κυρίους, ήσαν σχεδόν δμοια μέ έκεΐνα τών συντεχνιών.

Τά διάφορα έργατικά σωματεία ήγνοοΟντο μεταξύ των καί άν 
εύρίσχοντο εις συνάφειαν, ή συνάφεια αύτή έπροχαλεΐτο μάλλον 
άπό τάς συντεχνίας xal άπό τούς δικηγόρους χαί άλλους πολι- 
τιχολόγους, καί άπέβλεπεν είς τήν όργάνωσιν πανηγύρεων, έορ- 
τών xal ύποδοχών. Κατά τάς άρχάς τοΟ 20ο0 αΐώνος, άπό τά 
1900 καί ύστερα, παρατηρείται πολλάχις έργατική ζύ|ΐωσις είς 
’Αθήνας, τόν Πειραιά καί τάς Πάτρας. Αύτή ή ζύμωσις δμως 
ήτο άχόμη άχαθόριστος xal έχμεταλλεύσιμος άπό τούς νέους πολι
τικούς κοινωνιολόγους, φιλεργάτας καί «νεοΐδεάτας». Άποτέλεσ»ια 
τής ζυμώσεως αύτής ήτο ή Τδρυσις δύο - τριών ’Εργατικών Κέν
τρων μέ άρχετά στοιχεία μικροαστικά μέσα καί μέ κάποιον σχοτει- 
νόν έργατιχόν πρόγραμμα.

Ή  νέα πολιτική κατάταξις τών κοινωνικών μαζών έπέδρασε 
xal παρέσυρε τό μικρόν αύτό έπαγγελματικό πολιτικόν έργατιχόν 
κίνημα. Ό  βενιζελισμός πού άντεπροσώπευε τήν νεωτεριστιχήν 
μερίδα τής μεγαλοαστικής τάξεως, κατώρθωσε νά παρασύρη τό κί
νημα αύτό εις τό άρμα του, προσοικειωθείς τά στελέχη του. Διά 
τής ίκανοποιήσεως τών διαφόρων «κοινωνιολόγων» καί άλλων άρ- 
χηγών, ό βενιβελισμός ύπέταξε πάντα τά στελέχη αύτοϋ. Κατα 
τήν έποχήν έκείνην Ιγινε ή πρώτη άπόπειρα πανελλαδικής όρ- 
γανώσεως, χωρίς |ΐεγάλα άποτελέσματα. Διά τής «φιλεργατική;·!
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νομοθεσίας, διά τής βουλευτοποιήσεως χαί ύπουργοποιήσεως μερι
κών έκ τών κατεργαρίων πού έξεμεχαλλεύοντο τό έργατικόν κί
νημα, τοΟτο παρέκλινε τής άποστολής του καί μετεβλήθη είς τμή
μα τοΟ βενιζελικοΟ κόμματος.

ΠλεΙστα σωματεία ήσαν δμως μακράν άπό τό κίνημα αύτό. 
Μάλιστα παρά τήν άπαγόρευσιν τοΟ πονηροΟ νόμου περί σωμα
τείων, πλεϊστοι έργάται παρέμειναν είς τάς συντεχνίας, είς τούς 
μικτούς συνδέσμους μέ τούς έργοδότας. ’Αλλά καί τά Εργατικά 
αότά Κέντρα δέν έβασίζοντο άκόμη έπΐ μιάς καθαρ&ς άντιλή- 
ψεως τάξεως καί έπΐ ένός γενικοΟ άπωτέρου σκοποΟ.

Τήν κατάστασιν αύτήν τήν μετέβαλεν ή οίκονομική έξέλι- 
ξις. Ή  βενιζελοκρατία ήτο ή έποχή τοΟ σχηματισμοΟ τής μεγα
λοαστικής τάξεως. Έδημιουργήθησαν νεόπλουτοι, συνεκεντρώθησαν 
τά κεφάλαια, έμεγάλωσεν ή βιομηχανία, έπλήθυναν α! έργατικαί 
μάζαι. ΤΗλθαν ot πόλεμοι πού Ικαμαν τήν έξέλιξιν πλέον τα- 
χεϊαν-

Άλλά ποιά τις σοσιαλιστική προπαγάνδα είχεν άρχίσει ήδη 
άπό πολλών έτών. Ή  προπαγάνδα αύτή ήτο άνα|ΐεμιγμένη μέ δια
φόρους διδασκαλίας ξένος πρός τόν σοσιαλισμόν καί έγένετο άπό 
στοιχεία δχι μόνον άπροπαράσκευα, άλλά καί έντελώς ξένα πρός 
τήν σοσιαλιστικήν άντίληψιν, ώς ό θεοδωρόπουλος κλπ. Κάποιον 
έπιπολαίαν δράσιν είχε κάμει ό Δρακούλης καί είχε κατορθώσει 
νά έπιδράσω έφημέρως είς τήν έργατικήν κίνησιν. Έ κ τής έπι- 
δράσεως αύτής, είνε άληθές, δέν Εμεινε τίποτε, έκτός τών όλίγων 
πολιτικών τσαρλατάνων τοΟ είδους τοΟ θεοδωροπούλου πού Ικα- 
•ιαν τήν δουλειάν των.

Ταυτοχρόνως δμως μέ τήν οίκονομικήν έξέλιξιν τής χώρας 
καί τήν έξέλιξιν τών διεθνών γεγονότων άνεπτόχθη τό σοσιαλιστι
κών κίνημα, άπηλευθερώθη άπό τόν Δρακούλην καί τόν βενιζέλο 
δημοκράτην Γιαννιόν, καί άρχισε νά όργανώνεται είς ένα Σοσιαλι- 
στικόν Κόμμα. Ή  ίνωσις τής Μακεδονίας μέ τήν Ελλάδα προ
σέθεσε σοσιαλιστικάς καί έργατικάς δυνάμεις καί έπέτρεψε μίαν 
πλέον συστηματικήν δρΑσιν πού παρεσκεύασε τήν σύγκλησιν ένός 
ΠανελλαδικοΟ ΈργατικοΟ Συνεδρίου.
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ΛΚΓΛΛΜ ΜΙΙΚΝΛ1ΌΙΊΛ

t ' )  Μέ τήν σύγκλησιν τοϋ Α' Πανελλαδικού Εργατικού 
Συνεϊρίου κλείει ή πρώτη περίοδος τοΟ έπαγγελματικοΰ κινή- 
•ιατος, ή περίοδος τής σποραδικής έμφανίσεως τών έργατικών σω
ματείων, ή περίοδος τών διασκορπισμένων προσπαθειών ώρισμέ- 
νων ατόμων- Καί αρχίζει νέα περίοδος ώργανωμένων προυπα- 
Οειών, συστηματικών ενεργειών πρός ενωσιν καί συνεννόησιν τών 
διαφόρων σοιματείιον-

Τό Ji ανελλαοικόν αύτό συνέδριον ίδρυσε τήν Γενικήν Συνο
μοσπονδίαν, μέ τόν σκοπόν τής συγκεντρώσεως δλης τής έργα- 
τικής τάς:ω; καί τής κατατάςεως τών δυνάμεων αύτής εΐ; τά 
Κέντρα (τοπικά συμβούλια), τάς 'Ομοσπονδίας (έπαγγελματικά.: 
πανελλαδικά; ενώσεις) καί τά άνεξάρτητα σωματεία. Γύρω τοϋ 
συνεδρίου αΰτοϋ άνεπτΰχθη μία πρωτοφανής ζύμωσις έργατική. 
Εις τήν ζύμωσιν αυτήν άνεμίχθησαν δλα τά πρωτοστατοϋντα τών 
σωματείων στοιχεία. Ί Ι  πρωτοβουλία δμως ήτο είς τά χέρια τών 
σοσιαλιστών καί αύτό ακριβώς χαρακτηρίζει δλην τήν περίοδον 
αύτήν άπό τό Λ' Ηανελλαδικον Έργατικόν Συνέδριον μίχρι τή; 
σήμερον.

'U άνάμιξις τών όλίγων σοσιαλιστών μέσα είς τό εύρύ μέν 
άλλ’ άσύντακτον έπαγγελ;ιατικόν κίνημα, είχεν ώς Αποτέλεσμα 
τήν δημιουργίαν μιας νέας καταστάσεως πραγμάτων μέσα είς τά 
σωματεία. Κάποια αλλαγή εις τά στελέχη των, κάποια έσωτε- 
ρική ζύμωσις πρός άλλαγήν τοϋ συντεχνιακοΟ πνεύ|ΐατος, κάποια 
τάσις συνειδητής έπαγγελματικής όργανώσεως τών έργατών ήρχι- 
σεν ίκτοτε. Ή  σοσιαλιστική αύτή έπίδρασις ήτο τόσον αισθητή 
πού έπείραξεν δχι μόνον τούς διαφόρους έγκαθέτους είς τά σωμα
τεία, ύπηρέτας τοϋ βενιζελισμοΰ, πού δέν έπερίμεναν τέτοια Απο
τελέσματα έκ τής ζυμώσεως, άλλά καί αύτήν τήν κυβέρνησιν· 
Καί ή κυβέρνησις ήρχισε μίαν συστηματικήν καταδίωξιν έναντίον 
τών σοσιαλιστών. Πλήν ματαία ή προσπάθειά της, διότι οί σοσια- 
λισταί έγένοντο ήμέραν μέ τήν ήμέραν περισσότεροι. Ή  καταδί- 
ωξις ωφέλησε περισσότερον τήν σοσιαλιστικήν έπιρροήν· ’Αρχίζει 
πλέον άγών μεταξύ τών σοσιαλιστών καί τών μπράβων τοϋ βενι- 
ζελισ’ΐοϋ μέσα εις τά σωματεία, άγών πού έτελείωσε μέ τήν νίκην
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τών σοσιαλιστών, πολλαπλασιασθέντων καί ένισχυθέντων Από τήν 
στάσιν τής κυβερνήσεώς Αφ’ ένός καί τόν άντιβενιζελισμόν τών 
έργατιχών μαζών Αφ’ έτέρου.

Ή  περίοδος αύτή χαρακτηρίζεται μέ τήν προσπάθειαν τών 
σοσιαλιστών νά χατευθύνουν τήν δλην έργατιχήν ζύμωσιν, τάς 
άπεργίας, τά συνέδρια, τάς συγκεντρώσεις, πρός ένιαίαν όργά- 
νωσιν. Δέν ύπάρχει άπεργία δπου οί σοσιαλισταί νά μήν Επαιξαν 
τόν σπουδαιότερον ρόλον, δέν ύπάρχουν συνέδρια δπου ή πρωτο
βουλία νά μήν Ανήκε στούς σοσιαλιστάς, δέν ύπάρχουν έργατικαί 
συγκεντρώσεις πού νά έγένοντο άνευ σοσιαλιστικής πρωτοβουλίας. 
Άπό τούς σοσιαλιστάς δμως έλειπε ένα προετοιμασμένο σχέδιο 
όργανώσεως. Δέν είχαν μελετήσει Ακόμη τήν πραγματικήν κατΑ- 
στασιν χαί δέν ήδύναντο έπομένως νά έχτιμήσουν μερικά γεγο
νότα. Είργάσθησαν μέ πίστιν, δμως δέν κατώρθωσαν νά έπιδρά- 
σουν όπωσδήποτε είς τήν έργατικήν ζύμωσιν.

Ή  βενιζελοχρατία μέ τούς πολέμους, μέ τήν διά κομματι
κούς λόγους χρήαιν τοϋ στρατιωτιχοϋ νόμου χαί τής λογοκρισίας, 
μέ έξορίας καί τήν Αντεργατικήν της στάσιν προεκάλεσε τόν 
φανατισμόν δλου τοΟ κόσμου έναντίον της. Καί αί έργατικαί μΑζαι 
προαετέθησαν είς τήν Αντιβενιζελικήν μερίδα.

Ό  σοσιαλιστική έπίορασΓς δέν είχε τόν καιρόν νά ριζωθή 
είς τάς μάζας. Ό  Αγών τών σοσιαλιστών χατά τών βενιζελιχών 
μπράβων δέν έπέτρεψε χαμμίαν άλλην σοβαρωτέραν έργασίαν μορ- 
φώσεως καί χαταρτισμοΟ τών μαζών. Δέν ύπήρχε κάν καιρός διά 
τόν τελειότερον καταρτισμόν καί αύτών τών νέων στελεχών. Έ λει
πε δέ καί ή πείρα. Οί πρωτοστατοϋντες σοσιαλισταί είς τά σωμα
τεία είχαν πολλήν πίστιν, περισσοτέραν διάθεσιν, Αλλά όλίγην 
πείραν xal Αχόμη όλιγωτέρας γνώσεις. Δέν έδιδαν δέ χαί τήν 
Απαιτουμένην προσοχήν είς τήν μόρφωσιν τών μαζών, πλήν έλα- 
χίστων έξαιρέσεων, οί όποίοι πάλιν δέν είργάζοντο μεθοδιχώς.

Ή  δλη ζύμωσις ήτο ζύμωσις έπιφανείας χαί περιωρίσθη 
μάλλον μεταξύ τών συμβούλων χαί τών προέδρων τών σωματείων. 
Ή  μάζα Επαιξε παθητιχόν ρόλον χαί συμπαθώς φερομένη πρός
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τούς σοσιαλιστάς, άφην* νά πέφτουν ot μισητοί βενιζελικοΐ 
πράκτορες.

Πάντως αύτή ή περίοδος ωφέλησε τήν έπαγγελματικήν κατά- 
ταξιν τών έργατικών σωματείων. Ίδρύθησαν πλεΐστα Κέντρα, έξε- 
δηλώθη συγκεχριμμένως ή Αλληλεγγύη μεταξύ τών έργατών δια
φόρων έπαγγελμάτων χαί πόλεων, Ιδρύθησαν Όμοσπονδίαι, Ανε- 
πτύχθη καί είς τήν Ελλάδα ή Ιδέα τής πάλης τών τάξεων, τής 
διεθνούς Αλληλεγγύης, τοΟ πολιτικού άγώνος xal τής δλοκλη- 
ρωτιχής έργατικής Απελευθερώσεως. Ό  σοσιαλιστικός Αγών ένι- 
σχύθη οπουδαίως. Έδημιουργήθησαν στελέχη τά δποΐα δσον καί 
άν δέν είναι τελείως χατηρτισμένα χαί προπαρασχευασμένα, έν 
τούτοις είναι διατεθειμένα νά ίξαχολουθήσουν τό Εργον τής όργα
νώσεως τοϋ προλεταριάτου ώς τάξις Εναντι τής άστιχής τοιαύτης. 
Τό τελευταίον αύτό άποτέλεσμα άν ήτο τό μόνον καί πάλιν θά 
ήτο άρχετόν διά νά μ&ς πείση, δτι πολύ γρήγορα θά έκδηλωθή 
σοβαρώτερα τό έπαγγελματικόν μας κίνημα.

Τά καταστατικά δλων σχεδόν τών σωματείων συντάσσονται 
έπΙ τή βάσει τής πάλης τών τάξεων καί όλοέν περισσότερον όμοι- 
άζουν μεταξύ των· Τό έπαγγελματικόν χίνημα προσανατολίζεται 
πρός τό Σοσιαλιστιχόν Έργατικόν Κόμμα χαί συνδέεται μέ αύτό 
δλο χαί περισσότερον- Είναι Αληθές δτι τοΟτο όφείλεται είς τήν 
θέλησιν τών στελεχών περισσότερον ή είς τήν συνείδησιν τών 
|ΐαζών· ’Αλλά όπωσδήποτε τοΟτο προχαλεΐ είς τάς μάζας τήν 
Ιδέαν τοΟ Κόμματος, γύρω είς τήν όποίαν θά Αρχίση ή ζύμωσις 
άργότερον. Καί διά τοΟτο ήμποροΟμεν νά είπωμεν δτι ή περίοδος 
αύτή άφησε βαθειά τά Γχνη της.

γ ')  Μέ τήν πτώσιν τοΟ βενιζελιχοΟ καθεστώτος έδημιουρ- 
γήθη νέα χατάστασις πραγμάτων. Ό  μικροαστικός κόσμος έπανέρ- 
χεται στίς δόξες του. Μή Εχων δέ Ενα σκοπόν μελλοντικών συγκεν
τρώνει δλην τήν προσοχήν του έπΙ τοΟ δυναστικοΟ ζητήματος. Καί 
Επειδή ή μικροαστική μάζα είναι στόν τόπον μας ή πιό πολυπληθε- 
στέρα, παρασύρει xal τήν έργατικήν μάζαν στόν πανζουρλισμόν 
τών Εορτασμών τής νίκης. Ή  νέα κυβέρνησις τών άριβιστών χαί 
καταδιωχθέντων ύπό τοΟ βενιζελισμοΟ πολιτευτών μένει έλ*ο-
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βέρα νά παζαρ*ύη τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος στούς Συμ- 
μάχους. Καί χάριν αύτοΟ τοϋ παζαρεόματος (έξαχολούθησις τής 
έξωτερικής πολιτικής τοΟ Βενιζέλου πού 6 λαός χατεδίκασεν έπαν- 
ειλημμένως) χάνει χαί αύτή πολιτιχή «έργατική». Ή  φιλεργατι- 
χότης αύτή δέν συνίσταται στήν άμεσον χατάργησιν τών άντερ- 
γατιχών νόμων τοΟ Βενιζέλον, μήτε στήν χατάργησιν τών «άνε- 
λευθέρων» έπιστρατεύσεων τών έργατών άνευ έπιτάξεως τών έργο- 
;τασίων, άλλά στήν Ιχανοποίησιν τών πλέον έπβιγόντων αΐτημά- 
των ώρισμένων έργατών χαί τήν ύπόσχεσιν τής Ιχανοποιήσεως 
«άργότερον» τών πιό περιπλόχων μέ μόνον σκοπόν βεβαίως τήν 
διαίρεσιν τής έργατιχής τάξεως.

Ot βενιζελιχοΐ δμως μπράβοι, πλήν έλαχίστων, έπανέρχονται 
ατά σωματεία μέ νέαν μάσχαν, φιλοβασιλιχήν, χαί συνεταιρίζονται 
•ιέ τούς νέους μπράβους χαί άπό χοινοΟ συμφέροντος όρμώμενοι 
ώθοϋν τήν έργατιχήν μάζαν στους πλέον άστιχούς έξευτελισμούς.

Ά π ’ έδώ πλέον άρχιζει ή τρίτη φάσις, ή πιό χρίσιμη, τής 
έπαγγελματικής μας χινήσεως. Αύτή είναι ή τελευταία, άλλά χαί 
πιό σπουδαία περίοδος τής μεταβάσεως τοΟ έπαγγελματιχοΟ έργα· 
τιχοΟ κινήματος είς συνειδητό ώργανωμένο χίνημα τάξεως. Πρό
κειται πλέον νά προσχωρήση στήν συνειδητήν αύτήν κατεύθυνσιν 
ή μάζα τών έργατών, ή όποία άκόμη δέν είπε τήν τελευτάίαν 
της λέςιν έπΐ τοΟ προχειμένου. Μέχρι σήμερον άφηνε νά χατα- 
πολεμηθή ή μία έχδήλωσις τής άστιχής έπιρροής, ή βενιζελιχή 
τάσις. Τώρα δμως πρόκειται δχι μόνον κάθε βενιζελιχή έπιρροή 
νά χαταπολεμηθή, άλλά χαί χάθε μικροαστική έπίδρασις, δχι 
μόνον τά δργανα τής άστιχής έπιρροής νά έχμηδενισθοΟν, άλλά 
χαί νά καταστροφή ή μικροαστική ψυχολογία τών μαζών πού 
καθίσταται έμπόδιον στήν περαιτέρω άνάπτυξιν τοΟ έπαγγελ- 
ματιχοΟ κινήματος.

Τά έργατικά σωματεία άκόμη Ιχουν τόν συντεχνιακόν χαρα- 
χτήρα. Ά ν  χαί τά καταστατικά Ιχουν άλλάξη, άν καί νέα, δπωσ- 
δήποτε πιό συνειδητά χαί δραστήρια στελέχη έτέθησαν έπΐ κεφα
λής τών σωματείων, άν χαί άρχετούς άγώνας διεξήγαγον έναντίον 
τών έργοδοτών των, άν χαί ϊχη  συντελεσθή ουγχέντρωσις τών
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σωματείων εις ’Ομοσπονδίας χαϊ Κέντρα, έν τούτοις ή μάζα τών 
έργατών διατηρεί τάς μικροαστικός προλήψεις. Ό  πολεμικός χαρα
κτήρας τών σωματείων έναντίον τής έκμεταλλεύσεως, ό χαρα
κτήρας τάξεως τών σωματείων, δέν Ιγινε Αντιληπτός άπό τή·/ 
μάζαν Αρκετά- Δέν έννόησε άκόμη καλώς ή μάζα δτι τό έργά- 
τικόν σωματεΐον άποστολήν έχει, πρός τό παρόν, νά έπιβάλφ 
ατούς έργοδότας τήν άρχήν τής δμαδικής συμβάσεως, νά καταρ
γήσω τήν άπολυταρχικήν έξουσίαν τών έργοδοτών έναντι τών 
έργατών καί δτι αύτή ή Αποστολή είναι άδύνατον νά έκπληρωθτ^ 
δταν ύπάρχουν μικροαατικαί προλήψεις ή Αστικοί έπιρροαί.

Ό  έχθρός πλέον δέν είναι μόνον ό κατ’ έπάγγελμα προδότης 
τής έργατικής τάξεως, χθές βενιζελικός καί σήμερον φιλοβασι
λικός, άλλά αύτή ή άσυνειδησία καί Απερισκεψία τών μαζών. 
Ειλικρινείς έργάται έχουν τήν άφέλειαν νά νομίζουν δτι ή μικρο
αστική τους ψυχολογία δέν βλάπτει τήν έπαγγελματικήν τους 
όργάνωσιν, τό σωματείον· Δέν ξεύρουν καί δέν θέλουν νά μάθουν 
δτι διά νά καταστήσουν τά έργατικά τους σωματεία δργανα Απε- 
λευθερώσεως οικονομικής καί πολιτικής, πρέπει πρώτα αύτοί νά 
έπελευθερωθοΟν πνευματικώς άπό κάθε ξένην πρός τήν έργα
τικήν τάξιν έπιρροήν.

Μέχρις δτου πεισθοΟν περί αύτοϋ θά περάσωμεν μίαν κρίσιν» 
ή όποία δμως είναι Αναγκαία. Έτσι θά δοκιμασθοΟν άλλη μιά 
φορά τά νέα στελέχη καί θά φανοΟν ot πιστοί σοσιαλισταί άπό 
τούς καιροσκόπους. Είς βοήθειάν τους έρχεται τό Κόμμα>, πού 
Αναλαμβάνει πλέον τό Εργον τοϋ καταρτισμού τών στελεχών καί 
τής μορφώσεως τών μαζών- Τό Κόμμα, τό Σοσιαλιστικόν Έργα- 
τικόν, γίνεται πλέον τό'Κόμμα τών μαζών. At μάζαι ήδη ήρχισαν 
νά σκέπτωνται έπί τής ύποστάσεως αύτοϋ. Είς τάς έκλογάς πολλοί 
έργάται δέν έκρυβαν τάς συμπαθείας τους πρός αύτό. ’Αλλά ήρκέ- 
σθησαν μόνον νά δείξουν τάς συμπαθείας των ψηφίζοντες κατά 
προτίμησιν τούς άστούς. Καί σήμερον βλέπουν τούς άστούς νά 
έξακολουθοΟν τό Ιργον τής διαιρέσεως τών έργατών, ένφ παρά 
τάς πολλάς χιλιάδας ψήφους τών έργατών, τό Σοσιαλιστικόν Έρ
γατικόν Κόμμα μένει χωρίς καμμίαν Αντιπροσωπείαν στήν Βουλήν,
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διότι ή ψήφος δέν ήτο Αποκλειστική ψήφος· 'Ηλθε κατόπιν τό 
ζήτημα τής ύποδοχής τοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου. Ά λλη μιά 
φορά ή μάζα παρεσύρθη Από τούς Αστούς πολιτικολόγους χαί 
έξεβίασε μερικάς διοικήσεις σωματείων νά βγΑλουν τά έργατικά 
τους λάβαρα σέ έορτασμόν, ξένον πρδς τον ίερόν σκοπόν τής έργα
τικής τάξεως-. Είναι Αλήθεια δτι ή μάζα καί αύτή έξεβιάσθη 
άπό τούς διαφόρους εύκόλους πελάτας διά τάς ύποδοχάς μετά ή 
άνευ Αποδοχών- Καί τώρα διερωτάται ό κάθε έργάτης γιατί 
παραιτήθησαν έκεΐνοι καί έδέχθησαν νά πέσουν οί άλλοι, δλοι έκ 
τών πλέον τιμίων συμβούλων τών διαφόρων σωματείων; Καί πώς 
συμβαίνει άλλοι πάλιν νά έχουν κρατήσει |ΐακρυά τό σωμζτεΐον 
τους Από τάς έπισή;ιους έορτάς; Καί αύτήν τήν φοράν θά κατα
λάβουν βτι έγιναν θύματα συμφεροντολόγων καί παρημέλησαν, 
έβλαψαν τήν όργάνωσίν τους. Σιγά - σιγά ή μάζα θά προσχωρήσω 
καί αύτή στήν έργατικήν άντίληψιν καί θά άποχαιρετήση τά 
τελευταία λείψανα τής Αστικής έπιρροής, τήν μικροαστικήν της 
ψυχολογίαν·

01 συνειδητοί έργάται πού πρωτοστατούν σ’ αύτήν έχουν 
σήμερον τήν πλέον λεπτήν Αποστολήν: Νά μήν ύποχωρήσουν άπό 
τάς Αντιλήψεις των περί πάλης τάξεως καί όργανώσεως έπαγ- 
γελματικής καί πολιτικής τοΟ προλεταριάτου, χάριν τής Απελευ- 
θερώσεώς του, νά καταπολεμήσουν τήν μικροαστικήν ψυχήν τών 
έργατών καί νά τούς όδηγήσουν στήν άνάγκην άνανεώσεως τής 
ψυχής των, στήν Ανάγκην δημιουργίας μι&ς έπαναστατικής έργα- 
τικής ψυχής!

