




Αφιερώνεται
στον Θεόδωρο Μπασιάκο...

άνω κάτω πέρασαν κοντά 100 χρόνια από
την εμφάνιση των πρώτων αγωνιστών,

επαναστατών που κάποια στιγμή ονομάστηκαν
αρχειομαρξιστές. Είναι φαίνεται το έτος των
μεγάλων επετείων. Και εμείς πως θα μπο-
ρούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι;

Στο διάστημα αυτής της εκατονταετίας,
πολλά ΔΕΝ ειπώθηκαν. Ακόμη λιγότερα γρά-
φτηκαν αλλά και πολλά γράφτηκαν για να τους
διαβάλλουν.

Πέρασαν δεκαετίες αποκλεισμένοι, απο-
μονωμένοι, σε μια λήθη ανείπωτη.

Λίγοι μελετητές ή αγωνιστές ασχολήθηκαν
με την υπόθεσή τους. Μεγάλες οργανώσεις
και κάποιες μικρότερες ασχολήθηκαν αμέσως
μετά την μεταπολίτευση υπερασπίζοντας την
υπόθεσή τους. Όμως όλα αυτά έχουν περάσει
και ποιος τα θυμάται;

Ωστόσο ακόμη και αυτοί οι λίγοι που ασχο-
λήθηκαν άφησαν μια ιστορική παρακαταθήκη.
Σε αυτήν στηριζόμαστε, όπως επίσης και στις
συλλογές που διασώθηκαν.

Αυτή ήταν η κρίσιμη μαγιά για την δημι-
ουργία της ομάδας «ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΕΣ ΜΝΗ-
ΜΕΣ» και μετά από αυτήν να γεννηθεί το «πε-
ριοδικό»...

Το διαδικτυακό αυτό «έντυπο», που έχετε
στην οθόνη σας και το διαχειρίζεστε με το
ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας, δεν έγινε
τυχαία. 

Ήταν αποτέλεσμα της δημιουργίας της
ομάδας «ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ» στην

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK. 
Η ομάδα αυτή φτιάχτηκε ως αποτέλεσμα

ισχυρών συναισθηματικών ευθυνών. Η γνωριμία
μου με τα παιδιά δύο αρχειομαρξιστών και
ένας θείος μου που συμμετείχε στους ΑΝΤΙ
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΥΣ αγώνες του σταλινισμού
στους τσαγκαράδες, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο.

Το πρώτο παιδί αρχειομαρξιστών στο οποίο
αναφέρθηκα είναι ο αγωνιστής επαναστάτης
Γιάννης Βερούχης, παιδί ενός ζευγαριού που
έδωσε τα πάντα στο αρχειομαρξιστικό κίνημα
και μετέπειτα. Του Σταύρου Βερούχη και της
Αντιγόνης. Ώρες ατελείωτες, γεμάτες πληρο-
φορίες και σκέψεις που άκουσα από τον
Γιάννη Βερούχη, μου άλλαξαν την παλαιά μου
ιδέα για τους αρχειομαρξιστές. Ιδέα που δια-
μορφώσαμε χρόνια πολλά στο κίνημα, όταν με
εσφαλμένες πληροφορίες αναμασούσαμε ότι
απαράδεκτο λέγονταν...

Το άλλο παιδί ήταν η κόρη της Κατίνας
Εμμανουηλίδου της δραπέτριας από τις φυ-
λακές Αβέρωφ. Συγκλονίστηκα από την γνω-
ριμία μας. Είναι η Πελαγία, που έχει το όνομα
του πρώτου αρχειομαρξιστή της Θεσσαλονίκης
του Πελάγιου.

Για την τρίτη περίπτωση δεν νομίζω ότι αξίζει
να πω τίποτα... Ίσως μόνο να αναφέρω ότι μέσα
από αυτή τη σχέση έτυχε να ακούσω από πρώτο
χέρι όλα τα κόλπα της εξόντωσης της ιδεολογι-
κής, και όχι μόνο, των αρχειομαρξιστών.

Ρόλο σπουδαίο έπαιξε και αυτό το τρομερό
ζευγάρι του κινηματογράφου. Η Νίτσα και ο
Χρήστος Τσαγανέας. Όπως και εσείς έτσι και
εγώ κάτι είχα δει, κάτι είχα ακούσει... Έπαιξαν
ένα σπουδαίο ρόλο και αυτοί...
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Έτσι γεννήθηκε η ομάδα «ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ» με σκοπό να αρχίσει να μι-
λάει ανθρώπινα, βατά, χωρίς να τους υβρίζει.
Να γίνει ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο
στο οποίο θα μαζεύονταν ιστορικές και ανεκ-
δοτικές συνεισφορές για τον αγώνα και την
ιστορία τους, αλλά και ίσως κάποιες «νεκρο-
λογίες», μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε
να τιμήσουμε τις προσωπικότητες τους. Ο «νο-
νός» της ομάδας ήταν ο Πάρις Δάγλας, ο
οποίος μας έδωσε το όνομα. Ανάμεσα σε πολ-
λές εκδοχές είχε την ωραιότερη.

Τα πράγματα ξεκίνησαν ταπεινά. Χωρίς
πολλές φανφάρες. Έγιναν διαχειριστές οι άν-
θρωποι που έπρεπε. Πρώτος ο αγωνιστής και
μελετητής Κώστας Παλούκης που έχει αφιε-
ρώσει άπειρες ώρες μελέτης. Ο Κώστας, με-
ταξύ των πολλών του δράσεων γύρω από το
θέμα, εξέδωσε και το μοναδικό βιβλίο που
έχει ως τίτλο τους αρχειομαρξιστές. 

Ο Νίκος Θεοδοσίου που μέσα από την πο-
λιτική του δράση και προσωπική του δουλειά
κατάφερε να αναδείξει το ρόλο των αρχει-
ομαρξιστών κατά την περίοδο της μεταπολί-
τευσης. Εξάλλου εκτός του πολύτιμου συγ-
γραφικού και σκηνοθετικού του έργου, μας
χάρισε και ένα υπέροχο βιβλίο για τον Βιτσώρη,
τον σπουδαίο αυτόν Αρχειομαρξιστή Τροτσκιστή
και άνθρωπο της τέχνης

Διαχειριστής μας είναι και ο Θεόδωρος
Μπενάκης μελετητής, συγγραφέας και αγω-
νιστής που είχε την τύχη να γνωρίσει αρχει-
ομαρξιστές από την οργάνωση του Λουκά Καρ-
λιάφτη και όχι μόνο. Που χρόνια τώρα μελετά
όλη την υπόθεση αυτή. Πρόκειται για έναν
μελετητή και αγωνιστή που έχει προσφέρει
πολλά. Θα θυμίσουμε ότι έχει βγάλει ένα βι-
βλίο για τον Δημήτρη Γιωτόπουλο (εξαντλη-

μένο) το «Η άλλη όψη του Ελληνικού εργατικού
κινήματος 1918-1930» και άλλα βιβλία.

Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται να κάνουμε στον
πρώτο διαχειριστή μας τον μεγάλο επαναστάτη
ποιητή Θεόδωρο Μπασιάκο. Έφυγε τόσο νω-
ρίς... Τον έχουμε καθημερινά κοντά μας, στη
σκέψη μας. Τίμιος επαναστάτης, ωραίος ως
άνθρωπος.

Στην εσωτερική διαχειριστική ομάδα πλαι-
σιωνόμαστε από αληθινούς αγωνιστές που προ-
σφέρουν ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ την βοήθειά τους. Ο κα-
θένας μας όσο μπορεί. Ευχαριστούμε την Όλγα
Στεφανίδου που κάνει πολλά και τον Παναγιώτη
Κολοβό που μας βοηθά ποικιλοτρόπως.

Αλλά και απλά μέλη από όλη την ομάδα
έσπευσαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια
αυτή. Ο Στέργιος Γκιουλάκης με το υπέροχο
αρχείο του, η Δήμητρα που μας έκανε μια
θαυμάσια αρχειοθέτηση και τόσοι άλλοι, που
είναι άδικο που δεν αναφέρουμε. Όλοι αυτοί
σπεύδουν και μας βοηθούν. Και είμαστε υπε-
ρήφανοι για αυτούς.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ίσως ως
ένα πολύτιμο αντικειμενικό γεγονός, ότι όλες
οι δυνάμεις οι πολιτικές που έχουν λόγο και
άποψη κρατούν μια πραγματικά σωστή στάση. 

Ενώ αναμέναμε τσακωμούς, νεύρα και
εγωισμούς, μια απίστευτα ΘΕΤΙΚΗ ΑΥΡΑ επι-
κράτησε. Οι πολιτικές διαφορές είναι έξω
από την πόρτα. Ο καλός λόγος επικρατεί των
λίγων κακών συμπεριφορών. 

Δεν θέλουμε να βιαστούμε να βγάλουμε
πολιτικά συμπεράσματα και να πούμε κάτι
περισσότερο από αυτό. Θέλουμε να εκφρά-
σουμε απλά την ευγνωμοσύνη μας για το σε-
βασμό που επιδεικνύεται.

Το παρόν «έντυπο» ήταν τελικά παιδί μιας
αναγκαιότητας. Ο Θεόδωρος Μπενάκης το



πρότεινε καθώς η μορφή του FACEBOOK ΔΕΝ
προσφερόταν για μεγάλες πολυσέλιδες αναρ-
τήσεις και στερούσε από τους μελετητές την
δυνατότητα να εκφραστούν. Έτσι, το «έντυπο»
νομοτελειακά έγινε ανάγκη. Και εντός του
χρονικού πλαισίου που είχαμε ορίσει έγινε
πραγματικότητα. 

Δεν δίνουμε υπόσχεση ότι θα το έχετε τα-
κτικά ή με συγκεκριμένο αριθμό σελίδων.
Ωστόσο, δεν έχουμε κανένα άγχος για την πε-
ριοδικότητά του, ούτε πιστεύουμε ότι θα έχουμε
πρόβλημα ύλης... Το αντίθετο μάλλον. Είμαστε
απολύτως βέβαιοι ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε
πρόβλημα χώρου λόγω γιγάντιας ύλης...

Είμαστε σίγουροι ότι μελετητές και γνώ-
στες του αντικειμένου θα σπεύσουν να μας
βοηθήσουν. Φυσικά δεν θα αρνηθούμε. Δεν
θα δεχθούμε όμως υβριστές και χυδαίες ανα-
μασήσεις των κατηγοριών. Το κάνουμε όχι για
άλλο λόγο αλλά γιατί όπου και να πάτε στο
διαδίκτυο ή στα έντυπα θα βρείτε εύκαιρο
όσο υβρεολόγιο τραβάει η ψυχή σας. Αυτό το
«έντυπο» δεν δημιουργείται για να αναπαράγει
αυτού του είδους τα κείμενα...

Τίθεται όμως τέλος ένα κομβικό ερώτημα.
Πέρα από την ιστορική αλήθεια, από την επα-

ναστατική ανάγκη να ειπωθούν οι αλήθειες και
να φύγει η σκόνη των υβριστών, τι άλλο έχει
να κερδίσει κάποιος που θεωρεί τον εαυτό του
επαναστάτη, διαβάζοντας για το έργο των αρ-
χειομαρξιστών;

Νομίζω ότι είναι σαφές ότι πέρα από μια
έμπνευση ηθική, αγωνιστική, επαναστατική
έχει και να διδαχθεί για τους συνδικαλιστικούς,
πολιτικούς αγώνες του σήμερα. Να βρει αρχές,
να ανακαλύψει πολιτικές που ειπώθηκαν, πα-
λεύτηκαν και αντιπαλεύτηκαν. Από αυτόν τον
τεράστιο αγώνα, κάθε νέος που επιζητεί μια
αταξική κοινωνία, μια κοινωνία χωρίς εκμε-
τάλλευση έχει κάτι σίγουρα να μάθει από το
«σχολείο» των αρχειομαρξιστών... Έστω και
μόνο μέσα από δημοσιεύσεις, χωρίς την πο-
λύτιμη εμπειρία της φυσικής παρουσίας τους.... 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ... Την ώρα που γράφτηκε αυτό το κείμενο
δεν έχουμε δει τα άρθρα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να
είμαστε σκεπτικοί. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους
αρθρογράφους. Η συνεννόησή μας ως διαχειριστές
ήταν άψογη...

Akrat aristidis 
κατά κόσμον Λάμπρου Αριστείδης

3

Αρχειομαρξιστικές Μνήμες Tεύχος 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

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 πραγματο-
ποίησαν τον Δεκέμβριο 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 Διάθεση: Εκδόσεις Κουκκίδα, Θεμιστοκλέους  37, Αθήνα 10677  τηλ. 2103802644
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ύπαρξη αρχείων, οργανώσεων και κομ-

μάτων καθώς και προσώπων, είναι κα-

θοριστική για την δουλειά του ιστορικού. Οι

συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε

και έδρασε το κίνημα της Αριστεράς από τα

πρώτα βήματά του μέχρι και την μεταπολεμική

περίοδο, έκαναν την διαφύλαξη τεκμηρίων –

εγγράφων, εφημερίδων, επιστολών κλπ. –

εξαιρετικά δύσκολη. Πολλοί, ανάμεσά τους και

πρωταγωνιστές διαφόρων εποχών, δεν κρά-

τησαν ούτε ένα αντίγραφο προκήρυξης, πε-

ριοδικού ή επιστολής. Ιδιαίτερα, τεκμήρια της

πρώτης περιόδου του σοσιαλισμού στην Ελ-

λάδα, καθώς και των διαφόρων ρευμάτων της

επαναστατικής αριστεράς, όπως των αντικοι-

νοβουλευτικών, συνδικαλιστικών, αρχειομαρ-

ξιστικών, τροτσκιστικών ή ακόμα και «υπερ-

σταλινικών» ομάδων και οργανώσεων, οι

οποίες βρέθηκαν εκτός ΚΚΕ, ήταν για δεκαε-

τίες απρόσιτα. 
Ύστερα από την μεταπολίτευση άρχισαν να

εμφανίζονται συλλογές, οι οποίες χάρη στο
ΕΛΙΑ και τα ΑΣΚΙ έθεσαν στη διάθεση ενός
ευρύτερου κοινού σπάνια έντυπα και υλικό.
Τις τελευταίες δεκαετίες, νεαροί ερευνητές
αξιοποίησαν τις ψηφιοποιημένες εφημερίδες
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της
Μπενακείου Βιβλιοθήκης της Βουλής καθώς
και τα αρχεία του ΚΚΕ. 

Σε διεθνές επίπεδο η ψηφιακή επανά-
σταση έκανε δυνατή την πρόσβαση στα Αρχεία
Τρότσκι στο Χάρβαρντ, στις συλλογές του Διε-
θνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Ιστορίας του
Άμστερνταμ, του Αρχείου της Κομμουνιστικής
Διεθνούς καθώς και σε πλήθος πηγών που
βρίσκονται σε άλλα ερευνητικά και πολιτικά
ιδρύματα.

Το Αρχείο του Φραγκίσκου Τζουλάτι που
ήλθε στην επιφάνεια το 1984, αν και παραμένει
ακόμα ελάχιστα αξιοποιημένο, αποτελεί ση-
μαντικό εύρημα για μια περίοδο του ελληνικού
εργατικού κινήματος που δεν έχει μελετηθεί

Tα πρώτα βήματα του Κομμουνισμού στην Ελλάδα: 
Η Κομμουνιστική Ένωση  (1921), οι μαρξιστικοί 
μορφωτικοί όμιλοι και τα Καταστατικά τους

Του Θεόδωρου Μπενάκη

Ο Φραγκίσκος Τζουλάτι, ήταν από τους ηγέτες της 
Κομμουνιστικής Ένωσης και του αρχειομαρξιστικού κινήματος.

Η



επαρκώς.1 Πρόκειται για τα πρώτα βήματα της
κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα, για
την πορεία της ριζοσπαστικής νεολαίας στη
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και την
διατύπωση των κομμουνιστικών θέσεων σε
μια περίοδο που η επίσημη αριστερά είχε αρ-
χικά διχαστεί ανάμεσα σε συνεργαζόμενους
με το Λαϊκό Κόμμα και γοητευμένους από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.

Ανάμεσα στα σημαντικά για την ιστορική
έρευνα τεκμήρια που περιλαμβάνονται στο
αρχείο του, υπάρχουν και τα καταστατικά της
Κομμουνιστικής Ένωσης (Φεβρουάριος 1921)
και του Κομμουνιστικού Μαρξιστικού Ομίλου
Λάρισας (Δεκέμβριος 1920), με τα οποία και
θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο.

«Τα καταστατικά, μαζί με το πρόγραμμα,
αποτελούν τα δυο ουσιώδη χαρακτηριστικά
που προσδιορίζουν τον μοντέρνο τύπο κόμ-
ματος», γράφει ο Αντώνης Λιάκος στην πολύ
σημαντική μελέτη του για την Σοσιαλιστική
Νεολαία Θεσσαλονίκης.2 «Έτσι το καταστατικό
δεν αποτελεί μόνο περιγραφή της οργανωτικής
δομής, αλλά ένα κείμενο με θεωρητική και
πολιτική σημασία, γιατί συμπυκνώνει τις κοι-
νωνικές και πολιτικές ανάγκες που αντιμε-

τωπίζει μια αναδυόμενη τάξη, όπως η εργα-
τική, και κωδικοποιεί τα στάδια εξέλιξης της
πάλης της και τις θεσμικές αλλαγές που προ-
καλεί αλλά και υφίσταται». 

Η Κομμουνιστική Ένωση 
στην σύγχρονη ιστορία

Η Κομμουνιστική Ένωση αποτελεί την πρώτη
ελληνική οργάνωση η οποία αποπειράθηκε
να δημιουργήσει ένα επαναστατικό κόμμα από
μαρξιστικά καταρτισμένα στελέχη και σταθερά
προσανατολίστηκε προς την Κομμουνιστική
Διεθνή. Το περιοδικό της Κομμουνισμός που
άρχισε να εκδίδεται πριν την ίδρυσή της –
τον Οκτώβριο του 1920 – αποτέλεσε επίσης
το πρώτο θεωρητικό κομμουνιστικό έντυπο
που εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η ζωή της οργά-
νωσης υπήρξε σύντομη, ιδρύθηκε τον Φε-
βρουάριο του 1921 και διαλύθηκε μέσα στο

5

Αρχειομαρξιστικές Μνήμες Tεύχος 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

1.   Μερική μόνο χρήση του Αρχείου Φραγκίσκου
Τζουλάτι έκανα στις μελέτες: Θεόδωρος Μπενάκης,
Η Άλλη Όψη του ελληνικού εργατικού κινήματος,
1918-1930, Β’ έκδοση, Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα,
2003 και Δημήτρης Γιωτόπουλος. Μια πορεία από
τον επαναστατικό στον φιλελεύθερο σοσιαλισμό,
Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα, 2003.

2.   Αντώνης Λιάκος, Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία
Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και η Σοσιαλιστική
Νεολαία. Τα καταστατικά τους, Παρατηρητής, Θεσ-
σαλονίκη, 1985.

Το τεύχος 11 του περιοδικού Κομμουνισμός, το πρώτο
που εκδόθηκε στην οδό Πειραιώς 40.



Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ)
στα τέλη του Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Όμως,
οι ρίζες της βρίσκονται πίσω στο 1914, όταν
διαμορφωνόταν στην Ελλάδα το ρεύμα της
επαναστατικής και διεθνιστικής αριστεράς.
Υπήρξε επίσης ένα σημαντικό σχολείο πολι-
τικής και θεωρητικής εκπαίδευσης νεολαίων
και η βάση επάνω στην οποία θεμελιώθηκε
το αρχειομαρξιστικό κίνημα.

Μετά την μεταπολίτευση του 1974 εκδό-
θηκαν πολλές μελέτες γραμμένες από ιστο-
ρικούς και στελέχη της Αριστεράς καθώς και
ιστορικού ενδιαφέροντος κείμενα από πολι-
τικές οργανώσεις και κόμματα. 

Παρόλα αυτά, η Κομμουνιστική Ένωση αν-
τιμετωπίστηκε με τον πλέον αρνητικό τρόπο,
η δράση και η ιστορία της διαστρεβλώθηκαν.3

Η αντιμετώπιση αυτή, προήλθε περισσότερο
από συγγραφείς της «ανανεωτικής Αριστεράς»
και μερίδας τροτσκιστών παρά από το ΚΚΕ.
Για διαφορετικούς λόγους, η κάθε πλευρά
αποπειράθηκε να καταδικάσει στη λήθη την
Κομμουνιστική  Ένωση, να μηδενίσει την δράση
και προσφορά της και να την αποκόψει από
τον αρχειομαρξισμό.

Ο Άγγελος Ελεφάντης, ο οποίος χαρακτη-
ρίζει οποιαδήποτε οργάνωση βρέθηκε εκτός
ΚΚΕ «αντι-ιστορική», συγχέει ημερομηνίες,
γεγονότα και τοποθεσίες, συμβάλλοντας στη
δημιουργία μια γενικά θολής εικόνας της πε-
ριόδου και της αριστερής πολιτικής ιστορίας.4

Το βιβλίο του γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε μια
περίοδο που το ΚΚΕ εσ., είχε ανάγκη να αντι-
μετωπίσει την αυξανόμενη ριζοσπαστικοποί-
ηση της νεολαίας ενόψει του κύριου εχθρού
του, του ΚΚΕ. Οι ειρωνείες και η απαξιωτική
αναφορά στο σύνολο των εκτός ΚΚΕ οργανώ-
σεων ίσως να εξυπηρετούσε πολιτικές ανάγ-
κες της εποχής, αλλά δεν πρόσθεσε τίποτε
στην ιστορική έρευνα.

Η αντιμετώπιση της Κομμουνιστικής Ένω-
σης από μερίδα των τροτσκιστών, είχε άλλα
αίτια και παλαιότερες ρίζες. Συγκεκριμένα,
το κείμενο που κυκλοφόρησε το 1979 από
τις εκδόσεις «Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη»,
που ιδεολογικά ανήκαν σε ένα από τα με-
γάλα διεθνή ρεύματα του τροτσκισμού,
εκείνο της Ενιαίας Γραμματείας, είχε γρα-
φτεί το 1957. Ήταν το αποτέλεσμα μιας εσω-
τερικής σύγκρουσης ανάμεσα σε προερχό-
μενους από τον αρχειομαρξισμό και
οπαδούς του Παντελή Πουλιόπουλου, μιας
σύγκρουσης που ταλαιπωρούσε τον ελληνικό
τροτσκισμό ήδη πριν από τον Δεύτερο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τότε τα δύο ρεύματα
συνυπήρχαν στο ενιαίο τροτσκιστικό Κομ-
μουνιστικό Διεθνιστικό Κόμμα Ελλάδας
(ΚΔΚΕ). Το 1957 το πρώτο ρεύμα ηττήθηκε
και τα μέλη του, με πρώτους τους Λ. Καρ-
λιάφτη, Γιάννη (Μαστρογιάννη) Θεοδωράτο
και Κλεάνθη Δεπαπή, διαγράφτηκαν από το
κόμμα. Η νέα πλειοψηφία έγραψε το κεί-
μενο σύμφωνα με τις πολιτικές ανάγκες
της εποχής. Στο ιστορικό αυτό κείμενο-θέ-
σεις αποσιωπάται εντελώς ο ρόλος του
Τζουλάτι (το όνομά του αναφέρεται μία και
μόνη φορά, ως επικεφαλής συνιστώσας του
περιοδικού «Κομμουνισμός»), μειώνεται ο
ρόλος της Κομμουνιστικής Ένωσης και ξα-
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3.   Θεόδωρος Μπενάκης, «Για μερικές ανακρίβειες
στην ιστορία του εργατικού κινήματος», περιοδικό
Τετράδια, τεύχος 10ο, Χειμώνας 1985.

4.   Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης
επανάστασης, β΄ έκδοση, Θεμέλιο, Αθήνα, 1979.



ναγράφεται με κομματικά κριτήρια η ιστορία.5

Η προσπάθεια της μερίδας αυτής των τρο-
τσκιστών συνεχίστηκε αμείωτη τις επόμενες
δεκαετίες.6  

Το 1976 ο Λουκάς Καρλιάφτης, γνωστός και
με το ψευδώνυμο Κώστας Καστρίτης, ανέλαβε
να ανασύρει από τη λήθη τον Φραγκίσκο Τζουλάτι
και την Κομμουνιστική  Ένωση, της οποίας υπήρξε
και ο ίδιος μέλος σε ηλικία δεκαέξι χρόνων.7

Αν και ο συγγραφέας στηρίχτηκε κυρίως στη
μνήμη του και ωθήθηκε από την ανάγκη να
απαντήσει πολιτικά στη συστηματική διαστρέ-
βλωση γεγονότων, με αποτέλεσμα να μην απο-
φύγει λάθη, το έργο του αποτελεί σημαντικό
βήμα στην αποκατάσταση της αριστερής ιστο-
ρίας της περιόδου 1918-1921, καθώς και πολύ-
τιμο τεκμήριο για την ιστορική μελέτη.

Ο  Άγις Στίνας επίσης, αναφέρθηκε σύντομα
στην Κομμουνιστική Ένωση και στο περιοδικό
«Κομμουνισμός» στις Αναμνήσεις του.8 Περιέ-
γραψε πώς η οργάνωση Θεσσαλονίκης του ΣΕΚΕ
κυκλοφορούσε το περιοδικό του Τζουλάτι αδια-
φορώντας για τις πιέσεις που δεχόταν από την
ηγεσία του ΣΕΚΕ να το απομονώσει και πολεμήσει. 

Στην αποκατάσταση του ρόλου της Κομ-
μουνιστικής Ένωσης καθώς και του αρχει-
ομαρξισμού συνέβαλε ιδιαίτερα η αξιοποίηση
των Αρχείων Τρότσκι από την Εργατική Διε-
θνιστική  Ένωση (ΕΔΕ), η οποία ανήκε στο
δεύτερο μεγάλο διεθνές ρεύμα του τροτσκι-
σμού, την Διεθνή Επιτροπή. Η έκδοση «Τα Αρ-
χεία Τρότσκι για την Ελλάδα»9 αποτέλεσε μο-
ναδικής αξίας συμβολή στην ιστορική έρευνα
προσφέροντας μεταφρασμένα κείμενα και
επιστολές ανάμεσα στους Αρχειομαρξιστές
από την μια πλευρά, τον Τρότσκι και την Διεθνή
Αριστερή Αντιπολίτευση από την άλλη.

Πέρα από τις πολιτικές προσεγγίσεις της
ιστορίας της, η Κομμουνιστική Ένωση τράβηξε
το ενδιαφέρον των ιστορικών από τις αρχές
της δεκαετίας του 1980. Το 1983 προσπάθησα
να ερευνήσω την ιστορία της καθώς και του
αρχειομαρξισμού, ως φυσικής της συνέ-
χειας10, αξιοποιώντας πληροφορίες που μου
έδωσαν παλαιοί πρωταγωνιστές της περιόδου,
ανάμεσά τους οι Κώστας Αναστασιάδης, Λ.
Καρλιάφτης και Λευτέρης Αποστόλου. Το 1992
ο Παναγιώτης Νούτσος αφιέρωσε ένα κεφά-
λαιο στην Κομμουνιστική Ένωση στο κλασικό
πλέον έργο του «Η Σοσιαλιστική Σκέψη στην
Ελλάδα», αποκαθιστώντας σε μεγάλο μέρος
την δράση του Τζουλάτι.11 Τελευταίο χρονικά
είναι το βιβλίο του Κώστα Παλούκη «Αρχει-
ομαρξιστές. Οι άλλοι κομμουνιστές του Με-
σοπολέμου». Ο συγγραφέας, που προσεγγίζει
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5.   Κ.Δ.Κ., Βασικά ζητήματα του εργατικού κινήματος
(συμβολή στον προγραμματικό προσανατολισμό
του), Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1979.

6.   Χρήστος Αναστασιάδης, Ο τροτσκισμός και η εποχή
μας. Πολιτικά και ιστορικά κείμενα, Πρωτοποριακή
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

7.   Κώστα Καστρίτη, Ιστορία του Μπολσεβικισμού-Τροτ-
σκισμού στην Ελλάδα, Εκδόσεις «Εργατικής Πρω-
τοπορείας», Αθήνα, χ.χ. Η έκδοση ήταν πεντάτομη
και ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1976.

8.   Άγις Στίνας, Αναμνήσεις. 60 χρόνια κάτω από τη
σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, δυο τόμοι,
Εκδόσεις Βέργος, Αθήνα, 1977. 

9. Τα Αρχεία Τρότσκι για την Ελλάδα, Εκδόσεις Αλλαγή,
Αθήνα, 1982.

10.  Θ. Μπενάκης, Η Άλλη Όψη ο.π.π.
11.  Παναγιώτης Νούτσος, Η Σοσιαλιστική Σκέψη στην

Ελλάδα, τόμος Β’, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1992.



το αντικείμενό του με αυστηρά επιστημονικά
κριτήρια, κάνει εκτενή αναφορά στον Τζουλάτι
και την ομάδα που έκδωσε το περιοδικό «Κομ-
μουνισμός».12

Τα πρώτα βήματα της κομμουνιστικής 
Αριστεράς στην Ελλάδα

Οι τάσεις που συμμετείχαν στο Ιδρυτικό Συνέ-
δριο του ΣΕΚΕ τον Νοέμβριο του 1918 ήταν κατά
πλειοψηφία τοποθετημένες στον μεταρρυθμι-
στικό σοσιαλισμό. Αυτό φαίνεται από τα πρα-
κτικά του συνεδρίου αλλά και από σειρά απο-
φάσεων που πήραν και πολιτικών που
εφάρμοσαν μέχρι το 1924. Αλλά, ενώ η ηγεσία
του ΣΕΚΕ αποτελούνταν από μεταρρυθμιστές
διανοούμενους και συνδικαλιστές – όπως οι
άνθρωποι της Εργατικής Σοσιαλιστικής Ομο-
σπονδίας (Φεντερασιόν) Θεσσαλονίκης, οι ηγέ-
τες της Σοσιαλιστικής Εργατικής Οργάνωσης
στην Αθήνα ή η Σοσιαλιστική Ομάδα Κέρκυρας
– η βάση του ήταν διχασμένη ανάμεσα στα με-
ταρρυθμιστικά συνδικαλιστικά στοιχεία και τους
ριζοσπαστικοποιημένους εργάτες και νεολαί-

ους. Οι τελευταίοι είχαν γοητευθεί από την Ρω-
σική Επανάσταση και πίεζαν την ηγεσία να δώ-
σει στο κόμμα επαναστατικό χαρακτήρα. Επι-
θυμούσαν την ίδρυση ενός κομμουνιστικού
κόμματος στην Ελλάδα με ξεκάθαρο προσα-
νατολισμό.

Το ρεύμα της επαναστατικής αριστεράς είχε
τις ρίζες του στο 1914. Το καλοκαίρι του ίδιου
χρόνου, μια σειρά από στελέχη και μέλη του
Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών (ΣΚΑ) -του
οποίου επικεφαλής ήταν ο Νικόλαος Γιαννιός
– είχε διαγραφεί ή αποχωρήσει και διατυπώσει
πιο ριζοσπαστικές θέσεις. Επικεφαλής τους
ήταν οι Παναγής Δημητράτος και ανάμεσα τους
οι Νικόλαος Δημητράτος, οι παλαίμαχοι σοσια-
λιστές Γιώργος και Αντώνης Σαραντίδης και ο
συνδικαλιστής Κώστας Σπέρας.  Όλοι τους προ-
σχώρησαν στο Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του
Πλάτωνα Δρακούλη, το οποίο βρισκόταν σε ανα-
διοργάνωση, η δε οργανωτική δομή του ήταν
χαλαρή. Τον Χειμώνα του ίδιου χρόνου προ-
σχώρησε και μια ομάδα νεολαίων που είχε
ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο από τους Φραγκίσκο
Τζουλάτι, Σπύρο Κομιώτη και Αμπαδογιάννη. Οι
νεολαίοι σύντομα συνδέθηκαν με τους πιο ρι-
ζοσπαστικοποιημένους Δημοσθένη Λιγδόπουλο,
αδελφούς Σαραντίδη και άλλους και αποτέλε-
σαν μια ιδιαίτερη τάση με σαφώς διακριτές
επαναστατικές και διεθνιστικές θέσεις.

Το 1916 δημιουργήθηκε η Σοσιαλιστική Νε-
ολαία Αθήνας (ΣΑΝ) της οποίας επικεφαλής
εκλέχτηκε ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος. Ου-
σιαστικός ηγέτης της πάντως ήταν ο Φραγκί-
σκος Τζουλάτι, κυρίως γιατί ο Λιγδόπουλος
ως μεγαλύτερος απασχολούνταν με την ορ-
γάνωση των ενηλίκων, την Σοσιαλιστική Ερ-
γατική Οργάνωση (ΣΕΟ). Γύρω του συγκεν-
τρώθηκε η πιο καταρτισμένη θεωρητικά και
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12.  Κώστας Παλούκης, Αρχειομαρξιστές. Οι άλλοι κομ-
μουνιστές του Μεσοπολέμου, Εκδόσεις Ασίνη,
Αθήνα, 2020.

