
Εισήγηση Αυτόνομου Στεκιού για την παρουσίαση του βιβλίου
 «Εργατική Βοήθεια  και Κοινωνική Αλληλεγγύη: 

Δυο παραδείγματα ταξικής αλληλέγγυας δράσης στην ελλάδα του μεσοπολέμου»

Α. Συνοπτική παρουσίαση του βιβλίου

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς ενός δικού μας ανθρώπου που δεν 
είναι ειδικός επιστήμονας, δεν διεκδικεί καμιά ιστορική αντικειμενικότητα αλλά ως μάχιμος 
αγωνιστής συνθέτει  με  αξιοθαύμαστη μεθοδολογία  την αφήγηση ενός -αποσιωπημένου 
φυσικά  από  την  επίσημη  ιστοριογραφία  –  επεισοδίου  από  τους  ταξικούς  αγώνες  που 
δόθηκαν  στην  ελλάδα του  μεσοπολέμου.  Και  σ’  αυτή  την  καταγραφή είναι  πρόδηλη η 
περηφάνια της υποκειμενικότητας του γράφοντος ως ανθρώπου που αναγνωρίζει εαυτόν 
στην εργατική τάξη τόσο καθ’ εαυτή όσο και δι’ εαυτή κι αυτό πολύ μας αρέσει! Από την 
άλλη προσεγγίζει με νηφαλιότητα τα στοιχεία εκείνα που καθόρισαν τη δυναμική των δυο 
οργανώσεων αλληλεγγύης τοποθετώντας τες στην ιστορική συγχρονία μιας ελπιδοφόρας 
αλλά  και  ταραγμένης  περιόδου  του  επαναστατικού  ρεύματος.  Δεν  αποσιωπά  μεν  τις 
οδυνηρές πτυχές  τους αλλά αντιμετωπίζει το υλικό του με τη στοργή και την τρυφεράδα 
που  αρμόζει  σε  εκείνους  που  μιλούν  για  τους  μακρινούς  προγόνους   τους  δίχως 
εξιδανικεύσεις αλλά και χωρίς την αυταρέσκεια του διδακτισμού που συχνά ακολουθεί την 
ανάλυση  προγενέστερων  εποχών,  αυταρέσκεια  βασισμένη  στη  βεβαιότητα  του 
συντελεσμένου γεγονότος, αν μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια βεβαιότητα…

Στο  βιβλίο  λοιπόν  παρουσιάζονται  οι  οργανώσεις  Εργατική  βοήθεια  και  Κοινωνική 
Αλληλεγγύη μέσα από ενδιαφέρουσες και εύστοχες θεματικές που αφορούν την ίδρυση, 
την  οργανωτική  δομή  τους,  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αναπτύχθηκαν,  τις  μεθόδους 
εξασφάλισης των πόρων τους, την καταστολή που δέχτηκαν, τη σχέση τους με αυτό που 
εύστοχα αποκαλείται «οι άλλοι» και αφορά μειοψηφικές πολιτικές τάσεις και γραμμές του 
ελληνικού ταξικού επαναστατικού ρεύματος, τις διεθνείς διασυνδέσεις τους αλλά και τις 
καθαρά πολιτικές πρωτοβουλίες που κατά καιρούς πήραν.

Πρόκειται  για  δυο  οργανώσεις  ταξικής  αλληλεγγύης  που  έδρασαν  την  περίοδο  του 
μεσοπολέμου και οι οποίες παρά τις επί μέρους διαφορές τους έθεσαν με ξεκάθαρο τρόπο 
στην εργατική τάξη το καθήκον των εκμεταλλευόμενων να αλληλοϋποστηρίζονται σε ένα 
περιβάλλον  έντονων  ταξικών  συγκρούσεων  και  οξυμμένης  κρατικής  καταστολής,  της 
επονομαζόμενης «λευκής τρομοκρατίας».  Η αλληλεγγύη αυτή, απαραίτητη είτε ως μέσο 
επιβίωσης των αγωνιζόμενων και χειμαζόμενων από την κρατική τρομοκρατία κομματιών 
της  εργατικής  τάξης,  είτε  ως αναγκαία συνθήκη για  τη φυσική επιβίωση του ίδιου του 
εργατικού πληθυσμού  σε περιόδους βίαιων αποκλεισμών του από τα πιο στοιχειώδη μέσα 
κοινωνικής  αναπαραγωγής  του,  είναι  κατηγορικά διάφορη και  εξ  αρχής προγραμματικά 
διακηρυγμένη ως ανταγωνιστική της «αστικής φιλανθρωπίας».

Μέσα από τη διασταύρωση των πηγών  φαίνεται ότι Εργατική Βοήθεια γεννήθηκε στα 1924 
ενώ οι διαφοροποιήσεις ως προς την ημερομηνία ίδρυσής της πιθανότατα αντανακλούν το 
ταραγμένο εσωκομματικό καθεστώς της εποχής μιας και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν 
τη  δημιουργία  της  κανένα  από  τα  μέλη  της  αρχικής  κεντρικής  επιτροπής  της  δεν  θα 
παραμείνει και μέλος του κόμματος.. Αποτέλεσε το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Εργατικής 
Βοήθειας, με διακηρυγμένο στόχο την άμεση νομική, ιατρική, υλική και οικονομική βοήθεια 



προς τους  φυλακισμένους και εξόριστους αγωνιστές-εργάτες καθώς και στις οικογένειές 
τους αλλά και την καταγραφή/δημοσιοποίηση των κρουσμάτων της κρατικής τρομοκρατίας. 
Μολονότι αποτέλεσε πολιτική πρωτοβουλία του ΚΚΕ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει 
μαζικά χαρακτηριστικά δηλώνει τόσο στην προκήρυξη όσο και στο καταστατικό της ότι είναι 
ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό κόμμα κι ότι μοναδικό κριτήριο για την παροχή βοήθειας 
από τη μεριά της είναι η αγωνιστική δράση οποιουδήποτε καταδιωκόμενου εργάτη χωρίς 
συσχέτιση  με  τις  θρησκευτικές  ή  πολιτικές  του  πεποιθήσεις,  γεγονός  που  -πέραν  της 
δεδηλωμένης πολιτικής βούλησης να αποτελέσει μια μαζική και ανεξάρτητη οργάνωση της 
εργατικής τάξης- παραπέμπει και στο διεθνιστικό χαρακτήρα του κομμουνιστικού ρεύματος 
της . Και μιλάμε για την ελλάδα του μεσοπολέμου, μια χώρα με πολλές θρησκευτικές και 
εθνικές  μειονότητες  που μόλις  έχει  βγει  από τη  σφαγή  του μικρασιατικού  πολέμου με 
πολλές μεγάλες ιδέες, αλυτρωτισμούς και εθνικιστικού χαρακτήρα πολιτικές τάσεις, σε μια 
χρονική συγκυρία έντονων διεργασιών που αφορούν μια μακροχρόνια  και πολυεπίπεδη 
διαδικασία εθνικής  συγκρότησης του ελληνικού κράτους.