θά  κατορθώσουν ot συνειδητοί αύτοί νά έκτελέσουν τόν προο
ρισμόν των προτού ή νέα τροπή τών πραγμάτων όπισθοδρομήση 
τήν έπαγγελματικήν όργάνωσιν; θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι θά 
τό κατορθώσουν, ΑφοΟ καί αύτοί ot Αστοί πολιτευόμενοι τούς βοη
θούν, μέ τήν προσπάθειαν νά φέρουν έκ νέου τήν διαίρεσιν, 
πράγμα πού άρχισε ή έργατική μάζα νά τό βλέπ^ καί νά τό κρίνη- 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Έ κ τής οίκονομικής καί πολιτικής καταστάσεως τής χώρας
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καί έχ τής μέχρι αήμερον πορείας τοΟ έπαγγελματιχοΟ έργαπκοϋ 
κινήματος έμφαίνεται:

α ')  'Ο τι ή έργατική μας τάξις άχόμη δέν άπέκτησε, δέν 
ήδύνατο νά άποκτήση, σταθεράν έπαγγβλματιχήν όργάνωσιν, δτι 
ή μέχρι σήμερον χατάστασίς της ήτο χαί παραμένει άχόμη ·1ς 
τό στάδιον τής πρώτης ζυμώσιως, είς τήν προΐστοριχήν της περί
οδον, χαί μόλις τώρα όλίγον χατ’ όλίγον περνάει είς τό οτάδιον 
τής όργανώσεως. Ή  σημερινή της όργάνωσις έπομένως δέν είναι 
ή τό πρώτον της σοβαρόν βήμα, ή πρώτη της σοβαρά προσπάθεια 
ν' άποχτήη) όργάνωσιν τάξεως

6 ') Ό τ ι οί πόλεμοι, ή διεθνής οΐχονομιχή χρίσις χαί Ιδιαί
τερα ή έν Έλλάδι οίχονομιχή χρίσις, μαζύ μέ τήν είσαγωγήν τών 
μηχανημάτων έτάραξαν τήν οίχονομικήν θέσιν άρχετών χιλιάδων 
έργατών έχ τών πλέον ώργανω·ιένων (καπνεργατών, σιγαροποιών, 
θαλάσσης, έργατών οΐχοδομών, ύποδηματοεργατών χ.λ.π.) καί έδη- 
^ιούργησαν δι* αυτούς δυσχόλους οΐχονομιχάς συνθήχας χαί άδυ- 
νάτησαν προσωρινώς τήν χοινωνιχήν τους άξίαν, έπομένως χαί 
τόν σχετιχόν ρόλον πού έπαιζαν πρώτα.

γ ')  Ό τ ι ή πάλη μεταξύ τών άστιχών κομμάτων καί ή 
«πολιτική ]ΐεταβολή» μαζύ μέ τήν χατάργησιν τής βενιζελιχής 
δικτατορίας, Εδωσαν 'τήν εύχαιρίαν είς τήν μικροαστιχήν μάζαν 
νά έκδηλωθή, παρέσυρον τούς έργάτας είς τήν χαιροσχοπιχότητα 
καί τούς άνέπτυξαν τήν μικροαστιχήν φιλοδοξίαν χαί φαυλότητα, 
άδυνατίζουσαι Ετι περισσότερον τήν πρώτην έντατικήν ζΰμωσιν.

δ ') Ό τ ι λόγφ τής έξωτεριχής πολιτικής όλων τών μέχρι 
τοϋδε άστιχών κυβερνήσεων χιλιάδες πρόσφυγες συνεχώς έχτο- 
πίζουν τούς ώργανωμένους έργάτας άπό μεριχά έπαγγέλματα* χαί 

ε ') Ό τ ι ή λόγφ τών άνωτέρω χαί άλλων αιτιών παρατη- 
ρηθεΐσα ση]αρινή κρίσις τοϋ έπαγγελματικοϋ κινήματος, έπιδει- 
νοϋται έχ τής στάσεως μερικών χαιροσχοπιχών στοιχείων μέσα είς 
τά σωματεία, έκ τοϋ άτελοΟς χαταρτισμοϋ τών πρωτοστάτουντων 
συμβούλων, προέδρων, γραμματέων κλπ. παραγόντων τών έργα- 
τιχών σωματείων.

Έμφαίνεται δμως έπίσης δτι ή κρίσις αύτή είναι προσω
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ρινή καί θά π«ρdoij σύν τφ χρόνφ, ΑφοΟ ή οΙκονομική έξέλιξις 
δλοέν περισσότερον ώθεΐ τήν κοινωνίαν μας πρός τά Εμπρός, πρός 
τήν μεγαλυτέραν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, πρός τήν αδξησιν 
τής έργατικής τΑξεως. Καί θά έπέλθη Αργά ή γρήγορα νέα δθησις 
τής έργατικής ζυμώσεως, νέα περίοδος έντατικής κινήσεως.

£ίς τί δμως συνίσταται ή κρίσις αύτή τών έργατικών σωμα
τείων; Πώς έκδηλώνεται αύτή καί τί πρέπει νά χάνουν έκεΐνοι 
έκ τών πλέον συνειδητών έργατών πού Αποβλέπουν στήν έπιτΑ- 
χυνσιν τής έξελίξεως, στό νά ύποβοηθήσουν τήν φυσικήν πορείαν 
τών πραγμάτων, ώστε ή σημερινή χρίσις νά τερματισθή τό ταχύ- 
τερον καί άνευ πολλών ζημιών, άντιθέτως μάλιστα μέ κέρδη, Αν 
όχι στό πλάτος τοϋ κινήματος, τούλάχιστον δμως στό βάθος αύτοϋ;

Ή  σημερινή κρίσις συνίσταται:
1) Είς τήν Αδιαφορίαν, «Ις τήν Απάθειαν τών μαζών Ιναντι 

τών σωματείων· Οί πλεΐστοι τών έργατών παραμένουν άκόμη 
•ιακράν τών σωματείων, προστρέχουν δέ (Ις αύτά μόνον έν Ανάγκη. 
ΆρκεταΙ έργατιχαΐ μάζαι πού είχαν παρασυρθή στά σωματεία 
κατά τό διάστημα τής έντατικής ζυμώσεως Αποτραβήχθηχαν χαϊ 
Αδιαφοροϋν·

2) Είς τήν χαλάρωσιν τής συγκεντρωτικής ζυμώσεως τής 
Γ*ν· Συνομοσπονδίας καί τών 'Ομοσπονδιών, αί όποΐαι δέν Εγιναν 
ζωντανοί όργανισμοί. Πλεΐστα σωματεία παραμένουν μακράν τής 
Συνομοσπονδίας, άνεξάρτητα ή προσχολλημένα «Ις τό Αρμα ξένων 
στοιχείων, Αστικών όργάνων·

3) Είς τήν Ελλειψιν σταθερότητος, είς τήν χατεύθυνσιν τών 
όπωσδήποτε προσανατολισμένων δργανώσεων, πού καίτοι ΕτρΑ- 
βηξαν είς τδν δρόμον τής πάλης τών τΑξεων, έν τούτοις είναι 
Ετοιμοι νά προσαρμοσθοΟν έπιχινδύνως πρός ξένας διευθύνσεις.

4) ΕΙς τήν έσφαλμένην Αντίληψιν Επί τής όποίας Επιμένουν 
νά βασισθοΟν μερικά σωματεία, δτι τά μεγάλα ταμεία δύνανται 
νά Αντικαταστήσουν τήν συγκεντρωτιχήν δύναμιν χαϊ νά παρα
μένουν ξένα πρός τήν ουντελουμένην συγχέντρωσιν τών σωμα
τείων είς 'Ομοσπονδίας, παραδιδόμενα εις τά χέρια συντηρητικών 
στοιχείων χΑριν τής δημιουργίας μεγάλων ταμείων-
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6) Είς τήν Ιλλειψιν άρκετών στελεχών καί etc τόν έλαττω- 
ματικόν καταρτισμόν τών ήδη ύπαρχόντων τοιαύτων" καί

6) ΕΙς τήν λόγφ τής άεργίας xal τής έν γένει οικονομικής 
κρίσεως προσωρινήν Αδυναμίαν πλείστων σωματείων νά παίξουν 
τόν ρόλον πού Ιπαιξαν άκόμη πρό όλίγου στόν άγώνα τής 6ελ- 
τιώοιως τών συνθηκών έργασίας καί τών δρων ζωής διά τά μέλη 
των. Έ  μεγαλυτέρα άδυναμία τών περισσοτέρων σωματείων είναι 
ή συντεχνιακή 6άσις πού Ιχουν άκόμη τά βιομηχανικά τοιαϋτα. 
Οί ξυλουργοί ένός έργοστασίου χημικών προϊόντων ή ύφαντουργίας, 
ΘεωροΟν άκόμη άπαραίτητον νά άνήκουν στόν σύνδεσμον ξυλουργών 
καί δχι στό σωματεΐον τοΟ έργοστασίου πού έργάζονται. Τά σωμα
τεία τών μεγάλων έπιχειρήσεων δέν βασίζονται έπΙ τών έπιχει- 
ρήσεων, άλλά έπΙ τών έπαγγελμάτων-

Ό  χρίσις αύτή έκδηλώνεται είς τά διάφορα έπαγγέλματα 
διαφορετικά.

01 7.000 μεταλλωρύχοι καί άνθρακωρύχοι είναι σχεδόν άνορ- 
γάνωτοι. Τά σωματεία Λαυρίου καί Κύμης είναι άκόμη είς έμβρυ- 
ώδη κατάστασιν. Κάποτε έδειξαν ζωηροτέραν δράσιν. *Η προσ
πάθεια ίδρύσεως 'Ομοσπονδίας άπέτυχε μέχρι τοΟδε. Τά σωματεία 
Σερύφου, Νάξου, ’Αντιπάρου καί ΏρωποΟ ύπάρχουν κατά τύπους, 
είναι δέ μακράν τής Συνομοσπονδίας. Είς τήν Χαλκιδικήν καί 
Κατερίνην δέν ύπάρχουν σωματεία. Έ κ τών λατόμων μόνον ot τών 
λατομείων τής Εύβοιας είναι ώργανωμένοι εις σωματεΐον. Είναι 
άλήθεια δτι καί at έργασίαι τών μεταλλείων δέν είναι άκόμη 
κανόνι καί- Μέγα μέρος τών έργατών τούτων είναι άκόμη άγρόται, 
μικροαστοί καί δέν έννοοΟν άκόμη τήν σημασίαν τής διατηρήσεως 
ζωντανών έπαγγελματικών όργανισμών μεταξύ τους. Πρός τελει- 
οτέραν όργάνωσιν αύτών χρειάζεται ινας σοσιαλιστικός πυρήνας 
πού νά άναλάβη συστηματικώς νά προπαγανδίσω τήν Ιδέαν Ιδρύ- 
σεως 'Ομοσπονδίας μεταλλωρύχων καί άνθρακωρύχων. Τά όλίγα 
χολ άδύνατα σωματεία πού ύπάρχουν πρέπει νά συσπειρωθοΟν 
γύρω τής Συνομοσπονδίας καί νά δασισθοΟν έπάνω είς τά πλέον 
άναγκαΐα στοιχεία τών έπιχειρήσεων· Ό  μορφωτική δρΛσις πρέπει 
νά γίνω συστηματική.
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01 6.000 έργάται τών έργοστασίων χημικών προϊόντων (οινο
πνευματοποιίας, έλαιουργίας κ·λ·π.) είναι καί αύτοί 8λως διόλου 
Ανοργάνωτοι. Τά δύο - τρία σωματεία τοϋ Πειραιώς είναι μάλλον 
Ινα έμπόόιον πρός όργάνωσιν αύτών. Εκτός πού εύρίσχονται μα
κράν τής Συνομοσπονδίας, Εχουν καί χαρακτήρα άντιδραστικόν, 
άπςέλέπουν είς τήν διατήρησιν τών προέδρων των καί τίποτε 
&λλο· Μία προσπάθεια έντελώς ξένη πρός τά σωματεία αύτά, 
άποβλέπουσα είς τήν Ιδρυσιν γενιχοΟ όργανισμοΟ μέ όμάδας κατ’ 
έργοστάσια, Ισως νά παρααύρη τήν μάζαν αύτήν είς τήν όργά- 
νωσιν. Στελέχη διά τοιαύτην δράσιν πρός τό παρόν δέν ύπάρχουν.

01 6.000 μηχανουργοί είναι καί αύτοί σχεδόν άνοργάνωτοι, 
ξένοι πρός τά δύο - τρία σωματεία μηχανουργών. Τό σπουδαιό- 
τερον σωματεϊον είναι είς τόν Πειραιά, άλλά αύτό άποτελεϊται 
άποκλειστικώς σχεδόν άπό τό λαρισσαϊκόν έργοστάσιον. 01 μηχα- 
νουργοί τών «Εξω» έργοστασίων είναι μακράν τής όργανώσεως 
των, παρά τάς μεγάλος Ουσίας δλης τής έργατιχής τάξεως κατά 
τήν τελευταίαν Απεργίαν τους. 'Γπάρχει καί 'Ομοσπονδία μηχα
νουργών άλλά κατ’ όνομα. Σήμερον ή χατάστασίς, λόγφ τής Αερ
γίας, είναι άπελπιστική. Πρός όργάνωσιν αύτών τών έργατών 
χρειάζεται ή δπαρξις ένός καλώς ώργανωμένου πυρήνος πού νά 
προπαρασχευάση κατάλληλο στελέχη διά νά ριχθοΟν είς τήν κατ* 
έργοστάσιον όργάνωσιν μόλις αΐ Αθρόαι έργασίαι τό Επιτρέψουν. 
Αύτή είναι ή σπουδαιοτέρα Αποστολή χαί τοϋ σωματείου μηχα
νουργών, χαί τής είς τά χαρτιά ύπαρχούσης 'Ομοσπονδίας.

01 4νω τών 5.000 έργατών μεταφορών (Αχθοφόρων, ίργ. 
λιμένος λιμένος κ·λ·π.) είναι σχετικώς ώργανωμένοι. Είς τόν Πει
ραιά ύπάρχουν δ— 6 σωματεία τοΟ κλάδου αύτοΟ. Σωματεία ύπάρ
χουν καί είς τόν Βόλον είς τήν Θεσσαλονίκην, Καβάλαν, ΣΟρον, 
Πάτρας, Πύργον, Κρήτην, Κέρκυραν χ·λ.π. Άλλά πλεϊστα τών 
σωματείων τούτων, μέ έπΐ κεφαλής τά σωματεία Πειραιώς, είναι 
συντηρητικά καί ίργανα είς τά χέρια τών προδοτών τής έργα
τιχής τάξεως, ξένα πρός τήν Συνομοσπονδίαν καί μάλλον κίτρινα. 
Πρός προσανατολισμόν αύτών τών σωματείων χαί Ιδρυσιν μιάς 
σ*ρεάς χαί φωτισμένης 'Ομοσπονδίας χρειάζεται μία πρωτοβου
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λία μακράν άπό τδν ΠειραιΑ καί ένας άγώνας έναντίον τών στοι
χείων έκείνων πού είναι έμπόδιον είς τήν τοιαύτην όργάνωσιν.

01 12-000 ναυτικοί έργάται «Ιναι άρκβτά ώργανωμένοι, άλλά 
διηρημένοι καί άνευ μεγάλης έπιβολής. Ή  Πανελλ. 'Ομοσπονδία 
ναυτικών σωματείων, Ιδρυθεϊσα μόλις τελευταίως, καί κατά τύπους 
προσχωρήσασα είς τήν Συνομοσπονδίαν, είναι ή πλέον σοβαρά 
όργάνωσις, ή όποία δμως άκόμη δέν άπεφάσισε νά άγωνισθή είλι- 
κρινώς διά τάς άρχάς τής Συνομοσπονδίας, καίτοι έρωτοτροπεί μέ 
αύτάς. Ή  Ναυτιλιακή πάλιν 'Ομοσπονδία «Ιναι έξάρτημα τών 
έφοπλιστών καί έντελώς κίτρινη.

01 άνω τών 10.000 σιδηροδρομικοί δέν είναι δλοι ώργανω- 
μένοι. Πέντε έως 6 χιλιάδες άνήκουν είς τούς 7 συνδέσμους πού 
άποτελοΟν τήν Σιδηροδρομ. 'Ομοσπονδίαν καί 800 · 1XXX) «Ις τούς 
μηχανουργούς. Ή  'Ομοσπονδία αύτή είναι ή μόνη πού στέκεται 
έπαγγελματικώς άπό τάς έξω τής Συνομοσπονδίας, καίτοι ή Ανε
ξάρτητος αύτή στάσις της είναι ή άδυναμία της. Καί έφ’ βσον 
θά παραμένω Απομονωμένη άπό τήν Γεν. Συνομοσπονδίαν δέν θά 
δυνηθή νά έκτελέσς πλήρως τήν άποστολήν της. θ ά  έξακολου- 
θήση νά είναι Ααυλον μερικών όργάνων τής Διευθύνσεως τών Σιδη
ροδρόμων πρός κωλυσιεργίαν τοΟ άγώνος τοΟ σιδηροδρομικοΟ 
κόσμου.

ΟΙ 15.000 καπνεργάται είναι όμολογουμένως τό μόνον έπάγ- 
γελμα σχετικώς ώργανωμένον (90 τοίς έκατόν). Ή  'Ομοσπονδία 
τους είναι ή μόνη καί ή πρώτη πού κατώρθωσε νά συγκεντρώσω 
τάς μάζας αύτάς (38 σωματεία 32 πόλεων). Λ«ίπει άκόμη ή 
συγκεντρωτική έκείνη όργάνωσις πού θά έπιτρέψω γενικούς Αγώ
νας. ’Αλλά ή τελευταία κρίσις, ή άεργία, άδυνατίζει προσωριν&ς 
τήν ζωηροτέραν, τήν μόνην πραγματικήν 'Ομοσπονδίαν.

ΟΙ 1.800 τροχιοδρομικοΐ καί οί 1-000 ήλεκτροτεχνίται «Ιναι 
σχετικώς καλά ώργανωμένοι. 01 3-000 βυρσοδ«ψ«ργάται Ιχουν 
10 Ιως 12 σωματεία μέ 1500 μέλη, τών όποίων τά 9 σωματεία 
ήδη ΑποτελοΟν μίαν 'Ομοσπονδίαν, ή όποία «Ιναι ή τρίτη πρα
γματική ’Ομοσπονδία πού Ανήκει «Ις τήν Συνομοσπονδίαν (Κα
πνεργατική, Έλεκτροκινήαεως καί Βυρσοδεψ εργατών).
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01 3.000 έργάται φωταερίου δέν έχουν ή δύο σωματεία (Ινα 
«Ις τάς ’Αθήνας καί άλλο είς τόν Πειραιά) χαί αυτά δχι χαλά 
καταρτισμένα χαί συνειδητά, χαίτοι άνήχουν στήν 'Ομοσπονδία 
Ήλεχτροχινήσεως.

Ot 5XXX) Ιως 6.000 έργάται οικοδομών Ιχουν περί τά 20 
σωματεία, τά όποία μόλις τώρα ήρχισαν τήν ζύμωσιν πρός Γδρυσιν 
'Ομοσπονδίας. Σχετική αεργία παρατηρείται είς αύτό τό έ~άγ- 
γελμα ώς συνέπεια τοϋ πολέμου xal τής οικονομικής κρίσεως.

01 1-000 Ιως 5-000 άρτεργάται είναι σχετικώς ώργανω- 
μένοι. Τπάρχουν 15 περίπου σωματεία, τά όποια έπανειλημμένω; 
προσεπάθησαν νά ιδρύσουν 'Ομοσπονδίαν χωρίς νά τό έπιτύχουν 
λόγφ τής κιτρινίλας τοϋ σωματείου Πειραιώς καί τών έσωτε- 
ρικών διαμαχών τοϋ σωματείου ’Αθηνών. Σήμερον γίνεται σχε
τική ζύμωσις.

Οί 6.000 Ιως 7.000 ύποδηματεργάται καί οί έργάται άλλων 
δερμάτινων ειδών είναι σχετικώς όλίγον ώργανωμένοι καί μάλλον 
συντηρητικοί. Ή  πρώτη προσπάθεια [δρύσεως 'Ομοσπονδίας άπέ- 
τυχε λόγφ τής άναμίξεως τών ύπό τόν Γιαννιόν σοσιαλ - βενιζέ- 
λιχών. Ή  άεργία ήδη μαστίζει καί αύτό τό έπάγγελμα.

01 4-000 Ιως 5.000 σιγαροποιοί καί συσκευασταί καπνοϋ, 
λόγφ τής άεργίας, έχαλάρωσαν τάς όργανώσεις τους. Τά σωμα
τεία αύτά ήσαν τά πλέον ζωηρά καί σχετικώς ώργανωμένα, άλλά 
λόγφ τής εισαγωγής τών μηχανη·ιάτων έδέχθησαν αλλεπαλλή
λους έπιθέσεις, μ’ δλον τοϋτο δμως κατώρθωσαν τήν δι’ άποζη- 
μιώσεως προσωρινήν λύσιν τής άεργίας των- Ή  'Ομοσπονδία των 
παρεσύρθη πρό όλίγου άπό τά δργανα τών άστικών φατριών 
τελευταίως δμως έπανήλθεν εις τόν έαυτόν της.

01 4.000 Ιως 5.000 έργάται τροχαίας κινίσεως (άμαξηλά- 
ται, άμαξοΟπηρέται κ.λ·π·) είναι έλάχιστα ώργανωμένοι καί παρα
μένουν δργανα ξένων έπιβουλών. Ή  άεργία προσέβαλε xal αύτό 
τό έπάγγελμα, λόγφ τή; μεγαλυτέρας χρήσεως τών διαφόρων 
* '.τοκινήτων- Ή  'Ομοσπονδία των είναι άκόμη άπλώς τίτλος.

01 τυπογράφοι, λιθογράφοι, λινοτύπαι, βιβλιοδέται, στοιχειο- 
χύται κ·λ·π. καθώς xal οί έργάται σιγαροχάρτου, τοΟ έργοστα-
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σίου Άσπιώτη (Κερκύρας), ύπερβαίνουν τούς 3500 χαί είναι 
σχετικώς (οργανωμένοι.