Το κτήριο  στην οδό Πειραιώς 40 όταν στεγαζόταν
το κόμμα του Πλάτωνα Δρακούλου (1911)



μαχητική ομάδα η οποία και αποτέλεσε την
άκρα αριστερά του ιδρυτικού συνεδρίου του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας
που έγινε τον Νοέμβριο 1918.

Στο ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ η αριστερά
αντιπροσωπεύτηκε από δυο σαφώς διακριτές
τάσεις. Όπως βλέπουμε στα Πρακτικά του
ιδρυτικού συνεδρίου13 ο Τζουλάτι εξέφρασε
τις θέσεις της αντικοινοβουλευτικής αριστεράς
ενώ οι Κομιώτης, Οικονόμου και Λιγδόπουλος
υποστήριξαν πιο διαλλαχτικές θέσεις. Την
άποψη αυτή υποστήριξε ο ιστορικός Ole L.
Smith σε μια πραγματικά πρωτοποριακή με-
λέτη του το 1983. Βασιζόμενος στη μελέτη των
Πρακτικών του Συνεδρίου, είχε υποστηρίξει
ότι ο Λιγδόπουλος είχε με σαφήνεια ξεχωρίσει
τη θέση του από την «ριζοσπαστική αριστερά»
που είχε συσπειρωθεί γύρω από τον Τζουλάτι.14

Την ίδια παρατήρηση έκανε και το κείμενο
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Κομμου-
νισμός» μετά τη δολοφονία του Λιγδόπουλου
το 1920 κατά την επιστροφή του από τη Ρωσία
όπου είχε λάβει μέρος στο Β’ Συνέδριο της
ΚΔ. «Η μόνη διαφορά μας, είνε ότι ο Λιγδό-
πουλος ετήρη στάση διαλλακτική. Ήθελε να
συνενώση όλα τα στοιχεία οππορτουνιστικά
και επαναστατικά εις κοινόν αγώνα. Είμεθα

απολύτως βέβαιοι ότι επιστρέφων από τη Μό-
σχα ο Λιγδόπουλος θα ετάσσετο ολοψύχως
στον αγώνα του χωρισμού των μικροαστικών
και οππορτουνιστικών στοιχείων από των μαρ-
ξιστικών επαναστατικών».15 Από τις δυο αρι-
στερές τάσεις εκλέχτηκε στην Κεντρική Επι-
τροπή ο Λιγδόπουλος, στην Κεντρική Εξε-
λεγκτική Επιτροπή ο Κομιώτης, ενώ ο Τζουλάτι
εκλέχτηκε Αντιπρόσωπος των σοσιαλιστικών
Νεολαιών στην Κεντρική Επιτροπή. 

Οι αριστεροί του ΣΕΚΕ έδωσαν κοινή μάχη
για την μετατροπή του σε κομμουνιστικό κόμμα
και την προσχώρησή του στην Κομμουνιστική
Διεθνή. Στις αρχές του 1919 οι δυο τάσεις απο-
χώρησαν προσωρινά προσπαθώντας να πιέσουν
το κόμμα αλλά επέστρεψαν σχεδόν αμέσως
ενόψει της προετοιμασίας του πρώτου Εθνικού
Συμβουλίου. Το Εθνικό Συμβούλιο που έγινε
τον Ιούνιο (Μάϊο) του 1919 αποφάσισε την απο-
χώρηση του κόμματος από την Β΄ Διεθνή και
έδωσε εντολή στην νέα ΚΕ να προετοιμάσει
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Απόκομμα συνδρομής του Τζουλάτι στην Σοσιαλιστική Εργατική
Οργάνωση, Νοέμβριος 1918.

13.  Το Πρώτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ. Πρακτικά, Έκδοση
της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα, 1982.

14.  Ole L. Smith, “The first Congress of the Socialist
Workers Party of Greece: old and new problems”,
Scandinavian Studies in Modern Greek 7-8, 1983-
84. Σε αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή για την
εποχή μελέτη του ο Smith, βασιζόμενος στη μελέτη
των Πρακτικών του Συνεδρίου, είχε υποστηρίξει
ότι ο Λιγδόπουλος είχε με σαφήνεια ξεχωρίσει τη
θέση του από την «ριζοσπαστική αριστερά» που
είχε συσπειρωθεί γύρω από τον Τζουλάτι.

15.  «Δημοσθένης Λιγδόπουλος», Κομμουνισμός, τεύχος
9, 1 Φεβρουαρίου 1921.



την προσχώρησή του στην Κομμουνιστική Διε-
θνή. Παρόλα αυτά η νέα ηγεσία του κόμματος
που είχε εκλεγεί από το Εθνικό Συμβούλιο κα-
θυστερούσε την διαδικασία προσχώρησης. Οι
δρόμοι των δυο αριστερών τάσεων χώρισαν: η
αριστερή πτέρυγα παρέμεινε στο κόμμα θέ-
λοντας να δώσει τη μάχη στο εσωτερικό του
ενώ η ομάδα γύρω από τον Τζουλάτι αποχώ-
ρησε τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, πιστεύον-
τας ότι το ΣΕΚΕ ήταν ένα «μικροαστικό κόμμα»
που δεν μπορούσε να γίνει επαναστατικό.

Η ομάδα, η οποία συγκέντρωσε γύρω της
πολλούς νεολαίους, από την Αθήνα, τον Πει-
ραιά και αρκετές επαρχιακές πόλεις ίδρυσε
μαρξιστικούς μορφωτικούς ομίλους στους
οποίους νέοι εργάτες, σπουδαστές και μα-
θητές μάθαιναν μαρξισμό. 

Το Β’ Συνέδριο του ΣΕΚΕ που έγινε τον
Απρίλιο 1920, αποφάσισε την οργανική προ-
σχώρηση στην ΚΔ και πρόσθεσε στον τίτλο
του, σε παρένθεση, την λέξη «Κομμουνιστικό».
Οι αποφάσεις όμως του Β’ Συνεδρίου της ΚΔ
που έγινε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, οι
οποίες περιλάμβαναν «21 όρους» που τα κόμ-

ματα μέλη της όφειλαν να υιοθετήσουν, συ-
νάντησαν σθεναρή αντίσταση στην ηγεσία του
ΣΕΚΕ και η άνευ όρων προσχώρηση του κόμ-
ματος αναβλήθηκε. Επιπλέον το κόμμα αντι-
μετώπισε άλλα δυο ισχυρά ρεύματα στο εσω-
τερικό του. Εκείνο που είχε επικεφαλής τον
συνδικαλιστή Κ. Σπέρα και υποστήριζε την
ανεξαρτησία της ΓΣΕΕ και του συνδικαλιστικού
κινήματος γενικότερα από τον έλεγχο του κόμ-
ματος διαγράφτηκε κατά τη διάρκεια ή αμέ-
σως μετά το Συνέδριο. Το άλλο ήταν η «Κομ-
μουνιστική Πτέρυγα» με επικεφαλής τον
δικηγόρο Ευάγγελο Παπαναστασίου το οποίο
τασσόταν εναντίον της συμμετοχής στις εκλο-
γές του αστικού κράτους. Την ίδια περίοδο το
ΣΕΚΕ έριξε όλες τις δυνάμεις του στην προ-
ετοιμασία της συμμετοχής του στις εκλογές
του Νοεμβρίου 1920 διενεργώντας Έκτακτο
Εκλογικό Συνέδριο το Φθινόπωρο.

Μετά την αποχώρησή της από το ΣΕΚΕ και
την Σοσιαλιστική Εργατική Νεολαία Αθήνας, η
ομάδα γύρω από τον Τζουλάτι, η οποία ακο-
λουθούνταν από αρκετούς νεολαίους, ίδρυσε
μορφωτικούς ομίλους στους οποίους έκανε
μαθήματα μαρξισμού. Τέτοιοι όμιλοι ιδρύθηκαν
σε αρκετές πόλεις κυρίως από τα μέλη της
ομάδας αλλά και σε συνεργασία με την προ-
σκείμενη στον Σπέρα Ανεξάρτητη Κομμουνι-
στική Νεολαία Αθήνας (ΑΚΝΑ), όπως στην πε-
ρίπτωση της Μυτιλήνης.16 Το Φθινόπωρο του
1920 οι πρώτοι όμιλοι αποτέλεσαν την Ένωση
Μαρξιστικών Μορφωτικών Ομίλων (ΕΜΜΟ). 
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Επιστολή του Τμήματος Αθήνας του ΣΕΚΕ προς τους Αντώνη 
Σαραντίδη, Τζουλάτι και Τρίκκα μετά την παραίτησή τους 

από το κόμμα, Νοέμβριος 1919.

16.  Το περιοδικό του Σπέρα χαιρέτιζε την ίδρυση του
κομμουνιστικού μορφωτικού ομίλου Μυτιλήνης
και την έκδοση της εφημερίδας Μυτιληνιός. Νέα
Ζωή, τεύχος 4, 15 Απριλίου 1921.



Την ίδια περίοδο καταγράφονται και άλλες
κομμουνιστικές (τριτοδιεθνιστικές τάσεις)
εκτός ΣΕΚΕ. Οι διαγραμμένοι της τάσης των
συνδικαλιστών Σπέρα, Φανουράκη και Γιαν-
νουλάτου (που έλεγχαν το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας) ίδρυσαν την Κομμουνιστική Οργάνωση
Αθήνας, ενώ η πλειοψηφία της Σοσιαλιστικής
Εργατικής Νεολαίας Αθήνας (ΣΕΝΑ) αποχώ-
ρησε ιδρύοντας την ΑΚΝΑ.  

Η ομάδα γύρω από τον Τζουλάτι εξέδωσε
τον Οκτώβριο του 1920 το περιοδικό Κομμου-
νισμός καθώς και βιβλία – ανάμεσά τους και

το «Οικογένεια και το κομμουνιστικό κράτος»
της Αλεξάνδρας Κολλοντάϊ - και προσανατο-
λίστηκε στην δημιουργία ανεξάρτητης κομ-
μουνιστικής οργάνωσης. Στο περιοδικό δη-
μοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της ΚΔ καθώς και
κλασικά κείμενα του μαρξισμού. Στις σελίδες

του υπήρξαν πολιτικές τοποθετήσεις και άρ-
θρα εκλαΐκευσης των κομμουνιστικών θέσεων
καθώς και ειδήσεις από την δράση όλων των
επαναστατικών τάσεων που αναπτύσσονταν
τότε στην Ευρώπη (Α. Μπορντίγκα, Συμβου-
λιακοί και Αριστεροί Κομμουνιστές, Βιομηχα-
νικοί Εργάτες του Κόσμου).

Ακολούθησε η ίδρυση της Κομμουνιστικής
Ένωσης στις 14 Φεβρουαρίου 1921. Η οργάνωση
που φιλοδοξούσε να αποτελέσει τον πυρήνα
γύρω από τον οποίον θα δημιουργούνταν το
επαναστατικό κόμμα της ελληνικής εργατικής
τάξης, απέκτησε τμήματα και μέλη σε άλλες
περιοχές της χώρας.

Τον Μάρτιο του 1921 η οργάνωση και το
περιοδικό στεγάστηκαν στον επάνω όροφο
ενός οικήματος στην οδό Πειραιώς 40. Το
κτήριο ανήκε σε κάποιον Σακελλαρίου και
εκεί στεγαζόταν για πολλά χρόνια η οργάνωση
του Δρακούλη. Στα δωμάτιά του διενεργούνταν
μαθήματα μαρξισμού κάθε βράδυ. 

Τόσο το περιοδικό Κομμουνισμός όσο και
η Κομμουνιστική  Ένωση βρέθηκαν κάτω από
διπλό διωγμό. Το ΣΕΚΕ είχε απαγορεύσει την
κυκλοφορία του περιοδικού και αντιμετώπιζε
με ύβρεις τα μέλη της κίνησης. Το επίσημο
Κράτος από την πλευρά του επιχειρούσε την
διάλυση της Κομμουνιστικής Ένωσης με διά-
φορους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν η τρο-
μοκρατία. Πράγματι το βράδυ της 13ης Απριλίου
1921 οπλισμένοι μπράβοι του Λαϊκού Κόμματος
επιτέθηκαν στα γραφεία της οργάνωσης την
ώρα που διενεργούνταν μαθήματα προξενών-
τας τεράστιες καταστροφές. Η αστυνομία κά-
λυψε την επίθεση και ο τύπος της επόμενης
ημέρας απέδωσε τι καταστροφές σε σύγ-
κρουση ανάμεσα σε κομμουνιστές. Η αλήθεια
πάντως αποκαταστάθηκε γρήγορα.  Ένας άλλος
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Προκήρυξη της Σοσιαλιστικής Εργατικής 
Νεολαίας Αθήνας, 1919. 



τρόπος συρρίκνωσης της οργάνωσης ήταν η
επιστράτευση που έπληξε καίρια την αποτε-
λούμενη από νέους κυρίως οργάνωση. 

Όπως φαίνεται και από επιστολές που βρί-
σκονται στο Αρχείο Τζουλάτι, υπήρξαν φωνές
ανάμεσα στα μέλη που ζητούσαν την επιστροφή
στο ΣΕΚΕ. Παράλληλα οι καταστροφές από την
επίθεση των μπράβων και η επιστράτευση
είχαν αδειάσει τα ταμεία της οργάνωσης. Ο
Καστρίτης υποστήριξε ότι υπήρχαν και πιέσεις
από την ΚΔ ή την Βαλκανική Κομμουνιστική
Ομοσπονδία για την επιστροφή στο ΣΕΚΕ. 

Στα τέλη του Ιουλίου 1921 η Κομμουνιστική
Ένωση προσχώρησε στο ΣΕΚΕ. Η ένωση ανα-
κοινώθηκε στο τεύχος της 1ης Αυγούστου του
περιοδικού. Η ομάδα ζήτησε από την ηγεσία
του κόμματος να της επιτρέψει την συνέχιση
της έκδοσης του περιοδικού, το κόστος του
οποίου θα αναλάμβαναν τα μέλη της ομάδας
ενώ ο έλεγχος της ύλης του θα ήταν στα χέρια
της ΚΕ. Η απάντηση ήταν αρνητική και το πε-
ριοδικό κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του
την 1η Σεπτεμβρίου. Έκλεισε έτσι το πρώτο
μέρος μιας πορείας που άρχισε το 1914.  Άνοιξε
επίσης αμέσως – τον Οκτώβριο 1921 - το δεύ-
τερο μέρος με την συγκρότηση μυστικών μορ-
φωτικών κύκλων από τα περισσότερα μέλη της
Κομμουνιστικής Ένωσης που προσχώρησαν στο
ΣΕΚΕ. Η νέα αυτή περίοδος δράσης της ομάδας
θα οδηγήσει στην έκδοση του περιοδικού Αρ-
χείον Μαρξισμού τον Μάϊο 1923, την καθοδή-
γηση του κινήματος αναπήρων και θυμάτων
πολέμου και τη δημιουργία του αρχειομαρξι-
στικού κινήματος. 

Αρχείο Φραγκίσκου Τζουλάτι

Το Αρχείο Τζουλάτι έρχεται τώρα να προσθέσει
σημαντικά στοιχεία στην ιστορική έρευνα και

να συμβάλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων
μας για την αρχική περίοδο του κομμουνιστι-
κού κινήματος στην Ελλάδα. 

Ο Φραγκίσκος Τζουλάτι γεννήθηκε το 1897
στη Ζάκυνθο από εύπορη και διανοούμενη
οικογένεια του νησιού. Έχει γραφτεί από πολ-
λούς ιστορικούς ότι είχε γεννηθεί στην Κέρ-
κυρα. Στο κομματικό βιβλιάριο (ΣΕΚΕ) του με
τον αύξοντα αριθμό 53, αναφέρεται ως τόπος
γέννησης η Ζάκυνθος και ως ημερομηνία έν-
ταξης στο κίνημα ο Νοέμβριος 1914. Ο παππούς
του Φραγκίσκος υπήρξε από τους πιο επιτυ-
χημένους δημάρχους της Ζακύνθου και κεν-
τρικός δρόμος της φέρει το όνομά του. Ο πα-
τέρας του ήταν δικαστικός. Συγγένεια υπήρχε
με τον Πλάτωνα Δρακούλη, από την πλευρά
του πατέρα του. Η οικογένειά του μετακόμισε
στην Αθήνα όταν ο νεαρός Φραγκίσκος ολο-
κλήρωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
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Η επιστολή της Σοσιαλιστικής Ομάδας Κέρκυρας με την οποία
αναγγέλλει στον Τζουλάτι την εκλογή του ως αντιπροσώπου της

στο ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ.
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γράφτηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Θα πρέπει να ήταν προοδευτική και οι σχέσεις
του με τον θείο του Δρακούλη ενθαρρύνθηκαν.
Οι στενές αυτές οικογενειακές σχέσεις δι-
ευκόλυναν την επινοικίαση του κτηρίου της
Πειραιώς 40 από τον παλαίμαχο σοσιαλιστή.
Ο Δρακούλης φαίνεται επίσης ότι εξασφάλισε
αποθήκη στην ομάδα για να φυλαχτούν τα βι-
βλία και άλλα υπάρχοντα της Κομμουνιστικής
Ένωσης ύστερα από την προσχώρησή της στο
ΣΕΚΕ. Ο Τζουλάτι εκλέχτηκε αντιπρόσωπος της
Σοσιαλιστικής Ομάδας Κέρκυρας στο ιδρυτικό
Συνέδριο του ΣΕΚΕ.17

Το Αρχείο Τζουλάτι περιέχει: τα δυο Κα-
ταστατικά που αναλύουμε στη συνέχεια, πρα-
κτικά από συναντήσεις ομάδων (της οργάνω-
σης που δημιούργησε ο Τζουλάτι το 1914, των
πρώτων κύκλων των μορφωτικών ομίλων και
της πρώτης κίνησης των αρχειομαρξιστών το
1921), επιστολές ανάμεσα σε μέλη της επα-
ναστατικής αριστεράς την περίοδο πριν την
ίδρυση του ΣΕΚΕ, επιστολές προς μέλη και
στελέχη του ΣΕΚΕ την περίοδο 1920-21, την
έκθεση του Τζουλάτι στο Α’ Εθνικό Συμβούλιο
του ΣΕΚΕ για τις νεολαίες καθώς και εκθέσεις
από τις νεολαίες Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κα-
βάλας, Βόλου και Χαλκίδας, μέρος της αλλη-
λογραφίας του τμήματος Λάρισας της Κομ-
μουνιστικής Ένωσης με την Κεντρική Επιτροπή
καθώς και επιστολές του επικεφαλής της από
τις φυλακές Βόλου, τηλεγραφήματα, φακέ-
λους αλληλογραφίας που απευθύνονταν σε

μέλη της αριστεράς του ΣΕΚΕ και της Κομ-
μουνιστικής Ένωσης, αποδείξεις πληρωμών
συνδρομών, το κομματικό βιβλιάριο του Τζου-
λάτι, τεύχη του περιοδικού «Κομμουνισμός»
και προκηρύξεις. 

Τα δύο καταστατικά

Στο Αρχείο βρέθηκαν δυο καταστατικά. Του
Κομμουνιστικού Μορφωτικού Ομίλου Λάρισας
(ΚΜΟΛ) και της Κομμουνιστικής Ένωσης. 

Ο «Κομμουνιστικός Μορφωτικός Όμιλος
Λαρίσσης» ιδρύθηκε στα τέλη του 1920 και
αποτέλεσε τμήμα της ΕΜΜΟ. Το χειρόγραφο
δεν φέρει ημερομηνία, αλλά έχοντας υπόψη
ότι ο «Κομμουνισμός» κυκλοφόρησε τον Οκτώ-
βριο του ίδιου χρόνου καθώς και αναφορές
που γίνονται σε επιστολές προς την ΚΕ της
Κομμουνιστικής Ένωσης, θα πρέπει να θεω-
ρήσουμε ως πιθανότερη την ίδρυσή του τον
Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Μετά από τρεις μήνες
ο ΚΜΟΛ μετατράπηκε σε τμήμα της Κομμου-
νιστικής Ένωσης στον νομό.

Το καταστατικό είναι χειρόγραφο και κα-
λύπτει δυο σελίδες. Αποτελείται από δέκα
άρθρα. Είναι μάλλον βέβαιο ότι αποτελεί αν-
τιγραφή του καταστατικού που χρησιμοποιούσε
η ΕΜΜΟ για τους τοπικούς ομίλους της. 

Στο πρώτο άρθρο δηλώνεται ότι ο Κ.Μ.Ο.Λ.
ανήκει στην ΕΜΜΟ. Στο δεύτερο, προσδιορί-
ζεται ως σκοπός του η «κομμουνιστική μόρ-
φωση των μελών» και η εκπαίδευσή τους στη
διδασκαλία του μαρξισμού και τη δημοσιο-
γραφία. Ο ΚΜΟΛ δηλαδή θέλει να δημιουρ-
γήσει καταρτισμένα στελέχη. Επίσης στους
σκοπούς του συμπεριλαμβάνονται η στρατο-
λογία νέων μελών, κατά προτίμηση εργατών,
η διάδοση του περιοδικού Κομμουνισμός και

17.  Θεόδωρος Μπενάκης, «Νέα στοιχεία στην μελέτη
του σοσιαλιστικού κινήματος της Κέρκυρας», πε-
ριοδικό Τετράδια, τεύχος 14, Άνοιξη-Καλοκαίρι
1986.



η δημιουργία βιβλιοθήκης. 
Τη διοίκηση ασκεί μια τριμελής επιτροπή,

ένα μέλος της οποίας ορίζεται να διατηρεί
τις επαφές με την ΚΕ της ΕΜΜΟ. Τα μέλη που
στρατολογούνται στους χώρους εργασίας,
εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, αποτελούν
επαγγελματικό όμιλο του οποίου σκοπός είναι
η διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών και η
μόρφωση των εργατών στο χώρο δουλειάς. Ο
ΚΜΟΛ διατηρεί σχέσεις με κάθε επαγγελμα-
τικό όμιλο μέσω ενός εκλεγμένου επιτρόπου.
Είναι προφανές ότι ο επαγγελματικός όμιλος
όπως τον περιγράφει το καταστατικό, δεν είναι
«συνδικαλιστική φράξια» αλλά σαφώς τοπο-
θετημένος πολιτικά οργανισμός.

Τα άρθρα 6 έως 8 ορίζουν τις οικονομικές
υποχρεώσεις των μελών και τις συναντήσεις
τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το
άρθρο 7 «κάθε μέλος ορίζει την συνδρομή του».

Τα άρθρα 9 και 10 καθορίζουν την διαδι-
κασία εισδοχής νέων μελών στον Όμιλο. Τα
υποψήφια μέλη θεωρούνται «συμπαθούντα»
μέχρι να εκπληρώσουν τους όρους που πε-
ριγράφει το άρθρο 9. Οι υποψήφιοι χωρίζονται
σε δυο κατηγορίες, τους εργάτες και τους
διανοούμενους, στους οποίους προφανώς
συμπεριλαμβάνονται και οι σπουδαστές. Για
να γίνει λοιπόν μέλος του ΚΜΟΛ ένας υπο-
ψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει δέκα μα-
θήματα μαρξιστικής κατάρτισης. Εάν είναι ερ-
γάτης «πρέπει να ακούση την οικονομικήν
εξέλιξην». Εάν είναι διανοούμενος θα παρα-
κολουθήσει μια σειρά μαθημάτων στην οποία
περιλαμβάνονται η οικονομική εξέλιξη (σύμ-
φωνα με την μαρξιστική θεωρία), το κομμου-
νιστικό μανιφέστο και οι γενικές αρχές του
μαρξισμού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο διανοού-
μενος υποψήφιος θα πρέπει επίσης να εκ-

παιδευτεί για να κάνει και ο ίδιος μαθήματα
σε υποψηφίους. Στο τέλος του άρθρου 9 συ-
ναντάμε υπογραμμισμένη τη φράση «Δ’ όλους
απαιτείται δράσις». Να υποθέσουμε ότι πρό-
κειται για δράση διάδοσης των κομμουνιστι-
κών ιδεών και όχι για επαγγελματική συνδι-
καλιστική δράση;

Το καταστατικό του ΚΜΟΛ προσδιορίζει το
χαρακτήρα των κομμουνιστικών μορφωτικών
ομίλων, τους σκοπούς τους ως φυτώρια κομ-
μουνιστικού κόμματος καθώς και τα όρια της
δράσης τους. Δράση η οποία επικεντρωνόταν
κυρίως στη διαμόρφωση στελεχών.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι πρώτη
οργάνωση που έδωσε μεγάλη σημασία στην
μαρξιστική μόρφωση των μελών και έθεσε
ως προϋπόθεση εγγραφής νέων την παρα-
κολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, ήταν το
Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών (ΣΚΑ) του Γιαν-
νιού. Το ΣΚΑ ιδρύθηκε το 1911 και στελέχη του
υπήρξαν οι αδελφοί Σαραντίδη, Αντώνης και
Γιώργος. 

Το δεύτερο καταστατικό, αποτελεί ένα ποι-
οτικό άλμα των ΕΜΜΟ. Όπως είδαμε στις 14
Φεβρουαρίου του 1921, τα περισσότερα μέλη
στην Αθήνα και ορισμένα από την επαρχία,
πραγματοποίησαν σύσκεψη η οποία αποφάσισε
την μετατροπή τους σε ανοικτή πολιτική ορ-
γάνωση και μαζί με άλλες αποφάσεις ψήφισε
το Καταστατικό της Κομμουνιστικής Ένωσης.

Πρόκειται για ένα δισέλιδο δακτυλογρα-
φημένο κείμενο αποτελούμενο από 16 άρθρα.
Στο καταστατικό ορίζονται ο σκοπός και η
φύση της Κομμουνιστικής Ένωσης, η οργα-
νωτική δομή της και οι τρόποι δράσης της.

Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ως σκοπός της
οργάνωσης η οργάνωση της ελληνικής εργα-
τικής τάξης – του προλεταριάτου – ώστε σε
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στενή σύνδεση με το διεθνές προλεταριάτο
να ανατρέψει τον καπιταλισμό εγκαθιδρύοντας
αρχικά την δικτατορία του προλεταριάτου και
την «διεθνή δημοκρατία των Σοβιέτ» ώστε να
επιτευχθεί η πλήρης κατάργηση των τάξεων
και ο Σοσιαλισμός ως πρώτο βήμα για την
κομμουνιστική κοινωνία.

Αναλύοντας το πρώτο άρθρο, διαπιστώ-
νουμε ότι η Κομμουνιστική Ένωση δεν θεωρεί
ότι είναι ομάδα πίεσης του ΣΕΚΕ αλλά μια
ανεξάρτητη οργάνωση που φιλοδοξεί να ανα-
λάβει τον ρόλο του επαναστατικού κόμματος.
Διαπιστώνουμε επίσης τον διεθνιστικό χαρα-
κτήρα που δίνει στην πάλη της. Αντιλαμβάνεται
την νίκη της εργατικής τάξης ως παγκόσμια
υπόθεση και τον ρόλο των εργατικών συμ-
βουλίων – Σοβιέτ – ως καθοριστικό στην επα-
ναστατική διαδικασία. Ο λόγος της οργάνωσης

είναι σαφής και λιτός και τοποθετείται όχι στο
πεδίο της αστικής πολιτικής πάλης, όπως επι-
χειρούσαν να κάνουν οι ηγέτες του ΣΕΚΕ, αλλά
στο πεδίο της συγκρουσιακής ταξικής πάλης.
Στόχος της είναι η Επανάσταση και όχι η στα-
διακή μεταρρυθμιστική πορεία προς τον Σο-
σιαλισμό.

Ποιοι όμως θα αναλάμβαναν αυτό το έργο;
Το δεύτερο άρθρο περιγράφει τον τύπο του μέ-
λους της οργάνωσης. Αυτό ασπάζεται τον σκοπό
της, προπαγανδίζει στην καθημερινή δράση του
τις «θεμελιώδεις αρχές της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, δηλ. τη δικτατορία του προλεταριάτου
και την εξουσία των Σοβιέτ». Δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια για παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα,
την τακτική και την πειθαρχία χωρίς ωστόσο να
υπάρχει αναφορά στον «δημοκρατικό συγκεν-
τρωτισμό». Αυτό, δεν αποκλείει πάντως να ήταν
η Κομμουνιστική Ένωση οργανωτικά συγκεν-
τρωτική. Τα μέλη πληρώνουν μηνιαία συνδρομή
5 δραχμών (άρθρο 4).18

Κύτταρο της οργάνωσης είναι οι τοπικές
οργανώσεις ή τμήματα (άρθρο 5). Αυτά δημι-
ουργούνται στις πόλεις όταν υπάρχουν του-
λάχιστον 5 μέλη. Εκλέγουν Τοπική Επιτροπή
(ΤΕ) από 3 έως 5 μέλη η οποία ορίζει έναν
γραμματέα και ένα ταμία και λογοδοτεί απέ-
ναντι στη συνέλευση του τμήματος και στην
Κεντρική Επιτροπή. Ένα τρίτο από τα έσοδα
κάθε τμήματος πηγαίνει στο κεντρικό ταμείο
της οργάνωσης. 

Ανώτατο όργανο της οργάνωσης είναι το

15

Αρχειομαρξιστικές Μνήμες Tεύχος 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Το κομματικό Δελτίο Μέλους του Τζουλάτι.

18.  Σε καταστάσεις που βρέθηκαν στο Αρχείο φαίνεται
πως τα μέλη πλήρωναν ανάλογα με τις δυνατότητές
τους. Έτσι υπάρχουν συνδρομές 15 και 10 δραχμών
και άλλες 4.



Συνέδριο. Αυτό προβλεπόταν να είναι ετήσιο
και θα το συγκαλούσε η Κεντρική Επιτροπή
(άρθρο 7). Στο συνέδριο αντιπροσωπευόταν η
ΚΕ με μία ψήφο, και τα τμήματα με αντιπρο-
σώπους ανάλογα με την αριθμητική δύναμή
τους. Τοπικά τμήματα με έως 10 μέλη έστελναν
έναν αντιπρόσωπο, από 10-25 μέλη δύο αντι-
προσώπους, από 25-50 έστελναν 3 και από
50 έως 100 τέσσερεις (άρθρο 9).19

Το Συνέδριο αντιμετώπιζε και συζητούσε
ζητήματα αρχών, τακτικής και οργάνωσης, ενέ-
κρινε την έκθεση της ΚΕ, αποφάσιζε επάνω
στην πολιτική της οργάνωσης, όριζε τον τόπο
και χρόνο του επόμενου Συνεδρίου και εξέλεγε
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής (άρθρο 8). 

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελούνταν από 5
μέλη (άρθρο 6) και εκτός από την σύγκληση του
Συνεδρίου, αποφάσιζε για την εγγραφή ή δια-
γραφή μελών (άρθρο 3) και όριζε τους διευ-
θυντές των εντύπων και του εκδοτικού τμήματος
(άρθρο 10).20

Τα άρθρα 11, 12 και 13 αναφέρονται στην
οργάνωση των επαγγελματικών ομίλων. Αυτοί
όπως θα δούμε δεν είναι συνδικαλιστικές
«φράξιες» που δρουν στα σωματεία αλλά

ομοιοεπαγγελματικοί πυρήνες κομμουνιστών
που δρουν στους τόπους δουλειάς όχι προ-
βάλλοντας διεκδικήσεις αλλά προπαγανδί-
ζοντας τις κομμουνιστικές ιδέες, μορφώνον-
τας εργάτες και βοηθώντας την οργάνωση στο
έργο της (άρθρο 11). Παράλληλα το ίδιο άρθρο
πρόβλεπε ότι όπου δεν υπήρχαν μέλη της ορ-
γάνωσης θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες
σύστασης ομίλων από συμπαθούντες.

Ο κάθε επαγγελματικός όμιλος εξέλεγε
έναν αντιπρόσωπο ο οποίος ήταν ανακλητός,
υπεύθυνος απέναντι στην Τοπική Επιτροπή του
τμήματος και συμμετείχε, μαζί με τους αντι-
προσώπους των άλλων ομίλων που δρούσαν
στην ίδια πόλη, στην «εκτελεστική επιτροπή της
ενώσεως των ομίλων» (άρθρο 12). Τα μέλη πλή-
ρωναν μηνιαία συνδρομή τουλάχιστον 1 δραχμής
στο ταμείο του ομίλου τους (άρθρο 13).
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19.  Από σημειώσεις που περιέχονται στο Αρχείο γνω-
ρίζουμε ότι το καλοκαίρι του 1920 η οργάνωση
στην Αθήνα αποτελούνταν από πέντε ομίλους που
ήταν χωρισμένοι σε δυο ομάδες. Υπεύθυνος της
πρώτης που περιλάμβανε τον αρχικό κεντρικό
όμιλο, τον όμιλο των υπαλλήλων και το «Σχολείον
εργατικών» ήταν ο Τζουλάτι ενώ της δεύτερης –
φοιτητές Πολυτεχνείου και μαθητές – ήταν ο
Αντώνης Σαραντίδης.   

