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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

Το Αρχείο του Μαρξισµού ως ερευνητικό ζήτηµα 
 

Ενότητα Πρώτη 

Η σιωπή γύρω από τον αρχειοµαρξισµό 
 

Η ιστορία του αρχειοµαρξισµού αποτελεί αιτία αντιπαραθέσεων ήδη από την εποχή της 

εµφάνισής του. Είναι ίσως το µοναδικό ρεύµα της αριστεράς που η σύσταση, ο χαρακτήρας και η 

εξέλιξή του έχει προκαλέσει τόσο έντονες συζητήσεις στους συγχρόνους του, αλλά, παραδόξως, 

τόσο µικρό ενδιαφέρον στους µεταγενέστερους. Γιατί η πρόσφατη ιστοριογραφία και η αριστερή 

βιβλιογραφία ελάχιστα έχουν ασχοληθεί µε την υπόθεση των Αρχείων. Παρόλ’ αυτά εξετάζοντας 

κανείς τα αρχεία, τις πηγές της εποχής και τα έντυπα των αρχειοµαρξιστών θα βρεθεί, ίσως 

απροσδόκητα, µπροστά σε µια πολύ µεγάλη αποκάλυψη. Η έκταση, η δυναµική και η επιρροή 

αυτού του χώρου στο ελληνικό εργατικό κίνηµα την περίοδο του µεσοπολέµου υπερβαίνει το 

µέγεθος µια «αριστερίστικης» οµάδας, που ενδεχοµένως να προσµένει κάποιος, ο οποίος έρχεται 

πρώτη φορά σε επαφή µε τον αρχειοµαρξισµό. Τότε, ο ερευνητής αντιλαµβάνεται το µέγεθος της 

σιωπής που ακολούθησε την εξαφάνιση των Αρχείων. Αυτή, λοιπόν, η έκπληξη προκαλεί το 

ερέθισµα για µεγαλύτερη εµβάθυνση στη µελέτη του αρχειοµαρξισµού.  

Το Αρχείο του Μαρξισµού ακολούθησε από το 1921, που συγκροτήθηκε η πρώτη οµάδα µέσα 

στο ΣΕΚΕ(Κ), ως το 1951, που επίσηµα διαλύθηκε, µια πορεία τριάντα χρόνων γεµάτη αντιφάσεις, 

συγκρούσεις, µετατοπίσεις και µεταλλάξεις. Από τον πρώτο καιρό της δηµόσιας εµφάνισής του, 

αναγνωρίστηκε ως ιδιόµορφο φαινόµενο και έγινε αντικείµενο προσοχής και ερµηνείας. Μια σειρά 

άρθρων στον Ριζοσπάστη στα 1926 και 1927 αποτέλεσε την πρώτη ιστορική απόπειρα να 

προσεγγιστεί η οργάνωση αυτή. Τα άρθρα αυτά αντανακλούν, αρχικά, το σοκ της ηγεσίας του ΚΚΕ 

απέναντι στην απότοµη και διόλου αναµενόµενη ανάδειξη του αρχειοµαρξισµού ως σοβαρού 

αντιπάλου και, στη συνέχεια, αποτελούν µέρος της ενδοκοµµατικής φραξιονιστικής διαµάχης 

ανάµεσα στην ανερχόµενη σταλινική οµάδα του Ζαχαριάδη και τους αντιπολιτευόµενους του 

Πουλιόπουλου. Εν µέρει δηλαδή, αυτή η διαµάχη στο εσωτερικό του κόµµατος αφορά και τη 
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διαµόρφωση γραµµής του κόµµατος εναντίον του αρχειοµαρξισµού, του νέου ανταγωνιστή. Τη 

δεκαετία του ’30, ο Παντελής Πουλιόπουλος καταθέτει, µέσα από το περιοδικό «Σπάρτακος», την 

πρώτη επεξεργασµένη θεωρητικά άποψη για το Αρχείο. Γενικά, σε ολόκληρο το µεσοπόλεµο ο 

Ριζοσπάστης από τις στήλες του αντιπαρατίθεται, διαρκώς και καθηµερινά µε τους 

«αρχειοφασίστες». Απόψεις, επίσης, για το Αρχείο κατέθεσαν οι αποσπασθέντες από την οργάνωση 

είτε συλλογικά (Τρίτη Κατάσταση 1927, φραξιονιστές 1930, µειοψηφία του ΠΓ του ΚΑΚΕ το 

1946) είτε ατοµικά, κυρίως στο Ριζοσπάστη (Κώστας Μάρας, Σούλας κ.α.). Από την πλευρά των 

Αρχείων, η συνειδητή µυστική δράση τους έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχουν και ούτε, φυσικά, 

να έχουν διασωθεί πηγές της πρώτης (1921-1926) και της δεύτερης (1927- 1930) περιόδου που να 

µας παρουσιάζουν άµεσα τη δράση του Αρχείου του Μαρξισµού. Τη δεκαετία του ’40, οι ίδιοι οι 

αρχειοµαρξιστές θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν µέσα από την εφηµερίδα τους Πάλη των 

Τάξεων τη δική τους άποψη για την ιστορία τους.  

Η εξαφάνιση του αρχειοµαρξιστικού ρεύµατος στα 1951 θα σηµάνει και το τέλος της 

ενασχόλησης µε αυτό. Στο εξής, συναντάµε ελάχιστες αναφορές από την πλευρά του ΚΚΕ, που 

αναπαράγουν την εικόνα ενός αρχειοµαρξισµού βίαιου και «φασιστικού». Από την πλευρά των 

τροτσκιστών, η ενοποιηµένη τροτσκιστική οµάδα του 1946, το Κ∆ΚΕ, όταν αναφέρεται στο 

Αρχείο, αναπαράγει τα σχήµατα και τις απόψεις του Πουλιόπουλου. Ο αρχειοµαρξισµός δεν 

υπάρχει πια και δεν υφίσταται κανένας λόγος ούτε από τη µεριά του ΚΚΕ ούτε από τη µεριά των 

τροτσκιστών να αναφέρονται σε αυτόν. Κανείς δεν τον χρειάζεται και εποµένως κανείς δεν 

ασχολείται µαζί του.  

Μια πρώτη περιθωριακή αλλαγή µέσα στο χώρο των ελλήνων τροτσκιστών διαφαίνεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980. Η τροτσκιστική οργάνωση Ε∆Ε/ΕΕΚ αυτοχρήζεται ο διάδοχος 

χώρος του αρχειοµαρξισµού, ενώ η ΟΚ∆Ε ως ο διάδοχος χώρος του ρεύµατος του Πουλιόπουλου. 

Αντίστοιχα, εκθέτουν και την αντιπαράθεσή τους για το παρελθόν του ελληνικού τροτσκισµού. 

Αυτή η διένεξη, όµως, απέβη πολύ πλούσια σε γραπτό υλικό και άφησε σηµαντικές µαρτυρίες για 

την εποχή του µεσοπολέµου. Μέσα σε αυτό το κλίµα λοιπόν κατά τη δεκαετία του 1980, ο Σάββας 

Μιχαήλ από την Ε∆Ε, ως υπερασπιστής του αρχειοµαρξισµού, εκδίδει µεταφρασµένα 

αποσπάσµατα του αρχείου του Τρότσκι για την περίοδο που ο αρχειοµαρξισµός αποτελούσε το 

επίσηµο τµήµα της ∆ιεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης1 και γράφει ένα «αποµυθοποιητικό» βιβλίο 

για τον Παντελή Πουλιόπουλο2. Στον Σάββα Μιχαήλ και για λογαριασµό της ΟΚ∆Ε απαντά µέσα 

από το περιοδικό Μαρξιστικό ∆ελτίο ο παλιός αρχειοµαρξιστής, αλλά πιστός ήδη από το 1937 

Πουλιοπουλικός, Χρήστος Αναστασιάδης (ψευδ. Χ. Αθανασιάδης)3. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί 

το έργο του επίσης παλιού αρχειοµαρξιστή Λούκα Καρλιάφτη (Κώστα Καστρίτη) Η Ιστορία του 
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Μπολσεβικισµού – Τροτσκισµού στην Ελλάδα4, ο οποίος διαφοροποιείται πολιτικά από την Ε∆Ε, 

αλλά αποτελεί τον πιο συνεπή υποστηρικτή του Αρχείου. Το πολύτοµο αυτό έργο, αφήγηση των 

προσωπικών αναµνήσεων και απόψεων του παλαίµαχου κοµµουνιστή για το µεσοπολεµικό κίνηµα, 

συνιστά µια πολύ σηµαντική πηγή για την περίοδο. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί το ευρύτερα 

γνωστό έργο του Σπύρου Πρίφτη (Άγι Στίνα) Αναµνήσεις, ο οποίος στέκεται εχθρικός απέναντι στον 

αρχειοµαρξισµό. Εκδίδεται, επίσης, µια συνοπτική µελέτη του Θόδωρου Μπενάκη (ψευδώνυµο 

Θόδωρος Νικολόπουλος) µε αναφορά γενικά σε όλα τα ρεύµατα που έδρασαν µεσοπολεµικά πέρα 

από το ΚΚΕ5. Τότε, ανατυπώνονται τα τεύχη του µεσοπολεµικού περιοδικού του Πουλιόπουλου 

«Σπάρτακος». Τέλος, στα 1989 δηµοσιεύεται στο περιοδικό «∆ελτίο για τα ζητήµατα του 

σοσιαλισµού» ένα κείµενο του παλιού αρχειοµαρξιστή Μήτσου Σούλα µε τίτλο «Κοινωνικοί 

αγώνες στο µεσοπόλεµο», ενώ το εισαγωγικό σηµείωµα του Γαβρίλη Λαµπάτου αποτελεί το 

λυκαυγές της εµφάνισης µιας πιο αποστασιοποιηµένης ερευνητικής προβληµατικής6. 

Το µεγαλύτερο όµως κέρδος από αυτή την αφύπνιση είναι η δουλειά του ο Νικόλα Σύριγγα, ο 

οποίος συγκέντρωσε σηµαντικό υλικό και κατέγραψε πρόσωπα και µαρτυρίες. Πέρα από το 

πολύτιµο αρχείο του, που φυλάγεται σήµερα στο ΕΛΙΑ, έδωσε και την πρώτη µελέτη από Έλληνα 

για την ∆ιεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση. ∆υστυχώς ο πρόωρος χαµός του δεν επέτρεψε την 

ολοκλήρωση του έργου του. Η συλλογή του Σύριγγα µαζί µε το αρχείο του Χρήστου Αναστασιάδη, 

που και αυτό διασώθηκε και φυλάσσεται σήµερα στο ΕΛΙΑ, συνιστούν για τον σύγχρονο ερευνητή 

την πρώτη ύλη για µια µελέτη της αριστερής αντιπολίτευσης γενικά και του αρχειοµαρξισµού 

ειδικά. Αντίστοιχη προσπάθεια ανέλαβε την ίδια περίοδο ο Θ. Μπενάκης, ο οποίος επίσης 

κατέγραψε µέσω προφορικών συνεντεύξεων αναµνήσεις παλιών αρχειοµαρξιστών και τροτσκιστών.  

Εντούτοις, οι µεταπολιτευτικές συζητήσεις και αναφορές για την αριστερή αντιπολίτευση του 

µεσοπολέµου ήταν µια υπόθεση που δεν απασχόλησε το κοινό. Εξαίρεση αποτελεί το πολύ σύντοµο 

ενδιαφέρον στα 1986, δηµοσιογραφικού περισσότερο χαρακτήρα, µε εστίαση στον τότε 

πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος συµµετείχε στον προπολεµικό τροτσκισµό, και 

αφορµή τις κατηγορίες εναντίον του από τον συντηρητικό αντιπολιτευτικό τύπο για υπογραφή 

δήλωσης.7 Πάνω σε αυτό το θέµα τοποθετήθηκαν στο περιοδικό Σχολιαστής κάποιοι επιζώντες 

τροσκιστές (Χρ. Αναστασιάδης, Μ. Ράπτης) και ιδίως ο Μενέλαος Μεγαριώτης που ήταν και ο 

καθοδηγητής του Α. Παπανδρέου.8 Συνολικά, όµως, ο τρόπος µε τον οποίο διεξαγόταν η συζήτηση 

για τον µεσοπολεµικό τροτσκισµό ενέτεινε τη σύγχυση, προκαλώντας µάλλον µεγαλύτερη 

απαξίωση για µια υπόθεση που φαινόταν ότι αφορούσε µόνο λίγους ηλικιωµένους και τις 

ακατανόητες ξεπερασµένες διαφωνίες τους ή κάποιες «αριστερίστικες» οργανώσεις.  
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Το έργο που διαµόρφωσε την κυρίαρχη εικόνα για το µεσοπολεµικό κοµµουνιστικό κίνηµα 

στην µεταπολιτευτική ελληνική αριστερή και ευρύτερη δηµοκρατική παράταξη είναι Η επαγγελία 

της αδύνατης επανάστασης του Άγγελου Ελεφάντη,9 ο οποίος ανήκει στον ανανεωτικό χώρο. Το 

βιβλίο αυτό, ήδη από τον τίτλο του, προτείνει ένα ερµηνευτικό σχήµα που υποβαθµίζει, κατά την 

άποψή µας, την ελληνική µεσοπολεµική αριστερά στο σύνολό της και κυρίως την τροτσκιστική και 

ακόµη περισσότερο την αρχειοµαρξιστική εκδοχή της. Το βιβλίο αυτό αποτελεί πυξίδα για όλους 

όσους επιχειρήσουν από τον ανανεωτικό χώρο να γράψουν ιστορία και είναι αυτό που θα 

αναπαράγει την υποβαθµισµένη εικόνα, θα επιβάλλει την ερευνητική απαξίωση και θα 

εκσυγχρονίσει τα taboo γύρω από την ιστορία του ελληνικού τροτσκισµού και αρχειοµαρξισµού. 

Και παραδόξως, έλαχε στους διανοούµενους της «ανανεωτικής» και όχι της «παραδοσιακής» 

αριστεράς να αναλάβουν το δυσάρεστο αυτό έργο, διότι στα πλαίσια της δικής τους αµφισβήτησης 

του «σταλινικού δογµατισµού» ελλόχευε ο κίνδυνος της «παρεκτροπής». Οι άλλοι ιστορικοί και 

διανοούµενοι, εκείνοι του ΚΚΕ, ούτως ή αλλιώς δεν έθεταν ζητήµατα «αναθεωρητισµού» και, 

εποµένως, ζητήµατα επαναπροσδιορισµού της ιστορίας του ελληνικού εργατικού κινήµατος, που 

ενδεχοµένως να επέτρεπε µια αντικειµενικότερη επαναπροσέγγιση. Ως εκ τούτου, αποτέλεσµα της 

ηγεµονίας της ανανεωτικής αριστεράς στην πολιτική και επιστηµονική ιστοριογραφία δεν είναι µια 

περισσότερο αποστασιοποιηµένη ιστορική προσέγγιση, στα πλαίσια της «κοµµουνιστικής 

ανανέωσης» που ευαγγελιζόταν τότε το ΚΚΕ Εσωτ., αλλά µία τέτοια αναδιάταξη του ιστορικού 

οπτικού άξονα, ώστε να ταιριάζει το ιστορικό παρελθόν µε τις σύγχρονες πολιτικές ανάγκες του 

συγκεκριµένου χώρου και την νέα εθνική ιστορία που αναλάµβανε να φτιάξει ταυτόχρονα µε την 

ενσωµάτωσή του στον κρατικό µηχανισµό και κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Εποµένως, ούτε ο χώρος 

του ΚΚΕ (Εσωτερικού), επιστηµονικός ή καθαρά πολιτικός, ούτε ο χώρος του ΚΚΕ, αλλά και ούτε 

ο αρκετά µαζικός χώρος µεταπολιτευτικά του µαοϊκού ρεύµατος10  δεν ασχολήθηκαν µε τον 

αρχειοµαρξισµό και γενικότερα µε τον ελληνικό τροτσκισµό, αλλά αντίθετα υποβάθµισαν, κατά µία 

έννοια, τη µεσοπολεµική αριστερά.  

Η στάση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι τρεις αυτοί χώροι, που θεωρητικά προέρχονται 

από το σοβιετικό µαρξισµό και πολιτικά από τον «σταλινισµό», συνέχονται, µαζί µε τον χώρο του 

ΠΑΣΟΚ, σε έναν κοινό παρανοµαστή: προέκυψαν από το εαµικό µπλοκ και εντάσσονταν κανονικά 

σε µια δική τους εθνική αφήγηση. Συγκεκριµένα, για την ελληνική µεταπολεµική αριστερά, η 

αναφορά στη δεκαετία του ’40, την περίοδο που µαζικοποιήθηκε και διεκδίκησε για µοναδική φορά 

την κατάληψη της εξουσίας, κατέχει πέρα από το δεδοµένο συµβολισµό µια αφετηριακή αξία. Η 

δεκαετία του ’40 για τους περισσότερους είναι η εποχή της πραγµατικής εκκίνησης της ιστορίας της 
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αριστεράς στην Ελλάδα, κάνοντας τις προηγούµενες εποχές να φαντάζουν απλώς ως η 

«προϊστορία».  

 

Ενότητα ∆εύτερη 

Το όψιµο ενδιαφέρον για τον αρχειοµαρξισµό 
 

Μέσα στην τελευταία διετία εκδίδονται καινούρια και επανεκδίδονται ή επανέρχονται στα 

ράφια παλιότερα έργα που αφορούν την αριστερή αντιπολίτευση στο µεσοπόλεµο. Ήδη σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα έχουµε στα ράφια των βιβλιοπωλείων µια πολιτική βιογραφία του 

∆ηµήτρη Γιωτόπουλου11, µια επανέκδοση για την εκτός ΚΚΕ αριστερά στο µεσοπόλεµο12, την 

επανέκδοση µιας µελέτης που είχε εξαντληθεί για τη στάση των ελλήνων τροτσκιστών απέναντι 

στην εθνική αντίσταση13, ένα χρονικό του ελληνικού τροτσκισµού µέχρι το 194614, ένα κείµενο για 

την αριστερή αντιπολίτευση στην Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα15, ένα βιβλίο για τους 

αρχειοµαρξιστές του Αγρινίου16, την έκδοση µιας συλλογής κειµένων του Χρήστου Αναστασιάδη, 

τις αναµνήσεις του παλιού αρχειοµαρξιστή Γιάννη Ταµτάκου17, την έκδοση µιας συλλογής 

κειµένων του Μαρξιστικού Οµίλου για τον Παντελή Πουλιόπουλο18, ενώ παλιότερα έργα που 

αναφέρονται στην Αριστερή Αντιπολίτευση έχουν γίνει ανάρπαστα. Το ίδιο εντυπωσιακή είναι η 

ενασχόληση µε το ζήτηµα από τον τύπο όλου του πολιτικού φάσµατος.  

Η όψιµη αυτή ενασχόληση µε την Αριστερή Αντιπολίτευση έφερε µια γενικότερη κίνηση 

στους κύκλους της αριστερής διανόησης και τους ιστορικούς. Το 2003 συστήθηκε και λειτούργησε 

µε µέλη πανεπιστηµιακούς και άλλους ιστορικούς η Οµάδα για τη ∆ιάσωση των Αρχείων της 

Αριστερής Αντιπολίτευσης, η οποία παρουσίασε τα αρχεία Σύριγγα, Αναστασιάδη και Λιβιεράτου. 

Γενικά, µπροστά στο ξαφνικό αυτό ενδιαφέρον οι βιβλιοθήκες και κυρίως το ΕΛΙΑ µε το 

προσωπικό ενδιαφέρον των Γιώργου Χαρωνίτη, Χριστίνας Βάρδα και την εθελοντική ενίσχυση του 

∆ηµήτρη Κατσορίδα, αλλά και τα ΑΣΚΙ, συγκρότησαν τα διάφορα αρχεία και έφεραν στην 

επιφάνεια χρήσιµα ντοκουµέντα. Τέλος, πολύ πρόσφατα τοποθετήθηκε σε αυτόν το διάλογο, που 

κατά µία έννοια έχει ανοίξει, το ΚΚΕ µε ένα κείµενο στην ΚΟΜΕΠ που επιχειρεί χρησιµοποιώντας 

επιχειρήµατα από τις αντιπαραθέσεις του ίδιου του τροτσκιστικού κινήµατος να τεκµηριώσει τη 

δική του παλιά άποψη για τον αρχειοµαρξισµό και τον ελληνικό τροτσκισµό.19 

∆εν είναι ίσως καθόλου τυχαίο ότι η ριζοσπαστικοποίηση των τελευταίων ετών, µε την 

εµφάνιση των νέων κινηµάτων, έχει επαναφέρει κατά ένα τρόπο στο προσκήνιο την αριστερά και σε 

ένα δεύτερο επίπεδο την αντικαπιταλιστική αριστερά, κοµµάτι της οποίας είναι και ο τροτσκισµός. 

Στις περισσότερες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αλλά και της Αµερικής, οι διάφορες συνιστώσες 
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της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τροτσκιστικές και µη, συγκροτούν µια διακριτή δυναµική µε 

σηµαντικότερη εµφάνιση στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Αλλά και στην Ελλάδα τα 

τελευταία κινήµατα έχουν αναδείξει είτε παράπλευρα στους χώρους της παραδοσιακής αριστεράς 

είτε πιο αυτόνοµα µια υπαρκτή τρίτη αντικαπιταλιστική αντίληψη, που πιέζει µε κάθε τρόπο να 

κάνει εµφανή την παρουσία της. Αυτή η τρίτη αντίληψη σήµερα είναι πολύ λογικό να δηµιουργεί 

την ανάγκη της µελέτης της «άλλης αριστεράς» ως ιστορικό φαινόµενο, όχι µόνο στους αριστερούς, 

αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία.  

∆ιόλου τυχαία  η παρουσίαση της µεσοπολεµικής αριστεράς στην πολύτοµη Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ου αιώνα20 σε επίπεδο φόρµας και στα µάτια ενός σύγχρονου εξωτερικού 

παρατηρητή θα ταίριαζε πολύ µε µια παρουσίαση ή την κατάσταση της αριστεράς στην Ελλάδα 

σήµερα. Υπάρχει η «κυβερνητική» αριστερά που λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του αστικού 

σκηνικού, υπάρχει το ΚΚΕ ως διαχρονική και αναλλοίωτη αξία και στα αριστερά του ένα 

σύµπλεγµα «υπεραριστερών» οργανώσεων, που εντελώς ακατανόητα διασπώνται και συνενώνονται 

διαρκώς. Η παρουσίαση αυτή, που µπορεί να είναι – µε ευθύνη και του γράφοντος – µια αυθόρµητη 

ή και ηµισυνείδητη προβολή του συγχρονικού παρόντος στο µεσοπολεµικό παρελθόν, αποκαλύπτει 

µάλλον την επίδραση της σύγχρονης πραγµατικότητας στην κατανόηση του παρελθόντος. 

Αντίστροφα, βέβαια η δράση για παράδειγµα σήµερα µιας αριστεράς στα αριστερά του ΚΚΕ θα 

µπορούσε να νοµιµοποιείται ως φαινόµενο, εφόσον παρουσιάζεται να έχει ξαναϋπάρξει ιστορικά 

στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό. Χρησιµοποιείται δηλαδή το ιστορικό παράδειγµα για να 

κατανοήσουµε και να αντιληφθούµε κατά ένα τρόπο τη σύγχρονη πραγµατικότητα. 

Το δικό µας εγχείρηµα θέτει ως στόχο την ανασυγκρότηση της εικόνας της πολιτικής 

οργάνωσης του Αρχείου του Μαρξισµού. Σε αυτήν την προσπάθεια γνωρίζουµε ότι έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε πολλές δυσκολίες που προέρχονται από τον ιδεολογικοποιηµένο και στρατευµένο 

χαρακτήρα των πηγών. Αυτό µας προδιαθέτει για µια προσεκτική κριτική ανάγνωση των αναφορών 

και των απόψεων που διατυπώνονται σε κάθε φάση και εποχή για το Αρχείο τόσο από τους ίδιους 

τους αρχειοµαρξιστές όσο και από τους αντιπάλους τους.  

Η δική µας συµβολή σε αυτήν την υπόθεση δεν αποσκοπεί σε ένα είδος ιστορικής 

αποκατάστασης του αρχειοµαρξισµού. Ο αρχειοµαρξισµός αποτελεί ένα πολιτικό φαινόµενο που 

εξάγεται από τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό και ως τέτοιο το προσεγγίζουµε. Μαζί, λοιπόν, 

µε τον αρχειοµαρξισµό αναζητούµε την Ελλάδα του µεσοπολέµου για να µπορέσουµε να 

καταλάβουµε και τα δύο. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Ο αποκρυφιστικός κοµµουνισµός της πρώτης 

µορφής του αρχειοµαρξισµού  
 

Κεφάλαιο Πρώτο 

Η πρώτη εµφάνιση του αρχειοµαρξισµού 
 

Ενότητα Πρώτη 

Κοµµουνιστική Ένωση: η γέννηση ενός νέου ρεύµατος 
 

Στην Ελλάδα, ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος συντέλεσε αναµφισβήτητα καταλυτικά για την 

εκδήλωση µιας γενικευµένης δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης. Το σχετικά µικρό 

προλεταριάτο διέρχεται σοβαρή κρίση, τα µικροαστικά βιοτεχνικά στρώµατα συµπιέζονται, ενώ τα 

αγροτικά στρώµατα θίγονται σηµαντικά από τον παρατεταµένο πόλεµο. Αντίθετα, το αστικό 

κεφάλαιο αναγεννιέται µέσα στις έκτακτες πολεµικές συνθήκες µε µια νέα πρωταρχική συσσώρευση, 

που πραγµατοποιείται από κερδοσκοπίες στο εµπόριο, τη ναυτιλία και την επένδυση στον τραπεζικό 

τοµέα.21 Oι κοινωνικές εξελίξεις αυτές δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια σχετική 

ριζοσπαστικοποίηση των µικροαστικών στρωµάτων και της εργατικής τάξης των πόλεων. Η 

ριζοσπαστικοποίηση όµως αυτήν κατά κύριο λόγο ενσωµατώνεται και εκφράζεται µέσα από τους δύο 

µεγάλους αστικούς συνασπισµούς εξουσίας, τον βενιζελινισµό και τον αντιβενιζελισµό, 

προκαλώντας το αποκαλούµενο «Εθνικό ∆ιχασµό». Παρόλα αυτά µια µικρή, αλλά σηµαντική, µερίδα 

προοδευτικών διανοουµένων και φοιτητών, που εξίσου ως µικροαστικό στρώµα δέχεται τις πιέσεις 

του πολέµου και της κρίσης, στρέφεται προς τον σοσιαλισµό. Σύντοµα, οι σοσιαλιστικές ιδέες 

διαχέονται µέσα από τα διάφορα σοσιαλιστικά κέντρα και τις κινήσεις, που οι πρώτοι αυτοί 

σοσιαλιστές δηµιουργούν, και βρίσκουν απήχηση σε κοµµάτια της υπό διαµόρφωσης εργατικής 

τάξης. Με αυτόν τον τρόπο, συγκροτείται στην Ελλάδα ένα νέο µοντέλο κοινωνικών συµµαχιών, 

κατά το οποίο µερίδες των µικροαστικών στρωµάτων αναγνωρίζουν στην πολύ πιο δυναµική 

εργατική τάξη την ικανότητα της συνολικής επίλυσης της κοινωνικής κρίσης µε την ανατροπή του 

καπιταλιστικού συστήµατος. Τα πιο πρωτοπόρα κοµµάτια του εργατικού κινήµατος υιοθετούν αυτήν 

τη θέση, συγκροτούν µια νέα ταυτότητα και συνείδηση για τον αυτόνοµο ιστορικό τους ρόλο ως τάξη 

και, σύντοµα, στα 1918, ένα νεωτερικό µοντέλο συνασπισµού εξουσίας, το σοσιαλδηµοκρατικό 
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κόµµα, εµφανίζεται µε την ίδρυση του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας). Το νέο 

κόµµα αµέσως δηλώνει την σύνδεσή του µε την Β΄ ή Σοσιαλιστική ∆ιεθνή.  

Το ΣΕΚΕ θα αναλάµβανε να διαφωτίσει και να εκφράσει τους εργάτες µε µια ιδεολογία, 

µεθοδολογία και έναν µηχανισµό πρωτότυπο και νεωτερικό για την Ελλάδα. Κηρύσσοντας την 

αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής «κοινωνικής µεταβολής», που «σηµαίνει την απελευθέρωσιν όχι 

µόνο των προλεταρίων, αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητος που υποφέρει σήµερον» 

υπογραµµίζει τον ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης και προσδιορίζει το δικό του καθήκον: «να 

διαµορφώση τον αγώνα της εργατικής τάξεως εις αγώνα συνειδητόν και ενιαίον και να οδηγήση 

αυτήν εις την φυσική και αναγκαία αποστολήν της».22 Παρά το νεωτερικό αντικαπιταλιστικό λόγο, 

όµως, οι πρώτοι σοσιαλιστές και στη συνέχεια το ΣΕΚΕ διατηρούσαν µία επαµφοτερίζουσα σχέση µε 

τα αστικά κόµµατα. Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι ο Βενιζέλος και η κυβέρνηση του 1918 ευνόησε 

την ίδρυση του ΣΕΚΕ µε σκοπό την ενίσχυση στο εξωτερικό των ελληνικών θέσεων πάνω στα εθνικά 

ζητήµατα και, πράγµατι, οι πρώτοι σοσιαλιστές και οι πρώτοι ηγέτες του ΣΕΚΕ δεν αρνήθηκαν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.23 Το Α΄ Συνέδριο του ΣΕΚΕ, παρότι υπερασπίζεται τη λήξη του 

πολέµου και την ειρήνευση χωρίς αποσπάσεις εδαφών, δεν τοποθετείται αρνητικά στην µικρασιατική 

εκστρατεία και, κατά ένα τρόπο, αναπαράγει τις θέσεις του βενιζελισµού σε µια πιο αριστερή εκδοχή. 

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραµµά του δεν καταλήγει στην επαναστατική δράση, αλλά προτείνει ένα 

σταδιακό µετασχηµατισµό προς δηµοκρατικότερες δοµές που θα καταλήξει στη «Λαϊκή 

∆ηµοκρατία».24 

Σύντοµα, το αίτηµα για σύνδεση µε την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή του Λένιν, που ιδρύεται το 

1919, τίθεται ανοιχτά στους κόλπους του νεοπαγούς κόµµατος. Το γεγονός αυτό δε θα πρέπει όµως 

να συνδεθεί µόνο µε τον ενθουσιασµό για τις επιτυχίες και το δέος που αναµφισβήτητα προκαλούσε 

το Κόµµα και η ηγεσία της Οκτωβριανής Επανάστασης. Οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες την 

περίοδο που διεξάγεται η µικρασιατική εκστρατεία οδηγούν σε όξυνση της κοινωνικής και πολιτικής 

κρίσης στην Παλαιά Ελλάδα. Η λαϊκή αντίδραση διογκώνεται συνεχώς εναντίον της βενιζελικής 

δικτατορίας εξαιτίας των συνεπειών του παρατεταµένου πολέµου στην οικονοµία και την κοινωνία. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα ξεσπάσουν πολιτικές απεργίες, δηλαδή απεργίες µε πολιτικά και όχι 

συνδικαλιστικά αιτήµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του πραγµατικού κοινωνικού διχασµού 

αποτελεί η διάσπαση στα 1919 της ΓΣΕΕ στην βενιζελική και την σοσιαλιστική τάση που συνδέεται 

µε το ΣΕΚΕ.25 Παρ’ όλα αυτά, το ΣΕΚΕ θα βρεθεί σε αδυναµία να συνδεθεί και να εκφράσει 

περισσότερο µε τις ριζοσπαστικές αυτές τάσεις. Γι’ αυτό τελικά θα αποτύχει να εκφράσει πολιτικά 

αυτήν τη ριζοσπαστικοποίηση, µε αποτέλεσµα να µην καταφέρει να διευρύνει την επιρροή του και 

την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Οι θέσεις του Πρώτου Συνεδρίου «περί εθνικής αµύνης» και 
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οι φωτογραφικές διατυπώσεις έµµεσης, αλλά σαφούς υπεράσπισης της µικρασιατικής εκστρατείας, 

καθώς και οι παλαιότερες επιλογές σύµπλευσης µε το βενιζελισµό στο ζήτηµα αυτό δε συµβάδιζαν 

µε κανένα τρόπο µε το αντιπολεµικό κλίµα, που αναπτυσσόταν στην κοινωνία και προκάλεσαν 

σύγχυση στα µέλη του κόµµατος.  

Η διαπίστωση αναντιστοιχίας της πολιτικής γραµµής και ανάλυσης της πραγµατικότητας µε τις 

διοχευόµενες τελικά στον αντιβενιζελισµό αντιπολεµικές διαθέσεις των µαζών οδήγησε σε µια κρίση 

ταυτότητας στο ΣΕΚΕ. Αυτή η διαπίστωση συνεπαγόταν όχι µόνο αµφισβήτηση του ίδιου του 

προγράµµατος του κόµµατος, αλλά και την αµφισβήτηση του ιδεολογικού και στρατηγικού οράµατος 

από το οποίο εκπορευόταν το πρόγραµµα, δηλαδή της ίδιας της σοσιαλδηµοκρατίας και κατ’ 

επέκταση της Β΄ ∆ιεθνούς. Σε αυτό το σηµείο αναζήτησης, η τοµή του ρώσικου Οκτώβρη κατέδειξε 

µια άλλη κατεύθυνση, η οποία  προκρινόταν ενθουσιωδώς σαν µια νέα και εναλλακτική οδό 

ηγεµονικής ανάδειξης της εκτιµώµενης ριζοσπαστικοποίησης του ελληνικού προλεταριάτου. 

Σύντοµα κερδίζουν, λοιπόν, έδαφος και, τελικά, να ηγεµονεύουν τάσεις σύνδεσης µε την 

Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το Α΄ Εθνικό Συµβούλιο του 1919 «αποφασίζει να αποχωρήσει εκ 

της β΄ ∆ιεθνούς και να αποκηρύξει την οπορτουνιστικήν τακτικήν της.» Παράλληλα, «δίδει εντολήν 

εις την Κεντρικήν Επιτροπήν να προπαρασκευάση το έδαφος δια την προσχώρησιν εις την γ΄ 

∆ιεθνή...»26. Τον Ιανουάριο του 1920, το ΣΕΚΕ εντάσσεται στην Βαλκανική Κοµµουνιστική 

Οµοσπονδία (ΒΚΟ). Τον Απρίλιο του 1920, συνέρχεται το Β΄ Συνέδριο του ΣΕΚΕ όπου 

επιβεβαιώνεται η στροφή προς την Κ∆ απαλείφοντας όσα στοιχεία του προγράµµατος κρίθηκαν 

ρεφορµιστικά, όπως η θέση για ενδιάµεση «Λαϊκή ∆ηµοκρατία» ή για την ανάγκη της εθνικής 

άµυνας ή για την Κοινωνία των Εθνών. Σε αυτό το συνέδριο, αποφασίζονται η προσχώρηση στην «γ’ 

∆ιεθνή της Μόσχας», η αποδοχή των αρχών και των ψηφισµάτων της, η αποδοχή των 21 όρων του 

Λένιν για τον πολιτικο-οργανωτικό χαρακτήρα του µπολσεβίκικου κόµµατος και η προσθήκη 

«Κοµµουνιστικό» σε παρένθεση στον τίτλο. Το βήµα αυτό προς τον ρωσικό κοµµουνισµό θα ανοίξει 

το ζήτηµα της σύνδεσης µε την Κ∆ συνολικά στο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα και θα προκαλέσει 

σηµαντικές διαφωνίες και συγκρούσεις στο κόµµα. Το πρώτο αυτό εγχείρηµα µπολσεβικοποίησης 

τελικά θα παραµείνει σε σχέση µε τις εξαγγελίες και τις ελπίδες σε κάποιους µετέωρο και 

ανολοκλήρωτο. Οι διαµάχες πάνω σε αυτό το πρόβληµα θα οδηγήσουν σε αποχωρήσεις, διασπάσεις 

και συµπήξεις νέων οργανώσεων µε σοσιαλιστική ή κοµµουνιστική ταυτότητα. Η πιο σηµαντική 

διάσπαση της περιόδου αυτής είναι η Κοµµουνιστική Ένωση ή Ένωση Κοµµουνιστών που εκδίδει το 

περιοδικό Κοµµουνισµός.  
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Η απόφαση του 1919 για σύνδεση µε την Κ∆, χωρίς προσαρµογή στις αποφάσεις της Κ∆ όχι 

µόνο δεν ικανοποίησε, αλλά και απογοήτευσε µια µερίδα από στελέχη και µέλη της κοµµουνιστικής 

τάσης του ΣΕΚΕ. Έτσι, οι πρώτοι αυτοί έλληνες κοµµουνιστές παραιτούνται κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών του Πρώτου Εθνικού Συµβουλίου τον Μάιο του 1919 και αυτονοµούνται από το ΣΕΚΕ, 

µε σκοπό να πιέσουν τη διοίκησή του να συναινέσει στην οργανική προσχώρηση του στην Κ∆. Από 

την Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚΕ παραιτήθηκαν οι ∆. Λιγδόπουλος, Ν. ∆ηµητράτος, ενώ από την 

Εξελεγκτική επιτροπή ο Σπ. Κοµιώτης. Αντιπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Εργατικής Νεολαίας 

Αθηνών (ΣΕΝΑ) στο Πρώτο Εθνικό Συµβούλιο ήταν Φραγκίσκος Τζουλάτι, οποίος φέρεται επίσης 

να παραιτήθηκε.  

 Ο παραιτηθείς Φραγκίσκος Τζουλάτι το χειµώνα του 1919 πρωταγωνιστεί σε µια µεγαλύτερη 

διάσπαση στο χώρο της κοµµατικής νεολαίας.27 Η σύνδεση του ΣΕΚΕ µε την Κ∆ κατανοείται από 

µια οµάδα νεολαίων ως απλή εγκατάλειψη των σοσιαλδηµοκρατικών απόψεων χωρίς να ακολουθεί 

ένας συνολικότερος δοµικός µετασχηµατισµός28. Επιχειρούν, λοιπόν, να εµβαθύνούν περισσότερο 

στον λενινισµό και εισαγάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον µπολσεβικισµό ως πρότυπο 

µοντέλο και τον κοµµουνισµό ως αναφορά και ιδεολογία. Ο σοβιετικός κοµµουνισµός προτάσσεται 

ως το µέσο για τη λύση των αδιεξόδων του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήµατος και, εφόσον το 

κόµµα αρνείται να προσαρµοστεί σε αυτόν, αναλαµβάνουν οι ίδιοι να στήσουν έναν τέτοιο 

οργανισµό, όπως µπορούσαν να τον κατανοήσουν. Η πλειοψηφία τότε της ΣΕΝΑ, µε κυρίως 

φοιτητική σύνθεση, αποχωρεί από το ΣΕΚΕ. Στα 1920, συστήνει µαρξιστικούς µορφωτικούς 

πυρήνες, οι οποίοι συγκροτούν την Ένωση Μαρξιστικών Μορφωτικών Οµίλων (ΕΜΜΟ). Το 

Σεπτέµβριο του 1920, η οµάδα εκδίδει το δεκαπενθήµερο περιοδικό Κοµµουνισµός, όπου 

δηµοσιεύονται κυρίως µεταφράσεις θεωρητικών κειµένων της σύγχρονης µαρξιστικής φιλολογίας. 

Στις αρχές (14 Φλεβάρη) του 1921, ο κύκλος Τζουλάτι µετεξελίσσεται σε πολιτική οργάνωση µε την 

ίδρυση της Κοµµουνιστικής Ένωσης (κατά τον Λευτέρη Αποστόλου συγκέντρωνε γύρω στα 40 µε 50 

µέλη29), η οποία συνεχίζει την επιµορφωτική δουλειά και τα µαρξιστικά µαθήµατα της ΕΜΜΟ.30 Τα 

ενδιαφέροντα όµως της οµάδας είναι πλέον πιο πολιτικά και γι’ αυτό το περιοδικό αρχίζει να 

τοποθετείται σε ζητήµατα της συγκυρίας, όπως π.χ. ο πόλεµος. Οι νεολαίοι της Κοµ. Ένωσης θα 

επιχειρήσουν να εφαρµόσουν µια οργανωτική δοµή µε βάση τους 21 όρους της Κ∆. Γι΄αυτό θα 

διεκδικήσουν το χρίσµα του επίσηµου εθνικού τµήµατος, ελπίζοντας να επαναληφθεί ότι συνέβηκε 

αλλού στην Ευρώπη, όπου η Μόσχα αναγνώρισε µικρότερες ή µεγαλύτερες οµάδες που 

αποσπάστηκαν από τον  Σοσιαλδηµοκρατικό κορµό.31 

Το ΣΕΚΕ στάθηκε εχθρικά απέναντι στην οµάδα του Κοµµουνισµού χαρακτηρίζοντάς την 

«αντεργατική πρωτοβουλία». Με βάση περιγραφή του Α. Στίνα, ο Σαργολόγος, ηγετικό κοµµατικό 
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στέλεχος, προκάλεσε συγκεκριµένα ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς 

να εµποδίσει µέλη της οµάδας του Κοµµουνισµού να διακινήσουν το περιοδικό µέσα στο Εργατικό 

Κέντρο. 

Στο περιοδικό δηµοσιεύονται τα ψηφισθέντα καταστατικά του Πρώτου και του ∆εύτερου 

Συνεδρίου της Κ∆ και µια σειρά από άρθρα που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ίδρυσης 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην Ελλάδα.32 Με αυτό τον τρόπο και σε µια εποχή που τα κείµενα της 

Κ∆ διαβάζονταν στο ΣΕΚΕ αµετάφραστα µόνο από τα ηγετικά στελέχη, το περιοδικό Κοµµουνισµός 

έφερε το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα σε επαφή µε τις πρωτότυπες προγραµµατικές επεξεργασίες 

του ρωσικού κοµµουνισµού. ∆ιευθυντής του ανέλαβε ο Γ. Σαραντίδης33. Μεταφράστηκαν κείµενα 

των Ζηνόβιεφ, Γκόρτερ, Καµπατσίεφ, Κολλοντάι, Κρούπσκαγια, Λένιν, Κάουτσκι, Μπουχάριν, 

Τρότσκυ κ.α. πάνω σε ζητήµατα πολιτικής οικονοµίας34, πολιτικής οργάνωσης και κοµµουνιστικής 

πρακτικής35. Τα κείµενα αυτά µαζί µε εκείνα της µόνιµης στήλης «Για τον εργάτη και το χωρικό» θα 

πρέπει να λειτουργούσαν ως εγχειρίδια στα µορφωτικά µαθήµατα της οµάδας. Κατά τη δεύτερη, πιο 

πολιτική περίοδο του περιοδικού, δηµοσιεύτηκαν αρκετά άρθρα µε αναλύσεις και εκτιµήσεις για τον 

ελληνικό καπιταλισµό, τον χαρακτήρα του πολέµου και το ρόλο του κοµµουνιστικού κόµµατος σε 

αυτόν. Συνδικαλιστικά ζητήµατα έθιξε περιορισµένα και σε κυρίως θεωρητική βάση. Η επιµονή στη 

αποκλειστικά θεωρητική και διαφωτιστική δουλειά προκάλεσε την κριτική µιας άλλης οµάδας που 

αποσπάστηκε εκείνη την εποχή από το ΣΕΚΕ, το Ανεξάρτητο Εργατικό Κόµµα (ΑΕΚ) του Κ. 

Σπέρα.36 Η κυκλοφορία του περιοδικού διήρκησε ακριβώς ένα χρόνο, µάλιστα άγγιξε ορισµένες 

επαρχιακές πόλεις.37 Μια άλλη διάσταση στα ενδιαφέροντα της οµάδας του Κοµµουνισµού δίνουν τα 

κείµενα που αφορούν την ηθική.38 Το γεγονός, ότι εξέδωσαν αυτοτελώς µόνο έργα, που αφορούν τη 

µόρφωση και την ηθική, καταδεικνύει τη σηµασία, που είχαν αυτές οι αξίες στον κοµµουνισµό της 

Κοµµουνιστικής Ένωσης.  

Η κριτική της οµάδας του Κοµµουνισµού απέναντι στο ΣΕΚΕ(Κ) εστιάζεται ακριβώς στην 

απουσία µια συστηµατοποιηµένης προσπάθειας του κόµµατος στο διαφωτιστικό έργο. Θεωρούν ότι 

το νέο προλεταριάτο είναι αµόρφωτο και ακατάρτιστο, γι’ αυτό πρώτο µέληµα είναι η µαρξιστική 

διαφώτισή του, ώστε να µπορέσει να κατανοήσει την ταξική του θέση. Εξάλλου η µόρφωση 

θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την διαµόρφωση της εργατικής ταξικής συνείδησης τόσο στο 

διεθνές σοσιαλδηµοκρατικό όσο και στο τριτοδιεθνιστικό κίνηµα. Συγεκριµένα, κατά τον Λένιν 

εισάγεται «απ’ έξω» στους εργάτες µέσω των θεωρητικών επεξεργασιών των µαρξιστών 

διανοουµένων και του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος».39 Ας µη ξεχνάµε επίσης πως στην Ελλάδα 

της εποχής η µόρφωση αποτελεί παραδοσιακά όπλο κοινωνικής ανόδου και συµµετοχής στην 

εξουσία, ενώ ταυτόχρονα ο αναλφαβητισµός κυριαρχεί στα εργατικά και αγροτικά στρώµατα. Είναι 
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επόµενο, λοιπόν, να τονισθεί σαν το βασικότερο χειραφετητικό όπλο του προλεταριάτου, 

συνεπάγοντας σαν «ακραία έκφραση» την εµφάνιση αντιλήψεων και πρακτικών που αυτονοµούν το 

µορφωτικό ζήτηµα, όπως συνέβη µε την περίπτωση της Κοµµουνιστικής Ένωσης και στη συνέχεια 

του Αρχείου.  

Θα µπορούσαµε ίσως να αναζητήσουµε τις ρίζες του αρχειοµαρξισµού ακόµη πιο παλιά, στις 

πρώτες ελληνικές σοσιαλιστικές ιδέες, καθώς το ζήτηµα της αυτοµόρφωσης της εργατικής τάξης και 

της ηθικής των εργατών ήταν ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που έθεσαν οι πρώτες ελληνικές 

σοσιαλιστικές οµάδες. Συγκεκριµένα, γνωρίζουµε ότι ο Φρ. Τζουλάτι ήταν ανηψιός του Πλάτωνα 

∆ρακούλη και διατηρούσε αρχικά στενές επαφές µαζί του. Οι απόψεις του ∆ρακούλη, όπως 

διασώζονται σε µια σειρά από άρθρα του που ο ίδιος δηµοσίευσε στα 1924, δείχνουν ότι και ο ίδιος 

εµµένει εξίσου αρκετά σε ζητήµατα ηθικής και µόρφωσης. Ο ηθικός και διαφωτιστικός σοσιαλισµός 

του άσκησε σίγουρα επιρροή σε µια παλαιότερη οµάδα του κύκλου Τζουλάτι, την Σοσιαλιστική 

Νεολαία Αθηνών, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύτηκε µε την Σοσιαλιστική Εργατική Νεολαία για 

να αποτελέσουν µαζί την επίσηµη Νεολαία του Κόµµατος. Οι ηθικο-διαφωτιστικές σοσιαλιστικές 

αντιλήψεις τους φαίνεται πως µπόρεσαν να ταιριάξουν µε τη γενικότερη διαφωτιστική αντίληψη που 

χαρακτήριζε το σοσιαλισµό της Β΄ ∆ιεθνούς, αλλά και την ελληνική εκδοχή του στο ΣΕΚΕ, και να 

ενσωµατωθούν στην υπάρχουσα οργανωτική δοµή των οµίλων του κόµµατος. Μάλιστα, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι Μορφωτικοί Κύκλοι της Κοµµουνιστικής Ένωσης λειτουργούσαν κατά ένα τρόπο 

ήδη µέσα στη νεολαία του ΣΕΚΕ.40  

Η κίνηση της Κοµ. Ένωσης δεν πηγάζει όµως µόνο από το θαυµασµό στα επιτεύγµατα της 

Οκτωβριανής Επανάστασης ή την απουσία µορφωτικών δοµών και ηθικής στο κόµµα. Κατά ένα 

τρόπο, προκύπτει από την αναζήτηση ενός πολιτικού σχεδίου και µιας οργανωτικής δοµής που θα 

υπερβαίνει τα συγκεκριµένα ιστορικά κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα της φοιτητικής και 

εργαζόµενης νεολαίας που αναπτύσσεται και πολιτικοποιείται σε µια διαρκή εµπόλεµη κατάσταση. Ο 

Ελευθέριος Σταυρίδης, ηγετικό τότε στελέχος του κόµµατος, υπογραµµίζει τις αδυναµίες του ΣΕΚΕ 

στο πεδίο της αντιπολεµικής δράσης. Στα 1921, η πολιτική δράση του κόµµατος, όπως µαρτυρά, δεν 

χαρακτηριζόταν από µια µαζική αντιπολεµική δουλειά, αλλά περιοριζόταν στην αρθρογραφία, την 

αύξηση της επιρροής στον συνδικαλισµό και τις εγγραφές νέων µελών41. Για τους νεολαίους, που 

κυρίως απαρτίζουν την Κοµµουνιστική Ένωση, είναι φανερό πως το ΣΕΚΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στα καθήκοντά του απέναντι στην εργατική τάξη και το αντιπολεµικό κίνηµα, που αναπτύσσεται 

τόσο στην Αθήνα όσο και στην Μικρά Ασία. Η συµβολή της Κοµµουνιστικής ΄Ένωσης στην 

προπαγάνδα ενάντια στην µικρασιατική εκστρατεία ήταν αρκετά σηµαντική και από ένα σηµείο και 

έπειτα µάλλον υποκατέστησε την αδράνεια του ΣΕΚΕ(Κ).42 Η αντιπολεµική προπαγάνδα της οµάδας 
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φαίνεται, πως είχε απήχηση και για αυτό έγινε θετικά αποδεκτή από τα µέλη του ΣΕΚΕ στο 

µέτωπο43, αλλά και δέχτηκε την επίθεση της ηγεσίας του στρατού τόσο στη Μ. Ασία όσο και στην 

Αθήνα.  

Συνολικά τα άρθρα, τόσο οι µεταφράσεις όσο και οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται στο 

περιοδικό Κοµµουνισµός, επιχειρούν να απαντήσουν σε κοµµουνιστική κατεύθυνση, σε όσα το ΣΕΚΕ 

αδυνατεί κατά την εκτίµησή τους να δώσει λύση.44 Γι’ αυτό το λόγο, η οµάδα του Κοµµουνισµού 

είναι κάτι περισσότερο από µια αντιηγετική οµάδα πίεσης για την αποδοχή των «21 όρων» της Κ∆, 

όπως την παρουσιάζει ο Π. Νούτσος. Από τη µία δηλαδή, πράγµατι µε την Κοµµουνιστική Ένωση 

τίθεται για πρώτη φορά ανοιχτά το αίτηµα για τη δηµιουργία ελληνικού κοµµουνιστικού κόµµατος 

και µε αυτόν τον τρόπο ασκείται πίεση στο ΣΕΚΕ, αλλά, από την άλλη, αυτή η πίεση δεν προκύπτει 

µόνο από µια διαφωνία στο επίπεδο ηγεσίας του ΣΕΚΕ. Αντίθετα, αποτελεί, θα λέγαµε, την ανάδυση 

µιας υπαρκτής, έστω και µειοψηφικής, ριζοσπαστικής τάσης στην νεολαία της Αθήνας και των 

µεγάλων αστικών κέντρων της Παλιάς Ελλάδας κάτω από την πίεση ενός συνεχούς πολέµου και µιας 

πολύ δυσχερούς οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης. 

Οι ηγέτες του ΣΕΚΕ αντιλαµβάνονται την µπολσεβικοποίηση κυρίως σαν προγραµµατική 

σύνδεση µε την Κ∆, γιατί ακριβώς εκτιµούν ως πρώτιστη αναγκαιότητα την ύπαρξη ενός 

ριζοσπαστικού προγράµµατος που απουσίαζε από το ΣΕΚΕ. Η Κοµµουνιστική Ένωση εκτίµησε, 

καταρχήν, ως µπολσεβικισµό την αναγκαιότητα της διαµόρφωσης ενός στελεχιακού εργατικού 

δυναµικού, που θα επανδρώσει ως πρωταρχική µάζα το νέο κοµµουνιστικό κόµµα και δευτερευόντως 

µια πολιτική γραµµή µαζών για το αντιπολεµικό κίνηµα. Τελικά, η Κοµµουνιστική Ένωση απέτυχε 

να δηµιουργήσει µια µπολσεβίκικη οργάνωση στην Ελλάδα. ∆εν ενδιαφέρθηκε να διαµορφώσει ένα 

γενικό πολιτικό πρόγραµµα, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και δεν 

κατάφερε να αποκτήσει επαφή το συνδικαλιστικό κίνηµα, γιατί στην πράξη υποβάθµισε την 

συνδικαλιστική δράση. Τα µέλη της Κοµµουνιστικής Ένωσης αντιλαµβάνονταν τον κοµµουνισµό και 

τον µπολσεβικισµό ως ένα πρότυπο που πρέπει να µεταφερθεί και να µετακενωθεί στις εργατικές 

συνειδήσεις. Ο διαφωτιστικός χαρακτήρας του κοµµουνισµού που επαγγελόταν η Κοµµουνιστική 

Ένωση, ως ιδιαίτερη έκφραση του διαφωτιστικού σοσιαλισµού, που αναµφισβήτητα διέκρινε το 

ΣΕΚΕ, και, γενικά, η αντιφατική εκείνη αντίληψη, που θεωρεί διαχωρισµένη την πάλη για την ταξική 

συνείδηση του προλεταριάτου από τους κοινωνικούς αγώνες, θα σφραγίσει την εξέλιξη της οµάδας, 

για να αποκρυσταλλωθεί αργότερα στον αρχειοµαρξισµό. Για αυτό το λόγο, η οµάδα όχι µόνο δεν θα 

καταφέρει να ξεπεράσει, αλλά θα αναπαράγει τις πρακτικές που καθιστούσαν αδύνατο στο ΣΕΚΕ να 

συνδεθεί µε την κοινωνική πραγµατικότητα της Ελλάδας. Απλώς οι πρώτοι αυτοί κοµµουνιστές 
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αναπαράγουν τις αδυναµίες προσαντολισµένη πιο σταθερά προς την Κ∆. Η Κοµµουνιστική Ένωση, 

αφού δεν πέτυχε την αναγνώριση της Κ∆, διαλύθηκε και επανεντάχθηκε στο ΣΕΚΕ(Κ). 

 

Ενότητα ∆εύτερη 

 Μια αντιπολίτευση µε αίτηµα την µπολσεβικοποίηση  
 

Η προσχώρηση στο ΣΕΚΕ του συνόλου των µελών της Κοµµουνιστικής Ένωσης 

πραγµατοποιείται ατοµικά τον Ιούλιο του 1921, ύστερα από πρόσκληση του ΣΕΚΕ και κατόπιν 

πιέσεων της Βαλκανικής Κοµµουνιστικής Οµοσπονδίας (ΒΚΟ) και της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 

(Κ∆).45 Οι ηγέτες της οµάδας υπέκυψαν στις πιέσεις της ΒΚΟ και της Κ∆ αποδεχόµενοι, όπως 

διαβάζουµε σε µετέπειτα απόφαση46, τις αρνητικές επιπτώσεις στο ελληνικό εργατικό κίνηµα, που 

ενδεχοµένως θα επέφερε η ύπαρξη δύο εργατικών κοµµάτων, ενός κοµµουνιστικού και ενός 

σοσιαλιστικού. Γενικά, πάντως διαφαίνεται πως η ∆ιεθνής Γραµµατεία της Κ∆ προσανατολιζόταν 

στην δηµιουργία ελληνικού της τµήµατος χωρίς να διασπαστεί το υπάρχον σοσιαλιστικό κόµµα, 

όπως µε µεγάλο κόστος συνέβη στα περισσότερα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα της Ευρώπης. Ίσως 

να έκρινε εφικτό στόχο το µετασχηµατισµό του ΣΕΚΕ σε ΚΚΕ. Εξάλλου, η Κοµµουνιστική Ένωση 

µάλλον δεν κάλυπτε και δεν ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις που έθετε η Κ∆ για το πρότυπο 

Κοµµουνιστικό Κόµµα, καθώς δεν είχε αναπτύξει σχεδόν καθόλου συνδικαλιστική δράση και είχε 

γενικά σε σχέση µε το ΣΕΚΕ πολύ µικρή εργατική επιρροή. Από την πλευρά της, η ηγεσία της 

Κοµµουνιστικής Ένωσης φαίνεται, πως αναγνώριζε την αδυναµία της οµάδας να ανταποκριθεί µε 

επιτυχία στα καθήκοντα ενός Κοµµουνιστικού Κόµµατος και ίσως να διέβλεπε κάποιο αδιέξοδο στην 

πορεία της. Καταλυτικοί παράγοντες σε αυτές τις εκτιµήσεις και, τελικά, στην απόφαση για 

προσχώρηση θα πρέπει να θεωρηθούν η επίθεση της αστυνοµίας στα γραφεία της Ένωσης λίγους 

µήνες πριν την επανένταξη (στις 14 Απριλίου 1921) και η αποµάκρυνση των περισσότερων στελεχών 

της οµάδας στο µέτωπο της Μικράς Ασίας. Τα δύο αυτά πλήγµατα λογικά αποδυνάµωσαν την 

Κοµµουνιστική Ένωση και µάλλον κατέδειξαν τα µικρά όρια της αυτόνοµης δράσης της.  

Ατοµική προσχώρηση στο ΣΕΚΕ(Κ) σηµαίνει προσχώρηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

τόσο στο πολιτικό όσο και στο ιδεολογικό και προγραµµατικό επίπεδο. ∆ηλαδή σηµαίνει διάλυση και 

όχι ενσωµάτωση της οµάδας στο ΣΕΚΕ(Κ) µέσα από µία σύνθεση των απόψεων, που ενδεχοµένως 

θα µετατόπιζε τους προσανατολισµούς του ΣΕΚΕ προς τις αντιλήψεις της Ένωσης. Η προσχώρηση 

πραγµατοποιήθηκε δηλαδή µε τους απόλυτα ηγεµονικούς όρους της ηγεσίας του ΣΕΚΕ(Κ). Το 

γεγονός όµως, ότι πολλοί από την Κοµµουνιστική Ένωση ανέλαβαν αµέσως «υπεύθυνες θέσεις» στο 

ΣΕΚΕ(Κ), κυρίως στα έντυπα και τη νεολαία, φανερώνει την ύπαρξη µιας ελκυστικής πρότασης για 
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την ηγεσία της Κοµµουνιστικής Ένωσης από την πλευρά της ΚΕ του ΣΕΚΕ(Κ). Μάλλον, το 

ΣΕΚΕ(Κ) αναζητούσε δραστήρια µεσαία στελέχη, για να καλύψουν τα χαµηλότερα επίπεδα 

οργανωτικής συγκρότησης και πολιτικής δράσης του. 

Είναι πολλές οι ενδείξεις που µας υποδεικνύουν, ότι εξ αρχής η οµάδα της πρώην 

Κοµµουνιστικής Ένωσης συνέχισε µέσα στο ΣΕΚΕ(Κ) να διατηρεί την συνοχή της ως ιδιαίτερη 

συλλογικότητα. Αυτό πρώτα πρώτα φαίνεται από το γεγονός ότι το περιοδικό Κοµµουνισµός θα 

εκδοθεί για τελευταία φορά αρκετό καιρό µετά, τον Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου, τρεις µήνες 

δηλαδή ύστερα από την προσχώρηση. Συνεπώς, ως ένα βαθµό η συνέχιση της δραστηριότητας της 

οµάδας ως εκδοτικής επιτροπής του Κοµµουνισµού ήταν γνωστή και λάβαινε πράξη ηµιεπίσηµα µε 

την ανοχή της ηγεσίας.  Η αναγκαστική όµως διακοπή της έκδοσης, καθώς η ηγεσία του ΣΕΚΕ(Κ) 

αρνήθηκε να αναγνωρίσει το περιοδικό Κοµµουνισµός ως επίσηµο όργανο του κόµµατος,  δε θα 

σηµάνει και την παύση της δράσης της οµάδας.  

∆εν ήταν µόνο η έκδοση του περιοδικού, που βοήθησε στη διατήρηση της συνοχής και 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη του κύκλου Τζουλάτι-Σαραντίδη σε ένα νέο πολιτικό 

µόρφωµα. Ο Γιάννης Ποντίκης αναφέρει συγκεκριµένα, πως «σχεδόν χωρίς καµµιά διακοπή 

συνεχίστηκε µια συστηµατική εργασία προπαγάνδας και οργάνωσης µορφωτικών οµίλων και της 

παράδοσης τακτικών µαθηµάτων για το ρόλο, του κράτους, της θρησκείας, την οικονοµική εξέλιξη 

κλπ».47 Οι περισσότεροι, λοιπόν, από όσους πλαισίωναν τον κύκλο Τζουλάτι – Σαραντίδη δεν 

ικανοποιούνταν από τις διακηρυκτικές θέσεις πρόσδεσης του ΣΕΚΕ(Κ) µε την Κ∆, καθώς δε 

συνάντησαν καµία εφαρµογή από τους 21 όρους και γενικά τις αποφάσεις της Κ∆. Γι’ αυτό σύντοµα 

κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι το κόµµα δεν αντιστοιχεί στον κοµµουνισµό, που εκείνοι 

αναγνώριζαν και εφάρµοζαν ως γνήσιο µπολσεβικισµό µέσα στην Κοµµουνιστική Ένωση.48 

Στη µυστική δράση φαίνεται πως ανακάλυψαν τον τρόπο να υπερβούν τα αδιέξοδα της 

δηµόσιας και ανοιχτής δραστηριότητας της Κοµµουνιστικής Ένωσης. Παραδόξως, λοιπόν, η 

εκτίµηση ότι η ανοιχτή δράση της Κοµµουνιστικής Ένωσης αποτέλεσε την αιτία για την αποτυχία 

της θα πρέπει να λειτούργησε καταλυτικά στην υιοθέτηση του µυστικισµού, που χαρακτηριστικά 

διείπε αργότερα τον αρχειοµαρξισµό.49 Ταυτόχρονα, αναζητούσαν την θεωρητική θεµελίωση των 

νέων τακτικών τους και σχεδίαζαν τις επόµενες κινήσεις τους. Θα επιχειρήσουν, λοιπόν, να 

συσχετίσουν αυτήν την σχετική επιτυχία της κρυφής παράλληλης συγκρότησής τους µε την 

συγκυρία, τον χαρακτήρα του ελληνικού καπιταλισµού και τον ρόλο του ΣΕΚΕ(Κ) και θα κρίνουν ως 

αναγκαία την δική τους επιµορφωτική διαφωτιστική δράση, επαναχαράσσοντας σε µια νέα 

κατεύθυνση τις παλιές τους στρατηγικές.  
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Μέσα, λοιπόν, στο Φθινόπωρο του 1921 συγκροτείται από τους ανθρώπους της Ένωσης ο 

αποκαλούµενος Πρώτος Πυρήνας.50 Στα 1931 η ΚΟΜΛΕΑ προσδιορίζει τον χαρακτήρα του Πρώτου 

Πυρήνα: «Το Αρχείο στην πρώτη του εµφάνιση αποτελούταν µονάχα από µια οµάδα. Η πρώτη αυτή 

οµάδα ήταν το οργανωτικό σύνολο του Αρχείου, η οποία φυσικά δεν µπορεί να έχει την εικόνα µιας 

οργάνωσης κοµ. Κόµµατος. Συγκέντρωνε όµως την την αποκρυσταλλωµένη πείρα επί του 

οργανωτικού του διεθνούς κινήµατος και την καλή κατανόηση των οργανωτικών αρχών της 

Γ΄∆ιεθνούς»51. Η δράση της δεύτερης αυτής οµάδας Τζουλάτι βασίζεται πάνω στα πρότυπα της 

λειτουργίας της Κοµµουνιστικής Ένωσης και κατά ένα τρόπο αποτελεί την εξέλιξή της. Ταυτόχρονα, 

θα συνεχιστεί η αποστολή υλικού και ενός πολυγράφου στα πρώην µέλη της Κοµµουνιστικής 

Ένωσης στο µέτωπο. Η νέα κίνηση του Τζουλάτι – Σαραντίδη – ∆εδούση θα δρα µέσα στο κόµµα, 

µυστικά και κρυφά εξίσου από κοµµατική ηγεσία και κράτος. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα ο 

Πρώτος αυτός Πυρήνας θα διευρυνθεί µε τη µέθοδο της αµοιβάδας και σταδιακά θα εξελιχθεί στην 

αρχειοµαρξιστική οργάνωση. Το νέο όνοµα η οργάνωση θα το αποκτήσει µετά το 1923 από το 

περιοδικό της Αρχείον Μαρξισµού. 

Οι αλλεπάλληλες συναντήσεις του Πρώτου Πυρήνα έλαβαν, κατά τους αρχειοµαρξιστές 

Ποντίκη και Καστρίτη, το χαρακτήρα κανονικής «Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης». Στο πρώτο τεύχος του 

∆αυλού, στα 1931, θα δηµοσιευτεί το «ιστορικό αυτό ντοκουµέντο» της ίδρυσης του 

αρχειοµαρξισµού, το οποίο είχε γραφτεί από τον ίδιο τον Φραγκίσκο Τζουλάτι52. Σε αυτό, γίνεται η 

εκτίµηση, ότι η Ελλάδα δεν έχει µεταβεί ακόµη στο ιµπεριαλιστικό στάδιο, αλλά παρ’ όλα αυτά 

παρουσιάζει «ιµπεριαλιστικά συµπτώµατα», τα οποία εκδηλώθηκαν την περίοδο των πολέµων 

ακριβώς εξαιτίας της ενεργούς συµµετοχής στον πόλεµο, που έχει από τη φύση του ιµπεριαλιστικά 

χαρακτηριστικά. Με αυτήν τη διατύπωση, οι πρώτοι αρχειοµαρξιστές προτείνουν ένα άγνωστο στις 

λεπτοµέρειές του, αλλά µάλλον συνεκτικό θεωρητικό σχήµα για το χαρακτήρα του ελληνικού 

καπιταλισµού. Συγκεκριµένα, φαίνεται πως αναγνωρίζουν στον ελληνικό καπιταλισµό µια 

αναντιστοιχία ανάµεσα στα πολιτικά χαρακτηριστικά του ιµπεριαλισµού, που είναι η διεξαγωγή 

ιµπεριαλιστικών πολέµων και τα τυπικά οικονοµικά χαρακτηριστικά του ιµπεριαλισµού, που κατά 

τον Λένιν είναι, γενικά, η κυριαρχία του χρηµατιστηριακού και πιστωτικού κεφαλαίου επί του 

βιοµηχανικού, η κυριαρχία των µονοπωλίων και η κυριαρχία του τρόπου απόσπασης σχετικής 

υπεραξίας.53 Λογική εξέλιξη της αναγνώρισης αυτής της ανατιστοιχίας ανάµεσα στις υπαρκτές 

συνθήκες και τον χαρακτήρα του ελληνικού καπιταλισµού συνιστά η άποψη, ότι το ελληνικό 

προλεταριάτο, το οποίο ιστορικά προέκυψε από τις συνθήκες ενός ιµπεριαλιστικού πολέµου, δε 

διαθέτει την εµπειρία, που διαθέτουν οι εργατικές τάξεις των δυτικών χωρών. Εφόσον ο ίδιος ο 
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ελληνικός καπιταλισµός δεν έχει µεταβεί στο ιµπεριαλιστικό στάδιο, το ελληνικό προλεταριάτο δεν 

«πρόφτασε στην πολιτική του σταδιοδροµία να περάσει απ’ τις βαθµίδες που πέρασαν» αυτές.  

Στην ουσία, οι πρωτοαρχειοµαρξιστές επιχειρούν να εξηγήσουν την έλλειψη διασύνδεσης του 

καταφανώς ριζοσπαστικοποιηµένου ελληνικού προλεταριάτου, λόγω του παρατεταµένου πολέµου, 

µε µια πολιτική και συνειδητή πάλη ενάντια στην άρχουσα τάξη. Ταυτόχρονα, επιχειρούν να 

υπερβούν λογικά την απουσία µιας τέτοιας διασύνδεσης χρησιµοποιώντας ουσιαστικά την θεωρία 

περί ιστορικής καθυστέρησης του ελληνικού προλεταριάτου, αποσυνδεµένης όµως από τις 

αντικειµενικές συνθήκες, που θεωρούνται, θα λέγαµε, δεδοµένα ως επαναστατικές. ∆ηλαδή 

διαβλέπουν από τη µία την ύπαρξη των συνθηκών εκείνων που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην 

επανάσταση, θεωρούν όµως από την άλλη, ότι το ελληνικό προλεταριάτο δεν είναι προετοιµασµένο, 

δεν κατέχει την γνώση και την εµπειρία, δεν φέρει τα πολιτικά φόντα, που είναι απαραίτητα, για την 

πραγµάτωση του µεγάλου του ιστορικού ρόλου. Εξηγούν δηλαδή το αδύνατο της επανάστασης 

εστιάζοντας στις ελλείψεις όχι του «αντικειµενικού», αλλά του υποκειµενικού παράγοντα. Γι’ αυτό 

το λόγο, προκρίνεται ως λύση αυτής της δοµικής αντίφασης στην ανάπτυξη του ελληνικού 

σοσιαλιστικού κινήµατος µια µορφωτική διαφωτιστική κοµµουνιστική προεργασία που θα 

επικεντρώνεται ακριβώς στον υποκειµενικό παράγοντα. Εφόσον η εργατική τάξη δεν είναι ικανή να 

δράσει ριζοσπαστικά, γιατί δεν έχει συνείδηση της ταξικότητας, είναι χρέος των κοµµουνιστών να 

παλέψουν για αυτή ακόµα και έξω από το κίνηµα. Με αυτόν τον τρόπο τελικα, αποσυνδέουν την 

διαδικασία της διαµόρφωσης ταξικής συνείδησης µε την ανάπτυξη ενός οποιουδήποτε µαζικού 

κοινωνικού κινήµατος. Πάνω σε αυτήν την κεντρική αντίληψη θα αποκρυσταλλωθεί ο 

αρχειοµαρξιστικός µαρξισµός της πρώτης περιόδου και θα οικοδοµηθεί η αρχειοµαρξιστική 

οργάνωση η οποία θα περιορίζει την δράση της στο πεδίο της ιδεολογίας και της συνείδησης.  

Στη συνέχεια, οι πρώτοι αρχειοµαρξιστές επιχειρούν να εξηγήσουν την δυσκολία των πρώτων 

σοσιαλιστών και του ΣΕΚΕ να έρθουν σε επαφή µε το εργατικό κίνηµα. Καταλήγουν αµέσως στο 

συµπέρασµα, ότι η σύµπλευση της ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας µε την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή 

είναι ασύµβατη µε την πραγµατική φυσιογνωµία της, καθώς δεν αναγνωρίζουν σε αυτήν πολιτική 

ταύτιση µε τον ρωσικό κοµµουνισµό. Θεωρούν πως η συµπόρευση είναι συγκυριακή και ευκαιριακή 

κάτω από την αίγλη του Οκτώβρη. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι µπορεί σε εκείνη τη συγκυρία να 

λειτουργεί πράγµατι ευνοϊκά για το κίνηµα η ύπαρξη ενός ενιαίου κόµµατος, αλλά τελικά αυτή η 

ενότητα δε θα βοηθήσει το κόµµα µε αρνητικές συνέπειες για το εργατικό κίνηµα. Στο σηµείο αυτό 

εξηγούν την λογική που τους οδήγησε στην απόφαση να διαλύσουν την Κοµµουνιστική Ένωση και 

να ενταχθούν στο ΣΕΚΕ(Κ) και προϊδεάζουν για µια επόµενη διάσπαση. 
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Η απάντηση στην αδυναµία συγκρότησης «αληθινού κοµµουνιστικού κόµµατος» είναι δυνατόν 

να δωθεί κατά τους πρώτους αρχειοµαρξιστές µε δύο τρόπους: πρώτον, µε την προΰπαρξη ενός 

πυρήνα που θα µελετήσει τον µπολσεβικισµό και θα κατακτήσει την απαραίτητη οµοιογένειά του 

µέσα από τη δράση και, δεύτερον, µε την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ίδιου του µαζικού εργατικού 

κινήµατος δηµιουργώντας ευνοϊκούς όρους για την ανάπτυξη κοµµουνιστικού κόµµατος.  

Με βάση αυτήν την ανάλυση και ερµηνεία της κατάστασης του ελληνικού καπιταλισµού, του 

ελληνικού εργατικού κινήµατος και του ρόλου του ΣΕΚΕ(Κ), ο πρώτος αρχειοµαρξιστικός πυρήνας 

θέτει τα δικά του καθήκοντα και σχεδιάζει το δικό του πρόγραµµα δράσης. Βασικός στόχος είναι «να 

επισπευθή η πειθαρχική και ενιαία συνένωσις του πυρήνος». Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την 

επιδίωξη της δηµιουργίας, πρώτον, «στελεχών, καλών και µελετηµένων αγωνιστών βγαλµένων µέσα 

από την καθηµερινή δράση», της βαθµιαίας ενίσχυσης, δεύτερον, «των οργάνων και οργανώσεων του 

κόµµατος, τα οποία είναι δυνατόν να δράσουν σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του πυρήνος και της 

χωριστής, τρίτον, οργάνωσης των στελεχών αυτών.54 Κεντρικό σύνθηµα του Πρώτου Πυρήνα έγινε, 

λοιπόν, «το σύνθηµα των µπολσεβίκων για µια οργάνωση εξ επαγγέλµατος επαναστατών, σαν 

απαραίτητη βάση για τη πραγµατοποίηση της επερχόµενης προλεταριακής επανάστασης».55 

Οι απόψεις των πρώτων αρχειοµαρξιστών και η λογική, που απορρέει από αυτές, θα πρέπει να 

συνδεθούν µε τις εξελίξεις στο εργατικό κίνηµα και το ρόλο του ΣΕΚΕ(Κ) σε αυτές, µέσα στο οποίο 

πλέον δρα η οµάδα. Στα 1921, το εργατικό κίνηµα βρίσκεται σε αναβρασµό και οδηγείται µε την 

υποστήριξη του ΣΕΚΕ(Κ) σε µεγάλες κοινωνικές εκρήξεις και απεργίες.56 Συνολικά υπολογίζεται 

από τον ∆ηµήτρη Λιβιεράτο, ότι µέσα σε αυτό το έτος και σε καιρό επέκτασης των πολεµικών 

επιχειρήσεων στο µέτωπο της Ανατολίας έλαβαν χώρα 50 µεγάλες απεργίες µε συµµετοχή 40.000 

εργατών. Οι περισσότερες από αυτές κατεστάλθηκαν και καταπνίγηκαν µε την επέµβαση του 

στρατού και της αστυνοµίας, µε την κήρυξη του στρατιωτικού νόµου µε συλλήψεις και στρατοδικεία, 

οδηγώντας σε ήττα και απογοήτευση τους εργάτες. Κατάληξη όλων αυτών είναι η δίωξη της ΚΕ του 

ΣΕΚΕ(Κ) και του Ριζοσπάστη και η όξυνση της τροµοκρατίας τον Νοέµβρη του 1921.  

Το ΣΕΚΕ(Κ), κάτω από το πνεύµα της επαναστατικής στροφής του Β΄ Συνεδρίου του 1920 και 

αποφασισµένο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων συµµετέχει και ενθαρρύνει τις αυθόρµητες 

κινητοποιήσεις των εργατών, εξοπλίζοντας το κίνηµα µε το όραµα της κοινωνικής επανάστασης. 

Στην πραγµατικότητα, όµως, αδυνατεί να πραγµατώσει τα σχέδιά του. Η συντριβή του κινήµατος και 

η οφθαλµοφανής αποτυχία των ριζοσπαστικών επιλογών του ΣΕΚΕ(Κ) να οδηγήσει σε νίκες και να 

αποφευχθεί η συντριπτική ήττα οδήγησε σε ιδεολογικό και πολιτικό πισωγύρισµα της ηγεσίας του. 

Έτσι στις 6 Φεβρουαρίου 1922 συνήλθε στην Αθήνα η διάσκεψη του ΣΕΚΕ(Κ), που έµεινε γνωστή 

στην κοµµατική ιστορία ως η Συνδιάσκεψη του Φλεβάρη. Ο ίδιος ο Γεωργιάδης, ηγέτης του 
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κόµµατος όλη αυτήν την περίοδο, θα ασκήσει αυτοκριτική στον εαυτό του εκτιµώντας, ότι συνέβαλε 

και ο ίδιος µε τα κείµενά του στο ριζοσπαστικό κλίµα, καθώς ήταν ο κύριος εισηγητής µαζί µε τον 

∆ηµητράτο της αλλαγής πλεύσης του ΣΕΚΕ.57  

Αφού εκτιµήσει, λοιπόν, ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα «δεν είναι εντελώς 

επαναστατική, δεν δύναται δηλαδή να θέση αµέσως το πρόβληµα της εξουσίας εις την εργατικήν και 

αγροτικήν τάξιν», διαπιστώνει, ταυτόχρονα, ότι «εν τούτοις είνε εν µέρει επαναστατική, διότι 

συνετέλεσεν εις την αφύπνισιν της εργατικής τάξεως και ενός µέρους των αγροτών», καθώς 

«εισήλθον δια πρώτην φοράν εις την πολιτικήν διαπάλην της χώρας, µε επικεφαλής την ΓΣΕΕ και το 

ΣΕΚ». Τέλος, καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι «δια µια µακράν περίοδον ο αγών της εργατικής 

τάξεως και του Κόµµατός µας θα έχη µορφήν πολιτικήν, και εποµένως θα εξελιχθεί νοµίµως.»58 Στην 

ουσία, ο Γεωργιάδης αρνείται την αναγκαιότητα και την δυνατότητα συνδικαλιστικής και µαζικής 

απεργιακής διεκδίκησης, προτείνοντας να αναλάβει το ΣΕΚΕ(Κ) ως επικεφαλής της εργατικής τάξης 

να εκφράσει µε πολιτικό κοινοβουλευτικό τρόπο τις εργατικές διεκδικήσεις.59Ο Γεωργιάδης, 

αναθεωρώντας την µέχρι τότε γραµµή του κόµµατος, αναγνωρίζει, όπως και οι αρχειοµαρξιστές, ότι 

στην Ελλάδα από τη µία οι συνθήκες επιτρέπουν την πολιτική εκδήλωση του σοσιαλισµού, αλλά από 

την άλλη δεν επιτρέπουν την επαναστατική δράση, γιατί η εργατική τάξη δεν φέρει την απαραίτητη 

πολιτική παιδεία και συνείδηση του ρόλου της. Και οι δύο προκρίνουν την άρνηση ή την υποτίµηση 

των διεκδικητικών οικονοµικών αγώνων και το υποχρεωτικό πέρασµα από µια προεργασία. Η 

διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο Γεωργιάδης διαβλέπει ως ένα βαθµό τις αιτίες της έλλειψης 

συνείδησης στην κοινωνική και παραγωγική τους βάση, αναγνωρίζει δηλαδή τις αρνητικές 

επιπτώσεις του µικροαστικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η εργατική τάξη. Αυτό 

συνεπάγεται την υιοθέτηση της λογικής πλήρους ανάθεσης της ταξικής πάλης στο σοσιαλιστικό 

κόµµα, το οποίο οφείλει να ασκήσει µια ανοιχτή και νόµιµη στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό δράση 

στο όνοµα της εργατικής τάξης, µέχρι να ωριµάσουν οι συνθήκες. Ουσιαστικά, ο Γεωργιάδης δεν 

θεωρεί ότι υπάρχουν επαναστατικές συνθήκες. Αντίθετα, οι αρχειοµαρξιστές, οι οποίοι θεωρούν ότι 

υπάρχουν, αποφασίζουν να προσανατολίσουν την παρέµβασή τους στον παράγοντα που υπολείπεται, 

και προκρίνουν, όπως αναφέραµε, έναν εντελώς αντίθετο και ιδιόµορφο δρόµο, την µυστική 

µορφωτική δράση. 

Από µια πρώτη, λοιπόν, άποψη φαίνεται, ότι είναι κοινή η βάση των προβληµατισµών των 

αρχειοµαρξιστών και της τότε ηγεσίας του ΣΕΚΕ(Κ), αν και η λεγόµενη «Ιδρυτική Συνδιάσκεψη» 

έλαβε χώρα τρεις µήνες πριν την Συνδιάσκεψη του Φλεβάρη. Επίσης, από µια πρώτη άποψη φαίνεται 

ότι είναι εξίσου κοινές οι εκτιµήσεις και η κατεύθυνση των αποφάσεών τους. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση µπορούµε να συµπεράνουµε, ότι η πρώτη και κινητήρια εµφάνιση του αρχειοµαρξισµού 
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προκύπτει ως µια ιδιαίτερη απάντηση στο ζήτηµα που ταλάνιζε το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα της 

περιόδου εκείνης. Από τη µία, οι συνθήκες θεωρούνται «επαναστατικές», εφόσον γενικά µπορούν να 

οδηγούν σε δυναµικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις, αν και την δυναµικότητα αυτή διαδέχεται µια 

παθητικότητα, ενώ, από την άλλη, η επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών, που σηµαίνει πάλη µέχρι 

τέλους, παραµένει καθηλωµένη σε µικρά επίπεδα και, ταυτόχρονα, η ταξική συνείδηση αποτελεί 

ακόµη ζητούµενο. ∆ηλαδή το ερώτηµα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν είναι, πως θα υπερβεί το 

σοσιαλιστικό κίνηµα την εκτιµούµενη «ιστορική αυτή καθυστέρηση» του ελληνικού προλεταριάτου.  

Η απάντηση είναι κοινή: αναγκαία προϋπαρξη µιας περιόδου προετοιµασίας και αποχής από το 

κίνηµα, η οποία στο ΣΕΚΕ παίρνει τη µορφή της κοινοβουλευτικής δράσης, ενώ στο Αρχείο της 

µυστικής µορφωτικής δράσης. Στηριζόµενος ακριβώς σε αυτήν την εκτίµηση ο Πουλιόπουλος 

αργότερα θα θεωρήσει τον αρχειοµαρξισµό µια ιδιαίτερη εκδοχή και εµφάνιση της 

σοσιαλδηµοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ ο Ζαχαριάδης γενικά θα του αποδώσει τον χαρακτηρισµό 

«µενσεβικισµός». 

 

Ενότητα Τρίτη 

 Η ανάπτυξη της νέας κίνησης Τζουλάτι µέσα και έξω από το ΣΕΚΕ(Κ)  
και η πορεία προς τη διάσπαση στα 1924 

 

Το µετέωρο βήµα του ΣΕΚΕ(Κ) προς τον ρωσικό κοµµουνισµό και το αντιφατικό κοινωνικό 

πλαίσιο της εποχής δηµιούργησαν τους πολιτικούς και κοινωνικούς όρους, που επέτρεψαν την µικρή 

αρχικά, αλλά σταθερή, ανάπτυξη της νέας οµάδας µέσα στο 1922. Η Συνδιάσκεψη του Φεβρουαρίου 

λειτούργησε προφανώς προωθητικά ωθώντας τα πιο απογοητευµένα ριζοσπαστικά στοιχεία του 

κόµµατος στην αναζήτηση «κοµµουνιστικής» και όχι «σοσιαλδηµοκρατικής» λύσης απέναντι στα 

πολιτικά αδιέξοδα. Όσον αφορά τον συνδικαλιστικό µπολσεβικισµό του Ευ. Παπαναστασίου, την 

άλλη κοµµουνιστική τάση στο κόµµα, αποτελούσε ένα δύσκολο εγχείρηµα, µετά την ήττα του 

απεργιακού κύµατος και τον εντεινόµενο αυταρχισµό. Ο επαγγελλόµενος µπολσεβικισµός του 

κύκλου Τζουλάτι φαντάζει ίσως σε ένα µικρό σχετικά κύκλο εργατών, αλλά σοβαρό ποιοτικά για τα 

δεδοµένα της περιόδου, σα µία ελπιδοφόρα προσπάθεια που ενδεχοµένως θα µπορούσε να πετύχει 

εκεί που απέτυχε το κόµµα, χωρίς παράλληλα να εµπεριέχει τους κινδύνους της συνδικαλιστικής και 

πολιτικής έκθεσης που ενέχει η πρόταση της Κοµµουνιστικής Πτέρυγας του Παπαναστασίου.  

Η οµάδα αναπτύχθηκε κυρίως δηµιουργώντας πολλούς οµόκεντρους κύκλους γύρω από τον 

Πρώτο Πυρήνα.60 Ο ιδρυτής του κάθε πυρήνα οριζόταν ως ο υπεύθυνος του πυρήνα αυτού. 

Ταυτόχρονα, οριζόταν ο αντικαταστάτης του στην περίπτωση αναγκαίας απουσίας του πρώτου. Ο 
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κάθε πυρήνας µπορούσε να περιλαµβάνει µέχρι δέκα µέλη. Όταν εµφανίζονταν νέα µέλη ο πυρήνας 

έπρεπε να διασπαστεί στα δύο και οι δύο νέοι, που θα προέκυπταν, θα αποτελούνταν εξίσου από 

παλιά και καινούρια µέλη. Οι σχέσεις των δύο πυρήνων εξασφαλίζονταν δια µέσου των υπευθύνων. 

Αρχικά κάθε µέλος του Πρώτου Πυρήνα ήταν υπεύθυνο για έναν ή και για περισσότερους πυρήνες. 

Όταν όµως το δίκτυο των πυρήνων διευρύνθηκε αρκετά δυσκολεύοντας το καθοδηγητικό έργο της 

«διοίκησης» το οργανωτικό µοντέλο συµπληρώθηκε µε τη σύγκλιση ακτίφ κατά περιόδους που 

συµµετείχαν οι πυρήνες µε ένα ή δύο αντιπροσώπους που επιλέγονταν από την ηγεσία. Τα «ακτίφ»  

αυτά είχαν το χαρακτήρα µιας µικρής συνδιάσκεψης στην οποία συζητούσαν τα νέα καθήκοντα και 

τους νέους στόχους.61 ∆ύο τέτοια «ακτίφ» πραγµατοποιήθηκαν σίγουρα στα 1924.  

Από τις περιγραφές του Καστρίτη προκύπτει, ότι η «διοίκηση» λειτουργούσε συλλογικά και 

ταυτόχρονα συγκεντρωτικά, αλλά όχι δηµοκρατικά. Πράγµατι, την εποχή αυτή δεν προκύπτει από 

πουθενά η ύπαρξη µιας απόλυτης και απρόσιτης προσωποπαγούς ηγεσίας, όπως αργότερα, αν και 

φαίνεται, πως ο 

Τζουλάτι 

αναγνωριζόταν ως ο 

αδιαµφισβήτητος 

ηγέτης, στον οποίο 

αποδιδόταν ο 

σεβασµός του 

αρχηγού. Η ηγεσία 

αποτελούταν 

ουσιαστικά από ένα 

συλλογικό σώµα, 

τον Πρώτο Πυρήνα. 

∆εν υπήρχε 

οριζόντια επαφή 

µεταξύ των 

πυρήνων, παρά µόνο 

κάθετη µεταξύ 

πυρήνα και 

καθοδηγητικού 

κέντρου. Η µυστική 
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δράση επέβαλλε µια τέτοια πυραµιδωτή συγκρότηση, που αντιστοιχούσε στις αρχές τις παρανοµίας. 

Επίσης, η ηγεσία δεν εκλεγόταν, δεν ήταν δηλαδή ανακλητή, δε λάβαινε από τα µέλη εντολή και 

εποµένως ούτε απολογούταν σε αυτά. Αυτά τα δύο σηµεία υποδεικνύουν τελικά έναν υψηλό βαθµό 

συγκεντροποίησης, µια έντονη διαφοροποίηση µεταξύ στελεχών και µελών. Κατά ένα τρόπο, λοιπόν, 

όλη αυτή την περίοδο η αρχειοµαρξιστική οµάδα ήταν κάτι µεταξύ πολιτικής οργάνωσης και 

µορφωτικών οµίλων. Οι υποψίες, ότι ο Τζουλάτι, λόγω της κερκυραίικης προέλευσής του, 

διατηρούσε σχέσεις µε την ελληνική τεκτονική στοά µπορεί να µας επιτρέψει να υποθέσουµε, ότι ο 

τρόπος οργάνωσης της νέας κίνησης αντλούσε οργανωτικά πρότυπα και από τον ριζοσπαστικό 

τεκτονισµό, χωρίς αυτό να σηµαίνει κάποια ιδεολογική ή πολιτική σύνδεση. Η δοµή αυτή θα 

καταγγελθεί στα 1927 από τους αρχειοµαρξιστές του Γιωτόπουλου ως «παραγοντίστικη», ενώ στα 

1931 η ΚΟΜΛΕΑ απολογείται απέναντι στις κατηγορίες του ΚΚΕ και των αποσχισθέντων 

«φραξιονιστών» για έλλειψη εσωκοµµατικής δηµοκρατίας και δικαιολογεί τον χαρακτήρα της 

αρχικής αρχειοµαρξιστικής οµάδας62. 

Πυρήνες της οµάδας λειτουργούσαν αρχικά σε λίγους χώρους, κυρίως στους φοιτητές και 

στους εµποροϋπαλλήλους. Γενικά, φαίνεται ότι αρχικά η δράση των πρώτων πυρήνων εστιαζόταν 

στην περιοχή της Αθήνας και αργότερα, µετά την διάλυση της οµάδας του Παπαναστασιου, 

εξαπλώθηκαν στον Πειραιά. Εκείνη την περίοδο επεκτάθηκε η επιρροή τους στους αρτεργάτες και 

στα θύµατα και αναπήρους πολέµου. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις του 1923 οι επικεφαλείς των 

αρτεργατών και των αναπήρων πολέµου θα είναι αρχειοµαρξιστές. Επίκεντρο της δραστηριότητας 

της νέας κίνησης ήταν και παρέµεινε όµως ο χώρος της Οµοσπονδίας Κοµµουνιστών Νεολαίων 

Ελλάδας (ΟΚΝΕ), δηλαδή της επίσηµης νεολαίας του Κόµµατος, στην οποία ο κύκλος του Τζουλάτι 

διατηρούσε παραδοσιακά επιρροή. Συντελέσανε στην ίδρυση της ΟΚΝΕ που ως ένα βαθµό είναι 

µετεξέλιξη της ΟΣΕΝΕ βοηθώντας στην ενοποίηση των νεολαιίστικων δυνάµεων που την περίοδο 

1921-22 ήταν κατακερµατισµένες. Ο Γιάννης Ποντίκης υποστηρίζει, ότι η έκδοση του περιοδικού 

Νεολαία ως επίσηµου οργάνου της ΟΚΝΕ πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα του Τζουλάτι. 

Συνολικά, ο κύκλος του Πρώτου Πυρήνα συνέβαλε σηµαντικά στις εκδόσεις του κόµµατος µε 

µεταφρασµένες µελέτες που δηµοσιεύονταν στην Κοµµουνιστική Επιθεώρηση, στέλνοντας ειδήσεις 

για τη Ρωσία στη Φωνή του Εργάτη του Βόλου και ειδήσεις για την Ελλάδα στην Φωνή του Εργάτη 

της Ν. Υόρκης. Επίσης, ύστερα από πίεση µέλους του Πρώτου Πυρήνα κάµφθηκαν αντιδράσεις της 

κοµµατικής ηγεσίας στην προσπάθεια της έκδοσης του Αλφαβήτου του Κοµµουνισµού που τελικά 

πραγµατοποιήθηκε στον Ριζοσπάστη. Τέλος, πολλοί από τους οµιλητές που καλούνταν στο Τµήµα 

του Πειραιά και της Αθήνας και στα παραρτήµατα Πατησίων και Κολωνακίου ήταν µέλη της οµάδας 

Τζουλάτι.63   
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Το έτος 1922 είναι η χρονιά τοµή για τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό. Τον Αύγουστο το 

µέτωπο στο εσωτερικό της Ανατολίας θα καταρρεύσει µε τις γνωστές συνέπειες. Η µικρασιατική 

καταστροφή θα βρει την πλειοψηφία της ΚΕ του ΣΕΚΕ(Κ) στη φυλακή. Συνολικά το σοσιαλιστικό 

κίνηµα δε θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αφήνοντας την πρωτοβουλία στον 

βενιζελισµό να εκφράσει την διάχυτη λαϊκή αγανάκτηση, καταδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο τα 

όρια της µαζικής πολιτικής δράσης του ΣΕΚΕ(Κ). Την παραίτηση και διαφυγή του βασιλιά 

Κωνσταντίνου, καθώς και των κυβερνήσεων του, προηγήθηκε το επαναστατικό κίνηµα των 

Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά. Το ΣΕΚΕ(Κ), µε ευθύνη του Ελ. Σταυρίδη ο οποίος εκτίµησε την 

δυσκολία της κατάστασης, εµµέσως στήριξε το «επαναστατικό» καθεστώς προβάλλοντας ως 

σύνθηµα την άµυνα της πατρίδας στον Έβρο. Τον Οκτώβριο του 1922 θα συγκληθεί Έκτακτο 

Συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει να παραµείνουν σε ισχύ οι αποφάσεις του Β΄ Συνεδρίου και της 

Συνδιάσκεψης του Φεβρουαρίου, αλλά και ταυτόχρονα αποφασίζει να αρνηθεί κάθε συνεργασία µε 

αστικό κόµµα, όπως και µε κάθε εξωκοµµατικό παράγοντα. Προκηρύσσει το Γ΄ Συνέδριο το οποίο θα 

κληθεί να αποφασίσει για ένα ολοκληρωµένο «µάξιµουµ» πολιτικό και συνδικαλιστικό πρόγραµµα 

και για την οργανωτική δοµή.64 Εξελέγη νέα ΚΕ και γραµµατέας ο Ν. Σαργολόγος.  

Η επιστροφή των στρατιωτών και η έλευση των προσφύγων µαζί µε την οικονοµική 

καταστροφή, καθώς και η κρίση ηγεµονίας της άρχουσας τάξης, που εκδηλώνεται µε την όξυνση του 

Εθνικού ∆ιχασµού, ανάµεσα στον βενιζελισµό και των κωνσταντινισµό, ριζοσπαστικοποιούν ακόµη 

περισσότερο την κοινωνία. Στο κόµµα ενισχύονται οι αριστερές τάσεις. Στο αµέσως επόµενο 

διάστηµα πολλοί αγωνιστές που βρέθηκαν στο µέτωπο της Μικράς Ασίας, αλλά και πάρα πολλοί 

πρόσφυγες από την Κων/πολη, την Σµύρνη και τον Πόντο αποκτούν οργανική επαφή µε το ΣΕΚΕ(Κ) 

και καταλαµβάνουν ηγετικές θέσεις. Τότε εντάχτηκαν στο κόµµα µια σειρά από αγωνιστές που είχαν 

εκπαιδευτεί σε σχολές της ΕΣΣ∆ και προορίζονταν για κοµµατικά στελέχη. Οι αποφάσεις όµως του 

Έκτακτου Συνεδρίου στα 1922 και η αδυναµία σύγκλισης Γ΄ Τακτικού, που θα διαµόρφωνε το νέο 

πρόγραµµα και θα αποφάσιζε οριστικά για την εφαρµογή των τριτοδιεθνιστικών 21 όρων, αφήνουν 

για άλλη µια φορά το ΣΕΚΕ(Κ) µετέωρο ανάµεσα σε δύο γραµµές και τελικά ανίκανο να 

εκµεταλλευτεί το κλίµα ριζοσπαστικοποίησης και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επακολούθησε 

µια γενική χαλάρωση σε όλα τα τµήµατα του κόµµατος, ενώ η εσωκοµµατική πάλη ανάµεσα στην 

κοµµουνιστική και τη σοσιαλδηµοκρατική τάση κορυφώνεται. Ταυτόχρονα, στη ΓΣEΕ εντείνονται οι 

συγκρούσεις και οι πιέσεις για απογαλακτισµό της Οµοσπονδίας από το ΣΕΚΕ(Κ). Όλο αυτό το 

διάστηµα, λοιπόν, µέσα στο ΣΕΚΕ(Κ) εξελίσσεται µια αναδιάταξη των συµµαχιών. Ο Κορδάτος και 

ο Σαργολόγος, που είχαν συναινέσει και είχαν συµφωνήσει στην διατήρηση των αποφάσεων του 

Φεβρουαρίου, µετατοπίζονται τον Οκτώβρη του 1922 και διαµορφώνεται µαζί µε τα µέλη, που 
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αφίχθηκαν από το  µέτωπο, µετά την καταστροφή και µαζί µε την τάση του Παπαναστασίου µια νέα 

κοµµουνιστική πλειοψηφία, που µετατόπισε τη γραµµή του ΣΕΚΕ(Κ) ξανά προς την Κ∆ και την 

κοµµουνιστική προοπτική. Η λύση στις εσωκοµµατικές συγκρούσεις µέσα στο ΣΕΚΕ θα δοθεί µε 

«πραξικοπηµατικό» τρόπο στο λεγόµενο Εθνικό Συµβούλιο, στις 21 Μαΐου 1923. Σε αυτό εκτιµάται 

ότι η απόφαση του προηγούµενου συνεδρίου «περί της ανάγκης µακράς νοµίµου υπάρξεως είναι 

επικίνδυνος διότι δίδει λαβή εις τα οπορτουνιστικά στοιχεία να καταχρώνται και να αρνούνται την 

παράνοµον δράσιν» και για αυτό «ακυρούνται de facto αι αποφάσεις αυτής της διασκέψεως»65. Στη 

συνέχεια ξεκινάει ένα πογκρόµ διαγραφών εναντίον των σοσιαλδηµοκρατών. 

Σε αυτές τις διαδικασίες της εσωκοµµατικής σύγκρουσης δε γνωρίζουµε, ποια ήταν ακριβώς η 

συµβολή της οµάδας Τζουλάτι. Καταρχήν από πουθενά δεν προκύπτει, ότι η οµάδα έλαβε µέσα σε 

αυτές τις ειδικές συνθήκες πρωτοβουλίες, που θα ξεπερνούσαν σε δράση το κόµµα. Εξάλλου 

φαίνεται, πως µέσα στο κόµµα κατείχαν θέσεις µεσαίων στελεχών. Αρχικά, µάλλον ένα κοµµάτι των 

παλαιών πολεµιστών και συγκεκριµένα ο Παντελής Πουλιόπουλος προσέγγισε την κίνηση του 

Τζουλάτι, αλλά δεν µπόρεσε να συνταιριαστεί η αγωνιστική του διάθεση µε την µορφωτική δράση.66 

Τελικά, η οµάδα Τζουλάτι προσηλωµένη στο µορφωτικό της έργο, στη «στενή» δράση και 

αποφασισµένη για αυτόνοµη κατεύθυνση ανταγωνιστική ως προς το ΣΕΚΕ(Κ) δεν κατάφερε να 

συσπειρώσει όλους αυτούς τους αγωνιστές, οι οποίοι ήταν απογοητευµένοι από τις επιλογές της 

ηγεσίας του κόµµατος. Γι’ αυτό το λόγο, η οµάδα Τζουλάτι δεν πρέπει να συντέλεσε καθοριστικά στη 

διαµόρφωση της νέας πλειοψηφίας µέσα στο κόµµα, όπως αντίθετα συνέβαλε η οµάδα του 

Παπαναστασίου. Ίσως να συνέβαλλε όµως στο κλίµα εναντίον των σοσιαλδηµοκρατών, εφόσον 

υπεράσπιζε γενικά τον µπολσεβικισµό. Σίγουρα, όµως θα πρέπει να εκµεταλλεύτηκε την γενικότερη 

παράλυση του κόµµατος και ταυτόχρονα την αντιστροφή του κλίµατος προς τον κοµµουνισµό για να 

στρατολογήσει νέα µέλη. Ως αποτέλεσµα από τη µία της µετατόπισης του κόµµατος προς τα 

αριστερά και από την άλλη της αδράνειας της κίνησης Τζουλάτι και τη µη συµµετοχή στο νέο 

ηγετικό συνασπισµό του ΣΕΚΕ(Κ), θα πρέπει να αποδώσουµε τη διάσπαση, που έλαβε χώρα στη 

νεολαία τον Μάιο του 1923. 

Την 1η Μαΐου 1923 κυκλοφόρησε το περιοδικό Αρχείον Μαρξισµού, που περιείχε µόνο 

µεταφράσεις. Κατά τον Κώστα Καστρίτη η έκδοση του περιοδικού βρήκε µεγάλη απήχηση στη βάση 

της νεολαίας του κόµµατος, καθώς αναγνώρισε πίσω από αυτό τους συντελεστές του περιοδικού 

Νεολαία. Η αντίδραση από τη µεριά του ΣΕΚΕ(Κ), το οποίο καταδίκασε τη νέα έκδοση, ήταν άµεση 

και εκδηλώθηκε στην πρωτοµαγιάτικη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο Μοσχάτο, την πρώτη µέρα της 

διακίνησης του περιοδικού. Μια οµάδα µε τους Σαργολόγο και τον Παπαναστασίου επιτέθηκε στους 

πωλητές του  περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού και κατάσχεσε έντυπα και ένα σοβαρό ποσό. Με 
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αφορµή αυτό το γεγονός η διοίκηση της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Αθήνας συγκάλεσε ειδική 

συνέλευση µε σκοπό να καταδικάσει την νέα έκδοση, όπως ακριβώς έπραξε και η διοίκηση του 

ΣΕΚΕ(Κ). Στη συνέλευση αυτή όµως, η πλειοψηφία των νεολαίων εκφράστηκε θετικά για το νέο 

περιοδικό και απαίτησε την αναγνώρισή και υποστήριξή του από το ΣΕΚΕ(Κ) και την ΟΚΝΕ. Το 

αποτέλεσµα ήταν η διοίκηση των Βεντούρα και Φίτσο να διαγράψει, µεσά στο γενικότερο κλίµα 

διαφραφων, την πλειοψηφία της συνέλευσης, οδηγώντας σε µια νέα διάσπαση στο χώρο της 

νεολαίας.67  

Στις 18 Αυγούστου 1923 ξέσπασε η µεγάλη Γενική Απεργία ενάντια στην κυβέρνηση 

Πλαστήρα. Πρωτοπόροι και ηγέτες στην απεργία από τη µεριά του ΣΕΚΕ(Κ) αναδείχτηκαν οι 

Μάξιµος, Νικολινάκος, Ευαγγέλου, Σταυρίδης κ.α., ενώ στους Παλαιούς Πολεµιστές ο Παντελής 

Πουλιόπουλος, δηλαδή όλοι όσοι προέρχονταν από το µέτωπο ή τον µικρασιατικό ελληνισµό, 

παροπλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο πολιτικά τα παλιά ηγετικά στελέχη. Η απεργία αυτή, µε την 

ιδιαίτερα ριζοσπαστική δυναµική της, φαίνεται, πως ανέδειξε και διαµόρφωσε ένα νέο ηγετικό 

συνασπισµό µέσα στο ΣΕΚΕ(Κ), ο οποίος και ανέλαβε στην επόµενη φάση να «µπολσεβικοποιήσει» 

το κόµµα, ενώ ένα µέρος αυτού του νέου ηγετικού συνασπισµού θα αποτελέσει αργότερα την 

τροτσκιστική αριστερή αντιπολίτευση του περιοδικού Σπάρτακος (Πουλιόπουλος, Μάξιµος, 

Νικολινάκος κ.α). Αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για εµάς είναι, ότι σε αυτήν την απεργία τα 

µέλη της οµάδας Τζουλάτι, που στο εξής θα αποκαλούνται  αρχειοµαρξιστές, εµφανίζονται για πρώτη 

φορά να έχουν ενεργή πολιτική δράση. Στην πραγµατικότητα, όµως, δε δρουν συντονισµένα ούτε 

συγκροτούν ξεχωριστές παρατάξεις, απλώς παρασύρονται και συνεργούν στο απεργιακό κύµα, µέσα 

στα πλαίσια του ΣΕΚΕ(Κ) και µέσα στην ΓΣΕΕ68. Γρήγορα, όµως, όταν το κλίµα θα αντιστραφεί, οι 

αρχειοµαρξιστές θα επιστρέψουν στο γνωστό διαφωτιστικό µορφωτικό τους έργο. 

