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’ Η θρυλική Διαμάντω Κουμπάκη στέλεχος 
τής Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιά



ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΤΙΜΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ■ί.

Τι σκοπό έχει η έκδοση αυτή
Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες του Φλεβάρη του ’ 83
40 χρόνια από την ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Ορ

γάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ). Μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ 
εκατοντάδες χιλιάδες νέοι της ηρωικής εκείνης εποχής που 
ενώ «όλα τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά» 
οι καρδιές των «δεν βολεύονταν κάτω από τα ξένα βήματα 

δεν βολεύονταν με λιγότερο ουρανό»
Ετσι διάλεξαν το δρόμο της τιμής, που ήταν ο δρόμος της 

ενωμένης πάλης ενάντια στους καταχτητές, για εθνική 
ανεξαρτησία, για κοινωνική πρόοδο, για μιά κοινωνία στην 
οποία η νεολαία θα βρίσκε τη θέση που της ανήκει.

Σ αυτή την πάλη τεράστια ήταν η συμβολή της 
Νεολαίας του Πειραιά. Μέσα απάτην έκδοση αυτή θέλουμε 
να φέρουμε στο φώς της δημοσιότητας, να κάνουμε 
γνωστή στη νεολαία του Πειραιά ορισμένες πλευρές από 
τη δράση της ΕΠΟΝ του Πειραιά. Και τούτο γιατί πιστεύουμε 
ότι το μήνυμα της ενότητας και της οργανωμένης πάλης της 
νεολαίας της ηρωικής εκείνης εποχής είναι περισσότερο 
επίκαιρο από κάθε άλλη φορά. Σήμερα θέλει πολύ 
περπάτημα ακόμα ο δρόμος που περπάτησε η ΕΠΟΝ για το 
«γκρέμισμα όλων των πολιτικών και οικονομικών φραγμών, 
της προκατάληψης και όλα τα εμπόδια που έστησε ο 
καπιταλισμός για το πέρασμα από το βάρβαρο κατανα
γκασμό στη δημιουργική ελευθερία».

Στα χνάρια της ΕΠΟΝ και στον ίδιο δρόμο της ενότητας 
και του αγώνα καλείται η σημερινή νεολαία να βαδίσει, για 
την πραγματική αλλαγή, τη δημοκρατία του λαού και το 
σοσιαλισμό.

Το Συμβούλιο Πόλης της οργάνωσης Πειραιά 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας 

Φλεβάρης 83
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Διακήρυξη του ΚΣ της ΚΝΕ 
για τα 40χρονα της ΕΠΟΝ

Νέοι και νέες,
Κλείνουν, στις 23 Φλεβάρη, 40 χρόνια από την ίδρυση της 

θρυλικής Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων-ΕΠΟΝ, που, 
στη μεγάλη Εθνική Αντίσταση του λαού μας, πλάι οτο 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συσπείρωσε και οργάνωσε στις γραμμές της τη 
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας, οδηγώντας 
τη στην πάλη.

Για τη λευτεριά και την ακεραιότητα της πατρίδας μας, για 
την πλήρη ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ενάντια οτο χιτλεροφα- 
σισμό, για την κατοχύρωση της ειρήνης. Για το ψωμί, για την 
υπεράσπιση των,συμφερόντων και δικαιωμάτων της νέας 
γενιάς στη ζωή, στη μόρφωση και τον πολιτισμό. Για την 
αποκατάσταση της γυναίκας ισότιμα στη θέση που της 
ανήκει. Για μια νέα Ελλάδα λεύτερη, λαοκρατούμενη.

Στο βωμό της λαϊκής θυσίας «για μιά Ελλαδα λεύτερη 
εσωτερικά και εξωτερικά», χύθηκε και το αίμα των χιλιάδων 
νέων αγωνιστών της ΕΠΟΝ, που έδοσαν την ίδια την ζωή τους, 
για να πάρουν ζωή αυτά τα ιδανικά. Που τήρησαν κατά 
γράμμα και μέχρι τέλος το άρθρο του «Δωδεκάλογου της 
νεολαίας» της ΕΠΟΝ «Φυλάγω σαν το πολυτιμότερο πράγμα 
την τιμή και τη ζωή του λαού και της νεολαίας».

Σαράντα χρόνια τώρα: Τα μεγάλα ιδανικά της επονίτικης 
γενιάς μένουν ανεκπλήρωτα. Με τα δικαιώματα που δίνουν η 
θυσία των εκτελεσμένων νέων, η μάχη λεπτό με λεπτό, 
αυτών που φρικτά βασανίστηκαν, η μακριά αναμονή - πάλη 
των φυλακισμένων των εξόριστων και η προσφυγιά δεκάδων 
χιλιάδων αγωνιστών, οι αγώνες της γενιάς του 114,. του 
Πολυτεχνείου, η πάλη στο πλευρό του λαού μας για την 
πραγματική αλλαγή - η νεολαία σήμερα απαιτεί τη δικαίωση 
των μεγάλων ιδανικών της ΕΠΟΝ:
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• Ειρήνη και Εθνική Ανεξαρτησία! Εξω για πάντα από το 
ΝΑΤΟ. Εξω τώρα τα πυρηνικά. Εξω οι βάσεις του θανάτου. 
Απύραυλα Βαλκάνια, αποπυρηνικοποιημένη Μεσόγειος. 
Έξω από την ΕΟΚ των μονοπωλίων, της ανεργίας, της 
αρπαγής του μόχθου της αγροτιάς, της πολιτιστικής 
μιζέριας και εξάρτησης.

• Ψωμί και δουλιά σε όλους τους νέους, για το λαό μας.
• Δημοκρατία στο εργοστάσιο, στο σχολειό στην κοινωνία.
• Δικαίωση στη μόρφωση, τη δημιουργία, στον αθλητισμό, για 
όλα τα παιδιά του λαού. Να πέσουν οι τοίχοι της μοναξιάς και 
της απομόνωσης, που μ’ αυτούς το σάπιο καθεστώς 
κυκλώνει τους νέους. Για ν αναπτύσσονται συντροφικές, 
ζεστές κι ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσά μας.
Νέοι και νέες,
εργάτες, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές,
Νε μελετήσουμε και να συζητήσουμε πλατιά - μέσα στο 
εργοστάσιο, στο κάθε σχολειό και σχολή, στη γειτονιά, στην 
παρέα - τα μεγάλα διδάγματα από την πάλη της ΕΠΟΝ.
— Η δύναμη της νεολαίας βρίσκεται στην αγωνιστική της ενό

τητα στη βάση των μεγάλων προβλημάτων που μας 
ενώνουν στην κοινή κοίτη των αντιιμπεριαλιστικών, 
αντιμονοπωλιακών αγώνων του λαού μας. Στο σωματείο, 
στη μαθητική κοινότητα, στο σύλλογο, πλάι στο δημοκρατι - 
κό δήμο. Να πούμε αποφασιστικά όχι σ αυτούς που 
προσπαθούν να μας χωρίσουν τεχνητά, που προτάσσουν 
ό,τι μας χωρίζει. Η ενότητα της νεολαίας, η δίκιά μας 
ενότητα, μπορεί να είναι μια μεγάλη συμβολή στην 
πραγματοποίηση της λαϊκής ενότητας για την πραγματική 
αλλαγή.

-Όλη η δύναμη του νεολαιίστικου κινήματος βρίσκεται στην 
καταχτημένη αντιιμπεριαλιστική αντιμονοπωλιακή του 
κατεύθυνση, στην οργανική του σύνδεση με το λαϊκό 
κίνημα, στην ένταξη του στο πλευρό της εργατικήςτάξης, 
στον αγώνα για την απελευθέρωση ολόκληρης της 
κοινωνίας μας. Η κυρίαρχη αιτία όλων των προβλημάτων 
σήμερα στην πατρίδα μας είναι το καθεστώς της 
εξάρτησης από τον ιμπεριαλισμό και της κυριαρχίας των 
μονοπωλίων - των αμερικάνικων βάσεων στο χώμα μας, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ, της ανεργίας, της άνισης αμοιβής και 
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της υπερεκμετάλλευσης των νέων, του πολιτιστικού 
μαρασμού και της αποξένωσης.

— Η νεολαία την περίοδο της ΕΠΟΝ δεν άκουσε τι φωνές 
που υποστήριζαν ότι «δε χρειάζεται αγώνας ενάντια στους 
κατακτητές» — γι αυτό και είχε μιά τέτοια μαζική και 
μαχητική συμβολή στη συντριβή του χιτλεροφασισμού και 
μαχητική συμμετοχή στη μεγάλη εποποιία της Εθνικής 
Αντίστασης, που αποτέλεσε μιά μαχητική συμβολή στη 
συντριβή του χιτλεροφασισμού και για την απελευθέρωση 
της χώρας μας. Η νέα γενιά σήμερα απορρίπτει τις σειρήνες 
που προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από την 
οργανωμένη πάλη, τις αυταπάτες του ατομικού βολέμα
τος και του ρουσφετιου, το αδιέξοδο του αποικισμού. 
Απορρίπτει και την άποψη ότι δεν χρειάζεται σήμερα 
πάλη γιατί όλα τα προβλήματα θα τα λύσει μόνη της η 
κυβέρνηση. Η νεολαία ενστερνίζεται και σήμερα τα 
διδάγματα της ΕΠΟΝ, ότι ένας είναι ο δρόμος, «ο 
καθημερινός και αδιάκοπος αγώνας της νέας γενιάς».

-Το μόνο περιεχόμενο που μπορεί να «γεμίσει» πραγματικά 
τη ζωή μας και να της δόσει νόημα, η μόνη πραγματική και 
διαρκής ελευθερία, βρίσκεται στην αγωνιστική στάση 
απέναντι στα προβλήματα και σ αυτούς που τα γεννούν, 
την ολιγαρχία του πλούτου και τον ιμπεριαλισμό. Τότε, η 
ΕΠΟΝ, καλούσε τη νεολαία να παλέψει «για να γκρεμίσουμε 
όλους τους πολιτικούς και οικονομικούς φραγμούς, τις 
προκαταλήψεις και όλα τα εμπόδια που έστησε ο 
καπιταλισμός και ο φασισμός, για να περάσουμε από το 
βάρβαρο καταναγκασμό στη δημιουργική ελευθερία». 
Σήμερα η ΚΝΕ καλεί όλους τους νέους και τις νέες σε μιά 
αγωνιστική στάση απέναντι στη ζωή και στα προβλήματα 
της, στην πολιτική πάλη, αλλά και στις καθημερινές σχέσεις 
«στη χαρά της δημιουργικής ελευθερίας και της δημιουργι
κής δράσης».

- Η ανάπτυξη του πιό πλατιού, προοδευτικού πολιτιστικού 
κινήματος στην υπηρεσία του λαού και της νεολαίας, το 
ολόπλευρο φούντωμα της ερασιτεχνικής δημιουργικής 
δουλιάς τότε και σήμερα, είναι όπλο «για την κατάχτηση 
της εσωτερικής μας ευτυχίας», αλλά και για τη διαμόρφωση 
πλατιά της αγωνιστικής συνείδησης μέσα στη νεολαία στην 
πάλη για την πραγματική αλλαγή, που θ ανοίξει το δρόμο 
για τη δημοκρατία του λαού και το σοσιαλισμό.
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ΛΥΣΙΔΑ ΣΠαΜΕ ΤΗΝ ΑΤΙΜΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ__ __________________________________________________ ____________  —

Νέοι και νέες,
Εμπρός να τιμήσουμε τα 40χρονα της ΕΠΟΝ σε κάθε πόλη, 

χωριό και γειτονιά, σε κάθε εργοστάσιο, σχολή και τάξη.
Να δυναμώσουμε την αντιιμπεριαλιστική ενότητα και πάλη 

βαδίζοντας στα χνάρια της γενιάς της ΕΠΟΝ, με την εργατική 
τάξη, για ειρήνη, ανεξαρτησία, δημοκρατία, για μιά νέα Ελλάδα 
της πραγματικής αλλαγής ανοιχτή στην πρόοδο. Για την 
Ελλάδα της δημοκρατίας του λαού και του σοσιαλισμού.

Ενταχθείτε μαχητικά στις γραμμές της ΚΝΕ. Οπως η ΕΠΟΝ 
ήταν η ψυχή της νεολαιίστικης αγωνιστικής συμβολής στη 
μεγάλη Εθνική Αντίσταση, έτσι και η ΚΝΕ σήμερα, πλάι στο ΚΚΕ, 
είναι η τιμή και η συνείδηση της μαχόμενης ελληνικής 
νεολαίας.

Η γενιά μας μπορεί να γίνει η γενιά της νίκης και της 
Επανάστασης! Να ζήσουμε το σοσιαλισμό.

Αθήνα, 8.1.1983
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μ" αυτή τήν έκδοση το Συμβούλιο Περιοχής Πειραιά τής ΕΠΟΝ 

εγκαινιάζει τήν απαρχή μιας πλατείας διαφώτισης τής Πειραιώτι
κης Νεολαίας, πού σκοπό της θάχει νά δείξει στά νιάτα τούς τρομερούς 
αγώνες πού κάνανε πολεμώντας τό Φασισμό καί τήν ' Εθνοπροδοσίας 
γιά νά καταχτήσουν τή λευτεριά τους, νά δείξουν τήν προσήλωση τής 
νεολαίας στήν υπόθεση τής Λ. Δημοκρατίας, νά χαράξουν τό δρόμο 
πού πρέπει νά ακολουθήσει γιά τήν κατάχτησή της καί νά στιγματίσει 

* καί ξεσκεπάσει τούς εχθρούς τής νεολαίας, πού μπαίνουν φραγμός 
στήν ευτυχία της, στό μέλλον της.

