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Ό τιµάριθµος τετραπλα-

οιάστηκε και τά µεροκάµατα
•ουσιαστικά χαµηλώνουνε, τό
ψωµί κατήντησε πιτερόπηττα'
και χρειάζεται να περιµένεις
και νά παλεύεις ώρες για να
6ρής ένα καρβέλι καΐ πολλές
φορές δεν τό βρίσκεις. Οι
εργάτες των Κυβερνητικών
και στρατιωτικών έργων δου-
?,εΰουνε µε µεροκάµατα πεί'

. νας, οι εργάτες των µεταλ-
λείων χειρότερα, και οί οδη-
γοί αυτοκινήτου ακόµη χει-
ρότερα.

Κ' ή σηµεριν ή ηγεσία ταΐί
εργατικού κινήµατος σπάτα-
λα τον καιρό της, τον κόπο
της και τά γρόσια τοΰ εργά-
τη και τον χώρον τών έφηµε·
ρί διον τοΰ εργατικοί) κινήµα-
τος στον πείτεινοκαυγά για
τό ποιος πάπας θά κάτσει
στον αρχιεπισκοπικό—ε-
θναρχικό θρόνο της Κύπρου.
Ή απεργία τών Κυβερνητι-
κών εργατών λ.ύ8ήκε για νά
µή παρεµποδισθεί, ή άρχιεπι-

\ σκοπική προεκλογική καµπά-
νια. "Εχει πειά γ ίνει φανερό

. στους ταξικά συνειδ ητοποιη"
µένους εργ άτες, πώς το αρ-
χιεπισκοπικό χρησιµοποιεί-
ται σαν διέξοδο άπ' την αντί-
δραση για ν ' αποσπάσει την
προσοχή τοΰ προλεταριακοί
Κινήµατος από τά ταξικά του
προβλήµατα. ' Ολόκληρη ή¦ προεκλογική διαµάχη της δε-
ξιάς µε τί|ν «αριστερά» δεν
είναι τίποτε άλλο—αύται, δεν
µπορεί νά είναι τόσο κουτοί
νά νοιάζουνται ποιος Μ κά-
τσει αρχιεπίσκοπος, γιατί ξέ-
ρουνε πώς όποιος και νάναι,
πάντα όργανο της δεξιάς θά
είναι.

Οί προχωρηµένοι κ ' οί. τα-
ξικά συνειδητοποιηµένοι, προ-
λετάριοι δεν πρέπει νά έπι-
τρέψουνε στην ηγεσία τους
νά αγνοεί ή .νά παραµελεί τά
άµεσα προβλήµατα, τά ταξι-
κά κ' επαγγελµατικά κιχί νά
σπαταλά τις εργατι κές δυνά-
µεις σέ στε ί ρους, αγώνες,
πού όχι µόνο δεν είναι, ταξι-
κοί, άλλα είναι οριστικά κ«ί
καθαρά άντι- προλετα-
ριακοί.

Οί ταξικά ουνειδφοποιη-
µένοι εργάτες - κι '· οί σύµµα-
χοι τους, πού έχουνε .αντιλη-
φτεί την αστική, αντιδραστι-
κή, άντεπαναστατική παγίδα
τών ' έθναρχικο—αρχιεπι-
σκοπικών πετεινοκαυγάδων,
και της «Ένωσης, και µόνον

' "Ένωση» , και της άλλης,
της πιο µεγάλης κ' έντονης,

, µηχανής τών . «συνταγµατι-
κών µεταρρυθµίσεων», πρέ-
πει , σ ή µε ρ α κ ι' ό'χ ι

, ·α Ϊ5 ρ ι ο ν' άρχίσουνε . τη δι-
. «φωτιστική δουλε.ιά πάνο σ'
«ΰτή .τή γραµµή και νά προ-
σπαθούνε µ·! επιµονή και τα-

. ξικό, ένδιαφέρο και σθένος,
νά φέροννε το/ός συντρόφους
τοιις |ίαζύ τους στο τοξικό
δρόµο της πάλης γιά τά τα-
ξικά τους προβλήµατα, τά ά-
µεσα, καΐ τά άπότερα.

Μόνο µέ τήν πάλη καΐ µε-
•οα στην π<ίλη τήν διαρκή κ'
επίµονη κ' άδιάλλαχτη , µόνο

• µέοα οτήν πάλη τήν ταξική
στό οϊν,ονοµικό πεδίο µπορεί
τό προλεταριάτο νά υπερα-
σπίσει τη. ζήση τθΛ> καΐ νά
τήν πλατύνει, νά πάρει µε-
ροκάµατο νά ζήσβι, καΐ νά
παλαίο^ι πιο γερά, «ιδ µαχη-

τικά γά νά εκτελέσει το ιστο-
ρικό του καθήκο—τό καθήκο
της οικοδόµησης της σοσια-
λιστικής κοινωνίας.

Τό πρώτο βήµα αυτής της
πάλης είναι ή αναζωογόνηση
τώ>ν εργατικών επαγγελµατι-
κών οργανώσεων. 'Τπάρχου-
νε σήµερα συντεχνίες, πού
δεν σοµπεριλαµβάνουνε στα
µέλη τους τήν πλειοψηφία
τοΰ επαγγέλµατος. 'Ύπά ρ-
χουνε κι ' άλλες, σαν εκείνη
τοχις σιωφέρηδες, πού έχουνε
πολύ λίγα µέλη σχετικά µε
τον ολικό αριθµό τών σιωφέ-
ρηδων. 'Τπάρχουνε κι ' άλλες,
σαν τήν συντεχνία τών κυ-
βερνητικών και στρατκοτικών
εργατών κ ' εκείνη της Κυπρί
κης Εται ρείας Οΐνων
(ΚΕΟ)' πού σαµποταριστή-
κανε από τήν έογοδοσία και
τους προχτορες της και. πνι-
γήκανε πρϊ,Λ' ακόµα γεννη-
θούν.

Αυτές οί, όργανιόσεις είναι
τά όργανα πάλης της εργατι-
κής τάξης είναι τά έργα -
λεία, πού µ' αυτά ί)ά διεκδι-
κήσει, τήν ταξική της άνοδο
και ΐ)·ά χτίσε ι τήν σοσιαλι-
στική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, γιά νά καλ-
λιε ργηθεί τό θάρρος τών έργα
τών και γιά νά τραβηχθοΰνε
στη συντεχνα τους, πρέπει ή
σηµερινή ηγεσία νά τραβή-
ξει γραµµή καθαρά επαγγελ-
µατική, ταξική, γιά νά τρα-
βήξει µαζύ της όλους τοίι ς
προλετάριους, ' άνεξάρ<τ,η\τα
από φΰλο, (φυλή, εθνικότητα
ή θρ ήσκευµα.

Τα άµεσα καθήκοντα , κοα
µπαίνουνε σήµερα στον καθέ-
να ταξικά συνειδητοποιηµέ-
νο» προλετάριο είναι νά πα-
λεύει µέρα και νύχτα γγιά νά
µπούνε όλοι οί σόντροοροι τοΰ
επαγγέλµατος του στη συν-
τεχνία τους. Νά δουλεύουνε
όλοι µαζύ οί. ταξικά συνειδη-
τοποιηµένοι εργάτες γιά ν'
άναγκάσοιινε τήν ηγεσία ν' «-
φίσει. κατά µέρος τις αστικές
προλήψεις, τις εθνικές, θρη-
σκευτικές τσάκρες και νά
ριχτε ί στον ταξικό αγ ώνα , ή,
αν ή ηγεσία αρνείται, νά τό
κάνει , νά τήν διώξουν και νά
εκλέξουν άπ' τις ίδιες τους
τις γραµµές τήν µαχητική ,
τήν · ταξική ηγεσία τους.
Τά σηµερινά ταξικά έργο·
τικά αιτήµατα πρέπει νά εί-
ναι : Κλευθερια του εργάτη
νά κάµει, τή συντεχνία του,
πού νά µή χρειάζεται τήν (V
ναγνώριση της έργοίδοσίας
γιά νά λειτουργήσει ·. Τιµα-
ριθµικά µεροκάµατα κι ' ό'χι
δεσµευµένα µεροκάµατα γιά
δυο η γιά τρία χρόνια σαν
τοός µεταλλωρύχους της
Σκουριώτισσας. Ένα Οασικδ
µίνιµουµ κατά .10% ι]Γηλότε-
ρο από, τό σηµερινό ν,α), µιά
κινητή κλίµακα µεροκαµά-
τοιν οηλιχδή αυτόµατη αΰξησή
άνιίλογα µε τόν τιµάριθµο,
8π ο) ς τό  ν. δ ε ί χ ν ε ι ό
'Γ ι µ α ρ ι θ µ ι κ ό ς Ά ε ί-
χ τ  η ς  τ η ς  Π α γ κ ν
π ρ ί α ς , Έ ρ γ α τ ι κ η ς
Ό µ ο ο- π. ο ν δ (, α ς κ ι.'
χ ι .  ό ∆ ε ί χ τ η ς  τ η ς
Κ υ 6έ ρ ν η  « η ς.

Εργάτες, µόνο ή συντεχνία
σας µπορεί νά σας αώσ&κ κι '
«χ», ό Λέρχων η ο ΚληρίδηΚ.
Εργάτες θά βρήτε, πώς είναι
ανάγκη νά πιέσετε τ^ν οηµδΓ

ρινή ηγεσία σας, πά>ς µ ό νο
ί| ά δ ι. ά κ ί» π η τ α-
'ζ, . κ ή π ά λ η πτό πολι^
τικό καΐ οικονοµικό, πΐ'.δίο
είναι δυνατό νά µας σώσΓΐ
ααν τάξη καΐ σαν λαό. Μόνο
ή συντεχνία ¦ «χ* ή µαχητική
ταξική ηγεσία της, Εµπρός.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Κύρεο άρ&,οο ά«ύ η%γ «4^ ΑΙΕΘΝΗ », Ίούλ^-Αυγούστου, όργανο

^^9 Έχ'βελεβ^ίϋίξς Έπε'ΒροΛ^ς *ζ ί) ζ 4ης Αεε&νο$ς.
Σζην περίοδο της ασταθούς

ίοΌρροπίας, ηού µέσα. ύ' αντή
ξεϊ ακόµα, ϋατερα άινό τόν τερ-
µατισµό τον δεύτερον ϊµηερια-
λιστικοϋ ηολέµον, ή παγκόσµια
µπουρξουαζία, και ιδιαίτερα ή
ενρωπα'ίκή, οι µεγάλου εργατι-
κοί αγώνες ηού ξέσπασαν σχε-
δόν ταυτόχρονα άνάµεαα στο φε-
τεινό 'Απρίλη και Ιούνη ατή
Γαλλία, τό Βέλγιο, την Ιτα-
λία, καΐ τήν ^Ολλανδία, άνοιξαν
ενα κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  α τ α &-
µ 6 'Για πρώτη φορµ νοτερα από
τήν «άπελενθέραχ τη» τό προλε-
ταριάτο µπήκε σέ µιά πλατειά
ταξική κινητοποί ηση, υπερνι-
κώντας τήν ακράτεια 5ίαί ακό-
µα τήν άντίοταση τών γραφειο-
κρατικών µηχανισµών της στα-
λινικής και ρεφορµιστικής ηγε-
σίας καΐ υπερπηδώντας τους εν
µέρει.

"Ενα ρήγµα πολύ σηµαντικό,
γιά τις συνέπειες που Οαχει ιδι-

αίτερα στο προσεχ ές µέλλον ,
πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα ατά
πλατειά εργατικά στρ<όµατά της
πρωτοπορε ίας και στις ·ήγεσίες
τους. *Η τιεϊρα ηοΰ απόχτησαν
οί µάζες πού µπήκαν µε τέτοια
ορµή και τέτοιο δυναµισµό µέ-
σα ατούς µεγάλους αυτούς αγώ-
νες τών περασµένων βδοµάδων
θά ενισχ ύσει άπό δώ καΐ µπρος
τήν πιο γρήγορη απελευθέρωση
καινούργιοο>ν επαναστατικών δυ-
νάµεων από τήν ολέθρια κηδε-
µονία τοΰ σταλινισµού και τοΰ
ρεφορµισµοϋ.

Ό ενροοπα \κός καπιταλισµός
και ιδιαίτερα δ δυτικός. συνέρ-
χεται πολύ αργ ά από τα. χτυπή-
µατα πού δέχτηκε ολο τόν πό-
λεµο, και µ' όλη τήν οικονοµική
κινητοποί ηαη που εκδηλώθηκε
µε διαφορετικό ρυθµό εδώ και
κει στις χώρες αντές, καθώς
και µ' ολη τήν ενίσχυση τών
πολιτικών θέσεων της µπουρ-
ζοναζίας, σε σχέση µε τις θέ-

σεις παϋχε  άµέσαις υστέρα από
τήν «-απελευθέρωση », πουθενά
δεν βρ εθήκαµε µπροστά σέ µιαν
άνοδο τέτοια πού νά επιτρ>έπει
στον ευρωπαϊκό καπιταλισµό νά
αντιµετωπίσει τή}ν κατάσταση
µε τά ϊδιά του τά µέσα, χοιρ'ις
τή σταϋερη και ολοένα πλατύτε-
ρη άπ' 'ότι στο παρελθόν ενίσχυ-
ση τοΰ αµερικάνικου καπιταλι-
σµού.

Στην πραγµατικότητα, 6 βαθ-
µός της εξάρτησης όλης της οι-
κονοµίας της δυτικής Ευρώπης
από τόν αµερικάνικο ιµπεριαλι -
σµό υστέρα άιιό τόν τελευταίο
πόλεµο, είναι εξαιρετικός και αν
οί αµερικάνικες πιστώσεις στα-
µατούσαν ή άργονσα,ν ν' ανανε-
ωθούν, ή κατάσταση οχι µονάχα
της Γαλλίας, της Ιταλίας και
της Γερµανίας^ µα. ακόµα και
της Βϊεγ. Β^εττανίας, θάταν
κρίσιµη και µάλιστα κνριολεχτι-
κά καταστροφική.

Αυτό πού δνοµάσανε «σχ έδιο

Μάρσαλ » είναι πρίν άπ' δλα µιά
καθαρή κατ ανόηση από ττ> µεριά .
τοΰ αµερικάνικου ίµπεριαλισµοΰ
της κατάστασης αυτής της Ευ-
ρώπης και µιά προσπάθεια βια-
στικής διάσωσης, προτοϋ να εκ-
δηλωθούν οι πολιτικές καΐ επα-
ναστατικές συνέπειες της δλο-
κληρο) τικής εξάρθρωσης τον εν-
ρωπαϊ,κον καπιταλισµού.

<^Η οίκονοµικ-ή χρεο ϋίοηία
της Ευρώπης —- έγραψε τί?-
λευταΖα ό «Παρατηρητής (22
τοΰ Ίοννη 1947) εµποάΐ.
ατηχ ε µέσα στα τελευταία χρό-
νια χ άρη στις αµερικάνικες πι-
στώσεις πού φτάσανε τά . 750.
εκατοµµύρια λίρες τό χρόνο. "Ε-
να πολύ µικρό µέρο ς άπο τό πο-
σό αυτά λιγότερο άπο ΙΟΟ
εκατ οµµύρια λίρε ς χρΐ)ύιµο-
ποιήθηκε γιά παραγωγικονς ϋχο
πους. "Ολο τό υπόλοιπο σιοσδ
ξοδεύτηκε στην αγορά εΙδών Λ-
ατροφής» .

'Η ίδια εφηµερίδα εδα>σε καΐ
µερικούς άλλους ενδεικτικούς
γιά τή σηµερινή κατάσταση τή*ς
ευρωπαϊκής γεωργίας και βιο-
µηχανίας αριθµούς, πού φωτί-
ζουν τήν έκταση τών κατ-αστβο*
φών και της οπισθοδρόµησης
πού προκάλεσε ο πόλεµος..ΚΗ παραγωγή τροφίµοαν της
ηπειρωτικής Ευρώπης έπεσε σϊ
σχ έση µε τα 1938 στα παρα-
κάτω) επίπεδα ;

Κρ έας, άπο ϊ ϊ ,ί εκατοµµύ-
ρια µετρικούς τόνους σε β, θ.

Γάλα και τά εϊδη γαλαχτο-
κοµίας, άπο 94 εκατοµµύρια µε-
τρικούς τόνους σέ 64.

Ζάχαρη, άτζό 6,6 έχ άτοµα.
µετρικούς τονονς σέ ο. . , .

Λάδια διάφορα, από 4 έκα-
τοµµ. µετρικούς τόνους σέ 2!̂θ.

"Οσο γιά τή βιοµηχανική πα-
ραγωγή, ύπολο γίζουν µιά,ν οπι-
σθοδρόµηση της παράγωγης κάρ-
βουνου από 4Θ,2 έκατοµµ. . τό-
νους τόν µήνα προπολεµικά 'αί
37,5 και γιά τό ατσάλι ΑπΛ
51,θ εκατοµµ. τόνους τον χρό -
νο σε 28,6. ' ,. -. .

