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Εισαγωγή.
Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, στην Ελλάδα, η στρατηγική των ξένων συµφερόντων,
ιδιαίτερα των βρετανικών, επιφύλαξε στη χώρα το ρόλο ενός σηµείου στήριξης, επικουρικού στην
επίτευξη των πολιτικών τους στόχων . Στο κλίµα της µεταπολεµικής όξυνσης της αντιπαράθεσης των
κοινωνικών τάξεων , µε συµβολή στα Βαλκάνια στην προώθηση των κοµµουνιστικών ιδεών , οι
εργατικές διεκδικήσεις -βασικά οι καπνεργατικές κινητοποιήσεις-, σε έξαρση στη Μακεδονία-Θράκη,
αντιµετωπίσθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις σαν µία προαγγελία γενικότερης κοµµουνιστικής
επίθεσης. Η απάντηση του κρατικού µηχανισµού ήταν βίαιη.
Για την ερευνητική ενασχόληση µε το θέµα της κρατικής καταστολής, ερέθισµα αποτέλεσαν οι
προφορικές µαρτυρίες (µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις) επιζώντων ατόµων µε αναµνήσεις και
εµπειρίες από το κίνηµα του Μεσοπολέµου, µε την έµφασή τους στην εµπειρία των διώξεων. Από
αυτές τις συνεντεύξεις επιβεβαιώθηκε µία υπόθεση, που τη συµµερίζονται πολλοί µελετητές, ότι οι
διώξεις ήταν στοιχείο της τακτικής των κοινωνικά κυρίαρχων δυνάµεων για διατήρηση της εξουσίας .
Η εκπαιδευτική πολιτική του κράτους απέναντι στο λαό, ή η πολιτιστική πολιτική του, είναι κάποιοι
από τους παράγοντες της συνολικής πολιτικής του µε πρωτεύουσα βαρύτητα. Γεννάει, ωστόσο,
απορίες η εµµονή του κράτους στην παραβίαση των αστικών ελευθεριών και στην τακτική της
καταστολής. Γιατί, ενώ δεν υπήρχε, κατά γενική οµολογία, ορατός κίνδυνος ανατροπής του
κοινωνικού καθεστώτος , µεθοδεύτηκε η ανάσχεση του κινήµατος µε βάναυσες µεθόδους; Εφταιγε ο
φόβος του κράτους εµπρός σε έναν εχθρό που έχανε τις µάχες αλλά όχι και τον πόλεµο; Η µεθοδική
µελέτη του ζητήµατος, κατόπιν, στράφηκε στις τακτικές επιλογές του κατασταλτικού µηχανισµού µετά
τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, χώρο µε παράδοση στις εργατικές
διεκδικήσεις. Εµφαση δόθηκε στο θέµα της συλλογής πληροφοριών.
Το θέµα της καταστολής µελετήθηκε µέσα στο ιστορικό περίγραµµα της περιοχής. Η
Θεσσαλονίκη, µε το πέρασµα στην ελληνική επικράτεια το 1912, απώλεσε την οθωµανική παράδοση
τη σχετική µε το θεσµό του κράτους. Ο λαός, επίσης, κατά το τέλος του Πρώτου Παγκόσµιου
Πολέµου, είχε περιορισµένη µνήµη των αστικών ελευθεριών. Κατά το χρονικό διάστηµα από το
φθινόπωρο του 1908 (σκλήρυνση της νεοτουρκικής στάσης) µέχρι το 1918, υπήρξε αναστολή τους,
λόγω των πολέµων και της εσωτερικής κατάστασης . Η ίδια µνήµη ήταν διάστικτη από τον
αυταρχισµό και τη βία της εξουσίας. Η πείρα της επαφής µε τους µηχανισµούς, που είχαν διαδοχικά
λειτουργήσει κατασταλτικά, ήταν επώδυνη (Κρητική Χωροφυλακή και ελληνικός στρατός , Armιe
d'Orient και Sϋretι , δικαστικές αρχές , λογοκρισία , κλπ.). Αυτή η µεθοδολογική προσέγγιση είναι
επιβοηθητική στην ερµηνεία των αντιλήψεων του λαϊκού κινήµατος επάνω στο ζήτηµα της
νοµιµότητας, στην κατανόηση της καθολικής εχθρότητας προς τις µεθόδους επιβολής της. ∆ιαφαίνεται
επίσης µία δυνατότητα για την προσέγγιση των κρατικών αντιλήψεων των σχετικών µε την επιλογή
της καταστολής και την κατασταλτική τακτική.
Η χρήση του όρου "λαϊκό κίνηµα" γίνεται θεωρώντας ως "λαό" εκείνα τα στρώµατα και τις
τάξεις, που από την ίδια τη θέση τους στην κοινωνική οργάνωση, είναι ικανά να συµµετέχουν στην
επίλυση των προβληµάτων της κοινωνικής προόδου. ∆εν περιλαµβάνονται οι οικονοµικά κυρίαρχες
οµάδες, που εφαρµόζουν συντηρητική πολιτική για δικό τους όφελος. Ως λαϊκό κίνηµα
χαρακτηρίζεται η κοινωνική πρακτική των λαϊκών µαζών (κοινωνική δραστηριότητα -συγκροτηµένη ή
αυθόρµητη- ενάντια στην εκµετάλλευσή τους από τις κυρίαρχες οµάδες, οργάνωση). Το λαϊκό κίνηµα
χαρακτηρίζεται, δηλαδή, µε κριτήριο όχι µόνο την προέλευση (κίνηση στρωµάτων και οµάδων
συνήθως εισοδηµατικά χαµηλών) αλλά, επίσης, τους στόχους (κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση)
και την τακτική επίτευξής τους (δηµιουργία οργανωτικών φορέων, αντιπαράθεση κατά τη σύγκρουση
συµφερόντων -και όχι "εταιρική" σχέση- µε την εξουσία). Αποτελεί ευρύτερη έννοια από το εργατικό
κίνηµα, το οποίο είναι µία από τις εκδηλώσεις του -προϋπήρχε, άλλωστε, της εργατικής τάξης και του
κινήµατός της- . Θεωρούµε ότι τα όρια του λαϊκού κινήµατος ταυτίζονται µε το κοινωνικό κίνηµα.
Κάτω από το ίδιο πρίσµα, το κράτος είναι, ως ιστορικό φαινόµενο, ο θεσµός εκείνος που, µεταξύ
άλλων, επιτρέπει στην οικονοµικά κυρίαρχη τάξη να παραµένει και πολιτικά κυρίαρχη,
χρησιµοποιώντας τον ως κατασταλτικό µηχανισµό . Η σύλληψη αυτή µας αναγκάζει να δεχθούµε ότι η
πολιτική καταστολής, που εφαρµόζει ενάντια στις οικονοµικά αδύνατες τάξεις, αποτελεί φυσιολογικό
περιεχόµενό του. ∆εχόµαστε, επίσης, ότι η τακτική συνειδητής παραβίασης των αστικών αξιών, για
την κοινωνική κατάκτηση των οποίων η ίδια αυτή τάξη πάλαιψε στο παρελθόν, εξακολουθεί να είναι
φυσιολογική, εφόσον το κράτος αποσκοπεί όχι µόνο στην τήρηση της αστικής κοινωνικής δικαιοσύνης
αλλά -πρώτιστα- στη διατήρηση των όρων που εγγυώνται το απαραβίαστο του κοινωνικού status quo.
Παρόµοια, το λαϊκό κίνηµα αντιµετωπίζεται σαν ένα φυσιολογικό, επίσης, κοινωνικό φαινόµενο.

Αποτελεί τη θεµιτή επιδίωξη των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων και στρωµάτων να διεκδικήσουν
την κοινωνική τους αναβάθµιση και την ανατροπή του status quo. Κατά την ανάγνωση, λοιπόν, της
ιστορίας του λαϊκού κινήµατος, η ορολογία δεν αντικατοπτρίζει κάποια υποκειµενική φόρτιση, ούτε
παραπέµπει σε αφορισµούς της κατηγορίας "καλό" ή "κακό", αλλά αποδίδει, µόνο, την τήρηση ή
παραβίαση των αστικών-φιλελεύθερων κοινωνικών κανόνων. Με τις ανωτέρω εννοιολογικές
διευκρινίσεις δεν θεωρούµε φυσικά ότι εξαντλούνται τα προς συζήτηση ζητήµατα.
Η έρευνα µε αντικείµενο τις κατασταλτικές ενέργειες του κράτους, και ειδικότερα τη συλλογή
πληροφοριών, οδήγησε στην αξιοποίηση πηγών εθνικού και τοπικού επιπέδου. Χρησιµοποιήθηκαν
επίσης ξένες πηγές, κρατικά και άλλα αρχεία ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ. Συναφές προς τη
συλλογή πληροφοριών πρωτογενές υλικό κατέστησε ευχερή τη διερεύνηση της σχετικής
δραστηριότητας της υπηρεσίας Ασφαλείας Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1927. Αντιξοότητα στην
έρευνα ήταν η εκκαθάριση των αρχείων πολλών κρατικών υπηρεσιών, ανάµεσά τους στρατιωτικών
δικαστικών υπηρεσιών. Επίσης, ο αφανισµός αρχειακού υλικού στη Μακεδονία και Θράκη κατά τις
επανειληµµένες κατοχές από τον βουλγαρικό στρατό.
Για την εξέταση του θέµατος προκρίθηκαν δύο επιλογές, µία χρονική και µία εδαφική. Στον
καθορισµό των χρονολογικών ορίων, για το terminus post quem ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος τοµή στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις- αποτελεί µία αφετηρία. Για το ζήτηµα της
αρχής ή του τέλους του, θεωρούµε ότι η διάρκεια του Πολέµου συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο στην
ιστορία του κοινωνικού κινήµατος της Ελλάδας, µε την αναστολή των εργατικών κινητοποιήσεων και
την εξέλιξη περιορισµένη σε κοινωνικές ζυµώσεις. Η οργανωτική αναβάθµιση -µε την ίδρυση της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος [ΓΣΕΕ] και του Σοσιαλεργατικού Κόµµατος Ελλάδος
[ΣΕΚΕ -το κατοπινό ΚΚΕ-], το 1918-, σηµείο τοµής, συνηγορεί. Το 1929 επιλέχθηκε ως terminus ante
quem, για λόγους που δηλώνουν µία ποιοτική διαφορά στις συνθήκες ανάπτυξης του λαϊκού
κινήµατος και στη στάση του κράτους. Από την άποψη των οικονοµικών συνθηκών, το 1929, µε την
κρίση, σηµατοδότησε την απαρχή µίας νέας περιόδου για την ελληνική οικονοµία, ενώ, από την
κοινωνική πλευρά, οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις επέβαλαν την ποινικοποίηση του κοµµουνισµού
µε το "Ιδιώνυµο αδίκηµα". Οι νέες συνθήκες είχαν την αντανάκλασή τους στο κίνηµα της
Θεσσαλονίκης, που αποτελούσε, αυτή την εποχή, βασικό µοχλό του λαϊκού κινήµατος της χώρας.
Εδαφικά, η οικονοµική ενότητα όλου σχεδόν του χώρου της Μακεδονίας-Θράκης, ως
καπνοπαραγωγικής περιοχής, ιδιαίτερα του τριγώνου Θεσσαλονίκη-Ξάνθη-Σέρρες, επηρέαζε τη
στρατηγική του επαναστατικού κοινωνικού κινήµατος και -κατά συνέπεια- την κατασταλτική πολιτική
του κράτους, επιβάλλοντας στην έρευνα την ενιαία θεώρηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και της
ευρύτερης περιοχής.
Μέρος Πρώτο. H κρατική κατασταλτική πολιτική εναντίον του επαναστατικού κοινωνικού
κινήµατος στη δεκαετία του 1920: Η περίπτωση της Μακεδονίας-Θράκης.
Η σύγκρουση κράτους και κινήµατος αναδεικνύει την παγίωση µίας κρατικής αντίληψης,
σύµφωνα µε την οποία οι λαϊκές κινητοποιήσεις αποτελούσαν εθνική και κοινωνική απειλή.
Ορισµένες εργατικές κινητοποιήσεις αντιµετωπίζονταν από τις υπηρεσίες Ασφαλείας σαν εκδήλωση
"µαινοµένων ανθρώπων ". Αφορµή για την υποστήριξη αυτής της άποψης (που ταυτόχρονα
αποτελούσε επιχείρηµα για την άσκηση διώξεων) έδινε το γεγονός ότι οι ακρότητες στις εκφράσεις
κάθε άλλο παρά αποφεύγονταν ή χρησιµοποιούνταν µε φειδώ από τους κοµµουνιστές ρήτορες και τα
έντυπα. Σε µία εργατική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στις 23-1-1924, ο οµιλητής Αριστοφάνης
Παπαδόπουλος έλεγε για τον Γεώργιο Κονδύλη: "Απαίσιος δολοφόνος καί κακούργος γνωστός εις το
Πανελλήνιον διά τας ατίµους του πράξεις". O οµιλητής Γρηγόριος Παπανικολάου, για τον ίδιο:
"Σωµατέµπορος, κατσικοκλέπτης, ανάξιος καί διά τον βαθµόν του δεκανέως". Οι παριστάµενοι, πάλι
για τον ίδιο, εν χορώ: "Κάτω ο δολοφόνος, κάτω ο αρχιφασίστας, ηµείς θα τόν διορθώσωµεν τόν
δειλόν τόν παληοσακαράκαν" . Σε άλλες εκδηλώσεις δεν αποφεύγονταν και οι ανοικτές απειλές: Ο
τοπικός κοµµουνιστικός τύπος διευκρίνιζε το 1924 ότι "...οι εργατικές οργανώσεις δέν έδωσαν στήν
Κυβέρνηση τήν ευκαιρία νά στρέψη τά πυροβόλα καί τά πολυβόλα κατά των εργατών διότι δέν είναι
αφελείς όπως αυτή τούς εκλαµβάνει. Θα απαντήσουν στίς προκλήσεις όταν θά είναι σέ θέση νά
µεταχειρισθούν τά ίδια όπλα... " και προειδοποιούσε τους Θεόδωρο Πάγκαλο και Κονδύλη ότι "...οι
εργάτες καί αγρότες της Ελλάδας θα ελαττώσουν το ανάστηµα των ατόµων τούτων, πού διέπραξαν
τόσα εγκλήµατα στή χώρα τους, κατά µερικά εκατοστόµετρα ".
Οι λαϊκές κινητοποιήσεις απασχολούσαν τις αρχές περισσότερο από τους κακοποιούς. Είναι
χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι σε διάβηµα των εµπόρων της Θεσσαλονίκης, το 1920, για την
προστασία τους από τα κύµατα κλοπών στην αγορά, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνσις Θεσσαλονίκης [Α∆Θ]
δήλωσε αδυναµία να τις αντιµετωπίσει, λόγω ανεπαρκούς δύναµης ανδρών . Ηταν φυσικό, αφού είχε

διάταξη των δυνάµεών της τέτοια ώστε να εξυπηρετούν άλλο στόχο. Πρόβληµα επάρκειας, όµως, δεν
φαίνεται να ανέκυψε κατά την αντιµετώπιση κάποιας εργατικής κινητοποίησης, µε δεδοµένη την
ενίσχυση της χωροφυλακής από το στρατό .
Η κρατική µηχανή θεωρούσε -βλέποντας τα πράγµατα από τη δική της άποψη- ότι
νοµιµοποιόταν να ενεργεί αδίστακτα απέναντι στο επαναστατικό κίνηµα. Αξιολογούσε την
καθηµερινή στάση των εργατών -περιφρόνησης της "έννοµης τάξης"-. Είχε το τεκµήριο της λεκτικής
υπερβολής των δηµόσιων οµιλιών και της οξύτητας των προκηρύξεων που προπαγάνδιζαν την
ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος . Επιπλέον, τη µαχητικότητα των εργατικών κινητοποιήσεων
την εκλάµβανε ως ένδειξη επαναστατικών διαθέσεων. Το 1927 η Υπηρεσία Ειδικής Ασφαλείας [ΥΕΑ]
υπέκλεψε εµπιστευτική εγκύκλιο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού [ΠΟΕ] (η
υποκλοπή έγινε από το αρχείο των υδατεργατών Θεσσαλονίκης), µε την οποία ζητούνταν απόψεις για
την επιλογή του ευνοϊκότερου µήνα για απεργία, στοιχεία για το επίπεδο συνείδησης των µελών, για
τις δυνάµεις και τις εφεδρείες, αν υπήρχε στην πόλη παρακαταθήκη τροφίµων, πότε ήταν η ένταση της
παραγωγής, ποιος ο κίνδυνος από απεργοσπάστες, κλπ. . Αλλο έγγραφο, που υπέκλεψε η YΕΑ το
1928, αποκάλυπτε τον προγραµµατισµό, κατά την Πρωτοµαγιά του 1928, της διακοπής της
συγκοινωνίας και του ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη µέρα . Σε τέτοιες
επιτελικές καταστρώσεις δυναµικών εργατικών ενεργειών, αποδιδόταν η πρόθεση να µεθοδευθεί η
βίαιη ανατροπή.
Η εκτίµηση της ΥΕΑ για τις κοµµουνιστικές ενέργειες ήταν ότι είχαν στόχο την αυτονόµηση
της Μακεδονίας και Θράκης σύµφωνα µε την υπόδειξη της Τρίτης ∆ιεθνούς [Κ∆] .
Για την επιτυχή αντιµετώπιση, λοιπόν, του ριζοσπαστικού κοινωνικού κινήµατος από το αστικό
κράτος, η λειτουργία ενός µηχανισµού µε αποτελεσµατικότητα στην καταστολή ήταν εκ των ων ουκ
άνευ.
Κεφάλαιο I. Η συγκρότηση και λειτουργία του κατασταλτικού µηχανισµού.
1. Οι µηχανισµοί παρακολούθησης.
Η συλλογή πληροφοριών ήταν ανέκαθεν µία δραστηριότητα ηθικά νοµιµοποιηµένη . Οι
υπηρεσίες πληροφοριών των µεγάλων ευρωπαϊκών κρατών απέκτησαν πείρα, και ακόλουθα ισχύ.
Κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα κατασκοπευτικά δίκτυα πήραν τερατώδεις διαστάσεις.
Ξεκίνησαν µε στόχο τον εντοπισµό πρακτόρων του εχθρού και κατέληξαν -µε πολιτική άδεια και
κάλυψη- σε γιγάντια παρακολούθηση των µαζικών κινηµάτων (αντιπολεµικό κίνηµα, εργατικό,
αντιρρησίες συνείδησης, κλπ.). Ως σπουδαιότεροι οργανισµοί µνηµονεύονται στη Βρετανία η
Intelligence Service, τη δράση της οποίας συµπλήρωνε η Scotland Yard, στην προεπαναστατική Ρωσία
η Ohrana, στη Γαλλία η Sϋretι Gιnιrale, στη Γερµανία η Sicherheitshauptamt .
Για τους ανθρώπους των υπηρεσιών πληροφοριών, αυτονόητη ήταν η πρόνοια να µείνει
µυστική η ταυτότητα και να µη δηµοσιοποιηθεί η δράση τους. Μοιραία, η ιστορική έρευνα δύσκολα
κατόρθωνε µέχρι σήµερα να ανευρίσκει σχετικά στοιχεία. Για παράδειγµα, ο Μιχαήλ
Λυκιαρδόπουλος, στη Ρωσία, µέχρι το 1917, χρηµάτισε, εκτός από φιλόλογος "Ελληνας στο χώρο του
ρωσικού συµβολισµού ", και πράκτορας της Intelligence Service -ο Lyki, χαϊδευτικά-, µε
αντεπαναστατικές και αντισηµιτικές επιδόσεις µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση . Από την άλλη
πλευρά, όσων κατασκόπων, µυστικών πρακτόρων, καταδοτών αποκαλύφθηκε η δράση, περιπετειώδη
αναγνώσµατα παραποίησαν την ιστορική αλήθεια εντάσσοντάς τους σε ένα γοητευτικό, ροµαντικό
περιβάλλον . Αµφιλεγόµενες προσωπικότητες, ο Evgenij Azef, o Georgij Gapon, η Mata Hari , έχουν
αποκατασταθεί µε αυτό τον τρόπο, αποσπασµένοι από την κοινωνική πραγµατικότητα.
Οι συνθήκες µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, η ανέχεια των µαζών, οι κοινωνικές
διεκδικήσεις, το νέο πολιτικό στοιχείο -η επικράτηση των µπολσεβίκων στη Ρωσία-, είχαν αποτέλεσµα
την άνοδο της ταξικής αντιπαράθεσης, αναπόφευκτα και της δραστηριοποίησης του στρατού και της
αστυνοµίας . Ηταν εµπειρικά διαπιστωµένο ότι, σε κρίσιµες κοινωνικές συνθήκες, οδηγούνταν οι
µάζες σε αντίσταση, αλλά και ο κρατικός µηχανισµός, στον τοµέα της συλλογής πληροφοριών,
αποκτούσε µε την απαθλίωση ευρέων κοινωνικών στρωµάτων νέα δυνατότητα για στρατολογίες
καταδοτών και συλλογή πληροφοριών . Στους κόλπους µίας ειδικής "αστυνοµικής διεθνούς", υπό τη
διεύθυνση του Johann Schober και µε ενεργό µέλος τον υπουργό εσωτερικών της Πρωσσίας Carl
Severing, οι αστυνοµίες καθιέρωσαν συνεργασία µε ανταλλαγή των συλλεγόµενων στοιχείων .
Στην άλλη όχθη, οι κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας των µπολσεβίκων (η CK -και στη συνέχεια η
GPU- υπό τον F.Θ. Dzerzinskij) ασκούσαν αποφασιστικό έλεγχο στο εσωτερικό της Ρωσίας και
δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών στις άλλες χώρες.

Στα Βαλκάνια, η πίεση που δέχθηκαν οι αστικές δηµοκρατίες από το µπολσεβικισµό και ο
εκτροχιασµός τους συνετέλεσαν στη γενίκευση φαινοµένων υπονόµευσης ("προβοκάτσια") και
κατάδοσης ("χαφιεδισµός") σε βάρος του κοινωνικού κινήµατος , σε διώξεις, εφαρµογή
βασανιστηρίων . ∆εν υπήρχε όµως συσσωρευµένη πείρα, άρα ούτε µέριµνα, για ενέργειες πέραν της
καταπίεσης ή εξάρθρωσης των επαναστατικών οργανώσεων, όπως για παράδειγµα η διείσδυση σε
αυτές και ο επηρεασµός της πολιτικής τους.
Στην Ελλάδα, η συγκεκριµένη διεθνής κατάσταση είχε το αντίκρισµά της.
α) Η κηδεµονία των ξένων υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, οι Αγγλοι και Γάλλοι, µε δραστικά
στρατιωτικά και πολιτικά µέτρα κατά της Ελλάδας υπερέβησαν κάθε όριο. Με στόχο τη συλλογή
πληροφοριών, οι ξένες υπηρεσίες τους κινήθηκαν χωρίς φραγµό. Στη Μακεδονία κατέλυσαν την
εθνική κυριαρχία . Περισσότερο διακριτικοί οι Αυστριακοί, ήταν ωστόσο υποδειγµατικοί στην
οργανωµένη κατασκοπεία σε βάρος της Θεσσαλονίκης, µε πλήρη µελέτη της γεωγραφίας, του
εδάφους, της οικονοµικής (εµπορικής, βιοµηχανικής), κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης .
Ιντριγκες των Σέρβων στη Μακεδονία οδήγησαν, παρά τις ρωσικές αντιδράσεις , στην εκτέλεση του
συνταγµατάρχη Apis, πρώην αρχηγού των σερβικών µυστικών υπηρεσιών, σε µία τάφρο έξω από τη
Θεσσαλονίκη .
Τον πρώτο ρόλο είχαν οι γαλλικές υπηρεσίες. Το 2me Bureau της Armιe d'Orient είχε κατάσχει,
το 1915, τα αρχεία των διπλωµατικών αποστολών του εχθρού στη Θεσσαλονίκη και τα απέστειλε στο
Παρίσι για αποκωδικοποίηση . Στρατολόγησε στην ίδια πόλη αµέτρητους πληροφοριοδότες. Κάθονταν
στα καφενεία όλη µέρα πίνοντας καφέ και ούζο και παρατηρώντας τριγύρω . Στη ∆υτική Μακεδονία,
επί έτη -από το 1915 µέχρι το 1918-, η γαλλική υπηρεσία αντικατασκοπείας, µε κέντρο τη
Θεσσαλονίκη, λειτουργούσε σε κάθε χωριό. Ορισµένοι από τους ανθρώπους της ήταν διπλοί
πράκτορες. Αντίθετα προς τα µεγάλα λόγια, το κίνητρο για τους στρατολογούµενους ήταν το χρήµα .
Η Sϋretι, υπό την καθοδήγηση του Blanc, είχε λάβει µέτρα κατά των φιλοβουλγάρων.
Συµπεριλαµβάνονταν συνοπτικές εκτελέσεις, ξυλοδαρµοί µέχρι θανάτου, εµπρησµοί χωριών,
καταναγκαστικά έργα .
Οι Γάλλοι επωφελήθηκαν από την υπεροχή τους στη συλλογή πληροφοριών, ιδρύοντας το 1916
έναν εµπορικό οργανισµό µε στρατιωτικό προσωπικό, το Bureau Commercial Franηais de Salonique,
µε την πρόφαση της επισιτιστικής κάλυψης των στρατευµάτων , στην πραγµατικότητα για την
εξυπηρέτηση των γαλλικών εξαγωγικών συµφερόντων. Τα στοιχεία που παρείχε η Sϋretι ήταν
πολύτιµα . Στο κύκλωµα συµµετείχε και το 2me Bureau της στρατιάς .
Η βρετανική GS"I" είχε στρατολογήσει πολλούς stool-pigeons. Το 1918 διέθετε -αντίστοιχα για
τη συλλογή πληροφοριών, για τα ύποπτα κινήµατα και για ειδικά καθήκοντα- τα τµήµατα Intelligence
(a), (b) και (c) . Είχε οργανώσει ανατρεπτική προπαγάνδα σε βάρος των βουλγαρικών δυνάµεων . Από
πολυάριθµες ανακρίσεις Βουλγάρων λιποτακτών µπορούσε να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη
κοµµουνιστικού κινήµατος στις εχθρικές γραµµές .
Λόγω της ειδικής θέσης της αγγλικής δύναµης στη Θεσσαλονίκη, η GS"I" φρόντιζε να διατηρεί
οµαλές σχέσεις µε το 2me Bureau, τα ∆εύτερα Γραφεία των άλλων συµµαχικών δυνάµεων και τους
αξιωµατικούς του ναυτικού στις υπηρεσίες συλλογής υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, Μούδρου και
Θάσου .
Mετά την ανακωχή, οι Σύµµαχοι εξακολούθησαν να δρουν µε τα αρµόδια στρατιωτικά γραφεία
και µε τους ναυτικούς και στρατιωτικούς ακολούθους των διπλωµατικών τους αποστολών στην
Ελλάδα. Αρκετή ενέργεια απορροφούσε η παρακολούθηση των µοναρχικών και γερµανοφίλων .
Μέχρι το 1920, Ελληνες µοναρχικοί είχαν υποστεί διώξεις από τις ελληνικές αρχές, που είχαν
αναλάβει το εκτελεστικό µέρος. Ο Κωνσταντίνος Καρράς, συνεργάτης της αστυνοµίας , φανατικός
βασιλόφρων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, µε το πρόσχηµα της στενής φιλίας του µε τον Aco
Cirkovic, Σέρβο την εθνικότητα -κατά δήλωσή του, πιθανότατα ψευδή-, διπλό πράκτορα (εργαζόταν
στη Sϋretι αλλά ήταν κατάσκοπος των Γερµανών) που διέφυγε από την πόλη αλλά σύντοµα
φονεύθηκε στο Κουµάνοβο. Οδηγήθηκε από τους "βρακάδες" στο Τµήµα Καταδιώξεως και
βασανίστηκε άγρια επί 19 µέρες από το διοικητή της υπηρεσίας Στέφανο Βοβολίνη για να αποκαλύψει
στοιχεία που δεν γνώριζε . Την πτώση του Βενιζέλου ακολούθησε η επιστροφή εκτοπισθέντων από
την Armιe d'Orient και το καθεστώς της Εθνικής Αµύνης. Επίσης, η επανέναρξη της διεξαγωγής
φιλογερµανικής προπαγάνδας, µε στόχο την επανάκτηση των εµπορικών συγκοινωνιακών γραµµών.
Στη Θεσσαλονίκη επισηµάνθηκε η επιστροφή του H. Heitman. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών
ήταν λοχαγός του γερµανικού στρατού, επικεφαλής της στρατιωτικής Sicherheitsamt του
Μοναστηρίου. Οι εκθέσεις της ∆ιοίκησης της Armιe d'Orient "...έριχναν φως στη θηριωδία του
απέναντι στους θεωρούµενους ως εχθρούς." Ανέλαβε, παρ' όλα αυτά, ανενόχλητος τον Απρίλιο 1920

τη διεύθυνση του πρακτορείου της Deutsche Levante Linie και άλλων γερµανικών ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, καθώς και την αντιπροσώπευση µερικών δεκάδων ασφαλιστικών, βιοµηχανικών και
εµπορικών εταιρειών της χώρας του .
Ταυτόχρονα µε την παρακολούθηση της γερµανικής προπαγάνδας, και µε συνεχώς αυξανόµενο
ενδιαφέρον, οι ξένες υπηρεσίες ασχολήθηκαν µε το εργατικό κίνηµα και τους κοµµουνιστές. Οι
προσπάθειες ήταν φιλότιµες, µολαταύτα πολλές από τις πληροφορίες µέσα στις εκθέσεις έπασχαν από
έλλειψη τεκµηρίωσης. Μπορεί να λεχθεί µε βεβαιότητα ότι φαντασιώσεις και ανακρίβειες
διοχετεύονταν προς τα ανώτερα κλιµάκια αβασάνιστα . Υπήρχαν, φυσικά, υποθέσεις και πληροφορίες
σωστές .
Η συλλογή πληροφοριών από τις ξένες υπηρεσίες συνεχίστηκε και µετά την έναρξη
διοργάνωσης ελληνικού δικτύου. Οι Γάλλοι συντηρούσαν δίκτυο πρακτόρων, ανάµεσά τους ο ειδικός
για τη Θεσσαλονίκη agent C . Κατάρτιζαν µονογραφίες για διάφορα πρόσωπα, συµπεριλαµβανόµενων
των κοµµουνιστών, στις οποίες παρέχονταν πληροφορίες µέχρι και για την προσωπική τους ζωή .
Πρώην πράκτορες της γαλλικής αστυνοµίας της Κωνσταντινούπολης, Ελληνες και ξένοι, που είχαν
έρθει στην Ελλάδα, απασχόλησαν τις υπηρεσίες για ενδεχόµενη κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας.
Συχνά ήταν τα ταξίδια ενός από αυτούς, του Αικατερινάρη, µεταξύ Αθήνας και Καβάλας .
Ο γαλλικός µηχανισµός πληροφορίας ήταν χρήσιµος και για την ενηµέρωση των αντίστοιχων
υπηρεσιών άλλων ενδιαφερόµενων κρατών . Προφανώς, ο τρόπος αυτός υποστήριξης επέβαλλε
σύµπλευση µε τη γαλλική πολιτική.
Οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις προσανατόλιζαν, παράλληλα, τις ξένες υπηρεσίες προς τη
δραστικότερη αντιµετώπιση του κοµµουνισµού. Παρ' όλες τις διώξεις και τη στενή επιτήρηση, που
περιχαράκωσαν δραστικά το ΣΕΚΕ , ασύλληπτοι µπολσεβίκοι πράκτορες δρούσαν ως συνδετικοί
κρίκοι ανάµεσα στους Ρώσους και Ελληνες οµόφρονες . Ταχυδρόµοι προερχόµενοι από τη Ρωσία,
άτοµα γενικά άγνωστα, αναγνωριζόµενα µε ένα σύνθηµα, διαβίβαζαν εντολές συνήθως προφορικές,
σπάνια γραπτές . Το 1920 ένα γράµµα ("...το οποίο έχουµε δει..."), µε οδηγίες σχετικές µε τις
κοινοβουλευτικές εκλογές, έφερε την υπογραφή του G.E. Zinovjev . Το 1923 φαίνεται ότι οι Γάλλοι
είχαν επιτύχει να σπάσουν την κρυπτογραφική κλείδα της µπολσεβίκικης προπαγάνδας στην Ελλάδα .
Η προβοκάτσια, δοκιµασµένη πρακτική από το παρελθόν για την αποτελεσµατικότητά της,
κλήθηκε να συµπληρώσει τη συλλογή πληροφοριών. ∆ιεθνούς χαρακτήρα ενέργειες είχαν επιπτώσεις
και στην Ελλάδα. Ο Mihail Brankovic, επικεφαλής των µυστικών υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας, είχε
κατασκευάσει πλαστά ντοκουµέντα, στα οποία βασιζόταν η επιχειρηµατολογία του, στις αναφορές του
προς τους ανωτέρους του, ότι η αστυνοµία της Βιέννης είχε αφήσει ελεύθερη την µπολσεβίκικη
προπαγάνδα και ενδεχόµενα τη στήριζε . Θα αναφερθεί παρακάτω η σηµασία της διάδοσης αυτής της
πληροφορίας για το κίνηµα της Θεσσαλονίκης. Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η
διάδοση, την ίδια εποχή, του πλαστού ντοκουµέντου, του γνωστού ως Πρωτόκολλα των Σοφών της
Σιών, που διαβεβαίωνε για την ύπαρξη παγκόσµιας εβραϊκής συνωµοσίας. Το 1920, µετά από τη
δηµιουργία θορύβου στο Λονδίνο , αξιοποιήθηκε κατά των µπολσεβίκων το κατασκεύασµα που
χάλκευσε το 1897 στο Παρίσι ο P.I. Rackofskij, αρχηγός του γαλλικού τµήµατος της Ohrana . Από τη
ρωσική έκδοση του 1912 αναπαράχθηκαν αλλεπάλληλες εκδόσεις στη ∆υτική Ευρώπη , κάτω από το
σύνθηµα του αγώνα κατά του "εβραιο-µπολσεβικισµού ". Στη Θεσσαλονίκη, η ύπαρξη -µεταξύ
άλλων- πολυπληθούς εβραϊκού προλεταριάτου µε µόνιµες τάσεις κοινωνικής αµφισβήτησης οδήγησε
ενδιαφερόµενους κύκλους στην ευρεία δηµοσιοποίηση του ντοκουµέντου -δύο εκδόσεις της
µετάφρασης από τη γαλλική έκδοση, το 1924 και το 1928 -. Εβραϊκά παράπονα διατυπώθηκαν, το
1928, κατά της εφηµ. Μακεδονία, για τη δηµοσίευση του ντοκουµέντου , και για την άµιλλα της εφηµ.
Το Φως, που βλέποντας ιδεολογικό και κυκλοφοριακό ενδιαφέρον στην υπόθεση, πρόφθασε τη
Μακεδονία και δηµοσίευσε µέσα σε 3 µέρες το µισό κιόλας κείµενο .
β) Το ελληνικό δίκτυο.
Επίσηµα οι ελληνικές υπηρεσίες -τα στρατιωτικά γραφεία και η χωροφυλακή- αντικατέστησαν
τους Συµµάχους το 1918 . Είχαν, τότε, ανάγκη πίστωσης χρόνου για να ανταποκριθούν στις
προδιαγραφές µίας οργάνωσης παρακολουθήσεων. Η εξωτερική παρακολούθηση -από χωροφύλακεςήταν πια ξεπερασµένη και η σύσταση σύγχρονου δικτύου απαραίτητη. Οι αυξηµένες απαιτήσεις για
απόδοση λόγω της κοινωνικής κατάστασης, η ανάγκη απόκτησης των νέων τεχνικών µέσων, αλλά και
πολιτικοί λόγοι, οδήγησαν σε στενή επαφή µε τις ξένες µυστικές υπηρεσίες και διεθνή συνεργασία.
Στην πραγµατικότητα της διάδοχης κατάστασης, η προσφυγή στους προκατόχους για οργανωτική
υποστήριξη και υποδείξεις σύγχρονων µεθόδων ήταν αυτονόητη επιλογή.
Σύντοµα, στάλθηκε η British Police Mission [BPM] στην Ελλάδα και τα µέλη της ανέλαβαν
την αναδιοργάνωση της αστυνοµίας. Στους Αγγλους αξιωµατικούς παραχωρήθηκε νευραλγική θέση

στον κρατικό ιστό και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους τοµείς της ελληνικής κοινωνίας, που τους
έδινε τη δυνατότητα "...να παρέχουν πληροφορίες στην κυβέρνησή τους επί όλων των ζητηµάτων
πολιτικής, ναυτικής, οικονοµικής, στρατιωτικής και διπλωµατικής φύσης. ". Η αποστολή εργάσθηκε
στην κατεύθυνση δηµιουργίας µίας σύγχρονης αστυνοµίας, που θα λειτουργούσε συµπληρωµατικά
προς τη Χωροφυλακή. Ιδρύθηκε το 1920 η Αστυνοµία Πόλεων, µε πρόβλεψη για αρµοδιότητα επί 5
πόλεων, συµπεριλαµβανόµενης της Θεσσαλονίκης -στην οποία όµως τελικά δεν λειτούργησε -. Για
την εκπαίδευση των ανδρών ιδρύθηκε στην Κέρκυρα η Σχολή της Αστυνοµίας Πόλεων . Εκεί,
µεθοδικοί τρόποι παρακολουθήσεων, που εγκαινιάσθηκαν στην πράξη, έφεραν άµεσα αποτελέσµατα .
Από τις λιγότερο διαφηµιζόµενες προδιαγραφές του νέου οργανισµού ήταν η σχετική µε την
παρακολούθηση του κοµµουνισµού. Η Σχολή ήταν, κατά τον Manuilski, σχολή χαφιέδων για όλες τις
βαλκανικές χώρες, όπου δίδασκαν ειδικοί της Intelligence Service και της γαλλικής αστυνοµίας . Μία
πρώτη ειδική υπηρεσία, η ΥΕΑ της Αστυνοµίας Πόλεων, συστάθηκε στις 19-9-1925 , µε προορισµό
την παρακολούθηση των "ξένων προπαγανδών", ιδιαίτερα του κοµµουνισµού . Η ΒΡΜ οργάνωσε ένα
σύστηµα προώθησης κάθε πληροφορίας σχετικής µε τις ανωτέρω δραστηριότητες προς τις
κυβερνητικές και δικαστικές αρχές και προς τις Στρατιωτικές ∆ιοικήσεις και τη Χωροφυλακή. Η
Αστυνοµία Πόλεων οργάνωσε στην έδρα της ένα σύστηµα αντιπαραβολής των πληροφοριών, µε
στόχο το συντονισµό της δράσης και την εξασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων της . Επί
Πάγκαλου, µία νέα ειδική υπηρεσία, η Υπηρεσία Γενικής Ασφαλείας του Κράτους [ΥΓΑΚ]
αντικατέστησε -για µικρό διάστηµα, από τον Ιαν. µέχρι τον Αύγ. 1926- την ΥΕΑ και αφαίρεσε µερικές
αρµοδιότητες από την ΒΡΜ . Το φθινόπωρο του 1926, µετά την πτώση του Πάγκαλου, οι
αρµοδιότητες της ΥΓΑΚ διασκορπίσθηκαν και αφαιρέθηκε ο τοµέας της ασφάλειας από την
Αστυνοµία Πόλεων . Σε µεταβατικά σχήµατα, προβλέφθηκε για τη δίωξη του κοµµουνισµού η
λειτουργία Υπηρεσίας ∆ηµοσίας Ασφαλείας [Υ∆Α] . Καθορίστηκαν ως καθήκοντα της Χωροφυλακής
απέναντι στο εργατικό κίνηµα και τον κοµµουνισµό η συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη
προπαγανδιστικών δραστηριοτήτων, ή για την πιθανότητα τέλεσης παράνοµων πράξεων κατά του
έθνους, της κυβέρνησης και της καθεστηκυίας τάξης. Η ετοιµότητα, επίσης, για πρόληψη και
καταστολή αξιόποινων -σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία- πράξεων. Για το σκοπό αυτό θεσπιζόταν
η παρακολούθηση των δηµόσιων συγκεντρώσεων και ύποπτων προσώπων, µε δικαίωµα επέµβασης
για αποκατάσταση της τάξης. Προβλέπονταν παροχή βοήθειας και υποστήριξη από την Αστυνοµία
Πόλεων όπου χρειαζόταν . Το Φεβρ. 1929 ξαναδόθηκε η αρµοδιότητα της ασφάλειας στην Αστυνοµία
Πόλεων στις πόλεις της δικαιοδοσίας της. Στον υπόλοιπο χώρο η Ασφάλεια υπαγόταν στη
Χωροφυλακή .
Ορόσηµο στις παρακολουθήσεις και στη δίωξη ήταν η τοποθέτηση του Γεώργιου
Φεσσόπουλου, το Σεπτ. 1925, στη θέση του διευθυντή της ΥΕΑ και ακόλουθα -επί Πάγκαλου- της
ΥΓΑΚ. Ασχολήθηκε µε τη µελέτη του κοινωνικού ζητήµατος, προχώρησε στην έκδοση διαφωτιστικού
βιβλίου για το διεθνή κοµµουνισµό και επιχείρησε να δώσει εκσυγχρονισµένη διάσταση στην
αντιµετώπισή του. Ασχολήθηκε ειδικότερα µε την οργάνωση της υπηρεσίας στη Μακεδονία και
υπέδειξε λύσεις στις προϊστάµενες αρχές. Φρονούσε ότι η οικονοµική βελτίωση των λαϊκών τάξεων,
όχι οι διώξεις, ήταν ο ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης του κοµµουνισµού. Επιδίωξε αγαθές
σχέσεις µε την ταξική Καπνεργατική Οµοσπονδία [ΚΟΕ], προσφέροντας ως αντάλλαγµα την παύση
των εκτοπίσεων µελών της, και καυτηρίαζε τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των καπνεργατών,
που από ανήλικοι έπεφταν "θύµατα εις τον Μολλώχ του Κεφαλαίου" . Ακόµα και µετά τον Πάγκαλο
εξακολούθησε να συντονίζει σε ανώτερο κρατικό επίπεδο την αντικοµµουνιστική δράση, µε ιδιαίτερη
έµφαση στη Θεσσαλονίκη .
Τη χωροφυλακή υποστήριζε στο έργο των παρακολουθήσεων και της καταστολής ο στρατός.
Παγκοσµίως το φαινόµενο ανάµειξης του στρατού στη συλλογή πληροφοριών και, ιδιαίτερα σε
περιόδους εργατικής αναταραχής, στις διώξεις, δεν ήταν στην Ελλάδα απλή εφαρµογή µίας
δοκιµασµένης πρακτικής, αλλά και συµπλήρωση του κενού που αδυνατούσε να καλύψει η
χωροφυλακή. Από αυτή την ανάγκη πήγασε η επιλογή της υπαγωγής της παρακολούθησης των "ξένων
προπαγανδών" στο Γενικόν Επιτελείον Στρατού [ΓΕΣ] .
γ) Χαφιέδες και καταδότες.
Στον κατασταλτικό µηχανισµό, η λειτουργία του δικτύου συλλογής πληροφοριών στηρίχθηκε
στους λεγόµενους χαφιέδες.
Ορισµένες διευκρινίσεις είναι χρήσιµες. Στη λαϊκή συνείδηση ο πληροφοριοδότης έχει
καταγραφεί, συλλήβδην, µε τον περιφρονητικό χαρακτηρισµό "χαφιές", σαν το άτοµο που παρέχει
στοιχεία στις διωκτικές αρχές. Στην πραγµατικότητα, πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στις
κατηγορίες πληροφοριοδοτών.