Με  μια  οργανωτική  δομή  που  αρθρωνόταν  σε  περιφερειακές  οργανώσεις,  τοπικές 
οργανώσεις,  υποεπιτροπές  (Τοπική  Επιτροπή και  Εξελεγκτική Επιτροπή)  και  πυρήνες  με 
μεταγενέστερη βασική κατώτερη ομάδα τον όμιλο, αρχικά υποδεχόταν ως μέλη της με την 
υποχρέωση  μηνιαίας  συνδρομής  και  την  έκδοση  ατομικού  βιβλιαρίου  μεμονωμένους 
εργάτες, αγρότες, υπαλλήλους, πρόσφυγες, μικρομαγαζάτορες, διανοούμενους ανεξάρτητα 
επίσης  από  τις  θρησκευτικές  και  πολιτικές  τους  πεποιθήσεις.  Λίγο  αργότερα  μέλη  της 
μπορούσαν να γίνουν εργατικά σωματεία, συνεταιρισμοί, ομοσπονδίες αλλά και η Γενική 
Συνομοσπονδία.  Οι  οργανώσεις  στήνονται  με  βάση  την  αρχή  του  δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού  και  ως  διαδικασίες  λήψης  απόφασης  ορίζονται  η  συνέλευση,  η 
συνδιάσκεψη και το συνέδριο ενώ αναγνωρίζεται η γενική καθοδήγηση και ο έλεγχος από 
την  Κεντρική  Επιτροπή..  Ενδιαφέρον στοιχείο  αποτελεί  το  γεγονός ότι  η  Ε.Β.  δείχνει  να 
ενισχύεται  σημαντικά  στις  αρχές  του  1927,  μετά  την  πτώση  Πάγκαλου.  Παρατηρείται 
δραστηριοποίηση  στα  πλαίσια  οργανωτικών  επιτροπών  (π.χ.  για  τη  διεξαγωγή 
χοροεσπερίδων  και  ετήσιων  χορών)  αλλά  και  στην  εκτελεστική  επιτροπή  (που 
συγκροτήθηκε μετά το συνέδριο του 1928) προσωπικοτήτων που δεν συνδέονται μονάχα 
με  το  κόμμα  ή  τις  εργατικές  οργανώσεις  αλλά  προερχόμενων  και  από  το  κόμμα  των 
Φιλελευθέρων, γεγονός που αντανακλά όχι μόνο την αρωγή που πρόσφερε σε διωκόμενα 
από  τον  Πάγκαλο  δημοκρατικά  εν  γένει  στελέχη  αλλά  και  το  διευρυμένο  κύρος  που 
απολαμβάνει πλέον ως οργάνωση. Στην Ε.Β. σημαντική είναι και η παρουσία γυναικών που 
συμμετέχουν τόσο σε μεικτούς ομίλους όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες από κοινού 
με  τους  άντρες-συντρόφους(  μάλιστα  στα  1933  σε  σύνολο  9.000  μελών  οι  500  είναι 
γυναίκες). Ωστόσο  στα 1932 έχουμε αναφορές για την ύπαρξη και λειτουργία ξεχωριστών 
γυναικείων τμημάτων γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, καθώς φαίνεται πως δεν αποτελεί μια 
συντηρητική  πατριαρχική  αντίληψη   επί  του  οργανωτικού  αλλά  αντίθετα  έρχεται  ως 
απάντηση στην πραγματική δυσκολία συνεύρεσης των γυναικών -και μάλιστα όταν έχουν 
παιδιά-  σε  τόπους  και  ώρες  όπου  δεν  κατοχυρώνεται  γι’   αυτές  ούτε  άνεση  ούτε  και 
ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο είναι σημαντική η καταγραμμένη πολιτική βούληση της Ε.Β 
να  άρει  τους  διαχωρισμούς  και  να  διαπαιδαγωγήσει  τα  μέλη  της  στην  κοινή  πολιτική 
δουλειά ανδρών και γυναικών και γι’ αυτό τον λόγο  προτείνει τα γυναικεία τμήματα να 
αποτελούν οργανικό τμήμα των ομίλων κι όχι απευθείας της περιφερειακής επιτροπής, να 



έχουν ορισμένα και πυκνά καθήκοντα, να συμμετέχουν σε μαζικές κινητοποιήσεις της Ε.Β., 
της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας, του κόμματος, αλλά και στις συνελεύσεις του ομίλου 
οι  συνεδριάσεις  του  οποίου  θα  πρέπει  και  να  εξυπηρετούν  χρονικά  τους  ιδιαίτερους 
ρυθμούς  ζωής  των  γυναικών(έχουμε  ακόμα  πατριαρχία  άλλωστε…),  να  έχουν  στενές 
επαφές με τις γυναίκες κρατούμενες αλλά και να ενισχύονται με συλλογικούς όρους  αυτά 
τα τμήματα και να μην επαφίενται  στην πρωτοβουλία μεμονωμένων γυναικών ώστε να 
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους σε περίπτωση σύλληψης των πρωτεργατριών τους.

Οι  αποδέκτες  της  αλληλεγγύης  που  προσφέρεται  από  τη  μεριά  της  Ε.Β.  είναι  οι 
συλληφθέντες -συχνά θύματα βασανιστηρίων ή κακοποίησης- οι κρατούμενοι, οι εξόριστοι 
και  οι  οικογένειές  τους σε μια περίοδο όξυνσης  της κρατικής καταστολής απέναντι  στο 
κουμμουνιστικό  κίνημα  και  τους  εργατικούς  αγώνες.  Οι  ανάγκες  είναι  διαρκείς  και 
πραγματικά  δυσθεώρητες:  παροχή  ιατρικής  περίθαλψης,  νομικής  υποστήριξης,  -με  την 
αποδοχή «αστού δικηγόρου» και όχι μέλους της Ε.Β. να ισοδυναμεί με πολιτική προδοσία 
έναντι της κοινής υπόθεσης-, καταβολής των δικαστικών χρεώσεων, εξόδων μετακίνησης 
κατά την αποφυλάκιση ή τη λήξη της εξορίας,  ρουχισμού, ειδών διατροφής και πρώτης 
ανάγκης, πίστωσης σε κατά τόπους καταστηματάρχες με την εγγύηση της οργάνωσης ώστε 
οι εξόριστοι να προμηθεύονται τα απολύτως αναγκαία. Παράλληλα ενισχύονται οικονομικά 
απεργιακοί αγώνες, θύματα εργατικών ατυχημάτων αλλά παίρνονται και πρωτοβουλίες για 
την  βοήθεια  σε  ευρύτερα  στρώματα  του  πληθυσμού  που  πλήττονται  από  φυσικές 
καταστροφές  καθώς  και  για  μια  υποτυπώδη  μέριμνα  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν 
προβλήματα  υγείας  των  μελών  της  Ε.Β.  με  τη  συνδρομή  γιατρών   που  παρέχουν  τις 
υπηρεσίες  τους  δωρεάν  ή  με  έκπτωση.  Πραγματικά-  όσο  εντείνεται  η  «λευκή 
τρομοκρατία»-  από την δράση της Ε.Β. εξαρτάται σε πολλές περιπτώσεις η ζωή εργατών 
που το δικαιϊκό σύστημα αντιμετωπίζει  ως αναλώσιμους:  με περίσσεια άνεση,  μετά την 
καταδίκη  τους  στο  δικαστήριο,  οδηγούνται  συχνά  στη  φυσική  εξόντωση  με  τις  άθλιες 
συνθήκες  διαβίωσης,  διατροφής  και  την  ανύπαρκτη  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  κι 
αυτό αφορά τόσο τους  χρόνια πάσχοντες κρατούμενους όσο κι αυτούς που αντιμετωπίζουν 
το φάσμα του θανάτου λόγω της πείνας, του κρύου που επικρατούν στις φυλακές και στους 
τόπους  εξορίας  αλλά  και  των  βασανιστηρίων  που  υφίστανται  συστηματικά  και 
αδιαλείπτως.  Οι  ανάγκες  αυτές  καταγράφονται  και  φτάνουν  στην  Ε.Β.  μέσα  από  ένα 
ευρύτατο  δίκτυο  «ανταποκριτών»,  ανθρώπων  δηλαδή  που  θα  αποκτήσουν  εκείνη  την 
οργανωτική εμπειρία (συντονισμός, επικοινωνία), την οξυδέρκεια και τα αντανακλαστικά, 
στοιχεία  τα  οποία  αργότερα  θα  σταθούν  απολύτως  κρίσιμα  για  να  περπατήσει  η 
αλληλεγγύη την περίοδο της κατοχής. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος πρωτοβουλίες συνιστούν 
τέλος οι περιπτώσεις κατά τις οποίες με την ώθηση της Ε.Β. προσφέρεται στις αγροτικές 
κατά  κανόνα  περιοχές  βοήθεια  στις  γεωργικές  εργασίες  που  είναι  απαραίτητες  για  να 
επιβιώσει η οικογένεια ενός θύματος της κρατικής καταστολής από τους συντοπίτες του-
μέλη της Ε.Β. ,  ενεργοποιώντας την κοινότητα η οποία ξεπερνά το καθεστώς φόβου και 
αποκλεισμού που επιβάλλει το κράτος  στις οικογένειες των φυλακισμένων/εξόριστων και 
συνάμα  συγκροτώντας  ισχυρούς  συντροφικούς  δεσμούς.  Μάλιστα  μια  από  τις  πλέον 
κορυφαίες στιγμές συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης ξεκινά το καλοκαίρι του 1928 όταν 
αρχίζει να εφαρμόζεται το σύστημα του πατρονάζ προκειμένου η βοήθεια να παρέχεται με 
όσο  το  δυνατόν  δικαιότερους,  αμεσότερους  και  αποτελεσματικότερους  τρόπους:  ένας 
συγκεκριμένος  όμιλος  της  Ε.Β.  «υιοθετεί»   κατ’  ουσίαν  «ομάδες  συμβίωσης»  των 



εξόριστων σε κάποιο νησί ή  φυλακισμένων και καθίσταται έτσι υπεύθυνη για την επιβίωσή 
τους. Πρόκειται για ένα από τα συγκλονιστικότερα τμήματα της συγκεκριμένης αφήγησης 
όπου  καταγράφεται  το  μεγαλείο  της  αλληλεγγύης  ανάμεσα  στους  εκμεταλλευόμενους, 
ανάμεσα σε ανθρώπους που διαθέτουν από λιγοστά έως μηδενικά μέσα επιβίωσης και 
συλλογικοποιούν  με  τρόπο  μεγαλειώδη  τον  αγώνα  της  επιβίωσης  των  πιο  αδύναμων 
αδερφών τους.