Αύτη ή κατάσταση εξηγεί
πώς οί ευρωπαϊκές χ ώρες· καΐ
προπάντων οί χ &»ρες τής,8ντΐ '
κής Ευρώπης, µαζί καΐ η̂ Μεγ.
Βρεττανία , αυξηοανε υπέρµετρα,
σέ σχέση µε τήν προπολεµΐχ^
περ ίοδο , τΙ ς εϊααγφγές τονς α-
πό τις ^Ενωµένες ΠοΧιτεϊχ ς, ει-
σαγο>γές ηού τους είναι απόλυ-
τα αναγκαίες τόσο γιά τη δια-
τροφή τών πλη θυσµών τονς Ζαο
και γιά τή βιοµηχανία τους.

"Ετσι , ή 'ϊταλία τώρα τά
58% τοΰ συνόλου τών εΖααγοο-
γών της τά εΙσάγει άπό νίς ΚΕ-
νωµίνες Πολιτείες έναντι 11%
που είσηγε πρίν από τόν πόλεµο,
ή Πολωνία 44°/» ίναντι 14%,
ή ΓαΧλία 367» ίίναντ* 10%, ή
Τσεχοσλοβ ακία 35%. \ ΐνα/ηι
10%, ,ί 'ΟλΙαν&Ια 25% &>αντί
8%, τό Βέλγιο 18% έναντι 9Υ°,
Λ 'Αγγλία 18Τ- ϊναντι 11%.

Τό «σχ έδιο Μό ρσαλ» χαί &ν
επρόκειτο ακόµα νά προαφίρ α
γιά 4 ή 5 χρ όνια µια βοή0εια
από 4 ή 5 δισεκατοµµύρια «?<Λ-
λάρια στΙ ς 16 εΰρωπα&ί-ς χΛ-
ρε ς πού απαντήοανε, ϋΌτερα από
τό ναυάγιο της Σννοιάσχ ίψης
τών «Τρι&ν* ατνό Παρ ίσι, ατην
πρόσκληση τών Μπίζιν—ΠΤπιν-
Γίύ, δέ θί γε ααν αποτέλεσµα
παρά νά αποκαταστήσει τήν ευ-
ρωπα ϊκή οΙκονοµία σχ ό εξαιρε-
τικά χ αµηλό ίπίπεδό της τοΟ
1938.

Μά ατό λογαριασµό αυτό δίν
πρέπει νά ξεχνάµε πώς ή Αµερι -
κάνικη βοήθεια δέ Ο&ρχιζ ε ν&χει
αισθητά άποτι ίέσµανα σνήν εύ-
ριοπάί,χ ή οικονοµία παρά µονά χα
κατά . τήν Άνοιξη τοϋ 1948 νό
νωρ ίτερα καΐ ηως δ,πο τήν Άλ-
λη µε ^ιά κινδυνεύει ή οικονοµία
αυτή νά αυγκίονιαθεϊ σχ ϊΰίµεΐα
παΐν Ακ όµα ν' ανορθωθεί Από χ ό
ξέσπ ασµα τής οίαονοµ ικής χ ρ ί .
αης ατϊς Ενωµένες Πολιτείες.

ΟΙ αµερικάν ικες πιστώσεις
θά φτάσουν, αίτή τή φορά σέ
µιαν Ευρώπη ηού διαφ έθΗ κα-
τά ίίολΐ» , άπό τήν Ευρώπη τοϋ
1923 , Χπου ή Αµερικάνι κη βοή-
θεια ιίχε Ι ηιτβ ίψιι νά παγκοθ$1
(Σι>νέχεια στην 4η σελ ίδα))

«ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»·

Η ΤΤΡΟ ΣΠΑΟ ΕΙ Α 'ΜΑΣ ^ΓΙΑ ∆ΙΑΦΏΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΤΤΡΕΤΓΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑ ΘΕ Ι
Το σύνθηµα « Ενωση µε τήν

^Ελλάδα » .άρχισε νά ρ ίχνεται α-
πό πολύ παλιά εποχή, άπό τήν
εποχή της αστικής Επανάστα-
σης στην Ελλάδα τό 1821 ,
χ αι έαυνδνάαοη τότε µέ τόν α-
γώνα τής αστικής τάξης ενάν-
τια στη φεουδαρχία κάϊ τόν
προστάτη της, τό ξένο Τούρκι-
κο ζυγό. Τό σύνθηµα τότες τής
"Εν ωσης ήταν προοδευτικό, γιά
τό λόγο, οτι ή αστική τάξη και
στην Ελλάδα καί στην Κύπρο,
πού άρχ ισε κείνη τήν εποχή νά
ορθώνεται µπροστά στην Φεου-
δαρχική τάξη , είχε  µιά και τήν
αυτή επιδίωξη ; τήν κατά ργηση
τής φεουδαρχ ίας και τό διώξι-
µο τοΰ ξένον καταχτητή , .ΤΟΥ
Ι∆ΙΟΥ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ, και
τής ιΕλλάδας και τής Κύπρου.
Κοινός, λοιπόν, ό εχθ ρός) κοινός
και ό αγώνας. Ενάντια οτόν
'ίδιο καταχτητή.  Ενάντια στην
Ιδια τάξη . Τι τό καλήτερο άπό
τήν ενοποίηση και τόν συντονι-
σµό τών ε π α ν α σ τ α  τ ι κ ώ ν
δυνάµεων; ' 7Υ αυτό λέµε, ότι
ΤΟΤΕΣ τό σύνθηµα *"Εν ωοη
µε τήν ιΕλλόδα * ήταν λογικό,
προοδευτικό .

Το σύνθηµα τοΰτο εξακολού-
θησε νά ρ ίχνεται άπό τήν αστι-
κή τάξη τής Κύπρου και τους
διανοούµενους της — κοί άπό
τήν αστική τάξη τής ^Ελλάδας,
φυσικά, πού οτήν Κύπρο ε£λε .
πε µιά νέα πλαντοφόρα. περιοχ ή
γιά ίκµετάλλεναη — µέχρι σή-
µερα. Σήµερα, όµως, µιά ΝΕΑ
ΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕ.
ΝΩΝ ήλθε οτήν ίπκράνεια , ή
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΤΑΞΗ , πού
ζήτα δχι µόνο τήν Εθνική της
λευτεριά,, µά,· ταυτόχρονα , καΐ
τό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ της ξεσκλά.
&ωµα. Άπό τήν Αρχή τής ίµ-
φάνιαής της οτήν Κνηρ ο, ή
πρωτοπορε ία τί}ς εργατικής τά-
ξης, τό παλιό Κοµµουνιστικό
Κόµµα Κύπρου, Άρχισε νά χτ ν-
η& τό Αστικό καΐ αα>(ϊινιατΐΗΟ
σύνθηµα τής «"Ενωαης» , πού
σκοπό του είχ ε µέν τό διώξιµο
τοΰ ξένου καταχτητή, άλλα είνε

δέ και τήν συνέχιση τής εκµε-
τάλλευσης τον προλεταριάτου ά-
µέρ ους τής αστικής τάξης.

Σ' ένα σηµείο στις θέσεις
και αποφάσεις τοΰ Β ' Συνε-
δρίου τής Κοµµουνιστικής ∆ιε-
θνούς, πού συντάχτηκαν άπό 'τόν
ϊδιο τόν Λένιν, αναφέρεται τό
έξης διαφωτιστικό κοµµάτι ;

«Στις υπόδουλες χ ώρες (α-
ποικιακές) υπάρχουν δνό ' κινή-
µατα , πού Μάθε µέρα χωρ ίζουν
ται περισσότερο. Τό ενα είναι τό
άσζικοδηµοκρατικό εθνικιστικό
κίνηµα , πον έχει σαν πρόγραµ-
µα τον τήν πολιτική ανεξαρτη-
σία και τή διατήρηση τοΰ αστι-
κού καθεστώτος. . Τό άλλο είναι
τό κίνηµα τών φτωχ ών αγρο-
τών κ ' εργατών γιά, ' τήν απε-
λευθέρωση τους άπό κάθε είδους
εκµετάλλευση . Τό πρ όύτο προσ-
παθεί νά διευθύνει τό δεύτερο
και πολλέ ς φορές τό κατορ θώ-
νει σέ αρκετό βαθµό. 'Αλλ' ή
Κοµµουνιστική ∆ιεθνής και τά
Κόµµατα πού ανήκουν σ' αυτή,
π ρ έ π ε ι  ν ά π ο λ ε µ ή -
σ ο υ ν  α χ ι τ ή τ ή ν  τ ά σ η
και νά φροντίσουν ν' αναδείξουν
σ υ ν ε ί δ η σ η  τ ά ξ η ς  στίς
εργατικέ ς µάζες τών αποικιών.
Γιά τό σκοπό τοϋτο , τό απου-
όαιότερο ' κι ' αναγκαιότερο έργο
είναι ή Ίδρνση Κοµµουνιστικών
Κοµµάτων, πού οργανώνουν
τους εργ άτες και τους χωρικού ς
στην ί π α ν  ά ο τ α σ·7/ καΐ
στην εγκαθίδρυση τής Σοβ ιετι-
κής ∆ηµοκρατίας».

Τώρα , τό σύνθ ηµα «"Ενωση
µέ τήν Ελλάδα» τι άλλο µπο-
ρεί νά είναι παρά έ'να' αστικοδη-
µοκρατικό εθνικιστικό γ·ύγθηµα,
άφοϋ άπό .τή µιά ζητεί µίν τό
διώξιµο τοϋ ξένου κάταχ *τητή,
από τήν αΧλη όµως ζηϊεΐ νά
διαιωνίσει τήν ίκµετάλλεναη ν-
πό άλλη µορφή, δηλ, ~ήν ξνωαη
µέ άλλο αατικό κράτος, ε'στω
κι' δν τό κ ρ άτος αυτό µΐ'λδ. τήν
Ιδια γλώδοα µέ µας, ε«Γω κάϊ
ίίν τό κρ άτος τοϋτο ισχυρίζεται
πώς ό τόπος µας είναι ίτνα κοµ-
µάτι άπό τή γη ταυ. Στις δρί-
ξεις< δέν διαφέρει άτΟΓ τόν τω-
ρινό εκµεταλλευτή. Τό^ίεφαλαιο
τοϋτο, µε τν) διαφορετική} ίΟν,κι)
ονοµασία τον , ζητά " κι ' αυτό κι '
Ιίλλους τόπου ς για. ίκµεταλΧ εν-
αη, ζήτα κι' αντό κι * Ίίλλονς
σκλάβ ους ατήν ύπηρ,εοΊα ·τού .
Γι' αυτό ίµεϊς Αγο ίνΊζύµαντε
κ αϊ γιά τό £ιώ£ί/<ο τοΰ ξένον κ<ι-

ταχτητή χ αί γιά τό κοινωνικό
ξεσκλά&ωµα τοΰ εργάτη .

Οί όππορτουνιστές ρεφορµι-
στές ηγέτες τοϋ ΑΚΕΛ, θέλον-
τας ν' άφιονίσουν τό προλετα-
ριά το και τήν άγορτική τάξη τής
Κύπρου µέ ψευδό.εθνικά και
¦ψευδο-πατριωτικά σω€ινιατικά
συνθήµατα , γιατί έτσι τους συµ-
φέρει , ρ ίχ νουν κι' αυτοί τό σύν-
θηµα πού ρ ίχνει η αστική τάξη
τής Κύπρου και µάλιστα, µέ
πιο ποµπώδικες φράσεις. Κ Η
'Ακελική ηγεσία δέν θέλει να
έρθει σέ αντίθεση µέ τήν µικρο-
αστική τάξη, άπό φόβ ο µήηως
χ άσε ι τήν υποστήρ ιξη της ατις
διάφορες καθηµερινές εκµεταλ-
λευτικές ενέ ργειε ς της σέ βά-
ρο ς τής εργατικής τάξης τοϋ
τόπου µας (γιατροί µέ τεράστια
πελατεία , δικηγόροι µέ µπόλικες
δουλειές, ποιητές, εκδότες και
λογοτέχνες µέ τερ άστια κυκλο-
φορ ία τών έντυπων τους κ.τ.λ.).

"Οσο γιά τό σύνθηµα ^Ε-
νότητα , συµφιλίωση» πάντα τό
καταδικάσαµε και τό καταδικά-
ζουµε , γιατί σκοπό έχει τό άπο-
τράβ ηγµα τοΰ εργάτη από τις
ταξικέ ς του διεκδικήσεις καΐ τό
νάρκωµα της ταξικής του συ-
νείδησης. ιΗ συνεργασία µέ
αστικά στοιχεία µπορεί νά γ ίνει
µ ο ν ά χ α  σ τ ο ν  α γ ώ ν α
γιά τό διώξιµο τοΰ ξένου κα-
ταχτητή,  κι' αυτή πάλι σύµφω-
να µε τους πιο κάτω τρεις βα -
σικούς ορούς : 1) Τό προλετα-
ριακό κόµµα κ ' ή τάξη πού Αν-
τιπροσωπεύει νά µή χ άσουν τήν
ταξικήτονς οντότητα, 2) Τό προ
Ιεταριακό χο^ια νά µπει ίπί
πεφαλής τοϋ ίθνικο-Απελενθ ε -
β ωτίΗον αγώνα καΐ 3) ή κα-
θηµερινή ταξική τιάλη για τ\ς
οικονοµικές καΐ πολιτικές διεκ-
δικήσεις τής εργατικής κι * Α-
γροτικής τάξης αϊ καµµια πε-
ρ ίπτωση δίν πρέπει ν ' Αγνοη-
θούν,

.τ.

Ή δικαιολογία , πώς µέ τήν
"Ενωση· τής Κύπρου µέ τήν
Ελλάδα ϋά λυθοϋνε τ« ίΟνικα
δεσµά πού µας τυλίγουν καί ,
µαζί µέ τήν προλεταριακή τάξη
τής Ελλάδας, θά προχ ωρ ήοον
µε , πλάΐ.πλά 'ϊ µέ τό Ελληνικό
προλεταριάτο γιά. τό κοινωνικό
µας ξεακλάβ ωµα, χ ϊναι τό λι·
γώτερο^ παιδαριώοικη, γιατί ύ
Αγώνας τοΰ Κυηοιαποΰ 'ή τ&β
(Συνέχεια στην 4η σελίδα)

ΠΟΙΟΣ 0 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

«Ή ιδέα ότι τό προλεταριάτο
µπορεί ν' αρχίσε ι τήν ίπανάστη-
ση µόνο αµα είναι βέβαιο πώς
πίσω τον έχει τήν πλειοψηφία
τον πληθυσµού, είναι εντελώς α-
νόητη, γιά τό λόγο ότι οί κεφα-
λαιούχοι ποτέ δέν θ* άφ-ησονν
τήν κεφαλαιοκρατική δηµοκρα-
τία λεύτερη, Ισαµε τή στίγµϊ}
πού τό προλεταριάτο θά µπορέ-
σει να καταλάβ ε ι οτι έχει πίσω
τον τήν πλειοψηφία τοΰ πλη-
θυσµοΰ" .

Κ. ΡΑΝΤΕΚ
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ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ]

Στο άρθρο µας, ποιυ δηµο-
σιεύτηκε στην περασµένη έκ-
δοση τοΰ «Εργ άτη», ά,φοΰ δι-
απιστώσαµε " πώς ή δι άσπαση
ν." ή διασκόρπιση τών εργατι-
κών δυνάµε<ον όφελεΐ µονάχα
τήν τάξη τών εκµεταλλευτών,
θέσαµε τό ζήτηµα τής ενο-
ποί ησης τών εργατικώ ν δυνά-
µεων κάτω από µιά και µόνη
Παγκΰπρια καθοδηγητική
ηγεσία , ποΐ- µέσα σ' αυτήν
νά εκπροσωπούνται αναλογι-
κά όλες οί τάσεις.

Τό ζήτηµα, ό µ ο> ς. τής
διασκόρπιση ς τών εργατικών
δννάµεχον εχεί και µιά άλλη
πλευρά : Τις: διαφορετικές πο-
λιτικές αντιλήψεις τώ\' εργα-
τών. Π ολλοί εργάτες, γιά
τόν ενα ή τόν άλλο λά-γο δια-
φωνούν ατή ν γραµµή πού α-
κολουθεί ή σηµερινή ηγεσία
τοΰ εργατικού κινήµατος. "Ε-
χουν , ό' µ ω ς, τό θάρρος νά
πουν τήν γνώµη τους ·και να
καταφερτοϋν ενάντια στην
λανθασµένη—κατά τήν άπο-
ψη τους--·· γραµµή της ηγε-
σίας. Αυτό, δ µ ιο ς, προϋπο-
θέτει τό διώξιµο τους άπό
τή Συντεχνία και τήν εφαρ-
µογή γι ' αυτού; τον ν)ά-
ουζτ σιοπ , δηλ., έιρ ' όσον
δέν άνήκου<' στή Συντεχνία ,
δέν τους επιτρ έπεται, νά πά-
ρουν δουλειά .

Λυτό, ο µ ο> ς. δέν είναι
καθόλου εξυπηρετικό γιά τά
εργατικά συµφέροντα . Συµ-
φωνούµε απόλυτα γιά τήν ε-
φαρµογή το ι" «κλόουζτ—
σιόπ», όχι ενάντια στους ερ-
γάτες ποϋ ιϊνηκαν στις Συν-
τεχνίες και γιά τόν ένα ή τόν
άλλο πολιτικό λόγο οιεγρ ά-
φησαν, Τό «κλόουζτ- --σιόπ»
πρέπει νά εφαρµόζετα ι ενάν-
τια στο|ύς εργάτες εκείνους ,
πού είναι ενάντια στην Συν-
τεχνία , αρνούνται κατηγορη-
µατικά νά γραφτούν σ ' αυτή,
άπό άντίδρασί) προς τό εργα-
τικό κίνηµα , και που µε τη
στάση τους αυτή (ίλάφτοκνε
το εργατικό κίνηµα. Τό «.κλό-
ουζτ σιόπ» ?>έν· πρέπει νά ε-
φαρµόζεται γιά τήν επιβολή
των πολιτικών αντιλήψεων
της σηµερινής ηγεσίας.