Στις 19 Σεπτέµβρη 1923 θα συγκληθεί το Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ), στο 

οποίο θα καταδικαστούν οι «ρεφορµιστές» σοσιαλδηµοκράτες και οι «εξτρεµιστές» του 

Παπαναστασίου. Στις 21 Οκτωβρίου 1923 θα εκδηλωθεί το πραξικόπηµα του Μεταξά και στις 16 

∆εκεµβρίου θα διεξαχθούν εκλογές. Σε αυτές το ΣΕΚΕ θα λάβει 18.000 ψήφους όταν στις εκλογές 

του 1920 είχε λάβει περίπου 50.000, γεγονός που θα καταδείξει συνολικά την αποτυχία του ΣΕΚΕ(Κ) 

να εκφράσει πολιτικά τις ριζοσπαστικές δυναµικές και ρωγµές, αν και ουσιαστικά πρόκειται για 

διαφορετικό κόµµα µετά την αποχώρηση της παλιάς ηγεσίας. Στα τέλη του 1923, ο Παντελής 

Πουλιόπουλος θα µεταβεί στην Μόσχα και θα εκπροσωπήσει το κόµµα στην Κ∆. Εκεί θα συναντήσει 

τον Λένιν και τον Κάµενεφ. Στις αρχές του 1924 θα έρθουν στην Ελλάδα µε το καράβι «Τσιτσερίν» 

οι θητεύσαντες στις σχολές της Μόσχας, οι οποίοι προορίζονταν για κοµµατικά στελέχη και θα 

µείνουν γνωστοί στην κοµµατική ιστορία ως Κούτβιδες. Οι εξελίξεις αυτές θα καθορίσουν για άλλη 
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µια φορά τους συσχετισµούς µέσα στο ΣΕΚΕ(Κ). Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου 1924 θα συγκληθεί το 

Εθνικό Συµβούλιο του ΣΕΚΕ(Κ). Η νέα Κεντρική Επιτροπή είναι πλέον τριµελής και αποτελείται 

από τους Μάξιµο, Κορδάτο και Αποστολίδη. Επίσης, θα διαγραφεί ο Ευάγγελος Παπαναστασίου και 

θα ακολουθήσει η διάλυση του τµήµατος Πειραιώς και η ανασύστασή του από έµπιστα στελέχη. Από 

αυτή τη διάσπαση θα προκύψει η Κοµµουνιστική Ένωση Ελλάδας µε περιοδικό το Κοµµουνιστικό 

Βήµα. Λίγους µήνες αργότερα, θα διαγραφεί και ο Φραγκίσκος Τζουλάτι και θα ολοκληρωθεί και 

τυπικά η αρχειοµαρξιστική διάσπαση στο τµήµα Αθηνών, από την οποία θα προκύψει η 

κοµµουνιστική αρχειοµαρξιστική οργάνωση.  

Στις αρχές του 1924 τέθηκε στην ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά πολιτειακό ζήτηµα 

προτάσσοντας το δίληµµα: δηµοκρατία ή βασιλεία. Το Μάρτη του 1924, η διοικούσα επιτροπή του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος ανακοινώνει πως διατηρώντας επιφυλάξεις και γνωρίζοντας τον αστικό 

χαρακτήρα της δηµοκρατίας «το Κοµµουνιστικό κόµµα της Ελλάδος δεν θα τηρήσει αρνητικήν 

πολιτικήν εις το πολιτειακόν ζήτηµα» εκτιµώντας, ότι η πάλη για την αστική δηµοκρατία λειτουργεί 

ευνοϊκά στην πάλη για την εργατοαγροτική δηµοκρατία.69 Τον ίδιο µήνα πραγµατοποιήθηκε στο 

σπίτι του Φρ. Τζουλάτι ένα «ακτίφ» στο οποίο συµµετείχαν 30-35 άτοµα στριµωγµένα σε ένα 

δωµάτιο και έµεινε γνωστό ως η Πρώτη Συνδιάσκεψη του Αρχείου. 70  Στη συνδιάσκεψη συµµετείχαν 

τα πιο γνωστά στελέχη της κίνησης, όπως ο Σαραντίδης, ο ∆εδούσης, ο Καββαδάς (Σφύρης), ο 

Τσιγαρίδης (Ποντίκης), ο Γκοβόστης, ο Γιωτόπουλος, Πίνδαρος, Καρλιάφτης (Καστρίτης), 

Γυφτόπουλος, Αναστασίου κ.α. Στην εισήγησή του ο Τζουλάτι διαφώνησε µε τη γραµµή του 

κόµµατος στο πολιτειακό, καθώς και µε το σύνθηµα για εργατοαγροτική δηµοκρατία, και αντέταξε το 

σύνθηµα της σοβιετικής δηµοκρατίας προτείνοντας την ενεργητική αποχή. ∆ιαφώνησε µόνο ένα 

µέλος, κάποιος Κόρακας, ο οποίος και αποχώρησε. Επίσης, σε αυτό το «ακτίφ» αναγνωρίστηκε η 

µεγάλη σηµασία του Πειραιά ως προλεταριακού κέντρου και τέθηκε η ανάγκη µεγαλύτερης 

επέκτασης σε αυτό. Το ΚΚΕ µετά το δηµοψήφισµα θα επανέλθει στο πολιτειακό ζήτηµα και θα 

διακηρύξει την εναντίωσή του στην αστική δηµοκρατία και θα δηλώσει την ανάγκη για επαναστατικό 

αγώνα για την εργατοαγροτική κυβέρνηση.71 Τον Σεπτέµβριο του 1924 πραγµατοποιήθηκε ένα 

ακόµη «ακτίφ» της αρχειοµαρξιστικής κίνησης. Σε αυτό συζητήθηκε το ζήτηµα των οικονοµικών 

αναγκών του περιοδικού, ώστε να καταστεί η οργάνωση αυτάρκης.72  

Η πορεία προς τη διάσπαση αποτελεί κατάληξη µιας ακολουθίας γεγονότων. Συγκεκριµένα 

προέκυψε εξαιτίας της παραβίασης κάποιων βασικών αρχών της οργάνωσης, όπως η µυστική ύπαρξη 

και δράση. Αφορµή της διάσπασης στάθηκε η ενηµέρωση της κοµµατικής ηγεσίας από έναν 

διαγραφέντα αρχειοµαρξιστή, τον Λευτέρη Αποστόλου, για την ύπαρξη, την έκταση και το 

χαρακτήρα της κίνησης. Τον Απρίλιο του 1924 συνεδρίασε η Τοπική Επιτροπή του Τµήµατος της 
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Αθήνας και αποφάσισε τη διαγραφή του Τζουλάτι. Γρήγορα, ακολούθησαν και άλλες. Αλλά για 

ακόµη δύο χρόνια οι αρχειοµαρξιστές δε θα πάψουν να επιµένουν στη µυστική «στενή» δράση, 

διατηρώντας πολλά µέλη τους µέσα στο κόµµα εφαρµόζοντας αυτόν τον πρωτογονικό σε σχέση µε 

τον θεωρητικοποιηµένο των µετέπειτα τροτσκιστών εισοδισµό.73 

Την περίοδο αυτή η οµάδα των Τζουλάτι-∆εδούση-Σαραντίδη, η οποία είχε εµφανιστεί αρχικά 

µε τη µορφή της Κοµµουνιστικής Ένωσης ως ο εισηγητής και ως ο µοναδικός φορέας και εκφραστής 

του µπολσεβικισµού στην Ελλάδα συνοµιλώντας µε την Κ∆ και την ΒΚΟ και είχε ξεκινήσει ως η 

βασική κοµµουνιστική αντιπολίτευση απέναντι στη σοσιαλδηµοκρατική ηγεσία, θα απολέσει τις 

διασυνδέσεις της, την αποκλειστικότητα στην εκφορά του κοµµουνιστικού λόγου και τον 

αντιπολιτευτικό ρόλο της ως αντιηγετική οµάδα πίεσης για την αποδοχή των «21 όρων» της Κ∆. Θα 

αποµονωθεί συνειδητά τόσο από το κόµµα όσο και από το εργατικό κίνηµα και στην πράξη δε θα 

παίξει κανένα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την διαµόρφωση του νέου κοµµουνιστικού 

κόµµατος, όπως η τάση του Παπαναστασίου και οι άλλοι κοµµουνιστές ηγέτες, και γενικά θα απέχει 

στρατηγικά από τις εξελίξεις του πολιτικού σκηνικού. Ο αρχειοµαρξισµός θα παραµείνει συνεπής 

στο έργο που ανέλαβε, να διαµορφώσει δηλαδή τα στελέχη του νέου κοµµουνιστικού κόµµατος.  

Η οµάδα θα συνεχίσει να διευρύνει την επιρροή της και να συγκροτεί νέους πυρήνες. Μάλιστα, 

στην επόµενη φάση θα καταφέρει να αποσπάσει από το ΚΚΕ ένα σοβαρό δυναµικό και να κερδίσει 

κοµµάτια από την επιρροή του κόµµατος, για να αναδειχτεί σε ισότιµο αντίπαλό του. Ο ιδιόµορφος 

αποκρυφιστικός µπολσεβικισµός του αποκτά απήχηση και θα αναδειχτεί από το 1924 ως το 1927 σε 

ένα ξεχωριστό ρεύµα µέσα στην εργατική τάξη.  
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του εξωτερικού», Κοµµουνισµός, 15/12/1920) 
33 Υπότιτλος µέχρι το 1921 είναι «∆εκαπενθήµερο Σοσιαλιστικό Μορφωτικό περιοδικό», ενώ από το 1921 «Θεωρητικό 
όργανο της Κοµµουνιστικής Ενώσεως δεκαπενθήµερον». Πωλούταν 40 λεπτά και ήταν 12σέλιδο. 
34 Π.χ. περίληψη του κεφαλαίου του Μαρξ, Μαρξ Κ., «Το κεφάλαιον (περίληψις υπό Ντεβίλ)» (αρ.1 ως αρ. 13), Μαρξ Κ., 
«Η θεωρία της αξίας, περίληψις υπό Κάουτσκη» (αρ.16), των Μπουχάριν Ν.-Πρεοµπραζένσκι Ε., «Συγκέντρωση και 
κεντρικοποίηση του κεφαλαίου» (αρ.17), «Η εκµετάλλευση της εργατικής δυνάµεως» (αρ. 18), «Το κεφάλαιον», (αρ. 19), 
«Το κεφαλαιοκρατικό κράτος» (αρ.19) κ.α. 
35 Π.χ. Κρούπσακαγια Ν., «Το έργο της λαϊκής µορφώσεως στη Σοβιετική Ρωσία» (αρ. 13), Λουνατσάρκη Α., Η 
εκπαίδευση στη Ρωσία, (αυτοτελής έκδοση), Αθήνα 1921, Ράντεκ Κ. Ο σοσιαλισµός απ’ τη θεωρία στην πράξη, 
(αυτοτελής έκδοση), Αθήνα 1921 κ.α. 
36 Θεωρούσαν ότι «µε την αντίληψη της ‘‘ξερής’’ και ‘‘ακαδηµαϊκής’’ µόρφωσης χωρίς καµµιά εξέταση και κρίση για το 
ελληνικό κίνηµα» που διακρίνει την οµάδα του Κοµµουνισµού δηµιουργήθηκε ένα κενό το οποίο καλούνταν προφανώς οι 
ίδιοι να καλύψουν. (Βλ. Γιαννουλάτος Στ., ∆εσύπρης Γ., Φιλίππου Γ., «Παρέµβαση στο ‘‘επίπεδο της κοµµουνιστικής 
ιδεολογίας’’», Νέα Ζωή 5-6, 1/5/1921-15/5/1921) ένα κενό βέβαια που ισχυρίζεται πως θα το καλύψει η Νέα Ζωή. 
37 Στην Αθήνα πωλούταν στα περίπτερα, αρχικά στο καφφενείο του συνδικάτου «Πρόοδος» και έπειτα στο καπνοπωλείο 
Κ. Πετράτου (Στοά Γ.Καρελλά, Λυκούργου 10) και στο «Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο» Χ. Γιαννιάρη (Σοφοκλέους 3). Τέλος, 
πωλούταν στην Αλεξάνδρεια από τις εκδόσεις «Γράµµατα». Αυτά τα δύο βιβλιοπωλεία θα πωλούν όπως θα δούµε και 
στη συνέχεια και το περιοδικό Αρχείο του Μαρξισµού. Ενδιαφέρουσα µια είναι συνεργασία του περιοδικού µε κάποιον 
εγκατεστηµένο στο Λονδίνο «επιστήµονα», τον Αθανάσιο Τσάλλη, οποίος ανέλαβε µια µόνιµη στήλη µε τίτλο «Μια 
µατιά σ’ όλο τον κόσµο» παρουσιάζοντας ειδήσεις από τα σοσιαλιστικά κινήµατα όλου του κόσµου, από τις Ινδίες µέχρι 
και τις ΗΠΑ. Η σχέση αυτή µπορεί να υποδεικνύει επαφές µε άλλες κοµµουνιστικές οργανώσεις του εξωτερικού, κάτι 
όµως που δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ούτε και από την προφορική αρχειοµαρξιστική παράδοση. Η µόνη αναφορά 
είναι στην σε µια οργάνωση της Ιταλίας, που διασπάστηκε την ίδια περίοδο από το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα. Η 
επαφή πάντως για το σπίτι πιθανόν να προέκυψε µε µεσολάβηση και βοήθεια του ∆ρακούλη, καθώς συµπίπτει µε την 
µεταφορά των γραφείων της Ένωσης σε ένα σπίτι, που υπενοικίαζε ο έλληνας αυτός σοσιαλιστής διανοούµενος. 
38 Π.χ. Κολλοντάι Αλ., «Η οικογένεια και το κοµµουνιστικό κράτος» (αρ.6), «Η πορνεία και η νεολαία του 
προλεταριάτου» (αρ. 15), Pascal P., «Τα ηθικά αποτελέσµατα του σοβιετικού πολιτεύµατος» (αρ. 21), Κολλοντάι Αλ. Η 
οικογένεια και το κοµµουνιστικό κράτος, (αυτοτελής έκδοση), Αθήνα 1920 κ.α. (Ο Νούτσος παραθέτει συγκεντρωµένα 
όλα τα άρθρα του περιοδικού Κοµµουνισµός τα οποία παραθέτουµε εµείς. Βλ. Νούτσος Π., ό.π., σ. 402-404)  
39 Βλ. Λένιν Β.Ι., Τι να κάνουµε;, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2002 
40 Για παράδειγµα διασώθηκε ένα βιβλίο µε τίτλο Ο Αλκολισµός που κυκλοφόρησε στα 1919 από το Εκδοτικό Τµήµα των 
Νεολαίων του ΣΕΚΕ. Ανήκει σε µια σειρά εκδόσεων του Τµήµατος Νεολαίας, αλλά είναι το µοναδικό από όσα 
διασωζονται στο ΕΛΙΑ και έχουµε υπόψιν που αναφέρεται σε ζητήµατα ηθικής. Επίσης, είναι το µοναδικό στο οποίο 
αναγράφεται στο εξώφυλο του µε κόκκινη σφραγίδα ο τίτλος «Μορφωτικός Σοσιαλιστικός Όµιλος Εργατών». (Βλ. 
Αρδίτη Α., Αλκολισµός, Εκδοτικό Τµήµα Νεολαίαων, ΣΕΚΕ, 1919) Πιθανότατα, λοιπόν, το βιβλίο αυτό να προέρχεται 
από τον κύκλο Τζουλάτι που ηγεµόνευε στην ΣΕΝΑ. Εξάλλου, η ιδιαιτερότητα της σφραγίδας υποδεικνύει την ύπαρξη 
µιας ξεχωριστής αντίληψης που είχε τη µορφή Μορφωτικού Κύκλου. 
41 Βλ. Σταυρίδης Ελ., Τα παρασκήνια του ΚΚΕ, από της ιδρύσεως µέχρι του συµµοριτοπόλεµου, Αθήνα 1953, σ. 70. Ο 
Σταυρίδης την εποχή που γράφει µετατοπισµένος στο δεξιό στρατόπεδο δεν φαίνεται να έχει καµιά σκοπιµότητα να 
τονίσει αυτές τις αδυναµίες του ΣΕΚΕ και για αυτό σε αυτές τις παρατηρήσεις του µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος. 
42 Ο Καστρίτης αναφέρει δραστηριότητες µελών του Κοµµουνισµού στο µέτωπο µε αποστολές επαναστατικού υλικού και 
συγκεντρώσεις στα γραφεία της οργάνωσης στην Πειραιώς 40.    Μάλιστα, στις 21 Απριλίου του 1921 η αστυνοµία 
επιτέθηκε στα γραφεία κατάσχοντας και καταστρέφοντας υλικά. – Το ∆εκέµβριο του 1920 τα γραφεία του περιοδικού 
µεταφέρονται στην οδό Βούλγαρη 2 «όπισθεν του εργοστασίου Βατίστα» στον Πειραιά. Στις 15 Φεβρουαρίου 1921 
µεταφέρονται στην οδό Μητροπόλεως 8 και τον επόµενο µήνα στην Πειραιώς 40, στο σπίτι κάποιου Σακελαρίου που «ο 
‘‘Κοµµουνισµός’’ υπενοικίασεν παρά του υπεκµισθωτού κ. Πλατ. ∆ρακούλη»(Κοµµουνισµός, 11 Μαρτίου 1921). 
43 Συγκεκριµένα ο Καρλιάφτης αναφέρει τη δράση των µελών του Κοµµουνισµού στη Σµύρνη και στις καλές σχέσεις που 
είχαν µε τον Πουλιόπουλο και τους άλλους αγωνιστές του ΣΕΚΕ. Βλ. Καστρίτης Κ., Ιστορία του Μπολσεβικισµού-
τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος δεύτερο, σ. 42-45 
44 Τέτοια άρθρα είναι π.χ. του Ζηνόβιεφ Γ., «Το κοµµουνιστικό κόµµα και τα συνδικάτα», (αρ. 8), του Λένιν Ν., «Για τη 
νέα αγροτική πολιτική» (αρ.15), των Λένιν Ν.– Ζηνόβιεφ Γ., «Οι σοσιαλισταί και ο πόλεµος» (αρ. 1 ώς 8) κ.α.  



 37

                                                                                                                                               
Συγκεκριµένα, στο τελευταίο αυτό άρθρο είναι εµφανές πως τα µέλη της οµάδας Κοµµουνισµός επιχειρούν να καλύψουν 
την έλλειψη γραµµής του ΣΕΚΕ για τον πόλεµο µε τα λόγια των Ζηνόβιεφ και Λένιν. 
45 Ο Λευτέρης Αποστόλου αναφέρει ότι αντιπρόσωπος της ΒΚΟ επισκέφτηκε την Ελλάδα ένα χρόνο νωρίτερα, στα 1920, 
και συναντήθηκε µε την ηγεσία της Κοµµουνιστικής Ένωσης, στην οποία ανέπτυξε την αναγκαιότητα της ενότητας.Βλ. 
Αποστόλου Λ., µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη στον Θ. Μπενάκη στις 2/8/1981 
46 Βλ. περ. ∆αυλός, τ. 1., 1931 και εφηµερίδα Πάλη των Τάξεων, ∆ευτέρα 1/7/1946.  
47 Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 24/6/1946  
48 Βλ. Ποντίκης Γ.,ό.π. 
49 Αργότερα οι αρθρογράφοι στον Ριζοσπάστη θα χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένα αυτό το στοιχείο για να εξηγήσουν την 
επιλογή της µυστικής δράσης: «Η ‘‘Ένωση’’ έκανε κάποια … φανερή εργασία. Το πράγµα αυτό στενοχωρούσε όχι λίγο 
τα διευθύνοντα την ‘‘Ένωση’’ µικροαστικά στοιχεία, κι’ αυτό γιατί η φανερή εργασία προκαλούσε καµιά φορά µερικές 
καταδιώξεις, ασήµαντες βέβαια, µα πάντα καταδιώξεις.» Βλ. [Αποστόλου Λ.,] «Αρχειοµαρξισµός και αρχειοµαρξιστές», 
Ριζοσπάστης, 24/9/1926 
50 Η οµάδα αυτή που θα µείνει γνωστή ως Πρώτος Πυρήνας αποτελούταν από τους Φρ. Τζουλάτι, Γεώργιο Σαραντίδη, 
Γρηγόρη Σαραντίδη, Σωτήρη Τσιγαρίδα, Χρήστο ∆εδούση, Λευτέρη Αποστόλου, Κώστα Γκοβόστης, Νίκο Φωτόπουλο, 
Παναγιώτη Καβαδά και Κατσάνο. Ο Θεόδωρος Μπενάκης αναφέρει στο βιβλίο ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος βασικά 
βιογραφικά στοιχεία για την πρώτη ηγετική αυτή οµάδα. 
51 Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31 
52 ∆ηµοσιεύεται για πρώτη φορά στο περιοδικό ∆αυλός, τ.1, στα 1931 και επαναδηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Πάλη των 
Τάξεων τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 1946 από τον Γ. Ποντίκη. 
53 Βλ. Λενιν Β.Ι., Ο ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2001 
54 Βλ. περ. ∆αυλός, τ. 1., 1931 και εφηµερίδα Πάλη των Τάξεων, ∆ευτέρα 1/7/1946.  
55 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος δεύτερο, σ. 63 
56 Το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου ξεσπάει εξέγερση στο Βόλο που καταλήγει ύστερα από µια διήµερη ηγεµονία της 
Πανεργατικής Ένωσης σε µια τεράστια καταστολή µε την επέµβαση του στρατού µε λεηλασίες στα σωµατεία, συλλήψεις, 
επιθέσεις και βασανιστήρια. Τελικά, συνελήφθησαν 34 άτοµα ανάµεσα στα οποία ο Αβ. Μπεναρόγια και ο Αποστολίδης. 
Τον Απρίλιο µε αφορµή την απαγόρευση των εκδηλώσεων της Πρωτοµαγιάς (µε το παλιό ηµερολόγιο) διοργανώθηκαν 
µετά από παρακίνηση του ΣΕΚΕ(Κ) και των σωµατείων παράνοµες διαδηλώσεις εργατών. Ταυτόχρονα στασίασε ένα 
Σύνταγµα Στρατού που µετέβαινε στην Μικρά Ασία. Οι αρχές κήρυξαν τον στρατιωτικό νόµο και επέβαλαν την τάξη. 
Πάλι συνελήφθησαν σηµαντικά στελέχη του κόµµατος. Το Μάϊο ξεσπάνε και άλλες απεργίες στους ηλεκτροτεχνήτες. Το 
Νοέµβριο του 1921 έγινε µια µεγάλη απεργία της Οµοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισµού. Η απεργία χαρακτηρίστηκε 
στάση και διατάχθηκε η επιστράτευση των απεργών. Οι ηλεκτροτεχνίτες δεν υπάκουσαν και επακολούθησαν πολλές 
συλλήψεις και δίκες µε κατάληξη την Ακροναυπλία. Αµέσως, µετά ξεσπάει µεγάλη η απεργία των σιδηροδροµικών. Βλ. 
Λιβιεράτος ∆., ό.π., σ. 77-85 
57 Βλ. Νούτσος Π., ό.π., σ. 38 – 42 και Γεωργιάδης Γ., Γεωργιάδης Γ., «Οικονοµική και πολιτική κατλαστασις της 
Ελλάδος κατά το 1922, το πρόγραµµα του κόµµατος µας δια το 1922, Φεβρουάριος 1922», στο Γεωργιάδης Γ. 
Σοσιαλισµός προβλήµατα θεωρίας εφαρµογής και πράξης, τ. Α, (1910-1923), επιµ. Γεωργιάδου – Κατσουλάκη Αγγελική, 
Παπαζήση Αθήνα,  
58 Βλ. Γεωργιάδης Γ., ό.π., σ. 379-380  
59 Μόνο ο Ευάγγελος Παπαναστασίου, ο οποίος εξελίσσεται σε ηγέτη των συνδικαλιστών του Πειραιά θα συγκροτήσει 
την Κοµµουνιστική Πτέρυγα ως αντιπολιτευτική τάση απέναντι σε µια ηγεσία, που πλέον υποτιµά ανοιχτά την 
συνδικαλιστική δράση. 
60 Στην ιδρυτική Συνδιάσκεψη πρέπει να ψηφίστηκε το καταστατικό της οργάνωσης. Αναφορά σε καταστατικό υπάρχει 
µόνο στο Ριζοσπάστη στα 1924 όταν µε το πέρασµα του Αποστόλου στο ΚΚΕ περιήλθε στα χέρια της κοµµατικής 
ηγεσίας. «Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος, Τµήµα Αθηνών Ανακοινωθέν», Ριζοσπάστης 26/4/1924  
61 Βλ. για τον τρόπο οργάνωσης Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 
2/8/1946. Επίσης, παρόµοια παρουσίαση του οργανωτικού µοντέλου του πρώτου αρχειοµαρξισµού βρίσκουµε στον 
Λουκά Αποστόλου. Βλ. Αποστόλου Λ., (µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη στον Θ. Μπενάκη στις 2/8/1981) 
62 Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31 
63 Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 24/6/1946 
64 Βλ. ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, ό.π., σ. 270 
65 Βλ. ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, ό.π., σ. 297 
66 Σε τρεις πηγές αναφέρεται ότι ο Παντελής Πουλιόπουλος όταν επέστρεψε στην Αθήνα ήρθε σε επαφή µε τον ίδιο τον 
Τζουλάτι και συζήτησαν πολλές φορές το ενδεχόµενο κοινής δράσης. Ο Καρλιάφτης συγκεκριµένα αναφέρει τα σηµεία 
στα οποία διαφώνησε ο Πουλιόπουλος µε τον Τζουλάτι: Ο Παντελής Πουλιόπουλος ήταν «αγωνιστής µαζικής, φαρδιάς 
δράσης», ενώ ο Τζουλάτι «έδινε προτεραιότητα στη στενή δράση», ο Πουλιόπουλος  «πίστευε ότι το ΣΕΚΕ µπορούσε να 
γίνει κοµµουνιστικό», ενώ ο Τζουλάτι το απέκλειε, ο Πουλιόπουλος «αγωνιζόταν για την αναγέννηση του ΚΚΕ», ο 
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Τζουλάτι για τη «δηµιουργία νέου κόµµατος». (Βλ. Καστρίτης Κ., Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, 
µέρος δεύτερο, σ. 159-60. Επίσης, βλ. Ιωαννίδης Γ., Αναµνήσεις, και Μοναστηριώτης, Βήµα, Οκτώβριος 1978) Επίσης, 
διαφαίνεται και από τα λόγια του Πουλιόπουλου, όταν ο ίδιος στα 1930, διαχωρίζοντας την µετέπειτα αρχειοµαρξιστική 
δράση από την δράση των αρχειοµαρξιστών πριν το 1924 και δικαιολογώντας ίσως µε αυτόν τον διαχωρισµό την δική του 
συµπόρευση µε τους µετέπειτα αρχειοµαρξιστές, θυµάται ότι «στα τέλη 1922 ή τον Γεννάρη 1923 ο κατόπιν αρχηγός των 
αρχειοµαρξιστών Γιωτόπουλος, δε θεωρούσε ανώφελο ν’ αγωνίζεται µαζί µας για την αναµόρφωση της Κοµµουνιστικής 
Νεολαίας Αθηνών»( Βλ. Πουλιόπουλος Π., «Κοµµουνισµός και αρχειοµαρξισµός», Σπάρτακος, τ. 6 ∆εκέµβριος 
1930,σ.12-15) 
67 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τρίτο, σ. 17 
68 Για παράδειγµα ο Καστρίτης-Καρλιάφτης αναφέρει ότι ο ίδιος δεχόταν εντολές από τον Χαϊτά. Στους αρτεργάτες είχε 
συγκροτηθεί ένας αρχειοµαρξιστικός πυρήνας ο οποίος συσπείρωνε τα πιο γνωστά ονόµατα του αρχειοµαρξισµού και 
ελληνικού τροτσκισµού. Μαθήµατα παρέδιδε ο Γεωργοπαπαδάτος και ο Σαραντίδης. Η αρχειοµαρξιστική παράταξη που 
αποτελούταν από 15 άτοµα συγκεντρωνόταν σε ένα καφενείο απέναντι από την Μητρόπολη. Η Οµοσπονδία αρτεργατών, 
µυλεργατών και µαρακανοποιών µε ηγέτη το µέλος του ΣΕΚΕ(Κ) Στύλο ξεκίνησε απεργιακές κινητοποιήσεις δύο µέρες 
νωρίτερα στις 16 Αυγούστου. Οι αρτεργάτες Αθηνών Πειραιώς συµµετείχαν στην απεργία στις 17 Αυγούστου µε 
αποτέλεσµα να µη λειτουργήσει κανένας φούρνος συµβάλλοντας καθοριστικά στη γενίκευση της απεργίας την εποµένη. 
Με πρωτοβουλία της αρχειοµαρξιστικής παράταξης οργανώθηκαν παράνοµες εργοστασιακές περιφερειακές συσκέψεις 
που αποφάσισαν την απεργία αντίθετα από τη διοίκηση Οικονόµου, τον οποίο ο Καστριτης-Καρλιάφτης αποκαλεί 
αντιδραστικό. Εκλέχτηκε απεργιακή επιτροπή στην οποία γραµµατέας ήταν ο Γεωργοπαπαδάτος και µέλη της οι 
αρχειοµαρξιστές Σάκκος κι ο Μουντζόπουλος. Το ίδιο συνέβηκε και στους αρτεργάτες Πειραιά. Η αρχειοµαρξιστική 
παράταξη «κέρδισε» τους αρτεργάτες στην απεργία. Ο Μόσχος επικεφαλής των αρχειοµαρξιστών αρτεργατών Πειραιά 
αναφέρεται ως ο βασικός υποκινητής όλων των αρτεργατών Πειραιά. Τότε θα πρέπει να αύξησαν και την επιρροή τους 
στο συνδικάτο Ζαχαροπλαστών παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε απεργία το σωµατείο. Η 
αρχειοµαρξιστική παράταξη των Ζαχαροπλαστών Αθηνών πάντως συµµετείχε στην απεργία µε αρχηγό τον 
αρχειοµαρξιστή Παναγιωτόπουλο. Στους εµποροϋπαλλήλους οι Αναστασιάδης και Γκοβόστης δεν κατάφεραν να 
παρασύρουν τους εργάτες σε απεργία. Γραµµατέας της παράταξης των εµποροϋπαλλήλων ήταν ο Λ. Καρλιάφτης 
(Κ.Καστρίτης). (Για τους αρχειοµαρξιστές και την γενική Απεργία βλ. Καστρίτης Κ., Ιστορία του Μπολσεβικισµού-
τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τρίτο, σ. 49-68) Η ένταση της απεργίας κορυφώνεται στις 23 Αυγούστου όταν η ΓΣΕΕ 
καλεί πανεργατική συγκέντρωση των εργατών στην πλατεία του πασαλιµανιού στον Πειραιά. Η Κυβέρνηση διατάζει να 
χτυπηθεί η διαδήλωση αφήνοντας 11 νεκρούς και τραυµατίες εργάτες. Την εποµένη η απεργία άρχισε να εκφυλίζεται. 
69 Βλ. ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, ό.π., σ. 424-27 
70 Με βάση αυτόν αριθµό µπορούµε να υπολογίσουµε ότι η οργάνωση αποτελούταν από 15 µέχρι 17 πυρήνες µε µία 
αντιστοιχία σε µέλη που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από 90 και περισσότερα από 170. Κάθε πυρήνας µπορούσε να έχει 
από 6 έως 10 µέλη. Εάν οι αντιπρόσωποι ήταν 30, οι πυρήνες είναι 15 που σηµαίνει 90 έως 150 µέλη. Εάν οι 
αντιπρόσωπο είναι 35, οι πυρήνες είναι 17 που σηµαίνει 108 έως 170 µέλη. Το πιο πιθανό βέβαια είναι να είναι λίγο 
παραπάνω από 100 έως το πολύ 150. 
71 Βλ. ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, ό.π., σ. 432-3 
72 Στο 11ο φύλλο του περιοδικού της 1ης Οκτωβρίου 1924 δηµοσιεύτηκε µια έκκληση για έκτακτο έρανο. 
73 Ο Λευτέρης Αποστόλου, αποτελούσε έκτοτε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ µε αναγνωρισµένη ειδίκευση στον 
αντιτροτσκισµό. Ο Αποστόλου την δεκαετία του 1960 θα βρεθεί ξανά σε ίδια οργάνωση µε τους παλιούς 
αρχειοµαρξιστές, στην Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατική Ένωση. Από τις αναφορές του Καστρίτη φαίνεται, πως ο πυρήνας των 
αρχειοµαρξιστών αναπήρων έθεσε για πρώτη φορά σε συζήτηση το ζήτηµα του πολιτικού ανοίγµατος της οργάνωσης 
κάτω από την πίεση των αναγκών των αναπήρων πολέµου. Η εισήγηση να συζητηθεί αυτό το γεγονός στην ηγεσία έγινε 
από τον Σταµατόπουλο και οι υπόλοιποι Βαλασιάδης, Αλεξόπουλος, Τσαούσης και τελευταίος ο Αποστόλου την 
αποδέχτηκαν. Ο µόνος που φέρεται να διαφοροποιήθηκε ήταν ο αντιπρόσωπος της ∆ιευθυντικής Επιτροπής Καβαδάς 
(Σφυρής), ο οποίος δεν κατάφερε να επηρεάσει τους άλλους και για αυτό αποσύρθηκε από την παρακολούθηση του 
πυρήνα των αρχειοµαρξιστών αναπήρων.( Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού 
στην Ελλάδα, µέρος τέταρτο, σ. 49) Ύστερα από αυτήν την απόφαση του πυρήνα θα πρέπει να εξελίχθηκαν τα γεγονότα 
που ο Αποστόλου διηγείται σε συνέντευξη στον Μπενάκη ότι δηλαδή στα 1923 µέσα στο κλίµα των διαδηλώσεων των 
αναπήρων πολέµου ηγήθηκε µαζί µε αρκετούς αναπήρους που συµπαθούσαν την κίνηση (Σταµατόπουλο, ∆ευτεραίο κ.α.) 
µιας οµάδας διαδηλωτών που προέβησαν στην κατάληψη ενός συνοικισµού, που χτιζόταν από το ελληνικό κράτος για 
τους πρόσφυγες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ερωτηµατικά στην ηγεσία του κόµµατος, διότι φάνηκε πως οι ανάπηροι 
καθοδηγούνταν από ένα δεύτερο άγνωστο πολιτικό κέντρο προκαλώντας µε αυτόν τρόπο τον κίνδυνο της αποκάλυψης.  
 



Κεφάλαιο ∆εύτερο 

Ο Αρχειοµαρξισµός, 
ένα µεγάλο µορφωτικό εργαστήρι 

 

Ενότητα Πρώτη 

 Η σηµασία της µόρφωσης στην αρχειοµαρξιστική συγκρότηση 
 

Πολλές φορές µέχρι τώρα έχουµε αναφέρει τη σηµασία και το ρόλο της µόρφωσης στην 

συγκρότηση του αρχειοµαρξιστικού κοµµουνισµού. Αυτό το χαρακτηριστικό διαφαίνεται ήδη από 

τις απαρχές του ρεύµατος, µε την εµφάνιση της οµάδας του Κοµµουνισµού και φαίνεται να 

προϋπάρχει στη Σοσιαλιστική Εργατική Νεολαία Αθηνών. Συνιστά, λοιπόν, τον δεσµό που συνέχει 

την Κοµµουνιστική Ένωση και τους πρώτους αρχειοµαρξιστικούς πυρήνες, µε τη µόνη διαφορά, 

βέβαια, ότι οι µορφωτικοί όµιλοι της οµάδα του Κοµµουνισµού δρούσαν δηµόσια. Επίσης, είναι 

σαφές ότι µε το περιοδικό Αρχείον Μαρξισµού επαναλαµβάνεται το εγχείρηµα του περιοδικού  

Κοµµουνισµός, πάλι µε τη διαφορά ότι το περιοδικό Κοµµουνισµός περιείχε, εκτός από τα 

µεταφρασµένα κλασικά µαρξιστικά έργα, κάποια εκλαϊκευτικά άρθρα, ενώ βέβαια από ένα 

ορισµένο σηµείο και έπειτα πολιτικοποιείται. Για τον αρχειοµαρξισµό το χρονικό εύρος µιας 

παρόµοιας µετατόπισης, από την φάση της µορφωτικής προσήλωσης στην φάση της πολυεπίπεδης 

πολιτικής δραστηριότητας, είναι µεγαλύτερο σε έκταση. Βασικοί σταθµοί αποτελούν το  1927, όταν 

η οργάνωση αποφασίζει να ασκήσει συνδικαλιστική δράση, το 1930, όταν συνδέεται µε την ∆ιεθνή 

Αριστερή Αντιπολίτευση και αποκτά το χαρακτήρα ενός «κανονικού» µπολσεβίκικου κόµµατος, 

και, βέβαια, το 1934, όταν το αρχειοµαρξιστικό οικοδόµηµα καταρρέει.  

Για τους αρχειοµαρξιστές της πρώτης περιόδου, η µόρφωση αποτελούσε την κυριότερη 

πολιτική πράξη και µε βάση αυτή πραγµατοποιούταν η προπαγάνδα και οι στρατολογήσεις νέων 

µελών. Ο αρχειοµαρξισµός µέχρι το 1934 όσο διευρυνόταν τόσο περισσότερο αποκτούσε, όπως θα 

δούµε, τα χαρακτηριστικά ενός µεγάλου µαρξιστικού – αλλά και όχι µόνο – σχολείου. Βέβαια, το 

Αρχείο της πρώτης περιόδου ως συµπληρωµατική οργάνωση στο ΣΕΚΕ/ΚΚΕ και στη συνέχεια ως 

διάσπασή του αναπαρήγαγε την δοµή και τα χαρακτηριστικά των Τοπικών Επιτροπών και Οµίλων 

του ΣΕΚΕ. Εξάλλου το πεδίο της δράσης του ήταν οι επιτροπές και οι όµιλοι του ΣΕΚΕ. Απλώς 

κάποια στιγµή ο έλεγχος της Επιτροπής ή του Οµίλου περνούσε στο Αρχείο και µόνο στην 

περίπτωση που αυτό γινόταν αντιληπτό από το Κόµµα επερχόταν η διαγραφή και η διάσπαση.  
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Τα µαθήµατα των αρχειοµαρξιστών διεξάγονταν σε µικρούς πυρήνες ή µεγαλύτερους 

µορφωτικούς οµίλους. Οι αρχειοµαρξιστές διαµόρφωναν το περιεχόµενο της διδασκαλίας τους µε 

βάση το επίπεδο των «µαθητών» και τους σκοπούς της οργάνωσης στην εκάστοτε συγκυρία. 

Υπήρχε ένα γενικό σχέδιο διαβάθµισης και εξέλιξης των µαθηµάτων, που ήταν δυνατόν να 

εξειδικευτεί ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κοινού και, αργότερα, τον εργατικό κλάδο. 

Από το 1927 και έπειτα προστέθηκε στην γενική βάση της εξέλιξης των µαθηµάτων ένα είδος 

επαγγελµατικών διαλέξεων για τον χαρακτήρα, τις θέσεις και τον τρόπο παρέµβασης της 

οργάνωσης στα διάφορα επαγγέλµατα (κυρίως των αρτεργατών, υποδηµατεργατών, καπνεργατών 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαµάτα). Τα µαθήµατα αυτά παρέδιδαν τα µεγαλύτερα ή παλιότερα 

στελέχη του εκάστοτε κλάδου. Πρόκειται για µια οργανωµένη µεταβίβαση της συλλογικής 

συνδικαλιστικής εµπειρίας και συνδέθηκε κυρίως µε την στρατηγική της συνδικαλιστικής 

επέκτασης του αρχειοµαρξισµού σε άλλες πόλεις και σωµατεία και αφορούσε τα νέα 

συνδικαλιστικά στελέχη. Στην πράξη και κυρίως την περίοδο που το Αρχείο παρέµενε εκτός 

πολιτικής δράσης, η ολοκλήρωση µέρους ή όλης της κλίµακας των µαθηµάτων αποτελούσε βασικό 

κριτήριο διαβάθµισης στην κοµµατική ιεραρχία, αλλά και διαχωρισµού ανάµεσα στα µέλη, τα 

δόκιµα µέλη, τους φίλους ή οπαδούς της οργάνωσης. Ένα προχωρηµένης µαρξιστικής κατάρτισης 

στελεχιακό δυναµικό αναλάµβανε κάθε φορά να συγκροτήσει και να διεξαγάγει τα µαθήµατα στους 

πυρήνες.  

Το αρχικό στελεχιακό προσωπικό αποτελείται από τα µέλη του Πρώτου Πυρήνα, ενώ µε την 

ανάπτυξη της οργάνωσης προστίθεται ένα ενδιάµεσο στρώµα στελεχών. Η διεξαγωγή των πρώτων 

µαρξιστικών µαθηµάτων του Πρώτου Πυρήνα πραγµατοποιούταν από τον Τζουλάτι στο σπίτι του 

στην οδό Μιχάλη Βόδα 31. Τα µαθήµατα αυτά γίνονταν µε βάση εκλαϊκευτικά κείµενα του 

Κεφαλαίου του Μαρξ, πιθανότερα χρησιµοποιώντας τις µεταφράσεις του περιοδικού Κοµµουνισµός, 

και το Αλφάβητο του Κοµµουνισµού των Μπουχάριν και Μπρεοµπραζένσκι, που ήταν αναπαραγωγή 

µιας µετάφρασης από την εφηµερίδα Φωνή του Εργάτη του ελληνικού τµήµατος του ΚΚΗΠΑ. 

Αρχικά τα µέλη του Πρώτου Πυρήνα ήταν εκείνα που ανελάµβαναν τα µαθήµατα στους πυρήνες. 

Στη συνέχεια όµως και κατά περιόδους συγκροτούνταν ειδικοί όµιλοι διαµόρφωσης «δασκάλων» 

στους οποίους διδασκόταν ο τρόπος διεξαγωγής των µαθηµάτων µε την εκ περιτροπή ανάπτυξη των 

θεµάτων από τους οργανωτές των κύκλων και τις  παρατηρήσεις τους. Στην Θεσσαλονίκη µάλιστα 

δηµιουργήθηκε µετά το 1927 ειδική µόνιµη σχολή κατάρτισης στελεχών. 

Τα µαθήµατα των αρχειοµαρξιστών διεξάγονταν στην ύπαιθρο, ενώ οι συναντήσεις και οι 

προσεγγίσεις νέων µελών στα καφενεία των πόλεων. Στα καφενεία η προπαγάνδα 

πραγµατοποιούταν ως εξής: φρόντιζαν το – συνήθως εν αγνοία του – υποψήφιο µέλος να κάθεται 
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στο κέντρο ενός τραπεζιού ανάµεσα σε δύο ή τρεις αρχειοµαρξιστές. Αυτοί άρχιζαν να συζητούν 

µεταξύ τους για διάφορα ζητήµατα, φιλοσοφικά, πολιτικά ή της καθηµερινότητας, χρησιµοποιώντας 

συνήθως µαρξιστική ορολογία. Το «υποψήφιο» µέλος εντυπωσιαζόταν και προβληµατιζόταν. Τις 

επόµενες ηµέρες επαναλαµβάνονταν συναντήσεις ή συµµετείχε στις εκδροµές. Στη συνέχεια, έτοιµο 

πολιτικά, εντασσόταν συνειδητά σε κάποιο πυρήνα. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελούσε µια 

περίοδο δοκιµής και προετοιµασίας, ένα είδος ελέγχου του ψυχικού, συνειδησιακού και κοινωνικού 

κόσµου του και ταυτόχρονα µια ιδεολογική-µορφωτική προεργασία. Ο προπαγανδιστής που 

αναλάµβανε το δόκιµο µέλος όφειλε να το γνωρίσει προσωπικά (δηλαδή την εργασία του, τις 

οικογενειακές του σχέσεις, την κατοικία του κ.α.) και ανάλογα µε τα προβλήµατα που τον 

απασχολούσαν επιχειρούσε να του απαντήσει µαρξιστικά, «να του δώσει µαρξιστική άποψη».  

 Εξωκοµµατικές οργανώσεις, όπως οι όµιλοι εκδροµών, χρησίµευαν ακριβώς σε πιο στενή 

παρακολούθηση και προπαγάνδα. Είχαν ιδρυθεί δύο εκδροµικοί σύλλογοι, ο «Όµιλος Εκδροµών 

Νέων» και ο «Όµιλος Εκδροµών Νέων και Νεανίδων» που διοργάνωναν εκδροµές στα Μελίσσια 

Αττικής, στη Χελιδονού, την Αγία Βαρβάρα στο Αιγάλεω, στη θάλασσα κ.α. Οι εκδροµικοί 

σύλλογοι συνέδεαν την διασκέδαση µε επαναστατικά τραγούδια, πολιτικές και θεωρητικές 

συζητήσεις και την κοινωνικοποίηση-πολιτικοποίηση µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Γιάννης 

Ποντίκης γράφει πως για πολλά χρόνια οι εκδροµικοί αυτοί σύλλογοι συγκέντρωναν µεγάλο αριθµό 

νέων και κοριτσιών, εργατών, υπαλλήλων, φοιτητών και µαθητών.74 Όταν το υποψήφιο µέλος 

έδειχνε πραγµατικά διάθεση για µια συστηµατική κατάρτιση στο µαρξισµό και διάθεση να 

συµβάλλει µε την προσωπική του δράση στην ανάπτυξη της οργάνωσης του έδιναν για αρχή µικρά 

και απλά βιβλία και έµπαινε σε κάποιο µορφωτικό όµιλο. Ο Φοίβος Αναστασιάδης θυµάται πως 

στις αρχές της δεκαετίας του 1930 συµµετείχε σε εκδροµές στη θάλασσα, σε εργοστάσια όπου 

συζητούσαν για τον τρόπο µε τον οποίο θα ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία από τους εργάτες 

στον σοσιαλισµό, σε νοσοκοµεία, όπως του Συγγρού και της Σωτηρίας, που συζητούσαν για την 

κατάσταση της εργατικής τάξης και για ζητήµατα ηθικής.75  

Εκτός από τις εκδροµές όµως, που συνήθως συνδυάζονταν µε την κυριακάτικη αργία, στην 

ύπαιθρο διεξάγονταν συνήθως τα µαθήµατα των οµίλων και των πυρήνων. Ο Κώστας Καστρίτης 

(Λουκάς Καρλιάφτης) περιγράφει το κλίµα µέσα στο οποίο διεξάγονταν αυτές οι συναντήσεις και 

τα µαθήµατα στον Πειραιά µετά το 1926. «Γέµισε, ο Πειραιάς πυρήνες, οµάδες δοκίµων και 

οµίλους µαθηµάτων. Στο Παλατάκι που ήταν τότε ασύχναστο δασύλλιο, κάθε βράδυ λειτουργούσαν 

οι κύκλοι µας. Απ’ την άλλη πλευρά στην ∆ραπετσώνα, οι συναντήσεις γίνονταν στους λοφίσκους 

της που ήταν τότε γυµνοί από κατοίκους. Πιο πέρα, προς το Κερατσίνι, σε µια χαράδρα που 

πέταγαν του δήµου τα σκουπίδια, κάναµε συγκεντρώσεις µε δεκάδες µέλη και συµπαθούντες. Στα 
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καφενεία στο κέντρο και σ’ όλη την πόλη οι οµάδες µας συναντιόνταν δίχως και τόση φροντίδα για 

το χαφιεδαριό, που τότε δεν ήταν όσοι σήµερα και ήταν πασίγνωστοι.»76 Οι συναντήσεις αυτές 

ορίζονταν πάντα βράδυ και συχνά φρουρούνταν από ένοπλους αρχειοµαρξιστές για να 

αποφευχθούν συγκρούσεις µε τους ένοπλους ιδιωτικούς φρουρούς των εργοστασίων. Βέβαια, η 

περίοδος µετά το 1926 ήταν η φάση κατά την οποία ο αρχειοµαρξισµός αναπτυσσόταν ραγδαία, 

αλλά ως προς το θεωρητικό περιεχόµενο και το χαρακτήρα των µαθηµάτων δεν θα πρέπει να 

υπήρχαν µεγάλες διαφορές. Απλά από το 1926 και έπειτα, ύστερα από την αναδιοργάνωση του 

Αρχείου και την µαζικοποίησή του, τα µαθήµατα θα πρέπει να είχαν πιο µόνιµο και οργανωµένο 

χαρακτήρα. Μόνιµο κοινό ήδη από το 1923 στις αρχειοµαρξιστικές διαλέξεις αποτελούσαν οι 

Ανάπηροι και τα Θύµατα Πολέµου που κατοικούσαν στα Κουντουριώτικα των Αµπελοκήπων.  

Ο Γιάννης Ποντίκης µεταφέρει στην «Ιστορία του Αρχειοµαρξισµού» τη γενική σειρά 

µαθηµάτων από το επίπεδο των αρχάριων µέχρι το επίπεδο των ανώτερων στελεχών της 

οργάνωσης. Το πρώτο επίπεδο ήταν οργανωµένες συζητήσεις µε σκοπό τη «απόκρουση των πιο 

συχνών συκοφαντιών και διαστρεβλώσεων κατά του κοµµουνισµού γύρω από τα ζητήµατα της 

οικογένειας, της θρησκείας, της Πατρίδος κλπ.» Αντίστοιχα κείµενα µε ηθικολογικό περιεχόµενο 

και προβληµατικές µπορεί να βρει κανείς, εάν ανατρέξει στο περιοδικό Κοµµουνισµός. Τα άρθρα 

αυτά είναι απλουστευτικές αναλύσεις σε ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινή συµπεριφορά των 

ελλήνων εργατών και αγροτών, καθώς και τις ιδεολογικές προεκτάσεις της οικονοµικής και 

κοινωνικής κατάστασής τους και, µάλλον, θα πρέπει να αποτελούσαν τη βάση για τα 

αρχειοµαρξιστικά µαθήµατα του ηθικολογικού χαρακτήρα. Με αυτά τα µαθήµατα προβάλλουν τον 

κοµµουνισµό ως συµπεριφορά, ηθική και γενικά ως σύστηµα αξιών που αντιπαλεύεται το 

εκµεταλλευτικό και ταξικό σύστηµα στην καθηµερινή ζωή των εργατών και αγροτών. Σε αυτή τη 

φάση της εκπαίδευσης θα πρέπει να διεξάγονταν οι επισκέψεις µε τους εκδροµικούς συλλόγους στο 

νοσοκοµείο Συγγρού, όπως θυµάται ο Φ. Αναστασιάδης. Εκεί νοσηλεύονταν ασθενείς µε αφροδίσια 

νοσήµατα και οι επισκέψεις αποσκοπούσαν στον παραδειγµατισµό των νέων. 

Η δεύτερη φάση αποτελείται από «µια σειρά µαθηµάτων ανάλυσης των προκαπιταλιστικών 

συστηµάτων, του καπιταλιστικού συστήµατος, [για] τα αίτια της δηµιουργίας των και της πτώσης 

των». Σε αυτή την βαθµίδα τα βιβλία τα οποία χρησιµοποιούσαν ήταν η «Οικονοµική εξέλιξη» και 

το «Αλφάβητο του Κοµµουνισµού». Στο τρίτο επίπεδο µαθηµάτων ασχολούνταν µε θέµατα που 

αφορούν τη δράση τους. Εκεί θα πρέπει να εξηγούνταν οι πρακτικές που εφάρµοζαν, οι διαφωνίες 

και ο τρόπος αντιπαράθεσης µε τα µέλη του ΚΚΕ. Σε ένα τέταρτο και πιο προχωρηµένο επίπεδο, το 

οποίο µάλλον παρακολουθούσαν τα πιο εξελιγµένα µέλη, διεξάγονταν µαθήµατα µε αντικείµενο τη 

«µελέτη της εξέλιξης των σοσιαλιστικών θεωριών (ουτοπιστικός και επιστηµονικός σοσιαλισµός) 
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και εξέλιξη των οργανώσεων για την επικράτηση αυτών (Α΄, Β΄, Γ΄, κλπ ∆ιεθνείς)». Σε ένα πέµπτο 

και τελευταίο επίπεδο ο Γ. Ποντίκης αναφέρει µαθήµατα µε περιεχόµενο ζητήµατα από το 

«Κεφάλαιο» του Μαρξ και την «υλιστική διαλεχτική». Ο Καστρίτης θυµάται πως στην Αγία Σοφία 

του Πειραιά γύρω στα 1926 «έκανε µαθήµατα δεύτερης σειράς σε 10 περίπου νέα στελέχη». Πάνω 

σε ένα σκελετό δικής του «σύνθεσης, ανάλυσης των ιδιοτήτων του Καπιταλισµού, του νόµους της 

αξίας και της υπεραξίας, του ιµπεριαλιστικού προτσέσου της εξέλιξης, και για τις κρίσεις, τις 

προϋποθέσεις για το σοσιαλισµό, την επανάσταση και το σοβιετικό σύστηµα διαδοχής»77.  

Οι µορφωτικές υποχρεώσεις των µελών της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης δε φαίνεται όµως 

να σταµατούν µόνο στην παρακολούθηση των µαθηµάτων, αλλά προεκτείνονταν και στην ιδωτική 

τους ζωή. «Η µόρφωση αυτή θα ήταν ελλιπής», γράφει ο Ποντίκης, «αν δεν συνοδευότανε από µια 

συστηµατική µελέτη που άρχιζε, µε την επίβλεψη των πιο µελετηµένων αγωνιστών από τα πιο 

απλούστερα και µικρά βιβλιαράκια µέχρι και τη µελέτη του ‘‘Κεφαλαίου’’ και του Ιστορικού 

Υλισµού».78 Σε αυτήν την κατεύθυνση, η αρχειοµαρξιστική οργάνωση αγόραζε και στη συνέχεια 

δάνειζε στα µέλη και οπαδούς της βιβλία. Ο φίλος ή το µέλος που είχε δανειστεί κάποιο βιβλίο, εάν 

ήθελε, µπορούσε να το κρατήσει, εφόσον πλήρωνε το αντίτιµο. Συνήθως, όµως, ήταν πολύ ακριβά – 

για  παράδειγµα ένα βιβλίο φυσικής ιστορίας έφτανε στην αξία των 50 δραχµών – και για αυτό 

συχνά δηµιουργούνταν προστριβές µε όσους αρνούνταν να επιστρέψουν ή να πληρώσουν τα 

αντίτιµα. Αυτές τις προστριβές τις εκµεταλλευόταν το ΚΚΕ και τις πρόβαλλε ο Ριζοσπάστης.  

Υπάρχει, όµως, και µια άλλη διάσταση στο µορφωτικό έργο του αρχειοµαρξισµού πέρα από 

την αµιγώς πολιτική και µαρξιστική. Τα αρχειοµαρξιστικά ενδιαφέροντα ήταν πολύ ευρύτερα και 

άγγιζαν όλα τα γνωστικά πεδία της επιστήµης. Από πολλές πηγές προκύπτει ότι διδάσκονταν στους 

µορφωτικούς πυρήνες στοιχεία των φυσικών επιστηµών και διοχέτευαν βιβλία µε αντίστοιχο 

περιεχόµενο. Γράφει, λοιπόν, ένας αποσκιρτίσας αρχειοµαρξιστής στον Ριζοσπάστη του 1928 πως 

«τα πρώτα µαθήµατα ήταν η αστρονοµία και η οικονοµική εξέλιξη επί πολλούς µήνες. Ύστερα 

αρχίζει η εξέταση των αυτοκτονιών που γίνονταν τότε. Βασική µας ασχολία είτανε οι εκδροµές στις 

οποίες γίνονταν µικροβιολογικές εξετάσεις και χηµικές πάνω σε έντοµα. Σοβαρότερο µάθηµα ήταν 

ο ∆αρβινισµός. Ύστερα χωριζόµαστε σε οµάδες που γίνονταν µαθήµατα για συνωµοτική δουλειά 

και άγριο χτύπηµα του Κοµµ. Κόµµατος. Τέλος, παρουσιαζόµαστε ύστερα από πολλές φασαρίες 

στον πολύ Αρχιχαφιέ και αρχικλέφτη των λεφτών των πτωχών εργατών Γιωτόπουλο ο οποίος έκαµε 

ανώτερα µαθήµατα...»79 Σε πλήρη συµφωνία µε αυτήν την εικόνα, ο Γεράσιµος Στεφανάτος 

περιγράφει τον χαρακτήρα των διαλέξεων στις εκδροµές: «Άλλος [οµιλητής συζητούσε] για 

βιολογία, άλλος για κοσµογονία, άλλος για ιστορία, άλλος πολιτική, άλλος οικονοµία, άλλος 

αστρολογία, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ από κανέναν σας όταν σας πω ότι άκουσα εγώ µε τα 
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αυτιά µου οµιλία από έναν κοντό γιατρό οπού ποτέ δεν έµαθα το όνοµά του και ούτε και 

ενδιαφέρθηκα για να το µάθω. Απ’ αυτόν τον κοντό γιατρό και Αρχείο άκουσα υπνολογία. ... Ο 

γιατρός έµεινε άγνωστος µέσα στας πυραµίδας των αγνώστων ηρώων, µα θεµελίωσε σε πολλούς 

την αγάπη προς τους ανθρώπους.»80 Τέτοιου είδους µαρτυρίες µας βοηθούν να κατανοήσουµε 

συνολικά το εγχείρηµα του αρχειοµαρξισµού και να ανασυγκροτήσουµε το ιδεατό πρότυπο του 

νέου ανθρώπου - κοµµουνιστή, που ο αρχειοµαρξισµός ευαγγελίζεται ότι διαµορφώνει για να 

πραγµατώσει την επαγγελλόµενη αντικαπιταλιστική επανάσταση και την οραµατιζόµενη 

κοµµουνιστική κοινωνία. 

Ποιό είναι το νόηµα όµως και η αξία της µόρφωσης στην αρχειοµαρξιστική σκέψη; «Μόνον ο 

κάτοχος της επαναστατικής µαρξιστικής θεωρίας», γράφει ο Γιάννης Ποντίκης, «έχει την ικανότητα 

να αντιλαµβάνεται τις αστικές και µικροαστικές θεωρίες, τις επιδράσεις τους στο εργατικό κίνηµα, 

να αγωνίζεται εναντίον τους και να εξαλείφει κάθε επίδρασή τους στον εαυτό του και στις γραµµές 

του κόµµατός του ... δίχως την δηµιουργία αυτής της ανεξάρτητης κρίσης δεν µπορεί ο αγωνιστής 

θετικά να συµβάλλει στην πρόοδο του κινήµατος, να καταπολεµήσει τις παρεκκλίσεις που 

υπάρχουν σε αυτό.»81 Οι αρχειοµαρξιστές στοχεύουν να εξοπλίσουν, καταρχήν, την υπό διαµόρωση 

εργατική πρωτοπορία µε µια ενοποιηµένη κοινωνική θεωρία, διαµορφώνοντας ένα κοµµουνιστή 

που θα στέκεται ισότιµα και ισάξια απέναντι στον αστό εχθρό, θα εµπνέει την εµπιστοσύνη και θα 

µπορεί να καθοδηγήσει την εργατική τάξη στους δικούς της νικηφόρους αγώνες. Οι 

αρχειοµαρξιστές πιστεύουν πως µε αυτόν τον τρόπο οικοδοµούν το νέο κοµµουνιστικό κόµµα 

λενινιστικού τύπου που θα εξυψώσει την εργατική τάξη πνευµατικά, διανοητικά και ηθικά, ώστε να 

αποκτήσει την πεποίθηση όχι έχει τη δύναµη να καταλάβει, όταν θα έρθει η ώρα, την αστική 

εξουσία, να επιβάλλει την δικτατορία του προλεταριάτου και να εφαρµόσει την εργατική 

δηµοκρατία. 

Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να υποστηρίξει πως ο αρχειοµαρξιστικός κοµµουνισµός, µέσα 

από µια ενοποιηµένη σύλληψη της γνώσης – γιατί είναι φανερό πως υποκρύπτεται και υπολανθάνει 

µια βαθιά πεποίθηση για τον ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης –, επιδιώκει να ενοποιήσει σε µια 

ολοκληρωµένη προσωπικότητα, στην προσωπικότητα του κοµµουνιστή, την κοινωνική θεωρία µε 

τις φυσικές και θετικές επιστήµες, δηµιουργώντας έναν νέο «τέλειο» τύπο ανθρώπου, τον «άνθρωπο 

κοµµουνιστή» που διεκδικεί να αυτοκυβερνηθεί. Σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 

καταδεικνύουµε την ηθική διάσταση αυτού του νέου «τέλειου» ανθρώπου που ο αρχειοµαρξισµός 

«φτιάχνει». Ο κοµµουνιστής των αρχειοµαρξιστών είναι ένας homο universalis, ένας σύγχρονος της 

εποχής του «ολοκληρωµένος πνευµατικά και πολιτικά άνθρωπος», που επιχειρεί να συσσωρεύσει 

και να υποτάξει στην ταξική πάλη το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης.  
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Εάν η ερµηνεία του αρχειοµαρξισµού που επιχειρούµε εδώ ισχύει, τότε, πρόκειται για µια 

ιδιαίτερη εφαρµογή της επαναστατικής σοβιετικής ιδεολογίας που επιχειρεί να «φτιάξει» τον δικό 

της νέο άνθρωπο. Οι αρχειοµαρξιστές «φτιάχνουν» τον νέο άνθρωπο που προετοιµάζει την νέα 

κοινωνία, µε τον ίδιο τρόπο που οι σοβιετικοί «φτιάχνουν» τον νέο άνθρωπο που θα ζήσει στην νέα 

κοινωνία. Πολλά από τα συστήµατα και της µορφές της µορφωτικής εργασίας που εφαρµόζουν οι 

αρχειοµαρξιστές τα βρίσκουµε ως πρακτικές στην ΕΣΣ∆ και παρουσιάζονται σε µεταφράσεις του 

περιοδικού Κοµµουνισµός. Όπως για παράδειγµα την ύπαρξη κοµµατικών σχολών που διδάσκουν 

στους σοβιετικούς εργάτες από τα πρώτα γράµµατα έως στοιχεία της οικονοµικής γεωγραφίας, των 

οικονοµικών σχεδίων και των φυσικών επιστηµών.82 

Είναι φανερό πως οι αρχειοµαρξιστές σταδιακά είχαν οικοδοµήσει ένα τεράστιο εκπαιδευτικό 

µηχανισµό. Εξάλλου, οι περισσότεροι από τους εργάτες-µαθητές ήταν νέοι σε ηλικία που διψούσαν 

πραγµατικά για γνώση. Συγκεκριµένα, µάλιστα στον Πειραιά µετά το 1927 λειτουργούσε ένα 

κανονικό «Κόκκινο Σχολείο» το οποίο ξεκινούσε από την αρχή. Πριν τα «δευτεροβάθµια» 

θεωρητικά µαθήµατα των εκδροµών και των πυρήνων, εκεί οι αρχειοµαρξιστές µάθαιναν στους 

εργάτες γραφή και ανάγνωση. Πολλοί από αυτούς τους θητεύσαντες στο «Κόκκινο Σχολείο» 

αργότερα θα αποτελέσουν σπουδαία στελέχη του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος, συντάκτες 

των πολιτικών προκηρύξεων και αρθρογράφοι στις εφηµερίδες και τα περιοδικά του 

αρχειοµαρξισµού. Ανεξάρτητα και αντιθετικά, κατά ένα τρόπο, µε το αστικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, τις ιδεολογίες του και τις επιστήµες του επιχειρούν να οικοδοµήσουν ένα ιδιόµορφο 

εναλλακτικό κοµµουνιστικό σχολικό σύστηµα το οποίο εκ των πραγµάτων απαξιώνει, αναιρεί και 

υπερβαίνει τον κρατικό µηχανισµό, την κρατική εκπαίδευση, την κρατική ιδεολογία και τελικά την 

κρατική εξουσία, να διεµβολίζει και να ανατρέπει τις συµβολικές και πραγµατικές ιεραρχίες που 

προκαλεί η ταξικότητα στο πεδίο της γνώσης. Οι κοµµουνιστές αρχειοµαρξιστές εργάτες δεν 

χρειάζονταν την αστική γνώση των δυσπρόσιτων δηµόσιων σχολείων, µπορούσαν να έχουν τη δική 

τους. Εξάλλου, οι περισσότεροι, νέοι που συµµετείχαν στους πολέµους, είχαν χάσει ηλικιακά το 

τραίνο της µόρφωσης, ενώ η καθηµερινή και σκληρή εργασία για το µεροκάµατο δεν επέτρεπε σε 

κανέναν να συµβαδίσει µε τα ωράρια των δηµόσιων σχολείων. Για παράδειγµα, στα 

Κουντουριώτικα, στις παράγκες των αναπήρων πολέµου, η κατεστραµµένη ελληνική νεολαία των 

πέντε πολέµων (Α΄ Βαλκανικός 1912, Β΄ Βαλκανικός 1913, Α΄ Παγκόσµιος 1917, Ουκρανική 

Εκστρατεία 1919, Μικρασιατική Εκστρατεία 1922), οι απόκληροι των ενδόξων νικών και ατυχών 

ηττών του ελληνικού µεγαλοϊδεατισµού και επεκτατισµού, είχαν φτιάξει µια κανονική «κοµµούνα» 

στην οποία δεν µοίραζαν µόνο την φτώχεια και τη δυστυχία τους, αλλά και τη γνώση που τους 

προσέφεραν τα αρχειοµαρξιστικά µαθήµατα.83 
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Ο Γιάννης Ποντίκης (Γ. Τσιγαρίδας) για να καταλήξει στην άποψη πως «η θεωρία και η 

δράση είναι αλληλένδετες» εξηγεί πρώτα πως «ο µαρξιστής για να διαδώσει τη µαρξιστική θεωρία» 

είναι αναγκαίο να «δρα στο περιβάλλον του εναντίον όλων των άλλων θεωριών»84. ∆ηλαδή όχι 

µόνο αντιλαµβάνεται τη θεωρητική σύγκρουση σαν πολιτική πράξη, αλλά την προϋποθέτει για κάθε 

άλλη δράση. Το ίδιο και ο Καστρίτης στα έργα του, αναφέρεται συχνά στη θεωρητική δουλειά των 

αρχειοµαρξιστών σαν δράση. Στην πραγµατικότητα δηλαδή ενυπάρχει στη σκέψη των 

αρχειοµαρξιστών, όσο και αν το αρνούνται, ένας καθοριστικός διαχωρισµός ανάµεσα στην θεωρία 

και τη δράση. Αυτόν τον διαχωρισµό οι αντίπαλοί τους στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο τον 

απέδωσαν µε τη φράση  «πρώτα µόρφωση και ύστερα δράση». Το ΚΚΕ µέσα από τον Ριζοσπάστη 

στιγµατίζει την εµµονή των αρχειοµαρξιστών στην µόρφωση και την έλλειψη πολιτικής δράσης και 

δεν αποδέχεται την µόρφωση ως δράση. Για την ηγεσία του ΚΚΕ, η θεωρία είναι δηµιούργηµα της 

πράξης και «εξακολουθεί παρ’ όλη την επίδραση που εξασκεί συνεχώς πάνω στην πράξη της 

κοινωνίας, να παραµένει σχετικά µ’ αυτήν σε µοίρα εξάρτησης».  Εποµένως, για τους κοµµουνιστές 

του ΚΚΕ «το κέντρο του βάρους µέσα στην κοινωνία παραµένει η πράξη»85, εννοώντας την ανοιχτή 

πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Με βάση αυτήν την οπτική, χαρακτηρίζουν τον 

αρχειοµαρξισµό ως «µια µικροαστική τάση που επιδρά στο προλεταριάτο, ευνουχίζοντας την δράση 

του» και θεωρούν τους αρχηγούς του ανθρώπους ανίκανους «να δράσουν ανάµεσα στην εργατική 

τάξη, εξ αιτίας της µικροαστικής ιδεολογίας τους».86 

Η επιµορφωτική δουλειά συνιστά, λοιπόν, το βασικότερο στοιχείο της δράσης του 

αρχειοµαρξισµού τουλάχιστον για την περίοδο µέχρι το 1927. Μετά το 1927 ο συνδικαλιστικός 

προσανατολισµός της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης, θα λέγαµε, ότι ισορροπεί ως ένα βαθµό τη 

σχέση πολιτικής και θεωρητικής εργασίας, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει πως έπαψαν να κατανοούν 

σε διάσταση την συνδικαλιστική µε την θεωρητική πάλη. Η θεωρητική επιµόρφωση όµως προέχει 

και προϋποτίθεται πάντα για την συνδικαλιστική πάλη. Μετά το 1930 µάλλον τα θεωρητικά 

µαθήµατα µειώνονται και επικεντρώνουν στην ανοιχτή πολιτική δράση και στα 1934 βέβαια 

καταρρέει όλος ο αρχειοµαρξιστικός µηχανισµός.  

Ο ελληνικός µεσοπόλεµος είναι η εποχή που επιχειρείται να καθοριστεί η έννοια της 

ελληνικότητας ως λαϊκός πολιτισµός. Από την µία, η άρχουσα τάξη επιχειρεί να οικοδοµήσει τον 

δικό της πολιτισµό/ που θα ενσωµατώνει τον λαϊκό παράγοντα και θα τον υποτάσσει στα εθνικά 

αστικά συµφέροντα οικοδοµώντας τον ενιαίο ελληνικό εθνικό πολιτισµό. Από την άλλη, πολιτικές 

δυνάµεις που ταυτίζονται µε την εργατική τάξη επιχειρούν να ανορθώσουν και να οικοδοµήσουν 

έναν εργατικό πολιτισµό, που θα αναδεικνύει την εργατική χειραφέτηση και την ταξική 

ανεξαρτησία. Ο αρχειοµαρξισµός συµµετέχει ενεργά στην οικοδόµηση ενός διαφορετικού 
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προλεταριακού πολιτισµού, ενός πολιτισµού των «από κάτω». Τη δεκαετία του 1940, οι δύο αυτοί 

εχθρικοί στον µεσοπόλεµο πολιτισµοί, δηλαδή από τη µία η εθνικοκεντρική λαϊκή ταυτότητα και 

από την άλλη η ταξικότητα, θα ενοποιηθούν µέσα στο εαµικό κίνηµα και θα αναδείξουν τον «λαϊκό 

πατριωτισµό» του ΚΚΕ. Ο διεθνιστικός τροτσκισµός και ο ελληνικός αρχειοµαρξισµός θα έχουν 

πλέον ηττηθεί και απλώς θα διασώζονται σαν τα λιγοστά θραύσµατα ενός χαµένου διεθνιστικού 

κόσµου. 

 

Ενότητα ∆εύτερη 

Το περιοδικό Αρχείον Μαρξισµού 
 

Στα 1923, η µορφωτική και θεωρητική κατεύθυνση της δράσης της οµάδας επέβαλε την 

ανάγκη για διεύρυνση των µεταφραστικών προσπαθειών που είχε ξεκινήσει µε το περιοδικό 

Κοµµουνισµός. Έτσι, χρειαζόταν ένα νέο εγχειρίδιο το οποίο θα αποτελούσε τη βάση των 

θεωρητικών µαθηµάτων. Ξεκίνησε, λοιπόν, µια µεταφραστική προσπάθεια που κατέληξε στην 

έκδοση του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού. Αρχικά η οµάδα αποτάθηκε στην διοίκηση του 

ΣΕΚΕ(Κ) να αναγνωρίσει την έκδοση. Η διοίκηση του κόµµατος αρνήθηκε και το νέο περιοδικό 

εκδόθηκε µε την αποκλειστική ευθύνη και οικονοµική επιβάρυνση της νέας οµάδας.87 

Κυκλοφόρησε την Πρωτοµαγιά του 1923. Υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο Χρήστος ∆εδούσης, 

µέλος του πρώτου πυρήνα, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Γερµανία και πιθανόν να αποτελούσε έναν 

από τους κρίκους επαφής µε την δυτική µαρξιστική φιλολογία.88 Ο Τζουλάτι ο οποίος γνώριζε 

ιταλικά µετάφραζε κείµενα από το περιοδικό «Αβάντι».89  

Ο πρώτος τόµος του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού αποτελείται από 24 (1-24) φύλλα που 

κυκλοφόρησαν από την 1 Μαΐου 1923 έως και τις 15 Απριλίου 1924. Σε αυτόν τον τόµο 

περιέχονται οι µεταφράσεις των κειµένων των Βάργκα Ε., «Η δικτατορία του προλεταριάτου», 

Κάουτσκι Κ., «Το πρόγραµµα της Ερφούρτης», Λένιν Ν., «Κράτος και επανάσταση», Λένιν Ν., «Ο 

ιµπεριαλισµός», Μαρξ Κ., «Το Κεφάλαιον, περίληψις Μπόρχαρντ», Μαρξ Κ., «Από την κριτική 

του προγράµµατος της Γκότα», Μπόρχαρντ Ι., «Η ουσία της µαρξικής θεωρίας περί κρίσεων», 

Ένγκελς Φ., «∆ύο γράµµατα». Ο δεύτερος τόµος αποτελείται από άλλα 24 φύλλα (25-48) που 

κυκλοφόρησαν από την 1 Μαΐου 1924 έως τις 15 Απριλίου 1925. Σε αυτόν περιέχονται τα έργα των 

Ένγκελς Φ., «Αντι-Ντύρινγκ», Λένιν Ν., «Εξτρεµισµός», Λένιν Ν., «Η προλεταριακή επανάσταση 

και ο αποστάτης Κάουτσκι», Μαρξ Κ., «Ο εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία», Μαρξ Κ., «Η αθλιότης 

της φιλοσοφίας». Τέλος, εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν αυτοτελώς από τις εκδόσεις «Εµπρός» τα 

έργα των Λαφάργκ Π., Ο οικονοµικός ντετερµισµός, Αθήνα 1924, Λένιν Ν., Ο ρόλος της 
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κοµµουνιστικής νεολαίας, Αθήνα 1924, Μπογδάνωφ Α., Απλά µαθήµατα οικονοµικής επιστήµης, 

Αθήνα 1924, Πρεοµπραζένσκι Ε. – Μπουχάριν Ν., Ο κοµµουνισµός και η εκπαίδευση, Αθήνα 1924, 

Πρεοµπραζένσκι Ε. – Μπουχάριν Ν., Αστική δηµοκρατία και Σοβιετική εξουσία, Αθήνα 1924, 

Πρεοµπραζένσκι Ε. – Μπουχάριν Ν., Το εθνικό ζήτηµα και ο κοµµουνισµός, Αθήνα 1924, Κάουτσκι 

Κ., Ηθική και υλιστική αντίληψις της ιστορίας, Αθήνα 1924. 90 Στα τελευταία φύλλα  του δευτέρου 

τόµου ανακοινώθηκε η κυκλοφορία ενός τρίτου τόµου, που όµως, λόγω της µεσολάβησης της 

παγκαλικής δικτατορίας, θα κυκλοφορήσει στα 1927.  

Στο πρώτο φύλλο του πρώτου τόµου ο ∆εδούσης υπογράφει ως διευθυντής µιά «δήλωση» 

προς το αναγνωστικό κοινό, στην οποία παρουσιάζει το χαρακτήρα και το σκεπτικό της έκδοσης. 

Εκεί ξεκαθαρίζεται µε έµφαση διαφοροποίησης στην πρώτη παράγραφο τι δεν είναι το περιοδικό: 

«δεν είναι περιοδικό ούτε κριτικής ούτε µελέτης της πολιτικής ή κοινωνικής καταστάσεως της 

χώρας µας». Σκοπός είναι η ερµηνεία και η «επιστηµονική µελέτη» µέσα από τα µαρξιστικά 

εργαλεία της αστικής κοινωνίας και της εµφάνισης και δράσης του εργατικού κινήµατος, ώστε να 

διαδοθούν οι «µαρξικές ιδέες στην χώρα µας».91 Τον ∆εκέµβριο του 1924 το περιοδικό θα 

αναγκαστεί να προβεί σε ακόµη µια δήλωση απαντώντας στις κατηγορίες που του πρόσαπτε ο 

Ριζοσπάστης αποκαλώντας το φασιστικό όργανο. Η ανακοίνωση, αφού επαναλαµβάνει την 

προσήλωση του Αρχείου σε ένα εκδοτικό έργο, που αποσκοπεί στη διάδοση του κοµµουνισµού 

στην Ελλάδα, και της σταθερής µη εµπλοκής του στην πολιτική και σε πολιτικές διενέξεις, θεωρεί 

πως το περιοδικό δέχεται µια ανήθικη επίθεση «εκ µέρους ωρισµένων ατόµων» τους οποίους 

χαρακτηρίζει εχθρούς και εκµεταλλευτές των ιδεών του κοµµουνισµού. Στη συνέχεια, αναφέρεται 

στη δηµοσίευση του Ριζοσπάστη και διαµαρτύρεται, διότι το εγχείρηµα του Αρχείου δέχεται 

επίθεση από ανθρώπους που «διατείνονται ότι εργάζονται για την πρόοδο του κοµµουνιστικού 

κινήµατος». Τα µέλη της συντακτικής οµάδας δηλώνουν για ακόµη µια φορά ότι δεν υιοθετούν 

«ουδεµίαν ενέργειαν οιουδήποτε πολιτικού οργανισµού ή οµάδας» διότι δεν ανήκουν «εις ουδεµίαν 

τοιαύτην».92 Για όσους επιχείρησαν να ερµηνεύσουν το αρχειοµαρξιστικό κίνηµα στην πρώτη του 

αυτή µορφή οι δύο αυτές δηλώσεις αποτέλεσαν τη βάση του πολιτικού προσδιορισµού του ως 

«απολίτικου» µε εµµονή στη µόρφωση χωρίς να διασυνδέει αυτή µε την πολιτική δράση.  

Στα 1927, οι µορφωτικές ανάγκες της οργάνωσης επέβαλλαν την επανακυκλοφορία του 

περιοδικού. Ιδιοκτήτης και διευθυντής του περιοδικού εµφανίζεται ο Ιωάννης Γυφτόπουλος. Ο 

υπεύθυνος της κυκλοφορίας ονοµαζόταν Σάββας Χαϊτόπουλος. Το επίπεδο των µεταφράσεων του 

Γ΄ τόµου είναι εµφανώς κατώτερο των δύο πρώτων, πάντως ο Στεφανάτος θυµάται πως τις 

µεταφράσεις τις ανελάµβαναν διανοούµενοι «οι οποίοι όχι µόνο έµοιαζαν µορφωµένοι µα και για 

κάπως ευκατάστατοι οικονοµικώς»93. Ο τρίτος τόµος (1 Μαρτίου 1927 – 1 Ιανουαρίου 1928) 
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περιλαµβάνει τα: . Λένιν Ν. «Τί να κάνουµε;», «Στο δρόµο της επανάστασης», «Ο Λένιν για το 

οργανωτικό», «Περί διαλεκτικής», Ντεµπόριν Ν., «Ο Λένιν περί διαλεκτικής», Κάουτσκι Κ., «Το 

αγροτικό ζήτηµα», Μπουχάριν Κ., «Ένα µεγάλο µαρξιστικό κόµµα», Τρότσκι, «Που βαδίζει η 

Ρωσία», «Ευρώπη και Αµερική», Μπογδάνωφ, «Απλά µαθήµατα οικονοµικής επιστήµης». Το έργο 

Ευρώπη και Αµερική του Τρότσκι κυκλοφόρησε και ως βιβλίο, επίσης και το έργο του Μπουχάριν 

Ν., Ο Λένιν µαρξιστής.94 Πάντως, φαίνεται πως και ο τρίτος τόµος είχε µεγάλη απήχηση. Ο 

Στεφανάτος, ο οποίος συµµετείχε στη διανοµή του περιοδικού, θυµάται πως στα σπίτια που 

παρέδιδε τα δέµατα έµεναν «καθηγητές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στην Ανωτάτη Εµπορική, 

Μουσικάντες και Μουσικοσυνθέτες.» Και καταλήγει στην εκτίµηση ότι εκείνη την περίοδο το 

περιοδικό είχε µια «διαολεµένη κυκλοφορία», καθώς τυπωνόταν σε 7.000 αντίτυπα σε κάθε έκδοση. 

Κάποια από αυτά πουλιόνταν και κάποια παρέµεναν για να δεθούν σε ετήσιους τόµους.95 

Μετά το 1928, το περιοδικό δε θα επανακυκλοφορήσει. Αιτία θα πρέπει να θεωρηθεί η 

συνολική στροφή του αρχειοµαρξισµού προς την συνδικαλιστική δράση την περίοδο εκείνη. Σε 

αντικατάσταση του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού κυκλοφορήσουν τα κλαδικά αρχειοµαρξιστικά 

περιοδικά Αρτεργάτης, Κουρέας, ο Υποδηµατεργάτης κ.α. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι της µαζικοποίησης 
 

Ενότητα Πρώτη 

 Οι πολιτικοί όροι:  
η ανολοκλήρωτη µπολσεβικοποίηση του ΚΚΕ στα 1924  

 

Στα τέλη του 1924 θα συγκληθεί το 3ο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ), που θα µείνει 

γνωστό ως συνέδριο της µπολσεβικοποίησης. Σε αυτό θα επισηµοποιηθεί και τυπικά η από καιρό 

αλλαγή του ονόµατος σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (Ελληνικό Τµήµα της Κοµµουνιστικής 

∆ιεθνούς) – ΚΚΕ (ΕΤΚ∆). Το κόµµα θα αποδεχτεί πλήρως τους 21 όρους της Κ∆ και θα 

αποτελέσει επίσηµα οργανικό κοµµάτι του παγκόσµιου κοµµουνιστικού κινήµατος. Το σώµα 

αποφασίστηκε να συγκληθεί µε το χαρακτήρα του Εκτάκτου και όχι του Τακτικού, διότι δεν είχαν 

προηγηθεί οι προσυνεδριακές διαδικασίες που όριζε το καταστατικό της Κ∆.96 Το 3ο Τακτικό 

Συνέδριο θα συγκληθεί βέβαια, αλλά ύστερα από τρία χρόνια, και σε αυτό η γενιά της 

µπολσεβικοποίησης θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση αυτοελεγχόµενη και αυτοκρινόµενη για τις 

αποφάσεις του συνεδρίου της «µπολσεβικοποίησης».   

Νέος ηγέτης θα αναδειχτεί ο Παντελής Πουλιόπουλος, ο οποίος µόλις είχε επιστρέψει από τη 

Μόσχα και κατά ένα τρόπο έφερε την εµπιστοσύνη των Ζηνόβιεφ και Κάµενεφ, αλλά και 

παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που είχε αναδειχτεί µέσα από το αντιπολεµικό κίνηµα και, βέβαια, 

εξέφραζε το, οριστικά ηγεµονικό πλέον, µπολσεβίκικο ρεύµα. Ο Πουλιόπουλος συµπύκνωνε στο 

πρόσωπό του τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, που αναδείχθηκε από τους κοινωνικούς αγώνες και 

ταυτόχρονα ήτανε αρεστός στην Κ∆. Έφερε το χρίσµα των ηγετών της χώρας του σοσιαλισµού και, 

εποµένως, την υπόσχεση νίκης. Η δαφνοστολισµένη από την επιτυχία της Οκτωβριανής 

Επανάστασης µπολσεβικοποίηση προβλήθηκε από τον νέο ηγετικό συνασπισµό Πουλιόπουλου, 

Μάξιµου, Χαϊτά και την Κ∆ ως η σωτήρια λύση, που θα καθιστούσε το ΚΚΕ κόµµα µαζών και θα 

επέφερε την επανάσταση.97  

Στο 3 Έκτακτο Συνέδριο επιχειρήθηκε να δοθεί, στην κατεύθυνση αναζήτησης ενός πολιτικού 

προγράµµατος για το κόµµα, µια γενική ανάλυση της πολιτικής κατάστασης σε Ελλάδα και 

διεθνώς. Εκτιµώντας ότι η διάσπαση του αστισµού σε δύο αλληλοαποκλειόµενα µπλοκ, του 

βενιζελισµού και του αντιβενιζελισµού, σηµαίνει συνολικά κρίση ηγεµονίας  της αστικής τάξης, ως 

αποτέλεσµα της όξυνσης της ταξικής σύγκρουσης, ο εισηγητής Γ. Κορδάτος καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προεπαναστατική εκείνη περίοδο κατά την οποία «ναι 
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µεν η κυβερνώσα τάξις ευρίσκεται προ αδιεξόδου και αδυναµίας να κυβερνήση ...., αλλά τα 

κατώτερα στρώµατα των εκµεταλλευοµένων ακόµη δεν έφθασαν εις τοιούτον βαθµόν πολιτικής 

συνειδήσεως ώστε να σκέπτονται την ανάγκην της επαναστάσεως». ∆ηλαδή οι νέοι ηγέτες του ΚΚΕ 

αναγνωρίζουν, όπως και οι αρχειοµαρξιστές, την ωρίµανση των αντικειµενικών συνθηκών και µε 

τον ίδιο τρόπο επιρρίπτουν τις ευθύνες στον υποκειµενικό συνειδησιακό παράγοντα.98 Πάνω σε 

αυτήν την ανάλυση θα εκτιµηθεί η αναγκαιότητα για την άµεση µπολσεβικοποίηση του κόµµατος.  

Από τις κοινές, όµως, επισηµάνσεις στις αναλύσεις αρχειοµαρξισµού και ΚΚΕ απορρέουν, 

τελικά, δύο διαφορετικές και αυτοαποκλειόµενες πρακτικές και κατανοήσεις του µπολσεβικισµού. 

Ο Πρώτος Πυρήνας αντιλαµβάνεται την µπολσεβικοποίηση ως µια µακρά διαδικασία που ξεκινά µε 

την διαµόρφωση στελεχών και θέτει ως πρωτεύουσα προϋπόθεση την κατάχτηση της γνώσης, ενώ 

οι ηγέτες του ΚΚΕ ως µια άµεση γρήγορη διαδικασία οργανωτικού µετασχηµατισµού που 

στηρίζεται την άµεση διαλεχτική διασύνδεση µε τις εργατικές µάζες και η οποία µπορεί να 

πραγµατωθεί µόνο µέσω της σύλληψης και της πρόταξης των κατάλληλων συνθηµάτων. ∆ηλαδή 

θέτουν ως άµεση προϋπόθεση την διαµόρφωση ενός γειωµένου πολιτικού προγράµµατος, που θα 

προκύπτει µέσα από τα σύγχρονα πολιτικά διακυβεύµατα της ιστορικής συγκυρίας και τις ανάγκες 

της εργατικής τάξης.99 Η αµεσότητα συνιστά, κατά τους νέους ηγέτες του ΚΚΕ, το κύριο ζητούµενο 

για την ριζοσπαστική διέξοδο από την κρίση του εργατικού κινήµατος θα αποτελέσει το σηµείο 

αντιπαράθεσης τόσο απέναντι στον Γεωργιάδη όσο και στους αρχειοµαρξιστές. Βέβαια, και αυτό 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, πουθενά στο κείµενο, ενώ γίνονται αναφορές για όλες τις άλλες τάσεις 

που αποσπάστηκαν από το ΣΕΚΕ(Κ) (Κοµµουνιστική Ένωση του Παπαναστασίου, Σοσιαλιστική 

Εργατική Ένωση κ.α), δε γίνεται καθόλου λόγος για τους αρχειοµαρξιστές, παρότι κυκλοφορούσε 

ήδη το περιοδικό και είχε ήδη διαγραφεί ο Τζουλάτι, καθώς και άλλοι αρχειοµαρξιστές. Αυτό 

δείχνει πως στην ουσία η ηγεσία του κόµµατος δεν αισθανόταν απειλή από τη δράση των πρώτων 

αρχειοµαρξιστικών πυρήνων. 

Για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο επαναστατικό πρόγραµµα χρειάζεται να οικοδοµηθεί µια νέα 

σχέση «πρωτοπορίας» και τάξης που θα επαναστατικοποιεί την εργατική τάξη και θα την καθιστά 

τάξη δι’ εαυτήν. Η αρχή της µπολσεβικοποίησης, όπως διατυπώνεται στο κείµενο της απόφασης, 

ορίζει πως «οι κατατελευταίες, οι βασικές οργανωτικές µονάδες του Κόµµατος, οι πυρήνες δηλαδή, 

πρέπει να βρίσκονται και να εργάζονται µέσα σε µια συγκεντρωµένη µάζα εργαζοµένων ανθρώπων. 

Κυρίως στον τόπο της εργασίας των (πυρήνες εργοστασίων) και δευτερευόντως στον τόπο 

κατοικίας των.»100 Ακολουθώντας τη νέα αυτή αρχή, «βασική οργανωτική µονάδα του Κόµµατος 

αντί του Τµήµατος ή Οµίλου, που ήταν µέχρι σήµερα», γράφουν οι εισηγητές της απόφασης Α. 

Χαϊτάς και Π. Πουλιόπουλος, «γίνεται ο πυρήνας τον οποίον σχηµατίζουν όλα τα µέλη του 
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Κόµµατος που εργάζονται µέσα στο εργοστάσιο, στη φάµπρικα, στο µεταλλείο, στο σιδηρόδροµο, 

στο πλοίο, στο κατάστηµα ή στο γραφείο, στη  τράπεζα, στο αγρόκτηµα και γενικά σε κάθε µεγάλη 

επιχείρηση, που συγκεντρώνει δεκαπέντε µισθωτούς εργάτες κι επάνω.» Με µια τέτοια 

αναδιοργάνωση, εκτιµούν οι εισηγητές, «το Κόµµα κάνει ένα πρώτο και σπουδαιότατο βήµα προς 

τον καταρτισµό του σε αληθινό Κοµµουνιστικό Κόµµα µαζών». ∆ηλαδή, ορίζοντας ταυτόχρονα τον 

χαρακτήρα του κοµµουνιστικού κόµµατος, το νέο κόµµα «αφήνει την παλιά σοσιαλδηµοκρατική 

παράδοση κατά την οποία το Κόµµα, απορροφηµένο τελείως στη µεταρρυθµιστική δράση και στην 

κατάχτηση µεγαλύτερης επιρροής µέσα στα αντιπροσωπευτικά σώµατα του αστικού κράτους 

(κοινοβούλιο, νοµοί, δήµοι, κοινότητες) βασίζει και την οργάνωσή του πάνω στις κατά τόπους 

κατοικίας εκλογικές διαιρέσεις του κράτους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει να «µεταφέρει το 

κέντρο του βάρους της όλης του οργανώσεως µέσα σ’ αυτόν τον τόπο εργασίας», αποκτά 

προλεταριακή σύνθεση και «εξασφαλίζει έτσι µια στενότατη επαφή µε τις µάζες», καθώς 

«κατορθώνει να βρίσκεται κάθε φορά αµέσως ενήµερο των αναγκών και των διαθέσεων των 

µαζών» προσαρµόζοντας «εγκαίρως την στάση του», ώστε «να οργανώνη και διευθύνη τον 

επαναστατικό τους αγώνα εναντίον της κεφαλαιοκρατίας....». Επίσης, «εξασφαλίζει αδιάσπαστους 

σύνδεσµους µε την µάζα για την περίπτωση της παρανόµου λειτουργίας του»101 Η νέα αυτή αρχή 

συνιστά τον τρόπο µε τον οποίο οι νέοι ηγέτες του ΣΕΚΕ(Κ) αντιλαµβάνονται και επιχειρούν να 

εφαρµόσουν τον µπολσεβικισµό στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη συζήτηση για τη σχέση κόµµατος 

και εργατικής τάξης, στο θεωρητικό επίπεδο το 3ο Έκτακτο Συνέδριο αποτελεί σίγουρα υπέρβαση 

και τοµή για το ΣΕΚΕ(Κ), διότι ακριβώς στοχεύει να µετασχηµατίσει τον χαρακτήρα και τον ρόλο 

του κόµµατος στην ταξική πάλη. Νέος στόχος είναι η οικοδόµηση ενός κόµµατος που θα λειτουργεί 

σαν πρωτοπορία της εργατικής τάξης και όχι σαν πρωτοπορία για την εργατική τάξη.  

Τα επίδικα διακυβεύµατα, όµως, κατά το 3ο Έκτακτο Συνέδριο δεν ήταν ο οργανωτικός 

χαρακτήρας και ο πολιτικός προσανατολισµός του κόµµατος, όπως ίσως θα ανέµενε κανείς, διότι οι 

µοναδικοί διαφωνούντες σε αυτά τα θέµατα είχαν ήδη αποχωρήσει από το κόµµα. Εποµένως, οι 

σηµαντικότερες διαφωνίες εκδηλώθηκαν στο µέρος της συζήτησης που αφορούσε το πρόγραµµα, 

δηλαδή την αναζήτηση των συνθηµάτων εκείνων που θα επέτρεπαν στο κόµµα να συνδεθεί και θα 

εκφράσει την εργατική τάξη. Για παράδειγµα πολύ µεγάλος λόγος έγινε για τον χαρακτήρα της 

πολιτοφυλακής που πρότεινε το κόµµα ως αντικατάσταση του εθνικού στρατού. Το ζήτηµα, το 

οποίο όµως δίχασε την ηγεσία του κόµµατος, αφορούσε την απαίτηση της ΒΚΟ και Κ∆ να 

υιοθετηθεί από όλα τα εθνικά βαλκανικά ΚΚ η θέση του ΚΚΒ για την αυτονόµηση της Μακεδονίας 

και της Θράκης στην προοπτική µιας Συνοµοσπονδίας των Βαλκανικών Σοσιαλιστικών 

∆ηµοκρατιών. Το Μακεδονικό, όµως, δεν τέθηκε ξαφνικά από το ΚΚΒ και την ΒΚΟ στα 1924, 
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αλλά υπάρχει µια προϊστορία. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει ήδη από τα 1923, όταν οι αντιπρόσωποι 

του ΣΕΚΕ(Κ) συµµετείχαν στην συνδιάσκεψη της ΒΚΟ στη Σόφια που διεξήχθη παράλληλα µε το 

Συνέδριο του ΚΚΒ. Σε αυτήν την συνδιάσκεψη οι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ βρέθηκαν σε αµηχανία, 

αλλά τελικά η συνδιάσκεψη δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας του κινήµατος του Τσαγκώφ102. Έκτοτε, το 

Μακεδονικό εντάχθηκε ως πολιτικό ζήτηµα όχι µόνο για το ΚΚΕ, αλλά για το σύνολο του 

κοµµουνιστικού κινήµατος. Ο Καστρίτης αναφέρει πως το Αρχείο του Μαρξισµού έλαβε θέση για 

το αυτονοµιστικό ήδη από 1923, πριν από την διαγραφή Αποστόλου, µε αρνητική τοποθέτηση 

απέναντι στο σύνθηµα για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη.103 Κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων του Γ΄ Έκτάκτου Συνεδρίου, η πλειοψηφία της τριµελούς Κεντρικής Επιτροπής, 

δηλαδή ο Γ. Κορδάτος, ο Αποστολίδης και ο εκτός ΚΕ Σταυρίδης, εκτιµούσαν ότι δεν υφίστανται οι 

προϋποθέσεις για ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα σε Μακεδονία και Θράκη.104 Από την άλλη 

µεριά οι Μάξιµος, Πουλιόπουλος, Γιατσόπουλος και Χαϊτάς υπεραµύνθηκαν της άµεσης 

προπαγάνδισης.105  

Η µετατόπιση κατά το Γ΄ Έκτακτο Συνέδριο του άξονα της αντιπαράθεσης στο αυτονοµιστικό 

έκρινε, οµολογουµένως, την προσδοκόµενη «µποσεβικοποίηση» όχι πάνω σε ζητήµατα που 

πήγαζαν από πραγµατικές ανάγκες του πολιτικού αγώνα στην Ελλάδα, αλλά πάνω σε ένα ζήτηµα 

που εισήχθηκε απ’ έξω στο κόµµα και επιβλήθηκε, κατά κοινή εκ των υστέρων οµολογία, κόντρα 

στις πραγµατικές ανάγκες της ταξικής σύγκρουσης. Ως εκ τούτου, το εγχείρηµα της 

«µπολσεβικοποίησης» του κόµµατος απέτυχε, γιατί ακριβώς το κύριο πολιτικό διακύβευµα πάνω 

στο οποίο κρίθηκε η εφαρµογή της δεν αντιστοιχούσε στα διακυβεύµατα που απασχολούσαν την 

ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, το ΚΚΕ όχι µόνο απέτυχε να καταστεί ένα «πραγµατικό» 

µπολσεβίκικο κόµµα, αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίστηκαν για την κοµµουνιστικοποίησή του 

επέδρασαν αρνητικά στο εργατικό κίνηµα και κατ’ επέκταση στο ίδιο. Η συνειδητοποίηση των 

αντιφάσεων στον τρόπο µε τον οποίο εισήχθη ο µπολσεβικισµός στην Ελλάδα έθεσε τους όρους για 

µια µεγάλη εσωκοµµατική σύγκρουση που θα ξεσπάσει τρία χρόνια αργότερα µε πρωταγωνιστές 

τους ίδιους τους υπερασπιστές της γραµµής για την αυτονοµία της Μακεδονίας και Θράκης. 

Οι αλλοπρόσαλλες και σχεδόν τυχοδιωκτικές επιλογές της ηγεσίας κατά το επόµενο διάστηµα 

οφείλονται εν µέρει στην προβληµατική µπολσεβικοποίηση του ΣΕΚΕ(Κ). Στις 25 Ιουνίου 1925 

εκδηλώθηκε το πραξικόπηµα του Θεόδωρου Πάγκαλου το οποίο στηρίχθηκε στους δηµοκρατικούς 

αξιωµατικούς του στρατού και στο στόλο. Τα περισσότερα αστικά κόµµατα συναίνεσαν. Η εκλεγ-

µένη κοµµατική ηγεσία βρίσκεται εξαιτίας του µακεδονικού ζητήµατος φυλακισµένη και θα ανα-

πληρωθεί από ένα νέο ηγετικό συνασπισµό, που συνιστά συµµαχία του Ελευθέριου Σταυρίδη µε την 

οµάδα των αποκαλούµενων κούτβιδων. Το ΚΚΕ απέναντι στον Πάγκαλο αρχικά κράτησε µια 
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στάση που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί γενικά «ευµενής ουδετερότητα» έως και διακριτή υπο-

στήριξη που στηριζόταν στην ελπίδα  ότι θα ενισχύσει τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις. Ο 

Ριζοσπάστης θα κυκλοφορήσει µε πρωτοσέλιδο «Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα στρατηγέ µου». 

Ο Σταυρίδης αναφέρει πως συνοµιλούσε µε τους δηµοκρατικούς αξιωµατικούς που αναζητούσαν 

«λαϊκό έρεισµα» και διαπραγµατευόταν την υποστήριξη του κινήµατος µε αντάλλαγµα την απελευ-

θέρωση των διωγµένων κοµµουνιστών. Η ΚΕ του ΚΚΕ ύστερα από 2 ηµερών συζήτηση αποφάσισε 

να στηρίξει, «αλλά το κίνηµα επικράτησε άνετα», γράφει ο Καστρίτης, «και δεν χρειάστηκε το 

ΚΚΕ. Μ’ αυτή τη δικαιολογία ο Πάγκαλος αθέτησε τις υποσχέσεις τις οποίες µάταια ο [δηµοκρατι-

κός στρατηγός και συνοµιλητής του Σταυρίδη] Μπαρκιντζής πίεζε να πραγµατοποιήσει».106 Το επό-

µενο εξάµηνο σηµαδεύτηκε από µια σειρά δικών. Καταρχήν οι ήδη συλληφθέντες Μάξιµος, Που-

λιόπουλος κ.α. θα δικαστούν σε µια δίκη πολύ µεγάλης πολιτικής εµβέλειας µε την κατηγορία της 

εσχάτης προδοσίας και θα κινδυνεύσουν να καταδικαστούν σε θάνατο. Η δίκη τελικά αναβλήθηκε 

επ’ αόριστον, ύστερα από διεθνή κατακραυγή και την επέµβαση των δηµοκρατικών αξιωµατικών. 

Οι αποτυχηµένες επιλογές όµως της ηγεσίας του ΚΚΕ είχαν συνέχεια. Η υποστήριξη στη Θεσσα-

λονίκη του Μηνά Πατρικίου από το ΚΚΕ ως υποψήφιου δήµαρχου τον Οκτώβριο του 1925, η τελι-

κή εκλογή του, η κακοδιοίκησή του και η µετατόπισή του στο πλευρό του Παγκάλου, η υποστήριξη 

από το ΚΚΕ του µοναρχικού ∆εµερτζή στις προεδρικές εκλογές εναντίον του Πάγκαλου, που 

στήριξε το σύνολο των αστικών κοµµάτων, κατέδειξε τη χρεοκοπία της πολιτικής του ΚΚΕ, γιατί 

στο σύνολό τους αυτές οι επιλογές δεν επέφεραν στην ουσία κανένα θετικό αποτέλεσµα για τις 

δυνάµεις του ΚΚΕ, αλλά αντίθετα κατέδειξαν ότι το «κιβώτιο», που µε δυσκολία µετέφεραν τα 

µέλη του κόµµατος, ήταν άδειο, καθώς η ηγεσία λειτουργούσε χωρίς σχέδιο. Τέλος, το 3ο Συνέδριο 

της ΓΣΕΕ το Μάρτιο του 1926 έφερε στην ηγεσία τους σοσιαλιστές του Στρατή αρχίζοντας το ξεκα-

θάρισµα των κοµµουνιστών, που θα καταλήξει στη διάσπαση στο 4ο Συνέδριο στα 1928. Την χρεο-

κοπία αυτή το ΚΚΕ θα την πληρώσει µε την αποµαζικοποίησή του προς όφελος του Αρχείου και 

την έναρξη µιας διαρκούς κρίσης σε επίπεδο ηγεσίας, που θα λήξει µόλις στα 1931 µε την επέµβα-

ση της ∆ιεθνούς και το διορισµό νέας Κεντρικής Επιτροπής. 

  

Ενότητα ∆εύτερη 

 Η µαζικοποίηση του αρχειοµαρξισµού  
 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουµε και την µαζικοποίηση του 

Αρχειοµαρξισµού. Στις αρχές του 1925 θα συγκληθεί ένα νέο «ακτίφ», που έλαβε το χαρακτήρα 

Συνδιάσκεψης.107 Συγκεντρώθηκαν, µε αναλογία 2 αντιπρόσωποι προς ένα πυρήνα, 35 µε 40 αγωνι-
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στές επιλεγµένοι από την ∆ιευθυντική Επιτροπή.108 «Κύριο θέµα,» γράφει ο Καρλιάφτης, «ήταν ο 

οικονοµικός απολογισµός του περιοδικού µε εισηγητή τον ∆εδούση. Αφού εγκρίθηκε η οικονοµική 

έκθεση, αποφασίστηκε να γίνει ένας πλατύτερος έρανος γιατί το Αρχείο αντιµετώπιζε φοβερές 

δυσκολίες.» Στη συνέχεια ο Τζουλάτι ανέλαβε τον συνολικό απολογισµό της κίνησης µέχρι τότε.  