Στο  βιβλίο  δεν  αποσιωπούνται  ωστόσο  ούτε  οι  οργανωτικές  αδυναμίες  ούτε  οι 
ανεπάρκειες, οι κακοί χειρισμοί ή –σε ορισμένες περιπτώσεις- και οι καιροσκοπισμοί που 
δυσχεραίνουν το έργο της ταξικής αλληλεγγύης.

Είναι ακόμα αξιοθαύμαστη η επινοητικότητα , η φαντασία και η τόλμη που επιστρατεύουν 
τα μέλη της Ε.Β. προκειμένου να διασφαλίσουν τους πόρους-οικονομικούς κατά βάση αλλά 
και εμπράγματους- προκειμένου να φέρουν σε πέρας το τιτάνιο έργο που έχουν αναλάβει: 
πέρα  των  συνδρομών  και  των  εράνων  καταγράφονται  λαχειοφόρες  αγορές  (στημένες 
ακόμα  και  αυθόρμητα  ανάμεσα  σε  παρέες  σε  καφενεία  και  σπίτια  με  έπαθλο  του 
πλειοδοτικού  διαγωνισμού  ακόμα  κι  …ένα  σπίρτο!),  έκδοση  «κόκκινων  λαχείων», 
χοροεσπερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσφορές σε είδος (τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, 
είδη  ρουχισμού  και  θέρμανσης),  πρακτικές  από  κοινού  καλλιέργειας  γης  με  σκοπό  το 
παραγόμενο προϊόν να εξασφαλίσει μέρος των διατροφικών αναγκών ή με την πώλησή του 
να ενισχυθούν οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται κάθε φορά. Επίσης ενεργοποιείται και 
η συνεργασία με κατά τόπους καταστήματα που συστήνει η Ε.Β. στους καταναλωτές όπως 
και  η  προώθηση  συγκεκριμένων  προϊόντων  στη  βάση  συμβάσεων  που  συνάπτει  (αλλά 
συχνά πυκνά και λύει) με τις εν λόγω επιχειρήσεις η Ε.Β. Μπορούμε τέλος να υποθέσουμε 
ότι υπήρχε δίκτυο επικοινωνίας και με άλλα τμήματα της Διεθνούς Ε.Β. που επέτρεπε την 
μεταφορά υλικής βοήθειας  από το εξωτερικό (ιδιαίτερα από έλληνες της αμερικής,  του 
καναδά της αυστραλίας και της αγγλίας),  αν κρίνουμε από ανάλογες πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνει με εράνους η Ε.Β. προκειμένου να ενισχυθούν ταξικά αδέρφια-θύματα της 
«λευκής τρομοκρατίας» στα βαλκάνια, στη γερμανία και αλλού, από σπάνιες εκκλήσεις που 
απευθύνει για ηθική και υλική βοήθεια σε αδερφές οργανώσεις άλλων χωρών αλλά κι από 
καταγγελίες  περί  χρηματοδότησής  της  από  «ξένα  κέντρα»,  εκπορευόμενες  από 
κυβερνητικούς παράγοντες και τους κονδυλοφόρους τους. Θα ήταν βέβαια παράλειψη να 
μην αναφερθούμε και στο «επίσημο όργανο» της Ε.Β. , το Δελτίο της Εργατικής Βοήθειας , η 
έκδοση του οποίου ξεκινά την 1η γενάρη του 1928 και συνεχίζεται με τον ίδιο τίτλο μέχρι το 
μάρτη του 1936. Στη συνέχεια τιτλοφορείται  Αλληλεγγύη του Λαού και φαίνεται ότι ένα 
από  τα  τελευταία  του  τεύχη  ήταν  το  χειρόγραφο  που  φέρει  ημερομηνία  έκδοσης 
13/12/1936. Ουσιαστικά αποτελεί έντυπο εργαλείο αντιπληροφόρησης, κυκλοφορίας των 
νέων από τους εργατικούς αγώνες, βήμα δημοσιοποίησης των κρουσμάτων της κρατικής 
τρομοκρατίας  και  μέσο  διάχυσης  των  ιδεών  και  απόψεων  του  συγκεκριμένου 
κομμουνιστικού ρεύματος εντός της εργατικής τάξης στα χρόνια του μεσοπολέμου. 

Προφανώς η περιγραφόμενη δραστηριότητα δεν παραμένει στο απυρόβλητο απ’ τη μεριά 
της εξουσίας. Η «λευκή τρομοκρατία» πλήττει και όσους κάνουν αλληλεγγύη στα θύματά 
της: κατασχέσεις χρημάτων από εράνους, ματαιώσεις πλειοδοσιών ακόμα κι αν αφορούν 
μια σοκολάτα ή ένα ρολόι, συλλήψεις, βασανιστήρια, δίκες και καταδίκες σε φυλακές και 
ξερονήσια των φυσικών αυτουργών, των μελών (όχι μόνο με οργανωτικά καθήκοντα αλλά 



και εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους όπως γιατρών και δικηγόρων) και στελεχών της 
οργάνωσης, έφοδοι στα γραφεία της με κατασχέσεις ταμείων, περιουσιακών στοιχείων και 
αρχείων.  Παράλληλα  καταγράφονται  περιστατικά  άσκησης  πιέσεων  (μέσω  απειλών  και 
εκβιασμών) σε επιχειρήσεις και καταστηματάρχες που έχουν συμβάσεις με την Ε.Β. ώστε να 
τις διακόψουν, σε επαρχιακούς πράκτορες που διακινούν έντυπα και εφημερίδες για να 
παρεμποδίσουν  την  αντιπληροφόρηση  που  συντελείται  μέσω  αυτών  αλλά  και  σε 
τυπογράφους  που  τα  τυπώνουν  (μολονότι  σύμφωνα  με  μαρτυρία  το  παράνομο 
τυπογραφείο της Ε.Β. δεν χτυπήθηκε κι  έτσι  κατάφερε να συνεχιστεί  η έκδοση έντυπου 
υλικού ακόμα και μετά τη διάλυση της οργάνωσης κατά τη μεταξική δικτατορία). Φυσικά σε 
όλη  σχεδόν  τη  δωδεκάχρονη  διαδρομή  της  Ε.Β.  (ήδη  από  το  1927)  επιχειρείται 
επανειλημμένως από διάφορες κυβερνήσεις  η νομιμοφανής διάλυση της οργάνωσης με 
ποικίλες  επικλήσεις  και  αφορμές:  ταμειακές  ατασθαλίες-χρήση  της  περιουσίας  της  για 
«αλλότριους  προς  το  καταστατικό  της  σκοπούς»  (ποτέ  δεν  τεκμηριώθηκε  κάτι  τέτοιο), 
εθνικά επιζήμιες θέσεις (σε συνάρτηση με την στάση του ΚΚΕ περί ανεξάρτητης μακεδονίας 
και θράκης στα πλαίσια της βαλκανικής ομοσπονδίας), την παρέκκλιση από τον αρχικό της 
στόχο. Το τελευταίο θα αποκτήσει νομικό έρεισμα το 1929 με την ψήφιση του «Ιδιώνυμου» 
οπότε και θα ενταθεί και η τρομοκρατία σε βάρος της οργάνωσης με αποκορύφωση την 
εκδίκαση –στη βάση του νόμου τερατουργήματος- και την επακόλουθη απόφαση διάλυσής 
της  το  φλεβάρη  του  1930.  Ωστόσο  η  έφεση  που  ασκήθηκε  από  τους  συνηγόρους 
υπεράσπισης δεν εκδικάστηκε ποτέ με αποτέλεσμα η Ε.Β. να συνεχίσει τη δράση της -και 
μάλιστα  να καταφέρει  να  ανασυνταχθεί  παρά την  άγρια  καταστολή που  υφίσταται-  σε 
καθεστώς ημιπαρανομίας μέχρι την οριστική της διάλυση που θα επιτευχθεί μόνο στα τέλη 
ως φαίνεται του 1936 από τη μεταξική δικτατορία που προφανώς δεν αναγνωρίζει νομικά 
προσκόμματα προκειμένου να τσακίσει τις εργατικές αντιστάσεις…

