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Στόχος της σελίδας στο Facebook «Αρχειοµαρξιστικές 
Μνήµες» και του περιοδικού είναι η αναζήτηση και 
ανάδειξη ντοκουµέντων από το αρχειοµαρξιστικό κί-
νηµα αλλά και γενικότερα από το κίνηµα της Αριστεράς 
του µεσοπολέµου. Στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού 
µας συνεχίζουµε µε νέα ντοκουµέντα άγνωστα στο 
ευρύ κοινό που ρίχνουν φως σε στιγµές και πρόσωπα 
του κινήµατος.  

Η υπόθεση του Μιχάλη Μπεζεντάκου τάραξε το 
πανελλήνιο το 1931 και 1932. Πρώτα, µε τη δολοφονία 
του αστυφύλακα Γυφτοδηµόπουλου την 1η Αυγούστου 
1931, όταν πυροβόλησε και σκότωσε ένα όργανο της 
τάξης που είχε συλλάβει και πήγαινε συνοδεία στο 
τµήµα ένα µέλος του ΚΚΕ. Στη συνέχεια η δραπέτευση 
του από τις φυλακές που έγινε µε την βοήθεια του 
ΚΚΕ το 1932, τον έκανε θρύλο. Αλλά η τύχη του ύστερα 
από την απόδρασή του καλυπτόταν από µυστήριο. 
Ήταν γνωστό ότι είχε καταφύγει στη Μόσχα, αλλά 
τίποτε άλλο. Τώρα, ύστερα από τον εντοπισµό ντο-
κουµέντων της σοβιετικής µυστικής αστυνοµίας NKVD, 
γνωρίζουµε ότι ο Μπεζεντάκος όπως και ο σύντροφος 
του Αβραάµ ∆ερβίσογλου, ο οποίος είχε επίσης συλ-
ληφθεί ως συνεργός στη δολοφονία και καταφύγει 
στη Σοβιετική Ένωση, δικάστηκε την περίοδο των 
σταλινικών δικών και εκκαθαρίσεων το 1937 και εκτε-
λέστηκε. 

 Το άρθρο του Κώστα Παλούκη «Όταν οι σοβιετικοί 
τροµάξαν και κάστρα φτιάξαν: Το τέλος του Μιχάλη 
Μπεζεντάκου» παρουσιάζει την πορεία του Μπεζεν-
τάκου - και του Αβραάµ ∆ερβίσογλου ο οποίος είχε 
επίσης κατηγορηθεί και συλληφθεί για την ίδια υπό-

θεση - στη Μόσχα, τη σύλληψη, ανάκριση, καταδίκη 
και εκτέλεσή τους καθώς και την αποκατάσταση του 
Μπεζεντάκου το 1957. Το άρθρο συνοδεύεται από τα 
ντοκουµέντα των ανακρίσεων τα οποία η Οµάδα µας 
αγόρασε από τα αρχεία της KGB και µετάφρασε χάρη 
στη χρηµατική συµβολή πολλών µελών της.  

Το άρθρο του Θεόδωρου Μπενάκη «Μεταξύ ΚΚΕ 
και Τρότσκι: Οι ‘Φραξιονιστές’ και η Κοµµουνιστική 
Ενωτική Οµάδα (ΚΕΟ)» συνδέεται άµεσα µε το πρώτο. 
Η ΚΕΟ ήταν η οργάνωση στην οποία ανήκε ο Μπε-
ζεντάκος το 1931 και υπέφερε σοβαρές διώξεις εξαι-
τίας της δολοφονίας του αστυφύλακα. Η ΚΕΟ όµως 
ήταν επίσης µια σοβαρή διάσπαση της αρχειοµαρξι-
στικής οργάνωσης, τη στιγµή που αυτή ετοιµαζόταν 
να συνδεθεί επισήµως µε την ∆ιεθνή Αριστερή Αντι-
πολίτευση.  

Στο άρθρο «Πως έβλεπαν την δράση των Αρχει-
οµαρξιστών οι κατασταλτικοί µηχανισµοί του ελληνικού 
κράτους» ο Αριστείδης Λάµπρου αξιοποιεί το ψηφιακό 
αρχείο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» παρουσιάζοντας εκθέσεις 
αξιωµατούχων του ελληνικού κράτους, όπως του αρ-
χηγού της Αστυνοµίας Αθηνών, του αρχηγού της Χω-
ροφυλακής Θεσσαλονίκης και ενός αντιστράτηγου του 
Γ’ Σώµατος Στρατού οι οποίες δείχνουν το φόβο που 
είχαν προκαλέσει στο αστικό κράτος οι αρχειοµαρξι-
στές.  

Ο Νίκος Θεοδοσίου µε το άρθρο του «Γιώργος 
Κρόκος, 1906-1944. Μια σκληρά χαραγµένη ζωή» ανα-
δεικνύει την ηρωϊκή µορφή ενός αγωνιστή, µέλους 
της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης ΚΟΜΛΕΑ και µετέ-

 
 

Σηµείωµα των διαχειριστών



πειτα του ελληνικού τροτσκισµού, που πέρασε µεγάλο 
µέρος της ζωής του στις φυλακές και τις εξορίες 
χωρίς να εγκαταλείψει τις αρχές του. Ο Κρόκος ήταν 
από τους τροτσκιστές και αρχειοµαρξιστές που εκτε-

λέστηκαν από τους Γερµανούς στην Καισαριανή την 
1η Μάη 1944.  

Οι διαχειριστές

 
Την ευθύνη της έκδοσης έχουν οι διαχειριστές της οµάδας:  
 
Νίκος Θεοδοσίου, Παναγιώτης Κολοβός, Αριστείδης Λάµπρου, Θεόδωρος Μπενάκης,  
Κώστας Παλούκης, Όλγα Στεφανίδου  

Ευχαριστούµε τη Ματίνα Χελιδώνη για την σελιδοποίηση του πρώτου τεύχους  
Η φωτογραφία του εξωφύλλου προέρχεται από την εφηµερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος. Πρόκειται για διαδήλωση που πραγµα-
τοποίησαν τον ∆εκέµβριο του 1930 οι χήρες και τα ορφανά των πολέµων, η «εµπροσθοφυλακή» του κινήµατος αναπήρων και 
θυµάτων πολέµου που έλεγχαν οι αρχειοµαρξιστές.   
Σελίδα στο facebook Αρχειοµαρξιστικές Μνήµες https://el-gr.facebook.com/groups/719135638285279 
E-mail: arxeiomarxistikes.mnimes@gmail.com  

Εκτύπωση και ∆ιάθεση: Εκδόσεις Κουκκίδα, Θεµιστοκλέους  37, Αθήνα 10677  τηλ. 2103802644 

Λίγα λόγια για την έκδοση Αφιερώνεται στον Θεόδωρο Μπασιάκο  
Akrat Aristidis  
Τα πρώτα βήµατα του Κοµµουνισµού στην Ελλάδα. Η Κοµµουνιστική  Ένωση (1921), 
οι µαρξιστικοί µορφωτικοί όµιλοι και τα Καταστατικά τους  
του Θεόδωρου Μπενάκη  
Η θεατρική «παράδοση» των Αρχειοµαρξιστών»  
του Νίκου Θεοδοσίου  
Η σύγκλιση µε το ΚΚΕ και η «τροσκιστική µπολσεβικοποίηση» 
του αρχειοµαρξιστικού συνδικαλισµού  
του Κώστα Παλούκη  
Βιβλιοπαρουσίαση «Ο άγνωστος Βιτσώρης» έρευνα - βιογραφία   
του Νίκου Θεοδοσίου, έκδοση του ιδίου  
του Παύλου Μεθενίτη
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Πρόλογος  
 
Η οµάδα στο Facebook αρχειοµαρξιστικές µνήµες 
δηµιουργήθηκε για να προβάλλει την αρχειοµαρξι-
στική ιστορία. Σύντοµα εξελίχθηκε σε ένα χώρο ανάρ-
τησης σπανίων ντοκουµέντων και ανταλλαγής από-
ψεων για το ευρύτερο µεσοπολεµικό κοµµουνιστικό 
κίνηµα, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τους αρχειοµαρ-
ξιστές. Υπάρχουν βεβαίως εκατοντάδες άλλα που πε-
ριµένουν τη δηµοσιότητα που τους αρµόζει. Πολλά 
από αυτά είναι γνωστά και προσιτά από εµάς κάποια 
άλλα είναι άγνωστα ή υπόκεινται σε νόµους ιδιοκτη-
σίας και άρα µη προσιτά ή µη διαθέσιµα. Κάποια 
ανήκουν σε κάποιο αρχειακό φορέα της Ελλάδας ή 
του κόσµου ή σε κάποιο συλλέκτη ή σε έναν κληρο-
νόµο. Η ανίχνευση και ο εντοπισµός τους, αλλά κυρίως 
η διάθεσή τους είναι πολλές φορές δύσκολη, χρο-
νοβόρα, αλλά και κοστοβόρα.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο χρήστης Michail Kappah 
ανάρτησε ένα σχόλιο κάτω από µια φωτογραφία του 
Μιχάλη Μπεζεντάκου. Σε αυτό παρέθετε µια ρωσική 
ιστοσελίδα υποστηρίζοντας ότι ο Γεώργιος Κωνσταν-
τίνεβις Μπέντας είναι ο Μιχάλης Μπεζεντάκος. Σε 
αυτήν την ιστοσελίδα αποδεικνυόταν ότι εκτελέστηκε 
κατά την περίοδο των µεγάλων σταλινικών εκκαθα-
ρίσεων. Στην αρχή πολλοί δεχθήκαµε µε επιφύλαξη 
την πληροφορία αυτή. Σύντοµα όµως το κουβάρι ξε-
τυλίχθηκε. Μια αναζήτηση στα ρωσικά αρχεία έδειξε 
ότι υπάρχουν διαθέσιµα άγνωστα έγγραφα που αφο-

ρούν τον Μπεζεντάκο. Ωστόσο, το κόστος «αγοράς» 
ενός αντιγράφου από τα ρωσικά αρχεία  είναι εξαι-
ρετικά υψηλό, αγγίζει τα 250 ευρώ. Η διαχειριστική 
οµάδα αποφάσισε να απευθυνθεί στο κοινό και να 
συγκεντρώσει το ποσό µε το σκεπτικό ότι τα αρχεία 
και η µνήµη της αριστεράς στην Ελλάδα ανήκουν 
στους ανθρώπους της και πρέπει να είναι ανοιχτά 
και διαθέσιµα σε όλους και όλες. Στη συνέχεια έπρεπε 
να πληρωθεί η µετάφραση. Τη δουλειά αυτή ανέλαβε 
ο Κλέαρχος Παπαγεωργίου, ιστορικός µε µεταπτυ-
χιακές σπουδές στη Ρωσία ο οποίος µετέφρασε τις 
ανακρίσεις του Μπεζεντάκου. Οι ανακρίσεις µε τον 
∆ερβίσογλου και την κατά αντιπαράθεση κατάθεση 
των δύο µετέφρασε ένα δεύτερο πρόσωπο. Τα κείµενα 
της µετάφρασης ακολουθούν, ενώ θα δηµοσιευθούν 
και στην ιστοσελίδα της οµάδας µαζί µε τα πρωτότυπα 
στα ρωσικά. 

Τέλος, η δηµοσίευση ενός κειµένου µου στην 
ιστοσελίδα Marginalia µε έφερε σε επαφή µε το δι-
σέγγονο του Μπεζεντάκο, Georgij Zakharov. Μαζί του 
συζήτησα την υπόθεση και µου προσέφερε πολλές 
πληροφορίες, ενώ υποσχέθηκε να µου παράσχει πε-
ρισσότερες µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο. Το σηµαν-
τικότερο όµως είναι ότι µου παραχώρησε δύο φωτο-
γραφίες. Η µία είναι του Μιχαλη Μπεζεντάκου και η 
δεύτερη της γυναίκας του Αλεξάνδρας µε την κόρη 
τους Λαρίσα. Με βάση αυτές τις πηγές συντίθεται το 
παρακάτω κείµενο, το οποίο επιχειρεί να δώσει µια 
συνοπτική εικόνα για τη ζωή και το τέλος του θρυλικού 

 

Όταν οι σοβιετικοί  
τροµάξαν και κάστρα φτιάξαν: 

Το τέλος του  
Μιχάλη Μπεζεντάκου  

του Κώστα Παλούκη
Μιχάλης Μπεζεντάκος. Η φωτογραφία που  

παραχώρησε ο δισέγγονός του Georgij Zakharov. 



Μπεζεντάκου από τα φίλια πυρά, που είναι πάντα τα 
χειρότερα. 
 
Ένας πολιτικός πρόσφυγας  
στην πατρίδα του σοσιαλισµού 
 
Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος ήταν αναµφισβήτητα ένα 
πρόσωπο οι πράξεις του οποίου ήταν πάντοτε επεν-
δυµένες µε θρύλους, έριδες, υπερβολές και σκοτεινά 
σηµεία. Για παράδειγµα, τον Φεβρουάριο του 1935 
θα φτάσει στις ελληνικές αστυνοµικές αρχές έγγραφο 
της Ιντέλιζεν Σέρβις ότι στη σοβιετική πρεσβεία του 
Βερολίνου υπηρετούσε «εν άτοµο του οποίου τα χα-
ρακτηριστικά οµοιάζουν κατά πολύ µε τα χαρακτηρι-

στικά του Μπεζεντάκου». Ωστόσο, η πληροφορία αυτή 
αντιµετωπίστηκε µε επιφύλαξη και δεν θα επιβε-
βαιωθεί ποτέ.1 Η τύχη του στη Σοβιετική Ένωση θα 
παραµείνει σχεδόν µέχρι τις ηµέρες µας άγνωστη 
και αµφισβητούµενη. Ήδη πάντως κατά τα µεσοπο-
λεµικά χρόνια παρουσιάστηκαν δύο εκδοχές για τη 
µετέπειτα ζωή του. Σύµφωνα µε µια πρώτη, που υπο-
στηρίζεται από την οικογένειά του στην Ελλάδα και 
το ΚΚΕ, ο Μπεζεντάκος µετά την εγκατάσταση του 
στη Μόσχα εργαζόταν µέχρι το 1936 σε εργοστάσιο 
αυτοκινήτων. Τότε έφυγε για την Ισπανία και πολέµησε 
µε τις ∆ιεθνείς Ταξιαρχίες. Οι ελληνικές δυνάµεις 
που έλαβαν µέρος µε τις ∆ιεθνείς Ταξιαρχίες κατα-
τάσσονταν είτε στον λόχο Ρήγας Φεραίος - Νίκος Ζα-
χαριάδης που ανήκε στο τάγµα ∆ηµητρώφ της 13ης 
Ταξιαρχίας, είτε στον ελληνοαµερικανικό λόχο της 
15ης Ταξιαρχίας. Ο Μπεζεντάκος υποτίθεται ότι κα-
τατάχθηκε στον πρώτο και σκοτώθηκε στον Ισπανικό 
Εµφύλιο. Πρόκειται για µια διαδεδοµένη θεωρία που 
αναπαραγόταν από τις αστικές εφηµερίδες, όταν µε-
ταπολεµικά αναφέρονταν στην υπόθεση.2 Ωστόσο, δεν 
έχει εντοπιστεί κανένα αξιόπιστο στοιχείο ή σοβαρή 
ένδειξη για την πορεία του αυτή, π.χ. κάποιο στοιχείο 
στα σοβιετικά αρχεία για τις ∆ιεθνείς Ταξιαρχίες. 
Σύµφωνα µε τη δεύτερη εκδοχή υπήρξε θύµα των 
εκκαθαρίσεων κατά την περίοδο 1936-38. Σήµερα, 
τα ρωσικά αρχεία επιβεβαιώνουν αυτήν την εξέλιξη.  
Πρώτα όµως θα ανασυγκροτήσουµε τη διαδροµή και 
τις συνθήκες διαβίωσής του µέχρι τη σύλληψή του. 
Με βάση την κατάθεση του Μιχάλη Μπεζεντάκου στην 
Επιτροπή του Λαϊκού Κοµισαριάτου Εσωτερικών Υπο-
θέσεων (NKVD), τον Ιούνιο του 1932 έφτασε στην ΕΣΣ∆ 
παράνοµα από την Ελλάδα ως πολιτικός µετανάστης. 
Τον είχε στείλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. 
Μαζί του είχαν ταξιδέψει ακόµη δύο, ο ένας ήταν ο 
Νίκος Ζαχαριάδης και ο άλλος κάποιος µε το µικρό 
όνοµα Στέλιος οι οποίοι τον βοήθησαν να φτάσει στην 
Σοβιετική Ρωσία. Ο Μπεζεντάκος είχε γνωρίσει τον 
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1. Ελεύθερο Βήµα, 15/2/1935. 
2. Τα Νέα, 18/11/1948.  

Η απόδραση του Μπεζεντάκου στον αστικό τύπο,  
Ακρόπολις, 5 Μαρτίου 1932.   



Ζαχαριάδη λίγο καιρό πριν από την άφιξή του στην 
ΕΣΣ∆. Συγκεκριµένα, µετά την απόδραση και για κά-
ποιο διάστηµα κρυβόταν από το µετέπειτα ηγέτη του 
ΚΚΕ. Μετά από δυο περίπου µήνες, ο Ζαχαριάδης του 
ανακοίνωσε ότι θα πάνε µαζί παράνοµα στην ΕΣΣ∆. 
Έτσι µια νύχτα βγήκανε µε µια βάρκα  στη θάλασσα. 
∆ίπλα τους πέρασε  ένα σοβιετικό πλοίο του οποίου 
το όνοµα ο Μπεζεντάκος αγνοούσε. Μετά από το  
σήµα τους, το πλοίο σταµάτησε και τους πήρε. Σύµ-
φωνα µε την σύζυγο του Μπεζεντάκου, στο πλοίο 
αυτό εργαζόταν ο αδελφός του Γιώργος Μπεζεντάκος. 
Μ’ αυτό το πλοίο έφτασαν στην Οδησσό, και από την 
Οδησσό στάλθηκε στη Μόσχα στη διάθεση της ∆ιε-
θνούς Οργάνωσης Βοήθειας των Αγωνιστών της Επα-
νάστασης (International Red Aid). Ο Νεφελούδης είχε 
δώσει το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου, 
στον οποίο έπρεπε να απευθυνθεί για το άσυλο. Λο-
γικά θα έγραψε µια ειλικρινή έκθεση µε την πολιτική 
δράση του στην Ελλάδα θεωρώντας ότι η συµµετοχή 
του στις τροτσκιστικές οργανώσεις ήταν ένα παρελθόν 
το οποίο έχει κριθεί και ότι συνεπώς δεν κινδυνεύει 
από αυτό. Τότε υιοθέτησε το όνοµα Γεώργιος Κων-
σταντίνεβις Μπέντας. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το όνοµα 
Γεώργιος Μπέντας ως ψευδώνυµο µε το οποίο έλαβε 
διαβατήριο από την Κ.Ε. της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Βοήθειας των Αγωνιστών της Επανάστασης και από 
τότε αυτό το επίθετο-παρατσούκλι έµεινε. Πιθανότατα 
προέρχεται από συντόµευση του επώνυµού του Μπε-
ζεντάκος. 

Ο Μπεζεντάκος-Μπέντας αρχικά διέµενε στο 
Σπίτι των Πολιτικών Προσφύγων στη Μόσχα. Αργότερα, 
όταν πιθανόν παντρεύτηκε και βρήκε εργασία µετα-
κόµισε σε οικογενειακή οικία. Εργάστηκε ως εργο-
δηγός σε εργοστάσιο και, συγκεκριµένα, στην Αυτο-
κινητοβιοµηχανία Στάλιν. Το εργοστάσιο είχε 
κατασκευαστεί το 1916 ως Εταιρεία Αυτοκινήτου στη 
Μόσχα ή AMO. Ήταν µία σύγχρονη βιοµηχανία διαθέ-
τοντας τον πιο πρόσφατο τότε αµερικάνικο εξοπλισµό 
απασχολώντας 6.000 εργαζόµενους. Ωστόσο, λειτούρ-
γησε µετά την επανάσταση το 1925 συναρµολογώντας 
και στη συνέχεια κατασκευάζοντας τρακτέρ. Το 1931 
το εργοστάσιο επανεξοπλίστηκε, επεκτάθηκε µε τη 
βοήθεια του αµερικανού A.J. Brandt και µετονοµά-

στηκε σε Αυτοκινητοβιοµηχανία Νο. 2 Zavod Imeni 
Stalina (ZIS ή ZiS). Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσµίου 
Πολέµου παρήγαγε πολεµικά οχήµατα όπως το Τ-34-
85 Tank. Πρόκειται για µια από τις µεγαλύτερες αυ-
τοκινητοβιοµηχανίες της Ρωσίας και είναι λογικό να 
εργάστηκε εκεί ο Μπεζεντάκος καθώς ήταν µηχανι-
κός. Κατοικούσε στη Μόσχα, στην οδό Μεσανάσκαγια 
(Мещанская, µτφ. Μηχανολογίας) 4, στο διαµέρισµα 
πέντε, ενώ φέρεται να έχει ολοκληρώσει δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση και ότι δεν είναι µέλος κάποιου 
κόµµατος. Την περίοδο αυτή ο Μιχάλης Μπεζεντάκος 
για πρώτη φορά αισθάνθηκε ασφάλεια και για αυτό 
προσπάθησε να κανονικοποιήσει τη νέα του ζωή ως 
σοβιετικός πολίτης και παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα. 
Το 1934 γεννήθηκε η κόρη τους Λαρίσα Γεωργίγινα 
Μπέντας η οποία αργότερα, όπως προκύπτει, έγινε 
µοναχή υιοθετώντας το όνοµα Ελισάβετ, µάλλον από 
την πριγκίπισσα του Οίκου Ροµανόφ που είχε εκτε-
λεστεί από τους µπολσεβίκους και θεωρείται αγία 
στην ρωσική εκκλησία. Το 2014, η µοναχή Ελισάβετ - 
Λ.Γ. Μπέντας (Монахиня Елисавета - Л.Г. Бендас) δη-
µοσίευσε ένα άρθρο για τον πατέρα της σε ρωσική 
χριστιανική ιστοσελίδα. Η Λαρίσα Μπέντας απεβίωσε 
το 2020 έχοντας νοσήσει από κορωνοϊό. Η Αλεξάνδρα 
Μπέντας θα ξαναπαντρευτεί µετά το θάνατο του Μπε-
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Η Ρωσίδα γυναίκα του Μπεζεντάκου Αλεξάνδρα µε την κόρη 
τους Λαρίσα. Φωτογραφία που παραχώρησε ο δισέγγονός του 

Georgij Zakharov.



ζεντάκου και από το νέο γάµο θα προκύψει ένας 
γιός.  

Από τις καταθέσεις του Μπεζεντάκου προκύπτει 
πως οι πρωταγωνιστές του φόνου στη ∆ραπετσώνα 
ξαναβρέθηκαν στην Ρωσία ως πολιτικοί πρόσφυγες 
και συναντιόνταν συχνά. Σύµφωνα µε τις καταθέσεις 
του ∆ερβίσογλου, ο ίδιος κατέφτασε παράνοµα µαζί 
µε µια οµάδα 8 ατόµων δραπετών από τις ελληνικές 
φυλακές αφού κρυβόταν στην Αθήνα για ενάµισι 
µήνα. Οι Ράικος-Βαβούδης, Σπανούδης-Γιούρας, Αβε-
ρινός-Θωµάζος και Καούτσης χρησιµοποιώντας µια 
βάρκα σε ένα σηµείο µακριά από την Αθήνα ξανοί-
χτηκαν στη θάλασσα µέχρι που απέκτησαν συνθηµα-
τική επαφή µε ένα σοβιετικό ατµόπλοιο. Τους επιβί-
βασε στο κατάστρωµα και τους έφερε στην Οδησσό 
στα τέλη Ιουλίου 1934. Μετά από 1-2 εβδοµάδες κα-
τέφτασαν από την Ελλάδα οι Ψηλέας-(πιθανόν) Κλει-
δωνάρης και Οσµάνης-∆ουλγερίδης. Φτάνοντας στη 
Μόσχα παρουσιάστηκαν στο ελληνικό τµήµα της Κ∆ 
και συγκεκριµένα σε µια γυναίκα που εργαζόταν τότε 
εκεί µε το όνοµα Ιβάνοβα. Στάλθηκαν για καταγραφή 
στην ΚΕ ∆ιεθνούς Οργάνωσης Βοήθειας των Αγωνι-
στών της Επανάστασης όπου µάλλον έλαβαν τα νέα 
τους ονόµατα. Στη συνέχεια ξεκουράστηκαν σε ένα 
σπίτι στο Zvenigorod. Ο ∆ερβίσογλου έζησε και ερ-
γάστηκε για ένα χρόνο στην πόλη Egor’evsk στο ερ-
γοστάσιο κατασκευής εργαλειοµηχανών «Komso-
molec». Για ενάµιση µήνα εργάστηκε στη Μόσχα στο 
εργοστάσιο «Krasnyi Proletarij» και µετά, το 1935, 
έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο «Kalibr». Το εργοστάσιο 
κατασκευής εργαλείων Kalibr της Μόσχας ιδρύθηκε 
το 1932 και παρήγαγε εργαλεία µέτρησης ακριβείας. 
Ο ∆ερβίσογλου διέµενε στη Μόσχα, στην οδό Μεσα-
νάσκαγια 60. Με άλλα λόγια, ήταν γείτονας µε τον 
Μπεζεντάκο.  

Ο Οσµάνης Παβέλ Γιάνοβιτς (Османис Павел 
Янович) είναι ο Μόσχος ∆ουλγερίδης. Στην ΕΣΣ∆ ήρθε 
το 1934, µετά την απόδραση από τη φυλακή, εργαζόταν 
στο εργοστάσιο «Ο Kοµσοµόλος», στην πόλη Γιεγκό-
ροβο (Yegoryevsky), αν και στην καρτέλα του ανα-
φέρεται χωρίς επάγγελµα. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Κωνσταντινούπολη. Εκτελέστηκε στο Μπούτοβο στις 
8 Μαρτίου 1938 και αποκαταστάθηκε στις 4 Οκτωβρίου 

1989. Σύµφωνα µε την κατάθεσή του συναντιόταν µε 
τους Οσµάνη-∆ουλγερίδη και Βρεττό-∆ερβίσογλου 
στο σπίτι των πολιτικών µεταναστών στην οδό Όµπουχα, 
διαµέρισµα 3, αλλά και στο δικό του διαµέρισµα. Με 
τον Βρεττό συναντιόταν συχνά, ενώ µε τον Οσµάνη 
πιο σπάνια όταν ερχόταν  στη Μόσχα καθώς αυτός 
διέµενε στο Γιεγκόροβο. Στην ερώτηση του σοβιετικού 
κατήγορου για ποιους λόγους συναντιόταν µαζί τους 
απάντησε «σαν κοντινοί σύντροφοι από τη δουλειά 
στην αντεπαναστατική τροτσκιστική - φασιστική ορ-
γάνωση «Αρχείο» - φραξιονιστές και σαν οικείοι γνω-
στοί». Ο Μπεζεντάκος διατηρούσε επίσης επαφές 
και συναντιόταν  στην επικράτεια της ΕΣΣ∆ και µε 
άλλους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που ήταν µέλη 
του ΚΚΕ. Σε όλες τις καταθέσεις του αναφέρει ότι 
διατηρούσε επαφές µε τον Τόµοφ Νικολάι Ντµιτρίεβιτς 
(Томов Николай Дмитриевич) ο οποίος εργαζόταν 
επίσης στο εργοστάσιο Στάλιν και στα 1938 ήταν κρα-
τούµενος σαν εχθρός του λαού. Στο εργοστάσιο αυτό, 
οι Τόµοφ και Μπεζεντάκος ήταν οι µοναδικοί έλληνες 
εργαζόµενοι. Ο Τόµοφ είχε γεννηθεί το 1906 από 
αγρότες γονείς, µε ανολοκλήρωτη τριτοβάθµια εκ-
παίδευση. Ήταν µέλος του ΚΚΕ. Στη Ρωσία εργάστηκε 
ως επιθεωρητής του τµήµατος ελέγχου ποιότητας του 
εργοστασίου αυτοκινήτων. Κατοικούσε στη Μόσχα, 
στην οδό Ντουµπρόβσκαγια 7. Ωστόσο, δεν είναι γνω-
στό εάν έχει κάποιο άλλο ελληνικό όνοµα. Ο ∆ερβί-
σογλου αναφέρει ότι τον γνώρισε από τις κοινές τους 
επισκέψεις στο «σπίτι των πολιτικών προσφύγων» 
στην οδό Voroncovo Pole. 

Με βάση τις καταθέσεις τους, οι Μπεζεντάκος 
και ∆ερβίσογλου διατηρούσαν σχέσεις και επαφές 
µε τους άλλους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που 
είχαν αποδράσει από τις φυλακές της Αίγινας. Συγ-
κεκριµένα, αναφέρονται στον Γιούρι Σπανούδη, δη-
λαδή τον γνωστό µας Κωνσταντίνο Σαρίκα, ο οποίος 
εργαζόταν µαζί µε τον ∆ουλγέρη στο εργοστάσιο Κοµ-
σοµόλος στην πόλη Γιεγκόροβο. Επίσης, συναντιόνταν 
µε τον Ζωγράφο ο οποίος εργαζόταν στην Κοµιντέρν 
και από το 1935 διέµενε στο ξενοδοχείο «Ενωσιακό». 
Πρόκειται για τον ∆ηµήτρη Σακαρέλο ή αλλιώς Ζω-
γράφο (1900-1944) ο οποίος ήταν δάσκαλος, ανώτερο 
στέλεχος του ΚΚΕ και συνδικαλιστής. Το 1936 πολέ-

8

Αρχειοµαρξιστικές Μνήµες Tεύχος  2   OKΤΩΒΡΙΟΣ 2021



µησε ως µαχητής των ∆ιεθνών Ταξιαρχιών στον Ισπα-
νικό Εµφύλιο και διετέλεσε στέλεχος της Κοµιντέρν, 
ενώ συµµετείχε στην ελληνική αντίσταση. Στο σπίτι 
των Πολιτικών Προσφύγων διέµεναν επίσης στα 1934, 
οι Απόστολος Κλυδωνάρης, ανώτατο στέλεχος του 
ΚΚΕ και βουλευτής το 1932 µε το Ενιαίο Μέτωπο Ερ-
γατών – Αγροτών, Τζανής Φλαράκος, τσαγκάρης, Νίκος 
Βαβούδης, γραµµατέας του Ενωτικού Εργατικού Κέν-
τρου Πειραιά, Ευάγγελος Θωµάζος, ναυτεργάτης, Τζα-
νής Φλαράκος, τσαγκάρης. Αξίζει να υπενθυµίσουµε 
εδώ ότι οι Σακαρέλος, Φλαράκος και Θωµάζος είχαν 
συλληφθεί τον ∆εκέµβριο του 1927 για το θάνατο του 
αρχειοµαρξιστή Ηλία Γεωργοπαπαδάκου και είχαν 
καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκιση. Τέλος, αναφέρει 
ακόµη τρία πρόσωπα, τον Τράντα, ο οποίος επικοι-
νωνούσε µε τον Τόµοφ, τον Γιάνκωφ και κάποιον 
Γιάννη, πιθανόν τον Γιάννη Γιαννακούτσο ή Γιαννούτσο. 
Με το Ζωγράφο είχε γνωριστεί το 1934 στο σπίτι των 
πολιτικών µεταναστών, ενώ µε το Γιάννη το 1933 στην 
Κοµιντέρν, όπου πήγε µετά από πρόσκλησή του. Ο 
Γιάννης συνέχεια τον ρωτούσε πως ζει στην ΕΣΣ∆, 
που δουλεύει και για τις σχέσεις του µε τον Έλληνα 
Τόµοφ, µε τον οποίο εκείνο τον καιρό ζούσε µαζί του 
στο σπίτι των πολιτικών µεταναστών.  

Το 1937 τα πράγµατα ήταν δύσκολα στην Σοβιετική 

Ένωση. Είναι η εποχή που ο τροτσκισµός ανάγεται 
στο µεγάλο εσωτερικό εχθρό και τα µέχρι πρότινος 
είδωλα µετατρέπονται σε τροτσκιστές, σαµποτέρ και 
εχθρούς. Όπως γράφει το Ελεύθερον Βήµα της επο-
χής, «‘‘εχθροί του λαού’’ ανακαλύπτονται, διώκονται, 
συλλαµβάνονται, φυλακίζονται, καθαιρούνται, τυφε-
κίζονται εις όλας τας βαθµίδας από της κορυφής 
µέχρι της βάσεως της στρατιωτικής, της διοικητικής, 
της κοµµατικής και της εργατικής ιεραρχίας από του 
ενός µέχρι του άλλου άκρου της χώρας».3 Καθώς η 
τιµωρία δεν σχετιζόταν πλέον µε τις πράξεις, αλλά 
και µε το παρελθόν, ο Μιχάλης Μπεζεντάκος δεν θα 
µπορέσει να ξεφύγει από το δικό του παρελθόν.  

 

Ο Σοβιετικός Μεγάλος Φόβος  
και οι Σταλινικές Εκκαθαρίσεις 
 
Η υπόθεση της εκτέλεσης του Μπεζεντάκου και της 
παρέας του αφενός συνιστά ένα ιδιαίτερο θέµα προς 
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Φωτογραφία του Μπεζεντάκου  

3. Ελεύθερο Βήµα, 12/6/1937.



διερεύνηση, αλλά αφετέρου εντάσσεται στο γενικό-
τερο ζήτηµα των µαζικών εκκαθαρίσεων της περιόδου 
1934-1938. Στην Ελλάδα η ακαδηµαϊκή συζήτηση για 
την περίοδο αυτή παραµένει κυρίως ένα ψυχροπο-
λεµικό φόντο µπροστά στο οποίο διεξάγονται οι «δικές 
µας» εθνικές ιστοριογραφικές και πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συνήθως µεταφράζονται 
µελέτες που αφορούν την ιστορία της Σοβιετικής 
Ένωσης ή ευρύτερα του κοµµουνισµού. Η επέτειος 
των 100 χρόνων από τη ρωσική επανάσταση ενέτεινε 
το ενδιαφέρον, ενώ προέκυψαν και εκδόσεις από 
Έλληνες ιστορικούς, αν και παραµένουν λίγες οι αυ-
τόνοµες µελέτες γύρω από τις λεγόµενες «δίκες της 
Μόσχας». Μικρή εξαίρεση στο θέµα συνιστούν η έκ-
δοση της εφηµερίδας Ελευθεροτυπίας «Οι δίκες της 
Μόσχας» των Γιώργου Λεοντιάδη, Αλέξανδρου ∆άγκα, 
Γιώργου Μαργαρίτη και Γιάννη Σκαλιδάκη4 καθώς και 
τα άρθρα των Νίκου Παπαδάτου και Γιάννη Σκαλιδάκη.5 

Ουσιαστικά, όµως µέχρι τώρα θεωρούνταν ένα ξένο 
ζήτηµα σε σχέση µε τα ελληνικά θέµατα τα οποία 
εστιάζουν κυρίως στον ελλαδικό κοµµουνισµό ή τη 
δράση των Ελλήνων κοµµουνιστών σε άλλες δυτικές 
χώρες. Σηµαντική πάλι εξαίρεση συνιστούν οι µελέτες 
για την εκκαθάριση του ποντιακού ελληνισµού και 
συγκεκριµένα η έρευνα του Βλάση Αγτζίδη.6 Ο Κωστής 
Καρπόζηλος έχει ασχοληθεί ερευνητικά µε τους Έλ-
ληνες κοµµουνιστές στην Σοβιετική Ένωση και πιθανόν 
σύντοµα η έρευνά του να καρποφορήσει.7 Σε κάθε 
περίπτωση το ζήτηµα των Ελλήνων κοµµουνιστών που 

εκτελέστηκαν την εποχή των σταλινικών εκκαθαρί-
σεων ουσιαστικά γίνεται γνωστό µε το βιβλίο του 
Νίκου Παπαδάτου Ο Μπεζεντάκος µας άφησε γειά. 
Οι διώξεις των Ελλήνων κοµµουνιστών στην ΕΣΣ∆ / 
1937-1938. Ο συγγραφέας χρησιµοποιώντας τα µι-
κροϊστορικά προσωπικά αποπειράται µια ερµηνεία 
για την περίοδο των εκκαθαρίσεων. Η µεγάλη βέβαια 
έκπληξη έρχεται από την Γερµανία και την ιστορικό 
Κάτια Ρίππε η οποία πρόσφατα έχει ξεκινήσει µια 
χρηµατοδοτούµενη διδακτορική έρευνα µε θέµα τους 
Έλληνες κοµµουνιστές στη Σοβιετική Ρωσία. Η υπό-
θεση του Μπεζεντάκου προσφέρει µια εξαιρετική 
ευκαιρία για µια ελληνική µατιά στις µεγάλες εκκα-
θαρίσεις και από αυτήν την άποψη µια δυνατότητα 
συµβολής στην ερµηνεία της. 

Στο διεθνές περιβάλλον αναπτύχθηκαν τρεις ου-
σιαστικά προσεγγίσεις των µεγάλων εκκαθαρίσεων. 
Η πρώτη, αµιγώς ψυχροπολεµική, αντιµετωπίζει την 
σταλινική περίοδο σε άµεση συνάρτηση µε την κοµ-
µουνιστική ιδεολογία αναγνωρίζοντας ήδη από τις 
απαρχές του σοβιετικού καθεστώτος µια εγγενή και 
δοµική τάση προς την τροµοκρατία και τη βία. Οι 
µπολσεβίκοι, προσκολληµένοι σε µια αντιδηµοκρατική 
ιδεολογία, είχαν µια προδιάθεση στον «τρόµο» και 
συνέτριψαν την κοινωνία των πολιτών προκειµένου 
να ασκήσουν απεριόριστη εξουσία. Κατά τη δεκαετία 
του 1980, ένα νέο ενδιαφέρον για την κοινωνική ιστο-
ρία προκάλεσε µια «αναθεωρητική» αντίδραση σε 
αυτήν την άποψη. Οι ιστορικοί αυτοί διερεύνησαν µια 
διαλεκτική δυναµική µεταξύ των κρατικών πολιτικών 
και των κοινωνικών αντιστάσεων. Η κρατική δράση 
παρήγαγε απρόβλεπτες κοινωνικές και οικονοµικές 
συνέπειες, οι οποίες µε τη σειρά τους οδήγησαν σε 
ολοένα και πιο δρακόντεια µέτρα. Στη δεκαετία του 
1990, το νέο αρχειακό υλικό από τη µία επιβεβαίωσε 
τον κεντρικό ρόλο του Ιωσήφ Στάλιν στις εκκαθαρίσεις 
και από την άλλη δηµιούργησε µια νέα θεµατική που 
ονοµάζεται «Μελέτες θυµάτων». Η προσέγγιση αυτή 
συνδέεται µε την ευρύτερη ιστοριογραφική στροφή 
από τους ενεργούς παράγοντες της ιστορίας στην 
γκρίζα ζώνη των θυµάτων των µεγάλων γεγονότων. 
Μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα πρόσφατη τάση επιχειρεί 
να υπερβεί αυτό το διχασµό. Σύµφωνα µε αυτή, αφε-
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νός η σταλινική ηγεσία επιτέλεσε βασικό ρόλο στην 
εκκίνηση του τρόµου, αφετέρου η καταστολή διαδό-
θηκε θεσµικά και αγκάλιασε την κοινωνία µε ένα 
πολύ πιο περίπλοκο και αντιφατικό τρόπο. Οι άνθρωποι 
εµπλέκονταν εξίσου σε αυτήν την υπόθεση τόσο ως 
θύτες όσο και ως θύµατα, και µερικές φορές ήταν 
ταυτόχρονα και τα δύο, µέσω της συµµετοχής τους 
σε εργοστάσια, συνδικάτα, σχολεία, στρατιωτικές µο-
νάδες και άλλα ιδρύµατα. Αυτή η προσέγγιση ανα-
γνωρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών παρέµενε ενεργή 
και ότι οι δηµοκρατικές δοµές όχι µόνο λειτουργού-
σαν, αλλά η λειτουργία τους αυτή συσχετίζεται άρ-
ρηκτα µε τις µεγάλες εκκαθαρίσεις. Με άλλα λόγια, 
αναγνωρίζεται και διερευνάται η ενεργή συµµετοχή 
της κοινωνίας. Μάλιστα, ο Wendy Goldman, χωρίς να 

υποτιµάει τον αυταρχικό χαρακτήρα του 
καθεστώτος, επισηµαίνει την εντυπωσιακή 
δυαδικότητα της τροµοκρατίας και της δη-
µοκρατίας ανατρέποντας κάθε ψυχροπο-
λεµική ανάγνωση της σοβιετικής κοινωνίας 
η οποία παρουσιάζεται σαν να βρίσκεται 
στο γύψο του ολοκληρωτισµού.8 Το βασικό 
συµπέρασµα αυτών των νέων ερµηνειών 
είναι ότι η σοβιετική κοινωνία δεν υπήρξε 
θύµα, αλλά υιοθέτησε µε όρους µαζικής 
υστερίας τους φόβους της σοβιετικής ηγε-
σίας.  

