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ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΧ ΠΑΝΘΕΖΖΑΑΙΚΗΖ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ (Ε. Α. Μ.)

ΟΛΟΙ ΖΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΖΗ ΤΗΖ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ !

Ι Κ Π Ρ Ι Ι 2  ΓΙΑ  ΤΚΗ Τ ίΛ ΙΚ Η  Ν ΙΚ Η !
Τρεις μέρες γόνιμης, πλούσι

ας αέ αγωνιστικό παλμό δου
λειάς τό Β.' Πανβεσσαλικό Ιυνέ- 
δριο τού ΕΑΜ. Ή πορεία τού έ- 
θνικοαπελευβερωτικοΰ κινήμα
τος στή Θεσσαλία μέοα στό χρό 
νο πού πέρασε. Μιά πορεία μα 
τωβαμένη.ΤερόστιεςθυοίεΓ. Ικλη 
ροί άγονε«·.Μέσα στό χρόνο αύ 
τόν τό ΕΑΜ αγκαλιάζει τις πλα 
τιές λαϊκές μάζες καί ή έπιρροή 
του απλώνεται στό σύνολο οχε 
δον τσΰ Θεσσολικοϋ λαού. Ο άν 
ταρτοπόλεμος όπ’ τή μορφή τού 
κλεφτοπόλεμου περνάει αέ όνώ 
τερη φάση, οτόν τοχτικό πόλε 
μο μέ τις ανοιχτές έπιδέσεις 
μέοα στις απλωσιές τού κάμπου 
καί σιίς βάοεις των καταχτη
τών. Ό  έφ. ΕΑΑΧ άναδείχνεται 
λαμπρή αξιόμο) η δύναμη 
καί κρατάει ένα μεγάλο βάρος 
τού σκληρού καμπίειου πόλε
μοι. Οΐ λαϊκοί θεσμοί, ή αύτοδι 
οίκηοη, ή Α. Αικοιοσννη. ή νεο 
σύστατη ΙΠ παίρνουν ούοία κοί 
περιεχόμενο, άγοπιένται καί 
προασπίζονται όπ’ τό λοό, όλο- 
κληρώνεται τό Ααϊκό Κράτος 
μέ τή Α. *. Θεσσαλίας. "Ενα 
πρωτοφανές οέ ποσότητα καί 
ποιότητα γυναικείο κίνημα ξε- 
πετιέται μέ άποκορύφωμα τις 
τεράστιες μαχητικές διαδηλώ
σεις, όπου οϊ γυναίκες παίζουν 
πρωτοπορειακό ρόλο. Επιβάλλε
ται κοί νιγαντώνετοι ή Ε.Τ.Α., 
μετ«·βάλλεται σ' ένα τεράστιο 
λαϊκό οικονομικό οργανισμό.

Οΐ έργάτες μας όργανωμέ- 
νοι στό έργατικό ΕΑΜ κατεβαί
νουν αέ ηρωικούς αγώνες γιο 
τις υλικές κοί έθνικές διεκδική 
σεις τους. Ή Ν. Γενιά, μαχητι
κή πρωτοπορείσ, δίνει υπέροχα 
δείγματα αυτοθυσίας καί παλλη 
ππριά*-. ' »  ’Εθνική 'Αλληλεγγύη 

ανώνει μιά πρότυπη κοινω
νική πρόνοια κοί φτάνει στό ϋ 
«|ιος μιας ζωντανής ¿ργάνωοης. 
Ή πολύμορφη καί ποικιλών· μη 
αντίδραση απ' τούς αξιοθρήνη
τους οπαδούς τοϋ «Βασιλείου 
τής Πίνδου» ως τ«ύς ΕΑΙα Λ, 
τόν Ε Α ϊΙ, τά ΕΕΕ κλπ. χτυπιέ- 
τοι άποφ« σιστικά κ«Ί εξουδετε
ρώνεται Αόθηκε καί κερδήθηκε 
ή μάχη τής σποράς. Α ¡νέτοι κοί 
κερδίζεται ή μάχη τής σοδειάς.

Τό Β.' Πανθεοσαλικό Συνέδριο 
τού ΕΑΜ, πού συνήλθε στήν πιό 
αποφασιστική καί κρίσιμη καμπή 
τοϋ δλου άντιφασιοτίκοϋ ουμμο 
χικοϋ όγώνβ, τή στιγμή πού ό 
πόλεμος μπαίνει οτήν τελική νι 
κηφάρα φάαη του, βάζει μπρο 
στό Θεσσολικό λαό τούτο τό βα 
σικά καθήκον: "Ολα γιά τή συν 
τριβή τοϋ φασισμόϋ. Όλοι στήν 
τελική νικηφόρα εξόρμηση τής 
Λευτεριάς. * Γ  άπ1 αυτό άπορ 
ρέουν δλα τ' άλλα. 'Ολοκλήρω
ση τής μάχης τ ς σοδειάς μέ τό

Ο Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  Τ Ο Υ  Β '  Τ Τ Α Ν Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ  Τ» i « ™ΣτΙς 26 - 28 Ιούλη συνήλθε τό "Εκαναν ήρωϊκές καί μεγαλειώ· Β'. Παν8εσοα\ικό Συνέδριο του δίκες, μαχητικές, διαδηλώσεις. ΕΑΜ σέ μιά δροσόλουστη καί Α π ’ τό μπάλωμα, τό ζύμωμα τό έλατόφυτη πλαγιά τής Πίνδου, πλύσιμο, πούήταν οΐ κυριώτερες Έκατονέβδομήντα πέντε άντιπρό υπηρεσίες πού πρόσφεραν πέρσι σωποι άπ’ δλες τΙς όργανώσεις φέτος ρίχνεται μέ όριιή κοί φα· τής Θεσσαλίας (άντρες 103, γυ- νοτισμό στή μάγη. Συμμετέχει ναϊκες 72, άπ αύτούς 83 έργάτες I στήν αύτοδιοΐκηση καί τό χτίσι- καί ύπάλληλοι 40 άγροτες, 11 έ ·1 --- —·"■ -·*-■· παγγελματίες 31 διανοούμενοι καί έπιστήμονες). Πάνω άπό χίλιοι άντιπρόσωποι προσκεκλημένοι και όκροατές άπ’ οΛα τά χωριά παρακολουθούν τό συνέδριο. Λιοκομένοι τής Θεσσαλίας άγμότες καί άγρότισσες. Κσραγκούνιδες καί καραγκούνες μέ τίς τοπικές ιούς ενδυμασίες, έργάτες κοί έργάτριες. πτωχοί βιοπαλαιστές,παπάδες καί διάνο ούμενοι, δλες οΐ τάξεις κι* δλα τά στρώματα του θεσοαλικοΰ λαού άντιπροοωπεύονται. Α ν τάρτες, καπετανέοι, καί άξιωμα* τίκοΐ του ΕΛΑΣ.Αντιπροσωπείες άπ’ τίς άλλες περιοχές τής χώ ρας, οί Πανθεοσαλικές καθοδηγήσεις των άδελφών όργανώσε ωι,ή ‘ Εθνική Πολιτοφυλακή, πολ λυμελής άντιπροαωπεία των Κ.Ε. του ΕΑΜ, ΕΕΑΜ, ΕΑ, " Λ γ  γλος όξιωματικός τής Διαουμμα χικής Στρατιωτικής ’Αποστολής άντιπρόσωποι των συνεργαζομέ- νων στό ΕΑΜ Κομμάτων, πολλοί θεσσαλοί Έθνοσύμβουλοι, άντιπρόσωποι τής σύνταξης τής « Ελεύθερης ‘Ελκοδας καί άντα ποκρίτές άλλων έπαναστατικών έφημερίδων. Κατά τή διάρκεια του Συνεδρίου (Ανακοινώνονται τηλ)ματα του συν. Ά λ . Σβώλου, Προέδρου τής ΠΕΕΑ, Γ. Γεωρ- γαλά, Προέδρου τής ΕΠΟΝ, του συν. Μ. Μάντακα, γραμματέα

μο του νέου ΛοϊκοΟ κράτους, δίνει άπειρα θύματα στό βωμό τής λευτεριά'-.
Ό  Στρατηγός ΨιάρρηςΌ  θεσσαλικός λαός—λέει 6 Στρατηγός Ψι-άρρης π ρ ό ε δρος τής Διοι κητ’ Επιτροπής θεσσαλί α ς — στάθηκε στίς πρώτες γραμ- μέςτοΰ άγώνα. «Μέ περηφά- νεια σά θεσσα- λός τό διακη ρύσσων.Στήν ή ρωϊκή αύτή έ- ξόρμηση όλά- κερου του έλλη νικοΰ λαού γιά τή Λευεριά καί -ή Λαϊκή Κυρι σρχία μονάχα οί μαύροι κύ κλοι τής πλου τοκρατικ. όλι γαρχίας δέν πή ραν μέρος άλλ’

άντίθετα συμμάχησαν μέ τόν κα ταχχητή Καυτηριάζει μέ δρυμίτα τα λόγια τήν άντιλαϊκή καί δολο φονική πολιτική των κύκλων των Γλύξμπουργκ—Παπανδρέου καί βεβαιώνει πώ; ή Δ.Ε.Θ . θά κατα βάλει δλες της Υς προσπάθειες γιά τήν όλοκλήρωση του Λαϊκού κράτους στή Θεσσαλία. (
Οί άδελφές οργανώσεις Ό  συν. Βαγγέλης Καρίκης Γραμματέος του Γράφε ου Θεσσαλίας τοϋ Έ ργ ΕΑΜ', τονίζει τήν πρωτοποριακή θέση,πού άπ’ τόν άρχή πήρε ή θεσσα- λική εργατιά, καί ιδιαίτερα | τοϋ Βόλου καί ) διαβεβαι ώ ν ε ι [ πώς καί στήν ί τελική έξόρμη ί ση γιά τή Νίκη οΐ έργάτες θά κρατήσουν έπάξια τήνπρω τοποριακή’ ους θέση. Ό  συν. Γιάννης Γαργα λιάνος τής Παν θεσσάλικής Έ  πιτροπής τής ΕΑ μιλάει γιά τό τεράστιοέρ- γο πού μέσα σ’ ένα χρόνο έ

πετέλεσε ή Εθνική 'Αλληλεγγύη στή Θεσσαλία Ό  συν. Όρέστης, Γραμματέας τοϋ Συμβουλίου ΕΠΟΝ περιοχής Θεσσαλίας, λέει πώς ή δράση τής ΕΠΟΝ μέσα στό χρόνο πού πέρασε, δίνει τό χαρωπό καί έν- θουσιαστικό τόνο σ’ όλάκερο τό Εθνικό θεσσαλικό κίνημα. Στό ! βουνό, στόν κάμπο στήν πόλη ! παντοΰ πρώτοι οί Έπονίτες, οί Έπονίτισες καί τά ’Αετόπουλα. Ό  συν. Ά λ . Κοσμάς έκ μέρους | τής τέως Δ)σης Έφ. Μεραρχιών | Θεσσαλίας άναλύει τό τεράστιο ; ρόλο τοϋ Έφ. ΕΛΑΣ στήν άνά- πτυξη τοϋ κινήματος καί μέ τήν εύκαιρία τής άπόλυτης στραηω τικοποιήσής του ζητάει να τόν ι πλαισιώσουν ot όργανώσεις μας ! μέ τά πιό μαχητικά στοιχεία, , Στήν προσπάθεια τοϋ έχθροϋ νά μάς έξουθενώσει.—λέει ό συν. Λ. Άζαριάς, τής Διοίκησης τοΰ κλιμακίου ΕΤΑ Θεσσαλίας-- ό Θεσσαλικός Λαός όογάνωσε καί ί συστηματοποίησε τό οικονομικά τοϋ άγώνα. Σήμερα ή ΕΤΑ θεσ σαλίας τροφοδοτεί τά 60 ο)ο τής δλης δύναμης τοϋ ΕΛΑΣ τής χώρας.
Ή άφιξη Ζτρ. Ιοβιετ.’Αποστολής