11.χ. Σήµερα ακόµα , έ'-
χο-υµε περιπτώσεις, ποϋ ερ-
γάτες, ποίο 'ήρθαν άπό άλλες
πόλεις ή χωριά, άποτάθηκαν
στην επιτροπή τής Συντεχ-
νίας τους για νά τους εγγρ ά-
ψει. ΊΓ επιτροπή, λόγοι τών
διαφορετικών πολιτικών αν-
τιλήψεων τών εργατών
τούτων αρνείται νά τοΐις έ γ-
ράψει στή Συντεχνία, απαγο-
ρεύοντας, ταυτόχρονα, την
πρόσληψη τους στή δουλειά.
µέ τήν δικαιολογία πα>ς δέν
άνήκφν , στην Συντεχνία.
Στην περίπΐ ίοση, αυτή, δέν
φταίουν οί -εργ άτες γιατί δέν
ανήκουν στή Συντεχνία , µά
αυτή τούτη ή ηγεσία ιής
Συντεχνίας. Γι ώς έ'ρχε πη ή
ηγεσία α ίπή νά απαγόρεψα
τήν πρόσληψη α.»υς σι» ) δου-
λειά , µέ τή δικαιολογία πώς
δέν ανήκουν στή Συιτεχνία ;
"Έχου µεν περιπτώσεις " που
εργ άτες έµειναν ί'να >< (χ! δυό
χρόνια άνεργοι µέ τόν τρόπο
αιπ,ύ. Και δεν µπόρεσαν νά
πάρουν δουλειά παρά µόνο
ύστερη («ιό τήν εγγραφή
το»ις στη Συντεχνία , άφοΐί ,
όµοις, ε'κοµαν δήλωση, πώς
αποκηρύττουν τι; παλιές
τους πολιτικές; αντιλήψεις.
"Αλλοι πάλι που είχαν ίίρθει
από άλλες πόλεις ή χωριά,
κ' ι% δουλειά νά δουλέψουν
άναγκάοτηκαν νά στραφούν
πίσω στον τ&πο τους »ιαΙ νά
µείνουν ά'νεργοι, γιά τό λό-
γο δη, άονή-Οηκαν νά άπο-
κηρ ύΐονν τΙς πολιτική τους

' αντιλήψεις χαί ή ηγεσία δέν
τους έγραψε στή Συντεχνία.

Αυτή ή τακτική είναι κα-
ταστρεπτική γιά τό εργατικό
κίνηµα και , ταυτόχρονα , πο-
ταπή και ξεδιάντροπη. Γι'
αυτό πρέπει νά παύσει αµέ-
σως και νά γράφουνται δλοί
οί εργάτες στις Συντεχνίες
τών έπαγγελµάτοιν τους, α-
νεξάρτητα από τις πολιτικές
τους αντιλήψεις.

* * *

Ιίολλο ι εργ άτες µάς είπαν,
πώς, γιατί από τή µιά µεριά
τασσόµαστε υπέρ της εισόδου
της νεοδρυϋείσης Συν-
τεχνία; Λιµενεργατών Πά-
ιροΐ' µέσα ιττήν δύναµ η της
Π.Κ.Ο . κι ' άπό τήν άλλη χτν
ποϋιιε τήν στάση τής Π .Ε.Ο.
απέ ναντι τν^ ς απεργ ίας τής
Κ .Κ.Ο.σάν προδοτική ;

ΊΌΰς άπα.ντοΰµε : Είµαστε
ενάντια στίρ1 διάσπαση και
διαοχόρπιοη των δργαηκββ
διινάµεων, γ ιατί αυτό εξυπη-
ρετεί µονάχα τά συµφέροντα
τιΰν εκµεταλλευτών τών ερ-
γατών . Άλλα, ταυτόχρονα ,
εί µαστε ενάντια στην προδο-
τική τακτική της σηµερινής
ηγεσίας, ποϋ διαρκώς προδί-
νει τους άγιΤινε ς τών εργα-
τιών και ρίχ νει τό εργατικό
ν. ίν ι ι µα έ'ξω «πό τόν δρόµο
τη; ταξ ικής πάλης και τών
ταξικών του διεκδικήσεοιν.
Χτυπούµε γ.< ι\ θά χτνποΓ'µε
αλύπ ητα κάθε προδοτική τα-
κτικί | ή ενέ ργεια τής σηµερι-
νής ηγεσίας τοΰ εργατικοί
κι νήµατος. Αυτό. ΰµως, δέν
σηµαίνει πώς: εήιαστε ε νάντια
ατό εργατικέ» κίνηµα . Το?ύναν
ΐί ο. Αυτό τό κάνουµε- µόνο
και µόνο για νά τό προστα-
τεύσουµε άπ<> τό όππορτουνι-
οµό καΐ. τόν ρεφορµισµό τής
σηµερινής ηγεσίας.

Μέ τό νά είµαστε υπέ ρ τής
ενότητας τών εργατικών δυ-
νάµεοιν δέν σηµαίνει , πώς
πρέπει ν ' άιρίσουµε τόν καθέ-
να καιροσκόπο και πολιτικάν-
τη τής κακής ώρας νά προ-
δίνε ι απεργ ίες, σάν τήν όπερ
για τής ΚΚ.Ο ., τών Κυβερ-
νητικών εργατών , τοΐ Νοσο-
κοµείου , τιον στρατιωτικών
εργοιν και τόσες και τόσες
άλλες. Ακριβώς αυτό τοΓ'το
τό συµφέ ρο τών εργατών µας
επιβάλλει τήν τακτική τα ότι) .
Κι ' αυτή τήν τακτική θά ακο-
λουθήσουµε , γιατί τό καθήκο
µα; απέναντι στό εργατικό
κίνηµα αυτό µάς προστάζει

Εί µαστε υπέρ τοΰ ε ργατι-
κό Γι κινήµατος κ' ενάντια
στην ρεφορµιστική Γιππορ-
Το υν ι ι ι η κή  ή-γραία του.

10 ΣΦΓΡΟ∆ΡΕ ΠΑΝΟ
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ΧΤ ΙΙΜΑ. ' 20 ((Τού άηα '
ποχρίΐή µα:̂ .— 'Αηδία κα»
δυσαρέσκεια ' προκάλεσε ή
πράξη τοϋ Αά µττρου Νικόλα
ΐοη, µέλους «ης Ε.Ε, Α.Κ5Λ
Πάφου, ο,«ν ·καϊαξ&»»ισβ
τόν «Εργάτη» τή Αβυιέρα ,
µέσα σιϊ Σΰλ-λογο «Κινυρα» .
'Ο «φίλος» Λάµπρος ΝΊκο'
λαίδης µόλις βίδβ µπροστά
οία µάτια ίου ιόν «Εργάτη»
µέ τό σφυροδοκηανο κα! τό
«προλετάριοι δλου του κό
σµου ένωΟκΐτε » έπαθε σάν
ιόν ταΓιρον ηού βλέπει τό
κΛχκινο το€) πανί εανρο
µάχου χαΙ.,βουτττΊ ξας απάνω
τον—χωρίς κ.άν νά ιό δια
βάοβι—τόν έ'κανβ Χίλια κοµ'
µάηα, «Όποιος δεν µποοεΐ
νά δέρβι τόν γάδαρον δέρνει
ιό σαµα» , λέβι ή µιά ηαροι
µία, Τό Ιδιο εκαθι *αΙ δ
•φίλος> Λαµηρος.

ο µουχταρης:
ΑίΙΟ ΤΛ ΣΤΑΒΡΟΛ ΡΟΜΙΑ

Καθισµένος στό καφενείο
του, ό µουχτάρης κουδεντισ-
ζει µέ τόν παπα τοϋ χωριοΰ
πάνω στα πολιτικίά ζητήµατα
τοΰ τόπου .

— Τί λές, µουχτάρη µου,γιά ιό νέο Σύνταγµα, σύ πού
εϊσαι λιγοϊκι πιό γραµµατι-
σµένος <±κό µας; Μά -,£ 5ε.
χτοΟµε ί] νό! µή τό δεχτούµε ;

^ 
Ό µουχτάρης; παίρνοντας

ΰφος σοφολαγιωτά-του κ<χ ι τρ ί-
βοντας τόν χονδρό κι ' ατηµέ-
λητο µύστακα του του άπαν.
τα;

— Αποχή, δάσκαλε µου, α.
ποχή! Μακρυά γχτι' τά συν-
τάγµατα:. Καλύτε ρα νά µεί.
νουµε δπως είµαστε .

Σάν κουβέντιαζαν, ακού-
στηκε κρότος αυτοκινήτου, κ'
ειδοποιείται ό µουχτάρης πώς
έφτασε κάποιος επίσηµος .

Σ αστισµένος, ψορε ι τόν και
νούργιο του σάκκο, βουρτσί-
ζει τις ττοδίνες του, διορθώνει
τή βράκα του και -πηγαίνει να
συναντήσε ι τόν επίσηµο . Μέ
θερµές χειραψίες κ' εδαφιαίες
υποκλίσε ις υποδέχεται τόν. . ,
Βοηθό Επόπτη τοΰ ∆ιοικητή .

— Καλώς ορίσατε , Κύ ριε
Έπόποα \ Τί χαµπάρια, είσθε
καλά; Τί γίνεται ό Κύ ριος ∆ι.
οικητής ; Καλέ, καιρό πού έ-
χει νά τόν δούµε. ∆ός του
χαιρετισµούς άπ' 3λο τό νω.
ριό !

~ Ό κύρ-∆ιοικητής ακρι-
βώς µ' έ1στειλε νά σας πώ,
πώς είναι ανάγκη νά είσπρα-
χτοΰν δλες οί καθυστερηµέ.
νες δόσεις γιά τό νερό τοΰ
χωρίου κ ' έθύµωσί πολύ γι '
αυτές τις καθυστερήσεις.

— Καΐ τί φταίω έγώ, κύ ριε
έπόπτα µου. Μά µοΰ χαιρετί-
σεις τόν κ .  ∆ιοικητή και νά
τοΰ πεις νά µέ συγχωρέσει
καΐ θά κάτσω ίσαµε τά µεσά-
νυχτα νά ετοιµάσω τή λίστα
τών καθυστερήσεων, νά τοϋ
τήν στείλω γιά νά βγάλουµε
σικουδέστρο πάνω στα κινητά
τους . Γιά νά δοΰµε, πληρώ-
νουν γιά δέν πληρώνουν;

Καΐ στρεφόµενος σ' ενα µι-
κρό, πού καθόταν πιό πέρα ,
του λέει -

— Βρε Γιωρκή, πήγαινε σπί-
τι , πες τής ΤαλλοΟς, τής γε-
ναΐκας µου, νά σψάξει µιαν
όρνιθα, τζι' έν νάφτουµε µέ
τόν κύριον Επόπτη ν νά φάµε .

Στό µεταξύ άκούουνται φω-
νές : «Ζήτω ή "Ενωση ! !».

— Τί τρέχει; ρωτά ό µου-
χτάρης.

— 'Ηλθαν οί αριστεροί νά
µιλήσουν τοΰ λέει κάποιος .

— Τί θά κάνουν ; Καλέ , µά
δέν ντρέτωυνται αυτοί οί άν-
θρωποι; Άπ' τή µιά ζητούν
συντάγµατα άπ' τήν Κυβέρ-
νηση, κι ' άπ' τήν άλλη ζη-
τούν «"Ενωση»;

— Γρήγορα νά µαζευτούµε
νά τους γιουχαΐσουµε, λέει
κάποιος .

—'Βρέ Γιωρκή, διατάζει ξα-
νά τόν µικρό, πού επέστρεψε
ατό µεταξύ άπό τό σπίτι του,
ό µουχτάρης . Τρέχ<χ νά πεις
τοΟ Ταιαούσιη νά ΜΑΘει µέ.
τους ζαπτιέδες του και τόν α-
γροφύλακα . "Υστερα , πήγαι-
νε νά φέρεις τους άζάδες κ'
υστέρα πήγαινε νά ειδοποιή -
σεις τόν κουµπάρον τόν Χρι-
οτάκην, τόν τοκιστήν, τόν
κουµπάρον τόν Άντωνάκην ,
τόν τσιφλικάν, καΐ τόν ∆ηµη-
τράκην , τόν εµπορον . "Ολοι
αυτοί είνα ι «εθνικόφρονες» .
Πρέπει νά φωνάξουµε «ζήτω ή
αποχή», «κάτω οί συνταγµα-
τικές _ ελευθερίες» . "Οπως εί-
µαστε, καλά είµαστε .

Ή οµιλία έγινε , ή αυλαία
τής ψευτιάς και της άπατης
έίκλεισε µέ τό «ζήτω ή απο-
χή» τοΰ µουχτάρη και τό «ζή-
τω ή "Ενωση» τών ψευτο-άρι-
ατερών. Κι ' ό φτωγός αγρό-
της συλλογίζεται ;

«Ζήτω ή "Ενωαϊρ' , καλά.
«Ζήτω» . "Αλλά µέ τό «ζήτω-
ζήτω», τί µπορεί νά µγεϊ ;
Ή Αγγλία δέν µας δίνε ι οτήν
1 Ελλάδα, ή Ελλάδα δέν µας
θέλει . Τόχ «ζήτωϊ -πού φωνά-
ζουµε έµεΐς, τί µπορούν νά
µας προσφέ ρουν ; Που είναι ό
αγ ώνας;» .

— 5ίκ ! Θά τόν δεΐς τόν ά-
γωναρέ λίγο, ιιου θά βγει
6 Αρχιεπίσκοπος, του κάνει
ίνας άλλος. *0 νέος Εθνάρ-
χης , Λύτδς θά οργανώσει καΐ
θά κατευθύνει τό κ ίνηµα Ι

— "Εχεις δ£κηο, τοΟ κάνει 6
πρώτος . Θά οργανώσει κι'
αυτός µιόί νέα συναυλία άπό

«ζήτω ή "Ενωση». 'Ο ϊδιος,
δµως, στή µέση, θά ψάλλει
τό «Στώµ^ν καλώς, στδµεν
µετά <|>ό6ου άπωλείας αύτοΟ
τοΟ επιγείου παραδείσου, δν
ό "Υψιστος ηύδάκησε να µοί
•καράσχη είς τήν νήσον ταύτην
των ήλιθίιην. Κύριε, διαφύλα-
ξαν µοι τήν εύζωΐαν ταύτην
αΙώνα τόν αΐϊαντα . ΤοιοΟτον
γάρ κκιλιππίριον ούθαµβς έ.
·ηερ[µεναο:αα»1 I I
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΑ ΤΟΗ «ΕΡΓΑΤΗ» ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ — ΤΟΥ ΣΥΗΕΡΓΓΑΤΗ ΜΑΣ Γ. ΟΝΗΣΙΛΟΫ

Πήραµε ζην πιο κάτω ανοικτή
επκττολι) άπό τόν συνεργάτη
µας Γ .  Όνηαιλο, πού αναφέ-
ρεται στην "υβ ριστική επιστο-
λή τοΰ «εργ άτη» Ανδρέα Πα-
ναγή, που δηµοσιεύτηκε στην
περασµένη έκδοση τον «ΕΡ-
ΓΑΤΗ». ιΗ επιστολή αυτή,
όπως κ' οί απαντήσεις τής
σύνταξης τοΰ «ΕΡΓΑΤΗ» ,
που θ' ακολουθήσουν, δέν α-
πευθύνουνται µονάχα στον «ερ-
γάτη» Ανδρέα Παναγτ ϊ, άΙλά
γενικά σ' όλους τους παρα-
συρµένους « άντικοµµουνιστες»
εργ άτες ;
«∆ιάβασα τό γράµµα σόου

στην έορηµερίδα «Έργάτηρ·
υπό τήν ήµεροµηνίαν 29.9
1947 . Π ρόσεξα σ' αυτό πώς
θεωρείς τοΐ'ζ Κοµµουνιστές
«κηφήνες», «εκµεταλλευτές»
και έχίτροτις το̂  εργάτη. Α-
κριβώς αυτές τις ίδιες συκό-
φαντίεςτές όκοΰµε συχνά , ό-
χι ό'µως άπό εργάτες, άλλα
από τους δια^ρόρους τοκογλύ-
φους, µαυραγοριτες και τους
(Ίλλονς εκµεταλλευτές τοΰ ερ-
γάτη κ 7 εργαζοµένων. Οί ερ-
γάτες µάς άγαποΰν, γιατί αν-
τί λαµόάνουνται πώς αγωνιζό-
µαστε γιά τά συµφέροντα
τους. Οι λογής—λογής έκµε-
ταΐλεντε ς µας µισούν, γιατί
αγωνιζόµαστε ενάντια ατά
συµφέρονττά τους.Σύ δµως
είσαι ένας εργάτης, ένας εκ-
µεταλλευόµενος και δέν έ'χεις
κανένα λόγο νά µάς ιιισάς.