Τέλος ot 20-000 έργάται διαφόρων άλλων έπαγγελμάτων 
(ραπτεργάται, ύφαντουργοί, σχαφεΐς, ιιαρμαρογλύπται, ξυλογλύ- 

πται, λευκοσιδηρουργοί, λατόμοι, κουρείς, χρυσοχόοι, έπιπλο· 
ποιοί) xai ot 25-000 έργάται χαί ύπάλληλοι τοΟ έμπορίου είναι 
σχετιχώς όλίγον ώργανωμένοι (ένα 25 τοϊς έκατόν) χαί διατε- 
λοϋν άχόμη περισσότερον συντεχνιαχάς άντιλήψεις ή άλληλοβοη- 
θητιχάς μορφάς όργανώσεως πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων-

Έ  Γενική Συνομοσπονδία, παρ’ δλας τάς προσπαθείας της, 
λόγφ τών διαφόρων άστιχών, χρατιχών χαί άντεργατιχών άντι- 
δράσεων, άχόμη δέ χαί λόγφ τών έπιχρατουσών είσέτι συντεχνια
κών χαί άλλων μικροαστικών άντιλήψεων, δέν χατώρθωσε άχόμη 
νά συγκεντρώση δλας τάς δυνάμεις αύτάς έπΐ στερεών βάσεων. 
Ή  πρώτη ζύμωσις διά τήν σύγχλησιν τοΟ Α ' ΠανελλαδιχοΟ Συνε
δρίου παρέσυρε σχεδόν 300 σωματεία. ’Αλλά at ώς άνω Αντιδρά
σεις καί ή οικονομική κρίσις έχαλάρωσε τήν Συνομοσπονδίαν. Σή
μερον ανήκουν είς τήν Συνομοσπονδίαν περί τά 180 σωματεία έχ 
τών όποίων 3 πραγματιχαΐ Όμοσπονδίαι (Καπνεργατών, ’Ηλε
κτροκινήσεις χαί Βυρσοδεψεργατών), 3 άλλες φαινομενικές (τών 
Μηχανουργβν, τής Τροχαίας κινήσεως χαί τών Σιγαροποιών) χαί
2 άλλες έν τφ γίνεσθαι (’Αρτεργατών χαί Οικοδόμων) · Ό  Κα
πνεργατική ‘Ομοσπονδία Εχα 38 σωματεία είς 32 πόλεις, ή 'Ομο
σπονδία Ήλεκτροχινήσαβς Ιχει 7 σωματεία, έχ τών όποίων τό 
Ινα μέ διακλαδώσεις είς 9 πόλης χαί τά άλλα σωματεία τεσσά
ρων πόλεων, ή 'Ομοσπονδία Βυρσοδεψών Εχει 9 σωματεία είς 
9 πόλεις.

Κατά Κέντρον at έργατιχαΐ δυνάμεις διανέμονται οδτως:
Τά Κέντρα δέν Εχουν άχόμη όμοίαν βάσιν χαί δράσιν· Άχόμη 

χαί ώς πρός τήν σύνθεσιν xai τόν καταρτισμόν διαφέρουν τό Ενα 
έργατιχόν Κέντρον άπό τό άλλο. Άπό τήν Ιδρυσιν τής Γ ενικής 
Συνομοσπονδίας ήρχισ* κάποια ζύμωσις πρός προσαρμογήν καί 
συνεννόησιν*

Τό έργατιχόν Κέντρον Πειραιώς είχεν άλλοτε άνω τών
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20.000 έργατών συγκεντρωμένων- ’Αλλά ή άνάμιξις τβν άντεργα- 
"'•κών στοιχείων τό Ιφεραν είς τήν άφάνειαν-

Τό έργατικόν Κέντρον ’Αθηνών (μαζΰ μέ τό ένωμένο πλέον 
Πανεργατικόν Κέντρον) έχει άνω τών 15.000 ώργανωμένους 
έργάτας. Δυστυχώς, ουδέποτε κατώρθωσε νά άπελευθερωθή άπό 
μερικά ξένα στοιχεία πού έμποδίζουν π&σαν δράσιν- Μερικά άλλα 
στοιχεία καίτοι φαίνονται «ύπερεπαναστατικά» είς μερικάς έκδη- 
λώσεις, έν τούτοις είναι είς τό δκρον καιροσκοπικά. Τό Ε.Κ.Α. 
είναι μάλλον Ινα βουλευτήριον άκαδη;ιαΓκών συζητήσεων, παρά 
Ινα έργατικόν συμβούλιον δράσεως καί συναρμονίσεο>ς τών Ενερ
γειών τών πολλαπλών σωματείων, μεταξύ τών όποίων ύπάρχουν 
καί μερικά καλώς ώργανωμένα.

Τό Έργατικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης είναι σχετικώς τό 
μάλλον ώργανωμένον καί σταθερών· Τά 20 σωματεία του άπαρι- 
Ομοϋν πλέον τών 12.000 έργατών καί είναι μαζύ μέ τήν Πανερ- 
γατικήν Βόλου, ή πρωτοπορεία τής έργατικής κινήσεως τής χώρας.

Έ  Πανεργατική Βόλου Ιχει άνω τών 6.000 έργατών ύπό 
τήν έπιρροήν της καί στήν δράσιν τουλάχιστον είναι μία παραδει
γματική Τοπική Ένωσις.

Τό Πανεργατικόν Κέντρον Πατρών Ιχει περί τούς 3 Ιως
4.000 έργάτας, άλλά καίτοι είναι τό πρώτον (δρυθέν έργατικόν 
Κέντρον, λόγφ τών συνεχών διαιρέσεων, τής άεργίας, καθώς καί 
τών δισταγμών τών πρωτοστατούντων, δέν παίζει ή δευτερεύοντα 
ρόλον, θ ά  ήδύνατο μέ κάποιαν μορφωτικήν δράσιν καί περισσό
τερον ζήλον νά παίξη μεγαλύτερον ρόλον, διότι είς τόν άγώνα 
είναι άρκετά Αποφασιστικό.

Ή  Πανεργατική Λαρίσσης Ιχει 2500 έργάτας. Ή  Πανερ
γατική Σερρών 1-5Q0- Ή  Πανεργατική Δράμας 2.600. Τό Ιργα- 
τικόν Κέντρον Καλαμών 1-500. Τό έργ. Κέντρον Πύργου 900. 
Ό  Πανεργατική Καβάλας 3-600· Τά Αλλα Κέντρα (Σύρου, Τρι
κάλων, Λαμίας, Καζακλάρ, Ίωαννίνων, Μαράθου, Τυρνάβου, Σά
μου, Εύβοίας κ-λ-π.) περιλαμβάνουν περί τούς 6.000 Ιως 7-000 
έργάτας.

’Ανήκουν είς τήν Συνομοσπονδίαν περί τούς 82-000, καί
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αύτοί δέν (Ιναι ταχτικοί (Ις τάς ύποχρίώσεις των, χαθώς χαϊ είς 
τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των· Κανένα σωματεΐον δέν 
στέλλει τακτικά έκθέσεις είς τήν Συνομοσπονδίαν- Κανένα κέντρον 
δέν Εχει έπακριβή στατιστικήν τών μελών τών σωματείων. Ot ώς 
άνω άριθμοί είναι πολύ γενικοί. Πολλά σωματεία άνήκουν μόνον 
τ υ π ι κ ώ ς είς τά Κέντρα. Τό παράδειγμα τοϋ Πειραιώς, άκόμη 
δέ καί τών Αθηνών είναι χαρακτηριστικόν. ΕΙς τόν πίνακα τών 
άνηκόντων είς τό Ε-Κ.Π. σωματείων είναι γραμμένα περί τά 60 
σωματεία. Σήμερον 5—6 ήμικίτρινα σωματεία διατηροϋν αύτό. 
Στόν πίνακα τοϋ E.Kj V. φιγουράρουν περί τά 45 σωματεία, ϊξ 
ών τά 10 άνύπαρκτα καί 5 Ιως 6 σωματεία έντελώς ξένα πρός 
αύτό. Τά ύπόλοιπα δέν είναι δλα καλά ώργανωμένα. Εί; τήν 
Συνομοσπονδίαν άνήκουν πραγματικώς μόνον 7 ίως 8 σωματεία, 
τά άλλα άνήκουν ή τυπικώς ή δέν άνήκουν καθόλου. Μερικά 
μάλιστα καίτοι έξακολουθοϋν ν’ άντιδροϋν στήν Συνομοσπονδίαν, 
παραμένουν στό Ε.Κ.Α.

Αύτή είναι ή σημερινή κατάατασις τών έπαγγελματικών 
έργατικών σωματείων. Σύμφωνα μέ τά πάρα πάνω μποροϋμ( νά 
ποόμ* δτι οί ώργανωμένοι έργάται ύπερβαίνουν τά 25 τοΐς έκατόν 
τών δλων έργατών' ot καλώς ώργανωμένοι δμως δέν «Ιναι μήτε 
τά 15 τοΐς έκατόν-

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

ε ')  Τό Κό|Ιμα καί τά Σωματεία

Τό άπ«λ«υθερωτικό κίνημα τής έργατικής τάξεως Ιχει παντού 
πρωτίστως τήν έπαγγ«λματικήν καί τήν πολιτικήν έκδήλωσιν. 
Ή  έπαγγελματιχή έκδήλωσις «Ιναι ή πλέον ήπία καί πρωτόγονος, 
σέ πολλά δέ μέρη προηγείται τής πολιτικής έχδηλώσεως. Στήν 
Ελλάδα φαίνεται δτι συμβαίνει τό Ιδιο. ’Αλλά καί έκ«ΐ δπου κατ’ 
έπίδρα<ην έμφανίζεται πρώτα ή πολιτική όργάνωσις όλίγων Ιδεο
λόγων πού προηοιμάζουν τό Ιδαφος, αύτή ή όργάνωσις δέν δύ- 
ναται νά παίξω σπουδαίον ρόλον προτοϋ συνδυασθή μέ μίαν Ισχυ- 
ράν έπαγγελματικήν όργάνωσιν- Αύτό παρατηροΟμεν ο’ δλα τά
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μέρη δπου τά σοσιαλιστικά κόμματα (Γερμανία, Αύστρία, Ρωσ- 
σία, Σερβία, Βουλγαρία χ.λ·π.) ένεφανίσθησαν μέν πρώτα, άλλά 
ύπεχρεώθησαν έχ τών πραγμάτων νά άναλάβουν ώς πρώτην των 
άποστολήν τήν όργάνωσιν τών έργατικών μαζών στό έπαγγελ- 
ματικόν έπίπεδον· ΈκεΙ δέ πού ή έπαγγελματική όργάνωσις έμφα- 
νίζετζι πρώτα, μόνον ή στερεοποίησις αύτής καί ή σοσιαλιστική 
τη; κατεύθυνσις έξασφαλίζουν τήν δπαρξιν ένό; σοσιαλιστικοΟ 
κόμματος, ένός δρώντος σοσιαλιστικοΟ κόμματος. Ή  έπαγγελμα
τική όργάνωσις (τό σωματείο, τό έργατικό κέντρο, ή δμοσπονδία 
καί ή συνομοσπονδία) είναι τό πρώτο στάδιο τής ά'ναδείξεως τοΟ 
προλεταριάτου, ή πολιτική δέ όργάνωσις είναι τό άνώτερο. Τό* 
σοσιαλιστικό κόμμα κατ’ άρχάς άναδεικνύει τήν Ιδέαν τής ύπάρ- 
ςεως το3 προλεταριάτου ώς τάξεως. Άλλά ή έμφάνισις, ή άνά- 
πτυξις καί ή σύνδεσις τών έργατικών σωματείων μεταξύ των 
πχρακολουθεΐται άπό τήν άστικήν τάξιν δχι μέ εύχαρίστησιν, τού- 
ναντίον μέ δυσπιστίαν καί έχθρότητα. Π&σα προσπάθεια πρός 
πζρεμπόδισιν αύτής τής όργανώσεως δ|ΐως είναι ματαία. Έ κ τής 
έχθρότητος αύτής κατά τής έλευθέρας έπαγγελ;ιατικής όργανώ
σεως τοϋ προλεταριάτου δημιουργείται ή πολιτική διαμάχη μεταξύ 
τών 50ο στρατοπέδων. Καί τότε τό σοσιαλιστικό κόμμα λα|ΐβάνει 
cay/.-;, καί όστά καί άρχίζει καί δρά πολιτικώς. Καί έκεΐ πού 
εμφανίζεται πρώτα τό σοσιαλιστικό κόμμα «Ιναι ό πρόδρομος τής 
πολιτικής πάλης μεταξύ τών δύο τάξεων· Ό  πολιτικός άγών είναι, 
τό έπαναλαμβάνομεν, ή άνωτέρα πλέον μορφή τής πάλης τών 
τάξεων, ό δκυθύνων τάς διαφόρους μάχας μεταξύ τών διαφόρων 
σω;ιατείων καί έργοδοτών. Ή  είδική άποστολή τών έπαγγελμα- 
τικών σωματείων είναι ή καθοδήγησις τοΟ έπαγγελ|ΐατικοΟ άγώ- 
νος πού καθη|ΐερινώς κάμνουν οί έργατικές μάζες έναντίον τών 
κεφαλαιούχων έργοδοτών άπ’ εύθείας, πρός περιορισμόν τής έκμε- 
ταλλεύσεως καί πρός καλυτέρευσιν τών δρων έργασίας. Ό  έπαγ- 
γελματικός άγών, στήν άρχήν τούλάχιστον, περιορίζεται στό νά 
όργανώση τήν προσφοράν τών έργατικών χειρών είς τρόπον, ώστε 
νά έκτιμηθή ή έργατική δύναμις καλύτερα, νά δύνανται οί έργά- 
ται εύκολώτερα νά Ικανοποιήσουν τάς Απαραιτήτους άνάγχας τής
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ζωής. Ό  Επαγγελματικός Αγών, διεξαγόμενος άνευ μιάς ένιαία; 
πολιτικής διευθύνσεως, δέν πειράζει καθόλου τό σύστημα τής 
έκμεταλλεΰσεως τής έργατικής τάξεως, τό σύστημα τής παρα
γωγής κερδών. Ό  πολιτικός άγών, δ άγών έναντίον όλοκλήρου 
τής τάξεως τών έργοδοτών, έναντίον τοϋ συστήματος τής κεφα- 
λαιοχρατίας είναι άποκλειστικώς ίργον τοϋ Σοσιαλιστικού Εργα
τικού Κόμματος. Άλλ4 έπειδή ό έπαγγελματικός άγών καί δταν 
αυτό; διεξάγεται μέ άκαθόριστον πνεϋμα καί κατεόθυνσιν έκ μέ
ρους τών έργατικών μαζών, δέν είναι άδιάφορος πρός τήν άστικήν 
πολιτικήν έν γένει, τούναντίον δέ είναι δλως άντί θετός αύτής (δια 
τόν ίδιον λόγον διά τόν δποίον καί πάσα άστική πολιτική είναι 
αντίθετος ττρ6ς τόν έπαγγελ|ΐατικόν άγώνα τών έργατών, Ιστίο 
κι’ άν αύτός διεξάγεται συγκεχυμένως κι’ άορίστως) τά έργατικά 
σωματεία δέν δύνανται χωρίς ζημία νά συνδεθοϋν μέ δποιονον,- 
-οτε άστικόν κόμμα, είτε όργανωτικώς είτε καί διά μέσου ώ,ν.- 
σμένων προσώπων. «Ή ιδέα» δέ «τής ούδετερότητος τών σωμα
τείων έναντι τής πολιτικής» (έξω πάσης πολιτικής) ήτο καί παρα
μένει μία άστική Ιδέα. Δέν υπάρχει καί δέν δύναται νά ύπάρχς 
οΰδετερότης στόν μεγάλο Ιστορικόν άγώνα τοϋ έπαναστατικοϋ σοσι
αλισμού καί τών έχθρών του. Άπό πίσω άπό τήν κατ’ δνομα ούδε- 
τερότητα πάντοτε έκρύβετο ή πραγματική ύποστήριξις τής άστ:- 
κής πολιτικής καί ή προδοσία τών συμφερόντων τής έργατική; 
τάξεω;1.

Έ  παγκόσμιος έργατική πείρα ώς καί έκείνη τών Ελλήνων 
έργατών απέδειξαν έπανειλημμένως πόσον στοιχίζει είς τούς έργά
τας καί ή παραμικρά άστική έπιρροή είς τά σωματεία των (παρά
δειγμα ή τελευταία άπεργία έργατών ήλεκτροφωτισμοϋ, ήλεκτρο- 
κινήσεως καί φωταερίου). Καί είς αύτήν τήν άπλήν σύγκρουσιν 
τοΰ κεφαλαίου μετά τής έργασίας, τό σωματεΐον elvac άνίσχυρον 
νά έπέμβη, είναι άνίκανον κι’ άν έπέμβη νά έπιβληθή δταν μέλη 
τινά τοϋ σωματείου τούτου παρασχηνιαχώς έξακολουθοϋν νά συνδί- 
ωνται μέ διάφορα άστικά κόμματα ή δργανα αύτών. Διά τήν

1. ϊήφ ιομα τοΟ Α' ΗανρωοοικοΟ ΙργβτιχοΟ συνίδρίου 7 - 4  ’lev. IM S.
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άστικήν τάξιν ή ύπό τήν έπιρροήν της όργάνωσις «Ιναι ζήτημα 
ύπάρξεως. Προκειμένου νά χά<η) τήν κηδεμονίαν της έπί τών 
ίργατών δέν διστάζει αύτή νά έμποδίζη διά νόμων άκόμα τήν 
έλευθέραν όργάνωσίν των ή καί νά μετατρέπω κάθε σύγκρουσιν 
μεταξύ κεφαλαίου καί έργασίας είς ζήτημα πολιτικόν. Ό  Βενι
ζέλος η ό Γούναρης ή ό Στράτος Εχουν τήν αύτήν άντίληψιν δπως 
απέδειξαν τά τελευταία γεγονότα. ’Ακριβώς διά τοΟτο, ό Ιδρυτής 
τοΟ έπιστημονικοΟ σοσιαλισμό Κάρλ Μάρξ είπε, δτι κάθε πάλη 
τάξεων είναι κατά άνάγκη πάλη πολιτική, πάλη έπικρατήσεως 
τών δύο άντιμαχομένων μερίδων·

«Τά σωματεία δέν πρέπει νά ξεχάσουν δτι άγωνίζονται μέ 
τά άποτελέσματα καί δχι |ΐέ τΙς αΙτίες αύτών τών Αποτελεσμάτων' 
δτι αύτά κρατούν τήν πρός τά έπίσω δραοιν τοΰ καπιταλισ|ΐοΟ 
χωρίς νά άλλάξουν τήν κατεύθυνσίν του’ δτι αύτά μετέρχονται 
ήμίμετρα ώς μέσα καί δέν γιατρεύουν τήν άρρώστεια. Διά τοΟτο 
δέν πρέπει νά άρκεσθοϋν άποκλειστικώς μέ τάς όμαδικάς συγ
κρούσεις πού συνεχώς προκαλοΟνται άπό τάς άναποφεύκτους έπι- 
θέσεις τοΟ κεφαλαίου καί τάς μεταβολάς είς τήν κατάστασιν τής 
άγοράς. Αύτά πρέπει νά καταλάβουν δτι τό ση|ΐερινόν σύστημα 
έκτός τής δλης άθλιότητος πού τούς φέρνει, δημιουργεί ταύτο- 
χρ'όνως καί τΙς άπαραίτητες κοινωνικές συνθήκες καί κοινωνικές 
μορφές διά μίαν οίκονομικήν άνασύστασιν τής κοινωνίας. Στήν 
θέσι τού συντηρητικού συνθήματος: «Σωστή πληρωμή σωστή δου
λειά!» αύτά πρέπει νά γράψουν στή σημαία τους τό έπαναστα- 
τικό σύνθημα: «Κατάργησις τού συστήματος τής μισθωτής έρ
γασίας»2.

Όλων τούτων δεδομένων, θά ήτο έγκληματικόν τά έργατικά 
σωματεία νά μένουν άδιάφορα πρός τήν μόνην πολιτικήν δργά- 
νωσιν πού Εχει άναλάβει τήν πάλην έναντίον τής έπικρατούσης 
τάξεως. Ή  συνεργασία μεταξύ τών δύο δυνάμεων τοΰ αύτού άγώ- 
νος «Γναι ζήτημα συναρμονίσεως τοΟ Επαγγελματικού μ*τά τοΟ 
πολιτικού άγώνος τής αύτής τάξεως, «Ιναι ζήτημα συνδέσεως τών

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
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δύο ιίδών όργανώσεως. Τά έπαγγελματικά έργα.ικά σωματεία 
Ιχουν κάθε συμφέρον νά μή διευκολύνουν τήν ύπαγωγήν τών 
έπαγγελματιχώς ώργανωμένων έργατών είς τήν πολιτικήν διεύ- 
θυνσιν ένός έπαναστατικοϋ κόμματος πού Αντιπολιτεύεται δλο τό 
σύστημα. Τό πνεϋμα τής άντιπολιτεΰσεως είς χάθε άστιχήν πολι- 
τιχήν πρέπει νά χαρακτηρίζη έξ Ισου χαί τά σωματεία. Ή  συναρ- 
μόνισις τής δράσεως χαί τών δύο είδών όργανώσεως είναι δρος 
Απαράβατος διά τήν τελειοποίησιν χαί τής έπαγγελ]ΐατικής όργα
νώσεως, διά τήν έπιτυχή διεξαγωγήν τής πάλης τών τάξεων· 

Στήν Ελλάδα, ώς έχ τής βραδύτητος τής έξελίξεως τοϋ δλου 
έργατικοϋ χαί σοσιαλιστιχοϋ κινήματος, έργάται τινές διστάζουν 
νά τό παραδεχθούν άχόμη. Ot δισταγμοί αύτοί δμως, χαί δταν δέν 
προέρχονται άπό συμφεροντολογίαν χαί χομματιχό (άστιχό) πά
θος, άλλά άπό Αμορφωσιά χαί δειλίαν, διευκολύνουν τά σχέδια 
τών όργάνων τής άστιχής έπιρροής μέσα είς τά σωματεία, ένι- 
σχύουν τούς κατ’ έπάγγελμα προδότας τοϋ άγώνος, τούς Μαχαί- 
ρηδες, Παναγιώτηδες, Δασχαλάχηδες. Ό  καλύτερος τρόπος χατα- 
πολεμήσεως δλων αύτών τών προδοτικών στοιχείων είναι ή χατ* 
εύθεϊαν όδός, ό τελειωτικός προσανατολισμός τών σωματείων πρός 
τόν πολιτιχόν άγώνα.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

ζ ')  Πρός τό μέλλον

Έ χ  τής μελέτης τοϋ έπαγγελματιχοϋ άγώνος τοϋ έλληνιχοϋ 
προλεταριάτου έξάγεται τό συμπέρασμα δτι ή έργατική τάξις στήν 
Ελλάδα άνεδείχθη δειλά · δειλά καί δτι ή περαιτέρω κοινωνική 
μας έξέλιξις θά τήν άναδείξη όλοέν περισσότερον. Καίτοι άχόμη 
6 έπαγγελματιχός άγών δέν συνεχεντρώθη χαί δέν διεξάγεται παρά 
μονομερώς σέ μερικά έπαγγέλματα ζωηρότερον καί σέ Αλλα άδυ- 
νατότερον, καίτοι ot γενιχές άντιλήψεις τής έπαγγελματιχής στρα
τιάς είναι είσέτι συγκεχυμένοι χαί Αόριστοι, είς δέ τό πολιτιχόν 
έπίπεδον μόλις διαφαίνεται ή πρώτη λάμψις, δέν ύπάρχει δμως 
χαμμία άμφιβολία δτι ή έσωτερική οΐχονομιχή χαί πολιτική κρίσις
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όλοέν όξύνεται χαί ή Εξωτερική Επίδρασις όλοέν Ισχυροποιείται 
καί μονιμοποιείται, δτι έπομένως τό έλληνικόν προλεταρι4τον θά 
κληθή σύντομα νά παίξ^ σπουδαιότατον ρόλον· Δεδομένης δέ τής 
ύπΑρξεως μιάς μεγάλης μεσαίας τάξεως έν τή χώρ$ καί μιβς ιύα- 
ρίθμου μεγαλοαστικής τάξεως, ό ρόλος τοΟ έλληνιχοΟ προλβτα- 
ριάτου θά είναι τόσον περισσότερον μβγάλος, δσον περισσότερον 
ώργανωμένον εύρεθή τοΟτο είς τό έπαγγελματικόν έπίπεδον καί 
δσον περισσότερον χαθωρισμένην μορφήν δυνηθή νά προσλάβ^. 
£1ς τό σημεΐον αύτό δέν ύπάρχει Αμφιβολία, τό Σοσιαλιστικόν 
Έργατιχόν Κόμμα (Κομμουνιστιχόν) διά τής έν γένει δράσεώς 
του χαί διά τής έν όνόματι τών άρχών του δράσεο>ς τών μελών 
αύτοΟ είς τά διάφορα σωματεία, θά είναι 6 μοχλός τοΟ χυριω- 
τέρου χαταρτισμοΟ τής Επαναστατικής στρατιάς τοΟ έλληνιχοΟ 
προλεταριάτου χαί διά τήν προπαρασχευήν αύτοϋ είς τούς μελ
λοντικούς Αγώνας πού, έχ τής Ιστορικής έξελίξεο>ς θά είναι ύπο- 
χρεωμένον νά διεξαγάγη. Χάριν αύτής τής Αποστολής τοΟ Σοσια
λιστικού ΈργατιχοΟ Κόμματος (Κομμουνιστικού) έπείγει ό καθο
ρισμός τών έπαγγελματιχών Αντιλήψεων έν όνόματι τών όποίων 
θά πρέπει είς τό έξής νά δράσουν τά μέλη τού Κόμματος αύτοΟ 
πού Αναμιγνύω νται είς τά έργατικά σωματεία. Ή  συναρμόνισις 
τού κοινού σχοποΟ πρός τόν όποιον δέον ν* Αποβλέπουν δλοι οΐ 
ΑγωνισταΙ τού Κόμματος έντός τών σωματείων, θά είναι πολύ συν- 
τελεστιχή διά τήν προετοιμασίαν τοϋ έπαγγελματιχοΟ κινήματος 
διά μίαν Ανωτέραν έχδήλωσιν, έπΙ τής όποίας νά δυνηθή νά βασι- 
σθή Ενας πραγματικός Επαναστατικός πολτιχός Αγών μέσα στήν 
Ελλάδα έναντίον τοϋ καπιταλισμοΟ. Υπάρχει έργατιχή τάξις 
Αριθμητιχώς μεγαλυτέρα τών άλλων βαλκανικών χωρών, ύπάρχει 
καί είς τήν χοινωνιχήν σύνθεσιν τής ΈλλΑδος μία Αναλογία τών 
τάξεων μεγαλυτέρα τής Αναλογίας πού ύπάρχει είς τά άλλα βαλκα
νικά κράτη. *Η μόνη διαφορά πού παρατηρείται μεταξύ Ελλάδος 
καί άλλων βαλκανικών χωρών «Ιναι ή Οπαρξις μιάς μεγάλης 
μεσαίας τάξ«ως στήν Ελλάδα, πού Αλλοϋ στά Βαλκάνια είναι 
πολύ πιό περιωρισμένη καί παίζει δεύτε ρεύοντα καί τριτεύοντα 
ρ&ον, ένφ έδώ Εξακολουθεί Αχόμη νά παίζη Ινα σπουδαίον ρόλον·