•Ο σ υ ν.-π. ΓΙΕΡΔΙΚΗΣ νέος Γυαμματέας της πανθεσσαλικής Έπιτροτης του ΕΑΜ
HIT ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ »χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΑΜ

‘ Ο συν. Τ . ΓΛΡΓΑ Λ1*Ν Ο£

Ή  μαζιχάτητα τυϋ κινήματος τού α ’ . έξ&μήνοο 1943 ατά χρόνο πού μας πέρασε μετατρέπεται σέ π ιλ λ ο ϊ-ίτ η  τα. Ή  τεράστια ΐιάχυτη έπιρριή μπαίνει ο? ¿ργανωτικά κ α νίλια . Καμ- ιαά περιοχή δξιο άπ’ τό Ε Α Μ . Κανένα χωριά κανένα έργοατάσιο. Σ τ ό  cü/O 
Χο τοϋ πλτ,βυσμοϋ τής Θεσσαλίας, ntù φτάνει τις 590 χ ιλ . οί όργανωμένοι εί ν ιι  σήμερα 274 χιλ . "Αν από τόν πλη- θυαν.ό ι ύτό άφαιρέσουμε τό 1)5 πού à ναλογεί οτόν άνοργανώσιμο πληθυσμό βά 8-ϋμε Su  58 ι)ο x êv  όργανωσ!μων βρίσκονται μέσα στις γραμμές τοδΕΑΜΟ ί δ,ιβμεί αύτοί τβν όργανώτιμων ίέν ίτηχοϋν τήν πραγματική ΐύναμη κηί έπιρροή μας πίύ ιϊναι τεράστια κοί ά γκαλ,άζει τό ούνολο σχε,ΐόν τοϋ θεσ α ιλ ιχ  ϋ λαοϋ. ’ Απόδειξη γιά τά napa  πάνω είναι ή νβν.χή συμμετοχή τοϋ λαοϋ στίν άγώ»α κάτω απ' τά συνθήματα τοϋ Ε Α Μ  καί  ή άβίαοτη προσφορά τής δηαίθροο γιά τόν έπισιτισ μό τοϋ Στρατοϋ μας. Ή  παλλσϊκή άντιβομλγαρικά συλλα’Οργανωτικός Γραμματέας της Πάνθεο-, _ __, _ .σαλ.κής ’Επιτροπής του ΕΑΜ , αυμμετσχή στά_  _  _  ,  I λητήρια μέ 20 000 στό Βόλο κοί 12.Στρατιωτικών καί του Συν)ρχη 000 3ΐήν Καρδίτσα. Οί αλλεπάλληλες Μουστεράκη Στρατ. Αρχηγού 1 Μερκρχίος μέ τά όποια έκφρά

' Ενότητα τοϋ Θεσοαλικοΰ μέοα o tic  γραμμές τοϋ
καί ατό πλευρά τής Π ^ Ε Α ,  τή 
μονοδικής λσΐκής εθνικής Κυ
βέρνησης, ποϋ έκφραζε« κ«ί έκ 
προσωπεϊ τό μαχόμενο έβνσς. 
Άποσύνθεοη των γερμανικών 
δυνάμεων καί τών καθαρμάτων 
τοϋ Ράλλη κλπ. μέ γερά χτυπή
ματα καί παράλληλη έντονη δια 
φωτιστική δου>ειά.

Τά στελέχη μας πρωτοπορεία 
στήνέκπλήρωσητώνκαβηκόντων.

Εμπρός γιά την τελική Νίκη!

Η ΑΦΙΞΗ ΣΟΒΙΕΤ. 
ΖΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

κινητοποιήσεις, χιλιάδων γυναικδν 
καί άνδρόν σ’ δλες τίς έπαρχίες τής > 

λσοϋ 1vtTal Β σΛ Ιψη c “cl· ' , Θεσσαλίας μέ πρωτσπερεία τίς yuv& Î - ,Ε.ΑΜ : καΐ̂  έπίταχτικές ανάγκες ; xf)(. · Ε λαασώ'ας, τ· ϋ Κάμπου
. του έ̂Θ\ ικοϋ άγώνα. δέν̂  τους έ̂πι Xplxx X̂u)·/, Φαρααλων, Άγιας, \ά-

ρισ-χς. Tdí αετόπουλα τής Ελαοςώνας

«Υουρα κρυψιμ^τηςπαραΥωΥης. ,ζετα'ι ^ θλίψη' τους για -i έπεί-έ π ιτ α χ τ ικ έ ς  α ν ά γ κ ε ς  !

’Απ' τίς 26 τοϋ ’Ιούλη βρίσκεται στήν Έλεύθ. Ελλάδα Σοβιετική Στρατιωτική άποστολή μ’ έπικε- ψαλής άνώτερο όξιωματικό τοϋ Κόκκινου Στρατοϋ.Ά π ’ τά χωριά μας, πού πέρασαν οί σοβιετικοί όξιωματκοί ώσ που νά φτάσουν στόν προορισμό τους έγιναν άντικείμενο θερμότατων έκδηλώσεων τών χωρικών μας. Ό  ένθουσιασμός ού-ός είναι ένθουσιασμός όλάκερου τοΰ Έλληνικοϋ λαο" πρός τόν ήρωϊ κό Κόκκινο Στρατό καί τούς άδά μαστούς λαούς τής Σοβιετικής "Ενωσης, πού πσλληκαρίσια κρά τησαν 3 καί πλέον χρόνια τήν πρωτοπορεία τοϋ δλου άντίφασι στικοΰ άγώνα.Ό  Θεσσαλικός λαός, πού άλύ γιστος καί άκατόβλητος παλεύει ήρωΐκά ένάντια στίς βάρβαρες όρδές τών οϋννωνκαί στά καθάρ ματα τών ντόπιων προδοτών χαι ρετίζει τήν άφιξη τής Σοβιετικής Στρατιωτικής Αποστολής στήν Ελλάδα μέ Ιδιαίτερο ένθου σιασμό.Οί ήρωΐκοί καί άκατάβλη τοι άγώνες τώνΣ βιετικών λαών φώτισαν πολλέςφορέςτόν τραχύ δρόμο τής πάλης τοϋ 3εσ. λαοϋ.Πληροφορίες άνσφέοουνδτι έρ χεται καί 'Αμερικανική Στρατιωτική Άποστολή. "Ετσι ή περίλα-

τρέπόυν νά πάρουν μέρος στό Συνέδριο,, ό συν. Μάντακας τελειώνει ώς έξήςτό τηλεγράφημά του-«Βέβαιος πώς τό Συνέδριό σας θ' άποτελέσει οταθμό άγω,νιοτι- κής έξόρμησης παράλληλα μέ τό σταθμό, πού σημειώνει ή σύγ χοονη ιστορική παρουσία σιό πλευρό μας τών άντιπροσώπων τοϋ μεγάλόυ καί ήρωΐκοϋ μας σύμμαχου Κόκκινου Στοατοϋ σας άπευθύνω θερμότατους συ ναγωνιστικούς χαιρετισμούς».Τό Συνέδριο ά: χίζει μέ τόν Εθνικό "Υμνο. Δω ρίζεται έν^ς μικρός κατάλογος άπ’ τόν άτέ- λειωτη φάλαγγα τών θεσσαλών ήρώων πού έπεσαν στό βωμό τής Λευτεριάς, κρατιέται ένδς λεπτοϋ σιγή καί ψέλνεται άπ’ δλο τό πλήθος τών άντιπροσώ- πων τό πένθιμο έμβατήριο.
Οί είοηγητέςΌ  Γραμματέας τής Πανθεσσα λικής Επιτροπής τοϋ ΕΑΜ συν. Δήμος Σουλιώτης στή δίωοη όμι λία του δίνει πλατειό, άναλυτι- κή καθαρή εΙ*ό' α τής πορείας τοϋ Έθνικοαπελει θερωτικοϋ κινήματος στή Θεσσαλία μέσα στό διάστημα τοϋ χρόνου άπό τή 26 Ιούλη 1943 ώς τίς 26 Ιούλη 1944. ΟΙ δύσκολες συνθήκες πού άντιμετώπισε ό Θεσσαλικός λαός παλεύοντας στό τριπλό μέτω πο Γερμανών— Ε Δ Ε Σ —χειμώνα. Ή  ήρωΐκή προσπάθεια τοϋ λαοϋ μας, οί έπιτυχίες, οΐ αδυναμίες, τά λάθη, τά καινούργια καθήκον τα. (Σ’ άλλη στήλη δίνουμε τά κυριώτερα σημεία τής όμιλίας τοϋ συν.'Σουλιώτη).Συνεισηγήτρια ή συν. Μαρία Άγριγιανάκη γιότό γυναικείο κί νήμα τής Θεσσαλίας τονίζει τήν διαφορά άπό πέρυσι ώς φέτος. Πέρυσι οί όρνανωμένεο γυναίκες άντιπροσωπεύαν τά 8—9 ο)ο τών όργανωμένων, φέτοο τά 40 ο)ο.

πού απάζηι,ν γ(ς άτΐ'.θήκβ{ κ ι !  μ*ταφί- ροον 700 όκ. τρόφ.μχ γιά τά ουσαιτιά τομς. *0 ήφοπλιομός τ6δν ’ Ιταλών ο-.έ κτται «ωτίινό οημάΐι ατή δράοη τών όργανώ:«ών μας, ατήν παλλαϊκότητα ττϋ κινήματος, στήν δ -.έροχη ποί ιτι>ή ίύττριφία τοϋ λαοϋ μας, άπίναντι οκ,ύ; χτιοιν-.ύ; καταχ^η ές του,.πού τόοα όργια «Ιχτν κάν«ι. Ό  Βόλος, ή A àcw a καί τά Τ ρ ίκ κ ιλα  Ιχο(ν νά ί- πιδίίΕοον άφάν'αοτβς ο ίλ ίΐις  ή ία ϊτ - μοϋ, οτήν πϊρίοίο αύτή. Κ ι’ ή τ«ράο- τια αύιή έπιτυχία τοϋ θίοοτλικοϋ κινήματος οτόν ίφοπλιρμδ τής Μίοαρχί ας Πινιρόλο ό ς ίίλ ιτ α ι κατά 90 ο)ο οτήν κ*ραυνο6όλα δράοη τών όργα ώ 
08ων τών πδλβων καί πριν άπ’ δλ>ς τής Λάρισας, π ύ διπλώματα ώτατα Ιστβιλε τό σιρπτηγό Ίνφάντβ οτά Τρίκκαλα μβ τή λίγο πτρίβργη δυαρχία τοϋ ίφ . Ε Α Α 2  καί τών ’ Ιταλών στρατιωτών ατίς μίοβς αύτές. "Αλλη άπόδβιξη τής παλλαϊκότητας τοϋ κινή ματος καί τής ιβράοτιας έπιοροής μας ή έκλογική μάχη μέ τόν Ε Δ Ε Σ  τόν πιρσονό Σ)6ρη καί Ό χτώ δρη Στίς έ- κλογίς αύτές π( ù δόθηκ* οκληςή μά χη άνάμβσα οτό ΕΑΜ  καί τόν Ε Δ Ε Σ