Αυτή η άποψη µας θυµίζει αρκετά την 
εβδοµάδα του «κόκκινου πανικού» στην 
Ελλάδα µετά τη δολοφονία του Γυφτοδη-
µόπουλου, αλλά και τους άλλους «κόκκι-
νους πανικούς» που η ιστοριογραφία έχει 
διερευνήσει σε άλλες χώρες και σε άλλες 
περιπτώσεις. Συνήθως, οι µελετητές επι-
λέγουν να συγκρίνουν τη σοβιετική κοι-
νωνία µε άλλες χώρες που είχαν δικτατο-
ρικά ή φασιστικά καθεστώτα, ιδίως το 
ναζισµό, αναζητώντας εκεί οµοιότητες και 
διαφορές. Μια νηφάλια τοποθέτηση γύρω 
από αυτή τη σύγκριση αποφαίνεται ότι ναι 
µεν ο δικτατορικός χαρακτήρας ήταν κοι-
νός τόπος, αλλά, φυσικά, οι οµοιότητες 
µεταξύ της Γερµανίας του Χίτλερ και της 

Ρωσίας του Στάλιν µπορούν εύκολα και σκόπιµα να 
υπερεκτιµηθούν για να δηµιουργήσουν αντικοµµου-
νιστικές ιδεολογικές εντυπώσεις. Εάν θεωρήσουµε 
το φασισµό µια ενδογενή τάση των βιοµηχανικών κα-
πιταλιστικών χωρών εντοπίζοντας πολλά από τα αυ-
ταρχικά στοιχεία του ήδη σε πολλά φιλελεύθερα κοι-
νοβουλευτικά καθεστώτα, όπως π.χ. στην Γερµανία 
και την Ελλάδα µετά το 1929, τότε έχει µεγαλύτερη 
αξία η σύγκριση της Σοβιετικής Ένωσης όχι µόνο µε 
τα αυταρχικά, αλλά συνολικά µε τα καπιταλιστικά 
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κράτη. Μάλιστα, εάν πολύ πιο σωστά θεωρήσουµε 
ότι η Ρωσία του Στάλιν κινείται ανάµεσα σε αυταρχισµό 
και δηµοκρατία, τότε η σύγκριση µε τα δηµοκρατικά 
κοινοβουλευτικά καπιταλιστικά κράτη που εφαρµό-
ζουν προσωρινά «καθεστώτα εξαίρεσης» είναι ίσως 
πολύ πιο δόκιµη. Για παράδειγµα, η σοβιετική ηγεσία 
χρειαζόταν να πείσει την κοινωνία ότι υπήρχε η ανάγκη 
παραβίασης της σοσιαλιστικής αρχής περί µη θανα-
τικής ποινής που ρητά καταγραφόταν στο νέο δηµο-
κρατικό σύνταγµα. Αυτή η ανάγκη υπηρετήθηκε από 
τον πανικό που καλλιεργήθηκε µετά το θάνατο του 
Κίροφ. Όταν η ηγεσία εκτίµησε πως ο κίνδυνος υπερ-
κεράστηκε, καταδίκασε τις υπερβολές και επανέφερε 
την εσωτερική δηµοκρατία στα σοβιέτ. Ένα ολοκλη-
ρωτικό καθεστώς δεν χρειάζεται να πείσει την κοι-
νωνία των πολιτών. Αναµφίβολα, ο µαζικός χαρακτή-
ρας των εκκαθαρίσεων από ένα κράτος µε επίκληση 
τον σοσιαλισµό καθιστά τη σοβιετική περίπτωση ιστο-
ρικά ξεχωριστό παράδειγµα, ενώ υπονοµεύει εξ συ-
στάσεως το σοσιαλιστικό χαρακτήρα και θα πρέπει 
να αναφερόµαστε είτε σε µια ανολοκλήρωτη επανά-
σταση είτε σε αντεπανάσταση και ειδικό εκµεταλ-
λευτικό καθεστώς.  

Οι σταλινικές εκκαθαρίσεις είχαν κατά έναν τρόπο 
τέσσερις αλληλένδετους εχθρικούς στόχους. Ένας 
πρώτος στόχος ήταν ο σοβιετικός κοινωνικός εχθρός. 
Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Μπούτοβο, µε 
αυστηρά αριθµητικούς όρους το µεγαλύτερο µέρος 
των θυµάτων ήταν «καθηµερινοί» µη κοµµουνιστές 
πολίτες κουλάκοι, κρατικοί υπάλληλοι και διάφοροι 
«περιθωριακοί»: εγκληµατίες, άστεγοι, άνεργοι, όλοι 
αυτοί που παρέκκλιναν από τις κοινωνικές νόρµες 
της αναδυόµενης σταλινικής «ουτοπίας». Ένας δεύ-
τερος στόχος ήταν οι εθνικές µειονότητες. Η σοβιετική 
ηγεσία και κοινωνία αντιµετώπιζε αρχικά µε επιφύ-
λαξη και στη συνέχεια µε φόβο κάθε εθνικά καθο-
ριζόµενο ή εθνικιστικό στοιχείο. Η πιο αιµατηρή εθνική 
εκκαθάριση ήταν η «Πολωνική Επιχείρηση», ενώ σε 
αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι εκτελέσεις Ελ-
λήνων ποντίων. Αυτή ήταν η κλίµακα των «εθνικών 
επιχειρήσεων» που από τον Φεβρουάριο του 1938 
έγιναν η κύρια λειτουργία της δραστηριότητας του 
NKVD που σχετίζονται µε το ∆ιάταγµα 447. 

Ένας τρίτος στόχος ήταν η εσωκοµµατική αντι-
πολίτευση και γενικά τα µέλη και τα στελέχη του 
κόµµατος τα οποία κατηγοριοποιούνταν είτε κάτω 
από τη γενική κατηγορία περί τροτσκισµού είτε 
στοχοποιούνταν ως ανήθικα και διεφθαρµένα στοι-
χεία της γραφειοκρατίας τα οποία έπρεπε να κα-
ταπολεµηθούν στο όνοµα του εκδηµοκρατισµού και 
της ανανέωσης της σοβιετικής δηµοκρατίας. Η σο-
βιετική κοινωνία αισθανόταν ότι το αυταρχικό µον-
τέλο που είχε εγκαθιδρυθεί έπρεπε να τελειώσει 
και διεκδικούσε ένα πιο δηµοκρατικό σύνταγµα 
στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των αιτηµάτων 
του Οκτώβρη. Η ηγεσία όµως του σοβιετικού κρά-
τους αντιλαµβανόταν ότι µια τέτοια δηµοκρατική 
διεργασία θα οδηγούσε ενδεχοµένως στην ανα-
τροπή της. Χρησιµοποίησε λοιπόν τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες για να επιφέρει µια αλλαγή γενιάς και 
την αντικατάστασή της από µια γενιά περισσότερο 
υποταγµένη στους νικητές της ενδοσοβιετικής δια-
µάχης. Συγκεκριµένα, κάλεσε τους απλούς πολίτες 
και τα µέλη του κόµµατος να ανατρέψουν όσους 
είχαν διαφθαρεί και είχαν γίνει νέα ελίτ δηµιουρ-
γώντας την ελπίδα για ανανέωση, στροφή από τα 
λάθη του παρελθόντος και δυνατότητες κοινωνικής 
ανέλιξης. Ταυτόχρονα, προέτασσε µε όρους σο-
βιετικού πατριωτισµού την εξωτερική και εσωτερική 
απειλή του νέου κράτους. Με αυτόν τον τρόπο δη-
µιούργησε µια εσωτερική συναίνεση επιτρέποντας 
ουσιαστικά την εξόντωση µε την κατηγορία του 
τροτσκισµού όλης εκείνης της µεγάλης ιστορικής 
γενιάς της επανάστασης.9  

Η στροφή αυτή στο εσωτερικό της ΕΣΣ∆ αντανακλά 
σοβαρές και σηµαντικές ιδεολογικές και στρατηγικές 
ανακατατάξεις. Το έβδοµο συνέδριο της Κοµµουνι-
στικής ∆ιεθνούς του 1935 προώθησε τη δηµιουργία 
Λαϊκών Αντιφασιστικών Μετώπων, που ήταν πιθανό 
σε ορισµένες χώρες να φτάσουν στην εξουσία. Ανα-
πτύχθηκε η αντίληψη της «αµοιβαίας σχέσης της πά-
λης υπέρ της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού» και 
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γινόταν η εκτίµηση ότι η επαναστατική διαδικασία 
στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες δεν θα προ-
χωρούσε µε άµεση σοσιαλιστική επανάσταση αλλά 
µέσω του σταδίου της αντιφασιστικής πανδηµοκρα-
τικής πάλης. Ουσιαστικά, οι επίσηµοι εκπρόσωποι 
του σοβιετικού κοµµουνισµού διαµορφώνουν µια νέα 
εκδοχή πατριωτικού κοµµουνισµού αναβαθµίζοντας 
το φασισµό σε µεγαλύτερο κίνδυνο από την αστική 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Στο εξωτερικό αυτή η 
στροφή έγινε δεκτή είτε θετικά είτε ακόµη και µε 
ενθουσιασµό. Οι ΗΠΑ του Ρούσβελτ στήριξαν τον 
Στάλιν και τις επιλογές του ελπίζοντας ότι θα εγκα-
ταλείψει τον υπερεπαναστατισµό της προηγούµενης 
εποχής και θα στραφεί προς την εσωτερική δηµο-
κρατία. Για αυτό το λόγο, αποδέχθηκαν τη ρητορική 
περί τροτσκιστικής απειλής και ουσιαστικά προσέ-
φεραν διπλωµατική κάλυψη στις δίκες της Μόσχας. 
Αναµφισβήτητα, οι τροτσκιστές µε τη θεωρία της 
διαρκούς επανάστασης, τη λογική του ενιαίου µετώ-
που, αλλά κυρίως µε την κριτική στο 7ο Συνέδριο 
της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς υπερασπίζονται το διε-
θνιστικό και αµιγώς προλεταριακό χαρακτήρα της 
Ρωσικής Επανάστασης του 1917. Ταυτόχρονα, στο εσω-

τερικό της χώρας διατυπώνουν κριτική στις αποτυ-
χηµένες επιλογές της ηγεσίας. Από αυτήν την άποψη, 
η διασύνδεση του κοινωνικού και ηθικού πανικού 
µε το φόβο για µια τροτσκιστική πολιτική εξέγερση 
ενδεχοµένως να διαµορφώνει µια σοβιετική εκδοχή 
«κόκκινου  πανικού», όπου τη θέση των κοµµουνιστών 
λαµβάνουν οι τροτσκιστές.  

Ο τέταρτος στόχος ήταν οι πολιτικοί πρόσφυγες 
από άλλες καπιταλιστικές χώρες, όλοι αυτοί οι ξένοι 
οι οποίοι είχαν καταφύγει διωγµένοι ή επειδή ήθελαν 
να συµβάλλουν στο σοσιαλιστικό όραµα.10 Η εµπειρία 
των αλλοδαπών στην ΕΣΣ∆ κατά τη δεκαετία του 1930 
υποδεικνύει µια προϋπάρχουσα σχέση µεταξύ των 
αντιλήψεων των σοβιετικών εργατών και της τροµο-
κρατικής στοχοποίησης. Όλοι αυτοί οι ξένοι εργάτες 
και οι πολιτικοί µετανάστες που ζήτησαν καταφύγιο 
στη Σοβιετική Ένωση δεν έτυχαν πάντα συντροφικής 
υποδοχής. Κατά τη διάρκεια του πρώτου πενταετούς 
σχεδίου, πολλοί σοβιετικοί εργάτες, και µάλιστα αξιω-
µατούχοι του κόµµατος, αντιµετώπιζαν τους αλλοδα-
πούς ως αλαζόνες, προνοµιούχους και υπερπληρω-
µένους ξένους, οι οποίοι υπονόµευσαν τα 
καθιερωµένα σοβιετικά πρότυπα εργασίας και πα-
ραγωγικότητας. Η ιστοριογραφία έχει εντοπίσει τέτοιες 
συµπεριφορές απέναντι σε ξένους υπαλλήλους στο 
εργοστάσιο Elektrozavod στη Μόσχα. Με άλλα λόγια, 
οι κρατικές εκστρατείες εναντίον των ξένων την πε-
ρίοδο 1937-8 βρήκαν ένα πρόθυµο κοινό µε τη µορφή 
της λαϊκής ξενοφοβίας. Η σταλινική προπαγάνδα των 
απανταχού κατασκόπων και πρακτόρων έγινε ευκόλως 
κατανοητή σε έναν πληθυσµό προδιατεθειµένο σε 
µια τέτοιου είδους ιδεολογία.11 Το σοβιετικό όραµα 
της διαµόρφωσης ενός «νέου ανθρώπου» χωρίς τις 
καπιταλιστικές ατέλειες ενέτασσε και τους ανθρώπους 
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της ∆ύσης που ζούσαν στη χώρα. Πριν από την έναρξη 
των εκκαθαρίσεων, οι πιο συνηθισµένες κατηγορίες 
εναντίον των αλλοδαπών σοβιετικών συνδέονταν µε 
τη «µικροαστική» συµπεριφορά στο σπίτι, τον ξυλο-
δαρµό της συζύγου και την ασωτία, ενώ οι πολιτισµι-
κές αυτές παρεκκλίσεις εξηγούνταν ως κατάλοιπα 
του καπιταλιστικού ατοµισµού. Στη συνέχεια, η πολιτική 
«απόκλιση» και οι «επαφές µε το εξωτερικό», ου-
σιαστικά ένας ευφηµισµός για την κατασκοπεία, έγι-
ναν οι συνήθεις κατηγορίες για τις οποίες οι πολιτικοί 
πρόσφυγες όφειλαν να ασκήσουν την «αυτοκριτική» 
τους.12 Σε κάθε περίπτωση αντιµετωπίζονταν ως ένα 
ξένο σώµα το οποίο «ιδεολογικά» και «πολιτισµικά» 
έπρεπε να ενσωµατωθεί. 

Η συσχέτιση όµως των πολιτικών προσφύγων 
και αλλοδαπών εργατών µε το µεγάλο σοβιετικό 
φόβο, δηλαδή την εξωτερική απειλή και την εσωτερική 
αντεπανάσταση θα κρίνει τελικά τη θέση τους στην 
κοινωνία. Ολόκληρες εθνικές οµάδες κοµµουνιστών 
στοχοποιήθηκαν από το NKVD, κυρίως οι Ευρωπαίοι 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι περισσότεροι 
ήταν πιστοί κοµµουνιστές που είχαν βρει καταφύγιο 
από τα φασιστικά κράτη ή τις αυταρχικές πολιτικές 
των κοινοβουλευτικών κρατών µεταναστεύοντας στη 
«σοσιαλιστική πατρίδα», την ΕΣΣ∆. Αλλά στα µέσα του 
1937 το σοβιετικό άσυλο είχε µετατραπεί σε φυλακή, 
ακόµη και σε θάλαµο εκτελέσεων. Καθώς πλησίαζε 
ο πόλεµος, τα «ταξικά αδέλφια» µετατράπηκαν σε 
«πράκτορες» εχθρικών κρατών και υπηρεσιών πλη-
ροφοριών. Αποτελούσαν µια «πέµπτη φάλαγγα» που 
συµµετείχε ενάντια στη σοβιετική εξουσία και τον 
κοµµουνισµό και ως εκ τούτου έπρεπε να εξαλειφθούν. 
Περισσότερο στοχοποιήθηκαν οι Πολωνοί. Ωστόσο, 
χιλιάδες Γερµανοί, Φινλανδοί, Ρουµάνοι, Γιουγκοσλάβοι, 
Βούλγαροι, Ιταλοί, Ούγγροι, Αυστριακοί και άλλοι 
βρέθηκαν παγιδευµένοι σε αυτό. Ανάµεσά τους και 
κάποιοι Έλληνες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής και 
τα ξένα στελέχη που απασχολούνταν στην τεράστια 

οργάνωσή της δεν µπορούσαν να ξεφύγουν από τις 
χειρότερες υπερβολές των σταλινικών εκκαθαρίσεων. 
Μετά από επιµονή του Στάλιν, η δολοφονία του Κιρόφ 
αποδόθηκε στους υποστηρικτές των Λεβ Τρότσκι και 
Γκριγκόρι Ζινόβιεφ. Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής κάλεσε 
τα τµήµατα της να εντείνουν τον αγώνα εναντίον των 
τροτσκιστών σε όλα τα µέτωπα και να τους παρου-
σιάσουν στην κοινή γνώµη ως τροµοκράτες και συ-
νεργούς του φασισµού που αγωνίζονται ενάντια στην 
ΕΣΣ∆. Επίσης, εξέδωσε συγκεκριµένες οδηγίες προς 
τα κοµµουνιστικά κόµµατα για την οργάνωση µιας 
αντιτροτσκιστικής εκστρατείας και επέκρινε αυστηρά 
τυχόν αποκλίσεις από την επίσηµη σοβιετική εκδοχή 
περί «τροτσκιστών συνωµοτών και τροµοκρατών». Όλα 
τα καταγγελλόµενα και τιµωρούµενα εγκλήµατα εσχά-
της προδοσίας και επιβουλής της ασφάλειας της 
ΕΣΣ∆ είχαν σχεδιασθεί, οργανωθεί και εκτελεσθεί 
από όργανα και πράκτορες του «τροτσκισµού» τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού και µε την 
αποκλειστική ηθική αυτουργία του αρχιεγκληµατία 
και θανάσιµου εχθρού, του Τρότσκι. Η Κ∆ συνέλλεξε 
υλικό για το τροτσκιστικό κίνηµα σε διάφορες χώρες. 
Αυτές οι πληροφορίες παραδόθηκαν στη συνέχεια 
στο NKVD. Πολυάριθµοι αξιωµατούχοι της Κεντρικής 
Επιτροπής της Κ∆ συνελήφθησαν, ενώ ολόκληρα τµή-
µατα διαλύθηκαν. Τα κορυφαία όργανα της Κοµιντέρν 
ακολουθούσαν αυστηρά τις εντολές του Στάλιν, υπο-
στηρίζοντας µε υπευθυνότητα την επίσηµη Σοβιετική 
«γραµµή» ενάντια στον παγκόσµιο «τροτσκισµό» και 
απαιτώντας από όλα τα κοµµουνιστικά κόµµατα να 
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Η Κοµµουνιστική 
∆ιεθνής µετατράπηκε ταυτόχρονα σε ένα ανήµπορο 
θύµα και ένας σηµαίνοντας συνεργός στη µαζική κα-
ταστολή των σοβιετικών και ξένων κοµµουνιστών. Ο 
Ντιµιτρόφ, ο Μανουίλσκι και άλλοι ηγέτες άρχισαν 
να αναζητούν τους εσωτερικούς «εχθρούς» και να 
ενηµερώνουν το NKVD για τα ευρήµατά τους. Παρείχαν 
βιογραφικό υλικό στη µυστική αστυνοµία για πολιτι-
κούς µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων ηγετικών 
στελεχών ξένων κοµµουνιστικών κοµµάτων, οι οποίοι 
στη συνέχεια συλλαµβάνονταν. Παρόλο που ο Ντιµι-
τρόφ και πολλά άλλα στελέχη της Κοµιντέρν έκαναν 
κατά καιρούς έκκληση εξ ονόµατος κρατουµένων 
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συντρόφων και πιθανότατα αµφέβαλαν ιδιωτικά για 
το µέγεθος της εξόντωσης, οι προσπάθειές τους ήταν 
συνήθως µάταιες.13 

Προφανώς, λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο οι πληρο-
φορίες για το Μιχάλη Μπεζεντάκο και τους συντρό-
φους του παραχωρήθηκαν στο NKVD. Σε κάθε περί-
πτωση, οι Μπεζεντάκος, ∆ερβίσογλου και ∆ουλγέρης 
τίθενται στους πρώτους στόχους ως πρώην τροτσκι-
στές. Ταυτόχρονα, όµως και οι τρεις αντιµετώπισαν 
κατηγορίες οι οποίες αφορούσαν τη θέση τους µέσα 
στο χώρο εργασίας τους και σχετίζονταν µε προσπά-
θεια σαµποτάζ εν καιρώ πολέµου. Ενδεχοµένως µια 
µελέτη για το εργοστάσιο αυτοκινήτων Στάλιν να 
έφερνε στην επιφάνεια παρόµοια συµπεράσµατα µε 

εκείνα από το εργοστάσιο Elektrozavod 
για την εχθρικότητα απέναντι στους ξέ-
νους. Η πιο αξιοσηµείωτη σχέση αφορά 
όµως τη θέση τους ως εθνικός κίνδυνος 
εν όψει του πολέµου. Την 1η Αυγούστου 
1931 οι τρεις θα συµµετέχουν στο φόνο 
ενός Έλληνα αστυφύλακα στο πλαίσιο 
της ηµέρας εναντίον του πολέµου και 
ιδιαίτερα υπέρ της υπεράσπισης της 
παγκόσµιας προλεταριακής πατρίδας.  

 
Η σύλληψη και η ανάκριση 
 
Στις 25 Ιουλίου 1937 το ∆ιάταγµα 439 
ανάγκασε τα στελέχη της µυστικής αστυ-
νοµίας να συλλάβουν όλους τους Γερ-
µανούς, ακόµη και πολιτικούς πρόσφυ-
γες κοµµουνιστές και αντιφασίστες ώστε 
να αποκαλύψουν όλους τους πράκτορες 
της χιτλερικής κατασκοπείας. Στις 30 
Ιουλίου 1937 το ∆ιάταγµα 447 για «µα-
ζικές εκκαθαρίσεις» των αντεπαναστα-
τών έθεσε ορισµένα αριθµητικά ποσοστά 
σε στόχους για τη φυλάκιση ή την εκτέ-
λεση εγκληµατιών, κληρικών, πρώην 
κουλάκων και άλλων «εχθρικών στοι-

χείων». ∆ηµιουργήθηκαν οι τρόικες οι οποίες απο-
τελούνταν από έναν της µυστικής αστυνοµίας, έναν 
του κόµµατος και έναν εισαγγελέα που θα εξέταζαν 
όλες τις περιπτώσεις οι οποίες θα συγκροτούσαν δύο 
κατηγορίες εχθρών του λαού. Ακολούθησε η «∆ιαταγή 
00485», η οποία οδήγησε στη µαζική συγκέντρωση 
Πολωνών υπηκόων και η «∆ιαταγή 00486», η οποία 
επέβαλε τη σύλληψη γυναικών που ήταν σύζυγοι αν-
δρών που είχαν καταδικαστεί για αντεπαναστατικά 
εγκλήµατα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 29 ∆εκεµβρίου 1937, ο 
Μιχάλης Μπεζεντάκος κλήθηκε από τον ανθυπασπιστή 
της Κρατικής Ασφάλειας Σνέιντερ, ∆ιοικητή του 4ου 
Γραφείου, του 3ου Τµήµατος ∆ιεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας του Λαϊκού Κοµισαριάτου Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Μόσχας (NKVD) να καταθέσει για 
πρώτη φορά. Ο ανακριτής ρωτούσε και ο Μπεζεντάκος 
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Στιγµιότυπο από τις ανακρίσεις για την δολοφονία του Γυφτοδηµόπουλου στον 
αστικό τύπο, Καθηµερινή, 21 Αυγούστου 1931. 



απαντούσε, ενώ στο τέλος υπέγραφε. Αρχικά απάντησε 
στις ερωτήσεις πότε, µε ποιο τρόπο έφτασε στην Σο 
βιετική Ένωση και ποιοι τον βοήθησαν. Στη συνέχεια 
απάντησε γιατί έφυγε από την Ελλάδα, ποιο ήταν το 
έγκληµά του και σε ποια οργάνωση συµµετείχε. Πα-
ραδέχεται ότι είχε αντεπαναστατική προβοκατόρικη 
δράση ενάντια στο Κοµµουνιστικό Κόµµα δουλεύοντας 
πάνω στη βάση των µεθόδων και των αρχών πάλης 
του κόµµατος Αρχείον των φραξιονιστών. Βέβαια, η 
σηµαντικότερη παραδοχή είναι ότι η δολοφονία που 
διέπραξε εναντίον του αστυνοµικού «ήταν προβοκά-
τσια κατά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος», µε σκοπό 
«να διαλυθεί η διαδήλωση από την αστυνοµία». Γι’ 
αυτό το λόγο, «η διαδήλωση διαλύθηκε από την αστυ-
νοµία» και το κράτος κήρυξε τροµοκρατία ενάντια 
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα, «πράγµα το οποίο συνε-
τέλεσε στο τσάκισµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
και την αποδυνάµωση του επαναστατικού εργατικού 
κινήµατος». Ωστόσο, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν πήρε 
καµία εντολή, αλλά ενέργησε µε δική του πρωτο-
βουλία. Στη συνέχεια κλήθηκε να ονοµάσει άλλους 
τροτσκιστές και Έλληνες κοµµουνιστές που ζούσαν 
στην ΕΣΣ∆ µε τους οποίους βρισκόταν. Τέλος, εξήγησε 
ότι συναντιόταν µ’ αυτούς επειδή ήταν «κοντινοί σύν-
τροφοι από τη δουλειά στην αντεπαναστατική τρο-
τσκιστική—φασιστική οργάνωση «Αρχείον»-φραξιο-
νιστές και σαν οικείοι γνωστοί».  Με άλλα λόγια, 
υιοθετεί µια διαστρεβλωµένη εκδοχή των πραγµάτων 
κάνοντας ουσιαστικά µια παραχώρηση στην επίσηµη 
σοβιετική αφήγηση για την υπόθεση της δολοφονίας, 
παραδέχεται δηλαδή ότι ως φασίστας αρχειοµαρξιστής 
οργάνωσε µε το φόνο µια προβοκάτσια σε βάρος του 
ΚΚΕ. Προφανώς, αισθάνθηκε πως αυτή η παραχώρηση 
από τα πραγµατικά γεγονότα δεν θα κόστιζε καθώς 
αφορούσε τη δράση του πριν τη µεταστροφή του. 
Εξάλλου, γνώριζε πως η αλλαγή στρατοπέδου σήµαινε 
ταυτόχρονα µια σειρά από δηλώσεις και παραδοχές 
µε τις οποίες δεν θα συµφωνούσε ή αυτές δεν θα 
συµφωνούσαν µε την πραγµατικότητα αφού θα είχαν 
σκοπό να θίξουν την αρχειοµαρξιστική οργάνωση. 
Αυτή η πρακτική ήταν συνήθης ήδη στις δηλώσεις 
πρώην αρχειοµαρξιστών και φραξιονιστών στην εφη-
µερίδα Ριζοσπάστης και εντοπίζεται σε πολλούς τέ-

τοιους δηλωσίες. Αποτελούσε µε κάποιον τρόπο εχέγ-
γυο της µεταστροφής. Ωστόσο, αυτή η παραχώρηση 
θα αποδειχθεί κρίσιµη σε βάρος του. 

Την ίδια ηµέρα 29 ∆εκεµβρίου 1937, κλήθηκε 
και ο Βρετός – ∆ερβίσογλου για ανάκριση από τον 
υπολοχαγό της Κρατικής Ασφάλειας Krajnov. Οι ερω-
τήσεις αφορούσαν τη δράση του στην Ελλάδα, τη σύλ-
ληψή του, την απόδραση και τον τρόπο έλευσης στην 
Σοβιετική Ένωση. Στη συνέχεια ανακρίθηκε για τις 
σχέσεις του µε τους άλλους Έλληνες. Από τις ερωτή-
σεις δεν φαινόταν να προκύπτει κάποια ύποπτη ενέρ-
γεια εκτός από το γεγονός ότι ο ίδιος δήλωνε πως 
µέχρι το 1933 ήταν µέλος της φασιστικής αρχειοµαρ-
ξιστικής οργάνωσης. 

Τρεις ηµέρες αργότερα στις 31 ∆εκεµβρίου 1937 
κλήθηκε για συµπληρωµατική κατάθεση. Επαναλαµ-
βάνονται σχεδόν µε παρόµοιο τρόπο τα ίδια θέµατα 
εστιάζοντας σε κάποιες λεπτοµέρειες σε σχέση µε 
τη δράση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης, µε την 
υπόθεση του φόνου και κυρίως η συζήτηση αφορά 
τους ανθρώπους µε τους οποίους επικοινωνούσε 
στην Σοβιετική Ένωση, ιδίως µε τον Ζωγράφο και τον 
Τόµοφ. Το πιο σηµαντικό νέο στοιχείο είναι η διατύ-
πωση για πρώτη φορά της κατηγορίας ότι  η απόδρασή 
του από τη φυλακή ήταν σκηνοθετηµένη από την 
αστυνοµία και από την αστυνοµία στάλθηκε στην ΕΣΣ∆ 
για αντεπαναστατική κατασκοπευτική δουλειά. Ο Μπε-
ζεντάκος απλώς απάντησε πως υποστηρίζει τις µέχρι 
τότε καταθέσεις του σχετικά µε την απόδραση από 
την φυλακή και επιµένει ότι η έλευσή του στη Σο-
βιετική Ένωση διοργανώθηκε από το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα. Ο ανακριτής θεωρεί αντίφαση από τη µία την 
παραδοχή της δράσης του ως µέλος αντεπαναστατικής 
τροτσκιστικής - φασιστικής οργάνωσης, του ενεργού 
αγώνα εναντίον του ΚΚΕ, την παραδοχή «ότι η δολο-
φονία του αστυνοµικού έγινε µε σκοπό την προβο-
κάτσια ενάντια στο Κοµµουνιστικό Κόµµα» και από 
την άλλη τον ισχυρισµό ότι στάλθηκε στην ΕΣΣ∆ από 
το ΚΚΕ. Αντιµετωπίζει τον Μπεζεντάκο µε µια αίσθηση 
απόγνωσης πιστεύοντας ότι βρίσκεται απέναντι σε 
µια σίγουρη περίπτωση προδοσίας και αναφωνεί: 
«Επιτέλους πού βρίσκεται η αλήθεια;» Ο Μπεζεντάκος 
ολοκληρώνει την κατάθεσή του δίνοντας ήρεµα για 
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άλλη µια φορά την ίδια απάντηση: «Όταν 
βρισκόµουν στη φυλακή και καθόµουν στο 
ίδιο κελί µε τους κοµµουνιστές, αυτοί εκεί 
µε µετέπεισαν και άρχισα να συµπαθώ το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα. Γι’ αυτό µε έστειλε 
το Κοµµουνιστικό Κόµµα στην Ε.Σ.Σ.∆.». 

Στις 3 Ιανουαρίου 1938 συνελήφθη ως 
ύποπτος για κατασκοπεία και δραστηριό-
τητες δολιοφθοράς στην ΕΣΣ∆. Την ίδια 
ηµέρα δίνει µια τρίτη πιο σύντοµη κατάθεση 
αναφέροντας περισσότερα στοιχεία για την 
οικογένειά του, το πραγµατικό του όνοµα 
και πως απέκτησε το όνοµα Μπέντας. ∆εν 
αναφέρεται καθόλου στην οικογένειά του 
στην Ρωσία. Ο ανακριτής πλέον αναζητάει 
περισσότερα στοιχεία που θα «δέσουν» την 
κατηγορία. Για αυτό το λόγο θεωρεί ύποπτο στοιχείο 
ότι µετά την απόδρασή του οι συγγενείς του δεν υπέ-
στησαν διώξεις από την πλευρά της αστυνοµίας. Ο 
Μπεζεντάκος δήλωσε πως «αυτό το γεγονός δεν µπο-
ρεί να το εξηγήσει» και ο ανακριτής συµπληρώνει: 
«το ζήτηµα είναι εντελώς ξεκάθαρο. Οι γονείς και οι 
συγγενείς σας δεν διώχθηκαν από την αστυνοµία, 
διότι η απόδρασή σας από τη φυλακή ήταν στηµένη 
από την ίδια την αστυνοµία». Ο Μπεζεντάκος απαντάει 
αναφέροντας για ακόµη µια φορά πως το ΚΚΕ οργά-
νωσε την απόδραση και τον έστειλε στην Ρωσία. 
Ωστόσο, ο ανακριτής µε θυµό πλέον τον κατηγορεί 
ότι λέει ψέµατα καθώς η µέχρι τότε αντεπαναστατική 
δράση του δεν θα επέτρεπε στο ΚΚΕ να συµµετάσχει 
στην οργάνωση της απόδρασής του από τη φυλακή 
και στη µεταφορά του στην ΕΣΣ∆ και, ως εκ τούτου, 
οι ισχυρισµοί αυτοί συκοφαντούν το ΚΚΕ. 

Στις 14 Ιανουαρίου 1938 παραχωρεί µια τέταρτη 
πιο εκτεταµένη κατάθεση. Επαναλαµβάνονται πάλι τα 
ίδια θέµατα µε µικρές προσθήκες κυρίως σε σχέση 
µε την απόδραση. Όταν ο Μπεζεντάκος αναφέρει πως 
η φρουρά της φυλακής δεν γνώριζε τίποτε για την 
απόδρασή του, ο ανακριτής γεµάτος θυµό αναφωνεί 
πως λέει ψέµατα και ότι η απόδρασή του ήταν σκη-
νοθετηµένη από την αστυνοµία και η αστυνοµία τον 
έστειλε στην ΕΣΣ∆ για αντεπαναστατική κατασκοπευ-
τική δράση ζητώντας επιπλέον «κατάθεση γι’ αυτό το 

ζήτηµα». Ο κατηγορούµενος επιµένει στην άποψή 
του και ο ανακριτής στις δικές του κατηγορίες ζη-
τώντας του να σταµατήσει να ψεύδεται και να πει την 
αλήθεια για ποιο σκοπό ήρθε στην ΕΣΣ∆. Στο σηµείο 
αυτό αναφέρει πολύ πιο διεξοδικά τη συµβολή του 
Ζαχαριάδη στη µεταφορά του και ότι ο Ζαχαριάδης 
είναι γενικός γραµµατέας του ΚΚΕ και φυλακισµένος 
στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο πίστευε ότι ενίσχυε 
την υπερασπιστική του θέση. Στη συνέχεια ο ανακριτής 
επιµένει στην υποτιθέµενη αντεπαναστατική δράση 
του Μπεζεντάκου στη Μόσχα την οποία ο κατηγο-
ρούµενος αρνιόταν κατηγορηµατικά. 

Με τις τέσσερις αυτές ανακρίσεις, το 4ο Γραφείο 
του NKVD φαίνεται πως ξεκαθαρίζει κάποια δεδοµένα 
για τον Μπεζεντάκο. Η παραδοχή της συµµετοχής στη 
φασιστική τροτσκιστική αρχειοµαρξιστική οργάνωση 
και της ενεργής προβοκατόρικης δράσης του εναντίον 
του ΚΚΕ ήταν σηµαντικά στοιχεία και αρκετά για την 
ενοχή του. Προφανώς, µε βάση αυτά εντασσόταν στις 
περιπτώσεις εκείνες που απασχολούσαν το NKVD και 
τον καθιστούσαν ύποπτο για αντεπαναστατική δράση. 
Αυτή η πρότερη στράτευσή του ακύρωνε την ανα-
γνώριση οποιασδήποτε δυνατότητας µεταµέλειας και 
αλλαγής στρατοπέδου. Για τις αρχές του NKVD, ο 
Μπεζεντάκος ήταν φανερά ένοχος στο παρελθόν και 
άρα επικίνδυνος στο παρόν. Οι πληροφορίες που άντ-
λησαν από τις επίσηµες και ενδεχοµένως από τις 
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ανεπίσηµες καταθέσεις του επέτρεψαν στο 4ο Γρα-
φείο να κατασκευάσει ένα συνεκτικό κατηγορητήριο 
που µε ορθολογικό τρόπο αναδείκνυε την αντεπανα-
στατική δράση του σε όλες τις φάσεις της ζωής του.   

Στις 29 Ιανουαρίου 1938 διεξάγεται η τελευταία 
ανάκριση στην οποία οι αρχές απευθύνουν το κατη-
γορητήριο στον Μπεζεντάκο και ο τελευταίος το απο-
δέχεται. Στην κατάθεσή του προσθέτει στα πραγµατικά 
γεγονότα ορισµένα φανταστικά τα οποία προφανώς 
του υποδείχθηκαν. Είναι άγνωστη η αιτία για την οποία 
ο Μπεζεντάκος αποδέχεται αυτές τις κατηγορίες κα-
θώς είναι προφανές πως τον οδηγούν στην εκτέλεση 
ή τέλος πάντων ελέγχεται η αυθεντικότητα του λόγου 
του, καθώς πιθανόν απλώς υποχρεώθηκε να υπο-
γράψει. Ο ξυλοδαρµός και άλλες µορφές σωµατικού 
και ψυχολογικού βασανισµού ήταν συνήθης πρακτική. 
Στην ερώτηση αν είναι ένοχος απαντάει:  

Ναι, αναγνωρίζω την ενοχή µου ότι είµαι πρά-
κτορας της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε δική της εντολή 
στάλθηκα στην επικράτεια της ΕΣΣ∆ για τη διενέργεια 
αντεπαναστατικής, κατασκοπευτικής, σαµποταριστικής 
και άλλης υπονοµευτικής δουλειάς. 

Σύµφωνα µε την υπαγορευµένη κατάθεση του 
Μπεζεντάκου, ο φόνος του αστυφύλακα έγινε κατόπιν 
εντολής της αρχειοµαρξιστικής φασιστικής οργάνωσης 
και ήταν ένα σχέδιό της για να διαλυθεί το κοµµου-
νιστικό κόµµα. Πρώτα όµως ο Μπεζεντάκος σκότωσε 
τον αστυφύλακα και στη συνέχεια «η διαδήλωση δια-
λύθηκε και αρκετοί καθοδηγητές του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος συνελήφθησαν από την αστυνοµία». Ο ίδιος 
υποτίθεται ότι στρατολογήθηκε από το διοικητή της 
αστυνοµίας του Πειραιά Γιαννόπουλο την περίοδο Ια-
νουάριος – Φεβρουάριος του 1932 κατά τη διάρκεια 
µιας ανάκρισης. Συγκεκριµένα, φέρεται να του πρό-
τεινε, εφόσον ήταν ήδη µέλος της αντεπαναστατικής, 
φασιστικής οργάνωσης «Αρχείο», να εξαγοράσει το 
έγκληµα δουλεύοντας µε εντολή της αστυνοµίας στην 
επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης.  

Στη συνέχεια, στην υπαγορευµένη κατάθεση ανα-
φέρεται ότι απέδρασε από τη φυλακή τον Μάρτιο του 
1932, δύο µήνες µετά τη συµφωνία µε τον Γιαννόπουλο, 
µε τη βοήθεια ενός δεσµοφύλακα. Η αστυνοµία είχε 
ενηµερωθεί και είχε εγγυηθεί «ότι από την πλευρά 

της φρουράς της φυλακής δεν θα υπάρξει κανένα 
εµπόδιο». Στην ερώτηση πως εντάχθηκε στο ΚΚΕ, απάν-
τησε πως «αυτό ήταν το καλύτερο µέρος της συνοµω-
σίας» καθώς αντιµετώπιζε ένα µεγάλο πρόβληµα. Βρι-
σκόταν σε ένα κελί µαζί µε έναν κοµµουνιστή ο οποίος 
γνώριζε καλά ότι ήταν προβοκάτορας και φασίστας. 
Συνεπώς, εάν οργάνωνε αµέσως την απόδραση, θα 
µπορούσε να αποκαλυφθεί ότι ήταν αστυνοµικός πρά-
κτορας και τότε θα ήταν αδύνατο να µεταφερθεί στη 
Σοβιετική Ένωση µε το πρόσχηµα του πολιτικού πρό-
σφυγα. Για αυτό το λόγο έκανε µια δήλωση στον Ριζο-
σπάστη ότι ήταν έτοιµος να αγωνιστεί κατά του φασισµού 
και ότι προσχωρούσε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα. Στη 
συνέχεια, χρησιµοποίησε τους Κοµµουνιστές που ήταν 
στο ίδιο κελί για να οργανώσει την απόδρασή του και 
να διαφύγει όχι ως µέλος της φασιστικής οργάνωσης 
«Αρχείο», αλλά τάχα ως κοµµουνιστής. Με αυτόν τον 
τρόπο, του δόθηκε η ευκαιρία να µεταφερθεί γρήγορα 
στη Σοβιετική Ένωση. Το ΚΚΕ τον βοήθησε να προετοι-
µάσει την απόδραση και του έδωσε τη διεύθυνση στην 
οποία πρέπει να υποβάλει αίτηση ασύλου.  

Οι εντολές που είχε λάβει από τον Γιαννόπουλο 
συνοψίζονταν στα εξής: πρώτον, να συνδεθεί µε τον 
κατάσκοπο-χαφιέ της Ελληνικής Αστυνοµίας Νικόλαο 
Τόµοφ του ∆ηµητρίου. ∆εύτερον, να δράσει διχαστικά 
ανάµεσα στους πολιτικούς µετανάστες, προσπαθώντας 
να τους τραβήξει στη δική του αντεπαναστατική δράση. 
Τρίτον, να προσληφθεί σε ένα από τα πολεµικά ερ-
γοστάσια ή τις µεγάλες επιχειρήσεις αµυντικής ση-
µασίας. Τέταρτον, να συγκεντρώσει πληροφορίες κα-
τασκοπευτικού χαρακτήρα για τα πολεµικά εργοστάσια 
όπως και για την αποδοτικότητά τους. Σε περίπτωση 
πολέµου της Σοβιετικής Ένωσης µε φασιστικές χώρες 
θα ανατίναζε εργοστάσια. Στην συνέχεια ο Μπεζεν-
τάκος αναφέρεται στα πρόσωπα µε τα οποία είχε 
έρθει σε επαφή µαζί τους στην Σοβιετική Ένωση και 
τα οποία εµπλέκονταν σε συνωµοσίες. Ο Έλληνας 
πράκτορας πληροφοριών Νικολάι Τόµοφ του ανέθεσε 
µια σειρά σαµποταριστικές αποστολές στην αυτοκι-
νητοβιοµηχανία Imeni Stalina, ώστε, αν αρχίσει πό-
λεµος, να το θέσουν εκτός λειτουργίας. Οι ενέργειές 
τους δεν εκδηλώθηκαν την περίοδο της ειρήνης γιατί 
θεωρούσαν ότι στον πόλεµο θα µπορούσαν πιο εύκολα 
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και πιο γρήγορα να οργανώσουν σαµποτάζ. Όταν κα-
τέφτασαν στη Μόσχα οι ∆ουλγερίδης και ∆ερβίσογλου, 
ανέλαβαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες κατασκο-
πευτικού χαρακτήρα, ώστε στην περίπτωση πολέµου, 
να προβούν σε σαµποταριστικές ενέργειες στις επι-
χειρήσεις που εργαζόταν, δηλαδή στα εργοστάσια 
Kalibr και Komsomolets. Συµπερασµατικά, παραδέ-
χεται ότι συµµετείχε στην «ελληνική εθνικιστική, αν-
τεπαναστατική, φασιστική οργάνωση, η οποία έθετε 
σαν στόχο της να ασχοληθεί µε την κατασκοπία και 
το σαµποτάζ στην επικράτεια της ΕΣΣ∆». Μέλη της 
οργάνωσης ήταν ο Μπέντας, ο Τόµοφ και ο Βρεττός, 
ενώ ο Τόµοφ την καθοδηγούσε, συγκέντρωνε όλες 
τις πληροφορίες και τις µετέφερε στην ελληνική πρε-
σβεία. Στο τέλος αρνείται ότι η αρχειοµαρξιστική ορ-
γάνωση έθετε ως στόχο την πάλη ενάντια στη σοβιε-
τική εξουσία µέσα από την τροµοκρατία κατά των 
ηγετών του ΚΚΣΕ και του σοβιετικού κράτους. Η ετυ-
µηγορία ήταν η εµπλοκή σε κατασκοπεία και 
«δραστηριότητες δολιοφθοράς». 