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΒΝ

341
1β



Άντιθέτως δμως είς τά άλλα βαλκανικά κράτη ύπάρχει μία Αγρο
τική μικροαστική τάξις Ισχυροτέρα τής Ιδικής μας. Πάντως 6 
ρόλος αύτός τής μεσαίας μας τάξεως είναι πολύ περιωρισμένος έκ 
τής άνιχανότητος πού Εχ*ι νά παίξ^ άνεξάρτητον πολιτικόν ρόλον- 

ΑΙ έπαγγελματιχώς ώργανωμέναι έργατιχαΐ μάζαι στήν Ε λ 
λάδα είναι άριθμητικώς μεγαλύτερες τών άλλων βαλκανικών χω
ρών- ΤοΟτο είναι προτέρημα συνάμα δέ καί μία άδυναμία. Προτέ
ρημα είναι διότι δέν είναι δυνατόν νά διεξαχθή πολιτικός Επανα
στατικός άγών, άν αύτός δέν βασισθή έπί τών άλλων έργατικών 
μαζών, έπαγγελματικώς ώργανωμένων· Καί «Ις τά άλλα βαλκα
νικά κράτη μόλις τώρα κατόπιν δεκάδων έτών άγώνας κατορ
θώνουν νά μεταβάλουν τά μικρά των έπαγγελματικά σωματεία 
σέ «όργανώσεις τής μάζης» (Massenorganisation). Είναι βμως 
άδυναμία διότι αύτές αί έπαγγελματικώς ώργανωμένες μάζες δέν 
είναι καταρτισμένες σύμφωνα μέ τάς άπαιτήσεις δχι μόνον τοΟ 
γενικοΟ άπελευθερωτικοΟ άγώνος άλλά καί αύτών τών έπαγγελ- 
ματικών έπιδιώξεων, πράγμα πού δέν συμβαίνει στά άλλα βαλκα
νικά κράτη. Διά τοΟτο παρατηροΟμεν τό φαινόμενον πού στά άλλα 
βαλκανικά κράτη άριθμητικώς όλιγώτεροι ώργανωμένοι έργάται 
Ιχουν μεγαλυτέραν κοινωνικήν καί πολιτικήν Ισχύν, ένφ στήν 
Ελλάδα ύπεράριθμες έπαγγελματικές φάλαγγες δέν Εχουν άκόμη 
καμμίαν σχεδόν κοινωνικήν καί πολιτικήν δύναμιν·

Οί κομμουνιστικοί έπαγγελματικοΐ δμιλοι μέσα στά σωματεία 
καί ot κομμουνιστικές έπαγγελματικές ό|ΐάδες μέσα στά Εργο
στάσια τά μεγάλα πού τελευταίως φυτρώνουν καί πού τό Κόμμα 
έπιδιώκει νά Ιδρύσ  ̂ παντοΟ, «Ιναι {να σπουδαΐόν μέσον καταρ- 
τισμοΟ τοϋ έπαγγελματικοΟ άγώνος τοΟ έλληνικοΟ προλεταριάτου. 
’Αλλ’ άνεξαρτήτως τών προσπαθειών αύτών πρός διαμόρφωσιν 
τών στελεχών καί τής μάζης τοϋ έπαγγελματιχώς ώργανωμένοι 
προλεταριάτου, οί άγωνισταί τοΟ Κόμματος δέν πρέπει νά ξεχά- 
οοον δτι οί Επαγγελματική κίνησις στήν Ελλάδα δέν πήρε τήν 
όρισπκήν μορφήν τής όμοσπονδιαχής χαϊ συνομοσπονδιακής ένώ- 
σεως, άνευ τών δποίων δέν είναι δυνατόν νά διεξαχθοΟν άνοικτό- 
τερες καί δυνατώτερες Επαγγελματικές μάχες, πού θά δημιουρ
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γήσουν τάς κοινωνικάς ζυμώσεις έκείνας έπΐ τών όποίων δέον 
v i βασισθή ή ίλη  διαμορφωτική δρΑσις τοΟ Κόμματος. Έ  δια· 
σκόρπισις τών πνευματικών δυνάμεων τοϋ προλεταριάτου σΐ Ανε
ξάρτητα μιχροσωματεΐα χαί ή ίλλειψις μι&ς Ισχυρδς Συνομο
σπονδίας δέν δύναται παρά νά εύνοήσουν τήν μικροαστιχήν ψυχο
λογίαν xai φιλοδοξίαν εϊς τά στελέχη τών μιχρών αύτών σωμα
τείων κα’ι παρε|ΐβάλουν σπουδαία έμπόδια στήν διεξαγωγήν εύρυ- 
τέρων χαί γενικωτέρων έπαγγελματιχών άγώνων. 01 σοσιαλισταί 
πρέπει Αδιάκοπα νά έξακολουθήσουν τάς ένεργείας των διά τήν 
έμφάνισίν καί στερέωσιν τών δμοσπονδιακών ένώσεων τών σωμα
τείων καί διά τήν στερεοποίησιν τής Γενικής Συνομοσπονδίας τών 
Έργατών τής Ελλάδος.
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3
0 1  ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΛΑ

Δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 
τενχ. 11, Νοέμβριος 1922.





’Από τήν ήμέρα πού τό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (Κομ
μουνιστικό) άπεφάσισε νά γίνη Ενα θετικό Επαναστατικό Κόμμα 
τοΰ τόπου, μιά πραγματική πρωτοπορβία τοΟ άπελευθερωτικοΟ 
κινήματος τής έργατικής τάξεως, στό πρόγραμμά του, στίς προ
κηρύξεις του, στήν δλη του δρ&σι, μαζί μέ τήν ίδιαίτερή του 
προσοχή γιά τήν όργάνωσι, άνάπτυξι καί συνειδητοποίησι τών 
έργατών ώς τάξεως ξεχωριστής στήν κοινωνία, βλέπουμε μιάν δχι 
μικρότερη προσοχή νά δίνω καί στούς άγρότες.

01 άγρότες, μέ τή σημερινή τους θέσι, είνε ot πλησιέστεροι 
πρός τούς έργάτες. Καί ό ρόλος τους, ή σημασία τους μέσα στήν 
πάλη τών τάξεων είνε τέτοια, πού ή μέν πλουτοκρατία, δέν δύνα- 
ται νά Εξασφαλίσω γερά τήν κυρίαρχή της θέσι, άν δέν καθυπο
τάξω οίκονομικώς καί πολιτικώς καί τήν πολυπληθερεστέρα αύτή 
άγροτική «τάξι»’ ot δέ έργάτες είνε άνίκανοι νά έπικρατήσουν 
ώς κυρίαρχη τάξις καί νά καταργήσουν τΙς κοινωνικές τάξεις, 
νά συντρίψουν τήν πλουτοκρατία, άν δέν Εχουν, άν δχι τήν ένεργό 
σύμπραξι, τουλάχιστον τήν συμπάθειαν, τήν εύνοια τών άγροτών, 
ot όποιοι, Εδειξα άλλοΟ (βλέπε Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, φύλ
λο 7, άρθρον «Ό κομμουνισμός στήν ύπαιθρο χώρα»), Εχουν κάθε 
συμφέρον νά συμμαχήσουν μέ τό προλεταριάτο τών πόλεων· Καί 
γ ι’ αύτό ή τόσο μεγάλη προσοχή τοΟ Σοσιαλιστικού ’Εργατικού 
Κόμματος πρός τούς άγρότες, τούς όποίους θέλει νά όργανώση 
καταλλήλως, νά τούς συνδέση όργανικώς καί όπωσδήποτε άλλως 
μέ τήν έργατική τάξι, ώστε τή στιγμή τής κρίσεως, τοϋ σαρώ- 
ματος τοΟ άστικοΟ καθεστώτος, νά δυνηθούν καί ot άγρότες νά 
προσφέρουν τήν κατά δύναμιν συνειδητή συνδρομή τους.

’Αλλ’ ot σύντροφοί μας πού εύρίσκονται στό άγροτικό περι
βάλλον καί Εχουν τήν δλως είδική άποστολή τής όργανώσεως τών 
άγροτών πρέπει νά ξεύρουν δτι τό Κόμμα μας, ώς Κόμμα Κομ
μουνιστικό, βασίζεται έπάνω στή μαρξιστική άντίληψι τής Ιστορίας,
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δηλαδή έπί τής πάλης τών τάξεων, καί έπομένως Αντιπροσωπεύει 
τήν τάσι τών προλεταρίων καί πιεζομένων άγροτών έναντίον τής 
πλουτοκρατίας, έναντίον αύτοϋ τοΟ συστήματος τής διαιρέσεως τής 
κοινωνίας σέ τάξεις έκμεταλλιυομίνων καί έκμεταλλευτών. Ή  
σύμπραξις τών άγροτών είνε τόσο πειό ώφέλιμη στόν άγώνα αύ- 
τόν, δσο περισσότερο συνειδητά, έν έπιγνώσει τοΟ έπιδιωκομένου 
σχοποΟ δεχθοϋν οΐ άγρότες νά ένισχύσουν τό προλεταριάτο στήν 
έκτέλεσι τής Ιστορικής άποστολής του, δηλαδή στήν κατάργησι 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας έπί τών μεγάλων μέσων παραγωγής, 
άνταλλαγής καί μεταφοράς.

Πρός τοΟτο είνε άνάγκη νά γνωρίσουμε καλά τούς άγρότες 
μας καί νά τούς όργανώσουμε καταλλήλως, δηλαδή μέ τρόπο πού 
νά έπιτρέπη άκριβώς τήν ώς άνω συνδρομή τών άγροτών, δπότε 
ή έργατική τάξις τών πόλεων θά δυνηθή, καλώς ώργανωμένη καί 
καθοδηγουμένη άπό τό Κόμμα της, νά έπιδιώξ^ τήν ταχύτερη 
καί Ασφαλέστερη έπικράτησί της.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ

Ό ταν λέμε άγρότες, όπονοοϋμε μία μάζα άνομοιογενή, δχ: 
μία τάξι Ισχυρή καί Ικανή νά παίξη Ιναν άνεξάρτητο ρόλο, άλλ’ 
άπεναντίας, μία πολυπληθή τάξι άνθρώπων μέ άλληλοσυγκρουόμε- 
να μικροσυμφέροντα, άλλά πιεζομένη κι’ αύτή άπό τό κεφάλαιο, 
μέ τή διαφορά δτι ή πίεσις δέν είνε τόσον άντιληπτή σ’ αύτούς τούς 
Ιδιους, τόσο φανερή καί Ιση γιά δλους τους. Ή  πίεσις αύτή γίνεται 
διά διαφόρων μέσων καί δημιουργεί διάφορες κατηγορίες άγροτών 
μέ σημαντική διαφορά μεταξύ τους.

Είνε άνάγκη λοιπόν νά μελετήσουμε τΙς διάφορες αύτές κα
τηγορίες καί νά ξεύρουμε τή μέθοδο πού χρειάζεται νά μεταχει- 
ρισθοϋμε γιά νά μορφώσουμε καί όργανώσουμε τούς άγρότες κομ- 
μουνιστικώς, νά τούς συνδέσουμε γερά μέ τήν έργατική τάξι, μόνη 
Ικανή νά γκρεμίση τήν κυριαρχία τών βιομηχάνων, έφοπλιστών, 
τραπεζιτών, τσιφλικάδων καί άλλων έκμεταλλευτών.

Πρός μεγαλυτέραν εύκολία θά ύποδείξουμε τή διαίρεσι αύτή
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τών Αγροτών ok κατηγορίας, άλλά έπειδή έδώ στή φυλακή δέν 
έχω στά χέρια στατιστικές καί άλλα στοιχεία Ικανά νά μέ βοη
θήσουν, στή μελέτη αύτή δέν θά άναφέρω άριθμούς, πράγμα πού 
Αλλος σύντροφος μπορεΐ νά τό κάμη καλλίτερα.

Ot Αγρότες λοιπόν δέν είνε δλοι στήν αύτή θέσι Απέναντι 
τοϋ κεφαλαίου, τοΟ κρΑτους καί τών έργατών. Κατά τήν Αντί- 
ληψί μας, ot Αγρότες τής ΈλλΑδος χωρίζονται σέ:

α ')  ήμερομισθίους, 6 ')  κουλουκτσήδβς, γ ')  κολλίγους, δ ')  
έμφυτευτάς, « ') μικροΓδιοκτήτας καί σ τ') μεγαλοΓδιοκτήτας.

01 τρείς τελευταίες κατηγορίες, δηλαδή οί έμφυτευταί, ο( 
μικροϊδιοκτήτες καί ot δπωσδήποτε εύημεροΟντες μεσαίοι καί με- 
γαλοΐδιοκτήτες, έν μέρει δέ καί ot μισακάρηδες (πτωχοί μικροΤ- 
διοκτήτες πού παίρνουν χωράφια, έργαλεΐα καί κτήνη μέ νοίκι, 
πού πληρώνεται σέ είδος: τό μισό ή τό τρίτο ή τό πέμπτο), Ακόμη 
καί ot κολλίγοι χωρίζονται σέ καπνοπαραγωγούς, σταφιδοπαραγω
γούς, έλαιοπαραγωγούς, όπωροπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς κλπ., 
Αναλόγως τοΟ σπουδαιοτέρου προϊόντος πού παρΑγουν· Γιά νά μπο
ρέσουμε καλλίτερα νά καταλάβουμε τή θέσι, τά συμφέροντα καί 
τόν τρόπο τής προπαγάνδας μεταξύ δλων αύτών, θά έξετάσουμε 
κατά σειρά τΙς έξής κατηγορίες: ήμερομισθίους, κουλουκτσήδες, 
κολλίγους, έμφυτευτάς, καπνοπαραγωγούς, σταφιδοπαραγωγούς καί 
διαφόρους Αλλους. ’Απ’ τήν έξέτασιν αύτή κΑθε κατηγορίας χωρι
στά, θά μπορέσουμε νά βγάλουμε μερικά συμπεράσματα ώφέλιμα 
γιά τούς συντρόφους τούς δρώντας στά χωριά.

α ')  Ημερομίσθια

Στά χωριά μας, δπως καί σ’ δλον τόν κόσμο, πρό πολλοΟ 
ένεφανίσθησαν ot μεροκαματιάρηδες (σκαφτιάδες, ζευγαριστές, πα- 
ρακεντέδες, συλλέκτες καπνού, έλαιών κλπ., θεριστές, έργάτες έ- 
λαιοτριβείων, ύλοτόμοι, κιρατζήδες καί Αλλοι) · Κάποτε ot μικροΐ- 
διοκτήτες άλληλοεβοηθοΟντο μεταξύ τους σέ τρόπο πού Αν Ινας 
Αγρότης είχε μείνη πίσω στήν έργασία ή δέν προφταινε νά καλ- 
λιεργήση δλο του τό κτήμα ή νά πιρισυλλέξη τόν καρπό του, δλοι
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ot &λλοι (τρίχαν μιά μέρα νά τόν βοηθήσουν· ’Αργότερα αύτό τό 
έθιμο Ιγιν* σάν νόμος, ή λεγομένη άγγαρεία τών πτωχών πρός 
τούς πειό Ισχυρούς, τούς πλουσιωτέρους, τούς προύχοντας. Σήμε
ρον άχόμη ot μικροϊδιοκτήτες άλληλοβοηθοΟνται, άλλά μέ άλλο 
τρόπο: δανείζονται μεταξύ τους μεροκάματα, δηλαδή σήμερον δ 
(νας μικροΐδιοκτήτης βοηθά» τόν άλλο μέ δυό - τρία μεροκάματα 
στό σκάψιμο τοΟ άμπελιοΟ ή άλλοΟ χαί αδριον ό δανειζόμενος τήν 
έργασίαν τοΟ άλλου πάει καί δουλεύει τά χρεωστούμενα μεροκάμα- 
τα. Αύτός ό τρόπος δμως δλο καί έξαφανίζεται γιά νά δώση θέσι 
στούς ήμερομισθίους. Αύτοί είνε ώς έπΐ τό πλεΐστον πολύ πτωχοί 
άγρότες, πού δέν μποροΟν νά συντηρηθοΟν άπό τά μικρά κτήματά 
των καί όλοένα ξεπέφτουν σέ «έργάτες» (μεροκαματιάρηδες), πού 
δουλεύουν σήμερα στό άμπέλι τοΟ ένός, αύριο στό ζευγάρι τοΟ άλ
λου, άλλη μέρα στό έλαιοτριβείο τοΟ χωριοΟ κλπ. Ot γυναίκες καί 
τά κορίτσια τών πειό πτωχών άγροτών πάνε καί μαζεύουν πότε έ- 
λιές, πότε καπνά, πότε θερίζουν, καμμιά φορά καί σκάβουν. Μερι
κοί άπ’ αότούς τούς «άργάτες» δέν (χουν καθόλου ή σχεδόν καθό
λου κτήματα δικά τους καί είνε παρακεντέδες, κιρατζήδες, λατόμοι, 
ξυλοκόποι καί δταν δέν βρίσκουν τακτικά δουλειά πηγαίνουν στά 
μεταλλεία, άν ύπάρχουν κοντά τέτοια, ή στίς πόλεις, στά έργο- 
στάσια, ή καί μεταναστεύουν πολλές φορές.

Αύτή ή κατηγορία είναι ή πειό ξεπεσμένη άπό τούς άγρό
τες, elve τό προλεταριάτο τών χωριών, ή πειό βασανισμένη καί έκ- 
μεταλλευομένη καί, φυσιά, δλο καί περισσότερο αίσθάνεται δτι 
άποτελεΐ Αναπόσπαστο μέρος τής έργατικής τάξεως. Πολλοί έξ 
αύτών πηγαίνουν (να διάστημα τοΟ χρόνου μόνο στίς πόλεις ώς 
χτίστες, καπνεργάτες, ή καί άπλοΐ έργάτες, καί (τσι άνακατεύον- 
ται μέ τούς έργάτες τών πόλεων, μπαίνουν καί στά σωματεία. 
'Αλλοι πάλι, ώς παρακεντέδες, προσπαθούν νά κάμουν σωματεία 
στά χωριά. Αύτή ή κατηγορία είνε γενικώς ή πειό ώριμη γιά τήν 
προπαγάνδα μας καί, έφ’ δσον ύπάρχουν πολλοί σ’ (να μέρος, δύ- 
νανται νά όργανωθοΟν έπαγγελματικώς σέ σωματεία μικτά ή Πα
νεργατικές, δπου νά γίνεται ή συστηματική των μόρφωσις καί προ- 
παρασκευή γιά τούς μελλοντικούς άγώνας των* διότι τό μέλλον
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τους elve άναμφισβητήτως, έκτδς μερικών έξαιρέσεων, οτίς τάξεις 
τοΟ βιομηχανικού προλεταριάτου, στά καπιταλιστικά λατομεία, με
ταλλεία, έργοστάσια, ή στίς καπιταλιστικές γεωργικές έπιχειρή- 
σεις. Έκεΐ δπου, ώς παρακεντέδες ή γενικώς ώς γεωργικοί έργά- 
τες, δύνανται νά δργανωθοΟν σέ γεωργοεργατικά σωματεία, τούτο 
πρέπει νά γίνη.

Γενικώς άπ’ αύτή τήν κατηγορία πρέπει νά δημιουργήσουμε 
συνειδητούς, μορφωμένους κομμού νιστάς, ώστε νά χρησιμεύσουν 
ώς πυρήνες τών Αγροτικών Κομμουνιστικών ’Ομίλων.

β ')  Κουλουκταήδες

01 κουλουκταήδες είνε μιά ξεχωριστή κατηγορία μισθωτών 
άγροτών, πού δέν Ιχουν τίποτε γιά δικά τους χαί δουλεύουν στά 
τσιφλίκια τά καλλιεργούμενα μέ νέα μέσα, μέ μηχανήματα καί 
γιά λογαριασμό τών τσιφλικάδων. 01 κουλουκταήδες είνε Ινα εί
δος παρακεντέδες, πού μισθώνονται συνήθως γιά ίνα χρόνο, μαζύ 
μέ δλα τά (κανά πρδς έργασίαν μέλη τών οίκογενειών τους xal 
παίρνουν γιά πληρωμή σπίτι καί μισθό, είν* δηλαδή ot έξελιχθέν- 
τες προλετάριοι τοΟ κάμπου, τής γεωργίας, συνήθως έκδιωχθέντες 
άπ’ τά κτήματά τους κολλίγοι, πού έξαναγκάσθηκαν νά δουλεύουν 
δμαδικώς στίς καπιταλιστικοποιημένες γεωργικές έπιχειρήσεις, ύπδ 
τήν έπιτήρησι σκληρών καλοπληρωνομένων έπιστατών· Σ’ αύτή 
τήν κατηγορία άνήκουν καί ot αΐχ^ιάλωτοι καί πρόσφυγες γεωργοί, 
πού ή πείνα τούς ύποχρεώνει στή δουλειά αύτή. ΆφοΟ δουλέψουν 
2να διάστημα, συνήθως Ινα χρόνο, απολύονται καί πηγαίνουν σ’ 
άλλα τσιφλίκια, πολλές φορές τού Ιδιου τσιφλικά, καί μισθώνονται 
έκ νέου, γιά νά μή άποκτήσουν τήν «δρεξι» τής Ιδιοκτησίας καί 
βροΟν τδν μπελά τους ot κ·κ. τσιφλικάδες. Ή  έργασία τών κου- 
λουκτσήδων γίνεται δμαδικώς καί μέ πειθαρχία σχεδδν στρατιωτι
κή καί πολλές φορές χειρότερη άκόμα. Ή  πληρωμή τους φθάνει 
γιά νά πεινούν διαρκώς καί νά πεθαίνουν πρόωρα. Τά σπίτια, πού 
παίρνουν γιά τδ διάστημα τής μισθώσεώς των, είνε χειρότερα άπδ 
τούς σταύλους τών κτηνών τών άφεντάδων· 01 τσιφλικάδες έπιτη-

01 ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

251



ροΟν τόσο χαλά μή τυχόν καί Αποκτήσουν κάτι ot δοΟλοι αύτοί τοΟ 
κάμπου, ώστε καί κτήνη δέν τούς έπιτρέπουν νά Ιχουν πάνω στό 
«τσιφλίκι τους»· Στή Θεσσαλία άπ* αύτούς είνε πολλοί, χωριά ό- 
λόκληρα, καί σ* άλλα χωριά πάλι 6 μισός πληθυσμός τους είν» 
κουλουκτσήδες.

