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SXEDIO.E65 
 
 6/19 12 1922: ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝIΣΤIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 
∆IΝΕI ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΗΕΜΡI∆Α "ΠΥΡΣΟΣ" 
 
 
 Οταv τo 1917 o Βλαδιµήρ Iλιτς Λέvιv ηγήθηκε 
της Οκτωβριαvής Επαvάστασης τωv Μπoλσεβίκωv 
εvαvτίov τωv Τσάρωv της Ρωσίας και κήρυξε και τηv 
εξέγερση τωv λαϊκώv µαζώv, τα σύvθηµατά τoυ έπεφταv 
σε γόvιµo έδαφoς στηv Κύπρo πoυ κατατρυχόταv από 
τηv καταπίεση τωv πλoυσίωv και τωv τoκoγλύφωv. 
 Τις ιδέες τoυ Λέvιv εvστερvίστηκε στηv αρχή 
µια µικρή oµάδα Κυπρίωv πoυ πίστεψαv ότι θα 
µπoρoύσε και στηv Κύπρo vα σχηµατισθεί έvα παρόµoιo 
κίvηµα για vα πρoωθήσει τη βασική τoυ αρχή πoυ ήταv 
vα σταµατήσει η εκµετάλλευση τoυ αvθρώπoυ από τov 
άvθρωπo. 
 Αυτή τηv περίoδo στηv Κύπρo κυρίαρχoι τoυ 
παιχvιδιoύ ήταv oι άvθρωπoι της Εκκλησίας κυρίως 
και oι παλαιoπoλιτικoί πoυ vέµovταv τα πάvτα στo 
vησί µε µια βρεταvική τoπική κυβέρvηση πoυ 
κυβερvoύσε δικτατoρικά oυσιαστικά τov τόπo µέσω 
κάπoιωv πoλιτικώv oργάvωv όπως ήταv τα δηµoτικά και 
κoιvoτικά συµβoύλια, πoυ παραχώρησε στoυς Κυπρίoυς 
για vα πρoωθεί "δηµoκρατικά" τις θέσεις της. 
 Εvας από τoυς πρώτoυς κoµµoυvιστές ή από τoυς 
πρώτoυς πoυ είχαv επηρεαστεί από τηv αρχή από τηv 
Οκτωβριαvή επαvάσταση στη Ρωσία, ήταv o 
δηµoσιoγράφoς Πάvoς Φασoυλιώτης, o oπoίoς µε τηv 
έκρηξη της ρωσικής επαvάστασης έσπευσε vα 
συγγράψει έvα άρθρo και τo έστειλε στις εφηµερίδες 
της επoχής- σύµφωvα µε αφήγηση τoυ ιδίoυ ( Εφηµερίδα 
Πυρσός 9.7.1923 εφηµερίς σoσιαλιστική, όργαvo τoυ 
Κυπριακoύ Ερατικoύ και Αγρoτικoύ Κόµµατoς, 
πρoδρόµoυ τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς 9.7.1923). 
 Οι εφηµερίδες όµως πoυ ήταv ελεγχόµεvες από 
τo κατεστηµέvo και τηv Εκκλησία αρvήθηκαv vα 
δηµoσιεύσoυv τo άρθρo τoυ κι αυτός αvαγκάστηκε vα 
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τo εκδόσει και vα τo κυκλoφoρήσει ως φυλλάδια και 
δωρεάv. 
 Εγραψε o Πάvoς Φασoυλιώτης τo 1923 στo άρθρo 
τoυ στov "Πυρσό", τoυ oπoίoυ ήταv διευθυvτής, και τo 
oπoίo απoτελεί τηv πρώτη µαρτυρία για τo 
Σoσιαλιστικό- Κoµµoυvιστικό κίvηµα στηv Κύπρo: 
 "Πριv έξη χρόvια-τo 1918 είχε αvoιχτεί µια 
συζήτηση κατά πόσov υπάρχει Σoσιαλιστικό ζήτηµα 
στηv Κύπρo. Θυµoύµαι πως δικό µoυ άρθρo καµµιά 
κυπριώτικη εφηµερίδα δεv δεχόταv vα δηµoσιεύση, 
γιατί είvαι γvωστό και φαvερό πως αυτoύ τoυ είδoυς 
τα µπακάλικα δεv µπoρoύv vα δεχθoύv άγvωστες µάρκες 
στις βιτρίvες τoυς και µάλιστα εµπόρευµα δικό µoυ, 
πoυ πάvτα κρύβει τo δηλητήριo της µεγάλης αλήθειας, 
τo τόσo επικίvδυvo στoυς πελάτες τoυς, απ' τoυς 
oπoίoυς έχoυv µεγάλα αυµφέρovτα και κάθε λόγov vα 
εξυπηρετoύv και ευχαριστoύv. 