Στις 20 Φεβρουαρίου 1938 οι Μπέντας και Βρετός 
ανακρίθηκαν κατ’ αντιπαράθεση. Σύµφωνα µε τον 
∆ερβίσογλου, ο Μπεζεντάκος ρωτήθηκε εάν επιβε-
βαιώνει την κατάθεσή του από τις 29 Ιανουαρίου ότι 
ο Βρετός στρατολογήθηκε από τον ίδιο σε κατασκοπία 
και σαµποτάζ. Απάντησε θετικά, ενώ ο Βρετός δήλωσε 
πως δεν αποδέχεται τη µαρτυρία του. Με άλλα λόγια, 
µόνο ο Μπεζεντάκος «έσπασε», ενώ ο ∆ερβίσογλου 
αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ο Μπεζεντάκος είτε είχε 
βασανιστεί, είτε το πιθανότερο εκβιάστηκε για το 
µέλλον της οικογένειάς του. Ήδη είχε εκδοθεί το 
«∆ιάταγµα 486» για τη σύλληψη συζύγων γυναικών 
που είχαν καταδικαστεί για αντεπαναστατικά εγκλή-
µατα. Αυτή η πρακτική είχε εφαρµοστεί εκτεταµένα, 
ακόµη και στον ίδιο τον Νικολάι Μπουχάριν, σηµαντικό 
ηγέτη των µπολσεβίκων ο οποίος παρακαλούσε προ-
σωπικά τον Στάλιν για τη σωτηρία της οικογένειάς 
του. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο σύντροφοι και φίλοι 
βρέθηκαν για µία ακόµη φορά και ο εξαναγκασµένος 
Μπεζεντάκος υποδείκνυε τον ∆ερβίσογλου.  
 
Η εκτέλεση στο Μπούτοβο 
 
Η µοίρα των Αβραάµ ∆ερβίσογλου και Μιχάλη Μπεζεν-
τάκου ήταν στενά συνδεδεµένη ακόµη και στο τέλος 
της ζωής τους καθώς εκτελέστηκαν την ίδια ηµέρα 
στον ίδιο τόπο µε την ίδια κατηγορία. Η εκτέλεση πραγ-
µατοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 1938 στο πεδίο βολής 
Μπούτοβο το οποίο είχε εξελιχθεί σε µαζικό τάφο την 
εποχή των Μεγάλων Εκκαθαρίσεων.14 Ο Νικολάι Τόµοφ 
εκτελέστηκε ένα µήνα αργότερα στις 17 Μαΐου 1938.14  

Στον ίδιο τόπο εκτελέστηκε επίσης ο Αρµάο Ζαν Ζοζε-
φοβιτς (Армао Жан Жозе-фович) γεννηµένος το 1903 
στην Τήνο ο οποίος µάλλον ήταν συγκάτοικος του Μπε-
ζεντάκου καθώς διέµενε επίσης στη Μόσχα, στην οδό 
Meshchanskaya 4, στο διαµέρισµα πέντε. Αυτός είχε 
σπουδές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εργάστηκε στην 
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Ένα ακόµα δηµοσίευµα για τους κατηγορούµενους για  
τη δολοφονία Γυφτοδηµόπουλου, Ελεύθερος Άνθρωπος, 

 8 Οκτωβρίου 1931.  

 
 
14. http://p8.inetstar.ru/index.php?q=bio&id=79024 
15.«Греческие эмигранты в расстрельных списках Бу-

товского Мартиролога», https://martyr.ru/1000-2016-04-
10-18-43-52 (τελευταία προσπέλαση 4/4/2021) 



Κρατική Επιτροπή Σχεδιασµού της ΕΣΣ∆. Εκτελέστηκε 
στο Μπούτοβο στις 8 Μαρτίου 1938, λίγο νωρίτερα. Απο-
καταστάθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1989. Είναι φανερό ότι 
οι  Έλληνες πολιτικοί φυγάδες και πρόσφυγες στην 
ΕΣΣ∆ διατηρούσαν επαφές µεταξύ τους έχοντας συγ-
κροτήσει κοινότητα, ιδιαίτερα στη Μόσχα, καθορίζοντας 
ως κοινή την πολιτική τους πορεία. Αυτό το στοιχείο 
αποτέλεσε την κρίσιµη περίοδο αιτία να χαρακτηριστούν 
ως κατάσκοποι. Οι υπόλοιποι Έλληνες εκτελεσθέντες 
ήταν εξίσου κάτοικοι της Μόσχας. Ο Ζαχαριάντις Ίλια 
Ντµιτρίεβιτς (Захариадис Илья Дмитриевич) γεννήθηκε 
το 1882 στον  Άγιο Κήρυκα της Ικαρίας και ήταν υπάλ-
ληλος γραφείου µε ολοκληρωµένη τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Ήταν µέλος του ΚΚΣΕ (Κοµµουνιστικό Κόµµα 
της Σοβιετικής Ένωσης) από το 1929. Στη Ρωσία εργά-
στηκε ως ξυλουργός σε εργοστάσιο. Στη Μόσχα διέµενε 
στην οδό Krestyanskaya Zastava, στον οικισµό Ντουµ-
πρόφσκι. Εκτελέστηκε στο Μπούτοβο στις 31 Μαΐου 1938 
και αποκαταστάθηκε στις 19 Ιουλίου 1957. Ο Καριοφίλι 
Ντµίτρι Ίλιτς (Кариофили Дмитрий Ильич) γεννήθηκε 
το 1896 στο χωριό Σουφλί από αγρότες γονείς. Εργάστηκε 
ως οικονοµολόγος στην Κράσνι Κουπερατίβα και ήταν 
µέλος στο ΚΚΣΕ. ∆ιέµενε στη Μόσχα, στην οδό B. Ορντίνκα 
17, στο διαµέρισµα 4. Ο Παβλίντι Ιβάν Ελεφθέριεβιτς 
(Павлиди Иван Елефтерьевич) γεννήθηκε το 1890 από 
αγρότες και είχε κατώτερη εκπαίδευση. Ήταν Έλληνας 
πολίτης και στη Ρωσία εργάστηκε στην παραγωγή κεριών 
εκκλησίας. Στη Μόσχα διέµενε στην περιοχή Λινίνσκι. 
Εκτελέστηκε στο Μπούτοβο στις 31 Μαΐου 1938. Αποκα-
ταστάθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1989. Ο Πέτερς Γκεόργκι 
Γκεοργκίεβιτς (Питерс Георгий Георгиевич) γεννήθηκε 
το 1892 στη Πάτρα από αγρότες. Αναφέρεται χωρίς συγ-
κεκριµένο επάγγελµα. Κατοικούσε στην Μόσχα, στην 
οδό Οµπούκα 3. Εκτελέστηκε στο Μπούτοβο στις 16 Ιου-
νίου 1938. Αποκαταστάθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1989. Ο 
Κατσαλός Γκεόργκι Κριστοφόροβιτς (Кацалос Георгий 
Христо-форович) γεννήθηκε το 1880 στο χωριό Νοβκόρ 
στην Ελλάδa1894 ή το 1897. Ήταν εργάτης, µέλος του 
ΚΚΕ και του ΚΚΣΕ, µε κατώτερη εκπαίδευση. Στη Ρωσία 
εργάστηκε ως οδηγός του 1ου στόλου τρόλεϊ. Κατοικούσε 
στην Μόσχα, στην οδό 19ης ∆εκεµβρίου 5. Εκτελέστηκε 
στο Μπούτοβο στις 13 Αυγούστου 1938. Αποκαταστάθηκε 
στις 22 Αυγούστου 1958. Ο Αντρέι Ιβάνοβιτς Ιβανόβ ή 

Βαΐτης Αναστάσιος Νικολάου (Иванов Андрей 
Иванович - Вайтис Анастас Нико-лау) γεννήθηκε 
το 1908 Μυτιλήνη. Ήταν εργάτης µέλος του ΚΚΕ. Είχε 
ανώτατη εκπαίδευση, αλλά αναφέρεται ως άνεργος και 
εκτός ιθαγένειας. Κατοικούσε στην Μόσχα στην οδό 
Οµούκα, 3. Εκτελέστηκε στο Μπούτοβο στις 16 Αυγούστου 
1938. Αποκαταστάθηκε στις 22 Μαρτίου 1965.16  

Το Μπούτοβο ήταν ένα πρώην κτήµα νότια της 
Μόσχας το οποίο περιήλθε στη µυστική αστυνοµία 
µετά την επανάσταση και χρησιµοποιήθηκε ως αγρο-
τική αποικία, σκοπευτήριο, αλλά και τόπος εκτέλεσης 
και µαζικών τάφων. Εκτελέσεις πραγµατοποιήθηκαν 
εκεί από το 1935 έως το 1953, αλλά κυρίως στα χρόνια 
των µεγάλων εκκαθαρίσεων το 1937 και το 1938. Από 
τα αρχεία της FSB προκύπτει ότι τουλάχιστον 20.761 
άνθρωποι σκοτώθηκαν και θάφτηκαν εκεί, ίσως πολύ 
περισσότερα. Οι δίκες την περίοδο των εκκαθαρίσεων 
οργανώθηκαν από το NKVD (Λαϊκή Επιτροπή Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων), µε επικεφαλής τον Επίτροπο Εσω-
τερικών, Νικολάι Ιβάνοβιτς Γιεζόφ. Η σύνθεση της 
τρόικας για την περιοχή της Μόσχας επικυρώθηκε 
από το Πολιτικό Γραφείο στις 10 Ιουλίου 1937. Οι τρεις 
αξιωµατούχοι ήταν ο Stanislav Frantsevich Redens 
(NKVD), ο Konstantin Maslov (εισαγγελέας) και ο Nikita 
Khrushchev (ο οποίος µερικές φορές αντικαταστά-
θηκε από τον Volkov). Ο Redens αργότερα (από τις 
20 Ιανουαρίου 1938) αντικαταστάθηκε από τον Leonid 
Zakovsky που ήρθε από το Λένινγκραντ. Ο Ζακόφσκι 
ηγήθηκε του περιφερειακού NKVD της Μόσχας για 
δύο µήνες: από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 28 Μαρτίου 
1938. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 4.975 
άτοµα εκτελέστηκαν (δηλαδή σχεδόν το 24% του συ-
νολικού αριθµού) στο σκοπευτήριο του Μπούτοβο. Οι 
διάδοχοι επικεφαλής της τρόικας ήταν ο Βασίλι Κα-
ρούτσκι (ο οποίος αυτοκτόνησε τον Μάιο του 1938), ο 
Βλαντιµίρ Τσεσάρσκι και ο Αλέξανδρος Ζουρµπένκο.  

Οι εχθροί του λαού περιλάµβαναν ανεξάρτητους 
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16.  «Греческие эмигранты в расстрельных спис-

ках Бутовского Мартиролога», https://martyr.ru 
/1000-2016-04-10-18-43-52 (τελευταία προσπέλαση 
4/4/2021) 



αγρότες (κουλάκους), πολιτικούς αντιπάλους, υποτι-
θέµενους οπαδούς του τσαρικού καθεστώτος οι οποίοι 
χαρακτηρίζονταν ως «παλιοί άνθρωποι»  σε αντιδιαστολή 
µε τους «νέους ανθρώπους» της σοβιετικής εποχής, 
κοµµουνιστές µε άλλες απόψεις οι οποίοι χαρακτηρίζονταν 
ως «αντίπαλοι», σύζυγοι και οικογένειες των «εχθρών 
του λαού», ιερείς και άλλοι θρησκευόµενοι, καθώς 
και αλλοδαποί από τουλάχιστον 60 χώρες µε την 
κατηγορία της κατασκοπίας. Οι οικογένειες των 
αλλοδαπών έλαβαν ψεύτικα πιστοποιητικά θανάτου 
από τις σοβιετικές πρεσβείες µε ψευδείς ηµεροµηνίες 
και αιτίες θανάτου, όπως «φυµατίωση». Στις 8 Αυγούστου 
1937, τα πρώτα 91 θύµατα µεταφέρθηκαν στο Μπούτοβο 
από τις φυλακές της Μόσχας. Κατά τους επόµενους 14 
µήνες, 20.761 εκτελέστηκαν και εν συνεχεία θάφτηκαν 
στο χώρο, άλλα 10.000 έως 14.000 άτοµα και θάφτηκαν 
στην κοντινή περιοχή Kommunarka που βρίσκεται 5 
µίλια (8,0 χλµ.) βορειοδυτικά. Τα τελευταία 52 θύµατα 
της εκκαθάρισης εκτελέστηκαν στο Μπούτοβο στις 19 
Οκτωβρίου 1938. Μετά το 1938, το Μπούτοβο δεν χρη-
σιµοποιήθηκε ως τόπος µαζικής εκτέλεσης, αλλά 
συνέχισε να χρησιµοποιείται για την ταφή εκείνων που 
εκτελούνταν στις φυλακές της Μόσχας.17  

Η πραγµατικότητα του Μπούτοβο ως τόπου µαζικών 
ταφών ανακαλύφθηκε από ανασκαφές το καλοκαίρι 
του 1997. Ωστόσο, οι έρευνες δεν µπόρεσαν να κατα-
δείξουν ακόµη µε απόλυτη βεβαιότητα ότι το Μπούτοβο 
ήταν ο τόπος εκτέλεσης, καθώς ιατροί εµπειρογνώµονες 
µπόρεσαν να υποστηρίξουν απλώς ότι τα πτώµατα ρί-
χτηκαν στους τάφους «είτε αµέσως µετά το θάνατό 
τους, είτε 8 έως 10 ώρες µετά». Μια οµάδα ιστορικών 
και ακτιβιστών µπόρεσαν να δηµιουργήσουν µια λίστα 
µε ονόµατα 20.761 θυµάτων δουλεύοντας πάνω στα 
αρχεία του πρώην NKVD. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηρι-
στικό είναι το γεγονός ότι τα θύµατα ήταν συντριπτικά 

άνδρες, 19.903 από 20.761 (95.86%). Η µεγάλη πλει-
ονότητα των θυµάτων ήταν µεταξύ 25 και 50 ετών (δηλ. 
οι ηµεροµηνίες γέννησής τους είναι µεταξύ 1887 και 
1912), αλλά υπήρχαν επίσης 18 άτοµα ηλικίας άνω των 
75 και 10 ήταν 15 ετών και νεότεροι. Τα περισσότερα 
από τα θύµατα του Μπούτοβο ήταν στην πραγµατικότητα 
απλοί σοβιετικοί πολίτες: περισσότερο από το 85% των 
θυµάτων δεν ήταν µέλη του κόµµατος (13.043 από τους 
15.101 για τους οποίους παρέχονται αυτές οι πληροφο-
ρίες). Το µεγαλύτερο µέρος αυτών που εκτελέστηκαν 
(15.269) ήταν εργάτες, υπάλληλοι και αγρότες (6.944 ή 
45,4%). Κοιτάζοντας τα επίπεδα εκπαίδευσης επιβε-
βαιώνει περαιτέρω η εικόνα ότι πρόκειται για χαµηλά 
κοινωνικά στρώµατα. Τα περισσότερα από τα µισά θύ-
µατα αναφέρονται µε «χαµηλό» επίπεδο εκπαίδευσης 
(nishchee), ενώ ανήκαν σε περισσότερες από 60 δια-
φορετικές εθνικότητες. Το µεγαλύτερο µέρος των µη 
Ρώσων θυµάτων ήταν Λετονοί (1.325 ή 6.38%), Πολωνοί 
(1176, 5.6%), Ουκρανοί (755, 3.6%) και Γερµανοί (649, 
3.1%). Οι Εβραίοι παραδοσιακά διακρίνονταν ως εθνι-
κότητα στη Σοβιετική Ένωση και αντιπροσώπευαν 878 
από τα θύµατα (4,1%).18 Συνολικά υπολογίζονται ότι 37 
Έλληνες εκτελέστηκαν, αλλά στη διάθεσή µας υπάρχουν 
12 ονόµατα από την Μόσχα. Πρόκειται για κοµµουνιστές, 
κάποιοι µέλη του ΚΚΕ και κάποιοι του ΚΚΣΕ, ενώ για 
κάποιους δεν έχουµε πληροφορίες. Γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα ή ήταν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, είχαν 
δράση στην Ελλάδα και διέφυγαν στην ΕΣΣ∆ για να 
γλιτώσουν από τις διώξεις. Στην πλειονότητά τους ερ-
γάστηκαν στην ΕΣΣ∆, κάποιοι σε θέσεις ευθύνης. 

 
H αποκατάσταση της µνήµης  
του Μπεζεντάκου  
και των συντρόφων του 
 
Ο Νικολάι Τόµοφ αποκαταστάθηκε στις 23 Μαΐου 1957 
Οι ∆ερβίσογλου και Μπεζεντάκος αποκαταστάθηκαν 
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17.  Karl Schlögel, Moscow, 1937: the soviet metropolis at the 

zenith of Stalin’s dictatorship. A society utterly wrecked by 
a hurricane of violence, John Wiley & Sons, 2014, σ. 118. 
Επίσης, κείµενο των Garkavyi I. V. και Golovkova L. A. σε 
ιστοσελίδα για το Μπούτοβο: http://p8.inetstar.ru/poligon/ 
(τελευταία προσπέλαση 3/4/2021) 

 
 
18. Nérard François-Xavier, «Τhe Butovo Shooting Range,» 

27/2/2009, https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-
massacre-resistance/en/document/butovo-shooting-
range.html (τελευταία προσπέλαση 3/4/2021) 



από την Σοβιετική Ένωση στις 10 Απριλίου 1958. Η 
κόρη του Μπεζεντάκου αναφέρει πως, µετά την απο-
σταλινοποίηση, το 1958 και σε ηλικία 23 ετών, έλαβε 
πιστοποιητικό αποκατάστασης του πατέρα της, ενώ 
ταυτόχρονα εκδόθηκε ένα «πιστοποιητικό θανάτου» 
µε αίτιο θανάτου τη «δυσεντερία». Η ηµεροµηνία θα-
νάτου ήταν η 30η Ιουνίου 1942 και στη στήλη «τόπος 
θανάτου» υπήρχε µια παύλα, δηλαδή άγνωστος. Τότε, 
ζήτησε από την KGB λεπτοµέρειες για την εκτέλεση 
του, όπως και για την εκτέλεση άλλων Ελλήνων φυ-
γάδων από την Ελλάδα. Όπως αναφέρει, ρώτησε τον 
αξιωµατικό της KGB «εάν δεν υπήρχε ενοχή, τότε 
γιατί καταδικάστηκε ο πατέρας µου» για να λάβει την 
απάντηση πως «ο ίδιος παραδέχθηκε την ενοχή του». 
Η ίδια αναρωτήθηκε «πώς θα µπορούσε να γίνει 
αυτό» για να δεχθεί την αποστοµωτική απάντηση: «Εί-
στε ήδη ενήλικας και µπορείτε να καταλάβετε µε 
ποιο τρόπο επιτυγχάνονταν τέτοιες οµολογίες». Με 
την κατάρρευση της ΕΣΣ∆, η Λ.Γ. Μπέντας ζήτησε από 
τις αρχές την επίσηµη ηµεροµηνία θανάτου του πατέρα 
της. Συγκεκριµένα, το 1992 έλαβε νέο πιστοποιητικό 
στο οποίο αναφερόταν η θανατική ποινή, αλλά είχε 
παραλειφθεί η ηµεροµηνία και ο τόπος θανάτου. Το 
1995, επανέλαβε  αίτηµα στα Κρατικά Αρχεία για να 
αναφερθεί η πραγµατική ηµεροµηνία θανάτου του 
πατέρα της. Η επίσηµη απάντηση ήταν ότι δεν διέθεταν 
αυτές τις πληροφορίες, και µόνο µέσω τηλεφώνου, 
ένας υπάλληλος του αρχείου αποκάλυψε την πραγ-
µατική ηµεροµηνία - 11 Απριλίου 1938. Η ίδια είχε 
επικαλεστεί θρησκευτικούς λόγους καθώς επιθυ-
µούσε να πραγµατοποιήσει επιµνηµόσυνη δέηση και 
για αυτό εκτιµά πως το κίνητρο του υπαλλήλου ήταν 
θρησκευτικό καθώς τον χαρακτηρίζει «πιστό». Αργό-
τερα έµαθε από την οργάνωση Memorial (Мемориал) 
ότι ο πατέρας της εκτελέστηκε και θάφτηκε στο χώρο 
εκπαίδευσης του Μπούτοβο.19 

Η µοναχή Ελισάβετ γράφει ότι όλα όσα συνέβησαν 

στον πατέρα της θα µπορούσαν να αποδοθούν πλήρως 
σε καθέναν από τους άλλους δώδεκα Έλληνες πρό-
σφυγες που είχαν εκτελεστεί µαζί του. Αναφέρεται 
στο δράµα της λήθης που ακολουθεί τη µεταθανάτια 
µοίρα αυτών των µεταναστών, το οποίο οφείλεται, 
αφενός, στη διακοπή των οικογενειακών δεσµών µε 
την πατρίδα τους και, αφετέρου, στην απουσία τέτοιων 
δεσµών στη νέα τους πατρίδα, λόγω των µάλλον µικρών 
περιόδων διαµονής στη Ρωσία. Ωστόσο, η βαθύτερη 
τραγωδία ήταν η κατάρρευση εκείνων των ηθικών και 
ιδεολογικών αρχών, εξαιτίας των οποίων εγκατέλειψαν 
την πατρίδα τους, επιλέγοντας για µετανάστευση µια 
χώρα της οποίας τα ιδανικά συµµερίζονταν. Χαρακτη-
ρίζει το Μπούτοβο ως τον Γολγοθά των εκτελεσθέντων 
που πέθαναν µακριά από την πατρίδα τους και υποθέτει 
ότι η αποκάλυψη του πραγµατικού χαρακτήρα των 
«σατανικών ιδεωδών του µπολσεβικισµού» οδήγησε 
σε µετάνοια τους µέχρι τότε πιστούς κοµµουνιστές. 
Τέλος, µνηµονεύει τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο 
οποίος σε επίσκεψή του στο Μπούτοβο είχε δηλώσει 
χαρούµενος που στο πεδίο βολής είχαν ενωθεί µε το 
αίµα τους Ρώσοι και Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. 
Μάλιστα καταλήγει πως «Οι  Άγιοι Μάρτυρες του Μπού-
τοβο προσεύχονται στον Θεό για µας» εµφανίζοντας 
δηλαδή τους Έλληνες κοµµουνιστές θύµατα των εκ-
καθαρίσεων σαν χριστιανούς µάρτυρες. Πρόκειται 
ωστόσο για ένα ευρύτερο εγχείρηµα διάσωσης της 
µνήµης των Ελλήνων θυµάτων από τις µεγάλες εκκα-
θαρίσεις. Οι λίστες αυτές αφορούν στο µεγαλύτερο 
ποσοστό Έλληνες από την Κριµαία και είναι λίγα τα 
πρόσωπα που προέρχονται από την Ελλάδα.   

Η ιστορία ζωής και το ιστορικό της µνήµης του 
κοµµουνιστή Μιχάλη Μπεζεντάκου, οι πράξεις του 
οποίου σηµαδέψαν την εποχή του και έντυσαν µου-
σικά µια άλλη εποχή, δείχνει όλη την τραγικότητα της 
κοµµουνιστικής περιπέτειας του 20ου αιώνα, την 
οποία ο ίδιος βίωσε µε ακραίο τρόπο. Ο Μανιάτης 
από την ∆ραπετσώνα, ο «πιστολέρο» των αρχειοµαρ-
ξιστών, έζησε και συµµετείχε ενεργά στο µεγάλο κοι-
νωνικό εµφύλιο του ελληνικού µεσοπολέµου. Στρα-
τεύτηκε στους αρχειοµαρξιστές και κατόπιν στους 
φραξιονιστές, γενικά στην Αριστερή Αντιπολίτευση 
και όχι στο ΚΚΕ, το επίσηµο τµήµα της Κοµµουνιστικής 
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19.  «Греческие эмигранты в расстрельных списках Бу-

товского Мартиролога», https://martyr.ru/1000-2016-04-
10-18-43-52 (τελευταία προσπέλαση 4/4/2021) 



∆ιεθνούς. Ενεπλάκη ενεργά στις βιαιότητες ανάµεσα 
στις δύο οργανώσεις στήνοντας ενέδρες σε µέλη του 
ΚΚΕ ή συµµετέχοντας σε δηµόσιες συγκρούσεις. Στο 
πλαίσιο της µεγάλης κρατικής καταστολής πρωτα-
γωνίστησε σε µια απλή αντιπολεµική επέτειο, στην 
οποία συνελήφθη ένα µέλος του ΚΚΕ. Σκότωσε έναν 
χωροφύλακα για να ελευθερώσει τον αντίπαλο µέχρι 
τότε κοµµουνιστή από µια µικρής συνέπειας σύλληψη, 
µε σκοπό να αποδείξει την συµπάθειά του στο ΚΚΕ. 
Το αποτέλεσµα ήταν να προκληθεί ένα µικρός «Με-
γάλος Φόβος» στους αστούς το πρώτο δεκαήµερο 
του Αυγούστου το 1931, ενισχύοντας τον αντικοµουνι-
σµό και την τροµοκρατία του καθεστώτος. Χαρακτη-
ρίστηκε αδίστακτος, στυγερός δολοφόνος και όργανο 
της Γκεπεού. Κυνηγήθηκε, κρύφτηκε, προδόθηκε 
από τους συντρόφους του και συνελήφθη. Στην αρχή 
όλες οι κοµµουνιστικές οργανώσεις τον αποκήρυξαν, 
όπως και τις πράξεις του, αλλά ο κίνδυνος να εκτε-
λεστεί ενεργοποίησε αντανακλαστικά υπέρ της διά-

σωσής του. Προσχώρησε στο ΚΚΕ. Απέδρασε και διέ-
φυγε µε κινηµατογραφικό τρόπο, µετατρέποντας την 
απόδρασή του µέσα στο Καρναβάλι του 1932 σε ένα 
κοροϊδευτικό πάθηµα για τον ελληνικό αστικό κόσµο. 
Φεύγοντας µε σοβιετικό πλοίο στην Σοβιετική Ένωση, 
προσπάθησε να καρπωθεί τα κέρδη από τον Σοσια-
λιστικό Παράδεισο και να ξεκινήσει µια νέα ζωή ως 
εργάτης στη Μόσχα. Ωστόσο, ήρθε αντιµέτωπος µε το 
πρόσωπο της αντεπανάστασης και οδηγήθηκε ως 
σαµποτέρ και εχθρός του σοβιετικού λαού στο άδοξο 
πεδίο της εκτέλεσης από κοµµουνιστικά πυρά. Στην 
Ελλάδα τα αδέρφια του συνέχισαν την αγωνιστική 
τους δράση και µαζί µε το ΚΚΕ ήταν σίγουροι ότι 
σκοτώθηκε ένδοξα στον ισπανικό εµφύλιο ενισχύον-
τας το ηρωικό προφίλ του. 

Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος ήταν ο αγωνιστής που 
υµνήθηκε όσο λίγοι κοµµουνιστές στην Ελλάδα και η 
µνήµη του διασώθηκε µέσα από ένα τραγούδι γραµ-
µένο από έναν Ελληνορώσο συγκρατούµενό του από 
την Γεωργία. Η µουσική του προερχόταν από την Ρωσία 
και οι αρχικοί στίχοι, γραµµένοι στα γίντις, εξελίχθηκε 
στοιχείο της διεθνούς εβραϊκής κουλτούρας. Το ξε-
χασµένο τραγούδι και η ιστορία του ανασύρθηκε στη 
µεταπολίτευση από ένα µουσικό-τραγουδιστή αγω-
νιστή της αντίστασης και του εµφυλίου ο οποίος το 
ενέταξε οργανικά στη λαϊκοδηµοκρατική ιδεολογία 
της εποχής της ανάτασης, αν και ιδεολογικά παρά-
ταιρο. Όµως η µνήµη του στην Ρωσία ταυτίζεται µε 
εκείνη του Έλληνα χριστιανού µάρτυρα, θύµα των 
σταλινικών διώξεων. Η κόρη του έγινε καλόγρια και 
ήλπιζε ο πατέρας της να κατάλαβε τον εγκληµατικό 
χαρακτήρα του κοµµουνισµού µπροστά από το εκτε-
λεστικό απόσπασµα. Όµως ακόµα και σήµερα οι νέοι 
κοµµουνιστές στα διάφορα κουτούκια και συναντήσεις 
συνεχίζουν να τραγουδούν για την εποχή εκείνη που 
οι αστοί τροµάξαν. 
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Σελίδα από την ανάκριση του Μπεζεντάκου από την NKVD µε  
την υπογραφή του (Μπέντας). 



Ερώτηση: Πότε, από πού και κάτω από ποιες περι-
στάσεις ήρθατε στην Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Στην Ε.Σ.Σ.∆. ήρθα το 1932 παράνοµα 
σαν πολιτικός µετανάστης. 

Ερώτηση: Σε ποια πολιτική οργάνωση ανήκατε 
στην Ελλάδα; 

Απάντηση: Στην Ελλάδα ήµουν στην τροτσκιστική-
φασιστική οργάνωση «Αρχείο» και αποτελούσα ενεργό 
µέλος της. 

Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε πάνω σε ποια πολιτική 
πλατφόρµα στηριζόταν η οργάνωση «Αρχείο», 
ενεργό µέλος της οποίας ήσασταν εσείς; 

Απάντηση: Όσον αφορά τους στόχους του, το «Αρ-
χείο» στηριζόταν στην πλατφόρµα του τροτσκισµού, 
ενώ σχετικά µε τις µεθόδους πάλης ήτανε και είναι 
µέχρι σήµερα φανερά φασιστική οργάνωση. Γενικό-
τερα δε στην οργάνωση «Αρχείο» είναι δύσκολο να 
προσδιορίσεις που τελειώνει ο τροτσκισµός και που 
ξεκινάει ο φασισµός. Αυτή η οργάνωση είναι οφθαλ-
µοφανές παράδειγµα συγχώνευσης του τροτσκισµού 
και του φασισµού. 

Μπέντας. 
Ερώτηση: Με ποιον τρόπο εκφραζότανε η 

δράση της αντεπαναστατικής, τροτσκιστικής-φα-
σιστικής οργάνωσης «Αρχείο» στην ελληνική επι-
κράτεια; 

Απάντηση: Όλη η δράση της αντεπαναστατικής, 
τροτσκιστικής—φασιστικής οργάνωσης «Αρχείο» στην 
Ελλάδα είχε τέτοια κατεύθυνση, ώστε µε οποιαδήποτε 
µέσα να διαλύσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, 
να αγωνιστεί ενάντια στην Κοµιντέρν και την επιρροή 
της Σοβιετικής Ένωσης.  

Μπέντας 

Ερώτηση: Με ποιες µεθόδους αγωνιζόταν η 
δική σας οργάνωση «Αρχείο» απέναντι στο Κ.Κ.Ε.; 

Απάντηση: Όπως υπέδειξα παραπάνω, στον αγώνα 
ενάντια στο Κ.Κ.Ε. το «Αρχείο» εφάρµοζε µεθόδους 
αχαλίνωτου φασισµού γερµανικού τύπου. Η αγαπη-
µένη µέθοδος ήτανε οι τροµοκρατικές προβοκάτσιες, 
οι ξυλοδαρµοί, η καταστροφή των κοµµουνιστικών 
και εργατικών οργανώσεων κ.τ.λ. 

Μπέντας. 
Ερώτηση: Ποιες µεθόδους εφάρµοζε η δική 

σας οργάνωση «Αρχείο» ενάντια στην Κοµιντέρν 
και την Ε.Σ.Σ.∆. 

Απάντηση: Σε σχέση µε την Κοµιντέρν και την 
Ε.Σ.Σ.∆. ενεργούσαµε µέσα από τη διάδοση ανάµεσα 

24

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΠΕΝΤΑ (ΑΠΟ ΤΙΣ 14.1.1938)

Ντοκουµέντα της KGB



στον πληθυσµό και κυρίως  τους εργάτες κάθε δυ-
νατής αισχρής συκοφαντίας. 

Μπέντας. 
Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε για τη συγκεκριµένη 

δράση της δικής σας αντεπαναστατικής, τροτσκι-
στικής-φασιστικής οργάνωσης «Αρχείο» στην Ελ-
λάδα; 

Απάντηση: Η συγκεκριµένη δράση της δικής µας 
οργάνωσης «Αρχείο» πραγµατοποιούνταν σε αντιστοι-
χία µε τους στόχους της, τους οποίους υπέδειξα πα-
ραπάνω: Το 1928 από τη δική µας αντεπαναστατική, 
φασιστική οργάνωση διαλύθηκε και έγινε άνω-κάτω 
το συνέδριο των κόκκινων σωµατείων, που είχε συγ-
κληθεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Κατα-
στρέψαµε τα γραφεία σύνταξης και το τυπογραφείο 
του Κ.Ο. του Κοµµουνιστικού Κόµµατος «Ριζοσπάστης». 
Συστηµατικά διαλύαµε συγκεντρώσεις που διοργα-
νώνονταν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Όσοι συµµε-
τείχαν σ’ αυτές ξυλοκοπούνταν βάναυσα από εµάς. 
∆ιοργανώναµε ξυλοδαρµούς κοµµουνιστών κατά τη 
διάρκεια της οµιλίας τους στα εργατικά συνέδρια. 
Με σκοπό την διάλυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
από την αστυνοµία η αντεπαναστατική οργάνωση «Αρ-
χείο» εκτελούσε προβοκατόρικες τροµοκρατικές 
ενέργειες, οι οποίες αποδίδονταν στο Κοµµουνιστικό 
Κόµµα. Γνωρίζω περιστατικό, όταν από τη δική µας 
οργάνωση µέλος της ίδιας µας της  οργάνωσης δο-
λοφονήθηκε, αυτή η δολοφονία µε σκοπό την προ-
βοκάτσια αποδόθηκε στους κοµµουνιστές. 

Μπέντας. 
Ερώτηση: Με ποια µέσα ενεργούσε η δική σας 

οργάνωση για την πραγµατοποίηση των τροµοκρα-
τικών πράξεων; 

Απάντηση: Μου είναι γνωστό ότι όλα τα µέλη της 
αντεπαναστατικής, οργάνωσης «Αρχείο» ήταν εξο-
πλισµένοι µε ρεβόλβερ, ποιος προµήθευε την οργά-
νωση µε όπλα, αυτό δεν το γνωρίζω. Μπέντας. 

Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε µε λεπτοµέρειες για τη 
δική σας δράση στην αντεπαναστατική, τροτσκι-
στική-φασιστική οργάνωση «Αρχείο». 

Απάντηση: Στην αντεπαναστατική οργάνωση «Αρ-
χείο» ήµουν από το 1927-30 και µέχρι τη σύλληψή 
µου ήµουν ενεργό µέλος. Είχα ενεργό συµµετοχή σε 

όλες τις εκδηλώσεις ενάντια στον αγώνα µε το Κοµ-
µουνιστικό Κόµµα και την επιρροή του στους εργάτες. 
Συµµετείχα στη διάλυση του συνεδρίου των συνδι-
κάτων, που είχε συγκληθεί από το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα, στη διάλυση της διαδήλωσης, έπαιρνα ενεργό 
µέρος στον ξυλοδαρµό των κοµµουνιστών και των 
εργατών που βρίσκονταν κάτω από την επιρροή του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ.α. 

Μπέντας. 
Ερώτηση: Για ποιο λόγο το 1931 σας συνέλαβαν; 
Απάντηση: Με συνέλαβαν για το φόνο του αστυ-

νοµικού. 
Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε λεπτοµερώς τις συγκυ-

ρίες αυτής της δολοφονίας. 
Απάντηση: Την 1η Αυγούστου του 1931 το Κ.Κ.Ε. 

οργάνωσε αντιπολεµική διαδήλωση, κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδήλωσης σκότωσα τον αστυνοµικό. 

Ερώτηση: Η δολοφονία του αστυνοµικού έγινε 
από εσάς µε σκοπό την προβοκάτσια; 

Απάντηση: Ναι, αυτή η τροµοκρατική ενέργεια 
ήταν προβοκατόρικη και κατευθυνόταν εναντίον του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, καθώς ο φόνος αποδό-
θηκε στους κοµµουνιστές και προξένησε σκληρή 
τροµοκρατία από την πλευρά της αστυνοµίας απέναντι 
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα και τις εργατικές οργανώ-
σεις. 

Ερώτηση: Από ποιον πήρατε την εντολή να σκο-
τώσετε τον αστυνοµικό; 

Απάντηση: Εντολές δε πήρα από κανέναν. ∆ιέ-
πραξα αυτό το φόνο µε δική µου προσωπική πρωτο-
βουλία. 

Ερώτηση: Σχετικά µε το φόνο του αστυνοµικού 
σας δικάσανε; 

Απάντηση: Όχι, δε µε δικάσανε, γιατί πραγµατο-
ποίησα την απόδραση από τη φυλακή µέχρι να γίνει 
το δικαστήριο. 

Ερώτηση: Κάτω από ποιες περιστάσεις πραγ-
µατοποιήσατε την απόδραση; 

Απάντηση: Την απόδραση πραγµατοποίησα µέσα 
από ένα λαγούµι του εξωτερικού τοίχου της αυλής 
της φυλακής. 

Ερώτηση: Πώς καταφέρατε να το κάνετε αυτό; 
Απάντηση: Αφού αποφάσισα να πραγµατοποιήσω 
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την απόδραση, ό,τι και να γίνει, µια φορά µετά από 
τη συνηθισµένη βόλτα δεν επέστρεψα στο κελί, αλλά 
χωρίς να γίνω αντιληπτός κρύφτηκα στην αυλή της 
φυλακής στο µέρος που είναι οι ντουζιέρες, και ανα-
µένοντας µέχρι να σκοτεινιάσει, ξεκίνησα το σπάσιµο 
του τοίχου. Για εργαλείο χρησιµοποίησα ένα µεγάλο 
καρφί και µισό µέτρο σωλήνα νερού. Αυτά τα πράγ-
µατα τα βρήκα στην αυλή της φυλακής. Εφόσον δεν 
κατάφερα σε µια µέρα να σπάσω τον πέτρινο τοίχο, 
την δουλειά που άρχισα, την συνέχισα την επόµενη 
νύχτα, στην οποία και κατάφερα να σπάσω τον τοίχο 
και από εκεί βγήκα από τη φυλακή. 

Ερώτηση: Στην αυλή της φυλακής υπήρχε 
φρουρά; 

Απάντηση: Ναι υπήρχε φρουρά και βρισκότανε 
στα 8 µέτρα από κει που έσπασε ο τοίχος. 

Ερώτηση: Η φρουρά γνώριζε την προετοιµασία 
για την απόδραση; 

Απάντηση: Όχι, δε γνώριζε. 
Ερώτηση: Λέτε ψέµατα. Η απόδρασή σας από 

τη φυλακή ήταν σκηνοθετηµένη από την αστυνοµία 
και από την αστυνοµία σταλθήκατε στην Ε.Σ.Σ.∆. 
για αντεπαναστατική κατασκοπευτική δράση. ∆ώστε 
κατάθεση γι’ αυτό το ζήτηµα. 

Απάντηση: Τις καταθέσεις µου που αφορούν την 
απόδραση από τη φυλακή τις επιβεβαιώνω. Όσον 
αφορά τον ερχοµό µου στην Ε.Σ.Σ.∆., αυτός ήταν ορ-
γανωµένος από το Κ.Κ.Ε. 

Ερώτηση: Εσείς δείξατε ότι κατά τη διάρκεια 
συναπτών ετών ήσασταν µέλος της αντεπαναστα-
τικής, τροτσκιστικής-φασιστικής οργάνωσης. Αγω-
νιζόσασταν ενάντια στο Κ.Κ.Ε. και οργανώσατε την 
προβοκατόρικη δολοφονία του αστυνοµικού, και 
τώρα λέτε ότι τάχα σταλθήκατε στην Ε.Σ.Σ.∆. από το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα. Σταµατήστε να ψεύδεστε 
και πείτε την αλήθεια για ποιο σκοπό ήρθατε στην 
Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Όταν βρισκόµουν στη φυλακή µετά το 
φόνο του αστυνοµικού, καθόµουν στο ίδιο κελί µαζί 
µε τους κοµµουνιστές, οι οποίοι µε πείσανε για την 
αντεπαναστατική υπόσταση του «Αρχείο» και άρχισα 
να συµπαθώ το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Εξαιτίας αυτού 
το Κοµµουνιστικό Κόµµα µε έστειλε στην Ε.Σ.Σ.∆. σαν 

πολιτικό µετανάστη. 
Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε ποιος συνέδραµε στον 

παράνοµο ερχοµό σας στην Ε.Σ.Σ.∆.; 
Απάντηση: Μετά την απόδραση από τη φυλακή, 

για κάποιο διάστηµα κρυβόµουν από το µέλος του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ζαχαριάδη. Μετά από δυο 
περίπου µήνες ο Ζαχαριάδης µου ανακοίνωσε ότι θα 
πάµε µαζί παράνοµα στην Ε.Σ.Σ.∆. Έτσι µια νύχτα βγή-
καµε µε τη βάρκα στη θάλασσα, όπου δίπλα µας πέ-
ρασε ένα σοβιετικό πλοίο (δε ξέρω το όνοµά του). 
Μετά από το σήµα µας το πλοίο σταµάτησε και µας 
πήρε. Μ’ αυτό το πλοίο ήρθαµε στην Οδησσό, και από 
την Οδησσό µε στείλανε στη Μόσχα στη διάθεση της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Βοήθειας των Αγωνιστών της 
Επανάστασης (InternationalRedAid). 

Ερώτηση: Ποιος είναι ο Ζαχαριάδης και πού 
βρίσκεται σήµερα; 

Απάντηση: 2-3 χρόνια µετά τον ερχοµό µου στην 
Ε.Σ.Σ.∆ έµαθα ότι ο Ζαχαριάδης είναι ο γραµµατέας 
της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 
37, συνελήφθη από την αστυνοµία σαν καθοδηγητής 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και δικάστηκε σε 9 
χρόνια κάθειρξη. Σήµερα ο Ζαχαριάδης βρίσκεται στη 
φυλακή στην Ελλάδα. 

Ερώτηση: Από ποιον καθοδηγούνταν η αντε-
παναστατική τροτσκιστική-φασιστική οργάνωση 
«Αρχείο» στην Ελλάδα; 

Απάντηση: Η αντεπαναστατική τροτσκιστική—φασι-
στική οργάνωση «Αρχείο» καθοδηγούνταν από τον τρο-
τσκιστή Γιωτόπουλο, που είχε διαγραφεί από το Κ.Κ.Ε 
για ενεργή αντεπαναστατική τροτσκιστική δράση. Τώρα 
βρίσκεται στην Ελλάδα, πού ακριβώς δε γνωρίζω. 