“ Αλληϊνδειξη οί εκλογές τοΟ ’ Εθν.Συμ βουλίου, οτίς Οποίες οί ύποψήφιοι του 
Εα Μ πήραν τά 85θ)θ τοΰ σρνΟλου τών ψηφοφόρων καί σέ πολλές έπαρχίες έ- φθσσαν τά 98c)ο“ Ολος δ θεσσαλικός λαός μάχεται καί ζεϊ τήν έαμική έτανόσταοη. Στήν πόλη, οτόν κάμπο, στό βουνό. Ό  καθένας βάζει τό λιθαράκι του oró ρενάλο οίκοδό μημα. Οί λιγοστοί μαύροι κρύφτηκαν ατά κέντρα κάτω ά π’ ήν προστασία τών πατρώνων τους καταχτητών καί μετρούν τίς μέρες τους.Ο ί προσπάθειες τής άντίδραοης νά ρι ζώσει σιή Θεσσαλία άρχίζουν άπό τή Λεγεώνα, φτάνουν σ όν Κωσ-ότουλο, περνούν otó Ζ ρβα κοί-καταλήγουν στό Εα Σ.*Δ , E R E , Ε ιΟ  κλπ. ΟΙ πρωταγωνι στές καί πρωτεργάτες τών δργα-ώσεων αύ'ών είναι οί 'Ιδιοι άνθρωποι, πού δέν μπόρεσαν νά πιάσουν μέ τούς έθνικιστι κούς ύ,τερισμ' ύς τους καί πέρασαν σήμερα όνοιχτό στό πλευρό τοϋ καταχτητή. "Οκοι μας ζήσομε τις περισυνέ: έ- πιχειρήαετς καί τό δύσκολο έκεϊνο άγώ νο μέ τό Ζέρβα. Καί δ*οι άκόμα θυμού μαοτε τό ποΜ-ικό κριτήριο -ών όργανώ σεών μας, πού άπό τήν πρώτη στιγμή είπ α ,έ  πώς δέν πρόκειται νά έχουμε κα λή φιλία μέ τό Ζέρβα. Πάντως έμεΐς συ νεπεΐς στή συμφωνία δέν δώσαμε σέ καμμιά περίπτωση άφ-ρμές. ’Αξιωματι· κοί καί στεκέχη τού ί Δ κ Σ  δημιούργη σαν τό βάθρο τών ση ιερινών όργανώσε ων EEÉ, β \Σ ' Δ , Ε λ Ο  (Μακεδόνας, Κυ ριαζήν, Μαντζούκα^, Πλαοτήρος Πυρ· ρόπουλος, Καραποσ-όλης κλ-.)Σήμερα βρ.σκόμοοτε σ .ό στάδιο, πού ήταν ή Λεγεώνα στις ά -χές του 4943, πυύ δέν μπορούσε νά ξεμυτίσει άπ’ τή Λάρισα. Χτυπήθηκαν άτοτελεσματικά τά καθάρματα τών προδοτικών όργανώσε- ων. λ ίγ ο ι—λίγοι παρ-ιδίδαντ ι γιά  νά γλυτώσουν τή σκληρή τιμωρία, πού έπι φυλάσσει στούς άμετανόητους ό θεσσαλ λαός, πού άπ’ τόν άγκαλιά τον άρπά χτη .α ν έ< τοντάδες πατριω ών καί στάλ θηκ ιν στό έχιελεστικό άπόσπασμά καί στις κρεμάλες.Σ τό  οημβρινό μας συνέδριο, ο,ί θεσ σαλοί Έ α μ ΐτ ε ς  6’ άντιτλλοξουμβ τήν πβϊρα μας, Ü’ ανανεώσουμε γίς δυνά- ι εις μ ις  γιά ό νέο ξεκ'νηυα καί τό τελειωτικά Πλουτισμένοι μέ τήν πλου σια πείρα καί διδάγματα, ί)ά σκορπί- αοιμε πάλι οτά πέρατα τής Θεσσαλίας καί 6ά μεταδώσουμε αύχά οτό Λοό καί στά μέλη μας. ‘ Ορμητήριο και 4 φετηρία γιά τά νέα καβήκοντα πού μπαίνουν οήμερα μπροστά μας.Τό περιαονό μας Συνέδριο άιχιοε μέ τούς ήχους τής πτώσης τιϋ Μουσο λίνι. Πολλοί συναγωνιστές φίλοι τών ί οτορικών ουμπχύσεων περίμεναν καί στό φετεινό κάτι καί ϊσυνς δέν έπεσαν π'λύ έξω. Τό συθέμελο τράντα μα χοϋ χιτλερικ· 0 t ίκοδομήματος άπ’ τά μ ία α  καί τά έξω είναι πολύ μεγαλύτερης ση μασίας ά< δχι καί τόσο θεαματικά σ αύτήν π ιώ ιη  τοϋ θεατρίνου τής Ρώ μης, πιύ δλλω σιε άρέσκονταν αέ θεάματα σ’ δλη του τή ζωή !Οί Ιστορικές στιγμές μας καλούνε στό Ε Δ Ε Σ  πολεμικό προσκλητήριο γιά τήν τελική 90 ο)ο | Εφοδο._  “ Ολοι μας θά σταθούμε πιστοίοί ψήφοι τοϋ Ε Α Μ  έφτασαν τ ά _____ ,-  , _  . . .  .αέ 10 ο)ο αίνο πιό πϊίοαν οί έδεαΓτες , στρατιώτες στό πρόσταγμα τής πατρίδας, με ιυ  ο ρ  μονο πιυ πήραν οι εοεοιτες. οτί| φωνί) 1ων σκοχομένων όδερφΰνΠαρά τίς άφθονες λίρβς' καί τίς συ |μας, στή μνήμη τών πατέρων μας καίκοφαντίες, πού σκορπούσαν μονάχα 8 ΐ οτή ° ϊ ιά ■'ο01 Ρήγα τοθ Βελεστινλή,- 1 0  χωριά στή Δ Θεσσαλία μπόρε- Μ ν 'δ δσαν νά κερδίσουν. χρόνια

μπρη ήρωΐκή καί δοξασμένη δρά . . .  ση τοϋ άκατάβλητου λαογένητου ! Μά ή διαφορά είναι κυρίως ποιο Έθνικοϋ μας Στρατοϋ παίρνει τική.Μέσα στό χρόνο ή γυναίκες τήν δλοκληρωτική συμμαχική ά- πήραν ένεργετικά μέρος στό κί- 
ναγνώριση. I νήμα. Μπήκαν στήν καθοδήγηση.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞ Ο ΡΜ Η ΣΗ !
Παραπατάει ζαλισμένος άπ'τά συνδυασμένα ^ερά συμμα

χικά χτυπήματα ό χιτλεροφασκ μός. Ό  ήρωΐκός ’έθνικός 
μας Ζτρατύς ΕΑΑΧ αέ θυελλώδικες έπιθέσεις εξοντώνει 
παντού καταχτητές καί έθνοπροδότες.

Έαμίτες τής Θεσσαλίας ί 
Συνδυάστε τήν άκληρη καί άμείλιχτη πάλη τών ηρωικών 

μας πολεμιστών τοϋ ' ΑΑΖ μέ έντονη κοί δραστήρια δου
λειά γιά ιήν άποσύνθεοη τών γερμανικών δυνάμεων. Δια
φωτίστε τους νερμανούς στρατιώτες καί τά καθάρματα, 
τοϋ ΕΑΖ'ΑΛ, ΕΕΕ, ΕΑΟ κλπ. πώς ό μόνος δρόμος σωτηρίας 
είναι νά καταθέσουν τά δπλα. Ή ώρα τής άμείλιχτης τιμώ 
ρίας πλησιάζει καί τότε τίπο-ε δέν θά τούς σώσει.

Γερά χτυπήματα καί άχούραστη διαφώτιση !