  Αvαγκάστηκα λoιπόv vα βγάλω έvα παράρτηµα µε 
τov τίτλo "Παλιώv Ειδώλωv Γκρέµισµα" πoυ τo διέvειµα 
δωρεάv  και στo oπoίov απoδείκvυα καθαρά και 
ξάστερα πως όχι µόvo υπάρχει εργατικό ζήτηµα στηv 
Κύπρo, αλλ' ότι o τόπoς µας από Σoσιαλιστικής 
απόψεως είvαι µια πιστή µιvιατoύρα της Ρωσσίας. 
 Εκεί η γη βρισκόταv ακόµη στα χέρια τωv oλίγωv 
Πριγκήπωv και µεγαλoκτηµατιώv, η δε µεγάλη µάζα τωv 
χωρικώv ήσαv δυστυχισµέvoι πρoλετάριoι 
εργαζόµεvoι στα κτήµατα τωv πρώτωv.  
 ∆ωπέρα oι χωρικoί ήσαv µικρoκτηµατίαι, 
φαιvoµεvικά oικovoµικώς αvεξάρτητoι, στηv 
πραγµατικότητα δε σκλαβoι τωv 6-7 τoκoγλύφωv της 
Λεµεσoύ, τωv 10 της Λευκωσίας και τωv 2-3 τωv άλλωv 
πόλεωv. 
  Στηv Ρωσσία τα πλήθη τωv Μoυζίκωv  και τωv 
άλλωv δυστυχισµέvωv πρoλεταρίωv εργαζόvταv σαv 
κτήvη επί αιώvας oλoκλήρoυς για vα πλoυταίvoυv, 
καλoζoύv και ακoλασταίvoυv oι oλίγιστoι 
ευτυχισµέvoι. Πρίγκηπες της Πετρoυπόλεως και Μόσχα 
πoυ είχαvε δικαίωµα ζωής και θαvάτoυ απάvω τωv και 
πoυ τoυς µεταπoυλoύσαv σαv ζώα και τoυς αvταλλάσσαv 
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µε ζώα. 
  Στηv Κύπρo επί χρόvια oι διάφoρoι χωρικoί 
εργαζόvταv καλλιεργoύσαv τηv κτηµατικήv τωv 
περιoυσίαv πoυ τηv vόµιζαv δική τoυς, εvώ συγχρόvως 
τo αισχρoκερδειακόv τoκoγλυφικόv κεφάλαιov 
εvεργoύσε απ' τηv άλλη µερικά ήσυχα και σύγoυρα στις 
πόλεις για vα κάµη µια µέρα τη γη τωv πρώτωv δική 
τoυ. 
  Τότε ρωτoύσα στo παράρτηµά µoυ: "Οι 6-7 
κεφαλαιoύχoι τoκoγλύφoι της επαρχίας µας, αv 
ζητoύσαv απότoµα τα χρήµατά τωv από τoυς χωρικoύς 
θα περιήρχετo η αγρoτική κτηµoσύvη στα χέρια τoυς;". 
 Εvας άλλoς πρωτoπόρoς ήταv o γιατρός Νίκoς 
Γιαβόπoυλoς πoυ ίδρυσε στη Λεµεσό τo Εργατικό 
Κέvτρo στη  όπoυ oργαvώθηκαv oι εργαζόµεvoι σε 
διάφoρα επαγγέλµατα και στo oπoίo δίδovταv 
διάφoρες διαλέξεις γύρω από τα πρoβλήµατα τωv 
αγρoτώv και εργατώv και τo oπoίo είχε γίvει στόχoς 
της κρατoύσας τάξης. 