Αύτή ή κατηγορία άγροτών δύναται νά όργανωθή έπαγγελ
ματικώς σέ σωματεία κουλουκτσήδων, πού νά άποτελέσουν μαζύ 
μέ τά σωματεία παρακεντέδων μιάν 'Ομοσπονδία γεωργοεργατών 
(έργατών τής γής) μέσα στή Γενική Συνομοσπονδία τών έργα
τών τής Ελλάδος. 'Αν καί ot ύλικές καί ήθικές συνθήκες ύπό τΙς 
όποΐες βρίσκονται είνε Ινα μεγάλο έμπόδιο γιά τήν Ανάπτυξι καί 
μόρφωσί τους, έν τούτοις μιά προσπάθεια συστηματική μπορεϊ νά 
δώση Αποτελέσματα- Αύτός δ Αγροτικός πληθυσμός έχει τήν ύπο- 
κατανάλωσι ώς κανόνα καί ή Αμορφωσιά είνε σχεδόν Απόλυτη, διό» 
καί τά μικρά παιδιά τους άκόμη μισθώνονται πρός έργασίαν καί ή 
συνεχής μετανάστευσις δέν τούς έπιτρέπει νά στέλλουν στά σχο
λειά τά παιδιά τους. Ή  θέσις τους δμως είνε στήν έργατική οίκο- 
γένεια, άποτελοΟν μιά κατηγορία τοϋ έλληνικοΟ προλεταριάτου. Ε 
λάχιστοι έξ αύτών κατορθώνουν νά γίνουν πάλι κολλίγοι ή μισα- 
κάρηδες ή καί ν* άποκατασταθοΟν ώς μικροΐδιοκτήτες. Μιά σοβαρά 
προσπάθεια πρός όργάνωσι, μόρφωσι καί συνειδητοποίησί τους είνε 
ίνα άπό τά πειό σοβαρά Εργα τών κομμουνιστών στά χωριά. Άπό 
τΙς τάξεις τών δυστυχισμένων αύτών σκλάβων τής γεωργικής κα
πιταλιστικής έπιχειρήσεως μπορούν νά βγοϋν καλοί κομμουνισταί 
γιά τήν όργάνωσι τών Κομμουνιστικών πυρήνων στά χωριά·

γ ' )  Κολλίγοι

Μία άλλη κατηγορία άγροτών, πού κι* αύτοί «Γνε πολύ συν- 
δεδεμένοι μέ τούς έργάτες, λόγφ τής μεγάλης κοινωνικής πιέσεως 
πού ύφίστανται, είνε ot κολλίγοι. Αύτοί είνε άπομεινάρια τής δου
λοπαροικίας, τής έποχής τών τιμαριούχων πυργοδεσποτών. Ot 
κολλίγοι κι’ αύτοί δέν έχουν τίποτε ή σχεδόν τίποτε δικό τους, άλ
λά διαφέρουν πολύ άπό τούς κουλουκτσήδες, διότι είνε έγκατεστη-
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μένοι καί δουλεύουν σέ κτήματα οίκογενειακώς, γιά λογαριασμό 
τους, δίδουν δμως Ενα μέρος τοϋ εΐαοδήματος, τό τρίτο ή τό_μισό 
(άναλόγως τής συμφωνίας), στόν τσιφλικά. Ot τσιφλικάδες δέν 

μποροΟν εδκολα νά τούς διώξουν άπό τά κτήματά τους, άλλά οδτε 
καί ο! Γδιοι μπορούν εδκολα νά έγκαταλείψουν τόν άφέντη τους, 
γιατί θά μείνουν χωρίς σπίτι καί χωράφι. Αύτοί πολλές φορές 
ιχουν δικά τους άροτρα καί κτήνη καί Ιχουν κάθε συμφέρον νά 
άποκατασταθοϋν τελείως, δηλαδή νά γίνουν Ιδιοκτήτες τών χωρα- 
φιών, πού άπό αΙώνες ποτίζονται μέ τόν Ιδρώτα καί τό αίμα τών 
προπατόρων των. Τό δικαίωμα τών τιμαριούχων ίχει άλλωστε 
καταργηθή παντοϋ. Μένει ίμως στήν Ελλάδα πρός δόξαν καί τι
μήν τών Ελλήνων Κυβερνητών. Ή  λύσις τοϋ κολλιγικοϋ ζητήμα
τος ίχει γίνω παντοϋ κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν καί Ιπειτα 
άπ’ αύτήν μέ τή δήμευσι τών τσιφλικίων καί τή διανομή άνευ άπο- 
ζημιώσεως ατούς κολλίγους. Υπάρχουν δμως μέρη δπου Ιγινε δή- 
μευσις τών τσιφλικίων |ΐέ έλαχίστη άποζημίωσι καί πώληαις μερι
δίων ατούς κολλίγους σέ τιμή πολύ κατώτερη τής τρεχούσης τι
μής καί πληρωτέαν αέ δόσεις. Στή Ρωσσία, δπου έκατομμύρια 
Ρώασοι ήσαν άκόμα Εως τά 1917 κολλίγοι, τό ζήτημα έλύθη 
;ιονομι*ς άπό τή Σοβιετική Κυβέρνησι διά τής άνευ άποζημιώαεως 
διανομής τών γαιών ατούς χωρικούς, ένφ στή Ρουμανία μόλις έφέ- 
τος έμοιράαθησαν άπό τό κράτος τά 70% καί πλέον τών γαιών τών 
|ΐεγαλοκτηματιών ατούς χωρικούς, άφοϋ άπεζημιώθησαν ο! Ιδιο- 
κτήται, ot δέ χωρικοί Αναλαμβάνουν νά πληρώσουν στό Κράτος 
τήν άποζημίωσι μέσα σέ 30 χρόνια.

Στήν Ελλάδα 6 άγώνας τών κολλίγων γιά τήν λύσι τοϋ άγρο- 
τικοϋ ζητήματος Ιφθχσε σήμερα στό όξύτερο σημείο, λόγφ τής 
αίσχρ&ς ψευδοφιλαγροτικής πολιτικής τών διαφόρων άστικών Κυ
βερνήσεων καί Κομμάτων. Τό πρόγγραμα τοϋ Σοσιαλιστικού Ε ρ 
γατικού Κόμματος περιλαμβάνει καί τή διανομή τών τσιφλικίων 
χωρίς άποζημίωσι. ΟΙ κολλίγοι Ιχουν άλλωστε δοκιμάσω δλα τά 
άατικά κόμματα καί Ιχουν πικράν πείραν- Ώ ς  Ικ τούτου φυσική 
είνε ή μεγάλη συμπάθεια πού δεικνύουν γιά τόν άγώνα τών έργα
τών καί είδικώς γιά τό Σοσιαλιστικό Εργατικό (Κομμουνιστικό)
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Κόμμα. Έπανειλημμένως έζήτησαν νά συνδεθοϋν μέ τά έργατικά 
σωματεία καί τό Κόμμα μας, άλλ’ ή άντκργατική καί άντιαγροτι- 
κή πολιτική τοΟ Βενιζέλου καί τών σημερινών κυβερνητών ήμπό- 
δισε πάσαν έπικοινωνίαν μεταξύ άγροτών —  κολλίγων καί έργα
τών —  σοσιαλιστών. Παρά τά έμπόδια δμως, ή συνεργασία αύτή 
βρίσκει τό δρόμο της καί σιγά - σιγά συντελεϊται ή άφύπνισις, 
όργάνωσις καί κομμουνιστική μόρφωσις τών κολλίγων. Καί αύτοί 
οΐ «γεωργικοί συνεταιρισμοί» πού Ιδρύθηκαν άπό τούς βενιζελικούς 
μέ τόν σκοπό τής κομματικής έκμεταλλεύσεως τών κολλίγων, προσ
ανατολίζονται τώρα πρός τό Σοσιαλιστικόν Έργατικόν Κόμμα.

Ό  προπαγάνδα μας στά χωριά βεβαίως πρέπει νά δώση Ι
διαιτέραν προσοχήν ατούς κολλίγους, ο( όποϊοι, μαζύ μέ τού; κου- 
λουκτσήδες καί τούς μεροκαματιάρηδες, είνε ο( φυσικοί σύμμαχοι 
τών προλεταρίων τών πόλεων· Ό  τελειωτικός προσανατολισμός 
τών γεωργικών συνεταιρισμών πρός τό Κόμμα μας, καθώς καί ή 
όργάνωσις είδικών κολλιγικών συνδέσμων έπιδιωκόντων τήν δια
νομήν τών ταιφλικίων χωρίς άποζημίωσι καί προσχωρούντων Απ
ευθείας πρός τό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, συνεργαζομένων 
δέ καί καθοδηγου^νων άπό τούς άγροτικούς Κομμουνιστικούς 'Ο
μίλους τοΟ Κλίματος, πρέπει νά έπιδιωχθή μέ έπιμονήν· Ή  συ
στηματική μόρφωσις τών κολλίγων καί ή κομμουνιστική των άνά- 
πτυξις θά προσθέση στό Ιργο μας στά χωριά σπουδαίες δυνάμεις.

Ή  έργασία αύτή ήδη γίνεται εύρύτατα, άλλά χωρίς όργάνω- 
σι, χωρίς σύστημα καί κατεύθυνσι. Ό  Ιδρυσις τών άγροτικών Κομ
μουνιστικών 'Ομίλων καί ή ύποταγή δλων στήν ένιαία καθοδήγησι 
τοΟ Κόμ;ιατος Ιχει νά έπιδράση σπουδαίος στή συστηματική αύτή 
ίργάνωσι.

δ ')  ΈμφυτευταΙ καί μισακάρηδες

ΟΙ ΙμφυτκυταΙ χαί οΐ μισακάρηδες «Ινε άλλη κατηγορία 
άγροτών: έκείνη πού βρίσκεται πειό κοντά στήν κατηγορία τών 
κολλίγων καί πού καταλαβαίνει καί συμπαθεί τόν άγώνα τών κολ
λίγων, καθώς καί τόν άγώνα τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ ΈργατικοΟ Κόμ
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ματος. 01 έμφυτευταί είνε έκεϊνοι πού νοικιάζουν άχρηστα σχεδόν 
πάντοτε μέρη καί τά καλλιεργοϋν γιά λογαριασμό τους. Αύτοί πλη
ρώνουν νοίκι γιά τή γή, άλλά έκδιώκονται τή στιγμή πού θά τδ 
θελήση δ ιδιοκτήτης, δηλαδή δταν τά άχρηστα μερίδιά των, διά 
τοΟ κόπου τών έμφυτευτών, γίνουν γόνιμα καί καλά κτήματα. Συ
νήθως ot έμφυτευταί είνε μικροΓδοικτήτες, πού, καίτοι Εχουν μιά 
μικρή λωρίδα γής, είνε σάν νά μή ίχουν τίποτε καί συντηροΟνται 
μέ τδν καρπδ τών ένοικιαζομένων κτημάτων. Πλεΐστοι δέν Εχουν 
τίποτε πάρα πάνω άπδ τδ κτή]ΐατα πού έ νοικιάζουν. Μερικοί άπ' 
αύτούς Εχουν ένοικιάσει άπ’ αύτδ τδ Κράτος άχρηστα μέρη, τά 
δποΐα μετέβαλαν μέ τήν έργασία των καί μέ τήν έργασία τών 
οΙκογενειών των σέ πλούσια άμπέλια ή χωράφια. Μαζύ μ’ αύτή 
τή σειρά άνθρώπων είνε καί ot μισακάρηδες, γεωργοί πού λίγο - 
πολύ Εχουν γιά νά δουλέψουν, άλλά παίρνουν καί άλλα κτήματα 
άλλων πού δέν τά δουλεύουν |ΐόνοι τους ή δέν άρκοΟν τά χέρια των 
γιά δλα. Αύτοί ot μισακάρηδες, δέν πληρώνουν νοίκι, άλλά δίδουν 
τδ μισδ ή τδ τρίτο τοΟ καρπού πού βγάζουν άπ’ τή δουλειά τους 
πάνω στά κτήματα αύτά, άναλόγως τής συμφωνίας. Τδ αύτδ συμ
βαίνει καί μέ μερικούς κτηνοτρόφους πού παίρνουν πρόβατα ή γίδια 
μισάρικα. Ot μισακάρηδες αύτοί, γενικώς, είνε έγκατεστημένοι 
γεωργοί, ot δποίοι δμως δέν Ικανοποιούνται μέ τά λίγα κτήματά 
των καί δουλεύουν σέ ώρισμένα άλλα κτή·ιατα πού τά δανείζον
ται γιά Ενα χρόνο, μέ δρους καί συμφωνίας πού κάθε χρόνο άλ- 
λάζουν. Ένας γεωργδς μισακάρης παίρνει φέτος τδ χωράφι τοΟ Α 
καί τοΟ χρόνου παίρνει άλλο ή τδ ίδιο, ή καί δέν παίρνει πειά, 
άναλόγως τών άναγκών του, τής δυνάμεως πού Εχει πρδς Εργα
σίαν καί τής οίκονομικής του θέσεως, άν Εχη νά κάμω ίξο^α 
τής σποράς ή τής έργασίας. ΠλεΙστοι γεωργοί παίρνουν μοναστη
ριακά κτήματα γιά νά τά δουλέψουν μισάρικα, δταν δέν είνε κολ- 
λίγοί τών μοναστηρίων.

Ό  κατηγορία αύτή τών έμφυτευτών καί μισακάρηδων είνε 
κι’ αΑτή ένδιαφερομένη πολύ στή διανομή τών τσιφλικίων, μονα
στηριακών ή δημοσίων κτημάτων καί κινείται δσάκις κινοΟνται καί 
ot κολλίγοι, Εχ«ι δέ κάθβ συμφέρον δπως τδ άγροτικδ πρόγραμ
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μα τοϋ Σοσιαλιστικού Έργατικοϋ Κόμματος πραγματοποιηθώ καί 
έπομένως ε lye εύπρόσιτος στήν Κομμουνιστική προπαγάνδα.

Ot έμφυτευταί μάλιστα Ιχουν κι* αύτοί τους συνδέσμους των 
καί δύνανται, άν γίνη συστηματική καί έπίμονος πρός τοϋτο προσ
πάθεια, νά συνδεθοϋν δλοι καί μαζύ μέ τούς κολλιγικούς συνδέ
σμους —  συνδεδεμένοι μάλιστα μέ τούς Κομμουνιστικούς ’Αγροτι
κούς 'Ομίλους καί τό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα —  νά ένι- 
σχύσουν σπουδαίως τόν άγώνα τών έργατών τών πόλεων γιά τήν 
έπικράτησι τοϋ σοσιαλιστικού πολιτεύματος μέ τό όποιον μόνο θά 
δυνηθοϋν ν’ άποκτήσουν τΙς Απαραίτητες γαΐες πού τούς χρειά
ζονται γιά τή συντήρησι τών οίκογενειών των. Ή  έπίδρασις τής 
ώργανωμένης έργατικής τάξεως, τοϋ Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κό;ιματος έπΐ τών έμφυτευτών καί μισακάρηδων θά «Ινε τόσο πειό 
μεγάλη, δσο πειό ώργανωμένοι είνε στά χωριά ot μεροκαματιά- 
ρηδες καί ot κουλουκτσήδες, δσο πειό συνδεδεμένοι είνε μέ τό Κόμ
μα καί τήν έργατική τάξι ot κολλίγοι, δσο πειό πολλούς Κομμου
νιστικούς ’Αγροτικούς 'Ομίλους θά Ιχουμ* στά χωριά γιά νά σκορ
πάνε έφημερίδες, βιβλιάρια, γιά νά δράσουν μεταξύ των, Βσο πειό 
συστηματικά, ένιαίως καί μέ τό πνεύμα τοϋ Κομμουνισμού καί τοϋ 
συμφέροντος τοΰ Κόμματος γίνη ή έργασία στά χωριά, καθοδηγου- 
μένη καί έπιβλεπομένη άπό τό σύνολο τοϋ Κόμματος, άπό τήν 
Κεντρική Επιτροπή.

ε ')  Μικροϊδιοκτητες

’Αλλά δέν είνε μόνον ot ήμερομίσθιοι, ot κολουκτσήδες, ot 
κολλίγοι, οί έμφυτευταί καί ot μισακάρηδες πού Ιχουν συμφέρον 
καί συμπαθούν τόν άγώνα τών έργατών τών πόλ«ων· Καί ot μι- 
κροΤδιοκτήτες θά συμπαθήσουν τόν άγώνα τοΟ Κόμματός μας, Αν 
νοιώσουν καλά τό πρόγραμμα τού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα
τος καί τόν Ιστορικό προορισμό τής έργατικής τάξεως, Αν νοιώσουν 
καλά πώς καί αύτοί είνε σκλάβοι τοΰ πιστωτικού κεφαλαίου, τ&ν 
τοκογλύφων καί τραπεζιτών, σκλάβοι τών σταφιδεμπόρων καί κα- 
πνεμπόρων, καί δτι είνε Ανίσχυροι μόνοι, μέ τις μικρές καί σκορ
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πισμένες τους δυνάμεις καί καταδικασμένοι οτήν πτώχευσι, στόν 
ξεπεσμό, στή μετανάστευσι, άν νοιώσουν πώς 6 Κομμουνισμός Επι
διώκει τόν σκοπό τής δημεύσεως καί κοινωνικοποιήσεως τών μ€- 
γάλων μέσων παραγωγής, άνταλλαγής καί μεταφοράς πρωτίστως 
καί τή διανομή στους άκτήμονας καί πτωχούς μικροϊδιοκτήτες 
γεωργούς έπΙ πλέον κτημάτων τών μεγάλων κηφήνων στά χωριά, 
τών κτημάτων τών μοναστηρίων καί τών πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
δταν δηλαδή νοιώσουν πώς ή μικρή Ιδιοκτησία δχι μόνον δέν θά πει- 
ραχθή, άλλά καί θά στερεοποιηθή, γιά ένα διάστημα τουλάχιστον, 
θά προστατευθή καί θά ένισχυθή μέχρις δτου ό έλεύθερος συνεται
ρισμός μικροϊδιοκτητών καί ή έπίδρασις τής παγκοσμίου διανο
μής όργανώση καταλλήλως τή γεωργική παραγωγή τών μικροΓ- 
διοκτητών. Άλλά ή πίεσις τών μικροϊδιοκτητών άπό τό κεφάλαιον, 
άπό τήν άγοράν, άπό τόν σταφιδέμπορο, καπνέμπορο, τραπεζίτη, 
κλπ. Εχει προλειάνη ήδη τό έδαφος, γιά τήν κομμουνιστική προ
παγάνδα καί μεταξύ τών μικροϊδιοκτητών, οί όποιοι ώς λ.χ. στήν 
Πελοπόννησο, στή Μακεδονία καί σέ μερικά μέρη τής Θεσσαλίας 
καί ’Ηπείρου, δεικνύουν ζωηράς συμπαθείας πρός τό Σοσιαλιστι
κό Εργατικό Κόμμα.

Γιά νά γίνη πειό άντιληπτή ή θέσις τών μικροϊδιοκτητών στή 
σημερινή κοινωνία θά κάνουμε μιά μικρή έξέτασι τριών κατηγο
ριών μικροϊδιοκτητών:

α ')  καπνοπαραγωγών, 6 ') σταφιδοπαραγωγών, καί γ ')  δια
φόρων άλλων-

Καπνοπαραγωγοί

*0 άγροτικός πληθυσμός πού άσχολεΐται μέ τήν καπνοπαραγω
γή είνε σημαντικός, σχεδόν τό ίν  τρίτον τοΟ δλου πληθυσμοΟ τής 
όπαίθρου χώρας, πρό πάντος στήν Ανατολική καί Δυτική Μακε
δονία. Ό  πληθυσμός αύτός παράγει βέβαια καί άλλα προϊόντα, άλ
λά πλεϊστοι, γιά νά μήν ποΟμε οί περισσότεροι πού άσχολοΟνται 
στήν καπνοπαραγωγή, Εχουν τόν καπνό γιά τό σπουδαιότερό τους 
εΙσόδημα καί έξαρτώνται σχεδόν όλότελα άπό τήν καλή ή κακή
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έσοδεία τοΟ χαπνοΟ, απ’ τήν καλή ή ξεπεσμένη τιμή μέ τήν όποία 
θά πουλήσουν τά καπνά τους. Δέν όμιλοΰμεν έδώ γιά τούς κολλί
γους, έμφυτευτάς ή μισακάρηδες πού καί αυτοί παράγουν καπνά, 
διότι αυτών, είτε καπνά παράγουν, είτε δ,τιδήποτε άλλο, ή θέσις 
είνε δπως τήν διεγράψαμεν ανωτέρω. "Ας δοΟμε λοιπόν ποία είνε ή 
θέσις τών καπνοπαραγωγών. Όλοι, έκχός έλαχίστων έξαιρέσεων, 
έξαρτώνται άπό τήν άγορά τών καπνών πού τήν κανονίζουν ot κα- 
πνοβιομήχανοι, τά τράστ τών καπνεμπόρων καί ot μεσίτες, άναλό
γως τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, άναλόγως τής αγοραστικής 
Ικανότητος τής διεθνοΟς άγοράς καί άναλόγως τοϋ καπρίτσιο, τής 
όρέξεως τών καταναλωτών, καθώς έπίσης καί τών καπνεμπόρων. 01 
καπνοπαραγωγοί είνε σκλάβοι τών καπνεμπόρων, ot όποιοι πολ
λές φορές προπληρώνουν τά καπνά μέ τά δάνεια πού κάνουν στούς 
άγρότες καί τούς τά παίρνουν ύστερα σ’ έξευτελισμένη τιμή, σέ 
μικρότερη άκόμα άπό τήν τιμή τής άγοράς. Ot μικροϊδιοκτήτες αυ
τοί είνε Ενα είδος έργάτες τής βιομηχανίας καπνοϋ, πού Εχουν 
τήν άπατηλή ιδέα δτι είνε άνεξάρτητοι, ένφ πολλές φορές είνε 
πειό άνίσχυροι κι’ άπ’ αύτούς τούς έργάτες τής καπνοβιομηχανίας 
καί γδέρνονται άλύπητα, άπάνθρωπα. Όλοι ot καπνοπαραγωγοί, 
άπέναντι τοϋ βιομηχανικού κεφαλαίου (καπνοϋ) είνε υπόδουλοι πού 
έχουν ώς διαμέσους τούς καπνεμπόρους. Ot δέ καπνέμποροι εύκολα 
συνεταιρίζονται άπέναντι τών καπνοπαραγωγών, καθώς έπίσης καί 
άπέναντι τών έργατών, διότι είνε λίγοι, άλλά καί διότι ή άπλη- 
στία των τούς κάνει νά ένθαρρύνουν πρώτα τήν παραγωγή, μοιρά- 
ζοντες άφθονα δάνεια, στούς άγρότες καί νά πετσοκόβουν τις τιμές 
τών καπνών ύστερα μέχρι συντρίψεως πλείστων μικροπαραγωγών.

Γιά νά δώσουμε Ινα παράδειγμα τής άπληστίας τών καπνεμ
πόρων, πού πολλές φορές είνε ισχυρά καπιταλιστικά τράστ ή δυ
νατές άνώνυμες έταιρίες, θά ύπενθυμίζουμε έδώ τό φοβερό αύτό 
ζήτημα τής έξαγωγής τών άνεπεξεργάστων καπνών, πού τόσες 
ζημίες Ιφερε έδώ καί χρόνια στούς μικροπαραγωγούς καί χαπνερ
γάτες γιά τό συμφέρον 20 -2 5  καπνεμπορικών έπιχειρήσεων δλης 
τής Ελλάδος. Τώρα, πού τά κρατικά έμπορικά έπιμελητήρια 
καί αύτοί ot έμπορικοί πράκτορες τοϋ άστιχοϋ μας κράτους πι-
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στοποιοΟν δτι τά έλληνικά καπνά Εχασαν άπό τήν άξία τους γιά νά 
γίνουν τρεϊς - τέσσαρες έταιρίες πάμπλουτες, τώρα μόλις συζητούν 
καί σκέπτονται «σοβαρά» νά βροΟν τρόπον άπαγορεύσεως τής είς 
άρμάθα, «μπασί - μπαλί», χαί «μπασμά» έξαγωγής άνεπεξεργάστου 
χαπνοΟ. Είνε τρία Ιτη πού καπνεργάται χαί καπνοπαραγωγοί άπό 
χοινοΟ χαί χωριστά, άλλά χαί πλεϊστοι μικροκαπνέμποροι φωνά
ζουν δπως άπαγορευθή ή έξαγο>γή τών άνεπεξεργάστων χαπνών, 
άλλ’ ή βενιζελιχή χθές χαί ή βασιλική σήμερον κυβέρνησις κω
φεύουν γιά νά μή θίξουν τά συμφέροντα ·οών Αμερικανών καί ντό
πιων κεφαλαιούχων πού μετριοΟνται στά δέκα δάκτυλα τών χεριών.