20. Το καταστατικό πρόβλεπε ότι οι διευθυντές των
εντύπων θα μπορούσαν να ορίζουν βοηθούς με
μόνο όρο να είναι κομμουνιστές.

Η πρώτη σελίδα από το δακτυλογραφημένο Καταστατικό της
Κομμουνιστικής Ένωσης.



Το άρθρο 14 όριζε με αυστηρότητα ότι η
Κομμουνιστική Νεολαία «είναι υποτεταγμένη
στην Κομμουνιστική Ένωση».21

Ένα ακόμα άρθρο (το 15) πρόβλεπε την
δημιουργία ομίλου γυναικών στον οποίον εν-
τάσσονταν όλες ανεξαιρέτως οι γυναίκες της
Κομμουνιστικής Ένωσης και των επαγγελμα-
τικών ομίλων με σκοπό τη διάδοση του κομ-
μουνισμού στις γυναίκες.

Το καταστατικό της Κομμουνιστικής Ένωσης
ήταν λιτό σε πλήρη συμφωνία με τις ισχνές της
δυνάμεις. Ήταν όμως ένα καταστατικό με σαφή
διακήρυξη αρχών και στόχων. Είναι αξιοσημεί-
ωτη η έμφαση που δίνει στη δράση των γυναι-
κών. Ήταν επίσης το πρώτο ανοικτά κομμουνι-
στικό καταστατικό που έχουμε στη διάθεσή μας.

Τεκμήρια
Δίνουμε στη συνέχεια τα κείμενα των δυο Κα-
ταστατικών. Διατηρήθηκε η ορθογραφία των
αρχικών κειμένων. 

Καταστατικό της «Κομμουνιστικής Ένωσης»
(ψηφισθέν κατά τη σύσκεψι 
της 14 Φεβρουαρίου 1921) 

Άρθρον 1ον
Σκοπός της Κομμουνιστικής Ενώσεως είναι
να οργανώση το Ελληνικό Προλεταριάτο, για
να δυνηθή να συνδέση τη δράσι του μαζύ με
το Διεθνές προλεταριάτο για την ανατροπή της
κεφαλαιοκρατίας, την εγκαθίδρυση της δι-
κτατορίας του προλεταριάτου και της διεθνούς
Δημοκρατίας των Σοβιέτ, τα οποία θα επιτρέ-
ψουν την ολική κατάργηση των τάξεων και τη
πραγματοποίηση του Σοσιαλισμού, της πρώτης
βαθμίδας της κομμουνιστικής κοινωνίας. 

Άρθρον 2ον
Μέλη: Μέλος της Κομμουνιστικής Ενώσεως
γίνεται όποιος ασπάζεται το σκοπό της ενώ-
σεως και δείχνει στη καθημερινή του δράση,
ότι πραγματικά εννοεί, δέχεται και προπα-
γανδίζει τις θεμελιώδεις αρχές της Κομμ. Διε-
θνούς, δηλ. τη δικτατορία του Προλεταριάτου
και την εξουσία των Σοβιέτ. Δεν μπορέι ν’
ανήκη στην  Ένωση όποιος παραβιάζει το πρό-
γραμμα, την τακτική και τη πειθαρχία της Ενώ-
σεως, βλάφτει ή εκθέτει την  Ένωση. 
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21.  Το ζήτημα της ανεξάρτητης ή όχι δράσης της
νεολαίας είχε απασχολήσει το ΣΕΚΕ από το ιδρυτικό
συνέδριό του. Η άρνηση της ηγεσίας του να παρα-
χωρήσει σχετική αυτονομία στις νεολαίες είχε
προκαλέσει μια πρώτη διάσπαση στην Σοσιαλιστική
Εργατική Νεολαία Αθήνας το 1919 τα μέλη της
οποίας συμμετείχαν στην ΕΜΜΟ, μια δεύτερη τον
Μάϊο του 1920 όταν η πλειοψηφία της ΣΕΝΑ απο-
χώρησε ιδρύοντας την Ανεξάρτητη Κομμουνιστική
Νεολαία Αθήνας (ΑΚΝΑ) και μια τρίτη τον Ιούνιο
του 1921. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην Κομ-
μουνιστική Ένωση και την ΑΚΝΑ ήταν το ζήτημα
της ανεξαρτησίας δράσης των νεολαιών, γεγονός
που δεν εμπόδισε την κατά τόπους συνεργασία
τους – όπως στη Μυτιλήνη – και τελικά τη
συγχώνευσή τους το καλοκαίρι του 1921 στην Κομ-
μουνιστική Νεολαία Αθήνας. 

Απόκομμα συνδρομής του Τζουλάτι στο περιοδικό 
Κομμουνισμός, Νοέμβριος 1920.
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Άρθρον 3ον
Η Κ.Ε. αποφασίζει την εγγραφή ή διαγραφή
των μελών.

Άρθρον 4ον
Η συνδρομή κάθε μέλους είναι τουλάχιστο 5
δρχ. το μήνα.

Άρθρον 5ον
Τοπικές Οργανώσεις: Εάν σε μια πόλη υπάρχουν
5 μέλη της Ενώσεως αποτελούν Τμήμα. Το τμήμα
εκλέγει τοπική επιτροπή από 3-5 μέλη. Η Τ.Ε.
είναι υπεύθυνος στη συνέλευση του Τμήματος
και στην Κ.Ε. και ορίζει τον γραμματέα και τον
ταμία της. Κάθε τμήμα δίνει το 1/3 των εισπρά-
ξεών του στο Κεντρικό Ταμείο της Ενώσεως. 

Άρθρον 6ον
Η Κ.Ε. εκλέγεται από το συνέδριον και είναι
πενταμελής. Μέλη της Κ.Ε. δεν μπορούν να
είναι μέλη και των τοπικών επιτροπών.

Άρθρον 7ον
Συνέδριο: Η Κ.Ε. συγκαλεί κάθε χρόνο συνέ-
δριο από αντιπροσώπους των τμημάτων. Η Κ.Ε.
έχει μια ψήφο στο Συνέδριο.

Άρθρον 8ον
Το Συνέδριο έχει ως σκοπό: 1) να λύνη όλα τα
ζητήματα αρχών, τακτικής, οργανώσεως. 2)
να εξετάζη την έκθεση της Κ.Ε. 3) να δίνη τη
μέλλουσα κατεύθυνση της Ενώσεως. 4) να
ορίζη τον τόπο του επομένου Συνεδρίου. 5)
να εκλέγη την Κ.Ε. 

Άρθρον 9ον
Εάν ένα τμήμα έχει μέχρι 10 μέλη στέλλει έναν
αντιπρόσωπο, 10-12 δύο, 25-50 τρεις, 50-100
τέσσερεις.

Άρθρον 10ον
Τύπος: Η Κ.Ε. ορίζει τους διευθυντάς των ορ-

γάνων (θεωρητικών, πολιτικών κλπ) και του εκ-
δοτικού Τμήματος. Οι διευθυνταί ορίζουν τους
βοηθούς των, απαραιτήτως κομμουνιστάς.

Άρθρον 11ον
Επαγγελματικοί  Όμιλοι. Τα μέλη της Ενώσεως
που είναι του αυτού επαγγέλματος αποτελούν
τον κομμουνιστικό πυρήνα στο επάγγελμα
αυτό. Οι πυρήνες αυτοί σχηματίζουν κομμου-
νιστικό επαγγελματικό όμιλο με σκοπό τη διά-
δοση του κομμουνισμού στο επάγγελμα, την
εκπαίδευση των μελών και τη βοήθεια της
ενώσεως στο μορφωτικό, οργανωτικό και προ-
παγανδιστικό έργο. Στο επάγγελμα που δεν
υπάρχουν μέλη της ενώσεως, σχηματίζονται
όμιλοι συμπαθούντων. 

Άρθρον 12ον
Κάθε όμιλος εκλέγει τον αντιπρόσωπό του. Οι
αντιπρόσωποι τν ομίλων κάθε πόλεως αποτε-
λούν την εκτελεστική επιτροπή της ενώσεως
των ομίλων, η οποία είναι υπέυθυνος απέναντι
της Τ.Ε. οι αντιπρόσωποι είναι ανακλητοί. Η
Τ.Ε. ορίζει τον γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρον 13ον
Τα μέλη των ομίλων πληρώνουν 1 δρχ. το μήνα
το ολιγώτερον, στο Ταμείο της επαγγελματικής
ενώσεως.

Άρθρον 14ον
Νεολαία. Η Κομμ. Νεολαία είναι υποτεταγμένη
στην Κομμ. Ένωση.

Άρθρον 15ον
Όμιλος γυναικών. Ο όμιλος γυναικών αποτε-
λείται από γυναίκες ανεξαρτήτως επαγγέλ-
ματος και έχει σκοπό τη προπαγάνδα του κομ-
μουνισμού στις γυναίκες. Οι εργάτριες
μπορούν ν’ ανήκουν και στους επαγγελματι-
κούς ομίλους και στην Κομμουνιστική  Ένωση. 



Άρθρον 16ον
Όσα δεν προβλέπει το καταστατικό τα συμ-
πληρώνει η Κ. Επιτροπή.

Κομμουνιστικός Μορφωτικός 
Όμιλος Λαρίσης

Χωρίς χρονολογία

1. Ο Κ.Μ.Ο.Λ. ανήκει στη δύναμη της Ενώσεως
των Μαρξιστικών Μορφωτικών Ομίλων.

2. Σκοπός: α) Η κομμουνιστική μόρφωση
των μελών και εξάσκηση αυτών στη διδασκα-
λία και δημοσιογραφία. β) Ίδρυσις ομίλων
όπου είνε δυνατόν, επιδιωκομένης προ παντός
της ιδρύσεως τοιούτων εις τους εργάτας των
σπουδαιοτέρων βιομηχανιών και συγκοινω-
νιών. γ) Διάδοσις περιοδικού «Κομμουνισμός».
δ) Ίδρυσις και διατήρησις βιβλιοθήκης. 

3. Τας υποθέσεις του Ομίλου διευθύνει
τριμελής επιτροπή.  Ένα εκ των μελών ορίζεται,
όπως έρχεται εις διαρκή συνάφειαν με την
Κεντρικήν Επιτροπήν της Ενώσεως. 

4. Τα μέλη του αυτού επαγγέλματος αν είνε
τρία και άνω αποτελούν επαγγελματικόν όμιλον
του οποίου σκοπός είνε η διάδοσις των κομ-
μουνιστικών ιδεών εις το επάγγελμά τους και
η κομμουνιστική μόρφωση των εργατών.

5. Κάθε επαγγελματικός όμιλος εκλέγει
τριμελή ή διμελή επιτροπήν ή ένα επίτροπον,
πάντως ορίζεται ένας επίτροπος με τον οποίον
έρχεται εις συνάφειαν.

6. Κάθε μέλος ορίζει την συνδρομή του.
Η επιτροπή Λαρίσσης συνεννοείται με την Κ.Ε.
δια την διάθεσιν του εισπραττομένου χρήματος
δι’ όλας τας ανάγκας της Ενώσεως.

7. Η Επιτροπή Λαρίσσης εκλέγεται κατά
τ… από τα μέλη του Ομίλου.

8. Τα μέλη του ομίλου και των επαγγελ-
μάτων συνέρχονται κάθε 15 μέρες.

9. Δια να γίνει ένας μέλος του Ομίλου
πρέπει να ακολουθήση σειράν 10 μαθημάτων.
Εάν είνε εργάτης πρέπει να ακούση την οι-
κονομικήν εξέλιξην. Εάν είνε διανοούμενος
την οικονομικήν εξέλιξην, το μανιφέστο (κομ-
μουνιστικό) και αρχάς Μαρξισμού. Επί πλέον
ο διανοούμενος πρέπει να κάμη μαθήματα
κατ’ εντολήν της Επιτροπής… Δ’ όλους απαι-
τείται δράσις.

10. Θεωρούνται ως μέλη ομίλου συμπα-
θούντα, όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τους άνω
όρους και θέλουν να γίνουν τακτικά μέλη και
τους εγκρύνει η Επιτροπή.
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Η πρώτη σελίδα από το χειρόγραφο Καταστατικό 
του Κομμουνιστικού Μορφωτικού Ομίλου Λάρισας. 
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εν είναι σπάνιο φαινόμενο να συναντάμε
επαγγελματίες ηθοποιούς στις ηγεσίες

επαναστατικών κινημάτων. Ο Σπυρίδων Δρα-
κούλης, ηθοποιός στο Βουκουρέστι, πήρε μέ-
ρος από τους πρώτους στην Επανάσταση του
1821 εντασσόμενος στον Ιερό Λόχο. Σκοτώθηκε
στο Δραγατσάνι. Ο Γιώργος Σαραντίδης όμως
είναι η μόνη γνωστή περίπτωση ηθοποιού που
τον βρίσκουμε στην πρώτη γραμμή του εργα-
τικού επαναστατικού κινήματος από το ξεκί-
νημά του, σε συνθήκες ιδιαίτερα σκληρές σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει έναν ηθοποιό,
έναν εργάτη του πνεύματος, να συμπαραταχθεί
με την εργατική τάξη και να βαδίσει μαζί της;
Η απάντηση βρίσκεται εκεί που δεν πέφτουν
οι προσανατολισμένοι προς τη σκηνή προβο-
λείς του θεάτρου: στις πολύ κακές αμοιβές,
τη σκληρή πολύωρη εργασία, στην ασυδοσία
των θιασαρχών-εργοδοτών, στην αβεβαιότητα
του μεροκάματου και τη «βασανισμένη ζωή»
που επέβαλαν οι διαρκείς μετακινήσεις στην
επαρχία και το εξωτερικό. 

Περιγράφοντας τις συνθήκες ζωής και ερ-
γασίας των ηθοποιών του μεσοπολέμου, με
εξαίρεση τους μεγάλους θιασάρχες, η Κων-
σταντίνα Σταματογιαννάκη αναφέρει πως «ερ-
γάζονται εποχικά, ευκαιριακά, χωρίς εξασφα-
λισμένο παρόν και μέλλον, υπό το κράτος
μεγάλου ανταγωνισμού και υπό συνθήκες κα-
θορισμένες από τις προτεραιότητες και τις απαι-
τήσεις των εργοδοτών τους. Ίσχυαν παράλληλα

στο ακέραιο οι υποχρεωτικές προσωπικές δα-
πάνες για το επάγγελμά τους, με κύρια το βε-
στιάριό τους, καθώς και τα έξοδα που προ-
έκυπταν από τη φροντίδα για τη δημόσια εικόνα
τους, αλλά και από την “ατσιγγάνικη” ζωή τους.»1

Το καταστατικό του πρώτου σωματείου που
ιδρύουν το 1917 συμπυκνώνει πολύ παραστα-
τικά τις αιτίες που τους οδήγησαν να οργα-
νωθούν για να διεκδικήσουν συλλογικά: «Η
βασανισμένη και περιφρονημένη ζωή που
περνούμε από πόλιν εις πόλιν ως νομάδες,
μας ηνάγκασε να συνέλθωμεν και να συζη-
τήσωμεν την αιτία του κακού. Είδωμεν λοιπόν,
ότι και ημείς, εργάται του πνεύματος, υπο-
κείμεθα εις την ιδίαν εκμετάλλευσιν με τους
εργάτας των χεριών, υποχρεωμένοι να εργα-
ζόμεθα προς πλουτισμόν ολίγων επιχειρημα-
τιών, χωρίς καμίαν απολαβήν, ικανοποιητικήν,
ούτε ηθική, ούτε υλικήν. Οι πόθοι που μας
ώθησαν εις το στάδιον του θεάτρου σβήνουν
μπροστά στη μανίαν του χρηματισμού διαφό-
ρων εκμεταλλευτών του θεάτρου. Ήτο ανα-
γκαιοτάτη, λοιπόν, η φρούρισις και άμυνα των
συμφερόντων μας, τα οποία καταρρακώνονται
απ’ αυτούς. Προς τον σκοπόν αυτόν, ιδρύσαμε
το Συνδικάτο…».

Θεατρική «παράδοση» των αρχειομαρξιστών
του Νίκου Θεοδοσίου

Δ

1.   Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, Το χειμαζόμενο
ελληνικό θέατρο και το στοργικό χέρι του κρά-
τους: Το Α΄ Πανελλήνιο Πανθεατρικό Συνέδριο
(1937).



Γιώργος Σαραντίδης

Πρωτεργάτης στις διεργασίες για την οργά-
νωση των ηθοποιών ήταν ο Γιώργος Σαραντί-
δης. Γεννήθηκε στο Κουσάντασι (Νέα Έφεσο)
της Μικράς Ασίας το 1888. Στο θέατρο ξεκίνησε
το 1906 μετά από σπουδές στη δραματική
σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Ως έτος εκκί-
νησης της συνδικαλιστικής και πολιτικής πο-
ρείας του πρέπει να θεωρείται το 1914. Σύμ-
φωνα με τον Θεόδωρο Μπενάκη ο Γιώργος
Σαραντίδης, που συχνά αναφέρεται και ως
Σαραντίτης, έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού
Κέντρου Αθήνας (Σ.Κ.Α.), που ίδρυσε ο Νικό-
λαος Γιαννιός, στις αρχές του 1914. Σύμφωνα
με έκθεση του Σ.Κ.Α. οργάνωσε ένα σωματείο
ηθοποιών. Ο αδελφός του Αντώνης πρωτο-
στάτησε στη δημιουργία του σωματείου ρα-
πτεργατών.2 Τα δυο αδέλφια ακολούθησαν τον
Παναγή Δημητράτο το καλοκαίρι του ιδίου χρό-
νου στο κόμμα του Π. Δρακούλη. 

Το σωματείο ηθοποιών που προαναφέραμε
ή για την ακρίβεια η προσπάθεια για την
ίδρυσή του, έγινε στη Σύρο το 1914. Ο θίασος
του Γιάννη Παπαϊωάννου βρισκόταν εκεί σε
περιοδεία. Επειδή ο θιασάρχης αρνήθηκε να
πληρώσει τα συμφωνηθέντα, οι ηθοποιοί με
πρωτεργάτη τον Γ. Σαραντίδη, ίδρυσαν το Συν-
δικάτο Ηθοποιών. Εκείνη όμως η προσπάθεια
δεν προχώρησε λόγω της σφοδρής αντίδρασης
των εργοδοτών. Δεν εγκαταλείφθηκε όμως.

Με απόλυτη μυστικότητα, τώρα πια, ξεκί-
νησαν στην Αθήνα οι διεργασίες για την ίδρυση
νέου σωματείου. Στις 22 Φεβρουαρίου του
1917, κρυφά σε ένα υπόγειο στην οδό Σω-
κράτους, συγκεντρώθηκαν είκοσι δύο ηθο-
ποιοί και ψήφισαν το καταστατικό του Σωμα-
τείου Ηθοποιών. Ταυτόχρονα, κάνοντας σαφή
τον ταξικό προσανατολισμό του σωματείου,
αποφάσισαν να το εντάξουν στη δύναμη του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας και αργότερα στη
ΓΣΕΕ, μετά την ίδρυσή της το 1918. 
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2.   Ο Αντώνης Σαραντίδης συχνά αναφέρεται λαθε-
μένα ως Γρηγόρης. Ο Γιάννης Κορδάτος στην
Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος (σελ.
160) αναφέρει το όνομα Σαραντίδης ανάμεσα σε
αυτούς που στα πλαίσια του Σ.Κ.Α. ανέλαβαν
συνδικαλιστική δράση, αλλά χωρίς μικρό όνομα,
άρα αδύνατο να προσδιορίσουμε αν πρόκειται
για τον Γιώργο ή τον Αντώνη. Με τον ίδιο τρόπο
αναφέρεται ο Σαραντίδης ως δραστήριος στον
εργατικό χώρο και από τον. Α. Μπεναρόγια στην
Πρώτη Σταδιοδρομία του Ελληνικού Προλεταριά-
του (σελ. 93). Ο Αντώνης Σαραντίδης, που ανα-
δεικνύεται πρόεδρος του σωματείου ραπτεργα-
τών, κυκλοφόρησε το 1916 το βιβλίο «Κοινωνική
Εξέλιξις». Το όνομα του Α. Σαραντίδη αναφέρεται
από τον Ριζοσπάστη ως μέλος της οργανωτικής
επιτροπής του 1ου συνεδρίου του ΣΕΚΕ αντί του
Δ. Λιγδόπουλου.

Η ταυτότητα μέλους του Σωματείου Ηθοποιών 
του Γιώργου Σαραντίδη



Ο προσανατολισμός του σωματείου ήταν
καθαρά διεκδικητικός τόσο απέναντι στο κρά-
τος όσο και στους εργοδότες. «… το Σωματείο
Ηθοποιών είναι κυρίως οικονομική οργάνω-
σις» αναφέρει ο Γ. Σαραντίδης σε άρθρο του
στην εφημερίδα του σωματείου.3 Παράλληλα
όμως παλεύει για την ίδρυση Δραματικής Σχο-
λής που έχει στόχο την ανύψωση του επιπέδου
των ηθοποιών που υλοποιείται το 1924 με την
ίδρυση της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου.4

Το 1918 το σωματείο ίδρυσε το Ταμείο Αλ-
ληλοβοήθειας που είχε ως στόχο την ενίσχυση
της σύμπνοιας και της αλληλεγγύης των μελών
του σωματείου, καθώς και την παροχή βοη-
θημάτων και περίθαλψης. 

Το 1919, αποτελεί μια χρονιά καμπή για το
κίνημα των ηθοποιών καθώς ο κλάδος κατε-
βαίνει στον πρώτο συλλογικό διεκδικητικό
αγώνα. Το Σεπτέμβριο, στην έναρξη της χει-
μερινής σαιζόν, ξεσπά η μεγάλη απεργία. Κύ-
ρια αιτήματά τους είναι η ενίσχυση του Ταμείου
Αλληλοβοηθείας του Σωματείου, η αύξηση
του φόρου επί των εισιτηρίων στα δέκα λεπτά
για το Ταμείο Συντάξεων, η πληρωμή των απο-
γευματινών παραστάσεων, η μείωση των μα-
θητευόμενων, ήτοι απλήρωτων ηθοποιών σε
κάθε θίασο, η βελτίωση των συνθηκών δου-
λειάς (υγιεινή, θέρμανση κ.λπ.), η παραχώρηση
ενός ρεπό ανά δεκαπενθήμερο στο κατώτερο
μουσικό προσωπικό και άλλα.

Απέναντί τους βρίσκουν τους μεγάλους
θιασάρχες, Κοτοπούλη και Κυβέλη που συ-

νεχίζουν να λειτουργούν τα θέατρά τους στή-
νοντας απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Από
το σύνολο των απεργοσπαστών ας συγκρατή-
σουμε ένα όνομα: Τηλέμαχος Λεπενιώτης. Οι
απεργοί, για να στηρίξουν τον αγώνα τους,
οργανώνουν θεατρικές παραστάσεις σε θέα-
τρα που τους υποστηρίζουν, όπως το Σπλέντιτ
και το Ολύμπια. Ο Ριζοσπάστης (7/11/1919) καλεί
τους εργάτες να παρακολουθήσουν «την απο-
γευματινήν παράστασιν των σοσιαλιστών ηθο-
ποιών Βέλμου, Σαραντίδη, Πραξιτέλη με το
κοινωνικόν δράμα του Σύλβιο Πόλικο, Φρα-
τζέσκα ντα Ρίμινι». Η ανταπόκριση είναι θερμή
και παρατηρείται κοσμοσυρροή στα θέατρα
των απεργών. 

Η απεργία, αν και μαχητική, σιγά σιγά εκ-
φυλίζεται χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα.
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3.  Ελληνικό Θέατρο, 15/9/1928, στο άρθρο «Ο Δάγ-
γειος και το θέατρο». 

4.  Το 1930 η σχολή θα μετεξελιχθεί στην Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Πρόγραμμα παράστασης του θιάσου Παπαϊωάννου το
1916 στην οποία συμμετέχει ο Γ. Σαραντίδης

(από το αρχείο του ΕΛΙΑ)



Το κέρδος είναι μακροπρόθεσμο. «Η μεγάλη
απεργία του 1919, σχολιάζει η Μαίρη Ηλιάδη,
δείχνει την κατανόηση και από τις δύο πλευ-
ρές του ταξικού τους ρόλου. Οι ηθοποιοί φαί-
νεται να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα
των συμβάσεων με τους εργοδότες και της
πρόνοιας για την περίθαλψη και τη συνταξιο-
δότηση.»5 Η ικανοποίηση του αιτήματος για
ίδρυση της επαγγελματικής σχολής θεάτρου,
έρχεται λίγο αργότερα, το 1923. Την ίδια χρονιά
συστάθηκε το Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών,
Μουσικών και Τεχνιτών Θεάτρου.

Οι ταξικοί αγώνες που ακολουθούν χρει-
άζονται ουσιαστική πολιτική δράση. Αυτό ωθεί
τον Σαραντίδη, καθώς και τον αδελφό του Αν-
τώνη, να ακολουθήσουν τα πιο ριζοσπαστικά
ρεύματα του εργατικού κινήματος χαράσσον-
τας κοινή πορεία με τον Φραγκίσκο Τζουλάτι. 

Το 1919 η ομάδα των νέων αποχώρησε από

το κόμμα και μαζί με άλλους ίδρυσε την Ένωση
Μαρξιστικών Μορφωτικών Ομίλων, το περιο-
δικό Κομμουνισμός και την Κομμουνιστική
Ένωση. Ο Σαραντίδης ήταν γραμματέας της
νεολαίας του Κομμουνισμού και σύμφωνα με
τον Κώστα Καστρίτη περιγράφεται ως «θαυ-
μάσια καταρτισμένος για την εποχή του». Ας
σημειωθεί πως ο Γιώργος Σαραντίδης είχε
παρακολουθήσει για τέσσερα χρόνια τα μα-
θήματα της Νομικής σχολής ως ακροατής!

Το 1920 ανέλαβε διευθυντής του περιοδικού
Κομμουνισμός που μέχρι το 1921 είχε τον υπό-
τιτλο «Δεκαπενθήμερο Σοσιαλιστικό Μορφωτικό
περιοδικό», και στη συνέχεια «Θεωρητικό όρ-
γανο της Κομμουνιστικής Ενώσεως Δεκαπεν-
θήμερον». Στα πλαίσια της μεγάλης επιμορ-
φωτικής προσπάθειας αυτών των πρώτων
κομμουνιστικών πυρήνων, ο Σαραντίδης «είχε

επεξεργαστεί και οργανώσει μαθήματα για τα
προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπα-
ναστατικά προβλήματα του Κομμουνισμού.»6
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5.  ΜΑΙΡΗ ΗΛΙΑΔΗ Από τα χρόνια της αθωότητας στην
εποχή της συσσώρευσης: Ελληνικοί περιοδεύον-
τες θίασοι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του

6.  Λ. Καστρίτης, Η αφύπνιση του Ελληνικού Προλε-
ταριάτου

Ο Γ. Σαραντίδης (στο κέντρο χωρίς σακάκι με το 
γιλέκο) με μέλη και συμπαθούντες της οργάνωσης
του αρχειομαρξισμού (από το βιβλίο Κ. Καστρίτη Η

Ιστορία του Μπολσεβικισμού-Τροτσκισμού
στην Ελλάδα)

Θεατρική παράσταση στο μέτωπο της Μικράς Ασίας
(από το Αρχείο του Ε. Βενιζέλου)



Στη διάρκεια του πολέμου στη Μικρά Ασία
επιστρατεύεται όπως πολλά μέλη του Κομ-
μουνισμού αλλά και ηθοποιοί. Στο μέτωπο,
όπως λέει ο Μιχ. Ροδάς, τη μέρα πολεμούν
και το βράδυ δίνουν παραστάσεις για τους
συμπολεμιστές τους.7 Δεν αναφέρει ημερο-
μηνία κι έτσι δεν ξέρουμε αν η στράτευση
του Σαραντίδη προηγήθηκε ή ακολούθησε τη
σύλληψή του στα γραφεία του Ριζοσπάστη.

Στις αρχές Νοεμβρίου του 1921, και ενώ
μαίνονταν οι μάχες στη Μικρά Ασία, η Ομο-
σπονδία Ηλεκτρισμού κήρυξε μια μεγάλη
απεργία και νέκρωσε όλη την πόλη. Ο πρω-
θυπουργός χαρακτήρισε την απεργία ως «ερ-
γατική στάση» και κίνησε στρατό και αστυνομία
ενάντια στους απεργούς. Έγιναν μαζικές συλ-
λήψεις, δίκες και καταδίκες των απεργών.
Στις 9 Νοεμβρίου έγινε εισβολή και στα
γραφεία του Ριζοσπάστη καθώς η ηγεσία του
ΣΕΚΕ θεωρήθηκε ως υποκινητής της απεργίας.8

Συνελήφθησαν όσοι βρέθηκαν εκεί, ανάμεσα
τους ο Γ. Σαραντίδης μαζί με τον Π. Δημητράτο
(υπεύθυνος της έκδοσης), Ν. Δημητράτο και
άλλους. Προφυλακίστηκαν στις 14/11 και κρα-
τήθηκαν στις φυλακές Συγγρού για ένα μήνα,
χωρίς δίκη. Αποφυλακίστηκαν στις 27 Δε-
κεμβρίου.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Σαραντίδης είχε
συλληφθεί και πάλι, όταν στις 13 Απριλίου
1921 ομάδα ένοπλων τραμπούκων έκανε
επίθεση στα γραφεία του Κομμουνισμού στην
οδό Πειραιώς 40, την ώρα που επρόκειτο να

γίνει μια διάλεξη. Η αστυνομία και περίπολα
του στρατού και του ναυτικού που έτρεξαν
εκεί συνέλαβαν πέντε μέλη της ομάδας, τους
Γ. Σαραντίδη, Κ. Βλάχο, Κ. και Ν. Φωτόπουλο,
Τάκης Κελαϊδόνη, και κατέστρεψαν τα γρα-
φεία.9

Τις μέρες εκείνες κυκλοφορούσαν φήμες
για άσκημες εξελίξεις στο μέτωπο. Σε έκτακτο
φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης δη-
μοσιεύονταν διάταγμα για την επιστράτευση
εφέδρων οπλιτών όλων των όπλων, ενώ ο
πρωθυπουργός Γούναρης αναχωρούσε εσπευ-
σμένα για το μέτωπο. Η επίθεση στον Κομ-
μουνισμό πέρασε «στα ψιλά» των αστικών
εφημερίδων.

Ο Σαραντίδης ακολούθησε τον Φ. Τζουλάτι
στο επόμενο πολιτικό του βήμα, που ήταν η
ίδρυση του Αρχείου του Μαρξισμού και γίνεται
η οριστική απομάκρυνσή του από το ΣΕΚΕ. Το
Μάρτη του 1924 πραγματοποιήθηκε στο σπίτι
του Φρ. Τζουλάτι ένα «ακτίφ» 30-35 ατόμων,
γνωστό ως η Πρώτη Συνδιάσκεψη του Αρχείου.
Συμμετείχαν τα πιο γνωστά στελέχη της κίνη-
σης, όπως ο Σαραντίδης, ο Δεδούσης, ο Καβ-
βαδάς (Σφύρης), ο Τσιγαρίδης (Ποντίκης), ο
Γκοβόστης, ο Γιωτόπουλος, Πίνδαρος Μπρε-
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7.  Ελληνικό Θέατρον, 20 Φεβρουαρίου 1933, Μιχ.
Ροδά Το Θέατρον εις το μέτωπον.

8.  Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠΤ (15/11) έγραψε πως υποκί-
νησαν τους εργάτες να σπάσουν τα μηχανήματα.

9.  Το τι συνέβη σε αυτή την επίθεση περιγράφουν
αναλυτικά οι συλληφθέντες σε επιστολή που δη-
μοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη (15.4.1921). Η ίδια η
εφημερίδα ανάδειξε το γεγονός με πρωτοσέλιδα
με πολλές φωτογραφίες, έξι μέρες αργότερα,
στις 21 Απριλίου 1921! Ο «Εργατικός Αγών», που
ήταν το επίσημο όργανο του ΣΕΚΕ και της ΓΣΕΕ
καθώς και οι αστικές εφημερίδες το αγνόησαν!
Για τα επεισόδια στον «Κομμουνισμό» υπάρχει
και η μαρτυρία της Νίτσας Βιτσώρη που ήταν πα-
ρούσα μαζί με τον Γιώργο Βιτσώρη.



δήμα, Καρλιάφτης (Καστρίτης), Γυφτόπουλος,
Αναστασίου κ.α. 

Παράλληλα ο Γιώργος Σαραντίδης εξακο-
λουθούσε να είναι ενεργός τόσο στο θέατρο10

όσο και στο Σωματείο των Ηθοποιών. Στις
εκλογές του Μαρτίου 1925 του Σωματείου Ηθο-
ποιών εκλέγεται στην Εκτελεστική Επιτροπή
και όπως αναφέρει ο ίδιος κατέχει και την
έμμισθη θέση του ειδικού γραμματέα, ανα-
πληρώνοντας για τις εσωτερικές υπηρεσίες
τον Γενικό Γραμματέα.11 Στις εκλογές που ακο-
λουθούν τα επόμενα χρόνια δεν θέτει καν
υποψηφιότητα.