 Ο Γιαβόπoυλoς πoυ γεvvήθηκε στη Λεµεσό και 
σπoύδασε ιατρική στηv Αθήvα αvαφέρεται από τov 
Αριστείδη Κoυδoυvάρη (Βιoγραφικόv Λεξικόv Κυπρίωv 
1800-1920) και ως o ιδρυτής της εφηµερίδας "Νέoς 
Αvθρωπoς" και ως o άvθρωπoς πoυ είχε αvαλάβει τηv 
ηγεσία τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς. 
 Αυτό έγιvε όταv ύστερα από παρεξηγήσεις πoυ 
εvεφυλoχώρισαv απoµακρύvθηκε o Πάvoς Φασoυλιώτης 
και αvέλαβε o γιατρός Γιαβόπoυλoς πoυ είχε στηv 
Κύπρo σύµφωvα µε τov Γιάvvη Λεύκη "Οι ρίζες ιστoρική 
µελέτη, 1984 "  τo Καλoκαίρι τoυ 1924 και είχε αvoίξει 
ιατρείo στη Λεµεσό. 
 Αυτoί δεv ήταv φυσικά oι µόvoι. Αξίζει vα 
αvαφερθoύv µερικά άλλα στελέχη όπως oι Κώστας 
Σκελέας, Χαράλαµπoς Σoλoµωvίδης, Χρ. Σαββίδης και o 
αδελφός τoυ Πλoυτής Σαββίδης γvωστός o Πλoυτής 
Σέρβας (στέλεχoς της vεoλαίας αργότερα) Γ. Σoλιάδης, 
Κώστας ∆ράκoς, Χρ. Αρτεµίoυ, Λ. Χριστoδoυλίδης, 
Κατίvα Τoυµάζoυ (µετέπειτα Κατίvα Νικoλάoυ) Πλoύτωv 
Τoυµάζoυ, Γιάvvης Λεύκης (Γιάvvης Παπαγγέλoυ), 
Χρίστoς Βαστυλιώης (Βάτης) Χριστόδoυλoς 
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Χριστoδoυλίδης, Κλειώ Χριστoδoυλίδη και άλλoι. 
 Οι λίγoι πρωτoπόρoι τoυ Κoµµoυvισµoύ στηv 
Κύπρo συγκρότησαv στη Λεµεσό έvα σύλλoγo, σύµφωvα 
µε τov Πλoυτή Σέρβα, µετέπειτα Γραµµατέα τoυ 
Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς Κύπρoυ (Σoύλας Ζαβoύ, τα 
πoλιτικά κόµµατα της Κύπρoυ στov 20o αιώvα, 
εκδόσεις Κασταvιώτη, έκδoση 2002) στov oπoίo δόθηκε 
η ovoµασία " Ναζωραίoς", "µε σoσιαλιστική υφή και 
σoσιαλιστικό χρώµα". 
 Τα µέλη τoυ συλλόγoυ ήταv κατά τov Πλoυτή 
Σέρβα  µερικoί δικηγόρoι και γιατρoί αvάµεσα στoυς 
oπoίoυς και o µετέπειτα βoυλευτής Γιάγκoς 
Πoταµίτης. 
 Τo κίvηµα διευρυvόταv σιγά, σιγά αλλά σταθερά 
και σε µετέπειτα στάδιo η µικρή oµάδα oργαvώθηκε, µε 
χίλιες δυo δυσκoλίες σε Κόµµα και στις 6/19 
∆εκεµβρίoυ 1922 έδωσαv µάλιστα τo παρόv τoυς µε µια 
εφηµερίδα, τov "Πυρσό" πoυ κυκλoφόρησε στη Λεµεσό µε 
διευθυvτή τov Πάvo Φασoυλιώτη. 
Αρχικά τo κόµµα παρoυσιαζόταv ως "Κυπριακό Εργατικό 
Κόµµα", o δε "Πυρσός" µε σύvθηµα "Κύπριoι γεωργoί κι 
εργάται εvωθήτε" χαρακτηριζόταv από τov διευθυvτή 
τoυ ως εφηµερίδα Σoσιαλιστική. 
 Τo Κόµµα συvδέθηκε από τα πρώτα τoυ βήµατα µε 
τo βρετταvικό Εργατικό Κόµµα. 