Ή ΕΠΟΝ, πού στά χρόνια τής σκλαβιάς μέ τό θρυλικό Χωνί, τό 
σύνθημα στόν τοίχο καί μέ τό αίμα των καλύτερων παιδιών της, 
σημάδεψε τό δρόμο τής Έθνικοαπελευθερωτικής νίκης γιά τά νιάτα, 
είναι σήμερα υποχρεωμένη νά πολλαπλασιάσει τή διαφώτισή της γιά 
νά περιφρουρήσει τήν έθνική συνείδηση καί τά Δημοκρατικά ιδανικά 
τής νεολαίας.

"Οσο τό Μεταδεκεμβριανό κράτος τού χάους καί τής αναρχίας 
προσπαθεί νά θολώσει τά νερά τής νεολαίας, τόσο μεγαλώνει τό 
καθήκον τού κάθε έπονίτη κι έπονίτισας νά διαφυλάξει καί νά 
δυναμώσει τήν ιδεολογική αγνότητα τής νεολαίας.

Κρατάμε στά χέρια μας τίς ηρωικότερες καί εθνικότερες 
νεολαιίστικες παραδόσεις πούχει νά έπιδείξει ή μακραίωνη έθνική 
μας ιστορία, είμαστε εμείς οί άξιοι δημιουργοί τού μεγαλύτερου 
νεοελληνικού Έπους, πρέπει νά γίνουμε πιό άξιοι συνεχιστές του καί 
νά τού προετοιμάσουμε ακόμη αξιότερους κληρονόμους του.

Δέν πρέπει ν’ άφήσουμε τούς Μοναρχοφασίστες νά νοθεύσουν τό 
διαμάντι πού λέγεται « Αγώνας Εθνικής Αντίστασης» καί νά 
λανσάρουμε στήν ιστορία τίς προδοσίες τους γιά εθνικές πράξεις, 
όπως κάνανε στόν αγώνα τού 1821-27.

Είναι σά νά ξεχνάμε τούς εθνικούς μας "Ηρωες, τή Διαμάντω μας, 
τό Μακρίδη μας, τό Στεφανιώτην, τήν 1 Αθήνα καί τόσους άλλους.

Σ' όλη τήν Ευρώπη μιά καινούργια ζωή ξεπηδάει πάνω από τήν 
τέφρα τών Μαϊντάνεκ καί τών Νταχάου, πάνω από τά λείψανα τού 
Χιτλεροφασισμού, μιά ζωή πού τήν καθοδηγούν οί σημαίες τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας.
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Ό κάθε εύρωπαϊος πού, ώς χτες γιά γούστο, τά χτήνη τού Χίμλερ 
τόν έρριχναν στούς ηλεκτρικούς φούρνους καί τοΰκαναν τά κόκκαλα 
λίπασμα καί κουμπιά ή τόν δηλητηρίαζαν οί Χιτλεροφασίστες 
γιατροί, γιά νά κάνουν ψευτοφάρμακα, γίνεται σήμερα τό ίερώτερο 
πράγμα, ή μεγαλύτερη άξια.

Τά νιάτα των άναγεννώμενων χωρών γίνονται βασικοί 
συντελεστές τής κοινωνικής έξέλιξης των έθνών τους. Άποχτάν 
δικαίωμα ψήφου, λεύτερη μόρφωση, ανοίγουν τις λέσχες τους, μιλάνε 
καί τραγουδάν λεύτερα.

Τήν ϊδια ώρα στή Χώρα μας οί δοσίλογοι, μοναρχοφασίστες 
σκοτώνουν, τρομοκρατούν καί ετοιμάζουν νέο πόλεμο γιά νά σφάξουν 
τούς δημοκρατικούς πάνω στήν άναμπουμπούλα καί νά μάς φέρουν γι ’ 
αρχιστράτηγο τόν λαομίσητο Γκλύξμπουργκ. Ολα αύτά δέν είναι 
παρά συνέχεια τού Δεκεμβριανού πραξικοπήματος, ότι δέν πέτυχαν 
τότε, προσπαθούν νά τό πετύχουν σήμερα, μά δέ θά τό πετύχουν ποτέ.

Μέ τόν αγώνα μας θά μπάσουμε καί τή χώρα μας, στό χείμμαρο τής 
ευρωπαϊκής αναδημιουργίας, καί θά στεριώσουμε τή Λ. Δημοκρατία, 
ικανή, μόνο αύτή, ν ’ ανταμείψει τά νιάτα γιά τό αίμα πούχυσαν καί νά 
τούς χαρίσει μιά ζωή χαρούμενη, πολιτισμένη κι ευτυχισμένη, άξια 
των ανθρώπων πού ζητωκραύγαζαν τήν Ελλάδα, μπρος στήν 
κρεμάλα καί στό έχτελεστικό απόσπασμα.

* ♦ ♦

Οί εκδόσεις αυτές πρέπει νά διαβαστούν όχι μόνο από όλη τή 
νεολαία, μά καίάπό τούς μεγάλους, ακόμη καί από νέους - νέες των 
άλλων οργανώσεων.

Είμαστε οργάνωση δημοκρατική καί κάθε τίμιος νεολαίος μπορεί 
νά ελέγξει τήν ιδεολογική καί πολιτική μας γραμμή. Φιλοδοξούμε τήν 
γραμμή αύτή νά τήν κάνουμε χτήμα τού καθενός, έστω κι άν ανήκει σέ 
αντίθετη οργάνωση.

Πιστεύουμε ακλόνητα πώς κανείς δέν αγαπά, δέν ένδιαφέρεται, 
δέν αγωνίζεται καί δέν έχυσε τό αίμα πού χύσαμε έμεϊς γιά τό καλό 
τής Πειριαιώτικης νεολαίας, γιά τή νίκη τής Δημοκρατίας, κι όποιος 
νομίζει πώς στραβοπατάμε, μπορεί νά μάς διορθίόσει, άς εκθέσει τό 
δικό του πρόγραμμα, τή δική του αντίληψη νά τά κρίνει ή ϊδια ή 
νεολαία κι όχι νά χαλκεύουν «έντάλματα συλλήψεων» καί νά 
βασανίζουν καί νά σκοτώνουν στά κρυφά, ούτε νά εκτοξεύουν χυδαίες 
καί ποταπές συκοφαντίες.
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Π ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ί944 
ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ 

ΜΕΡΑ
"Ολα τά εξοντωτικά μέτρα τών κατα

χτητών κι έθνοπροδοτών γιά νά εξανδρα
ποδίσουνε τό λαό μας καί νά τόνστείλουν 
χειροπόδαρα δεμένο στά χιτλερικά κά
τεργα καί στά πολεμικά μέτωπα, ματαιώ
νονται. μπροστά στήν αποφασιστική, 
ύπεράνθρωπη αντίστασή μας.

Μά ό καταχτητής βλέπει τά μαύρα 
σύννεφα τής καταστροφής του νά γεμί
ζουν τόν ορίζοντα, σέ λίγο σκέφτεται πώς 
θά δεχτεί καί τά τρομερά χτυπήματα τών 
συμμάχων μέσα στήν 'Ελλάδα καί τότε 
πώς θά σταθεί, άν, προηγούμενα δέν 
εξοντώσει τήν ‘Εθνική Αντίσταση τής 
’Αθήνας καί τού Πειραιά, άν δέν 
ξεριζώσει τίς έστίες τής ’ Εθνικής φλό
γας, τίς λεβέντισσες γειτονιές μας, καί 
πρώτη άπ’ όλες τή θρυλική Κοκκινιά. 
Κάθε μέρα μάχες δίνει ή Κοκκινιά, καί 
κάθε μέρα ξεκουρελιάζει τά προδοτικά 
Φουσάτα τών ταγματαλητών. 
Περήφανος ό λαός της τριγυρνάει στους 
δρόμους, δέν τόν πνίγει ή μούχλα τής 
σκλαβιάς καί λεύτερο αναπνέει άγέρα. 
Ξέρει πώς ή λευτεριά πλησιάζει τό 
άπαρτο κάστρο, ή Κοκκινιά, άμόλυντη κι 
άσπίλωτη θά δει τή λευτεριά της.

Μά οί όχιες τού ξένου καί ντόπιου 
φασισμού τριπλοκουλουριάζονται κι ε
τοιμάζονται νά μπήξουν τό φονικό 
μαχαίρι στήν 'Ηρωική γειτονιά.

Θά σκοτώσουν, θά κάψουν, θά ξοντώ- 
σουν, θά βασανίσουν, σκέφτεται τό 
στείρο μυαλό τού φασιστικού χτήνους. 
’Εκεί βρίσκει τή δύναμη, εκεί βρίσκει τή 
νίκη.··

Καί ζώνει μέ τίς όρδές του όλη τήν

Κοκκινιά. Εφτιαξε ένα ανθρώπινο συρ
ματόπλεγμα, έβαλε σέ κάθε γωνιά κι άπό 
ένα μυδράλλιο καί δέν άφηνε ζωντανό κι 
άψυχο νά βγει κείνη τή μέρα έξω άπό τήν 
Κοκκινιά. Ηταν 17 Αύγουστου 1944.

Καί μπαίνουν μέσα πάνοπλες οί 
συμμορίες τού θανάτου καί τής προδο
σίας κι αρχίζουνε τό φονικό. Μπαίνουν 
στά σπίτια καί σκοτώνουν όποιον θέλουν 
κι όποια γυναίκα έφερνε άντίσταση γιά 
νά υπερασπίσει τήν τιμή της. 'Ένας

’ Η θρυλική Διαμάντω Κουμπάκη στέλεχος 
τής Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιά 
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μεθυσμένος ταγματαλήτης σκοτώνει μέ 
άραβίδα ένα δίχρονο παιδάκι. Κλέβουν, 
ρημάζουν, πυρπολούν, μαζεύουν άντρες - 
γυναίκες στίς πλατείες κι αρχίζει τό 
ξεκαθάρισμα. 'Ο «"Ανθρωπος μέ τή 
μάσκα» αρπάζει έναν - έναν καί τόν 
παραδίνει στούς μακελάρηδες. Σάν νά 
βλέπεις γιορτές τού Κολοσσαίου τής 
άρχαίας Ρώμης.

Ξεχειλίζει ή δύναμη κι ή πίστη των 
σκλάβων, χαμογελούν τά χείλια τους 
καθώς μπαίνουν στη μάντρα τής ’ Οσιας 
Ξένης κι όταν τό πολυβόλο άρχίζει, 
άκούγεται μυριόστομο τό λεβέντικο 
τραγούδι τους. Πρώτη στούς πρώτους ή 
Διαμάντω.

Μαζεύονται οί φονιάδες. Σά φύλλα 
τρέμουν μπροστά στήν παλληκαριά των 
άθώων θυμάτων τους καί βιάζουνται, 
θέλουν νά φύγουν, δέν τούς σηκώνει άλλο 
ή Κοκκινιά. Φοβούνται καί βάζουν στή 
γραμμή τό λαό καί τόν τραβούν στό 
Χαϊδάρι. 4.000 άνθρωποι. Καίει ή άσφαλ
τος καί τ’ ανθρώπινο κοπάδι προχωρεί. 
Κρατά ψηλά τό κεφάλι καί σφίγγει τίς 
γροθιές καί τριγύρω χοροπηδούν, σάν 
καννίβαλοι ούνοι καί προδότες.

Δέν πρόφθασαν νά φύγουν οί φονικές 
ορδές καί μιά λάμψη άστραψε στήν 
Κοκκινιά, πού φώτισε όλη τή γής, μιά 

λάμψη πού ξεπήδησε άπό τή «Μάντρα - 
Θυσιαστήριο», άπό τά στήθια τής Δια- 
μάντως καί των έκατοντάδων ' Ηρώων 
πούπεσαν κείνη τή μέρα, άπ’ τά στήθια 
τού "Ηρώα Λαού τής Κοκκινιάς μέ τή 
λιονταρίσια ψυχή.

Αύτή ή φλόγα έκαψε τούς φονιάδες, 
έβαλε μπουρλότο στό θεριό τού Φασι
σμού κι όλοι οί Ραδιοσταθμοί τής γής 
μίλησαν γι’ αυτήν.

Τήν πιό μεγάλη νίκη κέρδισε τό "Εθ
νος μας στίς 17 Λύγούστου.

Μιά νίκη πού άνοιξε, στήν άνθρωπό* 
τητα ολάκερη, δυό δρόμους.

Ό ένας ποτισμένος μέ τό αίμα τών 
’ Ηρώων τής μάντρας, ό άλλος θρεμμένος 
μέ τήν προδοσιά καί τό έγκλημα. Ό 
πρώτος δρόμος νίκης καί θριάμβου, ό 
δεύτερος μαυρίλας καί θανάτου. Ό 
πρώτος όδηγάει στή λευτεριά, στήν πρό
οδο κι έχει γιά σύμβολα τήν Διαμάντω, 
τόν Άσμάνη, τήν Άθηνά, τήν Κούλα, ό 
δεύτερος στό Μεσαίωνα καί στό σκοτάδι.