"Εχεις καΌηκο νά µάς α-
γαπάς και νά µάς υποστηρί-
ζεις, γιατί ακριβώς έµεΐς εί-
µαστε εκείνοι πού αγωνιζό-
µαστε γιά νά υπερασπίσουµε
τά σηιψέροϊντα' σου ν.αί ε-
µείς εϊµ-αστε εκείνοι πού χτυ-
πιόµαστε πάντα πρώτα από
τονς έκχιεταλλευτές σου εσέ-
να και τών άλλων εργαζοµέ-
νων. Οι κοµµουνιστές εΤν' ε-
κείνοι ποΐ) µπαίνουν στην
πρώτη γραµµή τοΰ άγό-ΐνα ε-
νάντια στην εκµετάλλευση,
γιά τό ψωµί και τις ελευθε-
ρίες τοΰ λαοΰ . ΟΊ κοµµουνι-
στές σ' όλες τις χώρες εϊν.' ε-
κείνοι που φυλακίζουνται , έ-
ξο;ρίζουνται ν.αί βασανίζουνται
γιά τά δίκαια του εργάτη.
Εΐν , οί κοµµουνιστές εκείνοι
παύ ιχγωνίστιΐκαν και άγωνί-
ζουνται ακόµα σ' δλες τις
χώρες ενάντια στην εκµετάλ-
λευση, οποιοδήποτε µανδύα
κι ' αν φορεϊ αυτή, είτε Φασι-
στικό , εϊτε «προοδευτικό», εΤ-
«άστικοδηµοκραπκό», κιά ε-
νάντια στην αποικιακί| έκµε-
τάλλεηση.

Κιχι τώρα, αγαπητέ «εργά-
τη» 'Λνορέα Π αναγή |}ά σοϊί
ίξ.|γήσ(7!) µερικά πράγµατα
περί κοι ν ιονιολογί ιχς, γιά νά
µάθεις τή θέση σου µέσα στή
σηµερινή κοινωνία , κ' έτσι
νά µπορέσεις ν' αντιληφθείς
ποιοι είναι οί φίλοι σοτι και
ποιο! είναι οί έχϊΐ ροί <το)υ.

Λοιπόν , αγαπητέ Ανδρέα
Π αναγή. Ή σηµερινή κοι-

ν ιονία ποΐ» ζοίήιι · είναι κοινω-
νία κεφαλαιοκραπκή. Μέσα
ο' αυτή κυριαρχεί τό κεφά-
λαιο. Μη τό κεφάλαιο, ό κε-
φαλαιοίί χος χτΓζει µέγαρα , ί-
ορι'ιει έπγο |οτάσια , αγοράζει
οιχπό ρια , µισθώνει έργίίτε:,
µισθώνε ι στρατιώτες, κάνει
πολέµους καΐ γενικά κά&ετι
^]τό κεφαλαι,οκρατικό ν ,αΟε-
στάις ό'λα τά προϊόντα της
γης ή των εργοστασίων είναι
δµπορει'ιµατα, ποΰ άγοράζοιιν-

ται και ποΛοΰνται. Ό εργά-
της στην κεφαλαιοκρατική
κοινωνία δέν είναι παρά ενα
µικρό εξάρτηµα, µιά 6ίδα ,
µιας µεγάλης µηχανής. Γιά νά
ζήσει ό εργάτης άπ' τή µιά
µέρα στην άλλη, αναγκάζεται
νά πουλεϊ τήν εργατική του
δύναµη γιά ενα κφµάτι ψω-
µί. "Οσο λιγότερο µεροκάµα-
το παίρνει ό εργάτης και δσο
περισσότερες ώρες δουλεύει,
τόσο µεγαλύτερο κέρδος άφί-
νει στον εργοδότη. 2υµφέ-
ρει , λοιπόν , στον εργοδότη
ό εργάτης νά σκάζει, στή δου-
λειά άπ' τή µιά µεριά και νά
πεινά—µέ τό λίγο µεροκάµα-
το! πού παίρνει— άπ' τήν άλ-
λη µεριά. Γι ' αυτό, λοιπόν ,
τα συµφέροντα του εργάτη
και . τοΰ εργοδότη είναι αντί-
θετα. Ό εργ άτης γιά νά µπο-
ρεί νά λιγοστεύει τις ά>ρες τής
δοΐ'λειάς του κα! νά παίρνει
ενα «νθρώπι νο µεροκάµατο ,
αναγκάζεται ν' αγωνίζεται µέ
τό µοναδικό ό'πλο ποίί.» έχει ,
τήν απεργ ία. Κ' έτσι , β},έ-
ποιψε ανάµεσα στον εργάτη
και τόν εργοδότη ενα διαρκή
αγώνα, ποϋ ονοµάζεται ταΞι-
κί| πάλη. Στην ταξική αυτή
πάλη, οί κοµµουνιστές µπαί-
νουν επί κεφαλής, γι ' αυτό
και µισούντα ι -θανάσιµα άπ'
τους εργοδότες κα! τους λο,1-
γής—λογής εκµεταλλευτές
Ποιοι ώργάνωσαν τό Συντεχ
νιακυ κίνηµα στην Κύπρο ;
ΟΙ Κοµµουνιστές ή οΐ λεγό-
µενοι «εθνικόφρονες» ; Ποιοι
άγοονίστηκαν1 στήλ' ^πρώτη
γραµµή, όχ>τε ν ' αποχτήσουν
σήµερα τόηα ν.αι τόσα δικαι-
ώµατα ο! έργ άτε : όχτάώρο,
κοινο>νικές ασφαλίσεις, απο-
ζηµιώσεις σέ περίπτωση δυ-
στυχήµατος, ψηλότερα µερο-
κάµατα, χρονιάτικε ; άδειες,
προειδοποίηση σέ περ ίπτωση
απόλυσης κλπ. ; Ποιο ι άλλοι
αγωνίστηκαν παρά οί κοµµού
νιστές, ποϋ τους ονοµάζεις
«κηφήνες» , «εκµεταλλευτές»
κ ' «εχθρούς τοΰ εργάτη» ;

∆ε θυµάσαι σύ. «εργάτη»
Ανδρέα Παναγή, τή θέση
τών εργατών πριν 10—20
χρόνια ; Αέ θυµάσαι , πώς
ό εργ άτης δούλευε άπ' τήν ά-
νατολή τοϋ ό'ιλιου ίσαµε τή
δήση του ; ∆ε θυµάσα ι , πριν
νά γίνουν οί Συντεχνίες, σέ
ποι α δυστυχία και κοινωνική
αθλιότητα βρισκόταν ό εργ ά-
της ; Λοιπόν , τή · σηµερινή
σχετική του ευηµερία ό ερ-
γάτης τήν οφείλει στους κοµ-
µουνιστές, «έργάτιρ Ανδρέα
Παναγή, κι * ογι στοίις τέθνι-
κοφρονες» που τάχτηκες µέ
τό µέρος το,ύς. Κα! τό ξέρει
καλά αυτό τό πράγµα ό έργα
της. Γι' αίιτό έ χτιµά κι ' άκοΑ
ΛοιιοΊ -ΐ τους κοµµουνιστές.
Λέ σο Γ> ( κάνει καµµιά εντύ-
πωση τό γεγονός, πώς χιλιά-
δες εργάτες ακολουθούν τους
κοµµουνιστές ; Μήπως αυτοί
όλοι οί εργάτες είναι βλάκες
κα! δέν αντιλαµβάνονται τό
καθήκο τους ; "Οχι. βέβαια .

^ 
Λυστυχώς όµοις, ύπαρχο ι ιν

κ εργάτες παρασυρµένοι ,
καλή «««(ί οάν κ' εσένα , πού
άπό παρεξήγηση και χωρίς
νά φροΚαίσουν νά µάί>ουν\ΐ
επιτέλους επιδιώκει, δ Κοµ-
µουνισµός, καταφέρουν ται έ-
νιίντια στους Κοµµουνιστές,
|ΐή

^ 
γνωρίζοντας πώς µέ τή

στάση τους αυτή ζηµιώνουν
τό εργατικό κίνηµα κ' ύποδοΐ-
ηθοίίν τους εκµεταλλευτές στό
µακάβριο Εργο τους, Πνουν-
ται , δηλαδή, όργανα της προ-
παγάνδας των άσπονδων έχ-
θρων τοΰ εργ άτη, των τοκο-
γλύφων,, µαυραγοηιτών ίκαΐ
αλΑων έκµετολλβντβν.

Γό ΚαπίΓαλιστίΗο καθε-
στώς Λερικλει/νει µέσα του Λν

τιθεσεις που προβάλουν τη
δυστυχία στην εργατική τά-
ξη , άλλα, ταιιτόχρονα , κα!
τό θάνατο αύτοΰ τοίΰ ίδιου
τοΰ Καπιταλισµού. Μιά άπ'τις
αντιθέσεις αυτές, ή πιό σο-
βαρή, είναι πώς έδώ όπου ύ-
.τάρχει υπερπαραγωγή, εξαι-
τίας τής αναρχ ίας στην πάρα
γωγή προϊόντων , υπάρ-
χει αφθονία αγαθών και θά-
π^ιεπε , κατά λογική και φυσι-
κή συνέπεια , νά υπάρχει εύη-
µεοία— κ' ευτυχ ία , ε ντούτοις
ΰιιάρχει. ν.ρίση , δυστυ-
χία , αθλιότητα , πεΐνα ϊ
πόλεµοι. Κι ' αϋ«ό για-
τί τά έργοίστιχσια σταµατούν
την παραγοογί| ϊσαµε νά α-
πορροφηθούν τά Λροϊ6ντ«-
αζϊ την αγορά, οί εργάτες πε
τι οΰντα ι στους δρόµους, δ
κόσµος δέν έχει χρήµατα ν'
αγοράσει κ ' ή κρίση επέρχε-
ται. Ξέρεις τότες τί κάνουν
οΐ. εργοστασιάρχες κ' ο[ι µε-
γιστάνες τοΰ π?Λύτου, «εργά-
τη» Ανδρέα Π αναγή, γιά
να µη σαπί σουν τα εµπορευ-
µαχ ά τους µέσαστις υοιονήκες
και γιά να µπορέσοιιν νά
κρατήσουν τις τιµές τών έ-
µττορευµάτων τους ψηλά;:
ΓΤετοΙΰν στή θάλασσα χιλιά-
δες, εκατοµµύρια , τόνους άπό
τέτοια προϊόντα. & άκουσες,
βέ βαια , πώς χιλιάδες τόνοι
σιτάρι , ζάχαρη, καφές κλπ.
ρί χτηκαν πολλές φορές στ>τ
θάλασσα, ενώ άπ' τήν άλλτ|
µεριά εκατοµµύρια ανθρωποκ
πεινούσαν, πέθαιναν άπ' τήν
πείνα και τ ή δυστυχία. Στην
περίπτωση αυτή. οί Κοµµου-
νιοτές, πού τους κατ»]γσρεϊς .
άναστάαυσαν τό σύµπαν µέ
τ!ς διαµαρτυρίες τους και
ταϋς αγώνες τους.

Κι ' οτα\% αγαπητέ «εργά-
τη», οΐ διάφοροίι καπιταλι -
στές δουν , πώς ή κρ ίση παίρ-
νει διαστάσεις, γιά νά τή
ξεπεράσουν ξέοεις σέ ποια
πολιτισµένη πράξη κατα-
φεύγουν : Καταφεύγουν στον
πόλεµο. ∆ηµιουργούν µιαν ο-
ποιαδήποτε αφορµή και ρίχ-
νοηιν εκατοµµύρια ανθρώπους
στό µακελειό , γιά νά κατα-
χτήσουν νέα εδάφη γιά εκ-
µετάλλευση και διάθεσ η τών
πλ,εοναζόντω ν έµπορ ευµάταιν
τους, κ ' έτσι νά ξεπεράσουν
τήν κρίση της ύπερπαραγα»-
γης. Και ξέρεις πώς οναµά-
ζεται. ό τέτοιος πόλεµος ; Ιµ-
πε ριαλιστικός.

Θά πληρούσες και σύ, βέ-
βαια , µέ τό γαϊµα οου κάµπο-
σα στους µαυραγορΐτες µέ-
σα στον τελει»ταΐο( εξάχρονο
ιµπεριαλιστικό πόλεµο. Λοι-
πό-ν , αυτός είναι ό Καπιταλι-
σµός και εναντίον αύτοΓι µά-
χοννται οί, Κοµµουνιστές,
«εργ άτη» Ανδρέα Π αναγή.

5Ιτό ενα στρατόπεδο είναι
οΐ εργ άτες, και γενικά , όλοι
οί. εκµεταλλευόµενοι και στό
άλλο σ,ί, µαυραγορίτες, οΐ το-
κογλύφοι καΐ δλοι οί, άλλοι
εκµεταλλευτέ ς τοΰ λαοΰ. Εϋ
είοται έργάτν ι; και ανήκεις
στ*µ' παράταξη µας. ∆ικαί-
ωµα σου, οµως,είναι ,. α'ν θέ-
λεις αυτοµολήσεις στό έχθ-
ριχό . στρατόπεδο , αλλά δι-
καίωµα µας κ' εµάς νά σέ ο-
νοµάζουµε ΠΡΟΛΟΤΗ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΟΤ.

Γ. Ο Ν Η Σ Ι Λ ΟΣ
ΣΗΜ. Σύνταξης :--"Αλλη

απ άντηση ί>α δα')σουµρ. στην
προσεχή έκδοση τοΰ «Εργά-
τη».

Ζΐ)ΤΜτε επίµονα άπό
τον εφηµεριδοπώλη

« Ε Ρ Γ Α Τ Η»
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Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
2ο (τελευταίο)

'Κινεϊς «& σοσιαλιστές πρέπει
νά ύποϋΤηρίζοτυµε αύτή τήν
κίνηση , καθοδηγώντας -µέχρι
τέλους τις διεκδικήσεις τών
τιµ ίων καν ειλικρινών άν-
δοών τοϋ κλήρου κάνοντας
πραγµατικότητα τά λόγια
του; περί ελευθερίας και α-
παιτώντας άπ' άύτοϋς τήν
πλήρη κα! αποφασιστική ρή-
ϊ η  µέ τήν αστυνοµία.

Άπό τά δύο πράγµατα τό
ίνα θά συµβαίνει : ή είσαστε

Μ \ ί "Ι ΐ Vειλικρινείς και γι αυτό εί-
σαστε οπαδοί τοΰ πλήρους
β το ίκ «υπηρέτες τοΰ Θεοί}»,
και κράτους κα! µεταξύ σ/ο
λείου και εκκλησίας έτοιµοι
νά διακηρύξετε ότι ή θρη-
σκεία είναι µιά ατοµική ύ-
πάθεση γιά τόν καθένα ή δέν
-ναραδέχεσθ ε αυτές τις απαι-
τήσεις ποΰ φέρναυν µαζύ
τοις ελευθερίες, πράγµα πού
δείχνει «τι είσαστε ακόµη
αιχµ άλωτοι στις ΐεροεξετα-
οτικές παραδόσεις και γι'
αί'τό αναζητείτε ακόµη τι ς µι
κρές ήσυχες θέσεις τής διοί-
κησης και τις επίσηµες αργό
µίσθιες, και γι ' αυτό δέν πι-
στεύετε στην πνευµατική δύ-
ναµη τοΰ ό'πλίΛ) σας εξακο-
λουθώντας νά παί ρνετε τό
µπουρπουάρ άπό τό κ.ράτος
— -και τότε σ' αυτή τήν περί-
πτωση οί συνειδητοί εργάτες
όλης τής Ρωασίας σας κη-
ρύσσουν έ'ναν πόλεµο αλύπη-
το.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΟ-
ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
7'# ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑ-
ΤΟΥ, Ή ΘΡΗΣΚΕΙΑ ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ. Τό Κόµµα µας
ι- ϊ ναι ή ένωση τών συνειδη-
τών αγωνιστών τής πρωτο-
πορείας, πού παλεύει γιά τήν
απελευθέρωση τής εργατικής
τάξης. Μιά τέτοΑα ένωση δέν
µπορεί κα! δέν πρέπει νά φέ-
ιιετα ι µέ αδιαφορία προς τήν
άπ,υν&ιδ ησία, τή συσκότηση
κα! προς κάθε αµάθεια που
παίρνει τή µορφή τών θρη-
σκευτικών προλήψεων.

Απαιτούµε τόν πλήρη χω-
ρισµό της εκκλησίας άπό τό
κράτος, γιά νά πολεµήσουµε
τή θρησκευτική οµίχλ η µ' ε-
να τρόπο καθαρά κα!. απο-
κλειστικά πνευµατικό, δηλα-
δή, µε τόν τύπο µας και µέ
τους λόγους µας. Ιδρύσαµε
τήν οργάνωση µας, το ρώσ-
οι κό σοσιαλδηµοκρατικό κόµ-
µα γιά νά , παλαίψουµε ανάµε-
σα ατά αίλλα και ενάντια σέ
κάθε είδους ·θρησκευτι κή µυ-
στικοπάθεια πού δέρνει τους
εργάτες. Γιά µάς, µιά πάλη
ιδεών δέν είναι ατοµική υπό-
θεση, αλλά ενα ζήτηµα τοϋ

κόµµατος και τοΰ προλεταρι
άτου.