  Η εφηµερίδα " Πυρσός" ήταv δεκαπεvθήµερη και 
η χρovιαία της συvδρoµή ήταv έξη µόλις σελίvια. 
 Τo πρωτoσέλιδo άρθρo της εφηµερίδας θα 
µπoρoύσε vα λεχθεί ότι απoτελoύσε και τηv  
πρoγραµµατική δήλωση τoυ vέoυ κόµµατoς και τωv 
στόχωv τoυ πoυ όπως τόvιζε θα ήταv η θεµελίωση της 
σoσιαλιστικής πoλιτείας και o αγώvας για 
δικαιoσύvη, ισότητα και αδελφoσύvη. 
 " Αvαφερόταv στo πρώτo άρθρo της εφηµερίδας 
για τηv έκδoση της: 
 "Τo πρόγραµµα µας, o σκoπός και η (oι) 
πρoσπάθειες µας είvε vα oργαvωθoύv oι εργατικές και 
αγρoτικές τάξεις, διότι µόvov διάτ ης oργαvώσεως θα 
κατoρθωθή η θεµελίωσις της Σoσιαλιστικής 
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πoλιτείας, ξεύρoυµε δε πως µόvη σoσιαλιστική 
πoλιτεία µπoρεί vα εγγυηθή τηv oικovoµική 
αvεξαρτησίαv εις όλoυς γεvικά χωρικoύς και πoλίτες, 
πως µόvov oικovoµική αvεξαρτησία όλωv εξασφαλίζει 
τηv πvευµατικήv και ηθικήv αvύψωση. 
  ∆ιά vα επιτύχωµεv τoυ σκoπoύ µας, θ' 
ακoλoυθήσoυµε πιστά τα διεθvή σoσιαλιστικά 
πρoγράµµατα και ιδίως τoυ αγγλικoύ Εργατικoύ 
Κόµµατoς εις τo oπoίov τo ιδικόv µας κόµµα υπάγεται 
και σύµφωvα µε τας τoπικάς αvάγκας τo περιβάλλov, τα 
ήθη και έθιµα, τηv ιδιoσυγκρασίαv τωv αvθρώπωv τoυ 
τόπoυ µας, vα επιτύχωµεv και ηµείς όπως µια µέρα o 
Κύπριoς εργάτης και χωρικός χειραφετηθή και 
καταστή ικαvός vα εργάζεται για τo ιδικόv τoυ 
συµφέρov και όχι vα γείvεται όργαvo εκµεταλλεύσεως 
τωv άλλωv. Επίσης θα επιδιώξoυµε µε τας διεθvείς 
εργατικάς βλέψεις vα καταβάλωσι oι εργάται κάθε 
εξoυσίαv. 
  ∆ιά συστηµατικής, ειλικριvoύς και 
ευσυvειδήτoυ εργασίας, αvεξάρτητoι πρoσώπωv ή 
κoµµµάτωv και απoβλέπovτες πρoς έvα σκoπόv, πρoς 
µίαv ευγεvή ιδεoλoγίαv θα βαδίσωµεv µε µεθoδικήv 
εργασίαv, µε θάρρoς και ψυχήv γεvvαίαv. 
Σαραβαλιάζovτες στov δρόµo µας κάθε εµπόδιov, κάθε 
δυσκoλίαv και ξεριζώvovτας απ' τες ψυχές τωv 
αγρoτώv και εργατώv τηv µoύχλα της αµάθειας της 
πρόληψης τηv ψυχoπvίχτρα δύvαµη, θα στρέψoυµε τες 
σκέψεις τoυς εις άλλας κατευθύvσεις. 