Ο πρώτος δρόμος λεωφόρος καί μέσα 
της μιά λαοθάλασσα όρμάει νά καταχτή
σει τά ιδανικά της, ό δεύτερος είναι 
μνηματόδρομος χωρίς ιδανικά.

Ό Πρώτος δρόμος τού λαού καί τής 
Νεολαίας.

Ο Δεύτερος τού Φασισμού.
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Άνταριάζουνται οί γειτονιές καί τά 
εργοστάσια κείνα τ’ άπογέματα τού 
Σεπτέμβρη. Τά «Χωνιά» βουίζουν. "Ενα 
μεγάλο φόρο εύγνωμοσύνης χρωστάμε 
στούς "Ηρωες τής Μάντρας καί θά τόν 
άνταποδώσουμε μέ τό μνημόσυνο.

Σαββατόβραδο 23 τού Σεπτέμβρη. 
Όλος ό Πειραιάς προετοιμάζεται. Έπο- 
νίτες τής Κοκκινιάς στολίζουν τή μαρτυ
ρική μάντρα, φτιάχνουν τό κενοτάφιο. 
Έπονίτικες επιτροπές σ’ όλες τίς 
συνοικίες έτοιμάζουν στεφάνια, γιά νά 
στεφανώσουν τούς Ηρωες τής Κοκκι- 
νιάς.

Γεμίζουν οί τοίχοι προκηρύξεις καί 
συνθήματα, οί δρόμοι ασπρίζουν άπό τά 
Τρύκ καί τά «Χωνιά» φωνάζουν ώς τά 
μεσάνυχτα.

24 Σεπτέμβρη 1944. ' Η Κοκκινιά σου 
φαίνεται σήμερα πιό όμορφη, πιό λαμ
πρή. Τό μνημόσυνο αθέλητα σου φέρνει 
στό νού τήν ματωμένη πορεία αύτής τής 
μεγάλης γειτονιάς, πού 3 Ι/2 χρόνια 
πότισε τά χώματά της μέ τό καλύτερο 
αίμα της, πού θυσίασε χιλιάδες παιδιά της 
στά φασιστικά κάτεργα, στά Χαϊδάρια, 
στά Νταχάου καί στά Μαϊντανέκ, πολε
μώντας γιά τή Λευτεριά καί τή Δημοκρα
τία.

Οί δρόμοι μαυρίζουν άτελείωτες σει
ρές άπό μαυροφορεμένες μανάδες. Τρα
βάν όλόϊσα στήν Όσια Ξένη κι όσο 
προχωράει ή ώρα γεμίζει ή πλατεία, 
γεμίζουν οί δρόμοι. Εκατοντάδες στε
φάνια έρχουνται. Δεκάδες άντιπροσω- 
πειες άπ’ τίς γειτονιές τού Πειραιά κι άπ ’ 
τήν Αθήνα κατεβαίνουν επιτροπές. Τα 
ταξί πού τούς μεταφέρουν είναι γεμάτα

Στό Μνημόσυνο τής 24 Σεπτέμβρη 1944 
πήραν μέρος χιλιάδες κόσμος

"Ενα Έπονίτικο πλακάτ δείχνει τόν 
ηρωισμό τής /ϊιαμάντως 
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στέφανα. Ρίγη συγκίνησης άπέραντης σέ 
κυριεύουνε. ’Ατρόμητες γειτονιές τής
Αθήνας, ή Καισαριανή, ό Βύρωνας, τό 

Παγκράτι, του Ζωγράφου, τό Περιστέρι 
μέ τά πιό διαλεχτά τους παιδιά έρχουνται 
νά δώσουν όρκο πώς θά έκδικηθούν τό 
αίμα τών εκατοντάδων νεκρών τής 17 
Αύγουστου 1944.

Σέ λίγο άρχίζει ή παρέλαση του 
Ε.Λ. Α.Σ. καί τών ΕΠΟΝίτικων τμημάτων. 
ΕΠΟΝίτες, ΕΠΟΝίτισες κι ’Αετόπουλα 
παρελαύνουν στήν όδό Κοτζιά. Είναι τά 
ήρωικά βλαστάρια τής Λεβεντογέννας 
Κοκκινιάς. ' Η πλατεία είναι κοσμημένη 
μέ καλλιτεχνικά πλακάτ άπό τό δράμα 
τής 17.8.1944.

Σάν τελείωσε ή έπιμνημύσυνη δέηση 
ή λαοθάλασσα ξεχύνεται μέ τά λάβαρα 
στήν πλατεία. Σφίγγουνται οί γροθιές καί 
τό «πένθιμο εμβατήριο» συγκλονίζει τίς 
λεύτερες ψυχές. Οταν ένας όμιλητής 
κλείνοντας τό λόγο του είπε «πρέπει νά 
δικαιώσουμε τό αίμα πούχυσαν τ’ αδέρ
φια μας στις 17 Αυγγούστου» τότε σάν 
άπό ένα στόμα δίνει, λαός καί νεολαία, 
τήν άπάντηση «θέλουμε όπλα - όπλα» καί 
τά χέρια σηκώνονται κι οί γροθιές ξανα- 
σφίγγουνται. Παιδάκια τών 8 καί 10 
χρόνων ενώνουν λύπες καί χαρές με 
γέρους καί γριές.

"Οταν ή λαοπλημμύρα έτοιμάζεται νά 
προχωρήσει καί τά «Χωνιά» κατευθύ
νουν τίς μάζες, τότε οί Ούνοι ταμπου- 
ρωμένοι στό λόφο τής Δεξαμενής έστρε
ψαν τά πολυβόλα τους στό λαό, πού 
μνημόνευε τούς νεκρούς του, πού ξεπλή
ρωνε μιά θρησκευτική καί έθνική υπο
χρέωση απέναντι τους καί τόν ξανασκό- 
τωσαν. τόν βούτηξαν πάλι στό αίμα. Ό 
’ίσκιος τής ’Εκκλησίας σκέπαζε τά 
πλήθη, μά οί Φασίστες δέν σεβάστηκαν 
τίποτε, διψούσαν γιά αίμα καί τίς 
χαροκαμένες μάνες ήθελαν νά τίς σωριά
σουν νεκρές στήν πλατεία καί χτύπησαν 
άλύπητα. Κροτάλιζαν τά πολυβόλα, τό 

πυρωμένο σίδερο ξανατρύπησε τό κρέας 
τού λαού, ξανάχυσε τ’ άλυκο αίμα του. 
Γιά μιά στιγμή τό πλήθος τά χάνει. Δέ 
βλέπει Γερμανούς πουθενά, αύτοκίνητα 
γερμανικά δέ βλέπει. Τότε ένας φώναξε 
«άδέρφια μάς χτυπάν άπ' τά πυροβολεία 
τής Δεξαμενής». Ύψωσαν τα πλήθη τό 
κεφάλι, βλέπουν, καί μιά φωνή μυριό
στομη σχίζει τόνάγέρα, λές καί βγαίνει 
όχι άπό ανθρώπινα στήθια, μά άπό 
κρατήρα ' Ηφαιστείου:

«Κατάρα κι άνάθεμα στους δολοφό
νους», «Θάνατος στούς Φασίστες».

Κι οί Ούνοι θερίζουν, δέν ήταν 
άνθρωποι, αύτοί ήταν υπάνθρωποι. Πέ
φτουν τά πτώματα στό χώμα, βογγάνε οί 
τραυματισμένοι, κοκκινίζουν τά στέφανα 
άπό τό αίμα τού λαού καί τής νεολαίας, 
πέφτει κι ή ΕΠΟΝίτισα Γιαννούλα 
Γεροντογιάννη τήν ώρα πού πήγε νά 
σηκώσει έναν τραυματία. Πάνω στήν 
πλατεία πλανιέται τώρα ό θάνατος. Σέ 
λίγο άψηφώντας τά θανατερά βόλια ό 
λαός καί νεολαία θά πάρουν τούς νεκρούς 
καί τούς τραυματίες καί θά κάνουν τόν 
αιματηρό άπολογισμό τής ήμέρας.
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ΦΟΥΡΝΟΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΣΕΙ

ΡΟΔΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΓΥΡΙΣΕΙ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 16-9-1944
Ούνοι κι έθνοπροδότες οργανώνουν 

τήν τελευταία τους έπίθεση στήν ' Αθήνα 
καί τόν Πειραιά. * Η πείνα έσφιγγε καί τά 
μπουντρούμια γέμιζαν πατριώτες, μά ή 
φιδοφωλιά δλο καί στένευε. Οί πιό 
πολλές γειτονιές ήταν λεύτερες καί μόνο 
στά κέντρα των δυό πόλεων είχαν 
μαζευτεί οί Ούνοι κι οί προδότες.

Χρόνια 3 1/2 τώρα, δέν κατάφεραν νά 
λυγίσουν τήν Εθνική μας ’Αντίσταση 
καί τώρα πού γλυκοχάραζε ή λευτεριά 
μας κι ό ΕΛΑΣ έσφιγγε τήν τανάλια του 
στήν ’Αττική, προσπαθούσαν νά μάς 
φοβίσουν μέ τά σπασμωδικά τους μέτρα. 
Ξεχείλισε τό μίσος μας, ή άγανάχτησή 
μας, ή δύναμή μας θέριεψε απ’ τά 
μηνύματα του λεύτερου Παρισιού. Κι 
όταν δόθηκε τό σύνθημα τρόμαξαν οί 
έχθροί μας.

«'Όλοι στήν έθνική άπεργία τής Ι6 
τού Σεπτέμβρη». "Ολοι, ούτε καί τό 
όχρονο παιδάκι δέν άρνήθηκε. «Φούρνος 
νά μήν καπνίσει — Ρόδα νά μή γυρίσει». 
Κι ό λαός, ό έξυπνος λαός μας, πρόστεσε 
στό σύνθημα τής καθοδήγησής του καί 
«Λουκέτο στά μαγαζιά». Κείνη τή μέρα 
φούρνος δέν κάπνισε, ρόδα δέν γύρισε, 
μαγαζί δέν άνοιξε. Ό δουλευτάρικος 
Πειραιάς μας, δέν θά γνώρισε μιά τέτοια 
μέρα σάν αύτήν στήν ιστορία του.

«Σ' ένδειξη διαμαρτυρίας — όλοι στά 
σπίτια μας». ’Εδώ ήταν τό κορύφωμα. 
’Εδώ φτάσαμε τό θρύλο. 'Όλοι οί 
κεντρικοί δρόμοι ήταν νεκροί. "Ενας

ίϊεκάδες πλακάτ καθοδηγούν τό λαό μέ τά 
συνθήματα τους
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ΕΛΛΣίτης έλεγε γιά κείνη τή μέρα: 
«'Ήμουνα φρουρός ατούς δρόμους τής 
Κοκκινιάς. Κοίταζα τήν όδό Μορκεντά- 
ου. ’ Απ' τήν αρχή ώς τό τέλος, ούτε γάτο 
δέν έβλεπες. Κοιτάζω τήν Κυδωνιών, τό 
ίδιο. Πέρναγαν γερμανικά αύτοκίνητα 
γεμάτα στρατιώτες κι αύτοί απορούσαν. 
Δέ συναντούσαν ψυχή, μόνο σάν διάβα
ζαν τά γερμανικά συνθήματα στούς 
τοίχους καταλάβαιναν γιά τί πρόκειται 
καί τότε ένα αλλόκοτο αίσθημα φόβου 
λές καί τούς έπιανε. "Οταν στήν όδό 8 
κάποιοι διάβασαν στούς στοίχους ένα 
σύνθημα, σκύβουν αμέσως στό σωφέρ καί 
τού λένε ν’ αναπτύξει μεγαλύτερη 
ταχύτητα, νά φύγουν αμέσως.

Ή 'Εθνική Απεργία ήταν κάτι τό 
πρωτόφαντο. Τράνταξε συθέμελα Ούνους 
καί προδότες, αναποδογύρισε τά σχέδιά 
τους, έδειξε τήν αστείρευτη δύναμη των 

’Εθναπελευθερωτικών ’Οργανώσεων. Σέ 
μιά ορισμένη ώρα μετά τό μεσημέρι είχε 
δοθεί έντολή νά βγουν παντού σ ’ όλο τόν 
Πειραιά τά «Χωνιά» καί νά ρίξουν τά 
συνθήματα. Καί τότε έγινε κάτι τό 
φοβερά ύπέροχο. Μέσα στή γενική 
σιωπή καί ησυχία αντήχησε βροντερά τό 
«Χωνί» στήν κάθε γειτονιά Κι αντήχη
σαν εκατοντάδες «Χωνιά» κείνη τήν 

Ωρα: «Ζήτω ή ’Εθνική ’Απεργία — 
λευτεριά στά φυλακισμένα αδέρφια μας 
— διανομή των τροφίμων πούχει ό Έρ. 
Σταυρός στίς αποθήκες καί σαπίζουν». 
Κείνη τή μέρα γέμισαν οί δρόμοι 
προκηρύξεις, καλλιτεχνικάπλακάτ, γέμι
σαν συνθήματα οί τοίχοι. Τό βράδυ μόλις 
έπιτράπηκε ή κυκλοφορία, όρμουν όμά- 
δες ΕΠΟΝίτικες στούς δρόμους σκορπί
ζοντας παντού τό γέλιο, τό τραγούδι, τή 
χαρά. Ή ’Εθνική ’ Απεργία είχε νικήσει.
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
HAJIAAQOFJI'E

'Η Λευτεριά πλησιάζει. Οί χιτλερο- 
φασίστες δολοφόνοι θά πληρώσουν καί 
τό τελευταίο έγκλημά τους. Τώρα πιά δέν 
κάνουν παράτες στούς δρόμους, ούτε 
ουρλιάζουν τούς χιτλερικούς ύμνους. ' Η 
«ανώτερη φυλή» τοϋ Χίτλερ τώρα κρεμά
ει τά μούτρα στό στήθος. Κάθε μέρα πού 
περνάει φέρνει στό λαό μας τίς φτιχτές 
πίκρες τής σκλαβιάς, τήν πείνα, τό 
πρίξιμο. τούς έξανδραποδισμούς, τίς 
έχτελέσεις, τά βασανιστήρια, τά Χαϊ- 
δάρια, τά Γερμανικά στρατόπεδα, τό 
διαμελισμό τής Πατρίδας μας καί τό 
ξεπούλημά της.