Ιστορικά, ο χαφιές (hafiye) ήταν µυστικός αστυνοµικός και είχε υπαλληλική σχέση µε το
κράτος. Ο θεσµός του hafiye ίσχυσε επί Αβδούλ Χαµήτ II και καταργήθηκε το 1908 από τους
Νεότουρκους , επιβίωσε όµως ως µυστική υπηρεσία της αστυνοµίας µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων,
τη σοσιαλιστική κίνηση -ισχυρή µετά το 1909 στην οθωµανική Μακεδονία-. Φαίνεται ότι οι Ελληνες
χαφιέδες (όπως ο Π. Αστεριάδης ) µεταπήδησαν µετά το 1912 από την τουρκική αστυνοµία στην
ελληνική του διοικητή χωροφυλακής Θεσσαλονίκης Εµµανουήλ Βογιατζάκη. Η δράση των χαφιέδων
(ο "χαφιεδισµός") ήταν µυστική, όµως, συνήθως, µετά από ένα χρονικό διάστηµα, αναγνωρίζονταν
από ευρύ κύκλο και είχαν πλέον την ιδιότητα του µυστικού αστυνοµικού µόνον κατ' ευφηµισµόν. Η
αναφορά του λαού σε αυτούς γινόταν όχι µε το ονοµατεπώνυµο αλλά µε παρωνύµια -αντίποινο του
λαϊκού αισθήµατος-. Οι χαφιέδες, στη δραστηριότητά τους κατά του κοµµουνισµού, ωθούνταν από
ελατήρια επαγγελµατικά (για τη µισθαρνία), αλλά και ιδεολογικά (ήταν αντικοµµουνιστές).
Εµφανίζονταν φανατισµένοι -αντιδρώντας, ίσως, έτσι στη σύγκρουση µε το λαϊκό αίσθηµα-.
Ο ανθυπασπιστής ∆ηµήτριος Οικονόµου ήταν ο ικανότερος, κατά γενική οµολογία, µυστικός
αστυνοµικός της Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Ηταν πασίγνωστος µε το παρωνύµιο "Παπάς" .
Φανατισµένος όσο και επιθετικός, είχε δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στο τοπικό κοµµουνιστικό
κίνηµα. Αλλος µυστικός, εξίσου γνωστός στους ενδιαφεροµένους, ήταν ο "Κινέζος" -η φυσιογνωµία
του θύµιζε την κίτρινη φυλή- .
∆εύτερη κατηγορία πληροφοριοδοτών, που επίσης αποκαλούνταν χαφιέδες, ήταν αυτή των
ατόµων που δρούσαν µε συγκαλυµµένη ιδιότητα.
Μας απασχόλησε το ζήτηµα του ακριβούς καθεστώτος απασχόλησης ενός πληροφοριοδότη των
υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τον Φεσσόπουλο, καθ' ύλην αρµόδιο, οι πληροφοριοδότες
γενικά ήταν ή µόνιµοι, µίσθαρνοι, ή έκτακτοι µε αποδοχές κατ' αποκοπή και ανάλογα µε τη σηµασία
της κάθε πληροφορίας . Εχεµύθεια κάλυπτε την ταυτότητα και δραστηριότητα αυτών . Κατά τη λήψη
µίας από τις συνεντεύξεις µε τους επιζώντες του κρατικού µηχανισµού, αυτής µε τον αστυνοµικό
διευθυντή ε.α. Θεόδωρο Σκαλούµπακα, στην ερώτηση "Στοιχεία για τους πληροφοριοδότες της
υπηρεσίας", λάβαµε την εξής γραπτή απάντηση :
"Πληροφοριοδότες έµµισθοι των υπηρεσιών ασφαλείας δεν προεβλέποντο ούτε υπήρξαν, αλλά
εχρησιµοποιούντο αµειβόµενοι κατά την κρίσιν των ∆ιοικητών εκάστοτε µε επιλογήν των ιδίων
προσλαµβανόµενοι µε αόριστον χρόνον και αναλόγως των εκάστοτε προσφεροµένων πληροφοριών
κατά είδος, ποσόν και αξίαν. Ενθυµούµαι ότι δύσκολα οι αρµόδιοι ∆ιοικηταί ασφαλείας εφανέρωναν
ακόµη και εις τους προϊσταµένους τους τα ονόµατα των πληροφοριοδοτών τους οι οποίοι συνήθως
επελέγοντο από τους ίδιους και πολλάκις δεν παρεδίδοντο µε συστάσεις στους διαδόχους τους.
Εγώ επειδή υπηρέτησα προπολεµικά επί πολλά έτη στο Επιτελείο της Ανωτέρας ∆ιοικήσεως
Χωροφυλακής Μακεδονίας ως προσωπάρχης εγνώρισα προσωπικά πολλούς πληροφοριοδότας και τη
λειτουργία του θεσµού αυτού..."
Ανθηση γνώρισε ο εν λόγω θεσµός στο πρώιµο στάδιο της αντικοµµουνιστικής κίνησης.
Πανελλήνια, οι χαφιέδες, από δηµιούργηµα των Γερµανών και Βρετανών το 1915, διασπασµένοι κατά
το ∆ιχασµό στα δύο στρατόπεδα, αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια από το βενιζελισµό ως όργανα άµυνας
του καθεστώτος. Το 1920, µε την πτώση του Βενιζέλου και την άνοδο των βασιλοφρόνων, τους
παρέλαβε και τους χρησιµοποίησε επωφελώς το νέο καθεστώς . Στη Θεσσαλονίκη, ο
Παπακωνσταντίνου, αστυνοµικός διευθυντής µετά τις εκλογές του 1920, προστάτευε τα χαµαιτυπεία
και οι υφιστάµενοί του συνεργάζονταν µε αυτά , προφανώς µε αντίτιµο την παροχή πληροφοριών.
Μισθοδοτούσε Ρώσους πρώην αξιωµατικούς και άλλους αργόσχολους για την παρακολούθηση
εργατών. Είχε στρατολογήσει µέχρι και µαθητές γυµνασίου . Εβραίοι και µουσουλµάνοι
χρησιµοποιήθηκαν, επίσης, για εντοπισµό κοµµουνιστών και αντιεργατικές ενέργειες στις αντίστοιχες
κοινότητες . Τα άτοµα των ανωτέρω κατηγοριών εξακολούθησαν να αποτελούν, ακόµα και µετά την
πτώση των βασιλοφρόνων και την αποποµπή του Παπακωνσταντίνου, τους πληροφοριοδότες και
συµβούλους του στρατηγείου. Μετά τις εκλογές του 1923 απολύθηκαν οι αντιβενιζελικοί χαφιέδες.
Νέες επίσης απολύσεις έγιναν µετά την πτώση του Πάγκαλου . Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 ο
µηχανισµός είχε αµιγή σύνθεση από βενιζελικούς. Η ποιότητα, ωστόσο, του έµψυχου υλικού δεν
φαίνεται να βελτιώθηκε σε σχέση µε τους αντιβενιζελικούς .
Πληροφοριοδότης µε την έννοια του καταδότη πρέπει να θεωρηθεί µόνο το µέλος του
κινήµατος που αποκτούσε επαφή µε τις κρατικές υπηρεσίες, διαβρωνόταν και γινόταν συνειδητό
όργανό τους. Η δράση του, και αυτού επίσης -όπως και των χαφιέδων και των αµειβόµενων
πληροφοριοδοτών-, ονοµαζόταν "χαφιεδισµός".
Μέλη εργατικών σωµατείων διαπιστωµένα εκτελούσαν αυτό τον θλιβερό -σύµφωνα µε τη
λαϊκή αντίληψη- ρόλο. Στην Compagnie des Tramways et d'Eclairage Electrique de Salonique S.A., ο
Καρράς, που προαναφέραµε, υπάλληλος της επιχείρησης, διαχειριζόταν τα κονδύλια του διευθυντή
Valιry Dufour τα προβλεπόµενα για τη συλλογή πληροφοριών από µέλη του προσωπικού. Ο

αµαξοστασιάρχης Αντώνιος Μαντζανόπουλος, µηχανικός µε σπουδές στη Γαλλία, µέθυσος, πάνοπλος
πάντα -για το φόβο επιθέσεων-, συνεργαζόταν τακτικά το 1928 µε το διοικητή Ασφαλείας Κανδυλάκη
και του έδιδε ονόµατα τροχιοδροµικών. Το 1921, όταν είχε παυθεί, παρακαλούσε κλαίγοντας τους
εργάτες να τον υποστηρίξουν .
Ο χαφιεδισµός είχε επίσης ασκηθεί και από µέλη του ΚΚΕ. Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς
την αλήθεια για τα κίνητρα που έσπρωχναν κάθε φορά έναν κοµµουνιστή να διέλθει τη διαχωριστική
γραµµή. Για ορισµένες περιπτώσεις δόθηκαν πιθανές ερµηνείες. Στον κοµµουνιστή καπνεργάτη
Τζώνη, που είχε συλληφθεί στις Σέρρες µε την κατηγορία της παιδεραστίας, οι αρχές πρότειναν να
συνεργασθεί µε αντάλλαγµα την παύση της δίωξης και το 2ον Επιτελικόν Γραφείον [ΙΙ ΕΓ] του Γ'
Σώµατος Στρατού [Γ' ΣΣ]
τον εφοδίασε µε δελτίο ταυτότητας πράκτορα . Ο Φίλιππος
Κυπαρισσόπουλος, στη Βέροια, παρ' όλη την ανυποληψία του χρηµάτισε στέλεχος της τοπικής
κοµµουνιστικής οργάνωσης , όπου εξελίχθηκε σε "νταή", συνέχισε το 1928 την κοµµατική δράση του
στη Θεσσαλονίκη και πολύ γρήγορα κατέληξε να γίνει όργανο της ΥΕΑ . Πιθανολογείται ότι
ευθυνόταν ο ανήθικος χαρακτήρας του . Ο Νικόλαος Σαργολόγος, γραµµατέας του Τµήµατος
Θεσσαλονίκης του Σοσιαλεργατικού Κόµµατος [ΣΕΚΕ, το κατοπινό ΣΕΚΕ(Κ) και στη συνέχεια
Κοµµουνιστικό Κόµµα (ΚΚΕ)] και, κατόπιν, στην ανώτατη βαθµίδα της κοµµατικής ιεραρχίας,
αυτοµόλησε αφού καταχράσθηκε ένα σεβαστό ποσό .
Σύµφωνα µε µία γενική εκτίµηση, τάσεις συνεργασίας µε τις αστυνοµικές αρχές έδειξαν µέλη
του κοινωνικού επαναστατικού κινήµατος µε χαµηλό επίπεδο συνειδητότητας, που αρχικά επιδίωξαν
µία ισορροπία στις σχέσεις τους µε αυτές, στη συνέχεια δε ολίσθησαν σε πλήρη συναλλαγή . Τα
άτοµα, επίσης, που κατέρρευσαν κατά την ανάκριση και οµολόγησαν τα στοιχεία που γνώριζαν,
συνήθως αλλάζοντας στρατόπεδο.
Ο φόβος για τη δράση προδοτών µέσα στο εργατικό και στο επαναστατικό κίνηµα γεννούσε
τάσεις έλλειψης εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών του, που οι αρχές υποδαύλιζαν για να τροφοδοτηθεί
η καχυποψία και να προξενηθεί φόβος και παράλυση. Το 1928, ο Παντελής Σίµος προειδοποίησε τους
οµοϊδεάτες του ότι ο διοικητής της ασφάλειας Θεσσαλονίκης Κανδυλάκης σκόπιµα του έκανε λόγο,
µετά τη σύλληψή του, για ύπαρξη πληροφοριοδοτών ανάµεσά τους. "Μήπως σ'είδα στο όνειρό µου",
του είπε, "ότι έτρωγες κάτω απ' την Καπνεργατική Ενωση και να στείλω τη φωτογραφία σου να σε
πιάσουν; Εγώ πληρώνω ανθρώπους δικούς σας και µου κάνουν τη δουλειά µου" . Στην
πραγµατικότητα, δεν επρόκειτο για µπλόφα. Σε µία περίπτωση µε ιδιαίτερη σηµασία, που θα
εξετάσουµε εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο, µέλος του κινήµατος, στέλεχος, κατάρτιζε, το 1927,
τακτικές εκθέσεις προς τον Κανδυλάκη, στις οποίες περιγράφονταν λεπτοµερώς η δράση του
κινήµατος της πόλης και οι προετοιµαζόµενες ενέργειες . Σύµφωνα, επίσης, µε καταγραφή διηγήσεων
του ίδιου του Κανδυλάκη , "...είχε δύο σηµαντικά στελέχη µέσα στην οργάνωση των σιδηροδροµικών
που δεν αλληλογνωρίζονταν αλλά γνώριζε ο κάθε ένας ότι υπήρχε άλλος και πλήρωνε καλλίτερα
εκείνον που τον πληροφορούσε πρώτος. Αυτό έγινε και στην απεργία των Σιδηροδροµικών [1925]
όταν είχε το σχέδιο της απεργίας πριν από την οργάνωση και πήρε εγκαίρως τα µέτρα του για να
κινηθούν κανονικά οι αµαξοστοιχίες." Αλλη περίπτωση, που εντοπίσαµε, ήταν κάποιο ηγετικό
συνδικαλιστικό στέλεχος, µέλος του Συνδέσµου Υδατεργατών, σωµατείου της δύναµης του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης [ΕΚΘ], που προµήθευε στην ΥΕΑ έγγραφα -ακόµη και διαβαθµισµένα ως
απόρρητα-, από τα οποία εξάγονταν πληροφορίες πανελλήνιου ενδιαφέροντος .
Με συνδυασµούς γεγονότων, µετά από κάποιο κτύπηµα των υπηρεσιών Ασφαλείας,
εξετάζονταν οι περιπτώσεις των ατόµων που υπήρχε πιθανότητα να ήταν καταδότες. Ο καπνεργάτης
Τσαπόνης είχε υπόνοιες, για συγκεκριµένο γεγονός που συνέβη σε βάρος του, στη Θεσσαλονίκη, ότι
οφειλόταν σε κατάδοση από "ένα Αρµενάκι" . Υποψίες βάρυναν τον καπνεργάτη Γεώργιο Μόνα,
στέλεχος της ΟΚΝΕ το 1925, επί Πάγκαλου, µετά από επανειληµµένα κτυπήµατα της Ασφαλείας . Η
οργάνωση βεβαιωνόταν για την ενοχή των καταδοτών µετά από τέχνασµα -σκόπιµη διαρροή
πληροφορίας σε περιορισµένο αριθµό στελεχών- .
Σε µία εποχή που το ΚΚΕ θεωρούσε πολιτική προβοκάτσια τις διαφωνίες µε την πολιτική του
και αποκαλούσε φασιστικούς και "χαφιεδίστικους" τους άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους
µέσα στο κίνηµα (ρεφορµιστές, αρχειοµαρξιστές, διαγραµµένοι από το ΚΚΕ, κλπ.), υπήρξε, πράγµατι,
σε ορισµένο βαθµό διείσδυση ("εσωτερικός χαφιεδισµός") επιθετικών αντιπάλων στις γραµµές του
κόµµατος. Ο Ψηλέας, στέλεχος το 1927 της ΟΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε το 1932 ότι στην
πραγµατικότητα ήταν µέλος του Αρχείου από το 1924 και έδρασε ως πράκτορας µέσα στο κόµµα κατά
το διάστηµα 1924-1926 στην Αθήνα και 1926-1929 στη Θεσσαλονίκη . Ο Ευάγγελος Στάης,
µεταµεληµένος αρχειοµαρξιστής που στράφηκε κατά της παράταξής του το 1930, αποκάλυψε ότι ήταν
στο Αρχείο από το 1926 και στάλθηκε στην Καβάλα το Σεπτ. 1928, όπου εισήλθε και έδρασε στην
τοπική οργάνωση του ΚΚΕ. Στη ∆ράµα πράκτορας του Αρχείου µέσα στο ΚΚΕ ήταν την ίδια εποχή ο
Μακρής ή Βαµβακάς. Μέχρι τις 17-8-1930 που συνελήφθη ο Στάης από τις αρχές και εξορίστηκε,

χάρη στα στοιχεία που έδιδε στην αρχειοµαρξιστική οργάνωση της Καβάλας επιτεύχθηκε η εισχώρηση
σε σπίτια που φυλάσσονταν τα αρχεία (του κόµµατος, της Εργατικής Βοήθειας, κ.ά.) και ο εξοπλισµός
(γραφοµηχανή, πολύγραφος, κλπ.) και η αρπαγή αυτών. Με την έγκαιρη πληροφόρηση για
σχεδιαζόµενες επιθέσεις του ΚΚΕ απέφυγαν τις απώλειες. Φρόντισαν, παράλληλα, να στείλουν το
1930 το γραµµατέα της κοµµουνιστικής οργάνωσης για περίθαλψη στο νοσοκοµείο . Πίσω από τους
αντιπάλους το ΚΚΕ διέβλεπε δάκτυλο της υπηρεσίας ασφάλειας. Την ίδια βεβαιότητα είχε και για τις
εσωκοµµατικές αντιπολιτευτικές οµάδες: "...δεν υπάρχει φραξιονιστική πάλη άνευ αρχών ή γενικά
φραξιονιστική πάλη που στρέφεται κατά της γραµµής της ∆ιεθνούς που να µη την χρησιµοποίησε και
να µη την υποδαύλισε η Ασφάλεια. "
2. Η χωροφυλακή και ο στρατός στη Μακεδονία-Θράκη.
Στη χώρα κατά την υπό εξέταση εποχή λειτουργούσαν Ανώτερες ∆ιοικήσεις Χωροφυλακής, µε
επιτελικά καθήκοντα, συντιθέµενες από ∆ιευθύνσεις Χωροφυλακής και Υποδιοικήσεις. Τον τοµέα της
ασφάλειας παρακολουθούσαν 4 ∆ιευθύνσεις ∆ηµοσίας Ασφαλείας. Το 1924 ανασυστάθηκε η έφιππη
χωροφυλακή .
Στη Βόρεια Ελλάδα, η Ανωτέρα ∆ιοίκησις Χωροφυλακής Μακεδονίας [A∆ΧΜ] είχε χώρο
ευθύνης την Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία. Περιλάµβανε 6 ∆ιοικήσεις Χωροφυλακής [∆Χ],
διαιρούµενες σε 22 Υποδιοικήσεις. Η αντίστοιχη της Θράκης [Α∆ΧΘ], στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, είχε 4 ∆Χ (14 Υποδιοικήσεις). Στη Θεσσαλονίκη, στο αρµόδιο τµήµα της Α∆ΧΜ
υπάγονταν τα Τµήµατα ∆ιοικητικόν και Αστυνοµικόν που διέθετε η Α∆Θ .
Στη Θεσσαλονίκη, µέχρι τη δικτατορία του Πάγκαλου, άµεσα αρµόδια για την εφαρµογή της
καταστολής ήταν τα τµήµατα Ασφαλείας και Καταδιώξεως. Στη συνέχεια, µετά τη σύσταση της ΥΕΑ,
συγκροτήθηκε το αντίστοιχο τµήµα Θεσσαλονίκης . Το τµήµα καταργήθηκε επί Πάγκαλου µετά από
τη σύσταση της ΥΓΑΚ και τη δηµιουργία αντίστοιχου τµήµατος . Με την πτώση της δικτατορίας
επαναλειτούργησε , µε υπαγωγή της παρακολούθησης των "ξένων προπαγανδών" στο Γ' ΣΣ . Στο
εκτελεστικό µέρος είχαν συµµετοχή τα 6 Αστυνοµικά Τµήµατα της πόλης (κατά το 1925 λειτούργησε
το 7ον ΑΤ, κατά το 1926 τα 8ον και 9ον ΑΤ ), µαζί µε τους 15 συνολικά Αστυνοµικούς Σταθµούς που
υπάγονταν σε αυτά .
Ανάµεσα στους αξιωµατικούς που υπηρέτησαν στη Χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης, ορισµένοι
έγιναν ευρέως γνωστοί στους εργατικούς κύκλους κατά την εφαρµογή της καταστολής των εργατικών
και πολιτικών διεκδικήσεων.
Ο ταγµατάρχης Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, διευθυντής Α∆Θ µετά τις εκλογές του 1920
, στηλιτεύθηκε από το κοινωνικό κίνηµα για τις µεθοδεύσεις του στην καταστολή των κοµµουνιστικών
δραστηριοτήτων .
Ο Γεώργιος Καλοχριστιανάκης είχε υπηρετήσει στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του
Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου. Το 1924, ως αντισυνταγµατάρχης, τοποθετήθηκε πάλι στη
Θεσσαλονίκη, στην Α∆ΧΜ και -µετά το 1926- ως διευθυντής Α∆Θ . Λόγω της θέσης του θεωρούνταν
υπεύθυνος για τις ακρότητες των υφισταµένων του.
Ο µοίραρχος Στυλιανός Κανδυλάκης ήταν ο οργανωτής της ΥΕΑ στη Θεσσαλονίκη.
Υποστήριζε µε φανατισµό το βενιζελισµό. Το 1922 τάχθηκε µε το µέρος της Επαναστατικής
Επιτροπής . Τον Απρίλιο 1924 ανέλαβε διοικητής στο Τµήµα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και το 1925
επικεφαλής του νεοσύστατου Τµήµατος της ΥΕΑ . Τον καιρό της λειτουργίας της ΥΓΑΚ είχε
αποµακρυνθεί από τον τοµέα της ασφάλειας . Η συµµετοχή του στο κίνηµα της 9-4-1926 του στοίχισε
φυλάκιση και έκπτωση από το βαθµό του . Μετά την πτώση του Πάγκαλου επανήλθε ως διοικητής
στην ΥΕΑ, µέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία, το 1929 . Λειτούργησε µε την ιδιότητα του
κρατικού υπαλλήλου, χωρίς προσωπική συµπεριφορά . Αυτοχαρακτηριζόταν "ηµικοµµουνιστής ".
Ενδέχεται να µήν επρόκειτο για δήλωση µε σκοπιµότητα την παραλλαγή, για να προσεγγίζει τους
κρατουµένους, αλλά για πεποίθηση, στο ίδιο πνεύµα που ο Βενιζέλος διεκδικούσε το χαρακτηρισµό
του σοσιαλιστή .
Αλλο δραστήριο στέλεχος ήταν ο Ανδρέας Τσιγδινός. Υπηρέτησε το 1924 στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης, το 1925 στη νεοσύστατη ΥΕΑ, το 1926 στο τοπικό Κέντρον της ΥΓΑΚ και, µετά την
κατάργησή του, πάλι στην ΥΕΑ .
Ο Γεώργιος Νικηφοράκης, επίσης, διοικητής του Τµήµατος Καταδιώξεως µετά το 1923,
µοίραρχος το 1927, ήταν γνωστός για τις επιδόσεις του στη βίαιη καταστολή του κοινού εγκλήµατος,
αλλά και του κοµµουνισµού .
∆ραστήρια στελέχη στην Καβάλα ήταν ο διοικητής Αστυνοµικού Τµήµατος ανθυποµοίραρχος
Ηλίας Κοµποχόλης και ο ανθυπασπιστής Ευριπίδης Αλεξάκης της ΥΕΑ. Στη ∆ράµα ο διοικητής

χωροφυλακής Ιωάννης Σταυριανός . Στην Ξάνθη, ο διοικητής της ΥΕΑ ανθυποµοίραρχος Ευθύµιος
Τσαταλός .
Σε αγαστή συνεργασία µε τη χωροφυλακή, ο στρατός είχε συµµετοχή στις παρακολουθήσεις.
Οι συνδετικοί κρίκοι ήταν τα ∆εύτερα Επιτελικά Γραφεία και τα τµήµατα της Ασφαλείας.
Ο τυχόν υπηρεσιακός ανταγωνισµός µεταξύ της Ασφαλείας και των ∆εύτερων Γραφείων µας
απασχόλησε ερευνητικά. Τριβές στις σχέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς επιδίδονταν στη
λύση ζητηµάτων κοινής αρµοδιότητας (όπως τα προβλήµατα µεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών
τµηµάτων στη Βρετανία, µετά το 1918, που κληρονοµήθηκαν από την περίοδο του πολέµου ), δεν
φαίνεται να υπήρξαν. Σε µία µικρή χώρα όπως η Ελλάδα δεν πρόκυπταν -πιθανό- πολλά οφέλη ώστε
να αναφύεται πρόβληµα στην κατανοµή τους.
Το Γ' ΣΣ, που έδρευε στη Θεσσαλονίκη, πήρε ενεργό µέρος στις παρακολουθήσεις και διώξεις.
Στις εργατικές και πολιτικές κινητοποιήσεις, το Φρουραρχείον και άλλα στρατιωτικά τµήµατα
συµπαραστέκονταν στις δυνάµεις τήρησης της τάξης και διέθεταν στρατιώτες και ιππείς (ή τις
πυροσβεστικές αντλίες) όταν αυτές δεν αρκούσαν για την εφαρµογή καταστολής . Αρµοδιότητα στον
τοµέα των παρακολουθήσεων είχε το ΙΙ ΕΓ/Γ' ΣΣ . Επίσης η αντίστοιχη υπηρεσία (ΙΙ ΕΓ) κάθε
µεραρχίας της περιοχής .
3. Παρακρατικοί σχηµατισµοί.
Κατά τη διάρκεια των πολέµων των δεκαετιών 1910 και 1920 (πρώιµη φάση οργάνωσης του
κρατικού κατασταλτικού µηχανισµού), αλλά και µετά, οι φιλελεύθεροι και µοναρχικοί
χρησιµοποιούσαν µπράβους ("µαγκουροφόροι"), σαν σωµατοφύλακες ή για τη δυναµική αντιµετώπιση
των αντιπάλων. Οι βενιζελικοί είχαν τα πρωτεία, µε στόχο ιδίως τους µοναρχικούς, χωρίς να αγνοούν
όµως και τους κοινωνικούς επαναστάτες, κατά περιοχή και ανάλογα µε τις περιστάσεις.
Χρησιµοποιούσαν από µαχαίρι µέχρι χειροβοµβίδα . Στη Θεσσαλονίκη πασίγνωστος ήταν ο
βενιζελικός µπράβος ∆ηµήτριος Καφαντάρης (γεννήθηκε στη Σµύρνη το 1893). Είχε καφενείο δικό
του, κοντά στην πλατεία Βαρδαρίου. Βαρυνόταν µε καταδίκες για πράξεις µε "πολιτικά" κίνητρα επιθέσεις κατά αντιπάλων, συµπεριλαµβανόµενων και των κοµµουνιστών- αλλά και για αδικήµατα
που διέπραξε κατά την κυκλοφορία του στον υπόκοσµο (για ανθρωποκτονία, επιθέσεις µετά
βιαιοπραγιών, παράνοµη οπλοφορία και οπλοχρησία), µε πιστόλι ή µαχαίρι, µόνος ή µε συνενόχους .
Γνωστός µοναρχικός µπράβος στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Βασίλειος Μπαϊρακτάρης (από την Εύβοια,
γεννηθείς το 1881), απότακτος λοχαγός, µε παραποµπές για παράνοµη οπλοφορία και οπλοχρησία,
άδικες επιθέσεις, κλπ., πρόεδρος του Συλλόγου Ορθοδόξων (παλαιοηµερολογίτες)
-υπήρχε
διασύνδεση παλαιοηµερολογιτών και βασιλικών -.
Οι αρχές αναγκάζονταν να περιστέλλουν τις δραστηριότητες των µπράβων, παραπέµποντάς
τους για κραυγαλέες παρανοµίες. Ο απολογισµός ήταν αρνητικός, οι υπόδικοι ξέφευγαν µε
δικαστικούς ελιγµούς. Είναι φανερό ότι το κράτος δεν επιθυµούσε να κτυπήσει το κακό στη ρίζα του.
∆ραστικά µέτρα, όπως η εκτόπιση, έµεναν στο στάδιο της απειλής.
Κατά τα πρώτα χρόνια µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο σχηµατισµός που διαµορφώθηκε
για την καταστολή του κοινωνικού κινήµατος διέθετε τις προϋποθέσεις να δράσει µε επιτυχία. Ο
αµυντικός µηχανισµός του κινήµατος, µε τις ερασιτεχνικές προδιαγραφές του, δεν είχε µεγάλες
δυνατότητες για αντίσταση. Για την ανάσχεση του ταξικού εργατικού κινήµατος στρατολογήθηκαν,
εκτός από τους προαναφερθέντες τραµπούκους, και ορισµένα άτοµα µε εργατική ιδιότητα. Η
εργοδοσία τους χρησιµοποιούσε, σε συνεννόηση µε τις αρχές, για επιθέσεις κατά των κοινωνικά
δραστήριων εργατών. Μερικοί στρατολογήθηκαν ανάµεσα στους µουσουλµάνους . Παράλληλα, µία
µορφή οργάνωσης, που πρόκυψε, ήταν τα Εθνικά λεγόµενα σωµατεία. Ο ∆ηµήτριος Μπέσσας
επιχείρησε να παίξει στη Θεσσαλονίκη κεντρικό ρόλο σε αυτό τον τοµέα , µε πενιχρά αποτελέσµατα.
Ο όγκος του εθνικιστικού χώρου που εκπροσωπούσε ήταν αµελητέος, λόγω του ανταγωνισµού που
υφίστατο από τα άλλα "κίτρινα" σωµατεία (σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι), και η δυναµικότητα
συζητήσιµη -από τις συγκρούσεις έβγαινε καθηµαγµένος -.
Η ειδησεογραφία στον τύπο είναι πλούσια σε περιστατικά, κατά τα οποία πρωτοστάτησαν
µπράβοι κάθε είδους. Παραθέτουµε, επιλεκτικά, ορισµένα, που διαδραµατίσθηκαν στη Θεσσαλονίκη
κατά την πρώιµη φάση καταστολής: Στην αντιπολεµική διαδήλωση της 5-10-1920, η πορεία των
διαδηλωτών δέχθηκε επίθεση από ραβδοφόρους τραµπούκους. Ακολούθησε συµπλοκή και ο Λόχος
Φρουράς ανέλαβε να λύσει τις διαφορές τους, σπαθίζοντας τους διαδηλωτές. Τραυµάτισαν αρκετούς,
ορισµένους σοβαρά . Το 1921 σηµειώθηκαν αλλεπάλληλα αιµατηρά γεγονότα σε βάρος κοµµουνιστών
εργατών. Ο σιδηροδροµικός Κούτσικας, πρώην βενιζελικός και στη συνέχεια κυβερνητικός µπράβος,
ο αρτεργάτης Αθανάσιος Στεκάκης, είχαν επιδοθεί σε ξυλοδαρµούς. Στις 2, 4 και 10-4-1921 ένστολοι
έφεδροι, εργάτες, µε την κάλυψη µυστικών του 6ου ΑΤ και αξιωµατικών του Φρουραρχείου,