Ο Σαραντίδης απομακρύνεται από το Αρ-
χείο του Μαρξισμού το 1926, όταν φεύγει και
ο Φ. Τζουλάτι. Συνεχίζει όμως να είναι δρα-
στήριος στο Σωματείο Ηθοποιών. Φαίνεται πως
δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της παιδείας
των ηθοποιών και τον εκσυγχρονισμό του
επαγγέλματος μέσα από την ίδρυση δραματι-
κής σχολής. Ο αγώνας για τη σχολή, που ξε-
κίνησε το 1923, χρονιά που πρωτοκυκλοφό-
ρησε και το Αρχείο του Μαρξισμού, παίρνει
σάρκα και οστά με την ίδρυση της Επαγγελ-
ματικής Σχολής Θεάτρου. Μέλος της διοίκησης
της σχολής, ως εκπρόσωπος του Σωματείου
Ηθοποιών είναι ο Γιώργος Σαραντίδης.12 Από

αυτή τη θέση έρχεται σε σύγκρουση με τη δι-
οίκηση του Σωματείου και «εισπράττει» της
διαγραφή του. Αιτία το Θέατρο Εφαρμογής.

Το Θέατρο Εφαρμογής ήταν μια ιδέα του
προέδρου της επαγγελματικής σχολής Θεό-
δωρου Συναδινού. Είχε προτείνει τη συγκρό-
τηση ενός ημιεπαγγελματικού θιάσου που θα
λειτουργούσε ως παράρτημα της Σχολής, ώστε
οι μαθητές της «ν’ αποχτήσουν και την απαι-
τούμενη πείρα της σκηνής». Το σωματείο ήταν
αντίθετο σε αυτή την ιδέα γιατί την θεώρησε
ως απειλή για τη συντεχνία των επαγγελματιών
ηθοποιών. Ο μόνος που αντέδρασε ήταν ο Σα-
ραντίδης. 

Όπως γράφει ο Θ. Συναδινός «Ο Γ. Σα-
ραντίδης, με την ανωτερότητα, τιμιότητα και
προσωπικότητα που τον χαρακτηρίζανε, δια-
φωνώντας με τις ενέργειες της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Σωματείου Ηθοποιών, έστειλε
σ’ όλα τα μέλη του ένα μεγάλο γράμμα, που σ
αυτό έλεγε, πως είναι υποχρεωμένος, χάριν
του γενικωτέρου συμφέροντος του Θεάτρου,
να μην συμμορφωθή με τας εντολάς του Σω-
ματείου».13 Στη συνέλευση του Σωματείου,
όπως αναφέρει ο Θ. Συναδινός, ο Γ. Σαραντί-

25

Αρχειομαρξιστικές Μνήμες Tεύχος 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

10. Το Δεκέμβριο του 1924 ο Σαραντίδης συμμετέχει
στην παράσταση του έργου του Εμίλ Ζολά «Τερέζα
Ρακέν» που ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο από
τον Θ. Οικονόμου. 

11.  Ελληνικόν Θέατρον, Αριθ. 11, 1/1/1926
12. Μέρος των εξόδων της σχολής κάλυπτε το κράτος

μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και έτσι είχε
δικαίωμα εκπροσώπησης στη διοίκησή της. Την
πρώτη Εφορευτική Επιτροπή απαρτίσανε ο Ιωάν-
νης Πολέμης (πρόεδρος, εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύ-
σεως), ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος (αντιπρό-
εδρος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οι-
κονομίας), ο Γ. Ιωάννου, ο Σπύρος Τριχάς και ο
Γεώργιος Σαραντίδης (εκπρόσωποι του Σωματείου
Ελλήνων Ηθοποιών) (πληροφορίες από ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ο Θ. Ν. Συναδινός και
η παρουσία του στο ελληνικό θέατρο, Διδαχτορική
διατριβή, 2018)

13. Θεόδωρος Συναδινός, Πενήντα χρόνια τύπος και
θέατρο, περιοδικό Νέα Εστία, τεύχος 895, σελ
1516.



δης ήταν ο μόνος που αντιτάχθηκε στην από-
φαση της διοίκησης.

Σαν συνέχεια των παραπάνω, στα μέσα
του 1927 ο πρόεδρος του Σωματείου Τ. Λεπε-
νιώτης, απεργοσπάστης στη μεγάλη απεργία
του 1919, καταφέρνει να περάσει από γενική
συνέλευση (στις 16 Μαΐου) απόφαση της δια-
γραφής των Γ. Σαραντίδη και Γ. Ιωάννου με
την κατηγορία «ότι αμφότεροι ειργάσθησαν
εναντίον των συμφερόντων του Σωματείου».14

Τις ενέργειες που κάνει για την απομάκρυνση
του Σαραντίδη από την εφορευτική επιτροπή
της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου περι-
γράφει το κύριο άρθρο στο φύλλο της 15 Αυ-
γούστου 1927 του Ελληνικού Θεάτρου, που
έχει έναν πηχυαίο τετράστηλο τίτλο «Επί τέ-
λους!!!».15

Την επιτυχία της απομάκρυνσης του Σα-
ραντίδη την αποδίδει μάλιστα προσωπικά στον
Λεπενιώτη ο οποίος έχει «την αναμφισβήτητον
ικανότητα εις την επίλυσιν ζητημάτων ζωτι-
κοτάτων». Από τη μεριά του, και πιθανόν ως

αποτέλεσμα πιέσεων, ο Σαραντίδης παραιτείται
από την εκπροσώπηση του σωματείου στο Α’
Θεατρικό Συνέδριο. Συνεχίζει τη δράση του
στο χώρο των ηθοποιών ως διευθυντής του
Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών Μουσικών Τε-
χνιτών Θεάτρου. Μια θέση που κατέχει από το
1928 ως το 1936 τουλάχιστον, χρονιά που αλ-
λάζουν πολλά στην πολιτική ζωή και στο σω-
ματείο.

Είναι πολύ πιθανόν στα πλαίσια του σω-
ματείου να συνεργάστηκε με την αριστερή
παράταξη αλλά το 1932, όταν η κυβέρνηση
προωθεί το νόμο για Άδεια Εξασκήσεως Επαγ-
γέλματος, στον οποίο αντιτίθενται οι αριστεροί
αλλά και πολλοί άλλοι, ο Σαραντίδης τάσσεται
με την πλευρά του Λεπενιώτη αν και δηλώνει
πως εξακολουθεί να είναι πολέμιός του. Ο
Σαραντίδης υποστηρίζει πως η «άδεια» μέσω
της επιτροπής θα εξυγιάνει το θέατρο απο-
μακρύνοντας τους «ανάξιους ηθοποιούς» που
είναι «όνειρο του Σωματείου και πόθος κα-
θενός που αγαπάει το θέατρο».16 Βέβαια είναι
εντελώς διαφορετικό πράγμα η εξύψωση των
ηθοποιών μέσα από μια παιδαγωγική διαδι-
κασία, όπως ήταν ο στόχος της δημιουργίας
μιας σοβαρής σχολής θεάτρου, από την κρίση
μιας κρατικής επιτροπής.

Οι αριστεροί, από τη μεριά τους, υποστη-
ρίζουν πως δεν μπορεί μια επιτροπή του κρά-
τους να δίνει ή να αφαιρεί την άδεια όπως
αυτή θέλει, κρίνοντας όχι μόνο με καλλιτεχνικά
αλλά και πολιτικά κριτήρια, δίνοντας ή αφαι-
ρώντας το δικαίωμα στην εργασία ενός ηθο-
ποιού. Οι ηθοποιοί χωρίς άδεια δεν μπορούσαν
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16. Το Ελληνικόν Θέατρον, 1.9.1932
14. Το Ελληνικόν Θέατρον , 16.5.1927
15. Το Ελληνικόν Θέατρον, 15.8.1927

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Σωματείου 
Ηθοποιών για την απομάκρυνση του Γ. Σαραντίδη.



να εργαστούν πουθενά καθώς προβλέπονταν
μεγάλες ποινές στους εργοδότες που τους
χρησιμοποιούσαν.

Πάντως εφτά χρόνια μετά την αποχώρηση
του Σαραντίδη από το Αρχείο του Μαρξισμού,
ο Ριζοσπάστης δεν ξεχνά το αρχειομαρξιστικό
παρελθόν του. Στις 27 Ιουλίου 1933 φιλοξενεί
γράμμα του Γ. Παπουτσάκη με τίτλο «Διασπούν
τους αρτεργάτες οι αρχειοφασίστες του Πει-
ραιά». Σε αυτό ο αρθρογράφος επιτίθεται στον
συνδικαλιστή Τζιτζόπουλο τον οποίο «χρεώνει»
στους αρχειομαρξιστές. Επειδή μπορεί, όπως
γράφει, η Πάλη των Τάξεων να αρνηθεί πως
είναι αρχειομαρξιστής, ο Γ. Παπουτσάκης
«αποκαλύπτει» πως ο Τζιτζόπουλος, σύμφωνα
με δική του μαρτυρία ήταν αρχειομαρξιστής
από το 1924 και συμμετείχε στον «κύκλο του
Σαραντίδη» στον οποίο έπαιρνε μέρος ο Αν-
δρώνης και άλλοι. Ο κύκλος του Σαραντίδη
συνεδρίαζε σε ένα δωμάτιο στην Αθήνα στο
οποίο υπήρχαν τέσσερα σακιά βιβλία από τα
κλεμμένα του ΚΚΕ και δυο πιστόλια! 

Στο τεύχος του Ιουνίου 1936 της εφημε-
ρίδας του σωματείου, Ελληνικόν Θέατρον, δη-
μοσιεύεται πρόσκληση για Γενική συνέλευση
με ένα από τα πέντε θέματα της ημερήσιας
διάταξης να είναι «Επαναφορά του κ. Γ. Σα-
ραντίδη εις το σωματείον». Τη χρονιά εκείνη
πρόεδρος του σωματείου είχε εκλεγεί ο Ν.
Παρασκευάς ενώ ο Τ. Λεπενιώτης είχε μετα-
κινηθεί στη θέση του Γεν. Γραμματέα. Τον
επόμενο μήνα επεβλήθη η δικτατορία του
Ιωάννη Μεταξά. 

Κλείνοντας τη μικρή αναφορά στον Γιώργο
Σαραντίδη πρέπει να πούμε πως είναι από τις
σπάνιες περιπτώσεις καλλιτεχνών που όχι
απλά θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία
μιας συλλογικής δράσης, επαγγελματικής ή

πολιτικής, αλλά θυσιάζουν οποιεσδήποτε προ-
σωπικές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες στην εξυ-
πηρέτηση των κοινωνικών διεκδικήσεων. Αυτή
τη στάση ζωής φαίνεται πως κληροδότησε
στον Γιώργο Βιτσώρη με τον οποίο βρέθηκαν
μαζί στην ομάδα του Κομμουνισμού.

Γιώργος Bιτσώρης

Τη «σκυτάλη» από το Γ. Σαραντίδη, στην ηγεσία
του αρχειομαρξιστικού κινήματος, φαίνεται
να παίρνει το 1920 ο Γιώργος Βιτσώρης και
είναι πολύ πιθανόν να επηρεάστηκε από αυτόν,
αν και δεν εμφανίστηκαν ποτέ μαζί σε παρά-
σταση. 

Ο Γιώργος Βιτσώρης γεννήθηκε το 1899
στην Καβάλα και στο θέατρο εμφανίστηκε για
πρώτη φορά το 1924. Είχε προηγηθεί η ένταξή

του στο επαναστατικό κίνημα ωθούμενος σε
αυτό από τα προσωπικά του βιώματα που δεν
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Ο Γιώργος Βιτσώρης στο μέτωπο



ήταν άλλα από τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και
την Οχτωβριανή Επανάσταση..

Όπως αναφέρει η αδελφή του Μαίρη, ηθο-
ποιός κι αυτή, σε ένα ανέκδοτο χειρόγραφο
με τίτλο «Η οικογένειά μας»17, ο Γιώργος σε
ηλικία 18 ετών «πλημμυρισμένος από ζωή κι
ενθουσιασμό για την Πατρίδα του -ενώ ήταν
προστάτης οικογενείας και δεν θα έπρεπε να
πάει, ούτε όταν ερχόταν η ηλικία του, στρα-
τιώτης- ετοιμάστηκε κρυφά και όλος χαρά
ανάγγειλε στην έκπληκτη μανούλα πως πάει
να πολεμήσει. Έμεινε άφωνη εκείνη!...»

Η ηλικία των 18 χρόνων του Γιώργου, πρω-
τότοκου γιου της οικογένειας Βιτσώρη ορφα-
νής από πατέρα που πέθανε το 1911, συμπίπτει
με το 1917. Στις 28 Ιουνίου αυτού του χρόνου
η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο, και η κυβέρ-
νηση του Ελευθέριου Βενιζέλου συγκέντρωσε
300.000 στρατιώτες που εντάχθηκαν, κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους, στο Αγγλογαλλικό
στράτευμα που πολεμούσε στο Μακεδονικό
Μέτωπο. Σε αυτό το μέτωπο πρέπει να πολέ-
μησε ο Γ. Βιτσώρης.

Και η αδελφή του συμπληρώνει: «Πολέ-
μησε γενναία ο Γιώργος στην πρώτη γραμμή,
αλλά όλη η φρίκη του πολέμου μαζί με την
καινούργια ιδέα που ερχόταν από τη Ρωσία
έφερε πίσω στο σπίτι, όταν πια έγινε η κατα-
στροφή, έναν άλλο άνθρωπο. Τότε γνωρίστηκε
με μια όμορφη κοπελίτσα κι αγαπήθηκαν
πολύ... Ο Γιώργος διορίστηκε στην Ιονική Τρά-
πεζα και μοίραζε τη ζωή του στη νέα ιδεολογία

του κομμουνισμού και στην αγάπη του στη
νέα, που έμελλε να γίνει η γυναίκα του σε
λίγο. Παράλληλα ξύπνησε μέσα του το πραγ-
ματικά αξιόλογο ταλέντο του για το θέατρο...»

Ο Γιώργος Βιτσώρης ακολούθησε σπουδές
θεάτρου στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού
Ωδείου. Πιθανή περίοδος σπουδών από το
1920 ως το 1924. Ο Βιτσώρης πρέπει να επι-
στρατεύτηκε, όπως ο Σαραντίδης, την περίοδο
του πολέμου στη Μικρά Ασία, αλλά δεν φαί-
νεται να στάλθηκε στο μέτωπο. Η Νίτσα Βι-
τσώρη τον θυμάται να εμφανίζεται στη σχολή,
στην οποία φοιτούσαν και οι δυο, φορώντας
στρατιωτική στολή. Ίσως να έκανε χρήση του
γεγονότος πως ήταν προστάτης οικογενείας
για να μην φύγει για το μέτωπο. 

Με το τέλος των σπουδών ξεκινά και η
επαγγελματική καριέρα. Κι αυτό γίνεται με τη
συμμετοχή του, τη δική του αλλά και της Νί-
τσας, στο «Θίασο των Νέων» που έδινε παρα-
στάσεις σε ένα μικρό ξύλινο καλοκαιρινό θε-
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Η πρώτη θεατρική φωτογραφία του Γ. Βιτσώρη

17. Μέρος του ανέκδοτου χειρογράφου της Μαίρης
Βασιάδη-Βιτσώρη «Η Οικογένειά μας», αναπα-
ράγει στο περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ, Φθινόπωρο 2005,
σελ 60, 61 



ατράκι στο Παγκράτι, «με μια μάντρα, που
έμοιαζε περισσότερο με την παράγκα του Κα-
ραγκιόζη». Επρόκειτο για μια καθαρά πολιτική
πράξη. Ο θίασος αποτελούνταν από αποφοί-
τους δραματικών σχολών, οι οποίοι συνασπί-
στηκαν δημιουργώντας έναν θίασο συνόλου
χωρίς πρωταγωνιστές, με μια διαφορετική αν-
τίληψη για το θέατρο. 18

Επίσης για τον ίδιο θίασο ο Γιάννης Σιδέ-
ρης γράφει: «Σύσσωμο το νεοελληνικό θέατρο
ένιωσε έντονη την ώθηση των νέων τάσεων.
Ήδη στα 1924 οι νέοι ηθοποιοί που είχαν επι-
στρέψει από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας -
παράλληλα με τις μάχες είχαν σχηματίσει εκεί
στρατιωτικούς θιάσους- προσπάθησαν να επι-
τύχουν στηριζόμενοι αποκλειστικά στο τάλαντό
τους. Καθώς ενώθηκαν στο Παγκράτι, μια απο-
μακρυσμένη συνοικία της Αθήνας, είχαν τη
δυνατότητα να δείξουν τι μπορούσαν να κά-
νουν και να προσελκύσουν νέους συγγρα-
φείς.»19

Παράλληλα με το θέατρο αναπτύσσει και
την πολιτική του δράση. Σύμφωνα με τον Κ.
Καστρίτη, συμμετείχε σε έναν από τους δυ-
ναμικότερους «κύκλους» του Αρχείου του
Μαρξισμού, στον οποίο συμμετείχαν ακόμη οι
Δ. Γιωτόπουλος, Πίνδαρος Μπρεδήμας, Π. Σα-

λονικιός και Άρης Βελουχιώτης. Ο Π. Σαλονι-
κιός ήταν ένας από τους ηγέτες της απεργίας
στο Βόλο το 1916. Ο Άρης Βελουχιώτης έμεινε
σε αυτό τον κύκλο περίπου ένα χρόνο, πριν
προσχωρήσει στο ΚΚΕ.

Μετά τον Θίασο των Νέων ο Βιτσώρης με-
τακινείται στους μεγάλους θιάσους της επο-
χής, της Κοτοπούλη, της Κυβέλη και του Αρ-
γυρόπουλου. Το 1928 συμμετέχει ο Γιώργος
με τον θίασο της Ελένης Χαλκούση στον εορ-
τασμό των 100 χρόνων του Ερίκου Ίψεν, συμ-
πρωταγωνιστώντας με τον Αλέξη Μινωτή στο
έργο «Αρχιτέκτονας Σόλνες» που ανέβηκε για
μια μόνο παράσταση στις 11 Μαρτίου. στο
Εθνικό Θέατρο. Στην κριτική του για την πα-
ράσταση στο Ελεύθερον Βήμα, ο Φώτος Πολί-
της, ξεχωρίζει για την ερμηνεία τους δυο ηθο-
ποιούς, τον Γιώργο Βιτσώρη και την Δ. Σταύρου.

Κι ενώ έχει μπροστά του μια μεγάλη κα-
ριέρα, καθώς αναδεικνύεται σε έναν από τους
πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του,
στα τέσσερα κιόλας πρώτα χρόνια της θεα-
τρικής πορείας του, το 1928 εγκαταλείπει το
θέατρο για να γίνει επαγγελματικό στέλεχος
της οργάνωσης των Αρχειομαρξιστών.

Είναι το δεύτερο επαγγελματικό στέλεχος
μετά τον Δ. Γιωτόπουλο, απόλυτα αναγκαίο
στο μεγάλο άνοιγμα της οργάνωσης, καθώς
κρίνεται ως ο ικανότερος να αναλάβει τα
πρώτα συνδικαλιστικά έντυπα της οργάνωσης
και στη συνέχεια τα πολιτικά. Αναδείχτηκε
«σαν ο πιο κατάλληλος και καταρτισμένος δια-
νοούμενος, σε πολιτικό υπεύθυνο της Οργά-
νωσης και συντάχτη πολλών άρθρων και ντο-
κουμέντων» γράφει ο Κώστας Καστρίτης.
Επίσημα είχε την ιδιότητα του δημοσιογράφου
της Πάλης των Τάξεων, την ευθύνη του βι-
βλιοπωλείου αλλά ανελάμβανε και πολλές άλ-
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18. Βλέπε αφήγηση του Κώστα Μουσούρη, συνιδρυτή
του θεάτρου μαζί με τον Ανδρέα Παντόπουλο στο
περιοδικό Νέα Εστία τεύχος 946)

19. SIDERIS, John: The Modem Greek Theatre, A Con-
cice history, Transi. Lucille Vassardaki, Hellenic
Centre of International Theatre Institute, Athens
1957, Difros. p.40 (το απόσπασμα παρατίθεται από
τον Μανώλη Σειραγάκη στο Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΚΑΙ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ: ΜΙΑ «ΘΑΜΠΗ» ΠΗΓΗ.



λες αποστολές. Ως ηθοποιός, σύμφωνα πάλι
με τον Κ. Καστρίτη, εμφανίζεται σε μια εκδή-
λωση της ΚΟΜΛΕΑ το καλοκαίρι του 1931 όταν
έπαιξε στο θέατρο Κυβέλη μαζί με την Μα-
λαίνα Ανουσάκη ένα έργο του οποίου δεν
αναφέρεται ο τίτλος.20

Στο θέατρο επιστρέφει οριστικά το 1934,
μετά τη δραματική διάσπαση της ΚΟΜΛΕΑ, και
προφανώς για βιοποριστικούς λόγους. Βρίσκει
δουλειά στο θίασο της Κοτοπούλη και συμ-
μετέχει σε σημαντικές παραστάσεις, όσο του
το επιτρέπουν η πολιτική δράση και οι φυλα-
κίσεις, μέχρι τη φυγή του στο Παρίσι το φθι-
νόπωρο του 1937. Το 1935 παίρνει την άδεια
εξασκήσεως επαγγέλματος, αφού πλέον ήταν

υποχρεωτική προκειμένου να προσληφθεί σε
οποιονδήποτε θίασο.

Ανάμιξή του στα συνδικαλιστικά του σω-
ματείου δεν έχει επισημανθεί. Πλήρως αφο-
σιωμένος στην πολιτική δράση, φαίνεται πως
είχε αναθέσει αυτό το έργο στη Νίτσα Βιτσώρη.
Εδώ όμως αξίζει να αναφερθεί μια παράσταση
του 1935, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με
τη Νίτσα, και μοιάζει περισσότερο με πολιτική
πράξη παρά με καλλιτεχνική εκδήλωση.

Πρόκειται για το ανέβασμα του έργου «Ισ-
ραήλ», του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Ανρί
Μπερνστάιν, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 1935
στο θέατρο του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλο-
νίκη. Ένα δράμα του 1908, το οποίο καταγγέλλει
τον αντισημιτισμό στη Γαλλία. Η επιλογή για το
ανέβασμά του στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν τυ-
χαία. Τα σημάδια από το πογκρόμ, εναντίον
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20. Λουκάς Καρλιάφτης (Κώστας Καστρίτης), Ίδρυση
της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων-
Λενινιστών Ελλάδας, Πολυγραφημένη έκδοση,
πρώτο μέρος.

Ομαδική φωτογραφία του θιάσου της Μαρίκας 
Κοτοπούλη το 1927 στην Κύπρο. Ο Γιώργος Βιτσώρης

στη μεσαία σειρά, δεύτερος από τα δεξιά.



των Ελλήνων Εβραίων το 1931 με τον εμπρησμό
της Εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ στη Καλαμαριά,
ήταν ακόμα νωπά. Και οργανωτές του πογκρόμ,
τα μέλη της φασιστικής Εθνικής  Ένωσης «Ελ-
λάς» εξακολουθούσαν να είναι δραστήρια.

Αυτό που κάνει την παράσταση του Βι-
τσώρη πολιτική εκδήλωση είναι το γεγονός
ότι δεν πραγματοποιήθηκε τις συνηθισμένες
ώρες των παραστάσεων αλλά στις 11 το πρωί.
Και σ’ αυτήν, όπως μας πληροφορεί η «Μα-
κεδονία», θα παρευρίσκονταν οι καθηγητές
του Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον Πρύ-
τανη, το διπλωματικό σώμα αλλά και «όλος ο
εκλεκτός κόσμος της πόλεώς μας ως και της
ισραηλιτικής κοινότητος».21

Στην παράσταση εκτός από τον Γιώργο και
τη Νίτσα Βιτσώρη συμμετείχαν οι ηθοποιοί
Αυλωνίδου, Κωνσταντινίδης με τη σύζυγό του,
Παππάς και άλλοι. Το ίδιο έργο ανέβηκε λίγους
μήνες αργότερα, το Μάιο του 1935, στην Αθήνα
από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη στο
Θέατρο Κοτοπούλη.22

Νίτσα (Ελένη) Βιτσώρη

Η Νίτσα Βιτσώρη το γένος Λάσκαρη, γεννημένη
το 1902, έχει μια παράλληλη θεατρική πορεία
με τον Γιώργο Βιτσώρη. Βέβαια όταν αυτός
σταματά, καθώς έγινε επαγγελματικό στέλεχος
της οργάνωσης, η Νίτσα συνεχίζει έχοντας
μια μόνιμη σχεδόν συνεργασία με τη Μαρίκα

Κοτοπούλη. Και ακολουθεί το θίασο σε όλα τα
εκτός Ελλάδας ταξίδια: Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρ-
κία (Κωνσταντινούπολη), Αμερική. 

Η πολιτική της δράση στα πλαίσια του Αρ-
χείου του Μαρξισμού επικεντρώνεται σε μα-
θήματα, ομιλίες, τύπωμα προκηρύξεων σε πο-
λύγραφο αλλά και κομματικές θεατρικές
παραστάσεις που δεν εξελίσσονται πάντα ομαλά.
Ο Κώστας Καστρίτης αναφέρει, πως σε μια εκ-
δήλωση στο θέατρο «Κεντρικόν» το Γενάρη του
1931, όπου παίχτηκε το έργο «Τοπάζ» η αστυ-
νομία όρμησε για να συλλάβει τη Νίτσα Βιτσώρη
αλλά τη φυγάδευσαν οι τεχνικοί του θεάτρου.23

Πριν την εμφάνιση του ονόματός της στην
επιστολή διαμαρτυρίας προς τους υπουργούς
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21. Μακεδονία, 3 Φεβρουαρίου 1935.
22.Η Μαρίκα Κοτοπούλη είχε ανεβάσει για πρώτη

φορά το έργο του Ανρί Μπερνστάιν στην Αθήνα το
Μάιο του 1912 με τη συμμετοχή του Μήτσου Μυράτ
και του Αθ. Περίδη. Για τελευταία φορά το ανέβασε
παραμονές του πολέμου, το Μάρτιο του 1940. 

23.Λουκάς Καρλιάφτης (Κώστας Καστρίτης), Ίδρυση
της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων-
Λενινιστών Ελλάδας, Πολυγραφημένη έκδοση,
πρώτο μέρος.

Η Νίτσα Βιτσώρη το 1935



Εθνικής Οικονομίας Παιδείας
και Δικαιοσύνης για το νόμο που
επιβάλλει την υποχρεωτική
άδεια εξασκήσεως επαγγέλμα-
τος το 1932,24 δεν έχουμε στοι-
χεία για την ανάμιξή της στα
συνδικαλιστικά του κλάδου.
Έχουμε όμως μια δυναμική πα-
ρέμβασή της σε μια από τις κρί-
σιμες καμπές του σωματείου
ένα χρόνο αργότερα. 

Τον Μάιο του 1933, εμφα-
νίστηκε δυναμικά η Αριστερή
Παράταξη Ηθοποιών εκδίδοντας μια τετρασέλιδη
μηνιάτικη εφημεριδούλα με τίτλο ο «Βιοπαλαι-
στής του Θεάτρου» και υπότιτλο «Όργανο Αρι-
στερής Παράταξης Ηθοποιών». Διευθυνόταν
από συντακτική επιτροπή και είχε αρχισυντάκτη
τον Κώστα Καλλίδη, έναν ηθοποιό του Λαϊκού
Θεάτρου του Βασίλη Ρώτα. 

«Το περιεχόμενό του, γράφει ο Μανώλης Σει-
ραγάκης, ήταν, σύμφωνα με το μοναδικό δια-
σωζόμενο δείγμα, εξαιρετικά μαχητικό. Χαρα-
κτήριζε το Σωματείο ξεπουλημένο στην εργοδοσία
και στο κράτος, και τη διοίκησή του εργατοπα-
τέρες με πελατειακές σχέσεις με τα μέλη. Εξα-
πέλυε σφοδρές επιθέσεις κατά της ασυδοσίας
των εργοδοτών, την οποία είχε επί χρόνια θρέψει
το ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών), και κα-
λούσε τους θεατές σε σαμποτάζ των αδιάλλακτων
επιχειρηματιών, ειδικά αν ήταν ηθοποιοί».25

Η διοίκηση του Τ. Λεπενιώτη ενοχλήθηκε
πολύ και αντέδρασε με απειλές. Με ανακοίνωση,
που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα της εφη-
μερίδας του σωματείου, δηλώνει πως η ίδια
εφαρμόζει ένα «λελογισμένο και συντηρητικό
πρόγραμμα» που εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των ηθοποιών, ενάντια προφανώς στον εξτρε-
μισμό των αριστερών, απειλεί τους διαφωνούντες
πως θα εφαρμόσει ενάντιά τους «τα υπό του
Καταστατικού προβλεπόμενα μέτρα».26

Παράλληλα αρνείται τις κατηγορίες που
της αποδίδει ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου. Η
αριστερή εφημερίδα, με άρθρο που είχε τίτλο
«Να γιατί είσαστε χαφιέδες! Εχτοπίζεται ο συ-
νάδ. Βιτσώρης» κατήγγελλε επώνυμα τον Τ.
Λεπενιώτη ως τον άνθρωπο που ζήτησε και
πέτυχε την εκτόπιση του Τίμου Βιτσώρη, αδελ-
φού του Γιώργου και μέλους του ΚΚΕ, στο ξε-
ρονήσι της Ανάφης.
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24.Το Ελληνικόν Θέατρον, 15 Σεπτεμβρίου 1932. Η
υπογραφή της Νίτσας Βιτσώρη βρίσκεται στην
κορυφή της λίστας.

25. Μανώλης Σειραγάκης Θεατρικοί αστέρες, πει-
θαρχία και κράτος: Το επάγγελμα του ηθοποιού
στον Μεσοπόλεμο. 26.Το Ελληνικόν Θέατρον, 1 Αυγούστου 1933

Βιοπαλαιστής του Θεάτρου. Το μοναδικό 
σωζόμενο φύλλο.



Η όξυνση της σύγκρουσης μέσα στο σω-
ματείο οδηγεί τη Γενική συνέλευση στις αρχές
του 1934, να αναθέσει την ευθύνη της εφη-
μερίδας σε μια ανεξάρτητη συντακτική επιτροπή.
Αυτή αποτελείται από τους Α. Νίκα, Π. Κατσέλη,
Μ. Ιακωβίδη, Γ. Γληνό. Π. Καλογερίκο.27 Οι
αλλαγές που φέρνει στην εφημερίδα η νέα
συντακτική επιτροπή είναι εντυπωσιακές: κα-
λυτέρευση της μορφής, άρθρα διαλόγου με
τις απόψεις των μελών, αναφορές στο θέατρο
στη Σοβιετική  Ένωση. 

Τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1934,
η συντακτική επιτροπή ανακοινώνει δραματικά:
«Ευρισκόμεθα μπρος σε μια οπισθοδρομική
αντίδραση». Και πριν «στεγνώσει το μελάνι»
της επιστολής έρχεται η διαγραφή του Π. Κα-
τσέλη! Παράλληλα εξωθούνται σε παραίτηση
τα μέλη Μ. Ιακωβίδης, Γ. Γληνός. Π. Καλογε-
ρίκος. Ο Αντ. Νίκας διαγράφεται για δέκα μή-
νες, δυο μήνες αργότερα.

Το τέλος της σύντομης «αριστερής άνοι-
ξης» στο ΣΕΗ έρχεται να επισφραγίσει στο
τεύχος του Ιουλίου πρωτοσέλιδο άρθρο του
Παν. Μποζόπουλου, που είναι νομικός σύμ-
βουλος του Σωματείου, ο οποίος υποστηρίζει
πως η εφημερίδα πρέπει να είναι κάτω από
τον απόλυτο έλεγχο της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής. Αυτή η τοποθέτηση προκαλεί την άμεση
αντίδραση της Νίτσας Βιτσώρη.

Με επιστολή της (με ημερομηνία 27/7)
που δημοσιεύεται στο φύλλο του Αυγούστου,
υπερασπίζεται την καταργηθείσα συντακτική
επιτροπή και εξαπολύει δριμεία επίθεση τόσο
στον Π. Μποζόπουλο όσο και στη διοίκηση
του σωματείου. 