Καί τότε άθελα έρχεται στό στόμα τού 
καθενός τό σύνθημα «Θάνατος στό 
Φασισμό - Λευτεριά στό Λαό».

Οποιος θελήσει νά άντισταθεϊ στή 
λύτρωσή μας, πρέπει νά εξοντωθεί. 
"Οποιος μάς δολοφόνησε θα δικαστεί 
σάν εγκληματίας πολέμου, κι όποιος 
θελήσει νά παραδοθεϊ στό λαό, νά 
παραδώσει τόν όπλισμό τους καί δέν 
έγκληματίσει σέ βάρος μας, αυτός «δέν θά 
πάθει τίποτε» έτσι ειδοποίησε τούς 
Γερμανούς ή διαταγή τού Γενικού Στρα
τηγείου τού Ε.Λ.Λ.Σ.

Στούς μεγαλύτερους έχθρους τής 
ανθρωπότητας ό λαός μας πού τούς 
πολέμησε άντρίκια καί θαρραλέα, δείχνει 
τό βαθύ πολιτισμό του. Κάθε του πράξη 
τή ρυθμίζει μέ γνώμο:να τήν εξόντωση 
τού Φασισμού, γιατί άπό κεϊ πήγασε όλο 
τό αίσχος τής Γερμανικής θηριωδίας κι 
όσοι άσπάστηκαν αυτοί θά τιμωρηθούν 
άλύπητα.

Μιά βαθιά πίκρα αισθάνονταν ό λαός 
μας όταν σκέφτονταν πώς ό γερμανικός 
λαός, στά νύχια τού Χιτλεροφασισμού, 
έγινε μιά άπέραντη συμμορία δολοφό

νων, πού έπνιγε τά μωρά στις κούνιες, 
γέρους, γυναίκες, πυρπολούσε όλάκερα 
χωριά, πολιτείες, έκανε τά κόκκαλά μας 
λίπασμα, καί γέμισε τήν Εύρώπη «Κρε- 
βατόριουμ».

Στις 17 - Ίούνη - 1943 οί Γερμανοί 
τουφέκιζαν 10 "Ελληνες. "Ενας απ’ 
αύτούς ό Μικιρτίς Σεφεριάν νά τί τούς 
είπε λίγο πριν τόν έχτελέσουν: «'Όταν 
έσεϊς πριν 2 1/2 χιλ. χρόνια, τρώγατε 
άνθρώπους, εμείς χαρίζαμε στήν ανθρω
πότητα έναν Παρθενώνα. Σήμερα έσείς 
ύστερα άπό 2 1/2 χιλ. χρόνια πάλι 
άνθρώπους τρώτε».

Τώρα οί Γερμανοί βλέπουν μέ δέος, τά 
φτωχόσπιτά μας, τά μικρομάγαζά μας. 
Άπό κεϊ ξεπετάχτηκε ή φλόγα τής 
άντίστασης, άπό κεϊ ξεκίνησαν οί πρώτοι 
άντάρτες. Εκεί φάνηκαν τά πρώτα 
συνθήματα στούς τοίχους, εκεί έγιναν οί 
πρώτες συνεδριάσεις. "Ολες οί μηχανές 
τού θανάτου ήταν στή διάθεσή τους. Μάς 
σκότωσαν, μάς λήστεψαν, μάς βασάνι
σαν κι άντί νά λυγίσουμε έμεΐς, λύγισαν 
καί γονάτισαν αυτοί.

Κάθε βράδυ τό Χωνί μιλώντας στά 
γερμανικά τούς καλούσε «νά παραδο
θούν μέ τόν όπλισμό τους». Ενώ τά 
πλακάτ στούς δρόμους έδειχναν τή 
στρατιωτική κατάρρευση τού φασιστι
κού Ράιχ.

Τό τραγούδι καί τό γέλιο δυνάμωναν τό 
βαρύμοχθο άγώνα Λαού καί Νεολαίας
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Η ΜΕΓΑΛΗ
ΣΤΙΓΜΗ ΦΤΑΝΕΙ

’Αρχές Όχτώβρη. Οί συνοικίες συγ
κλονίζονται άπό τόν πόθο τής μάχης, τής 
ιερής μάχης γιά τή λευτεριά, ' Η καρδιά 
τους χτυπάει δυνατά κι αυτή ή καρδιά 
είναι ό Ε.Λ.Α.Σ. ό Αιμοδότης τής Νίκης 
καί τής ζωής.

Στούς δρόμους μας, στά σπίτια μας, 
στά ’Εργοστάσιά μας, οί ’Εθναπελευ
θερωτικές οργανώσεις έτοιμάζουν τήν 
επίθεση πού θά σαρώσει τή σκλαβιά.

"Ολα θά γίνουν ταμπούρια τής μάχης. 
’Άντρες καί Γυναίκες, Νέοι καί Νέες, 
Αετόπουλα καί Γέροι, θά πάρουν τή θέ

ση τους, πίσω άπ’ αύτούς. Ό Κόκκινος 
«Στρατός» έχει φτάσει στά σύνορά μας. 
Οί Άγγλοι αποβιβάστηκαν στήν Πελο
πόννησο καί ό λαογέννητος Ε.Λ.Α.Σ. σάν 
άκράτητος χείμαρρος λευτερώνει τή μιά 
πόλη υστέρα άπό τήν άλλη.

Τήν Πέμπτη στις 12 τού Όχτώβρη οί 
Ούνοι άναγγέλουν τήν άποχώρησή τους. 
Είναι ή τελευταία μέρα τής μαύρης 
κατοχής καί κυριαρχίας τους. Στό μυαλό 
τους έχουν καταστρώσει όλόκληρο τό 
έγκληματικό σχέδιό τους: άνατίναςη τού 
λιμανιού, ’ Ηλεκτρικής, Σ.Ε.Κ., Σ.Π.Α.Π 
κ.λ.π.

Καί τίς 5 - 1 θ ώρες πού τούς μένουν γιά 
νά φύγουν θέλουν νά τίς κάνουν ώρες 
καταστροφής κι όλέθρου. Μά τίς ώρες 
αυτές περίμενε κι ό Πειραιάς γιά νά 
μπορέσει ένοπλα ν’ άναμετρηθεΐ μέ τούς 
χιτλεροφασίστες καί νά συντρίψει τά 
σχέδιά τους.

Στό πρόσωπο τού καθενός άστράφτει 
ή χαρά κι ή πίστη στή νίκη. "Ολοι 
πιστεύουν πώς ό ΕΛΑΣ Οά γλιτώσει άπό 
τήν καταστροφή τόν Πειραιά.

’ Η Πέμπτη έσβησε μέ μικροδονήσεις 
μόνο άπό τό βάθος τού Περάματος. "Ενας

Σέ μιώ ταράτσα τής όδού Κυδωνιών 
ΕΛΑσίτες στήνουν τό μυδράλλιο
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Οί θρυλικοί «Σύνδεσμοι». Ό λαός τούς 
προμήθευσε τά καλύτερα ποδήλατα γιά 

νά κάνουν τή δουλειά τους 
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μαύρος καπνός, ανέβαινε στόν ορίζοντα, 
οί Ούνοι είχαν βάλει φωτιά στά πετρέ
λαια τής “SHELL”. Ξημέρωνε Παρα
σκευή. Οί δρόμοι βουίζουν. «’Εμπρός 
ΕΛΑΣ γιά τήν ' Ελλάδα — Τό δίκιο καί τή 
Λευτεριά». Οί σάλπιγγες ξεσηκώνουν τόν 
αγέρα τής μάχης,· οί τηλεβόες προσκα- 
λούν τίς συνοικίες στό μεγάλο πανηγύρι. 
Μιά - μιά λεβέντισσα άμαζόνα δίνει 
μαχητικό παρόν. «’Εδώ ή λεβεντογέννα 
Κοκκινιά». «Σάς μιλάει ή άπόρθητη 
Δραπετσώνα», «Σάς μίλησε ή αδούλωτη 
Άγ. Σόφιά», «Καμινιώτες στ" άρματα», 
«Καλλίπολη», Άης Βασίλης - Χατζηκυ- 
ριάκειο - Καστέλλα - Φάληρο, δονοΰνται 
όλα άπό 'ένα παλμό.

Οί "Ελληνες ανεβαίνουν στίς ταρά
τσες, στήνουν τά πολυβόλα καί τά 
μυδράλλια. Κάτω στούς δρόμους ορθώ
νονται τά οδοφράγματα. Οί ΕΠΟΝ, 
ΕΛΛΣίτες τραγουδάν καί προχωράν στίς 
μάχες, οί ΕΓΙΟΝίτισες μέ τίς άραβίδες 
δίνουν ξεχωριστό τόνο στήν χαρούμενη 
ατμόσφαιρα. Τούς δρόμους άπό τά χαρά
ματα τούς διασχίζουν δεκάδες ποδηλατι
στές. Είναι οί μηνυτές τής νίκης, οί 
μηνυτές τής Λευτεριάς, είναι οί «Σύνδε
σμοι», τά έμπιστα παιδιά τού λαΰ. πού 
μεταφέρουν τίς χρήσιμες πληροφορίες, 
Τρέχουν ίλιγγιώδικα, σάν φτάσουν στό 
οδόφραγμα βουτάν στά χέρια τό ποδήλα
το καί συνεχίζουνγρήγορα - γρήγορα τήν 
πορεία τους. ’ Από πολύ πρωί άρχίζουνοί 
κινήσεις των μονάδων τού ΕΛΑΣ. ποϋσαν 
όλη τή νύχτα σέ έπιφυλακή. Στό 
’Ηρωικό Ιο Τάγμα, πού στεγάζεται στό 
μεγάλο σχολειό τής Άμφιάλης, έχουν 
συγκεντρωθεί χιλιάδες λαού καί νεολαία. 
Μιά είδηση βαραίνει τά στήθια καί 
κρατάει σέ αγωνία όλο τόν Πειραιά: «Οί 
Γερμανοί σκοπεύουν ν’ ανατινάξουν τήν 
Ήλεχτρική». Κάτω στόν "Αη Γιώργη 
ορθώνεται δουλευτάρικο τό εργοστάσιο 
τής ήλεχτροπαραγωγής. Τί θά γίνει:

Μήπως φύγει τό σκοτάδι τής σκλαβιάς κι 
έρθει τό σκοτάδι τής νύχτας, ή άνεργία 
καί ή πείνα; Γιατί ή Ήλεχτρική στήν 
’ Αθήνα - Πειραιά είναι τό παν. ·

Κατά τίς 6 τό πρωί άκούγονται οί 
πρώτοι πυροβολισμοί άπό τήν ’ Ηλεχτρι- 
κή. Οί Ούνοι είχαν επιτεθεί τώρα. Ή 
ήρωική φρουρά τού έργοστασίου ένισχυ- 
μένη άπό ΕΛΑΣίτες υπεράσπιζε τό 
έργοστάσιο.

Τήν Ίδια ώρα στήν Πλατεία Κοκκι- 
νιάς φτάνουν 4-5 πυροσβεστικά 
αύτοκίνητα γεμάτα ΕΛΛΣίτες. Στή σκεπή 
τους είναι στημένα τά μυδράλλια. Σταθ
μεύουν γιά λίγα λεπτά κι άμέσως ή 
πλατεία γεμίζει κόσμο, γίνεται λαοθά
λασσα. Στρατός καί λαός αγκαλιάζονται, 
φιλιούνται καί κάτω άπό θύελλα χειρο
κροτημάτων τά αύτοκίνητα ξεκινάν γιά 
τήν Ηλεχτρική. Άπό τό βάθος τού Άη 
Γιώργη άκούγεται ό κρότος τής μάχης.

Μιά ΕΛΑσίτικη διμοιρία τού Ηρωικού 
1ου τάγματος πηγαίνει στή μάχη — είναι 

τά παιδιά των Ταμπουρίων
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ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΤΙΜΗ 
ΤΗΝ ΑΛΥΣΣΙΑΑ
-------- Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

Τήν Πέμπτη απόγευμα στις 12 8βρη 
δίνουμε τήν πρώτη μάχη μέ τούς Ούνους.