Κρίσιμος παράγοντας τόσο για τη συγκρότηση όσο για την ανάπτυξη, τη φυσιογνωμία και 
την ιστορική διαδρομή της Ε.Β. αποτέλεσε το γεγονός ότι ως πολιτική πρωτοβουλία του ΚΚΕ 
-εντοπισμένη  χρονικά  στο  3ο συνέδριό  του-  βρέθηκε  σε  άμεσο  συσχετισμό  με  τις 
περιπέτειες που αντιμετώπισε το κόμμα, αλλά και δονήθηκε η ίδια η οργάνωση από τους 
κλυδωνισμούς στο εσωτερικό του σε μια περίοδο έντονων τριβών και μεγάλων ζυμώσεων 
εντός   του.  Η  διακηρυγμένη  διακοπή  της  οργανικής  σύνδεσης  του  ΚΚΕ  με  τη  ΓΣΕΕ,  η 
διαγραφή  από  τη  δύναμη  της  όλων  των  αριστερών  ομοσπονδιών,  διογκούμενες  και 
αλλεπάλληλες  συγκρούσεις  διαφορετικών  γραμμών/ομάδων  στο  εσωτερικό  του,  οι 
απανωτοί αποκλεισμοί,  καθαιρέσεις και διαγραφές των διαφωνούντων οδηγεί  γοργά σε 
μια  περιχαράκωση των δυνάμεών του από τις  υπόλοιπες  τάσεις  της  αριστεράς  κι  αυτό 
φυσικά έχει ευθεία αντανάκλαση στη μαζική δουλειά του κόμματος και στην Ε.Β. Η Ε.Β. 
μετά  την  ρήξη  των  σχέσεών  της  με  το  ευρύτερο  συνδικαλιστικό  κίνημα  δεν  στερείται 
μονάχα τα έσοδα από τις συνδρομές μελών και ομοσπονδιών στο ταμείο της αλλά κι ένα 
προνομιακό  πεδίο  παρέμβασης  απ’  όπου  και  αντλούσε  ικανά  στελέχη  .  Στη  συνέχεια 
εμφανίζεται και ο ανταγωνιστικός πόλος της «Εργατικής Άμυνας», οργάνωση αλληλεγγύης 
που ιδρύθηκε από τη ΓΣΣΕ,  για τη δράση της οποίας πάντως δεν υπάρχουν μεταγενέστερες 
αναφορές,  γεγονός  που  υποδεικνύει  ότι  ενδεχομένως  αποτέλεσε  ένα  καιροσκοπικό 
πυροτέχνημα από τη μεριά των συντηρητικών συνδικαλιστικών δυνάμεων που θέλησαν να 
περιορίσουν την εμβέλεια του ΚΚΕ και της Ε.Β. Η τελευταία επομένως  παραμένει μαζική 
ταξική οργάνωση, μαζικότερη κι από τον ίδιο τον κομματικό φορέα και με προηγούμενο 



αποθησαυρισμένο  κύρος  λόγω  του  εύρους  των  προσωπικοτήτων  που  τη 
στελεχώνουν/υποστηρίζουν  αρχικά  αλλά  και  της  ουσιαστικής  δουλειάς  που  κάνει  στον 
τομέα  της  εργατικής  αλληλεγγύης.  Ωστόσο  η  δημοσιοποίηση  προβλημάτων 
αποτελεσματικότητας,  εγρήγορσης  επικοινωνίας  και  συντονισμού  των  διαφόρων 
επιτροπών  συνοδεύεται  συχνά  από  καταγγελίες  για  «ύποπτη  στάση».  Το  κλίμα 
επιβαρύνεται από περιστατικά ένοπλης αντιπαράθεσης ως αποκορύφωμα των ιδεολογικών 
συγκρούσεων που ξέσπασαν κατά το 1ο συνέδριο της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας (η 
τελευταία  συγκροτήθηκε  ως  απάντηση  του  ΚΚΕ  στον  αποκλεισμό  από  τη  ΓΣΕΕ  των 
συνδικαλιστικών  τμημάτων  που  το  ίδιο  ήλεγχε).  Οι  συχνές  συρράξεις  ανάμεσα  στις 
αλληλοσυγκρουόμενες  τάσεις  μεταφέρονται  και  στο  εσωτερικό  της  Ε.Β.  με 
αλληλοκαταγγελίες αλλά έρχεται η στιγμή που επανεκκινεί η από κοινού δράση τους στα 
πλαίσια  της  οργάνωσης  μιας  και  η  λευκή  τρομοκρατία  οξύνεται  κάπου  στις  αρχές  της 
δεκαετίας του ’30, γεγονός που καταγράφεται με ενθουσιασμό και ελπίδα για την ενότητα 
της εργατικής τάξης. Η νηνεμία δεν κρατάει πολύ –όπως φαίνεται από τις καταγγελίες των 
αρχειομαρξιστών  περί  αποκλεισμού  των  μελών  τους  (ατόμων  και  ομοσπονδιών  που 
ελέγχουν) από την οργάνωση- όπως κι από τις ανταπαντήσεις που δίνονται από τη μεριά 
της Ε.Β. όσο κι αν η τελευταία επιχειρεί να εντάσσει στις τάξεις της αρχειομαρξιστές με 
τέτοια ωστόσο οργανωτικά στρατηγήματα που να τους κρατάει στη θέση της μειοψηφίας. 
Στο επόμενο πάντως διάστημα οι σχέσεις των δύο τάσεων επιδεινώνονται δραματικά όπως 
διαφαίνεται  όχι  μόνο  από  τις  αλληλοκατηγορίες  περί  αποκλεισμών  αλλά  κι  από 
διαφορετικές  δράσεις  αλληλεγγύης  για  την  ενίσχυση  των  «αποκλεισμένων» 
αρχειομαρξιστών και τις διαφορετικές συνελευσιακές διαδικασίες. Οι κοινές πρωτοβουλίες, 
όσο  κι  αν  συνεχίζονται,  προφανώς  υπονομεύονται  από  τη  διαπάλη  των  γραμμών  που 
οπωσδήποτε επιδρά και στη μαζικοποίηση των ομίλων της Ε.Β. Διαφαίνεται η απόπειρα 
των  αρχειομαρξιστών  να  δημιουργήσουν  ξεχωριστούς  ομίλους  και  ανάλογη  της  Ε.Β. 
οργάνωση, την Εργατική Αλληλεγγύη, για την οποία όμως έχουμε μόνο κάποιες σποραδικές 
αναφορές  στον  κομματικό  τύπο.  Η  αλλαγή  στάσης  του  ΚΚΕ  με  τον  προσδιορισμό  ενός 
ευρύτερου  πλαισίου  συνεργασίας  με  άλλες  σοσιαλιστικές  και  δημοκρατικές  δυνάμεις-
γεγονός που θα έχει τις αντανακλάσεις του και στις τάξεις της Ε.Β.- θα έρθει πολύ αργά, στα 
τέλη του 1935, λίγο πριν τη δικτατορία του μεταξά…

Η οργανική σύνδεση της Ε.Β. με το διεθνές κομμάτι είναι ρητά διακηρυγμένη από τη στιγμή 
της ίδρυσής της γεγονός που αποδεικνύεται και από το αρκτικόλεξο ΜΟΠΡ (στη ρωσική 
γλώσσα) που συνοδεύει το όνομά της. Πρόκειται για την οργάνωση «Διεθνής Οργάνωση για 
τη Βοήθεια των Επαναστατών» που συγκροτείται το νοέμβρη του 1922 και η οποία στην 
πρώτη ολομέλειά της, ένα χρόνο μετά, αποφασίζει  την ίδρυση τμημάτων σε όσες χώρες 
ήταν δυνατόν με προτεραιότητα εκείνες στις οποίες το ταξικό κίνημα βρισκόταν στον κλοιό 
της  κρατικής  τρομοκρατίας  και  δέκα  χρόνια  μετά  φαίνεται  ότι  στους  κόλπους  της 
εντάσσονται 69 εθνικά τμήματα. Η Διεθνής Κόκκινη Βοήθεια (όπως επικράτησε να λέγεται) 
αποτελεί  ένα  γεγονός,  αποφασίστηκε  να  παραμείνει  ανεξάρτητη  οργάνωση  παρά  τη 
σύνδεσή της με την Κομμουνιστική Διεθνή, γεγονός που ως φαίνεται μεταλαμπαδεύεται ως 
«γραμμή» και στο ελληνικό κομμάτι της σε ό, τι αφορά τη σχέση της με το ΚΚΕ. Η Ε.Β. στα 
1926 θα αποσύρει το ρώσικο αρκτικόλεξο από τον τίτλο της παρά τη διατήρηση στενών 
επαφών  με  την  μητέρα  οργάνωση  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  δωδεκαετούς  βίου  της.  Η 
οργανική  σχέση της  με  τη  Δ.Κ.Β.  μοιάζει  να  ερμηνεύει  όχι  μόνο  τους  τρόπους  με  τους 



