
 
 
 
        Το «Αρχείο Πολέµου» µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην παρουσίαση ταινίας 
        µε θέµα 
 
                                      Νίκος Ζαχαριάδης  
                                    Πτυχές απ΄τη ζωή και τη δράση του 

 
Σάββατο, 25 Iουνιου 2016 

7:30 µ.µ. 
 

Ο σκηνοθέτης Θανάσης	Παπακώστας θα µας τιµήσει µε την παρουσία του και θα 
συζητήσει µαζί µας µετά το  τέλος της προβολής.  
 

Οργανισµοί, ιδρύµατα αλλά και απλοί ιδιώτες, όταν παρουσιάζουν τις πνευµατικές 
δηµιουργίες τρίτων,  συνηθίζουν να τις  προλογίζουν µε το τυπικό πλέον «Θα επιθυµούσαµε να 
διευκρινίσουµε πως οι θέσεις, οι ιδέες και οι απόψεις που θα παρουσιαστούν είναι εκείνες του 
οµιλητή και δεν ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκην στις δικές µας  θέσεις ή τις τοποθετήσεις».   

Το «Αρχείο Πολέµου» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους φίλους 
του πως θεωρεί περιττές τέτοιο είδους διευκρινίσεις, γιατί από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας 
του δεν προώθησε κάποια «άποψη» ή «τοποθέτηση», ώστε να θεωρήσει αναγκαίο να 
αποστασιοποιηθεί από κάτι που δεν το αντιπροσωπεύει! Η ταινία που θα προβάλλουµε , χάρη 
στον Θανάση Παπακώστα, αγγίζει πρόσωπα και εποχές της ιστορίας του τόπου µας που ήταν-  
και ίσως είναι ακόµη-  ιδιαίτερα αµφιλεγόµενες και οδυνηρές. 

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, ως Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια 1936-1949, 
διαδραµάτισε σηµαντικότατο ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της εποχής και στο 
τέλος πλήρωσε τη συµµετοχή του σ’ αυτά τα γεγονότα µε τη ζωή του. Η προσέγγιση του 
Θανάση Παπακώστα ανοίγει µια σελίδα πάνω στα βιώµατα ενός ανθρώπου που – πέρα από 



πολιτικές τοποθετήσεις- αποτελεί µια από τις πλέον σηµαντικές πολιτικές φυσιογνωµίες της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.  
 

                     Λίγα λόγια για την ταινία από τον σκηνοθέτη της 
 
Η ταινία για το Νίκο Ζαχαριάδη µε τίτλο «Πτυχές απ΄τη ζωή και τη δράση του»  

ακολουθεί την ζωή του από τις αρχές του 20ου αιώνα ως το 1973,  όταν και αυτοκτόνησε.  
Εκπαιδεύεται στην Σοβιετική Ένωση και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1934 οπότε  

φυλακίζεται από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Με την κήρυξη του πολέµου ως γενικός 
γραµµατέας του Κ.Κ.Ε απευθύνει επιστολή στον ελληνικό λαό καλώντας τον σε αγώνα κατά 
των Φασιστών εισβολέων: «Έπαθλο για τον εργαζόµενο λαό και επιστέγασµα για το σηµερινό 
του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι, µια καινούργια Ελλάδα της  δουλειάς, της λευτεριάς, 
λυτρωµένη από κάθε ξενική ιµπεριαλιστική εξάρτηση...».   

Όταν η Ελλάδα καταλήφθηκε από τους Γερµανούς, παραδίδεται από την αστυνοµία στις 
αρχές κατοχής και εγκλείεται στο Νταχάου. Επιστρέφει θριαµβευτικά τον Μάιο του 1945 µετά 
την ήττα των Δεκεµβριανών και την Συµφωνία της Βάρκιζας. Η «Λευκή τροµοκρατία» και η 
δίωξη των αγωνιστών της «Εθνικής Αντίστασης» αναγκάζουν τον Ζαχαριάδη να οδηγήσει το 
ΚΚΕ σε ένοπλη αναµέτρηση. Ο τριετής εµφύλιος και η ήττα που ακολούθησε τον οδηγεί 
εξόριστο στο Ανατολικό Μπλοκ. Το 1957, τέσσερα χρόνια µετά τον θάνατο του Στάλιν, 
καθαιρείται και διαγράφεται ως πράκτορας από το Κ.Κ.Ε. Εξορίζεται από τους Σοβιετικούς για 
15 χρόνια και αυτοκτονεί ως ένδειξη διαµαρτυρίας τον Αύγουστο του 1973. Το κόµµα τον 
αποκατέστησε πλήρως το 2011.  