Τά μεγάλα χτίρια τής «Κοπής» θέλουν 
νά τά κάνουν στάχτη οί Γερμανοφασίστες. 
Η «Κοπή» είναι τού λαού, τήν έχτισε μέ 
τό αϊμα καί τόν ιδρώτα του.

Δέ θ' άφήσει νά τήν τινάξουν.
Μιά γερμανική φρουρά έχει άναλάβει 

τό έργο τής καταστροφής. Τό μεσημέρι 
γίνονται οί πρώτες έκρήξεις πού συγκλο
νίζουν τήν περιοχή, ορισμένα χτίρια 
γίνονται συντρίμια. ' Ο ΕΛΑΣ ξεσηκώνε
ται καί οί τηλεβόες καλούν τίς γειτονιές 
σέ ξεσηκωμό, άχοβολάν οί δρόμοι άπότ’ 
άντάρτικα τραγούδια, όσοι άντέχουνε 
πηγαίνουν κι αρπάζουν τ ’ όπλο κι άρχίζει 
ή μάχη. Προχωρούν οί ΕΛΑΣίτες άπό 
δρόμο σέ δρόμο κι οί γυναίκες άτρομες κι 
αύτές προσπαθούν νά τούς βοηθήσουν 
όσο μπορούν. "Αλλες μεταφέρνουν πολε
μοφόδια, άλλες βοηθούν τούς τραυματίες. 
"Ολη ή γειτονιά είναι στό πόδι. Μικροί - 
μεγάλοι καί γέροι βρίσκονται σέ κίνηση. 
Τά πολυβόλα τών Ούνων βάζουν θεριστι
κή βολή, μά οί ΕΛΑΣίτες έχουν πλησιά
σει πιά κοντά, κρύβονται πίσω άπό τή 
μάντρα τής «κοπής», έχουν πολιορκήσει 
τούς Ούνους. Ξανά ό τηλεβόας, τό 
φόβητρο τών Γερμανών, μιλάει γερμανι
κά. «’ Αν άνατιναχτεϊ άλλο χτίριο θά 
πληρώσετε μέ τό κεφάλι σας τό έγκλημά 
σας». Καί μόλις σβύνει ή τελευταία λέξη 
άπό τό χωνί μιά σαρωτική επίθεση άπό 
όλες τίς πλευρές άναγκάζει τούς Γερμα
νούς νά σηκώσουν άσπρο πανί. Τά 
πιότερα χτίρια τής «κοπής» είχαν σωθεί. 
Οί ΕΛΑΣίτες όρμάν μέσα. Σέ λίγο 
χιλιάδες λαού καί νεολαίας φτάνουν άπό

'Ακάλυπτοι έπιτίθενται οί ΕΛΑσίτες μας 
σαρώνοντας τούς Γερμανούς στήν 

«ΚΟΠΗ»...

Φυτήλι κι άνατίναξη αύτή ήταν ή μόνη 
σκέψη τών Οΰνων στίς τελευταίες τους 

ώρες 
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τίς συνοικίες. Μαζί μέ τούς αιχμάλωτους 
βρέθηκαν καί όπλα καί πολεμοφόδια, 
βρέθηκαν καί χιλιάδες στρατιωτικές 
στολές καί παπούτσια. Οί ΕΛΑΣίτες 
ντύνονται, παπουτσάρονται, γίνονται ο
μοιόμορφοι, Ιδιος ταχτικός στρατός.

Στή μάχη τής «Κοπής» πήραν μέρος 
κι άστυφύλακες καί ΕΠΟΝίτες. Σαράντα 
ΕΠΟΝίτες άδραξαν τ’ άρματα κι δρμη- 
σαν στή μάχη, σκορπώντας ρίγη ενθου
σιασμού μέ τά τραγούδια τους· κι 
ΕΠΟΝίτισες πολέμησαν.

Ή μιά άπό τίς μεγάλες αίθουσες τής 
«ΚΟΠΗΣ» έγινε θέατρο, όπου χιλιάδες 
λαού καί Νεολαίας έβρισκαν ψυχαγωγία.

Παιδιά τού λαού. Αδάμαστα Νιάτα τού 
Πειραιά. Αυτοί γλύτο>σαν τά πειότερα 

χτίρια τής «ΚΟΠΗΣ» άπό τήν 
κονιοποίηση

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΧΤΡΙΚΗΣ—
Παρασκευή 13 8βρη ξημερώματα. 

Γερμανοί δυναμιτιστές προχωράν μέ 3 
αύτοκίνητα στήν ’Ηλεχτρική. Είχαν 
τινάξει τή “SHELL.”. Τώρα έτοιμάζουν 
τό φυτήλι γιά τήν Ηλεχτρική. Βδελυρά 
ύποκείμενα, πορωμένοι φασίστες διψάν 
γιά έρείπια, βλέπουν τό μαύρο καπνό τής 
“SHELL” νά υψώνεται μεσούρανα καί 
γελάν σάν χτήνη.

Μά ή Ηλεχτρική δέν θά πέσει. Θά 
γίνει ό τάφος τους, γιατί τήν ' Ηλεχτρική 
τήν υπερασπίζουν κάτι άνθρωποι πού τό 
α’ιμα τους είναι ζυμωμένο μέ τ ’ ατσάλι καί 
οί φλέβες τους είναι χαλύβδινες, κάτι 
άνθρωποι μέ λεύτερη ψυχή, μέ πίστη στό 
δίκιο τού άγώνα τους: Οί ηρωες προλετά
ριοι τού έργοστασίου. ’ Η ένοπλη φρου
ρά του.

Μέ ομαδικό πύρ, υποδέχονται οί 
υπερασπιστές τούς Γερμανούς, τούς 
καθηλώνουν 150 μ. πιό κάτω καί τότε 
αρχίζει ένας σκληρός αγώνας, μία 
φοβερή θανάσιμη πάλη. ’Εργάτες, πα
τριώτες άπό τή μιά καί ειδικευμένοι 
δυναμιτιστές τής «ΒΕΡΜΑΧΤ» άπό τήν 
άλλη.

Σαστίζουν άπό τήν έκπληξη οί 
Γερμανοί. Δέν περίμεναν τέτοιαν υπο
δοχή. Οί υπερασπιστές άκούν άχνά, άπό 
τό βάθος τής Αθήνας τίς καμπάνες νά 
χτυπούν χαρμόσυνα καί ό ήχος σιγά - 
σιγά πλησιάζει. Μιά λέξη βγαίνει άπό τά 
στήθια τους.

Λευτερωθήκαμε’
Μέ νέα όρμή πέφτουν στή μάχη. 

' Αχοβολάν οί γειτονιές άπό τό ντουφεκί- 
δι κι ορθώνονται αμέσως οί φασιστομά- 
χοι τηλεβόες καί ρίχνουν τό σύνθημα: 
«’Αδέρφια! Εμπρός όλοι μαζί, νά 
σώσουμε τήν ' Ηλεχτρική καί νά συντρί
ψουμε τούς καταχτητές». Καί τότε 
κινιούνται οί μάζες, μαυρίζουν τούς 
δρόμους καί τίς πλαγιές τής Εύγένειας 
καί προχωράν άσταμάτητα, άποφασιστι- 
κά. Οί διμοιρίες τού ΕΛΑΣ φτάνουν, 
άκάλυπτες προχωράν στή μάχη. Τούς 
φλογίζει τό σύνθημα: «Νά σώσουμε τήν 
Ήλεχτρική...» Στενεύει ό κλοιός των 
γερμανών. Τώρα είναι κυκλωμένοι άπό 
όλες τίς μεριές, λυγίζουν. Ενας γερμα- 
νός πάει νά σηκώσει λευκό πανί, μά ό 
άξιωματικός τόν σκοτώνει.
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Τό βλέπουν αυτό οί υπερασπιστές τής 
Ήλεχτρικής καί επαναστατούν. Σάν 
ακράτητος χείμαρρος ξεχύνονται τινά
ζοντας καταπάνω στά Γερμανικά αύτοκί
νητα δεκάδες χειροβομβίδες. ' Η απαίσια 
πράξη τού αξιωματικού τούς θυμίζει δλα 
τά στυγερά φασιστικά εγκλήματα. "Ενα 
αύτοκίνητο γίνεται σκόνη. Κομματιά- 
ζουνται οί Φασίστες, μά πέφτουν καί 
μερικά λεβέντικα κορμιά, πέφτει καί ό 
Ήρως ΕΠΟΝίτης Γ. Γκιόρδας.

Τήν ίδια ώρα ένα Αετόπουλο 14 
χρόνων, κρατώντας ένα περίστροφο, 
σούρνεται στό πλάγια των Γερμανών, 
πλησιάζει, σημαδεύει, πυροβολεί καί ό 
δολοφόνος ’ Αξιωματικός σωριάζεται 
νεκρός, ανάμεσα στούς 8 νεκρούς φαντά
ρους του.

Ένας τηλεβόας ύψώνεται. Μιλάει 
γερμανικά κι αμέσως οί Γερμανοί σήκω
σαν λευκό πανί. Σά θύελλα, ύρμάει ό λαός 
κι οί ΕΛΛΣίτες. Περίτρομοι κουλουριά- 
ζουνται οί Γερμανοφασίστες. 'Άντρες, 
Γυναίκες, Γέροι, άγκαλιάζουν τούς ΕΛΑ- 
Σίτες, τούς φιλάν, τούς σηκώνουν στούς 
ώμους. Κι άρχίζει τότε τό μεγάλο 
πανηγύρι, μέσα άπό κείνη τήν πολεμική 
ατμόσφαιρα, υψώνονται τά τραγούδια τής 
λευτεριάς, τόν ουρανό τόν σχίζουν οί 
ρουκέττες καί οί καμπάνες άκούγονται 
τώρα στίς διπλανές έκκλησίες. Οί υπερα
σπιστές τής «ΠΑΟΥΕΡ» μαζεύουν τούς 
νεκρούς καί τραυματίες τους. Μαζί τους, 
είναι κι ένας αστυφύλακας πού πήρε 
μέρος στή μάχη.

"Ενας Γερμανός γουρλώνει τά μάτια 
του καί ρωτάει «ώστε δέν θά θά μάς 
σκοτώσετε;» «Γιατί φιλιόσαστε;» Μιλάει 
καί τρέμει.

Αυθόρμητα σχηματίζεται μιά διαδή
λωση. Μπρος οί ΕΛΑΣίτες. καί οί 
Γερμανοί αιχμάλωτοι, πίσω χιλιάδες 
λαός καί νεολαία. "Ενα σύνθημα ρυθμικό 
ξεσηκώνει τίς συνοικίες: «Σώ-θη-κε ή

’ Ηλε-χτρι-κή». Πυκνώνουν οί φάλαγγες, 
πλημμυρίζουν οί δρόμοι, ή πλατεία τού 
1ου τάγματος μαυρίζει άπό διαδηλωτές. 
Βλέπει ό Λαός κατά τόν "Αη - Γιώργη. 
’ Επιβλητικό, δουλευτάρικο, ορθώνεται 
τό εργοστάσιο τής Ήλεχτρικής. ’Οχτώ 
νεκρούς έδωσε ό λαός,, μας γιά νά 
γλυτώσει άπό τό Χιτλερικό δυναμίτη.

Ή τελική έφοδος αρχίζει

Ή Ήρωϊκή φρουρά τής Ήλεχτρικής, 
πούδωσε 7 νεκρούς γιά νά σώσει τό Ερ

γοστάσιο άπό τήν Καταστροφή
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ 
ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Οί Μάχες, πού έκαναν ό /ναός κι’ ή 
νεολαία τού Πειραιά, μέ Επικεφαλής τόν 
Ε.Λ.Α.Σ. γλύτωσαν τόν Πειραιά άπό τήν 
ολοκληρωτική καταστροφή, ματαίωσαν 
τά σχέδιά των δολοφόνων καταχτητών 
κι’ έθνοπροδοτών. Οί Γερμανοί, πού 
νόμιζαν πώς θά λύγιζαν τήν φτερωμένη 
αντίστασή μας, πλήρωσαν μέ τήνίδια τήν 
άμαρτωλή ζωή τους. Καμμιά δύναμη δέν 
ήταν ικανή νά συγκροτήσει τό φοβερό 
ξέσπασμα τής Πειραιώτικης άνθρωπομά- 
ζας, όταν ρίχτηκε τό σύνθημα. «'Εμπρός 
νά συντρίψουμε τούς ούνους, νά λευτερώ
σουμε τή χώρα μας», όλες οί πίκρες, όλα 
τά βάσανα καί τά αίματα, οί άφανισμοί 
καί οί έχτελέσεις, 3 1/2 χρόνων σκλαβιά 
στό χιτλεροφασισμό, έγιναν πύρινη 
ρομφαία πού τσάκισαν τά φασιστικά 
φουσάτα.

Άπό τ’ άπόγευμα τής Πέμπτης (12 τού 
Όχτώβρη) ύστερα άπό τίς πρώτες 
συγκρούσεις μέ τούς Γερμανούς, πιά- 
νουνται οί πρώτοι αιχμάλωτοι. Είναι 
κυριολεχτικά ράκη, μέ καταξεσχισμένα 
ρούχα. Τήν Παρασκευή στή Μάχη τής 
' Ηλεχτρικής σκοτώνουνται 9 καί πιάνου- 
νται, 35 αιχμάλωτοι. Μέ μεγάλη βία ό 
Ε.Λ.Α.Σ. συγκροτεί τά πλήθη πούόρμούν 
νά λυντσάρουν τούς χιτλεροφασίστες.