Εμμέσως πλην σαφώς, χαρακτηρίζει τη δι-
οίκηση ανίκανη και αναφέρει πως αυτός ήταν
ο λόγος που η γενική συνέλευση αποφάσισε
μια ανεξάρτητη συντακτική επιτροπή που να
υποστηρίζει το σωματείο και όχι τη διοίκηση.
Η κατάργηση της συντακτικής είναι παράνομη
γιατί δεν έγινε μέσα από νέα γενική συνέλευση
και προσθέτει, πως η διοίκηση χρησιμοποίησε
όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέτρα για να ξανα-
πάρει τον έλεγχο καθώς δεν τολμά να πάει σε
γεν. συνέλευση για να την επικυρώσει. 

Στο γράμμα της Νίτσας Βιτσώρη απαντά
αμέσως ο Π. Μποζόπουλος, αφού πρώτα ζήτησε
να πληροφορηθεί ποια είναι. Κι αφού μαθαίνει,
όπως λέει, πως είναι κυρία «ανωτέρας μορ-
φώσεως» διαμαρτύρεται γιατί η επιστολή της
δεν είχε το «πρέπον ύφος». Διαπιστώνει πως
παρασύρεται από «ένα έξαλλον πάθος κατά της
Διοικήσεως» και δηλώνει πως δεν θα την πα-
ρακολουθούν «εις τα πάθη και τις ιδιοτροπίες
της». Επί της ουσίας καμία απάντηση.

Ή μάλλον η απάντηση έρχεται από το επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας με μια σειρά
πρωτοσέλιδα άρθρα του συγγραφέα Δημ.
Μπόγρη, ανταποκρίσεις από την Ιταλία τα ονο-
μάζει, σε τέσσερις τουλάχιστον συνέχειες,
όπου εξυμνείται το φασιστικό καθεστώς του
Μουσολίνι για το ενδιαφέρον που δείχνει για
το θέατρο.

Το μίνι πραξικόπημα της διοίκησης συ-
νεχίζεται. Οι ηθοποιοί συγκεντρώνουν υπο-
γραφές για να κάνουν γενική συνέλευση
αλλά έρχεται η μαζική διαγραφή εκατό σα-
ράντα τριών μελών.28 Ως αιτία προβάλλεται
το γεγονός πως χρωστούν συνδρομές. Πα-
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27.Το Ελληνικόν Θέατρον, 8 Απριλίου 1934. 28.Το Ελληνικόν Θέατρον, Σεπτέμβριος 1934.
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ράλληλα ο υπεύθυνος έκδοσης του Βιοπα-
λαιστή του Θεάτρου Κ. Καλίδης, σύρεται στα
δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση της
διοίκησης και από αυτά καταδικάζεται, τον
Ιούνιο του 1935, σε πέντε μήνες φυλακή, έξι
μήνες στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και
χρηματική ποινή. Ο Βιοπαλαιστής του Θεάτρου
κλείνει.

Ένα μήνα αργότερα ξεκινά η Κρατική Επι-
τροπή να δίνει τις άδειες εξασκήσεως επαγ-
γέλματος. Στη λίστα των ονομάτων βλέπουμε
το Γιώργο Σαραντίδη, το Γιώργο Βιτσώρη, τη
Νίτσα Βιτσώρη, το Χρήστο Τσαγανέα…

Την ίδια περίοδο, τη Νίτσα Βιτσώρη με
τον Χρήστο Τσαγανέα τους βρίσκουμε στην
κεφαλή μιας μεγάλης κινητοποίησης των
ηθοποιών ενάντια στην άδεια που δόθηκε σε
ξένο θίασο να έρθει για παραστάσεις στην
Ελλάδα. Πίσω από την μετάκληση του θιάσου
βρισκόταν «μεγάλο οικονομικό συγκρότημα»
που αποσκοπούσε στην αποκόμιση κερδών

από τις παραστάσεις αμφιβόλου ποιότητας
ξένων θιάσων. Μετά από γενική συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Κοτοπούλη,
συγκροτήθηκε επιτροπή που έκανε παρέμβαση
στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού. Η
κινητοποίηση στέφθηκε με επιτυχία. Η εφη-
μερίδα του σωματείου ηθοποιών αγνοεί εντελώς
αυτή την κινητοποίηση και προβάλλει μόνο
τις ενέργειες του προέδρου!

Χρήστος Τσαγανέας και άλλοι

Ο Χρήστος Τσαγανέας, γεννημένος το 1906,
ξεκίνησε να φοιτά στην Επαγγελματική Σχολή
Θεάτρου του Σωματείου Ηθοποιών το 1925 και
εισπράττει την πρώτη του διαγραφή από το

Η επιτροπή αγώνα των ηθοποιών το 1935 
που απαρτίζονταν από τις Ν. Βιτσώρη, Λολόττα 

Ιωαννίδου και τους Γ. Χέλμη, Μπόγρη, Χ. Τσαγανέα,
Κυπαρίση, Σαμαρτζή, Τριχά, Αυλωνίτη, Μυράτ, 

Γαβριηλίδη, Μουσούρη, Ζαμάνο, Ιατρού και Μοσχονά



Σωματείο το 1930!29 Αιτία της διαγραφής του
ήταν η συμμετοχή του στην «εξωσωματειακή
κίνηση» για το Θέατρο Εφαρμογής.

Ο Χρήστος Τσαγανέας ήταν μέλος της ΚΟΜ-
ΛΕΑ, σύμφωνα με δήλωση του Δ. Μυράτ και
παρέμεινε στον αριστερό χώρο καθώς τον
βλέπουμε τον Οκτώβριο του 1944, με την απε-
λευθέρωση της Αθήνας και την επικράτηση
των μελών του ΕΑΜ στο ΣΕΗ, ο Τσαγανέας να
εκλέγεται στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΗ.

Ο Δημήτρης Μυράτ από τη μεριά του δη-
λώνει συμπαθών της οργάνωσης. Κάποια
στιγμή τη δεκαετία του 30, πριν τη δικτατορία
του Μεταξά, η οργάνωση, μέσω της Νίτσας
Βιτσώρη, του έδωσε να μεταφράσει ένα με-
γάλο μέρος από το βιβλίο του Λ. Τρότσκι, «Η
Ζωή μου». «Δέχτηκα πρόθυμα και ρίχτηκα στη
δουλειά, διαβάζοντας ταυτόχρονα το αφάν-
ταστα ενδιαφέρον βιβλίο», λέει ο ίδιος.

Ο Κώστας Καστρίτης (Λουκάς Καρλιάφτης)

στα βιβλία του για την
αρχειομαρξιστική ορ-
γάνωση αναφέρεται
και στον «ηθοποιό
Ιωαννίδη». Αλλού τον
αναφέρει ως Γιαννίδη.
Γράφει πως ήταν επιρ-
ροή του Βιτσώρη και
το 1928 συμμετείχε σε
έναν πυρήνα μαζί με
τους «Σίλα, Οσκάρ, Ν.
Βιτσώρη και δυο προ-

λετάριους αρτεργάτες».30 Αναφέρει επίσης
πως αυτός ο ηθοποιός ήταν διευθυντής του
θιάσου που είχαν οι γυναίκες και οι νεολαίοι
της ΚΟΜΛΕΑ.

Δυστυχώς η παράλειψη του μικρού ονό-
ματος του Ιωαννίδη καθώς και οποιαδήποτε
άλλη αναφορά σε αυτόν το θίασο μας εμποδίζει
να τον ταυτοποιήσουμε. Πιθανώς να πρόκειται
για τον Ιωάννη Ιωαννίδη. Έναν ηθοποιό που
γεννήθηκε το 1892 και εμφανίστηκε στο θέατρο
γύρω στο 1912. Ο Ιωάννης Ιωαννίδης ήταν μέλος
του Σωματείου Ηθοποιών από το 1917!

Η Κούλα (Βασιλική) Μεταξά ξεκίνησε ως
μαχητική αρχειομαρξίστρια και αναδείχθηκε
ως μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του
ελληνικού θεάτρου τα μεταπολεμικά χρόνια.
Δυστυχώς «έφυγε» νωρίς το 1970 σε ηλικία
πενήντα τεσσάρων ετών.

Ως μέλη της ΚΟΜΛΕΑ και μάλιστα με πολύ
έντονη και μαχητική δράση ιδίως στο γυναικείο
τμήμα αναφέρονται από τον Κώστα Καστρίτη
όλα τα γυναικεία μέλη της οικογένειας Με-
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Ο Χρήστος Τσαγανέας στην παράσταση του «Οθέλου»
της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου το 1929

29.Το Ελληνικόν Θέατρον, 15/2/1930
30.Κώστα Καστρίτη (Λουκά Καρλιάφτη), Η ιστορία

του Μπολσεβικισμού-Τροτσκισμού στην Ελλάδα. 
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ταξά, η μητέρα Μαρία και οι κόρες Κούλα
(Βασιλική) και Ζωή. Η μητέρα της, Μαρία, γνω-
στή ως «μάνα του Αρχείου», χώρισε από τον
σύζυγό της όταν αυτός εκδήλωσε συμπάθεια
στον συγγενή του και μετέπειτα δικτάτορα. Η
Ζωή αργότερα παντρεύτηκε τον Δημήτρη Γιω-
τόπουλο. 

Τα κορίτσια, σε ηλικία 16-17 ετών, ανα-
πτύσσουν ιδιαίτερα μαχητική δράση στον ερ-
γατικό χώρο. Γι’ αυτή της τη δράση η Κούλα
συνελήφθη από τη δικτατορία του Μεταξά και
έμεινε στη φυλακή Αβέρωφ για δυόμιση χρό-
νια όπου βασανίστηκε σκληρά. Μετά την απο-
φυλάκισή της στράφηκε στο θέατρο.

Το 1939 έκανε τη πρώτη της εμφάνιση στο
«Σχολείο κακογλωσσιάς» στο Θέατρο Αργυρό-
πουλου, πλάι στο μεγάλο ηθοποιό Βασίλη Αρ-

γυρόπουλο. Από το 1941-42 συνδέ-
θηκε με τον Κάρολο Κουν και έγινε
η βασική πρωταγωνίστρια σε όλα τα
θεατρικά έργα που ανέβασε το Θέ-
ατρο Τέχνης. Ακολούθησε μια αξιο-
ζήλευτη καριέρα ως Βάσω Μεταξά.
Παράλληλα είχε και μια σημαντική
παρουσία στον κινηματογράφο όπου
πρωταγωνίστησε στις ταινίες: «Ερωτικές
Ιστορίες» (1959), «Χωρίς ταυτότητα»
(1963) και «Εγκατάλειψη» (1965). 

Κάποια συμπεράσματα

Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα κεί-
μενο της αρχειομαρξιστικής οργά-
νωσης για τα ζητήματα του θεάτρου.
Εκεί που θα μπορούσε να ανιχνεύσει
κανείς τη θέση τους είναι τα φιλο-
λογικά περιοδικά που απηχούσαν
την πολιτική της Αριστερής Αντιπο-

λίτευσης. Μιλάμε για τα περιοδικά «Λογοτε-
χνική Επιθεώρηση» (1927), «Λυτρωμός» (1933),
«Πολιτικά Φύλλα», «Νέα Επιθεώρηση», «Νέοι
άνθρωποι» (1930).

Πρέπει όμως να σημειωθεί πως τα πε-
ριοδικά αυτά όχι μόνο αρνούνταν οποιαδήποτε
σχέση με κάποια οργάνωση, αλλά δήλωναν
πως ήταν ανεξάρτητα πολιτικά, κινούμενα
όμως στο χώρο της αριστεράς που πάλευαν
για το ενιαίο μέτωπο, πολιτική γραμμή βέβαια
που προωθούσαν οι αρχειομαρξιστές. Την τρο-
τσκιστική τους «ταυτότητα» συστηματικά απο-
κάλυπταν τα έντυπα του ΚΚΕ, Ριζοσπάστης και
Νέοι Πρωτοπόροι.

Δυστυχώς όμως και αυτά τα έντυπα, περιο-
ριζόμενα στο χώρο της λογοτεχνίας, είναι πολύ
φτωχά σε αναφορές στο θέατρο. Κι όταν υπάρ-

Η Βάσω Μεταξά με την Μαρία Αλκαίου στην 
παράσταση Τρεις Αδελφές το 1951 στο Εθνικό Θέατρο (από 

το αρχείο του Εθνικού Θεάτρου)
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χουν, επικεντρώνονται σε κριτικές θεατρικών
παραστάσεων. Στις ελάχιστες τοποθετήσεις για
τα ζητήματα των ηθοποιών εντοπίζουμε:

Τη θετική στάση του περιοδικού «Νέοι Άν-
θρωποι» για το Θέατρο Εφαρμογής, αυτό το
οποίο πολέμησε σκληρά η διοίκηση του Σω-
ματείου και τιμώρησε με διαγραφή τον Χρήστο
Τσαγανέα.31

Τη θέση του «Λυτρωμού» για συμπαράταξη
των ηθοποιών στην αριστερή παράταξη. «Οι
φτωχοί ηθοποιοί πρέπει να ξέρουν, πώς μόνο
ενωμένοι και κάτω από την καθοδήγηση της
αριστερής παράταξής των, που αγωνίζεται

πραγματικά για τα συμφέροντά τους, θα μπο-
ρέσουν να καλλιτερέψουν τις συνθήκες της
άθλιας ζωής των.» 32

Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τις θεα-
τρικές παραγωγές της ίδιας της οργάνωσης
πέραν της γενικής αναφοράς, πως στη μεγάλη
αίθουσα εκδηλώσεων που διέθεταν στα τε-
λευταία, πριν τη διάσπαση του 1934, γραφεία
στην οδό Καΐρη 6, γίνονταν και θεατρικές πα-
ραστάσεις. Είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί
στο μέλλον γιατί η δράση της αρχειομαρξιστικής
οργάνωσης ήταν πολυεπίπεδη και δεν κινούν-
ταν μόνο στον άξονα συνδικάτα-πολιτική. 
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31. Νέοι Άνθρωποι, τεύχος 2, Μάρτης 1930. 32. Λυτρωμός, Δεκέμβριος 1933



38

το βιβλίο Οι Αρχειομαρξιστές, οι άλλοι
κομμουνιστές του μεσοπολέμου1 παρου-

σιάζεται συνοπτικά η συνδικαλιστική εξέλιξη
του αρχειομαρξισμού. Σε αυτό το σημείωμα
αναπτύσσεται με περισσότερες λεπτομέρειες
η διατυπωμένη άποψη ότι οι αρχειομαρξιστές
και τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος
Ελλάδας (ΚΚΕ) συγκλίνουν για μια σύντομη
περίοδο συνδικαλιστικά, χωρίς αυτό να αλλάζει
τη μεταξύ τους πολιτική έχθρα και αντιπαρά-
θεση. Ουσιαστικά, οι δύο οργανώσεις απο-
φασίζουν ότι μπορούν να συνυπάρχουν με
κάποιο τρόπο. Συγκεκριμένα, στα μέσα του
1930, το αρχειομαρξιστικό συνδικαλιστικό κί-
νημα άλλαξε προσανατολισμό εγκαταλείποντας
τη λογική του ενιαίου μετώπου με τους σο-
σιαλιστές. Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε
η παρέμβαση των αντιπροσώπων της Διεθνούς
Αριστερής Αντιπολίτευσης (ΔΑΑ), η επίσημη
προσχώρηση στις δυνάμεις της τροτσκιστικής
αντιπολίτευσης, η εγκατάλειψη της πορείας
συγκρότησης νέου κόμματος και η υιοθέτηση
του ρόλου της αντιπολίτευσης στο ΚΚΕ παρά
τις αρχικές ασάφειες και τις μετέπειτα ασυ-

νέπειες. Ως εκ τούτου, ο νέος στόχος της πο-
λιτικής του Ενιαίου Μετώπου δεν είναι η συμ-
μετοχή στα ρεφορμιστικά σωματεία και ερ-
γατικά κέντρα, αλλά να «προπαρασκευάσει το
έδαφος» για την «ενοποίηση των κομμουνι-
στικών δυνάμεων της χώρας» με βάση συγ-
κεκριμένα συνθήματα και άμεσους στόχους.
Οι αρχειομαρξιστές ξεκαθάριζαν πως το Ενιαίο
Μέτωπο δεν είναι απλά ένα «σύνθημα προ-
παγάνδας», αφού το ΚΚΕ αρνείται κάθε έννοια
συμμαχίας, αλλά πραγματοποιήσιμο. Θεωρού-
σαν πως είχαν τη δυνατότητα να ανατρέψουν
υπέρ τους, τους συσχετισμούς δύναμης μέσα
στην ελληνική αριστερά πιέζοντας την ηγεσία
του ΚΚΕ.2 Συγκεκριμένα πίστευαν πως η μα-
χητικότητα, το πολιτικό μορφωτικό επίπεδο
και ο πρωτοποριακός ρόλος των αρχειομαρ-
ξιστών θα επιβάλλουν εκ των πραγμάτων μια
τέτοια ενότητα καθώς θα «αποκαλύπτονται»
στην πράξη και στα απλά μέλη του ΚΚΕ η ανι-
κανότητα, τα ψέματα της ηγεσίας του αλλά
και η κενότητα του συνθήματος του Ενιαίου
Μετώπου «από τα κάτω». Συνεπώς, η κομμα-

H σύγκλιση με το ΚΚΕ και η «τροτσκιστική
μπολσεβικοποίηση» του αρχειομαρξιστικού
συνδικαλισμού

του Κώστα Παλούκη

Σ

1.   Κώστας Παλούκης, Οι Αρχειομαρξιστές, οι άλλοι
κομμουνιστές του μεσοπολέμου, Ασίνη, 2020.

2.  «Η πολιτική κατάσταση, Σχέδιο Πλατφόρμας της
ΚΟΜΛΕΑ (Αριστερή αντιπολίτευση)», Δαυλός, τ.2,
Γενάρης 1932,σ. 14-15.



τική ηγεσία θα έπρεπε να επιλέξει είτε να
απομονωθεί από την βάση της με αποτέλεσμα
να μετατραπεί σε μικρή ομάδα ή να επιλέξει
την ενοποίηση. Πίστευαν πως δεν ήταν η πραγ-
ματική πολιτική δράση του ΚΚΕ, αλλά η σχέση
του με την Σοβιετική Ένωση και η γενικότερη
κατακτημένη θέση του στο κεντρικό πολιτικό
σκηνικό που ασκούσε αυθόρμητα έλξη στους
εργάτες. Γι’ αυτό αποφάσισαν να εφαρμόζουν
το Ενιαίο Μέτωπο κόντρα στις επιθυμίες της
κομματικής ηγεσίας μέχρι τη δημιουργία ενός
«πραγματικού ελληνικού τμήματος της Γ’ Διε-
θνούς». Διατηρούσαν δηλαδή ανοιχτό το εν-
δεχόμενο μιας επόμενης μεταστροφής.3

Ύστερα από την χρεωκοπία της «τριτοπε-
ριοδικής πολιτικής» και την ανάδυση της Κομ-
μουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενι-
νιστών Αρχειομαρξιστών (ΚΟΜΛΕΑ) ήταν λογικό
να αναπτυχθεί προβληματισμός μέσα στο ΚΚΕ,
ο οποίος εξελίχθηκε σε μια νέα κρίση που
έμεινε γνωστή σαν «φραξιονισμός χωρίς αρ-

χές». Την περίοδο που η Περιφερειακή Ένωση
(ΠΕ) της Θεσσαλονίκης εξέφραζε τις διαφω-
νίες της, στην Αθήνα συγκροτήθηκε μια αυ-
τόνομη φράξια μελών που διαφοροποιήθηκε
έντονα απέναντι στην ηγεσία.4 Όπως υποστη-
ρίζει ο Ελεφάντης, η εφαρμογή των «τριτο-
περιοδικών» θέσεων της Κομμουνιστικής Διε-
θνούς (ΚΔ) και ουσιαστικά η αναίρεσή τους
στην πράξη, δίχασε τη νέα ηγετική ομάδα σε
δύο στρατόπεδα, τις τάσεις των Χαϊτά –Ευτυ-
χιάδη –Κολοζώφ και των Θέου-Σιάντου-Πυ-
λιώτη. Ενώ δεν υπήρχε καμία αντίρρηση για
την ορθότητα αυτής της «τριτοπεριοδικής» πο-
λιτικής, πολύ σύντομα έλαβε τα χαρακτηριστικά
σύγκρουσης εντείνοντας την παράλυση του
Κόμματος και δίνοντας τη χαριστική βολή στην
οργανωτική και πολιτική συνοχή. Σύμφωνα με
την ομάδα Χαϊτά –Ευτυχιάδη –Κολοζώφ έπρεπε
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3.  «Η πολιτική κατάσταση, Σχέδιο Πλατφόρμας της
ΚΟΜΛΕΑ (Αριστερή αντιπολίτευση)», Δαυλός, τ.2,
Γενάρης 1932,σ. 14-15.

4.  Άγις Στίνας, Αναμνήσεις, εβδομήντα χρόνια κάτω
από τη σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης,
Ύψιλον (β΄έκδ.), Αθήνα 1985, σ. 150-152.

Κάλεσμα των Αρχειομαρξιστωών για «Ενιαίο
Επαναστατικό Μέτωπο», εφημερίδα Πάλη 

των Τάξεων, 1 Μαΐου 1931.  



πρώτα να ισχυροποιηθεί η κομματική και συν-
δικαλιστική οργάνωση και στη συνέχεια να
αναπτυχθούν συνδικαλιστικοί αγώνες, ώστε
να καταλήξει το κίνημα να υιοθετήσει τα προ-
ωθημένα επαναστατικά συνθήματα της γενικής
πολιτικής απεργίας.5 Η αντίθετη ομάδα των
συνδικαλιστών «υπερθεματίζοντας στα περί
επαναστατικής κρίσης» είχε ως κύριο μέλημα
τη μετατροπή των αυθόρμητων κινητοποιήσεων
σε γενική πολιτική απεργία. Αλλά για να πραγ-
ματοποιηθεί η γενική απεργία δεν χρειαζόταν
μόνο η δραστηριοποίηση των κομμουνιστών
εργατών, ούτε μόνο όσων επηρέαζε η Ενωτική
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΕΓ-
ΣΕΕ), αλλά «πλατιά ενότητα όλων των εργαζο-
μένων».6

Στην αρχή η ομάδα του Χαϊτά διέθετε την
πλειοψηφία στο ΠΓ και έλεγχε το Κόμμα. Η
ομάδα του Σιάντου λειτουργώντας αντιπολι-
τευτικά χρέωνε στην πλειοψηφία όλες τις
αποτυχίες. Η φυλάκιση της ηγετικής ομάδας,
η απόδραση και η φυγάδευση στην ΕΣΔΔ των
Χαϊτά, Ευτυχιάδη, Παπαρήγα κ.α. ανέτρεψε
τους συσχετισμούς και η ομάδα Θέου-Σιάντου
επικράτησε στο Κόμμα. Στο Ριζοσπάστη οι έρι-
δες και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο
ομάδων καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της
αρθρογραφίας, ενώ σχεδόν όλες οι κομματι-
κές οργανώσεις παρέλυσαν. Οι αρχειομαρξι-
στές επαναλάμβαναν διαρκώς και σε κάθε
ευκαιρία την κρισιακή κατάσταση του Κόμ-

ματος, τις ιστορικές ευθύνες του για τον
«εξευτελισμό της κομμουνιστικής ιδεολογίας
μπροστά στα μάτια των καταπιεζόμενων στρω-
μάτων της χώρας μας και την απογοήτευση
χιλιάδων εργατών που πέρασαν μέσα από τις
γραμμές του».7 Προσπαθούσαν ωστόσο να
συνδέσουν την χρεωκοπία εξίσου με τις επι-
λογές της ηγεσίας του ΚΚΕ και με τις κατευ-
θύνσεις της ΚΔ. Ο Στίνας όμως υποστηρίζει
πως στην πράξη η ομάδα Χαϊτά-Ευτυχιάδη
ασκούσε «χλιαρή» κριτική. Το αποτέλεσμα
ήταν να παρέμβει το ΠΓ και μέσω μιας περι-
φερειακής συνδιάσκεψης Μακεδονίας να
ανατρέψει τους συσχετισμούς με μια οριακή
πλειοψηφία.8

Δυο μήνες μετά την δημόσια εμφάνιση
του αρχειομαρξισμού και τη συγκρότηση της
ΚΟΜΛΕΑ, οι αρχειομαρξιστές κάλεσαν το ΚΚΕ
σε «ενιαίο μέτωπο» για την απελευθέρωση
κάποιων συλληφθέντων φαντάρων που κιν-
δύνευαν με ποινή θανάτου. Η απάντηση ήταν
ότι «Ενιαίο Μέτωπο με τους αρχειοφασίστες
αρχηγούς και τα στελέχη τους δεν μπορεί να
γίνει, αλλά μόνο με τους παρασυρμένους ερ-
γάτες από τους αρχειοφασίστες». Ωστόσο όμως
παρατηρείται αλλαγή. Στη συγκέντρωση που
οργάνωσε η Εργατική Βοήθεια έξω από τα
δικαστήρια συμμετείχαν οι αρχειομαρξιστές
φοιτητές με τα κόκκινα λάβαρα της ΚΟΜΛΕΑ.
Ακολούθησε σύγκρουση με την αστυνομία με
πυροβολισμούς και τραυματίες. Πριν από την
σύγκρουση μίλησε εκ μέρους της ΚΟΜΛΕΑ ο
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5.  Αγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης
επανάστασης. ΚΚΕ και αστισμός στο Μεσοπόλεμο,
Θεμέλιο, Α΄ έκδ. Αθήνα 1979, Β΄ έκδ. 2000, σ. 114
-5.

6.  Στο ίδιο, σ. 113-9.

7.  ΠΓ της ΚΟΜΛΕΑ, «Προς τους προλεταρίους της
χώρας», Πάλη των Τάξεων, 1/5/1931

8.  Άγις Στίνας, Αναμνήσεις, ό.π., σ.151-152.



Κώστας Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν γνωστός
μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Με
αφορμή τις δίκες των φαντάρων η ΚΟΜΛΕΑ
διοργάνωσε ξεχωριστά μεγάλες εκδηλώσεις
σε Αθήνα και Πειραιά.9 Σε κάθε συγκέντρωση
πλέον που οργάνωναν οι κομματικοί θα πα-
ρίστανται μέλη της ΚΟΜΛΕΑ διεκδικώντας και
τις περισσότερες φορές λαμβάνοντας τον λόγο.
Συνήθως προσκαλούνταν, έστω και με απα-
ξιωτικές εκφράσεις, από έναν κομματικό ομι-
λητή «να μιλήσουν μπροστά στους εργάτες»,
ενώ στη συνέχεια συνήθως ένα άλλο μέλος
του ΚΚΕ αναλάμβανε να αποκαλύψει τον
«πραγματικό» ρόλο των αρχειομαρξιστών. Οι
κομματικοί ομιλητές πάντως αναφέρονταν διε-
ξοδικά στους αρχειομαρξιστές είτε οι τελευ-
ταίοι είχαν μιλήσει τελικά είτε όχι. Ακολούθως
οι οπαδοί και μέλη του ΚΚΕ τους οποίους ο
Ριζοσπάστης χαρακτηρίζει απλούς «συγκεν-
τρωμένους εργάτες» αποδοκιμάζουν τους
«αρχειοφασίστες». Πολλές φορές το περιε-
χόμενο της «αποκάλυψης» δεν θα είναι
ύβρεις, αλλά πολιτικά αντεπιχειρήματα. Όταν
οι αρχειομαρξιστές εμποδίζονταν να λάβουν
το λόγο, διαπληκτίζονταν με τους κομματικούς,
με αποτέλεσμα να εξωθούνται βίαια εκτός
των συγκεντρώσεων ή των συνελεύσεων. Συγ-
κρίνοντας τις διαδικασίες σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη παρατηρεί κανείς ότι στην πρω-
τεύουσα μάλλον οι βίαιες συγκρούσεις και οι
αλληλο-αποκλεισμοί έτειναν να περιοριστούν
στο ελάχιστο. Ταυτόχρονα, μέλη του ΚΚΕ πα-

ρίστανται σε συγκεντρώσεις των συνελεύσεων
και των σωματείων των αρχειομαρξιστών με
τα ίδια σκηνικά να επαναλαμβάνονται από την
άλλη μεριά.10

Την περίοδο 1929-1931 το συνδικαλιστικό
κίνημα βρισκόταν μάλλον σε κρίση. Οι ελπίδες
ενός τμήματος σοσιαλιστών συνδικαλιστών να
συνεργαστούν με το κράτος και να έρθουν σε
ρήξη με τους «ακραίους» κομμουνιστές με
αντάλλαγμα τις κοινωνικές ασφαλίσεις δεν
ευοδώθηκαν, αλλά προκάλεσαν νέες ρήξεις
στο στρατόπεδό τους. Επίσης, οι ελπίδες των
κομματικών για τις δυνατότητες του εκσυγ-
χρονισμού των συνδικαλιστικών δομών και
μιας αμιγώς ταξικής και υπερπολιτικοποιημέ-
νης συνθηματολογίας αποδείχτηκαν φρούδες
οδηγώντας σε αποτυχίες και αποδυναμώνοντας
τον συνδικαλιστικό βραχίονα του ΚΚΕ. Διασπά-
σεις, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις σε συν-
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9.  Λουκάς Καρλιάφτης, Ίδρυση της Κομμουνιστικής
Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας
(Αρχειομαρξιστές τροτσκιστές) 1930, Διεθνιστής. 

10. «Οι Αρχειοφασίστες και το ενιαίο μέτωπο», Ρι-
ζοσπάστης, 16/12/1930. «Οι Αρχειοφασίστες που
δημοκοπούν για ενότητα», Ριζοσπάστης, 11/2/1931.
«Οι χθεσινές σωματειακές συνελεύσεις στη Θεσ-
σαλονίκη, οι αρχειοφασίστες αποδοκιμάζονται,
ξυλοκοπούνται και πετιούνται έξω», Ριζοσπάστης
26/1/1931. «Η χθεσινή συγκέντρωση στην Αθήνα.
Ο Βουρλούμης βρίζει τους ανέργους, τους λέει
τεμπέληδες. ‘‘μόνο με τη δύναμή μας θα πετύ-
χουμε τα ζητήματά μας’’, ξεσκέπασμα των αρ-
χηγών αρχειοφαιστών», Ριζοσπάστης, 15/2/1931.
«Η χθεσινή κίνηση των ανέργων Αθηνών και τα
γενόμενα διαβήματα», Ριζοσπάστης, 20/2/1931.
«Η μικτή συνέλευση των γκαρσονιών Αθηνών, οι
Αρχειοφασίστες αποχωρούν γιουχαϊζόμενοι» Ρι-
ζοσπάστης, 6/3/1931. «Η χθεσινή συγκέντρωση
ανέργων στην Καλλιθέα, στον Κοπανά απαγορεύ-
τηκε η συγκέντρωση, οι Αρχειοφασίστες απο-
δοκιμάζονται», Ριζοσπάστης, 9/3/1931.



δυασμό με την θεσμοποίηση της κρατικής κα-
ταστολής προκάλεσαν αποσυσπείρωση και
απογοήτευση. Ωστόσο, σε μερικούς συνδικα-
λιστικούς κλάδους συνεχίζονταν απεργίες, κυ-
ρίως με κινητοποιήσεις εξωκομματικών συν-
δικαλιστών. Μερικές από αυτές είχαν ως
ηγέτες αρχειομαρξιστές. Μετά το 1929 και ιδι-
αίτερα μετά το 1931, όταν η κρίση άγγιξε την
Ελλάδα, οι Φιλελεύθεροι επιχειρούσαν να εν-
τείνουν τη θεσμική θωράκιση του κράτους με
μια σειρά νομοθετημάτων απαγορεύοντας την
απεργία για τους δημοσίους υπαλλήλους και
διαλύοντας την Συνομοσπονδία τους. Επιπλέον,
η κυβέρνηση προπαρασκεύαζε νομοθέτημα

που θα έθετε εκτός νόμου την γενική απεργία
των εργατών και θα έδινε το δικαίωμα στην
επιστράτευση απεργών σε κλάδους που θεω-
ρούνται απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία,
ενώ ψηφίζει νόμο «περί διαλύσεως των πα-
ρεκκλινουσών του σκοπού των οργανώσεων».
Οι αρχειομαρξιστές δρούσαν πλέον ανοιχτά και
αισθάνονταν τα καθήκοντά τους διαφορετικά.
Κρίνοντας ότι «η διάλυση των επαγγελματικών
οργανώσεων είνε για τον καπιταλισμό αναγκαία
προϋπόθεση για την πλήρη υποταγή των ερ-
γατών και των υπαλλήλων» έθεσαν «στην πρώτη
γραμμή την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών
και πολιτικών ελευθεριών».11

Στα 1930 οι κομματικοί καθοδηγώντας μέσω
της Βιομηχανικής Ένωσης Δέρματος (ΒΕΔ) ενός
κύματος απεργιών σε Αθήνα και Πειραιά ανα-
συγκροτήθηκαν με νέες δυνάμεις στον υπο-
δηματεργατικό κλάδο. Ωστόσο οι αρχειομαρ-
ξιστές μέσω της Ένωσης Υποδηματεργατών
Αθήνας (ΕΥΑ) είχαν εξίσου πρωταγωνιστικό
ρόλο. Στις απεργίες που οργάνωναν οι κομ-
ματικοί, οι αρχειομαρξιστές εμφανίζονταν και
διεκδικούσαν τον λόγο ή την καθοδήγηση της
απεργίας ως διοίκηση του σωματείου, συνήθως
χαρακτηρίζονταν από τους κομματικούς ως
διασπαστές. Όλες οι ανταποκρίσεις του Ριζο-
σπάστη παρουσιάζουν τους αρχειομαρξιστές
σαν υπονομευτές, ενώ αφήνουν ασχολίαστες
τις ειδήσεις για συλλήψεις τους. Στα 1930, την
περίοδο που είχαν ολοκληρωθεί με επιτυχία
οι υποδηματεργατικές απεργίες στον Πειραιά,
η κομματική ΒΕΔ Αθηνών οργάνωσε νικηφόρες
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Η μηνιαία εφημερίδα Αρτεργάτης ήταν το όργανο του
Σωματείου Αρτεργατών και ελέγχο�ταν από 

τους Αρχειομαρξιστές. Υπεύθυνος έκδοσης 
ήταν ο Μανόλης Καβαλλιέρος, από τα ηγετικά 

στελέχη της ΚΟΜΛΕ(Α). 