Έάν λοιπόν είναι έτσι , για-
τί δεν εκδηλωνόµαστε άθεοι
στο πρόγραµµα µας ; Γιατί
δέν απαγορεύουµε στους χρι-
στιανούς και σ' αυτούς πού
πιστεύουν στό θεό, νά µπαί-
νουν στό Κόµµα µας ;

Γ Η απάντηση σ' αυτές τ!ς
ερωτήσεις πρέπει νά µάς µά-
θει, τό διαφορετικό τρόπο
πον τίθεται τό θρησκευτικό
ζήτηµα δηλαδή τόν ά-
στικοδηµοκρατικό τρόπο και
τό σοσιαλδηµοκρατικό τρόπο.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ
ΜΓΑ ΑΝΤΙΛΗΜΗ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
Π ΛΕΟ ΜΑΤΕΡΙΑΛΙ-
ΣΤΙΚΗ (υλιστική). Γι ' αυ-
τό ή έκθεση τοΰ προγράµµα-
τος µας, αναγκαστικά περι-
λαµβάνει τήν εξήγηση τών
αληθινών ιστορικών κα! οίτ
κονοµικών στοιχείων πού άφο
ρουν τή θρησκευτική πλάνη.
Ή προπαγάνδα µας αναγκα-
στικά επιβάλλε ι καΐ τήν προ1-
παγάνδα τοΰ αθεϊσµού. ΤΙ
δηµοσίευση µιας επιστηµονι-
κά προσαρµοσµένης φιλολο-
γίας,, πού απαγορεύεται και
καταδιώκεται αυστηρά µέχρι
σήµερα άπό µιά αυτοκρατο-
ρική και φεουδαρχική εξου-
σία , πρέπει άπεδώ και πέρα
νά γ ίνει ένας άπό τους κυ-
ρίους τοµείς τής πολιτικής
µας δουλειάς. Μάς χρειάζε-
ται ολοφάνερα τώρα νά ακο-
λουθήσουµε τή συµβουλή που-
χει, δώσει ό "Εγκελς στους
Γε οµανούς σοσιαλιστές. ΝΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΝΑ ∆ΙΑ∆ΩΣΟΤΜΕ Π ΛΑ-
ΤΕΙΑ ΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΕ-
Ί -ΣΤΙΚΓΙ ΊΌΤ 18ου ΑΙ-
ΩΝΑ.

'Αλλά σέ καµµιά περίπτω-
ση δέν πρέπει νά παρεκκλίνου-
µε θέτοντας τό θρησκευτικό
ζήτηµα µ' ένα αφηρηµένο
τρόπο, ιδεαλιστικό «λογικό»
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞ Γ-
ΚΡΙ ΠΑΛΗ, δηλαδή µέ τόν
τρόπο ποΰ συχνά χρησιµο-
ποιούνε οί ριζοσπάστες δηµο-
κρατι κό! τής κεφαλαιοκρα-
τίας. Θά ήταν αφέλεια νά πι-
στέψουµε οτι, µέσα σέ κοινω-
νία πού βασίζεται στην εκµε-
τάλλευση και στον εξευτελι-
σµό τών εργατικών µαζών,
θά ήταν αρκετό ενα µέσο κα-
θαράς προπαγάνδας νά δια-
λύσει τις θρησκευτι κέ ς προλή
ψεις . θά πρέπει νά σκέφτε-
σαι εντελώς περιορισµένα ,
σάν ένας αστός, γιά νά ξεχ-
νάς, ΟΤΙ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΟΣ ΖΤΙΌΣ ΠΟΤ ΕΧΕΙ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ∆ΕΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ Π ΡΟ Ϊ -
ΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΝΑ-
ΚΛΑΣΗ ΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΎ ΖΤΓΟΤ ΠΟΤ Υ-
ΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Καµµιά φιλολ,ογία, καµµιά
διδασκαλία δέν θά διαφωτί-
σει τό προλεταριάτο, αν δέν
δναφωτισθεΐ άπό τήν "ίδια του
τήν πάλη ενάντια στή µυστη-
ριώδη δύναµη τοϋ καπιταλι-
σµού. Ή σηµασία τής ενότη-
τας, µέσα σ' αυτήν την αλη-
θινή επαναστατική πάλη ποΚ>
καθοδηγείται άπό τήν καταπι-
εζόµενη τάξη µέ σκοπό τή δη
µιουργία τοΰ επιγείου παρά-

^οεΐσου, εΐναι γιά µάς πο?νύ
πιό σπουδαιότερη άπο την
ενότητα πάνω στ!ς άντιλή-

^ψεις γιά τά προβλήµατα τοΰ
επουράνιου παράδεισου. Να
γιατί δέν εκδηλώνουµε τόν
αθεϊσµό µας, στό πρόγραµµα
µας . Νά γιατί δέν αρνούµαστε
τήν είσοδο στό κόµµα µας
στους προλετάριους εκείνους
πού διατηρούν ορισµένες θρη
σκ.ευτικές προλήψεις.

∆ε θά παύσουµε ποτέ να
διαδίδουµε τις επιστηµονικές
διδασκαλίες, νά παλεύουµε 

^
ε-

νάντια στϋν ασυνέπεια τών
διαφόρων ειδών «χριστια-
νών» άλλα δέν σηµαίνει µέ
αυτό οτι πρέπει νά δώσουµε
στό χριστιανικό ζήτηµα τήν
π:ρώτη θέση, πού δέν τοΰ πρέ
πει, οτι πρέπει νά δεχθούµε
τό τεµαχισµό δυνάµεων πού
εΐναι αναγκαίες γιά τήν αλη-
θινά επαναστατική πάλη, τήν
οικονοµική και πολιτική, γιά
τήν επικράτηση αντιλήψεων
τρίτης κατηγορίας, γιά µη-
δαµινά πράγµατα πού πρόκει
αι σέ λίγο νά χάσοίυν κάθε πο-
λιτική σηµασία κα! ν' απορ-
ριφθούν σά σκύβαλα άπό τήν
ίδια τήν οικονοµική έξέληξη.

Ή αντιδραστική κεφαλαι-
οκρατία ποΰ παντού φρόντι-
σε, κα! αρχίζει νά φροντίζε ι
και σέ αάς εδώ. ν' ανάψει τά
θρησκευτικά µίση, µε τον
σκοπό ν' αποστρέψει τήν προ
σοχή τών µαζών άπό τά οι-
κονοµικά κα! πολιτικά ζητή-
µατα—δπως τό νά ρίχνεται
(ενωµένο) τό προλεταριάτο
όλης τής Ρωσσίας, στην έ-
στήν επαναστατική το|υ πάλη
ενάντια στό διαµελισµό τών
εργατικών δυνά µεων, έκδηλώ
νεται προς στιγµήν σήµερα
κάτω άπό τήν οργανωµένη
Προγκρόµ τών «µαύρων ο-
µάδων», γιά νά περάσει αύ-
ριο σέ µορφές πάλης πειό
τελειοποιηµένες. Γιά ίί ,τι άφο
ρά εµάς χρειάζεται νά προσ-
φέρουµε µια ατάραχη προπα-

γάνδα, υποµονή και γεµάτη
άπό προλεταριακή αλληλεγ-
γύη και σέ επιστηµονική τά-
ση. Μακρυά άπό κάθε πρό-
κληση σέ δευτερεύουσες δια-
φορές.

Τό επαναστατικό προλε-
ταριάτο µιά µέρα θά πετύχει
άπό τό κοάτος ώστε ή θρη-
σκεία αληθινά νά θεσ)ρεΐται
σά µιά ιδιωτική υπόθεση.
Κα! τότε µέσα σέ έ'να τέτοιο
πολιτικό καθε στώς, πού θά
είναι απαλλαγ µένο άπό κάθε
µεσαιωνικό µούχλιασµα, τό
προλεταριάτο θά αρχ ίσει
µιά _ πλατειά ανοιχτή πάλη
γιά τήν απελευθέρωση άπό
τίµ' οικονοµική σκλαβιά πού
είναι ή µοναδική αληθινή πη-
γή τοϋ θρησκευτικοί µυστι-
κισµού τής ανθρωπότητας.

^ 
Ν. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤ ΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΟΝ ΙΝ∆ΙΩΝ «ΣΠΙΘΑ»

Ι '-ίϊ Συνταχτική Συνέλευση,
πού ή ίδεα της συνελήφθη
άπ ' τήν Βρε ττανικη άποστο-
λήατ ίς Ινδίες, εί χε  όηµιουργή
σει πολλή σύγχυση και πολ-
λές παρεξηγηθείς ακριβ ώ ς
όπως και ή προσφορά τής
Βρεττανικής Κυβ ερνήσεως
«συνταγµατικών µεταρρυθµίσε-
ων» οτήν Κύπρο έχει τώρα
δηµιουργήσει τις ίδιες σχεδόν
συνθήκες σχετικά µέ τήν αΰγ-
χιση και τη συσκότιση.

Τό άρθρο πού δηµοσιεύει ό
«Εργάτης» σήµερα σέ µετά-
φραση άπ ' τό Τροτοκιατικό
περιοδικό «^Σπ 'ιθα» ρ ίχνει αρ-
κετό φώς τιάνω στην όλη ση-
µασία τών συνταγµάτων στις
αποικίες. Ελπίζουµε πώς θά
β οηθήση τουςπρολεταρ ίουςστήν
Κύπρον νά µελετήαουνε και
ν' αντιληφτούνε τις δικές µας
«συνταγµατικές µεταρρυθµί-
σεις» και νά κανονίαοννε τή
θέση τους και τή στάση τους
σιρός τή «Αιαακεπτική Συνέ-
λευση » ανάλογα ;

Ή Συντακτική Σ υνέλευση ,
πού ή ιδέα της συνελήφθη άπό
τήν Β ρεττανική Υπουργική

Αποστολή στις Ίνδίες (' έχει
δηµιουργήσει πολλές τιαρεξη
γήσεις . ∆έν είναι ανάγκη ν'
άµφιδάλλει κανείς πώς τό σχέ
διο τής Β ρεττανικής Υπουρ-
γικής Αποστολής παραχωρεί
κάτι πού µπορεί νά ονοµαστεί
τό φάντασµα ή ή σκιά µιας
πραγµατ ικής Σ υντακτικής .
"Αν αξίζει τό δνοµά της, πρέ-
πει τουλάχιστο κατ' ανάγκην
νά είναι κυρίαρχον σώµα, κάτι
ποϋ χωρίς αµφιβολία καθόλου
δέν είνα ι ή Σ υντακτική της
Β ρεττανικής Αποστολής. "Ο-
σο κι ' άν παρατρ-αδήξει κα-
νένας τήν φαντασία του δέν
µπορεί καθόλου νά τήν φαν-
ταστεί σάν έ'να µέσο µεταβί-
βασης της πολιτικής εξουσίας.

Οί συγγράψεις τοϋ συνταγ-
µατικού έγγραφου ξεχνούνε
τέλεια τήν πιό σπουδαία πλευ-
ρά µιας Σ υντακτικής Συνέ-
λευσης στην σηµαντικότητα
της. Αυτό οφείλεται στην σφι-
κτοχεριά τών Υπουργών µάλ-
λον παρά σέ άγνοια τους. Α-
κόµα και τα συντάγµατα των
Κτήσεων ( Καναδά, Ν . Αφρι-
κής κ .τ.λ.) προσδιορίζουνε
τήν λειτουργία τών συντακτι-
κών τους συνελεύσεων ^κατά
ενα τρόπο βασικά διαφορε-
τικό άπ' τήν συντακτική πού
προσφέρεται στις Ινδίες.

Οί Συντακτικές Σ υνελεύ-
σεις τών κτήσεων άπολαµδά-
νουνε Ινα µέτρο κυριαρχικότη
τας, πράγµα πού µπορούµε
νά υποθέσουµε πώς δέν είναι
ολότελα άγνωστο στην Υ-
πουργική Αποστολή . Μά κι '
αυτές ακόµα οί Συντακτικές
πού γεννηθήκανε στις διάφο-
ρες Βρεττανικές υποτελείς
χώρες δέν συµµορφώνωνται
µέ τις κλασσικές Σ υντακτικές.
Γιατί έφ'δσονήαύτονοµία µιας
Κτήσεο*;τΐαίρνε ι τήν τελευταία
σφραγίδα τής εγκρίσεως της
άπό έ'να διάταγµα τοϋ Βρεττα
νικοΰ Κοινοβουλίου, τοϋτο εί-
ναι ίίνας σπουδαίος περιορι-
σµός τής κυριαρχ ίας της. "Αν
χρειάζεται Κοινοδουλευτικόν
∆ιάταγµα γιά νά καταστεί Ιγ-
κυρο έ'να σύνταγµα µιας κτή-
σεως δέν είνα ι δύσκολο νά
δει κανένας ποιανού είναι ή
πραγµατική κυριαρχία.

Κι ^ υστέρα, τό Κοινοβούλιο
έχει τήν δύναµη νά καταργή-
σει ή νά περιορίσε ι ενα τέτοιο
σύνταγµα όπως το έχε ι κάµει
στό πσρελθό. Ό Νόµος τοΰ
Οΰεστµίντσερ αναγνωρίζε ι τήν
αυτονοµία τών κτήσεων µά
πρέπει νά θυµούµαστε πώς
τό Κοινοβούλιο 'εχει τήν ε-
ξουσία νά τόν καταργήσει
δποτε θέλει .

∆ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ∆ Υ Ν Α Μ Η Σ

"Ωστόσο , ή Ινδιάνικη ποι-
κιλία Συνταχτική ς είναι πιό
περιορισµένη άπ' έκεΐνες των
Κτήσεων, πού. τουλάχιστο, κά-
νανε τά συντάγµατα χωρίς
εξωτερική βοήθεια, 01 εξουσί-
ες τών Συνταχτικών στην πε-
ρίπτωση τών Κτήσεων ήτανε

πολύ λιγώτερο περιω-ρισµένες
κ' οί. λόγοι γι ' αυτό δέν είναι
δυσκολεύρετοι . Στην κάθε πε-
ρίπτα>ση ή Συνταχτική ήτανε
τό αποτέλεσµα: µιας δοκιµής
δυνά µεων µεταξύ τών αποικι-
ών καΐ τής «µητρόπολης» .

Η ΑΥΤΟΝΟΜ ΙΑ—ΑΠΟΤΕΛΕ-

ΣΜΑ ΕΜΦΥΛ ΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τό Β ρεττανικό Βορειοαµε-
ρικανικό ∆ιάταγµα (1867) ή-
τανε τό αποτέλεσµα ενός εµ-
φύλιου πολέµου, και σάν τέ-
τοιο είχε αποσπαστεί ατΓ' τά
χέρια τής Αγγλίας µέ τό
ζόρι. ∆έν ήτανε ενα βρα&εΐο
πού κερδίστηκε γιά τήν καλή
διαγωγή τής αποικίας. Χωρίς
τήν βίαιη αναταραχή, ό Κα-
ναδάς δέν θά µπορούσε -ποτέ
νά πάρει δ,τι πήρε — έστω κι'
άν δ,τι πήρε δέν ήτανε πλέ-
ρια και κυρ ίαρχη ανεξαρτη-
σία. 'Αλλά µιά Συνταχτική,
πού προέρχεται άπό µιά: * Υ-
πουργική Αποστολή είναι κατ'
ανάγ κη ανίκανη νά φέρει α-
ποτέλεσµα, εφόσον δέν µπορεί
νάχει κανένα κυριαρχικό δι-
καίωµα .

Η ΕΝΩΣΗ ΗΤΑΝΕ ΑΠΟΤέ-\ι
ΛΕΣΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ή "Ενωση τής Νότιας Α-
φρικής είναι στην πραγµατι-
κότητα το αποτέλεσµα τοΰ
Πολέ µου τών Μπόερς, πού οί
Νοτιοαφρικανοί, φυσικά, χά-
σανε . Μά κερδίσανε τήν Ει-
ρήνη , πού αποτέλεσµα της ή-
τανε ή Αυτονοµία τής σηµερι-
νής Ν. Αφρικής , πού δέν -θά
υπήρχε χωρίς τήν πάλη . Α-
κόµα κ' ή Συνταχτική αυτή,
ή τόσο περιορισµένη, δέν µπό-
ρεσε νά κερδιστεί χωρίς τις
βίαιες προσπάθειες .

Η ΣΥΝΤΑΧΤΙΚΗ ΣΦΥΡΗ-

ΛΑΤΕΙΤΑ Ι ΑΠ' ΤΑ ΚΑΤΩ

Στις περιπτώσεις ποϋ ή µε-
ταβίβαση τής εξουσίας στις
Κτήσεις βασιζότανε οτήν έγ-
κριση τοΰ Κοινοβουλίου, τά
σώµατα πού κατασκευάζανε
τό Σ ύνταγµα δέν εϊχανε κυ-
ριαρχικά δικαιώµατα κ ' εξου-
σίες. Στό βαθµό πού είχανε
τέτοιες εξουσίες, δσο περιορι-
σµένες κι ' άν Ψ\τανε , τοΰτο ή-
τανε αποτέλεσµα σκληρής
πάλης. Τά συντάγµατα σέ κά-
θε τέτοια περίπτωση σφυρη-
λατηθήκανε άπ' τά κάτω κ'
υστέρα έγκριθήκανε άπ' τά
πάνω, κι ' ακόµα κι ' αυτή ή
έγκριση τους ήταν^ αποτέλε-
σµα τής πίεσης άπ' τά κάτω,
τών µαζών .