Οί αήττητες ορδές τού Χίτλερ. δέν 
ήταν τίποτα άλλο άπό κουρντισμένα 
Ρομπότ. Όσο κΓ άν προσπάθησε ό 
Φασισμός νά τούς θρέψει μέ τό έγκλημα 
καί νά τούς διαπαιδαγωγήσει μέ τίς 
χτηνώδικες αρχές τού ’Εθνικοσοσιαλι
σμού καί τής Γκεσταπό. "Εβλεπες τώρα 
μπροστά σου άνθρώπινα σκουλίκια, πού

Μέ 9 νεκρούς πλήρωσαν τό τελευταίο 
έγκλημα πού οργάνωσαν στόν Πειραιά οί 
Ούνοι. Δίπλα στή μάντρα των αλευρο

μύλων κοίτουνταν τά κουφάρια τους

Γερμανοί τραυματίες στή Διοίκηση τού 
1ου τάγματος I Ιειραιά
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τρέμουν νά προχωρήσουν 'ένα βήμα, γιατί 
φοβούνται μή σηκωθεί τό αίμα άθώων 
γυναικόπαιδων, πού αυτοί σκότωσαν καί 
τούς πνίξει.

Είναι όλοι κίτρινοι καί διαρκώς 
ρωτούν, «θά μάς σκοτώσετε;» "Ενας 
Αξιωματικός τού Ε.Λ.Α.Σ. τούς άπαντά, 
«καλύτερα θάταν νάχατε αύτοκτονήσει 
μόνοι σας». "Οταν τούς λέμε πώς τά 
αεροπλάνα τους φύγαν μεταφέρονται 
τούς άξιωματικούς τους καί πώς τούς 
άφησαν μόνους, δέν θέλουν νά τό 
πιστέψουν.
'Όταν οί τραυματίες γερμανοί τοποθε

τήθηκαν σέ μιά αίθουσα τού σχολείου τής 
Άμφιάλης (Ιο Τάγμα), δρμησαν μέσα 
κόσμος νά τούς δει. Μαζεύουνται σέ μιά 
γωνιά οί ούνοι, κάτι ψιθυρίζουν καί 
εμφανίζουν έπιδειχτικά τά τραύματά 
τους, γιά νά προκαλέσουν τόν οιχτο. 
Ξέχασαν κείνη τή στιγμή τούς σφαγμέ
νους πούμετάφερνανσάντ’ αρνιάάπότό 
σκοπευτήριο στό Γ'. Νεκροταφείο. Τά 
ξέχασαν όλα οΓ Ηρωες τής«ΒΕΡΜΑΧΤ», 
τά Αξιοθρήνητα κουρέλια τού Ναζισμού.

Στίς όδυνηρές ώρες τών Γερμανών 
πού ό λαός καί ή νεολαία μας έδειξαν μιά 
υπέροχη ψυχραιμία, πού πήγαζε άπό 

άνώτερα Ανθρωπιστικά αισθήματα, ξεψυ
χούσαν τά τελευταία θύματα τής σκλα
βιάς στό Πειραιά. Ξεψυχούσαν δίνοντας 
καί τήν τελευταία σταγόνα άπό τό αίμα 
τους γιά τή λευτεριά τού τόπου μας.

Σ’ έναν άπό τούς 9 γερμανούς νεκρούς 
τής Ήλεχτρικής, ψάχνοντας τά χαρτιά 
του, βρίσκουμε μιά φωτογραφία. Διακρί- 
νουνται 4 παιδάκια κάτο) τών 12 χρόνων. 
Είναι παιδιά του πού βρίσκουνται στή 
Γερμανία.

Τόν κυττάζουμε. Μπρος μας στροβιλί- 
ζουνται οί εικόνες τού 41 -42, οί πρισμένοι 
τής πείνας, τό φριχτό «πεινάω», τά 
Χαϊδάρια καί τά Μπλόκα, οί μάντρες τής 
Όσιας Ξένης καί οί τροχαλίες τών 
Βασανιστηρίων τών Ές - Ές.

Πνίγουμε κάθε αϊσθημα συγκρίνησης 
γιά τούς σκοτωμένους. Τά παιδάκια μάς 
ρίχνουν λίγο τό μίσος γιά τούς νεκρούς 
πούχαμε μπροστά μας, και θεριεύει μέσα 
μας τό άπέραντο μίσος γιά τό χιτλεροφα- 
σισμό καί μιά έλπίδα χάϊδευε τή σκέψη 
μας: θά μπορέσει ξανά ό χιτλεροφασι- 
σμός ν’ άρπάξει στά νύχια του αυτά τά 
γερμανόπουλα καί νά τά μετατρέψει άπό 
ανθρώπους σέ υπανθρώπους, σέ δολοφό
νους τής Ανθρωπότητας; Πιστεύουμε όχι.
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Η ΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Βουίζει άπό τίς καμπανοκρουσίες ό 
Πειραιάς, άχολογάν οί δρόμοι άπό τό 
ντουφεκίδι τής ' Ηλεχτρικής καί μέσα σ * 
αύτή τήν έγχρωμη Αντίθεση τής χαράς 
καί τής μάχης, ξεπηδάει ώς τά μεσούρανα 
ή φωνή τού λαού: Λευτερωθήκαμε. Μόνο 
έτ ι μπορούσε νά αίσθανθή τή λευτεριά 
μα ό λαός καί ή νεολαία μας, μιά 
λευτεριά πού βγαίνει μέσα άπό τόν 
Ανελέητο άγώνα ενάντια στούς καταχτη
τές, μιά λευτεριά πού γι’ αυτήν θυσιά- 
ζουνται ώς τήν τελευταία στιγμή τά 
παιδιά τού λαού, μιά λευτεριά θρεμμένη 
μέ τό αιμα των ' Ηρώων καί τόν άπέραντο 
πόθο τής Είρήΰης.

’ Η κρυφοφασιστική αντίδραση, μέ 
έπικεφαλής τό Σπηλιωτόπουλο μέ διατα
γή τιΚ ζήταγε άπό τό λαό καί τή νεολαία 
νά κλειστούν στά σπίτια τους άπό τίς 6 
ώρα κείνες τίς μέρες, πρός άποτροπήν 
αιματηρών γεγονότων, κι ό λαός μας 
έμενε άυπνος όλη τή νύχτα προετοιμά
ζοντας τήν άμυνά του, γιά νά σώσει τό 
Πειραιά άπό τή καταστροφή.

Καί ξεχύθηκε τήν Παρασκευή στούς 
δρόμους, στά Καμπαναριά, στίς μάζες 
μόλις τό Ε.Α.Μ. Ε.Λ.Α.Σ. Ε.Π.Ο.Ν. 
τούδωσε τό σύνθημα: Λευτερωθήκαμε.

' Ανοίγουν οί καρδιές καί στό φευγιό τής 
φασιστικής πανούκλας βλέπει τώρα έναν 
παλμό νά συγκινεϊ καί νά καθοδηγεί.

Σάν καυτή λάβα ξεχύνουνται στούς 
δρόμους οί παρέες καί γίνουνται ομάδες 
κι’ οί ομάδες διαδηλώσεις κι οί διαδηλώ
σεις λαοθάλασσα πού κατάκλυζε τόν 
Πειραιά καί τραγουδάν καί χορεύουν κι' 
Αγκαλιάζονται, παπάδες μέ Αντάρτες, 
έργατικοί μέ διανοουμένους γυναίκες μ 
άντρες, γέροι μέ παιδιά, κι ’ υψώνουν τίς 

γροθιές συνοδεύοντάς τες μέ φοβερές 
κατάρες καί μ’ ευχές.

Κάθε σπίτι στολίζεται μέ* συνθήματα 
καί μέ συμμαχικές σημαίες, τά μπαούλα 
Ανοίγουν καί βγαίνουν ’ Εγγλέζικες, 

Αμερικάνικες καί Σοβιετικές σημαίες. 
" Αλλα σπίτια κείνες τίς ώρες ετοιμάζουν 

τίς σημαίες.
Κόβουν άπό τά φορέματά τους γιά νά 

φτιάξουν τά σύμβολα.
Γρηές, κοπέλλες καί κοριτσάκια ετοι

μάζουν τίς κονκάρδες τού Ε.Α.Μ. τής 
Ε.Α. τής Ε.Π.Ο.Ν. τού Κ.Κ.Ε. άλλες 
φτιάχνουν τά καπέλλα των ΕΛΛΣιτών.

Στό Κουτσουκάρι ένας έχει δέσει σέ 
ένα σπάγγο όλα τά χαρτονομίσματα πού 
βγάλανε οί Κουίσλιγκς γιά νά μάς

Ε.Λ.Α.Σ. ό στρατός τής Λευτεριάς καί τής 
νίκης — πού εξασφάλισε τάξη καί ησυχία. 
Ε.Λ.Α.Σ. τό φόβητρο των προδοτών, τό 

καμάρι τού ’Έθνους
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ξεζουμίσουν, καί τά κρέμασε άπό τήν μιά 
άκρη του δρόμου στήν άλλη. "Ενα πανώ 
έξηγεΐ «πώς μάς έκανε δισεκατομμυριού- 
χους ό Ράλλης».

Μέσα στήν ατμόσφαιρα τής λευτεριάς 
καί τής χαράς βλέπεις σέ ώρισμένα 
σταυροδρόμια νά συγκεντρώνεται κό
σμος καί νά βγάζει τίς ταυτότητες, «πάλι 
έλεγχους έχουμε;» σκέφτεσαι. Καί προ
τού νά τελειώσεις τή σκέψη σου άκούς 
τόν πολιτοφύλακα νά φωνάζει μέ τό Χωνί.

«'Αδέρφια πάει πιά ή σκλαβιά καί ή 
τρομοκρατία. Σκίστε άπό τίς ταυτότητές 
σας τό κομμάτι μέ τά γερμανικά γράμμα
τα, πού μάς θυμίζει τά Χαϊδάρια καί τά 
‘Ες- ·Ες».

Βγάζει ό κόσμος χαρούμενος τή 
ταυτότητα άπό τή τσέπη του, σκίζει τό 
γερμανικό αντίγραφο καί μέ μιά κατάρα 
τό ποδοπατάει, ένώ άπό τά στήθεια τού 
βγαίνει μιά εύχή γιά τή λευτεριά καί τή 
Δημοκρατία.

Άπό τή Παρασκευή, ώς τή Κυριακή, ό 
Πειραιάς γιορτάζει, ό λαός πανηγυρίζει.

Χιλιάδες πρόσωπα χαρούμενα γυρνάν 
άπό δρόμο σέ δρόμο. Ό Πειραιάς τώρα 
πού φύγαν οί Ούνοι. Αύτό τόν λαό καί τή 
νεολαία πήγε νά ξοντώσει ό Χιτλεροφα- 
σισμός μέ τήν πείνα, τά βασανιστήρια, μ ’ 
αύτός ήταν άκαμπτος κι' αλύγιστος.

'Εκατό σκότωνε ό Φασισμός 10.000 
έρχονταν στή θέση τους νά συνεχίσουν 
τόν ’Αγώνα, νά διαδηλώσουν, νά πολε
μήσουν καί τώρα πού νίκησαν άπαγγέ- 
λουν μέ τή καυτή ματιά τους τό άμείλιχτο 
«κατηγορώ» στό Φασισμό καί στήν 
έθνοπροδοσία.

Πάνοπλος ό Ε.Λ.Α.Σ. καί όμοιόμορφα 
ντυμένος, παρελαύνει στούς δρόμους. 
Είναι οί Μαχητές πού τσάκισαν τά 
υπολείμματα των γερμανών.' Ο λαός τούς 
αποθεώνει, μέ τήν υποδοχή πού τούς 
κάνει.

Τήν Κυριακή 15 όρίστηκε ή μέρα τού 
Γιορτασμού τής ’Απελευθέρωσης. Λεύ
τερος ό γιγαντομάχος λαός, κι ’ ή νεολαία 
μας κατεβαίνουν συνταγμένοι στό Δημ. 
Θέατρο. Δεκάδες τηλεβόες προπορεύουν- 
ται. Μαυρίζει ή Πλατεία Κοραή άπό τό 
κόσμο. Στή μέση των όμιλιών αρχίζει 
δυνατή βροχή. Κανείς δέν φεύγει προτι
μούν νά μουσκευτούν άπό τό νερό παρά 
νά φύγουν κΓ ή βροχή πέρασε κΓ ό 
τηλεβόας μέ τό σύνθημά του, «άδέλφια 
όλοι στίς θέσεις μας» είχε νικήσει πάλι.

Τά βράδυα όλες οί συνοικίες ήσαν 
φωτολουσμένες. Στήν Κοκκινιά είχαν 
ετοιμάσει στήν Πλατεία μιά τεράστια 
άψίδα.

Στολισμένη ή Λεβεντογέννα Κοκκινιά ύποδέχεται τή Λευτεριά, 
Ο Καλλιτέχνης έτοιμάζει τήν «Αψίδα τής Νίκης»
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ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ 

ΗΡΟΕΣ
Ποτέ δέ δείλιασε ό Πειραιάς στις 

θυσίες του αίματος γιά τή κατάχτηση τής 
Λευτεριάς.