Ερώτηση: Όνοµάστε ενεργά µέλη της αντεπα-
ναστατικής τροτσκιστικής-φασιστικής οργάνωσης 
«Αρχείο» που µένουν στην Ε.Σ.Σ.∆; 

Απάντηση: Από τα ενεργά µέλη του «Αρχείο» γνω-
ρίζω δυο που µένουν στην Ε.Σ.Σ.∆.: 1) Ο Βρεττός Νι-
κόλαος, που διαµένει στην οδό Μικροαστική 1, αρ. 
60, διαµ.10 και 2) Ο Οσµάνης Παύλος, που διαµένει 
στην πόλη Γιεγκόροβο (yegoryevsky) και δουλεύει 
στο εργοστάσιο «Κοµσοµόλος». Και οι δυο είναι µέλη 
του «Αρχείο», είχαν ενεργή συµµετοχή στην προβο-
κατόρικη και τροµοκρατική δράση του «Αρχείου». 
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Επίσης και αυτοί είχαν συµµετοχή στο φόνο του αστυ-
νοµικού. 

Ερώτηση: Στη Μόσχα συχνά συναντιόσασταν µε 
τον Οσµάνη και το Βρεττό; 

Απάντηση: Με το Βρεττό συναντιόµασταν συχνά 
σ’ αυτόν και στο δικό µου διαµέρισµα, ενώ µε τον 
Οσµάνη πιο σπάνια καθώς αυτός έµενε στο Γιεγκό-
ροβο ( yegoryevsky). Όµως µερικές φορές, όταν 
αυτός ήταν στη Μόσχα, εµείς συναντιόµασταν. 

Ερώτηση: Ποια αντεπαναστατική δουλειά διε-
ξαγάγατε στη Μόσχα;   

Απάντηση: Στη Μόσχα δεν ασχολούµαι µε αντε-
παναστατική δράση. 

Ερώτηση: Ψεύδεστε ευθαρσώς. Έχετε σταλεί 
στην Ε.Σ.Σ.∆. από την αστυνοµία ειδικά για τη διε-
νέργεια αντεπαναστατικής δουλειάς. Γι’ αυτό το 
σκοπό σκηνοθετήθηκε η απόδρασή σας από τη φυ-
λακή. Η εξέταση σας προτείνει να δώσετε συγκε-
κριµένη κατάθεση για την αντεπαναστατική δράση 
σας στην Ε.Σ.Σ.∆. 

Απάντηση: Αυτό το αρνούµαι.  
 
Το πρακτικό συντάχθηκε ακριβώς  σύµφωνα µε 

τα λόγια µου και είναι αναγνωσµένο από εµένα. 
 Εξέτασε: Ο υποδιοικητής του 4ου γραφείου, του 

3ου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας 
της ∆ιεύθυνσης του Λαϊκού Κοµισαριάτου Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Μόσχας. (NKVD). Ο ανθυπασπιστής 
Κρατικής Ασφάλειας 
Σνέιντερ 
 
Ακριβές:                                Υπογραφή. 
29- 01-1938 

 
ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ 

του κατηγορούµενου Μπέντα Γεώργιου 
 του Κωνσταντίνου. 

Από 29-1-38. 
Μπέντας Γεώργιος του Κων/νου, γεν.1908, στην π. 
Αθήνα 
(Ελλάδα), Έλληνας, πολίτης Ε.Σ.Σ.∆., εξωκοµµατικός, 
µέση εκπαίδευση, εργατοτεχνίτης στο εργοστάσιο µε 
το όνοµα Στάλιν, µένει στην οδό Μηχανοποιΐας. 

Ερώτηση: Έχετε συλληφθεί για κατασκοπική 
και σαµποταριστική δράση. Αναγνωρίζετε την ενοχή 
σας; 

Απάντηση: Αποφάσισα να πω στην εξέταση µόνο 
την αλήθεια και να διηγηθώ τα πάντα για τη δική µου 
αντεπαναστατική, κατασκοπευτική και σαµποταριστική 
δράση, µε την οποία ασχολιόµουν στην επικράτεια 
της Ε.Σ.Σ.∆. ενάντια στη Σοβιετική εξουσία. Ναι, ανα-
γνωρίζω την ενοχή µου στο ότι είµαι πράκτορας της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, µε δική της εντολή στάλθηκα 
στην επικράτεια της Ε.Σ.Σ.∆. για τη διενέργεια αντε-
παναστατικής, κατασκοπευτικής, σαµποταριστικής και 
άλλης υπονοµευτικής δουλειάς. 

Ερώτηση: Από ποιον και πότε στρατολογηθήκατε 
για σαµποταριστική και κατασκοπευτική δράση στην 
επικράτεια της Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Για σαµποταριστική και κατασκοπευ-
τική δράση στρατολογήθηκα από το διοικητή της αστυ-
νοµίας της πόλης του Πειραιά (Ελλάδα) Γιαννόπουλο 
το Γενάρη-Φλεβάρη του 1932. 

Ερώτηση: Πού και κάτω από ποιες συγκυρίες 
σας στρατολογήσανε για κατασκοπευτική δράση 
στην Ε.Σ.Σ.∆.; 
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Απάντηση: Στην Ελλάδα στην πόλη του Πειραιά 
από το 1927-31 ήµουνα µέλος της αντεπαναστατικής, 
τροτσκιστικής—φασιστικής οργάνωσης «Αρχείο», η 
οποία έθετε σαν στόχο τον δραστήριο αγώνα ενάντια 
στο Κ.Κ.Ε., την Κοµιντέρν, στο επαναστατικό εργατικό 
κίνηµα και την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης στην 
ανάπτυξη του επαναστατικού κινήµατος στην εργατική 
τάξη της Ελλάδας. Οι µέθοδοι πάλης της φασιστικής 
οργάνωσης «Αρχείο» ενάντια στο Κ.Κ.Ε. και το επα-
ναστατικό κίνηµα ήταν: η προβοκάτσια, η διενέργεια 
τροµοκρατικών ενεργειών ενάντια στους κοµµουνιστές 
και στην επαναστατική διάθεση των εργατών. Το 1931 
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα διοργανώθηκε αντιπο-
λεµικό συλλαλητήριο, το οποίο έπρεπε να το προβο-
κάρουµε και να το διαλύσουµε. Και σε µένα σαν 
ενεργό µέλος της οργάνωσης «Αρχείο» από τους κα-
θοδηγητές της οργάνωσης µου ανατέθηκε µε σκοπό 
την προβοκάτσια ενάντια στο Κοµµουνιστικό Κόµµα 
να σκοτώσω τον αστυνοµικό υπάλληλο. Τον οποίο και 
σκότωσα, η διαδήλωση διαλύθηκε και αρκετοί κα-
θοδηγητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος συνελή-
φθησαν από την αστυνοµία. Για τη διενέργεια της 
τροµοκρατικής ενέργειας κατά του αστυνοµικού συ-
νελήφθην και πέντε µήνες κάθισα στην φυλακή. Τον 
Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 32 εκλήθην για ακόµα 
µια ανάκριση µε αφορµή τη δολοφονία του αστυνο-
µικού. Σ’ αυτήν την ανάκριση εκτός από τον αστυνο-
µικό, ο οποίος µε ανέκρινε, παρευρισκόταν ο διοι-
κητής της αστυνοµίας της πόλης του Πειραιά, ο 
Γιαννόπουλος, ο οποίος µου πρότεινε σαν µέλος της 
αντεπαναστατικής, φασιστικής οργάνωσης «Αρχείο» 
προς εξαγορά του εγκλήµατός µου να δουλέψω µε 
αποστολή της αστυνοµίας στην επικράτεια της Σο-
βιετικής Ένωσης. 

Ερώτηση: Γιατί σας προτείνανε να δουλέψετε 
σαν κατάσκοπος στην επικράτεια της Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Αυτό εξηγείται από το ότι καθόµουν 
στη φυλακή µαζί µε τους κοµµουνιστές και, αν στη 
φυλακή απαρνηθώ τις φασιστικές µου απόψεις, τότε  
θα καταστώ συµπαθής στους κοµµουνιστές, κάνοντας 
δήλωση γι’ αυτό στην κοµµουνιστική εφηµερίδα «Ρι-
ζοσπάστης» και έτσι θα µπορέσω να το σκάσω από 
τη φυλακή σαν κοµµουνιστής και να πάω στη Σοβιε-

τική Ένωση σαν πολιτικός πρόσφυγας. 
Ερώτηση: Το σκάσατε από τη φυλακή; 
Απάντηση: Ναι, δραπέτευσα από τη φυλακή το 

µήνα Μάρτιο του 1932, δηλαδή 2 σχεδόν µήνες µετά 
τη σύλληψη µου. 

Ερώτηση: Με ποιανού τη συνδροµή δραπετεύ-
σατε από τη φυλακή; 

Απάντηση: Από τη φυλακή το έσκασα µε τη συν-
δροµή των κοµµουνιστών, ενώ για την δραπέτευση 
που ετοίµαζα, γνώριζε η αστυνοµία και η φρουρά 
της φυλακής, οι οποίοι και δεν την εµπόδισαν. 

Ερώτηση: Γιατί το σκάσατε µετά από δυο µήνες 
και όχι αµέσως µετά τη στρατολόγηση σας; 

Απάντηση: Αυτό συνέβη για καλύτερη συνωµοτι-
κότητα, καθώς καθόµουν στο κελί, που ήταν οι κοµ-
µουνιστές, οι οποίοι µε ξέρανε σαν προβοκάτορα και 
φασίστα. Αν µου οργανώνανε την απόδραση αµέσως, 
τότε µ’ αυτόν τον τρόπο θα µε αποκρυπτογραφούσανε 
σαν πράκτορα της αστυνοµίας και ως εκ τούτου το να 
µε στείλουν στη Σοβιετική Ένωση σαν πολιτικό µετα-
νάστη θα ήταν αδύνατον. Γι’ αυτό το σκοπό ο Γιαννό-
πουλος µου πρότεινε  να απαρνηθώ τύποις τις αντε-
παναστατικές φασιστικές µου απόψεις, να προσεγγίσω 
τους κοµµουνιστές, οι οποίοι κάθονταν µαζί µου στο 
ίδιο κελί, να δηµιουργήσω στους τελευταίους την 
άποψη ότι τάχα απαρνήθηκα τις φασιστικές απόψεις 
και είµαι έτοιµος να αγωνιστώ ενάντια στο φασισµό, 
δηλ. ότι άρχισα να συµπαθώ τους κοµµουνιστές, 
πράγµα  για το οποίο να κάνω επίσηµη δήλωση στην 
κοµµουνιστική εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», να χρησι-
µοποιήσω τους κοµµουνιστές, οι οποίοι καθόντουσαν 
στο ίδιο κελί µ’ εµένα για την οργάνωση της δραπέ-
τευσής µου από τη φυλακή και να το σκάσω όχι σαν 
µέλος της αντεπαναστατικής φασιστικής οργάνωσης 
«Αρχείο», αλλά τάχα σαν κοµµουνιστής. Αυτό µου έδινε 
τη δυνατότητα σύµφωνα µε την ανάθεση της αποστολής 
του Γιαννόπουλου να σταλώ πιο γρήγορα στην Ε.Σ.Σ.∆. 
για αντεπαναστατική, κατασκοπευτική και σαµποτα-
ριστική δράση και µέσα από τους κοµµουνιστές να 
κρυπτογραφηθώ σαν πολιτικός µετανάστης. 

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο καταφέρατε, ώστε η 
απόδρασή σας να γίνει από τους κοµµουνιστές; 

Απάντηση: Όπως υπέδειξα και παραπάνω, σύµ-
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φωνα µε την ανάθεση της αποστολής της αστυνοµίας, 
και ιδιαίτερα του διοικητή της αστυνοµίας Γιαννό-
πουλου, άρχισα µεταξύ των κοµµουνιστών να διατυ-
πώνω τη συµπάθεια µου στο Κοµµουνιστικό Κόµµα 
και την εχθρότητά µου απέναντι στη φασιστική οργά-
νωση «Αρχείο». Την εχθρική µου στάση απέναντι στους 
φασίστες και τη συµπάθεια µου στο Κοµµουνιστικό 
Κόµµα τα δηµοσίευσα στην εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», 
και µ’ αυτό τον τρόπο δηµιούργησα την επίφαση ότι 
αποµακρύνθηκα από τους φασίστες και ότι συµπαθώ 
το Κοµµουνιστικό Κόµµα. 

Ερώτηση: Κάτω από ποιες συγκυρίες οργανώ-
θηκε από εσάς η απόδραση από τη φυλακή και 
ποιος σας βοήθησε σ’ αυτό; 

Απάντηση: Μετά από συνεννόηση µε τον διοικητή 
της αστυνοµίας Γιαννόπουλο συµφωνήθηκε ότι την 
δραπέτευσή µου από τη φυλακή θα την προετοιµάσω 
µόνος µου, για να µην εγείρω τις υποψίες των κοµ-
µουνιστών και ότι από την πλευρά της φρουράς της 
φυλακής δε θα υπάρξει κανένα εµπόδιο. Σύµφωνα 
µε αυτή τη συµφωνία είπα στον κοµµουνιστή Νεφε-
λούδη ότι θα γίνει έκτακτη δίκη για τη δολοφονία 
του αστυνοµικού και ότι για να την αποφύγω αποφά-
σισα να το σκάσω, τότε αυτός εξέφρασε την πρόθεσή 
του να µε βοηθήσει σ’ αυτό. Την 1η Μαρτίου του 1932 
κατά τη διάρκεια µιας βόλτας στην αυλή τοποθέτησα 
επάνω µου ένα σιδερένιο σωλήνα και ένα µεγάλο 
καρφί, το οποίο αποφάσισα να το χρησιµοποιήσω για 
το σπάσιµο του τοίχου στις ντουζιέρες της φυλακής. 
Τη νύχτα από τις 2 Μαρτίου µέχρι το πρωί στις 3 Μαρ-
τίου το έσκασα.  

Ερώτηση: Συγκεκριµένα µε ποιο τρόπο εκφρά-
στηκε η βοήθεια σε σας από την πλευρά του κοµ-
µουνιστή Νεφελούδη; 

Απάντηση: Με βοήθησε να προετοιµάσω τη δρα-
πέτευση και µου έδωσε το τηλέφωνο του Αλεξόπου-
λου Κωνσταντίνου, στον οποίο έπρεπε να απευθυνθώ 
για το άσυλο. 

Ερώτηση; Πώς ήρθατε στην Ε.Σ.Σ.∆.; 
Απάντηση: Στην Ε.Σ.Σ.∆. ήρθα σαν πράκτορας της 

ελληνικής αστυνοµίας µε ορισµένες συγκεκριµένες 
εντολές ως προς την αντεπαναστατική, κατασκοπευ-
τική-σαµποταριστική δράση στην επικράτεια της  

Ε.Σ.Σ.∆. µε το πρόσχηµα του πολιτικού µετανάστη και 
µε τη βοήθεια του Ζαχαριάδη. 

Ερώτηση: Ποιος είναι ο Ζαχαριάδης; 
Απάντηση: Εκείνο τον καιρό το Ζαχαριάδη τον 

γνώριζα σαν κοµµουνιστή µε τον οποίο έτυχε να έρ-
θουµε στην Ε.Σ.Σ.∆. Αργότερα στην Ε.Σ.Σ.∆. έµαθα πια 
ότι ο Ζαχαριάδης ήταν γραµµατέας του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος. 

Ερώτηση: Πότε και πού γνωριστήκατε µ’ αυτόν; 
Απάντηση: Γνωρίστηκα µ’ αυτόν αµέσως µετά τη 

δραπέτευση από τη φυλακή µέσω ενός κοµµουνιστή, 
το επίθετο του οποίου δε θυµάµαι τώρα. 

Ερώτηση: Πού βρίσκεται τώρα ο Ζαχαριάδης; 
Απάντηση: Ο Ζαχαριάδης το 1934-35 έφυγε στην 

Ελλάδα, εκεί τον συνέλαβαν και τώρα είναι στη φυ-
λακή. 

Ερώτηση: ∆ιηγηθείτε ποιες εντολές πήρατε από 
το διοικητή Γιαννόπουλο για αντεπαναστατική κα-
τασκοπευτική και σαµποταριστική δράση στην επι-
κράτεια της Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Οι εντολές που έλαβα από το Γιαννό-
πουλο συνοψίζονταν στα εξής: πρώτον, να συνδεθώ 
µε τον κατάσκοπο-χαφιέ της Ελληνικής Αστυνοµίας 
Τόµωφ Νικόλαο του ∆ηµητρίου, ο οποίος εκείνη την 
περίοδο έµενε στο σπίτι των πολιτικών µεταναστών 
στη Μόσχα—στην οδό Βαραντσόβο πόλιε (Vorontsovo 
Ρole), διαµ.3. ∆εύτερον, να κάνω διασπαστική δουλειά 
ανάµεσα στους πολιτικούς µετανάστες, προσπαθώντας 
να τους τραβήξω στη δική µου αντεπαναστατική 
δράση, κατευθυνόµενη ενάντια στη σοβιετική εξουσία, 
την καθοδήγηση της Κοµιντέρν και του Κ.Κ.Σ.Ε. Τρίτον, 
να προσληφθώ στη δουλειά σε ένα από τα πολεµικά 
εργοστάσια ή τις µεγάλες επιχειρήσεις αµυντικής 
σηµασίας. Τέταρτον, να συγκεντρώσω πληροφορίες 
κατασκοπευτικού χαρακτήρα για τα πολεµικά εργο-
στάσια όπως και για την παραγόµενη σε αυτά απο-
δοτικότητα. Αν γίνει πόλεµος της Σοβιετικής Ένωσης 
µε φασιστικές χώρες, να ανατινάξουµε τις φάµπρικες 
και τα εργοστάσια, πρωτίστως τα πολεµικά εργοστάσια 
και τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης κατά 
τη διάρκεια του πολέµου θα δουλεύουν για τις ανάγ-
κες του στρατού, δηλαδή να διεξάγουµε κατασκο-
πευτικές ενέργειες. 
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Ερώτηση: Τι πράξατε εσείς σύµφωνα µε την 
εκτέλεση του σχεδίου του Γιαννόπουλου; 

Απάντηση: Μετά τον ερχοµό µου στη Σοβιετική 
Ένωση το 1932 συνδέθηκα µε σκοπό την αντεπανα-
στατική δράση µε τον κατάσκοπο-χαφιέ της Ελληνικής 
Αστυνοµίας Τόµωφ Νικόλαο. Μαζί µ ‘αυτόν έπρεπε 
να προετοιµάσουµε σαµποταριστική ενέργεια στο ερ-
γοστάσιο Στάλιν στη Μόσχα, ώστε, αν αρχίσει πόλεµος, 
να το θέσουµε εκτός λειτουργίας. 

Ερώτηση: Τί προετοιµάστηκε από σας για τη 
διενέργεια σαµποτάζ στο εργοστάσιο αυτοκινήτων 
που φέρει το όνοµα Στάλιν; 

Απάντηση: Σε καιρό ειρήνης δεν ετοιµαζόµασταν 
γι’ αυτό, θεωρούσαµε ότι στον πόλεµο µπορούµε πιο 
εύκολα και πιο γρήγορα να κάνουµε σαµποτάζ. 

Ερώτηση: Ποιον προσελκύσατε στην αντεπα-
ναστατική, κατασκοπευτική και σαµποταριστική 
δράση στην επικράτεια της Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Από το 1932 µέχρι περίπου το 1934 µου 
ήταν δύσκολο να πράξω κάτι σ’ αυτήν την κατεύθυνση, 
καθώς δεν κατείχα τη ρωσική γλώσσα καλά, γι’ αυτό 
κανέναν από τους Ρώσους δεν τράβηξα µε το µέρος 
µου, ενώ στο εργοστάσιο Στάλιν, εκτός από τον Τόµωφ, 
δεν είχε άλλους Έλληνες. Από τους Έλληνες πολιτικούς 
µετανάστες, που ήρθαν στην Ε.Σ.Σ.∆. το 1934 από εµένα 
προσελκύστηκαν σε κατασκοπευτική και σαµποταρι-
στική δράση οι εξής: ο Οσµάνης (το ελληνικό του επί-
θετο είναι ∆ουλτσερίδης Μόσχος), δουλεύει στην πόλη 
Γιεγκόροβο ( yegoryevsky) στο εργοστάσιο «Κοµσο-
µόλος» και ο Βρεττός Νικόλαος (το ελληνικό του επί-
θετο είναι ∆ερβίσογλου Αβραάµ), δουλεύει στο εργο-
στάσιο «Καλίµπρ», µένει στη Μόσχα, στην οδό 1η 
Μικροαστική, σπ. 60, διαµ. 10. 

Ερώτηση: Πότε και κάτω από ποιες συγκυρίες 
γνωριστήκατε µε τον Οσµάνη και το Βρεττό; 

Απάντηση: Με τον Οσµάνη και το Βρεττό είµαστε 
γνωστοί από την Ελλάδα, µαζί ανήκαµε στην αντεπα-
ναστατική—φασιστική οργάνωση «Αρχείο» 

Ερώτηση: Κάτω από περιστάσεις προσελκύσατε 
σε κατασκοπευτική και σαµποταριστική δράση τον 
Οσµάνη και το Βρεττό; 

Απάντηση: Όπως ήδη έδειξα, ο Οσµάνης και ο 
Βρεττός ανήκανε στην Ελλάδα στην αντεπαναστα-

τική—φασιστική οργάνωση «Αρχείο». Μετά τον ερ-
χοµό τους στη Σοβιετική Ένωση, οργάνωσα την επι-
κοινωνία µαζί τους και µετά από επανειληµµένες 
συναντήσεις µ’ αυτούς στο διαµέρισµα µου, πείστηκα 
ότι απέναντι στο Σοβιετικό καθεστώς, την πολιτική 
του Σοβιετικού κράτους και το Κ.Κ.Σ.Ε. αυτοί έχουν 
άκρως εχθρική στάση. Σε µια από αυτές τις συναν-
τήσεις µε τον καθέναν χωριστά στο τέλος του 1934 
ή στην αρχή του 35 τους πρότεινα να ασχοληθούµε 
µε κατασκοπευτική και σαµποταριστική δράση στην 
επικράτεια της Ε.Σ.Σ.∆., πράγµα µε το οποίο αυτοί 
συµφωνήσανε. 

Ερώτηση: Ποιες οδηγίες δώσατε στον Οσµάνη 
και το Βρεττό σχετικά µε την κατασκοπευτική και 
σαµποταριστική δράση; 

Απάντηση: Στον Οσµάνη και το Βρεττό ανατέθηκε 
η αποστολή να µαζεύουν πληροφορίες κατασκοπευ-
τικού χαρακτήρα, και αν γίνει πόλεµος, να προβούν 
σε σαµποταριστικές ενέργειες στις επιχειρήσεις που 
δουλεύουν. 

Ερώτηση: Συµπερασµατικά, εσείς είχατε ελ-
ληνική εθνικιστική, αντεπαναστατική, φασιστική 
οργάνωση, η οποία έθετε σαν στόχο της να ασχο-
ληθεί µε την κατασκοπία και το σαµποτάζ στην επι-
κράτεια της Ε.Σ.Σ.∆.; 

Απάντηση: Ναι, είχαµε τέτοια οργάνωση. 
Ερώτηση: Ποιος ήταν µέλος της δικής σας ορ-

γάνωσης; 
Απάντηση: Μέλη της οργάνωσης ήταν: Εγώ ο 

Μπέντας, ο Τόµωφ Νικόλαος, ο Βρεττός Νικόλαος. 
Καθοδηγούσε την αντεπαναστατική, κατασκοπευτική 
οµάδα ο Τόµωφ. 

Ερώτηση: Ποιος άλλος συµπεριλαµβανόταν στην 
κατασκοπευτική σαµποταριστική οργάνωση σας; 

Απάντηση: Αλλά µέλη δε γνωρίζω. 
Ερώτηση: Σε ποιον µεταφέρατε πληροφορίες 

κατασκοπευτικού χαρακτήρα; 
Απάντηση: Όλες τις πληροφορίες κατασκοπευτι-

κού χαρακτήρα εγώ, ο Οσµάνης και ο Βρεττός τις 
µεταφέραµε στον Τόµωφ, ο τελευταίος (Τόµωφ) είχε 
σχέσεις µε την ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα. 

Ερώτηση: Με ποιον από την ελληνική πρεσβεία 
στη Μόσχα διατηρούσε επαφές ο Τόµωφ σχετικά 
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µε την κατασκοπευτική δράση; 
Απάντηση: ∆ε γνωρίζω. Ο Τόµωφ δε µου έλεγε 

ποτέ τίποτα γι’ αυτό.  
Ερώτηση: Ποιους άλλους στόχους έβαζε η δική 

σας αντεπαναστατική οµάδα; 
Απάντηση: Άλλους αντεπαναστατικούς στόχους η 

δική µας οργάνωση δεν έθετε. 
Ερώτηση: Αυτό δεν είναι αλήθεια. ∆εν είπατε 

τίποτα για την τροµοκρατία. Το «Αρχείο» έθετε ως 
στόχο την πάλη ενάντια στη σοβιετική εξουσία µέσα 
από την τροµοκρατία κατά των καθοδηγητών του 
Κ.Κ.Σ.Ε. και του σοβιετικού κράτους. ∆ώστε ειλι-
κρινή κατάθεση γι’ αυτό το ζήτηµα. 

Απάντηση: Την πάλη µέσω της τροµοκρατίας η 
οργάνωση µας δεν την έθετε ως στόχο, και γι’ αυτό 
το πράγµα δε µου είναι απολύτως τίποτα γνωστό.
Μπέντας. 

 
Εξέτασε: ο αξιωµατικός της Ασφάλειας 4ου γραφείου, 
3ο ΤΜΗΜΑ της ∆ιεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας της ∆ιεύθυνσης του Λαϊκού Κοµισαριάτου 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Μόσχας 
 Ο λοχίας Κρατικής Ασφάλειας Ελισέεφ. 
 
Υπογραφή 
 
Ακριβές… 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ 

Βρετός - ∆ερβίσογλου Αβραάµ  
(Nikolaj Aristovich)  

 
29 ∆εκεµβρίου 1937 
Βρετός – ∆ερβίσογλου Αβραάµ (Nikolaj Aristovich), 
γεννηθείς το 1910 στην Καισάρεια (Τουρκία), 
Έλληνας, πολίτης της ΕΣΣ∆, εξωκοµµατικός, 
µέχρι τη στιγµή της σύλληψης τορναδόρος στο εργο-
στάσιο «Kalibr» 

Ερώτηση: Πότε, από πού και υπό ποιες συνθήκες 
ήρθατε στη Σοβιετική Ένωση; 

Απάντηση: Στη Σοβιετική Ένωση έφτασα παράνοµα 
τον Μάιο του 1934, µαζί µε µια οµάδα 8 ατόµων, δρα-
πετών από τις ελληνικές φυλακές. 

Eρώτηση: Κατονοµάστε αυτά τα άτοµα. 
Απάντηση: Εκτός από εµένα ήταν οι εξής: ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΣ – εργάζεται ως γραµµατέας του ελληνικού τµή-
µατος της Κοµιντέρν στη Μόσχα. ΟΣΜΑΝΗΣ– εργάζονταν 
στο Zavodstroe, δεν γνωρίζω που εργάζεται τώρα. ΓΙ-
ΟΥΡΑΣ–ΣΠΑΝΟΥ∆ΗΣ, εργάζεται στο Jegorovsk ως κλει-
δαράς. ΑΒΕΡΙΝΟΣ–ΘΩΜΑΖΟΣ, δεν γνωρίζω που εργάζεται. 
ΨΗΛΕΑΣ – σπούδασε στο Κοµµουνιστικό πανεπιστήµιο 
των Λαών της Ανατολής, δεν γνωρίζω που βρίσκεται 
τώρα, άκουσα από τον ΟΣΜΑΝΗ ότι τον έστειλαν για 
θεραπεία στο Νότο. ΡΑΪΚΟΣ-ΒΑΒΟΥ∆ΗΣ, δεν γνωρίζω 
που βρίσκεται. ΦΛΑΡΑΚΟΣ - σπούδασε στο Κοµµουνι-
στικό πανεπιστήµιο των Λαών της Ανατολής. 

Ερώτηση: Όσο βρισκόσασταν στην Ελλάδα υπήρ-
ξατε µέλος αντεπαναστατικής οργάνωσης; 

Απάντηση: Ζώντας στην Ελλάδα υπήρξα µέλος 
της φασιστικής τροτσκιστικής οργάνωσης «Αρχείο». 

Ερώτηση: Ποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα 
άτοµα υπήρξε, µαζί µε εσάς, µέλος αυτής της οργά-
νωσης; 

Απάντηση: Στο «Αρχείο» ήταν ο Παύλος ΟΣΜΑΝΗΣ. 
Κανένα άλλο από τα παραπάνω αναφερόµενα άτοµα 
δεν συµµετείχε στο «Αρχείο». 
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Ερώτηση: Πόσο καιρό ζήσατε στην Ελλάδα; 
Απάντηση: Στην Ελλάδα έζησα από το 1922 έως 

το 1934. 
Ερώτηση: Είχατε συλληφθεί από την ελληνική 

αστυνοµία; 
Απάντηση: Η ελληνική πολιτική αστυνοµία µε συ-

νέλαβε δύο φορές. Την πρώτη φορά τον Ιούνιο του 
1931 και τη δεύτερη στις 20 Αυγούστου 1931. 

Ερώτηση: Ποια ήταν η αιτία των συλλήψεων; 
Απάντηση:  Την πρώτη φορά µε συνέλαβε η πολι-

τική αστυνοµία στον Πειραιά, µαζί µε άλλα έξι άτοµα, 
σε ένα καφενείο όπου διεξάγονταν συνέλευση του 
πυρήνα της ΜΟΠΡ. Έµεινα προφυλακισµένος τρεις 
µέρες και απελευθερώθηκα µετά την παραποµπή µου 
σε δίκη όπου αθωώθηκα. ∆εύτερη φορά συνελήφθηκα 
µετά την ηµέρα αντιπολεµικής δράσης της 1ης Αυ-
γούστου για συµµετοχή στον φόνο ενός αστυνοµικού 
κατά την αντιπολεµική διαδήλωση στον Πειραιά. 

Ερώτηση: Αναφέρετε τους γνωστούς σας που 
ζουν στη Σοβιετική Ένωση 

Απάντηση: Οι γνωστοί µου είναι κυρίως έλληνες 
πολιτικοί πρόσφυγες, από τους οποίους γνωρίζω καλά 
τα εξής πρόσωπα: ΜΠΕΝΤΟΣ Γεώργιος – εργάζεται ως 
τεχνίτης στο εργοστάσιο «Στάλιν», ήρθε στη Σοβιετική 
Ένωση παράνοµα το 1932, δραπέτευσε από τις ελλη-
νικές φυλακές, τον γνώριζα από τη Ελλάδα. ΤΟΜΟΒ 
– εργάζεται στο εργοστάσιο «Στάλιν» ως επικεφαλής 
επιτροπής συνεργείου, γνωριζόµαστε από τις κοινές 
µας επισκέψεις στο «σπίτι των πολιτικών προσφύγων» 
στη Μόσχα στην οδό Voroncovo Pole 3. ΡΟΤΟΒ – ζούσε 
στο «κεντρικό σπίτι των πολιτικών προσφύγων» και 
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΒ – επισκέπτονταν και ζούσε στο «κεντρικό 
σπίτι των πολιτικών προσφύγων». Όλα τα προαναφε-
ρόµενα άτοµα ήρθαν από την Ελλάδα ως πολιτικοί 
πρόσφυγες, παράνοµα. 

Ερώτηση: Μέχρι πότε ήσασταν µέλος του «Αρ-
χείου»; 

Απάντηση: Στην αντεπαναστατική, τροτσκιστική, 
φασιστική οργάνωση «Αρχείο» ήµουν µέλος µέχρι 
τον Ιούνιο του 1933. Μετά έγραψα επίσηµη δήλωση 
αποχώρησης από το «Αρχείο» και τη δηµοσίευσα στην 
κεντρική εφηµερίδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος 
Ελλάδας «Ριζοσπάστη». 

Ερώτηση: Κατονοµάστε γνωστά σας άτοµα, µέλη 
της φασιστικής, τροτσκιστικής οργάνωσης «Αρχείο». 

Απάντηση: Μέλη της τροτσκιστικής, φασιστικής 
οργάνωσής µας ήταν τα εξής γνωστά µου άτοµα: 
ΜΠΕΝΤΟΣ ή Μπεζεντάκος Μιχάλης ή Georgij, ο αδελφός 
του ΜΠΕΖΕΝΤΑΚΟΣ Σπύρος, ΟΣΜΑΝΗΣ ή ∆ΟΥΛΓΕΡΗΣ Παύ-
λος ή ΜΟΣΧΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΙ∆ΗΣ Ιβάν ή Γιάννης, ΣΚΛΑΒΟΥ-
ΝΟΣ, ΠΕΡΑΓΗΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ΜΠΙ-
ΤΣΙΝΙΓΚΟΣ Ιβάν, ΡΑΦΑΗΛ ∆ηµήτριος, ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗΣ 
Κώστας και πολλοί άλλοι τους οποίους θα προσπα-
θήσω να θυµηθώ. 

Ερώτηση: Από πότε ήσασταν µέλος του «Αρ-
χείου»; 

Απάντηση: Στην αντεπαναστατική, τροτσκιστική 
οργάνωση «Αρχείο» εντάχθηκα το 1929. 

Ερώτηση: Ποιο από τα µέλη της οργάνωσης «Αρ-
χείο» διαµένει τώρα στη Σοβιετική Ένωση;   

Απάντηση: Στη Σοβιετική Ένωση ζουν οι παρακάτω 
συµµετέχοντες στη τροτσκιστική – φασιστική οργά-
νωση «Αρχείο»: ΜΠΕΝΤΟΣ, ΟΣΜΑΝΗΣ και εγώ ο ΒΡΕ-
ΤΟΣ. 

Ερώτηση: Ποιες κατηγορίες σας προσάφθηκαν 
από την ελληνική πολιτική αστυνοµία µετά τη σύλληψή 
σας;          

Απάντηση: Την πρώτη φορά που µε συνέλαβε η 
ελληνική πολιτική αστυνοµία κατηγορήθηκα για συµ-
µετοχή στην προετοιµασία της διαδήλωσης για την 
αντιπολεµική µέρα της 1ης Αυγούστου. Τη δεύτερη 
φορά κατηγορήθηκα για εκ προθέσεως πολιτική δο-
λοφονία. 

Ερώτηση: σας ανέκριναν στην αστυνοµία; 
Απάντηση: Ναι, µε ανέκριναν 
Ερώτηση: Κατά την ανάκριση παραδεχτήκατε την 

ενοχή σας για τις κατηγορίες που σας προσήψαν;  
Απάντηση: Ναι, κατά την ανάκριση παραδέχθηκα 

την ενοχή µου ως συµµέτοχου στη δολοφονία αστυ-
νοµικού και ανέφερα και τους εξής συµµετέχοντες: 
τον ΣΠΑΝΟΥ∆Η, τον ΟΣΜΑΝΗ, τον ΚΑΛΟΓΕΡΙ∆Η, τον 
ΜΠΕΝΤΑ και τον ΒΟΣΝΑΓΗ. Πλέον αυτών δεν ανέφερα 
στη αστυνοµία κανέναν άλλο από τους συµµετέχοντες 
στη δολοφονία του αστυνοµικού. 

Ερώτηση: Σε ποιο µέρος ήσασταν κρατούµενος 
και για πόσο καιρό; 
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Απάντηση: Συνελήφθη στις 19 Αυγούστου 1931  
στον Πειραιά, όπου κρυβόµουν ως παράνοµος, και 
κρατήθηκα στις φυλακές «Συγγρού» στην Αθήνα για 
16-17 µήνες. ∆ικαστήκαµε στην πόλη της Χαλκίδας. 
Καταδικάστηκα σε φυλάκιση 14 ετών και βρέθηκα 
στις φυλακές στη νήσο Αίγινα µέχρι την απόδρασή 
µου τον Μάιο του 1934. 

Ερώτηση: Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η 
απόδρασή σας από τις φυλακές της Αίγινας; 

Απάντηση: Από τις φυλακές της Αίγινας δραπέ-
τευσαν, σκάβοντας κάτω από τον εξωτερικό τοίχο 
του θαλάµου επί επτά µήνες, οι εξής: ΖΩΓΡΑΦΟΣ, τη 
δεδοµένη στιγµή εργάζεται στο ελληνικό τµήµα της 
Κοµιντέρν, ΟΣΜΑΝΗΣ – κλειδαράς, στην Ελλάδα ήταν 
ανειδίκευτος εργάτης, ΑΒΕΡΙΝΟΣ–ΘΩΜΑΖΟΣ στην Ελ-
λάδα ήταν ναυτικός, ΨΗΛΕΑΣ στην Ελλάδα ήταν κου-
ρέας, επαγγελµατίας επαναστάτης – µέλος του Πο-
λιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, βουλευτής, ΡΑΪΚΟΣ στην 
Ελλάδα εργάζονταν ως βυρσοδέψης, ΦΛΑΡΑΚΟΣ στην 
Ελλάδα ήταν τσαγκάρης. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσω 
ότι 6 µήνες πριν την απόδρασή µας προετοιµάζονταν 
µία άλλη απόδραση, αλλά η αστυνοµία ανακάλυψε 
την τρύπα και έβαλε τους υπεύθυνους, τον ΣΠΑΝΟΥ∆Η 
και τον ΚΑΟΥΤΣΗ, στην αποµόνωση. Για αυτή την υπό-
θεση, δηλαδή την προετοιµασία απόδρασης, θα γί-
νονταν δίκη αλλά πριν το δικαστήριο εµείς προχω-
ρήσαµε στην προαναφερόµενη απόδραση. 

Ερώτηση: Πόσο χρόνο παραµείνατε στην Ελλάδα 
µετά την απόδραση και που; 

Απάντηση: Για ενάµιση µήνα κρυβόµουν στην 
Αθήνα. 

Ερώτηση: Και µετά; 
Απάντηση: Μετά µπήκαµε σε µια βάρκα, µακριά 

από την Αθήνα, και ξανοιχτήκαµε στη θάλασσα όπου 
αποκτήσαµε συνθηµατική επαφή µε ένα σοβιετικό 
ατµόπλοιο που µας επιβίβασε στο κατάστρωµα και 
µε αυτό φτάσαµε στην Οδησσό στα τέλη Ιουλίου 1934. 
Από την Οδησσό εγώ, ο Ζωγράφος, ο Ράικος, ο Σπα-
νούδης, ο Αβερινός και ο Καουτσης ήρθαµε στη Μό-
σχα. Αργότερα, µετά από 1-2 εβδοµάδες έφτασαν 
από την Ελλάδα ο Ψηλέας και ο Οσµάνης. 

Ερώτηση: Φτάνοντας στη Μόσχα που παρουσια-
στήκατε; 

Απάντηση: Φτάνοντας στη Μόσχα εγώ και οι υπό-
λοιποι που ήρθαν µαζί µου παρουσιαστήκαµε στο ελ-
ληνικό τµήµα της Κοµιντέρν στην εργαζόµενη εκείνο 
το διάστηµα στο τµήµα τη Κοµιντέρν Ιβανόβα. Από το 
τµήµα µάς έστειλαν για καταγραφή στην ΚΕ του ΜΟΠΡ 
και κατόπιν πήγαµε για ένα µήνα σε σπίτι ανάπαυσης 
στο Zvenigorod. 

Ερώτηση: Που ζούσατε και που δουλεύατε µετά 
την άφιξή σας στη Σοβιετική Ένωση; 

Απάντηση: Έζησα και εργάστηκα για ένα χρόνο 
στην πόλη Egor’evsk στο εργοστάσιο κατασκευής ερ-
γαλειοµηχανών «Komsomolec». Για ενάµιση µήνα 
εργάστηκα στη Μόσχα στο εργοστάσιο «Krasnyi Pro-
letarij» και µετά, το 1935, έπιασα δουλειά στο εργο-
στάσιο «Kalibr», όπου εργάζοµαι µέχρι σήµερα. 

Ερώτηση: Ευρισκόµενος στη φυλακή από το 1931 
συνεχίσατε να είστε µέλος της οργάνωσης «Αρχείο»; 

Απάντηση: Σωστά. Ευρισκόµενος στην φυλακές 
της Αίγινας συνέχισα µέχρι το 1933 τους δεσµούς 
µου µε το «Αρχείο» και η διοίκηση των φυλακών δεν 
έθετε εµπόδια στις επαφές µου µε την φασιστική, 
τροτσκιστική οργάνωση. Εκτός από εµένα, παρόµοιες 
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επαφές είχαν και άλλοι κρατούµενοι, µέλη της ορ-
γάνωσής µας. 

Ερώτηση: Ποια µέλη του «Αρχείου» κρατούνταν 
στις φυλακές της Αίγινας; 

Απάντηση: Από τα µέλη του «Αρχείου» στις φυ-
λακές της Αίγινας κρατούνταν τα παρακάτω πρόσωπα: 
Μπέντας, Οσµάνης, Νικολαΐδης, Πάνος, Αβερινός, 
Καλογερίδης, Παπανικολάου, εγώ και ένας ακόµη 
τροτσκιστής του οποίου το όνοµα δεν θυµάµαι. 

Ερώτηση: Ποια από τα µέλη του «Αρχείου» δρα-
πέτευσαν από τη φυλακή;       

Απάντηση: Από τα µέλη του «Αρχείου» δραπέ-
τευσαν, µαζί µε τους κοµµουνιστές, εγώ και ο Οσµά-
νης. Τα υπόλοιπα µέλη του «Αρχείου» είχαν απελευ-
θερωθεί από τη φυλακή πριν από τη δραπέτευσή 
µας. 

 
Η απολογία µου έχει µεταγραφεί σωστά, µε βάση 

τα λεγόµενά µου, την έχω προσωπικά διαβάσει και 
την υπογράφω (Υπογραφή του Βρετού)   

∆ιεξήγε την ανάκριση: Υπολοχαγός της Κρατικής 
Ασφάλειας – Krajnov 

 
 20 Φεβρουαρίου 1938 

Πρωτόκολλο της ανάκρισης κατ’ αντιπαράθεση  
µεταξύ των κατηγορουµένων Bendas Georgij Kon-

stantinovich και Vretos Nikolaj Aristovich. 

Ερώτηση στον Μπέντα: Γνωρίζετε τον καθήµενο 
απέναντί σας πολίτη; 

Απάντηση: Ναι, αυτόν τον πολίτη τον γνωρίζω 
από την Ελλάδα. Ονοµάζεται Βρετός ή ∆ερβίσογλου. 