κακοποίησαν αρτεργάτες. Οπλοφόροι αρτεργάτες, µέλη της Μακεδονικής Νεολαίας (µοναρχικοί),
ξυλοκόπησαν επίσης το γενικό γραµµατέα [γγ] του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)
Γρηγόριο Παπανικολάου -σε συνεργασία µε το χαφιέ Χαράλαµπο Σόκολη-, το γγ του σωµατείου
Αρτοποιών Χρήστο Τζάλλα, τον Τουρλίδη και πολλούς άλλους. Ξυλοκοπήθηκαν και όσοι οµοϊδεάτες
βρέθηκαν εκεί γύρω -Σπύρος Πρίφτης, κ.ά.-. Υποδηµατεργάτες µπράβοι µαζί µε τη χωροφυλακή
τροµοκράτησαν τους αρβυλοποιούς εργάτες, πιέζοντας για τη σύσταση αντισυνδέσµου. Mπράβοι,
αρτεργάτες στο µύλο Αλλατίνι, ξυλοκόπησαν, στις 15-4-1921, έξω από τη σχολή Κωνσταντινίδη, τον
Ευάγγελο Ευαγγέλου, γγ της ΓΣΕΕ, και τον Παπανικολάου. Κατόπιν, υποπίπτοντας στο αδίκηµα της
αντιποίησης αρχής, τους συνέλαβαν και τους πήγαν στο Τµήµα Ασφαλείας. Τραµπουκισµοί, µε
θύµατα τους ίδιους, επαναλήφθηκαν έξω από του Αλλατίνι στις 20-4-1921. Στις 26-4-1921 τρεις
µπράβοι κακοποίησαν τον πρώην πρόεδρο του σωµατείου αρτεργατών, Νικόλαο Βουλτζιώτη. Οι
παριστάµενοι χωροφύλακες τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Αστυνοµία, όπου συνεχίστηκε το
έργο των µπράβων επί τρίωρο . Μπράβοι συνόδευαν την αστυνοµία, στις 10-10-1921, σε µια
τροµοκρατική επιδροµή κατά χοροεσπερίδας του Σωµατείου Αρβυλοποιών, στο Μπεχτσινάρ. Μέσα
στον πανικό, βρήκαν ευκαιρία να κλέψουν ρούχα από την γκαρνταρόµπα .
Στην περιοχή του ΕΚΘ (τότε στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου) συνηθίζονταν οι βολές µε πιστόλια.
Στις 5-10-1920 ρίχτηκαν πυροβολισµοί εναντίον του κτιρίου από τον Καφαντάρη. Στις 20-4-1921, από
πυροβολισµούς µπράβων έξω από το ΕΚΘ τραυµατίστηκε ο αρτεργάτης Χρήστος Τσοπανίδης. Το
ΣΕΚΕ(Κ) οργάνωσε µηχανισµό ένοπλης υπεράσπισης του ΕΚΘ. Στις 5-7-1921, νέοι πυροβολισµοί
ρίχτηκαν στο ΕΚΘ από µπράβους υποδηµατεργάτες κατά του Αριστείδη ∆ηµητράτου. Καταδιώχθηκαν
και πιάστηκε ένας, αλλά απελευθερώθηκε από παρατυχόντες στρατιώτες και λιµενοφύλακες .
Μετά τους πολέµους, ο θεσµός των µπράβων εκφυλίσθηκε προοδευτικά, παράλληλα µε την
εξέλιξη στην οργάνωση της κρατικής καταστολής και των κίτρινων εργατικών σωµατείων. Εκτός
Θεσσαλονίκης, αξιόλογη δράση µπράβων σηµειώθηκε στην περιοχή ∆ράµας, το 1924. Προΐστατο ο
κονδυλικός Αντώνιος Μανουσάκης (ψευδώνυµο Εφέσιος, από τη Σµύρνη), άτοµο ανυπόληπτο,
αναµεµειγµένο σε κυκλώµατα διαφθοράς στα Χιώτικα της Σµύρνης και στη Μπάρα της Θεσσαλονίκης
µέχρι την είσοδό του στην καλή κοινωνία της ∆ράµας. Με την προστασία του µεράρχου,
υποστράτηγου Θ. Ξύδη, οργάνωσε την Εθνική Οµοσπονδία, εθνικιστικό φορέα µε σωµατεία στις
πόλεις µέχρι την Ξάνθη. Μέλη ήταν άεργοι ή εργάτες, περί τα 100 άτοµα, που κυκλοφορούσαν
οπλισµένοι, συλλάµβαναν κοµµουνιστές και αποσπούσαν χρηµατικές εισφορές από τους κατοίκους
της περιοχής .
Πρόοδοι στην οργάνωση της καταστολής σηµειώθηκαν µε τη στροφή της αντικοµµουνιστικής
κίνησης στη σύµπηξη φορέων µε νοµική υπόσταση. Στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκαν µέχρι το 1928 δέκα
περίπου σύλλογοι µε καταστατικά αντικοµµουνιστικούς σκοπούς. Κατά την εποχή της σύστασής τους,
µολονότι πάσχισαν να εγείρουν θόρυβο µε καταχωρήσεις στον τύπο, παρέµειναν µόνο στα χαρτιά.
Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν το 1926 οι Λεγεώνες Εθνικής Σωτηρίας, το 1927 η Εθνική
Ενωσις η Ελλάς [τα Τρία Εψιλον] -ταυτόχρονα αντισηµιτική, µε µέλη άτοµα Lumpen-, το 1928 η
Αντικοµµουνιστική Ενωσις η Πατρίς. Επίσης, το σωµατείο Casa degli Italiani. Σύµφωνα µε το
καταστατικό του γίνονταν δεκτοί µη πτωχεύσαντες αντικοµµουνιστές συµµορφούµενοι µε τα
κοινωνικά καθεστώτα Ελλάδας και Ιταλίας. Πληρούσαν τους όρους και έγιναν µέλη Ισραηλίτες
µεγαλοαστοί -σχεδόν όλοι τους κάτοικοι της αριστοκρατικής περιοχής των πύργων- και αλλόχθονες
µέλη της τοπικής φασιστικής οργάνωσης (Fascio Italiano di Salonico) .
Κεφάλαιο II. Προβλήµατα των αρχών Ασφαλείας κατά τη δίωξη του κινήµατος.
Τα ζητήµατα που αντιµετώπιζε η Ασφάλεια ήταν γενικά στην έκταση της ελληνικής
επικράτειας, αλλά πρόβαλλαν διαφανέστερα στη Μακεδονία-Θράκη, κυριότερη εργατική περιοχή και
µόνιµη εστία ριζοσπαστικής κοινωνικής κίνησης.
1. Η υποβάθµιση της χωροφυλακής.
Το τέλος του Πολέµου βρήκε τη χώρα να καλύπτεται από µία ηµιστρατιωτική δύναµη
χωροφυλακής, µε κυµαινόµενο αριθµό ανδρών ανάλογα µε τις στρατιωτικές ανάγκες. Οι αξιωµατικοί
και οπλίτες δεν παρέµεναν στο ίδιο µέρος πέραν των 6 µηνών. Επίσης, µέσα σε διάστηµα 12 µηνών
αντικαταστάθηκε το 88% του σώµατος, µε αποτέλεσµα την άγνοια για τα υπηρεσιακά ζητήµατα. Οι
χωροφύλακες, στην πλειοψηφία τους, ήταν βρώµικοι και ατηµέλητοι, µε ανοµοιόµορφη ένδυση,
στεγασµένοι σε ανθυγιεινά κτίρια . Η κατάσταση δεν παρουσίασε σύντοµα θεαµατική βελτίωση.
Η αριθµητική υποβάθµιση της χωροφυλακής ήταν έντονο πρόβληµα της κρατικής µηχανής στη
Μακεδονία, λόγω ειδικών συνθηκών (εκτεταµένη ληστεία, επιδροµές κοµιτατζήδων, ξένες

προπαγάνδες, εργατικές διεκδικήσεις, κλπ.). Μετά τους πολέµους στην αστυνοµική δύναµη της
Μακεδονίας, ήδη εξασθενηµένη (2.200 άνδρες), επιβλήθηκε περαιτέρω µείωση. Στη Θεσσαλονίκη, επί
συνόλου 100 ανδρών, 30 ήταν στην Καταδίωξη και οι υπόλοιποι στην Ασφάλεια, Αγορανοµία και στα
έξι ΑΤ . Στη συνέχεια επίσης, σε συνθήκες ολοσχερούς διάλυσης του Σώµατος , η κατάσταση δεν
βελτιώθηκε. Το 1927, επιπλέον ενίσχυση 250 ανδρών κρινόταν απαραίτητη .
Σχετικά µε τον αριθµό των υπηρετούντων αξιωµατικών χωροφυλακής, µία ανάλυση δεδοµένων
δείχνει ότι το 1925, επί Πάγκαλου, το ποσοστό των αξιωµατικών της Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση
µε το σύνολο της χώρας ήταν µη ικανοποιητικό από πλευράς καταµερισµού της συνολικής δύναµης
του σώµατος, κυµαινόµενο µεταξύ 13,6% και 22,6% ανάλογα µε τη βαθµίδα (22,2% επί του συνόλου
των αξιωµατικών κάτω από το βαθµό του συνταγµατάρχη) .
2. Υπηρεσίες πληροφοριών χωρίς παρελθόν.
Η δράση των ξένων µυστικών υπηρεσιών, όπως η Intelligence Service, δεν βασιζόταν σε
αυτοσχεδιασµούς, αλλά σε καθορισµένα σχέδια, εκπονηµένα κατά τη µακρόχρονη λειτουργία τους.
Είχαν, µε λίγα λόγια, παράδοση. Μία πρόσθετη ιδιοµορφία, η επίδοση των ευρωπαϊκών κρατικών
µηχανισµών στην κατασκοπεία λόγω του Πολέµου, είχε εµπλουτίσει την πείρα τους. Στην Ελλάδα, η
µη ύπαρξη εθνικού δικτύου συλλογής πληροφοριών και η λειτουργία ξένων υπηρεσιών ήταν ένα
σοβαρό πρόβληµα. Μέχρι το 1918 δεν υπήρχε, όπως αναφέρθηκε, ελληνική αντικατασκοπεία, ενώ στη
Βόρεια Ελλάδα η κηδεµονία των Γάλλων συνεχίστηκε µέχρι τα τέλη του 1920. Οι ελληνικές
υπηρεσίες, απαράσκευες, βρέθηκαν στη µειονεκτική θέση να προχωρήσουν στη συγκρότηση δικτύου
πληροφοριών ξεκινώντας σχεδόν από τα θεµέλια. Στη χωροφυλακή οι άνδρες ήταν άπειροι. Για την
ενηµέρωσή τους, δεν υπήρχαν οργανωµένα υπηρεσιακά αρχεία ή φάκελλοι για την κατάσταση της
τάξης και της ασφάλειας .
Η συνεχιζόµενη πολεµική εµπλοκή της χώρας επέβαλε τη συνέχιση µετά το 1920 της
χειραγώγησης των "προπαγανδών" όχι από τη χωροφυλακή αλλά από το στρατό. Αλλά και αργότερα,
ελλείψει στελεχών της χωροφυλακής, προβλήθηκε, ως ο µόνος διαθέσιµος µε εµπειρία, ο
συνταγµατάρχης πεζικού Φεσσόπουλος. Είχε υπηρετήσει στη Μικρά Ασία , όπου ήλθε σε τριβή µε
σχετικές καταστάσεις. Αυτός ανέλαβε τη διεύθυνση της πρώτης ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών,
του Κέντρου Πληροφοριών Κερκύρας, στις αρχές 1924, όπου επέδειξε ικανότητες στην
παρακολούθηση των "ξένων προπαγανδών". Προσθέτοντας στα προσόντα του τη νέα εµπειρία,
ανέλαβε, ο ίδιος πάλι (εξακολουθούσε να µην υπάρχει άλλος κατάλληλος της χωροφυλακής), τη
διεύθυνση της ΥΕΑ, το Σεπτ. 1925 .
3. Η ένταση της κοµµουνιστικής προσπάθειας.
Για τις αρχές Ασφαλείας ένα ζήτηµα αλληλένδετο µε το προηγούµενο ήταν ο εφησυχασµός του
κράτους σε σχέση µε την αύξουσα ένταση της "κοµµουνιστικής διείσδυσης" στη λαϊκή µάζα και
ιδιαίτερα στο έµψυχο δυναµικό που στελέχωνε τις κρατικές δοµές.
Μέχρι το 1924 το πρόβληµα δεν ήταν, κατά γενική οµολογία, οξύ. Ενα κέντρο στο Βερολίνο,
εκτεινόµενο στα Βαλκάνια δια µέσου ενός υποκέντρου στη Βιέννη , ήταν η µόνη ορατή απειλή. Η
εκτίµηση της Κ∆, στα τέλη του 1923, για τη δυνατότητα επανάστασης στα Βαλκάνια, µε αιχµή το
εθνικό ζήτηµα , προκάλεσε τις πρώτες σοβαρές ανησυχίες στους κρατικούς ιθύνοντες. Το 1925,
απασχόλησε και τις ελληνικές αρχές ο προβληµατισµός των µυστικών υπηρεσιών πολλών χωρών ο
σχετικός µε το κοµµουνιστικό κέντρο της Βιέννης , λόγω της φηµολογούµενης µεταφοράς του στη
Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα, στη νέα έδρα θα δρούσε το κέντρο προπαγάνδας που θα κάλυπτε την
περιοχή των Βαλκανίων . Πληροφορίες αποκάλυπταν τη διείσδυση πρακτόρων από τη Βιέννη µέσω
των βουλγαρικών συνόρων και εντατικοποίηση της προπαγάνδας . Οι ενέργειες των ελληνικών
υπηρεσιών, όµως, ήταν αποσπασµατικές, ένδειξη της χαµηλού βαθµού οργάνωσης και της ελλιπούς
σύνδεσής τους µε τους αρµόδιους των άλλων χωρών. ∆εν διαπιστώσαµε, στις µέχρι σήµερα έρευνές
µας, συντονισµό των ελληνικών υπηρεσιών µε τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Το συµπέρασµα για
την ύπαρξη διεθνούς κοµµουνιστικού κέντρου στη Βιέννη αντέκρουε κατηγορηµατικά η αστυνοµική
αρχή αυτής της πόλης. Ο αστυνοµικός διευθυντής της Βιέννης Johannes Schober το υποβάθµιζε στο
µέγεθος ενός διαµετακοµιστικού σταθµού µε τη συνηθισµένη λειτουργία της κοµµουνιστικής
προπαγάνδας. Είχε ενηµερώσει σχετικά τις ξένες υπηρεσίες , αλλά η πληροφόρηση δεν φαίνεται να
έφθασε µακριά. Τα σχόλια για την επικείµενη εµπλοκή της Θεσσαλονίκης τροφοδοτήθηκαν ευρέως
στο εξωτερικό και σε εθνικό επίπεδο από δηµοσιεύµατα του τύπου και σχετικές αναφορές δηµόσιων
προσώπων, χωρίς αντικείµενο -όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια. ∆εν είχαν ληφθεί υπόψη στοιχεία που
αναιρούσαν την εµπλοκή της Θεσσαλονίκης . Αγνοια ή σκοπιµότητα; Το πολύπλοκο πολιτικό παιχνίδι

(µετά το πραξικόπηµα στη Βουλγαρία και την αποτυχούσα εκεί κοµµουνιστική εξέγερση), µε την
ενεργό συµµετοχή των µυστικών υπηρεσιών, χρειάζεται πολύ χώρο για να αναλυθεί. Επιγραµµατικά,
αν για τον Schober ήταν αυτονόητο να υπερασπίζεται το προφίλ της υπηρεσίας που προΐστατο, είναι
εξίσου λογική η υπόθεση για δηµιουργία θορύβου από τις ελληνικές αρχές, ώστε να επιτευχθεί
διέγερση της κοινής γνώµης µε την επίκληση κινδύνου για επικείµενη εξωεθνική επέµβαση. Η
υιοθέτηση, επίσης, από µέρους του Φεσσόπουλου της υπόθεσης για µεταφορά του διεθνούς κέντρου
της Βιέννης στην Κωνσταντινούπολη επαναφέρει στην ιστορική έρευνα το ίδιο ερώτηµα, αυτήν τη
φορά για σκοπιµότητες πάνω στο πολύπλοκο παιχνίδι κατά την αντιµετώπιση της σύζευξης
κεµαλισµού-µπολσεβικισµού.
Οι ενδιαφερόµενες υπηρεσίες στην Ελλάδα σύντοµα θεώρησαν το ζήτηµα της Θεσσαλονίκης
λήξαν . Η σταθεροποίηση του κοινωνικού καθεστώτος στη Βουλγαρία ανέτρεψε επίσης τις εκτιµήσεις
για επικείµενη βαλκανική επανάσταση. Μία έντονη σοβιετική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στη
συνέχεια, προς την κατεύθυνση εφαρµογής συγκαλυµµένης κοµµουνιστικής προπαγάνδας. Στην
Ελλάδα, κατά την εποχή της αγγλοσοβιετικής ρήξης, το 1927 , πληροφορίες και ενδείξεις ήγειραν
οξεία πολεµική κατά της σοβιετικής αποστολής για πριµοδότηση του ΚΚΕ και υπόθαλψη της
εργατικής αναταραχής στη Μακεδονία. Η σοβιετική εµπορική αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη
κατηγορήθηκε για επαφή µε τον κοµµουνιστή πράκτορα Γεώργιο Κοσβακίδη . Στο επόµενο χρονικό
διάστηµα, το ζήτηµα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε στις σχετικές αναφορές να δηλώνεται η
πεποίθηση για µία πραγµατικότητα που "...όλος ο κόσµος ξέρει πολύ καλά ".
4. Η "κοµµουνιστική διείσδυση" στο στρατό και στην αστυνοµία.
Ιδιαίτερη ανησυχία προξενούσε στις αρχές Ασφαλείας η κοµµουνιστική προπαγάνδα και ο
δυνητικός κίνδυνος "διάβρωσης" -κατά την υπηρεσιακή διάλεκτο- στα θεµέλια του κρατικού
µηχανισµού (στρατό και αστυνοµικές αρχές). Η ιδεολογική ένταξη αποτελούσε ανατρεπτική ενέργεια .
Στη Μακεδονία, µετά τους πολέµους, δείγµατα σχετικής προπαγάνδας, όπως κοµµουνιστικά
έντυπα ή προκηρύξεις προς τους χωροφύλακες, εντοπίζονταν αρκετά . Η ζύµωση στο στρατό
συνιστούσε µία οµολογηµένη πρόθεση των κοµµουνιστών και ήταν ευχερής η δράση ανάµεσα στους
κληρωτούς, µέσω των µελών της ΟΚΝΕ που καλούνταν υπό τα όπλα . Το κίνηµα είχε κατόπιν τη
δυνατότητα να κερδίσει µέχρι και έφεδρους αξιωµατικούς . Μέχρι το 1925 -που εξαρθρώθηκελειτουργούσε στο στρατό υποδειγµατικό κοµµουνιστικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες,
∆ράµα, Κοµοτηνή . Αν όµως η ύπαρξη κοµµουνιστικών τριάδων ήταν βέβαιη, η αποκάλυψή τους
ήταν, λόγω της συνωµοτικότητας στη λειτουργία, δύσκολη. Κατά τον Φεσσόπουλο, το κράτος δεν
έµενε απληροφόρητο για την έκταση της κοµµουνιστικής "διείσδυσης" στο στράτευµα. "...Εις χιλιάδας
ανέρχονται αι αναφοραί, τας οποίας όλαι ανεξαιρέτως αι στρατιωτικαί µονάδες ...υπέβαλον εις το
Υπουργείον των Στρατιωτικών." Νωθρότητα, όµως, κυριαρχούσε. "...Τα πάντα ερρίπτοντο εις το
αρχείον" .
Κατά την αντιµετώπιση του προβλήµατος, τα βασικά µέσα που µετέρχονταν οι αρµόδιες
υπηρεσίες ήταν οι διώξεις κάθε µορφής. Επί πλέον, για το ένα ζήτηµα -τη "διείσδυση"- προβλεπόταν η
παρακολούθηση και συστηµατική συλλογή πληροφοριών, ενώ το δεύτερο -η γοητεία των
κοµµουνιστικών ιδεών- αντιµετωπιζόταν µε την προπαγάνδιση των αστικών αξιών (φυλή, έθνος,
θρησκεία, κ.ά.) στους φαντάρους, µέσα από οργανωµένα µαθήµατα .
Η αντιµετώπιση της "διείσδυσης" στο σώµα Χωροφυλακής ήταν για τις αρχές ευχερέστερη.
Οταν το 1925 υποβλήθηκαν αθρόες αιτήσεις για κατάταξη στο Σώµα ∆ηµοσίας Ασφαλείας από
πολίτες που ήταν κοµµουνιστές, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεώθηκαν να επισυνάψουν και πιστοποιητικό
του Τµήµατος Καταδιώξεως . Τυχόν µεµονωµένες περιπτώσεις µέσα στη υπηρεσία ήταν γνωστές και
αντιµετωπίζονταν κατάλληλα . Κατασταλτικά, επίσης, µέτρα στο εσωτερικό του Σώµατος
αντιστάθµιζαν την κοµµουνιστική προπαγάνδα ανάµεσα στους χωροφύλακες, εστιασµένη στα
υπαρκτά προβλήµατά τους. Η κατάστασή τους απείχε, τότε, µόνιµα από την επιθυµητή (γλίσχρος
µισθός, κακή διατροφή-ιµατισµός-υπόδυση-στρατωνισµός, διαρκείς µεταθέσεις, τραχεία συµπεριφορά
των αξιωµατικών, κακώς εννοουµένη πειθαρχία, καταπάτηση δικαίου, µη βράβευση των ικανοτήτων
αλλά της κοµµατικής ένταξης) . Το µέλλον ήταν δυσοίωνο. Οι πρώην οπλίτες Κρητικής Χωροφυλακής
στη Μακεδονία ήταν, στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στη µεγάλη τους πλειοψηφία εργάτες ή
υπάλληλοι και αισθάνονταν παραγνωρισµένοι από υλική άποψη . Επίσης δεν ήταν όλοι οι
χωροφύλακες ικανοποιηµένοι από το αντικείµενο της δουλειάς τους. Ο Στέλιος Μαρκάκης,
απολυµένος χωροφύλακας που υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη, παραπονιόταν ότι η ιεραρχία της
υπηρεσίας υποχρέωνε τους οπλίτες χωροφύλακες να κτυπούν τους εργάτες επισείοντας, σε περίπτωση
απειθαρχίας, την απειλή κυρώσεων .

5. Οι διαµάχες των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων.
Εχουν περιγραφεί επαρκώς από την ιστοριογραφία για τον Μεσοπόλεµο οι διαµάχες για τη
νοµή της εξουσίας και η µόνιµη παρουσία του στρατού στις πολιτικές εξελίξεις . Οι συγκρούσεις
είχαν, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, αντίκτυπο στο κοινωνικό κίνηµα της Μακεδονίας-Θράκης.
α) Πολιτικές υστεροβουλίες.
Προέκταση των εσωτερικών διαφορών ήταν η αντιµετώπιση από την εξουσία ενός κινδύνου,
τον οποίο χαρακτήριζε εθνικό, µε µικροπολιτικούς υπολογισµούς. Για πολιτικούς λόγους και ανάλογα
µε τις περιστάσεις, αυξοµειωνόταν στις εκτιµήσεις η έκταση της κοµµουνιστικής προπαγάνδας
σύµφωνα µε τις τρέχουσες σκοπιµότητες. Το 1926, η δικτατορία µεγαλοποιούσε τον κίνδυνο για να
δικαιολογήσει το καθεστώς . Το 1927 η κυβερνητική αρχή υποτιµούσε τον αριθµό των κοµµουνιστών
της Θεσσαλονίκης για να δείξει ικανοποιητικές επιδόσεις. Στην ίδια χρονική φάση, η αστυνοµία της
Θεσσαλονίκης, από την πλευρά της, τον µεγαλοποιούσε για να τονίσει τη χρησιµότητα της .
Η έλλειψη ειλικρίνειας προκαλούσε σύγχυση για την πραγµατική διάσταση του κινδύνου που
υποτίθεται ότι διέτρεχε το υπάρχον κοινωνικό καθεστώς. Στο θέµα της δίωξης του κοµµουνισµού,
ήταν µία αιτία που αντικειµενικά περιόριζε την αποτελεσµατικότητα του κατασταλτικού µηχανισµού.
β) Τα εσωτερικά προβλήµατα της Χωροφυλακής.
Στην πολιτική πραγµατικότητα που η λογική των κρατούντων ευνοούσε την εξάρτηση της
αστυνοµίας από τα κόµµατα και η κάθε φατρία τοποθετούσε τους δικούς της εµπίστους , οι
αξιωµατικοί που επωµίζονταν ευθύνες για την τήρηση της τάξης µπορούσαν να είναι προκαταβολικά
βέβαιοι για το εφήµερο της εξουσίας τους.
Στη Μακεδονία, µετά το 1912, οι φιλελεύθεροι στηρίχθηκαν στους Κρήτες αξιωµατικούς και
χωροφύλακες µέχρι τις εκλογές του 1920, που η νέα αντιβενιζελική κυβέρνηση τοποθέτησε δικούς της
ανθρώπους. Παραµερίστηκε ο Βογιατζάκης και τοποθετήθηκαν διευθυντής Α∆Θ ο Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου και διοικητής Α∆ΧΜ ο αντισυνταγµατάρχης Απόστολος Καραγκούνης. Το 1922,
η Επαναστατική Επιτροπή αποµάκρυνε και τους δύο. Επικεφαλής της χωροφυλακής στη Μακεδονία
τοποθετήθηκαν οι Κρήτες ταγµατάρχες Ιωάννης Παπαδάκης, Βογιατζάκης και Γεώργιος Βούρος .
Ακολούθησε µία περίοδος γενικής αναταραχής στη Χωροφυλακή .
Στη Θεσσαλονίκη, ο Σπυρίδων Καράµπελας, που τοποθετήθηκε επικεφαλής της Α∆ΧΜ από τις
αρχές του 1924, πήρε το 1925 δυσµενή µετάθεση .
Το Σεπτέµβριο 1924 τοποθετήθηκε ως διευθυντής Α∆Θ ο αντισυνταγµατάρχης Νικόλαος
Μερεντίτης . Σύντοµα µετατέθηκε στη ∆ράµα ο Νικηφοράκης, λόγω τριβών µε τον νέο προϊστάµενό
του. Ηταν όµως αποτελεσµατικός στη δίωξη του κοινού εγκλήµατος και οι επαγγελµατίες ζήτησαν
από το διοικητή Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης Καλοχριστιανάκη, την επαναφορά του. Πράγµατι, ο
Νικηφοράκης ανέλαβε πάλι τη διοίκηση του Τµήµατος Καταδιώξεως. Η σύγκρουση -και µε άλλους
τοπικούς κύκλους- κόστισε στον Μερεντίτη την αντικατάστασή του και στη θέση του ανέλαβε στις 412-1924 ο Καλοχριστιανάκης . Ο Μερεντίτης όµως επανήλθε, τον Ιούλιο 1925 . Στη συνέχεια, στο
αποτυχηµένο στρατιωτικό κίνηµα Καρακούφα-Μπακιρτζή της 9-4-1926 κατά του Πάγκαλου -είχε
συµµετοχή ο Καλοχριστιανάκης-, ήταν, µαζί µε το διευθυντή του Κέντρου της ΥΓΑΚ,
αντισυνταγµατάρχη Μαυροειδή Γιαννουκάκο, επικεφαλής των καθεστωτικών αρχών. Στη δίκη των
κινηµατιών αξιωµατικών, ο Καλοχριστιανάκης καταδικάσθηκε σε τριετή φυλάκιση . Τον Ιούνιο 1926
ο Μερεντίτης µετατέθηκε στην Αθήνα. Τον αντικατέστησε στην Α∆Θ ο Γιαννουκάκος . Την ανατροπή
του Πάγκαλου, τον Αύγ. 1926, ακολούθησε η αντικατάσταση του Γιαννουκάκου από τον
Καλοχριστιανάκη και η σύλληψη του Μερεντίτη .
∆εν έλειψαν και οι εµπλοκές σε σκάνδαλα. Ο Γεώργιος Ζαριφόπουλος, διευθυντής Α∆Θ από το
Μάρτ. 1924 , καταδικάσθηκε για την ανάµειξή του σε καταχρήσεις και το 1925 εκτελέσθηκε . Ο
Φεσσόπουλος κατηγόρησε τη Χωροφυλακή ότι εχθρευόταν την ΥΓΑΚ διότι επιδίωκε να τη θέσει υπό
τη δικαιοδοσία της (υπαγόταν απευθείας στον Πάγκαλο ) µε στόχο τα µυστικά κονδύλια. Για τον ίδιο
έγιναν ανακρίσεις µετά την πτώση της δικτατορίας για κατάχρηση κατά τη διαχείριση αυτών . Το 1927
ο Ιωάννης Παπαδάκης, κουµπάρος του Καλοχριστιανάκη, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει µετά την
απαγγελία κατηγορίας εναντίον του για διαφθορά . O ανθυποµοίραρχος Ιωάννης Γιουλούντας,
υποδιοικητής Χωροφυλακής Πορροΐων, κατηγορήθηκε για κλοπή από ιδιώτη, ο οποίος καταδικάσθηκε
στις 31-3-1927 για ψευδή καταµήνυση .
γ) Η διαµάχη Αστυνοµίας Πόλεων και Χωροφυλακής.

Η ίδρυση της Αστυνοµίας Πόλεων σύντοµα συνοδεύτηκε από έναν υπηρεσιακό ανταγωνισµό
µε τη Χωροφυλακή. Η θέση των αξιωµατικών χωροφυλακής ήταν ότι στα καθήκοντα της
Χωροφυλακής, σχετικά µε τη δηµόσια ασφάλεια και την τάξη, συµπεριλαµβάνονταν η συλλογή
πληροφοριών για δραστηριότητες κατά του κοινωνικού καθεστώτος. Επίσης, στις περιπτώσεις
εκδηλώσεων, συνελεύσεων και διαδηλώσεων, η παρακολούθηση και αποκατάσταση της τάξης. Τα
καθήκοντα της Αστυνοµίας Πόλεων, πίστευαν οι ίδιοι αξιωµατικοί, όφειλαν να είναι η επόπτευση της
αγοράς, η ρύθµιση της τροχαίας κίνησης και άλλα της ίδιας φύσης .
Επί Πάγκαλου, οξύνθηκε η έχθρα των δύο σωµάτων µετά από τον προσανατολισµό του
υφυπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης Γ. Βογόπουλου, υπέρ της Αστυνοµίας Πόλεων και την
απόπειρα να αφαιρεθεί ο τοµέας της δηµόσιας ασφάλειας από τη Χωροφυλακή. Η έντονη παρέµβαση
της ηγεσίας της Χωροφυλακής, και προσωπικά του αρχηγού της, υποστράτηγου ∆ηµήτριου Κοκκαλά,
απέτρεψε την υλοποίηση αυτής της πρόθεσης .
Το ενδιαφέρον για το κίνηµα έγκειται στην εξέλιξη της διαµάχης. Ο υφυπουργός ανέχθηκε,
τελικά, την αρµοδιότητα της Χωροφυλακής επί της δηµόσιας ασφάλειας των πόλεων, αλλά βρήκε
άλλο τρόπο να επιτεθεί κατά του Σώµατος.
"...Επί τη προφάσει της καταρτίσεως της Ειδικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (δηλονότι της
παρακολουθήσεως κοµµουνιστών, προπαγανδιστών, κλπ.) προσεπάθησε να αποστερήσει την
Χωροφυλακήν Αξιωµατικών χρησιµοτάτων, ούτως ώστε να µειώση την έντασιν των προσπαθειών
προς αυτοσυντήρησιν του Σώµατος. "
Ενεργητικά στελέχη εξοστρακίσθηκαν στον τοµέα της δίωξης του κοµµουνισµού, όπου όµως
αξιοποίησαν τα προσόντα τους αποτελεσµατικά.
Κεφάλαιο III. Οι διώξεις.
1. Η οργάνωση της δίωξης.
Στην πρώιµη φάση της κοινωνικής κίνησης, κατά τη διάρκεια και µετά τους πολέµους,
οργανώθηκε και ίσχυε το πλαίσιο που αποκλήθηκε "λευκή τροµοκρατία" . Οι διωκτικές αρχές είχαν
όµως µέτριες δυνατότητες, αναγκάζονταν να κινηθούν εµπειρικά και περιορίζονταν στο κυνηγητό των
επωνύµων, µε επιδόσεις εξίσου µέτριες . Απειροι στην παρακολούθηση και στις συλλήψεις, είχαν το
πορτραίτο µονάχα των εκτεθειµένων σε ανοικτή δράση και αναλώνονταν σε τυφλά κτυπήµατα. Παρά
τη συµβολή δοκιµασµένων µεθόδων (µπράβοι, εργατικά αντισωµατεία), δεν ανακόπηκε η ενδυνάµωση
του κοινωνικού κινήµατος. Επιδίωξη των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων στην εξουσία, αυτή την
εποχή, ήταν η κατάρτιση ενός εργατικού µεταρρυθµιστικού φορέα, που θα ήταν επιδεκτικός στην
επιρροή των κεφαλαιούχων και των εκάστοτε κυβερνήσεων . Η ριζοσπαστικοποίηση του κοινωνικού
κινήµατος απέτρεψε την ανάπτυξη ενός αξιόλογου ρεύµατος. Η ανάµιξη του κρατικού µηχανισµού
στις εργατικές συνδικαλιστικές εξελίξεις περιορίστηκε σε ευκαιριακές παρεµβάσεις
ή στη
διαµόρφωση επιθυµητών συσχετισµών στα εργατικά συνέδρια .
Οι επισηµάνσεις αυτές συµπληρώνονται στη Μακεδονία-Θράκη από την παρατήρηση για την
κραυγαλέα αδικία στη διανοµή του πλούτου , τη µόνιµη διαµάχη καπνεργατών-καπνεµπορικού
κεφαλαίου
και την κατασταλτική παρέµβαση του κράτους. Ενα αρχικό πλεονέκτηµα των
καπνεργατών, η απαγόρευση της εξαγωγής ανεπεξέργαστων καπνών (συνδεδεµένη µε προσφορά
εργασίας και υψηλές αµοιβές), σύντοµα παραµερίστηκε και η κοινωνική ζωή της περιοχής εισήλθε,
ιδίως κατά το διάστηµα µετά το 1926, σε φάση όξυνσης της ταξικής πάλης. Από τις αρχές του 1924, η
καπνεµπορική τακτική, µε την επιδίωξη της παρέλκυσης των καπνεργατικών ζητηµάτων, εξωθούσε
τους εργάτες σε απεργίες και ταραχές. Η στάση των αρχών ήταν σταθερά υπέρ της ελευθερίας της
εργασίας. Στη θέση των απεργούντων προσλαµβάνονταν οι λεγόµενοι ελεύθεροι εργάτες, δηλαδή
ανειδίκευτοι άνεργοι, πατάσσονταν οι αντιδράσεις -µε τη φρούρηση των χώρων δουλειάς, τις
συλλήψεις και τους ξυλοδαρµούς-, µονιµοποιούνταν οι ελεύθεροι και απολύονταν οι πρωτεργάτες της
απεργίας.
Σε µία δεύτερη φάση οργάνωσης, αναβαθµίστηκε επί Πάγκαλου η κοµµουνιστική δίωξη µε τη
σύσταση αρµόδιας υπηρεσίας ασφάλειας. Το τµήµα ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µετά από ένα
προπαρασκευαστικό µεσοδιάστηµα, απέδωσε καρπούς το 1927. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας
περιλαµβάνεται διεξοδική περιγραφή της δραστηριότητας του κρατικού µηχανισµού αυτή την περίοδο.
Στο επόµενο διάστηµα η τροµοκρατία εντάθηκε. Πυροβολούνταν µέχρι και οι αφισοκολλητές.
Οι συλλήψεις πολλαπλασιάστηκαν . Η τελική φάση οργάνωσης της δίωξης συντελέστηκε το 1929, µε
το Ιδιώνυµο αδίκηµα .