' Η Λευτεριά δέν ήρθε μόνη της, ούτε 
μάς τήν χάρισαν, τήν Λευτεριά μας τήν 
καταχτήσαμε μέ τόν ’ Αγώνα μας, αφού 
πρώτα στό βωμό της, χύσαμε ποτάμια 
αιμα, τή Λευτεριά μας τή καταχτήσαμε 
αφού τή θεμελιώσαμε στά «θυσιαστήρια·» 
τής Καισαριανής καί στή Μάνδρα τής 
Όσίας Ξένης, στά Κούρνοβα καί στά 
Δίστομα.

Καί ή Σκλαβιά έφευγε ντροπιασμένη 
άπό τά ιερά μας Χώματα, συντριμμένη 
άπό τή παλληκαριά μας, τόν 'Ηρωισμό 
μας, τήν Αύτοθυσία μας.

Λίγοι Σκλάβοι λαοί, στήν Εύρώπη. 
πλήρωσαν τό φόρο αίματος πού δώσαμε 
έμεΐς γιά τή Λευτεριά καί τή .Δημοκρατία.

Σφίγγαν οί γροθιές τού Πειραιά μας, 
πέτρωνε ή καρδιά του, κάθε φορά, πού 
γέμιζε ή εφημερίδα ονόματα έκτελεσθέν- 
των καί ξεσηκώνονταν σέ κάθε τέτοιο 
χτύπημα πιόδυνατός, πιόάποφασιστικός, 
πιό άδυσώπητος.

Καμμιά πόλη τής ’Ελλάδας, λίγες 
πόλεις τής Εύρώπης, είδαν νά τούς 
παίρνουν Ούνοι καί προδότες 4.500 
κατοίκους καί νά τούς μαντρώνουν στό 
Χαϊδάρι κι άπ’ κεί γιά τά Χιτλερικά 
κάτεργα, όπως έγιναν στις 17 Λύγούστου.

Ψηλά κράτησαν οί Πειραιώτες τό 
Φλάμπουρο τής Λευτεριάς κΓ όταν τούς 
έσερναν στά μπουντρούμια έγραφαν 
στούς τοίχους «δέ θέλω νά ζώ πεθαμένος 
— θέλω νά πεθάνω γιά νά ζήσω» καί 
τραγουδούσαν καί ζητωκραύγαζαν, όταν

Τώρα τό Μνημόσυνο τών Ηρώων τής 
Μάντρας γίνεται λεύτερα. Σφιγμένες γρο
θιές, Συμμαχικές σημαίες καί Άραβίδες 
ένώνουνται λές καί θέλουν νά περιφρου- 
ρήσουν τίς λαϊκές ’Ελευθερίες άπό ένα 
τρομερό κίνδυνο πού προαισθάνουνται, 

τόν κίνδυνο τού Δεκέμβρη

θρυλικοί ΕΠΟΝ—ΕΛΑΣίτες τιμητική 
φρουρά στό κενοτάφιο τών 'Ηρώων τής 

17 Αύγούστου 1944 
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τούς πήγαιναν μπρος στό έχτελεστικό 
απόσπασμα.

Μέ τέτοιο γιγάντιο ιδεαλισμό καί 
πίστη στά ιδανικά μας, δίναμε τή ζωή μας 
γιά λευτεριά καί γιά Δημοκρατία.

Κι' ή αντίσταση τού Πειραιά ήταν 
όλοκληρωτική άπό τό Ι5χρονο Λαμπρά- 
κη καί τό Iάχρονο Ξεφτίλη, ώς τό Γέρο— 
Καλαματιανό καί τό Δάσκαλο Βουτσά, 
άπό τή 18χρονη Διαμάντω ώς τή 35χρονη 
Σαβάιδου. Παιδιά, άντρες, γέροι, κοπέλ- 
λες, γρηές όλοι ολοκαύτωμα στόν ’Αγώ
να. Κάθε δρόμος έγινε πεδίο μάχης, κάθε 
σπίτι φρούριο.

ΚΓ όσοι πέσαν, όλοι μέλη καί στελέχη 
τού Ε.Α.Μ. Ε.Π.Ο.Ν. Ε.Λ.Α.Σ., γιατί 
μόνο ό δρόμος τού Ε.Α.Μ. Ε.Π.Ο.Ν. 
Ε.Λ.Α.Σ ήταν δρόμος τής Λευτεριάς.

Μόλις λευτερωθήκαμε, βωμοί των 
ήρώων ύψώθηκαν καί κενοτάφια επιβλη
τικά στήθηκαν. Κόψαμε άπό τή μπουκιά 
καί τό υστέρημά μας, ένισχύοντας τούς 
εράνους τής ’Εθνικής 'Αλληλεγγύης, 
γιά νά τιμήσουμε τούς Ήρωες νεκρούς 
μας.

Πρωτόφαντη σέ όγκο καί έπιβλητικό- 
τητα είναι ή κηδεία των Ήλεχτρικής. ή 
κηδεία αύτών «ποϋδωσαν τό Φως καί τή 
ζωή τους γιά νά μή χάσουμε έμεις τό 
τεχνικό Φως, τό Φως τού πολιτισμού», 
όπως είπε, στόν έπικήδειο του ό συν. 
Παρτασίλης. Χιλιάδες λαός καί νεολαίας 
άκολουθάν τά φέρετρα, λόχοι τού Ε.Λ. 
Α.Σ., άποδίνουν τιμές, άντιπρόσωποι τής 
Κυβέρνησης καί τού Ε.Α.Μ. Ε.Π.Ο.Ν. 
Ε.Λ.Α.Σ,- μεγάλα τμήματα τού αγγλικού 
στρατού άξιωματικοί τού ’Αγγλικού 
Στρατού καί μπροστά ή δημοτική Φιλαρ
μονική καί τού ’Αγγλικού Στρατού. 
Όλος ό Πειραιάς έψαλλε κείνη τή μέρα 
τό «πένθιμο εμβατήριο». Γιά πρώτη φορά 
ό Πειραιάς γνώρισε τέτοια μεγαλόπρεπη 
κηδεία.

Κάθε Κυριακή άποδίναμε φόρο τιμής 

στούς νεκρούς. Πότε οί νεκροί τής 
Μάντρας, πότε οί Μαθητές, πότε οί 
Ήρωίδες γυναίκες, πότε οί νεκροί τής 
Άγ. Σόφιάς. ’Ατέλειωτη σειρά συγκλο
νίζονταν ό Πειραιάς κι έτρεχε καυτό 
μολύβι τό δάκρυ κι’ υψώνονταν, άτσάλι, 
οί γροθιές καί σμίγαν τά λάβαρα μέ τίς 
εικόνες καί τά έλασίτικα άρματα μέ τίς 
σημαίες καί τά πλακάτ, καί μυριόστομη 
βοούσε ή κραυγή «Αιώνια ή μνήμη σέ 
σάς άδελφοί - στόν τίμιο πού πέσατε 
άγω να».

Μά σήμερα, πού γράφουνται αύτές οί 
αράδες τίποτα πιά δέν υπάρχει. Στάχτη τά 
κενοτάφια, ρημαδιό οί φωτογραφίες των 
θυμάτων καί πάνω άπό τά αίματοποτισμέ- 
να χώματα τού Πειραιά, άρχισαν χορό οί 
καννίβαλοι τού Δοσι λογικού "Αγους καί 
πάνω άπό τήν υπέροχη Πειραιώτικη 
λεβεντουργιά, πάνε νά ξαναστήσουμε τόν 
Φασισμό.

Μάταιη προσπάθεια. Ό αδάμαστος 
λαός καί νεολαία τού Πειραιά αγρυπνεί 
καί θάρθει γρήγορα ή μέρα πού έπιβλητι- 
κώτερα θά υψωθούν τά κενοτάφια καί τά 
’ Ηρώα καί τότε κανείς, μά κανείς, δέν θά 
μπορέσει νά τά βεβηλώσει.
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ΕΜΠΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Λεύτεροι!.... Τί μεγάλο νόημα είχε 

αύτή ή λέξη γιά τά νιάτα, τήν ένοιωσαν 
γιατί έζησαν τό βούρδουλα τού Μανιαδά- 
κη, τό θανατικό καί τήν τρομοκρατία τής 
σκλαβιάς, τήν ένοιωσαν γιατί πάλαιψαν, 
πολέμησαν, σκοτώθηκαν γιά νά τήν 
καταχτήσουν, νά συντρίψουν τό φασι
σμό. Τήν έβλεπαν μπροστά τους, όχι 
κούφια λέξη, μά αγώνα καί δουλιά γιά τήν 
κατάχτηση τών φωτεινών ιδανικών πού 
τούς πρόβαλλε ή Ε.Π.Ο.Ν. «’Εμπρόςγιά 
τούς Ειρηνικούς άγώνες τού πολιτισμού».

Σαλπίζει ή Ε.Π.Ο.Ν. καί σ' απάντηση 
οί ΕΓΙΟΝίτες αφήνουν τ’ όπλο καί 
πιάνουν τόν κασμά καί τό φτυάρι, 
αφήνουν τό πινέλλο καί πιάνουν τήν 
πέννα, άφήνουν τόν δυναμίτη καί ρίχνον
ται όλο φλόγα στό χτίσιμο τών έρειπίων.

Δεκάδες γραφεία - Κυψέλες άνςίγουν. 
Λέσχες 40 άνοιξαν οί ΕΠΟΝίτες άπό τόν 
8βρη στό Δεκέμβρη καί Θέατρα καί 
Βιβλιοθήκες καί Γυμναστήρια καί Σχο
λεία. ΕΠΟΝίτες βάζουν μπρος τήν 
έπιδιόρθρωση τού «Θεμιστόκλειου» Γυμ
ναστηρίου. Στις μεγάλες αίθουσες τής 
Κοπής οργανώνουν θεατρικές παραστά
σεις, οί επιτροπές άνεβαίνουν στό υπουρ
γείο καί ζητάν τό άνοιγμα τών σχολειών, 
ό Πειραιάς συνταράζεται άπό τόν αγέρα 
τής δημιουργικής δράσης τής νεολαίας 
του.

Νέοι εργάτες, Μαθητές; Νέοι καί Νέες 
τών συνοικιών γιά πρώτη φορά στήν 
ιστορία, έτσι μαζικά κι ’ ώραία, δημιουρ
γούν τούς όρους τής νέας πολιτισμένης 
τους ζωής.

«’Εμπρός, νά κάνουμε τήν Ε.Π.Ο.Ν., 
άπό όργάνωση μάχης, οργάνωση έκπολι- 
τισμού κΓ ανοικοδόμησης» καί σ’

Τό πρώτο πανώ τής Λευτεριάς. ’ Ο Γίγαν
τας ΕΠΟΝίτης, καταλυτής τής Φασιστι
κής σκλαβιάς, καλεϊ σέ συναγερμό τά 
Νιάτα στόν Αγώνα τής ειρήνης, Δημο

κρατίας, 'Ανοικοδόμησης

Μπαρουτοκαπνισμένοι ΕΠΟΝίτες παρε
λαύνουν στους κεντρικούς δρόμους τού 
λευτερωμένου Πειραιά, σκορπώντας μέ τά 
τραγούδια τους ρίγη ένθουσιασμού καί 

συγκίνησης 
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απάντηση οί χιλιάδες ΕΠΟΝίτες καί 
ΕΠΟΝίτισσες ξεδιπλώνουν όλες τίς 
δημιουργικές τους Ικανότητες μέσα στήν 
πιό αισιόδοξη άτμόσφαιρα. Γίνουνται οί 
συνελεύσεις των ΕΠΟΝίτικων τμημάτων 
καί σά κορωνίδα σ' όλη τήνάνοικοδομη- 
τική προσπάθεια στέκει ή εκπαιδευτική 
σύσκεψη πού οργανώθηκε στις αρχές τού 
Νοέμβρη στό Δ. Θέατρο μέ όμιλιτή τό 
Παιδαγωγό συναγωνιστή Σωτηρίου. Πή
ραν μέρος πάνω άπό 120 εκπαιδευτικοί.

' Η Ε.Π.Ο.Ν. γίνεται ή όργάνωση καί 
τού πιό μικρού παιδιού. ’Αετόπουλα καί 
παιδάκια πού μόλις ξαίρουν καί μιλάν τ’ 
άκούς στό δρόμο νά τραγουδάν τό «Μέσα 
στίς λέσχες — 0ά μορφωθούμε παιδιά». 
Οί γονείς μέ τό πιό μεγάλο ένθουσιασμό 
στέλνουν τά παιδιά τους στήν Ε.Π.Ο.Ν. 
Τί κολοσιαία διαφορά άπό τό διαφθορείο 
τής Ε.Ο.Ν. πού έσπρωχνε τά παιδιά στή 
προδοσία τών πατεράδων τους καί' τά 
δηλητηρίαζε μέ τά φασιστικά κηρύγματα. 
Τώρα ή Ε.Π.Ο.Ν. στέκει έμπνευστής καί 
καθοδηγητής στούς υπέροχους αυτούς 
άγώνες έχει-γιά σύνθημά της όχι τόν 3ο 
' Ελληνικό πολιτισμό τής πείνας καί τού 
φασισμού, μά τή δημοκρατική αναγέννη
ση τής ' Ελλάδας, έχει γιά σύμβολα όχι 
τόν επίορκο άρχιφασίστα Γλύξμπουργκ, 
μά τούς λεβέντες καί λεβέντισσες «πού- 
δωσαν καί τό αίμα τής καρδιάς τους γιά τή 
Λευτεριά». Τό Στεφανιώτη, τό Ταρρόν, τό 

Μπερδέση καί τό Κωνσταντινίδη, τή 
Διαμάντω καί τήν Άθηνά τούς χιλιάδες 
ηρωες καί Ήρωίδες πού μέ τό αίμα τους 
σημάδεψαν τήν πορεία πού πρέπει ν’ 
άκολουθήσει ή ' Ελληνική Νεολαία.