οποίους μεταβιβάζονται μέσα από τους ιδεολογικούς ιμάντες του κόμματος οι συγκρούσεις 
στο εσωτερικό της Κ.Δ., αλλά να εξηγεί και την πληθώρα των πολιτικών πρωτοβουλιών που 
ανέλαβε όσο διάστημα έδρασε με τη συνείδηση ότι αποτελεί πέρα από οργάνωση ταξικής 
αλληλεγγύης  και  εργαλείο  άσκησης  πολιτικού  αγώνα.  Έτσι  συμμετέχει  με  ψηφίσματα, 
ανακοινώσεις,  συγκεντρώσεις  και  εράνους  για  την  ενίσχυση  θυμάτων  της  κρατικής 
βαρβαρότητας  σε  όλες  τις  διεθνείς  καμπάνιες  που  οργανώνει  η  Δ.Κ.Β.  και  αφορούν τη 
λευκή τρομοκρατία –ειδικά- στις βαλκανικές χώρες (στην περίπτωση αυτή υποστηρίζει τη 
χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αγωνιστές που προέρχονται από αυτές και συλλαμβάνονται 
στην  ελλάδα  και  τους  προσφέρει  επιπροσθέτως  νομική  βοήθεια),  την  καταστολή  στη 
ναζιστική  γερμανία,  στη  φασιστική  ιταλία,  στην  αυστρία  αλλά και  τους «αγωνιστές  της 
ισπανίας»  κ.  α.  Σε  εθνικό επίπεδο οργανώνει  πανελλαδικές  καμπάνιες  για τη χορήγηση 
γενικής αμνηστίας, για την κατάργηση του Καλπακίου και της Μαρμάρως (όπου εγκλείονται 
σε συνθήκες απάνθρωπης κράτησης οι στρατιώτες και ναύτες  –πολιτικοί εξόριστοι),  για 
την αποτροπή της εκτέλεσης δύο φαντάρων, για το κλείσιμο χώρων κράτησης και εξορίας, 
για  την  αποτροπή  ψήφισης  του  «Ιδιώνυμου»  (σ’  αυτές  βέβαια  τις  κινητοποιήσεις  η 
εργατική τάξη κατεβαίνει de facto διασπασμένη υπό την ηγεσία από τη μια της ΓΣΣΕ και την 
άλλη της ΕΓΣ, την ίδια στιγμή που η επιρροή της Ε.Β. εκτείνεται σε ένα ευρύτερο τόσο σε 
μέγεθος όσο και σε  πολιτικές αποχρώσεις  τμήμα της εργατικής τάξης και προοδευτικών 
ανθρώπων). Σε πολλές από τις παραπάνω πρωτοβουλίες ζητά και τη βοήθεια της Δ.Κ.Β. 
Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες του ΚΚΕ όπως στους επετειακούς εορτασμούς που οργανώνει 
το κόμμα (για την εργατική πρωτομαγιά, για την οκτωβριανή επανάσταση, για την παρισινή 
κομμούνα, για την ίδρυση της Δ.Κ.Β., για τη διεθνή μέρα κατά του πολέμου) ενώ στα 1932 
στηρίζει  και  συμμετέχει  ενεργά  στον  προεκλογικό  αγώνα  που  δίνει  το  Ενιαίο  Μέτωπο 
Εργατών  και  Αγροτών.  Τέλος  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’30  πρωτοστατεί  στη 
συγκρότηση αντιφασιστικού μετώπου -μάλιστα το 1935 θα συμμετάσχει στη συγκρότηση 
του  Αντιφασιστικού  Δημοκρατικού  Συνασπισμού-,  ανταποκρίνεται  ενεργά  σε  όλες  της 
αντιφασιστικές  πρωτοβουλίες  της  περιόδου,  ενώ  για  την  αντιμετώπιση  φασιστικών 
οργανώσεων δημιουργεί  όπου μπορεί  «αντιφασιστικές  ενώσεις»  οι  οποίες  μάλιστα στις 
συγκρούσεις που θα ακολουθήσουν θα έχουν και τραυματίες και συλληφθέντες και έναν 
νεκρό. Δίνει το παρόν της στο Ευρωπαϊκό Αντιφασιστικό Συνέδριο στο παρίσι (1933) και 
συγκαλεί η ίδια επεισοδιακό Αντιφασιστικό Συνέδριο(1934) που παρά την απαγόρευση, τις 
συγκρούσεις,  την  άγρια  καταστολή  και  τις  συλλήψεις  θα  συνεχίσει  σε  άλλο  χώρο 
πεισματικά  τις  εργασίες  του  ως  «αντιφασιστική  συνδιάσκεψη».  Κορυφαίες  –κατά  την 
άποψή  μας-  στιγμές  της  Ε.Β.,  ενταγμένες  στον  διεθνιστικό  και  αντιεθνικιστικό 
προσανατολισμό  της  είναι  η  ηθική  και  υλική  ενίσχυση  της  εβραϊκής  κοινότητας  στη 
θεσσαλονίκη μετά από εμπρησμό που υπέστη ο συνοικισμός Κάμπελ από φασίστες των ΕΕΕ 
(Εθνική   Ένωσις   Ελλάδος)  αλλά  και  η  θαρραλέα  διαμαρτυρία  για  εκτέλεση  τριών 
βουλγαρόφωνων μακεδόνων της φλώρινας.

Η  δεύτερη  οργάνωση  που  εξετάζεται  στο  βιβλίο  είναι  η  Κοινωνική  Αλληλεγγύη.  Δεν 
προέκυψε φυσικά από παρθενογένεση αλλά στη βάση της πρότερης εμπειρίας οργάνωσης 
δομών ταξικής αλληλεγγύης.  Συγκροτείται  το γενάρη του 1933 μέσα σε ένα περιβάλλον 
βαθέματος της  οικονομικής  κρίσης  με οικονομικά μεγέθη και  μέτρα τα οποία μοιάζουν 
προκλητικά με αυτά  που βιώνουμε στη συνθήκη της τωρινής καπιταλιστικής κρίσης. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλο σχεδόν το προηγούμενο διάστημα, παράλληλα με τη δράση της Ε.Β., 



ενεργοποιούνται  με  ανάλογες  πρωτοβουλίες  όχι  μόνο  ταξικά  σωματεία  αλλά  και  το 
μετωπικό  σχήμα  των  Πρωτοπόρων  που  συσπειρώνει  γύρω  από  το  ομώνυμο  αριστερό 
περιοδικό ( θα μετονομαστεί σε «Νέοι Πρωτοπόροι» στα 1931) διανοούμενους, φοιτητές 
και  μαθητές.  Η  δημιουργία  της  Κ.Α.  ξεκινά  με  πρωτοβουλία  του  Δ.  Γληνού  ο  οποίος 
δημοσιοποιεί  μια  έκκληση  για  βοήθεια  στα  παιδιά  και  μέσα  από  διεργασίες  που 
ακολουθούν αποκρυσταλλώνεται ο ταξικός και  όχι  αστικός –φιλανθρωπικός χαρακτήρας 
της αλληλεγγύης. Αναγνωρίζονται οι δυνάμεις που διαθέτει η εργατική τάξη προκειμένου 
να συμβάλει  η  ίδια  με  δικά της  αυτόνομα μέσα,  οργανωτικά σχήματα,  συντονισμό  και 
ομαδική  δουλειά  στην  άμεση  αντιμετώπιση  των  τρομακτικών  προβλημάτων  που 
αντιμετωπίζει  σχετικά με την επιβίωσή της σε συνθήκες βαθιάς κρίσης και με ιδιαίτερη 
ευαισθησία  στα  πιο  ευάλωτα  μέλη  της  ,  δηλαδή  στα  παιδιά.  Κι  αυτό,  όπως  εύστοχα 
επισημαίνεται,  δεν  αποτελεί  μονάχα  ιδεολογική  διαφορά  αλλά  και  ξεκάθαρη 
διαφοροποίηση από άλλα αστικά σωματεία (Πατριωτικό Ίδρυμα, Φιλανθρωπική Εταιρεία, 
δημοτικές πρωτοβουλίες). Η διαδικασίες συγκρότησής της συμπίπτουν με την πολυήμερη 
απεργία  των  μακαρονοποιών  αλλά  και  με  τη  φονική  καταστολή  που  δέχεται  από  την 
αστυνομία  το  εργατικό  κέντρο  θεσσαλονίκης.  Το  πλάνο  δουλειάς   αποτυπώνεται  στα 
βήματα  της  εργατικής  έρευνας  προκειμένου  να  καταγραφούν  οι  συνθήκες  στις  οποίες 
διαβιούν  τα  παιδιά  της  εργατικής  τάξης   και  να  δημοσιοποιηθούν  στους  ίδιους  στους 
εργάτες, στη συστηματική και εμπεριστατωμένη αποδόμηση ότι αυτές οι ανάγκες μπορούν 
να  καλυφθούν  από  οργανώσεις  που  εντάσσονται  στο  αστικό  στρατόπεδο,  δηλαδή  σ’ 
εκείνες τις δυνάμεις που με τις πολιτικές τους γεννούν αυτήν ακριβώς την εξαθλίωση στους 
κόλπους των εκμεταλλευομένων και τέλος στην έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα παιδιά της 
εργατικής τάξης  που πλήττονται από οικονομικές και φυσικές καταστροφές. Προβλέπεται η 
συγκρότηση  κατά  τόπους  Επιτροπών  Αλληλεγγύης  (με  πυρήνα  τη  συνοικία  και 
περιφερειακές επιτροπές, καθώς και αμιγώς γυναικεία τμήματα) με ευθύνη την αναφορά 
τους προς τα κεντρικά γραφεία της Κ.Α., το μεταξύ τους συντονισμό, την καταγραφή των 
αναγκών και τη λογοδοσία τους σχετικά με το ποιες και πώς τις ικανοποίησαν αλλά και την 
υποβολή προτάσεων για το πώς μπορούν να ενισχυθούν από το κεντρικό επίπεδο. Τα μέλη 
τους,  πέραν  της  μηνιαίας  συνδρομής,  πρέπει  να  εγγράφουν  το  καθένα  άλλα  πέντε 
προκειμένου η οργάνωση να αποκτήσει πλατειά λαϊκή βάση, τέτοια που θα την θωρακίσει 
απέναντι στην καταστολή αλλά και στην πιθανότητα «παρεκτροπής» από τον αρχικό της 
στόχο.  Λειτουργεί  συμπληρωματικά  προς  την  Ε.Β.  για  όσο  διάστημα  δρουν  και  οι  δυο 
παράλληλα: το βάθεμα της οικονομικής κρίσης αναδεικνύει νέα καθήκοντα μιας και πέραν 
της  αρωγής  προς  τα  θύματα  της  λευκής  τρομοκρατίας  υπάρχει  η  αναγκαιότητα  να 
αντιμετωπιστεί η εξαθλίωση που πλήττει εν γένει  την εργατική τάξη, τους άνεργους και 
φυσικά τα παιδιά. Έτσι η Κ.Α. απλώνεται σε νέα πεδία όπως ιατρική περίθαλψη μέσα από 
ένα σχέδιο  «Κοινωνικής  Γιατρικής  και  Υγειονομικής  Περίθαλψης»  που  απαιτεί  γιατρούς 
κάθε ειδικότητας, μαίες, νοσοκόμες, φαρμακοποιούς, οργανώνει παιδικές εξοχές, παιδικά 
συσσίτια, προμηθεύει φρούτα, βιβλία και ρούχα σε  παιδιά. Μάλιστα καθώς αναπτύσσεται 
είναι σε θέση να στήσει ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και «Σπίτια Αλληλεγγύης» 
όπου σιτίζονται τα παιδιά μπαίνοντας έτσι στο στόχαστρο  τόσο της κυβέρνησης όσο και 
φασιστικών ομάδων όπως η «Σιδηρά Ειρήνη». Έτσι τον αύγουστο του 1933 διοργανώνει 
καλοκαιρινές  κατασκηνώσεις για παιδιά εργατών με καλή τροφή, παιχνίδια, τραγούδια, 
διασκέδαση,  επιμορφωτικές  συζητήσεις  και  κοινοβιακή  οργάνωση  της  καθημερινότητάς 
τους.  Οι πόροι  εξασφαλίζονται  από εράνους αλλά και  πρωτοβουλίες από θεατρικές  και 