2. Τα κατασταλτικά µέτρα.
α) ∆εδοµένα της ισχύουσας κουλτούρας.
Πολλές είναι οι παράµετροι που διαπλέκονται µε την πολιτιστική υφή των γεγονότων των
σχετικών µε τη δίωξη των κοµµουνιστών. Θίγοντας το ζήτηµα της βίας, θα αναφερθούµε σε µία εποχή
που η χειροδικία της χωροφυλακής κατά του πολίτη θεωρούνταν από την υπηρεσία όχι µόνο µέσο
φρονηµατισµού αλλά και διαπαιδαγώγησης. Για τους µικρούς εφηµεριδοπώλες της Θεσσαλονίκης
ήταν συστατικό στοιχείο του επαγγέλµατός τους. ∆ιαµαρτυρίες δεν διατυπώνονταν παρά σποραδικά,
και αυτές µόνο για υπερβάλλοντα ζήλο των οργάνων. Από τους εργάτες, επίσης, ο ξυλοδαρµός
αντιµετωπιζόταν σαν κοινοτοπία. Οσοι προσάγονταν τακτικά στις ανακριτικές αρχές γνώριζαν τί
συνήθως επακολουθούσε. Το 1925, όλοι κούρευαν κοντά τα µαλλιά τους, γιατί στην Ασφάλεια
επικρατούσε η µέθοδος να αρπάζουν τον κρατούµενο από αυτά . Παράλληλα, οι πολιτικές αρχές δεν
φαίνεται να επιδίωκαν την ουσιαστική διαφοροποίησή τους. Οταν διαµαρτυρήθηκε το ταξικό
καπνεργατικό συνδικάτο της Θεσσαλονίκης, το ∆εκέµβριο 1926, στον Γενικό ∆ιοικητή για τον ανηλεή
δαρµό µέλους του στο 9ο ΑΤ, αυτός "...έλαβε υπό σηµείωσιν το γεγονός. "
Αλλα πολιτιστικά δεδοµένα σε σχέση µε τη συµπεριφορά του κράτους κατά την εφαρµογή των
κοµµουνιστικών διώξεων αναιρέθηκαν στη διαδικασία της εξέλιξης. Αν αναφερθούµε στην έξοδο της
γυναίκας στην παραγωγή, θα διαπιστώσουµε ότι γέννησε στην κοινωνία την ανάγκη για νέα θεώρηση
του γυναικείου ζητήµατος. Ενα πρώτο πρόβληµα προς αντιµετώπιση ήταν οι καπνεργάτριες (τις
υπολογίζουµε σε 3.000, το 10% δηλαδή του καπνεργατικού δυναµικού), που, µε την προβολή µίας
άλλης ηθικής, έτειναν να ανατρέψουν τον κώδικα για τη γυναίκα . Ιστορικά, το µη συµβατικό είχε
αντιµετωπισθεί ως απειλή για το κράτος και την κοινωνία . Ο Καραγκούνης αντιδρούσε στην
κοινωνική κίνηση, όταν απειλούσε τη µικρή εργάτρια Ελένη Κωνσταντίνου ότι "...είνε υπόπτου
διαγωγής και θα την περάση από ιατρικήν εξέτασιν και αν αποδειχθή τίποτε θα την στείλη στα
πορνεία." Η καπνεργάτρια, επίσης, µε τη συµµετοχή της στην πολιτική πράξη δηµιουργούσε στις
κρατικές αρχές καινούργια προβλήµατα. Η νοοτροπία της εποχής να διώκονται µόνον οι άνδρες ήταν
απόρροια της πρακτικής δυσχέρειας για σεβασµό της ισχύουσας ηθικής για το γυναικείο φύλο.
Συγκρουόταν όµως µε την αναγκαιότητα για ίση κατασταλτική µεταχείριση των γυναικών. ∆εν ήταν,
έτσι, πάντα δυνατό να αποφευχθεί η δίωξή τους. Η Κατίνα Καγιάρα, που, συµµετέχοντας σε εργατικές
κινητοποιήσεις, κατάφερνε "επανειληµµένα δήγµατα" σε χωροφύλακες, δηµιουργούσε αδιέξοδο.
Παραπέµφθηκε, διότι στις συγκρούσεις της 13-5-1928 δάγκωσε έναν ενωµοτάρχη, και καταδικάστηκε
µαζί µε άλλους, αλλά κρατήθηκαν µόνο οι άνδρες ("...πλην της Κ Κ καθ'ο γυναικός."). Οταν στις
συγκρούσεις της 8-7-1928 επανέλαβε το ίδιο αδίκηµα, οι αρχές δεν µπορούσαν να αποφύγουν τη
φυλάκισή της .
Στη διαδικασία της καταστολής, ήταν επόµενο να καταρρακώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ηπιες περιπτώσεις αναδεικνύουν ευκρινέστερα αυτό το γενικά αποδεκτό συµπέρασµα: Το 1926, η
Ασφάλεια επεµβαίνει σε µία προσφυγική συγκέντρωση αστέγων, στην Καλαµαριά, και συλλαµβάνει 8
άτοµα, µεταξύ τους ένα µέλος της ΟΚΝΕ. Στο δρόµο προς το κρατητήριο, ο νεολαίος εµφάνισε έπειξη
προς αφόδευση, αλλά εµψυχώθηκε από τους συντρόφους του και υπέµεινε το πρόβληµα µέχρι να
φθάσουν στον προορισµό τους. Εκεί, οι δεσµοφύλακες τους έκλεισαν όλους στο κελί, αρνούµενοι να
οδηγήσουν το νεαρό στο αφοδευτήριο και αδιαφορώντας για τις διαµαρτυρίες. Ισως δεν ικανοποίησαν
έτσι κάποια ταπεινά αισθήµατα, αλλά στόχευαν στην κάµψη του ηθικού των κρατουµένων. Ισως σε
κάποιους να είχαν συζευχθεί τα δύο αυτά στοιχεία. Οι συγκρατούµενοι, πάντως, εξάντλησαν την
εφευρετικότητά τους, σπάζοντας µια στάµνα, ώστε να χρησιµοποιηθεί ένα κοµµάτι της από τον
πάσχοντα σαν πρόχειρο δοχείο. ∆υστυχώς, κανένα από αυτά δεν σχηµάτιζε την αναγκαία κοιλότητα .
β) Η άσκηση φυσικής βίας.
Η φυσική βία ήταν η κύρια µορφή καταστολής ανάµεσα στα άλλα άµεσα (δηλαδή εκτελεστικού
χαρακτήρα) µέτρα. Στη Θεσσαλονίκη, το 1921, αποτελούσε διοικητική οδηγία. Ο Καραγκούνης
επέπληττε τους άνδρες του 5ου ΑΤ: "Αυτούς τους µπολσεβίκους να µην τους φέρνετε έτσι αλλά
σακατεµένους εµπρός µου...", "...να τους φέρνετε µισούς." Τους πρότρεπε: "Αυτό το τµήµα πρέπει να
είναι ο τάφος των εργατών..." και απειλούσε: "Ολοι οι εργάται θα πέσουν εµπρός µου πτώµατα."
Η φυσική βία, σύµφωνα µε πηγή αποδίδουσα την επίσηµη κρατική εκδοχή, δεν ήταν θεωρητικά
αποδεκτή από τις αρχές . ∆ιαπιστωµένα, άλλωστε, ποτέ δεν ωφέλησε το νόµο ο υπερβολικός ζήλος
στην εφαρµογή του. Summum jus, summa injustia. Στις σχολές ενωµοταρχών και αξιωµατικών
χωροφυλακής, προσθέτει η ίδια πηγή, οι δόκιµοι διδάσκονταν να µη φέρονται τυραννικά στο λαό. Οι
παρεκκλίσεις χρεώνονται στα κατώτερα ιδίως όργανα, τα οποία µε την άσκηση βίας προσβλέπανε στη

δηµιουργία ανάλογης φήµης . Το τελευταίο στοιχείο µεταφράζεται ως πρόθεση για την απόκτηση ενός
τίτλου, που διευκόλυνε το όργανο κατά τη διεκπεραίωση αντιδηµοφιλών πράξεων. Επίσης, ως
αυτοεπιβεβαίωση, που απορρέει από τη συµµετοχή στην εξουσία .
Η έρευνα µας έδειξε ότι η πράξη αποµακρύνθηκε από τη σχολική θεωρία και οι εξαιρέσεις που
αφορούσαν και στις ανώτερες επίσης βαθµίδες της ιεραρχίας αποτέλεσαν τον κανόνα.
Σε µία χρονική θεώρηση της χρήσης βίας, θα διαπιστωθούν στη Μακεδονία-Θράκη
διακυµάνσεις, καθώς επίσης και ιδιαίτερες καταστάσεις. Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο η βία
ήταν σχετικά περιορισµένη και χρησιµοποιόταν εναντίον µιας περιχαρακωµένης, ούτως ή άλλως,
κοινωνικής κίνησης. Σε αυτό συνεργούσαν οι συνθήκες (ίσχυε καθεστώς αναστολής των ελευθεριών,
µέχρι το 1920, και περιοριστικά µέτρα, µέχρι το 1923). Η ταξική πάλη, επίσης, δεν εκδηλωνόταν µε
οξύτητα. Οι καπνεργάτες, το "επαναστατικό προλεταριάτο", είχαν κατακτήσει µία σχετική ευµάρεια.
Απέναντι στη στρατηγική και τακτική της Κ∆ για τα Βαλκάνια, πριν από το 1924, δεν εµφανίζονταν
ιδιαίτερες αντιδράσεις από την πλευρά της αστικής τάξης. Στο µεσοδιάστηµα της πεφωτισµένης
φιλελεύθερης διακυβέρνησης και στη δικτατορία που ακολούθησε, δεν υπήρξε κάποια ουσιώδης
διαφορά στην άσκηση δίωξης κατά των κοµµουνιστών. Επί Πάγκαλου, µάλιστα, περιορίστηκε έπιασαν τόπο οι απειλές του και συρρικνώθηκε η κοινωνική κίνηση-. Αµέσως µετά την πτώση της
δικτατορίας, το Σεπτέµβριο 1926, αντιµετωπίσθηκαν µε τη βία τα κύµατα εργατικών κινητοποιήσεων
και πολιτικών ταραχών. Η καταστολή ήταν αδίστακτη. Οι αρχές θεωρούσαν ότι δεν είχαν άλλη
επιλογή µπροστά στην πιθανότητα γενικότερης κρίσης. Ιδιαίτερα στις καπνεργατικές εξεγέρσεις του
Μαΐου-Ιουνίου 1927 και Ιουνίου-Ιουλίου 1928, εφαρµόσθηκε άγρια καταστολή.
Σε µία διαβάθµιση της χρήσης βίας, θα διακρίνουµε κατηγορίες µε βάση τη µορφή της
καταστολής, όπως και το µέγεθος της προξενηθείσας κάκωσης.
Βαριές σωµατικές βλάβες προξενούνταν από τα βασανιστήρια. Ο εντατικός ξυλοδαρµός, το
µαστίγωµα µε βούρδουλα, o "φάλαγγας", ήταν συνηθισµένα βασανιστήρια. Το "τσεγγέλι", στην
Καβάλα, ήταν πρωτοτυπία του Αλεξάκη . Ηταν δυνατό να αφήσουν προβλήµατα υγείας . Το
σοβαρότερο κρούσµα µαζικού βασανισµού έχει καταγραφεί το 1925, στην περιοχή Θεσσαλονίκης:
Εξαρση της κοµµουνιστικής προπαγάνδας στο στρατό οδήγησε, τον Ιανουάριο 1925, σε µεµονωµένες
συλλήψεις και, λίγο αργότερα, σε µαζικές εκκαθαρίσεις. Στον Ορχο Αεροπορίας, στο Σέδες,
πιάστηκαν 70, οι οποίοι υποβλήθηκαν από το λοχαγό Γ. Θεµελή επί ένα µήνα σε επώδυνη ανάκριση
(φάλαγγα, κτυπήµατα µε βούρδουλα, µπήξιµο αγκίδων στα νύχια) για να οµολογήσουν. Στο
φρουραρχείο Θεσσαλονίκης, ανακρίθηκαν 40 άλλοι φαντάροι από τα υπόλοιπα σώµατα µε τη "σιδηρά
στεφάνη". Τα βασανιστήρια επαναλήφθηκαν (κτυπήµατα µε σιδερένια βέργα) στις φυλακές του Γεντί
Κουλέ, σε βάρος αυτών που παραπέµφθηκαν, στις 12-3-1925, από τον Θεµελή και τους ανθρώπους
του. Εφάρµοζαν ταυτόχρονα ψυχολογική πίεση, εκτελούσαν τον κάθε βασανισµό µπροστά στους
υπόλοιπους κρατούµενους κοµµουνιστές απειλώντας τους ότι θα υποστούν τα ίδια. Τελικά, 17
καταδικάστηκαν, στους υπόλοιπους έµεινε η εµπειρία προς συµµόρφωση .
Οι τραυµατισµοί ήταν µόνιµο αποτέλεσµα της καταστολής δυναµικών καπνεργατικών
κινητοποιήσεων. Η διάλυση των συγκεντρωµένων από τις αρχές επιτυγχανόταν µε επέλαση έφιππων
σπαθοφόρων. Τα άλογα ποδοπατούσαν τους εργάτες ενώ οι αναβάτες προξενούσαν τραύµατα σε
αυτούς µε τά όπλα. Οπως προκύπτει από την καταγραφή στον τύπο, δεν υπήρξαν στην περιοχή
αξιόλογες καπνεργατικές κινητοποιήσεις που να µη συνοδεύτηκαν από διατάραξη της τάξης και
αιµατηρά επεισόδια κατά την επέµβαση του κατασταλτικού µηχανισµού.
Στη Βόρεια Ελλάδα (όπως και πανελλήνια) υπήρξαν και θάνατοι. Ο πρώτος που σηµειώθηκε
ήταν, το 1920, του Παναγιώτη Ζέκου, στελέχους του ΕΚΘ και γγ του ταξικού συνδικάτου ∆ιεθνής
Καπνεργατική Ενωσις Θεσσαλονίκης, που ήταν έγκλειστος στις φυλακές της Καβάλας. Είχε υποστεί
κακουχίες που του στοίχισαν τη ζωή . Το Νοέµβριο 1921, κατά την καταστολή καπνεργατικής
απεργίας στην Ξάνθη, υπήρξε ένας νεκρός . Το Μάρτιο 1923 πυροβολήθηκε ο οικοδόµος Νικόλαος
Τόµογλης από τον Σταύρο Καλιοµιχάλη, ανθυπασπιστή του Τάγµατος Εθελοντών, µέσα στο 3ο ΑΤ .
Ο Αθανάσιος Ζουγρής, φοιτητής, µέλος της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Αθηνών και γραµµατέας το
1923 της αντίστοιχης οργάνωσης Καβάλλας, κρατούµενος µετά την απεργία του 1923, πέθανε το
Νοέµβριο 1923 µέσα στις φυλακές ∆ράµας . Στα γεγονότα της Καβάλας στις 10-11-1924, κατά την
επίθεση του στρατού φονεύθηκε η καπνεργάτρια Αγγέλα Παπαδοπούλου . Στις 15-2-1927, κατά τη
διάρκεια lock-out και την κατάληψη των καπνεργοστασίων της Θεσσαλονίκης από τους ανέργους,
τραυµατίσθηκε θανάσιµα κατά τη ρίψη πυρών ο Γιουσέ Καρεµφίλ, µέλος του "συντηρητικού"
σωµατείου Ενωσις . Κατά την καπνεργατική απεργία του 1928 διπλασιάστηκαν τα θύµατα: Στις 11-61928, στο Πράβι, πυροβολήθηκε ο "συντηρητικός" Ιωάννης Κοτσάνης από υπενωµοτάρχη . Στις 13-61928, στην Ξάνθη, απεργιακή πορεία βλήθηκε από πυρά της αστυνοµίας και του στρατού. Οι απώλειες
ήταν 4 καπνεργάτες νεκροί, οι Σωκράτης Καράµπελας, Κοτσώνης, Θεοδοσίου και Ραµαντάν Ογλού .

Γεγονότα που, κατά την έρευνα των πηγών, βρέθηκαν επαναλαµβανόµενα, µας δείχνουν την
πρακτική της καταστολής. Στις µεθόδους της περιλαµβάνονταν έρευνες και καταλήψεις στα γραφεία
των εργατικών κέντρων (κατά την περίοδο της οργανικής σύνδεσης του KKE µε τη ΓΣΕΕ, ως το 1926,
οι δύο φορείς συστεγάζονταν) στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, ∆ράµα και Σέρρες. Οι βιαιότερες
έφοδοι πραγµατοποιούνταν στο ΕΚΘ. Κατά την αντιδικία του Μαΐου 1924 µεταξύ καπνεµπόρων και
καπνεργατών για τη µείωση των ηµεροµισθίων, εφόρµησαν -µετά από µάταιες προειδοποιήσεις-, στις
20-5-1924, στα γραφεία του ΕΚΘ (στην οδό Φράγκων [η σηµερινή οδός Μοσκώφ]) τα Τµήµατα
Ασφαλείας και Καταδιώξεως, µε επικεφαλής τους διοικητές τους Κανδυλάκη και Νικηφοράκη.
Κακοποιήθηκαν όσοι βρέθηκαν µέσα. Οταν κινητοποιήθηκαν εργάτες και εργάτριες και
συγκεντρώθηκαν στον περίβολο του ΕΚΘ, στήθηκε ένα πολυβόλο και ακολούθησε επέλαση ιππικού .
Κατά τα γεγονότα της 2-6-1927 και την αναστάτωση της πόλης, 1.000 εργάτες προ του ∆ιοικητηρίου
διαλύθηκαν από το ιππικό και κατέφυγαν στο ΕΚΘ (στεγαζόταν τότε στο Καπάνι). Οι τολµηρότεροι 90 άνδρες και 9 γυναίκες- κλείστηκαν µέσα. Το κτίριο πολιόρκησαν χωροφύλακες και στρατός, που
επιδόθηκαν σε καταιγισµό πυρών, καθιστώντας το διάτρητο και αναγκάζοντας τους εργάτες να
παραδοθούν .
Αλλη οµαδοποίηση στοιχείων, που αφορούν στο στελεχικό δυναµικό του κινήµατος, οδηγεί
στη γενίκευση ότι οι ηγέτες ήταν θύµατα της πλέον βίαιης καταστολής. Επιλεκτικά αναφέρουµε: Στην
Ξάνθη, το 1920, κατά τον προεκλογικό αγώνα, ο Χακρή Ιζέτωφ, γγ του ταξικού καπνεργατικού
σωµατείου Αµυνα (Zastita), κακοποιήθηκε άγρια . Ο Ελευθέριος Σταυρίδης συνελήφθη στη ∆ράµα, το
Φεβρουάριο 1922, και ξυλοκοπήθηκε, διότι κατά τη διάρκεια συλλαλλητήριου φώναζε αντιπολεµικά
συνθήµατα. Στην ίδια πόλη, συνελήφθη τον Ιούλιο 1922 ο µουσουλµάνος ηγέτης καπνεργάτης Χιβζή.
Στο κρατητήριο δάρθηκε ανηλεώς . Στη Θεσσαλονίκη πιάστηκαν, στις 28-7-1922, 39 στελέχη εργάτες
για το θανάσιµο µαχαίρωµα του µυστικού Ευάγγελου Κότσυφα. Υποβλήθηκαν σε ξυλοδαρµούς και
προφυλακίσθηκαν, παρόλο που σύντοµα αποδείχθηκε ότι ήταν ζήτηµα άσχετο µε τα εργατικά . Ο
Αβραάµ Μπεναρόγια, ιστορική µορφή του κινήµατος της Θεσσαλονίκης, είχε προσωπική εµπειρία
αµέτρητων ξυλοδαρµών. Οι περιπέτειές του δεν σταµατούσαν ούτε εκτός έδρας. Το Φεβρουάριο 1921,
στο Βόλο, όπου πήγε για να συµπαρασταθεί στη γενική απεργία των εργατών, πιάστηκε µαζί µε
άλλους, ξυλοκοπήθηκε άγρια και φυλακίστηκε . Ο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, πιάστηκε µαζί
µε άλλους εργάτες κατά την επιδροµή της 20-5-1924 στο ΕΚΘ. Επακολούθησαν βασανιστήρια . Ο
Νικόλαος [Νίκος] Ζαχαριάδης, το Φεβρουάριο 1925, προφυλακισµένος "επί εσχάτη προδοσία" στο
Γεντί Κουλέ, κακοποιήθηκε κατ' επανάληψη από τους δεσµοφύλακες . Ο βουλευτής του ΚΚΕ
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης τραυµατίσθηκε στην Ξάνθη κατά τις ταραχές του Μαΐου 1927 . Ο
Λεωνίδας Στρίγκος, στη Θεσσαλονίκη, κατά την απεργία του 1928, υπέστη άγριο βασανισµό .
γ) Φυλακίσεις και εκτοπίσεις.
Οι σοβαρές παραβάσεις του νόµου και οι κοινωνικές ταραχές κατέληγαν πάντα σε συλλήψεις
των πρωταιτίων και, συχνά, σε παραποµπή σε δίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τα
δικαστικά αρχεία της πόλης, τους κατηγορούµενους, στην πλειοψηφία τους, υπερασπιζόταν ο
Νικόλαος Τζερµιάς . Μερικές υποθέσεις είχε αναλάβει και ο Νίκος ∆ηµητράτος, πρώην γραµµατέας
του ΣΕΚΕ, που, µετά τη διαγραφή του, είχε εγκατασταθεί και δικηγορούσε στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί
καταδικάστηκαν, αυτή την εποχή, και κλείστηκαν στις φυλακές. Παράλληλα, εκτοπίσεις κοινωνικά
δραστήριων ατόµων, ιδίως των συνδικαλιστών και των πολιτικών στελεχών, πραγµατοποιούνταν
χωρίς καν απαγγελία κατηγορίας . Ο Μπεναρόγια, µε απανωτές εξορίες στο ιστορικό του επί
Τουρκοκρατίας και εκτόπιση το 1914 µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, εκτοπίσθηκε από τις
ελληνικές αρχές για δεύτερη φορά το 1919. Το 1926 είχαν εκτοπισθεί όλα τα στελέχη της Καβάλας,
∆ράµας, Ξάνθης και Κοµοτηνής, καθώς και τα περισσότερα της Θεσσαλονίκης . Mέχρι τη θέσπιση του
Ιδιωνύµου, ένα σηµαντικό µέρος των 500 περίπου εκτοπισµένων προερχόταν από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ο αριθµός δεν είναι µεγάλος, αν συγκριθεί µε τον όγκο του κινήµατος ή µε τις συντονισµένες διώξεις
της αµέσως επόµενης περιόδου. Το κράτος ήταν ακόµα ανοργάνωτο και αντιµετώπιζε το κίνηµα
αποσπασµατικά. Στη συνέχεια, το 1929, παρά τις έντονες αντιδράσεις , επιβλήθηκε µε το Ιδιώνυµο η
ποινικοποίηση της πρόθεσης για ανατροπή, πριν το αποτέλεσµά της -η επανάσταση- να δηµιουργήσει
δίκαιο . Οι υποστηρικτές του µέτρου στη Θεσσαλονίκη καλωσόρισαν το συγχρονισµό του βήµατος της
χώρας µε αυτό της Ευρώπης, όπου η ποινικοποίηση της κοµµουνιστικής ιδεολογίας ίσχυε προ πολλού
.
Κεφάλαιο IV. Αµυνα και επίθεση του κινήµατος.

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η δράση του κινήµατος παρουσιάζεται µε διάφορες εκδοχές. Ως
αντίδραση απέναντι στην πολιτική των κυρίαρχων κοινωνικών δυνάµεων και τις διώξεις, η δράση µε
τη µορφή της µαχητικότητας θα µπορούσε γενικά να θεωρηθεί σαν ένας τρόπος άµυνας του κινήµατος
ενάντια στην κοινωνική αδικία. Βέβαια, η δράση, ως µορφή κοινωνικής κίνησης, µπορεί να γίνει
δεκτή και ως αµφισβήτηση, δηλαδή πρόθεση για ανατροπή, του υφιστάµενου κοινωνικού καθεστώτος.
1. Μορφές κοινωνικής συµπεριφοράς του καπνεργάτη.
Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων για τους καπνεργάτες και καπνεργάτριες κατά τη
δεκαετία του 1920, τα οποία περιέχονται σε χρησιµοποιηθείσες ιστορικές πηγές, καταλήγει στην
επισήµανση πλευρών κοινωνικής συµπεριφοράς, που χαρακτηρίζουν τη µεγάλη πλειοψηφία τους.
Μπορούµε να αναφέρουµε την υπερηφάνεια για το επάγγελµα και την τέχνη τους, τον υψηλό βαθµό
ταξικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, την οργανωµένη προβολή των διεκδικήσεων, µαχητικότητα,
πολιτικοποίηση και ένταξη στο κοµµουνιστικό κίνηµα .
Εχει πρόσθετο ερευνητικό ενδιαφέρον η µελέτη των γεγονότων των σχετικών µε την έκφραση
της µαχητικότητας. Σε ογκώδη πληθυσµό, όπως οι 30.000 καπνεργάτες της Μακεδονίας-Θράκης
(100.000 µε τις οικογένειές τους), είναι φυσικό για τον ιστορικό µελετητή να καταγράφεται ένας
αριθµός περιστατικών, κατά το ξετύλιγµα δυναµικών κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονταν από την
ύπαρξη βίας. Μία λεπτοµερής έρευνα οδηγεί στον εντοπισµό στατιστικά αξιολογήσιµων
χαρακτηριστικών της καθηµερινής ζωής. Αρκετοί είχαν εξοικείωση µε την οπλοφορία (αιχµηρά και
τέµνοντα όργανα -σουγιάς, φαλτσέτα, ξυράφι, βελόνη [σακοράφα], κλπ.-, σπανιότερα πιστόλι),
ορισµένοι και µε την οπλοχρησία. Καταγράφεται, αραιά, η πρόκληση τραυµάτων, έστω
απροµελέτητων . Ηταν αναµενόµενο, το πολιτιστικό στοιχείο της βίας στην καθηµερινή ζωή, στο
τµήµα του καπνεργατικού πληθυσµού που αναφέραµε, να βρίσκει δίαυλο και στο κίνηµα. Είχε τότε
την αξιοποίησή του το παραπάνω οπλοστάσιο, µαζί µε άλλα αντικείµενα που µετατρέπονταν σε
επιθετικά όργανα .
2. Ζητήµατα "περιφρούρησης".
Η πρόνοια του κινήµατος για αποτροπή, ή µετριασµό, των κατασταλτικών κτυπηµάτων
απαιτούσε "συνωµοτικότητα", που δεν υπήρχε πάντοτε. Η ανακάλυψη και κατάσχεση του αρχείου της
οργάνωσης Καβάλας του ΚΚΕ, στις 12-3-1925, δεν είχε σηµαντικές συνέπειες. Βάσει, όµως, του
αρχείου, που βρέθηκε στα χέρια του Μοναστηριώτη και κατασχέθηκε στις 28-5-1927, επιτεύχθηκε η
σύλληψη όλου του ηγετικού πυρήνα της Θεσσαλονίκης -περί τα 100 άτοµα -. Και στις δύο
περιπτώσεις, ήταν πολλές οι οδηγίες της κοµµουνιστικής ηγεσίας προς τα µέλη για την
"περιφρούρηση" των κοµµατικών εργασιών , που είχαν παραβιασθεί. Επίσης, ένας πλούτος
ονοµατεπωνύµων και άλλων διαφωτιστικών στοιχείων, που περικλειόταν στα κοµµουνιστικά έντυπα ,
έκανε τη συλλογή πληροφοριών από την Ασφάλεια λιγώτερο κοπιαστική. Η χαλαρότητα λάµβανε,
ορισµένες φορές, σκανδαλώδεις διαστάσεις. Κατά την απεργία του 1927, το ΚΚΕ έστειλε στις 31-51927 τον ∆ηµήτριο Στύλο, γγ της ΠΟΕ, από την Αθήνα στη ∆ράµα για οργανωτική βοήθεια. Εκεί
αυτός εξέλαβε τα γραφεία του κίτρινου σωµατείου ως της Πανεργατικής [το ταξικό εργατικό κέντρο
της ∆ράµας], παραπλανήθηκε από τον Θωµά Οικονόµου ότι βρίσκεται στο µέρος που ψάχνει και
αποκάλυψε τα επιτελικά σχέδια. Κατά τη διάρκεια της καπνεργατικής εξέγερσης του 1928 -εποχή
µαζικών συλλήψεων-, πάνω στον Λαΐου, γραµµατέα της ΟΚΝΕ Καβάλας, που συνελήφθη από τον
Αλεξάκη στις 20-6-1928, βρέθηκε έγγραφο που αποκάλυπτε ότι οι έγκλειστοι στις φυλακές της πόλης
είχαν κατηχήσει τη φρουρά και ότι χρησιµοποιούσαν ως σύνδεσµο µε την οργάνωση ένα φαντάρο .
Στην οργάνωση Ξάνθης, κοµµατικοί και µη γνώριζαν τα πάντα για το µηχανισµό της. "Σηµεία
συνάντησης ήταν τα διάφορα καφενεία όπου ανάµεσα σε µια πρέφα και ένα βαρύ γλυκό γίνονταν οι
συνδέσεις της οργάνωσης. " ∆εν είναι εύκολο να απαντηθεί ποιός παράγοντας είχε τη µεγαλύτερη
συνεισφορά στις επιτυχίες των διωκτικών αρχών, η επιδεξιότητά τους ή η πληµµελής κοµµατική
"περιφρούρηση". Με βεβαιότητα µπορεί να λεχθεί ότι ο συνδυασµός τους είχε συνέπειες για το
κίνηµα.
Από τα µέτρα περιφρούρησης, αναδεικνύονται ποικίλα ζητήµατα που απασχολούσαν το
κοινωνικό κίνηµα. Μπορούµε να αναφέρουµε τη µέριµνα για ανάσχεση των εξτρεµισµών. Το ΚΚΕ
φαίνεται να είχε συναίσθηση ότι η άσκοπη χρήση βίας και οι ακραίες ενέργειες ισοδυναµούσαν µε
προβοκάτσια και το εξέθεταν στην κοινή γνώµη . Ελόχευε, ταυτόχρονα, ο κίνδυνος καταστροφής του
κινήµατος από µία µη σώφρονα καθοδήγηση .
3. Μορφές δράσης.

Κατά την προαγωγή του κοινωνικού κινήµατος, ιδιαίτερα του επαναστατικού εργατικού και
πολιτικού κινήµατος, οι δυναµικές ενέργειες εκδηλώθηκαν ως σύγκρουση µε τον κατασταλτικό
µηχανισµό του κράτους. Εξελίσσονταν, παράλληλα (εξαρχής, αλλά εντονότερα µετά τη δικτατορία και
κατά την καπνεργατική αναταραχή του 1927-1928), και εσωτερικές συγκρούσεις µέσα στο εργατικό
κίνηµα.
α) Ζητήµατα µικροτακτικής.
Χρονικά, µετά τους πολέµους η εργατική κίνηση ήταν, όπως διαφαίνεται από τις ιστορικές
πηγές, σχετικά χαλαρή. Μόνο µετά τη δικτατορία µπορούµε να αναφερόµαστε σε αξιόλογο κίνηµα
ανέργων και απεργιακό κίνηµα. Το παλαιοπολεµιστικό κίνηµα σύντοµα περιχαρακώθηκε. Η
κοµµουνιστική κίνηση ήταν µέχρι το 1926 περιορισµένη, µε εξαίρεση σύντοµες περιόδους, όπως οι
εκλογές του 1920. Θέµατα τακτικής στην ανάπτυξη των αγώνων (στο πλαίσιο της στρατηγικής
εκείνου του διαστήµατος -δηµιουργία κοινωνικού µετώπου, κλπ.-) δεν εγείρονταν, λοιπόν, µε οξύτητα.
Τοπικά, η τακτική διαµορφωνόταν σύµφωνα µε τις ιδιοµορφίες. Στις δύο µεγαλύτερες
καπνεργατικές εστίες, την Καβάλα και Ξάνθη, ο όγκος των καπνεργατών και το αυθόρµητο
διεκδικητικό κίνηµα υπέβαλλαν την επιλογή της εργατικής κινητοποίησης. Στη Θεσσαλονίκη
διαµορφώθηκε µικτή κίνηση, όχι τόσο εργατική όσο πολιτική. Επίσης, όχι µόνο καπνεργατικό αλλά
πανεργατικό κίνηµα. Στο Βέρµιο, στις υφαντουργίες, παρά την ύπαρξη εργατικής µάζας, η τοπική
ιδιαιτερότητα δεν άφησε να αναπτυχθεί παρά µόνο πολιτικό κίνηµα, και αυτό όχι αξιόλογο. Στα
καπνοχώρια της Μακεδονίας-Θράκης, όπως και στα αποµονωµένα εργατικά µέρη (π.χ. τα µεταλλεία
Ισβόρου), η κοινωνική και εργατική κίνηση ήταν ελάχιστη έως µηδενική. Αντίστοιχη ήταν σε αυτούς
τους χώρους η στάση του ΚΚΕ. Προσπαθούσε να οργανώσει πολιτικό κίνηµα στα µικρά µέρη και
εργατικό στις εργατικές περιοχές. ∆εν κατόρθωνε, όµως, για πολλούς λόγους, να προοδεύσει
εντυπωσιακά.
Χρήζει µνείας η ύπαρξη τοπικών θυλάκων. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είχαν παράδοση στον
κοινωνικό ριζοσπαστισµό -όπως, άλλωστε, και οι απανταχού οµοεθνείς τους -, τροφοδοτώντας το
κίνηµα µε στελέχη περιωπής. Εξ αυτών, οι "περιφρουρηµένοι" θα διατηρήσουν για πάντα την
ανωνυµία τους. Ιδιόρρυθµη ήταν επίσης η περίπτωση της Τσατάλτζας, όπου αναπτύχθηκε
κοµµουνιστικό κέντρο µε την αναλογικά µεγαλύτερη πυκνότητα στη Βόρεια Ελλάδα .
Μετά τη δικτατορία, το ΚΚΕ διεκδίκησε ισοπολιτεία, που οι αντίπαλες κοινωνικές δυνάµεις
δεν ήταν διατεθειµένες να παραχωρήσουν. Οι µορφές ανάπτυξης αγώνων, που µετήλθε για να επιβάλει
τις αξιώσεις του, είχαν επιτυχία στην αρχή. Κατά τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, µοιράζονταν
προκηρύξεις που καλούσαν τον κόσµο σε έναν ορισµένο χώρο. Οι κοµµουνιστές κάθονταν στα γύρω
καφενεία και, µε το σύνθηµα (ένα σφύριγµα), εξέρχονταν όλοι µαζί και άρχιζαν να προβαίνουν σε
εκδηλώσεις. Πολύ σύντοµα η τακτική επισηµάνθηκε. Οταν στη Θεσσαλονίκη µοίρασαν προκηρύξεις
για συλλαλητήριο, στις 29-8-1926, το ιππικό έλαβε θέση από νωρίς και, µε το σύνθηµα, τους διέλυσε
αµέσως .
Οι µορφές, υπό τις οποίες ξετυλίχθηκαν οι κινητοποιήσεις του 1927-1928, δείχνουν ότι οι
φάσεις τακτικής επιλέγονταν κάθε φορά ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες. Υπήρχαν, γενικά, µετά
τους πολέµους δύο φάσεις. Μία πρώτη µε καπνεργατικές διεκδικήσεις -κατά την περίοδο αιχµής στην
καπνεργασία- και µία δεύτερη µε κίνηµα ανέργων µετά το Σεπτέµβριο. Στην κρίσιµη σύγκρουση του
Μαΐου-Ιουνίου 1927, η πρώτη απειλή αντιµετωπίσθηκε από την εργοδοσία και το κράτος µε τους
κίτρινους. Οι καπνεργάτες οργάνωσαν τον απεργιακό αγώνα έχοντας ανάµεσα στους στόχους την
αντιµετώπιση του κατασταλτικού µηχανισµού και την πραγµατοποίηση επιθέσεων κατά των
απεργοσπαστών. Μετά τις 27-5-1927 άλλαξαν τακτική -δεν µπορούσαν να αντιµετωπίσουν το ιππικόκαι αρκέσθηκαν σε επιθέσεις µόνο κατά των κίτρινων. Οι µαζικές συλλήψεις δεν έφερναν
αποτέλεσµα. Είτε εθελοντικά -λόγω των οξυµµένων εργατικών προβληµάτων-, είτε δια της βίας εξαιτίας των επιθέσεων κατά των "συντηρητικών"-, η απεργία τηρήθηκε χωρίς πολλούς
απεργοσπάστες. Στις 30-5-1927 υπήρξε πάλι αλλαγή τακτικής, µε τις απόπειρες να εισέλθουν στα
καπνεργοστάσια, παρά την απαγόρευση, και να απαιτήσουν την παροχή εργασίας . Νέος γύρος
ταραχών, τον Ιανουάριο 1928, περιλάµβανε επεισόδια ανέργων και µεµονωµένες επιθέσεις. Είχαν, στο
µεταξύ, εκπονηθεί σχέδια οργάνωσης πολιτικών συγκεντρώσεων, που εφαρµόσθηκαν κατά την έναρξη
της περιόδου επεξεργασίας του καπνού. Στη Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε την προκριθείσα τακτική,
επιλέγονταν µέρη πολυσύχναστα. Στις κεντρικότερες αρτηρίες, κατά τις βραδινές ώρες, κυκλοφορούσε
πολύς κόσµος. Οι διοργανωτές ειδοποιούσαν για τη συγκέντρωση τους εργαζόµενους στα
καπνοµάγαζα µε προκηρύξεις, χωρίς όµως να καθορίζουν τόπο. Τα µέλη των κοµµουνιστικών
πυρήνων τους ενηµέρωναν προφορικά κατά το εσπερινό σχόλασµα. Συνέρρεαν από τις παρόδους,

ψάλλοντας τη ∆ιεθνή και ζητωκραυγάζοντας υπέρ των Σοβιέτ και κατά της µπουρζουαζίας. Προς
στιγµήν κυριαρχούσαν, ο κόσµος συνωστιζόταν για να παρακολουθήσει τα τεκταινόµενα, οι σκοποί
χωροφύλακες της περιοχής ήταν αδύνατο να επιβληθούν. ∆ιάφοροι ρήτορες απειλούσαν το καθεστώς
και το κράτος. Οι µαγαζάτορες κατέβαζαν τα κεπέγκια -ήξεραν τί επακολουθούσε από άλλες φορές-.
Κατέφθανε η Ασφάλεια, ακολουθούσε αποκατάσταση της τάξης και συλλήψεις. Νέα τακτική που
δοκιµάστηκε στη συνέχεια ήταν της οργάνωσης µικροσυγκεντρώσεων, µε ταυτόχρονη παραπλάνηση
των αρχών -µε την κυκλοφορία προκηρύξεων- για επικείµενη διαδήλωση. Η Ασφάλεια λάµβανε µέτρα
που αποδεικνύονταν µάταια . Οι κοµµουνιστές, έτσι, επιτύγχαναν καταπόνηση της κατασταλτικής
µηχανής. Είχαν συγχρόνως ένα έκτακτο πολιτικό κέρδος, εµφανιζόµενοι στα µάτια των πολιτών
πολυπληθείς και παρουσιάζοντας την κοινωνική κατάσταση στα πρόθυρα της έκρηξης. Το τέχνασµα
όµως που εφαρµόσθηκε στις µικροσυγκεντρώσεις δεν είχε πιθανότητα επιτυχίας, όπως αποδείχθηκε,
για µεγάλες διοργανώσεις και το επιτελείο στην Αθήνα έκανε συστάσεις για αλλαγή τακτικής . Στην
απεργία του Ιουνίου 1928, συσπειρώθηκαν και οι κίτρινοι (η κρίσιµη οικονοµική κατάσταση επηρέασε
και τον "συντηρητικό" χώρο). Μόνοι αντίπαλοι του ταξικού εργατικού κινήµατος ήταν η εργοδοσία
και ο κατασταλτικός µηχανισµός -αν και η συνεργασία µε τους κίτρινους δεν εξελισσόταν παντού µε
τους καλύτερους όρους -. Ισχυσε αρχικά η τακτική των συντονισµένων απεργιακών κινητοποιήσεων.
Στις 12-6-1928 οι συµπλοκές εργατών και δυνάµεων καταστολής γενικεύτηκαν. Οι συλλήψεις ήταν,
όπως και το 1927, µαζικές, αλλά δεν δηµιουργούσαν το παραµικρό κενό καθοδήγησης, η αναπλήρωση
των συλλαµβανόµενων στελεχών ήταν άµεση .
β) Αντίσταση κατά της αρχής.
Η ανυπακοή προς την αρχή και η αντίσταση θεωρούνταν από το κοινωνικό κίνηµα θεµιτός
τρόπος άµυνας, µία αντίληψη την οποία στοιχειοθετούσε η διαπίστωση ότι στη χώρα δεν υπήρχε
σεβασµός των αστικών ελευθεριών και νοµική προστασία. Αµφισβητούνταν επίσης οι ίδιοι οι αστικοί
κανόνες. Οι καπνεργάτες θεωρούσαν τον καπνό κοινωνική-εθνική περιουσία, όχι ιδιοκτησία των
κεφαλαιούχων. Στο αίτηµα της επιµελούς (κλασσικής) επεξεργασίας και της µη εξαγωγής
ανεπεξέργαστων καπνών ήταν ανυποχώρητοι και µε τις κινητοποιήσεις τους επιχειρούσαν να άρουν
τις αντιρρήσεις των καπνεµπόρων και του κράτους.
∆ιακρίνονται διαφορετικές ενέργειες κατά τη σύγκρουση µε τις αρχές. Κατά περίσταση υπήρξε
άµυνα, αλλά και κρούση.
∆εν έχουµε διασταυρώσει τις πληροφορίες που επικαλείται η φηµολογία της εποχής για ύπαρξη
µηχανισµού κρούσης . Απώλειες που προξενήθηκαν από την ανάπτυξη εργατικής άµυνας κατά
ενεργειών καταστολής µπορούν να χαρακτηρισθούν τυχαία συµβάντα. Οι προµελετηµένες ενέργειες,
µε τοπικές πρωτοβουλίες, όπως και η υπόδειξη από την Αθήνα για οργάνωση οµάδων προστασίας ,
δεν συνιστούσαν ένα ολοκληρωµένο οργανωτικό πλαίσιο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,
απέναντι στις επελάσεις των δυνάµεων καταστολής το κίνηµα πρόβαλλε οργανωµένη εµπειρικά
αντίσταση, παθητική ή και µε χρήση όπλων. Ηταν τότε ζήτηµα πιθανοτήτων αν θα καταµετρούσε
θύµατα η άλλη πλευρά. ∆εν αποκλείεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι απώλειες της χωροφυλακής και
του στρατού να οφείλονταν σε δικούς τους αδέσποτους πυροβολισµούς.
Σε ένα -ατελές οπωσδήποτε- χρονικό, παραθέτουµε τα ακόλουθα συµβάντα που παρουσιάζουν
σπουδαιότητα:
Μετά τους πολέµους, στη χαλαρή -όπως αναφέραµε- κίνηση και τις περιορισµένες
συγκρούσεις, οι καπνεργάτες προξενούσαν φθορές στα µαγαζιά (πιο συνηθισµένη ήταν η θραύση των
"υαλοπινάκων") και πετροβολούσαν τους χωροφύλακες. Ξυλοκοπούσαν περιστασιακά κίτρινους.
Πολλές βιαιοπραγίες σηµειώθηκαν µετά το 1922, µε την έλευση των προσφύγων (καταλήψεις γαιών,
αυτοδικίες, αντίσταση κατά της αρχής). Ορισµένες έφθαναν στα δικαστήρια . Το 1924 σηµαδεύτηκε
από γενική εργατική αναταραχή στην περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, στις 19-5-1924, η παρά το
"λοκαουτάρισµα" πρόσληψη ελεύθερων εργατών από τη New Thracian ως στιβαδόρων για την
"αλαµπούρα" πυροδότησε επεισόδια. Πεντακόσιοι καπνεργάτες έσπασαν τα γραφεία της εταιρείας, οι
Αµερικανοί υπάλληλοι έτρεχαν να σωθούν. Ο µοίραρχος Παντελής Τζιτζικάκης διέταξε πύρ, εικόνα
µάχης παρουσιαζόταν σε όλη την περιοχή γύρω από τα καπνοµάγαζα και το ΕΚΘ . Το σοβαρότερο
γεγονός της περιόδου συνέβη λίγο αργότερα στην Καβάλα. Απόπειρα του καπνεµπορικού κεφαλαίου
για εξαγωγή ανεπεξέργαστων καπνών, στις 10-11-1924, συνάντησε ερρωµένη αντίσταση των εργατών
και κατέληξε σε αιµατηρή σύγκρουση, µε ρίψη καταιγιστικών πυρών από την αστυνοµία. Αγνωστο
πώς (από αδέσποτες σφαίρες, σύµφωνα µε τους εργάτες), φονεύθηκαν δύο ανθυποµοίραρχοι, οι
Θεόδωρος Σκαλιδάκης και Γεώργιος Σταµατάκης. Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης προξένησε στη
Θεσσαλονίκη ερεθισµό στους καπνεργάτες, µε συνέπεια τη δηµιουργία επεισοδίων στο Βαρδάρη, στις
13 και 14-11-1924, και τον τραυµατισµό του χωροφύλακα Κυριακίδη .