Ερώτηση στον Βρετό: Εσείς γνωρίζετε τον πολίτη 
που κάθεται απέναντί σας; 

Απάντηση: Ναι, τον γνωρίζω, ονοµάζεται Μπέντας, 
ενώ στην Ελλάδα ονοµάζονταν Μπεζεντάκος. 

Ερώτηση στον Μπέντα: Επιβεβαιώνετε την κα-
τάθεσή σας από τις 29/1 ότι ο Βρετός ενεπλάκη από 
εσάς σε κατασκοπία και σαµποτάζ; 

Απάντηση: Την κατάθεσή µου από τις 29/1/38 την 
επιβεβαιώνω πλήρως. Ο Βρετός ενεπλάκη από εµένα 
και τον Τόµοβ σε κατασκοπευτική και σαµποταριστική 
δραστηριότητα. 

Ερώτηση στον Βρετό: Εσείς επιβεβαιώνετε την 
µαρτυρία του Μπέντα ότι σας στρατολόγησε για την 
διεξαγωγή στην επικράτεια της ΕΣΣ∆ κατασκοπίας 
και σαµποτάζ; 

Απάντηση: Την µαρτυρία του Μπέντα δεν την 
αποδέχοµαι. 

Το πρωτόκολλο έχει µεταγραφεί σωστά, µε βάση 
τα λεγόµενά µας και το έχουµε διαβάσει. (Υπογραφές 
του Βρετού και του Μπέντου)   

∆ιεξήγε την κατ’ αντιπαράθεση ανάκριση: (∆υσ-
διάκριτη υπογραφή)
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Τις παραµονές της σύνδεσης της αρχειοµαρξι-
στικής οργάνωσης µε την ∆ιεθνή Αριστερή Αντιπολί-
τευση, ξέσπασε στις τάξεις της µια σοβαρή κρίση η 
οποία οδήγησε στην αποχώρηση πολλών δεκάδων 
µεσαίων στελεχών. Οι «φραξιονιστές», όπως τους 
αποκάλεσαν οι αρχειοµαρξιστές, διαµορφώθηκαν σαν 
µια προγραµµατικά ασαφής τάση µε κύριο σύνθηµα 
την αλλαγή ηγεσίας στην αρχειοµαρξιστική οργάνωση. 
Σύµφωνα µε τον Λουκά Καρλιάφτη, ο οποίος ήταν 
µέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Πειραιά, όπου 
και ξέσπασε αρχικά η κρίση, οι φραξιονιστές διακή-
ρυτταν ότι αυτοί ήταν οι πραγµατικοί αρχειοµαρξιστές.1 

Επικεφαλής τους ήταν ο Μήτσος Σούλας, δρα-
στήριο συνδικαλιστικό στέλεχος και επικεφαλής των 
οµάδων κρούσης της οργάνωσης. Αφορµή για την 
διάσπαση στάθηκε η διαγραφή του Σούλα τον Οκτώ-
βριο του 1929 ύστερα από απόφαση της ηγεσίας. Αρ-
χικά, οι Γιώργος Βιτσώρης και Π. Καβαδάς, µέλη και 
οι δυο του ηγετικού πυρήνα, κάλεσαν τον Σούλα σε 
ένα καφενείο και του ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να 
πάρει άδεια για κάποιο χρονικό διάστηµα για να ξε-
κουραστεί. Η αντίδραση του υπήρξε βίαιη, εκφρά-
στηκε άσχηµα για τους παρόντες συντρόφους του και 
χειρότερα για τον ηγέτη της οργάνωσης ∆ηµήτρη Γιω-
τόπουλο. Την δήλωσή του ότι θα συνεχίσει και µάλιστα 
θα πολεµήσει την ηγεσία ακολούθησε η διαγραφή 

του το Φθινόπωρο του 1929.2 
Το επόµενο βήµα έγινε από τα µέλη της ηγεσίας 

Γιωτόπουλο και Σάββα Χαϊτόπουλο, οι οποίοι ανέλα-
βαν να ενηµερώσουν την Περιφερειακή Επιτροπή 
Πειραιά για την διαγραφή του επικεφαλής της. Μέλη 
της Π.Ε. εκτός του Σούλα ήταν οι Λουκάς Καρλιάφτης, 
Γ. Βρυχορόπουλος, Γ. Χρυσικός και Β. Περράκης. Οι 
Γιωτόπουλος και Χαϊτόπουλος καταλόγισαν στον Σούλα 
βίαιη συµπεριφορά η οποία δεν συµβάδιζε µε τις 
νέες ανάγκες της οργάνωσης.3 Τα µέλη της Π.Ε., 
εκτός του Καρλιάφτη, αντέδρασαν αρνητικά στην δια-
γραφή και στήριξαν τον αρχηγό τους. 

Ο ίδιος ο Σούλας δεν θέλησε να δώσει συνέχεια 
στην αρχή και αποσύρθηκε στο χωριό του στην Ικαρία. 
Αλλά πίσω στον Πειραιά η οργάνωση έβραζε. Εξάλλου 
µέλη της ήταν µερικοί από τους πιο βίαιους συνδι-
καλιστές. Στην αρχή η κίνηση των φραξιονιστών 
έδρασε µέσα στα πλαίσια της αρχειοµαρξιστικής ορ-
γάνωσης αποφεύγοντας την διάσπαση. Με αποτέλε-
σµα να ακολουθήσουν νέες διαγραφές και στην 
συνέχεια αποχωρήσεις. Τον Απρίλιο του 1930 η κίνηση 
των φραξιονιστών ήταν πλέον ευρέως γνωστή. Ύστερα 
από λίγο οι πρωτεργάτες της κάλεσαν τον Σούλα να 
επιστρέψει και να τεθεί επικεφαλής της.  

 

Mεταξύ ΚΚΕ και Τρότσκι: 
Οι «φραξιονιστές» και η Κοµµουνιστική  
Ενωτική Οµάδα (ΚΕΟ)

του Θεόδωρου Μπενάκη

 
 
 
1. Λουκάς Ν. Καρλιάφτης, Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα, πολυγρα-
φηµένη µπροσούρα, εκδόσεις ‘∆ιεθνιστής’, Αθήνα, χ.χ. 

 
 
2. Μήτσος Σούλας, Η εργασία,  αδηµοσίευτη εργασία, Αρχείο Νίκου 

Σύριγγα, ΕΛΙΑ. Επίσης βλέπε το απόσπασµα που αναφέρεται 
στην διαγραφή στο Θεόδωρος Μπενάκης, ∆ηµήτρης Γιωτόπου-
λος, ο.π.π 

3. Λουκάς Ν. Καρλιάφτης, Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα, ο.π.π. 



Ο Σούλας γεννήθηκε το 1903 στην ακόµα οθω-
µανική Τσερκοβίτσα, ένα χωριό κοντά στα Ιωάννινα. 
Ήρθε νέος στην Αθήνα και έπιασε δουλειά ως αρτερ-
γάτης. Αναµείχθηκε στο συνδικαλιστικό κίνηµα από 
το 1919 αλλά έγινε µέλος της αρχειοµαρξιστικής ορ-
γάνωσης το 1925. Τον ακολούθησαν στον αρχειοµαρ-
ξισµό και τα δυο αδέλφια του Τάσος και Χρήστος.4  
Ήταν από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές στο κί-
νηµα των αρτεργατών και επίσης από τα µεσαία στε-
λέχη στα οποία στηρίχτηκε ο Γιωτόπουλος για να 
αναδιοργανώσει την οργάνωση µετά το 1927. Έκανε 
πολλές στρατολογήσεις στον Πειραιά και δίκαια κα-
τέλαβε τη θέση του ηγέτη του πειραιώτικου τµήµατος 
της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. Χάρη στις οργα-
νωτικές ικανότητές του και το θάρρος του όταν αντι-

µετωπίζονταν επιθέσεις του ΚΚΕ, η οργάνωση τον 
έστειλε αρχικά να βοηθήσει το τµήµα Θεσσαλονίκης 
και στη συνέχεια στο Αγρίνιο. Σύντοµα ο Σούλας ανα-
δείχτηκε σε ένα από τα πιο σηµαντικά µεσαία στελέχη 
µε επιρροές σε πολλά µέλη. 

Ο Σούλας όµως εκπροσωπούσε και την σκληρή 
πτέρυγα της οργάνωσης και ήταν κατά κάποιο τρόπο 
επικεφαλής των οµάδων περιφρούρησης των αρχει-
οµαρξιστών. Είχε αντισταθεί πολλές φορές στις βίαιες 
επιθέσεις των µελών του ΚΚΕ και είχε την αντίληψη 
ότι µόνο µε την βίαιη αντιπαράθεση µπορούσε να αν-
τιµετωπιστεί ο σταλινισµός. 

Σύµφωνα µε τον Καρλιάφτη, «σε µια συγκέν-
τρωση 30 τσαγγαράδων της παράταξής µας, για την 
κατάληψη του Σωµατείου ο Γιωτόπουλος που αντιτά-
χτηκε να µην το πάρουµε γιατί θα γίνονταν σφαγή µε 
τους σταλινικούς και να φτιάχναµε αντισύνδεσµο, δεν 
πήρε παρά µόνο την ψήφο του, και το σωµατείο πάρ-
θηκε σύµφωνα µε την άποψη Σούλα-Μανώλη-Κούρτη 
κ.ά. δίχως ιστορίες».5 

Εξάλλου ο κύκλος που βρισκόταν υπό τον άµεσο 
έλεγχο του Σούλα στον Πειραιά αποτελούνταν από αν-
θρώπους ψηµένους στις καθηµερινές συγκρούσεις 
µε τους σταλινικούς, αλλά και βίαιους όπως ήταν τα 
µέλη της τοπικής ηγεσίας, Περράκης και Χρυσικός, 
που οπλοφορούσαν συνεχώς και που είχαν υπό την 
επιρροή τους τους επίσης βίαιους αδελφούς Μιχάλη 
και Σπύρο Μπεζαντάκο, Α. ∆ερβίσογλου και Μ. ∆ούλ-
γερη, οι οποίοι όπως θα δούµε πιο κάτω αναµείχθη-
καν στη δολοφονία του αστυφύλακα Γυφτοδη-
µόπουλου την 1η Αυγούστου 1931. 

Σε όλη την διάρκεια του 1930 και στις αρχές του 
1931 η ηγεσία της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης που 
το 1930 πήρε τον τίτλο Κοµµουνιστική Οργάνωση 
Μπολσεβίκων-Λενινιστών Ελλάδας (Αρχειοµαρξιστές) 
– ΚΟΜΛΕΑ - αντιµετώπισε µε αυστηρότητα την κίνηση 
των φραξιονιστών και συχνά κατέφευγε σε διαγρα-
φές. Τις διαγραφές ακολούθησαν και αποχωρήσεις 
µελών πυρήνων που έµεναν πιστά στους επικεφαλής 
των σχηµατισµών τους. Η διαρροή που ξεκίνησε τον 
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5. Λουκάς Ν. Καρλιάφτης, Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα, ο.π.π. 

 
 
4. Ο µικρότερος αδελφός Χρήστος δραστηριοποιήθηκε στην κί-

νηση των φραξιονιστών και εκτελέστηκε από τους Γερµανούς 
στην Καισαριανή την 1 Μαΐου 1944. Ο Τάσος έµεινε δραστήριος 
στο τροτσκιστικό κίνηµα µέχρι το θάνατό του. 

 Ο ηγέτης των Φραξιονιστών Μήτσος Σούλας σε 
προχωρηµένη ηλικία. (Από την µπροσούρα του

Λουκά Καρλιάφτη, «Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα») 



Απρίλιο του 1930 οδήγησε µέχρι τον Μάιο του επόµε-
νου χρόνου περίπου 200 αρχειοµαρξιστές στους κύ-
κλους των φραξιονιστών. Σύµφωνα µε τον Καρλιάφτη 
τους φραξιονιστές ακολούθησαν τα ¾ της οργάνωσης 
Πειραιά, το ¼ της Αθήνας και λίγοι από την Θεσσα-
λονίκη.6 Οι αριθµοί φαίνονται µάλλον υπερβολικοί. Θα 
πρέπει όµως να λάβουµε υπόψη µας ότι η κίνηση δι-
ευκολύνθηκε και από το γεγονός ότι επειδή για λό-
γους συνωµοτικότητας η ηγεσία δεν είχε άµεση 
πρόσβαση στην βάση, χρησιµοποιούσε γι’ αυτό τα µε-
σαία στελέχη που ήταν επικεφαλής των σχηµατισµών. 
Οι φίλοι του Σούλα κατόρθωσαν να ελέγξουν ένα ση-
µαντικό αριθµητικά µέρος των µελών στον Πειραιά, 
την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο. 

Εκτός από τα στελέχη του Πειραιά που ήδη ανα-
φέρθηκαν, τον Σούλα ακολούθησαν οι Λάζαρος 
Τουρνόπουλος, ∆ηµήτρης Γιαννακουρέας, Γ. Σκλα-
βούνος, Γιώργος ∆όξας, Στράτος Σπανέας, Νίκος 
Μούσκας, Θύµιος Αδραµυτίδης, Γιάννης Μακρής, 
Θεόφιλος ∆ηµητριάδης, Βαγγέλης Στάης (Καρβού-
νης), Γ. Βρυχορόπουλος, τα υπόλοιπα µέλη της Π.Ε. 
Πειραιά και φυσικά τα αδέλφια του.7 Σύµφωνα µε 
τον ∆ηµήτρη Λιβιεράτο συµµετείχαν επίσης οι Σωτή-
ρης Γουδέλης και Πίνδαρος Μπρεδήµας.8 Το 1930 
προσχώρησε στην κίνηση ο φοιτητής Μιχάλης Ρά-
πτης, ο οποίος είχε λάβει µέρος στη φοιτητική απερ-
γία του 1929 και ο οποίος σχεδόν αµέσως ανέλαβε 
το έργο του θεωρητικού της κίνησης.9  

Η προσχώρηση αρκετών συνδικαλιστών στην νέα 
κίνηση της εξασφάλισε την παρουσία στα σωµατεία 
των αρτεργατών Αθήνας και Πειραιά, των τσαγκάρη-
δων, των λιµενεργατών, των εκτελωνιστών και µηχα-
νουργών. Η διάσπαση είχε ως αποτέλεσµα την σχετική 
καθυστέρηση της ανάπτυξης της αρχειοµαρξιστικής 
οργάνωσης στους συγκεκριµένους κλάδους. 

Όταν πλέον η κίνηση των φραξιονιστών είχε απο-
κρυσταλλωθεί στην ΚΕΟ, η οργάνωση των αρχειοµαρ-
ξιστών που στο µεταξύ είχε πάρει τον τίτλο ΚΟΜΛΕΑ, 
αντέδρασε βίαια. Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Επι-
τροπή της ΚΟΜΛΕΑ που δηµοσιεύθηκε στην Πάλη των 
Τάξεων τον Ιούνιο του 1931 κατηγόρησε την κίνηση ότι 
αποτελούνταν από διεφθαρµένα στοιχεία, τα οποία 
είχαν καταπατήσει την αρχή του δηµοκρατικού συγ-
κεντρωτισµού και έφεραν εξ ολοκλήρου την ευθύνη 
για τυχόν αντιδραστικές θέσεις που είχε πάρει στο 
παρελθόν η οργάνωση. «Η αποµάκρυνση των στοι-
χείων αυτών απ’ την Οργάνωση δεν µπορεί να θεω-
ρηθή παρά σαν µια πραγµατική εκκαθάριση κι’ 
απαλλαγή της από στοιχεία αντιπρολεταριακά, µικρο-
αστικά, εµπαθή κι απειθάρχητα, που χωρίς αυτή η 
Οργάνωση ούτε να προχωρήσει παραπέρα θα µπο-
ρούσε, ούτε να ρυθµίζη τη στάση της απέναντι άλλων 
οργανώσεων, σύµφωνα µε τα γενικότερα συµφέροντα 
του εργατικού κινήµατος».10 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να µιλήσουµε για τις 
θέσεις των φραξιονιστών διότι αυτοί δεν παρουσίασαν 
καµία συγκεκριµένη πλατφόρµα και δεν επιδίωξαν 
την ιδεολογική αντιπαράθεση µε την ηγεσία της ορ-
γάνωσης. Γνωρίζουµε από το δηµοσίευµα στην Πάλη 
των Τάξεων και από την συζήτηση που έγινε στη ∆ιε-
θνή Γραµµατεία της ∆ιεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευ-
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6. Λουκάς Ν. Καρλιάφτης, Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα, ο.π.π. 
7. Από τους φραξιονιστές οι Γ. ∆όξας, Σ. Σπανέας, Ν. Μούσκας, Θ. 

Αδραµυτίδης, Θ. ∆ηµητριάδης και Β. Στάης (Καρβούνης) δολο-
φονήθηκαν από µέλη του ΚΚΕ και της ΟΠΛΑ την περίοδο 1944-
45. Οι ∆. Γιαννακουρέας και Χρ. Σούλας εκτελέστηκαν από τους 
Γερµανούς στην Καισαριανή την 1 Μαΐου 1944. Βλέπε και ∆η-
µήτρης Λιβιεράτος (συντάκτης), Σελίδες ιστορίας, πολυγραφη-
µένο, Αθήνα, 2000. 

8. ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Η Αριστερή Αντιπολίτευση στην Ελλάδα 
(1926-1936), µπροσούρα, Ενότητα, Αθήνα, 2000. Ο Σ. Γουδέλης 
υπήρξε πρωτοπόρος εκπαιδευτικός και µαζί µε την σύζυγό του 
Μαρία Γουδέλη, ίδρυσαν τον Ιανουάριο του 1964 την «Μοντεσ-
σοριανή Σχολή Αθηνών, Μαρία Γουδέλη». Ο Π. Μπρεδήµας 
σπούδασε χηµικός αλλά ασχολήθηκε µε την λογοτεχνία και την 
ιστορική έρευνα.

 
 
 
9. ∆υστυχώς στα αποµνηµονεύµατά του ο Ράπτης είναι ιδιαίτερα 

φειδωλός στην παροχή πληροφοριών γύρω από τους φραξιο-
νιστές και τις οργανώσεις που προήλθαν από αυτούς. Μιχάλη 
Ν. Ράπτη, Μια ζωή επαναστάτης, Αθήνα, Κάκτος, 1985 και Μι-
χάλης Ράπτης (Πάµπλο), Η πολιτική µου αυτοβιογραφία, Αθήνα, 
Ίκαρος, 1996.   

10, «Η αλήθεια πάνω σε µια σειρά συκοφαντιών των ‘φραξιονι-
στών’», Πάλη των Τάξεων, 19 Ιουνίου 1931. 



σης ορισµένα από τα αιτήµατά τους. Συγκεκριµένα, 
όπως ανέφερε ο προσωρινός αντιπρόσωπος της 
ΚΟΜΛΕΑ στη ∆Γ (∆ιεθνής Γραµµατεία), οι φραξιονι-
στές ζητούσαν να διενεργηθεί δηµόσια συζήτηση 
ανάµεσα στην ηγεσία της οργάνωσης και τους δια-
γραµµένους, να αντικατασταθεί η εκλεγµένη από την 
εθνική συνδιάσκεψη ηγεσία και να υπόκεινται στην 
έγκριση και του τελευταίου πυρήνα οι αποφάσεις της 
ηγεσίας.11 Γνωρίζουµε επίσης τις θέσεις τους όπως 
διατυπώθηκαν εκ των υστέρων, το 1931, όταν δηλαδή 
οι φραξιονιστές είχαν ιδρύσει την δική τους ανεξάρ-
τητη οργάνωση, την Κοµµουνιστική Ενωτική Οµάδα. 

Τι ήταν ακριβώς λοιπόν η κίνηση των φραξιονιστών; 
Γιατί αποµακρύνθηκε εσπευσµένα ο Σούλας από την 
οργάνωση Πειραιά στην ενίσχυση της οποίας είχε συµ-
βάλει καθοριστικά; Ο τρόπος που η ίδια η κίνηση των 
φραξιονιστών αντιµετώπισε την σύντοµη ιστορία της 
έκρυβε πολλές αντιφάσεις. Από την µια πλευρά ανα-
γνώρισε, ως ΚΕΟ, την ιδεολογική φτώχια της αρχικής 
κίνησης. Από την άλλη υποστήριξε ότι υπήρξε οξεία 
ιδεολογική αντιπαράθεση ανάµεσα στην ηγεσία και 
τους φραξιονιστές, στην οποία οι τελευταίοι υποστή-
ριξαν την ανοιχτή δράση. Κατά την ΚΕΟ νικητές, ιδεο-
λογικά, αναδείχθηκαν οι φραξιονιστές αφού η 
αρχειοµαρξιστική οργάνωση υιοθέτησε τις θέσεις 
τους. Οι ισχυρισµοί αυτοί πάντως δεν αποδεικνύονται. 

Ο Ράπτης, που χρησιµοποιούσε το ψευδώνυµο 
Σπέρος υποστήριξε το 1931 ότι «ο φραξιονισµός εκ-
δηλώνεται σε περίοδο έλλειψης σαφούς κοµµουνι-
στικής αντίληψης πάνω στα ζητήµατα του κινήµατος, 
ανυπαρξία ιδεολογικής ζύµωσης, χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο, αδυναµία µαζικής επαναστατικής δράσης» 
και αναπτύσσεται σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
οι φραξιονιστές συνασπίζουν εύκολα ένα πλήθος από 
στοιχεία ανοµοιογενή µε αλληλοσυγκρουόµενες δια-
θέσεις και νοοτροπίες, ένα «περίεργο µωσαϊκό από 

δυσαρεστηµένους, λικβινταριστές, φοβισµένους, ορ-
µητικούς, ανήσυχους, ερευνητικούς ενός ‘δρόµου’».12 

Λίγους µήνες αργότερα, σε ανοιχτή επιστολή 
προς τον Τρότσκι, παρουσιάστηκε µια εντελώς δια-
φορετική εικόνα που είχε στόχο τον εξωραϊσµό της 
κίνησης. Σύµφωνα µε αυτή από το 1929 διεξαγόταν 
σφοδρή ιδεολογική σύγκρουση µέσα στα πλαίσια της 
αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης γύρω από το ζήτηµα 
της εσωτερικής λειτουργίας και του δηµοκρατικού 
συγκεντρωτισµού µε στόχο την εξυγίανσή της. Η πάλη 
αυτή των φραξιονιστών είχε αναγκάσει την αρχει-
οµαρξιστική ηγεσία να αλλάξει στάση και να ακολου-
θήσει τις θέσεις των φραξιονιστών οι οποίοι και ήταν 
οι πραγµατικοί εκφραστές της Αριστερής Αντιπολί-
τευσης στην Ελλάδα.13 

Πιστός µάλλον σε αυτή την τελευταία εκδοχή για 
την ιστορία των φραξιονιστών, ο Μ. Ράπτης θεωρεί, 
πενήντα χρόνια αργότερα, ότι ο φραξιονισµός «ήταν 
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 Ο Μιχάλης Ράπτης σε νεαρή ηλικία.  

 
 
11.  Με το ζήτηµα των φραξιονιστών απασχολήθηκε η ∆Γ σε τρεις 

συνεδριάσεις της στις 16 και 26 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 1931. Ο 
προσωρινός εκπρόσωπος της ΚΟΜΛΕΑ στη ∆Γ Μύρτος είχε 
συντάξει έκθεση επιζητώντας τη σαφή τοποθέτηση της ∆Γ στο 
πλευρό της οργάνωσής του.

 
 
12. «Ο δρόµος µας. Μερικές σκέψεις για την προέλευση, σύνθεση 

και εξέλιξη της οµάδας», ∆ελτίο, αρ. 2, Ιούλιος 1931. 
13. Κ.Ε. της ΚΕΟ, «Ανοιχτή Επιστολή προς τον σ. Λ. Τρότσκυ. (Για 

την εξέλιξη του ελληνικού εργατικού κινήµατος και τη θέση 
του Αρχειοµαρξισµού)», ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος, 
1931. 



µια πηγαία αντίδραση στο ασυµβίβαστο του αρχειοµαρ-
ξισµού, µε τα κριτήρια της ∆ιεθνούς Αριστερής Αντι-
πολίτευσης, ως ‘αριστερής αντιπολίτευσης’ του ΚΚΕ».14 

Ο Σούλας, στο αυτοβιογραφικό κείµενο που 
έγραψε στη δεκαετία του 1980, υποστηρίζει ότι η 
βάση κινούσε την οργάνωση ενώ η ηγεσία ήταν άγνω-
στη στα περισσότερα µέλη και διοικούσε µακριά από 
την καθηµερινή πάλη. Ως εκ τούτου οι φραξιονιστές 
ζητούσαν την αποµάκρυνση της ηγεσίας και την αν-
τικατάστασή της από τα µεσαία µαχητικά στελέχη.15 

Από την πλευρά µου είχα υποστηρίξει ότι ο τρό-
πος δράσης του Μήτσου Σούλα και των οπαδών του 
ερχόταν ήδη το 1929 σε σύγκρουση µε τις επιθυµίες 
της ηγεσίας των αρχειοµαρξιστών. Η συζήτηση γύρω 
από το διεθνές κίνηµα της αριστεράς και τον σταλι-
νισµό θα πρέπει να είχε οδηγήσει τον ηγετικό πυρήνα 
στην αναγνώριση της ανάγκης ανοικτής δράσης και 
σύνδεσης µε τα κινήµατα που ασκούσαν κριτική από 
τα αριστερά στον σταλινισµό. Η λογική Σούλα, λογική 
βίαιης αντιπαράθεσης, δεν εξυπηρετούσε τους νέους 
στόχους και ήταν σε µεγάλο βαθµό επικίνδυνη για 
την οργάνωση µέσα σε µια περίοδο που η κρατική 
καταστολή γινόταν εντονότερη.16 

Την άποψη αυτή είχαν σχηµατίσει και τα µέλη της 
∆Γ της ∆ΑΑ, τα οποία θεώρησαν φυσιολογική την εµ-
φάνιση τέτοιων τάσεων σε ένα µαζικό κίνηµα όπως 
το αρχειοµαρξιστικό που αποφάσισε να πραγµατοποι-
ήσει µια µεγάλη µετάβαση από την παράνοµη δράση 
στον ανοιχτό πολιτικό λόγο.17 

Η υπόθεση Μπεζαντάκου, την οποία θα δούµε 
πιο κάτω, είναι µια απόδειξη για τους κινδύνους που 
αντιπροσώπευαν για την αρχειοµαρξιστική οργάνωση 
και την απόφασή της να δράσει ανοιχτά, οι άνθρωποι 

του Σούλα. Ο Καρλιάφτης αναφέρεται σε µια συνο-
µιλία που είχε µε τον Σούλα σχετικά µε τα αιµατηρά 
γεγονότα που σηµάδεψαν το ιδρυτικό συνέδριο της 
ΕΓΣΕΕ τον Ιανουάριο του 192918. «Εσύ Μήτσο είπες 
στα στελέχη µας του Πειραιά να µην οπλοφορήσουν;» 
τον ρώτησε ο Καρλιάφτης. «Ναι, βέβαια, τους το τό-
νισα», απάντησε ο Σούλας και πρόσθεσε «αλλά, εσύ 
Λουκά ξέρεις πολύ καλά, οι σύντροφοι σαν τον Πε-
ράκη, Χρυσικό και τους Μπεζαντάκηδες µπορούσαν 
να µην πάρουν τίποτα πιστόλια µαζί τους; Ποιος µ’ 
άκουσε;».19 

Ο ίδιος θυµόταν επίσης αυτό που ο Σούλας του 
είχε εκµυστηρευτεί, ότι «ο Μπεζαντάκος όπως κι οι 
Περράκης, Χρυσικός και άλλοι ήταν οι ‘πιστολάδες’ 
και συχνά ανελάµβαναν να µας φρουρούν, µόλο που 
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14. Μιχάλης Ράπτης (Πάµπλο), Η πολιτική µου αυτοβιογραφία, ο.π.π. 
15. Μήτσος Σούλας, Η εργασία, αδηµοσίευτη εργασία, Αρχείο Νίκου 

Σύριγγα, ΕΛΙΑ. Επίσης βλέπε το απόσπασµα που αναφέρεται 
στην διαγραφή στο Θεόδωρος Μπενάκης, ∆ηµήτρης Γιωτόπου-
λος, ο.π.π 

16. Θεόδωρος Μπενάκης, ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος. Μια πορεία από 
τον επαναστατικό στο φιλελεύθερο σοσιαλισµό, Αθήνα, Κούριερ 
Εκδοτική, 2003. 

17. Πρακτικά ∆Γ, 16 και 26 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 1931. 

 
 
 
18. Η Ενωτική ΓΣΕΕ ιδρύθηκε από σωµατεία που ελέγχονταν από 

το ΚΚΕ και αποχώρησαν από την ΓΣΕΕ, τον Ιανουάριο του 1929. 
19. Λουκάς Ν. Καρλιάφτης, Ο θάνατος του Μήτσου Σούλα, ο.π.π.

∆ηµοσίευµα για την σύλληψη του Μπεζαντάκου, 
Ακρόπολις, 9 Οκτωβρίου 1931.  



δεν το θέλαµε – κι όπως ξέρεις – τους απαιτούσαµε 
να µην σέρνουν πιστόλια µαζί τους. Όµως αυτοί ‘πει-
θαρχούσαν’, αλλά δεν ‘πειθαρχούσαν’ στην πράξη».20 

Καταλήγοντας, θα µπορούσαµε να χαρακτηρί-
σουµε την κίνηση των «φραξιονιστών» ως µια αριθ-
µητικά σηµαντική αντίδραση µεσαίων στελεχών κατά 
της ηγεσίας, η οποία προκλήθηκε από την αλλαγή 
πλεύσης της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. 

 
H Κοµµουνιστική Ενωτική Οµάδα 
 
Τον Μάϊο του 1931 η κίνηση των φραξιονιστών απέκτησε 
οργανωτική δοµή και ανοιχτή πολιτική παρουσία. Μέσα 
από Εθνική Συνδιάσκεψη που διοργάνωσαν, στην οποία 
πήραν µέρος εκπρόσωποι από την Αθήνα, τον Πειραιά, 
τη Θεσσαλονίκη και το Αγρίνιο, ίδρυσαν την Κοµµου-
νιστική Ενωτική Οµάδα (ΚΕΟ). Η ΚΕΟ τοποθετήθηκε εξ 
αρχής στον ιδεολογικό χώρο της ∆ιεθνούς Αριστερής 
Αντιπολίτευσης (∆ΑΑ), η οποία «εκφράζει την ηρωική 
προλεταριακή αντίσταση σε κάθε είδους εκφυλισµό 
αντιπαρατάσσοντας στον µικροαστικό σοσιαλπατριω-
τισµό µια διεθνή επαναστατική θέση».21 Θεώρησε ότι 
αποτελούσε την αριστερή αντιπολίτευση του ΚΚΕ, ότι 
ιδεολογικά ήταν αυτή ο εκπρόσωπος της ∆ΑΑ στην 
Ελλάδα, ενώ η αρχειοµαρξιστική ηγεσία είχε καταφέρει 
να ξεγελάσει τη ∆ιεθνή Γραµµατεία της και να πάρει 
το «χρίσµα» του ελληνικού τµήµατος. Επειδή δε η 
οργάνωση προερχόταν εξ ολοκλήρου από τους αρ-
χειοµαρξιστές προσπάθησε, όπως θα δούµε πιο κάτω, 
να γίνει δεκτή από το ΚΚΕ ως «τάση» του. 

Η ηγετική οµάδα που διοικούσε την ΚΕΟ αποτε-
λούνταν από τους επικεφαλής των φραξιονιστών. Ορ-
γανωτικός ηγέτης ήταν ο Μήτσος Σούλας ο οποίος 
οργάνωνε και την συνδικαλιστική δράση, ενώ την θε-
ωρητική δουλειά είχε αναλάβει ο Ράπτης (Σπέρος). 
Από τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου η ΚΕΟ απόκτησε «µη-

νιαίο θεωρητικό όργανο» µε τον τίτλο ∆ελτίο,22 και 
ανέπτυξε σηµαντική δράση σε αρκετά σωµατεία. Το 
ενδιαφέρον σε αυτή την οργάνωση, η οποία µε µε-
τριοφροσύνη αποκαλούνταν «οµάδα», έγκειται στο 
γεγονός ότι αποτέλεσε για ένα περίπου χρόνο την 
δεύτερη µετά την ΚΟΜΛΕΑ σηµαντική οργάνωση της 
αριστερής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Σε µια πε-
ρίοδο που η οµάδα «Σπάρτακος» συρρικνωνόταν και 
είχε ελάχιστη παρουσία στους συνδικαλιστικούς χώ-
ρους, τα µέλη της ΚΕΟ, κατά πλειοψηφία εργάτες και 
έµπειροι συνδικαλιστές, επέφεραν πλήγµατα στο Αρ-
χείο και αποτέλεσαν το αντίπαλο δέος του αρχειοµαρ-
ξισµού σε ορισµένους εργατικούς χώρους. 

Οι θέσεις που ψηφίστηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο 
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22. Το περιοδικό ∆ελτίο εκδόθηκε σε 7 τεύχη από τον Ιούνιο του 

1931 µέχρι τον Φεβρουάριο του 1932. Ένα 8ο τεύχος εκδόθηκε 
από την οµάδα που πήρε τον έλεγχο της ΚΕΟ µετά την δεύτερη 
Εθνική Συνδιάσκεψη και εκδόθηκε τον Μάϊο του 1932.

 
 
 
20. Κώστα Καστρίτη (Λουκά Καρλιάφτη), Ιστορία του Μπολσεβικι-

σµού-Τροτσκισµού στην Ελλάδα. Μέρος ∆’, 1925-1927: η νόθα 
«µπολσεβικοποίηση» του ΚΚΕ, εκδόσεις Εργατικής Πρωτοπο-
ρίας, Αθήνα, χ.χ. 

21. «Η θέση µας», ∆ελτίο αρ. 1, Ιούνης 1931.

 Το πρώτο τεύχος του περιοδικού της ΚΕΟ ∆ελτίο, 
Ιούνιος 1931. 
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(Α΄ Εθνική Συνδιάσκεψη) της ΚΕΟ, χαρακτηρίζονταν, 
όπως και εκείνες των φραξιονιστών, από ασάφειες, 
αντιφάσεις και υπεραπλουστεύσεις. Εγκαταλείποντας 
την αρχική θέση ότι οι φραξιονιστές ήταν οι γνήσιοι 
αρχειοµαρξιστές, έκανε στροφή 180 µοιρών καταγ-
γέλλοντας τον αρχειοµαρξισµό σαν αντιδραστική και 
«µπλανκιστική»23 οργάνωση που δρούσε σε βάρος 
του ΚΚΕ και των συµφερόντων της εργατικής τάξης. 
Παρόλα αυτά, διαχώριζε την ηγεσία του, η οποία θε-
ωρούσε ότι είχε επιβάλει ένα µονολιθικό «σταλινικό» 
εσωτερικό καθεστώς που στηριζόταν σε έµπιστα στοι-
χεία, απόλυτα αφοσιωµένα στην «µυστική αρχή» - 
την ηγεσία Γιωτόπουλου δηλαδή- από την βάση, η 
οποία θεωρούσαν ότι αποτελούνταν από εργατικά 
στοιχεία µε ταξική συνείδηση.24 

Η ΚΕΟ επισήµαινε ότι στο ΚΚΕ η «αντιπρολετα-
ριακή γραµµή των σταλινικών» είχε καταστήσει το 
κόµµα έναν γραφειοκρατικό µηχανισµό, ανίκανο να 
έχει θετική συµβολή στον αγώνα της εργατικής τάξης. 
Όµως, υποστήριζε «ως εκ του πολιτικού προγράµµατος 
που εκπροσωπεί», της ένταξής του στην Κ∆ και της 
ιστορίας του, το ΚΚΕ «είναι το όργανο της επαναστατικής 
πάλης για την ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικοκοι-
νωνικού καθεστώτος και ο εκπρόσωπος του κοµµου-
νιστικού κινήµατος» στην Ελλάδα.25 Καθήκον εποµένως 
όσων το αντιπολιτεύονταν από τα αριστερά ήταν να το 
υποστηρίζουν προσπαθώντας να το στρέψουν προς 
τον σωστό επαναστατικό δρόµο. Ως εκ τούτου η ΚΕΟ, 
αν και διατήρησε την ανεξαρτησία της µέχρι την άνοιξη 
του 1932, θα υποστήριζε πάντα το ΚΚΕ και θα ενθάρ-
ρυνε τα υπό αρχειοµαρξιστική καθοδήγηση σωµατεία 
να εγκαταλείπουν την Πανεργατική Ένωση26 και να 
προσχωρούν στην σταλινική Ενωτική ΓΣΕΕ. 

Από την πλευρά της η ΚΟΜΛΕΑ κατήγγειλε όπως 
είδαµε την ΚΕΟ ότι αποτελούνταν «από τα αρνητικά, 
τυχοδιωκτικά και διεφθαρµένα στοιχεία του Αρχει-
οµαρξισµού» που ήταν «εξ ολοκλήρου» υπεύθυνα για 
τις βιαιότητες του παρελθόντος. 

Πιστή στην δέσµευσή της να δράσει ως η αριστερή 
αντιπολίτευση του ΚΚΕ, η οργάνωση των Σούλα και 
Ράπτη, τον Ιούλιο του 1931, απεύθυνε επιστολή στο ΠΓ 
του ΚΚΕ, µε την οποία ζητούσε την ένταξη των µελών 
της στο κόµµα µε το δικαίωµα της τάσης. Επρόκειτο 
προφανώς για µια κίνηση τακτικής η οποία απέβλεπε 
στο να εκθέσει – κατά την άποψη της ΚΕΟ – την ηγεσία 
του ΚΚΕ και παράλληλα να αποτελέσει τεκµήριο της 
απόφασης της οµάδας να δράσει στα πλαίσια που είχε 
καθορίσει η ∆ΑΑ. Ίσως η κίνηση αυτή να ήταν και στα 
πλαίσια της προσπάθειας της ηγετικής οµάδας να 
συγκρατήσει τα µέλη της. Κανείς στην ηγεσία της ΚΕΟ 
δεν ήταν τόσο αφελής για να πιστέψει ότι ο ήδη από-
λυτα σταλινοποιηµένος µηχανισµός του ΚΚΕ θα µπο-
ρούσε να δεχτεί τον «εχθρό» –δηλαδή τους οπαδούς 
του Τρότσκι– και µάλιστα µε δικαιώµατα. 

Το ΚΚΕ δεν απάντησε αµέσως παρά µόνο στα µέσα 
Σεπτεµβρίου µε µια Ανοιχτή Επιστολή του ΠΓ που απευ-
θυνόταν στα µέλη της οµάδας.27 Η επιστολή της ΚΕΟ 
έφερε τα αντίθετα αποτελέσµατα από εκείνα που η 
ηγεσία της περίµενε. Πρώτα πρώτα το ΠΓ περιφρόνησε 
την ΚΕΟ ως οργάνωση και απευθύνθηκε απευθείας 
στα µέλη της, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η βάση 
της αποτελούνταν από επαναστάτες εργάτες και τα κά-
λεσε να αποκηρύξουν τους αρχηγούς τους και τον τρο-
τσκισµό και να προσχωρήσουν ατοµικά στο κόµµα. Το 
ΚΚΕ άρπαξε την ευκαιρία για να τοποθετηθεί και πάλι 
επάνω στον «αντεπαναστατικό τροτσκισµό» ξεδιπλώ-
νοντας όλο το γνωστό οπλοστάσιο των σταλινικών συ-
κοφαντιών κατά του Τρότσκι και της ∆ΑΑ. Παρόλα αυτά, 
δεν κατάφερε να προσελκύσει παρά µόνον ελάχιστες 
µεµονωµένες περιπτώσεις ανάµεσα στις οποίες ήταν 
ο φυλακισµένος Μιχάλης Μπεζαντάκος και οι συγ-

 
 
23. Μπλανκισµός ονοµάστηκε η θεωρία του Λουί Ογκύστ Μπλανκί 

(1805-1881) σύµφωνα µε την οποία η σοσιαλιστική επανάσταση 
θα οργανωνόταν από µια µικρή συνωµοτική οµάδα επαναστα-
τών. 

24. «Η θέση µας», ∆ελτίο αρ. 1, Ιούνης 1931. 
25. «Απόφαση», ∆ελτίο αρ. 1, Ιούνης 1931. 
26. Η Πανεργατική Ένωση ιδρύθηκε από τα ελεγχόµενα από την 

ΚΟΜΛΕΑ σωµατεία. Βλ. Κώστας Παλούκης, Αρχειοµαρξιστές. 
Οι άλλοι κοµµουνιστές του Μεσοπολέµου, Εκδόσεις Ασίνη, 
Αθήνα, 2020. 

 
 
 
27. Ο Νέος Ριζοσπάστης, 14, 15 και 16 Σεπτεµβρίου 1931. Βλ. επίσης 

Το ΚΚΕ. Επίσηµα Κείµενα, τόµος τρίτος, 1929-1933, Αθήνα, Σύγ-
χρονη Εποχή, 1981. 



κρατούµενοί του και αυτό αρκετό καιρό µετά την δη-
µοσίευση της Ανοιχτής Επιστολής. Επιπλέον, η κάθετα 
αρνητική στάση του κόµµατος σε κάθε συνεργασία µε 
την ΚΕΟ, συνέβαλε στο κλίµα απογοήτευσης που από 
το φθινόπωρο απλώθηκε στα µέλη της οργάνωσης. 28 

Η ίδρυση της ΚΕΟ απελευθέρωσε κάποιες συν-
δικαλιστικές δυνάµεις των φραξιονιστών οι οποίες πα-

ρέµεναν αδρανείς το 1930 και στις αρχές 
του 1931. Η διαγραφή του Σούλα και η απο-
χώρηση των ανθρώπων του από τα σωµα-
τεία τα οποία έλεγχαν οι αρχειοµαρξιστές, 
µε κυριότερο εκείνα των Αρτεργατών στην 
Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, 
είχε οδηγήσει στην αντικατάστασή τους από 
άλλα έµπιστα συνδικαλιστικά στελέχη του 
αρχειοµαρξισµού. Τώρα, η ΚΕΟ οργάνωσε 
φράξιες σε όποια σωµατεία είχε επιρροές 
και σε ορισµένα από αυτά είχε επιτυχίες. 