Σε αυτήν την Συνδιάσκεψη τέθηκε για πρώτη φορά από τον Κώστα Γκοβόστη η ανάγκη για 

πολιτικό άνοιγµα της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης.109 Σε αυτήν την πρώτη νύξη θα πρέπει ίσως να 

εγγράψουµε την αρχή ενός προβληµατισµού για την υπέρβαση της µυστικής δράσης. Επίσης, τότε, 

πάντα κατά τον Καρλιάφτη, διαπιστώθηκε από τον Τζουλάτι και συζητήθηκε για πρώτη φορά η 

χρεοκοπία της Γ΄ ∆ιεθνούς και το ενδεχόµενο να υφίσταται η ανάγκη συγκρότησης µιας νέας 

∆ιεθνούς. Συγκεκριµένα, ο Τζουλάτι φέρεται να συνδέει τις αιτίες της παρέκκλισης «του ΚΚΕ προς 

οπορτουνιστικές κατευθύνσεις µ’ αυτή την κατάσταση στην ΕΣΣ∆ και στη Κ∆».110 Ακόµη, ο 

Καρλιάφτης αναφέρει πως η αρχειοµαρξιστική οργάνωση βασιζόµενη πάνω στις πληροφορίες που 

δεχόταν για τη ρήξη Τρότσκι και της τρόικας Κάµενεφ, Στάλιν και Ζηνόβιεφ, η οποία βρισκόταν σε 

εξέλιξη εκείνη την περίοδο, προσανατολιζόταν όλο και περισσότερο προς τον πρώτο.111  

Η ∆εύτερη αυτή Συνδιάσκεψη των αρχειοµαρξιστών συνέπεσε ακριβώς µε την ανακήρυξη 

της ∆ηµοκρατίας από την εθνοσυνέλευση, γεγονός που έδωσε ώθηση στην κίνηση των σωµατείων 

παρουσιάζοντας προς την κυβέρνηση Παπαναστασίου κάθε είδους διεκδικήσεις.112 Είναι επόµενο, 

λοιπόν, κάποια αρχειοµαρξιστικά στελέχη να προβληµατιστούν πάνω στο ζήτηµα της πολιτικής και 

συνδικαλιστικής δράσης. Οι κινητοποιήσεις, όµως, θα κατασταλούν γρήγορα από τους 

δηµοκρατικούς βενιζελικούς µε την αιτιολογία ότι είναι επαναστατικές εκδηλώσεις υποκινηµένες 

από το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα, το κόµµα δε θα καταφέρει να συνδέσει την ριζοσπαστική του στροφή µε 

τις κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσει να εφαρµόσει τη νέα γραµµή για το µακεδονικό 

δίνοντας λαβές για την ένταση των πολιτικών διώξεων. Τα δεδοµένα αυτά πιθανόν να επέτρεψαν 

στην αρχειοµαρξιστική ηγεσία να εκτιµήσει πως τελικά οι ίδιες οι συνθήκες µε την επερχόµενη 

τροµοκρατία δεν ευνοούν την δηµόσια πολιτική δραστηριότητα της οργάνωσης.  

Το Μάρτη του 1924 η αρχειοµαρξιστική οργάνωση όµως δεν είναι πια µέσα στο ΚΚΕ, αλλά 

πλέον δρα αναγκαστικά αυτόνοµα, αντιπαραθετικά και έξω από αυτό. Η πολεµική ανάµεσα στις 

δύο οργανώσεις έχει ήδη ξεκινήσει και από τη µεριά του ΚΚΕ µε τις κατηγορίες του Ριζοσπάστη 

για φασισµό, στις οποίες είδαµε το περιοδικό Αρχείον Μαρξισµού να απαντάει πολιτικά κατά 

παράβαση της αρχής του. Συνεπώς, πράγµατι τίθεται ένα ζήτηµα επαναχάραξης της πορείας της 

οργάνωσης. Η ηγεσία Τζουλάτι απαντά επαναλαµβάνοντας την ήδη χαραγµένη κατεύθυνση 

µεταθέτοντας το πολιτικό άνοιγµα σε µια πιο ευνοϊκή περίοδο. Το αποτέλεσµα ήταν η οργάνωση 

Αρχείο του Μαρξισµού να µείνει µακριά από τις εξελίξεις που εκδηλώθηκαν µέχρι την δικτατορία 
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του Θ. Πάγκαλου στο εργατικό και αγροτικό κίνηµα παρά τις κοινωνικές πιέσεις της βάσης του. 

Βέβαια δεν πλήρωσε µε κάποιο πολύ σηµαντικό κόστος αυτήν την επιλογή, αντιθέτως, όπως θα 

διαπιστώσουµε στη συνέχεια, αυτή η τακτική λειτούργησε ευνοϊκά στην ανάπτυξη της οργάνωσης. 

∆ιότι στην ουσία αν εξαιρέσουµε την Κοµµουνιστική Ένωση Ελλάδας στον Πειραιά, καµιά άλλη 

κοµµουνιστική οµάδα δεν παρουσίαζε σοβαρή δραστηριότητα στους εργατικούς αγώνες, που 

άλλωστε περιορίστηκαν αισθητά µετά την εργατική ήττα της απεργίας του 1923, παρά τη σχετική 

ανάκαµψη του 1924 που και αυτή δέχθηκε σφοδρή επίθεση από το κράτος.113 

Η οργάνωση του Αρχείου του Μαρξισµού ήταν δοµηµένη εξ αρχής µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε 

να συµπληρώνει και να υποκαθιστά τη δράση του ΚΚΕ στα σηµεία στα οποία αυτό υποτίθεται ότι 

υστερούσε, δηλαδή στην µόρφωση και την οργανωτική δοµή και όχι να λειτουργεί αυτόνοµα ως 

κόµµα. Όταν, λοιπόν, θα βρεθεί ξαφνικά έξω από το ΚΚΕ, χωρίς να έχει προκαλέσει µε δική της 

πρωτοβουλία αυτή τη διάσπαση, θα περιέλθει, σε µία περίοδο σχετικής όξυνσης της ταξικής πάλης, 

σε αδιέξοδο και θα βρεθεί χωρίς σχέδιο και χωρίς να έχει επανακαθορίσει τη στρατηγική της. 

∆ηλαδή την εποχή αυτή η αρχειοµαρξιστική οργάνωση βρίσκεται σε οργανωτική και στρατηγική 

σύγχυση. Ο Γιώργος Γιαννακουρέας διηγείται πως εκείνη την περίοδο στάλθηκε από τον 

Γιωτόπουλο στη Λιβαδειά να οργανώσει όµιλο. Παρά το γεγονός ότι είχε αυστηρές εντολές να 

παραµείνει µυστική η δράση του εκείνος παρασύρθηκε από το κίνηµα των ντόπιων εναντίον της 

λίµνης Κωπαϊδας και πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις µιλώντας στο πλήθος. Όταν επέστρεψε και 

έγραψε έκθεση στον Γιωτόπουλο περιµένοντας ότι θα τιµωρηθεί, διότι ήταν γνωστό πως 

απαγορευόταν η ανοιχτή δράση εκείνος την έκανε θετικά αποδεκτή και τον πρότεινε για 

αντιπρόσωπο στην Συνδιάσκεψη.114 Το συµβάν αυτό είναι ενδεικτικό του κλίµατος που 

επικρατούσε τότε στους ηγετικούς αρχειοµαρξιστικούς κύκλους φανερώνοντας πως η ηγεσία 

προβληµατιζόταν και µελετούσε προσεκτικά την κατάσταση. Η λύση όµως που θα δοθεί είναι 

αποχή από την δηµόσια µαζική δράση. Απουσίαζε τόσο η πολιτική εµπειρία όσο και η δυνατότητα 

συγκρότησης συνεκτικών θέσεων που θα επέτρεπαν στην αρχειοµαρξιστική οµάδα να 

ανατιπαρατεθεί ανοιχτά µε κράτος και ΚΚΕ και µε αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει χώρο. 

Η απόφαση για συνέχιση της µυστικής δράσης συνιστά µια ποιοτικά διαφορετική στάση από 

την απόφαση για συγκρότηση και τη συνέχιση της δράσης των πρώτων µυστικών πυρήνων. Τότε οι 

αρχειοµαρξιστές δρούσαν µέσα στο κόµµα, υπήρχε δηλαδή ένα προκάλυµµα και µια βάση που 

δικαιολογούσε και νοµιµοποιούσε την µυστική µορφωτική δράση. Η επιλογή παράλληλης 

συγκρότησης µέσα στα πλαίσια του ΚΚΕ, ώστε να διαµορφωθεί ένα στελεχικό δυναµικό, ήταν µια 

επιλογή που προέκυπτε από την αίσθηση των πρώην µελών της Κοµµουνιστικής Ένωσης ότι 

µπορούσαν να προσφέρουν κάτι παραπάνω. Αντίθετα, η απόρριψη της ανοιχτής δράσης από τη 
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∆εύτερη Συνδιάσκεψη φαίνεται πως δεν συνιστούσε µια προωθητική στάση, αλλά µια στάση 

αναµονής, καθώς ήταν µία απόφαση που προέκυπτε από την δυσκολία της οργάνωσης να υπερβεί 

τις δικές τις αδυναµίες στο αµιγώς συνδικαλιστικό και κινηµατικό επίπεδο. Ήταν µια αµυντική 

λύση, µια λύση µη επίλυσης του προβλήµατος και αναπαραγωγής του. Αλλά το πρόβληµα θα 

επανατεθεί σύντοµα στην οργάνωση µε πιο πιεστικό και έντονο τρόπο, διότι στην παρούσα 

συγκυρία φαίνεται πως η αδυναµία αυτή και ο φόβος της πολιτικής δράσης αντιστοιχεί σε µια 

υπαρκτή τάση µέσα στους εργάτες.  

Οι επιλογές της ηγεσίας του ΚΚΕ αποτυχηµένες στα περισσότερα πεδία έσπρωξαν πολλά 

µέλη του προς την αρχειοµαρξιστική οργάνωση που συνιστούσε το µοναδικό αντίπαλο δέος µέσα 

στο κοµµουνιστικό κίνηµα ύστερα από τη διάλυση της Κοµµουνιστικής Ένωσης του Ε. 

Παπαναστασίου, τη διάλυση των σοσιαλιστικών οργανώσεων και τη δεξιά µετατόπιση του 

Ανεξάρτητου Εργατικού Κόµµατος. Το γεγονός αυτό το παραδέχεται και η ηγεσία του ΚΚΕ.115 Η 

µαζικοποίηση του Αρχείου εξανάγκασε την οργάνωση να µην εφαρµόσει συνολικά την απόφαση 

της ∆εύτερης Συνδιάσκεψης για µη δράση. Ο Γιαννακουρέας γράφει για εκείνη την περίοδο πως ναι 

µεν ο «αρχειοµαρξισµός εχώλευε από πλευράς εξωτερικών εκδηλώσεων» καθώς «δεν ελάµβανε 

µέρος ούτε το είχε ως ίδιαν αντίληψιν στους επαγγελµατικούς του αγώνες», αλλά από την άλλη «δε 

σε απότρεπε αλλά δεν το έβαζε και σε πρόγραµµα όπως το έκανε µετέπειτα».116 Επίσης, από τις 

αφηγήσεις του Μ. Σούλα προκύπτει ότι κάποιοι αρχειοµαρξιστές συµµετείχαν ως άτοµα µερικώς 

στους συνδικαλιστικούς αγώνες.117 Στα 1924, θα καταχτήσουν µάλιστα το πρώτο σωµατείο, το 

Σωµατείο Εργατών Μπετόν – Αρµέ Αθήνας. Η αρχειοµαρξιστική οργάνωση, λοιπόν, προχώρησε 

και αναπτύχθηκε από τα 1924 έως τα 1926 χωρίς να ακολουθεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο και µια 

σαφή στρατηγική. 

Ο αρχειοµαρξισµός απέφυγε σε µια δύσκολη φάση για το εργατικό κίνηµα να αναπτύξει 

συνειδητά µια ανοιχτή γραµµή σύγκρουσης που θα δοκιµαστεί, θα κριθεί και τελικά ή θα ηττηθεί ή 

θα καταφέρει να µετατοπίσει τους ταξικούς συσχετισµούς. Ταυτόχρονα, κατάφερε να καρπωθεί από 

τα λάθη του µεγαλύτερου αντιπάλου του. Χρησιµοποίησαν εναντίον του ΚΚΕ στο έπακρο το 

σύνθηµα της αυτονόµησης και διατυµπάνιζαν τη οργανωτική διάλυση του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος ως αποτέλεσµα της αποτυχηµένης µπολσεβικοποίησής του και της διατήρησης του 

σοσιαλδηµοκρατικού χαρακτήρα του. Το αποτέλεσµα ήταν η καταστολή και η παρανοµία όχι µόνο 

να µην ανακόψουν, αλλά αντίθετα ευνοήσουν, την ανάπτυξη της οργάνωσης του Αρχείου. Η ηγεσία 

του ΚΚΕ παραδέχεται πως ο αρχειοµαρξισµός εφόσον δε δοκιµάζεται και δεν κάνει λάθη είναι 

φυσιολογικό να φαίνεται πως έχει δίκιο και να αναπτύσσεται, ενώ στο ΚΚΕ συνέβη ακριβώς το 

αντίθετο.118 
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Το Αρχείο του Μαρξισµού από δω και στο εξής, ενώ θα πιέζεται, θα δυσκολεύεται να 

απαλλαχτεί από εκείνα τα πολιτικο-οργανωτικά χαρακτηριστικά που απαιτούσε η µυστική και 

συµπληρωµατική στο ΚΚΕ πολιτική δράση. Το περιβάλλον δράσης του έχει αλλάξει οριστικά µε 

την έξωση από το κόµµα, αλλά οι αρνητικοί ταξικοί συσχετισµοί στην κοινωνία το εµποδίζουν να 

µετασχηµατιστεί και να αφήσει την «στενή» δράση (ο όρος στενή δράση είναι δανεισµένος από 

τους βούλγαρους στενούς µε τους οποίους ο Καρλιάφτης εκτιµά ότι υπήρχε ιδεολογική συνάφεια). 

Θα επιδοθεί µε πάθος στην µορφωτική δουλειά οικοδοµώντας έναν τεράστιο µορφωτικό 

µηχανισµό. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρει να διευρυνθεί και να κερδίσει ένα σηµαντικό 

µειοψηφικό κοµµάτι της εργατικής τάξης που θα του επιτρέψει στη δεδοµένη συγκυρία να 

συγκροτηθεί ως ιδιαίτερο ρεύµα. Έτσι, ο αρχειοµαρξισµός εµφανίζεται να αναπτύσσεται µέσω ενός 

αντιφατικού για τις παραδόσεις του σοσιαλιστικού κινήµατος τρόπου: όχι µέσω της ανοιχτής 

συνδικαλιστικής πάλης, αλλά αποκλειστικά µέσα από την µορφωτική εργασία µακριά από την 

πολιτική δράση. Η δοµική αυτή αντίφαση στα χαρακτηριστικά του θα αποτελέσει το µεγαλύτερο 

πρόβληµά του, καθώς όλο και περισσότερο επιθυµεί να απαλλαγεί από µια οργανωτική δοµή µε 

βάση την οποία όµως κατάφερε να αναπτυχθεί και να καταστεί σχεδόν ισότιµο µε το ΚΚΕ. Αυτή η 

αντίφαση που θα εµφανίζεται διαρκώς στο επόµενο διάστηµα θα εντείνει την ιδιοµορφία του και για 

αυτό, τελικά, η µεταµόρφωσή του θα είναι πολύ επώδυνη και θα λάβει, όπως θα διαπιστώσουµε, 

ακραία χαρακτηριστικά.  

 

Ενότητα Τρίτη 

Οι κοινωνικοί όροι:  
το αδύνατο της επανάστασης  

 

Πέρα από τις πρωταρχικές κινητήριες αιτίες, που διαφοροποίησαν την οµάδα Τζουλάτι, οι 

οποίες είναι συγκεκριµένες και ιστορικές και αφορούν τις αδυναµίες και τα λάθη του ΣΕΚΕ/ΚΚΕ, 

παραµένουν αδιερεύνητες οι αιτίες που κατέστησαν την οργάνωση αυτή ικανή να παραµείνει 

συγκροτηµένη και να αναπτύσσεται διαρκώς µέχρι το 1927, οπότε και άλλαξε προσανατολισµό, 

ώστε τελικά να µπορέσει εκφράσει κάποιες «ενεργητικές» και όχι «παθητικές» τάσεις της ελληνικής 

εργατικής τάξης.  

Οι απόπειρες ερµηνείας της εµφάνισης του αρχειοµαρξισµού έχουν δύο κατευθύνσεις είτε 

αποσκοπούν στην υπεράσπιση είτε στην απόκρουση του αρχειοµαρξισµού. Η µία διακρίνεται από 

µια ηθική και αναγωγική µεθοδολογική ακολουθία, καθώς επιχειρεί να εξηγήσει τον 

αρχειοµαρξισµό καταδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά των εργατικών στρωµάτων τα οποία 
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ταυτίστηκαν µε τον αρχειοµαρξισµό. Η δεύτερη επιχειρεί να ερµηνεύσει τον αρχειοµαρξισµό 

εντάσσοντάς τον στις συγκεκριµένες ιστορικές διεργασίες της ταξικής διαπάλης.  

Χαρακτηριστική της πρώτης κατηγορίας είναι η άποψη του Θ. Νικολόπουλου (Θ. Μπενάκη) 

ο οποίος αναγάγει το φαινόµενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού προλεταριάτου 

αναπαράγοντας την γνωστή άποψη για την ιστορική καθυστέρηση της ελληνικής εργατικής τάξης. 

«Οπωσδήποτε», γράφει ο Νικολόπουλος – Μπενάκης, «αυτή η µη πολιτική τοποθέτηση του 

‘‘Αρχείου’’ στα καθηµερινά προβλήµατα που απασχολούσαν το ελληνικό προλεταριάτο, καθώς και 

η ‘‘λατρεία’’ µε την οποία περιέβαλαν την οργάνωσή τους οι αρχειοµαρξιστές, οφείλεται στην 

αγνότητα και καθυστέρηση της εποχής, στο νεαρό της ελληνικής εργατικής τάξης, στον 

αναλφαβητισµό και την ‘‘αφ’ υψηλού’’ αντιµετώπιση των εργατικών µαζών από την ηγεσία του 

ΚΚΕ.»119 Η θέση αυτή, η οποία επιχειρεί να εξηγήσει εντελώς αναγωγικά την εµφάνιση του 

αρχειοµαρξισµού δίνοντας έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στρωµάτων που εξέφρασε, 

αν και αποσκοπεί στην υπεράσπιση του αρχειοµαρξισµού, κατάγεται από τις πολεµικές εναντίον 

του αρχειοµαρξισµού, που διατύπωσαν αρκετές φορές µέλη του ΚΚΕ ή τροτσκιστές αντίπαλοι. Μια 

τέτοια οπτική µπορεί µέχρι ένα µόνο σηµείο να µας βοηθήσει στην κατανόηση του 

αρχειοµαρξισµού, αλλά απαλλαγµένη από το στοιχείο της στράτευσης και ενταγµένη συνολικά στις 

συνθήκες της εποχής. 

 Η πρώτη σοβαρή απόπειρα εξήγησης του αρχειοµαρξισµού ως ιδιαίτερου 

κοινωνικοπολιτικού φαινοµένου επιχειρείται από τον Παντελή Πουλιόπουλο στα 1931. Ο 

Πουλιόπουλος γράφει πως «θα ήταν πολύ µονόπλευρο ν’ αποδώσουµε την ιντιβιντουλαστική 

πολεµική κατά του Κόµµατος και τη µέχρι το 1926 νιχιλιστική θεωρία της εξαθλίωσης, µόνον στις 

αναρχίζουσες τάσεις µιας κατηγορίας µικροαστικο-συντεχνιακών εργατών και 

λούµπενπρολεταρίων (τσαγκαράδες, οικοδόµοι εµποροϋπάλληλοι, τραυµατίες πολέµου) που 

υπερτέρησαν πάντα στη σύνθεση των αρχειοµαρξιστικών οµάδων και που η πείρα των άλλων 

χωρών µας έδειξε πόσο τα στοιχεία αυτά δυσκολεύονται να υποταχτούνε σε µια κολλεχτιβίστικη 

εργασία»120. Η προσπάθεια του Πουλιόπουλου, παρά το γεγονός ότι ενέχει το στοιχείο της 

πολεµικής, διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες άλλες, διότι ακριβώς, ενώ σωστά γενικά 

αποδέχεται, υπερβαίνει τελικά αυτόν τον αναγωγισµό και επιχειρεί να ερµηνεύσει τον 

αρχειοµαρξισµό µε βάση την κίνηση της ταξικής σύγκρουσης. Κατά την άποψη του Πουλιόπουλου, 

την περίοδο 1923-1924, τότε δηλαδή που γεννήθηκε ο αρχειοµαρξισµός, επικράτησε στην Ελλάδα 

«άµπωτη του επαναστατικού κινήµατος και της επαναστατικής ψυχολογίας γενικότερα, 

αλλεπάλληλες ήττες της επαναστατικής πρωτοπορίας, φαινόµενα σταθεροποίησης του 

καπιταλισµού». ∆ηλαδή υπήρξαν «µεταβολές στην οικονοµική και πολιτική κατάσταση και 
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µεταπτώσεις µέσα στην εργατική τάξη παρόµοιες µε εκείνες που στις ευρωπαϊκές χώρες 

αναζωογονήσανε και ενισχύσανε σηµαντικά τη Σοσιαλδηµοκρατία µετά το 1923». «Τις τάσεις 

αυτές στάθηκαν ανίκανες να επωφεληθούνε πολιτικά οι ανοιχτές σοσιαλδηµοκρατικές απόπειρες . 

... Ως τόσο όµως οι υποχωρητικές αυτές τάσεις βρήκανε την διέξοδό τους και πήρανε µια 

ωργανωµένη έκφραση: τον αρχειοµαρξισµό». Συνεπώς, «ο αρχειοµαρξισµός είνε ένα πρωτότυπο 

ελληνικό υποκατάστατο της σοσιαλδηµοκρατίας σε µια περίοδο που το κοµµουνιστικό κίνηµα δεν 

έχει φτάσει στη οριστική του ιδεολογική του αποκρυστάλλωση. Είναι δηλαδή ένα ρεύµα που ζητεί 

να τραβήξει την εργατική τάξη µακρυά από τον επαναστατικό δρόµο προς τον οππορτουνισµό, µα 

έχει την ικανότητα µε την εξωτερική «κοµµουνιστική» του εµφάνισή του να τραβά προς το µέρος 

του εργάτες και οπαδούς του Κόµµατος µε επαναστατική διάθεση, αλλά µε ιδεολογική σύγχυση, 

πούναι συνέπεια των σφαλµάτων και εσωτερικών ελλείψεων του Κόµµατος και του αδιαµόρφωτου 

µέσα στο Κόµµα πολιτικού στερεώµατος.»121  

Η άποψη του Πουλιόπουλου, παρότι πράγµατι αντιλαµβάνεται την οµοιότητα των συνθηκών, 

που γεννούν την σοσιαλδηµοκρατία και τον αρχειοµαρξισµό, δεν µπορεί να εξηγήσει, πρώτον, γιατί 

εµφανίστηκε στην Ελλάδα ο αρχειοµαρξισµός και όχι η σοσιαλδηµοκρατία, δεύτερον, δεν µπορεί 

να εξηγήσει τις µεταµορφώσεις του αρχειοµαρξισµού και, τρίτο, στην ουσία δυσκολεύεται να 

εξηγήσει τη συνολική ιδιοµορφία του ρεύµατος. Για αυτό, όταν το επιχειρεί, δεν καταφέρνει να 

αποφύγει ηθικές και αναγωγιστικές ερµηνείες για να ολοκληρώσει την πολεµική του. Βασικά, η 

αδυναµία του Πουλιόπουλου έγκειται στο γεγονός, ότι ο ίδιος λειτουργεί µέσα στο πολιτικό πλαίσιο 

της εποχής.  

Μια απόπειρα ερµηνείας της εµφάνισης και της δραστηριοποίησης του αρχειοµαρξισµού κατά 

την περίοδο 1922-26, δηλαδή την περίοδο της πρώτης µορφής της οργάνωσης, θα πρέπει, 

ακολουθώντας στην ουσία την ίδια µεθοδολογία µε τον Πουλιόπουλο, να λάβει υπόψη το σύνολο 

των διεργασιών που συντελούνταν στην κοινωνία. Ο αρχειοµαρξισµός αποκρυσταλλώνει ορισµένες  

ριζοσπαστικές τάσεις που εµφανίστηκαν σε ορισµένα εργατικά στρώµατα την περίοδο 1921-1926, 

ως αποτέλεσµα µιας σειράς κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων, όπως η δηµοσιονοµική και 

οικονοµική κρίση, η παρατεταµένη ανεργία, η ανατιστοιχία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 

εργασίας. Ταυτόχρονα, όµως αποκρυσταλλώνει την αδυναµία των ριζοσπαστικοποιηµένων αυτών 

εργατών να συγκροτήσουν ένα ενιαίο πολιτικό και κοινωνικό µέτωπο απέναντι στους εργοδότες και 

το κράτος και να αναδειχτούν αυτόνοµη πολιτική δύναµη. Στην ουσία, ο αρχειοµαρξισµός αποτελεί 

προϊόν της απουσίας εκείνων των ιστορικών συνθηκών που θα επέτρεπαν την εµφάνιση ενός 

«κανονικού» ΚΚ.  
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Ο αρχειοµαρξισµός κατά την άποψή µας αποκρυστάλλωνε στο ιδεολογικό και πολιτικό 

επίπεδο την αναντιστοιχία ανάµεσα στις επαναστατικές προθέσεις, που γεννούσε η ένταση της 

εκµετάλλευσης και η ριζοσπαστικοποίηση αυτών των εργατών, και στο αδύνατο της επαναστατικής 

πραγµάτωσης και κατ’ επέκταση στην αδυναµία οικοδόµησης ενός κόµµατος λενινιστικού τύπου, 

που επέβαλλαν οι δυσµενείς πολιτικοί συσχετισµοί. Εξέφραζε µια πραγµατική, έστω µειοψηφική, 

τάση µέσα στην εργατική τάξη που ναι µεν οραµατίζεται µια άλλη κοινωνία εκτός καπιταλισµού, 

που καταλαβαίνει πολύ καλά τι συµβαίνει, που θέλει να κινητοποιηθεί, αλλά δεν αισθάνεται τη 

δύναµη ή δε βρίσκει εκείνο το πολιτικό πρόγραµµα ή εκείνον τον πολιτικό οργανισµό που θα 

εµπιστευτεί και θα της δώσει ορατές διεξόδους. Το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να 

προετοιµάζεται. Η ριζοσπαστική αυτή δυναµική, δια µέσου του αρχειοµαρξισµού, αρνήθηκε να 

εκφραστεί ως σοσιαλδηµοκρατία, αποδεχόµενη την ήττα και εποµένως την δυσµενή θέση, και 

µετασχηµατίστηκε σε ένα υπόγειο κοµµουνιστικό ρεύµα, που προετοιµαζόταν για την επερχόµενη 

µεγάλη revanche.  

Στα πλαίσια αυτής της ανακόλουθης µε την ριζοσπαστικοποίηση παθητικότητας 

διαµορφώνονται οι υλικοί όροι και τα πεδία δράσης του αρχειοµαρξισµού. Ο αρχειοµαρξισµός της 

πρώτης αυτής περιόδου αναπτύσσεται εκφράζοντας την ανάγκη της εργατικής τάξης να διαχειριστεί 

την αθλιότητάς της εφόσον δεν µπορεί να την υπερβεί. ∆ίνει το ιδεολογικό επιστέγασµα µια 

µαρξιστικής ηθικής που στηρίζεται στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, µε την υπόσχεση 

πάντα ότι η δεινή αυτή κατάσταση σύντοµα θα ανατραπεί. Ο αρχειοµαρξισµός συµβάλλει 

καταλυτικά στην διαµόρφωση της ταξικής συνείδησης, αν και έξω από την συνδικαλιστική κίνηση 

και τους ταξικούς αγώνες. Οι αρχειοµαρξιστικοί πυρήνες προβάλλουν την ταξικότητα στην θέση 

της εντοπιότητας, δηλαδή της ταυτότητας µε βάση την καταγωγή. Ο Μήτσος Σούλας γράφει: «Από 

της σχέση τους [εννοεί των µελών του Αρχείου] είχαν εξαφανισθεί οι κοινωνικές διακρίσεις και οι 

ταπεινωτικές ρατσιστικές εκδηλώσεις που ήταν ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά της εποχής. 

Όπως π.χ. ο αθηναϊκός λαϊκός τύπος µε την ιδιόρρυθµη προφορά, ήταν ο Γκαγκαρέας, ο 

Ρουµελιώτης, ο Θεσσαλός, Ηπειρώτης ήταν ο Βλάχος ή Βλαχαντερό, ο γκαραγκούνης, ο 

πλατυκέφαλος … .» Στους τόπους, λοιπόν, εργασίας και κατοικίας ο αρχειοµαρξισµός οικοδοµεί 

εργατικούς πυρήνες στα ηθικά πρότυπα της επαγγελόµενης κοινωνίας. «Ένα πλήθος ανοργάνωτο, 

νέοι εργάτες αφηµένοι στη σκληρή συµπεριφορά των εργοδοτών και των οργάνων τους … 

συνθλίβουνε οικονοµικά και ηθικά τους νέους εργάτες χωρίς ελπίδα. Ζούσανε εγκαταλειµµένοι 

χωρίς καµιά κοινωνική πρόνοια, αφηµένοι στη µοίρα τους κοντά στα εξουθενωµένα γερατειά ή 

στην ορφανιά και στοιβαγµένοι σ’ ένα δωµάτιο µε κουζίνα που ήταν το κλασικό σπίτι µια εργατικής 

οικογένειας. Η προπαγάνδα για µια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης τους συγκινούσε βαθιά. Ο 
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ίδιος ο πυρήνας µας, µε τα µέλη του από εργάτες, υπαλλήλους και νεαρούς σπουδαστές, ήταν ένα 

κοινωνικό κύτταρο, πρότυπο µιας τέτοιας κοινωνίας. … Μέσα από αυτό το κοινωνικό στρώµα 

τροφοδοτούσαµε τους µορφωτικούς οµίλους µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τη σταθερή τους 

εξέλιξη.»122  Η αθλιότητα των όρων διαβίωσης των προλεταριακών στρωµάτων την περίοδο του 

µεσοπολέµου θα εντεινόταν ακόµη περισσότερο, εάν οι ίδιοι οι εργάτες δε συγκροτούσαν ισχυρές 

δοµές αλληλεγγύης και συνοχής για να αντιπαρέλθουν τις δυσκολίες τις ζωής.  

Μια τέτοια αυθόρµητη κολλεκτιβίστικη δοµή έρχεται ιδεολογικά, αλλά και πραχτικά σε 

αντίθεση µε τις αστικές αξίες, ενώ διαµορφώνεται στη βάση αντιµετώπισης της αθλιότητας που 

επιφέρει ο καπιταλισµός. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, οι ριζοσπαστικοποιηµένοι εργάτες βρήκαν 

στον αναπτυσσόµενο αρχειοµαρξιστικό κοµµουνισµό την ιδεολογία και την οργάνωση που τους 

ταίριαζε. Η αυτοοργάνωση, η αυτοπροστασία και η αυτοµόρφωση της εργατικής τάξης 

αποτελούσαν τον βασικό άξονα της αρχειοµαρξιστικής σκέψης. Ο µεγαλύτερος τέτοιος πυρήνας 

που επηρέαζε ο αρχειοµαρξισµός ήταν στα Κουντουριώτικα των Αµπελοκήπων. Ήδη γνωρίζουµε 

ότι από πολύ νωρίς οι αρχειοµαρξιστές είχαν συνδεθεί µε τους ανάπηρους και τα θύµατα των 

πολέµων. Ο τυφλός Σταύρος Βερούχης µαζί µε τους Κώνστα, ∆ευτεραίο κ.α. αποτελούσαν την 

αρχειοµαρξιστική ηγεσία της Οµοσπονδίας. Γύρω από ένα εστιατόριο της αδελφής του Βερούχη 

στα Κουντουριώτικα των Αµπελοκήπων σταδιακά συγκεντρώθηκαν πολλοί ανάπηροι και 

οικογένειες θυµάτων. Εκεί έστησαν παραπήγµατα, που εξελίχθηκαν σε πιο µόνιµες καλύβες. Στην 

περιοχή αυτή χτίζονταν σπίτια από το κράτος, που προορίζονταν γενικά για τους απόστρατους 

παλαιούς πολεµιστές και ανάπηρους. Αναπτύχθηκε µια πολύ ισχυρή συνοχή στην κοινότητα, καθώς 

στην βάση των κοινών διεκδικήσεων και της κοινής δεινής κατάστασης λειτουργούσε  συσσίτιο, 

κοινό ταµείο και αναπτύχθηκαν κοινοί αγώνες. Το µορφωτικό εγχείρηµα του αρχειοµαρξισµού 

βρήκε εύκολα ανταπόκριση στην κατεστραµµένη από τον πόλεµο νεολαία αυτής της κοινότητας, η 

οποία στη συνέχεια ονοµαζόταν από τους ίδιους «Κοµµούνα». Αργότερα, ο αρχειοµαρξισµός θα 

επεκταθεί σε πολλές εργατικές γειτονιές οικοδοµώντας σχέσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης.  

Είναι φανερό, λοιπόν, πως ο αρχειοµαρξισµός απάντησε σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές 

που γέννησαν την µεταρρυθµιστική σοσιαλδηµοκρατία και για αυτό συνιστά ένα διαφορετικό 

πολιτικό φαινόµενο. Στην ∆υτική Ευρώπη, η µεταρρυθµιστική σοσιαλδηµοκρατία αναγεννήθηκε 

µετά από πραγµατική ήττα των επαναστατικών κινηµάτων, ενώ στην Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε 

επανάσταση ή σοβαρή επαναστατική διαδικασία, ώστε να υπάρξει και ήττα. Το κίνηµα του 1923 

δεν ήταν παρά µια γενικευµένη απεργία, που έλαβε το χαρακτήρα της εξέγερσης. Οι εργάτες στην 

Ελλάδα ανέµεναν την επανάσταση και προσέβλεπαν σε αυτή, µε χιλιαστικό µάλιστα τρόπο. Ο 

αρχειοµαρξισµός εξέφρασε αυτήν την τάση. Στην ∆υτική Ευρώπη, η σοσιαλδηµοκρατία 
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αναδείχτηκε ξανά εξαιτίας της κοινωνικής ανέλιξης κάποιων εργατικών στρωµάτων και ως 

αποτέλεσµα της οικοδόµησης του κοινωνικού κράτους. Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν εκείνη την 

περίοδο κάποιες αντίστοιχες τάσεις, που να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στην σύνθεση της 

εργατικής τάξης. Το κοινωνικό κράτος αποτελούσε ζητούµενο για το αριστερό κίνηµα και τους 

εργάτες οι οποίοι στην γενική τους κατάσταση παρέµεναν εξαθλιωµένοι. ∆ηλαδή η ανάσχεση του 

επαναστατικού κλίµατος δεν ήρθε µέσα από έναν ενδοσυστηµικό µετασχηµατισµό του 

καπιταλιστικού συστήµατος. Η µικρασιατική καταστροφή και συγκεκριµένα οι πρόσφυγες ως 

εφεδρικός στρατός εργασίας ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που από τη µία διόγκωνε το 

κοινωνικό ζήτηµα, αλλά από την άλλη λειτουργούσε ανασχετικά στην επαναστατική του διέξοδο.  

Ο αρχειοµαρξισµός ουδέποτε αρνήθηκε την ύπαρξη επαναστατικών συνθηκών και την 

προοπτική της επανάστασης. Αντίθετα, µάλιστα εκτιµούσε ότι επέρχεται άµεσα και για αυτό το 

λόγο έθετε ως επιτακτική ανάγκη την προετοιµασία για αυτή. Για όλους αυτούς, δεν ήταν τελικά 

µια ιδιότυπη έκφραση της σοσιαλδηµοκρατίας, ήταν η άρνηση της σοσιαλδηµοκρατίας, δηλαδή η 

άρνηση της αποδοχής της ήττας, δηλαδή µια ιδιότυπη έκφραση του κοµµουνισµού σε πολύ δυσµε-

νείς συνθήκες. Το ΣΕΚΕ(Κ) της Συνδιάσκεψης του Φλεβάρη (1922) εκφράζει ακριβώς την άλλη 

τάση που γέννησαν οι δυσµενείς συνθήκες, δηλαδή τον συµβιβασµό. Στην περίοδο 1924-1926 ο 

µετασχηµατισµός του ΣΕΚΕ(Κ) σε ΚΚΕ, πέρα από τα υποκειµενικά λάθη, θα αποτύχει και θα 

οδηγήσει το κόµµα σε διάλυση υπέρ του αρχειοµαρξισµού, ακριβώς γιατί οι αντικειµενικές 

συνθήκες έκλειναν απαγορευτικά τον δρόµο σε µια ανοιχτή επαναστατική δράση. Στην 

πραγµατικότητα, την περίοδο 1924 – 1926 επιχειρούν και οι δύο οργανώσεις να διαχειριστούν τις 

αντιφάσεις και τις αδυναµίες τους.  

 



 65

Υποσηµειώσεις

                                           
96 Ο ίδιος ο αντιπρόσωπος της Κ∆ σηµειώνει στον λόγο του πως στο συνέδριο δεν αντιπροσωπευόταν «η κοινή γνώµη του 
Κόµµατος», όπως είναι υποχρεωτικό να συµβαίνει στο τακτικό συνέδριο ενός Κ.Κ., καθώς «πουθενά δεν έγιναν συνελεύσεις 
προσυνεδριακές των τµηµάτων, αλλά µόνο συσκέψεις ορισµένων», «αι εισηγήσεις δεν συνεζητήθησαν, εξεδόθησαν άλλωστε µόνον 
2-3», και, τέλος, ουδέποτε η ΚΕ, όπως όφειλε, «απέστειλε την ηµερήσιαν διάταξιν εις την ΕΕ της Κ∆ και της ΒΚΟ». Παρόλα αυτά η 
νέα ηγετική οµάδα αρνήθηκε να συζητηθεί µόνο ένα µέρος των θεµάτων και ως εκ τούτου να θεωρηθεί συνδιάσκεψη εκτιµώντας ότι 
η κρισιµότητα της περιόδου και η σοβαρότητα των αποφάσεων επέβαλε την πλατειά συζήτηση όλων των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης και εξέφρασε την ευχή «όπως συγκληθή εντός τριµήνου» νέο Τακτικό Συνέδριο δικαιολογώντας όµως την όποια παράταση 
λόγω των δυσχερών συνθηκών. (Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο Συνέδριο του ΣΕΚΕ(Κ), (26 Νοέµβρη – 3 ∆εκέµβρη 1924), σταθµός 
στην ιστορία του ΚΚΕ, Πρακτικά, Έκδοση του Ιστορικού Τµήµατος της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 1991, σ. 20) 
97 Ο αντιπρόσωπος της Κ∆ στο συνέδριο ήταν σαφής στην υπόσχεσή του: «Η αναδιοργάνωση επί τη βάση των πυρήνων .... θα φέρει 
το κόµµα µέσα στις µάζες». (Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο ...., ό.π., σ. 18) 
98 Ο Κορδάτος για να τονίσει τη σηµασία της παρέµβασης στον συνειδησιακό παράγοντα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ίδιος ο Λένιν 
λέγει», πως «πρέπει πρώτα-πρώτα να επιτύχουµε να καταλάβη η πλειονοψηφία των εργατών (ή εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία 
των συνειδήσεων, των σκεπτοµένων, των δρώντων πολιτικώς ηγετών) εξ ολοκλήρου την ανάγκην της επαναστάσεως και να είναι 
έτοιµη να θυσιάση τη ζωή της γι’ αυτήν». (Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο ...., ό.π., σ. 71-2) 
99 Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο ...., ό.π., σ. 71-2 
100 Βλ. ΚΚΕ, «Η νέα οργάνωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος», Επίσηµα Κείµενα, ό.π., σ. 535-6 
101 Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο ...., ό.π., σ. 139 
102 Βλ. Σταυρίδης Ελ. ό.π., σ. 154 - 157 
103 Μάλιστα, υπάρχει αναφορά στον Ριζοσπάστη του 1925 µιας κριτικής του Αποστόλου για τον αρχειοµαρξιστή Καρλιάφτη 
παρουσιάζοντας τον δεύτερο να αρνείται το σύνθηµά αυτό µε το αιτιολογικό ότι προκαλεί διώξεις. (Βλ. Ριζοσπάστης, 21/5/1925). Θα 
µπορούσε κανείς να αµφισβητήσει τη µαρτυρία του Καστρίτη, καθώς δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριµένη συνδιάσκεψη στην οποία 
να συζητήθηκε τότε το θέµα αυτό, ενώ οι επόµενες πηγές απλά αναπαράγουν µε σιγουριά τον Καστρίτη. Όµως το ζήτηµα αυτό 
ξανατέθηκε στο Αρχείο µερικά χρόνια αργότερα, στα 1930, όταν ο Γιωτόπουλος συνοµιλούσε µε τον Τρότσκι και ο δεύτερος 
εκτίµησε ως διεθνιστικό το αίτηµα για αυτονοµία της Μακεδονίας και Θράκης και ανησυχούσε για εθνικιστικές παρεκκλίσεις των 
αρχειοµαρξιστών. Τότε, ο Γιωτόπουλος παρουσίασε στο σύνολό της την θέση τους. Αλλά και τότε δεν αναφέρει ο Γιωτόπουλος πότε 
ακριβώς υιοθέτησε το Αρχείο του Μαρξισµού αυτήν την άποψη. Το λογικό είναι όµως να είχε υιοθετηθεί, όταν το ζήτηµα είχε τεθεί 
για πρώτη φορά και όχι στα 1930, όταν πλέον και από το ΚΚΕ είχε υποβαθµιστεί. 
104 Ο πρώτος απείχε από τη συζήτηση, αλλά ο δεύτερος και ο τρίτος, ο οποίος µάλιστα είχε αναλάβει και την εισήγηση στο ζήτηµα, 
συµµετέχοντας και αποδεχόµενοι το αίτηµα επί της αρχής αναζητούσαν µια συναινετική φόρµουλα που θα ακύρωνε στην πράξη την 
προπαγάνδα αυτού του ζητήµατος. Οι τρεις αυτοί εκτιµούσαν πως το σύνθηµα αυτό θα ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις, «θα 
δηµιουργήσει φασίστες» (άποψη του Κορδάτου) και θα στρέψει τους πρόσφυγες εναντίον του κόµµατος και για αυτό χρειάζεται 
κάποια προπαρασκευή. Ο Σταυρίδης στην εισήγησή του, αφού αναγνώρισε το αίτηµα, εναπόθεσε τη λύση του στην µελλοντική 
κοµµουνιστική κοινωνία, προσπαθώντας µάλλον να αποφύγει την άµεση προπαγάνδα επί αυτού. 
105Συγκεκριµένα ο Πουλιόπουλος εκτιµούσε ότι «το µακεδονικό και θρακικό ζήτηµα παρουσιάζεται για το κόµµα ... ως το ζήτηµα 
που έχει την αµεσότερη επίδραση στην πολιτική ζωή της χώρας». Θεωρούσε ότι µε µια επιχειρηµατολογία που θα καταδείκνυε το 
αφόρητο οικονοµικό βάρος της εγκατάστασης των προσφύγων στην Μακεδονία σε βάρος εγγειοβελτικών έργων που θα ενίσχυαν την 
οικονοµία και την απειλή ενός νέου πολέµου στα σύνορα θα έπειθε την εργατική τάξη και την κοινωνία για την αυτονόµηση της 
Μακεδονίας και Θράκης. Μέσω των προσφύγων Ο Πουλιόπουλος εκτιµούσε πως οι ελληνικές κρατικές αρχές επιχειρούσαν έναν 
βίαιο εποικισµό και µια βίαιη αλλοίωση της εθνικής οµοιογένειας του µακεδονικού λαού και πρότεινε να προτάξουν στους 
πρόσφυγες το σύνθηµα ότι µόνο µέσω της Βαλκανικής Σοσιαλιστικής Συνοµοσπονδίας θα µπορούσαν να επιστρέψουν στις χαµένες 
πατρίδες τους. (Βλ. [ΚΚΕ], Το Τρίτο Έκτακτο ...., ό.π., σ. 99-137) 
106 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τέταρτο, σ. 86 
107 Τη συνάντηση αυτή ο Καρλιάφτης την ονοµάζει ∆εύτερη Συνδιάσκεψη της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. Ο Γιώργος 
Γιαννακουρέας ονοµάζει τη συνδιάσκεψη αυτή πρώτη, αλλά µάλλον είναι περισσότερο έγκυρος σε αυτό ο Καρλιάφτης παρά ο 
Γιαννακουρεάς αν και συµµετείχε σε αυτή. 
108 Με τον ίδιο τρόπο όπως και παραπάνω µπορούµε να υπολογίσουµε υποθετικά τα µέλη της οργάνωσης. Εάν οι αντιπρόσωποι είναι 
35, τότε οι πυρήνες 18 που, εφόσον κάθε πυρήνας µπορεί να έχει το ελάχιστο 5 και το ανώτατο 10 µέλη, αντιστοιχούν σε 90 το 
ελάχιστο µέλη έως 180 το ανώτατο. Εάν οι αντιπρόσωποι είναι 40, τότε οι πυρήνες είναι 20 που αντιστοιχούν σε 100 το ελάχιστο έως 
200 το ανώτατο µέλη. Το πιο λογικό βέβαια να υπάρχει κάποιος µέσος όρος αφού λίγοι θα είναι αυτοί οι πυρήνες που θα 
συγκροτούνται από πέντε ή από 10 µέλη. ∆ηλαδή µε µια σχετική δική µας αφαιρετική προσέγγιση θα πρέπει να είναι περίπου 150 
έως 180. Η διατύπωση 35 – 40 πάντως του Καστρίτη σε αντίθεση µε την προηγούµενη που ήταν 30 – 35 θέλει να καταδείξει µια 
σχετική και ορατή αύξηση του δυναµικού και της επιρροής της οργάνωσης. 
109 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τέταρτο, σ. 47-48 
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110 Ο Γιωτόπουλος παρουσιάζεται ένθερµος υπερασπιστής αυτής της διαπίστωσης, αλλά ο Γιαννακουρέας φέρεται να 
αντιπαρατίθεται στον Τζουλάτι υποστηρίζοντας πως χρειάζεται µεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερες πληροφορίες για µια τέτοια 
εκτίµηση. Ο Τζουλάτι φέρεται να πείστηκε και για αυτό δεν έβαλε τέτοιο θέµα στη Συνδιάσκεψη. 
111 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), ό.π., σ. 49-51. Κατά µία έννοια η µαρτυρία αυτή του Καρλιάφτη θα µπορούσε να συνιστά µια 
µετέπειτα ιστορική προσθήκη του µοναδικού απολογητή του αρχειοµαρξισµού η οποία απαντά στη διαµάχη σπαρτακιστών και 
αρχειοµαρξιστών της περιόδου του 1980 για το ποια οµάδα έγινε πρώτα τροτσκιστική. Επίσης, αυτή η θέση δε συναντάται σε άλλους 
αρχειοµαρξιστές. Η άποψη αυτή του Καρλιάφτη ενισχύεται όµως από µια άλλη µαρτυρία του σε άλλο σηµείο του πεντάτοµου έργου 
του στο οποίο αναφέρει τον Παναγιώτη Νέο ως µεταφραστή στα 1924-25 ενός λόγου που εκφώνησε ο Λ. Τρότσκι τον Ιούλη του 
1924 µε τίτλο «Προοπτικές πάνω στην εξέλιξη της διεθνικής κατάστασης». Το κείµενο αυτό γραφοµηχανήθηκε και κυκλοφόρησε 
από χέρι σε χέρι σε όλα τα µέλη της οργάνωσης καταδεικνύοντας τον προσανατολισµό της οργάνωσης. Το ίδιο κείµενο θα 
κυκλοφορήσει στην επανέκδοση του περιοδικού στα 1927 µέσα στη συλλογή κειµένων του Τρότσκι µε τίτλο «Ευρώπη και Αµερική», 
η οποία θα κυκλοφορήσει και αυτόνοµα. Για τον Καρλιάφτη η στροφή προς τον Τρότσκι ερµηνεύεται και ως συνέπεια του 
ανταγωνισµού µε το ΚΚΕ. Εφόσον το ΚΚΕ ακολουθούσε την τρόϊκα Στάλιν-Κάµενεφ-Ζηνόβιεφ ήταν επόµενο το αρχείο να αρχίσει 
να ενδιαφέρεται για τις απόψεις του Τρότσκι.(Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία …, µέρος δεύτερο, σ. 115)  
112 Βλ. Λιβιεράτος ∆., Κοινωνικοί Αγώνες στην Ελλάδα (1923-27), ό.π., σ. 40 
113 Βλ. Νικολόπουλος Θ. (Μπενάκης Θ.), Η Άλλη Όψη του ελληνικού εργατικού κινήµατος (1918 – 1930, σ. 75-6 
114 Βλ. Γιαννακουρέας Γ., Αφήγηση, χειρόγραφο, Αρχείο Σύριγγα, ΕΛΙΑ 
115 «Τα λάθη που διεπράχθησαν κατά την σταδιοδροµίαν του Κ.Κ. επέτρεψαν σε ωρισµένα µικροαστικά, χαφιεδικά, µοντερνιστικά 
στοιχεία καθώς και δυσαρεστηµένα άλλα του κόµµατος να ιδρύσουν τον οργανισµό του ‘’Αρχείου’’» Βλ. Γ... πουλος, Ποιός ο ρόλος 
της οργάνωσης του ‘Αρχείου’», Ριζοσπάστης,  23/4/1927 
116 Βλ. Γιαννακουρέας Γ., Αφήγηση, χειρόγραφο, Αρχείο Σύριγγα, ΕΛΙΑ Βέβαια, το «µετέπειτα» του Γιαννακουρέα παραπέµπει στην 
τροτσκιστική περίοδο του Αρχείου. Όµως ο Γιαννακουρέας αποχώρησε από την οργάνωση στα 1927 και δε συµµετείχε στη µεγάλη 
αυτή εφόρµηση του Αρχείου που συντελέστηκε σε εκείνη την φάση. Θα επανέλθει στα 1930 όταν ήδη τα πράγµατα θα έχουν αλλάξει 
αρκετά από τότε. 
117 «Ως άτοµο», γράφει ο Σούλας, « (παρά τη θέση της οργάνωσης για τη µη συµµετοχή στην συνδικαλιστική δράση, που κατ’ 
επέκταση ερµηνευόταν και οδηγούσε στην πλήρη αποχή από τη συνδικαλιστική κίνηση) διατηρούσα όλα τα χρόνια επαφή µε τη 
συνδικαλιστική ζωή του κλάδου µου, όπως και µε κάθε άλλη έντονη απεργιακή δράση.» Βλ. Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο 
µεσοπόλεµο», ∆ελτίο για τα ζητήµατα του σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990, σ. 65 
118 «Το ΚΚΕ στον αγώνα που διεξάγει, διαπράττει και λάθη. Τα πράττει όµως γιατί δεν περιορίζεται σε αργόσχολες ακαδηµαϊκές 
κουβεντολογίες, όπως οι κεκηρυγµένοι υπέρ της θεωρητικής κατάρτισης των µελών τους µε τη βιβλιακή µόρφωση εντός των 
καφενείων και των εκδροµών, αλλά γιατί κατέρχεται σε αγώνα, σε δράση, σε πραχτική εφαρµογή των θεωριών του». Βλ. Γ... πουλος, 
Ποιός ο ρόλος της οργάνωσης του ‘Αρχείου’», Ριζοσπάστης,  23/4/1927  
119 Βλ. Νικολόπουλος Θ., Η Άλλη Όψη του ελληνικού εργατικού κινήµατος (1918 – 1930), σ. 76 - 78 
120 Βλ. Πουλιόπουλος Π., «Κοµµουνισµός και αρχειοµαρξισµός», Σπάρτακος, τ. 7, Ιανουάριος 1931, σ. 12-18 
121 Βλ. Πουλιόπουλος Π., «Κοµµουνισµός και αρχειοµαρξισµός», Σπάρτακος, τ. 7, Ιανουάριος 1931, σ. 12-18 
122 Βλ. Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», (εισαγ. σηµείωµα Λαµπάτος Γαβρ.), ∆ελτίο για τα ζητήµατα του 
σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990, σ. 68 



∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
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ως διακριτό πολιτικό ρεύµα 
στην εργατική τάξη 

 

  

Κεφάλαιο Πρώτο 

Η ανολοκλήρωτη «µπολσεβικοποίηση» του 
Αρχειοµαρξισµού 

 

Ενότητα Πρώτη 

 Ο Γιωτόπουλος σε ρήξη µε την ιστορική ηγεσία 
 

Με το τέλος της παγκαλικής δικτατορίας η αντιµετώπιση της απρόβλεπτης και τόσο πολύ 

απότοµης ανάπτυξης της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης θα αποτελέσει θεµελιώδες πρόβληµα, για 

το οποίο η ηγεσία καλείται να λάβει άµεσα πρωτοβουλίες. Η ανάγκη για ένα αποτελεσµατικότερο 

συντονισµό θέτει επιτακτικά το ζήτηµα της οργανωτικής ανασυγκρότησης.123 Ουσιαστικά, όµως το 

σηµαντικότερο πρόβληµα ήταν η αποσαφήνιση της οργανωτικής και πολιτικής σχέσης της οµάδας 

µε το ΚΚΕ: εάν δηλαδή το Αρχείο µπορούσε και έπρεπε να ακολουθήσει έναν νέο ανεξάρτητο 

ξεχωριστό από το ΚΚΕ δρόµο ή απλώς θα έπρεπε να προσαρµόσει τον αποκρυφιστικό µορφωτικό 

και συµπληρωµατικό στο κόµµα ρόλο του στις νέες συνθήκες. Το νέο δεδοµένο της µαζικότητας 

δηµιουργεί τις δυνατότητες µιας αυτόνοµης πορείας. Ο αρχειοµαρξισµός έχει τις προϋποθέσεις να 

λειτουργεί πια ως µαζική πολιτική οργάνωση και όχι ως πολιτική-µορφωτική «αίρεση». Εξάλλου, η 

µεταδικτατορική περίοδος ήταν µια εποχή µε διαφαινόµενη την αγωνιστική διάθεση των εργατών 

και ορατές τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός µαχητικού συνδικαλισµού. Ταυτόχρονα, το ίδιο το ΚΚΕ 

µέσω της εφηµ. Ριζοσπάστη. 

Ένα µέρος της οργάνωσης µε αρχηγό τον ∆ηµήτρη Γιωτόπουλο φαίνεται να υιοθετεί τη θέση 

για αυτόνοµη από το ΚΚΕ οργανωτική δοµή και στρατηγικό προσανατολισµό και ταυτόχρονα 

ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση, πάντα όµως παράλληλα και σε συνδυασµό µε την µυστική και 

µορφωτική εργασία. Ένα άλλο κοµµάτι, µε κύριους εκφραστές τρία παλιά αρχειοµαρξιστικά 

στελέχη (Γκοβόστης, Μάρας, Παπαγιάννης), συνδέει το αίτηµα για συνδικαλιστική δράση µε την 
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αποκατάσταση των σχέσεων µε το ΚΚΕ, αναγνωρίζοντας στον αρχειοµαρξισµό µόνο έναν 

παράπλευρο και συµπληρωµατικό ρόλο στο ΚΚΕ. Γι’ αυτό το λόγο, υπεραµύνεται της επανένταξης 

στο κόµµα, προσβλεποντας σε µια προσαρµογή του παλιού ιδιόµορφου αρχειοµαρξιστικού 

εισοδισµού στις σύγχρονες απαιτήσεις. Την ίδια περίοδο, η εφηµ. Ριζοσπάστης και οι οργανώσεις 

του ΚΚΕ, αιφνιδιασµένοι από την απότοµη ανάδυση του Αρχείου, αρχίζουν να επεξεργάζονται το 

φαινόµενο «αρχειοµαρξισµός» και να προκαλούν το Αρχείο να αναπτύξει πολιτική και 

συνδικαλιστική δραστηριότητα. Το ζήτηµα, λοιπόν, του ανοιχτού πολιτικού και συνδικαλιστικού 

αγώνα παράλληλα µε την καλύτερη και πιο οργανωµένη µορφωτική εργασία τίθεται στο Αρχείο 

πιεστικά από όλες σχεδόν τις πλευρές. 

Στις αρχές του 1926, ο αναµφισβήτητος µέχρι τότε ηγέτης του Αρχείου, ο Φραγκίσκος 

Τζουλάτι, παραιτείται ξαφνικά από την ηγεσία της οργάνωσης για λόγους, όπως αναφέρεται στις 

διάφορες πηγές, «καθαρά προσωπικούς» (φέρεται να «απεχώρησε» οµαλά επειδή διορίστηκε 

µηχανικός στο κράτος θεωρώντας ως εκ τούτου ασύµβατη τη θέση του αυτή µε την κοµµουνιστική 

δράση) και αποχωρεί εντελώς από το κίνηµα. Υπέδειξε για διάδοχό του τον ∆ηµ. Γιωτόπουλο, κατά 

παράβαση της αρχειοµαρξιστικής ιεραρχίας, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν ήταν εξαρχής µέλος του 

Πρώτου ιδρυτικού Πυρήνα, αλλά είχε ενταχτεί σε αυτόν «αντικανονικά» µε πρωτοβουλία του 

Τζουλάτι. Ο Καστρίτης παρουσιάζει τον Γιωτόπουλο σαν «δεξί χέρι» του Τζουλάτι και «τον 

ικανότερο απ’ τους συνεργάτες του της πρώτης επιτροπής», δηλαδή του Πρώτου Πυρήνα.  

Με βάση τον Καστρίτη-Καρλιάφτη, το Αρχείο είχε πλέον πραγµατοποιήσει το στόχο της 

ανάπτυξής του και ο Τζουλάτι αναγνώριζε πλέον την ιστορική πρόκληση της νέας περιόδου. Αλλά 

αισθανόταν ότι ο ίδιος δε διέθετε τις καθοδηγητικές ικανότητες να σχεδιάσει και να εφαρµόσει µε 

επιτυχία τον οργανωτικό και πολιτικό µετασχηµατισµό της οργάνωσης. Για αυτό το λόγο επέλεξε 

εκείνο το πρόσωπο, που κατά την άποψή του τις διέθετε.124  

Το µέγεθος του διλήµµατος και των πιέσεων, πάντως, δε δικαιολογούν µια «αναίµακτη», 

δηλαδή χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις διαδοχή. Σε κάποιον εξωτερικό παρατηρητή µοιάζει 

περισσότερο µε µια πραξικοπηµατική ανατροπή του παλιού ηγετικού συνασπισµού των 

«οµαδαρχών» του Πρώτου Πυρήνα από ένα νέο πιο δυναµικό ηγετικό συνασπισµό που εκφράζει 

την τάση για συγκροτηµένη ενιαία µαζική αυτόνοµη δράση. Η παραίτηση δεν φαίνεται λογικό να 

επιλέγεται συνειδητά από τον Τζουλάτι, αλλά µάλλον προκαλείται και επιβάλλεται από τον 

Γιωτόπουλο και µια οµάδα γύρω από αυτόν, που προερχόταν κυρίως όχι από τον Πρώτο Πυρήνα, 

αλλά από τις πρώτες στρατολογήσεις, όπως και ο ίδιος. ∆εν είναι τυχαίο ίσως το γεγονός ότι ο 

Καρλιάφτης-Καστρίτης και άλλα στελέχη, που παραδίδουν την εικόνα της διαδοχής χωρίς 

σύγκρουση, στην πλειοψηφία τους ανήκαν τότε στην οµάδα του Γιωτόπουλου. Ως εκ τούτου είναι 
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λογικό να επιθυµούν να δώσουν την εντύπωση µιας συνέχειας ανάµεσα στην ιστορική και την 

διάδοχη ηγεσία.125   

Ο ίδιος ο Καρλιάφτης αναιρεί την προηγούµενη δική του εκδοχή σε ένα άλλο του 

αδηµοσίευτο κείµενο µε τίτλο Η ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών 

Ελλάδας (αρχειοµαρξιστές-τροτσκιστές) 1930. Φαίνεται πως ο παλαίµαχος κοµµουνιστής, αν και 

ύστερα από πολλά χρόνια, στέκεται µετέωρος µέχρι που τελικά αποφασίζει να τοποθετηθεί 

αρνητικά για τον Γιωτόπουλο. Σε αυτό εκθέτει την άποψη ότι ο Πρώτος Πυρήνας διαλύθηκε από 

τον Γιωτόπουλο, καθώς «εντελώς τυχαία» εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα από το προσκήνιο όλα τα 

στελέχη της ιστορικής ηγεσίας του Αρχείου, όπως οι Σαραντίδης (διευθυντής του περιοδικού 

Κοµµουνισµός), ∆εδούσης (διευθυντής του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού), Κατσάνος και 

Γκοβόστης (υπεύθυνος του τυπογραφείου), και στη συνέχεια αυτός οικοδόµησε το προσωποπαγές 

καθεστώς του εν αγνοία της οργάνωσης. Μάλιστα, αµφισβητεί πλέον ακόµη και το γεγονός ότι οι 

∆εδούσης και Κατσάνος τρελλάθηκαν, όπως διαδόθηκε στην οργάνωση.126  

Η µόνη εκδήλωση σύγκρουσης που διαπέρασε το πέπλο του αρχειοµαρξιστικού µυστικισµού 

είναι η διαφωνία Γιωτόπουλου και Γκοβόστη που έλαβε σταδιακά το χαρακτήρα διάσπασης. Η 

διαφωνία αυτή αποτελεί ένδειξη αφενός ότι η διαδοχή δεν ήταν οµαλή και ότι µάλλον προηγήθηκε 

µία αντιπαράθεση ανάµεσα στην ιστορική ηγεσία και στον Γιωτόπουλο, που πραγµατικά έλεγχε την 

οργάνωση και αφετέρου ότι ο µόνος από τον Πρώτο Πυρήνα, ο οποίος δεν συµβιβάστηκε και 

µετέτρεψε τη ρήξη σε ανοιχτή κρίση είναι ο Κώστας Γκοβόστης. Ο µόνος από τον παλιό Πρώτο 

Πυρήνα που δεν συµµετείχε στην σύγκρουση ήταν ο Γιάννης Ποντίκης, ο οποίος βρισκόταν στην 

Θεσσαλονίκη.  

Ποιο ήταν όµως το πολιτικό διακύβευµα της ρήξης; Ο Καρλιάφτης-Καστρίτης γράφει: «Εγώ 

ήξερα πολύ καλά ότι ο Τζουλάτι προέτρεπε τον Γιωτόπουλο να µην είναι τόσο εκρηκτικός κατά του 

ΚΚΕ. Ας αφήσουµε – του έλεγε – το ΚΚΕ να κάνει την δουλειά του, κι ας κάνουµε εµείς την δική 

µας δουλειά. Το πρόβληµα για τον Τζουλάτι ήταν ότι χρειάζονταν ακόµη κάποιος καιρός για την 

δράση µας µέσα στο ΚΚΕ.»127 Ο ίδιος αλλού παραδίδει µια στιχοµυθία, που του είχε µεταφέρει ένα 

άλλο αρχειοµαρξιστικό στέλεχος, ο Μπρεδήµας, στην οποία αναδεικνύονται οι αντιθέσεις µεταξύ 

του Τζουλάτι και Γιωτόπουλου. Συγκεκριµένα, ο Τζουλάτι συµβούλευε τον Γιωτόπουλο να µην 

οξύνει τη σύγκρουση µε το Κόµµα ακόµη και αν ο Ριζοσπάστης προκαλούσε, πιστεύοντας πως 

αρκούσε να παραµείνουν εκείνοι συνεπείς στην δική τους προσπάθεια. Την εικόνα της ρήξης 

µεταφέρει επίσης ο αρχειοµαρξιαστής Γιάννης Θεοδωράτος, ο οποίος τότε είχε συνταχτεί µε την 

οµάδα Γκοβόστη.128 Οι Τζουλάτι-Σαραντίδης, λοιπόν, από ότι φαίνεται γενικά συµφωνούσαν 

µάλλον περισσότερο µε την επιλογή της παραδοσιακής «εισοδιστικής» αρχειοµαρξιστικής δράσης 
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και σχέσης µε το κόµµα. Ο Γιωτόπουλος ήταν όµως κύριος των συσχετισµών και έλεγχε τον 

µηχανισµό της οργάνωσης. Εποµένως, ο Τζουλάτι δεν πρέπει να είχε και πολλά περιθώρια 

επιλογών. Πιθανότατα προτίµησε να υποχωρήσει παρά να διασπάσει την οργάνωση, θεωρώντας 

ίσως ότι αυτό θα ήταν πολύ χειρότερο.  

Στην ουσία, η παραίτηση Τζουλάτι καταδεικνύει µε τον πιο έντονο τρόπο την κρίση και το 

έλλειµµα στρατηγικής, που χαρακτήριζε την ηγεσία της οργάνωσης κατά την περίοδο αυτής της 

µεγάλης και, ως ένα βαθµό, ανέλπιστης µαζικοποίησης. Ο Μήτσος Σούλας, ο οποίος ήταν από τα 

βασικότερα στελέχη που υποστήριξαν τότε τον Γιωτόπουλο, παρουσιάζει την σύγκρουση ως ένα 

είδος ρήξης ανάµεσα στους παλιούς µικροαστούς διανοούµενους και θεωρητικούς των µορφωτικών 

κύκλων και τα ανερχόµενα εργατικά στελέχη, που πίεζαν για συνδικαλιστική δράση. Αυτή η νέα 

εργατική ηγεσία θα αναλάβει να προσανατολίσει την οργάνωση προς µια τέτοια δραστηριότητα 

µέσα στα εργατικά σωµατεία.129 

Η ιστορική ηγεσία του Αρχείου, λοιπόν, η οποία καθοδηγούσε την οµάδα από την εποχή της 

Κοµµουνιστικής Ένωσης, θα αποχωρήσει σιωπηρά από το τιµόνι του αρχειοµαρξισµού και µάλιστα 

στην καλύτερη µέχρι τότε εποχή του. Η αλλαγή στην ηγεσία, που πραγµατοποιήθηκε όµως ερήµην 

της οργάνωσης, προκάλεσε αντιδράσεις από µια οµάδα γύρω από τον Γκοβόστη, η οποία 

εξελίχθηκε σε αντιηγετική φιλοκοµµατική αντιπολίτευση αρχικά µέσα στο Αρχείο. Η βιαιότητα που 

θα ασκήσει ο Γιωτόπουλος απέναντι στον Γκοβόστη, µε το πρόσχηµα ότι δεν παραχώρησε στην 

οργάνωση το παράνοµο τυπογραφείο,  θα εξαναγκάσει την εσωκοµµατική αντιπολίτευση να 

αποχωρήσει και να προκαλέσει την πρώτη διάσπαση του αρχειοµαρξισµού. Η νέα οµάδα 

ονοµάζεται Τρίτη Κατάσταση, δηλαδή ούτε ΚΚΕ ούτε αρχειοµαρξισµός, αλλά µια ενδιάµεση 

κατάσταση. Φαίνεται τελικά πως τα ζητήµατα της διαδοχής και της σχέσης µε το κόµµα, ήταν 

αρκετά σηµαντικά. Εποµένως, µια γενικευµένη κρίση µέσα σε όλο τον αρχειοµαρξιστικό κορµό και 

η εξέλιξή της σε διάσπαση ήταν αναπότρεπτες συνέπειες, ακόµη και εάν ο Τζουλάτι το απευχόταν.  

Πολλές είναι, λοιπόν, οι ενδείξεις που φανερώνουν ότι ο Γιωτόπουλος ανέτρεψε 

πραξικοπηµατικά και βίαια την παλιά ηγεσία στηριζόµενος σε έναν νέο µπλοκ συµµαχιών. Αυτό 

ακριβώς υποστηρίζει εµµέσως ο Καρλιάφτης στο έργο του Η ίδρυση της Κοµµουνιστικής 

Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας (αρχειοµαρξιστές-τροτσκιστές) 1930 .130 
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Ενότητα ∆εύτερη 

Η οργανωτική «ανασυγκρότηση»: η µπολσεβικοποίηση του Αρχείου 
 

Η νέα ηγεσία αναγνωρίζει πλέον ότι το παλιό οργανωτικό µοντέλο µε τους ασύνδετους 

µεταξύ τους πυρήνες δυσκολεύει στη διατήρηση της συνοχής, ενώ ο αποκλειστικά µορφωτικός 

χαρακτήρας τους δεν ταιριάζει µε τους νέους προσανατολισµούς. Γι’ αυτό πριµοδοτήθηκε µια εκ 

βάθρων αναδιοργάνωση. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το Αρχείο της πρώτης περιόδου 

λειτουργώντας ως συµπληρωµατική οργάνωση στο ΣΕΚΕ/ΚΚΕ και στη συνέχεια ως διάσπασή του 

αναπαρήγαγε την δοµή και τα χαρακτηριστικά των Τοπικών Επιτροπών και Οµίλων του ΣΕΚΕ. 

∆ηλαδή οι πυρήνες του δε συγκροτούνταν σε εργατοπαραγωγική βάση, αλλά σε τοπική. Το 

ΣΕΚΕ(Κ) στα 1924 αναδιοργανώθηκε επιχειρώντας να µπολσεβικοποιηθεί, αλλά το Αρχείο 

συνέχισε να διατηρεί το παλιό µοντέλο. Εποµένως, στα 1927 η «ανασυγκρότηση», όπως από τους 

ίδιους ονοµάστηκε, θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος «µπολσεβικοποίησης» του 

αρχειοµαρξισµού, καθώς επιχειρεί να εφαρµόσει κάποια από τα δοµικά στοιχεία του 

«µπολσεβικισµού» των Χαϊτά και Πουλιόπουλου (προσανατολισµός της δράσης και συγκρότηση 

της κοµµατικής δοµής µε βάση τους εργατοπαραγωγικούς χώρους).  

Αλλά αυτή η αρχειοµαρξιστική «µπολσεβικοποίηση» δε σηµαίνει αποβολή των 

ιδιαιτεροτήτων του Αρχείου. Το Αρχείο µπορεί πια να αποδέχεται την αναγκαιότητα της δράσης 

στα σωµατεία και τις γειτονιές παράλληλα µε την µορφωτική δουλειά, αλλά τελικά δε θα 

µετασχηµατιστεί σε ανοιχτό πολιτικό κόµµα, δηλαδή δεν απευθύνεται ανοιχτά στην κοινωνία. Η 

επιλογή να διατηρηθεί το κλειστό µοντέλο στηρίχτηκε πάνω στο επιχείρηµα της δεδοµένης και 

πρόσφατης άλλωστε αποτελεσµατικότητας απέναντι στις κρατικές διώξεις.131 Σε αυτήν την φάση 

της ανάπτυξής του, λοιπόν, ο αρχειοµαρξισµός, αντί να µετασχηµατιστεί σε «κανονικό» και 

«τυπικό» λενινιστικό µπολσεβίκικο κόµµα, θα εντείνει την ιδιοµορφία του, διότι, ενώ αποκτά 

χαρακτηριστικά µαζικού εργατικού κόµµατος, επιλέγει να παραµείνει κλειστό και να διατηρήσει 

την ιδιόµορφη µυστική δράση. Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχειοµαρξισµός παγιώνει το µοναδικό αυτό 

«αιρετικό», θα λέγαµε, για τα λενινιστικά δεδοµένα, µοντέλο αποκρυφιστικού µπολσεβικισµού, 

καθώς το συνδυάζει εντελώς αντιφατικά µε την συνδικαλιστική και προπαγανδιστική εργασία. 

Πλέον η οργάνωση θα τοποθετείται ανοιχτά στις εκδηλώσεις και τις εργατικές συνελεύσεις και θα 

δηµοσιοποιεί και θα κυκλοφορεί προκηρύξεις. Το όχηµα για την δηµόσια δράση της όµως θα 

αποτελούν κυρίως εκείνα τα εργατικά σωµατεία που από το 1927 και έπειτα αρχίζει να ελέγχει. 

Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης, ο Γιωτόπουλος αντικατέστησε αρχικά τη δεκαµελή 

διοίκηση του Πρώτου ή Κεντρικού Πυρήνα µε µια πιο ευέλικτη τριµελή επιτροπή, που έµεινε 
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γνωστή ως «Εργασία», χωρίς όµως να σταθεί δυνατό να εντοπισθούν τα άλλα δύο µέλη που τον 

πλαισίωναν.132 Υπεύθυνος για την ανασυγκρότηση ανέλαβε ο ∆ηµήτρης (Μήτσος) Σούλας µε µία 

επιτροπή, που αποτελούταν από τους Κ. Καστρίτη, Γ. Βιτσώρη, Παλιό κ.α. Ο Γιωτόπουλος φέρεται 

να µην ασχολήθηκε ο ίδιος άµεσα µε την διαδικασία. ∆ιατηρούσε, ωστόσο, το εποπτικό δικαίωµα 

να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις προτάσεις της επιτροπής και του Σούλα. 

Οι πληροφορίες για το οργανωτικό µοντέλο του Αρχείου της περιόδου µετά την ανασυγκρό-

τηση αντλούνται από τον Γιάννη Ποντίκη και από τις «Θέσεις για το οργανωτικό» της ΚΟΜΛΕΑ 

στα 1931. Μπορούµε σήµερα συνταιριάζοντας τα δύο κείµενα και γενικότερα γνωρίζοντας την 

εξέλιξη της οργάνωσης να ξεχωρίσουµε από το κείµενο του 1931 τα χαρακτηριστικά της 

οργανωτικής φόρµας που υιοθετήθηκαν το 1927 από εκείνα που προστέθηκαν στα 1930, που 

ουσιαστικά είναι κυρίως οι δηµοκρατικές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να 

ανασυγκροτήσουµε το οργανόγραµµα του Αρχείου µετά την αναδιοργάνωση. 

Ένα πολυσύνθετο πυραµιδωτό οργανόγραµµα, που διεύρυνε τα συγκεντρωτικά 

χαρακτηριστικά του Αρχείου, αντικατέστησε τους αποκεντρωµένους πυρήνες. Οι παλιοί πυρήνες 

απώλεσαν τον διαφωτιστικό χαρακτήρα τους, που αποτελεί πια αποκλειστική εργασία των 

εκδροµικών συλλόγων και των µορφωτικών οµίλων για τους φίλους και τα δόκιµα µέλη, και 

υποτιµούσαν τις πολιτικές και ιδεολογικές συζητήσεις προσανατολιζόµενοι κυρίως στην κατάχτηση 

νέων µελών.133 Οι πυρήνες περιοχής συνέχισαν να  αποτελούν το βασικό κύτταρο της δοµής του 

Αρχείου, οι οποίοι κατά τους αρχειοµαρξιστές της ΚΟΜΛΕΑ είναι ίδιοι µε εκείνους που προβλέπει 

το Γ΄ Συνέδριο της Κ∆. Ο πυρήνας ανελάµβανε κυρίως προπαγανδιστική και οργανωτική 

καθοδηγητική δουλειά, «γίνεται ο φορέας των συνθηµάτων της οργάνωσης οργανωτής της περιοχής 

του, του περιβάλλοντός του». Τα καθήκοντα του πυρήνα είναι: «η επαγγελµατική οργάνωση της 

περιοχής του, οργάνωση των βιοµηχάνων εργατών στον τόπο παραγωγής, οργάνωση των νέων 

εργατών, αθλητικών συλλόγων, διείσδυση µέσα στα εργατικά σπίτια και επέκταση της επιρροής της 

οργάνωσης σ’ όλα τα εργατικά στρώµατα, µέσα στις γυναίκες, τα παιδιά.»134 Ο κάθε Πυρήνας 

αναλάµβανε µια περιοχή δράσης και για να διεξαγάγει την καθηµερινή του δουλειά την χώριζε σε 

µικρότερα τµήµατα, σε «κύκλους περιοχής». Κάθε «κύκλος περιοχής» διαιρούσε τα µέλη του σε 

δύο έως τρία συνεργεία πολιτικής εργασίας. Οι υπεύθυνοι κάθε «κύκλου περιοχής» ή «συνεργείου» 

έπρεπε υποχρεωτικά να είχαν ολοκληρώσει την πρώτη σειρά µαθηµάτων που αφορούσε τον τρόπο 

πρακτικής δράσης του Αρχείου. Τα συνεργεία αυτά είχαν ακτιβίστικο χαρακτήρα και διενεργούσαν 

την κύρια προπαγανδιστική και πολιτική δράση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. Υπό τον έλεγχο 

των πυρήνων αναπτύχθηκαν οι αρχειοµαρξιστικές συνδικαλιστικές παρατάξεις που ονοµάζονταν 
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φράξιες. Υπήρχαν και οι συµπαθούντες του αρχειοµαρξισµού οι οποίοι όµως δρούσαν έξω από τις 

αρχειοµαρξιστικές φράξιες. 135 

Εκτός από την ιδιότητα του «κανονικού» µέλους υπήρχε και η ιδιότητα του «δόκιµου» µέλους 

ή των συµπαθούντων, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στους µορφωτικούς οµίλους. Η ΚΟΜΛΕΑ στα 1931 

ονοµάζει αυτήν την φάση «δοκιµαστική περίοδο», «όπου του δίνονται µαρξιστικές γνώσεις 

απαραίτητες για έναν κοµµουνιστή, χωρίς µ’ αυτό να παύει από του να συµµετέχει στις άλλες 

εκδηλώσεις της οργάνωσης … Μετά τη µορφωτική αυτή περίοδο συνδέεται καθ’ όλο το υπόλοιπο 

µέρος της δοκιµαστικής περιόδου σ’ ένα συνεργείο απ’ το οποίο αν δείξει ενεργητικότητα, 

πρωτοβουλία, ιδεολογικότητα, πίστη στον κοµµουνισµό και στην οργάνωση και σταθερότητα 

χαρακτήρος περνά στον πυρήνα.»136 Το κριτήριο για τον προσδιορισµό της θέσης και την ανέλιξη 

ενός µέλους στην κοµµατική ιεραρχία αποτελούσε η αγωνιστικότητα, η προσήλωση και η υπαγωγή 

στις αρχές της οργάνωσης, η εµπειρία και η µόρφωση. Η εξέλιξη ενός µέλους αποφασιζόταν από 

τους ανώτερους και δεν καθοριζόταν από διαδικασίες εκλογής.137  

Πολύ ιδιαίτερος ήταν ο τρόπος της διαγραφής ή «αποκλεισµός», όπως ονοµαζόταν, ενός 

µέλους από την οργάνωση. Ο «αποκλεισµός» αποφασιζόταν από την «Εργασία» και «εκτελούταν» 

από έµπιστα στον Γιωτόπουλο στελέχη. Η διαδικασία ήταν κλειστή, δηλαδή δε συζητιόταν ανοιχτά 

στον πυρήνα του «αποκλειόµενου», αλλά οι «εκτελεστές» τον συναντούσαν µέσα στα γνωστά 

πλαίσια της µυστικότητας και του ανακοινώνανε την απόφαση της «Εργασίας». Στη συνέχεια 

άλλαζε ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης όλων των πυρήνων που είχε επαφή ο 

«αποκλειόµενος» και γενικά αποµονωνόταν από τα άλλα µέλη της οργάνωσης, τα οποία 

ενηµερώνονταν από τους υπεύθυνους τους λόγους του αποκλεισµού. Ο αποκλειόµενος δεν είχε την 

δυνατότητα να απολογηθεί δηµόσια. Η διαγραφή του του κόστιζε συνήθως πάρα πολύ προσωπικά, 

καθώς στην ουσία αποκλειόταν από την κυριότερη δραστηριότητα της ζωής του. Ενδεχοµένως 

κάποιες φορές οι αποκλεισµένοι να επανεντάσσονταν στην οργάνωση µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα. Η «διαγραφή» όµως δεν ερχόταν ξαφνικά. Ο Κώστας Αναστασιάδης θυµάται πως όταν 

άσκησε κριτική για το χειρισµό των συγκρούσεων µε το ΚΚΕ τέθηκε υπό παρακολούθηση, χωρίς 

όµως να του γνωστοποιηθεί κάτι τέτοιο. «Από τη στιγµή που είπα αυτές τις κουβέντες είδα µια 

ταραχή και σιγά-σιγά κι’ ένα είδος ‘‘πολιορκίας’’. Μιας σκληρότερης επίβλεψης και ελέγχου του 

κύκλου που είχα υπό την επιρροή µου.»138 Στην πράξη ο ρόλος µιας σειράς ηγετικών στελεχών ήταν 

να επιβλέπουν τους κατώτερους πυρήνες και ιδιαίτερα τα ενδιάµεσα στελέχη που ήταν περισσότερο 

επιρρεπή στην διαφωνία, καθώς είχαν περισσότερο λόγο στις αποφάσεις.  

Στο δεύτερο επίπεδο της νέας ιεραρχίας δηµιουργήθηκαν περισσότεροι Κεντρικοί Πυρήνες µε 

υψηλό καθοδηγητικό ρόλο. Ο κάθε Κεντρικός Πυρήνας κατηύθυνε πέντε έως δέκα απλούς 
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Πυρήνες. Η ηγεσία Γιωτόπουλου επέλεγε τα µέλη του από µια κατηγορία παλαιών και έµπειρων 

στελεχών. Ο αριθµός των µελών του κάθε Κεντρικού Πυρήνα αντιστοιχούσε στον αριθµό των 

απλών πυρήνων, που είχε υπό την εποπτεία του.139 Σε ένα τρίτο επίπεδο συγκροτήθηκαν Τοπικές ή 

Περιφερειακές Επιτροπές ή Οργανώσεις Πόλεων µε ρόλο αντίστοιχο και πιο µόνιµο των παλιών 

«αχτίφ» ή του παλιού Πρώτου Πυρήνα. Οι Τοπικές Επιτροπές ή Οργανώσεις Πόλεων λειτούργησαν 

όµως µόνο για τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Στην Αθήνα η καθοδήγηση της οργάνωσης 

γινόταν απευθείας από τον Γιωτόπουλο.  

Ο Καστρίτης αναφέρει πως αργότερα, στα 1929, ο Σούλας πρότεινε να συγκροτηθεί 

Περιφερειακή Επιτροπή και στην Αθήνα συναντώντας τη διαφωνία του Γιωτόπουλου, γιατί µε αυτό 

τον τρόπο θα υπονοµευόταν η δική του προσωπική αρχή από µια νέα συλλογική ηγεσία. Φαίνεται, 

λοιπόν, πως όσο πιο µακριά βρισκόταν ο Γιωτόπουλος τόσο περισσότερο δηµοκρατικά 

λειτουργούσε η οργάνωση. Στην κορυφή της αρχειοµαρξιστικής ιεραρχίας τοποθετείται, όπως 
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έχουµε ήδη αναφέρει, η γνωστή τριµελής «Εργασία» την οποία αποτελούσε µόνος του ο 

Γιωτόπουλος. ∆εύτερος στην τάξη στέλεχος ήταν ο ηθοποιός Γιώργος Βιτσώρης, ο οποίος 

αποτελούσε, όπως και ο Γιωτόπουλος, µισθωτό στελέχος. Επόµενος στην ιεραρχική σειρά ήταν ο 

Μήτσος Σούλας για τον Πειραιά και ο Ποντίκης για την Θεσσαλονίκη. Τα τρία αυτά στελέχη 

αποτελούσαν την επαφή του αρχηγού µε τα µέλη.  Πάντως, οι δύο αυτοί πρώτοι συνηγέτες του 

Γιωτόπουλου θα έρθουν σε ρήξη µαζί του και θα ταυτιστούν µε τις δύο επόµενες διασπάσεις, ο 

Σούλας στα 1929 µε τους «φραξιονιστές» και ο Βιτσώρης στα 1934. Ο Ποντίκης θα µείνει µε τον 

Γιωτόπουλο έως το τέλος. 

Οι αρχειοµαρξιστές διατείνονταν ότι οι ίδιοι, και όχι το ΚΚΕ,  εξέφραζαν και εφάρµοζαν 

τον πραγµατικό κοµµουνισµό στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι το αρχειοµαρξιστικό οργανωτικό µοντέλο 

ακολουθούσε τον αυθεντικό µπολσεβικισµό. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν ανταποκρινόταν, 

όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει, αλλά και για πολύ καιρό ακόµη – ακόµη και µετά την 

αναδιοργάνωση – δε θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα του µπολσεβίκικου κόµµατος, όπως τα είχαν 

προσδιορίσει ο Λένιν και οι ηγέτες της Οκτωβριανής Επανάστασης στα πρώτα συνέδρια της Κ∆. 

Καταρχήν, το Αρχείο συνέχιζε να λειτουργεί συνειδητά µυστικά, χωρίς συγκεκριµένο πρόγραµµα 

και κατασταλαγµένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Ουσιαστικά, βρίσκεται στη φάση αναζήτησης 

µια τέτοιας φυσιογνωµίας και για αυτό σύντοµα θα στραφεί προς τον τροτσκισµό. Το περιοδικό 

Αρχείον Μαρξισµού και τα κλαδικά έντυπα δεν ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά που είχε θέσει 

ο Λένιν στο Τι να κάνουµε;. Επίσης, ο αρχειοµαρξισµός δεν υιοθέτησε, εκτός από την Περιφερειακή 

Επιτροπή της Θεσσαλονίκης, τη διαδικασία του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, που σηµαίνει 

απόδοση σε όλα τα µέλη του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα ανώτατα κοµµατικά 

όργανα και οι ηγεσίες δεν εκλέγονται και ούτε απολογούνται σε συλλογικά αντιπροσωπευτικά 

σώµατα εκλεγµένα από τις οργανώσεις βάσεις και, γενικά, το οργανωτικό µοντέλο συνεχίζει να µην 

στηρίζεται σε συλλογικές διαδικασίες. ∆εν υπάρχει ένα ανώτερο συλλογικό αποφασιστικό όργανο, 

όπως στο ΚΚΕ. Μάλιστα, ο τρόπος µε τον οποίο αποφασίστηκε η διαδοχή και η ανασυγκρότηση 

δείχνει ότι στο αρχείο της ηγεσίας Γιωτόπουλου καταργήθηκαν και τα υποτυπώδη 

αντιπροσωπευτικά σώµατα των συνδιασκέψεων της εποχής Τζουλάτι µε τους επιλεγµένους 

αντιπροσώπους της. Ο Άγις Στίνας (Σπύρος Πρίφτης) αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «όλη η 

εργασία αυτών που έκαναν µαθήµατα διευθυνόταν και ελεγχόταν από έναν που δεν τον είχε εκλέξει 

κανείς. Σ’ αυτόν δίνανε λογαριασµό για τη δουλειά τους και σ’ αυτόν παραδίνανε και τα χρήµατα 

που συγκεντρώνανε. Αυτός ο ένας που διηύθυνε και διαχειριζόταν τα πάντα, άφηνε τους άλλους µε 

την εντύπωση ότι υπήρχε κάποια µυστηριώδης υπέρτατη αρχή, από την οποία αυτός ήταν 

εξουσιοδοτηµένος. Όταν κάποιος είχε µια σοβαρή απορία, η απάντηση του Γιωτόπουλου ήταν: Θα 
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φέρω την απορία σου στην Εργασία κι αυτή θα αποφασίσει. Η «Εργασία» ήταν αυτή η 

µυστηριώδης υπέρτατη αρχή. ∆ηλαδή ο ίδιος ο Γιωτόπουλος».140 Τέλος, το οργανόγραµµα του 

Αρχείου του Μαρξισµού δεν ήταν δεδοµένο για όλη την επικράτεια της χώρας, αλλά ρευστό. Στην 

ουσία δεν υπάρχει πια καταστατικό. Ανάλογα µε τους εσωκοµµατικούς συσχετισµούς, τις 

κοµµουνιστικές παραδόσεις και τις διαθέσεις των µελών της κάθε περιοχής το οργανωτικό τυπικό 

γινόταν λιγότερο ή περισσότερο δηµοκρατικό ή προσλάµβανε νέα χαρακτηριστικά. Από αυτήν την 

άποψη, λοιπόν, η πορεία που έχει ακόµη να διανύσει το αρχειοµαρξιστικό ρεύµα προς την 

κατάκτηση του επιδιωκόµενου λενινιστικού µοντέλου, δηλαδή µέχρι τη µορφή της ΚΟΜΛΕΑ, ήταν 

ακόµη µεγάλη. 

Στα επόµενα κεφάλαια θα διαπιστώσουµε ότι ο αρχειοµαρξισµός εκφράζει συνδικαλιστικά 

και πολιτικά µια συντεχνιάζουσα τάση µέσα στην εργατική τάξη. Εξέφραζε στην ουσία εκείνα τα 

εργατικά στρώµατα των ειδικευµένων τεχνιτών που εργάζονταν σε µικροεργαστήρια τα οποία 

διέπονταν από τις παραδοσιακές ιεραρχικές σχέσεις των συντεχνιών και στηρίζονταν στην 

παραδοσιακή παραγωγική δοµή της ειδικευµένης τεχνικής εργασίας. Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς 

να συσχετίσει την πολιτική µορφή και την δοµή του οργανογράµµατος της αρχειοµαρξιστικής 

οργάνωσης µε αντιλήψεις για τον χαρακτήρα της ιεραρχίας και του καταµερισµού της εργασίας σε 

αυτά ακριβώς τα στρώµατα. Θα µπορούσε µάλιστα να βρει µια απόλυτη  αντιστοίχηση ανάµεσα 

στους παραγιούς, τους καλφάδες και τους µαστόρους και στα δόκιµα µέλη,  τα κανονικά µέλη και 

τα έµπειρα µέλη. Επίσης, το στοιχείο της επιλογής γίνεται από τα πάνω µε βάση τα κριτήρια της 

µόρφωσης, της αφοσίωσης και της επιτυχίας. Τα κριτήρια αυτά ίσως να ανταποκρίνονται σε 

γνώριµες ιεραρχικές φόρµες αυτής της κατηγορίας εργατών και γι’ αυτό ίσως να µην 

διαµαρτύρονται για την απουσία του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και για την 

ύπαρξη συλλογικών οργάνων, αλλά αυτοί οι εργάτες να αντιλαµβάνονται ως φυσιολογική αυτή την 

δοµή. Εξάλλου, το κόµµα «νέου τύπου» µε τα συλλογικά σώµατα, τις διοικητικές επιτροπές και τα 

εξισωτικά πολιτικά δικαιώµατα, θα λέγαµε, µοιάζει περισσότερο µε τη µορφή µιας Ανώνυµης 

Εταιρίας, δηλαδή αντιστοιχεί περισσότερο σε εµπεδωµένες συµπεριφορές που γεννάει ο 

µονοπωλιακός καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Το Αρχείο του Μαρξισµού, λοιπόν, µοιάζει 

περισσότερο µε ένα µεγάλο εργαστήρι. Όχι τυχαία την εποχή που το Αρχείο ολοκληρώνει αυτά τα 

χαρακτηριστικά συνδέεται και µε τα συγκεκριµένα στρώµατα. 

Με την αναδιοργάνωση, το Αρχείο αφήνει την παλιά αρχειοµαρξιστική παράδοση, κατά την 

οποία η οργάνωση, απορροφηµένη αποκλειστικά στο µορφωτικό έργο και στην κατάχτηση 

περισσότερων µελών από το ΚΚΕ, αναπτυσσόταν κατά έναν ιδιότυπο «εισοδισµό» µέσα στους 

πυρήνες του Κόµµατος ή µε µόνο µε τις κλασσικές πια µεθόδους ατοµικής στρατολόγησης. 
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Απευθύνεται σε µαζικό κοινό και έχει µεταφέρει πια το κέντρο βάρους της αυτόνοµης πλέον 

δραστηριότητας µέσα στον τόπο εργασίας και τις γειτονιές, αναζητώντας µια πιο στενή και σταθερή 

επαφή µε τους εργαζοµένους. Από την άλλη, όµως, διατηρεί κάποιες από τις παραδοσιακές 

ιδιαιτερότητές του. Αποφεύγει να τοποθετηθεί ανοιχτά στα κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, δεν 

απευθύνεται στην κοινωνία µε δηµόσιο τρόπο και τις περισσότερες φορές, όπως π.χ. στις 

βουλευτικές εκλογές, επιλέγει να στηρίζει το ΚΚΕ. Συνεχίζει να λειτουργεί µυστικά χωρίς να 

αποκαλύπτει τις διαδικασίες του, την ηγεσία του, τον χώρο δράσης του σαν να βρίσκεται 

ταυτόχρονα σε παρανοµία. Για παράδειγµα δεν διατηρεί σε κάποιο σηµείο της πόλης γραφεία, οι 

αποφάσεις, οι κινήσεις, η δοµή και το πρόγραµµα της οργάνωσης δεν είναι προσβάσιµα ούτε 

δηµοσιοποιήσιµα. Γενικά, όλες οι κινήσεις γίνονται υπό το καθεστώς της µυστικότητας. Βέβαια, εκ 

των πραγµάτων οι αρχές τις µυστικότητας χαλαρώνουν σταδιακά όσο ο αρχειοµαρξισµός λειτουργεί 

πιο πολιτικά και γίνεται γνωστός στους εργάτες. Γι’ αυτό στα 1930 η δηµόσια εµφάνιση της 

οργάνωσης µε την συγκρότηση της ΚΟΜΛΕΑ έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της µέχρι τότε 

πορείας. 

Ο αρχειοµαρξισµός παράλληλα διατηρεί και επεκτείνει την µορφωτική του εργασία προσαρ-

µόζοντάς την στις νέες συνθήκες της δράσης του. Αλλά σύντοµα θα καταγραφεί µια σηµαντική 

αλλαγή και στον τοµέα αυτό. Στα 1928, σταµάτησε η έκδοση του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού 

που είχε δώσει το όνοµά του στους αρχειοµαρξιστές. Ο Λουκάς Καρλιάφτης θεωρεί ότι η αλλαγή 

προσανατολισµού της οργάνωσης ήταν η αιτία της σταδιακής υποβάθµισης της µορφωτικής 

δουλειάς. Από το συνδυασµό «µόρφωση και δράση», που χαρακτήριζε τη δουλειά των αρχειοµαρξι-

στών µέχρι τα 1929, η οργάνωση, κατά την άποψή του, άρχιζε να κάνει µια στροφή αποκλειστικά 

προς τη δράση. «Η οργάνωση γλίστραγε προς υποβάθµιση της θεωρίας. Η Οργάνωση πήρε µια 

πορεία προς τον πραχτικισµό. Το λάϊτ-µοτίβ του Αρχείου ήταν η ‘‘δράση’’».141 Τα νέα περιοδικά 

που αντικαθιστούν το Αρχείον Μαρξισµού έχουν καθαρά συνδικαλιστικό περιεχόµενο και φέρουν 

τους τίτλους του κάθε κλάδου, π.χ. ο Αρτεργάτης, ο  Υποδηµατεργάτης, ο Κουρέας, ο Φοιτητής κ.α. 

 

Ενότητα Τρίτη 

Η ανάλυση του αρχειοµαρξισµού για τον χαρακτήρα του ελληνικού καπιταλισµού 
 

Μια από τις σοβαρότερες κριτικές που έχουν ασκηθεί στον αρχειοµαρξισµό είναι ότι ποτέ δεν 

συγκρότησε µια πλατφόρµα θέσεων και αναλύσεων για τον ελληνικό και διεθνή καπιταλισµό και 

την ελληνική πολιτική σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχειοµαρξιστές αρχικά δίνοντας έµφαση στην 

κρυφή δράση και τη µόρφωση και µένοντας αποστασιοποιηµένοι από την άµεση κινηµατική δράση 
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δεν ενδιαφέρθηκαν να παρουσιάσουν ένα θεωρητικό σχέδιο και ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα 

πάλης στους εργάτες. Η στρατολόγηση εστιαζόταν κυρίως πάνω σε µορφωτικά και ηθικά παρά 

πολιτικά ζητήµατα. Παρ’ όλα αυτά, εξ αρχής ο Πρώτος Πυρήνας ανέπτυξε έναν άξονα ανάλυσης 

της περιόδου, πάνω στον οποίο έθεσε τους άµεσους και απώτερους πολιτικούς στόχους 

οικοδόµησης και εξέλιξης της οργανωτικής µορφής της οµάδας. Αυτές τις θέσεις όµως οι πρώτοι 

αρχειοµαρξιστές µόνο προφορικά διέδιδαν στους εργάτες και αποτελούσαν δευτερεύον στοιχείο στη 

διαδικασία της στρατολόγησης. Εξάλλου, µέχρι το 1926 µάλλον δεν κυκλοφορούσαν δικές τους 

προκηρύξεις.  

Μετά την αναδιοργάνωση οι αρχειοµαρξιστές άρχισαν να λειτουργούν περισσότερο µαζικά, 

αλλά ακόµη και τότε η προβολή των θέσεων των Αρχείων και τελικά η αντιπαράθεση µε το ΚΚΕ 

και τις άλλες οργανώσεις δεν γινόταν ανοιχτά, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Οι αρχειοµαρξιστές 

δυσκολεύονταν πολύ να δράσουν σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όπως θα 

διαπιστώσουµε στα επόµενα κεφάλαια, να εµφανιστεί ο Αρχειοµαρξισµός στους µαζικούς χώρους 

µε απολίτικα χαρακτηριστικά, καθώς υπέτασσε τις πολιτικές του διαφορές σε µια ηθικοπλαστική 

λογική. Παρ’όλα αυτά, φαίνεται πως ο αρχειοµαρξισµός ανέπτυξε και αποσαφήνισε σταδιακά µέχρι 

το 1930 κάποιες θεωρητικές βάσεις και αναλύσεις. Μέχρι το 1930 όµως ο λόγος αυτός παρέµενε 

αποκλεισµένος στο εσωτερικό της οργάνωσης και στα πλαίσια των επιµορφωτικών µαθηµάτων. 

Πολύ σπάνια και σχεδόν φοβισµένα ο λόγος αυτός ανοιγόταν στο ευρύ κοινό. Αυτό εξηγείται όµως 

όχι µόνο από το γεγονός της ιδιοµορφίας της αρχειοµαρξιστικής συγκρότησης, αλλά και από το 

γεγονός ότι απουσίαζαν µέχρι το 1930 συγκεκριµένες επεξεργασµένες προγραµµατικές θέσεις στον 

συνδικαλισµό, οι οποίες να συνδέονται άµεσα µε τις γενικές τοποθετήσεις του Αρχείου. Συνεπώς, 

δικαίως έως ένα βαθµό υφίσταται και αναπαράγεται αυτή η εικόνα. Ο λόγος αυτός όµως υπάρχει. 

Η απουσία πολιτικού περιοδικού ή εφηµερίδας της οργάνωσης την περίοδο αυτή αποκρύβει 

από εµάς και τους συγχρόνους µας αυτόν τον λόγο. Μόνο στα φύλλα της εφηµερίδας Πάλη των 

Τάξεων και στα κλαδικά εργατικά περιοδικά (Αρτεργάτης, Υποδηµατεργάτης κ.α.) µπορεί κανείς να 

αναζητήσει στοιχεία αυτής της ανάλυσης. Αλλά ούτε τα κλαδικά περιοδικά ούτε τα πρώτα φύλλα 

της εφηµερίδας, που αντιστοιχούν περισσότερο στις απόψεις της οµάδας την περίοδο (1926-30), 

έχουν διασωθεί, εκτός από κάποια άρθρα που διασώζει ο Λουκάς Καρλιάφτης. Βέβαια µέσα από 

άρθρα µετέπειτα φύλλων, που αναφέρονται στις παλαιότερες θέσεις και απόψεις της οργάνωσης, 

µπορεί κανείς να ανασυγκροτήσει µια στοιχειώδη εικόνα για τις «σκοτεινές» περιόδους του 

Αρχείου.  Κυρίως όµως θραύσµατα αυτών των αντιλήψεων βρίσκονται διάχυτα στα διάφορα άρθρα 

αρχειοµαρξιστικής πολεµικής του Ριζοσπάστη εκείνης της περιόδου. Μια προσπάθεια συνολικής 

ανασύνθεσης των αρχειοµαρξιστικών απόψεων µε βάση αυτές τις λιγοστές και αποµονωµένες 
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φράσεις είναι αδύνατη, αν και αναδεικνύουν κάποιες πλευρές που ίσως να είναι και οι πιο 

σηµαντικές. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι στοιχεία αυτών των 

θραυσµάτων ταιριάζουν στις αποφάσεις της Εθνικής Συνδιάσκεψης της ΚΟΜΛΕΑ  (Σεπτέµβρης 

1930) που θα δηµοσιευτούν στην εφηµερίδα Πάλη των Τάξεων στα 1930.  

Γενικά, λοιπόν, µέχρι το 1929 οι αρχειοµαρξιστές θεωρούν πως «ο παγκόσµιος καπιταλισµός 

... ύστερα απ’ τις µεγάλες µεταπολεµικές ήττες του ευρωπαϊκού προλεταριάτου, και ιδίως απ’ την 

αποτυχία της γερµανικής επανάστασης είχε µπει σε µια περίοδο άνθησης και προσωρινής σταθερο-

ποίησης». Την ίδια εκτίµηση διατηρούν για τον ελληνικό καπιταλισµό, η οποία µάλιστα φαίνεται να 

συµφωνεί µε τις απόψεις του πρώτου Πυρήνα στα 1921. «Ο ελληνικός καπιταλισµός, ύστερα από 

την µικρασιατική καταστροφή και την πρώτη περίοδο των πολιτικών και οικονοµικών ανωµαλιών, 

των απότοµων διακυµάνσεων της δραχµής και των καθηµερινών στρατιωτικών κινηµάτων µπήκε 

σε µια περίοδο γρήγορης κι ορµητικής ανάπτυξης.» Αντίθετα, το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο, ενώ 

παραδέχεται µια «σχετική σταθεροποίηση της εθνικής οικονοµίας της χώρας, που παρατηρείται 

στην τελευταία περίοδο (1924 – 1928)», καταλήγει, ότι τελικά αυτή «δε σηµαίνει διόλου έξοδο απ’ 

τη µεταπολεµική κρίση και είσοδο σε περίοδο ‘‘οργανικής ανάπτυξης’’».142 Οι εκτιµήσεις του ΚΚΕ 

καταλήγουν στην άποψη για την τρίτη και τελευταία περίοδο του καπιταλισµού. Αυτήν την θέση ο 

αρχειοµαρξισµός θα στηλιτεύσει µέσα από την Πάλη των Τάξεων αρκετές φορές στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930, ενώ φαίνεται ότι µέχρι τότε ασκούσε την ίδια κριτική µέσα στα συνδικάτα. 