Στό προσε χ ές ; Ή κ υ ρ ι α ρ.
χ ί α τ ή ς  Ι ρ λ α ν δ ι -
κ ή ς  Σ υ ν τ α χ τ ι κ ή ς .
*Η κλασσική Συνταχτική
τής Γαλλικής Επανάστα-
σης, ή Ρωσσική Συνταχτι-
κή κ ' ή Σ υ ν τ α χ τ ι κ ή
π ά ν ω  σ τ ό  χ α ρ τ ί .

ΟΙ.·. . «ΕΡΥΘΡΟΙ !
«Ουδεµία συνεργασία
µετά ποΰ Κοµιµουνιστι
κοϋ(!) Άκέλ».

( "ϊθΝΙ κοφρονες ")

Μήτε στοϋ ίσκιου τους δέν θέν
ν' άγγίξουνε τόν ίσκιο,

γκττ' είναι λέει...—οί... «Ερυ-
θροί "Αετοί τ ' Άφανιο-µοϋ»!..

Σ-τΙς µέρες τοΌτεξ τών σκληρών
τών έργων πια τό βρίσκω,

κραιπάλη* κάθε βρόντηµα στή
¦πόρτα του κουφού "

κι * άζ έχω έντό$ µου ωκεανό σέ
γνώση κι ' άγων|α,

— σ' άσκηµοδιάρτιστό µου άφτό
κεφάλι, τό «τρελλόν»...—

τό σκήπτρο δίνω στιβαρά στή
λαϊκιά σοφία:

«Κάστρη-ρουν ά δποιο? δέν είδε ,
το φοϋρνο λέει θεό»...

ΠωΡΓΗΣ ΧΕΙΜΑΡΙ∆ΗΣ
22.447

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ

~«ΤΟ ΜΙ ΚΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ» .
_ Ή κατάληψη τής ανατολι-

κής Πολωνίας άπο τόν Κόκ -κινο Στρατό είναι σίγουρα ε-
να «µικρότερο κακό» σέ σύγ-
κριση µέ τήν κατάληψη της
ίδιας -περιοχής άπό τά ναζι-
στικά στρατεύµατα, 'Αλλά τό
µικρότερο αυτό κακό -πραγ-
µατοποιήθηκε γιά τό λόγο δτι
ό Χίτλερ εξασφάλισε τή δυνα-
τότητα νά κάµει ενα µεγάλο-τερο κακό, "Αν ίνας, βάλει φω
τιά ή βοηθήσει νά βάλουνε
φωτιά σ* ενα σπίτι καΐ ϋστερα
γλυτώσει πέντε άπό τους δέκα
κατοίκους τοΰ σπιτιού , µέ σκο
πό νά τους κάµει µισοσκλά-
οους του, αυτό σίγουρα είναι
Ενα µικρότερο κακό άπό τό
νά καο&νπ καΐ οΐ δέκα, Είναι
αµφίβολο άν αυτή ή διάσωση
από τή φωτιά αξίζει ϋνα µε-
τάλλιο σωτηρίας . "Αν ώστοσο
δινότανε £να µετάλλιο· α* αυ-
τόν, θάπρεπε αµέσως ΰστερα
νά τουφεκιστεί οτκος στην πε-
ρΐιττω-οη δνός ηροοα µιας νου-
δέλλας τοΟ Βίκτωρος ΟΟγγώ.--«ΕΝΟΠΛΟ! ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ -

Λ0Ι>.
'Ο ΊΌ&βσττιέρος είπε κάπο-

τε, πβς οΐ λαοί 8έν Αγαπάνε
ιεραπιοσιόλους µέ µπαγιονέτ-
«ς, Μ' <χύτό ήθελε νά πει πώς

είναι αδύνατο νά επιβάλει κα.
νείς επαναστατικές Ιδέες και
θ&σµούς σ' άλλους λαούς µβ
τή) στρατιωτική βία . Αύτή ή
σωστή σκέιµη &έν σηµαίνει βέ-
&αια τό άπαρώ&εχτο τής στρα-
τιωτικής επέµβασης σ' άλλες
χώρες µέ τά σκοπό νά βοη.
θήσει µιά επανάσταση . Μιά
τέτοια δ,µως επέµβαση, σάν ε-
να µέρος µιας επαναστατικής
διεθνούς πολτικής πρέπει νά
γ ίνει κατανοητή άπό τό διε-
θνες προλεταριάτο, πρέπει ν'
ανταποκρίνεται στί,ς επιθυµίες
των εργαζοµένων µαζών τής
χώρας εκείνης, πού στό έδα-
φος της είσβάλλουνε τά έπα-
ναστατικά στρατεύµατα. Ή
θεωρία τοΟ σοαιαλισµοΟ σέ
µιά µόνη χώρα δέν είναι Ικα-
νή φυσοκά νά δηµιουργήσει
αυτή τήν ενεργητική διεθνή
αλληλεγγύη, πού αύτή µονά-
χα είναι Ικανή νά προπαρα.
σκευάσε ι καΐ νά δικαιολογή.
σει µιά ^ναιτλη επέµβαση . Τό
Κρεµλίνο βάζει καΐ λύνει τά
ζήτηµα τής στρατιωτικής έ.
πέµοοοσης κατά τόν Ιδιο τρό.
πο πού κι* ολα τά άλλα ζητή-
µατα τής πολιτικής του, δη.
λαδή έντελΟς ανεξάρτητα άπό
τΙς ιδέες καΐ τά αίοθήµατα
τοΟ διεθνοΟς προλεταριάτου,

"Εξαιτίας αύτοΟ οΐ τελευταίες
επιτυχίες τοΰ Κρεµλίνου έκθέ.
τουν τεράστια τήν ΕΣ Σ ∆ καΐ
σκορπίζουν µεγάλη σύγχιση
στίς γραµµές του προλεταριά.
του.
-^Ε.=.ΕΓΈΡΣΗ ΣΕ ∆ΥΟ ΜΕ-ΤΩΠΑ.».

'Άλλ' άν τό ζήτηµα διαµορ.
φωνεται έτσι ~ λένε µερικοί
σύντροφοι — πρέπει νά µιλή .
σουµε γιά τήν υπεράσπιση τής
ΕΣ Σ ∆ καΐ τών κατεχοµένων
-περιοχών ; ∆έν είναι σοστότε.
ρο νά καλέσουµε τους έργα-
τεο καΐ τους αγρότες καΐ στά
δοό µέρη της πρώην Πολωνίας
νά εξεγερθούν ενάντια τόσο
στον Χίτλερ δσο καΐ τόν Στά-
λιν ; Βέδαια αυτό είναι πολύ
ελκυστικό. "Αν ή επανάσταση
ξεσπάσει ταυτόχρονα στή Γερ
µανία καΐ στην Ε Σ Σ ∆ . κα-
θώς καΐ οτίς τελευταία κατα-
χτηµένες περιοχές-Λύ-τό θάλυ.
νε µονοµιάς πολλά ζητήµατα,
Αλλά ή πολιτική µας δέν

µπορεί νά βασίζεται µονάχα
στον πιό ευνοϊκό, στον πιό ευ-
τυχή συνδυασµό των περιστά-
σεων. Τό ζήτηµα µπαίνει ϊτσι ·
Τι πρέπει νάι κάνουµε αν ο
Χίτλερ προ·τοΟ τσάκιστβί άπό
τήν έπανάσταοη πιροσβαλβι τήν
Ουκρανία, ιφΐν ή έιτοβναοταση

συντρίψει τόν Στάλι·/; Σ' αύ-
τή τήν περίπτωση, οί οπαδοί
της 4ης ∆ ιβθνοΰ

^ 
θά πολεµή-

σουνε ενάντια στα στρατεύµα-
τα του Χίτλερ, δπως πολ&ιιή-
σανε στην * Ιαπανία στίς γραµ
µές τών δηµοκρατικών στρα-
τευµάτων ενάντια στον Φράγ-
κο; ΕΓµαστε πλέρια και µ' ό-
λη µας τήν καρδιά γιά µιά
ανεξάρτητη (τόσο άπό τόν Χί-
τλερ οσο καΐ άπό τόν Στάλιν)
Σοδιετική Ουκρανία , Τί όµως
πρέπει νά κάνουµε, ό:ν. προτού
πραγµατοποιηθεί αύτή ή ανε -
ξαρτησία, ό Χίτλερ επιχειρή-
σει νά καταλάβει τήν Ουκρα-
νία, πού βρίσκεται κάτω άπό
τήν κυριαρχία τής σταλινικής
γραφειοκρατίας ; Ή 4η ∆ιε -
θνής άπαντα : Ενάντια στον
Χίτλερ θά υπερασπίσουµε αυ-
τή, τή σκλαβωµένη άπό τόν
Στάλιν Οόκρανία .

-*ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΧΤΗ ΥΠΕΡΑ -
Σ Π Ι Σ Η  ΤΗΣ ΕΣ Σ∆» .
Τί σηµα ίνε ι «ανεπιφύλαχτη

υπε ράσπιση τίΐς ΕΣ Σ∆;  Ση-
µαίνει πώς δέν θέτουµε κανέ-
να ορο στή γραφετοκρατία.
Σηµαίνει πώς, ανεξάρτητα
άπο τά ελατήρια καΐ τις αί-
τΐες τοϋ πολέµου, υπερασπί-
ζουµε τήν κοινωνική βάση τής
Ττ .ΣΣ∆ άν κινδυνεύει άπο τόν
Ιµπεριαλισµό ,

Μερικοί σύντροφοι λέγουν ;
«Καΐ άν 6 Κόιοκινος Στρατάέ
«δριο µπει στίς * Ι νοίες και
χτυπήσει Κνα επαναστατικό κί -

νηµα, έµεις σέ µιά< τέτοια πε-
ρίπτωση θά τόν υποστηρίξου-
µε;». "Ενας τέτοιος τρόπος
θέσης του ζητήµατος δέν είναι
καθόλου συνεπής . Πάνω άπ'
δλα δέν είναι καθαρό γιατί
ανακατεύονται σ' αύτή την ύ-
πόθειση οί Ινδίες . ∆έν είναι
απλούστερο νά ρωτήσουµε ;
Έάν ό Κόκκινος Στρατός α-
πειλήσει εργατικές απεργίες τ)
εκδηλώσεις χωρικών ενάντια
στή γραφειοκρατία µέσα στην
Ε Σ Σ ∆ , θά τόν υποστηρίξουµε
σ' αυτό ή δχι ; Ή εξωτερική
πολιτική είναι συνέχιση τής έ-
σωτ&ρικής, Ποτέ δέν υποσχε-
θήκαµε νά υποστηρίξουµε
ΟΛΕΣ τΙς πράξεις τοϋ Κόκκι-
νου Στράτου, πού είναι ενα
όργανο στά χέρια τής βονα-
παρτιστικής γραφειοκρατίας.
Υποσχεθήκαµε νά υπερασπί-
σουµε µονάχα τήν Ε Σ Σ ∆  σάν
εργατικό κράτος και µονάχα
εκείνα τά πράγµατα µέσα σ'
αυτήν πού άνήκουνε ο' ενα
εργατικό κράτος .

"Ενας επιδέξιος σοφιστής
µπορεί νά πει ; "Αν ό Κόκκι.
νος Στρατός, ανεξάρτητα ά.
πό τό >(αραχτήρα τοΟ έργου
πού πραγµατοποίησε, χτυπηθεί
άπό τΙς εξεγερµένες µάζες
στίς Ί νί^ς. αύτώ θά έξασθε.
νήσει την ΕΣ ΣΑ,  2' αυτό θ'
απαντήσουµε; Τό τσάκισµα
τοΟ έποτναστατικσΌ κινήαατος
στίς * Ινδίες µέ τή συνδροµή
τοΟ Κόκκινου ΣτρατοΟ θά ση-

µαίνει ίίνα ασύγκριτα µεγαλύ-
τερο κίνδυνο γιά τήν κοινωνι-
κή βάση τής Ε Σ Σ ∆  άπό µιά
επεισοδιακή Τ)ττα άντεπανα-
στατικών αποσπασµάτων του
Κόκκινου Στρατού στις Ίνδί.
ες. Σέ κάθε περίπτωση ή 4τ\
∆ιεθνής θά ξέρει νά διακρίνει
που και πότε ό Κόκ κινος
Στρατός ενεργεί µονάχα σάν
όργανο τής βοναπαρτιστικής
αντίδρασης και που υποστηρί-
ζει τήν κοινωνική βάση τής
ΕΣΣ∆ ,

"Ενα τρέϊντ-νιούνιον, καθο.
δη\ ού', ιενο άπό άντιδραοτ ικούς
αρχηγού ς, οργανώνει απεργία
ένάν -αα στην πρόσληψη µαύ.
ρων ρ^γατών σ' ενα βιοµηχα.
νοκό κλάδο , θά υποστηρίξου-
µε µιά τέτοια αίσχρή απερ-
γία ; Βέβαια δχι. 'Αλλά ας
φανταστούµε πώς οί εργοδό-
τες, επωφελούµενοι άπό τή
δοσµένη απεργία, επιχειρούνε
νά χτυπήσουνε τό εργ ατικό
συνδικάτο καΐ νά κάνουνε ά.
δύνατη γενικά; τήν όργανωµέ.
νη αυτοάµυνα τών εργατών.
Σ' αύτή τήν περίπτωση θά ύ.

περασπίσουµε φυσικά τό εργα-
τικό συνδικάτο σέ πείσµα τής
αντιδραστικής τους ηγεσίας .
Γιατί δέν είναι εφαρµόσιµη ή'
ίδια πολιτική καΐ στήν\περΙ.
πτώση της Ε ΣΣ ∆ ;

(Τό τέλος στό ερχόµενο)
Λ. Τ.
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ΚΑΙΝΟ ΥΡΓΙΟΣ ΣΤ ΑΘ ΜΟΙ
{συνέχεια από τήν 1η σελίδα)

ίνας β αθµός σταθερότηται-^ πού
εί χε πετύχει µέ τις ίδιες τις δι-
κές της δυνάµεις ή ευρωπαϊκή
µπονρζουαζία.

Σήµερα τό ζήτηµα ηού µπαί-
νει είναι πώς νά αποφύγουν βι -
αστικά µιαν άµεση καταστροφή
µέσα σέ µιαν Ευρώπη, όπου
πουθενά ν µπονρζουαζία , ακό-
µα άντε κάί στην ^Ελλάδα , δέν
µπόρεσε νά εγκαταστήσει ενα
καθεστώς «ισχυρό» και σταθε-
ρό, καΐ οπού τό προλεταριάτο
δέ γνώρ ισε ακόµα µιαν ήττα
αποφασιστική.

*
Ή κατάσταση αυτή στην Ευ-

ρώπη συνδυάζεται µέ τήν αστά-
θεια πού κυριαρχεί σ ' όλες τις
αποικιακές και µισοαποικιακές
χώρες, όπου και κει επίσης ού-
τε ή µητροπολιτική µπονρζουα-
ζία ούτε δ ιµπεριαλισµ ός τών
γιάγκηδων (αµερικάνικος) δέν
µπόρεσαν νά φτάσουν σέ οριστι-
κά αποτελέσµατα και νά ξανα-
πάρουν στά χ έρια τους τον έ-
λεγχο τών µαζών. Κ Η κρ ίση τοΰ
γαλλικού ιµπεριαλισµού επιδει-
νώνεται στις αποικίες.

Ένώ στην Ινδοκ ίνα θέλει
πολύ γιά νά νικήσει τήν αντί-
σταση τών µαζών της χώρας,
βρίσκεται σύγχρονα εκτεθειµ έ-
νος στην εξέ γερση τοϋ πληθυ-
σµού τής Μαδαγασκά ρης και
στις δυσκολίες πού τοϋ προκα-
λεί ό αναβ ρασµός πού κυριαρχεί
σ' όλες τίς αφρικανικέ ς αποι-
κίες. Στην Ινδονησία οί εχ θρο -
πραξίες ξανάρχισαν, µά και κει
ακόµα δ ολλανδέζικος ιµπεριαλι-
σµός θάχει νά αντιµετωπίσε ι µιά
µακρόχρονη και εξαντλητική αν-
τίσταση τών µαζών. Στην Κίνα
τή διχτατορ ία τοϋ Ταάγκ-Κάϊ-
Σέκ τήν υποµονοµεύει ή έκταση
πού παί ρνει ό εµφύλιος πόλεµος,
οί νίκες τοΰ στρατού τοϋ Γενάν
και τό καινούργιο εντυπωσιακό
άναφ.τέρωµα πού σηµείωσαν οι
αγώνε ς τών εργατών στις µε-
γάλες πόλεις τής Νότιο ς περιο-
χής -

Στις Ινδίες, ή διαί ρεση πού
πέτυχε ό βρεττανικό ς ιµπερια-
λισµός, µέ την υποστήριξη όλων
τών αντιδραστικών δυνάµεων
τής χώρας, µέ τό σκοπό νά δι-
αιωνίσε ι τα προνοµία του, αντις
να φέρει έναν οποιονδήποτε κα-
τευνασµό, θά επιδεινώσε ι τις άν.
τιθέσεις πού ξεσχ ίζουν τήν α-
πέραντη αυτή χ ώρα και θά προ-
ωθήσει άκόµ-α περισσότερο τήν
άπελενό "ερωτική πάλη τών µα-
ζών ενάντια στον ιµπεριαλισµό
και ενάντια στην ντόπια µπονρ-
ζουαζία.