Η βασική της θέση ήταν ο πόλεµος 
εναντίον των ανεξάρτητων αρχειοµαρξιστι-
κών σωµατείων και της αρχειοµαρξιστικής 
Πανεργατικής Ένωσης, η προσπάθεια διά-
λυσης των αρχειοµαρξιστικής επιρροής 
σωµατείων και η παρότρυνση για ίδρυση 
άλλων και η άνευ όρων υποστήριξη της 
απόλυτα ελεγχόµενης από το ΚΚΕ Ενωτικής 
Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλά-
δας. Τα µέλη της ΚΕΟ ήρθαν πολύ συχνά 
σε βίαιη αντιπαράθεση µε τους αρχειοµαρ-
ξιστές. Η οργάνωση κυκλοφόρησε σε κά-
ποιες περιπτώσεις προκηρύξεις και µια 
εφηµερίδα –ο Ραφτεργάτης– εν όψει των 

αρχαιρεσιών στο σωµατείο ραφτεργατών Θεσσαλονί-
κης τον Ιούλιο 1931. Στην περίπτωση εκείνη, η ΚΕΟ 
είχε έρθει δεύτερη δύναµη στο σωµατείο µε 71 ψή-
φους, πίσω από το ΚΚΕ που έλαβε 135.29 Οι αρχει-
οµαρξιστές και η οµάδα του Σπάρτακου είχαν λάβει 
56 και 44 αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα ήταν το σωµατείο 
να εγκαταλείψει την Πανεργατική Ένωση και να εν-
ταχθεί στην ΕΓΣΕΕ. Επίσης στην Θεσσαλονίκη η ΚΕΟ 
γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη στο σωµατείο ξυλουρ-
γών. Η συνδικαλιστική της δράση ήταν ακόµα έντονη 
στην Αθήνα και τον Πειραιά στους αρτεργάτες, τυπο-
γράφους, υποδηµατεργάτες, ελαιοχρωµατιστές και 
ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους καρεκλοποιούς του Πει-
ραιά και τους καπνεργάτες στην Θεσσαλονίκη. 
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Ανακοίνωση της ΚΕ της ΚΟΜΛΕΑ για τους Φραξιονιστές, Πάλη 
των Τάξεων, 19 Ιουνίου 1931.

 
 
 
28. Η προσπάθεια της ΚΕΟ συνεχίστηκε ύστερα από την ανοιχτή 

επιστολή του ΠΓ µε τη δηµοσίευση ανοιχτών δηλώσεων των 
«Ακτίφ Πυρήνων» της Αθήνας και του Πειραιά, µέσα από τις 
οποίες η ΚΕΟ διαβεβαίωνε το ΚΚΕ ότι «παραµένωντας όσο διά-
στηµα το ΠΓ θε επιµένει έξω από το οργανωτικό πλαίσιο του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της χώρας µας θα δείξουµε περισ-
σότερο µε την καθηµερινή δράση µας µέσα στις εργατικές 
µάζες, την αφοσίωσή µας στο πολιτικό του πρόγραµµα, τον 
σκοπό µας να ευρύνουµε τις βάσεις του, να σταθεροποι-
ήσουµε την επιρροή του…». ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-Οκτώ-
βριος 1931. 

 
 
 
29. ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1931. 



Μέσα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής 
δράσης η ΚΕΟ είχε ανακοινώσει την έκδοση 
συνδικαλιστικού οργάνου για τον Αύγουστο 
1931. Η έκδοση δεν πραγµατοποιήθηκε γιατί 
από τα τέλη του καλοκαιριού η οργάνωση αν-
τιµετώπισε σειρά προβληµάτων ένα από τα 
οποία –που ήταν και από τα πιο σοβαρά– ήταν 
η συρρίκνωση των οικονοµικών της. 

Ακόµα στην προσπάθειά της να διευρύ-
νει την απήχησή της σε ευρύτερους κύκλους 
βιοµηχανικών εργατών, φιλοξενούσε στο 
∆ελτίο άρθρα και αναλύσεις του παλαιού γε-
νικού γραµµατέα του ΚΚΕ Θωµά Αποστολίδη, 
του οποίου οι απόψεις διέφεραν ουσιαστικά 
από εκείνες της οµάδας. 

 
Yπόθεση Μπεζαντάκου 
 
Την πρώτη Αυγούστου 1931 το ΚΚΕ διοργά-
νωσε πολλές ανοικτές συγκεντρώσεις αντι-
πολεµικού χαρακτήρα σε κάποιες από τις 
οποίες σηµειώθηκαν αιµατηρές συγκρούσεις 
µε την αστυνοµία. Το γεγονός ότι πολλά µέλη 
του ΚΚΕ, όπως και των άλλων οργανώσεων 
οπλοφορούσαν, ενθάρρυνε συχνά τις ένο-
πλες αντιπαραθέσεις. Η ΚΕΟ συµµετείχε στις εκδη-
λώσεις αυτές θέλοντας να δείξει έµπρακτα στο ΚΚΕ 
ότι υποστήριζε τους αγώνες του δρώντας παράλληλα 
ως η αριστερή του αντιπολίτευση. 

Στο γενικό περιβάλλον των εκδηλώσεων αυτών 
αλλά µέσα στο ηλεκτρισµένο κλίµα που δηµιουργούσε 
η άγρια κρατική καταστολή, η οποία συνοδευόταν από 
συλλήψεις, άγριο ξυλοδαρµό, σκληρές φυλακίσεις 
και εξορίες, εντάσσεται και η δολοφονία ενός αστυ-
φύλακα από τις σφαίρες µέλους της ΚΕΟ. Συγκεκρι-
µένα τη νύχτα της 1ης Αυγούστου, στην περιοχή 
Ταµπούρια στον Πειραιά, ο αστυφύλακας Γυφτοδη-
µόπουλος συνόδευε πεζός στην ασφάλεια ένα µέλος 
του ΚΚΕ που είχε συλλάβει. 

Ξαφνικά βρέθηκε περικυκλωµένος από µια 
µικρή οµάδα η οποία απαίτησε την άµεση απελευθέ-
ρωση του κρατουµένου. Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν 
απειλές και ύβρεις και σε κάποια στιγµή ο αστυφύ-

λακας έκανε πως τραβά το πιστόλι του. Ένας από την 
οµάδα έχασε την ψυχραιµία του και πυροβόλησε 
πρώτος. Ο Γυφτοδηµόπουλος έπεσε νεκρός ενώ ο 
δράστης, που ήταν ο Μιχάλης Μπεζαντάκος, και οι 
υπόλοιποι µε τον κρατούµενο, έσπευσαν να χαθούν 
στα σκοτεινά δροµάκια. 

Η ασφάλεια Πειραιά εξαπόλυσε ανθρωποκυνη-
γητό και ύστερα από παρακολουθήσεις και αξιοποί-
ηση του δικτύου των χαφιέδων της κατόρθωσε να 
συλλάβει τους πρωταγωνιστές της συµπλοκής. Συγ-
κεκριµένα τους Μπεζαντάκο, Αβραάµ ∆ερβίσογλου 
και Μιχάλη ∆ούλγερη τους οποίους και έκλεισε στις 
φυλακές Συγγρού. 

Αυτό που µας ενδιαφέρει δεν είναι η αστυνοµική 
πλευρά του θέµατος αλλά η αντίδραση της ΚΕΟ από 
την οποία και φαίνεται η γενικότερη αντίληψη της 
οµάδας Σούλα. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
η πρώτη εντύπωση, τόσο στην αστυνοµία όσο και στον 
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∆ηµοσίευµα για την σύλληψη του Α. ∆ερβίσογλου, Έθνος, 21 
Αυγούστου 1931



αστικό τύπο ήταν ότι την δολοφονία είχαν κάνει µέλη 
του ΚΚΕ. Την ίδια ηµέρα άλλωστε στελέχη του ΚΚΕ 
είχαν πυροβολήσει και σκοτώσει έναν αξιωµατικό της 
χωροφυλακής στις Σέρρες στη διάρκεια του αντιπο-
λεµικού συλλαλητηρίου. Στη συνέχεια, όταν έγινε γνω-
στή η ταυτότητα των δραστών, η ασφάλεια εξαπόλυσε 
µιας µεγάλης έκτασης επιχείρηση τροµοκράτησης της 
ΚΕΟ στον Πειραιά. Έγιναν έρευνες σε σπίτια µελών και 
συµπαθούντων, προσαγωγές και ξυλοδαρµοί.30 

Η ΚΕΟ από την πλευρά της στάθηκε στο πλευρό 
των τριών µελών της. Με σύνθηµά της το «κάτω τα 
χέρια από τον σ. Μπεζαντάκο και τους άλλους αγωνι-
στές της τάξης µας» προσπάθησε να οργανώσει κινη-
τοποίηση για την διάσωσή του, ο οποίος ως φυσικός 
αυτουργός της δολοφονίας αντιµετώπιζε το εκτελε-

στικό απόσπασµα. Το περιοδικό της ΚΕΟ δηµοσίευσε 
επιστολή των τριών κρατουµένων στην οποία αυτοί κα-
ταδίκαζαν την ατοµική τροµοκρατία ως αντίθετη στα 
συµφέροντα της εργατικής τάξης και ξένη προς την 
πάλη των κοµµουνιστών και εκφράζαν τη λύπη τους 
γιατί στάθηκαν αφορµή να συκοφαντηθεί από τον 
αστικό τύπο η κοµµουνιστική ιδεολογία.31 Σε άλλο 
άρθρο µε τίτλο «Ο σύντροφος Μπεζαντάκος. Ένας 
αθώος ‘δολοφόνος’»32 καταδικαζόταν αφ’ ενός η ατο-
µική τροµοκρατία ως προδοτική για την εργατική τάξη, 
αφ’ ετέρου υποστηριζόταν ότι ο Μπεζαντάκος πυρο-
βόλησε τον αστυφύλακα ευρισκόµενος σε αυτοάµυνα. 
Η ΚΕΟ καταλόγιζε τον θάνατο του αστυφύλακα στα θύ-
µατα της βενιζελικής κυβέρνησης η οποία µε τις διώ-
ξεις και την άγρια καταστολή κατά των κοµµουνιστών 
είχε δηµιουργήσει κλίµα τροµοκρατίας. 

Η οµάδα των τριών κρατουµένων προσχώρησε µέσα 
στις φυλακές στο ΚΚΕ. ∆εν είναι γνωστό πότε ακριβώς 
αλλά ο Μπεζαντάκος µάλλον στις αρχές του 1932 ενώ ο 
∆ερβίσογλου το καλοκαίρι του 1933. Χάρη στην προσχώ-
ρηση αυτή ο Μπεζαντάκος δραπέτευσε την νύχτα της 
4ης προς 5η Μαρτίου, αποφεύγοντας την εκτέλεση, και 
φυγαδεύτηκε από το ΚΚΕ στην Σοβιετική Ένωση. Με µια 
λιτή ανακοίνωση το ΠΓ του ΚΚΕ ανέλαβε την ευθύνη για 
την απόδραση Μπεζαντάκου.33 Παρά το γεγονός ότι η 
απόδραση έκανε µεγάλη εντύπωση στην Αριστερά της 
εποχής τα ίχνη του ίδιου είχαν χαθεί µέχρι πρόσφατα 
στην Ρωσία των σταλινικών διώξεων και εκτελέσεων των 
αντιπολιτευόµενων και αντιφρονούντων. 

 
Στην Αριστερή Αντιπολίτευση 

 
Η ΚΕΟ προήλθε όπως είδαµε από µια κίνηση που εγ-
κατέλειψε την αρχειοµαρξιστική οργάνωση τη στιγµή 
που αυτή συνδεόταν µε το διεθνές κίνηµα του Τρό-
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31. «Ένα γράµµα των φυλακισµένων», ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-

Οκτώβριος, 1931. 
32. ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος, 1931. 
33.  «Ύστερα από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου απόδρασε απ’ 

τις φυλακές Συγγρού ο σ. Μπεζαντάκος», Νέος Ριζοσπάστης, 
5 Μαρτίου 1932. 

 
 
30. ∆ελτίο, αρ. 3, Αύγουστος 1931.

Η επιστολή των τριών συλληφθέντων, ∆ελτίο, τεύχος 4,  
Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1931.



τσκι. Τα στελέχη της ήταν δεύτερης τάξης στον αρ-
χειοµαρξισµό και κανένα τους δεν πήρε µέρος στις 
συναντήσεις και συζητήσεις µε τους αντιπροσώπους 
της ∆ΑΑ όταν αυτοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Ως 
αποτέλεσµα η ΚΕΟ βρέθηκε από την αρχή διεθνώς 
αποµονωµένη. Αν και είχε πολλαπλάσια αριθµητική 
δύναµη από την οµάδα του «Σπάρτακου», η τελευταία 
είχε και παλιά στελέχη του ΚΚΕ στις γραµµές της αλλά 
και διεθνείς επαφές µε διάφορους αντιπολιτευόµε-
νους στη Μόσχα και στα εθνικά ΚΚ. Το γεγονός αυτό 
την ανάγκασε να συνεχίσει να υποστηρίζει –µε συχνά 
αντιφατικό τρόπο– την πολιτική της ∆ΑΑ ενώ από τη 
µια πλευρά κατήγγειλε τη ∆Γ για µεροληψία και από 
την άλλη την καλούσε να παρέµβει στα πράγµατα της 
ελληνικής αριστερής αντιπολίτευσης. 

Από τον Μάϊο, αµέσως µετά την Α’ Εθνική Συνδιά-
σκεψη δηλαδή και µέχρι τον Σεπτέµβριο 1931 στάλθη-
καν δυο επιστολές προς τη ∆ιεθνή Γραµµατεία της ∆ΑΑ. 
Καµία τους δεν πήρε ποτέ απάντηση. Σύµφωνα µε το 
∆ελτίο, τον Αύγουστο κάποιος εκπρόσωπος της ∆Γ είχε 
αποστείλει µια επιστολή στην ΚΕΟ µε την οποία ζητούσε 
πληροφορίες για την δράση και τις θέσεις της.34 Αν και 
στάλθηκε αµέσως απάντηση µαζί µε τα τρία τεύχη του 
περιοδικού που είχαν εκδοθεί  δεν υπήρξε συνέχεια. 
Επιπλέον, όταν το καλοκαίρι του 1931 πέρασε από την 
Αθήνα κάποιο στέλεχος της ∆ΑΑ35 απέφυγε να συναν-
τηθεί µε µέλη της οµάδας, όπως άλλωστε έκανε και 
µε την περίπτωση του «Σπάρτακου». 

Από την πλευρά της η ∆Γ αντιλαµβανόµενη ότι ούτε 
η ΚΕΟ ούτε ο «Σπάρτακος» θα µπορούσαν να αντικα-
ταστήσουν την ανερχόµενη και πολλά υποσχόµενη τότε 
αρχειοµαρξιστική οργάνωση, είχε αποφασίσει να της 
παρέχει πλήρη στήριξη στις ελληνικές ενδοαντιπολι-

τευτικές διαµάχες.36 Πρώτος και προσωρινός εκπρό-
σωπος της ΚΟΜΛΕΑ στη ∆Γ είχε οριστεί ένας νεαρός 
τροτσκιστής, ο Oscar Rosenzweig, ο οποίος χρησιµο-
ποιούσε το ψευδώνυµο Μύρτος. Ο  Όσκαρ ήταν µουσι-
κός, είχε έλθει για ζήσει δυο χρόνια στην Ελλάδα και 
ύστερα εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Η ΚΟΜΛΕΑ θεώρησε 
ότι η παρουσία του εκεί ήταν µια ευκαιρία εκπροσώ-
πησής της στη διεθνή ηγεσία της ∆ΑΑ µέχρι να γίνει 
δυνατή η εγκατάσταση του µόνιµου αντιπροσώπου της.37 
Η «παρθενική» συµµετοχή του Όσκαρ σε αυτό το όργανο 
συνέπεσε µε την εξέταση του ζητήµατος των φραξιο-
νιστών. Η ∆Γ είχε λάβει µια µακροσκελή επιστολή από 
την ΚΟΜΛΕΑ για την κίνηση των Σούλα και Ράπτη και 
ζητούσε περισσότερες εξηγήσεις. Οι συζητήσεις απα-
σχόλησαν τρεις συσκέψεις στην διάρκεια των οποίων 
ο Μύρτος ανέλυσε την αρχειοµαρξιστική θέση για τους 
φραξιονιστές παρουσιάζοντας στοιχεία για την υπονο-
µευτική δράση τους. Επακολούθησε συζήτηση κατά την 
οποία δυο από τα άλλα µέλη της ∆Γ –Pierre Frank38 και 
Alfonso Leonetti (Souzo)39– διαπίστωσαν ότι η αρχει-
οµαρξιστική κριτική αφορούσε κυρίως ζητήµατα ηθι-
κής συµπεριφοράς και ζήτησαν διευκρινήσεις ως προς 
τις πολιτικές θέσεις των φραξιονιστών. Πάντως όλοι 
συµφώνησαν µε την άποψη του άλλου µέλους –M. 
Mill40– ότι το τµήµα της ∆ΑΑ στην Ελλάδα ήταν η ΚΟΜΛΕΑ 
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34. «Ο Αρχειοµαρξισµός και η ∆ΑΑ», ∆ελτίο, αρ. 5, Νοέµβριος 1931. 
35. Μάλλον πρόκειται για τον Roman Sobolevicius που χρησιµο-

ποιούσε το ψευδώνυµο Roman Well και ο οποίος αποδείχθηκε 
πράκτορας των σοβιετικών. Έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην διόγ-
κωση των διαφωνιών µέσα στις τροτσκιστικές οµάδες της επο-
χής κάποιες από τις οποίες οδήγησαν σε διασπάσεις. Βλ. 
Jean-Jacques Marie, Trotsky. Révolutionnaire sans frontières, 
Payot, Paris, 2006. 

 
 
36. Πρακτικά ∆ιεθνούς Γραµµατείας, 16 και 26 Ιουνίου και 2 Ιου-

λίου 1931, Αρχεία Τρότσκι στο ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής 
Ιστορίας του Άµστερνταµ. 

37. Μόνιµο µέλος της ∆Γ έγινε ο Γενικός Γραµµατέας της ΚΟΜΛΕΑ 
∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, από τον Ιούνιο του 1932 έως το φθι-
νόπωρο του 1933. 

38. Ο Pierre Frank (1905-1984) υπήρξε από τα παλαιότερα στελέχη 
του τροτσκισµού στη Γαλλία. Ήταν µέλος της ∆ιεθνούς Γραµ-
µατείας της 4ης ∆ιεθνούς από το 1948 µέχρι το 1979.  

39. O Alfonso Leonetti (1895-1984) ήταν από τα πρώτα στελέχη του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ιταλίας και πρώτος διευθυντής 
της εφηµερίδας του L’Unità. Μετά την επικράτηση του φασι-
σµού στην Ιταλία κατέφυγε στη Γαλλία όπου το 1930 προσχώ-
ρησε στο τροτσκιστικό κίνηµα και έγινε µέλος της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας. 

40. Ο M. Mill (ψευδώνυµο του Ουκρανού Πάβελ Όκουν, 1905-1937;) 
ανήκε στην εβραϊκή οµάδα του Παρισιού που είχε προσχωρή-
σει στο τροτσκιστικό κίνηµα. Ανέλαβε υπεύθυνες θέσεις µέχρι 
την αποκάλυψη ότι διατηρούσε σχέσεις µε την σοβιετική µυ-
στική αστυνοµία. 



και ότι έπρεπε να της δοθεί κάθε δυνατή στήριξη. Για 
την ∆ΑΑ ζήτηµα ΚΕΟ δεν υπήρχε. Η περιφρόνηση της 
∆Γ προκάλεσε πίκρα και οργή στα µέλη της οµάδας. 

Η ΚΕΟ πάντως είχε από το καλοκαίρι του 1931 
προβληµατιστεί για τους πραγµατικούς λόγους της 
στάσης της ∆Γ απέναντί της. Αρχικά προσπάθησε να 
βρει ελαφρυντικά. Θεώρησε ότι η ΚΟΜΛΕΑ «µανου-
βράροντας» είχε καταφέρει να πείσει την ηγεσία της 
∆ΑΑ για την ειλικρινή πρόθεσή της να υιοθετήσει πλή-
ρως τη γραµµή της ∆ΑΑ και να δεχτεί την καθοδήγησή 
της. Οι αντιπρόσωποι της που ήλθαν στην Ελλάδα δεν 
κατάφεραν να συναντηθούν µε την ΚΕΟ και να µάθουν 
τις θέσεις της. Τέλος, η οµάδα «Σπάρτακος», δεν είχε 
κατορθώσει να διαφωτίσει τους απεσταλµένους για 
την κατάσταση της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και 
να τους εµπνεύσει εµπιστοσύνη στις εκτός αρχει-
οµαρξισµού αντιπολιτευτικές οµάδες. 

Παρόλα αυτά όµως, η οργάνωση των Σούλα και 
Ράπτη έβλεπε ένα χάσµα ανάµεσα στα µέλη της ∆Γ και 
τον Τρότσκι. «Η στάση µας επίσης απέναντι της ∆. 
Γραµµατείας», έγραφε ήδη τον Ιούλιο, «χωρίς να ανα-
γνωρίζουµε ‘σταλινοϋπαλληλικά’ την ‘καθοδήγησή’ της 
δεν υπήρξε ξεκαθαρισµένη. Η γνώµη µας γενικώς για 
την οργάνωση της ∆. Αριστεράς είναι εντελώς δυσµε-
νής. Πραγµατικά σήµερα δεν υπάρχει παρά το ιδεο-
λογικό περιεχόµενο της ∆. Αριστεράς, κάτω από τη 
σηµαία της οποίας πολύ αµφίβολο υλικό διατρανώνει 
τη θέληση του να υπερασπίσει τον ‘Λενινισµό’».41 

Σε επιστολή που απέστειλε το ΠΓ στον Τρότσκι42 
στις αρχές του φθινοπώρου, η ΚΕΟ γνωστοποιούσε την 
οργή των µελών της και ζητούσε την παρέµβαση της 
∆Γ ώστε να διενεργηθεί µια πλατιά συζήτηση ανάµεσα 
στην ΚΟΜΛΕΑ, την οµάδα «Σπάρτακος» και την ΚΕΟ. 
Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε απάντηση. 

Τελικά, τον Νοέµβριο η ΚΕΟ αποφάσισε την ρήξη 
µε τη ∆Γ. «Η Οµάδα µας θεωρεί υποχρέωση ν’ ανα-
λάβει έναν ανοιχτό αγώνα και εναντίον της επιπόλαιης 

στάσης των συντρόφων που στέκονται σήµερα στη ∆Γ 
της ΑΑ».43  

 
Μια δύσκολη σχέση: ΚΕΟ-«Σπάρτακος» 

 
Για την ΚΕΟ, το ΚΚΕ και η ΚΟΜΛΕΑ αποτελούσαν τις 
δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Παρόλα αυτά έβαζε 
ως στόχο την ένωση της µε την ΚΟΜΛΕΑ και την οµάδα 
«Σπάρτακος» ώστε να αποτελέσουν µια ενιαία και 
ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση του ΚΚΕ στην Ελλάδα. 
Όπως θα δούµε και πιο κάτω, έθετε ως όρο η ενότητα 
αυτή να γίνει µέσα από πλατιά συζήτηση στη βάση τω 
οργανώσεων και µε την συµµετοχή της ∆Γ της ∆ΑΑ 
ως εγγυητή για την δηµοκρατική διενέργεια του δια-
λόγου. 

Και επειδή δεν φαινόταν στον ορίζοντα καµιά αλ-
λαγή στην αρνητική στάση της ΚΟΜΛΕΑ απέναντι στην 
ΚΕΟ, η τελευταία στράφηκε προς την ενότητα µε τον 

46

Αρχειοµαρξιστικές Μνήµες Tεύχος  2   OKΤΩΒΡΙΟΣ 2021

  
 
43. «Ο Αρχειοµαρξισµός και η ∆ΑΑ», ∆ελτίο, αρ. 5, Νοέµβριος 1931.

Η επιστολή του ΠΓ της ΚΕΟ προς τον Τρότσκι, ∆ελτίο, τεύχος 4, 
Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1931.

 
 
 
41. «Επεξηγήσεις πάνω στη θέση µας. (Απάντηση στο σ. Σαρκάτο)»,  

∆ελτίο, αρ. 2, Ιούλιος 1931. 
42. «Ανοιχτή επιστολή προς το σ. Λ. Τρότσκυ», ∆ελτίο, αρ. 4, Σε-

πτέµβριος-Οκτώβριος 1931.



«Σπάρτακο». Για την ακρίβεια, η οµάδα των Πουλιό-
πουλου και Μάξιµου, παρατηρούσε από την αρχή της 
εµφάνισής τους τους φραξιονιστές. Για τον Πουλιό-
πουλο και η παραµικρή αποχώρηση από την ΚΟΜΛΕΑ 
σήµαινε την αρχή της διάλυσής της. Έτσι ακριβώς κα-
τάλαβε και την φραξιονιστική κίνηση ελπίζοντας ίσως 
ότι θα προσέλκυε στην οµάδα του αρκετά της µέλη. 
Σε αυτή την ελπίδα οφείλεται και η προσπάθεια µελών 
της τελευταίας να επηρεάσουν την πορεία της ΚΕΟ. 

Αρχικά η ίδρυση της ΚΕΟ προκάλεσε την αντί-
δρασή του µέσα από ένα άρθρο του στο περιοδικό 
Σπάρτακος που δηµοσιεύτηκε µε την υπογραφή Π. 
Σαρκάτος.44 Ο Πουλιόπουλος διαπίστωνε την ειλικρινή 
διάθεση των φραξιονιστών να βοηθήσουν τους ερ-
γάτες της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης «να τσακί-
σουν µε τα ίδια τους τα χέρια τον αρχειοµαρξισµό», 
αλλά ασκούσε κριτική στην καθυστέρησή τους να εν-
ταχθούν στο ΚΚΕ, που κατ’ αυτόν ήταν ένδειξη του ότι 
δεν είχαν απαλλαγεί από την αρχειοµαρξιστική νοο-
τροπία. Κατά τον Πουλιόπουλο η ΚΕΟ ήταν µια οργά-
νωση που κινούνταν ανάµεσα στο ΚΚΕ και την 
ΚΟΜΛΕΑ χωρίς να έχει πραγµατική διάθεση να ενταχ-
θεί στο ΚΚΕ και να αποτελέσει µέρος της αριστερής 
του αντιπολίτευσης. Αιτία, ήταν η αρχειοµαρξιστική 
προέλευση των µελών της, η οποία και καθόριζε την 
ιδεολογική και πολιτική τους σύγχυση.45 

Ο διάλογος ανάµεσα στις δυο οργανώσεις δεν 
έγινε ποτέ µε τον τρόπο που επιθυµούσε η ΚΕΟ. Αντί-
θετα έγινε µέσω αρθρογραφίας και πολεµικής που 
δηµοσιεύτηκε στα έντυπά τους. Επίσης σε κάποιες πε-
ριπτώσεις µέλη των δυο οργανώσεων συνεργάστηκαν 
σε ορισµένα σωµατεία στην προσπάθειά τους να εκτο-
πίσουν τους αρχειοµαρξιστές. Χωρίς αµφιβολία πάν-
τως, ο τρόπος που η οµάδα «Σπάρτακος» προσέγγιζε 
το ζήτηµα, «υποστήριξη του ΚΚΕ µε ταυτόχρονη 
άσκηση αντιπολίτευσης από τα αριστερά», ήταν πιο 
συγκροτηµένη και σαφής από εκείνη της ΚΕΟ, η οποία 

έδειχνε συχνά εικόνα υποχώρησης απέναντι στους 
σταλινικούς ή ερασιτεχνισµό. Από την πλευρά της η 
οµάδα των Σούλα και Ράπτη που γνώριζε ότι η οµάδα 
«Σπάρτακος» είχε µόλις πρόσφατα αποκτήσει οργα-
νωτική δοµή, πρότεινε την συγχώνευση των δυο ορ-
γανώσεων. Ο Πουλιόπουλος δεν έβλεπε καµιά άλλη 
εξέλιξη στις σχέσεις των δυο οργανώσεων παρά µόνον 
την διάλυση της ΚΕΟ και την πλήρη προσχώρηση στο 
πρόγραµµα και την οργάνωση του «Σπάρτακου», γε-
γονός που οδηγούσε σε αδιέξοδο. 

Την περίοδο πριν την Β’ Εθνική Συνδιάσκεψη, ο 
«Σπάρτακος» ενέτεινε τις προσπάθειές του να υπονο-
µεύσει κάθε ενοποιητική προσπάθεια και να ενθαρ-
ρύνει την εσωτερική κρίση της ΚΕΟ. Τον Ιανουάριο του 
1932, το Κεντρικό Γραφείο της «Αντιπολίτευσης του 
ΚΚΕ (οµάδα Σπάρτακος)», απέστειλε επιστολή προς την 
Β’ Εθνική Συνδιάσκεψη µε την οποία διαµαρτυρόταν 
για την µη πρόσκληση της οµάδας στην συνδιάσκεψη. 
Η απουσία των εκπροσώπων της, έγραφαν, θα στε-
ρούσε την ΚΕΟ από «από µια προκαταβολική συζήτηση 
µεταξύ των δυο οµάδων [η οποία] θα ξεκαθάριζε πολ-
λές αµφιταλαντεύσεις και θα διευκόλυνε την πλήρη 
και την τελειωτική προσχώρησή σας στην αντιπολί-
τευση του ΚΚΕ».46 

Ο Πουλιόπουλος αντιλαµβανόταν την θεωρητική 
υπεροχή του απέναντι στην οµάδα των παλιών «φρα-
ξιονιστών», γεγονός που τον οδηγούσε σε αλαζονική 
συµπεριφορά. «Η ΚΕΟ δεν µπορεί να σταθεί ως αυ-
τοτελής πολιτική οµάδα … γιατί σύνολο πολιτικών 
ιδεών δεν έχει».47 Επιπλέον όταν µια σηµαντική οµάδα 
µελών της ΚΕΟ προσχώρησε στον Σπάρτακο πριν την 
Β’ Εθνική Συνδιάσκεψη, έσπευσε να δηλώσει ότι 
«µετά την προσχώρηση παύει πια να υπάρχει για µας 
ζήτηµα οργανωτικής ικανοποίησης της ΚΕΟ» καθι-
στώντας σαφές ότι τα µέλη της που θα προσχωρούσαν 
εφεξής στον Σπάρτακο δεν θα αντιπροσωπεύονταν 
στα όργανά του. 

Από την πλευρά της η ΚΕΟ απάντησε στις «επιθέ-
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44. Π. Σαρκάτος, «Η ‘Κοµµουνιστική Ενωτική Οµάδα’», Σπάρτακος, 

αρ. 12, Ιούνιος 1931. 
45. Π. Πουλιόπουλος, «Η εξέλιξη του ‘φραξιονισµού», Σπάρτακος, 

αρ. 17, Νοέµβριος 1931.

 
 
 
46. Σπάρτακος, αρ. 19, Γενάρης 1932. 
47. Σπάρτακος, αρ. 19, Γενάρης 1932.  



σεις» του «Σπάρτακου» µε δυο άρθρα τα οποία έγραψε 
ο Ράπτης και τα οποία ασκούσαν συνολική κριτική στην 
πορεία της οµάδας από την εµφάνισή της το 1927. Αν 
και «το ζήτηµα της Αντιπολίτευσης ‘Σπάρτακος’ τέθηκε 
στην Οµάδα µας απ’ αρχής να εξετασθεί, υπό το πρίσµα 
όχι της τυπικής σύµπτωσης των απόψεων σε γενικά 
ζητήµατα (επαγγελµατική ταχτική, φασισµός, ιδεολο-
γική αντιµετώπιση του ΚΚΕ), αλλά της ουσιαστικής κρι-
τικής ενός πολιτικού προλεταριακού πυρήνα που δρα 
και αγωνίζεται µέσα στην εργατική τάξη της χώρας µας, 
µε συνέπεια, σταθερότητα και συνέχεια»,48 µια σειρά 
από διαφορές και εµπόδια κράτησαν σε απόσταση τις 
δυο οµάδες. 

Σε µια µακριά ανάλυση της πορείας του ΚΚΕ, 

που ξεκινά από το έκτακτο συνέδριο του Σεπτεµ-
βρίου 1923, περιέγραψε τις κρίσεις που σηµάδεψαν 
την ιστορία του και στάθηκε ιδιαίτερα στην διαµόρ-
φωση της οµάδας «Σπάρτακος». «Ο µύθος του ‘λικ-
βινταρισµού’ στη σταδιοδροµία της Οµάδας 
‘Σπάρτακος’ βρίσκει µια δικαίωση, την εξής: εµφα-
νίστηκε σαν ένα µαζικό προλεταριακό ρεύµα µ’ ένα 
ιδεολογικό σκελετό που έδωσε επιφανειακά την εν-
τύπωση της δυνατότητας να συγκροτήσει ένα µάχιµο 
άρτιο οργανισµό, ενώ επακολούθησε µια ακατάσχετη 
διαρροή από πάνω ως κάτω και µια περίοδος ολό-
τελης εξαφάνισης… Η κοινωνική σύνθεση του ηγε-
τικού πυρήνα της αντιπολίτευσης, σε συνδυασµό µε 
την έλλειψη σοβαρής πραχτικής πείρας απ’ αυτόν, 
και πολιτικής ωριµότητας στα εργατικά µέλη που τον 
ακολούθησαν, εξηγούν τις αιτίες που του κατέστησαν 
δύσκολη την επαφή του µε την προλεταριακή του 
βάση και την διαµόρφωση της σ’ ένα µαχητικό ορ-
γανωµένο σύνολο».49 

Ο Ράπτης αναγνώριζε ότι ο «Σπάρτακος» άλλαζε 
και ωρίµαζε, αποκτώντας οργάνωση βασισµένη σε 
πυρήνες και αντιλαµβανόµενος ότι ο ρόλος του ήταν 
να ασκεί πίεση από τα αριστερά στο ΚΚΕ. Παρά την 
αλλαγή αυτή πάντως, η ΚΕΟ θεωρούσε αρνητική την 
«κουραστικά καυχησιόλογη τελευταία καµπάνια συν-
τρόφων του ‘Σπάρτακου’ να δικαιολογηθούν για τ’ 
αδικαιολόγητα, η έντεχνη προκατάληψη για την ιστο-
ρία της Οµάδας τους, και η άκαµπτη στάση τους στα 
επιχειρήµατα της κοινής γνώµης που δηµιουργήθηκε 
και δοκιµάστηκε στην συνέχεια των ετών της πολιτι-
κής σταδιοδροµίας του».50 

Η ΚΕΟ ήθελε την ενότητα µε την οµάδα των Που-
λιόπουλου και Μάξιµου αλλά στη βάση ειλικρινούς 
αυτοκριτικής και ίσων δικαιωµάτων. 

 
Kρίση και απογοήτευση 

 
Στα τέλη του 1931 η ΚΕΟ βρέθηκε µπροστά σε αδιέ-
ξοδο. Η υπόθεση Μπεζαντάκου και η άγρια καταστολή 
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Μία από τις αναλύσεις του Ράπτη – που υπόγραφε µε 
 το ψευδώνυµο Σπέρος – για την οµάδα Σπάρτακος, ∆ελτίο,  

τεύχος 6, ∆εκέµβριος 1931. 

  
 
48. «Η οµάδα ‘Σπάρτακος’ και µεις», ∆ελτίο, αρ. 4, Σεπτέµβριος-

Οκτώβριος 1931. 

  
 
49. «Η οµάδα ‘Σπάρτακος’ και µεις», ο.π.π.  
50. «Η οµάδα ‘Σπάρτακος’ και µεις», ο.π.π. 



της οργάνωσης από την αστυνοµία που την ακολού-
θησε, αποµάκρυναν αρκετά µέλη της. Τα οικονοµικά 
της βρίσκονταν από µήνες σε κακή κατάσταση. Η πε-
ριφρόνηση που έδειξε η ∆Γ της ∆ΑΑ είχε προκαλέσει 
µεγάλη απογοήτευση στα µέλη. Η καλύτερα θεωρη-
τικά συγκροτηµένη οµάδα του «Σπάρτακου» εκµεταλ-
λευόταν το κλίµα συντροφικότητας που είχε 
καλλιεργηθεί ενόψει της µελλοντικής συνεργασίας 
και στελέχη της προσπαθούσαν να εντείνουν τις εσω-
τερικές διαφοροποιήσεις και να προσεταιριστούν 
µέλη της ΚΕΟ. 

Επιπλέον η αντίληψη του Ράπτη περί δηµοκρατι-
κού συγκεντρωτισµού είχε διχάσει και τελµατώσει την 
δράση της οργάνωσης. Ο Ράπτης υποστήριζε ότι η 
ΚΕΟ ως οµάδα που ήταν δεν είχε την πολυτέλεια του 
«δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού» που έπρεπε να γί-
νεται σεβαστός στα κοµµουνιστικά κόµµατα. Πρακτικά 
αυτό σήµαινε την ανεξέλεγκτη δράση της πλειοψη-
φίας και την αποµόνωση της µειοψηφίας. Αυτή η κα-
τάσταση όπως ήταν αναµενόµενο άρχισε να βγαίνει 
στην επιφάνεια στα τέλη του 1931 και οδήγησε στην 
διάσπαση της οργάνωσης δυο µήνες αργότερα. 

Η ΚΕΟ είχε έρθει ακόµα σε επαφή µε τον Άγι 
Στίνα αρκετά πριν αυτός διαγραφεί από το ΚΚΕ. Ο 
Στίνας ήταν ένα από τα σηµαντικά στελέχη του κόµ-
µατος, µε δράση σε διάφορες θέσεις στον κοµµα-
τικό µηχανισµό, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του 
Κέρκυρα και την Αθήνα. Ήταν επίσης από τους πρώ-
τους συνεργάτες του Πουλιόπουλου το 1927. Ο ίδιος 
είχε εντελώς αρνητική άποψη για την οµάδα του 
Σπάρτακου την οποία θεωρούσε κύκλο διανοουµέ-
νων, µια άποψη που δεν απείχε από εκείνη του 
Σούλα. 

Στις συζητήσεις που γίνονταν στους πυρήνες της 
ΚΕΟ, ο Στίνας δεν µπορούσε να πάρει µέρος αλλά 
µπορούµε να υποθέσουµε ότι στις συναντήσεις του 
µε µέλη της ηγεσίας της τασσόταν υπέρ της ανεξάρ-
τητης πορείας της οµάδας και οπωσδήποτε εναντίον 
της συνένωσης µε την οµάδα του Πουλιόπουλου.51 Την 

άποψη αυτή επιβεβαιώνει και το άρθρο ενός εκ των 
υποστηρικτών του Πουλιόπουλου µέσα στην ΚΕΟ, του 
µέλους του ΠΓ Π. Πολάτου ο οποίος, ύστερα από την 
προσχώρησή του στον «Σπάρτακο», έγραψε ότι στην 
προσπάθεια να αποτύχει η ένταξη της οργάνωσης σε 
αυτόν, «ήλθαν να τους ενισχύσουν [Σούλα και Ράπτη] 
και ωρισµένα ναυάγια του κινήµατος (Αποστολίδης, 
Στίνας κλπ)».52 

Στο εσωτερικό της ΚΕΟ διαµορφώθηκαν δυο 
στρατόπεδα. Το ένα, το οποίο αποτελούνταν από την 
πλειοψηφία του ΠΓ, υποστήριζε ότι «η κοινή βάση των 
ίδιων γενικών απόψεων της Αριστεράς και για τις 
Οµάδες ΚΕΟ και ‘Σπάρτακου’, που αναγκαστικά προ-
σεγγίζει ως την ταύτιση τις πολιτικές τους γραµµές, 
είναι η σηµαντικώτερη αιτία που µας φέρνει στη συγ-
χώνευση».53 Αρνούνταν εποµένως την διάλυσή της και 
την ένταξη των µελών της στον Σπάρτακο που πρό-
τεινε ο Πουλιόπουλος αντιπροτείνοντας τη διενέργεια 
συζήτησης στους πυρήνες των δυο οργανώσεων η 
οποία θα οδηγούσε στην ενοποίηση.  

Η µειοψηφία του ΠΓ αντίθετα τασσόταν υπέρ της 
προσχώρησης στην οµάδα του «Σπάρτακου». Στον προ-
συνεδριακό διάλογο που διενεργήθηκε ενόψει της Β’ 
Εθνικής Συνδιάσκεψης που είχε οριστεί για τον Φε-
βρουάριο του 1932, ο εκπρόσωπος της µειοψηφίας του 
ΠΓ Τάσος Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι η πλατφόρµα 
που είχε υιοθετηθεί από την ΚΕΟ ήταν ουσιαστικά η 
πλατφόρµα της οµάδας «Σπάρτακος». Καταλόγιζε στην 
πλειοψηφία συµφιλιωτική πολιτική απέναντι στο ΚΚΕ, 
γεγονός που είχε ως συνέπεια η οργάνωση να γίνει 
«ουρά του σταλινισµού», και έλλειψη κριτικής απέναντι 
στην γραφειοκρατία του κόµµατος. «Τα σηµερινά προ-
βλήµατα του κινήµατος µας υποχρεώνουν να συντελέ-
σουµε στη συγκέντρωση των αντιπολιτευτικών 
δυνάµεων. Η ύπαρξη δυο Οµάδων µε την ίδια αντιπο-
λιτευτική θέση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η ένωση των 
δυο Οµάδων επιβάλλεται µε την προσχώρησή µας στην 
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51. [Λουκάς Καρλιάφτης], «Ένα πολιτικό πορτραίτο του Πάµπλο», 

χ.χ. 

 
 
52. Π. Πολάτος, «Το τέλος του ‘Φραξιονισµού’», Σπάρτακος, αρ. 22, 

Απρίλης 1932.  
53. Σπέρος, «Για την ένωση της ΚΕΟ και του Σπάρτακου», ∆ελτίο, 

αρ. 6, ∆εκέµβριος 1931.



οµάδα Σπάρτακος».54 Η µειοψηφία πρότεινε την εκλογή 
από την Β’ Εθνική Συνδιάσκεψη µιας προσωρινής Κεν-
τρικής Επιτροπής η οποία θα βοηθούσε την ΚΕ του 
Σπάρτακου να πραγµατοποιήσει την οργανωτική ενό-
τητα. 