Η περίοδος του παρατεταµένου πολέµου θεωρείται από τους αρχειοµαρξιστές περίοδος οικο-

νοµικής αστάθειας και αποτελεί την φάση εκείνη που το ελληνικό κεφάλαιο πέτυχε την πρωταρχική 

συσσώρευση. «Ο πόλεµος και η περίοδος της οικονοµικής αστάθειας, έδωσαν την ευκαιρία σ’ έναν 

µικρό αριθµό χρηµατιστών, προµηθευτών, µεσιτών, εφοπλιστών κλπ να συγκεντρώσει τεράστια 

εύκολα και έκτατα κέρδη.» Ταυτόχρονα, οι ίδιες ασταθείς οικονοµικές συνθήκες δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την συγκρότηση του προλεταριάτου. «Καταστρέφοντας µεγάλα στρώµατα 

αγροτών και µικροαστών δηµιουργούσαν τις πρώτες µάζες των ανέργων που συγκεντρώνονταν στις 

πόλεις ζητώντας δουλειά. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, σ’ αυτούς προστέθηκαν οι προς-

φυγες και µεγάλο µέρος των στρατιωτών που απολύονταν.» Η παράλληλη και ταυτόχρονη πρωταρ-

χική συσσώρευση κεφαλαίου και η συγκέντρωση πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού θεωρείται ότι 

όχι µόνο απέτρεψε την κρίση, αλλά ότι αποτέλεσε τον κατάλληλο συνδυασµό για την ανάπτυξη του 

βιοµηχανικού καπιταλισµού. «Το ανθρώπινο αυτό υλικό υπήρξε και η κυριότερη βάση στην οποία 

στηρίχτηκε η ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας. Μετά την σταθεροποίηση της δραχµής και την 

εξασφάλιση σταθερότητος πολιτικής κατάστασης, µεγάλες ποσότητες κεφαλαίων που πριν 

ρίχνονταν κυρίως στο χρηµατιστήριο ή στέλνονταν στο Εξωτερικό ρίχνονταν τώρα µέσα στην 
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βιοµηχανική παραγωγή.» Έτσι, όχι µόνο αντιστρέφεται η ροή εξόδου των χρηµατικών αποθε-µάτων 

προς το εξωτερικό, αλλά «πλάι στο ελληνικό άρχισε και το ξένο κεφάλαιο να εισρέει µέσα στην 

χώρα µας.»143 Στις οικονοµικές αναλύσεις του Αρχειοµαρξισµού απαντάει το περιοδικό Σπάρτακος 

κατηγορώντας τους για «δεξιό Μπραντλεριανό οπορτουνισµό», επειδή διαβλέπουν βιοµηχανική 

ανάπτυξη αντί βιοµηχανική κρίση: «Στο αναµφισβήτητο γεγονός της βιοµηχανικής κρίσης που 

µεταξύ των άλλων οφείλεται και στη σταθεροποίηση οι αρχείοι αντιτάσσουν την άνθη-ση της 

βιοµηχανίας και την ακατάπαυστη εισροή κεφαλαίων από το χρηµατιστήριο στον βιοµηχανι-κό 

τοµέα, αγνοούντες ότι η εισροή των κεφαλαίων από το χρηµατιστήριο στη βιοµηχανία έγινε 

ακριβώς πριν από τη σταθεροποίηση και κατά την περίοδο των ανωµαλιών των διακυµάνσεων και 

των κινηµάτων»144 Γενικά, λοιπόν, ο αρχειοµαρξισµός την περίοδο 1927-1930 φαίνεται ότι εκτιµά 

πως ο αναπτυσσόµενος ελληνικός καπιταλισµός κατέχει σπουδαία θέση στην παγκόσµια οικονοµι-

κοπολιτική κατάσταση και εποµένως λόγω της προηγούµενης ιστορίας της Ελλάδας και «τον ρόλο 

τον οποίον έπαιξε εις προηγουµένας εποχάς», εννοώντας µάλλον την περίοδο των τελών του 19ου 

αιώνα, «επροορίσται να παίξει ένα εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο εις την ιστορία της ανθρωπότητος».145  

Η τοποθέτηση αυτή στα 1927-30 συνάδει µε τις εκτιµήσεις του Πρώτου Πυρήνα που θεωρού-

σε την Ελλάδα ιµπεριαλιστική χώρα. Συνολικά η θέση αυτή του αρχειοµαρξισµού έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση µε τις αποφάσεις του Τρίτου Τακτικού και του Τέταρτου Συνεδρίου του ΚΚΕ στα οποία η 

Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «χώρα αγροτική, καθυστερηµένη, µε φεουδαρχικά υπολείµµατα 

ηµιαποικιακή, της οποία η εθνική οικονοµία εξαρτιέται στενά απ’ το αγγλοαµερικανικό 

χρηµατιστικό κεφάλαιο»146. Στα 1930 όµως ο τροτσκιστικός πλέον αρχειοµαρξισµός θα 

αναγνωρίσει καθαρά ότι η Ελλάδα «παρουσιάζει την όψη µιας αποικιακής χώρας», εφόσον το ξένο 

κεφάλαιο το οποίο εισέδυσε στους κυριότερους κλάδους ζωής, κίνησης και παραγωγής της χώρας, 

εν συνεργασία µε το µεγάλο ελληνικό τραπεζιτικό κεφάλαιο, δηµιουργεί συνθήκες υποδούλωσης 

και αφόρητης εκµετάλλευσης των εργαζοµένων στρωµάτων της χώρας µας.» Στην αύξηση του 

ποσοστού αποσπώµενης υπεραξίας από την συµπίεση των εργατικών ηµεροµισθίων και την 

γενικότερη εξαθλίωση της εργατικής τάξης ανάγεται η κερδοφορία και η ανάπτυξη του ελληνικού 

καπιταλισµού. «Όλες αυτές οι τεράστιες ποσότητες ελληνικών και ξένων κεφαλαίων ρίχνονταν 

µέσα στις επιχειρήσεις. Το εξευτελιστικό δε ηµεροµίσθιο των εργατών, οι πολλές ώρες εργασίας και 

γενικά το κατώτατο επίπεδο ζωής των προλεταρίων της Ελλάδας συνετέλεσαν ώστε τα κέρδη να 

είναι µεγάλα και κατά συνέπεια η πρόοδος των επιχειρήσεων εξαιρετικά γρήγορη.»  

Στο πολιτικό πεδίο αντίστοιχα η οικονοµική σταθερότητα επιφέρει την πολιτική 

σταθεροποίηση της αστικής τάξης, η οικονοµική ισχύς αντανακλά σε πολιτική ισχύ και ένταση της 

εκµετάλλευσης. «Παράλληλα µε το οικονοµικό δυνάµωµα της αστικής τάξης ενισχύθηκε και η 
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πολιτική της δύναµης. Κατέχει σήµερα σταθερά την εξουσία και οι αντιπρόσωποί της βρίσκονται 

στην κυβέρνηση και σ’ όλους τους οργανισµούς τους κρατικούς που δηµιουργούνται για την 

διεύρυνση των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Όσο πιο πολύ λαβαίνει συναίσθηση της δύναµής 

της και του ρόλου που παίζει στην οικονοµική ζωή του τόπου, τόσο περισσότερο την εξασκεί για τα 

συµφέροντά της βάζοντας την κρατική µηχανή να λειτουργήσει για την επιτυχία των σχεδίων της. Η 

τάση της είναι να µονιµοποιήσει µια κατάσταση εκµετάλλευσης όλων των καταταπιεζοµένων 

τάξεων.» Ο βενιζελισµός κατέχει τον ρόλο του εκπροσώπου της µεγαλοαστικής τάξης και αποτελεί 

τον κυριότερο µοχλό επιβολής της σταθεροποίησης. « Παντού η κυβέρνηση Βενιζέλου υπήρξε το 

όργανο του µεγάλου κεφαλαίου, των µεγάλων τραπεζοβιοµηχανικών συγκροτηµάτων, λακές του 

χρηµατιστικού κεφαλαίου και των ιµπεριαλιστικών κρατών.»147 

Από τις διαφορετικές αναγνώσεις της πραγµατικότητας απορρέουν και οι διαφορετικές 

πρακτικές. Το ΚΚΕ επιµένοντας σε µια «κρισιακή» ερµηνευτική προσέγγιση θα θέτει άµεσα το 

ζήτηµα της κατάληψης της εξουσίας από το ΚΚΕ και την εργατική τάξη. Η γραµµή αυτή, ύστερα 

από το 6ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς στο οποίο θα υιοθετηθεί η θέση για την τρίτη και 

τελευταία περίοδο του καπιταλισµού, θα οδηγήσει στην πολιτικοποίηση των εργατικών αγώνων. 

Αντίθετα, ο αρχειοµαρξισµός θα υιοθετήσει τη θέση για κρίση του καπιταλισµού µετά το 1929, 

αλλά ουδέποτε από ότι φαίνεται θα οδηγηθεί σε µια εκτίµηση για άµεση κατάρρευσή του 

καπιταλισµού, µε τον τρόπο τουλάχιστον που το πρέσβευε το ΚΚΕ. Μάλιστα, θα ασκήσει έντονη 

κριτική στο ΚΚΕ για τις «καταστροφικές» συνέπειες της πολιτικοποίησης των εργατικών αγώνων. 

Σε αυτό το σηµείο το Αρχείο φαντάζει λιγότερο «επαναστατικό» σε σχέση µε το ΚΚΕ. Βέβαια, 

πάντοτε ο αρχειοµαρξισµός θα θεωρεί τις συνθήκες γενικά επαναστατικές και θα ελπίζει ότι η 

επανάσταση θα έρθει σύντοµα. Αλλά µάλλον περίµενε µια µεγάλη κρίση ή ένα σηµαντικό γεγονός, 

όπως η επανάσταση στην Γερµανία, που θα οξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Γι’ αυτό, ο 

αρχειοµαρξισµός θα εµµείνει πιστά στο σύνθηµα της δικτατορίας του προλεταριάτου ως το πρώτο 

και βασικό στάδιο στην διαδικασία της κατάληψης της εξουσίας από την εργατική τάξη, όταν το 

ΚΚΕ θα προτάσσει τις διάφορες παραλλαγές της πραγµατικής ή αριστερής δηµοκρατίας ως 

αναγκαία προστάδια ή το σύνθηµα για εργατοαγροτική κυβέρνηση. Σε όλες τις εκδοχές αυτού του 

συνθήµατος ο αρχειοµαρξισµός θα ασκήσει έντονη κριτική. Στις αρχικές απόψεις του αρχειοµαρ-

ξισµού για την σταθεροποίηση του καπιταλισµού στηρίζεται η διάσταση µεταξύ της πολιτικής, 

µορφωτικής πάλης από την άµεση συνδικαλιστική πάλη. Εφόσον το ζήτηµα της εξουσίας δεν 

έµπαινε άµεσα δεν υπήρχε λόγος πολιτικής δράσης. Στην αλλαγή αυτής της εκτίµησης µετά το 1929 

θα πρέπει να εδράζεται η αναζήτηση πολιτικής ταυτότητας από τη µεριά του αρχειοµαρξισµού και ο 



 82

µετασχηµατισµός του σε «κανονική» (µε βάση τους 21 όρους του Λένιν) µπολσεβίκικη οργάνωση 

στα 1930. Τότε, εξάλλου συνδέθηκε µε την ∆ιεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση του Λ. Τρότσκι. 

Ο αρχειοµαρξισµός φαίνεται όµως ότι δεν διαφοροποιούταν από το ΚΚΕ µόνο στην 

γενικότερη ανάλυση των συνθηκών. Αντίθετα, οι δύο µαζικότερες µεσοπολεµικές κοµµουνιστικές 

οργανώσεις έριζαν σε µια σειρά από θέµατα της διεθνούς συγκυρίας. Στο «Γράµµα προσχώρησης 

στην ∆ιεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση (∆.Α.Α.)», δηλαδή στην επιστολή που εστάλη στον Τρότσκι 

στα 1930 για να δηλώσουν την συµφωνία µε τις απόψεις του, γράφεται πως «η αποτυχία της 

επανάστασης στην Γερµανία (1923), τα αποτυχηµένα κατ’ επανάληψη συνθήµατα που ήταν 

προορισµένα οµοιόµορφα για όλα τα κόµµατα της ∆ιεθνούς µετά το 1924, η άγνοια και η 

ελαφρότητα µε την οποία η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής διαχειρίζεται τα ζητήµατα κολοσσιαίας 

σπουδαιότητας της οργάνωσης και της τακτικής των εθνικών της τµηµάτων, το κινέζικο ζήτηµα, το 

ζήτηµα της ‘‘τρίτης περιόδου’’ και µια σειρά άλλες λαθεµένες θέσεις και απόψεις, έγιναν το 

αντικείµενο ακατάπαυστης κριτικής µέσα στην οργάνωσή µας».148 Ενδείξεις για µια τέτοιου 

επίπεδου πολιτική σύγκρουση αντλούµε επίσης από τον Ριζοσπάστη της εποχής.149 

Στις έριδες µε τα µέλη του ΚΚΕ το ζήτηµα της Σοβιετικής Ένωσης επανέρχεται διαρκώς. Οι 

αρχειοµαρξιστές παρουσιάζονται από τον Ριζοσπάστη να τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στο 

πρώτο «εργατικό κράτος». Ωστόσο, οι αρχειοµαρξιστές γενικά τοποθετούνται, καταρχήν, υπέρ της 

Σοβιετικής Ένωσης και δευτερευόντως διαφοροποιούνται ως προς τις κατευθύνσεις της ηγεσίας 

της. Γράφουν στα 1930 ότι αγωνίζονται «για την υπεράσπιση της Σοβιετικής Ρωσίας, της πατρίδος 

του προλεταριάτου όλου του κόσµου. Εναντίον κάθε επεµβάσεως του ιµπεριαλισµού, καθώς και 

κάθε προσπάθειας του Σταλινισµού ν’ αλλοιώσει τον χαρακτήρα της επαναστάσεως του 

Οχτωβρίου, και για την επικράτηση των απόψεων της ∆ιεθνούς Αριστερής Αντιπολιτεύσεως και 

την επικράτηση της Παγκοσµίου Επαναστάσεως»150. 

Η σχέση όµως της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης µε το κεντρικό πολιτικό σκηνικό ήταν 

εξαρχής προβληµατική. Το ΚΚΕ είχε καθιερωθεί στις συνειδήσεις των ριζοσπαστικοποιηµένων 

εργατών ως το κόµµα της εργατικής τάξης. Για παράδειγµα, οι Σπαρτακιστές του Πουλιόπουλου όχι 

µόνο δεν αµφισβήτησαν την µονοκαθεδρία του ΚΚΕ, αλλά την υπερασπίστηκαν απέναντι στους 

Αρχείους. Αυτό είναι ως ένα βαθµό αποτέλεσµα της πολιτικοποίησης και άµεσης πρόσδεσης στο 

Κόµµα των συνδικάτων και των εργατικών πρωτοποριών που ελέγχει. Ο αρχειοµαρξισµός είχε 

υποτιµήσει εντελώς την ανοιχτή πολιτική δράση µε αποτέλεσµα, παρά την σηµαντική δράση του, 

να µην µπορεί να υπερβεί το συνδικαλιστικό πεδίο και να καταστεί πολιτικό ρεύµα διακριτό στην 

κοινωνία. Αυτό είναι ως ένα βαθµό αποτέλεσµα της επιλογής του να αποσυνδέσει την 

συνδικαλιστική πάλη µε την άµεση πολιτική πάλη, που σηµαίνει άµεση σύνδεση των σωµατείων µε 
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την Αρχειοµαρξιστική Οργάνωση. Η επιλογή αυτή του έδωσε το πλεονέκτηµα σε σχέση µε το ΚΚΕ 

να αναπτυχθεί στα συνδικάτα, αλλά ταυτόχρονα περιόριζε την επιρροή του σε αυτά. Η αλλαγή 

ηγεσίας του Αρχειοµαρξισµού έδειξε ότι η νέα κατεύθυνση ήταν η συγκρότηση ενός νέου 

κόµµατος. Οι µέχρι τότε προσπάθειές του σε αυτήν την κατεύθυνση ήρθαν σε αντίθεση µε την 

τακτική του τροτσκισµού που επέµενε να θεωρεί το ΚΚ ως το µοναδικό κόµµα της εργατικής τάξης. 

Γι’ αυτό η ΚΟΜΛΕΑ θα φέρει τον τίτλο «Οργάνωση» και όχι «Κόµµα».  

Παρ’ όλα αυτά τον ∆εκέµβριο του 1930 η ΚΟΜΛΕΑ θα επιχειρήσει την πρώτη της εκλογική 

κάθοδο στις δηµοτικές εκλογές της χρονιάς εκείνης. Θα υπάρξει ένα µόνο ψηφοδέλτιο του αρχειο-

µαρξισµού στην Θεσσαλονίκη µε υποψήφιο τον Γεώργιο Μακρόπουλο. Επιλέχτηκε η Θεσσαλονίκη 

διότι η αρχειοµαρξιστική οργάνωση θεωρούσε ότι υπερτερούσε οργανωτικά κατά πολύ του ΚΚΕ. 

Παράλληλα, έλπιζαν ότι θα συντελέσουν υπέρ τους, οι κατά κοινή οµολογία λαθεµένες επιλογές του 

κόµµατος στις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές (υποστήριξη του Μηνά Πατρικίου). Ο Καρλιάφτης 

σηµειώνει πως οι συγκεντρώσεις της οργάνωσης κατά την διάρκεια της προεκλογικής καµπάνιας 

ήταν πολύ µαζικές (300 άτοµα στις συνοικίες, 2000 στην κεντρική εκδήλωση). Οι ψήφοι όµως που 

έλαβε η ΚΟΜΛΕΑ έναντι του ΚΚΕ ήταν πολύ κατώτεροι των προσδοκιών της οργάνωσης, 2500 ο 

Γκρόζος και 388 ψήφους ο αρχειοµαρξιστής Μακρόπουλος. Το πλεονέκτηµα του ΚΚΕ στο 

κεντρικό πολιτικό επίπεδο ήταν αδιαµφισβήτητο και ίσως αυτό να αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες που θα συντελέσουν στην ήττα αργότερα του αρχειοµαρξισµού.151 
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Υποσηµειώσεις

                                           
123 «Ο πολλαπλασιασµός των πυρήνων», γράφει ο Ποντίκης, «δηµιούργησε προβλήµατα καθοδήγησης, µεθόδευσης της δράσης, 
συντονισµού, οµογενοποίησης, ενώ παράλληλα παρουσιαζόταν τελµάτωση στα µαθήµατα και στην προπαγάνδα και δίχως 
προγραµµατισµό στόχων στα σωµατεία, στις συνοικίες και παντού.» Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Ιστορία του 
Μπολσεβικισµού-τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τέταρτο, σ. 172 
124 «Ο Τζουλάτι υπέδειξε τον Γιωτόπουλο για αντικαταστάτη του, γραµµατέα», καθώς «οπωσδήποτε ο Τζουλάτι βρέθηκε 
ξεπερασµένος απ’ τα γεγονότα, και δεν µπόρεσε να προχωρήσει στο πρόβληµα της δηµόσιας προβολής µιας πολιτικής πλατφόρµας 
και της εκδήλωσης της οργάνωσης που ανδρώθηκε κι έπρεπε να πάρει τα δικαιώµατά της στο µαζικό κίνηµα.» Βλ. Καστρίτης Κ. 
(Καρλιάφτης Λ.), ό.π., σ. 127 
125 Ο Μπενάκης αµφισβητεί αυτήν την εκδοχή, δηλαδή ότι υπήρχε έντονη σύγκρουση µεταξύ των δύο. Κατά την άποψή του, εάν 
ίσχυε κάτι τέτοιο, η αποχώρηση του Τζουλάτι θα λάβαινε τα χαρακτηριστικά διάσπασης, όπως όµως θα γίνει σύντοµα µε την Τρίτη 
Κατάσταση. Βλ. Μπενάκης Θ., ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, ό.π., σ. 35-6 
126 Αναρωτιέται ο Καρλιάφτης σχετικά µε αυτό το ζήτηµα: «Πως εξηγείται που οι σ. ∆εδούσης και Κατσάνος τρελλάθηκαν απ’ τη 
µια στιγµή στην άλλη; Ήτανε αναµφισβήτητα και οι δύο στην Β΄ Συνδιάσκεψη του 1925, όπου ο ∆εδούσης έκανε την εισήγηση για 
τα οικονοµικά του Αρχείου), κι από κει και ύστερα τους κατάπιε η γης; Ούτε σε τρελοκοµείο ούτε πουθενά ακούστηκε τίποτα γι’ 
αυτούς!!», Καρλιάφτης Λ., Η ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας (αρχειοµαρξιστές-
τροτσκιστές) 1930, ∆εύτερο Μέρος, σ. 56 
127 Καρλιάφτης Λ., Η ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης …., ό.π., σ. 54 
128 Αυτός παραπέµπει στα λόγια ενός τρίτου αρχειοµαρξιστή, του Τάσου Γιακουµάτου. Ο Θεοδωράτος προσθέτει στις διαφωνίες 
Τζουλάτι-Γιωτόπουλου το ζήτηµα της δηµοκρατίας µέσα στην οργάνωση που δεν αποδεχόταν ο Γιωτόπουλος. Βλ. Θεοδωράτος Γ. 
(Μαστρογιάννης), «Αναµνήσεις», χειρόγραφο, αρχείο Ν. Σύριγγα, ΕΛΙΑ  
129 Βλ. Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», (εισαγ. σηµείωµα Λαµπάτος Γαβρ.), ∆ελτίο για τα ζητήµατα του 
σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990, 
130 Βλ. Καρλιάφτης Λ. Ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης …,, ό.π. 
131 «Φέρνουν συνεχώς στους εργάτες του Αρχείου», γράφει ο Ριζοσπάστης αναφερόµενος στην αρχειοµαρξιστική µυστικότητα, «τον 
µπαµπούλα των καταδιώξεων, κι’ ότι συγχρόνως είναι εξασφαλισµένοι απ’ οποιαδήποτε καταδίωξη». Βλ. Γ... πουλος, Ποιός ο ρόλος 
της οργάνωσης του ‘Αρχείου’», Ριζοσπάστης,  20/4/1927 
132 Βλ. για όλα Μπενάκης Θ., ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, ό.π., σ. 37 
133 Η επιµονή στην εφαρµογή της ατοµικής στρατολόγησης αποτελούσε ένα βασικό σηµείο πολιτικής και πολιτισµικής 
διαφοροποίησης από το ΚΚΕ. Ο Μάρκος Βαφειάδης σηµειώνει στα Αποµνηµονεύµατά του πως, όταν η ηγεσία του ΚΚΕ έστελνε τους 
νεολαίους του κόµµατος να πουλήσουν Ριζοσπάστη ή γενικά τους έθετε το καθήκον της ατοµικής προπαγάνδας και στρατολόγησης, 
αυτοί αρνούνταν και υποτιµούσαν αυτό το είδος της εργασίας. Μάλιστα, συγκεκριµένα χρησιµοποιούσαν την αρχειοµαρξιστική 
δράση ως αντιπρότυπο προβάλλοντας δικαιολογίες του τύπου: «τι Αρχείοι θα γίνουµε τώρα». Φαίνεται, λοιπόν, πως το ΚΚΕ γενικά 
αντλούσε επιρροή και δυναµικό από την παγιωµένη αναγνωρίσιµη θέση, που είχε καταφέρει να αποκτήσει στην ελληνική κοινωνία 
ως το µοναδικό Κοµµουνιστικό Κόµµα. Αδιαµφισβήτητα, ένα κόµµα, το οποίο είναι διακριτό ρεύµα στην κοινωνία και παρεµβαίνει 
στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, όπως το ΚΚΕ, µπορεί να αναπαράγεται ευκολότερα, µαζικότερα και πολύ πιο γρήγορα από µια 
οργάνωση σχετικά άγνωστη στο ευρύ πολιτικό κοινό, όπως ήταν και παρέµεινε ο αρχειοµαρξισµός. Βέβαια, το ΚΚΕ αντλούσε, 
επίσης, δυναµικό από την προγραµµατική, έστω και προβληµατική καµιά φορά, αλλά πάντα σταθερή παρουσία του στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα. Ο αρχειοµαρξισµός αντίθετα, που µειονεκτούσε µέχρι το 1927 και στα δύο και από το 1927 µόνο στο πρώτο, 
αναπαρήγαγε το δυναµικό του µέσα από µια περισσότερο οργανωµένη, µελετηµένη και αποκλειστικά προσανατολισµένη ατοµική 
προπαγάνδα στρατολόγησης. 
134 Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31 
135 Για την ανασυγκρότηση του Αρχείου βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), ό.π., σ. 172-4 και Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, 
συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 2/8/1946 
136 Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31 
137 Ο Ποντίκης εξηγεί και απολογείται για αυτό: «Οι υπεύθυνοι τόσο στο κέντρο όσο και στις επαρχίες δεν ήσαν διορισµένοι. Τις 
υπευθυνότητές τους τις κατέκτησαν σαν πραγµατικοί αγωνιστές. Η επιλογή τους δεν είχε κανένα χαρακτήρα διορισµού εκ των άνω, 
αλλά ήταν µια πραγµατικά φυσιολογική διαλογή των πιο άριστων· εκείνων που δε λύγιζαν στις καθηµερινές στερήσεις, στην 
απεριόριστη δράση. Γι’ αυτούς δεν υπήρχε καµµιά µικροαστική άποψη ‘‘παν µέτρον άριστον’’». (Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο 
αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 2/8/1946) Το ζήτηµα της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας θα τεθεί 
αρχικά από την Τρίτη Κατάσταση στα 1927 και στη συνέχεια στα 1929 από τους «φραξιονιστές» του Μήτσου Σούλα, ο οποίος είχε 
υποπέσει σε δυσµένεια. Στα 1931 η ΚΟΜΛΕΑ υπερασπίζεται τον «αντιλενινιστικό» αυτό µηχανισµό ενέλιξης πάνω σε αυτό το 
ζήτηµα υποστηρίζοντας ότι «µέσα σε αυτές τις σχέσεις που δηµιουργούνταν οι εκάστοτε υπεύθυνοι δεν ήταν αυθαίρετα 
τοποθετούµενοι αλλά φυσικοί υπεύθυνοι και γενικώτερα οι φυσικοί αρχηγοί όλης αυτής της εργασίας. ∆εν είχανε ανάγκη εκλογής. 
Την εκλογή την έδιναν τα ίδια τα πράγµατα.» Εποµένως, κατά την άποψη των τροτσκιστών στα 1931 αρχειοµαρξιστών «ζήτηµα 
δηµοκρατίας τυπικώς δεν υπήρχε, γιατί η πρωτοβουλία µέσα στις πραχτικές κατευθύνσεις ήτανε απεριόριστη. Η δηµοκρατία 



 85

                                                                                                                                             
παρουσιαζότανε υπό µορφή κοµµουνιστικής νοοτροπίας και αµοιβαίας συνεργασίας. Τα δύο αυτά στοιχεία µένουν ένα µέρος της 
βάσης της δηµοκρατίας».( Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31) ∆ηλαδή η κολλεχτιβίστικη 
εργασία και η συντροφικότητα, οι στενές σχέσεις αλληλεγγύης και εργασίας υποκαθιστούσαν κατά την άποψη των τροτσκιστών – 
αρχειοµαρξιστών την εσωκοµµατική δηµοκρατία. 
138 Βλ. Αναστασιάδης Κ., Αφήγηση, χειρόγραφο, αρχείο Νίκου Σύριγγα, ΕΛΙΑ 
139 Βλ. ΚΟΜΛΕΑ, «Θέσεις για το οργανωτικό», Πάλη των Τάξεων, 10/7/31 
140 Βλ. Στίνας Α., Αναµνήσεις, εβδοµήντα χρόνια κάτω από τη σηµαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, Ύψιλον (β΄έκδ.), Αθήνα 1985, 
σ. 171 
141 Βλ. Καρλιάφτης Λ. Ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας (Αρχειοµαρξιστές τροτσκιστές) 
1930, ∆ιεθνιστής, 
142 Βλ. «Απόφαση επί της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας», Το ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, τ. Β (1925-1928), Σύγχρονη 
Εποχή, 1974, σ. 573 
143 Βλ. «Η διακήρυξη της Εθνικής Συνδιάσκεψης της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης των Μπολσεβίκων – Λενινιστών της Ελλάδας 
(ΚΟΜΛΕΑ), Σεπτέµβρης 1930,» στο Καρλιάφτης Λ. Ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας 
(Αρχειοµαρξιστές τροτσκιστές) 1930, ∆ιεθνιστής, σ. 41 - 59 
144 Βλ. «Ανακοίνωση της κοµµουνιστικής αντιπολίτευσης (οµάδας ‘‘Σπάρτακος’’) πάνω στο ζήτηµα των αρχειοµαρξιστών», 
Σπάρτακος, 4-5, Οκτώβριος-Νοέµβριος 1930 
145 Βλ. «Ποιός ο ρόλος της οργάνωσης του ‘‘Αρχείου’’», Ριζοσπάστης, 25/4/1927 
146 Βλ. «Απόφαση επί της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας», Το ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα, τ. Β (1925-1928), Σύγχρονη 
Εποχή, 1974, σ. 571 
147 Βλ. «Η διακήρυξη της Εθνικής Συνδιάσκεψης …», ό.π., 
148 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., σ. 11 
149 Συγκεκριµένα, ο Ριζοσπάστης της 24ης Μαΐου 1927 αναφέρεται και στηλιτεύει τις κριτικές του αρχειοµαρξισµού για την στάση 
της Κ∆ στο ζήτηµα της κινέζικης επανάστασης γίνεται. Το σχετικό απόσπασµα από το άρθρο στον Ριζοσπάστη: «Οι αρχειοµαρξιστές 
βλέποντας τώρα τελευταία την χρεοκοπία τους και τη διαρροή που γίνεται στους συµπαθούντες του, προσπαθεί µε κάθε µέσο να 
σταµατήσει τη διαρροή αυτή. 
Οι πολιτικές απόψεις του Αρχείου καλύπτονται µε το πέπλο του µασονισµού, διότι προς το παρόν προσπαθεί να διαλύσει το Κόµµα 
της εργατιάς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα και τα σωµατεία. Κατά τους υστερικούς Πατριάρχες του Αρχείου του Μαρξισµού η ΙΙΙ 
∆ιεθνής είνε σοσιαδηµοκρατική, υποστηρίζοντας, λέει, την επανάσταση της Κίνας βοηθούµε τους σοσιαλδηµοκράτες. Παραδέχονται 
και πιστεύουν ότι θα γίνει και δεύτερη επανάσταση στη Ρωσία... (Ο υπογράφων ήταν αποχωρήσας αρχείοµαρξιστής) 
Αθήνα 15 - 5 -1927». Βλ. Μπιζάνης Κ., Ριζοσπάστης, 24/5/1927  
150 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., σ. 51 
151 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., 



Κεφάλαιο ∆εύτερο 

Τα εργατικά και συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά του 
Αρχείου 

 
Ενότητα Πρώτη 

Η επιρροή του αρχειοµαρξισµού σε σωµατεία και πόλεις 
 

Στα πλαίσια της συνδικαλιστικής στροφής στα 1927, η νέα ηγεσία του Αρχείου έδωσε µεγάλη 

έµφαση στην επέκταση του αρχειοµαρξισµού σε νέους εργατικούς κλάδους και σε νέες πόλεις στην 

επαρχία. Σε αυτήν την προσπάθεια, συνδέεται µε συγκεκριµένα τµήµατα της µεσοπολεµικής 

εργατικής τάξης, τοποθετείται απέναντι στα άµεσα και µεσοπρόθεσµα προβλήµατά τους και 

διαµορφώνει πολιτικές και στρατηγικές µέσα στο κίνηµα για την επίλυση τους. Τέλος, ενσωµατώνει 

και αναπαράγει στα χαρακτηριστικά του στοιχεία των νοοτροπιών, των ιδεολογιών και των 

συµπεριφορών αυτών των στρωµάτων. Μετασχηµατίζεται δηλαδή από µια πολιτική-µορφωτική 

αίρεση σε ένα οργανωµένο πολιτικό τµήµα της ίδια της εργατικής τάξης. 

Η διεύρυνση της αρχειοµαρξιστικής επιρροής την περίοδο 1927-1929 πραγµατοποιήθηκε 

οργανωµένα και µε σχέδιο ακολουθώντας ένα συγκεκριµένο µοντέλο επέκτασης. Συγκεκριµένα, ο 

Γιωτόπουλος εισήγαγε στην οργάνωση την πολύ γνωστή µετέπειτα αρχειοµαρξιστική µέθοδο 

επέκτασης, µε βάση την οποία στελέχη άλλαζαν επάγγελµα αναζητώντας εργασία σε εργοστάσια ή 

κλάδους, που το Αρχείο δεν είχε δύναµη, ή µετέβαιναν µε δικά τους έξοδα σε µια πόλη της 

επαρχίας, έβρισκαν εκεί εργασία και αναζητούσαν νέα µέλη για τη συγκρότηση αρχειοµαρξιστικών 

πυρήνων. Το µοντέλο αυτό στην ουσία ακολουθούσε τις διόδους που είχε ανοίξει η διαρκής 

µετακίνηση και, γενικά, η κινητικότητα των εργαζοµένων κατά το µεσοπόλεµο. Συγκεκριµένα, ο Κ. 

Φουντανόπουλος γράφει πως «µετά το 1922 και παρά το γεγονός ότι οι πόλεις διέθεταν πια έναν 

σταθερό πυρήνα εργατικής δύναµης, πολλοί εργάτες συνέχισαν να µετακινούνται από πόλη σε πόλη 

και από επιχείρηση σε επιχείρηση προς αναζήτηση καλύτερων όρων εργασίας.»152 Ο 

αρχειοµαρξισµός προσαρµόζεται στις ασταθείς εργασιακές συνθήκες της υποαπασχόλησης και της 

ανεργίας και ενσωµατώνει στις διαδικασίες οργάνωσης και πολιτικοποίησης των εργατών αυτήν την 

αστάθεια και κινητικότητα, που φαινοµενικά λειτουργούν αρνητικά στη µονιµοποίηση ενός 

αποτελεσµατικού πολιτικού και διεκδικητικού κινήµατος. 

Επίσης, σε αυτή την προσπάθεια, ο αρχειοµαρξισµός εκµεταλλεύεται τις προϋπάρχουσες 

αστυφιλικές τάσεις εσωτερικής µετακίνησης από την επαρχία προς το κέντρο αντιστρέφοντάς τις 

και, βέβαια, τις οικογενειακές σχέσεις και τις σχέσεις εντοπιότητας και κοινής καταγωγής, που 
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ανέκαθεν λειτουργούσαν καθοριστικά στην διαδικασία πολιτικοποίησης της ελληνικής υπαίθρου. 

Έτσι, στελέχη, που κατάγονται από επαρχίες, αφού ήδη έχουν ενταχθεί στην Αθήνα στις τάξεις του 

Αρχείου και καταρτιστεί στους µορφωτικούς κύκλους του, επιστρέφουν στους τόπους προέλευσής 

τους για να οργανώσουν πυρήνες ή επηρεάζουν συγγενείς ή συντοπίτες τους στα χωριά τους να 

ενταχθούν στο Αρχείο. Ο τρόπος αυτός επέκτασης, που εδράζεται στις σχέσεις εντοπιότητας και 

καταγωγής, δηµιουργεί ακόµη πιο σταθερές πολιτικές βάσεις τόσο στους διάφορους κλάδους όσο 

και στις περιοχές. Για παράδειγµα, στις περιοχές της επαρχίας που ο αρχειοµαρξισµός παραδοσιακά 

θα έχει µεγάλη δύναµη, όπως το Αγρίνιο, η Καλαµάτα, τα χωριά της Μάνης και τα χωριά της 

Ηπείρου, χρησιµοποιήθηκαν οι δίαυλοι εντοπιότητας, που είχαν οικοδοµήσει οι συγκεκριµένοι 

εργατικοί κλάδοι, στους οποίους ο αρχειοµαρξισµός ηγεµόνευε, όπως π.χ. οι αρτεργάτες και οι 

ζαχαροπλάστες µε την Ήπειρο ή οι καπνεργάτες µε το Αγρίνιο. Χρησιµοποιώντας τους ίδιους 

διαύλους ο αρχειοµαρξισµός επεκτάθηκε στα αντίστοιχα σωµατεία σε όλες σχεδόν τις πόλεις της 

επαρχίας. Τέλος, σηµαντικό όπλο στην επέκταση του αρχειοµαρξισµού στην επαρχία, αλλά και στο 

εσωτερικό της Αττικής, στάθηκε η τεράστια επιρροή του στον χώρο των Αναπήρων και Θυµάτων 

Πολέµου. Ο χώρος αυτός, επειδή δεν συνεχόταν στη βάση της εντοπιότητας, αφού οι ανάπηροι και 

οι οικογένειες των θυµάτων κατάγονταν από πολλές περιοχές της Ελλάδας, έδωσε τη δυνατότητα 

στον αρχειοµαρξισµό να διευρυνθεί σε πολύ διαφορετικά µέρη. Μάλιστα, όταν οι ανάπηροι θα 

αποσπάσουν το προνόµιο της πώλησης εφηµερίδων και τσιγάρων µε τα περίπτερα θα µετοικήσουν 

σε όλες τις γειτονιές της Αττικής δίνοντας τροµερή ώθηση στην προπαγανδιστική εργασία του 

Αρχείου.  

Ήδη η προσπάθεια επέκτασης σε πόλεις και σωµατεία είχε ξεκινήσει από τα 1925, αλλά από 

το 1927. Κάποια από τα σωµατεία που κυρίως έδρασαν οι αρχειοµαρξιστές λειτουργούσαν ήδη από 

τις αρχές τις δεκαετίας του 20 ή και από το 1914, όταν ψηφίστηκε ο νέος νόµος για τη λειτουργία 

των εργατικών σωµατείων. Άλλα ιδρύθηκαν πιο πρόσφατα και µερικά από τους ίδιους τους 

αρχειοµαρξιστές. Η επέκταση του αρχειοµαρξισµού στα εργατικά συνδικάτα της Αθήνας και η 

συνδικαλιστική του δράση, κατά ένα τρόπο, προέκυψε ως αποτέλεσµα της απότοµης µαζικοποίησής 

του, λόγω της παράλυσης του ΚΚΕ. ∆ε µπορούµε να γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των µελών του 

ΚΚΕ που εντάχτηκαν στο Αρχείο, αλλά το Κοινωνιολογικό Λεξικό του Ανωνύµου, ο Ριζοσπάστης 

και οι αρχειοµαρξιστικές πηγές δηµιουργούν την εντύπωση µιας σηµαντικής σε έκταση διεύρυνσης 

για τα δεδοµένα της οργάνωσης, που ταυτόχρονα προκάλεσε µεγάλα προβλήµατα στο ΚΚΕ. Την 

περίοδο της παγκαλικής δικτατορίας, λοιπόν, καταχτήθηκε ένας πρώτος σηµαντικός όγκος εργατών, 

ο οποίος διατηρούσε από πριν επαφή µε τα εργατικά σωµατεία. Κατά ένα τρόπο, εποµένως, ο 

αρχειοµαρξισµός απέκτησε ξαφνικά συνδικαλιστική επιρροή και τις δυνατότητες να την διευρυνθεί 



 88

ασκώντας συνδικαλισµό. Στις επόµενες ενότητες επιχειρούµε να συγκροτήσουµε µια εικόνα του 

εύρους αυτής της επιρροής. Όπως έχουµε ήδη γράψει, η ηγεσία του Τζουλάτι βρέθηκε 

απροετοίµαστη να ανταποκριθεί στα καινούρια καθήκοντα που έθετε η νέα πραγµατικότητα, µε 

αποτέλεσµα να ανατραπεί από ένα νέο συνασπισµό ηγεσίας, που, εκτός του Γιωτόπουλου, 

αποτελούταν κυρίως από εργατικά στελέχη.  

Στα περισσότερα σωµατεία της Αθήνας οι αρχειοµαρξιστές συµµετέχουν ως πρόσωπα από το 

1923, αλλά στην πραγµατικότητα σοβαρή δράση αναπτύσσουν γύρω στα 1927. Μέχρι τότε η 

ταυτότητα του κοµµουνιστή ήταν αποσυνδεµένη από την ιδιότητα του µέλους στο σωµατείο. Στα 

1927 και 1928 κατακτούν µια σειρά σηµαντικών σωµατείων τα οποία και θα διατηρήσουν µέχρι την 

κατάρρευση του αρχειοµαρξισµού στα 1934. Σε µερικά θα διατηρούν τον έλεγχο µέχρι και την 

µεταπολεµική περίοδο, όπως π.χ. στο συνδικάτο Κουρέων. Η κατάληψη της διοίκησης του 

σωµατείου αρτεργατών και υποδηµατεργατών Αθηνών που ήταν από τα πιο µαζικά και δυναµικά 

σωµατεία της εποχής θα καταστήσει τον αρχειοµαρξισµό µια σηµαντική πολιτική δύναµη µέσα στο 

εργατικό κίνηµα. 

Οι αρχειοµαρξιστές, που όπως έχουµε αναφέρει συνδέθηκαν από νωρίς µε τους αναπήρους 

πολέµου, κέρδισαν την ηγεσία του Σωµατείου Αναπήρων Πολέµου Αθήνας και γύρω στα 1923 σε 

ένα συνέδριο της Οµοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη κατέκτησαν την διοίκησή της προβάλλοντας τον 

κοινό αγώνα των αναπήρων µε τις οικογένειες των σκοτωµένων και έτσι η Οµοσπονδία ονοµάστηκε 

«Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου». Οι ανάπηροι µε τους διαρκείς αγώνες τους κατάφεραν να 

πετύχουν διάφορα προνόµια, όπως το αποκλειστικό δικαίωµα πώλησης εφηµερίδων και τσιγάρων 

και την αποκλειστική χρήση περιπτέρων. Από αυτά τα περίπτερα, 40 παραχωρήθηκαν σύµφωνα µε 

τον Γιάννη Βερούχη στην οργάνωση για τις οικονοµικές της ανάγκες. Στη συνέχεια κατάφεραν να 

κερδίσουν διάφορα επιδόµατα, για νοσοκοµειακή περίθαλψη και σύνταξη.153 

Το Σωµατείο Εργατών Μπετόν Αρµέ είναι το πρώτο εργατικό συνδικάτο που πέρασε στον 

έλεγχο των αρχειοµαρξιστών τον Αύγουστο του 1924 (το ελέγχουν µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 

1930). Με ηγέτη και γραµµατέα τον Μ. Γιάννη λειτούργησε αυτόνοµα έως τα 1927. Τότε το 

σωµατείο Μπετόν Αρµέ αποφάσισε να ενσωµατωθεί στη «Βιοµηχανική Ένωση» που αποφασίστηκε 

στο συνέδριο της Οµοσπονδίας Οικοδόµων τον Μάρτη του ίδιου έτους – στο οποίο οι Μ. Γιάννης 

και Ιωαννίδης συµµετείχαν ως παρατηρητές. Στην «Βιοµηχανική Ένωση» θα συνενώνοντας χτίστες, 

µπετατζήδες, ξυλουργοί κ.α. συναφή επαγγέλµατα. Μετά όµως το Συνέδριο της ΕΓΣΕΕ (1929), στο 

οποίο οι αρχειοµαρξιστές διώχθηκαν, το σωµατείο Μπετόν Αρµέ ανασυγκροτήθηκε και 

διασπάστηκε από την «Βιοµηχανική Ένωση» µε πρόεδρο έως το 1932 τον Μ. Γιάννη. Στα 1930 το 

σωµατείο αντιπροσωπεύτηκε στο 5ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ µε αντιπροσώπους τον Μ. Γιάννη και 
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Μπέσιλα. Στα τέλη του 1931, διαγράφτηκε µαζί άλλα αρχειοµαρξιστικά σωµατεία από το Εργατικό 

Κέντρο Αθηνών που ελεγχόταν από τον Καλύβα. Οι αρχειοµαρξιστές της φράξιας των µπετατζήδων 

ήταν αρκετά γνωστά ονόµατα της οργάνωσης. Εκτός από τον Μ. Γιάννη ήταν οι Παντελίδης, 

Φλωριάς, Ιωαννίδης, Γιακουµάτος κ.α. Ο τελευταίος διετέλεσε και αντιπρόσωπος του σωµατείου 

στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στα 1926.154 

Πολύ µεγάλη επιρροή ανέπτυξαν οι Αρχείο στον κλάδο των επισιτιστών, κυρίως στα 

γκαρσόνια, τους ζαχαροπλάστες και, βέβαια, τους αρτεργάτες. Από το 1927 ο κλάδος επισιτισµού 

της Αθήνας λειτουργούσε στα πρότυπα των Βιοµηχανικών Ενώσεων συσπειρώνοντας τους εργάτες 

όλων των επισιτιστικών επαγγελµάτων. Στα σωµατεία της Οµοσπονδίας Επισιτιστών, η παρέµβαση 

των αρχειοµαρξιστών ξεκίνησε από τα 1923. Τότε, ο όµιλος στα γκαρσόνια εστιατορίου, περίπου 

10 άτοµα κατάφεραν να ελέγξουν το σωµατείο γκαρσονιών εστιατορίων, το οποίο διοικούταν από 

εργάτες του ΚΚΕ. Με ηγέτες τους Πολάτο, Αρκά και Πέτρο Χατζή σε µια συνέλευση οι 

αρχειοµαρξιστές κέρδισαν την πλειοψηφία πιέζοντας για αρχαιρεσίες, οι κοµµατικοί αρνήθηκαν και 

οι αρχειοµαρξιστές το διέσπασαν ιδρύοντας νέο σωµατείο το οποίο συσπείρωνε 400 µέλη έναντι 

200 το παλιό. Σύντοµα το παλιό σωµατείο διαλύθηκε παραδίδοντας τις σφραγίδες όχι στο νέο, αλλά 

στην Οµοσπονδία. Η διοίκηση του νέου σωµατείου αποτελούταν από τους Αρκά (πρόεδρο), 

Ζαφείρη (ταµεία), Παρασκευοπουλάκο, Ηπειρώτη, Π. Χατζάκη, Σκλαβάκη και Αναγνώστου και οι 

κοµµατικοί δρούσαν ως αντιπολίτευση. Στο 4ο και 5ο συνέδριο της ΓΣΕΕ το σωµατείο 

αντιπροσώπευσαν αρχειοµαρξιστές. Στο συνέδριο της ΕΓΣΕΕ στα 1929 είχαν εκλεγεί αντιπρόσωποι 

του σωµατείου οι Πέτρος Χατζής, Σκλαβάκης, Σακοράφος και Ηπειρώτης. Στα 1929-1930 ο 

αρχειοµαρξιστικός όµιλος των γκαρσονιών συσπείρωνε 30 περίπου αρχειοµαρξιστές συνδικαλιστές. 

Τέλος, το σωµατείο διέθετε έναν δικό του αθλητικό όµιλο µε επικεφαλή τον Λουκά Καρλιάφτη.155 

Επίσης, οι αρχειοµαρξιστές έλεγχαν το σωµατείο γκαρσονιών καφενείων, το οποίο όµως δε 

διατηρήθηκε πολύ καιρό και σύντοµα διαλύθηκε. Το σωµατείο µαγείρων ελεγχόταν από το ΚΚΕ. 

Τέλος, σηµαντική δράση είχαν στο σωµατείο παντοϋπαλλήλων. Μεγάλη επιτυχία θεωρήθηκε, όταν, 

ύστερα από απεργία που είχε ως µε επικεφαλή τον αρχειοµαρξιστή ∆όβα, κατάφεραν να 

κατοχυρώσουν στους παντοϋπάλληλους την αργία της Κυριακής.156 Στο σωµατείο Ζαχαροπλαστών, 

η παρέµβαση του αρχειοµαρξιστικού οµίλου ξεκίνησε από τα 1923, αλλά µόλις στα 1929 

κατάφεραν να ελέγξουν τη διοίκηση έχοντας δυναµικό γύρω στους 30 αρχειοµαρξιστές.  

Όταν είχε αρχίσει να φαίνεται ότι χρεοκοπεί η Βιοµηχανική Ένωση Επισιτιστών (ΒΕΕ), ο 

σοσιαλιστής Λέκκας διέσπασε τη συνδικαλιστική ενότητα των ζαχαροπλαστών δηµιουργώντας νέο 

σωµατείο έξω από την ΒΕΕ, καθώς το παλιό σωµατείο παρέµενε µέσα στη Βιοµηχανική Ένωση η 

οποία ελεγχόταν από τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Οι αρχειοµαρξιστές φαίνεται ότι λειτουργούσαν 
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παρελκυστικά µέσα στη Βιοµηχανική Ένωση σαµποτάροντας τις συνελεύσεις του τοµέα 

ζαχαροπλαστών.157 Τελικά, κέρδισαν σε συνέλευση την πλειοψηφία των εργατών και αφού 

παρέλαβαν τις σφραγίδες του σωµατείου από τον σταλινικό πρόεδρο της Οµοσπονδίας 

Πολυχρονιάδη, το απέσπασαν από την Βιοµηχανική Ένωση προσχωρώντας στο Εργατικό Κέντρο. 

Στη συνέχεια διαπραγµατεύτηκαν µε τους σοσιαλιστές του Λέκκα την ενοποίηση των δύο 

συνδικάτων. Στο ενιαίο σωµατείο Ζαχαροπλαστών οι Αρχείοι απέσπασαν την πλειοψηφία την 

οποία διατήρησαν µέχρι και µετά τη διάσπαση του αρχειοµαρξισµού στα 1934. Η παράταξη των 

αρχειοµαρξιστών, που έφτασε µέχρι και τα 40 µέλη, είχε ηγέτη τον Παναγιωτόπουλο και οργάνωσε 

µια σειρά από απεργίες. Ο Καστρίτης αναφέρει πως στην σοκολατοποιεία Ίριδος η απεργία κράτησε 

23 µέρες και έληξε νικηφόρα. Σηµαντικές απεργίες ξέσπασαν στα εργοστάσια Ατσάρου, στου 

Παπαδόπουλου, στου Ζαβορίτη και αλλού.158  

Μεγάλη επιτυχία θεωρήθηκε η κατάκτηση στα 1927 του σωµατείου αρτεργατών. Το 

σωµατείο αρτεργατών έφερε την επωνυµία «Μόρφωση-Οργάνωση» και από το 1920 έως το 1927 

διοικούταν από την συντηρητική εργοδοτική παράταξη του Οικονόµου. Η παρουσία 

αρχειοµαρξιστών στους αρτεργάτες Αθηνών και Πειραιώς είχε ξεκινήσει από τα 1923. 

Συγκρότησαν όµιλο, δηλαδή παράταξη µε καθοδηγητή τον Τσιγαρίδη, µέλος του Πρώτου Πυρήνα, 

ο οποίος παρέδιδε συνδικαλιστικά µαθήµατα. Στα 1923, ο αρχειοµαρξιστικός αρτεργατικός όµιλος 

κατάφερε να στείλει αντιπρόσωπο στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας Επισιτιστών τον 

Γεωργοπαπαδάτο, ο οποίος µαζί µε τον γραµµατέα του οµίλου Σάκκο αποτελούσαν τα πρώτα 

ηγετικά στελέχη του αρτεργατικού οµίλου.  Το 1927 ο κλάδος περιήλθε σε κρίση ύστερα από 

µαζικό κλείσιµο των φούρνων και την απόλυση αρτεργατών. Τότε, σε µια συνέλευση των 

αρτεργατών οι αρχειοµαρξιστές µε κεντρικό οµιλητή τον Μήτσο Σούλα αντιτάχθηκαν στον 

Οικονόµου και κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των εργατών µε το µέρος τους, αλλά η 

διοίκηση διέλυσε τη συνέλευση. Στις εκλογές που ακολούθησαν το ψηφοδέλτιο του 

αρχειοµαρξιστικού οµίλου µε υποψήφιους θριάµβευσε κερδίζοντας 600 µε 700 ψήφους έναντι 200 

του Οικονόµου.159 Από τα 1927 και έπειτα ο κλάδος των αρτεργατών µαζί µε τον κλάδο των 

υποδηµατεργατών εξελίχθηκαν στους δύο βασικούς πυλώνες της συνδικαλιστικής έκφρασης του 

αρχειοµαρξισµού και στα πιο δυναµικά συνδικάτα εργατών στην Αθήνα.160  

Οι αρχειοµαρξιστές συγκρότησαν το συνδικάτο εργατών σφαγείων οργανώνοντας την πρώτη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  

(ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΄Η ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ) 

α.α Σωµατεία Αθηνών συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 αρτεργάτες 1923 1927 1933 7 χρόνια 

2 ζαχαροπλάστες 1923 1929 1934 5 χρόνια 

3 Μπετατζήδες 1924 1924 1932 8  χρόνια 

4 υποδηµατεργάτες 1923-1924 1927 1932 7 χρόνια 

5 σερβιτόροι 

εστιατορίων 

1923 1927 άγνωστο το 1930 το ελέγχουν 

ακόµα, ίσως πάνω από 4 

χρόνια 

6 κουρείς πολύ πριν το 1927 πολύ πριν το 1927 1950 20 και πάνω 

7 ελαιοχρωµατιστές µέσα δεκ. 1920 ναι, άγνωστο άγνωστο πολλά χρόνια 

8 µαραγκοί µέσα δεκ. 1920 ναι,άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

9 σερβιτόροι καφενείων µέσα δεκ. 1920 ναι, άγνωστο άγνωστο για λίγο 

10 αρβυλοεργάτες µέσα δεκ. 1920 ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη, ίσως αρκετά 

χρόνια 

11 παντοϋπάλληλοι µέσα δεκ. 1920 ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

12 εµποροϋπάλληλοι 1921 ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

13 Υπάλληλοι ΑΕ 1930 1930 1934 4 χρόνια 

14 Ανάπηροι 1923 1923 άγνωστο πάνω από δεκαετία 

15 κεραµοποιοί άγνωστο 1929 άγνωστο άγνωστη 

16 χρυσοχόοι άγνωστο 1926 άγνωστο άγνωστη 

17 σιµιτεργάτες άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

18 τυπογράφοι  πριν το 1927  όχι - - 

19 φοιτητές 1923-4/ 1929 όχι,  - - 

20 ηλεκτροτεχνίτες 1927 1927 άγνωστο άγνωστη 

21 µαθητές 1923 - - - 

22 σφαγείς άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

23 κλωστουφαντουργοί άγνωστο  ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

24 µικρέµποροι άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

25 Καπνεργάτες 

Ποδαράδων 

άγνωστο όχι   

26 ΒΙΟ άγνωστο όχι   

27 Κοκκαλάδικο άγνωστο όχι   

28 Τιτάν άγνωστο όχι   

ΠΗΓΕΣ για όλους τους πίνακες: ∆αυλός, Αθήνα 1931-3, Πάλη των Τάξεων, Αθήνα 1930-49, Ριζοσπάστης, Αθήνα 1924-1949, Σπάρτακος, 
Αθήνα 1927-1934, Καρλιάφτης Λ., Ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας (Αρχειοµαρξιστές 

τροτσκιστές) 1930, ∆ιεθνιστής, Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), Η Ιστορία του Μπολσεβικισµού – Τροτσκισµού στην Ελλάδα, τ.Α,Β,Γ,∆,Ε, 
Εργατική Πρωτοπορία, Αθήνα, [Μιχαήλ Σ.], Τα αρχεία Τρότσκι στην Ελλάδα, Αλλαγή, Αθήνα 1982, Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο 

µεσοπόλεµο», (εισαγ. σηµείωµα Λαµπάτος Γαβρ.), ∆ελτίο για τα ζητήµατα του σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990 
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 απεργία. Στη συνέχεια το σωµατείο πέρασε στον έλεγχο του ΚΚΕ. Σηµαντική και διαρκή 

παρέµβαση οι αρχειοµαρξιστές είχαν στο σωµατείο ελαιοχρωµατιστών, το οποίο έλεγχαν για µια 

αρκετά µεγάλη περίοδο, µε βασικό συνδικαλιστή τον Παναγιώτη Τασάνη (Φαληρέα). Επίσης, 

συµµετείχαν στο σωµατείο µαραγκών και στο σωµατείων εργατών κουρέων, το οποίο έλεγχαν για 

πολλά χρόνια (πρόεδρος του σωµατείου εκλεγόταν συνεχώς µέχρι το 1950 ο ίδιος 

αρχειοµαρξιστής).161 Σηµαντική παρέµβαση είχαν από τις απαρχές του ρεύµατος στο σωµατείο 

εµποροϋπαλλήλων. Από το 1929 είχαν παρουσία στους κεραµοποιούς, ενώ από το 1930 και για 

πολλά χρόνια έλεγχαν το σωµατείο Υπαλλήλων Ανωνύµων Εταιριών. Στα 1927 όλοι οι 

υποδηµατεργάτες ήταν ενταγµένοι στην Βιοµηχανική Ένωση ∆έρµατος, στην οποία συµµετείχαν 

όλοι οι εργάτες που εργάζονταν σε επαγγέλµατα δέρµατος. Ύστερα από µια απεργία οι 

αρχειοµαρξιστές συγκρότησαν νέο µαζικό Σωµατείο Υποδηµατεργατών.  

Στον πίνακα που περιέχουµε (πίν. 3) καταγράφονται όλα τα επαγγέλµατα στα οποία είχαν 

παρέµβαση οι αρχειοµαρξιστές στην Αθήνα. Συνολικά µαζί µε τους µαθητές, τους φοιτητές και τους 

αναπήρους και θύµατα πολέµου είναι 30 επαγγελµατικές κατηγορίες σε ένα απροσδιόριστο σύνολο 

επαγγελµάτων, που συνιστά έναν πολύ µεγάλο αριθµό για τα δεδοµένα της εποχής. Στα 1932 η 

ΚΟΜΛΕΑ µε βάση µια ανάκοινωση της δράσης της που έστειλε στον Τρότσκι ελέγχει τα εξή 

συνδικάτα στην Αθήνα: Αρτεργατών, τσαγκάρηδων, εργατών κουρέων, εργατών ζαχαροπλαστών, 

αναπήρων και θυµάτων πολέµου, µπετατζήδων, ελαιοχρωµατιστών, εργατών ξυλουργών, 

κλωστοϋφαντουργών, κουλουριτζήδων, µικρεµπόρων, εργατών αργυροχρυσοχόων, γκαρσονιών, 

ορφανών πολέµου. Συνολικά στην Αθήνα θα λειτουργούν εκείνη την περίοδο 33 συνδικαλιστικές 

φράξιες µε 137 µέλη, 78 νέα µέλη και 207 δόκιµα, σύνολο 422. 

Το επόµενο βήµα στην προσπάθεια της συνδικαλιστικής ενδυνάµωσης του αρχειοµαρξισµού 

ήταν η επέκταση στον Πειραιά, που θεωρούταν το κατεξοχήν εργατικό κέντρο. Για αυτό το λόγο το 

εγχείρηµα της επέκτασης ανέλαβαν τα πιο δραστήρια στελέχη του αρχειοµαρξισµού εκείνη την 

εποχή. Συγκεκριµένα, ο Καρλιάφτης και ο Σούλας για ανάγκες της οργάνωσης µετέβαιναν στο 

λιµάνι κάθε βράδυ. Λιγότερο συχνά κατέβαιναν οι Γιωτόπουλος, Βιτσώρης, Χαϊτόπουλος. Μετά 

την αναδιοργάνωση συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Πειραιά που απαρτιζόταν από τους Γ. 

Παλιό, Βρυχορόπουλο, Καρβούνη, Περράκη, Χρυσικό µε τη συµµετοχή των Καρλιάφτη και Σούλα 

ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος. Λειτουργούσαν πυρήνες, όµιλοι δοκίµων και όµιλοι µαθηµάτων.  

Οι συναντήσεις των οµίλων γίνονταν κάθε βράδυ στην περιοχή Παλατάκι, που, όπως θυµάται 

ο Καστρίτης, ήταν τότε ένα ασύχναστο δασύλλιο, στην περιοχή της ∆ραπετσώνας, στο Κερατσίνι 

και στα καφενεία του κέντρου. Στην πραγµατικότητα, τα βασικά σωµατεία που επηρέασε ο  
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αρχειοµαρξισµός ήταν οι αρτεργάτες και οι υποδηµατεργάτες. Πάντως φαίνεται πως γενικά στον 

Πειραιά είχαν αυξήσει την επιρροή τους, χωρίς να µπορούµε σήµερα να ανασυγκροτήσουµε 

πλήρως µια εικόνα. Στον Πειραιά µε βάση την ανακοίνωση του 1932 λειτουργούσαν 5 φράξιες µε 

10 µέλη, 20 νεα µέλη και 27 δόκιµα. Σύνολο 72. Στον Πειραιά όµως στα 1929-1930 έχει προηγηθεί 

µια σηµαντική διάσπαση που κόστισε σε επιρροή. 

Για να µπορέσουµε να καταλάβουµε το εύρος της επιρροής του αρχειοµαρξισµού κατά το 

δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1920 θα πρέπει να γνωρίζουµε, πρώτον, τη µαζικότητα και το 

ειδικό βάρος αυτών των σωµατείων µέσα στο σύνολο των σωµατείων Αθηνών και Πειραιώς και 

γενικώς τη µαζικότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος. ∆εύτερον, το συνολικό αριθµό των 

σωµατείων σε Πειραιά και Αθήνα, ώστε να µπορούµε να συγκρίνουµε το ποσοστό, τα 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα των εργατικών στρωµάτων που ακολουθούσαν τον 

αρχειοµαρξισµό. Για τη µαζικότητα δυστυχώς δεν µπορούµε να έχουµε αριθµούς. Κάποια σωµατεία 

όπως το σωµατείο Υποδηµατεργατών, Αρτεργατών και Ζαχαροπλαστών είναι µαζικά και δυναµικά και η 

συµµετοχή κυµαίνεται από 300 έως 500 εργάτες, άλλα σωµατεία, όπως των Σιµιτεργατών, είναι µικρά και 

άµαζα και η συµµετοχή από 30 έως 50. Το ειδικό βάρος σωµατείων όπως είναι οι αρτεργάτες και οι 

υποδηµατεργάτες φαίνεται να είναι αρκετά σηµαντικό. Ο Ριζοσπάστης αρκετές φορές είναι υποχρεωµένος να 

α.α Σωµατεία Πειραιώς συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 αρτεργάτες 1922 α)1922, β)1927 α)1926, β) ; γύρω στα 22 χρόνια 

2 µπετατζήδες (Κοκκινιάς) άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστο 

3 υποδηµατεργάτες µάλλον 1924-6 1928 1932 αρκετά χρόνια 

4 εκτελωνιστές 1926 ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστο 

5 τελωνειακοί άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστο 

6 µηχανουργούς άγνωστο όχι  - 

7 σιδηροδροµικούς 1921, 1928 όχι  - 

8 λιµενεργάτες  1927 ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστο 

9 καπνεργάτες (Παπαστράτος) άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστο 

10 εργάτες Λιπάσµατος άγνωστο όχι   

11 εργάτες Πετρελαίων άγνωστο όχι   

12 σιµιτεργάτες 1927-29 ναι, 1927-29 άγνωστο αρκετά χρόνια 

      

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ  ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ) 
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Πίνακας 5 
Το ποσοστό συµµετοχής των αρχειοµαρξιστών σε 

συνδικάτα που συµµετέχει το ΚΚΕ 

παρουσιάζει ανακοινώσεις των σωµατείων αυτών, ενώ ελέγχονται από τους αρχειοµαρξιστές, και να  

αναφέρεται στις κινητοποιήσεις 

τους, πάντα βέβαια µέσα από τη 

δική του οπτική πλευρά.162 Για 

τον συνολικό αριθµό σωµατείων 

είναι κάπως δύσκολο, αν και όχι 

ανέφικτο να φτιάξουµε ένα χάρτη 

σωµατείων µέσα από τις 

πληροφορίες που µας δίνει ο 

Ριζοσπάστης. Εάν το 

επιχειρήσουµε αυτός ο χάρτης θα 

αντανακλά στα σωµατεία που το 

ΚΚΕ και ο Αρχειοµαρξισµός 

µαζί έλεγχαν και συµµετείχαν. 

Μια τέτοια απόπειρα αποτελεί ο 

πίνακας 5. Αυτός δείχνει ότι, 

καταρχήν, οι αρχειοµαρξιστές δε 

συµµετείχαν σε όλα τα σωµατεία 

που συµµετείχε συνολικά το 

ΚΚΕ, αλλά συµµετείχαν περίπου στα περισσότερα κατά 60%. 

∆ηλαδή σε ένα σύνολο 55 καταγεγραµµένων από εµάς σωµατείων και χώρων οι 

αρχειοµαρξιστές συµµετείχαν στα 36. Από αυτά έλεγχαν ή κατά καιρούς είχαν ελέγξει περίπου τα 

20 που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 40%. Αυτοί οι αριθµοί και αυτά τα ποσοστά υπολείπονται 

µάλλον από τα πραγµατικά. ∆ηλαδή µας διαφεύγουν και σωµατεία, αλλά και ο ρόλος των 

αρχειοµαρξιστών σε αυτά. Επίσης, αφορούν κυρίως την περίοδο 1927-28. Βέβαια, γνωρίζουµε ότι ο 

αρχειοµαρξισµός είχε ανοδική τάση κατά την διάρκεια της πενταετίας (βλ. πιν.11). Παρόλ' αυτά 

µπορούν να καταδείξουν ότι στην Αθήνα και τον Πειραιά το Αρχείο του Μαρξισµού την δεύτερη 

πενταετία της δεκαετίας του 1920 ήταν µια οργάνωση σχεδόν ισοδύναµη µε το ΚΚΕ. 

Η επέκταση όµως δεν σταµάτησε στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ο αρχειοµαρξισµός 

επεκτάθηκε πολύ σύντοµα και αστραπιαία στην επαρχία και τις άλλες µεγάλες πόλεις. Στα 1925 το 

Αρχείο επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτοι στάλθηκαν τα µέλη του Πρώτου Πυρήνα ο Σωτήρης 

Τσιγαρίδης (Ποντίκης), ο Παναγιώτης Πολλάτος (Σαλονικιός) και ο Γιαννακουρέας, οι οποίοι 

ποσοστό 
µη συµ-
µετοχής

40%

 ποσο-
στό  συµ-
µετοχής

 60%

το Αρχείο συµµετέχει στο 60% των 
σωµατείων που συµµετέχει 

συνολικά το ΚΚΕ
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αποτέλεσαν και την πρώτη ηγετική τριάδα της οργάνωσης, δηλαδή τον Πρώτο Πυρήνα της 

Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του ΚΚΕ να υποστηρίξει τον Πατρικίο στις δηµοτικές εκλογές, η αρχική 

αµφιταλάντευση για το χαρακτήρα της δικτατορίας του Πάγκαλου και η θέση για την αυτονοµία της 

Μακεδονίας λειτούργησαν αρνητικά για το κόµµα και, ως εκ τούτου, επέδρασαν θετικά στην 

ανάπτυξη της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης στην Θεσσαλονίκη. Σύντοµα, το Αρχείο 

Θεσσαλονίκης θα αναπτυχθεί µε την προσχώρηση του Μακρόπουλου, ο οποίος ήταν γραµµατέας 

του τµήµατος του ΚΚΕ στην πόλη και διευθυντής της κοµµατικής εφηµ. Φωνή του Εργάτη, µαζί µε 

όλο το τµήµα, περίπου 15 άτοµα. Στις αρχές του 1927 συγκλήθηκε Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης 

Θεσσαλονίκης µε τη συµµετοχή 80 µελών από την οποία εκλέχτηκε η Περιφερειακή Επιτροπή. Την 

αποτελούσαν οι Τσιγαρίδης, Σαλονικιός, Μπέσιλας, Μακρόπουλος και Ζερβαδιανός.  

Στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχειοµαρξιστικού ρεύµατος τέθηκε ως 

ζήτηµα το δικαίωµα της εκλογιµότητας και αντίθετα µε τις επιταγές και τις κατευθύνσεις της 

ηγεσίας Γιωτόπουλου συγκροτήθηκε το πρώτο εκλεγµένο διοικητικό όργανο. Μια τοπική ή κλαδική 

οργάνωση, η οποία µεταπηδά ολόκληρη σε ένα άλλο κόµµα, όπως συνέβη µε την Οργάνωση 

Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, έχει τα χαρακτηριστικά µιας µικρής εµβέλειας τοπικής διάσπασης. Για 

αυτό το λόγο φέρει και µεταφέρει εκ των πραγµάτων στη νέα οργάνωση τις δικές τις ήδη 

διαµορφωµένες ιεραρχίες και κώδικες. Εποµένως, προφανώς η προσχώρηση στο Αρχείο της 

πλειοψηφίας της οργάνωσης του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη δε θα µπορούσε παρά γίνει ύστερα από 

διαπραγµατεύσεις, στις οποίες οι νεοεισηγµένοι και ιδιαίτερα οι ηγέτες τους, πολύ λογικά θα 

διεκδικούσαν και θα αναζητούσαν έναν αναβαθµισµένο ρόλο. Η ενσωµάτωση στο Αρχείο ενός 

οµοιογενούς κοµµατιού του ΚΚΕ ήταν επόµενο, λοιπόν, να προκαλέσει νέα προβλήµατα, διότι εκ 

των πραγµάτων θα ανέτρεπε τους εσωκοµµατικούς συσχετισµούς, αλλά και θα έθετε νέα ήθη στην 

οργάνωση. Ο Γιαννακουρέας, ο οποίος µάλλον ήταν ο άνθρωπος κλειδί στην υπόθεση της 

προσέγγισης µε τον Μακρόπουλο, έθεσε ως προτεραιότητα τη ανάπτυξη του Αρχείου σε βάρος του 

παραδοσιακού τρόπου λειτουργίας της οργάνωσης (απουσία δηµοκρατίας, αρχή της παλαιότητας). 

Για αυτό θα τεθεί από τον ίδιο στη µέχρι τότε τριµελή ηγετική οµάδα του Αρχείου Θεσσαλονίκης το 

ζήτηµα του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από όλα τα µέλη, εκτιµώντας πως δεν είναι 

σωστό αυτοί οι τρεις να αποτελούν την ηγεσία, µε µόνο κριτήριο την παλαιότητα. Από τη στιγµή 

που όλα τα µέλη ήταν ισότιµα δικαιούνταν να εκλέγουν την ηγεσία τους. 163 

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την άποψή µας ότι το οργανόγραµµα του Αρχείου, επειδή 

ακριβώς δεν αντλούσε τη νοµιµοποίησή από ένα συλλογικό σώµα, διαµορφωνόταν σε κάθε 

περίπτωση ανάλογα µε τους συσχετισµούς δυνάµεων, τις παραδόσεις του τµήµατος και τις 

επιδράσεις του από το ΚΚΕ και άλλους παράγοντες εκτός οργάνωσης. Στην περίπτωση του 
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αρχειοµαρξιστικού τµήµατος της Θεσσαλονίκης που µόλις είχε συγκροτηθεί, η αναδιοργάνωση 

πραγµατοποιήθηκε εντάσσοντας το στοιχείο της συλλογικής δηµοκρατικά εκλεγµένης ηγεσίας. 

Στον Πειραιά η αναδιοργάνωση διατήρησε το στοιχείο της επιλεγµένης συλλογικής ηγεσίας, ενώ 

στην Αθήνα που αποτελούσε την έδρα του Γιωτόπουλου και το παραδοσιακό κέντρο του 

αρχειοµαρξισµού η αναδιοργάνωση έλαβε αυστηρά προσωποκεντρικό χαρακτήρα.  

Στα 1927, οι αρχειοµαρξιστές της Θεσσαλονίκης (Η. Μπέσιλας, Π. Σταύρος, Πελάγιος, 

Τσαµζάς, Νιζαµίδης, Τοσίου, Νικολάου, Στεφάνου, Λίναρης, Κωστόπουλος κ.α.) κατάφεραν να 

δηµιουργήσουν σηµαντική συσπείρωση εργατών στο χώρο των οικοδόµων και µαραγκών και να 

εκλέξουν αντιπροσώπους στο ∆Σ του σωµατείου. Το σωµατείο των υποδηµατεργατών το οποίο 

συγκέντρωνε στις συνελεύσεις του 1000 µε 1500 τσαγγαράδες από τους 2000 της πόλης και ήταν 

από τα πλέον δυναµικά στο εργατικό κίνηµα αρχικά ελεγχόταν από τους κοµµατικούς. Στα 1925 

δηµιουργήθηκε η πρώτη συσπείρωση αρχειοµαρξιστών µε τους Κεφάλα, Θ. Τέρπα, Γ. 

Μακρόπουλο, Σταύρο, Αθηνόδωρο, Π. Μάλαµα κ.α. Στα 1926 οι αρχειοµαρξιστές επηρέαζαν γύρω 

α.α Σωµατεία Θεσσαλονίκης συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες 1925 1927-28 άγνωστο άγνωστη 

2 καπνεργάτες άγνωστο  όχι - - 

3 κεραµοποιοί άγνωστο όχι - - 

4 ξενοδοχοϋπάλληλοι άγνωστο σίγουρα στα 1930 άγνωστο άγνωστη 

5 υφαντουργοί άγνωστο σίγουρα στα 1930 άγνωστο άγνωστη 

6 ζαχαροπλάστες άγνωστο µάλλον άγνωστο άγνωστη 

7 εµποροϋπάλληλοι άγνωστο σίγουρα στα 1930 άγνωστο άγνωστη 

8 λιθογράφοι – κυτοποιοί άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

9 οικοδόµοι άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

10 εφηµεριδοπώλες άγνωστο σίγουρα  στα 1931 άγνωστο άγνωστη 

11 ραπτεργάτες άγνωστο µάλλον όχι - - 

12 Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ΑΕ άγνωστο  όχι - - 

13 κλωστοϋφαντουργοί άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

14 σερβιτόροι άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ)
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στους 180 τσαγγαράδες και στα 1929 κατέλαβαν τη διοίκηση µε 500 ψήφους έναντι 300 των 

κοµµατικών. Επίσης, την ίδια περίοδο 1926-1929 κατάφεραν οι αρχειοµαρξιστές να ελέγξουν µε 

σηµαντικότερη φυσιογνωµία τον Τσελίδη το σωµατείο γκαρσονιών. Στα 1928 πλειοψήφησαν και 

έλεγξαν το σωµατείο Λιθογράφων-Κυτιοποιών. Με κύριες φυσιογνωµίες τους Βασιλειάδη και 

Παπανικολάου ανέπτυξαν σηµαντική δράση στο σωµατείο υφαντουργών, συµµετέχοντας στη 

διοίκηση του. Επίσης, µε τον Π. Μπορντοµιντζίδη – Ζερβαδιανό ανέπτυξαν δράση και συµµετείχαν 

στη διοίκηση του σωµατείου των εργατών αλλαντοποιών. Τέλος, ανέπτυξαν δράση και συµµετείχαν 

στο σωµατείο των εµποροϋπαλλήλων µε τον Βασιλειάδη και στο σωµατείο καπνεργατών µε τον 

εβραίο Λεβύ. Στην πολυεθνική Θεσσαλονίκη οι αρχειοµαρξιστές συσπείρωναν κυρίως ντόπιους 

ελληνόφωνους µακεδόνες και πρόσφυγες. Επίσης, συσπείρωναν στον καπνεργατικό κυρίως κλάδο 

εβραίους και αργότερα θα εκδώσουν και µια εφηµερίδα στα ισπανοεβραϊκά. Ο Καστρίτης αναφέρει 

την ύπαρξη και ενός βούλγαρου, του Πελάγιου, ο οποίος στη Βουλγαρία ανήκε στους «στενούς» 

κοµµουνιστές, τους οποίους ο συγγραφέας θεωρεί συγγενικό ρεύµα µε το Αρχείο.164 Επίσης, 

σηµαντική δράση ανέπτυξε ο αρχειοµαρξισµός της Θεσσαλονίκης στο γυναικείο κίνηµα. 

Λειτούργησε ερασιτεχνικός καλλιτεχνικός θίασος και χορωδία µε παραστάσεις στα γραφεία της 

Πανεργατικής. Γύρω στα 1930 οι αρχειοµαρξιστές θα συγκροτήσουν δικό τους Εργατικό Κέντρο 

την Πανεργατική Ένωση Θεσσαλονίκης (ΠΕΘ). Στα 1931 η ΠΕΘ θα διαλυθεί και τα σωµατεία των 

αρχειοµαρξιστών θα ενταχθούν στο Ενωτικό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για να αποτελούν τη 

µειοψηφία του. Στα 1932 οι αρχειοµαρξιστές ελέγχουν τα σωµατεία τσαγκαράδων, 

κλωστοϋφαντουργών, λιθογράφων, ξενοδοχοϋπαλλήλων και εφηµεριδοπωλών. ∆ιατηρούσαν 21 

φράξιες µε σύνολο 239 µέλη.. 

Στον πίνακα 6 που περιέχεται σηµειώνονται τα σωµατεία στα οποία συµµετείχαν ή και 

έλεγξαν κατά καιρούς οι αρχειοµαρξιστές. Στον πίνακα αυτό φαίνεται πως οι αρχειοµαρξιστές 

επεκτάθηκαν σε αντίστοιχους κλάδους µε αυτούς στους οποίους δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα 

και τον Πειραιά 

Με πολύ µεγάλη επιτυχία επεκτάθηκε το Αρχείο στο Αγρίνιο. Το 1925 επέστρεψε στο 

Αγρίνιο και εγκαταστάθηκε ο αρχειοµαρξιστής Πάνος Αναστασίου ο οποίος αποτελούσε σηµαντικό 

στέλεχος της κίνησης (στα 1924 τον βρίσκουµε αντιπρόσωπο στην Πρώτη Συνδιάσκεψη). Εκεί 

εργάστηκε ως υποδηµατεργάτης και συγκρότησε τον πρώτο αρχειοµαρξιστικό πυρήνα. Τον Ιούνη 

του 1926 ξέσπασε στο Αγρίνιο Γενική Απεργία που κράτησε περίπου ένα µήνα. Ξεκίνησε από τους 

καπνεργάτες και ακολούθησαν οι τσαγκαράδες, ραφτεργάτες, αρτεργάτες, οικοδόµοι και 

τυπογράφοι. Ο Καστρίτης αναφέρει πως «η οργάνωση της απεργίας ήταν παροιµιώδης» µε 

«φρουρές αυτοάµυνας, περιφρούρηση κινητοποιήσεων, οργάνωση του επισιτισµού» και χωρίς 
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απεργοσπάστες. Στην απεργία πρωτοστάτησαν οι αρχειοµαρξιστές (Αναστασίου Πάνος, Λαδάς 

Κώστας, Μήτσος Θέµελης) και η ηγεσία του τοπικού ΚΚΕ (Ντούβας Αλέκος, Καπετανάκης 

Μήτσος, Καλογεράκης, Κώστας Μπαρχαµπάς κ.α.). Τότε ιδρύθηκε και το Εργατικό Κέντρο 

Αγρινίου. Σε µια συγκέντρωση 6000 ατόµων µε οµιλητές τους Καπετανάκη και Ντούβα η 

αστυνοµία επιτέθηκε στο πλήθος προκαλώντας πολλούς τραυµατίες και ένα θάνατο σε µια 

γυναίκα.165 Η ηγεσία Σταυρίδη έστειλε µήνυµα να λήξουν την απεργία, αλλά τα µέλη του κόµµατος 

στο Αγρίνιο αρνήθηκαν να πειθαρχήσουν και συνέχισαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άµεση 

επέµβαση της ΚΕ του ΚΚΕ η οποία προκάλεσε νοθεία στις εκλογές για νέα ηγεσία στην Τοπική 

Επιτροπή του Αγρινίου σπρώχνοντας µε αυτόν τον τρόπο την πλειοψηφία της τοπικής οργάνωσης 

του ΚΚΕ στο Αρχείο. Στο ΚΚΕ παρέµεινε ο Αλέκος Ντούβας, ο οποίος αργότερα ακολούθησε την 

α.α Σωµατεία Αγρινίου συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες 1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

2 καπνεργάτες 1926 πιθανόν άγνωστο άγνωστο 

3 ραπτεργάτες 1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

4 αρτεργάτες 1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

5 ξυλουργοί 1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

6 σερβιτόροι 1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

7 πρόσφυγες 

«Παµπροσφυγική» 

1926 1926 άγνωστο αρκετά χρόνια 

α.α Σωµατεία Πάτρας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες 1928 1928 Όχι στα 1932 4 

2 αρτεργάτες 1928 1928 Όχι στα 1932 4 

3 ζαχαροπλάστες 1929 ποτέ ποτέ - 

4 εργάτες µετάλλου άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο Ναι στα 1932 

α.α Σωµατεία Καλαµάτας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 µυλεργάτες 1931 1932 άγνωστο Ναι στα 1932 

2 καπνεργάτες 1931 1932 άγνωστο Ναι στα 1932 

3 λιµενεργάτες 1931 όχι - - 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ 
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τάση του Ασηµίδη. Επίσης, αρχικά παρέµεινε στο ΚΚΕ και ο Καλογεράκης, ο οποίος όµως ήταν 

παράλληλα και αρχειοµαρξιστής. Με αυτόν τον τρόπο το Αρχείο του Μαρξισµού κατάφερε να 

δράσει διαλυτικά και να αποκτήσει σηµαντική επιρροή σε όλα τα επαγγέλµατα.166 Στο Αγρίνιο το 

Αρχείο διατηρούσε εξ αρχής, λοιπόν, σηµαντική επιρροή σε καπνεργάτες και αποτελούσε τη 

δυναµική µειοψηφία στον κλάδο.  

Ο Γιάννης Καρύτσας µας πληροφορεί πως «σύντοµα, η δράση τους επεκτάθηκε, πέρα από 

τους καπνεργάτες και τους τσαγκαράδες, στους ράπτες, τους ξυλουργούς, τα γκαρσόνια, τους 

αρτεργάτες καθώς και στο προσφυγικό σωµατείο ‘‘Παµπροσφυγική’’». Ο ίδιος συγγραφέας 

διασώζει την πληροφορία πως η µαχητικότητά τους είχε γίνει παραδειγµατική στους κόλπους των 

ευρωπαίων τροτσκιστών την δεκαετία του 1930 – έλεγαν «Πολεµάει σαν Αγρινιώτης». Τέλος, 

σηµειώνει πως «η ιδιοµορφία του αρχειοµαρξιστικού κινήµατος του Αγρινίου βρίσκεται στο ότι εξ 

αρχής εµφανίστηκε αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το εργατικό κίνηµα και όχι απλώς ως ένας 

‘‘µορφωτικός όµιλος’’.»167 Αυτό το τελευταίο ισχύει, µάλλον, διότι η δηµιουργία των αγρινιώτικων 

αρχειοµαρξιστικών πυρήνων προέκυψε µέσα από κινηµατικές συνθήκες, λόγω της αντιδραστικής 

επέµβασης του ΚΚΕ στο αναδυόµενο κίνηµα και δεν ήταν το επιτυχηµένο αποτέλεσµα µιας 

σχεδιασµένης κεντρικά επέκτασης, που προϋποθέτει τη διαδικασία της προετοιµασίας πριν από το 

«άνοιγµα». Σίγουρα, η εµπειρία του Αγρινίου θα χρησιµοποιήθηκε ως παράδειγµα ή θα εκλήφθηκε 

ως προµήνυµα για την αναγκαιότητα της επερχόµενης οργανωτικής ανασυγκρότησης τα 1926-7. 

Στα 1932 θα διατηρούν τέσσερις φράξιες. 

Στα 1926, οι αρχειοµαρξιστές επιχειρούν να επεκταθούν και στην Πελοπόννησο. Σηµαντική 

παρέµβαση αναπτύσσουν στην Πάτρα, όπου θα έχουν δράση στους αρτεργάτες, ζαχαροπλάστες, 

εργάτες µετάλλου και υποδηµατεργάτες. Στα 1932 στην Πάτρα ελέγχουν όµως µόνο το σωµατείο 

εργατών µετάλλου και διατηρούν 2 φράξιες µε 20 µέλη. Κέντρο του αρχειοµαρξισµού στην 

Πελοπόννησο εξελίσσεται η Καλαµάτα. Ελέγχουν για πολλά χρόνια τα σωµατεία καπνεργατών και 

µυλεργατών, ενώ συνολικά διατηρούν εφτά συνδικαλιστικές φράξιες σε αντίστοιχα σωµατεία. 

Επίσης, οι αρχειοµαρξιστές αναπτύσσουν µετά το 1929 µεγάλη επιρροή στα χωριά της 

Μεσσηνιακής Μάνης. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στις οποίες συµµετείχε ο αρχειοµαρξισµός 

η Μεσσηνιακή Μάνη έδινε τις περισσότερες ψήφους κατά αναλογία.168 

Σύντοµα οι αρχειοµαρξιστές επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, τον 

Πύργο (στα 1932 µία φράξια), την Κόρινθο (στα 1932 δύο φράξιες µε 15 µελη), την Ελευσίνα, στην 

Κεφαλονιά και την Κέρκυρα, στην Μυτιλήνη (µία φράξια), στην κεντρική Ελλάδα, την Λαµία στα 

1932 τρεις φράξιες), τον Βόλο, το Μεσολόγγι, και στις µεγαλύτερες πόλεις της Μακεδονίας, την 

Έδεσσα, την Καβάλα (στα 1932 τρεις φράξιες µε 10 µέλη, 20  
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α.α Σωµατεία Έδεσσας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 αγρότες άγνωστο - - - 

2 ράπτες άγνωστο πιθανόν άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία Ελευσίνας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 µηχανουργοί 1927 1927 άγνωστο σύντοµη 

α.α Σωµατεία Σερρών συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία Μεσολογγίου συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία Λαµίας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 ζαχαροπλάστες άγνωστο ναι, άγνωστο άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία Κεφαλονιάς συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 αρτεργάτες 1922 1922 άγνωστο αρκετά χρόνια 

α.α Σωµατεία Μυτιλήνης συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 αρτεργάτες 1928 1928 άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία Καβάλας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 τυπογράφοι 1928-9 1928-9 άγνωστο άγνωστη 

2 υποδηµατεργάτες 1928-9 1928-9 άγνωστο άγνωστη 

α.α Σωµατεία ∆ράµας συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες 1930 - - - 

2 τυπογράφοι 1930 - - - 

3 καπνεργάτες 1930 - - - 

α.α Σωµατεία Κοµοτηνής συµµετέχουν από: ελέγχουν από: ελέγχουν έως: διάρκεια ελέγχου: 

1 υποδηµατεργάτες 1929 –30 άγνωστο άγνωστο - 

2 αρτεργάτες 1929 –30 άγνωστο άγνωστο - 

3 ανέργους 1929 –30 - - - 

      

      

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΩΝ 
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νέα µέλη και 30 όκιµα, σύνολο 60), την ∆ράµα (στα 1932 τρεις φράξιες µε 9 µέλη, 25 νέα µέλη και 

34 δόκιµα, σύνολο 60), την Ξάνθη (στα 1932 δύο φράξιες µε έξι µέλη, 2 νέα µέλη και 8 δόκιµα, 

σύνολο 16), την Κοµοτηνή (στα 1932 τρεις φράξιες µε εφτά µέλη, 16 νέα µέλη και 23 δόκιµα, 

σύνολο 46), στις Σέρρες (στα 1932 2 φράξιες) την Κοζάνη, την Σιάτιστα και την Κατερίνη. Επίσης, 

επιρροή απέκτησε σε χωριά γύρω από την Έδεσσα, την Λαµία, από όπου καταγόταν και ο 

∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, και τα χωριά του Πηλίου. Σε πολλές από αυτές τις πόλεις οι 

αρχειοµαρξιστές ήταν πρωτοπόροι. Ίδρυσαν σωµατεία και Εργατικά Κέντρα, οργάνωσαν τις πρώτες 

απεργίες. Την δεκαετία του 1930 κερδίζουν µάλιστα σε αρκετά χωριά τις εκλογές στις κοινότητες 

και ελέγχουν τα κοινοτικά συµβούλια. Στον πίνακα 6 καταγράφονται όλες οι περιοχές στις οποίες οι 

αρχειοµαρξιστές απέκτησαν σοβαρή συνδικαλιστική δράση. 

Ο πίνακας 9 δείχνει τη σηµαντική συµβολή των αρχειοµαρξιστών σε δευτεροβάθµια 

σωµατεία. Ελέγχουν από πολύ νωρίς τη Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου. 

Αναφέραµε ήδη την περίπτωση της ΠΕΘ. Στην Αθήνα συµµετέχουν στο ΕΚΑ. Στα 1930 θα χάσουν 

την πλειοψηφία για µία ψήφο. Στα 1931 τους διέγραψε ο Καλύβας και έκτοτε θα επιχειρούν ενιαίο 

µέτωπο µε την Ενωτική ΓΣΕΕ. Στον Πειραιά αποτελούν µια πολύ δυναµική µειοψηφία, όπως 

καιστην Καλαµάτα. Τα σωµατεία µε τον τίτλο «συνεργαζόµενα» θα συµµετέχουν ανάλογα µε τους 

συσχετισµούς δύναµης και τη σχέση µε το ΚΚΕ είτε στην ΓΣΕΕ είτε στην ΕΓΣΕΕ είτε θα 

λειτουργούν αυτόνοµα. Μάλιστα, στην Αθήνα θα συγκροτήσουν µετά το 1931 Τοπικά Εργατικά 

Κέντρα στην Καισαριανή, στο Πολύγωνο και αλλού. 

Ο πίνακας 10 µας δείχνει ότι ο αρχειοµαρξισµός δεν ήταν ένα αθηνοκεντρικό πολιτικό ρεύµα, 

αλλά ένα πανελλαδικό ρεύµα. Σε αυτόν εύκολα παρατηρεί κανείς τη µεγάλη επιρροή στον χώρο της 

Βόρειας Ελλάδας. Μας λείπουν στοιχεία για την Ήπειρο για την οποία γνωρίζουµε πως οι  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1930 -1933)

Εργατικά Κέντρα Οµοσπονδίες 
1 ΠΕΘ/ΕΚ Θεσσαλονίκης(ΕΓΣΕΕ) 5 ΕΚ Καλαµάτας (ΓΣΕΕ) 9 

2 ΕΚ Αθηνών (ΕΓΣΕΕ) 6 ΕΚ Λαµίας (ΓΣΕΕ)  

Γενική Συνοµοσπονδία αναπήρων 

και θυµάτων πολέµου 

3 ΕΚ Αθηνών (ΓΣΕΕ)  7 ΕΚ Πατρών(ΓΣΕΕ) 1  

4 ΕΚ Πειραιώς (ΓΣΕΕ) 8 Συνεργαζόµενα Συνδικάτα 

Κοµοτηνής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ∆ΡΑΣΗ ΟΙ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ 

α.α πόλεις δράση από συµµετέχουν σε σωµατεία έχουν ελέγξει σωµατεία 

1 Αθήνα 1921 33 24 

2 Πειραιάς 1921 9‹ 7   

3 Νέα Μάκρη άγνωστη ;  

4 Ελευσίνα 1927 1 1 

5 Αγρίνιο 1925 7 6 

6 Μεσολόγγι 1926-8 1 1 

7 Λαµία 1924 3 1 

8 Βόλος 1926 ;  

9 Λάρισα άγνωστη ;  

10 Πάτρα 1927 – 8 4 2 

11 Καλαµάτα 1926 7 2‹ 

12 Μάνη 1926 ;  

13 Οίτυλο άγνωστη ;  

14 Κόρινθος άγνωστη 2  

15 Πύργος 1926 1 0 

16 Κεφαλονιά 1921 1 1 

17 Μυτιλήνη 1927 1 1 

18 Κέρκυρα 1926 ;  

19 Ηράκλειο άγνωστη ;  

20 Θεσσαλονίκη 1924 21 10 

21 Καβάλα 1929 – 30 3 2 

22 ∆ράµα 1928-30 3 0 

23 Ξάνθη 1928-30 2  

24 Κοµοτηνή 1928-29 3 2 

25 Έδεσσα 1924-6 ;  

26 Κοζάνη 1927-28 ;  

27 Αρδέα άγνωστη ;  

28 Άγιος Αθανάσιος άγνωστη ;  

29 Σιάτιστα άγνωστη ;  

30 Βέροια άγνωστη ;  

31 Ξανθολογιά άγνωστη ;  

32 Παλατίτσα άγνωστη ;  

33 Πράβι άγνωστη ;  

34 Αλεξανδρούπολη άγνωστη ;  

35 Θάσος άγνωστη ;  

36 Ήπειρος άγνωστη ;  

 Σύνολο 1924-34 102 59 

 Σύνολο 1932 102 27 
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αρχειοµαρξιστές είχαν αναπτύξει σηµαντική δράση. Μάλιστα όπως µαρτυρά ο Καστρίτης και 

αναφέρει η επίσηµη κοµµατική ιστορία του Αλβανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος οι 

αρχειοµαρξιστές είχαν συµβάλλει στην συγκρότηση του κοµµουνιστικού κινήµατος.169 

Οι πίνακες 11 και 12 δείχνουν τη δυναµική της επέκτασης του αρχειοµαρξισµού κατά το 

δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1920. Ο πίνακας 11 αποτυπώνει την ανοδική τάση που ανέπτυξε ο 

αρχειοµαρξισµός, ενώ ο πίνακας 12 αποτυπώνει τον ρυθµό ανάπτυξης του αρχειοµαρξισµού. Σε 

αυτόν παρατηρούµε ότι µετά την κορύφωση στα 1930 ο αρχειοµαρξισµός σταµατά να διευρύνεται 

σε άλλα σωµατεία και να κατακτά διοικήσεις. Εάν είχαµε στοιχεία και για την περίοδο 1932-1934 

θα βλέπαµε ότι ο αρχειοµαρξισµός αρχίζει να υποχωρεί και µετά το 1934 να καταρρέει. 

Όλοι αυτοί  οι πίνακες καταδεικνύουν ότι αρχειοµαρξισµός σχεδόν για µια δεκαετία ήταν ένα 

µαζικό και διακριτό ρεύµα µέσα στο αριστερό και εργατικό κίνηµα του ελληνικού µεσοπολέµου. 

Συνιστούσε τον δεύτερο πόλο της κοµµουνιστικής αριστεράς. Τον τρίτο πόλο αποτελούσε το ρεύµα 

της οµάδας Σπάρτακος.  

Στα 1930 ο Αρχειοµαρξισµός θα κάνει µια αποτίµηση της πολιτικής και οργανωτικής του 

κατάστασης σε µια επιστολή προς τον Λ. Τρότσκι: «Βρισκόµαστε σήµερα, µετά από προσπάθειες 

πολλών χρόνων, σε ένα πολύ ικανοποιητικό σηµείο. Λύσαµε πολλά προβλήµατα του κινήµατος, 

ανάµεσα στο οποίο είναι, ότι έχουµε το σκελετό µιας επαναστατικής οργάνωσης. Ήδη η οργάνωσή 

µας απλώνεται σχεδόν σ’ όλη τη χώρα. Γύρω από ένα καθοδηγητικό κέντρο αποτελούµενο από 

παλιά και δοκιµασµένα στοιχεία, υπάρχει µια σηµαντική ποσότητα εκπαιδευµένων και 

δοκιµασµένων στελεχών πολλών κατηγοριών, όσον αφορά την πείρα και τις ικανότητές τους, και 

ένα σύνολο πάνω από 2.000 συντρόφων, που δουλεύουν κάτω από τον έλεγχο τα οργάνωσης. Γύρω 

από αυτό το σχηµατισµό, υπάρχει ένας αριθµός 4-5.000 εργατών και διανοουµένων που µας 

συµπαθούν και µας υποστηρίζουν σαν οργάνωση και σα προλεταριακή πολιτική τάση. Στο 

συνδικαλιστικό κίνηµα, που για την τωρινή περίοδο συνιστά για µας ένα πό τα πιο σπουδαία 

προβλήµατα, έχουµε και κάνουµε συνεχείς και σοβαρές πρόοδες.»170 

Αυτό το οποίο πραγµατικά, όµως, δε γνωρίζουµε και αποτελεί κύριο πρόβληµα για τη φύση 

του αρχειοµαρξισµού είναι η αποσαφήνιση των ιδιαίτερων, αντιλήψεων, πρακτικών και 

κατευθύνσεων, που διαφοροποιούσαν τον αρχειοµαρξιστικό συνδικαλισµό από τον συνδικαλισµό 

του ΚΚΕ. Πρώτα όµως είναι ίσως ορθότερο να προσδιορίσουµε τα εργατικά στρώµατα µε τα οποία 

κυρίως ο αρχειοµαρξισµός συνδέθηκε.  
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Ενότητα ∆εύτερη 

Τα εργατικά στρώµατα που εξέφρασε ο αρχειοµαρξισµός 
 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέραµε ότι ο αρχειοµαρξισµός µαζικοποιήθηκε εξαιτίας µιας 

πολύ ιδιαίτερης τακτικής που στην ουσία ήταν η τακτική της µη δράσης. Από το 1927 όµως και 

έπειτα αναπτύσσει συνδικαλιστική δραστηριότητα, η οποία µάλιστα έχει κεντρικό και όχι 

περιθωριακό χαρακτήρα, εκφράζοντας µαζικά κοµµάτια της εργατικής τάξης µέσα στο 

συνδικαλιστικό κίνηµα. ∆ηλαδή δίπλα στις πολιτικές γραµµές των συντηρητικών, των σοσιαλιστών 

και του ΚΚΕ ορθώνεται µια τέταρτη οργανωµένη συνδικαλιστική συνιστώσα. Υποστηρίξαµε ότι ο 

αρχειοµαρξισµός µέχρι το 1927 εκδηλώθηκε ως αποκρυστάλλωση στο πολιτικό και ιδεολογικό 

πεδίο των αναντίστοιχων, σε σχέση µε τις υπαρκτές δυνατότητες, ριζοσπαστικών τάσεων µέσα στο 

εργατικό κίνηµα. Για την περίοδο 1927 και έπειτα αποτελεί ζητούµενο να αναδείξουµε τις 

κοινωνικές δυναµικές, που ώθησαν στον µετασχηµατισµό του αρχειοµαρξισµού, πάνω στις οποίες 

θεµελιώθηκε το ιδιαίτερο πολιτικό και συνδικαλιστικό πρόταγµα του αρχειοµαρξισµού και τον 

κατέστησαν διακριτό χώρο. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να αναζητήσουµε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των εργατικών 

στρωµάτων µε τα οποία κυρίως ο αρχειοµαρξισµός ταυτίστηκε. Στον πίνακα που ακολουθεί  (πίνακας 13) 

καταγράφεται το ποσοστό που κάθε επάγγελµα καταλάµβανε στο σύνολο των επαγγελµάτων, που ο 

αρχειοµαρξισµός κυρίως είχε παρέµβαση και µε τα οποία είχε ταυτιστεί την περίοδο 1927-29. Ο πίνακας αυτός 

παρά τις ελλείψεις µπορεί να αποτυπώσει κάποιες πραγµατικές τάσεις. Τα οικοδοµικά επαγγέλµατα µε 15%, οι 

αρτεργάτες 12%, οι υποδηµατεργάτες 14% και τα επισιτιστικά επαγγέλµατα 11% καταλαµβάνουν τις πρώτες 

θέσεις υποδεικνύοντας αυτό που πράγµατι από την βιβλιογραφία γνωρίζουµε, δηλαδή την ιδιαίτερη ταύτιση 

του αρχειοµαρξισµού µε τα συγκεκριµένα συνδικάτα σε πανελλαδικό επίπεδο. Στις επόµενες θέσεις 

κατατάσσονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε 6%, οι καπνεργάτες µε 6% και οι τυπογράφοι µε επίσης 6%. Οι 

επόµενες κατηγορίες είναι οι ράπτες και κεραµοποιοί µε 3%, ενώ οι χρυσοχόοι, λιµενεργάτες κλπ. 

καταλαµβάνουν ένα µικρότερο ποσοστό που πιθανόν όµως να ήταν µεγαλύτερο, εάν είχαµε πλήρη εικόνα για 

την επιρροή του αρχειοµαρξισµού σε Θεσσαλονίκη, Καλαµάτα και άλλες πόλεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1927 - 1929 
(σε ποσοστό %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα 14, ο οποίος ενδεικτικά καταγράφει τα συνδικάτα που το ΚΚΕ και ο 

αρχειοµαρξισµός παρενέβαιναν σε Αθήνα και Πειραιά, παρατηρούµε ότι, ενώ το ΚΚΕ διατηρούσε 

επιρροή σε ένα ευρύτερο φάσµα επαγγελµατικών κατηγοριών, ο αρχειοµαρξισµός περιοριζόταν σε 

πολύ συγκεκριµένες κατηγορίες. Το ΚΚΕ διατηρούσε παράταξη τόσο στα συνδικάτα που 

συγκροτούνταν σε εργοστασιακή βάση (Σελλ, Παυλίδου, Εριουργίας Πειραιώς) όσο και στα 

συνδικάτα που συγκροτούνταν σε κλαδική βάση (αρτεργάτες, ζαχαροπλάστες, κουρείς κλπ.). 

Αντίθετα, ο αρχειοµαρξισµός δεν έχει καθόλου παρατάξεις και, από όσο γνωρίζουµε, δε θα 

αποκτήσει παρά τις προσπάθειες στα περισσότερα συνδικάτα που συγκροτούνταν σε εργοστασιακή 

βάση. Στα περισσότερα εργοστάσια, που θα διατηρεί πυρήνες, θα είναι αποτέλεσµα της διεύρυνσης 

της περιόδου της δικτατορίας ή προϊόν της προσπάθειας επέκτασης, χωρίς όµως µεγάλη επιτυχία. 

Κυρίως όµως τα περισσότερα µέλη του, που εργάζονται σε µεγάλα εργοστάσια, είναι 

ζαχαροπλάστες και τσαγκάρηδες, που συσπειρώνονται όµως σε συνδικάτα κλαδικής και όχι 

Other
29%

οικοδοµικά 
επαγγέλµατα
15%

εφηµεριδοπώλες
2%

κουρείς
2%

σιδηροδροµικοί
2%

µυλεργάτες
2%

υφαντουργοί
2%

µαθητές
3%

παντοϋπάλληλοι
2%

χρυσοχόοι
2%

ράπτες
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φοιτητές
3%καπνεργάτες
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3%

κεραµοποιοί
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3%
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επισιτιστές
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α.α Σωµατεία σ.  αα Σωµατεία  

1 αρτεργάτες Αθηνών 1  30 βοηθοί φαρµακείων  

2 αρτεργάτες Πειραιώς 1  31 υπάλληλοι ξενοδοχείων  

3 ζαχαροπλάστες Αθηνών 1  32 επιπλοεργάτες  

4 µπετατζήδες Αθηνών 1  33 καπνεργάτες στου Παπαστράτου 1 

5 µπετατζήδες Κοκκινιάς 1  34 εισπράκτορες λεωφορείου  

6 υποδηµατεργάτες Αθηνών 1  35 υπάλληλοι εργοστασίου Φιξ 1 

7 υποδηµατεργάτες Πειραιώς 1  36 σιδηρουργοί  

8 σερβιτόροι εστιατορίων 1  37 εργάτες στο εργοστάσιο «Βίο» 1 

9 κουρείς Αθηνών 1  38 εργάτες στο εργοστάσιο «Εριουργίας Πειραιώς»  

10 κουρείς Πειραιώς 1  39 εργάτες στο εργοστάσιο «Παυλίδου»  

11 ελαιοχρωµατιστές Αθηνών 1  40 εργάτες στο εργοστάσιο «Μπέη»  

12 µαραγκοί/ ξυλουργοί 1  41 κλινεργάτες  

13 σερβιτόροι καφενείων 1  42 ηλεκτροτεχνίτες Πειραιώς  

14 αρβυλοεργάτες 1  43 ραπτεργάτες Πειραιώς  

15 εργάτες στη χηµική 

Βιοµηχανία (Κοκκαλάδικο) 

 

1 

 44 εργάτες πετρελαίου και βενζίνης Σελλ – Στάνταρ 

Πειραιώς 

 

16 παντοϋπάλληλοι 1  45 σχοινοποιοί Πειραιώς  

17 εµποροϋπάλληλοι 1  46 φωταεριεργάτες  

18 Υπάλληλοι ΑΕ 1  47 κοσµηµατογράφοι και ελαιοχρωµατιστές  

19 Ανάπηροι 1*  48 λατόµοι  

20 κεραµοποιοί 1  49 τροχιοδροµικοί 1 

21 αργυροχρυσοχόοι 1  50 ραπτεργάτες Αθήνας  

22 σιµιτεργάτες 1  51 µηχανοεργοστάσιο Ροντήρη  

23 τυπογράφοι 1  52 µηχανουργοί 1 

24 φοιτητές 1  53 σιδηροδροµικοί 1 

25 ηλεκτροτεχνίτες 1  54 λιµενεργάτες  1 

26 µαθητές 1  55 σφαγείς 1 

27 εκτελωνιστές 1  56 µικρέµποροι 1* 

28 τελωνειακοί 1  57 εργάτες λιπασµάτων Πειραιά 1 

29 κλωστοϋφαντουργοί Πειρ. 1  57 σύνολο 38 

σ. 1 = Συµµετέχουν και οι αρχειοµαρξιστές  α.α.= αύξων αριθµός σωµατείων * Συµµετέχουν µόνο αρχειοµαρξιστές 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 1927 - 1929 
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εργοστασιακής βάσης. Στην ουσία, αδυνατεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα σωµατεία 

εργοστασιακής βάσης και αποτυγχάνει να αποκτήσει κάποια συνδικαλιστική δράση σε αυτούς τους 

κλάδους, αφήνοντας το προβάδισµα στο ΚΚΕ.171 Αντίθετα, το Αρχείο θα διατηρεί παρατάξεις και 

θα ηγεµονεύσει σε συνδικάτα αποκλειστικά κλαδικής βάσης. Στην πράξη, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι το ΚΚΕ θα ηγεµονεύει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε συνδικάτα 

εργοστασιακής βάσης και ο αρχειοµαρξισµός, κυρίως, σε κλαδικής βάσης. Η µεγάλη διαφορά, 

λοιπόν, είναι ότι το ΚΚΕ θα διατηρεί παρατάξεις σε όλα τα συνδικάτα κλαδικής βάσης, ακόµη και 

σε εκείνα που οι αρχειοµαρξιστές έχουν την ηγεµονία και θα ηγεµονεύει σε κάποια από αυτά. 