Με την πτώση της δικτατορίας, καταγράφηκαν συνήθη για τέτοιες αλλαγές φαινόµενα. Στη
Θεσσαλονίκη έγινε επίθεση των εργατών κατά του κτιρίου της ΥΓΑΚ στις 27-8-1926 . Ο καπνεργάτης
Πέτρος Ευθυµιάδης κακοποίησε έναν ανθυπασπιστή της αστυνοµίας γιατί του έκανε παρατήρηση. Στο
Πράβι, ο αστυνοµικός διοικητής Καλαϊτζάκης, µε κεκτηµένη ταχύτητα (έλεγχε απόλυτα την εργατική
κίνηση της περιοχής του επί Πάγκαλου) απείλησε µε ξυλοδαρµό τον Ευριπίδη Ζάννη. Του
ανταπέδωσε θαρραλέα τις απειλές και µία επιστολή ντόπιων καπνεργατών στάλθηκε στην εφηµ.
Ριζοσπάστης: "...Και ο µεν κ. Ζάννης περιορίστηκε µόνον σε απειλές. Μα µεις τον βεβαιώνουµε ότι
εάν εξακολουθήση τη τακτική του ή τολµήση να πειράξη κανέναν εργάτη, δεν θα περιοριστούµε
µόνον σε απειλές αλλά θα του δώσουµε και το σχετικό µάθηµα. " Το ΚΚΕ δραστηριοποιήθηκε
µεταδικτατορικά, ιδίως στη Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Στις 29-8-1926 απαγορευµένη συγκέντρωσή
του στη Θεσσαλονίκη, στον Λευκό Πύργο, δέχθηκε επίθεση του ιππικού και οι εργάτες ανταπέδωσαν,
µε τραυµατισµούς και από τις δύο πλευρές .
Το 1927, νέα άνοδος των καπνεργατικών κινητοποιήσεων είχε αποκορύφωµα την απεργία του
Μαΐου-Ιουνίου σε όλη την περιοχή. Στην Καβάλα σηµειώθηκαν βίαια γεγονότα. Σε συγκρούσεις στη
Θεσσαλονίκη, στις 26-5-1927, ο Ιωάννης ∆ερβενιώτης τραυµάτισε στο µάτι τον ενωµοτάρχη Α.
Κολοµβότσο . Τέτοιου είδους περιστατικά κατά της αρχής ήταν πάντως µεµονωµένα. Οι απεργοί ήταν
απασχοληµένοι -όπως θα δούµε παρακάτω- µε τους κίτρινους. Μετά την απεργία, στην Καβάλα, οι
κοµµουνιστές προτίµησαν την τακτική της οµαδικής αντιπαράθεσης µε την αστυνοµία και τους
κίτρινους. Στις 28-9-1927, τραυµάτισαν τον ενωµοτάρχη Ν. Καίσαρη . Τα αστυνοµικά όργανα
έφθασαν "...σε σηµείο να µη τολµούν νάρχονται στο εργατικό κέντρο. "
Προκαταρκτικές συγκρούσεις, πριν από τις µεγάλες µαζικές κινητοποιήσεις του ΙουνίουΙουλίου 1928, σηµειώθηκαν στις καπνεργατικές πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης στις 11-3-1928, που διαλύθηκε από την αστυνοµία, οι εργάτες ανασυντάχθηκαν και
αντεπετέθησαν . Στην Καβάλα, η εκδίκαση της διάλυσης του ταξικού σωµατείου (Καπνεργατική
Ενωσις Καβάλας [ΚΕΚ]), στις 24-5-1928, οδήγησε τους εργάτες σε δυναµικές κινητοποιήσεις.
Ξυλοκόπησαν το διοικητή Ασφαλείας Αλεξάκη και το χωροφύλακα Φραγκόπουλο . Επόµενες
µαχητικές εκδηλώσεις δέχθηκαν την επίθεση του κατασταλτικού µηχανισµού. Ο Φεσσόπουλος,
επιτελάρχης τότε του ∆' ΣΣ µετά τη διάλυση της ΥΓΑΚ, ήταν ο υπεύθυνος για την αντιµετώπιση της
κατάστασης . Η πόλη είχε καταστεί θέατρο συγκρούσεων για αρκετό διάστηµα. Οι δυνάµεις
καταστολής χρησιµοποιούσαν τα όπλα τραυµατίζοντας πολλούς. Αλλους ποδοπατούσε το ιππικό. Οι
εργάτες απαντούσαν µε λιθοβολισµό. Στις 11-6-1928 κηρύχθηκε απεργία και 13.000 απεργοί
συγκρούστηκαν µε τις αρχές όταν ανακόπηκε πορεία τους. Την εποµένη, 12-6-1928, σε νέα
κινητοποίηση για την παρεµπόδιση φόρτωσης "χωρικά" επεξεργασµένων καπνών, συγκεντρώθηκαν
3.000 καπνεργάτες -"συντηρητικοί" και της ΚΕΚ- στο Καρά Ορµάν και πραγµατοποίησαν πορεία
προς την πόλη. Επικεφαλής ήταν 12ετής µε µαύρη σηµαία. Οι χωροφύλακες, υπό τον διοικητή
χωροφυλακής αντισυνταγµατάρχη Φώτιο Ζήρο, τους ανέκοψαν µε πυροβολισµούς και επέλαση
ιππικού . Στις Σέρρες, στις 12-6-1928, συγκέντρωση των δύο εργατικών παρατάξεων και πορεία
κατέληξε σε συµπλοκές και τραυµατισµούς στρατιωτών µε λίθους. Η υδραντλία δεν εξακόντισε νερό
γιατί "οι σωλήνες είχαν διαρραγεί µυστηριωδώς." Στις 13-6-1928, στην Ξάνθη, στα πυρά της
αστυνοµίας και του στρατού, που στοίχισαν 4 νεκρούς (ο στιβαδόρος Ραµαδάν Μουσά, ο Ισµαήλ
Ογλού Χασάν, ο καπνεργάτης Σωκράτης Καραβάνας και µια γραία καπνεργάτρια) και 40 τραυµατίες,
ρίφθηκαν απαντητικά πυρά µέσα από σπίτια και τραυµάτισαν το διοικητή της ΥΕΑ Τσαταλό, τον
ανθυπολοχαγό Εµµανουήλ Χειλαδάκη και 5 χωροφύλακες και στρατιώτες. Απαντητικά πυρά
ρίφθηκαν την ίδια µέρα και στη ∆ράµα, τραυµατίσθηκαν ένας χωροφύλακας και ένας εφιππος
στρατιώτης . Στη Θεσσαλονίκη, µέσα σε κλίµα οξύτητας, τρία απανωτά γεγονότα αποδόθηκαν από τις
αρχές σε ενέργειες των απεργών και των άλλων συµπαραστατών εργατών. Στις 13-6-1928, κατά την
απεργία συµπαράστασης που κήρυξαν οι υδατεργάτες, προξενήθηκε, από αµέλεια ή από πρόθεση,
φθορά στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της πόλης, που τις αχρήστευσε . Στον σιδηροδροµικό σταθµό,
στις 25-6-1928, δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν . Στις 27-6-1928 σηµειώθηκε το τρίτο και σοβαρότερο
συµβάν. Στη συνοικία Επτάλοφος, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι του απεργοσπάστη Στέργιου
Λαγαριά και καταδιώχθηκαν από δύο χωροφύλακες, τους Παναγιώτη Σταµατόπουλο και Κυριάκο
Μπερόγλου, και δύο ένοπλους νυχτοφύλακες, τους Ιωάννη Τζιβίδη και Στυλιανό Τζενούδη. Σε
ανταλλαγή πυροβολισµών, φονεύθηκε ο Τζενούδης και τραυµατίσθηκαν σοβαρά οι Σταµατόπουλος
και Τζιβίδης . Το ταξικό σωµατείο Πρόοδος αρνήθηκε την οποιαδήποτε συµµετοχή εργατών σε
δολιοφθορές και αντέκρουσε µε βαρύτατες εκφράσεις τη νέα "σατανική προσπάθεια" των αρχών µε
στόχο να πτοηθούν οι εργάτες . Στην Καβάλα σηµειώθηκαν ίδια γεγονότα. Αρχές Ιουλίου, µολονότι η
πλάστιγγα είχε πια γείρει και το απεργιακό κίνηµα αναδιπλωνόταν, απεργοί στη Θεσσαλονίκη, στις
τελευταίες δυναµικές απόπειρες, συγκεντρώθηκαν στις 2-7-1928 στην οδό Πτολεµαίων και
αντιµετώπισαν τις δυνάµεις που τους επιτέθηκαν µε λίθους και καρέκλες. Αλλοι κοµµουνιστές,

περιφερόµενοι µε αυτοκίνητο και ζητωκραυγάζοντας "υπέρ της ερυθράς σηµαίας", τραυµάτισαν τον
ανθυποµοίραρχο Νικόλαο Λαγουδάκη .
Τα γεγονότα της καπνεργατικής απεργίας του 1928 είχαν αντίκτυπο και έξω από τη χώρα .
Κινητοποίηση µε χαρακτήρα εξέγερσης δεν επαναλήφθηκε σύντοµα.
Αξιοµνηµόνευτη, κατά το 1929, ήταν η κινητοποίηση των καπνεργατών της Θάσου και η
κατάληψη, στις 7-10-1929, καϊκιών µε τη βία. Το διάπλου του κόλπου Καβάλας ακολούθησαν, κατά
τα ειωθότα, συγκρούσεις µε την αστυνοµία . Στους άλλους εργατικούς κλάδους, κάποιας έκτασης
φαίνεται να ήταν, το φθινόπωρο του 1928, η αναταραχή στους υφαντουργούς στη Νάουσα .
Στο χρονικό ξετύλιγµα της αντίστασης κατά της αρχής θα διακρίνουµε επαναλήψεις γεγονότων,
που ανάγονται σε κινήσεις µικροτακτικής. Επισηµαίνουµε τις ενέργειες δυναµικής αποτροπής των
συλλήψεων. Σαν τακτική ήταν -προσωρινά, έστω- αποτελεσµατική. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις
ακόλουθες περιπτώσεις: Στην Καβάλα, κατά την απεργία του Απριλίου 1920, ένας ανθυπολοχαγός
επιχείρησε να συλλάβει στις 24-4-1920 µέσα στο Εργατικό Κέντρο το γγ των καπνεργατών
Μιχαηλίδη, αλλά δεν το κατόρθωσε χάρις στην ενεργητική αντίσταση των µελών . Στη Νάουσα, κατά
την απεργία της 13-3-1924 στα υφαντουργεία, οι εργάτες πολιόρκησαν τον αστυνοµικό σταθµό
ζητώντας την απόλυση των συλληφθέντων. Προειδοποιητικοί πυροβολισµοί εξερέθισαν το πλήθος σε
µεγαλύτερο βαθµό και ο εισαγγελέας αναγκάστηκε να διατάξει την απόλυση των κρατουµένων . Στη
Θεσσαλονίκη, στις κινητοποιήσεις των ανέργων του Φεβρουαρίου 1927, ο συλληφθείς στο ΕΚΘ
εργατικός ηγέτης Αριστοτέλης (Στέλιος) Αρβανιτάκης απελευθερώθηκε από 200 κοµµουνιστές κατά
τη µεταγωγή του στην ΥΕΑ . Κύµατα εργατών, στην ίδια πόλη, στην παραλία, εµπόδιζαν στις 30-51927 την επιβίβαση των προς εκτόπιση εργατών . Kατά την απεργία του 1928, καπνεργάτριες που
µοίραζαν προκηρύξεις του ΕΚΘ συνελήφθησαν από µυστικούς, αλλά απελευθερώθηκαν από
συναδέλφους τους. Σε απεργιακή συγκέντρωση στη ∆ράµα, στις 13-6-1928, ο διοικητής
Χωροφυλακής Ιωάννης Σταυριανός επιχείρησε να συλλάβει τον οµιλητή Στέλιο Καπετανανδρέου. Τον
απελευθέρωσαν οι παριστάµενοι, βαλλόµενοι από πυρά. Πολλοί τραυµατίσθηκαν . Στη Θεσσαλονίκη,
στις 8-7-1928, προσπάθεια για σύλληψη του Βασίλειου Βερβέρη, γγ της ΚΟΕ, και του Ιωάννη
Αρβανιτάκη αποτράπηκε δυναµικά .
γ) Εναντίον των χαφιέδων.
Το ζήτηµα της σύγκρουσης µε τους µυστικούς αστυνοµικούς ήταν προϊόν ενός µίσους που είχε
καταλήξει να αποτελεί στοιχείο της κοινωνικής συµπεριφοράς των κοµµουνιστών. Οι λογαριασµοί του
κινήµατος µε τους χαφιέδες ήταν µόνιµα ανοικτοί. Εχουν καταγραφεί από σπάσιµο χεριού µέχρι και
απόπειρα φόνου εναντίον χαφιέ .
Στη Θεσσαλονίκη είχαν στόχο τον Παπά. Στην πόλη έχει µείνει ιστορικό το περιστατικό, κατά
το οποίο ο Παπάς είχε συλλάβει, το 1925, τον Ζαχαριάδη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Καθ'οδόν
προς την Ασφάλεια, καθώς διέρχονταν από τη νότια πλευρά της εκκλησίας (που βλέπει προς τη
θάλασσα) και βαδίζοντας επάνω στο απότοµο πρανές της εκκλησίας τoυ Αϊ-Γιάννη (είναι υπόγεια,
αρκετά κάτω από το επίπεδο του δρόµου), ανατράπηκε στο κενό από τον συλληφθέντα και πέφτοντας
έσπασε το πόδι του. Νοσηλεύθηκε επί µήνες στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο και έκτοτε έµεινε κουτσός .
Η λυσσώδης διάθεσή του κατά του κοµµουνισµού είχε λοιπόν την ερµηνεία της. Τα κατοπινά χρόνια
δεν παρέλειπε να κακοποιεί τους συλλαµβανόµενους κοµµουνιστές εργάτες. Το ΕΚΘ απειλούσε, το
Μάιο 1928, τους µυστικούς και προσωπικά τον Παπά "...ότι θα διατάξη τους εργάτας να τσακίζουν και
αυτοί στο ξύλο και να εφαρµόζουν αντίποινα κατά των χαφιέδων οι οποίοι δέρνουν τους εργάτες." Στη
µετώπη του κτιρίου του ΕΚΘ είχε αναρτηθεί επιγραφή µε τη φράση "Κτυπάτε τους χαφιέδες" .
Οι εργάτες, παρ'όλη την υποχρέωση -βάσει των διατάξεων- να υφίστανται αστυνόµευση των
συνελεύσεων, αµφισβητούσαν δυναµικά στους χαφιέδες το δικαίωµα να παρίστανται και, πόσον
µάλλον, να φέρουν πολιτική περιβολή. Στη Θεσσαλονίκη, στις 15-11-1926, στα γραφεία του ΕΚΘ,
κακοποίησαν το µυστικό Πρόδροµο Συµεωνίδη της ΥΕΑ. Πήγε για να παρακολουθήσει την κίνηση
φορώντας πολιτικά, προπηλακίστηκε, έβγαλε περίστροφο, αλλά του το αφαίρεσαν και τον
ξυλοκόπησαν. Σε καπνεργατική συνέλευση, στις 29-12-1926, ο παριστάµενος βουλευτής του ΚΚΕ
Κωνσταντίνος Θέος προπηλάκισε τους χαφιέδες Χαράλαµπο Σοκόλη και Πελοπίδα ∆ηµητρακόπουλο.
Στην Καβάλα, στις 6-9-1927, σε µία συνέλευση στο κτίριο της ΚΕΚ, έριξαν από τη σκάλα τον
παριστάµενο χαφιέ Ρέτση. Αν και τραυµατισµένος από την πτώση και τα λακτίσµατα, κατόρθωσε να
καλέσει ενίσχυση, κατέφθασε µεγάλη δύναµη και διενεργήθηκαν συλλήψεις. Σε άλλη συνέλευση, στις
15-10-1927, στον ίδιο χώρο, καπνεργάτες δεν άφηναν τον ενωµοτάρχη Πολύβιο Παπασπήλιο και τους
χαφιέδες Κ. Σκλεϋτζόγλου και Ν. Βογιατζή, της ΥΕΑ, να εισέλθουν στην αίθουσα µε πολιτικά. Τους
επιτέθηκαν µε ξύλα (σπάζοντας καθίσµατα και ξύλινες κιγκλίδες) και αυτοί χρησιµοποίησαν τα
πιστόλια τους. Εσπευσε προς βοήθεια ο σκοπός χωροφύλακας της οδού Οµονοίας Λάρδας, αλλά

ανεβαίνοντας τη σκάλα δέχθηκε και αυτός ισχυρά κτυπήµατα. Κατέφθασαν επί τόπου δύναµεις, υπό
το φρούραρχο ∆ασκαλόπουλο, και επιβλήθηκαν µε χρήση των όπλων .
δ) Εναντίον των "χαφιέδων".
Την εποχή που το ΚΚΕ θεωρούσε, όπως αναφέρθηκε, "χαφιεδίστικους" τους αντίπαλους
χώρους µέσα στο κίνηµα, οι κίτρινοι είχαν αναγορευθεί στον χειρότερο εχθρό του ταξικού εργατικού
κινήµατος. Καταγγέλλονταν σαν πιόνια της εργοδοσίας και συνεργάτες του κράτους. Επίσης, σαν
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συµβιβαστικής νοοτροπίας στην εργατική µάζα. Την οργή του κινήµατος
επέσυραν ιδιαίτερα όποια στελέχη προέρχονταν από τον δικό του χώρο (Αρ. ∆ηµητράτος, ∆ηµήτριος
Γιώτας, κλπ.). Η προτίµηση δεν ήταν τυχαία, αφού το κλέος του παρελθόντος τους είχε αποτελέσει το
εφαλτήριο για την ανάδειξή τους στην ηγεσία του µεταρρυθµιστικού συνδικαλισµού.
Οι πρωτογενείς ιστορικές πηγές βρίθουν από περιστατικά επιθέσεων κατά κίτρινων.
Προηγούνταν ως στόχοι οι επώνυµοι "συντηρητικοί". Στη Θεσσαλονίκη, ενδεικτικά, ο
Μπέσσας δέχθηκε, στις 2-5-1922, διαδοχικές επιθέσεις από εργάτριες, καθώς συνόδευε
απεργοσπάστριες στο καπνεργοστάσιο Σαλόνικα για αντικατάσταση των απεργών. Εργάτες στου
Αλλατίνι, που απολύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από µέλη του αντισωµατείου, κακοποίησαν στις 311-1924 έξω από το µύλο το γγ αυτών, Παναγιώτη Αφεντίδη. Ο ∆ηµητράτος ξυλοκοπήθηκε στην
Καβάλα, το Φεβρουάριο 1927, στην οδό Βενιζέλου όταν αποµακρύνθηκε από τους τρεις
σωµατοφύλακές του. Επικεφαλής των επιτεθέντων ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης, γραµµατέας της
οργάνωσης ΟΚΝΕ Καβάλας. Σε επίθεση, πάλι, κατά του Μπέσσα, στις 14-6-1927 στη Θεσσαλονίκη,
στην οδό Παπαρρηγοπούλου, οκτώ εργάτες τον ξυλοκόπησαν άγρια. Στην Ξάνθη έγινε, το Μάιο 1927,
επίθεση κατά της ηγεσίας της "συντηρητικής" παράταξης. Στην Καβάλα, ο Κωνσταντίνος Γεράκης,
µέλος του ∆Σ του "συντηρητικού" σωµατείου Πρόοδος, δέχθηκε επίθεση, στις 30-9-1927, από
καπνεργάτες µε ξυράφι και σιδερένια εργαλεία. Τον άφησαν σε κρίσιµη κατάσταση .
Στη Θεσσαλονίκη το "συντηρητικό" Πανεργατικόν Κέντρον [ΠΚΘ] κατηγορούσε το 1926 τους
κοµµουνιστές για τροµοκρατικά σχέδια. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, είχαν χωρίσει την πόλη σε
δύο τοµείς. Στον ένα -συνέχιζε το κατηγορητήριο- ήταν επικεφαλής ο καπνεργάτης Ζακίνο Σολοµών
Αλτσέχ (γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1885), στιγµατιζόµενος ως "γνωστός ταραχοποιός"
βαρυνόµενος µε δύο φόνους. Μέρα έναρξης εφαρµογής των σχεδίων, σύµφωνα µε το ΠΚΘ, είχε
ορισθεί η 11-7-1926 και ζητήθηκε βοήθεια από την αστυνοµία για να µαταιωθούν οι ενέργειες. Οι
συγκρούσεις δεν αποφεύχθηκαν, στις 12-7-1926 ο Αλτσέχ τραυµάτισε µε µαχαίρι τον Β. Μυρώνη .
Κατά την απεργία του 1927, τα αντίποινα κατά των κίτρινων ήταν η βάση της τακτικής που
επιλέχθηκε. Στη Θεσσαλονίκη, σε σοβαρές συµπλοκές προκλήθηκαν τραυµατισµοί από τους
απεργούς. Γίνονταν επίσης εισβολές στα σπίτια απεργοσπαστών . Επιθέσεις εναντίον γυναικών είχαν
ανατεθεί σε γυναίκες, συνήθως σε µία έως τρεις εναντίον µιας ξεµοναχιασµένης . Οι κίτρινοι
οργάνωσαν οµάδες άµυνας (άνδρες συνόδευαν τα κορίτσια για να µη δεχθούν επίθεση, κ.ά.), αλλά οι
επιθέσεις συνεχίστηκαν . Ο Ι. Ναλµπάντης κτυπήθηκε µε µαχαίρι στις 28-5-1927 από δύο καπνεργάτες
κατά το σχόλασµα. Αλλοι απεργοσπάστες κτυπήθηκαν, µε γροθιές ή µε µαχαίρι . Οι αρχές
ενεργοποιήθηκαν, πλείστα µέλη του ταξικού σωµατείου Πρόοδος συλλαµβάνονταν µόλις δοκίµαζαν
να διαπράξουν το "αδίκηµα της αδίκου επιθέσεως" κατά απεργοσπαστών. Μία αλλαγή τακτικής
κρίθηκε αναγκαία και, µετά την 1-6-1927, οι κατά προσώπων επιθέσεις γίνονταν στα απόκεντρα
σηµεία της πόλης .
Μετά την απεργία, οι επιθέσεις κατά των "συντηρητικών" καπνεργατών συνεχίστηκαν. Η
επίθεση κατά του Αβραάµ Ατίας, όταν αποσκίρτησε προς το ΠΚΘ, παραλίγο να καταλήξει στο φόνο
του. Στην Καβάλα, συνέλευση του "συντηρητικού" Πρόοδος, στις 4-7-1927, διαλύθηκε µετά από
παρέµβαση µελών της ΚΕΚ, µε πυροβολισµούς και τραυµατισµούς. Στην Ξάνθη, ο απολογισµός
κακοποίησης κίτρινων ήταν 4 τραυµατίες . Τα κίτρινα σωµατεία ζήτησαν από το κράτος να
εξοπλισθούν . Συµπλοκές ανάµεσα σε καπνεργάτες της συντηρητικής οµοσπονδίας (ΕΟΚΣΕ) και της
ΚΟΕ σηµειώθηκαν στη διάρκεια του χειµώνα και της άνοιξης του 1928 σε όλα τα κέντρα
καπνεργασίας. Συνήθως οι συµπλεκόµενοι δεν αλληλοπροξενούσαν παρά µωλωπισµούς. Η χειρότερη
εξαίρεση ήταν στη ∆ράµα, στις 1-4-1928. Σε συµπλοκή δύο αντίπαλων οµάδων καπνεργατών, κοντά
στο ∆ιοικητήριο, φονεύθηκε -"µε αµφίστοµη µάχαιρα"- ο συντηρητικός Ευστάθιος Κετικίδης. Ο
δράστης Μιχαήλ Παπαδόπουλος ήταν γιός ιερέα . Εκτός από τον καπνεργατικό, και σε άλλους
κλάδους σηµειώνονταν επιθέσεις. Στη Νάουσα, απεργοί υφαντουργοί στου Λαναρά επωφελήθηκαν,
στις 24-7-1927, από στιγµιαία απουσία των φρουρών και κτύπησαν τους απεργοσπάστες µέσα στο
εργοστάσιο . Το Νοέµβριο 1927 στη Θεσσαλονίκη, σε εργατικές συγκρούσεις µε εµπλοκή των
υποδηµατεργατών, προκλήθηκαν τραυµατισµοί σε µη απεργούντες. Συνήθως συµµετείχε ο ∆ηµήτριος
Παπακωνσταντίνου -από τη Λαµία, µέλος της διοίκησης του ΕΚΘ-, άτοµο µε µεγάλη µυϊκή δύναµη,

"σαν παλαιστής", που χαρακτηριζόταν από τις αρχές ως "παλληκαράς" . Στα τέλη του ίδιου µήνα, οι
εκφορτωτές στο λιµάνι, σε απεργιακές κινητοποιήσεις, άσκησαν πίεση σε αυτούς που συνέχισαν να
εργάζονται . Απεργοί βυρσοδέψες εργάτες της Θεσσαλονίκης, στις 22-5-1928, επιτέθηκαν κατά
ελεύθερων εργατών και τους κακοποίησαν .
Κατά τη διάρκεια της απεργιακής συνεργασίας µε τους κίτρινους, το 1928, οι επιθέσεις
στράφηκαν εναντίον των απεργοσπαστών και των ελεύθερων εργατών, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν
από την εργοδοσία σαν στιβαδόροι ή για τη φορτοεκφόρτωση καπνών στη θέση των απεργούντων
αχθοφόρων. Στην Καβάλα, επίθεση κατά αχθοφόρων της Orient Tobacco, στις 11-6-1928, προκάλεσε
αστυνοµική επέµβαση και ρίψη πυροβολισµών. Στην Αλιστράτη, ξυλοκόπησαν απεργοσπάστες στις
19-6-1928. Στη Θεσσαλονίκη, στις 22-6-1928, σε νυκτερινή επίθεση στην Αυστροελληνική µε στόχο
τους στιβαδόρους, δεν κατάφεραν να παραβιάσουν τη µεγάλη θύρα και περιορίστηκαν σε σπάσιµο των
παραθύρων. Στις 29-6-1928 έσπασαν τα τζάµια στο σπίτι του απεργοσπάστη στιβαδόρου Νάκου.
Τραυµατίσθηκε η δεκαέτις κόρη του στο κεφάλι .
Στην ενότητα των συγκρούσεων µε τους κίτρινους εντάσσονται επίσης οι δυναµικές
εκδηλώσεις, όπως και η χρήση βίας κατά περίπτωση, που σηµειώθηκαν προς ποικίλες κατευθύνσεις.
Ενα σταχυολόγηµα: Ο σοσιαλιστής Johann Sassenbach, γραµµατέας της Fιdιration Syndicale
Internationale (Amsterdam), οµίλησε, στις 21-4-1926, στη Θεσσαλονίκη, στον κινηµατογράφο
Αττικόν. Τον αποδοκίµασαν 2.000 εργάτες, ψάλλοντας τη ∆ιεθνή και ανταλλάσσοντας
γρονθοκοπήµατα . Επιθέσεις κατά των σιωνιστών στους ισραηλιτικούς συνοικισµούς της ίδιας πόλης
συµπληρώθηκαν, στις 31-10-1926, µε την εισβολή 100 Ισραηλιτών κοµµουνιστών στο γυµναστήριο
του συλλόγου Maccabi , όπου τραυµάτισαν πολλούς αθλητές . Ο βουλευτής του ΚΚΕ Σταυρίδης, µετά
την αποστασία του, δάρθηκε στην Καβάλα, στην παραλία, στις 9-6-1928. Τον κτύπησαν µε καρέκλες
στο κεφάλι . Κατά τις εκλογές του 1928, στην Καβάλα, µέλος της Εθνικής ∆ηµοκρατικής Νεολαίας
τραυµατίσθηκε σοβαρά, µε αφορµή τη διανοµή των ψηφοδελτίων . Μετά το 1928, σε εργατικές
συνελεύσεις στη Θεσσαλονίκη, οι κοµµουνιστές είχαν να αντιµετωπίσουν τους αρχειοµαρξιστές,
δεινούς χειριστές της φαλτσέτας. Συνελεύσεις υποδηµατεργατών, το 1929, µεταβλήθηκαν σε µάχες .
ε) Το κίνηµα ανέργων.
Παράλληλα µε τη διεκδίκηση άλλων κοινωνικών δικαιωµάτων, οι εργάτες διαδήλωναν την
πεποίθησή τους στο δικαίωµα της εργασίας µε δυναµικές µεθόδους.
Η ανεργία των καπνεργατών ήταν εποχιακή (µε ένταση από τον Οκτώβριο µέχρι το Μάρτιο).
Οι διαµαρτυρίες για την ανεργία στην καπνεργασία πήραν τη µορφή κινήµατος µετά τους πολέµους,
µε την ανακίνηση του ζητήµατος της εξαγωγής ανεπεξέργαστων καπνών. Οι απασχολούµενοι στην
κλασσική επεξεργασία εργάτες θίγονταν άµεσα από µία τέτοια εξέλιξη. Οταν, το 1926, τα κίτρινα
σωµατεία (το Πρόοδος του Μαρούδα στην Καβάλα και το ΠΚΘ των "Γιωτοδηµητραταίων" στη
Θεσσαλονίκη) ήταν πλέον σε θέση -από οργανωτική, τουλάχιστον, άποψη- να συναγωνισθούν τους
κοµµουνιστές και πριµοδοτούνταν από τους εργοδότες, δηµιουργήθηκε νέα κατηγορία ανέργων, αυτή
των κοµµουνιστών καπνεργατών. Γρήγορα η ανεργία, µε την ελεύθερη εξαγωγή ανεπεξέργαστων,
γενικεύθηκε προσβάλλοντας και τους κίτρινους. Το ζήτηµα ήταν κρίσιµο στη Θεσσαλονίκη και
Καβάλα, πόλεις µε αστικό χαρακτήρα χωρίς τις δυνατότητες της υπαίθρου για επιβίωση. Στην Καβάλα
βρέθηκε διέξοδος στη διασπορά στα χωριά της ευρύτερης περιοχής και απασχόληση στις αγροτικές
εργασίες.
Οι µέθοδοι του κινήµατος ανέργων (ταραχές, εισβολές στα καπνοµάγαζα και αξίωση να
εργασθούν) δεν ήταν -όπως φανταζόταν η αστυνοµία- επινόηση των κοµµουνιστών . Με τη
χειροτέρευση των συνθηκών και τις αυθόρµητες εκδηλώσεις βίας, η κατάσταση είχε απορρυθµιστεί.
Με παρακλήσεις και µε απειλές απελπισµένοι άνεργοι προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν εργασία. Τα
επεισόδια και οι προκλήσεις φθορών έγιναν καθηµερινό φαινόµενο. Το κίνηµα προειδοποιούσε τις
αρχές: "...Η τάξις, εφ'όσον πεινούν οι εργάτες, δεν θα αποκαθίσταται..." . Για την οργάνωση του ΚΚΕ,
οι επιπτώσεις της ανεργίας ήταν καταστροφικές, καθώς επερχόταν διάλυση των καπνεργοστασιακών
πυρήνων .
Ενα απάνθισµα γεγονότων: Στην Ξάνθη, στις 12-12-1924, οι καπνεργάτες έσπασαν βαγόνια µε
ανεπεξέργαστα της Gary και σκόρπισαν τα καπνά . Στη Θεσσαλονίκη, στις 4-11-1924, µετά από
απολύσεις στου Φλωρεντίν µε ταυτόχρονη πώληση ανεπεξέργαστων, άνεργοι προκάλεσαν σοβαρές
φθορές . Επί δικτατορίας, προγραµµατισµός φόρτωσης ανεπεξέργαστων για τις 10-9-1925 ώθησε τους
εργάτες, µία µέρα πριν, σε αυθόρµητη διαδήλωση από το ΕΚΘ στο ∆ιοικητήριο, όπου εισέβαλαν και
προξένησαν εκτεταµένες φθορές . Τον ίδιο καιρό, απόπειρα να επιβληθεί δελτίο ταυτότητας στους
καπνεργάτες προκάλεσε εξέγερση. ∆ύο χιλιάδες άνεργοι καπνεργάτες συγκρούσθηκαν, στις 19-101925, στους δρόµους µε την αστυνοµία. Πέτυχαν την κατάργηση του δελτίου . Το επόµενο