11.  «Να υπερασπίσουμε τις συνδικαλιστικές και τις
πολιτικές μας ελευθερίες», Πάλη των Τάξεων,
6/3/1931.



απεργίες στην Αθήνα.12 Τον Φεβρουάριο του
1931 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση λογοδο-
σίας της Διοίκησης της Ένωσης Υποδηματερ-
γατών και εξελέγη 10μελής επιτροπή για την
ενοποίηση με την ΒΕΔ και τον Σύνδεσμο Υπο-
δηματεργατών Βιομηχανοποιητών Αθηνών.13

Την ίδια περίοδο οργανώθηκαν απεργίες στους
τσαγκαράδες πολλές από τις οποίες είναι νι-
κηφόρες. Τα αιτήματα ήταν κυρίως η αύξηση
του καλφαλικιού. Σε κάποια εργοστάσια οι
απεργίες καθοδηγούνταν από τους κομματι-
κούς σε κάποια άλλα από αρχειομαρξιστές.
Σύμφωνα με την Πάλη των Τάξεων από τις
οκτώ απεργίες μόνο μία δεν καθοδηγούταν
από την Ένωση σε συνεργασία με τις απερ-
γιακές επιτροπές. Σε αυτές ενεπλάκησαν πε-
ρίπου 175 υποδηματεργάτες.14 Ωστόσο σύμφωνα

με την Πάλη των Τάξεων σε έναν νέο γύρο
απεργιών στα τέλη του 1931 «φάνηκε ο πραγ-
ματικός επαναστατικός ρόλος της Ένωσης Υπο-
δηματεργατών», γιατί όχι μόνο καθοδηγούσε
τις επτά από τις οκτώ, αλλά «και τις προπαρα-
σκεύασε όλες με συσκέψεις που κάλεσε για
την κήρυξή τους», «δημιούργησε τις απεργια-
κές επιτροπές με τις οποίες βρισκόταν σε συ-
χνή επαφή», ενώ «καλούσε ακόμη και έκτακτη
συνέλευση» στην οποία παρευρέθηκαν 350
υποδηματεργάτες. Πολλοί εργάτες συνελή-
φθησαν, χτυπήθηκαν και δικάστηκαν, ανάμεσα
σε αυτούς και ο πρόεδρος της Ένωσης Υπο-
δηματεργατών.15

Πρώτη εκδήλωση της αλλαγής στάσης του
ΚΚΕ έναντι της ΚΟΜΛΕΑ παρατηρείται κατά την
πρωτομαγιά του 1930. Οι κομματικοί προσκά-
λεσαν τους αρχειομαρξιστές σε σύσκεψη στα
γραφεία τους για να συμμετάσχουν μαζί στις
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12. «Η απεργία των τσαγκαράδων Αναστασάκη», Ρι-
ζοσπάστης, 31/8/1930. 

13. «Επαγγελματικά», Πάλη των Τάξεων, 13/3/1931.
14. «Απεργία Τσαγκάρηδων Αθηνών», Πάλη των

Τάξεων, 6/3/1931. «Οι απεργίες τσαγκαράδων»,
Πάλη των Τάξεων, 20/3/1931. «Συμπεράσματα
από τις τελευταίες 8 απεργίες των τσαγκαράδων»,
Πάλη των Τάξεων, 27/3/1931. «Απεργίες τσαγκα-
ράδων στον Πειραιά, αντίδραση και χαφιεδισμοί
των αρχειοφασιστών», Ριζοσπάστης, 27/7/1930.
«Οι απεργοί τσαγκαράδες του Πειραιά συνεχίζουν
να περιφρουρούν τον αγώνα τους. Ξεσκέπασμα
και αποδοκιμασία των αρχειοφασιστών», Ριζο-
σπάστης, 4/8/1930. «Η απεργία των τσαγκαράδων
στον Πειραιά. Συνεχίζεται υπό την επαναστατική
καθοδήγηση», Ριζοσπάστης, 5/8/1930. «Οι τσαγ-
καράδες απεργοί», Ριζοσπάστης, 6/8/1930. «Η
χθεσινή συνέλευση των τσαγκαράδων απεργών
απεφάσισε συνέχιση της απεργίας», Ριζοσπάστης,
8/8/1930. «οι απεργίες των τσαγκαράδων Πειραιώς
εξακολουθούν», Ριζοσπάστης, 9/8/1930. «Η απεργία 

των τσαγκαράδων εξακολουθεί, χαφιεδισμοί
αρχειοφασιστών κατά των εργατών», Ριζοσπάστης,
10/8/1930 . «Η απεργία των τσαγκαράδων Πειραιώς
συνεχίζεται επίμονα», Ριζοσπάστης, 11/8/1930.
«οι απεργοί του εργοστασίου Τρύφωνα έλυσαν
την απεργία τους με μερική νίκη», Ριζοσπάστης,
12/8/1930. «Νέα προδοσία των αρχειοφασιστών»,
Ριζοσπάστης, 17/8/1930. «Οι αρχειοφασίστες
προδίνουν τον αγώνα των τσαγκαράδων του
Πυργίλη στον Πειραιά», Ριζοσπάστης, 21/11/1930.

15. «Απεργία Τσαγκάρηδων Αθηνών», Πάλη των
Τάξεων, 6/3/1931. «Οι απεργίες τσαγκαράδων»,
Πάλη των Τάξεων, 20/3/1931. «Συμπεράσματα
από τις τελευταίες 8 απεργίες των τσαγκαράδων»,
Πάλη των Τάξεων, 27/3/1931. «Απεργία Τσαγκάρηδων
Αθηνών», Πάλη των Τάξεων, 6/3/1931. «Οι απεργίες
τσαγκαράδων», Πάλη των Τάξεων, 20/3/1931.
«Συμπεράσματα από τις τελευταίες 8 απεργίες
των τσαγκαράδων», Πάλη των Τάξεων, 27/3/1931



πρωτομαγιάτικες κινητοποιήσεις, παρότι τα αρ-
χειομαρξιστικά σωματεία συμμετείχαν στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ). Συμμετείχαν οι
αντιπρόσωποι του Μπετόν Αρμέ, των τσαγκα-
ράδων, των αρβυλοεργατών, αργυροχρυσοχόων
και οικοδόμων. Ωστόσο, επιτέθηκε στα γραφεία
η ασφάλεια όπου έγινε μεγάλη σύγκρουση. Οι
γραμματείς των σωματείων δικάστηκαν με το
ιδιώνυμο για «στάση» σε δύο χρόνια φυλακή
και δύο εξορία. Την πρωτομαγιά του 1930 οι
αρχειομαρξιστές συμμετείχαν για πρώτη φορά
σε «τριτοπεριοδική» συγκέντρωση του ΚΚΕ πα-
ρότι διαφωνούσαν. Το ίδιο συνέβη και κατά
τον εορτασμό της αντιπολεμικής ημέρας της
1ης Αυγούστου του 1930. Συνολικά είχαν συλ-
ληφθεί από τις διαδηλώσεις αυτής της περιό-
δου και κρατούνταν κυρίως στις φυλακές της
Αίγινας σαράντα πέντε αρχειομαρξιστές, τρεις

Σπαρτακιστές και εκατόν είκοσι κομματικοί.
Στις φυλακές για πρώτη φορά συζήτησαν με-
ταξύ τους οργανωμένα και δημοκρατικά πάνω
στις διαφωνίες των δύο οργανώσεων.16 Στην
Θεσσαλονίκη αντίθετα τα αρχειομαρξιστικά Συ-
νεργαζόμενα Σωματεία οργάνωσαν ξεχωριστά
την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση με περίπου
1000 άτομα στο Χατζή Μπαχτσέ, ενώ το ΕΚΘ
έξω από τα γραφεία του. Η αρχειομαρξιστική
πορεία ξεκίνησε προς τα γραφεία των Συνερ-
γαζόμενων Σωματείων, αλλά το ιππικό και η
χωροφυλακή επιτέθηκαν και τους διέλυσαν
βιαίως χωρίς συλλήψεις και σημαντικές συγ-
κρούσεις.17
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Απεργοί υποδηματεργάτες το 1931. Η φωτογραφία 
είναι από την Πάλη των Τάξεων.

16. Λ. Καρλιάφτης, ό.π.
17. «Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς, επεκράτησε τά-

ξις και ησυχία», Εφημερίς των Βαλκανίων,
2/5/1930



Η πιο σημαντική έκφραση όμως της νέας
πολιτικής φάνηκε στη μεγάλη απεργία των αρ-
τεργατών Αθήνας του Μαρτίου 1931, η οποία
κατεστάλη βίαια από την αστυνομία προκα-
λώντας το ενδιαφέρον όλου του αστικού τύπου
και στην οποία αναφερόμαστε διεξοδικά αλλού.
Οι κομματικοί συνδικαλιστές πλαισίωσαν και
στήριξαν την απεργιακή μάχη, ενώ ο Ριζοσπά-
στης παρακολουθούσε με εκτεταμένα άρθρα,
καθώς οι αρχειομαρξιστές βρίσκονταν στην
«πρωτοπορία» του Αθηναϊκού εργατικού κινή-
ματος. Συγκεκριμένα, δεν τους κατηγορούσαν
για προδοσία, χαφιεδισμό κ.α., αλλά για ελλιπή
συνθήματα και προετοιμασία, άρνηση πολιτι-
κοποίησης της απεργίας κλπ. Παράλληλα, συγ-
κάλεσαν μεγάλη συγκέντρωση της ΕΓΣΕΕ για
αλληλεγγύη στους απεργούς, όπου τα λόγια
του Σκλάβαινα καταδείκνυαν την αλλαγή. Πα-
ραδέχτηκε πως «υπάρχουν εργάτες παρασυρ-
μένοι που έχουν ενθουσιασμό επαναστατικό,
που νομίζουν πως ακολουθούντες τους αρ-
χειοφασίστες εξυπηρετούν τα συμφέροντά
τους και βρίσκονται σύμφωνοι με το επανα-
στατικό καθήκον. Εμείς με αυτούς τους εργάτες
δεν έχουμε τίποτε να μοιράσουμε, τους θεω-
ρούμε δικούς μας, γιατί αντικειμενικά στην
ουσία είνε μαζί μας, μ’ αυτούς κάνουμε το
ενιαίο επαναστατικό μέτωπο υπό την ηγεσία
της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας».18 Στο
θέμα της συμμετοχής του Σωματείου Αρτερ-
γατών στην Ομοσπονδία Επισιτισμού που ελεγ-
χόταν από το ΚΚΕ, οι κομματικές δυνάμεις

υπερασπίζονταν την ενότητα και κατήγγειλαν
του αρχειομαρξιστές για διασπαστική τακτική
παρότι οι τελευταίοι δεν αρνούνταν πια τη συμ-
μετοχή τους. Κατά τα άλλα βέβαια ο Ριζοσπά-
στης ήταν γεμάτος με καταγγελίες για δια-
σπαστική και χαφιεδίστικη στάση των
«Αρχειοφασιστών». Ωστόσο, βρισκόταν σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση να εξηγήσει τις συλλή-
ψεις των αρχειομαρξιστών στην απεργία των
αρτεργατών καθώς «το κράτος δεν έκανε διά-
κριση μεταξύ αρχηγών και παρασυρμένων ερ-
γατών του αρχείου». Αναγκάστηκε να αναπτύξει
μια εξαιρετικά πολύπλοκη θεωρία σύμφωνα
με την οποία οι ηγέτες του αρχειομαρξισμού
υποχρεώθηκαν κάτω από την πίεση της βάσης
να υιοθετήσουν την «επαναστατική πάλη», να
συγκρουστούν με την αστυνομία και ως εκ
τούτου να συλληφθούν. Εάν δεν το έκαναν, θα
έχαναν την επιρροή τους.19 Σε κάθε περίπτωση
ο απεργιακός αγώνας των αρτεργατών έχει
ανατρέψει τη σχέση ΚΚΕ-ΚΟΜΛΕΑ. Οι αρχει-
ομαρξιστές είναι εκείνοι που έλεγχαν τα σω-
ματεία και οργάνωναν τις απεργίες στους πιο
κομβικούς εργατικούς κλάδους της Αθήνας
και οι κομματικοί περιορίζονταν στη θέση της
αντιπολίτευσης διεκδικώντας να επιδράσουν
στην τίμια εργατική βάση της ΚΟΜΛΕΑ.

Οι αρχειομαρξιστές συναισθανόμενοι γενικά
την μετατόπιση των κομματικών στο ζήτημα της
ενότητας επανέλαβαν και εμβάθυναν τις ενω-
τικές προτάσεις τους. Αργότερα το ΚΚΕ θα πα-
ραδεχτεί ότι «δεν έθεσαν έγκαιρα με τη δικιά
τους πρωτοβουλία μπροστά στις μάζες το ζήτημα
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18. Ριζοσπάστης, 19/3/1931. «Τους εργάτες τους πα-
ρασυρμένους που είνε επαναστάτες τους θεω-
ρούμε δικούς μας», Ριζοσπάστης, 19/3/1931.

19. «Οι καταδικαζόμενοι αρχειομαρξιστές», Ριζο-
σπάστης, 20/3/1931



του ενιαίου μετώπου πάλης και της συνδικα-
λιστικής ενότητας» αφήνοντας «το έδαφος ανοι-
χτό για τη δημαγωγία στις αντιδραστικές οργα-
νώσεις και ιδιαίτερα στην οργάνωση του
Αρχείου».20 Σε προκήρυξή της η ΚΟΜΛΕΑ «στην
κρίσιμη αυτή στιγμή απευθύνεται πρωτ’ απ’ όλα
στους επαναστάτες εργάτες της χώρας», «υπο-
γραμμίζει γι’ άλλη μια φορά το καθήκον τους
να εξασφαλίσουν το ενιαίο μέτωπο των επα-
ναστατών».21 Σε ανοιχτό γράμμα προς την Κεν-
τρική Επιτροπή (ΚΕ) του ΚΚΕ κατέθεσαν συγ-
κεκριμένη πρόταση προειδοποιώντας για τις
αρνητικές συνέπειες της μη ενότητας «των
επαναστατικών δυνάμεων στην πάλη κατά του
καπιταλισμού». Η συνεργασία θα πραγματοποι-
ούταν σε συνδικαλιστικό επίπεδο «με βάση την
πλήρη ελευθερία κριτικής και υπεράσπισης
των απόψεων και με πρώτο αντικειμενικό σκοπό
τη σύγκληση ενός πραγματικού Ενωτικού Συ-
νεδρίου». Το πολιτικό περιεχόμενο της ενότητας
θα αφορούσε «την ανάγκη της άμεσης κι όσο
το δυνατόν πλατύτερης κινητοποίησης των ερ-
γατών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
κρίσης, της ανεργίας και της εργοδοτικής επί-
θεσης, κι’ εναντίον της Κρατικής τρομοκρατίας,
για την γενική αμνηστία, την ελεύθερη ύπαρξη
των πολιτικών κι’ επαγγελματικών οργανώσεων
του προλεταριάτου, την υπεράσπιση του επα-
ναστατικού τύπου και την περιφρούρηση του
δικαιώματος της απεργίας».22 Άμεσα η πρότασή

τους κατέληγε «σε συνεργασία για την κοινή
προπαρασκευή της Κόκκινης Πρωτομαγιάς» με
σκοπό την «κινητοποίηση κατ’ αυτήν όχι μονάχα
των μελών και συμπαθούντων των επαναστατι-
κών οργανώσεων, αλλά φαρδειών προλεταρια-
κών στρωμάτων». Τους πρότειναν προκήρυξη
κοινής 24ωρης απεργίας με νόμιμες και όχι
παράνομες συγκεντρώσεις στις πόλεις όλης
της χώρας στους συνηθισμένους χώρους εορ-
τασμού. Ως όρος και προϋπόθεση τέθηκε μο-
νάχα «η πλήρης ελευθερία κριτικής κι’ ανά-
πτυξης των απόψεων της» κάθε οργάνωσης
για την ανεργία, την οικονομική κατάσταση των
εργαζομένων και την τρομοκρατία, την υπερά-
σπιση της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος, τους έθε-
σαν προ των ευθυνών τους για το αντίθετο.23 Η
πρόταση των αρχειομαρξιστών στην πράξη υπο-
στήριζε ένα μαζικό νόμιμο εορτασμό, χωρίς
εξαρχής πρόθεση σύγκρουσης με το κράτος,
που θα επιτρέπει στους απλούς εργάτες να
προσέλθουν άφοβα, θα συνενώνει τις επανα-
στατικές δυνάμεις και θα αποκλείει ταυτόχρονα
τους σοσιαλδημοκράτες.

Το ΚΚΕ αρνήθηκε με το αιτιολογικό ότι
εκείνοι είναι οι «διασπαστές» στα διάφορα
εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Διαφώνησε
με τη διοργάνωση νόμιμης συγκέντρωσης, και
τους ειρωνεύτηκε ότι «θέλουν να πάνε να
κάνουν πρωτομαγιά στην εξοχή» δηλώνοντας
την αποφασιστικότητά του να οργανώσει μα-
χητικές συγκεντρώσεις μέσα στις πόλεις.
Τέλος, καλούσε τους αρχειομαρξιστές εργάτες
να «σταθούν δίπλα με τα ταξικά τους αδέρφια»,
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20. «Απόφαση του ΠΓ πάνω στο ζήτημα της ενότη-
τας», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τ.4, Φλεβάρης,
1932.

21. «Προκήρυξη της ΚΟΜΛΕΑ (Αριστερή Αντιπολί-
τευση), Πάλη των Τάξεων, 10/4/1931.

22.«Για την οργάνωση μιας μαζικής Πρωτομαγιάς,
προς την ΚΕ του ΚΚΕ», Πάλη των Τάξεων, 17/4/1931.

23. «Για την οργάνωση μιας μαζικής Πρωτομαγιάς,
προς την ΚΕ του ΚΚΕ», Πάλη των Τάξεων, 17/4/1931



δηλαδή τους καλούσε να υπαχθούν στον δικό
του σχεδιασμό.24 Η πολιτική στάση του ΚΚΕ
απέναντι στον αρχειομαρξισμό διαπνέεται πλέον
από το εξής δίπολο: από τη μία «οι αρχειοφασίστες
δημοκοπούν για την ενότητα»25 και «ζητούν
‘‘συνεργασία’’», αλλά από την άλλη παραμένουν
«δολοφόνοι», «αρχειοχαφιέδες» και όργανα
της ασφάλειας.26 Παρουσιάζει την ασφάλεια
και την αστυνομία να προπαγανδίζει υπέρ των
αρχειομαρξιστικών πρωτοβουλιών.27 Παρουσιάζει

τους αρχειομαρξιστές να αποδοκι-
μάζονται από τους εργάτες σε κάθε
εμφάνισή τους σε εκδηλώσεις που
οργανώνει το ΚΚΕ,28 ενώ στα σωματεία
που ελέγχονται από τους αρχειομαρ-
ξιστές τους παρουσιάζει να δηλώνουν
υπέρ των εργοδοτών.29 Δηλαδή προ-
σπαθεί να παρουσιάσει πολιτικά στοι-
χεία που θα νομιμοποιούν την απόρ-
ριψη κάθε συνεργασίας μαζί τους.

Μπροστά στην άρνηση του ΚΚΕ,
οι αρχειομαρξιστές αποφάσισαν να
εξασφαλίσουν «το ενιαίο μέτωπο
κατά τη μέρα της Πρωτομαγιάς, παρά
την άρνηση των σταλινικών, παρά
την προσπάθειά τους να τορπιλίσουν
την κοινή εμφάνιση των επαναστα-
τικών δυνάμεων». Συγκεκριμένα, η

ΚΕ της ΚΟΜΛΕΑ πρότεινε στα τοπικά τμήματα
της Οργάνωσης να συμμετέχουν στις συγκεν-
τρώσεις του ΚΚΕ και να καλέσουν εκεί. Επίσης,
πρότεινε να προσπαθήσουν να φτιάξουν κοι-
νές επιτροπές οργάνωσης και να ορισθούν
από κοινού ομιλητές. Αν οι προτάσεις δεν γί-
νονταν αποδεκτές θα κατήγγειλαν και θα απαι-
τούσαν ομιλητές στις συγκεντρώσεις.30 Σε αρ-
κετές περιπτώσεις όπου οι αρχειομαρξιστές
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24. «Οι προτάσεις των Αρχείων», Ριζοσπάστης,
21/4/1931.

25.  «οι αρχειοφασίστες που δημοκοπούν για ενό-
τητα», Ριζοσπάστης, 11/2/1931.

26.  «Ενώ ζητούν ‘‘συνεργασία’’ οι δολοφόνοι αρ-
χειοφασίστες» και «Αρχειοχαφιέδες», Ριζοσπά-
στης, 6/2/1931.

27. «Προχθές η αστυνομία έδιωχνε τους εργάτες
απ’ τη συγκέντρωση του Θεάτρου ‘‘Αλάμπρα’’

και προαγάνδιζε τους αρχειοφασίστες», Ριζο-
σπάστης, 17/2/1931.

28.  «Η χθεσινή συγκέντρωση ανέργων στην Καλλι-
θέα», Ριζοσπάστης, 9/3/1931.

29.  «Η χθεσινή συνέλευση 500 αρτεργατών της
Αθήνας, η επαν. παράταξη προτείνει την οργά-
νωση της απεργίας – οι αρχειοφασίστες ανοιχτά
υπέρ των εργοδοτών», Ριζοσπάστης, 16/3/1931.

30.  «Η ΚΕ της ΚΟΜΛΕΑ προς όλα τα μέλη και τους
συμπαθούντας της οργάνωσης», Πάλη των Τά-
ξεων, 24/4/1931.

Σκίτσο για την Πρωτομαγιά του 1931, Πάλη των Τάξεων, 
1 Μαΐου 1931.



είχαν την ηγεμονία, όπως στους αρτεργάτες,
συγκρότησαν Οργανωτική Επιτροπή για την
Πρωτομαγιά υποστηριζόμενη και από τα μέλη
του ΚΚΕ στο σωματείο.31 Με λίγα λόγια η ΚΟΜ-
ΛΕΑ προσπαθούσε να εκβιάσει το «Ενιαίο Μέ-
τωπο». Ανήμερα της Πρωτομαγιάς του 1931 η
ΚΟΜΛΕΑ διέθετε έντονη παρουσία σε αρκετές
πόλεις επιχειρώντας την εφαρμογή του ενιαίου
μετώπου με το ΚΚΕ. Η Οργανωτική Επιτροπή
για την Πρωτομαγιά στην Αθήνα καλούσε σε
συγκέντρωση στις 12:30 το μεσημέρι στα Χαυ-
τεία. Την παραμονή οι αρχειομαρξιστές κυ-
κλοφόρησαν την προκήρυξή τους στα εργο-
στάσια, στους εργατικούς και προσφυγικούς
συνοικισμούς. Η Πάλη των Τάξεων δημοσίευσε
αργότερα την προκήρυξη της ΚΟΜΛΕΑ για την
Πρωτομαγιά. Σύμφωνα με τον Λουκά Καρλιά-
φτη ήταν γραμμένη από τον Γιώργο Βιτσώρη.
Αναφέρεται στην κρίση διεθνώς και στην Ελ-
λάδα και τις συνέπειες στους εργάτες, αντι-
παραβάλλει την Σοβιετική Ρωσία που βρίσκεται
στην σοσιαλιστική ανοικοδόμηση, ασκεί κρι-
τική στις επιλογές του «ταξικού κράτους»,
καταγγέλλει την τρομοκρατία, αναφέρεται στο
διεθνές εργατικό κίνημα, στις κρίση της ΚΔ,
στην ΔΑΑ, στο ελληνικό εργατικό κίνημα. Ίσως
είναι το πρώτο πλήρες πολιτικό κείμενο του
Αρχειομαρξισμού που κυκλοφορεί δημόσια
μετά την σύνδεση της Οργάνωσης με την ΔΑΑ.
Σε αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι
απόψεις της ΚΟΜΛΕΑ.32 Σε διάφορες περιοχές

έγιναν κοινές προπαρασκευαστικές συγκεν-
τρώσεις με μέλη του ΚΚΕ, όπως στο Παγκράτι
και τους Ποδαράδες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία, η
χωροφυλακή και ο στρατός «έλαβον όλα τα
μέτρα δια την τήρησιν της τάξεως», καθώς
«κάθε συγκέντρωσις αυτών είτε εν κλειστώ
χώρω, είτε εν υπαίθρω απηγορεύθη απολύ-
τως». Μία υποβληθείσα αίτηση στην Αστυνο-
μική Διεύθυνση Αθηνών «προς παροχήν
αδείας συγκεντρώσεως κομμουνιστών εις
τους στύλους του Ολυμπίου Διός» απορρί-
φθηκε. Ρητά άδειες για συγκέντρωση δόθηκαν
μόνο στους «συντηρητικούς εργάτες». Η Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) ζή-
τησε και έλαβε άδεια για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς στον Άγιο Ιωάννη τον Ρέντη, αλλά
«ισχυρά αστυνομική δύναμις μετά στρατού»
θα τους συνοδεύει για να επιβάλλει την τάξη
και τους προστατεύει «από επιθέσεις κομ-
μουνιστών ή αρχειομαρξιστών». Ο αστικός τύ-
πος και η αστυνομία δημιουργούσαν ένα κλίμα
τρομοκρατίας και φόβου για επικείμενες συγ-
κρούσεις. «Η Αστυνομία έχει πληροφορίες»,
γράφει η εφημερίδα Έθνος, «ότι οι Κομμου-
νισταί … θα αποπειραθούν να προκαλέσουν
ταραχάς» και για αυτό το λόγο επέλεξαν να
συγκεντρωθούν στα Χαυτεία ελπίζοντας «να
επιδείξουν κάποιον όγκον με τους περιέργους
και τους διαβάτες» καθώς πιστεύουν ότι η
αστυνομία θα αποφύγει να «κάμη χρήσιν του
κλομπ προς διάλυσίν των» για να μην «τραυ-
ματισθούν και πολίται μη Κομμουνισταί». Όμως
ο αστυνομικός διευθυντής δήλωσε κατηγο-
ρηματικά «ότι αι κομμουνιστικαί διαδηλώσεις
θα διαλυθούν δια της βίας» και κάλεσε τους
πολίτες «να αποφεύγουν να πλησιάσουν εις
αυτάς» καθώς η αστυνομία «ουδεμίαν ευθύ-
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31. «Οι χθεσινές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις
στην Αθήνα, η Κόκκινη Πρωτομαγιά και τα φασι-
στικά νομοσχέδια», Ριζοσπάστης, 27/4/1931.

32.«Προς τους προλετάριους της χώρας μας», Πάλη
των Τάξεων, 1/5/1931.



νην θα υπέχη δια παν συμβησόμενον εις αυ-
τούς». Οι παραβάτες θα συλλαμβάνονται και
θα παραπέμπονται «προς ποινικήν δίωξιν επί
τη βάσει των διατάξεων του νόμου ‘‘Περί
ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος», δη-
λαδή του ιδιώνυμου.33 Στην Θεσσαλονίκη εκτός
από το ΚΚΕ ζήτησε και η ΚΟΜΛΕΑ άδεια για
συγκέντρωση, αλλά δεν δόθηκε σε κανέναν,
ενώ «εκ μέρους των αρχών λαμβάνονται δρα-
κόντεια μέτρα προς τήρησιν της τάξεως». Σύμ-
φωνα με το Ελεύθερον Βήμα «οι κομμουνισταί
έλαβον εκ Μόσχας ρητάς εντολάς όπως δη-
μιουργήσουν αιματηράς συμπλοκάς και δια-
δηλώσεις κατά την ημέραν ταύτην είς ένδειξιν
διαμαρτυρίας».34 Τα Μακεδονικά Νέα παρου-
σιάζοντας ειρωνικά το επαναστατικό περιε-
χόμενο των προκηρύξεων των «συντρόφων»
το οποίο καλεί «δια μυριοστήν φοράν το «προ-
λεταριάτον» εις επανάστασιν» δικαιολογεί «τα
ληφθέντα μέτρα». Αναγνωρίζει όμως τον προ-
ληπτικό και εθιμικό πλέον χαρακτήρα τους
αφού το καθεστώς δεν «διατρέχει έστω και
τον παραμικρόν κίνδυνον από τας πομφόλυγας
των ευαρίθμων κομμουνιστών». Οι κατασταλ-
τικές δυνάμεις όμως που διατέθηκαν για αυτό
το έθιμο ήταν εξαιρετικά πολλές καταλαμβά-
νοντας ουσιαστικά όλη την πόλη της Θεσσα-
λονίκης.35 «Η κυβέρνηση», γράφει η Πάλη των
Τάξεων, «κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις της»
για να καταπνίξει τις διαμαρτυρίες του προ-

λεταριάτου, «ο καπιταλιστικός τύπος» και η
αστυνομία προσπάθησαν να εμπνεύσουν «τον
τρόμο». Η Αθήνα παρομοιάζεται με στρατόπεδο
και η Ομόνοια παρουσιάζεται να βρίσκεται σε
κατάσταση πολιορκίας: «Στην Ομόνοια, στις
Πλατείες και εις όλα τα επικίνδυνα σημεία
των συνοικιών κουστωδίες αστυφυλάκων και
χωροφυλακών καραδοκούσαν» με εντολές να
κτυπήσουν «χωρίς οίκτο».36

Σύμφωνα με την αρχειομαρξιστική εφημε-
ρίδα το ΚΚΕ προσπάθησε ανεπιτυχώς να οργα-
νώσει προσυγκεντρώσεις σε Κλαυθμώνα, Ψυρρή
και Μουσείο οι οποίες διαλύθηκαν με ομαδικές
συλλήψεις. Η ΚΟΜΛΕΑ έχοντας δώσει συγκε-
κριμένη ώρα εκκίνησης από πολλά διαφορετικά
σημεία περιμετρικά της Ομόνοιας, κατάφερε
στις 12:25 να έχει συγκεντρώσει περίπου 1500
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33. «Ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς, τα
μέτρα δια την τάξιν», Έθνος, 30/4/1931.

34.«Ο εορτασμός της Εργατικής πρωτομαγιάς»,
Ελεύθερον Βήμα, 2/5/1931.

35.«Ελήφθησαν προληπτικά μέτρα δια την τήρησιν
της τάξεως σήμερον», Μακεδονικά Νέα, 2/5/
1931.

36. «Η Κόκκινη Πρωτομαγιά στη χώρα μας μέσα στην
Πάλη», Πάλη των Τάξεων, 8/5/1931.

Ο Γιώργος Βιτσώρης ήταν από τα ηγετικά 
στελέχη της ΚΟΜΛΕΑ.



άτομα στα Χαυτεία και κυρίως μπροστά από τα
Ολύμπια, πολύ περισσότερα από το ΚΚΕ. Ενώ
ακόμη δεν είχε συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος
της διαδήλωσης, ένας εργάτης ζητωκραύγασε
υπέρ του ΚΚΕ προκαλώντας την επίθεση της
αστυνομίας και της ασφάλειας, που προέβησαν
σε συλλήψεις χωρίς πολλές αντιδράσεις από
τους λίγους ακόμα σχετικά συγκεντρωμένους.
Όπως αναφέρει η αρχειομαρξιστική εφημερίδα,
το ΚΚΕ προκάλεσε «πρόωρη εκδήλωση» παρα-
τηρώντας «την συρροή των αρχειομαρξιστών»
και με φόβο να χάσει την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων.37 Άλλη ομάδα αρχειομαρξιστών ερχό-
μενη από τον Πειραιά στάθηκε μπροστά στα
Ολύμπια και ξετύλιξε μια μεγάλη κόκκινη σημαία
με συνθήματα της ΚΟΜΛΕΑ, ενώ τα μέλη της
άρχισαν να τραγουδούν την Διεθνή. Γύρω από
τη σημαία συγκεντρώθηκαν αρχειομαρξιστές
και δέχτηκαν την επίθεση της αστυνομίας με
κλομπ. Προσπάθησαν να αμυνθούν, αλλά υπο-
χώρησαν διαλύοντας την συγκέντρωση, αφή-
νοντας τραυματίες και συλληφθέντες. Επίσης,
τραυματίες είχαν και οι δυνάμεις του ΚΚΕ. 