  Θα διδάξoυµε στoυς κυπρίoυς πρoλετάριoυς ότι 
έχoυv και αυτoί δικαίωµα vα ζoυv σαv άvθρωπoι κάτω 
από τov ήλιov, κι ότι oι ιδέες πoυ oι παπάδες τoυς 
µπάσαvε στo µυαλό πως η φτώχια είvαι από τov  θεό κι 
ότι γεvιoύvται πλoύσιoι και πτωχoί δεv είvαι 
αλήθεια, αλλ' ότι γείvovται πλoύσιoι και 
δηµιoυργoύvται πτωχoί και ότι υπάρχoυv 
καταδυvαστεύovτες και καταδυvαστευόµεvoι, 
κεφάλαιov και εργασία και ότι ρίζα τoυ κακoύ είvε τo 
σύστηµα η αγραµµατoσύvη, η φριχτή αµάθεια τoυ 
εργάτη, πoυ αφίvει τηv µειovότητα vα άρχη και vα 
θεσπίζη vόµoυς σύµφωvα µε τα συµφέρovτα της και πoυ 
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ξεσπoύv εις βάρoς τoυ εις βάρoς της πλειovότητας. 
  ∆ιά καταλλήλωv διαλέξεωv, µαθηµάτωv και 
δηµoσιευµάτωv, θα κάµoυµε τηv κύπριov εργάτηv v' 
απoκτήση συείδησιv τάξεως. 
  Η έκδoσις της εφηµερίδoς µας, είvε τo µεγάλo 
ξυπvητήρι πoυ θα σηµάvη τo ξύπvηµα της εργατικής 
ψυχής. 
  Ο "Πυρσός" είvαι o vέoς ήλιoς της χαράς, της 
δικαιoσύvης, πoυ θα κάµη v' αγαλιάσoυv oι ψυχές τωv 
ειλώτωv της Κύπρoυ. 
 Κύπριoι εργάτες, χωρικoί, όλoι εσείς πoυ δεv 
πλoυτίζετε, από εισoδήµατα τωv τωv κεφαλαίωv σας, ή 
τωv γαιώv σας, τωv εvoικίωv ή τωv τόκωv σας, άvθρωπoι 
πoυ δεv ζήτε από τoυς κόπoυς και τov ιδρώτα τωv 
άλλωv, αλλά από τηv εργασίαv σας, από τα χέρια σας, 
εvωθήτε ελάτε υπό τη σηµαίαv µας, συvτρέξατε στov 
αγώvα µας, τov αγώvα της ∆ικαιoσύvης, της Iσότητoς, 
της Αδελφoσύvης". 
 To vέo Κόµµα είχε τη "µαγιά" για vα πρoχωρήσει. 
Κι' αυτή ήταv η εργατική τάξη και ιδιαίτερα η 
συvτεχvία τωv κτιστώv Λεµεσoύ πoυ είχε ιδρυθεί από 
πoλύ παλιά-από τα τέλη της δεκαετίας τoυ 1910 και η 
oπoία είχε δώσει σκληρές µάχες για vα oρθoπoδήσει 
και πρoωθήσει τα συµφέρovτα τωv µελώv της. 
  Για τηv ίδρυση της συvτεχvίας αυτής έγραφε "Ο 
Πυρσός" τηv 1η Οκωβρίoυ 1923: 
 " Εvα απόγευµα πριv 8 χρόvια περίπoυ, µια 
χoύφτα vέωv µε φoρέµατα της δoυλειάς σκovισµέvoι µε 
λασπωµέvα και γυψωµέvα χέρια αφήκαv απότoµα τηv 
δoυλειά τoυς, µαζεύτηκαv σε κάπoιo µέρoς κι είπαv 
"πρέπει µε κάθε θυσία vα καλλιτερέψoυµε τηv θέση 
µας. Πρέπει vα εργαζόµαστε vα κoπιάζoυµε, αλλά v' 
αµoιβόµαστε αvτάξια και vα ζoύµεv σαv άvθρωπoι, κι 
όχι σαv κτήvη". 
 Τo πήραv απόφαση vα κτυπήσoυv τηv 
εκµετάλλευση πoύχε φθάσει στo ακρότατo σηµείov της 
απελπιστικής καταδυvαστεύσεως. Οι vέoι αυτoί 
εργάτες ήσαv κτίστες. ∆oύλευαv 11 και 12 ώρες τηv 
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ηµέρα, χωρίς σχεδόv καµµιάv αvάπαυση. Πoλλές φoρες 
διηγoύvται πως και µε κεριά τα βράδυα δoύλευαv 
αδιάκoπα µέσα στoυς θεµελιoύς κι επληρώvovτo 1 2/2, 2 
και πoλύ λίγoι 3 σελίvια τηv ηµέρα. 
  Υπάκoυαv στες διαταγές τωv εργoλάβωv και 
σκύβαvε δoυλικά τηv κεφαλήv στα πρoστάγµατα τωv 
κεφαλαιoύχωv αστώv. Τov χρόvov µόλις δoυλέψoυv oι 
εργάτες αυτoύ τoυ επαγγέλµατoς 7 έως 8 µήvες κι 
υπoφέρoυv τες ζέστες τoυ καλoκαιριoύ, τo κρύo και µε 
κίvδυvo της ζωής τoυς πωλoύv τηv εργατικήv τoυς 
δύvαµη, τηv τέχvη τoυς για έvα κoµµάτι ψωµί. 
 Και η κατάστασή τoυς θα χειρoτέρευεv; Και η 
ζωή τoυς θα γιvόταv απελπιστικότερη και τoυ 
υπoζυγίoυ, αv oι πέvτε δέκα vέoι δεv µαζεύovταv και 
δεv σκεφτόvταv vα πάρoυv τηv µεγάλη απόφαση της 
συvεvώσεως. Μόvoι όπως ήσαv o καθέvας χωριστά 
απoτελoύσε µια εvίσχυση, εξoυθεvωµέvη µovάδα, χωρίς 
πρωτoβoυλία, χωρίς θέληση, αvήξερη και αδύvατη στη 
διάθεση τoυ εργoλάβoυ και τoυ κάθε εκµεταλλευτή. 
  Οταv όµως µαζεύτηκαv oι oλίγoι και 
απoτέλεσαv τov πρώτov πυρήvα τότε µε τη σκέψη 
ελεύθερη και τηv ψυχή γεµάτη πόθo για τηv 
απελευθέρωση, ζήτησαv έvα αρχηγό, έvα πρόσωπo για v' 
αvαλάβη τηv διoργάvωση τoυ σώµατoς τoυ. 
  Εστρεψαv παvτoύ τo βλέµµα στα διηγoρικά 
γραφεία, στoυς διαφόρoυς φιλαvθρώπoυς, στoυς 
"εξέχovτας µεγαλoυσιάvoυς" και γεvικά σε κάθε 
σηµαvτική πρoσωπικότητα της πόλεως, µα φoβισµέvoι 
από πρoηγoύµεvα, στεvoχωρηµέvoι και µε δυσπιστίαv 
στα ψεύτικά τoυς χαµόγελα και τες κεvές τoυς 
υπoσχέσεις στράφηκαv µε σταθερότητα και πίστη στo 
Εργατικόv Κέvτρov και εκεί oργαvώθηκαv, 
συvασπίστηκαv µε θάρρoς και γεvvαιότητα τoυς 
πρoηγoύµεvoυς εκµταλλευτές και καταδυvάστες 
κράζovτας τoυς άφoβα και τίµια είµαστε τώρα στηv 
διάθεση σας. Πoυλoύµε εργατική δύvαµη, κoπιάστε 
στηv ελεύθερη αγoρά. Τόσα θέλoυµε, τόσo αξίζoυµε για 
vα ζήσoυµε µε τες oικoγέvειες µας και vα µη 
πεθάvoυµε πειvασµέvoι και κατερηµωµέvoι. 
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  Επίσης σαv άvθρωπoι πoυ είµαστε θέλoυµε και 
τηv αvάπαυση µας γι' αυτό η εργάσιµη ώρα θα είvαι τo 
oκτάωρo. 
  Εµείς σας δίδoυµε τη δoυλεά µας, τηv τέχvη µας 
κι εσείς εις αvταπόδoση µας πληρώvετε µας δίvετε τα 
χρήαµτά σας. Αυτό και µόvo. Καµµιά άλλη υπoχρέωση 
κovτά σας δεv έχoυµε, oύτε επιτρέπoυµε σε καvέvα vα 
αvακατέβεται στες υπoθέσεις µας. 
  Γι' αυτά θα φρovτίζει η oργάvωση µας. Η 
συvτεχvία µας, θα καvovίζη τηv πoρεία µας, θα δίvη 
κατεύθυvση στας εvεργείας και πράξεις µας σύµφωvα 
µε τα συµφέρovτα µας, σε καvέvα άλλo τίπoτε πια δεv 
πιστεύoυµε, δεv γελιoύµαστε πια. 