φθινόπωρο, το 1926, η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Απανωτά επεισόδια προκαλούνταν από τους
ανέργους, µε στόχο την εργοδοσία και τους συντηρητικούς καπνεργάτες . Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχαν
τα επεισόδια της 18-10-1926 έξω από τη ∆ηµαρχία, όπου το δηµοτικό συµβούλιο επρόκειτο να
συζητήσει τα περί ανεργίας. Τα εργατικά κέντρα είχαν υποβάλει χωριστά υποµνήµατα, οι
συγκεντρωθέντες συγκρούστηκαν µεταξύ τους και η συνεδρία αναβλήθηκε. Ιδιαίτερη, επίσης
επισήµανση χρειάζονται τα επεισόδια που προκάλεσαν άνεργοι στιβαδόροι, στις 3 και 11-11-1926,
στη Γερµανική, όπου χρησιµοποιούνταν γυναίκες ως στιβαδόροι (ένα εργοδοτικός ελιγµός για
προσπορισµό κέρδους που έµελλε να γενικευθεί) . Στο τέλος της χρονιάς, τα επεισόδια µε ανέργους
συνεχίζονταν. Στου Καραγιαννακίδη, σε µία περίπτωση ξέσπασαν τρυπώντας τα λάστιχα του
αυτοκινήτου του, σε άλλη περίπτωση περίµεναν να αποσυρθεί η αστυνοµία, ξυλοκόπησαν τους
φύλακες και εγκατέστησαν µε τη βία εργάτριες για να εργασθούν . Οι σκηνές συνεχίζονταν, µε
αµείωτο ρυθµό, το χειµώνα 1926-1927 . Στην επαρχία η κατάσταση δεν ήταν περισσότερο αισιόδοξη.
Απόπειρα, στις 5-1-1927, για προώθηση ανεπεξέργαστων της Gary από τη ∆ράµα στην Καβάλα, µε
προορισµό το εξωτερικό, προκάλεσε συγκέντρωση των εργατών απέξω, επέµβαση της χωροφυλακής
υπό τους Σταυριανό και ανθυποµοίραρχο Νικόλαο Τσιτούρα και επέλαση ιππικού. Καταπατήθηκαν 2
γυναίκες, η Αµαλία χήρα Πελτέκη σοβαρά. Αποκλείστηκε ο δρόµος προς Καβάλα από τους
καπνεργάτες της Τσατάλτζας. Στην Κοµοτηνή εξαγωγές ανεπεξέργαστων της Glenn αποτράπηκαν . Οι
µαχητικές εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και την άνοιξη. Στις Σέρρες, απολύσεις στου Γρηγοριάδη στις
13-5-1927 συγκέντρωσαν την εποµένη απέξω 1.000 άτοµα και οι απολυθέντες ανέλαβαν εργασία δια
της βίας. Η αστυνοµία υποχώρησε. Τα γεγονότα επαναλήφθηκαν στην ίδια επιχείρηση στις 16-5-1927
και οι καπνεργάτες διαδήλωσαν την εποµένη εµπρός στη νοµαρχία. Τους διέλυσε η χωροφυλακή υπό
τον αστυνοµικό διευθυντή ταγµατάρχη Γεώργιο Μαλινδρέτο. Επεισόδια σηµειώθηκαν επίσης στην
Ξάνθη και ∆εδέαγατς . Κατά το χειµώνα 1927-1928, επαναλήφθηκαν οι εισβολές ανέργων στα
καπνοµάγαζα και η απαίτηση να εργασθούν .
Οι απολύσεις σε άλλους κλάδους επιδείνωναν, εν τω µεταξύ, το πρόβληµα της ανεργίας. Στη
Θεσσαλονίκη, στις 10-1-1927, 50 απολυµένοι από τα έργα κατασκευής υπονόµων πήγαν στις
αποθήκες, πήραν εργαλεία και ανέλαβαν δουλειά δια της βίας . Στις 27-7-1928 στην Αγίου ∆ηµητρίου
υδατεργάτες κακοποίησαν υπάλληλο που τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τις απολύσεις στην Compagnie
des Eaux de Salonique .
Κατά το διάστηµα µετά την ίδρυση του ταµείου καπνεργατών (ΤΑΠΚ) και του Γραφείου
Προστασίας Καπνού (φορέων µε αρµοδιότητα στην καπνεργασία), οι εισβολές ανέργων και µη στα
γραφεία Θεσσαλονίκης ήταν τακτικές. Το ίδιο, επίσης, οι δαρµοί του προσωπικού και ιδιαίτερα του
Χρήστου Αγαλόπουλου, διευθυντή του ταµείου, που του καταλόγιζαν εύνοια προς το µεγάλο
κεφαλαίο .
Μέρος ∆εύτερο. Η πληροφοριοδοτική δράση του Ερηµία, 1927.
Το άτοµο που κρυβόταν πίσω από τον κωδικό "Ερηµίας" ήταν ο κυριότερος -σύµφωνα µε τα
διαθέσιµα στοιχεία- πληροφοριοδότης της ΥΕΑ µέσα στην οργάνωση του ΚΚΕ Θεσσαλονίκης κατά
το 1927. Θα παρακολουθήσουµε το χρονικό της δράσης του και τα επακόλουθα.
Κεφάλαιο Ι. Η αρχική κατάδοση στοιχείων.
Η πρώτη συναλλαγή του Ερηµία µε την Ασφάλεια χρονολογείται, κατά πάσα πιθανότητα, από
τις αρχές Μαρτίου 1927. Τότε, είχε καταθέσει όλα τα στοιχεία που γνώριζε.
Η ΥΕΑ έσπευσε να αντιπαραβάλει τις νέες πληροφορίες µε παλαιότερες και να ενηµερώσει
την προϊστάµενη αρχή. Μία αναφορά συντάχθηκε από τον Τσιγδινό.
Κεφάλαιο IΙ. Οι εκθέσεις του Ερηµία - διευκρινιστικά σχόλια.
Μετά την ένταξή του στον πληροφοριοδοτικό µηχανισµό της ΥΕΑ, ο Ερηµίας προώθησε
συστηµατικά στον Κανδυλάκη όλα τα στοιχεία που υπέπιπταν στην αντίληψή του. Τις πρώτες
πληροφορίες τις προώθησε συντάσσοντας γραπτή έκθεση στις 16-3-1927. Μέχρι τις 14-10-1927 είχε
συντάξει 73 παρόµοιες εκθέσεις.
Η γραφική ύλη που χρησιµοποίησε για την περιοδική διεκπεραίωση της εργασίας ήταν τα
γνωστά δίφυλλα του εµπορίου ("κόλλες αναφοράς ριγέ"). Τα έκοβε στη µέση -στο δίπλωµα-, ώστε να
προκύπτουν δύο µονόφυλλα, διαστάσεων µήκους 30 εκατοστοµέτρων και πλάτους 20. Κατόπιν,
τσακίζοντας το φύλλο στο µήκος, σε απόσταση 4-5 εκατοστοµέτρων από την αριστερή πλευρά του
φύλλου, δηµιουργούσε στην εµπρόσθια σελίδα µία νοητή στήλη φάρδους 4-5 εκατοστοµέτρων, στην

οποία ανέγραφε τους τίτλους των παραγράφων της έκθεσης. Στον υπόλοιπο χώρο δεξιά της στήλης
(φάρδους 15 εκατοστοµέτρων περίπου) έγραφε το αντίστοιχο στον κάθε τίτλο κείµενο. Οταν
χρησιµοποιούσε και τις δύο όψεις του φύλλου -αυτό συνέβαινε αν η ύλη ήταν εκτενέστερη της µίας
σελίδας-, τότε επαναλάµβανε την ίδια διαδικασία και στην οπίσθια σελίδα. Ξεκίνησε να γράφει µε
στυλογράφο και µαύρη µελάνη. Αγνωστο γιατί, στη δεύτερη έκθεση διέκοψε στο µέσο µίας
παραγράφου το γράψιµο µε µελάνι και συνέχισε µε "µελανί µολύβι". Σε όλες τις επόµενες εκθέσεις
του χρησιµοποίησε µολύβι της ίδιας ποιότητας. Οταν οι κόλλες αναφοράς εξαντλούνταν στην πορεία,
προµηθευόταν νέες. Η 7η και 8η έκθεση γράφτηκαν, κατ' εξαίρεση, σε κόλλες αναφοράς χωρίς
γράµµωση.
Κεφάλαιο IΙI. Ο πληροφοριοδότης πίσω από τον κωδικό Ερηµίας.
1. Ο εντοπισµός της ταυτότητας του Ερηµία.
Εχει ίσως ενδιαφέρον για τον αναγνώστη η παρακολούθηση της κατά στάδια έρευνας για τον
Ερηµία, που τερµατίσθηκε µε την ανακάλυψη της ταυτότητάς του.
Επιχειρήθηκε, αρχικά, η προσέγγιση µε βάση τις αναµνήσεις των επιζώντων. Απευθύνθηκαν
ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές της περιόδου που είχαν άµεση αντίληψη. Από τον κρατικό
µηχανισµό, στο συνταγµατάρχη Λάσκαρη. Από το ΚΚΕ, στα κοµµατικά µέλη Σγουρό, Σαββόπουλο,
Μιχαηλίδου και Σίµου, στον στενό οπαδό Ζουράρη, καθώς και σε άλλους του ευρύτερου κύκλου.
Η απόπειρα για τον εντοπισµό της ταυτότητας του Ερηµία, παρά την επιµονή στην έρευνα, είχε
αρνητική έκβαση. Ο Λάσκαρης αγνοούσε την περίπτωση. Από τους κοµµατικούς, δεν ανευρέθηκε
κάποιος που θα µπορούσε να αναγνωρίσει τον πληροφοριοδότη από τον γραφικό χαρακτήρα, από το
περιεχόµενο των εκθέσεων, κλπ. Οι ελπίδες είχαν συγκεντρωθεί ιδίως στον Σγουρό, µε τον οποίο
άλλωστε ασχολήθηκε ο Ερηµίας κατά κόρον. ∆ια της εις άτοπον απαγωγής, ο Σγουρός απέκλεισε τον
Μόνα (τα γραπτά δεν συµφωνούσαν µε τον τρόπο της έκφρασής του). Αν θα υποπτευόταν κάποιον,
αυτός θα ήταν ο Γεώργιος Χατζόπουλος, ανεπάγγελτος και "λογάς".
Αναγκαστικά, το τελευταίο στήριγµα για το φωτισµό της υπόθεσης άποτέλεσε το διαθέσιµο
πρωτογενές υλικό, τα κείµενά του.
Από την ανάγνωση των κειµένων µε αυτόν το στόχο, πρόκυψαν ορισµένες παρατηρήσεις. Η
σχετικά ικανοποιητική συγκρότηση κειµένων και ορθογραφία έδειχναν άτοµο εγγράµµατο. Στη
γλώσσα των κειµένων δεν παρατηρήθηκε χρήση σε µεγάλο βαθµό καταχωρηµένης κοµµατικής
ορολογίας. Ηταν, άρα, άνθρωπος µε ευρύτερες κοινωνικές επαφές. Καθηµερινά επιδιδόταν στη
συλλογή πληροφοριών, συνεπώς δεν εργαζόταν (αλλά δεν ήταν επαγγελµατικό στέλεχος -ήταν µόνον
ο Γλαυκός-), ή εργαζόταν σε επάγγελµα µε ελεύθερο ωράριο, ή είχε τέτοιο επάγγελµα που τον έφερνε
σε επαφή µε τον κοµµατικό µηχανισµό. Κυκλοφορούσε µε άνεση στο ΕΚΘ, στην ΚΟΕ, στο χώρο της
ΟΚΝΕ.
Σε επόµενες αναγνώσεις και παρατηρήσεις ο κοµµατικός και συνδικαλιστικός χώρος προς
έρευνα άρχισε να περιορίζεται.
Επανειληµµένη πληροφόρηση για τα ζητήµατα της νεολαίας έδειξε ότι ήταν προσκείµενος στην
ηγεσία της ΟΚΝΕ. Οι συχνές αναφορές στη Β' Αχτίδα της ΟΚΝΕ υπέδειξαν συµµετοχή του σε αυτήν.
Την ακριβή θέση του αποκαλύπτει ο ίδιος στην 11η έκθεση (27-3-1927, συµβούλιο πυρηναρχών της
Β' Αχτίδας, "...οµίλησεν ο σ. Φωτόπουλος τονίζων ότι είνε ανάγκη όλοι να εντίνουµε τας δυνάµεις
µας..."): πυρηνάρχης στη Β' Αχτίδα.
Η καλή γνώση του χώρου των τυπογράφων, που τεκµηριώνουν οι εκθέσεις, οι άφθονες
λεπτοµέρειες για τη δράση τους, η δυνατότητα περί τα τυπογραφικά (εκτυπώσεις, διόρθωση
πολυγράφου), υπέδειξαν το επάγγελµά του: εργάτης τυπογράφος.
Η ανίχνευση περιορίστηκε σε έναν στενό κύκλο. Στη Β' Αχτίδα οι τυπογράφοι ήταν 2 ή 3.
Τελικά, µετά τη διατύπωση του κειµένου στην 22η έκθεση, ο πληροφοριοδότης αποκαλύπτει στην 23η
έκθεσή του το πραγµατικό του όνοµα: (22η έκθεση, 8-4-1927) "...Αύριον ο σ. Ιωαννίδης θα µεταβή
περί ώραν 10 π.µ. προς συνάντησιν του σ.Γλαυκού ίνα συνεννοηθή δια την εκτύπωσιν των
προκυρήξεων...", και (23η έκθεση, 9-4-1927) "...Ταύτα µοι ανεκοίνωσεν σήµερον ο σ.Γλαυκός
σχετικώς µε την µετάβασίν µου προς παραλαβήν και εκτύπωσιν τυχόν υπαρχόντων προκυρήξεων."
Η ταυτότητά του µας είχε γίνει πλέον γνωστή: Σωτήριος Ιωαννίδης, τυπογράφος, µέλος της
Κοµµουνιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης - πυρηνάρχης πυρήνα εφηµερίδων Νέα Αλήθεια και
Εφηµερίς των Βαλκανίων.
2. Μία υπόθεση για τον πληροφοριοδότη.

Αξιολογήσιµα ίχνη του Ιωαννίδη δεν κατορθώθηκε να ανευρεθούν στα προσιτά ιστορικά
αρχεία, ούτε για την περίοδο πριν από το 1927 ούτε για την κατοπινή.
Μόνα τα βιογραφικά στοιχεία δεν έχουν, εννοείται, ιδιαίτερη σηµασία. Βάρος αποκτά η
σκιαγραφία του συγκεκριµένου ατόµου αν συνδυασθεί µε την κοινωνική κίνηση. Η ιδιαιτερότητα,
επίσης, που από τη φύση της έχει η κρατική δραστηριότητα της συλλογής πληροφοριών, τονίζει την
περιέργεια του ιστορικού. Πρώτιστα, ενδιαφέρει αν ήταν πράκτορας που παρεισέφρυσε στο κίνηµα ή
µέλος του κινήµατος που αποσκίρτησε. Κατά δεύτερο λόγο, σπουδαιότητα έχει η αξιολόγηση των
υπηρεσιών του.
Η γενική εντύπωση, στην οποία συγκλίνουν οι γνώµες των ερωτηθέντων µε κοµµατική πείρα,
συνοψίζεται στην εικόνα ενός ερασιτέχνη στο παιχνίδι της πληροφορίας. Τα απλοϊκά λάθη κατά τη
διατύπωση των εκθέσεων, που ακύρωσαν την προσπάθεια να µείνει απόρρητη η ταυτότητά του,
δείχνουν απειρία. ∆εν διέθετε το ένστικτο του δοκιµασµένου πληροφοριοδότη και από την πρώτη
στιγµή είχε το άγχος της τυχόν αποκάλυψής του. Στις 26-3-1927, δέκα µόλις µέρες µετά την έναρξη
της διαβίβασης πληροφοριών, διέγνωσε ανύπαρκτη υπεκφυγή στην άρνηση του Φωτόπουλου να τον
οδηγήσει στον πολύγραφο.
Ο συνδυασµός στοιχείων των πηγών οδηγεί σε µία υπόθεση που ίσως δεν είναι εξαιρετικά
παρακινδυνευµένη. Ο Σωτήριος Ιωαννίδης, στέλεχος της ΟΚΝΕ, είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο ή
αρχές Μαρτίου 1927 από την Ασφάλεια . Εκεί, κατά τη διάρκεια της συνήθους βίαιης µεταχείρισης,
τον "ψάρεψαν" και τον στρατολόγησαν ως πληροφοριοδότη, εντεταλµένο να κινείται στις γραµµές του
εργατικού και του κοµµουνιστικού κινήµατος, µεταµφιεσµένο σε ειλικρινή εργάτη συνδικαλιστή και
κοµµουνιστικό στέλεχος, και να συλλέγει πληροφορίες. Εκµεταλλεύτηκε, στη συνέχεια, την
ασυγκρότητη οργάνωση στον συνδικαλιστικό και κοµµατικό χώρο και έδρασε µε άνεση. Με τις
αµοιβές που στο εξής εισέπραττε (περίπου 2.000 δρχ. το µήνα ), βρήκε την ευκαιρία να
υπερδιπλασιάσει το εισόδηµά του .
Για το ερωτηµατικό της διακοπής της συνεργασίας µε την ΥΕΑ, χωρίς επαρκείς αποδείξεις
είναι λίγες οι εικασίες µε πιθανότητα προσέγγισης της αλήθειας. Η διαβίβαση πληροφοριών, αρχικά
καθηµερινή σχεδόν, παρουσίασε κενά µετά το µήνα Μάιο. Για όλο το διάστηµα της συνεργασίας µέχρι
τον Οκτ. 1927, εξακολούθησε -για αδιευκρίνιστους λόγους- να είναι αποσπασµατική. Τί συνέβη;
Εντοπίσθηκε από τους εργάτες; Είναι πιθανό να συγκέντρωσε τις υποψίες τους. Ο Σγουρός θυµάται
ότι εµφανίζονταν και σύχναζαν κατά καιρούς άγνωστα άτοµα στο ΕΚΘ και στην ΚΟΕ. Ακολουθούσε
µία πρόχειρη έρευνα στην πόλη για την ταυτότητά τους. Κενά στα στοιχεία γεννούσαν υποψίες και το
επόµενο βήµα ήταν η λήψη µέτρων, η αποκοπή των υπόπτων από τον συνδικαλιστικό και κοµµατικό
χώρο. Αποµακρύνονταν επίσης τα ύποπτα για χαφιεδισµό µέλη. Αν ο Ιωαννίδης προκάλεσε υπόνοιες,
αποκλείεται πάντως να αποκαλύφθηκε τελικά -θα το γνώριζε ο Σγουρός-. Περισσότερο πιθανές
φαίνονται οι περιπτώσεις να πήγε αλλού µε κοµµατική αποστολή, ή να διαγράφτηκε από την ΟΚΝΕ, ή
να µετακινήθηκε προς άλλες πόλεις για ανεύρεση εργασίας -συνηθισµένα εργατικά και κοµµατικά
φαινόµενα της περιόδου-. Μία άλλη υπόθεση δεν αποκλείει να αποπέµφθηκε ο Ιωαννίδης από τον
Κανδυλάκη. Η επένδυση των κρατικών µυστικών κονδυλίων στο άτοµό του ήταν υπέρ το δέον
ικανοποιητική, οµολογουµένως. Μετά όµως την κατάσχεση του κοµµατικού αρχείου και την
αποδυνάµωση της οργάνωσης σε όλη την περιοχή µε τις διώξεις που ακολούθησαν, υπήρχαν όλα τα
στοιχεία για τη σύνταξη ενός µητρώου κοµµουνιστών . Αναρωτηθήκαµε ήδη, επίσης (στο σχολιασµό
της πληροφοριοδοτικής έκθεσης της 18-3-1927 -για την ταυτότητα του ∆εκελιώτη- και της 4-4-1927 µε τη συµπλήρωση της λίστας υποψηφίων-), αν διέθετε ο Κανδυλάκης και άλλον πράκτορα µέσα στο
κίνηµα. Αν συνδυασθεί η τελευταία εικασία µε τη λήψη συνωµοτικών µέτρων, που πάντα συνοδεύουν
µία καταστροφή του µεγέθους του Μαΐου 1927, ενισχύεται η άποψη ότι ο Κανδυλάκης έδειξε πνεύµα
οικονοµίας για περαιτέρω επένδυση σε µία πηγή που είχε στερέψει και απέκοψε προοδευτικά τον
πληροφοριοδότη.
Κεφάλαιο IV. Η συµβολή της πληροφορίας στη δίωξη του κοµµουνισµού στη Θεσσαλονίκη.
Τα στοιχεία που είχε συλλέξει η ΥΕΑ πρόσφεραν τη δυνατότητα εντοπισµού των στόχων. Τα
σπίτια των ηγετών Μοναστηριώτη και Γλαυκού, στο τέρµα οδού Παπάφη και στην οδό Ιερισσού
αντίστοιχα, επιλέχθηκαν τελικά ως βασικά σηµεία προσβολής. Η έφοδος που πραγµατοποιήθηκε στις
4.30' τα ξηµερώµατα της 28-5-1927 , συνετέλεσε στην καθολική χαρτογράφηση του κοµµουνιστικού
χώρου.
Ξενίζει το παράδοξο, ότι τα στελέχη του ΚΚΕ, νόµιµου κόµµατος, µε κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση, ήταν θύµατα µίας πρωτοβουλίας κρατικών αξιωµατούχων που -σύµφωνα µε τους
κείµενους νόµους- συνιστούσε ποινικό αδίκηµα και παραβίαση ατοµικών δικαιωµάτων. Με τη γνώση
της εποχής, η ενέργεια παύει να είναι αξιοπερίεργη. Στις συνθήκες της κοινωνικής αναταραχής, το

Μάιο 1927, µε την εξέγερση των καπνεργατών, ο κρατικός µηχανισµός έδειξε αποφασιστικότητα στην
πάση θυσία αντιµετώπιση των ταξικών εργατικών διεκδικήσεων και καταστολή του κοµµουνισµού.
Στην πράξη, στην κοινωνική κατάσταση που το κίνηµα απέδιδε µε τον όρο "λευκή τροµοκρατία", είχε
αρθεί η αστική νοµιµότητα και ίσχυε για τους κοµµουνιστές καθεστώς ηµιπαρανοµίας.
1) Η κατάσχεση του κοµµατικού αρχείου.
Η λεία ήταν πλούσια. Ανευρέθησαν ντοκουµέντα που επαλήθευσαν την πρόβλεψη της
υπηρεσίας.
Μία αναφορά, σαν πρωτόκολλο κατάσχεσης, συντάχθηκε προς τους ανωτέρους από την ΥΕΑ,
µε περιγραφή των εγγράφων:
Το επόµενο βήµα των κρατικών αρχών ήταν η εκτόπιση των ιθυνόντων κοµµουνιστών .
2) Απολογισµός έτους 1927.
Η έκθεση που απέστειλε η ΥΕΑ προς τους ανωτέρους, στα τέλη του 1927, συµπλήρωνε τις
εκθέσεις της υπηρεσίας της 28-3-1927 και 31-5-1927:
Επίλογος.
Είναι εύλογο το συµπέρασµα, ότι η κατασταλτική πολιτική του κράτους, κατά την εποχή που
εξετάζουµε, είχε εκφράσει την αποφασιστικότητα της άρχουσας τάξης για τη διατήρηση του
κοινωνικού status quo. Κατά την εφαρµογή της καταστολής, το κλίµα στο οποίο διαµορφώνονταν οι
νοοτροπίες των µελών του κρατικού µηχανισµού ήταν πρόσφορο. Λίγα άτοµα αντιλαµβάνονταν την
αλήθεια, ότι "...η χωροφυλακή δεν είναι για να υποδαυλίζει το φανατισµό του ενός στοιχείου ενάντια
σε ένα άλλο, για να επεµβαίνει στις πολιτικές διαµάχες και για να κακοποιεί τους πολίτες εξαιτίας των
πεποιθήσεών τους. " Οι εσωτερικές επίσης αντιθέσεις στο εργατικό και στο επαναστατικό κίνηµα
πρόσφεραν ένα πλεονέκτηµα στις κοινωνικές δυνάµεις που είχαν την εξουσία.
Το ταξικό εργατικό κίνηµα αντέταξε άµυνα, που πήρε κατά καιρούς και µορφές εξέγερσης.
Από τη µεριά των περισσότερων µελών, η ανυποχώρητη στάση και η επιλογή της σύγκρουσης, µία
αυθόρµητη αντίδραση, θεωρήθηκε σαν µοναδική ελπίδα διεξόδου από την καθηµερινή δυστυχία. Για
αρκετούς, ήταν η συνειδητοποίηση ενός διαφορετικού κοινωνικού ρόλου, µε χαρακτηριστικά το
ασυµβίβαστο και τον επαναστατικό ροµαντισµό της εποχής. Αν υπήρχαν δυνατότητες για να
παραµερισθούν ενδογενή προβλήµατα, αυτές ο κοµµατικός φορέας του κινήµατος δεν τις αξιοποίησε δεν το επέτρεπαν τα δεδοµένα εκείνης της περιόδου-.
Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε την αναχαίτιση του κοινωνικού κινήµατος της ΜακεδονίαςΘράκης, αυτό το χρονικό διάστηµα, σε πρωτογενείς αρχικά αιτίες: Στην ενδυνάµωση της ανοικτής
καταστολής και άλλων ποικιλόµορφων διώξεων. Στην ταυτόχρονη εκµετάλλευση της άθλιας
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης του πληθυσµού, στην καθήλωση στην καθηµερινή
αναζήτηση του ψωµιού. Μπορούν, επιπρόσθετα, να ανιχνευθούν δευτερογενείς αιτίες: Οι
δηµιουργηθείσες -λόγω των πρωτογενών αιτίων- τάσεις υποχώρησης από την επαναστατική επιταγή
της κοινωνικής ανατροπής (µε τη δηµιουργία µεταρρυθµιστικού ρεύµατος) ή φυγής προς τα εµπρός
(ακραίες αντιλήψεις).
Οι ενέργειες της κατασταλτικής µηχανής εντοπίζονται στην προσβολή σηµείων συγκέντρωσης
των εργατών. Επίσης, στην προσπάθεια εξάλειψης του ηγετικού πυρήνα του κινήµατος. Στην περιοχή
ο στενός πυρήνας (κινούµενος, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, στο κέντρο µιας ευρείας ζώνης
100.000 ατόµων) δεν ξεπέρασε, σε κάθε χρονική στιγµή, τα 200-500 άτοµα. Ηταν ένας στόχος εφικτός
για τα περιορισµένα µέτρα του κατασταλτικού µηχανισµού αυτής της εποχής. Μετά το 1929, η
νοµοθεσία κλήθηκε να δράσει σαν παράγοντας για την επίτευξη του ίδιου επίσης σκοπού.
Οι µηχανισµοί των υπηρεσιών Ασφαλείας, που συστήθηκαν για να επιτευχθεί καταστολή του
κινήµατος της περιοχής, είχαν σηµαντική συµβολή στο αποτέλεσµα της κρατικής προσπάθειας. Ειδικά
για το µηχανισµό συλλογής πληροφοριών, απέδωσε καρπούς. ∆εν διέθετε βέβαια την παράδοση και
υποδοµή παρεµφερών µηχανισµών της Ευρώπης. ∆εν είχε, άλλωστε, και το προς αντιµετώπιση κίνηµα
έκταση παρόµοια µε του εξωτερικού. Η οργάνωση της πολιτικής παρακολούθησης και συλλογής
πληροφοριών ήταν αυτή την εποχή µία "επένδυση", συσσώρευση πείρας που θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί στο µέλλον σε αριστοτεχνικές διεισδύσεις και διάλυση του ταξικού κινήµατος εκ των έσω.
Η ιδιότητα του αµειβόµενου πληροφοριοδότη δεν περικλείει κάποιο στοιχείο συναρπαστικό ή
ροµαντικό. Ας µη διαφεύγει ότι ακόµα και υπόλογοι του κοινού ποινικού δικαίου, ο σύγχρονος του

Ερηµία ληστής Γιαγκούλας επί παραδείγµατι, είχαν αποκτήσει, µε "κατορθώµατά" τους, την εικόνα
του γενναίου, αυτού που έχει το θάρρος της γνώµης. Ο λαός τους φοβόταν αλλά και τους θαύµαζε.
Γιατί όχι και ο κατάσκοπος, ο agent provocateur, ο χαφιές; Η αρνητική απάντηση συνοψίζεται στη
διαµόρφωση της λαϊκής αντίληψης για την καταχθόνια φύση της δράσης τους. Αν και στη σοβιετική
Ρωσία οι πληροφοριοδότες είχαν παραπλήσιες αρµοδιότητες, η κοινή γνώµη διαµορφωνόταν από την
κοµµουνιστική προπαγάνδιση της εικόνας του Cekist που δρούσε µέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής
ατµόσφαιρας των ταξικών αντιπαραθέσεων, της προβολής επίσης του συστήµατος διώξεων και
συλλογής πληροφοριών σαν πράξεων προς όφελος της λαϊκής άµυνας και ασφάλειας . Η φυσιογνωµία
του Ελληνα χαφιέ, ήκιστα ηρωική, επέβαλλε αναγκαστικά την επιλογή της αποσιώπησης.
Η αξιολόγηση της δράσης του Ερηµία µπορεί να επιχειρηθεί µε βάση τις διεθνείς σταθερές. Σε
παγκόσµια κλίµακα, κατά τη συλλογή πληροφοριών, στη συνολική επιτυχία συνέβαλαν οι
περισσότεροι πληροφοριοδότες µόνο συµπληρωµατικά. Με ισχνή απόδοση οι περισσοτέροι, δρούσαν
σαν προκάλυµµα, ώστε να διευκολύνεται η δράση των κυρίων στελεχών . Σε µία πόλη του µεγέθους
της Θεσσαλονίκης, οι συνθήκες δεν προσφέρονταν για την ανάδειξη ενός πράκτορα. Στο περιορισµένο
περιβάλλον, ήταν δυσχερής η διενέργεια των παρακολουθήσεων, η παράδοση των πληροφοριοδοτικών
εκθέσεων σε σύνδεσµο, η επικοινωνία µε την υπηρεσία, η είσπραξη των αµοιβών. Ο εργατικός χώρος
ήταν µεν εκτεταµένος -ο αριθµός των καπνεργατών δεν ήταν αµελητέος (περίπου 5.000)-, αλλά εθνικά
κερµατισµένος (Ελληνες, µουσουλµάνοι µέχρι το 1922, Εβραίοι), µε όλα τα συµπαροµαρτούντα. Ο
περιορισµένος χώρος, µε τις ιδιοτυπίες του, δεν προσφερόταν ούτε για δόλιες προκλήσεις µέσω
υπονοµευτικών ενεργειών. Η αποκάλυψή τους ήταν ευχερής. Οι χαφιέδες, και µεταξύ τους ο Ερηµίας,
κατείχαν -υπό την ιδιότητα του καταδότη ή του πράκτορα-, οµοιόβαθµη θέση σε περιορισµένο δίκτυο
των υπηρεσιών Ασφαλείας, επιδιδόµενοι, µε µετρηµένα βήµατα, σε απλή συλλογή πληροφοριών.
Βιογραφικά στοιχεία.
1. Μέλη του κρατικού µηχανισµού.
Αλεξάκης Ευριπίδης, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1896 στον Ποταµό Κερκύρας.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923. Ανθυπασπιστής µέχρι το 1925, ως ανθυποµοίραρχος το
1927 ανέλαβε διοικητής Τµήµατος Ασφαλείας Καβάλλας. Κατά τη γερµανική κατοχή, στην Κέρκυρα,
ως έφεδρος ανθυποµοίραρχος, εντάχθηκε στο ΕΑΜ και βοήθησε το 1942 κοµµουνιστές κρατουµένους
να φύγουν από τις φυλακές και από το νησί. Το Σεπτ. 1943, κατά τη συγκρότηση τοπικού σώµατος
Πολιτοφυλακής από τις γερµανικές στρατιωτικές αρχές, τοποθετήθηκε στη ∆ιεύθυνση Πολιτοφυλακής
Κερκύρας.
Βοβολίνης Στέφανος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1879 στην Κέρκυρα. Ελαβε
µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1921. Το 1920 ήταν διοικητής Τµήµατος Καταδιώξεως
Θεσσαλονίκης. Αποστρατεύθηκε µε το βαθµό µοιράρχου στις 21-7-1921.
Βούρος Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1880 στη Μεσσαρά Κρήτης.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1923. Ως υποµοίραρχος, µετατάχθηκε από την
Κρητική Χωροφυλακή στο Σώµα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Υποµοίραρχος το 1913 στη
Θεσσαλονίκη. Το 1916 στη Βέροια τάχθηκε υπέρ του κινήµατος Εθνικής Αµύνης. Ταγµατάρχης το
1919, διοικητής ∆ΧΘ. Μετά την ανατροπή των µοναρχικών το 1922 υπηρέτησε στη Μακεδονία, το
1928 συνταγµατάρχης.
Βογιατζάκης Εµµανουήλ, αξιωµατικός χωροφυλακής, Γεννήθηκε το 1879 στο Χρωµοναστήρι
Κρήτης. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1921. Ως υποµοίραρχος, µετατάχθηκε από
την Κρητική Χωροφυλακή στο Σώµα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Υπηρέτησε στη
Θεσσαλονίκη συνεχώς µετά το 1913, ως διοικητής Τµήµατος Καταδιώξεως Θεσσαλονίκης µε το
βαθµό του µοιράρχου, το 1915 ως διοικητής ενός των λόχων του Τάγµατος Χωροφυλακής, ως
διοικητής ∆ΧΘ, ως ταγµατάρχης αστυνοµικός διευθυντής το 1919 και µέχρι τις εκλογές του 1920.
Αποστρατεύθηκε στις 30-9-1921, επανήλθε µετά την ανατροπή των µοναρχικών το 1922.
Γεννηµατάς Πέτρος, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε το 1898 στο Κουτήφαρι Λακωνίας.
Συµµετείχε στις πολεµικές επιχειρήσεις 1917-1923. Το 1924 ήταν, ως λοχαγός, διοικητής των
Φυλακών Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης.
Γιαννουκάκος Μαυροειδής, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1869 στον Πύργο
Λακωνίας. Το 1913 στην Εδεσσα υπηρέτησε µε το βαθµό του µοιράρχου ως διοικητής (Αστυνοµική
Υποδιεύθυνσις Εδέσσης). Το 1916 τάχθηκε υπέρ του κινήµατος Εθνικής Αµύνης. Εκτός
στρατεύµατος, µε το βαθµό του ταγµατάρχη, στις 31-7-1917. Ελαβε µέρος στις πολεµικές επιχειρήσεις
1920-1922. Αντισυνταγµατάρχης τον Ιαν. 1926, διευθυντής του Κέντρου ΥΓΑΚ Θεσσαλονίκης,
επικεφαλής της αντίστασης κατά του στρατιωτικού κινήµατος Καρακούφα-Μπακιρτζή στις 9-4-1926.

Συνελήφθη τον Αύγ. 1926 κατά την ανατροπή του Πάγκαλου και αποστρατεύθηκε στις 25-9-1926 ως
υποστράτηγος. Κατά τη γερµανική κατοχή, το 1944, διετέλεσε Ανώτερος Γενικός ∆ιευθυντής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Γιουλούντας Ιωάννης, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στο Καλονύχτι Ρεθύµνης το
1891. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913 και 1917-1923. Ως ανθυποµοίραρχος υπηρέτησε το
1924-1926 ως υποδιοικητής Χωροφυλακής Κάτω Πορροΐων. Το 1927 υποµοίραρχος, το 1928
µοίραρχος. Το 1934-35 διοικητής ∆ιοίκησης Μεταγωγών Θεσ, υποστράτηγος το 1945. Απέθανε το
1970.
∆ασκαλόπουλος Κωνσταντίνος, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε στα Καλύβια Τριχωνίας το
1882. Συµµετείχε στις πολεµικές επιχειρήσεις 1912-1913 και 1917-1923. Ως συνταγµατάρχης, το
1927, διετέλεσε φρούραρχος Καβάλας.
Ζαριφόπουλος Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής, γεν. το 1881. Μετείχε στις εκστρατείες
και πολέµους το 1912-1913 και 1917-1923. Το Μάρτιο 1924 διευθυντής Α∆Θ, µε αναρρωτική άδεια
κατά τους µήνες Ιούν.-Ιούλ. 1924, φυλακίστηκε µε την κατηγορία της κατάχρησης το Σεπτ. 1924,
αποστρατεύθηκε µε το βαθµό αντισυνταγµατάρχη στις 27-10-1924, εκτελέστηκε στις 25-11-1925.
Ζήρος Φώτιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στη Ζαχάρω Μεσσηνίας το 1882.
Παρακολούθησε το 1907 το Σχολείον Οπλιτών Χωροφυλακής, το 1910 ως ενωµοτάρχης το Σχολείον
Υπαξιωµατικών Χωροφυλακής, εξήλθε µε το βαθµό του ανθυποµοίραρχου. Συµµετέσχε στις
πολεµικές επιχειρήσεις 1912-1913. Το 1913 στη Ζίχνη υπηρέτησε ως ∆ιοικητής Αστυνοµικής
Υποδιευθύνσεως Λαγκαδά και ∆ιοικητής Αστυνοµικής Υποδιευθύνσεως Ζίχνης. Εκτός στρατεύµατος,
µε το βαθµό του µοιράρχου, στις 16-6-1918. Το 1919 ήταν διευθυντής της Σχολής Χωροφυλακής
Χανίων και το 1920-1921 µέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Κερκύρας της Αστυνοµίας
Πόλεων. Ταγµατάρχης το 1922. Το 1924, στη Θεσσαλονίκη. Αντισυνταγµατάρχης το 1928. Το 19291934 υποδιοικητής Σχολείου Χωροφυλακής και διοικητής συνταγµατάρχης το 1935. Συντάκτης του
Οργανισµού Χωροφυλακής, το 1935, τυποποίησε τους φακέλλους αρχείων. Αντιστράτηγος Αρχηγός
Χωροφυλακής το 1941. Συγγραφέας πολλών έργων για την αστυνοµία, δήµαρχος της γενέτειράς του
το 1951-1954.
Θεµελής Γεώργιος, αξιωµατικός αεροπορίας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1897. Ελαβε
µέρος στους πολέµους 1917-23. Ως λοχαγός το 1925 υπηρετούσε στον Ορχο Αεροπορίας στη Μίκρα
Θεσσαλονίκης.
Καίσαρης Νικόλαος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1906. Το 1927 υπηρέτησε στην
Καβάλα µε το βαθµό του ενωµοτάρχη. Ανθυποµοίραρχος το 1941, διοικητής Υποδιευθύνσεως
Λιµποχόβου (περιοχή Αργυροκάστρου), διακρίθηκε σε αποστολές συλλογής πληροφοριών στο
εχθρικό έδαφος. Συµµετέσχε το ίδιο έτος στην οργάνωση Οµηρος, στο κλιµάκιο Αθήνας,
επιφορτισµένος µε τη συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών.
Καλαϊτζάκης Νικόλαος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1894 στην Αγ. Ειρήνη
Χανίων. Συµµετείχε στις εκστρατείες 1913 και 1917-1923. Υποµοίραρχος το 1926, διοικητής
Χωροφυλακής Πραβίου.
Καλοχριστιανάκης Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στις Αρχάνες Ηρακλείου
το 1878. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913 και 1917-1923. Ως ανθυποµοίραρχος, µετατάχθηκε
από την Κρητική Χωροφυλακή στο Σώµα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Υποµοίραρχος το 1913
στη Θεσσαλονίκη, το 1916 υπηρέτησε στην Α∆ΧΜ και προάχθηκε σε ταγµατάρχη. Το ∆εκ. 1923
προάχθηκε σε αντισυνταγµατάρχη, το Μάρτ. 1924 διοικητής ∆ΧΘ, το 1925 διευθυντής Α∆Θ. Τον
Αύγ. 1925 στη διάθεση της Α∆ΧΜ, τοποθετήθηκε τον Φεβρ. 1926 υποδιοικητής Α∆ΧΜ. Τον Απρ.
1926 συµµετείχε στο αποτυχηµένο στρατιωτικό κίνηµα των Καρακούφα-Μπακιρτζή. Μετά τον Οκτ.
1926, διευθυντής Α∆Θ ως το 1932. Απέθανε το 1944.
Κανδυλάκης Στυλιανός, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στην Αργυρούπολη Κρήτης το
1879. Το 1901 κατατάχθηκε στην Κρητική Χωροφυλακή. Το 1913 υπηρετούσε στη Θεσσαλονίκη, το
1914 προάχθηκε σε ανθυπασπιστή. Τον Αύγ. 1916, αστυνοµικός υποδιευθυντής στη Ζηλιάχωβα,
οδηγήθηκε µε το ∆' ΣΣ στο Gφrlitz Γερµανίας. Για τη φιλοβενιζελική στάση του οι Γερµανοί τον
φυλάκισαν από το ∆εκ. 1917 ως το ∆εκ. 1918 στο Werl. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιαν. 1919 µέσω
Γαλλίας. Το Φεβρ. 1919 έγινε ανθυποµοίραρχος και το Μάϊο 1919 τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τις εκλογές του 1920, "εν αναµονή", διέµενε στη Θεσσαλονίκη. Το Σεπτ. 1922 τάχθηκε υπέρ της
Επαναστατικής Επιτροπής. Τον ∆εκ. 1923 προάχθηκε σε µοίραρχο. ∆ιοικητής του Τµήµατος
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης το Μάρτ. 1924, διοικητής ΥΕΑ το Σεπτ. 1925 στην ίδια πόλη. Στις 3-41926 τοποθετήθηκε υπασπιστής Α∆ΧΜ. Συµµετέσχε στις 9-4-1926 στο αποτυχηµένο στρατιωτικό
κίνηµα Καρακούφα-Μπακιρτζή, παραπέµφθηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση και έκπτωση από το
βαθµό του. Τον Οκτ. 1926 επανήλθε στη διοίκηση της ΥΕΑ Θεσσαλονίκης. Αποστρατεύθηκε το 1929
µε το βαθµό του ταγµατάρχη. Το 1933 ήταν ενεργό µέλος της αντιµοναρχικής οργάνωσης Εθνικός