Μονάχα στί ς Ενωµ ένες Πο-
λιτείες ή µπονρζουαζία , έχοντα ς
ακόµα εµπιστοσύνη ατή ν οικονο-
µική της δύναµη και στον κυ-
µική της δύναµη και ατόν κυρ 'ιαρ
6ο, πέ ρασε σε µιαν αποφασιστι-
κήν έπ 'θεση ενάντια στό προλε-
ταριάτο , ποΰ , ωστόσο , εί χ ε  πε-
τύχει  µέσα ατά. τελευταία δυο
χ ρ όνια τόσες νίκες ατόν τοµέα
τών µερικών διεκδικήσεων. Ε-
πωφελούµεν α] ή µπου ρξουαζία
άπό τήν προδοσία τής γραφείο,
κρατίας, πού διευθύνει τί ς Ονο
µεγάλες συνδικαλιστικέ ς οργα-
νώσεις, κατά φερε νά ψηφίσει¦χ ο ρόλο της ατόν παγκόοµιο οτί-
Χ ά ρ τλεν - Τάφζ.

Στό πεδίο τών διεθνών σχ έ-
σεων , τό ναυάγιο τής Συνδι-
άσκεψης τών -Τ ριών " ατό Πα -
ρ ίσι , ε ίχε  σάν αποτέλεσµα µιαν
ακαµψία στη στάση τόσο τον
αµερικάνικου Ιµπεριαλισµού 'όσο
και τής σοβ ιετικής γραφειοκρα -
τίας και έπετά χυνε  τήν τάση
γιά τήν αποκρυστάλλωση ιών
δνό µπλοκ.

Οί πολιτικέ ς συνέπειες τον
-σχεδίου Μά ρααλ - είναι ή συγ-
κρότηση µιας πλ ατε ιά ς οµ άδας
άπό καπιταλιστικές χώ ρες πού
θά ευθυγραµµίσουν τήν οικονο-
µία τους µέ τήν οικονοµία τών
^Ενωµ ένων Πολιτειών και θά
ακολουθήσουν µοιραία 7ΐαί τις
πολιτικές τους ντιρεχ τί£ες .

Ωστόσο, τό δυτικό αυτό
-µπλοκ» θέλει πολύ γιά νά απο-
χτήσει  µια τκταια συνοχή και
παρουσιάζει κιόλας ρήγµατ α ,
αού τά προκαλούν οί ανταγωνι -
σµοί τών κ αιιι τ ολιστικών δυνά-
µεων και κατά πρώτο λόγο ή
αντίσταση τής βρετ τανικής
µπονρζοναζίας πού φοβ άται µή-
πως πέσει ολοκληρωτικά κάτω
άπό τήν εξά ρτηση τον ίµπερι-
ηλισµον τών γ ιάγκηδων και ϋ-
στερα ή αντίσταση τής γαλλικής
µηαυρξαναζ ίας,  ηού φοβ άται µή-
πως προηγη θεί ή ανόρ θωση τής
γερµανικής βιοµηχανίας άπό τη
δική της, όπιος προβ λέπει τό α-
µερικάνικ ο αχ έΰιο γιά τήν ηπει -
ρ ωτική Ευρώπη.

Άπό τήν άλλη µερ ιά µ ' ολο
πού ι) σοβ ιετική γραφε ιοκρατία
έσφιξε τό οικονοµικό και πολι-
τ ικό της Αγκάλια σµα πάνω στην¦Ανατολικ ή Ευρώπη, πολλαπλα -
σιάζοντας τά αχ έδια χια τ!<? οι-
κονοµικέ ς συµφωνίες πού τεί-
νουν νά συγκεντρώσουν την οι-
κονοµική της ζωή γνρ *ο Από
¦τήν οίκανοµιχ ή ζωή τής ΕΣΣ∆ ,
βγάζο ντας αύγχρονα. από τή µ έ-

ση µε καινούργιες και πλατύτα-
τες εκκαθαρ ίσεις τόσο στη ν
Ουγγαρία όσο και στην Βουλ-
γαρ ία και τήν Πολωνία τις
οµάδες και τά άτοµα τά εχ θρικά
προς τήν πολιτική της, δέ θά
καταφ έρει , νά σχηµατίσει ένα
µπλοκ κλειστό και οµοιογενέ ς.

Γιά πολλά χ ρ όνια, ή ΕΣΣ∆
δέ θάναι αέ θέση νά προµ ηθέψει
µόνη στις χ ώρες αυτές τά προϊ-
όντα κατανάλωση ς και τεχνικού
εξοπλισµού πού όλες τους έχου ν
απελπιστικά ανάγκη ή νά απορ-
ροφήσει τά 807ο άπό τί ς εξα-
γωγ ές τους, πού προπολεµικά
τά απορροφούσαν ή Γερµανία
καΐ οί άλλες χώ ρες τής δυτικής
Ευρώπης. Άπό τήν άλλη µεριά
πολλές άπ' αυτές τις χώ ρες, οϊ
πιό εξελιγµένες µάλιστα, διατη -
ρούν Ακόµα πολύ στενέ ς οικονο-
µικές σχ έσεις µέ τή Λύση, όπως
είναι ή περ ίπτωση τής Τσεχο-
σλοβ ακία ς, πού στέλνει τά 50%
τών συνολικών εξαγωγών της
ατή ∆ύση και παί ρνει άπ' αυ-
τήν τά 62% των εισαγωγών της
γιά νά µή µιλήσουµε γιά τή Φιλ-
λανδία ούτε και γιά τήν Πο-
λωνία.

"Οσο καιρ ό οί χώ ρε ς αυτές
θά παραµείνουν καπιταλιστικές,
κανένας γραφειοκρατ ικός έλεγ-
χος από τά πάνω και κανένας
αστυνοµικός µηχανισµός δέ θά-
ναι σέ θέση νά κυριαρχήσουν
πάνω στί ς κεντρό φυγες δυνά-
µεις πού αναπτύσσονται προς ό-
λες τί ς κατευθύνσεις ούτε και
νά κόψουν τεχνητά τους οικονο-
µικούς δεσµούς µέ τόν υπόλοιπο
καπιταλιστικό κόσµο.

Τήν βάση γιά τήν αποκρυ-
στάλλωση µπλοκ δέν µπορούµε
νά τήν έρµηνεναονµε ότι απο-
κλείει καινούργια παζαρέ µατα .
καί καινούργιου ς συµβ ιβ ασµούς
στό µέλλον , ανάµεσα στον ιµπε-
ριαλισµό τών γιάγκηδων και τή
σοβ ιετική γραφειοκρατία , γιατί
σάν κυρίαρχο γεγονό ς παραµ ένε ι
ότι τό σύνολο τών οικονοµικών,
πολιτικών και κοινωνικών ορών
πού χαραχτηρ 'ζονν τή σηµερινή
κονγιονχτοϋ ρα (συγκυρ ία)  δέν
επιτρέπει , παρ ' όλα ΊΒτά φαινό-
µενα , νά θεωρήσουµε τό ξέσπα-
σµα τοϋ πολέµου στό αµέσως
προσε χ ές µέλλον σάν τήν πιό
πιθανή προοπτ ική.

Στην πραγµατικότητα , αν ο-
λαζνγιστονν καλά , είµαστε υπο-
χρεωµ ένοι να συµπερ άνουµε πώ ς
έχουµε πιθανώ ς µπροστά µας µιά
περ ίοδο τουλάχιστο άπό µερικά
χ ρόνια µέσα στην όποια καµµιά
λύση δέ θά µεσολαβ ήσει ούτε
στον τοµέα τοϋ πολέµου, ούτε
στον τοµέα τοΰ θριάµβ ου τής ε-
πανάστασης, περ ίοδο πού θά χα -
ραχτηρ ίζεται άπό τήν αστάθεια
τής µπονρζουα ζίας, άπό µεγά-
λες οικονοµικές και πολιτικέ ς
δυσκολίες, άπό σπασµούς και
κρίσεις και ποΰ θά απελευθερώ-
σει , ατούς άναπόφευχτου ς αγώ-
νες πού θά δόσονν τό παγκόσµιο
προλεταριάτο και οί αποικιακοί,
λαοί , καινού ργιε ς επαναστατικέ ς
δυνάµεις,  απ αλλαγµ ένες άπό τή
σταλινική κηδεµονία.

Ό καινού ργιος σταθ µός είναι
πριν άπ ' όλα ή πιό πλατειά και
ή πιό γεµάτη υποσχ έσεις έπέ µ-
β άση τον προλεταρι άτου , πού α-
νατρ έπει τους λογαριασµού ς τής
µπ, ουρζοναζία ς και τής στ αλινι-
κής γραφειοκρατία ς και πού µπο
ρεϊ και πρ έπει νά λύσει το ίστο-
ρι ?ώ δίλ ηµµα όχι  προς τήν κα-
τεύθυνση τοϋ πολέ µου , αλλά προς
τήν κατεύθυνση τής παγκόσµιας
σοσιαλιστικής επανάστασης.

Σε µάς, στο παγκόσµιο κίνη-
µα τής 4ης ∆ιεθνού ς, πέ φτει τό
βά ρο ς νά αναπτύξουµε µπροστ ά
ατί ς καταπιεζό µενες µάζες τοϋ
κόσµου καθαρ ά και τολµηρά αυ-
τή τήν προοπτική τής δυνατότη-
τας τής προπαρασκευής τής ε-
πανάστασης, πού µπορεί νά πα-
ρεµποδίσει τόν πόλεµο και νά
λυτρ ώσει τή γεµάτη αγωνία άν-
θρωπότητα άπό τό αδιέξοδ ο και
άπό τόν εφιάλτ η πού τήν έχουν
ρ ίξει ή πολιτική τοϋ ιµπεριαλι-
σµού και ή σοβ ιετική γραφειο-
κρατία.  Σέ  µάς πέ φτει τό καθή-
κον νά δείξουµε , ατά στρώ µατα
ι ης προλεταριακής πρωτοπορεί ,
ας που ζητάει ένα καινούργιο
δρόµο , τις επαναστατικές και σο
οιαΧιατικέ ς Ιναει ς πού απαιτούν
οί περιστάσεις, πολιτικοποιώντας
ολοένα και περισσότερο τήν προ-
παγάνδα µας και τή ζύµωση
µας, ξεσκεπάζοντας χωρ ίς αί χτα
τά ρεφορµισ τικά και νεορεφορ .
µιστικά ίπεχειρήµατα τών σοσι-
αλιστών χπί σταλινικών και ά.
ηοκαλνπτοντας το σύγχρονα αν-
τιδ ραστικό , παραπλανητικό καΐ
δηµαγωγικό χ α ρ α χ τ ή ρ α  τής πο.
Ι ιτ ιχ ης τους, σ*· αχ έση

^ 
µ έ τί ς

Ιστορικές  Απαιτήσεις. Ό χπι ·
νούργιος σταθµός, στον όποϊο
µπαίνουµε , είναι ό σταθµός τής
σταθεροποίησης τών Ιπαναστα .
τιχάίν <5υνά/ίΐ :<ο ΐ' καΐ της Ααγα -
βάδιστης ιοως µά σίγουρης προ.
παρασκευής τής ίπανάατααης.

Υπεύθυνος ; Γ. Χειµαρίδης
Τύποις ; «ΖΑΒΑΛΛΗ» Α/οία .

ΤΟ ΝΤΑΧΑΟ χ ΞΑΝΑΖΕΙ ΣΤΑ ΠΟΥΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ.Ν ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ∆ΈΘΝΙΣΤΟΥ
Οί δηµιουργοί τών νησιών-

φυλακών τοΰ Αιγαίου, κατόρ-
θωσαν νά µή γίνε ι γνωστό ως
τώρα τίποτε άπ' δτι συµβαίνε ι
στό νη σάκι τής Πούρας. Ή
θάλασσα και τά ξερόδραχά
της κλείνουν τό δράµα πού συν
τελείται έκεΐ , σέ βάρος τών
πέντε χιλιάδων αγωνιστών, µή
άφίνοντας νά φτάσει στον κό-
σµο άπό τό αποµονωµένο µαρ
τυρικό νησί καµµιά απεγνω-
σµένη κραυγή απελπισίας.

Τό κράτος τών δηµίων θέ-
λησε νά έπιδοθέα ανενόχλητα
στον άφ>ανισµό τών φυλακισµέ-
νων παιδιών τοΰ λαοΰ, προσ-
παθώντας νά κρύψει τή φρικιά
στική πραγµατικότητα τοΰ
καινούργ ιου αύτοΟ Μταχάσυ
τής Ελληνικής αντίδρασης,

Τί νά πρωτογράψει κανείς
άπ' τήν κολασµένη ζωή τών
δεσµωτών τής Γιούρας; Πώς
νά δο')αει µιά εικόνα άπ* τό
βασανισµένο τόπο τοΰ θανά-
του ; Τα Γιουρα είναι ενα µι-
κρό νησάκι , κατάξερο, χωρίς
καµιά πρσσινάδαι πού χειµώ-
να-καλοκαίρι τό δέρνουν ά-
γρια οΐ άγέρηδες . Τή µέρα τό
λιοπήρι ψήνει τους γκρίζους
του βρ όχους , τή νύχτα ή υ-
γρασία τρυπάει τά κόκκαλα .
Οί µοναδικοί κάτοικοι είναι
2—3 γιδοδοσκοί και µυριάδες
σαΰρες, φίδια και σκορπιοί ,
πού τίς πρώτες µέρες γ ίνη-
καν ή µάστιγα τών φυλακι-
σµένων µέ τό φαρµακερό δάγ
κ ωµά του. Τόν χειµώνα δλες
οί βουνοπλαγιές µεταβάλλον-
ται σέ -ποτά µια χωµατόνερου
¦πού παρασύρει καΐ σκάβει τήν
άδεντρη γη.  Λιµ άνι δέν υ-
πάρχει κ οι συχνές θαλασ-
σοταραχές εµποδίζουν τά καΐ-
κια ν' αράξουν. Σ τίς χαρά-
δρες αυτοΰ τοΰ ξερότοπου
φτιάχτηκαν τόν ' 1·οι)λη άπό ε-
ξόριστους αριστερούς φαντά-
ρους τά 4 συρµατοπλεγµένα
στρατόπεδα, πού έµελλε νά
γίνουν τ όποι µαρτυρίου κ' ε-
ξόντωσης στίς 5 χιλιάδες τών
δεσµωτών . Τά αντίσκηνα πά-
νω στό ξε ρ© χώµα, τριγύρω
ή τριπλή σειρά των συρµατο-
πλεγµάτων καΐ τιιο εξω οί
σκοπιές τών χωροφυλάκων .
Στά τέλη τοΰ ίδιου µήνα άρ-
χισαν νά κ αταφθάνουν µέ αρ-
µαταγωγό καραβάνια φυλα-
κισµ ένων τής Αθήνας, Πει-
ραιά. Σ αλονίκης , Καλαµάτας.

-Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μόλις οί κρατούµενοι πα-

τήσατνε τό πόδι τους στό νη-
σί , (φύλακες και χωροφύλα-
κες ρίχτηκαν µέ σαδιστική µα
νια σ' έ'να όργιο ξυλοδαρµού
και βασανιστηρ ίων. Χωρίς
καµµιά αιτία, οί βασανιστές
τραβούσαν κρατουµένους µέ-ι
σα όατ* τό σωρό, τους πήγαι-
ναν στό «πειθαρχείο», δπου
τους βασάνιζαν αφάνταστα.
Οί άλλοι κρατούµενοι περιµέ-
νοντας τή σειρά τους, άκου-
γαν µέ φρίκη τά βογγητά
τών θυµάτων κα! τίς λυσσα-
σµένες κραυγές τών βασανι-
στών , µπερδεµένα σέ µιά µα-
κάβρια συµφωνία, µιαν αντά-
ρα πού γέµιζε µέ τή βουή της
τίς πλαγιές και τα φαράγκια .
"Επειτα τά ροπαλοφόρα κτήνη
παρατάχτηκαν µπρος στίς
σκηνές κι' άρχισαν νά χτυ-
πούν δλους άνεξαίρετα δσους
έρχονταν νά τοποθετηθούν σ'
αυτές. Πολύ λίγο ι γλύτωσαν
τό ξύλο . Στό πρωτοφανές αυ-
τό δργ ιο τό γενικό πρόσταγ-
µα είχαν οί αρχιφύλακες Γε-
ωργίου και Σκαλιώτης. ,

Τό καθηµερινό καθεστώς
στό στρατόπεδο δέν είναι κα-
λύτερο άπό τήν υποδοχή : έχ-
τός άπ' τίς βρισιές, τίς προ-
κλήσεις , τους εξευτελισµούς
µέ τήν παραµικρή ψευταφορ-
µή, σέ περιµένει τό πειθαρχείο
και τό ξΰλο . Οΐ -περιορισµοί
είναι αφάνταστοι . "Ολο αυτό
τό λυσσασµένο καθεστώς τό
διευθύνει ό Παπαδηµητρόιτου-
λος και υποδιευθυντής ό περι-
ώνυµος Γλάστρας — κατοχικοί
στρατοπεδάρχες τοΰ στρατο-
πέδου Παύλου Μελά. Άπ'
τους άνθρωποφύλακες ξεχω-
ρίζουν γιά το σαδισµό τους οι
Σουπιώνης, Κολοκάτσης, Χαλ
κιαδάκης, ∆ουκάκης , Κοµνη -
νός, Ζεµπέκος.