Ά π’ αύτό τό παράδειγμα μόνο φαίνεται καθαρά πόσο ύπο- 
τελής είνε ή θέσις τών καπνοπαραγωγών άπέναντι τοϋ κεφαλαίου, 
ποία κοινά συμφέροντα έχουν καπνοπαραγωγοί καί καπνεργά- 
ται. Βεβαίως ή σύμπραξίς τους διά μέσου τοΟ ΣοσιαλιστικοΟ ’Ερ
γατικού Κόμματος, ή όργάνωσις τών καπνοπαραγωγών σέ συνδέ
σμους καί ό κοινός μετά τής Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας άγών 
είνε Ενα μέσον πρός καταπολέμησή τής αίοχρΑς έκμεταλλεύσεως 
τών όλίγων καπνεμπόρων έπΐ δεκάδων χιλιάδων καπνοπαραγωγών 
καί καπνεργατών.

Δέν θά άσχοληθώμεν είδικώς μέ τούς καπνοπαραγωγούς Ε
κείνους, πού, τόν καιρό πού δέν Εχουν δουλειά <πό χωράφι κατε
βαίνουν — χωριά όλόκληρα —  στά καπνομάγαζα καί γίνονται 
προσωρινώς ήμερομίσθιοι, προλετάριοι, καπνεργάτες. Ούτε θά κά- 
μωμεν Ιδιαιτέρως λόγο γιά τούς φορτωμένους μέ χρέη, πού κατα
λήγουν στό νά πουλήσουν τά κτήματά των, δταν οί καπνέμποροι - 
δανεισταί ή ot τοκογλύφοι καί ot τράπεζες δέν τά κατάσχουν, γιά 
λογαριασμό τους. Αύτά πού είπαμε είνε άρκετά γιά νά καταλάβτ; 
κανείς πόσον εύπρόσιτοι είνε στήν προπαγάνδα μας καί στήν κομ
μουνιστική όργάνωσι ot μικροΐδιοκτήτες καπνοπαραγωγοί.

Σ  τ α φ ι δ σ τ κ χ ρ α γ  ω γ ο Ι

Μιά δχι μικρά μερίς άγροτών, Ιδιαιτέρως στήν Πελοπόννη
σο, άοχολεΐται πρωτίστως στήν παραγωγή τής σοαφίδος. Ή  θέ-
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σις τών ώς έπΙ τό πλεΐστον μιχροπαραγωγών (καί έμφυτευτών) 
σταφίδος είνε πειό δεινή άπό έκείνη τών καπνοπαραγωγών- 01 
σταφιδέμποροι άφ’ ένός, πού μέ τήν Ιδια αίσχρότητα χαί τΙς 
Ιδιες μεθόδους έκμεταλλεύονται στούς σταφιδοπαραγωγούς δανεί- 
ζοντες χρήματα καί συνεταιριζόμενοι μεταξύ των κατά τήν άγορά 
σταφίδος, καί ή περιωρισμένη όπωσδήποτε διεθνής άγορά σταφί
δος άφ’ έτέρου, Εχουν μετατρέψω αύτήν τήν κατηγορία άγροτών 
σέ σωστούς προλεταρίους, γεωργοεργάτας τοΟ άγγλικοΟ καπιταλι- 
σμοΟ· Ή  ’Αγγλία είνε σχεδόν ό μόνος (οχυρός άγοραστής τής 
σταφίδος καί ή τιμή της έξαρτάται άποχλειστιχά άπό τήν θέλησι 
τής Αγγλικής κοινωνίας' κάτι περισσότερο: άπό τήν άπόφασι αύ
τής τής άγγλικής κυβερνήσεώς (ό μεγαλείτερος άγοραστής είνε 
αύτή ή άγγλική κυβέρνησις). Καί Ετσι, άπό χρόνο σέ χρόνο, οί 
σταφιδοπαραγωγοί γίνονται άπλοι έργάτες πού μόνο σκιά Ιδιοκτη
σίας Εχουν κα( άντί γιά ήμερομίσθιο Εχουν ώς πληρωμή τήν πείνα 
καί τήν άθλιότητα. Πολλοί μάλιστα δέν Εχουν χτήματα καί Εχουν 
τ’ Αμπέλια των έπάνω στά χτήματα πού ένοιχιάζουν, είνε δηλ· έμ- 
φυτευταί. Τό χειρότερο είνε πού πολλές φορές Ενοικιάζουν τά ά
χρηστα μπαίρια, τά χέρσα τών Ιδίων σταφιδεμπόρων·

Περιττό νά έπαναλάβωμεν δτι πλεϊστοι σταφιδοπαραγωγοί 
είνε καί σταφιδεργάτες, Απαράλλαχτα δπως καί ο( καπνοπα
ραγωγοί είνε καπνεργάτες. *Η όργάνωσις χαί ή πάλη τών σταφιδερ- 
γατών έπηρεάζει τούς σταφιδοπαραγωγούς Απαράλλαχτα δπως καί 
στά καπνά. *Η Κομμουνιστική προπαγάνδα μεταξύ τών σταφιδοπα
ραγωγών είνε τόσο πειό εύκολη καθ’ δσον πλεϊστοι συνεταιρι
σμοί (παραγωγικοί χαί προμηθευτικοί) καί πλεΐστα έν γένει σω
ματεία Εχουν Αναπτύξω μεγΑλως τό πνεΟμα τής όργανώσεως μετα
ξύ των* ’Αρκεί μιά συστηματική έργασία πρός προσανατολισμόν 
τών σταφιδοπαραγωγών στήν πάλη τών τάξεων, στούς άγώνας 
τοϋ προλεταριάτου καί στή δράσι τοϋ ΣοσιαλιστικοΟ ΈργατικοΟ 
Κάματος γιά νά Αργανώσουμε μεγάλως τήν έπίδρασι τοΟ Κομμουνι- 
σμοΟ έπ’ αύτών. Τά έχλογιχά άποτελέσματα τοϋ Κόμματός μας 
στήν περιφέρεια Πύργου, πού είχαμε χωρίς συστηματική δρ&σι 
στά χωριά, μάς πείθουν εύκολα γιά τήν δρθότητα τών Ανωτέρω.
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Διάφοροι άλλοι

Ot σταφιδοπαραγωγοί χαϊ ot καπνοπαραγωγοί, καί δταν ά
κόμη είνε «μικροϊδιοκτήτες», είνε πολύ πλησιέστεροι πρός τούς 
έργάτες άπ’ 3,τι φανταζόμεθα καί, έπομένως, τό ίδαφος τί)ς δρά- 
σεως τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος Εχ<ι προλειανθή σπουδαίως. 
’Αλλά καί μεταξύ τών άλλων άγροτών μικροϊδιοκτητών, καίτοι ή 
ψυχολογία των είνε άκόμη ξένη πρός τούς άγώνας τής έργατικής 
τάξεως, δέν Αποκλείεται έντελώς ή έπίδρασις τοΟ Κομμουνιστικού 
Κόμματος. 01 καθαυτό σιτοπαραγωγοί (άνεξάρτητοι) τού θεσσα- 
λικού κάμπου, τής Ηπείρου καί άλλων περιφερειών, οΐ φρουτο- 
παραγωγοί τού Πηλίου κλπ·, λόγφ τής βαρειάς φορολογίας τοΰ ά- 
στικού κράτους, τής έλλείψεως όδραύλικών Ιργων καί μέσων συγ
κοινωνίας, λόγφ τής κομματικής αίσχρότητος τών άστικών κομ
μάτων καί τής τοκογλυφίας, Ιχουν πλέον άπελπισθή άπό τό χρεω- 
κοπήααν άστικό κράτος καί Εχουν ήδη έστραμμένα τά βλέμματα 
πρός τήν έργατική τάξι. Είνε άκόμη διατακτικοί καί εύπιστοι στάς 
συκοφαντίας τών έχθρών μας, δέν άποκλείεται δμως μ ιά  σοβαρά 
έργασία διαφωτιστική, μορφωτική γιά νά στραφούν τελειωτικά 
πρός τό Κόμμα μας.

01 ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στήν έργασία αύτή στά χωριά τήν μόνη άντίδρασι θά τήν 
βρούμε άπό τούς πλουσίους χωρικούς, άπό τούς μεσίτες, κομμα- 
τάρχας καί μπράβους τών άστικών φατριών. ’Αλλ’ αύτή ή άντί- 
ορασις είνε φυσική, διότι ot μόνοι πού Εχουν νά χάσουν άπό τήν 
ίδρυσι τών Κομουνιστικών ’Αγροτικών 'Ομίλων καί άπό τήν όρ- 
γάνωσι τής κομμουνιστικής έπιρροής στά χωριά «Τν« αύτοί ot λί
γοι εύποροι χωριάτες, ot μ<σΐτες, ot κομματάρχαι τών μεγάλων 
ληστών τής άστικής πολιτικής.

Ή  Γδρυσις ’Αγροτικών Κομμουνιστικών 'Ομίλων στά σπου
δαιότερα χωριά, ή ούνδεσις αύτών μέ τά πλησιέστερα τμήματα 
τοΰ Κόμματος ή καί μέ τούς Πολιτικούς Κομμουνιστικούς 'Ομί
λους τών πόλεων καί κωμοπόλεων, δπου δέν ύπάρχουν άκόμη τμή-
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μαία, ή Ιδρυσις κολλιγικών συνδέσμων, σωματείων καί συνεται
ρισμών έμφυτβυτών, χολλίγων, καπνοπαραγωγών χαί σταφιδοπαρα
γωγών, ή ύπό τήν ίπί6λ*ψι τών ’Αγροτικών Κομμουνιστικών 'Ομί
λων σύνδβσις καί ένιαία δράσις αύτών τών σωματίων καί συν«- 
ταιρισμών, ή Ιδρυσις σωματείων χουλουχτσήδων χαί μικτών πανιρ- 
γατικών, ή προσχώρησις αύτών τών τβλβυταίων στή Γενική Συνο
μοσπονδία καί στά πλησιέσνερα Εργατικά Κέντρα, χαθώς χαί ή 
προσπάθ«ια πρός Ιδρυσιν μιβς 'Ομοσπονδίας έργατών τής γής, τέ
λος, ή γενική έπίβλεψις τοΟ Κόμματος, δηλαδή τής Κεντρικής 
’Επιτροπής αύτοΟ, έπΐ δλης τής συστηματικής αύτής έργασίας στά 
χωριά καί ή ύποταγή τής έργασίας αύτής στά συμφέροντα καί στάς 
άνάγχας τοΟ δλου Απελευθερωτικού άγώνος τοΟ προλεταριάτου τών 
πόλεων χαί χωρίων —  αύτή πρέπει νά «ίνε ή άποστολή τοΟ Κόμ
ματός |ΐας μεταξύ τών άγροτών τής χώρας μας, τούς όποίους Ιχει 
κάθε συμφέρον νά βοηθήσ^ γιά νά συνδ«θοΟν μέ τούς έργάτες τών 
πόλεων, γιά νά γκρεμισθή ή σαπίλα αύτή τοϋ άστιχοΟ έν Έλλάδι 
«καθεστώτος» ή, γιά νά ποΟμ* καλλίτερα, τής πολι-ηκής καί οίκο· 
νομικής αύτής Ακαταστασίας.

Βεβαίως ή Ελλάς δέν θά βαδίση μόνη, δέν μπορεί νά πρχ- 
γ|ΐατοποιήση, άπο|ΐονωμένη άπό τά άλλα βαλκανικά Κράτη, τόν 
Κομμουνισμόν, χαί πιριττός δ φόβος τών καλοθελητών μας. ’Αλλά 
δταν Ιλθη ή ώρα έκείνη πού ή Ελλάς δέν θά δυνηθή νά μένη 
χώρια χαί τά πάντα θά τήν παρασύρουν στήν κοινωνική χαί πο
λιτική αύτή μτεαβολή πού θά συντελοσθή καί Αλλού, ή ώς άνω 
δρΑ<ης στά χωριά καί ή κομμουνιστική όργάνωσις τών άγροτών 
μας, παραλλήλως πρός τήν όργάνωσι τών έργατών τών πόλεων 
(τής βιομηχανίας, τής συγκοινωνίας, τών μηαλλείων, τοΟ έμπο- 
ρίου καί τής βιομηχανίας), θά παρασκευάσουν τό Ιδαφος καί θά 
έξασφαλίσουν τόν θρίαμβο τοΟ Κομμουνισμού στήν Ελλάδα, παρά 
τάς ύστερικάς χραυγάς τών διαφόρων Αστικών φατριών-
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ΧΡΟΝΟΛ.

19 » Ό  Μαρίνος Άντόπας <κδ(6·ι οτήν Κ«φαλ- 
λονι* τήν οοοιαλιοτιχή ίφημ*ρ(δα «Άνά- 
οτβοις». ’Αγροτικές κινητοποιήσ*ις στό 
θ«σοαλικό κάμπο γιά  τό μοίραομα τ<5ν 
ιοιφλιχιΦν.

Ιδρύονται οτήν ‘Αθήνα χαΐ Π ιιραιβ ct 
οοοιαλιστιχοΐ Ομιλοι «Σπάρτακος», «Κα
τακόμβη» χαΐ «*Ημ*ροβουλ((α».

1006

1907 Δολοφονία Μαρίνου Ά ντίπα  άπό το&ς ται- 
φλικάββς τής θ«σοαλ(ας. Κυκλοφορεί τ4 
βιβλίο τν3 ΣκληροΟ «Τό χοινωνιχόν μας 
ζήτημα- χαΐ άρχίζβι μίγάλη συζήτηοη γι* 
αύτό άπό τΙς στήλες τοΟ «ϊίοομά».

Ό  Δρχχοόλης ΙίρΊβι τόν «Σύνδεσμο τβν 
ΈργατιχΑν Τάξεων». 01 «Κοινωνιολόγοι» 
ίίρΊουν τήν οοαιαλ(ζουοα «Κοινωνιολογι
κή 'Κταιρ*(α·. Ί8ρΰ·ται ‘Εργατικό Κέν
τρο 3τό Βόλο χαΐ *χβ(6·τχι 6 «‘Εργάτης·.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυβέρνηση Γεωργίου θεοτόχη, παλιοΟ ου- 
νεργάτη τοΟ X. Τριχοόκη.

«ΕΟαγγελικά». Παραίτηση θεοτόκη —  κυ
βέρνηση Ζαίμη. Σύγκρουση τοΟ πρίγκηκα 
Γεωργίου (άρμοστοΟ) χαΐ Έ λ·υθ. Βενιζί- 
λου στήν Κρήτη.

Ιδρύεται τό Σέρβιχο ‘Εργατικό Σοσιαλδη
μοκρατικό Κόμμα. Στό Β ' Συνέδριο τοΟ 
ΡωοσικοΟ Σοσιαλδημοκρατικοί) Κόμματος 
διαμορφώνονται οΐ τά ίεις «Μπολσεβίκων» 
χα 1«Μινσ*6(χων». Στή βουλγάριχη σοσιαλ 
δημοκρατία άκολουθεΤ άνάλσγη διάκριση 
oi «Στινοΐις» καί «ΕΑρεΐς·.

Στή ΓαλΧ(α διάφορες σοσιαλιστικές τ4σ·ις 
συγχωνεύονται χαΐ Ιδρύουν τό Γαλλικό 
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κάτω Από τήν 
ήγεσία τοΟ Ζωρές.

’Εργατιχή ’Επανάσταση στήν Τσαρική 
Ρωσοία —  Δημιουργία ΙργατιχΟν συμβου
λίων (Σοβιέτ). Ή  ίπανάοταση, πού περ- 
νώντας διάφορες φάοιις χράτηοε ώς τΑ 
τέλη τοΟ 1906, χαταστέλλεται Αγρια.

Τυπική συνένωση μεναεβίκων καί μπολ
σεβίκον στό 4ο συνέδριο τοΟ ΡΣΔΕΚ.

Μεγάλη αγροτική εξέγερση στή Ρουμανία 
πνίγεται στό αίμα. —  Τό Συνέδριο τής 
Β ' ΔιεθνοΟς στή Στουτγάρδη τάσσεται 
κατ± τοΟ βιαγραςφανου πολέμου χαΐ κα
θορίζει κοινή τακτική τών σοσιαλιστών.

Κίνημα τοΟ ·Ή λ ιν  - ντέν» στή Μακεδο- 
νία. Κυβερνητική Αστάβεια στήν ΈλλΑ- 
βα. ’Εναλλάσσονται όκουργεΤα ΔεληγιΑν- 
νη — θζοτόχη.

Δημιουργοδνται έλληνιχές όμάδες «Μαχε- 
ΒονιχοΟ Άγβνος» (μαχεδονομΑχοι).

1-1; έκλογέ; τής 20 Φεβρουαρίου έπι- 
κρατεί ό Δεληγιάννης, ΑλλΑ δολοφονείται 
μετά τρίμηνο. — Κυβέρνηση θεοτόχη. —  
Κίνημα «θίρισου» Κρήτης μέ τό Β·νι- 
ζέλο.

’Απομάκρυνση Γεωργίου Από τήν Αρμο
στεία Κρήτης. — 'Αρμοστεία Ζαΐμη.

Νέε; έκλογέ;. — Κυβέρνηση θεοτόχη.

’Ανακήρυξη πλήρους Ανεξαρτησίας τής 
Βουλγαρίας. Κίνημα Νεοτοΰρχων στήν 
Τουρκία. Προσάρτηση ’Ερζεγοβίνης χαΐ 
Βοσνίας Από τήν Αόστρία.
01 Κρήτε; προβαίνουν σέ Ανακήρυξη τής 
Ινωιης τής Κρήτης μέ τήν 'Ελλάδα. ’Α
πειλή ΙλληνοτουρκικοΟ πολέμου. Σύσταση 
Α-ό κατώτερους Αξιωματικούς τοΟ; «Στρχ- 
τιωτικοΟ Συνδέσμου».
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Στή θ·οβαλον(χη ΙΟρόβται ή #«vxtpaoiAv 
irJ> 16ρα(ου; σοσιαλιστές. Μ·τβφράζβτβι 
τό Κομμουνιστικά Μανιφέστο τοΟ Κ. Μ&ρξ 
ivb τόν Χατζό*ουλο. —  *0 Δραχούλης 
Ιβρϋίΐ τΛ «'Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμ
μα» —  Άπ*ργ(«ς τροχιοΒρομιχβν οτήν 
* Αθήνα χαΐ χαπν·ργατβν οτό Βόλο. — 
Στό Μόναχο Γ·ρμαν(ας ΙΒρ6»ται ή Σοσια
λιστική Λημοτιχιστιχή Έ νω ο ις ·. —  ‘Ι 
δρύεται άπό τόν Α. ΔιλμοΟζο ατό Βόλο τό 
•Ά νώ κρον Παρθ*ναγ<»γ·Ιο». 'Ογκώδης 
σνμμβτοχή τοΟ ΑθηναΙχοΟ λαοΟ ατό «>λ- 
λαλητήριο πού όργανά ν*ται μ*χΔ τήν 1- 
-ανίστααη τοΟ ΓουβιοΟ.

Κ ινητοποιήηι; άγροτβν στή θιοοαλία. 
•Εξέγερση τοΟ Κιλ*λ*ρ (β Μαρτίου). ΕΙ- 
χο3αήμ·ρη άπιργία ίργατβν στό Βόλο. Ί 
δρωτα: -ό Έργα·:·.** Κέντρο ’Αθήνας.

Μ·γάλη πρωτομαγιάτικη ί*δήλ»ση στή 
θ·σσαλονίχη όργανωμένη d*0 τήν *«ν- 
τ«ρχσιόν. Άπ*ργ(*ς στό Βόλο, Πάτρα καί 
’Αθήνα. Ίβ ρ ύπ αι ή βραχύβια «Πανελλή
νια ’Εργατική Όμοσκονβία» οτήν ’Αθή-

Ό  σοσιαλιστικό; όμιλος Καβάλλας «’Ελ
ληνική Ν*ολα(α» 6γάζ·ι τήν 4φημ*ρ(9α 
«Άνίστασις». 01 σοσιαλιστές τής ’Ελλά- 
6ος xal ή Ψιντιρασιόν τάσσονται κατ4 
τβν Βαλχανιχβν Πολέμ«·ν.

1914
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 20ΖΙΑΛ.
ΚΑΙ ΚΟΜΜ. ΚΙΝΗΜΑ

Ζοοιαλιοτιχό συνέδριο -rtjc Κοκογχάγης *~ 
χαταδίχη τβν έ&κλιομβν καί τ1|ς dbtoi- 
κιοχρατ(ας. — Πρώτη Βαλχανιχή οοοιαλ- 
βημοχρατιχή συνδιάσκεψη στ6 Β«λιγράίι.

ΤΑ σοοιαλιστ.χά χόμματα ΕΛρώπης τάβ- 
οσνται μ* τό μέρος τής Τουρκίας στόν Ί -  
ταλστουρχιχό π ίλ ιμο . —  Ή  Ιταλιχή οο- 
σιαλδημσχρατία διασπβται σέ τροίς τά- 
ο*ις: ριφορμιστιχή (ΜκονομΙ —  Μκιοοο- 
λ ά τι) , έβνιχιοτιχή —  χβντρβα (Τουράτι
—  MouoooX(vt) χαΐ άναρχοουνβιχαλιβτι- 
χή  (A iiv i, Λαμχριόλα).

Μλ τήν κήροξη τοβ Παγχοαμίβο Πολέμου 
ol npiootopoi οοσιαλιοτές τ^ς Βόρβϊτης 
6**ρψηφ(ζοον τΙς *ο)ί«μικές τβν
ηβ ίμήο ιέν  χοος. Πολλοί μκαΐνοο» w l 
στίς χυβ*ρνήσ*ις. Δολοφονία τοβ Sep*c 
στή Γαλλία.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ

16 ΑΑγοόστου Κίνημα στή Γουδί. ‘Αντί· 
καθίσταται ή κυβέρνηση Ράλλη Α*6 xifv 
κυβέρνηση Μαυρομιχάλη Βσαρα 4*£ έ- 
κέμβαση τοβ Χτρατιβτιχοβ ΖονΜαμοο.

Διαλ6·ται 6 ·Ζτρατιβτιχός ΜνΒοσμος» — 
‘Κχλσγές Άναβ«ι»ρητιχ1)ς Βουλής. Πρώ
τη κυβέρνηση Ββνίζέλου — Διάλυση τής 
Βουλής. ΣτΙς έκλογές τής 88ης Νο«μβρ. 
τό ν*οχαγές χόμμα τβν #ιλ·λ«οΜρ·ν 
χ*ρδ(ζ·ι μέ μβγάλη κλ·ιοψηφ(α.

Σύνταγμα τοβ 1911. Πρβας άκαλλοτριβ- 
ο»ις ταιφλιχιβν στή Θ«οοαλ1α. Ίταλο ·  
τουρκικός «όλομος — κατάληψη τβν Δ»- 
βηανήσwv Αχό τοός Ίταλοός.

Σύναψη της Βαλκανικής Συμμαχίας (16 
Matoo). Α' Βαλκανικός κβλομος — ΕΤ- 
οοδος τβν 'Ελλήνβν στή θ·οοαλον(κη. Ά- 
ναχήροΕη άν«(αρτηο(ας τής ‘Αλβανίας.

Κατάληψη τβν ‘ImowCvmv, Xtoo Λέοβοο.
— Τκβγραφή *νακ»χής μλ Τοορκία (80 
Matoo). 'Βλληνοοορβική σαμμαχία. — 
Β' Βαλκανικός κόληιος. Τορματιομός βαλ- 
καναβν κολέμΜν (συν#ήχη Dooxoopxnt- 
οο xal ’Αληνβν).

1η Αόγοόστοο Ιναρζη Α' Παγκοσμίου Πο- 
λέμβο. Ό  Β«ν«ζέλος έχθηλβνπαι Μ ρ  
τής Άνταντ.
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Συνέρχ«ται οτήν ‘Αθήνα ή «Α' Πανιλλή- 
νια Σοσιαλιστική Συνδιάσχ*ψις» μέ σχοκό 
τήν Ιδρυση οοοιαλιστιχοΟ Κόμματος. "Κχ- 
Χέγκαι όργανβτιχή ίχιτροπή. ΟΙ σοσιαλι
στές συμπράττουν μ* τόν Δ. Γοόναρη Ιναν- 
τίον τοΟ Βτνιζέλου Ιπ#ι6ή ot μοναρχικοί 
Εμφανίζονται μ* άντιπολ·μιχό πρόγραμμα. 
’Εκλέγονται βουλιυτές θ«οοαλον(χης ot 
σοσιαλιστές Α. Σίδ·ρης xal Α. Κουριίλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

*0 Γιαννιός προσχ«ρ*1 οτό χ(νημα «Έ · 
θνιχής Άμόνης» τοΟ Β*νιζέλου. *0 Δρα- 
χοόλης τϊσσ*ται μ* χό μέρος τής ‘Αν- 
τάντ.