∆ηµοκρατικός Φρουρός Βορείου Ελλάδος. Κατά το αποτυχηµένο βενιζελικό κίνηµα του 1935
συνελήφθη µε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και φυλακίστηκε, αλλά στο στρατοδικείο
αθωώθηκε. Αρνήθηκε να συνεργασθεί µε τις αρχές, στη γερµανική κατοχή, για να ανασυσταθεί το
Μητρώον Κοµµουνιστών που είχε καταστρέψει ο µοίραρχος ∆. Κωφίτσας. Μετά την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης το 1944, προγραµµένος από την κοµµουνιστική οργάνωση Καλαµαριάς, κρυβόταν.
Κατά τον εµφύλιο πόλεµο υποστήριξε στο στρατοδικείο κοµµουνιστές γνωστούς του. Απέθανε το
1967.
Καραβελάκης Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1897 στο Λάστρος
Λασηθίου. Συµµετείχε στους πολέµους 1917-1923. Το 1927 ως ανθυποµοίραρχος υπηρετούσε στην
ΥΕΑ Θεσσαλονίκης.
Καραγκούνης Απόστολος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στο Ξηροχώριο το 1867.
Μετείχε στους πολέµους 1897, 1912-1913. Ταγµατάρχης το 1915 στη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε
διοικητής του Τάγµατος Χωροφυλακής, κατόπιν διευθυντής Α∆Θ. Μετατέθηκε στην Αθήνα, τον Αύγ.
1916, ως Αστυνοµικός ∆ιευθυντής, όπου υπηρέτησε µε το βαθµό του αντισυνταγµατάρχη. Στις 20-61917 ως αντισυνταγµατάρχης τέθηκε σε διαθεσιµότητα. Το Νοέµβριο 1920, στη Θεσσαλονίκη,
αρχηγός Α∆ΧΜ. Αποστρατεύθηκε στις 10-12-1922 µε το βαθµό υποστράτηγου.
Καράµπελας Σπυρίδων, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στο Αργος το 1869. Σπούδασε
νοµικά, το 1904 κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή µε το βαθµό του ενωµοτάρχη, το 1905
ανθυποµοίραρχος. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913 και 1917-1923. Αποτάχθηκε ως
µοίραρχος στις 21-9-1917. Το 1922-1923 διευθυντής Α∆Θ, τον Ιαν. 1924 διοικητής Α∆ΧΜ,
µετατέθηκε το 1925. Το 1927, ως συνταγµατάρχης, Αρχηγός Χωροφυλακής. Αποστρατεύθηκε το 1929
µε το βαθµό υποστράτηγου.
Κοιµήσης Μιλτιάδης, αξιωµατικός πεζικού, γεν. το 1978 στην Αµφιλοχία. Αποφοίτησε από τη
Σχολή Υπαξιωµατικών το 1904 ως ανθυπολοχαγός. Σπούδασε επίσης στη Γαλλία. Συµµετείχε στους
πολέµους 1912-1913, επίσης ως επιτελάρχης µεραρχίας στη Μ. Ασία. Μέλος της Επαναστατικής
Επιτροπής το 1922, στη συνέχεια διευθυντής Σχολής Ευελπίδων, διοικητής ΙΧ µεραρχίας,
υποστράτηγος. Συγγραφέας ιστορικών και στρατιωτικών µελετών. Συµµετείχε στο αποτυχηµένο
στρατιωτικό κίνηµα του 1935 και εκτελέσθηκε.
Κοκκαλάς ∆ηµήτριος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στους Λάκκους Κρήτης το 1878.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913 και 1917-1923. Ως υποµοίραρχος µετατάχθηκε από την
Κρητική Χωροφυλακή στο Σώµα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Το 1913 υπηρετούσε στη
Θεσσαλονίκη, µοίραρχος το 1916 στο Τµήµα Καταδιώξεως Θεσσαλονίκης µέχρι τον Ιούλ. 1916,
κατόπιν ως ταγµατάρχης διευθυντής Α∆Θ. Το ∆εκ. 1918 διοικητής ∆ΧΘ µέχρι τις εκλογές του 1920
που αποτάχθηκε. Στις 14-9-1922 διευθυντής Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως Αθηνών, τον Ιούλ. 1925
Αρχηγός Χωροφυλακής. Ηταν µεταξύ των πρωτεργατών της ανατροπής του Πάγκαλου τον Αύγ. 1926.
Αποστρατεύθηκε µε το βαθµό υποστράτηγου στις 18-12-1926.
Κοµποχόλης Ηλίας, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεν. στο ∆ερµπούνι Αρκαδίας το 1895, έλαβε
µέρος στις πολεµικές επιχειρήσεις 1917-1923. Φοίτησε το 1924-1926 στην Τετάρτη Σειρά ∆οκίµων
του Σχολείου Χωροφυλακής και εξήλθε ως ανθυποµοίραρχος. Το 1927 υπηρέτησε στο 2ο ΑΤ
Καβάλας. Προάχθηκε σε υποµοίραρχο το 1931. Επί Μεταξά, στην Αθήνα, στη ∆ιεύθυνση Ειδικής
Ασφαλείας, προΐστατο της παρακολούθησης των κοµµουνιστών. Κατά τη γερµανική κατοχή
υπηρέτησε ως υποδιοικητής ∆Χ Φλωρίνης.
Λαγουδάκης Νικόλαος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στο Ξαµαντοχώρι Κρήτης το
1900. Υπηρέτησε στη Θεσσαλονίκη, το 1922 ως υπενωµοτάρχης και το 1927 ως ανθυποµοίραρχος.
Λάσκαρης Μιχαήλ, αξιωµατικός πεζικού, 1895-1993. Γεννήθηκε στο Τοπουζλάρ Λαρίσης. Το
1914 πήγε στο Παρίσι για να εργασθεί κοντά στον αδελφό του. Το 1916 ξεκίνησε επικεφαλής οµάδας
εθελοντών µέσω Μασσαλίας για να υποστηρίξει την κυβέρνηση Εθνικής Αµύνης. Το πλοίο
τορπιλίστηκε και ο ίδιος, τραυµατισµένος, νοσηλεύθηκε επί τρίµηνο στη Μάλτα. Παρουσιάσθηκε στη
Θεσσαλονίκη και, µολονότι τραυµατίας, πήγε στο µέτωπο, ως το 1919. Παρέµεινε στο στράτευµα και
φοίτησε στη Σχολή Αξιωµατικών. Ελαβε µέρος στις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας, όπου και
τραυµατίσθηκε. Του απονεµήθηκαν 7 παράσηµα. Τα επόµενα χρόνια υπηρέτησε στη
Θεσσαλονίκη,στο ΙΙ ΕΓ/Γ' ΣΣ, στο οποίο διετέλεσε και διευθυντής. Ελαβε µέρος στο αποτυχηµένο
κίνηµα Καρακούφα-Μπακιρτζή. Το 1928 προάχθηκε σε λοχαγό. Κατά τη δικτατορία Μεταξά
εναντιώθηκε στο καθεστώς και το 1938 αποτάχθηκε ως αντισυνταγµατάρχης. Στη γερµανική κατοχή
καταδικάσθηκε σε θάνατο. Κατόρθωσε να αποφύγει την εκτέλεση (σε αυτόν και άλλους δόθηκε χάρη)
και το Μάρτ. 1943 "ανέβηκε στο βουνό" και εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ.
Μαλινδρέτος Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1888 στους Λάκκους. Ελαβε
µέρος στους πολέµους 1912-13 και 1917-23. Μετά τις εκλογές του 1920 µοίραρχος εκτός υπηρεσίας
διέµενε στη Θεσσαλονίκη. Το Σεπτ. 1922 τάχθηκε υπέρ της Επαναστατικής Επιτροπής. Συµµετείχε

στο αποτυχηµένο στρατιωτικό κίνηµα Καρακούφα-Μπακιρτζή. Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Σερρών το
1927, αποστρατεύθηκε στις 2-9-1927 µε το βαθµό ταγµατάρχη. Επανήλθε το 1945.
Μερεντίτης Νικόλαος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1881 στη Λαµία. Ελαβε
µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1916-1923. Ανθυποµοίραρχος το 1915 στο 2ο ΑΤ Αθηνών. Ως
ταγµατάρχης συµµετείχε το Νοέµβριο 1922 στο συµβούλιο κρίσεων των αξιωµατικών χωροφυλακής.
Ως αντισυνταγµατάρχης διευθυντής Α∆Θ το Σεπτ. 1924, αντικαταστάθηκε το ∆εκ. 1924,
επανατοποθετήθηκε το 1925. Το 1926 αντιτάχθηκε στο κίνηµα Καρακούφα-Μπακιρτζή. Μετατέθηκε
από τη Θεσσαλονίκη τον Ιούν. 1926 και τοποθετήθηκε διευθυντής ΥΓΑΚ Αθηνών. Συνελήφθη κατά
την ανατροπή του Πάγκαλου, αποστρατεύθηκε στις 2-9-1927 ως συνταγµατάρχης.
Νικηφοράκης Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στις Μουρνιές Χανίων το
1894. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923. Ως υποµοίραρχος µετατέθηκε στη Μακεδονία το ∆εκ.
1922, ανέλαβε διοικητής Καταδιώξεως Θεσσαλονίκης τον Απρ. 1923, έµεινε συνεχώς σε αυτό το
πόστο. Τον Οκτ. 1927 προάχθηκε σε µοίραρχο. Το 1929 παντρεύτηκε τη Μαρία ∆ιαµαντοπούλου.
Αποστρατεύθηκε µετά τις εκλογές του 1932.
Ξύδης Θεόδωρος, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε το 1870 στο Σίµο Ναυπακτίας,
κατατάχθηκε το 1891. Στη Σχολή Υπαξιωµατικών το 1902, εξήλθε ως ανθυπολοχαγός πεζικού. Ελαβε
µέρος στους πολέµους 1897, 1912-1913, στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, στη µικρασιατική
εκστρατεία, το 1921-1922 εκτός στρατεύµατος, επανήλθε µετά την ανατροπή των µοναρχικών. Το
1924 υποστράτηγος, ανέλαβε διάφορες µεραρχίες (όπως της ∆ράµας, το 1924) και το Β' ΣΣ.
Αποστρατεύθηκε στις 25-9-1926.
Οικονόµου ∆ηµήτριος, µυστικός αστυνοµικός, από τη Γρίβα Κιλκίς, 1903-1984. Από
οικογένεια µακεδονοµάχων, γιος ιερέα, υποδηµατοποιός, υπηρέτησε στη Χωροφυλακή µέχρι το 1922.
Ανοιξε κατόπιν υποδηµατοποιείο, αλλά δεν ευδοκίµησε. Το 1924 επανήλθε στην υπηρεσία.
Υπηρέτησε τα επόµενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη ως µυστικός αστυνοµικός µε το βαθµό του
ανθυπασπιστή. Κατά τη γερµανική κατοχή, στην ίδια πόλη, µε στολή ανθυποµοιράρχου µετείχε στις
δυνάµεις του Αντώνιου ∆άγκουλα ως υπαρχηγός. Αιχµαλωτίσθηκε στη µάχη του Κιλκίς, στις 4-111944, και µεταφέρθηκε στο Μπάχοβο. ∆εν αναγνωρίσθηκε (όλοι γνώριζαν τον Μήτσο τον Παπά,
κανείς τον ∆ηµήτριο Οικονόµου). Τον ιατρό ∆ιονύσιο Οικονόµου, του 30ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ,
πρώτο εξάδελφό του, που του έφερε ψωµί και τυρί, τον εξόρκισε να µην αποκαλύψει την ταυτότητά
του. Μετά τη συµφωνία της Βάρκιζας απελευθερώθηκε. Αναγκάστηκε λόγω εχθρικού περιβάλλοντος
να µετοικήσει στην Αθήνα, όπου εργάσθηκε στις υπηρεσίες ασφάλειας.
Παπαδάκης Ιωάννης, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1879 στη Λατσίδα Λασηθίου.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1923. Ως ανθυποµοίραρχος, µετατάχθηκε από την
Κρητική Χωροφυλακή στο Σώµα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Υποµοίραρχος το 1913 στη
Θεσσαλονίκη, το 1915 διοικητής ενός των λόχων του Τάγµατος Χωροφυλακής. Το 1916 αιχµάλωτος
οδηγήθηκε στο Gφrlitz Γερµανίας. Για τη φιλοβενιζελική στάση του οι Γερµανοί τον φυλάκισαν στο
Werl. Το 1919 υπηρέτησε ως ταγµατάρχης υποδιοικητής στην Α∆ΧΜ, το 1925 διοικητής ∆ΧΘ,
υποδιευθυντής Α∆Θ το Φεβρ. 1926. Αποστρατεύθηκε στις 2-5-1927 µε το βαθµό αντισυνταγµατάρχη.
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, αξιωµατικός χωροφυλακής, Γεννήθηκε το 1871 στο ∆ούκα
Ολυµπίων. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913. Το Μάϊο 1916 ταγµατάρχης, αποτάχθηκε στις
31-7-1917. Το Νοέµβριο 1920 διευθυντής Α∆Θ, µέχρι το Σεπτ. 1922 που αποµακρύνθηκε.
Αποστρατεύθηκε µε το βαθµό συνταγµατάρχη στις 15-2-1923, απέθανε στις 29-12-1924.
Παπαχρήστου Χρήστος, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε το 1893 στη Μικρά Γοτίτη
Ιωαννίνων. Συµµετείχε στους πολέµους 1917-1923. ∆ιετέλεσε, ως υπολοχαγός, διοικητής του
Πειθαρχικού Ουλαµού Καλπακίου κατά το διάστηµα 1926-Απρ. 1929.
Σκαλιδάκης Θεόδωρος, αξιωµατικός χωροφυλακής, Γεννήθηκε το 1880 στη Λίµνη Χανίων.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1923. Το 1924, ως ανθυποµοίραρχος, στην Καβάλα,
φονεύθηκε στις 10-11-1924 κατά τα καπνεργατικά γεγονότα.
Σταµατάκης Γεώργιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1898 στους Αρµένους
Ρεθύµνης. Ελαβε µέρος στις πολεµικές επιχειρήσεις 1918-1922. Το 1924, ως ανθυποµοίραρχος, στην
Καβάλα, φονεύθηκε στις 10-11-1924 κατά τα καπνεργατικά γεγονότα.
Σταυριανός Ιωάννης, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1879 στο Καλαµίτσιο Χανίων.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1923. Το ∆εκ. 1923 προάχθηκε σε ταγµατάρχη. Το
1924, ανέλαβε διοικητής Χωροφυλακής ∆ράµας.
Τζιτζικάκης Παντελής, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1882 στους Αρµένους
Ρεθύµνης. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1912-1913, 1917-1923. Ως µοίραρχος, το 1927, υπηρετούσε
στη Θεσσαλονίκη.
Τσαταλός Ευθύµιος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1897 στο Γαλαξείδιο
Φθιωτιδοφωκίδος. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923. Φοίτησε το 1920-1921 στη ∆ευτέρα

Σειρά ∆οκίµων ("Σιδηρά κλάσις") του Σχολείου Χωροφυλακής και εξήλθε ως ανθυποµοίραρχος. Το
1928 υπηρέτησε στην Ξάνθη. Υποµοίραρχος το 1929. Μοίραρχος το 1933 στην Αθήνα, έλαβε ενεργό
µέρος στην καταστολή του κινήµατος Πλαστήρα. Ταγµατάρχης το 1940, τοποθετήθηκε Ανώτερος
∆ιοικητής Χωροφυλακής Κορυτσάς. Συνταγµατάρχης το 1946, Ανώτερος ∆ιοικητής Κεντρικής
Μακεδονίας, εξόπλισε τις οµάδες ΜΑΥ. Το 1953 τοποθετήθηκε Υπαρχηγός Χωροφυλακής.
Τσιγδινός Ανδρέας, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε στον Κισσό Ρεθύµνης Κρήτης το
1894. Κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή το 1914. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923,
ανθυποµοίραρχος το 1921. Στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε στις αρχές 1924 στο 3ο ΑΤ. Στα τέλη του
ίδιου έτους µετατέθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Το 1925 τοποθετήθηκε στην ΥΕΑ και το 1926
στην ΥΓΑΚ. Μετά την πτώση του Πάγκαλου επανήλθε στην ΥΕΑ. Μετατέθηκε από τη Θεσσαλονίκη
τον Ιούλ. 1927. Προάχθηκε σε υποµοίραρχο το 1931, αποστρατεύθηκε το 1935. Ανακλήθηκε στην
ενεργό υπηρεσία στις 3-12-1940, υπηρέτησε στη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων 1940-1941,
προάχθηκε το 1942 σε ταγµατάρχη. Απεβίωσε στις 25-2-1971.
Τσιτούρας Νικόλαος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1898 στον Καλέο
Φθιωτιδοφωκίδος. Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923. Τον Οκτ.1926 ανθυποµοίραρχος στη
∆ράµα, υποµοίραρχος το 1929.
Φεσσόπουλος Γεώργιος, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε στις 17-7-1882 στη ∆ίβρη Ηλείας.
Σπούδασε νοµικά. Το 1902 φοίτησε στη σχολή υπαξιωµατικών. Το 1909 ανθυπολοχαγός πεζικού, το
1912-1913 στο Μπιζάνι. Το 1917-1919 και 1920-1922 επιτελικός του Β' ΣΣ, ως συνταγµατάρχης το
1924 φρούραρχος Κέρκυρας, το 1925 διευθυντής ΥΕΑ και κατόπιν ΥΓΑΚ. Το Μάρτ. 1928
επιτελάρχης Β' ΣΣ, το Νοέµβριο 1928 διευθυντής ΙΙ ΕΓ/ΓΕΣ. Αποστρατεύθηκε µε τον βαθµό
υποστράτηγου τον Οκτ. 1929. Εξακολούθησε να παρέχει υπηρεσίες στην αντιµετώπιση του
κοµµουνισµού και επί Μεταξά χρηµάτισε κρατικός αξιωµατούχος.
Φραγκουδάκης Ιωάννης, αξιωµατικός χωροφυλακής, γεν. το 1894 στην Αθήνα. Συµµετείχε
στους πολέµους 1917-1923. Το 1924 ήταν διοικητής στο 1ο ΑΤ Θεσσαλονίκης, το 1927 ως
ανθυποµοίραρχος στην ΥΕΑ Θεσσαλονίκης. Συγγραφέας πολλών έργων για την αστυνοµία. Το 1944,
ως ταγµατάρχης, ήταν ∆ιοικητής ∆ιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσηνίας. Αιχµαλωτίσθηκε στις 9-91944 κατά την επίθεση του ΕΛΑΣ στην Καλαµάτα, καταδικάσθηκε από λαϊκό δικαστήριο και
εκτελέσθηκε στις 19-9-1944.
Χειλαδάκης Εµµανουήλ, αξιωµατικός πεζικού. Γεννήθηκε το 1896 στο Γαβαλοχώριο Χανίων.
Ελαβε µέρος στους πολέµους 1917-1923, ανθυπολοχαγός το 1929.
Σκαλούµπακας Θεόδωρος, αξιωµατικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1906 στην Επισκοπή
Τεγέας Αρκαδίας. Σπούδασε νοµικά. Παρακολούθησε από 1-9-1926 ως 30-6-1927 τη Σχολή
Ενωµοταρχών. Υπηρέτησε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στην Α∆ΧΜ, µέχρι το Νοέµ. 1927, κατόπιν
στην Εδεσσα µέχρι το 1933. Επανήλθε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούν. 1933, µέχρι τον Ιαν. 1935. Κατά το
βενιζελικό κίνηµα του 1935 ήταν υπασπιστής στη Χωροφυλακή Σερρών. Εισήλθε στη Σχολή
Αξιωµατικών Χωροφυλακής την 1-12-1935, µέχρι τις 30-6-1937, οπότε ως ανθυποµοίραρχος
τοποθετήθηκε προσωπάρχης στην Α∆ΧΜ. Την 1-7-1940 προάχθηκε σε υποµοίραρχο και µετατέθηκε
στο Νευροκόπι. Στα τέλη του 1940 µετατέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου υπηρέτησε µέχρι το 1944.
Από την 1-9-1943 είχε το βαθµό του µοιράρχου. Στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κρυβόταν
από τις εαµικές αρχές, διέφυγε στις 2-12-1944 στην Αθήνα και έλαβε ενεργό µέρος δίπλα στους
Αγγλους στη σύγκρουση του ∆εκέµβρη. Το 1948 ως ταγµατάρχης ήταν διοικητής Ασφαλείας
Καβάλας. Προάχθηκε την 1-12-1954 σε αντισυνταγµατάρχη και την 1-7-1960 σε συνταγµατάρχη.
Αποστρατεύθηκε το 1961 ως αστυνοµικός διευθυντής, µετά από προσωπική διένεξη µε τον υπουργό
∆ηµ. Τάξεως. Του έχουν απονεµηθεί 14 παράσηµα. Υποστράτηγος ε.α. σήµερα, ζει στη Θεσσαλονίκη.
Συµεωνίδης Πρόδροµος, χωροφύλακας. Γεννήθηκε το 1906 στην Κωνσταντινούπολη. Το 1926
υπηρετούσε ως µυστικός αστυνοµικός στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
Schober Johannes, Αυστριακός πολιτικός, 1874-1932. Το 1918 διευθυντής αστυνοµίας της
Βιέννης, το 1921-1922 καγκελλάριος. Επανήλθε κατόπιν στη διεύθυνση της αστυνοµίας.
Καγκελλάριος το 1929-1930, υπουργός εξωτερικών το 1930-1932. Ανήκε στο γερµανόφρον κόµµα,
που επιζητούσε την ένωση µε τη Γερµανία.
Πηγές: ΜΣΝΕ. Αρχηγείον Στρατού, Σχολή Χωροφυλακής, δακτυλ., [χωρίς ηµεροµ. έκδ.] 139
σελ. Εφ. της Κυβερνήσεως. Αρχεία δικαστικών υπηρεσιών. Μαρτυρίες συγγενικών προσώπων των
Κανδυλάκη, Καλοχριστιανάκη, Τσιγδινού, Οικονόµου. Συνεντεύξεις Σκαλούµπακα (όπ.π.) και
Λάσκαρη (όπ.π.). Τύπος.
2. Μέλη της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ.

Βεντούρα Ζακ του Σαµουήλ, δηµοσιογράφος. Γεννήθηκε το 1899 στη Θεσσαλονίκη.
Χρηµάτισε γραµµατέας της ΟΚΝΕ, υπεύθυνος της εφηµ. Avanti!, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Κατά τη
γερµανική κατοχή κρυβόταν επί ένα χρόνο στο Βραχάσι Λασηθίου Κρήτης, στο σπίτι του οµοϊδεάτη
Εµµ. Σπανάκη. Συνελήφθη µετά από κατάδοση. "...Του έσπασαν τα γυαλιά (είχε µεγάλη µυωπία) και
τον έβαλαν στα βαγόνια για τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Η γυναίκα και το παιδί του πνίγηκαν
κατά τη µεταφορά από την Κρήτη µε καράβι."
Γιατσόπουλος Παστίας, 1897-1979, από την Αγχίαλο Ανατ. Ρωµυλίας. Η οικογένειά του
µετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη και ο ίδιος σπούδασε στην Εµπορική Σχολή της Χάλκης. Πήγε
στην Αθήνα το 1919, όπου εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος και λογιστής. Εκεί συνδέθηκε µε το
ΣΕΚΕ και εξελίχθηκε σε ανώτερο στέλεχος. Εδρασε στη ∆ράµα και Θεσσαλονίκη και κατόπιν στην
Αθήνα. Εκτοπίσθηκε το 1924-1926. Τάχθηκε το 1926 µε την εσωκοµµατική αντιπολίτευση του ΚΚΕ.
Το 1929 µετά από ατύχηµα έµεινε ανάπηρος και αποτραβήχτηκε στη συνέχεια από το κίνηµα. Το 1947
εξορίσθηκε. Ασχολήθηκε µε µεταφράσεις µαρξιστικών έργων.
Γραµµένος Στέργιος. Ηταν βλάχος, γεν. στη Βέροια το 1900, από πατέρα βοσκό. Είχε γνώσεις
δηµοτικού και εργαζόταν ως τυροκόµος. Υπηρέτησε στη Μ. Ασία και επιστρέφοντας στη Βέροια
εντάχθηκε στο παλαιοπολεµιστικό κίνηµα. Μέλος του ΣΕΚΕ(Κ), χρηµάτισε γραµµατέας Περιφ.
Επιτροπής ∆υτ. Μακεδονίας του ΚΚΕ και αργότερα µέλος ΚΕ/ΚΚΕ. Είχε σε βάρος του συλλήψεις και
εξορίες. Το 1960 εργαζόταν στα γραφεία της Ε∆Α στην Αθήνα. Επί δικτατορίας των συνταγµαταρχών
εξορίσθηκε πάλι. Απέθανε το 1980.
∆ηµητράτος Αριστείδης, καπνεργάτης. Γεννήθηκε το 1902 στον Αγκώνα Κεφαλληνίας, από
φτωχή οικογένεια. Τελείωσε το γυµνάσιο στο νησί. Το 1920 πήγε στη Θεσσαλονίκη για να εργασθεί.
Εγινε µέλος του ΣΕΚΕ αµέσως (ο αδελφός του Νίκος διετέλεσε γραµµατέας του κόµµατος)
Ειδικεύθηκε στην καπνεργασία και ασχολήθηκε µε το συνδικαλισµό. Μέλος του ΚΚΕ µέχρι το 1925,
αποσκίρτησε και ίδρυσε τη ρεφορµιστική συνδικαλιστική παράταξη στη Μακεδονία. Επί Μεταξά
υπουργός Εργασίας, µεταπολεµικά επίσης υπουργός. Απέθανε το 1986.
Ζαχαριάδης Νικόλαος [Νίκος] (ψευδώνυµο Κόλλιας Κούτβης). Γεν. το 1903 στη Νικοµήδεια,
από πατέρα καπνέµπορο. Σπούδασε και εργάσθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1920 συµµετέσχε
στις δραστηριότητες της Πανεργατικής και εντάχθηκε στο κοµµουνιστικό κίνηµα. Το 1922-1925, στη
Μόσχα, σπούδασε στην KUTV. Γνώρισε εκεί τους ηγέτες του κοµµουνισµού και συνδέθηκε µε φιλία
µε τον Χικµέτ. Το 1925 στην Αθήνα, αναδείχθηκε στην ηγεσία της ΟΚΝΕ και κατόπιν του ΚΚΕ. Στη
Θεσσαλονίκη, το 1925, φυλακίσθηκε και απέδρασε. Το 1926 έδρασε στον Πειραιά, φυλακίσθηκε το
1927, ξανά το 1929. Απέδρασε και έφυγε στην ΕΣΣ∆, όπου εργάσθηκε το 1929-1931 στο µηχανισµό
της Κ∆. Το 1931 επανήλθε και ανέλαβε την ηγεσία του ΚΚΕ. Βουλευτής Πειραιώς το 1936,
συνελήφθη το ίδιο έτος από το καθεστώς Μεταξά. Φυλακίστηκε στην Κέρκυρα και -το 1940- στην
Αθήνα. Παραδόθηκε στους Γερµανούς το 1941, αιχµάλωτος στο Dachau το 1942-1945. Επανήλθε το
1945 και ανέλαβε πάλι την ηγεσία της κοµµουνιστικής παράταξης. Στη Μόσχα το 1950, στην
Τασκένδη το 1955. Του αφαιρέθηκε η ηγεσία το 1956 και η κοµµατική ιδιότητα το 1957. Τον
περιόρισαν στη Σιβηρία, όπου αυτοκτόνησε το 1973.
Ζουράρης Γεώργιος. Γεννήθηκε στο Βραχάσι Κρήτης το 1898, από γεωργική οικογένεια. Το
1917 πήγε στην Αθήνα για σπουδές στην ιατρική. Στρατεύθηκε το 1918 και πήγε στη Σµύρνη,
ταυτόχρονα περάτωσε τις σπουδές του. Το 1922 πήγε 12 µήνες για ειδίκευση στο Βερολίνο, όπου
διαβάζοντας την εφηµ. Die Rote Fahne ενστερνίσθηκε τη σοσιαλιστική ιδέα. Εγκαταστάθηκε το 1923
στη Θεσσαλονίκη, ως αφροδισιολόγος, µε ιατρείο στην Αγ. Σοφίας 23. Συνδέθηκε µε το ΣΕΚΕ(Κ).
∆ιαφώνησε στη συνέχεια µε τη θέση για το Μακεδονικό και αποσυνδέθηκε οργανωτικά, αλλά
εξακολούθησε να έχει ευρύτατη φιλοκοµµουνιστική δραστηριότητα. Ασχολήθηκε µε τη συγγραφή
ιατρικών έργων, µε µεγάλη επιτυχία. Το 1927 έγραψε -µε τη βοήθεια του στενού φίλου Π.
Πουλιόπουλου στη µετάφραση των γερµανικών όρων- το έργο "Ψυχανάλυση και βιοψυχολογία",
επίσης το 1929 το "Ο έρως στο φως της επιστήµης". Το 1935 τον ενόχλησε το Γ' ΣΣ, µετά τη
δηµοσίευση του έργου του περί αυνανισµού, για υπόσκαψη του αξιόµαχου του στρατεύµατος. Κατά
τη γερµανική κατοχή ήταν υπεύθυνος ΕΑΜ στη Θεσσαλονίκη για τους διανοουµένους, µε έντονη
δράση. Η "ευαίσθητη" ιατρική ειδικότητα επικάλυπτε την τοποθέτησή του και είχε καλές σχέσεις µε
τους κρατικούς αξιωµατούχους. Το 1946 νοσήλευε, από το Φεβρ. ως τον Αύγ., το µοίραρχο ∆.
Κωφίτσα, της Εθνικής Ασφαλείας, και στο διάστηµα αυτό τον προσέλκυσε στις ιδέες του -θέµα
άγνωστο, ή µη πιστευτό, στην ΟΠΛΑ που τον εφόνευσε στην πλ. ∆ικαστηρίων δύο µήνες αργότερα-.
Εξορίσθηκε το 1947. Μετώκησε το 1949 στην Αθήνα όπου συνέχισε να ασκεί την ιατρική τα επόµενα
χρόνια. Ζει στη Σαρωνίδα Αττικής.
Καρράς Ηλίας, 1906-1983, από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Ηταν απόφοιτος δηµοτικού,
ηλεκτρολόγος στην Εταιρία Τροχιοδρόµων και Ηλεκτρισµού, µέλος της ΟΚΝΕ από το 1925.
Ανυπότακτος το 1927, πήγε στην ΕΣΣ∆ το 1927-1930, επέστρεψε παράνοµα. Συνελήφθη, ντύθηκε

ναύτης και στάλθηκε στο Καλπάκι, όπου κατηγορούµενος για αντίσταση παραπέµφθηκε σε
στρατοδικείο το 1932. Εργάσθηκε πριν από τη δικτατορία Μεταξά ως στέλεχος του ΚΚΕ, συνελήφθη
το 1939 και φυλακίστηκε, απέδρασε το 1943. Συµµετέσχε στην Εθνική Αντίσταση και στον εµφύλιο
σε υψηλές θέσεις, κατέφυγε το 1949 στην Πολωνία. Επανήλθε παράνοµος το 1973. Ο µεγαλύτερος
αδελφός του Κωνσταντίνος, γεν. το 1899, απόφοιτος δηµοτικού, παντρεµένος από την ηλικία των 18,
ήταν από την εποχή του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου δραστήριος φιλοµοναρχικός και συµµετείχε
µετά το 1918 στις συγκρούσεις µε τους βενιζελικούς. Το 1924 ήταν υπάλληλος στους Τροχιοδρόµους,
µαζί µε τον Γ. Αηδονά στον εκλογικό µηχανισµό των µοναρχικών όλη την περίοδο µέχρι τη
δικτατορία Μεταξά, ηγετικό στέλεχος κατόπιν της ΕΟΝ Θεσσαλονίκης. Στη γερµανική κατοχή, στις
παραµονές της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, προγραµµένος από την ΟΠΛΑ, είχε στο σπίτι της
µάνας, γωνία Χαλκιδικής-Γραβιάς, άτυπη ασυλία (η οργάνωση δεν θεωρούσε σωστό να παραβιάσει το
οικογενειακό σπίτι -όλο το σόϊ ήταν µέλη του ΕΑΜ-). Ο γιος του Χρήστος, µέλος της ΟΠΛΑ, τον είχε
προτρέψει να παραδοθεί. Συνελήφθη, τελικά, ανακρίθηκε και -εν αγνοία των συγγενών τουοδηγήθηκε στις 29-10-1944 µαζί µε τον Αηδονά προς εκτέλεση. Ο Αηδονάς έµεινε επί τόπου, ο ίδιος
µε 4 τραύµατα τράπηκε σε φυγή και κατόρθωσε να διαφύγει. Κρατούµενος τραυµατίας, µεταφέρθηκε
τον Ιαν. 1945 στη Βέροια κατά την αποχώρηση του ΕΛΑΣ από την πόλη. Ειδοποίηση από εκεί στον
αδελφό του, Ηλία, έµεινε χωρίς ανταπόκριση. Επέζησε, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος αδελφός
του Ηλία, Γεώργιος, γεν. το 1904, ήταν και αυτός από το 1925 ηλεκτρολόγος στην Εταιρία. Σπούδασε
το 1917-1923 στο γυµνάσιο, το 1924 κληρωτός. Ηταν ποδοσφαιριστής στο σύλλογο Μέγας
Αλέξανδρος. Οπαδός του ΚΚΕ, µετά το 1928 συνδικαλιστής. Μέλος του ΚΚΕ στην κατοχή,
συµµετέσχε στην Εθνική Αντίσταση και στον εµφύλιο, εξορίστηκε το 1948-1949. Ζει και αυτός στη
Θεσσαλονίκη.
Κατσαρός (πραγµατικό όνοµα Σγουρός) Βασίλειος, καπνεργάτης. Γεννήθηκε το 1904 στη Μ.
Παναγία Χαλκιδικής. Ο πατέρας ήταν µικροεπαγγελµατίας. Τελείωσε το 1918 το ηµιγυµνάσιο
Λιαριγκόβης και αναζήτησε εργασία σε πόλεις της Μακεδονίας. Στις Σέρρες έµαθε την τέχνη της
καπνεργασίας και στη ∆ράµα έγινε µέλος της ΟΚΝΕ το 1923. Εργάσθηκε στην Καβάλα το 1924-1925
και στη Θεσσαλονίκη µέχρι το 1932. Αυτό το διάστηµα, είχε υποστεί διώξεις το 1927 µε την υπόθεση
Καρεµφίλ, το 1928 κατά τις ανακρίσεις του Παυλόπουλου για το Μακεδονικό, το 1932 στο Βόλο κατά
την καθοδήγηση της καπνεργατικής απεργίας, κ.ά. Το 1932 ήλθε σε σύγκρουση µε τον Γ. Σιάντο,
διαγράφηκε και προσχώρησε στην τροτσκιστική οµάδα του Σπέρου (Μ. Ράπτης). Υπηρέτησε
καθυστερηµένα εξάµηνη θητεία το 1932 και το 1933 µετακόµισε στην Αθήνα, όπου εργάσθηκε ως
ελαιοχρωµατιστής. Επί Μεταξά, συνελήφθη το 1937 αλλά χωρίς συνέπειες χάρη στην παρέµβαση του
Νίκου Κλωνάρη, παλαιού καπνεργάτη κοµµουνιστή από τη Θάσο που συνεργαζόταν πλέον µε την
Ασφάλεια. Το 1940 πήγε στρατιώτης στην Αλβανία. Μετά την κατάρρευση πρωτοστάτησε στην
περιοχή του χωριού του στη δηµιουργία ένοπλων τµηµάτων που εντάχθηκαν στη συνέχεια στο ΕΑΜ.
Ζει στη Θεσσαλονίκη.
Κοέν Ισάκ [Τζακ]. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ηταν τυπογράφος. Εγραφε επίσης και στην
εφ. Progrθs. Το 1927 ήταν µέλος του ισραηλιτικού τµήµατος της Κοµµουνιστικής Νεολαίας
Θεσσαλονίκης.
Κοµψάς Παναγιώτης, από την Ξάνθη, καπνεργάτης. Ηταν φιλόµουσος -έπαιζε βιολί-. Το 1925
στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκε στην ΟΚΝΕ. Επί Πάγκαλου συνελήφθη για παράνοµη κοµµατική
προπαγάνδα και φυλακίστηκε επί 3 µήνες. Εγινε αρχειοµαρξιστής µετά το 1930. Μετακινήθηκε στην
Αθήνα, όπου φυµατικός πέθανε στο σανατόριο στις Κουκουβάουνες το 1937.
Κυπαρισσόπουλος Φίλιππος, εφαπλωµατοποιός. Γεννήθηκε στη Βόσοβα Ηµαθίας το 1899.
Υπηρέτησε κληρωτός στη Μ. Ασία. Εργάσθηκε µετά το 1926 στη Βέροια. Μέλος του ΚΚΕ το 1927,
χρεώθηκε την ευθύνη της τοπικής Επιτροπής ∆ράσεως και έδειξε δραστηριότητα. Στις αρχές του 1928
πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνίστησε στις συγκρούσεις του ΚΚΕ µε τους αντιπάλους.
Αποσκίρτησε το Μάϊο 1928 και συνεργάσθηκε µε την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Αναγορεύτηκε γγ του
συνδικάτου µετάλλου µε διαβλητές διαδικασίες και αποπέµφθηκε από τους εργάτες.
Κωνσταντινίδης ή Ασηµίδης Ιωάννης (ψευδώνυµο Γλαυκός), δικηγόρος, γεν. το 1907 στο
Παρόρι Παρνασίδος, από µικροαστική οικογένεια. Σπούδασε νοµικά στην Αθήνα. Μέλος της ΟΚΝΕ
από µαθητής και κατόπιν στην ηγεσία της οργάνωσης, συνελήφθη το 1927 στη Θεσσαλονίκη και
εξορίσθηκε. Το 1928-1931 το ΚΚΕ τον έστειλε για σπουδές στην ΕΣΣ∆. Ηλθε σε αντίθεση µε την Κ∆
και µετά το 1933 αποχώρησε από το κόµµα. Εργάσθηκε στη συνέχεια ως δικηγόρος στην Αθήνα.
Κατά τη γερµανική κατοχή δεν εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Εκτελέσθηκε από την ΟΠΛΑ το 1944.
Μάξιµος Σεραφείµ, δηµοσιογράφος, 1899-1962, από το Γάνο Θράκης. Απέκτησε µόρφωση
στην Κωνσταντινούπολη, όπου διετέλεσε γραµµατέας της Πανεργατικής. Ηλθε στην Αθήνα το 1923
και αναδείχθηκε στην ηγεσία του εργατικού κινήµατος και του ΣΕΚΕ(Κ). Ηταν το 1924 αντιπρόσωπος
του κόµµατος στο 5ο Συνέδριο της Κ∆, βουλευτής το 1926-1928. Κεντριστής κατά την εσωκοµµατική