Μέσα στό δργιο τής υποδο-
χής γ ίνηκε κανονική ληστεία.
Πήραν ροΰχα, ξυριστικές µη-
χανές, βιβλία , στυλό, τσατσά-
ρες, µολύβια , ρολόγια, ο,τι
βρίσκανε . Τά ίδια αυτά πράγ-
µατα τά ξαναπουλανε στην
καντίνα! Τό γδύσιµο εξακο-
λουθεί µέ τή µορφή τής προ-
µήθειας στους κρατούµενους
τροφίµων σέ τιµές µαύρης α-
γοράς .
-ΤΟ Σ Υ Σ Σ Ι Τ Ι Ο

"Ο,τι άχρηστες τροφές υ-

πά ρχουν, στέλνονται στά Πού-
ρα γιά συσσίτιο ; σκουλικια-
σµ όνα κουκκιά , βρώµικες φα- '
κές, φασόλια, κρεµµύδια γιά
στιφάδο. Λάδι είναι ζήτηµα !
άν υπάρχε ι 2 δ ράµια στην κα- '.
ραβάνα . "Οσο γιά ψωµί συ-
ναγωνίζεται τή µποµπότα τοΰ !
41 : Μιά βρώµικη λάσπη, πού
µουχλιάζει τή δεύτερη µέρα
άν δέν κοπεί κι ' απλωθεί στον !
ήλιο (δίνουν Λ ψωµί γιά 3
µέρες) . Τό µοερτυριο είναι ή '
διανοµή : ώρες ολόκληρες κά- |
τω άπ' τόν ή λιο, µέσ' στή '
σκόνη πού σηκώνε ι ό άνεµος !
και πού γεµίζει τά καζάνια \
και τίς καραβάνες χώµα και
σκουπίδια .

Ποιος άνθρωπος θά µπορού-
σε κανονικά νά φάει τέτο ιο
φαΐ ; Κι ' δµως; οί µάρτυρες
τής Γιούρας, πο·ύ ή θηλειά τής Ι
πείνας τους σφίγγει ολοένα !
και περισσότερο: τά στοµάχια, Ι
καταβροχθ ίζουν µέ βουλιµία
αυτές τις µαγειρεµένες ζωο- '
τροφές .
-ΤΟ Ν ΕΡΟ

Τό πιό ανατριχιαστικό µαρ-
τύριο είναι τό νερό. ΟΊ φυ-
λακισµ ένοι άνο ιξαν 2—3 πη-
γάδια στην παραλία. Και πί-
νουν άπό "κει ενα αλµυρό ;χω-
µατόνερο, πού δέν κάνει οϋτε
γιά πλύσιµο.

Κάθε Σ άββατο, µιά υδ ρο-
φόρος πηγαίνει άτι* τόν Πει-
ραιά αρκετούς τόννους νερό
και γεµίζει µιά δεξαµενή. Μά
έκτος δτι βρωµάει πετρέλαιο,
είναι δύσκολη ή µεταφορά που
στά τσαντήρια : οί στάµνες
κα! τά βαρελάκ ια εΤναι λιγο-
στά. "Αραγε οί δεσµώτες τοΟ
ΜαΤντάνεκ νά π ίναν κι' αυτοί
χωµατονερο σαν τους βασανι -
σµένους τών Πούρων;
-Οί Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ε Ι Ε Σ

Γιά τίς πέντε χιλιάδες (αν-
θρώπους δέν υπάρχει οίπε έ-
νας γιατρός τής «φυλακής! "0-
•ποιος ζήσει κι' δττοιος πεθά-
νει ! Μήπως δέν τό είπαν πό-
σες φορές ; «Έδώ δέν εΐν' Α-
θήνα, οΰτε Σ αξονική. Έδώ
είναι Γιοΰρα. Σ <χς φέραµε έ-
δώ γιά νά πεθάνετε» ! Λοιπόν ,
τί χρειάζεται γιατρός; Ό κρα
τσύµενος νοσοκό µος κάνει δ·,τι
µπορεί γιά ν' ανακουφίσει
τους άρρωστους , άλλα εΐναι
τόσο πολλοί και φάρµακα δέν
υπάρχουν . Οί µισοί σχε&όν
κρατούµενοι έπαθαν διάρροια

µέ αίµα άπό τό χωµατόνι .ν;
καΐ τό φαΐ . Οί στοµαχι κοί ;.
χουν τσακιστεί άπό τήν άθλιο-
διατροφή . Οί " φυµατικοί κη -δυνεόουν άπό µέρα σέ υέ ρα
Ή θαλασσινή υγρασία κ ' ν. α-φόρητη διαβίωση τους οτιρο).
χνουν στό θάνατο . Ή αρχή
άλλωστε, έγινε ; στίς 19 Αυ-
γούστου πέθανε ό άρρωστο:
δάσκαλος Π. Κουκέρης. Ό
φύλακας Χαλκιαδάκης τό^· έ-
κανε νά αί µατοπτύσει άτι' Τό
ξύλο και πέθανε χωρί φάρµα-
κα κ ' ιατρική περίθαλψ-η, α-
ποµονωµένος σέ µιά σκηνή .
-οι αγγαρείες

Στά κάτεργα της- Γιούρας.
ή δουλειά είνα ι υποχρεωτική .
ΟΊ φύλακες γυρίζουν και µα-
ζεύουν γερούς κι ' αδύνατους
άρρωστους κ' ύγιεΐς γι* αγ-
γαρεία. Ξεφόρτωµα καϊκιών ,
µεταφορά ξύλων και λειτουρ-
γία τών στρατοπέδων γ ίνεται
µέ χϊς ράχες τών κρατουµένων .

Ι Ποιος τολµάει ν' αρνηθεί ; Λύ-
τες τΐ ς ' µέρες άρχισαν τα έρ-
γα γιά τό φτιάξιµο παραγ-
κών γιά τή χειµωνιάτικη στέ-
γαση . Ή διεύθυνση µέ τίς α-
πειλές θ' αναγκάσει τους κρα
τούµενους νά χτίσουν µέ υπο-
χρεωτική δουλειά τά δε-σµω-
τήριά τους. . .

"Ολ' αυτά δέν είναι τια ρά
µιά φτωχή εικόνα της κο?>.α-
σµένη ς ζωής τών δεσµωτών
τών Γιονρο^ν . «Πεινάµε, διψά-
µε, πεθαίνουµε», είναι ή γοε-
ρή κραυγή τους, πού ζητάει
βοήθεια . Αποµονωµένοι στον
ξερόδ ραχο, µακρυά άττ' τόν
κόσµο, ζώντας µέσ' στό χώµα,
πεινασµένοι καΐ πίνοντας λά-
σπη, µ ανοιχτές τιςΛ^ηγες
άπ' τό βούρδουλα τών' ΐιοσµο-
φυλάκων, βρώµικοι κι ' άπλυ-
τοι , τσακισµένοι άπ' τήν αγ-
γαρεία, ' αργοπεθαίνουν οί 5
χιλ . αγωνιστές . Ή ελληνική
καπιταλιστική άντίδροεαη πάει
νά µετατρέψει τή Πούρα σέ
νεκροταφείο . Μά τ' αδέλφια
τους στί ς πόλεις πρέπει νά
σταµατήσουν τήν εξόντωση :*ι
Νά φύγουν οί µελλοθάνατο ι
τής Γιούρας άπ' τό µαρτυρικό
νησί τοΰ θανάτου ! Νά ̂ διαλυ-
θούν τά κολασµένα στρατό-
πεδα. Νά γυρίσουν άµέοως
οί κρατού µενοι στους τόπους
τής µεταγωγής τους .

Φυλακισµένος 4δ\εθνιοτής.

Η ΒΟΛΙΒΙΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΑΠΟΛΥΣΕ ΑΓΡΙΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΤΣΚ ΙΣΤΕΣ

Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η , Σ επτέ µβρης.
(, Ιδιαίτερη Υπηρεσία) .— "Η
Κυ βέ ρνηση Έ ρτζόγκ θέλει νά
τσακίσει τόν τροτσκισµό στή
Βολιδία. Ή «Εργατική Πά-
λη» , όργανο τοΰ Ε ργατικού
Επαναστατικού Κό µµατος
(Βολιβιανό τµήµα τής 4ης
∆ιεθνούς) απαγορεύτηκε, Ή
αστυνοµ ία έκανε επιδροµή
στά σπίτ ια πολλών ηγετών
τοΰ Κόµµατος. Φυλακίστηκαν
πολλοί τροτσκιστές. Ό Νέλ-
σον Καπε λΐνο , ηγετικό στέλε-
χος τοΰ κόµµατος , κακοποιή-
θηκε άπό τους αστυνοµικούς
και τό σπίτ ι του καταστρά-
φηκε . Ό Μιγκουέλ Άλάντια
Παντόγια , ηγετικά τροτοκι-
ατικό στέλεχος χτυττήθηκε ιδι-
αίτερα .

ΟΊ καταδιώξεις τών τροτ-
σκιστών αποτελούν µέρος µιας
συστηµατ ι κής τροµοκρατικής
εκστρατείας ενάντια στις βο-
λιδιανές µάζες. 01 τροτσκι-
στές εΤναι γνωστοί σάν οί πο-
λιτικοί ηγέτες τής εργατική ς
τάξης τής Βολιβίας , µέ τή µε-
γαλύτερη µαχητικότητα καΐ
ταξική συνείδηση . ΟΙ τροτσκι-
στές δέν πιάστηκαν απροετοί-
µαστοι , 'ί! κυβέ ρνη ση τοΰ
Έρτζόγκ πού πήρε τήν

^
έξου-

αία τό Γεννάρη αύτοΟ του χρό-
νου, έδειξα άπ' τίς πρώτες
βδοµάδες τΙς διαθέσεις της.
Στίς 18 τοΰ Γεννάρη σφάχτη-
καν στό ,Ποτόοι κοντά 150 αν-
θρακωρ ύχοι κατά τήν πορεία
µιας διαδήλωσης διαµαρτυρί-
ας ενάντια στίς συλλήψεις δι-
αφόρων εργατικών στελεχών.
Τρεις µέρε-ς µετά ή Κ.Ε.  τοΟ
ΈργατικοΟ Επαναστατικοί)

Κό µµατος δήλωσε , πώς οί αρ-
χές ήθελαν νά δηµιουργήσουν
µιαν ευνοϊκή ατµόσφαιρα γιά
νά εξαπολύσουν µια συστηµα-
τική καταδίωξη κατά τοΰ
Κό µµατος. 'Από τότε συνεχί-
ζεται ή κυβερνητική εκστρα-
τεία ενάντια στίς µάζες. Οί
ηγέτες τών αγροτικών εργα-
τών χτυπήθηκαν άγρια και κα
τόπιν εξορίστηκαν σέ αποµα-
κρυσµένες περιοχές.

Ή τροµοκρατία της κυβέρ-
νησης ' Ερτζόγκ δείχνει δτι ή
κυρ ίαρχη τάξη είνα ι πτοηµέ-
νη άπ' τήν γοργή ανάπτυξη
τοΰ τροτσκισµοΟ άπ' τήν επο-
χή τής εξέγερσης πού έγινε
τόν Ιούλη του 1946 και πού
ανέτρεψε τήν κυβέρνηση Βι-
λαρύελ. Τό πρόγραµµα τών
τροτσκιστών έγινε πολύ λαϊ -
κό , προπάντων ανάµεσα στους
µεταλλωρύχους του άτσαλιοΰ.
Ή κινητή κλίµακα µισθών πε-
ριλαµβάνετα ι στις συνδικαλι-
στικές διεκδικήσεις του.

ΣτΙς τελευταίες εκλογές Ε-
να κοινό ψηφοδέλτιο µεταλλω-
ρύχων καΐ τοΟ Ε. Ε. Κ .  (4'ης
∆ιεθνοΟς) πέτυχε Ετοι πού έ-
κλέγηκαν 8 υποψήφιοι οτό
βολιβιοινό κοινο βούλιο. ΑύτοΙ
οί πολιτικοί αντιπρόσωποι
τής εργατικής τάξης άρχισαν
νά απαιτούν µιά νοµοθεσία
υπέρ των εργατικών µαζών ,

Ό κιλέ ρµο Α, Λορά, ηγέ-
της τοΰ Ε . Ε. Κ . πού ήταν ά.
νάµεοα στους εκλεγµένους ,
πρότεινε ενα νόµο τχού νά έπι-
βάλλει υποχρεωτικά τήν κι.
νητή κλίµακα µισθών (τίµα.
ριθµικά µεροκάµατα) σ* ολη
τή Βολιβία .

ΕΝίίΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛ ΑΑΑ
(συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)
Ελληνικού προλεταρ ιάτον δέν εί-
ναι στενά εθνικός^ έτσι πού νά
κλείεται µέσα στά εθνικά αύνο.
ρα τής µιας ή τήις άλλης %<ώ-
ρας, Αλλά διεθνιατ ικός, αγώνας
ολάκερου τοϋ προλεταριακού και
καταπιεζό µενου κ όσµου, οπού
γης. Ό καπιταλιστικό ς κόαµος
κατώρ Οωαε νά κρατη θεί στή
ζωή ώς τά σήµερα, µετ ά άττό
τόν ' τελευταίο εξά χρονο πόλεµο
κάϊ τήν µεταπ ολεµική του κρ ί-
ση τής ύποπαραγωγής : δρώ-ν.
ιας διεθνιστικά , α,λληλοβ οηΟού-
µενος και άλληλοϊ) ηοστηριζόµ£-
νος. Α ντίθετα , όί προλεταρ ια-
κέ ς δυνάµεις ή επαναστατικέ ς
εθνικοαπελευθερωτε,κές εξορµή-
σεις τών καταπιεζοµ ένων σκλά-
β ων τών αποικιών, πουθενά, δέν
πέτυχαν ενα ονοιώύικο αποτέλε -
σµα , γιατί έλειπε ή διεθνιστική
βάση τον ά^ώνο τους, έλειπε η
διεθνιστική αλλη λε-γγύη και αλ-
ληλοβ οήθεια. Παραδείγµατα έ'-
χουµε ενα σωρ ό;  ϋούρµα, Ιν-
δοκίνα , Ινδονησία , Κεϋλάνη,
Ινδίες, Περσία , Παλαιστίνη,
Αί γυπτος, Μαρ όκο, Μαδαγασκ ά-
ρη Παραγουάη, Βολιβ ία , Ι -
σπανία , Συρ ία , Ε λλάδα κ .Ιοτ..
Αυτά 'όλα µάς αποδεικνύουν,
πώς οποιοσδήποτε άΐγώνας, κίει .
σµένος µέσα ατά στενά εθνικά
'όρια µι& ς χ ώρας, είναι κατα δι-
κασµ ένος σ' Αποτυχ ία , >αατι έ -
χει  ν ' Αντιµετωπίσ ει δχι µον ά-
χ α τή δική του εκµεταλλευτι -
κή τάξη , Αλλά κι ' ολάκερο τό-ν
συνασπισµ ένο παγχ £αµιο καπιτα .
λιστικ ό κόσµο , πού θά επέ µβ ει
δπωαδήηατε για να βοηθήσει τόν
Ηΐνδυν εΰοντα Αδελ φ>ό του καπι-
ταλισµ ό τής χώρας εκείνης (Έλ
λάδα , Ινδοκίν α , Ινδονησία ,
Περσ ίοι, Κίνα χ.λ,π .}.

Γι ' αύχ ό 6 Αγώνας µας δέν
θά ωφελήσε ι τίποτε &ν ουνδνα-

σθεΐ µονάχα µε τον αγώνα του
Ελληνικού προλεταριάτου. Ό
αγ ώνας µας είναι ανάγκη νά
συντονιστεί µέ τόν ά^ ώνο όλων
τών άλλων αποικιακών σκλάβ ων
κα :, ηρ ό παντό ς, µέ τό προ ϊε-
ΐαοιάτο τής Αγγλίας.

Ν. ΥΟΡΚΗ. ¦ ΓΙδιαίϊβρη
'Γπηοβσία χοΟ «"Εργάτη»!*—
250.000 ανθρακωρύχοι, ηον
κηρύξανβ απεργ ία ττ) µέρα
πού µπήκε σ' βφαρµογή ό
ανΓβοναιίΜος ν£µος , Ύάφχ —
Χάρλιΐν , κερδίαανβ µιά γβφή
νίκη µέ τό νέο συµβόλαιο
πού ή "Ενωση "Ανθρακι» ·̂
χων υπόγραψε µέ ϊήν πλειο
νόϊηια ιών ίδίοΧϊητών

Τό νέο σνµβοΜαιο δίνη
στους αργάτες 44 σέντς τήν
ώρα «ΰξηση, όΧιάωρη άπΐ
ένιάοη πουλιά (λογαριάζον -
τας τήν ό'»ρα <ϊπ * τή στιγµή
πού δ κον<ίτης µκαίνβι οτδ
µεταλλείο ως τή στιγµΠ
πού Οδ ΡγΛ , ανεξάρτητα &πό·
τό πώ; πιΊ>ανό νά χρβιαστβΐ
πρόοΟβΓ-η ώρα &ς να φιάαη
στον ηίαγµατικόϊόΛ'ο τή; δοι»
λιας του µέσα (ΐν ύ µβιαλλΒΐο),
πληρωµή γιά τή µιοη . δριάΦ
µβσοµβρ ιάτικου κι ' <Κλλα σ ο̂ι»,
δαϊα οικονοµικά «λβονβχτή-
µατα,

ΑΠΕΡΠ ' ΚΟ
ΤΣΑΚΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚ ΟΥ
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ


