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Εμφανίζεται το Σ.Ε.Κ.Ε. (Κ.Κ.Ε.) στην πολιτική ζωή του τόπου σαν 

καταλύτης, στο παραδοσιακό διχασμό Βενιζελικών – Αντιβενιζελικών και 
τις παραφυάδες του, έρχεται να προβάλλει μια άλλη προοπτική στην 
κατεστραμμένη Ελλάδα με τους χρεωκοπημένους μύθους του 
μεγαλοϊδεαστισμού, τις τεράστιες μάζες προσφύγων και των άλλων 
εξαθλιομένων λαϊκών στρωμάτων. Θα ταράξει τα νερά της απελπισίας και 
θα μιλήσει για Επανάσταση που θα φέρει το σταμάτημα της 
εκμετάλλευσης άνθρωπου από άνθρωπο, που θα γεννήσει ένα νέο κόσμο 
χωρίς βαρβαρότητες, πολέμους και πείνα. Δεν αμφισβητεί απλά το 
κοινωνικό σύστημα, αλλά δίνει τη «Μεγάλη Υπόσχεση». Οι επαγγελίες 
του όσο κι αν δεν προβάλλονται στον αστικό τύπο, φτάνουν στους τόπους 
δουλειάς, στους προσφυγικούς συνοικισμούς, στο χωριό.  

Η γρήγορη άνοδος μιας νέας συνείδησης -της προλεταριακής-, έχει 
αναγκαστικά πολιτικό αντίκτυπο σ’ όλη την πολιτική δομή του κυριάρχου 
συστήματος. Κι όμως παρά την οικονομική αθλιότητα, παρά τα 
συσσωρευμένα προβλήματα που φάνηκαν ξεκάθαρα μέσα από τα ερείπια 
της Μικρασίας, οι κομουνιστές σ’ όλη αυτή την περίοδο δεν κατόρθωσαν 
να ξεφύγουν οριστικά από τη γωνιά που η αστική τάξη τους είχε 
τοποθετήσει. Πολιτικές αιτίες που συνείργησαν σ’ αυτό:  

Η απομάκρυνση όλης σχεδόν της ιδρυτικής γενιάς του Σ.Ε.Κ.Ε., 
δηλαδή των στοιχείων εκείνων που ζυμωμένα μέσα στον αγώνα των δυο 
πρώτων δεκαετιών του αιώνα, είχαν άμεση σχέση με τα προβλήματα του 
λαού έστω και με συγκεχυμένα ιδεολογικά κριτήρια, αλλά με γερές λαϊκές 
ρίζες. Η αντικατάστασή τους από ριζοσπαστικά στοιχεία «επαναστατικού 
εγκεφαλισμού», ασύνδετα με τους λαϊκούς αγώνες, η εσωκομματική 
διαπάλη, που συγκλονίζει το κόμμα όλη τη δεκαετία του 1920, οι 
διαγραφές, οι δυσφημιστικές επιθέσεις, οι αποχωρήσεις, οι επεμβάσεις 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οι επιθέσεις ενάντια σ’ όλες τις αποχρώσεις 
του αστικού χώρου, ακόμη και ενάντια των αγροτικών κινημάτων, η θέση 
για τη Μακεδονία και Θράκη, στέκουν καίρια προβλήματα που κάνουν τα 
λαϊκά στρώματα δύσπιστα απέναντι σ’ αυτό το καινούργιο κόμμα. 
Δυσπιστία που εκμεταλλεύτηκε περίτεχνα το κόμμα των Φιλελευθέρων 
και τα άλλα βενιζελικά πολιτικά μορφώματα.  
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