"Ολοι μας άπό προσωπική άντίληψη ξέ ρουυε ποιό ρόλο έπαιξε ή χωροφυλακή στήν έθνική καί κοινωνική νεοελληνική ζωή.Χωροφύλακας σήμαινε βασιβουζούκος, δολοφόνος, έκβιαστής, δήμιος του έλλη- νικοΟ λαού.‘Η ’ Εθνικό Πολιτοφυλακή είναι δλότε- λα διαφορετικό πράμα. Ακριβώ ς τό άν- τίθετο«ΠολιτΓφύλακσς, ιιάο είπε δ συν. Γιάννης Λιανας τής ’ Ανώτερης Διοίκησης Ε. Π . Θεσσαλίας, σημαίνει π α ι δ α γ ω γ ό ς ,  φ ρ ο υ ρ ό ς  τ ώ ν κ α  τ α κ . τ ή σ ε ω ν  τ ο υ  λ α ο Ο κ α Ι  π α  ρ ά γ ο ν τ α ς κ α Ι σ υ ν τ ε  λ ε π τ ή ς  π ο λ ν τ ι σ μ ο υ » .Τό πιστεύουμε.ρΟ συαπαθέσταΐος στό θεσσαλικό λαό συν Κώστας Καρανιώργης είναι φορέας εύχάριστων είδήσεων. Στό Α! αα\θεσσαλικό Συνέδριο άνάννειλε στή λαοθάλασσα τών συνέδρων τήν παταγώ δ^ η  πτώση τοθ θεατρίνου Μουσολίνι.Στό Β! Πανθεοσαλικό Συνέδριο μας έ πεφύλασσε καί πάλι μιά έκπληξη. νΟχι λινώτερο εύχάριστη.Δέν εΙγσν προνωρήσει καί πολύ οί έρ Υασίες του Συνεδρίου, καί νάτος γελαστός καί χαρούμενος ό συν. Καραγιώο- γης άνεβαίνει στό βήμα γιά νά μας άναγγείλει τήν άφιξη Σοβιετικής Στρατιωτικής ’ Αποστολής.Ζωηρά χειροκροτήματτα άντιλάλησαν στά γύρω βουνά τής περιοχής του Συνε *ρίου, καί οί ζητωκραυγές: Ζήτω ό Κόκ κ νος Στρατός! Ζήτω οί Σύμμαχοι! δονούσαν τήν άτμόσφαιρα.* * *  Στό βήμα ή ψυχή τής Ε Τ α  Θεσσαλίας συν. Λάζαρος Ά ζα ρ ιά ς (Τριπο· ταμίτης). ’ Ρξιστοράει τό έπος τής ΕΤΑ Υπογραμμίζει τήν άπλόχερη καί άγόγγυΤό" άπόγέμα της πρώτης μέ- ι ? ,Τ' προσφορά τού θεοσαλικοΟ λαοθ σέρας πρίν άρχίαου'ν οί έργαοί,ς ^ωΓοσύ^^ΓΕτΓπρ^^^^θε^α^. τοϋ Συνεδρίου ό συν. Κ. Κσρα- κά λαόγιώργης άνακοίνώνεί τήν άφιξη , , Τέ όλα άντοποκρίθηκε Λ ΕΤΑ θεσσα. Λ * _ „ 1 λίσό. Μέ άποκορύφωμα τόν άθλο των Στρατιωτικής  ̂ ÔplEXlKT̂ C Alio· μεταφορών. Στήν έποχή τών έπιχει^ήσε στολής στή χώρα μας. Θύελλα μέ τίς όρδές -ίοΟ τυχοδιώχτη Ζέρβα έτθουσίασμοϋ Ks! ΧέίβδΚβδΐη- 3200?° Δκ· τρόφιμα μετσφέρθηκαν σέ μάτων ξέσπασε, θερμές έκδηλώ- άνεπάρκε.άσεις υπέρ τοΰ ήρωΐκοϋ Σοβιέτ, της νάάνεψοδιά ει τόν Ε ΛΑ Σ σέ δπλα Λαού καί τών μεγάλων μαςΣυμ- καΐ 5 ^ ° ςμ? 6χικ^ ό β λ η μ α  οότό, _λέει ό μαχών. ουν ’ Α ζα ριάς, τοθ άνεφοδιασμου σέ πο·‘Ο "Αγγλος αντιπρόσωπος λεμινό ύλικό, τό άνάλοβε προσωπικά όΟ ά ν ν λ ο ο  ά ί ϊκ ό ο  κ Κ οΠ  τ Κ γ  β ΛΑΣ  καί τόν άνεφοδιασμό του σέ 8- ν  α γ γ Λ ο ς  ας/ςος κ. r\ou, της πλα τ4ν κάνει οτ1ς μάχες πού δ(νει λαφυραγωγώντας τούς γερμανούς καί τούς προδότες».*0 παλαίμαχος άγωνιστής τού,· λαού, τό σύμβολο τής έργατικής τάξης, δ γραμματέας τής κ .  Ε . τοϋ’ Εργατικού FAM συν. Κώστας θέος ρίχνει στύ Σ υ νέδριο βροντόηχο 'ό  σύνθημα: Γυαλιά —καρφιά! νά γίνουν δλα πού έξυπηρε- τοΰν τόν καταχτητή στούς πολεμικούς του σκοπούς (έογοοτάσια, βιομηχανίες, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, λιμάνια), Ή  έρ- γατική τάξη π^ύ., είναι τό πολυτιμώτερο κεφάλαιο τοθ έθνους έχει τις δυνατότη τες νά τά ξαναφτιάξει, δταν γκρεμίσει τή φασιστική τυραννία.Η λεκτρίζονται ά τό τό σύνθημα οί άν- τιπρόσωποι του ’ ΚΡΥ· Ε α Μ καί περνώντας άπό τό βήμα ό ένας κοντά στόν άλ λο δ'σβεβαιώνουν τά Συνέδριο καί τήν κοθοδήγησή τους, πώς τίποτα δέ θ’ ά- ψήσουν όρθιο πού νά έξυιιηρετεϊ τόν έχτρό.* * * ’Αποθεώνεται ό Καρατζάς δταν έμφανίζεται στό βήμα. Είναι δ διευθύ- νων νους τοθ άποοπάσματος τής I Μεραρχίας γ ιά τ ή  μάχη τής σοδειάς.Μέ άφάνταστη άπλάτητα περιγράφει τή μεγαλειώδικη μάχη τής σ ο δ ειά ς .Έ ιίικ ο ί ήρωϊσμοί, πρωτόφαντες έκδηλώσεις οότο θυσίας,..Τά ήρωΐκά άπόσπάσμα Καρατζα δίνει τή μάχη οτήν πόλη τής Καρδίτσας, Σ ά ν πύρινη λάβα ξεχύθηκαν οί άντάρτες μας οτή σιδερόφραχτη πάλη. 30 Γερμανοί καί 5 έαοαδίτες πλήρωσαν μέ τά κεφάλι τνμς τά έγκλήματα πού διέπραξαν. 45 τραυματίες.ΓΟρλ σζαν οί Γερμανοί σάν σκύλοι μάς λέει ά συν. Καρατζάς, δταν τούς έ, πιτέθηκσν οι άντάρτες μας.Καί τού είμαστε άκόμα!.,.* * *  θ ά  πρέπει νά τά άμάλογήσουμε: "Ολοι μας διατηρούσαμε κάποιες έπιφυ- λά ξεις γιά  τήν άπάλμτη έπ ρροή μας ατήν “ Ηπειρο, γιά  τό λόγο πώς στήν “Ηπειρο έχει ίω λ'ά σει τά ένοπλο στραΐι ωτικό τμήμα τής ντόπιας άντίδραοης.‘ Ο άντιπρόσωπος τής ’ Ηπείρου συν- Στέλιος Φώπάδης διάλυσε δλες τις μι- κροπλάνες καί διαβεβαίωσέ τό θεοσα- λικά λαό πώς ή -Ηπειρος βρίσκεται δρι- οτικά πιά μοζί μας, καί πώς ά Ή πειρώ  τικσς λαός έχει τή δυνατότητα μέσα σέ ¡2 εικοσιτετράωρα νά έξοντώσει τίς λη- στοσυ μορίες τού Ζέρβα—Παπανδρέου άν συνιχίσουν τις προκλήσεις καί δέν συνετιστούν

Ή  συν. ΜΑΡΙΑ Α ΓΡ ΙΠ Α Ν Ν Α Κ Η  Μέλος τής Γραμματείας τής Πανθεσσαλι- κής ’ Επιτροπής τού ΕΑΜΣυμμαχικής Αποστολής έκφρά- ζει τήν ευχαρίστησή του, πού παρευρίσκεται στό Συνέδριο. Ά  ναγνέλνει τήν άφιξη τής Σοβ. Στρατ. Αποστολής. "Ολοι οί άντιπρόσωποι όρθιοι χειροκρο τοϋν καί ζητοϋν δπλα ! ΚΓ ό κ. Κοΰ τελειώνει «Είμαι πολύ ιτύ- χσριστημέ.ος τώρα, γιατί δχι μονάχα στ’ ά>λα μέτωπα, άλλά και στήν Ελλάδα θά συ.εργαστούν τά 3 μεγάλα "Εθνη. Τώρα μπορείτε νά ζητήσετε κΓ άπ’ τούς 3 συμμάχους δπλα !».
Ή Έθνιχη ΠολιτοφυλακήΔ έ ν ’έρχεται ή Ε. Π — λέει ό συν. Γιάννης Λιανας, τής ’Ανώτερης Διοίκησης Ε.Π. Θεσσαλίας—νά πάρει απλά τή Θέση τής άμαρτωλής χωρ)<ής μέ τήν έ· παίσχυντη καί δολοφονική άντι- λαϊκή δράση Ή Ε.Π. είναι μιά πραγματική λαϊκή Ασφάλεια. Σημαντική ή δράση της μέσα στό λίγοδιάστημα άπ'τή σύστασήτης. 

Οΐ ά> τιπροσωποι τοΰ Θεσοαλι- 
κοϋ ΕΑ ΑΖΠλούσια ή άντιπροσωπεία τών Θεσσαλικών μονάδων ΐοϋ Στρατού μας. Ό  συν. Κίσσαβος Καπετάνιος τής 1 Μεραοχίας, ό συν. Κατσαρός, Στρατ. Αρχηγός τής XVI Ταξιαρχίας, ό συν. Μπουκου βάλας, καπετάνιος τοϋ 3)7 'Ιππικού, ό συν Μ. Καρατζάς, Επιτελάρχης τής I Μεραρχίας καί Δι οικητής τοΰ άποσπάσματος τής μάχης τής σοδειάς, ό συν. Κ. Γορ διος τής σχολής Έφ. άξ)κών τοΰ | ΕΛΑΣ καί πολλοί άξ)κο1, καπε- ’ ταναίοι καί άντάρτες. "Ολοι τους όρμητικοί άνεβαίνουν στό βήμα. Βαθειά πίστη καί αύτοπεποίθηση βγαίνει άπ’ τά λόγια τους.Ό θεσ σαλικός λαός μέ τούς άντιπρο- σώπους του καμαρώνει καί χειροκροτεί τούς ήρωες, πού βγήκαν άπ’ τά σπλάχνα του καί Α

γωνίζονται γι’ αύτόν. Παραλήοη μα ένθουσιασμοϋ δταν άνεβαίνει στό βήμα ό ήρωϊκός άντ)ρχης θα νάσης Κατσαοός, «Ύστερ’ άπ’| 17μηνη άπουσία νάμαι πάλι στίς γραμμές τοΰ άγώνιζόμενου έ· I θνουο. «Δέκα έφ“ά συγκρούσεις ι κάναμε μέσα σέ 25 μέρες—λέει ¡έ Καρατζάς—Είναι πραγματικά λίγες!» (Καραγιώργης: όχι καί (Συνέχεια οτή 2η σελίδα)

Ό  Σύνεδρος

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟΉ όρνόνωση τοϋ συνεδρίου εΐτανε τόσο ύποδειγματική, τόσο τέλεια πού τίποτα δέν έλειπε. Άκόμα οΰτε καί ή ψυχαγωγία. Ό  θεατρικός, δμιλος τής ΕΠΟΝ μέ τήν καλλιτεχνική διεύθυνση τοϋ συγγραφέα Βασίλη Ρώτα ά- νάλαβε τήν ψυχαγωγία τών τσυ- νέδρων μ’ ένα πλούσιο πρόγραμ μα : θέατρο, άπανγελία, σκέτς, τοαγούδι, χορός. Καί ξεκούραζε τόσο ή ψυχαγωγία τοΰ θεατρικού ομίλου, ύστερα άπό τίς κουραστικές εργασίες τοΰ συνεδρίου. Εΐτανε μιά πνευματική δροσιά ένα φμεσκάρισμα γιά τούς συνέδρους.Κορωνίδα στό πρόγραμμα τοϋ θεατρικού όμίλου στάθηκε ή τραγωδία τοϋ συν. Βασίλη Ρώτα «Ρή γας δ Βελεστινλής». Ή πρόθεσή μας δέν είναι νά κάνουμε κριτική. Γιά τό έργο αύτό πού είναι έργο μεγάλης πνοής κΓ έκφραση ζωντανής τέχνης μόνο θαύμα σμό αίστανόμοστε. Περιοριζόμα στε μόνο νά ποϋμε τοϋτο : πώς ό «Ρήγας ό Βελεστινλής», μολο- νό ι γράφτηκε στά 1935, διερμηνεύει τό πνεύμα τών στιγμών πού ζοϋμε—μέσα στά πλαίσια τής τέχνης πάντοτε.Βροντερές άντήχησχν οί ύπο· θήκες τοΰ Θεσσαλοϋ βάρδου τής ελληνικής λευτεριάς. Κι’ είναι τά ίδια αύτά Ιδανικά πού ψλογί ζουν σήμερα τόν έλληνικό λαό.



Ζελίδα 2 Ο ΡΗΓΑΧ= 2 Αύγούστου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑΤό Β' Πανθεσσαλικό Συνέδριο ένέκρινε ομόφωνα τήν άπ >σ τολή των παρακάτω χαιρετιστήριων :Πρός τήν Π.Ε.Ε.Α.Οί άντιπρόοωποι τυΒ Ε Α Μ  θισοαλί ας Εκπροσωπώντας ίύναμη 300 χιλ . όρ γανωμένων Έ α μ ιιώ ν  καί τήν παμψη φία τοΒ θυσααλικοΒ λαοΒ, στέλνουν προς τήν Π Ε Ε Δ , μέσα άπ’ τήν παλλό μτνη ατμόσφαιρα του Β ' .  Πανθβσσαλ. Συντδρίο« θβρμούς έθνικοκπαναοΐα τικούς χαιρϊτιαμοΰς.‘ Ο θίοσαλικός λαός ματοκυλισμέ νος μά άλύγιστος κρατα μιά άπ’ τις πρωτυς έπάλξβις τοΒ άγώνα. Συσπιι- ρωμένος αδιάσπαστα γύρω άπ’ τήν Πολιτική Επ ιτροπ ή ’ Εθνικής Ά π *  λϊοθέρωοης τή μόνη λαογβννητη καί λαολάτρευτη Κυβέρνηση τοΒ τόπου δια βιβάζϊΐ πρός αύτή τήν διαβίδαίωοή του πώς κάτω άπ’ τή φώταινή καθο- δηγηαή της καί μέ τή βοήθοία τοΒ στρατού της, τοΒ μοναδικοΒ ΈθνικοΒ ΣτρατοΒ Κ Δ Α Σ , θά συν«χία!ΐ τόν ά γώνα ώς τήν τελική συντριβή τοδ Φα· σιομοΒ καί τήν πλέρια Νίκη τής λαοκρατίας στή χώρα μας 'Π ρός τήν Κ.Ε. τού Ε.Α.Μ.Τό Β ' Πανθεσσαλικό Συνέδριο τοδ Ε Α Μ  στέλνει πρός τήν Κεντρική ’ Επιτροπή του τούς πιό θερμούς ουναγωνισ τικοΰς χαιρετισμούς.Ό λαός τής Θεσσαλίας έκπροσωπσΰ μένος στή συντριπτική του πλειοφηφΐ α μέσα σιό ιστορικό μας Β' Συνέδριο, κάνοντας χτήμα τήν πολύτιμη πείρα I νος χρόνου αγώνων καί θυσιών καί ό- δηγούμενος άπό τίς γωτεινές κατεοίύ νσεις τής Κεντρικής του Καθοδήγησης διαβεβαιώνει τους ά'ώτατους έχπρόσω- πους τοΒ ΈαμικοΒ μας κινήματος πώς θά εξακολουθήσει καί θά έντείνει τόν αγώνα του, στό πλευρό όλόκληρου τοδ 'Εθνους, μέσα στίς γρομμές τοΒ ΕΑΜ καί τήν έκπλήρωση τών βασικών σκο- 'πών του, ώς τήν απελευθέρωση τής Πατρίδας μας, ώς τήν εξασφάλιση τής λαοκρατίας, ώς τή Νίκη!
Πρός τόν Ε.Λ.Α.Ι.Τό Β '  Πανθεσσαλικό Συνέδριο τοΒ ΕΑΜ εκπροσωπώντας όλόκληρο τό θεσ σαλικό λαό στέλνει πρός τόν ήςωϊκό λαϊκό στρατό μας, φλογερούς έπα ναστατικιύς χαιρετισμούς.Μέσ’ απ’ τιύς κοπνοι’ ς καί τίς φλόγες ταΒ απέραντου θεσσαλικοΒ Μετώπου, βπου δίνεται σήμερα ή μάχη τής σοδειάς καί τής λευτερ δς καί δπου λα ός και Στρατό; π λό ϊ— πλάϊ πολεμοΕν καί συντρίβουν, σέ σκληρό αγώνα, κα ταχτητή καί ντόπιους προδότες, δ θεσ σαλικό; λαός στέλνει στό δπλισμένο τμήμα τοΒ έθνους τή διαβεβαίωση τής πιό βαθε ας του αγάπης εύγνωμοσύνης καί θαυμαομοΒ κ ι’ αποβλέπει πρός αύ τόν σάν τόν μοναδικό έγγυητή καί προ ατάτη όλων τών λαοκρατικών καταχτήσεων. Αοός καί στρατός, ενωμένοι στόν τιτάνιο άγώνα δίνουν σήμερα τήν αποφασιστική ράχη πού τ ’ άποτε- λεσματά της θά φέρουν τή λευτεριά κα! τή λαοκρατία στήν Πατρίδα μας.

Πρός τή Λιαουμμαχική 
Στρατιωτική ΆποοτολήΤό Β' Πανθεσσαλικό Συνέδριο τοΒ Ε Α Μ  Ικπροοωπώντας 300 χιλ . όργα- νωμένους αγωνιστές τοΒ πανσυμμαχι- κοΒ αντιφασιστικού Με . ώπου- στόν τομέα τής Θεσσαλίας,καί φορέας τής συν τριπτικής πλειοψηφίας τσϊί θεσσαλι- κοΒ λαού, χαιρετίζει μέ θερμά ουνα- γωνιστικά αισθήματα τήν έν Έ λ λ ά δ ι Διασυμμαχική Στρατιωτική’ Αποστολή.Ό  λαός τής Θεσσαλίας, κομμάτι τοΒ ΈλληνικοΒ λαοΒ πού άπό τούς πι ώ· τους άγωνίζεται στό πλευρό τών μεγά λων συμμάχων στήν παγκόσμια άντιφα' σιστική μά χη, μαζό μέ τή διαβεβαίωση πού στέλνει στή Διαουμμ. Στρατ. ’Αποστολή τής άκλόνητης πεποίθησής τοί) γιά τόν επικείμενο θρίαμβο τών συμμαχικών όπλων, διαβιβάζει πρός αυτήν ιόν πόθο καί τό αίτημα τοΒ θεσ σαλικοΒ λαού γιά ένίοχϋση τοΒ Έθνι- κοδ καί Συμμάχου σας στρατοΒ, τοΒ Ε Λ Α Σ  μέ όπλα καί πολεμικό δλικό, γιά τήν καλύτερη καί άποτελεσματι- κώτερη διεξαγωγή τοΒ κοινοΒ συμμαχι νοΒ αγώνα ατό ’ Ελληνικό Μέτωπο. Πρός τή Σοβιέτ. Ζτρ. ’Αποστολή Τό Β ’ Πανθεσσαλικό Συνέδριο τοδ ΕΑΜ  μέ ανυπόκριτη χαρά καί άπερί- γραπτες εκδηλώσεις ένθουσιασμοΒ πλη ροφορήθηκε κατά τήν πρώτη’ ήμέρα τής σύγκλησής του τήνάφιξη στήν Έ λ  λάδα τής Σοβιετικής Στρατ. ’ Αποστολής.Τό σημερινό μας Συνέδριο έκπροσω πώντας τήν δργανωμένη δύναμη 300 χ ιλ . θεσοαλών άντιφασιστών άγωνισ- τών καί τή θέληση όλόκληρου τοΒ θεσ σαλικοΒ λαοΒ, χαιρετίζει έξ όνόματός τοί) στά πρόσωπά σας τόν Μεγάλο του Σύμμαχο, τόν ήρωϊκό Σοβιετικό λαό καί τόν θρυλλικό Κόκκινο Στρατό, τόν αιμοδότη αυτόν τής άνθςωπότητας στόν άγώνα τους κατά τών δυνάμεων τοΒ φασιομοΒ, τής αντίδρασης καί τής βαρβαρότητας.Οί θεσααλοί συναγωνιστές σας, σας εύχονται τό καλώς όρίσατε στήν πατρίδα μας στή ματοβαμένη καί άδάμα στη Ε λ λ ά δ α  πού άπ’ τίς πρώτες πολεμάει στό Παγκόσμιο Μέτωπο κι’ άπ’ τίς πρώτες,μέσα στήν κατεχομένη άπ’ τό Ναζισμό Εύρώπη, άρπαξε τά όπλα καί παλεύει μ’ δλες της τίς δυνάμεις κατά τοΒ κοινοΒ έχθροΰ γιά τήν τελική Νίκη τής προιδσυ καί τοΒ Πολιτισμού, στό πλευρό τών μεγάλων της Συμμάχων.

Προς τό Λαό τήςΆβήνας καί ΠειραιάΤό Β ’ Πανθεσσαλικό Συνέδριο

ΑΠ’ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ σ υ ν . ΘΑΝ. ΧΑΤΖΗ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΑΜ σ τ ο ν  α έ ρ α. · .............................................................. ’Αμφιλοχία, τό θεσσαλικό κά-— , « - s - μπο καί τελευταία στίο έκκαθα-Σ ήμ ερα  μπορούμε-να δούμε | μ στικέ έπι>ειρή<, εις \ ατ£ τήςπως είναι η θεσσσΛια κα ι οιαπι- m__ ω ι _ .  s!.:9ης καΜΟης Μεραρχίας, μας δει Χ'.ουν δ ιι  ό στρατός μας είναι ικανό ς ν ά  δώσει μάχες σκληρές -  .  , . , „  ι καί κατά μέτωπο καί έχει έπί·ν  ‘ -ο
στις ό-ρχές τού Ατλαντικού, τής τή λευτεριά τού λαού. Αύιό ή- .Μόσχας καί τής Τεχερίάνης. . ταν τό πρόγραμμά μας, είναι Διεκηρύξαμε 6τι οχι μόνο δέν καί θά παραμένει. Τίποτα δένστ.ώνουμε δτι τή θίοσαλία τ*ν έχετε καταχτήσει. Τά θετικά τά είδατε δλοι. ‘Ο συναγ. Καρατ ιώρδα ευχαριστημένη. Δώσατε νά νοιώσει ό κόσμος γιατί πολεύει κι’ άκφμα ρίξατε τή γυναίκα μέσα στόν έφεδρικό ΕΛΑΣ. Είναι τά πιό συγκινητικό άημεΐο τό πιό τιμητικό σημείο γιά τό θεσ σαλικό λαό. ’Οργανώσατε μιά 6 πέροχη ΕΠΟΝ. Είναι τιμή στούς νέους ούτούς πού δουλε-ύουν μέ

πάμε ν’ αρπάξουμε τήν έξευσίσ,-άλλαξε. Γι’ αΰτό δέν υπάρχει κα άλλά κοί τήν περιφρουρήσαμε ά νένας λόγος ν’ άλλόξει τό πρό- πό κείνους πού σκέπτονται νά.| γρομμά μας. Σεβασμός τής λαϊ- τήν αρπάξουν. θά χτυπήσουμε | κής κύριορχίας, πάλη άνειρήνευ- χάθε δικτατορική τάση. Είμαστε τη ένάντια στόν καταχτητή, έ- ή μόνη συνεπής λαοκρατική δύ-^νάντιά οέ κείνους πού θέλουν νά ναμη. Ποτέ δέν ΰπήρξομε έ^θροί ! σφετεριστούν τά δικαιώματα του χτητής μέ τρεις όλόκληοες μ£-| τής Άγγλίΰές τής "Αμερικής καί ¡λαού μας. Έάν είχαμε τόση ένί- ραρχίες ξεχύθηκε άπό τήν Άλβα, τής Ρωοσίας. Έ ν τούτοις μας|οχυοηδση έπρεπε, θά προσφέ
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χρεωσεων της ιστορικής .τύχης στιγμής. Στή Μακεδονία δ κατα-νία καί'έπεσε ¿πάνω στήν 9η Με[ βλέπουν μερικοί άπό τούς συνερ ραρχία πάνοπλος. Οί άντάρτεί.1 γάτες ώρισμένης συμμαχικής δύ τόν άντιμετώπισαν. Μάταια ή ! ναμης μέ κάποια καχυποψία.9η Μεραρχία έκανε άγωνιώδεις| Μήπως οφείλεται σέ κακή Εκκλήσεις στήν έγγλέζικη ¿π0)· γραμμή δική μαο, μήπως άλλαήρωϊσμό. Εϊμαστε_ βέβαιοι δτι>11 ^ ς  δέδόθ^κο^ ΑΓλίγ^ς αφοί ^  Kl‘ “ U “  κάνοϋμε ; ΜερΙΚ° 1ρες & -  - ■ — —έπονίτες άποτελοΟν έγγύηοη δτι ό θεσσαλικός λαός θά προχωρή ι νό 

σει στήν δλοκλήρωση τών ίδονι- νά π κων του. Τά σημερινά άετόπου- y λα είναι ύπόδειγμα παράδειγμα τικής δουλειάς γιά τήν εύρύτηΐα οκέψης, άποφασιστικότητας καί αύτοθυσίας. Νά είστε ΰπερήφα- νοι γιά τά παιδιά σας.Κάνατε μιάύπέροχη Ά λληλεγ γύη πού δίκαια μπορούμε νά ποϋ με πώς στάθηκε ή όργάνωοη πού άγκάλιασε τά προβλήματα κοινωνικής πρόνοιας δταν δέν ύπήρ χε κράτος δταν δέν ύπήρχε ή Π ΕΕ Α  ή Κυβέρνησή μας.Ά ν  δέν στεκόμαστε στοργικά δίπλαστόν έλληνικό λαό, θά: μπορεί νά φύγει άπό κοντά μας! καί νά παραπλανηθεΐ· Σείς μπορείτε νά κρατήσετε αύτό τό λαό περήφανο, νά τόν κάνετε άκατό βλμτο καί ικανό ν’άγωνιστεϊ γιά νά ολοκληρώσουμε τήν άπελευ- θέρωοή μας καί τή λαϊκή μας κυριαρχία.Κάνατε μιά ΕΤΑ τή στιγμή πού ό στρατόςπολεμοΟσε γυμνός, ξυπόλυτος, νηστικός. Άνσμψιοβή τητα στήν πρώτη γραμμή βρίσκε ται, γιάτούς παραπάνω άγωνες, ή άνατολική Θεσσαλία καί ή πε ριοχή τήςΛόρισας.Ή ’ Ελασσώνα πρέπει νά είναι περήφανη γιά τήν καθοδήγησή της.Παράλληλα μέ τά ΰπέρογα αύ τά σημεία τά όποια τιμούν τά στελέχη πού άντιπροσωπεόουν τό λοό τής Θεσσαλίας έχουμε σειρά όδυναμίες. Λάθη γίνονταν, έλλείψεις θά ύπάρχουν. Δέν μπο ρεΐ παρά νά ύπάρχουν έκεΐ πού ύπάρχουν άγωνες. Δέν ΘΑ κάνει ποτέ λάθη έκεΐνος πού θά κάθε ται σ’ ενα ωραίο ξενοδοχείο του Κοΐρου. Σέ τέτοιες δύσκολες στιγμές δέν είναι δυνατόν νά μή γίνονται τελείως, καί λάθη. Πολλέο δμωο άπό τις έλλεί- ψεις μας καί λάθη πριπει ν’ ά- νήκουν στό παρελθόν. Ή  φιλοτιμία καί ή έργασία σας μας τό έγ γυαται.

.  α  . , . , άπ’ αύτούς πού κατώρθωσαν νάΕΛΑΣ εδωσε μιά σειρά ά μτιόζουν τό δηλητήριο στούς συμ ες. Στό τέλος ύποχώρτ,σε μάχους είναι έκείνοι πού δέ θέ· γιά νά π,εράσει ξανά στήν έπίθε χουν ίδοον τον έλληνικό λαό ση. Σ ’ ούτές τίς άποφασιστικές .¿χεύθερο αυτοί πβύ σκέπτονται στιγμές ό ΕΛΑΣ πολέμησε γυ- νά τόν ύποδουλώσουν νάμνος, ξυπόλυτοο, δίχως φυσίγγια, μδς ξανσφέρουν μιά καινούργια χωρίς όπλα. ΚΓ έν τούτοις πολέ δικτατορία πιό έπαίοχυντη άπό μησε, ποίεμόει καί θά πολεμάει τ„  δικτατορία Γλύξμποοργκ—Μα άποφασιστικώτερα. Έγγύηοη δ- νιοδάκη. Δέ θέλουν νά ίδοΰν τόντι θά πολεμήσει, είναι τό τελευ τσίο δίμηνο, εΐνα ι ό δικές σας ένθουσιασμός.Γιατί δταν κάνουμε έναν τέτοιο αγώνα οί ούμμσχοι δέν ι άς ένισχύουν; Ε μ είς  είμαστε έθνικό μπλόκ πολεύουμε
ελληνικό λαό λεύτερο, αλλά δοΰ λο δέ μπορούν παρά νά μεταχει ριστοϋν άτιμα μέσα. Πάντως εμείς θά συνεχίσουμε μέ πίστη ...,  και όφοσίωση τό καθήκο,ν μας. ένα θά πσλαίψουμε δίπλα στούς με- οτό γάλους μας συμμάχους, γιά νάπλευρό τών ουμμάχων, πιστοί μπορέσουμε νά κατακτήσουμε

Ψ Η Φ Ι Σ  Μ Α

Αύτή τή στιγμή πρέπει νά ■ οικοδομούμε, άλλά νά μή ξεχνοΟ- ! με πώς περνάμε τήν άποφασιστι ' κή,τήν τελική φάση του πολέμου| Ή λευτεριά πλησιάζει. Ό  χιτλε- 1 ρισμός άποουντίθεται. ’Από τά . μέτωπα μας έρχονται χαρμόσυ- 1  νες ειδήσεις. 'Ο Κόκκινος Στρα- \ τός όρμόει σΓις πεδιάδες τής Πολωνίας, περνάει τό Βιστούλα; καί τραβάει πρός τά σύνορα της Γερμανίας. Οί Σύμμαχοί μας οί "Αγγλοι μαζί μέ τούς Άμερικά- νους πολεμάνε άποφασιστικά στή Δύση καί τό Νότιο μέτωπο. Οί ύπόδουλοι λαοί δίνουν σκληρές μάχες μέ τό δπλο οτό χέρι, μέ σαμποτάζ μέ άπεργίες. Ό  Τ( το κάνει κατά μέτωπο πόλεμο. Ό  ΕΛΑΣ έχει ξεπεράσει σέ δρά ση κάθε προηγούμενο. Οί μάχες το0 ΕΛΑΣ στήν Άμφίσα, τήν

Τό Β*. Πον&εσσαλικό Ιυνέβριοτοϋ Ε/Μ διερμηνεύοντας τό οΙοβήματα καί τή θέλποη τής ολότητας οχεδόν ταί ©εσ σαλικοϋ λαού, πού ένομένος κάτ» οπ’ τή οημαία τού ΕΑΜ αγωνίζεται τόν πιό οκληρό αγώνα ένάντια ατεύς καταχτητές καί έδνοπροδότες.Ψ η φ ί ζ ε ι :Έκφοόζει τήν, άγανόκτηαή του γιατί ό κ Ποπονδρέου καί οί αυνεργάτες του κατασυκβφ<»ντοϋν τόν αγώνα τού ΕΑΜ-ΕΑι X πού είναι αγώνας παλλαϊκές καί Πανεθνικός γιά τή Λευτεριά καί τή ¿αϊκή κιριαρχία.Τκφρόζει τήν κ τάπλπΓη τού αγωνιζόμενου λαού για τήν ιταμή καί αντιλαϊκέ άΐίωοή ταυ να διαλυθεί ό έθ»^ κός οτρατός FAAT, τήν ώρα πού δίνει τά ακληρότερς καί όπαφαεικτικώτερα χτυπήματα κατά τών καταχτητών εκπληρώνοντας με ΰπέρςχα ήρωϊςμό τέ> εθνικό ταυ καθήκον καί προαφίροντος τήν πολυτεμη ςυμβελή τςυ ατό αυμ- μαχι*Ά άνώνα.Καταδικάζει τήν αντεθνικά ρτάαη τΟΰ ΓλύΓμπουργκ κοί Παπανδρέου απ ένανι τού αιρα-ςϋ κοί ατό. ου μα στή Μέση Ανατολή, neu θέλουν νό τ· ν μεταβάλβυν βέ φαο'βτικό στρατό πραιτωριονών. καί διαμαρτύρεται γιο τίς διώξεις, καταδίκες καί περιορισμούς αέ οτρατόπιδα τών άντιφαςιστών άγωνιοτών.Αιαδηλώνει τήν αλληλεγγύη ταΰ ©εασσλίκοΰ Ααςϋ πρός τό στρατό καί στόλο μος τού εξωτερικό1- κοί άξιώνει τήν άμεση κατάπαυση τών διώξεων, τήν όμνήατευση καί απελευθέρωση τών κρατουμένων, θεωρώντας cäy  έγκλημα κατά τοΰ όγωνιζόμενου "fßvcur. τήν καταδίκη αέ θάνατο καί έχτέλεαη κάδε τίμιου αγωνιστή στρατιώτη καί ναύτη.Κάθε προσπάθεια ταϋ Γλϋξμπουργκ καί Παπονδρέου γιά διάλυαη ή άλλοίωαη τού Στρατού καί ταϋ Στόλου τή θεωρεί σάν συνέχιση τής 4 Λύγουοτιανής ταχτικής πού στρέφεται αμεαα κατά τοϋ Accü καί τών έλευθεριών του.Αιαδηλώνει τήν απεριόριστη έμπιατοαύνη του στή μόνη ’ίθνική Κυβέρνηση τήν ΠΣΕΑ, οτό πλευρό τής οπαίας οτέ- κεται σάν ένας άνθρωπος ολόκληρος 6 ©εσσολικές Λαός.’Εγκρίνει τό έως τώρα έθνικό έργο της καί τίς προσπάθειες της γ’ά τήν πραγματοποίηση τής Εθνικής Ένατη τας στή μόνη σωστή κοί έξϋπηρετικι, .¡π τό λαό βάοη τής πόλης ένάντια οέ καταχτητές καί έθνοΓροδότες καί τής έξααφόλιοης τής Λαϊκής Κυριαρχίας.’Εκφράζει τό θαυμασμό τού Θεασαλικοΰ Λαού γιά-τον ήρωϊσμό τοϋ /αοϋ τής ’Αθήνα«·, ποϋ μάχεται αλύγιστος τόεο άκληρό καίήρωϊκα κατά τών καταχτη τών καί τών Γερ μανοταολιέδων διαβεβςιώναντάς του πώς θά δωαει κι’ σύτό<* πιό δυνατά χτυπήματα ένάντια ατούς καταχτητές κ α ίέδνοπροδότες. "Κάπου στήν ’Ελεύθερη Θεοβαλία, 2 9 - 7 - 4 4  Το Προεδρείο