Ακολουθώντας προφανώς σχέδιο ανασυγ-
κρότησης, οι σκόρπιοι αρχειομαρξιστές και
μέλη του ΚΚΕ κατάφεραν γύρω στις 13:30 νέα
συγκέντρωση 300 ατόμων έξω από το «Πτι Πα-
λαί» (Petit Palai), όπου διέμενε ο Βενιζέλος.
Ενώ συνεχιζόταν η προσέλευση, ένας αρχει-
ομαρξιστής άρχισε να μιλάει μέσα σε ζητω-
κραυγές και χειροκροτήματα, ενώ κάποιοι τρα-
γουδούσαν τον ύμνο της Διεθνούς. Υψώθηκαν
δύο σημαίες με συνθήματα «Ζήτω η Γ΄ Διεθνής
του Λένιν», «Ζήτω η Διεθνής Αριστερή Αντιπο-

λίτευση», «Ζήτω η Σοβιετική Ρωσία». Τα βασικά
συνθήματα αφορούσαν την εκμετάλλευση και
την τρομοκρατία. Οι κατερχόμενοι αστυνομικοί
λιθοβολούνταν, καθώς υποχωρούσαν. Ένας πυ-
ροβόλησε και δέχτηκε καταιγισμό πετρών. Κα-
τέφθασαν περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις
και άρχισε συμπλοκή κατά την οποία συνελή-
φθησαν πολλοί Αρχειομαρξιστές και μέλη του
ΚΚΕ. Η ένταση των λιθοβολισμών προκάλεσε
την χρήση των όπλων ευθεία πάνω στους συγ-
κεντρωμένους. Ακολούθησε πανικός και νέες
συλλήψεις. Συνολικά συνελήφθησαν 158 μέλη
της ΚΟΜΛΕΑ και του ΚΚΕ και από αυτούς ει-
σάχθηκαν σε δίκη 99. Το ΚΚΕ την ίδια μέρα
προσπάθησε να εισβάλλει στην ιταλική πρε-
σβεία φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα
με αποτέλεσμα να γίνει συμπλοκή με την ιτα-
λική φρουρά. Στον Πειραιά οι Αρχειομαρξιστές
είχαν προτείνει στο ΚΚΕ κοινή συγκέντρωση
στου Ρέντη, όμως το ΚΚΕ αρνήθηκε. Οι κομ-
ματικοί επιχείρησαν χωρίς αποτέλεσμα να συγ-
κεντρωθούν στην πλατεία του Αγ. Γεωργίου,
αλλά τελικά συγκεντρώθηκαν αλλού, όπου μί-
λησαν μέλη του ΚΚΕ, των «φραξιονιστών» και
ένα μέλος της ΚΟΜΛΕΑ.38 Στη Θεσσαλονίκη οι
Αρχειομαρξιστές αρχικά ζήτησαν άδεια, αλλά
δεν τους παραχωρήθηκε και τελικά αποφάσι-
σαν να συγκεντρωθούν στο σημείο που θα κα-
λούσε το Κόμμα. Το ΚΚΕ για να αποφύγει, σύμ-
φωνα με την Πάλη των Τάξεων, αυτή τη
συνάντηση ή για να παραπλανήσει την αστυ-
νομία σύμφωνα με την ηγεσία του Κόμματος,
απέφυγε να ορίσει τόπο με αποτέλεσμα να
συγκεντρωθεί κόσμος σε διάφορα σημεία της
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37.«Η Κόκκινη Πρωτομαγιά», Πάλη των Τάξεων,
8/5/1931.  

38. «Η Κόκκινη Πρωτομαγιά», Πάλη των Τάξεων,
8/5/1931.



πόλης χωρίς να γνωρίζει ακριβώς που είναι η
συγκέντρωση. Η συγκέντρωση της ΚΟΜΛΕΑ
είχε αρκετό κόσμο, ενώ το ΚΚΕ προσδοκούσε
στην κάθοδο των καπνεργατών ή οποία ήταν
δύσκολη εξαιτίας της τρομοκρατίας. Όταν την
ώρα του «σχολάσματος» κατέφθασαν μερικοί
καπνεργάτες, δόθηκε το σύνθημα να κατευ-
θυνθούν προς το καπνεργοστάσιο Βηξ προς
το οποίο κινήθηκαν ενωμένοι εργάτες από
όλες τις κομμουνιστικές οργανώσεις. Η Πάλη
των Τάξεων σημειώνει το γεγονός αυτό ως
αξιοσημείωτο. Εκεί οι συγκεντρωμένοι εργάτες
ψάλλουν τη Διεθνή, ζητωκραυγάζουν, χειρο-
κροτούν και οι Αρχειομαρξιστές φωνάζουν
συνθήματα: «Ζήτω Η Διεθνής του Λένιν και του
Τρότσκι», «Ζήτω η Αριστερή Αντιπολίτευση»,
«Ζήτω η κόκκινη Πρωτομαγιά», «Ζήτω το ενιαίο
επαναστατικό μέτωπο», «Κάτω τα πουλημένα
τομάρια», «Κάτω η τρομοκρατία, τα νομοσχέδια,
το ιδιώνυμο», «Κάτω ο πόλεμος». Την ώρα που
ξεκίνησαν οι ομιλίες, η χωροφυλακή επιτέθηκε
με τα όπλα και το ιππικό έκανε επέλαση με τα
σπαθιά προκαλώντας την διάλυση της συγ-
κέντρωσης. Αρχειομαρξιστές, μέλη του ΚΚΕ
και των άλλων αντιπολιτευτικών οργανώσεων
αμύνονταν όλοι μαζί έχοντας όμως πολλούς
τραυματίες και πολλές συλλήψεις. Πολλές φο-
ρές Αρχειομαρξιστές απελευθέρωσαν μέλη
του ΚΚΕ και του Σπάρτακου από τα χέρια της
αστυνομίας. Ακολούθησε νέα συγκέντρωση
μπροστά σε άλλο καπνεργοστάσιο, οργανωμένη
κυρίως από την ΚΟΜΛΕΑ. Εκεί συγκεντρώθηκαν
κυρίως μαθητές. Ενώ οι συγκεντρωμένοι ζη-
τωκραύγαζαν, φώναζαν συνθήματα και τρα-
γουδούσαν την Διεθνή, επιτέθηκαν σε έναν
χωροφύλακα ο οποίος παρά λίγο να λιντσαρι-
στεί με αποτέλεσμα η συγκέντρωση να διαλυθεί
από την χωροφυλακή. Στις 7 το βράδυ οργα-

νώνεται νέα συγκέντρωση στον Ισραηλίτικο
συνοικισμό Ρεζί Βαρδάρη με τη συμμετοχή
όλου του συνοικισμού και η οποία δέχθηκε
την επίθεση των δυνάμεων καταστολής. «Το
πλήθος», γράφει η αρχειομαρξιστική εφημε-
ρίδα, «έξαλλο φώναζε κατά της τρομοκρατίας
του ιδιωνύμου, των νομοσχεδίων, και της κα-
ταπίεσης των μειονοτήτων». Η διαδήλωση δια-
σχίζει όλο την γειτονιά και φτάνει στον Βαρ-
δάρη, όπου δέχεται την επίθεση αστυνομικής
δύναμης με ιππικό. Ακολουθούν νέες συγ-
κρούσεις, τραυματισμοί και συλλήψεις. Στην
Καβάλα επαναλαμβάνονται παρόμοιες σκηνές
με την παρουσία του Αρχείου να είναι συγκρι-
τικά πολύ πιο αδύναμη. Στον Βόλο η ΚΟΜΛΕΑ
κυκλοφόρησε πρώτη προκηρύξεις σε εργο-
στάσια, συνοικισμούς, σπίτια και κόλλησε και
σε τοίχους. Δέχτηκαν επίθεση με πυροβολι-
σμούς. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε
εξοχικό καφενείο, η έντονη δραστηριότητα των
Αρχειομαρξιστών, η πώληση της εφημερίδας
και η κυκλοφορία των δικών τους συνθημάτων
προκάλεσε βίαιη αντιπαράθεση με μέλη του
Κόμματος. Τότε, σύμφωνα με την Πάλη των Τά-
ξεων, «σταλινικοί» συλλαμβάνουν Αρχειομαρ-
ξιστές και τους παραδίδουν στην αστυνομία
φωνάζοντας ότι πωλούν την εφημερίδα και
φέρουν πιστόλια. Στο Αγρίνιο η αστυνομία προ-
έβη σε προληπτικές συλλήψεις Αρχειομαρξι-
στών διαλύοντας κάθε συγκέντρωση.39

Οι αστικές εφημερίδες πρόβαλλαν ανα-
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39. «Η Κόκκινη Πρωτομαγιά», Πάλη των Τάξεων,
8/5/1931. Λοιυκάς Καρλιάφτης, Ίδρυση της Κομ-
μουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινι-
στών Ελλάδας (Αρχειομαρξιστές - Τροτσκιστές),
1930, Δεύτερο Μέρος, σ. 40-45.



κοινώσεις του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ, που καλούσαν
στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντη, ενώ κάποιες είχαν
ρεπορτάζ από τις συγκεντρώσεις της ΕΓΣΕΕ.
Αρκετές εφημερίδες μέσα από τον αντικομ-
μουνιστικό τους λόγο αναγνώριζαν τους Αρ-
χειομαρξιστές ως ένα ισότιμο με το ΚΚΕ σε
επικινδυνότητα κομμουνιστικό ρεύμα. Η εφη-
μερίδα Ακρόπολις αφηγούμενη τις αιματηρές
σκηνές που προκάλεσαν οι κομμουνιστές κατά
την Πρωτομαγιά στην Αθήνα δεν αναφέρει
καθόλου το ΚΚΕ, ενώ περιγράφει την «δια-
δήλωσιν, της οποίας προηγείτο σύντροφός
των, κρατών τεραστίαν ερυθράν σημαίαν, επί
της οποίας ανεγράφετο ΚΟΜΛΕ, δουλειά ή
ψωμί. Επτάωρα, Ζήτω η Πενταμελής Επιτροπή
των Ανέργων». Η εφημ. Ελεύθερον Βήμα και
η εφημ. Ελληνική κάνουν επίσης ιδιαίτερη
μνεία στη σημαία, ενώ για τα γεγονότα της
Θεσσαλονίκης Ελληνική, Ακρόπολις, Πατρίς,
όπως και Ελεύθερος Άνθρωπος, διακρίνουν
εξίσου τους «κομμουνιστές» από τους «αρ-
χειομαρξιστές» περιγράφοντας τα γεγονότα
όπως περίπου η Πάλη των Τάξεων. Ο δε Ελεύ-
θερος Άνθρωπος τονίζει την ενωμένη εμφά-
νιση «αμφοτέρων των παρατάξεων». Η εφημ.
Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, πάντοτε ενη-
μερωμένη για τις συζητήσεις μέσα στο κομ-
μουνιστικό κίνημα και με έντονο ενδιαφέρον
για τον αρχειομαρξισμό, εστιάζει κυρίως στις
διαφωνίες των δύο οργανώσεων και στην επι-
λογή των αρχειομαρξιστών να συμμετέχουν
στη συγκέντρωση του ΚΚΕ. Η εφημ. Μακεδο-
νικά Νέα αναφέρει λεπτομέρειες και τους
διαχωρίζει ειρωνικά από τους «ορθοφρονή-
σαντες ορθόδοξους» συντρόφους τους και
με υπότιτλο «και όμως τα κάνουν … πλακάκια»
καυτηριάζει «ότι ορθόδοξοι και αιρετικοί, στα-
λινισταί, τροτσκισταί και λικβινταρισταί έχουν

σκοπόν να αφίσουν την τελευταίαν στιγμήν τα
οικογενειακά των και να εορτάσουν την πρω-
τομαγιάν των όλοι μαζύ και να μοιρασθούν εν
αδελφική συμπνοία τους υποκοπάνους, το
κατάβρεγμα και την στέγην των κρατητηρίων».
Μάλιστα σημειώνει ιδιαίτερα «ότι το σύνθημα
του ενιαίου εορτασμού εδόθη από τας στήλας
του λαθροβίου φύλλου η ‘‘Πάλη των Τάξεων’’
η οποία διεκήρυττε από των στηλών της ότι οι
αρχειομαρξισταί πρέπει να ρίξουν ‘‘εργάτες’’
εις τας συγκεντρώσεις του κομμουνιστικού
κόμματος».40 Υπάρχει παράλληλα μια ιδιαίτερη
παρουσίαση της πρωτομαγιάς από τον αστικό
τύπο ως συμβολικής ημέρας. Αρκετές εφη-
μερίδες πρόβαλλαν τον ρομαντικό και ανοι-
ξιάτικο χαρακτήρα της ημέρας ως γιορτή των
λουλουδιών παρουσιάζοντας τους Αθηναίους
κατά χιλιάδες να ξεχύνονται στις εξοχές, ενώ
έγινε ιδιαίτερη μνεία στην έξοδο στα Πατήσια,
δηλαδή την άλλη πλευρά της Ομόνοιας. Ο αρ-
θρογράφος της εφημ. Πατρίς μάλιστα ενθου-
σιασμένος από τον ρομαντισμό της ημέρας
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40.  «Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς, κομ-
μουνισταί προκάλεσαν σκηνάς εις Θεσσαλονί-
κην», Ακρόπολις, 2/5/1931.  «Ο εορτασμός της
Εργατικής Πρωτομαγιάς», Ελεύθερον Βήμα,
2/5/1931.  «Τα χθεσινά θορυβώδη επεισόδια των
κομμουνιστών», Ελληνική, 2/5/1931. «Και χθες οι
κομμουνισταί εώρτασαν με θορυβώδεις σκηνάς
την κόκκινην πρωτομαγιάν, ενηργήθησαν αθρόαι
συλλήψεις» και «Εις την Θεσσαλονίκην εδημι-
ουργήθησαν αιματηρά επεισόδια», Ελεύθερος
Άνθρωπος, 2/5/1931.  «Ελήφθησαν προληπτικά
μέτρα δια την τήρησιν της τάξεως σήμερον», Μα-
κεδονικά Νέα, 2/5/ 1931.  «Τα χθεσινά επεισόδια»,
Μακεδονία, 2/5/1931. «Απέτυχον παταγωδώς»,
Πατρίς, 2/5/1931.  «Αιματηραί ταραχαί», Πρωία,
2/5/1931.



έμμεσα σύγκρινε τις δύο γιορτές κάνοντας
αναφορά στο αστυνομικό δελτίο.41 Ο βίαιος
χαρακτήρας των διαδηλώσεων των κομμου-
νιστών συγκρινόταν με τον ειρηνικό χαρακτήρα
των «συντηρητικών εργατών», παρότι επίσης
τραγούδησαν τη Διεθνή και οργάνωσαν πορεία.
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Δημητράτος και
οι γραμματείς του Εργατικού Κέντρου Πειραιά
(ΕΚΠ) και του ΕΚΑ.42 Αντιπολιτευτικός αντιβε-
νιζελικός τύπος θα ασκήσει κριτική στην κυ-
βέρνηση κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.
Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Ελληνική στις 30
Απριλίου θα δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο
«Δια να προλάβωμεν την αναρχίαν». Σε αυτό
κατηγορεί τον Ελ Βενιζέλο ότι «μη έχων το
σθένος να κηρύξη αναφανδόν την δικτατορίαν
εις Ελλάδα πολιτεύεται εν τούτοις ως δικτά-
τωρ». Με αυτόν τον τρόπο «συνεχίζει την τα-
κτικήν του, το έργον της πλήρους κρατικής
και κοινωνικής αποσυνθέσεως, την συντριβήν
πάσης λαϊκής ελευθερίας, τον εμπαιγμόν του
λαού». Στη συνέχεια αναφέρεται στην πείνα
και στην φτώχεια, σε ταραχές ανέργων, συλ-
λαλητήρια αγροτών, συγκρούσεις εργατών με
την αστυνομία και στον κομμουνιστικό κίνδυνο
ο οποίος κρούει «τας θύρας με την αναρχία».43

Το σύνολο των αστικών εφημερίδων δήλωναν
πάντως ικανοποίηση για την βίαιη αντιμετώ-
πιση του κομμουνισμού, πανηγύριζαν την απο-
τυχία του είτε να δημιουργήσουν γενικευμένες
ταραχές είτε να αγκαλιαστούν μαζικά από τα
εργατικά στρώματα. Η αποτυχία του κομμου-
νισμού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της πα-
ρέμβασης της αστυνομίας, γράφει η εφημε-
ρίδα Βραδυνή, αλλά «συνέβαλε σπουδαίως
εις τούτο η στάσις του λαού και η ειλικρινής
και μετα πεποιθήσεως αντίστασις των λαϊκών
όγκων της εργασίας και της ευκοσμίας κατά
των αποτολμηθεισών ασχημιών και της δια-
ταράξεως της τάξεως» αποδεικνύοντας ότι «η
ψυχή του λαού παραμένει υγιής» και ότι «αν-
τίπαλος του κομμουνισμού είνε ο λαός» ο
οποίος έχει «ωριμότητα» και «ορθολογισμό»,
απεχθάνεται την τυρρανίδα και το αιματοβαμ-
μένο ψωμί. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο βα-
σική αιτία της ύπαρξης του κομμουνισμού εί-
ναι η κρατική αναλγησία που μέσω της
σπατάλης και της διαφθοράς τον ενισχύει.44

Στο ίδιο κλίμα το Έθνος πανηγυρίζει γιατί στις
συμπλοκές απλοί πολίτες πήραν το μέρος της
αστυνομίας, γεγονός που χαρακτηρίζει την
αντίδραση της κοινής γνώμης «κατά των τα-
ραχοποιών».45 Τα Μακεδονικά Νέα όχι μόνο
δεν πανηγυρίζουν, αλλά θέτουν επειγόντως
«το καθήκον των αστών κατά του κομμουνι-
σμού». Επισημαίνοντας την πετυχημένη δράση
των «εθνικιστών οπαδών του Χίτλερ» στα γε-
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41.  «Η εορτή των Άνθεων, εγλέντησαν οι Αθηναίοι,
την παραμονήν της Πρωτοχρονιάς», Ελληνική,
2/5/1931. «Πως πέρασαν οι Αθηναίοι την πρωτο-
μαγιάν», Πατρίς, 2/5/1931.

42.  «Αι χθεσιναί συγκεντρώσεις των συντηρητικών
εργατών», Ελεύθερος Άνθρωπος, 2/5/1931. «Ο
εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς», Ελλη-
νική, 2/5/1931. «Προκήρυξις της Συνομοσπονδίας
Εργατών», Πατρίς, 30/4/1931. «Οι εργάται Πει-
ραιώς εώρτασαν την πρωτομαγιάν με υποδειγ-
ματικήν τάξιν και ησυχίαν», Πατρίς, 2/5/1931

43.  Ευστρατίου Ν.Π., «Δια να προλάβωμε την αναρ-
χίαν, Ελληνική, 30/4/1931.

44. «Ο Κομμουνισμός», Βραδυνή, 2/5/1931.
45.  «Η χθεσινή των Κομμουνιστών», Έθνος, 2/5/

1931�
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γονότα της πρωτομαγιάς στο Βερολίνο με την
παρέμβαση των οποίων «οι κομμουνισταί διε-
σκορπίσθησαν και ετράπηκαν εις άτακτον φυ-
γήν», καλούν τις «αστυκαί τάξεις της Ελλάδος»
να μην περιορίζονται μόνο να αξιοποιούν την
αστυνομία και την χωροφυλακή, αλλά νά αν-
τιγράψουν την «αντικομμουνιστική δράσιν των
αστυκών τάξεων των άλλων χωρών».46 Με την
Πρωτομαγιά του 1931 ο αρχειομαρξισμός ει-
σήλθε στο δημόσιο σκηνικό και την δημόσια
πολιτική δράση του ως κομμουνιστική οργά-
νωση. Διεκδικώντας τον ρόλο του εξαφανι-
σμένου ΚΚΕ οδηγήθηκε σε μία εντυπωσιακή
και δυναμική αναμέτρηση με τις δυνάμεις
καταστολής. Από τη μία κατάφερε να απο-
στιγματιστεί και να συμμετάσχει στο ηρωικό
κομμουνιστικό αφήγημα και από την άλλη να
καταστεί παράγοντας του πολιτικού σκηνικού.
Παράλληλα θεώρησε πως ήταν μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία να δοκιμάσει την τροτσκιστική
αντίληψη για το Ενιαίο Μέτωπο.

Το ΚΚΕ βρέθηκε σε δύσκολη θέση αδυνα-
τώντας να διαχειριστεί την στάση των αρχει-
ομαρξιστών. Η ερμηνεία που έδωσε ο Ριζοσπά-
στης είναι πως το «Αρχείο» «δε μεταμελήθηκε»
και «δε θέλησε πράγματι να μη διασπάσει την
πάλη των εργατών», αλλά υποχώρησε «γιατί δεν
ήταν στη θέση να πραγματοποιήσει» την διά-
σπαση καθώς πιεζόταν από τα «παρασυρμένα
μέλη εργάτες του».47 Ταυτόχρονα, ήταν φανερό
το άγχος της κομματικής ηγεσίας να καταδείξει
την σωστή κατεύθυνση της πολιτικής της, παρά

τις αποτυχίες του παρελθόντος και ιδιαίτερα την
αποτυχία της Πρωτομαγιάς του 1930. Μάλιστα το
ΚΚΕ κάλεσε σε νέα μαχητική συγκέντρωση έξω
από τη Βουλή για «το νομοσχέδιο περί τύπου».48

Επίσης αισθανόταν μεγάλη ανάγκη να χρησιμο-
ποιεί πολιτικά επιχειρήματα και όχι μόνο ύβρεις
αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις βασικές
πτυχές των πολιτικών διαφορών. Οι αρχειομαρ-
ξιστές αισθάνονταν κερδισμένοι μόνο και μόνο
από αυτήν την εξέλιξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την Πάλη των Τάξεων, το ΚΚΕ «κάτω από την
πίεση των εργατών του» χωρίς να παραδέχεται
«πως οι Αρχειομαρξιστές είναι ‘‘φασίστες’’ και

�
46.  «Κατά του κομμουνισμού, το καθήκον των αστών,

τι γίνεται αλλού», Μακεδονικά Νέα, 3/5/1931
47.  «Ο Αντεπαναστατικός ρόλος της Αρχειοφασιστι-

κής Οργάνωσης», Ριζοσπάστης, 6/5/1931.  

48.  «Ο Αντεπαναστατικός ρόλος της Αρχειοφασι-
στικής Οργάνωσης», Ριζοσπάστης, 6/5/1931. «Ο
αντεπαναστατικό ρόλος του Αρχείου, η Αρχει-
οφασιστική Οργάνωση στη Δύση της», Ριζοσπά-
στης, 8/5/1931.

Πάλη των Τάξεων, 22 Νοεμβρίου 1930.



‘‘χαφιέδες’’ αναγκάστηκαν να καταπιαστούν με
μια κριτική των απόψεών».49

Η ΚΟΜΛΕΑ χαιρετίζοντας την μαχητικότητα
των κομμουνιστών στην πρωτομαγιά θεώρησε
ωστόσο ότι η διαδήλωση συγκέντρωσε έναν
μικρό αριθμό εργατών. Οι Αρχειομαρξιστές
αρνούμενοι την κατηγορία περί «λεγκαλισμού»
υποστήριζαν ότι η μαχητικότητα θα έπρεπε να
συνδυάζεται με την μαζικότητα, συνεπώς οι
συγκεντρώσεις θα πρέπει να είναι νόμιμες
ώστε να συμμετέχουν οι εργάτες. Διαφορετικά
το κομμουνιστικό κίνημα εκτίθεται αφού πα-
ρουσιάζεται σαν ταραχοποιό στοιχείο. Από τη
μία λοιπόν το ΚΚΕ αναζητούσε το ρόλο μιας
«μαχητικής συγκρουσιακής πρωτοπορίας» που
θα έδειχνε τον επαναστατικό δρόμο στην ερ-
γατική τάξη. Από την άλλη ο αρχειομαρξισμός
πρότασσε μια μαζική προεργασία μέσα στα
σωματεία και από τους αναπτυσσόμενους
αγώνες, πιστεύοντας πως θα προκύψει από
την ίδια την τάξη η ανάγκη για μαχητική σύγ-
κρουση με μαζικούς όμως όρους. Στην πράξη,
ο στόχος του Ενιαίου Μετώπου με το ΚΚΕ εξα-
νάγκασε την ΚΟΜΛΕΑ να εγκαταλείψει τη λο-
γική της νομιμότητας και να υιοθετήσει πρα-
κτικές που χαρακτήριζε ως τυχοδιωκτικές ή
«τριτοπεριοδικές». Πάντως, αρνήθηκε τη νέα
πρόταση του ΚΚΕ για συγκέντρωση έξω από
τη Βουλή κατηγορώντας το ότι «ξαναζωντα-
νεύει την 3η περίοδο».50 Η επιτυχία των χει-

ρισμών της αρχειομαρξιστικής οργάνωσης
εξανάγκασε ίσως τον Ριζοσπάστη να απαντήσει
πολιτικά στις αρχειομαρξιστικές θέσεις, επι-
κεντρώνοντας κυρίως στις διαφορές τους
πάνω στο ζήτημα του φασισμού και της ΕΣΣΔ
και λιγότερο στο ζήτημα της ενότητας.51 Πολύ
σύντομα όμως θα ακολουθήσει ένα ακόμα
πολιτικό κείμενο αντιπαράθεσης πάνω στο
ενιαίο μέτωπο.52 Η επόμενη ενωτική κίνηση
από την αρχειομαρξιστική πλευρά ήταν η από-
φαση της Πανεργατικής Ένωσης Θεσσαλονίκης
να αποστείλει πρόταση με τους όρους ενο-
ποίησης στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.53

Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να υποστη-
ρίξει ότι αυτήν την περίοδο υπήρξε πολιτική
και μετωπική σύγκλιση ΚΚΕ-ΚΟΜΛΕΑ μέσα
από μια διαδικασία έντονης αντιπαράθεσης.
Πολλές πλευρές της κριτικής και των δύο
«φραξιών» μέσα στο ΚΚΕ ταυτίζονταν με την
κριτική ή τις απόψεις του αρχειομαρξισμού.
Η αντίληψη της ομάδας Χαϊτά-Ευτυχιάδη
«πρώτα οργάνωση» και «μετά επανάσταση»
και η ανάλυση των συνθηκών της περιόδου
είναι παρόμοιες με τις αναλύσεις και τη στάση
του παλαιού Αρχειομαρξισμού. Ακόμα περισ-
σότερο, η πρόταση των συνδικαλιστών Σιάν-
του-Θέου-Πυλιώτη-Παπαρρήγα – οι οποίοι
αποκτούσαν την ηγεμονία μέσα στο ΠΓ του
ΚΚΕ – για «ενιαίο μέτωπο από τα κάτω» και
ενότητα των συνδικαλιστικών δυνάμεων απέ-
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49 . «Το ξαναζωντάνεμα της 3ης περιόδου και η θέ-
σις των Αρχειομαρξιστών», Πάλη των Τάξεων,
15/5/1931.

50.  «Το ξαναζωντάνεμα της 3ης περιόδου και η
θέσις των Αρχειομαρξιστών», Πάλη των Τάξεων,
15/5/1931.

51.  «Η σημερινή πλατφόρμα των αρχειοφασιστών»,
Ριζοσπάστης, 24/5/1931.

52.  «Ενιαίο Μέτωπο και Αρχείοι», Ριζοσπάστης,
28/5/1931.

53.  «Η Πανεργατική Ένωσις της Θεσσαλονίκης»,
Πάλη των Τάξεων, 19/6/1931.



κλινε «σιωπηρά» από την «τριτοπεριοδική
γραμμή και συνέκλινε σε αρκετά σημεία με
την αντίληψη του αρχειομαρξισμού για ενιαίο
συνδικαλιστικό μέτωπο. Η στροφή των «συν-
δικαλιστών» του ΚΚΕ, δηλαδή η ενότητα με
τους «συντηρητικούς», σοσιαλιστές και τους
αρχειομαρξιστές, αλλά και η αντίληψη για
«ενιαίο συνδικαλιστικό κίνημα», σηματοδο-
τούσε υποχώρηση από το μοντέλο των Βιο-
μηχανικών Ενώσεων και επιστροφή στα κλα-
δικά σωματεία, αλλά και υποχώρηση από την
«τριτοπεριοδική πολιτική». Συγκεκριμένα τον
Ιούνιο του 1931 ο Ριζοσπάστης δημοσίευσε
ένα αυτοκριτικό κείμενο στο οποίο σημειωνό-
ταν απολογητικά πως «οι εργάτες οικοδόμοι
είναι στην πλειοψηφία τους ανοργάνωτοι»
γιατί «οι Βιομηχανικές Ενώσεις Οικοδόμων
(ΒΕΟ) δεν καταπιάστηκαν με τα μερικά οικο-
νομικά ζητήματα των εργατών πράγμα στο

οποίον συντελεί και η εσφαλμένη οργανωτική
φόρμα μας» καθώς «ήταν αδύνατο μια εκτε-
λεστική της ΒΕΟ να καταπιαστεί με τα ειδικά
ζητήματα των εργατών εκάστου κλάδου και
να τους κινητοποιήσει πάνω σ’ αυτά». Το ΚΚΕ
για πρώτη φορά αποδεχόταν τόσο ανοιχτά τα
λάθη του και ουσιαστικά δικαίωνε τους αρ-
χειομαρξιστές, αν και ανέφερε ως δευτε-
ρεύουσες, όμως, αιτίες της αποτυχίας τον
διασπαστικό ρόλο «σοσιαλφασιστών» και «αρ-
χειοφασιστών» οι οποίοι «έφκιασαν ένα σωρό
αντισυνδέσμους … χτυπώντας και κατασυκο-
φαντώντας τη Βιομηχανική Ένωση Οικοδόμων
Αθήνας (ΒΕΟΑ), εκμεταλλευόμενοι τις αδυ-
ναμίες και τις ελλείψεις της» και παρασύ-
ροντας «έναν αριθμό εργατών οικοδόμων
στους αντισυνδέσμους αυτούς».54

Όλα αυτά συνέτειναν σε μια έμμεση και
άρρητη αναγνώριση του αρχειομαρξισμού ως
αντίπαλης αριστερής οργάνωσης, αλλά και
σε μία είδους επικοινωνίας μαζί του μετριά-
ζοντας σχετικά την επιθετικότητά του απέναντί
του. Συνομιλούσε μαζί του, έστω διαφωνών-
τας, ενώ εξαναγκαζόταν να συνεργαστεί σε
διάφορα επίπεδα. Απέναντι στην επίθεση
«φιλίας» των αρχειομαρξιστών ο Ριζοσπάστης
και οι κομματικοί αντέτειναν την απουσία ει-
λικρίνειας των προθέσεων και την ερμήνευαν
ως αποτέλεσμα της πίεσης της αρχειομαρ-
ξιστικής «εργατικής βάσης». Οι κομματικοί
πια διαγκωνίζονταν τους αρχειομαρξιστές στη
ρητορική περί συνέπειας στην συνδικαλιστική
ενότητα. Παρατηρείται τέλος ο σχετικός πε-
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54.  «Οι οικοδόμοι εργάτες και η διασπαστική θέση
των αρχείων», Ριζοσπάστης, 2/7/1931.

Διαταγή κατάσχεσης των αρχειομαρξιστικών 
εφημερίδων Πάλη των Τάξεων και Φοιτητής, 

Οκτώβριος 1930.



ριορισμός των εκατέρωθεν βίαιων συγκρού-
σεων, ενώ τέτοια γεγονότα σχολιάζονται από
τον Ριζοσπάστη ως επιστροφή «στην παληά
τους δουλειά».55

Το ΚΚΕ, από τη μία αποδείχτηκε άστοχο
σε όλες του τις εκτιμήσεις για τον αρχειομαρ-
ξισμό, ενώ από την άλλη άρχισε να υιοθετεί
ως ένα βαθμό απόψεις και πρακτικές των
αρχειομαρξιστών και κατ’ επέκταση της ΔΑΑ.
Το γεγονός αυτό υπογραμμίστηκε από τους
αρχειομαρξιστές ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία
της αντιπολιτευτικής του τακτικής, ακριβώς
λίγο καιρό μετά από την δημόσια εμφάνισή
του και σύνδεσή του με την ΔΑΑ γεμίζοντας
με αυτοπεποίθηση τους αρχειομαρξιστές και
προβληματισμό τους κομματικούς. Επίσης,
αυτή η επιτυχία της αντιπολιτευτικής τακτικής
που πρότεινε η ΔΑΑ τους επέτρεψε να κατα-
λήξουν σε αυτόν τον ενδιάμεσο συμβιβασμό
με την Διεθνή Γραμματεία της ΔΑΑ, δηλαδή
το «ενδιάμεσο» μεταξύ «αντιπολίτευσης» του
ΚΚΕ και ξεχωριστής «οργάνωσης». Επίσης,
κατάφεραν να παγιώσουν τη θέση τους μέσα
στην ΔΑΑ, ενώ αισθάνονταν ενδυναμωμένοι
στον ανταγωνισμό τους απέναντι στον Σπάρ-
τακο.