Ίδρόιται τό ‘Εργατικό Κέντρο θ«σσαλο- 
νίχης. Διώξιις σοσιαλιστήν οτήν ‘Αθήνα.

Στή θ(οοαλον(χη συνέρχεται ή Β ' Σοσια
λιστική Συνδιάσχ*ψη: 01 Κουριέλ, Σίδ»- 
ρης χαΐ Δημητράτος συμμετέχουν οτή σο- 
οιαλιοτιχή διάσχ·ψη τοΟ Λονδίνου όποχι- 
νοώμινοι χαΐ άπό τόν Βίνιζέλο. —  Ή  Γ' 
Σοσιαλιστική Συνβιάσκ*ψη ποΟ ουνίρχ ·τιι 
οτήν ’Αθήνα χαταβιχάζιι τήν <νέργ·ιά 
τους. Συντονίζονται ot ένίργιιβς γιά  τήν 
Τδρυση κόμματος. 21 ϊα>ς 28 ’Οκτωβρ. I- 
δρό*ται ή Γ*νική Συνομοσπονδία Έ ργατβν 
τής 'Ελλάδος. 10 Ιως 23 Νο«μβρ. ΙΒρόβται 
ό Σοσιαλιστικό 'Εργατικό Κόμμα 'Ε λλά

δος (ΣΕΚΕ).

Στό Α ' ‘Εθνικό Συμβούλιο τοΟ ΣΕΚΕ (Μά
ης) άκοφασίζιται ή σόνδιση τοΟ Κόμμα
τος μ* τήν Γ ' Δκθνή —  Πρώτη πολιτική 
άπ«ργ(α οτήν 'Ελλάδα μ* αίτημα τήν I-



Συνδιάσκεψη τοΟ Τσίμερβαλντ ποό έπιδιώ- 
χει νΑ καθορίσει κοινή Αντιπολεμική τα- 
χτιχή τών έπαναστατών σοσιαλιστών. Έ - 
κιχρατεί ή «πασσίφίστιχή· Αποψη. Νέα 
Απόπειρα συνένωσης τών έπαναστατών σο
σιαλιστών πού τάχτηκαν χατά τοΟ πολέ
μου πραγματοποιείται στ6 Κιένταλ τής 
'Ελβετίας τό Ιπόμενο χρόνο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

01 Κάρλ Λίμπνεχτ, Ρόζα Λοΰξεμκουργκ, 
Γιόγχιαες χαΐ Φ. Μέρλιγχ Ιδρύουν στή 
Γερμανία τήν όμάόχ «Σπάρτακος·.

ΆστιΟημοχρατιχή «’Επανάσταση τοΟ Φλε
βάρη· άνατρέπει τόν Τσαρισμό στή Ρωσ- 
σία. Σχηματίζονται Σοβιέτ άγροτών, έρ- 
γατών, στρατιωτών. *0 Λένιν έπιστρέφον- 
χας στή Ρωσσία παρουσιάζει τΙς «θέσεις 
τοΟ ’Απρίλη» γιά  τήν πορεία τής έπανά- 
στασης. ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση.

Έξεγείρονται οΐ γερμανοί ναΟτες στό Κίε
βο. Νοεμβριανή έπανάσταοη στή Γεριιανία
— άνατρέπεται ό ΚάΙζερ, κυβέρνηση σο
σιαλδημοκρατών. — Ή  Γερμανία κηρύσ
σεται «’Ελεύθερη Δημοκρατία·. Στή Σο
βιετική Ρωσσία άρχίζει 6 έμφύλιος πόλε
μος καί ή ξένη επέμβαση.

•Αντεπανάσταση στή Γεριιανία — δολο
φονείται ή Ρ. Λούξεμπουργχ κι ό Λίμ
πνεχτ. Ιδρυτικό συνέδριο τής Γ ' ΔιεθνοΟς 
στή Μόσχα (Μάρτιος) — ’Ανασύσταση

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛ. ΙΣΤΟΡΙΑ

Σϋγχρουση Στέμματος - Βενιζέλου. Πα
ραίτηση κυβέρνησης Βενιζέλου. —  ’Εκλο
γές Ίούνη, νίκη τών βενιζεΧιχών. —  Έ 
ξοδος τής Βουλγαρίας στόν πόλεμο. Νέα 
βξυνση διαμάχης Στέμματος — Βενιζέ
λου. Κυβέρνηση Ράλλη —  θεοτόχη — 
Ζαίμη — Γούναρη. Διάλυση τής Βουλής 
καί νέες έκλογές (6 Δ εχ .). 01 Φιλελεύ
θεροι απέχουν. Μακεδονικό Μέτωπο &πό 
τό γάλλο στρατηγό ΣεραΙγ. Είσοδος Γερ
μανών xal Βουλγάρων στήν Ά νατ. Μα 
χεδονία.

Κίνημα ’Εθνικής Άμύνης στή Θεσσαλο
νίκη. Δημιουργία «Κράτους θεσσαλονίχης» 
μέ τό Βενιζέλο. ’Αποκλεισμός τής Πα- 
λαιΑς 'Ελλάδας από τούς Γάλλους. «Νοεμ
βριανά· — σύγχρουση Γάλλων καί βασι
λικών στήν ’Αθήνα. ’Ανάθεμα Βενιζέλου.

’Επανάσταση στή Ρωσσία καί Ανατροπή 
τής τσαριχής άπολυταρχίας. —  Έξωση 
τοΟ Κωνσταντίνου (39 Matou). Ό  Βενι- 
ζέλος μεταφέρει στήν ’Αθήνα τήν κυβέρ
νηση θεσσαλονίχης. ’Ανασύσταση τής Βου
λής τής 31 Matou 1915. — Γενική έπι- 
στράτευση καί έπίσημη συμμετοχή τής 
'Ελλάδας στόν πόλεμο. ’Οκτωβριανή ’Επα
νάσταση. Σέρβοι, ΚροΑτες xal Σλοβένιοι 
συνάπτουν τό σύμφωνο τής Κέρκυρας·, κα
ταστατικό χάρτη τής μελλοντικής Γιουγ- 
κοσλαυίας. — Δήλωση Μπάλφουρ γιά  τήν 
δημιουργία κράτους τοΟ ’Ισραήλ. —

Ία ν. τ* 14 σημεία τού Ούίλσων.
Ή  Βουλγαρία Οπογράφει ’Ανακωχή (25 
Σ επτ.), άποκλουθεΐ ή Τουρκία (31 *0- 
κτωβρ.). 'Εναρξη συνομιλιών είρήνης. — 
Γενική απεργία στή Γερμανία, — 
συναδέλφωση λαοΟ καί στρατο3. —  Ή  
Γερμανία τοΟ Κάϊζερ καταρρέει. 11 Νο
εμβρίου Υπογράφεται ή άνακωχή μέ τήν 
όποία τερματίζεται ό Α ' Παγκόσμιος Πό- 
λεμος.

’Επέμβαση τών καπιταλιστικών χωρών 
Σοβιετιχή Ένωση — άποστολή έλληνιχοΟ 
έχστρατευτιχοΟ σώματος στήν Ούχρανία 
μέ τόν στρατηγό Νίδερ —  Μάιος: Απόβα-



«αναφορά τβν έξορίστβν μελβν τής ΓΣΒΕ.
—  Πανθιοοαλιχή ‘Αγροτική σύσκεψη οτή 
Λάριοσα (15 Σ εκτ.).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ6 ΣΕΚΕ συμμετέχει οτή διάσκεψη Tffiv 
οοοιαλιστικβν Κομμάτων τής Βαλκανικής 
πού συνήλθε οτήν Σόφια χαΐ Ιδρύει τήν 
Βαλχανιχή Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία. 
Τ6 Β ' Συνέδριο τοΟ ΣΕΚΕ (’Απρίλιος) 
άποφασίζει τήν προσχώρηση οτή Γ ' Διε
θνή χαΐ άποβέχεται τούς <21 Ορους ·1σ- 
δοχής». —  Άποστέλλεται δ ΛιγΟόπουλος 
ατό Β ' συνέδριο τής ΔιεθνοΟς. —  'Ιδρύε
ται Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία Σιδηροδρο
μικών. —  ‘Οργανική σύνδεση ΓΣΕΕ καί 
ΣΕΚΕ. —  Σημαντική έπιτυχία τοΟ ΣΕ 
ΚΕ ατίς έχλογές τής 1ης Νοιμβρ. ‘Εμφα
νίζονται ot τάσεις -cfflv «άντικοινοβουλευτι- 
κών» καί «άρχειομαρξιστβν».

Κυκλοφορεί τό θεωρητικό Οργανο τοΟ ΣΕ 
ΚΕ «Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση» —  Παν- 
εργατιχή άπίργία στ Βόλο. —  Διώξεις.
—  Άπ«ργ(«ς σιδηροδρομικών —  Στό μι
κρασιατικό Μέτωπο συγχροτ«Ιται Κεντρι
κή ’Επιτροπή Πολεμιστών. —  ‘Απεργία 
’Ομοσπονδίας ’ΗλεκτρισμοΟ —  Επιστρά
τευση άπεργών.

Συνέρχεται ή Α ' Συνδιάσκεψη τοΟ ΣΕΚΕ 
(Φεβρουάριος), άναστέλλβται ή σύνδεση 
μέ τήν Διεθνή καί 6περψηφ(ζεται ή τα
χτική τής «μακράς νομίμου Οπάρξεως». 
Μετά τήν μικρασιατική καταστροφή Ιδρύ
ονται ’Ενώσεις χαΐ «’Ομοσπονδία Παλαιών 
Πολεμιστών». Τό Νοέμβριο συγχαλ·Ιται 
τό 2ο "Εκτακτο Συνέδριο τοΟ ΣΕΚΕ ποό 
άνατρέπει τΙς άποφάσεις τής ΣυνΟιασχέ- 
ψης τοΟ Φλεβάρη. ‘Ε χλέγ·τα ι νέα Κεντρι
κή ‘Επιτροπή άπό τοός Σαργολόγο, Μάγ- 
γο, ΚορΜτο, Γιαμογιάννη χαΐ Ααγουδά- 
κη.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
τής Β ' ΔιεθνοΟς ατό συνέδριο τή ; Βΐρνης. 
Διάσπαση τοΟ ΓαλλικοΟ Σοοιαλβημοχρα- 
τιχοΟ Κόμματος Γαλλίας οτό συνέδριο τής 
Τοϋρ —  ‘Εξέγερση Γάλλων στρατιωτών 
καί ναυτών οτή Μαύρη θάλασσα. — Σο
βιετική έξουοία ο τήν ΟΟγγαρία (Μάιος)
— ύποκύπτει, τελικά, τόν Αύγουστο κάτω 
άπό τά χτυπήματα τής Αντεπανάστασης 
καί τής ξένης έπέμβαοης. — Δημιουργία 
τοΟ ΚΚ Γιουγκοολαυίας καί Βουλγαρίας.
— 'Ιδρυτικό συνέδριο τοΟ ΚΚ Γερμανίας 
καί ’Αγγλίας.

Πρρώτη συνδιάσκεψη τών βαλκανικών κομ
μάτων οτή Σόφια — ΙΒρυση τής Βαλκα
νική; Κομμουνιστικής ΔιεθνοΟς. Άπερ- 
γιακό κίνημα στήν ’Ιταλία — καταλή
ψεις έργοοτασίων οτό Τουρϊνο καί Μιλά
νο, —  έργατικά συμβούλια.
’Ιούλιος: συνέρχεται οτή Μόσχα τό Β ' Συ
νέδριο τής ΔιεθνοΟς καί ψηφίζει τους «21 
Βρους είσβοχής οτήν Κομμουνιστική Διε
θνή». Τερματίζεται 6 έμφύλιος πλεμο; στή 
Σοβιετική Ένωση καί ή ξένη έπέμβαση 
Βστερα άπό άλλεπάλληλε; νίκες τοΟ «Κόκ
κινου ΣτρατοΟ». Ιδρύεται τό Γαλλικό Κομ 
μουνιστιχό Κόμμα χαΐ προσχωρεί στή Διε
θνή.

Γενάρης βημιουργεϊται τό ΚΚ ’Ιταλίας
— συγκρούσεις φασιστών καί κομμουνι
στών. Σοβιετο - γερμανική συμφωνία τοΟ 
Ράπαλλο —  έτιαναλαμβάνονται οΐ διπλω
ματικές σχέσεις τών δυό χωρών. Ιούνιος: 
συνέρχεται τό Γ ' συνέδριο τής Κομ. Διε- 
θνοΟς — θέσεις γιά  τό ΙνιαΙο Μέτωπο.
— 'Ιδρύεται ή Κόκκινη Συνδικαλιστική 
Διεθνής.

Στό 11ο συνέδριο τοΟ μπολσεβίκικου κόμ
ματος ψηφίζεται ή «Νέα ΟΙχονομική Πο
λιτική» —  Στό Βερολίνο συνέρχεται διά
σκεψη έχπροαώπων τής Γ ' ΔιεθνοΟς τής 
Β ' ΔιεθνοΟς καί τής 2)4· Ή  διάσκεψη 
αότή Βέν ΘΑχει συνέχεια. Νοέμβριος συν
έρχεται τό 4ο ΣυνέΒριο τής ΔιεθνοΟς.

ΓΚΧΙΚΙΙ ΙΙ0Λ1Τ1ΚΙΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ση ΙλληνικοΟ έχστρατευτιχοΟ σώματος 
οτή Σμύρνη. *ΓπογρΑφεται ή συνθήκη εί- 
ρήνης στΙς Βερσαλλίες. (28 Ίουν.) 'Γ- 
πογράφεται ή συνθήκη τοΟ ΝεΤγύ πού ά- 
πονέμει στήν 'Ελλάδα τήν Δυτ. Θράκη— 
Συνέρχεται στό Σιβάς τής Μιχράς ’Ασίας 
συνέδριο Αντιπροσώπων τοΟ τούρκικου λα- 
οΟ μέ έπικεφαλής τόν Κεμάλ Πασά καί 
αποφασίζει τήν μέχρις έσχάτων άντίστα-
=η·

Ή  Μεγάλη Εθνοσυνέλευση τής Ά γκυ 
ρας κηρύσσει έκπτωτο τό Σουλτάνο. — 
Προέλαση τοΟ £λληνικο3 ΣτρατοΟ στό έ- 
σωτερικό τής Τουρκίας. — 10 Αύγ. 6πο- 
γράφεται ή συνθήκη τών Σεβρών, ή περιο
χή Σμύρνης καί ’Ανατ. Θράκης περιέρχε
ται οτήν 'Ελλάδα. Ό  Βενιζέλος δηλώνει 
οτή Βουλή Ετι ή Ελλάδα έγινε «κράτος 
έκτεινόμενον έπΐ 5 θαλασσών καί 2 ήπεί- 
ρων·. ’Απόπειρα δολοφονίας Βενιζέλου 
στή Λυών — δολοφονία Ίω ν. Δραγοόμη 
στήν ’Αθήνα, θάνατος τοΟ βασιλιά ’Αλέ
ξανδρου — άντιβασιλεία Κουντουριώτη. 
’Εκλογές τής 1ης Νοεμβρ. Ανατροπή τοΟ 
Βενιζέλου —  δημοψήφισμα καί έπαναφο- 
ρΑ τοΟ Κωνσταντίνου (Δεκ.).

Κυβέρνηση Δ. Γούναρη, συνεχίζεται ή μι
κρασιατική έκστρατεία —  Φιλοτουρχική 
πολιτική τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας.

Αύγουστος: ό τούρκικος στρατός περνά σέ 
γενική άντεπίθεση. Καταρρέει τό μέτω
πο. 11 Σεπτ. συγκροτείται έπαναοτατιχή 
έπιτροπή μέ τούς Πλαστήρα, Γόνατά άντι- 
πλοίαρχο Φωκά καί τόν πλοίαρχο Χατζη- 
κυριάκο. *0 Κωνσταντίνος Βστερα άπό τη- 
λεσίγραφο τής έπαναστατιχής έπιτροπής 
παραιτεΐται ύπέρ τοΟ Γεωργίου. — ’Εκτέ
λεση τών 6 (Γούναρη, Πρωτοπαπαδάκη, 
Μπαλτατζή, θεοτόχη, Στράτοο καί Χα- 
τζηανέστη) πού δικάστηκαν ώς δπεύθυνοι 
τής μικρασιατικής καταστροφής. Έναρξη 
συνομιλιών γιά τή συνθήκη τής Αωζάνης. 
Πορεία πρός τή Ρώμη τών φασιστών—-Α
νάθεση τής πρωθυπουργίας στό Μουσοολίνι.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Πανεργατική Απεργία στήν ’Αθήνα καί έν,λέγεται νέα Κεντρική Επιτροπή (Τζάλ·
Πειρα-.&. Κινητοποιείται 6 στρατός γιά τήν λα;, Σταυρίίης, Μάξιμος, Άποστολίδης)
καταστολή της, σκοτώνονται 11 απεργοί, Διαφωνεί ή όργάνωση θεσοαλονίκης καί
καί κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. —  Απομακρύνεται δ Μπεναρόγιας. ΣτΙς έκλο-
Ά νοιχτή κρίση σ-ό ΣΕΚΕ — Στό Β ' γές τό ΣΕΚΕ συγκεντρώνει 18.000 ψή-
’Εκλογικό συνέδριό του υΙοθετείται τό συν- φου;. 
θημα τής έργατοαγροτικής κυβέρνησης καί

ΆποσπΑται άπό τό ΣΕΚΕ ή κομματική όρ- τερα μέ τόν Καφαντάρη. 
γάνωοη τοΟ ΠειραιΑ καί Ιδρύεται ή «Κομ- Στό 3ο Έκτακτο Συνέδριο τό ΣΕΚΕ μ*τ· 
μουνιοτική Ένωση» μέ κύριο ίκπρόσωπο ονομάζεται οέ Κομμουινοτικό Κόμμα Έ λ · 
τόν ΕΟάγ. Παπαναστασίου. Τό ’Εθνικό λ ά ΐις . Στό Ιδιο Συνέδριο άποφασίζεται ή 
Συμβούλιο πού συνέρχεται τό Μάη βιαγρά- «μ-ολοεβικοποίηση» ή γραμμή τοΟ «Ένι- 
φει τούς Μπεναρόγια καί Παπαναστασίου, αίου Μετώπου» καί ή τής «Ανεξάρτητης 
καί ίκλέγει τριμελή έπιτροπή Από τούς Μακεδονίας καί Θράκης». ’Εκλέγεται 16 
Κορδβτο, Μάξιμο, καί Άποστολίδη γιΑ μελής Κ.Ε. καί 7μελής ’Εκτελεστική Έ - 
νΑ προετοιμάσει τό νέο συνέδριο. ΟΙ Μπε- πιτροπή (Πολιτικό Γραφείο) άποτελούμ*· 
ναρόγιας καί Δημητρ3τος Ιδρύουν τήν νη κυρίως Από «παλιούς πολεμιστές» (Ά - 
«Νέα ’Εποχή» ένδ οΐ Γεωργιάδης καί ποστολίδης, Μάξιμος, Πουλιόπουλος, Βάγ-
Α. Σίδερης ιδρυουν τήν Σοσιαλιστική Έ ρ- γος 
γατική "Ενωση πού ΘΑ συνεργαστεί Αργό- 6ος

’Αγροτικές κινητοποιήσεις στή ΛειβαδιΑ - 
Θεσσαλία. Διώξεις κομμουνιστών Από τήν 
κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου. ’Εργατικές 
Απεργίες στή Μακεδονία, Πειραιά, Βόλο 
καί Πάτρα. Ή  παγκαλική δικτατορία στέλ 
νει οτίς φυλακές καί έξορίες πάνω Από 
1.000 κομμουνιστές.

Στό Γ ' συνέδριο τής ΓΣΕΕ ή διοίκηση πε
ριέρχεται οέ συντηρητικούς συνδικαλιστές.
Στό μεταξύ είχε διακοπεί ή δργανική σύν
δεση τοΟ ΚΚΕ καί τής ΓΣΕΕ. ΣτΙς προε
δρικές έκλογές πού προκηρύσσει δ Πάγ
καλος τό ΚΚΕ τάσσεται Οπέρ το3 Δεμερ- 
τζή. Μετά τήν Ανατροπή τής παγκαλικής 
δικτατορίας στίς έκλογές τό ΚΚΕ κερδί-

Στό κορύφωμα τής κρίσης τού ΚΚΕ συνέρ
χεται τό Μάρτιο τό 3ο τακτικό Συνέδριό 
του. Ot Απόψεις τοΟ Πουλιόπουλου κατα
δικάζονται ώς τροτσκιστικές. ’Εκλέγεται 
Πολιτικό Γραφείο Αποτελούμενο Από τούς 
ΧαϊτΑ, Εύτυχιάδη, Σιάντο, Πυλιώτη, θέο, 
Μάξιμο, Σκλάβο καί Χαίνογλου.

Δέφφερης, ΝικολαΤδης, χαΐ

ζει 10 Εδρες στό Κοινοβούλιο.
Νέα κρίση στό ΚΚΕ: Διαμορφώνονται 4 
τάσεις: 01 «λικβινταριστές» (Πουλιόπου
λος — Γιατσόπουλος), οΐ «Κεντριστές» 
(Μάξιμος, Χαίνογλου, Σκλάβος) οΐ «λ·- 
νινιοτές» (Εύτυχιάδης, Κούτβης, Χ αΐτϊς, 
Πυλιώτης) καί οΐ «έργατικοΐ» (θέο;, 
Σ-.άντος, Νικολαΐβης).

Μεγάλες διώξεις έργατικΛν συνδικάτων 
στή Μακεδονία. ΞεσποΟν Αλλεπάλληλες Α* 
περγίες. Τόν ’Ιούνιο ή δμάβα τοΟ Που* 
λιόπουλου κυκλοφορεί τό «Νέο Ξεκίνημα· 
καί ή πλειοψηφία τής όργάνωσης τοΟ Πει· 
ραιΑ τάσσεται μέ τό μέρος της. Τό □. Γ. 
τοΟ ΚΚΕ διαγράφει τούς «λικβινταριστές».



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στή Λωζάννη πραγματοποιείται συγχώνευ- 
<” 1 *ήί 2J4 ΔιεθνοΟς xal Β ' ΔιεθνοΟς. ‘Η 
νέα σοσιαλδημοκρατική όργάνωαη όνομά- 
ατηχε «Σοσιαλιστική χαΐ Έργατιχή Διε
θνής» χι είχε ίδρα τή Ζυρίχη. ’Εξέγερση 
οτή Βουλγαρία πνίγεται στό αίμα. — 
Στή θουριγγία χαΐ Σαξωνία τής Γερμα
νίας σχηματίζονται έργατιχές χυβερνή- 
οεις. — Ή  έργατιχή έξέγερση τοΟ ’Αμ
βούργου χαταστέλλεται Οστερα άπό δίο- 
μαχίες πού κράτησαν μιά έβδομάδα.

Πεθαίνει 6 Λένιν. Στό 13ο συνέδριο τοΟ 
ΚΚΡ (μπ) καταδικάζονται ot άπόψεις τής 
τροτσχυστιχής άντιπολίτ;υοτ,ς — 5ο Συ
νέδριο τής ΔιεθνοΟς οτή Μόσχα — θέσεις 
γιά τή «μπολαεβικοποίηση· τών Κ.Κ.

Γενιχή άπεργία στή Σαγχάη. — «Κίνημα 
τής 30 τοΟ Μάη». ’Εκκαθαρίσεις ςτό Γερ
μανικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Καταδίκη 
τής όμάδας Ζηνόβιεφ — Κάμενεφ ώς 
«τροτσκυστικής» οτό 1·1ο συνέδριο τού 
ΚΚΡ (μπ).

’Απεργίες 5 Εκατομμυρίων έργατών οτήν 
’Αγγλία. — Κρίση στό ΚΚΣΕ. — Διάστα
ση σταλινικών καί τής κοινής όμάβις 
Τρότσκυ — Ζηνόβιεφ — Κάμενεφ ώς πρός 
τό πραγματοποιήσιμο το3 σοσιαλισμού οϊ 
μιά χώρα.