καλλιτεχνικές  ομάδες  των  επιτροπών  Κ.Α.  που  στήνουν  παραστάσεις  και  εκθέσεις. 
Μολονότι  ο  βασικός  στόχος  της  Κ.Α.  είναι  η  ταξική  αλληλεγγύη  προς  τα  παιδιά  της 
εργατικής τάξης, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα και στο μέτωπο της οικονομικής και 
ιατρικής  υποστήριξης  απεργών,  απεργών  πείνας,  συλληφθέντων,  κρατουμένων. 
Διοργανώνει απεργιακά συσσίτια κάποιες φορές με σύμβαση που συνάπτει με ορισμένο 
εστιατόριο, αλλά βρίσκεται και το πλευρό ανθρώπων που υφίστανται πέρα από τη φτώχεια 
και  την  εξαθλίωση  και  φυσικές  καταστροφές  (πυρκαγιές,  πλημμύρες)  αλλά  και  των 
κατοίκων  του  εβραϊκού  συνοικισμού  Κάμπελ  που  πυρπολήθηκε.  Όπως  και  η  Ε.Β. 
αναλαμβάνει  ή  συμμετέχει  σε  γενικότερες  πολιτικές  πρωτοβουλίες  που  αφορούν  το 
αντιφασιστικό  και  αντιπολεμικό  μέτωπο,  εορτασμούς  ημερομηνιών  συμβολικών  για  το 
εργατικό κίνημα καθώς  και σε καμπάνιες ενάντια στη λευκή τρομοκρατία (σε εθνικό και 
διεθνές  επίπεδο),  υπέρ  διωκόμενων  από  βαλκανικές  χώρες  που  αντιμετωπίζουν  την 
απέλαση (περίπτωση του Δ. Στογιάνωφ από τη βουλγαρία).  Διαθέτει  επίσης το δικό της 
έντυπο όργανο, το περιοδικό «Κοινωνική Αλληλεγγύη», στο οποίο καταγράφεται με κείμενα 
και ρεπορτάζ η συνθήκη της εργατικής τάξης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι δράσεις 
αλληλεγγύης  και  το  οποίο  διαθέτει  ειδική  σελίδα,  την  «Παιδική  Αλληλεγγύη»  που 
απευθύνεται στα παιδιά των εργατών. Κυκλοφορεί από το μάρτη του 1933 μέχρι και για 
ένα διάστημα  -ως φαίνεται-  του  1935.  Φυσικά,  από τη στιγμή  της  συγκρότησής  της,  η 
οργάνωση υφίσταται διώξεις όχι μόνο από την αστυνομία αλλά και από τους φασίστες: 
έφοδοι στα γραφεία της, παρενόχληση και απειλές προς τους ιδιοκτήτες των οικημάτων 
που νοικιάζει ως «Σπίτια Αλληλεγγύης», επιθέσεις κατά τη διάρκεια αλληλέγγυων δράσεών 
της,  παρεμπόδιση εκδηλώσεων, παραστάσεων, γιορτών που διοργανώνει, τραμπουκισμοί 
σε βάρος μελών της, τραυματισμοί και συλλήψεις, μηνύσεις και δυσφημιστική αρθογραφία 
σε βάρος της, παραπομπές σε απανωτές δίκες. Παρά ταύτα η σταδιακή αδρανοποίηση της 
Κ.Α.  και  η  οριστική  διάλυσή  της  στα  τέλη  του  1935  φαίνεται  να  μην  οφείλεται  στην 
καταστολή που υφίσταται αλλά να αποτελεί μέρος του ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού 
του  ΚΚΕ  για  τη  συγκρότηση  του  «λαϊκού  μετώπου»  με  την  αυτοδιάλυση  των 
κομμουνιστικών οργανώσεων αλληλεγγύης σε ένα ευρύτερο σχήμα μιας ενιαίας μαζικής 
οργάνωσης που να συσπειρώνει και στην πόλη και στην ύπαιθρο πέραν των κομμουνιστών 
και άλλες δημοκρατικές και αντιφασιστικές δυνάμεις. 

Σε ό, τι  αφορά τέλος το πολιτικό στίγμα της Κ.Α. προφανώς και επικαθορίζεται από την 
Κομμουνιστική Διεθνή και το ρόλο του ΚΚΕ στα πλαίσιά της. Είναι οργανικά συνδεδεμένη με 
τη Διεθνή Εργατική Αλληλεγγύη( ΙΑΗ το αρκτικόλεξό της στα γερμανικά) που δρα ήδη από 
το  1921  (και  μέχρι  το  1935  σεπτέμβρη  του,  οπότε  και  αυτοδιαλύεται  στα  πλαίσια  της 
πολιτικής  γραμμής  του  «Λαϊκού  Μετώπου  ενάντια  στο  Φασισμό»)  με  στόχο  αρχικά  τη 
διεθνή αλληλεγγύη προς τη ρωσία και στη συνέχεια το διεθνιστικό άνοιγμά της προς την 
εργατική τάξη άλλων χωρών. Η καθυστερημένη λοιπόν -σε σχέση με το διεθνές τμήμα – 
συγκρότησή της ίσως να συνδέεται με τα πολλά εσωκομματικά προβλήματα του ΚΚΕ κατά 
τη  δεκαετία  του ’20  (και  με  δεδομένο  ότι  ένα στενότερο πλαίσιο  αλληλέγγυας  δράσης 
καλυπτόταν  ήδη  από  τη  Ε.Β.).  Γεγονός  παραμένει  ωστόσο  ότι  ακριβώς  επειδή 
συγκροτήθηκε τη δεδομένη χρονική στιγμή,  όταν δηλαδή είχε σταματήσει  η σύγκρουση 
γραμμών  στο  εσωτερικό  του  ΚΚΕ  και  είχε  επικρατήσει  η  σταλινική  ορθοδοξία  ,  δεν 
καταγράφονται διαφωνίες μέσα στην ίδια την οργάνωση αλλά ούτε και κοινή δράση εντός 
της  άλλων  τάσεων  όπως  στην  περίπτωση  της  Ε.Β.  Οι  τάσεις  αυτές,  ευθύς  εξ  αρχής 



διατυπώνουν δημόσια την κριτική και τη διαφωνία τους με τη συγκεκριμένη οργάνωση, όχι 
τόσο στο επίπεδο της δράσης της όσο στη βάση της -σε διεθνές επίπεδο- σύγκρουσης των 
«σταλινικών» με την «αριστερή αντιπολίτευση».