Σ’ όλο αύτό τό διάστημα καμμιά 
μοναρχοφασιστική όργάνωση (X. Ε.Α.Ε. 
Κ..Ν. κλπ.) δέν εμφανίζεται, γιατί δέν 
έχουν όπαδούς κι όσοι είναι Οπαδοί τους 
υπηρέτησαν στήν Ειδική, καί ντύθηκαν 
τσολιάδες, πουλήθηκαν στούς Γερμανούς. 
Παρ ’ όλα προσπαθούν νά σαμποτάρουν 
τό ειρηνικό έργο τής Ε.Π.Ο.Ν.

Ύστερα άπό τά Δεκεμβριανά, πού 
προκάλεσε ή δεξιά, ξεφύτρωσαν σάν 
μανιτάρια όλες οί Μοναρχοφασιστικές 
οργανώσεις προσπαθώντας νά έξαφανί- 
σουν τήν Ε.Π.Ο.Ν. Χάλασαν τίς λέσχες, 
τά γραφεία καί τρομοκρατούν τούς 
ΕΠΟΝίτες, τούς φυλακίζουν, τούς κακο
ποιούν.

Καμμιά δύναμη δέν είναι ικανή νά 
μειώσει τήν Ε.Π.Ο.Ν. Ή τρομοκρατία 
τήν δυναμώνει καί ό κίνδυνος τής 
Μοναρχικής Παλινόρθωσης, άκονίζει τό 
πόθο τής Ε.Π.Ο.Νίτικης Νεολαίας στά 
Δημοκρατικά ιδανικά.

Οί Μοναρχοφασιστικές συμμορίες πά
νε νά σπάσουν τήν ένότητα τής νεολαίας 
στήν Ε.Π.Ο.Ν. μά ή ένότητα αύτή είναι 
άδιάρρηχτη, γιατί είναι ποτισμένη μέ τά 
πιό ύπέροχα ιδανικά.
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Ε.Λ.Α,Σ 
Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΟΞΑ 
ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΑΣ
—— I ————————»

Σάν τή σπίθα κρυμμένη στή στάχτη 
πετάχτηκε ο Ε,Λ.Α.Σ. στά χρόνια τής 
σκλαβιάς καί κεϊ ψηλά στ’ απάτητα 
βουνά έστησε περήφανη τή γαλάζια μας 
σημαία κι άνάστησε τήν κλεφτουριά τού 
21, τήν άδούλωτη ψυχή τού λαού μας.

Σκίρτησε ή καρδιά μας όταν μάθαμε τό 
πρώτο άέτινο πέταγμα των παλλη καρτών 
μας. ’ Ηταν χειμώνας τού 42. Τό μάτι κι' ή 
σκέψη μας στραμμένα στίς Ροι^σσικες 
στέππες, άγωνιούσαν γιά τίς γιγαντομα
χίες, πού θάκριναν τήν τύχη ολάκερης 
τής ανθρωπότητας. Μιά προκήρυξη 
κυκλοφορούσε στόν Πειραιά, άπό κάτω 
έγραφε: «' Ελληνικός Λαϊκός ’ Απελευθε
ρωτικός Στρατός — Ε.Λ.Α.Σ.»

Τότε πού οί «Πολιτικοί Αρχηγοί» 
συνιστούσαν καρτερία καί ύπομονή τό 
“Εθνος μή άντέχοντας άλλο στή σκλαβιά 
χούφτωνε τ’ άρματα κι όρμούσε στόν 
ανελέητο αγώνα ένάντια στούς σφάχτες 
καί ληστές, στούς φασίστες εισβολείς.

«Θάνατος στούς γερμανούς έπιδρο- 
μεϊς». Φώναζε ή Μόσχα.

Μέ τό Γοργοπόταμο καί τά Τέμπη 
απαντούσε ή ' Ελλάδα. Μέ τό λιανοντού- 
φεκο τού ΕΛΑΣίτη καί τή λιονταρίσια 
ψυχή τής “Αρη Βελουχιώτη, στέλναμε τά 
μηνύματα τής νίκης στά πέρατα τού 
κόσμου, τά μηνύματα τού όλέθρου στούς 
φασίστες καταχτητές.

Ποιος κράτησε ψηλά τήν τιμή τής 
Πατρίδας μας;

Όταν οί χάρτινοι 5φαλαγγϊτες στρατη
γοί πρόδιναν «των υπέρ πάντων άγώνα», 
πρόδιναν τό μέτωπο καί γίνονταν οί 
Χιτλερϊσκοι τής 'Ελλάδας, ό Ε.Λ.Α.Σ. 

όρθωνε τό μικρό λαό Αντιμέτωπο στή 
φοβερώτερη πολεμική μηχανή πού γνώ
ρισε ή Ανθρωπότητα. Στό Γερμανικό 
οδοστρωτήρα, καί τόν σύντριβε κι έβγαζε 
τό λαό μας νικητή.

.Μέ τρεις άραβίδες καί μερικές σφαίρες 
ξεκίνησε ό “Αρης τό 42 κι έφτιαξε ένα 
στρατό μέ 80.000 άρτια έξωπλισμένο, πού 
ή πειθαρχία του, ή αντρεία, ό πατριωτι
σμός του, ή ανώτερη ήθική του ήταν κάτι 
τό πρωτόφαντο στήν ιστορία του Έθνους, 
ήταν ένας στρατός χωρίς ’ίχνος προδότη 
στίς γραμμές του, δοκιμασμένος στίς 
σκληρότερες έθνικές στιγμές, στίς ιροβε- 
ρώτερες κακουχίες καί ήταν τέτοιος, 
γιατί ήταν ΛΑΟΓΕΝΝΗΤΟΣ, γιατί ήταν 
θεμελιωμένος στό κίνημα ’Εθνικής ’Αν
τίστασης, γιατί τόν πλαισίωναν οί 
τιμιότεροι καί άγνότεροι Αξιωματικοί τού 
' Ελληνικού Στρατού.

Μέ τό αιμα τού ΕΛΑΣίτη γεννήθηκε 
καί θρέφτηκε ή έλεύθερη 'Ελλάδα τό 
διαμάντι πούλαμπε στή μαυρίλα τής 
κατοχής καί κεϊ μέ Ακοίμητο φρουρό καί 
αιμοδότη τόν ΕΛΑΣίτη άναπλάστηκε ή 
' Ελλάδα τής Λαϊκής Δημοκρατίας τού 
πολιτισμού, τής δουλιάς, τής αύτοδιοίκη- 
σης καί τής Λαϊκής Δικαιοσύνης. w

Καί μέσα στόν Ε.Λ.Α.Σ. πήραν τιμητι
κά θέση τά νιάτα τής ' Ελλάδος τό Αγνό 
καί τίμιο ελληνόπουλο, τό αγροτόπαιδο, 
ό νέος εργάτης, ό Μαθητής, ό Φοιτητής, 
ή κοπέλλα πού κλονισμένοι άπό τό πόθο 
τής λευτεριάς έβγαιναν στό βουνό γιά νά 
συνεχίσουν ένοπλα τόν άγώνα καί πλάι 
στόν Ε.Λ.Α.Σ. έστεκε όλο τό άγωνιζόμενο 
έθνος άπό τήν άγρότισσα, πού κουβαλού-
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σε δαλίγκα τά πυρομαχικά, ώς ή γυναίκα 
τής πόλης πού έτοίμαζε κι έστελνε 
φάρμακα, επιδέσμους καί ρούχα.

Ποτισμένος μέ τά εθνικά ιδανικά ό 
Ε.Λ.Α.Σ. Πολέμησε τούς Γερμανοϊτα- 
λούς καί βούλγαρους καταχτητές, τούς 
«λεγεωνάριους» αυτονομιστές, όλο τό 
βούρκο τής προδοσίας, εξασφάλισε τάξη 
καί ήσυχία πειθαρχώντας στό σύνθημα 
τής έθνικής ένότητας κι’ όλα αύτά τήν 
ώρα πού οί λυσσασμένοι ντόπιοι φασί
στες συμμαχούσαν μέ τούς καταχτητές 
υπόγραφαν σύμφωνα μέ τούς βούλγαρους 
φασίστες στρατηγούς Συράκωφ κι έσφα
ξαν τό λαό μας μέ τά «Τάγματα 

Ασφαλείας» τήν ώρα πού οί ύπόνομοι 
ξερνούσαν ΙΟδες πτώματα, θύματα τής 
Ειδικής καί οί Χϊτες, συμμορίτες σταύρω
ναν τό λαό καί τή νεολαία στό Θησείο.

Τόν Ε.Λ.Α.Σ., τή ζωντανή αύτή δόξα 
τής ’ Ελλάδας, θέλησε νά διαλύσει ή 
ντόπια αντίδραση κι επειδή ήξαιρε πώς 
μόνη της. Ούτε ντουφέκι δέν μπορούσε νά 
σηκώσει, γι’ αύτό βρήκε πρόθυμο 
ύποστηρικτή της, τήν κοντόθαλμη πολι
τική τής Αγγλικής Κυβέρνησης, τ’ 
αεροπλάνα καί τά κανόνια τού Σκόμπυ.

Καί γράψαμε μέ τό α'ιμα μας, τό "Επος 
τού Δεκέμβρη. Πόσο μετανοιωμένοι 
θάναι τώρα οί αγγλικοί κύκλοι πουπνιξαν 
τίς συνοικίες μας στό αίμα μέ τίς 
ρουκέττες ανήμερα τά Χριστούγεννα τού 
44.

Σήμερα ουρλιάζει ή άντϊδραση γιά 
’Εθνικές διεκδικήσεις καί σπέρνει παν
τού ζιζάνια καί θέλει νά διεκδικήσει τά 
έθνικά συμφέροντα μέ τούς προδότες, 
τούς Γερμανοχωροφύλακες, τούς Σγού- 
ρους, τούς Τσιμπιδαραίους, τούς Μόρφη- 
δες, Τσαούς Άντώνηδες, τούς Χιτλερο- 
τσολιάδες αύτοί πού κύλησαν στό βούρ
κο τή τιμή τής Χώρας μας, πού δέν έχουν
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ούτε όσιο, ούτε ιερό.
Κι’ ενώ φωνάζουν γιά ' Εθνικές διεκδι

κήσεις ξαπόλυσαν τή στυγνότερη τρομο
κρατία, κρατάνε 50.000 δημοκρατικούς 
πολίτες στή φυλακή, σηκώνουν τό 
καταματωμένο χέρι τους καί σκοτώνουν 
τόν Εθνικό "Ηρώα "Αρη Βελουχιώτη 
καί σκυλεύουν τό λείψανο καί στήνουν τό 
κεφάλι τού "Ηρώα στήν πόλη, πού αυτός 
μπήκε τροπαιούχος κι έλευτερωτής διώχ
νοντας τούς τυράννους καταχτητές, κατα
βαραθρώνουν τήν οικονομική μας κατά
σταση, απολύουν τούς μισούς δημόσιους 
υπάλληλους. "Ολα τά μεγάφωνά τους 
μιλάν γιά τίς Εθνικές διεκδικήσεις καί 
ταυτόχρονα οί Μαύροι άνθρωποι τού 
«Μαύρου Μετώπου» μαγειρεύουν τό 
πραξικόπημα, έτοιμάζουν τούς καταλό
γους προγραφών καί ελέγχουν τίς άποθή- 
κες τους μέ τά όπλα πούχουν κρύψει.

’Ακόμη δένθάχει συνέλθη ή παγκόσμια 

κοινή γνώμη άπό τήν κατάπληξή της. 
όταν άκουσε τό e Ελληνικό ραδιόφωνο νά 
μεταδίδει τή συγκέντρωση τών «έθνικι- 
στών» πούγινε στις 8-7-45 στό «Κεντρι
κόν». Νόμιζε κανείς πώς ό σπήκερ, ήταν ό 
Γκαϊμπελς όταν Ακούονταν οί καννιβολι
κές κραγές «Σόφια — Μόσχα — Τίρανα 
— θάνατος στό Τίτο καί Ζαχαριάδη». 
«Ζήτω ό Φράνκο καί ό Φασισμός».

' Η ' Ελλάδα, ή άντιφασιστική ' Ελλάδα, 
ποτέ δέν θά ξεχάσει τήν τεράστια 
προσφορά τού Ε.Λ.Α.Σ. Ποτέ δέ θ’ 
άφήσει τούς Ανθρώπους τού «Μαύρου 
Μετώπου» νά τούς περάσουν τίς άλυσσί- 
δες τού Μοναρχοφασισμού. Θά συντρίψει 
τήν τρομοκρατία καί θά βαδίσει τό δρόμο 
τής Ανοικοδόμησης καί τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας. Π ΑΤΙ ΜΟΝΟ Σ’ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΘΑ ΟΛΟ
ΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗ
ΣΕΙΣ.
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