Μάλιστα, µετά το 1929, όταν θα διασπαστεί η ΓΣΕΕ και θα ιδρυθεί η ΕΓΣΕΕ, δηλαδή η 

Συνοµοσπονδία του ΚΚΕ, το κοµµουνιστικό κόµµα θα επιχειρήσει να διασπάσει τα συνδικάτα στα 

οποία ηγεµόνευαν οριακά οι αρχειοµαρξιστές. Σε ορισµένα θα το καταφέρει. 

Αντίθετα, ο αρχειοµαρξισµός δε θα καταφέρει να επεκταθεί σηµαντικά σε χώρους που 

ηγεµονεύει το ΚΚΕ. Θα το πετύχει, έστω και µειοψηφικά, στον κλάδο των καπνεργατών σε 

Αγρίνιο, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαµάτα. Μόνο στην Καλαµάτα θα καταφέρει να ελέγξει το 

Σωµατείο Καπνεργατών, ενώ στο Αγρίνιο θα αποτελεί πάντα µια δυναµική  µειοψηφία. 

Οι κλαδικές σωµατειακές οργανώσεις συσπείρωναν εργάτες του ίδιου παραγωγικού κλάδου, 

που, λόγω του κατακερµατισµού του σε µικρές επιχειρήσεις µε λίγους εργάτες, ήταν δύσκολο και 

αναποτελεσµατικό για το διεκδικητικό κίνηµα η συγκρότηση συνδικάτου σε εργοστασιακή βάση, 

ενώ αντίθετα ήταν πολύ περισσότερο αποτελεσµατικός ο συντονισµός, η ενότητα και η κοινή δράση 

σε κλαδική βάση. Στην πράξη, κλαδικά σωµατεία συγκροτούνταν: α) από εργάτες, που εργάζονταν 

σε µονάδες χαµηλής παραγωγικότητας στον δευτερογενή τοµέα µε στοιχειώδη καταµερισµό 

εργασίας, δηλαδή κυρίως σε βιοτεχνίες και εργαστήρια,  

β) από εργάτες του τριτογενούς τοµέα των µεταφορών, των υπηρεσιών και του εµπορίου, 

δηλαδή σε εµπορικά καταστήµατα µε σχετικά µικρό αριθµό προσωπικού, και  

γ) από εργάτες µε µη σταθερό εργασιακό περιβάλλον, όπως ράφτες, µικρέµποροι, 

εφηµεριδοπώλες κλπ., που θα µπορούσαν να θεωρηθούν και αυτοαπασχολούµενοι σε κάποιες 

περιπτώσεις. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων αυτών των κλάδων είναι ο υψηλός βαθµός εξειδίκευσης, 

εξαιτίας του χαµηλού βαθµού εκµηχάνισης, και, εποµένως, ο µικρός βαθµός εξάρτησης της 

εργασίας και της παραγωγής από τις µηχανές. Σε αυτούς τους κλάδους, η χειρονακτική εργασία και 

η τεχνική συνιστούν τον κυριότερο συντελεστή στην µεταποιητική διαδικασία. Εποµένως, η 

απόσπαση της υπεραξίας κυρίως είναι απόλυτη, που σηµαίνει «εκτατική» και όχι «εντατική» 

εκµετάλλευση της εργασίας. ∆ηλαδή οι µισθωτοί ειδικευµένοι εργάτες πιέζονται από την εργοδοσία 
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να εργάζονται περισσότερες ώρες, καθώς µόνο η δική τους εργασία µπορεί να παράξει αξία. Αυτό 

για παράδειγµα δεν συµβαίνει στα εργοστάσια µε υψηλό βαθµό εκµηχάνισης της µεταποιητικής 

εργασίας. Οι εργάτες των εργοστασίων αυτής της κατηγορίας είναι λιγότερο ειδικευµένοι, καθώς η 

παραγωγή εξαρτάται περισσότερο από τη µηχανοποιηµένη επεξεργασία. Η ελληνική µεσοπολεµική 

βιοµηχανία και ακόµη περισσότερο η βιοµηχανία της δεκαετίας του 1920, χαρακτηρίζεται από 

χαµηλή οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, δηλαδή ο βαθµός εκµηχάνισης διατηρείται γενικά σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί ο συντελεστής ειδικευµένη µισθωτή εργασία 

στην παραγωγική διαδικασία.  

Αυτό, λοιπόν, το οποίο παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι ότι τα επαγγέλµατα, στα 

οποία κυρίως ο αρχειοµαρξισµός εµφανίζεται 

να έχει σηµαντική παρέµβαση, κατανέµονται 

σε εργατικές συσσωµατώσεις που 

συγκροτούνται κυρίως σε κλαδική βάση και 

έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Γενικά, 

οι επαγγελµατικές κατηγορίες του 

αρχειοµαρξισµού κατανέµονται α) µε βάση το 

κριτήριο της ειδίκευσης, β) µε βάση το 

κριτήριο της παραγωγικής εργασίας και γ) µε 

βάση τη θέση στον καταµερισµό της 

εργασίας, δηµιουργώντας στην ουσία τρεις 

µεγάλες κατηγορίες εργαζοµένων (βλ. πίνακα 

15). Συνολικά, λοιπόν, οι επαγγελµατικές 

κατηγορίες, στις οποίες ο αρχειοµαρξισµός 

έχει παρέµβαση, είναι, πρώτον, των 

εξειδικευµένων µισθωτών τεχνιτών στον 

δευτερογενή τοµέα, (σε βιοτεχνίες υποδηµάτων, σε εργαστήρια και εργοστάσια ζαχαροπλαστικής 

και σε φούρνους, σε εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, κεραµοποιίας, τυπογραφίας, ραφτικής, 

ξυλουργικής και µηχανουργίας, σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας). Επίσης, στον 

κατασκευαστικό κλάδο είχε σηµαντική επιρροή στους ανειδίκευτους και ειδικευµένους εργάτες. 

Τέλος, στον τριτογενή τοµέα διατηρούσε, από τη µία, σηµαντική επιρροή σε µια κατηγορία 

ειδικευµένων τεχνιτών στα κουρεία και, από την άλλη, σε µια κατηγορία ανειδίκευτων 

εργαζοµένων (σε εστιατόρια, καφενεία, παντοπωλεία και γενικότερα επιχειρήσεις λιανικής 

οικοδόµοι, 
υποδηµατεργάτες, 
ζαχαροπλάστες, 
αρτεργάτες, 
αργυροχρυσοχόοι, 
κεραµοποιοί, ράφτες. 
ξυλουργοί, 
µηχανουργοί, 
υφαντουργοί 

τεχνίτες κουρείς, 
ανωνυµίτες,  
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τριτογενής τοµέας 

οικοδόµοι 

αν
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σερβιτόροι 
καφενείων, 
εστιατορίων, 
εµποροϋπάλληλοι, 
εφηµεριδοπώλες, 
λιµενεργάτες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
KΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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πώλησης, σε πωλήσεις εφηµερίδων και διαφόρων ειδών στον δρόµο, σε δουλειές του λιµανιού). 

Τρίτον, στους υπαλλήλους στις Ανώνυµες Εταιρίες και στους υπαλλήλους του κράτους (π.χ. 

τελωνειακοί).  

Στις αναλύσεις για την δοµή της απασχόλησης, ο Αντώνης Λιάκος σηµειώνει ότι στα 1930, µε 

κριτήριο το µέγεθος των επιχειρήσεων, «το 43,2%, δηλαδή 70.644 εργάτες απασχολούνταν σε 

µικρές επιχειρήσεις µεγέθους 1-5 εργατών, µε µέσο όρο απασχολουµένων ανά επιχείρηση 1,7 

άτοµα. ∆ηλαδή επρόκειτο για εργαστήρια µε ένα-δύο βοηθούς. Το 17,8%, δηλαδή 49.665 εργάτες, 

απασχολούνταν σε επιχειρήσεις µεγέθους 6-25 εργατών, µε µέσο όρο απασχολουµένων ανά 

επιχείρηση 10 άτοµα, µεγέθους δηλαδή µεγάλων βιοτεχνιών και µικρών βιοµηχανιών. Τέλος, το 

39% απασχολούνταν σε επιχειρήσεις µε 26 εργάτες και πάνω. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν 1.047 και 

απασχολούσαν πάνω από 100 άτοµα, απασχολούνταν 70.477, δηλαδή το 25% της βιοµηχανικής 

εργατικής δύναµης και εκείνες που απασχολούσαν 105 εργάτες αποτελούσαν µόλις το 1,3».172 Η 

απόλυτη πλειοψηφία, εποµένως, του µισθωτού εργατικού δυναµικού της χώρας απασχολείται σε 

επιχειρήσεις κάτω των 25 εργατών, δηλαδή σε µικρά ή µεσαία βιοτεχνικά εργαστήρια, µικρές ή 

µεσαίες βιοµηχανίες, σε µικρά ή µεσαία εµπορικά καταστήµατα. Ο Αρχειοµαρξισµός µε βάση αυτά 

τα δεδοµένα και τις δικές µας εκτιµήσεις εκφράζει ένα ξεχωριστό ρεύµα πρωτίστως σε εκείνα τα 

εργατικά στρώµατα που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις µε µέσο όρο 1,7 εργάτη και αποτελούσαν 

το 92,3% του συνόλου και δευτερευόντως σε εκείνες που απασχολούσαν 10 εργάτες και 

αποτελούσαν το 6,4%, όταν εκείνες που απασχολούσαν 105 εργάτες αποτελούσαν µόλις το 1,5%. Η 

ιδιαιτερότητα των κλάδων, που επηρέαζαν, εποµένως, κυρίως οι αρχειοµαρξιστές, δεν είναι κατά 

τον Λιάκο µόνο ποσοτική, δηλαδή «ανάµεσα στην πρώτη και την τελευταία κατηγορία δεν έχουµε 

απλώς ποσοτικές διαφοροποιήσεις», αλλά ποιοτική, καθώς «πρόκειται για δύο διαφορετικά 

φαινόµενα». «Εδώ», σηµειώνει ο ερευνητής, «µας παρουσιάζεται το κλασικό φαινόµενο δυϊσµού 

ανάµεσα στον τοµέα των λίγων µεγάλων επιχειρήσεων και στη θάλασσα των µικρών εργαστηρίων». 

∆ηλαδή «η εξαρτηµένη εργασία περίπου µοιράζεται ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες: 43,2% στα 

εργαστήρια και 39% στα εργοστάσια». Η ποιοτική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι «στην πρώτη 

περίπτωση συµφύρεται µε την αυτοαπασχόληση και την οικογενειακή ενασχόληση, στη δεύτερη 

έχει κλασικότερες καπιταλιστικές µορφές.»173 

Ο Λιάκος, στην ίδια µελέτη, εκτιµά ότι ο αριθµός των 180.000 βιοµηχανικών εργατών 

«περιβάλλεται από ένα κύκλο ανειδίκευτων, εποχικών ή αυτοαπασχολούµενων εργατών ο οποίος 

τον υπερβαίνει κατά 120%, δηλαδή κυµαίνεται γύρω στους 400.000». 174 Αυτός ο κόσµος ο οποίος 

ασκεί επαγγέλµατα του δρόµου ή εργάζεται περιστασιακά στον τριτογενή τοµέα ή στον 

κατασκευαστικό κλάδο στην πραγµατικότητα συνέχεται, µέσω αυτής της συνεχούς κινητικότητας 
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και αστάθειας, µε το κοµµάτι αυτό το οποίο µας απασχολεί και συγκροτεί έναν κοινό πολιτισµικό 

και κοινωνικό παρανοµαστή. Μέσα στα πλαίσια της διαρκούς µετακίνησης από πόλη σε πόλη και 

επιχείρηση σε επιχείρηση από τη µία συµπιέζονται τα ηµεροµίσθια και από την άλλη επιµηκύνεται 

ο χρόνος της ανεργίας. Αλλά «η ανεργία αυτή δεν ήταν χρόνια και διαρκής, ήταν κυρίως 

υποαπασχόληση»175 και αφορά το σύνολο αυτού του κόσµου. Πρακτικές κοινωνικής οργάνωσης 

και κοινωνικές συµπεριφορές µεταφέρονται από το ένα πεδίο στο άλλο µε αποτέλεσµα το σύνθηµα 

για οργανωµένη πάλη να µεταγράφεται στις λειτουργίες του κοινωνικού σώµατος των ηµι-

«λούµπεν» προλεταρίων, ενώ στοιχεία του ριζοσπαστισµού τους να συµφύρονται µε τις 

συνδικαλιστικές πρακτικές της εργατικής τάξης. ∆ηλαδή ένα κοµµάτι του ασταθούς αυτού κόσµου 

του µικροεµπορίου και της αυτοαπασχόλησης οργανώνεται σε σωµατεία και αναζητά πολιτική 

έκφραση ως αναπόσπαστο τµήµα της εργατικής τάξης. Ο αρχειοµαρξισµός συνιστά το 

σηµαντικότερο πολιτικό ρεύµα που θα εκφράσει οργανωµένα, πολιτικά και διεκδικητικά τις 

οργανωµένες µάζες των αυτοαπασχολούµενων, που είναι οι ανάπηροι πολέµου, οι πλανόδιοι 

πωλητές, οι εφηµεριδοπώλες, οι περιπτερούχοι κ.α. Μάλιστα, από τα 1930 και έπειτα ο 

αρχειοµαρξισµός είναι η πολιτική δύναµη που οργανώνει µε τη Πενηνταµελή Επιτροπή στην Αθήνα 

και την Τριανταµελή Επιτροπή στην Θεσσαλονίκη τους ανέργους αυτών των κλάδων, ενώ το ΚΚΕ 

υπολείπεται σηµαντικά στην παρέµβαση των ανέργων.  

Ο Παντελής Πουλιόπουλος ορίζει ως «µικροσυντεχνιακούς εργάτες» τους ειδικευµένους 

τεχνίτες, τους εµποροϋπαλλήλους και τους κρατικούς υπαλλήλους και ορίζει ως 

«λουµπενπρολετάριους»176 όλους τους υπόλοιπους (αναπήρους, µικροπωλητές, εφηµεριδοπώλες) 

και επιχειρεί µε βάση αυτές τις κατηγοριοποιήσεις να ερµηνεύσει και να εξηγήσει τα πολιτικά και 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά του αρχειοµαρξισµού. Πράγµατι οι παρατηρήσεις του Πουλιόπουλου 

ισχύουν. Ο αρχειοµαρξισµός ενοποιεί και εκπροσωπεί πολιτικά από τη µία ένα κοµµάτι της 

εργατικής τάξης που απασχολείται σε επιχειρήσεις µε συντεχνιάζουσες σχέσεις παραγωγής και από 

την άλλη ένα κοµµάτι της εργατικής τάξης που υποαπασχολείται και µετακινείται συνεχώς από την 

κατάσταση του εργαζόµενου στην κατάσταση του αυτοαπασχολήσιµου, ενός «ηµι-λούµπεν 

προλεταριάτου» που φέρει τόσο στοιχεία του παραγωγικού όσο και του «λούµπεν» προλεταριάτου.  

Στο σηµείο αυτό όµως προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα. Καταρχήν χρειάζεται να 

προσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο ο αρχειοµαρξισµός εκφράζει και εκπροσωπεί αυτά τα 

στρώµατα διαφορετικά από ότι τα εκφράζουν και τα εκπροσωπούν ή δεν τα εκπροσωπούν οι άλλες 

πολιτικές δυνάµεις, που δραστηριοποιούνται εξίσου στο εργατικό κίνηµα. ∆εύτερον, να συνδέσουµε 

σε ένα ενιαίο σχήµα τις διαδροµές αυτών των στρωµάτων µε την πορεία του αρχειοµαρξισµού.  
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Όταν γράφουµε ότι ο αρχειοµαρξισµός εκφράζει ένα ιδιαίτερο ρεύµα µέσα σε αυτά τα 

εργατικά στρώµατα προκύπτει ένα ζήτηµα επεξήγησης αυτής της διατύπωσης, διότι δεν ήταν µόνο 

οι αρχειοµαρξιστές που πολιτικά είχαν επιρροή σε αυτούς τους κλάδους, αλλά όλα σχεδόν τα 

µεσοπολεµικά εργατικά πολιτικά ρεύµατα, οι σοσιαλιστές, το ΚΚΕ και οι συντηρητικοί. Ξεκινάµε 

µε το δεδοµένο ότι η σχέση του αρχειοµαρξισµού µε αυτά τα στρώµατα είναι εντελώς διαφορετική 

από τη σχέση του ΚΚΕ µε τα ίδια στρώµατα. Αυτό προκύπτει πρώτον από το γεγονός ότι το 

κοµµουνιστικό κόµµα διατηρεί παρατάξεις σε όλα τα στρώµατα της εργατικής τάξης, άσχετα εάν 

ηγεµονεύει µόνο σε κάποια συγκεκριµένα. Αντίθετα, ο αρχειοµαρξισµός εµφανίζεται µόνο σε αυτά 

µε συνέπεια ο αρχειοµαρξισµός να αποτυπώνει, να εκφράζει και να αποκρυσταλλώνει στην 

φυσιογνωµία του τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στο πολιτικό/ιδεολογικό επίπεδο αντιλήψεις, 

κοινωνικές συµπεριφορές και πρακτικές που ταυτίζονταν περισσότερο µε αυτά από ότι το ΚΚΕ. 

∆ηλαδή ο αρχειοµαρξισµός ήταν περισσότερο από το ΚΚΕ εκφραστής των ιδιαιτεροτήτων αυτών 

των στρωµάτων. Αντίθετα, το ΚΚΕ αποτύπωνε και αποκρυστάλλωνε στη φυσιογνωµία του τα 

συνολικά χαρακτηριστικά της µεσοπολεµικής ελληνικής εργατικής τάξης, γιατί ακριβώς άσχετα, 

εάν δεν ηγεµόνευε σε όλα, συνδεόταν µε όλα. Το ΚΚΕ επίσης ταυτιζόταν µε την προσπάθεια 

εισαγωγής στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα χαρακτηριστικών των δυτικών χωρών µε τα 

µεγάλα εργοστάσια και το υψηλής συγκεντροποίησης βιοµηχανικό κεφάλαιο. Κατά µία έννοια, 

λοιπόν, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι ο αρχειοµαρξισµός ως ρεύµα τόνιζε τις ιδιαιτερότητες 

αυτών των στρωµάτων, ενώ το ΚΚΕ επιχειρούσε να τις υπερβεί.  

Η ιδιοποιός τους, λοιπόν, διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το ΚΚΕ επιχειρεί προγραµµατικά 

να ενοποιήσει όλα τα τµήµατα της εργατικής τάξης εργατική τάξη σε ένα ενιαίο πολιτικά 

συνασπισµό εξουσίας, σε ένα ενιαίο µέτωπο πάλης προγραµµατικά και ιδεολογικά, σε µια ενιαία 

φαντασιακή συνεκτική ταξική κοινότητα και, τελικά, σε έναν ενιαίο εργατικό πολιτισµό. Αυτήν την 

ανάγκη εξέφραζε κατά την εκτίµησή µας και η θέση για καθαρή σύγκρουση τάξης εναντίον τάξης, 

αντιστοιχούσε δηλαδή στην αγωνία των ηγετών του κόµµατος να συνέξουν την εργατική τάξη. 

Αυτή την ανάγκη εξέφραζε το άγχος της εκάστοτε ηγεσίας του ΚΚΕ για τη συγκρότηση ενός 

ενιαίου προγράµµατος, ενός ενιαίου συνδικαλιστικού κινήµατος, άσχετα εάν απέτυχε πλήρως σε 

αυτά. Εξάλλου το ΚΚΕ ως πολιτικός οργανισµός, ιδεολογικός µηχανισµός και πολιτική 

προγραµµατική πρόταση υπερβαίνει την ελληνική πραγµατικότητα σε µια κατεύθυνση ενοποίησης 

διεθνικά του εργατικού κινήµατος σε κατεύθυνση, που τον ρυθµό δίνει η Κ∆ και το ΚΚΣΕ. 

Μάλιστα θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι συνολικά το πολιτικό πρόγραµµα και το ιδεολογικό 

πρόταγµα του ΚΚΕ επιβλήθηκε στην ελληνική εργατική τάξη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

εξέφραζε κάποιες τάσεις.  
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Ο µπολσεβικισµός του ΚΚΕ είναι πιο «καθαρός», πιο τυπικός και πιστός στις αρχες της Κ∆, 

και γι΄ αυτό ακολουθεί και εκφράζει την αριστερά που γεννήθηκε µέσα στις συνθήκες του 

µονοπωλιακού καπιταλισµού. Αντίθετα, ο αρχειοµαρξισµός, µένοντας έξω από την κίνηση της Κ∆ 

και την εξέλιξη του ΚΚΕ, µπολιάστηκε περισσότερο µε τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής εργατικής 

τάξης, που η πλειοψηφίας της βρίσκεται ακριβώς σε αυτά τα στρώµατα. Στην ουσία, βέβαια, η 

περιορισµένη ύπαρξη κατά την δεκαετία του 1920 µονοπωλιακών καπιταλιστικών σχέσεων στην 

παραγωγική διαδικασία αποτελεί το υλικό υπόστρωµα, που από τη µία επέτρεψε στον 

αρχειοµαρξισµό να εκφράσει αυτά τα στρώµατα και από την άλλη απαγόρευσε στο ΚΚΕ να κατέχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ΚΚΕ ως πολιτικό φαινόµενο, δηλαδή ως «καθαρός» µπολσεβικισµός, 

εισήχθηκε, εποµένως, στην Ελλάδα για να εκφράσει τις «καθαρές» καπιταλιστικές σχέσεις, αλλά 

επειδή δεν υπήρχαν εµφανίστηκε, θα λέγαµε, ο αρχειοµαρξισµός για να εκφράσει κάποιες 

«συντεχνιάζουσες» καπιταλιστικές σχέσεις. Η αντίθεση και η αντιπαράθεση ανάµεσα στον 

αρχειοµαρξισµό και το ΚΚΕ απεικονίζει «την πόλωση ανάµεσα στον µικρόκοσµο του εργαστηρίου 

από τη µια πλευρά και στο εργοστασιακό σύστηµα από την άλλη». Η ηγεµονία του 

αρχειοµαρξισµού σε αυτές τις κατηγορίες θα εντείνει αυτό το χάσµα, που ακριβώς εκείνη την 

περίοδο εντείνεται και διευρύνεται εξαιτίας της έλευσης των προσφύγων. 177  

Αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι ο αρχειοµαρξισµός δεν φέρει καθόλου την βούληση για 

ενοποίηση της εργατικής τάξης. Θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι αγωνίζεται και οργανώνει 

την δράση του σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτήν την περίπτωση όµως θα διαφοροποιείται 

ποιοτικά από το εγχείρηµα του ΚΚΕ, διότι δε θα µπορεί παρά να εκφράζει την τάση ενοποίησης της 

εργατικής τάξης µε βάση τα χαρακτηριστικά του µικρόκοσµου του εργαστηρίου. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι προτάσσει ως εναλλακτικό τρόπο οργάνωσης της εργατικής τάξης και ως διαδικασία 

αµφισβήτησης της κυριαρχίας της αστικής τάξης την υπάρχουσα πραγµατικότητα η οποία τον 

γεννάει. ∆ηλαδή προβάλλει ως ιδεατή οργάνωση της παραγωγής και κατ’ επέκταση οργάνωση της 

κοινωνίας το «παλαιό» τρόπο σε αντίθεση µε τον «καινούριο», τον εκσυγχρονιστικό. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει κατά ένα τρόπο την υπαρκτή βούληση ενοποίησης υπό την ηγεµονία αυτής της 

µερίδας της εργατικής τάξης. Τελικά, καταφέρνει να λειτουργήσει ενοποιητικά όχι για το σύνολο 

της εργατικής τάξης, αλλά για αυτά ακριβώς τα στρώµατα. Στη επόµενη ενότητα θα επιχειρήσουµε 

να αποκωδικοποιήσουµε και να παρουσιάσουµε το πολιτικό και συνδικαλιστικό πρόταγµα του 

αρχειοµαρξισµού, όπως ακριβώς αποκρυσταλλώνεται στο πεδίο της ταξικής πάλης. 

Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, λοιπόν, ότι στο σηµείο αυτό ο αρχειοµαρξισµός µοιάζει 

περισσότερο µε τους σοσιαλιστές ή τους συντηρητικούς, γιατί ακριβώς εκφράζουν τον πολιτικό 

συντεχνιασµό. Αλλά ο συντεχνιασµός του αρχειοµαρξισµού µπορεί να θεωρηθεί κοµµουνιστικός 
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και ριζοσπαστικός. ∆ιότι, όπως θα διαπιστώσουµε και στην συνέχεια, συνιστά µια µορφή δυϊσµού 

της εξουσίας και του ελέγχου επί της παραγωγικής διαδικασίας που φέρει την καταγωγή της στον 

παλιό συντεχνιακό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής της Αθήνας και του Πειραιά. ∆ηλαδή κατά µία 

έννοια ο αρχειοµαρξισµός αποτελεί την κοµµουνιστική και ριζοσπαστική έκφραση αυτού του 

ιδιότυπου συντεχνιασµού, οι σοσιαλιστές την σοσιαλδηµοκρατική του έκφραση και το ΚΚΕ την 

υπέρβασή του υπέρ µιας διαφορετικού τύπου οργάνωσης και διεκδίκησης της εξουσίας. ∆εν είναι 

καθόλου τυχαίο που στον πολιτικό λόγο του αρχειοµαρξισµού, όπως και αλλού έχουµε αναφέρει, η 

θεωρία της καταστροφής των µικροαστικών στρωµάτων προβάλλεται µε αρνητικό πρόσηµο, ενώ 

στον πολιτικό λόγο του ΚΚΕ µε θετικό πρόσηµο ως κάτι αναπόφευκτο που πρέπει να έρθει 

αναγκαστικά, ώστε να ολοκληρωθούν οι καπιταλιστικές σχέσεις για µπορέσει να πραγµατοποιηθεί 

τελικά η κοµµουνιστική επανάσταση. Το πρόταγµα του αρχειοµαρξισµού δεν µπορεί να υπερβεί τις 

συγκεκριµένες κατηγορίες της εργατικής τάξης, παραµένει στάσιµο και τελικά υποχωρεί. 

Προσκρούει δηλαδή στα όρια της ίδιας της παραγωγικής δοµής, που τον γεννάει. 

Τις αιτίες ταύτισης του αρχειοµαρξισµού µε αυτές τις δύο κατηγορίες εργατών, δηλαδή τους 

«συντεχνιάζοντες» και τους «λουµπενπρολετάριους», επιχειρεί να εξηγήσει ο Θ. Νικολόπουλος (Θ. 

Μπενάκης) καταλήγοντας στην εκτίµηση πως «η εξάπλωση του ‘‘Αρχείου’’ έγινε κύρια στους 

καθυστερηµένους κλάδους της εργατικής τάξης, τους αρτεργάτες, υποδηµατεργάτες, 

ζαχαροπλάστες κλπ. Αυτό γιατί, οι ιστορικοί εργατικοί κλάδοι των καπνεργατών, σιδηροδροµικών 

κλπ είχαν παραδοσιακά δεθεί µε την ΓΣΕΕ ή µε το ΚΚΕ. Αντίθετα οι νέοι αυτοί κλάδοι εργασίας 

περιλάµβαναν µεγάλα τµήµατα της νέας ελληνικής εργατικής τάξης, πρόσφυγες και πρώην αγρότες. 

Σε αυτούς τους κλάδους η καταπίεση ήταν µεγαλύτερη και σε µερικές περιπτώσεις ηγούνταν 

άνθρωποι της πολιτικής πελατείας των αστικών κοµµάτων».178 Ο Μπενάκης θέτει ως κριτήριο στον 

άξονα, που διαχωρίζει τα συνδεµένα µε τον αρχειοµαρξισµό εργατικά στρώµατα και τα συνδεµένα 

µε τους σοσιαλιστές ή το ΚΚΕ, το βαθµό εκµετάλλευσης και την ιστορικότητα. Όσον αφορά τον 

διαχωρισµό ανάµεσα στους σοσιαλιστές φαίνεται να είναι σωστός στην εκτίµησή του. Πράγµατι, οι 

σοσιαλιστές εξέφρασαν πολιτικά τους εργαζόµενους στους σιδηροδρόµους, που ήταν από τις 

παλαιότερες οργανωµένες εργατικές οµάδες και από τις καλύτερα αµειβόµενες. Αλλά ο 

αρχειοµαρξισµός από το 1930 θα εκφράσει έναν εξίσου καλά αµειβόµενο κλάδο για τα δεδοµένα 

της εποχής, τους υπαλλήλους των ΑΕ. Από την άλλη οι κλάδοι των υποδηµατεργατών, των 

αρτεργατών ή των ζαχαροπλαστών δεν είναι λιγότερο ιστορικοί στην Αθήνα και τον Πειραιά από 

ότι οι σιδηροδροµικοί, µε την έννοια ότι αυτά τα επαγγέλµατα υπήρχαν πολλές δεκαετίες, καθώς ο 

καταµερισµός της εργασίας σε αυτές τις κατηγορίες είχε διευρυνθεί από τον 19ο αιώνα στον 

αθηναϊκό κοινωνικό σχηµατισµό. Μάλιστα, το συνδικάτο Αρτεργατών Αθηνών «Μόρφωση και 
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Οργάνωση» είναι από τα παλαιότερα και ιστορικότερα εργατικά σωµατεία, συγκροτηµένο στα 

1914. Από την άλλη, αποτελεί ζήτηµα κατά πόσο οι βιοµηχανικοί εργάτες, που εξέφρασε κυρίως το 

ΚΚΕ, βρίσκονταν σε δυσµενέστερή ή καλύτερη θέση από τους εργάτες των µικροεργαστηρίων και 

των βιοτεχνιών. Συνεπώς, χωρίς να υποτιµούµε εντελώς τις απόψεις του Μπενάκη θεωρούµε ότι 

άλλοι είναι οι κοινωνικοπολιτικοί λόγοι που οδήγησαν στη ταύτιση αυτών των στρωµάτων µε τον 

αρχειοµαρξισµό.  

Καταρχήν, όπως έχουµε ήδη καταγράψει, τόσο η Κοµµουνιστική Ένωση όσο και οι πρώτοι 

αρχειοµαρξιστές είχαν συνδεθεί εξαρχής µε τα στρώµατα τα οποία µας απασχολούν. Οι Ανάπηροι 

και τα Θύµατα Πολέµου, οι οποίοι επί το πλείστον υποαπασχολούνταν, κατά αποκλειστικότητα 

είχαν συνδεθεί µε τον αρχειοµαρξισµό από πολύ νωρίς. Θα µπορούσαµε εποµένως να ισχυριστούµε 

ότι η συσχέτιση µε τον αρχειοµαρξισµό δεν προέκυψε ξαφνικά µετά το 1926, αλλά ήδη από παλιά ο 

αρχειοµαρξισµός διαλεγόταν µε αυτές τις κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να 

ερµηνεύσουµε τις αιτίες της απότοµης µαζικοποίησης του αρχειοµαρξισµού.  

Βέβαια, όταν στα 1925-6 ο αρχειοµαρξισµός διευρύνθηκε κερδίζοντας µεγάλα κοµµάτια από 

τον κόσµο του ΚΚΕ διευρύνθηκε σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες ακόµα και σε εκείνες που 

δεν εξέφραζε ή δε θα εκφράσει παραδοσιακά, καθώς εκτιµήθηκαν ως θετικές οι πολιτικές του 

θέσεις και η παράνοµη δοµή του και όχι οι συνδικαλιστικές προτάσεις του. ∆ηλαδή ήταν αυστηρά 

πολιτικά, συνδεµένα µε τα λάθη του ΚΚΕ, τα κριτήρια της µαζικοποίησής του (υπενθυµίζουµε ότι 

το Αρχείο ξεπήδησε µέσα από το ΚΚΕ) και όχι κοινωνικά. Για παράδειγµα γνωρίζουµε από 

µαρτυρία στον Ριζοσπάστη ότι είχε αποκτήσει επιρροή στους εργάτες του εργοστασίου Φιξ που 

απασχολούσε περίπου 500 άτοµα.179 Σύντοµα, όµως οι εργάτες αυτοί θα εγκαταλείψουν τον 

αρχειοµαρξισµό, διότι προφανώς οι πολιτικές του προτάσεις δεν αντιστοιχούσαν µετά την πτώση 

της παγκαλικής δικτατορίας στις συνθήκες της εποχής και δεν ταίριαζαν µε τον ανοιχτό χαρακτήρα 

της πάλης στα εργοστάσια. Στο ίδιο συµπέρασµα µπορεί να καταλήξει κανείς διαβάζοντας τις 

διηγήσεις του Μήτσου Σούλα για την συνδικαλιστική δραστηριότητα του Αρχειοµαρξισµού την 

περίοδο 1927-28-29. Ενώ, για παράδειγµα, διατηρούσαν εξίσου πυρήνες στους αρτεργάτες, τους 

υποδηµατεργάτες και στους εργάτες της Χηµικής Βιοµηχανίας Αθηνών, κατάφεραν πολύ εύκολα να 

καταλάβουν τα σωµατεία και να οδηγήσουν σε νικηφόρες απεργίες τα δύο πρώτα σωµατεία, ενώ 

στο τρίτο απλώς ακολουθούσαν τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ.180 Το παράδειγµα αυτό είναι 

ενδεικτικό και, κατά την άποψή µας, επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό του Πουλιόπουλου ότι ο 

αρχειοµαρξισµός εµφανίστηκε εξαρχής ως ένα ρεύµα που εξέφραζε την ριζοσπαστικότητα των 

εργατών των εργαστηρίων και του ηµι-λούµπεν προλεταριάτου που αποτελούσαν και την 

πλειοψηφία του ελληνικού προλεταριάτου. 
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Η µαζικοποίηση του αρχειοµαρξισµού και η πλειοψηφική απεύθυνση σε αυτά τα στρώµατα, 

εκτός από αποτέλεσµα της ιστορικής αποτυχίας του ΚΚΕ να τα εκφράσει, όπως έχουµε ήδη 

αναλύσει, και εκτός των πολιτικών λαθών του ΚΚΕ, αποτελεί κατά ένα τρόπο σύµπτωµα της 

διεύρυνσης από τη µία του αριθµητικού µεγέθους του εργατικού δυναµικού που επήλθε µε την 

έλευση των προσφύγων, χωρίς όµως από την άλλη να προκληθεί κάποια ποιοτική αλλαγή στην 

προϋπάρχουσα δοµή της ελληνικής βιοµηχανίας.181 ∆ηλαδή η διόγκωση του µεγέθους των ίδιων 

δοµών που γεννούσαν τον αρχειοµαρξισµό, και µάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο, επέφερε την 

παράλληλη ποσοτική ανάπτυξή του, την χωροταξική επέκτασή του αλλά και βέβαια τον ποιοτικό 

µετασχηµατισµό του. Μπορούµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι ο Αρχειοµαρξισµός εµφανίστηκε ως 

ένα τέτοιο φαινόµενο εξαιτίας της µεγάλης συγκέντρωσης αυτών των στρωµάτων, επιτρέποντας να 

αναδυθεί ένα µειοψηφικό κοµµουνιστικό ρεύµα στους κόλπους τους, που θα εκφράζει τις δικές τους 

ριζοσπαστικές τάσεις. Και τελικά είµαστε στη θέση να ισχυριστούµε ότι οι αιτίες της 

µαζικοποίησης του Αρχείου ναι µεν ήταν αρχικά στη συγκυρία πολιτικές, αλλά επειδή είχε ήδη 

λάβει χαρακτηριστικά που το συνέδεαν µε τις συγκεκριµένες αυτές εργατικές κατηγορίες, τελικά 

διατήρησε την επιρροή του κυρίως σε αυτές. 

Συνεπώς, ο παράγοντας πρόσφυγες λειτουργεί καταλυτικά τόσο στην καταστάλαξη της 

µορφής του αρχειοµαρξισµού την περίοδο 1922-1926, όσο και στον µετασχηµατισµό του και τη νέα 

του µορφή την περίοδο 1926-1930, εκφράζοντας µειοψηφικά τις ριζοσπαστικές τάσεις σε αυτά. 

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή την περίοδο 1922-1926, η είσοδος των προσφύγων ενίσχυσε την 

διάσπαση του εργατικού κινήµατος προκαλώντας αντίρροπες αντιφατικές τάσεις: από τη µία 

προκαλούσε ριζοσπαστικοποίηση, εξαιτίας της συµπίεσης των ηµεροµισθίων και της τάσης για 

προλεταριοποίηση, και από την άλλη εµπόδιζε την ανάδυση στην πολιτική επιφάνεια αυτής της 

όπιοιας υπάρχουσας ριζοσπαστικής δυναµικής. Σε αυτήν την περίπτωση ο αρχειοµαρξισµός, 

συνεδεµένος εξ αρχής άρρηκτα µε το ΚΚΕ, µπροστά στην αποτυχία του κόµµατος να δώσει µια 

ενιαία λύση για την εργατική τάξη αποκόπηκε ξανά από το ενιαίο κοµµουνιστικό κόµµα και 

ταυτίστηκε µε εκείνα ακριβώς τα στρώµατα που θίχτηκαν από την είσοδο των προσφύγων, που 

ήταν οι ειδικευµένοι εργάτες των εργαστηρίων και της βιοτεχνίας, καθώς και οι εργάτες στον 

τριτογενή τοµέα. Αποτελεί δηλαδή ο αρχειοµαρξισµός, έστω και µειοψηφικά, θεωρητική και 

πολιτική αποκρυστάλλωση της αναδυθείσας αντίρροπης διάστασης ανάµεσα στον υποκειµενικό 

παράγοντα και τις αντικειµενικές συνθήκες που αναδείκνυαν οι συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες 

της ταξικής πάλης. 
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Ενότητα Τρίτη 

Ο συνδικαλισµός του αρχειοµαρξισµού 
 

Μετά την αναδιοργάνωση και την αποσαφήνιση των νέων στόχων της οργάνωσης, οι 

αρχειοµαρξιστές θα επιχειρήσουν να εµφανιστούν ανοιχτά στην εργατική τάξη ως συνδικαλιστές 

στις διάφορες συνελεύσεις σωµατείων, στα συνέδρια και τις συνδιασκέψεις και γενικότερα σε όλες 

τις κινηµατικές δραστηριότητες της εργατικής τάξης. Πρώτα κυκλοφορούν µια σχετική προκήρυξη. 

Οι αρθρογράφοι του Ριζοσπάστη, που µέχρι τότε κατηγορούσαν τους ηγέτες του Αρχείου ότι δεν 

επιθυµούσαν την συνδικαλιστική δράση, αντιµετώπισαν µε δυσάρεστη έκπληξη την ανακοίνωση 

που παρουσίαζε την νέα τακτική του Αρχειοµαρξισµού και, εµφανώς συγχυσµένοι να εξηγήσουν 

την απρόβλεπτη προσαρµογή των Αρχείων, υποστήριξαν ότι η προκήρυξη αυτή προήρθε από την 

αντιπολιτευόµενη µειοψηφία του αρχειοµαρξισµού. Εκείνη την περίοδο κάποιοι από τον ηγετικό 

πυρήνα του ΚΚΕ πίστευαν τόσο ακράδαντα στην εγγενή αδυναµία του αρχειοµαρξισµού να δράσει 

ανοιχτά, που πρόκριναν ως τακτική του κόµµατος την άσκηση πίεσης στους Αρχείους, µε σκοπό να 

τους εξωθήσουν σε συνδικαλιστική δράση, εκτιµώντας ότι «αυτό βέβαια δε θα το θελήσουν οι 

µικροαστοί αρχηγοί του ‘‘αρχείου’’, µά έτσι θα ξεσκεπαστούν απέναντι των εργατών – µελών τους 

κι’ έτσι θα εκµηδενιστούν και θα χάσουν την επιρροή τους»182. Η συνδικαλιστική επέκταση του 

αρχειοµαρξισµού µέσα στα 1927 θα καταδείξει την χρεοκοπία αυτής της τακτικής, η οποία µάλιστα 

φαίνεται πως ωφέλησε τον Αρχειοµαρξισµό. ∆ηλαδή το ΚΚΕ µε τον δικό του τρόπο εξώθησε 

πολιτικά τον αρχειοµαρξισµό να αποκτήσει επιτυχηµένη συνδικαλιστική δράση και αυτό απέβηκε 

βέβαια αρνητικό για το ΚΚΕ. Η ηγεσία του ΚΚΕ δείχνει να µην κατανοεί τι πραγµατικά έχει 

συµβεί. Ένα νέο ερµηνευτικό σχήµα προβάλλεται στα 1927 που προσπαθεί να εξηγήσει την 

αντίφαση αυτή ανάµεσα σε αυτό που πίστευαν για το Αρχείο και σε αυτό που το Αρχείο τελικά 

έπραττε µε επιτυχία. Με βάση αυτή, οι αρχειοµαρξιστές ηγέτες, που εξακολουθούν να τους 

χαρακτηρίζουν «µικροαστούς», πιέστηκαν από «τα προλεταριακά στοιχεία που είχαν παρασύρει», 

καθώς αυτά «άρχισαν να φεύγουν από την επιρροή τους καταλαβαίνοντας µε ποιους έχουν να 

κάµουν» µε σκοπό «να µπουν µέσα στα συνδικάτα και να αγωνισθούν»183. Η µαζική κατάληψη 

συνδικάτων στα 1927 και 1928 θα είναι ένα εξίσου σοκαριστικό γεγονός για την ηγεσία του 

Κόµµατος, καθώς έµπραχτα και ανοιχτά αµφισβητείται η µονοκαθεδρία του ΚΚΕ στον 

κοµµουνιστικό χώρο. 

Τα πρώτα βήµατα του συνδικαλιστικού ανοίγµατος όµως των αρχειοµαρξιστών δεν έγιναν 

δίχως προβλήµατα και αδυναµίες που µάλλον κόστισαν αρκετά στην οργάνωση και προκάλεσαν 

σηµαντικούς τριγµούς πυροδοτώντας τις διαφωνίες στο εσωτερικό της. Ο Α. Στίνας θυµάται ότι 
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«µια εµφάνιση ενός αρχειοµαρξιστή φοιτητή – εργάτη στο Συνέδριο της εργαζόµενης νεολαίας την 

άνοιξη του ’27 ήταν πολύ απογοητευτική για τους αρχειοµαρξιστές. Ο οµιλητής τους είπε πολλές 

ανοησίες και µάλλον γελοιοποιήθηκε. Το Συνέδριο κατέληξε σε µια συµπλοκή όπου δεν έµεινε 

καµία καρέκλα γερή. Το ίδιο µάλλον απογοητευτική ήταν και η εµφάνισή τους την ίδια περίπου 

εποχή στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας επισιτισµού.»184 Ο Θ. Νικολόπουλος (Θ.Μπενάκης) 

µεταφέρει µια ανάλογη εκτίµηση. «Η εµφάνιση των αρχειοµαρξιστών στα σωµατεία έγινε τελείως 

εµπειρικά, µε πρώτο το σωµατείο αρτεργατών. Σ’ αυτό το σωµατείο, επικρατούσαν οι 

µαγκουροφόροι κοµµατάρχες της Κυβέρνησης και της αστικής αντιπολίτευσης. Αρχίζοντας από 

κριτική του ήθους της διοίκησης του σωµατείου και περνώντας σε κάποιες στοιχειώδεις 

διεκδικήσεις µπόρεσαν οι αρχειοµαρξιστές να το πάρουν στα χέρια τους, στις αρχαιρεσίες που 

έγιναν στα µέσα του 1928. Αυτή η νίκη, βρήκε την ‘‘Εργασία’’ απροετοίµαστη· και όπως ήταν 

φυσικό αντέδρασε το ίδιο εµπειρικά. Στους υποδηµατεργάτες έγινε αντίστοιχη κίνηση από τους 

αρχειοµαρξιστές, όπου και επικράτησαν. Το ίδιο στους ζαχαροπλάστες και τους οικοδόµους.» 185 Ο 

Σούλας γράφει για τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά τα πρώτα τους συνδικαλιστικά βήµατα: 

«αυτή ήταν η στιγµή που χρειαζότανε µια νέα ριζική επέµβαση για την µετεκπαίδευση όλων µας, 

που βαδίζαµε εντελώς εµπειρικά στο συνδικαλιστικό χώρο, χωρίς πρόγραµµα για τις διεκδικήσεις. 

Βαδίζαµε χωρίς µια πολιτική εκτίµηση της κατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται από τις 

αντικειµενικές συνθήκες και χωρίς τοποθέτηση απέναντι στα ιδεολογικά ρεύµατα και τις διεθνείς 

οργανώσεις.»186 Αλλά τελικά παρά τις δυσκολίες φαίνεται ότι τα κατάφεραν. Ο Σούλας επιχειρεί να 

εξηγήσει αυτήν την επιτυχία: «για µια µικρή περίοδο, οι αρτεργάτες, οι τσαγκαράδες κ.α., 

οδηγηµένοι από τις ίδιες τις συνθήκες της ζωής τους, µπόρεσαν να χαράξουν ένα υποτυπώδες 

πρόγραµµα, ν’ αγωνιστούν και να συσπειρώσουν γύρω τους τις δυνάµεις εκείνες που τσακίσανε 

αυτούς που υπονόµευαν την ενότητα και τη δράση τους.» Ο ίδιος όµως θέτει και τα όρια αυτής της 

επιτυχίας: «Κι’ αν στον περιωρισµένο οµοιοεπαγγελµατικό χώρο ανταποκρίνονταν στοιχειωδώς, 

δεν ήταν το ίδιο όταν βρίσκονταν µπροστά σε πανελλαδικά συνέδρια που απαιτούσαν ευερύτερα 

ταξικά πλάνα». Ο παλαίµαχος αρχειοµαρξιστής φέρνει ενδεικτικά ένα παράδειγµα: «Η συµµετοχή 

των αντιπροσώπων των αρτεργατών της Αθήνας που για πρώτη φορά έπαιρναν µέρος στο Συνέδριο 

της Οµοσπονδίας Επισιτισµού το 1928, ύστερα από 8 χρόνια ζωή – µόρφωση για τη δηµιουργία 

στελεχών – υπήρξε αξιοθρήνητη. Έξω από προσωπικές επιθέσεις από το πλούσιο ιδεολογικό 

οπλοστάσιο του Αρχειοµαρξισµού, δεν είχαν τίποτε άλλο να προσθέσουν. Κι αυτό σε ένα 

οµοιοεπαγγελµατικό χώρο περίπου.» Η αναγνώριση αυτού του προβλήµατος έθετε κατά την άποψή 

του ανοιχτά το ζήτηµα της χρόνιας απουσίας κινηµατικής δραστηριότητας του Αρχείου, αν και θα 

πρέπει να συνυπολογίζουµε πάντα στις κριτικές του Σούλα την εµπάθειά του απέναντι στον 
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Γιωτόπουλο: «Απ’ αυτό µπορεί ν’ αναλογιστεί ο καθένας την εικόνα που θα παρουσίαζαν µπροστά 

στο Πανελλαδικό Ιδρυτικό Συνέδριο των ταξικών οργανώσεων, όταν θα τους καλούσαν ν’ 

αναπτύξουν τις εκτιµήσεις και θέσεις της οργάνωσής τους πάνω στο πρόβληµα της τόσο κρίσηµης 

περιόδου.» 187 

Πολλά από τα σωµατεία στα οποία ηγεµόνευσαν οι αρχειοµαρξιστές ήταν προηγουµένως 

διαλυµένα και δε λειτουργούσαν. Απλώς µερικοί αρχειοµαρξιστές του κλάδου έπαιρναν τις 

σφραγίδες από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, άνοιγαν τα γραφεία και τα ξαναλειτουργούσαν. Σε 

άλλα σωµατεία ανατρέπονταν οι συσχετισµοί λόγω της αύξησης της επιρροής του αρχειοµαρξισµού 

και ύστερα από κανονικές αρχαιρεσίες οι αρχειοµαρξιστές του κλάδου κατελάµβαναν τη διοίκηση. 

Πολλές φορές οι ίδιοι οι αρχειοµαρξιστές ανέτρεπαν τις προηγούµενες διοικήσεις, ύστερα από την 

κατάκτηση ισχυρής πλειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις. Μέσα στα συνδικάτα έρχονταν 

αντιµέτωποι είτε µε τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ είτε µε συντηρητικούς συνδικαλιστές του 

Καλοµοίρη ή του Καλύβα, σπανιότερα τους σοσιαλιστές του Στρατή και µε εργάτες επιρροής των 

διάφορων µικρότερων αριστερών οµαδοποιήσεων, όπως ο Σπάρτακος, οι 

φραξιονιστές/ΚΟΕ/ΛΑΚΚΕ κ.α. Τα σηµαντικότερα σωµατεία, όπως των Αρτεργατών, τα 

κατέκτησαν αντιµετωπίζοντας συντηρητικές διοικήσεις. Σε όσα σωµατεία δεν κατάφεραν ποτέ να 

ελέγξουν την διοίκηση, συγκροτούσαν αντιπολιτευτικές φράξιες ή οµίλους, όπως αποκαλούνταν οι 

παρατάξεις, και παρενέβαιναν ως µειοψηφίες. 

Αναµφισβήτητα, η οργανωµένη και καθοδηγούµενη συστηµατοποιηµένη δράση επέδρασαν 

καταλυτικά στην επέκταση και ανάπτυξη του αρχειοµαρξισµού στο συνδικαλιστικό πεδίο. Η 

απάντηση όµως στο αίνιγµα της επιτυχίας του αρχειοµαρξισµού στον συνδικαλιστικό τοµέα δεν θα 

πρέπει να αναζητηθεί µόνο στον οργανωτικό τρόπο κατάκτησης των σωµατείων, που ούτως ή 

αλλιώς, ως προϊόν της συγκεντρωτικής, συστηµατοποιηµένης και σχεδιασµένης δράσης, 

καταδεικνύει µια υπεροχή σε αποτελεσµατικότητα. Θα πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στον 

διαφοροποιηµένο συνδικαλιστικό λόγο που αντέταξαν απέναντι στις αντίπαλες παρατάξεις, δηλαδή 

στην δική τους ιδιαίτερη πολιτική πρόταση για επίλυση των κοινωνικών αδιεξόδων των εργατικών 

στρωµάτων στα οποία απευθύνονταν. ∆ιότι το πλεονέκτηµα της συστηµατικοποιηµένης δράσης, 

όσο κι αν βοηθά, δεν είναι αρκετό για µια σχετικά µακρά ηγεµονία σε έναν συνδικαλιστικό χώρο. 

Οι περιπτώσεις της κατάκτησης των σωµατείων των αρτεργατών όσο και των υποδηµατεργατών, 

για τις οποίες γνωρίζουµε καλά τα γεγονότα τόσο από τον Ριζοσπάστη όσο και από µαρτυρίες 

αρχειοµαρξιστών είναι ενδεικτικές και µας επιτρέπουν να ανασυνθέσουµε τον συνδικαλιστικό λόγο 

των αρχειοµαρξιστών.188  
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Αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις πηγές το γεγονός ότι οι αρχειοµαρξιστές εξήλθαν από την 

συνδικαλιστική αδράνεια χωρίς να αποκαλύπτουν την πολιτική τους ταυτότητα. ∆εν 

παρουσιάζονταν ως κοµµουνιστές ή ως σοσιαλιστές, αλλά ως απλοί και τίµιοι εργάτες που 

ενδιαφέρονταν για το πραγµατικό συµφέρον των εργαζοµένων σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς 

εργατοπατέρες του εργοδοτικού συνδικαλισµού και τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ που 

κατηγορούταν για «τυχοδιωκτισµό», «αµορφωσιά» και «σοσιαλδηµοκρατισµό». Φαίνεται πως η 

προβολή αυτού του ιδιόµορφου «απολίτικου» ηθικολογικού συνδικαλιστικού λόγου επιλέγεται 

κατά ένα τρόπο για να καλύψει την απουσία συνδικαλιστικής εµπειρίας λόγω της συγκρότησης της 

οργάνωσης εξωσυνδικαλιστικά.189 Αλλά ο ηθικός αυτός λόγος δεν περιορίζεται µόνο στην αρχή του 

συνδικαλιστικού ανοίγµατος των αρχειοµαρξιστών. Η τιµιότητα ως συνδικαλιστική πρακτική και 

αναφορά αποτελούσε την ιδιαίτερη χαρακτηριστική πολιτική ταυτότητα του αρχειοµαρξιστικού 

συνδικαλισµού. Ο Παντελής Πουλιόπουλος αναφέρει συγκεκριµένα ότι «η από τα 1926 κι’ ύστερα 

συνδικαλιστική του εργασία είναι ολότελα συντεχνιοικονοµιστική που συνοδεύεται από τη 

στερεότυπη διακήρυξη των αρχειοµαρξιστών σωµατειακών παραγόντων ότι είναι ‘‘καθαροί εργάτες 

και όχι κοµµουνιστές ή σοσιαλιστές’’».190 Ο Άγις Στίνας που ήταν τότε µέλος του ΚΚΕ περιγράφει 

την έκπληξη που προκαλούσε ο αρχειοµαρξιστικός λόγος στους ξένους αντιπροσώπους όταν 

επισκέφτονταν την Ελλάδα. Γράφει σχετικά παραβάλλοντας ένα ενδεικτικό γεγονός: «Αυτό το 

Συνέδριο [της Οµοσπονδίας επισιτισµού] το παρακολουθούσε και αντιπρόσωπος της ∆ιεθνούς των 

εργατών επισιτισµού και διαρκώς µε απορία ρωτούσε σε ποια πολιτική ή συνδικαλιστική τάση του 

εργατικού κινήµατος ανήκουν, γιατί απ’ όσες αυτός ήξερε δεν µπορούσε να τους κατατάξει σε 

καµία. Η απάντηση που δίναν οι ίδιοι ήταν ‘‘τίµιοι εργάτες’’»191. Αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Σούλας 

κατονοµάζει «αξιοθρήνητο» και καταγγέλει ότι χαρακτηρίζεται ακριβώς από προσωπικές επιθέσεις. 

«Το µεγαλύτερο µέρος της πολεµικής εναντίον του κόµµατός µας», γράφει ένα µέλος του 

ΚΚΕ στον Ριζοσπάστη «γίνεται µε την απόδοση συκοφαντικών χαρακτηρισµών εναντίον του ενός ή 

του άλλου συντρόφου που περισσότερο ή λιγότερο δρα µέσα στο κόµµα. Ο τάδε είναι αριβίστας, ο 

άλλος τυχοδιώκτης, ο τρίτος στην ατοµική του ζωή δεν είναι ... ηθικός εκείνος είναι καταχραστής, ο 

δείνα αναρχικός, ένας άλλος είναι ρεφορµιστής, ο έβδοµος κρατάει µονοπώλιο τη µόρφωσή του κι’ 

αυτό για να διατηρεί τη θέση του ως ηγέτου κλπ.»192 Αυτή η εµµονή στην ηθικολογία, που από ένα 

βαθµό και ύστερα υποτιµά την πολιτική και προγραµµατική αντιπαράθεση και αναγάγει σε 

πρωτεύον ζήτηµα το προσωπικό, θα αποτελέσει το κυριότερο στοιχείο της αρχειοµαρξιστικής 

σκέψης και συνδικαλιστικού λόγου. Αλλά τελικά οι αρχειοµαρξιστές δε θα απωλέσουν τελείως το 

πολιτικό στοιχείο στην αντιπαράθεση, αν και για πολύ καιρό θα παραµένει υποτιµηµένο. Γράφει ο 

Ριζοσπάστης: «Σχετικά µε την τακτική του κόµµατος τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Κάθε φορά που το 
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κόµµα χαράζει µια τακτική [ο αρχειοµαρξισµός] χαρακτηρίζει αυτή είτε σοσιαλδηµοκρατική είτε 

εξτρεµιστική, µα πέρα απ’ αυτό τίποτα. Τι έπρεπε όµως να κάνει το κόµµα στην κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση; Πάνω σ’ αυτό κανένας λόγος.»193 Η εµφάνιση των αρχειοµαρξιστών στο 

συνδικαλιστικό και πολιτικό στίβο διακατέχεται, λοιπόν, στο σύνολό της από έναν εµπειρισµό, ο 

οποίος καλύπτεται πίσω από την ηθικολογία, που αποτελεί βέβαια και το ιδιαίτερο στίγµα του 

αρχειοµαρξιστικού κοµµουνισµού. Σταδιακά, όσο θα αποκτά µεγαλύτερη εµπειρία και θα 

κατασταλάζει σε ένα συγκεκριµένο συνδικαλιστικό πρόγραµµα, θα πολιτικοποιήσει ακόµη 

περισσότερο τον λόγο του, ώστε στις αρχές τις δεκαετίας του 1930 πλέον να είναι διακριτές οι 

ιδεολογικές αντιλήψεις και συνδικαλιστικές πρακτικές του Αρχειοµαρξισµού, αλλά ουδέποτε θα 

απολέσει το ηθικολογικό στοιχείο. Κατά πόσο όµως είναι δυνατό η ηθικολογική διάσταση του 

αρχειοµαρξιστικού πολιτικού λόγου να οδηγεί σε συγκεκριµένες συνδικαλιστικές πρακτικές, οι 

οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν «αριστερές» και «ριζοσπαστικές»;  

Γνωρίζουµε ότι ο λόγος περί «απλών», «καθαρών» και «τίµιων» εργατών έρχεται σε άµεση 

και ορατή αντιπαράθεση στον εργατικό πληθυσµό απέναντι στην πολιτική δηµαγωγία των 

εργοπατέρων συνδικαλιστών, που κατά την συντεχνιακή συνήθεια µπορεί να µην ήταν καν εργάτες. 

Οι Αρχείοι τους αποκαλούσαν «κοινωνικά αποβράσµατα», «λωποδύτες», «χαφιέδες» και 

«καταχραστές» και τους κατηγορούσαν ότι συνεργούσαν ανοιχτά µε το κράτος, την εργοδοτική 

συντεχνία και την Αστυνοµία σε βάρος των εργατών  (βλέπε την ανακοίνωση του Σωµατείου 

Αρτεργατών Αθηνών «Μόρφωσις – Όργάνωσις»194). Συνεπώς, ο λόγος αυτός στην ουσία 

συγκροτεί, θα λέγαµε, κατά ένα τρόπο µια πολιτική πρόταση για ανεξαρτησία των εργατών από τον 

εργοδοτικό συνδικαλισµό των αποκαλούµενων «µαγκουροφόρων» κοµµαταρχών εργατοπατέρων 

του λαϊκού και του βενιζελικού κόµµατος που νέµονταν τις διοικητικές θέσεις των εργατικών 

σωµατείων. Οι αρχειοµαρξιστές που κατέχουν τη διοίκηση των σωµατείων παρουσιάζονται σαν µια 

υπεύθυνη δύναµη, η οποία αναλαµβάνει µε συνέπεια να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της 

απέναντι στα µέλη που την εξέλεξαν, σε πλήρη αντίθεση µε τους εργατοπατέρες, που στην 

αντίληψη των αρχειοµαρξιστών αποσκοπούν στην εξαπάτηση και εκµετάλλευση των εργατών.195 Ο 

εµπειρισµός των Αρχείων συνέδεσε και ταύτισε τον ηθικό λόγο µε τον ταξικό λόγο.  

Αλλά δεν είναι µόνο ο γενικός διακηρυχτικός λόγος που θα καταστήσει τους αρχειοµαρξιστές 

πλειοψηφική δύναµη σε µια σειρά από σωµατεία, αλλά και ένα διεκδικητικό πλαίσιο 

συγκεκριµένων συνδικαλιστικών αιτηµάτων που αφορούν τους όρους εργασίας («για πρώτη φορά 

πιέζονται οι εργοδότες απ’ το Σωµατείο για την εφαρµογή της Σύµβασης, να γίνωνται ενέργειες στο 

ζήτηµα της νυχτερινής δουλειάς, να ζητάµε δε όχι µόνο µια αύξηση, αλλά και καλλίτερους όρους 

δουλειάς»196) . Προφανώς, οι συνδικαλιστές του αρχειοµαρξισµού οι οποίοι προέρχονταν και 
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δρούσαν για πολλά χρόνια στους κύκλους των συγκεκριµένων εργατικών στρωµάτων, όπως οι 

αρτεργάτες, οι κουρείς, οι υποδηµατεργάτες κ.α. γνώριζαν πολύ καλά τα προβλήµατα των κλάδων 

αυτών, αλλά και τον τρόπο, ακόµη κι αν έδρασαν εµπειρικά, µε τον οποίο έπρεπε να τα αναδείξουν. 

∆ιότι ταυτόχρονα έφεραν τον πολιτικό λόγο, τις έννοιες και την κουλτούρα αυτών των στρωµάτων 

περισσότερο από κάθε άλλον, µε αποτέλεσµα να έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν ένα 

διεκδικητικό πλαίσιο που να προκύπτει µέσα από τις ίδιες τις ανάγκες αυτών των εργατών και να 

αφορά τους ίδιους αυτούς τους εργάτες. 

Η εµµονή στην ηθική δεν ανακαλύφτηκε τυχαία από τους αρχειοµαξιστές, αλλά προκύπτει 

από την συσχέτιση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης µε συγκεκριµένα εργατικά στρώµατα που 

εγγενώς διακατέχονται από αντιλήψεις ηθικολογικής ερµηνείας γενικά του κόσµου. Η ηθικολογική 

διάσταση του συνδικαλιστικού, αλλά ίσως και γενικότερα του πολιτικού λόγου και σκέψης του 

αρχειοµαρξισµού, απορρέει συνολικά από τον τρόπο µε τον οποίο συµµετείχαν οι εργάτες αυτών 

των κλάδων στην διαµόρφωση των όρων εργασίας. «∆ιότι», όπως γράφει ο Κώστας 

Φουντανόπουλος, «αν οι εργοδότες αντιµετώπισαν την οργάνωση της παραγωγής από τη σκοπιά 

του χαµηλού κόστους παραγωγής, οι ειδικευµένοι εργάτες την αντιµετώπισαν µε µια ριζωµένη 

αντίληψη περί ‘‘ηθικής τάξης’’ στην οικονοµία. Η στάση τους χαρακτηρίζεται ηθική για δύο 

λόγους: αφ’ ενός ερχόταν σε αντίθεση µε την επιχειρηµατική νοοτροπία του κέρδους που 

επέβαλλαν οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς στην οργάνωση των επιχειρήσεων ή και στην 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων... Αφ’ ετέρου απηχούσε ένα σύνολο λαϊκών αντιλήψεων για το πως 

πρέπει να είναι και να λειτουργούν οι κοινωνικές σχέσεις. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι 

αυτές οι αντιλήψεις αποκτούσαν πολιτικό προσανατολισµό µέσα από τις επιδιώξεις των εργατικών 

σωµατείων. Με άλλα λόγια, τα εργατικά σωµατεία προσπαθούσαν  να επανακαθορίσουν τους όρους 

λειτουργίας της αγοράς εργασίας στη βάση αυτών των αντιλήψεων.»197 Πράγµατι, ο ηθικός 

συνδικαλιστικός λόγος των αρχειοµαρξιστών δεν αφορούσε µόνο τον ρόλο των εργατοπατέρων και 

των καπιταλιστών, αλλά γενικά την ίδια την διαδικασία της παραγωγής.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στους υποδηµατεργάτες της ∆ράµας, ενώ οι κοµµατικοί 

διεκδικούσαν την ύπαρξη µόνο δύο διαχωριστικών βαθµίδων προτείνοντα κατώτατο όριο 

«καλφαλικιού», δηλαδή µεροκάµατου, 70 λεπτά για τους καλφάδες και 30 για τους παραγιούς, οι 

αρχειοµαρξιστές υποστήριζαν ότι τα «καλφαλίκια» θα έπρεπε να χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες 

προτείνοντας 75 λεπτά για την πρώτη, 60 για την δεύτερη και πενήντα για την τρίτη. Οι 

αρχειοµαρξιστές στην συγκεκριµένη συνέλευση εξέλεξαν στην διοίκηση τρεις αντιπροσώπους, οι 

κοµµατικοί δύο, ενώ εξελέγησαν και δύο ανεξάρτητοι.198 Είναι σαφές ότι η αρχειοµαρξιστική 

συνδικαλιστική θέση για τον τρόπο καταµερισµού της εργασίας αντιστοιχεί στους παραδοσιακούς 
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τρόπους λειτουργίας των επαγγελµάτων των µισθωτών τεχνιτών, οι οποίοι χωρίζονταν και 

διακρίνονταν σε πάρα πολλές µισθολογικές κατηγορίες και ειδικεύσεις µε βάση την δική τους 

κατανόηση της εργασιακής τάξης. Η απόλυτη ταξική εξίσωση που πρότασσαν οι κοµµατικοί 

ενδεχοµένως να έµοιαζε µε µια προσπάθεια καταστρατήγησης των εργασιακών κεκτηµένων τους 

και γι’ αυτό ίσως να  την κατέτασσαν στο γενικότερο εγχείρηµα υποβάθµισης της κοινωνικής τους 

θέσης. Ο αρχειοµαρξισµός εκφράζει, λοιπόν, ανοιχτά µια συντεχνιάζουσα ριζοσπαστικοποίηση και 

προβάλλει το σεβασµό σε µια ταξικότητα µε ενδοταξικές διαβαθµίσεις, που αντιστοιχεί στον 

εργασιακό κόσµο του µικροεργαστηρίου που µεταβαίνει συχνά από τη θέση του ανεξάρτητου στη 

θέση του εξαρτηµένου τεχνίτη, από τη θέση δηλαδή του «κάλφα» στην θέση του «µάστορα». Γι’ 

αυτό τείνει να διαφυλάσσει εκείνες τις διαφοροποιήσεις που ενδεχοµένως να επιτρέπουν ένα τέτοιο 

άλµα σε εκείνους που βρίσκονται στα ψηλότερα επίπεδα και να διατηρούν την ελπίδα σε εκείνους 

που βρίσκονται στα χαµηλότερα. Αντίθετα, ο συνδικαλιστικός λόγος του ΚΚΕ, αν και 

προσαρµοσµένος στις συνθήκες, δηλαδή εκτιµά ως σηµαντική τη διαφορά ανάµεσα στον «παραγιό» 

και τον «κάλφα», πιέζει για την ταξική εξίσωση και εκφράζει µε τον συνδικαλιστικό του λόγο 

ενδεχοµένως την σταθερότητα και την παγίωση της προλεταριοποίησης.199 

Γενικά, λοιπόν, η ηθικολογική αυτή πρόσληψη και ερµηνεία της συνδικαλιστικής τάξης δεν 

µπορεί παρά να κατάγεται από τον παραδοσιακό τρόπο καθορισµού των συντεχνιακών εργασιακών 

σχέσεων που βασίζονταν στην «τάξη», δηλαδή την κοινωνική ισορροπία του εθιµικού δικαίου, την 

αξία της τιµής και την αξία µιας εργασίας ρυθµισµένης εσωτερικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αυτονοµείται από την σχέση προσφοράς και ζήτησης και να απαλλάσσεται από την αλλοτρίωση και 

την αποξένωση που επιβάλλει η κερδώα οικονοµία. Ο καπιταλισµός και το αστικό νοµοθετικό 

πλαίσιο παραβιάζουν και διαλύουν το παραδοσιακό συντεχνιακό εθιµοτυπικό ρυθµιστικό µοντέλο 

παραγωγής και οι αξίες του παλιού αυτού κόσµου µετασχηµατίζονται και ανασηµασιοδοτούνται 

µέσα στις νέες συνθήκες. Το τίµιο και το ηθικό και τελικά το οραµατιζόµενο νέο είναι µια 

προσαρµογή του παλιού «καλού» στο νέο και «κακό». Πρόκειται καθαρά για µια εργατική και όχι 

αστική εκκοσµίκευση της χριστιανικής σκέψης, για µια προσαρµογή των παραδοσιακών στοιχείων 

συγκρότησης της αστικής συντεχνιακής κοινότητας στην νεωτερική ταξική αστική κοινωνία. 

Την ίδια στιγµή όµως, που στιγµή οι αρχειοµαρξιστές επιχειρούν να διαµορφώσουν ένα 

διεκδικητικό πλαίσιο, ανακοινώνουν σε προκήρυξή τους «ότι είνε εκτός πάσης πολιτικής»200. 

∆ηλαδή αποποιούνται τον πολιτικό και κοµµουνιστικό χαρακτήρα του δικού τους εγχειρήµατος 

καθώς δεν το προβάλλουν ως πολιτικό και επαναστατικό, αλλά ως τίµιο, εργατικό, ενωτικό και 

αγωνιστικό. Στην προεκλογική τους προκήρυξη έγραφαν απλώς: «Είµαστε όλοι εργαζόµενοι και η 

ζωή µας είναι το ίδιο µε τη δική σας. Αν µας εκλέξετε, σας δίνουµε την υπόσχεση ότι θα 
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διαθέσουµε όλες µας τις δυνάµεις µας και ενωµένοι θα παλέψουµε για την καλυτέρευση της ζωής 

µας που η δυστυχία της έφτασε ως εκεί που δεν πάει χειρότερα».201 Και όµως, όπως γράφει ο 

Σούλας, παρά το απολίτικο πρόγραµµά της η φράξια, δηλαδή η παράταξη των αρχειοµαρξιστών, 

ενώ δεν είχε όνοµα, κατανοήθηκε και κατονοµάστηκε από όλους τους εργάτες µε το χαρακτηρισµό 

«Κοµµουνιστές». Αρκούσε φαίνεται για τον χαρακτηρισµό αυτό η προβολή της νεωτερικής 

ταξικότητας ως διακριτής ταυτότητας και προοπτικής.  

Οι αρχειοµαρξιστές στην συνδικαλιστική πρακτική τους φαίνεται πως προσπάθησαν να 

ισορροπήσουν ανάµεσα σε δύο πολιτικές γραµµές. Από τη µία στην εµπεδωµένη από καιρό γραµµή 

της µυστικής και κρυφής πολιτικά δράσης και από την άλλη στην πρόκληση της άρθρωσης ενός 

εργατικού κοµµουνιστικού λόγου που απαιτούσε η εποχή, απογυµνωµένου όµως από την ίδια του 

την ταυτότητα. Ο Μήτσος Σούλας αποκαλύπτει µε ενάργεια την αντιφατική σχέση που πλέον 

αποκτούσε η συνδικαλιστική δράση σε ένα µηχανισµό αποκλειστικά διαφωτιστικό. Περιγράφοντας 

τον τρόπο που προσέλαβε την ανάγκη της προβολής των συγκεκριµένων αιτηµάτων και του 

συγκεκριµένου λόγου στην ιστορική εκείνη συνέλευση του σωµατείου αρτεργατών «Μόρφωση και 

οργάνωση» γράφει πως «µ’ αυτό τον τρόπο θα γίνονταν όλα έτσι που και την αντίδραση θα 

διώχναµε από το σβέρκο των εργατών, κι από τα’ άλλο µέρος δεν θα είχαµε καµιά συµµετοχή ως 

οργάνωση στο συνδικαλιστικό».202 ∆ηλαδή δε θα φαινόταν ότι πίσω από αυτά τα αιτήµατα 

βρίσκεται η αρχειοµαρξιστική οργάνωση. Είναι ρητός ο διαχωρισµός ανάµεσα στο παλιό 

αρχειοµαρξιστικό εγχείρηµα, που είναι η µαρξιστική αυτοδιαφώτιση και η αυτοεπιµόρφωση της 

εργατικής τάξης, µε το νέο αρχειοµαρξιστικό εγχείρηµα, που είναι η πάλη της εργατικής τάξης για 

τον έλεγχο της εργασίας της και των προϊόντων αυτής. Πολλά χρόνια µετά την «συνδικαλιστική» 

έξοδο η αρχειοµαρξιστική οργάνωση θα βαραίνει από τις «παλαιοαρχειοµαρξιστικές» αντιλήψεις. 

Στα 1932 ο αρχειοµαρξιστής Ουράνης γράφει στην Πάλη των Τάξεων ότι η µεγαλύτερη αδυναµία 

της ΚΟΜΛΕΑ «έγκειται στην έλλειψη επαρκούς επαγγελµατικής και πολιτικής πείρας» και θεωρεί 

ότι οι αδυναµίες «αυτές είναι κληρονοµιά αυτής της περιόδου», δηλαδή της περιόδου της 

ασυνδικαλιστικής αποχής. 

Η προέλευση αυτής της διάστασης του «απολίτικου», αλλά δυναµικού, συνδικαλισµού και 

του κοµµουνιστικού πολιτικού λόγου βρίσκεται στην ίδια την ρίζα της συγκρότησης του 

αρχειοµαρξιστικού ρεύµατος και προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων 

προλεταριακών στρωµάτων που εξέφραζε και την ορισµένη πολιτική και οικονοµική συγκυρία της 

ταξικής πάλης την δεκαετία 1920-1930. Όπως ο απολίτικος καθαρός θεωρητικός λόγος των 

αρχειοµαρξιστών έβρισκε τα προηγούµενα χρόνια απήχηση µέσα σε αυτές τις εργατικές οµάδες, 

διότι ακριβώς βρισκόταν διαχωρισµένος από την κοινωνική πρακτική, δε συνδεόταν δηλαδή 
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στρατηγικά το κοµµουνιστικό πρόταγµα µε τα προβλήµατα του προλεταριάτου, µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, αλλά αντίστροφα, ο διαχωρισµένος από τον στόχο, δηλαδή τον κοµµουνισµό, ριζοσπαστικός 

συνδικαλιστικός λόγος για τα καθηµερινά προβλήµατα έβρισκε κοινωνική διασύνδεση στα 

συνδικάτα. Από τη στιγµή, που στη σκέψη των αρχειοµαρξιστών ούτως ή αλλιώς ο κοµµουνιστικός 

λόγος και η επαναστατική πρόταση δε συνδεόταν µε την συνδικαλιστική πρακτική, αλλά ήταν δύο 

ξεχωριστά και διαφορετικά επίπεδα, που δεν συνδέονται µεταξύ τους, ήταν πολύ εύκολο να 

µεταφέρουν αυτήν την αντίληψη αντεστραµµένη στον συνδικαλισµό. Ο Φοίβος Αναστασιάδης είναι 

ξεκάθαρος σε αυτό: τα αιτήµατά των αρχειοµαρξιστών δεν συνδέονταν µε την επανάσταση. Η 

επανάσταση για αυτούς παρέµενε ένας στόχος που αναµενόταν να έρθει σύντοµα, άσχετα µε τα 

επιµέρους συνδικαλιστικά κινήµατα.203  

Από µια άλλη άποψη ίσως τελικά να µην µπορούσε παρά µόνο µε αυτόν τον τρόπο να 

εκδηλωθεί η ριζοσπαστικοποίηση, που αναδυόταν µέσα σε αυτόν στον µικρόκοσµο των 

εργαστηρίων µε έναν έως δύο εργάτες, όπου ο εργαζόµενος βρισκόταν άµεσα έκθετος στην 

δυνατότητα ελέγχου των προσωπικών δεδοµένων του από τον εργοδότη του, γιατί ακριβώς οι 

σχέσεις εκ των πραγµάτων δεν µπορούσαν να ξεφύγουν από το διαπροσωπικό επίπεδο. Σε ένα 

τέτοιο στενό επίπεδο σχέσεων εργάτη και εργοδότη η αποκάλυψη µιας ενεργούς κοµµουνιστικής 

δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσει άµεσα στην απόλυση, κάτι που είναι ίσως δυσκολότερο σε 

έναν εργασιακό χώρο µε πολλούς εργάτες. Είναι πολύ πιο εύκολο να νοµιµοποιηθεί η 

συνδικαλιστική δραστηριότητα απογυµνωµένη από ένα στρατηγικότερο πρόταγµα παρά το γεγονός 

ότι στην ουσία ταυτιζόταν µε αυτό το εγχείρηµα. Από τον Ριζοσπάστη προκύπτει πως δεν ήταν µόνο 

οι αρχειοµαρξιστές εργάτες που απέκρυβαν την κοµµουνιστική τους ιδιότητα από την εργοδοσία, 

αλλά και οι εργάτες του ΚΚΕ, γιατί προφανώς δεν µπορούσαν διαφορετικά. Συγκεκριµένα, ο 

Ριζοσπάστης κατηγορεί πολλές φορές τους αρχειοµαρξιστές ότι καταδίδουν µέλη του ΚΚΕ ως 

κοµµουνιστές στην εργοδοσία, πράγµα που σηµαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολο να υπερασπίσει κανείς 

σε εκείνες τις συνθήκες εργασίας την κοµµουνιστική ταυτότητα, που βέβαια ενστικτωδώς πάντοτε 

λειτουργεί αρνητικά στην σκέψη ενός εργοδότη, αλλά είναι δυνατόν ένα δυνατό συνδικάτο να 

αποτρέπει τις απολύσεις φρονηµάτων. 

Παρά την αντιφατική αυτή εµφάνιση του αρχειοµαρξισµού, ο πολιτικός λόγος του δεν 

παρέµενε πάντα αµιγώς συνδικαλιστικός, αλλά επιχειρούσε να συνολικοποιήσει την προοπτική του 

και όπως φαίνεται στηριζόταν µάλλον σε µια ευρύτερη ανάλυση της συγκυρίας και της εποχής. Η 

έλλειψη ενός πολιτικού εντύπου της οργάνωσης µας στερεί την δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση 

σήµερα σε αυτόν τον λόγο. Αλλά αποσπασµένες διατυπώσεις, όπως διασώζονται στον Ριζοσπάστη 

σαν πολεµική, µας αποκαλύπτουν ασύνδετα στοιχεία µιας υπαρκτής τέτοιας ανάλυσης. Ο µέχρι τότε 
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αρχειοµαρξιστής Κώστας Μάρας, ο φοιτητής που γιουχαΐστηκε στο Συνέδριο της Εργαζόµενης 

Νεολαίας, αυτό ακριβώς επιχείρησε να πράξει, να εµφανίσει µια συνολικότερη πολιτική 

τοποθέτηση για την συγκυρία και το εργατικό κίνηµα. Συγκεκριµένα, προσπάθησε να αναδείξει τις 

διαφορές αρχειοµαρξισµού και ΚΚΕ και να παρουσιάσει µια ανάλυση για τη θέση της Ελλάδας στο 

διεθνές πολιτικό σκηνικό204. Παρά την προσπάθεια η πολιτική αυτή εµφάνιση του αρχειοµαρξισµού 

δεν επέφερε καρπούς. Η κατάληξη του συγκεκριµένου συνεδρίου ενίσχυσε τις τάσεις 

διαφοροποίησης µέσα στον αρχειοµαρξισµό, καθώς, καταρχήν, έγινε εµφανής η αδυναµία του 

αρχειοµαρξισµού να ηγεµονεύσει στον νεολαιίστικο χώρο όπου παραδοσιακά διατηρούσε 

σηµαντική επιρροή και φάνηκε η αποτυχία του να κερδίσει µε καθαρά πολιτικά µέσα το εργατικό 

κοινό, όταν µάλιστα αποτελεί µια ισχυρή µειοψηφία, όπως και αποτελούσε στο Α΄ Συνέδριο της 

Νεολαίας Αθηνών. Επίσης, γενικά όσες φορές οι αρχειοµαρξιστές επιχείρησαν να πολιτικοποιήσουν 

τον λόγο τους και να αντιπαρατεθούν ανοιχτά µε το ΚΚΕ φαίνεται ότι απέτυχαν, µε αποτέλεσµα να 

στραφούν ακόµη περισσότερο στον «απολίτικο» ριζοσπαστικό λόγο, ο οποίος κέρδιζε µέσα σε 

συγκεκριµένους εργατικούς χώρους και συγκεκριµένους εργατικούς πληθυσµούς. ∆ηλαδή οι 

συνδικαλιστικές πρακτικές του αρχειοµαρξισµού γεννήθηκαν και εξέφρασαν αυτά τα συγκεκριµένα 

εργατικά στρώµατα µε τα οποία εξαρχής είχε συνδεθεί και αδυνατούσε να ξεπεράσει τα όρια τους 

και να εκφράσει συνολικά ένα ρεύµα σε όλη την εργατική.  

 Η µόνη διέξοδος σε αυτήν την αδυναµία του αρχειοµαρξισµού αποτελούσε βέβαια η 

καταφυγή στη χρήση βίας. Αλλά για το ζήτηµα της βίας θα αναφερθούµε σε επόµενα κεφάλαια, εδώ 

θα σταθούµε µόνο στο µέτρο που συνδέεται µε την συνδικαλιστική του πρακτική. Πέρα από την 

πρόταξη της τιµιότητας εκείνο το χαρακτηριστικό, λοιπόν, που διακρίνει τον αρχειοµαρξισµό είναι 

η συγκρουσιακότητα που µάλλον συνάδει γενικά µε την υποβάθµιση της πολιτικής. Ο ∆ηµήτρης 

Σούλας θυµάται πως όταν στα 1928 είχε ζητήσει τη γνώµη του Γιωτόπουλου για τη στάση της 

αντιπροσωπείας στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας Επισιτισµού είχε λάβει την µονολεκτική απάντηση 

«βρίστε τους».205 Σε όλα σχεδόν τα εργατικά συνέδρια του µεσοπολέµου η καταφυγή στη βία 

αποτέλεσε κανόνα στην προσπάθεια των αρχειοµαρξιστών να πετύχουν ισότιµη αντιµετώπιση από 

το ΚΚΕ. Αλλά η καταφυγή στην βία δεν ήταν µόνο πρακτική των αρχειοµαρξιστών, αλλά και 

αντίδραση των συνδικαλιστών του ΚΚΕ, όταν οι αρχειοµαρξιστές απειλούσαν ανοιχτά την 

ηγεµονία τους. 

Η µορφή αυτή πολιτικού λόγου, όπως εµφανίζεται στον αρχειοµαρξισµό, δεν ήταν όµως ούτε 

άγνωστη ούτε ξένη τόσο στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα όσο και στο ελληνικό. Ο Αντώνης Λιάκος 

σηµειώνει ότι ο λόγος περί «καθαρού συνδικαλισµού», ο οποίος αντιλαµβανόταν την 

συνδικαλιστική ανεξαρτησία ως πολιτική ουδετερότητα πρωτοεµφανίστηκε µετά τον Α΄Παγκόσµιο 
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Πόλεµο στον γαλλικό κίνηµα ως «ρεφορµιστική» απόκλιση του «επαναστατικού συνδικαλισµού» 

της περιόδου 1895 – 1914. Ο «επαναστατικός συνδικαλισµός» σε αντίθεση µε τα σοσιαλιστικά 

ρεύµατα, αν και «δεν αποτελούσε µια συγκροτηµένη θεωρία αλλά ένα σύνολο αρχών και µεθόδων 

δράσης», προέτασσε την πρακτική έναντι της θεωρίας. Ο «καθαρός συνδικαλισµός» ως 

ρεφορµιστική παρέκκλιση του «επαναστατικού συνδικαλισµού» εµφανίστηκε µετά την διάσπαση 

του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος στα 1914 οπότε και ο «επαναστατικός συνδικαλισµός» 

κατέρρευσε µε την ανάδειξη του τριτοδιεθνιστικού συνδικαλιστικού κινήµατος ως εκφραστή των 

επαναστατικών τάσεων µέσα στην εργατική τάξη.206 Κατά τον Λιάκο, η εµφάνιση του «καθαρού 

συνδικαλισµού» συνιστά µια γαλλική ιδιοτυπία στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήµατος την 

οποία θα πρέπει να αποδώσουµε «στα χαρακτηριστικά της γαλλικής οικονοµίας, στην ιδιαιτερότητα 

της πολιτικής εξέλιξης στη χώρα αυτή καθώς και στην οικονοµική συγκυρία µέσα στην οποία 

αναπτύχθηκε το συνδικαλιστικό της κίνηµα.» Μεταξύ άλλων αιτία αποτελεί «η αργοπορία της 

εκβιοµηχάνισης, η κυριαρχία των µικρών επιχειρήσεων και της ελαφράς βιοµηχανίας καθώς και η 

αριθµητική αδυναµία του προλεταριάτου της µεγάλης και βαριάς βιοµηχανίας ευνόησαν ένα τύπο 

εργάτη που ήταν προσκολληµένος στο εργαστήριο και ζητούσε να διαφυλάξει  ζηλότυπα το κύρος 

του επαγγέλµατός του. Για το λόγο αυτό, ο «επαναστατικός συνδικαλισµός» απουσίαζε σχεδόν από 

τα µεγάλα συνδικάτα των βόρειων βιοµηχανικών περιοχών, ενώ κυριαρχούσε στο Παρίσι και στα 

µικρά βιοµηχανικά κέντρα.»207  

 Στην Ελλάδα ο Λιάκος παρατηρεί ότι συγγενικό ρεύµα µε τους γάλλους «καθαρούς 

συνδικαλιστές» αναπτύσσεται το αναρχοσυνδικαλιστικό ρεύµα των αρχών του 20ου αιώνα και το 

συνδικαλιστικό ρεύµα του Εµµανουήλ Μαχαίρα µετά το 1920, που δραστηριοποιούνται σε 

παραγωγικούς κλάδους παρόµοιους µε εκείνους που παρενέβαιναν οι γάλλοι «καθαροί 

συνδικαλιστές». Το περιοδικό του Μαχαίρα Άµυνα, αν και «φιλοξενούσε συχνά άρθρα 

αναρχοσυνδικαλιστών», «απηχούσε κυρίως τις ιδέες της ρεφορµιστικής περιόδου του ‘‘καθαρού 

συνδικαλισµού’’»208. Βέβαια, ο Εµµ. Μαχαίρας, όπως και οι γάλλοι «καθαροί συνδικαλιστές» µε το 

Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα, συνδεόταν πολιτικά και εξέφραζε στο συνδικαλιστικό κίνηµα τον 

Βενιζελισµό. Αντίστοιχο πολιτικό λόγο περί αυτονοµίας των επαγγελµατικών οργανώσεων από τα 

πολιτικά κόµµατα παρουσίασε η συντηρητική παράταξη του Καλοµοίρη, η οποία ωστόσο εξίσου 

συνδέθηκε µε το Λαϊκό Κόµµα.209 Τελικά, φαίνεται πως στο µεσοπολεµικό εργατικό κίνηµα η 

εµφάνιση του µη πολιτικού συνδικαλισµού ταυτίστηκε µε τους «εργατοπατέρες» που ανέπτυσσαν 

σχέσεις πατρωνίας και εξάρτησης µε τους εργάτες, νέµονταν και υπεξαιρούσαν τα οικονοµικά των 

συνδικάτων, συνδέονταν µε την εργοδοσία και συγκροτούσαν στην βάση της κοινωνίας τους 

αστικούς συνασπισµούς εξουσίας του Λαϊκού και Βενιζελικού κόµµατος. Στην Αθήνα κύριος 
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εκφραστής αυτής της µορφής του συνδικαλισµού αναδείχτηκε ο Νικόλαος Καλύβας ο οποίος µαζί 

µε µια οµάδα συνδικαλιστών έλεγχε από το 1925 το Εργατικό Κέντρο Αθηνών.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι αρχειοµαρξιστές παρουσιάζονται, όπως παρατηρούµε από την 

δραστηριότητά τους στο σωµατείο των αρτεργατών, ως η αριστερή εκδοχή-αντιπολίτευση σε αυτό 

το µοντέλο συνδικαλισµού, χωρίς όµως να απεµπολούν το εννοιολογικό οπλοστάσιο και τα 

πολιτικά χαρακτηριστικά του «καθαρού συνδικαλισµού». ∆ηλαδή εµφανίζονται στην Ελλάδα ως η 

επαναστατική εκδοχή του «καθαρού συνδικαλισµού», ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση ακολουθεί 

µια αντίστροφη πορεία, καθώς γεννιέται ως «ρεφορµιστικός» και µετεξελίσσεται σε επαναστατικό. 

Το σηµαντικότερο κοινό στοιχείο του αρχειοµαρξιστικού «καθαρού επαναστατικού 

συνδικαλισµού» µε τον γαλλικό «επαναστατικό καθαρό συνδικαλισµό» είναι ότι προκύπτει από τα 

ίδια ακριβώς εργατικά στρώµατα που αντιστοιχούν σε ανάλογες παραγωγικές δοµές, δηλαδή την 

βιοτεχνική παραγωγική βάση του µικρού εργαστηρίου και της υψηλής ειδίκευσης. Η αντίληψη για 

το διαχωρισµό θεωρίας και πράξης ηγεµόνευε σε αυτά τα στρώµατα σε πλήρη αναλογία µε τα 

αντίστοιχα στρώµατα στην Γαλλία από την απαρχή της συνδικαλιστικής τους συγκρότησης. Ο 

αρχειοµαρξισµός εντελώς εµπειριστικά «έκλεψε» θα λέγαµε από τους αντιπάλους του τον πολιτικό 

τους λόγο και τον συνέδεσε µε την ταξικότητα και την ανεξάρτητη εργατική πολιτική δράση. 

Το σωµατείο αρτεργατών Αθηνών «Μόρφωση-Οργάνωση» αποτέλεσε ένα από τα πρώτα 

σωµατεία στα οποία ανέπτυξαν επιρροή οι αρχειοµαρξιστές. Το σωµατείο αυτό λειτουργούσε από 

το 1910 και ήταν ένα από τα πρώτα εργατικά σωµατεία που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, αν και δεν 

ήταν τότε τόσο µαζικό όσο αργότερα. Παρόλα αυτά ο «δεξιός» συνδικαλιστής Β. Οικονόµου που 

ήταν ο ηγέτης του σωµατείου, από πριν το 1923 µέχρι το 1927, συνδέεται µε τις ιδεολογικές τάσεις 

του «καθαρού ρεφορµιστικού συνδικαλισµού» που αποσκοπούσαν στον αποκλεισµό του 

κοµµουνιστικού λόγου. Σε αυτό οι αρχειοµαρξιστές αντιπαρέβαλλαν για πρώτη φορά απέναντι στον 

εργατοπατέρικο εργοδοτικό «ρεφορµιστικό καθαρό συνδικαλισµό» τον δικό τους «επαναστατικό 

καθαρό συνδικαλισµό» και κέρδισαν. Ως ένα βαθµό κέρδισαν διότι κατάφεραν να αποσυνδέσουν 

στον λόγο τους τον στρατηγικό στόχο, δηλαδή τον κοµµουνισµό, από τον άµεσο διεκδικητικό 

στόχο. Αυτό όµως όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια δε σήµαινε τελικά µια ρεφορµιστική 

υποχώρηση, έστω και εάν εκ πρώτης όψεως µοιάζει ως τέτοια. Ο Κώστας Φουντανόπουλος γράφει 

για τον συνδικαλισµό του καπνεργατικού κλάδου: «Ο στόχος ήταν ένας, να µην αφήσουν τους 

εργοδότες να αποφασίζουν αυτοί για την κατανοµή της εργασίας στον εργασιακό χώρο. ∆εν 

διακήρυξαν ποτέ την ανατροπή  της κοινωνικής κατάστασης, όµως η πρόταση εναλλακτικής 

κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης που έθεταν εκεί µόνον µπορούσε να καταλήξει.»210 Με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο θα δούµε στη συνέχεια πως τα αιτήµατα των αρχειοµαρξιστών ήταν, θα λέγαµε, 
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«επαναστατικά», διότι η εφαρµογή τους στην ουσία σηµαίνει ανατροπή των όρων ελέγχου της 

παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή µια κατάσταση που δεν µπορεί παρά να πραγµατωθεί τελικά 

µόνο σε µια σοσιαλιστική οργάνωση της παραγωγής.  

Τελικά, αυτή η διάσταση ανάµεσα στο άµεσο µε το απώτερο, ανάµεσα στην τακτική και την 

στρατηγική, ώθησε τους αρχειοµαρξιστές σε έναν συνδικαλισµό που βασιζόταν στην εµπειρία και 

όχι στην θεωρία. Ο αρχειοµαρξισµός διαλεγόταν µε τις αντιφάσεις του εκάστοτε ιδιαίτερου κλάδου 

και το αναδείκνυε πολιτικά. Ο πρώην αρχειοµαρξιστής Κώστας Μάρας στην κριτική που ασκεί 

στον Αρχειοµαρξισµό στα 1927 για την «επαγγελµατική του τακτική» αναδεικνύει εµµέσως, εάν 

παραβλέψουµε τις µεροληπτικές του εκφράσεις, την έλλειψη ενός απόλυτα δεδοµένου κοινού 

προγραµµατικού παρανοµαστή που συνέχει το Αρχείο στα διάφορα πεδία της συνδικαλιστικής του 

έκφρασης.211 Παρόλα αυτά, όπως µόλις διαπιστώσαµε, υπάρχει ένας κοινός τόπος ανάµεσα στις 

επιµέρους συνδικαλιστικές πρακτικές που καθιστά τον αρχειοµαρξιστικό συνδικαλισµό διακριτό 

και αναγνωρίσιµο. Όσο οι αρχειοµαρξιστές δρούσαν µέσα στα συνδικάτα και κατακτούσαν ολοένα 

και περισσότερα, παγίωναν µια συνδικαλιστική τακτική που χαρακτηρίζεται από έναν διεκδικητικό 

οικονοµισµό και έναν συντεχνιασµό σε πλήρη αποσύνδεση όµως από τον επαναστατικό στόχο. H 

εµβάθυνση περισσότερο στον ρόλο που κατέχουν οι ειδικευµένοι εργάτες των µικροεργαστηρίων 

και οι ηµιαπασχολούµενοι-αυταπασχολούµενοι-άνεργοι στην παραγωγική δοµή θα µας επιτρέψει να 

κατανοήσουµε τον τρόπο παρέµβασής τους στην ταξική πάλη και κατ’ επέκταση να εξηγήσουµε τα 

συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά της κοµµουνιστικής αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. 

Ο αρχειοµαρξιστικός συνδικαλισµός σε σχέση µε τον συνδικαλισµό των «δεξιών» 

εργοδοτικών συνδικαλιστικών παρατάξεων, όπως του Καλοµοίρη και του Καλύβα, προέρχεται και 

αφορά τα ίδια στρώµατα και αντιστοιχεί κατά ένα τρόπο στην «επαναστατική» εκδοχή του ίδιου 

πολιτικού λόγου. Αλλά δεν είναι µόνο ο λόγος ο οποίος διαφοροποιεί τους δύο συνδικαλισµούς. 

Κυρίως τους διαφοροποιεί ο «επαναστατικός» µετασχηµατισµός των συνδικαλιστικών πρακτικών 

που αναδεικνύονται από τις ίδιες συντεχνιάζουσες προκαπιταλιστικές παραγωγικές δοµές. «Η 

παράταξη Καλοµοίρη», γράφει ο Λιάκος, «προήλθε από τη σωµατειακή οργάνωση κλάδων στους 

οποίους οι εργασιακές σχέσεις καθορίστηκαν από ένα ιδιότυπο καθεστώς υπεργολαβιών και 

εκµίσθωσης εργατών κατά οµάδες. Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς κατάγεται από εργασιακές µορφές 

που αναπτύχθηκαν στους πόρους της αγροτικής οικονοµίας και σχετίζονται µε την περιοδεύουσα 

και εποχική εργασία, καθώς και µε τους τρόπους στρατολόγησης και ελέγχου των εργατών. 

Συνήθως, οι εργάτες των οµάδων αυτών ήταν µεταξύ τους συγγενείς ή συντοπίτες. ∆εν υπόκεινταν 

εποµένως στις απρόσωπες σχέσεις που υπαγόρευε η καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας. Ήταν 

επίσης ιδιοκτήτες, συλλογικοί ή ατοµικοί, των εργαλείων τους. Εντοπίζονται σε κλάδους χωρίς 
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εκµηχάνιση, ή στο χρονικό διάστηµα ως την εκµηχάνισή τους.»212 Ο αρχειοµαρξιστικός 

συνδικαλισµός εξέφρασε συνδικαλιστικά την τάση µετατροπής των ιδιότυπων παραδοσιακών 

συντεχνιαζουσών δοµών αυτών των κλάδων σε µια µορφή δυαδικής εξουσίας µέσα στην ίδια την 

παραγωγική διαδικασία, ενώ ο συνδικαλισµός του Καλοµοίρη-Καλύβα εξέφρασε την τάση για 

συντεχνιακή ενσωµάτωση αυτής της εν δυνάµει συµµετοχής επί του ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας στον συνασπισµό ηγεµονίας του κράτους και των εργοδοτών. Για παράδειγµα η 

κατοχύρωση του κλειστού επαγγέλµατος, δηλαδή η εξασφάλιση σταθερής εργασίας σε όσους 

διέθεταν ήδη, ή µπορούσαν να αποκτήσουν, «βιβλιάρια εργασίας» που το δικαίωµα διανοµής τους 

απέκτησαν τα συνδικάτα και αποτελούσε συντεχνιακή κληρονοµιά, µπορούσε στις 

µετασχηµατισµένες καπιταλιστικά παραγωγικές δοµές του µικροεργαστηρίου, ανάλογα µε το ποια 

συνδικαλιστική πολιτική τάση θα επικρατήσει, είτε να αποµονώσει τους αγώνες των εργατών του 

συγκεκριµένου κλάδου από τους συναδέλφους τους και να µετατρέψει τα συνδικάτα από 

διεκδικητικούς µηχανισµούς σε ενδιάµεσους µεταξύ των εργοδοτών και των εργατών φορέων είτε 

να αποκτήσει τον χαρακτήρα δικαιώµατος επί του ελέγχου της ελευθερίας της εργασίας προς 

όφελος συνολικά των εργατών.  

∆εν είναι τυχαίο ότι το κεντρικό διακύβευµα στην προσπάθεια κατάκτησης του Σωµατείου 

Αρτεργατών Αθηνών από τους αρχειοµαρξιστές αποτελούσε ακριβώς το δικαίωµα διανοµής των 

«βιβλιαρίων εργασίας». Η µεταβίβαση της διοίκησης του σωµατείου από τους «µαγκουροφόρους» 

συνδικαλιστές στους αρχειοµαρξιστές θα αποτελέσει πρόκληση για την Συντεχνία των Αρτεργατών, 

δηλαδή για την Ένωση των Εργοδοτών, διότι ακριβώς οι εργάτες αποκτούν το δικαίωµα 

καθορισµού του αριθµού των δικαιούχων για αποζηµιώσεις ανεξάρτητα από τις προθέσεις της 

εργοδοσίας και του κράτους σε µια περίοδο µάλιστα κρίσης του κλάδου, όταν µια σειρά από 

φούρνους είχαν οδηγηθεί σε κλείσιµο. Ο παραδοσιακός «εργατοπατέρας» του αρτεργατικού κλάδου 

Οικονόµου θα αντιδράσει µε την βοήθεια του κράτους και της εργοδοσίας και θα επιχειρήσει να 

διασπάσει τον κλάδο ιδρύοντας νέο σωµατείο. Το υπουργείο αναγνωρίζοντας µόνο το σωµατείο του 

Οικονόµου εκβίαζε τους απολυµένους να ενταχθούν σε αυτό καθώς χρειάζονταν την έγκριση του 

σωµατείου για να λάβουν τις αποζηµιώσεις. Η δυναµική παρέµβαση όµως των αρχειοµαρξιστών θα 

οδηγήσει σε αποµαζικοποίηση του σωµατείου του Οικονόµου και σε νίκη των αρτεργατών. 

Ο Κώστας Φουντανόπουλος περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο τα σωµατεία ανέπτυσσαν 

δράση µιας µορφής, θα λέγαµε, δυαδικής εξουσίας µέσα στην παραγωγή. «Η δράση των εργατικών 

σωµατείων, που στελεχώνονταν κυρίως από ειδικευµένους άνδρες εργάτες, περιστρεφόταν γύρω 

από δύο άξονες: έλεγχος της εργασιακής διαδικασίας και ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας. Ο έλεγχος της εργασιακής διαδικασίας εξασφαλιζόταν µέσω ενός συµφωνητικού µεταξύ 
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εργατών και εργοδοτών που λεγόταν ‘‘πρωτόκολλο’’ και ρυθµίζει εξαντλητικά τα δεδοµένα της 

εργασιακής διαδικασίας. Τα πρωτόκολλα εργασίας δεν αναγνώριζαν στους εργοδότες το δικαίωµα 

να προσλαµβάνουν και να απολύουν εργάτες κατά βούληση. ∆εν µπορούσε να γίνει πρόσληψη, 

απόλυση ή µετακίνηση εργάτη χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του σωµατείου».213 Αλλά για τον 

Φουντανόπουλο αυτή η εξέλιξη δεν ήταν γραµµική και δεδοµένη. Αντίθετα, «η επιβολή των 

εργατικών απόψεων πάνω στις εργοδοτικές µπορούσε να συµβεί µόνον στο µέτρο που συνοδευόταν 

από δυναµική συνδικαλιστική δράση. Αυτό σηµαίνει ότι τα πρωτόκολλα δεν υπογράφονταν µε 

κοινή συναίνεση, αλλά µετά από απεργίες στις οποίες είχαν νικήσει οι εργάτες. Γι’ αυτόν τον λόγο 

δεν τα συναντούµε σε όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους, αλλά µόνο σ’ εκείνους οι εργάτες των 

οποίων ήταν αξιόµαχοι συνδικαλιστικά (καπνεργάτες, υποδηµατεργάτες, αρτεργάτες, 

φορτοεκφορτωτές)»214. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο µετασχηµατισµός της συντεχνιακής σχέσης 

µεταξύ εργατών και εργοδοτών σε µια αµιγώς ταξική σχέση συνδέεται άρρηκτα µε την 

ριζοσπαστική συνδικαλιστική δραστηριότητα. Από τα τέσσερα παραδείγµατα που παραθέτει ο 

Φουντανόπουλος τα δύο, οι υποδηµατεργάτες και αρτεργάτες, αποτελούν τις κυριότερες 

επαγγελµατικές κατηγορίες στις οποίες ο αρχειοµαρξισµός κυριαρχούσε σε πανελλαδικό επίπεδο, 

ενώ στο πρώτο είχε σηµαντική δράση ως µειοψηφία. 

Ο αρχειοµαρξισµός, λοιπόν, αποτελεί την «επαναστατική», «κοµµουνιστική» πτέρυγα ενός 

συντεχιάζοντος συνδικαλιστικού κινήµατος ειδικευµένων εργατών που αναπτύσσεται στη 

παραγωγική βάση των µικρών βιοτεχνιών και των εργαστηρίων, όσον αφορά τον δευτερογενή 

τοµέα, και των εµπορικών καταστηµάτων, όσον αφορά τον τριτογενή τοµέα. Το κοινό στοιχείο µε 

τις δεξιές παρατάξεις είναι το κοινό πεδίο συνδικαλιστικής δράσης. Η διαφορά τους είναι ο 

στρατηγικός προσανατολισµός. Ο αρχειοµαρξιστικός συνδικαλισµός σε σχέση µε τον συνδικαλισµό 

του ΚΚΕ διαφοροποιείται στο σηµείο ακριβώς της υπέρβασης της συνεχνιάζουσας συνδικαλιστικής 

δοµής, αλλά συµφωνεί στο σηµείο του στρατηγικού προσανατολισµού, αν και στην περίπτωση του 

αρχειοµαρξισµού εκφράζεται µέχρι το 1930 µε τον ιδιόµορφο αυτό τρόπο διαχωρισµού του στόχου 

από την πάλη. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο καπνεργατικός κλάδος ταυτίστηκε τελικά εξ 

ολοκλήρου µε το ΚΚΕ, παρά το γεγονός ότι οι καπνεργάτες έφεραν αρκετά από τα χαρακτηριστικά 

που διέκριναν τα εργατικά στρώµατα στα οποία κυριάρχησε ο αρχειοµαρξισµός. Ο καπνεργατικός 

κλάδος είχε την δυνατότητα µε τα δικά του αιτήµατα να εµπνέει συνολικά την εργατική τάξη, αλλά 

και να παλεύει για την εργατική τάξη. «Ο αγώνας τους», γράφει ο Φουντανόπουλος, «επιδίωκε την 

πραγµατοποίηση των οραµάτων µιας ολόκληρης κοινωνίας».215 Πράγµατι φαίνεται πως οι 

κοινωνικοί αγώνες του κλάδου λόγω του ειδικού βάρους που έφερε ο καπνός στο ΑΕΠ και την 

βιοµηχανία της χώρας και λόγω του όγκου των καπνεργατών επηρέαζαν καταλυτικά τις ταξικές 
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ισορροπίες όχι µόνο µέσα στην παραγωγή, αλλά συνολικά στην κοινωνία. ∆ηλαδή ο καπνεργατικός 

κλάδος, θα λέγαµε, υπερέβαινε την συντεχνιακή αυτοαναφορικότητα και αυτοκαθιστούταν η 

ηγεµονική πρωτοπορία µέσα στο διεκδικητικό κίνηµα. Αυτό δε θα το καταφέρουν ποτέ για 

παράδειγµα οι αρτεργάτες, παρά την αγωνιστικότητά τους.  

Οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ επιχειρούσαν να καθορίσουν την πολιτική τους στο 

συνδικαλιστικό κίνηµα µε βάση τις θέσεις της Κόκκινης Συνδικαλιστικής ∆ιεθνούς (ΚΣ∆) 

που ιδρύθηκε στη Μόσχα το 1921. Τα εργατικά σωµατεία της εποχής όχι µόνο στην Ελλάδα, 

λοιπόν, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συγκροτούνταν µε βάση την ειδίκευση και όχι 

τον χώρο εργασίας ή τον κλάδο και είχαν κλειστό επαγγελµατικό χαρακτήρα. Αυτός ο τρόπος 

οργάνωσης κρίθηκε συντεχνιακός και ανίκανος να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της ταξικής πάλης, 

διότι εµπόδιζε την συντονισµένη δράση και λειτουργούσε διασπαστικά και όχι ενωτικά στην 

διαµόρφωση µιας ενιαίας ταξικής συνείδησης.216 Κεντρικός πολιτικός στόχος ήταν να επιτευχθεί το 

ενιαίο εργατικό µέτωπο που θα υπερβαίνει την ανοµοιογένεια τόσο της εργατικής τάξης όσο και του 

εργατικού κινήµατος.  

Η γραµµή όµως του Ενιαίου Μετώπου υπονοµευόταν από την προσπάθεια «οργανικής 

σύνδεσης» του συνδικαλιστικού κινήµατος µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Η άµεση συνδικαλιστική 

δράση υποτασσόταν ως µικρογραφία της εξεγερσιακής διαδικασίας στον στρατηγικό στόχο της 

κοινωνικής επανάστασης. Η πάλη για τις άµεσες βελτιώσεις δεν θα µπορούσε παρά να αποτελεί µια 

βαθµίδα στην ιεράρχηση για την επανάσταση. Αλλά κατά την τριτοδιεθνιστική αντίληψη το ζήτηµα 

της εξουσίας δεν µπαίνει µόνο στο επίπεδο της παραγωγής, αλλά κυρίως στο επίπεδο του κεντρικού 

πολιτικού σκηνικού. Εποµένως, το κόµµα ως συλλογικός διανοούµενος της εργατικής τάξης και όχι 

το συνδικαλιστικό κίνηµα είναι ο πολιτικός φορέας και εκφραστής της επαναστατικής δράσης. Στα 

1927, η αντίληψη αυτή σε συνδυασµό µε την εκτίµηση για την τρίτη και τελευταία περίοδο του 

καπιταλισµού σήµαινε άµεση πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας υποταγµένης 

απόλυτα στην πολιτική του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.  

Το ΚΚΕ προσανατολίζει γύρω στα 1927 τα σωµατεία των εργατών συναφών επαγγελµάτων 

να ενοποιηθούν σε Βιοµηχανικές Ενώσεις οι οποίες ενοποιούσαν τα σωµατεία ειδίκευσης στη βάση 

ενός ενιαίου κλάδου. Για παράδειγµα τα σωµατεία µαγείρων και γκαρσονιών εστιατορίου 

ενοποιούνταν σε µια ενιαία συνδικαλιστική ενότητα καθώς κριτήριο δεν αποτελεί η ειδίκευση, αλλά 

ο χώρος εργασίας. Οι Βιοµηχανικές Ενώσεις δεν ήταν δηλαδή δευτεροβάθµιες ενώσεις, αλλά µια 

διαφορετική συγκρότηση σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Επίσης, το ΚΚΕ δίνει µεγάλη σηµασία στην 

ίδρυση δευτεροβάθµιων εργατικών συσσωµατώσεων, των οµοσπονδιών, που συγκροτούνται πάνω 

στην βάση της ενοποίησης των διαφορετικών συναφών κλάδων. Στην πραγµατικότητα το ΚΚΕ µε 
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την γραµµή της Κόκκινης Συνδικαλιστικής ∆ιεθνούς επιχειρεί να µεταφέρει στην Ελλάδα την 

συνδικαλιστική οργάνωση που αφορά το παραγωγικό µοντέλο των µεγάλων εργοστασιακών χώρων 

και που βέβαια πολύ λίγο ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγµατικότητα της δεκαετίας του 

1920.217 Η προσπάθεια του ΚΚΕ να δηµιουργήσει τις δοµές για ένα νέου τύπου συνδικαλιστικό 

κίνηµα στα 1927, αποτελεί στην ουσία την εφαρµογή στον συνδικαλισµό της «υπερεπαναστατικής» 

γραµµής για την τρίτη και τελευταία περίοδο του καπιταλισµού. Για άλλη µια φορά η απόπειρα της 

άνωθεν µεταφοράς ενός «καθαρού» µπολσεβικισµού, αυτή τη φορά στον συνδικαλισµό, θα 

οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες. 

Στις αδυναµίες προσαρµογής των οργανωτικών µοντέλων της Κόκκινης ∆ιεθνούς στις 

ελληνικές συνθήκες διεξαγωγής της ταξικής πάλης θα µπορούσαµε να αναζητήσουµε τις αιτίες 

µαζικοποίησης και ταυτόχρονα της στροφής του αρχειοµαρξισµού στον συνδικαλισµό. «Όλες µας 

οι οργανώσεις,» έγραφε ο Σεραφείµ Μάξιµος το 1923, «µε δυσκολία κατορθώνουν να 

αντιµετωπίσουν τα µεγάλα προβλήµατα, εθνικά και διεθνή, σύµφωνα µε τις αρχές που τυπικά 

αναγράφονται στα καταστατικά τους. Πολλές φορές σωµατεία µε επαναστατικές αρχές προτείνουν 

για τα καθηµερινά ζητήµατα λύσεις καθαρά µεταρρυθµιστικές και µε δυσκολία κατορθώνουν να 

ξεχωρίσουν στην πράξη τη συνεργασία των τάξεων από την πάλη.»218 Ο διαχωρισµός της άµεσης 

πολιτικής σύνδεσης της συνδικαλιστικής δράσης µε το επαναστατικό πρόταγµα, που φαίνεται ότι 

αναγκαστικά εφάρµοζαν στην πράξη οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ µέχρι το 1927, εκφράστηκε 

τελειότερα µετά το 1927, µέσα από τον Αρχειοµαρξισµό. Όταν οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ µε τη 

γραµµή των Βιοµηχανικών Ενώσεων και της τρίτης περιόδου υποχρεώθηκαν να εφαρµόσουν στην 

πράξη τις εντολές της Κόκκινης ∆ιεθνούς, ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της πολιτικοποιηµένης 

εργατικής µάζας, που µέχρι τότε λειτουργούσε µέσα ή επηρεαζόταν συνδικαλιστικά κυρίως από στο 

ΚΚΕ, αποµακρύνθηκε από το κόµµα και στράφηκε προς στην οµάδα του Γιωτόπουλου. Οι εργάτες 

εκείνοι, που στράφηκαν προς τον αρχειοµαρξισµό, είναι όσοι αδυνατούσαν να υποµείνουν το 

κόστος της κοµµουνιστικής ταυτότητας και της πολιτικοποίησης του αγώνα κάτω από την 

τροµοκρατία της εργοδοσίας και του κράτους.219  

Για την χρονική ταύτιση της µαζικοποίσης του Αρχείου µε συγκεκριµένες συνδικαλιστικές 

επιλογές του ΚΚΕ γράφουν και οι ίδιοι οι αρχειοµαρξιστές στα 1931: «Η συντονισµένη και 

συστηµατική εκδήλωση των αρχειοµαρξιστών στο επαγγελµατικό συµπίπτει µε την εποχή που το 

Κόµµα, προσπαθώντας να µεταφυτέψει µηχανικά κι’ ανεξάρτητα απ’ τις παραγωγικές σχέσεις των 

εργατών των διαφόρων κλάδων της χώρας µεθόδους που σ’ άλλες χώρες επέβαλεν ο 

συγκεντρωµένος τρόπος της καπιταλιστικής παραγωγής, διέλυε τα παληά σωµατεία 

(υποδηµατεργατών, οικοδόµων κλπ.) και προέβαινε στη δηµιουργία των Βιοµηχανικών Ενώσεων. 
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Απέναντι της διαλυτικής αυτής τακτικής του Κόµµατος οι αρχειοµαρξιστές εργάτες αντέδρασαν 

αποφασιστικά και υπεστήριξαν, ότι οι Βιοµηχανικές Ενώσεις αποτελούν µια ανώτερη οργανωτική 

µορφή που προϋποθέτει εκβιοµηχάνιση και συγκέντρωση της παραγωγής µέσα σε µία και αυτή 

επιχείρηση εργατών πολλών ειδικοτήτων, ότι όµως η µορφή αυτή εφαρµοζόµενη σε χειροτεχνικά 

επαγγέλµατα όπως τα επαγγέλµατα των υποδηµατεργατών, των οικοδόµων κλπ αναπόφευχτα θα 

οδηγούσε σε πλήρη διάλυση των οργανώσεων. Η πάλη µεταξύ των αρχειοµαρξιστών εργατών και 

των γραφειοκρατών του Κόµµατος  στο σηµείο αυτό υπήρξε οξύτατη… .»220 ∆ιαφωνόντας µε την 

προοπτική των Βιοµηχανικών Ενώσεων ο αρχειοµαρξισµός αναδείχτηκε καλύτερος πολιτικός 

εκφραστής της κοµµουνιστικής προοπτικής των στρωµάτων του µικροεργαστηρίου.  

Εκείνη την περίοδο, οι αρχειοµαρξιστές προσανατολίστηκαν σταθερά στη διατήρηση ή στην 

επαναφορά στο παλιό µοντέλο, έχοντας συχνά ως σύµµαχους τους «δεξιούς» ή σοσιαλιστές 

συνδικαλιστές. Οι σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί µπορούσαν να συµφωνήσουν µε τους 

αρχειοµαρξιστές στα συνδικάτα κατά ειδικότητα, γιατί ακριβώς αυτό το σωµατειακό µοντέλο 

εξέφραζε τις «συντεχιάζουσες» λογικές, τις οποίες οι δυνάµεις αυτές υιοθετούσαν.221 

Πιο πάνω ήδη έχουµε αναφέρει ότι σε πλήρη αντίθεση µε ότι συνέβαινε στους κλάδους των 

ειδικευµένων εργατών, ο αρχειοµαρξισµός αδυνατούσε να διαµορφώσει ένα πρόγραµµα για τους 

εργοστασιακούς κλάδους της ανειδίκευτης εργασίας. Το Κοκκαλάδικο στην περιοχή του Ρουφ µε 

ένα δυναµικό 300 εργατών ήταν ένα εργοστάσιο χηµικής επεξεργασίας µε πρώτη ύλη τα κόκκαλα 

από µουλάρια και άλογα. Είναι ένα από τα πρώτα εργοστάσια µε βάση το νεοσχηµατισµένο 

βιοµηχανικό προλεταριάτο. Ο αρχειοµαρξιστικός πυρήνας ήταν µαζικός όσο ο αρχειοµαρξισµός 

κάλυπτε την παθητικότητα των εργατών του εργοστασίου προσφέροντάς τους µε τα µαρξιστικά 

µαθήµατα και τις εκδροµές ένα µηχανισµό αλληλεγγύης και ελπίδας σαν µέσο διαχείρισης της 

εξαθλίωσής τους και της αδυναµίας τους να δράσουν πολιτικά. Γύρω στα 1929 όµως οι εργάτες 

φαίνεται να µην ικανοποιούνται από τα αρχειοµαρξιστικά µαθήµατα, µε τη δικαιολογία πως αυτά 

δεν είναι για εκείνους. Τότε, οι αρχειοµαρξιστές αποφασίζουν να οργανώσουν απεργία στο 

κοκκαλάδικο. Η απεργία αναπτύσσεται µε επιτυχία, αλλά υποχωρεί γρήγορα ύστερα από τι πρώτες 

συγκρούσεις. Ο Μήτσος Σούλας που διηγείται τα γεγονότα εκτιµάει πως ο αρχειοµαρξισµός δεν 

ήταν ακόµη έτοιµος να αντιµετωπίσει µε εµπειρία και οργάνωση το συνδικαλιστικό κίνηµα. Στην 

πραγµατικότητα, ο εµπειρισµός του αρχειοµαρξισµού δεν µπορεί να γειωθεί σε αυτές τις συνθήκες 

παραγωγικής διαδικασίας, καθώς απαιτείται ένας έµπειρος και κατασταλαγµένος συνδικαλιστικός 

µηχανισµός, πράγµα που ο αρχειοµαρξισµός δεν είναι ακόµη. Παρ’ όλα αυτά ο αρχειοµαρξισµός θα 

συνεχίσει να ελέγχει το σωµατείο στο κοκκαλάδικο. Ο αρχειοµαρξισµός την ίδια περίοδο απέτυχε 

να καθοδηγήσει προς όφελος του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Πειραιά, δηλαδή των 
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συνδικαλιστών του ΚΚΕ, την απεργία του σωµατείου των Εργατών Λιπασµάτων στον Πειραιά, στο 

οποίο είχε µεγάλη επιρροή, καθώς και απέτυχε να ηγηθεί της απεργίας των εργατών-κεραµοποιών 

προς όφελος των συντηρητικών ηγετών τους.222 Από τα δύο αυτά σωµατεία στην επόµενη περίοδο, 

δηλαδή γύρω στα 1930-31, θα καταφέρει να ελέγξει µόνο το σωµατείο των Κεραµοποιών, του 

οποίου οι εργάτες διακρίνονται από τα ίδια χαρακτηριστικά ειδίκευσης µε τους αρτεργάτες και 

υποδηµατεργάτες. 

Εξαιτίας µάλλον αυτής της αδυναµίας του, αλλά και εξαιτίας της προοπτικής του «Ενιαίαου 

Μετώπου» µε το ΚΚΕ που άρχισε να εφαρµόζει από το 1930 και έπειτα αρχίζει να βλέπει πιο 

ευέλικτα το ζήτηµα και θεωρεί ότι το µοντέλο συνδικαλιστικής οργάνωσης θα πρέπει να 

προσαρµόζεται ανάλογα µε την περίπτωση. Βασική τους αρχή, όπως αποκρυσταλλώθηκε, λοιπόν, 

αργότερα θεωρητικά στο Πρώτο Συνέδριο της ΚΟΜΛΕΑ είναι «η µορφή επαγγελµατικής 

οργάνωσης των εργατών πρέπει να προσαρµόζεται προς τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

διατελεί το κάθε επάγγελµα και οι οποίες απορρέουν απ’ τις παραγωγικές σχέσεις.» Η αρχή αυτή 

της ευελιξίας βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της αντίληψης του ΚΚΕ για µια ενιαία µορφή 

συνδικαλιστικής οργάνωσης. Έτσι, λοιπόν, το Αρχείο του 1931 αναγνωρίζει ότι «δύο κύριες µορφές 

επαγγελµατικής οργάνωσης των εργατών υπάρχουν: α΄) η κατά κλάδους οργάνωση (Σωµατείο) και 

β΄) η κατ’ επιχείρηση (Βιοµηχανική Ένωση)» και επιχειρεί να τις ορίσει: 

α)«Το Σωµατείο είνε η πρώτη µορφή οργάνωσης των εργατών⋅ η µορφή αυτή ανταποκρίνεται 

προς τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στα χειροτεχνικά επαγγέλµατα των οποίων οι εργάτες 

δουλεύουν συνήθως σε µικροεπιχειρήσεις σκόρπιες που απασχολούν εργάτες του αυτού κλάδου. 

(Τσαγκάρηδες, Οικοδόµοι, ραπτεργάτες, αρτεργάτες κλπ.)» 

β) «Η Βιοµηχανική Ένωση είνε η τελειότερη µορφή επαγγελµατικής οργάνωσης των 

εργατών. Η µορφή αυτή όµως δεν µπορεί να εφαρµοσθεί παρά µόνον εκεί που η παραγωγή είνε 

συγκεντρωποιηµένη και διεξάγεται µέσα σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις που απασχολούν µεγάλο 

αριθµό εργατών διαφόρων ειδικοτήτων, σ’ ένα εργοστάσιο π.χ. εργάζονται µηχανικοί, θερµαστές, 

φορτοεκφορτωτές, άλλοι εργάτες ηλεκτρολόγοι, λογιστές κλπ. Αν οι εργάτες της κάθε ειδικότητας 

ανήκουν ο καθένας στο σωµατείο του κάθε συµφωνία µεταξύ τους είναι δύσκολη. Εφ’ όσον 

βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, υφίστανται την εκµετάλλευση του ίδιου εργοδότη, κι έχουν 

κοινά συµφέροντα, κι’ έχουν κοινά συµφέροντα πρέπει ν’ ανήκουν σε µια κοινή οργάνωση, στην 

Βιοµηχανική Ένωση της επιχείρησής τους.» 

Πάντως, ακόµη και στα 1931 παρότι αναγνωρίζει τη µορφή της Βιοµηχανικής Ένωσης ως την 

τελειότερη, τελικά προµοδοτεί και υποστηρίζει την σωµατειακή µορφή θεωρώντας ότι ταιριάζει 

περισσότερο στις συνθήκες της Ελλάδας. Επίσης, οι αρχειοµαρξιστές εκτιµούσαν πως, όταν είναι 
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αναγκαίο να εφαρµοστεί το µοντέλο των ΒΕ, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί άνωθεν και χωρίς να 

έχει προηγηθεί µια πορεργασία προσαρµογής και προπαγάνδας µέσα στους εργάτες για την αξία του 

νέου τύπου επαγγελµατικής ένωσης. Οι αρχειοµαρξιστές, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, κατηγορούν 

τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ για τον τρόπο µε τον οποίο επιχείρησαν να εφαρµόσουν το σύστηµα 

των Βιοµηχανικών Ενώσεων: «Οι σταλινικοί στη χώρα µας, επεδίωξαν κατά τον 

γραφειοκρατικότερο τρόπο να εφαρµόσουν το σύστηµα των βιοµηχανικών ενώσεων σ’ 

επαγγέλµατα που οι παραγωγικές τους σχέσεις καθόλου δεν επέτρεπαν την εφαρµογή τους. Έτσι, 

π.χ. διέλυαν τα Σωµατεία των Τσαγκαράδων, των τσαντάδων, των βυρσοδεψεργατών, των 

µπαουλάδων, των γαντάδων κι’ όλων άλλων των κλάδων που είχαν σχέση µε την επεξεργασία του 

δέρµατος και τ’ αντικατέστησαν όλα µε την Βιοµηχανική Ένωση ∆έρµατος. Οι εργάτες όµως των 

επαγγελµάτων αυτών εργάζονται κυρίως σε µικροµάγαζα και µικροεπειχειρήσεις σκόρπιες και µε 

παραγωγικές σχέσεις καθαρά συντεχνιακές. Οι διάφοροι κλάδοι που συγχωνεύτηκαν καµµιά σχέση 

δεν είχαν µεταξύ τους εκτός του ότι επεξεργάζονταν δέρµατα. Άλλα όµως ήταν τα ζητήµατα που 

απασχολούσαν τον εργάτη που έκανε τους ξύλινους σκελετούς των µπαούλων, άλλα τον 

βυσρσοδέψη, άλλα τον τσαγκάρη κλπ. Οι εργάτες αυτοί δεν µπορούσαν να καταλάβουν την ανάγκη 

να βρεθούν σε µία και µόνη οργάνωση. Εκτός αυτού, το Σωµατείο, σαν παληά µορφή οργάνωσης 

έχει ρίζες µέσα στη συνείδηση των εργατών, χρειάζεται δε, κι’ όταν ακόµα οι συνθήκες του 

επαγγέλµατος µεταβαλλόµενες απαιτούν την εφαρµογή του συστήµατος των βιοµηχανικών 

ενώσεων, συστηµατική εργασία, διαπαιδαγώγησης των εργατών ώστε ν’ αντιληφθούν την σηµασία 

τους. Η γραφειοκρατική εφαρµογή του συστήµατος αυτού στους εργάτες ∆έρµατος, Οικοδόµους 

κλπ. Επέφερε την πλήρη διάλυση των οργανώσεών τους.»223  

Αρχικά, δηλαδή γύρω στα 1927, και µέχρι να ξεκαθαρίσουν οι αρχειοµαρξιστές την τακτική 

τους απέναντι στον συνδικαλισµό εντάσσονταν µέσα στις Βιοµηχανικές Ενώσεις. Αλλά σε όσους 

κλάδους οι αρχειοµαρξιστές κατάφερναν να είναι πολύ ισχυροί δε συγκροτήθηκαν τέτοιες ενώσεις, 

όπως π.χ. στους αρτεργάτες, και η πλειοψηφία των οργανωµένων εργατών συνέχιζε να ακολουθεί 

µαζικά τα σωµατεία ειδικότητας. Μετά το 1929, σε εκείνους τους κλάδους, που οι αρχειοµαρξιστές 

ήταν λιγότερο ισχυροί, συγκροτήθηκαν Βιοµηχανικές Ενώσεις, ενώ παράλληλα δρούσαν και τα 

σωµατεία ειδικότητας των αρχειοµαρξιστών, που, ανάλογα µε την περίπτωση, ήταν τα πιο µαζικά. 

Αυτή η περίπτωση είναι της Ένωσης Υποδηµατεργατών Αθηνών, του Σωµατείου Μπετόν Αρµέ και 

των επισιτιστικών σωµατείων που οι αρχειοµαρξιστές διατηρούσαν τον κύριο όγκο των εργατών. Η 

διάσπαση αυτή όµως στην οργανωτική συγκρότηση και ιδιαίτερα οι έντονες συγκρούσεις ανάµεσα 

στις οργανώσεις επέδρασαν γενικά αρνητικά στο συνδικαλιστικό κίνηµα, γεγονός που ήταν εµφανές 

σε όλους.  
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Η ρευστότητα αυτή θα επιταθεί ύστερα από τη διάσπαση της ΓΣΕΕ και τη δηµιουργία 

περισσοτέρων από µιας Συνοµοσπονδιών µε πανελλαδική δικτύωση. Εκτός από την ΓΣΕΕ που 

ελέγχεται από σοσιαλιστές και συντηρητικούς θα υπάρχει και η Ενωτική ΓΣΕΕ που ελέγχεται από 

το ΚΚΕ. Οι σοσιαλιστές του Στρατή και οι συντηρητικοί του Καλοµοίρη µε τη βοήθεια της 

αστυνοµίας θα διώξουν τους κοµµουνιστές από το ∆΄ Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Μάιο του 1928. Οι 

Οµοσπονδίες του ΚΚΕ θα ιδρύσουν τον Φεβρουάριο του 1929 την Ενωτική ΓΣΕΕ. Με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ θα απορρίψουν ο αίτηµα των αρχειοµαρξιστών τους για 

ανάδειξη και αρχειοµαρξιστών αντιπροσώπων µε τρόπο αναλογικό και θα τους διώξουν από το 

Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΓΣΕΕ ύστερα από βίαιες συγκρούσεις. Όµως οι αρχειοµαρξιστές 

διαφωνούσαν µε την συγκρότηση ξεχωριστής ΓΣΕΕ κατηγορώντας το ΚΚΕ για διασπαστική 

πολιτική και για λιποταξία224, ενώ στην συνέχεια θα τους κατηγορούν για καταστροφική 

επαναστατική φρασεολογία. Μέχρι το 1931, λοιπόν, θα εφαρµόζουν Ενιαίο Μέτωπο µε τους 

συντηρητικούς µέσα στην ΓΣΕΕ, που σηµαίνει εφαρµογή του σωµατειακού τύπου επαγγελµατικής 

οργάνωσης225.  

Στην Αθήνα θα αποτελούν την µειοψηφία του Εργατικού Κέντρου, στο οποίο συµµετείχαν οι 

σοσιαλιστές του Στρατή και κυριαρχούσε ο Καλύβας. Μάλιστα, στα 1930 θα χάσουν την 

πλειοψηφία µόνο για µία ψήφο. Στα 1931 θα διωχθούν όµως από το ΕΚΑ και αργότερα θα 

ασκήσουν αυτοκριτική για τις επιλογές τους να συµπαραταχθούν µε τους συντηρητικούς. Οι 

αρχειοµαρξιστες συγκροτούν τότε τα «συνεργαζόµενα» συνδικάτα.226 Στα 1931 στη Θεσσαλονίκη 

ιδρύουν την Πανεργατική Ένωση Θεσσαλονίκης (ΠΕΘ). Από το 1930 η ΚΟΜΛΕΑ όµως 

υποστηρίζει το Ενιαίο Μέτωπο µε το ΚΚΕ. Σε αυτά τα πλαίσια η ΠΕΘ πρότεινε το 1932 στο 

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), που ανήκε στην Ενωτική ΓΣΕΕ, να ενώσουν τις εργατικές 

δυνάµεις τους µε πλήρη εξασφάλιση της ελεύθερης εκλογής αντιπροσώπων στη διοίκηση του 

ενιαίου κέντρου µε τρόπο αναλογικό. Το ΕΚΘ ενηµέρωσε την Ενωτική ΓΣΕΕ, η οποία το 

εξουσιοδότησε να απαντήσει σε κάθε αρχειοµαρξιστή εργάτη ξεχωριστά και όχι συνολικά στην 

ΠΕΘ. Το Εργατικό Κέντρο, λοιπόν, κάλεσε τους αρχειοµαρξιστές εργάτες να εγγραφούν στο ΕΚΘ 

χωρίς όρους και έτσι οι αρχειοµαρξιστές την δεκαετία του 1930 συµµετέχουν στο εργατικό κέντρο 

της ΕΓΣΕΕ.227 Στις περισσότερες εργατικές πόλεις όµως θα συµµετέχουν στα εργατικά Κέντρα της 

ΓΣΕΕ (στην Πάτρα, της Καλαµάτας, της Λαµίας, του Πειραιά). Στην Αθήνα θα συµµετέχουν και 

στα δύο Εργατικά Κέντρα, ενώ στην Κοµοτηνή θα λειτουργούν ως «Συνεργαζόµενα Συνδικάτα». 

Στο δευτεροβάθµιο επίπεδο, λοιπόν, οι αρχειοµαρξιστές θα συµµετέχουν ανάλογα µε την περίπτωση 

είτε στις Οµοσπονδίες είτε στα Εργατικά Κέντρα και θα συµµαχούν στο οργανωτικό επίπεδο 

ανάλογα µε τους συσχετισµούς δύναµης είτε µε το ΚΚΕ είτε µε τους σοσιαλιστές είτε µε τους 
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δεξιούς. Αυτή είναι στην πράξη η βαθύτερη ουσία της αρχής της αρχειοµαρξιστικής ευελιξίας, που 

µάλλον αρχίζει να εφαρµόζεται ύστερα από το 1931, όταν διώχθηκαν από τα σωµατεία των 

συντηρητικών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.  

Από το 1927 έως το 1930 θα κατασταλάξει ο αρχειοµαρξισµός στη νέα του συνδικαλιστική 

πρακτική και θα αναπτυχθεί πλήρως σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Το 1929 εγκαινιάστηκε η 

πολιτική έκδοση επαγγελµατικών περιοδικών. Πρώτα αποφασίστηκε η έκδοση του «Αρτεργάτη» 

και έπειτα του «Υποδηµατεργάτη». Αυτή την περίοδο εκδόθηκε από τους αρχειοµαρξιστές φοιτητές 

η εφηµερίδα «Φοιτητής» που έπαψε όµως την έκδοσή της ύστερα από 9 φύλλα.228 Επίσης, 

κυκλοφόρησε για ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα το περιοδικό «Κουρέας». Ο συνδικαλιστικός 

τύπος του Αρχείου θα έχει γύρω στα 1930 ένα τιράζ 5.000 – 7.000 φύλλων για κάθε εφηγµερίδα.229 

Ο αρχειοµαρξισµός, όµως, ανέπτυξε δράση όχι µόνο στο εργατικό, αλλά και στο φοιτητικό κίνηµα, 

σχεδόν από την γένεση του ρεύµατος. Μεγάλη στιγµή για το Αρχείο στάθηκε η συµµετοχή του µε 

καθοδηγητικό ρόλο στη Φοιτητική Απεργία του 1929  

Η κυριότερη διαφορά του αρχειοµαρξιστικού επαναστατικού συνδικαλισµού σε σχέση µε το 

ΚΚΕ ήταν ότι δεν έθετε άµεσα την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας, όπως το ΚΚΕ και δε 

υπέτασσε, διαχωρίζοντας το συνδικαλιστικό από το «πολιτικό», τα επιµέρους συνδικαλιστικά 

κινήµατα µε την γενική πολιτική κίνηση του κόµµατος. Η πρακτική αυτή αντανακλά, όπως έχουµε 

ήδη αναφέρει, στη διαφορετική εκτίµηση για τη συγκυρία. Ενώ το ΚΚΕ εκτιµούσε ότι ο 

καπιταλισµός βρίσκεται σε κρίση, ο αρχειοµαρξισµός εκτιµούσε πως βρισκόταν σε σταθερότητα. 

Για το ΚΚΕ η επανάσταση βρισκόταν στην ηµερήσια διάταξη και έπρεπε να δράσουν άµεσα, ενώ 

για τον αρχειοµαρξισµό θα ερχόταν σύντοµα και το κοµµουνιστικό κόµµα έπρεπε να προετοιµάσει 

τις συνθήκες για αυτή. 

Ο συνδικαλισµός του αρχειοµαρξισµού εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι διαπνέεται από τον 

τρεϊντγιουνιονισµό των γάλλων καθαρών επαναστατών συνδικαλιστών. ∆ηλαδή εµφανίζεται να 

εκφράζει ως ρεύµα την δεύτερη, κατά Λένιν και Γκράµσι, βαθµίδα µετάβασης από το οικονοµικό 

στοιχείο στο πολιτικό στοιχείο της συνείδησης της τάξης, κατά την οποία σηµειώνεται το πέρασµα 

στην ενότητα της τάξης ως τέτοιας, αλλά η οικονοµική πάλη αναπτύσσεται ακόµα στο πλαίσιο του 

υπάρχοντος κράτους. ∆εν τίθεται σε αυτήν την βαθµίδα το πολιτικό ζήτηµα της χειραφέτησης της 

εργατικής τάξης µέσα από όρους ηγεµονίας ανάµεσα σε τάξη/κράτος/κοινωνία που µπορεί να 

αποτυπωθεί µόνο δια του κόµµατος της εργατικής τάξης. Και πράγµατι ως ένα βαθµό ισχύει αυτή η 

εκτίµηση για τον αρχειοµαρξιστικό συνδικαλισµό, διότι ακριβώς στον αρχειοµαρξισµό η θεωρία 

διαχωρίζεται απόλυτα από την συνδικαλιστική δράση. ∆εν είναι όµως ο αρχειοµαρξισµός ένα 

τρεϊνγιουνιονίστικο, έστω και επαναστατικό, πολιτικό ρεύµα, αλλά ένα κοµµουνιστικό ρεύµα. Γιατί 
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ναι µεν ο «επαναστατικός καθαρός συνδικαλισµός» του αρχειοµαρξισµού µοιάζει µε την γαλλική 

µορφή του «καθαρού συνδικαλισµού» στο σηµείο του διαχωρισµού της θεωρίας από την πρακτική 

µε την µεγαλειώδη διαφορά δε ότι οι αρχειοµαρξιστές ως µαρξιστές πριµοδοτούσαν την θεωρία. 

∆ηλαδή, ενώ οι γάλλοι θεωρούσαν ότι µέσο για την επίτευξη της εργατικής χειραφέτησης 

αποτελούσε το συνδικάτο, το οποίο ταυτόχρονα αποτελούσε και τη µορφή της µελλοντικής 

κοινωνίας, και ότι στόχος ήταν η κατάληψη της εξουσίας µέσω γενικής απεργίας, οι 

αρχειοµαρξιστές εντελώς αντίθετα έδιναν πρωταρχικό βάρος στην µορφωτική και ηθική διάπλαση 

της εργατικής τάξης επιδιώκοντας να οικοδοµήσουν τη µορφή της µελλοντικής κοινωνίας στο 

επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων εκτός παραγωγικής δοµής. ∆ηλαδή το ζήτηµα του κοµµουνισµού 

αφορούσε πρωτίστως την κοινωνία και δευτερευόντως το συνδικάτο.  
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(Σαλονικιού) δεν µπορούσε να ανατρέψει τους νέους συσχετισµούς µέσα στην οργάνωση Θεσσαλονίκης και να επιβάλλει τον 
συγκεντρωτισµό που επικρατούσε στην Αθήνα. Ο Καστρίτης καταγράφει πως «αυτό όµως – το εκλέξιµο της τοπικής επιτροπής – 
έγινε πέτρα σκανδάλου. Ο Τσιγαρίδης τον διέβαλε και ο Γιωτόπουλος – νέος ηγέτης το 1926 – κατεύθασε στη Θεσσαλονίκη και τον 
ανεκάλεσε, µε την δικαιολογία ότι ‘‘τώρα έχουµε περισσότερο ανάγκη στην Αθήνα’’. Η δυσµένεια ήταν ολοφάνερη.» Τον επόµενο 
χρόνο ο Γιαννακουρέας θα αποχωρήσει από το Αρχείο που οργάνωσε ο Γιωτόπουλος απέναντι στην οµάδα Γκοβόστη. ∆εν 
συνδέθηκε όµως µε την Τρίτη Κατάσταση. Επανεντάχτηκε στο Αρχείο όταν συνδέθηκε µε την ∆ΑΑ. Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης 
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Λ.), ό.π., σ. 183) Παρ’ όλ’ αυτά φαίνεται πως δεν µπορούσε να ανακληθεί το κεκτηµένο της αρχειοµαρξιστικής βάσης και για αυτό η 
ηγεσία υποχώρησε. 
164 Για όλα βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), ό.π., σ. 183 - 188 
165 Ο Καρλιάφτης αναφέρει πως η έγκυος απεργός Β. Γεωργατζέλη σήκωσε και χτύπησε τον διευθυντή της Ασφάλειας Μαρινάκη, ο 
οποίος την πυροβόλησε και σκότωσε µε το όπλο του. 
166 Βλ. Καστρίτης Κ. (Καρλιάφτης Λ.), ό.π., σ. 129 – 135 και Καρύτσας Γ., Ο σφαγιασµός …, ό.π. 
167 Βλ. Καρύτσας Γ., ό.π., σ. 5 
168 Αρχειοµαρξιστές ήταν και τα µέλη της οικογένεια Πέτρουλα από την οποία προέρχεται και ο Σωτήρης Πέτρουλας των Ιουλιανών. 
Μάλιστα, λέγεται από αρκετούς ότι η οµάδα που είχε συστήσει ο Σ. Πέτρουλας στις αρχές της δεκαετίας του 1960 είχε τον µυστικό 
χαρακτήρα της πρώτης περιόδου του αρχειοµαρξισµού. 
169 Στην Ιστορία του κόµµατος Εργασίας της Αλβανίας διαβάζουµε ότι το 1928 ιδρύθηκε στην Κορυτσά ο πρώτος κοµµουνιστικός 
πυρήνας της πόλης κυρίως από εργάτες και τεχνίτες. Σύντοµα διευρύνθηκε µε τη συγκρότηση άλλων πυρήνων, ενώ το 1929 
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη των αντιπροσώπων των κοµµουνιστικών πυρήνων στην οποία εκλέχτηκε διοικούσα επιτροπή µε 
πρόεδρο τον τεχνίτη Μίχαλ Λάκο. Αποφασίστηκε η δηµιουργία «νέων πυρήνων, που έπρεπε να διαδώσουν τις κοµµουνιστικές ιδέες 
µέσα από οµάδες ιδεολογικοπολιτικής δουλιάς». Επίσης, «η σύσκεψη αποφάσισε εξάλλου ότι οι πυρήνες έπρεπε να συνδεθούν µε τις 
µάζες και το εργατικό κίνηµα µέσα από τις νόµιµες εργατικές οργανώσεις». Αποτέλεσµα της σύσκεψης ήταν η ίδρυση της 
Κοµµουνιστικής Οµάδας Κορυτσάς που αποτελούταν από 8 πυρήνες µε ένα σύνολο 40 µελών. Ο κάθε πυρήνας καθοδηγούσες τρεις 
µε τέσσερις οµάδες επιρροής. Η οµάδα διακινούσε αρχειοµαρξιστικά κείµενα, ενώ όπως αναφέρεται στην Ιστορία… «οι 
αρχειοµαρξιστικές αντιλήψεις αφοµοιώθηκαν από µερικά στοιχεία της Οµάδας Κορυτσάς. Ένα από αυτά ο Νίκο Ξόξι ήταν µέλος της 
διοικούσας επιτροπής.» Είναι φανερό ότι τόσο ο οργανωτικός χαρακτήρας της οµάδας όσο και οι προσανατολισµοί της 
δραστηριότητάς της θυµίζουν το Αρχείο. Μάλιστα, η οµάδα αποφασίζει να ασκήσει συνδικαλιστική δράση, την ίδια ακριβώς περίοδο 
που ο αρχειοµαρξισµός αποφάσισε το ίδιο στην Ελλάδα. Επίσης, τα στρώµατα που τη συγκροτουν είναι παρόµοιας κοινωνικής 
βάσης. Αλλά από ότι φαίνεται δεν ήταν στο σύνολό της η οµάδα αρχειοµαρξιστική. Το 1930 αρχηγός της οµάδας ανέλαβε ο Αλή 
Κελµεντή, ο οποίος ήλθε από την Σοβιετική Ένωση, και η οµάδα συνδέθηκε µε την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. Εκείνη την περίοδο 
οξύνθηκε η σύγκρουση µε τους τροτσκιστές. «Ο κυριότερος εκπρόσωπός τους,», γράφει η Ιστορία…, « ο Νίκο Ξόξι πλατιά τη θεωρία 
των στελεχών που είχε δανειστεί από τους έλληνες αρχειοµαρξιστές. Σύµφωνα, µε αυτή τη «θεωρία» οι κοµµουνιστές δεν έπρεπε να 
δρουν, να µπαίνουν µέσα στις µάζες και να τις οργανώνουν, αλλά να µένουν κλεισµένοι στους πυρήνες τους και ν’ ασχολούνται µόνο 
µε την ιδεολογική διαπαιδαγώγησή τους». Ο Νίκο Ξόξι καθαιρέθηκε ύστερα από «πλατιά σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής», αλλά, 
όπως αναφέρεται, οι αρχειοµαρξιστές δυνάµωσαν τη δράση τους. Τελικά, όµως ο Ξόξι αποµονώθηκε, όπως αναφέρεται. Στη 
συνέχεια ο Ξόξι συνδέθηκε µε τον τροτσκιστή Αντρέα Ζήση, ο οποίος κατέφτασε από την Ελλάδα και ίδρυσε το «ΚΚ Αλβανίας» 
µάλλον ήταν ένα κόµµα σφραγίδα. Οι τροτσκιστές αρχειοµαρξιστές συνέχισαν τη δράση τους µέσα στην Κοµµουνιστική Οµάδα της 
Σκόδρας. Ο Ξόξι αναδείχτηκε ηγέτης της και πρωτοστάτησε στις διαφωνίες µε την Οµάδα της Κορυτσάς υπερασπίζοντας τον 
κοινωνικό και όχι εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα της επανάστασης. Από την Οµάδα της Κορυτσάς εντάχτηκε στο κοµµουνιστικό 
κίνηµα και ο µετέπειτα ηγέτης του Κόµµατος Εργασίας Εµβέρ Χότζα. (Βλ. Ιστορία του Κόµµατος Εργασίας Αλβανίας, Ιστορικές 
Εκδόσεις, Αθήνα 1976, σσ. 24-29, 41-42   
170  
171 Βλ. ενδεικτικά Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», (εισαγ. σηµείωµα Λαµπάτος Γαβρ.), ∆ελτίο για τα ζητήµατα του 
σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990 
172 Βλ. Λιάκος Αντ., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του µεσοπολέµου, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της ΕΤΕ, Αθήνα 1993, σ. 71 
173 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 72 
174 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 71 και Φουντανόπουλος Κ., «Εργασία και εργατικό κίνηµα», ό.π., σ. 298 
175 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 299 
176 Βλ. Πουλιόπουλος Π., «Κοµµουνισµός και αρχειοµαρξισµός», Σπάρτακος, τ. 7, Ιανουάριος 1931, σ. 12-18 
177 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ο.π., σ. 298 
178 Βλ. Νικολόπουλος Θ., Η Άλλη Όψη του ελληνικού εργατικού κινήµατος (1918 – 1930), σ. 76 
179 Βλ. [ένας εργάτης του εργοστασίου Φιξ], «Οι αρχειοµαρξιστές και η θεωρία της εξαθλιώσεως», Ριζοσπάστης, 8/5/1927  
180 Βλ. Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», ό.π. 
181 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 298 
182 Βλ. Β., «Ο αρχειοµαρξισµός και εµείς», Ριζοσπάστης, 6/11/1926,  
183 Βλ. Καραµπλιάς Χ., «Οι αρχειοµαρξιστές – διαστρέβλωση του µαρξισµού», Ριζοσπάστης, 30/4/1927 
184 Βλ. Στίνας Α., ό.π., σ. 172 
185 Βλ. Νικολόπουλς Θ., ό.π., σ. 120 
186 Βλ. Σούλας Μ., Η Εργασία, ό.π., σ. 14 
187 Βλ. Σούλας Μ., Η Εργασία, ό.π., σ. 25 
188 Βλ. εφηµ. Ριζοσπάστης, έτος 1927, Καστρίτης Κώστας, ό.π. 
189 Ο Γαβρίλης Λαµπάτος σηµειώνει πως «λόγω απουσίας οποιασδήποτε επεξεργασίας γύρω από τα συνδικαλιστικά ζητήµατα από 
την οργάνωση του ‘‘Αρχείου’’, στο πρώτο σωµατείο που τα µέλη του εµφανίστηκαν δηµόσια (Αρτεργάτες) αυτοί τοποθετήθηκαν σαν 
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τίµιοι εργάτες πάνω στα προβλήµατα του κλάδου.» Βλ. Λαµπάτος Γ. στο Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», (εισαγ. 
σηµείωµα Λαµπάτος Γαβρ.), ∆ελτίο για τα ζητήµατα του σοσιαλισµού, 7, ∆εκέµβριος 1989 – Φεβρουάριος 1990, σ. 64 
190 Βλ. Πουλιόπουλος Π., «Κοµµουνισµός και αρχειοµαρξισµός», Σπάρτακος, τ. 7, Ιανουάριος 1931, σ. 12-18 
191 Βλ. Στίνας Α., Αναµνήσεις, εβδοµήντα χρόνια κάτω από τη σηµαία της επανάστασης, Ύψιλον, Αθήνα 1985, σ. 172 
192 Βλ. Αρχειοµαρξισµός και αρχειοµαρξιστές, Ριζοσπάστης 1/10/1926 
193 Βλ. Αρχειοµαρξισµός και αρχειοµαρξιστές, Ριζοσπάστης 2/10/1926 
194 Βλ. Σωµατείον Αρτεργατών Αθηνών «Μόρφωσις-Οργάνωσις» (ανακοινωθέν), Ριζοσπάστης, 8/10/1927. Μόλις το σωµατείο είχε 
περάσει στον έλεγχο των αρχειοµαρξιστών και η Κοµµουνιστική Φράξια Αρτεργατών, δηλαδή η παράταξη του ΚΚΕ στήριζε κριτικά 
την αρχειοµαρξιστική διοίκηση εναντίον της παλιάς διοίκησης. 
195 Βλ. Σωµατείον Αρτεργατών ... ό.π. 
196 Βλ. Σωµατείον Αρτεργατών Αθηνών «Μόρφωσις-Οργάνωσις» (ανακοινωθέν), Ριζοσπάστης, 24/11/1927 
197 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 306 
198 Βλ. Πάλη των Τάξεων, 18/3/1932 
199 Η συντεχνιάζουσα λογική της ηθικής τάξης δε σηµαίνει όµως τελικά ότι ο εργάτης του Αρχείου προσβλέπει σε µια 
«ρεφορµιστική» αλλαγή ή ότι αναπαράγει διαταξικές λογικές. Στην πράξη ο αρχειοµαρξιστικός ηθικός λόγος είναι ένας 
ριζοσπαστικός πολιτικός λόγος, που σε ιδεολογικό επίπεδο αναδεικνύει την ταξικότητα σε βάρος του εργοδοτικού συντεχνιασµού και 
επιχειρεί να ενοποιήσει και να καταστήσει τη συνείδηση της τάξης ως τέτοιας. Ο Μ. Σούλας επιχειρεί να εξηγήσει µε βάση την 
έννοια «ταξικό ένστικτο» τη µεγάλη νίκη που πέτυχε το αρχειοµαρξιστικό ψηφοδέλτιο στους Αρτεργάτες. Μια νίκη που κατάφερε να 
διεµβολίσει τις οριζόντιες σχέσεις εξάρτησης που στηρίζονταν στην εντοπιότητα και την συγγένεια. «Κι αυτή τη φορά το ταξικό 
ένστικτο των αρτεργατών λειτούργησε σωστά, ο στενός «πατριωτισµός» - επαρχιωτισµός και οι κουµπαριές µπήκαν στο 
χρονοντούλαπο και δώσανε την καταπληχτική πλειοψηφία σε νέους και άγνωστους, όταν µέσα σ’ αυτούς ήταν µόνο δυο από την 
περιοχή που ήταν το 80% των ψηφοφόρων» (Βλ. Σούλας Μ., ό.π., σ. 66) (δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση από χωριά της 
ορεινής Ηπείρου). Ο αρχειοµαρξιστικός συνδικαλισµός στοχεύει και καταφέρνει να διαρρηκνύει τους αστικούς κάθετους 
συνασπισµούς εξουσίας, που οικοδοµούνταν πάνω στις σχέσεις ηγεµονίας και κυριαρχίας στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, 
καθώς και στο πεδίο της παραγωγής. Στη θέση τους προτάσει ένα νέο µοντέλο συνασπισµού εξουσίας, αυτό της εργατικής εξουσίας 
και ηγεµονίας. Προτάσσοντας, λοιπόν, την ανεξαρτησία του εργατικού συνδικαλισµού και αναδεικνύοντας την ταξική 
διαφοροποίηση ως µία ορατή πραγµατικότητα χτυπάει στην ουσία το ίδιο το αστικό κράτος. Μάλιστα, η σχέση της τάξης µε το 
κράτος, αλλά και οι ίδιες οι εκµεταλλευτικές σχέσεις µπαίνουν κατηγορηµατικά ως πρόβληµα και τίθενται ανοιχτά στις προκηρύξεις 
τους. Η ανοιχτή τοποθέτηση του προβλήµατος φαίνεται στις ανακοινώσεις του υπό τον έλεγχο των αρχειοµαρξιστών σωµατείου 
Αρτεργατών Αθηνών: «τα όργανα της Συντεχνίας εργοδοτών και του Κράτους, Οικονόµου, Μαρίνος και Σία µαζί µε όργανα της 
ασφάλειας» συνεργούν εναντίον του σωµατείου, καταγγέλλουν στους αρτεργάτες «τα αντεργατικά σχέδια του κράτους που 
προκειµένου να διαλύση τις εργατικές οργανώσεις», και δηλώνουν πως «οι αρτεργάτες έχουν µόνον δικαίωµα να εκλέξουν τους 
ανθρώπους που θα τους διοικήσουν και όχι οι υπουργοί και οι εκµεταλλευτές των εργατών»199. Είναι ένας πολιτικός λόγος που 
αδιαµφισβήτητα προτάσσει την εργατική χειραφέτηση, χωρίς όµως να το θέτει ανοιχτά, χωρίς ίσως να έχει ακόµα κατασταλάξει. 
200 Βλ. [πολλοί αρτεργάτες], «Μόρφωση των αρχειοµαρξιστών», Ριζοσπάστης, 12/10/1927 
201 Βλ. Σούλας Μ., ό.π., σ. 65 
202 Βλ. Σούλας Μ., ό.π., σ. 65 
203 Βλ. Αναστασιάδης Φ., Συνέντευξη σε Κατσορίδα ∆. και Παλούκη Κ., Αθήνα 3/2/2004, Συλλογή Κ. Παλούκη 
204 Βλ. Ανακοινωθέν του Πολιτικού Γραφείου του Κόµµατος, «Το Α΄ Συνέδριο της Εργαζόµενης Νεολαίας», Ριζοσπάστης, 18/3/1927 
και Ζαχαριάδης Ν., «Ποιός ο ρόλος της οργάνωσης ‘‘Αρχείου’’», Ριζοσπάστης, 20/4/1927 
205 Βλ. Σούλας Μ., Η Εργασία, αδηµοσίευτο κείµενο, Αρχείο Νίκου Σύριγγα, ΕΛΙΑ 
206 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 120-121 
207 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 121 
208 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 123 
209 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 128-129 
210 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 319 
211 Στο εργοστάσιο ή στα µικροµάγαζα παίζουν ρόλο χαφιέ και καταδότη στα αφεντικά για τα µέλη του κόµµατος (π.χ. στο εργοστάσιο 
Τιτάν κτλ). Στο σωµατείο ζαχαροπλαστών σαµποτάρουν τις συνελεύσεις. Στο σωµατείο των αρτεργατών παρουσιάζονται χυδαίοι 
οικονοµιστές (έξω κάθε πολιτική). Στο σωµατείο τσαγκαράδων υπερεξτρεµισταί µε µεγάλην δόση αναρχισµού. Στο σωµατείο χρυσοχόων 
εκδηλώθηκαν ως εθνικισταί. 
212 Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 130 
213 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 306 - 7 
214 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 307 
215 Βλ. Φουντανόπουλος Κ., ό.π., σ. 319 
216 Σύµφωνα µε τις αρχές της Κ, «οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν µετά τον Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο 
απαιτούσαν τη δηµιουργία ενός νέου τύπου συνδικαλισµού και την ισχυρή συγκεντροποίησή του. Τα εργατικά συνδικάτα θα έπρεπε 
να αναδιοργανωθούν ώστε να ενώνουν τους εργάτες όχι κατά ειδικότητα αλλά κατά κλάδο παραγωγής και σε εθνική κλίµακα. ∆εν θα 
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έπρεπε να υπερβαίνουν τα 20 – που θα αντιστοιχούσαν στους βασικούς κλάδους της παραγωγής. Σε τοπικό επίπεδο, η 
συνδικαλιστική δράση θα συντονιζόταν από εργοστασιακές επιτροπές ή συµβούλια. Ο αναδιοργανωµένος αυτός συνδικαλισµός θα 
εγκατέλειπε την τακτική των πιέσεων και των διαπραγµατεύσεων των συνδικαλιστικών ηγεσιών· θα υιοθετούσε την άµεση δράση 
των µαζών, η οποία θα κλιµακωνόταν από τις απεργίες στις διαδηλώσεις, στις καταλήψεις εργοστασίων, στην επιβολή εργατικού 
ελέγχου και στην ένοπλη εξέγερση.» Βλ. Λιάκος Αντ., ό.π., σ. 141 
217 Οι θέσεις αυτές της Κόκκινης Συνδικαλιστικής ∆ιεθνούς προέκυπταν από τις παραγωγικές δοµές χωρών µε ισχυρή βιοµηχανική 
οργάνωση, µεγάλα εργοστάσια και σοβαρή συνδικαλιστική παράδοση. Εποµένως, στην Ελλάδα η απόπειρα εφαρµογής τους από τους 
συνδικαλιστές του ΚΚΕ προσέκρουσαν στις διαφορετικές παραγωγικές δοµές του ελληνικού καπιταλιστικού κοινωνικού 
σχηµατισµού. Αν και στην πραγµατικότητα στην Ελλάδα το κοµµουνιστικό κίνηµα δεν αντιµετώπισε πολύ διαφορετικές καταστάσεις 
από ότι σε άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες µε σηµαντική σοσιαλιστική παράδοση, καθώς στην πράξη οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν 
στη φάση του φορντισµού που σε λίγες χώρες είχε κυριαρχήσει ως παραγωγική δοµή. Μάλιστα, οι Θέσεις και αποφάσεις του δευτέρου 
συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελµατικής ∆ιεθνούς καταγγέλουν τις υπαρκτές τάσεις άρνησης των εργατών να «ενώσουν τις δυνάµεις 
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συγκρότησης ενιαίες οµοιοεπαγγελµατικές σωµατειακές ενώσεις «µε τη µορφή ενός µεγάλου Συνδικάτου µε κοινό ταµείο και 
βιοµηχανικά τµήµατα» Βλ. Θέσεις και αποφάσεις του δευτέρου συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελµατικής ∆ιεθνούς, Βιβλιοθήκη της 
ΓΣΕΕ, αριθ. 1, Αθήνα 1923 (Αρχείο Χρ. Αναστασιάδη, ΕΛΙΑ), σ. 27 Ιδιαίτερα για την κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήµατος 
στην Γαλλία, για τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του οποίου µόλις αναφερθήκαµε, οι Θέσεις … παρατηρούν ότι «η Ενωτική Γενική 
Συνοµοσπονδία,» δηλαδή η Συνοµοσπονδία που ελέγχει το ΚΚΓ, «δε διαφέρει σε τίποτε, στην οργανική άποψι, από τη 
µεταρρυθµιστική Συνοµοσπονδία».( Θέσεις και αποφάσεις του δευτέρου …, ό.π., σ. 30) 
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αυτήν την εικόνα. Βλ. Σούλας Μ., «Κοινωνικοί αγώνες στο µεσοπόλεµο», ό.π., σ. 68  
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στην οποία πρωτοστάτησαν αρχειοµαρξιστές, οι Αρχείοι του κλάδου ανασύστησαν το Σωµατείο Υποδηµατεργατών διασπώντας το 
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ανταποκριθούν προς τις ανάγκες του αγώνα τους. Οι τσαγκαράδες τµήµα της εργατικής τάξης, µε ιστορία δεν ήταν δυνατό να 
εξακολουθήσουν να υφίστανται, ότι τους υποβάλουν οι τυχοδιώκτες του Κόµµατος. Με την απεργία της οδού Αιόλου (τέλος 1928 µε 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Στην αναζήτηση πολιτικού ρόλου, 
κρίσεις και αντιφάσεις σε µια διαρκή µεταβατική πορεία 

 

Ενότητα Πρώτη 

Τρίτη Κατάσταση και Αριστερή Αντιπολίτευση του Πουλιόπουλου 
 

 

Στα 1927, την ίδια ακριβώς περίοδο, το Αρχείο και το ΚΚΕ θα γνωρίσουν σχεδόν ταυτόχρονα 

την πρώτη µεγάλη κρίση στην ιστορία τους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να κάνουµε την εξής 

παρατήρηση. Είναι αλήθεια ότι το κοµµουνιστικό κίνηµα την περίοδο του µεσοπολέµου 

χαρακτηρίζεται από µια πολιτική αστάθεια που οδηγεί σε πάρα πολλές διασπάσεις. Αυτή η 

αστάθεια όµως δεν είναι σύµπτωµα µόνο της µίας τάσης του ελληνικού µεσοπολεµικού κινήµατος, 

δηλαδή του αρχειοµαρξιστικού και ευρύτερα του τροτσκιστικού, δεν εξαιρείται δηλαδή το ΚΚΕ, 

αλλά αφορά το σύνολο του κινήµατος. Οι περισσότερες µάλιστα διασπάσεις προκύπτουν από το 

ΚΚΕ. Εποµένως, είναι λάθος να αποδίδεται αυτή η αστάθεια µόνο στην αντιπολίτευση, όπως είναι 

λάθος µεθοδολογικά να διαχωρίζεται µε απόλυτο τρόπο το µεσοπολεµικό κοµµουνιστικό κίνηµα 

ανάµεσα στο ΚΚΕ και όλους τους υπόλοιπους. Παρά τις διασπάσεις, τις οξυµένες αντιπαραθέσεις 

και τις ιδιαιτερότητες ο µεσοπολεµικός κοµµουνισµός οικοδοµείται πάνω σε µια κοινή πολιτική και 

κοινωνική βάση.  

Στο µεν ΚΚΕ θα συγκροτηθεί, λοιπόν, η αριστερή αντιπολίτευση των Πουλιόπολου – 

Γιατσόπουλου, η οποία θα εξελιχθεί σε ενωµένη αντιπολίτευση µαζί µε την τάση των Μάξιµου – 

Σκλάβου – Χαΐνογλου και θα καταλήξει στην διάσπαση του 1928 µε τη σύµπηξη της αριστερής 

αντιπολίτευσης ως διακριτής οµάδας έξω από το κόµµα και την έκδοση του περιοδικού Σπάρτακος. 

Από την αρχειοµαρξιστική οργάνωση θα διασπαστεί η Τρίτη Κατάσταση µε αρχηγούς τον Κώστα 

Γκοβόστη, που προέρχονταν µάλλον από τον ιδρυτικό Πρώτο Πυρήνα, τον συνδικαλιστή Αντώνη 

Παπαγιάννη και τον Κώστα Μάρα. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι την ίδια ακριβώς εποχή τόσο 

το Αρχείο όσο και το ΚΚΕ αντικαθιστούν τις ηγεσίες τους. Μια δεύτερη, ότι η διάσπαση του ΚΚΕ 

θα δηµιουργήσει ένα νέο διακριτό ρεύµα στη µεσοπολεµική αριστερά και θα προκαλέσει τεράστια 

ζηµιά στο κόµµα σε µια δύσκολη περίοδο, καθώς η αποχώρηση δεν θα επιφέρει την οµοιογένεια. 

Αντίθετα, η Τρίτη Κατάσταση θα παραµείνει εφήµερη και τελικά δε θα εµποδίσει, παρά το µεγάλο 

κόστος σε δυναµικό, την ανάπτυξη του αρχειοµαρξισµού, διότι ακριβώς η αποχώρησή της θα 
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ενισχύσει την οµοιογένεια. Βέβαια, θα επιφέρει σηµαντικό κόστος στο Αρχείο, αλλά όχι τόσο 

σηµαντικό όσο στο ΚΚΕ. Εξάλλου, υπάρχει και µια ποιοτική διαφορά οι Μάξιµος, Πουλιόπουλος, 

Γιατσόπουλος είχαν διατελέσει γραµµατείς του ΚΚΕ, ενώ οι Μάρας και Γκοβόστης απλώς 

«πρωτοκλασάτα» στελέχη, καθώς η ιστορική ηγεσία του Αρχείου επιλέγει την αποστράτευση.  

Όπως έχουµε αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του µέρους, η εµφάνιση της 

αντιπολίτευσης µέσα στο Αρχείο του Μαρξισµού συνδέεται µε το γεγονός ότι, πρώτον, η 

οργανωτική ανασυγκρότηση του αρχειοµαρξισµού και οι κατευθύνσεις της νέας ηγεσίας 

Γιωτόπουλου προσδιόρισαν τη σχέση της οργάνωσης µε το ΚΚΕ. Εκφράστηκε δηλαδή µε σαφήνεια 

στη στρατηγική του η λογική της οργανωτικής ανάπτυξης ως ξεχωριστής οργάνωσης παράλληλα 

και σε αντιπαράθεση µε το ΚΚΕ, παρότι πολλά µέλη του δρούσαν µυστικά µέσα στο κοµµουνιστικό 

κόµµα. Στους κόλπους της οργάνωσης τότε και κυρίως σε επίπεδο ηγεσίας εµφανίστηκε η νέα αυτή 

αντιπολιτευτική τάση που αποχώρησε στα 1927 και ονοµάστηκε, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, Τρίτη 

Κατάσταση, δηλαδή ούτε κόµµα ούτε αρχείο. Γενικά φέρεται να διαφώνησε µε την εχθρική στάση 

της οργάνωσης απέναντι στο ΚΚΕ, διαµαρτυρήθηκε για τον τρόπο αλλαγής ηγεσίας και για το 

ηγετικό σχήµα της Εργασίας και ζητούσε δηµοκρατική λειτουργία της οργάνωσης, ανοιχτή πολιτική 

δράση και ενιαιοµετωπική τακτική µε το ΚΚΕ. Πίστευαν πως εάν συνταιριαστεί η µυστική 

µπολσεβίκικη δική τους δράση µε την ανοιχτή πολιτική δράση του κόµµατος θα ωφεληθούν τόσο οι 

δύο οργανώσεις όσο και συνολικά το εργατικό κίνηµα. Η Τρίτη Κατάσταση όµως δεν ήταν τελικά 

µια οµοιογενής κίνηση και ο προσανατολισµός προς το ΚΚΕ ξεκινούσε από διαφορετικές αφετηρίες 

και κατέληγε σε διαφορετικές στάσεις. Για παράδειγµα υπήρχαν εκείνοι που θεωρούσαν ότι οι ίδιοι 

εξέφραζαν τον πραγµατικό και αυθεντικό αρχειοµαρξισµό εννοώντας την µυστική µορφωτική 

δράση µέσα στο ΚΚΕ, εκείνοι που επιθυµούσαν την «κανονική» ενσωµάτωση στο ΚΚΕ και εκείνοι 

που προσέβλεπαν σε µια επιστροφή στο Αρχείο µε καλύτερους όρους. 

Η Τρίτη Κατάσταση θα έρθει σε επαφή αµέσως µε την αριστερή αντιπολίτευση του 

Πουλιόπουλου και ταυτόχρονα σε επαφή µε την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ µε σκοπό την 

ενσωµάτωση στο κόµµα. Σε Συνδιάσκεψη της νέας οµάδας θα αποφασιστεί η προσχώρηση στο 

ΚΚΕ. Η ηγεσία του κόµµατος συµφώνησε, αλλά οι όροι που έθεσε έκαναν την προσχώρηση 

απαγορευτική. Βασικός λόγος ήταν ότι η ηγεσία του κόµµατος δεν ήθελε, µε την προσχώρηση της 

Τρίτης Κατάστασης, να ενισχύσει την Αριστερή Αντιπολίτευση του Πουλιόπουλου. Τελικά, ένα 

κοµµάτι µόνο µε αρχηγό τον Μάρα θα ενταχτεί στο ΚΚΕ, ένα άλλο θα παραµείνει εκτός 

οργάνωσης, ένα τρίτο θα επιστρέψει στο Αρχείο µέσα στην επόµενη τριετία, ενώ ένα άλλο θα 

συνενωθεί µε τη δεύτερη διάσπαση του Αρχείου στα 1929, τους φραξιονιστές.230 Γενικά η Τρίτη 

Κατάσταση εκτιµούσε ότι χρειάζεται ένας συνταιριασµός ανοιχτής πολιτικής δράσης στην κοινωνία 
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και µυστικής δράσης µέσα στην εργατική τάξη, όπως γινόταν µε τον αρχειοµαρξισµό της εποχής 

Τζουλάτι. 

 Αλλά και από τη µεριά της καινούριας αντιπολίτευσης στο ΚΚΕ φανερώνεται µια 

ανοµολόγητη αναγνώριση της θεωρητικής εργασίας του αρχειοµαρξισµού. Λίγο πριν από το 3ο 

Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ, το οποίο συνήλθε το Μάρτιο του 1927, ξέσπασε κρίση στις γραµµές 

του κόµµατος, η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο την πολιτική γραµµή, ιδιαίτερα για το 

µακεδονικό ζήτηµα, την κακή οργανωτική κατάσταση, την έλλειψη πληροφόρησης για την κρίση 

στο ΚΚΣΕ και τις απόψεις των Σταυρίδη – Χαϊτά στο ζήτηµα της «αριστερής δηµοκρατίας» που 

οδήγησε στην αναζήτηση συµµαχιών µε αστικές δυνάµεις.231 Για το οργανωτικό ζήτηµα η τάση 

Πουλιόπουλου – Γιατσόπουλου υποστήριζε ότι το κόµµα διέρχεται µια διαρκή κρίση, της οποίας τα 

βασικά συµπτώµατα είναι: α) η έλλειψη ενός ηγετικού πυρήνα αγωνιστών µε µαρξιστική κατάρτιση 

και πολιτική ικανότητα προσαρµογής των κοµµουνιστικών αρχών στις συνθήκες της χώρας, ο 

οποίος θα εµπνέει εµπιστοσύνη στα µέλη και τους υποστηρικτές του κόµµατος, β) η κακή ποιοτική 

σύνθεση και γ) η δυσαναλογία µεταξύ του αυθόρµητου και του συνειδητού κινήµατος. Για την 

απαλλαγή από αυτήν την κρίση πρότειναν συστηµατική εκκαθάριση του κόµµατος από τα ασταθή 

και τυχοδιωκτικά στοιχεία, προσπάθεια για την εξύψωση του µορφωτικού και πολιτικού επιπέδου 

των µελών και τέλος, αυστηρή επιλογή κατά την εισδοχή νέων µελών. Γι’ αυτές τις απόψεις της, η 

τάση Πουλιόπουλου – Γιατσόπουλου χαρακτηρίστηκε «λικβινταριστική» (= διαλυτική) από την 

αντίπαλη φράξια της οµάδας των κούτβιδων των Ζαχαριάδη – Χαϊτά, δηλαδή ότι θέλει να διαλύσει 

το κόµµα.232 Στην πραγµατικότητα η οµάδα της νέας αριστερής αντιπολίτευσης συνειδητοποίησε 

ότι η µπολσεβικοποίηση της οποίας ηγήθηκε απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα επίπεδα µε 

αρνητικότατες συνέπειες για το εργατικό κίνηµα και το κόµµα.  

Τόσο οι κριτικές όσο και οι προτάσεις στις οποίες καταλήγουν οι Πουλιόπουλος – 

Γιατσόπουλος για την έξοδο από την κρίση είναι σε αρκετά σηµεία σχεδόν όµοιες µε τις απόψεις 

των Τζουλάτι – Σαραντίδη στα 1921. Ο ίδιος µάλιστα ο Πουλιόπουλος θα αναγνωρίσει ότι ο 

αρχειοµαρξισµός αναπτύσσεται πάνω στις ελλείψεις του κόµµατος στο µορφωτικό και οργανωτικό 

πεδίο. Στα κείµενα που έστειλε στον Ριζοσπάστη κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου 

θα εκτιµήσει, αναζητώντας τα αίτια της κρίσης στο ΚΚΕ, πως «η εσωτερική ανώµαλη κατάσταση 

του Κόµµατος είναι αναµφισβήτητο ότι πολλούς καλούς συντρόφους τους έσπρωξε έξω απ’ αυτό 

ενώ άλλα καλά στοιχεία τα κάνει να διστάζουν να µπουν και να εργάζονται για τον κοµµουνισµό 

ατοµικά έξω από το Κόµµα». Πάνω σε αυτήν βάση αναγνωρίζει πως «η οργάνωση του ‘Αρχείου 

του Μαρξισµού’ ενώ από το ένα µέρος ασκεί διαλυτική πολιτική εναντίον του κόµµατος και το 

δίχως άλλο βλαπτική για τον κοµµουνιστικό αγώνα, ωστόσο από το άλλο µέρος µε την 
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προπαγανδιστική της εργασία φρονώ ότι ωφελεί ως ένα σηµείο τον αγώνα αυτό προετοιµάζοντας 

στοιχεία τα οποία στις κατοπινές εξελίξεις του κινήµατός µας µέλλουν ν’ αποτελέσουν ασφαλώς 

αγωνιστές του Κ.Κ.Ε.»233 Στην πολιτική πλατφόρµα που θα καταθέσει στο συνέδριο θα καλέσει το 

κόµµα «ν’ αντιµετωπίση το ‘‘Αρχείο Μαρξισµού’’ σα µια ιδιόµορφη ελληνική οργάνωση που 

εκµεταλλεύεται την οργανωτική ακαταστασία του Κόµµατος και το νάνο µορφωτικό επίπεδο των 

µελών του, ζητεί στο όνοµα του Κοµµουνισµού να διαλύση το Κόµµα και χωρίζει αντιµαρξιστικά 

τη θεωρία από πράξη» και θα υπερασπίσει το δικαίωµα των µελών της Τρίτης Κατάστασης να 

διατηρήσουν τις δικές τους αντιλήψεις για την εξυγίανση του κόµµατος.234 Το κόµµα θα τον 

κατηγορήσει ότι λειτουργεί αντικοµµατικά και ότι ταυτίζεται µε τον αρχειοµαρξισµό.235 

Ουσιαστικά, λοιπόν, η τοποθέτηση του Πουλιόπουλου για τον αρχειοµαρξισµό την περίοδο της 

κρίσης µέσα στο κόµµα δείχνει ότι και ο ίδιος αναγνώριζε την αναγκαιότητα κάποιων πρακτικών 

που ο αρχειοµαρξισµός εµφάνιζε, γιατί ακριβώς ο αρχειοµαρξισµός εκείνη την περίοδο 

αναπτυσσόταν και αυτό ο Πουλιόπουλος το αναγνώριζε.236 

Αυτό που έχει σηµασία είναι το γεγονός ότι οι δύο αντιπολιτεύσεις συγκλίνουν ιδεολογικά και 

για µια στιγµή εν δυνάµει οργανωτικά. Αυτό καταδεικνύει, θα λέγαµε, ότι αποτελούν προϊόντα 

κοινών διεργασιών µέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα, καθώς εµπεριέχουν ταυτόχρονα τόσο το 

στοιχείο της υπέρβασης όσο και το στοιχείο της συνέχειας. Αυτό σήµαινε για τον αρχειοµαρξισµό 

µια πολιτική έξοδο στην ανοιχτή δράση και για το ΚΚΕ αναπροσαρµογή της πολιτικής του γραµµής 

µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του κινήµατος και όχι τις εντολές της Κ∆ ή της ΒΚΟ. Και στις 

δύο περιπτώσεις το ζητούµενο ήταν ο µετασχηµατισµός των δύο οργανώσεων σε κόµµατα µαζών. 

Η κρίση αυτή του αρχειοµαρξισµού που προκύπτει από την δυσκολία προσαρµογής του στις 

συνθήκες της µεταπολιτευτικής ανάπτυξης του κινήµατος θα στείλει αρκετά µέλη στο ΚΚΕ και θα 

σηµάνει µια µικρή ανάσχεση της ανάπτυξής του σε σχέση µε το ΚΚΕ. ∆ηλαδή το ΚΚΕ παρά την 

κρίση του θα επανακάµψει και θα διατηρήσει την επιρροή του σε σηµαντικούς συνδικαλιστικούς 

τοµείς και θα συνεχίσει να εκφράζει τον κοµµουνισµό ως διακριτή τάση στην κοινωνία. Απλά 

πλέον απέναντί του ο αρχειοµαρξισµός δεν είναι µια «αίρεση», αλλά µια µαζική οργάνωση µε 

επιρροή που συνεχώς αυξάνει στη διάρκεια του δεύτερου µισού της δεκαετίας του 1920. Η άµεση 

αυτή ανταγωνιστική σχέση θα οδηγήσει σε οξυµένες συγκρούσεις ανάµεσα στις δύο οργανώσεις. 

 

Ενότητα ∆εύτερη 

Η διάσπαση των «φραξιονιστών» 
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Στα 1929, θα λάβει χώρα στο Αρχείο ένα νέο σχίσµα µε επίκεντρο τις οργανώσεις του 

Πειραιά. Ο ∆ηµήτρης Σούλας ηγετικό εργατικό στέλεχος τίθεται ύστερα από εντολή του 

Γιωτόπουλου σε διαθεσιµότητα. Οι αρχειοµαρξιστές που τον ακολούθησαν ονοµάστηκαν 

«φραξιονιστές». Με αυτό το όνοµα τους αποκαλούν τόσο ο Ριζοσπάστης όσο και ο Σπάρτακος. 

Σύντοµα, την διαγραφή του Σούλα ακολουθεί ο αποκλεισµός και άλλων στελεχών από τον 

Κεντρικό Πυρήνα του Πειραιά, οι οποίοι συγκροτούν τον πρώτο «φραξιονιστικό» πυρήνα. Αρχικά 

επικρατεί ο κοµµατικός «πατριωτισµός» και πρυτανεύει η άποψη να εποφευχθεί η διάσπαση. Έτσι, 

οι «αποκλεισµένοι» υποτάσσονται στην Εργασία και παραδίδουν τα σωµατεία που έλεγχαν, όπως 

το Σωµατείο Αρτεργατών. Στη συνέχεια µε απόφαση του «φραξιονιστικού» πυρήνα ο Σούλας 

αυτοεξορίζεται. Ουσιαστικά µε τον αποκλεισµό των µελών του Κεντρικού Πυρήνα, η οργάνωση 

του Πειραιά «αποκεφαλίζεται» από τα ηγετικά της στελέχη και µέσα σε λίγους µήνες το Αρχείο του 

Πειραιά καταρρέει, ενώ η κρίση διευρύνεται και στις άλλες δύο µεγάλες πόλεις, δηλαδή την Αθήνα 

και την Θεσσαλονίκη. Κατά την εκτίµηση του Σούλα, η επέκταση της κρίσης στις άλλες πόλεις 

έγινε µε ευθύνη της ηγεσίας. Εκείνη πρώτη γνωστοποίησε τις αιτίες και το µέγεθος της ρήξης, µε 

αποτέλεσµα τα µέλη της οργάνωσης αναγκαστικά να κληθούν και σε αυτές τις πόλεις να 

τοποθετηθούν απέναντι στα ίδια ζητήµατα. Στην Αθήνα πάντως ο «φραξιονισµός» δεν κατάφερε να 

ριζώσει, επειδή, πρώτον, η επιρροή του Γιωτόπουλου ήταν άµεση, καθώς δεν λειτουργούσε 

Περιφερειακή Επιτροπή, και, δεύτερον, τα στελέχη που συντάχθηκαν µε τους φραξιονιστές είχαν 

πολύ µικρή επαφή µε τον εργατικό κόσµο της οργάνωσης. Στην Θεσσαλονίκη κατάφερε να 

αποσπάσει γύρω στους δέκα αρχειοµαρξιστές. Στα 1930 θα αποσχιστεί µια άλλη οµάδα από το 

«Αρχείο», κυρίως φοιτητική, µε ηγέτη τον Μιχάλη Ράπτη και θα προσεταιριστεί τους 

«φραξιονιστές» ιδρύοντας την Κοµµουνιστική Ενωτική Οµάδα. Ο Λουκάς Καρλιάφτης εκτιµά 

συνολικά τον αριθµό των διασπασθέντων γύρω στους 200. Η οµάδα του Πειραιά αποτελούταν 

κυρίως από ανειδίκευτους εργάτες των εργοστασίων της ∆ραπετσώνας,  

Η ρήξη Σούλα-Γιωτόπουλου αποτελεί διάσπαση του ηγετικού µπλοκ που ανέτρεψε την 

ιστορική ηγεσία Τζουλάτι-Σαραντίδη-∆εδούση. Κατά την άποψη του Σούλα, το εργατικό κοµµάτι 

που είχε αναλάβει την εφαρµογή των αλλαγών και βρισκόταν µέσα στην συνδικαλιστική κίνηση 

συνειδητοποιούσε σταδιακά ότι δε χρειαζόταν την ηγεσία του Γιωτόπουλου, εκτιµώντας ότι 

παρέµενε µακριά από τις ανάγκες και τις εξελίξεις στον εργατικό τοµέα.237 Εποµενως, το εργατικό 

αυτό κοµµάτι πίεζε να αναλάβει το ίδιο την διαχείριση της οργάνωσης προκαλώντας ένα είδος 

«εξέγερσης», την οποία έµµεσα επιβεβαιώνει από την άλλη πλευρά και ο Γ. Ποντίκης238. Από αυτήν 

την «εξέγερση» βέβαια ένα µόνο κοµµάτι ακολουθεί τους φραξιονιστές. Ο Σούλας θεωρεί ότι «η 

κρίση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα κι’ αυτό γιατί ο ίδιος ο Αρχειοµαρξισµός δεν πήρε ‘‘ακόµα 
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ιδεολογική και πολιτική’’ µορφή.» Πάντως, η οργάνωση που προκύπτει από τους φραξιονιστές δίνει 

πολύ µεγάλη έµφαση στον «δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό» και γενικά στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες. Επίσης, αµέσως µετά την διάσπαση των «φραξιονιστών» επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες 

πολιτικής εµφάνισης του Αρχείου µε την συγκρότηση της ΚΟΜΛΕΑ και την σύνδεση µε την ∆ΑΑ, 

γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχτηκε η ηγεσία να προχωρήσει σε αλλαγές.  

Το σχίσµα που έλαβε στον αρχειοµαρξισµό στα 1929 και το σχίσµα, που έλαβε στο ΚΚΕ στα 

1927-28, παρουσιάζουν κοινό τόπο τον Πειραιά, καθώς αφορούσαν κυρίως τις αντίστοιχες 

οργανώσεις του Πειραιά. Στις εκτιµήσεις µας για την εµφάνιση του Σπάρτακου είχαµε υποστηρίξει 

ότι η αριστερή αντιπολίτευση του Πουλιόπουλου, που είχε κυρίως επικρατήσει στην ΚΟΒ Πειραιά 

και είχε σηµαντική επιρροή στην ΚΟΒ Θεσσαλονίκης, στις Κοµµατικές οργανώσεις δηλαδή των 

δύο πιο σηµαντικών εργατικών κέντρων της Ελλάδας, προέκυψε από την αναντιστοιχία της 

προλεταριακής δραστηριότητας ανάµεσα σε αυτά τα «ώριµα» προλεταριακά κέντρα και τις 

υπόλοιπες περιοχές που υπολείπονταν σε παράδοση και αντιστοιχούσαν σε πιο «µοντέρνες» 

παραγωγικές µονάδες και γενικά δοµές.239 Συγκρίνοντας τους Πίνακες 3 και 4, δηλαδή τους πίνακες 

που καταγράφουν την επιρροή του αρχειοµαρξισµού στα επαγγέλµατα σε Αθήνα και Πειραιά 

αντίστοιχα, παρατηρούµε µια διαφοροποίηση στο εξής σηµείο. Οι Αρχειοµαρξιστικοί Πυρήνες του 

Πειραιά είχαν δραστηριότητα, εκτός από τους χώρους της ειδικευµένης εργασίας µε τους οποίους 

είχε ταυτιστεί ο αρχειοµαρξισµός, σε µεγάλα εργοστάσια, δηλαδή σε παραγωγικούς χώρους 

ανειδίκευτης εργασίας, κάτι που δε συνέβαινε ούτε στην Αθήνα ούτε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό 

ενδεχοµένως να αποτελεί τον παρανοµαστή των εξελίξεων της ρήξης. Συγκεκριµένα, στα 1929, 

όπως έχουµε ήδη αναφέρει, διαφαίνεται ανοιχτά η αδυναµία του Αρχείου να οργανώσει κινηµατικά 

το Εργοστάσιο Λιπασµάτων, στο οποίο είχε εξαιρετικά µεγάλη επιρροή, σε αντίθεση µε τις µεγάλες 

επιτυχίες της οργάνωσης στους κλάδους των αρτεργατών και υποδηµατεργατών. Το γεγονός αυτό 

διασώζεται και το γνωρίζουµε από κείµενα του ίδιου του Σούλα, ο οποίος στιγµατίζει την αδυναµία 

αυτή του Αρχείου240. Παρότι, λοιπόν, οι αρχειοµαρξιστές και οι µετέπειτα απολογητές τους 

επιµένουν να θεωρούν ότι ο Σούλας αποκλείστηκε επειδή αµφισβητούσε τον Γιωτόπουλό, το 

προναφερθέν γεγονός ενισχύει την άποψη ότι ενδεχοµένωνς η ρήξη να προκλήθηκε από 

συγκεκριµένες πολιτικές αδυναµίες και συνδικαλιστικές ανεπάρκειες, που δε θα µπορούσαν να 

λάβουν στο σχετικά «απολίτικο» ακόµη πλαίσο του Αρχειοµαρξισµού αµιγώς πολιτικά και 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό ενδεχοµένως να έλαβε τη µορφή προσωπικής σύγκρουσης σε 

επίπεδο ηγεσίας. Οι «αδυναµίες» της οργάνωσης δηλαδή προσωποποιούνταν κατανοούνταν ωα 

λάθη και προσωπικές ανεπάρκειες.  
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Λαµβάνοντας υπόψη την αυτοεικόνα του Σπάρτακου σε σχέση µε το Αρχείο και έπειτα την 

αυτοεικόνα των αποσχισθέντων από το Αρχείο τροτσκιστών σε σχέση πάλι µε το παραδοσιακό 

Αρχείο του Γιωτόπουλου, ίσως να µπορούµε να ερµηνεύσουµε τον χαρακτήρα της διάσπασης. Για 

παράδειγµα, όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει µέσα από την αρθρογραφία του Πουλιόπουλου, ο 

Σπάρτακος κατηγορούσε τον αρχειοµαρξισµό για την αποκλειστική διασύνδεσή του µε τα 

βιοτεχνικά εργατικά στρώµατα και τους αυτοαπασχολούµενους («µια κατηγορία µικροαστικό-

συντεχνιακών εργατών και λουµπενπρολεταρίων») θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει τόσο για 

το ΚΚΕ όσο και για την οµάδα των Πουλιόπουλου-Μάξιµου. Ο Σπάρτακος πίστευε αντίθετα ότι 

εκφράζει τα κατεξοχήν προλεταριακά στρώµατα της βιοµηχανίας. Επίσης, από τα λόγια του 

Μενέλαου Μεγαριώτη αναδύεται η εικόνα που οι αποσχισθέντες τροτσκιστές από τον 

αρχειοµαρξισµό στα 1934 µαζί µε τους τροτσκιστές του Πουλιόπουλου (ενοποιήθηκαν στα 1937 

στην ΕΟΚ∆Ε) είχαν για την οργάνωση του Γιωτόπουλου. Θεωρούσαν ότι ο αρχειοµαρξισµός µε 

την ηθικολογία του και τις ιδιοµορφίες του δεν αντιστοιχούσε πια στην σύγχρονη εποχή. ∆εν 

εξέφραζε πια ίσως το «µοντέρνο» που ο τροτσκισµός ενδεχοµένως ήθελε να εκφράσει. Ο Γιάννης 

Ποντίκης παραδίδει για την περίοδο 1928-1929 την εικόνα της πραγµατοποίησης µιας εξέγερσης 

µέσα στο Αρχείο: «στην αρχή υπόκωφα, αργότερα πιο έντονα ακούγονταν οι φωνές των στοιχείων 

αυτών, ‘‘κάτω ο παλιός αρχειοµαρξισµός’’».241  

Όλα αυτά υποδεικνύουν µια πολιτική και ιδεολογική διαφοροποίηση από το αρχειοµαρξιστικό 

µοντέλο που πολλές φορές έχουµε υποστηρίξει ότι αντιστοιχεί στον κόσµο του µικροεργαστηρίου. 

Πολύ πιθανόν, λοιπόν, πέρα από τις διαφωνίες ανάµεσα σε Γιωτόπουλο και Σούλα και τις ιδιαίτερες 

σχέσεις ανάµεσα στον Σούλα και τα µέλη των τοπικών πυρήνων, η διαφοροποίηση στην 

παραγωγική βάση να επηρέασε την πολιτική κατεύθυνση των πυρήνων Πειραιά δηµιουργώντας 

παρεκκλίσεις από τον αρχειοµαρξιστικό κανόνα προκαλώντας την διάσπαση των 

«φραξιονιστών».242 Στην εξέλιξή της η οµάδα των φραξιονιστών (ΚΕΟ/ΛΑΚΚΕ) θα συνενωθεί στα 

1934 µε την οµάδα Σπάρτακος και θα συγκροτήσει την Οργάνωση Κοµµουνιστών ∆ιεθνιστών 

Ελλάδας (ΟΚ∆Ε). Η ΟΚ∆Ε βέβαια θα είναι µια πολύ µικρή οµάδα, µε περιορισµένη επίδραση στο 

εργατικό κίνηµα. Σηµασία, έχει ότι συντάσσεται µε την οµάδα που φέρει τις συγκεκριµένες 

αναπαραστάσεις για την κοινωνική βάση ΚΚΕ και Αρχείου. 

Την ίδια ακριβώς περίοδο πάντως µέσα στο ΚΚΕ θα εµφανιστεί ένα νέος διχασµός, ο οποίος 

θα ονοµαστεί «φραξιονισµός χωρίς αρχές». Στην ουσία, όπως υποστηρίζει ο Ελεφάντης, ο διχασµός 

αυτός δεν είναι χωρίς αρχές και τελικά αντανακλούσε σε µια προσπάθεια για υπέρβαση των 

πολιτικών της αρχής της Κ∆ για την τρίτη και τελευταία περίοδο του καπιταλισµού, που επέφερε 

καταστροφικές συνέπειες στο εργατικό και κοµµουνιστικό κίνηµα. Ο χαρακτηρισµός που 
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αποδίδεται στην µία από τις δύο τάσεις είναι «εργατική». Σχεδόν, λοιπόν, ταυτόχρονα 

παρουσιάζονται και στις δύο οργανώσεις (ΚΚΕ-Αρχείο) τάσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως 

εργατικές και φέρουν ενδεχοµένως περισσότερο µια εργατίστικη αντίληψη για την πολιτική. 

Συγκεκριµένα, η οµάδα των συνδικαλιστών Σιάντου-Θέου-Πυλιώτη-Παπαρρήγα, παρά το γεγονός 

ότι εκείνη εφάρµοσε την διάσπαση µε την ίδρυση της ΕΓΣΕΕ, εξέφραζε την τάση για αναίρεση της 

διάσπασης του εργατικού κινήµατος µε την δηµιουργία µιας ενιαίας Συνοµοσπονδίας.243 Η γραµµή 

αυτή, πέρα από το γεγονός ότι συµφωνεί γενικά µε την αντίληψη του αρχειοµαρξισµού για ενιαίο 

συνδικαλιστικό µέτωπο και λαβαίνει αποστάσεις από την τριτοπεριοδική γραµµή ασκώντας κριτική 

από τα αριστερά, ενδεχοµένως να σηµαίνει και διαφοροποίηση και πάνω στο ζήτηµα του µοντέλου 

της οργάνωσης της τάξης, καθώς η ενότητα µε τους συντηρητικούς σηµαίνει ταυτόχρονα και ενιαίο 

συνδικαλιστικό κίνηµα, δηλαδή ή θα λειτουργούν οι Βιοµηχανικές Ενώσεις ή τα κλαδικά σωµατεία. 

Κατά ένα τρόπο, πιθανότατα η ίδια η ελληνική πραγµατικότητα µε το διογκωµένο βιοτεχνικό τοµέα 

να πίεζε του συνδικαλιστές του ΚΚΕ να συµβιβαστούν µε τα ελληνικά δεδοµένα και να αποκλίνουν 

από τα οργανωτικά πρότυπα του ταιηλορικού βιοµηχανικού καπιταλισµού, ώστε να καταφέρουν να 

αποκτήσουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε εκείνα τα εργατικά στρώµατα που κυριαρχεί το Αρχείο.  

Για ακόµη µια φορά οι αντιπολιτεύσεις που γεννούσαν οι δύο οργανώσεις συγκλίνουν προς 

ένα ιδεατό µέσο όρο, καθώς τα ουσιαστικά διακυβεύµατα που δίχαζαν και τις δύο οργανώσεις, 

παρά τις διαφορετικές µορφές εκδήλωσής τους, εκκινούνταν από κοινά προβλήµατα και ζητήµατα. 

Ενδεχοµένως µάλιστα να υπάρχει επικοινωνία και επαφή µεταξύ των δύο κινήσεων, καθώς υπάρχει 

θεωρητική σύγκλιση πάνω στο ζήτηµα της τρίτης περιόδου και στα αποτελέσµατά της στο εργατικό 

κίνηµα. Η ΚΕΟ προσανατολίζεται ανοιχτά προς το Κόµµα και τοποθετείται ως αντιπολίτευσή του, 

γεγονός που σηµαίνει «πρωτοβουλία σ’ όλα τα σηµεία που τις επιτρέπουν οι δυνάµεις της και 

υποστήριξη του ΚΚΕ πάντα σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις». Παράλληλα, ο Ριζοσπάστης φιλοξενεί 

άρθρα του Σούλα εναντίον του Γιωτόπουλου, ενώ στο εργατικό κίνηµα οι δύο οργανώσεις 

συµµαχούν. Αυτήν την επικοινωνία θα στηλιτεύσει, µάλιστα, και θα καυτηριάσει µάλλον ο ίδιος ο 

Ν. Ζαχαριάδης, όταν αναλαµβάνει την ηγεσία του κόµµατος. Με το ψευδώνυµο Γούλης 

Πολέµαρχος γράφει: «πριν από την ανασυγκρότηση του Π.Γ. της Κ.Ε. δεν υπήρχε µια ενιαία και 

ξεκάθαρη πολιτική γραµµή για την αντιµετώπιση της φραξιονιστικής τροτσκιστικής οργάνωσης. Το 

ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ είχανε υποτιµήσει την τροτσκιστική αντεπαναστατική φύση του φραξιονισµού, 

σα να τονε χωρίζανε βασικά από τον αρχειοφασισµό. Είχανε δηµιουργηθεί σε µεγάλο βαθµό 

οππορτουνιστικές αυταπάτες – εχτός από τις παράλληλες ‘‘αριστερές’’ παρεκκλίσεις και 

συγχυστήκανε τα ιδεολογικά όρια ανάµεσα στο κόµµα και το φραξιονισµό. Κυρίως µέσα στη 

µαζική συνδικαλιστική  δράση, µέσα στην καθηµερινή πραχτική πάλη, στην εφαρµογή του ενιαίου 
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µετώπου από τα κάτω, στην οργάνωση, τη σύνθεση και τους σκοπούς των αριστερών 

επαναστατικών παρατάξεων υπήρχε µεγαλείτερη σύγχυση και καλλιεργήθηκαν οι πιο 

οππορτουνιστικές αυταπάτες (καπνοβιοµηχανία, τροχιοδροµικοί, αυτοκινητιστές, ανωνυµίτες, 

ιδιωτικοί υπάλληλοι, φοιτητές κτλ).»244 Αν και δε µιλάει ανοιχτά για επικοινωνία βλέπει 

«παράλληλες ‘‘αριστερές’’ παρεκκλίσεις» και ιδεολογική ταύτιση, που όµως συνεπαγόταν 

«οππορτουνίστικες αυταπάτες» στην εφαρµογή του «ενιαίου µετώπου από τα κάτω». Αυτό το 

τελευταίο ενδεχοµένως να υποδηλώνει πολιτική σύγκλιση κάτω από τη σηµαία του «ενιαίου 

µετώπου από τα κάτω».   

Γενικά, λοιπόν, ο φραξιονισµός εµφανίστηκε, θα λέγαµε, ως µία τάση ορθολογικοποίησης του 

Αρχειοµαρξισµού και προσαρµογής του τόσο στις κανονικότητες του λενινισµού όσο και σε 

περισσότερο µοντερνικά για την εποχή πρότυπα πολιτικής δράσης και συγκρότησης που έβρισκαν 

απήχηση στο εργατικό κίνηµα. Ας µην ξεχνάµε ότι εκείνη την περιόδο ακριβώς αρχίζει στις αστικές 

εφηµερίδες και περιοδικά η συζήτηση για τον «ρασιοναλισµό» της παραγωγικής δοµής µε τα 

χαρακτηριστικά του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού να προβάλλονται ως τα πλέον σύγχρονα 

προς µίµηση παραγωγικά µοντέλα. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν εφαρµόζεται ο ταιηλορισµός. Κυρίως 

παρατηρούνται συγχωνεύσεις, αύξηση του ρόλου του χρηµατικοπιστωτικού κεφαλαίου στις 

βιοµηχανίες, καθώς επίσης και συµφωνίες µορφής καρτέλ. Αυτό το οποίο υποστηρίζουµε όµως 

είναι ότι την περίοδο αυτή αλλάζουν τα πρότυπα οργάνωσης της παραγωγής και αυτό δεν µπορεί 

παρά να επηρεάσει και τα πρότυπα των εργατών. Θα λέγαµε λοιπόν, ότι σε αυτήν τη βάση 

αναπτύσσεται µέσα στο Αρχείο η προδιάθεση ιδεολογικής και ίσως πολιτικής σύγκλισης µε κάποιες 

τάσεις µέσα στο ΚΚΕ, που αναζητούν εξίσου, αν και από διαφορετική αφετηρία, προσαρµογή µε 

την ελληνική πραγµατικότητα. 
 

Ενότητα Τρίτη 

Η ίδρυση της ΚΟΜΛΕΑ και η σύνδεση µε την ∆ΑΑ 
 

Στα 1930, η ίδρυση της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας 

Αρχειοµαρξιστών και η σύνδεση µε την ∆ΑΑ θα σηµάνει για τους Αρχειοµαρξιστές µια πολύ 

σηµαντική τοµή. Ο Αρχειοµαρξισµός µε την ΚΟΜΛΕΑ αποκτά πολιτικό και ιδεολογικό πρόσωπο 

το οποίο ήταν πλεόν απαραίτητο για την συνέχιση της δράσης του. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο 

Γιωτόπουλους προσανατολιζόταν ήδη από τα 1927 προς τον Τρότσκι. Ο Κώστας Αναστασιάδης 

γράφει σχετικά πως «στο τέλος του 1927 ο Γιωτόπουλος µας έκανε µιαν εισήγηση για την 

κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Για το πώς τα σοβιέτ άδειασαν από το περιεχόµενό τους και οι 
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συνεδριάσεις γίνονταν τυπικές, για το πώς καταστέλλονταν οι συζητήσεις µέσα και µετά µας είχε 

διαβάσει κάποιο κείµενο διακήρυξης µιας οµάδος αντιπολιτευοµένων.»245 Η οργάνωση όµως 

ουδέποτε µέχρι το 1930 βάθυνε τη συζήτηση ή έλαβε σαφή θέση απέναντι στη διαµάχη Τρότσκι-

Στάλιν. Το έτος 1930 ήταν αναµφισβήτητα ένα ετος τοµή για το Αρχείο. Η διασπαστική κίνηση των 

«φραξιονιστών» του Σούλα (1929) και η ενδοκοµµατική «εξέγερση», που περιγράφουν οι Σούλας 

και Ποντίκης, ενδεχοµένως, όπως έχουµε ήδη υποστηρίξει, να επέδρασε καταλυτικά πιέζοντας για 

επιτάχυνση της διαδικασίας «ολοκλήρωσης» της µπολσεβικοποίησης. 

Τα γεγονότα γύρω από την διαδικασία µε την οποία οι αρχειοµαρξιστές ήρθαν σε επαφή µε 

τον Τρότσκι είναι γνωστά τόσο από τις µαρτυρίες των τροτσκιστών όσο και από τα δηµοσιευµένα 

αρχεία του Τρότσκι. Τον Απρίλη του 1930 πραγµατοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της 

∆ιεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης (∆ΑΑ). Ήταν η εποχή που Τρότσκι ζούσε εξόριστος στην 

Τουρκία και διέµενε στην Πρίγκηπο. Κατά την εκτίµηση του Τρότσκι δεν προσφέρονταν ακόµη οι 

ιστορικές προϋποθέσεις για την δηµιουργία µιας νέας διεθνούς.246 Την ίδια ακριβώς περίοδο, την 

άνοιξη του 1930, η αρχειοµαρξιστική ηγεσία απέστειλε επιστολή στον Τρότσκι µε την οποία 

γνωστοποιούσε την ιστορία και την δράση της οργάνωσης και εκδήλωνε την επιθυµία της για 

συµπόρευση. Την επιστολή µετέφερε ένας αρχειοµαρξιστής εβραϊκής καταγωγής που ονοµαζόταν 

Όσκαρ και εργαζόταν στην Αθήνα ως πιανίστας. Σε αυτή έγραφαν: «Η αποτυχία της επανάστασης 

στη Γερµανία (1923), τα αποτυχηµένα κατ’ επανάληψη συνθήµατα που ήταν προορισµένα 

οµοιόµορφα για όλα τα κόµµατα της ∆ιεθνούς µετά το 1924, η άγνοια και η ελαφρότητα µε την 

οποία η Κοµµουνιστικής ∆ιεθνής διαχειρίζεται ζητήµατα κολοσιαίας σπουδαιότητας της οργάνωσης 

και της τακτικής των εθνικών της τµηµάτων, το κινέζικο ζήτηµα, το ζήτηµα της «τρίτης περιόδου» 

και µια σειρά άλλες λαθεµένες θέσεις και την κριτική της Ρώσικης Αντιπολίτευσης, επέτρεψαν τον 

προσανατολισµό της οργάνωσής µας πάνω στην κατάσταση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς και των 

επίσηµων κοµµάτων σ’ άλλες χώρες.»247 Από τα 1929 πάντως, η ηγεσία του Αρχείου 

προσανατολιζόταν ανοιχτά προς τον τροτσκισµό και αναζητούσε επαφές µε τροτσκιστικές οµάδες 

του εξωτερικού θεωρώντας ότι υφίσταται ταυτότητα απόψεων ανάµεσα στην Αριστερή 

Αντιπολίτευση και τον αρχειοµαρξισµό. Εκτιµούσαν ότι η νεοπαγής ∆ΑΑ «µπορεί να γίνει ένας 

αληθινός οδηγός του διεθνούς επαναστατικού κινήµατος και ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για 

την επιτάχυνση και τον θρίαµβό του και ταυτόχρονα για την τύχη και την εξέλιξη της ΕΣΣ∆».248 

Την ίδια όµως περίοδο, η οµάδα Σπάρτακος του Παντελή Πουλιόπουλου στέλνει µια άλλη 

αντίστοιχη επιστολή στον Τρότσκι. Το καλοκαίρι του 1930 η ∆.Α.Α. έστειλε τους Ραϋµόν Μολινιέ 

και Μιλ στην Ελλάδα µε αποστολή να έρθουν σε επαφή και µε τις δύο αντιπολιτευτικές οργανώσεις 

µε σκοπό την επίτευξη της ενότητας κάτω από τη σηµαία της ∆ΑΑ. Όπως µας πληροφορεί το 
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περιοδικό Σπάρτακος, οι αντιπρόσωποι της οµάδας αυτής, µε τους οποίους ήρθαν σε επαφή οι δύο 

γάλλοι τροτσκιστές, «απέκρουσαν κατηγορηµατικά κάθε τέτοια ένωση και κάθε συνεργασία ακόµη 

δε και οποιαδήποτε επαφή µε τους αρχείους γιατί τους θεωρούσαν αντεπαναστάτες» και 

«απεκάλυψαν πλήρως µε ντοκουµέντα, χρονολογίες, µαρτυρικές καταθέσεις, υποµνήµατα σ’ 

ανακριτές κλπ.»249 Οι Μολινιέ και Μιλ συγκρότησαν τότε µια επιτροπή µε σκοπό να κρίνει την 

ιστορία του αρχειοµαρξισµού. Στην ουσία, οι δύο οργανώσεις αντιπαρέβαλαν τις ιστορίες τους για 

να καταδείξουν η κάθε µια ότι ταιριάζει περισσότερο µε τη γραµµή της ∆ΑΑ. Οι αρχειοµαρξιστές 

αντέκρουσαν τις περισσότερες κατηγορίες που τους πρόσαπταν οι Σπαρτακιστές. Αποδέχτηκαν 

µόνο ότι απέκρυβαν την κοµµουνιστική τους ταυτότητα από τις καταθέσεις τους στα δικαστηρια. 

Κατά τον Λουκά Καρλιάφτη, τελικά «οι αντιπρόσωποι δια του στόµατος του σ. Μουλινιέ 

αποφάνθηκαν ότι οι αντιδικίες για την ιστορία δεν ήσαν, όπως τουλάχιστον διατυπώθηκαν απ’ τους 

Σπαρτακιστές, επιπέδου πολιτικών διαφορών, αρχής και δεν ήσαν ολοκληρωµένες έτσι που δεν 

ήταν δυνατόν ν’ αποτελέσουν άρνηση της ενότητας δοσµένου ότι συµφωνήθηκαν οι διεθνείς 

εισηγήσεις της ∆ΑΑ.»250  

Η σηµαντικότερη διαφωνία όµως ήταν η επιθυµία των αρχειοµαρξιστών να δράσουν ως 

ξεχωριστό ανεξάρτητο κόµµα και όχι ως αντιπολίτευση στο ΚΚΕ, όπως πρέσβευε τότε η ∆ΑΑ. 

Τελικά, επήλθε ένας συµβιβασµός µε αµοιβαίες υποχωρήσεις. Οι αρχειοµαρξιστές θα 

λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ως ξεχωριστή οργάνωση και ως αντιπολίτευση στο ΚΚΕ 

προτάσσοντας Ενιαίο Μέτωπο. Ο Λέων Τρότσκι αποστέλλει µία επιστολή που επισηµαίνει τις 

διαφορές αυτές και αποδέχεται τον συµβιβασµό: «Στην απόφαση που υιοθέτησε το Συνέδριό σας, 

αναφέρετε την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. Αν και οι σχέσεις σας µε την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή 

συνάγονται από τις γενικές σας θέσεις, παρόλα αυτά απαιτούν µια πιο ακριβή διατύπωση. Σε καµία 

περίπτωση δεν είµαστε έτοιµοι να εγκαταλείψουµε στους σταλινικούς τη σηµαία της 

Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, τις παραδόσεις της και τον προλεταριακό της πυρήνα. Παλεύουµε για 

την αναγέννηση της Τρίτης ∆ιεθνούς και όχι για τη δηµιουργία µιας τέταρτης. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

είναι που καθορίζουµε το ρόλο µας σαν διεθνή φράξια. Αυτό, όµως, δεν αποκλείει τη δυνατότητα, 

στην µία ή την άλλη χώρα, όπου το επίσηµο κόµµα είναι εξαιρετικά αδύνατο, να χρειαστεί να 

αναλάβει η Αντιπολίτευση, εν µέρει ή ολοκληρωτικά τα καθήκοντα ενός ανεξάρτητου πολιτικού 

κόµµατος (ηγεσία των συνδικάτων και των απεργών, οργάνωση διαδηλώσεων, υποβολή 

υποψηφιοτήτων). Μας είναι αδύνατο να αποφασίσουµε σε τι βαθµό µια τέτοια κατάσταση 

χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Αλλά ανεξάρτητα από το πώς θα λύσετε αυτό το ζήτηµα στο προσεχές 

µέλλον, αυτό δε θα αλλάξει τη γενική γραµµή της Αριστερής Αντιπολίτευσης. Ακόµη και όταν 

δράτε σαν Κόµµα, θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τµήµα της Τρίτης ∆ιεθνούς, 



 155

αντιµετωπίζοντας το επίσηµο κόµµα σαν µια φράξια, και προτείνοντάς του ενότητα στην δράση σε 

σχέση µε τις µάζες. Μια διακήρυξη από µέρους σας πάνω σε αρχές, γι’ αυτό το ζήτηµα θα είταν 

εξαιρετικά επιθυµητή».251  

Στις 28/9/1930 πραγµατοποιήθηκε η ιδρυτική Πρώτη Συνδιάσκεψη της Κοµµουνιστικής 

Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδας Ααρχειοµαρξιστών (ΚΟΜΛΕΑ) στην οποία 

έλαβαν µέρος 45 αντιπρόσωποι από την επαρχία, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς και οι 

δύο γάλλοι Μιλ και Μολινιέ. Αναµφισβήτητα, η περίοδος αυτή ήταν οµολογουµένως η καλύτερη 

από όλες τις περιπτωσεις για την αρχειοµαρξιστική οργάνωση, καθώς βρισκόταν στην κορύφωση 

της ανοδικής της πορείας και σε πολύ καλύτερη οργανωτική και πολιτική κατάσταση από όλες τις 

άλλες κοµµουνιστικές οργανώσεις. Η µεγάλη τοµή της Πρωτης Συνδιάσκεψης είναι η εφαρµογή 

των µπολσεβίκικων οργανωτικών δοµών. Εκλέγεται Κεντρική Επιτροπή και εκλέγονται 

Περιφερειακές Επιτροπές. Αµέσως εκδίδεται η εφηµερίδα Πάλη των Τάξεων που θα κυκλοφορεί 

µέχρι το 1949, ακολουθούν τα θεωρητικά περιοδικά ∆αυλός και Αρχειοµαρξιστής και µια σειρά 

θεµατικών εντύπων η Αγωνίστρια ως µηνιαίο όργανο του γυναικείου τµήµατος της ΚΟΜΛΕΑ, ο 

Προλετάριος ως δεκαπενθήµερο ισπανοεβραϊκό όργανο της ΚΟΜΛΕΑ, το Εργατικό Βήµα στην 

Θεσσαλονίκη, καθώς και µια σειρά άλλων κλαδικών εντύπων που τα έχουµε αναφέρει 

(Υποδηµατεργάτης, Αρτεργάτης) ή άγνωστα, όπως ο Υπαλληλικός Κήρυξ ή  Φωνή των Θυµάτων. 