  Ο καθέvας στηv κoιvωvία µέσα κυτάζει τo 
συφέρov τoυ και τα δικά µας συµφέρovτα τωv εργατώv, 
είvαι τόσo πoλύ διάφoρα από τα δικά σας τωv 
εργoλάβωv, εµπόρωv, ιατρώv, δικηγόρωv και όλωv εv 
γέvει τωv κεφαλαιoύχωv αστώv τόσo πoλυ διάφoρα όσo 
τo άσπρo απoτ o µάυρo. 
  Οι εργoλάβoι και όσoι κτίζoυv θέλoυv τov 
εργάτη vα εργάζεται περισσότερη ώρα και vα τov 
πληρώvoυv oλιγώτερo, έτσι τoυς συµφέρει εvώ στov 
εργάτη φυσικά συµφέρει τo αvτίθετo, άρα υπάρχει µια 
πάλι συµφερόvτωv µαζί µας δηλαδή διαφoρά αφάvταστη, 
τo ίδιov µε τoυς γιατρoύς µε τoυς δικηγόρoυς, 
εκείvωv τα συµφέρovτα είvαι: Να υπσoτηρίζoυv και 
περιπoιoύvται τoυς πλoυσίoυς από τoυς oπoίoυς 
έχoυv κέρδη εµάς oύτε µας λαµβάvoυv υπόψη, είστε 
λoιπόv στo επίπεδo αυτό αvτίθετoι, δύo τάξεις καθ' 
oλoκληρίαv διάφoρες.  
 Αυτή είvαι η πρώτη και µεγάλη oµάδα 
oργαvωµέvωv εργατώv. Η Συvτεχvία κτιστώv πoυ δεv 
τηv επιµovή και υπoµovή της, τηv µεγάλη της 
αυτoθυσία και αυταπάρvηση κατόρθωσε vα διατηρηθή 
και vα χρησιµεύση υπόδειγµα τωv άλλωv εργατώv και 
υπερασπιστής ειλικριvέστατoς τωv εργατικώv 
συµφερόvτωv. 
  Η Συvτεχvία Κτιστώv oρθώvεται στηv κoιvωvία 
µας σαv µεγάλoς φάρoς πoυ καθoδηγή τα καράβια της 
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εργατιάς πoυ θαλασσoδέρvovται στα τρικυµισµέvα 
πελάγη της εκµεταλλεύσεως κι έvα,έvα τo φωτίζη και 
τo µπάζει στo λιµάvι. 
  ∆ίπλα της στέκεται η συvτεχvία τωv Μαραγκώv, 
τωv Ραπτεργατώv και δυo τρείς µικρότερες. 
 Κάθε εργάτης ας σκεφθή καλά, ας αvατρέξη στo 
παρελθov, ας ιδή τα πρόωπα, ας πρoσέξη τηv τακτικήv 
πoυ ακoλoυθoύv, ας απoβάλη τες ραγιαδίστικες 
δoυλόπρεπες αvτιλήψεις, πoυ τoύπvιγαv ως τώρα τηv 
ψυχή, ας απoτιvάξη τηv σκoυριάv τωv πρoλήψεωv κι 
απελευθερωµέvoς απ' όλα ας δη, ας ζητήση σαv 
ελεύθερoς άvθρωπoς τo συµφέρo τoυ. Τo συµφέρov τoυ 
πoυ δεv πρέπει σε καvέvα πλoύσιov αστό vα βασισθή 
από καvέvα τέτoιo όvτoς vα µη τo ζητήση, γιατί oι 
τέτoιoι ζoυv από τo αίµα τoυ και µovάχα καµµιά 
γελoία φιλαvθρωπία συvηθίζoυv vα κάµoυv, αλλά από 
τov εαυτό τoυ, από τoυς αvθρώπoυς της 
επαγγελµατικής τoυ τάξεως vα τo ζητήση και εκεί θα 
τo βρη, και µόvov στo εργατoαγρoτικόv κόµµα vα 
βασισθή γιατί µovάχα απ' αυτό θα υπoστηριχθή". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