Στις αρχές του 1932 κάθε ελπίδα για συνεν-
νόηση ανάµεσα στις δυο τάσεις είχε εξαφανιστεί. 
Η πλειοψηφία του ΠΓ άρχισε να παίρνει µέτρα µε 
στόχο την αποµόνωση των µελών της µειοψηφίας 
και κυρίως των δυο µελών της στο ΠΓ Τ. Γιαννόπου-
λου και Π. Πολάτου. Φαίνεται ότι η πλευρά των 
Σούλα και Ράπτη είχε την πλειοψηφία στην οργά-
νωση και αυτό της επέτρεψε να µετακινήσει µέλη 
στον Πειραιά και να κάνει νέα τακτικά µέλη στην 
Αθήνα κατά τη διάρκεια της προσυνεδριακής συ-
ζήτησης, κάτι που το καταστατικό της δεν επέτρεπε. 
Η αντιπολίτευση από την πλευρά της ενέτεινε την 
κριτική της κατά των «αυταρχικών» µέτρων της ηγε-
σίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την δια-
γραφή των δυο µελών του ΠΓ από την Τοπική 
Συνδιάσκεψη Αθηνών στα τέλη Ιανουαρίου. Το προ-
συνεδριακό τεύχος του περιοδικού ∆ελτίο – που 
ήταν το έβδοµο – κυκλοφόρησε µε άρθρα που υπο-
στήριζαν την πλειοψηφία και κατήγγειλαν τις µα-
νούβρες των στελεχών του «Σπάρτακου».55 

Τις διαγραφές ακολούθησαν στις 21 Φεβρουα-
ρίου οι αποχωρήσεις των µελών της Τοπικής Επιτρο-
πής Πειραιά και της πλειοψηφίας της οργάνωσης 
Πειραιά. Ακόµα, ακολούθησαν άλλα έντεκα µέλη από 
την Αθήνα και µερικά από την Θεσσαλονίκη.56 Τα µέλη 
αυτά προσχώρησαν αµέσως στον «Σπάρτακο».  

Η Β΄ Εθνική Συνδιάσκεψη πάντως πραγµατοποι-
ήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και σε αυτήν πήραν 
µέρος και αντιπρόσωποι της οµάδας των Πουλιόπου-
λου και Μάξιµου. Αποφασίστηκε η διάλυση της ΚΕΟ 
και η προσχώρηση των µελών της στον «Σπάρτακο» 

στα όργανα του οποίου θα συµµετείχαν αντιπρόσωποί 
της. Το πιθανότερο είναι ότι µετά την Β’ Εθνική Συν-
διάσκεψη η ΚΕΟ ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε. Η 
οµάδα των Σούλα και Ράπτη προσανατολίστηκε προς 
την ίδρυση νέας οργάνωσης µαζί µε τον Στίνα ενώ η 
µειοψηφία πέρασε σε διαδικασία ένταξης στον 
«Σπάρτακο». Πριν ενταχθεί εξέδωσε ένα ακόµα τεύ-
χος του περιοδικού στο οποίο δηµοσίευσε ένα κεί-
µενο αυτοκριτικής καθώς και µια κριτική για τον 
«Σπάρτακο» και τον τρόπο που αντιµετώπισε από την 
αρχή την ΚΕΟ.57 

Πόσοι ακολούθησαν τους Σούλα και Ράπτη και 
πόσοι τον Πουλιόπουλο; Οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιµες δεν διαφωτίζουν πλήρως την κατάσταση. 
Ο ιστορικός Νίκος Σύριγγας υποστήριξε ότι η πλει-
οψηφία της ΚΕΟ εντάχθηκε στον «Σπάρτακο».58  Ο 
Καρλιάφτης59  περιορίστηκε να αναφερθεί στις «άστο-
χες διασπαστικές επεµβάσεις ορισµένων στελεχών 
του Σπάρτακου σε βάρος της ΚΕΟ». . Ο  Άγις Στίνας 
στις «Αναµνήσεις» του60 και οι ∆. Λιβιεράτος, Κ. Πα-
λούκης και ∆. Κατσορίδας στο συλλογικό τους έργο 
για τον ελληνικό τροτσκισµό61 υποστηρίζουν ότι µόνο 
µια µικρή οµάδα της ΚΕΟ προσχώρησε στον «Σπάρ-
τακο» ενώ ο Γαβρίλης Λαµπάτος ότι ένα τµήµα µελών 
προσχώρησε.62 Το περιοδικό του Πουλιόπουλου υπο-
στήριξε ότι η µεγάλη πλειοψηφία των µελών τάχθηκε 
υπέρ της προσχώρησης στον «Σπάρτακο», αλλά η 
δράση «προσώπων και επιρροών βασικά αντιτιθέµε-
νων προς τις παραδόσεις και τις επιδιώξεις της οµά-
δας ‘Σπάρτακος’» καθώς και τα οργανωτικά µέτρα 
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54. Τάσος Γιαννόπουλος, «Η οµάδα µας, τα σφάλµατά της και η 

ένωση µε το Σπάρτακο», ∆ελτίο, αρ. 6, ∆εκέµβριος 1931. 
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Κοµ. Επ. Οµάδας)», Αθήνα [Μάρτιος] 1932  

 
57. ∆ελτίο αρ. 8, Έκτακτη Έκδοση, Μάϊος 1932.  
58. Σηµείωµα για την ΚΕΟ στο Αρχείο Νίκου Σύριγγα, ΕΛΙΑ. 
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στωρ, Αθήνα, 2003. 

62. Γαβρίλης Λαµπάτος, «Μ. Ράπτης. Τα πρώτα πολιτικά βήµατα. 
Από τον ‘Αρχειοµαρξισµό’ στο ‘Φραξιονισµό’. Η συγκρότηση 
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γόρας», Αθήνα, 1998. 
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Η επιστολή των τριών φυλακισµένων για την υπό-
θεση της δολοφονίας του αστυνοµικού Γυφτοδηµόπου-
λου όπως δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό της ΚΕΟ ∆ελτίο, 
αρ. 4, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1931, σελ. 19-20. 

 
Ένα γράµµα των φυλακισµένων 
Στους συντρόφους εργάτες και φτωχούς αγρότες 

της χώρας µας 
Ένα βράδυ ανήµερα που κλείνανε 17 ολόκληρα 

χρόνια από την αυγή της µεγάλης σφαγής των λαών 
που µας έσπρωξαν οι ιµπεριαλιστές ληστές του κό-
σµου, καλεσµένοι απ’ τη φωνή της ταξικής µας συ-
νείδησης για να διαδηλώσουµε µαζικά την απόφασή 
µας κατά των πολέµων και της άδικης θυσίας, πάνω 
στο βωµό των συµφερόντων του Κεφαλαίου, των 
αδελφών εργατών και φτωχών αγροτών όλου του κό-
σµου, χτυπήθηκε από µια σφαίρα µας ένα ασυνείδητο 
καταπιεζόµενο κι αυτό στοιχείο, κρατικό όργανο, ο 
αστυφύλακας Γυφτοδηµόπουλος. 

∆εν είµαστε αναρχικοί, µήτε µας τράβηξε η αγα-
νάκτηση και ο πόνος µας, για τους καθηµερινούς φα-
σιστικούς διωγµούς της αστικής τάξης στους 

που αυτά τα πρόσωπα πήραν ανέκοψαν την επιθυµία 
αυτή.63 Τέλος το παλιό µέλος της ΚΕΟ Α. ∆ερβίσογλου 
στην επιστολή προσχώρησης στο ΚΚΕ τον Ιούλιο 1933 
–και αφού είχε ακολουθήσει το διάδοχο σχήµα 
ΛΑΚΚΕ– υποστήριξε ότι τα περισσότερα µέλη εντάχ-
θηκαν στην νέα οργάνωση των Σούλα, Ράπτη και 
Στίνα.64  

Φαίνεται ότι όλα σχεδόν τα ιδρυτικά στελέχη που 
είχαν συµµετάσχει για χρόνια στο εργατικό κίνηµα πα-
ρέµειναν µε την πλειοψηφία της ΚΕ. Μαζί µε τους 
Σούλα και Ράπτη έµειναν οι Σκλαβούνος, ∆όξας, Βρυ-
χορόπουλος, Τουρνόπουλος, Χρήστος και Τάσος Σού-
λας, Γιαννακουρέας, Σπανέας, Μούσκας, Γιάννης 
Μακρής και Θύµιος Αδραµυτίδης. ∆εν είναι γνωστά 
τα ονόµατα όσων συµµετείχαν στο «δεύτερο κύµα» 
προσχωρήσεων στον «Σπάρτακο» παρά µόνο εκείνα 
του Θεόφιλου ∆ηµητριάδη, ο οποίος δολοφονήθηκε 
από τους σταλινικούς το 1944, του Β. Περράκη και του 
υπεύθυνου του περιοδικού Γ. Κούρτη. Πάντως οι δυο 
διαφορετικές οµάδες αποτέλεσαν εστία διχόνοιας 
µέσα στο «Σπάρτακο», διότι οι Πολάτος και Γιαννό-
πουλος αντιµετωπίστηκαν ως τυχοδιώκτες από τους 
υπόλοιπους και η κίνηση τους θεωρήθηκε «πισώ-
πλατο κτύπηµα» σε εκείνους που πάλευαν για την 
ένωση των δυο οργανώσεων. 

Στα µέσα Απριλίου του 1932 ιδρύθηκε η Λενινι-
στική Αντιπολίτευση του ΚΚΕ (ΛΑΚΚΕ) τον ίδιο µήνα 

που εκδιδόταν και το τελευταίο τεύχος του περιοδι-
κού της ΚΕΟ από εκείνους που είχαν αποδεχτεί τους 
όρους του Πουλιόπουλου. 

\ 

 
63. Σπάρτακος, αρ. 20-21, Φλεβάρης-Μάρτης 1932. 
64. Επιστολή Α. ∆ερβίσογλου, Νέος Ριζοσπάστης, 13 Ιουλίου 1933.  

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού ∆ελτίο που εκδόθηκε µετά 
την οριστική διάσπαση της ΚΕΟ τον Μάιο 1932. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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επαναστάτες αγωνιστές, ώστε να ξεσπάσουµε την 
οργή µας σ’ ένα απλό θύµα της άγνοιας των όρων 
µέσα στους οποίους προσέφερε, όπως νόµιζε ίσως 
µια «κοινωνική υπηρεσία». 

Είµαστε κοµµουνιστές και καταδικάζουµε από 
αρχές, κάθε ατοµική βία, σαν πράξη που δεν εξυπη-
ρετεί το σκοπό µας και δεν ανταποκρίνεται στη συ-
νείδηση που έχουµε πως ο αγώνας µας είναι αγώνας 
όχι ενάντια σε άτοµα αλλά ενάντια σε µια τάξη που 
πρέπει να την αντιµετωπίζουµε µαχητικά σε κείνες 
τις στιγµές που µαζύ µας βρίσκονται και παλεύουν 
κατά µάζες οι καταπιεζόµενοι. 

Ο αστυφύλακας Γυφτοδηµόπουλος έπεσε τη 
στιγµή π’ ανάσερνε το πιστόλι του, απ’ τη σφαίρα του 
σ. Μπεζεντάκου που δεν κατόρθωσε να βασταχτεί 
ολότελα ψύχραιµος. 

∆εν υπήρχε ούτε προµελέτη ούτε «απόσπασµα 
εχτελεστικό» όπως καταδηµαγώγησε µέσα στις κα-
θυστερηµένες εργαζόµενες µάζες ο διεφθαρµένος 
τύπος των αστών. 

Είµαστε βαθειά λυπηµένοι που συνέβηκε, µε µια 

ανέλπιστη σύµπτωση εχθρικών συνθηκών, να σταθούµε 
αιτία να κατασυκοφαντηθεί η ιδεολογία µας µέσα στην 
τάξη που στην εξυπηρέτησή της και το τελειωτικό της 
λυτρωµό, διαθέσαµε από νέοι τη ζωή µας. 

Κάνουµε έκκληση στην εργατική τάξη της χώρας 
και τους φτωχούς αγρότες να σταθούν πλάι µας στο 
καιρό της δίκης που πλησιάζει, όχι για να τροµάξει 
απ’ τη φωνή τους το αστικό δικαστήριο και να φανεί 
ηµερώτερο στις ποινές του απέναντί µας, αλλά για ν’ 
απαντήσει έµπραχτα στους αληθινούς καθηµερινούς 
δολοφόνους κάθε καταπιεζόµενου που αντιστέκεται 
στη φρικτή εκµετάλλευση της αιµατοβαµµένης Κε-
φαλαιοκρατίας. Ζητάµε αποκλειστικά απ’ την τάξη µας 
ν’ αρνηθεί το δικαίωµα στα όργανα της αστικής δη-
µαγωγίας να συκοφαντούν την ιδεολογία π’ αγκαλιάζει 
σήµερα εκατοµµύρια καταπιεζοµένων του κόσµου και 
πάνω στη βάση της οικοδοµεί το σοσιαλισµό η µεγάλη 
χώρα του ηρωϊκού Ρούσσικου Προλεταριάτου. 

 
Με τους συντροφικούς χαιρετισµούς µας 
Μ. Μπεζαντάκος, Α. ∆ερβίσολου, Μ. ∆ούλγερης 



Πρόσφατα ήρθε στο φως ένας µεγάλος όγκος πλη-
ροφοριών µέσω της οµάδας «Αρχειοµαρξιστικές Μνή-
µες» από πηγές που ήταν παντελώς άγνωστες ως τα 
σήµερα και περιλαµβάνουν αυθεντικά έγγραφα από 
το Γ’ Σώµα Στρατού, την Αστυνοµία Πόλεων, την Χω-
ροφυλακή ως και επικηρύξεις που θυροκολούνταν 
σε δηµόσιους χώρους. Πιθανόν µελετητές να τα έχουν 
υπ’ όψιν τους, ωστόσο εµείς δεν τα έχουµε δει που-
θενά. 

Τις βρήκα κυρίως από το ψηφιακό αρχείο του 
ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (http//www.venizelosarchivesgr/idex. 
asp), ενώ ένα από τα τεκµήρια βρέθηκε στο ebay. 

Οι πηγές αυτές µας εκθέτουν µια σειρά από πλη-
ροφορίες για την οργάνωση των Αρχειοµαρξιστών, 
αλλά ίσως µεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ότι µας απο-
καλύπτουν πως οι κατασταλτικοί µηχανισµοί έβλεπαν 
την ΚΟΜΛΕΑ. Αποδεικνύουν στον κάθε αντικειµενικό 
παρατηρητή, ότι αυτή η οργάνωση δεν ήταν µια «αρ-
χειοφασιστική», µια «πρακτόρικη» οργάνωση. Το 
αστικό κράτος είχε απόλυτη συνείδηση, ότι οι Αρχει-
οµαρξιστές, ήταν ανάγκη να παρακολουθούνται και 
να εξουδετερώνονται γιατί ο κίνδυνος για το καθεστώς 
ήταν υπαρκτός. 

Σε διοικητικό επίπεδο, ο ιεραρχικός βαθµός των 
αξιωµατούχων που στέλνουν αναφορές και υπογρά-
φουν τα εν λόγω έγγραφα, δεν είναι «επαρχιακού» 
επιπέδου, ούτε τριτοκλασάτοι διευθυντές. Ήταν ο αρ-
χηγός της Αστυνοµίας Αθηνών, της Χωροφυλακής 
Θεσσαλονίκης και ένας αντιστράτηγος του Γ. Σώµατος 
Στρατού. Από µόνο του το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
το µέγεθος του κινδύνου που διέβλεπε το αστικό 

κράτος ΚΑΙ από τους Αρχειοµαρξιστές. 
Από την παρουσίαση αυτών των τεκµηρίων µαζί 

µε άλλα έγγραφα που θα έλθουν στο φως, βοηθούν 
στο να διαλυθούν οι µύθοι που καλλιεργήθηκαν τόσες 
δεκαετίες και είχαν σκοπό την σπίλωση των αγωνιστών 
αυτών της εργατικής τάξης. Με την έννοια αυτή, η 
αποκάλυψη αυτών των τεκµηρίων έχει µία ηθική διά-
σταση. Απαιτείται µια «αποκατάσταση» ηθική την οποία 
οφείλουν όσοι δηµιούργησαν ή ανέχθηκαν συκοφαν-
τίες. Κάθε µίζερη αποσιώπηση, κάθε «ναι µεν αλλά...», 
µεγαλώνει την ηθική τους ευθύνη. Και αν οι παλαιοί 
ήξεραν αλλά συνειδητά καλλιέργησαν αυτήν την ηθική 
απαξίωση, οι νέοι ωφείλουν - ΤΩΡΑ που γνωρίζουν - 
να πράξουν την ηθική δικαίωση των αγωνιστών αυτών. 
Όχι τόσο για τους αγωνιστές των Αρχειοµαρξιστών 
που έχουν πεθάνει. Όχι για τους απογόνους τους, 
που έχουν ακούσει τα «µύρια όσα» για τους δικούς 
τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο για τους νέους 
αγωνιστές που θα θελήσουν να µάθουν ιστορία και 
οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. 

Τα τεκµήρια που παραθέτουµε είναι για την χρο-
νική περίοδο, 1931-1933, εποχή που για εµένα έχει 
ενδιαφέρον. Γιατί µετά το σχίσµα του 1934 και την 
διάσπαση ανάµεσα σε Τροτσκιστές και αρχειοµαρξι-
στές το τµήµα που κρατά τον τίτλο «αρχειοµαρξιστές», 
δεν µε βρίσκει σύµφωνο. Ωστόσο και απέναντι σε 
αυτούς αξίζει µια κριτική, εντός των πλαισίων της 
ηθικής. 

Οι Αρχειοµαρξιστές, όπως και το ΚΚΕ, τοποθε-
τούνταν, στην πρώτη γραµµή των εχθρών του αστικού 
καθεστώτος. Η εποχή εκείνη του µεσοπολέµου ήταν 
ιδιαίτερα ταραγµένη για την χώρα. Η αστική τάξη αι-
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Πώς έβλεπαν τη δράση  
των Αρχειοµαρξιστών οι κατασταλτικοί  
µηχανισµοί του ελληνικού κράτους

του Αριστείδη Λάµπρου
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σθάνονταν µεγάλη πίεση µετά την Μικρασιατική κα-
ταστροφή και την ύπαρξη γενιών εργατών που είχαν 
ορατή την µεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση στην Ρω-
σία. Το «Ιδιώνυµο», µε τις φυλακίσεις, τις εξορίες, 
τις εκτοπίσεις, τις δίκες και τα βασανιστήρια απο-
δεικνύουν το µέγεθος του φόβου που είχε αγκαλιάσει 
την αστική τάξη. 

Η µελέτη των πηγών των οργάνων καταστολής 
µας βοηθά, επίσης, να αποκτήσουµε γνώσεις «εκ 
των ένδον». Κυρίως όµως µας ενδιαφέρει να δούµε 
τα τεκµήρια συγκριτικά, µε τα όσα γράφονταν στην 
εφηµερίδα «ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ» και µε τις δικές µας 
πληροφορίες από προφορικές πηγές. Αυτή η σύγ-
κριση, µας επιβεβαιώνει ότι η εφηµερίδα «ΠΑΛΗ ΤΩΝ 
ΤΑΞΕΩΝ» δεν ψεύδονταν σε νούµερα και αριθµούς. 
Με την έννοια αυτή ήταν µια αληθινή εφηµερίδα και 
συνεπώς απόλυτα επαναστατική. Αυτό φυσικά εξη-
γείται από το γεγονός ότι σε αυτή έγραφαν κυρίως 
απλοί εργάτες.  

 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
 
1. Η «επικήρυξη»  
Το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποιεί µια «επικήρυξη» 
της µεγάλης επαναστάτριας Κατίνας Εµµανουηλίδου. 
Είναι µεγάλη συγκίνηση που βρέθηκε αυτό το έγ-
γραφο. Κυρίως γιατί το παραδώσαµε στην κόρη της 
που είδε το πρόσωπο της µητέρας της για πρώτη 
φορά, τόσο καθαρά και όχι από την εφηµερίδα ΠΑΛΗ 
ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. Η ηρωίδα και δραπέτρια, από τις φυλα-
κές Αβέρωφ Κατίνα Εµµανουνηλίδου ήταν στα λίγα 
χρόνια της πολιτικής της δράσης στην πρώτη γραµµή 
των αγώνων. Πέθανε αφήνοντας ένα κοριτσάκι ενός 
έτους. Ένας ακόµα µύθος, ότι δήθεν δεν καταδιώ-
κονταν, οι Αρχειοµαρξιστές, διαλύεται και µαθαίνουµε 
την έκταση των αγώνων τους. Το έγγραφο αυτό ήταν 
λογικά αναρτηµένο στα αστυνοµικά τµήµατα και πι-
θανόν σε δηµόσια κτήρια. [φωτογραφίες 1 - 2] 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
Εµµανουνηλίδου ή Θεοφυλλίδου ή Πισπηλόγλου ή 
Ποντίκη ή Νικολάου = Κατίνα ή Μαριάνθη του Αρι-

Φωτό 1. «Η Κατίνα Εµµανουηλίδου καταζητείτε»

Φωτό 2. Λίστα αστυνοµικών που την αναζητούσαν.  
Η πίσω πλευρά της επικήρυξης



στείδου και της Αναστασίας εκ Θήρας Μ. Ασίας 20 
έως 24 ετών περίπου καπνεργάτρια και νυν κοµµ-
µουνίστρια. 

Καταζητείται 
∆ιότι αύτη κατάδικος ούσα εις τα ενταύθα Κεν-

τρικάς Γυναικείας Φυλακάς (Αβέρωφ) συνεπεία της 
υπ’ αριθ. 1955 3-5-32 αποφάσεως Πληµ/λείου Θεσ-
σαλονίκης, δι ης κατεδικάσθη εις φυλάκισιν τριών 
ετών και δύο ετών εκτόπισιν εις νήσον Γαύδον, απέ-
δρα εν τούτων την 1ην οδεύοντος µηνός. 

Χαρακτηριστικά: Ανάστηµα 1,54 µέτρου περίπου, 
σωµατική διάπλασις κανονική, λεπτή χροιά προσώπου 
λευκή µάλλον ωχρά, κόµη καστανόξανθη, οφθαλµοί 
καστανοί, φέρει εντός της ρινός της ουλήν τινά πυορ-
ρούσα. 

Πληροφορίαι: Αύτη συνελήφθη την 5 Μαίου 1930 
από του Τµήµατος Γεν. Ασφαλείας Πειραιώς επί πα-
ραβάσει του Νόµου 4229 και δι ην αιτίαν κατεδικάσθη 
εις φυλάκισην 1 µηνός. Ωσαύτως συνελήφθη την 15ην 
Οκτωβρίου 1931 υπό του 5ου Αστυνοµικού Τµήµατος 
Θεσσαλονίκης επί εξυβρίσει και αντιστάσει κατά της 
αρχής και κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 4 µηνών.  

Τυγχάνει γνωστή εις τους ∆ιοικητάς Ειδικής 
Ασφαλείας.... (ακολουθούν ονόµατα αστυνοµικών δι-
ευθυντών κλπ).... Η περί ης πρόκειται τυγχάνει σύ-
ζυγος του λίαν επικινδύνου κοµµουνιστού Ιωάννου 
Εµµανουηλίδη ή Ποντίκη και νυν καταδίκου εις τας 
φυλακάς Επταπυργίου δια την ιδίαν αιτίαν. Επίσης 
τυγχάνει προφυµατιώσα και µήτηρ µικρού τέκνου, 
και κατά πάσαν πιθανότητα θα κρύπτεται εις Πειραιά 
ή Θεσσαλονίκη εις οικίας οµοϊδεατών της. 

(Αριθ. ∆.Ε.Υ. 103011) 
Εν Αθήναις τη 11 Ιανουαρίου 1933 
Ο ∆ιευθυντής 
Κ. ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ 
 
(Αγοράσθηκε από το ebay) 
 

 
2. O νεκρός ήρωας Μπαµπουκόπουλος  
Συγκίνηση προκαλεί «Το ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοµµουνιστικών 
γεγονότων» που βρέθηκε στο αρχείο του Ελ. Κ. Βενι-
ζέλου και το οποίο υπογράφεται από τον Αρχηγό της 

Αστυνοµίας Πόλεων. Το γεγονός ότι οι Αρχειοµαρξιστές 
ακόµα και στον θάνατο ήθελαν να τιµήσουν τους 
αγωνιστές και τις ιδέες που εξέφραζε ο νεκρός 
ήρωάς τους, ήταν φυσικά γνωστό σε εµάς από προ-
φορικές πηγές αλλά και από τα γραφόµενα στον 
αστικό τύπο και την Πάλη των Τάξεων. Αλλά είναι 
πρώτη φορά που έρχεται στο φως ένα «ενηµερωτικό» 
έγγραφο/αναφορά από το εσωτερικό του κατασταλ-
τικού µηχανισµού του κράτους, για τον ήρωα αυτό. 
[φωτογραφία 3, από την κηδεία εφηµερίδα ΕΛΕΥ- 
ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ]. 

Ο Παµπουκόπουλος πήγε για να τιµήσει την Οκτω-
βριανή επανάσταση. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις 
φυλακές Αβέρωφ µαζί µε άλλους επτά νέους αρχει-
οµαρξιστές καθώς και µε µέλη του ΚΚΕ:«... εκεί άρ-
χισαν να τους βασανίζουν τα όργανα του αστικού 
κράτους µε σκοπό να τους εξοντώσουν. Και επειδή 
ετόλµησαν να διαµαρτυρηθούν για τα µεσαιωνικά 
αυτά βασανιστήρια, τους έπιασαν και τους πέρασαν 
τα πόδια µέσα στα κάγκελα, τους χτυπούσαν δε οι 
κανίβαλοι επί ώρες ως που τους καταµάτωσαν τα 
πόδια και τους έκαµναν κυριολεκτικώς πτώµατα. Στην 
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κατάσταση αυτή τους πέταξαν µέσα σε µπουντρούµια 
χωρίς γιατρό. Το πόδι του συντρ. Παµπουκόπουλου 
πρήστηκε µα δεν τον µετέφεραν στο νοσοκοµείο....» 
(ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ). Από τον βασανισµό αυτό έπαθε 
σηψαιµία και πέθανε σε νοσοκοµείο. [φωτογραφία 4] 

Φυσικά, η αναφορά του Αρχηγού της Αστυνοµίας 
Πόλεων έχει υπηρεσιακό ύφος, χωρίς συναίσθηµα. 
Θα προτιµούσαµε την παράθεση του γεγονότος από 
την ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ή από την αστική εφηµερίδα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ που έχουν µια ζωντάνια και µια 
ηθικά τονισµένη διάσταση του αγώνα. Εδώ ο «Αρχη-
γός»... δεν αναφέρει την διαδήλωση και την «εισβολή» 
επιτροπής των Αρχειοµαρξιστών στο γραφείο του Ει-
σαγγελέα Αθηνών, για να διαµαρτυρηθούν ούτε και 
άλλες δράσεις που σχετίζονταν µε το γεγονός αυτό. 
Αλλά και µέσα από αυτό το άψυχο διοικητικό κείµενο 
αποκαλύπτεται έστω και λίγο η ηθική και συµβολική 
σηµασία που είχαν για τους αρχειοµαρξιστές οι νεκροί 
ήρωές τους. Ενδιαφέρον έχει και η σύντοµη αναφορά 
του «αρχηγού» στον βασανισµό του Παµπουκόπουλου 

τον οποίο περιγράφει χαρακτηριστικά ως «κακοποί-
ηση». Κακοποίηση η φάλαγγα, που οδήγησε στην ση-
ψαιµία και τον θάνατο. 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο 
έγγραφο παρατίθεται από τον Mark Maz.... στην µελέτη 
του για την συγκρότηση του αντικοµουνιστικού κρά-
τους (πηγή...Ιστωρ κλπ), ως τρανταχτή απόδειξη του 
φόβου που διακατείχε τις κατασταλτικές δυνάµεις 
για τον κοµουνιστικό κίνδυνο, καθώς µε την αναφορά 
του στα γεγονότα της κηδείας φαίνεται να προειδο-
ποιούσε τον Βενιζέλο για το ότι το αστικό κράτος δεν 
πρέπει να εφησυχάζει. Αν λάβουµε αυτό υπόψη, είναι 
τραγικό ότι αν ψάξει κανείς το όνοµα ΠΑΜΠΟΥΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ στο διαδίκτυο βρίσκει µόνο 2-3 αναφορές... 

 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Κοµµουνιστικών γεγονότων 
«Την 23/1/32 απεβίωσεν εν τω ∆ηµοτικώ Νοσοκοµείω 
ο εκεί νοσηλευόµενος κοµµουνιστής Παµπουκόπου-
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λος, συνεπεία κακοποιήσεως του εν τοις Φυλακοίς.- 
Οι κοµµουνισταί προτιθέµενοι να δηµιουργήσωσι 

ζητήµατα επεδίωξαν να λάβωσι το πτώµα. Τούτο τοις 
απηγορεύθη παρά της Αστυνοµίας και η κηδεία εγέ-
νετο εν τω Ναώ του Α. Νεκροταφείου αθορύβως.- 

Μετά την ταφήν, κοµµουνισταί, αφαιρέσαντες 
λάθρα εκ του τάφου του τον Σταυρόν, έθεσαν αντί 
τούτου σφυρί και δρεπάνι.- 

Την 31/1/32 η Αστυνοµία λαβούσα γνώσιν ότι εσκό-
πουν να κάµωσι πολιτικόν µνηµόσυνον, απηγόρευσε 
πάσαν συγκέντρωσιν και έλαβε τα κατάλληλα µέτρα 
τόσον εν τω Νεκροταφείω και πέριξ αυτού όσον και 
εις την Πόλιν. [φωτογραφία 4]  Ούτοι, παρά την απα-
γόρευσιν συγκεντρώθησαν περί ώραν 3 µ.µ. εις τας 
στήλας του Ολυµπίου ∆ιός και εκείθεν επιχειρήσαντες 
να µεταβώσιν εις το Νεκροταφείον διελύθησαν και 
συνελήφθησαν εξ αυτών 40, ενώ οι λοιποί φθάσαντες 
δια παρόδων εις τον λοφίσκον του Νεκροταφείου, 
ύψωσαν ερυθράν σηµαίαν και ψάλλοντες τον ύµνον 
της Γ. ∆ιεθνούς ελιθοβόλουν τους αστυνοµικούς ... 

... Οι συλληφθέντες κατά την ηµέραν ταύτην, εν 

συνόλω 140 κοµµουνισταί, παρεπέµφθησαν επί πα-
ραβάσει του ιδιωνύµου .... καταδικασθέντων µόνον 
10.... Την 2/2/32 και ώραν 9 µ.µ. περί τους 40 κοµ-
µουνισταί συγκεντρωθέντες αιφνιδίως προ του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης ύψωσαν ερυθράν σηµαίαν κραυ-
γάζοντες «κάτω οι δολοφόνοι η τροµοκρατία» και 
έρριψαν προ της θύρας φιάλην ερυθράς µελάνης..... 

 
...Ο Αρχηγός Αστυνοµίας Πόλεων  
 
 (υπογραφή) Ρικάρδος Ρεµανδάς (ηµεροµηνία) 

9/2/32 [φωτογραφίες Α και Β] 
 
Ανάµεσα στους εκατοντάδες εργάτες αγωνιστές 

140 εξ’ αυτών βρέθηκαν στα χέρια της Αστυνοµίας 
Πόλεων. Μόνο και µόνο από αυτό το γεγονός κατa-
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λαβαίνουµε την εσωτερική ηθική δύναµη των Αρχει-
οµαρξιστών. Οι αγωνιστές αρχειοµαρξιστές, απέναντι 
στον βασανισµό και τον θάνατο, έδωσαν τα πάντα για 
να τιµήσουν την µνήµη του νεκρού ήρωα και ύψωσαν 
κραυγή απέναντι στην αδικία και στον θάνατο του 
Παµπουκόπουλου που προκάλεσαν οι τύρανοι. [φω-
τογραφία Γ ]  Αλλά και µέλη του ΚΚΕ, όπως λέει η 
ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, συµµετείχαν στις διαµαρτυρίες και 
τις συγκρούσεις αναφέροντας ότι έγινε ένα ενιαίο 
µέτωπο στην πράξη. 

Το έγγραφο δεν µπορεί να κρύψει την αλήθεια 
για τον Παµπουκόπουλο «...Ο θάνατος του νεαρού 
κοµµουνιστού Παµπουκόπουλου, οφειλόµενος, κατά 
τους ιατρούς του Νοσοκοµείου, εις σηψαιµίαν του 
σώµατος εκ του προξενηθέντος εις το πόδι του τραύ-
µατος....» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 24-1-1932). [φωτο-
γραφία 5] 

Ο «Αρχηγός» στο σηµείωµά του επίσης ξεχνάει 
να αναφέρει ότι «... Εκεί ενισχυθέντες µε άλλους, 
εφώρµησαν κατά των αστυνοµικών και κατώρθωσαν 
– ως ισχυρίζονται – να εισέλθουν εις τον εσωτερικόν 
ναΐσκον του Νεκροταφείου και να παραλάβουν τον 
νεκρόν του ατυχούς Παµπουκόπουλου. Ευθύς αµέ-
σως, κρατούντες τον νεκρόν εις τας χείρας των, ήρ-
χισαν να ψάλλουν πένθιµα επαναστατικά εµβατήρια, 
ετοιµαζόµενοι δια τον ενταφιασµόν του. Εν τω µεταξύ 
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όµως ενισχυθείσα η δύναµις των αστυνοµικών συ-
νέστησεν εις τους αρχειοµαρξιστάς να εγκαταλεί-
ψουν τον νεκρόν... Επηκολούθησε τότε κρατερά συµ-
πλοκή.... Τελικώς η αστυνοµία επέτυχε την διάλυσιν 

των αρχειοµαρξιστών...» ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 24-1-
1932. [φωτογραφία 6] 

 
3. Η προεκλογική συγκέντρωση... 

 
Η ΚΟΜΛΕΑ αποφασίζει να κάνει προεκλογική συγ-
κέντρωση στο θέατρο ΠαπαΪωάννου. Το Αρχηγείον 
της Χωροφυλακής, Τµήµα Ειδικής Ασφαλείας ανα-
λαµβάνει να κάνει πλήρη ενηµέρωση. Η προεκλογική 
συγκέντρωση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 1933 και 
σχετικές φωτογραφίες από την Πάλη των Τάξεων 
έχουν δηµοσιευθεί στην σελίδα της οµάδας Αρχει-
οµαρξιστικές Μνήµες. [φωτογραφία 7] Από τα νεανικά 
πρόσωπα των φωτογραφιών, διαπιστώνουµε ότι όντως 
ο ∆ιευθυντής Βολάνης απλά διαπιστώνει την αλήθεια. 
Πλήθος νέων συνέτρεξε στο θέατρο!!! Αλλά και η 
πληρότητα του θεάτρου αξίζει να σηµειωθεί. ∆εν 
είναι εύκολο να κινητοποιήσεις 1200 άτοµα µε δε-
δοµένες τις συνθήκες καταστολής αλλά και τις συγ-
κοινωνίες της εποχής!  

Και έχει ενδιαφέρον, η εναλλαγή οµιλητών µεταξύ 
Αρχειοµαρξιστών και στελεχών του ΚΚΕ. Παρόλο που 
θα εκστοµίστηκαν και βρισιές και «σηµειώθηκαν δια-
πληκτισµοί» (όπως αναφέρει ο Ταγµατάρχης στο τέλος 
του εγγράφου) φαίνεται να υπήρξε κάποιο επίπεδο 
συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρηµάτων. Εντύπωση 
προκαλεί πως οι Αρχειοµαρξιστές είχαν τόσο άµεση 
ενηµέρωση και άποψη για τόσο σπουδαία παγκόσµια 

γεγονότα, όπως η εξέγερση των 
ναυτών στο πολεµικό πλοίο της 
Ολλανδίας. Φυσικά, όπως ήταν 
αναµενόµενο, ο Ταγµατάρχης Βο-
λάνης στην ενηµέρωσή του τόνισε 
ότι οι οµιλητές του ΚΟΜΛΕΑ υπε-
ρασπίστηκαν τους καταπιεσµέ-
νους στην Μακεδονία, τους Σλα-
βοµακεδόνες και τους Ισραη- 
λίτες.  

Επίσης εδώ, µε αφορµή την 
επιστολή που παραθέτω παρα-
κάτω, πρέπει να σχολιάσουµε την 
κόντρα της Χωροφυλακής µε την 
Αστυνοµία Πόλεων. Προκαλεί εν-
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τύπωση πως εισέρχεται η Χωροφυλακή στα µέρη που 
ελέγχει η Αστυνοµία Πόλεων. Το αναφέρουµε αυτό 
γιατί τα διοικητικά όρια της Χωροφυλακής δεν ήταν 
εντός του κέντρου των Αθηνών ενώ το θέατρο Πα-
παϊωάννου ήταν στην οδό Πατησίων 27. [φωτογραφία 
8 του θεάτρου] Οι περιοχές αρµοδιότητας ήταν µια 
πηγή ανταγωνισµών µεταξύ Αστυνοµίας και Χωρο-
φυλακής, που πολλές φορές πρόσφερε την ευκαιρία 
να γλυτώσει κανείς από τους κατασταλτικούς µηχα-
νισµούς. 

«Η Χωροφυλακή... ήταν υπεύθυνη για τη δηµόσια 
τάξη και ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα εκτός από 
την Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα και την Κέρκυρα, 
που ήταν αρµοδιότητα της Αστυνοµίας Πόλεων...» (wi-
kipedia). Η συγκεκριµένη παρέµβαση της χωροφυ-
λακής εποµένως αποτελεί µια καθαρή εισπήδηση 
της Χωροφυλακής στις διοικητικές αρµοδιότητες της 
Αστυνοµίας Πόλεων. Εκτός ίσως, αν η «∆ιεύθυνση 
Ειδικής Ασφάλειας» είχε κάποιου είδους συνολικό-
τερη αρµοδιότητα, για την αντιµετώπιση του «κοµ-
µουνιστικού κίνδυνου». 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ. 47/37/114  
Εµπιστευτική 
 
Εν Αθήναις της 15 Φεβρουαρίου 1933 
 
Π ρ ο ς 
Το Αρχηγείον της Χωροφυλακής 

Τµήµα Ειδικής Ασφαλείας 
 
Ε ν τ α ύ θ α 
 
«Περί της κοµµουνιστκής προεκλογικής συγκεν-

τρώσεως» 
Λαµβάνω την τιµήν ν΄αναφέρω ότι υπό της Κεν-

τρικής Εκλογικής Επιτροπής της Κοµµουνιστικής Ορ-
γανώσεως Μπολσεβίκων-Λενινιστών (Αρχειοµαρξι-
στών) ωργανώθη χθες και περί ώραν 7 µµ. Εν τω 
Θεάτρω Παπαϊωάννου προεκλογική Κοµµουνιστική 
συγκέντρωσις εις ήν έλαβον µέρος περί τα 1,200 
άτοµα, µεταξύ των οποίων πλείστοι ανήλικοι παίδες. 

Προς τους συγκεντρωθέντας ωµίλησε πρώτος ο 
γνωστός αρχειοµαρξιστής Τίµος Βιτσώρης (εδώ µπέρ-
δεψε τον οµιλητή ο οποίος ήταν ο Γιώργος Βιτσώρης) 
υποψήφιος Βουλευτής όστις δια µακρών ανέπτυξε 
την ιστορία του Κοµ. Κόµµατος και τους αγώνας του 
Παγκόσµιου προλεταριάτου δια την ανατροπήν του 
αστικού καθεστώτος. Εκαυτηρίασε την τακτικήν του 
κρατούντος κοινωνικού συστήµατος και είπεν. Το κα-
πιταλιστικόν κράτος δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον 
δια την εργατική τάξιν. – νοιώθοντας δε ότι αι εργα-
τικαί τάξαι εξεγείρονται εντείνει τα τροµοκρατικά αυ-
τού µέτρα προς κατάπνιξιν του προετοιµαζοµένου 
επαναστατικού Κινήµατος – αλλά θάρθη γρήγορα η 
ώρα που η εργατική ταξις θα σηκώση τη γροθιά της 
και µε τον όγκον της θα σαρώση τον καπιταλισµόν». 
Συνεχίζων ωµίλησε περί εξαχρειώσεως της Αστικής 
Τάξεως, περί τροµοκρατικών µέτρων, λαµβανοµένων 
υπό του Κράτους κατά της µειονότητος της Μακεδο-
νίας και της Ισραηλιτικής τοιαύτης και διείπεν ότι η 
προσεχής εκλογική κάθοδος της χώρας είναι η τε-
λευταία απόπειρα του Ελληνικού Καπιταλισµού προς 
φασιστικοποίησιν του Κυβερνητικού Κόµµατος κατά 
τας προσεχείς εκλογάς και των λόγων οι οποίοι επι-
βάλλουσιν εις τούτον να κατέλθη εις αυτάς, τονίσας 
«δεν είναι ο Κοινοβουλευτικός δρόµος εκείνος ο 
οποίος θα µας οδηγήση εις την επιτυχίαν για την επι-
τυχίαν µας ένας µόνος δρόµος υπάρχει το Επανα-
στατικόν Κίνηµα, τα οδοφράγµατα». 

Κατά την αγόρευσίν του ο ανωτέρω οµιλητής ανέ-
φερεν τους αγώνας των Κοµµουνιστών της Γερµανίας, 
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το στασιαστικόν κίνηµα των ναυτών του Ολλανδικού 
Πολεµικού παρουσιάσας αυτάς ως αξιοµίµηττα πα-
ραδείγµατα, της εξεγέρσεως των εργατικών µαζών 
και τονίσας ιδιαιτέρως «και στην Βαλκανική Χερσό-
νησο δηµιουργούνται όλες εκείνες οι συνθήκες που 
ετοιµάζουν την εκδήλωσιν του Επαναστατικού κινή-
µατος. Τελειώνων τον λόγον του εκαυτηρίασε την τα-
κτικήν των Σταλινικών και ετόνισε «Εµείς η αριστερά 
Πτέρυγα του Κοµµουνισµού, δείχνουµε το δρόµο προς 
την Παγκόσµιον Επανάστασιν». 

Μετά τον Βιτσώρη τον λόγον έλαβεν ο κοµµουνι-
στής Ανέστης Σαµαρτζόπουλος, υποψήφιος Βουλευ-
τής, όστις ωµίλησεν εκ µέρους του Κοµ. Κόµµατος 
αντικρούσας τας εκτοξευθείσας παρά του προλαλή-
σαντος τούτου κατηγορίας των Σταλινικών Κοµµουνι-
στών. 

Τρίτος ωµίλησεν ο Αρχειοµαρξιστής Κων. Ανα-
στασιάδης υπεραµυνθείς της τακτικής της οργανώ-
σεως των Μπολσεβίκων Λενιστών. 

Τέλος ανεγνώσθη ψήφισµα µε τας γνωστάς αξιώ-
σεις των κοµµουνιστών, όπερ και ενεκρίθη, µεθ’ ο 
οι συγκεντρωθέντες περί την 9 µ.µ. διελύθησαν ησύ-
χως. 