Διαγράφεται άπό τό ΚΚΣΕ ή όμάδα τής 
«άριατ'ρής άντιπολίτευσης» Τρότσκυ, — 
Ζηνόβιεφ — Ράντεκ, Πιατάκοφ. ’Ανάλο
γες έκκαθαρίσεις πραγματοποιούνται σ’ 5- 
λα τά κόμματα. Δεκέμβριος: Στήν Ιίαντώ- 
να τής Κίνας ξεσπά έργατιχή έξέγερση. 
χαΐ όργανώνεται Κομμούνα Ή  άντεπα-

‘Γπογράφεται ή συνθήκη τής Λωζάνης, 
γιά  τήν άνταλλαγή πληθυσμών μεταξύ 
'Ελλάδας καί Τουρκίας. Ό  Παπαναστα
σίου Ιδρύει τήν «Δημοκρατική Ένωση». 
Κατάληψη τής Κέρκυρας άπό Ιταλικά 
στρατεύματα. Κίνημα Γαργαλίδη - Λεοναρ- 
δόπουλου —  Μεταξά καταστέλλεται άπό 
Κονδύλη. ’Εκλογές 2 Δεκεμβρίου, ot άν- 
τιίενιζελικοΐ απέχουν. Δ ' ’Εθνοσυνέλευ
ση. ’Ανατροπή τής κυβέρνησης Σταμπολίν- 
σκυ, φασιστικό καθεστώς Τσαγκώφ οτή 
Βουλγαρία.

Κυβέρνηση Παπαναστασίου. — Προκήρυ
ξη τής Δημοκρατίας (25 Μαρτίου) καί Ε
πικύρωση τής άπόφασης μέ τό δημοψή
φισμα του ’Απρίλη. Διαφοροποιήσεις οτό 
βει)ιζελικό στρατόπεδο: κόμμα προοδευ
τικών φιλελευθέρων (Καφαντάρη), Δημο
κρατικών Φιλελελυθέρων (θεμ. Σοφούλη) 
καί Συντηρητικών Φιλελευθέρων (Α. Μι- 
χαλακόπουλου). Ό  Κονδύλης Ιδρύει τό 
’Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα καί όργανώ- 
νει τά φασιστικά «Κηνυγητικά Τάγματα». 
Κυβερνητική αστάθεια: κυβερνήσεις θ . 
Σοφούλη, Α. Μιχαλακόπουλου (’Ο κτ.).

’Ιούνιος: Πραξικοπηματική κατάληψη έ- 
ξουσίας άπό τόν στριτηγό Πάγκαλο. 30 
Σ επτ.: Κ ΙΙάγκαλος διαλύει τή Βουλή— 
4 ελληνικός στρατός εισβάλλει στό Πετρί- 
τσι τής Βουλγαρίας. — Ή  'Ελλάδα 0- 
ποχρεώνεται v i πληρώσει μεγάλη χρήμα· 
-·κή αποζημίωση.

Στό ψευτοδημοψήφισμα τοΟ ’Απρίλη δ Πάγ
καλος έκλέγεται «Πρόεδρος» τής δημο
κρατίας παμψηφεί έλλείψει άντιπάλου. 
’Ανατροπή τοΰ ΙΙάγκαλου άπό τόν Κονβύ- 
λη. Καταστέλλε-αι τό κίνημα Δερτιλή — 
Ζέρβα. ’Εκλογές τής 7ης Νοεμβρίου — 
Οικουμενική κυβέρνηση μέ πρωθυπουργό 
τόν Ζαΐμη καί συμμετοχή τών Καφαντά
ρη, ΙΙαπαναστασίου, II. Τσαλβάρη, I. Με- 
ταςά.

Διάλυση τής «Οικουμενικής» ν.α>. σχημα
τισμός κυβέρνησης «Εύρέως ΣυνασπιομοΟ» 
Ή  Βουλή Υπερψηφίζει τό Σύνταγμα τοΟ



ΑΟγουστος: ο( Μάξιμος, Σκλάβος χαΐ Χ α- 
ΐνογλου παραιτοΟνται άπό τό Π.Γ. χαΐ δη
μοσιεύουν τοδς λόγους τής καραίτησής 
τους οτό «Γιβτί παραιτηθήκαμε». «Κεντρι- 
στές» χαΐ λιχβινταριστές» συγχων*όονταΓ· 
χαΐ δημιουργοΟν τήν «Ενωμένη ’Αντιπο
λίτευση» μ ί όργανο τόν «Σπάρτακο». Τό 
Δεκέμβριο αίρεται ή βουλευτική άσυλία 
τών κομμουνιστών βουλευτών dn* άφορμή, 
τό «Μακεδονικό» .

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Συνέρχεται τό 4ο συνέΒριο τής ΓΣΕΕ. Μέ 
τή βοήθεια τής άστυνομίας Αποβάλλονται 
213 έκπρόοωποι (in i 443) έργατικών σω
ματείων χαΐ ή ήγεσία τής συνομοσπονδίας 
περνάει οτά χέρια τών ρεφορμιοτών. — 
Κομμουνιστές συνδικαλιστές Αρχίζουν τΙς 
προεργασίες γιά  τήν ίδρυση άριστερής 
συνδικαλιστικής όμοσπονδίας. ΣτΙς έκλο- 
γές τοΟ Αύγούστου τό ΚΚΕ συγκ*ντρών*ι 
μόνο 14.325 (1,41%) χαΐ βέν βγάζει κα
νένα βουλευτή.
Δεκέμβριος: συνέρχεται τό 4ο ταχτιχό συ
νέδριο τοΟ ΚΚΕ πού διαγράφει χαΐ τούς 
«χεντριστές». Στό Π. Γ. έκλέγονται οΓ 
Χαΐτβς, Εότυχιάδης, Καραγιάννης, θέος,. 
Σιάντος, Πυλιώτης χαΐ Παπαρρήγας. Ά - 
ποφασίζεται ή Ιδρυση «ταξικής ΓΣΕΕ» χαΐ 
υιοθετείται ή γραμμή τοΟ 6ου συνεδρίου· 
τής ΔιεθνοΟς πού συνοψίζεται στό σύνθημα 
«τάξη έναντίον τάξης». Ή  κρίση οτό ΚΚΕ 
συνεχίζεται: διαμορφώνεται ή τάση τών 
•σταλινικών» χαΐ ή τάση τών «έργατιχών» 
(«δεξιά καί άριστερ «φράξια» άντίστοι- 
χ α ) . Ή  σύγκρουση αύτή, ποίι όνομάστηχε 
«φραξιονιστική πάλι χωρίς άρχές», θά 
τερματιστεί μέ τήν έπέμβαση τής Κομμου
νιστικής ΔιεθνοΟς τόν Νοέμβριο τοΟ 1931 
πού καθήρεσβ τήν έχλεγμένη ήγεσία χαΐ 
διόρισε ΙΙολ. Γραφ. άποτελούμενο άπό τόν 
Κ. Ζαχαριάδη, Γ. Ίωαννίβη, Σ. Σχλά- 
βαινα, Β. Νεφελούδη, Γ. Κωναταντινίβη 
(’Ααημ(βη) Γ. ΜηχαΤλίδη καί Λ. ΣτρΤγ- 
κο.
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νάσταση, μέ όποατήριξη τβν στόλβν Γαλ
λίας, ’Αγγλίας, ΗΠΑ χαΐ ‘Ιαπωνίας συν
τρίβει τήν Κομμούνα. ΈχτιλοΟνται χ ιλ ιά 
δάς κομμουνιστές.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΟΓΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΣτΙς βουλιυτιχές έχλογές τϊΐς Γ«ρμαν(ας 
τό ΚΚ αυγχ*ντρών<ι 3,3 tx . ψήφους. Στή 
Μόσχα συνέρχ*ται τό 6ο Συνέδριο τής Δι·- 
θνοΟς που ψηφ(ζ*ι νέο πρόγραμμα χαΐ χα- 
ταοτατιχό. Τό συνέδριο Βιαπιστών·ι 8ξυν- 
οΐ) τής χρ(σης, φάση έπ(θ*αης τοΟ προ
λεταριάτου χαΐ υΙοθ*τ(Ιται ή γραμμή «τά
ξη ίναντίον τάξης».

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΖΤΟΡΙΑ

Διάλυση τής Βουλής. ΣτΙς έχλογές τής 
19 Αόγοόοτοο 1928 ή 6·νιζ ·λ ιχή  παρά
ταξη χ«ρδ(ζ·ι 336 1δρ*ς έπΐ 360. Κυβέρ
νηση Β«νιζέλου, — Λς τό Μάρτη τοΟ 
1932.
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'Ζαχ&τ ‘Αβραάμ, 67. 
ΖΑχος Κ., 73.
Ζίχος, 70, 95, 98, 99. 
Ζίρβας, 181.
ΖορμπΛς, 83. 

.ΖυμβρακΑχης, 72. 
Ζωρές, 21, 27, 32.

θιιδποολος, 179, 180. 
θιοδωρόπουλος Σπ., 74, 221. 
θ ίο ς , 144, 161, 183. 
θ*οτ6χης Κ., 76.

Ία-ροΟ, 98.
Ίρμπυ , 19.
ΊχαΑ ν, 62.
Ί ω α ν ν ίίη ς, 70, 107, 118.

Καββαίΐας, 98.
ΚαλαμΑρας, 179.
Καλομοίρης, 118, 119, 180, 186, 

186, 187.
ΚανΑβας, 142, 144, 161, 167. 
Καστρινός Ν., 135.
Κιτοώνης, 103.
ΚαφαντΑρης, 123, 174, 182. 
Ktpivoxu, 100.
Κλήμης, 119.
Κδχχινο; Α., 120, 123.
Κοχόλης, 107, 113.
ΚολλΑρβφ, 91.
Κολοζώψ, 174, 177.
Κομιώτης, 93, 103, 121, 163. 
Κονβώλης, 174, 176, 177, 178, 

180, 182.
ΚορΜτο; Γ., 17, 34, 37, 133, 

136, 149, 150, 154, 156, 157, 
161, 167, 168, 174.

Κουριέλ Α., 87, 89, 90, 92, 93, 
98, 100, 103, 108, 122. 

Κουρτίδης Γ. 166, 172.
Κούτβης, 177, 183.
Κουτοδγλου, 113.
Κουχτο4γλου, 134.
'Κροηότχιν, 103.
ΚυπρηΜ)μος, 174.
Κωνσταντινίβης, 103, 140. 

.'Κωνσταντίνος (Βααιλ«6ς) 187, 
141, 157.

ΛαγοοβΑχης, 149, 154, 161, 163. 
Λιβί) Σ αμ η τα ΐ, 62, 65. 
ΛιγΜκουλος Α., 93, 103, 120,

121, 123, 127, 129, 133, 
135, 137.

Λούζιμπονργχ, 97, 133.
Λονγχί Ζάν, 36.
Λΰμκνβχτ, 97, 132.

ΜΑγγος, 161, 165, 167, 169.
Μαχίνζη, 19.
Μά;·.μος Σιραφείμ, 14, 162, 164,
Μαραγκός Γ ., 172.
Μαρχόιφ Γκ. Ά νγχ*λ. 18.
ΜαστρογιΑννη;, 166, 178,
Μαυρδπουλος, 172.
Μαχαίρας Έ μμ ., 107, 113, 116, 

118, 119, 120, 125, 127, 130, 
138.

Ηαχμο'/τ Σοβχίτ ηασβς, 44.
Μζλ&; Σττίρος, 70.
M tvasl, Λ., 53.
MtxiUt Β ' ΣουλτΑν, 46.

165, 167, 168, 169, 171, 173, 
173, 174, 183, 184, 185.

ΜιχΑλης X., 70, 116, 118, 119,
122, 132, 138.

ΜιχχλαχΑπουλος, 173, 178, 175.
Μιχαλόπουλο;, 145.
ΜιχαηλΙΒης, 140, 167, 178, 180.
Μοσοβρης, 76, 81.
ΜουρΑβ, 53.
Μουτοΰσης, 167.
Μπάξτον, 32.
Μοναβτηριώτη;, 162, 169, 174,

184.
Μκεναρδγιας, 9, 10, 11, 12, 17, 

18, 24, 25, 27, 34, 35, 86, 87, 
47, 48, 51, 53, 55, 56, 62, 63, 
6Γ>, 68, 69, 71, 72, 80, 83, 
84, 87, 92, 94, 99, 104, 106, 
107, 119, 120, 122, 125, 
135, 137, 138, 142, 143, 144, 
161, 164, 165, 166, 168, 174.

Μπ·νρουμπ(, 81, 89.
ΜκλαγχΑγκφ Ντ. 36, 92.
Μπόγρης, 164.
Μποοζόρ, 91.
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Νάκος Λ., 123.
Ναούμ Σαοόλ, 19, 82, 37, 63. 
Ν.βζάτ Ρ«φ(κ, 82.
Ν«χαμά (Ριζάλ) *Ιωοήφ, 21. 
Νιαζί, 44.
Νικολαίβης, 171.
Νιχολής, 162.
Νικολινίκος, 170, 174. 
Νικολτοέτο, 62, 80.
Νταοοά ‘Αλβέρτος, 47, 61.
Ντέ Μπουκέρ, 31.
Ντέ Πρ«οσανοέ, 32.

Εανθάχης ‘Εμμ. 118.

Οίκονόμου, 163.
•Oxdv Η., 34.
Ούΐκίν, 137.
ΟΜλοων, 121, 122.

Πάγκαλος 173, 174, 176, 177,
180.

ΠαγκοΟτοος, 142.
Πανίτοα, 59.
Παπαδόπουλος Στ., 60, 61, 70.
ΠαπαΜπουλος, 'Αρ., 172.
Παπαναστααίου Ά λ«ξ., 74, 174.
Παπαναστασίου Εύάγγ., 182, 188, 

134, 136, 140, 160, 163, 166,
166, 160, 161, 163, 166, 166, 
168, 169, 173.

Παπασωτηρίου, 163.
Παπανικολάου Γ., 96, 98, 99, 116, 

118, 119, 125, 130, 181, 164, 
161, 166, 172, 179, 180, 183.

Παπαοιχονόμου, 86.
Παόλοβιτς Ά τοα , 61.
ΠαοοαλΙΒης, 178, 182.
Παντ«όσκι Μανουήλ, 86.
Πάρβους, 80, 68, 69.
ΠαπαθωμΟς, 62.
Παπαζιάν, 68.
Πατρίκιος, 178.
Παλιοόρας, 70.
Παπα£ημητρ(ου, 71.
Παυλ(Βης, 81, 82, 88.
Πέτρου 89.
Π·τροόοχας, 93.
Πβτσόπουλος Γιάννης. 128, 124,

183, 137, 189, 142, 149, 160,

164, 166, 166, 167, 169, 160, 
161.

ΠιτοιβΟς, 167.
Πικρός Γιάννης (ΠαπαΤ»άννου),

68, 70, 71, 80 - 81, 81, 92. 
Πλαοτήρας, 166, 157, 168, 163,

164, 165, 174, 175, 176. 
Πλιχάνωφ, 33.
ΙΙολυβωρόπουλος, 113. 
Πολυβροοόπουλος, 107.
Πουρνάρας Δ., 161.
Πουλιόπουλος, 14, 162, 168, 169, 

171, 173, 174, 181, 183, 184,
185.

Ραχόφσχι Κρίατιαν, 80, 81, 87, 
54, 68, 64, 91, 92, 97. 

Ρίπουλης 1Β7.
Ριζάλ Π., 36, 87.

Σαάβι Σαμουήλ, 47.
Σαράτσης, 74.

Σάντι Σαμουήλ, 24.
Σαΐτ παοοΟς, 64.
Σαπόρτας, 172.
Σαργολόγος, 166, 160, 161, 162,

165, 167, 174, 177.
ΣαραντΜης, 93, 136.
Σαρόγλου, 144.
Σέκος Π., 83 - 84.
Σίβίρης Α., 10, 76, 81, 87, 90, 

91, 92, 93, 98, 100, 103, 108, 
149, 160, 157, 160, 161, 166, 
168.

Σιβέρης Μ., 122, 123, 127, 129,
163.

Σιγάλας 83.
Σιμόφσκι Τοντόρ, 17, 84.
ΣΙοκος, 167.
Σινώκας, 183.
Σιάντος, 142.
Σκλάβος, 169, 171, 174, 188,

184.
Σκληρός Γ., 189.
Σχόταλης, 181.
Σορίν, 93.
Σουλάμ, 183.
Σπέρας, 134, 179, 180.
ΣταυρΙΟης 14, 166, 160, 161, 166»
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167, 179, 183.
ΣτΑρρ Γ., 17, 94, 86, 87. 
Σταυράχης X., 76, 101. 
ΣαχαριΑν, 63.
Σ τρ α τέ , 180, 18Β. 
Στραγγβς, 163.
Σοφούλης, 86, 172, 174. 
ΣχοινΟς, 142.

ΤαχογιΑννης, 167.
ΤζΑλας, 166, 166.
ΤζουλΑτης, 93, 186.
ΤσιακτΑνης, 142.
Τοόχοβιτς, 18.
Τόμωφ Ά ν γ χ ιλ , 26, 68, 66, 80. 
Τουρλίδης, 98, 99.
Τσαλαβούτας, 76.
T oil Ηπέν, 18, 29, 36. 
Τσ*ρονόπ««φ, 69.
Τσβλέπης, 167.
Τόμπβρ, 62.
ΤυπΑλδος, 107.

'Γόμάν Καμίλ, 19, 82, 87, 124.

ΦαρνοορΑχης, 134. 
φασοόλας, 144.
Φ*ρ6ινΑν6ος (ΤσΑρος), 80.
Φ«ρέρ, 60, 61.
ΦβρΙτ πασσΑς 64, 66.
Φίτσος, 173, 174.
ΦραντζισχΑχης, 163.

ΧαζΑν ’Ιωσήφ, 33, 34, 81. 
Χαίνογλου, 172, 183, 184, 186. 
ΧαΤτΑς, 174, 177, 181, 183, 184. 
ΧαρλΑχωφ ΝιχολΑΤ, 18, 24, 26. 
Χαοόν *ΑβραΑμ, 24, 47, 61. 
Χατζόπουλος Δ., 70.
Χατζόπουλος Κ., 88. 
Χατζησταδρου, 166, 166, 167,

181.
Χατζοόλης, 142.
ΧατζηγιΑννης, 142.
ΧιλμΙ Xouottv, 87.
ΧιωτΑχης, 93.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝβΣΕ&Ν

Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπονδία, 166,167.
Βαλκανική Σοσιαλιστική ’Ομοσπονδία, 61.
Βουλγαρικών Σοσιαλιστιχόν Κόμμα, 66, 67, 69, 60, 61.
Γβνιχή Συνομοσπονδία Έ ργατβν Ελλάδος, 114, 129, 131, 132, 188 ,168 , 

179, 186,190.
Δημοκρατική Ένωσις, 121, 122.
Δκθνές Σοσιαλιστικό Γραφβίο, 19, 22, 23, 31, 82, 66, 68, 88.
Δι.θνής ( Β ') ,  21, 22, 26, 81, 32, 37, 66, 68, 64, 124, 126, 187.
Δκθνής ( Γ ') ,  1 0 ,1 3 ,1 2 4 , 126, 12 8 ,1 2 9 ,1 8 2 ,1 3 8 ,1 8 4 ,1 3 7 ,1 4 2 ,1 4 6 ,1 6 0 , 

1 6 3 ,1 6 2 ,1 6 7 ,1 8 1 ,1 8 6 ,1 8 6 , 188,190, 191,194.

Έργατιχόν Κέντρον ’Αθήναν, 68, 69, 74, 93, 107, 111, 212.
Έργατιχόν Κέντρον θ«βοαλον(χης, 96, 96, 98, 99, 106, 111, 116, 189, 146. 
Έ ργατιχόν Κέντρον ΠιιραιΟς, 118.
Έ νωσις τβν Φίλων, 46.
Ίσραηλιτιχή Έ ργατική Λέσχη, 46, 47, 48, 49.
Ίττ*λφΑ, 64.
ΚΚΕ 10, 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ,1 7 8 ,1 8 7 ,1 9 3 , 209.
Kotvwvia τβν Έ βνβν, 121 122.
Κομμουνιστική Έ νωσις, 166, 168.
Λέσχη τβν Φίλων, 24, 42, 46, 47, 48.
Νέα Ε ποχή , 166 ,167 , 168, 169,170.
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Νιοτουρχιχόν Κομιτάτον, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 66, 61, 69,
64, 66, 67, 68.

NtMvftx, 31, 66, 68, 198.
’Ομοσπονβοόημοχρατιχόν Κόμμα (Βουλγαρίας), 42, 68, 69.
Παγχόομιος Ίσραηλιτιχός Σόν8*ομος (Ά λ ιά νς), 21.
Παν«λλαόιχές Έ παγγ«λματικές Έ νώσιις, 114.
Α' Πανιλλαόικόν Έργατικόν Συνέβριον, 114.
Ποάλ» Τσιόν, 18.
Προλιτάριοι, 24, 86.
ΠρόοΒος, 107.
Σιρβιχόν Σοοιαλιατιχόν Δημοκρατικά Κόμμα, 61, 63.
Σοαιαλιοτιχόν Δημοκρ. Κόμμα (οτ·νβν) Βουλγαρίας), 62.
Σοοιαλιατιχόν Έργατικόν Κόμμα Έ λλάίος, 114, 124, 181, 182, 138, 188, 

189,140, 141,142, 146, 168,190, 193.
Σοσιαλιστική Έ ργατική ‘Οργάνωσις (’Αθηνών), 101, 106, 107.
Σοοιαλιοτιχή Έ νωοις, 86, 87, 88, 93, 97, 166, 167, 168, 170, 171. 
Σοσιαλιστικόν Κέντρον Κωναταντινουπόλ«υς, 60, 61.
Σοοιαλιατιχόν Κέντρον, 69, 70, 8G, 87, 88, 93, 98, 120, 189.
Σοοιαλιατιχόν Κέντρον Σχοπίων, 61.
Σοοιαλιοτιχή Νιολαία, 66, 80, 93,
Σοοιαλιατιχόν Τμήμα Ά θηνβν, 98, 96, 98, 101.
Γ ' Σοοιαλιοτιχή Συνβιάσκ*ψις ,114.
Σπάρτακος, 185, 186, 187.
Σόνβ«βμος τβν Δικαιωμάτων τοΟ ’Ανθρώπου, 32.
Σύννομος τβν ’Εργατ. Τάξ*ων (ΣΤ Ε Τ ), 69, 71, 75, 86, 88, 98, 97, 189. 
Συνταγματικό βημοχρατιχόν Κόμμα, 42, 68.
Χιντσάχ 21, 29, 56, 60, 68, 193.

ΠΙΝΑΚΑΣ EtHllEPIAQN —  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Άβάντι (’Εμπρός), 18, 36, 78, 79, 82, 83, 84, 86 89 98 120 198.
Άμυνα, 68, 69, 71 ,188.
Άνάβταοις, 68, 70, 73.
Άλμανάχ τοΟ χοινωνιχοΟ ζητήματος (γα λλ.), 196.
Άρδην, 73.
Βαλκανικές Σπουβές, (γαλλ.), 86.
Γχλάανικ (α»ρβ.),17, 34.
* Εβραϊκές κοινωνικές σπουβές (ά γγλ .) , 17, 84.
Έντιστίβο, 26.
Έ λ  Τιέμπο, 11.
Έ νωσις, 178.
•Εργατική Άλληλβγγύη, 9, 18, 36, 60, 64, 67, 77, 78 193.
’Εργατικός Ά γών, 91, 94, 96, 98, 114, 120, 123, 127 

128, 129, 136,136.
‘Εργατικό καί Κοινωνικό κίνημα (ίτα λ .) , 37.
‘Εργατική Σπίθα (Ραμποτνίτο·οκα Ίσχρά ), 22.
‘Εργάτης, 22, 60, 61, 63, 70, 73,
'Ερ«υνα, 68, 69, 76.
Έφημ«ρΙς τβν ‘Εργατβν, 9, 18, 36, 60, 66, 83.
’Εφημ·ρ(βα τβν ‘Εργατβν Τουρκίας 66.
ΙατορίτοΜκι Πρέγχλ*ντ (ρωο.), 84.
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Κοινωνικό κίνημα (γαλλ.) , 36, 37.
Κομμουνιστική Έκιθιώρηση, 12, 146, 161.
Κομμουνιστικό Βήμα, 168.
Λαός, (γα λ λ .) , 32.
Λ’ οόμανιτέ, (γα λ λ .) , 36.
Μπάρμπα (οιρβ.), 18, 36, 37.
Ναοιίλο 18, 25.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ,10.
'Οργάνωσις, 83, 86, 87, 88, 89, 93.
Ραμποτνίτοίσκι Βέσνιχ (ρωσ.), 86.
Ριζοσπάστης, 123, 124, 127, 128, 136, 186, 137, 139, 143, 

146,154, 167, 161,162, 177.
Ρούσχο· ολόβο (ρωσ.), 93.
Σοσιαλιστική Δημοκρατία, 76.
Σοσιαλισμός, 86.
ΣοοιαλΙσμο ( ίτα λ .) , 36.
Σοσιαλιστικά Φύλλα, 98.
Ταχυβρόμος, 11, 17.
Φωνή τοΟ ΛαοΟ, 168.
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