Μετά  από  τη  συνοπτική  παρουσίαση  του  περιεχομένου  του  βιβλίου,  είναι  λογικό  να 
απαντήσουμε από τη μεριά μας σε ένα -καθόλου- ρητορικό ερώτημα: γιατί επιλέξαμε να το 
διαβάσουμε και να το μοιραστούμε, τι ήταν αυτό που μας ξεσήκωσε ώστε να θέλουμε να 
φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερα χέρια.

Προσπερνώντας  την  εύκολη  και  λειψή  κατά  τη  γνώμη  μας  αντίληψη  «ότι  οι  δομές 
αλληλεγγύης πουλάνε ως νέο φρούτο», ας ξεδιπλώσουμε το σκεπτικό μας: αυτό λοιπόν το 
σκεπτικό  ακουμπά τόσο μια –καθόλου- θεωρητική αλλά εξόχως ενταγμένη στο αξιακό μας 
σύστημα  προσέγγιση  σχετικά με το τι αντιλαμβανόμαστε ως ιστορία (πράξη και αφήγηση), 
όσο  στην  πολιτική  μας  αντίληψη  (τα  πεδία  πολιτικής  μας  δράσης  και  πώς  τα 
διαπραγματευόμαστε).

Αν θεωρούμε  τους  εαυτούς μας  γιους  και  κόρες  μιας  μακριάς  αλυσίδας  αγωνιζόμενων 
ανθρώπων που πάντα επιδίωξαν μέσα από την κίνησή τους την κοινωνική χειραφέτηση και 
την  απελευθέρωση  από  τα  δεσμά  κάθε  μορφής  εκμετάλλευσης,  έχουμε  με  την 
ιστοριογραφία μια πολύ συγκεκριμένη, καθόλου αντικειμενική αλλά άκρως δηλωτική της 
υποκειμενικότητάς μας σχέση: μας ενδιαφέρει η καταγραφή και η μελέτη της ιστορίας που 
εγγράφεται στη συλλογική μας μνήμη ως κίνηση από τη δράση των από κάτω αλλά και η 
αφήγησή της ή η απόπειρα συγκρότησης αυτής της αφήγησης μέσα από τις  φωνές των 
ιστορικών υποκειμένων που φιμώθηκαν από τον κυρίαρχο λόγο ο οποίος εδραίωνε πάντα 
τον ιδεολογικό ηγεμονισμό της επίσημης ιστορίας των νικητών. Η καταγραφή (το ύφος, το 
ήθος,  η  μεθοδολογία,  η  προβολή  και  η  διασπορά)  των  γεγονότων  που  επιλέγονται  να 
θεωρηθούν  «ιστορία»  με  τις  συνακόλουθες  στρεβλώσεις,  τις  αποσιωπήσεις   και  την 
υποκειμενικότητα  της  τάξης  στην  οποία  αναγνωρίζουν  τα  υλικά  τους  συμφέροντα  οι 
διανοούμενοι/επιστήμονες   που  συνδέονται  οργανικά  με  αυτήν,  καταδεικνύουν  το 
προφανές: ότι η ενασχόληση με το παρελθόν μέσω της ιστορίας αποτελεί μια κατεξοχήν 
πολιτική  πράξη.  Αν  αναγνωρίζουμε  αυτή  τη  συνθήκη  στον  αντίπαλο,  προφανώς  την 
αναγνωρίζουμε  και  διακαώς  τη  διεκδικούμε  για  τη  δική  μας  τάξη,  επιθυμούμε  την 
οικειοποίηση όσο γίνεται μεγαλύτερου κομματιού της ξεχασμένης ιστορίας των αγώνων. Κι 
αυτό δεν το επιχειρούμε μέσα από  μια τυμβωρυχική ή στείρα –στα όρια του διδακτισμού- 
αναψηλάφησή της αλλά ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι  αποτελούμε κάποιους από τους 
κληρονόμους του επαναστατικού παρελθόντος με όλες τις αντιφάσεις, τα ερωτήματα, τις 
απαντήσεις,  τις  ήττες  και  τις  νίκες  που  αναδύονται  μέσα  από  τη  διαδρομή  ανθρώπων 
παλλόμενων,  ζωντανών,  γεννήματα  εποχών  που  αποτελούν  τη  μήτρα  της  δικής  μας 
συνθήκης. Με τη σειρά μας αντιμετωπίζουμε τις δικές μας υπάρξεις ως αναπόσπαστα μέρη 
αυτής  της  μακράς  αλληλουχίας  πράξεων,  βιωμάτων,  οπτικών  που  με  τη  σειρά  μας  θα 
αναγνωριστούμε από τις άμεσες και έμμεσες επιγόνους μας ως τέτοια. Με αυτή λοιπόν τη 
συνείδηση  για  τη  φυσική  και  πολιτική  μας  υπόσταση,  αναγνωρίζουμε  πως  οι  όποιες 
απόπειρες συλλογικοποίησης των αντιστάσεών μας στο εδώ και τώρα εγγράφει τη δράση 
μας  μέσα  σε  μια  ιστορικότητα  που  ξεπερνά  τα  πλαίσια  μιας  απλής  «ιστορίας» 
προορισμένης να ντοκουμενταριστεί «αν τύχει» και να ξεχαστεί «κατά τύχη». Αποτελεί την 
επιβίωση σπαραγμάτων από αγώνες που προηγήθηκαν, με τη συνειδητή ή και ασυνείδητη 



επίγνωση  αυτού  του  γεγονότος  μέσα  σε  κινήσεις  που  μοιάζουν  «αυθόρμητες», 
«καινοφανείς»,  «αυτόνομες» από τη διαχρονία τους.  Κι  όμως αρκεί  να ξυστεί  λιγάκι  το 
λούστρο  της  επιστημονικής  και  επίσημης  ιστοριογραφίας  για  να  αντιληφθούμε  πως  η 
συγχρονία μας είναι  ενταγμένη σε μια βαθιά και  δεμένη διαχρονία όχι  ως επανάληψη-
φάρσα-τραγωδία, αλλά ως τη συνεχή ροή επιθυμιών, γνώσεων, πρακτικών και αντιλήψεων 
που  κυοφορούνται  στην  πορεία  της  ανθρωπότητας  προς  την  ανθρωπινότητά  της. 
Διαβάζουμε  με  δίψα  όχι  για  να  ξεσηκώσουμε  ιδέες,  στρατηγικές  ή  να  αποφύγουμε 
σφάλματα αλλά για να κατανοήσουμε θεμελιώδεις πλευρές τη δράσης μας ως συνέχεια 
μιας επαναστατικής διαδικασίας που πιθανότατα δεν θα δούμε με όρους τέτοιους αλλά η 
οποία  ενυπάρχει  σε  κάθε  αγώνα  που  δίνουμε  στο  παρόν.  Κι  αυτός  ο  αγώνας  είναι  η 
εκδίκηση για τις ήττες των προγόνων μας, κι αυτός ο αγώνας θα αφήσει παρακαταθήκες 
εκδίκησης στους επιγόνους μας μέχρι να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο.

Από την άλλη πλευρά και ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε τον σύντομο φυσικό μας και τον 
ακόμα συντομότερο πολιτικό μας βίο ως μια στιγμή της ζωής της ίδιας,  θέλουμε να είναι 
καθαρή η αποτύπωση αυτής της στιγμής, μια αποτύπωση από τα ίδια τα χέρια αυτών που 
παλεύουν. Γι’ αυτό αγαπάμε τα βιβλία-μαρτυρίες γυναικών και ανδρών που αγωνίστηκαν, 
γι’  αυτό σε συντρόφους και συντρόφισσες μεγαλύτερων γενιών επιμένουμε πως έχουμε 
ανάγκη την καταγραφή της δικής  τους υποκειμενικής θέασης ως κομμάτι της δικής μας 
ταξικής  υποκειμενικότητας,  γι’  αυτό  θεωρούμε  εξαιρετική  κάθε  τέτοια  απόπειρα  που 
ντοκουμεντάρει  στιγμές  της  επαναστατικής  δράσης  με  υλικό  τη  φωνή  των  δρώντων 
υποκειμένων στο βαθμό και με τον τρόπο που αυτή έχει διασωθεί. Να ένας ακόμα πολύ 
βασικός λόγος που αγαπήσαμε αυτό το βιβλίο.