Κατά το διάστηµα της συγκεντρώσεως καθ’ ην 
ώραν ωµίλουν οι ρήτορες εσηµειώθησαν διαπληκτι-
σµοί µεταξύ των οπαδών των αντιµαχωµένων µερίδων 
Κοµµουνιστών Αρχειοµαρξιστών και εδηµιουργήθη 
κατ’ επανάληψη θόρυβος, χωρίς όµως και να προ-
κληθή ανάγκη επέµβασις της παρακολουθήσης την 
συγκέντρωσιν Αστυνοµικής δυνάµεως 

 
Ο ∆ιευθυντής  
Βολάνης  
Ταγ/χης» 
[φωτογραφιες 9-10] 

  4. Θεσσαλονίκη (α) 
 

Η Θεσσαλονίκη, εκείνη την εποχή είχε σπουδαία ση-
µασία για τον Αρχειοµαρξισµό. Συνεχής ήταν η προ-
σπάθεια να επεκτείνουν την δράση τους στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, σηµειώνοντας πολλές φορές µε-
γάλη επιτυχία. Ήδη από το 1930 το Γ. Σώµα Στρατού, 
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είναι ενηµερωµένο για τις δράσεις του ΚΚΕ και των 
Αρχειοµαρξιστών, ιδιαίτερα µέσα στα σχολεία. Το έγ-
γραφο που παρατίθεται παρακάτω απευθύνεται στον 
Υπουργό των Στρατιωτικών και κάνει ιδιαίτερη ανα-
φορά στα επαναστατικά σχολεία των Αρχειοµαρξιστών 
και συγκεκριµένα στο Σχολείο Αγίας Φωτεινής και 
αποτελεί άλλο ένα τεκµήριο της στρατηγικής επιλογής 
των Αρχειοµαρξιστών να προωθούν την µαρξιστική 
µόρφωση των νέων αγωνιστών. [φωτογραφία 11] 
 

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον 
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 169 
– ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – 
 
Εν Θεσσαλονίκη τη 14 Φεβρουαρίου 1931 
 
ΤΟ  
Γ΄ Σώµα Στρατού 
Προς 
Τον Κον Υπουργόν των Στρατιωτικών 

Αθήνας 
“Περί εξελίξεως και δράσεως Κοµµουνιστικής 

προπαγάνδας” 
 
Λαµβάνω την τιµήν ν’αναφέρω ότι, εκ της παρα-

κολουθήσεως της κινήσεως του Κοµµουνισµού κατά 
το τελευταίον έτος, φαίνεται ότι η κοµµουνιστική προ-
παγάνδα ήρχισε να εντείνεται εις τας τάξεις της νε-
ολαίας και µάλιστα της µαθητιώσης, ένθα βοηθούµενη 
αφ’ενός µεν υπό του ευπλάστου χαρακτήρος των 
νέων, αφ’ετέρου δε υπό ενίων εκπαιδευτικών λει-
τουργών, είτε λόγω αµελείας επιβλέψεως και παρα-
κολουθήσεως της ηθικής διαπλάσεως των µαθητών 
είτε λόγω Αρχών άκρως αριστεριζουσών, είτε ακόµη 
λόγω κοµµουνιστικών ιδεών των διδασκάλων τούτων, 
τείνει να λάβη διαστάσεις σοβαράς εγκυµονούσας 
τον κίνδυνον γεννήσεως σοβαρών εθνικών και κοι-
νωνικών προβληµάτων δια το µέλλον.  

Το Σώµα Στρατού αντιληφθέν εγκαίρως την τοι-
αύτην προσπάθειαν του Κοµµουνισµού, ως και την 
συµπεριφοράν µελών τινών του διδασκαλικού κόσµου, 
ανέφερεν αλλεπαλλήλως (δια των υπ’αριθ.325/5/ 
4/30,408/27/5/1930 και 528/5/7/30 αναφορών) την 
τοιαύτην κατάστασιν και κατήγγειλεν ωρισµένους εκ-
παιδευτικούς λειτουργούς, ων η δράσις τελείως έχει 
αποκαλυφθή πλέον. 

Υπό το πρόσχηµα φιλελευθέρων και ∆ηµοκρατι-
κών Αρχών ή υπό µίαν τυφλήν ανοχήν εις τινα των 
εκπαιδευτηρίων του Κράτους µε καθαρώς κοµµου-
νιστικήν διδασκαλίαν παρά διδασκάλων φανατικών 
Κοµµουνιστών χαλκεύεται η εξάρθωσις της εθνικής 
συνειδήσεως. 

Η τελευταία ανακάλυψις του ενταύθα Κέντρου και 
του Σχολείου Αρχειοµαρξιστών Αγίας Φωτεινής, ενί-
σχυσε την σχηµατισθείσαν γνώµην υπό του Σώµατος 
Στρατού, αι δε δραστήριαι ενέργειαι της Ασφαλίας 
Θεσσαλονίκης απεκάλυψαν ότι εν τοις εκπαιδευτηρίοις 
πυρήνες κοµµουνιστικοί έχουσιν ιδρυθή δια την ενερ-
γόν δράσιν και εξάπλωσιν του κοµµουνισµού…. 

....Κατά την τελευταίαν δίκην των κοµµουνιζόντων 
µαθητών και µαθητριών των συλληφθέντων εις το 
Σχολείον Αρχειοµαρξιστών Αγίας Φωτεινής, απεκα-
λύφθη συν τοις άλλοις ότι κοράσια του ∆ιδασκαλείου 
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µέλλουσαι να διδάξωσι την Ελληνικήν νεότητα, συ-
νανεστρέφοντο αλήτας αέργους και ανηθίκους, δι-
δασκοµεναι παρ’αυτών τας κοµµουνιστικάς αρχάς 
και διαφθειρόµεναι εις τρώγλας. ..... 

 
….Π. ΚΛΑ∆ΟΣ 
Αντιστράτηγος 
∆ια την ακρίβειαν της αντιγραφής  
Το 1ον τµήµα ∆ιοικητικού 
 
Αθήναι τη 27 Φεβρουαρίου 1931 
 
Αµούργης Νικόλαος 
Αντ/χης Πεζ. 
 
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ήδη από το 1930 

ενηµερώνονται οι ανώτεροί τους για την δράση των 
Κοµµουνιστών της Θεσσαλονίκης (ευχόµαστε να βρε-
θούν και αυτές οι ενηµερώσεις). 

Εξ’ άλλου η διδασκαλία στα σχολεία αυτά γίνονταν 
όχι µόνο εντός κτηρίων αλλά και στην ύπαιθρο, όπως 
µας αποκαλύπτει ο Νίκος Θεοδοσίου µε την φωτο-
γραφία του Αρχειοµαρξιστή Ταµπτάκου στην εξοχή 
της Θεσσαλονίκης. [φωτογραφία ∆] Είναι τέλος αλή-
θεια κύριε Αντιστράτηγε, ότι «εις τρώγλας» διδά-
σκονταν η αλήθεια. Βλέπετε τα παλάτια και τα µεγάλα 
κτήρια είναι κατειληµµένα από εσάς και την κου-
στωδία σας. 

Εν κατακλείδι, τα σχολεία αυτά ήταν κέντρα µόρ-

φωσις των νέων αλλά και των εργατών επάνω στις 
αρχές του Μαρξισµού.  

 
4. Θεσσαλονίκη (β) 

 
Ένα χρόνο αργότερα ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Θεσ-
σαλονίκης Καλοχριστιανάκης, ενηµερώνει και αυτός 
µε την σειρά του για την δράση των Αρχειοµαρξιστών, 
βεβαιώνοντας από πλευράς κατασταλτικού µηχανισµού 
την «εκπληκτική πρόοδον» της επιρροής τους στο 
χώρο των εργατών και της νεολαίας. Βέβαια στα γρα-
φόµενα του Καλοχριστιανάκη φαίνεται χαρακτηριστικά 
να ενσωµατώνει την διαστρεβλωµένη εικόνα που 
προωθούνταν στους χώρους της αριστεράς για τους 
Αρχειοµαρξιστές ότι έδιναν προτεραιότητα στην µόρ-
φωση έναντι της µαχητικής δράσης: 

«....Ούτω έχοµεν κατά τα τελευταία έτη τη δηµι-
ουργηθείσαν παράταξιν των Αρχειοµαρξιστών (αρχη-
γός Τρότσκυ) ήτις ως πρόγραµµά της έχουσα την µόρ-
φωσιν και οργάνωσιν των εργατών δια να καταστούν 
ώριµοι δι’ επαναστατικήν εν καιρώ δράσιν, είναι εναν-
τίον των αγώνων των πεζοδροµίων αντιδράσασα µά-
λιστα πλειστάκις κατά τούτων. 

Η δράσις της παρατάξεως ταύτης µέχρι του πα-
ρελθόντος θέρους παρουσίαζεν εκπληκτική πρόοδον 
όσον αφορά την µόρφωσιν µε τας Μαρξιστικάς θεω-
ρείας των νέων εργατών και της µαθητιώσης νεολαίας, 
κατά το παρελθόν όµως έτος ως και κατά τους πρώ-
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τους µήνας του λήγοντος έτους συνεπεία της ανα-
καλύψεως πλείστων µορφωτικών σχολείων και οµά-
δων συνελήφθησαν και εφυλακίσθησαν κατόπιν κα-
ταδικαστικών αποφάσεων άπαντες σχεδόν οι ηγήτορες 
της ενταύθα Αρχειοµαρξιστικής παρατάξεως...... 

 
Θεσσαλονίκη τη 29 Νοεµβρίου 1932 
 
Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 
Γ. Καλοχριστιανάκης». 
[φωτογραφία 12] 
 
Παρενθετικά θα προσθέσουµε ορισµένα στοιχεία 

για τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Γ. Καλοχριστιανάκη όπως 
περιγράφονται στο βιβλό «ΧΑΦΙΕΣ» του Αλέξανδρου 
Γάγκα: «...Η σύγκρουση -και µε άλλους τοπικούς κύ-
κλους- κόστισε στον Μερεντίτη την αντικατάστασή του 

και στη θέση του ανέλαβε στις 4-12-1924 ο Καλοχρι-
στιανάκης... στο αποτυχηµένο στρατιωτικό κίνηµα Κα-
ρακούφα-Μπακιρτζή της 9-4-1926 κατά του Πάγκαλου 
-είχε συµµετοχή ο Καλοχριστιανάκης-, ήταν, µαζί µε 
το διευθυντή... επικεφαλής των καθεστωτικών αρχών. 
Στη δίκη των κινηµατιών αξιωµατικών, ο Καλοχριστια-
νάκης καταδικάσθηκε σε τριετή φυλάκιση... Την ανα-
τροπή του Πάγκαλου, τον Αύγ. 1926, ακολούθησε η 
αντικατάσταση του Γιαννουκάκου από τον Καλοχρι-
στιανάκη και η σύλληψη του Μερεντίτη...». Τα αναφέ-
ρουµε αυτά για να δούµε και την ηθική διάσταση 
αυτών που κατηγορούν τους Αρχειοµαρξιστές... Βυθι-
σµένοι στις ίντριγγες των διάφορων αστικών επιτελείων 
και σε µια εναγώνια διαπάλη για την καρέκλα που ο 
καθένας θεωρεί ιδιοκτησία του... 

Φυσικά δεν είµαι οπαδός της άποψης ότι οι συγ-
γενείς ευθύνονται για τις συµπεριφορές συγγενών. 
Ωστόσο στην ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 15-12-1931 διαβά-
ζουµε: «ΒΕΡΟΙΑ, 8 ∆εκεµβρίου... Στις 7 του ∆εκέµβρη 
έγινε στο κακουργοδικείο η δίκη του χαφιέ Καλοχρι-
στιανάκη, ανιψιού του αστυνοµικού διευθντού Θες/νί-
κης. Τον Αύγουστο του 1930 στην συγκέντρωση της 
30/µελούς επιτροπής ανέργων ο χαφιές αυτός πυ-
ροβόλησε, ενώ µετέφερε στο τµήµα το σύντροφό µας 
Ταµπάκη. Ήθελε να τον κτυπήσει στα µυαλά µα ο 
σύντροφος µας µπόρεσε να σηκώσει το κεφάλι του 
και έτσι η σφαίρα πέρασε το µάγουλο, έκοψε τη 
γλώσσα, έσπασε τα δόντια και βγήκε απ’ τα χείλια 
του συντρόφου µας...» 

Τι τυχαία «σύµπτωση» ο ανηψιός!! 
Η µελέτη των πηγών αξίζει να συνεχιστεί. Υπάρ-

χουν προφανώς διάσπαρτα τεκµήρια, κυρίως σε χει-
ρόγραφη µορφή απ' όπου µπορούµε να αντλήσουµε 
πληροφορίες για τις παρεµβάσεις των Αρχειοµαρξι-
στών σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο αυτή η εργασία απαι-
τεί µεγάλο κόπο και χρόνο. Από την πλευρά µας µε 
την προσπάθεια αυτή πιστεύουµε ότι ανοίξαµε ένα 
δρόµο για να ερευνηθούν περισσότερες αναφορές. 
Να γίνουν συγκρίσεις µε εφηµερίδες αστικές και 
την ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ.  

Εξάλλου κάθε νέα πηγή ή τεκµήριο είναι µια έκ-
πληξη µικρή ή µεγάλη.  
 

Φωτό 12
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Στα δέκα χρόνια που αναπτύχθηκε η κυρίως 
δράση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης (1924-
1934), χιλιάδες αγωνιστές του εργατικού κινήµατος 
βρέθηκαν µέσα στις γραµµές της και αναδείχτηκαν 
εκατοντάδες στελέχη. Για ελάχιστους όµως µπορούµε 
να έχουµε µια πλήρη εικόνα της προσωπικής και 
πολιτικής διαδροµής τους. Για τους περισσότερους, 
µόνο κάποιες αποσπασµατικές και ενίοτε λαθεµένες 
αναφορές.1 

Ένας από τους βασικούς στόχους του περιοδικού 
«Αρχειοµαρξιστικές Μνήµες» είναι να καλύψει αυτά 
τα ιστορικά κενά, να αναδείξει, µέσα από πρωτογενείς 
πηγές, τα λησµονηµένα πρόσωπα και να τα φέρει 
στο προσκήνιο της ιστορίας. Σ’ αυτό το σηµείωµα γί-
νεται µια απόπειρα να συγκεντρώσουµε όλα τα δια-
θέσιµα στοιχεία για τον δάσκαλο Γιώργο Κρόκο και 
την πολύ σύντοµη ζωή του. Η πολιτική του δράση 
αναπτύχθηκε περισσότερο σε φυλακές και εξορίες, 
όπου τον «φιλοξένησε» το αστικό κράτος, µέχρι την 

εκτέλεσή του από τους Ναζί στην Καισαριανή την 
Πρωτοµαγιά του 1944 µαζί µε άλλους 200 αγωνιστές. 

Για το συγκεκριµένο αγωνιστή µια σηµαντική πηγή 
πληροφοριών αποτελεί µια ταινία, το ντοκιµαντέρ του 
πρόωρα χαµένου σκηνοθέτη Σπύρου Τέσκου «Χαραγ-
µένες Ζωές» (2013). Σε αυτό περιλαµβάνονται µαρτυ-
ρίες συγγενών του Γιώργου Κρόκου αλλά και η άγνω-
στη, µέχρι τώρα, αλληλογραφία µε τη µητέρα του. 

Ο Γιώργος Κρόκος γεννήθηκε το 1905 (ή 1906) 
στο χωριό Στελί της Ικαρίας. Ήταν παιδί µιας πολύτε-
κνης οικογένειας αλλά από τα 16 παιδιά που γέννησε 
η µητέρα του, επέζησαν τα δέκα. Τελείωσε το Γυ-
µνάσιο στην Ικαρία και στη συνέχεια πήγε στη Μυτι-
λήνη όπου σπούδασε στο ∆ιδασκαλείο. Το 1929 ήρθε 
ο πρώτος, αλλά τελευταίος, διορισµός στο σχολείο 
του χωριού Ρουσίλβο, χωριό της σλαβοµακεδονικής 
µειονότητας, που µετονοµάστηκε από το ελληνικό 
κράτος σε Ξανθόγεια. Εκεί βρήκε «τα πρώτα εµπόδια» 
όπως αναφέρει ο ανιψιός του Σταµάτης Κρόκος, κα-
θώς «ανέλαβε και την υπεράσπιση των χωρικών γιατί 
τους εκµεταλλεύονταν άγρια». 

Ο Τάσσκο Μαµούροβσκι στο βιβλίο του για τον 
αρχειοµαρξιστή Pando Dzikov-Dzikata (Παντελή Τζίκα) 
αναφέρεται στον Γιώργο Κρόκο γράφοντας:  

«Στο τέλος του 1929, αρχές του 1930 στο χωριό 
Ρουσίλοβο ήρθε να διδάξει τα παιδιά του χωριού ο 
Έλληνας δάσκαλος Γιώργος Κρόκος, πρωτοπόρος κοµ-
µουνιστής, γεννηµένος στην Ικαρία στο Αιγαίο πέλαγος. 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΟΣ, 1906-1944 
Μια σκληρά χαραγµένη ζωή

του Νίκου Θεοδοσίου
Γιώργος Κρόκος (πηγή: ΑΣΚΙ)

1. Η περίπτωση του Γιώργου Κρόκου είναι χαρακτηριστική. Στην 
ιστοσελίδα του «Η Αθήνα ελεύθερη» γράφουν πως ήταν οργα-
νωµένος στο ΚΚΕ. Στην ταινία του Σπύρου Τέσκου «Χαραγµένες 
ζωές» δεν γίνεται καµία αναφορά στην κοµµατική του ταυτότητα. 
Στην «Εργατική ∆ηµοκρατία» Μάης 2007 γράφουν πως ήταν αρ-
χειοµαρξιστής στο ξεκίνηµά του αλλά «έκοψε γρήγορα κάθε 
δεσµό µε την αρχειο-µαρξιστική γραφειοκρατία και τάχθηκε 
κάτω από τη σηµαία της 4ης ∆ιεθνούς».
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Ακόµα και από την περίοδο που φοιτούσε στη Παιδα-
γωγική Ακαδηµία είχε γίνει µέλος του ΚΚΕ. Σε πολύ 
µικρό χρονικό διάστηµα στο Ρουσίλοβο άρχισε να κάνει 
παρέα µε πρωτοπόρους του χωριού και έγινε πολύ 
δηµοφιλής και σεβαστός όχι µόνο από τους µαθητές 
αλλά και από τους µεγάλους. Αυτός εξ αρχής συνδέ-
θηκε µε το ήδη αναφερθέντα Φώτη Λεκούσεφ ο οποίος 
το ίδιο διάστηµα ήταν µέλος στη νεολαιίστικη οργάνωση 
ΟΚΝΕ. Αυτοί οι δυο συχνά συζητούσαν για την πολιτική 
κατάσταση, για τα κοινωνικό-οικονοµικά προβλήµατα 
των εργατών και αγροτών. Μετέπειτα µε πρωτοβουλία 
του Κρόκου, ο Φώτης Λεκούσεφ εκλέχτηκε γραµµατέας 
της οργάνωσης ΟΚΝΕ στο Ρουσίλοβο. Σ αυτήν την κα-
τάσταση έµεινε µέχρι την άνοιξη του 1931.»2 

Το γεγονός ότι οι κοµµουνιστικές ιδέες που 
έφερε ο Κρόκος βρήκαν πρόσφορο έδαφος στο Ρου-
σίλοβο δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ένα χωριό που 
µαζί µε τη γειτονική Ζέρβη, έζησαν στην κυριολεξία 
από πρώτο χέρι τη Ρώσικη επανάσταση του 1917. 

Οι στρατιώτες ενός Ρώσικου συντάγµατος που 
βρισκόταν στο Όστροβο (Άρνισσα) πολεµώντας στο 
Μακεδονικό µέτωπο, όταν έµαθαν τα γεγονότα στην 
πατρίδα τους, αρνήθηκαν να συνεχίσουν το πόλεµο 
και ζήτησαν να επιστρέψουν πίσω. Οι Γάλλοι µε δόλο 
τους αφόπλισαν και τους εγκλώβισαν φρουρούµενους 
χωρίς τροφή στα δυο χωριά. Έλπιζαν πως οι χωρικοί 
θα έρθουν σε σύγκρουση µαζί τους, κάτι που δεν 
έγινε. Έτσι κατέφυγαν στη βία. Σκότωσαν πάνω από 
100 άοπλους Ρώσους φαντάρους και τους υπόλοιπους 
τους οδήγησαν στα κάτεργα µέχρι το τέλος του πο-
λέµου. 

Την ιστορία αφηγείται µε µια επιστολή του στην 
Πάλη των Τάξεων (7/12/1933) ο Σ. Λούρος από τις φυ-
λακές Επταπυργίου όπου κρατούνταν. 

∆εν βεβαιώνεται από καµιά πηγή, πέρα από τον 
Μαµούροβσκι, ότι ο Γιώργος Κρόκος υπήρξε µέλος 

του ΚΚΕ πριν προσχωρήσει στον αρχειοµαρξισµό. Πάντως 
όταν ξεκινούν οι διώξεις ενάντιά του, ο Κρόκος ανα-
φέρεται από την Πάλη των Τάξεων ως µέλος της ορ-
γάνωσης. Ως αρχειοµαρξιστής αναφέρεται και ο Φώτης 
Λυκούσης-Λεκούσεφ, που οδηγήθηκε σε δίκη µαζί 
µε τον Κρόκο. Και οι διώξεις ξεκίνησαν αρκετά νωρίς. 

Στις 12 Σεπτεµβρίου του 1932, περίπου τρία χρόνια 
µετά την άφιξή του στο Ρουσίλβο, ο Γιώργος Κρόκκος 
γράφει στη µητέρα του στην Ικαρία: 

 «Σεβαστή µου µητέρα, σας φιλώ.  
Προχθές πέρασα από συµβούλιο κατηγορούµε-

νος για πολλά πραγµατάκια. Είχαν συσσωρεύσει πολ-
λές ψεύτικες κατηγορίες. Σ αυτές προστέθηκε και 
ένα έγγραφο της Αυτού Αστυνοµίας για όσα συνέ-
βησαν αυτό το καλοκαίρι παραγεµισµένο µε πολλές 
χωροφυλακίστικες εξυπνάδες. Το συµβούλιο µε 
απήλλαξε λόγω αµφιβολιών και της επί τριετίαν επι-
µελούς εργασίας µου.» 
 
Είκοσι µέρες περίπου αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 

1932, ξαναγράφει στη µητέρα του για να την ενηµε-
ρώσει πως άρχισαν πλέον και οι δικαστικές διώξεις 
και αναπτύσσει τις ηθικές αρχές πάνω στις οποίες 
στηρίζει την πολιτική του δράση: 

«Τώρα πάλι πηγαίνω για άλλες δίκες. Λύσσαξαν 
οι εχθροί µου όταν είδαν πως η διοικητική ανάκριση 
δεν τους ικανοποίησε. Τώρα πήραν το δικαστικό 
δρόµο. ∆ε µε µέλλει καθόλου όµως γιατί διώκοµαι 
από τα πιο σάπια κορµιά που τα καταριούνται οι κά-
τοικοι όλης της περιοχής. Στηρίζουν τη ζωή και τη 
δύναµή τους στην ύπαρξη των κρατικών οργάνων, 
όπως άλλωστε γίνεται παντού µε τους τέτοιους. 

Επίσης δε µε µέλλει καθόλου γιατί ωφέλησα µα 
κανένα δεν ζήµιωσα. Στο διωγµό δε µε βαρύνει κανένα 
κακό. Μπορεί κανείς να υπολογίσει την υλική ζηµιά 
µονάχα µε το να χάσω την εργασία µου µα και αυτή η 
σκέψη ας µη σας λυπήσει. ∆εν ζήσαµε ποτέ από υπαλ-
ληλήκια ούτε και τώρα. Η ζωή µου τότε είναι καλή 
όταν είµεθα ελεύθεροι στο µυαλό µας, έστω και σε 
µικρό βαθµό και άµα περιβαλλόµαστε από ζωντανούς. 
Τώρα αυτά και τα δυο, δεν µπορούν να γίνουν. ∆εν 
µπορούµε λοιπόν µε κανένα τρόπο να δούµε την 
όµορφη ζωή, όχι υπάλληλοι για να γίνουµε µα αρχον-
τάδες. Μη νοµίζετε ότι οι σκέψεις µου είναι τρελές 
επειδή δεν κοιτάζω το συµφέρον το ατοµικό. Είναι χι-

2. Taško Mamurovski, Pando Dzikov-Dzikata: (1906 - 1943). Ο εν-
τοπισµός του αποσπάσµατος και η µετάφραση έγινε από τον 
Goce Mirka. Στο έργο του συνθέτη Κώστα Θεοδώρου (Ντίνε Ντό-
νεφ), «Ρουσίλβο», ακούγονται ηλικιωµένες γυναίκες να ανα-
φέρουν τα ονόµατα των αγωνιστών Ρίστο και Πέτσε Λικούσεφ.



λιάδες εκείνοι που σκέφτονται έτσι. Γρήγορα θα σκε-
φτούν όλοι έτσι γιατί δεν µπορούν να κάνουν αλλιώς.» 
 Από τα τέλη του 1932 ξεκινά και ο περιορισµός 

των πολιτικών ελευθεριών του µαζί µε το οριστικό 
τέλος της διδασκαλικής του καριέρας, καθώς πλέον 
οι διώκτες του καταφέρνουν να τον προφυλακίσουν. 
Η επόµενη επιστολή προς τη µητέρα του στέλνεται 
στις 16 Νοεµβρίου του 1932 από τις Επανορθωτικές 
Φυλακές Εδέσσης. 

«Σεβαστή µου µητέρα σε φιλώ. Με στοιχεία της 
Αυτού Αστυνοµίας και µερικών από εδώ µου υπε-
βλήθη µήνυσις για προπαγάνδα. Εκλήθην για ανά-
κριση και µε προφυλάκισαν στις 10 Νοεµβρίου. Θέλω 
και πρέπει να µείνεις ατάραχη πρώτα γιατί η φυλάκισή 
µου δεν έγινε επειδή µε βαρύνει κάποια αισχρή 
πράξη, δεύτερο γιατί εγώ δεν υποφέρω γιατί περνώ 
την ίδια ζωή που περνούσα και έξω και τρίτο γιατί 
είσαι συνηθισµένη πια στις µεγάλες λύπες. Ακόµη 
ξέρω πως είσαι λογική και δίκαιη στο µοίρασµα της 
αγάπης σου στα παιδιά σου. Γι αυτό ελπίζω πως θα 
έχω το µερίδιο από αυτή την αγάπη σου παρόλο που 
σε πίκρανα και θα το έχω όταν ακούω πως δεν στε-
ναχωριέσαι.  

 Σε φιλώ αγαπητή µου µητέρα 
Σε φιλώ ο γιός σου Γιώργος.» 

 
Ακολουθεί η δίκη του Γιώργου Κρόκκου στο Τρι-

µελές Πληµµελειοδικείο Εδέσσης. Κατηγορούµενος 
µαζί του, για «κοµµουνιστική προπαγάνδα µεταξύ των 

χωρικών», είναι και ο τηλεγραφικός υπάλληλος Αρ-
νίσσης, Σ. Σκουλαρίκος. Η ανταπόκριση της Πάλης 
των Τάξεων (27 Απριλίου 1933) από την Έδεσσα:  

«Στις 19 Απρίλη µέσα σε αφάνταστη τροµοκρατία 
έγινε η δίκη των συντρόφων µας Γεωρ. Κρόκου, δά-
σκαλου και του Σ. Σκουλαρίκου τηλεγραφητή, κατη-
γορουµένων ότι έκαναν κοµµουνιστική προπαγάνδα. 
Ο σ. Κρόκος απολογήθηκε θαρραλέα υπερασπίζοντας 
τον κοµµουνισµό, πράγµα που έκανε τους δικαστές 
να λυσσάξουν σε τέτοιο βαθµό που δεν άφησαν το 
δικηγόρο της υπεράσπισης ούτε ερωτήσεις να κάνει 
στους διάφορους χαφιέδες µάρτυρες κατηγορίας που 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ύστερα από την επανα-
στατική αυτή απολογία του σ. Κρόκου οι αστοί δικαστές 
τον καταδίκασαν σε 5 χρόνια φυλακή και δυο χρόνια 
εξορία. Το σ. Σκουλαρίκο που δεν παρουσιάστηκε τον 
δίκασαν σε 4 χρόνια φυλακή και 2 εξορία. Ως τόπος 
εξορίας ορίσθηκε η νήσος Αγ. Ευστράτιος.» 
 
Από το ίδιο δηµοσίευµα µαθαίνουµε ότι ο Γ. Κρό-

κος πριν λίγο καιρό είχε καταδικαστεί σε άλλα δυο 
χρόνια φυλακή και ένα χρόνο εξορία γιατί «τσάκισε 
στο ξύλο κάποιο χαφιέ» στα Ξανθόγεια. Έτσι το σύνολο 
των ποινών του εκείνη τη στιγµή ανέρχεται σε 7 χρόνια 
φυλακή και 3 χρόνια εξορία!  

Το απόγευµα της ίδιας µέρας έγινε και η δίκη 
του αρχειοµαρξιστή Φώτη Λυκούση-Λεκούσεφ από 
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Γράµµα του Γ. Κρόκου προς τη µητέρα του  
στις 19 Σεπτεµβρίου 1932
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το Ρουσίλοβο–Ξανθόγεια. Ίδιες κατηγορίες αλλά δια-
φορετική ποινή: 8 µήνες φυλακή και 6 εξορία.  

Στο ίδιο φύλλο της Πάλης των Τάξεων, δηµοσι-
εύεται και µια φωτογραφία µε τρεις αρχειοµαρξιστές 
κρατούµενους στις φυλακές του Επταπυργίου. Πρό-
κειται για τον Γιώργο Κρόκο, τον Παντελή Τζίκα (Πάντο 
Τζίκοφ) και τον Φώτη Λυκούση. Για τον Π. Τζίκα ανα-
φέρει συγκεκριµένα πως πιάστηκε στην Αθήνα ενώ 
µοίραζε προκηρύξεις αλλά η αστυνοµία προσπαθούσε 
να του φορτώσει ένα φόνο.3 

Οι καταδικασθέντες της Έδεσσας µεταφέρθηκαν 
στις φυλακές του Επταπυργίου για να εκτίσουν την 
ποινή τους. Στις φυλακές ήρθαν αντιµέτωποι µε την 
βία των σταλινικών που αποκορύφωµά της στάθηκε 
η δολοφονική επίθεση στον Γερ. Παναγιωτάκο και ο 
σοβαρός τραυµατισµός του. Μετά από αυτό οι υπό-
λοιποι κρατούµενοι αρχειοµαρξιστές αποχώρησαν 
από την κολεκτίβα. (επιστολή τους δηµοσιεύεται στην 
Πάλη των Τάξεων, 12 Αυγούστου 1933). 

Στις 11 Οκτωβρίου 1933, ύστερα από τρεις ανα-
βολές, έγινε η δίκη του Γ. Κρόκου σε δεύτερο βαθµό 
στο Εφετείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές επιστρά-
τευσαν αυτή τη φορά, σύµφωνα µε ρεπορτάζ της αρ-
χειοµαρξιστικής εφηµερίδας, ένα ολόκληρο στρατό 
από µάρτυρες κατηγορίας που περιλάµβανε τρεις 
προέδρους κοινοτήτων, τρεις αγροφύλακες και άλ-
λους άγνωστους χαφιέδες. Όλοι αυτοί υποστήριξαν 
πως ο Γ. Κρόκος υποστήριζε την αυτονοµία των Σλα-
βοµακεδόνων «για να ζήσουν ίσοι και αγαπηµένοι 
όπως στη Ρωσία».  

«Ο σ. µας, γράφει η εφηµερίδα, απολογήθηκε 
ταξικά και θαρραλέα, λέγοντας πως σαν κοµµουνιστής 
Αρχειοµαρξιστής δεν µπορούσε να βάλει το µισθό 
του πάνω από τη συνείδησή του και ξεσκέπασε την 
σκηνοθεσία και τα γελοία επιχειρήµατα των µαρτύρων 
της κατηγορίας». 

Τελικά το εφετείο µείωσε την ποινή φυλάκισης 
στα δυόµιση χρόνια αλλά η εξορία παρέµεινε στα 
δύο. Μια ακόµα επιστολή του Γ. Κρόκου προς τη µη-
τέρα του, σταλµένη αυτή τη φορά από τις φυλακές 
Επταπυργίου στις 10 Νοεµβρίου 1934.  

 
«Σεβαστή µου µητέρα σε φιλώ, ο γιός σου. 
Όπως εσείς, υποφέρει όλος ο κόσµος της δου-

λειάς και οι περισσότεροι άρχισαν να διακρίνουν 
πως το φάρµακο είναι ένα: η επανάσταση για όλους 
που θα γκρεµίσει το καθεστώς της εκµετάλλευσης 
και θα καταργήσει κάθε δυστυχία και καταπίεση. 
Σκοπός των εκµεταλλευτών είναι να µας εξοντώσουν, 
γι αυτό σε µας ο σκοπός πρέπει να είναι ένας, 
πιότερη πίστη στο δίκαιο αγώνα µας.  

Σου τα γράφω αυτά γιατί πολλοί καθυστερηµένοι 
θα σου λένε πως φταίµε εµείς. Μην τους ακούς αυ-
τούς γιατί αυτοί οι καηµένοι βρίσκονται σε τέτοια 
κακοµοιριά που δεν µπορούν να νοιώσουν την αιτία 

Αρχειοµαρξιστές κρατούµενοι στις φυλακές  
του Επταπυργίου. Από δεξιά Γιώργος Κρόκος,Παντελής 

 Τζίκας (Πάντο Τζίκοφ) από την Τσέγανη - Άγιος Αθανάσιος 
και Φώτης Λυκούσης (Λεκούσεφ) από το Ρουσίλοβο- 
Ξανθόγεια. (Πηγή: Πάλη των Τάξεων 27 Απριλίου 1933)

3.  Ο Παντελής Τζίκας εκτελέστηκε στις 21-10-1943 στο Καϊµα-
κτσαλάν από τον, ΕΛΑΣ.
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της δυστυχίας, όχι µόνο της δικής µας µα ούτε της 
δικής τους που είναι η ίδια. Μοιάζουν µε το γυµνό 
που όταν κρυώνει, βλαστηµά τον αέρα.»  
 
Ο Γ. Κρόκος ακολούθησε µια βασανιστική πορεία 

σε τόπους εκτόπισης και φυλακές. Το 1936 εξορίστηκε 
στον Άγιο Ευστράτιο, απ’ όπου όµως κατάφερε να 
δραπετεύσει. Στη διάρκεια της σύντοµης ελευθερίας 
του ζούσε στην Αθήνα και πρέπει να δούλευε ως οι-
κοδόµος. Ο ανιψιός του Απόστολος Στένος, µικρό 
παιδί τότε, θυµάται για τον θείο του:  

«Το 1938 µε έπαιρνε κάθε µέρα, µε πήγαινε στα 
Μουσεία και µου έκανε µάθηµα. Μου έκανε εντύπωση 
όπως όταν συναντούσαµε κανένα αστυφύλακα, άλλαζε 
κατεύθυνση.» 
 
Η σύντοµη ελευθερία του τελειώνει το 1938. Συλ-

λαµβάνεται εκ νέου από την Ασφάλεια και αυτή τη 
φορά µεταφέρεται στην Ακροναυπλία. Σχεδόν ταυτό-
χρονα µε τον Παντελή Πουλιόπουλο. 

∆εν είναι γνωστό ποια στάση κράτησε στη διά-
σπαση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης το 1934, 
πάντως δεν ακολούθησε την οργάνωση του ∆. Γιωτό-
πουλου. Άραγε ακολούθησε την Κ∆ΕΕ;  Ο Στίνας ανα-
φέρει πως η δράση της Κ∆ΕΕ σταµάτησε το Μάη του 
1937 όταν συνελήφθησαν όλοι εκτός του Βιτσώρη. Ο 
Γ. Κρόκος όταν µεταφέρεται στην Ακροναυπλία φαί-
νεται πως ανήκει στην ΕΟΚ∆Ε του Π. Πουλιόπουλου 
από την οποία όµως αποχωρεί για να συµπαραταχθεί 
µε την Κ∆ΕΕ στην οποία ηγείται ο Α. Στίνας. 

Στην Ακροναυπλία συµµετέχει ενεργά στις συζη-
τήσεις που διεξάγονται ανάµεσα στην ΕΟΚ∆Ε (Ενιαία 
Οργάνωση Κοµµουνιστών ∆ιεθνιστών Ελλάδας) µε επι-
κεφαλής τον Παντελή Πουλιόπουλο και την Κ∆ΕΕ (Κοµ-
µουνιστική ∆ιεθνιστική Ένωση Ελλάδας) µε ηγέτη τον 
Άγη Στίνα µε στόχο την ενοποίησή τους. Ο Γιάννης 
Ταµτάκος στις Αναµνήσεις του αναφέρει πως σύµφωνα 
µε όσα του είπε ο Στίνας, ο Γ. Κρόκος «άφησε κάπου 
τριακόσιες σελίδες γραπτά στην Ακροναυπλία». Σί-
γουρα αυτό αποτελεί υπερβολή. Η καταγραφή του 
συνόλου της συζήτησης εκτείνεται σε 1470 σελίδες. 

Η λεγόµενη «ενοποιητική συζήτηση» ανάµεσα 
στις δυο τροτσκιστικές οργανώσεις διήρκεσε σχεδόν 

δύο χρόνια και καταγράφηκε σε χειρόγραφα δελτία, 
τα οποία, µαζί µε τα εσωτερικά δελτία της ΕΟΚ∆Ε, 
συναπαρτίζουν το υλικό που έχει κωδικοποιηθεί ως 
τα Τετράδια της Ακροναυπλίας και σήµερα βρίσκεται 
στο ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο).  

Ο Γιώργος Σάµιος, στη διδακτορική διατριβή του 
µε τίτλο «Πόλεµος, έθνος, τάξη και σοσιαλισµός στα-
τετράδιατης Ακροναυπλίας» (2015,  Πάντειο Πανεπι-
στήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών), εντοπίζει 
ένα άρθρο του Γ. Κρόκου που δηµοσιεύτηκε στο 7ο 
∆ελτίο συζήτησης του Αύγουστου 1940. Το άρθρο έχει 
δυο υποενότητες µε τίτλους «Ο διαχωρισµός των κοι-
νωνικών µετώπων και «Το νέο κόµµα και τα καθήκοντά 
µας» και εκτείνεται σε 13 σελίδες. 

Σε αυτό ο Γ. Κρόκος ανάµεσα σε άλλα υποστηρίζει 
το σύνθηµα «για την αυτοδιάθεση της µακεδονικής 
εθνότητας», ενώ στο ζήτηµα του ντεφαιτισµού αν και 
τάσσεται υπέρ των απόψεων του Στίνα, ο Γ. Σάµιος 
επισηµαίνει µια διαφοροποίηση. «Παραδόξως, στην 
κατακλείδα του, ο Κρόκος δεδοµένης και της ανά-
λυσης στην οποία προβαίνει και σε απόσταση από 
την αντίστοιχη θέση του αρχηγού της οργάνωσης στην 
οποία ανήκει, παρουσιάζει τελικά µε τον τρόπο του, 
αν και µε πολλές επιφυλάξεις, υπέρ της υπεράσπισης 
του εργατικού κράτους που χαρακτηρίζει καθήκον 
των αγωνιστών όλου του κόσµου».4 

Οι κρατούµενοι της Ακροναυπλίας το 1942 µετα-
φέρονται στο µεταγωγών Πειραιά προκειµένου να 
σταλούν σε τόπους εξορίας. Ο Γ. Κρόκος προορίζεται 
για στη Σίκινο. Από τον Πειραιά στέλνει ένα ακόµα 
γράµµα στους δικούς του, µε πιθανό αποδέκτη, αυτή 
τη φορά, την αδελφή του Άννα. 

«Πειραιάς, 16/3/1942 
Προχθές µεταφερθήκαµε αρκετοί στο τµήµα Με-

ταγωγών και µας προορίζουν για τα Κυκλαδίτικα. 
Εµένα για τη Σίκινο. Είναι τροµερή η κατάσταση σε 
όλη τη πόλη αλλά εδώ στα κρατητήρια πολύ φοβε-
ρότερη. Συνωστισµός και καθηµερινοί θάνατοι. Τον 

4. Γιώργος Σάµιος, «Πόλεµος, έθνος, τάξη και σοσιαλισµός στα 
τετράδια της Ακροναυπλίας», Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστηµών, 2015, σελ. 125.
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προηγούµενο µήνα πέθαναν 23 σε 28 µέρες σε αυτό 
το τµήµα. Αν συµβεί αυτές τις µέρες να έρθει κανένας 
συγγενής εδώ, να του πείτε να µε επισκεφτεί, αν 
προλάβει.» 
Αντί όµως για τη Σίκινο, καθώς το στρατόπεδο 

δεν ήταν ακόµα έτοιµο, εξορίζεται στην Εύβοια. Εκεί 
µεταφέρθηκαν τον Ιούλιο του 1942 περίπου 70 κρα-
τούµενοι και µοιράστηκαν σε διάφορα τµήµατα χω-
ροφυλακής. Μέσα Οκτώβρη του 1942 ο Στίνας µε τον 
Βουρζούκη κατάφεραν να δραπετεύσουν αλλά ο Κρό-
κος µε τον Μακρή δεν ακολούθησαν. Αυτούς που 
έµειναν τους µετέφεραν στη Λάρισα και στη συνέχεια 
στο Χαϊδάρι. Και από το Χαϊδάρι το πρωί της Πρωτο-

µαγιάς του 1944 τους µετέφεραν στο Σκοπευτήριο 
της Καισαριανής όπου τους εκτέλεσαν. 

Το τελευταίο χειρόγραφο του Γ. Κρόκου που 
έφτασε σε µας είναι ένα µικρό σηµείωµα που πέταξε 
στο δρόµο καθώς τα στρατιωτικά αυτοκίνητα των γερ-
µανών τους οδηγούσαν στον τόπο της εκτέλεσης. 
∆έκα λέξεις όλες κι όλες: 

«Να σταλή: Άνναν  Κ. Πλακίδη, Κάµπος Ικαρίας. 
Γιώργης Κρόκος, Σας φιλώ όλους. Απ τον τόπο της 
εκτέλεσης. 1-5-1944 πρωί». 
 
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ 
Σεπτέµβριος 2021

Το τελευταίο σηµείωµα του Γ. Κρόκου ενώ οδηγείται στον τόπο εκτέλεσης
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