Γενικά, γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα για τα κλαδικά έντυπα.252 Πάντως, το Αρχείο διέθετε δικό 

του τυπογραφείο από το 1926, το οποίο αρχικά λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων και έπειτα στην 

οδό Εµµ. Μπενάκη. Επίσης, η οργάνωση διατηρούσε δύο βιβλιοπωλεία, ένα στην Αθήνα, στην οδό 

Ακαδηµίας, και ένα στην Θεσσαλονίκη. Ακόµη, διατηρούσε γραφεία στην οδό Καΐρη. Το 

Οργανόγραµµα και οι πολιτικές και συνδικαλιστικές θέσεις της ΚΟΜΛΕΑ θα ολοκληρωθούν στο 

Πρώτο Συνέδριο της ΚΟΜΛΕΑ στα 1932. Με την ΚΟΜΛΕΑ αποκαθίσταται ο δηµοκρατικός 

συγκεντρωτισµός στο εσωτερικό της οργάνωσης. Αδιαµφισβήτητος ηγέτης και γραµµατέας της 

οργάνωσης παραµένει ο ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, ενώ δεύτερος τη τάξη είναι ο Γιώργος Βιτσώρης. 

Σηµαντικά στελέχη συνεχίζουν να είναι ο Λουκάς Καρλιάφτης (ψευδ. Κώστας Καστρίτης), ο Σωτ. 

Τσιγαρίδης (ψευδ. Γιάννης Ποντίκης), Κώστας Αναστασιάδης, Σταύρος Βερούχης, Παναγιώτης 

Καβαδάς (ψευδ. Σφυρής) κ.α. 

Το ΚΚΕ κατανοεί και προσλαµβάνει την πολιτική εµφάνιση του Αρχειοµαρξισµού ως µια 

αναγκαία µεταµόρφωση που ήταν υποχρεωµένο το Αρχείο να πραγµατοποιήσει, ώστε να 

προσαρµοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ταξικής σύγκρουσης που είναι τάξη ενάντια σε τάξη. 

Απέναντι σε αυτήν την οξυµένη πάλη «θα ήταν ανόητο και πολιτικά ηλίθιο πράγµα, αν ο αρχειο-

«µαρξισµός» έβγαινε µε απηρχαιοµένα συνθήµατα και µεθόδους να ξεγελάσει τις µάζες»253. Η 
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οµάδα Σπάρτακος, από την πλευρά της, εκτιµά ότι ο Τρότσκι παραπλανήθηκε και αρχίζει σταδιακά 

να αποστασιοποιείται από την ∆ΑΑ και συνδέεται µε την οµάδα του Λαντάου. 

Το κυριότερο πολιτικό ζήτηµα που θα προβάλλει η ΚΟΜΛΕΑ είναι το Ενιαίο Μέτωπο µε το 

ΚΚΕ, οµάδα Σπάρτακος και γενικά την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος. Εκείνη την 

περίοδο αναπτύσσεται σηµαντικά το διεκδικητικό κίνηµα των Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου, 

ξεσπάνε διάφορες απεργίες που καταλήγουν σε άµεσες συγκρούσεις µε το κράτος και πολλοί 

αρχειοµαρξιστές εξορίζονται και φυλακίζονται. Η Πάλη των Τάξεων κατηγορεί διαρκώς το ΚΚΕ 

για τη πολιτική των αποκλεισµών που εφαρµόζει για τους αντιπολιτευόµενους στις εξορίες και τις 

φυλακές. Η οργάνωση συµβάλλει καταλυτικά µετά την κρίση του 1929 στην ανάπτυξη του 

κινήµατος των ανέργων µε την Πεννηνταµελή Επιτροπή στην Αθήνα και την Τριανταµελή 

Επιτροπή στην Θεσσαλονίκη, όπου το ΚΚΕ διαφαίνεται ότι υπολειπόταν σηµαντικά σε 

δραστηριότητα. Τέλος, συµµετέχει ανοιχτά και δυναµικά µε τη σηµαία της ΚΟΜΛΕΑ και της ∆ΑΑ 

σε όλες τις πορείες και ιδιαίτερα στις πορείες της Πρωτοµαγιάς.  

 

Ενότητα Τέταρτη 

Η κρίση και η διάσπαση της ΚΟΜΛΕΑ 
 

Στα 1931 συγκροτήθηκαν και εκλεχτηκαν οι Περιφερειακές Επιτροπές της Οργάνωσης, ενώ 

στα τέλη του 1932 συγκλήθηκε το Πρώτο Συνέδριο της ΚΟΜΛΕΑ. Προηγήθηκε στην εφηµ. Πάλη 

των Τάξεων µια προσυνεδριακή συζήτηση, όπου διαφάνηκαν δύο κυρίως γραµµές. Η εισηγητική η 

οποία υπεράσπιζε γενικά την πορεία και την εξέλιξη της οργάνωσης και µία κριτική, η οποία 

προβληµατιζόταν πάνω σε µια σειρά ζητήµατα για το παρελθόν και το παρόν του 

αρχειοµαρξιστικού κινήµατος, όπως η εσωκοµµατική δηµοκρατία και η απουσία για πολύ καιρό 

από την συνδικαλιστική δράση. Εκτιµούσε ότι αυτές οι αντιλήψεις συνεχίζουν να υφίστανται ως 

βαρύδια στο εσωτερικό της οργάνωσης, παρά την τεράστια αλλαγή. Η εντύπωση, πάντως, που δίνει 

η ΚΟΜΛΕΑ σε εκείνη την περίοδο είναι ότι γενικά εφαρµόζει τον δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, 

δηλαδή λειτουργεί δηµοκρατικά. Οι τοποθετήσεις στην εφηµ. Πάλη των Τάξεων υπογράφονται από 

άγνωστα ονόµατα, γεγονός που σηµαίνει ότι υπέγραφαν µε ψευδώνυµα. Γενικά, φαίνεται πως η 

µυστικότητα στις διαδικασίες της οργάνωσης συνέχιζε να κυριαρχεί, έτσι όλα τα σώµατα 

συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν υπό το καθεστώς της παρανοµίας. Τα θέµατα που απασχολούσαν 

την ΚΟΜΛΕΑ αφορούσαν το συνδικαλιστικό, το οργανωτικό και την συγκρότηση Ενιαίου 

Μετώπου µε το ΚΚΕ. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στη συζήτηση για τον φασισµό. Οι 
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αποφάσεις της ΚΟΜΛΕΑ δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό ∆αυλός. Γραµµατέας επανεκλέγη ο ∆ηµ. 

Γιωτόπουλος. 

Ο Γιωτόπουλος αµέσως µετά το συνέδριο αναχώρησε στο εξωτερικό και ανέλαβε τη θέση του 

Γραµµατέα της ∆ιαρκούς Γραµµατείας της ∆ΑΑ µε το ψευδώνυµο «Witte» (στα ελληνικά 

διαβαζόταν «Βήτα»), καθώς η ΚΟΜΛΕΑ ήταν η µαζικότερη οργάνωση της Αντιπολίτευσης. Η 

πολύ µεγάλη συµβολή των ελλήνων τροτσκιστών στο τεταρτοδιεθνιστικό κίνηµα φαίνεται από το 

γεγονός ότι εκτός από τον Γιωτόπουλο, άλλος ένας έλληνας πρώην αρχειοµαρξιστής και µετέπειτα 

συµπλεύσας µε τον Πουλιόπουλο στην ΟΚ∆Ε, ο Μιχάλης Ράπτης, γνωστός ως Μισέλ Πάµπλο, θα 

αναδειχθεί µεταπολεµικά ηγέτης του διαρκώς σπαρασσόµενου τροτσκιστικού κινήµατος. Ο 

Γιωτόπουλος πριν καταλήξει στο Βερολίνο όµως επισκέφτηκε τον Τρότσκι στην Πρίγκηπο. Εκεί 

φάνηκε ότι οι διαφωνίες ανάµεσα στην ΚΟΜΛΕΑ και τον Τρότσκι δεν είχαν λυθεί σε µια σειρά 

ζητήµατα. Ο Τρότσκι για παράδειγµα υπεράσπιζε το ζήτηµα για την αυτονόµηση της Μακεδονίας, 

ενώ θεωρούσε σωστό το σύνθηµα για µια εργατοαγροτική κυβέρνηση που χρησιµοποιούσε το ΚΚΕ. 

Ο Γιωτόπουλος εξηγούσε ότι δεν υπάρχουν οι αντικειµενικές συνθήκες για ένα τέτοιο κίνηµα, ενώ 

επέµενε στο σύνθηµα για «δικτατορία του προελεταριάτου» θεωρώντας ότι τελικά και τα δύο 

σηµαίνουν το ίδιο πράγµα.  

Όταν ο Γιωτόπουλος ανέλαβε την γραµµατεία της ∆ΑΑ, βρέθηκε µπροστά σε µια κατάσταση 

διαρκών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων που οδηγούσαν συχνά σε διασπάσεις. Ο ίδιος ανέλαβε 

αρκετές πρωτοβουλίες, αλλά διχάζονται οι απόψεις µέσα στο τροτσκιστικό κίνηµα για το εάν 

λειτούργησε θετικά ή αρνητικά. Το 1933 ο Γιωτόπουλος θα έρθει σε ρήξη µε τον Τρότσκι πάνω στο 

ζήτηµα της ίδρυσης Τέταρτης ∆ιεθνούς. Γι’ αυτό το λόγο, ο Τρότσκι φαίνεται ότι κάποια στιγµή 

άρχιζε να υπονοµεύει την θέση και τον ρόλο του Γιωτόπουλου. Ο Θ. Μπενάκης στο βιβλίο του 

∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, µια πορεία από τον επαναστατικό στον φιλελεύθερο σοσιαλισµό αναφέρεται 

στην συµβολή του Γιωτόπουλου στα πεπραγµένα της ∆ΑΑ, ενώ καταπιάνεται αρκετά µε το θέµα 

της διαφωνίας Τρότσκι-Γιωτόπουλου. Συγκεκριµένα, ο Τρότσκι υποστήριζε την ανάγκη ίδρυσης 

µιας νέας διεθνούς, ενώ ο Γιωτόπουλος διαφωνούσε. Το παράδοξο είναι ότι µέσα σε τέσσερα 

χρόνια αντιστράφηκαν οι απόψεις τους πάνω στο ίδιο ακριβώς θέµα. Η αντίφαση αυτή παραµένει 

ακόµη όµως ένα ερώτηµα. Στην ουσία ο αρχειοµαρξισµός φαίνεται ότι τελικά αποτελούσε εγγενώς 

ένα συµπλήρωµα στο ΚΚΕ και δυσκολευόταν πολύ να αποκτήσει έναν διαφορετικό ρόλο. Η 

ΚΟΜΛΕΑ χωρίστηκε πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Ένα µέρος ακολουθούσε τον Γιωτόπουλο, ενώ ένα 

άλλο µε κυριότερη µορφή τον Βιτσώρη υπεράσπιζε τις απόψεις του Τρότσκι. Στα 1934, η διαφωνία 

αυτή θα κορυφωθεί και θα καταλήξει στην διάσπαση της οργάνωσης. Ο Γιωτόπουλος θα 

επικρατήσει κυρίως στην επαρχία, θα πλειοψηφήσει και θα κρατήσει τον τίτλο και την εφηµερίδα, 
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ενώ η τάση του Βιτσώρη θα µειοψηφίσει διατηρώντας κυρίως επιρροή στην Αθήνα. Μετά τη 

διάσπαση όµως ούτε η Κοµµουνιστική ∆ιεθνιστική Ένωση Ελλάδας (Κ∆ΕΕ) µε το περιοδικό 

Μπολσεβίκος, ούτε το Κοµµουνιστικό Αρχειοµαρξιστικό Κόµµα Ελλάδας θα έχουν την επιρροή της 

ΚΟΜΛΕΑ. Η διάσπαση της ΚΟΜΛΕΑ σηµαίνει και την κατάρρευση το αρχειοµαρξισµού ως ένα 

διακριτού µαζικού ρεύµατος στην εργατική τάξη. Η απόπειρα για την οικοδόµηση ενός δεύτερου 

κοµµουνιστικού κόµµατος στην Ελλάδα θα αποτύχει. Παράλληλα, το ΚΚΕ βρίσκεται σε αλµατώδη 

ανάπτυξη και θα κυριαρχήσει ολοκληρωτικά µέσα στο κοµµουνιστικό κίνηµα. 

Το ζήτηµα που ενδεχοµένως να προκύπτει από το σχίσµα του 1934 δεν αφορά τόσο την 

αναζήτηση της αφορµής της διάσπασης όσο την αναζήτηση κυρίως εκείνων των πολιτικών και 

κοινωνικών αιτιών που οδήγησαν στην αποτυχία συνολικά του εγχειρήµατος και στην κατάρρευση 

του Αρχείου. Σίγουρα, µια αιτία είναι η αδυναµία της ΚΟΜΛΕΑ να αναδειχτεί στο κεντρικό 

πολιτικό σκηνικό ως διακριτική πολιτική δύναµη µέσα στην κοινωνία. Η αιτία αυτή πηγάζει, 

καταρχήν, από την σχέση που είχε οικοδοµήσει µε το συνδικαλιστικό κίνηµα. Ο διαχωρισµός του 

πολιτικού ζητήµατος από τα συνδικαλιστικά αιτήµατα µπορεί να επέφερε την διεύρυνση της 

επιρροής του Αρχείου και την ηγεµόνευση σε συγκεκριµένους κλάδους, αλλά τελικά οδήγησε στην 

υποτίµηση του πολιτικού. Έτσι, υποβοήθησε το ΚΚΕ να κερδίσει την αποκλειστικότητα σε αυτό το 

πεδίο και να διατηρήσει το πλεονέκτηµα της ταύτισης µε το ελληνικό κοµµουνιστικό κίνηµα τόσο 

από τους εργάτες όσο και από τους αστικούς κύκλους.  

Στον προβληµατικό αυτό διχασµό προστέθηκε ακόµη ένας που αφορά την σχέση του Αρχείου 

µε το ΚΚΕ. Η λενινιστική θέση ότι η εργατική τάξη είναι µία και ενιαία και ως εκ τούτου ένα και 

ενιαίο είναι το πραγµατικό δικό της κόµµα καθόρισε τις επιλογές των αντιπολιτευοµένων σε όλα τα 

ΚΚ της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Για αυτόν τον λόγο, η ∆ΑΑ εξ αρχής αντιµετώπισε την ηγεσία της 

Κ∆ σαν αντίπαλη φράξια µέσα στην ίδια οργανωτική δοµή, δηλαδή την Κ∆. Το γεγονός ότι εντελώς 

αντίθετα η σταλινική οµάδα αντιµετώπιζε τους αντιπολιτευόµενους ολοένα και περισσότερο σαν 

εχθρούς συνέβαλε καταλυτικά στην αποδιάρθρωση της ∆ΑΑ µετά από συνεχείς διασπάσεις, εφόσον 

τόσο οι στρατηγικές στοχεύσεις της όσο και οι επιλογές της τακτικής της οδηγούσαν σε αδιέξοδα. 

Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγµα της χρεοκοπίας αυτής της αντίληψης αποτελεί η οµάδα 

Σπάρτακος, η οποία φέρει περισσότερο τα πολιτικά χαρακτηριστικά του διεθνούς τροτσκισµού, 

καθώς ακολούθησε ακριβώς την ίδια πορεία που ακολούθησε ο Τρότσκι και οι άλλοι ηγέτες της 

∆ΑΑ. Η οµάδα του Πουλιόπουλου και του Μάξιµου εφάρµοσε µε ακρίβεια την αντιπολιτευτική 

γραµµή της πίστης στην κοµµατική µοναδικότητα, σε βαθµό µερικές φορές, όπως στις κριτικές τους 

απέναντι στον αρχειοµαρξισµό, να γίνεται «βασιλικότερη του βασιλέα». Άµεσο αποτέλεσµα ήταν η 

αποµαζικοποίηση της κίνησης. 
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Από την άλλη, το Αρχείο ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά από τον διεθνή τροτσκισµό. 

Αποσπάστηκε από το Κόµµα σε µια άλλη περίοδο διαφορετική από ότι ο τροτσκισµός και µε βάση 

διαφορετικά διακυβεύµατα. Γρήγορα συγκροτήθηκε σε µια ξεχωριστή δοµή και έθεσε αυτόνοµα 

άµεσα και απώτερα καθήκοντα. Όταν τέθηκε το ζήτηµα της σχέσης του µε το κόµµα, η 

µαζικοποίηση και τα εντελώς ιδιόµορφα χαρακτηριστικά του καθόρισαν την επιλογή της 

αντιπαράθεσης µε το Κόµµα σαν ενιαίο σύνολο και όχι µε κάποια ηγετική οµάδα µέσα σε αυτό. Για 

τους Αρχείους το ΚΚΕ δεν ήταν κοµµουνιστικό κόµµα το οποίο είχε παραδροµίσει και εποµένως ο 

στόχος ήταν η επαναφορά στον σωστό δρόµο. Το ΚΚΕ ήταν εξαρχής ένα ψευτοκοµµουνιστικό 

κόµµα, ήταν η κρυφή έκφραση της σοσιαλδηµοκρατίας στην Ελλάδα και το Αρχείο είχε αναλάβει 

να οικοδοµήσει το σωστό κοµµουνιστικό κόµµα σε σύγκρουση και σε αντίθεση µε το ΚΚΕ. 

Αποτελούσε µια διαφορετική πολιτική οργάνωση µε δικιά της αυτόνοµη ιστορία και πορεία που 

δοµούταν στην αντίθεση µε το Κόµµα. Και αυτό ακριβώς ήταν το ιστορικό ζήτηµα που ενόχλησε 

τους «αυθεντικούς» τροτσκιστές του Πουλιόπουλου και ως ένα βαθµό του Σούλα, όταν οι 

αρχειοµαρξιστές υιοθέτησαν τον τροτσκισµό. Γιατί όταν το Αρχείο συνδέθηκε µε τον τροτσκισµό 

εφάρµοσε µια γραµµή που στην ουσία αναιρούσε την αυτόνοµη πορεία του. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να βρεθεί, παρά τις πρόσκαιρες επιτυχίες του προβάλλοντας το ζήτηµα της ενότητας, 

σε θέση αδυναµίας και να οδηγηθεί σε κρίση στρατηγικής ακριβώς πάνω στο ζήτηµα της σχέσης 

του µε το ΚΚΕ. Η ΚΟΜΛΕΑ βρέθηκε σε στρατηγική σύγχιση ανάµεσα σε µια αντίληψη που 

αναγνωρίζει την αποκλειστικότητα στο ΚΚΕ και σε µια άλλη που διεκδικεί ισότιµο ρόλο στην 

εκπροσώπηση της τάξης. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι µε την γραµµή της 

Αριστερής Αντιπολίτευσης στην Ελλάδα τόσο ο Σπάρτακος όσο και η ΚΟΜΛΕΑ βοήθησαν το 

ΚΚΕ να επανασυνταχτεί σε κρίσιµες περιστάσεις, όταν το κόµµα βρισκόταν υπό διάλυση.  

Στην υιοθέτηση της γραµµής της αριστερής αντιπολίτευσης καταλογίζει ο Γιάννης Ποντίκης 

την ευθύνη για «το χάσιµο µελών και επιρροής της Κοµµουνιστικής Αρχειοµαρξιστικής 

Οργάνωσης από το 1931 µέχρι το 1934».254 Μάλιστα, εκτιµάει ότι µέσω αυτής της γραµµής 

παρασυρθήκανε σε «αριστερίστικες» τριτοπεριοδικές εκδηλώσεις κλονίζοντας «την εµπιστοσύνη 

των µελών προς τη διεύθυνση και των συµπαθούντων προς την Οργάνωση», ενώ ταυτόχρονα δεν 

κατάφεραν να επιδράσουν και να επηρεάσουν σηµαντικά τα µέλη του ΚΚΕ.255 Στην πράξη, λοιπόν, 

η γραµµή της Αριστερής Αντιπολίτευσης ή και του Ενιαίου Μετώπου ως απόληξη αυτής, όσο τίµια 

και αν φαντάζει, δεν µπόρεσε να κερδίσει τον πόλεµο µε τα σταλινοποιηµένα κοµµουνιστικά 

κόµµατα, ακόµα κι αν κέρδισε αρκετές µάχες. Το ΚΚΕ έβλεπε πάντοτε και παντού 

«αρχειοφασίστες» και «λικβινταριστές» προδότες. Ιδιαίτερα, η επίθεση που δέχονται οι 

τροτσκιστικές µετά την ανάληψη της ηγεσίας του ΚΚΕ από τον Νίκο Ζαχαριάδη είναι οξύτατη και 
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χωρίς καµία ηθική αναστολή. Τα άρθρα στον Ριζοσπάστη βρίθουν από υβριστικές κορώνες εναντίον 

του Πουλιόπουλου και του αρχειοµαρξισµού256. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον το ΚΚΕ δεν 

απαντάει καθόλου πολιτικά, καθώς δεν ενδιαφέρεται για µια πολιτική σύγκρουση αρχών και θέσεων 

πάνω σε ένα κοινό άξονα. Αποσκοπούσε ανοιχτά στην παντελή εξολόθρευση κάθε αντιπάλου που 

βρισκόταν στα αριστερά του. Όταν αναφερόταν στο Ενιαίο Μέτωπο, ουσιαστικά εξαιρούσε τα 

αριστερότερα στοιχεία. Στην πράξη, η στροφή προς το Ενιαίο Μέτωπο µε την σοσιαλδηµοκρατία 

θα αποτελέσει εκείνη την λύση που θα κερδίσει περισσότερο πολιτικά µέσα στο εργατικό κίνηµα 

και θα επιτρεψει στο ΚΚΕ να διευρύνει την επιρροή του και να συντρίψει τους τροτσκιστές 

αντιπάλους του.   

Αλλά δεν είναι µόνο οι λεκτικές επιθέσεις που οξύνονται. Συχνά, οι σταλινικοί επιτίθενται 

απρόκλητα σε τροτσκιστές, οι οποίοι και αυτοί µε τη σειρά τους απαντάνε βέβαια βίαια. Η 

σύγκρουση αυτή θα οδηγήσει πολεµικά και µεταπολεµικά όµως στην φυσική εξόντωση της 

πλειοψηφίας του αντιπολιτευτικού δυναµικού. Η ενιαιοµετωπική αυτή λογική στον τροτσκισµό θα 

ακολουθεί µέχρι το τέλος τις τεταρτοδιεθνιστικές οργανώσεις όλων των εκδοχών. Τα τροτσκιστικά 

κόµµατα ποτέ δε θα αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση να πορευτούν αυτόνοµα. Πάντα, θα ελπίζουν 

στην µετατόπιση ή στην ανατροπή των συσχετισµών µέσα στα σταλινικά ή τα σοσιαλδηµοκρατικά 

κόµµατα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα θα χρησιµοποιούν την µέθοδο του εισοδισµού και θα 

εισχωρούν στα σοσιαλιστικά και κοµµουνιστικά κόµµατα.  

Ο Γιάννης Ποντίκης, όµως, προσθέτει και άλλες αιτίες που οδήγησαν στην αποσύνθεση και 

την κατάρρευση του Αρχειοµαρξισµού. Η δεύτερη αφορά την δηµοκρατική µετεξέλιξη που έλαβε 

χώρα στις εσωτερικές δοµές της ΚΟΜΛΕΑ εξαιτίας της επίδρασης του τροτσκισµού και η οποία 

µάλλον εφαρµόστηκε από την τάση του Βιτσώρη, τον καιρό που ο Γιωτόπουλος απουσίαζε στο 

εξωτερικό ως Γενικός Γραµµατέας της ∆ΑΑ.257 Η τρίτη αφορά την αποµάκρυνση γενικά του 

πνεύµατος της ηθικής που επικρατούσε παλιότερα µε αποτέλεσµα, όπως υποστηρίζει, η 

«δυσυπόστατη ζωή πολλών υπευθύνων, που δηµιούργησε το αίσθηµα αγανάκτησης και αηδίας σε 

πολλά µέλλη και συµπαθούντες της οργάνωσης, σε βαθµό που έµπαιναν στο περιθώριο και 

πάθαιναν απογοήτευση».258 ∆ηλαδή κατά την άποψή του η «ανηθικότητα» στην προσωπική ζωή 

της ηγεσίας οδήγησε στην απογοήτευση. Ανατρέχοντας, λοιπόν, στην ενιαία ηθική που θα πρέπει να 

διατρέχει συνολικά την ζωή των κοµµουνιστών ώστε ο αγωνιστής να µην είναι «δισυπόστατος», ο 

Ποντίκης εκτιµά ότι «αργά ή γρήγορα θα κλίνει προς το ένα µέρος. Η περίοδος του ιµπεριαλισµού, 

περίοδος όξυνσης της πάλης των τάξεων, που ο αγώνας δεν επιδέχεται συµβιβασµούς, βάζει 

σκληρά το δίληµµα: ή όλες σου οι πράξεις θα κατευθύνονται στον σκοπό µας ή θα µείνεις έξω απ’ 
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αυτόν». Η «εκδήλωση» αυτής της αντίφασης εκφράστηκε κατά την άποψή του κατά περίοδο της 

διάσπασης του 1934, όπου «αποβλήθηκαν» από το Αρχείο οι «µενσεβίκοι».259 

Αυτό που ίσως θα πρέπει να κρατήσουµε από την προσπάθεια των αρχειοµαρξιστών να 

συνδεθούν µε την ∆ΑΑ είναι ότι µεσοπολεµικά η ταξική πάλη κατανοούταν από τους κοµµουνιστές 

καταρχήν ως µια διεθνής διαδικασία που ξεπερνούσε τα εθνικά σύνορα. Η επανάσταση ήταν 

συνώνυµο του διεθνισµού απέναντι στον εθνικιστικό σωβινισµό. Αισθάνονταν ότι έπρεπε να 

ανήκουν σε µια διεθνή κοινότητα και να συντονίζουν διεθνώς τους αγώνες τους. Η διάλυση της Κ∆ 

στα 1943 θα σηµάνει την υποχώρηση αυτής της αντίληψης στο κοµµουνιστικό κίνηµα που θα 

επιβιώσει µόνο στο τεταρτοδιεθνιστικό χώρο. 
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Υποσηµειώσεις

                                           
230 Βλ. Κατσορίδας ∆,Λιβιεράτος ∆., Παλούκης Κ., ό.π., σ. 32, Μπενάκης Θ., ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος, ό.π., σ. 40-42, Ο Καρλιάφτης 
(Καστρίτης) γράφει για την Τρίτη Κατάσταση: «Οι τριτοκαταστάτες συνασπίστηκαν µε βάση κάθε λογής δυσαρέσκειες, 
δικαιολογηµένες ή όχι, που στρέφονταν βασικά κατά του Γιωτόπουλου. Έτσι εξηγείται και γιατί η ρήξη έπληξε την Αθήνα. ορισµένοι 
αναζητούσαν πρόσβαση στο µαζικό κίνηµα, µόλο που είχε αρχίσει συνδικαλιστική δουλειά µ’ επιτυχίες όχι ασήµαντες (1926-27). 
Άλλοι, δεν είδαν µε καλό µάτι – από  λόγους ησυχασµού – την µαζική δράση, ή τις µεταβολές, γιατί αδικήθηκαν στην επιλογή ή γιατί 
κατέστρεψαν ‘‘τα φέουδά’’ τους. Η Τρίτη Κατάσταση δεν ήταν οµοιογενής. Κάτω από τη φόρµουλα «ούτε κόµµα – ούτε αρχείο» 
υπήρχαν όλες οι αποχρώσεις του ουράνιου τόξου, φιλοαρχειοµαρξιστές που πίστευαν πως µόνο αυτοί αντιπροσώπευαν τον γνήσιο 
αρχειοµαρξισµό, µέχρι των φιλοκοµµατικών που κήρυσσαν την άµεση προσχώρηση στο ΚΚΕ. Ο Γκοβόστης βρέθηκε επί κεφαλής 
της ‘‘τρίτης κατάστασης’’, αλλά η άποψή του για ‘‘πολιτική εκδήλωση’’ δεν καρποφόρησε ή καλύτερα υπερφαλαγγίστηκε από το 
ρεύµα προσχώρησης στο κόµµα». Καστρίτης Κ., Η ιστορία του µπολσεβικισµού – τροτσκισµού στην Ελλάδα, µέρος τέταρτο: η νόθα 
«µπολσεβικοποίηση» του ΚΚΕ, Εργατική Πρωτοπορία, σ. 174 - 177 
231 Οι Πουλιόπουλος – Γιατσόπουλος αφού άσκησαν αυτοκριτική για το µακεδονικό τοποθετήθηκαν ενάντια στη γραµµή για 
αυτονοµία της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ κατηγόρησαν για σοσιαλδηµοκρατική υποχώρηση από τις αποφάσεις του 3ου 
Έκτακτου Συνεδρίου τις θέσεις για «πραγµατική ή αριστερή δηµοκρατία» που οδήγησαν σε λανθασµένες εκτιµήσεις για το ρόλο της 
δικτατορίας και σε αποτυχηµένες συµµαχίες µε αστούς πολιτικούς. 
232 Βλ. Κατσορίδας ∆,Λιβιεράτος ∆., Παλούκης Κ., ό.π., σ. 44 - 45 
233 Βλ. Πουλιόπουλος Π., Ριζοσπάστης, 26/1/1927  
234 Βλ. Πουλιόπουλος Π., Γιατσόπουλος Π., «Γράµµα στα µέλη του ΚΚΕ», 15/6/1927, αναδηµοσίευση στο Σπάρτακος, αριστερή 
αντιπολίτευση του ΚΚΕ, Κείµενα 1928, Ουτοπία 
235 Λίγους µήνες πιο έπειτα, στο κείµενο παραίτησης του Σεραφείµ Μάξιµου από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, ο Μάξιµος θα 
αναφέρει ως επιτυχίες της οµάδας του τη µετατόπιση του Πουλιόπουλου στο ζήτηµα του αρχειοµαρξισµού, γεγονός που δείχνει ότι 
πράγµατι και ο ίδιος ο Πουλιόπουλος, ο οποίος παλιότερα συνοµιλούσε µε τον Τζουλάτι, αναγνώριζε στους αρχειοµαρξιστές στοιχεία 
της δικής του σκέψης, χωρίς βέβαια να ταυτίζεται µαζί τους. Αργότερα, ο Πουλιόπουλος θα ασκήσει δριµύτατες επιθέσεις εναντίον 
του αρχειοµαρξισµού από το περιοδικό Σπάρτακος καθ' όλη την περίοδο της κυκλοφορίας του. Αλλά αυτή είναι µια διαφορετική 
περίοδος. 
236 Μάλιστα στο άρθρο κάποιου «Β», το οποίο ταυτίζουµε µε τις απόψεις της τάσης Πουλιόπουλου, η εκτίµηση πως η θεωρία του 
αρχειοµαρξισµού µπορεί «να σταθεί σε µια περίοδο σχετικής αδράνειας του προλεταριάτου είτε σχετικής είτε αντικειµενικής» 
υποδεικνύει την έµµεση και ανοµολόγητη αναγνώριση της ανάγκης για µια δράση αντίστοιχη του αρχειοµαρξισµού και αποδέχεται 
έµµεσα την υστέρηση του ΚΚΕ στα ζητήµατα µόρφωσης και οργάνωσης. Βλ. Β., «Ο αρχειοµαρξισµός και εµείς», Ριζοσπάστης, 
6/11/1926. Ο συγγραφέας του άρθρου φαίνεται και από άλλα σηµεία πως µάλλον ανήκει στον κύκλο του Πουλιόπουλου, γιατί άλλα 
άρθρα µελών του ΚΚΕ εκείνης της εποχής δεν επιδεικνύουν µια τέτοια ελαστικότητα προς τον αρχειοµαρξισµό. 
237 Ο Σούλας παραθέτει ενδεικτικά κάποια παραδείγµατα που θεωρεί ότι αποµυθοποιούσαν την αυθεντία της «Εργασίας» µπροστά 
στα απλά µέλη της οργάνωσης. Περιγράφει σκηνές που οι συµβουλές της «αποστειρωµένης» από την εργατική κίνηση ηγεσίας 
Γιωτόπουλου φάνταζαν στους συνδικαλιστές του Αρχείου καταστροφικές. «Από την ώρα που έσπασε το φράγµα της αποµόνωσης,», 
γράφει ο Σούλας, «γενήθηκε ένας καθαρός δυϊσµός µεταξύ της παλιάς κάστας των οµαδαρχών που σχηµάτισαν τώρα την αυλή της 
αόρατης ‘‘Εργασίας’’, … και της εργατικής οµάδας». Βλ. Σούλας ∆., Η Εργασία, ό.π., σ. 23 
238 Βλ. Ποντίκης Γ., «Αρχειοµαρξισµός συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 15/8/1946 
239 Βλ. Παλούκης Κώστας, Η αριστερή αντιπολίτευση στο ΚΚΕ, η Οµάδα Σπάρτακος, αδηµοσίευτη εργασία, Ρέθυµνο 2000 
240 Ο Σούλας δεν είχε κανένα λόγο να υποβαθµίσει την επιτυχία του Αρχειοµαρξισµού σε ένα χώρο που ίδιος ηταν υπεύθυνος, όταν 
δεν το έκανε για άλλους χώρους, όπως οι αρτεργάτες που ήταν πάλι ο ίδιος υπεύθυνος. 
241 Βλ. Ποντίκης Γ., «Αρχειοµαρξισµός συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 15/8/1946 
242 Βέβαια, ο Σούλας ήταν υποδηµατεργάτης και ο Ράπτης φοιτητής, αλλά αυτό έχει µικρή σηµασία στο ζήτηµα της διασύνδεσης των 
φραξονιστών µε καθαρά εργοστασιακά εργατικά στρώµατα. 
243 Βλ. Ελεφάντης Α., ό.π., σ. 113-9 
244 Βλ. Πολέµαρχος Γούλης (Ζαχαριάδης Ν.;), «Φραξιονισµός και τροτσκισµός», ΚΟΜΕΠ, Φεβρουάριος 1932. Η ταυτότητα του 
Ζαχαριάδη διακρίνεται από το ζαχαραδιακό ύφος του κειµένου. 
245 Βλ. Αναστασιάδης Κ., Αφήγηση, ό.π., 
246 Στον πρόλογο του έργου του Η ∆ιεθνής µετά τον Λένιν, έγραφε: «Από πολλές πλευρές ζητάνε να επιδοθούµε στο σχέδιο της 
δηµιουργίας µιας 4ης ∆ιεθνούς. ∆εν έχουµε ακόµα λόγους γι’ αυτό. Συνεχίζουµε ν’ αναπτύσσουµε την γραµµή της 3ης ∆ιεθνούς την 
οποία προπαρασκευάζαµε κατά την διάρκεια του πολέµου και την εποµένη του οποίοιυ µαζί µε τον Λένιν δηµιουργήσαµε.» Βλ. 
Καρλιάφτης Λ., ό.π.,  
247 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., 
248 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., 
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249 Βλ. «Ανακοίνωση της κοµµουνιστικής αντιπολίτευσης (οµάδας ‘‘Σπάρτακος’’) πάνω στο ζήτηµα των αρχειοµαρξιστών», 
Σπάρτακος, 4-5, Οκτώβριος-Νοέµβριος 1930 
250 Βλ. Καρλιάφτης Λ., ό.π., 
251 Βλ. Τρότσκι Λ., «Προς την Οργάνωση Μπολσεβίκων Λενινιστών Αρχειοµαρξιστών», Ποντίκι, 8/8/2002 
252 Από αυτά τα έντυπα έχουν διασωθεί όλα τα τεύχη του περ. ∆αυλού, (Βιβλιοθήκη της Βουλής), κάποια τεύχη της εφηµ. Πάλη των 
Τάξεων (Βιβλιοθήκη της Βουλής και ΕΛΙΑ), κάποια τεύχη του περ. Αρχειοµαρξιστής (ΕΛΙΑ) 
253 Βλ. Βορεινός Β., «Η στροφή του Αρχείο-«Μαρξισµού» και ο τροτσκισµός χωρίς µάσκα», ΚΟΜΕΠ, αρ. 1, περ. Γ, Μάιος 1931 
254 Κατά την άποψή του «οφείλεται στο ότι νοθεύτηκε η ορθή επαναστατική θεωρία του Μαρξ – Λένιν µε το τροτσκισµό και 
συγκεκριµένα οφείλεται πρώτα στην κατανόηση της τοποθέτησής µας σαν αντιπολίτευσης του Σταλινικού Κόµµατος µέχρι του 
σηµείου να µιλάµε για µεταρρύθµισή του σε κοµµουνιστικό». Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», 
Πάλη των Τάξεων, 29/7/1946 
255 Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 29/7/1946 
256 Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους τίτλους από την αντιτροτσκιστική αρθρογραφία του Ριζοσπάστη: «Αρχειοφασιστικός 
ανεµόµυλος και τροτκυστικός τσαρλατανισµός», 13 Νοεµβρίου 1931, «Ο αρχειοφασισµός πράχτορας του εχθρού», 3 Νοεµβρίου 
1932 «Ο αρχειοφασισµός στην υπηρεσία του Χίτλερ», 4 Μαρτίου 1933, «Το Αρχείο αστυνοµική οργάνωση. Από το παραλήρηµα του 
αρχειοφασισµού», 25 Μαϊου 1933, Ο δικολάβος της αντεπανάστασης (απάντηση στο βιβλίο του Πουλιόπουλου ∆ηµοκρατική ή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα;), 7 Ιουνίου 1934, «Οι σωµατέµποροι του κοµµουνισµού», 27 Ιούνη 1934 (το άρθρο αυτό 
αναφέρεται στον Πουλιόπουλο).  
257 Κατά την άποψή του, λοιπόν, η αποσύνθεση «οφειλόταν στην αντικατάσταση της συνειδητής πειθαρχίας, που πραγµατοποιείται 
µε την αυτοκυριαρχία και την αυτοθυσία µε το «δήθεν» έλεγχο εκ των κάτω της «βάσης» προς τα µέλη της διεύθυνσης εξ αιτίας µιας 
εντελώς εσφαλµένης κατανόησης των αρχών της δηµοκρατίας σε µια επαναστατική οργάνωση, µε την όλως µηχανική εφαρµογή από 
την τότε διεύθυνση της οργάνωσης του συστήµατος του «∆ηµοκρατικού Συγκεντρωτισµού» στην, σε στάδιο οργανωτικής 
αναπροσαρµογής τω δυνάµεων της, ευρισκόµενη τότε Αρχειοµαρξιστική Οργάνωση». Συγκεκριµένα, εξηγεί ότι µε αυτό τον τρόπο 
«στην Οργάνωσή µας δηµιουργήθηκε η αντίληψη διάκρισης µεταξύ των αγωνιστών σε υπέυθυνους που τα µέλη τους έβλεπαν σαν 
υπάλληλους που διατάσσουν και τα µέλη σαν «βάση» ποπυ ελέγχει µε δυσπιστία τους υπεύυνους». ∆ηλαδή ο Ποντίκης θεωρεί ότι 
χάθηκε η σχέση απόλυτης και άκριτης υποταγής που χαρακτήριζε τα µέλη του αρχειοµαρξισµού κατά την προηγούµενη περίοδο. Βλ. 
Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 29/7/1946 
258 Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 29/7/1946 
259 Βλ. Ποντίκης Γ., «Ο αρχειοµαρξισµός, συµβολή στην ιστορία του», Πάλη των Τάξεων, 29/7/1946 



Κεφάλαιο Τέταρτο 

Άνθρωποι και νοοτροπίες 
 

Ενότητα Πρώτη 

Οι αρχές της αρχειοµαρξιστικής ηθικής 
 

Από όλα όσα έχουµε γράψει και αναφέρει για τους αρχειοµαρξιστές µέχρι αυτό το σηµείο 

καταλαβαίνουµε ότι η αρχειοµαρξιστική σκέψη διαπνέεται βαθιά από ένα ηθικολογικό πνεύµα. Για 

τους Αρχείους, η ταξικότητα διαπλέκεται και συγχέεται µε την ηθική και κατανοούνται µαζί σαν 

ένα ενιαίο στοιχείο της κοινωνικής συµπεριφοράς που τέµνει και διαχωρίζει την ανθρώπινη 

κοινωνία ανάµεσα από τη µία στους ηθικούς και τίµιους εργάτες που είναι εν δυνάµει πραγµατικοί 

κοµµουνιστές και από την άλλη στους ανήθικους εκµεταλλευτές τους. Η ηθική έχει στην  

αρχειοµαρξιστική σκέψη ταξικό πρόσηµο. Η αστική τάξη στην προσπάθεια να επιβεβαιώσει την 

κυριαρχία της δεν χρησιµοποιεί µόνο το µέσο της βίας, αλλά προβάλλει στην εργατική τάξη την 

ηθική της, που είναι η ηθική του καταπιεστή και επιδιώκει, όπως γράφει ο Γ. Ποντίκης, «το 

πνευµατικό ευνούχισµα και την ηθική, από ταξική πλευρά, διαφθορά των σκλάβων αυτής». 

Αντίθετα, η εργατική τάξη προβάλλει την δική της ηθική που είναι ηθική της απελευθέρωσης και 

είναι προϊόν της πάλης της, καθώς «οι κανόνες της ηθικής των κοµµουνιστών πηγάζουν από τους 

όρους της διεξαγωγής του αγώνα για την ανατροπή της εκµεταλλεύτριας τάξης.» Συνεπώς, όσα 

καθοδηγούνται από την αστική τάξη και τις δυνάµεις της αγοράς επενεργούν έντεχνα στο 

«θέαρεστο αυτό έργο της πνευµατικής και ηθικής διαστροφής». Και αυτά είναι σχεδόν τα πάντα. 

Έτσι, «σχολείο, τύπος, εκκλησία, βιβλίο, θέατρο, κινηµατογράφος, και ραδιόφωνο, κάθε µορφή 

παρεχόµενης στο άτοµο ψυχαγωγίας και διασκέδασης, καφφενείο,λέσχη, καµπαρέ, και πορνείο, 

ταβερνείο και χασισοποτείο, όλ’ αυτά έµµεσα ή άµεσα ενισχυόµενα, στα φανερά δήθεν ή 

υποκριτικά καταπολεµούµενα, είναι µεσα διάδοσης των ‘‘κρατουσών ιδεών’’, στερέωσης της 

«ηθικής των πατεράδων µας», σεβασµού της ‘‘προαιώνιας κοινωνικής ισορροπίας’’ και ‘‘υποταγής 

του ατόµου στο πεπρωµένο του’’ που κάποιος άλλος έξω απ’ αυτόν φροντίζει συνέχεια να του 

δηµιουργεί.» 260  

Κατά αυτόν τον τρόπο, το ηθικολογικό αρχειοµαρξιστικό πνεύµα, όµως, ενώ ξεκινάει από µια 

ηθικοταξική αντίληψη για την κοινωνική συγκρότηση και οικονοµική λειτουργία, αυτονοµείται και 

καταλήγει σε έναν συγκεκριµένο ρυθµιστικό και κανονιστικό κώδικα της ανθρώπινης ζωής. Αυτός 

ο κώδικας συγκροτεί ένα πρότυπο στρατευµένου κοµµουνιστή αγωνιστή, ο οποίος υποτάσσει όλο 

του το είναι στην υπόθεση του επαναστατικού αγώνα. Αυτός ο κοινωνικός αγωνιστής, εκτός από το 



 165

εµπόδιο της κρατικής βίας και τροµοκρατίας, αντιµετωπίζει και ένα άλλο εµπόδιο «που προέρχεται 

από το άµεσο περιβάλλον του και τις συνήθιές τους που έχει αποκτήσει προτού γίνει αγωνιστής, 

δηλαδή από την επίδραση της µικροαστικής ιδεολογίας, που προσπαθεί να τον διαφθείρει, να τον 

ρίξει στην απογοήτευση, στην αδράνια, να του καλλιεργήσει τον εγωισµό, τη διάθεση της ατοµικής 

καλοπέρασης κλπ.» Γι’ αυτόν το λόγο, «πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί µε το πνεύµα της 

αυτοκυριαρχίας και της αυτοθυσίας, που θα στηρίζεται στην κοµµουνιστική ηθική». Ως εκ τούτου, 

οι κανονιστικοί αυτοί όροι αφορούν τελικά όλες τις πλευρές της ζωής του και ρυθµίζουν βασικές 

δραστηριότητές του, όπως είναι οι σχέσεις µεταξύ των µελών της οργάνωσης και οι σχέσεις των 

µελών µε τρίτους. Ρυθµίζουν τις διαπροσωπικές, οικογενειακές και ερωτικές σχέσεις και γενικά την 

κοινωνική συµπεριφορά του στην καθηµερινότητα. Αυτός ο κώδικας προβάλλεται από τους 

αρχειοµαρξιστές ως η πεµπτουσία του κοµµουνισµού και η υιοθέτησή του από την κάθε επίδοξη 

«εργατική πρωτοπορία» θεωρείται βασική προϋπόθεση για την απελευθερωτική πάλη και την 

οικοδόµηση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, ένα σηµαντικότατο βήµα προς την επανάσταση.  

Τα µέλη του ΚΚΕ τα οποία δεν ακολουθούσαν αυτόν τον «εθιµικό» κανονισµό δεν 

θεωρούνταν πραγµατικοί κοµµουνιστές και στιγµατίζονταν κυρίως γι’ αυτό. «Ο αγώνας εναντίον 

του Κόµµατος,» γράφει ο Κ.Αναστασιάδης, «µολονότι διεξήγατο στο όνοµα του συνεπούς 

κοµµουνισµού, είχε έναν πολύ µικροαστικό και κουτσοµπολίστικο χαρακτήρα. Καταπιανόταν µε 

την κάθε περίπτωση που θα τους έδινε το έδαφος για να χαρακτηρίσουν το καθεστώς που υπήρχε 

στο κόµµα ως καθεστώς ελευθεριότητος και ανηθικότητος.»261 Η ίδια, λοιπόν, η αρχειοµαρξιστική 

οργάνωση θέτει ως σκοπό να διαδώσει και να καταστήσει τον ρυθµιστικό αυτό κώδικα ένα πρότυπο 

συµπεριφοράς όλης της τάξης. Αυτή είναι η διαδικασία µε βάση την οποία κατανοεί την πάλη 

ενάντια σε έναν εκ φύσεως ανήθικο καπιταλισµό.  

Ένας από τους βασικότερους κανόνες είναι η αποχή από το αλκοόλ, το κάπνισµα, την 

χαρτοπαιξία και το χασίς.  Οι δύσκολες κοινωνικές συνθήκες της εποχής, όπως η ανεργία, η 

υποαπασχόληση και γενικά η εξαθλίωση της υλικής διαβίωσης οδηγούν σε ψυχολογική κατάπτωση, 

πεσιµισµό, απάθεια και ραθυµία. ∆ηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ανυποληψία και 

χρωµατίζουν πολιτισµικά και ιδεολογικά τους υπαρκτούς ταξικούς φραγµούς και αποκλεισµούς 

εντείνοντας τις τάσεις κοινωνικής περιθωριοποίησης. Ο «λούµπεν» χαρακτήρας προλεταριακών 

οµάδων συχνά καταγγέλλεται όχι µόνο από τους αρχειοµαρξιστές, αλλά από το σύνολο του 

εργατικού τύπου. Ο αρχειοµαρξισµός αποσκοπεί να διατηρήσει ψηλά την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, 

το ηθικό, την σωµατική και ψυχική διάπλαση της εργατικής τάξης µπροστά στην αυτοκαταστροφή 

του «ρεµπέτικου» κλίµατος των ταβερνείων. Η πολιτικοποίηση και η επαναστατική δράση 

θεωρούνταν ασύµβατες µε το κλίµα της υπόγειας ταβέρνας. Οι αρχειοµαρξιστές αναλάµβαναν 



 166

αυτόκλητα να «σώσουν» τους εργάτες από το περιθώριο και να τους καταστήσουν αγωνιστές κατά 

ένα τρόπο της ίδιας της ζωής. Ο Φοίβος Αναστασιάδης θυµάται συγκεκριµένα πως ένα από τα 

πρώτα καθήκοντα που του έθεσε ο πυρήνας του, ήταν να «σώσουν» δυό εργάτες από το χασίς. Ο 

ίδιος µαζί µε την µετέπειτα γυναίκα του διατηρούσαν επαφή µε αυτούς του δύο εργάτες µέχρι που 

εντάχτηκαν στην οργάνωση.262  

Αλλά δεν απαξίωναν µόνο το «ρεµπέτικο  πολιτισµό», αλλά εξίσου τον πολιτισµό των αστών. 

Η αρχειοµαρξιστική οργάνωση προσπαθούσε να διατηρεί σε απόσταση τους εργάτες από τα θέατρα, 

τους κινηµατογράφους, τα χοροδιδασκαλεία θεωρώντας ότι αυτοί οι αστικοί θεσµοί εξαχρειώνουν 

την εργατική συνείδηση. Ο τότε αρχειοµαρξιστής Γιάννης Ταµτάκος µεταφέρει σήµερα αυτό το 

πνεύµα: «Η οργάνωση στην οποία µπήκαµε, ήταν κατά των χοροδιδασκαλείων, έτσι χορό δεν 

έµαθα, αφού χώθηκα από 17 χρονών παιδί στη βιοπάλη. Τους καφενόβιους τους κατηγορούσαµε. 

Οι αρχειοµαρξιστές ήταν εναντίον του καπνίσµατος και κάνανε σχετική εκστρατεία εναντίον του. 

Αυτό µε επηρέασε και µένα, γιατί ο πατέρας µου κάπνιζε πολύ και µου έλεγε ‘‘Παιδιά µη το µάθετε 

το τσιγάρο!’’.»263 Ως υποκατάσταστα ο αρχειοµαρξισµός χρησιµοποιούσε τις εκδροµές µε τα 

επαναστατικά τραγούδια και τα µαθήµατα, ενώ αργότερα οι πολιτιστικοί σύλλογοι της 

Πανεργατικής Ένωσης Θεσσαλονίκης (ΠΕΘ) θα οργανώνουν δικές τους θεατρικές παραστάσεις και 

εκδηλώσεις. Ο Αρχειοµαρξισµός προσέφερε ως υποκατάστατα την συνοχή, την αλληλεγγύη και τον 

στόχο, την ελπίδα για µια άλλη κοινωνία και προσπαθούσε να µετουσιώσει όλο αυτό το ιδεολογικό 

πρόταγµα µέσα στην αρχειοµαρξιστική οργάνωση. Η ίδια η αρχειοµαρξιστική οργάνωση 

οικοδοµούταν ως µικρογραφία της ιδεατής κοµµουνιστικής κοινωνίας. «Η προπαγάνδα για µια 

κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης τους συγκινούσε βαθιά.», γράφει ο Μ. Σούλας, ο ίδιος ο 

πυρήνας µας … ήταν ένα κοινωνικό κύτταρο πρότυπο µιας τέτοιας κοινωνίας».264  

Για το ζήτηµα της χρήσης αλκοόλ, του αλκοολισµού και της απαγόρευσής του ως 

προλεταριακή πρακτική υπάρχει, επίσης, ένα βιβλίο µε τίτλο Ο Αλκολισµός που κυκλοφόρησε στα 

1919 από το Εκδοτικό Τµήµα των Νεολαίων του ΣΕΚΕ και πιθανότατα προέρχεται από τον κύκλο 

Τζουλάτι που ηγεµόνευε στην ΣΕΝΑ. Σε αυτό, η πόση του αλκοόλ συνδέεται άµεσα µε κοινωνικές 

αιτίες που προκύπτουν από το οξυµένο κοινωνικό ζήτηµα και απαντούν στα προσωπικά του 

κοινωνικά αδιέξοδα. Έτσι, θέτει την κατανάλωση αλκοόλ γενικά και όχι µόνο την παθογενή σχέση 

µε το αλκοόλ ως ένα ενιαίο πρόβληµα µε το κοινωνικό ζήτηµα. Στη συνέχεια εξετάζει τις αρνητικές 

συνέπειες του αλκοόλ στην υγεία και στην φυσική κατάσταση. Τέλος, συνδέει την χρήση αλκοόλ µε 

την παθητικότητα των εργατών απέναντι στο χειραφετητικό κίνηµα.265 

Περισσότερο όµως όλες αυτές οι κανονικότητες του αρχειοµαρξισµού προέκυπταν από τον 

τρόπο που εκλάµβαναν τη σχέση του εργάτη, που γίνεται πρωτοπόρος αγωνιστής, µε τον ίδιο τον 
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αγώνα. Απαιτούσαν απόλυτη και ολοκληρωτική αφοσίωση σε αυτόν. Και γι’ αυτό το λόγο έθετε 

όρια σε κάθε είδους διασκέδαση που δεν ήταν ενταγµένη στα οργανωτικά και πολιτικά όρια του 

επαναστατικού σκοπού, δηλαδή της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. «Αυτή τη συµπεριφορά την 

δικαιολογούσαν λέγοντας ότι ο κοµµουνιστής πρέπει να είναι ασκητής αφοσιωµένος στην 

προπαγάνδα και στις πολιτικές του ιδέες», γράφει ο Κ. Αναστασιάδης.266 Έτσι, 

«διαπαιδαγωγούµενοι οι αρχειοµαρξιστές κατά τον τρόπο αυτό κατορθώνανε να κόβουν κάθε σχέση 

µε την καφενόβια των απεριορίστων ωρών  της κοντσίνας  και της άλλης αργόσχολης ζωής της 

ταβέρνας και του µπουρδέλου.»267 Μέχρι και τη συνήθεια να φορούν διακοσµητικά στα ρούχα τους 

απέφευγαν µαθαίνουµε από τον Γ. Ποντίκη. 

Συχνά, ο Ριζοσπάστης και τα µέλη του ΚΚΕ κατηγορούν τους αρχειοµαρξιστές για αυτές τις 

εµµονές τους: «Οι σταλινικοί όµως µας έκαναν κριτική γι’ αυτό και µας ρωτούσαν τι θα γίνει µε τη 

δουλειά των καπνεργατών εάν δεν καπνίζουµε. Εµείς λέγαµε να βάλουν καλαµπόκι, φυτέψουν άλλα 

πράγµατα. Μας λέγανε δεν καπνίζετε, δεν πίνετε, δεν πάτε στα χοροδιδασκαλεία, σαν το γάιδαρο 

του Νασρεντίν Χόντζα είσαστε, που τον έµαθε να κάνει ό,τι ήθελε αυτός, να µην τρώει, να µην 

πίνει. Που διασκέδαση … Άλλοι µας λέγανε παλαιοηµερολογίτες – ένας µε είπε µάλιστα 

αστειευόµενος και µάρτυρα του Ιεαχωβά – άλλοι αιρετικούς.»268 Άλλες φορές οι αρθρογράφοι του 

Ριζοσπάστη εκµεταλλεύονται την αδυναµία των αρχειοµαρξιστών να κρατήσουν την συνέπεια των 

λόγων τους: «Κάνανε θεωρία στους εργάτες πως δεν πρέπει να πίνουν ρακί και τσιγάρο και τα 

λεπτά να τα διαθέτουν για κάπου αλλού, αλλά τον καιρό που τον πάψανε από τη δουλιά και ύστερα 

µέσου του σωµατείου έπιασε πάλι, απ’ τον ενθουσιασµό του αγόρασε τσιγάρα, µέθυσε και χόρευε 

µέσα στο Καφενείο του Κ. Ψωµαρά παρά τις αντίθετες θεωρίες που έκανε στους εργάτες και την 

αρχειοµαρξιστικήν φαρισαϊκήν ηθικήν.»269  

Αλλά και οι ίδιοι οι Αρχειοµαρξιστές δε διστάζουν συνειδητά να παραβιάζουν τις ηθικές τους 

αρχές, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες του αγώνα. Ο Ποντίκης υπερθεµατίζει αυτών των 

«εξαιρέσεων»: «δεν µιλάµε εδώ για την ανάγκη του αγωνιστή που βρίσκεται υποχρεωµένος, για να 

εκτελέσει το καθήκον του, να βρεθεί στην ταβέρνα, στο καφενείο και όπου αλλού συγκεντρώνονται 

κι που ένα κρασί ή µια κοντσίνα χρησίµευε για την επίτευξη του σκοπού.» Όπου βέβαια σκοπός 

είναι η προπαγάνδα και ο προσηλυτισµός.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονταν τις ερωτικές τους σχέσεις. Για 

«παρθενική αποχή από κάθε πειρασµό!» τους κατηγορεί ο Ζαχαριάδης.270 Καταρχήν, αποφεύγανε 

τον αγοραίο έρωτα: «περιοριζόµασταν δηλαδή και στο σεξουαλικό ζήτηµα» , γράφει ο Γ. 

Ταµτάκος, αν και µάλλον αρκετές φορές παραβίαζαν αυτήν την αρχή: «αλήθεια είναι ότι πηγαίναµε 

στις ‘‘δηµόσιες’’», αναφέρει ο ίδιος271. Ο Θοδωράτος (Μαστρογιάννης) είναι πιο απόλυτος και 
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κατηγορηµατικός στις περιοριστικές επιβολές της οργάνωσης στον τοµέα αυτό, αλλά και στην 

παραβίαση αυτών των κανονικοτήτων. Θυµάται µάλιστα ότι όταν εκείνος κάποια φορά 

επισκέφτηκε ιερόδουλες συνελήφθη από ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης. Ο ίδιος όµως σηµειώνει 

ότι η σύνδεση του Αρχείου µε την ∆ΑΑ του Τρότσκι µετά το 1930 συνέβαλε αρκετά στην 

µετατόπιση απέναντι προς αυτά τα ζητήµατα.272 Ο Κώστας Αναστασιάδης αναφέρεται 

συγκεκριµένα στις συνέπειες του σεξουαλικού περιορισµού σε µια κοινωνία, όπως η ελληνική του 

µεσοπολέµου: «Στους νέους ανθρώπους ησκείτο µια συστηµατική ασκητική κατήχηση. Όχι στο 

µπορδέλο. Να το πει κανείς σε παιδιά 17-20 χρονώ εκείνη την εποχή ήταν κάπως ανεκτό. Αλλά 

ήταν ταυτόχρονα µια εποχή κατά την οποία δύσκολα µπορούσε να συνάψει κανείς ολοκληρωµένες 

σχέσεις µε οποιαδήποτε κοπέλα στην Ελλάδα. Προγαµιαίες σχέσεις δεν υπήρχαν τότε. Φυλάγαν την 

παρθενιά τους οι κοπέλες για να την παραδώσουν την νύχτα του γάµου µετά την στέψη».273 Θα 

πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι ο Γιάννης Ποντίκης στην επίσηµη ιστορία του Αρχειοµαρξισµού 

δεν αναφέρεται καθόλου σε ερωτικά ζητήµατα, παρά µόνο σε κάποιο σηµείο έµµεσα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα λόγια του Κώστα Αναστασιάδη, όπως και του 

Θοδωράτου, αναδύεται ένας ιδιαίτερος τρόπος πρόσληψης των αναγκών των δύο φύλων πάνω στο 

ερωτικό ζήτηµα, που µάλλον αντανακλά στις κυρίαρχες αντιλήψεις εκείνης της εποχής. 

Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι ο άντρας είναι εκείνος, ο οποίος πραγµατικά υποφέρει και υπέφερε 

στην περίπτωση των αρχειοµαρξιστών από την στέρηση και ως εκ τούτου αντιµετώπιζαν ως 

σηµαντικό πρόβληµα τον περιορισµό από την οργάνωση. Μάλιστα, εµµένουν πολύ σε αυτό το 

ζήτηµα, ιδιαίτερα ο Θοδωράτος. Τέλος, µεγάλη σηµασία δίνανε στις αρνητικές συνέπειες της 

πορνείας στην υγεία και τη σωµατική διάπλαση µε τα αφροδίσια νοσήµατα. Ο Φ. Αναστασιάδης 

θυµάται πως µεσα στα πλαίσια της ηθικής διάπλασης των κοµµουνιστών νέων επισκέφτονταν µε 

τους εκδροµικούς συλλόγους το Νοσοκοµείο Λοιµωδών «Συγγρού», ώστε να βλέπουν οι νέοι µε τα 

ίδια τους τα µάτια τα αποτελέσµατα της εκπόρνευσης όχι µόνο στις γυναίκες, αλλά και τους 

άντρες.274  

Οι αρχειοµαρξιστικές απόψεις όµως για την αποφυγή του αγοραίου έρωτα δεν προκύπτουν 

µόνο από τις ανάγκες του αγώνα ή από τον σεβασµό στο γυναικείο φύλο ούτε από κάποιο εν γένει 

κοινωνικό συντηρητισµό ούτε αποσκοπούσαν µόνο στη διατήρηση της νεανικής δυναµικότητας που 

κινδύνευε από τα αφροδίσια νοσήµατα, αλλά αντιπαραβάλλονται συνολικά µε µια αντίληψη περί  

ολοκληρωµένου πραγµατικού έρωτα. Γι’ αυτό το λόγο από πολύ νωρίς όλα τα ηγετικά στελέχη 

είχαν συνάψει σχέσεις που κατέληξαν όµως σχεδόν όλες σε «γάµο». Παρ’ όλα αυτά ο Κ. 

Αναστασιάδης καταγγέλει όµως την ηγεσία ότι προσπαθούσε να αποτρέπει τα µέλη του Αρχείου να 

συνάπτουν σχέσεις, ώστε να διατηρούν όλο τους το κέφι για την Οργάνωση και τον αγώνα, ενώ τα 
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ηγετικά στελέχη διατηρούσαν στο σύνολό τους ερωτικές σχέσεις. Ο περιορισµός αυτός ήταν κατά 

την άποψή του ακόµη πιο καταπιεστικός, γιατί τα µέλη υποχρεώνονταν σε διπλή παρανοµία. ∆εν 

υπήρχαν κυρώσεις, αλλά το κόστος από την ψυχολογική πίεση ήταν πολύ σηµαντικό. Μετά το 1927 

και την διάσπαση της Τρίτης Κατάστασης όµως ο ίδιος εκτιµάει πως «µε την ευλογία της Εργασίας 

άλλαξαν κάπως τα πράγµατα», επειδή, όπως υποθέτει, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι «ήταν ένας 

λόγος που αναπτύσσονταν φυγόκεντρες δυνάµεις».275 Ακόµη και ο Γ. Ποντίκης παραδέχεται 

εµµέσως το αδιέξοδο αυτών των πρακτικών και της αυστηρότητας, καθώς «φανερώθηκε αργότερα 

ότι πολλά παλαιά µέλη κάτω από την πίεση του αυστηρού περιβάλλοντος τυπικά είχαν δεχθεί να 

υποβληθούν στις θυσίες αυτές. ∆εν είχαν κάνει όµως την µεταλλαγή τους συνειδητά.» Ο ίδιος 

εξηγεί και απολογείται για τους λόγους χαλάρωσης των ηθικών µέτρων µετά το 1928, τα οποία 

υπερασπίζεται σε όλο του το κέιµενο. Εφόσον οι ηθικές αυτές βάσεις είχαν τεθεί στην οργάνωση 

και είχαν αποτυπωθεί στον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς των στελεχών του, τότε το Αρχείο 

µπορούσε να χαλαρώση την προπαγάνδα και την αξίωση από τα µέλη του να ακολουθούν αυτά τα 

πρότυπα. ∆ηλαδή αφήνει στην προσωπική ευχέρια των στελεχών του «µε την δικιά τους 

παρατήρηση και µε την µίµηση των πιο αφοσιωµένων αγωνιστών να αποκτήσουν αυτά τα ανώτερα 

χαρακτηριστικά».276  

Είναι φανερό πως η υποχώρηση αυτών των περιοριστικών µέτρων εφαρµόστηκε ύστερα από 

την εντεινόµενη αµφισβήτηση της ηγεσίας του Αρχείου που λάβαινε χώρα την περίοδο πριν, κατά 

τη διάρκεια και µετά την περίοδο του σχίσµαστος των «φραξιονιστών». Τα σηµαντικότερα στελέχη 

τότε του Αρχειοµαρξισµού, αναφέρει ο Ποντίκης, «για να κατορθώσουν να εξουδετερώσουν την 

αντίσταση αυτή δηµιούργησαν ολόκληρη θεωρία, ότι ‘‘η ατοµική ζωή των αγωνιστών δεν έχει 

καµία σχέση µε την υπόσταση των συντρόφων στο κίνηµα, ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγχιση µ’ 

αυτήν.»277 Σε αυτές ίσως τις έριδες θα πρέπει να αναζητήσουµε και τις απαρχές των διαφωνιών 

µέσα στο Αρχείο που αρχικά ήρθαν στην επιφάνεια µε την εκδήλωση της κίνησης των 

«φραξιονιστών» και αργότερα στα 1934 οδήγησε την οργάνωση στην διάσπαση και κατάρρευση. 

Με αυτές τις διασπάσεις αυτές αποσκίρτιζαν τα περισσότερο πιστά στον τροτσκισµό κοµµάτια, που 

ήταν ταυτόχρονα και περισσότερο «µοντερνικά». Αυτό δεν το αρνείται από την δική του πλευρά 

ούτε και ο Ποντίκης καθώς πιστεύει πως η εκδήλωση αυτής της διαφοροποίησης «τελικά βρήκε την 

έκφρασή της στην διάσπαση των µπολσεβίκων του 1934». Ονοµάζει τους αποχωρήσαντες της 

τάσης του Βιτσώρη «µενσεβίκους», καθώς ήταν βέβαια και η µειοψηφία, ενώ πιστεύει ότι εκ τότε 

«µια αναγέννηση της κοµµουνιστικής ηθικής παρουσιάζεται στο ΚΑΚΕ». Ένα, λοιπόν, από τα πιο 

σηµαντικά διακυβεύµατα που διαχώριζαν τους τροτσκιστές-αρχειοµαρξιστές από τους 
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παραδοσιακούς αρχειοαρξιστές ήταν και τα ζητήµατα ηθικής. Το ΚΑΚΕ, όπως φαίνεται, 

επανέρχεται στα παλιά αρχειοµαρξιστικά χαρακτηριστικά. 

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει ο τρόπος σύναψης γάµων. Οι αρχειοµαρξιστές δεν 

παντρεύονταν µε θρησκευτικό γάµο, αλλά εισήγαγαν µεταξύ τους ένα συγκεκριµένο τυπικό. 

Υπόσχονταν προφορικά ο ένας στον άλλον αιώνια πίστη, αγάπη και υποστήριξη στις δύσκολες 

στιγµές. Με αυτόν τρόπο είχαν παντρευτεί ο ∆ηµήτρης Γιωτόπουλος µε την Ζωή Μεταξά, ο 

Σταύρος Βερούχης µε την «Αντιγόνη» - Μαρίκα Βερούχη, ο Φοίβος Αναστασιάδης µε την Ντίνα 

Αναστασιάδη κ.α. πολλοί αρχειοµαρξιστές.278 Έδιναν µεγάλη σηµασία στον παράγοντα «έρωτα» 

απαξιώνοντας ιδελογικά και πρακτικά τους αστικούς γάµους. Μετά τη δικτατορία του Ι. Μεταξά 

όµως, όταν άρχισαν οι δυσκολίες µε τις συνεχείς διώξεις και αργότερα την περίοδο της κατοχής, οι 

περισσότεροι εξαναγκάστηκαν από τις περιστάσεις να συνάψουν θρησκευτικό γάµο. Υπάρχουν 

αρχειοµαρξιστές, όπως ο Θοδωράτος, που η ολοκληρωτική τους στράτευση στον αγώνα δεν τους 

επέτρεψε να παντρευτούν.  

Ο σεβασµός όµως στην γυναίκα, µερικές φορές προσλαµβανόταν µε παραδοσιακά κριτήρια 

της ελληνική κοινωνίας. Έτσι, όταν κάποτε ένας αρχειοµαρξιστής θέλησε να παντρευτεί την αδελφή 

της συζύγου του Γιωτόπουλου, την «ζήτησε» από τον Γιωτόπουλο ακολουθώντας το παραδοσιακό 

ελληνικό τυπικό. Ο Κ. Αναστασιάδης ταυτίζει µάλιστα την εξάρτηση των µελών από την Εργασία 

µε τον πατρικό ρόλο και την δοµή της οργάνωσης µε την πατριαρχική οικογένεια. «Και ίσως,» 

γράφει, «για πολύ κόσµο ο Γιωτόπουλος να ήταν το υποκατάσταστο του πατέρα. Είχε αυτό το υφος 

του συµβουλάτορα επί όλων των επιπέδων». «Γενικά,» αναφέρει σε άλλο σηµείο, «µέσα στο 

Αρχείο υπήρχε µια τάσις µιµήσεως του προσώπου του Γιωτόπουλου. Ο Γιωτόπουλος ήταν ένα 

είδωλο που – αν και παρακινδυνευµένη η έκφραση – ο καλόγερος κυττάζει να µοιάσει στον 

ηγούµενο.»279 Πολλές φορές, λοιπόν, παρά την ριζοσπαστική εκκίνηση αυτών των καθορισµένων 

πρακτικών µπορούσαν να καταλήγουν σε ένα στείρο και καταπιεστικό πουριτανισµό.  

Ο σεβασµός της σχέσης των συντρόφων, δηλαδή η αποφυγή σύναψης ερωτικών σχέσεων µε 

τις γυναίκες των συναγωνιστών, αποτελούσε επίσης σηµαντικό στοιχείο στην αρχειοµαρξιστική 

ηθική. Ελλόχευε ο κίνδυνος µε αφορµή ερωτικά ζητήµατα να προκληθούν δυσάρεστες συγκρούσεις 

που ενδεχοµένως να οδηγούσαν σε χαλάρωση της συντροφικότητας και της αγωνιστικότητας, ενώ 

µπορούσε να λειτουργήσουν καταλυτικά στην όξυνση των ενδοκοµµατικών διαφωνιών. Εξάλλου, ο 

πιο σηµαντικός ψυχολογικός παράγοντας στο «σπάσιµο» των αγωνιστών στις εξορίες ήταν, όταν 

υποψιάζονταν ότι η γυναίκα τους ή η φίλη τους αποµακρυνόταν συναισθηµατικά. Ο εξόριστος 

αισθανόταν προδοµένος και από την γυναίκα του και από τον σύντροφο και κατέρρεε πολύ πιο 

εύκολα. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να το χρησιµοποιούσε η Ασφάλεια και η Χωροφυλακή για 
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ψυχολογική πίεση. Οι αρχειοµαρξιστές ήταν, λοιπόν, αρκετά αυστηροί σε αυτό το θέµα. Η απόλυτη 

υπαγωγή στις ανάγκες του αγώνα δεν άφηνε περιθώρια για παρεκκλίσεις τέτοιου τύπου, που 

πράγµατι κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι υπό τις δεδοµένες συνθήκες της απόλυτης παρανοµίας 

µπορούσαν να αποβούν καταστροφικές. Για τους αρχειοµαρξιστές ο κοµµουνιστής άνθρωπος, ο 

άνθρωπος που επαγγέλεται την τέλεια κοινωνία δε νοείται να λειτουργεί αντισυντροφικά όχι µόνο 

σε τοµείς του αγώνα, αλλά σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά τα περιοριστικά µέτρα 

όµως δεν ήταν πάντα ένας στείρος πουριτανισµός. Σε µια περίοδο δύσκολη για την υλική επιβίωση 

οι αρχειοµαρξιστές έβλεπαν ότι η συγκρότηση στενών και ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων 

αποτελούσε για εργάτες το όπλο και η ελπίδα για µια άλλη κοινωνία. Το Αρχείο το οποίο 

λειτουργούσε το ίδιο σαν υποκατάστατο της οικογένειας πραγµάτωνε αυτόν το ρόλο. Για αυτό το 

λόγο, ο αποκλεισµός ήταν πραγµατικός κοινωνικός αποκλεισµός και περιθωριοποίηση. Η τιµιότητα 

και η ηθική καθαρότητα ήταν ουσιατικά οι απαντήσεις που έδιναν οι αρχειοµαρξιστές απέναντι 

στην αλλοτροίωση των καπιταλιστικών σχέσεων.  

 

 

Ενότητα ∆εύτερη 

Πρότυπα, προέλευση και κοινωνική λειτουργία  
του αρχειοµαρξιστικού ηθικού κώδικα 

 

Η ηθική, η τιµιότητα και η αξιοπρέπεια τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά της 

αρχειοµαρξιστικής σκέψης θα αποτελέσουν όπως είδαµε και τον κυριότερο άξονα της 

συνδικαλιστικής πρακτικής του Αρχείου. Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναζητήσαµε την καταγωγή 

της στα συγκεκριµένα αυτά προλεταριακά τµήµατα που κυρίως εξέφρασε ο αρχειοµρξισµός. Η 

ηθική, λοιπόν, είναι µέρος της καθηµερινότητας των αρχειοµαρξιστών συνδικαλιστών και 

αναδύεται από την ίδια την δοµή και τα χαρακτηριστικά της ταξικής σύγκρουσης στα συγκεκριµένα 

παραγωγικά µοντέλα και στην συγκεκριµένη ιστορική φάση. Γι’ αυτό έχει δίκιο από την πλευρά του 

ο Γ. Ποντίκης όταν ορίζει την ηθική ως «γένηµα των υποχρεώσεων που γεννιούνται σε κάθε 

αγωνιστή και ιδιαίτερα στα στελέχη του αγώνα αυτού από τη µελέτη της εξέλιξης του 

καπιταλιστικού συστήµατος»280. Γιατί ακριβώς οι αρχειοµαρξιστές κατανοούσαν τον καπιταλιστικό 

κόσµο µε βάση τις συγκεκριµένες ιστορικές οπτικές των εργατικών και µικροαστικών στρωµάτων 

από τα οποία προέρχονταν. Εφόσον, λοιπόν, η «ηθική τάξη» αποτελούσε τον τρόπο µε τον οποία 

κατανοούσαν οι συγκεκριµένοι εργάτες την λειτουργία της παραγωγής και της οικονοµία γενικά, 

είναι επόµενο η ηθική να αποτελεί το εργαλείο µε το οποίο κατανοούσαν ακόµη πιο γενικά την 
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ανθρώπινη κοινωνική συµπεριφορά. Στον συνδικαλισµό, ιδιαίτερα, οι εργάτες απέναντι στους 

εξαχρειωµένους συνδικαλιστές της εργοδοσίας αναζητούν και επιβραβεύουν την τιµιότητα, που στα 

λόγια και τις πράξεις των αρχειοµαρξιστών γίνεται ταξική, και σε αυτήν αναγνωρίζουν τον 

κοµµουνισµό. 

Κυρίως όµως ο «ηθικός κοµµουνισµός» είναι η απόλυτη υπαγωγή στον αγώνα. Είναι η 

αγωνιστική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του αγωνιστή που είναι πολύτιµος και δεν πρέπει να 

κατασπαταλάται άδικα. Ο Γ. Ποντίκης σε αυτό είναι σαφής: «Το κόψιµο κάθε συνήθιας … 

δευτερεύουσας ανάγκης και πολλές φορές ακόµη και αυτές τις πιο απαραίτητες ανάγκες του 

[υπονοεί τις ερωτικές σχέσεις] του επιτρέπανε την ικανοποίηση των υλικών αγώνων του 

επαναστατικού κινήµατος»281. Ο κοµµουνιστής είναι υποχρεωµένος από τις ανάγκες του αγώνα να 

αυτοπεριορίζεται στα ενδιαφέροντά του. Ως ένα βαθµό, η ηθική διάσταση αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δραστηριότητας σε κάθε εκδοχή του κοµµουνισµού, 

καθώς ο στρατευµένος και αναγνωρισµένος κοινωνικά κοµµουνιστής οφείλει πάντα να αποτελεί το 

παράδειγµα συνέπειας λόγων και πράξεων, ένα λαµπερό πρότυπο προς µίµηση. Οι εργάτες µπορούν 

να δικαιολογούν τα πάντα για τον εαυτό τους, αλλά επιθυµούν οι ηγέτες τους να είναι 

αποκαθαρισµένοι από τις δικές τους αδυναµίες. Η επιλογή της στράτευσης εξαναγκάζει ουσιαστικά 

τον αυτοπροσδιοριζόµενο ως επαναστάτη να υποδεικνύει µε την ίδια την ζωή του την υπαρκτή 

δυνατότητα ενός άλλου «καλύτερου ανθρώπου» που θα συµβολίζει την δυνατότητα οικοδόµησης 

ενός άλλου «καλύτερου κόσµου». Οφείλει δηλαδή να µη λειτουργεί στην οικονοµική, κοινωνική 

και προσωπική ζωή του µε βάση τα καπιταλιστικά πρότυπα (ανταγωνισµός, αριβισµός, 

ατοµικισµός), αλλά να εφαρµόζει τα πρότυπα της κοµµουνιστικής πρακτικής (αλληλεγγύη, 

συλλογική δράση, συλλογική ταυτότητα). Στην πραγµατικότητα, οι κοµµουνιστικές αυτές αξίες 

συγκροτούν ένα ξεχωριστό κώδικα συµπεριφοράς και ηθικής, επειδή ακριβώς η λογική της 

στράτευσης επεκτείνεται σε πολύ περισσότερους κοινωνικούς χώρους από εκείνον που οι υλικές 

συνθήκες εξαναγκάζουν την εκάστοτε ατοµικότητα να συνδεθεί µε τον κοµµουνισµό. Για 

παράδειγµα, ενδεχοµένως να είναι πολύ εύκολο για ένα συνδικαλιστή να ανταποκρίνεται σε αυτά τα 

πρότυπα στον χώρο της δουλειάς του, αλλά να είναι δύσκολο σε άλλους τοµείς της κοινωνικής 

δραστηριότητάς του ή και το αντίθετο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι αξίες αυτές, όταν 

αυτονοµούνται από τις υλικές συνθήκες που τις γεννάνε, συγκροτούν ένα ξεχωριστό ιδεολογικό 

πλαίσιο συµπεριφοράς, στο οποίο το άτοµο οφείλει να πειθαρχεί. Στο µπολσεβίκικο κόµµα της 

αυστηρής κολλεχτιβίστικης δοµής, που η ατοµικότητα διαχέεται απόλυτα στην συλλογικότητα, η 

παραβίαση αυτών των αρχών συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, διότι εκθέτει την οµάδα στο κοινό της. 
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Για αυτό τον λόγο, το ίδιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα αναλαµβάνει να εµφυσήσει αυτές τις αρχές 

στα µέλη του και να τις διαφυλάξει.  

Οι αρχές όµως αυτές, εκτός από έναν σκληρό πυρήνα που αποτελεί την ουσία του 

λενινιστικού κοµµουνισµού, καθορίζονται κάθε φορά από το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσει την δραστηριότητά του το µπολσεβίκικο κόµµα. Ενσωµατώνουν δηλαδή και 

προσαρµόζουν στον κοµµουνιστικό ηθικό κώδικα, στοιχεία της ηθικής της περιόδου και των 

λαϊκών και εργατικών στρωµάτων µε τα οποία διαπλέκεται και επιδιώκει να εκφράσει ή εκφράζει. 

Όταν διαπραγµατευόµασταν την συνδικαλιστική πρακτική του Αρχείου, διαπιστώσαµε στοιχεία της 

αρχειοµαρξιστικής ηθικής που κατάγονται από τις ιδεολογίες και τις νοοτροπίες των συγκεκριµένων 

στρωµάτων, συνειδητοποιώντας ότι προέρχονται από την ιδιαίτερη ταξική τους συγκρότηση. 

Επίσης, οι κοµµουνιστικές αρχές εµπεριέχουν σχεδόν πάντα στοιχεία από την κυρίαρχη ηθική 

σκέψη και συµπεριφορά που προβάλλει η ιδεολογία της άρχουσας τάξης. Ο κοµµουνισµός 

απαξιώνει τον καπιταλισµό κατηγορώντας τον ότι ακριβώς αδυνατεί εγγενώς να πραγµατώσει όσα 

επαγγέλθηκε µέσω του διαφωτισµού, δηλαδή την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ισονοµία, την 

ισότητα και την αδελφωσύνη. Ως εκ τούτου, ο κοµµουνισµός αυτοπροσδιορίζεται ως ο αυθεντικός 

συνεχιστής των οραµάτων του διαφωτισµού, που η ίδια η αστική τάξη πρόδωσε, όταν κατέλαβε την 

εξουσία. Με τον ίδιο τρόπο, το εκάστοτε µπολσεβίκικο κόµµα σε κάθε ιστορική περίοδο υιοθετεί 

στοιχεία της ηθικής της άρχουσας τάξης καταγγέλοντάς την ακριβώς ότι δεν τα τηρεί. Αυτό 

ακριβώς πράττει ο Γιάννης Ποντίκης όταν καταγγέλει την υποκρισία της ελληνικής αστικής τάξης 

που δήθεν καταπολεµά τις τάσεις ανηθικότητας στους εργάτες, ενώ στην πραγµατικότητα τις 

ενισχύει. Εξάλλου, η κοµµουνιστική ιδεολογία, όπως και κάθε άλλη επαναστατική ιδεολογία που 

γεννιέται µέσα στον καπιταλιστικό κόσµο, αδυνατεί να υπερβεί το αστικό πλαίσιο ιδεολογικής 

αναφοράς και να αυτονοµηθεί οριστικά θέτοντας δικά της πρότυπα.282 Η άρχουσα τάξη διατηρεί 

πάντα το πλεονέκτηµα να καθορίζει το πεδίο των διακυβευµάτων και της ταξικής πάλης. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, λοιπόν, ο αρχειοµαρξισµός ενσωµατώνει και προβάλλει ως εργατικά στοιχεία της 

ηθικής της ελληνικής αστικής ιδεολογίας του µεσοπολέµου.  

Ο κοµµουνισµός του αρχειοµαρξισµού, όµως, στηρίζεται περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο 

στην λογική της άµεσης οικοδόµησης της ιδεατής κοµµουνιστικής κοινωνίας στο παρόν. Επειδή, 

µάλιστα η αρχειοµαρξιστική οργάνωση συγκροτήθηκε έξω από τους χώρους εργασίας, 

οικοδοµώντας τον κοµµουνισµό πρωτίστως µέσα στις καθηµερινές σχέσεις των ανθρώπων και 

δευτερευόντως µέσα στις παραγωγικές σχέσεις, το στοιχείο της ηθικής αναπτύχθηκε διαχωρισµένο 

απόλυτα από την υλική εφαρµογή και πρακτική µέσα στην συνδικαλιστική πάλη. Για αυτό το λόγο 

κυριάρχησε ως µια αυταξία και µια ιδεολογία που αφορά τις εργατικές κοινότητες. Η κοινότητα 
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αναπήρων και θυµάτων πολέµου στους Αµπελοκήπους διεπόταν από ένα αυστηρό προφορικό 

κανονικό δίκαιο που καθόριζε τις υποχρέωσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόνταν και ρύθµιζε 

τις ερωτικές και κοινωνικές σχέσεις των µελών του. Όλοι όσοι ζούσαν στα Κουντουριώτικα µε τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο απέκτησαν συγγένεια. Γι’ αυτό το λόγο ο αρχειοµαρξισµός µετά το 1926 

αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε κλειστές µε ισχυρή εσωτερική συνοχή και αποµακρυσµένες από το 

κέντρο της Αθήνας εργατικές γειτονιές, όπως η Καισαριανή, οι Αµπελόκηποι και το Πολύγωνο. Η 

αθλιότητα των όρων διαβίωσης των προλεταριακών στρωµάτων την περίοδο του µεσοπολέµου θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε ένα είδος βαρβαρότητας και κοινωνικού καννιβαλισµού σαν αυτό που 

αναπτύσσεται σήµερα στα διάφορα γκέτο των σύγχρονων µεγαλουπόλεων, εάν οι ίδιοι οι εργάτες δε 

συγκροτούσαν ισχυρές δοµές αλληλεγγύης και συνοχής για να αντιπαρέλθουν τις δυσκολίες τις 

ζωής. Την υλική καταγωγή του ηθικού κώδικα του αρχειοµαρξισµού θα πρέπει να αναζητήσουµε, 

λοιπόν, στις ίδιες τις δοµές της εργατικής γειτονιάς.  

Την ιδεολογική καταγωγή του αρχειοµαρξιστικού ηθικού κώδικα θα πρέπει αντίστοιχα να 

αναζητήσουµε στον ηθικό λόγο που αναπτυσσόταν µετεπαναστατικά στην Σοβιετική Ένωση. Ο 

αρχειοµαρξισµός βρήκε σε σοβιετικά κείµενα την µαρξιστική νοµιµοποίηση της ηθικής εµµονής 

του και στήριξε συνολικά όλο αυτό το ηθολογικό εγχείρηµα. Στα 1924 κυκλοφόρησε στα ελληνικά 

µια κριτική του κινηµατογράφου από τον Jacques Sadoul µε τίτλο Τα ηθικά αποτελέσµατα του 

σοβιετικού πολιτεύµατος. Ο Sadoul, µας ενηµερώνει ο Κ. Αναστασιάδης, «έζησε τα πρώτα χρόνια 

της σοβιετικής επανάστασης και δίνει µια εξειδανικευµένη εικόνα του αγωνιστικού ήθους». Επίσης, 

δεν είναι τυχαίο ότι οι εκδόσεις Γκοβόστη εξέδοσαν  την περίοδο του µεσοπολέµου το βιβλίο της 

Κολοντάϊ Αλεξάνδρας Ο έρως και η νέα ηθική.283  Βασικά κείµενα ηθικολογικού περιεχοµένου τα 

οποία συνάδουν απόλυτα µε την ηθική του αρχειοµαρξισµού περιέχονται στο περιοδικό 

Κοµµουνισµός. Το άρθρο «Εντυπώσεις από την Ρωσία» του Χρ. Καµποτσίεφ µπορεί να µας 

βοηθήσει να καταλάβουµε την ιδεολογική βάση και την µαρξίζουσα νοµιµοποίηση της 

αρχειοµαρξιστικής επιχειρηµατολογίας υπέρ π.χ. της αποχής από το αλκοόλ και την πορνεία. 

«Εκείνοι, οι οποίοι, όταν γύρισαν από τη Ρωσσία των Σοβιέτ, είχαν ακόµα την ευτέλειαν να 

περιγράψουν µε τα µελανότερα χρώµατα την εικόνα των στερήσεων στη Σοβιετική Ρωσσία, 

ελησµόνησαν να καταδείξουν το εξής πράγµα που έχει σπουδαιότητα και σηµασία ιστορική: Την 

κατάργηση του αλοκοολισµού και της πορνείας στη Σοσιαλιστική Προλεταριακή ∆ηµοκρατία… . 

Σήµερα στη Ρωσσία η παραγωγή καθώς και το εµπόριο του αλκοόλ και ο αλκοολισµός τιµωρούνται 

ως τα βαρύτερα εγκλήµατα. ∆ε θα δήτε στους δρόµους των πόλεων και των χωριών της Ρωσσίας 

των Σοβιέτ ούτε την άλλη εικόνα την πιο αηδή την πιο φρικιώδη της αστικής κοινωνίας. Την 

πορνεία. Η Σοβιετική Κυβέρνησις εξαφάνισε τας … κυριώτερας αιτίας δια την ύπαρξη της 
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πορνείας: Το κέρδος του κεφαλαιούχου, που µπορούσε να διατηρεί την πορνεία. Την αθλιότητα της 

ζωής η οποία ανάγκαζε την γυναίκα να παζαρεύει το σώµα της.» Αλλά και την καταγωγή του 

ιδιότυπου πολιτικού γάµου µπορούµε να την αναζητήσουµε πάλι στα ίδια κείµενα. «Η Σοβιετική 

Κυβέρνησις εξαφάνισε … τον αστικό γάµο, ο οποίος ήνωνε τον άντρα και την γυναίκα από 

συµφέρο, γάµο που δεν εστηρίζετο στον έρωτα … . Η κυβέρνηση των Σοβιέτ εισήγαγε τον 

ελεύθερο πολιτικό γάµο και έθεσε τον έρωτα, ως βάση των σχέσεων µεταξύ άντρα και γυναίκας.»284  

Επίσης, σε αυτά τα κείµενα θα πρέπει να αναζητήσουµε και τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα 

των µορφωτικών µαθηµάτων και των εκδροµών.  Γράφει πάλι στον Κοµµουνισµό η Αλεξάντρα 

Κολλοντάι «… Μερικοί νέοι σύντροφοι εσχηµάτισαν την ιδέαν ότι η πορνεία βαρύνει µόνο τις 

γυναίκες και τα κορίτσια, αλλ’ αυτό δεν είναι µόνον εν µέρει αληθινό. … Η ύπαρξις και η 

εξάπλωσις των αφροδισίων νοσηµάτων µε την καταστρεπτική των επίδραση επί του σώµατος και 

του µυαλού συνδέεται άρρηκτα µε την πορνεία. Θύµατα αυτών γίνονται τόσον οι γυναίκες όσον και 

οι άνδρες. … Η κατά της πορνείας πάλη είνε ένα από τα σπουδαιότερα καθήκοντα των οργανώσεων 

των Κοµµουνιστών Νέων. Η κατά της πορνείας πάλη συνεπάγεται περισσότερο από κάθε άλλο την 

αποµάκρυνση των λειψάνων της κεφαλαιοκρατικής περιόδου. Η κατά της πορνείας πάλη είνε πάλη 

εναντίον κάθε ανισότητος και κατά συνέπειαν εναντίον και της µεταξύ φύλων ανισότητος.»285 

Βέβαια, την περίοδο της επανάστασης δεν επικρατούσε στην πραγµατικότητα η εικόνα που 

κατασκευάζεται από τους Αρχείους. Ο ίδιος ο Αναστασιάδης σηµειώνει πως «εκείνη την περίοδο 

επικρατούσε περισσότερο στην σοβιετική επανάσταση αυτό που είχε βαφτίσει η Κολλοντάι – διότι 

δεν υπήρχαν περιθώρια για να συναφθούν έρωτες µε βάθος και συναίσθηµα – ‘‘ο έρωτας χωρίς 

φτερά’’».286 

Πραγµατικά εντυπωσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούσε και τοποθετούταν η 

αρχειοµαρξιστική οργάνωση πάνω στα ζητήµατα ηθικής. Είναι πάντως φανερό πως ο κυρίαρχος 

ροµαντισµός της ελληνικής κοινωνίας που ήθελε τον έρωτα ολοκληρωµένο και αληθινό, όπως 

προβαλλόταν από όλους τους Ιδεολογικούς Μηχανισµούς του Κράτους (εκκλησία, τύπος, σχολείο 

κ.α.), υιοθετείται από τους αρχειοµαρξιστές για να συνδεθεί µε την επαναστατική ιδεολογία και 

λάβει τη µορφή της αρχειοµαρξιστικής κοµµουνιστικής ηθικής. Εξάλλου, το ίδιο το Αρχείο µε την 

πρώιµη µορφή του αντιστοιχεί αρκετά στην ροµαντική εποχή του ελληνικού κόσµου και ενέχει όλα 

τα στοιχεία του επαναστατικού ροµαντισµού που διείπε την ελληνική ριζοσπαστική ιδεολογία του 

19ου αιώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για την προβολή αυτών των ιδεολογιών στην ελληνική εργατική 

τάξη στο ενακτήριο λάκτισµα της αυτόνοµης και ανεξάρτητης δράσης της. Μια τέτοια εκκίνηση δε 

θα µπορούσε παρά να φέρει στοιχεία της ελληνικής ριζοσπαστικής παράδοσης, απέναντι στην οποία 

το ΚΚΕ ήταν ακόµη ξένο.  
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Τέλος, δε θα µπορούσε να παραβλέψει κανείς µια ιδεολογική συσχέτιση του 

αρχειοµαρξιστικού ηθικού λόγου και πρακτικής µε τον χριστιανικό ηθικό λόγο και πρακτική, που 

ήταν διάχυτος στα κατώτερα στρώµατα και ρύθµιζε εξίσου κανονιστικά την καθηµερινότητά τους 

και ταυτόχρονα έδινε ιδεολογική υπόσταση στην αναγκαία αλληλεγγύη. Ο αρχειοµαρξιστικός 

κοµµουνισµός, όπως ίσως και γενικά ο ροµαντικός λαϊκός κοµµουνισµός, κατά ένα τρόπο 

υποκαθιστά τον χριστιανισµό ως ιδεολογικό υπόστρωµα ενσωµατώνοντας αρκετά στοιχεία του. Θα 

µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί ένα είδος νεωτερικού εξορθολογισµού της θρησκείας, 

µιας θρησκείας όµως που εκτός από θεϊκή πίση εµπεριέχει έναν ολόκληρο τρόπο σύλληψης του 

κόσµου και συνιστά ταυτόχρονα ένα είδος πολιτικής γλώσσας, δηλαδή αποτελεί µέσο έκφρασης 

πολιτικών προτάσεων. Εξάλλου, η σχεδόν µαρτυρική σχέση αρχειοµαρξιστή αγωνιστή και 

κοµµουνιστικής ουτοπίας, η θυσία που υπόκειται για χάρη του στόχου, ο αυτοπεριορισµός και ο 

αυτοέλεγχος σε όλους αυτούς τους τοµείς παραπέµπουν ακριβώς στην εικόνα του ορθόδοξου 

ασκητή. Βέβαια, ο συλλογικός αγώνας, οι αυστηρά υλικές επιδιώξεις, η χρήση ορθολογιστικού 

λόγου και το όραµα για µια άλλη καλύτερη ζωή στο άµεσο παρόν και πριν τον θάνατο καθιστούν 

τον αρχειοµαρξισµό και γενικά τον κοµµουνισµό περισσότερο µια κοσµοαντίληψη, παρά µια 

θρησκεία. 

Το Αρχείο, ιδιαίτερα το πρώιµο µέχρι και το 1930, συνιστά, λοιπόν, ένα ιδεολογικό αµάγαλµα 

διαφωτισµού, χριστιανισµού, ροµαντισµού υπό την σκέπη του σοβιετικού κοµµουνισµού. Είναι µία 

µορφή πρόσληψης και διασύνδεσης των αρχών του σοβιετικού κοµµουνισµού από µερίδες του 

ελληνικού εργατικού κόσµου, που βιώνουν την ολοκληρωτική και ολοένα και περισσότερο χωρίς 

επιστροφή κατάρρευση του κόσµου µέσα στον οποίο γεννήθηκαν. Αυτές οι µερίδες έστω και 

µειοψηφικά απαξιώνουν τις µέχρι τότε ιδεολογικές και πολιτικές σταθερές και αναζητούν νέες πιο 

ελπιδοφόρες και ίσως πιο αποτελεσµατικές για τα συµφέροντά τους. 

 

Ενότητα Τρίτη 

Η αρχειοµαρξιστική βία  
 

Το ζήτηµα της αριστερής βίας είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία των µοντέρνων κινηµάτων. 

Μπορεί κανείς να αναζητήσει ήδη από τον 19ο αιώνα αναφορές στην βιαιότητα της αριστεράς. Η 

σύγχρονη ιστοριογραφία, δηµοσιογραφία και πολιτικός λόγος επανέρχονται σήµερα ξανά σε αυτό 

το ζήτηµα εµφορούµενοι από το πνεύµα ενός νέου υποτίθεται αντικειµενικού λόγου που υπερβαίνει 

τις παραταξιακές αντιθέσεις και επιχειρεί να αποδώσει την ιστορική δικαιοσύνη.287 Κατά την δική 

µας άποψη πράγµατι το ζήτηµα της αριστερής βίας υφίσταται ως ερευνητική προβληµατική. Το 
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ζητούµενο όµως δεν είναι να αναδειχθεί το µέγεθος της βιαιότητας των αριστερών, αλλά η 

συζήτηση για τα γενεσιουργά αίτια της υπαρκτής αριστερής βίας θα πρέπει να αυτοϋπερβεί το 

πρωταρχικό ερώτηµα και να επικεντρωθεί στα γενεσιουργά αίτια γενικά της βίας στις ταξικές και 

εκµεταλλευτικές κοινωνίες και συγκεκριµένα στις καπιταλιστικές κοινωνίες. ∆ε γενούν οι αριστεροί 

την βία, επειδή αποδέχονται ιδεολογικά τη βία ή επειδή είναι εκ φύσεως βίαιοι. Η βία είναι προϊόν 

της εξουσιαστικής και εκµεταλλευτικής δοµής των ανθρώπινων σχέσεων στους ανταγωνιστικούς 

καπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς. ∆ηλαδή η γενεσιουργός διαδικασία της βίας είναι 

προϊόν της όξυνσης των ταξικών, ενδοταξικών και εθνικών ανταγωνισµών που χαρακτηρίζουν 

γενικά τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τις καπιταλιστικές κοινωνίες.  

 Οι λαϊκές τάξεις που συµµετέχουν ενεργά στην καπιταλιστική αυτή υπερανταγωνιστική βίαιη 

κοινωνία δεν µπορεί παρά να ενσωµατώνουν και να αναπαράγουν στοιχεία αυτής της βίας, εφόσον 

συγκροτούν κι εφαρµόζουν την δράση τους µέσα σε αυτήν, δηλαδή είναι µέρος του καπιταλιστικού 

κόσµου. Η βία αυτονοµείται από τις γενεσιουργές αιτίες που την αναδεικνύουν και διαχέεται µέσα 

στην καθηµερινότητα της κοινωνίας, καθώς βέβαια οι εξουσιαστικοί µηχανισµοί αναπαράγονται και 

αναγενιώνται σε κάθε σχέση που οικοδοµείται µέσα στον αστικό κόσµο. Το Αρχείο του Μαρξισµού 

που δρα µέσα σε µια εποχή, όπως ο ελληνικός µεσοπόλεµος, αρκετά βίαιη ενσωµατώνει το στοιχείο 

της βίας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που δρα περισσότερο εµπειριστικά και αυθόρµητα και 

λιγότερο ιδεολογικά. Παράλληλα, ως διακριτή πολιτική συσπείρωση που διεκδικεί την ηγεµονία 

στον εργατικό κόσµο, δηλαδή σαν επίδοξος ηγεµόνας, συγκρούεται µε τα αντίπαλα εργατικά 

κόµµατα, ενώ ως αυτόνοµη ιεραρχικά διαβαθµισµένη συσσωµάτωση επιβάλλει τις δικές της 

κανονικότητες και ισορροπίες στα µέλη της που όταν παραβιάζονται ωθούν στην άσκηση βίας.  

Η άσκηση αµυντικής βίας, λοιπόν, απέναντι στους κρατικούς µηχανισµούς συνιστά ένα 

σηµαντικό στοιχείο στον αρχειοµαρξισµό από τη στιγµή που δρα συνδικαλιστικά και πολιτικά, γιατί 

ακριβώς παραβιάζει την οµαλότητα της υπαγωγής των εργατών είτε στους εργοδότες είτε στο 

κράτος είτε στους εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Τόσο, λοιπόν, στην περίπτωση  της κατάκτησης του 

σωµατείου Αρτεργατών όσο και στην περίπτωση της κατάκτησης του σωµατείου 

Υποδηµατεργατών Αθήνα που επιτεύχθηκε µετά από πολύµηνη απεργία του κλάδου οι 

αρχειοµαρξιστές συγκρούστηκαν µε τους συνδικαλιστές της εργοδοσίας και µε τους κρατικούς και 

εργοδοτικούς µηχανισµούς καταστολής. Οι Αρχειοµαρξιστές συγκρούονται µαζικά, λοιπόν, µε την 

αστυνοµία, την χωροφυλακή και το στρατό σε όλες τις απεργίες των κλάδων που συµµετέχουν. 

Χαρακτηριστικότερη µορφή διαδήλωσης και σύγκρουσης ήταν εκείνη των Αναπήρων και Θυµάτων 

Πολέµου, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς τους. Οι ανάπηροι, συγκροτηµένοι λόγω της στρατιωτικής 

καταγωγής τους σε φάλλαγγα γύρω από τους αρχηγούς τους και ιδιαίτερα τον Σταύρο Βερούχη, 
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εντυπωσιάζουν όταν πορεύονται οργανωµένα και στρατιωτικά ακολουθώντας συγκεκριµένα 

παραγγέλµατα που δίνονται από τον τρόπο που κρατά το ραβδί του ο τυφλός Βερούχης. Μαζί τους 

πορεύονται γυναίκες, κόρες και µητέρες των θυµάτων και των αγνοουµένων κρατώντας εικόνες και 

φωτογραφίες των δικών τους. Όταν η χωροφυλακή ετοιµάζεται να επιτεθεί, οι γυναίκες ορµούν 

ωρυόµενες και κλαίγοντας πάνω στους χωροφύλακες. Θυµίζουν στους χωροφύλακες ότι 

ενδεχοµένως να χαθούν και εκείνοι χωρίς να αποκατασταθούν οι γυναίκες τους, µε αποτέλεσµα 

αυτοί να υφίστανται συναισθηµατική πίεση και να αδρανοποιούνται.  

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκρούσεις κάθε χρόνο την ηµέρα της 

Πρωτοµαγιάς. Η πιο βίαιη σύγκρουση λαµβάνει χώρα την 1η Μάη του 1931, καθώς είναι η πιο 

σηµαντική πολιτική απεργία της εποχής. Η ΚΟΜΛΕΑ προτείνει στο ΚΚΕ ενιαία πορεία, αλλά το 

δεύτερο αρνείται. Τελικά, οι τα µέλη του ΚΚΕ πραγµατοποιούν κάποιες άµαζες «τριτοπεριοδικές», 

όπως ονοµάζονταν, εκδηλώσεις έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο και στην Πλατεία Κλαυθµώνος, 

οι οποίες διαλύονται εύκολα από την αστυνοµία. Το ζήτηµα ήταν να καταφέρουν να συγκροτήσουν 

την πορεία, ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσουν ενιαία την καταστολή. Οι δυνάµεις του Αρχείου 

ξεκίνησαν συγκεκριµένη ώρα από διαφορετικά σηµεία καταλήγοντας στα Χαυτεία. Υπήρχαν 

σηµαίες της ΚΟΜΛΕΑ µε συνθήµατα για τον Λένιν, υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης και υπέρ της 

∆ΑΑ και πολύς ενθουσιασµός. Τότε η αστυνοµία πυροβολεί στο ψαχνό, αλλά και οι 

αρχειοµαρξιστούς απαντούν οµοίως µε πέτρες και πυροβολισµούς. Τραυµατίζονται αρκετοί Αρχείοι 

και η συγκέντρωση διαλύεται µε πολλές συλλήψεις. Άλλου είδους βίαιη σύγκρουση που διεξάγεται 

στις αρχές της δεκαετίας του 1930 είναι η σύγκρουση µε φασιστικές οµάδες στην Θεσσαλονίκη. Η 

κορυφαία σύγκρουση των δυνάµεων του Αρχείου µε το κράτος όµως είναι η δολοφονία του 

χωροφύλακα Γυφτοδηµόπουλου από τον «φραξιονιστή» Μπεντζετάκο, ο οποίος συνελήφθηκε για 

να αποδράσει ηρωικά ως µέλος του ΚΚΕ από τις φυλακές Συγγρού.288 

Οι βίαιες συγκρούσεις όµως που έχουν καταγραφεί περισσότερο και έχουν απασχολήσει 

περισσότερο την σχετική βιβλιογραφία είναι αυτές ανάµεσα στις κοµµουνιστικές οργανώσεις. Το 

1934 το Κοινωνιολογικό Λεξικό του Ανεξαρτήτου γράφει για τις συγκρούσεις αρχειοµαρξισµού και 

ΚΚΕ. «Μέσα εις τα συνδικάτα οι αρχειοµαρξισταί ερίζουν και διαπληκτίζονται διαρκώς µε τους 

κοµµουνιστάς. Τα µέλη των δύο οργανώσεων έρχονται συχνάκις εις σοβαράς προστριβάς, που 

καταλήγουν, ως επί το πλείστον, εις ταραχώδεις συµπλοκάς και αιµατηράς ρήξεις. Αι ατοµικαί, 

τροµοκρατικαί ενέργειαι αρχειοµαρξιστών και κοµµουνιστών εναντίον αλλήλων 

πολλαπλασιάζονται. Ένα βαθύτατον χάσµα, αφαντάστου εχθρότητος και µίσους χωρίζει τας δύο 

επαναστατικάς οργανώσεις και τα µέλη των. Τα µέλη του ‘‘Αρχείου’’ εντείνουν και 

πολαπλασσιάζουν τας επιθέσεις των εναντίον των µελών του Κόµµατος, ‘‘γκλοµπς’’ και 
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‘‘φαλτσέτα’’ εισάγονται εις τας εργατικάς συνελεύσεις»289 Η συζήτηση για την βιαιότητα των 

Αρχείων ακολουθεί σχεδόν πάντοτε  οποιαδήποτε αναφορά στον αρχειοµαρξισµό και αποτελεί την 

µόνιµη κατηγορία τόσο του ΚΚΕ όσο και του Σπάρτακου, αλλά και έπειτα όσων τροτσκιστών 

αποσκίρτισαν από την οργάνωση του Γιωτόπουλου. Η προσπάθεια να διακρίνουµε τον µύθο, την 

πολιτική εµπάθεια από την πραγµατικότητα αποτελεί πραγµατικά δύσκολο έργο σε αυτήν την 

περίπτωση. 