σύγκρουση των ετών 1925-1927, µετακινήθηκε το 1927 από το ΚΚΕ στην τροτσκιστική οµάδα
Σπάρτακος, µέχρι το 1932. Αρθρογραφούσε στις εφηµ. Πολιτεία, Βραδυνή, Πρωία µε το ψευδώνυµο
Βόρειος. Εργάσθηκε σε εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης (Μακεδονία, κ.ά.) µετά το 1933. Ηταν
ανταποκρίτης της εφ. Βραδυνή το 1936 στη Λατινική Αµερική, κατόπιν στο Παρίσι το 1936-1940.
Επέστρεψε το 1940. Πήγε στην ΕΣΣ∆ το 1941, όπου εντάχθηκε στο µηχανισµό της Κ∆. Ανταποκριτής
της εφ. Ριζοσπάστης κατά τον εµφύλιο, πήγε το 1947 στη Βουλγαρία, κατόπιν στο Παρίσι µέχρι το
1948 και -µετά από δίωξη των γαλλικών αρχών- στην Πράγα το 1948-1950. Εγκαταστάθηκε στη
Βιέννη το 1950, όπου εργάσθηκε µέχρι το θάνατό του.
Μιχαηλίδης (πραγµατικό όνοµα Κουτσοκώστας) Μιχαήλ, καπνεργάτης, γεν. το 1900 στην
Αδριανούπολη. Στη Θεσσαλονίκη το 1922, οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ. Φανατικός, πρωταγωνιστούσε
στις συγκρούσεις µε την αστυνοµία κατά τις εξαγωγές ανεπεξέργαστων και τη ρίψη τους στη
θάλασσα. Εγγαµος το 1927 µε την καπνεργάτρια Στέλλα Γυναικοπούλου, τη διαζεύχθηκε το 1929. Το
1929, µε την ανεργία στη Θεσσαλονίκη, περιπλανήθηκε στις Σέρρες, Πειραιά και Σάµο. Προσχώρησε
στον τροτσκισµό µετά το 1930.
Μοναστηριώτης Ιωάννης (ψευδώνυµο ∆εκελιώτης), δικηγόρος, από την Αθήνα, 1900-1984. Ο
πατέρας του ήταν εφοριακός υπάλληλος. Το 1918 άρχισε σπουδές στη νοµική, αλλά το 1920
στρατεύθηκε και στάλθηκε στη Μ. Ασία. Εκεί συνδέθηκε µε το ΣΕΚΕ(Κ). Το 1921 φυλακίστηκε, µαζί
µε τον Πουλιόπουλο και άλλους. Οταν επέστρεψε στην Αθήνα, συµµετέσχε στην ίδρυση της
Οµοσπονδίας Παλαιών Πολεµιστών, της οποίας διετέλεσε γγ. Ανήλθε στις ηγετικές θέσεις του
κοµµουνιστικού κινήµατος, µέχρι το 1927 που, ως µέλος της εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης,
διαγράφτηκε. Το 1928 συµµετέσχε στην οµάδα Σπάρτακος. Κατά τη γερµανική κατοχή συµµετέσχε
στο ΕΑΜ.
Παπανικολάου Γρηγόριος, υποδηµατεργάτης. Γεν. το 1881 στη Μπάλτζα. Εργαζόµενος από το
1902 στη Θεσσαλονίκη, συνδικαλιστής από τη δεκαετία του 1910, γγΕΚΘ, στέλεχος του ΣΕΚΕ και
κατόπιν του ΚΚΕ, βουλευτής το 1926-1928. Προσχώρησε στην οµάδα Σπάρτακος το 1928. Το 1934
αποτραβήχθηκε από το κίνηµα, ζώντας µε µία σύνταξη εργατικών στελεχών. Κατά τη γερµανική
κατοχή πήρε µέρος στο ΕΑΜ.
Σαββόπουλος ∆ηµήτριος (ψευδώνυµο Λυκούργος), ράπτης. Γεννήθηκε το 1906 στην
Καλλικράτεια Ανατ. Θράκης, όπου τελείωσε το δηµοτικό σχολείο. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός. Στην
Κωνσταντινούπολη το 1920-1921, έµαθε την τέχνη του ράπτη. Το 1924 ήρθε µε την οικογένεια στη
Θεσσαλονίκη και ο δικηγόρος Μηνάς Πατρίκιος, αδελφός της µητέρας του, τους εγκατέστησε στη
Βέροια. Εκεί άνοιξε ένα µικρό ραφείο. Στρατολογήθηκε µαζί µε τα δύο αδέλφια του Σάββα και
Γιώργο στο ΚΚΕ από τον Στέργιο Γραµµένο και διετέλεσε γραµµατέας της τοπικής οργάνωσης του
ΚΚΕ το 1925-1930. Το 1930 ήλθε σε επαφή στην Αθήνα µέσω του Μοναστηριώτη µε την οµάδα
Σπάρτακος. Πήγε στη Θεσσαλονίκη τον ίδιο χρόνο όπου έµεινε για πάντα, εργαζόµενος ως ράπτης. Το
1931 διαγράφτηκε από το ΚΚΕ και παρέµεινε στο εξής στο χώρο του τροτσκισµού. Αδρανοποιηµένος
κατά τη δικτατορία Μεταξά, τη γερµανική κατοχή και τον εµφύλιο, βοηθούσε µόνο περιστασιακά.
Ενεργοποιήθηκε στην Ε∆Α και διετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος Θεσσαλονίκης το 1954-1963. Ζει στη
Θεσσαλονίκη.
Σίµος (πραγµατικό όνοµα Καραγκίτσης) Παντελής, καπνεργάτης. Γεννήθηκε το 1901 στην
Κοµοτινή. Ο πατέρας του είχε το ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος. Πήγε µέχρι τη δεύτερη τάξη
∆ηµοτικού. Εργάσθηκε από µικρός, στη Γερµανική, και ήλθε σε επαφή µε τη σοσιαλιστική ιδέα. Οταν
το 1915 έχασε τον πατέρα του, µετακόµισε µε τη µάνα και αδελφή, αφού πούλησαν το ξενοδοχείο, στη
Θεσσαλονίκη. Το 1921 κληρωτός υπηρέτησε στην Κοµοτινή. Το 1922 έγινε µέλος της ΟΚΝΕ και
εξελίχθηκε σε στέλεχος. Εκτοπίσθηκε το 1927. Σπούδασε στην KUTV το 1929-1931. ∆ιετέλεσε
στέλεχος της προδικτατορικής Ε∆Α. Απεβίωσε το 1973.
Σίµου (πραγµατικό όνοµα Καραγκίτση) Αννα (ψευδώνυµο Πιτσιρίκα). Γεννήθηκε στην
Κοµοτινή το 1915, τη χρονιά που µετακόµισε η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Ανώτερο
Παρθεναγωγείο το 1927-1932. Από το 1927 αναµίχθηκε στην κοµµουνιστική κίνηση πηγαίνοντας µε
τον αδελφό της Παντελή στις εργατικές συγκεντρώσεις και απαγγέλλοντας ποιήµατα. Συµµετείχε
επίσης στις θεατρικές παραστάσεις του ΕΚΘ, µαζί µε τις ανηψιές του Γ. Σιάντου. Σύχναζε στην ΚΟΕ
και εκεί έµαθε γραφοµηχανή. Εργάσθηκε στο χαρτοπωλείο Τριανταφύλλου και, µετά το 1934 που η
ΟΚΝΕ την έστειλε στην Αθήνα, στον κοµµατικό µηχανισµό ως δακτυλογράφος. Μέλος του ΚΚΕ το
1941, συνέχισε την ίδια εργασία σε συνθήκες παρανοµίας κατά τη γερµανική κατοχή. Ζει στην Αθήνα.
Σπανάκης Εµµανουήλ, δηµοσιογράφος, από το Βραχάσι Κρήτης, 1898-1993. Υπηρέτησε από
το 1919 στο στρατό. Ηταν αυτοδίδακτος στις ξένες γλώσσες και µετατέθηκε το 1922 από την
Αδριανούπολη στη Θεσσαλονίκη ως αγγλοµαθής. Τοποθετήθηκε σε ένα κτίριο της Στρατολογίας,
κοντά στο ΕΚΘ, γνωρίστηκε µε τους εργάτες και µυήθηκε. Ηταν µέλος της οργάνωσης του ΣΕΚΕ
στην Τούµπα. Τον εντόπισε η λογοκρισία από γράµµα του σε συστρατιώτη µε προπαγανδιστικό

περιεχόµενο και τον κάλεσε το Φρουραρχείο σε απολογία. Εργάσθηκε µετά την απόλυσή του στην
ΚΟΕ ως υπάλληλος γραµµατικός από το 1923 µέχρι το 1925. Επί Πάγκαλου εργάσθηκε στην εφηµ.
Μακεδονία ως µεταφραστής και εξελίχθηκε σε δηµοσιογράφο. Το 1926 κλήθηκε για το Μακεδονικό
επανειληµµένα από τους πατριώτες του Κρητικούς, Κανδυλάκη και Τσιγδινό και υποστήριξε την
κοµµατική θέση, χωρίς συνέπειες. Η θέση του στην εφηµερίδα και η ευελιξία του τον βοήθησαν επί
Μεταξά να αποφύγει τη δίωξη, παρά τις συχνές οχλήσεις. Εµεινε στη Μακεδονία µέχρι το 1940.
Μετώκησε µετά τον πόλεµο στην Αθήνα και εργάσθηκε ως δηµοσιογράφος στην Αθηναϊκή κ.ά.
Σταυρίδης Ελευθέριος, δηµοσιογράφος, 1893-1966, από τη Σηλυβρία Θράκης. Φοίτησε στη
Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, διορίσθηκε το 1914 στη Ζάκυνθο,
επιστρατεύθηκε το 1915, υπηρέτησε στην Ανατ. Μακεδονία, όµηρος το 1917-1918 στη Βουλγαρία.
Μέλος του ΣΕΚΕ από το 1919 στη ∆ράµα, ανήλθε κατά τη δεκαετία του 1920 στην ιεραρχία (µέλος
της ΚΕ/ΚΚΕ, υπεύθυνος της εφηµ. Ριζοσπάστης, γγΚΚΕ, βουλευτής Καβάλας το 1926-1928).
Αποχώρησε το 1928 και εντάχθηκε στο Προοδευτικόν Κόµµα του Γ. Καφαντάρη. Κατά τον εµφύλιο
κρυβόταν στην Αθήνα. Μετά το 1949 δηµοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, στις εφηµ. Μακεδονία και
Ελληνικός Βορράς, το 1952 διευθυντής Ραδιοφωνικού Σταθµού Θεσσαλονίκης. Το 1953 στην Αθήνα
ήταν σύµβουλος του αρχηγού ΓΕΣ Σ. Γκίκα και στη συνέχεια δίδαξε σε σχολές του στρατού και της
χωροφυλακής. Το 1958-1964 ήταν σύµβουλος του υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Στρίγκος Λεωνίδας, γεν. το 1900 στη Λεµεσό. Τελείωσε το γυµνάσιο στην πατρίδα του το 1918
και εργάσθηκε µέχρι το 1925 ως υπάλληλος. Στην ηγεσία του κυπριακού κοµµουνιστικού κινήµατος,
πήγε το 1925 στη Μόσχα, στην KUTV, µέχρι το 1927. Ηλθε στην Ελλάδα το 1927 και
δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ. Το 1931 τοποθετήθηκε στο κόµµα ως ηγετικό στέλεχος. Εξορίσθηκε
επί Μεταξά, δραπέτευσε το 1941. Κατά τη γερµανική κατοχή ήταν επικεφαλής της κοµµατικής
οργάνωσης Μακεδονίας-Θράκης και κατά τον εµφύλιο σε ηγετικές θέσεις του ∆ηµοκρατικού Στρατού.
Εζησε στη συνέχεια στην ΕΣΣ∆ και άλλες κοµµουνιστικές χώρες. Μέλος της ηγεσίας του ΚΚΕ µέχρι
το 1973, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975. Εργάσθηκε στο Ιστορικό Τµήµα της ΚΕ/ΚΚΕ και στο
ΚΜΕ. Απεβίωσε το 1983.
Φανερός Ξενοφών, καπνεργάτης, 1899-1945, από τα Αλάτσατα -απέναντι από τη Χίο-. Το
1914 πήγε στο Αγρίνιο, όπου εργάσθηκε στου Παπαστράτου. Εκεί έγινε σοσιαλιστής. Το 1919 πήγε
για λίγο στην πατρίδα, επέστρεψε όµως στο Αγρίνιο "γιατί δεν έβρισκε Ριζοσπάστη στα Αλάτσατα."
Συνελήφθη εκεί µία φορά σε συλλαλητήριο. Το 1922 συνάντησε την οικογένειά του -µάνα και 4
αδέλφια- στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκαν στη Ρωµανού 9. Εξελίχθηκε σε στέλεχος της ΟΚΝΕ
και του ΚΚΕ. Επιδόθηκε στην ποίηση και συµµετείχε στις εργατικές συγκεντρώσεις απαγγέλλοντας
ποιήµατά του. Αφησε ένα έργο που δεν έχει ακόµα αξιολογηθεί. Ονειροπόλος, ήταν µόνιµα
ερωτευµένος µε συντρόφισσες. Αυτοδίδακτος στα γερµανικά και ρωσικά, µετέφρασε έργα, όπως του
Ιππόλυτου Γκοφστέτερ "Ο µυστικισµός του έρωτα". Το 1929 φοίτησε στην ΕΣΣ∆, στην KUTV.
Προσχώρησε µετά το 1930 στον τροτσκισµό και διαγράφτηκε από το ΚΚΕ το 1931. Αν και αµέτοχος
πια, συνελήφθη το 1942 από τις αρχές και στάλθηκε όµηρος στην περιοχή του Breslau, όπου τελικά πιθανόν το 1945- εκτελέσθηκε.
Χατζησταύρου (πραγµατικό όνοµα Χαϊλιάζης) Λεωνίδας, καπνεργάτης, από το ∆ιδυµότειχο
Θράκης, 1890-1953. Ο πατέρας του ήταν µικροεπαγγελµατίας. Πήγε τρία χρόνια στο δηµοτικό και
άρχισε να εργάζεται. Το 1912, η οικογένεια κατέφυγε στην Καβάλα και αυτός έγινε καπνεργάτης και
κοµµουνιστής. Το 1926 µετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παντρεύθηκε τη Σοφία Βακιρτζή
(Μπακιρτζή), από τις Σέρρες, εξαδέλφη του στρατηγού. Στις ανώτατες βαθµίδες του ΚΚΕ, ήταν ως
γγΚΟΕ στην καθοδήγηση των καπνεργατικών κινητοποιήσεων. Καθαιρέθηκε το 1928, για
λικβινταρισµό. Μετά το 1930 προσχώρησε στον τροτσκισµό. Το 1934 πήρε κλήρο στις αποξηραµένες
γαίες Αµατόβου και εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του στο Χρυσοχώρι Πολυκάστρου Κιλκίς. Στη
γερµανική κατοχή ήταν καθοδηγητής του ΕΑΜ στην περιοχή του. Συνελήφθη από τα Τάγµατα
Ασφαλείας το 1944, βασανίσθηκε και φυλακίσθηκε. Φυλακίσθηκε πάλι το 1945, µετά την αποχώρηση
των Γερµανών. Το 1947 συνελήφθη και βασανίσθηκε στην αστυνοµία Πολυκάστρου. Εξορίσθηκε το
1947-1952. Απεβίωσε ένα χρόνο αργότερα.
Πηγές: Αρχείο ΚΚΕ. Τύπος. Μαρτυρίες συγγενικών προσώπων των Χατζησταύρου, Φανερού.
Προσωπικό αρχείο, υλικό Ξ. Φανερού. Βιογραφικά στοιχεία του Ελ. Σταυρίδη από το Σταυρίδης, ό.π.,
σελ. 4. Του Μάξιµου, από τις αναµνήσεις του (Μακεδονία, 1958 [συνέχειες]). Συνεντεύξεις των
Ζουράρη (ό.π.), Σπανάκη (ό.π.), Σγουρού (ό.π.), Μιχαηλίδου (ό.π.), Α. Καραγκίτση (ό.π.), κ.ά.
Βιβλιογραφία.

1. Αρχειακές πηγές [συντοµογραφίες].
α) Αδηµοσίευτα αρχεία.

Αρχείο Κακουργοδικείου Θεσσαλονίκης [ΑΚΘ].
- Πρακτικά.
- Αποφάσεις.
Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης, Βουλεύµατα Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης [ΒΣΕΘ].
Αρχείο Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας [ΚΚΕ].
Αρχείο Πληµµελειοδικείου Βεροίας [ΑΠΒ], Ποινικαί Αποφάσεις.
Αρχείο Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
- Ποινικαί Αποφάσεις [ΠΑΠΘ].
- Βουλεύµατα Συµβουλίου Πληµµελειοδικών.
Αρχείο Σωµατείων Θεσσαλονίκης [ΑΣΘ].
Αρχείο Σωµατείων Πρωτοδικείου Αθηνών [ΑΣΠΑ].
Aρχείο Αναστάσιου Χατζηαναστασίου.
Ιστορικό Αρχείο ∆ηµοτικού Μουσείου Καβάλας.
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας [ΙΑΜ].
- 1918-1930, 111.
- Γ∆Μ, 89.
Πρακτικά Κακουργοδικείου ∆ράµας.
Προσωπικό αρχείο.
- ΙΧ Μεραρχία.
- ΣΕΚΕ.
- Υπηρεσία Ειδικής Ασφαλείας [YEA].
- Τµήµα Γενικής Ασφαλείας.
- Ξ. Φανερός.
Archief van Camille Huysmans.
Archief van Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van België,
[AMBZ], Correspondance Politique - Légations. Grèce III, IV.
Archives de l'Alliance Israélite Universelle. Grèce, III.C.55.
Archives Centrales de la Marine - France [ACM], 1920-1939.
-1BB3 (Correspondance reçue), Carton 44.
-1BB7 (Attachés navals), Cartons 141,144, 146.
Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de la France [AMAE],
Europe 1918-1940.
- Grèce, 35, 39, 58, 60-62, 98.
- Roumanie, 27.
- Russie-URSS, 368, 369.
- Yougoslavie, 39.
Bureau International du Travail [BIT].
-Collections Albert Thomas [CAT].
-N 312.
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes [CADN]. Cartons 23, 139.
Ministère de la Défense Nationale - France, Etat-Major de l'Armée de Terre, Service
Historique [SHAT]. Armées - Front Oriental [20N].
- Armée Française d'Orient [AFO, 20N], Carton 535.
- Commandement des Armées Alliées en Orient [CAA, 20N], Carton 192.
National Archives of the United States [DS].
- Correspondence, Austria, M 695.
- Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of Greece, 19101929, M 443.
Public Record Office [PRO].
- War Office [WO]. 157, Intelligence Summaries: 748-General Staff "Intelligence".
755. 759.
- Foreign Office [FO].
- 286, Embassy and Consular Archives, Greece: Correspondence.
- 371, General Correspondence: Political, Central, Greece.
β) ∆ηµοσιευµένα αρχεία.
Αρχείον Θεοδώρου Παγκάλου, τ. 2 (1925-1952), Κέδρος, Αθήνα 1974.

Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, First series, London 1965.
γ) Αδηµοσίευτα έγγραφα.
Ιστορική πολιτική εξέλιξις του Κ.Κ.Ε., Αριθ. Υπουρ. Εσωτ. 1/4/56/792β, Αριθ. Φακέλ. Αρχηγ.
95/20/20, 116 σελ.
Salonik. Topographisch-Statistische Übersichten (mit 2 Stadtplänen), Manuscript, mit
Ausschluss jeder Veröffentlichung, K. k. Österreichisches Handelsmuseum-Direction, Wien,
Dezember 1915, 201 σελ.
δ) ∆ηµοσιευµένα έγγραφα.
Αρχηγείον Βασιλικής Χωροφυλακής - ∆ιεύθυνσις Οργανώσεως, Μελέται σχετικαί µε την
συγχώνευσιν των σωµάτων ασφαλείας, εµπιστευτικόν, Αθήναι 1956.
Βιογραφική έκθεση του Γιάννη Ιωαννίδη, Ιούλ. 1951 (στο Γιάννης Ιωαννίδης, Αναµνήσεις,
επιµέλεια Α. Παπαπαναγιώτου, Θεµέλιο, Αθήνα 1979).
Γραφείον Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης, Το ζήτηµα της υποχρεωτικής ή µη
επεξεργασίας του εις φύλλα καπνού. Συλλογή των σπουδαιοτέρων επισήµων εγγράφων, Γούσιος,
Θεσσαλονίκη-Σέρραι [1926].
Εξέλιξις Υπηρεσιών Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής 1833-1955, Αρχηγείον Βασ.
Χωροφυλακής, ∆ιεύθυνσις Οργανώσεως - Τµήµα Μελετών, [Αθήνα 1956].
2. Τύπος [συντοµογραφίες].
α) Εφηµερίδες.
Ο Αγών (Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης) (∆ράµα)
Το Βήµα (Καβάλα)
Ελεύθερος Εργάτης (Πειραιεύς)
Ενωσις (Θεσσαλονίκη)
Εφηµερίς των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη) [ΕτΒ]
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως (Αθήνα)
Εφηµερίς Συζητήσεων της Βουλής (Aθήνα)
Εφηµερίς Χωροφυλακής (Αθήνα)
Θάρρος (∆ράµα)
Κήρυξ (Καβάλα)
Μακεδονικά Νέα (Θεσσαλονίκη) [ΜακΝ]
Νέα Αλήθεια (Θεσσαλονίκη)
Ο Νέος Ριζοσπάστης (Αθήνα)
Πρόοδος (∆ράµα)
Πρωία (∆ράµα)
Ριζοσπάστης (Αθήνα) [Ριζ.]
Σηµαία (Καβάλα)
Ταχυδρόµος (Βορείου Ελλάδος) (Θεσσαλονίκη) [Ταχ(ΒΕ)]
Τηλέγραφος (Θεσσαλονίκη)
Το Φως (Θεσσαλονίκη) [Φως]
Le Flambeau (Salonique)
L' Humanité (Paris)
L' Indépendant (Salonique)
L' Information (Salonique)
L'Opinion (Salonique)
Österreichische Volkszeitung (Wien)
Le Progrès (Salonique)
The Times of London (London)

Bpdtcnbz (Vjcrdf)
Ghfdlf (Vjcrdf)
Hf]jnbbxtcrb Dtcnybr (Cjayz)
Avanti! (Salonique [στην ισπανοεβραϊκή])
β) Περιοδικά.
∆ελτίον ∆ηµοσίας Ασφαλείας (Αθήνα)
Κήρυξ ∆ηµοσίας Ασφαλείας (Αθήνα)
Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (Αθήνα) [ΚΟΜΕΠ]

Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια (Αθήνα) [ΜΣΝΕ]
Η Νεολαία (Αθήνα)
Bulletin Commercial de Macedoine (Salonique)
Bulletin Périodique du Bureau Socialiste International (Bruxelles)
Inprekorr, έκδοση στα γαλλικά: La Correspondance Internationale (Vienne)
L' Internationale Syndicale Rouge (Paris)
3) Mαρτυρίες.
α) Προφορικές µαρτυρίες (µαγνητ. συνεντεύξεις [µ.σ.]).
Αγαθόπουλος Ιωάννης (γεν. 1907, αγρότης στο Κιλκίς), µ.σ. 5-12-1991.
Ασθενίδης Αριστείδης (1908-1993, υποδηµατεργάτης στην Ξάνθη), µ.σ. 5-5-1992.
Ζουράρης Γεώργιος (γεν. 1902, γιατρός στη Θεσσαλονίκη), µ.σ. 10-3-1990.
Κακουλίδης Νικόλαος (1892-1993, αγρότης στη Φτελιά ∆ράµας), µ.σ. 7-2-1992..
Καραγκίτση [Σίµου] Αννα (γεν. 1915), µ.σ. 6-1-1994.
Καρράς Κωνσταντίνος (γεν. 1898, τροχιοδροµικός στη Θεσσαλονίκη), µ.σ. 4-1-1995.
Κουγιουµτζόγλου Ανέστης (γεν. 1908, καπνεργάτης στην Καβάλα), µ.σ. 19-2-1992.
Κυριακού Γεώργιος (γεν. 1909, αρτεργάτης στη Θεσσαλονίκη), µ.σ. 6-11-1991.
Λάσκαρης Μιχαήλ (1895-1993, συνταγµατάρχης, υπηρετήσας στο ΙΙ ΕΓ του Γ' ΣΣ κατά τη
δεκαετία του 1920), µ.σ. 10-2-1992.
Μανακούδας Νικόλαος (γεν. 1909, καπνεργάτης από την Παναγία Θάσου, µέλος του σωµ.
Πρόοδος Καβάλας µέχρι το 1930), µ.σ. 11-2-1990.
Μιχαηλίδου Στέλλα (γεν. 1902, καπνεργάτρια στη Θεσσαλονίκη), µ.σ. 2-4-1991.
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος (1902-1992, οικοδόµος στη Θεσσαλονίκη και Σέρρες), µ.σ. 511-1989.
Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος (ψευδώνυµο Τσαπόνης, 1904-1992, καπνεργάτης στη
Θεσσαλονίκη), µ.σ. 12-12-1989.
Παπανικολάου Παναγιώτης (1902-1992, τυπογράφος, αρχειοµαρξιστής-επαγγελµατικό
στέλεχος στη Μακεδονία), µ.σ. 6-5-1989.
Πασχαλίδης Απόστολος (γεν. 1907, καπνεργάτης στη Χωριστή ∆ράµας), µ.σ. 6-2-1992.
Σαββόπουλος ∆ηµήτριος (γεν. 1904, ράπτης στη Βέροια), µ.σ. 6-3-1991.
Σγουρός Βασίλειος (ψευδώνυµο Κατσαρός, γεν. 1904, καπνεργάτης στην Καβάλα και
Θεσσαλονίκη), µ.σ. 19-3-1991.
Σκαλούµπακας Θεόδωρος (γεν. 1906, αστυνοµικός διευθυντής ε.α.), µ.σ. 15-12-1989.
Σιδηρόπουλος Συµεών (γεν. 1902, υποδηµατεργάτης στη Θεσσαλονίκη), µ.σ. 19-2-1990.
Σολοµώτας Κωνσταντίνος (1907-1992, καπνεργάτης στην Ξάνθη), µ.σ. 8-3-1992.
Τακτικός Ιωάννης (1905-1992, καπνεργάτης στο Βόλο και Σέρρες), µ.σ. 26-11-1989.
Φουντουλάκης Ζαχαρίας (γεν. 1907, έφεδρος ανθυπολοχαγός στη ∆ράµα το 1927), µ.σ. 17-41992.
Φράγκου Μάρθα (γεν. 1917, καπνεργάτρια από την Καλλιράχη), µ.σ. 7-2-1992.
Χατζηκαλογιάννης Ιωάννης (1908-1992, καπνεργάτης στη ∆ράµα), µ.σ. 9-4-1991.
β) Γραπτές µαρτυρίες.
Βαφειάδης Μάρκος, Αποµνηµονεύµατα, ∆ίφρος, Αθήνα 1984.
Τοµανάς Κωνσταντίνος. Χειρόγραφα1.
Σκαλούµπακας Θεόδωρος, ∆εκ. 1989, 12 σελ.
γ) Πληροφορίες.
Καλοχριστιανάκη Νίνα, Ηράκλειο
Κανδυλάκης Μανώλης, Θεσσαλονίκη
Μαρκοβίτης Νικόλαος, Βέροια
Νικολόπουλος Χρήστος, Νέα Υόρκη
Τζερµιά Ισµήνη, Αθήνα
Τσιγδινός Χαράλαµπος, Θεσσαλονίκη
4) Μελέτες, άρθρα, κείµενα.
1 Ο Τοµανάς (1914-1993) έχει αποδώσει σε έργα του πλευρές της κοινωνικής ζωής της πόλης.
Μετά το θάνατό του, η έκδοση χειρογράφων του συνεχίζεται από την οικογένειά του.

α) Αδηµοσίευτα έργα.
Αντωνίου Κωνσταντίνος, Η παγκόσµιος ιστορία της αστυνοµεύσεως, 390 σελ., δακτυλογρ.
Bloudanis Nicolas, Dépendance et impérialisme: L'importance des relations
économiques anglo-grecques entre 1918 et 1940, (Thèse/Neuchâtel) Del Val, Cousset
(Fribourg) 1989.
Diamantopoulos Athanase, Le Vénizélisme. Expression spécifique des oppositions
politiques et sociales grecques, 1910-1936, Thèse\Paris I, 1981.
Gerozissis Triantafyllos, Le corps des officiers et sa place dans la société grecque,
1821-1974, Thèse\EHESS, Paris 1987.
Korbmacher Reinhold, Die psychologische Ausbildung von Polizeibeamten:
Grundlegung eines Fachcurriculums, Dissertation/Pädagogischen Hochschule Ruhr in
Dortmund, 1979.
Theodorou Theodoros, Arbeiterbewegung in Griechenland, Dissertation Wirtschaftuniversität Wien, 1982.
β) ∆ηµοσιευµένα.
Αντωνίου Κωνσταντίνος, Ιστορία Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, 1833-1967, Γ.Λαδιάς,
Αθήναι 1965.
Αρχιµανδρίτης Νικόλαος, Κατάσκοποι και προδότες, Ερµού, Αθήναι 1939.
- Ψυχολογικός πόλεµος, κατασκοπεία, αντικατασκοπεία, [χωρίς εκδότη] Αθήναι 1960.
Βερέµης Θάνος, Οι επεµβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική, 1916-1936, Οδυσσέας,
Αθήνα 1983.
Βρυώνης Κωνσταντίνος, Η κατασκοπεία, [χωρίς εκδότη] Αθήναι 1960.
∆άγκας Αλέξανδρος - Λεοντιάδης Γιώργος, ∆ιεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα και Μακεδονικό
ζήτηµα: Το ελληνικό παρασκήνιο, 1924, Τροχαλία, Αθήνα [υπό έκδοση].
Επεσαν για τη ζωή, ΚΕ/ΚΚΕ, Αθήνα 1988.
Ζησιάδης Ιωάννης, Το Ποινικόν ∆ίκαιον ως όπλον καταπολεµήσεως του µπολσεβικισµού,
Βουλώνη-Ζησοπούλου, Θεσσαλονίκη 1931.
Ζιανίκας Χ., Η αθέατη πλευρά της αστυνοµίας, [χωρίς εκδότη] Αθήνα 1992.
Ιλίνσκαγια Σόνια, Μιχαήλ Λυκιαρδόπουλος, Κέδρος, Αθήνα 1989.
Καζαντζάκης Νίκος, Ταξιδεύοντας. Ρουσία, ∆ίφρος, Αθήνα 1956.
Κατραµπασάς Νικόλαος, Αστυνοµία Πόλεων, ∆ηµητράκου, Αθήναι 1949.
Καψάσκης ∆ηµήτριος, Κυνηγοί του Εγκλήµατος, Μαυράκη, Αθήναι 1953.
Ο Κοµµουνισµός στην Ελλάδα, Εθνική Εταιρεία, Αθήναι 1937.
Μαραβελάκης Μ. - Βακαλόπουλος Α., Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή
Θεσσαλονίκης, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1955.
Μπύχνερ Γιοχάνες, Ενάντια στην προβοκάτσια και το χαφιεδισµό, Κοµµουνιστική Επιθεώρηση,
Αθήνα 1933.
Νεφελούδης Βασίλης, Μαρτυρίες, 1906-1938, Ωκεανίδα, Αθήνα 1984.
Νούτσος Παναγιώτης, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974, Γνώση,
Αθήνα 1990-1995.
Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών (µετάφρασις: Φ.Ε. [πρόλογος και εισαγωγή: Roger
Labertin]), [χωρίς εκδότη, Θεσσαλονίκη] 19282.
Ροδάκης Περικλής, Νίκος Ζαχαριάδης, Επικαιρότητα, Αθήνα 1987.
Ροδοπούλου-Ροδάκη Βάσω, Γιώργης Ανδριόπουλος, [χωρίς εκδότη] Αθήνα 1987.
Σαµουήλ Γεώργιος, Αστυνοµικαί διατάξεις Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων 1919-1929,
∆ελή-Τσίπη, Αθήναι 1929.
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Résumé.
Le "khafiès". L' Etat contre le mouvement communiste. Collecte de
renseignements par les services de Sûreté de Salonique, 1927.
Pendant la décennie de 1920, la Macédoine et la Thrace, portion du territoire grec,
ayant des problèmes économiques et sociaux, connaissaient un mouvement ouvrier
relativement développé. Les ouvriers des manufactures de tabac, partie la plus nombreuse et
combattante de la région, suivaient une voie radicale dans leurs revendications politiques.
A la recrudescence dans l' après-guerre de la confrontation des classes sociales, le
résultat était la promotion des idées communistes. La réponse du mécanisme étatique était
violente. Dans la première partie de l' étude, une référence est faite à la politique répressive de
l' Etat contre le mouvement social révolutionnaire de la Macédoine et de la Thrace, après la
Première Guerre Mondiale et jusqu' en 1929, où a été menée la pénalisation de l' idéologie
communiste. Selon les témoignages oraux (interviews enregistrés) de personnes survivantes
ayant des souvenirs et des expériences du mouvement de l' entre-deux-guerres, ainsi que selon
d' autres sources primaires, s' est trouvée confirmée l' hypothèse selon laquelle les
persécutions et la violation des libertés bourgeoises étaient un élément fondamental de la
tactique des forces sociales dominantes pour le maintien du pouvoir. L' étude méthodique de
la question s' est ensuite tournée vers les moyens que le mécanisme répressif employa
(organisation de services de sûreté, formations para-étatiques, organisation de la persécution,
sortes de mesures répressives).
Une importance particulière a été donnée dans l' étude au thème de la collecte des
renseignements. La concentration et le fonctionnement d' un mécanisme répressif efficace a
été atteint grâce à la création d' un réseau de poursuites sous contrôle national (services de
sûreté de l' armée, de la gendarmerie et de la police des villes). Le réseau national s' est
débarrassé progressivement de la tutelle des services secrets étrangers et par la suite l'
influence étrangère dans la domaine du renseignement se manifestait seulement de façon
indirecte.
Les personnes qui réalisaient les surveillances et la collecte des renseignements sont
classées dans diverses catégories. La majorité était constituée d' employés de l' Etat ayant une
tenue civile, les personnes connues sous la dénomination de "khafiès" (mouchards). Il existait
également des membres du mouvement social qui dénonçaient en échange d' une récompense
pécuniaire les éléments qui parvenaient à leur connaissance.
Le mouvement de classe ouvrier a opposé une défense, qui en 1927 et en 1928 a pris la
forme d' une insurrection. De la part de la plupart des membres du mouvement, le choix du
conflit était une réaction spontanée, comme le seul espoir d' issue au chômage et à la misère
quotidienne. Des formes de comportement social de l' ouvrier en tabac, ayant montré une
tendance à la violence, plaidaient dans cette voie. Pour un certain nombre de personnes, la
participation à la lutte était une prise de conscience d' un rôle social différent, ayant les
caractéristiques du romantisme de non compromis et révolutionnaire de l' époque. Les
mouchards et les membres des syndicats jaunes constituaient les cibles particulières d'
attaques et de mauvais traitements de la part des ouvriers.
La seconde partie de la présente recherche s' occupe de l' activité anticommuniste du
Service de la Sûreté Spéciale de Salonique en 1927. Comme source a été utilisé un matériau
relatif ainsi que des écrits qui se trouvent dans la collection personnelle de documents
historiques de l' auteur. Un dénonciateur, membre de la Jeunesse du Parti Communiste de
Grèce, dissimulé derrière le surnom codé "Erimias", a remis des éléments au directeur du
service, capitaine de gendarmerie S. Kandhylakis, après mars 1927. Sur la base des
renseignements obtenus, ont été effectuées la localisation des cibles et une préparation, qui
ont conduit en mai 1927 à l' arrestation des dirigeants communistes et à la saisie des archives
de parti de Macédoine Centrale et d' Ouest. Le corps des rapports de "Erimias" a été présenté
et a été commenté. Par les combinaisons des éléments contenus dans les écrits, il a été
possible de cerner l' identité du mouchard. Sur la base également des rapports à l' intention de
l' autorité supérieure qui ont rédigé les officiers de la sûreté de Salonique, une estimation de la
contribution de "Erimias" dans la persécution du communisme a été rendue possible. Du

contenu de ces documents découle l' affirmation selon laquelle l' organisation communiste
avait été découverte dans toute la région, dans le moindre détail.
Dans l' annexe de l' étude sont inclues quatre lettres personnelles qui avaient été
soustraites par le service en 1927 et 1928, ainsi que celle d' un ouvrier en tabac qui fournissait
volontairement des renseignements à Kandhylakis en 1929. Le contenu des lettres ci-dessus
ajoute de nouveaux éléments à ceux auparavant cités.
Une collection de photographies, imprimées dans des journaux, des albums et des
livres, se trouve dans l' étude, ainsi qu' un matériel photographique inédit, provenant d'un
recueil par de nombreux individus, relatif à leur participation au mouvement populaire, mais
aussi à leur vie personnelle.