Ο Νίκος Ζαχαριάδης υπήρξε µια από τις σηµαντικότερες και πιο αµφιλεγόµενες 
πολιτικές προσωπικότητες στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Η	 ιστορία	 του	
καταγράφεται	 μέσα	 από	 την	 αφήγηση	 των	 ιστορικών:	 Γιώργου	 Μαργαρίτη,	 Νίκου	
Παπαγεωργάκη,	 Νίκου	Μαραντζίδη	 και	 Θανάση	 Σφήκα.	 Συμμετέχουν	 επίσης,	 ο	 γιος	 του	
Σήφης	 Ν.	 Ζαχαριάδης,	 ο	 Άγγελος	 Σιδεράτος	 και	 ο	 Βασίλης	 Γκανάτσιος	 «Χείμαρρος»	 -	
Στρατηγός	 Δ.Σ.Ε.	 Επίσης	 ακούγεται	 ανέκδοτο	 τραγούδι	 για	 τον	 Ζαχαριάδη	 πάνω	 στη	
μελωδία	του	οποίου	βασίστηκε	όλη	η	μουσική	της	ταινίας.	

	
																																										Θανάσης	Παπακώστας	
	

Ο	Θανάσης	Παπακώστας	 εργάστηκε	ως	 σκηνοθέτης	 και	 μουσικός	 επιμελητής	 στη	 σειρά	
του	Alpha	και	εν	συνεχεία	της	ΝΕΤ	«Εξάντας»	(	2000	–	2004).	Με	την	κρατική	τηλεόραση	
και	 με	 την	 ιδιότητα	 του	 σκηνοθέτη	 και	 μουσικού	 επιμελητή	 συνεργάστηκε	 εκ	 νέου	 στη	
σειρά	 «Σε	 χρόνο	 TV»	 	 (ΕΤ-1,	 2004-2007),	 καθώς	 και	 στη	 σειρά	 «Από	 τον	 Φρόιντ	 στο	
διαδίκτυο»	 (2005-2009).	 Επίσης	 υπέγραψε	 τη	 σκηνοθεσία	 στην	 πρωινή	 σειρά	 της	 ΕΤ1		
«έχουμε	 και	 λέμε»	 (2006-2009)	 καθώς	 και	 στις	 σειρές	 «Εξιστορείν	 και	 ιστορείν»	 (2010-
2011)	 και	 «Πρωτοσέλιδα	 ιστορίας»	 (2012-2013).	 Συνεργάστηκε	 ακόμη	 με	 το	 Υπουργείο	
Πολιτισμού	 αναλαμβάνοντας	 τη	 σκηνοθεσία,	 τη	 μουσική	 επιμέλεια	 και	 το	 μοντάζ	 του	
ιστορικού	ντοκιμαντέρ	«Τα	χρόνια	της	εξορίας»	(2008).	Το	2014-2015	έκανε	για	το	Κανάλι	
της	Βουλής	τη	σκηνοθεσία	και	 το	μοντάζ	της	σειράς	«Οι	Κοινοβουλευτικοί».	 	 Συμμετείχε	
στο	 9ο	 και	 18ο	 Φεστιβάλ	 Ντοκιμαντέρ	 Θεσσαλονίκης	 με	 τις	 ταινίες	 «Στα	 κέρατα	 του	
ταύρου»	(2007)	και	«Ραδιόφωνο	στο	πατάρι»	(2016).	Τέλος,	υπέγραψε	το	σενάριο	και	την	
ηχοληψία	στο	βραβευμένο	ντοκιμαντέρ	«Στη	σκέπη	του	Αχελώου»	(2013). 
   



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου 
2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι 
22/6/2016 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος 
.  
 
 

 
                   
             The War Archive is pleased to invite you in the presentation  of the film 
  
                  Nikos Zahariadis : Aspects of his life and work  
                            Saturday 25 June 2016 at 7.30 pm 
 
The director of the film Thanasis Papakostas will honors us with his presence and will be 
available to talk with us at the end of the presentation. 
                                      The film and presentation will be in Greek 
 
Institutions, and even indviduals, presenting the work of third parties usually add the familiar 
disclaimer in the announcements of the presentations that «The views presented here are those of 
the author and do not necessarily reflect or represent those of the institution». 
The War Archive is pleased to inform its friends that it has never made use of these disclaimers 
as, from the very begining of its activities, the Archive  had no positions or views as to make  it 
necessary to distance itself from the views of the people it invited to present ! 
The film we will be showing, thanks to Thanasis Papakostas, touches on people and periods of 
Greek history which were, and even possibly today still are, controvertial and even painful. 
 
Nikos Zahariadis, as the general secretary of the Communist Party of Greece ( KKE) during 
1936-1949, played a very important role in the political and military events of the time, and at 