Το ζήτηµα της βίας και της σύγκρουσης ανάµεσα στις δύο βασικότερες συνιστώσες του 

µεσοπολεµικού κοµµουνιστικού κινήµατος έχει πάρα πολλές όψεις. Μία πλευρά αυτής της έντονης 

συγκρουσιακότητας που εξωτερίκευαν και οι δύο οργανώσεις αφορά τον τρόπο µε τον οποίο αυτο-

ορίζονται σε σχέση µε την εργατική τάξη και εποµένως και µεταξύ τους. Μια άλλη πλευρά αφορά 

τα κοινωνικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης της µεσοπολεµικής περιόδου και 

ιδιαίτερα της δεκαετίας του 1920, διότι οι εκάστοτε επίδοξες πρωτοπορίες της εργατικής τάξης δεν 

θα µπορούσαν παρά να είναι δικές τις αντανακλάσεις που αποκρυσταλλώνουν στο ιδεολογικό και 

πολιτικό επίπεδο τις δικές τις συµπεριφορές και αντιλήψεις, όπως αυτές αναπτύσσονταν στον 

συγκεκριµένο µεσοπολεµικό κόσµο. Μια τρίτη πλευρά αφορά, πρώτον, την ιδιαίτερη 

πολιτικοποίηση του ΚΚΕ κατά την περίοδο του «σταλινικού» µετασχηµατισµού του και, δεύτερον, 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αρχειοµαρξισµού ως ένα ρεύµα που δίνει µεγάλη βάση στις αξίες της 

κοµµουνιστικής ηθικής.  

Η πρώτη γνωστή εκδήλωση βίας µεταξύ των δύο οργανώσεων καταγράφεται την 1η Μαΐου 

1923, όταν ο γραµµατέας του ΣΕΚΕ(Κ) Σαργολόγος µαζί µε τον Ευ. Παπαναστασίου επιτέθηκαν 

στους πωλητές του περιοδικού Αρχείον Μαρξισµού που κυκλοφορούσε για πρώτη φορά και 

κατέσχεσαν εισπράξεις και περιοδικά. Τότε, από µέρους του ΚΚΕ και της εφηµερίδας Ριζοσπάστης 

θα ξεκινήσει µια επίθεση εναντίον του αρχειοµαρξιστικού εγχειρήµατος στην οποία για πρώτη φορά 

θα του αποδοθεί ο χαρακτηρισµός «φασιστικό». Είναι η πρώτη φορά που θα αποδοθεί γενικά αυτός 

ο χαρακτηρισµός από τη µεριά του ΚΚΕ σε άλλη αριστερή οργάνωση. Η κατηγορία αυτή θα 

εξοργίσει τους αρχειοµαρξιστές που κατά παράβαση της αρχής τους να µην πολιτικοποιούν το 

περιοδικό θα απαντήσουν µε ένα άρθρο στο οποίο διαµαρτύρονται, «διότι η µεγαλυτέρα καταδίωξις 

κατά της διαδόσεως της κοµµουνιστικής φιλολογίας εις την χώραν µας γίνεται εκ µέρους ανθρώπων 

οι οποίοι διατείνονται ότι εργάζονται δια την πρόοδον του κοµµουνιστικού κινήµατος.»290 Επίσης, 

το Αρχείο για πολλά ακόµα χρόνια θα αναφέρεται σε εκείνη την πρώτη επίθεση, η οποία µε αυτόν 

τον τρόπο θα χαραχτεί βαθειά στην ιστορική συνείδηση της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. Από 

την µεριά του ΚΚΕ γενικά δίδεται τότε µικρή σηµασία στην αρχειοµαρξιστική κίνηση, καθώς 

µάλλον κρίνεται ακίνδυνη για το κόµµα σε σχέση µε τις άλλες διασπάσεις. Για αυτό στο Γ Έκτακτο 
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Συνέδριο (1924) δεν γίνεται καµία αναφορά στη δράση των αρχειοµαρξιστών. Γενικά, λοιπόν η 

τακτική µε την οποία επιχειρεί να αντιµετωπίσει το κόµµα τον αρχειοµαρξισµό σε εκείνη την 

περίοδο στηρίζεται στην απαξίωση.  

Στα 1926, η πραγµατικότητα είναι όµως εντελώς διαφορετική. Η αρχειοµαρξιστική οργάνωση 

αποτελεί ένα µαζικό εργατικό ρεύµα. Οι αρχειοµαρξιστές µε την νέα τους ηγεσία και τον νέο 

προσανατολισµό, αλλάζουν γραµµή ως προς το ΚΚΕ. ∆εν λειτουργούν «εισοδιστικά», αλλά 

διεκδικούν ισότιµα και ανοιχτά χώρο για την συνδικαλιστική διεύρυνσή τους και βρίσκονται 

αντιµέτωποι µε τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ για πρώτη φορά στην µέχρι τότε ιστορία του 

αισθάνεται να απειλείται σοβαρά η πρωτοκαθεδρία του στην κοµµουνιστική αριστερά – δεν είναι το 

ίδιο µε τον Φανουράκη, δηλαδή µε το Ανεξάρτητο Εργατικό Κόµµα του Σπέρα, παραδέχεται ο 

αρθρογράφος του Ριζοσπάστη. Ενώ, λοιπόν, µέχρι το 1926 καταγράφονται πολύ λίγες αναφορές για 

τους αρχειοµαρξιστές, από το 1926 και έπειτα ο Ριζοσπάστης είναι γεµάτος από αρθρα που 

επιχειρούν να εξηγήσουν την ενδυνάµωση του αρχειοµαρξισµού, να τον πολεµήσουν και να 

διαµορφώσουν µια γραµµή αντεπίθεσης του κόµµατος. Σχεδόν καθηµερινά θα υπάρχουν άρθρα που 

καταδεικνύουν τον «χαφιεδισµό», την «προδοσία», την «δολοφονικότητα» των αρχειοµαρξιστών. 

Υπάρχουν κείµενα πρώην αρχειοµαρξιστών που αποκηρύσσουν την οργάνωσή τους και 

επαναλαµβάνουν τις κατηγορίες του ΚΚΕ. Γενικά, η εικόνα που διαµορφώνει ο Ριζοσπάστης για 

τον αρχειοµαρξισµό είναι µιας κλίκας δολοφόνων που λειτουργούν ως όργανα τη αστυνοµίας, 

έχουν βαθιά αντιδραστικό και αντικοµµουνιστικό ρόλο, συνεργάζονται µε τους ρεφορµιστές και 

αποσκοπούν στην διάλυση του κόµµατος. Οι αρχειοµαρξιστές µέσα στα πλαίσια του παµφασισµού 

είναι οι «αρχειοφασίστες» και οι «αχρείοι». Σε αυτήν την «κλίκα» έχουν παρασυρθεί αγνοί εργάτες 

οι οποίοι καλούνται να επανέλθουν στον σωστό δρόµο. Ο Ριζοσπάστης επιµένει αρκετά στην 

βιαιότητα που αναπτύσσουν οι αρχείοι µε όπλα, µαχαίρια και πέτρες µέσα στα συνέδρια και σε 

ενέδρες στους δρόµους. Πολύ συχνά περιγράφονται οι εµπειρίες διαφόρων εργατών που έπεσαν 

θύµατα σε ενέδρες των αρχειοµαρξιστών.  

Ο Κώστας Αναστασιάδης παραδέχεται ότι το «Αρχείο εχρησιµοποιούσε το ξύλο εναντίον των 

αντιπάλων του όπως και στην διάρκεια της φοιτητικής απεργίας» και δίνει την δική του εκδοχή για 

τις µάχες στον δρόµο και συγκεκριµένα για τις πρώτες συγκρούσεις στα 1926-27. Πράγµατι, 

λοιπόν, οι αρχειοµαρξιστές χρησιµοποιούσαν τις φαλτσέτες «σαν µέσο άµυνας στους χώρους 

δουλειάς, αλλά κι’ εκεί που κουβέντιαζαν σε χώρους και καφενεία του κέντρου, αλλά ειδκότερα 

γύρω από το Εργατικό Κέντρο. Γύρω από αυτούς τους χώρους άρχισαν οι πρώτες προστριβές. Κι’ 

επειδή οι αρχείοι είχαν την πλειοψηφία τους αποκαλούσαν οι αρχείοι µε τις φαλτσέτες.» Οι 

Στεφανάτος και Αναστασιάδης Κ. επιβεβαιώνουν ότι πράγµατι οι αρχειοµαρξιστές έστηναν 
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ενέδρες. Μάλιστα, ο πρώτος περιγράφει την ενέδρα που έστησαν οι αρχειοµαρξιστές σε κάποια 

απογοητευµένα µέλη του αρχειοµαρξισµού που ήθελαν να δολοφονήσουν τον Γιωτόπουλο. Ο 

Ριζοσπάστης πάντα εκµεταλλευόταν αυτές τις εσωκοµµατικές αντιπαραθέσεις και τις πρόβαλλε ως 

επιθέσεις των αρχείοµαρξιστών εναντίον απλών εργατών. Ο δεύτερος περιγράφει την ενέδρα που 

στήσανε οι Αρχείοι σε έναν φοιτητή της ΟΚΝΕ µε µεγάλη επιρροή στο Πανεπιστήµιο την περίοδο 

της φοιτητικής απεργίας, ώστε να τον παροπλίσουν προσωρινά.291 Επίσης, ο Στεφανάτος 

επιβεβαιώνει ότι «οι Αρχείοι µοίραζαν στα µέλη και οπαδούς της οργανώσεώς τους ... άφθονα 

κλοπ».292 «Εκτός από τον δαπάναις της οργανώσεως εφοδιασµό µε κλοµπ,» προσθέτει ο 

αποσκισρτίσας αρχειοµαρξιστής Κώστας Μάρας στον Ριζοσπάστη, «τελευταίως οπλίζονται µε 

δηλητηριασµένα µαχαίρια να πλήξουν δολοφονικά ‘‘όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν’’ κάθε 

σύντροφο που θα αντιδρά στα σχέδιά τους.»293 «Είχαν γεµίσει», γράφει ο Στεφανάτος, «τα δωµάτια 

των Αρχείων µε κλοπ και άλλα φονικά αντικείµενα καθώς και κάτι πυροτεχνήµατα ακόµη όπου 

συνηθίζονται τη Λαµπρή στο Αγρίνιο και τα λένε Χαρκούνια. Είναι ένα χαρτόνι µε φόρµα µικρής 

µπουκάλας που το ανάβουν µε σπίρτο και κάνει ένα δαιµονισµένο θόρυβο όπου συνοδεύεται µε 

λάµψη ενός-δύο µέτρων».294 Ο Ριζοσπάστης βέβαια αναφέρεται στα Χαρκούνια θεωρώντας ότι 

αποτελεί «ανακάλυψις χηµικής εφευρέσεως που να τους επιτρέπη εξ αποστάσεως(!) να δολοφονούν 

τους συνειδητούς εργάτας»295.  

Η βιαιότητα, λοιπόν, των αρχειοµαρξιστών, παρά τις υπερβολές του Ριζοσπάστη, δεν είναι 

ένας µύθος, αλλά επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους Αρχείους. Για παράδειγµα ήταν µια πολύ 

δύσκολη υπόθεση να αµφισβητήσει κανείς τότε την «Εργασία» χωρίς να αντιµετωπίσει την απειλή 

της βιαιοπραγίας: «για να πεις µια τέτοια κουβέντα εκείνο τον καιρό που εκθείαζαν και 

ηρωοποιούσαν τη βία χρειάζονταν να είσαι θωρακισµένος µε αλύγιστο ήθος και θάρρος», 

σηµειώνει ο Σούλας, αν και ο ίδιος αποτελούσε τότε έναν από τους χαρακτηριστικούς πρωτεργάτες 

των βίαιων συγκρούσεων και υπαρχηγός του Αρχείου.  

Ως ένα βαθµό, η επιθετικότητα αυτή θα µπορούσε να ερµηνευθεί και ως αποτέλεσµα της 

απουσίας διακριτού πολιτικού προγράµµατος απέναντι στο ΚΚΕ. Με αυτό επιχείρηµα εξηγεί και ο 

ίδιος ο Σούλας την επιθετικότητα των αρχειοµαρξιστών. Συγκεκριµένα, στο  Ιδρυτικό Συνέδριο της 

Ενωτικής ΓΣΕΕ θα δινόταν κατά τον Σούλα στο ΚΚΕ «µοναδική ευκαιρία επικοινωνώντας µε τους 

εργατικούς αντιπροσώπους, που προέρχονταν από µια κλειστή αντίπαλη οργάνωση, ν’ ακούσουν 

επιτέλους ύστερα από οκτώ χρόνια ‘‘µόρφωση’’, τις γνώµες τους. Και τότε θα διαπιστωνόταν 

µπροστά σε εκατοντάδες αγωνιστές της τάξης όλης της χώρας, ότι αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν είχαν 

να πουν τίποτε και ‘‘θρύλος’’ της µορφωτικής δουλειάς για τη δηµιουργία στελεχών θ’ 

αποκαλύπτονταν σ’ όλο το µεγαλείο της αθλιότητάς του.» Έτσι, «από την πλευρά τους οι 
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αρχειοµαρξιστές, στερηµένοι και από το πιο στοιχειώδες πρόγραµµα, δεν είχαν ν’ αντιτάξουν παρά 

το δικό τους µίσος και το φανατισµό, για να πυροδοτήσουν τα τόσο δραµατικά γεγονότα.»296 Αλλά 

αυτό ίσως να ισχύει µόνο για τις πρώτες συγκρούσεις, όταν ο νεοφώτιστος στα συνδικαλιστικά 

πράγµατα αρχειοµαρξισµός, αδυνατούσε να αντιπαρατεθεί πολιτικά. Σταδιακά, όπως έχουµε 

αναφέρει, ο αρχειοµαρξισµός θα υιοθετήσει και θα αναδείξει µια διαφορετική συνδικαλιστική 

αντίληψη για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήµατος και εποµένως δεν 

αποτελεί σηµαντική αιτία. 

Μια άλλη ερµηνεία που δίδεται για την βιαιότητα του αρχειοµαρξισµού συνδέεται µε την 

ποιότητα της εργατικής τάξης. «Η τακτική των ξυλοδαρµών», γράφει ο Θ. Νικολόπουλος, «που από 

πολλούς κοµµατικούς και αντιπολιτευόµενους παρουσιάστηκε σαν ατοµική τροµοκρατία ήταν 

πλατειά διαδεδοµένη στους ηµιπολιτισµένους και ηµιβάρβαρους πολλές φορές νεοέλληνες. Το να 

έχει κανείς ένα πιστόλι πάνω του δεν ήταν παράξενο, το να έχει µαχαίρι ήταν πολύ φυσικό. Στα 

πρώτα βήµατά του το ελληνικό προλεταριάτο υιοθέτησε µεθόδους ξυλοδαρµών που ήταν µια 

φυσική ενέργεια για απαίδευτες µάζες.»297 Αν και ο Νικολόπουλος-Μπενάκης είναι υπερβολικός 

στις εκφράσεις του και προσεγγίζει ιδεαλιστικά το ζήτηµα του πολιτισµού έχει πράγµατι δίκιο όσον 

αφορά το γεγονός ότι η βία αποτελούσε χαρακτηριστικό του µεσοπολεµικού προλεταριάτου. Οι 

παραδόσεις της ένοπλης και βίαιης σύγκρουσης ως µέσο επίλυσης των διαφορών που εντάσσονται 

στο ευρύτερο πολιτισµικό και συµπεριφορικό πλέγµα του εθιµικού δικαίου της ελληνικής υπαίθρου 

ακολουθούν τους έλληνες αγρότες στην εσωτερική µετανάστευση στις πόλεις και προσαρµόζονται 

στις νέες συνθήκες ενός ηµι-λούµπεν προλεταριάτου που επιχειρεί να διαχειριστεί την εξαθλίωσή 

του και να επιβιώσει µέσα σε έναν αστικό κόσµο βίαιο και εχθρικό. Η διαχωριστική γραµµή σε 

επίπεδο αρχών και πρακτικών των εργατικών στρωµάτων ανάµεσα στον «ανθρωπιστικό 

Σοσιαλισµό» και την «καπιταλιστική Βαρβαρότητα» ήταν πολύ λεπτή και δύσκολα προσδιορίσιµη. 

Ο αρχειοµαρξισµός που αποτελεί το ρεύµα που κατεξοχήν εκφράζει αυτά τα στρώµατα δε θα 

µπορούσε παρά να φέρει στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι ο αρχειοµαρξισµός ανέπτυξε αυτές τις πρακτικές ακριβώς την περίοδο που αποφάσισε να 

αντιπροσωπεύσει πολιτικά αυτά τα στρώµατα. Θα θυµηθούµε ότι η διαφωνία Γιωτόπουλου και 

Τζουλάτι αφορούσε και αυτήν ακριβώς την πτυχή, δηλαδή την βία. Επίσης, ο χαρακτήρας της 

εργασίας και οι παραγωγικές δοµές της µεσοπολεµικής περιόδου όχι µόνο δεν περιόριζαν αλλά 

ενθάρρυναν αυτές τις τάσεις. Ο Κώστας Αναστασιάδης εξηγεί ότι οι αρχειοµαρξιστές έφεραν πάνω 

τους φαλτσέτες διότι αυτό αποτελούσε συνήθεια των υποδηµατεργατών, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν 

την φαλτσέτα για την εργασία τους και όταν έφευγαν την έπαιρναν µαζί τους.298 Τέλος, ο ίδιος ο 

ροµαντικός τρόπος που προσλαµβάνουν οι αρχειοµαρξιστές την πολιτική που στηρίζεται πάνω στην 
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ηθική και την τιµιότητα ενδεχοµένως να συνδέεται µε την διευρυµένη άσκηση βίας, εφόσον 

συνάδουν µε πρακτικές και αντιλήψεις ηρωικότητας, αγωνιστικότητας, θυσίας και αναζήτησης του 

δίκιου, το οποίο παραβιάζεται από τον εχθρό. 

∆εν είναι όµως οι νοοτροπίες εκείνος ο παράγοντας που καθιστά την βία αναπόσπαστο 

κοµµάτι της πολιτικής πρακτικής του αρχειοµαρξισµού. Επίσης, η χρήση βίας δεν αφορά µόνο τον 

αρχειοµαρξισµό, αλλά εξίσου και τις δύο οργανώσεις. Ο αρχειοµαρξισµός από το 1927 και έπειτα 

αναζητά να διευρυνθεί και να πρωτοπορήσει σε χώρους και πεδία που το ΚΚΕ, ως το µοναδικό 

κόµµα της εργατικής τάξης, θεωρεί a priori δικά του. Είναι επόµενο, λοιπόν, το πολιτικό άνοιγµα 

των αρχειοµαρξιστών να ταυτιστεί µε την ανοιχτή βίαιη σύγκρουση µε τους κοµµατικούς γιατί 

ακριβώς αποσκοπεί να αντιµετωπίσει τους αποκλεισµούς του ΚΚΕ. Στην λενινιστική αντίληψη που 

αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός και µόνου κοµµουνιστικού κόµµατος, ως πρωτοπορία της εργατικής 

τάξης, και όχι δύο στηρίζεται η θεωρητικοποίηση της µηδενικής ανοχής εκατέρωθεν. Ο Γιάννης 

Ποντίκης είναι σαφής: «Το κυριότερο εµπόδιο που αµέσως αντιµετώπιζε ο αρχειοµαρξισµός στη 

δράση του ήταν το Σταλινικό Κόµµα».299 Αλλά από την άλλη πλευρά, η εµµονή στην µοναδικότητα 

του ΚΚΕ είναι πιο ισχυρή και εκφράζεται εξίσου τόσο από την ηγεσία των Ευτυχιάδη-Χαϊτά του 

όσο και από την αριστερή αντιπολίτευση των Πουλιόπουλου-Μάξιµου: «Το ΚΚΕ είναι το µοναδικό 

εργατικό κόµµα στην Ελλάδα,»300 γράφει ο σπαρτακιστής Πουλιόπουλος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο 

Σούλας από τη δική του πλευρά: «Οι σταλινικοί γραφειοκράτες, µονοπώλησαν το δικαίωµα να είναι 

οι µοναδικοί εκπρόσωποι του εργατικού κινήµατος και για οπλοστάσιό τους καθιέρωσαν µέσα σ’ 

αυτό τις πιο βρώµικες συκοφαντίες»301. Εποµένως, η ανοιχτή επίθεση κατά του Κ.Κ., η προσπάθεια 

των αρχειοµαρξιστών να καταρρίψουν «την πίστη των µαζών προς το Κόµµα» ισοδυναµεί, κατά 

την άποψη του ανώνυµου αρθρογράφου στον Ριζοσπάστη, µε προσπάθεια εναντίον του 

κοµµουνισµού, µια συµµαχία εναντίον των εχθρών της εργατικής τάξης.302 ∆εν είναι τυχαίο, 

λοιπόν, που οι διαµαρτυρίες στον Ριζοσπάστη για επιθέσεις εναντίον των µελών του αρχίζουν στα 

τέλη του 1926, µετά δηλαδή την αλλαγή ηγεσίας και ίσως µετά την αναδιοργάνωση303, όταν πια το 

Αρχείο λειτουργεί σαν ισοδύναµη οργώνωση µε προοπτική υποκατάστασης του ΚΚΕ. 

Το ζήτηµα της βίας, εποµένως, στον αρχειοµαρξισµό δεν µπορούµε να το προσεγγίσουµε 

χωρίς να λάβουµε υπόψη µας τις πολιτικές πρακτικές και συµπεριφορές του ΚΚΕ. Η 

αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα µε την οποία η ηγεσία του ΚΚΕ ήρθε µεταδικτατορικά 

αιφνιδιαστικά αντιµέτωπη ήταν αρκετά σοκαριστική. Οι µέχρι τότε σχετικά ακίνδυνοι 

αρχειοµαρξιστές, εκείνοι που απαξίωναν την δράση προς όφελος της µόρφωσης, κέρδισαν 

σηµαντικά κοµµάτια της επιρροής του κόµµατός τους και έχουν καταστεί µια ισοδύναµη σχεδόν 

οργάνωση. Οι ακλόνητες µέχρι τότε σταθερές του αλάνθαστου της Κ∆ και του µπολσεβικισµού της 
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κατέρρευσαν, οι βεβαιότητες για τον τρόπο συγκρότησης και πολιτικής δράσης του ΚΚΕ 

ανατράπηκαν, διερράγη η πεποίθηση, ότι το ΚΚΕ ήταν το ένα και µοναδικό κόµµα της µίας και 

µοναδικής εργατικής τάξης και ότι από µόνο του αυτό ήταν αρκετό, ώστε η εργατική τάξη να 

ακολουθεί το κόµµα της σε ό,τι αυτό κέλευε. Ο αρχειοµαρξισµός ήταν ένας κίνδυνος που έπρεπε να 

αντιµετωπιστεί άµεσα. 

Ως προτεινόµενες λύσεις αναδείχτηκαν µέσα στο κόµµα γενικά δύο γραµµές που 

διαφοροποιούνταν, βέβαια, στις εξειδικεύσεις τους ανάλογα µε το πρόσωπο που τις εξέφραζε. Μια 

σειρά από άρθρα στον Ριζοσπάστη επιχείρησαν να αναζητήσουν τις ρίζες του προβλήµατος όχι σε 

επίπεδο αρχών και γραµµών, αλλά σε επίπεδο πρακτικό, γιατί ακριβώς δεν επιθυµούσαν να έρθουν 

σε ρήξη µε τις γραµµές της Κ∆.304 Το πρόβληµα για αυτά τα άρθρα δεν είναι οι λανθασµένες 

επιλογές και οι πολιτικές θέσεις του ΚΚΕ, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο εργάζεται το κόµµα. Αυτή η 

τοποθέτηση θα καταλήγει και στην βίαιη σύγκρουση µε τον αρχειοµαρξισµό, αφού προηγουµένως 

διαχώριζε την ηγεσία από τα προλεταριακά στοιχεία. Η άποψη αυτή φαίνεται να προκύπτει σαν 

αµυντική αντίδραση µπροστά στον ορατό φόβο το κόµµα να διαλυθεί.305  

Εκ διαµετρικά αντίθετα τοποθετείται η αντίληψη που αναζητά τις αιτίες της ανάπτυξης του 

αρχειοµαρξισµού στις πολιτικές αδυναµίες του κόµµατος. Οι ευθύνες αποδόθηκαν αποκλειστικά 

στο ΚΚΕ, στις δικές του ελλείψεις, αδυναµίες και λάθη. Με βάση αυτήν λογική εξήγησαν και την 

ενδυνάµωση του αρχειοµαρξισµού.306 Απέναντι στην θέση ότι «παράλληλα προς τις άλλες 

µεθόδους για την καταπολέµηση του αρχειοµαρξισµού» πρέπει «να χτυπήσουν τερροριστικά τους 

αγωνιστές του», δηλαδή «να µεταχειριστούµε και τη βία» δηλώνει ότι «αυτό είνε αντιλενινιστική 

άποψη, που µπορεί να µας παρασύρει σε δρόµο λανθασµένο» και ότι µε αυτόν τον τρόπο αντί να 

καταπολεµήσουµε τον ‘‘αρχειοµαρξισµό’’ θα τον ενισχύσουµε». Η τακτική απέναντι στο 

αρχειοµαρξισµό κατά την αντίληψη αυτή συνοψίζεται στην προσπάθεια να παρασυρθεί ο 

αρχειοµαρξισµός σε δράση. Ως εκ τούτου µπροστά σε µια τέτοια προοπτική οι «µικροαστοί» ηγέτες 

του αρχειοµαρξισµού θα αντιδράσουν, θα αποκαλυφτεί η αδυναµία του και θα εκµηδενιστεί.  

Οι προτάσεις της θέσης για την άµεση τακτική πραγµατικά παρουσιάζουν τεράστιο 

ενδιαφέρον: «Συγκεκριµένα η δράση µας για την καταπολέµηση του ‘‘αρχειοµαρξισµού’’ πρέπει να 

περιστραφεί στα ακόλουθα σηµεία: α) ανοιχτός ιδεολογικός αγώνας κατά του ‘‘αρχειοµαρξισµού’’ 

δια του Τύπου κλπ., β) Ενιαίο µέτωπο στα συνδικάτα εναντίον του σοσιαλφασισµού, γ) Επαφή µας 

µε τα προλεταριακά στοιχεία που προσπαθούν να σπρώξουν το ‘‘αρχείο’’ σε δράση, ας είνε κι’ 

εσφαλµένη. Η επαφή αυτή µπορεί να επιτύχει µε την ίδρυση οµάδων µέσα στο ‘‘αρχείο’’ που να 

διευθύνεται καταλλήλως από το κόµµα.»307 Στην ουσία η αντίληψη αυτή αποδέχεται εντελώς 

αµυντικά τον συγκυριακά πρωτοπόρο ρόλο του αρχειοµαρξισµού, ώστε να προτείνει ενιαίο µέτωπο 
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µαζί του, και καλεί τα µέλη να δράσουν απέναντι στον αρχειοµαρξισµό µε τον ίδιο τρόπο που 

έδρασε ο αρχειοµαρξισµός απέναντι στο κόµµα, δηλαδή εισοδιστικά! Σε αντίστοιχο κλίµα 

κυµαίνεται και το άρθρο που υπογράφεται από κάποιον «Γ...πουλο», ενδεχοµένως δηλαδή από τον 

Παστία Γιατσόπουλο308, συνεργάτη του Παντελή Πουλιόπουλου. Ο Γιατσόπουλος(;) εστιάζει, 

καταρχήν, την προσοχή του στην ανάγκη για αγώνα – δεν το θεωρούσε δεδοµένο – να 

αναγνωριστούν τα σφάλµατα στην τακτική του κόµµατος, ώστε να διορθωθούν και να λείψει η 

τροφή στις κατηγορίες του αρχειοµαρξισµού. Κατά δεύτερον, θεωρεί ως απαραίτητο να εξασκηθεί 

πίεση στο Αρχείο για την είσοδό του στον επαγγελµατικό αγώνα, γιατί µονάχα έτσι θα καταλάβουν 

οι εργάτες τους καταχθόνιους σκοπούς του αρχειοµαρξισµού και τέλος να ενταχθούν αµέσως όλοι 

εργάτες που προέρχονται από τον αρχειοµαρξισµό (εννοώντας την Τρίτη Κατάσταση). Να 

ξεσκεπαστεί ιδεολογικά ο αρχειοµαρξισµός.309 

Η διαφορετική εκκίνηση αυτής της αντίληψης, παρά το γεγονός ότι είναι αµιγώς αµυντική και 

αποδέχεται πλήρως την ήττα της, εδράζεται στην ακράδαντη πίστη της µοναδικής σχέσης του 

κόµµατος µε την εργατική τάξη, ότι δηλαδή αποκλείεται η ολοκληρωτική εκµηδένιση του 

κόµµατος. Πάνω σε αυτήν τη λογική κινούταν στην αρχή και ο κύκλος Πουλιόπουλου, ο οποίος, 

όπως διαπιστώσαµε, θα ενσωµατώσει στο αντιπολιτευτικό του πρόγραµµα αρκετές από τις 

εκτιµήσεις του αρχειοµαρξισµού λοξοκοιτάζοντας ανοµολόγητα προς αυτόν. Βέβαια, αυτό ήταν 

επόµενο και λογικό εφόσον αυτοί οι παρερµηνευτές του µαρξισµού και του λενινισµού 

αποδείχτηκαν καλύτεροι από το ΚΚΕ σε πολλά σηµεία. Οι απόψεις του Γιατσόπουλου θα 

επανέλθουν προσαρµοσµένες στον Πουλιόπουλο.  

Και οι δύο αυτές απόψεις προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τον αρχειοµαρξισµό από θέση 

αδυναµίας, αλλά τελικά γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν στο ΚΚΕ, ιδιαίτερα µετά την σχετικά 

επιτυχή έκβαση του εκλογικού αποτελέσµατος στα 1926, τις ελλείψεις του αρχειοµαρξισµού και θα 

σταθούν επιθετικοί. Η γραµµή που θα επικρατήσει ταυτόχρονα µε την αναβάθµιση του ρόλου των 

κούτβιδων και του Ζαχαριάδη ως εκφραστή τους, θα είναι εκείνη της βίαιης σύγκρουσης. Στις 

αρχές του 1927 ο Ν. Ζαχαριάδης θα υπογράψει ως Κούτβης ένα άρθρο στον Ριζοσπάστη µε τίτλο 

«Μετηµφιεσµένος αρχειοµαρξισµός» στο οποίο κατηγορεί τις απόψεις του Πουλιόπουλου ως 

αρχειοµαρξίζουσες και µια σειρά άρθρων µε τίτλο «Αρχειοµαρξισµός=100% αντίδραση» που 

αποτελούν µια πολεµική για το Αρχείο δίνοντας τον τόνο για τον τρόπο αντιµετώπισης της 

αντίπαλης οργάνωσης. Είναι επόµενο τελικά να κερδίσει η δυναµικότερη άποψη του κύκλου του 

Ζαχαριάδη, διότι οι αρχειοµαρξιστές ανοίχτηκαν συνδικαλιστικά, όπως τους καλούσε ο κύκλος 

Πουλιόπουλου, µε τη διαφορά όµως ότι άρχισαν να αναπτύσσουν µε επιτυχία δράση. Η µόνη λύση, 

λοιπόν, για το ΚΚΕ ήταν η σύγκρουση χωρίς αρχές. Ο Ν. Ζαχαριάδης πρώην υποδηµατεργάτης ο 
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ίδιος και θητεύσας στο ΚΟΥΤΒ µπορούσε να «µιλάει» την προλεταριακή γλώσσα, τη νοοτροπία 

του κόσµου της εργατικής τάξης που ενέχει τον πολιτισµό της βίας και ταυτόχρονα να φέρει την 

πολιτική γραµµή της µηδενικής ανοχής για τους αντιπάλους του που χαρακτήριζε ιστορικά τον 

σταλινισµό. Αυτές ακριβώς τις συµπεριφορές εννοούσε ο Πουλιόπουλος όταν υποστήριζε ότι το 

κόµµα πρέπει να εκκαθαριστεί από τα «σκάρτα» στοιχεία. Η κυριάρχηση της βίας ως πολιτικής 

πρακτικής από την πλευρά του «σταλινοποιούµενου» ΚΚΕ αποτυπώνεται καθαρά στην 

επιβράβευση από τον Ριζοσπάστη της απρόκλητης επίθεσης και του ξυλοδαρµού του τροτσκιστή 

τότε Σ. Μάξιµου σε καφενείο που έγινε από µέλος του ΚΚΕ.  

Στο εξής όταν οι αρχειοµαρξιστές θα διεκδικούν θέση, λόγο και ισότιµη αντιµετώπιση σε 

κάθε συνέδριο, τα µέλη του ΚΚΕ θα προκαλούν τη σύγκρουση και ύστερα θα κατηγορούν τους 

αρχειοµαρξιστές. Στη συνέχεια τόσο οι αρχειοµαρξιστές όσο και τα µέλη του ΚΚΕ θα 

προετοιµάζονται µε όπλα και θα καταστρώνουν σχέδια για τις επιθέσεις και τις άµυνές τους. Για 

παράδειγµα στα 1927 η µεγάλη σύγκρουση που έλαβε χώρα στο Α΄ Συνέδριο της Εργαζόµενης 

Νεολαίας ξεκίνησε µε αφορµή την διεκδίκηση από την µεριά των αρχειοµαρξιστών της ισότιµης 

αντιµετώπισης της αρχειοµαρξιστικής οργάνωσης. Οι προκλήσεις ξεκίνησαν από τους οµιλητές του 

ΚΚΕ µε εµφανή σκοπό να εξεγείρουν τους αρχειοµαρξιστές και να τους οδηγήσουν σε φασαρίες. 

Τελικά, οι αρχειοµαρξιστές υποχώρησαν. Η νίκη αυτή του ΚΚΕ, που σηµειώθηκε ταυτόχρονα µε 

την εµφάνιση της Τρίτης Κατάστασης, συνέβαλλε σηµαντικά στην ανακοπή του ρεύµατος 

ανάπτυξης του αρχειοµαρξισµού.310 Πολύ µεγαλύτερη σύγκρουση έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη 

τον Ιούλη 1928 όταν οι αρχειοµαρξιστές επιχείρησαν να εκλέξουν αντιπροσώπους στο σωµατείο 

οικοδόµων για το Συνέδριο της ΕΓΣΕΕ, αλλά τους εµπόδισε το ΚΚΕ που είχε τους συσχετισµούς 

υπέρ του.311 Το ίδιο θα συµβεί στα 1929 στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΓΣΕΕ. 

Η πιο µεγάλη σύγκρουση όµως ανάµεσα στις δύο οργανώσεις, που σηµάδεψε τις σχέσεις τους 

για όλο το επόµενο διάστηµα, ήταν, θα λέγαµε, ένα ζήτηµα τιµής που κατέληξε στον θάνατο ενός 

αρχειοµαρξιστή, του Ηλία Γεωργοπαπαδάτου, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Σωµατείου Αρτεργατών 

Πειραιά. Ο Τάσος Γιαννόπουλος ο οποίος ήταν περιφερειακός επίτροπος και αποθηκάριος βιβλίων 

και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ΚΚΕ προσχώρησε στον αρχειοµαρξισµό και τα παρέδωσε 

στους Αρχείους οι οποίοι άρχισαν να τα εκποιούν. Τότε, ο Ζαχαριάδης µε µια οµάδα κοµµατικών 

επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στις αποθήκες του Αρχείου και ξαναπήρε τα βιβλία. Οι αρχειοµαρξιστές 

οργανώθηκαν και αυτοί µε τη σειρά τους παρακολουθούσαν τις αποθήκες του ΚΚΕ. Κάποια στιγµή 

µια οµάδα, η οποία κατά τους αρχειοµαρξιστές καθοδηγούταν από τον Ν. Ζαχαριάδη, επιτέθηκε 

στους Γεωργοπαπαδάτο και Σούλα και µαχαίρωσαν τον πρώτο. Οι περαστικοί κράτησαν τους 

επιτιθέµενους και τους παρέδωσαν στην αστυνοµία, ενώ ο Γεωργοπαπαδάτος ξεψύχησε στο 
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νοσοκοµείο. Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια και οι υποδειχθέντες από τους µάρτυρες τρεις 

υπαίτιοι µέλη του ΚΚΕ καταδικάστηκαν 15 χρόνια για δολοφονία. 

 Η δολοφονία του ηγέτη των αρτεργατών συνέπεσε ακριβώς την περίοδο του προσυνεδριακού 

διαλόγου για το Τρίτο Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ στο οποίο ηγεµόνευσε η τάση Χαϊτά-Ευτυχιάδη-

Κούτβιδων και κατά ένα τρόπο αποτελεί εφαρµογή της γραµµής για µηδενική ανοχή που ο 

Ζαχαριάδης στον Ριζοσπάστη είχε υποστηρίξει. Ένα χρόνο ακριβώς αργότερα θα δολοφονηθεί 

επίσης από µέλη του κόµµατος ο αγρινιώτης αρχειοµαρξιστής Λαδάς. Ο Λαδάς είχε αναλάβει να 

ξυλοκοπήσει έναν κοµµατικό για «το αισχρό υβρεολόγιο που συχνά ξεστόµιζε κατά των 

Αρχειοµαρξιστών». Η διαµάχη εξελίχθηκε σε δηµόσιο χώρο. Την εποµένη, όταν ο Λαδάς διάβαινε 

έξω από τα γραφεία του ΚΚΕ, τον πλεύρισαν δύο µέλη του ΚΚΕ και, αφού µε συζήτηση τον 

αποµόνωσαν, τον µαχαίρωσαν. Οι δύο δολοφονίες όξυναν το κλίµα ανάµεσα στις δύο οργανώσεις. 

Για το φόνο του Λαδά ο Ριζοσπάστης κατηγόρησε τους Αρχείους312. Τις ίδιες κατηγορίες 

αναπαρήγαγε το περιοδικό Σπάρτακος. Οι σπαρτακιστές συγκεκριµένα άσκησαν κριτική στους 

αρχειοµαρξιστές για τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να καταχτήσουν τους συντηρητικούς 

εργάτες θεωρώντας ότι δολοφόνησαν τον Λαδά επειδή αρνήθηκε να ενταχτεί στο Αρχείο.313 

Από τις πηγές προκύπτουν δύο είδη, θα λέγαµε, συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις της «ενέδρας» 

που έµοιαζαν περισσότερο µε «ξεκαθάρισµα λογαριασµών» µεταξύ µαφιόζικων οργανώσεων, διότι 

δεν αφορούν πολιτικά ζητήµατα, αλλά θέµατα «τιµής» διαφοροποιούνται από τις ανοιχτές µαζικές 

συγκρούσεις που αφορούν ζητήµατα συσχετισµών δύναµης µέσα στο εργατικό κίνηµα. Οι πρώτες 

ήταν κυρίως υπόθεση κάποιων κοµµατικών οµάδων κρούσης που συγκροτούνταν από τα 

«πρωτοπαλίκαρα» των οργανώσεων, ενώ στις δεύτερες λάβαιναν µέρος το σύνολο των µελών των 

οργανώσεων, έστω και εάν την πρωτοβουλία, την καθοδήγηση και τον σχεδιασµό αναλάµβαναν οι 

υπεύθυνοι για αυτές τις δουλειές. Οι πρώτες διεξάγονταν κρυφά στους δρόµους και οι δεύτερες 

ανοιχτά στις συνελεύσεις και είχαν περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Γ. Στεφανάτος  τονίζει 

«ότι από τις εκατοντάδες των αρχειοµαρξιστών» που ο ίδιος γνώρισε «ήταν πολύ ολίγοι οι ζωηροί 

και εχθρικοί και χειρόδικοι απέναντι των κοµµατικών» και αναφέρει τα ονόµατα των 

κυριότερων.314 Το ίδιο επιβεβαιώνει και ο Αναστασιάδης.315 Ο πρώτος ο οποίος στην αρχή της 

πολιτικής του σταδιοδροµίας σχετιζόταν και µε τις δύο οργανώσεις θεωρεί ότι από τη µεριά του 

ΚΚΕ αντίστοιχο ρόλο κατείχε η οµάδα των Κούτβιδων µε αρχηγό τον Ζαχαριάδη. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η βιαιότητα δεν χαρακτηρίζει µόνο τον αρχειοµαρξισµό, αλλά 

εξίσου και το ΚΚΕ, ιδιαίτερα την περίοδο που αρχίζει να ηγεµονεύει σε αυτό η οµάδα των 

σταλινικών. Από τη µία, οι αρχειοµαρξιστές, που τους χαρακτηρίζει η συστηµατικότητα σε όλους 

τους τοµείς ήταν πιο εξοπλισµένοι και πιο οργανωµένοι. Από την άλλη, οι οµάδες του ΚΚΕ αν και 
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υπολείπονταν σε εξοπλισµό και οργάνωση ήταν εξίσου επιθετικές και ίσως ακόµη περισσότερο, 

καθώς δεν δείλιαζαν, όπως αποδείχτηκε, να χτυπήσουν δολοφονικά. Οι υποθέσεις «τιµής» δεν 

άγγιζαν µόνο τους ευαίσθητους σε ζητήµατα ήθους αρχειοµαρξιστές, αλλά και τα µέλη του ΚΚΕ. Ο 

αρχειοµαρξισµός όµως από την συγκρότησή του παρέµενε περισσότερο ευαίσθητος στις 

προκλήσεις τιµής. 

Ο προκλητικός λόγος των µελών του ΚΚΕ και των αρθρογράφων του Ριζοσπάστη απέναντι 

στους αρχειοµαρξιστές προσέβαλλε βάναυσα την τιµή και την υπόληψη, ζητήµατα καίρια στην 

αρχειοµαρξιστική ψυχοσύνθεση. Οι κατηγορίες, ότι είναι δολοφόνοι, χαφιέδες της αστυνοµίας, 

προδότες της εργατικής τάξης, µικροαστοί και η συνεχώς επαναλαµβανόµενη χρήση της έκφρασης 

«αρχειοφασίστες», σε βαθµό να υποκαταστήσει την ορολογία αναφοράς και απεύθυνσης στο 

Αρχείο, ερέθιζαν τους αρχειοµαρξιστές και τους οδηγούσαν στις βιαιότητες εναντίον των µελών του 

ΚΚΕ, γιατί ακριβώς χτυπούσαν στα δύο βασικότερα στοιχεία της αρχειοµαρξιστικής συγκρότησης, 

την ταξικότητα και την ηθικότητα. Είναι ενδεικτικό ένα παράδειγµα σύγκρουσης, τα γεγονότα του 

οποίου γνωρίζουµε καλά τόσο µέσα από τον Ριζοσπάστη όσο και από τις αφηγήσεις του 

αρχειοµαρξιστή Θοδωράτο. Κάποτε ο Ριζοσπάστης κατηγόρησε τον Γιωτόπουλο ότι αποπλανούσε 

κοπέλες φέρνοντας ως µαρτυρία κάποιον που βρέθηκε τυχαία στην ταβέρνα που είχε φάει ο 

Γιωτόπουλος µε την Ζωή Μεταξά, την µετέπειτα γυναίκα του. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος διατηρούσε 

κρυφή τη σχέση του από την οργάνωση και µάλλον αναγκάστηκε να την αποκαλύψει, θεώρησε 

τεράστια προσβολή το όλο θέµα και έβαλε µια οµάδα αρχειοµαρξιστών να επιτεθούν σε αυτόν που 

µετέφερε την µαρτυρία.316 Έθιξαν τόσο την προλεταριακή του τιµή όσο και την ηθική του 

υπόσταση απέναντι στο γυναικείο φύλλο, που ήταν πολύ σηµαντικό ζήτηµα στον αρχειοµαρξισµό. 

Η «αριστερή» βία του Αρχείου δεν ξεχωρίζεται, καταρχήν, από την βία του καπιταλιστικού 

κόσµου και συγκεκριµένα είναι ένα σύµπτωµα των νοοτροπιών που κληροδότησε η προµοντέρνα 

εποχή στον µεσοπόλεµο, είναι συνέπεια της όξυνσης της ταξικής πάλης και της σκλήρυνσης των 

όρων διαβίωσης επηρεάζοντας καταλυτικά τις συµπεριφορές των προλεταριακών στρωµάτων και, 

τέλος, είναι αποτέλεσµα της εξουσιαστικής δοµής του αρχειοµαρξιστικού κοµµατικού µοντέλου, 

καθώς και του ΚΚΕ. 

Ενότητα Τέταρτη 

 «Αρχειοµαρξιστής»,   
ένας τύπος του «νέου πολιτικού ανθρώπου» 

 

Ο Άγγελος Ελεφάντης θεωρεί ότι ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της µεσοπολεµικής 

περιόδου είναι η γένεση «µιας νέας προοδευτικής λαϊκότητας» που είναι οι άνθρωποι της 
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αριστεράς. Το λάθος στην σκέψη του Ελεφάντη είναι ότι ταυτίζει αποκλειστικά αυτήν τη «µορφή 

ανθρώπου» µόνο µε το ΚΚΕ αντιπαρερχόµενος τις αντιπολιτευτικές οργανώσεις ως 

«εξωιστορικές». Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας ασκούµε κριτική στην µονοµέρεια της 

σκέψης του Ελεφάντη και δε θα σταθούµε σε αυτό εδώ. Ο τύπος, λοιπόν, του νέου κατά Ελεφάντη 

πολιτικού ανθρώπου γεννήθηκε «µέσα στις αντιφάσεις της κοινωνίας του Μεσοπολέµου, µέσα στις 

υποτυπώδεις κοµµατικές οργανώσεις, στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, στα συνδικάτα, στις 

µαζικές οργανώσεις, στα πολιτισµικά ρεύµατα, τύπος άγνωστος ως τις τότε παραγωγές του 

πολιτικού αστικού κόσµου. Ο νέος πολιτικός µέλος-στέλεχος του ΚΚΕ, συνδικαλιστής, 

διανοούµενος, διαδηλωτής, εξόριστος, υπόδικος, φυλακισµένος, απεργός, συνεταιριστής, 

κοινοτάρχης, ήταν το ευαίσθητο και προοδευτικό ένζυµο στον κοινωνικό του χώρο, γέννηµά του 

και φυσικός ηγέτης. Το νόηµα της σοσιαλιστικής λαϊκότητας που αναδείκνυε ήταν διπλά 

ρηξικέλευθο: ανατάραζε την ακινησία της παράδοσης και δεν έστεργε στην καπιταλιστική τάξη του 

εκσυγχρονιστή-µοντέρνου αστού.»317 ∆εν είναι όµως µόνο το ΚΚΕ που συµβάλλει στην 

διαµόρφωση αυτού του ανθρώπου. Η συµβολή του αρχειοµαρξισµού ενός τεράστιου για τα 

δεδοµένα της εποχής µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτικού, συνδικαλιστικού, ηθικού οργανισµού 

στην οικοδόµηση του «κοµµουνιστή» ως αντίπαλο δέος στον «αστό» είναι αρκετά σηµαντική τόσο 

για την εποχή του µεσοπολέµου όσο και για την εποχή του πολέµου. 

Ο Νικόλας Σύριγγας έχει δηµιουργήσει ένα πακέτο από δελτία (φυλάγεται στο Αρχείο του 

στο ΕΛΙΑ) που καταγράφουν βιογραφικά στοιχεία µελών της Αριστερής Αντιπολίτευσης. Τα δελτία 

αυτά δεν είναι όλα ολοκληρωµένα από άποψη στοιχείων για το κάθε άτοµο. Ένα πρότυπο και 

ολοκληρωµένο δελτίο όµως αναφέρει το όνοµα ή και το ψευδώνυµο, συγγενικές σχέσεις µε άλλα 

µέλη της αριστεράς, την ηλικία και τον τόπο γέννησης, το επάγγελµα ή τα επαγγέλµατα εάν 

αλλάζει, τον τόπο ή τους τόπους κατοικίας, τη συµµετοχή του προσώπου στις οργανώσεις της 

αριστεράς, την συµµετοχή του σε ανώτερες κοµµατικές θέσεις και κάποια σηµαντικά γεγονότα του 

κινήµατος στα οποία διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα δελτία αυτά ουσιαστικά καταγράφουν 

πολλές µικρές ατοµικές πορείες ζωής που συνθέτουν και ανασυγκροτούν την ελληνική αριστερά 

σαν αληθινά κοµµάτια παζλ µέσα στο µεσοπολεµικό χώρο και χρόνο. Αυτό το οποίο ιδιαίτερα 

εντυπωσιάζει είναι δυνατότητα που δίνουν στο µελετητή να έχει µια συνολική εικόνα της αρχής, της 

µέσης και του τέλους αυτών των ατοµικών ιστοριών σε µια αριστοτελική χωροχρονική συνθετική 

ενότητα αναδεικνύοντας µερικές φορές έντονα την τραγικότητα του τέλους τόσο των προσώπων 

όσο και των πολιτικών ρευµάτων µε τα οποία ταυτίζονταν. Για παράδειγµα είναι δύσκολο να 

περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων που αναφέρονται 
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στα δελτία του Σύριγγα συνήθως δολοφονούνται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40 είτε από 

Γερµανούς είτε από τον ΕΛΑΣ ή την ΟΠΛΑ το 44.  

Πρόκειται, λοιπόν, για γυναίκες και άντρες που οι περισσότεροι ήταν πρόσφυγες ή εσωτερικοί 

µετανάστες⋅ ήταν νέοι σε ηλικία, γενηµένοι την τελευταία πενταετία του 19ου αιώνα έως και την 

πρώτη δεκαετία του 20ου⋅ εργάζονταν και εντάχθηκαν στο αριστερό κίνηµα από πολύ µικρή ηλικία. 

Οι περισσότεροι ακολουθούν την πορεία του Αρχείου από τα 1923 και έπειτα. Κάποιοι αποχωρούν 

µε τις διάφορες διασπάσεις, άλλοι στην συνέχεια επανέρχονται. Κάποιοι µένουν πιστοί στο ΚΑΚΕ 

µέχρι το τέλος, ανώ άλλοι ακολουθούν την πορεία των αµιγώς τροτσκιστικών οµάδων. Οικοδόµοι, 

αρτεργάτες, υποδηµατεργάτες, τυπογράφοι, υπάλληλοι, διανοούµενοι, οι περισσότεροι είναι 

ζωντανά και ενεργά στοιχεία της µεσοπολεµικής κοινωνίας. Αµφισβητούν την καθεστηκυία τάξη 

και απειλούν το αστικό καθεστώς. Προβάλλουν µια διαφορετική εκδοχή του κοµµουνισµού εκείνη 

του «ηθικού κοµµουνισµού». Συµµετέχουν στα σωµατεία τους και τα καθοδηγούν σε απεργίες, 

πορείες και συγκρούσεις, φυλακίζονται, εξορίζονται, βασανίζονται. Συµβάλλουν καταλυτικά σε 

όλες τις νίκες και τις ήττες της αριστεράς. Αποτελούν µέρος του αντίπαλου δέους και συµβάλλουν 

ενεργητικά στην διαµόρφωση των ταξικών συσχετισµών δύναµης και στην διαµόρφωση της 

ταξικής ισορροπίας πάνω  στην οποία δοµείται η συγκεκριµένη ιστορική αστική ηγεµονία και 

αναδεικνύεται ο ιστορικό κράτος. Παρουσιάζουµε ενδεικτικά τρία τέτοια δελτία (πίν. 15,16,17) τα 

οποία εξιστορούν συνοπτικά την ηρωική και συνάµα τραγική ζωή ενός σηµαντικού αρχειοµαρξι-

στικού στελέχους, της Κατίνας Εµµανουηλίδου, της Αµαλίας ∆ελή και του Γιώργου ∆όξα.318  

Το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η ολοκληρωτική 

ταύτιση και υπαγωγή της προσωπικής τους ζωής στον πολιτικό αγώνα. Η ατοµικότητα διαχέεται 

στην συλλογικότητα και η πειθαρχία σε αυτή προκύπτει από την ανάγκη της επίτευξης του σκοπού. 

Το άτοµο διαχωρίζει την ζωή του ανάµεσα στον πριν και το µετά της ένταξής του στην οργάνωση. 

Ο καθένας αισθάνεται τον εαυτό του ως έναν νέο άνθρωπο χρεωµένο µε την υποχρέωση να παλέψει 

για την απελευθέρωση όλης της κοινωνίας από τα δεσµά της καπιταλιστικής εξουσίας. Η 

αναµόρφωση της προσωπικότητας µάλιστα φτάνει στο σηµείο, ώστε αρκετοί αγωνιστές, αν και για 

λόγους κυρίως συνωµοτικότητας, να αλλάζουν το όνοµα και το επώνυµο και τελικά µε αυτά να 

µένουν γνωστοί στο κίνηµα. Οι αρχειοµαρξιστές σε αντίθεση µε τα µέλη του ΚΚΕ που 

χρησιµοποιούν εξίσου ψευδώνυµα για λόγους µυστικότητας, αλλά για εξωκοµµατική αποκλειστικά 

χρήση, αναβαπτίζονται και λειτουργούν µέσα στην ίδια την αρχειοµαρξιστική οικογένεια µε τα νέα 

τους ονόµατα, σε βαθµό που πολύ λίγοι να γνωρίζουν τα παλιά τους ονόµατα. Για παράδειγµα ο 

Καρλιάφτης, ο Πρίφτης, ο Τσιγαρίδας, ο Ράπτης, που γίνονται Καστρίτης, Στίνας, Ποντίκης, 



 191

Σπέρος ή Πάµπλο και µια σειρά άλλων τεταρτοδιεθνιστών αγωνιστών, διατηρούν και υπογράφουν 

µε το ψευδώνυµό τους τα γραπτά  τους και συγκεκριµένα τις ιστορίες και τις αφηγήσεις τους ακόµα 

και όταν  γράφουν πολλές δεκαετίες αργότερα. 

Οι αγωνιστές του Αρχείου δε διστάζουν για χάρη του αγώνα να αλλάξουν ζωή, πόλη, 

επάγγελµα, να αφήσουν πίσω φίλους, αγαπηµένα πρόσωπα, συγγενείς και ορισµένες φορές 

οικογένειες ή µεταφέρουν µαζί τους τις οικογένειες µε σκοπό να πετύχουν θετικά αποτελέσµατα για 

την οργάνωση στην οποία συµµετέχουν. Ο Γιώργος Γιαννακουρέας διασώζει τα συναισθήµατα και 

την ψυχολογία του αγωνιστή που κάνει επιλογές µε αρνητικές συνέπειες για την προσωπική του 

ζωή: «έπρεπε να παρουσιαστώ για στρατιώτης. Αντί να πάω να παρουσιαστώ στο στρατό, η 

οργάνωση πήρε απόφαση να πάω στην  Θεσσαλονίκη. … Την απόφαση την δέχτηκα αναντίρρητα 

παρότι εκηρύχθηκα ανυπότακτος. ∆εν µπορούσε να υπάρξει µεγαλύτερο ιδανικό στο µυαλό ενός 

ανθρώπου όπως αυτής της εποχής: Αφάνταστα αφιερωµένος.» Και αφήνει την µνήµη του να 

διατρέξει σε εκείνες σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις: «Γνωρίζω ανθρώπους που έπαιρναν τότε 

50-60 δραχµές την ηµέρα και τις 30 τις έδιναν για την οργάνωση. Να στερούν το σπίτι τους, να 

στερούν τον εατυτό τους από τα πάντα. Όλα αυτά τα φαινόµενα της ευηµερίας στην σύγχρονη 

εποχή  ήταν ξένα προς την νοοτροπία των αρχειοµαρξιστών. Οι αγώνες και οι θυσίες αυτές που δεν 

είχαν προηγούµενο τους γινόντουσαν µε την µεγαλύτερη ανιδιοτέλεια που µπορεί να φανταστεί 

κανείς.» Ο ίδιος επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που ηγεµόνευε στην αριστερά αυτό το πρότυπο 

της απόλυτης αφοσίωσης αναφερόµενος στην δεινότητα της υλικής διαβίωσης και ως εκ τούτου 

αναδύθηκε η αναγκαιότητα για µια «ριζική αλλαγή». Θεωρεί µάλιστα ότι οι αρχειοµαρξιστές 

χαρακτηρίζονταν περισσότερο από αυτό το «δόσιµο» σε σχέση µε τα µέλη του ΚΚΕ, καθώς το 

Κόµµα µπορούσε να ενισχύεται οικονοµικά από την ΕΣΣ∆.319 Ο Γιάννης Ποντίκης αποσαφηνίζει το 

πνεύµα της αρχειοµαρξιστικής αντίληψης συνταυτίζοντας την πάλη για την κατάργηση του 

καπιταλισµού µε «την καθυπόταξη όλων των δυνάµεων του ατόµου (αγωνιστή), πνευµατικών και 

υλικών». Πρακτικά, λοιπόν, αυτό σηµαίνει «να διαθέτει τον ανώτερο δυνατό χρόνο για την 

πνευµατική του ανύψωση (µελέτη µαρξισµού-λενινισµού) και για την προπαγάνδα και για την 

πολύπλευρη δραση που απαιτεί ο αγώνας και δεύτερο να διαθέτει το ανώτερο δυνατό χρηµατικό 

ποσό για τις υλικές ανάγκες του κινήµατος (συνδροµές στο κόµµα του, στην ενίσχυση των θυµάτων 

του ταξικού αγώνα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στην αγορά της επαναστατικής φιλολογίας 

και τύπου και ενίσχυσης αυτών κλπ.).320 Ο Ποντίκης αντιλαµβάνεται, εποµένως, όλες αυτές τις 

θυσίες αποκλειστικά ως αναγκαιότητα που πηγάζει κατά ένα τρόπο αυθόρµητα από τα καθήκοντα 

που θέτει στον κάθε αγωνιστή η συµµετοχή του στον επαναστατικό αγώνα. Η πειθαρχία αναγάγεται
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σε ύψιστη αρετή του αγωνιστή, καθώς αυτή είναι που επιφέρει τα θετικά αποτελέσµατα. Βέβαια, η 

πειθαρχία πάντα πρέπει να συνδυάζεται µε την αυτοκριτική. 

Η επικράτηση ενός τέτοιου προτύπου µέσα στο Αρχείο, που συνδέεται απόλυτα µε τις αρχές 

της ηθικής, διαµορφώνει καθορισµένες ατοµικότητες και τελικά µια συγκεκριµένη ιδεοτυπική 

εικόνα για τον τύπο του αρχειοµαρξιστή, ενός πειθαρχηµένου στην οργάνωση κοµµουνιστή, 

λιτοδίαιτου και στερηµένου από τις απολαύσεις της ζωής αφοσιωµένου στον αγώνα µαχητή. Αυτό 

Κατίνα Εµµανουηλίδου           καπνεργάτρια 
1907 Γεννήθηκε στα Θείρα της Σµύρνης 
1922 Μικρασιατική καταστροφή – εγκαθίσταται µε την οικογένειά της οριστικά στον Πειραιά µετά από 

περιπλάνηση σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Εργάζεται σαν καπνεργάτρια 
1929 Συνδέεται µε τους κύκλους του Αρχείου 

Συνδέεται δραστηριοποιείται ενεργά λαµβάνοντας µέρος σ’ όλους τους αγώνες των 
καπνεργατριών στον Πειραιά. 

1930 ΚΟΜΛΕΑ 
1.5.1930 Συλλαµβάνεται στον Αϊ Γιάννη Ρέντη, κακοποιείται και επειδή πρόβαλλε αντίσταση στην 

επίθεση της αστυνοµίας καταδικάστηκε σε ένα µήνα φυλακή. 
Εντείνεται η δραστηριότητά της προσπαθώντας να οργανώσει τις καπνεργάτριες στον Πειραιά 
πράγµα που την εξαναγκάζει για ν’ αποφύγει νέα σύλληψη να µεταβεί στην Θεσσαλονίκη 
(Φθινόπωρο 1930) πρωτοστατώντας στους αγώνες των καπνεργατών 

1931 Συλλαµβάνεται σε µία διαδήλωση καπνεργατριών µαζί µε άλλες και καταδικάζεται σε 4 µήνες 
φυλάκιση 

1.5.1932 Συλλαµβάνεται στην παράνοµη διαδήλωση της διασταύρωσης Λεωφόρου Στρατού και 
Παρασκευοπούλου (Θεσ/νίκης) όπου σηκώνοντας τα χέρια της και µπαίνοντας µπροστά σ’ ένα 
τραµ. το σταµάτησε σκαρφαλώνοντας επάνω του απ’ όπου και µίλησε στους συγκεντρωµένους 
εργάτες. Κακοποιήθηκε και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή συν 2 χρόνια εξορία στη Γαύδο. 
Στις γυναικείες φυλακές Θεσσαλονίκης είχε µαζί της και το παι1δί της που µόλις είχε γεννήσει. 

Αύγουστος 
1932 

Μεταφέρεται στην Φυλακή Αβέρωφ. Κλονίζεται η υγεία της  το ∆εκέµβριο. Υποφέρει από ρινική 
στένωση και οξεία εκβλάστηση µε πύον. ∆εν χορηγήθηκαν φάρµακα γιατί δεν εγκρίθηκαν από τον 
γιατρό της φυλακής και από την διεύθυνση. Ο γιατρός του Ερυθρού Σταυρού συνέστησε 
εγχείρηση την οποία η ∆ιεύθυνση δεν ενέκρινε. 

31.1.1932 – 
1.1.1933 

∆ραπετεύει κατορθώνοντας να κόψει µ’ ένα µικρό πριόνι τα σίδερα του παραθυριού του κελιού της 
και κατέβηκε στο εξωτερικό προαύλιο της φυλακής µ’ ένα σκοινί που κατασκεύασε από τα 
σεντόνια του κρεβατιού της. ∆ιέσχισε το προαύλιο και µ’ άλλα σκοινιά κατόρθωσε να αναρριχηθεί 
στον εξωτερικό τοίχο και να διαφύγει. 
Η ασφάλεια για ν’ ανακαλύψει συνενόχους και να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
απέδρασε υπέβαλε σε βασανιστήρια τις δύο συγκρατούµενές της Μπεφάνη (που κακοποιήθηκε µε 
ιδιαίτερη βαναυσότητα) και Στρατηγάκη µέλη του ΚΚΕ. Επακολούθησαν αθρόες συλλήψεις τις 
επόµενες ηµέρες. Ο Ριζοσπάστης έκανε µια απλή αναφορά στην απόδρασή της χωρίς ιδιαίτερο 
σχολιασµό και τηρώντας σιωπή ως προς την πολιτική της ιδιότητα. Η στάση του προκάλεσε 
αντιδράσεις στα µέλη του κόµµατος. (Τοποθέτηση πυρήνα του Μεταξουργείου). 

3.4.1933 Πέθανε. Κηδεύτηκε την εποµένη. Τον επικήδειο εκφώνησαν ο Γ. Βιτσώρης και η Γ. ∆εληγιάννη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
Βιογραφικό δελτίο της Κατίνας Εµµανουηλίδου 
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το «δόσιµο» όµως δεν είχε τελικά µόνο αρνητικές συνέπειες για την ατοµικότητα των µελών 

του Αρχείου. Πέρα από το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι, πρώτον, ο αρχειοµαρξισµός µέσα στο 

εργατικό κίνηµα αποτελεί από το 1927 και έπειτα µια αριστερά που φέρνει νίκες και γενικά 

επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην ζωή των εργατών και δεύτερον, δηµιούργησε τους 

οργανωτικούς όρους συλλογικής διαχείρισης της εξαθλίωσης, βοήθησε πολλούς εργάτες να όχι 

µόνο να γράφουν και να διαβάζουν, αλλά και να µορφωθούν, ώστε να µπορέσουν να ανελιχθούν και 

ατοµικά. Για παράδειγµα ο Κώστας Αναστασιάδης, όπως και αρκετοί άλλοι Αρχείοι, γράφτηκαν 

κατ’ εντολήν του Γιωτόπουλου στο Πανεπιστήµιο, ώστε να ενισχυθεί το αρχειοµαρξιστικό 

φοιτητικό κίνηµα. Βέβαια, κάποιοι, όπως ο Γιακουµάτος δεν συνέχισαν τις σπουδές τους 

παρασυρµένοι από το κίνηµα, ενώ κάποιοι άλλοι αποβλήθηκαν λόγω της πολιτικής δράσης τους. 

Άλλοι, όπως ο Φοίβος Αναστασιάδης, που σήµερα 98 χρονών είναι συνταξιούχος πανεπιστηµιακός 

της Βιολογίας στον Καναδά, κατάφεραν να σταδιοδροµήσουν. Στην ουσία αυτοί είναι πολύ λίγοι, 

 

Αµαλία ∆ελή εµποροϋπάλληλος – ∆ιευθύντρια εργοστασίου Γιαβασόγλου  ‘Σίλβα’ Αθήνα 
1915 Γεννήθηκε στην Κίο Μικράς Ασίας 
1922 Μικρασιατική Καταστροφή Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και φοιτά στην 3η τάξη του 

∆ιδασκαλείου 
1928- 1930 Συµµετέχει στους µαθητικούς οµίλους του Αρχείου 

Συνδέεται δραστηριοποιείται ενεργά λαµβάνοντας µέρος σ’ όλους τους αγώνες των 
καπνεργατριών στον Πειραιά. 

14/1/1931 Συλλαµβάνεται ο όµιλος στον οποίο έκανε µάθηµα ο Λουκάς Καρλιάφτης. ∆ίκη και καταδίκη σε 
95 µέρες φυλακής στις φυλακές Κασσάνδρας Θεσσαλονίκης για παράβαση του ιδιώνυµου (µε 
Βούλα Κατζάµπαση και Μαίρη Βαφειάδου). Η καταδίκη επιφέρει τον αποκλεισµό της από την 
συνέχιση των σπουδών της. 

1932 Βρίσκεται στην Καβάλα για την οργάνωση τµήµατος ΚΟΜΛΕΑ στην Καβάλα. Συµµετέχει σε 
καπνεργατικές απεργίες. 

1933 Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Συµµετέχει στο καλλιτεχνικό τµήµα της ΚΟΜΛΕΑ (µε Γ. 
Μαυρόπουλο). Θεατρικές παραστάσεις στην «Πανεργατική Ένωση Θεσσαλονίκης»- Οργάνωση 
εκδροµών µε οµιλίες, ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

1934 Αθήνα. Συµπαράταξη µε την τάση ∆. Γιωτόπουλου (οργάνωση πυρήνων νεολαίας: Βύρωνα, 
Παγκράτι, Καισαριανή) 

1936 Εκλέγεται στην Πολιτική Επιτροπή του ΚΑΚΕ 
1941 Επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη 
1958 Οριστική εγκατάσταση στην Αθήνα 
 Παραµένει σε όλη τη ζωή της µέλος του ΚΑΚΕ, ΑΚΕ, ΣΑΚ 
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καθώς δε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ένας σηµαντικός αριθµός αρχειοµαρξιστών και τροτσκιστών δεν 

κατάφερε να επιβιώσει από την δεκαετία του 1940.  

Ιδιαίτερο ρόλο κατέχει η γυναίκα µέσα στο Αρχείο, καθώς η γυναίκα αγωνίστρια αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της αρχειοµαρξιστικής δράσης. Ο αρχειοµαρξισµός µε όλες αυτές τις ηθικές 

κανονικότητες εναποθέτει σηµαντικό µέρος της πολιτικής δραστηριότητας σε αυτήν και 

διαµορφώνει ένα ιδιαίτερα προστατευτικό περιβάλλον κίνησης, έστω και αν ενδεχοµένως σε 

Γιώργος ∆όξας, χωροφύλακας, εργάτης ελαιοχρωµτιστής 
 Γεννήθηκε στα Βουρλά της Σµύρνης 
1922 Μικρασιατική καταστροφή – Πρόσφυγας στην Αθήνα, διορίζεται στην χωροφυλακή 
1928 Συνδέεται µε τους κύκλους του Αρχείου 
1930 ΚΟΜΛΕΑ 
1932 Εντάσσεται στην ΛΑΚΚΕ 
1931 Συλλαµβάνεται σε µία διαδήλωση καπνεργατριών µαζί µε άλλες και καταδικάζεται σε 4 

µήνες φυλάκιση 
1934 ∆ιάσπαση της ΛΑΚΚΕ, είναι ένας από τους ιδρυτές της οµάδας «Νέα ∆ιεθνής» 
22/8/1934 Συµµετέχει στην ενοποιητική Συνδιάσκεψη της οµάδας Σπάρτακος και Λενινιστική 

Ένωση (πρώην ΛΑΚΚΕ) και στην οποία παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι της οµάδας «Νέας 
∆ιεθνούς», η οποία αυτοδιαλύεται. 

Φεβρουάριος 
1935 

Προσχώρηση στην ΟΜΛΕ – Κεντρική Επιτροπή όπου αντιπροσωπεύει µια ιδιαίτερη τάση 

1936 ∆ιάσπαση της Κ∆ΕΕ- Συγκροτεί και ηγείται της οµάδας «Εργατικός Τύπος». Με την 
αποστράτευσή του από την Χωροφυλακή και εργάζεται ως ελαιοχρωµατιστής. ∆ηµιουργεί 
στενούς φιλικούς δεσµούς µε τον Θανάση Κλάρα (µετέπειτα Άρη Βελουχιώτη). 
Συγκάτοικοι ελαιοχρωµατιστές (περ. 1935-1936). 
Καταβάλει επίπονες προσπάθειες για την συγκρότηση ενιαίου φορέα των 
τερτατοδιεθνιστών. Συµβάλλει σηµαντικά προς την κατεύθυνση της ενοποίησης όλων των 
τεταρτοδιεθνιστικών δυνάµεων κι στη δηµιουργία της «Ενωτικής Οµάδας». 

1943 Συγκροτείται η «Ενωτική Οµάδα» (προϊόν ενοποίησης του τερτατοδιεθνιστικού κύκλου του 
Γ. ∆όξα, της οµάδας «Επίθεση» και ενός οµίλου τεταρτοδιεθνιστών Καλλιθέας) 
Μέλος του Κεντρικού γραφείου της «Ενωτικής Οµάδας»  

Σεπτ.-Οκτ. 
1943 

Μυστκές επαφές µε Άρη Βελουχιώτη (οι συναντήσεις έγιναν στην Οδό Καλλιδροµίου στο 
σπίτι του Κουµανάκου). Είχε προηγηθεί συνάντηση µε τον Άρη στο Πολύγωνο. Ο Άρης 
επεδίωξε και δεύτερη συνάντηση γιατί συµµεριζόταν τις απόψεις του ως προς την έκβαση 
του αντάρτικου. Η Ενωτική Οµάδα υποστήριζε ότι ο αγώνας που διεξάγει ο ΕΛΑΣ έχει 
«αντικαπιταλιστικές αιχµές». 

∆εκέµβριος 
1944 

Συλλαµβάνεται από την ΟΠΛΑ. Βασανίζεται και εκτελείται κάτω από εξαιρετικά άγριες 
συνθήκες από την πολιτοφυλακή Καλλιθέας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
Βιογραφικό δελτίο του ∆όξα Γιώργου 



 195

 ορισµένες εκδοχές τους οι κανονικότητες αυτές ενέχουν το στοιχείο ενός πατριαρχικού-

οικογενειακού τύπου πατερναλισµού, καθορίζοντας τελικά σηµαντικά τις έµφυλες σχέσεις. Πάρα 

πολλές γυναίκες έδρασαν στο πλάι του συζύγου τους ή ενός άνδρα, αρκετές όµως αναδείχτηκαν ως 

αυτόνοµες προσωπικότητες. Βέβαια, σπάνια µια γυναίκα κατάφερνε να αποτελέσει µέρος της 

ηγεσίας (µόνο η Αµαλία ∆ελή στα 1936), όταν όµως στο ΚΚΕ ουδέποτε υπήρξε γυναίκα στο 

µεσοπόλεµο ηγετικό στέλεχος. Όπως και ‘να ναι, η  γυναίκα αρχειοµαρξίστρια εισέβαλε δυναµικά 

στην επαναστατική πάλη και ανέλαβε ισότιµο ρόλο στην πολιτική δράση, στην προπαγάνδα, στην 

κυκλοφορία και στο πούληµα στα φωναχτά του επαναστατικού τύπου κλπ. Οργάνωσε παρατάξεις 

σε εκείνα τα επαγγέλµατα, που εργάζονταν στην πλειοψηφία τους γυναίκες, όπως στις υφάντριες, 

στις καπνεργάτριες κλπ.321 Υπήρξαν πολλές γυναίκες στο Αρχείο που ανέδειξαν σηµαντική δράση. 

Εκτός από την Κατίνα Εµµανουηλίδου και την Αµαλία ∆ελή, ήταν η Βερούχη, η Ντίνα 

Αναστασιάδη, η Γεωργία ∆εληγιάννη, η Νίτσα Βιτσώρη (αργότερα Τσαγανέα) κ.α. 

Ο Αρχειοµαρξιστής είναι ο άνθρωπος που φέρει µόνο µία ταυτότητα, εκείνη του ηθικού 

κοµµουνιστή. Μέσα στον πολιτισµικό χώρο είναι ο τίµιος λαϊκός έλληνας, ο οποίος είναι ευέξαπτος 

και δυναµικός στις σχέσεις του, ιδιαίτερα όταν θίγεται η «τιµή» του, είναι ο θεωρητικά 

καταρτισµένος διανοούµενος που αναλαµβάνει από ψηλά να καθοδηγήσει και να µορφώσει. Είναι 

το πρόσωπο που επιβάλλεται ως ηγεµόνας στον χώρο εργασίας και στο φιλικό περιβάλλον και το 

δυναµιτίζει, το αναδιαµορφώνει σε µια αυστηρή ηθική βάση και σε µια αγωνιστική κατεύθυνση. 

Είναι ο εργάτης που κατέχει τη δική του ανεξάρτητη γνώση και που ξέρει να οργανώνει ανεξάρτητα 

τις δικές του πολιτικές δυνάµεις, ώστε να συµµετέχει ως αυτόνοµη µορφή στο πολιτικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι ο ουτοπιστής, που παλεύει για µια ριζικά καλύτερη ζωή, αλλά αυτό το 

όραµα, το οποίο ακολουθεί πιστά, µπορεί και του την βελτιώνει στο παρόν.  

Πίσω, λοιπόν, από την αδιαµφισβήτητα ηρωική δεκαετία του 1940 υπάρχει µια εξίσου ηρωική 

εποχή για το εργατικό και επαναστατικό κίνηµα, µε τις δικές του αντιφάσεις και δυσκολίες, αλλά 

και την οµορφιά του αγώνα για µια άλλη καλύτερη ζωή που δεν χωράει στην βαρβαρότητα του 

καπιταλιστικού κόσµου. Αυτή η εποχή έχει τους δικούς της ήρωες που δοσµένους ολοκληρωτικά 

στη µεγάλη υπόθεση συγκροτούν τους δικούς τους εργατικούς και ανεξάρτητους ταξικούς 

µηχανισµούς αλληλεγγύης και πάλης έχουν δέσει στενά το καλύτερο αύριο µε την δική τους 

επιβίωση. Η συµβολή του Αρχείου είναι σηµαντική, αλλά ανεκτίµητη µέχρι σήµερα.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Εκτιµήσεις και συµπεράσµατα για τη φυσιογνωµία και 
την πορεία του αρχειοµαρξισµού 

 

 

Σε αυτήν την εργασία επιχειρήσαµε όχι να αποκαταστήσουµε το αποπαίδι του ελληνικού 

κοµµουνισµού, αλλά να αναδείξουµε µέσα από την «ανακάλυψη» ενός κατά ένα τρόπο «χαµένου» 

πολιτικού ρεύµατος όψεις της ιστορικής µεσοπολεµικής κοινωνίας. Ο αρχειοµαρξισµός, παρ’ όλες 

τις αναγνωρισµένες αντιφάσεις που τον διέπουν, αποτελεί «εργατικό» ρεύµα και όχι «µικροαστικό», 

όπως ισχυρίστηκαν οι ανίπαλοί του.  Ο ταξικός λόγος, η δεδοµένη εργατική βάση και απεύθυνση, η 

εργατική φυσιογνωµία της πλειοψηφίας των ηγετικών στελεχών του, η κοµµουνιστική και 

επαναστατική αναφορά και δράση καθιστούν το Αρχείο ένα αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού 

εργατικού κινήµατος. Με τις διαρκείς µεταλλάξεις του ενσωµατώνει, αποτυπώνει και 

αποκρυσταλώνει στην οργανωτικοπολιτική και ιδεολογική συγκρότησή του τα αποτελέσµατα της 

ιστορικής ταξικής διαπάλης µέσα στον δεδοµένο µεσοπολεµικό ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό 

και τις χειραφετικές τάσεις στην ιδεολογία, την πολιτική και τις µορφές οργάνωσης της 

µεσοπολεµικής ελληνικής εργατικής τάξης. Συνιστά στην Ελλάδα ένα από τα πρώτα εγχειρήµατα 

κοινωνικής θεµελίωσης της επαναστατικής ουτοπίας και οικοδόµησης ενός κοµµουνιστικού 

συστήµατος αξιών και δοµών.  

Ο αρχειοµαρξισµός εµφανίστηκε ως ένα ιδιαίτερο αµάγαλµα ιδεολογιών, νοοτροπιών και 

συµπεριφορών που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία παντρεµένων µε τον ρωσικό 

κοµµουνισµό. Φέρει και αναπαράγει στοιχεία του παραδοσιακού τρόπου, µε τον οποίο ασκείται η 

ριζοσπαστική πολιτική στην Ελλάδα (ριζοσπαστικός µυστικισµός, ιδεαλιστική αποθέωση της 

γνώσης ως καθοριστικού µέσου για την πολιτική συνειδητοποίηση και πολιτική δράση, 

«χιλιαστική» προσµονή των επαναστατικών τοµών, ανολοκλήρωτα στοιχεία της καρµπονάρικης 

παράδοσης). Η µεγάλη διαφορά έγκειται όµως ότι προκύπτει από και αφορά όχι τα µεσαία και 

ανώτερα αστικά στρώµατα, αλλά τα κατώτερα λαϊκά και εργατικά στρώµατα. Αυτό δεν µπορεί 

παρά να καθορίζει τους πολιτικούς προσανατολισµούς, την επιλογή των ιδεολογιών και βέβαια το 

όραµα.  

Συνεπώς, ακόµη και στην πρώτη της µορφή συνιστά µια εργατική κοµµουνιστική οργάνωση, 

παρά το γεγονός ότι δεν ασκεί συνδικαλιστική δραστηριότητα. Εκφράζει τα συµφέροντα και τις 
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ελπίδες των κοινωνικά αποβλήτων και των δηµιουργών του κοινωνικού πλούτου που αισθητά άλλοι 

ιδιοποιούνται και νέµονται. Γι’ αυτό το λόγο φέρει στο ακέραιο µια εργατική ιδεολογία που 

στηρίζεται στην συνείδηση της ταξικής διαίρεσης της κοινωνίας και προβάλλει το ιδανικό της 

αταξικής κοινωνίας. Υιοθετεί και προβάλλει τον ριζοσπαστικό λόγο του σοβιετικού κοµµουνισµού 

και επιχειρεί να συνδέσει τις σοβιετικές αξίες µε την ελληνική πραγµατικότητα. Ο Αρχειοµαρξισµός 

αναδεικνύεται µέσα από συγκεκριµένες ιστορικές κοινωνικές συνθήκες και αποτελεί ριζοσπαστική 

απάντηση σε ένα αντιφατικό αδιέξοδο που δηµιουργούσε από την µία η κοινωνικοικονοµική κρίση 

και από την άλλη το αδύνατο της επίλυσής της. Οικοδοµεί στο παρόν δοµές κοινωνικής συνοχής 

και αλληλεγγύης που παρουσιάζονται ως αντανακλάσεις του ουτοπικού µέλλοντος. Μέσω του 

Αρχειοµαρξισµού η ταξικά αποκλεισµένη από τη µόρφωση προλεταριοποιηµένη νεολαία της νέας 

τότε εργατικής βάρδιας και η κατεστραµένη από τον πόλεµο νεολαία αναζητούν και διεκδικούν 

πρόσβαση στη γνώση και δηµιουργούν το δικό τους κοµµουνιστικό σχολείο. Η γνώση αποθεώνεται 

και αναβαθµίζεται σε αυτόνονοµο πεδίο ανάγοντας την αυτοµόρφωση της εργατικής τάξης ως το 

πρωτεύον και το κυρίαρχο ζητούµενο της αρχειοµαρξιστικής επαναστατικής δράσης. 

Ο αρχειοµαρξισµός και ιδιαίτερα στην πρώτη του µορφή αποτελεί, τέλος, την ιστορική 

έκφραση ενός «ηθικού κοµµουνισµού» ως εξέλιξη του «ηθικού σοσιαλισµού» που χαρακτήρισε τα 

πρώτα βήµατα της σοσιαλιστικής σκέψης στην Ελλάδα – έχουµε αναφέρει ενδείξεις σύνδεσης µε 

αυτήν την παράδοση, όπως π.χ. η συγγενική σχέση του Φρ. Τζουλάτι µε τον Πλ. ∆ρακούλη και η 

στέγαση της Κοµµουνιστικής Ένωσης στο οίκηµα της Πειραιώς 40. Ουσιαστικά το Αρχείο 

οικοδοµεί µια ηθικά πρότυπη κοινωνική τάξη που προσλαµβάνεται sui generis εργατική και φύσει 

εχθρική από την αλλοτριωµένη αστική ηθική. Η αρχειοµαρξιστική αυτή κοµµουνιστική ηθική 

κατάγεται από την στηριζόµενη στο εθιµικό ηθικό δίκαιο και χριστιανική ηθική παραδοσιακή 

αντίληψη για την φυσική τάξη των πραγµάτων που διείπε τις κοινωνικές σταθερές και παραγωγικές 

σχέσεις στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες και που η δυναµική του καπιταλισµού έχει διαλύσει. 

Μέσα στο καπιταλιστικό περιβάλλον η ηθική ανασηµασιοδοτείται και πολιτικοποιείται. Στον 

αρχειοµαρξισµό συγκεκριµένα βρίσκει την ριζοσπαστική της έκφραση.  

Στη συνέχεια και σε µια επόµενη φάση της εξέλιξης της οργάνωσης, παρατηρούµε ότι το 

Αρχείο αποκτά περισσότερα χαρακτηριστικά του ρωσικού κοµµουνισµού, ενώ σταδιακά χάνει τα 

στοιχεία που κατάγονται από την ελληνική ριζοσπαστική παράδοση. Αρχίζει να ασκεί έναν καθαρό 

ταξικό συνδικαλισµό, αλλά αυτός είναι απολιτικός και εµπειριστικός εκφράζοντας εκείνες ακριβώς 

τις νοοτροπίες, αντιλήψεις και απόψεις που διεκδικούν την διατήρηση συγκεκριµένων 

παραδοσιακών κανονικοτήτων και κεκτηµένων. Αυτές οι κανονικότητες κατάγονται, καταρχήν, από 

την προκαπιταλιστική αγροτική πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή από τις εθιµικές σχέσεις ταξικής 
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ισορροπίας ανάµεσα στους αγρότες και την φοροεισπρακτική ελίτ και, κατά δεύτερον, από την 

προκαπιταλιστική βιοτεχνική παραγωγή της δεδοµένης εθιµικά ιεραρχηµένης και κατανεµηµένης 

συντεχνιακής τάξης. Και οι δύο αυτές κανονικότητες συνθέτουν το ιδεώδες µιας κλειστής και 

αυτάρκους οικονοµίας και κοινωνίας. Τα πολιτικά προτάγµατα, λοιπόν, του αρχειοµαρξισµού 

εµφανίζονται, θα λέγαµε, ως ριζοσπαστική άρνηση της διαδικασίας του καπιταλιστικού 

µετασχηµατισµού από εκείνους τους πρώην αγρότες που προλεταριοποιούνται και τους 

προλεταριοποιούµενους ειδικευµένους τεχνίτες. ∆ιεκδικούν το κεκτηµένο της ειδίκευσής τους το 

οποίο διαφύλασσε η παλιά συντεχνιακή δοµή και γενικά τις κεκτηµένες δοµές ενός εθιµικού 

συστήµατος αξιών. Γι’ αυτό στον αρχειοµαρξισµό η «επαναστατική πάλη» είναι περισσότερο 

άρνηση του βαθέµατος του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και επαναφορά σε µια φυσική 

παραδοσιακή τάξη πραγµάτων παραβιασµένη από την κερδώα οικονοµία. Αντίθετα, το ΚΚΕ 

προτάσσει µια εναλλακτική εκδοχή της µοντερνικότητας, ένα σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό των 

υπαρχόντων καπιταλιστικών δοµών.  

Το υβριδικό στοιχείο στην αρχειοµαρξιστική φυσιογνωµία εντείνεται κατά την περίοδο αυτή. 

Ο ίδιος ο αρχειοµαρξισµός ως πολιτικός οργανισµός αντιστοιχεί, θα λέγαµε, σε µια δοµή 

συντεχνιακού τύπου, όπου, πρώτον, οι πιο έµπειροι και καταρτισµένοι διδάσκουν στους 

µαθητευόµενους τα µυστικά της επαναστατικής εργασίας για να µπορέσουν να τα διδάξουν και οι 

ίδιοι στους άλλους και, δεύτερον, οι εργασίες κατανέµονται κατά ένα τέτοιο τρόπο που 

δηµιουργούν ειδικεύσεις. Ταυτόχρονα, όµως υιοθετεί στοιχεία της οργανωτικής φόρµας και του 

πολιτικού προσανατολισµού του λενινιστικού κόµµατος. Ο αρχειοµαρξισµός διαλύει τους 

διαταξικούς συνασπισµούς εξουσίας των πολιτικά εξαρτηµένων σχέσεων που δοµούνταν πάνω στις 

συντεχνιακές δοµές, καθώς πλέον οι δοµές είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε καπιταλιστικές. Ο 

ίδιος ο ενδοοικονοµικός καταναγκασµός των καπιταλιστικών σχέσεων ωθεί τις εργατικές 

συνειδήσεις να αποπροσωποποιούν τον ταξικό εχθρό και το ζήτηµα δεν είναι πλέον ή µόνο να φύγει 

ο ένας ή ο άλλος «εκµεταλλευτής», αλλά µαζί µε την φυγή του αλλάξουν ριζικά οι σχέσεις. ∆εν 

είναι πια ο φεουδάρχης, ο οποίος µε εξωοικονοµικό ιδεολογικό και βίαιο τρόπο κλέβει το αγροτικό 

υπερπροϊόν µε αντάλλαγµα την «προστασία» ή ο «µάστορας» που αποσπά την υπεραξία του τεχνίτη 

και εποµένως το ζήτηµα είναι η απαλλαγή από το συγκεκριµένο πρόσωπο που επιβάλλεται µε την 

εθιµική ισχύ του. Είναι η αγορά που πιέζει και περιορίζει τους υλικούς όρους αναπαραγωγής και οι 

εργάτες ακουσίως σπρώχνονται προς την µισθωτή εργασία και την εξάρτηση. Μια τέτοια κοινωνία 

δεν µπορεί παρά να είναι δοµικά ανήθικη και µόνο µια τέτοια κοινωνία µπορεί να γεννά το όραµα 

της κοινωνικής επανάστασης, καθώς το κοινωνικό ζήτηµα τίθεται σε επίπεδο δοµής και όχι 

προσώπων. 
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Η πρώτη µορφή του αρχειοµαρξισµού αντιστοιχεί, λοιπόν, στο σοκ της άµεσης και χωρίς 

αντίσταση καπιταλιστικοποίησης των παραγωγικών και κοινωνικών δοµών της πόλης και συνθέτει 

ένα πολιτικό υβρίδιο των παραδοσιακών και νεωτερικών µοντέλων διεξαγωγής ριζοσπαστικής 

πάλης. Η δεύτερη µορφή του αντιστοιχεί στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου ανταγωνιστικού 

βιοµηχανικού καπιταλισµού και στο µετέωρο βήµα του µονοπωλιακού µετασχηµατισµού του 

ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, καθώς ο βιοµηχανικός τοµέας χαρακτηρίζεται από τα 

φιλελεύθερα ανταγωνιστικά στοιχεία µέσα σε µια κατεξοχήν αγροτική κοινωνία ενταγµένη από τα 

τέλη του 19ου αιώνα στον διεθνή καταµερισµό εργασίας (σταφίδα) και την πρώτη δεκαετία του 20ου 

στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα (καπνός). Ο αρχειοµαρξισµός συνιστά την επιθετική άρνηση της 

µονοπωλιακής νεωτερικότητας και εντείνει την υβριδιακότητά του, καθώς αποκτά ορισµένα από τα 

χαρακτηριστικά του κόµµατος «νέου τύπου». 

Η τρίτη περίοδος του αρχειοµαρξισµού είναι η περίοδος που µετασχηµατίζεται σε ένα 

νεωτερικό λενινιστικό κόµµα «νέου τύπου» παίρνοντας τη µορφή της ΚΟΜΛΕΑ. Το Αρχείο από τη 

µία επιχειρεί να µεταµορφωθεί σε «κόµµα», αλλά από την άλλη αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία 

του ΚΚΕ. ∆εν προσπαθεί να διαλύσει το «σοσιαλιστικό» ΚΚΕ, αλλά ως αντιπολίτευσή του να το 

«αλλάξει». Είναι η περίοδος που το µονοπωλιακό µοντέλο οργάνωσης της παραγωγής και γενικά 

της κοινωνίας εισάγεται στην Ελλάδα ως ιδεολογικό πρότυπο και επιχειρείται να εφαρµοστεί σε 

όλα τα επίπεδα. Ο «ρασιοναλισµός», δηλαδή η εκλογίκευση και ο ορθολογισµός των παραγωγικών 

και κοινωνικών δοµών προβάλλονται ως το αναγκαίο εκσυγχρονιστικό µοντέλο. Το λενινιστικό 

κόµµα «νέου τύπου», ένα οργανωτικό µοντέλο  καθαρά εταιρικής µορφής, και οι Βιοµηχανικές 

Ενώσεις, µορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης που αντιστοιχούν σε παραγωγικές βάσεις 

µονοπωλιακής δοµής, µπορούν να φαντάζουν και νοµιµοποιούνται περισσότερο από ποτέ στο 

εργατικό κοινό ως οι αναγκαίοι τρόποι απάντησης του κοµµουνιστικού κινήµατος απέναντι στον 

σύγχρονο καπιταλισµό. Όπως βέβαια τελικά ο ταιηλορισµός δε θα αναπτυχθεί στην ελληνική 

βιοµηχανία και θα παραµείνει ένα πρότυπο-σχέδιο των ειδικών επιστηµόνων, κατά τον ίδιο τρόπο 

και µάλλον για αυτόν τον λόγο οι Βιοµηχανικές Ενώσεις δε θα πετύχουν να εκφράσουν τα εργατικά 

συµφέροντα.  

Θα µπορούσε κανείς πάντως να συνδέσει τη χρονική σύµπτωση και να αντιστοιχήσει την 

εµφάνιση µιας επιχειρηµατολογίας που προτείνει την εισαγωγή στη βιοµηχανία επιστηµονικά 

επεξεργασµένων µεθόδων οργάνωσης της παραγωγής µε την µεγαλύτερη ανάπτυξη ενός 

κοµµουνιστικού λόγου που υπερασπίζεται τον επιστηµονικό σοσιαλισµό, δηλαδή µια περισσότερο 

θεωρητικά επεξεργασµένη οργανωµένη  πάλη των εργατών. ∆ιότι το µοντέλο του κοµµουνιστικού 

κόµµατος τµήµατος της Κ∆ παρότι συζητιέται και επιχερείται να υιοθετηθεί από το ελληνικό 
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σοσιαλιστικό κίνηµα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1920, θα λέγαµε, ότι αποκτά πλεόν ως 

πρότυπο την αναµφισβητητη ηγεµονία στον σοσιαλιστικό κόσµο κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 και στις αρχές του 1930. Οι σοσιαλιστές αδυνατούν να συγκροτήσουν ένα εναλλακτικό 

σοσιαλιστικό µοντέλο εργατικού κόµµατος, ενώ οι αρχειοµαρξιστές που κατά ένα τρόπο το έχουν 

πετύχει προσπαθούν να υιοθετήσουν τα ακριβή χαρακτηριστικά του µπολσεβικισµού και να 

µετασχηµατίσουν την οργάνωσή τους στα πρότυπα του ΚΚΕ. ∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε το 

γεγονός ότι αυτή η τάση ενισχύθηκε από τον µονοπωλιακό µετασχηµατισµό του ελληνικού 

καπιταλισµού, έστω και σε ορισµένα πεδία µόνο που όµως καθορίζουν ποιοτικά το χαρακτήρα του. 

Τουλάχιστον, πάντως ενισχύουν ιδεολογικά την κυριαρχία των αντίστοιχων προτύπων.  

Η αποκλειστική ταύτιση του µπολσεβικισµού µε το ΚΚΕ προκαλεί κρίση ταυτότητας στον 

αρχειοµαρξισµό, ο οποίος προσπαθεί να ανακαλύψει τρόπο προσαρµογής στα νέα πρότυπα, ενώ 

ταυτόχρονα σε αυτήν ακριβώς τη βάση οξύνονται οι αντιπολιτευτικές τάσεις στο εσωτερικό του. 

Τελικά, αποκτά τη µορφή της ΚΟΜΛΕΑ, συνδέεται µε τον Τρότσκι και συµβιβάζεται για το ρόλο 

που οφείλει να διαδραµατίσει απέναντι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ όµως ταιριάζει πολύ περισσότερο στα 

νέα πρότυπα και φαίνεται ικανότερο να αντιµετωπίσει πολιτικά και ιδεολογικά την νέα 

πραγµατικότητα που τείνει να διαµορφωθεί ή γενικότερα τις πολιτικές που προτάσσουν το 

µονοπωλιακό καπιταλισµό. Ο αρχειοµαρξισµός µε τη µορφή της ΚΟΜΛΕΑ διασώζεται 

ηγεµονεύοντας στα κινήµατα των ανέργων και τα κινήµατα των αναπήρων πολέµου. Οι 

επαγγελµατικές κατηγορίες εργατών µε τις οποίες ήταν ο αρχειοµαρξισµός ταυτισµένος περνούν 

κρίση, χωρίς να σηµαίνει ότι εξαφανίζονται. Το αντίθετο µάλιστα συνεχίζουν να υπάρχουν ως ένα 

σηµαντικό τµήµα της οικονοµίας. ∆εν µπορούν όµως να λειτουργούν πλέον ιδεολογικά ως το 

πρότυπο µοντέλο εργασίας, γιατί µάλλον έχει χαθεί η δυναµική που ανέπτυσσαν κατά το δεύτερο 

µισό της δεκατίας του 1920, που επέτρεψε να εµφανιστεί στο περιβάλλον τους µειοψηφικά, αλλά µε 

ηγεµονικές τάσεις σε κάποιες περιπτώσεις, ένα δικό τους αυτόνοµο ριζοσπαστικό ρεύµα, δηλαδή ο 

αρχειοµαρξισµός. Σύντοµα ακόµη και οι ίδιοι οι αρχειοµαρξιστές στην πλειοψηφία τους στρέφονται 

ενάντια στον παραδοσιακό αρχειοµαρξισµό, ο οποίος στα σύγχρονα δεδοµένα των µέσων της 

δεκαετίας του 1930 µοιάζει πλέον αρκετά ξεπερασµένος, σαν να έρχεται από µια εποχή που έχει πια 

φύγει ανεπιστρεπτί. Πάνω σε αυτήν τη βάση η ΚΟΜΛΕΑ διασπάται το 1934 και το Αρχείο 

καταρρέει. 

Ο αρχειοµαρξισµός δεν µπορεί τελικά να µελετηθεί σε απόλυτη αυτονοµία από το ΚΚΕ, όπως 

µπορεί το ΚΚΕ. Η Κοµµουνιστική Ένωση και ακόµη περισσότερο το πρώτο Αρχείο µε την 

παράλληλη δοµή του λειτουργούσε συµπληρωµατικά στο ΚΚΕ µέσα σε ένα απόλυτα κλειστό και 

πλήρες σύστηµα. Όλα τα νέα µέλη που εντάσσονταν στο Αρχείο µέχρι και το 1927 προέρχονταν 
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από το ΚΚΕ και η προπαγανδιστική δουλειά των αρχειοµαρξιστών αφορούσε κυρίως µέλη του. 

Μπορεί ίσως να συνδυαστεί η µελέτη του Αρχείου µε τα άλλα εργατικά ρεύµατα ή και αυτόνοµα 

µόνο κατά την περίοδο 1926-1930, οπότε και αναπτύσσει µία καθαρά αυτόνοµη πολιτική δράση και 

αποκτά εντελώς διακριτή από το ΚΚΕ δοµή. Αλλά και σε εκείνη την περίοδο τόσο οι ίδιοι οι 

αρχειοµαρξιστές όσο και τα µέλη του ΚΚΕ θεωρούσαν πως προϋπόθεση της δικής τους ανάπτυξης 

ήταν η εξόντωση του άλλου, ως του πλησιέστερου ιδεολογικά αντιπάλου. Οι ίδιοι αρχειοµαρξιστές 

έθεταν τους εαυτούς τους πάλι σε ένα ενιαίο σύστηµα µε το ΚΚΕ. Οι περισσότερες πολιτικές τους 

θέσεις αντιπαρατίθονταν πάντα µε εκείνες του ΚΚΕ κάτι που δε συνέβαινε πάντα αντίστροφα. Γι’ 

αυτό ακριβώς το λόγο εκείνη την περίοδο οξύνθηκαν τόσο πολύ οι σχέσεις τους. Βέβαια, πλέον το 

Αρχείο ακολουθεί ανεξάρτητη πορεία, αλλά σύντοµα στα 1930 θα ξαναστραφεί πάλι στο ΚΚΕ ως 

Αριστερή Αντιπολίτευση πλέον. Αυτό στιγµατίζει την πορεία και την εξέλιξη του αρχειοµαρξισµού. 

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι το Αρχείο, το ΚΚΕ και οποιοδήποτε άλλο κοµµουνιστικό κόµµα 

ήταν µειοψηφικά ρεύµατα στους εργάτες και κατά µείζονα λόγο στην κοινωνία, αυτό δε σηµαίνει 

απαραίτητα ότι µπορούσαν πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις να αναπτύσσονται ασύνδετα 

παράλληλα. Η µεγαλύτερη ή µικρότερη ανάπτυξη της κάθε οργάνωσης καθόριζε σηµαντικά την 

εξέλιξη της άλλης. Γιατί οι ίδιοι αυτοτοποθετούνταν πολιτικά σε µία ενότητα. Η αντίληψη για ένα 

και µοναδικό κοµµουνιστικό κόµµα της εργατικής τάξης ήταν αδύνατο να αποβληθεί από τους 

τροτσκιστές. Πολύ δειλά προσπάθησε το Αρχείο να αµφισβητήσει στην πράξη αυτήν την αρχή, 

αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσµα να εντείνει τον υβριδιακό του και αντιφατικό του χαρακτήρα και να 

φτάσει στην διάλυση. Συνεπώς, δεν µπορεί να υπάρξει µια κοινωνική ιστορία του Αρχειοµαρξισµού 

ως διακριτό ρεύµα µέσα στο ελληνικό εργατικό κίνηµα και την ελληνική κοινωνία χωρίς το ΚΚΕ. 

Τα ζητήµατα που παραµένουν ανοιχτά και δεν απαντήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι, 

πρώτον, µια πιο εµπεριστατωµένη και εξειδικευµένη µελέτη της δράσης και της µορφής του 

αρχειοµαρξισµού κατά την περίοδο 1930-1934 που ενδεχοµένως να καταδείξει πιο καθαρά τις 

εκτιµήσεις µας, που ως ένα βαθµό είναι υποθετικές, αλλά και να προσθέσει νέες οπτικές. Μια 

τέτοια µελέτη µπορεί να παρουσιάζει καλύτερα τις διαφορές ανάµεσα στις εσωτερικές τάσεις του 

αρχειοµαρξισµού και θα µας επιτρέψει να ερµηνεύσουµε την ιστορική ήττα του αντιπολιτευτικού 

κινήµατος στην Ελλάδα, που ωστόσο παραµένει µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1940 πλούσιο σε 

ιδέες και ιδεολογικές συζητήσεις. Συνεχίζει δηλαδή αν και περισσότερο µειοψηφικά να εκφράζει 

αδιέξοδες τάσεις µέσα στο εργατικό κίνηµα και για αυτό διασπάται διαρκώς και κατακερµατίζεται 

µε µεγάλη ταχύτητα όσο διευρύνεται η ηγεµονία του ΚΚΕ.  

∆εύτερον, δεν διευρύνθηκε η προβληµατική στην δεκαετία του 1940, γιατί εκεί τίθονται νέου 

τύπου ερωτήµατα. Οι τροτσκιστές και οι αρχειοµαρξιστές υπάρχουν µέσα στο αντιστασιακό κίνηµα 
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και έστω µειοψηφικά θέλουν να εκφράσουν την ταξική καθαρότητα µιας υπαρκτής επαναστατικής 

διαδικασίας. Κάποιοι τοποθετούνται εντελώς εχθρικά στο ΕΑΜ, κάποιοι απλώς δρουν διαφορετικά 

και συµπληρωµατικά, ενώ κάποιοι µέσα από το ΕΑΜ. Η σηµασία αυτών των τάσεων δεν µπορεί να 

είναι µικρότερη ή λιγότερο ιστορική από άλλες τάσεις που ανέδειξε η αντίσταση εχθρικές στο 

ΕΑΜ. ∆ηλαδή η αµφισβήτηση των επιλογών του ΕΑΜ που ήταν ένα υπαρκτό ρεύµα δεν 

ταυτίστηκε µόνο µε την δεξιά, αλλά είχε και µια αριστερή εκδοχή,η οποία δεν είναι a priori 

αντιδραστική, επειδή το ΚΚΕ κατάφερε να ηγεµονεύσει και να κληροδοτήσει στις επόµενες γενιές 

και εποχές ένα τεράστιο πολιτικό φορτίο. 
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