Και ένας πιο «ιδιοτελής» λόγος στη συνέχεια: θεωρούμε ότι στις μέρες μας οι αγώνες στο 
πεδίο  της  κοινωνικής  αναπαραγωγής  δεν  εξασφαλίζουν  μονάχα  την  επιβίωση  μιας 
διευρυμένης εργατικής τάξης που το κεφάλαιο -ως σχέση- ακρωτηριάζει (μιας και πολλές 
από μας δεν μας χρειάζεται  μέσα στη (διαρκή) βίαιη πρωταρχική συσσώρευση που του 
εξασφαλίζει  το ζωτικό χώρο ανάπτυξής του). Ταυτόχρονα τέτοιοι αγώνες αποτελούν και 
διαδικασίες που συγκροτούν τη συνείδηση μιας τάξης της οποίας  η νίκη  θα έρθει μονάχα 
σε αταξικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Για να συγκροτηθεί η συνείδηση μιας νικηφόρας 
εργατικής  τάξης  είναι  κρίσιμο  το  ζήτημα  της  ανασύστασης  ενός  πεδίου  κοινών  υλικών 
συμφερόντων που είναι ριζικά διάφορα από αυτά με τα οποία οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις 
παραγωγής  έχουν  καθορίσει  το  κοινωνικό  πεδίο  των  καπιταλιστικών  κοινωνιών.  Η 
ικανοποίηση  αυτών  των  υλικών  συμφερόντων  δεν  μπορεί  επομένως  να  ακολουθεί  τη 
μεθοδολογία  διεκδίκησης  που  υπαγορεύεται  από  την  πολιτική  της  καπιταλιστικής 
οικονομίας όταν ακόμα ήταν στην ακμή της η υποσχετική ικανότητα του κεϋνσιανισμού. 
Πολύ περισσότερο το περιεχόμενο των αγώνων στο πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής 
δεν  μπορεί  να  τους  καθιστά  πραγματικά  αποτελεσματικούς  ούτε  και  να  τους  συνδέει 
στρατηγικά με τα επαναστατικά προτάγματα ,  αν δεν απεγκλωβίζει  το φαντασιακό  των 
υποκειμένων  από  την  πρόσδεσή  του  στο  καπιταλιστικό  φαντασιακό.  Με  άλλα  λόγια 
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το περιεχόμενο τέτοιων αγώνων να συγκροτεί μια άλλη 
συναντίληψη για τον κόσμο μας, τις αξίες, τις διαδικασίες, τα κριτήρια, τις σχέσεις και τις 
επιθυμίες μας, απαλλαγμένη όχι μόνο από τις παραγωγίστικες λογικές της καπιταλιστικής 
συνθήκης  αλλά  και  την  κοσμοθεωρία  που  αυτές  συγκροτούν  σε  αξιακό,  πολιτικό, 
πολιτισμικό επίπεδο. 



Παρά τα ογδόντα πάνω κάτω χρόνια που μας χωρίζουν από την εποχή συγκρότησης και 
δράσης της Ε.Β. και της Κ.Α., νομίζουμε πως αποτελούν πολύ σημαντικές στιγμές κατά τις 
οποίες  το  οργανωμένο  ταξικό  κίνημα  έδρασε  αλληλέγγυα  (και  οι  3  όροι  αντανακλούν 
σαφώς  μιαν  άλλη,  πολύ  διαφορετική  συνθήκη  της  εργατικής  τάξης,  σε  συγκυρίες  που 
εμφανίζουν  προκλητικές  ομοιότητες  αλλά  και  θεμελιώδεις  διαφορές  από  το  σήμερα). 
Προφανώς δεν κινήθηκαν στη βάση της αυτοοργάνωσης αλλά ακολούθησαν  τα κυρίαρχα 
συγκεντρωτικά  μοντέλα  που  γέννησε  τόσο  η  ταξική  πάλη  όσο  και  οι  εντός  του 
επαναστατικού κινήματος τριβές και συγκρούσεις. Γέννημα των καιρών τους αυτές οι δυο 
οργανώσεις, πέτυχαν ωστόσο -παρά την έντονη πρόσδεσή τους στις κομματικές επιταγές 
του  ΚΚΕ  και  τις  συνακόλουθες  παθογένειες  που  αυτές  προκάλεσαν-  πολλούς  και 
σημαντικούς στόχους αναδεικνύοντας πολύτιμα στοιχεία για το οργανωτικό και πολιτικό 
σκέλος ακόμα και μέσα από τους κραδασμούς, τις αστοχίες, τις ανεπάρκειες, τα λάθη και 
τις ήττες τους: 

*Αποτέλεσαν  συλλογικότητες  που  έδρασαν  σε  ποικίλα  πεδία  ταξικών  αγώνων  και  ως 
τέτοιες  διεξήγαγαν  συνάμα  τους  αγώνες  στο  πεδίο  της  κοινωνικής  αναπαραγωγής  με 
ισχυρό πολιτικό πρόσημο. Κατέδειξαν με άλλα λόγια ότι η ταξική πάλη είναι κατ’ ανάγκη 
κοινωνική και εξόχως πολιτική πράξη, το ίδιο και η αλληλεγγύη.

*Βοήθησαν στην επιβίωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τόσο αυτών που αποτελούσαν 
τον εσωτερικό εχθρό του ελληνικού κράτους στο μεσοπόλεμο,  όσο και αυτών που ,  ως 
κομμάτι  της  εξαθλιωμένης  εργατικής  τάξης,  συνιστούσαν  περιττό  βάρος  για  τους 
κεφαλαιοκράτες εκείνης της εποχής.

*Έθεσαν  σε  κίνηση  μηχανισμούς  αλληλεγγύης,  ανταγωνιστικούς  προς  την  αστική 
φιλανθρωπία-κατεξοχήν  συστημικό  εργαλείο  αποσυμπίεσης  των  ταξικών  αντιθέσεων-, 
αποδεικνύοντας  ότι  οι  ικανότητες,  η  επινοητικότητα,  η  τόλμη,  ο  οργανωτικός ιστός  της 
εργατικής τάξης μπορεί να είναι αποτελεσματικός.

*Συνέβαλαν  στη  συγκρότηση  ισχυρών δεσμών  που  διαπερνώντας  εγκάρσια  το  πολιτικό 
διαχύθηκαν  στο  κοινωνικό  ισχυροποιώντας  την  κοινότητα  των  αγωνιζόμενων 
κομμουνιστών  (δίχως  βέβαια  κάτι  τέτοιο  να  υπερβαίνει  και  τα  όρια  που  έθεταν  οι 
δεδομένες πολιτικές επιλογές του κόμματος).

*Αποτέλεσαν την οπισθοφυλακή σε έναν αντιφασιστικό αγώνα που προσωρινά χάθηκε για 
να  διεξαχθεί  αργότερα,  την  περίοδο της  αντίστασης  και  του  εμφυλίου,  κληροδοτώντας 
ωστόσο στελεχιακό δυναμικό, εμπειρία, τεχνογνωσία και δίκτυα στις επόμενες στιγμές του 
αγώνα ( Εθνική Αλληλεγγύη του ΕΑΜ).

Ένα τέτοιο τραγούδι έφτασε ως τις μέρες μας, μόνο που πολλές δεν θα το ακούγαμε αν δεν 
διαβάζαμε αυτό το βιβλίο, δεν θα συνειδητοποιούσαμε πως μακρινοί άντρες και γυναίκες 
δοκίμασαν στην εποχή τους δομές ταξικής αλληλεγγύης, όπως εμείς σήμερα επιχειρούμε 
μέσα  από  τις  δικές  μας  δομές  αλληλεγγύης  να  ζήσουμε  στο  τώρα  προεικάσματα  του 
κόσμου που θα γεννήσουν οι αγώνες του αύριο…

 



ΕΠΙΜΕΤΡΟ

*Διαβάσαμε:

Για τη φασιστική οργάνωση ΕΕΕ: 

http://eagainst.com/articles/eee_commentsarefree/

Για το «Ιδιώνυμο» : 

 https://kseeath.wordpress.com/2008/01/24/%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CE%B4%CE
%B9%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE
%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85/

Για την Εθνική Αλληλεγγύη του ΕΑΜ:

https://barikat.gr/content/i-organosi-ethniki-allileggyi

*Ακούσαμε:

https://www.youtube.com/watch?v=ATKLZ8vrqiQ

*Είδαμε: 

Μέρες του ’36 (1972) του Θ. Αγγελόπουλου

https://www.youtube.com/watch?v=Plrl7tA2aIM

                                           ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΕΚΙ
 γενάρης 2015
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