ρομε περισσότερα στόν συμμαχικό άγώνα καί θά πετυχαίναμε μιά αυτοδύναμη απελευθέρωση.‘Υπεύθυνοι γι’ αύτή τήν κατάσταση είναι οί άθλιες κλίκες τών Ράλληδων, Γονατώδων μέ τά τάγματα καί τούς γερμανούς κοί ή άλλη κλίκα έξω άπ’ τήν Ελλάδα τών Γλύξμπουργκ— Πα πανδρέοσ. Είναι οί όμόρριζες κλίκες πού έχουν μοιραστεί τούς ρόλους σ’ αύτή τήν άποφασιστι κή στιγμή.Καθήκοντα όρμητικά μπαίνουν μπροστά μος. Πριν <3π’ δλα όλο κλήρωση τής εθνικής ενότητας, κινητοποίηση όλόκληρου τού έλ· ληνικοϋ λαού. ’Ενίσχυση τοϋ ΕΛΑΣ. Άπό δώ νά βγάλετε μιά φωνή, ενα θερμό χαιρετισμό πρός τούς άντόρτες \ώ σταθούν σκληρότεροι άποφασιστικώ'εροι γιά τήν τελική νίκη καί νά διαδηλώ- σι-υμε τήν πίστη μας σ’ αύτούς. "Ολοι θά σταθούμε δίπλα τους. Τίποτα δέν θά φειοθοΰμε γιά νά κάνουμε τέν ΕΛΑΣ άήττητο. "Ο λα γιά τή συντριβή ταυ φασισμού.ΟΙ άγρότεο οί έρνάπες νά σαμ ποτάρουν, νά διαλϋσουν καί άπο_ συνθέσουν όλα τά μέσα πού χρει" ρζεται ό καταχτητής γιά πολεμικούς σκοπούς. Πρέπει νά χτυπήσουμε τούς γερμανοράλληδες στήν καρδιά τους.Διαφωτίστε τους γερμανούς γιά ττιν έσωτερική τι υς κατ-τσια ση, γιά τίς πολΐμ·κές t ι .τηρήσεις, γιά τήν ένκ>ημο-ΐκή σπείρα πού τούς όδηγιΐ στόν άφο-ι σμό, νά ρθοϋν μοζυ μέ τόν ΕΛΑΣ νο πολεμήσουν γηά νά οωθ Ci προσί αλέστεδλθϋζ if είν ϋζ "Ο •πήραν όπλα άπ τούς γες μα t ι·ς καί πού δένείναι βουτηγμένοι μέ αίμα νά ρθοϋν σάς γραμμές μας. Είν ε καιρός άκομα. Προεο- χή μεγάλη στόν τι μέα αύπ, 'προσοχή στούς γερμανούς στρατιώτες προσοχή στούς πσ-ρασυο- μένους τών προδοτικών όργανώ- οεων.Μεγάλη διαφώτιση μεγόλη- δουλειά σιίς μάζες έ .εινες π ύ κΓ αύτή τή στιγμή μείναν άσυγκί- νητες άπ" τόν άγώνα.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ε Σ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΣΓΟ Ν T Y P H A B 0

01 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΕΛΕΥΟΕΡΟ 
ΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣΤΥΡΝΑΒΟΣ (τής άνταποκρί- τριάς μας).Σέ άπόσταση 3 μόλις χιλιόμ. άπό τόν Τόρναβο στίς 23 του Ιούλη δημόσιο δρόμο καί σΐή θέση «Κασιάνι»* τμήματα του ένέργοΰ ΕΛΑΣ (Λόχος Μηχανικού) καί τοΟ εφεδρικού άνα- τίνοξαν στόν άέρα τή μεγαλυτε ρη άποθήκη πυρομαχικών τών Γερμανών στή Θεσσαλία καί μιά άπό’ τίο μεγαλύτερες τής Ε λ λ ά δας. 'Η έπιχείρηση αύτή είναι άπό τά μ εχαλειωδέστερα σάμπο- τόζ πού πραγματοποιήθηκαν. Τε ράστιες ποσότητες πυρομαχικών έγιναν στάχτη καί καπνός. Ώ ρες ολόκληρες οί έκκρήξεις τών πυρομαχικών συγκλόνιζαν τήν περιφέρεια. Στήν έπιχείρηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν καί Ιταλοί στρατιώτες, 14 τόν άριθμό, οί ό ποιοι μετά τό σαμποτάζ, αύτο- μόλησαν καί προσχώρησαν μέ τόν όπλισμό τους στούς άντάρ- τες. Σωροί πυρομαχικών σέ έκτα ση 150 στρεμ.έκπυρσοκροτοϋσαν δύο όλόκληρες μέρες χαροποιών τας τούς πατριώτες τής περιφέρειας.Τό σχέδιο τού σαμποτάζ έκπο- νήθηκε άπό τόν καπετάνιο τού Τάγματος Μηχανικού Όλύμπου συν. Ά ντ. Βρατσάνο καί στήν έ- πιχείοηση πήρε μέρος καί τό Έφ. Τάγμα Τυρνάβου ύπό τόν συν. Β. ’Αθάνατο.Λυσσώντας οί γερμανοί γιά τό σαμποτόζ τήν έπομένη μπλοκά- ρισαν τόν Τόρναβο ι-έ 2000 άντρες καί 7 έσσοδίτεο ύπό τόν ’Αγγελ'ομάτη καί συνέλαβαν 1500 ; άντρες. ’Αμέσως οί γυναίκες κατίβηκαν σέ μιά μεγσλειώδικη 1 μαχητική διαδήλωση καί μέ δια- μαρτυρίεο, άντιμετωτίζοντας ή- ρωϊκ.σ τοϊς Γερμαιοΰς, ξίωσαν κοί πέτυχαν τόν άτόλυση. όλων ι ’ ών κοστουμένων, έκτός 35 πού κρατήθηκαν. "Ομως τήν άλλη μέ ρο 25μελήο επιτροπή πσρουσιά- σ ηκε στό Γερμανικό Φρουραρχείο καί κατόρθωσε ν' άπελευ- θερώσει καί τούς 35 κρατούμε- ν. υ ι.Άφό'νΓαστος ένθουσιασμός έπι κρατεί στό λαό τής περιφέρειας γιά τήν έηιτυχία τού σαμποτάζ.I Μ.Π ΝΟΚΧΤΑΛΙΚΗ 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τό έργο τής ΠΕΓΆ είναι τερά οτιο κιςί πρέπει όλοι νά τό δια- φυλάξουμε. Σήμερα έχετε σιή Θεσσαλία τό κλιμάκιό της νά δώ σετε κάθε βυνδοομή στά όργανά του.Μεγαλύτερη σημασία στό κύτταρο τού χωριού τό συνεταιρισμό, νά γίνει 6 οικονομικός όργα νισμός κάθε χωριού. ΟΙ άνταλλα γές θά είναι ή βάση τής λειτουρ γίας του.Τελειώνοντας σας διαβεβαιώ- νω άκόμη >ιά μιά φορά πώς όσο διισκολες στιγμές καί άν περάσουμε άπό πολιτική πλευρά θά άντιμετωπιοθούν μέ όλη τή σοβά οότητα πού χρειάζεται καί θά πορθούν όποφάσεις πού άναμβισ βήτητα θά είναι άποφάσεις τής Νίκης.

Στίς ¿9 ’ Ιούλη πραγματοποιήθηκε Πσνθεσσαλική Σύσκεψη Γυ ναικών όλων τών ' ΐ θνικοαπελευ θερωτικών όργανώσεων. Ό  «Ρή γας» θ’ άφιερώσει ένα άπό τά προσεχή του φύλλα στή σύσκεψη αύτή.Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΉ άπόφοση τού Β ’ Πανθεσσα λικού Συνεδρίου τού ΕΑΜ θά δη μσσιευτεΐ στό επόμενο φύλλο τού «Ρήγα».
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ ΟΥ Β' ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ1η σελίδα) φουντώνει καί πώς ή "Ηπειρος δηλώσεις τά γνωστό συλλαλητή;ποτέ ώς τώρα δέν εϊταν Ζερβική. | ρ!σ. τίς κινητοποιήσεις, τίς δια- \ Ή  άπ’ άκρο σ" άκρο έπαναστατη μαρτυρίες. Ή μοζική άντιμετώ- μένη Μακεδονία άντιπροσωπεΰε | πιση. τής τρομοκρατίας είναι’ ται άπ’ τό συν. Ρήγα μέλος τής ¡στό ένεργητικό τών οργανώοε-ή Παμμακεδονικής ’Επιτροπής. Ό  | ων τού Νομού. Τό ΕΑΜ έπιρρεά
(Συνέχεια den’ τήτόσο λίγες!).Οϊάντιπρόσωποι ξένων περιοχώνΈντείνεται στό έπακρο τό έν- δισφέρο τών συνέδρων δταν έρ χεται ή σειρά γιά νά μιλήσουν οί άντιπρόσωποι τών ξένων περιοχών.Ό  αντιπρόσωπος τής Πανηπει ρωτικής ’Επιτροπής τού ΕΑΜ συν. Στέλιος Φωτιάδης τονίζει πώς: άν ό έλληνικόςλαός έδοσε άπό τό ύστέρημά του γιά νά έ- νισχύσει τόν έθνικό άγώνα, ό Ή πειρωτικός λαός πρόσφερε τό α ί μ α  τ ο υ  γιά νά διατηρήσει τίς ηπειρώτικες μονάδες τού ΕΛΑΣ, πού θ’ άντιμετώπι- ζαν τούς καταχτητές καί τίς ληστοσυμμορίες τού προδότη Ζέρ- βα. Καί πρόστεσε: ή Ήπειρος είναι άπόλυτα δική μας καί σάν τέτοια θά πρέπει νά τήν ύπολο- γίζουμε! Ό  συν. Λάμπρος τής V IH ’Ηπειρωτικής Μεραρχίας δια βεβαιώνει τό Συνέδριο πώς τό κίνημα στήν Ήπειρο διαρκώς

Ό  Κόκκινος Σ τρατός όρμητικά προελαύνει πρός τή Δύση. Α π ελευθερώθηκαν μιά σειρά μεγάλων πόλεων : Νάρβσ, Ντέμπλιν, Πολάβα, Λβώφ, Μπιαλιστόκ, Μπρέστ, Λιτόφσκ, Ντβίνσκ-, Στα-τ-------------------------------------- νισλάβ, Γισροσλόβ, Σόρβιν, Μι-Σοφάδων, Μουζακιοΰ συμπληρώ- τάο, Πρεμύσλ καί Κάουνσς καί νουν τήν τοπική τους δράση. προήλαάαν πέρα άπ’ αύτή 50 χιλ.Οί Αντιπρόσωποι τών Κ.Ε. Στό άναμετσξύ μαίνεται ή μάχη Μέ θυελλώδικα χειροκροτήματα «ατάληψη τής Πολωνι-
αυν. Ρήγας δίνει μιά ολόπλευρη εικόνα τών ά>ώνων τού Μακεδο νικοϋ λαού, πού είχε ν’ αντιμετωπίσει τούς γερμανοβούλγα- ρους̂  καταχτητές καί μιά πολύμορφη άντίδραση Ό'συν. Σπάρτακος άντιπρόσωπος όμάδας Με ρσρχιών Μακεδονίας έξιστορόει τή νικηφόρα δράση τών Μακεδονικών μονάδων του ΕΛΑΣ.Ή άνταρτομάνα Ρούμελη έστειλε κι’ αύτή τούς άνηπροσώ· πους της. Είναι ό παλαίμαχος λα ΐκός άγωνιστής Τάκης Φίτσος καί ή συν. Μσρία. Ό  συν. Φί τσος μ’ έναν μαχητικό τόνο ρουμελιώτικο έκθέτει στό συνέδριο τό κίνημα τής άπέραντης περιο χής του.