Αλλά δεν «πλησίαζαν» μόνο οι κομματικοί
τους αρχειομαρξιστές. Στο κείμενο των θέσεων
για το επαγγελματικό κίνημα εν όψει του Α΄
Συνεδρίου της ΚΟΜΛΕΑ αποκρυσταλλώθηκαν
για πρώτη φορά οι αρχειομαρξιστικές συνδι-
καλιστικές αντιλήψεις, ενώ ο διάλογος που
ακολούθησε συμπυκνώνει την πλούσια εμ-

πειρία του ρεύματος στο εργατικό κίνημα.
Εκεί παρατηρούνται σημαντικές μετατοπίσεις
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
«μπολσεβικοποίηση» του αρχειομαρξιστικού
συνδικαλισμού. Στο τρίτο μέρος των θέσεων
κάνει μια σχετικά εκτεταμένη ανασκόπηση
της δράσης των αρχειομαρξιστών και έναν
απολογισμό των πολιτικών τους επιλογών στο
οποίο δε χρειάζεται να γίνει εκτενής αναφορά
εδώ.56 Στο τέταρτο μέρος αναφέρεται διεξο-
δικά στις μορφές των επαγγελματικών οργα-
νώσεων. Αναλύεται η μορφή του «σωματείου»
και της «Βιομηχανικής Ένωσης» και αποφα-
σίζεται πως θα επιλέγουν την πρώτη μορφή
στα μη βιομηχανοποιημένα επαγγέλματα και
την δεύτερη στα βιομηχανοποιημένα. Ανα-
λύονται οι «συνοικιακές επιτροπές», οι «ερ-
γοστασιακές επιτροπές» και τα «τοπικά ερ-
γατικά κέντρα». Με αυτές οι εργάτες ενός
επαγγέλματος μπορούν να οργανώνονται κατά
συνοικίες και γειτονιές, κατά εργοστάσια, αλλά
και το σύνολο των εργατών διαφορετικών
επαγγελμάτων μπορούν να οργανώνονται κατά
τόπους. Για τα τοπικά κέντρα σημειώνεται πως
έχει τεράστια σημασία για την πρόοδο του
επαγγελματικού κινήματος η ίδρυσή τους,
γιατί ο διασκορπισμός των εργατών στις διά-
φορες απομακρυσμένες συνοικίες και προ-
σφυγικούς συνοικισμούς καθιστούν δύσκολη
τη συσπείρωσή τους γύρω από ένα κεντρικό
εργατικό κέντρο. Στην πράξη παρατηρείται μια
ουσιαστική στροφή. Δεν θεωρούνται πάντα
εχθρικές οι Βιομηχανικές Ενώσεις, ενώ οι
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55.  «Οι αρχείοι δεν αφήνουν την παληά τους δου-
λειά», Ριζοσπάστης, 21/7/1931.

56.  «Θέσεις για το Επαγγελματικό», Πάλη των Τά-
ξεων, 24/7/1931.



εργοστασιακές επιτροπές θεωρούνται πια
αναγκαίες.57

Στο πέμπτο μέρος των θέσεων ορίζονται
τα καθήκοντα των κομμουνιστών και η δομή
της συνδικαλιστικής παρέμβασης της οργά-
νωσης. Διακρίνουν τις παρατάξεις σε «στενές»
και «φαρδιές φράξιες». Στις πρώτες «συμ-
μετέχουν τα μέλη της οργάνωσης τα οποία
υπεύθυνα απέναντί της διαχειρίζονται στο
κάθε σωματείο τα ζητήματα και καθοδηγούν
τους αγώνες των εργατών. Όταν η φράξια
αποτελείται από πολλά μέλη εκλέγει γραμ-
ματέα. Η «φαρδιά φράξια» αποτελείται από
τους «συμπαθούντες την οργάνωση εργάτες
μέλη του Σωματείου». Καθοδηγείται από τη
«στενή φράξια» και σκοπός είναι τα μέλη να

κατανοούν και να υποστηρίζουν τις θέσεις
της οργάνωσης. Οι φράξιες πρέπει να συ-
νέρχονται πριν από κάθε συνέλευση ή κινη-
τοποίηση των εργατών. Στενές και φαρδιές
φράξιες υπάρχουν για όλους τους οργανι-
σμούς, σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπον-
δίες και συνομοσπονδία. Η συνομοσπονδιακή
φράξια κατευθύνεται απευθείας από την ΚΕ
της Οργάνωσης. Καθήκον των αρχειομαρξιστών
είναι να ιδρύσουν φράξιες σε όλες τις επαγ-
γελματικές οργανώσεις είτε διοικούνται από
«σταλινικούς» είτε από «αντιδραστικούς». Στο
σημείο αυτό προσδιορίζεται με βάση τα μπολ-
σεβίκικα πρότυπα η συνδικαλιστική δομή της
οργάνωσης.

Το έκτο μέρος αφορά τα συνθήματα στο
επαγγελματικό κίνημα. Αφού σημειώνουν πως
οι παραχωρήσεις απ’ τους εργοδότες και το
αστικό κράτος δε θα είναι ικανές να εξαφανί-
σουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
τονίζουν πως «αυτό δε σημαίνει πως οι κομου-
νιστές πρέπει να περιφρονούν τον αγώνα για
τις άμεσες διεκδικήσεις», αντίθετα θα πρέπει
να οργανώνουν και να καθοδηγούν και τους πιο
μικρούς αγώνες. Τα συνθήματα θα πρέπει να
απορρέουν από μια βαθιά κι αναλυτική μελέτη
των συνθηκών ζωής, των αντικειμενικών συν-
θηκών και «της κατάστασης των πνευμάτων των
εργατών», δηλαδή της συνείδησής τους. Για πα-
ράδειγμα οι κομματικοί, όταν υπήρχε η ανάγκη
για οικονομικά συνθήματα εκείνοι «έριχναν»
πολιτικά. Τέλος, υπογραμμίζεται πως «οι κομ-
μουνιστές πρέπει να καταπολεμούν τ’ αντιδρα-
στικά συνθήματα που πολλές φορές βρίσκουν
απήχηση σε καθυστερημένα στρώματα των ερ-
γατών», δηλαδή «κατά των μηχανών, αποζημίωση
εκτοπιζομένων, κατωχύρωση επαγγέλματος» και
να αντιτάσσουν συνθήματα που «απορρέουν απ’
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57.  Στο σημείο αυτό παραθέτουμε την σχετική από-
φαση του Σπάρτακου για την συνδικαλιστική ορ-
γάνωση: «Σύστημα βιομηχανικών ενώσεων όπου
το επιβάλλουν οι όροι. Συγκεντρωτική κατά βιο-
μηχανία οργάνωση στους κλάδους: σιδηρόδρο-
μοι, ηλεκτροκίνηση και φωτισμός, κλωστοϋ-
φαντουργία, ορυχεία, χημικά προϊόντα, αυτοτελή
βιομηχανικά εργοστάσια (Πυριδιτοποιείο κλπ).»,
«Ενώσεις (συνδικάτα) στους κλάδους της βιο-
τεχνίας με οργανωτική αποκέντρωση (οικοδόμοι,
επισιτισμός, υποδηματοποιία, ιματισμός) με κλα-
δικά σωματεία, η διοίκηση του συνδικάτου
εκλεγμένη από αντιπροσώπους των σωματείων
και γενική συνέλευση των συμβουλίων», «Η πα-
λιά συνδικαλιστική οργάνωση για όλους τους
άλλους εργάτες (ομοιοεπαγγελματικό σωμα-
τείο)», «Εργοστασιακές επιστροπές εκλεγόμενες
από όλους τους εργοστασιακούς εργάτες. κυ-
ρίαρχο σώμα η γενική συνέλευση. Βοηθητικό
σώμα του σωματείου η συνέλευση των εργο-
στασιακών επιτροπών». «Το πρόγραμμα της ανα-
συγκρότησης», Σπάρτακος (δεκαπενθήμερος),
15/1/1933.



το συμφέρον του προλεταριακού συνόλου». Στο
σημείο αυτό αποκηρύσσουν βασικές πλευρές
του παλιού συντεχνιακού συνδικαλισμού ως αν-
τιδραστικές και διαρρηγνύουν κάθε δυνατότητα
κοινής δράσης με φορείς τέτοιων απόψεων. 

Οι «μπολσεβίκοι-λενινιστές» έθεταν την
ανεργία ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική τάξη». Πρό-
τειναν κοινό αγώνα εργαζομένων και ανέργων
κάτω από ενιαίες επιτροπές που θα εκλέγονται
από τους εργάτες και δε θα διορίζονται «από
τα πάνω», όπως κατά την άποψή τους συνη-
θίζουν οι κομματικοί. Τα κύρια μέτωπά τους
είναι η «50μελή επιτροπή» στην Αθήνα και η
«30μελή» στην Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα το
ζήτημα της ανεργίας συνδέεται με «το ζήτημα
της υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης».
Υποστήριζαν πως εάν οι καπιταλιστικές χώρες
δέχονταν παραγγελίες από την Σοβιετική
Ένωση για να πραγματοποιήσει το πεντάχρονο
πλάνο, τότε θα επιτυγχανόταν η χρησιμοποίηση
μεγάλου αριθμού εργατών για την κατασκευή
των ρωσικών παραγγελιών. Συνεπώς η ανά-
πτυξη οικονομικών σχέσεων με την Σοβιετική
Ένωση και καπιταλιστικών χωρών θα συνέδεε
το προλεταριάτο στενότερα με τη «τύχη της
σοβιετικής πατρίδας». Για πρώτη φορά έθεσαν
ζήτημα σταδιακής υιοθέτησης 7ώρου, χωρίς
εγκατάλειψη του 8ωρου. Επίσης, παρουσίαζαν
ειδικά αιτήματα, όπως επιδόματα τακτικά ίσα
προς τα του μεροκάματου σ’ όλους τους ανέρ-
γους, συσσίτια ανέργων υπό τον έλεγχο και
τη διοίκηση αντιπροσώπων των εργατών, ια-
τρική περίθαλψη και φάρμακα δωρεάν. Γενικά
αιτήματα ήταν για την υπεράσπιση των κε-
κτημένων δικαιωμάτων, για την αύξηση του
μεροκάματου, για «κοινωνικές ασφαλίσεις με
την επιβάρυνση του Κράτους και των εργο-

δοτών στην διοίκηση και τον έλεγχο των τα-
μείων ασφαλίσεως με αντιπροσώπους εκλε-
γομένους κι’ ανακαλούμενους απ’ τους ερ-
γάτες», για «όλα τα άμεσα ειδικά αιτήματα
των εργατών», «κατά της τρομοκρατίας», για
τις πολιτικές ελευθερίες των εργατών, για την
κατάργηση του ιδιωνύμου, του νόμου περί τύ-
που, του νόμου περί εκτοπίσεων, για την υπε-
ράσπιση του δικαιώματος της απεργίας, για
την γενική αμνηστία όλων των αγωνιστών του
προλεταριάτου.58

Με το κείμενο των θέσεων για το επαγ-
γελματικό κίνημα οι αρχειομαρξιστές εγκα-
τέλειψαν οριστικά τον «καθαρό συνδικαλισμό».
Δε γίνεται πουθενά λόγος για «πραγματικούς»
ή «τίμιους εργάτες» υιοθετώντας κριτικά πλευ-
ρές της συνδικαλιστικής πρακτικής του ΚΚΕ.
Ουσιαστικά, ο αρχειομαρξιστικός συνδικαλι-
σμός «πολιτικοποιείται» και ταυτόχρονα «μπολ-
σεβικοποιείται», δηλαδή ακολουθώντας πο-
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58.  «ΚΟΜΛΕΑ Προκήρυξη», Πάλη των Τάξεων,
17/5/1932.

Η εφημερίδα Φοιτητής, όργανο της φοιτητικής 
αρχειομαρξιστικής παράταξης, Ιανουάριος 1930.



ρεία μετασχηματισμού προς το μπολσεβίκικο
κόμμα υιοθετεί όχι μόνο τις «οργανωτικές
φόρμες», αλλά και το αντίστοιχο πολιτικό πε-
ριεχόμενο. Ωστόσο δεν τίθεται ως κεντρικός
στόχος, όπως στο ΚΚΕ, η διάλυση και η κατα-
πολέμηση του συντεχνιακού συνδικαλισμού
ούτε όμως τον υπερασπίζονται. Αντίθετα, προ-
τείνουν την προσαρμογή κατά περίπτωση θε-
ωρώντας πως ανάλογα μπορεί να είναι λει-
τουργικό το ένα ή το άλλο μοντέλο. Το μόνο
«καινοτόμο» στοιχείο που εισάγουν στην επαγ-
γελματική οργάνωση είναι τα «τοπικά εργατικά
κέντρα». Οι κομματικοί φαίνεται ότι πιέστηκαν
αρκετά από την τακτική των αρχειομαρξιστών
σε αυτό το επίπεδο. Γι’ αυτό με την απόφαση
του Α΄ Ενωτικού Συνεδρίου της Αθήνας κι-
νούνταν στην κατεύθυνση της ίδρυσης τοπικών
εργατικών κέντρων. Σύμφωνα με την απόφαση
«τοπικό κέντρο δεν θα πει καθόλου κεινο που
κάνει η αρχειοφασιστική οργάνωση», δηλαδή
«να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο, να βάλουμε
μια ταμπέλα και να νομίσουμε έτσι ότι συγ-
κροτήσαμε τοπικά κέντρα στις συνοικίες». Αν-
τίθετα, θα αποτελούν τμήμα του Ενωτικού ΕΚΑ
και θα αποτελούνται από τους οργανωμένους
εργάτες που ανήκουν στα ταξικά συνδικάτα.
Συνεπώς, δε θα μπορούν να συμμετέχουν οι
«αντισύνδεσμοι» των αρχειομαρξιστικών σω-
ματείων ούτε αφήνουν ελεύθερο έδαφος σε
επιτροπές διορισμένες από μέλη της «αρχει-
οφασιστικής οργάνωσης». Άσκησαν αυτοκρι-
τική γιατί συμμετείχαν στο Τοπικό Κέντρο Πο-
δαράδων καθώς σε αυτό συνυπήρχαν με
επιτροπές από αρχειομαρξιστικά σωματεία
που ανήκουν στο «σοσιαλφασιστικό εργατικό
κέντρο». Στην πράξη οι κομματικοί προσπα-
θούν να καταπολεμήσουν τους αρχειομαρξι-
στές που έχουν προβάδισμα και σε πολλές

περιπτώσεις εξαναγκάζονται να συμμετέχουν
στις πρωτοβουλίες τους.59 Σε κανένα σημείο
δεν υποστηρίζεται η ανάγκη της ενσωμάτωσης
των αρχειομαρξιστικών φραξιών στις κομμα-
τικές, όπως ενδεχομένως θα όφειλαν εφόσον
θεωρούνται αντιπολίτευση του κόμματος. Ούτε
τίθεται κάποιο κριτήριο κριτικής του Κόμματος
μέσα από έναν τέτοιο ρόλο. Οι αρχειομαρξι-
στικές επαγγελματικές παρατάξεις είναι αυ-
τόνομες και ανεξάρτητες και ο αρχειομαρξι-
στικός συνδικαλισμός απευθύνεται κατευθείαν
στους εργάτες. Σε διακηρυκτικό, αλλά και σε
ουσιαστικό επίπεδο ο τροτσκιστικός αρχει-
ομαρξιστικός συνδικαλισμός σε αυτή τη φάση
αντιστοιχεί στον κομματικό συνδικαλισμό πριν
την υιοθέτηση της «τριτοπεριοδικής πολιτι-
κής». Συνεπώς, από τη μία η εγκατάλειψη
από τους κομματικούς συνδικαλιστές του «τρι-
τοπεριοδικού» υπερεπαναστατισμού, της λο-
γικής των βιομηχανικών ενώσεων και από την
άλλη η υιοθέτηση από τους αρχειομαρξιστές
βασικών πλευρών του κομματικού συνδικα-
λισμού, οδηγεί σε συγκλίσεις οι οποίες δι-
ευκολύνουν ως ένα βαθμό την εφαρμογή του
ενιαίου μετώπου και την κοινή δράση.

Οι αλλαγές αυτές στη σχέση των κομμου-
νιστικών ρευμάτων φάνηκαν μέσα στα σωμα-
τεία. Οι αρχειομαρξιστές επέμεναν εξαιρετικά
στο ζήτημα της ενότητας και του ενιαίου με-
τώπου. Στις ομοσπονδίες είχαν λόγο, αλλά
αποκλείονταν ώστε να μην ανατραπούν οι συ-
σχετισμοί. Τον Μάιο του 1931 διοργανώθηκε
το Η΄ Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επισιτισμού.

60

Αρχειομαρξιστικές Μνήμες Tεύχος 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

59.  «Πως θέλουμε τα τοπικά κέντρα», Ριζοσπάστης,
8/1/1932.



Η έκθεση δράσης της ΕΕ παραδέχτηκε την
κακή οργανωτική κατάσταση της Ομοσπονδίας
και τις ελλείψεις στην δράση της ρίχνοντας
την ευθύνη στον διασπαστικό ρόλο των «αρ-
χειοφασιστών», σε λάθη και αδυναμίες, αλλά
και στην κρατική τρομοκρατία. Σε αυτό φαί-
νεται πως αντιπαρατέθηκαν οι εσωτερικές
διαφορετικές λογικές του κομματικού συν-
δικαλισμού, όπως εκφράζονταν κατά τον εν-
δοκομματικό «φραξιονισμό χωρίς αρχές». Οι
αρχειομαρξιστές συνδικαλιστές υπέβαλαν
πρόταση να μετατραπεί το Συνέδριο σε Συν-
διάσκεψη το οποίο θα αποφασίσει την ενο-
ποίηση των διασπασμένων σωματείων και τη
σύγκληση «πραγματικά ενωτικού επισιτιστικού
συνεδρίου» πάνω στις αρχές της «προλετα-
ριακής δημοκρατίας».60 Επίσης, ζήτησαν να
δοθεί δικαίωμα λόγου στους εκπροσώπους
όλων των αρχειομαρξιστικών σωματείων. Οι
κομματικοί δέχτηκαν να δώσουν τον λόγο μόνο
στον αρχειομαρξιστή Καβαλιέρο εκπρόσωπο
των αρτεργατών, αλλά αρνήθηκαν στους άλ-
λους εκπροσώπους με την δικαιολογία ότι
αντιπροσωπεύουν «αντισυνδέσμους». Ο Κα-
βαλιέρος υποστήριξε πως οι διασπαστικές
τακτικές οδήγησαν τα πιο μαζικά συνδικάτα
εκτός Ομοσπονδίας και χαρακτήρισε τον τρόπο
σύγκλησης του Συνεδρίου γραφειοκρατικό.
Στο Συνέδριο δεν αναγνωρίστηκαν ισχυρά σω-
ματεία όπως, οι αρτεργάτες Πατρών, Μυτιλήνης
και Αθηνών επειδή διοικούνταν από αρχει-

ομαρξιστές.61 Η Πάλη των Τάξεων στον απο-
λογισμό του Συνεδρίου το χαρακτηρίζει «νόθο»
και ταυτόχρονα «ανίκανο να κινητοποιήσει και
να οργανώσει και το πιο ασήμαντο τμήμα των
επισιτιστών».62 Τον Ιούνιο του 1931 η Ομοσπον-
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60.  «Το «Συνέδριο» της Ομοσπονδίας Επισιτισμού»,
Πάλη των Τάξεων, 22/5/1931. «Οι αρχειομαρξιστές
υπέρμαχοι της ενότητας για την ενοποίηση όλων
των εργατών επισιτισμού», Πάλη των Τάξεων,
3/7/1933.

Άρθρο με τις θέσεις της ΚΟΜΛΕ(Α) για την σταλινική
«Τρίτη Περίοδο», Πάλη των Τάξεων, 15 Μαΐου 1931.

61.  «Σήμερα αρχίζουν οι εργασίες του Συνεδρίου
της Ομ/δίας Επισιτισμού», Ριζοσπάστης, 17/5/1931.
«Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επισιτισμού»,
Ριζοσπάστης, 18/5/1931. «Το Συνέδριο της Ομο-
σπονδίας Επισιτισμού, συζήτηση και απόφαση 
πάνω στην δράση της ΕΕ», Ριζοσπάστης,
19/5/1931. «Η Τρίτη ημέρα του Συνεδρίου Επισι-
τισμού», Ριζοσπάστης, 20/5/1931. «Έληξαν οι ερ-
γασίες του συνεδρίου επισιτισμού», Ριζοσπάστης,
21/5/1931. «Το «Συνέδριο» της Ομοσπονδίας Επι-
σιτισμού», Πάλη των Τάξεων, 22/5/1931.

62.  «Το «Συνέδριο» της Ομοσπονδίας Επισιτισμού»,
Πάλη των Τάξεων, 22/5/1931. «Οι αρχειομαρξιστές
υπέρμαχοι της ενότητας για την ενοποίηση όλων
των εργατών επισιτισμού», Πάλη των Τάξεων,



δία Οικοδόμων αποφάσισε να ανασυγκροτη-
θούν «τα σωματεία που είχαν συγχωνευτεί
στη ΒΕΟ» ή να ιδρυθούν νέα όπου δεν υπήρχαν
μέσα από «κλαδικές φαρδειές συσκέψεις».
Στους κλάδους που ήδη λειτουργούσαν σω-
ματεία και εφόσον «περικλείουν εργάτες» και
δεν είναι «σφραγίδες» αποφάσισαν να ει-
σχωρήσουν και να δημιουργήσουν παρατάξεις
υποστηρίζοντας την προσχώρηση στην ομο-
σπονδία και «ξεσκεπάζοντας τους διοικούντες
είτε αρχείοι είνε αυτοί, είτε λικβινταριστές,
είτε σοσιαλφασίστες θέτοντας τη σωστή επα-
ναστατική γραμμή».63

Το τέλος της κοινής δράση των κομμου-
νιστικών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα
θα σημάνει όταν στις αρχές Νοέμβρη 1931, η
ΕΕ της ΚΔ απευθύνει «Έκκληση σ’ όλα τα μέλη
του ΚΚΕ», παρεμβαίνει στο Κόμμα, καθαιρεί

το ΠΓ και διορίζει νέο. Αμέσως γενικός γραμ-
ματέας ορίζεται ο Νίκος Ζαχαριάδης. Τότε, η
στάση του ΚΚΕ να συνομιλεί με όρους σχετικά
πολιτικής αντιπαράθεσης με τους Αρχειομαρ-
ξιστές, να συνεργάζεται συνδικαλιστικά με
την ΚΕΟ και να απευθύνεται πολιτικά και
απευθείας στα μέλη και των δύο οργανώσεων,
ο διαχωρισμός των «παραπλανημένων μελών»
από αρχειομαρξιστικές ηγεσίες και, γενικά,
η λογική του «Ενιαίου Μετώπου από τα κάτω»
με δυνάμεις της τροτσκιστικής αριστεράς, η
οποία σήμανε ένα είδος έμμεσης κοινής δρά-
σης με τους αρχειομαρξιστές σε διάφορα μέ-
τωπα και προοπτικά θα μπορούσε να οδηγήσει
σε πιο στενές συμμαχίες, οδηγήθηκε σταδιακά
στο τέλος της. Η νέα σχέση που προκύπτει
ανάμεσα στις δύο οργανώσεις είναι πλέον
ξανά η βία και οι ύβρεις. 
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3/7/193362 «Το «Συνέδριο» της Ομοσπονδίας
Επισιτισμού», Πάλη των Τάξεων, 22/5/1931. «Οι
αρχειομαρξιστές υπέρμαχοι της ενότητας για
την ενοποίηση όλων των εργατών επισιτισμού»,
Πάλη των Τάξεων, 3/7/1933

63.  «Οι οικοδόμοι εργάτες και η διασπαστική θέση
των αρχείων», Ριζοσπάστης, 2/7/1931.



Βιβλιοπαρουσίαση
έρευνα βιογραφία του Νίκου Θεοδοσίου,
έκδοση του ιδίου

Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Άγνωστος Βι-
τσώρης» στα πλαίσια του 42ου Φεστιβάλ
Δράμας το Σεπτέμβριο του 2019. Το κείμενο
δημοσιεύεται για πρώτη φορά

Φίλες και φίλοι, τα Αίθρια Λογοτεχνικά Με-
σημέρια του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους στη Δράμα, έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν
ένα βιβλίο που εκτός από ενδιαφέρον, είναι και
πολύ ενοχλητικό. Ενοχλητικό γιατί αποκαλύπτει την
ασύγγνωστη άγνοιά μας, τη δικιά μου οπωσδήποτε,
τόσο στη Τέχνη, όσο και στη Πολιτική. Άγνοια που
αφορά ανθρώπους που υπηρέτησαν το Θέατρο και
τον Κινηματογράφο, δίνοντας παράλληλα τη μισή
τους ψυχή στους κοινωνικούς αγώνες. 

Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, φίλες και
φίλοι, είναι και ο Γιώργος Βιτσώρης. Το ότι ο Θε-
οδοσίου τον χαρακτηρίζει «άγνωστο», να σας πω
την αλήθεια, δεν με κάνει να νιώθω και πολύ
καλύτερα, όσον αφορά την άγνοιά μου – τον άν-
θρωπο ούτε που τον είχα ακουστά, το ομολογώ,
και νά ο Θεοδοσίου, μού παρουσιάζει μια σχεδόν
πλήρη βιογραφία του, κομπλέ με τις πηγές και
την ιστορική της τεκμηρίωση, λες και τον επινόησε
τον Βιτσώρη, σαν να βγάζει ένα πολύ ζωντανό
λαγό μέσα από ένα πολύ παλιό καπέλο. 

Ναι, λες και τον επινόησε, γιατί αυτός ο ταλαν-
τούχος ηθοποιός και απροσκύνητος τροτσκιστής,
που έδρεψε χειροκροτήματα από το κοινό, και σφα-

λιάρες από τους Ασφαλίτες και τους σταλινικούς
για την πολιτική του δράση, πραγματικά έζησε μια
μυθιστορηματική ζωή. Είναι απορίας άξιον το γιατί
δεν ξέρουμε περισσότερα για τον Γιώργο Βιτσώρη,
που ο βίος του, τα πεπραγμένα και τα ανεκπλήρωτα
όνειρά του, θα μπορούσαν να γεμίσουν τόμους ολό-
κληρους βιβλίων και κινηματογραφικών σεναρίων.
Ο Θεοδοσίου απορεί κι αυτός, αφήνοντας να πλα-
νάται μια εσάνς σκοπιμότητας. Μήπως ο Αρχειομαρ-
ξιστής Γιώργος Βιτσώρης ενόχλησε κάποιους τόσο
πολύ, ώστε να εξαφανίσουν ακόμα και τα ίχνη της
μνήμης τους, μετά τον θάνατό του το 1954 στη Γαλλία,
σε ηλικία μόλις 55 ετών; Μήπως κάποιοι σκότωσαν
το νεκρό ηθοποιό;
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Πάντως, αν και γνωρίζουμε, όπως λέει ο συγ-
γραφέας, πως ο Βιτσώρης ενταφιάστηκε, ύστερα
από δική του επιθυμία, στο Cimetiere de Thiais,
στα περίχωρα του Παρισιού, κοντά στον δολοφο-
νημένο από τον Στάλιν γιο του Τρότσκι, Λεόν Σεντόφ,
σήμερα ο τάφος του δεν υπάρχει. Ούτε και καμιά
νεκρολογία γι’ αυτόν στο επίσημο περιοδικό της
Τετάρτης Διεθνούς. Ο Θεοδοσίου δεν εντόπισε τί-
ποτα ούτε και σε κανένα άλλο τροτσκιστικό έντυπο
– «σαν να μην υπήρξε ποτέ», καταλήγει ο Νίκος.

Ωστόσο, πράγματι υπήρξε, και μάλιστα εκ-
κωφαντικά. Ο Θεοδοσίου, με την υπομονή και την
επιμονή αρχαιολόγου, ανασύστησε τη ζωή του
Γιώργου Βιτσώρη, συνθέτοντάς την, σαν παζλ, με
τους καρπούς της έρευνάς του: από θεατρικά
προγράμματα και κινηματογραφικές αφίσες, μέχρι
τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων του αρχειομαρξι-
στικού χώρου: φανταστείτε ένα κολάζ ψηφίδων,
θραυσμάτων καλύτερα, μιας ασφυκτικά πλούσιας
ζωής, διανθισμένο με παλιές ασπρόμαυρες φω-
τογραφίες από τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του
Βιτσώρη, που όλα μαζί σχηματίζουν ένα πρόσωπο. 

Μεγάλο μέτωπο, διεισδυτικά, φλεγόμενα μάτια,
πικραμένο, σφιγμένο στόμα: η τοπιογραφία του
προσώπου ενός ανθρώπου που δίνεται, που ανα-
λώνεται, που προσφέρει συνεχώς, προς το κοινό
του, την οικογένειά του, τους συντρόφους του, την
ιδεολογία του, την πατρίδα του, προς την Αντίσταση
εναντίον του Άξονα...

Ναι, αυτή η βιογραφία είναι το πορτρέτο εκεί-
νου του ανθρώπου που από τη μια έκανε μεγάλη
εντύπωση στον Λέον Τρότσκι όταν τον συνάντησε
στην εξορία, που έλαβε τιμητικό δίπλωμα υπογε-
γραμμένο από τον Σαρλ Ντε Γκολ για τις υπηρεσίες
του στην γαλλική Εθνική Αντίσταση, κι από την
άλλη έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του διω-
κόμενος, παράνομος και ενδεής, αναγκαζόμενος
να φτιάχνει διακοσμητικά αντικείμενα για να επι-
βιώσει... Ποιός; Αυτός ο ηθοποιός που ανέβηκε

στο σανίδι με την Κυβέλη και την Κοτοπούλη, ενώ
συνομιλούσε με τον Πιέρ Πρεβέρ, τον Ζαν Πολ
Σαρτρ και τη Σιμόν ντε Μποβουάρ...

Η βιογραφία του Βιτσώρη είναι ένα εντυπω-
σιακό έργο, που είναι εμφανές πως έφτασε στα
χέρια μας μετά από μεγάλο κόπο. Βέβαια, δεν θα
περίμενα τίποτα λιγότερο από το Νίκο τον Θεοδο-
σίου, τον συγγραφέα και σκηνοθέτη, που μαζί με
τον Σπύρου και τον Κωνσταντόπουλο αποτελούν την
Αγία Τριάδα του τόσο επιτυχημένου Φεστιβάλ Ολυμ-
πίας για Παιδιά και Νέους. Παλιός γνώριμος ο Νί-
κος, είναι ένας άνθρωπος επίμονος και μεθοδικός,
που έχει ταχθεί στο να διαφυλάξει, να διασώσει τη
μνήμη στα οπτικοακουστικά: αντιγράφω ένα από-
σπασμα από το σύντομο βιογραφικό του, όπως δη-
μοσιεύεται στο μπλογκ του – σύντομο, γιατί το εκτε-
νές με τις σπουδές του Νίκου και τους πλήρεις
τίτλους των εκδόσεων και των ταινιών που φέρουν
την υπογραφή του πιάνει σελίδες ολόκληρες. Λέει
λοιπόν ο Θεοδοσίου: «Το συγγραφικό έργο του
εκτείνεται από τη λογοτεχνία ως την ιστορική έρευνα
με ιδιαίτερη προσήλωση στην ιστορία των κινημα-
τογράφων στην Ελλάδα. Στον κινηματογράφο είναι
προσανατολισμένος στην σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ
με πολλές συμμετοχές σε Φεστιβάλ. Έχει επεξερ-
γαστεί και κατευθύνει εκπαιδευτικά προγράμματα
κινηματογράφου για παιδιά, έχει κάνει εισηγήσεις
σε πολλά συνέδρια με θέμα την οπτικοακουστική
παιδεία των νέων, δημοσιεύσεις σε περιοδικά κι
έχει καθοδηγήσει κινηματογραφικά εργαστήρια,
στην  Ελλάδα και το εξωτερικό».

Αυτά τα ολίγα από εμένα. Απλώς δράττομαι
της ευκαιρίας για να ξαναπώ: ο Νίκος ο Θεοδοσίου
κατάφερε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη δια-
θέσιμη μνήμη του εγκεφάλου μου, αναγκάζοντάς
με να θυμάμαι τον Γιώργο τον Βιτσώρη. Είναι το
λιγότερο που μπορώ να κάνω γι’ αυτόν για να εξι-
λεωθώ για την άγνοιά μου.
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