α  αντιπρόσωποι τών ΝομώνΚΓ άπό τό βήμα παρελαύνουν οί άντιπρόσωποι τών νομών. Ό  συν. Τάκης Γαργαλιάνος (Στα ρένιος) Αντιπρόσωπος τής Παν θεσσαλικής γιά τό Νομό Λάρι-άγώ-να. Οί σκοτίΐνίς ίυνίιμίΐς τής προ ϊοτικής άντίβρααης αυνομωτώντα; ίνΔν τια ο’ δλύκληρο τΐν όϊΔμαστο Έλ- ληνικύ λαό καί σομμοιχώντυς γιΔ νήν 1 σας ξετυλ'χει τήν πορεία τού κι έπιτοχία τδν έγκληματικών της αχο : νήματος μέσα στό χρόνο πού ίίων μέ τον καταχτητή, καί έπιοτρα- πέρασε, ύπογραμμίζει τίς κατα- ταροντας δλα τά κατακάθια τήι Ιλλ κτήσεις πού σημείωσαν καί σ ιέ-κοινωνίας, προοπάθησα καί προοπτθβϊ νά χτρπήτϊΐ τήν πρωτοπορία τοΒ Έβνι κολαϊκοΒ μας κινήματος πού εκπροοω τοΒ I π*ϊ δ άδάμαοιος ’ Αβηνοπαιρα ώτικοςΕ α Μ έξ δ»δματος δλδκληρορ τ«.Β θασ- οαλικοΒ λαοΒ στέλναι οτέν ήρωϊκδ λα δ τής Α θ ή ν α ς  καί τοϋ Παιραια φλόγα ρδ επαναστατικό χαιρετισμό.Οί άγδνες τοΒ λαοΒ τής ’ Αθήνας, οί δκατόμβες θυσιών σέ αίμα, τά βασα νιστήρια, οί Εκτελέσεις, ι ί  δμηρίες τά μπλοκαρίσματα, οί μάχες τών ουνοι- κ ιδ ν , δλα τά οργιά τοΒ φαοισμοΒ καί τής αντίδρασης, τοποθετοϋν τό λαό τής πρωτεύουσας κοί τοΒ Πειραιά στήν πρωτοπορία τοΒ δλοο ΈΒνικολαϊκον

Λαός.0Í θεσοαλοί ορναγωνιστέςαα; άντλών τας πλούσια πεϊρα, διδάγματα καί άτώτερο πνεΒμα θυσίας α π ’ τους αδιάκοπους άγώνες σας, στέκει στό πλευρό σας^παλεύει μέ τούς ίδιους Εχθρούς μέσα οτή Θεσσαλία καί σάς δίνει τήν ύπόσχεοη πώς θά συνεχίσει τήν πάλη στόν ϊικό  της τομέα ώς τήν πλέρια Νίκη τοΒ λαοΒ μας ώί τήν απελευθέρωση τής Πατρίδας μας καί τήν έξασ φάλιοη τής λαοκρατίας.

κεται ιδιαίτερα στά άδύνατα ση μεία πού παρουσιάζουν οίόργα- νώοεις, κοί πού θά πρέπει ν’ άν τιμετωπιστούν άποτελεοματικά καί θαρραλέα. Σέ συνέχεια μι λδνε άντιπρόσωποι άντρες κοί γυναίκες τών ’Επαρχιακών Έπι τροπών Λάρισας, Έλαοσώνατ, Τυρνόβου, Ά γιό ς καί Φαρσάλων. Ό  συν. Γιάννης Κοοπεν- τάρης (Μεγδοβίτης) άντιπρόσω- πος τής Πανθεσσαλικής ατό Νομό Μαγνησίας σημειώνει τήν άλ ματώδικη άνάπτυξη τού κινήματος στό νομό ύστερα άπό τό Α' Πανθεσσαλικό Συνέδριο, μέ έκ-

ζει τό ούνολο σχεδόν τοϋ πληθυσμού τοϋ Βόλου, έκτός άπό τήν έργοδοτική άντίδραση καί τό σκυλολόι τών άλητών. ΚΓ ά κολουθάνε οί άντιπρόσωποι τών ’Επαρχιακών Βόλου, Πη-λίου- Βε λεστίνου—Σποράδων καί Άλμυ ροΰ. Ό  ουν. Κώστας Γριμπο- γιάννης (Κοροής) άντιπρόσωπος τής Πανθεσσαλικής στό Νομό Τρικκάλων, τον*ζει τήν άνοδο τού κινήματος μέσα στό χρόνο πού πέρασε σ’ όλάκερο τό Νομό μ έ ¿ποκορύφωμα τήν όλοκλή ρωση τής στρατολογίας τών έ’ρ- γατών κΓ έπαγγελματιών. Λέει πώς άί οργανώσεις τού νομού Τρικκάλων κέρδισαν τήν πολιτική μάχη μέ τόν Ε Δ Ε Σ  καί ύ πογραμμίζει τήν άγωνιστιχή διά θέση του λαού γιά τήν έπιβίωσή του. ’ Εξακολουθητικά οί άντι- πρόσωποι τών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών Τρικκάλων, Καλαμπάκας καί Πόρτας έκθέτουν τήν τοπική τους δράση.Ό  ουν. Κώστας Χονδρονάσιος (Ρεβένης) άντιπρόσωπος τής Παν θεσσαλικής γιά τό Νομό Κσρδί- τσσς. έξαίρει τήν τεράστια συμβολή τής Καρδίτσας στήν έλεύ-' θέρη περίοδο γιά δτι άφορα ιό επισιτιστικό πρόβλημα τοϋΕΑ ΑΣ. Τά ιδιόμορφα προβλήματα πιύπροέκυψσν γιά τό Νομό Καρ δίτςη ς ύστερα άπό τήν όκτάμη- νη έλεύθερη ζωή της, άντιμετω- πίοτΓκσν σέ σωστή βόση. Ό  Ε- Δ ϊ Σ  ξεσκεπάζεται ιδεολογικά και χόνει κόθε λαϊκό έρεισμσ. Καί τελειώνει τονίζοντας τή δυ νομική άπόντηση πού έδωσαν οι

ύποδέχονται οί σύνεδροι τήν έμ φάνιση στό βήμα τών άντιπροσώ πων τών Κ.Ε. Άπό μέρους τής Κ.Ε. τού ΕΑΜ μίλησαν ό συν.Θα νάσης Χατζής, δ λόγος τού όποί ου δημοσιεύεται οέ άλλες στήλες καί ό συν. Κώστας Καραγιώργης έθνοσύμβουλος Λά ρισας, πού ό|λόνος του θά δημοσιευτεί σ’ ένα άπό τά προσεχή φύλλα τού «Ρήγα». Άπό μέρους | τού Έ ργ. ΕΑΜ μίλησε ό λαοφι- | λής Κώστας θέος, τοΰ όποιου ά πόσπασμα τού λόγουτου θά δήμο σιέψουμε μελλοντικά." Ό  Γραμ- ματέος τής Κ.Ε. τής Ε.Α. Μιχος : Γσιόντης, βεβαιώνει πώς ή ΕΑ τής Θεσσαλίας στάθηκε ίκανή βοηθήσει τό έθνικοσλληλέγγυο ! κίνημα σ’δλη τήν Ελλάδα. Άνα- φέρετσι στούς ήρωΐκούς άγώνες τής Αθήνας, πού τήν κατατάσσει σάν τήν πρώτη πόλη άπό ά ποψη μαχητικότητας σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα."Αλλοι ομιλητές ‘Ο συν. Γιάννης Εύθυμιάδης (Ά σιάτης) όρχανωτικός Υρσμματέ ας μιλώντας γιά τήν πρωτοπο- ρεισκή θέση τού θεσσαλικό" κινήματος, τονίζει πώς ή άνάπτυ- ξή του καί οί έπιτυχΠο του όφεί λονται ώς ένα μεγάλο μέρος στήν όργανωτική πολιτή. ‘Ο συν. Παν. Περδίκης τής Πανθεόσαλι κής έπιτροπής ανάπτυξε τή σπουδαιότητα τού θερμού τής Αύτοδιοίκησης. Ό  συν. Στάθης Καραγιώρ ης (Όθρυακός) _ τού γραφείου Τύπου τόνισε τή συμβολή τού Τύπου στόν έ'Έικοα- πελει θ^ρωτικό άγώνα. Ό  ουν. Ά π . Κολτσιδόπουλος (Σπήλιος) τής Λαϊκής Διαφώτισης μίλησε γιά τό ρόλο τού παίζει ή Δισφώ τιση στήν ιδεολογική πάλη. ‘Ο

κής πρωτεύουσας, τή Βαρσοβία καί δυό προάστεια τής πόλης βρίσκονται στοθερά στά χέρια τού Κόκκινου . Στρατού, ένώ Πολωνικά στρατεύματα είσέδυσαν στό βιομηχανικό προάστειο Πρά- νκα. Τό ρωσσικό πυροβολικό βάλλει τώρα σέ γερμανικό έδα φος στήν Α. Πρωσία. Στή Λεττο- νία καί Εσθονία περικυκλώθηκαν παραπάνω άπό 20 Γερμανικές Μεραρχίες. Τό Προεδρείο τού ’Ανώτατου Σοβιέτ τής Ε .Σ . Σ .Δ . άπένειμε τό παράσηιτο τής Νίκης στό Στρατάρχη τής Σοβιετικής "Ενωσης Ιωσήφ Στάλιν γιά τή φωτεινό του καθοδήγηση τού Κόκκινου Στρατού.—Συνεχίζεεαι σταθερά ή προέ λαση τών Συμμάχων στή Νορ- μανδία καί , ’ Ιταλία, Τελευταίες πληροφορίες άναφέρουν δτι' κατάλήφτηκαν 12 πόλεις καί χωριά στό μέτωπο τής Νόρμαν- t δίας Ή  μάχη γιά τή Φλωρεντία I στήν Ιταλία βρίσκεται στό κατα κόρυιρο.σία τής ζωντανής· τέχνης σέ έπα ναστατικές περίοδες. "Ενα άετό πουλο πού στάθηκε ή χαρωπή νότα τού συνεδρίου, έξιστοράει τούς.άγώνες τών μικρών άγωνι- στών.Ό  γραμματέας τής Πανθεσσα λικής ’ Επιτροπής Δήμος Σουλιώ της κλείνει τό πρώτο θέμα τού συνεδρίου, ύπογραμμίζει τά συμ περάσματα τών έργασιών καί τονίζει τά καινούρια καθήκοντα.Άι.-έσως Επακολουθεί ή έκλο γή ιής Πανθεσσαλικής Έτιτρο πής πο") είναι καί τό δεύτερο θέμα τού συνεδρίου, καί τό συνέδριο τελειώνει μέ τούς ήχους του Εθνικού Υμνου.. . , , θά εϊτανε άουγχώρητη παρά-όργοτώσείά στήν άντίδραση. ΟΙ | συν. Δημ. Γιολδάσης του Καλλι λειψή άν δέν τονίζαμε τήν ΰπο άντιπρόσωποι τών Επαρχιακών τεχνικού τμήματος τής Πάνθεο | δειγματική όργάνωοη τού συνε- ’ Επιτροπών Καρδίτσας, Παλομα, I σαλικής ύπογράμμισε τή σήμα-1 δρίου.
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